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  مصطفى علوي

  أستاذ مساعد التاريخ الوسيط
   كلية ٓالاداب واللغات والعلوم الاجتماعية

   الجزائريةجمهورية ال  –بشار جامعة 

    

    
  :  لدراسةاالستشهاد المرجعي با

 كتابات خالل من ٔالاوسط املغرب ي الثقافية الحياة ،مصطفى علوي 
ن الرحالة ن خالل املغاربة والجغرافي ن والتاسع السابع القرن / الهجري
ن عشر والخامس عشر الثالث  العدد - رية كان التاريخية.دو  -.امليالدي
رعشر؛  الثامن  .٨٠ – ٧٤ . ص٢٠١٢ ديسم

ISSN: 2090 - 0449 www.kanhistorique.org  
  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

  ملخص
ي املغرب ٔالاوسط  قامت دولة ب عبد الواد (الدولة الزيانية) 

ى أنقاض دولة املوحدين، مثلها مثل الدولة ١٢٣٥ھ/ ٦٣٣سنة  م ع
م، والدول ١٢٢٩ھ/ ٦٢٦باملغرب ٔالادنى (تونس) سنة الحفصية 

ي املغرب ٔالاق سنة  ي ١٢٦٩ھ/ ٦٦٨املرينية  م، ويعود الفضل 
ى الدور الذي لعبته قبيلة ب عبد الواد  تأسيس الدولة الزيانية إ
ر أن ٔالاحوال السياسية للمغرب ٕالاسالمي بعد سقوط  الزناتية، غ

ت بالهدوء وعدم الا  ن، كما املوحدين تم ستقرار السياس املؤقت
ى  ا التنافس ع رة م ن داخلية ألسباب كث عرفت الدولة الزيانية ف
ن أفراد ٔالاسرة الحاكمة. تتناول هذه الدراسة ٔالاحوال  العرش ب
ي املغرب ٔالاوسط بعد سقوط دولة املوحدين وقيام  الثقافية 

رحالة م، من خالل كتابات ال١٢٣٥ھ/ ٦٣٣الدولة الزيانية سنة 
ن الدول  ي ظل ظروف سياسية مضطربة ب ن املغاربة  والجغرافي

ى الحياة الثقافية.  ا ع   املغاربية الفتية الثالث وانعكاسا
  مقدمة

ي  استطاع يغمراسن بن زيان أن يقيم دولته (الدولة الزيانية) 
ي حكمها ما  املغرب ٔالاوسط بعد سقوط دولة املوحدين واستمر 

ن سن وعرف  )١(م)،١٢٨٢ھ/٦٨١ -م١٢٣٥ھ/٦٣٣ة (يقارب الخمس
ا من ب حفص تارة ومن  ا ويحم كيف يؤمن دولته ويحص
ن تارة أخرى، ح أصبحت من أقوى دول املغرب ٕالاسالمي  املريني

ي ) ٢(طوال أيامه، ا الجغرا وجعل تلمسان عاصمة لها ال قال ع
كل من وصفها  )٣(ابن سعيد املغربي: "قاعدة ب عبد الواد"،

رة، سهلية جبلية،  الرحالة العبدري بقوله: "وتلمسان مدينة كب
ي  )٤(جميلة املنظر"، رة، و والحسن الوزان: "تلمسان مدينة كب

ا  عاصمة اململكة... وقد توسعت أيام ب عبد الواد ح أصبح ف
ن ى عهد امللك أبي تاشف ويبدو  )٦("،)٥(ستة عشر ألف كانون ع

ا  اختيار تلمسان كان راتيجيةألهمي ت  الاس والاقتصادية ال تم
  .ا قبل خضوعها للموحدين

  الحياة الثقافية في المغرب األوسط 
ن ب زيان رعاية مستمرة للعلم ؤالادب  كان ألمراء وسالط
م  م من كان ينتم إليه، فكان م ومختلف العلوم، وكان من بي

ن ٔالاول الفقيه والشاعر ؤالاديب والفنان، مثل الس لطان أبي تاشف
ر الفقيه أبي محمد عبد هللا  الذي كان مولًعا بالفن والعمران، ؤالام

رهم، فأصبحت بذلك  )٧(بن عثمان املعروف بابن أبي حفص وغ
تلمسان مركز إشعاع علم يؤمها الفقهاء والعلماء من العالم 
ٕالاسالمي. لكن الرحالة املغربي العبدري بوصفه الدقيق أمدنا 

لومات هامة عن ركود الحركة الفكرية والثقافية باملغرب بمع
قائاًل: "وأما العلم فقد درس  )٨(ٕالاسالمي عقب سقوط املوحدين

ى الثماد اره فأزُدحم ع ر البالد، وغاضت أ ي أك ) ١٠("،)٩(رسمه 

ى و  ي تلمسان فوجد الجهل مطبًقا ع ي النحو  حضر العبدري درًسا 
ا من ووصف مدينة ا) ١١(الجميع، لجزائر وقتئذ قائاًل: "فلم يبق 

ى فن من فنون املعارف املنسوب.  أهل العلم محسوب، وال شخص إ
ا سائاًل عن عالم يكشف ُكْرَبة، أو أديب يونس غربة،  وقد دخل
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َحاول تحصيل بيض 
ُ
فكأن أسأل عن ٔالابلق العقوق. أو أ

ستعادت نشاطها و يبدو أن الحركة الفكرية   والثقافية ا)١٢"(ٔالانوق...
ي عهد يعقوب بن عبد الحق الذي دشن  ن  وانتعاشها مع املريني

ي املغرب و الحفصيون بإفريقية فعمت هذه ) ١٣(املشروع املدرس 
  التجربة بالد املغرب.

ي بن عصام  وممن        ي تلمسان أبو زكرياء ي م العبدري  لق
ي الل«فقال عنه:  ُّ متعفف، له حظ  ِ غة، ويقِرُض من وهو رجل َح

الشعر ما ال بأس به، جاًرا ألبي عبد هللا بن خميس فكنت أجتمع به 
ًرا ئ للرحالة العبدري  )١٤(،»عنده كث ى الرغم من الوصف الس فع

ي املغرب ٔالاوسط، إال أن هذا الوصف ال  لألوضاع الثقافية آنذاك 
ى انتعاش  ينفي وجود علماء وفقهاء. ومن العوامل ال ساعدت ع
ن بالعلم والعلماء  الحركة العلمية والثقافية الزيانية اهتمام السالط
م من مجالسهم، خصوًصا أبو حمو موس ٔالاول، وأبو  وتقري
ن عبد الرحمن ٔالاول وأبو حمو موس الثاني، وأبو زيان محمد  تاشف
الثاني، وأبو العباس العاقل الذين كان يشجعون العلماء 

   )١٥(ؤالادباء.
ك ب زيان وب حفص وب مرين منافسة شديدة تنافس ملو 

م، مما جعل  م واهتمامهم   ي نشر الثقافة وتقريب العلماء إل
ي  ي غرناطة  ملوك تلمسان وتونس وبجاية وفاس وبنو ٔالاحمر 
ي عواصمهم، وإنزالهم  ٔالاندلس يرحبون برجال العلم ؤالادب 

م ومنحهم الهدايا والعط م الالئقة بشأ فتعددت  )١٦(ايا،مكان
ي ازدهار  ر  ي طلب العلم دور كب املناظرات العلمية وكان للرحلة 

ي املغرب ٔالاوسط.     العلوم 
ي املساجد،  ن: قسم يمارس  ى قسم كان التعليم ينقسم إ
ي  ي املدن والقرى تلقن  ي املدارس، وكانت املساجد  وقسم يمارس 

نحو واللغة والفقه مقدمة العلوم القرآن والحديث، ثم تدرس ال
ا العلوم الدينية كالفقه  ؤالادب، أما املساجد كانت ُتدرَّس 

ره واللغة والنحو ؤالادب،  )١٧(ؤالاصول والحديث والقرآن وتفس
ى الوظائف  وكانت العلوم الدينية تمكن الطلبة من الحصول ع

رها من املناصب، ي الدواوين ٕالادارية وغ ي القضاء و  )١٨(الهامة 
رها من الفئات ويبد و أن الفئة املثقفة كانت أوفـر حًظا عن غ

  ٔالاخرى.
إن املراكز الثقافية ال نشأت خارج تلمسان، كوهران، وجزائر 
ب مزغنة، وقلعة ب راشد، ومستغانم، ومازونة، تتلمذ علماءها 
ى ديارهم لعبوا دوًرا  م إ ٔالاوائل عن علماء تلمسان، وعند عود

ي نشر ٕالا  فسادت الثقافة ) ١٩(نتاج العلم لعلماء تلمسان،بارًزا 
  املغرب ٔالاوسط.   

  أوًال: المؤسسات التعليمية
ي مدن وقرى الدولة الزيانية، وكان  )٢٠(كان التعليم منتشًرا 

منظم ضمن مؤسسات تعليمية بحسب ٔالاغراض والوظائف املرجوة 
ا، ا املدارس واملساجد والزوايا والكتاتيب. )٢١(م   م

  
  

 المدارس: -١/١
ي املغرب ؤالاندلس ح  )٢٢(لم ُتعرف املدرسة باسمها هذا 

اية عصر املوحدين، إذ نقل املرينيون الذين تولوا الحكم بعد 
ي  ي مصر  ن  ى املغرب عن ٔالايوبي املوحدين النظام املدرس إ

ي تلك  )٢٣(النصف الثاني من القرن السابع الهجري، فاملدارس 
ى ٔالاماكن أو ال دور أو املباني املنظمة ال يقصدها طالب العلم، ويتو

ا معلمون وأستاذة وعلماء، واملدرسة بناء يشبه املسجد  التدريس ف
ي لفظ يع بناية مخصصة للدراسة، وقد ) ٢٤(الجامع والربط، و

ى  ي املشرق فجلبوه إ أعجب الرحالة املغاربة باملدرسة ونظامها 
  املغرب ٕالاسالمي.

ي املقام كان سال  دفون من وراء إنشاء املدارس  ن ب زيان  ط
ى نشر التعليم والثقافة، وكان من أهدافها إحالل مذهب  )٢٥(ٔالاول إ

ا مذهب ٕالامام مالك ر هللا عنه. ي مقدم ) ٢٦(السلف الصالح و

وخمس وعن مدارس تلمسان الزيانية يقول الحسن الوزان: "
رها من ٔالاعمال مدارس حسنة، جيدة البناء مزدان ة بالفسيفساء وغ

) ٢٧("،الفنية، شيد بعضها ملوك تلمسان وبعضها ملوك فاس

ومن  )٢٨(تتكفل املدارس الخمس بمعاشهم بكيفية منتظمة"،و"
  :  الزيانيون أنشأها أشهر املدارس ال 

ي  تعد أول  :مدرسة اب ٕالامام مدرسة بناها بنو عبد الواد 
ي عهد السلطان ١٣١٠ھ/٧١٠نة املغرب ٔالاوسط، وكان ذلك س م 

ى رأس هيئة التدريس  ن ع ي أول عهده، وُع أبي حمو موس ٔالاول 
أبي زيد عبد الرحمن بن هما:  )٢٩(العاملان اب ٕالامام، َخواِن ٔالا ا 

اللذين دخال ) ٣١(وأخيه أبي موس عيس بن ٕالامام، )٣٠(ٕالامام،
خلدون أنـه برفقة تلمسان وسميت باسمهما، وذكر عبد الرحمن ابن 

ما.  ،َخواِن ٔالا الكناني هذان « ى أبي حمو، وأث عل فأوصلهما إ
ما أبو حمو، واختط لهما  ي العلم، فاعتبط  وعرفـه بمقامهما 

ي تلمسان ما  فكانت املدرسة تكريًما لهما ) ٣٢(،»املدرسة املعروفة 
ي املجتمع. ما العلمية    ملكان
ي ثاملدرسة التاشفينية اني مدرسة زيانية أسسها أبو : و

ن ابن أبي حمو ٔالاول وزخرفها ح أصبحت قصًرا من أعظم  تاشف
ي حفل افتتاحها عالمة عهده (أبو موس  قصور امللوك، وقد حضر 

ي الفقه املالكي. ي)، وهو من أقطاب عصره  ى جانب ) ٣٣(املشدا تقع إ
ي منته الروعة والجمال، ي  زارها  وقد )٣٤(املسجد ٔالاعظم و

 )٣٥(،الرحالة الحسن الوزان وكانت ال تزال تقوم بمهمة التدريس
ا عبد الرحمن بن خلدون:  ن «وقال ع وب السلطان أبو تاشف
ري) ي تلمسان، فقدمه (املَقَّ ي به  )٣٦(مدرسة  ا، يضا للتدريس 

ي تلمسان جماعة، كان من أوفرهم َسْهًما  أوالد ٕالامام، وتفقه عليه 
ري هذا ي العلوم فكانت من أشهر املدارس  )٣٧(،»أبو عبد هللا املَقَّ

ي تخريج دفعات من الفقهاء والعلماء.    ال ساهمت 
 ٧٩١-  ٧٦٠: أسسها أبو حمو موس الثاني (املدرسة اليعقوبية

وقد شيد  )٣٨(، وبناها للعالمة أبي عبد هللا الشريف التلمساني.ھ)
ا مق ا مسجًدا، وأحدث بجان ى جان رة ضمت ضريح أبيه أبي إ
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وكان ذلك بعدما  )٣٩(يعقوب يوسف وأعمامه أبي ثابت وأبي سعيد،
ن، وهذا ما يذكره  استعاد أبو حمو موس الثاني تلمسان من املريني
عبد الرحمن بن خلدون: "وملك أبو حمو بن يوسف بن عبد 
ى الشريف من فاس  الرحمن تلمسان من يد ب مرين، واستد

ى  فسرحه القائم باألمر يومئذ الوزير عمر بن عبد هللا، فانطلق إ
اه أبو ي ابنته فزوجها إياه،  تلمسان. وتلقَّ حمو براحَتيه، وأصهر له 

ا ي بعض جوان مدفن أبيه وعمه، وأقام  وب له مدرسة جعل 
رها  )٤٠(الشريف يدرس العلم"، وقد اندثرت هذه املدرسة مثيل غ

  من املدارس.
بأخبار ومعلومات عن املدارس املرينية خاصًة  أفادنا ابن بطوطة

ي فاس  ي مراكش، ومدرسة أبي عنان  مدرسة أبي الحسن املري 
رأسها  (املتوكلية)، كما شمل وصفه املجالس العلمية ال كان ي

ن ب مرين، ي وصفه  )٤١(سالط ويبدو أن ابن بطوطة قد بالغ 
ر  ي فاس بقولـه: "وال نظ ي املعمورة اتساًعا  املدارس املرينية  لها 

ي مدارس الشام  رة ماء وحسن وضع، ولم أر  وحسًنا وإبداًعا وك
ها". ووصف الحسن الوزان  )٤٢(ومصر والعراق وخراسان ما يش

ي فاس إحدى عشرة مدرسة  هذه املدارس ومرافقها قائـاًل: "و
رة الزخرف بالزليج والخشب املنقوش،  للطالب جيدة البناء كث

ي. وتحتوي كل بعضها م بلط بالرخام، و بعضها بالخزف املايور
ي تلك أقل من  ر، و ي هذه مائة حجرة أو أك ى عدة حجر  مدرسة ع

فوصف ) ٤٣(هذا العدد، وكلها من تأسيس مختلف ملوك ب مرين"،
ي هذه  الحسن الوزان يعكس عدد الطلبة الهائل الذي كان يدرس 

ي تلمسانومن املدارس ال شيدها املاملدارس،    :رينيون 
ي منطقة مدرسة العباد : شيدها أبو الحسن املري 

ى املغرب ٔالاوسط،  م١٣٤٦ھ/  ٧٤٧سنة)٤٤(العباد أثناء استيالئه ع
ا قال الحسن  )٤٥(ويوجد بجوارها ضريح أبي مدين شعيب، وع

الوزان: "وهناك أيًضا مدرسة جميلة جًدا وفندق إليواء الغرباء، 
ي أسسها بعض ملوك ف اس من ب مرين، حسبما يقرأ ذلك 

ما أسماؤهم"، ن املنقوش عل ا ابن مرزوق ) ٤٦(الرخامت  )٤٧(وأشار إل
ي  قائاًل: "وبالعباد ظاهر تلمسان وحذاء الجامع الذي قدمت ذكره، و

 )٤٨(الجزائر مدارس مختلفة ٔالاوضاع بحسب اختالف البلدان"،
ي تلمسان، ربما قد زادها  وكانت مدرسة العباد من املدارس الهامة 

ي الصالح.   شهرة وجود ضريح ذلك الو
: أسسها أبو عنان املري ابن أبي مدرسة أبي عنان املري

ي الصالح أبي عبد ھ ٧٥٤الحسن املري سنة  ، بجانب مسجد الو
ي امللقب بالحلوي، ووصفها ابن الحاج  )٤٩(هللا الشوذي الاشبي

ري قائاًل: "مدرسة متعددة  البيوت، رفيعة السموت، بديعة النم
ى ديار كاملة املنافع، حسنة املقاطع". ا أبواب تشرع إ  )٥٠(النعوث. و

ي عهد السلطان  وأسس املرينيون مدرسة بمدينة جزائر ب مزغنة 
، ي املغرب ) ٥١(أبو الحسن املري وقد حضيت املدارس املرينية 

ن.    ٔالاوسط بعناية من الزياني
  

 المساجد: -١/٢
ي املؤسسة ال  كانت املساجد قبل تأسيس املدارس والزوايا 
ن، فاملسجد مقر للعبادة وبمثابة جامعة أو  تستقبل الطلبة واملصل
معهد لتلقي الدروس، فتعقد به الحلقات، وتنظم فيه املناظرات 

ر  )٥٢(العلمية، ويجتمع فيه العامة والخاصة، ولم يكن املسجد ع
للعبادة فقط، بل كان مركًزا للعلم والثقافة.  التاريخ ٕالاسالمي مقًرا

ي العهد الزياني، واتسمت  ي املغرب ٔالاوسط  انتشرت املساجد 
بطراز معماري وف رائع زادها جمالية، وقد وصف الحسن الوزان 

ي تلمسان مساجد عديدة وجميلة "مساجد تلمسان قائاًل:  توجد 
ر ووصفها مرمول ) ٥٣("،صينة، لها أئمة وخطباء قائاًل: "يوجد ع

ر من املساجد الفخمة ذات املوارد  املدينة (تلمسان) كلها عدد كث
ي مجهزة بجميع ما يلزم"، رة، و وتذكر املصادر التاريخية أن ) ٥٤(الكب

ن  ى نحو ست ي عهدها الزاهر وصل إ عدد مساجد مدينة تلمسان 
  ومنــها: )٥٥(مسجًدا،

ي تاكرارت )٥٦(الجامع ٔالاعظم:  ن من قبل  شيد  ي عهد املرابط
ن سنة ( م)، كما هو منقوش بباطن ١١٣٦ھ/ ٤٥٠يوسف بن تاشف

ابنه يوسف سنة  - فيما يبدو –وأعاد بناؤه ابنه  )٥٧(قبة املسجد،
 )٥٨(م)، وأدخل عليه املعماريون مسحة فنية أندلسية١١٣٥ھ/ ٥٣٠(

ري: من زخارف ونقوش. وعن آثار تلمسان يذكــــــــــــر ابن الحاج  النم
وكم أبقى من آثار حسان، ومصانع يعجز عن وصفها كل لسان. وال "

ي حضيض البيت  كجامع الخطبة ٔالاعظم الذي أمر باختطاطه 
الذي فيه ضريح الشيخ الصالح أبي عبد هللا الشودي املعروف 
بسيدي الحلوي رحمه هللا، وهو من أجمل الجوامع، قد أحكمت 

وتتصل  حتفال به ما شاء من البدائع،فيه أنواع الصنائع، وأبدى الا 
به الزاوية املنفسحة ٔالارجاء الالبسة حلل السنا والسناء، املزدانة 
بالقبة ال يحسد ارتفاع سمكها السماك... وتخنع لجالل مبناها 

    )٥٩(ٔالافالك".
أسسه السلطان الزياني أبو سعيد عثمان  :مسجد أبي الحسن

ىكتابات  م)، كما تدل عليه١٢٩٦ھ/ ٦٩٦سنة ( لوحة رخامية  ع
ي الجدار الغربي لبيت الصالة، تكريًما للعالم الجليل  )٦٠(مرصعة 

، ي بن يخلف التنس وهذا املسجد بمثابة تحفـة ) ٦١(أبي الحسن ع
.       ) ٦٢(فنية معمارية ن الفن الزياني ؤالاندلس   زاوجت ب

شيد السلطان الزياني أبو حمو موس  :مسجد أوالد ٕالامام
باملدرسة القديمة  ملحًقام)، وكان املسجد ١٣١٠ھ/ ٧١٠ول سنة (ٔالا 

وهو يحمل طابع الفن العبد الوادي  )٦٣(ال بناها ألب ٕالامام،
.    )٦٤(املتأثر بالفـن ٔالاندلس

قام بتأسيسه أبو حمو موس  :مسجد إبراهيم املصمودي
ى جانب القبة والزاوية واملدرسة تكريًما لوالده أ ، يعقوببي الثاني، إ

ى مئذنة مربعة الشكل، وقبة مزينة بأخاديد  يحتوي املسجد ع
ي تلمسان. ن     )٦٥(تشبه قبة حمام الصباغ

أمر ببنائه السلطان أبو الحسن  :مسجد أبي مدين بالعباد
قال  )٦٦(م)، كما توضح لوحة الكتابة،١٣٣٩ھ/ ٧٣٩املري سنة (
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وقال  )٦٧(،»قصود"به رباط مليح مخدوم معنه الرحالة العبدري: 
ي العباد عنه كذلك ابن خلـدون:  "وقد شيد (السلطان أبا الحسن) 

ي  م  ى عاد مسجًدا عظيًما، وكان عمه ابن مرزوق خطيًبا به ع
  وأخذ املسجد اسم الرجل الصالح أبي مدين شعيب.  )٦٨(العباد"،

  ثانًيا: العلوم السائدة
ن دولة ب عبد الواد الزيانية  بالعلم والعلماء، اعت سالط

ي  ي املدن والقرى، وكانت الدروس تقام  وكان التعليم منتشًرا 
ففي العهد الزياني بلغت  )٦٩(املسجد ٔالاعظم واملدارس املتخصصة،

ن  البالد ذروة عّزها وأوّج مجدها رغم الوقائع الحربية املتعددة والف
ملوك الداخلية املتوالية، وذلك بفضل عوامل عديدة أهمها تشجيع 

ن حواضر  )٧٠(ب عبد الواد للعلم والعلماء، ثم املنافسة العلمية ب
تلمسان حاضرة فأصبحت  مثل تونس وفاس. )٧١( املغرب ٕالاسالمي

من أعظم حواضر العالم ٕالاسالمي يؤمها العلماء ؤالادباء 
ي طلب علوم الحكمة والفلسفة  )٧٢(والشعراء، ا  تشد الرحال إل

فهذا عبد الباسط بن خليل  )٧٣(ملوسيقى،والرياضيات والطب وا
ى املغرب ١٥ھ/ ٩املصري من عـلماء القرن  م، هجر بالده وارتحل إ

ا  ل تلمسان وأخذ  ي الطب، ف ٔالاوسط ليستكمل به معلوماته 
ي املزاولة  ا  ي بن فشوش أحد أطبا عن الشيخ محمد بن ع

ي ت )٧٤(والدرس، لمسان وقد صف الحسن الوزان حالة التعليم 
ي قــائاًل: " ي مختلف املواد، سواء  ر من الطلبة ؤالاساتذة  وكث

ي املغرب  )٧٥(الشريعة أو العلوم الطبيعية". ومن العلوم ال ظهرت 
ي عهد ب زيان:   ٔالاوسط 

 العلوم النقلية: -٢/١
ر  ا كذلك العلوم الشرعية والدينية أيًضا من تفس يطلق عل

صول وعلم الكالم والتصوف، واملراد من ؤالا ) ٧٦(والحديث و"الفقه"
ا معرفة ٔالاحكام الشرعية ودالئلها ومقاصدها وفوائدها ح  دراس

م، م ويتقنوا عبادا ومن علماء العصـر  )٧٧(يصحح الناس معتقدا
  الزياني:

ى بجاية لطلب العلم، ثم رحل  )٧٨(:أبو إسحاق التنس توجه إ
، فأخذ ع ى املشرق للتحصيل العلم ي إ ر من العلماء، وبرع  ن كث

ى مسقط رأسه، استقدمه يغمراسن بن  العلوم الدينية، ثم عاد إ
ا. ى تلمسان وطلب منه أن يدرس العلوم الدينية  جاء ) ٧٩(زيان إ

ا مثل أبي  ي الرحلة املغربية للعبدري: "أما بالد يكون ف عنه 
ائاًل: ويذكر العبدري ق )٨٠(إسحاق التنس فما خلت من العلم".

"كنت قد ألقيت الشيخ الفقيه أبا إسحاق إبراهيم بن يخلف 
ى املشرق" ، وأخاه أبا الحسن مسافرين إ   للحج. ) ٨١(التنس

  
، قام بالتدريس أبو الحسن التنس : هو أخو أبي إسحاق التنس

التقاه العبدري رفقة أخيه أبو إسحاق التنس  )٨٢(بعد وفاة أخيه،
عبد الرحمن بن خلدون: "كان من فقهاء قال عنه  )٨٣(ي تلمسان،

ي تلمسان". املغرب، أبو الحسن ر أهل الُفْتيا    )٨٤(التنس كب
كان أديًبا ناثًرا : أبو عبد هللا بن عمر بن خميس التلمساني

م) نحو املغرب ٔالاق ١٢٩٤ھ/ ٦٩٣غادر تلمسان سنة (، شاعًرا

ى ٔالاندلس، زائًرا لحواضره العلمية، ثم سبتة، فأعجب ) ٨٥(ثم أبحر إ
"وما رأيت بمدينة تلمسان من من خالل قولـه:  خميسالعبدري بابن 

ى العلم، وال من يتعلق منه بسبب، سوى صاحبنا أبي عبد  ينتم إ
هللا محمد بن عمر بن محمد بن خميس، وهو ف السن، له عناية 

ر من "فكنت آنس بابن خميس ويواصل قائاًل:  )٨٦(بالعلم"، وأك
  )٨٧(مجالسته ومفاوضته وأعجب ذهنه وحاله".

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن  )٨٨(أبو زيد بن ٕالامام:
ر أخوي اب ٕالامام، ي برشك، كان  )٨٩(عبد هللا بن ٕالامام أك ولد 

ى تونس مصحوًبا بأخيه عيس  ا نشأ ثم ارتحل إ ا، و أبوه إماًما 
ا، ثم  ى تلمسان فاستقبله أبو حمو موس  داعافأخذا من علما إ

ما ي تلمسان ُعرفت باسم تخليًدا  )٩٠(ٔالاول، وب لهما مدرسة 
ما العلمية.   ملكان

ي تلمسان، ثم التحق ببالط  )٩١(أبو عيس بن ٕالامام: استقر 
ي  ي طليعة العلماء  ، وبعد وفاة أخيه أبي زيد أصبح  القصر املري

ل بالتعليم والعلوم الطبية والكونية، مجلس السلطان، كان يشتغ
ى  ر من العلماء صحبه السلطان أبو الحسن إ وتخرج عنه الكث
ي  ى تلمسان بعد انتشار الطاعون  تونس، ثم أذن له بالرجوع إ

ي بعد عودته بقليل سنة       )٩٢(ھ.٧٤٩إفريقية، لكنه تو
ي عهد أبي حمو مو  )٩٣(أبو عبد هللا املقري: ي تلمسان  س ولد 

ا، وعند احتالل أبو الحسن املري سنة  ، ھ ٧٣٧ٔالاول، نشأ ودرس 
م املقري، صاحبه أبو عنان  جلب معه علماء من فاس، فدرس عل

ي سنة  ى فاس وواله القضاء، تو ى تلمسان ودفن ھ ٧٥٩إ ، فحمل إ
ر من العلماء. )٩٤(ا، ى يده كث   تخرج ع

ي تلمسان سنة : ول)٩٥(أبو عبد هللا الشريف التلمساني  ٧١٠د 
ي املدرسـة اليعقوبية ھ ا، تفرغ للتعليم  ا وتعلم من علما ، ونشأ 

ي سنة ى أن تـو قال عنه عبد الرحمن بن خلدون: "نشأ  )٩٦(،ھ ٧٧١إ
ا، واختص بأوالد ي تلمسان  وأخذ العلم عن َمْشَيخ  هذا الرجل 

ي الفقه ؤالاصول والكالم، ثم ل ما  زم شيخنا أبا ٕالامام وتفقه عل
رت ينابيع العلوم بٓالا  عبد هللا ي. وتضلع من معارفه، فاستبحر وتفجَّ

       )٩٧(من مداركه".
: هو أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ابن مرزوق الخطيب

ى املشرق لطلب  ي تلمسان، رحل إ محمد التلمساني، ولد و نشأ 
ى بالده سنة  املري  ، وجد أبا الحسنھ٧٣٣العلم وعند عودته إ

، ذكره ابن  )٩٨(محاصًرا لتلمسان، فحظي باستقبال السلطان املري
خلدون قائاًل: "أبو عبد هللا بن أحمد بن مرزوق، من أهل تلمسان، 

ى ٔالاندلس  )٩٩(كان سلفه نزالء الشيخ أبي مدين شعيب"، ثم رحل إ
  واملشرق.
  العلوم العقلية: -٢/٢

شمل املنطق والرياضيات وتسم أيًضا العلوم الكونية، وكانت ت
ر والطبيعيات، من كيمياء وطب، ويلحق  والحساب والهندسة والج

  ومن العلماء:) ١٠٠(به من فلسفة أو حكمة،
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ي مراك  )١٠١(أبو عبد هللا محمد بن النجار: هو محمد بن ع
ى املغرب  ي، ثم رحل إ ي تلمسان وتتلمذ عن ٓالاب ٔالاصل، ولد ونشأ 

ى ٔالاق ودرس عن مشايخ ي العلوم العقلية، ثم عاد إ ه، فنبغ 
ا، وهذا ما أكده عبد الرحمن بن خلدون  )١٠٢(تلمسان فدرس 

بقولـه: "شيخ التعاليم أبو عبد هللا محمد النجار من أهل تلمسان، 
ي، وبرز عليه، ثم  ا، وعن شيخنا ٓالاب أخذ علم بلده عن مشيخ

ى املغرب".   )١٠٣(ارتحل إ

ي بن أبو عبد هللا محمد : قال عنه عبد الرحمن إبراهيم ٓالاب
ي تلمسان، وأصله  بن خلدون: "اسمه محمد بن إبراهيم فمنشؤه 

ا أجاز بأبيه  من جالية ٔالاندلس من أهل آبلة، من بلد الجوف، م
ي جندهم،  وعمه أحمد، فاستخدمهم يغمراسن ابن زيان وولده 

ي تلمسان محمد ى القا  ما إ ي بن غ وأصهر إبراهيم م لبون 
م شيخ  )١٠٤(ابنته، فولدت له محمًدا هذا". وقال عنه أيًضا: "وم

ي... حج ولقي  العلوم العقلية أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم ٓالاب
ن،  املشرق يومئذ... ثم رجع من أعالم املشرق وقرأ املنطق ؤالاصل

ى الشيخ أبي موس عيس ابن ٕالامام" ر من  )١٠٥(ع ي يده كث تخرج ع
م عبد الرحمن بن خلدون. ال   علماء، م

  خاتمة
ي املغرب ٔالاوسط  خالل قد يبدو للقارئ أن ٔالاحوال الثقافية 

ن/ الثالث عشر والخامس عشر  ن السابع والتاسع الهجري القرن
ن كانت م تدهورة مع سقوط الدولة املوحدية، وهذا ما أشار امليالدي

ا انتعشت مع قيام إليه الرحالة املغربي العبدري، لكن سرعان م
ن ب زيان  ا؛ اهتمام سالط الدولة الزيانية بفضل عوامل عديدة م
ا  بالعلم والعلماء، وتشيدهم للمؤسسات التعليمية ال أقبل عل
ر من العلماء والفقهاء،  ل من مختلف العلوم عن كث الطالب لل
وأصبحت بذلك تلمسان عاصمة الدولة الزيانية من أهم الحواضر 

ي املغرب ٔالاوسط وٕالاسالمي.الث   قافية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
ي محمد الصالبي،  )١( ، دار ابن ٢، جصفحات مشرقة من التاريخ ٕالاسالميع

 .٥٤١، ص٢٠٠٧الجوزي، 
ي ابن ٔالاحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف،  )٢( تاريخ الدولة الزيانية 

افة الدينية، ، تقديم وتحقيق وتعليق هاني سالمة، مكتبة الثقتلمسان
 .١٥، ص ٢٠٠١، ١الطبعة 

، سعيدابن  )٣( ي بن موس ، تحقيق إسماعيل الجغرافيا املغربي أبو الحسن ع
 .١٤٠، ص١٩٨٢، ٢العربي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة

ي الرحلة املغربيةالعبدري أبو عبد هللا محمد بن محمد،  )٤( ، تحقيق ع
، دار سعد الدين للطباعة ١م، الطبعةإبراهيم كروي وتقديم شاكر الفحا

 .    ٤٨م، ص ١٩٩٩ھ /١٤١٩والنشر والتوزيع دمشق، 
ن عبد الرحمن )٥( ى امللك من سنة أبو تاشف ى أن ُقتل ١٣١٨ھ/٧١٨: تو م إ

، ترجمة محمد وصف إفريقيام. ُينظر: الحسن الوزان، ١٣٣٧ھ/٧٣٧سنة 
روت، لبنا ي، ومحمد ٔالاخضري، دار الغرب ٕالاسالمي، ب ، ٢ن، الطبعةح

 .١٧، ص٢،ج١٩٨٣
 .١٧املصدر نفسه، ص )٦(
ي، العزيز عبد  )٧( ي العهد الزياني: دراسة سياسية، عمرانية،  فيال تلمسان 

      .٣٢٠ ، ص٢٠٠٢، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ٢، جاجتماعية، ثقافية
ي العصر الوسيط من خالل صالح بن قربة وآخرون،  )٨( تاريخ الجزائر 

 . ١١٩، ص ٢٠٠٧ملجاهدين، الجزائر، طبعة خاصة، ، وزارة ااملصادر
ا املاء القليل. ُينظر: العبدري، املصدر السابق، ص الثماد  )٩( : الُحفر يكون ف

٤٩    . 
 .    ٤٨املصدر نفسه، ص  )١٠(
الجغرافية والرحالت عند . ُينظر: نقوال زيادة، ٥٠املصدر نفسه، ص  )١١(

 .١٧٢، ص ١٩٨٧، الشركة العاملية للكتاب، العرب
 .    ٨٢عبدري، املصدر السابق، ص ال )١٢(
 .  ١١٩صالح بن قربة وآخرون، املرجع السابق، ص  )١٣(
 .    ٧٣العبدري، املصدر السابق، ص )١٤(
ي التعريف بحاضرة رمضان شاوش،  بنالحاج محمد  )١٥( باقة السوسان 

، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، تلمسان عاصمة دولة ب زيان
  .٣٩٦، ص١٩٩٥

  .٣٩٦صنفسه،  املرجع )١٦(
ى عثمان الكعاك،  )١٧( موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إ

، تقديم ومراجعة أبو القاسم سعد هللا وآخرون، الاحتالل الفرنس
  .              ٢٤٦، ص ٢٠٠٣، دار الغرب ٕالاسالمي، ١الطبعة

  .     ٤٣٦رشيد بورويبة وآخرون، املرجع السابق، ص )١٨(
، ٢٠٠٧، ١، دار الحضارة، الطبعة ٢، جة الزيانيةتاريخ الدولمختار حساني،  )١٩(

 .      ٢٧٣ص
، الشركة أبو حمو موس الزياني حياته وآثارهعبد الحميد حاجيات،  )٢٠(

 .٣٥م، ص ١٩٧٤ھ/١٣٩٤الوطنية للنشر والتوزيع، 
ي،  )٢١( ، ديوان املطبوعات معالم الحضارة العربية ٕالاسالميةإسماعيل سام

  . ٢٩٩، ص ٢٠٠٧الجامعية، الجزائر،
ي املغرب بنحو ثالثة قرون، إذ كانت  )٢٢( ي املشرق قبل ظهورها  ظهرت املدرسة 

اية القرن  قية بنيسابور أول من حمل اسم  املدرسة قبل  املدرسة الب
ي عهد الرابع الهجري. ُينظر: عبد هللا عالم،  ي املغرب  الدولة املوحدية 

ي . كذلك: ٢٩٢. ص١٩٧١، ١، دار املعارف، مصر، الطبعةعبد املؤمن بن ع
ي، املرجع السابق، ج  .      ٣٢٤، ص٢عبد العزيز فيال

 .٢٩٢عبد هللا عالم، املرجع السابق، ص )٢٣(
ي،  )٢٤( ، ديوان املطبوعات معالم الحضارة العربية ٕالاسالميةإسماعيل سام

 .  ٣١٢، ص ٢٠٠٧الجامعية، الجزائر، 
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ي، املرجع السابق، ج )٢٥(  .     ٣٢٦، ص٢عبد العزيز فيال
، وفيات ٔالاعيان وأنباء أبناء الزماناس أحمد بن محمد بن خلكان، أبو العب )٢٦(

ي الدين عبد الحميد، ج  .   ٣٥٧، ص ١٩٣٨، القاهرة، ١تحقيق م
. ينظر كذلك: مرمول كربخال، ١٩، ص٢الحسن الوزان، املصدر السابق، ج )٢٧(

    .        ٢٩٨، ص ٢املصدر السابق، ج
 Dhina Atallah. Le Royaume Abdelouadide à (29)  . ٢١، ص٢، املصدر السابق، جالوزان الحسن )٢٨(

L’époque  D’abou Hammou Moussa 1er, et 
D’abou Tachfin 1er, OPU, Alger p.34. 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا أبو زيد، ابن ٕالامام: فقيه مالكي، من  )٣٠(
ي املغرب العربي أنه كان من أشهر  ر  راجم والس اب ال كبارهم، اجمع ُكتَّ

ي سنة علم ھ/ ٧٤١اء عصره، ولم يكن فيه أعظم رتبة وال أعلم منه، تو
ض، ١٣٤٠ معجم أعالم الجزائر من صدر ٕالاسالم ح م. ُينظر: عادل نو

ض الثقافية، ٣، الطبعةالعصر الحاضر  .٢٢، ص ١٩٨٣، مؤسسة نو
د، كان هو أخوه  عيس )٣١( بن محمد بن عبد هللا، ابن ٕالامام: فقيه مالكي، مج

ي سنة عبد ال ي عصرهما. تو م. ُينظر: ١٣٤٨ھ/ ٧٤٩رحمن عالم املغرب 
ض، املرجع السابق، ص   .٢٣عادل نو

 .٤٧ابن خلدون عبد الرحمن، الرحلة، ص  )٣٢(
ي عهد زكريا مفدي،  )٣٣( ي الجزائر  ي والتقدم الحضاري  النشاط العق

ن م، الجزائر، ص ١٩٧٥، ٤)، السنة٢٦، العدد (ٔالاصالة، مجلة الزياني
١٦٥. 

 .      ٢٧٥، ص٢ختار حساني، املرجع السابق، جم )٣٤(
  .١٩، ص٢الحسن الوزان، املصدر السابق، ج )٣٥(
بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن، القر املقري  محمد )٣٦(

ي وقته،  التلمساني: باحث، أديب، قاض، من أكابر علماء املذهب املالكي 
ي تلمسان،  وشيخ لسان الدين ابن الخطيب وعبد الرحمن بن خلدون  ولد 

ا وبتونس واملغرب. ي سنة  وتعلم  ض، ١٣٥٩ھ/ ٧٥٩تو م. ُينظر: عادل نو
، ٣١٢املرجع السابق، ص  اج . ُينظر كذلك: أحمد بابا التنبك نيل الاب

، ص  ، منشورات كلية الدعوة ٕالاسالمية، طرابلس٢و ١، جبتطريز الديباج
ي ذكر ٔالاولياء ا، ابن مريم، أبي عبد هللا محمد، ٤٢٧ – ٤٢٠ لبستان 

ي تلمسان  .١٦٤ - ١٥٤، ص ١٩٠٨، املطبعة  الثغالبية، الجزائر، والعلماء 
 .٦٨، ص الرحلةابن خلدون عبد الرحمن،  )٣٧(
بن أحمد املري، أبو عبد هللا الشريف التلمساني: خطيب، من الفقهاء  محمد )٣٨(

ره وعنه ابنه أبو ا لحسن، والعلماء، من أهل تلمسان، اخذ عن املنجور وغ
ض، املرجع م). ١٠٥٢ھ /٩٨٨ومحمد العربي الفاس ( ُينظر: عادل نو

. ابن مريم، أبي عبد هللا محمد بن محمد، املصدر السابق، ٧٦السابق، ص 
، املصدر السابق، ص ٢٦٤ص   .     ٥٢٦. أحمد بابا التنبك

 .      ٢٧٦، ص٢مختار حساني، املرجع السابق، ج )٣٩(
 .         ٧١، ص حلةالر ابن خلدون عبد الرحمن،  )٤٠(
 . ١٢٠ – ١١٩صالح بن قربة وآخرون، املرجع السابق، ص   )٤١(
ي،  )٤٢( ي ابن بطوطة: محمد بن عبد هللا بن محمد اللواتي الطن تحفة النظار 

، الدار البيضاءغرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار  - ، مؤسسة الحس
 .٤٥٠، ص ٢٠٠٦، ١املغرب، الطبعة 

   .٢٢٥، ص١ج الحسن الوزان، املصدر السابق، )٤٣(
ى بعد نحو ميل جنوب  )٤٤( ي الجبل ع رة شبه ربض، تقع  العباد: مدينة صغ

. وكذلك: ابن ٢٤، ص٢تلمسان. ُينظر: الحسن الوزان، املصدر السابق، ج
          . ٦٠خلدون، الرحلة، ص 

ن ٔالانصاري ٔالاندلس ٔالاصل من أحواز  )٤٥( أبو مدين شعيب: هو شعيب بن حس
ي سنة اشبيلية، إمام العباد وا ي تلمسان. ُينظر: أبو ھ ٥٩٤لزهاد، تو ودفن 

 ، ر وعز العباس أحمد بن الخطيب، ابن قنفذ القسنطي أنس الفق
ر ي للبحث الحق ، نشر وتصحيح محمد الفاس وأدولف فور، املركز الجام

، الرباط، دون تاريخ، ص  .  ابن الزيات، أبو يعقوب يوسف بن ١١العلم
ي،  ي التاد ، ى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبالتشوف إي

، ١٩٩٧، ٢تحقيق أحمد التوفيق، منشورات كلية ٓالاداب، الرباط، الطبعة 
  .٣٢٦ – ٣١٩ص 

 .٢٤، ص٢، املصدر السابق، جحسن الوزانلا )٤٦(
: العجيس التلمساني، شمس الدين بن أحمد بن محمد بن مرزوق  محمد )٤٧(

ر بالخطيب والجد، فقيه  ي أبو عبد هللا الشه من أكابر علماء املالكية 
، املصدر السابق، ص   .٤٥٦ – ٤٥٠عصره. ُينظر: أحمد بابا التنبك

ي مآثر مولنا أبي الحسنابن مرزوق التلمساني،  )٤٨( ، املسند الصحيح الحسن 
را، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  تحقيق ماريا خيسوس بيغ
 .٤٠٦، ص ١٩٨١

ي تلمسان الزيانيةاملؤسسات المحمد مشنان،  )٤٩( ، رسالة علمية الثقافية 
ى  ابن . ُينظر كذلك: ٢م، ص٢٠٠٣جويلية ھ/ ١٤٢٤املسجد، جمادى ٔالاو

ري،  ي الحركة السعيدة الحاج النم فيض العباب وإفاضة قداح ٓالاداب 
ى قسنطينة والزاب ، دراسة وإعداد الدكتور محمد بن شقرون، دار الغرب إ

يأبو عبد هللا الشوذي  .٤٨٨ص ،١٩٩٠، ١ٕالاسالمي، الطبعة : عالم الاشبي
ا، فلقب بالحلوي  ى تلمسان واستقر  ى قضاء اشبيلية ثم انتقل إ ي، تو صو

ي سنة  ا يصنع الحلوى ويبيعها للصبيان، تو م. ١٣٣٧ھ / ٧٣٧ألنه صار 
  .٣٠٩ُينظر: الحاج محمد بن رمضان شاوش، املرجع السابق، ص

ري، املصدر  )٥٠(  .      ٤٨٨السابق، ص ابن الحاج النم
ُينظر كذلك: زكريا مفدي،  .٢٤٧الكعاك، املرجع السابق، ص  عثمان )٥١(

ن" ي عهد الزياني ي الجزائر  ي والتقدم الحضاري  "، مجلة النشاط العق
  . ١٦٦م، الجزائر، ص ١٩٧٥، ٤، السنة ٢٦ٔالاصالة، العدد 

ي، املرجع السابق، ج )٥٢(  . ١٤٥، ص١عبد العزيز فيال
  .١٩، ص٢ن، املصدر السابق، جالوزا الحسن )٥٣(
ي وآخرون، جإفريقيا كربخال، مرمول  )٥٤( ، مطابع املعارف ٢، ترجمة محمد ح

  . ٢٩٨، ص ١٩٨٩الجديدة، 
ي،  )٥٥( ، ديوان املطبوعات ٢، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيال

 Abdebasit B.khalil et adorne. Robert brunschvic, deux récits de voyage inédits en (56)  .٢٥٢م، ص ١٩٩٤ھ/١٤١٥، ٧الجامعية، الجزائر، الطبعة 
Afrique du Nord au XVe siècle. paris Ve la rosé éditeurs, 11 rue victor cousin, 1936.p.34.  

.     ٢٩٣، ص الرحلةابن خلدون، ُينظر كذلك:    
ي، املرجع السابق، ج )٥٧(   .٢٥٢، ص ٢عبد الرحمن الجيال
ي، امل )٥٨(  . ١٤٦، ص ١رجع السابق، جعبد العزيز فيال
ري، املصدر السابق، ص الحاجابن  )٥٩(  .      ٤٨٨النم
  .      ٤٩٦وآخرون، املرجع السابق، ص بورويبةرشيد  )٦٠(
  .٢٢٦الحاج محمد بن رمضان شاوش، املرجع السابق، ص )٦١(
 .        ٤محمد مشنان، املرجع السابق، ص )٦٢(
ي، املرجع السابق، ج )٦٣( ذلك: ابن خلدون . ُينظر ك١٤٥، ص١عبد العزيز فيال

 .   ٤٧،ص  الرحلةعبد الرحمن، 
 .٥٩حاجيات، املرجع السابق، ص  الحميدعبد  )٦٤(
ي، املرجع السابق، ج )٦٥(  .١٤٧، ص١عبد العزيز فيال
 .١٤٧، ص١املرجع نفسه، ج )٦٦(
 .    ٤٨السابق، ص  املصدر العبدري،  )٦٧(
 .٦١، ص الرحلة، خلدون ابن  )٦٨(
ي تاريخ الجزائرمعمار عمورة،  )٦٩( ، ١للنشر والتوزيع، الطبعة، دار ريحانه وجز 

  .٨٦، ص ٢٠٠٢
  .٣٩٦الحاج محمد بن رمضان شاوش، املرجع السابق، ص  )٧٠(
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 Salah Ferkous. Aperçu de L'histoire de (72)  .٣٩٦املرجع نفسه، ص  )٧١(
L'Algérie DES PHÉNICIENS Á L'INDÉPENDANCE 814 AV.J.C /1962 (traduit par Salah Benamor), Annaba, Dar El-Oulom, 2007, p.79.                             

ي، املرجع السابق، جر عبد ال )٧٣(   .٢٤٩، ص ٢حمن الجيال
  .٢٥٠، ص نفسهاملرجع  )٧٤(
. ُينظر كذلك: مرمول كربخال، ٢١، ص٢، املصدر السابق، جالحسن الوزان )٧٥(

 .٢٩٨، ص ٢املصدر السابق، ج
ما ذهب (العلم الخامس): وهو لغة الفهم اصطالًحا واصطالًحا  علم الفقه )٧٦(

ي الكتاب والسنة والقياس.  ا  إليه مالك من ٔالاحكام الشرعية املنصوص عل
ي بيان ما تداول من العلوم ُينظر: مؤلف مجهول،  كتاب القول ٔالاحوط 

ن ٔالاق ؤالاوسط ي املغرب ي املكتبة الوطنية وكتبه  ، مخطوط 
 .  ٤٦، بامليكروفيلم، الورقة ٣١٨٥الجزائرية، تحت رقم: 

  .٢٠٢ج محمد بن رمضان شاوش، املرجع السابق، صالحا )٧٧(
ت إليه  إبراهيم )٧٨( : فقيه، عالم مالكي، من أهل تنس، ان بن يخلف التنس

ي وٕالامام  ي أقطار املغرب كلها، أخذ عن الناصر املشدا رياسة التدريس 
ن للقا عبد  ي التلق رهما من علماء املشرق واملغرب، له شرح  ي وغ القرا

ى الحج سنة الوهاب، قا ي الطريق إ ، ھ ٦٧٧بله العبدري صاحب الرحلة 
ن من العلماء الفضالء.  فوفاته كانت بعد هذا التاريخ. وأخوه أبو الحس

، املصدر ٣٥ُينظر: العبدري، املصدر السابق، ص . أحمد بابا التنبك
ض، املرجع السابق، ص ٣٩ – ٣٨السابق، ص   .   ٨٤. عادل نو

  .      ٤٣٩ن، املرجع السابق، صبورويبة وآخرو  رشيد )٧٩(
 .    ٥٣، املصدر السابق، صالعبدري  )٨٠(
 .    ٥٣نفسه، ص  املصدر  )٨١(
  .٤٤٠رشيد بورويبة وآخرون، املرجع السابق، ص )٨٢(
 .    ٥٣العبدري، املصدر السابق، ص  )٨٣(
 .٢٦٤، ص الرحلةعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٨٤(
ن الجزائر والخارجمحمد الطمار،  )٨٥( الوطنية  ، الشركةالروابط الثقافية ب

رى).     ٢١٥، ص ١٩٨٣للنشر والتوزيع، الجزائر،   (سلسلة الدراسات الك
. ُينظر كذلك: ابن خلدون عبد الرحمن، ٥٣، املصدر السابق، ص العبدري  )٨٦(

 .   ٢٠٠، ص الرحلة
 .    ٥٣العبدري، املصدر السابق، ص  )٨٧(
 . ٤١، ص الرحلةعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٨٨(
  . ٤٤٠السابق، صوآخرون، املرجع  بورويبةرشيد  )٨٩(
 .٤٢٣الحاج محمد بن رمضان شاوش، املرجع السابق، ص )٩٠(
 . ٤١ – ٤٠، ص الرحلةعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٩١(
  .     ٤٣٩بورويبة وآخرون، املرجع السابق، ص رشيد )٩٢(
 .٦٨، ص الرحلةخلدون عبد الرحمن،  ابن )٩٣(
  .٤٣٩وآخرون، املرجع السابق، ص بورويبةرشيد  )٩٤(
 .         ٧١، ص ةالرحلعبد الرحمن،  خلدون ابن  )٩٥(
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