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 :التصوف وعلم الكالم

ومن أبرز املنتجني يف العقائد الثعاليب والسنوسي ولكن جباية سبقت اجلزائر وتلمسان مبدرسة 
الذي تتلمذ على يديه وعلى تالميذه رجال الطبقة اليت ندرسها ( 687ت)عبد الرمحن الوغليسي

 :ومنهم

من الذين سامهوا يف تغذية هذا التيار أمحد بن عبد الرمحن النقاوسي البجائي  أمحد النقاوسي-1
بكتابه األنوار املنبلجة من أسرار املنفرجة والقصيدة املشهورة ابملنفرجة قاهلا يوسف بن دمحم 

 .املعروف اببن النحوي التوزري احلمادي وهي تعد من القصائد اليت جتمع بني األدب والتصوف



يذ أمحد الغربيين من تونس ومن شيوخ الثعاليب، وقد شرح القصيدة وفق ثالث وهو من تالم
الشرح اللفظي واألديب واملعنوي ولكن الذي يهمه هو األخري؛ إذ كان يبحث عن معىن : مراحل

 .اخلري والصالح والربكة وما تفيده لقارئها من فضائل و انفراج

 :عبد الرمحن الثعاليب وأمحد اجلزائري-2

 مؤلفا يف التفسري واملواعظ والتوحيد والفقه، وقد التصق به الزهد والتصوف، مث 11عاليب ترك الث
 :، وقد أثر يف الناس بثالث طرقإنه كان من رواة احلديث وال سيما صحيح البخاري

 طريق التالميذ-أ

 طريق الكتابة-ب

 .سعت شهرهتاوقد ساندت السلطة العثمانية يف اجلزائر هذه الزاوية وات طريق الزاوية-ج

ومن تالميذ الثعاليب أمحد بن عبد هللا اجلزائري وجاءت شهرته عن طريق قصيدته يف التوحيد 
 .املعروفة ابجلزائرية

واشتهر أمحد بزاويته وعنيت السلطة العثمانية هبا أيضا وكانت مدفنا لعدد من علماء اجلزائر نذكر 
 .بلقاسم بن امساعيل املطماطيمنهم سعيد قدورة وامحد زروق بن عمار وممحمد بن 

 مراصد وخامتة 4ومسى منظومته املراصد ألنه قسمها إىل : ابن زكري-3

 .تطرق فيها إىل أفعال هللا تعاىل والرسالة وما اخربت به

صاحب العقائد اليت تبارى الناس بشرحها ودرسها وتقريرها وهي يف علم : دمحم السنوسي-4
 .إىل معرفة هللا الكالم الذي جعله السنوسي املؤدي

اشتهر بكثرة الشروح وندرة التأليف الشخصي فكتب شارحا يف الطب والفقه واحلساب واملنطق 
 ...واجلرب



وهي يف  دمحم بن عبد الرمحن احلوضي له منظومة واسطة السلوك شرحها السنوسي:احلوضي-1
 .التوحيد، وله كتاب يف التصوف مساه الوسائل العظمى للمقصد األمسى

أستاذ السنوسي يف حركة التصوف بلسانه وقلمه وزاويته له قصيدة هي : ابراهيم التازي-7
املرادية وهي يف التصوف ومسيت كذلك النه افتتحها بقوله مرادي، مبعىن مراده أن يسقط هللا عنه 

فلم يعد  التكليف والتدبري وأن جيعله غري مسؤول، ولعل هذا ما وصلت إليه الصوفية يف اجلزائر
املنتصوفة أي شيء يف جمتمعهم او يف امتهم بل اصبح الواحد منهم يطلب النجاة لنفسه  ينيع

 .فقط

 :دمحم الفراوسين واملرائي الصوفية-6

املرائي أن يقص الصويف رؤايه يف شكل دراسة لتجربته النفسية وهو يف حالة غيبة وليس حالة 
 . فتدور بينهما أحاديثحضور، وموضوع الرؤاي عادة ديين كان يرى النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ودمحم بن عبد هللا الفراوسين الزواوي البجائي له كتاب هو حتفة الناظر ونزهة املناظر وكتاب السر 
املصون دافع فيه عن انتمائه إىل علمي الظاهر والباطن وأابن أمهية علم التصوف وحقائق الطريقة 

 .الصوفية

ضائل القرآن مساه اللوامع واألسرار يف منافع القرآن كتب كتابه عن ف  :عيسى البسكري-8
واألخبار وهو خمتلط ابلدروشة والفجاجة والسخف، النه االتكاء على القرآن لكتابة متائم 

 .وأحجبة وأوراد وأذكار يف جمالس الصوفية

 

 

 :التفسري والفقه



هناك تفسري آخر، وينسب ملا كان  9لوال تفسري اجلواهر احلسان لعبد الرمحن الثعاليب يف القرن 
 111للمغيلي تفسري بعنوان البدر املنري يف علم التفسري، املهم ان تفسري الثعاليب اعتمد فيه على 

 .أتليف منهم ابن عطية والطربي

لنا يف بداية احلصص وعرفنا ان الدراسات الفقهية قد تطورت بعد دولة اما الفقه فقد تناو 
على الفروع بدل االصول، وأشران إىل أن هذا االهتمام قد ، فأصبح االهتمام منصبا املوحدين

، وتسبب اثنيا يف ابتعاد الدارسني عن الفقه والدخول يف تسبب يف ضعف الدراسات العقلية
 .حظرية التصوف والزهد

 :ومن الذين اشتهروا يف التأليف يف الفروع الفقهية

فقه والنحو والبيان توىل متكن الونشريسي من علوم عصره وخصوصا ال :أمحد الونشريسي
التدريس يف تلمسان وأشهر الكتب اليت توىل تدريسها املدونة وفرعا ابن احلاجب وغريها من 

 .أمهات الفقه املالكي

وكان له اهتمام ومشاركة يف عدد من العلوم األخرى كالواثئق واألصول والتواريخ والفرائض، وقد 
دين أحدا فغضب منه سلطان تلمسان ففر إىل توىل الفتوى يف تلمسان وكان ال خياف يف ال

 .املغرب حيث استوطن فاس وسكن جبوار القرويني

ومن مؤلفاته املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء افريقية واالندلس واملغرب، وكتاب 
ن ايضاح املسالك على قواعد االمام مالك، املنهج الفائق واملنهل الرائق، تعليق على خمتصر اب

 .احلاجب، غنية املعاصر والتايل يف شرح واثئق الفشتايل، أجوبة فقهية

متيز الونشريسي بسعة األفق، والنظرة اإلصالحية ملشاكل عصره ال سيما املشاكل العلمية، 
 منفتحافهو يتعرض لكثري من األمور السائدة يف عصره ابلنقد واإلصالح، مما جعل معياره 

 (اإلحياء)منفتحة على اآلخر، وهذا ما نلحظه يف ذمه للتعصب املذهيب وإنكاره إلحراق مبرجعية 



وسئل القباب عن مجاعة من الطلبة يطعنون يف كتاب الشيخ اإلمام أيب حامد الغزايل :"حيث قال
أن هنع هللا يضر املشهور ابإلحياء ويشددون يف اإلنكار على من أراد قراءته، وابلغ بعضهم يف ذلك إىل 

إنكار املنكر لقراءة : فأجاب... ليس ذلك إبحياء علوم الدين، وإمنا هو إماتة علوم الدين: قال
اإلحياء وقوله إنه إماتة علوم الدين ال إحياؤه، فهذا قول منكر وكالم مبتدع وغيب جاهل حبق 

باره يف الفقه وأبو حامد إمام من أمية املسلمني، قال فيه املازري إنه ال يشق غ. الرجل وحبق كتابه
 .ويف أصول الفقه

ومما أنكر على الغزايل رمحه هللا ونفعنا به وأفاض علي " :وقال الونشريسي يف حق الغزايل
هذا ما يبني انفتاحية مرجعية الونشريسي، على مجيع األنساق ، " ...وعلى أوالدي من بركاته

فقط ابلونشريسي، بل بكل مدونة املذهبية األخرى غري النسق املذهيب املالكي، واألمر ال يتعلق 
، آمنت ابالختالف كأساس لالجتهاد الفقهي، فخرجت عن إطار املذهب منفتحةفقهية مالكية 

خري مثال على ذلك؛ إذ إن تبحر املقري ( هـ618 :تويف) انشدة احلقيقة، ولنا يف املقري املالكي
على اختيار آراء خارجة عن ابلسنة واطالعه على آراء اجملتهدين يف املذاهب األخرى، محاله 

يف  االنفتاحمذهب اإلمام مالك رمحه هللا، أو خالف املشهور من مذهبه، وهنا تربز صفة 
مدونته؛ فهو مالكي املذهب ولكنه خيالف مذهبه ويفرتض قارائ متحررا من التعصب، منفتحا 

 . املنفتححتدد مشروعا مفتوحا لقارئه املثايل املفتوحةعلى خمتلف التأويالت، فمدونته 

قاعدة، هي  2211يتضح هذا من خالل منهجه يف مدونته النازلية، اليت تضمنت 
األصول القريبة ألمهات مسائل اخلالف، فيورد تلك القواعد ويفرع عليها بصورة خمتصرة جدا، 

ومثل ذلك القاعدة  ،مستدال للقاعدة من الكتاب والسنة، اتركا للقارئ إدراك وجه االستدالل
، ألنه يكتفي "حيتاج إىل عامل فتاح:"، وهذا ما دعا الونشريسي إىل القول عن كتابهiالثامنة

ابإلشارة إىل املسألة الفقهية دون حماولة إيضاحها، وهنا اجملال مفتوح للقارئ املتمرس ألجل 
 .التأويل



الذي ابتعد  -يف فرتة اترخيية معينة-وهذا ما يدلل على خصائص العقل الفقهي املالكي
ئ والتزم ابخلاصية التكاملية يف مؤلفات أصحابه؛ إذ مجعت هذه اخلاصية التكاملية بني يتجز عن ال

 . الفقه واألخالق، فلم تبخس الناس أشياءهم، وخري دليل موقف الونشريسي من الغزايل الشافعي

ومن جوانب هذه اخلاصية التكاملية كذلك، أن رهان الونشريسي كان رهان عمل ابلدرجة 
 رهان معىن يستنبط فقط، لذلك ابتعد الونشريسي عن التجريد يف نوازله؛ فانفكت عن األوىل، ال

ما ذكره يف موضع هنا وهناك عن بعض إال اجلدل الكالمي العقيم ومسائله التفصيلية، اللهم 
 . القضااي، ومثاله مسألة إحصاء أمساء هللا احلسىن

اليت ال تستند إىل دليل، حيث أورد كما ابتعد الونشريسي كذلك عن تلك األقوال الصوفية 
مذهب الصوفية بطالة وجهالة :"يف معياره سؤاال أليب بكر الطرطوشي عن مذهب الصوفية فقال

وينبغي للسلطان ونوابه أن مينعوهم .... وضاللة، فما اإلسالم إال كتاب هللا وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حيضر معهم، وال من احلضور يف املساجد وغريها، وال حي

 ". يعينهم على ابطلهم

وهكذا متكن املذهب املالكي من نفس الونشريسي حبكم منطقه الذي يقوم على العمل 
والصحبة؛ فاملالكية من دون املذاهب الفقهية األخرى أقرت عمل أهل املدينة مصدرا من مصادر 

ينهض دليال على أن املالكية تبينت حقا ما ملشاهدة السلوك احلي التشريع اإلسالمي، وهذا ما 
وكل من زاغ عن مذهب مالك :"من أثر يف حتقيق التدين الصحيح، ومثال ذلك من املعيار قوله

،كيف ال وهو يستند إىل عمل أهل املدينة وهم " وء عملهــــأنه ممن رين على قلبه، وزين له س
 .أعرف بسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أما الصحبة فهي مبدأ الزم من أصل العمل الذي تقول به املالكية، ذلك أن الصحبة 
مشاهدة حية لألسباب والقرائن اليت ترافق أعمال املصحوب أقواال وأفعاال؛ فقد كان من تالمذة 

ه مالك من يبقى على مالزمته حىت تعلمه وتكوينه النظري عمال مببدأ الصحبة، حىت يرث أخالق
فما اعتكف أحد ... عليكم ابملدونة فإهنا كالم رجل صاحل وروايته"وأحواله، فقد جاء يف املعيار



هذه املدونة تدور على مالك بن أنس ... على املدونة ودراستها إال عرف ذلك يف ورعه وزهده
لم إمام دار اهلجرة، وابن القاسم املصري الويل الصاحل، وسحنون، وكلهم مشهور ابإلمامة والع

 ".والفضل

يف الرتاث من خالل املصاحبة، يف ذلك احلوار البناء الذي ينشأ بني  االنفتاحويتجلى 
ال من الشيخ وال من  الشيخ وتالميذه نشداان لطلب الصواب، فال يكون هناك تركز على الذات

تالميذه، ألن اخلاصية التكاملية إمنا تكون كذلك حني جتمع بني املعطى العلمي واجلانب 
خللقي، ويف الوقت نفسه، حني تتشبع الوقائع ابلقيم الروحية، وتتلبس القيم الروحية واقع ا

 .اإلنسان

أما مالزمة التجريد لالنغالق القيمي، فهو من ابب عدم انفكاك العمل عن االنفتاح 
القيمي؛ ذلك أن التجريد منطق يف النظر، وال منطق من دون نطاق، أما العمل فممارسة ينتقل 

ا من األان إىل اآلخر، ومن العاجل إىل اآلجل، وهذا هو عني االنفتاح القيمي الذي يقابل نفعه
 .الرتاثي االنفتاح

املعيار حتديده نوع القارئ أو املستفيت الذي افرتضه املفيت أو  انفتاحيةومما يبني كذلك 
ة جواز املؤلف أو الونشريسي أو من حكى عنهم، ومثال ذلك ما ذكره الونشريسي يف مسأل

وسئل شيخنا الفقيه القاضي أبو سامل إبراهيم بن :"احلكم والفتيا بضعيف األقوال، حيث قال
عن فقهاء الوقت وقضاته، هل جيوز هلم احلكم والفتيا بضعيف األقوال  -رمحه هللا–قاسم العقباين 

ا ويرتكون املشهور وما جرى به العمل من مذهب مالك رمحه هللا تعاىل أم ال؟ فأجاب مب
براهيم املدين املالكي الشهري اببن فرحون ما ميكن وقوعه إأنه وقع يف كالم برهان الدين :...نصه

فهل يلزم القاضي املقلد إذا وجد املشهور أن ال خيرج عنه؟ وذكر عن املازري : جوااب عنها، ونصه
 يقف على وكفى به قدوة يف هذا فإن مل... أنه بلغ درجة االجتهاد وما أفىت قط بغري املشهور

املشهور من الروايتني والقولني فليس له التمشي واحلكم مبا شاء منهما من غري نظر يف 
فظاهر قوله يلزم القاضي املقلد إذا وجد املشهور أن ال خيرج عنه، سواء كان أهال ... الرتجيح

 ". ...للنظر يف طرق الرتجيح وله قوة عليها أو ال



ر يف هذه املسألة هو ذلك القارئ املثايل، أو ذلك هذا ما يدلل على أن القارئ للمعيا
املستفيت املثايل الذي له نوع نظر يف مظان األحكام، وليس أي قارئ هلذه اجلزئية يفهم ما 

 .املشهور وما الراجح يف مذهب املالكية، وفرق بني املشهور والراجح كما يقول أهل العلم

الرتاكم النازيل، الذي تشكل ألجله  أيضا يف املعيار من خالل ذلك االنفتاحويتجلى 
املعيار؛ فقد أخذ عن أمحد الونشريسي عدد كبري من العلماء ومن بينهم دمحم الغرديس التغليب 
صاحب املكتبة العظيمة اليت حوت من نفائس كتب املغرب واألندلس الشيء الكثري ال سيما  

واحلواشي  .. األصول والفروعكتب الفقه املالكي أبصنافها األمهات املطوالت واملختصرات يف
والنوازل وغريها، فكانت مؤلفات هذه املكتبة املصدر األساس لكتاب الونشريسي املعيار فيما 
يتعلق بنوازل املغرب األقصى واألندلس، يف حني اعتمد يف فتاوي املغربني األدىن واألوسط، أو 

ريواين، والدرة املكنونة يف نوازل مازونة إفريقيا وتلمسان على نوازل الربزيل أيب القاسم بن أمحد الق
تلك بن أيب عمران املغيلي قاضي بلدة مازونة غريب اجلزائر، فاألمر إذن متعلق بنوازل هي  ليحىي

املسائل أو املستجدات الطارئة على اجملتمع بسبب توسع األعمال، وتعقد املعامالت، واليت ال 
ينطبق عليها، وصورها متعددة ومتجددة،  يوجد نص تشريعي مباشر، أو اجتهاد فقهي سابق

وخمتلفة بني البلدان أو األقاليم الختالف العادات واألعراف احمللية، أي إهنا مسائل استنبطها 
اجملتهدون املتأخرون ملا سئلوا عن ذلك، ومل جيدوا فيها رواية عن أهل املذهب املتقدمني، لذلك 

 .  على حسب السائل األمر متعلق أبقوال خمرجة، ُتكيَّف أحكامها

وميتاز املعيار بكثرة ما احتوى عليه من نوازل مبيزة املوسوعية؛ حيث إنه مرجع يف علوم 
شىت، فهو كذلك لعامل االجتماع، ولعامل التاريخ واألنرتوبولوجيا، فقد حوى املعيار الكثري من 

للمؤرخ االجتماعي  اإلشارات إىل أحوال اجملتمع اإلسالمي األمر الذي جيعل منه مصدرا وثيقا
 .مثلما للفقيه

ومثال ذلك ما ذكره الونشريسي عن املرابطني الذين جيتمعون ليال وميشون ابلقناديل، أو ما 
، أو ما  ذكره عن  ذكره عن عادة الكتاتيب يف وقد الشمع واجتماع األوالد للصالة على النيب

 .األمثلة متجيد أيب فارس عبد العزيز احلفصي ملك إفريقية وغريها من



وكان الفراغ " :مل يذكر الونشريسي يف املعيار اتريخ بدء الكتابة فيه، وإمنا ذكر النهاية بقوله
من تقييده مع مزامحة األشغال وتغري األحوال يوم األحد الثامن والعشرين لشوال عام واحد 

لكن يبدو أن الونشريسي مل يطو صفحة املعيار طيا هنائيا يف هذا التاريخ، بل ظل . "وتسعمائة
يتعهده ابلزايدة والتنقيح إىل آخر حياته، ومع ذلك بقيت فيه بياضات كثرية، وصرح هو نفسه 
هبذه اإلحلاقات يف فتاوى أضافها ببعض األبواب، ونص يف بعضها على أنه فعل ذلك 

 . ه911عام

لضخامة الكتاب، يفرتض أن أتليفه وتنقيحه وتوسيعه استغرق حوايل ربع قرن ونظرا هلذا، و 
، فكان حبق معيارا قيميا، ومعيارا نفسيا ومعيارا ه914ه إىل وفاته عام 891 من حنو عام

يف هذه املدونة؛ إذ إن القيمية تربز مع التقعيد، فاستدالل  االنفتاحاترخييا، برزت معه صفة 
لفقهية والقواعد األصولية، ال جتعل مدونته متتاز ابإلمعية، فاألصل أن الونشريسي ابلقواعد ا

املطلوب من القانون هو أن يسبق تشريعه األحداث، ويضع القواعد ملا ُيستقَبل من الوقائع وفق 
ها للمطالب  .قيم أخالقية معينة، حبيث يكون مقو ِّما للخطوات وموج ِّ

 :اخلالف يف املسائل الفقهية، فقال ومثال ذلك ما ذكره الونشريسي عن سبب كثرة
ومعلوم أن األكثر يف األمور املمنوعة شرعا أن متنع يف االبتداء وبعد الوقوع، وذلك جار على "

فحيث ...والقياس على األكثر أوىل... مذهب مالك يف أن النهي يدل على فساد املنهي عنه
 ...".وجدت العلة ينبغي أن تلحق تلك املسألة بنوعها

املعيار التارخيي عند دراسة املضامني األنرتوبولوجية اليت نكتشف من خالهلا اآلليات  ويربز
اخلفية اليت كانت تتحكم بوعي شعوب املغرب األوسط يف العصر الوسيط، ويربز معها املعيار 

يف فهم املخيال الديين، وفهم كيف مت اإلنتاج املعريف يف حقبة معينة من الزمن، فذلك النفسي 
لونشريسي مل يقبل تعبريات احلياة يف معناها املقصود، إمنا حفر يف ما حدث يف طبقات ألن ا

الالوعي، وعلى الوجه نفسه أو ل معطيات الواقع كيما يكتشف املعىن احلقيقي الذي تعرب عنه، 
 .ويكتشف يف الوقت نفسه ما ختفيه هذه املعطيات



 :كتاب االفتتاح للقسنطيين

نذكر كتااب قل من اشار اليه وهو االفتتاح من امللك الوهاب يف شرح رسالة يف ابب النوازل أيضا 
هو كتاب  سيدان عمر بن اخلطاب الذي الفه دمحم بن دمحم بن ايب القاسم الغريب امليلي القسنطيين

 .يف حتليل وشرح رسالة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر يف القضاء اليت بعث هبا اىل ايب موسى االشعري

عبد الكرمي الفكون أن مؤلف االفتتاح قد ضمن شرحه أحكاما وتواريخ ومسائل اعتقادية واكد 
 .وصوفية وحكاايت مل يسبق اليها

 :بعض رجاالت اإلصالح املدرسني

 -هـ6611: ت): اجلزائري إبراهيم قدورةعثمان سعيد بن  وشيخ اإلسالم أب -1
، وعائلته هي عائلة االفتاء ودرايةاشتهر ابلفقه والفتوى، وتدريس احلديث رواية  (م6161

 .حبق وهلا دور ابرز يف شؤون اجلزائر السياسية والثقافية والعلمية والدينية

وسعيد املقري يف تلمسان وخصوصا العلوم العقلية، كان إمام  تتلمذ على يد املطماطي
جامع البالط وخطيب جامع سيدي رمضان مث امام وخطيب ومدرس اجلامع الكبري 

 .فة اىل كونه مفيت املالكية ووكيل اوقافابالضا

 :من مؤلفاته
  . شرح خطبة خمتصر خليل يف الفقه-
  . حاشية على شرح اللقاين خلطبة خليل-
 .نوازل تلمسانية-
  .شرح املنظومية اخلزرجية يف النحو-
 . حاشية على شرح الصغرى للسنوسي -
  .شرح على السلم املرونق يف املنطق- 

 (:م3661 /هـ 3701: ت) الَفكُّونعبد الكرمي بن  -2



اللغة واحلديث، لقب بشيخ اإلسالم، وقد نقد علماء عصره يف اشتهر ابلفقه واألصول و      
اجلزائر أو غريها وعاب على فقهاء املشرق تساهلهم يف املساءل الفقهية وتساهلهم يف منح 

 .االجازات وعدم احرتام العلم
 :نقطتني تعتربان مدار فلسفته االصالحيةأما علماء بالده فقد آخذهم على 

 .بيع ضمائرهم بقبول الرشوة وخدمتهم املطلقة للوالة وتضحيتهم ابلعلم واألخالق: األوىل 
احلضرة والوعدة واكلهم احلشيش  احنراف املرابطني ابدعائهم التصوف والوالية واختاذهم: والثانية

 .ل على املال واستغالل العامةواالجتماع على الرقص الصويف والغناء هبدف احلصو 

 :من مؤلفاته -
 .منشور اهلداية يف كشف من ادَّعى العلم والوالية -

 .عبد الرمحن األخضري" خمتصر"واملقصود به . الدرر يف شرح املختصر -

 .شرح البسط والتعريف يف علم التصريف -

 .ألفية ابن مالك فتح املالك يف شرح -

 .ديوان شعري -
 : (م0661 -هـ 0101 :ت)أبو مهدي عيسى الثعاليب -3

 ، الثعاليب بن أمحد العامل الكبري واحملقق الشهري أبو مهدي عيسى بن دمحمهو     
 ، اليت كانت تقطن وادي يسر ابجلنوب الشرقي من مدينة اجلزائر،الثعالبة قبيلة نسبة إىل
 .نسبة جلعفر بن أيب طالب هنع هللا يضر ،اجلعفري

 .اإلجازة عن كبار علماء عصره، كما أجاز كثري من الطالباشتهر ابحلديث رواية ودراية أخذ 
 :(م3661/ هـ 3706: ت) امللياين حيىي الشاوي -4

 عرف عنه سعة حفظه، وحدة ذهنه وجودة أفكاره  
 :من مؤلفاته     

 أصول النحو -

 .شرح التسهيل البن مالك -



 .شرح مقامات احلريري -

 .حاشية على شرح التتائي الكبري مل يكمله -

أي عشية سقوط احلكم الزايين وبداية احلكم  928ولد املقري حوايل : املقريسعيد -1
العثماين يف تلمسان، كان مفيت تلمسان وخطيب جامعها االكرب عامل موسوعي فهو ابرع يف 

النحو والتوحيد والفقه واحلديث واللغة واملنطق واالصول وله اهتمام ابلتاريخ ومولع ابلطب وعلم 
 .اجلراحة

 :كا الناس يف حياهتم ممارسا للتجارة، ترك الكثري من التالميذ منهمكان مشار 

أمحد املقري، سعيد قدورة، عيسى البطيوي صاحب كتاب مطلب الفوز والفالح، أخوه دمحم بن 
 .دمحم البطيوي الذي هو ابن خالة سعيد املقري، ابن جالل املغراوي التلمساين

 :املؤسسات الثقافية

الثقافية يف العهد العثماين خترج عن املسجد واملدرسة والزاوية واملكتبة ومعظم ال تكاد املؤسسات 
 .هذه املؤسسات كانت للتعليم أكثر مما كانت للثقافة مبفهومها اليوم

 .وكانت أكرب مؤسسة تغذي هذه املؤسسات مجيعا هي األوقاف، وسنلقي الضوء عليها

 :األوقاف

اإلسالمية، ويقوم على مبدأ شرعي وعلى صيغة قانونية يعترب الوقف من أهم مظاهر احلضارة -1
، ولكن هذه الوثيقة مل تكن دائما حمل احرتام، ملزمة مكتوبة حبضور الواقف والقاضي والشهود

فقد يسيء الوكيل التصرف يف الوقف، فيشكو الناس ذلك للسلطات، مثل شكوى الورتالين 
 .قاف فضعف العلموهو يتحدث عن قسنطينة من أن والهتا أمهلوا األو 

وأنواع الوقف كثرية فهناك من يوقف عقارا من أرض أو دكان أو دار وبعضهم كان يوقف -2
عينا أو بئرا ألبناء السبيل أو غلة حقل من احلقول وهلم جرا، ويستعمل الوقف ألغراض كثرية 



العناية ابملساجد  منها العناية ابلعلم والعلماء والطلبة الفقراء والعجزة واليتامى ومن أهم أغراضه
واملدارس والزوااي واألضرحة، كما أن من اغراضه العناية بفقراء فئة معينة كفقراء االندلس وفقراء 
االشراف أو بطلبة خصوصيني كالشبان األتراك، او العناية مبذهب كالوقف على نشر وتدريس 

 .لطرقات والعيون، وهناك من يوقف لشراء الزيت ألجل اإلانرة العمومية ولاملذهب احلنفي

ويظهر من ذلك أمهية الوقف يف احلياة الدينية والعلمية واالجتماعية فهو مصدر عيش للزوااي 
 .واألضرحة وغريها من املؤسسات

والواقفون يف اجلزائر ال حصر هلم جبنس أو طبقة أو مذهب وجدان فيهم الرجال والنساء -3
العثمانيني قد وقفوا مساجد وأراض ولكن التنافس والعثمانيني واحلضر واألحناف واملالكية، وجند 

 .الذي كان على احلكم والسياسة أمات تلك األوقاف رغم نوااي أصحاهبا

فقد بىن األخري  وخادمه الذي أعتقه عبد هللا صفر ومن أقدم الواقفني خري الدين بربروس
هكتار من  111م وأوقف عليه وقفا بلغ 1134اجلامع املعروف جبامع سفري أي صفر سنة 

 .االرض

ايضا اوقف احلاج حسني ميزمورطو جامعا أوقف عليه أراضي ودكاكني وسوقا واوكل 
  .عليه جملس ادارة امالك مكة واملدينة

عبدي ابشا، دمحم بن بكري، احلاج دمحم بن حممود، : ومن الباشوات الذين اشتهروا ابلوقف 
والوزراء، وقد اشتهر ابلعناية ابلوقف وتنظيمه دمحم بكداش وابإلضافة إىل الباشوات أوقف الباايت 

 .يف قسنطينة صاحل ابي، ويف معسكر الباي دمحم الكبري

م، وهناك احلاج دمحم خوجة أحد   1221ومن غري الباايت رضوان خوجة، قائد الدار تويف يف 
 .كتاب القصر أوقافا ضخمة، وهناك واثئق تثبت أن النساء كن يشرتكن يف الوقف



مؤسسات الوقف اجلماعية إدارة سبل اخلريات احلنفية اليت أسسها شعبان خوجة  ومن أشهر-4
وهي تشرف على مجيع االوقاف املتعلقة خبدمة املذهب احلنفي من زوااي  م999ابشا سنة 

 .ومدارس ومساجد وموظفني وفقراء

اجلزائر يف وإدارة أوقاف مكة واملدينة وقد ثبت أن هلا الكثري من االوقاف فقد كانت متثل وجه 
العامل االسالمي وكان ركب احلج اجلزائري حيمل كل سنة كمية هائلة من النقود والذهب وااللبسة 

 .إىل فقراء مكة واملدينة، ومن اشهر من محل صدقة مكة عبد الكرمي الفكون امحد العباسي

 :املساجد

اجلوامع واملساجد  كثريا ما خيتلط على اابحث اسم اجلامع واملسجد والزاوية، ذلك أن بعض 
كانت اتبعة لزوااي معينة، كما ان بعض الزوااي كانت اتبعة جلوامع ومساجد والتداخل ليس يف 

االسم فقط بل يف الوظيفة احياان؛ فاجلوامع واملساجد كانت للعبادة والتعليم كما ان الزوااي كذلك 
الغرابء ومركزا لتلقني االذكار احياان ولكن الغالب الزاوية كانت رابطا او ملجأ أومسكنا للطلبة و 

كما ان حجم هذه املؤسسات له دخل يف حتديد وظائفها فاجلامع اكرب . واستقبال املريدين
 .من املسجد وهناك فروق اخرى ال جمال لدكرها حجما

 .اما الزاوية فغالبا تنسب إىل ويل من االولياء كزاوية عبد الرمحن الثعاليب وغريها

يعطي للجزائر العثمانية طابعا اسالميا موحدا تلتقي فيه اهتمامات احلكام ووجود املساجد كان 
 .واحملكومني بل كان مظهرا من مظاهر اجلهاد واالحساس املشرتك

 :املدارس واملعاهد العليا

ذكر الرحالة الفرنسي فانتور ديبارادي أن اجلزائر العاصمة وحدها حوت ثالث جامعات لتعليم 
م إذ كانت دروس جوامعها تفوق يف دروس اجلامع االموي 18قرن املذهب املالكي يف ال

را لتنوع الدراسات وتردد الكثري من االساتذة عليها من خمتلف احناء العامل فدروس واحلرمني نظ



سعيد قدورة وعلي االنصاري وامحد بن عمار يف العاصمة ودروس سعيد املقري يف تلمسان وايب 
فكون وامحد العباسي وعبد القادر الراشدي يف قسنطينة والبوين راس  يف معسكر وعمر الوزان وال

 .يف عنابة كانت مضرب االمثال يف العمق واالحاطة والرقي

اليت تثقف وتريب على قواعد االسالم وعلى منط  ابالضافة إىل مدارس التعليم االبتدائي الكثرية
 . القراءة والكتابةاجتماعي حمدد فهي تقوم بتحفيظ القرآن وتعليم مبادئ العلوم و 

 

 

  
                                                             

 


