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وقفية اأبي الح�سن المريني بتلم�سان

حممـد بن حمـو
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بعد  الحروب  وا�ستمرت  679هـ/1279م،  �سنة  اأخرى 
694هـ/1294م،  �سنة  ثم  687هـ/1287م،  �سنة  ذلك 
ثم في العام الذي يليه، ثم �سنة 697هـ/1297م، وكانت 
الجيو�ش المرينية في كل مرة ت�سل اإلى تلم�سان فتحا�سرها 
اأبو  المريني  ال�سلطان  قرر  اأن  اإلى  دخولها،  ت�ستطيع  وال 
تلم�سان  بالقرب من  المن�سورة  بناء مدينة  يو�سف  يعقوب 
�سنة  اإلى  698هـ/1298م  �سنة  من  الح�سار  وا�ستمر 
706هـ/1306م؛ حيث توفي اأبو يعقوب فُفك الح�سار 

ورجعت الجيو�ش المرينية اإلى المغرب االأق�سى.3

على  داخلية  بنزاعات  ذلك  بعد  الدولة  ان�سغلت  ثم 
العر�ش اإلى اأن ا�ستقر االأمر الأبي الح�سن علي بن اأبي �سعيد 
بناء  واأعاد  تلم�سان وحا�سرها،  اإلى  توجه  الذي  المريني، 
و�ستة  �سنتين  بعد  تلم�سان  دخول  من  وتمكن  المن�سورة 

اأ�سهر من ح�سارها وذلك �سنة 737هـ/1337م.4

بن  علي  فهو  المريني:  علي  الح�سن  اأبو  اأما 
الح�سن،  اأبا  يكنى  الحق،  عبد  بن  يعقوب  بن  عثمان 
ولد  العنبر،  المباركة  ال�سالحة  اأّمه  المن�سور،  لقبه 
بعد  بويع  692هـ/1292م،  �سنة  �سفر  في  بتفرديون 
�سنة  القعدة  لذي  والع�سرين  الخام�ش  الجمعة  يوم  اأبيه 
الجنب  بذات  اهلل  رحمه  ومات  731هـ/1330م 
ال�سابع والع�سرين ل�سهر ربيع  الثالثاء  ليلة  بجبل هنتاتة 
�سنة،  �ستون  وله  752هـ/1351م  عام  من  االأول 
اأ�سهر  وثالثة  �سنة  ع�سرين  دولته  وكانت  ب�سالة  ودفن 
اأ�سماه  كتاًبا  مرزوق  ابن  عنه  كتب  وقد  ويومين،5 
موالنا  ومحا�سن  ماآثر  في  الح�سن  ال�سحيح  الم�سند 
حياته  و�سيرة  و�سفاته  اأخالقه  من  وذكر  الح�سن،  اأبي 
واأ�سهب  المريني،6  ال�سلطان  هذا  ف�سل  على  يدل  ما 
بفا�ش  كان  ما  منها  التي  من�ساآته  ذكر  في  مرزوق  ابن 
ال�سفارين  كم�سجد  حفيلة  وبنايات  جميلة  ماآثر  من 
وم�سجد حلق النعام وهما كبيران و�سومعاتهما عالية، 
البي�ساء كذلك،  بالمدينة  وبنى م�ساجد عدة و�سوامع 

تنوعت االأوقاف على المن�ساآت ذات النفع العام عند 
الم�سلمين خا�سة الم�ساجد والمدار�ش، فكان منها وقف 
والدكاكين  الم�ساكن  المثمرة وكذا  واالأ�سجار  االأرا�سي 
ا الُح�سر  وحتى الزيت الذي ي�ستعمل في االإ�ساءة، واأي�سً
اأ�سحابها  يجعلها  التي  االأمور  من  ذلك  وغير  والقناديل 
خال�سة للم�سجد محب�سة عليه، وكثير من هذه االأوقاف 
ُتدّون وُتكتب حتى ال ي�ستطيع اأحد تغييرها، ومن المواد 
الحجارة  نجد  االأوقاف  هذه  عليها  ُتكتب  كانت  التي 
في  موجودة  الوقفيات  هذه  مثل  نجد  بحيث  باأنواعها، 
�ساأحاول  فاإنني  ال�سدد  هذا  وفي  الم�ساجد،  من  كثير 
درا�سة وقفية موجودة في م�سجد الُعباد اأو م�سجد �سيدي 

اأبي مدين بتلم�سان.

داخل  درا�ستها  ب�سدد  نحن  التي  الوقفية  وتوجد 
دخل  لما  المريني  علي  الح�سن  اأبو  بناه  الذي  الم�سجد 
مدينة تلم�سان1 في بداية القرن الثامن الهجري الرابع ع�سر 
الوقفية  هذه  على  الكالم  في  ن�سرع  اأن  وقبل  الميالدي، 
اأبي  ترجمة  واإلى  المرينية  الدولة  اإلى  باخت�سار  نتطرق 

الح�سن وكيفية دخوله اإلى مدينة تلم�سان.

بنو مرين )688هـ - 957هـ/1269م - 1550م( 
زناتة،  من  وهم  وا�سين  بني  �سعوب  من  مرين  بنو 
في  ا�ستقروا  العرب،  اإلى  ن�سبهم  الموؤرخين  بع�ش  وُيرجع 
اأن  اإلى  هناك  وبقوا  الهالليين  �سغط  تحت  تلم�سان  اإقليم 
نفذوا اإلى المغرب االأق�سى بعد معركة الِعقاب، وا�ستقروا 
غارات  �سن  في  واأخذوا  الملوية،  ونهر  �سا  وادي  بين  ما 
خم�سين  حوالي  دامت  الموحدية  الدولة  على  وهجمات 
�سنة  عليها  والق�ساء  الن�سر  من  يتمكنوا  اأن  قبل  �سنة، 
668هـ/1269م على يد زعيمهم اأبي يو�سف يعقوب بن 
الزيانيين  للقاء  االأمر خرج  له  اأن توطد  الحق،2 وبعد  عبد 
 - ذلك  قبل  عداوة  بينهما  ا�ستحكمت  كانت  ولقد   -
وا�ستطاع هزيمتهم في وادي اإي�سلي �سنة 670هـ/1271م 
مرة  هزمهم  ثم  المغرب،  اإلى  عاد  ثم  تلم�سان  وحا�سر 
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اأن�ساأه بمدينة هنين، والم�ساحة المزيدة في جامع الجزائر، 
وجامع �سريح اأبي مدين، كما اأن�ساأ مدر�سة بالعباد.8

وهذا الجامع االأخير - جامع �سريح اأبي مدين - هو 
ا جامع  الذي توجد به الوقفية التي �سندر�سها، وي�سمى اأي�سً
اأبي الح�سن، وقد و�سفه ابن مرزوق و�سًفا عاًما، فقدكان 

ابن مرزوق مع عمه هما المكلفان بمتابعة اأعمال البناء.

 ،Barges و Broslar وحاول قراءة هذه الوقفية كل من 
ولكنهما اأخطاآ في قراءة بع�ش الكلمات كما اأن قراءتهما 
هذه  بن�سر  الرزقي  ال�سرقي  الدكتور  قام  كما  كاملة،  غير 
الثقافة،9  اأخرى في مقال له في مجلة  الكتابة مع كتابات 
ا ولم يكمل  وجانبه ال�سواب في قراءة بع�ش الكلمات اأي�سً
ال�سطر االأخير من الوقفية، كما اأنه لم ي�شر اإلى اأن الكتابة 
ناق�شة، ولعل ما اأوقعه في هذا هو درا�شته لمعظم الكتابات 
التي  الوقفية  هذه  على  التركيز  دون  بتلم�شان،  الموجودة 
مع  اتجهت  بقراءتها  ُقمت  وبعدما  درا�شتها،  ب�شدد  نحن 
الدكتور �شرقي اإلى مكان الوقفية واأعدنا قراءتها وت�شحيح 
الأخطاء ال�شابقة، وعليه فلعل هذه القراءة هي الأقرب اإلى 
ال�شحة، اإذا ا�شتثنينا بع�ض الكلمات غير الوا�شحة والتي لم 

ن�شتطع قراءتها.

مثبتة  وهي  الم�سجد  هذا  داخل  اللوحة  هذه  وتوجد 
)انظر:  المحراب10  تلي  التي  الي�سرى  الدعامة  اأ�سفل  في 
ال�سورة1(، وهي عبارة عن حجر رخامي م�ستطيل ال�سكل 
طوله 1،40م وعر�سه 63�سم، وهي مكتوبة بخط جميل 
عدد  غائرة،  اأر�سية  على  بارز  بخط  ومنفذة  ومقروء، 
�سطورها 36 �سطًرا، وت�سغل الكتابة معظم اللوحة وقيا�سها 
1،24م وعر�سها 60�سم، وفيما يلي قراءة الكتابة وهي ن�ش 
تاأ�سي�سي ي�سمل وقفية اأ�سارت اإلى بناء الم�سجد والمدر�سة 
بعد  �سن�ستخل�سها  اأ�سياء  عدة  وقف  ِذكر  مع  به،  المت�سلة 
القراءة، وقد نقلت الكتابة كما هي بحيث اإنني جعلت كل 

�سطر م�ستقالًّ عن االآخر كما هي في االأ�سل.

بالق�سر  المت�سل  الجامع  �سبتة  مدينة  من  وبالمن�سورة 
طنجة  وبمدينة  كثيرة،  بها  كذلك  وم�ساجد  ال�سعيد، 
و�سال و�سالة ما يق�سى منه العجب، وبق�سبة مدينة تازى 
ا بالمغرب االأو�سط،  ومكنا�سة ومراك�ش، وما بناه اأي�سً
واأما الم�ساجد والزوايا في �سائر البلدان والمناهل فال 
ال�سهريج  مدر�سة  ا  اأي�سً واأن�ساأ  ال�سبط،  تحت  تدخل 
اأن�ساأ المدر�سة الكبرى  بعدوة االأندل�ش في فا�ش، كما 
جامع  جوفي  الكائنة  المدر�سة  ثم  الوادي،  مدر�سة 
كل  في  اأن�ساأ  ثم  ال�سباح،  بمدر�سة  وتعرف  القرويين 
بلد من بالد المغرب االأق�سى وبالد المغرب االأو�سط 
واأنفي  و�سبتة  وطنجة  و�سال  ومكنا�سة  بتازى  مدر�سة، 
الكبير،  والق�سر  ومراك�ش  واأغمات  واأ�سفي  واأزمور 
االأو�ساع  مختلفة  مدار�ش  وبالجزائر  وبتل�سمان 
بح�سب اختالف البلدان، وحّب�ش على المدار�ش كتبا 
فا�ش  مار�ستان  جدد  كما  مفيدة،  وم�سنفات  نفي�سة 
‘‘واأخبرني ابن فرحون  وغيره، واأ�ساف ابن مرزوق: 
قال: ما مررت في بالد المغرب ب�سقاية وال م�سنع من 
الم�سانع - اأي �سهريج - التي يع�سر فيها تناول الماء 
اإن�ساء  اإال وجدتها من  لل�سرب والو�سوء، ف�ساألت عنه 
مرزوق:  ابن  قال  اهلل’’،  رحمه  الح�سن  اأبي  ال�سلطان 
لال�ست�سقاء  المعدة  ال�سقايات  اأكثر  فاإن  ‘‘و�سدق 
من  معظمها  المغرب  وبالد  بفا�ش  الدواب  و�سقي 
فقنطرة  القناطير  اأما  المي�ساآت،  اأكثر  وكذلك  بنائه، 
وادي ردات وقنطرة بني ب�سيل وقنطرة الوادي بداخل 
 - �سطف�سيف  وادي  وقنطرة  الر�سيف  وقنطرة  فا�ش 
و�سد  الجياد  باب  وقنطرة  بتلم�سان   - �سف�سيف 

�سيرات وقنطرة ميناء’’.7

بنى عدة  تلم�سان  مدينة  الح�سن  اأبو  ولما دخل    
و�سومعته،  الكبير  والجامع  الق�سبة  كجامع  بها  من�ساآت 
وُثرية جامع تلم�سان، وم�ساجد عدة منها عند باب الحجاز 
الذي  الجامع  ومنها  فا�ش،  باب  وعند  هنين  باب  وعند 
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الـوقفيـة 

وموالنا  �سيدنا  على  اهلل  و�سلى  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 
حممد وعلى اآله و�سلم ت�سليما

احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني اأمر ببناء هذا اجلامع 
املبارك مع املدر�سة

امل�سلمني  اأمري  االأعدل  ال�سلطان  موالنا  بغربيه  املت�سلة 
املجاهد يف �سبيل رب العاملني

اأبو احل�سن ابن موالنا اأمري امل�سلمني املجاهد يف �سبيل رب 
العاملني اأبي �سعيد

ابن موالنا اأمري امل�سلمني املجاهد يف �سبيل رب العاملني اأبي 
يو�سف عبد احلق اأعلى

اهلل اأمره وخلد بالعمل ال�سالح ذكره واأخل�ش هلل تعاىل يف 
عمل الرب �رسه وجهره

ال�رسيف  العلم  طلب  على  املذكورة  املدر�سة  وحب�ش 
وتدري�سه وحب�ش على اجلامع

اهلل  نفعهم  العلي  اجلناب  من  املذكورة  واملدر�سة  املذكور 
بذلك جميع جنان الق�سري

الذي بالعباد الفوقي امل�سرتى من ولدي عبد الواحد الق�سري 
وجميع جنان العلو امل�سرتى من علي بن املراين

وجميع اجلنان املعروف بابن حويتة الكاين بزواغة امل�سرتى 
من ورثة احلاج حممد بن حويتة وجميع

املعروف  غربيه  جهة  من  به  املت�سلة  والدار  الكبري  اجلنان 
ذلك با�سم داود بن علي امل�سرتى

الرقعتني  وجميع  ال�سفلي  العباد  باأ�سفل  وهو  ورثته  من 
املوروثتني اأي�سا عنه وا�سرتيتا

اإ�سحاق والثانية  اأبي  اإحداهما بابن  من ولده علي وتعرف 
بابن �ساحب ال�سالة املغرو�ش

بجنان  املعروف  اجلنان  وجميع  املغرو�ش  وغري  منهما 
الباد�سي املوروث

اأي�سا عنه امل�سرتى من يحيى بن داود املذكور وهو باأ�سفل 
العباد ال�سفلي

جنان  من  القريب  قرعو�ش  بن  امل�سمى  اجلنان  وجميع 
الباد�سي املذكور املوروث

وجميع  وعي�سى  الواحد  عبد  ولديه  من  وا�سرتى  عنه  اأي�سا 
غرو�ساته

االأربع.... الفوقي منها يعرف بابن مكية والثاين مبحمد بن 
�رساج والثالث

ورثت  التي  وهي  القراواي�سا  بابن  والرابع  املدل�سي  بفرج 
اأي�سا عنه وا�سرتيت

من جميع ورثته وجميع داريه اللتني بجويف م�سجد العباد ال�سفلي

الزهري  الواحد من جنان  اأي�سا منهم والن�سف  امل�سرتاتني 
مع جميع بيتي

بيتي  وجميع  الوريط  جهة  وذلك  بقربه  املبنيني  االأرحا 
االأرحا املبنني]كذا[ اأي�سا بقلعة

اهلل  حر�سها  تلم�سان  من  ك�سوط  باب  خارج  َمْعلي  بني 
وجميع احلمام املعروف

باب  بجهة  املذكورة  املدينة  بداخل  الذي  العالية  بحمام 
احلديد مع حانوتيه

ودويرته  القبلي  بابه  من  اخلارج  ميني  على  به  املت�سلتني 
املت�سلة به من جهة

جوفيه وم�رسيته املحملة على اأ�سطوانه والن�سف الواحد من 
احلمام القدمي 

ع�رسين  اهلل وحمرث  املن�سورة حر�سها  مدينة  بداخل  الذي 
زوجا بتيمن يوبن
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الطعام  اإطعام  بر�سم  املذكورة  تلم�سان  نظر  من زيدور من 
بزاوية العباد عمرها اهلل للفقرا

ع�رسة  واأثرة  عليها  والواردين  املقيمني......  احلجاج  و 
اأزواج باملو�سع املذكور بر�سم

�ساعا  ع�رس  خم�سة  بح�ساب  املذكورة  املدر�سة  �ساكني 
للطالب الواحد يف كل �سهر

وهو  ورثته  من  امل�سرتي  الكماد  ابن  �سعيد  جنان  وجميع 
الكائن فوقي العباد العلوي وحتت �ساقية الن�رساين وجميع

بزواغة  الكاين  ورثته  من  امل�سرتى  مهدي  القايد  جنات 
الطريق  حتت  الكاين  التيفر�سي  جنان  وجميع  املحرو�سة 

امل�سلوك

عليها للوريط امل�سرتى من ورثته وجميع اأر�ش جنان ورثة 
التيفر�سي املذكور الكاين غربي الزاوية امل�سرتاة

من  الباقية  املذكور  باجلامع  املت�سلة  الرحاب  وبقية  منهم 
بن  امل�سرتى من ورثة حممد  اجلامع  بع�سه يف  املزيد  اجلنان 

عبد

يتبقا  ومل  ميمونه  وعمتهم  واأمه  اأبيه  ورثة  ومن  الواحد 
الزاوية  على  وحب�ش  مطلب  وال  حق  لورثتهم  ]كذا[ 

املذكورة.......العباد ربع ]كذا[

املالح من مالحة البطح على نفقة احلجاج والواردين عليها 
من الفقرا.... 

خالل  من  تحديدها  ن�ستطيع  التي  ال�سيغ  وتنوعت 
التي نجدها في مثل هذه  ال�سيغ  ُت�سبه  الوقفية، وهي  هذه 
المن�ساآت، فقد بداأ كاتب هذا الُحب�ش بالب�سملة ثم ال�سالة 
والدعاء،  الحمدلة،  ثم  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على 
الواقف  ذكر  ثم  والبناء،  بالت�سييد  االأمر  �سيغة  اإلى  وانتقل 
وتحديد  المحب�ش،  ال�سيء  اإلى  واأ�سار  له،  والدعاء  ون�سبه 

الم�ستفيد من الوقف، وم�سرف الحب�ش.

ومما يمكن مالحظته هو اأن الكتابة غير كاملة كما هو 
وا�سح في اآخر اللوحة، بحيث اإن الكالم غير تام، باالإ�سافة 
اإلى اأن تاريخ هذه اللوحة غير موجود وهو ما لم نعهده في 
مثل هذه الكتابات، وهناك دليل اآخر وهو اأن الفراغ المتبقي 
اأ�سفل هذه الكتابة كبير ن�سبيًّا مقارنة مع اأول الكتابة، ولم 
يكن الفنان الم�سلم اأو كاتب هذه الوقفية ليخفى عليه مثل 
باأمر  يهتم  الم�سلم  الفنان  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  االأمر،  هذا 
الجمال والتناظر والتماثل واالهتمام بالتنا�سق، واإذا دققنا 
النظر في اللوحة ف�سنرى خطوًطا خفيفة في اأ�سفل اللوحة 
اأن  ال�سورة2(، كما  )انظر:  اأربعة خطوط  بمقدار حوالي 
اأخرى  كلمات  نق�ش  محاولة  يتبعها  مقروءة  كلمة  اآخر 
ا�ش لم يكمل اللوحة،  )انظر: �سورة3(، مما يعني اأن النقَّ
ولعل هذا ب�سبب الحادثة التي جرت الأبي الح�سن المريني 
اإدارتها  تاركين  تلم�سان  المرينيين عن  في تون�ش وخروج 
للزيانيين، وذلك لّما اّتجه اأبو الح�سن �سرًقا تارًكا تلم�سان 
اإلى  االأقطار  اأبي عنان، وا�ستولى على كل  ابنه  نظر  تحت 
اأن و�سل اإلى تون�ش فدخلها �سنة 748هـ/1347م، اإال اأن 
االأو�ساع لم ت�ستقر له بحيث ُهزم قرب القيروان في حربه 
مع القبائل العربية، وتفرقت عنه جيو�سه، وهو ال�سيء الذي 
اإلى  تلم�سان، بحيث عادت  اإلى مغادرة  اأبا عنان  ابنه  دفع 

الدولة الزيانية.11

وفيما يلي تحديد نوعية الوقف ومكانه. 
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املوقّفاملوقوف عليهمكانهالوقف
 -  املدر�سة، ُحب�ست على طلبة العلم 

وتدري�سه.

 -  جنان الق�سري م�سرتاة من ولدي 
عبد الواحد الق�سري.

 -  جنان العلو م�سرتاة من علي 
املراين.

 -  جنان بن حويتة م�سرتاة من ورثة 
احلاج حممد بن حويتة.

 -  اجلنان الكبري مع الدار املت�سلة به 
جهة غربيه املعروفة با�سم داود 

بن علي م�سرتاة من ورثته.

 -  رقعتان موروثتان عن داود 
بن علي م�سرتاة من ولده علي 

وتعرف اإحداهما بابن اأبي 
اإ�سحاق واالأخرى بابن �ساحب 

ال�سالة املغرو�ش من الرقعتني 
وغري املغرو�ش.

 -  جنان الباد�سي املوروثة عنه 
وامل�سرتاة من يحيى بن داود.

 -  جنان بن فرعو�ش قرب جنان 
الباد�سي موروث عنه وامل�سرتى 
من ولديه عبد الواحد وعي�سى.

 -  اأربعة غرو�ش: 

1 - يعرف بابن مكية.

2 - يعرف بابن حممد بن �رساج.

3 - يعرف بابن فرج التادل�سي.

4 - يعرف بابن القراوي�سا.

العباد الفوقي
بتلم�سان

//
بزواغة

اأ�سفل العباد ال�سفلي

//

//

//

//

//

//

اأ�سفل العباد ال�سفلي

الوريط
قلعة بني َمْعلي خارج 

باب ك�سوط بتلم�سان.
داخل مدينة تلم�سان جهة 

باب احلديد.

//
//

داخل مدينة املن�سورة.

م�سجد العباد
و املدر�سة امللت�سقة به.

م�سجد العباد
واملدر�سة امللت�سقة به.

اأمري امل�سلمني اأبو احل�سن بن اأبي 
�سعيد بن اأبي يو�سف عبد احلق 

املريني.

اأمري امل�سلمني اأبو احل�سن بن اأبي 
�سعيد بن اأبي يو�سف عبد احلق 

املريني.
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املوقّفاملوقوف عليهمكانهالوقف
كلها موروثة عن الباد�سي.

 - دارين جويف م�سجد العباد 
ا من ورثة  ال�سفلي م�سرتاتني اأي�سً

الباد�سي.

 - ن�سف جنان الزهري + بيتي 
رحى.

 - بيتي رحى.

 - حمام العالية.

 - حانوتان مت�سلتان بحمام العالية 
من جهة ميني بابه القبلي.

 - دويرة مت�سلة بحمام العالية من 
جهة جوفيه.

 - م�رسية حممولة على اأ�سطوانة.

 - احلمام القدمي.

 - حمرث ع�رسين زوًجا الإطعام 
الطعام بزاوية العباد.

 - جنان �سعيد ابن الكماد م�سرتاة 
من ورثته.

 - جنان القايد مهدي م�سرتاة من 
ورثته.

 - جنان التيفر�سي م�سرتى من 
ورثته.

 - اأر�ش وجنان ورثة التيفر�سي.

 - الرحاب املت�سلة باجلامع الباقية 
من جنان م�سرتى من ورثة حممد 

بن عبد الواحد ومن ورثة اأبيه 
واأمه وعمتهم ميمونة.

بتيمن بنواحي تلم�سان 
ومن نظرها.

جويف العباد العلوي حتت 
�ساقية الن�رساين.

بزواغة
حتت الطريق املوؤدية 

للوريط بتلم�سان
غربي الزاوية امل�سرتاة 

منهم.
 بالعباد الفوقي.
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جملة ما جاء في وقف اأبي الح�سن المريني 

معظم االأوقاف اأِجنَّة )ب�ساتني( مغرو�سة وغري مغرو�سة.   - 

ثالثة منازل ودويرة بتلم�سان.   - 

بني  بقلعة  واثنني  بالوريط  واحدة  رحى  بيوت  ثالثة    - 
معلي، بنواحي تلم�سان.

حمامان واحد بتلم�سان واالآخر باملن�سورة.   - 

م�رسية بتل�سمان.   - 

رحاب مت�سلة باجلامع اأي جامع اأبي احل�سن.  - 

اللوحات

وقفية اأبي الح�سن المريني الوقفية الزيانية
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الهوام�ش 
وخم�سني  ع�رسة  الثالثة  الدرجة  يف  بطليمو�ش  يجعلها  تلم�سان   
كان  ا،  عر�سً دقائق  وع�رس  وثالثني  الثالثة  والدرجة  طواًل  دقيقة 
بعد  على  تقع  عظيمة  كبرية  مدينة  وهي  تيمي�سي  القدامى  ي�سميها 
ب�سفح  وموقعها  اجلنوب،  جهة  يف  املتو�سط  البحر  من  فرا�سخ  �سبعة 
مدينتان  وهي  الوثاقة  متقن  ح�سني  �سور  ولها  اجلوز،  �سجرة  جبل 
واتخذت  جميل  ن�سق  على  واأزقتها  �ساحاتها  ونظمت  واحدة  يف 

قاعدة املغرب االأو�سط. انظر: اأبو عبيد البكري، الغرب يف ذكر بالد 
)القاهرة،  امل�سالك واملمالك  اإفريقية واملغرب: وهو جزء من كتاب 
1964(، 76؛ ال�رسيف االإدري�سي، نزهة امل�ستاق يف اخرتاق االآفاق 
)بور �سعيد، 1990(، 248؛ اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر الزهري، 
�سعيد،  )بور  �سادق  حاج  حممد  بتحقيقه  اعتنى  اجلغرافية،  كتاب 
اإفريقيــا، ترجمة حممد حجي  5691(، 311؛ مارمول كاربخال، 

واآخرين، اجلزء الثاين )الرباط، 1409هـ/1989م(، 298.
يحيى بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بني عبد الواد، تقدمي   1
وحتقيق وتعليق عبد احلميد حاجيات )اجلزائر، 1400هـ/1980م(، 
تاريخ  يف  واخلرب  املبتداأ  ديوان  خلدون،  بن  الرحمن  عبد  207؛ 
�سبط  االأكرب]كذا[،  ال�ساأن  ذوي  من  عا�رسهم  ومن  والرببر  العرب 
�سهيل  مراجعة  �سحادة،  خليل  والفهار�ش  احلوا�سي  وو�سع  املنت 
)بريوت، 1431هـ/2010م(، 221-241؛  ال�سابع  اجلزء  زكار، 
علي الفا�سي بن اأبي زرع، االأني�ش املطرب برو�ش القرطا�ش يف ذكر 
ملوك املغرب وتاريخ مدينة فا�ش )الرباط، 1972م(، 278، 306-
307؛ ابن االأحمر، تاريخ الدولة الزيانية، تقدمي وحتقيق وتعليق هاين 
�سالمة )مكتبة الثقافة الدينية، 1421هـ/2001م(، 19؛ مبارك بن 
تقدمي  الثاين،  اجلزء  القدمي واحلديث،  اجلرائر يف  تاريخ  امليلي،  حممد 
ُكحيلة،  ُعبادة  419؛   ،)1991 )اجلزائر،  امليلي  حممد  وت�سحيح 
املُغرب يف تاريخ االأندل�ش واملغرب )القاهرة، 1418هـ/1997م(، 
831؛ ح�سني موؤن�ش، اأطل�ش تاريخ االإ�سالم، الزهراء لالإعالم العربي 
مدينة  طه،  اأحمد  جمال  182؛  1407هـ/1987م(،  )القاهرة، 
فا�ش يف ع�رسي املرابطني واملوحدين )448هـ - 1056م/668هـ 
2001م(،  )االإ�سكندرية،  وح�سارية  �سيا�سية  درا�سة  1269م(،   -
العزيز �سامل، تاريخ املغرب الكبري، الع�رس  ال�سيد عبد  114-117؛ 
)بريوت،  الثاين  اجلزء  واأثرية،  عمرانية  تاريخية  درا�سة  االإ�سالمي 

1981م(، 869-867.

لوحة 1: وقفية اأبي الح�سن المريني.

لوحة 2: الجزء ال�سفلي من الوقفية، التي تظهر عدم اكتمال الكتابة.

ا�ش اإكمال الكتابة. لوحة 3: اأراد النقَّ
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الواد،  عبد  بني  من  امللوك  ذكر  يف  الرواد  بغية  خلدون،  بن  يحيى   2
وحتقيق  تقدمي  الزيانية،  الدولة  تاريخ  االأحمر،  ابن  209-211؛ 
ديوان  خلدون،  بن  الرحمن  عبد  23-28؛  �سالمة،  هاين  وتعليق 
املبتداأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عا�رسهم من ذوي ال�ساأن 
ال�سابع، 245-243، 269، 284، 293-287،  اجلزء  االأكرب، 
القرطا�ش يف  برو�ش  املطرب  االأني�ش  اأبي زرع،  ابن  803-903؛ 
ذكر ملوك املغرب وتاريخ مدينة فا�ش، 310، 337-335، 379، 
ملوك  زيان  بني  تاريخ  التن�سي،  اهلل  عبد  بن  حممد  385-388؛ 
زيان،  بني  بيان �رسف  والعقيان يف  الدر  نظم  مقتطف من  تلم�سان، 
1405هـ/1985م(،  )اجلزائر،  بوعياد  حممود  عليه  وعلق  حققه 
130-133؛ امليلي، تاريخ اجلرائر يف القدمي واحلديث، اجلزء الثاين، 
اجلزء الثاين، 422-423؛ عبادة كحيلة، املُغرب يف تاريخ االأندل�ش 

واملغرب، 139. 
الواد،  عبد  بني  من  امللوك  ذكر  يف  الرواد  بغية  خلدون،  بن  يحيى   .3
وحتقيق  تقدمي  الزيانية،  الدولة  تاريخ  االأحمر،  ابن  219-247؛ 
ديوان  خلدون،  بن  الرحمن  عبد  30-35؛  �سالمة،  هاين  وتعليق 
املبتداأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عا�رسهم من ذوي ال�ساأن 
االأكرب، اجلزء ال�سابع، 148-163؛ التن�سي، تاريخ بني زيان ملوك 
واحلديث،  القدمي  اجلرائر يف  تاريخ  امليلي،  تلم�سان، 145-158؛ 
اجلزء الثاين، 441؛ عبد العزيز لعرج، املباين املرينية يف اإمارة تلم�سان 
الزيانية، اجلزء االأول )اأطروحة دكتوراه يف االآثار االإ�سالمية، جامعة 
تاريخ  يف  املُغرب  كحيلة،  عبادة   .87-62 1999م(،  اجلزائر، 
يف  تلم�سان  فياليل،  العزيز  عبد  135-136؛  واملغرب،  االأندل�ش 
46-55؛ ح�سني  )اجلزائز، 2002م(،  االأول  اجلزء  الزياين،  العهد 
موؤن�ش، اأطل�ش تاريخ االإ�سالم، الزهراء لالإعالم العربي، 182؛ عبد 

العزيز �سامل، تاريخ املغرب الكبري، اجلزء الثاين، 870-869.
اإ�سماعيل بن االأحمر، رو�سة الن�رسين يف دولة بني مرين، حتقيق عبد   4

الوهاب بن من�سور، )الرباط، 1423هـ/2003م(، 35.
حممد بن مرزوق التلم�ساين، امل�سند ال�سحيح احل�سن يف ماآثر وحما�سن   5
موالنا اأبي احل�سن، درا�سة وحتقيق ماريا خي�سو�ش بيغريا، تقدمي حممود 
-383  ،349-125 1401هـ/1981م(،  )اجلزائر،  بوعياد 

 .469
اأبي  موالنا  وحما�سن  ماآثر  يف  احل�سن  ال�سحيح  امل�سند  مرزوق،  ابن   6

احل�سن، 418-401.

اأبي  موالنا  وحما�سن  ماآثر  يف  احل�سن  ال�سحيح  امل�سند  مرزوق،  ابن   7
احل�سن، 404-402. 

الوقفية  الكتابات  الرزقي،  ال�رسقي  انظر:  الدرا�سات  بخ�سو�ش هذه   8
باملعامل الدينية يف تلم�سان م�سدر جديد لتوثيق امل�سح العقاري باملدينة 
و�سواحيها، جملة الثقافة، العدد 16 )اجلزائر، 2007م(، 84-99؛

 Ch. Brosselard, ‘Les Inscriptions de Tlemcen,  
 Mosque Et Medersa De Sidi – Boumedin’, Revue
 Africaine 3  (1958), 410 – 412; L’abbe J.J.L.
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التي  اليمنى  الدعامة  اأ�سفل  اأخرى  وقفية  توجد  اأنه  اإىل  االإ�سارة  اأود    
تلي املحراب اأي اأنها تناظر الوقفية التي نحن ب�سدد درا�ستها، وهذه 
الوقفية ترجع اإىل فرتة الحقة وبالذات �سنة 904هـ/1498م، اأي يف 
اأُخريات الع�رس الزياين، حّب�سها اأبو عبد اهلل الثابتي، وهي عبارة عن 

اأوقاف من نواحي مدينة تلم�سان، اأوقفت على امل�سجد.
يحيى بن خلدون، بغية الرواد يف ذكر امللوك من بني عبد الواد، 219-  9
247؛ ابن االأحمر، تاريخ الدولة الزيانية، تقدمي وحتقيق وتعليق هاين 
�سالمة، 30-33؛ ابن خلدون، ديوان املبتداأ واخلرب يف تاريخ العرب 
والرببر ومن عا�رسهم من ذوي ال�ساأن االأكرب، اجلزء ال�سابع، 339-
394؛ التن�سي، تاريخ بني زيان ملوك تلم�سان، 145-156؛ امليلي، 
تاريخ اجلرائر يف القدمي واحلديث، اجلزء الثاين، 427-433؛ عبادة 
كحيلة، املُغرب يف تاريخ االأندل�ش واملغرب، 139-141؛ فياليل، 
موؤن�ش،  ح�سني  45-52؛  االأول،  اجلزء  الزياين،  العهد  يف  تلم�سان 
العزيز  عبد  182؛  العربي،  لالإعالم  الزهراء  االإ�سالم،  تاريخ  اأطل�ش 

�سامل، تاريخ املغرب الكبري، اجلزء الثاين، 870-869.


