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  قاسمي بختاوي

  أستاذ التاريخ الوسيط
ي   جامعة حسيبة بن بوع

  الجمهورية الجزائرية - الشلف

    
    

  :  لمقالاالستشهاد المرجعي با
د هللا الشريف التلمساني من أعالم تلمسان: أبو عب ،قاسم بختاوي 
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

  ملخص
ي العهد الزياننظرً  ي من رعاية للعلم ا ملا تم به املغرب ٔالاوسط 

ر من العلماء الذين  رة عدد كب واهتمام بالعلماء، برز خالل هذه الف
م شرًقا وغرًبا. فأصبحت تلمسان  ، وذاع صي ي علوم ش تبحروا 
ى  رها من حواضر املغرب ٔالاوسط قبلة لطالب العلم والعلماء ع وغ
لوا  ا الطلبة من كل حدب وصوب، لي حد سواء، حيث توافد عل
مما جادت به قرائح العلماء. ومن أشهر العلماء الذين كرسوا 
م للتدريس وبث العلم، أبو عبد هللا الشريف التلمساني. فمن  حيا
ا؟ وكيف كانت  ي العلوم ال نبغ ف يكون الشريف التلمساني؟ وما 
رته العلمية؟ وفيم تمثلت  ن معاصريه؟ وما الذي م مس مكانته ب

  ية؟أهم منجزاته الفكر 

  مقدمة
ي الشريف  الشريف التلمساني: هو محمد بن أحمد بن ع
ى قرية العلوين  ر بالعلوي نسبة إ ٕالادريس العلوي التلمساني، اش

وقد كان  )٢(كما عرف بأبي عبد الّله الشريف. )١(من أعمال تلمسان.
ينعت بألقاب مختلفة كاإلمام أو الشيخ أو صاحب املفتاح أو شارح 

ي وجد نسبه بخط ولده "أبي محمد عبد الّله  )٣(.الجمل للخون
ي: "أبو عبد الّله محمد بن  ى النحو التا الشريف"، متسلساًل ع
ي بن محمد بن القاسم بن محمود بن  ي بن ع ي بن ي أحمد بن ع
ي بن عبد الّله بن عمر بن إدريس بن عبد الّله بن  ميمون بن ع

ي بن أبي طالب ر اللّ  لكن ابن  )٤(ه عنه".حسن بن الحسن بن ع
ي هذا النسب. ر  ى وجود خالف كب ر إ لقد اختلف  )٥(مريم يش

رجمون حول تاريخ ميالده. حيث يقول بعضهم أنه  املؤرخون وامل
م، وهو ما ذهب إليه أبو زكريا السراج ( ت ١٣١٦هـ / ٧١٦ولد سنة 

ي (ت ٨٠٥ ن يرى آخرون أن ٨٣٠هـ ) وأبو العباس املسي ي ح هـ).  
م، وهذا هو ٔالارجح لقول ابن خلدون ١٣١٠هـ / ٧١٠ه كان عام مولد

رني رحمه الّله أن مولده سنة عشر".  )٦(وهو أحد تالمذته: "وأخ

  أسرته
ى أسرة علم وشرف وصالح  ينتسب الشريف التلمساني إ

هـ / ١٣٦٧وحسن تدين. يقول املؤرخ محمد بن الحسن الحجوي (ت
م بيت عليم، غص١٩٥٦ ي ذلك: "بي  )٧(ت تراجمهم بالتآليف".م) 

فقد  )٨(ويضيف الحفناوي قائاًل: "وبيته مجتمع العلماء والصلحاء".
ا جليل القدر. ً كما كان  )٩(كان أبوه أبـو العباس أحمد شيًخا فق

خاله عبد الكريم من أهل العفة والصالح، محًبا للعلم والعلماء، 
ى مجالس العلم. ا أما حياته الزوجية، فال  )١٠(حريًصا ع  نعرف ع

ى  ر إ ا تش ى التلميح فقط، إذ أ إال القليل، حيث تقتصر املصادر ع
ا  )١١(زواجه من بنت السلطان أبي حمو موس الزياني. ويبدو أ

ا كان سنة  ن ١٣٥٥هـ / ٧٥٦زوجته الثانية، ألن زواجه م ي ح م، 
ر صاحب بغية الرواد أن ميالد ابنه "أبي محمد عبد الّله  يش

  )                                                                  ١٢(م.١٣٤٧هـ / ٧٤٨كان سنة  الشريف"
هـ /  ٧٩٢ – ٧٤٨للشريف التلمساني ولدان: ٔالاول؛ أبو محمد (

ي حياة أبيه، ثم خلفه بعد ١٣٨٩ – ١٣٤٧ ى بدوره التدريس  م): تو
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 )١٣(لحفيد.موته باملدرسة اليعقوبية. من تالمذته ابن مرزوق ا
ي عبد الرحمن ( م): ١٤٢٢ – ١٣٥٦هـ / ٨٢٦ – ٧٥٧الثاني؛ أبو ي

ى أخيه بعد وفاة أبيه. كما أخذ عن سعيد  ى أبيه، ثم ع درس ع
العقباني. جلس لإلقراء خلًفا ألخيه ملا مرض. من تالمذته ابن 

وقد يكون ابن زوجته الثانية كونه  )١٤(مرزوق الحفيد وابن زاغو.
ا. ولد سنة بعد زوا   ج أبيه م

  نشأته
ترعرع أبو عبد الّله الشريف وسط أسرة عربية أصيلة وشريفة، 
ي مناخ علم  ي سن مبكرة. نشأ  ربية والتعليم  ونال حظه من ال
ته اهتمام أمراء ب زيان بالعلم، إذ أنشأوا املدارس  مالئم، م
ى تحمل أعباء الدراسة، وكان لذلك  واملكتبات وساعدوا الطلبة ع

ي املغرب ٔالاوسط حيث أقبل ك ي بعث الحركة التعليمية  له أثر 
ى اقتناء العلوم املختلفة. ومن هؤالء الشريف التلمساني  الطلبة ع

ي طلبه. د    )١٥(الذي أحب العلم واج

  أخالقه
ي درجة  ى أن الشريف التلمساني كان  ر من املصادر إ ر الكث تش

عنه ابن مريم :"كان  عالية من التواضع وحسن الخلق، حيث يقول 
ي وجهه باهرة،  م، وأنوار الشرف  من أجمل الناس وجها وأهي

ة، وهمة كريمة نفس ذا وقوًرا مهيًبا،  تصنع، بال امللبس رفيع نز

ر، بال الهمة سري   يسرد النفس قوي  أموره، فـي متوسًطا حليًما تك

 بال كابرٔالا له سلم ثبتا، عدالً  ثقة بطهارة، مؤيًدا أخالقه ي القول 

ى مشفًقا مروءة، وأحفظهم لهجة، الناس أصدق منازع،  الناس ع

م، ي يتلطف م، رحيًما م ي جهًدا يألوا ال هداي  م والرفق إعان
م اللقاء وحسن  اليد، طويل النفس، كريم العام، ونصح ومواسا

 كرم ذا عديدة، ونفقات الرقيق الكساء رفيع يعطي الراحة، رحب

ن وكنف واسع  العشرة جميل كان كما قلب". وصفاء وبشاشة ل

 وعرف ضيفه. ويكرم رحمه ويصل أهله نفقة ي يوسع منصًفا، بساًما

ى وتشديده السلف واتباع بالسنة بتمسكه أيًضا   )١٦(البدع. أهل ع

  علومه ومعارفه
 تعددت بل واحد، علم ي متخصًصا التلمساني الشريف يكن لم

ر، لمع ي برز  فقد وتنوعت. علومه  بقراءاته عاملًا كان حيث التفس

ى انكب إذ ،وأحكام بيان من علومه وفنون  ورواياته ر ع  القرآن تفس

ن بحضور  سنة وعشرين خمًسا الكريم  والطلبة. والعلماء السالط

ر ختم الذي الوحيد العالم وهو  املغرب ي درًسا كله القرآن تفس

ر حسب ٔالاوسط . البش  متنه الحديث، علم ي برع كما )١٧(ٕالابراهيم

 القضاء ي كتاًبا وألف )١٨(وفقهه. غريبه وسقيمه، صحيحه وسنده،

ر بأحسن الحق مقدار فيه حقق والقدر،  العلوم تلك عن تعب

ا التلمساني الشريف كان )١٩(الغامضة. ً ًدا فق  ٔالاصول  ي مج

ًرا كان كما الاستنباط. ووجوه باألحكام املعرفة واسع والفروع،  ي خب
ا ملًما العربية، العلوم  )٢٠(وبياًنا. وبالغة وصرًفا نحًوا وقواعدها بآدا

م الناس بأخبار ٕالاحاطة واسع فكان التاريخ، ي أما  وأيام ومذاه

رها العرب ا، وس ر عارًفا وحرو ن. الفقهاء من ٔالاعالم بس  والصالح

ر ي تبحر وقد  ئضوالفرا والحساب كاملنطق العقلية العلوم من الكث

رها. والفالحة والتشريح والهندسة والتنجيم   )٢١(وغ

  منزلته بين أهل عصره
ر الشريف التلمساني عن واقع  بصالحه وتقواه وغزارة علمه، ع
الحركة الفكرية املزدهرة باملغرب ٔالاوسط آنذاك. وبذلك اكتسب 
ثقة حكام وعلماء عصره، فأثنوا عليه ونوهوا بأخالقه وعلمه 

لته، نورد بعض وأشادوا بفضائله.  وإلظهار جالل قدره وسمو م
ا أهل عصره:  ى    الشهادات ال أد

  قال السلطان أبو عنان املري بعد أن انته الشريف التلمساني
ي مجلس حضره كافة علماء املغرب: "إني ألرى  ر  من التفس

ر عن إعجابه  )٢٢(العلم يخرج من منابت شعره". وذلك تعب
  بسعة علمه. 

 لطان أبو حمو موس الثاني ألبي محمد عبد الّله قال الس
الشريف (ابن الشريف التلمساني) متأسـًفا ملوت والده : "ما 
ي به  ي، ألني كنت أبا مات من خلفك، وإنما مات أبوك 

  )٢٣(امللوك".
 .٢٤(كان السلطان أبو سعيد يحبه حًبا عظيًما ويخاطبه بسيدي(   
 ي بن ه ي قال الشيخ املحدث القا أبو ع دية "كل فقيه قرأ 

زماننا هذا أخذ ما قدر له من العلم ووقف، إال أبا عبد الّله 
اده يزيد، والّله أعلم حيث ينته أمره".    )٢٥(الحس فإن اج

  ي عقال ي :"هو أوفر من قرأ ع قال شيخه أبو عبد الّله ٓالاب
ى طلبته، يقول  رهم تحصيال". وكان إذا أشكلت مسألة ع وأك

ي    )٢٦(: "انتظروا أبا عبد الّله الشريف".لهم ٓالاب
  قال فيه عبد الرحمن بن خلدون: "صاحبنا العالم الفذ، فارس

  )٢٧(املعقول واملنقول، وصاحب الفروع ؤالاصول".
  ... ي بن خلدون بقوله: "شيخنا الفقيه العالم ٔالاعرف وصفه ي

ي وال  أحد رجال الكمال علًما ودينا، ال يعزب عن عمله فن عق
ي    )٢٨(إال وقد أحاط به".نق

  ي شأنه ابن عرفة ملا بلغه نبأ وفاته: "لقد ماتت بموته قال 
 )٢٩(العلوم العقلية".

 وعقاًل، نقالً  وعلًما، ديًنا عصره واحد :"كان التنس فيه قال 

  )٣٠(ميًتا". وبتصانيفه حًيا، به الناس انتفع
 دين، ٔالائمة آخر :"كان الونشريس عنه قال  وحده، نسيج املج

ت طريقة، كل ي عصره فريد  املغرب، ي املالكية إمامة إليه ان

ا، علم فهو وغرًبا، شرًقا ٕالابل آباط إليه وضربت  ورافع علما

ا،  ما العلم من وأظهر البدعة، به وماتت السنة، به فحييت لوا

ر   )٣١(العقول". به أ
 تقديم عن املطغري  الّله عبد أبو القا الحافظ الفقيه أحجم 

ر ي رسد ، عنان أبي السلطان علماء مجلس ي التفس  املري



  
  

                                                                                                                                                              

 ...ٔابو عبد هللا الشريف، قاسمي بختاوي

א    
٢١  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقاالت

 ٢٠١٢ ديسمبر –عشر  ثامنالعدد ال – السنة الخامسة

 الّله عبد أبي بحضرة أقرئ  أن ي يمكن "ال بقوله: ذلك وعلل

". أعلم ألنه الشريف،   )٣٢(م
رت ال الشهادات بعض هذه  الفذ، العالم هذا مكانة عن بحق ع

ر بقدر ساهم الذي  ي تفوق  من الّله أتاه بما العقول  تنوير ي كب
  واملعقول. املنقول 

  حياته العلمية
 رأسه مسقط من العلم تحصيله التلمساني الشريف بدأ

ا عن فأخذ مبكرة، سن ي تلمسان ى ينتقل أن قبل علما  ثم فاس، إ

ى ى يصطحبه كان حيث الكريم، عبد خاله رعاه فقد تونس. إ  إ

 كان الصغر. منذ الفكرية ومواهبه نجابته فظهرت العلم، مجالس

ى القرآن بقراءة البداية ي مامهاهت  بن زيد أبي شيخه يد ع

 الّله عبد أبي القا عن ؤالادب العربية علوم أخذ ثم )٣٣(يعقوب.

 واستفاد )٣٤(م).١٣٣٥ هـ/٧٣٦ (ت القر هدية بن منصور  بن محمد

 بن عمران موس أبي ٕالامام من والجدل ؤالاصول  الفقه علوم ي

ي موسـى  الحديث ي وانتفع )٣٥(م).١٣٤٤ / هـ٧٤٥ ت( البجـائـي املشـدا

 املجا إبراهيم بن الواحد عبد بن محمد أبي املحدث من والفقه

ى والكالم ٔالاصول  ي وتفقه )٣٦(م).١٣٤٠ / هـ٧٤١(ت التلمساني  يد ع

 أبي وأخيه م)١٣٤٢ / هـ٧٤٣ الرحمن(ت عبد زيد أبي ٕالامام، اب

ى العقلية العلوم واستقى )٣٧(م).١٣٤٨ هـ/٧٤٩ (ت عيس موس  ٔالاو

ي بن محمد الّله عبد أبي الفقيه من ي بن ي  النجار(ت ع

   )٣٨(م).١٣٤٨هـ/٧٤٩
رة فنوًنا أجاد أن وبعد  ي رغبة نفسه ي وجد مبكرة، سن ي كث

 حيث فاس، مدينة باتجاه العلمية رحلته فبدأ العلم، طلب من املزيد

ى املدونة درس  (ت الجاناتي موس نب املؤمن عبد فارس أبي الشيخ ع

ي العقلية العلوم بشيخ هناك انتفع كما )٣٩(م).١٣٤٥ / هـ٧٤٦  ٓالاب

 "...ثم بقوله: ذلك خلدون  ابن يؤكد حيث )٤٠(م)،١٣٥٦ / هـ٧٥٧ (ت

ي، شيخنا الزم  ينابيع وتفجرت واستبحر، معارفه من وتضلع ٓالاب

 ي:ٓالاب من أخذها ال العقلية العلوم ومن )٤١(مداركه". من العلوم

 والفالحة، والتشريح والهندسة والتنجيم والفرائض والحساب املنطق

ي. جمل شرح من بعدها تمكن إذ ي الخون  م،١٣٣٩ / هـ٧٤٠ سنة و

ى ارتحل  بن محمد الّله عبد أبي الجماعة قا من واستفاد تونس إ

 ي وأفاده )٤٢(م)،١٣٤٨ / هـ٧٤٩ (ت الهواري  يونس بن السالم عبد
 والتصوف والعربية كالفقـــه ، علوم من يحمله كان بما الوقت نفس

 ابن "وكان ذلك: ي خلدون  ابن يقول  والفرائض. والهندسة والحساب

ي السالم عبد  فيقرأ بيته، ي به يخلو كان أنه زعموا ح ... إليه يص

 تالخيص ومن سينا... البن ٕالاشارات كتاب من التصوف فصل عليه

م وممن )٤٣(...". سابالح ومن ... رشد البن أرسطو  بتونس، أيضا لق

 / هـ٨٠٣(ت  الورغم عرفة بن محمد بن محمد الّله عبد أبا الشيخ
 من فيه وجده ملا قدًرا، عنده وازداد منه تعجب الذي )٤٤(م)،١٤٠٠

 له: قال حيث فيه، والتبحر العلم طلب ي جامحة ورغبة نباهة

  )٤٥(تدرك". ال العلم ي "غايتك
  

  الشريف المعلمأبو عبد الّله 
بعد أن ارتوى الشريف التلمساني من منابع علمية مختلفة، 
ى تلمسان وانتصب للتدريس وٕالارشاد،  ، عاد إ ي علوم ش ن  وتف
ن ٔالامصـار، فتوافد  فأح السنة وأمات البدعة، وذاع صيته ب
النـاس عليـه، وانتفعوا به قراءة وتأليًفا. وظل مشتغال بالعلم، موزًعا 

ن النوم والنظر  اره ن التدريس واملطالعة والتالوة، وليله ب ب
ي الدأب والجد  )٤٦(والصالة، متأسًيا بعظماء ٔالامة ٕالاسالمية 

. وبعد استيالء أبي عنان  ى قمة املجد العلم واملثابرة للوصول إ
ى تلمسان سنة  م، اختار الشريف ملجلسه ١٣٥٢هـ / ٧٥٣املري ع

ى فاس حيث زاد العلم مع من اختاره من  املشيخة، وذهب به إ
راب ولم يخف تذمره من ذلك؛ ٔالامر  تألًقا وشهرة، إال أنه كره الاغ

، وأعيد م١٣٥٥هـ / ٧٥٦الذي عرضه لالعتقال. أطلق سراحه سنة 
ر سنة  ي هذا ٔالاخ ى أن تو ى مجلس أبي عنان إ م. ١٣٥٨هـ/ ٧٥٩إ

ى  وبعد أن استعاد أبو حمو موس الثاني عـرش تلمسـان، استد
الشريف وزوجه ابنته، ثم ب له املدرسة ال عرفت باليعقوبية 

ى غاية وفاته سنة ١٣٦١هـ / ٧٦٣سنة  ا إ هـ / ٧٧١م. وبقي يدرس 
الذين أخذوا عنه: ابنه أبو محمد عبد الّله (ت ومن  )٤٧(م.١٣٧٠
هـ/ ٧٩٠وٕالامام أبو إسحاق الشاط (ت  )٤٨(م)،١٣٨٩هـ/ ٧٩٢

م)، وعبد ١٤٠١هـ/ ٨٠٤وإبراهيم املصمودي (ت  )٤٩(م)،١٣٨٧
ي بن خلدون (ت  )٥٠(م)،١٤٠٦هـ/ ٨٠٨الرحمن بن خلدون (ت  وي

 وابن )٥٢(م)،١٣٩٢هـ /٧٩٥وابن زمرك (ت  )٥١(م)،١٣٨٣هـ/٧٨٠
وابن قنفذ القسنطي (ت  )٥٣(م)،١٤١٧هـ/ ٨١٨السكاك (ت 

   )٥٤(م).١٤٠٧هـ/ ٨١٠

  مؤلفاته
ا الشريف  رة ال تبحر ونبغ ف ى الرغم من العلوم الكث ع
ي حقل التعليم وتخريجه  ى الرغم أيًضا مما بذله  التلمساني، وع
رة. ويبدو أن ذلك  لفطاحل العلماء، إال أنه لم يخلف مؤلفات كث

رة  كان ي الذي عارض انتشار املدارس وك إما تأثًرا منه بشيخه ٓالاب
رة التآليف"، رة  )٥٥(التآليف بقوله :"إنما أفسد العلم ك وإما لك

انشغاله بالتحصيل والتدريس، حيث يذكر أنه ابتدأ التدريس وهو 
رة انشغال أبيه  )٥٦(ابن أحد عشر عاًما. ويؤكد ابنه أبو محمد ك
ي بعض ٔالازمنة ستة أشهر بتحصيل العلم وتعلي مه بقوله :"...بقي 

ا أوالده، يقوم صبًحا وهم نائمون، ويأتي لياًل وهم  لم ير ف
ي أشهر التآليف ال خلفها:  )٥٧(نائمون".   وفيما ي

  ى بناء ى ٔالاصول. الفروعمفتاح الوصول إ   ع
  .ي علم املنطق ي  ى جمل الخون   شرح ع
  .ي القضاء والقدر   كتاب 
 ي   أو املعاطات. املعارضات كتاب 
  ي مختلف العلوم  أجوبةرسائل تضمنت عن أسئلة دقيقة 

ا درجة علمية  خاصة املسائل الفقهية ؤالاصولية ال أظهر ف
اد. ي الاج   )٥٨(عالية 
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  وفاته
ي مهنة التعليم والتدريس وٕالاقراء  ظل أبو عبد الّله الشريف 

ي  تلمسان ح وافاه أجله والوعظ وٕالارشاد، باملدرسة اليعقوبية 
ذه ١٣٧٠جوان  ٢٩هـ/ ٧٧١ذي الحجة  ٠٤ليلة ٔالاحد  م ودفن 

ي مكانه. ن ابنه أبو محمد مدرًسا    )٥٩(املدرسة. وبعد وفاته ع

  خاتمة
ي  روزه  لقد كان الشريف التلمساني من نوابغ عصره، إذ تم ب
ر، والحديث، ؤالادب، والتاريخ، والحساب،  علوم ش كالتفس

رها. وشهد له وا لفرائض، والهندسة، والتنجيم، والفالحة وغ
ي وعبد الرحمن بن خلدون،  معاصروه أمثال شيخه إبراهيم ٓالاب
بالصالح والتقوى والتمكن. ولعل ما يعزز ذلك ما خلفه من تراث 

  فكري رغم انشغاله بمهنة التدريس.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامش:

 
، دار التعريف بابن خلدون ورحلته شرًقا وغرًباعبد الرحمن بن خلدون،  )١(

ر   .٦٤، ص ١٩٧٩وت، الكتاب اللبناني، ب
ي ذكر ٔالاولياء والعلماء ) ابن مريم، ٢( ، تحقيق محمد بن تلمساني البستان 

أبي شنب، نشر عبد الرحمن طالب، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 
،  –. ١٦٤، ص ١٩٨١ املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى الونشريس

ي، دار الغرب ، تحقيق علماء إفريقية ؤالاندلس واملغرب محمد ح
روت،  ،  –. ٢٢٤، ص ٢، ج١٩٨١ٕالاسالمي، ب اج بتطريز التنبك نيل الاب

  .٨٧، ص ٢٠٠٣، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٢، جالديباج
)٣(  ، ض الوفياتابن قنفذ القسنطي ض، مؤسسة نو ، تحقيق عادل نو

روت،  رجمة والنشر، ب   .٣٦٨، ص ١٩٨٢الثقافية للتأليف وال
، املصدر السابق، ص  )٤(   .٨٧التنبك
  .١٦٤ابن مريم، املصدر السابق، ص  )٥(
  .٦٤عبد الرحمن بن خلدون، املصدر السابق، ص  )٦(
ى ٔالاصول الشريف التلمساني،  )٧( ى بتاء الفروع ع ، دراسة مفتاح الوصول إ

، ١وتحقيق محمد فركوس، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، الجزائر، ط
  .            ٥٦ – ٥٥ص  ،١٩٩٨

، تقديم محمد رؤوف ١، جتعريف الخلف برجال السلفالحفناوي،  )٨(
، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الجزائر    .١١٦، ص ١٩٩١القاسم

  .٥٦الشريف التلمساني، املصدر السابق، ص  )٩(
ص ، ١الحفناوي، املرجع السابق، ج –. ١٦٧ابن مريم، املصدر السابق، ص ) ١٠(

١١٣.  
)١١(  ، ي بيان شرف ب زيانالتنس ، تحقيق وتعليق نظم الدر والعقيان 

 –. ١٧٩، ص ١٩٨٥محمود بوعياد، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  .٦٤عبد الرحمن بن خلدون، املصدر السابق، ص 

ي بن خلدون، ) ١٢( ي ذكر امللوك من ب عبد الوادي ، ١، جبغية الرواد 
بد الحميد حاجيات، املكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، تحقيق وتقديم ع

  .١٢١ – ١٢٠، ص ١٩٨٠الجزائر، 
 – ١١٧ابن مريم، املصدر السابق، ص  –. ١٢١ – ١٢٠، ص ١نفسه، ج )١٣(

، املصدر السابق،  ج –. ١٢٠   .٢٤١، ص ١التنبك
ي طبقات املالكيةمحمد بن محمد مخلوف،  )١٤( ، دار شجرة النور الزكية 

روت، د.ت، ص الكتاب    .٢٥١العربي، ب
  .                        ٦١ - ٦٠الشريف التلمساني، املصدر السابق، ص  )١٥(
  .١٧٠ -  ١٦٩ ص السابق، املصدر مريم، ابن )١٦(
ر )١٧( ر محمد الشيخ هو :ٕالابراهيمي البش ، البش  ١٨٨٩ سنة ولد ٕالابراهيم

ي  عصره. ي والعلماء دباءٔالا  كبار من كان  الجزائرية. سطيف مدينة بضوا

ي نشاطه بدأ  الحميد عبد الشيخ أمثال الجزائر أعالم من ثلة رفقة ٕالاصال

ن العلماء جمعية ترأس الذي باديس بن ن املسلم  تأسيسها بعد الجزائري

ى ليخلفه ،١٩٣١ سنة  أبو الشيخ ُينظر: .١٩٤١ سنة وفاته بعد رأسها ع

ر معجم عمران،  ١٢ ص .٢٠٠٧ الجزائر، دحلب، منشورات ،املغاربة مشاه

– ١٦.  
  .٦٧ ص السابق، املصدر التلمساني، الشريف )١٨(
)١٩( ،                   .٩٤ ص ،٢ج السابق، املصدر التنبك
  .٦٨ ص السابق، املصدر التلمساني، الشريف )٢٠(
 ص ،١ج السابق، املصدر الحفناوي، – .١٧٥ ص السابق، املصدر مريم، ابن )٢١(

  .٩٤ص ،٢ج السابق، املصدر ،التنبك – .١١٧
  .١٧١ابن مريم، املصدر السابق، ص  )٢٢(
، املصدر السابق، ج) ٢٣(   .٩٩، ص ٢التنبك
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  .٩٨، ص ٢نفسه، ج )٢٤(
  .١٧١ابن مريم، املصدر السابق، ص  )٢٥(
، املصدر السابق، ج )٢٦( ابن مريم، املصدر السابق، ص  –. ٩٣، ص ٢التنبك

١٧٠.  
، املصدر  –. ٦٢املصدر السابق، ص  عبد الرحمن بن خلدون، )٢٧( الونشريس

  .٢٤١، ص ١٢السابق، ج
ي بن خلدون، املصدر السابق، ج )٢٨(   .١٢٠، ص ١ي
، املصدر السابق، ج )٢٩(   .٩٣، ص ٢التنبك
)٣٠( ،   .١٧٩ ص السابق، املصدر التنس
 ص السابق، املصدر مريم، ابن – .١١٣ ص ،١ج السابق، املرجع الحفناوي، )٣١(

١٦٧.   
ي )٣٢(  الغرب دار ، ٢ط ، ٔالاوسط املغرب عاصمة تلمسان مدينة بوعزيز، ي

  .١٤٧ ص ،٢٠٠٣ وهران، والتوزيع، للنشر
ي بن يعقوب بن الرحمن عبد زيد أبو هو :يعقوب بن زيد أبي) ٣٣( ي، ع ا  الص

ى حاز .- القلعة صاحب - حماد بن الناس عال ب من  ي أبيه مقام ع
ي ُينظر: القراءات.  املقري، – .١١٩ ص ،١ج السابق، املصدر خلدون، بن ي

 دار عباس، إحسان تحقيق ،٧ج ،الرطيب ٔالاندلس غصن من الطيب نفح

روت، صادر،   .٢٤١ص ،١٩٦٨ ب
 ص ،٧ج السابق، املصدر املقري، – .٢٥٥ ص السابق، املصدر مريم، ابن )٣٤(

١٥٩ -١٥٨.  
ي موسـى بن عمران موس أبي )٣٥(  بن عمران موس أبو هو :البجائي املشدا

ي، يوسف بن موس ي. منطقي، نحوي، للحديث، حافظ املشدا  من أصو

ض، عادل ُينظر: املالكية. فقهاء كبار  صدر من الجزائر أعالم معجم نو

ض مؤسسة ،٢ط ،الحاضر العصر ح ٕالاسالم  للتأليف الثقافية نو

رجمة روت، والنشر، وال   .٣٠١ – ٣٠٠ ص ،١٩٨٣ ب
 هو املجا :التلمساني املجا إبراهيم بن الواحد عبد نب محمد أبي )٣٦(

ن، كبار أحد ي. فقيه محدث، املقرئ  الجديد الجامع خطيب كان وأصو

 – .١٢١ ص السابق، املصدر مريم، ابن ُينظر: بالبكاء. ُعرف بتلمسان.
  .٢٣٠ ص ،٥ج السابق، املصدر املقري،

ي )٣٧(  املصدر مريم، ابن – .١٣٠ ص ،١ج السابق، املصدر خلدون، بن ي

   .١٢٧ - ١٢٣ ص السابق،
ي بن محمد الّله عبد أبو )٣٨( ي بن ي  ونشأ ولد ٔالاصل، مراك النجار: ع

 ببالط والتحق  بتلمســان، دّرس والتعاليم. العقلية العلوم ي نبغ بتلمسان.

ي ٔالاوسط. للمغرب احتالله أيام املري الحسن أبي  سنة بالطاعون  تو

 ُينظر: الجد. واملقري   الشـريف، الّله عبد أبو تالمذته: من م.١٣٤٨ هـ/٧٤٩

  .١٥٤ – ١٥٣ ص السابق، املصدر مريم، ابن
 بن املؤمن عبد فارس أبو هو :الجاناتي موس بن املؤمن عبد فارس أبي )٣٩(

، الجاناتي محمد  الناس أعلم الصالح، الشيخ العالم الفقيه، ٕالامام الفاس

ر الحسن أبي عن أخذ باملدونة، ي مجلسه. وجلس الصغ  هـ.٧٤٦ سنة تو

   .٢٢٠ ص السابق، املصدر مخلوف، محمد بن محمد ُينظر:
، القا أحمد )٤٠(  مدينة ٔالاعالم من حل من ذكر ي الاقتباس جذوة املكناس

  .٣٠٥ - ٣٠٤ ص ،١٩٧٣  الرباط والوراقة، للطباعة املنصور  دار ،١ج ،فاس
  .٦٢ ص السابق، دراملص خلدون، بن الرحمن عبد )٤١(
 الجماعة قا  :التونس الهواري  السالم عبد بن محمد الّله عبد أبو )٤٢(

 املحقق والنقلية، العقلية العلوم ي املتبحر الحافظ الفقيه الشيخ بتونس،

ى عرفة. ابن تالمذته من املدقق، املؤلف  القضاء ثم والفتوى  التدريس تو

ي هـ.٧٣٤ سنة  مخلوف، محمد بن محمد ُينظر: .هـ٧٤٩ سنة بالطاعون  تو

  .٢١٠ ص السابق، املصدر
  .٦٣ – ٦٢ ص السابق، املصدر خلدون، بن الرحمن عبد )٤٣(

 

 
 أئمة كبار من ،التونس الورغمي عرفة بن محمد بن محمد الّله عبد أبو )٤٤(

ا: تآليف عدة له زمانه،  الحدود وكتاب والفرائض الفقه ي مختصره م

، نفذق ابن ُينظر: الفقهية. ض، عادل تحقيق ،الوفيات القسنطي  نو

ض مؤسسة رجمة للتأليف الثقافية نو روت، والنشر، وال  ٨٨ ص ،١٩٨٢ ب

– ٨٩. – ، ، وفيات الونشريس ي، محمد تحقيق الونشريس  الغرب دار ح

رجمة للتأليف   .١٣٤ ص ،١٩٧٦ الرباط، والنشر، وال
، – .١١٦ ص ،١ج السابق، املرجع ،الحفناوي  )٤٥(  ،٢ج السابق، املصدر التنبك

  .١٧٠ص السابق، املصدر مريم، ابن – .٩٣ ص
  .١٧٤ابن مريم، املصدر السابق، ص  )٤٦(
، املصدر السابق، ج )٤٧(   .٨٩، ص ٢التنبك
  . ١٢٠ -١١٧ابن مريم، املصدر السابق، ص  –. ٢٤١، ص ١نفسه، ج )٤٨(
: العالمة، طأبو إسحاق إبراهيم بن موس الغرناطي املعروف بالشا )٤٩(

ي، املفسر، املحدث. أخذ عن أبي القاسم الشريف  املؤلف، املحقق، ٔالاصو
ي سنة  رهم. تو هـ/ ٧٩٠السب وأبي عبد الّله الشريف التلمساني وغ

 –. ٢٣١م. ُينظر: محمد بن محمد مخلوف، املصدر السابق، ص ١٣٨٧
، املصدر السابق، ج   .٤٠ – ٣٣، ص ١التنبك

ي ٔالاصل أبو زيد عبد) ٥٠( : تونس املولد، ولد سنة الرحمن بن خلدون اشبي
ي ١٣٣١هـ / ٧٣٢ ى ثلة من العلماء  الكبار أمثال ٓالاب ى والده وع م. درس ع

ر، التعريف بابن  والشريف التلمساني. من مؤلفاته: املقدمة، كتاب الع
ي سنة  م. ُينظر: عبد الرحمن ١٤٠٦هـ/ ٨٠٨خلدون ورحلته شرقا وغربا. تو

ر، جخلدون  بن محمد بن محمد –، التعريف بابن خلدون. ٧، املقدمة، الع
، املصدر السابق،  - .٢٢٨ – ٢٢٧مخلوف، املصدر السابق، ص  التنبك

  . ٢٧٥ – ٢٧٣، ص ١ج
ي بن خلدون  )٥١( م. من أهم ١٤٣٣هـ/ ٧٣٤: ولد بتونس سنة أبو زكريا ي

ي ذكر امللوك من ب عبد الواد. ي بن  مؤلفاته: بغية الرواد  ُينظر: ي
محمد بن محمد مخلوف،  –. ٤٤ – ٧، ص ١خلدون، املصدر السابق، ج

  .٢٢٨املصدر السابق، ص 
: أديب وشاعر وكاتب مشهور. أبو عبد الّله محمد بن يوسف بن زمرك )٥٢(

ي سنة  ى يد الشريف التلمساني. تو هـ/ ٧٩٥درس العلوم العقلية بفاس ع
ي أخبار غرناطةيب، م. ُينظر: لسان الدين بن الخط١٣٩٢ ، ٕالاحاطة 

، ٢تحقيق وتقديم محمد بن عبد هللا عنان، دار املعارف، مصر، دت، ج
  .٤٨ - ١٧ص 

ي محمد بن أبي غالب املعروف بابن السكاك املكتاس )٥٣( : ٕالامام أبو ي
الفقيه املفسر، قا الجماعة بفاس. أخذ عن الشريف التلمساني وابن 

ي سنة  ي. تو م. ُينظر: محمد بن محمد مخلوف، ١٤١٧هـ/ ٨١٨عباد وٓالاب
  .٢٥١املصدر السابق، ص

ي بن الخطيب بن قنفذ القسنطي )٥٤( : أبو العباس أحمد بن حسن بن ع
ى املغرب ٔالاق وحظي بلقاء  أخذ العلم عن والده وجده ألمه، ثم رحل إ
ى  . وبعد عودته تو كبار العلماء كالشريف التلمساني وابن عرفة التونس

ي ال ى أن تو قضاء والخطابة وٕالافتاء، كما اشتغل بالتدريس والتأليف إ
 – ٦م. ُينظر: ابن قنفذ، الوفيات، املصدر السابق، ص ١٤٠٧هـ/ ٨١٠سنة 
١٧.  

  .٢١٦ابن مريم، املصدر السابق، ص  )٥٥(
  .١١٤، ص ١الحفناوي، املرجع السابق، ج )٥٦(
  .١٧٥ابن مريم، املصدر السابق، ص  )٥٧(
ي بوع )٥٨(   .١٤٨زيز، املرجع السابق، ص ي
  .١٤٨نفسه، ص  )٥٩(


