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 م18/هـ 12القرن  فاس خاللالقرويين بحاضرة في توات  علماء 

 أستاذ وباحث األستاذ: مبارك جعفري

 دراراالية و جامعي                                                                               

 قيروانارراليزخررر المبرررس ايسررالمي ابرراطي المالررا ب ايسررالمية بعديررد الحواضررر العلميررة 

وفرراس وماالررراس وبجايررة وتلمسررران وتييرررت ممممونيرهرررا ممررن اررران ليررا دور فررري رطيرر  وتقدمررر  

 فري فراس برالمبرس األط رح أحرد أهرم المراارز العلميرةالقررويين بلقد شرالت حاضررة و ,الحضاري

يسرالمي مرن مختلرأ أ رقال العرالم امما جعليا محجرا لاييرر مرن ال لبرة والعلمراء  الشمال ايفريقي

ي عشرر خا رة خرالل القررن اليراالاان ليم حضور طروي ومتميرز بيرا العلماء التواتيون الذين  وماليم

 ل الموضرو امرن خرالل هرذوالوطروأ علير   ما سرالحاول ببرراز   وهواليجري اليامن عشر الميالدي 

  القرويينمجامع فاس ومديالة بال من  في عجالة  لان طبل ذلك سالحاول التعريأ

 األميرر ايدريسري بدريرسبالاهرا  المبررس األط رح شرمال وس يالة فاس في تقع مد :(1)ـ مدينة فاس

, ملار م بعردما ضراطت مديالرة أوليلرح ب806هرـ/191بدريس واان الشرول في بالائيرا سرالة  ابنالياالي 

لبيرا اتخذها عا مة ل  وشجع أ حاب  علح القدوم بلييرا نيرر أن هالراك أبحراث تاريخيرة أخرر  وأن

مديالرة م, تالقسرم ال789هرـ/172مديالة اان بأمر من بدريس األول سرالة لمستشرطين تر  أن تأسيس ال

ن وسررميت بررذلك السرربة بلررح العرررس الررذين جررا وا مررن القيررروا لررح طسررمين رئيسررين عرردوة القرررويينب

يررر وهرري عرردوة العرررس, وأمررا عرردوة األالرردلس فقررد أسرران بيررا األم مررع األميررر بدريررس والزلرروا بفرراس

توسرعت المديالرة  م(2)بربرر وبراطي األجالراس فري الرواحي مختلفرةبدريس جميع أجالاد  وطواد , والزل ال

 وأ بحت ابر  حواضر المبرس ايسالميمعبر أزمالة مختلفة وتعدت شيرتيا األفاق 

 عبر  ريقين رئيسيين هما:  بين توات والمديالة االت ال يمر  

 فاسم  ←ماالاس   ←ط بة المخزن   ←أم دريبيالة  ←ايقلي   ← توات  األول : 

 (.3)فاس  ← تافالالت    ← سجلماسة   ←فيقيب   ←ايقلي   ←ي:   توات  الياال

وافرل الجالوبي المار عبرر سجلماسرة  ريقرا رئيسرا لقالجزء ويعتبر ال ريب بين فاس وتوات خا ة 

 يومرا مرن تروات 32تقدر مسرافت  فري ذلرك الع رر س و مرورا بتوات الحجيج من المبرس األط ح

 يوما من تيدالت )عين  الح(م 39وبلح فاس الوس ح )تيمي( 

بالت  السيدة أم البالين فا مة بالت محمد بن عبرد   الفيرري القيرواالري وهري   :(4)جامع القرويين

من وفد القيروان الذي وفد علح ايمام بدريس الياالي بماليا الخاص الذي وريتر  عرن والردها, واران 
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م, فرري عيرد األميررر 859الروفمبر  30 ـهررـ/الموافب لر245الشررول فري بالائرر  فري نررة رمضرران عرام 

 وسمي بالقرويين السبة بلح أال  بالي في عدوة القررويين بفراس, ايدريسي يحي بن محمد بن بدريس,

 ربيرا يرم تمرت توسرعت  خا رة فري الفتررة التري أ ربحت فييرا مديالرة فراس مسجدا اان في البداية 

مختلررأ حارم  وأيالرراء ,(5)ب ينفري عيررد المررا وتجديررد  األالرردلس امرا تمررت توسرعت بتابعرة لممرويين 

تحرول الجرامع بلرح مرارز بشرعال علمري وحضراري فري  تعاطبت علح المبرس األط رح,الدول التي 

ومرذهس ايمررام  ,ومررذهس ايمرام األشرعري فري العقيردة ,المبررس ايسرالمي ومالبررا مالايرا فري الفقر 

وطرد  مرن المر رخين حسرس اييرر مرن أطردم الجامعراتجامعة القرويين هي وورش في تالوة القرآن, 

 بيراومن العلوم التري ااالرت تردرس لل لبرة  ,مالذ البداية لجامع القرويينتابعة باليت ام سسة تعليمية 

التفسررير, الحسرراس, الحررديث, الفرررائ,, األ ررول, التوحيررد, البالنررة, الفقرر , المال ررب, ال رررأ, 

ممممونيرهررا مررن (6)شررريفةالتجويررد, الالحررو, األدس, العرررو, والقرروافي, الترراريا, السرريرة الالبويررة ال

وجرت العادة المتبعة أن ال يالت س للتردريس برالقرويين بال مرن االتيرت بلير  الميرارة الاافيرة  ,العلوم

الشريا عبرد  مذاررهممرن  خرالل القررن اليراالي عشررفي العلم والسلوك ومن أشير العلمراء القررويين 

)ت  السجلماسررررري محمرررررد بررررن عبرررررد   الشررررريا التاليالالررررري فررررري فيرسررررت الرحمرررران برررررن عمررررر 

 (م1731/هررـ1143) الالحرروي أبرري عبررد   محمررد بررن زاررري الفاسرري والعالمررة (م1732/هررـ1144

والفقيررر  محمرررد برررن عبرررد السرررالم  (م1732/هرررـ1144ت) والفقيررر  المحررردث أبررري الحسرررن الحريشررري

القاضري سريدي و ,(م1731/هرـ1143ت) ميرارة محمد بن محمد الفقي و ,(م1750/هـ1163ت)بالاالي

محمرررد العربررري برررن محمرررد برررن مقلرررس والشررريا  ,(م1721/هرررـ1133ت)احمرررد بردلرررة  العربررري برررن

وايمررام الحرراف   ,(م1136/1723ت) ا محمررد بررن احمررد المسررالاوييالشررو, (م1727/هررـ1139ت)

 م(م1728هرررـ/1140ت) مالرررك أبررري علررري الحسرررن برررن رحرررال المعررردااليايمرررام الجرررامع لمرررذهس 

  لدراسة هالاكملمن أجل التالقل  وهو ما جعل ال لبة يتالافسون م(7)ونيرهم ممممم

 

 بال أن ذلك لم يمالع التوا رل العلمري برين اما أسلفالابين الق رين  بالرنم من  ول المسافةو

س670ت)سموالي سلومان بس ولس مودسيسي   ودسوتوات مالذ البداية ومن األميلة علح ذلك: الشريا  فاس

 مودس ولسزوم ه سس مىس دسيلشوا س ه سي سسوس(م1154هـ/549 ف سسلنةسسسولدسيلذ س(8)(مس1271هـ/س

ثو سسأو سيألمومسنول س تنوا بسم،1184هـ/580سلنةتاليتسوييلتقمي س ه سس  لذه بسإلىوهالسيلذ سأممهس

هووـس/سس595أخاووميس وو وييسأونوولسلوونة)سس ووتقملامس1197هووـ/593ينتقووبس هووده سإلووىسأوييس ا ووىسلوونةس
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سلمفقوميوسو و  م سستهسيلتدسأصبحتسمقصوديسلملمبوةسمولسموبسم و بلسس ه س يو  ؤوس,م(1199  ً وممجو

العائلررة  أسوهررو (9)سم(1496هررـ/901الشرريا ميمررون بررن عمرررو بررن محمرردالباز)ت ومووذل س.يل ووباب

 الشريابعرد أن تتلمرذ علرح يرد  جاء مع أبي  وأخير  التيرامي مرن فراس برالمبرس بتوات والذيالبارية 

زل بتمال ري  عالرد أوالد الرو اان مجيئ  في الياية القرن التاسع اليجرريوايمام ابن نازي الماالاسي 

وهرري بذا طررال البررائع  ؛وطعررت بيالر  وبررين  لبررة ال ررحراء مراجعرة فقييررة حررول اليمرينوطررد  ,محمرود

فلما اشتراها وجدها بار, فأفتي عامة ال لبة بعردم الررد بذا البارر أحسرن مرن الييرس,  ,أبيعك أمة ييبا

, فررامتع, ال لبررة مررن فترروا  وطررالوا ياررون الرررد بن حرردث العاررس, بيالمررا أفتررح الشرريا ميمررون بررالرد

وجررد  , وهرذا مرا جعلرر  يسرافر بلرح فراس حيرثدليرللرم يسرتالد فرري طولر  بلرح  ألالر وجراهرو  التارذيس 

أول  وهرو يعرد ,عالد الشيا خليل فاشتر  اتاب  بأربعين ميقال ذهبياً يم عاد بلح ترواتهالاك الجواس 

ء الررذين درسرروا فرري جررامع ومررن العلمرا لرربالد ال ررحراء واران ذلررك عبررر فرراسم (10)مرن أدخررل خليررل

 وطرد ,(11)م(1589هرـ/998مر بن ال رالح األواروتري الجرراري )ت طبرل وعالشيا  القرويين بفاس

الشررررريا محمرررررد فتحرررررا ابرررررن أبررررري محمرررررد األمريالررررري أيضرررررا وودرس بيرررررام  ورارينالجرررررعررررراد لت

 العلروم اان لر  برال فري مختلرأو هو األخر في القرويين س  ر  د  و (12) (م1600/هـ1008)تمالتواتي

أمرا خرالل  ,طبل القرن الياالي عشر اليجرريبين الحاضرتين هذ  بع, األميلة عن التوا ل العلمي 

القرن الياالي عشرر اليجرري فتسرجل الم رادر التاريخيرة الاييرر مرن العلمراء الترواتيين فري حاضررة 

 للدراسررة والتعلرريم بفرراس يررم عررادوا لترروات أو مررن الررذين فضررلوافرراس العلميررة سررواء الررذين تالقلرروا 

 ماليم: الذار االستقرار وتوفوا هالاك و

اشرررتير برررالتقو   :(13) (1693/ه   ـ1104الش   يب  ا   د الرلم   ان المذ   روا امذ   ا  ال    وا   ) ـ    

مراء  وال يشررس مرن ,اان ال يأارل بال مرن عمرل يرد  , وتذار الم ادر أال وال الح عالد ساان فاس

 ولرد الالبرويالجمعرة ليلرة الم يرومتروفي  ,لشررب  مرن خرارا المديالرة بل ل  طلة يأتي فييرا بالمراء ,فاس

ة تالازل الالاس في ماان دفال  رجاء براتر  ودفرن خرارا براس الجيسر ,م1693هـ/1104الشريأ عام

 بفاس وروضت  ملت قة بيا طرس ضريح سيدي يوسأ الم موديم

أبري عبرد   سريدي محمرد السرالم هو  :(14) م(1708/هـ1120 اذد ) ملمد السالم ال وا  الشيب ـ 

 يجرروددرس فرري المدرسررة الم ررباحية بفرراس  ارران  ,سرربة لق ررر بربررعمحمررد البربرراعي ال بررن سرريدي

 م,1708/هررـ1120سررالةبعررد  بفراس ن لل لبررة بجررامع القررويين مررن الضررحح بلرح الع ررر ترروفيآالقرر

  مدفن داخل باس الفتوحو
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هررو مررن أبرررز العلمرراء و :(15) (م1721/ه  ـ1133الش  يب الاي  ر  ا  ن  ا  د الي  ريم ال من ي    ) ـ   

 23ـ الموافرب لر ,هرـ 1042من رمضان عرام  12 م  اان مولد  في18هـ / 12اتيين خالل القرن التو

 ,سبرالمبر وفراس ,فزار مررااش ,العلمتذار الم ادر أال  تالقل في  لس  م بتمال ي , 1633مارس 

  هالاكم  ودرس علح يد ايير من الشيوخ

و أبرو حفررص عمرر برن عبررد هر : (16) م(1739/ه ـ1152الش يب  م ر ا  ن  ا د الق ادر ال ن ن   ) ـ  

رحرل د وطر اران عالمرا الحويرا فقييرا,م 1687هـ/1098القادر بن أحمد بن يوسأ التياليالالي ولد سالة 

, (17)م1717/هرـ1129الة( بلرح أخرر سرم1705/هرـ1117) بلح فاس وبقري بيرا ياليرة عشرر سرالة مرن

رراها رك ابررن مبررا الشرريا, مررن شرريوخ  محمررد ابررن أحمررد المالسرراوي بالدراسررة والترردريس مالشرربالً  طضَّ

الشريا  الشريا محمرد حفيرد, الشيا محمد بن عبرد السرالم بالراالي, محمد بن ذاري الفاسي, السجلماسي

وبعرد أن  ,(18)الرذي أجراز  بجرازة عامرة أبري علري سريدي الحسرن برن رحرال المعرداالي الشريا ميارة,

شرتير مرا اول  بفراس محرل بطامتر  ال لبرة بالمدرسرة الم رباحية تضلع في مختلأ العلوم بدأ يردرس 

وااالرت حلقتر  مرن أابرر حلقرات الردروس بجرامع القررويين  دعري للتردريس  (19)بين  لبة العلم أمر 

 رحلترر  فرري  لررس العلررم لسجلماسررة" وطررد ترررك لالررا مررن ضررمن م لفاترر  ميحضرررها اييرررا مررن ال لبررة

 معوجراسالمدرسرة الم رباحيةللتردريس بت ردر  وبلرح فراس ل لرس العلرم  وفييرا ذارر لتالقلر  م"وفاس

ت در للتدريس وبدأ يستقبل ال لبة في زاويرة تالريالن, ويرروي وبعد عودت  بلح توات  (20)القرويين

للج ة افق دم  يين ا ف    ذ ر    ))... فري فيرسرت  بقولر : طدومر لالا الشريا عبرد الرحمران برن عمرر 

  د   وا فوج د ا  ,الق ران اذ د  ألا  سنة س  و شرين ومائة وأل ا فالا ان  ي ايا االمي    ل م 

ن ف         ,يلس  نون مس  ائ  الو   و  وج     يا    ا ا ,الذي  وم ورارين جي  دها  ا     م  نو ج  

موس  و فاس   نار  ان  ور  يوم  و أرجاوه  اف  وانيش  ا  ل    ور ش مم  ا  ل  ار في  و الا   وم ,غيره  ا

 ,ا  ة يي و جم و ذ ر  ا  واذ  وا  ن و وان اذ وا ا و ي ي ر فوفد  ييو ال ياة من ي   نالي ة, أقمارها

 م(21).((..من هللا اقاوه إلى انق ا  الزمان ونرجو ولم يز   يمو إلى اآلن

هررو أبررو محمررد  :(23) (1742/ه  ـ1155) (22)الش  يب  ا  د الس   م ا  ن الي  الا ال   وا   الجذا  ر ـ   

سريدي عبررد السرالم ابررن ال رالح البراررة سريد الحرراا محمرد التررواتي الجعفرري أ الررس  راحس اترراس 

اران مرن الزهراد والعلمراء  ,ت  فري فراسذال  ري"سرلوة األالفراس" فري مدحر  وذارر مالاطبر  وارماتر  

مررن  ,وارران يتفجررر علمررا وبراررة يق ررد  اييررر مررن الالرراس ألجررل ذلررك ,المالزمررين لمسررجد القرررويين

 ,وسريدي عرزوز دفرين ال العرة مرن فراس ,شيوخ  الشيا محمد التيرامي اليمالحري الحسرالي الروزاالي
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بري الرجراء مرن  العرة بردار اشرتريت لر  طررس أم ودفرن 1742هـ /1155رجس عام ميل توفي في 

 فاس واتخذ ضريح  مقبرة للدفنم 

ذاررر  رراحس   :(24) (م1760/ه  ـ1173الش  يب الش  ا ل  اا  ن  م  ر ا  ن  ا  د الق  ادر ال ني ن   ) ـ   

ن برعمرر لشريا اشتير بعرد وفراة والرد  ا ,أال  اان عالما ل  بال  ويل في ال العلوم ":الدرة الفاخرة"

 مم1760/ هـ1173 تالقل بلح فاس وتوفي بيا عام ,عبد القادر

 راحس  طرال عالر  :(25)(م1767ه ـ/1181ال ني ن   )  أا   زي ان الشيب ملمد ان  اد الرلمانـ 

التري  فراس,  االتقرل بلرحيرم  , ولرد بتالريالن ,اان بماما  رالحا متمرسرا فري الفقر ": أال  الدرة الفاخرة"

 مم1767هـ/1181توفي بيا عام 

يعرود السرب  بلرح العررس  : (26) (م1773/هـ1187)  اان الونان المد ان ملمد اللمير  ال وا  ـ 

هرو مرن و ,اان والد  من الدماء سل ان المبرس محمد بن عبرد   ,من بالي معقل ممن تو الوا توات

 ومتررجم ليررومالر  االتقلرت بلرح أبالائر  ومراليم ال ,االرا  برأبي الشرمقمب تشربييا بالشراعر الاروفي المراجن

 أالر  ط رد التري ذارر فييراالشمقمقية( )من خالل ط يدت   وواألدس,  ,وال رافة ,تميز بروح الدعابة

, أالر  تعرر , وجراء فييرا:الم رادربعر, الق ة التي توردهرا من خالل من ماان بعيد, و السل ان

أرجوزتر  الشرعرية  :مرن م لفاتر  ,(27) ل  وعرف  بأبي , الرجح اال  عاش في تروات ردحرا مرن الرزمن

 لالا رريشرروح بحرداها لأايرر مرن سرتة ليرا و واألدبراءالالت بعجاس البلباء التي تعرأ بالشمقمقية 

مال ومررة فرري الشرررفاء لرر  "", وألخبررار دول المبرررس األط ررح  رراحس اترراس "ايستق ررا السررالوي

 مم1773هـ/1187عام  في أشير الرواياتتوفي بفاس  ",القادريين

 الحراا و الشرياهر :(28) (م1775/ه ـ1189)   اذ د  ا د ال رليم ا ن ملم د ال  وا  الشيب اللا  ـ 

فقييرا اران  ,السربة بلرح ط رر بالري ترامر ,(29)عبد الرحيم بن محمرد الترواتي يرم التمراوي يرم الترامرتي

 ,مرع التجويرد السربع تبرالقراءا  ن حترح حف رآوالزم طراءة القر ,فاس وهو  بي بلحرحل  ,حاف ا

 رياحمررد البقرر الشريا, المقررر  محمرد بررن مقلرسالشرريا  ,الشررريأ السريد بدريررس الشريا : شرريوخ مرن

 الشريا عبرد الرحمران :مرن تالمذتر عاد بعدها بلح توات و  مدة  ويلةفاس أطام في مديالة  ,الم ري

 م التاليالالي بن عمر

االتقرل ماليرا , ولد بشرالقي   :(30) (م1784/هـ1198)  قا  سنة الشنقي   الشيب ملمد اإلداو ي ـ 

اللبررة  ان بررال  ويررل فرريارروالشرريا سرريد البررازي بفرراس,  ,تتلمررذ علررح يررد الشرريا الباررري ,بلرح ترروات

 ومدرسررة طرآاليررة أعبرراالي بمال قررة فالونيررل, أسررس هالرراك مسررجداً  برر  المقررام بق رررواألدس, اسررتقر 
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الواليرة فري " يرا:بشاعر المديح الالبروي, مال عالد علماء توات , ل  ط ائد وأشعار اييرة, عرأوزاوية

سررررالة  , ترررروفي طبررررل105عرررردد أبياتيررررا  "ميميررررة", و113, عرررردد أبياتيررررا ")ص(مرررردح الرسررررول

 في ار, التارورم م1784/هـ1198

ولرررد عرررام  :(31) م(1818ه   ـ/1233الش   يب  ا   د ال   رلمن ا   ن إدري   س ا   ن  م   ر ال ني ن    ) ـ    

ا محمرد من شريوخ  الشري ,ل  بال في الشعر ,ماهرا في الفق  والتفسير اان عالما ,م1767هـ/1181

ليااليرة افي فري شرير جمرادي ترو مسافر لفاس وتتلمذ علح يد الشيا عبد القادر بن شرقرون ,بن أحميد

 م أيالاء عودت  من الحجم 1818هـ/1233عام 

مرن  ,اران بمامرا عالمرا :(32) م(1830/هـ1245لمد زروق ان ياار الجذار  الاداو ) الشيب أـ 

درس وسرافر لفراس   ,والشريا محمرد برن أحمرد الرزجالوي ,شيوخ  الشيا محمد بن عبد   الوالقالي

م تروفي يرو ,لقبر  شريخ  الوالقرالي بقرا, فراسليرذا   ,الشريا التراودي :علح بعر, مرن شريوخيا ميرل

الشريا هالراك مرن شريوخ  درس فري فراس, مم 1830مارس  13هـ/1245رمضان عام  17األربعاء 

 ,(33)الذي ختم علي  البخاري خمسة عشرة مرة ,التاودي

محمرد فتحرا  هرو أبرو عبرد   سريدي :(34) م(4018/ه ـ5412سيد  ملمد ف ل ا ال  وا  ) الشيب ـ 

ا سرريد الحرراالتررواتي أخررذ عررن اييررر مررن العلمرراء بفرراس مرراليم سرريدي علرري بررن أحمررد الرروزاالي وولررد  

طرررس يسررار هررـ وتمررت ال ررالة عليرر  بررالقرويين ودفررن هالرراك 1254العربرري ترروفي يرراالي شرروال عررام 

 المحراسم

ن هذ  بع, األميلرة عرن العلمراء الترواتيين فري حاضررة فراس برالمبرس وطرد أسريموا مرن دو 

في ربر  وشرائج القربرح برين الحاضررتين وشرالوا هالراك جاليرة اليسرتيان في اليضتيا العلمية وشك 

دور ابير في القل الايير مرن العلروم للق رر الترواتي وتفتحر  علرح هاتر   اان ليم رجوعيم , وبعدبيا

  مهالاك وتوفوا البقاء فضل البع, ماليمالمالا ب بالرنم من أن 

                                                   

اختلأ الم رخون في أ ل تسميتيا بفاس من ذلك مرا ورد عرن الربع, مرن أن ايمرام بدريرس برن بدريرس لمرا شررل فري بالائيرا  (1)

ال أالر  اان يعمل فييا بيد  مع البالائين و الع ل  بعر, خا رت  فأسرا مرن ذهرس وفضرة اران يعمرل بيرا فسرميت فرأس ألجرل ذلرك, ويقر

يرأ االراء طيرل لر  في البالاء وجد في بحد  أسس المديالة فأسا ابيرا فسميت ب  المديالة , وطيل أن بدريس لما شررل فري الب عالدما شرل

اء فقرال تسمييا طال سموها باسم أول رجل ي لع عليام فمر بيرم رجرل فسرألو  عرن اسرم  واران ألارن فقرال اسرمي فرارس واسرق  الرر

ر  و  اريب األن يس الم  ر  ا رول القر  اس ف   أذا ار الم  ابرن أبري زرل: اال رر:  اايمام سرموها امرا ال رب فقرالوا فراس ممممالر

 وما بعدهام 45م, ص 1972, دار المال ور لل باعة, الربا  المبرس, مدينة فاس
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,  باعة دار الوفاء لداليا ال باعة والالشر, األساالدرية, م ر, مدينةفاس ف   ير  المراا ين والمولدينجمال أحمد   : سس(2)
سوما بعدها 45, ص 2001

, رسرالة لاليرل دبلروم م1850/1881: دور غ دامس ال ج ار  م ا ا ين   راايس والس ودان األوس   وال را   ذ   حسين جراجو (3)

 وما بعدهام 58م, ص1981الدراسات المعمقة, بشراأ د عبد القادر زبادية, جامعة الجزائر ,

 , ب ردار وزارة األوطراأ والشر ون ايسرالمية برالمبرس,ويين اا اسأرجوزة من زهر األس  ن جامع القرأحمد بن شقرون:   (4)

 وما بعدهام 15م, ص  1994م بعة فضالة المحمدية,  المبرس, 

 م313جمال أحمد   : المرجع السابب, ص  (5)

 م28ص  ,أحمد بن شقرون: المرجع السابب (6)

 ا د ال رلمن ا ن  م ر ال ني ن  ,) ف رس   ال ن ن  (,الش يب   ومش ايب  راجم اذ ل  يم ا  عبرد الرحمران برن عمرر التاليالالري: (7)

س.02صس,خزاالة تالالن, ادرار , الجزائر

, م2005دار اليرد , عرين مليلرة الجزائرر,  ,ه ـ 14إلى الق رن  9النا ة ف   اريب  وا  وأ  م ا من القرن عبد الحميد باري: (8)

 م75, 74ص  ص

 ,, ادرار, الجزائرر اوسرام, خزاالرة ف   أذا ار الم  ر  اذ د اإلس  م ة األق  مدرمحمد بن عبد الاريم برن عبرد الحرب التمال ي ري:  (9)

 م32 ,30ص  ص

 م"أسيل المسالك في مذهس ايمام مالك فقيي بعالوان " اتاسل  أعمدة المذهس المالاي,  أحد :الشيا خليل  (10)

, 2ا مم1977بعرة فضرالة, المبررس, , جرزآن, م اللري ة الايري ة ا الم ر  ف      د الس ذديين ,محمد حجري أال ر ترجمت : (11)

م, ص 2002, الجزائرر, 2م بعرة دار هومر ,   ,ق ا الزه را  م ن أذا ار  يم ا    وا عبد العزيز سيدي عمر: محمد  م629ص

 مم1599/هـ1008اال  توفي سالة  هذا األخير,ذار م وطد 141

, ادرار,  اوسررام, خزاالررة ا  األل  ا ال  ان ج وهرة المذ  ان  ف     ذري ا  يم  محمرد بررن عبرد الاررريم بررن عبرد الحررب التمال ي رري: (12)

 وما بعدهام 50ص , الجزائر

, تحقيرب محمرد حراجي وأحمرد توفيرب,    يرة الملس نين اوفي ا  األ ي ان ول وادن الس نينأال ر ترجمت : عبد الابيرر الفاسري,  (13)

بررن جعفررر بررن بدريررس  محمرردم 1827ص  م,1996, دار البرررس ايسررالمي, بيررروت, لبالرران, 5, ا1)موسرروعة أعررالم المبرررس(  

, 04 لري الاتراالي, , تحقيرب د محمرد حمرزة برن عسيوة األنااس وملاد ة األيياس امن أقا ر م ن الذيم ا  والي يلا  اا اسالاتاالي: 

   م183ص /3م  ا2005المبرس,  الموسوعة الاتاالية لتاريا فاس,

 م02ص  ,المخ و  السابب :عبد الرحمان بن عمر التاليالالي(14)

: الفسر  مومرا بعردها 1ص  ,المخ رو  السرابب ,جروهرة المعرااليمحمد بن عبد الاريم بن عبد الحب التمال ي ري:   :أال ر ترجمت (15)

ال درة الا ي ة ف   الش جرة : محمرد العرالم بارراوي مومرا بعردها 24مص المخ و  السرابب, في أخبار المبرس بعد ايسالم درة األطالم

اللري  ة األداي  ة ف    من ق  ة    وا  ذ     أحمررد جعفررري:  مومررا بعرردها 53ص زائررر, ادرار, الج ,تمال رري  ,, الخزاالررة الباريررةالايري  ة

, رسررالة داتررورا  فرري األدس, بشرررراأ الررداتور محمررد زمررري, جامعررة تلمسررران, الق  رنين ال   ان   ش  ر وال ال  ن  ش   ر ال ج  ريين

 د العزيررز سرريدي عمررر:عبررمحمررد  م15, خزاالررة اوسررام, ادرار, الجزائررر, ص  قيي  د أله  م  يم  ا     وا  م307ص  م,2006/2007

ال   اريب ال ررديب حرراا أحمررد: م ومررا بعرردها 124ص  المرجرع السررابب, : عبررد الحميررد باررريومررا بعرردها,  119 المرجرع السررابب, ص

الرلي  ة محمررد براي بالعرالم: م ومرا بعردها 77ص  , 2003, الجزائررر,1,  ه ـ14الق رن  إل  ىه ـ 11ال ق اف  إلقي يم   وا  م  ن الق رن 

, جررزآن , دار هومرر , والمذ و  ا  والذ  ادا  وم  ا ي را     وا  م  ن الج  ا  واآل   ار  ل   ير اذ ل األ    م الذيي ة إل  ى من ق ة    وا
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سيسية النواة ف  إاراز شذييا  م ن  يم ا  وي الل  إقي يم والي التيامي نيتاوي: مم وما بعدها 59ص  /1ا, م2005الجزائر, 

 وما بعدهام 94ص /1, ا0012, الم بعة الحديية للفالون الم بعية, الجزائر, 1, جزآن,   وا 

خزاالرة تالريالن, ادرار, الجزائررم  مخ رو ,  ,الرلي ة ف    ي   الذي م: الميرداوي التاليالالري اال ر ترجمت : عمرر برن عبرد القرادر (16)

يالالرري: الميررداوي التالبررن عمرر  عبررد القرادرمحمرد  مومررا بعرردها 01ص  م عبرد الرحمرران برن عمررر التاليالالري: المخ ررو  السرابب01ص

ييرد ألهرم تق م3ص ,زائرر, ادرار, الجاوسرام, خزاالرة ما ا وا  م ن الذيم ا  واألش راا اإلدريس يين والذي ويينااذرة ف   ير الدرة ال

 محمررد بررن عبررد الاررريم مومررا بعرردها 83ص عبررد العزيررز سرريدي عمررر: المرجررع السررابب, م20ص المخ ررو  السررابب, علمرراء ترروات,

يررد م عبررد الحم35ص/1ا محمررد براي بالعررالم: المرجررع السرابب, م14, 13 ص ص المخ رو  السررابب, جرروهرة المعرراالي,التمال ي ري: 

, سراببالمرجرع ال ال رديب حراا أحمرد: م320ص  المرجرع السرابب,الحراة األدبية,  ,م أحمد جعفري67ص  باري: المرجع السابب,

 م102ص  /1, اموالي التيامي: المرجع السابب م86ص 

 م01م صالمخ و  السابب: يالميداوي التاليالال عمر بن عبد القادر (17)

 م02ص عبد الرحمان بن عمر: المخ و  السابب (18)

 م03ص الفس : (19)

  , تيمي, ادرارمالوجد السخة ماليا بخزاالة باعبد   (20)

 04, ص الفس  (21)

 هاجر بلح فاسم و اشتيرت العائلة الجعفرية في بودة وبرز ماليم ايير من العلماء, والرجح أن ياون ماليا, (22)

جموعرة م) موس و ة أ   م الم  ر  نشر الم  ان  أله   الق رن الل اد   ش ر وال  ان ,محمد ال يس القادري:  ر ترجمت :أال ( 23)

 6ا, م1996بيررروت, لبالرران,  أجررزاء, دار البرررس ايسررالمي, 08 ,1تحقيررب محمررد حرراجي وأحمررد توفيررب,   , مررن اتررس التررراجم (

 محمررد أبررو القاسررم الحفالرراوي:  م278, 277ص ص لمرجررع السررابب,ا :م محمررد بررن جعفررر بررن بدريررس الاتررااليومررا بعرردها 2126ص

 م92م, ص 1991, تقديم محمد ر وأ القاسمي الحسالي, جزآن, سلسلة األاليس, موفم للالشر,  ذريا الذيا ارجا  السيا

 م4ص عبد القادر بن عمر التاليالالي: المخ و  السابب,(24)

 م4ص الفس :(25)

عبرد العزيرز  ومرا بعردهام 4ص, م1935, م بعرة م ر فح, م رر, ش ر  الش مقمقيةسرالي: اال ر ترجمت , عبد   ااالون الح (26)

 ,ميةالشر ون ايسرالاألوطراأ و م بوعرات وزارة الموسو ة الم راية لأل  م الاشرية والل  ارية)مذيمة الي لرا (,بن عبد  : 

 م304, ص المرجع  السابب أحمد جعفري:م 24ص ,م1976المبرس, 

 وما بعدهام 11, صون: الفس عبد   ااال  (27)

 وما بعدهام 52أال ر ترجمت : عبد الرحمان بن عمر التاليالالي, المخ و  السابب, ص   (28)

 .ستيمي بادرار بحد  ط ور بالي تامر بلح ط رالسبة سس(29)

ر البررس دا ليا  و وش ذره(, 12رجا  ف  ال ايرة ) الشيب سيد  ملم د اإلداو ي   ق: أحمد بال افي جعفريأال ر ترجمت : (30)

ي محمررد بررا, 114ص  /1اومررا بعرردهام مرروالي التيررامي: المرجررع السررابب,  13م, ص 2008للالشررر والتوزيررع, وهررران, الجزائررر, 

, مرجرع  السراببالالحرارة األدبيرة فري بطلريم تروات,  أحمرد جعفرري: موما بعدها 130ص  /2ا , المرجع الساببالرحلة العليةبالعالم: 

 م321ص 

محمرد براي بالعرالم, الرحلرة العليرة, المرجرع  م06ص مرد عبرد القرادر برن عمرر التاليالالري: المخ رو  السرابب,محأال ر ترجمتر :  (31)

: عبررد العزيررز سرريدي عمررر, 313, ص المرجررع  السرراببالحراررة األدبيررة فرري بطلرريم ترروات,  أحمررد جعفررري:, 36ص  /1االسررابب, 

 م81ص  المرجع السابب,



 
 

 
- 9 - 

                                                                                                                                                                         

الحراررة األدبيررة فرري بطلرريم  م أحمررد جعفررري:,05ص المخ ررو  السررابب, ر التاليالالرري:محمررد عبررد القررادر بررن عمررأال ررر ترجمترر :  (32)

ص  ,المرجرع السررابب ال رديب حراا أحمرد:م 77, صعبرد العزيرز سريدي عمرر: المرجرع السرابب م305ص المرجرع السرابب, تروات, 

 م114ص  /1ا ,المرجع السابب موالي التيامي: ,116

 م05ص المخ و  السابب,  :عبد القادر بن عمر التاليالالي محمد (33)

 م265ص /1محمد بن جعفر بن بدريس الاتاالي: المرجع السابب, اأال ر ترجمت :  (34)

 قائمة الميادر والمراجع

رس, ـرر أحمررد بررن شررقرون: أرجرروزة مررن زهررر األس عررن جررامع القرررويين بفرراس, ب رردار وزارة األوطرراأ والشرر ون ايسررالمية بررالمب

 مم1994 م بعة فضالة المحمدية,  المبرس,

هررران, وحياتر  وشرعر (, دار البرررس للالشرر والتوزيرع,  12: رجررال فري الرذاارة ) الشرريا سريدي محمرد ايداوعلرري قأحمرد جعفرريـر 

 مم2008الجزائر, 

فري األدس,  أحمد جعفري: الحراة األدبيرة فري مال قرة تروات خرالل القررالين اليراالي عشرر واليالرث عشرر اليجرريين, رسرالة داترورا ـ 

 مم2006/2007تور محمد زمري, جامعة تلمسان, بشراأ الدا

  المبررس, ـ ابن أبي زرل: األاليس الم رس برو, القر اس في أخبار المبرس وتاريا مديالة فراس, دار المال رور لل باعرة, الربرا

 مم1972

 مخزاالة اوسام, ادرار, الجزائرمخ و , تقييد ألهم علماء توات,ـ 

, م ر, االدريةراب ين والموحدين,  باعة دار الوفاء لداليا ال باعة والالشر, األسـ جمال أحمد   : مديالةفاس في ع ري الم

 م2001

م, رسررالة لاليررل دبلرروم 1850/1881حسررين جرراجو: دور نرردامس التجرراري مررا بررين  رررابلس والسررودان األوسرر  والبربرري خرراللـرر 

 مم1981الدراسات المعمقة, بشراأ د عبد القادر زبادية, جامعة الجزائر ,

 م2003, الجزائر,1هـ,  14القرن  بلحهـ 11ب حاا أحمد: التاريا اليقافي يطليم توات من القرن ال ديـ 

  مم2005ائر, دار اليد , عين مليلة الجز هـ, 14بلح القرن  9عبد الحميد باري: الالبذة في تاريا توات وأعالميا من القرن ـ 

الرري(, الشرريا عبررد الرررحمن بررن عمررر التاليالالرري,) فيرسررت التالال اومشررايعبررد الرحمرران بررن عمررر التاليالالرري: تررراجم بعرر, علمرراء ـرر 

 مخزاالة تالالن, ادرار , الجزائرمخ و , 

 وطراأ والشر وناأل عبد العزيز بن عبد  : الموسوعة المبربية لمعالم البشرية والحضارية)معلمة ال رحراء(, م بوعرات وزارةـ 

 مم1976المبرس,  ,ايسالمية

أعررالم  ذارة المحسررالين بوفيررات األعيرران وحرروادث السررالين, تحقيررب محمررد حرراجي وأحمررد توفيررب, )موسرروعةعبررد الابيررر الفاسرري, تررـرر 

 مم1996, دار البرس ايسالمي, بيروت, لبالان, 5, ا1المبرس(  

 مم1935عبد   ااالون الحسالي: شرح الشمقمقية, م بعة م  فح, م ر, ـ 

 مخزاالة تاليالن, ادرار, الجزائر مخ و ,  في  لس العلم,الميداوي التاليالالي: الرحلة  عمر بن عبد القادرـ 

س, مرروفم محمرد أبرو القاسرم الحفالراوي: تعريررأ الخلرأ برجرال السرلأ, تقرديم محمرد ر وأ القاسررمي الحسرالي, جرزآن, سلسرلة األالريـر 

 مم1991للالشر, 

 ادرار, الجزائر ,ال ي تم ,الخزاالة البارية مخ و , الدرة البيية في الشجرة البارية,ـ محمد العالم باراوي: 
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, راجم(جموعرة مرن اترس التررمموسروعة أعرالم المبرررس ) محمرد ال يرس القادري:الشرر الميرراالي ألهرل القررن الحرادي عشررر واليراالي,ـر 

 مم1996بيروت, لبالان,  أجزاء, دار البرس ايسالمي, 08 ,1تحقيب محمد حاجي وأحمد توفيب,   

ترروات مررن  والمخ و ررات والعررادات ومرا يرررب  واآليررارقرة ترروات لررذار بعرر, األعرالم محمررد برراي بالعرالم: الرحلررة العليررة بلررح مال ـر 

 مم2005الجيات, جزآن , دار هوم , الجزائر, 

ة د محمرد حمرز ـ محمد بن جعفر بن بدريس الاتاالي: سلوة األالفاس ومحادية األاياس بمن أطبرر مرن العلمراء وال رلحاء بفراس, تحقيرب

 م2005الاتاالية لتاريا فاس, المبرس, , الموسوعة 04بن علي الاتاالي,  

, ادرار,  اماوسرخزاالرة  مخ رو , محمد بن عبد الاريم بن عبد الحب التمال ي ي: جوهرة المعاالي في تعريأ علمراء األلرأ اليراالي,ـ 

 مالجزائر

, ادرار,  اوسررام خزاالرة مخ رو , ,فري أخبرار المبررس بعررد ايسرالم درة األطرالممحمرد برن عبرد الاررريم برن عبرد الحرب التمال ي رري: ـر 

 مالجزائر

 مم1977الحراة الفارية بالمبرس في عيد السعديين, جزآن, م بعة فضالة, المبرس,  ,محمد حجيـ 

 مم2002, الجزائر, 2عبد العزيز سيدي عمر: ط أ الزهرات من أخبار علماء توات, م بعة دار هوم ,  ـ محمد 

, يين والعلرويينمرا بتروات مرن العلمراء واألشرراأ ايدريسررة الفراخرة فري ذارر الميرداوي التاليالالري: الردبرن عمرر  عبرد القرادرمحمد ـ 

 م, ادرار, الجزائراوسامخزاالة مخ و , 

دييرة للفالرون , الم بعرة الح1والي التيامي نيتاوي: سلسلة الالواة في ببراز شخ يات من علمراء و رالحي بطلريم تروات, جرزآن,  ـ م

 م2001الم بعية, الجزائر, 


	ـ الشيخ الحاج عبد الرحيم بن محمد التواتي( ت بعد 1189هـ/1775م) ( ): هو الشيخ الحاج عبد الرحيم بن محمد التواتي ثم التماوي ثم التامرتي( ), نسبة إلى قصر بني تامر, كان فقيها حافظا, رحل إلى فاس وهو صبي, ولازم قراءة القرآن حتى حفظه بالقراءات السبع مع التجويد...
	هذه بعض الأمثلة عن العلماء التواتيين في حاضرة فاس بالمغرب وقد أسهموا من دون شك في نهضتها العلمية وفي ربط وشائج القربى بين الحاضرتين وشكلوا هناك جالية لايستهان بها, وبعد رجوعهم كان لهم دور كبير في نقل الكثير من العلوم للقطر التواتي وتفتحه على هاته الم...

