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>  ُملَّخْص  <
<

بكالم الله عز وجل، وهو ارتباط يكشف لنا عن صاحبة ارتباط روحي وثيق  - وما زالت- لقد كانت المرأة في الغرب اإلسالمي 
بعض مالمح المرأة المسلمة في هذا القطر اإلسالمي، كما يعكس لنا مدى اهتمامها وانشغالها بدينها وكالم ربها منذ 

قي القديم، وقد اتسم هذا االرتباط الروحي بطابع عملي فاعل في المحيط الذي تعيش فيه، فلم ينحصر دورها في األخذ والتل
فقط، بل جاوزته إلى األخذ بزمام المبادرة، وهذا من خالل ما قدمته من إسهامات متنوعة، وما بذلته من جهود حثيثة، انصبت 

ا ما يرتبط بل ونجد أن هذه الجهود قد شملت أيًض ، اا، أو تحبيًس ا، أو نسخً ا، أو تدريًس كلها نحو خدمة القرآن الكريم؛ إما تحفيًظ 
ومن أجل تسليط الضوء على الدور الذي قامت به المرأة لخدمة كتاب الله عز وجل، يأتي هذا البحث  لوم.بالقرآن الكريم من ع

اشتهرن بعنايتهن بكالم الله تعالى، رغم قلة المؤلفات التي عنت بترجمة أعالم  ْن ليجمع لنا ثلة من نساء الغرب اإلسالمي مَم 
لمرأة بالقرآن في الغرب اإلسالمي على وجه الخصوص، فلم يكن ذلك ا، وشح المعلومات المتعلقة بعناية االنساء عموًم 

ليمنعنا من البحث والتنقيب، معتمدين على ما حفظته لنا كتب التراجم والمعاجم والسير وغيرها، ليجتمع لدينا ترجمة أكثر 
أشرنا إليه من خدمتهن  من أربعين امرأة، سجلن أسماءهن في سجل التاريخ، وسنورد ترجمات مختصرة نبرز من خاللها ما

  للقرآن الكريم.
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َمةُ    ُمَقدِّ
عــرف الغــرب اإلســالمي منــذ دخــول اإلســالم إىل 

عه عناية أهله واهت%مهم البـالغ بـالقرآن الكـريم، ربو 
طليعـة مـن أسـدى  يف -اا وحديثً قد4ً  –وكانت املرأة 

خدمات جليلة لكتاب الله عز وجل، من خـالل مسـاهمتها 
يف حفظــه وتحفيظــه، ســواء بروايــة ورش أو بالســبع، 

 إتقـانوقد اشتهر عدد من النساء بكتابة املصاحف، مع 

ـــبط والت ـــخ والض ـــاحب يف النس ـــا ص ـــذكر لن ـــق، في زوي
"املعجب" أنـه كـان بـالرَّبض الرشـقي مـن قرطبـة مائـة 

كلهن يكت_ املصاحف بالخط الكـويف؛  ،وسبعون امرأة
ـــا فكيـــف بجميـــع  ـــة مـــن نواحيه ـــذا مـــا يف ناحي ه

أمــا تحبــيس املصــاحف فكــان ســنة متبعــة  )١(جهاتهــا؟!.
عندهن، سواء تحبيس ما كتـ_ بأيـديهن، أو تحبـيس مـا 

خi بكتابته ونسخه، أو التحبيس عىل حملـة أمرن النسا
القــرآن كأkــة املســاجد أو الطلبــة والحــزابi مــن أجــل 
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قــراءة حــزب القــرآن يف الصــباح واملســاء، أو مــن أجــل 
  )٢(ختمه كل يوم.

وقد ُوجد مـن النسـاء مـن بلـغ بهـا الجـد واالجتهـاد 
والحــرص عــىل حفــظ القــرآن بــالقراءات، إىل أن تشــد 

اهt املقـرئi، وأن تجـود القـرآن الرحال لألخـذ عـن مشـ
بالسبع وتقرئ وتجيـز بخطهـا، وأن تـدرس القـرآن بـديار 
امللوك، إضافة إىل خوض بعضهن غ%ر علـوم القـرآن، 

والبد  والتفسt، وأسباب النزول، وقصص القرآن وأخباره.
من اإلشارة هنا إىل أن هذا االهت%م الالفت مـن نسـاء 

راجع إىل األهمية التي  الغرب اإلسالمي بالقرآن الكريم
أعطيت لتعليم البنات منذ الصغر، سواء يف البيـوت، أو 

 -عـىل سـبيل املثـال-يف مدارس خاصة بالبنات؛ فنجـد 
ــرف باســم دار  ــاس مــا يع ــاء ف ــي مــن أحي ــل ح يف ك
الفقيهــة، التــي ترشــف عــىل إدارتهــا نســاء أخــذن مــن 

،iا معلم يـأ� وكان يخصص للبنات أيضً  )٣(أعالم القروي
أجل تعليمهن وتحفيظهن القرآن الكريم، ك% فعـل  من

ــه  ــه، و� تفارق ــع بنات ــنطيني م ــذ القس ــن قنف ــد اب وال
  )٤(إحداهن حتى ختمت وكررت ثالث مرات.

و� تخل القصور السلطانية من مكـان خـاص للبنـات 
يتعلمن فيه القرآن الكريم، فكان يُعiَّ فيها من يقرئ 

ا هـذا التعلـيم حكـًر والعجيب أنـه � يكـن  )٥(بنات القرص،
ا كل مـن يوجـد بالقرصـ مـن عىل األمtات، بل شمل أيضً 

ال  نْ الرقيق، فيذكر ابـن زيـدان أنـه مـن النـادر أن تجـد َمـ
تــتقن الكتابــة والقــراءة قبــل ســن الســابعة، وُوجــد مــن 
كانت تقـرأ بروايـة البرصـي، أمـا مـن يحفـظ روايـة ورش 

.tنسـاء  ومن أجل التعرف أكـ� عـىل صـور عنايـة )٦(فكث
الغرب اإلسالمي بـالقرآن الكـريم، نـورد هـذه الـرتج%ت 

  ا حسب سنة الوفاة.املخترصة، مرتبة تاريخيً 
  )٧(ه): ٢٩٥بعد  .فضل الكاتبة: (ت-١

هي الحافظة الكاتبة فضل، مـوالة أ� أيـوب أحمـد 
بن محمد، كانت متقنة للكتابة والنسـخ والتزويـق، كتبـت 

ـــحفً  ـــيالًمص ـــنة  ا جل ـــل س ـــا الجمي ـــو ه ٢٩٥بخطه ، وه
املحفوظ �كتبة جامع عقبة ابن نافع بـالقtوان، وقـد 
أتقنت رسمه وتزويقـه وتهذيبـه، وضـم ورقتـه األخـtة 
نص توقيفها بخطها، فجـاء فيهـا: (بسـم اللـه الـرحمن 
الرحيم. هذا ما حبست فضل موالة أ� أيـوب أحمـد بـن 
محمد رحمه الله طلبا لثواب الله والدار اآلخرة. رحم الله 

قرأ فيها (أي الختمة) ودعا لصاحبتها. وكتبت فضـل  من
 .(iومــائت iبخطهــا يف املحــرم ســنة خمــس وتســع

  .ه ٢٩٥توفيت رحمها الله بعد 
  
  

  )٨():ه ٣٠٥ .البهاء بنت األمt عبد الرحمن بن الحكم (ت- ٢
هي الزاهدة العابـدة املتبتلـة الخـtة، البهـاء بنـُت 

وهـي التـي  )٩(هشـام،األمt عبد الّرحمن بن الَحَكم بـن 
ــها،  ــاحف وتحبيس ــة املص ــا بكتاب ــا اهت%مه ــرف عنه ع
ويُنســب إليهــا املســجد الــذي بــربَض الرَُّصــافة. توفيــت 

  .ه ٣٠٥رحمها الله يف رجب سنة 
  )١٠():ه ٤١٤ .أم مالل الصنهاجية (ت-٣

هـــي األمـــtة أم مـــالل بنـــت منصـــور بـــن يوســـف 
الدولة صاحب إفريقية، شاركت أخاها نصt  )١١(الصنهاجي

يف تدبt أمـور الدولـة بعـد وفـاة والـده%،  )١٢(باديس
وهو � يبلغ التاسعة  )١٣(إىل أن مات وخلفه ابنه املعز

من عمره، لتقام وصـية عليـه إىل أن يبلـغ سـن الرشـد، 
فكانت بذلك أول امرأة مسـلمة تحكـم إفريقيـة إىل أن 

ومـن مـآثر هـذه السـيدة تحبيسـها لعـدة كتـب  توفيت.
tوان كان ضمنها مصحف ُوصف أنـه كـان عىل جامع الق

ــق  ــط وتزوي ــيق الخ ــث تنس ــن حي ــ%ل م ــة الج يف نهاي
رقوقــه البديعــة، وجــاء يف ورقــة تحبيســها: (حبســت 
الســيدة الجليلــة أم مــالل وفقهــا اللــه هــذا املصــحف 
الجامع لكتاب الله العظيم عىل جامع مدينـة القـtوان 

وكـان  لوجه الله الكريم وتعرضـا لجزيـل ثوابـه، إفريقية
هذا الحبس عىل يدي القايض عبد الـرحمن بـن محمـد 
ــة  ــه ليل ــا الل ــت رحمه ــم). توفي ــن هاش ــه ب ــد الل ــن عب ب

  .ه ٤١٤الخميس منسلخ رجب سنة 
  )١٤():ه ٤٢٠ .فاطمة الحاضنة (ت-٤

ــــور  ــــن املنص ــــاديس ب ــــنة ب ــــة، حاض ــــي فاطم ه
 tالصــنهاجي، أصــلها مــن بــالد النصــارى، اقتناهــا األمــ

ها بحضانة ابنه ملا وجد فيها املنصور الصنهاجي وخص
من رجاحة وحسن تدبt، وقد عرفت بعد إسالمها بصدق 
الرسيرة واألمانة والعفة والورع وفعل الـرب الخـt، مـن 
ذلك وقفها لكتب ومؤلفات نفيسة ونادرة عـىل جـامع 
ــذهب  ــت بال ــاحف كتب ــدة مص ــا ع ــالقtوان، منه ــة ب عقب
املــذاب بخــط كــويف عجيــب، منهــا مصــحف رشيــف 

ي الحجم مرسوم بـآخره نـص التحبـيس وصـورته: متناه
ــنة،  ــة الحاض ــت فاطم ــرحيم قال ــرحمن ال ــه ال ــم الل (بس
حاضنة أ� مناد بـاديس، حبسـت هـذا املصـحف بجـامع 
مدينة القtوان، رجاء ثواب، الله وابتغـاء مرضـاته عـىل 
يد القايض عبد الرحمن بن القايض محمد بن عبـد اللـه 

ــi وذ ــه، آم ــه وجه ــ الل ــم نرض ــن هاش ــهر ب ــك يف ش ل
رمضان من سـنة عرشـ وأربع%ئـة، فـرحم اللـه مـن قـرأ 
ودعــا لهــم ولج%عــة املســلمi بالرحمــة واملغفــرة. 

ــ ــىل النب ــه ع ــىل الل ــلم  يوص ــه وس ــىل آل ــد وع محم
  تسلي%).
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وبالوجــه الثــا¦ مــن الورقــة مــا نصــه: (بســم اللــه 
الــرحمن الــرحيم. كتــب هــذا املصــحف وشــكله ورســمه 

الـوراق للحاضـنة الجليلـة وذهبه وجلده عيل بن أحمـد 
حفظها الله عىل يدي درة الكاتبة سلمها اللـه. فـرحم 
الله من قرأ فيه ودعا له% بالرحمة واملغفرة والنجاة 

.(iرب العامل iوقد وضع املصـحف  من عذاب النار. آم
يف صندوق من الخشب الثمi مسـتطيل الشـكل كتـب 

بـه  عليه: (حبس عىل جامع مدينة القـtوان مـ% أمـرت
ــة  ـة وأربع%ئ ــنة عرشـ ــاديس، يف س ــنة ب ــة حاض فاطم
ابتغاء وجه الله الكريم وطلب مرضـاته) توفيـت رحمهـا 

  .ه ٤٢٠الله يف حدود سنة 
  )١٥():ه ٤٤٦ .ابنة فائز القرطبية (ت-٥

هي العاملة الفاضلة، الحاجة الحافظة للسـبع ابنـة 
علـم التفسـt واللغـة  )١٦(فائز القرطبية، أخذت عن أبيها

 )١٧(ربية والشعر، وعن زوجها أ� عبد الله بن عتـابوالع
الفقـــه والرقـــائق، وأخـــذت عـــن املقـــرئ أ� عمـــرو 

ــدا¦ ــا، وحرضــت  )١٨(ال ــه مريض ــه فألفت ــت إلي ــدما رحل بع
جنازتــه، وســألت عــن أصــحابه فــذكر لهــا أبــو داوود ابــن 

ــاح، ــه  )١٩(نج ــت علي ــه، وتل ــية يف طلب ــت إىل بلنس فرحل
ه �رصـ وهـي عائـدة القرآن بالسبع، توفيت رحمها اللـ

  .ه ٤٤٦من حجها سنة 
  )٢٠():ه ٤٩٠بعد  .فاطمة بنت عبد الرحمن الوشقي (ت- ٦

هي فاطمة بنت عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن حيـوة 
مقرئ رسقسـطة، طلبـت العلـم وسـمعت  )٢١(الوشقي

  .ه ٤٩٠من أ� داود املقرئ بدانية يف سنة 
  )٢٢():ه ٥ق  .أم العلو الصنهاجية (ت-٧

أم العلو الصنهاجية، بنت نصـt الدولـة هي األمtة 
باديس وأخت املعز، تربـت يف كفالـة عمتهـا أم مـالل، 
مــن آثارهــا أمرهــا القــايض عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن 
هاشم قايض املعز بن باديس بكتابة مصحف وتوقيفه 
عىل مسجد من مساجد القtوان، وكتـب نـص التحبـيس 

ة يف ورقـــة رق توجـــد �كتبـــة جـــامع عقبـــة العتيقـــ
بالقtوان، ونص ما كُتب: (م% أمرت بتحبيسه السيدة أم 
العلو حرسها الله عىل مسـجد أ� عبـد املطلـب ببـاب 

  سلم ابتغاء ثواب الله العظيم وكفى بالله شهيدا).
  )٢٣():ه ٥ق  .أم رشيح اإلشبيلية (ت-٨

هي املقرئة اإلشبيلية، أم شيخ املقرئi رشيح بـن 
جهـا أ� عبـد اللـه بـن أخذت عـن زو  )٢٤(محمد بن رشيح،

وكانــت تقــرئ خلــف ســرت بحــرف نــافع، وقــرأ  )٢٥(رشيــح،
فكـان يفخـر بـذلك  )٢٦(عليها عياض بن بقـي يف صـغره،

ويذاكر به ابنها رشيحا ويقول: قرأت عـىل أبيـك وأمـك 

فيل مزية عىل أصحابك، وماتٌة ال 4ّت �ثلها أحد إليك 
  فيقر له الشيخ ويصدقه.

  )٢٧():ه ٦ق  .حواء بنت إبراهيم (ت-٩
هي حواء بنت إبـراهيم بـن تيفلويـت، كانـت فاضـلة 
كر4ــة معروفــة بــالخt والصــالح كــ% أختهــا زينــب زوج 

،iوقـد عرفـت واشـتهرت  )٢٨(¬يم بن يوسف بن تاشـف
  بقراءة القرآن ومحارضة األدباء.

  )٢٩():ه ٥٤٠بعد  .ورقاء بنت ينتان الحاجة (ت-١٠
ــة ــان الطليطلي ــت ينت ــاء بن ــة ورق ــي الحاج ــال،  ه أص

الفاسية سكنا، كانت أديبة شاعرة صالحة حافظة للقرآن 
  .ه ٥٤٠الكريم، بارعة الخط، وتوفيت بعد سنة 

  )٣٠():ه ٥٩٠بعد  .فاطمة بنت حسi الصديف (ت-١١
هـــي فاطمـــة بنـــت أ� عـــيل حســـi بـــن محمـــد 

عرفت بالصالح والزهد، ومطالعـة  )٣١(الصديف املريس،
كانت تحفـظ القـرآن  الكتب وحفظ األحاديث وحسن الخط،

، وقد نيفت ه ٥٩٠وتقوم عليه، توفيت رحمها الله بعد 
.iعىل الث%ن  

  )٣٢():ه ٦ق  .أس%ء بنت سلي%ن البلنسية (ت-١٢
ــاح  ــم نج ــن أ� القاس ــلي%ن ب ــت س ــ%ء بن ــي أس ه
البلنيس، عا� القراءات ورواياتها وطرقها، وقد أخذت 
ــي  ــي الت ــيوخه، وه ــض ش ــاركته يف بع ــا وش ــن أبيه ع

الذي كان يقرأ عليه، عندما  )٣٣(زوجها من أحمد بن محرز
  أعجبه حسن سمته.

  )٣٤():ه ٦١٣ .فاطمة بنت عبد الرحمن الرشاط القرطبية (ت- ١٣
هي أم الفتح فاطمة بنت أ� القاسم عبد الرحمن 

القرطبية. تلت عىل أبيها القرآن بحـرف نـافع  )٣٥(الرشاط
، وتال عليهـا وغtه% )٣٦(وعىل أ� عبد الله األندريش،

القرآن بقـراءة ورش  )٣٧(ابنها أبو القاسم ابن الطيلسان
ومــا عرضــت عــىل أبيهــا مــن كتــب وأجــازت لــه بخطهــا، 

  .ه ٦١٣توفيت رحمها الله سنة 
  )٣٨(ه): ٦١٦ .أم العز بنت محمد الدانية (ت-١٤

هي بنـت محمـد بـن عـيل بـن أ� غالـب العبـدري، 
قـرأت عليـه تكنى أم العـز مـن دانيـة، روت عـن أبيهـا و 

صحيح البخاري مرتi، ك% روت عن زوجهـا أ� الحسـن 
بن الزبt وغـtه%، كانـت حافظـة لكتـاب اللـه، محسـنة 

  .ه ٦١٦ومجودة له بالسبع، توفيت رحمها الله سنة 
  )٣٩():ه ٧ق  .أم معفر (ت-١٥

 )٤٠(هي أم معفر إحدى حرم األمt محمد بـن سـعد،
  مد البلنسية.أخذت عنها قراءة ورش أم العز بنت أح

  )٤١():ه ٦٣٦ .أم العز بنت أحمد البلنسية (ت-١٦
هــي بنــت أحمــد بــن عــيل بــن محمــد بــن عــيل بــن 

تكنى أم العز من بلنسية، أخـذت قـراءة ورش  )٤٢(هذيل،
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عــن أم معفــر، وعرفــت برباعتهــا يف حفــظ األشــعار 
  .ه ٦٣٦والتمثل بها، توفيت رحمها الله بشاطبة سنة 

  )٤٣(ه): ٦٤٧ .بد الغني العبدرية (تأم العال سيدة بنت ع- ١٧
هي العاملة الحافظـة، سـيدة بنـت عبـد الغنـي بـن 
عيل العبدري الغرناطي، تكنى أم العال، تـويف أبوهـا 
وهي صغtة، فنشأت �رسية وتعلمت القـرآن وبرعـت 
 iــت بــ ــوك، وانتقل ــه يف ديــار املل ــك، وعلمت يف ذل
غرناطــة وفـــاس وتــونس، وعلمـــت بقرصــها، وُعرفـــت 

الخط، ونسخت إحيـاء علـوم الـدين للغـزايل مـن بجودة 
أصله وغtه من الكتب، كـ% عرفـت بـأع%ل الخـt والـرب، 
ــراء  ــا لفق ــر تعليمه ــن أج ــاه م ــل تتقاض ــربع بك ــت تت فكان
أسارى املسلمi، وكانـت مداومـة عـىل تـالوة القـرآن 
واألدعية واألذكار، إىل أن اقعدت بسبب زمانـة أصـابتها 

التعلــيم بنتــان لهــا كــربى ثــالث ســنi، وخلفتهــا عــىل 
، ه ٦٤٧وصغرى، توفيـت رحمهـا اللـه يف محـرم سـنة 

  ودفنت �قربة املصىل خارج تونس.
  )٤٤():ه ٦٥٠نحو  .فاطمة بنت عتيق (ت-١٨

هي فاطمة بنت عتيق بن عيل بن خلف األموي ابن 
ــرئ، ــرتال املق ــكنا  )٤٥(قن ــية س ــال املراكش ــة أص املالقي

وكـ�ة تالوتهـا لـه،  ووفاة، عرفت بحفظهـا لكتـاب اللـه،
ك% عرفـت باملواظبـة عـىل فعـل الخـt والـرب، توفيـت 

  .ه ٦٥٠رحمها الله نحو 
  )٤٦():ه ٦٧٠بعد  .الغسانية (ت-١٩

هي الغسانية زوجـة املقـرئ عتيـق بـن محمـد بـن 
نزيــل مــراكش وأغــ%ت، أخــذت عــن  )٤٧(عــيل الغســا¦،

زوجهــا القــرآن بالســبع وأتقنتهــا، حتــى صــارت أســتاذة 
  .ه ٦٧٠ات السبع، توفيت رحمها الله بعد بالقراء
  )٤٨():ه ٦٩٥ .خديجة بنت هارون الدكالية (ت-٢٠

هي القارئة خديجة بنت هارون بن عبد الله الدكالية، 
ـــنة  ـــا س ـــت والدته ـــه ه ٦٤٠كان ـــرآن وقرأت ـــت الق ، حفظ

بالروايات السبع، وحفظت الشاطبية، حجت بيت الله ثالث 
توفيـت رحمهـا اللـه  عرشة حجة ماشية، وحجتان راكبة،

  .ه ٦٩٥ليلة االثنi خامس محرم سنة 
  )٤٩():ه ٩رحمة بنت الجنان (ق -٢١

ــود  ــدث املج ــة املح ــان، زوج ــت الجن ــة بن ــي رحم ه
للقـرآن أ� عبــد اللـه محمــد بــن عبـد العزيــز املعــروف 

ــايس، ــنهاجي املكن ــزوز الص ــاج ع ــن  )٥٠(بالح ــدة اب ووال
ل غــازي املكنــايس صــاحب الــروض الهتــون، الــذي قــا

عنها: كانـت رحمهـا اللـه تعـاىل مالزمـة لـدرس القـرآن 
 tا مــن تفســtالعزيــز يف املصــحف، وكــان علمهــا كثــ
قصصـه وأخبـاره فنفعتنـا بـذلك يف الصـغر غايـة. وقـد 

أخذت ذلك عن زوجهـا ابـن عـزوز قبـل وفاتـه، وقبـل أن 
  تتزوج بوالد اإلمام محمد بن غازي.

  )٥١():ه ١٠٠٠ .مسعودة بنت أحمد الوزكيتية (ت-٢٢
ــه  ــد الل ــن عب ــد ب ــت أحم ــعودة بن ــtة مس ــي األم ه
ـــعدي  ـــور الس ـــد املنص ـــلطان أحم ـــة، أم الس الوزكيتي

)، عرفـت بالسـعي يف أبـواب الخــt ه ١٠١٢الـذهبي (ت 
والرب، فاعتنت بإصالح الجسور والطرق وتشـييد القنـاطر 
وبناء املساجد، كاملسـجد الجـامع بـاب دكالـة �ـراكش 

ــنة  ــه س ــذي بنت ــه ٩٩٥ال ــا ، وق ــه أوقاف ــت علي د أوقف
عظيمة، ومن بi الفئات التي استفادت من خراج هـذه 
األوقـــاف: قـــراء الجـــامع وحزابيـــه، إضـــافة إىل أkتـــه 
وفقهائه ومؤذنيه والقـاik بسـائر وظائفـه. توفيـت 

  .ه ١٠٠٠من محرم سنة  ٢٧رحمها الله يوم الثالثاء 
  )٥٢(): ه ١١٥٩خناثة بنت بكار املغافري (-٢٣

يهــة العاملــة الدينــة خناثــة بنــت بكــار بــن هــي الفق
ــــلطان  ــــافري، زوج الس ــــه املغ ــــد الل ــــن عب ــــيل ب ع

سلطان املغرب. كانت تحفظ القرآن وتكتب  )٥٣(إس%عيل،
لوحهـا بيـدها وتبعثـه للفقيـه املقـرئ محمـد املـ· 

، يف إمـارة ه ١١٤٣الدكايل قصـد تصـحيحه، حجـت عـام 
بلـدا يف و� تنـزل  )٥٤(ولدها السلطان موالي عبد الله،

طريق حجها إال واستقبلوها بالحفاوة والتكريم، وكانـت 
سخية يف بذل العطايا، وأوقفـت �كـة أوقافـا كثـtة، 
من بينها دار اشرتتها �ا يقـرب مـن ألـف مثقـال ذهـب 
مطبوعــة، وقامــت بتحبيســها عــىل طلبــة يختمــون كــل 
يوم ختمة من القرآن، وعىل من يدرس صحيح أ� عبـد 

نت ناظرا عىل الدار املذكورة، توفيـت الله البخاري وعي
رحمهــا اللــه بفــاس الجديــد يف جــ%دى األوىل عــام 

  ، ودفنت بروضة األرشاف.ه ١١٥٩
  )٥٥():ه ١١٨٩ .اللة غيالنة التطوانية (ت-٢٤

ـــيالن  ـــد غ ـــالح محم ـــه الص ـــت الفقي ـــة بن ـــي آمن ه
التطوا¦، عاملـة ومفتيـة نسـاء تطـوان، نسـخت كتـاب 

هــا والــدها القــرآن الكــريم االكتفــا للكالعــي، وقــد علم
والحـديث والعربيـة والفقــه، توفيـت رحمهــا اللـه ســنة 

  .ه ١١٨٩
  )٥٦():ه ١٢فاطمة بنت الحاج الطاهر الدهري (ق - ٢٥

هي فاطمة بنت الحـاج الطـاهر الـدهري الفـايس، 
عىل إمام محـراب رضيـح أحمـد  )٥٧(حبست جلسة حانوت

الشــاوي الــذي يقــرأ القــرآن العظــيم بكــريس مســجد 
الحi في% بi املغرب والعشاء، ومنـه إىل األkـة الف

وقتئذ الفقيه محمد بن الحاج محمد الدبيب األندليسـ، 
واإلمام به أيضا الفقيه الشاوي بن السيد العـر� ابـن 

  .ه ١١٤٢صفر من عام  ١٦حيون، بتاريخ 
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  )٥٨():ه ١٣ق  .ر4ة بنت مزيان الحسناوي (ت-٢٦
ايس، حبسـت هي ر4ة بنت مزيـان الحسـناوي الفـ

ــرآن  ــزب الق ــرأ ح ــن يق ــىل م ــديوان ع ــانوت بال ــة ح جلس
  العظيم بالزاوية صباحا ومساء.

  )٥٩():ه ١٢١١بعد  .فاطمة بنت غانم الحجوي (ت-٢٧
هي فاطمة بنت غانم الحجوي املختاري الفايس، 
حبست جميع النصف من الـدار الكائنـة بـدرب زنـدب، مـن 

لبــة حومــة األقــواس، عــدوة فــاس األنــدلس، عــىل الط
ــيم  ــرآن العظ ــن الق ــزب م ــرؤون الح ــذين يق ــزابi ال الح

ــد ا ــاريخ باملســجد الجدي ــيف، بت ــمى �ســجد الرص ملس
  .ه١٢١١

 )٦٠():ه ١٢٢٤ .عائشة بنت املختار (ت-٢٨
ــالحة  ــi األزرق، الص ــن األم ــار اب ــت املخت ــة بن عائش

، يف السـنة املعروفـة ه ١١٦٠العاملة، ولدت آخـر عـام 
كريم عىل أ� عبد الله محمد بالبطحاء، قرأت القرآن ال

وحفظته عن ظهر قلب، وتزوجت مـن  )٦١(امل· الدكايل
، وختمـت ه ١١٧٠الشيخ املختار بن أ� بكر الكنتي، عـام 

مخترصــ خليــل يف اليــوم الــذي ختمــه زوجهــا، وكانــت 
ــال، وقــد ألــف  ــا يدرســه للرج ــه للنســاء، وزوجه تدرس
ــه:  ــرجمته% كتاب ــد يف ت ــه محم ــد الل ــو عب ــده% أب ول

لطريفة والتالـدة يف مناقـب الشـيخ الوالـد والشـيخة ا
 .ه١٢٢٤الوالدة، وماتت يوم ثامن ذي الحجة 

  )٦٢(ه): ١٢٣٨ .منانة بنت األمt عيل باي (ت-٢٩
هي منانة بنت األمt عيل باي بن حسـi بـن عـيل 

وزوجة األمt محمود بن محمد بن الرشـيد  )٦٣(الحسني،
مـع أخيهـا يف  كانت من فواضل النسـاء، نشـأت )٦٤(باي،

ــودة  ــا� حم ــد الع ــىل ي ــه ع ــت في ــاردو وتعلم ــ ب قرص
،tوحفظــت القــرآن الكــريم، وأخــذت عنــه الفقــه  )٦٥(بــاك

ــا  ــتقبل عائلته ــة �س ــت مهتم ــاب، وكان ــة والحس واللغ
عاليــة تتعلــق بسياســة  املالكــة، وقــد نصــحتهم نصــائح

ربيـع  ٣مملكتهم، توفيت رحمها الله ليلة الثالثـاء يف 
  .ه ١٢٣٨الثا¦ سنة 

  )٦٦( ):ه ١٣طاهرة بنت محمد بن جالل (ق -٣٠
هي طاهرة بنت محمد بن جالل الفايس، من النساء 
الال� خدمن القرآن بتحبيس األصول عىل حملة القـرآن 
من أkة املساجد، وقد أوصت بثلثهـا مـن أصـل وغـtه، 
وجاء يف رسم الوصية:  "يكون نصفه حبسا عىل إمـام 

ة العيـون، ونصـفه اآلخـر مسجد تخربيشت. الكائن بحومـ
يشرتى به أصـل تسـتغله حفيـدتها فضـيلة بنـت قاسـم 
املشاط مدة حياتها، وبعـد وفاتهـا يرجـع حبسـا إلمـام 
املسجد املذكور، يكون حبسا مؤبدا ووقفا مخلـدا إىل 
أن يرث الله األرض ومن عليها، هـو خـt الـوارثi، ومـن 

ام رجـب عـ ٨بدل أو غt فالله حسيبه" وتم تأريخه يوم 
  .ه ١٢٢٢

  )٦٧():ه ١٣عائشة ابنة محمد البوزيدي (ق -٣١
ــابن  هــي عائشــة بنــت محمــد البوزيــدي الشــهt ب
املجذوب، وابنة طاهرة بنت محمـد بـن جـالل املـذكورة 
آنفــا، قامــت بتحبــيس واجبهــا املنجــز بــاإلرث مــن أمهــا 
شائعا يف كافة الحانوت الكائنة بالقبابi، عىل الطلبة 

ب صباحا ومسـاء �سـجد تخربيشـت، الذين يقرؤون الحز 
  .ه ١٢٢٤ربيع الثا¦  ١٠بتاريخ 
  )٦٨( ):ه ١٣حفصة بنت السلطان عبد الرحمن بن هشام (ق - ٣٢

هي حفصة بنت السلطان أ� زيـد عبـد الـرحمن بـن 
من النساء الحافظـات للقـرآن الكـريم بروايـة  )٦٩(هشام،

  ورش، ك% أنها كانت تقرأ برواية البرصي.
  )٧٠(): ه ١٤بداية ق  .قوبية الشنقيطية (ترقية اليع- ٣٣

هـــي رقيـــة بنـــت الحـــاج ابـــن العـــايش اليعقوبيـــة 
الشنقيطية، اشتهرت �عرفتها بتفسt القرآن الكـريم، 
وأســباب النــزول، وعلــوم القــرآن، توفيــت رحمهــا اللــه 

  بداية القرن الرابع عرش.
  )٧١(): ه ١٣٠٥ .الغالية بنت إبراهيم السباعية (ت-٣٤

يــة بنــت إبــراهيم الســباعية، أم عبــد اللــه هـي الغال
ــت  )٧٢(الجــراري، ــظ والصــالح، تعلم ــالعلم والحف ــت ب عرف

القـــرآن وحفظتـــه وأتقنـــت حفظـــه وعلمتـــه، وحفظـــت 
ــن  ــtه% م ــك وغ ــن مال ــة اب ــييل، وألفي ــ الخل املخترص
املتون، ك% كان لها باع يف العربية والفقه والفـرائض 

حــوض وغtهــا مــن العلــوم، أخــذت عــن والــدها يف ال
بالصحراء، وأخذ عنها ابنها عبد اللـه القـرآن أوال، قبـل أن 
ينتقـــل إىل هشـــتوكة ليأخـــذ حـــرف قـــالون واملـــ· 

  .ه ١٣٠٥والبرصي، توفيت رحمها الله سنة 
  )٧٣():ه ١٣٢٣ .صفية بنت املختار (ت-٣٥

ــة  ــت عارف ــار، كان ــت املخت ــفية بن ــتاذة ص ــي األس ه
بتجويد القرآن وتفسtه، وقد انتصبت للتدريس، توفيـت 

  .ه ١٣٢٣رحمها الله سنة 
  )٧٤():ه ١٣٢٣نحو  .خديجة الحميدية الفاسية (ت- ٣٦

هي خديجة بنت أحمد بن عزوز الحميـدي الفـايس، 
الشــيخة الصــالحة الحافظــة املجــودة املقرئــة للقــرآن 

ــريم، ــالون  الك ــراءة ورش وق ــراءات كق ــدة ق ــرأت بع ق
وم·، وكانت ذات اطالع ومعرفة بوجـوه قـراءة هـذه 
الروايات وأحكامها، ومالزمـة لتعلـيم كتـاب اللـه، قـرأت 
القرآن الكريم برواياتـه عـىل اإلمـام أ� عـيل الحسـن 

وتلقى عنها عبـد الحفـيظ بـن محمـد الطـاهر  )٧٥(جنبور،
الثــة وأجازتــه بــذلك ســنة القــرآن برواياتــه الث )٧٦(الكتــا¦
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، وكانــت وفاتهــا رحمهــا اللــه بعــد ذلــك بيســt ه ١٣٢٣
  �دينة فاس.

  )٧٧( ):ه ١٣٣٥نحو  .رحمة بنت عبد الله التكناتيني (ت- ٣٧
ــاتيني،  ــد التكن ــن محم ــه ب ــد الل ــت عب ــة بن ــي رحم ه
وصفها املختار السويس بالفقيهة املرشدة الحافظة 

 )٧٨(لجيشـتيمي،العابدة، وهي زوج إبراهيم بن محمـد ا
ــرآن  ــالتخريج يف الق ــاهt ب ــيi املش ــراء البرص ــن الق م

  .ه ١٣٣٥الكريم والعلم، توفيت نحو 
  )٧٩( ):ه ١٣٤٢ .رقية بنت محمد األدوزية (ت-٣٨

هي رقيـة بنـت محمـد بـن العـر� بـن إبـراهيم، أم 
محمد املختار السويس صاحب "املعسول"، ولدت نحو 

لغ يف مسـار ابنهـا كـ% ، وقد كان لهـا األثـر البـاه ١٣٠١
يحــ· بنفســه عنهــا يف كتابــه املــذكور، أتقنــت حفــظ 
القـــرآن الكـــريم، وختمـــت ســـبع مـــرات وجـــودت غايـــة 
التجويد، وكان والدها قـد َهـّم أن يـدفعها إىل ميـدان 
العلوم، لكـن زواجهـا حـال دون ذلـك، ويـوم زُفـت مـن 
دارها إىل دار زوجها، ركبت البغلة ولوحتها بi يـديها، 

 tأن زواجهــا � 4نعهــا وهــي يف بيــت زوجهــا أن غــ
تكون أول معلمة ومهذبة للبنات من النساء يف "إلغ"، 
فبها انترش ما انترش من ذلك فيهن، توفيت رحمها الله 

  .ه ١٣٤٢سنة 
  )٨٠( ):ه ١٣٤٤بعد  .عائشة بنت الطيب (ت-٣٩

هــي الفقيهــة عائشــة بنــت الطيــب، أتقنــت مــرتجم 
ــت ــوزايل، وكان ــ لله ــا  املخترص ــا م ــىل زوجه ــيل ع ¬

يتوقــف فيــه، وحفظــت بعــض القــرآن وتصــدرت مجــالس 
النسـاء، ¬ــيل علــيهن وتعلمهـن وتعظهــن، و� يكــن 
لها نظt يف سوس يف عرصـها، توفيـت رحمهـا اللـه 

  .ه ١٣٤٤بعد 
  )٨١(ه): ١٣٥٦نحو  .السيدة ماحا الصحراوية (ت-٤٠

هــي العاملــة املحصــلة املشــاركة الســيدة ماحــا، 
 -اآلتيــة الرتجمــة–بنــت محمــد ســا� معلمــة مــريم 

ومربيتها، والتي أخذت عنها التالوة والتهجد والسـمت 
الحسن، قبل أن تزوجهـا لزوجهـا، انتقلـت السـيدة ماحـا 

، ه ١٣٥٥مع زوجهـا مـن "الـغ" إىل تادلـة أواسـط سـنة 
.tوكانت تعلم هناك بنات إبراهيم بن البص  

  )٨٢(ه): ٣٥٧١نحو  .مريم بنت محمد سا� الصحراوية (ت- ٤١
هي مريم بنت محمد سا� بن عبد الله بن اح%دو، 

 ١٣١٦من قبيلة سا� املشـهورين بـالعلم، ولـدت نحـو 
، فكانــت ه ١٣٥٠، وسـكنت مــع زوجهـا يف "الــغ" بعـد ه

تعلـــم بنـــات آل الحـــاج صـــالح يف دار األســـتاذ ســـيدي 
املد¦ بن عيل، وكانت متقنـة لحفـظ القـرآن، ولهـا يـد 

وقد شهدت نساء دار األستاذ أنهـا  حسنة يف العلوم،

كانت تتلو كتـاب اللـه طـول الليـل، فيرتكنهـا كـذلك قبـل 
ــحر، وال  ــد الس ــذلك عن ــدنها ك ــأخرن، ويج ــومهن وإن ت ن
يــدرين متــى تنــام. وقــد اعتنــت مــريم بتعلــيم أوالدهــا 

  .ه ١٣٥٦وبناتها، وتوفيت رحمها الله نحو 
  )٨٣():ه ١٤ق  .أم قاسم الحسناوية (ت-٤٢

الحسناوية املكناسية، من النساء  )٨٤(قاسمهي أم 
الحافظـــات للقـــرآن الكـــريم بروايـــة نـــافع واملـــ· 

  والبرصي.
  
  

  َخاِ-َةٌ 
من خالل ما أوردناه من ºاذج نسائية فريدة اتجهت 
عنايتهن لخدمة القرآن الكريم، يتبi لنـا أن حـب هـؤالء 

ا النسوة لكالم الله عز وجل جعل خدمتهن له يتخذ صورً 
؛ إن بحفظه، أو تحفيظه، أو نسـخه، أو تحبيسـه، متعددة

ـه. كـ% يتبـi أيًضـ ا علـو أو إنفاق املال يف سـبيل نرش
همــة بعضــهن، حتــى رحلــن يف طلــب حفظــه بالســبع، 
وتـــدريس بعضـــهن بـــديار امللـــوك، وخوضـــهن غـــ%ر 

وإذ نصل  التفسt وعلوم القرآن واملباحث املتعلقة به.
ء الـال� خـدمن إىل الختام فإننا موقنـون بكـون النسـا

القــرآن الكــريم أكــ� مــ% ذُكــر يف املصــادر واملراجــع 
التي اعتمدنا عليهـا، وأن َمـن � نقـف عـىل تـرجمتهن 
أك� م% أثبتناه، و4كن اعتبار هذا البحث رسالة إىل كل 
باحــث مهــتم بتــاريخ الغــرب اإلســالمي مــن أجــل البحــث 
والتنقيـــب إلبـــراز دور املـــرأة وإســـهامها يف خدمـــة 

ــ ــاإلس ــه الم عموًم ــىل وج ــريم ع ــرآن الك ــة الق ا، وخدم
  الخصوص.
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  :الَهواِمُش 
 

املعجب يف تلخيص أخبار املغرب من لدن فتح األندلس إىل  )١(
، لعبد الواحد بن عيل التميمي آخر عرص املوحدين

لنارش: املكتبة املراكيش، تحقيق: صالح الدين الهواري، ا
-٢٦٦، ص: ١٤٢٦/٢٠٠٦بtوت، الطبعة األوىل، - العرصية، صيدا

٢٦٧.  
، البن بج%ل أخبار حارضة مكناس إتحاف أعالم الناسانظر:  )٢(

زيدان عبد الرحمن بن محمد السجل%يس، تحقيق: الدكتور 
مرص، الطبعة –عيل عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

  .٣/٣٢. ١٤٢٩/٢٠٠٨األوىل، 
، لعبد الهادي التازي، دار نرش جامع القرويiانظر:  )٣(

  .٢/٤٤٣م. مج ٢٠٠٠املغرب، الطبعة الثانية -املعرفة، الرباط
، البن قنفذ رشف الطالب يف أسنى املطالب: انظر )٤(

القسنطيني، تحقيق عبد العزيز صغtدخان، مكتبة الرشد 
  .٢١. ص: ه ١٤٢٤الرياض، الطبعة األوىل - نارشون

  .١/٢٥٦، إتحاف أعالم الناسانظر:  )٥(
، لعبد الرحمن بن العز والصولة يف معا� نظم الدولة )٦(

  .١/٧٨. ١٣٨١/١٩٦١الرباط، - امللكية املطبعةزيدان، 
تحقيقات: حسن  ، ملحمد بن سحنون،آداب املتعلمiانظر:  )٧(

حسني عبد الوهاب، مراجعة وتعليق: محمد العرويس 
. ٣٩م. ص: ١٩٧٢نسية لفنون الرسم املطوي، الرشكة التو 

، لحسن حسني عبد الوهاب، املطبعة وشهtات التونسيات
، ملحمد والربنس يف باريس. ٣٠. ص: ه ١٣٥٣التونسية 

دار - املؤسسة العربية للدراسات والنرش مقداد ورتتا¦،
السويدي، النارش الرقمي: مركز القاkية بأصفهان 

  .١١٧للتحريات الكمبيوترية. ص: 
، ملحمد الذيل والتكملة لكتا� املوصول والصلةانظر:  )٨(

تحقيق: محمد بن رشيفة، مطبوعات  األنصاري املراكيش،
والتكملة لكتاب . ٨/٤٨٤م. ١٩٨٤أكاد4ية اململكة املغربية، 

، تحقيق: عبد السالم الهراس، دار البلنيس الصلة البن األبار
  .٤/٢٤٣. ١٤١٥/١٩٩٥الفكر للطباعة، لبنان، 

، وبويع ه ١٧٦هو أبو املطرف، رابع ملوك األندلس، ولد عام  )٩(
، سt أعالم النبالء. انظر ه ٢٣٨، وتويف سنة ه ٢٠٦سنة 

أرشف عىل التحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة  للذهبي،
واألعالم لخt الدين . ٨/٢٦٠. ١٤٠٥/١٩٨٥، ٣الرسالة، الطبعة 

لخامسة عرش مايو ، دار العلم للماليi، الطبعة االزركيل
  .٣/٣٠٥م. ٢٠٠٢

، وشهtات التونسيات. ١٤٩-٣/١٤٨، األعالم للزركيلانظر:  )١٠(
البيان املغرب يف أخبار األندلس و . ٤٤هامش الصفحة: 

، البن عذارى املراكيش، تحقيق ومراجعة: ج. س. واملغرب
، ٣لبنان، ط -كوالن، و ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بtوت

  .١/٢٧٢م. ١٩٨٣
 ٣٨٦سنة  تويفهو منصور بن يوسف بن بلكi الصنهاجي،  )١١(

، أل� عبد تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهt َواألعالم. انظر ه
الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: الدكتور بشار عّواد 
معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

  .٨/٦٠١م. ٢٠٠٣
 

 

وسف بُلّكi الصنهاجي، ويل هو باديس بن منصور بن ي )١٢(
سt . انظر ه  ٤٠٦، وتويف سنة ه ٣٨٦بعد وفاة أبيه سنة 

. ٢/٤١ واألعالم للزركيل، ١٧/٢١٦، أعالم النبالء للذهبي
، ومعجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العرص الحارض

لعادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 
. ١٤٠٠/١٩٨٠، الطبعة الثانية لبنان-والرتجمة والنرش، بtوت

  .٢٩ص: 
 ٣٩٨هو املُِعّز بن باديس بن منصور الصنهاجي، ولد سنة  )١٣(

  .١٠/٥٤ تاريخ اإلسالم للذهبي، انظر: ه ٤٥٤، وتويف سنة ه
والربنس يف . ٤٩- ٤٨-٤٧، ص: شهtات التونسياتانظر  )١٤(

  .١١٦، ص: باريس
. ٤/٢٥١ اب الصلةوالتكملة لكت. ٨/٤٩٤ الذيل والتكملةانظر  )١٥(

  .٩/٦٨٧ تاريخ اإلسالم للذهبي
كان أبوها فائز القرطبي عاملًا بالتفسt والعربية واللغة،  )١٦(

  .٥/٥٢٧الذيل والتكملة أديبًا شاعرًا. 
هو شيخ املفتi بقرطبة، محمد أبو عبد الله بن عتاب، من  )١٧(

الديباج املذهب يف . ه ٤٦٢جلة الفقهاء والعل%ء، ت 
تحقيق: محمد  ، البن فرحون،يان عل%ء املذهبمعرفة أع

  .٢/٢٤١األحمدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنرش، القاهرة. 
هو اإلمام الحافظ املجود املقرئ، أبو عمرو عث%ن بن  )١٨(

واألعالم . ١٨/٧٧ سt أعالم النبالء. ه ٤٤٤سعيد الدا¦، ت 
  .٤/٢٠٦ للزركيل

اح القرطبي، عا� بالتفسt هو أبو داود سلي%ن بن نج )١٩(
. ١٩/١٧٠، سt أعالم النبالء. ه ٤٩٦والقراءات والرسم، ت 

. وهداية القاري إىل تجويد ١/٣٢١والصلة البن بشكوال 
كالم الباري، لعبد الفتاح بن السيد عجمي، مكتبة طيبة، 

  .٨٠١و٢/٦٥٠املدينة املنورة، الطبعة الثانية. 
  .٤/٢٥٦ تكملة لكتاب الصلةوال. ٨/٤٩٠ الذيل والتكملة )٢٠(
هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حيوة األنصاري   )٢١(

  .٣/١٦ التكملة لكتاب الصلة. ه ٥٠٣املقرئ النحوي، ت 
وشهtات ، ١/٢٧٢البن عذارى  البيان املغربانظر   )٢٢(

  .٤٧، وهامش الصفحة ٤٥، ص: التونسيات
  .٢٥٥-٤/٢٥٤ صلةالتكملة لكتاب ال. ٨/٤٩٤ الذيل والتكملة  )٢٣(
. ه ٥٣٩خطيب إشبيلية وقاضيها ومقرئها ومحدثها، ت  )٢٤(

  .٣/١٦١ األعالم للزركيل. ٢٠/١٤٢ سt أعالم النبالء
هو شيخ القراء أ� عبد الله محمد بن رشيح اإلشبييل،  )٢٥(

  .١٨/٥٥٤ سt أعالم النبالء. ه ٤٧٦مصنف كتاب الكايف، ت 
ييل، تال بالسبع عىل أ� هو أبو بكر عياض بن بقي اإلشب )٢٦(

  .٥/٤٨٩ الذيل والتكملةعبد الله بن رشيح وزوجه أم رشيح. 
. ٤/٢٥٦ والتكملة لكتاب الصلة. ٨/٤٩٦ الذيل والتكملةانظر:  )٢٧(

ونخب مختارة من شهtات لهن إسهامات يف التاريخ 
اإلسالمي يف املرشق العر� واملغرب األندلس، ملحمد 

دار  إبراهيم حمد الغنطويس، بشt العامري، عبد الرحمن
  .١٦٧م. ص: ٢٠١٤األردن، -أمجد للنرش والتوزيع، ع%ن

. انظر: ه ٥٢٠كانت وفاة ¬يم بن يوسف بن تاشفi سنة   )٢٨(
، أخباره يف نظم الج%ن لرتتيب ما سلف من أخبار الزمان
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البن القطان املراكيش، دراسة وتقديم وتحقيق: محمود 
  وما بعدها. ٦٥المي. ص: عيل م·، دار الغرب اإلس

. ٨/٤٩٣، الذيل والتكملة. و٤/٢٥٦ التكملة لكتاب الصلة انظر: )٢٩(
وجذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس، 
ألحمد ابن القايض املكنايس، دار املنصور للطباعة 

. وتاريخ الوراقة ٥٣٣م. ص: ١٩٧٣الرباط، -والوراقة
رات كلية اآلداب والعلوم منشو  املغربية ملحمد املنو¦،
األعالم . و٣٨. ص: ه ١٤١٢، ١اإلنسانية بالرباط، الطبعة

  . ٨/١١٤ للزركيل
. ٨/٤٨٩ الذيل والتكملة. و٤/٢٦٣ التكملة لكتاب الصلة )٣٠(

، لعبد العزيز إشعاعهاوتطوان عاصمة الش%ل ومنبع 
  .١٨٦. ص: ه ١٤٢٦بنعبد الله،

)٣١(  iة بن  هو اإلمام الحافظ أبو عيل حسtبن محمد بن ف
. سلم الوصول إىل ه ٥٢٤حيون األندليس، استشهد سنة 

طبقات الفحول، ملصطفى بن عبد الله القسطنطيني، 
تحقيق: محمود عبد القادر األرناؤوط، مكتبة إرسيكا، 

  .٢/٥٦م. ٢٠١٠إستانبول، تركيا، عام النرش 
  .٨/٤٧٨ الذيل والتكملة. و٤/٢٥٤ التكملة لكتاب الصلةانظر   )٣٢(
لعله أحمد بن محمد بن خلف بن محرز األندليس، صاحب   )٣٣(

كتاب املقنع يف القراءات السبع، واملفيد يف الث%ن. ت 
وتاريخ دمشق البن . ١/٣٣. التكملة لكتاب الصلة ه ٥١٦بعد 

، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر عساكر
 للزركيل األعالم. و٥/٣٤٣. ١٤١٥/١٩٩٥للطباعة والنرش، 

١/٢١٤.  
 والتكملة لكتاب الصلة. ٤٩١-٨/٤٩٠ الذيل والتكملةانظر   )٣٤(

دار أسامة  ،وموسوعة شهtات النساء للبدوي. ٤/٢٦٣
  .١٩٧. ص: ه ١٤١٩ع%ن، الطبعة األوىل - للنرش، األردن

. تاريخ ه ٥٨٦كان عارفًا بالقراءات، رأًسا يف تجويدها، ت   )٣٥(
  .١٢/٨١٧اإلسالم 

أبو عبد الله محمد بن أحمد األندريش، من املجودين هو   )٣٦(
  .٤٨-٦/٤٤ الذيل والتكملة. ه ٦٢١واملقرئi للقرآن، ت 

هو القاسم بن محمد أبو القاسم ابن الطيلسان القرطبي،  )٣٧(
 الذيل والتكملة. و١٤/٤٢١ تاريخ اإلسالم للذهبي. ه ٦٤٢ت 

٥/٥٥٧.  
كملة لكتاب الصلة . والت٤٨٣-٨/٤٨٢ الذيل والتكملةانظر  )٣٨(

 . ومعجم املحدث١٣/٤٩١i تاريخ اإلسالم للذهبي. و٤/٢٦٣
واملفرسين والقراء باملغرب األقىص، املحمدية، مطبعة 

  .١٨م. ص: ١٩٧٢فضالة، 
  .٨/٤٨٣ الذيل والتكملة  )٣٩(
أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش أمt رشق  األمtهو  )٤٠(

  .١٢/٣٧٩ م للذهبيتاريخ اإلسال . ه ٥٦٧األندلس، ت 
  .٨/٤٨٢ الذيل والتكملة. و٤/٢٦٤انظر التكملة لكتاب الصلة   )٤١(
كان من أهل الخt والصالح مجوًدا للقرآن ذاكرا ألصول   )٤٢(

  .١/٣٢١ الذيل والتكملة. ه ٥٩١القراءات، كان حيًا سنة 
- ٨/٤٨٧ الذيل والتكملة. و٤/٢٦٥ التكملة لكتاب الصلةانظر  )٤٣(

 تاريخ اإلسالم للذهبي. و٥٢٢، ص: القتباسوجذوة ا. ٤٨٨
، لعمر يف عاملي العرب واإلسالم وأعالم النساء. ١٤/٥٧٩

 

 

شهtات و . ٢/٢٧٥بtوت. - رضا كحالة، مؤسسة الرسالة
  .٧٣التونسيات، ص: 

  .٨/٤٩١ الذيل والتكملةانظر  )٤٤(
. ه ٦١٢من املقرئi الذين تصدروا اإلقراء والتحديث، ت  )٤٥(

  .٥/١٢١ لةالذيل والتكم
  .٢٨، ومعجم املحدثi، ص: ٥/١٣٠ الذيل والتكملةانظر  )٤٦(
كان مقرئا عارفا بالقراءات حسن القيام عليها متقنا يف  )٤٧(

  .٥/١٣٠ الذيل والتكملة. ه ٦٧٠األداء، تويف يف حدود 
تحفة األحباب وبغية الطالب يف الخطط واملزارات انظر:  )٤٨(

يل بن أحمد السخاوي، ، لعوالرتاجم والبقاع املباركات
تصحيح ومراجعة: محمد ربيع وحسن قاسم، مكتبة النرش 

. ٣٣٥-٣٣٤. ص: ه ١٣٥٦، ١والتأليف األزهرية، الطبعة
iوقراءة . ١/٣٤٥أعالم النساء . و ١٩، ص: ومعجم املحدث

، لعبد اإلمام نافع عند املغاربة من رواية أ� سعيد ورش
والشؤون  الهادي حميتو، منشورات وزارة األوقاف

  .٢/١٧٢. ه ١٤٢٤اململكة املغربية، -اإلسالمية
، أل� عبد الروض الهتون يف أخبار مكناسة الزيتونانظر:  )٤٩(

الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العث%¦ 
. ٢٤. ص: ١٣٧١/١٩٥٢املكنايس، مطبعة األمنية الرباط، 

ن ، البن زيداوإتحاف أعالم الناس بج%ل أخبار حارضة مكناس
دار  ، لسعيد أعراب،والقراء والقراءات باملغرب. ٣/٨٣

. ١٤١٠/١٩٩٠لبنان، الطبعة األوىل - الغرب اإلسالمي بtوت
  .١٩. ومعجم املحدثi، ص: ٦٩ص: 

  .٣/٦٨٩ إتحاف أعالم الناسانظر: ترجمته يف  )٥٠(
، ألحمد املنتقى املقصور عىل مآثر الخليفة املنصورانظر:  )٥١(

تحقيق: محمد رزوق، مكتبة املعارف، بن القايض، دراسة و 
واإلعالم �ن حل مراكش . ١/٢٥٩. ه ١٩٨٦املغرب، -الرباط

تحقيق: عبد  ، البن ابراهيم السماليل،وأغ%ت من األعالم
الرباط، الطبعة  - الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية

، وروضة اآلس العاطرة األنفاس. ٢٧١-٧/٢٧٠. ه ١٤١٣الثانية 
الرباط، الطبعة الثانية - ، املطبعة امللكيةألحمد املقري

ودرة الحجال يف أس%ء الرجال ألحمد . ٦٧- ٦٣. ص: ه ١٤٠٣
، تحقيق: محمد األحمدي أبو النور، مكتبة دار ابن القايض

. ٣/١٨٢تونس. -القاهرة، واملكتبة العتيقة- الرتاث
، ألحمد بن خالد ألخبار دول املغرب األقىص واالستقصا

ق: جعفر النارصي، ومحمد النارصي، دار النارصي، تحقي
  .١٢٦و ٥/١١٨. ه ١٤١٨الكتاب الدار البيضاء، 

نرش املثا¦ ألهل القرن الحادي عرش والثا¦ انظر:  )٥٢(
تحقيق: محمد حجي، وأحمد  ،ملحمد بن الطيب القادري

التوفيق، منشورات الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة 
 ١٤٠٧، ١لطالب، الرباط، الطبعةوالنرش، نرش وتوزيع: مكتبة ا

وتاريخ . ٣٤- ٣/٢٥الناس  واتحاف أعالم. ٢١٩و  ٤/٣٨. ه
تحقيق: أحمد  ، ملحمد الضعيف الرباطي،الدولة السعيدة

  .١١٥م. ص: ١٩٨٦، ١الرباط، الطبعة-الع%ري، دار املأثورات
هو السلطان موالي إس%عيل بن الرشيف بن عىل  )٥٣(

  .٢/٦٣ ف أعالم الناساتحا. ه ١١٣٩الَحَسنى، ت 
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هو السلطان موالي عبد الله بن إس%عيل بن الرشيف  )٥٤(
  .٤/٤٤٩  اتحاف أعالم الناس. انظر ه ١١٧١الحسني، ت 

بوفيات أعالم القرن الثالث عرش  اتحاف املطالعانظر:  )٥٥(
، لعبد السالم ابن سودة، تحقيق: محمد حجي، دار والرابع

ومخترص . ١/٤٠. ه ١٤١٧ الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل
املغرب، - طبعة املهدية تطوان ملحمد داود، تاريخ تطوان

 تاريخ الوراقة املغربيةو . ٢٩١. ص: ه ١٣٧٥الطبعة الثانية 
  .٢٨. ومعجم املحدثi، ص: ١٢٤للمنو¦، ص: 

، لعبد الكبt بن يف بيوتات أهل فاس زهر اآلسانظر:   )٥٦(
ترص الكتا¦، مطبعة هاشم الكتا¦، تحقيق: عيل بن املن

 ١٤٢٢النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل 
  .١/٤١١. ه

: كراء عىل التبقية والتأبيد. وعرفها عبد القادر الجلسة  )٥٧(
دور الفايس بأنها: عقد كراء عىل رشط متعارف. انظر: 

الوقف يف الحياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة 
وزارة األوقاف والشؤون  بوركبة، للسعيد العلوية

هامش  ١. الجزء ه ١٤١٧اململكة املغربية، -اإلسالمية
. ومعلمة الفقه املال·، لعبد العزيز بن عبد ٢٤٢الصفحة 

  .١٩٦. ص: ه ١٤٠٣دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل  الله،
دور الوقف يف الحياة الثقافية باملغرب يف عهد انظر  )٥٨(

  .١/٤٢٧، يةالدولة العلو
  .٢/٣١٦اآلس  زهرانظر  )٥٩(
، الحياة األدبية يف املغرب عىل عهد الدولة العلوية  )٦٠(

دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة  ملحمد االخرض،
والنبوغ املغر� يف األدب . ٣٤٤م. ص: ١٩٧٧األوىل 
  .٢٨٢- ١/٢٨١، لعبد الله كنون، دون طبع. العر�

. انظر ه ١١٩٠كايل املقرئ املتوىف سنة لعله امل· الد   )٦١(
  .١/٤١إتحاف املطالع 

  .٢٣٥- ٢٣٤، ص: موسوعة شهtات النساءانظر   )٦٢(
هو عيل بن حسi بن عيل ترÂ، أمt تونس، بويع سنة   )٦٣(

  .٤/٢٨١ األعالم للزركيل. ه ١١٩٦، ت ه ١١٧١
هو محمود بن محمد الرشيد، أمt تونس، توىل اإلمارة   )٦٤(

  .٧/١٨٤ األعالم للزركيل. ه ١٢٣٩، ت ه ١٢٣٠سنة 
لعله حمودة بن محمد بن عبد العزيز الذي واله األمt عيل   )٦٥(

األعالم . انظر ه ١٢٠٢باي قلم اإلنشاء يف ديوانه، ت 
  .٢٨٣- ٢/٢٨٢، للزركيل

  .١/٢٨٦انظر زهر اآلس   )٦٦(
  .١/٢٨٦انظر زهر اآلس   )٦٧(
، لعبد الرحمن نظم الدولة العز والصولة يف معا�انظر   )٦٨(

. وأورد عبد العزيز بن عبد الله اسم صفية ١/٧٨بن زيدان 
  .٢٠بدل حفصة يف كتابه معجم املحدثi، انظر ص: 

، ه ١٢٣٤هو أبو زيد عبد الرحمن بن هشام، بويع عام   )٦٩(
الدرر الفاخرة �آثر امللوك العلويi . ه ١٢٧٦وتويف عام 

املطبعة  ن ابن زيدان،، لعبد الرحمبفاس الزاهرة
  .٧٨. ص: ه١٣٥٦االقتصادية الرباط 

  .٢٠انظر معجم املحدثi، ص:   )٧٠(
 

 

، مطبعة الجامعة، ملحمد املختار السويس املعسولانظر   )٧١(
  .١٨/١١٠. ه ١٣٨١املغرب، - الدار البيضاء

هو الحاج عبد الله بن الحسi بن محمد الجراري، ولد سنة   )٧٢(
  .١٨/١٠٩. املعسول ه ١٢٩٥

  .٢٠انظر معجم املحدثi، ص:   )٧٣(
، لعبد الحفيظ بن محمد الطاهر معجم الشيوخانظر   )٧٤(

  .١٩، ص: ومعجم املحدثi. ١٦٠الكتا¦، ص: 
هو العالمة املقرئ املحفظ للسبع، الحسن بن محمد   )٧٥(

 اتحاف املطالع. ه ١٢٨٣الورياجيل املعروف بكنبور، ت 
١/٢٣٤.  

مة املشارك عبد الحفيظ بن الطاهر بن عبد هو الشيخ العال   )٧٦(
  .٢/٥٨١ اتحاف املطالع. ه ١٣٨٣الكبt الفايس الفهري، ت 

  .٦/١٦٥ املعسولانظر   )٧٧(
  .٦/١٦٥ املعسول. انظر ترجمته يف ه ١٣٣١تويف سنة   )٧٨(
  .٥٦- ٣/٣٩ املعسولانظر   )٧٩(
، ورجاالت العلم العر� يف سوس، ١١/٨٧ املعسولانظر   )٨٠(

املختار السويس، من القرن الخامس الهجري إىل  مدملح
منتصف القرن الرابع عرش، مؤسسة التغليف والطباعة 

املغرب، الطبعة األوىل -والنرش والتوزيع للش%ل، طنجة
  .١٣٠. ص: ه ١٤٠٩

  .٣/٥٧ املعسولانظر   )٨١(
  .٣/٥٧ املعسولانظر   )٨٢(
  .١٨، ص: معجم املحدثiانظر   )٨٣(
بن عبد القادر الحسناوي املكنايس، العا� قاسم  لعله  )٨٤(

العالمة املشارك املدرس، من أشياخ محمد بن الحسن 
، اتحاف املطالع. انظر ه ١٣٤٢العرائيش، املتوىف سنة 

٢/٤٣٦.  


