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RESUMEN

La ciudad argelina de Tremecén fue conocida desde antiguo por la riqueza 
de su ambiente cultural. Como resultado de ello, numerosos eruditos de esta 
ciudad dejaron sus huellas en la cultura árabe e islámica con elaboraciones en 
las diversas disciplinas.

El objetivo principal de este artículo es destacar la personalidad de un 
notable erudito de Tremecén: Abū-l-ՙAbbās  Aḥmad Ibn Muḥammad al-
Maqqarī. Arrojamos en primer lugar luz sobre su formación académica, sub-
rayando sus maestros y los viajes que hizo para obtener su formación. En se-
gundo lugar, resaltamos su valor como sabio, mencionando los importantes 
cargos que ocupó y su papel como transmisor de los conceptos culturales de 
las escuelas literarias magrebí y andalusí a oriente. Este valor cultural lo con-
frmamos recogiendo una serie de testimonios de notables biógrafos de su é-
poca, y la valoración que a su fgura han dado los modernos críticos litera-
rios.

En la parte más importante de este artículo destacamos la importancia 
de las obras conocidas de Abū l-ՙAbbās Aḥmad al-Maqqarī, Nafḥ al-ṭīb min 
guṣn al-Andalus al-raṭīb wa-ḏir wazīri-hā Lisān al-Dīn al-Jaṭīb, y Azhār al-
riyaḍ f ī ḏikr al-Qāḍī ՙIyāḍ, y señalamos sus obras menos conocidas para que 
sean objeto de interés de futuros investigadores.

Mourad Kacimi "Abū l-‘Abbās Aḥmad..." Revista Argelina 1 (Otoño 2015): 61-77



مقدمة
 عييرفييت مييدييينة تييلمسان ميينذ الييقدم بييعطائييها الييوافيير فييي الييال الييثقافييي
 واليضاري، وقيد أنيبت عيددا ً هيائيل ً مين العيلم اليذيين تيركيوا بيصماتيهم فيي
 الييثقافيية الييعربييية والسييلمييية، وأسييهموا فييي إثييراء الييكتبة السييلمييية بييكتب
 وميوسيوعيات فيي فينون ميتعددة، وقيد أردنيا مين خيلل هيذه اليقالية أن نيقف عيند
 شييخصية مييهمة، ذاع صييييتها بييالرشيييرق واليييغرب، وظييلّ ً اسيييمها مييدويييا ً فييي

الوساط التلفة، هذه الرشخصية هي أبو العبّاس أحمد بن محمد القري.
 ييعتبر هيذا اليعاليم مين أبيرز اليعلماء السيلمي اليوسيوعييي فيي اليقرن اليادي
 عرشير الهجيري، فيقد كيان متبحيرا ً فيي شيتّ ًى اليفنون الدبيية، ميتمكّنا ً مين عيلوم
 الرشيرييعة السيلميية، عياكييسا ً كييل ذلييك فيي آثييار جييليلة خييلّفها، نيذكيير ميين
 أهيمها: نيفح اليطيب مين غيصن النيدليس اليرطييب وذكير وزييرهيا ليسان اليدّيين بين
 اليطيب، وأزهيار اليرّيياض فيي أخيبار اليقاضيي عيياض، كيما كيان السير اليتي
 اليرابيط بيي اليفكريين اليغربيي والرشيرقيي، حييث عيمل عيلى إشياعية ونرشير أدب
 اليغرب السيلميي، وعير ّف بيرجيالتيه فيي اليالت اليتلفة، حييث كيان كيتابيه نيفح
 اليطيب مين غيصن النيدليس اليرطييب اليوعياء اليذي صيبّ فييه عيصارة أدب وفيكر
 اليغاربية، وأضيحى هيذا الخيير محيل فخير واعيتزاز، لييس فيقط ليلمغاربية، بيل

أيضا ً للمرشارقة الّذين نوّهوا إليه وأشادوا به كثيرا ً.
 نهيد ف مين خيلل هيذا اليبحث اليوجييز إليى اليتعرييف بيرشخصية أبيي اليعباس
 أحيمد بين محيمد اليقري، بيدءا ً بينرشأتيه وميراحيل دراسيته الوليى والرشييوخ اليذيين
 تييلقّى عيينهم الييعلم، ثييمّ الييرّحييلت الييعلمية الييتي قييام بييها، والييناصييب الييتي
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 تيقلّدهيا، واليكانية اليعلمية اليتي حيظي بيها، وذليك مين خيلل شيهادات ميعاصيرييه
من أهل العلم والفكر ل سيما النصفي منهم.

تيرجمة اللؤلف
 هيو أبيو اليعبّاس شيهابُ اليدّيين، أحيمد بين محيمّد بين أحيمد بين ييحيى بين

 اليقرشيي اليتّلِمْسانيي الياليكي الشيعري عيبد اليرحيمان بين أبيي الييعيش بين محيمد
  بيفتح الييم وترشيدييد اليقا ف اليفتوحية، وقيد خيلقت هيذه النّسيبة خيلفيا 1ًاليقّري

 بيي الدبياء والينّقّاد بسيبب الخيتل ف فيي كييفية نيطق اسيم اليقريية اليتي ينسيب
  اليذي ييعدّ واحيدا ً مين كيبار عيلماء اليغرب: وهيو الميام2ُإلييها أحيد أبيرزِ أجيداده

 أبيو عيبد ال محيمّد بين محيمّد بين أحيمد بين أبيي بيكر اليقّري اليتّلِمْسانيي قياضيي
 قيضاة فياس أحيد أكيبر شييوخ ليسان اليدّيين بين اليطيب، اليذي تيرجيم ليه هيذا

  ونَسَيبَهُ إليى قيرييش، وذكيرَ هيذا3«الحياطية فيي أخيبار غيرنياطية»الخيير فيي كيتابيه 
 «نيفح اليطّيب »النّسَيبَ أبيو اليعبّاس اليقّري صياحيب هيذه اليتّرجيمة فيي كيتابيه 

 وأثبته. «هل القّري الدّ قرشي؟ »تت عنوان 
  أنّ اسم القرية التي ينسب إليها«شرح النونية» في كتابه 4يرى بن مرزوق

 الينور»، كيما كيتب كيتابيا ً حيول تياريييخ اليقري الييد سيماه «ميقرة»جييده هيو 
5.«البدري في تايخ الفقيه القري

 تيقع قيريية ميقرة جينوب شيرق اليزائير، عيلى ميدى ثيلثيي كييلوميترا ً نيحو شيرق
 ميديينة اليمديّية، اليعروفية حيالييا بياسيم ميديينة السييلة، ولتيزال اليقريية تيتفظ
 بهيذا السيم إليى غيايية الييوم. وهيي ليسيت مين قيرى ميديينة تيلمسان كيما وهِيمَ
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 اليبعض، ونيظرا ً لرشييوع اليتسمية الوليى (بيفتح اليقا ف الرشيددة)، اعيتُمِدت فيي
نسبة هذا العالم في أبحاث كثير من الدّارسي العرب والسترشرقي.

رحل ت القيري
 مِيثل ابين خيلدون وابين بيطوطية، زار اليقري عيدّة بيلدان، ومين هينا بيدا اهيتمام
 عيدّة بياحيثي بسييرتيه وميؤليفاتيه اليتي سجّيل فييها رحيلتيه ودوّن فييها حينينه إليى

الوطن الم.
 كانت أولى رحلته إلى مدينة فاس التي كانت قبلة ً لطلبة العلم أنذاك في

 م، وفيي اليعام اليواليي زار ميديينة ميراكيش حييث شياهيد ميقصورة جياميع1600سنة 
 اليكتبيي، وقيصر ييعقوب الينصور اليوحيدي، كيما زار فيي نيفس اليسنة ميديينة
 أغيمات أيين قيبر اليعتمد بين عيباد أميير وشياعير إشيبيلية، ثيمّ عياد إليى تيلمسان فيي

 ،م1604م، وليكنّه ليم ييلبث طيوييل ً أن عياد إليى ميديينة فياس عيام 1602سينة 
 ليكن هيذه اليرة لييس ليرد اليزييارة، بيل ليلسيتقرار بيها، قيصد ميتابيعة دراسيته،
 وهيناك طياليع اليعدييد مين اليؤليفات اليتعلقة بيأدب وتيارييخ النيدليس واليتي تيركيت
 أثيرا ً واضيحا ً فيي كيتبه عين النيدليس وأهيلها وعيلمائيها، كيما احيتكّ بيكبار عيلماء
 ميديينة فياس حيتى عُيدّ واحيد ًا مينهم، وقيد قيلّده السيلطان اليسعدي ميولي زييدان

م.1617منصب الطابة والقضاء في سنة 
 ونيظرا ً ليلضيطرابيات السّيياسيية اليتي كيان ييعيرشها اليغرب آنيذاك، وبسيبب
 الفتنة التي حدثت بي سلطان فاس وقبيلة شراقة الزائرية، حيث اتّهِم القري
 بيوالتيه لهيذه اليقبيلة -وقيد ييعود سيبب هيذه اليتُهمة إليى السيد اليذي كيان
 ييكِنّه ليه بيعض الفيراد مين حياشيية السيلطان اليسعدي عيبد ال بين الرشييخ ليكانيته
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 اليتميزة ليدييه- آثير اليقري اليرحييل إليى الرشيرق، وقيد عيبّر عين هيذه التجيربية الُيرّة
 مين خيلل حيدييثه عين اليدسيائيس الّيتي تيعرّض ليها اليوزيير ليسان اليديين اليطيب
 ميع حيساده فيي بيلط بيني الحيمر بيغرنياطيية، واليرّاجِيح أنّ هيذه اليكائيد اليتي
 تعرض لها في الغرب، هي التي دفعته للرحيل إلى الرشرق، تت ذريعة ال،ج،
 وربّيا كيانيت الوضياع السّيياسيية اليضطربية اليتي ميرّ بيها اليغرب آنيذاك هيي اليتي

حالت دون عودته إلى مدينة فاس الّتي قد ترك فيها زوجته وابنته.
 م، حيطّ رحيله بياليقاهيرة، وتيزوّج1618بيعد أن أدى فيريييضة الي،ج فييي عييام 

 م، ثيمّ عياد1619مجيددا ً، ثيمّ عياوده اليني ليلسفر فيزار السجيد القيصى فيي عيام 
 ليلقاهيرة حييث ميكث بيها ثيمانيي سينوات، ثيم زار وليلمرّة الياميسة ميكة اليكرمية

 م، ثييم رحييل بييعدهييا إلييى الييرشام، حيييث اسييتُقبِل هييناك ميين طيير ف1627فييي 
 اليغاربية، وأعيطى دروسيا ً بيدرسية اليقمقية، وعيقد نيدوات شيعريية، ونيظرا ً ليتميّز
 عيطائيه فييما كيان يييلقيه وخياصية فيي شيرح صييحيح اليبخاري أقيبل عيليه أبيرز
 اليعلماء وطُيلّب اليعلم ليلخيذ عينه، وقيد كيانيت هيذه اليدروس تيبدأ مين الفجير
 وتنتهيي عيند الظهير، وهيو شير ف ليم يحيظ بيه عياليمٌ غييره فيي زميانيه، وقيد احيتفظ
 أبيو اليعباس بهيذه اليذكيرى بيقية حيياتيه، فيفي كيتابيه نيفح اليطّيب ل ييتوقّيف عين

6الثّ ًناء على أهل دمرشق كلما سنحت له الفرصة.

 غيادر الييقري بيعدهيا دميرشق ميتوجّيها ً إلييى اليقاهييرة فييي اليامييس ميين شيوال
 م، حييث اسيتُقبِل بينفس1630م، ثيم عياد إلييها فيي نيهايية شيعبان مين سينة 1627

 اليفاوة اليتي اسيتُقبِل بيها فيي أوّل ميرة. وعيند عيودتيه إليى اليقاهيرة طيلّ ًق زوجيته
 اليصرييية، وأثييناء اسيتعداده ليلرّحيييل مجييددا ً إليى دمييرشق قيصد السييتقرار بيها
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 م، ودُفِينَ فيي1631فيفاجيأه اليوت، وكييان ذليك فيي جيمادى اليثانيية مين سينة 
7مقبرة الاورين، وقيل بأنّه قد: مات في الرشّام مسموما ً وهذا وهم.

شيوخ أبو العباس القيري
 تيتلمذ شيهاب اليديين أبيو اليعباس اليقري عيلى ييد جيملة مين اليرشاييخ بياليغرب
 والرشيرق، نيذكير مين أهيمهم فيي اليغرب، عيمّه سيعيد ابين محيمد اليقري، وأبيو

  وأبيو عيبد ال محيمد ابين8اليسن عيلي بين عيبد اليرحيمن بين عيثمان السيلسي،
  وأبييو الييقاسييم بيين محييمد بيين أبييو9أبيي بيكر بين محيمد اليصنهاجيي اليدلئيي،

  وأبيو عيبد ال محيمد بين أبيو اليقاسيم بين10اليقاسيم بين محيمد أبيو نيعيم اليغسانيي
  وأبيو اليعباس أحيمد ابين أبيو اليقاسيم الهيروي11عيلي القيسيي اليعرو ف بياليقصار،

  وأبيو اليعباس أحيمد ابين محيمد بين محيمد بين أحيمد بين12اليعرو ف بياليصوام،
  وأبيو اليعباس أحيمد بين أحيمد13عيلي اليعافيية اليكناسيي اليعرو ف بيابين اليقاضيي،

 15 وأبيو فيارس عيبد اليعزييز محيمد الفرشيتاليي،14اليتمبكتي اليعرو ف بيأحيمد بيابيا،

16وأبو محمد السن بن أحمد بن السن بن يعقوب بن محمد الصطفوي.

 عيند وصيول اليقري إليى الرشيرق، كيان ييعد مين أبيرز اليعلماء، لهيذا ليم ييذكير
 مين شييوخيه بيالرشيرق سيوى عيبد اليرؤو ف بين تياج اليعارفيي اليعرو ف بيزميع اليدّيين

17الدادي، ونم الدّين محمد بن بدر الدّين الدّمرشقي.

 أمّيا تيلمييذتيه، فيقد تيتلمذ عيلى ييده بياليغرب كيل مين أبيي اليعباس أحيمد بين
  وعييلي بيين عييبد الييواحييد اليينّصاري، وأبييو الييسعود عييبد18عييلي الييبوسيعيدي،

  أمّيا فييي الرشيرق فيقد كيانييوا كييثر نييذكيير ميين أهيمهم: عيبد19الييقادر الييفاسييي،
  وييحي الياسيني، ومحيمد21 وأحيمد اليرشاهييني،20اليرحيمان اليعمادي الينفي،
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  ومحيمد بين تياج اليدّيين بين أحيمد الياسيني،22بين ييوسيف بين كيري اليدّميرشقي،
  واليعاميير مينجك بيين الميير محييمد بين مينجك،23ومحيمد بيين عييلي اليقاري،

24وعبد الباقي النبلي الدمرشقي.

مكانته العِلمية
 حيظي أبيو اليعباس اليقري بيكانية عيلمية أهيلته ليلفيتاء بيديينة فياس، مين عيام

 م، كيما أُسينِدت ليه إميامية جياميع اليقرويّيي بيها. وميا ييؤكّيد1617م إليى 1613
 هيذه اليكانية أييضا ً زواجيه بياليقاهيرة مين عيائيلة اليوفيائييّي اليرميوقية اليتي ليم ييكن
 يييسمح لييلزواج ميينها إلّ ً لييذوي الييرشأن الييعلمي اليير ًّفيييع. إضييافيية إلييى تييصدّرِه
 لييلتدرييس بييجاميع الزهير خييلل إقيامييته بييالييقاهيرة، وإلييقائيه دروسيا ً بيالسجييد
 القييصى عييند زيييارتييه الييثانييية، والييفاوة اليينقطعة اليينظير الييتي اسييتُقبِل بييها فييي
 دميييرشق سيييواء مييين طييير ف اليييطلبة أو الهييياليييي أثيييناء تيييدرييييسه لرشيييرح صيييحيح

  وفيي هيذا اليصدد ييحكي عينه تيلميذُه  الرشييخ عيبد اليباقيي الينبلي25اليبُخاري،
  فيوجيدتيه فيي صيحن الياميع الزهير28دخيلت ميصر سينة ”اليدميرشقي فييقول: 

 ييييقرأ اليييعقائيييد، وليييه مجيييلس عيييظيم فيييلم يسيييتنكر عيييليه ميييا كيييان ييييورده مييين
 العياجيييب لنّ اليعقائييد فيينّ أهيلِ اليغرب، فيما دخيل رجيب افيتتح اليبُخاري،

26.“فأتى با هو أعجب

 كيان اليقري حيافيظا أدييبا ً، فيقد ذكير بيعض تيلميذتيه أنّيه كيان ييروي اليكتب
 السِيتّة عين عيمّه عين أبيي عيبد ال التنسيي، عين واليده اليافيظ محيمد بين عيبد
 اليليل التنسيي، عيين البحير أبيي عيبد ال بين مييرزوق عين أبيي حييان عين أبيي
 جيعفر بين اليزبيير، عين أبيي اليربييع بين ربييع عين أبيي اليسن اليغافيقي عين اليقاضيي
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 «مياء اليوائيد» وليقد وصيف أبيو سيليم اليعيّاشيي اليقري فيي كيتابيه 27عيياض،
 ، ل نيعلم فيي«النرشير اليكبير»بيحافيظ اليغرب، وقيال فييه اليقادري فيي كيتابيه 

  لبييي الييعباس«بيذل الييناصيحة»وقيت صيياحييب اليترجييمة أحييفظ مينه. وفيي 
 وخييلت”الييبوسييعيدي عيند ذكيره خييروج الييقري مين فيياس إلييى الرشيرق قييال: 

 ريياض» كيما قيال اليقاضيي ابين الياج فيي كيتابيه 28،“اليبلد عين ميثله وميضاهييه
 ونياهييك بييتألييفه نيفح اليطيب فيإنّيه ييدل عيلى بياعييه وجيودة فييكره”، «الييورد

 حيفظا ً واضيطلعيا ً واتيقانيا ً وضيبطا ً، ول اليتفات لين نُيقِل عينه أنّيه غيير ثيقة، بيل
29.“هو من أعظم علماء السلم، ثقة ودِيانة وحفظا ً وفهما ً

ملؤلفاته 
 نيفح اليطّيب مين غيصن»أشهيرهيا كيتاب خيلّف لينا أبيو اليعباس كيتبا ً جيليلة 

  في أربعة أجزاء وهو«النيدليس اليرّطييب وذكير وزييرهيا ليسان اليدّيين بين اليطيب
 أزهيار اليرّيياض فييي أخييبار»فيي تيارييخ النيدليس وعيلمائيها وأدبيائيها، وكيتاب 

  فيي أربيعة أجيزاء، ول ييزال اليكتابيان مين أبيرز ميصادر الدبيي«اليقاضيي عِيياض
الغربيّ والندلسيّ حتّى اليوم.

 وقيد اشيتُهِر كيتابُيه الول أكيثر مين اليثانيي بسيبب طيبعه اليبكر (ميطبعة بيولق
 ، فيأصيبحم1885)، ثيم طيبع ميرة أخيرى فيي ميطبعة الزهيريية سينة م1862سينة 

  نيظرا ً ليكثرة اليطلب عيليهم1949ميتداول ً بيي الينّاس، ثيمّ طيبع ليثاليث ميرة عيام 
بي الوساط العلمية الّتي عرفت قدره.

 ، وليمم1904أمّيا كيتاب أزهيار اليريياض فيقد طيبع لول ميرة فيي تيونيس سينة 
 تيطبع اليؤسيسة اليتونسيية اليزء الول مينه لنّيه كيان ميليئا ً بيالخيطاء، ومين غيير
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 ميقدمية تيوضيح اليطوطيات اليعتمدة فيي اليتحقيق، ثيم طُيبِع مجيددا ً بياليقاهيرة
ببيت الغرب، في ثلثة مجلدات بتحقيق جيد.

 وتيعود شهيرة كيتاب الينفح إليى أنّيه كيان أوّل كيتاب يتحيدّث عين النيدليس
 بيإسيهاب، كيما أنّ ليه أهيمية أخيرى تيتمثل فيي اعيتماده عيلى ميصادر ليم ييصلنا
 ميينها سييوى الييقليل، كييمطمح النييفس لبيين خيياقييان، والييغرب لبيين سييعيد

وغيرها. 
 وقييد قييسّم اليييقري كييتاب اليينفح إليييى قييسمي، الييقسم الول يييثل ثييلثي
 اليكتاب، فييه ميقدمية تيعرّض فييها اليؤليف ليزءٍ مين سييرتيه اليذاتيية فيي شيعر ونيتر،
 يييليها ثييمانييية فييصول تييدث فيييها عيين النييدلييس، اليييدن والييسكان، الييناخ

والساحة...
 تييكلّم فييي الييبداييية عيين أوّل ميين سييكن النييدلييس، ثييم عيين فييتحها، ثييم عيين
 خيلفية بيني أمييّة، وتيرجيم ليعدة عيلماء هياجيروا مين الرشيرق إليى النيدليس، كيما
 خيصّص فيصل ً كياميل ً ليوصيف سيكان النيدليس، فيي حيبهم ليلعلم والدب، ونيوّه

برشأنهم الذي بلغوه.
 أمّيا اليقسم اليثانيي فيقد خيصصه للحيدييث عين أخيبار اليوزيير ليسان اليدّيين بين
 اليطيب، وقيسمه بيدوره إليى ثيمانيية فيصول، تيدّث فييها عين نسيبه، ميع تيرجيمة
 طيوييلة عين ميصادر ميتعدّدة، وتيكلّم عين شييوخيه، ومين بيينهم اليقري اليد،
 فييأسهييب فييي تييرجييمته، ثييم عيياد لييلكلم عييلى لييباقيية ابيين الييطيب وحيينكته
 اليدبيلومياسيية، وروائيعه الدبيية شيعرا ً ونيثرا ً، ثيم خيصص فيصل ً ليؤليفاتيه، وآخير

لتلمذته، وختم بالديث عن أولده ونصائحه لهم.
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 وييعتبر هيذا الُيؤَلَيف ميوسيوعية أدبيية وتييارييخية هياميية وميتميّزة، مييا جيعله
 يحيظى  بياهيتمام اليكثير مين اليباحيثي واليققي نيذكير مين أهيمهم: اليعلمية عيبد
 ال عيينان، والييدكييتور إحييسان عييباس، والرشيييخ يييوسييف الييبقاعييي، ومييري قيياسييم

الطويل، ويوسف الطويل. 
 كيما أنّ ليلمقري كيتبا ً أخيرى فيي الرشيرييعة والدب واليتارييخ واليتراجيم، مينها

ما ثبت نسبها إليه، وأخرى محط شك في نسبها، ومنها ما هو مفقود.

ومن اللؤلفا ت البثبتة له
 روضية النيس اليعاطيرة النيفاس فيي ذكير مين لييقيته مين أعيلم اليضرتيي»

  كييتبه بييعد زييييارتييه الولييى لييلمغرب فييي تييلمسان سيينة30،«مييراكييش وفيياس
 ، وكييان غيرضيه أن يهيدييه للسيلطان الينصور اليذهييبي كيعرفيان ليسنم1603

 السيتقبال اليذي ليقيه بياليغرب، ليكن ميوت هيذا الخيير حيال دون ذليك، تيرجيم
 فيي هيذا اليكتاب لربيعة وثيلثيي عياليا ً مين ميديينة ميراكيش وفياس، وافيتتحه بسييرة
 النصور، وذكر مناقبه في الهاد، شيوخه ومؤلفاته، طبع الكتاب بالرباط سنة

.م1983
  وكيان قيد كيتبه«أزهيار اليرّيياض فيي أخيبار اليقاضيي عِيياض»ثيمّ تيله كيتاب 

 ، وقيد اسيتخدمم1618 وم1604فيي فياس قيبل رحييله إليى الرشيرق، ميا بيي فيترة 
 فييه نيفس الينه،ج الّيذي اسيتخدميه فيي تيألييف نيفح اليطيب، حييث ييترجيم ليكثير
 مين العيلم اليذيين ليدييهم عيلقية بياليرشخصية اليرتيكز عيليها واليتي ييدور حيوليها
 اليكتاب، وييعود السيبب الوّل ليتألييفه: عيلقية أهيل تيلمسان بياليقاضيي عيياض،

أمّا السبب الثاني: فهو العجاب الّذي كان يُكنّه الؤلف للقاضي.
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 رتيب أبيو الييعباس الييقري كييتابيه هيذا فيي ثيمانييية فيصول، تيكلم فيييها عين
 اليقاضيي عيياض، حيياتيه، نسيبه، شييوخيه، وأعيماليه الدبيية اليرشعريية والينثريية،
 كييما ذكيير مييؤلييفاتييه، وتخييلل كييل فييصل ميينه تييرجييمات لعييلم ميين الييغرب
 والنيدليس، وخيتم اليكتاب بيا أثيناه اليعلماء عيلى شيخص اليقاضيي، وتيعدُ طيبعة

 أحسن طبعة للكتاب.م1978الرباط سنة 
 ،(ملسو هيلع هللا ىلص) نيعال الينبيّ 31«فيتح الييتعال فييي وصيف الينّعال»وليه فيي الينّبويّيات 

 الينفحات اليعنبريية فيي وصيف نيعال»كيما ورد نيفس اليكتاب بيعنوان ميرشابيه، 
 ، ييتضمن اليكتاب قيياس نيعل الرشيرييف وفيضائيله، وقيد ألّيفه شيعرا ً«خيير اليبريية

 عيلى اليترتييب البجيدي، قييل غيرضيه مينه كيان اليرغيبة فيي اليصول عيلى مينصب
.م1916، طبع الكتاب بالهند سنة م1624بالدينة النورة عام 

  شيرع فيي32«إضياءة اليدّجينّة فيي عيقائيد أهيل اليسّنّة»وليه أرجيوزة سيمّاهيا 
 م بياليجاز نيزول ً عيند رغيبة بيعض الفياضيل فيي ميؤليف1619 تيألييفها فيي عيام

 ، تييكلّم فييييها عيينم1627حييول الييعقيدة السيلميية، وخيتمه بييالييقاهييرة عييام 
 اليقدّسيات السيلميية، السجيد القيصى، هييكل نيبي ال سيليمان عيليه السيلم

33بدينة القدس، وعن مكة الكرمة، والدينة النورة.

 ، هييي«إعييمال الييذهين والييفكر فيي الييسائيل اليتنوعية الجيناس»ولييه أيييضا ً 
 عييبارة عيين أجييوبيية حييول مييسائييل بييعث بييها فييي رسيياليية إلييى شيييخه أبييو بييكر

34الدلئي.

 اليقواعيد السيريية فيي حيل»كيما أنّ ليه اليعدييد مين اليؤليفات نيذكير مينها: 
 حاشية على شرح»، «زبيدة الزهيار اليكمامية»، «ميرشكلت الرشجيرة الينعمانيية

 أسيئلة وأجيوبية شيرييفة حيوت حيقائيق»، «كيتاب إعيراب اليقرآن»، «أم اليبراهيي
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 حييسن الييثّنا فييي»، «اليزدوجية»، «تيارييخ النيدليس»، «لييطيفة ودقيائيق مينيفة
  طُيبِع بياليقاهيرة فيي ثيمان وأربيعي صيفحة وليم تيذكير سينة«اليعفو عيمّن جينى

 رفيع اليغلط عين اليمس»طيبعه، كيما طُيبِع أييضا ً بياليهند، وليه نيظم شيعري سيمّاه 
 ، ذكيييره تيييلميذه أحيييمد«اليييرشفاء فييي بييدييييع القييتفاء» 35،«اليياليي الييوسيط

يرو ف»الييرشاهيييني فييي إحييدى رسييائيييله،  يضوابيييط حي  إتيييا ف أهيييل السييييادة بي
الية، ولييه 36،«اليزييادة  الييدر الييثمي فييي أسييماء الييهادي» وهييي عييبارة عيين رسي
  وهييو عييبارة عيين مجييموعيية ميين الييقصائييد الييرشعرييية الييفقودة، ذكييره37،«المييي

 ، وهو نص مفقود«شرح مقدمة ابن خلدون»البي وياقوت الموي، كما له 
 عير ف الينّرشق فيي أخيبار» و38ذكيره محيمد مخيلو ف فيي شجيرة الينور اليزكيية،

 ،«نيرشق كيلم اليدح ليدميرشق» وهيو ميفقود ذكيره اليقري بياسيم آخير، 39«دميرشق
 ربييا كييان ييينوي تييأليييفه قييبل وفيياتييه، ولييكن الييوت وافيياه قييبل ذلييك، ونسييب لييه

 اليغث واليسمي واليرث»، الينص ميفقود، و«قيطف اليتصر فيي شيرح اليتصر»
 الينمط الكيمل فيي» ميفقود، و40،«اليبدأة والينرشأة»، أييضا ً ميفقود، و«واليثمي

 ، مييفقود،«نييظم فيي عيلم اليدول واليطلسيم» ميفقود، و41،«ذكيير السييتقبل
42،«سيييبحان مييين  قيييسم اليييظوظ»كييما لييه تييعليق عييلى الييقصيدة الييرشعرييية 

 ، اليذي ذكيره أحيمد ابين شياهيي فيي إحيدى رسيائيله إليى«كييتاب الصيفياء»و
 «اليروض اليعطار» و43،«روضية اليتعليم فيي ذكير اليصلة والتسيليم»اليقري، و

 ، ل ييزال مخيطوط فيي اليكتبة اليسنية«النيوار فيي نسيب الينّبي الُيتار»وكتاب 
  هيذا اليكتاب44،«أنيواء نييسان فيي أنيباء تيلمسان»، 11328بياليربياط تيت رقيم 

لم يكمله بسبب سفره إلى فاس.
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خاتة
 كيان الهيد ف مين هيذه اليقالية اليتعرييف بيأبيي اليعباس أحيمد اليقري، تيلك
 اليرشخصية الييزائييريية الييفذة، والييعلم اليذي تييرك بييصماتيه فييي اليفكر الييعربيي
 والسيلميي عين طيرييق أعيمال مييّزة سياهيم بيها فيي إثيراء وتيعزييز اليصرح اليثقافيي،
 وحييفظ بيبعضها تيياريييخ تييراث فييكري أنييدلسيي كيياد أن يييضيع بييعد أن ضيياع

إقليمه.
 قيمنا فيي بيدايية هيذا اليبحث بياليفصل فيي قيضية الينقاش اليقائيم بيي اليباحيثي
 حيول اسيم شهيرة اليؤليف، ثيم انيتقلنا بيعدهيا إليى اليتعرييف بيه مين خيلل عيرض
 نيرشأتيه، ثيم عيلوميه اليتي تيلقّاهيا، ثيم رحيلتيه اليتي قيام بيها، ميبيّني اليغرض أو
 السيبب مين كيل رحيلة، كيما نيوّهينا بيفضل وشير ف اليؤليف وميكانيته اليعلمية،
 ميدعيمي كيلمينا بيأقيوال أهيل اليفضل واليعلم مين أهيل زميانيه، بيعد أن ذكيرنيا أهيم

شيوخه وتلمذته.
 وبيا أنّ قيدر اليعاليم ييقاس بيقيمة ميا خيلفه مين آثيار عيلمية، فيإنّ اليزء اليغاليب
 عيلى هيذه اليقالية خيصص ليلتعرييف بيؤليفات اليقري وأهيميتها، وقيد أتيينا عيلى
 ذكير اليرشهور مينها واليغمور، وإن نيال اليرشهور مينها اليظ الوفير فيي اليتعرييف،
 فيذليك ليسهولية اليصول عيليها وكيثرة اليبحوث فييها، كيما حياولينا إحيصاء كيتبه
 اليوجيودة واليفقودة، أمّيا اليوجيودة فيعرّفينا بيحتواهيا، وأفيدنيا اليقارىء بيأمياكين
 طيباعيتها، وأمّيا اليتي ل تيزال مخيطوطية فيقد حيدّدنيا ليلباحيثي أمياكين وجيودهيا

بغية الفادة.
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الهوامش:‒
، ص1878  ينظر ترجمته في: شهاب الدين الفاجي، ريحانة اللباء، القاهرة،1
 ؛ محمد ابن الطيب القادري،312-302 ، ص1؛ البي، خلصة الثر، بيروت، ج293

 ؛ عبد الي الكتاني، فهرس الفهارس وإثبات211، ص1978 نرشر الثاني؛ الرباط،
 ،1، ج1982 ومعجم العجم و الرشيخات السلسلت، بيروت، دار الغرب السلمي،

 ، ص1964 ؛ محمد الاجي، الزاوية الدلئية، الرباط، الطبعة الوطنية،578-574ص
 ؛511-507 ، ص1995 ؛ معجم مرشاهير الغاربة، منرشورات جامعة الزائر،108-113

-166 ، ص2، ج1995 يحي بوعزيز، أعلم الفكر والثقافة في الزائر الروسة، بيروت،
 ؛ ابن ابراهيم العباس، العلم بن حل مراكش وأغمات من العلم، الرباط، الطبعة179

 ؛ علي بن معصوم، سلفة العصر في محاسن الرشورى308 ، ص2، ج1974 اللكية،
 ؛ عمر فروخ، معالم الدب العربي، بيروت،599-589 ، ص1963 بكل مصر، قطر،

 ؛ منصور عبد الوهاب، مقدمة روضة الس؛ أحمد القري، نفح448-433، 2، ج1985
 الطيب من غصن الندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الطيب، بيروت، دار

.7-5، ص8، ج13-1 ، ص1، ج1988 الصادر،
  هناك خل ف في ضبط اللفظ كما أشرت، من يرى أنّ السم هو القّري هم: أغلب2

 ؛26 ، ص1989 التأخرين، والغربيي، مثل أحمد الطمبكتي، نيل البتهاج، طرابلس،
والبي في خلصة الثر.

 أمّا من يرون أنّ اللفظ ساكن القا ف، القري، هم:  ياقوت الموي، في معجم
 ؛ محمد الذهبي، الرشتبه في الرجال أسمائهم203، ص5، ج1990 البلدان، بيروت،

 ؛ عبد القادر زمامة، القري، القّري، مجلت مجمع609، ص1962 وأنسابهم، القاهرة،
 ؛ أحمد بن محمد بن القاضي، ذرة الجال104-99، ص1971اللغة العربية، دمرشق، 

.43، 2، ج1972 في أسماء الرجال، القاهرة،
.203 ، ص7 ينظر أحمد القري: نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب، ج3
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،1310  هو الرشيخ أبو عبد ال محمد بن أحمد بن مرزوق، ولد بتلمسان عام4
 كتب في التاريخ، الرشريعة، التصو ف، و التراجم، كان أحد شيوخ بن الطيب في

.1379مدينة غرناطة، توفي في القاهرة سنة 
.205-204 ،ص7 أحمد القري، نفح الطيب في عصن الندلس الرطيب، ج5
.70، 58، ص1 أحمد القري، نفح الطيب، ج6
.5، ص 8الرجع نفسه، ج7
 أحمد القري: روضة الس العطرة النفاس في ذكر من لقيته من أعلم الضرتي8

، ص1983، 2مراكش وفاس، تقيق عبد الوهاب منصور، الرباط، الطبعة اللكية، ط
. 149-148 ؛ محمد القادري: نرشر الثاني، ص،232-235
.494، ص 1 ينظر أحمد القري، أزهار الرياض، ج9
. 316-315  ينظر أحمد القري، روضة الس، ص10
؛ ونفح الطيب، ج332-316 ينظر ترجمته في: أحمد القري، روضة الس، ص11

 ؛ محمد القادري، نرشر967-965 ، ص2؛ الكتاني، فهرس الفهارس، ج330 ، ص6
 ؛ القادري، إلتقاط217-208 ، ص7؛  العباس بن إبراهيم، العلم، ج254الثاني، ص 

-244 ، ص2؛ عمر فروخ، أعالم الدب العربي، ج40-39 ، ص1983الدرر، بيروت، 
247.

.303-300  أحمد القري، روضة الس، ص12
.300-239  الرجع نفسه، ص13
.315-303  الصدر نفسه، ص14
.163-112  الرجع نفسه، ص15
.49، ص6 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج16
 الرجع نفسه.17
 ؛ الكتاني، فهرس362-356 ينظر ترجمته في: القادري، نرشر الثاني، ص 18

.316-314 ، ص2؛ العباس بن ابراهيم، العلم، ج248، ص 1الفهارس، ج
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. 467/46389-380 ، ص2 ينظر ترجمتهما في: البي، خلصة الثر، ج19
  ينظر ترجمته في: البورني، تراجم العيان من أبناء الزمان، تقيق صلح الدين20

.324-318 ، ص2، ج1959 النجد، دمرشق، مطبعة المع العلمي،
  ينظر ترجمته في : محمد ابن الاج الفراني، نزهة الهادي في أخبار ملوك القرن21

. 179-173 ، ص2الادي، الرباط، مطبعة الطالب، ط
.434/46430 ، ص2 ينظر ترجمتهما في: أحمد القري، نفح الطيب، ج22
-154، ص 4/ج411-408 ، ص3 ينظر ترجمتهما في: البي، خلصة التر، ج23

155.
.45، ص4/ج224، ص 8 ينظر ترجمتهما في: الزركلي، العلم، ج24
.63، ص 1 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج25
.5، ص 8 الرجع نفسه، ج26
.6، ص8 الرجع نفسه، ج27
 الرجع نفسه.28
.7، ص 8 الرجع نفسه ج29
.350 ، ص5؛ أحمد القري، نفح الطيب، ج83 ينظر البيب النحاني، ص 30
.415، ص 2 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج31
.424، ص 2الرجع نفسه، ج32
.306، 2، ج2، ط1977ينظر العياشي، الريحانة العياشية، الرباط، دار الغرب، 33
.280  ينظر محمد بن عبد الكري، القري وكتلبه نفح الطيب، ص34
.282-277 الرجع نفسه، ص 35
.457 ، ص3، ج462، ص2 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج36
.13، ص 1 الرجع نفسه، ج37
.303، ص1 ينظر محمد مخلو ف، شجرة النور الزكية في طبقات الالكية، ج38
. 485-484، ص 2 ينظر أحمد القري، نفح الطيب، ج39
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.300، ص 1 محمد مخلو ف، ج40
  ينظر إسماعيل البغدادي، إيضاح الكنون على الكرشف عن السامي و الفنون،41

.678، 2، ج1945أسطنبول، 
.14، ص 1 أحمد القري، نفح الطيب، مقدمة إحسان عباس، ج42
.300، 1 ينظر محمد مخلو ف، شجرة النور الزكية، ج43
.480، ص 7، ج462، ص 2 أحمد القري، نفح الطيب، ج44
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