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:      مقدمة
السادس عشر الميبلدم المغرب /     لقد أنقذ العثمانيكف بتدخميـ في القرف العاشر اليجرم 

اإلسبلمي مف اإلحتبلؿ األجنبي المؤكد، كقد كانكا في ذلؾ مجاىديف تحالفكا مع الجزائرييف 
قامة حكـ إسبلمي ثابت كقكم ظؿ طيمة ثبلثة قركف  لصد العدكاف الصميبي كحماية الثغكر كا 

 .شككة في حمؽ العدك كصخرة تحطمت عمييا كؿ محاكالت الغزك الخارجي
      ككاف اليدؼ مف ىذا البحث ىك تقديـ محاضرات لمطمبة في ىذا المقياس كىك إنتاج 
عمؿ يكشؼ عف مساىمة الجزائر في الثقافة العربية اإلسبلمية كاإلنسانية عبر العصكر، 

ككذا البحث عف اآلثار األدبية كالعممية لعمماء الجزائر كالمكركث الثقافي لمجزائرييف في الفترة 
كأيضا ليعمـ الطمبة أف المستعمريف الفرنسييف قد بثكا طيمة احتبلليـ . الحديثة كالمعاصرة

لمجزائر بأنو لـ يكف ألىميا ماض سياسي كال ثقافي حسب ما ذكر األستاذ أبك القاسـ سعد 
.  اهلل

      إّف ظاىرة الجمكد الثفافي فكانت بارزة في ىذا العيد الذم درسناه، كىك جمكد ليس 
خاصا بالجزائر، بؿ كانت ظاىرة عامة شممت حتى جؿ البمداف العربية اإلسبلمية، كمع ذلؾ 
. نجد، إذا حكمنا أّف الخط البياني لمثقافة في الجزائر كاف يسير في حالة إطراد كصعكد تارة
     تتمثؿ خطة ىذا البحث أك المقياس المدّرس، إلى ثبلثة محاكر كبرل مرتبط بعدد 

الخامس عشر / الحصص كالمحاضرات، نتناكؿ في المحكر األكؿ تراث القرف التاسع اليجرم
الميبلدم قبؿ مجيء العثمانييف باعتباره مرحمة ىامة في تطكر الثقافة التي كرثيا العيد 

العثماني، مف مؤثرات الحياة الثقافية كالعمماء كاألمراء كالعبلقة بينيما كأيضا المغة كاألدب 
العربي، كأثناء دراستنا ليذا القرف فيك مف أكفر إنتاج الجزائر الثقافي كمف أخصب عيكدىا 

كالمؤلفات، كسيتضح أيضا أّنو كاف حمقة بيف إنتاج عاش في  (أك العمماء)بأسماء المثقفيف 
نتاج عاش في ظؿ حكـ إسبلمي مركزم قكم .  ظؿ إمارات محمية ضعيفة كا 

      أّما المحكر الثاني فقد خصصناه لئلنتاج الثقافي مف عمـك شرعية كمنطؽ كأدب كطب 
كنحكىا، بينما المحكر الثالث فتناكؿ المؤسسات الثقافية التي سندرس مف خبلليا مساجد 
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كجكامع ككتاتيب كزكايا كأضرحة كمدارس، باإلضافة إلى المكتبات العامة كالخاصة، كلكف 
.   أكبر مؤسسة كانت تغدم ىذه المؤسسات جميعا ىي األكقاؼ

    كاختتمنا ىذا البحث بقائمة مكسعة مف المصادر كالمراجع بالّمغة العربية كاألجنبية كما تـ 
. تدعيمو بمجمكعة مف الكثائؽ األرشيفية كاألشكاؿ كالصكر التكضيحية
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 :م15/ه09تراث القرن  .1
 تتركز في ثبلث – قبؿ دخكؿ العثمانييف –     كانت حركة الثقافة كالتعميـ في الجزائر 

مدينة تممساف في الغرب الجزائرم، كمدينة بجاية، كمدينة قسنطينة في : حكاضر رئيسية، ىي
الشرؽ الجزائرم، ككانت ىذه الحكاضر تعد بحؽ مراكز لمتعميـ كالثقافة كاإلشعاع الفكرم، فقد 
ازدىرت فييا العمـك كاآلداب كالفنكف لعدة قركف، كما اشتيرت بيا أسر عممية، تكارثت العمـ 

أسرة : كالمعرفة، كتقمب أفرادىا في مناصب التدريس كاإلفتاء كالقضاء كاإلمامة، نذكر منيا
ابف مرزكؽ، كالمقرم، كالعقباني في تممساف، كأسرة ابف باديس، كابف القنفذ، كالفككف في 

 . 1قسنطينة، كأسرة المشتالي كالغبريني في بجاية

 :المؤثرات في الحياة الثقافية .1.1
الخامس عشر الميبلدم كاف عيد إنتاج ثقافي /      كبالرغـ مف أف القرف التاسع اليجرم

كفير فإّنو عمى المستكل السياسي كاف عيد اضطراب كتدىكر، ذلؾ أّف الحدكد السياسية في 
ىذا القرف لـ تكف مضبكطة كثابتة، ككممة الجزائر عندئذ لـ تكف تطمؽ إاّل عمى مدينة 

المعركؼ اآلف،  (القطر الجزائرم)ساحمية صغيرة قميمة األىمية، كلـ تكف تعني بأم حاؿ 
السادس عشر /لـ يصبح معركفا إاّل منذ القرف العاشر اليجرم" الجزائر"فيذا المفيـك لكممة 

 .الميبلدم أم أثناء الحكـ العثماني
الخامس عشر الميبلدم أف المغرب العربي كاف /      كتثبت خريطة القرف التاسع اليجرم

المرينية بفاس كالزيانية بتممساف كالحفصية بتكنس، ذلؾ : تحت نفكذ ثبلث دكؿ رئيسية ىي
بما في ذلؾ قسنطينة كعنابة كبجاية كبسكرة "أّف جزءا كبيرا مف الشرؽ الجزائرم اليـك 

، كاف تحت الحفصي، ككانت ىناؾ منافسة كطمكح بيف المرينييف كالزيانييف "كتقرت
كالحفصييف، كىكذا كصمت جيكش المرينييف في بعض األكقات إلى تكنس كالزاب كقسنطينة، 

 .2كما كصمت جيكش الحفصييف إلى المدية كمميانة كتممساف
                                                             

1
، مجمة تاريخية اجتماعية، يصدرىا معيد مجمة سيرتا، "حركة التعميـ في الجزائر خبلؿ العيد العثماني"لعيد مسعكد، ا 

  .58ص ،1980، مطبعة البعث، قسنطينة، 3العمـك اإلجتماعية بجامعة قسنطينة، العدد
.42-40،ص1998، 1، دار الغرب اإلسالمً، ط1،ج  الجزائر الثقافيتاريخأبو القاسم سعد هللا،   2
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مرير كطكيؿ، فكؿ أسرة مف " عائمي"كتطاحف " اإلقميمي"     كيضاؼ إلى ىذا التطاحف 
كانت في خصكمة داخمية مستمرة عمى الممؾ،  (المرينية كالزيانية كالحفصية)األسر المذككرة 

فاالبف ضد أبيو كاألخ ضد أخيو كابف العـ ضد ابف عمو، كالفرع الفبلني ضد الفرع الفبلني، 
كىكذا، ككسط ىذا التمزؽ العائمي كاف األدعياء كالمتآمركف كالمغامركف كالمستفيدكف يزيدكف 
 .الّنار حطبا، كبذلؾ كثرت الحركب كسادت الفكضى كعمت الّمصكصية كارتخى حبؿ األمف
      ككسط ىذه الصكرة المضطربة لمحياة السياسية كانت ىناؾ بعض المدف تنمك بعدد 

سكانيا كتشع بمدارسيا كمساجدىا ثقافة يتغدل منيا المجتمع ركحيا كعقميا، كمف ىذه المدف 
ففي كؿ . نذكر تممساف كقسنطينة كبجاية كمازكنة ككىراف كمدينة الجزائر كعنابة كبسكرة

مدينة مف ىذه المدف عائبلت اشتيرت بالعمـ كالتأليؼ كالدرس أك بالزىد كالتصكؼ، كمف ىذه 
العائبلت عائمة المقرم كالعقباني في تممساف، كعائمة ابف باديس كالقنفذ في قسنطينة، كعائمة 

المنجبلني كالمشدالي في بجاية، كعائمة ابف السكات بمدينة الجزائر، كما اشتيرت بسكرة 
بعممائيا أبي زياف ناصر بف مزني كعيسى بف سبلمة كأبي محمد عبد اهلل المعركؼ بقصيدتو 

 دار الحبيب أحؽ أف تيكاىا          كتحف مف طرب إلى ذكراىا:  في المديح النبكم
" ديباجة االفتخار"      كعرفت مازكنة بعدد مف الفقياء أمثاؿ مكسى بف عيسى صاحب 

في النكازؿ، أّما في مدينة الجزائر فقد " الدرر المكنكنة"، كابنو يحي صاحب "حمية المسافر"ك
اشتيرت بزىادىا كعالميا عبد الرحمف الثعالبي كتمميذه أحمد بف عبد اهلل الجزائرم، كما 

 .1اشتيرت مدينة كىراف بالعالميف المتصكفيف محمد اليكارم كابنو إبراىبيـ التازم
      كرغـ ىذه اإلحصاءات، فإّف كؿ مدينة مف المدف المذككرة كانت تحتكم عمى عدد مف 

المساجد كالمدارس كالمؤسسات العامة كالخاصة كالقصكر كالمنازؿ الفاخرة كالحمامات 
كالمصانع كاألضرحة كالفنادؽ كنحك ذلؾ، كتثبت بعض اإلحصاءات أّف عدد مدارس تممساف 

الخامس عشر ميبلدم خمسا عمى األقؿ كأّف عدد /كاف في نياية القرف التاسع اليجرم
مساجدىا كاف حكالي ستيف مسجدا، ككاف التعميـ بجميع مستكياتو منتشرا في المدارس 

                                                             
1

 . 43نفسه،ص  



8 

 

كالمساجد كالزكايا التي أخذت تنتشر، ككانت حمؽ الدركس حكؿ كؿ أستاذ مشيكر سكاء في 
 .المدرسة أك الجامع أك في الزاكية

     كقد كاف ليجرة األندلسييف أثر كبير عمى المجتمع الجزائرم مف جميع النكاحي، كلعؿ 
الخامس عشر ميبلدم قد شيد أكبر مكجة مف مكجات ىذه اليجرة، /القرف التاسع اليجرم

/ ق898ففيو اشتدت كطأة اإلسباف عمى بقايا المسمميف في األندلس، كفيو سقطت سنة 
ـ آخر قمعة ليـ ىناؾ، لذلؾ تدفقت أمكاج المياجريف عمى شكاطئ المغرب العربي 1492

ينشدكف الحماية كاألمف كيبحثكف في نفس الكقت عف طريؽ العكدة كالثأر، ككانت طبقات 
المياجريف تختمؼ ثركة كثقافة كجاىا، ففييـ أبناء الشعب البسطاء كأحفاد الممكؾ الكجياء، 
كفييـ أصحاب الصنائع كأصحاب القمـ، كىكذا كانت المأساة اإلنسانية في األندلس خيرا 

كبركة عمى مجتمع المغرب العربي اإلسبلمي الذم كاف دائما يمعب دكر الكسيط في اإلنتاج 
        .  الثقافي كليس دكر المنتج

كمف أبرز ما تميز بو ىذا القرف ظيكر عقيدة المرابط كانتشار الزكايا كافتتاح عيد        
غراقا في القركف الثبلثة البلحقة لمعيد  التصكؼ، كىذه الظاىرة سنجدىا تزداد انتشارا كا 

العثماني، كال شؾ أّف كجكد ىذه الظاىرة كاف يعكد بالدرجة األكلى إلى ضعؼ الدكلة أماـ 
االنحبلؿ الداخمي كالخطر الخارجي، كيعتبر محمد بف يكسؼ السنكسي كعبد الرحمف 

الثعالبي مف أكبر زىاد كعمماء ىذا القرف، فقد جمع كؿ منيما بيف اإلنتاج العممي كالسمكؾ 
الصكفي كانتفع بكؿ منيما خمؽ كثير، ككاف ليما تأثير كبير عمى معاصرييما كعمى 

. 1البلحقيف منيـ
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 : العمماء واألمراء .2.1
أّف القاضي محمد المقرم، العالـ المجتيد كأستاذ ابف " المعيار"      نقؿ الكنشريسي في 

كقد أكضح الكنشريسي فيما نقؿ تطكر ىذه ". شّر العمماء عمماء السبلطيف"خمدكف، بأّف 
العبلقة بيف العمماء كالسبلطيف خبلؿ العصكر، حيث كاف العمماء في صدر اإلسبلـ يفركف 
مف السبلطيف ثـّ جاء أىؿ عصر الثاني فطمحت نفكسيـ إلى الدنيا فكانكا ال يأتكف إلييـ 

فإذا دعاىـ السبلطيف أجابكىـ إلى القميؿ، ثـّ كاف فيمف بعدىـ مف يأتييـ ببل دعكل كأكثرىـ 
إف دعي أجاب، فكانت قيمة العمماء في نظره تنقص بالتدرج بقدر ما كانكا يتقربكف مف 
 .السبلطيف، حتى لقد أصبح ىؤالء يسّخركف العمماء ألغراضيـ الخاصة إاّل القميؿ منيـ
لذلؾ "      كلقد اشتير الكنشريسي بشدة الشكيمة في الديف كعدـ الخشية في سبيمو مف أحد 

رغـ إلحاحيـ عميو كدعكتيـ لو، كلعؿ ىذا المكقؼ " لـ يكف لو مع أمراء كقتو اتصاؿ كبير
لو مع سمطاف تممساف " حصكؿ ما حصؿ"المتصمب كالمتجافي عف أمراء كقتو ىك الذم أدل 

في كقتو، فقد انتيبت داره كتعرض لمضايقات كثيرة، كمف أجؿ ذلؾ تكجو إلى فاس سنة 
 .1ـ، مياجرا بأسرتو كعممو فخسرتو ببلده كقكمو1470/ق874

     أّف الحاكـ يريد تسخير العمماء لخدمتو كالدعاية لشخصو كالكتابة باسمو كنحك ذلؾ، 
كلعؿ انعزاؿ بعض العمماء كالتجائيـ إلى الزىد كالتصكؼ ىك ضغط السبلطيف عمييـ مع 

جيرىـ بالظمـ كالطغياف كالسككت عف المنكر كالفساد، فنجد عبد الرحمف الثعالبي الذم درس 
أحكاؿ العصر كتنقؿ بيف عكاصـ العالـ اإلسبلمي كنيؿ مف عمـك كقتو، كمع ذلؾ كاف أماـ 

أف يعمف الثكرة عمى األكضاع كما فعؿ المغيمي، أك أف يياجر مف ببلده كما : عدة حمكؿ
فعؿ المشدالي كالكنشريسي، أك أف يصبح مداحا لؤلمراء كما فعؿ الحكضي كالتنسي كابف 

القنفذ، أك أف يعتزؿ الّناس بمف فييـ مف أمراء، كنحف نجده قد اختار الحؿ األخير، كقد أشاد 
، ككثيرىـ العمماء الذيف اختاركا ىذا الطريؽ، كمنيـ "ال يعرفكف األمراء كال يخالطكنيـ" كقاؿ

 .تمميذاه محمد بف يكسؼ السنكسي كأحمد بف عبد اهلل الجزائرم

                                                             
. 57، 56ص  ،المرجع السابؽأبو القاسم سعد هللا،  1
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      كلكف عمماء الجزائر لـ يككنكا يشككف مف ظمـ الحكاـ فقط، بؿ كانكا يشككف مف ظمـ 
الّناس أيضا، فقد اشتير الجزائريكف منذ القديـ بأّنيـ ال يقيمكف كزنا لعممائيـ كال يعترفكف ليـ 
بحرمة أك عيد، كىي ظاىرة كانت أقسى عمى ىؤالء العمماء مف ظمـ الحكاـ كظمـ العصر، 

 .بؿ لعميا ىي التي أجبرت عددا كبيرا منيـ، عمى اليجرة كالعيش خارج الجزائر
     كقد الحظ محمد السنكسي ذلؾ فقارف بيف عناية أىؿ المشرؽ كأىؿ المغرب بعممائيـ، 

 .ككجد أّف المشارقة أكثر عناية لعممائيـ مف أىؿ المغرب، كخاصة أىؿ الجزائر
مجتمعة " الحكاـ، كأحكاؿ العصر، كمكقؼ الّناس مف العمماء الصالحيف"     كىذه األمكر 

الخامس عشر /كمتفرقة ىي التي جعمت عددا مف عمماء الجزائر خبلؿ التاسع اليجرم
لمسخاكم، " الضكء البلمع"ميبلدم يياجركف منيا، كىذه نظرة عمى بعض كتب التراجـ مثؿ 

البف حجر، لندرؾ مدل " أنباء الغمر"البف مريـ ك" البستاف"لمتنبكتي، ك" نيؿ اإلبتياج"ك
 .1خسارة  التي منيت بيا الثقافة اإلسبلمية في الجزائر بيجرة العمماء

 :الّمغة واألدب العربي. 3.1
      كاف ىناؾ شاعراف بارزاف أحدىما في غرب الببلد تممساف كىك محمد بف عبد الرحمف 

الحكضي كالثاني في تكنس كىك أحمد بف محمد الخمكؼ، األكؿ شاعر ببلط الزيانييف 
كالثاني شاعر ببلط الحفصييف، ككمييما اشتير بشعر المدح كالشعر الديني، فالحكضي لو 
مجمكعة مف األشعار في مختمؼ األغراض منيا الغزؿ كالرثاء كالتصكؼ، أّما الخمكؼ فمو 

 .ديكاف كامؿ في المديح النبكم، باإلضافة إلى المدح السياسي
      ككتب الحكضي أيضا في الرثاء مثؿ قصيدتو في رثاء شيخو محمد بف يكسؼ 

 :بيتا كقد بدأىا بقكلو 41السنكسي، كىي قصيدة لزكمية كطكيمة تتككف مف 
       ما لممنازؿ أظممت أرجاؤىا     كاألرض رجت حيف خاب رجاؤىا

                                                             
 59، 58 أبك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص1
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 بيتا، كىي تذّكر القارئ ليا بقصائد ابف 41     كمف شعره في المديح النبكم قصيدة مف 
 . 1الفارض في التصكؼ إذ فييا مزج بيف حب النبي كالعشؽ اإلليي

     كيبدك أّف الخمكؼ قد تكلى مناصب سمطانية كالكتابة، كقد تنقؿ بيف قسنطينة كتكنس 
كمكة كالقدس كالقاىرة كالمغرب، كتمقى عمكمو في المشرؽ كالمغرب كحج البيت، ككانت لو 
مكىبة في الشعر كاألدب، كقد ترؾ إلى جانب أشعاره كتابا في العركض كآخر في البديع 

كرجزا في الصرؼ كعمبل في الفرائض، كيتبّيف مف ىذه اآلثار أّف الخمكؼ كاف أكثر اىتماما 
 .باالتجاه الدنيكم مف زميمو الحكضي

الخامس عشر الميبلدم، /     كلقد كاف الشعر كفيرا في الجزائر خبلؿ القرف التاسع اليجرم
غير أّف ركح التصكؼ قد طغت عميو، فبل نكاد نجد عالما إاّل كلو قصيدة ككانكا يسمكنيا 
غالبا منظكمة كىي في مكضكع ديني أك صكفي أك في رثاء متصكؼ أك زاىدا، كفي ىذا 

ألحمد بف عبد " المنظكمة الجزائرية"الباب تدخؿ قصيدة إبراىيـ التازم المعركفة بالمرادية ك
 .إلبف زكرم" منظكمة المراصد"إلبف باديس ك" كالسينية"اهلل الجزائرم 

ال كحي فيو كال خياؿ كتخمى في أغمبو عف " نظما"    إّف الشعر في ىذه الفترة قد أصبح 
 .الغزؿ كالطبيعة كاألحاسيس اإلنسانية

      كالى جانب المكضكعات الدينية كالصكفية كمدح السبلطيف تناكؿ الشعراء مكضكعات 
أخرل محددة  كالرثاء كالشككل كالغزؿ كالصيد، كمرثية أحمد بف عبد اهلل الجزائرم في شيخو 

كصديقو عبد الرحمف الثعالبي، كتعتبر ىذه المرثية مف أقكل قصائد الرثاء في كقتيا، كقد 
 :تناقميا الركاة فتعددت نسخيا كىي تبدأ

         لقد جزعت نفسي لفقد أحبتي      كحؽ ليا مف مثؿ ذلؾ تجزع
     كمف أجكد قصائد المديح النبكم قصيدة عبد الرحمف بف عمي بف عبد اهلل الغبريني 

 .2البجائي، تمميذ عبد الرحمف الثعالبي الذم  تقع في أربعيف بيتا

                                                             
 .80، 79بك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، صأ 1
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     أّما النثر فقد ظؿ يشع مف كقت آلخر في المقدمات السجعية التي كاف الكتاب يتفننكف 
فييا، كفي اإلجازات التي كاف العمماء يتمقكنيا عف بعضيـ، كفي الرسائؿ اإلخكانية التي 

كانكا يتبادلكنيا، كالرسائؿ السمطانية التي كانكا ينشئكنيا كيتصنعكف فييا، كفي غير ذلؾ مف 
حيث ننكه بالرسالة التي كتبيا عبد الرحمف الثعالبي إلى بعض تبلميذه . اآلثار المكتكبة

كمريديو في الجياد، كىي رسالة بسيطة العبارة كمرسمة، كلقد تحدث فييا عف مكضكع 
 .الساعة في األندلس كالمغرب

رسالة "      كأّلؼ أحمد بف أحمد البجائي المعركؼ بأبي عصيدة عمبل أدبيا ىاما سماه 
، كىك خطاب مكج منو لما كاف بالمدينة المنكرة إلى محمد بف أبي "الغريب إلى الحبيب

القاسـ المشدالي البجائي الذم كاف مقيما في القاىرة، كقد تفّنف أبك عصيدة في ىذه الرسالة 
 :كأجاد، فقد افتتح أبك عصيدة رسالتو بقصيدة مطمعيا، بعد الديباجة

 .            ىذه مراسمة العبد الفقير إلى     كيؼ األناـ كفخر الكقت كالسمؼ
      فقد ضمنيا الشعر كالنثر المسجع كاألخبار كالطرائؼ، أّما عف مكضكعيا ففييا أخبار 

 .ىامة عف حياة المؤلؼ في الغربة
    كألبي عصيدة كتاب في األدب كالتصكؼ ذكره استطرادا في رسالتو المذككرة، عنكانو 

 .1"أنس الغريب كركض األديب"
أّلفو بف مرزكؽ " الجمؿ"      كمف بيف الكتب أيضا المتعمقة بميداف المغة، نجد شرح كتاب 

، كألفية بف مالؾ ليحي العممي، كما أّنو شرح كتاب "نياية األمؿ في شرح الجمؿ"كسماه 
. 2إلبف رفيؽ المسيمي القيركاني، أم تبسيطو، لكي يسّيؿ عمى الطمبة فيمو" العمدة"
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 :عمم الكبلم والفمسفة .2
 :العموم و المنطق. 1.2

      بالقياس إلى إنتاج الجزائر في التصكؼ كفي التاريخ كحتى في األدب، فإّف إنتاجيا في 
العمـك الرياضية كالطبية يعد قميبل، فمـ يكف ىناؾ عمماء طبيعيكف أك أطباء بارزكف كما كاف 
ىناؾ فقياء كمتصكفة بارزكف، إّف بعض األسماء قد التصقت بيا مينة الطب كابف فشكش 

التأليؼ فيو كالثغرم كالسنكسي، كىناؾ بعض األسماء ارتبطت بعمـ الحساب كالفرائض  أك
بالحساب أك الطب كما " يختصكا"كلكف ىؤالء كأكلئؾ لـ . كالفمؾ مثؿ الحباؾ كبف القنفذ

 .اختص مثبل الكنشريسي في الفقو كالثعالبي في التّصكؼ
      فقد ألؼ إبراىيـ بف أحمد الثغرم التممساني معجما صغيرا في الطب رتبو عمى حركؼ 
المعجـ، كىي عبارة عف قائمة بأسماء األعشاب كنحكىا مّما كاف يتداكل بو العرب، حيث 

ك لمثغرم أيضا رسالة أخرل في الطب، كىي في األدكية . يذكر لنا الدكاء ثـّ يذكر منافعو
كمنافعيا، كال ندرم اآلف ىؿ ىي متصمة أك مكممة لممعجـ، كالظاىر أّنيما عمبلف مختمفتاف 
ألف طريقة كؿ منيما مختمفة، كقد قسـ ىذه الرسالة إلى أبكاب، بعناكيف معينة، مثبل يذكر 
باب االكتحاؿ كباب صفة المعالجيف، كباب  سفكؼ ينفع مف التخمة، كجاء في كرقة تشبو 

، أّما عف "األدكية النافعة مف برد الدماغ كىي مشتممة عمى أضمدة كأدىاف كغيرىا"العنكاف 
، كذكر أيضا المعاجيف "مف اكتحؿ باألنسيكف ينفع مف السبل المتقدـ"االكتحاؿ فقد جاء فيو 

خاصة صفة معجكف الجزر كفكائده، كاشتممت الرسالة أيضا عمى أسماء ألدكية العينيف 
 .كأدكية األسناف كنحك ذلؾ

ّنما كاف متطببا، كيشبيو في اىتمامو كفي طريقتو عبد الرزاؽ       كلـ يكف الثغرم طبيبا كا 
الذم أّلفو في القرف الثاني عشر اليجرم الثامف " الجكىر المكنكف"ابف حمدكش في كتابو 

 .1عشر الميبلدم

                                                             
1
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    كفي القرف التاسع اليجرم الخامس عشر الميبلدم، اشتير أحد عمماء بجاية بالتطبب، 
كىك أبك الفضؿ محمد المشدالي، فقد درس الطب عف محمد بف عمي بف فشكش في 

تممساف، حيث كاف الناس يمجأكف إليو طمبا لمدكاء، كمع ذلؾ ال نعرؼ أّف المشدالي قد ترؾ 
 .تأليفا في الطب

     كلدينا أيضا محمد بف يكسؼ السنكسي، الذم عرؼ بالزىد كالتخصص في العقائد، أبى 
إاّل أف يسيـ في عمـ الطب، حيث ربط بيف الطب كالديف، بؿ إّف مكضكع الطب الذم عالجو 

ىك مجمكعة مف األحاديث الشريفة، كاعتبر شطر العمـ معتمدا في ذلؾ عمى الحديث 
، كقد فيـ السنكسي بالعمـ األخير عمـ "عمـ األدياف كعمـ األبداف: العمـ عمماف"الشريؼ 

الطب، كلذلؾ أّلؼ فيو رسالة صغيرة اعتمد فييا عمى شرح مجمكعة مف األحاديث النبكية 
أصؿ كؿ دكاء "ككذلؾ " الحمية رأس الدكاء"كما شرح الجممة األخرل "المعدة بيت الداء"مثؿ 
ىضـ في المعدة كىضـ في : اليضـك ثبلثة" ، كقد جاء في تفسير العبارة األكلى أّف "البردة

 ".الكبد كىضـ في سائر األعضاء
    كأيضا ما كتبو العبلمة السنكسي كابف زكرم كالبيدرم كابف الحاج البجائي كىك القدكة 
العبلمة الطبيب الحكيـ أبك عبد اهلل بف الحاج بف عامر الغساني السمماني صاحب كتاب 

 .1"شمكس األنكار ككنز مف كنكز األسرار"
     كباإلضافة إلى الطب، ساىـ بعض الجزائرييف في عمـك أخرل كالحساب الذم لو صمة 
قكية بعمـ الفرائض، كمف ىؤالء ابف القنفذ الذم ألؼ كتابا في الحساب، لعمو رسالة صغيرة 

كىك يعني بالكممة " التخايص في شرح التمخيص"ثـّ اختصره كسماه " حط النقاب"سماه 
 .البف البنا" تمخيص أعماؿ الحساب"األخيرة كتاب 

     كىناؾ عالـ قسنطيني آخر اشتير بعمـ الحساب، كىك أحمد بف يكنس، كلكف شيرتو 
 .2كانت في التدريس كليس في التأليؼ، كقيؿ أّنو كاف يقرئ الحساب في مكة كغيرىا

                                                             
1

. 298، ص2007، المرجع السابؽمختارم حساني،  
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     كنجد أيضا عمـ الفمؾ كالميقات، فأّلؼ ابف القنفذ شرحا عمى أرجكزة ابف أبي الرجاؿ في 
الفمؾ كالتنجيـ، ثـّ رفعو إلى أحد الكزراء المرينييف الىتماـ ىذا الكزير بالعمـك العقمية، كقد 

مدح ابف القنفذ صاحب األرجكزة عمى بياف فكائد كأسرار الداللة الكمية عمى الحركات الفمكية 
 ".االستدالؿ بالطكالع عمى الككائف"باإلضافة إلى 

      كما يعتبر الحباؾ كىك أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف يحي، مف أشير ما ألؼ في 
عمـ اإلسطرالب كاليندسة، فمو منظكمة في اإلسطرالب أصبحت في نظر المتأخريف ىي 
ألفية ىذا العمـ التي عمييا يعتمدكف كيجعمكف عمييا الشركح كالتعاليؽ كيمجأكف إلييا في 

سـ ىذه المنظكمة   ".بغية الطبلب عمـ اإلسطرالب"التدريس، كا 
      كقسـ الحباؾ منظكمتو إلى عناكيف مفصمة، كىي أجزاء اإلسطرالب كرسكمو كأخذ 

اإلرتفاع كمطالع البركج كمعرفة أصابع الظؿ كأقدامو كاألكقات الخمسة كالماضي مف الّنيار 
 .كالميؿ كما يمحؽ بيما كالجيات األربع، كمعرفة الماضي مف النيار بالجيكب

      كما أّلؼ كذلؾ في شكؿ آخر مف األشكاؿ اليندسية، كىك الذم يسمكنو بالربع المجيب 
، حيث جعؿ الكتاب في مقدمة "نيؿ المطمكب في العمؿ بربع الجيكب"كسمي كتابو فيو 

 .1كعشرة أبكاب

      ككذلؾ ىناؾ عمـك أخرل أّلؼ فييا الجزائريكف كاشتيركا بيا في التدريس خبلؿ القرف 
الخامس عشر الميبلدم، كمنيا عمـ المنطؽ، كقد نسب إلى أحمد بف يكنس / التاسع اليجرم

 .2القسنطيني أّنو كاف أستاذا
      كأّلؼ أبك الفضؿ المشدالي شرحا عمى جمؿ الخكنجي في المنطؽ أيضا، كقيؿ أّنو قاـ 

بذلؾ ممخصا كمحققا شركح مف سبقكه عمييا مثؿ ابف مرزكؽ كسعيد العقباني كالشريؼ 
التممساني كابف كاصؿ الحمكم، ككاف قد درس المنطؽ في القدس، كمف الذيف كتبكا في 

، كما أّلؼ ابف القنفذ "المختصر"المنطؽ أيضا محمد بف يكسؼ السنكسي الذم عرؼ بكتابو 
 ".تمخيص العمؿ"، ك"ايضاح المعاني"عدة تآليؼ في المنطؽ منيا 

                                                             

117، صالمرجع السابؽأبو القاسم سعد هللا،   1 
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، كال شؾ أّف ىناؾ "شرح الجمؿ"      كلممغيمي مؤلفات كآثار في المنطؽ أيضا، منيا 
آخريف قد اىتمكا بعمـ المنطؽ ألّننا الحظنا أّف عمماء ىذا العيد كانكا مشاركيف في عدد مف 

 .1العمـك

 :القراءات وتفسير العموم الشرعية والفقو. 2.2
     الجزائريكف الذيف تناكلكا عمـ القراءات كرسـ القرآف قمة نسبيا، كأحد ىؤالء القمة محمد بف 

الطراز في شرح "عبد اهلل بف عبد الجميؿ التنسي، مؤرخ بنك زياف، فقد أّلؼ كتابا سماه 
المنحة "، كمف جية أخرل كضع محمد بف أحمد المصمكدم رجزا في القراءات سماء "الخراز

تناكؿ فيو أكجو الخبلؼ بيف قراءة عبد اهلل المكي كقراءة " المحكية لممبتدئ القراءة المكية
 .اإلماـ نافع، كقد ابتدأه بسكرة البقرة كانتيى بسكرة الّناس

    كلدينا أيضا أحمد الكنشريسي كمحمد الغربي القسنطيني كعبد الّرحمف الثعالبي كمحمد 
بف عبد الكريـ المغيمي فقد ترككا ىؤالء فيارس بالعمـك التي قرأكىا، منيا عمى الخصكص 

 كما أّف اإلجازات قد بدأت تشيع بيف العمماء، كىي غالبا ما تككف في العمـك .كتب الحديث
الخامس عشر الميبلدم التنسي /الدينية، كقد اشتير مف المحدثيف في القرف التاسع اليجرم

 .كالثعالبي
    أّما التفسير فقد ضعفت العناية بو، فكاف بعض العمماء يتناكلكنو في مجالسيـ كدركسيـ 

بالجكاىر الحساف في تفسير "كلكف قّمما أّلفكا فيو، كلكال تفسير عبد الرحمف الثعالبي المعركؼ 
الخامس عشر الميبلدم، فيي /لما كصؿ إلينا تفسير مكتكب مف القرف التاسع اليجرم" القرآف

ـ، كمعنى 1430/ىػ833 ربيع األكؿ سنة 25تسمية كاضحة كبسيطة، حيث انتيى منو في 
البدر "ذلؾ أف الثعالبي قد عاش حكالي أربعيف سنة بعد تأليفو، كينسب لممغيمي تفسير بعنكاف 

كينسب أيضا ألبي جميؿ . كلكننا ال نعرؼ أّنو كصؿ إلينا منو شيء" المنير في عمـ التفسير
 .2إبراىيـ بف فائد الزكاكم تفسير مكتكب لمقرآف الكريـ

                                                             
 .251، صالمرجع السابؽعبد الرحمف الجيبللي،  1
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     كلعّمو ليس مف قبيؿ الصدؼ أف يمكت الكنشريسي في نفس السنة التي استكلى فييا 
اإلسباف عمى كىراف، كقد تكفي عف ثمانيف سنة مياجرا في مدينة فاس فارا مف سمطاف 
تممساف، حيث نشأ كتمقى تعميمو في تممساف عمى عدد مف مشايخيا، كمف أشير ىؤالء 

قاسـ كأبي سالـ )محمد بف العباس كأحمد بف زكرم كمحمد الحبلب كأربعة مف أسرة العقباني 
براىيـ  .كابف مرزكؽ الكفيؼ كالغرابمي (كمحمد كا 

     كبعد أف تمكف الكنشريسي مف عمـك عصره، كخصكصا الفقو كالنحك كالبياف، تكلى 
التدريس في تممساف، كأشير الكتب التي تكلى تدريسيا المدكنة كفرعا ابف الحاجب كغيرىا 
مف أّميات الفقو المالكي، ككاف لو اىتماـ كمشاركة في عدد مف العمـك األخرل كالكثائؽ 

كاألصكؿ كالتكاريخ كالفرائض، باإلضافة إلى قرض الشعر، كقد تكلى الكنشريسي الفتكل في 
 .تممساف كقيؿ عنو أّنو كاف ال يخاؼ في الديف أحدا

     كقد ترؾ الكنشريسي عددا مف التآليؼ التي ما يزاؿ بعضيا يحتفظ بقيمتو إلى اليـك كمف 
المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاكم عمماء إفريقية كاألندلس "ذلؾ مكسكعتو 

المنيج الفائؽ كالمنيؿ الرائؽ كالمعنى "ك" إيضاح المسالؾ عمى قكاعد اإلماـ مالؾ" ك"كالمغرب
في " تعميؽ عمى مختصر ابف الحاجب" ، كلو أيضا "البلئؽ بآداب المكثؽ كأحكاـ الكثائؽ

كتدعى أحيانا " أجكبة فقيية"ك" غنية المعاصر التالي في شرح كثائؽ الفشتالي"ثبلثة أجزاء ك
 . 1"الكفيات"بشيكخو " فيرسة"أجكبة كفتاكم الكنشريسي 

الذم " اإلفتتاح مف الممؾ الكىاب في شرح رسالة سيدنا عمر بف الخطاب"    كنذكر كتاب 
أّلفو محمد بف محمد بف أبي القاسـ الغربي الميمي القسنطيني، كىك كتاب، كما يشير عنكانو، 

في تحميؿ كشرح رسالة عمر بف الخطاب في القضاء، كقد تكلى القسنطيني نفسو قضاء 
 .2الجماعة كلو عدة تآليؼ في الفتكل كالتعميقات كلو فيرسة لشيكخو

                                                             
1

 .125نفسه، ص  
.132، صالمرجع السابؽ أبو القاسم سعد هللا،  2
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     كأيضا ابف مرزكؽ الحفيد الذم كاف يدرس ابف الحاجب عمد إلى شرحو، لكي يستفيذ 
، كما شرح أيضا مختصر خميؿ، كىك بدكره "شرح غبف الحاجب الفرعي"منو طبلبو، كعنكاف 

 .1الكتب األكثر تداكال في تممساف
 :المؤسسات الثقافية  .3

   بدأت المؤسسات الدينية كالثقافية تظير في الجزائر، كفي المغرب اإلسبلمي منذ القرف 
السابع الميبلدم، عندما كصؿ إلييا اإلسبلـ عمى أيدم المسمميف الفاتحيف / األكؿ اليجرم

األكائؿ، ككاف المسجد ىك النكاة األكلى ليذه المؤسسات ثـّ ظيرت بالتدرج مؤسسات 
الزكايا، كاألضرحة، كالمدارس : أخرل شاركتو في رسالتو كحففت عنو بعض األعباء، كىي

  .2العممية، كالكتاتيب القرآنية، كالمعمرات
 ، كىذا نابع مف ككف المحكرية  كاألضرحة      لقد اعتنى سكاف ببلد المغرب ببناء المساجد

في بناء التجمعات السكنية في العيد اإلسبلمي تدكر كميا حكؿ ىذه المنشآت الدينية 
كاالجتماعية التي تيدؼ إلى غرس القيـ كاألخبلؽ في نفكس السكاف كىي أبرز صفات 

كلكف أكبر مؤسسة كانت تغدم ىذه ، الحضارة العربية اإلسبلمية التي تيدؼ إلى الخير
 .  المؤسسات جميعا ىي األكقاؼ

 :األوقاف. 1.3
 بعد – أك فيما كاف يسمى بالمغرب األكسط – يمكف تقدير منشأ األكقاؼ في الجزائر     

فريقيا عمى يد الفاتح عقبة بف نافع الفيرم، ثـ انبرل الجزائريكف جيبلن إالفتح اإلسبلمي لشماؿ 
بعد جيؿ يتسابقكف في أعماؿ الخير بدءان ببناء المساجد ثـ يحبسكف ليا العقارات لتأميف 

خدمتيا كخدماتيا العممية كالدراسية فضبلن عّما يخصص لمرافؽ المساجد كصيانتيا كما ينفؽ 
عمى الفقراء كالمساكيف كأبناء السبيؿ، ثـ تكسع الكقؼ ليشمؿ األراضي كالبساتيف كالمحبلت 

كشتى األمبلؾ مّما كاف يدر عائدات معتبرة تكجو لتمكيؿ مساحة ىامة مف النشاط 

                                                             
. 300، صالمرجع السابؽ مختارم حساني، 1
، 36 العدد ،مجمة الثقافة، "أكضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خبلؿ القرنيف التاسع عشر كالعشريف"يحي بكعزيز،  2

. 11، ص1981الجزائر، 
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االجتماعي كالثقافي كالعممي إضافة إلى دكرىا البارز في تمتيف شبكة التضامف كالتكافؿ 
 .1االجتماعي

تميزت الفترة العثمانية بالجزائر بتكاثر األكقاؼ كانتشارىا في مختمؼ أنحاء الببلد لقد 
، كتزايدت التاسع عشر الميبلدم كحتى مستيؿ القرف الخامس عشر ميبلدممنذ أكاخر القرف 

حتى أصبحت األكقاؼ تشكؿ نسبة كبيرة مف الممتمكات الزراعية الحضرية منذ أكاخر القرف 
 مرة مقارنة ةم عشرتاثفاألكقاؼ ـ تضاعفت عقكد 1750 سنة ففي. الثامف عشر الميبلدم

يمثؿ إحدل دكرات خبلؿ ىذه الفترة ـ، كىذا التزايد المستمر لؤلمبلؾ المكقكفة 1600بسنة
حيث أصبح  كفي ىذه الفترة اتسع الكعاء االقتصادم لؤلكقاؼ .المد الكقفي في تاريخ الجزائر

العديد مف الدكاكيف كالفنادؽ إضافة إلى شتمؿ عمى األمبلؾ العقارية كاألراضي الزراعية، م
إلى الكثير زيادة كأفراف الخبز كالعيكف كالسكاقي كالحنايا كالصياريج، كأفراف معالجة الجير، 

 حيث اشتيرت كثير مف المدف بكثرة ،مف الضيعات كالمزارع كالبساتيف كالحدائؽ المحبسة
 .2اأكقافو
   تعريف الوقف لغة واصطبلحا : 

 :الوقف لغة -
بسككف )َكْقفان  (بفتح القاؼ)       الكقؼ أك الكقكؼ لغة ىك خبلؼ الجمكس، َكَقَؼ بالمكاف 

، كيقاؿ كقفت الدابة (بضـ الكاك، سككف القاؼ)ككقكؼ، فيك كاقؼ، كالجمع ُكْقؼه  (القاؼ
 .3تقؼ كقكفا، ككقفتيا أنا كقفا، ككّقؼ الدابة جعميا تقؼ 

       كقد اشتير إطبلؽ كممة الكقؼ عمى اسـ المفعكؿ كىي المكقكؼ، كيعبر عف الكقؼ 
". الحبس كالتسبيؿ"بػػػ 
 

                                                             
1

مجمة ، "التككيف االقتصادم لنظاـ الكقؼ الجزائرم كدكره المقاـك لبلحتبلؿ الفرنسي " محمد البشير الياشمي مغمي ،  
، 1954، المركز الكطني لمدراسات كالبحث مف الحركة الكطنية كثكرة نكفمبر 2002 العدد السادس، مارس ،المصادر

  .161الجزائر، ص
2

. 1، ص1998، كزارة الشؤكف الدينية، الجزائر، جكاف األوقاف الجزائريةمديرية األكقاؼ،  
3

 173، ص 1988، الطبعة األكلى، دار إحياء التراث العربي، بيركت،15، المجمد،لسان العربابف منظكر،  
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 :الوقف اصطبلحا -
أّما في االصطبلح فممكقؼ تعريفات متعددة، فقد عّرفو اإلماـ أبك زىرة بأّنو قطع 

التصرؼ في رقبة العيف التي يدـك االنتفاع بيا كصرؼ المنفعة لجية الخير كيستكم في ذلؾ 
 .1أف يجيء في صكرة الكقؼ الخيرم أك األىمي

     كالكقؼ غالبا يقـك عمى فكرة التصدؽ ليبتغي بو اإلنساف فيما آتاه اهلل تعالى مف ماؿ أك 
نحكه ابتغاء الدار اآلخرة، كليذا يكصؼ الكقؼ بأّنو عقد مف عقكد التبرعات، كمف ىذا 

المنطمؽ عّرفو الفقياء بأّنو إعطاء عيف لمف يستكفي منافعيا كاالنتفاع بيا أك االنتفاع فقط 
 .2عمى كجو التأبيد أك عمى كجو التكقيت

ىك المشرؼ الرئيسي عميو، كىك  (أك الناظر)كلمكقؼ نظاـ داخمي دقيؽ، فالككيؿ         
الذم يسير عمى تطبيؽ ما جاء في الكقفية مف شركط، كىك المسؤكؿ عمى تنمية الكقؼ 

ىك الذم كاف يعيف الككيؿ بناء  (ـأك البام في األقالي)كاستعمالو في الكجكه المعينة، كالباشا 
عمى مكاصفات معينة كاألخبلؽ الفاضمة كالنزاىة كالعمـ كالسمعة الطيبة بيف الّناس، كمف 

 .3الممكف تغيير الككيؿ عندما تشتير عنو أمكر مخمة بنظاـ الكقؼ أك باألخبلؽ العامة
  كأنكاع الكقؼ كثيرة كليس مف السيؿ حصرىا، فيناؾ مف يكقؼ عقارا مف أرض أك     

دكاف أك دار أك نحك ذلؾ، كبعضيـ كاف يكقؼ عينا أك بئرا ألبناء السبيؿ، كيستعمؿ الكقؼ 
في أغراض كثيرة، منيا العناية بالعمـ كالعمماء كالطمبة الفقراء كالعجزة كاليتامى كأبناء السبيؿ، 

 .4كمف أىـ أغراضو العناية بالمساجد كالمدارس كالزكايا كاألضرحة
كيظير مف ذلؾ أىمية الكقؼ في الحياة الدينية كالعممية كاالجتماعية، فيك مصدر 

العيش لمزكايا كاألضرحة، كالكاقفكف بالجزائر ال حصر ليـ بجنس أك طبقة أك مذىب، كلذلؾ 

                                                             
1

 07، ص 1772، ديار الفكر العربي، القاىرة، محاضرات في الوقفمحمد أبك زىرة،  

2
 205، ص 1983، المجمد الثالث، دار الفكر، بيركت،قاموس المحيطمجد الديف فيركز األبادم،  

 229أبك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص  3
 .230 ص المرجع السابؽ،أبو القاسم سعد هللا،  4
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كجدنا فييـ الّرجاؿ كالنساء، كالعثمانييف كالحضر، كاألحناؼ كالمالكية، كلعؿ الفرؽ بيف كاقؼ 
  .1كآخر ىك النية الحسنة كالثركة

   إدارة األوقاف: 
تعكد إدارة األكقاؼ مف الناحية الشرعية إلى قاض المدينة، فيك المكمؼ بتطبيؽ كصايا         

 .2المحبيف في استعماؿ الحبس أك صرؼ غمتو
ذىبييف ـ    فقد أسندت ميمة األكقاؼ قضائيا إلى المجمس العممي الذم يضـ عمماء اؿ

 :كيمكف تمخيص ىذه الميمة في الصبلحيات التالية

جمع الغمة السنكية مف إيجار كاستغبلؿ العقارات المحبسة كتكزيعيا حسب كصايا  -
 .المحبسيف

إصدار الحكـ الشرعي في المعامبلت المختمفة التي تمس ىذه العقارات مف إيجار  -
حياء  .كاستبداؿ كا 

 .صيانة ىذه العقارات كتعييف الككبلء األكفاء عنيا -

، فحيف يككف العقار في "العناء"    كمف المسائؿ الجارية في جمسات المجمس العممي قضية 
حالة متقدمة مف التدىكر بحيث ال يمكف استعمالو أك حيف ييدـ كميا، تعرض أرضو لئليجار 

السنكم حيث يمكف لممستأجر إعادة بنائيا كاستغبلليا بكؿ حرية، فيتفؽ المستفيدكف مع 
المستأجر عمى اإليجار السنكم كيتكجيكف إلى المجمس لمحكـ عمى صحة العناء كسداد 

 .3القيمة المبذكلة بحضكر أىؿ الخبرة
 الييئة اإلدارية لؤلوقاف: 

 (الباشا أك المفتي)     يسّير العقار المحبس مكظفكف تعينيـ السمطات العمكمية كالقضائية 
كيدعكف الككبلء أك النّظار، كيتـ اختيار ىؤالء المكظفيف حسب سمعة الشخص في المجتمع 

                                                             
 232نفسو، ص  1
.116، ص 1999، 1، دار البشائر، ط،المدينة والسمطةمصطفى أحمد بف حمكش،   2

  

.117، المرجع السابق، صن حموش مصطفى ب 3  
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مف جية كتقكاه كنسبو مف جية أخرل، كرغـ ذلؾ فإّف ىذا التعييف غير مؤبد حيث يمكف 
 .1نقضو حيف يظير لدل المجمس العممي أك الحاكـ سكء التسيير أك إىماؿ مف الككيؿ

     كيختمؼ الككبلء في مسؤكلياتيـ حسب أىمية مؤسسة الكقؼ المسندة إلييـ مف حيث 
عدد العقارات المحبسة، كلككف مؤسسة األكقاؼ الحرميف ىي أكبر المؤسسات فإّف ناظرىا 

 .كاف يعتبر مف أكبر المكظفيف اإلدارييف في مدينة الجزائر
    أّما عف كظيفة ىؤالء الككبلء، فقد كانت تشمؿ إدارة العقارات المحبسة مف حيث الصيانة 

اليكمية، كإصبلح البناء كشراء زيت المصابيح كفرش قاعات الصبلة كدفع أجكر العماؿ 
 .2كالمعمميف، ككذلؾ جمع مداخيؿ تمؾ العقارات مف إيجار كاستغبلؿ

 إسيامات الوقف: 
 : إسيام الدايات والبايات -

     لقد أسيـ الدايات في الكقؼ إسياما كبيرا في عدة مجاالت كالمتمثمة في مؤسسة 
نشاء العيكف، حيث إف العديد مف  (المسجد العظـ)الحرميف، باإلضافة إلى المساجد  كا 

الكثائؽ التي حبست مف طرؼ الحكاـ، كأشيرىا كقؼ مصطفى باشا الذم كاف مكجيا 
 بتأسيس زاكية سميت 3ـ قاـ الدام محمد بقطاش1709/ىػ1121إلصبلح العيكف، كفي سنة 

 .4بزاكية األشراؼ
 (ـ1534 – 1518/ىػ940- 924)    كأكؿ مف أكقؼ عمى العثمانييف خير الديف بربركس 

ـ كسمي 1534/ىػ940كخادمو الذم أعتقو كىك صفر بف عبد اهلل، الذم بنى الجامع سنة 
، حيث أكقؼ عميو خير الديف حكالي (الجامع سفير)كيطمؽ عميو حميا  (الجامع صفر)باسمو 

                                                             

 Devoulx (A.), «Les édifices religieux de l’ancien Alger », IN. Revue Africaine, 1861, Alger,      1 
 p.371.    
Devoulx  (A.),Op.Cit.p.375.                                                                                        2  

.118 مصطفى بف حمكش، المرجع السابؽ، ص:وانظر أيضا  

3
مف كبار العمماء كاألدباء، كجو عنايتو  (ـ1707-1705) ىك دام الجزائر في الفترة الممتدة ":بكداش " محمد بقطاش  

 .السترجاع كىراف 
 .85، ص1986، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، دراسات في الممكية العقاريةناصر الديف سعيدكني،  4
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-1683/ىػ1100-1094)مائة ىكتار مف األراضي، كما أسس الحاج حسف ميزكمكرطك 
 .1جامعا كأكقؼ عميو أراضي كدكاكيف كسكقا (ـ1689

ـ، كىك عبارة عف 1794/ىػ1199    كأكقؼ حسف باشا عمى الجامع الجديد مصحفا عاـ 
 كرقة، كتب بخط الثمث، كبالمداد األسكد كالذىبي 331مخطكط مستطيؿ الشكؿ، يتككف مف 

عمى أرضية بيضاء، زخرؼ تجميد المصحؼ مف الداخؿ كالخارج ككذلؾ المساف بزخارؼ 
 .2نباتية بتقنية الضغط البارز تتمثؿ في األرابسؾ أك الرقش العربي يغمب عمييا المكف الذىبي

    كفي قسنطينة أكقؼ صالح بام عدة عقارات كمباني كأراضي كبساتيف عمى بعض 
ـ، كمدرسة 1176/ىػ1190المباني الدينية كالمدنية التي أسسيا كالجامع سيدم الكتاني سنة 

ـ، كمدرسة أخرل بجانب الجامع األخضر سنة 1775/ىػ1189بجانبو سنة 
 .3ـ، كالجسر الذم يتقدـ باب القنطرة1779/ىػ1193

-1778/ىػ1213-1192)    كقد اشتير بايمؾ الغرب البام محمد بف عثماف الكبير 
، الذم شّيد بمدينة معسكر جامع عيف البيضاء كمدرسة كبنى حماـ األدىـ كأكقفو (ـ1799
 .4عمييما
 إسيام الجيش : 

      لقد اىتمت الجماعة العسكرية بعممية الكقؼ، كأسيمت بشكؿ معتبر كمست كؿ الرتب 
 الجزائر تتشابو مع 1العسكرية مف األدنى إلى األعمى، كأّف التشكيبلت العسكرية ألكجاؽ

                                                             
، معيد اآلثار، معيد رسالة الدكتوراه في اآلثار اإلسبلمية ،"مدينة قسنطينة خبلؿ العيد العثماني" عبد القادر دحدكح، 1

مؤسسة األكقاؼ كدكرىا في " صبلح حسيف العبيدم، : وانظر أيضا، 133، ص2،2009/2010اآلثار، جامعة الجزائر
، بغداد، : عف كتاب" الحفاظ عمى اآلثار اإلسبلمية كالمخطكطات ، 1983المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

  .179،180ص
، مف إيككسيـ الى الجزائر، بمناسبة كتالوج المتحف الوطني لآلثار القديمة، "مصحؼ الجامع الجديد" رفيقة تكمي، 2

  .214،215، ص2007الجزائر عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، 
  .138 عبد القادر دحدكح، المرجع السابؽ، ص3
، رحمة محمد الكبير إلى الجنوب الصحراويأحمد التممساني، : وانظر أيضا، 133 عبد القادر دحدكح، المرجع السابؽ، ص4

  .29- 27، ص1969محمد بف عبد الكريـ، عالـ الكتب، القاىرة، : تحقيؽ كتقديـ



24 

 

التشكيبلت العثمانية، كيعكد ىذا التشابو ألف أغمبية التشكيبلت كانت تجند في األقاليـ 
 . العثمانية كتحديدا مف منطقة األناضكؿ

 : إسيام العمماء-  

     لقد لعب العمماء دكرا ىاما في الحياة العامة، كما حظكا بمكانة مرمكقة كمتميزة في 
 .الجزائر عند الناس كالحكاـ معا

    كليذا ارتبطت ىذه الفئة بالسمطة الحاكمة لما ليا مف كزف اجتماعي كديني كبير 
 .2كالمتمثمة في حماية الديف كاإلرشاد

    كفي العيد العثماني انصرؼ العمماء عف كظيفتيـ المنكطة بيـ حسب ما كتبو الدكتكر 
سعد اهلل، حيث أصبح العالـ يساىـ في األمكر اإلدارية كالمالية كحتى العسكرية، بؿ كابتعدكا 
عمى الناس كأصبحكا ينظركف إليو نظرة فكقانية، ككاف ىميـ الكحيد إرضاء الباشكات ككسب 

 .3الماؿ

     كمف بيف المناصب العميا لمعمماء الذيف يعّينكف فييا ىك منصب اإلفتاء، ألف ىذا 
المنصب يتطمب معرفة دقيقة ألصكؿ الديف كالحديث، كمف األسماء نذكر أحمد بف المرحـك 
محمد المبارؾ الفقيو الذم حبس الدار المكجكدة بككشة عمي، كما قاـ أحمد الزركؽ بتحبيس 

  .جميع الجنة بفحص بكزريعة

    ككذلؾ الكقؼ كاف لو دكرا في عكائده، حيث استفاد منو الشيكخ كالطمبة كالمؤذنيف كقراء 
عانات نقدية كعينية متفاكتة، كما نشطت الحياة  األحزاب، فأصبحكا يتقاضكف مرتباتيـ كا 
الدينية كالتعميمية كبفضميـ شيدت المساجد كالزكايا كمبلجئ األيتاـ، كبعض المؤسسات 

                                                                                                                                                                                              
 كىي تعني عدد مف اإلنكشارية، أّما األكجاؽ ORTA كممة تركية تعني الغرفة، كيسمى األكجاؽ أيضا األكرتا : األوجاق1

 Nahoum Weissman, Les Janissaires, Thèse de doctorat: في الجزائر فيي تعني الفرقة في الييئة العسكرية

université des lettres, Librairie Orient édition, Paris, 1964, p38-39. 

Gorges Delphin, « Histoire des pachas d’Alger de 1515 à 1745 », IN.  Journal Asiatique,          2  
Edition Ernest Leroux, Paris, p126 -128.  . 

 :وانظر أيضا. 390المرجع السابؽ، ص أبو القاسم سعد هللا ، 3
ياسيف بكدريعة، أكقاؼ األضرحة كالزكايا بمدينة الجزائر كضكاحييا خبلؿ العيد العثماني مف خبلؿ المحاكـ الشرعية 

 .85- 70،  ص 2006/2007، 2، جامعة الجزائر مذكرة الماجستير في التاريخ الحديثكسجبلت بيت الماؿ كالبايمؾ، 
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الدينية، كأفضت في جممتيا إلى بركز عدد ىاـ مف العمماء كاألئمة كالقضاة كغيرىـ، كىذا ما 
 .1اكتسب المجتمع خاصة في مدينة الجزائر كما جاكرىا نفكذ أدبي كتأثير أخبلقي

 : إسيام جماعة الموظفون اإلداريون -
 .يرتبط الحكـ في أم دكلة بييئة إدارية مشرفة عمى شؤكف الدكلة كأجيزتيا المختمفة       

امتاز النظاـ اإلدارم لمجزائر، باحتراـ التسمسؿ التدريجي لممناصب اإلدارية بالرغـ مف تغير 
. األنظمة اإلدارية لتغير طبيعة الحكـ التي مرت عمية الجزائر

 
 
 
 
 
 
 
 

 كاألغا، كخكجة 4، كككيؿ الحرج3، كبيت المالجي2الخزناجي:  كىـ:كالمكظفكف السامكف
 . 5الخيؿ

                                                             
1

  .392أبو القاسم سعد هللا ، المرجع السابق، ص 
 المتصرؼ في خزينة الدكلة كاف يقـك بتسميـ المداخيؿ كيشرؼ عمى األنفاؽ كيراقب أمكر السكة، يساعده في : الخزناجي2

 .ميامو أمير السكة كبعض مف المكظفيف مف الحضر كالييكد
 ىك المكظؼ المشرؼ عمى مصمحة األمبلؾ كالثركات التي تؤكؿ إلى الدكلة بعد مكت أصحابيا أك :بيت المالجي 3

استبعادىـ أك فقدانيـ، باإلضافة الى قيامو ببعض العماؿ الخيرية كتكزيع الصدقات عمى المستحقيف كالتكفؿ بدفف الفقراء 
 :نظرلمزيد مف المعمكمات ا. المعدميف، يعيف بيت المالجي مف طرؼ الدام مباشرة

Baron de saint Denys, Considération sur la régence d’Alger, Delaumary Libraire, Paris, 1831, 
p57. 

 مكظؼ سامي يراقب النشاط البحرم كيشرؼ عمى أعماؿ الترسانة البحرية كبنظر في تكزيع الغنائـ، :وكيل الحرج  4
 .كيتصؿ في بعض األحياف بقناصؿ كمبعكثي الدكؿ األكربية

 ارتقى إلى مرتبة المكظفيف الكبار بعد أف أصبح يدير أمبلؾ البايمؾ كيرعى مكاشي الدكلة، كيتصؿ بفرساف : خوجة الخيل5
المخزف كبالعشائر الحميفة أك المقيمة في أراضي البايمؾ بمناطؽ دار السمطاف كالتيطرم لمحصكؿ عمى المكاد الغذائية 
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 لقد حبس حسيف الخزناجي بدار اإلمارة جميع الجنة بفحص تبلكمي في      
ـ، كما حبس حسيف بيت المالجي جميع الدار قرب المارستاف في 1761/ىػ1175
ـ، كحبس أحمد ككيؿ الحرج بف محمد التركي الدار بحكانيت سيدم عبد اهلل 1799/ىػ1214
 .1ـ1740/ىػ1153في 

      كمّما يبلحظ أّف ىؤالء المكظفكف الكبار يشرفكف بحكـ مياميـ كصبلحياتيـ عمى 
جماعات أخرل مف المكظفيف الصغار أك المكظفكف العاديكف الذم أحصرت أعماليـ في 
القياـ ببعض الخدمات العامة ذات الطابع االجتماعي، كاالقتصادم كالتي أصبحت بمركر 

. 2الكقت تؤدم حسب تقاليد كعادات متكارثة
 
 

 

 : إسيام الّنساء -
     لقد سجمت العديد مف أسماء الّنساء المكاتي أكقفف أمبلكيف ألغراض عديدة كخاصة في 

 .مجاؿ األكقاؼ، كأكقاؼ األضرحة كالزكايا كبشكؿ خاص أكقاؼ الحرميف الشريفيف
كما أسيمت المرأة في مؤسسات عديدة أخرل كالجامع األعظـ، كفي مختمؼ المؤسسات       

 . 3الدينية كالثقافية
  يمكف أف نستشيد بما أكقفتو السيدة دكمة بنت أحمد  مف أكاني نحاسية حسب ما كرد

حبكس عمى " في الكثيقة، كىك غطاء طبؽ مف الّنحاس األصفر عميو كتابة محزكزة نصيا 
 . (1الصورة )" .سيدم عبد الّرحماف الثعالبي 

                                                                                                                                                                                              

، ناصر الديف سعيدكني انظر أيضاك. الضركرية لتمكيف المكظفيف األتراؾ كالفرؽ العسكرية المعسكرة في مدينة الجزائر
 .17ص، 1984، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، 4، جالجزائر في التاريخكميدم بكعبدلي، 

ياسيف بكدريعة ، المرجع السابؽ،  :انظر أيضاالمعمكمات كلمزٌد من . 97، كثيقة رقـ 28/1 سمسمة المحاكـ الشرعية، العمبة 5
 .89ص

2
 .18ناصر الديف سعيدكني كميدم بكعبدلي، المرجع السابؽ ، ص 
، مجمة التاريخية المغاربية، " إسياـ المرأة في األكقاؼ في مجتمع مدينة الجزائر خبلؿ العيد العثماني" عائشة غطاس،   3

 .95، 94ياسيف بكدريعة، المرجع السابؽ، ص: وانظر أيضا، 123-121، ص1997، 86العدد، 
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 .II.Mi.1317: الفترة العثمانية بمدينة الجزائر، رقـ الجرد/  سـ 14.5:  سـ، إ21.5:ؽ

 طبق من الّنحاس، المحفوظ –حبوس عمى زاوية سيدي عبد الرحمن الثعالبي / 01صكرة
. في المتحف الوطني لآلثار القديمة

 
 .كىذا عقد تحبيس خاص بالسيدة دكمة بنت أحمد عمى زاكية سيدم عبد الرحمف الثعالبي

 50، وثيقة رقم 14عمبة رقم 
د.األرشيف الوطني، وثائق المحاكم الشرعية:  المصدر  
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:قراءة عقد التحبيس  

الحمد هلل حضرت بمحضر شييديو كبالمحكمة المالكية مف بمد الجزاير المحمية باهلل تعالى أماـ 
قاضييا الشيخ اإلماـ اليماـ العالـ العبلمة القدكة الفيامة المدرس المحقؽ المدقؽ المسمي نفسو فيو 

 كسدده الكلية دكمة بنت أحمد كأشيدىما عمى نفسيا أنيا حبست {كذا{معمما بو أحسف اهلل إليو كىك 
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ككقفت هلل تعالى جميع قزانيا مف النحاس عمى ضريح الكلي الصالح سيدم عبد الرحمف الثعالبي 
ياكـ ببركاتو كبركة أمثالو أميف ينتفع بو عند ضريح الكلي الصالح  رضي اهلل عنو، كنفعنا كا 

المذككر مف طبخ كالنظر لو فيو مف حكز كاستغبلؿ إلى أف يرث اهلل القزاف المذككر إف احتاج 
لئلصبلح مف تقزنير كترقيع كغير ذلؾ مف كراء جمسة حانكتيا الكاينةبكشاكة كما ىك مبيف كمسطر 
في رسـ جمسة الحانكت المذككرة حسبما ذلؾ كمو بشيادة شييديو البياف التاـ كشيد عمى مف ذكر 

بتاريخ أكاخر محـر الحراـ فاتح شيكر عاـ أحد كأربعيف ...بما ذكر عمى نحك ما بيف فيو كسطر
 .كمائتيف كألؼ

كانت األكقاؼ في الجزائر العثمانية تتكزع عمى عدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني،  ك
 كىذا بياف بأىـ المؤسسات التي كانت تنظـ العمؿ الكقفي في كضع إدارم خاص،ليا ك

 :الجزائر العثمانية
  الحرمين الشريفينمؤسسة :

مف حيث نشأتيا تعد أقدـ المؤسسات الكقفية فيي تعكد إلى ما قبؿ العيد العثماني، 
كتؤكؿ أمكاؿ أكقافيا إلى فقراء مكة كالمدينة، فتكجو تارة برا مع قافمة الحجاج، كتارة بحرا إلى 

 ،1الككالة الجزائرية باإلسكندرية في سفف إسبلمية أك نصرانية، كمنيا إلى الحرميف الشريفيف
استمدت أىميتيا مف كقد حظيت مؤسسة الحرميف بأغمبية األكقاؼ في مدينة الجزائر، حيث 

المكانة السامية التي كانت تحتميا األماكف المقدسة في نفكس الجزائرييف، الذيف أكقفكا عمييا 
كثيرا مف ممتمكاتيـ، مما جعميا في طميعة المؤسسات الخيرية مف حيث عدد األمبلؾ التي 
تعكد إلييا أك األعماؿ الخيرية التي تقـك بيا، فيي تقدـ اإلعانات ألىالي الحرميف الشريفيف 
المقيميف بالجزائر أك الماريف بيا، كتتكفؿ بإرساؿ حصة مف مداخيميا إلى فقراء الحرميف في 

 مساجد  مف مطمع كؿ سنتيف، ككذلؾ كاف يككؿ إلييا حفظ األمانات كاإلنفاؽ عمى ثبلثة
 ثبلثة أرباع األكقاؼ، كىذا ما تثبتو بعض قرابةمدينة الجزائر، حيث كانت تشرؼ عمى 

تؤكد بأف أكقاؼ مؤسسة كالتقارير الفرنسية التي تعكد إلى السنكات األكلى لبلحتبلؿ، 
الحرميف كانت تستحكذ عمى الشطر األكبر مف األكقاؼ خارج مدينة الجزائر كخارجيا، فمف 

                                                             
1

 163محمد البشير الياشمي مغمي ، المرجع سابؽ ، ص 
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 1373مف أف أكقاؼ الحرميف كانت تقدر بػ " Genty de bussy"ىذه التقارير ما أكرده 
 فقد Valiardأما قنصؿ فرنسا .  ضيعة يشرؼ عمييا مباشرة ككبلء الحرميف70ممكا منيا 

1ذكر أف كؿ بيكت الجزائر كما يحيط بيا مف أراضي فتعكد ألحباس الحرميف
. 

  أوقاف الجامع األعظممؤسسة: 

كىي مف حيث كثرة عددىا ككفرة مردكدىا تحتؿ الدرجة الثانية بعد أكقاؼ الحرميف 
كلعؿ ىذا يعكد أساسا إلى الدكر الذم كاف يمعبو الجامع األعظـ في الحياة الثقافية 

كانت تشتمؿ ك ، كقفا550تناىز بمدينة الجزائر كقاؼ ىذه األكاالجتماعية الدينية، كلقد كانت 
عمى المنازؿ كالحكانيت كالضيعات كغيرىا، كيعكد التصرؼ فييا لممفتي المالكي الذم يككؿ 

 عمى قككانت تصرؼ عكائد، أمر تسيير شؤكنيا إلى الككيؿ العاـ الذم يعاضده ككيبلف
  .2األئمة كالمدرسيف كالمؤذنيف كالقيميف إضافة إلى أعماؿ الصيانة كسير الخدمات

  الحنفيةأوقاف سبل الخيراتمؤسسة : 
شعباف  ىذه المؤسسة الكقفية ذات الطابع الخيرم كانت خاصة باألحناؼ أسسيا 

ـ ، كاتجو نشاطيا إلى المشاريع الخيرية العامة كإصبلح الطرقات 1590/ىػ999خكجة سنة 
عانة المنككبيف، كذكم العاىات كتشييد المساجد كالمعاىد العممية كشراء  كمد قنكات الرم كا 

 مكمفة بإدارة كصيانة أمبلؾ ثمانية مساجد حنفية الكتب ككقفيا عمى طمبة العمـ كأىمو، ككانت
 إدارة منظمة تضـ أحد عشر عضكا بينيـ إلى، كيرجع تسييرىا "الجامع الجديد " أىميا 
ناظر أك ككيؿ أكقاؼ المؤسسة ككاتب ينظـ عقكد المؤسسة،  ، ك مستشاريف منتخبيفمثماف
 كاف مكمفا بالسير (مستخدـ) الككيؿ كالكاتب مف أىؿ العمـ، كيضاؼ إلييـ شاكش ككفكم

يقرؤكف القرآف بجكار - قراء-  طبلب 08عمى أبنية ىذه المؤسسة كتسييؿ عمؿ كراحة 
.  المؤسسة

                                                             
1

، 1997 ديسمبر 7-6، ندكة الكقؼ اإلسبلمي، الوقف وتنمية المدن من التراث إلى التحديثمصطفى أحمد بف حمكش،  
  .2، 1جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العيف، ص 

 90مرجع سابؽ، صاؿناصر الديف سعيدكني،  2



31 

 

 حانكتا 92كأّما أمبلكيا فقد كانت تقدر بثبلثة أرباع األكقاؼ العامة، كقد تـ إحصاء 
يعكد لمؤسسة سبؿ الخيرات، ثمانية منيا كانت مستغمة مف قبؿ الييكد، كىذه إشارة لسماحة 

  رياال، يضاؼ 4455اإلسبلـ كعدالتو بيف مكاطنيو، كغمتيا السنكية االجمالية قدرت بنحك 
 رياال، كحماميف غمتيا 156إلى ذلؾ أنو كاف ليا أربعة مخازف ممحقة بالفنادؽ غمتيا السنكية 

 . 1 رياال165السنكية 
 أوقاف مؤسسة بيت المال: 

تعتبر مؤسسة بيت الماؿ مف التقاليد العريقة لئلدارة اإلسبلمية بالجزائر في العيد 
يتامى كالفقراء كاألسرل، كتتصرؼ في اؿ تتكلى إعانة أبناء السبيؿ كحيث كانتالعثماني 

الغنائـ التي تعكد لمدكلة، كما تيتـ بشؤكف الخراج كشراء العتاد، كتشرؼ عمى إقامة المرافؽ 
تتكلى كالعامة مف طرؽ كجسكر كتشييد أماكف العبادة، كما كانت تيتـ باألمبلؾ الشاغرة، 

تقـك ببعض األعماؿ الخيرية مثؿ كتصفية التركات كتحافظ عمى ثركات الغائبيف كأمبلكيـ، 
. دفف المكتى مف الفقراء كأبناء السبيؿ

كاف يشرؼ عمى ىذه الييئة الخيرية مكظؼ ساـ يعرؼ بالمالجي يساعده قاض قد ك
يمقب بالككيؿ، كيتكلى شؤكف التسجيؿ فييا مكثقاف يعرفاف بالعدكؿ، كنظرا ألىمية ىذه 

  .2تيا المؤسسة فإف المشرؼ عمييا يتمتع بصبلحيات متزايدة كاستقبلؿ في إدار

 
  يينأوقاف األندلسمؤسسة: 

       يعتبر العنصر األندلسي مف أكثر العناصر الكافدة إلى الجزائر، نظرا لتعرضيـ 
لبلضطياد عمى يد األسباف، فمجأ ىؤالء إلى الضفة األخرل مف البحر ىركبا مف المطاردة 

 .كعممية التفتيش

                                                             
1

أكقاؼ مؤسسة سبؿ الخيرات مف خبلؿ المساجد : حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشرعقيؿ نمير،  
  .163الكقؼ في الجزائر أثناء القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر،ص: ، أبحاث الندكة العممية حكؿالحنفية

2
 .95مرجع سابؽ، صاؿناصر الديف سعيدكني،  
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سكانيـ متصرفة      كلقد رحبت الدكلة العثمانية بيذه الفئة كعممت عمى استقباؿ البلجئيف كا 
 .مف منطمؽ ديني كدكرىا في حماية اإلسبلـ

كقد اختص األندلسيكف في تشييد المباني كالزراعة كالرم كالحرؼ التقميدية خاصة فيما يخص 
 .1النسيج كتحديدا التطريز

 قامت ىذه المؤسسة الكقفية بعد محنة األندلسييف الذيف نزحكا إلى المغرب العربي كاستقركا  
في المدف الساحمية كساىمكا في الحرب ضد اإلسباف ، كترجع أكلى عقكد ىذه المؤسسة 

فقد كاف أغنياء . ـ1572/ىػ980إلى سنة " ''Devoulxحسب المؤرخ الفرنسي دكفكا  
 .الجالية األندلسية يكقفكف األمبلؾ عمى إخكانيـ البلجئيف الفاريف مف جحيـ األندلس

كقد تعززت ىذه المؤسسة بتأسيس مركب ثقافي كتعميمي كديني سمي بزاكية األندلسييف، ثـ 
 .2ـ 1837 في عاـ408072تكاثرت مشاريعيـ الخيرية حتى بمغت بالفرنؾ الذىبي 

" تحبيس :        كقد اىتمت ىذه الجماعة لحرفة الخياطة كالتطريز، فعمى سبيؿ المثاؿ
محمد " آمنة بنت أسطا " ، كما حبست " الحاج أحمد الخياط الشريؼ ابف يحي األندلسي 

 .3(باب عزكف)الخياط األندلسي، جميع الدار الكاينة بحكمة الخضاريف 

 وقاف الزوايا واألولياء واألشرافأ :
تعكد أحباس ىذه المؤسسات المستقمة عف بعضيا إلى أضرحة األكلياء الصالحيف 

كاألشراؼ كالمدارس التي أسسكىا في حياتيـ، كتتمثؿ ميمة ىذه األحباس في تسديد التكاليؼ 
  كفكائدىا تعكد عمى فقراء األشراؼ كأكقاؼ بيت الماؿ،الجارية لممؤسسة التعميمية أك الدينية،

كانت كثيرة في مختمؼ المدف كخاصة منيا مدينة الجزائر، فكانت تقدـ ليا اليدايا كقد 
كأشير ىذه المؤسسات تمؾ . كاليبات كتحبس عمييا األمبلؾ فتككنت بذلؾ لكؿ منيا ممكية

 عقارا، كقدرت 72التي ترجع إلى ضريح سيدم عبد الرحماف الثعالبي كالتي بمغت أحباسيا 
  .4ـ 1937 فرنؾ فرنسي عاـ 6000مداخيميا بػػػػ 

                                                             
  .14 مصطفى بن حموش، المرجع السابق، ص1
2

 .164محمد البشير الياشمي مغمي ، المرجع سابؽ ، ص 
.100 ياسيف بكدريعة، المرجع السابؽ، ص 3 

4
  .06مصطفى أحمد بف حمكش، المرجع السابؽ، ص  
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 الطرق والعيون والسواقي :أوقاف المرافق العامة: 
تسميتيا بالمؤسسة غير الدينية نظرا لدكرىا التقني في  يصر كثير مف المؤرخيف عمى

مدينة الجزائر غير أف نشأتيا كانت بدكافع دينية كالرغبة في الثكاب الجزيؿ بإركاء عابرم 
السبيؿ كرعايتيـ، كقد جرل العرؼ عمى ذلؾ حتى سميت العيكف المكجكدة في االماكف 

 .، كال يزاؿ ىذا المصطمح يستعمؿ حتى اليـك لمداللة عمى المنافع العامة"السبيؿ" العامة بػ 
أكقفت عدة أمبلؾ داخؿ مدينة الجزائر كخارجيا لئلنفاؽ عمى المرافؽ العامة كقد 

نية، ككؿ ىذه المرافؽ كانت تحظى بالعديد مف األكقاؼ ؼكالطرقات كالحنايا كالسكاقي كاأل
.  1كيقـك عمييا ككبلء كشكاش يعرفكف بأمناء الطرؽ كالعيكف كالسكاقي

 الجند والثكناتأوقاف: مؤسسة األوجاق : 

لقد كاف لكؿ مف الثكنات السبع المكجكدة في المدينة أكقافيا الخاصة بيا التي ترجع  
 رجؿ لمغرؼ 300 ك200مداخيميا إلى العسكر المقيـ في غرفيا التي كانت تأكم ما بيف 

كيعكد أصؿ ىذه األكقاؼ  إلى الجنكد الذيف .  لمغرؼ الكبيرة600 ك400الصغيرة كمابيف 
 أىمية العقار المكقكؼ بأىمية االرتقاء في الرتبة أك تترقكا في رتبيـ العسكرية، حيث ارتبط

المنصب اإلدارم الذم يحكزه الكاقؼ، كلكف الجند يحصمكف عمى أجكرىـ مف الباشا فقد 
كانت مداخيؿ األكقاؼ تصرؼ في أشياء ترفييية مثؿ اليدايا التي  يقدميا ككيؿ الكقؼ 

لجنكد الغرؼ الكقفية، ىؤالء الككبلء يتـ تعيينيـ مف قبؿ مقيمي الغرؼ كدكف تدخؿ السمطات 
المحمية مما  يكحي بديمقراطية القرار في مؤسسة أكقاؼ األكجاؽ كاستقبلليتيا عف السمطة 

 2المحمية
. 

كلكي نأخذ فكرة كاضحة عف مختمؼ أكقاؼ المؤسسات الكقفية كنتعرؼ عمى مدل 
 :أىمية نفقاتيا كالفكائد التي تكفرىا نثبت الجدكؿ التالي

                                                             
1

  100مرجع سابؽ، صاؿناصر الديف سعيدكني،  
2

  .07مصطفى أحمد بف حمكش، المرجع السابؽ، ص  
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  مصاريف أوقاف بعض المؤسسات الوقفية حسب تقرير المدير المالي لئلدارة : 01الجدول
 .1 مقدًرا بالفرنكات30/09/1842بالجزائر بتاريخ  الفرنسية

 
 أوقاف أىل األندلس أوقاف سبل الخيراتأوقاف الحرمين الشريفين السنة 

1836 105701,15 9750,40 - 

1837 109895,99 13341,27 3870,80 

1838 109937,25 13903,70 3978 

1839 143068,62 12192,709 4141,24 

1840 166495,25 12712 3384,20 

1841 177268,91 10615,55 2775,20 

 18734,20 72515,61 812367,17المجموع 

  عدد األوقاف في الجزائر كما وردت في تقرير مدير المالية : 02الجدول"Blondel " المؤرخ في
      م1842نوفمبر  30

المجموع األوقاف المختصة بالمصالح العامة األوقاف المثمرة مكان الوقف 

 1798 34 1764الجزائر 

 75 15 60عنابة 

 132 23 109وىران 

 1692 416 1276قسنطينة 

 3697 488 3209المجموع 

:  المساجد والزوايا.2.3

                                                             

   
 .10، ص1981فيفرم / ، جانفي89،90، العدد مجمة األصالة ،كزارة الشؤكف الدينية1
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 :المساجد. 1.2.3
: منيا  أخذت تسميات متعددة،خبلؿ العيد العثمانيإّف الجكامع كالمساجد  

التكزيع الحرفي لعب دكرا في تسمية المساجد حيث أخذ الكثير منيا أسماء الحرفييف  -
 .الخياطيف كالشماعيف كالحمفاكييف كالكبابطية كالشكاش الذيف يرتادكنيا كذلؾ مثؿ مساجد

أّما العدد األكبر مف المساجد فقد أخذت أسماء أشخاص يغمب الظف عمييـ أنيـ فقياء  -
كأئمة كرجاؿ صالحكف كنساء صالحات أك المؤسسكف ليا مثؿ مساجد سيدم عبد اهلل ك 

بتشيف كعبدم باشا كالقائد صفر  السيدة كعبد الرحيـ كالمرابطة كبف عمي كعمي
 .كميزكمكرطك كغيرىـ

تسميات لممساجد بحسب مكقعيا المتميز في المدينة كأف تككف  كيأتي في الدرجة الثالثة -
عند منحدر حاد أك عند سكر المدينة أك بقرب بكابة مف  بقرب عيف ماء مشيكرة أك

نجد مساجد قاع السكر كالبراني، الحّمامات كباب الدزيرة  بكابات المدينة، كمف أمثمة ذلؾ
.... كالّرحبة القديمة كالعيف الحمراء كعيف العطش كالباب الجديد كالقصبة كباب السكؽ

  .1إلخ
 
 
 

 تعريف المسجد لغة :
إّف التحديد المغكم لمكممة ىك مف فعؿ سجد خضع كانحنى إلى األرض، كسجد يسجد 

. 3 كالمسجد بكسر الميـ ىي الحصير الصغير،2سجكدا أم كضع جبيتو عمى األرض

                                                             

 .20،21ص................ مصطفى بف حمكش، مساجد مدينة الجزائر   1
2
 .167- 165، ص1994، تحقيؽ عمي يسرم، دار الفكر، بيركت، ، تاج العروسمحب الديف مرتضي الزبيدم    
 .137، ص1808، القاىرة، 1، جكتاب التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيو  أبك الحسف بف عبد اهلل العسكرم، 3
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أّما ابف المنظكر، فيقكؿ، بأف فعؿ سجد بمعنى خضع، كمنو سجكد الصبلة، كال خضكع 
 .1أعظـ منو

 تعريف المسجد شرعا :
". جعمت لي األرض مسجدا "      ىك كؿ مكضع مف األرض، لقكلو صمى اهلل عميو كسّمـ 

" كلّما كاف السجكد أشرؼ أفعاؿ الصبلة لقرب العبد مف ربو، لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 
كلـ يقكلكا " مسجد " اشتؽ اسـ المكاف منو فقيؿ  2" فأقرب ما يككف العبد مف رّبو كىك ساجد 

 .3"مركع "
كالمسجد جمعو مساجد كىك عمكما كؿ مكاف يسجد كيتعبد فيو اإلنساف، كاحدا تقاـ 
فيو الصمكات الخمسة فقط كيدعى بالمسجد، بينما اآلخر تقاـ فيو الصمكات الخمس كصبلة 

 .4الجمعة كاألعياد كيسمى بالمسجد الجامع أك الجامع

 المساجد المندثرة: 
يبدك أف المسجد تأسس عمى يد الرايس مامي كىك أحد غزاة البحر : جامع سٌدي الهدي-    

المشاىير، ككاف يطمؽ عميو في بعض الكثائؽ العربية اسـ الجامع األعظـ مما يدؿ عمى 
أنيا تعكد إلى مسجد  (دكفك) كيحتفظ المتحؼ الكطني لآلثار القديمة بمكحة، يعتقد 5فخامتو،

نسبة إلى فقيو يدعى سيدم محمد بف حيز " مسجد سيدم حزب اهلل" كاف يسمى في األصؿ 
" اهلل، ككصؼ أنو كاف يقع في حكمة تيبرغكثيف، بالقرب مف سكؽ الكتاف، ثـ حمؿ اسـ 

-ىػ12، نسبة إلى الككيؿ الذم كاف يدير شؤكف المسجد، كفي القرف "مسجد سيدم اليدم
ـ كاف اسـ سيدم اليادم معركفا في األكساط العممية، كقد استكلت عمى ىذا المسجد 18

اإلدارة العسكرية، بعد أف قضت حاجتيا منو سممتو ليككف مدرسة أىمية، كىي إحدل 
                                                             

 .188، 187، ص1900، بكالؽ، 18، ط4، ج لسان العرب ابف منظكر،  1
 .293، ص2000، بيركت، 3، جشرح مسمم  محي الديف النككم،  2
 .13، ص1995الشيخ أبك الكفا مصطفى المراغي، القاىرة،  : ، تحقيؽإعبلم الساجد بأحكام المساجد  الزركشي،  3
بف بمة : لمزيد مف المعمكمات، انظر. 381، ص1988، بيركت، 1، طموسوعة العمارة اإلسبلمية عبد الّرحيـ غالب،  4

المنشآت الدينية بالجزائر خبلؿ العيد العثماني، رسالة الدكتكراه في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، خيرة، 
 .32،33، ص2007/2008

  .51مرجع  السابق، صالسعد هللا أبو القاسم،   5
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، ثـ ىدـ ىذا المسجد عمى يد الفرنسييف سنة  (فرنسية- عربية )المدارس التي كانكا يسمكنيا 
 (.02صورة). 1 (شارع بكزرينة حاليا) 56، ككاف مكقعو عمى شارع اللير1855

 

 المحفوظة فً المتحف الوطنً لآلثار القدٌمة الكتابة التأسٌسٌة لجامع سٌدي الهدي/ 02صورة 

 1984رشٌد بوروٌبة : عن

يعكد بناء المسجد حسب المكحة التأسيسية إلى العشر األكائؿ مف : جامع خير الدين -
 ـ مف طرؼ خير الديف، 1520 أفريؿ سنة 28 ىػ  المكافقة ؿ 926جمادل األكلى سنة 

يقع قريبا مف مدخؿ قصر الجنينة، ككاف يشكؿ جزاء مف كاجية قصر البشكات القديـ، ثـ 
أصبح جزءا مف كاجية ساحة الحككمة، كأخيرا ىدـ ىك كالقصر في نفس الكقت أثناء 

لـ يبؽ مف الجامع . 2كبعد ىدمو بنيت في مكانو مجمكعة مف المنازؿ. االحتبلؿ الفرنسي
 (03صورة) .إاّل الكتابة التأسيسية المحفكظة في المتحؼ الكطني لآلثار القديمة

                                                             
مذكرة الماجستير في اآلثار كىيبة خميؿ، أطمس المعالـ الدينية لمدينة الجزائر خبلؿ العيد اإلسبلمي، معيد اآلثار،  1

  .211، ص 2008/2009 جامعة المجزائر اإلسبلمية ،

Aumérat (M), la propriété urbain à Alger, IN Revue Africaine, volume 41, 1897, p327.            2 
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 .الكتابة التأسٌسٌة لمسجد خٌر الدٌن المحفوظة فً المتحف الوطنً لآلثار القدٌمة / 03صورة 

 

ىك مسجد عتيؽ بمدينة الجزائر، ، بناه أندلسي اسمو مصطفى بف  :مسجد عبر الّرحيم -
ىّدـ المسجد .  ـ1678/  ىػ 1089محمد األندلسي، المدعك ابف كركمية، سنة 

 . 1ـ1850/ ىػ 1267سنة
 .لـ يبؽ مف المسجد إاّل الكتابة التأسيسية المحفكظة في المتحؼ الكطني لآلثار القديمة

 (04صورة)

 
 .الكتابة التأسيسية لمسجد عبد الّرحيم المحفوظة في المتحف الوطني لآلثار القديمة / 04صورة 

 . ـ1694 – 1693/  ىػ 1105بناه الدام الحاج شعباف خكجة سنة  :جامع باب الدزيرة -
ـ لرداءة حالتو  1834/ ىػ 1250حّكؿ المسجد إلى ثكنة لسبلح اليندسة، ثـ ىّدـ سنة 

/  ىػ 1250 سبتمبر سنة26التي باعتو بتاريخ  (الدكماف)فأعطي إلدارة أمبلؾ الدكلة 

                                                             
1  Berbrugger (G.),Bibliothèque, Musée d’Alger, livret explicatif des collections diverses de   

ces  deux établissements, Alger, 1860, p.139 
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 (الدار الفرنسية)  المسماة 36ـ ، كأدمجكه في المنازؿ المجاكرة لو، ال سيما الدار رقـ 1834
لـ يبؽ مف المسجد إاّل الكتابة التأسيسية المحفكظة في المتحؼ .  1مف شارع القناصؿ

 (05صورة) .الكطني لآلثار القديمة

 
 .الكتابة التأسيسية لمسجد باب الدزيرة المحفوظة في المتحف الوطني لآلثار القديمة / 05صورة    

حسب الّمكحة التذكارية المحفكظة باّلمتحؼ الكطني لآلثار القديمة، فقد  :مسجد عمي باشا -
 . ـ1759 -  1758/   ىػ 1172جّدد المسجد مف طرؼ عمي باشا سنة 

  2كيذكر دكفكا أف المسجد أصبح بيد سبلح اليندسة كجزء مف الثكنة اإلنكشارية القديمة
 ـ إستكلى عميو الكارديناؿ الفيجرم كحّكلو إلى مقر 1870/ ىػ 1287  كفي سنة 

 لـ يبؽ مف المسجد إاّل الكتابة .3كلـ يعد لو أم أثر لمحمقة الدراسية، ثـّ ىّدـ المسجد
 (06صورة) .التأسيسية المحفكظة في المتحؼ الكطني لآلثار القديمة

                                                             
1   Aumerat (M.) « La propriété urbaine à Alger", IN Revue Africaine, 1898,   p.184 .               

                                      

    2                                            Devoulx (A.),Les édifices religieux de l’ancien ……….. P.225 .   
 .52   أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص3
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. الكتابة التأسٌسٌة األولى لمسجد علً باشا المحفوظة فً المتحف الوطنً لآلثار القدٌمة / 06صورة 

 

 كاف يقع فكؽ حديقة مارينقك، يرجع إلى القرف الحادم عشر :مسجد سيدي السعدي -
السابع عشر الميبلدم، كفيو ضريح سيدم السعدم الذم كاف مرابطا يقدسو السكاف، /اليجرم

 جعمتو مخزنا لمباركد، 1847عطمت السمطات الفرنسية ىذا المسجد منذ االحتبلؿ، ثّـ في سنة 
 . لـ يعد لو أم أثر.1ـ1850ثّـ بعد ذلؾ حّكؿ إلى مصمحة الضرائب سنة 

كيعرؼ أيضا بجامع ابف كمخة، كاف يقع بيف شارع باب الكاد : جامع سيدي الرحبي -
كنكرفيؿ، يرجع تاريخ بنائو إلى القرف السادس عشر الميبلدم، عّطؿ عف غرضو، 
كسّممتو السمطات الفرنسية إلى الجيش فاستعممو لتخزيف المكاد الصيدلية، حيث كاف 

ـ بدعكل أّنو أصبح متداعيا 1840يعتبر المخزف المركزم لؤلدكية العسكرية، ثـّ ىدـ سنة 
  .2كآيبل لمسقكط

لـ تحتـر السمطات الفرنسية قداسة المرابط كال مشاعر المسمميف، : مسجد سيدي فميح -
ـ، عندئذ أعمنكا أّنو 1842 مخزنا، كاستمر عمى ذلؾ إلى سنة 1836فجعمتو منذ سنة 

 . 3أصبح ميجكرا كمتداعيا، فكقع الّتخمي عنو، كقد ىدـ كأدخمت مساحتو في أحد المنازؿ

                                                             
 .16 أبك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص 1
2  Devoulx (A), p.97. Op.Cit,p.62                                                                                                              
    
3  Devoulx (A), p.97. Op.Cit,p.80                                                                                                              
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ـ، استكلت عميو المصالح العسكرية الفرنسية منذ 1570يعكد إلى سنة : جامع القشاش -
ـ، فاستعممتو مراقد لمجنكد، ثـ حّكؿ إلى مستشفى مدنيا بضع سنكات، ثـّ أرجع إلى 1831

السمطات الفرنسية فرممتو ال ليرجع إلى المسمميف أك لكظيفتو الدينية، كلكف ليككف مخزنا 
 .1ـ1854 منذ سنة 28 مف شارع القناصؿ، ثـّ رقـ 31مركزيا لممستشفيات، كاف يحمؿ رقـ 

باسـ مسجد ستي مريـ، ككاف يقع عند الدخكؿ تحت  كيعرؼ أيضا :مسجد بن نٌقرو -
ـ، كقد تحكؿ ىذا المسجد 1660القبة الكبيرة لباب الكادم، كذكر كبليف أّف المسجد بني سنة 

منذ أكؿ أياـ االحتبلؿ إلى إدارة عسكرية، ثـ قامت بيدمو إدارة الطرؽ كالجسكر في سنة 
 .2ـ لككف جزء منو يقع عمى ممر الشارع العاـ1837
، القائد (أحد حكاـ الجزائر)بنى الحاج حسيف  :جامع الباشا الحاج حسٌن مٌزمورطو -

كقد تحكؿ ،  3ـ،1686-1685/ىػ1097االيطالي ميزكمكرطك الذم أسمـ، بني الجامع سنة 
 لبلدارة المدنية كبعدىا 1836المسجد إلى ممحؽ مستشفى عسكرم، ثـ عادت ممكيتو سنة 

 .4ىدـ لككنو يقع عمى مسار الشارع العاـ، كدامت مدة ىدمو ثمانية عشر شيرا

كاف يقع في ساحة الشيداء حاليا، كسمي بيذا االسـ نسبة المرأة  :مسجد السيدة      -  
ناسكة، كلـ يعثر عمى أم كثيقة تشير إلى تاريخ بنائو، كأقدـ كثيقة جاء فييا ذكره تعكد إلى 

أعيد بناؤه في القرف الثاني عشر اليجرم عمى يد الحاكـ محمد باشا سنة . ـ1564سنة 
، حيث ىدـ بالمطارؽ كالفؤكس 1830، ككاف دكفك حاضرا ليدمو سنة 5ـ1784/ىػ1198

بأيادم فرنسية، كذلؾ لضركرة تكسيع المجاؿ حكؿ قصر الدايات، الذم كاف في ساحة 
الشيداء قبؿ تحكيمو إلى الباب الجديد، ككاف التكسيع أحد األسباب، كلكف السبب الرئيسي 

ىك خكؼ الفرنسييف مف أف يتخذ المسممكف جامع السيدة مركزا ليـ كنقطة تجمع كمظاىرات، 

                                                             
1
  Devoulx (A), p.97. Op.Cit,p.85                                                                                                              

    
2
  Klein (H.),Op.Cit,p149                                                                                                                            

    

Devoulx (A), p.97. Op.Cit,p.94                                                                                                                3 

Devoulx (A), Op.Cit,p.21 - 34.                                                                                                                 4 
                                                                                                    

  

Devoulx (A), Les édifices religieu ………p152-153.                                                                5 
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كبعدىا ىدـ الجامع كالقبة الضخمة  ،1كىذا يدؿ عمى أىمية جامع السيدة مف الناحية المعنكية
) . ـ حيف أسقطكىا قطعة كاحدة باتجاه الشرؽ1832التابعة لو كبقيت المئذنة قائمة إلى سنة 

 ( 07صورة 

 

. Esquer (1930-1830): عن - (1830)جامع السٌدة عام / 07صورة 

 

 المساجد القائمة: 
 يقع الجامع الكبير في القصبة السفمى لشارع البحرية، بني في العيد :الجامع الكبير -

 .ـ1097/ ىػ490المرابطي عمى يد يكسؼ بف تاشفيف سنة 

 :عرف الجامع تغييرات عديدة بعد دخول االستعمار الفرنسي  

لقد كقعت لمجامع إىانة عظيمة مف طرؼ السمطات الفرنسية بنفي الكبابطي  -
كاالستيبلء عمى أكقاؼ الجامع إلي كانت ذك أىمية تأتي بعد أكقاؼ مكة كالمدينة، حيث 

 جكاف 04ضمت أكقافو إلى أمبلؾ الدكلة الفرنسية بقرار مف المارشاؿ بكجك الصادر في 
 .2ـ1843

                                                             

.14سعد هللا أبو القاسم، المرجع  السابق،  ص   1
  

2  Devoulx (A), Les édifices religieux de l’ancien Alger, typographie bastide, Alger                     
  1870,p.125. 
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 قامت مجمكعة مف فرقة اليندسة العسكرية التابعة لمجيش الفرنسي الذم كاف يحتؿ  -
 .1ـ1856مخابئ الجامع كدىاليزه، بزخرفة المئذنة بالزليج األزرؽ كاألبيض في سنة 

وأن الواجهة الرئٌسٌة على طول شارع باب الجزٌرة قد وضعها الفرنسٌون سنة     -

  واستعملوا األعمدة التً بقٌت بعد هدم مسجد السٌدة 1838
2

 (08صورة). 

 

 (فترة االستعمار الفرنسً)الواجهة الرئٌسٌة - الجامع الكبٌر / 08صورة 

ـ، ثـّ في سنة 1888كقد كاد الفرنسيكف ييدمكف الجامع الكبير مرتيف، مرة سنة  -
ـ، فأعد ميندسكىـ الخرائط، ككضعكا الخطة إلقامة فندؽ مكانو كطمس معالمو، 1905

 .كلكف المحاكلة فشمت كاهلل سمـ

ـ بنفسو إلى الجامع ككافؽ 1888سنة " لكيس تيرماف "      ففي المرة األكلى جاء الحاكـ 
عمماء السكء عمى المشركع كاستبداؿ الجامع بفندؽ كبناء جامع في مكاف آخر بعيد، كفي 

نفس الكقت حضر الجميكر، فاحتجكا كصرخكا فخشي الحاكـ مف غضب كردة فعؿ الشعب 
ـ، كالذم كاد ينفذ الخطة 1905سنة " شارؿ جكنار " فتراجع، كالمرة الثانية كانت في عيد 

                                                             
، ، منشكرات ألفا2011، في إطار تممساف عاصمة الثقافة اإلسبلمية المساجد التاريخية لمدينة الجزائر عائشة كردكف، 1

 .38، ص2011الجزائر، 
2                 Devoulx (A), p.97. Op.Cit,p.97.                                                                                             

                           , 
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القديمة، ثـّ كقع العدكؿ عنيا، كيرجع الفضؿ إلى إفشاؿ المشركع إلى حنكة األعياف كعمى 
 .1رأسيـ الحكيـ محمد بف العربي

  ٌقع جامع علً بتشٌن فً القصبة السفلى وبالتحدٌد فً الركن الشمالً :الجامع عمي بتشين

الشرقً للشارع الكبٌر الرابط بٌن باب عزون وباب الوادى وٌكّون زاوٌة التقاطع بٌن 

 . مكاجيا محطة الحافبلت بساحة الشيداءشارعً باب الوادى والقصبة،
بني الجامع عمى يد القائد البحار عمي بتشيف بعدما اعتنؽ االسبلـ كىك مف أصؿ إيطالي، 

 .ـ1622/ىػ1032كذلؾ في منتصؼ شير رجب مف عاـ 
 :عرف الجامع تغييرات عديدة بعد دخول االستعمار الفرنسي  
 .1830حّكؿ الجامع إلى صيدلية مركزية لمجيش الفرنسي سنة  -

 28 في Notre dame de victoire" سيدة اإلنتصارات" ثـّ حّكؿ إلى كاتدرائية  -
 .ـ، مع تيديـ جزء مف مئذنتو المربعة1842مارس 

، بعد تحكيؿ ىذا األخير 1843جمب إليو باب جامع كتشاكة المزخرؼ الجميؿ في سنة  -
 (10، 09صورة). إلى كنيس

 

 1830جامع علً بتشٌن سنة / 09الصورة 

 إٌسكار:                                                      عن

                                                             

Klein(H.), Op.Cit, p.150                                                                                                                             1  
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 جامع علً بتشٌن أثناء الفترة االستعمارٌة: 10الصورة

 يعد ىذا الجامع مف ركائع اليندسة المعمارية العثمانية، ككاف يطمؽ عميو :الجامع الجديد
 .ـ1660/ىػ1070اسـ الجامع الحنفي، بني مف طرؼ الحاج حبيب سنة 

ككاف بناء الجامع بطمب مف الجنكد األتراؾ الذيف شارككا في عممية البناء، كعمى نفقة جمعية سبؿ 
 .الخيرات التابعة لممذىب الحنفي

ـ، 1863خصصت الطكابؽ األرضية لمجيش في العيد الفرنسي، كذلؾ إلى غاية سنة  -
  .1تاريخ تأجيرىا لمخكاص

نزع السقؼ الخشبي الذم كاف يزيف بيت اإلماـ كىك اآلف محفكظ بالمتحؼ الكطني لآلثار  -
 .القديمة

م1846جلبت له الساعة من قصر الجنٌنة بعد الحرٌق الذي  أتلف هذا القصر سنة  -
2

 . 

غّير الفرنسيكف اسـ الجامع الجديد إلى جامع الصيد البحرم، كاستكلكا عمى أكقافو  -
، كغيركا مف الكاجية البحرية (سبؿ الخيرات الحنفية)الكثيرة التي كانت تشرؼ عمييا مؤسسة 

لمجامع تماما كغطي عف األنظار فأصبح عبارة عف دىاليز معتمدة حجبت عف الشمس، 

                                                             
1                                                                                                                      Klein (H.),Op.Cit,p.27.          

2
 .62، صعائشة كردكف، المرجع السابؽ 
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كاختفى بذلؾ المنظر البحرم الجميؿ الذم كاف المصدر األكؿ لرشاقة الجامع، كما أغمقكا 
 (11صورة). بابو الذم كاف يفتح نحك البحر لمد الطريؽ

 

 
 

  1850منظر من الخارج عام - الجامع الجديد / 11صورة 
 كبلين  :                                                                  عن

 يعتبر مسجد كتشاكة مف أشير المساجد بمدينة الجزائر ،كاف مكقعو في :جامع كتشاوة
العيد الركماني عبارة عف أحكاض لجمع مياه الشرب المتدفقة في السكاقي مف القصبة العميا 

لتمكيف سكاف المدينة التي كانت تنحصر في حي البحرية كما حكلو كالتي كانت تسمى 
، أّما في العيد العثماني فالجامع يقع في القصبة السفمى في شارع الديكاف،  آنذاؾ بإيككزيـك

. 1ساحة ابف باديس حاليا
السابع عشر الميبلدم  /     أجمع المؤرخكف أّف المسجد بني في القرف الحادم عشر اليجرم

ذكر أّف أقدـ الكثائؽ   Devoulx " دكفك"كال تكجد أم معمكمات عف إسـ المؤسس، إاّل أّف  
ـ، في عيد 1613-1612/ ىػ 1021التي ذكرت كأشارت إلى المسجد تعكد إلى سنة 

ـ ، كأّف المسجد كاف 1613-1611/ىػ1021-1019مصطفى ككسا الثالث الذم حكـ سنة 

                                                             
 .40،ص2007 سعد اهلل  فكزم، قصبة الجزائر، الذاكرة الحاضر كالخكاطر، الجزائر، 1
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مذككرا آنذاؾ، كلكف لـ يذكر معمكمات عنو، كشّيد مكانو مسجدا أنيقا مف طرؼ حسف باشا 
ـ عمى نمط مسجد السيدة الذم كاف يقابؿ قصر الجنينة في 1795-1794/ ىػ 1209سنة 

. األثرية  حسب الكتابة1(ساحة الشيداء حاليا)ساحة الحككمة 
:   عرف الجامع تغييرات عديدة بعد دخول االستعمار الفرنسي

فحّكلكا " Sainte Philipe" "سانت فيميب"كاتدرائية تحت اسـ  إلىحّكؿ الجامع كتشاكة  -
 (12صورة) .ـ1832سنة 2المنبر إلى قداس ككضعكا فيو تمثاؿ مريـ

. ـ1842 في سنة Marichal Valée" فالي " كضع الصميب عمى قمتو بأمر مف الماريشاؿ  -
 .صكرة

ـ، ككضعت في مسجد عمي بتشيف، 1843نزعت منو بكابتو الحميمة المزخرفة، سنة  -
 (13صورة) .كتكجد ىذه البكابة حاليا بالمتحؼ الكطني لآلثار القديمة

 
 منظر خارجي بعد تحويمو إلى كاتدرائية - جامع كتشاوة  /  12صورة 

  بتصرف –فويال :                                                                       عن
 

                                                             

Devoulx (A.),Les édifices religieu …………,p.164.                                                                                  
        

1                                                                                                                      

. 292ص، 1973 الجزائر، ،14 العدد ،مجمة األصالة صفحات مف تاريخ كتشاكة، ، الطاىر بكشكسشي 2 
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 الباب األصلً لجامع كتشاوة المحفوظ فً المتحف الوطنً لآلثار القدٌمة/ 13 الصورة

تظير مدينة الجزائر مف جية البحر عمى شكؿ مثمث، كعمى ارتفاع  :جامع البراني -
 ـ مف مستكل سطح البحر لمقصبة العميا يقع جامع البراني الذم يكاجو 118يقدر بػػػػػ 

 .القصبة مباشرة مف جية المدخؿ
    يمتد الجامع طكليا مف الغرب إلى الشرؽ، يحده مف الجية الغربية ك الجنكبية ثكنة 
 .عسكرية يفصؿ بينيما شارع محمد طالب، أمّا مف الجية الشرقية فيحده شارع النصر

 -  1817/  ىػ 1233    جّدد حسيف باشا آخر دايات الجزائر الجامع ككسعو  سنة 
 . ـ1818

 :  عرف الجامع تغييرات عديدة بعد دخول االستعمار الفرنسي
حّكلو جنكد اإلحتبلؿ إلى ثكنة عسكرية فرنسية كمرقدا يعبثكف فيو كيعربدكف مف عاـ  -

 .1ـ1839ـ إلى 1830

 

                                                             

Devoulx (A.), « Les édifices religieux de Lancien Alger» , Alger  IN Revue Africaine, Alger,     1      
1870, p.181.                                                                                                                                                      
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" ـ، كالتي حّكلتو الى كنيسة مسيحية سميت 1839 أفريؿ 03سّمـ لئلدارة الفرنسية في  -
 (14صورة). 1 مام مف السنة ذاتيا03 ابتداء مف Sainte Croix" الصميب المقدس 

  

 
 منظر خارجي لمجامع بعد تحويمو إلى كاتدرائية - الجامع البراني / 14صورة 

 فويال:                                                                            عن

 

نجد مكقع ىذا المسجد الجميؿ كالمميز ضمف : (جامع القصبة الداخمي)جامع الداي  -
الكحدات المعمارية لقمعة الجزائر، يحد المسجد مف الشرؽ مسجد الجيش كالمطابخ مف 

 .الشماؿ ك قصر اآلغا كحماـ الدام مف الغرب، كنادم الجيش كحماـ الجيش مف الجنكب
ـ مف طرؼ حسيف باشا آخر دايات 1819/  ىػ 1234بني جامع الدام في سنة 

 .الجزائر

                                                             

Klein (H.),Op.Cit,p.35                                                                                                       1 
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 :عرف الجامع تغييرات عديدة بعد دخول االستعمار الفرنسي  
حّكؿ الجامع إلى مستشفى عسكرم، ثـّ إلى متحؼ إستعمارم يحمؿ إسـ الماريشاؿ  -
 .(فرانشي ديسبرم)

 .(بالجانب الشمالي )ىّدمت السدة التي كانت مخصصة لصبلة الدام  -

خصص الطابؽ السفمي لصناعة المبلبس، كيسّمى دكاف المبلبس بعد أف كاف يمثؿ  -
 .مخازف القصر

 .1ـ1863حّكؿ الجامع إلى كرشات لصناعة األسمحة سنة  -

 يقع ىذا الجامع بالناحية الشمالية الشرقية أسفؿ :جامع سيدي لخضر بقسنطينة -
القصبة، كعمى ممر باب القنطرة في الحّي الذم سمي باسـ سيدم لخضر بالقرب مف رحبة 

 .الصكؼ
     كسمي الجامع بالجامع سيدم لخضر نسبة الى الكلي الصالح سيدم لخضر الذم كاف 

 .قّيما عمى الجامع طكاؿ فترة حياتو، كدفف خمؼ الجامع الذم سمي باسمو
ـ ، مف طرؼ حسف أبك حنؾ ابف كمياني حسيف حسب 1743/ ق1156بني الجامع سنة 

 ما كرد في كتابتيف أثريتيف
يقع ىذا الجامع في نياية شارع كراماف بساحة سكؽ : جامع سيدي الكتاني بقسنطينة -

 .ـ، مف طرؼ صالح بام1776/ ق1190كبني سنة . العصر
 يقع جامع البام بعنابة في كسط الساحة المعركفة اليـك باسـ :جامع الباي بعنابة -

 .ـ كىي تقع بدكرىا في قمب المدينة1956 أكت 19ساحة ساحة 
كلقد أطمؽ عمى ىذا الجامع اسـ الجامع البام نسبة الى الحاكـ صالح بام، كىك المؤسس 

 .2ـ1792سنة 

                                                             
1  Klein (H.),Op.Cit,p.24.                                                                                                                            

  .93، صعائشة كردكف، المرجع السابؽ: أنظرلمزيد مف المعمكمات،   
2

 .85- 78المرجع السابؽ، ص بن بلة خٌرة، 
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 يكجد ىذا الجامع قرب قصر األحمر الذم أسس في العصر :جامع الباشا بوىران -
ـ، كأصبح مقرا لحكـ 1331الكسيط مف طرؼ تجار البندقية، كجدده أبك الحسف المريني عاـ 

 .ـ كاتخذه محمد الكبير مركزا لحكمو بعد فتح كىراف1509اإلسباف منذ 
ـ مف طرؼ حاكـ الجزائر حسف باشا كىذا حسب ما تشير 1792أّسس جامع الباشا سنة 

 (15صورة) .إليو كتابة أثرية محفكظة بمتحؼ كىراف

 
 . مدينة وىران–جامع الباشا / 15صورة 

 
ـ مف طرؼ الحاج 1747/ ق1160 بني في شعباف سنة :الجامع الكبير بمعسكر -

عثماف الذم يعتبر البام الثالث كالعشريف في مجمكعة البايات الذيف حكمكا بايميؾ الغرب، 
ـ كتكفي بمدينة معسكر بعد حكـ داـ تسع سنكات كدفف 1747/ ق1160تكلى الحكـ سنة 

 .بنفس المدينة
مترا 300 يقع ىذا الجامع كسط مدينة معسكر كىك عمى بعد :جامع عين البيضاء -

 .مف السكر الشرقي ليا
      يعرؼ ىذا الجامع باسـ جامع عيف البيضاء بسبب كجكد عيف كانت مكجكدة أسفؿ 
السكر المذككر ككاف لكنيا يميؿ إلى األبيض، كلك تقتصر ىذه التسمية عمى الجامع فقط 

 .بالمنطقة، بؿ سمي الحي كمو باسـ ىذه العيف
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     كما يعرؼ المسجد بجامع البام محمد الكبير نسبة إلى بنيو، كعرؼ أيضا بجامع 
 .المبايعة نسبة إلى المبايعة الثانية ألىالي المنطقة لؤلمير عبد القادر فيو

ـ، ككاف مف أكؿ ما قاـ بو الفرنسيكف أثناء االحتبلؿ 1780/ ق1195     بني الجامع سنة 
ـ، كفي 1905ىك أّنيـ حّكلكا ىذا المسجد إلى مخزف لمعتاد العسكرم، كبقي كذلؾ حتى سنة 

 (16صورة). 1ـ1910ركاية أعيد فتحو لممسمميف سنة 
 

 
 معسكر –جامع عين البيضاء / 16صورة 

 

 :الزوايا. 2.2.3
  لغة واصطبلحا/ تعريف الزاوية .
  تعريف الزاوية لغة: 

زكايا مأخكذة مف فعؿ زكل كانزكل بمعنى ابتعد كانعزؿ، كسميت بذلؾ ألف  زاكية جمعيا      
الذيف فكركا في بنائيا أكؿ مرة مف المتصكفة كالمرابطيف، اختاركا االنزكاء بمكانيا كاالبتعاد 

                                                             
1
       Leclerc (Ch .), « Les inscriptions de Mascara » ; IN Revue Africaine,1860, Alger, p.42- 46. 

 .87، 86بف بمة خيرة، المرجع السابؽ، ص : كانظر أيضا
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عف صخب العمراف كضجيجو كبحثا عف اليدكء كالسككف، ألّنيما يساعداف عمى التأمؿ 
 . 1كالرياضة الركحية، كيناسباف جك الذكر كالعبادة

: كتكلدت ليا معاف كثيرة، نحاكؿ أف نتكقؼ عند بعض منيا      
 (زكيت الشيء جمعتو كقبضتو): قاؿ ابف منظكر في المساف : بمعنى الجمع كالقبض -

: كزكل الشيء يزكيو زيا)كىك المعنى الذم نص عميو الرازم أيضا في مختاره كمثؿ لو بقكلو 
 .2(جمعو كقبضو

احتازه، : كمف المجاز زكل الماؿ كغيره)قاؿ الزمخشرم في أساسو : بمعنى الحيازة -
 .3(كزكل الرجؿ الميراث عف كرثتو، عدؿ بو عنيـ

 .4(ىيأه في نفسو: زكل الكبلـ )يقكلكف في ىذا الشأف : بمعنى التييئة -

، كأيضا 5(زكل القـك بعضيـ إلى بعض تضامكا )مثمكا لو بقكليـ : بمعنى التضامف -
 .6(انزكل القـك بعضيـ إلى بعض إذا تدانكا كتضامكا)يقاؿ 

 

زكل عنو الّشر طكاه كصرفو )فيقكلكف في ىذا الشأف : بمعنى المنع كالصرؼ كالّرد  -
 .7(كمنعو إياه

كقد نصت عمى ىذا جؿ المعاجـ العربية، كىك المعنى المستعمؿ : بمعنى ركف البيت -
كزاكية البيت )في كتب الرياضيات كالحساب، فقد أشار الى ىذا المعنى ابف المنظكر بقكلو 

 .8(ركنو كالجمع الزكايا:

 تعريف الزاوية اصطبلحا/ 

                                                             
  184، ص2000 دار صادر، بيركت، 1، ط،7، ج،لساف العرب، محمد أبو الفضلابف منظكر،  1
، دار اليدل لمطباعة، 4، ضبط كتخريج كتعميؽ مصطفى البغا، ط،مختار الصحاح الرازم، اإلماـ فخر الديف الرازم، 2

  184،ص1990الجزائر،
.198ت،ص.عبد الرحيـ محمكد، دار المعرفة، بيركت، د: ، تحقيؽ، أساس الببلغة الزمخشرم، جار اهلل محمكد 3  

.312لكيس معمكؼ، المرجع السابؽ، ص  4  
. نفسو 5  

 . 85، ص1 ج،،، لسان العرب ابف منظكر 6
.86ابف المنظكر، المرجع السابؽ، ص 7  

.84 نفسو، ص 8  
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  ىي عبارة عف مؤسسات دينية كمراكز ثقافية كنكاد اجتماعية، كخبليا سياسية يتعمـ     
، كالمعارؼ، كيقيمكف  الّناس فييا مبادئ دينيـ، كتعاليـ شريعتيـ، كفييا يتمقكف مختمؼ العمـك

 .1العبلقات االجتماعية، كالعسكرية، كالسياسية
ُبط أك الخنقاكات، كىي منشآت مخصصة إلقامة المنقطعيف          كتعرؼ بالمشرؽ بالرُّ

. 2أّما في العيد العثماني فيطمؽ عمييا اسـ التكايا. لمعبادة كالمتصكفيف
مف أّنو "     كأطمقت كممة الزاكية عمى حمقة التدريس بالمساجد، كمف ذلؾ ما ذكره المقريزم 

رضي اهلل ) العتيؽ زكايا يدرس فييا الفقو، منيا زاكية اإلماـ الشافعي ككاف بمسجد عمر
الجامع األمكم ) ككذا ما أكرده ابف جبير في رحمتو مف أّنو كاف بالجامع المكـر .3(عنو

 .4عدة زكايا يتخذىا الطمبة لمنسخ كالدرس كىي مف جممة مرافؽ الطمبة (بدمشؽ
كيقصد بالزكايا في المغرب اإلسبلمي تمؾ األماكف المعدة خصيصا إلرفاؽ الكارديف       

طعاـ المحتاجيف مف القاصديف ، فيي مجمكعة مف البنايات ذات طابع ديني، مفتكحة 5كا 
األبكاب لمفقراء كالمساكيف كعابرم السبيؿ كالمسافريف، كلذلؾ فيي تضـ غرفا إليكاء 

المسافريف كالطمبة، باإلضافة إلى مسجد تقاـ بو الصبلة ك تشمؿ ضريح صاحب الطريقة أك 
 كليس شرطا أساسيا أف تتميز الزاكية ببساطة ،6مجمكعة األضرحة تضـ رفات أفراد عائمتو

عداـ زخرفتيا مثؿ ما كصفيا بعض األجانب، بؿ ىناؾ مف الزكايا ما تبير الناظر  بنائيا كا 
  .7مف حيث جماؿ عمارتيا كتنكعيا كثراء زخرفتيا كأناقتيا

                                                             

.64، ص1969، بيركت، 2، ج،1930 إلى 1900الحركة الوطنية الجزائرية  أبكالقاسـ سعد اهلل،  1  
، 1970، مطابع األىراـ التجارية،، القاىرة، تاريخيا، فنكنيا، كآثارىاالعمارة في العصر العثماني نجيب محمد مصطفى، 2

  .264ص
، مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر 2،ج،كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المقريزم تقي الديف أبك العباس، 3

  .223ت، ص.كالتكزيع، القاىرة،ب
.238، ص1988، سمسمة األنيس، دار مكفـ لمنشر، الجزائر،، الرحمة ابف جبير أبك الحسف محمد بف أحمد 4 

ماريا خيسكس  : ، دراسة كتحقيؽالمسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسنأبك عبد اهلل ابف مرزكؽ،  5
 . 431، ص1981محمكد بكعياد، الشركة الكطنية لمنشر كاإلشيار، الجزائر، : بيغيرا، تقديـ

  .27،28، ص (ت.د)الجزائر، /، دار الفكر، دمشؽزوايا العمم والقرآن بالجزائر محمد نسيب،  6
Devoulx A., Op.Cit, p.11.                                                                                                                                                 

7
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الزاكية ىي عبارة عف مكاف تجمع مف حكليا بيف عشريف كثبلثيف : " أّما دكنكفك فيقكؿ         
، كىي (كما ىي منتشرة في الصحراء الجزائرية)كأحيانا تشمؿ مدينة بكامميا، .....مسكنا 

. 1بناية مربعة الشكؿ تعمكىا قبة تبنى تكريما لممرابط، كقد تككف مأكل لممتصكفيف كالفقراء
ذا رجعنا إلى معنى الزاكية في الجزائر في العيد العثماني فنجد نكر الديف عبد القادر        كا 

الكبار كقد تككف الزاكية ممجأ  يعرفيا بأنيا أحيانا تدؿ عمى محؿ تمقى فيو دركس لمطمبة
، كقد اقترب 2لمطمبة  أك العمماء الغرباء حيث يجدكف فييا المأكل مجانا كما يحتاجكف إليو

الزكايا عبارة عف مجمعات : " ....يحي بكعزيز مف تعريؼ نكر الديف عبد القادر حيث قاؿ
مف البيكت كالمنازؿ مختمفة األشكاؿ كاألحجاـ كتشمؿ عمى بيكت لمصبلة كمساجد كغرؼ 
لتحفيظ القرآف الكريـ كتعميـ العمـك العربية، كأخرل لسكف الطمبة كالطيي الطعاـ، كتخزيف 

. 3..."المكاد الغدائية، كالعمؼ لمحيكانات
 بأّنيا عبارة عف محبلت فقيرة كقصيرة أبعادىا غير منتظمة Devoulx كقد كصفيا دكفك     
، تبيض بالجير كعادة ما تحمؿ اسـ مؤسسيا أك اسـ (أم شكميا اليندسي غير منتظـ)

الحكمة التي تقع فييا، أك اسـ الكلي الصالح الدفيف فييا أك اسـ الجماعة التي تنتمي إلييا 
. 4مثؿ زاكية األندلس كزاكية األشراؼ

: نشأة الزوايا وتطورىا .2
                                                             

كماؿ فيبللي، دار : ، ترجمةاإلخوان دراسة اثنولوجية حول الجماعات الدينية عند مسممي الجزائرايدكارد دكنكفك،   1
دكر الطرؽ الصكفية في منطقة األكراس " خنقكؽ اسماعيؿ،   :  أيضاانظر، ك26، ص2003اليدم عيف مميمة، الجزائر، 

، جامعة الحاج لخضر بباتنة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،  " (1844-1931)
 .78، ص2010،2011

 
2

،الجزائر، 2، طصفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورىا إلى انتياء العيد التركينكر الديف عبد القادر،  
      .161، ص2007

3
، 63، العدد،مجمة الثقافة، "أكضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خبلؿ القرنيف التاسع عشر كالعشريف " يحي بكعزيز،  

  .16،ص1981الجزائر،
Devoulx ( A.),  « Les édifices  religieux de l’ancien Alger »,IN Revue Africaine, Tome 6,          4  
1898 ;p.380.                                                                                                                                            
                                                                                       

أكقاؼ األضرحة كالزكايا بمدينة الجزائر كضكاحييا خبلؿ العيد العثماني مف خبلؿ المحاكـ "  ياسيف بكدريعة، :انظر أيضا
-2006، 2، جامعة الجزائر مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ الحديث، " الشرعية كسجبلت بيت الماؿ كالبايمؾ 

2007. 
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 كالمتصكفة في المصادر التاريخية، كبخاصة كتب المناقب، ءلقد ارتبط بذكر األكليا       
 كالرابطة كالزاكية مع أف الزاكية لـ تظير في تاريخ التصكؼ 1عدة منشآت تمثمت في الّرباط

. 2كمركز ديني كعممي إاّل بعد الرباط كالرابطة
دعت الضركرة بالعرب الفاتحيف بعد أف أشرفكا عمى سكاحؿ البحر المتكسط كالمحيط       

 بمجرد فتح ببلد الشاـ كمصر كشماؿ إفريقيا، قبؿ أف يككف ليـ أسطكؿ بحرم، ماألطمس
كقبؿ أف يتمكنكا مف إنشاء كسائؿ دفاع فكؽ الماء إلى أف يحمكا سكاحميـ مف البر فقط، كأف 
يركزكا كؿ دفاعيـ الساحمي عمى األرض اليابسة، لذا فقد بنيت المناظر كالمحارس كالربط 

عمى طكؿ السكاحؿ التي أشرفكا عمييا، حيث تقـك المناظر بمراقبة السفف المعادية قبؿ 
اقترابيا مف الساحؿ، كتعطي إشارة إيذانا بقدـك العدك كحمكؿ الخطر، كعف طريقيا تكجو 

  .3أجناد الربط حركتيا، إذ كانت الربط بمثابة مراكز دفاع قكية
 فقد كاف لمرباط دكر بارز في تاريخ المنطقة، فيك لـ يكف فقط لمدفاع عف الحدكد       

ّنما كاف مأكل لممتعبديف كالزىاد، كمركز إشعاع ديني يتعمـ فيو المقيمكف  كمبلزمة الجياد، كا 
  .4أصكؿ دينيـ كأحكاـ اإلسبلـ

كعمى أية حاؿ، فإف ىذه الربط قد ضعؼ شأنيا في العصر المريني، كبدأت تترؾ       
مكانيا لمزكايا التي انقطع أغمبيا لمجياد الركحي، كأصبح مصطمح الرباط في إشارات مؤرخي 

                                                             
1

 مصدر رابط يرابط بمعنى أقاـ كالـز المكاف، كجمعيا ربط، كيعني اإلقامة عمى جياد العدك بالحرب كارتباط الخيؿ الّرباط 
عدادىا، كيعني أيضا المكاف الذم يرابط فيو الجيش، كأصؿ الرباط أف يرابط الفريقاف في ثغر كؿ منيما معد لصاحبو، ثـ  كا 

سمي المقاـ في الثغكر رباطا، كالمرابط كالرابط الزاىد الذم نزه نفسو عف الدنيا، كالرباط مف حيث المدلكؿ المعمارم 
اإلسبلمي ىك بناء حربي يمثؿ حصنا مف الحصكف، يقاـ عند الساحؿ أك شاطئ نير أك حد الصحارم، قصد الدفاع عف 
الثغكر أك الحدكد عف طريؽ المطكعة كالمجاىديف مف المرابطيف كالمثاغريف، كقد انتشرت ىذه الربط منذ الفتح اإلسبلمي 

، القاىرة، نظرات في النوازل الفقييةمحمد حجي ، : انظرفي الشماؿ اإلفريقي مف المحيط األطمسي غربا إلى تكنس شرقا، 
 .  100ت،ص.د

2
، المرجع السابؽ، صكرة األرض، (أبك القاسـ محمد)ابف حكقؿ :  أيضاانظر، ك100ص محمد حجي، المرجع السابؽ، 

 .85 – 74ص
3

، دار القاىرة، 1، ط،العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر أشراف السعديينمحمد السيد محمد أبك رحاب،  
 .156، ص2008

4
 .87، القاىرة، ص 1985، دار النيضة العربية، الحياة الدينية في المغربحسف عمي حسف،   
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" ذلؾ العصر يمتبس أحيانا بالزاكية، كبالمقبرة الجماعية أحيانا أخرل، إذ نجد صاحب 
 كما نعت ابف ،1قد جمع بيف الربط كالزاكية في إحصاء كاحد دكف تمييز" اختصار األخبار 

" ربط " كذلؾ أطمؽ ابف خمدكف مصطمح ، أبي زرع شالة المقبرة الممكية لبني مريف بالرباط
 .2عمى المقبرة التي شّيدىا أبك يعقكب يكسؼ المريني بتافرطست لتضـ رفات أسبلفو

     أّما الزكايا، فتعتبر تطكرا لمربط مف حيث أف كمييما مأكل إلقامة الزىاد كالمتعبديف 
طعاـ الفقراء، كلكف بتكزيع جغرافي مغاير، لما كاف عميو نظاـ الربط التي كاف أغمبيا عمى  كا 

الحدكد كالمراكز الساحمية، بينما انتشرت الزكايا داخؿ المدف، كما أّف الزكايا أصبحت 
تحتضف خبليا اجتماعية دينية ليا نفس األىداؼ، كلكف لكؿ منيما طقكسيا كطريقتيا في 

 .3الذكر، فضبل عف تنكع أصكليا

في المغرب اإلسبلمي، كانت " الزاكية " فإف أقدـ المنشآت التي أطمؽ عمييا مصطمح        
بالمغرب األقصى التي ظيرت عمى عيد الشيخ أبي محمد صالح بف ينصارف الماجرم 

، كانتشرت عمى طكؿ الطريؽ البرم المكصؿ إلى الشرؽ فيما (ـ1234/ىػ631)المتكفى سنة 
 . 4بيف المغرب كمصر التي يسمكيا ركب الحجاج، ليأككا في مراحؿ سفرىـ الطكيؿ

     كمّما سبؽ يمكف القكؿ إف الزاكية قبؿ أف تككف منشأة خاصة بالتصكؼ مرت بعدة 
 تكزيعيا الجغرافي داخؿ المدف تبعا لكؿ كظيفة، فبدأت – إلى حد ما –كظائؼ تغير خبلليا 

بإيكاء الحجاج المسافريف عبر الطريؽ البرم المؤدم لمشرؽ اإلسبلمي، لذا فقد انتشرت عمى 
. 5طكؿ ىذا الطريؽ

 كفي بداية العصر المريني أقيمت الزكايا خارج أسكار المدف كبالقرب مف أبكابيا كعمى       
يكاء عابرم السبيؿ كالمسافريف الكارديف عمييا الذيف  الطرؽ المؤدية بيف المدف، الستقباؿ كا 

                                                             
1

عبد الكىاب بف منصكر، : ، تحقيؽاختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثارمحمد بف القاسـ األنصارم،  
 34 ،33، ص 1969دار المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 

2
، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبرابف خمدكف،  

 .249، ص1992المجمد السابع، دار الكتب العممية، بيركت، 
3

 .213، ص1968عفيفي بينسي، منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ، : ، ترجمةالفن اإلسبلميجكرج مارسيو،  
4

 .24محمد حجي، المرجع السابؽ، ص 
 .158محمد السيد محمد أبك رحاب، المرجع السابؽ، ص 5
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يباغتيـ الميؿ، كقد جرت العادة أف تغمؽ فيو أبكاب المدف، كما أف كجكدىا عمى الطرؽ 
المؤدية بيف المدف جعميا بمثابة استراحات يقضي فييا المسافركف ليمتيـ قبؿ متابعة 

  .1طريقيـ
      فالغرض األكؿ مف بنائيا كاف أبعد ما يككف عف اليدؼ الصكفي الذم اتجيت إليو 
 2فيما بعد، حيث أصبحت المكاف المفضؿ لرجاؿ التصكؼ الذيف كانكا ينقطعكف فييا لمعبادة

ثـ تحكلت الستقباؿ المريديف كاألتباع الذيف ينقادكف لطريقة معينة، كصارت ال تبنى إاّل ليذا 
 .3الغرض، ككاف السمطاف أبك عناف قد خصص لمفقراء الكافديف عمى الزكايا طعاما يكميا

    كفي العيد المممككي، استخدـ لفظ الخنقاة بعكس معناىا المعمارم ككظيفتيا الصكفية 
 حيث أصبحت تشمؿ عمى المدرسة كالضريح في آف كاحد، كىك ما يبلحظ في 4المشار إلييا

كفي العيد ، 5التاسع عشر الميبلدم/خنقاة بيبرس الجاشنكيز في القرف الثامف اليجرم
العثماني ظير مصطمح التكية في المناطؽ الشرقية مف الدكلة، كىي نكع مف العمائر 

ف اختمفت عنيا بعض  اإلسبلمية ال تختمؼ كثيرا عف الخنقاه، مف حيث اليدؼ كالغاية كا 
 .6الشيء في التخطيط كالعناصر المعمارية

الحادم عشر الميبلدم بدأت الزكايا تمارس أنشطة /    كفي نياية القرف التاسع اليجرم  
دينية كتعميمية ثـّ سياسية، كتختمؼ فيما بينيا مف حيث الشكؿ المعمارم، فبعضيا بسيط في 

بيت أك مسجد صغير لمصبلة كالذكر كاجتماع المريديف أك في المكاف الذم يسمكو أحد 
الصمحاء أك مكقع خمكتو، كبعضيا نشأ حكؿ ضريح أحد الصمحاء كيجتمع فيو اتباع 

طريقتو، لمزيارة كاإلقامة، كتتكفر الزاكية عمى مقبرتيا الخاصة كعادة يدفف فييا أفراد عائمة 

                                                             
محمد الشابي كعبد العزيز الدكالتمي دار سراس لمنشر، : ، ترجمةمدينة تونس في العيد الحفصيعبد العزيز الدكالتمي،  1

 .142، 141، ص1978تكنس، 
2

 20، ص ...........المسند الصحيح الحسف في مآثر مكالنا أبي الحسفأبك عبد اهلل ابف مرزكؽ،  

3
  .7 ، ص........................السياسة كالمجتمعإبراىيـ حركات،  

4 .94، ص 2000، مكتبة مدبكلي، القاىرة، معجم مصطمحات العمارة والفنون اإلسبلميةمحمد رزؽ عاصـ،  
 

  5 .173، ص 1979، دار النيضة العربية، مصر، مدخل إلى اآلثار اإلسبلميةحسف باشا، 
 .58 ،57محمد رزؽ عاصـ، المرجع السابؽ، ص  6
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شيخ الطريقة كالمريدكف كغيرىـ، كتشمؿ الزاكية فضبل عف ذلؾ عمى مساكف لشيخ الزاكية 
. 1باإلضافة إلى حجرات كغرؼ الستقباؿ الغرباء كالكافديف

 
 
 
 
 أنواع الزوايا ومياميا :
 أنواع الزوايا: 

إّف تعدد الزكايا في الجزائر، سمح بكجكد أنظمة مختمفة أدت إلى كجكد ثبلثة أنكاع مف 
: الزكايا كىي

 زوايا المشايخ: الّنوع األول: 

      كىي ممكية خاصة كنظاميا يشبو الّنظاـ الممكي الكراثي، كصاحب ىذه الزاكية يككف 
، كىذا 2عادة صاحب الطريقة، كيعرؼ بشيخ الطريقة كىك الذم يعطي األكراد أم الميثاؽ

الشيخ لو أتباع كمريدكف يسمكف اإلخكاف، كالزاكية تقـك عمى أكتاؼ ىؤالء المريديف 
. كالمحسنيف فيـ الذيف يكلكف الزاكية كيجمعكف ليا الزكاة كالتبرعات كالصدقات مف الشعب

      كالشيخ ىك المشرؼ كالمسؤكؿ المباشر عمى زاكيتو، كىك صاحب الحؿ كالعقد، كىك 
الذم يعيف المعمـ كيعزلو حيف يشاء ككذلؾ يحدد المكاد التي تدّرس لمطمبة، فإذا مات الشيخ 

                                                             

 Marçais,G. , L’Architecture Musulmane d’Occident, p.386-387                                     1 
                                                                   

2
 كيسمى الكرد أك الكسيمة، كىك عبارة عف تمقي ركحي يشتمؿ عمى أذكار ككصايا مقتبسة مف نصكص الشريعة، :الميثاق 

يكصي بيا الشيخ المربي مريديو اآلخريف بيده أك بسبحتو مغمضيف أعينيـ فيتمقكنيا منو بحفاكة، كقد يحرصكف عمى التقّيد 
كمعنى شيطاني عممو شيطاني ال  (المي ما عندك شيخ شيخك شيطاني)بيا طيمة حياتيـ، كيقكؿ الّناس في المثؿ الشعبي 

  .رباني
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الخ، إّما عف طريؽ الكصاية أك تختاره العائمة أك ....استخمؼ بأحد أفراد عائمتو أخيو أك ابنو
. 1ترشحو لمنصب الطريقة كيخمؼ الشيخ الراحؿ كذلؾ حسب تقاليد األسرة

كمف ىذا النكع مف الزكايا، الزاكية التيجانية بعيف ماضي باألغكاط بتماسيف،         
كبكسمغكف بالبيض، كقمار بكادم سكؼ، كزاكية اليامؿ القاسمية ببكسعادة، كزاكية الحمبلكم 

. 2بقسنطينة، كزاكية سحنكف في أغرار أمقراف ببجاية، كزاكية الشيخ بمكبير بأدرار
 
 
 زوايا المرابطين: الّنوع الثاني: 

كىي ممكية جماعية يؤسسيا جماعة مف المرابطيف كيسيركنيا فيما بينيـ، مكاردىا         
تتمثؿ في صدقات المحسنيف كالنذر كاليبات كالزيارات كالحبكس كتنفؽ عمى طمبة العمـ 

. 3كاإلخكاف، كينتشر ىذا الّنكع مف الزكايا في ببلد زكاكة بمنطقة القبائؿ

 الّنوع الثالث: 

 كىك فريد مف نكعو في القطر الجزائرم، حسب ما قالو لنا الشيخ الذم زرناه في منطقة      
القبائؿ، كاألمر يتعمؽ بزاكية سيدم عبد الّرحمف اليمكلي كالتي تأسست بأيمكلة بعزازقة مدينة 

ـ، حيث يسّيرىا الطمبة بحرية تامة كاستقبللية في تسيير 1635/ىػ1045تيزم كزك عاـ
. شؤكنيـ كتدبيرىا كيسيركف عمى كضع نظاميـ الداخمي كبتدبير عبلقاتيـ الخارجية

 ويمكن إضافة نوع آخر من  الزوايا وىي  :
 :الزوايا المنسوبة -

 زكايا منسكبة إلى شخص ميت تقدسو العامة كتحي ذكراه، كىك مدفكف       كىي
.  بالزاكية

                                                             
1

، جامعة الجزائر مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمم االجتماع التربوي، " البعد التربكم كالركحي لمزكايا " شطة، عطية  
 .65، ص 2008-2007، الجزائر، 2
2

  .66عطية شطة، المرجع السابؽ، ص  
 .67 نفسو، ص3
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     إّف العامؿ المشترؾ بيف الزكايا تتمثؿ في مجانية التعميـ كاإليكاء لمضيكؼ 
. 1كاإلخكاف، إلى جانب السمطة الركحية التي تمارسيا الزاكية عمى مريدييا

 ميام الزاوية: 

لقد كاف لمزكايا الدينية نشاطات مختمفة كمتنكعة في الحياة الدينية كاالجتماعية          
: كاالقتصادية كالثقافية، بؿ كحتى السياسية بالجزائر، كىي أّنيا

اىتمت بتحفيظ القرآف، كنشره بصكرة مكثفة في األجياؿ اإلسبلمية المتعاقبة، كعمقتو  -
 .بيف مختمؼ الطبقات االجتماعية، كساعد ذلؾ عمى حمايتو مف النسياف كالضياع كالنسياف

احتضنت المغة كالثقافة العربية اإلسبلمية كنشرتيا بشكؿ كاسع كمكثؼ، كفتحت  -
أبكابيا لطبلب العمـ كالمعرفة، كأنفقت عمييـ بسخاء، ككاف ذلؾ شكؿ مف أشكاؿ مقاكمة 

الجيؿ كاألّمية كنشر العمـ كالمعرفة، كعمبل ضد سياسة التجييؿ التي كانت اإلدارة 
 .االستعمارية تتبعيا ضد األىالي الجزائرييف

عممت عمى نشر اإلسبلـ في المكاطف كاألصقاع التي لـ يصؿ إلييا خاصة األقاليـ  -
 .الصحراكية النائية، كما فعمت التيجانية كالسنكسية

عممت عمى إزالة الفكارؽ االجتماعية بيف فئات المجتمع، فجمعت تحت لكائيا بيف  -
األغنياء، كالفقراء، كالعمماء كاألمييف، كشرفاء األصؿ، كغيرىـ، كصيرتيـ في بكثقة 

 .2كاحدة كأّلفت بينيـ جميعا

لعبت دركا بارزا في إنياء الخبلفات كالخصكمات بيف مختمؼ الفئات كالطبقات  -
االجتماعية، كذلؾ بفضؿ مركز شيكخيا، كمقدمييا كككبلئيا، فكانت الحكـ بيف الناس، فقّممت 

مف المشاكؿ، كتمتع المجتمع الجزائرم بنكع مف االستقرار النفسي كالخمقي، كساعده ذلؾ 
 .عمى التفرغ لمقاكمة السيطرة األجنبية االستعمارية

إضافة إلى التكافؿ االجتماعي فإّف ىناؾ تكافؿ اقتصادم بيف األسر كالقبائؿ  -
كالعشائر، في مشاريع كبرل كالحرث كالحصاد كالجني كالبناء كالّرعي كالرحي كجمع العمؼ 

                                                             
 .68عطية شطة، المرجع السابؽ، ص 1
. 20، ص2002، الجزائر، ANEP، منشكرات 1ط،" ، ، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري يحي بكعزيز1
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اليابس ليا، ككانت الزكايا تنفؽ بسخاء عمى كؿ األعماؿ مف خبلؿ العائدات كالمداخيؿ 
 :كالمكارد المالية لمطرؽ الصكفية كالمرابطيف التي تأتييا مف مكارد  مالية مختمفة منيا

      األكقاؼ سكاء كانت أراضي أك بساتيف أك أشجار مثمرة أك محبلت تجارية  كحيكانات 
كحمامات كالفنادؽ كغيرىا، كىي تدر بأمكاؿ كمداخيؿ ينفؽ منيا عمى الطمبة كالعمماء كاألئمة 

. كالمؤذنيف كالمنظفيف
 
 

    باإلضافة إلى ما يقدمو المريديف عند زيارتيـ لشيخ الزاكية أك مقدميا، ثـّ اليدايا كالكعدة 
 . 1ككذلؾ تبرعات المسافريف الذيف ينزلكف بيا

كانت ىذه الزكايا بمثابة مخازف، كدكاكيف، لمكتب كالمخطكطات في مختمؼ العمـك  -
كالفنكف، كذلؾ بفضؿ اىتماـ شيكخيا كأتباعيا بالعمـ كالتعميـ، كالنسخ، كالنقؿ، كالتأليؼ 
كالجمع، غير أف معظـ ما بيا مف تراث تسرب إلى البمداف األكركبية خبلؿ فترة السيطرة 
االستعمارية عمى الجزائر كبمداف المغرب العربي، كتعرض جزء ىاـ مف ىذا التراث الى 

 20 ك19التمؼ كالضياع خبلؿ مرحمة المقاكمة لمزحؼ االستعمارم األكركبي في القرنيف 
 .بالجزائر (1962- 1954)كخاصة في حرب التحرير األخيرة 

شاركت ىذه الزكايا مشاركة فعالة في مقاكمة نظـ الحكـ الطاغية كالمستبدة سكاء منيا  -
المحمية أك االستعمارية، فحاربت الدرقاكية الكالة األتراؾ في شرؽ الجزائر كغربيا كحاربت 

 .الرحمانية كالسنكسية االستعمار الفرنسي في الجزائر كاإليطالي في ليبيا

بذلت ىذه الزكايا جيكدا كبيرة ككثيفة في مقاكمة الفرنسة كالتنصير كعممت عمى  -
حماية الشخصية العربية اإلسبلمية بكاسطة نشر الديف كالمغة العربية كالثقافة العربية بمختمؼ 

                                                             
 .21يحي بكعزيز، المرجع السابؽ، ص  1
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الكسائؿ كالسبؿ كاإلمكانيات، كفي كؿ األكقات كالظركؼ، ككاف ذلؾ خيرا كبركة عمى 
 .1الجزائر كشعبيا

 

 

 

 

 

 الييكل التنظيمي لمزاوية :

 كىك المدّرس كالمصمح كالمفتي كالدليؿ الركحي لكؿ مف يمجأ إليو، كىك شيخ : الشيخ
الطريقة الذم يعطي األكراد، يستمد نفكذه مف مكانتو الدينية، باعتباره العارؼ باهلل كالقادر 

 .2عمى تربية النفكس

كقد أحيط الشيكخ بيالة مف التقديس في نظر األتباع كالمريديف، فأصبحكا ليـ مصدر          
السعادة كالخير كالنفع كالّشر كالضرر، فكؿ مف مّسو األذل أك الشقاء إاّل كاعتبره غضبا مف 

الشيخ فيسرع إلى ضريحو لنيؿ مرضاتو، فيك كاسطتو التي يتكسؿ بيا إلى اهلل، فيقدـ لو 
. اليدايا كالزيارة، كيتّعيده لطاعتو كالكالء لو كلخمفائو، كيداـك عمى كرده

 يأتي في المرتبة الثانية، فيك الذم يرث مقاليد الطريقة كعادة ما يسّمى :الخميفة 
بالخميفة األكبر أك بصاحب الّسجادة، كىك نائب الشيخ كممثمو في الببلد البعيدة كالزكايا 

 . الفرعية، أّما بالزاكية األـ فيك المعمـ الكبير

يسير الخميفة عمى تسيير الطريقة كالدفاع عف مصالحيا، فيحافظ عمى أكراد الطريقة          
. كأذكارىا، فبل يزيد فييا كال ينقص

                                                             
 .22 نفسو، ص 1

 103محمد نسيب، المرجع السابؽ، ص   2
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 يعكض المرابط حالة كفاتو، كيمتـز بذلؾ حرفيا جميع طمبة الزاكية كاألتباع : الوكيل
المعركفيف، فيكزعكف بينيـ حسب قدراتيـ كمكانتيـ مف شيخ الزاكية، كالخدمات كالمياـ 
 .1المتعددة، كىك الذم يدير أمبلؾ الشيخ، فيك المحاسب كالمسير، كحارس ضريح سيده

 كقد يمنحو الشيخ ، ممثؿ الشيخ أماـ العامة أو كىك مندكب الخميفة:  المقدم
صبلحيات كاسعة بالمناطؽ البعيدة عف إقامتو بالزكايا الفرعية، كيراسؿ الخميفة ليطمعو عمى 

 .2األخبار، أك يطمب منو نصائح، كلو خاتـ

 عف الشيخ، يسمى كذلؾ شيخ الحضرة، يقـك عادة بإمامة الّصبلة في  ينكب: الراقب
  .3الزكايا الفرعية، ميمتو نيابة الشيخ في األكقات البلزمة

 اإلخكاف كالفقراء أك الخداـ: األعضاء الباقون.  
 يطمؽ عمييـ : المريدون ، في المغرب العربي، بينما " اإلخكاف " يشكمكف قاعدة اليـر

كيتمّيزكف بأسماء مختمفة مف طريقة إلى أخرل، مثبل " الدراكيش " يعرفكف في المشرؽ باسـ 
عند القادرية يعرفكف باسـ الفقراء، كعند التيجانية يعرفكف باسـ األحباب، كأىـ شيء لممريد 
عند انخراطو في الطريقة ىك طاعة أىميا كعمى رأسيـ الشيخ، كأف يطبؽ القاعدة الصكفية 

 .4" اعتقد كال تنتقد " المشيكرة 

 الزوايا المندثرة: 
 زاوية القاضي: 

كانت تقع في شارع باب الكادم في زنقة ككربك، كفي اعتقاد دكفك أّف ىذه الزاكية ال 
ـ بيا مساكف لمطمبة ، 1762 – 1761/ ىػ1175تتجاكز مف حيث تاريخ تأسيسيا سنة 

 كقد كاف مصيرىا ىك اليدـ 5غرؼ صغيرة، كالقاضي المقصكد ىنا ىك القاضي المالكي

                                                             
1

                                                       Delpech, (A.) « La Zaouia de sidi Ali ben moussa », IN Revue 
Africaine,N :18,1874, OPU ,1986,p.87. 

 2                         Brosselards, Les Khouans de la constitution des ordres religieux musulmans . 
 imprimerie  de la Bouget, Alger, 1952,p.09                                                                                      

 Brosslards, Op.Cit,p.09  
   

                                                                                                                    
3  
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كمصير جامع دار القاضي كمسجد الشماعيف المجاكريف ليا، حيث أدمجت في المنازؿ 
 .1ـ1857الكاقعة في زنقة كميكبترا سنة 

 زاوية القشاش: 
، (القشاش )كانت تقع في شارع القناصؿ، كمبلصقة لمجامع الذم يحمؿ نفس اإلسـ 

عمى يد السيد عمي محّمد الشريؼ،  ككانت ضخمة 1670 – 1659/ ىػ1069تأسست سنة 
تضـ مجمكعة مف الغرؼ كتستعمؿ إلقامة العمماء كالغرباء كالطمبة الفقراء، كمّمف نزليا قبؿ 

كآخر ككيؿ كاف مسؤكال عمى الزاكية ىك . اإلحتبلؿ بسنكات قميمة الشيخ محمد بكراس الناصر
مف أقدـ المؤسسات  (الجامع كالزاكية )محمد بف الجيبلني ، كالمعركؼ أف ىذه المؤسسة 

 مف 35 ك قبر الشيخ القشاش كاف في إحدل الغرؼ السفمى لمزاكية، كقد حممت رقـ 2الدينية
 .3شارع القناصؿ في البداية، ثـ كاف مصيرىا اليدـ مع الجامع أثناء اإلحتبلؿ الفرنسي

 زاوية الجامع الكبير: 
كانت تقع عمى شارع باب الجزيرة مقابؿ الجامع الكبير المرابطي، تأسست سنة         
ـ عمى يد المفتي المالكي سيدم سعيد بف الحاج إبراىيـ، كتتككف 1630- 1629/ىػ1039

الزاكية مف مسجد صغير دكف مئذنة، كمدرسة كمبنى سكني مف طابقيف كعدة غرؼ تأكم 
ـ إلى حماـ فرنسي، 1833كقد تحكلت الزاكية سنة  .4الفقراء المعكزيف، كميضأة كعيكف ماء

 مف شارع 20ثـّ دّمر جزء منيا لتكسيع الطريؽ، كأخذ الباقي مف البناية بعد ذلؾ رقـ 
 .5الماريف

 زاوية الشرفاء: 
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 كؿ مف ينتسب إلى السيدة فاطمة الزىراء كسيدنا عمي رضي اهلل 1يقصد بالشرفاء
عنيما، كقد كاف ىناؾ في الجزائر عدد كبير مف العائبلت التي تعتبر مف الشرفاء، كيشير 

ـ أّنو كانت ىناؾ مجمكعة في الجزائر ليا أحباسيا 1613- 1612/ىػ1201عقد حّرر سنة 
. الخاصة كأّنو كاف ليا نقيب يشرؼ عمى شؤكنيا كيمثميا كأحمد شريؼ الّزىار

تقع الزاكية في شارع الجنينة كزنقة بركس، تأسست ىذه الزاكية سنة   كانت
ـ مف طرؼ أبك عبد اهلل محّمد بف بقطاش الدكالتمي، الذم كاف دايا لمجزائر 1709/ىػ1121

  .2آنذاؾ، ككانت ليا جبانة كمسجد كأرض كأكقاؼ، كتضـ مساكف كمطاىر
ـ مع مقبرتيا كبني مكانيا مكاتب 1841ىّدمت مف طرؼ السمطات االستعمارية سنة 

  .3اإلدارة الداخمية، كأّما الجزء اآلخر فقد دخؿ في نطاؽ تكسيع الشارع العاـ كبناء البمدية
 يتككف المبنى مف ضريح الكلي المسّمى بو كمقبرة عامة :زاوية سيدي الجودي 

، كقد 1671 -1670/ ىػ1081كمسجد صغير، كأقدـ كثيقة تذكر ىذه الزاكية تعكد إلى سنة 
 .4 مف شارع طركا ككلكر3 ك1ىّدمت الزاكية كبنيت مكانيا دكر أخذت رقمي 

 اوية سيدي والي دادهز:   

السادس عشر الميبلدم / يرجع تاريخ ىذا الكلي كأىميتو إلى القرف العاشر اليجرم 
ـ، تمؾ المعركة الكبرل التي انيـز فييا اإلمبراطكر 1541كالى معركة الجزائر سنة 

 .1شارلكاف
                                                             

 مفرد شريؼ، جاءت مف كممة الشرؼ كىك الحسب باآلباء كيقاؿ رجؿ شريؼ كرجؿ ما كجد لو أباء متقدمكف في الشرؼ 1
. كجمعيا شرفاء كأشراؼ

     كقد كاف األشراؼ ىـ رؤساء القبائؿ ذات الشأف كالجاه حيث كاف بأيدييـ تدبير شؤكف أىؿ المدينة، كبعد مجيء 
ككاف الشريؼ بمدينة الجزائر في العيد العثماني كاف مف . اإلسبلـ صار االنتساب إلى بيت النبي عبلمة شرؼ خاص

يستطيع إثبات أّف لو نسب ينتيي إلى عمي كفاطمة، كىذا النسب لو أىمية كبرل لدل المسمميف، كقد أصبح األشراؼ مف 
الفئات المتمّيزة في مدينة الجزائر حيث شاع ادعاء الشرؼ في ىذا العيد بكثرة حتى أّنؾ ال تجد عالما أك صالحا قد اشتير 

أمره بيف الّناس إاّل كاسمو مقركف بعبارة الشريؼ الحسني، كبعضيـ كاف يدعي أّنو مف شرفاء مكناس، أك فاس، أك مف 
.   58 – 56ياسيف بكدريعة، المرجع السابؽ، ص : كأنظر. شرفاء الساقية الحمراء
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قدـ الشيخ كالي داده مف بمدة إزمير إلى مدينة الجزائر، كنجد أّف الّزىار لقبو في 
 .    2"بالعجمي " مذكراتو 

 التي تغنت بانتصار الجزائرييف عمى حممة 18 كقد تـ ذكره في إحدل قصائد القرف 
 : الدانمارؾ، كفيما يمي األبيات الخاصة بيذا الكلي كالتي كردت في المجمة اإلفريقية

                         كلي ده ده صيد قدىا      كاسا لمكفار معظمو

                             جات بنيف الرـك قبميا     جا لمبحر كقاؿ ليا اطما

 3                            ىاج البحر كسر سفكنيـ   كابقات غير ألكاح عايمة

ـ كىك التاريخ المسجؿ في الكتابة المكجكدة في 1545/ىػ961        تكفي كالي داده سنة 
ـّ اتكل ارتحاال شككرا سمعنا نداء بتاريخ مكتو كقد : " ضريحو كلي البرايا كقطب الخبليؽ فم

 . 4"ـ 1545/ىػ961سقى اهلل شرابا طيكرا سنة 

كفيما يخص الزاكية فقد كانت تقع في شارع الديكاف ككانت تضـ قبر الكلي كمسجد كدارا       
 حكلت ىذه الزاكية عف كظيفتيا  1864، كفي سنة 5لمعجزة كالفقراء، كقد كاف ليا أكقاؼ ىامة

الكاثكليكية، أّما رفات الكلي داده فقد نقمت إلى زاكية  (جمعية الرحمة )كضمكىا إلى بناء 
 .6الشيخ عبد الرحماف الثعالبي

 اوية مولى حسنز : 

                                                                                                                                                                                              

  .115أبك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص1 
، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 2.، تحقيؽ أحمد تكفيؽ المدني، طمذكرات نقيب األشراف أحمد شريؼ الزىار، 2

  .89، ص1980
3         Fagnan (E.), « Un chant Algérien du XVIII siècle), IN Revue Africaine, Alger,1894,  p. 340                    
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كانت الزاكية مكالم حسف تقع في حي دار سركاجي القديمة قرب جامع كتشاكة، 
 ، كحاليا يسّمى شارع تامقميت عمي، يقكؿ Boutinكعرؼ ىذا الحي أثناء اإلحتبلؿ بشارع 

عنيا دكفكا إّنيا كانت منزال مخصصا لمّرجاؿ غير المتزكجيف، كبعد اإلحتبلؿ أصبح رقميا 
 مف شارع بكتاف، حيث قامت السمطات اإلستعمارية بتحكيميا عف كظيفتيا 37رقـ 

. 1األساسية

 زاوية األندلس: 
كقد أسسيا المياجركف األندلسيكف الذيف أقامكا في مدينة الجزائر، في محـر مف عاـ 

، ككانت بناءا سكنيا يقع في "زاكية أىؿ األندلس " ـ ككانت تسّمى كذلؾ 1624/ىػ1033
 ككانت تحتكم عمى مدرسة لتعميـ 2حكمة مسيد الدالية، ككاف ككيؿ الزاكية ىك محمد اآلبمي،

أشيد : " ...القرآف كالعمـك األخرل، كمسجدا لمصبلة، كقد جاء ىذا في عقد تأسيس الزاكية
اآلف الجماعة المذككريف أّنيـ حبسكا جميع الدار المذككرة التي جعمت مدرسة اآلف المذككرة 

 أّما فيما يخص مصير 3...فيو عمى جماعة األندلس بجميع حدكدىا كحقكقيا كمنافعيا
 أيف تـ تعطيميا 1843الزاكية بعد اإلستقبلؿ، فقد بقيت تؤدم مياميا إلى غاية سنة 

 .4كالتصرؼ في أكقافيا
 زاوية يوب: 

التي  )ككانت تسّمى باسـ زاكية سيدم عمي بف منصكر ، كتقع أسفؿ الرحبة القديمة 
حيث كانت تتربع عمى أرض كاسعة تمتد مف شارع األلكاف الثبلثة  (كانت سكقا لبيع الزرع
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إلى زاكية القاضي المالكي الكاقعة عمى شارع باب الكادم كالى درب لكككربك، ككاف يتبعيا 
 .1مصمى كجبانة

 زاوية كتشاوة: 

، ككانت تقع في " الشبارلية " كالزاكية " شيخ البمد " تسّمى ىذه الزاكية أيضا بزاكية 
شارع ككركف، قاـ بتأسيسيا السيد محّمد خكجة كاتب بدار اإلمارة كىذا في أكاسط شير 

 .2ـ1786/ىػ1201شعباف مف عاـ 
 كىذه الزاكية في الكاقع ليست لكلي مف األكلياء مثؿ بعض الزكايا األخرل ، فيي زاكية 

تعميمية تضـ مسجد بمئذنة، كمجمكع خمسة غرؼ لمطمبة، كأماكف لمكضكء كقاعة لبلستحماـ 
 تـ ىدميا كأدخمت في بناية 1840البارد، كاسعممت الغرؼ السفمى كحكانيت، كفي سنة 

  .3كالتي أصبحت تعرؼ ببازار أكرلياف

 زاوية سيدي عبد العزيز: 

كانت تقع عمى بعد مائة متر مف باب عزكف ، في مكقع يسّمى المركاض، أك سكؽ 
 حيث أخذت ؿالدكاب، ككانت تضـ مسجدا، كقد احتفظت الزاكية بيكيتيا في بداية االحتبل

 مف منطقة باب عزكف، لكّنيا ىدمت كأقيـ مكانيا بناء جديد يقع عند الزاكية بيف 52رقـ 
 . 4شارعي قسنطينة كركفيقك

 (10مخطط ):  زاوية سيدي أحمد بن عبد اهلل 
 – 1469/ىػ874تكفي ىذا الكلي سنة ، كيعرؼ صاحب الضريح باسـ الجزيرم

، ككانت تتضمف 5أم حكالي ستة كأربعيف سنة قبؿ كصكؿ العثمانييف إلى المنطقة (ـ1470
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الزاكية التي تقع عمى شارع سكؽ الجمعة مسجدا كمساكنا لمفقراء كمقبرة، ىدميا اإلستعمار 
 ..1الفرنسي كلكف ال يكجد تاريخ محدد

 زاوٌة سٌدي ٌعقوب : 

    كانت تقع خارج باب الكادم في الجزء الشمالي منو، كيقع الضريح عمى مرتفع كتغطيو 
أشجار كثيفة، كتقع بقربو مقبرة خاصة، كقد احتؿ العسكر الفرنسي مبنى ىذه الزاكية ثـ حكلو 

 .إلى ممحقة لممستشفى العسكرم سالبيتريير
ككاف مصير ىذه الزاكية التي ال نعرؼ حجميا كال دكرىا، ىك االحتبلؿ العسكرم، منذ          
أنيا اليـك تشكؿ " اكميرا"ـ، فقد احتميا الجيش الفرنسي كاستعمميا ألغراضو، كيقكؿ 1830

، ككانت لمزاكية أكقافيا كىي تتمثؿ في ستة حكانيت كبستاف salptriere (2)ممحقة سالبتريير
ـ، بينما شيدت في 1910كضيعة، كأف أقكاسيا العربية الجميمة كاألصيمة قد اختفت سنة 

 (17صورة ). 3مكانيا دار جديدة، أم أف الزاكية قد ىدمت
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 زاوٌة سٌدي ٌعقوب/ 17   صورة 

 روزي:                                               عن

  زاوٌة سٌدي السعدي:  

     تقع عمى الطريؽ عند مغادرة سيدم مسعكد باتجاه المدينة قريبا مف الحديقة العامة 
، كىك مبنى ذك أىمية، كيتككف ىذا المبنى مف مسجد دكف مئذنة، كبيت كقبة تعمك "مارنقك"

ضريح سيدم سعدم المغطى بمختمؼ قطع القماش، كقد كاف سيدم سعدم خبلؿ سنة 
ـ، حيا كما يبدك في نص إحدل الكثائؽ الشرعية، ففي ىذه الكثائؽ         1708-1707/ىػ1119

نجد أف العالـ الفقيو أبك عبد اهلل سيدم محمد السعدم ابف سيدم محمد قد اشترل مبنى سنة 
-1707/ىػ1119ـ، ثـ كقفو حسب كثيقة أخرل تعكد إلى سنة 1708-1706/ىػ1118
، ذكر في كثيقة شرعية بكجكد الضريح خارج 1ـ1735-1734/ىػ1147ـ، كفي سنة 1708

ـ فكجد أنيا تتمثؿ في مزرعة، 1834باب الكادم، كقد أحصيت أكقاؼ ىذه المؤسسة سنة 
فرنكا 255كثبلثة دكر، كمحميف لمفخار، كحانكتيف، كتدر كؿ االحباس مبمغا قدره 

سنتيما، ككاف يشرؼ عمى الزاكية أحد أحفاد صاحب الضريح، كقد بقيت القبة مثمما 60ك
 .(18صكرة ) 2.ـ1850كانت، غير أف المسجد تحكؿ إلى مخزف لمباركد سنة 
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 زاوٌة سٌدي السعدي/ 18صورة 

 روزي:       عن                                

 زاوية شخطون : 
      كتسّمى أيضا زاكية أبي التقي، كىك إسـ أحد األكلياء، ككانت تقع في أسفؿ فندؽ 

الزرع في حي باب عزكف، كمنذ اإلحتبلؿ صكدرت الزاكية كضمت إلى ثكنة الخراطيف، ثـّ 
ـ ألحقت الزاكية بالمستشفى 1838، كفي أكتكبر1مستشفى عسكرم تحكلت ىي كالثكنة إلى

. 2المدني ككذلؾ الخزينة كالبريد، ككاف مصيرىا ىك اإلختفاء تماما
 

 الزوايا القائمة: 
 زوايا مدينة الجزائر :
 زاوية سيدي محّمد شريف: 

ىذه مف الزكايا التي بقيت كمازالت قائمة، لكّنيا تعرضت الى تعديؿ كتغيير، كانت مف 
 .الزكايا الكبيرة داخؿ مدينة الجزائر

                                                             
  86 مصطفى بف حمكش، المرجع السابؽ، 1

Aumerat (A.), Op.Cit, p.189.                                                                                                                     
2
 

                                                                                                                                



73 

 

تقع زاكية محمد شريؼ الزىار في منطقة الجبؿ قرب جامع صفر بف عبد اهلل في شارع 
 . شارع ياسؼ مقراف حاليا في القصبة العميا،1دامفرفيؿ

 تنسب ىذه الزاكية إلى الكلي سيدم محمد شريؼ، كما ىك مبيف في :أصل التسمية  -
 :كتب عمييا الّمكحة التي 

 توفي الشيخ المبارك السيد محمد اإلمام

 (984)العفيف سنة أربعين مع ثمانية وتسعمائة 

 فخذ برسم حسابية كان التاريخ وكان الوصيد بأمر الممك المجيد

 عن يد سبط سبطو تأبد اهلل الزىد مرقى الرتبة الى المقام عمى العزيز

 .في دار السبلم

 :صاحب التسمية  -
   ىك محمد بف أحمد بف عبد اهلل، ينتيي نسبو إلى عمي بف أبي طالب، أم أنو شريؼ     

 . 2النسب
كاف : " ...  ما يمي3     قاؿ عنو عمي بف أحمد بف مكسى صاحب مخطكط ربح التجارة 

رضي عنو مف األكلياء الكاصميف كاألحبة المقربيف ممف كاشؼ اهلل بالسراء كالضراء كأنطقو 
بالحقائؽ كاألنكار كقد اشتير ذكره في األقطار كبمغ أمره أمكاج البحار كلو الكرامات العديدة 

، كقد كاف محمد الشريؼ الزىار مف تبلمذة أحمد بف يكسؼ الممياني، ..."كالخكارؽ العجيبة
.   ـ حسب الكتابة التسجيمية1542/  ىػ984تكفي سنة 

 زاوية سيدي عبد الّرحمان الثعالبي :
                                                             

  120 أبك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص1
 ،476، ص1985، المكتبة العتيقة، تكنس، 2، ط، السمفتعريف الخمف برجالمحمد الحفناكم،  1
ىذا المخطكط ىك كقؼ عمى أحمد بف يكسؼ الممياني دفيف مدينة مميانة، أنظر كثيقة عمي بف أحمد بف مكسى، ربح  3

، المكتبة الكطنية الجزائرية، الحامة ، الجزائر، 3251التجارة كمغنـ السعادة فيما يتعمؽ بأحكاـ الزيارة، مخطكط تحت رقـ 
 2كرقة،
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تقع زاكية سيدم عبد الرحماف في شارع ابف شنب، خارج أسكار المدينة مف الجية 
 . الغربية

ـ في عيد مصطفى 1611/ ىػ 1020     كيقاؿ إّف أكؿ تجديد لبنياف ىذا المقاـ كاف سنة 
سنة مف كفاة صاحب المقاـ، ثـّ كقع تجديد ثاني عمى يد الككيؿ عبد 145باشا، أم بعد 
ـ في عيد حسيف باشا، أّما التجديد الثالث فقد كاف عمى يد 1627/ىػ 1037القادر سنة 

ـ، ثـ تجديد رابع عمى يد الككيؿ محمد بف الكاضح 1696/ ىػ 1108الحاج أحمد سنة 
ـ في عيد عبدم باشا، كيبدك أّف ىذا التجديد تمثؿ في زيادة مساحتو 1730/  ىػ 1342سنة

بعض الشيء، كىذا ما تبيّنو أيضا الكتابة الثالثة المثبتة في الجدار الجنكبي لمبيت الذم 
  .(16صورة ) . 1يضـ الضريح

 

: المؤسس

 : الحاج أحمد داي -

ـ، بعد 1695 أكت 04/  ذم الحجة 23يـك     ىك أحمد بف مصؿ،  استمـ الحكـ  
إقصاء شعباف دام مف الحكـ، كمف أىـ أعمالو، بناء مسجد عبد الّرحممف الثعالبي 
كالقبة، في عيده تفشى كباء الطاعكف فأىمؾ الكثير مف سكاف المدينة، تكفي سنة 

. 2ـ بنفس الكباء1798/ ىػ 1213

، قد يككف مف أكراد العراؽ، تقّمد عدة مناصب قبؿ "بالكرد " كاف يمقب : عبدي باشا -
تكليو الحكـ آخرىا كظيفة آغا الصباحية العرب، كمنيا ارتقى الى منصب البام كالية 

ـ، كفي 1724 مارس15/ىػ1136 جمادل الثانية 20التيطرم حتى أصبح دايا يـك السبت 
ـ، كأيضا عقد اتفاقية 1732/ىػ1145عيده سقطت مرسى الكبير ككىراف بأيدم االسباف سنة 

                                                             
محمد بف : ، تقديـ كتحقيؽالتحفة المرضية في الدولة البكداشية في ببلد الجزائر المحميةمحمد بف ميمكف الجزائرم ،  1

 . 349، ص1981، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،  الجزائر، 2عبد الكريـ، ط
 .203 – 202 عبد الرحمان الجٌاللً، المرجع السابق، ص  2
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ـ، كليذا 1729/ىػ1142مع دكلة السكيد نتجت عنيا إنشاء قنصميتيا بالعاصمة في سنة 
 :الدام مآثر كثيرة بمدينة الجزائر منيا

ماقاركف " إنشاء جامع المقرئيف بمدينة الجزائر كىك المشيكر عمى ألسنة العامة بجامع 
ـ، كقد حكّلتو السمطات 1730/ىػ1142المطؿ عمى دار االمارة البحرية، أنشأه سنة " 

ككذلؾ الزيادة التي زادىا حكؿ . االستعمارية الفرنسية فيما بعد الى مدرسة لمفنكف الجميمة
ـ ككاف الذم تكلى بناء ىذه الزيادة ميندس البناء كالككيؿ 1730/ىػ1142الضريح سنة 

، مات عبدم باشا مريضا بداء "سيدم كاضح " بنفس الضريح في التاريخ ىك المسمى 
ـ مف 1732 سبتمبر 03/ىػ1145البطف، كقيؿ أّنو مات مسمكما كذلؾ في أكاخر ربيع األكؿ 

. 1كقد بمغ مف العمر عتيا

 

 صاحب التسمية :
كـ 86عمى بعد " يسّر " ـ، بكاد 1384/ىػ875كلد الشيخ عبد الّرحماف الثعالبي سنة 

بالجنكب الشرقي لمعاصمة الجزائرية، نشأ نشأة عمـ ك صبلح ك تقكل كسط عائمة محافظة، 
كقد تمقى مبادئ قراءتو ك تعّممو بالجزائر العاصمة ك ضكاحييا، كقد كاف حاضرا يـك غزا 

ـ ك 1398/ىػ800في دكلة بني عبد الكاد، ك إخكتيـ مف بني مريف سنة " تدلس " األسباف 
  .2كاف عمره حكالي خمس عشرة سنة

ـ بدأ يأخذ العمـ مف األئمة األبرار قبؿ انتقالو إلى مصر ك 1406/ىػ808كفي سنة 
. ـ1416/ىػ818مكة ثـّ عاد إلى الجزائر بعد سنة 

يقرأ ىذه " مسيد " كيركل أّنو بعدما دخؿ إلى مدينة الجزائر مّر بزقاؽ فسمع كلدا في مكتب 
 ك 3فقاؿ ىذا فأؿ حسف فأقاـ بمدينة الجزائر كلـ يتحكؿ منيا" بمدة طيبة كرّب غفكر" اآلية 

                                                             

 توضحه الكتابة الموجودة على شاهد قبر عبدي باشا المحفظ فً المتحف 1732/ هـ 1145تارٌخ وفاة عبدي باشا سنة  1 

 . 224 – 220عبد الرحمان الجٌاللً، المرجع السابق، ص - :انظرالوطنً لآلثار القدٌمة، للمزٌد من المعلومات 
. 280 عبد الرحماف الجيبللي، المرجع السابؽ، ص2
. 177، ص .................صفحات مف تاريخ مدينة الجزائر عبد القادر نكر الديف، 3
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تعتبر أعمالو مصدرا ىاما لمتأليؼ في عمـ التّصكؼ كفركعو، مف أىـ مؤلفاتو، الجكاىر 
الحساف في تفسر القرآف تحفة األخكاف في إعراب آيات القرآف، ركضة األنكار ك نزىة 
 1األخبار، ك كتاب رياض الصالحيف كالنكار المضيئة في الجمع بيف الشريعة ك الحقيقة

 الخ ..
شعبيتو الكبيرة ك إجبلؿ الّناس لو، جعمت الثعالبة يبنكف عمى ضريحو بعد كفاتو في 

ـ مسجدا صغيرا ك قبة، أصبح يأتييا الزكار مف كؿ جيات الكطف 1471/ىػ873سنة 
محّمميف بمختمؼ اليدايا العينية كالنقدية طمبا لبركاتو ك كراماتو كتكّسطو لتحقيؽ آماليـ 
كأحبلميـ في الّشفاء مف األمراض ك في الّنجاح أك في الّزكاج أك بحثا عف الطمأنينة ك 

كحارس الببلد مف الحساد " البيجة " الّسعادة كالّرزؽ ك راحة الّنفس بحيث اعتبركه مكلى  
. 2كاالعتداءات األجنبية المسيحية

كلـ يبؽ سيدم عبد الّرحماف كحيدا في ىذا المكاف، بحيث جاكره المعجبكف مف خيرة      
أىمو كصبّلح المدينة الذيف أكصكا بدفنيـ في مقبرتو الصغيرة المحاذية لممسجد كالضريح مف 

" شخصيات كعمماء كشعراء، كمؤرخيف، كفنانيف كأبطاؿ أسطكرييف ، ك أبرز ىؤالء، إبنتو  
، أستاذه العالـ الكبير سيدم بكجمعة، كسيدم الكلّي داده الذم تكفي في سنة " اللة عايشة 

ـ التي نقمت السمطات االستعمارية رفاتو مف شارع الديكاف بالقصبة السفمى 1545/ىػ952
ـ، ك كذلؾ سيدم 1864/ىػ1281خمؼ جامع كتشاكة إلى مقبرة سيدم عبد الّرحماف في سنة 

ـ ك حّكلت رفاتو ىك 1645/ىػ1055منصكر الذم كاف مدفكنا عند مدخؿ باب عزكف مند 
ـ كأيضا خيدر باشا، كالحاج أحمد بام 1846/ىػ1263اآلخر إلى نفس المقبرة سنة 

قسنطينة، كسيدم عبد اهلل يكسؼ باشا، كسيدم كاضح، أّما الدام حسف باشا ك ابف أخيو 
مصطفى باشا ك كذلؾ الدام أحمد فقد دفنكا مباشرة بمحاذاة قبره، ك قرب المحراب يكجد 

كأبرز المعاصريف الذيف اختاركا مجاكرة .، بنت الدام حسف باشا"ركزة  " كذلؾ قبر األميرة  

                                                             
. 342، 341 محمد بف ميمكف الجزائرم، المرجع السابؽ، ص1
. 62 سعد اهلل  فكزم، المرجع السابؽ، ص2
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سيدم عبد الّرحماف الثعالبي بعد مكتيـ ىك المؤرخ ك كزير األكقاؼ بعد االستقبلؿ األستاذ 
  .1.أحمد تكفيؽ المدني

  بوقبرين " زاوية سيدي محمد:" 
: الموقع -

. تقع زاكية سيدم محمد بالحامة شرؽ مدينة الجزائر
 :صاحب التسمية -

، ىك 2     ىك الشيخ بف عبد الرحماف الجرجرم األزىرم، سميت باسمو الطريقة الّرحمانية
سيدم محمد بف عبد الرحماف بف أحمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف عمي بف إبراىيـ بف عبد 
الرحماف إلي يرتفع نسبو إلى الحسف بف عمي بف أبي طالب كفاطمة بنت الرسكؿ صمى اهلل 

صاحب "  كالمربي األشير، المعركؼ بسيدم امحمد بكقبريف 3عميو كسمـ، ىك الغكث األكبر
جامع الناس عمى كممتي الشيادة كداعييـ إلى مقاـ اإلحساف في العبادة، كلد بيف " القبريف 
ـ  في كطف كقبيمة أيت إسماعيؿ إحدل فركع قبائؿ 1718 ك1715/ ىػ1132 ك1128

قشتكلة بجباؿ جرجرة في منطقة القبائؿ شرقي الجزائر العاصمة، كساقتو المقادير إلى مجاكرة 
.  4األزىر الشريؼ صغيرا، كتزكج في القاىرة

ـ، كأداء فريضة الحج كأثناء عكدتو 1739/ىػ1152 تكجو إلى المشرؽ طمبا لمعمـ سنة       
، قّدرت بثبلثيف سنة فبلـز العمماء لتحصيؿ العمـك 5استقر بو المقاـ باألزىر لمدة طكيمة

كشرعت في ... قدمت إلى مصر" الشرعية كأخذ جميع الفنكف كما حكى ذلؾ بنفسو بقكلو 
قراءة جميع الفنكف في الجامع األزىر، كىذا ما يؤكد أّنو خريج مدارس عالية المستكل في 

 .6الفقو كالشريعة، كاىـ شيخ أخذ عنو التصكؼ ىك محمد بف سالـ الحفناكم

                                                             
 .63سعد اهلل فكزم، المرجع السابؽ، ص  1
 .15، ص2005، الجزائر،أضواء عمى الشيخ أحمد التيجاني وأتباعو عبد الباقي مفتاح، 2
 ىك أعمى مراتب الصكفية، كيعني الغكث األكبر بالقطب الذم يدكر حكلو عالـ التصكؼ :  الغكث 3
 .61، ص2004، الجزائر،ةأضواء عمى الطريقة الرحمانية الخموتيعبد الباقي مفتاح،  4
.  40 مختار فيبللي، المرجع السابؽ، ص 5
. 2، كرقة 945، المكتبة الكطنية بالحامة، رقـ مخطوط لعمي بن عيسى العفوني مناقب الشيخ األزىرم، 6
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      كلّما أحس الشيخ بدنك أجمو أكصى بخبلفتو لصاحبو عمي بف عيسى المغربي كتكفي 
ـ كقد أصبح قبره مزارا لمقبائؿ خاصة مّما جعؿ السمطات العثمانية 1793/ىػ1208سنة 

تتخكؼ مف أف يتـ استغبلؿ قبره منطمقا لمثكرة ضد الحكـ العثماني، ليذا دّبرت عممية خطؼ 
جثمانو مف قبره في ببلد القبائؿ لنقمو إلى مدينة الجزائر، كىذا رأم المؤرخكف مف أمثاؿ 

 كىك طيارة الشيخ كعمك مقامو ،سبب آخر لنقؿ جثمانو كيرل البعض، 1كدرمنغياـ إميؿ
رادة جعمو مزارا، كقد ركل ريف تفاصيؿ حكؿ كيفية نقؿ الجثماف إذ أقدـ ثبلثة  بينيـ، كا 
أشخاص إلى القبائؿ عمى أساس أّنيـ مبعكثكف مف طرؼ إخكانيـ مف الجزائر فقامكا 

باستغفاؿ القبائؿ كقامكا بسرقة جثماف محمد بف عبد الرحماف كأخذكه إلى مدينة الجزائر، 
حيث دفنو بالحامة كقامكا ببناء قبة عميو كمسجد، أّما رد فعؿ القبائؿ فكاد يككف عنيفا لّما 
سمعكا بالحادثة، فقامكا بالتحقيؽ مف المر فكجدكا أف الجثماف في قبره لـ يسرؽ، مف ىنا 
ظيرت أسطكرة تقكؿ تقكؿ أّف جثماف سيدم امحمد أستنسخ كأصبح لو جثماف كاحدة في 

 .2القبائؿ كاألخرل في الحامة كمنذ ذلؾ الكقت أصبح يعرؼ بسيدم احمد بكقبريف
  كقد عّيف الشيخ ابف عبد الرحماف األزىرم مقدميف أثناء حياتو، منيـ محمد بف عبد     

الرحماف باش تارزم في قسنطينة، كالذم أصبح نائبا عنو في منطقة الشرؽ كالجنكب 
. الجزائرم، كحتى في تكنس

      كىذا ممخص لخمفاء الشيخ سيدم بف عبد الرحمف الجرجرم كحممة لكاء الطريقة مف 
: بعده
 .عمي بف عيسى المغربي الذم خمفو عمى زاكيتو بآيت اسماعيؿ -

تكلى المشيخة في الشرؽ الجزائرم خميفتو الشيخ المربي سيدم عبد الرحمف باش  -
تارزم صاحب زاكية قسنطينة كقد الزمو سيدم محمد بف عزكز كأخذ عنو التربية كالسمكؾ 

 .بكصية مف شيخو سيدم محمد بف عبد الرحمف

                                                             
  .239، ص1972، الجزائر، 1، ط1830مدينة الجزائر نشأتيا وتطورىا قبل حميمي عبد القادر،  1

 

Zarar Cherif, « Le Marabout de belcourt, lieu de pèlerinage au tombeau d’un sain », IN .        2 

 Alger revue,1955, pas de page.   
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كقد تربى في كنؼ الشيخ سيدم محمد بف عزكز البرجي فأخذكا عنو العمـك الشرعية  -
 :كالترقي في مدارج اإلحساف، مف أبرزىـ

 .الشيخ سيدم عمي بف عمر صاحب زاكية صكلقة -

 .الشيخ سيدم عبد الحفيظ بف محمد صاحب زاكية خنقة سيدم ناجي -

 .الشيخ المختار بف عبد الرحمف الجيبللي صاحب زاكية أكالد جبلؿ -

 .الشيخ سيدم سالـ صاحب زاكية كادم سكؼ -

 .1الشيخ سيدم مصطفى بف عزكز صاحب زاكية نفطة بتكنس -
 المؤسس :

ـ، تقمد الدام قبؿ 1791جكيمية13/ىػ1205ذم القعدة 12تكلى حسف باشا الحكـ  في 
ذلؾ في كظائؼ مدنية كعسكرية كىك حفيد الدام محمد عثماف باشا، كاف قائدا لمجيش في 

 في أيامو احتؿ 2(خزناجي)عيده كما أّنو تكلى منصب ككيؿ الحرج ثـّ أمانة مالية الدكلة 
محمد الكبير بام الغرب مدينة كىراف كالمرسى الكبير عمى أيدم االسباف، كيكمئذ نقؿ مركز 

في عيده ، و3ـ1792/ىػ1207حككمة بام الغرب مف مدينة معسكر إلى كىراف نيائيا سنة 
ـ، ككّقع معاىدة اليدنة مع البرتغاؿ سنة 1792/ىػ1206جّددت القنطرة الكبيرة بقسنطينة سنة 

ـ، أنشأ القصر كحكلو الحديقة خارج أسكار المدينة بالشماؿ الغربي المعركفة 1793/ىػ1207
، كذلؾ بنى دارا سميت يبناحية باب الكاد" جناف البام "ب  ، حيث يكجد مستشفى مايك اليـك

بديعة البنياف كأفخميا  مبلصقة لمجامع في ساحة ابف باديس اليـك " دار حسف باشا"باسمو 
اتخذىا االستعمار الفرنسي المقر الشتكم لمكالي العاـ ثـّ استعمؿ معيدا لمدراسات اإلسبلمية 

بالّمغتيف العربية كالفرنسية، ثـ مقر لكزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كىك اآلف في حالة 

                                                             
، إصدارات زاكية زاوية سيدي سالم الرحمانية قمعة القرآن الكريم في ربوع سوفبف سالـ بف ىادؼ كرشيد سالمي،  1

 .8، 7ت، ص.سيدم سالـ، مطبعة مزكار، د
. 267، ص............ عبد الرحماف الجيبللي، تاريخ الجزائر العاـ  2
. 121عبد القادر نكر الديف، المرجع السابؽ ،ص  3
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 ، زد عمى ذلؾ المدح الذم لقيو مف الّرحالة كاألديب أبي القاسـ الزياني 1الصيانة كالترميـ
. في رحمتو التي سّماىا الترجمانة الكبرل

.  2ـ 1798فاتح أكتكبر / ىػ1213 ربيع الثاني سنة 9 تكفي حسف باشا يـك األربعاء    
 تاريخ التأسيس :

كتضـ زاكية سيدم محمد مسجدا كضريحا أقيما في عيد حسف باشا حسب الكتابة 
 .التأسيسية

تجرم ىذه الكتابة عمى عشرة أسطر، أربعة منيا في المكحة العميا كالستة الباقية في الّمكحة 
 .السفمى، طريقة الكتابة الحفر البارز، باستعماؿ خط الثمث

-1791/ ىػ 1205)كجكد كتابة تذكارية تأسيسية، تشير إلى أّف سنة االنتياء مف البناء
ـ أم أّف كفاتو كانت 1795/ىػ1209ككفاة سيدم امحمد بف عبد الّرحماف سنة  (179

  . بعد أربع سنكات مف إقامة المسجد

 زاوية سيدي أحمد بن يوسف بمميانة: 

تقع الزاكية بمدينة مميانة قرب مسجد سيدم أحمد بف يكسؼ المسمى بنفس إسـ الزاكية،        
 . كمـ130تبعد عف الجزائر العاصمة بحكالي 

حسب األساطير، فإف مكقع الزاكية لـ يكف مف اختيار سكاف مميانة، لكف مف اختيار       
ـ، الى 1525-1524/ىػ981بغمة سيدم أحمد بف يكسؼ، التي أقبمت في يـك مف سنة 

مدينة مميانة، كىي تحمؿ جثة صاحبيا، فكقفت ببطحاء القمامة العمكمية عمى ىامش المدينة 
كبركت، فيرع إلييا المميانيكف، كاقبركا الجثة، كالبغمة بجانبيا، بعد أف ماتت، ككذا خادمة 

. 3الكلي، كىذا عمبل بكصيتو
 :صاحب التسمية -

                                                             
 .282 – 281عبد الرحماف الجيبللي، المرجع السابؽ، ص  1
  .68 صالمرجع السابق،أحمد شرٌف الزهار ،  2
3 Dermenghen,(E.), Le Culte des sains dans l’islam magrébin, Gallimard, Paris, 1954, p.226.   
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     تعرؼ ىذه الزاكية بسيدم أحمد بف يكسؼ، ىك أبك العباس أحمد بف أبي عبد اهلل محمد 
بف أحمد بف يكسفكلد بقمعة بني راشد بجباؿ بني شكقراف جنكب شرؽ مدينة معسكر، لـ يحدد 

كما أّنو ، ـ1442/ىػ844ـ، ك1440/ىػ840ـ،ك1436/ىػ836تاريخ كالدتو فقيؿ في سنة 
ينتمي الى عائمة بني مريف الزناتية كالتي جاءت مف مراكش كأقامت بجكار قبائؿ ىكارة التي 

. 1كانت تتمتع بشيرة كبيرة غرب المغرب األكسط
      كاف رجبل عالما كمتفقيا في الديف، كسياسيا، تخرج مف المدرسة الفكرية بتممساف، مف 

الخامس عشر الميبلدم كىي مدرسة محمد السنكسي، كتأثر /أكاخر القرف التاسع اليجرم
بأفكار كبار الصكفية المشاركة األقدميف في مكاقفو كتصّرفاتو كمنيـ مالؾ بف دينار أبك يحي 

براىيـ بف األدىـ أبك إسحاؽ  كذك النكف المصرم، فحممتو أفكارىـ إلى اإلنخراط ،2الشامي كا 
في الطريقة الشاذلية، كقد أخذ بيده لذلؾ أستاذه زركؽ البرنكصي، الذم أنشده إلى الطريقة 
الشاذلية، ثـّ ذاع صيتو، فاجتمع حكلو الكثير مف األتباع مف الجزائر كالمغرب األقصى،  

فاعتبره الزيانيكف كمف معو خطرا عمى حكميـ، فأصبحكا يطاردكنو في كؿ مكاف كحاكلكا عدة 
مرات قتمو، ككاف أحمد بف يكسؼ عمى اتصاؿ دائـ مع العثمانييف خاصة عركج، كاتفقا معا 
ضد الزيانييف بتممساف، كظمت ىذه العبلقة قائمة طيمة العيد العثماني، كىذه بدكف  شؾ مف 

 .3بيف األسباب التي دفعتيـ إلى بناء زاكيتو كضريحو كتزيينو
      استقر سيدم أحمد بف يكسؼ بمميانة، كتأثر كثيرا بسقكط غرناطة سنة 

. ـ1524/ىػ931ـ، كاحتبلؿ اإلسباف لكىراف، تكفي سنة 1492/ىػ897
:  بعض أقوال سيدي أحمد بن يوسف -

. سمارؾ البميدة كانا نسميؾ الكريدة: بخصكص مدينة البميدة
أعبد اهلل بنية فعؿ الخير ببل ما تستنا تقضي منو صبلحؾ 

                                                             
. 474، ص ، المرجع السابؽ أبك القاسـ سعد اهلل1
 .83، ص 1964، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،مميانة ووليّيا سيدي أحمد بن يوسف محمد حاج صادؽ، 2

3                                Bordin (M.), « Notes et question sur Sidi Ahmed Benyousef », IN Revue 
Africaine, Alger,  1925, p.176, 177,181       . 
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. 1المي يعبده كىك خايؼ مف النار، كال باش يغنـ بالحكر حالك كمكصيؼ كال الخماس
:  المؤسس -

حكـ سنة )  ىك محمد بف عثماف الكردم، بام كىراف، مف أشير بايات منطقة الغرب،       
، كاف أسمر الّمكف، كلذا سمكه محمد األكحؿ، قدـ إلى (ـ1797 – 1774/ىػ1213 -1192

/ ىػ1184الجزائر كشارؾ مع صالح بام قسنطينة في رد عدكاف األسباف كذلؾ في سنة 
ـ، ككاف معركفا بالكفاءة كالصدؽ كاإلخبلص لمدكلة العثمانية بالجزائر، ىك الذم أنشأ 1766

المطامير العامة في الجيات المختمفة مف عمالتو لخزف القمح ليككف دخيرة في سنكات 
الجدب كالقحط، كجمب الماء في القنكات إلى مدينة كىراف، كبمعسكر عاصمتو، باشر سمسمة 

 بدأ بتكسيع جامع ،2مف األشغاؿ ساىمت في تزييف المدينة كتكفير مناصب الشغؿ لؤلىالي
السكؽ، ثـّ أعاد بناء الجامع العتيؽ قبؿ اإلنطبلؽ في تشييد الجامع الكبير الذم أحاطو 

بمدرسة، كحماـ، كمباف مختمفة جعمت كقفا لتبقى في خدمة المسجد، كطمبتو، حّصف أسكار 
معسكر، كشّيد حصكنا أخرل زكدىا بمدافع، كبتممساف التي كانت خاضعة لسمطتو، رّمـ 

مدارسيا كفتح تحقيقا استرجع عمى إثره المباني الحبكس التي سمبت كبنى قصرا بمستغانـ، 
عرؼ بمناصرتو لؤلدباء كالعمماء كرجاؿ الديف، جمع المخطكطات القديمة كأعاد نسخيا 

كتكزيعيا عمى المكتبات كالمدارس، كاف يجازم الشعراء كيكافئ األدباء، إلى جانب ذلؾ كاف 
. مسيرا بارعا كرجؿ حرب كجرمء ال يتردد في قمع أم تمرد، أنظمت كؿ القبائؿ إلى مخزنو

ـ ثار عميو أىالي عيف ماضي مقر الزاكية التيجانية كبعد حصار 1193/ىػ1784كفي سنة 
طكيؿ كاد أف يفقده زماـ أمكره، تكصؿ إلى الدخكؿ المدينة التي أخضعيا، عرؼ بشجاعتو 

كتشدده، ككذلؾ بجكده ككرمو كحنكتو في الخركج مف الكضعيات الصعبة، ككانت لو صبلت 
كدية مع الدام الذم أىدل لو ريشة ثمينة مف الذىب يضعيا في عمامتو، حّرر كىراف مف 

ـ في عيد الدام حسف باشا، ثـّ 1792/ىػ1206 فيفرم سنة 27اإلستعمار اإلسباني في 
                                                             

1
،  2007 منشكرات التؿ، الجزائر، ،(م1830القديم إلى  )الشخصيات البارزة في تاريخ الجزائر القديم جماؿ سكيدم،  

. 72ص 
 

. 96 جماؿ سكيدم، المرجع السابؽ، ص 2
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كاصؿ البام ميمتو عمى أكمؿ كجو، بعد أف حّكؿ عاصمتو إلى كىراف، محاربة المجاعة 
كالطاعكف الذم ضرب المنطقة، فعّمر المدينة بحرفييف جاءكا مف مميانة، المدية كتممساف، 
ككفر ليـ التسييبلت المالية إلى جانب األشغاؿ التي انطمؽ بيا لبعث النشاط االجتماعي 

كاالقتصادم بكىراف، فشّيد مسجد سيدم اليكارم كمسجد آخر يسمى مسجد محمد الكبير إلى 
. 1جانب المسجد الكبير الذم يسمى بمسجد الباشا بأمر مف دام الجزائر حسف باشا

ـ بعد زيارتو لمجزائر تكفي محمد الكبير كىك في طريؽ 1797/ىػ1213كفي سنة        
. العكدة، يقكؿ البعض بأّنو تعرض لمتسّمـ بأمر مف الدام الذم حسده عمى شيرتو كقكتو

: تاريخ التأسيس -
، كالتي عثر عمييا 2 حسب الكتابة التذكارية المنشكرة في رسالة دكتكراه مصطفى شريؼ       

: بمبنى الزاكية، كالمتضمنة تاريخ بناء الزاكية كالضريح، كالتي نصيا كاآلتي
زاوية الشيخ المجاىد في سبيل اهلل السيد القطب الجميل سيدي أحمد بن يوسف 

م  1774/ىـ1192
فإّنو يظير لنا جميا أفّ  المبنى الزاكية برجع إلى العيد العثماني، كتذكر بعض           

المصادر التاريخية أفّ  محمد الكبير بام كىراف ىك الذم قاـ ببناء زاكية سيدم أحمد بف 
. 3يكسؼ
 زاوية عبد الّرحمان باش تارزي بقسنطينة :
    تقع بحكمة الشارع مف حي باب القنطرة، كتنفتح عمى شارع رئيسي كاف يربط بيف سكؽ   

. التجار كرحبة الصكؼ كباب القنطرة
: صاحب التسمية -

.      تعرؼ ىذه الزاكية بعبد الرحماف باش تارزم نسبة إلى مؤسسيا
                                                             

1
. 97نفسو، ص  
 

2                            Cherif (M.), Les dynamique actuelle sur Sidi ahmed Ben youcef à Miliana, 
doctorat 3ème sicle,  Paris, 1976, p.15. 

3
محمد بف عبد : ، تحقيؽ كتقديـإلى الجنوب الصحراوي" باي الغرب الجزائري " ، رحمة محمد التممسانيأحمد بف ىطاؿ   

. 28، ص 1969، عالـ الكتب، القاىرة، 1الكريـ الناجر، ط،
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: المؤسس -
     ىكالعبلمة الفقيو األديب المربي الحاج عبد الرحماف بف أحمد بف حمكدة ابف ماشيش 
باش تارزم، نشأ في قسنطينة، كأخذ العمـ مف عممائيا كعمماء جامع الزيتكنة بتكنس، حتى 

تمكف مف العمـك الشرعية كاألدبية، ثـّ أخذ تربيتو الصكفية عف الشيخ محمد بف عبد الرحماف 
إماـ الطريقة الّرحمانية الخمكتية، أسس الزاكية الّرحمانية بقسنطينة، كلمشيخ أشعار كمكشحات 

الصادر عف مطبعة العربية " غنية المريد في شرح مسائؿ التكحيد " جميا في التصكؼ 
ـ، كالمنظكمة الّرحمانية في األسباب الشرعية المتعمقة بالطريقة الخمكتية 1904التكنسية سنة 

التي شرحيا ابنو كخميفتو الشيخ مصطفى شرحا في غاية الجكدة كالتحقيؽ بحيث أصبح يعد 
 بيتا، كقد أعيد 700أىـ مرجع لمتعرؼ عمى التربية في الطريقة الّرحمانية، كىي تتألؼ مف 

.  1طبعيا كطبع شرحيا عّدة مرات

     كلمشيخ عبد الرحمف باش تارزم أشعار كمكشحات جميا في التصكؼ كالتربية يكجد 
. 2بعضيا

                                                             
1

 .100عبد الباقي مفتاح، المرجع السابؽ، ص  
 مف العمماء الكبار األجبلء، تكلى القضاء كالتدريس كاإلفتاء كغير ذلؾ في مدينة الشيخ مصطفى باش تارزي يعتبر 2

ليو يسألو  الّناس فييا عف أمر  قسنطينة، كلو المقدرة الكاممة عمى تحرير الرسـك الشرعية، كما أّف لو عدة رسائؿ منو كا 
. الشريعة اإلسبلمية، ألف مركزه بعد كفاة أبيو كشيخ لمزاكية الرحمانية بقسنطينة جعمو أىبل لذلؾ

: كلمعبلمة الشيخ مصطفى باش تارزم عدة تآليؼ منيا ماىك مطبكع كمنيا ماىك مخطكط، كمف أشيرىا
كتاب المنح الّربانية في بياف المنظكمة الّرحمانية، كجد ىذا الكتاب مخطكطا، ثـّ كقع طبعو في تكنس بالمطبعة  -

 .الرسمية التكنسية

، ىذه المنظكمة تكجد في كتاب "صؿ يا ذا الجبلؿ كسمـ عمى    المصطفى كاآلؿ كالكؿ مف تبل " كمنظكمة  -
ـ بالمطبعة 1916تعطير األككاف بنشر شذا نفحات أىؿ العرفاف لمشيخ محمد الصغير بف الشيخ المختار، طبعو سنة 

 " مكاىب الكبير المتعاؿ " الثعالبية بالجزائر، قاـ بشرح ىذه المنظكمة العبلمة الشيخ عبد القادر المجاكم كسماىا 

، كىي رسالة مخطكطة، "تحفة الناظريف في إبطاؿ القكؿ بنقض الحكـ بصحة الكقؼ بعد مكت الكاقفيف " كرسالة  -
.  كرسالة تحرير المقاؿ في مسألة االنتقاؿ، ىذه الرسالة مخطكطة أيضا، كرسالة الجكاب عف السؤاؿ كىي رسالة مخطكطة
كما أف لمشيخ عدة قصائد كمنظكمات دينية متفرقة تدؿ عمى ميارتو في ىذا المجاؿ منيا قصيدة في مدح الشيخ  سيدم 

. عبد الرحمف الثعالبي رحمو اهلل دفيف مدينة الجزائر
ممر باش " ـ، كدفف في العميا بسكؽ الغزؿ ، كسمي الممر باسمو  1836/ىػ1252تكفي الشيخ مصطفى بقسنطينة سنة 

. 106 – 102عبد الباقي مفتاح، المرجع السابؽ، ص :  وانظر" .تارزم 
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ـ خمفو في مشيخة زاكيتو بقسنطينة كفركعيا ابنو 1806/ىػ1221كلّما تكفي الشيخ سنة         
  .1"المنح الّربانية " العبلمة الشيخ مصطفى صاحب كتاب 

: تاريخ التأسيس -
التاسع عشر الميبلدم، /يرجع بناء ىذه الزاكية  إلى أكائؿ القرف الثالث عشر اليجرم       

حسب شيكخ الزاكية، كحتى الكتابات التي تحتكييا ىذه الزاكية ال تذكر تاريخ بنائيا، كأقدـ 
ـ، كىي السنة التي تكفي فييا مؤسسيا 1806/ىػ1221تاريخ منقكش بالزاكية مؤرخ بسنة 
 .2الشيخ عبد الرحماف باش تارزم

ىذه الكتابة نقشت بالمغة العربية ، بخط الثمث، كبتقنية الحفر الغائر، عمى شكؿ شريط        
: نصيا كما يمي. يمتؼ حكؿ تركيبة ضريح المؤسس

ىذا نسب الشيخ /  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كصمى اهلل عمى سيدنا محمد:الشريط األول
الفاضؿ القطب الناصح الكامد سيدم الحاج عبد الرحماف باش تارزم برد اهلل ضريحو 

منشأ / الجناف فسيحو فأقكؿ ىي الشيخ عبد الرحماف بف أحمد بف حمك الجزرم/ كسكنو في
القسنطيني دار الحنفي المالكي الشافعي الحنبمي مذىبا األشعرم الماتردم اعتقادا الخمكة 

النقشبندم طريقة الشريؼ أبا كأما عز بشرفو المرحـك كالمقدس الشيخ سيدم بف محمد عبد 
. الرحماف

بف أحمد الحزيرم منشأ القسنطيني دار الحنفي مذىبا الماتردم اعتقادا الخمكة : الشريط الثاني
.  عاـ كاحد كعشريف كماتيف كألؼ1221في ثالث أكلى لجماديف سنة / طريقة

  3بسكرة- الزاوية العثمانية بطولقة :
     تقع الزاكية في خارج باب البناء الغربي لمدينة طكلقة القديمة الغّناء عمى الطريؽ 

". حارة اليبرة " المؤدم لبمدة برج بف عزكز، ككاف مكاف الزاكية يسمى 
                                                             

1
. 100عبد الباقي مفتاح، المرجع السابؽ، ص  

 .355ص ،  عبد القادر دحدكح ، المرجع السابؽ2

الزاكية ىدمت عف آخرىا، لـ يبؽ مف عمارتيا شيء يذكر، ما بقي إاّل تابكت الشيخ، كالكتب كالمطبكعات كالمخطكطات  3
.  المكجكدة في المكتبة، مع مخطط الضريح فقط
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 :أصل التسمية -

 .      تعرؼ ىذه الزاكية بالزاكية العثمانية، نسبة إلى عثماف جد مؤسس الزاكية عمي بف عمر

 :المؤسس -

    ىك الشيخ عمي بف عمر المشيكد لو بالزىد كالصبلح كالتقكل كالنسب الشريؼ، كلد في 
. ـ1752/ىػ1166مدينة طكلقة سنة 

    انصرؼ إلى العبادة منذ مطمع حياتو، متفرغا لمذكر، مياال لمخمكة، حيث اّتخذ لنفسو 
كمـ، قصد التأّمؿ كالتفكير، كأيضا 14لّشيب في جبؿ قريب مف طكلقة بنحك امكانا يسّمى 

يقضي فيو أكقاتو بالصبلة كالذكر كطاعة اهلل لعدة سنكات بعيدا عف الّناس كالدنيا، كىك بذلؾ 
يقتدم بسيد الكائنات محمد صمى اهلل عميو كسمـ حيث اتخذ مف غار حراء مكانا لنفس 

. 1الغرض
      أخذ الشيخ عمي بف عمر العمـ كالتصكؼ عف شيخو محمد بف عزكز كتخرج مف 

زاكيتو مع نخبة مف العمماء، أمثاؿ المدني النكاتي، كمبارؾ بف خكيدـ، كالصادؽ بف رمضاف، 
كقد ربطتو بشيخو رابطة مصاىرة بعد زكاجو بابنتو التي أنجبت الشيخ عمي بف عثماف شيخ 

. 2الزاكية فيما بعد كمؤسس المكتبة العثمانية المنسكبة إليو
      كيتصؿ نسب الشيخ بالحسيف ابف فاطمة البتكؿ بنت الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

. 3دكخة، كعائشة، كعيشكش: كابف اإلماـ عمي رضي اهلل عنو، تزكج الشيخ بثبلث نساء ىفّ 
 سنة ؿ ربيع األك3      تكفي الشيخ عمي بف عمر شييدا يـك الخميس في 

ـ، كسبب استشياده أف حاكـ بمدة سيدم عقبة الشيخ محمد الصغير بف عبد 1842/ىػ1258
الرحمف بف أحمد بف الحاج ككاف نائبا لؤلمير عبد القادر في منطقة الزيباف، حيث جّيز 

جيشا كاتجو بو إلى بمدة طكلقة لمبلحقة جماعات مجيكلة ىاجمت بمدة سيدم عقبة كغنمت 
اإلبؿ كاألمكاؿ، كألحقت األذل باألىالي، كقيؿ أّف ىذه الجماعات فّرت ىاربة إلى طكلقة، 

                                                             
. 147، ص .........عبد الباقي مفتاح ، أضكاء عمى الطريقة الرحمانية الخمكتية  1
2

 396، ص2002، دار البراؽ، بيركت، الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر، تاريخيا ونشاطياصبلح مؤيد العقبي،  

 .22ت، ص.، الجزائر،دتاريخ الشيخ عمي بن عمر شيخ زاوية طولقة الرّحمانية سميماف الصيد، 3
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كنزؿ الشيخ محمد الصغير قرب طكلقة يترقب، كسادت أجكاء مف الترقب كالحذر بيف القكات 
الغازية كأىالي البمدة الذيف نفكا بكجكد غرباء بينيـ مّما اتيمكا بالغزك، فكادت األمكر تختمط 

 .1كالفتنة تشتعؿ فتؤدم إلى عكاقب كخيمة
     فالشيخ عمي بف عمر مف دعاة اإلصبلح كىك الذم تطمئف إليو البمدة في دينيا 

كدنياىا، فقد ركب حصانو مع ثمة مف جماعتو كقصدكا طرؼ المدينة التي يقع فييا معسكر 
محمد الصغير، كلّما اقترب الشيخ مف المعسكر، فصاح رجؿ بأّف الشيخ أتى فظّف أحد 
عساكر محمد الصغير كاسمو فرحات العمرم أّف القادـ ىك شيخ بمدة طكلقة فأطمؽ عميو 

. 2الّنار مف بندقيتو، كسقط الشيخ شييدا إلصبلح ذات البيف، كنقؿ الى زاكيتو كدفف بيا

 :الشيوخ الذين تعاقبوا عمى الزاوية -

     تكالى عمى زاكية عمي بف عمر شيكخ أجمة بعد كفاة مؤسسيا كقامكا عمى شؤكف الزاكية 
بنيات صادقة كأعماؿ مخمصة هلل سبحانو كتعالى،ككاف ليـ الفضؿ بعد اهلل تعالى في 

عمارتيا كتطكيرىا كسعة انتشارىا ككثرة أتباعيا كمريدييا، كساىمكا في تعميـ القرآف كتحفيظو 
 . كبث األخبلؽ اإلسبلمية عمى أحسف كجو

  ـ1842/ىػ1258ـ إلى 1780/ىػ1194الشيخ عمي بف عمر مف. 

 ـ1844/ىػ1260ـ إلى 1842/ىػ1258مف  3الشيخ مصطفى بف عزكز. 

 ـ إلى 1844/ىػ1260أكبر أبناء الشيخ عمي بف عمر مف  4الشيخ عمي بف عثماف
 .ـ1898/ىػ1316

                                                             
 .23 نفسو، ص 1
. 14ت، ص .، الجزائر، دزاوية عمي بن عمرعمي رضا الحسيني،  2
ـ، تكلى رئاسة الزاكية 1803/ىػ1220كلد في بمدة البرج في زاكية كالده محمد بف عزكز سنة :  الشيخ مصطفى بن عزوز3

.  مدة ستة  أشير فقط
بناءا عمى أمر شيخو كذىب إلى الجنكب التكنسي كباشر "  نفطة " ككاف الشيخ مصطفى بف عزكز قد شرع  بتأسيس زاكية 

. ـ1866/ىػ1283في تأسيس الزاكية ىناؾ، فتكفي سنة 
ىػ المكافؽ لشير 1230عمي بف عمر كلد في طكلقة في شير صفر سنة   أبناء الشيخ أكبر:  الشيخ عمي بن عثمان4

 سنة، فأدل الّرسالة عمى أكمؿ كجو كأدخؿ عمييا مف 18ـ، الذم أشرؼ عمى تسييرىا كلـ يتجاكز مف العمر 1814سبتمبر 
. اإلصبلحت ما كنت ىي في حاجة إليو
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 ـ إلى 1921/ىػ1340ـ إلى 1898/ىػ1316مف  1الشيخ عمر بف عمي بف عثماف
 .ـ1948/ىػ1368

  ـ إلى 1948/ىػ1368الشيخ عبد الرحمف بف الحاج بف عمي بف عثماف مف
 .ـ1966/ىػ1386

 الشيخ عبد القادر بف الحاج بف عمي بف عثماف  .
 الزاوية المختارية بأوالد جبلل :
 3 غرب كالية بسكرة2    تقع الزاكية في الجزء الشرقي مف المدينة القديمة ألكالد جبلؿ 

كمـ، كبعد اتساع المدينة القديمة، أصبحت الزاكية تحتؿ الجزء الجنكبي الذم  90بحكالي 
 .يشرؼ عمى ساحة الخندؽ أىـ المكاقع التاريخية لممدينة

                                                                                                                                                                                              

كاف عالـ عامؿ، خدـ العمـ بإخبلص، لو رسائؿ مخطكطة محفكظة في مكتبة الزاكية التي ىي مف آثاره كالتي تعتبر اليـك 
 شعباف 08مرض الشيخ عمي بف عثماف كلـز الفراش لمدة شيرم، كانتقؿ إلى الّرفيؽ األعمى في . مف أىـ المكتبات

  .48، 47صبلح مؤيد العقبي، المرجع السابؽ، ص: انظر. ـ كدفف في زاكية كالده رحميما اهلل تعالى1898مام /ىػ1316
سنة، سار 42ـ، قاـ عمى شؤكف الزاكية كعمره 1857/ىػ1274كلد في طكلقة سنة :   الشيخ عمر بن عمي بن عثمان1

رشاد الّناس، فكاف خير خمؼ لخير سمؼ، شارؾ في انتفاضة  عمى طريؽ كالده في خدمة الزاكية كنشر الطريؽ الّرحمانية كا 
. ـ ضد االحتبلؿ الفرنسي1916عيف تكتة سنة 

 كمـ غرب كالية بسكرة، ك تاريخ أكالد جبلؿ في العصكر اإلسبلمية لـ يرد في 90تقع بمدة أكالد جبلؿ عمى بعد .   2
المصادر كال في كتب الرحالة كالمؤلفيف إال في شكؿ إشارات متفرقة، كردت عمى لساف الرحالة العياشي مثبل بصفتيا معبرا 
لحجيج الغرب اإلسبلمي، ككصفت أيضا بأّنيا مف أكبر قرل الزاب، كما ذكر الشيخ الكرتبلني عددا مف عممائيا كفقيائيا 

مذكرة ،  "(انمكذحا)األطمس األثرم إلقميـ الزاب في العيد اإلسبلمي بسكرة " مصطفى سالـ، : وأنظر.  أثناء مركره بالمنطقة
. 8، ص2008/2009 في اآلثار اإلسبلمية، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، التخرج لنيؿ شيادة الماجستير

 دقيقة شماال، كىي 39 درجة ك27 دقائؽ شرقي غرينيتش كخط عرض 5 درجة ك42 عمى خط طكؿ مدينة بسكرةتقع  3
مكجكدة في جنكب الشماؿ الشرقي الجزائرم، يحدىا مف الشماؿ كالية باتنة، كمف الشماؿ الشرقي كالية خنشمة، كمف الغرب 

 .Stكيذىب ستيفاف قزاؿ . كالجنكب الغربي كالية الجمفة، كمف الشماؿ الغربي كالية المسيمة، كمف الجنكب كالية الكادم

Gsell إلى القكؿ بأّف أصؿ كممة بسكرة Vescera ركمانية األصؿ، كأّف التسمية الحقيقية ليا ىي أديسيناـ، أم المنبع 
 بالفينيقية تدؿ عمى مستكدع لؤلسمحة أك عمى مرفأ مّما يجعميا Veskraالمعدني لحماـ الصالحيف، كىناؾ مف يرجح أف 

 بسكرة نسبة لحبلكة  Veskraحقا مركزا حربيا كقاعدة لمتكغؿ االستيطاني الركماني في منطقة الزاب، كما يطمؽ عمييا 
.  تمكرىا

ـ عمى بسكرة أقاـ العثمانيكف حامية في 1552/ىػ959ـ كحممة صالح رايس عاـ 1542/ىػ949بعد حممة حسف أغا عاـ 
يسكنيا قميؿ مف الّناس، يعـ الفقر : " المدينة، كشّيدكا بيا حصنا ، كفي ىذه الفترة يذكر كريخاؿ مدينة بسكرة، قائبل

 :انظر. أكساطيـ ألّف أرضيـ ال تنتج سكل التمر كيبدك لنا أف ىذا الحكـ فيو نكع مف القساكة
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     كتحتؿ الزاكية في المدينة، مكقعا متكسطا بالنسبة لمنشاط السكاني فييا، تتفرع عنو 
: ثبلث طرؽ رئيسية ىي 

طريؽ يربطيا بمركز المدينة، أيف كانت تحط القكافؿ رحاليا، كما تصؿ بالزاكية عبر  -
 .1ىذا الطريؽ بسكاف القرل المجاكرة مثؿ قرية سيدم خالد

 .46طريؽ شرقي يربط الزاكية بالطريؽ الكطني رقـ  -

 .(19صورة). طريؽ جنكبي يخرج إلى بساتيف النخيؿ الكاقعة عمى حافة الكادم -

 تعرؼ ىذه الزاكية بالزاكية المختارية، نسبة إلى مؤسسيا الشيخ المختار بف :أصل التسمية
. خميفة
: المؤسس -

، مف مكاليد بمدة سيدم خالد 2      ىك الشيخ المختار بف خميفة بف عبد الرحماف بف يكسؼ 
ـ، كفييا نشأ كترعرع، ثـ استقر بو المقاـ ببمدة أكالد جبلؿ التي بنى فييا زاكيتو، 1788سنة 

كىك الحفيد الخامس لمعبلمة الحبر البحر سيدم عبد الرحماف بف خميفة شيخ الشاذلية 
. الشيخية

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              

، الممتقى الرابع لمبحث األثرم كالدراسات التاريخية، "بسكرة عاصمة الزيباف نشأة المدينة كتطكرىا" عبد العزيز شيبي، 
. 95 ، ص1996 أفريؿ، الجزائر، 24 الى 19مديرية التراث الثقافي، تندكؼ مف 

 Maguelone (M.J.), « Monographie historique et géographique de la tribu des :انظر أيضاك

Ziban » , Recueil des notices et mémoires de Constantine, N 44, Constantine, 1910, p.213- 
214. 

. 9،10 مصطفى سالـ، المرجع السابؽ ص:وأيضا  
.  تعد قرية سيدم خالد مف أىـ معابر الحجيج، كقد اشتيرت ىي األخرل بزاكيتيا كطمبتيا 1

2
. ىك يكسؼ بف عبد الرحماف بف خميفة، دفيف قبة معركفة في مقبرة سيدم خالد 
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    ككاف الشيخ كرعا زاىدا حتى أّنو صاـ ثبلث عشرة سنة كاممة لمجرد أّف نفسو راكدتو عف 
طعاـ شيي، فصاـ ىذه المدة كميا تأديبا ليا كآؿ عمى نفسو أاّل يفطر طكاؿ ىذه المدة 

الطكيمة إاّل مف فضبلت طمبة زاكيتو، كالشيخ مف تبلميذ الشيخ بف عزكز البرجي مؤسس 
 التي تخرج بفضميا كثير مف الشيكخ الذيف أّسسكا زكايا كثيرة 1الطريقة الرحمانية العزكزية

عمى الطريقة الرحمانية، كمف أبناء الشيخ المختار سيدم مصطفى الذم خمفو بعد مكتو، ثـّ 
كاىتـ الشيخ المختار . سيدم محمد الصغير الذم ازدىرت الزاكية في عيده ازدىارا كبيرا

.  ـ1860بتحفيظ القرآف لسكاف المنطقة كمناطؽ أخرل كالجمفة كأكالد نايؿ، تكفي الشيخ سنة 

 :تاريخ التأسيس -

ـ، حسب شيكخ الزاكية، بينما بني 1815/ىػ1231تأسست زاكية الشيخ المختار سنة         
التاسع عشر الميبلدم، حيث أف /الضريح في الثمث األخير مف القرف الثالث عشر اليجرم

الشيخ كاف مفسرا لمقرآف متطمعا عدة عمـك كىك ما دفع بطمبة سيدم خالد أف يمحكا في طمب 
                                                             

1
ىك الشيخ محمد بف أحمد بف يكسؼ بف إبراىيـ المعركؼ بابف عزكز، كىك لقب ألحد أجداده اشتير بو حتى أصبح لقب  

ـ، ، تتممذ عمى يد عبد الّرحماف األزىرم، كأخذ عنو 1757/ىػ1170لو كألبنائو مف بعده، كلد بالبرج قريبا مف طكلقة سنة 
كأنشأ زاكية " البرج " تعاليـ الطريقة الّرحمانية ثـّ أكمميا عمى يد الشيخ عبد الرحماف باشتارزم بقسنطينة، ثـّ رجع إلى بمدتو 

، (ـ1832/ىػ1258:ت)لنشر العمـ كالديف، تخرج عمى يده فحكؿ، منيـ الشيخ سيدم عمي بف عمر صاحب زاكية طكلقة 
صاحب زاكية  (ـ1862/ىػ1278:ت)كالشيخ سيدم عبد الحفيظ صاحب زاكية خنقة سيدم ناجي كالشيخ الصادؽ بف الحاج 

كالشيخ محمد الصادؽ بف رمضاف صاحب زاكية بسكرة،  (ـ1859/ىػ1276:ت)تبرماسيف، كالشيخ المختار الجيبللي 
ـ 1818/ىػ1233، تكفي سنة " شرح تمخيص المفتاح " ككتاب " رسالة المريد في قكاطع الطريؽ " كلمشيخ أرجكزة سماىا 

أضكاء عمى الطريقة عبد الباقي مفتاح، : - بعد عكدتو مف الحج بكباء أصاب المنطقة، ترؾ ثمانية أكالد مف بعده، أنظر
. 119، ص...............الرحمانية

 .482كأبك القاسـ حفناكم، المرجع السابؽ، ص 
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تأجيؿ سفره إلى الحج كفعبل أقاـ بينيـ يدرس القرآف، كعندما حضرتو الكفاة بنكا عمى قبره قبة 
. 1في الزاكية

 
 الزاوية عين ماضي باألغواط :

تقع في الّركف الجنكبي الشرقي لقصر عيف ماضي، عمى الجية اليمنى مف المدخؿ      
. الرئيسي، أك ما يعرؼ بالباب الكبير

: صاحب التسمية -
. تعرؼ ىذه الزاكية بالزاكية التيجانية نسبة الى مؤسسيا أحمد التيجاني     
: المؤسس -

 ىك أبك العباس أحمد بف محمد المكنى بابف عمر بف المختار ابف أحمد بف محمد بف       
سالـ بف ابي العيد بف سالـ بف أحمد الممقب بالعمكاني حتى ابف اإلماـ عمي بف أبي طالب  

، كلد الشيخ أحمد - صمى اهلل عميو كسمـ - مف فاطمة الزىراء عنيا بنت رسكؿ اهلل 
ـ، كنشأ في تمؾ البيئة الصحراكية في كسط 1737/ىػ1150التيجاني بعيف ماضي سنة 

أسرتو الشريفة المشبعة بالعمـ كالتصكؼ مف تبلكة القرآف كاعتناء بالصمكات كاالحتفاؿ 
باألعياد الدينية كالّميالي الفاضمة، حفظ القرآف الكريـ بركاية نافع حفظا جيدا في سبعة أعكاـ 
كىي مرحمة التككيف النفساني كالعقمي، كماؿ لمتصكؼ كطرؽ الصكفية كعمره عشركف عاما، 

كجمع مف خبلؿ رحبلتو آراء كأفكار الطرؽ  ،2فدرس عمكميا كاطمع عمى بعض أسرارىا
الصكفية في العالـ اإلسبلمي كشّكؿ مف ذلؾ كّمو مذىبا صكفيا كاستطاع أف يجمع عددا 

كبيرا مف األتباع كالمريديف الذيف يؤمنكف بجممة مف األفكار كالمعتقدات الصكفية، كترجـ لو 
كاف عالما صكفيا لو عدة أجكبة كفتاكم كرسائؿ في : " ...فقاؿ" محمد بف ميمكف " السيد 

 كأماـ نشاطو المتزايد كجكالتو المتعددة  3..."مختمؼ الفنكف، كما أّف لو تبلمذة تفكؽ الحصر

                                                             

Louis Rinn, Op.Cit,p,37                                                                                                    1 
                                                                                                       

2
 .29 ،28عبد الباقي مفتاح، المرجع السابؽ، ص 
3

. 79محمد بف ميمكف، المرجع السابؽ، ص 
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نشائو لمجمكعة كبيرة مف  عبر الصحراء الجزائرية كحتى خارج الجزائر كالسكداف كتكنس كا 
الزكايا أثار قمؽ األتراؾ، فاستكلى بام كىراف عمى مدينة عيف ماضي مقر الطريقة سنة 

، كفرض عميو إتاكة، فقّرر اليجرة مع أتباعو كأىمو إلى المغرب كاستقر بمدينة فاس 1ـ1784
كمنحو سمطاف المغرب مكالم سميماف قصر بحكش المرايا إلقامتو الخاصة، كمع راتب كتفرغ 

لنشر طريقتو كبث تعاليمو، كبعد أف أسس زاكيتو بمدينة فاس بحي البميدة ظؿ بيا حتى 
أّف سنده الحقيقي كأستاذه في طريؽ التصكؼ ىك الرسكؿ صمى " أدىمتو الكفاة، ككاف يقكؿ 

اهلل عميو كسمـ، كأّف ما تمقاه مف المشايخ اآلخريف مف األكراد كالسبلسؿ كالعيكد لـ يركا 
، كقد قاـ كالداه محمد الكبير كمحمد الصغير بثكرة ضد "ضمأه كلـ يحقؽ لو المقصكد 

ـ كرد فعؿ عمى استفزازىـ كظمميـ، لكّنيما فشبل كمات محمد 1827-1826األتراؾ عاـ 
. (19صورة ). ـ1827الكبير سنة 

 
.  منزل مسقط سيدي أحمد التيجاني–عين ماضي باألغواط / 19صكرة 

  زاوية تماسين بتقرت :

                                                             
 .177، ص...................صبلح مؤيد، الطرؽ الصكفية 1
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، كالذم يقع في الشماؿ الشرقي 1تقع زاكية تماسيف في تمبلحت بإقميـ كادم ريغ       
كمـ، كعف الجزائر 160كمـ، كعف كرقمة بػ13لمصحراء الجزائرية، تبعد عف تقرت بحكالي 

.  كمـ650العاصمة بػ
 

: صاحب التسمية -
: تعرؼ ىذه الزاكية بتماسيف، كيرجع أصؿ تماسيف إلى ركايتيف       

 أّف قكما مسالميف قدمكا مف المشرؽ فكقع اختيارىـ عمى ىذه المنطقة، أخذكا :الرواية األولى
" ، فسميت المنطقة (ياسيف)يطكفكف بالمكاف، كيقرؤكف القرآف ككاف آخر ما ختمكا بو سكرة 

. كبمركر الزمف أصبحت كممة تماسيف" تمت يسيف 

 تماسيف تعني بالّميجة المحمية التي كانت ينطؽ بيا السكاف، المنطقة :الرواية الثانية
.   2المحاطة بالّنخيؿ

 :المؤسس -

ـ، نشأ عمى التصكؼ، 1766/ىػ1180ىك الحاج عمي التماسيني، كلد في تماسيف عاـ         
زار الشيخ أحمد التيجاني في عيف ماضي ثـّ في فاس، كأخذ الكصية منو لكي يككف حامؿ 
المكاء بعده في الجزائر، كراعي ابنيو، حيث جاء بيما مف فاس إلى عيف ماضي بعد كفاة 

 .3كالدىما

كبنى الحاج عمي التماسيني زاكية تماسيف في ضاحية تعرؼ بتمبلحت، ككاف يجيد        
الفبلحة فشجعيا، مّما أدل الى عمارة تماسيف بالّنخبؿ كاألشجار المثمرة، كبعد بمكغو ثمانيف 

  .4ـ1844/ىػ1260سنة تكفي عاـ 

                                                             
1

كادم ريغ نسبة إلى قبيمة ريغة البربرية كالتي كانت تكجد في الغرب الجزائرم كبالضبط قرب مدينة مميانة، حيث استقرت  
                          .Philipe( p.), Etapes Sahariennes, Alger, 1980,p.15    :بالمنطقة كحكمتيا لمدة مف الزمف، كانظر

          

 140، ص..............................عبد العزيز شيبي، الزكايا كالصكفية  2
. 286- 282، ص 1906الحفناكم، المرجع السابؽ،  3
4

 .141، ص..............................عبد العزيز شيبي، الزكايا كالصكفية  
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كفي ىذه الحقبة انتشرت الطريقة التيجانية في التؿ كالصحراء كالسكداف، كذلؾ عف         
طريؽ القكافؿ التجارية التي كانت تنتقؿ بيف الشماؿ كالجنكب، كالشرؽ كالغرب، ال سيما فاس 
كتممساف كتكات كاليقار كالسنيغاؿ كتمبكتك، ككانت الزاكية التيجانية ىي المحرؾ ليذه الشبكة 

. 1مف القكافؿ التي تحمؿ الذىب كمختمؼ البضائع المتبادلة في ذلؾ العيد
 

 :تاريخ التأسيس -

كاف أكؿ مف دعا لمطريقة التيجانية في نكاحي تقرت ىك الشيخ محمد بف مشرم الذم         
ـ كلّما أعمف التيجاني عف 1774/ىػ1188تعرؼ عمى الشيخ أحمد التيجاني في تممساف سنة 

ميبلد طريقتو لـ يتردد محمد بف المشرم في أخذ الكرد التيجاني كنشره في كسط قبيمتو أكالد 
سائح، الذيف اعتنؽ معظميـ تعاليـ التيجانية كصاركا مف المدافعيف عنيا، مف بينيـ بف 
قكيدر العدالكم، كالمقدـ سميماف، كعبد القادر البف عبد الممؾ، كعمي بف الغزاؿ، كأسسكا 

. زاكية في العمية قرب تقرت
 .2ـ عمى يد الحاج أحمد التماسيني1805/ىػ1220كزاكية تماسيف تأسست سنة        

 زاوية قمار بوادي سوف: 

 كمـ مف مقر كالية كادم 15   تقع زاكية قمار عمى المحكر القادـ مف بسكرة عمى بعد     
سكؼ في الجية الشمالية الغربية، كىي كاحة صحراكية أيضا تقع عمى تاعرؽ الشرقي 

 .لمجزائر

 :أصل التسمية -

كربما يرجع إلى القرف , قديـاسـ فيك تعرؼ ىذه الزاكية بزاكية قمار، كمعنى قمار         
اليندية  قمار غير أف ،كىك اسـ مكجكد أيضا في اليند. الرابع عشر ميبلدم/ الثامف اليجرم
 كقد ضرب صاحب القامكس مثبل لذلؾ بكممة ، كما جاء في القامكس المحيط،مفتكحة القاؼ

                                                             
1
. 142نفسو ، ص  
2

، منشكرات الزاكية التيجانية بتماسيف، الجزائر، الزاوية التيجانية بتماسين بين األمس واليومالتيجاني محمد العيد،  
 .91، ص2008

http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
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كيقكؿ الشيخ محمد الطاىر التميمي الذم قيد . الجزائرية مضمكمة القاؼ قماربينما  (قطاـ)
كفي تكنس تكجد . بضـ القاؼ أيضا قمارإف في األندلس بمدة تسمى : في كناشو قمارأخبار 

كفي السكداف بمدة اسميا . (قمرت) كما تكجد في ضكاحي تكنس ،جية تكزر (تاقمرت)
كىناؾ عكد الطيب ، بضـ القاؼ (القمرم) كفي التقاليد الشعبية طائر حماـ يسمى ،(قمار)

في  قمار ككاف أحد عمماء ،المعركؼ في اليند باسـ العكد القمارم كىك مضمـك القاؼ أيضا
 .1األقمارم:  ىكذاكيسمى ، كىك الشيخ خميفة بف حسف،القرف الثاني عشر لميجرة

 :المؤسس -

ـ بتماسيف، تكلى الخبلفة يـك 1766/ىػ1180     ىك الحاج عمي بف عيسى، كلد سنة 
ـ، أسس الزاكية بأمر مف الشيخ األكبر أحمد التيجاني، تكفي يـك الثبلثاء 1815/ىػ1230

ـ، بنى ضريحو نجمو الشيخ محمد العيد األكؿ عاـ 1842مارس12/ىػ1260 صفر22
. 2ـ1868/ىػ1284

 :تاريخ التأسيس -

     يعد الشيخ محمد الساسي القمارم أكؿ مف أدخؿ تعاليـ الطريقة التيجانية إلى كادم 
سكؼ، حيث أخذ مف الشيخ مبادئ الطريقة كحمميا الى أبناء قكمو بقمار، كتعد زاكية قمار 

بإيعاز مف الشيخ  ـ1789/ىػ1204أكؿ زاكية تيجانية بنيت عمى اإلطبلؽ كأقدميا، سنة 
 (.1شكل. )3أحمد التيجاني

:  كقد قاؿ أحد الشعراء في زاكية قمار

. 4             ىي أكلى مف الزكايا عيكدا      كقد عمت في سماىا األذكار

                                                             
، مخطكط غير محقؽ كغير منشكر، تكجد نسخة منو بالنادم الفوائد المنثورة في المطالعات المبتورة الطاىر تميمي، 1

 .الثقافي لقمار
، الجزائر، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، " الزكايا التيجانية بالجنكب الجزائرم "  محمد حديبي، 2

 .83-80ص . 2011،2012
3

 . 142،143عبد العزيز شيبي، المرجع السابؽ، ، ص 
، 2008، مطبعة ككينيف، الكادم، الجزائر، 2، ط،الزاوية التجانية بقمار الماضي والحاضر جمعية الزاكية التجانية قمار، 4

. 04ص 

http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
http://adf.ly/1721122/http:/www.forum.ennaharonline.com/tags/%DE%E3%C7%D1.html
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وادي سوف - زاوية قمار/ 1شكؿ 

 كزافيي كبوالني:                                        عن

 زاوية سيدي سالم بوادي سوف: 

 .في كسط مدينة كادم سكؼ قرب السكؽ الكبير لممدينة زاكية سيدم سالـ تقع      

 :أصل التسمية -

 (21صورة ) .     تعرؼ ىذه الزاكية بزاكية سيدم سالـ نسبة إلى مؤسسيا 
 :المؤسس -

ـ بكادم سكؼ كيرتقي نسبو الشريؼ إلى 1768/ىػ1186     كلد سيدم سالـ بف محمد سنة 
.  سيدنا الحسف بف عمي رضي اهلل عنيما كفاطمة الزىراء بنت الّرسكؿ صمى هلل عميو كسمـ

     تربى يتيما في حجر كالدتو مسعكدة بنت ركيحة رحميا اهلل، كلّما اشتد عكده سافر إلى 
طالبا لمعمـ كباحثا عف العمؿ، ثـّ رجع إلى الكادم فجدد المقاء بالشيخ  (نفطة)القطر التكنسي 

محمد بف عزكز البرجي الذم زار مدينة الكادم كمكث فييا أربعة أياـ سنة 
ـ، فأخذ عنو ما شاء لو، ثـّ أكدعو لخميفتو الشيخ سيدم عمي بف عمر 1810/ىػ1225

. الطكلقي الذم زاده مف العمـ كالتربية
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 أشير كعندما أتّميا سئؿ عف ذلؾ فنطؽ بما 4   دخؿ سيدم سالـ الخمكة مع شيخو لمدة 
ليس القصد في الحكر كالقصكر كربات الخدكر إّنما القصد النظر إلى : " فتح اهلل عميو فقاؿ 
. 1"كجو العزيز الغفكر

     اتصؼ سيدم سالـ باإلخبلص ك الصبلح كصدؽ التكجو إلى اهلل تعالى كالّرسكخ في 
عيف اليقيف كالتقكل كشيد لو جميع مف عرفو بعبلمات الكالية كاألىمية لممشيخة، أكصاه 

شيخو سيدم عمي بف عمر بفتح زاكية بالكادم لتككف منطمقا لمتربية الركحية كمدرسة لمقرآف 
. الكريـ كالعمـك الشرعية كلمصبلة كتبلكة القرآف كحمؽ الذكر

 سنة بعد كفاة شيخو 25أم )ـ 1842/ىػ1258بعد كفاة شيخو سيدم عمي بف عمر سنة 
تصدر الشيخ سيدم سالـ لممشيخة فقضى حياتو نافعا لمديف كنفع العباد   (محمد بف عزكز

دعكة الخمؽ إلى اهلل تعالى، فكاف نسخة مف شيخو في التكاضع كخدمة المسمميف عامة 
كطمبة العمـ كالقرآف خاصة، كقضاء حكائجيـ كاإلصبلح بيف المتخاصميف كالتفاني في خدمة 
الفقراء كطالبي طريؽ الحؽ، ككانت بينو كبيف شيكخ الطريقة العزكزية اآلخريف عبلقات كّد 

. كتعاكف كتآزر
ـ عف عمر يقارب التسعيف، حيث ظؿ اسمو 1860/ىػ1277      تكفي سيدم سالـ سنة 

حسانا كخدمة لمعباد  (20صورة ). المعا في ربكع سكؼ كعاش حياة مؤلىا خيرا كا 

 

                                                             
. 10، صالمرجع السابقبف سالـ باليادؼ، رشيد سالمي،  1
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 صورة قديمة  –زاوية سيدي سالم بوادي سوف / 20صكرة 

: تاريخ التأسيس -
      أمر الشيخ العالـ المربي سيدم عمي بف عمر الطكلقي الشيخ سيدم سالـ بتأسيس 

. ـ1819/ىػ1235الزاكية لممريديف بالكادم سنة 
     ىذه الزاكية العامرة أشّعت الطريقة الّرحمانية عمى جميع الجيات المجاكرة، فاستقطبت 

. 1الزاكية الدارسيف مف سكؼ كمف جميع األمصار المجاكرة ليا
 زاوية بوسمغون بالبيض :

" تقع الزاكية في الّركف الشمالي الغربي لقصر بكسمغكف، كتكجد في الحي المعركؼ          
. ، كىك أحد األحياء العريقة بالقصر، تطؿ شرفاتيا عمى الكاحة الخضراء"أغـر أقدـ 

: صاحب التسمية -
. تعرؼ ىذه الزاكية بالزاكية التيجانية نسبة الى مؤسسيا أحمد التيجاني     

                                                             
. 11، صالمرجع السابؽ بف سالـ باليادؼ، 1
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: المؤسس -
 .1مؤسس الزاكية ىك الشيخ أحمد التيجاني    
: تاريخ التأسيس -

التاسع عشر الميبلدم، /     شيدت في عيد الشيخ أحمد التيجاني، في القرف الثالث اليجرم
اتخذىا الشيخ كمكاف لمتعبد، كنشر التعميـ الديني بيا، مّما جعميا تشتير لدل سكاف القصر 

. باسـ المدرسة كالزاكية في نفس الكقت
كتستمد مكانتيا مف ككنيا ميد الطريقة التيجانية، ففييا كقع لمشيخ التجاني الفتح الرباني       

كما قاؿ، كيكجد بيا خمكتو، كىي بذلؾ تتصدر زكايا الغرب كالجنكب الغربي، كتتبع مباشرة 
. لزاكية عيف ماضي بحكـ مكقعيا

كمنذ إعبلنو عف طريقتو الجديدة في قرية بكسمغكف، ألتؼ حكلو األتباع منيـ المقدـ       
. الخ....محمد بف العباس، كأحمد بف عبد الرحماف، كأبك القاسـ بف يحي كمحمكد بكدكاية

    فكاف ىؤالء النكاة األكلى ألتباع الشيخ أحمد التجاني في تمؾ القرية، التي اكتسحت 
أىمية كبرل، حيث تعد ميد الطريقة التجانية، ففييا كقع الفتح لمشيخ التجاني، كمنو انطمؽ 

. 2لينشر تعاليـ طريقتو الجديدة

 

 

 

 

 

                                                             
1

، معيد اآلثار، جامعة الجزائر، مذكرة الماجستير في اآلثار اإلسبلمية، "قصر بكسمغكف بكالية البيض" دحمكف منى،   
 .50 – 45ص =،2004/2005

 .227 – 217 ص المرجع السابؽ محمد نسيب، 2
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 1مواقع انتشار الزوايا في الجزائر خبلل العيد العثماني :
 : زوايا الوسط الجزائري -

 تاريخ التأسيس  مقرىا وموقعيا  الزاوية 

 ـ17/ىػ11القرف  (دلس)سيدم داكد  سيدم عمر كشريؼ

سيدم بكعبد اهلل 
 الحمامي

 ـ19/ىػ13القرف  الحماـ، األخضرية، البكيرة

 ـ17/ىػ11القرف  المييكب، تاببلط، المدية  أكالد سيدم العكفي 

 ـ18/ىػ12القرف  القمب الكبير، تاببلط، المدية شبلبي 

 ـ16/ىػ10القرف  أزفرف، تيزم كزك تيفريت نايت الحاج

 ـ16/ىػ10القرف  عيف الحماـ، تيزم كزك سيدم عمي

 ـ16/ىػ10القرف  تيزم كزك سيدم عمي مكسى 

ـ 16/ىػ10القرف بكغني، تيزم كزك سيدم عمي اكيحي 

سيدم عبد الرحماف 
اليمكلي 

ـ 17/ىػ11القرف عزازقة، كالية تيزم كزك 

زاكية سيدم امحمد بف 
عبد الرحماف 

ـ 18/ىػ12القرف بكغني، تيزم كزك 

ـ 16/ىػ10القرف تيميزار، عزازقة، تيزم كزك سيدم منصكر 

ـ 19/ىػ13القرف العبادلة، عيف الدفمى بف شرقي بكنجار 
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ـ 19/ىػ13القرف جندؿ، عيف الدفمى ابف سيدم عيسى جمكؿ 

ـ 19/ىػ13القرف تنية الحد، عيف الدفمى بربارة  

 :زوايا الشرق الجزائري -

 تاريخ التأسيس  مقرىا وموقعيا  الزاوية 

 ـ19/ىػ13القرف  باتنة الدردكرية

ـ 17/ىػ11القرف  باتنة ابف عبد الصمد

ـ 17/ىػ11القرف  كادم الماء، باتنة مكؿ القرقكر

ـ 16/ىػ10القرف  سريانة، اـ البكاقي بمقاضي

 ـ16/ىػ10القرف  بني معافة، باتنة زاكية سيدم يحيب زكرؽ

 ـ19/ىػ13القرف  سريانة، أـ البكاقي ابف دراجي

 ـ19/ىػ13القرف  نقاكس، باتنة ابف عمجية

 ـ19/ىػ13القرف عيف كلماف، سطيؼ الشيخ الحكاس 

 ـ19/ىػ13القرف كادم صكماـ، بجاية الشيخ بمحداد  

 ـ19/ىػ13القرف بصدكؽ، بجاية سيدم سعيد أمسيسف 

أبي القاسـ الحسيني 
البكجميمي 

 ـ16/ىػ10القرف أقبك، بجاية 

 ـ19/ىػ13القرف سيدم عيش، بجاية بف سحنكف 

 ـ19/ىػ13القرف بكسعادة، مسيمة اليامؿ 
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ـ 16/ىػ10القرف أقبك، بجاية بكداكد 

 ـ19/ىػ13القرف أقبك، بجاية بف عمي الشريؼ شبلطة 

 ـ18/ىػ12القرف طكلقة، بسكرة  عمي بف عمر 

ـ 19/ىػ13القرف مخادمة، بسكرة عبد الرحماف األخضرم 

ـ 18/ىػ12القرف سيدم خالد، بسكرة سيدم خالد 

ـ 18/ىػ12القرف مدينة قسنطينة حنصالة 

ـ 18/ىػ12القرف مدينة قسنطينة سيدم عبد المؤمف 

 :زوايا الغرب الجزائري -
 تاريخ التأسيس  مقرىا وموقعيا  الزاوية 

 ـ19/ىػ13القرف  مدينة سيدم بمعباس العمكية حاج الجيبللي

 ـ19/ىػ13القرف  مدينة سيدم بمعباس المحمدية التجانية

ـ 19/ىػ13القرف  رأس الماؿ، سيدم بمعباس سيدم التاج

ـ 19/ىػ13القرف  اكالد سيدم ابراىيـ، سعيدة سيدم البكدالي

 ـ19/ىػ13القرف  مدينة معسكر سيدم ابف عبد اهلل
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 :1زوايا الجنوب الجزائري -
 تاريخ التأسيس  مقرىا وموقعيا  الزاوية 

 ـ17/ىػ11القرف  بني عباس، بشار سيدم احمد بف مكسى

ـ 16/ىػ10القرف  متميمي، غرداية أكالد عمر مكسى

ـ 17/ىػ11القرف  تكات، أدرار زاحمك

ـ 17/ىػ11القرف  تكات، أدرار امراقف

ـ 17/ىػ11القرف  تمنطيط، أدرار سيدم عبد القادر

ـ 17/ىػ11القرف  تكات، أدرار الشيخ

ـ 17/ىػ11القرف  تكات، أدرار كنتة

ـ 17/ىػ11القرف  تكات، أدراررقاف 

ـ 17/ىػ11القرف  تكات، أدرارتنيبلت 

ـ 18/ىػ12القرف  تكات، أدرارالبكرية 

 ـ18/ىػ12القرف تيديكمت مكالم ىيبة 

 ـ18/ىػ12القرف تيديكمت بكنعامة 

ـ 19/ىػ13القرف كادم سكؼ سيدم سالـ 

ـ 19/ىػ13القرف أقبك، بجاية بف عمي الشريؼ شبلطة 

                                                             
، بالمركز الثقافي في مدينة 1998 مام 16 – 15 – 14 كالدراسات التاريخية بأدرار، في ممتقى أياـ ث جمعية األبحا 1

. أدرار
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ـ 18/ىػ12القرف طكلقة، بسكرة  عمي بف عمر 

ـ 19/ىػ13القرف مخادمة، بسكرة عبد الرحماف األخضرم 

ـ 18/ىػ12القرف سيدم خالد، بسكرة سيدم خالد 

ـ 18/ىػ12القرف مدينة قسنطينة حنصالة 

ـ 18/ىػ12القرف مدينة قسنطينة سيدم عبد المؤمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: األضرحة. 3.2.3
 تعريف الضريح لغة :
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ىي كممة مشتقة مف فعؿ ضرح، كىك بمعنى القبر حفره أك شّقو، أم حفركا لو 
 كسمي ضريحا ألّنو يشؽ في األرض شّقا أك ألّنو انضرح عف جانبي القبر فصار 1ضريحا

 .2في كسطو
 تعريف الضريح اصطبلحا :

أّما في المصطمح األثرم فيك الحجرة المشتممة عمى قبر أك تربة تعمكىا قبة، كقد مّيز 
البعض بيف القبر الذم ىك حفرة الميت كبيف التربة التي ىي بناء مقاـ فكؽ القبر الذم أخذ 
في العصر اإلسبلمي أشكاال عديدة كاف منيا البسيط الذم يتألؼ مف ككمة مف الحصى أك 

 . 3التراب، كمنيا المبنى المرتفع الذم تفّنف المعمارّيكف فيو حتى القصكر
صالح أك إنساف آخر لو مكانة اجتماعية  (كلي)كىك مدفف لسمطاف، أك أمير، أك رجؿ 

. 4مرمكقة تدعك إلى تخميد ذكراه
      كعرفت ىذه الكممة عدة اصطبلحات في مناطؽ مختمفة مف العالـ اإلسبلمي، 

كىذا " مشيد " كىذا في العيد العثماني كباألخص في تكنس، ككذلؾ " التربة " كاصطبلح 
لمداللة عمى مدفف تذكارم لدفف الشيداء كأىؿ البيت، كىذا الخبر متداكؿ خاصة في مصر، 

كيطمؽ عمى ما يزار مف األماكف مف قبكر األنبياء كاألكلياء عند " مزار " كما نجد مصطمح 
ليا نفس " مقاـ " بعض المسمميف كقبكر القديسيف عند النصارل، إلى كؿ ىذا نجد كممة 

كىك المتداكؿ بكثرة في العالـ "  القبة " معنى تمؾ األخيرة، ثـّ نجد كذلؾ مصطمح 
.  5اإلسبلمي

      تعددت أساليب بناء القبكر منذ فترة ما قبؿ التاريخ، حيث كجدت مدافف عمى شكؿ 
مسكف، كىي عبارة عف مناضد حجرية تتككف مف عدة غرؼ، كأشكاؿ أخرل عبارة عف 

                                                             
 .526، ص1955، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت، 11، جلسان العرب  ابف المنظكر، 1
 1993، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 1، طالقباب في العمارة المصرية اإلسبلمية  محمد حمزة إسماعيؿ حداد، 2

. 18،19 ص
 .125عاصـ محمد رزؽ، المرجع السابؽ، ص   3
. 74، ص1972، المطبعة الحديثة، القاىرة، 3، جتاريخ العمارة والفنون اإلسبلميةعبد الجكاد تكفيؽ،   4
  .23ت، ص.، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، دالقباب في العمارة اإلسبلمية صالح مصطفى لمعي، 5
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مغارات في الصخكر، كفي العمارة المصرية ظيرت عمارة األىرامات كالمصاطب، كنفس 
الفكرة ظيرت في حضارة كادم الرافديف، كفي العصر اإلغريقي ظيرت عمارة المعابد، كفي 

العصر الّركماني ظيرت بعض األنكاع مف األضرحة عبارة عف أقبية تحت األرض، ثـّ 
المقابر التذكارية المستديرة ثـّ األضرحة اليرمية

1 .
     أّما في العصر اإلسبلمي، فإّف أقدـ ضريح أقيمت عميو قبة يرجع تاريخو إلى القرف 

التاسع الميبلدم كذلؾ في قبة الصميبية في سامراء بالعراؽ عمى الضفة /الثالث اليجرم
ـ في مدينة 970/ىػ296الغربية لنير الدجمة، ثـّ يأتي ضريح إسماعيؿ السماني المبني عاـ 
ـ ثـّ ضريح 929/ىػ317بخارل، ثـّ ضريح اإلماـ عمي بالنجؼ الذم بناه الحمدانيكف سنة 

ـ، ثـّ ضريح سبع بنات في 976/ىػ366اإليرانية عاـ " قـ " محمد بف مكسى في مدينة 
. 2ـ1009/ىػ400الفسطاط بمصر سنة 

كيككف ضريح الكلي عادة مرتفعا كمغطى بتابكت خشبي عميو أقمشة مذىبة كممكنة 
حريرية كغيرىا كمحاط بشّباؾ مغمؽ، كتككف األعبلـ كالرايات التي ترجع إلى الطريقة التي 

. ينتمي إلييا إف كاف مف أصحاب الطرؽ
الشكؿ العاـ لمضريح عبارة عف حجرة مغطاة بقبة، كبتحكيؿ المسقط مف المربع إلى 

دائرة عرفت منطقة االنتقاؿ تطكرات خبلؿ العصكر اإلسبلمية، أّما عف القبة فتنكعت 
أشكاليا مف المشرؽ إلى المغرب، بتنكع األضرحة، فمنيا البسيط المنفرد كالبناء المتككف مف 

  .3غرفة كاحدة مقببة كمنيا الممحقة بالمدرسة أك الجامع، كقد يكف لمضريح محرابا أك مصمى
.       إذ يبلحظ أّف األضرحة  تأخذ أشكاال مختمفة مف منطقة إلى أخرل 

 أشكاال كأنكاعا مختمفة مف األضرحة Cauvetكلقد أعطى لنا األستاذ الباحث ككفي 
: تتمثؿ في

                                                             
، يصدرىا مخبر البناء 1، العدد، مجمة دراسة تراثية،  "– دراسة انمكذجية –األضرحة ببجاية " عبد الكريـ عزكؽ،  1

. 32المرجع السابؽ، صعبد الجكاد تكفيؽ، :  وانظر.137، ص2007الحضارم لممغرب األكسط، الجزائر، 
 .40، القاىرة، ص1، ج،مساجد مصر وأولياؤىا الصالحينسعاد ماىر،  2
 .126، ص1988، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 1 طالمساجد في اإلسبلم،  طو الكلي، 3
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 كىي أضرحة مغطاة بقبة نصؼ دائرية مدببة قميبل : أضرحة تعمكىا قبة نصؼ كركية
في المركز، أخذ ىذا التأثير مف خيـ المغكؿ كالتركماف، فكمما اتجينا نحك الجنكب نبلحظ 
بعد التعديبلت طرأت عمى ىذا الشكؿ مف القباب، كيبلحظ ىذا النكع في كؿ مف طرابمس، 

. تكنس، الجزائر، كالمغرب
 تكجد بكثرة في المناطؽ : أضرحة عمى شكؿ ككخ بسقؼ عادم أك منحدر كمزدكج

الجبمية بحيث يككف عمى ىيئة ككخ بسيط غالبا ما يبنى بالحجارة الجافة، كالسقؼ مف 
. القرميد كيتكفر ىذا خاصة في منطقة القبائؿ الكبرل، ككذا منطقة األكراس

 ىذا النكع خاص بالمناطؽ الساحمية : أضرحة ذات قباب محمية بسطح مف القرميد
كقد عثر عميو في الجزائر في منطقة المدية ك سيدم عيسى كبسكرة  (كثيرة األمطار كالثمكج)

. مجسدا في زاكية كضريح سيدم خالد
 لو قمة حادة عمى الجانب، إذ تّتخذ شكبل متساكم : أضرحة ذات قباب أك مخركطية

األضبلع مشكمة بذلؾ قكس تاـ منكسر، أك نصؼ دائرم كما ىك عميو مزار فاطمة بنت 
. الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، أّما في الجزائر فنجده في أضرحة بسكرة

 سميت كذلؾ التخاذىا الشكؿ : أضرحة ذات قبة كمثرية بشرفات حادة ميذبة
.  حيث تتكج مؤخرتيا بشرفات أسطكانة حادة اإلجاصي المقسـ في الكسط بالعرض،

 غرار األنكاع السابقة، فإّف ىذه األضرحة تعمكه : أضرحة ذات قباب مركزية ضّيقة
أسطح الغرفة المشكمة لمييكؿ الضريح كقبة ضيقة متكسطة اإلرتفاع، أحيانا ما تحيط بيا 

. أربعة قباب صغيرة في الزكايا
 كىي عبارة عف مبنى ىرمي، أك مربع، أك : أضرحة ىرمية أك مخركطية بدكف منارة

مخركطي تنعدـ فيو الشرفات كيككف عمى أرضية مف األجر المجفؼ كيطمى بالجبس أك 
 .ـ12/ ىػ 6كىك ذك تأثير مغربي أندلسي بدأ انتشاره مند بداية القرف  )المبلط األبيض

 1  ضريح سيدي ىبلل: 

                                                             
. سيدم ىبلؿ مازالت بنايتيا قائمة، كلكف ال تؤدم كظيفتيا، فيي مغمقة منذ مدة زاكية 1
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" تقع زاكية سيدم ىبلؿ بحكمة باب الكادم كتسّمى بو، ككاف حيا حيف قدـك األتراؾ  
فيقكؿ أّنو عاصر عمى األقؿ دخكؿ األتراؾ مدينة الجزائر، كأّف ىذا الكلي كاف " دكفك" ، أّما 

 Gonzalesكيقكؿ عنو غكنزاليس  ، 1مشيكرا قبيؿ دخكؿ الفرنسييف لكّنو فقد شيرتو بعد ذلؾ
كمنيـ الكلي المشيكر سيدم ىبلؿ كاف مف أكابر الصالحيف كقبره بحكمة باب الكادم : " 

 .2" تسّمى بو ككاف حيا حيف قدـك األتراؾ كلـ أقؼ عمى تاريخ كفاتو 
ككانت تتككف الزاكية مف مسجد صغير كغرفة أصغر تعمكىا قبة يتمدد فييا ضريح الكلي  

كبعض أقاربو، كما كاف لمزاكية كالضريح ككيؿ يديرىا كيدعى السيد عبد الرازؽ بف باسط 
 01كبقيت الزاكية تؤدم دكرىا كما ينبغي في السنكات األكلى مف اإلحتبلؿ، لكنو بعد .

 قررت السمطات اإلستعمارية كضع النساء البغايا في ىذا الحي، مما دفع 1853مارس 
، كقد  3السكاف إلى ىجر ذلؾ المكاف كعدـ زيارتو، كال تتكفر أية أخبار حكؿ تاريخ بنائو

.  4 في حي سيدم ىبلؿ1830 سنة 32أخذت ىذه الزاكية مكقعيا الديني تحت رقـ 
  كىك ضريح لمفقراء كالمرضى كالعجزة، ككاف يقع :(بتقة)ضريح سيدي أبي التقى 

عمى يميف باب عزكف غمى حافة البحر، إحتميا الفرنسيكف بفرقة اليندسة العسكرية ثـّ 
 سممتيا السمطات الفرنسية عمى التكالي لتكك 1854 ك1842األشغاؿ العمكمية، كبيف سنة 

سكقا لمزيت كبعدىا سكقا لمحبكب، ثـّ ىدمت أثناء عمميات بناء ساحة نابميكف كشارع 
 .5قسنطينة

                                                             

Devoulx (A.), « Les édifices religieux de Lancien Alger», Alger  IN Revue Africaine, Alger,       1 

1865, p.443.                                                                                                                                                  
2                            Gonzales (J.), Essai chronologique sur les musulmans célèbre de la ville 

d’Alger, Alger, 1886, p.05  
  .31، ص..................مساجد مدينة الجزائر كزكاياىا كأضرحتيا في العيد العثمانيمصطفى بف حمكش،  3

Devoulx (A.), Op.Cit, p.443.                                                                                                4 
                                                                                                                                                                                                                                   

Ibid,Op.Cit, p.206.                                                                                                                                             5
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 كاف مكانيا خارج باب الكادم، كمف أكقافيا ثبلثة حكانيت، :ضريح الحاج باشا 
ـ، كفي 1848ـ، ثـّ سممكىا الى الدكميف سنة 1833إستكلى عمييا الجنكد الفرنسييف سنة 

 .1الكبيرة (السمينار)ىذه السنة استكلت عمييا الكنيسة ككظفتيا لمحمقة 
 الضريح عّطؿ، كاشتراه فرنسي يدعى جيمي :ضريح سيدي مسعود Geylers كىك 

 .2مقاكؿ، فحّكلو إلى دار سكناه
  كاف يقع في باب عزكف، قرب جامع خضر باشا، كقد :(الميضات)ضريح مطاىر 

، كبعد ثبلث سنكات ألغيت (بارؾ)ـ بثكنة عسكرية تّسمى 1836ألحقو الفرنسيكف سنة 
 .3المطاىر كحّكلت عف أصميا

 :المعمرات. 4.2.3
     عبارة عف مؤسسات ثقافية ليا شبو بالكتاتيب القرآنية أحيانا كبالزكايا غير الخمكاتية 
أحيانا أخرل، كتنتشر في أرياؼ الجزائر كقراىا الجبمية خاصة في منطقة القبائؿ بالشرؽ 

الجزائرم، كيحضر إلييا التبلميذ كالطمبة مف كؿ الجيات القريبة كالبعيدة، كأحيانا حتى خارج 
الببلد نفسيا كينقطعكف فييا لحفظ القرآف الكريـ كتجكيده كترتيمو بصفة أساسية كلتمقي بعض 

 .العمـك كالمعارؼ األخرل الدينية كالّمغكية بالتبعية
     كيقكمكف بتسيير ىذه المعمرات تسييرا ذاتيا فيما يخص النظافة كالصيانة، كطيي 

الطعاـ، كجمب المؤف الغذائية، كالمياه، كرعي حيكانات المؤسسة، كيتداكلكف ذلؾ بصفة دكرية 
 .منتظمة كديمقراطية كفي أعراؼ متداكلة كمتعارؼ عمييا مف زمف بعيد

   كينقسـ الطمبة كالتبلميذ في ىذه المعمرات إلى عدة طبقات حسب السف كحسب القدـ 
 :كالثقافة، أىميا ثبلثة

كىـ تبلميذ الصغار الذيف يحضركف لحفظ القرآف الكريـ : (جمع قداش)طبقة القدادشة  -
 .فقط في داية أمرىـ

                                                             
 .127 أبك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص1
2

                                                                                                                  195 Aumerat (A.), Op.Cit, p. 

3
 .130أبك القاسـ سعد اهلل، المرجع السابؽ، ص 
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طبقة الطمبة الذيف ىـ فكؽ القدادشة سنا كثقافة، كقدما، كيقكمكف بحفظ القرآف كتعمـ  -
بعض العمـك الدينية كالّمغكية، كتككؿ إلييـ ميمة اإلشراؼ عمى القدادشة في تحفيظ القرآف 

، كاالستيقاظ كغيرىا  .كالمشاكؿ اليكمية المختمفة، كالتغدية كالمراجعة، كالتنظيؼ، كالنـك
طبقة المقدميف كالككبلء، كالشيكخ الكبار، كىي أعمى طبقة تتمتع بمزايا التكجيو  -

لممؤسسة ماديا كفكريا كليا كامؿ الصبلحيات في عبلج المشاكؿ، كتعفى مف ممارسة 
 .1األعماؿ اليكمية المرىقة كالمتعبة، كغير البلئقة بمقاميا

      يرأس المعمرة شيخ مسف يحمؿ لقب الشيخ كيساعده عدد مف كبار الطمبة كالمقدميف 
الثانكييف كالككبلء، كتؤدم الصبلة فييا بصكرة جماعية، كما يتمى القرآف بصفة جماعية 

العصر، كالصبح، كيدعكنو بالحزب الراتب أم المرتب كالتنظيـ بصفة : خاصة بعد صمكات
 .دائمة

 :2كمف ضمف ىذه المعمرات في منطقة ببلد القبائؿ
 معمرة سيدم عمي بف يحي في بني ككفي. 
 معمرة سيدم عمي أكمكسى بالمعاتقة. 
 معمرة سيدم عمر الشريؼ عمى ساحؿ دلس. 
 معمرة سيدم عمر الحاج عمى ساحؿ دلس. 
 معمرة سيدم منصكر بعزازقة. 
 معمرة سيدم أحمد بف ادريس بعرش ايمكلف بدائرة عزازقة. 
 معمرة الشرفة بيمكؿ قرب العزازقة. 
 معمرة سيدم محمد بف عبد الرحمف بكقبريف. 
 معمرة فريحة ببني كرتبلف. 

 

                                                             
، 36 العدد ،مجمة الثقافة، "أكضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خبلؿ القرنيف التاسع عشر كالعشريف"يحي بكعزيز،  1

  .21-20، ص1981الجزائر، 
2

 .22، المرجع السابؽ، صيحي بكعزيز 
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 :الكتاتيب القرآنية. 5.2.3
      كظيفتيا تحفيظ القرآف الكريـ لؤلطفاؿ كترتيمو ليـ، كقد دعت الحاجة لتأسيسيا مف أجؿ 
تجنيب المساجد أكساخ األطفاؿ كضكضاءىـ كاالحتفاظ بنقاكتيا، كطيارتيا، ككقارىا، ليجد 

 .فييا المصمكف كالمتعبدكف، جك الخشكع المطمكب في العبادة
      كىذه الكتاتيب أحيانا بيكت منفردة كأحيانا مجمعات مف البيكت، مختمفة األحجاـ 

كاألشكاؿ، كاألغمبية مف تأسيس حفظة القرآف الكريـ، لبلرتزاؽ كالحصكؿ عمى لقمة العيش، 
كقد بدأت ىذه الكتاتيب القرآنية منذ صدر اإلسبلـ بالمدينة قبؿ ىجرة الرسكؿ صمى اهلل عميو 
كسمـ، ثـّ انتشرت في سائر البمداف اإلسبلمية، كمنيا الجزائر، كبمداف المغرب التي تطكرت 

 19 كتكثّفت في العيد الفرنسي خبلؿ القرنيف ،1فييا تطكرا كبيرا ككاسعا في العصر الحديث
 كأسمكب ككسيمة لمكاجية سياسة التنصير كالتمسيح كالفرنسية كحماية الشخصية العربية 20ك

 .اإلسبلمية لمجزائر، كلمقاكمة سياسة التجييؿ التي كانت تتبعيا اإلدارة االستعمارية في الببلد
ناثا، مف مختمؼ األعمار كيجمسكف عمى األرض فكؽ  كيزدحـ األطفاؿ حكليـ ذككرا كا 

الحصائر كالسجاجيد في شكؿ دكائر نصفية، فيممكف عمييـ أجزاء مف القرآف الكريـ يكتبكنيا 
، بأقبلـ مف القصب، كمصغ مصنكع (الغراء)عمى ألكاح خشبية مطمية بالطيف الصمصاؿ 

 .مف الصكؼ المحركؽ، كفضبلت األبقار
      كبعد كتابتو كتصحيحو، في الفترة الصباحية، يتمرف األطفاؿ عمى قراءتو قراءة أكلية، 
ثـّ يتمكنو في المساء كيقرأكنو بأصكات جيكرية، حتى يحفظكنو ثـّ يمحكنو في صباح اليـك 

المكالي، كيكتبكف غيره كىكذا بصفة دكرية كدائمة، حتى يأتكا عمى كؿ السكر كأحزاب القرآف 
 .الكريـ

                                                             
 .13 ، ص، المرجع السابؽيحي بكعزيز1
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      كالى جانب تحفيظ القرآف الكريـ، يتمقى األطفاؿ في بعض ىذه الكتاتيب قكاعد تبلكة 
القرآف كتجكيده كترتيمو عمى الركايات السبع كالعشر، كيحفظكف بعض متكف العمـك الفقيية 

 .1ابف عشير، كالشاطبية، كألفية ابف مالؾ: كالشرعية كالّمغكية مثؿ

 6.2.3 .المدارس :
 المدارس في مدينة الجزائر : 

     تعتبر مدينة نيسابكر أكؿ مدينة إسبلمية أطمقت كممة مدرسة عمى دار العمـ ككاف ذلؾ 
، إذ أّف أكؿ إشارة إلى 2العاشر الميبلدم/في عيد محمكد الغزنكم في القرف الرابع اليجرم

ـ كقبؿ 960/ق949بناء المدرسة ىي مدرسة حساف القرشي األمكم بنيسابكر المتكفي سنة 
ـ، كفي عاـ 960/ق354ـ، أنشأت مدرسة ابف حياف التميمي المتكفي سنة 964/ق354عاـ 
ـ، أنشأت المدرسة الصادرية في دمشؽ كقيؿ إّف األمير شجاع الديف صادر 1001/ق391

ـ أنشأت مدرسة أبي بكر بف فكرؾ 1015/ق409بف عبد اهلل ىك الذم أنشأىا، كقبؿ عاـ 
. األصفياني

    ككاف لممؾ صبلح الديف يكسؼ األيكبي أكبر الفضؿ في بناء المدارس كانتشارىا بمصر، إذ 
حاكؿ القضاء عمى الشيعة بكؿ عـز  بيدؼ إنعاش مذاىب السنة كذلؾ ببنائو المدارس إضافة إلى 

كسائؿ أخرل، كأكؿ المدارس التي أنشأت بمصر ىي المدرسة الناصرية بجكار جامع عمرك بف 
ـ، كفي نفس السنة أنشأت المدرسة القمحية بجكار 1170/ق566العاص، حيث تـ تأسيسيا سنة 
ـ بإنشاء المدرسة الصبلحية بجكار قبر اإلماـ 1177/ـ572نفس الجامع أيضا، ثـ أمر سنة 

الشافعي، كأخرل بجكار المشيد الحسيني، باإلضافة إلى المدرسة السيكفية التي كقفت عمى 
. 3الحنفية
أّما عف المدارس في ببلد المغرب، فيذكر ابف أبي زرع، عمى أّف المدارس بدأت بالظيكر     

أثناء العيد المكحدم، كبالضبط في فترة حكـ الخميفة أبي يعقكب يكسؼ المنصكر عاـ 

                                                             
1

 .14نفسو، ص 
 19، ص1، جمساجد مصر وأولياؤىا الصالحونسعاد ماىر،  2
 .13، ص1994، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2، طتاريخ المساجد األثريةحسف عبد الكىاب،  3
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كحّصف الببلد، كضبط الثغكر كبنا : " ......ـ حيث يذكر عنو1199-1184/ق580-595
فريقية كاألندلس . 1....." المساجد كالمدارس في ببلد المغرب كا 

فيك " المكتب "  ك" مسيد " كاف يطمؽ عمى المدرسة أيضا في مدينة الجزائر اسـ ك
بدكف شؾ محرؼ مف تصغير كممة مسجد، دكرىا عادة لتحفيظ القرآف الكريـ كتعميـ مبادئ 

. 2القراءة ك الكتابة لؤلطفاؿ
كأثناء حديثنا عف الجكامع كالزكايا اختبلط كظيفة المدرسة كالزكايا كالجامع في ميداف 
التعميـ، فقد كانت بعض الزكايا عبارة عف مدارس، كما كانت مساكف لمطمبة الذيف يدرسكف، 
ككانت أيضا بعض المدارس ممحقة بالزكايا كأخرل ممحقة بالمساجد، ككثيرا ما ينص الكقؼ 

. 3عمى تأسيس زاكية كجامع كمدرسة في نفس الكقت
: مدرسة مسيد الغولة.  1

كىك مبنى يقع عمى شارع شارتر، أصبح فيما بعد مكاتب ممحقة لمقر السكرتير العاـ، 
كتسمية المكاف بالغكلة كىك ما يثير بالكثير مف الركايات الخرافية التي درج عمييا أىؿ 

الجزائر لتخكيؼ أبنائيـ عند الحاجة كقد ذكرت ىذه المدرسة بيذا االسـ في الكثائؽ الشرعية 
ـ، كبككنيا تقع بقرب ضريح سيدم عمي 1750 – 1749/ىػ1163التي تعكد الى سنة 

 .4الفاسي
 
 
 

: مدرسة مسيد الديوان. 2
                                                             

، دار 3عبد الرحماف بدكم، ط: ، ترجمةالفرق اإلسبلمية في الشمال اإلفريقي من الفتح العربي حتى اليوم الفرد بؿ، 1
زوايا خيرة بف بمة، عبد الكريـ عزكؽ، سعيد بكزرينة، : وانظر أيضا .352، 351، ص1987الغرب اإلسبلمي، بيركت، 

، CRASC ك PNR ،DGRSDT، يدخؿ ضمف مشركع الكطني لمبحث دراسة أثرية معمارية فنية–ومدارس الجزائر 
. 32 – 20، ص2014الجزائر، 

  2  .276ص....................................... ، 1. أبو القاسم سعد هللا، تارٌخ الجزائر الثقافً، ج
.279 أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص 3  

 Devoulx (A.), « Notes historiques sur les mosquées et autre édifices religieux d’Alger », IN   4 
R.V.AF. Alger,1867, p. 49-54   
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تقع ىذه المدرسة عمى شارع سكداف تحت ساباط  في بناء قصر الجنينة، ككانت تقدر 
 .1 فرنؾ فرنسيا في السنة54مداخيؿ أحباسيا الضئيمة بمبمغ 

: مدرسة بساحة سودان. 3
، كانت تقع في شارع زنقة دار "امسيد جبانة عمي باشا " كيطمؽ عمييا كذلؾ اسـ 

 فيفرم 27ىػ المكافؽ ليـك 1125حسف أك شارع سكداف، الشيخ القسعي حاليا، بنيت سنة 
 حسب 2ـ1718 إلى 1710ـ مف طرؼ الدام عمي باشا الذم حكـ الجزائر مف سنة 1713

 .الّمكحة التأسيسية المحفكظة في المتحؼ الكطني لآلثار القديمة بالجزائر
 وصف الّموحة :

لكح مربع نقشت فيو بالحفر الغائر نجمة سداسية، تتكسطيا ىي األخرل حمقة مغمقة 
بداخميا عمى الجانب أك الجزء األعمى حمقة صغيرة أخرل تضـ بداخميا زىرة رباعية 

الفصكص، كما بداخميا أربع سياـ يحيط بالحمقة الصغرل زخرفة نباتية عبارة عف فركع 
. ممتكية

نجد الّنص منقكشا بالّمغة العربية كبخط المغربي، يتألؼ الّنص مف سطريف، فقد كتب 
عمى مستكييف أم أعمى النجمة كأسفميا، يفصؿ بيف السطر األكؿ كالثاني مف كؿ سطر رأس 

 إطار سميؾ كعريض ثـّ يحيط بو ىك اآلخر شريط آخر أكسط النجمة، يحيط بيذا كمو
(. 1أنظر الّموحة ). ممكلب كبعده إطار خارجي رفيع

 
 الّنص: 

                                                             

 Devoulx (A.), Les édifices religieux …………………,.p.159.                                                       1 
                                                                                                

    
Devoulx (A.), « Notes historiques sur les mosquées et …………………. », p.302-309.                 2 

                                                               
:أنظر أيضا  

- Berbrugger (G.),Bibliothèque, Musée d’Alger, livret explicatif des collections diverses  
de ces deux établissements, Alger, 1860, p.143. 

Colin (G.), Op.Cit, p.88-89.                                                                                                -
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الحمد لّمو أمر ببناء ىذا المكتب                   األمير المفخم السيد عمي باشا  
نصره اهلل 

في أوائل شير صفر                         سنــة     خمسة وعشرين وماية والف    

                                   1125    

 

 الكتابة التأسيسية لمدرسة جبانة عمي باشا المحفوظة في المتحف الوطني لآلثار القديمة / 1لوحة 

 :مدرسة ساحة الجنينة. 4

كانت تقع ىذه المدرسة قريبا مف زاكية الشرفاء، في شارع بركسف كىي مدرسة صغيرة، 
كحسب دكفكا أسسيا محمد خكجة بف مصطفى الدفتردار بالقصر، حسب ماجاء في عقد 

. 1ـ1709 أكتكبر 26ىػ المكافؽ ؿ1121محرر في أكائؿ شعباف سنة 
 :مدرسة شيخ البمد. 5

                                                             

  Devoulx (A.), Les édifices religieux ...................p.164                                                                   . 1 
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كيطمؽ عمييا دكفكا اسـ مدرسة الشارع األزرؽ، كانت تقع في حكمة ككشة عمي، في 
المنطقة الجبمية مف المدينة، كقد عثر عمى اسميا في عقد شرعي حّرره القاضي الحنفي سنة 

ـ عمى أّنيا تأسست عمى يد محسف كىي ممحقة بداره، كقد ىدمت 1749 – 1748/ىػ1162
. 1ـ مف طرؽ السمطات اإلستعمارية1848سنة 

: مدرسة عمى شارع بالمي. 6
 أم شارع الّنخيؿ، كقد أطمؽ عمييا اسـ مسيد Rue du Palmierكشارع بالمي 

ـ بغرض تكسيع زاكية 1855 مف شارع بالمي لكّنيا ىدمت سنة 10البرميؿ، كقد أخذت رقـ 
. 2سيدم محمد شريؼ

: مدرسة الرحبة القديمة. 7
، كىي صغيرة الحجـ 1       تقع ىذه الزاكية في شارع الثكرة  لباب الكادم كالتي أخذت رقـ 

بدكف تاريخ، ىدمت كضمت إلى احدل الدكر مف طرؼ السمطات اإلستعمارية ككاف ذلؾ 
. 3ـ1841سنة 

     كىذه قائمة لبعض المدارس القرآنية التي ىدمت منذ اإلحتبلؿ في مدينة الجزائر، مع 
: تاريخ ىدميا، كأّنيا تذكر إلى جانب المسجد أك الزاكية التي كاف مصيرىا في الغالب اليدـ

  1854، شارع القناصؿ ، تاريخ اليدـ (جامع البطحاء )مدرسة تابعة لجامع ساباط الحكت .
  1838مدرسة جامع السمطاف، شارع تريككلكر، تاريخ البيع كاليدـ. 

 قرب مدخؿ قصر الجنينة، ىدمت مع قصر الجنينة (جامع الشكاش )مدرسة جامع خير الديف ،
 ـ1831سنة 

  1838، تاريخ اليدـ (جامع ابف نيقرك )مدرسة جامع سيتي مريـ 

  1859، شارع الشارت، تاريخ اليدـ (كىك غير الزاكية الحالية )مدرسة جامع الشيخ الثعالبي. 

  1870مدرسة جامع عبدم باشا، ألحقت بثكنة عسكرية سنة. 

                                                             

Devoulx (A.), Op.Cit, p. 
                                                                                                                    231  

1  
                                                                                                                                             

  .134مصطفى بن حموش، مساجد مدٌنة الجزائر ، ص 1

 Devoulx (A.), Op.Cit, p.                                                                                                78  3 
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  1836ابف السمطاف، ىدمت  (مسيد)مدرسة القيكة الكبيرة أك مدرسة. 

  كانت ممحقة بالجامع الجديد (مكلى بكعناـ)المدرسة البكعنانية. 

  شاحة الشيداء  )مدرية حي القيسارية، ىدمت مند بداية اإلحتبلؿ كدخمت في ساحة الحككمة
 .(حالي

  كىي أكؿ عممية 1830مدرسة جامع السيدة، بناىا سارم مصطفى، ىدمت مع الجامعف سنة ،
 .تعميمية- ىدـ لمؤسسة دينية

  ـ1839الدالية، خّربت سنة  (مسيد)مدرسة. 

  1840أكرلياف سنة  (سكؽ)مدرسة زاكية الشبارلية، ىدمت كدخمت في بازار. 

 ىدمت المدرسة كالجامع سنة (أحد الباشكاتف المدعك ميزكمكرطك )مدرسة جامع الحاج حسيف ،
 . شخرا18، استمر اليدـ 1836

  ـ1841مدرسة ككشة بكلعبة، ىدمت. 

  فرنسية، ىدما معا سنة – مدرسة مسجد سيدم اليادم، جعميا اإلستعماؿ الفرنسي مدرسة عربية
1855. 

 1مدرسة ككشة الكقيد، دخمت في الساحة التي أقاميا الجيش الفرنسي في أعمى المدينة . 

: لمعاىد العميا والمكتباتا. 3.3
كينسبكف الفضؿ في ذلؾ ، 1835أسس الفرنسيكف نكاة المكتبة العمكمية في الجزائر سنة     

لى كاتبو الخاص بيربركجر، حيث أصبح ىذا األخير المحافظ  إلى الماريشاؿ كمكزيؿ كا 
لى كفاتو سنة  ، كلكف البعض يقكؿ أف مشركع إنشاء مكتبة 1869لممكتبة منذ إنشائيا كا 
 .1832منذ سنة " جنتي دم بكسي"عامة يرجع إلى المتصرؼ المدف 

كاليدؼ مف إنشاء مكتبة عمكمية في ذلؾ الكقت ىك استقباؿ الكثائؽ كالمخطكطات كالكتب 
عمى التعمـ  (الفرنسييف طبعا)المطبكعة عف تاريخ الجزائر كتاريخ العمـك كمساعدة السكاف 

كالتثقيؼ ككانت الكتب المطبكعة تصؿ إلى المكتبة عف طريؽ اليدايا مف كزارة الحرب كمف 
كزارات أخرل مثؿ الداخمية كالتعميـ، ككذلؾ مف الممؾ نفسو، كمف أفراد أسرتو، كمف 

 . األصدقاء، كجيات أخرل مختمفة

                                                             

.40-38، ص1998، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 1.ط، 3، جتاريخ الجزائر الثقافي أبك القاسـ سعد اهلل،  1  



118 

 

 مف الكتب 1800 ثبت أّنيا كانت تممؾ حكالي 1841     في أكؿ إحصاء لممكتبة سنة 
المطبكعة معظميا بالفرنسية كالبلتينية، كىي مف حيث المكضكع في األدب القديـ كالحديث، 

كالتاريخ كاآلثار كالفمسفة، كالتاريخ الطبيعي، كالفيزياء كالرياضيات كالجغرافيا، أّما قسـ 
 مخطكط كاف قد جمعيا 400 مخطكطا، منيا حكالي 647المخطكطات فيحتكم عمى 

 :بيربركجر أثناء الحمبلت عمى قسنطينة، كمعسكر كتممساف، كتشمؿ ىذه المخطكطات
 مخطكط، تتمثؿ في نماذج مف القرآف الكريـ، كحياة 450 نجد حكالي :القرآن والسنة -

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كالعقائد، كالسنة النبكية، كتفاسير القرآف كشركح األحاديث، 
 .1كصحيح البخارم، كالجامع لمسيكطي، كتفسير الزمخشرم، كتفسير أبي السعكد

 .  مخطكط، كتتناكؿ كميا لفقياء مف المذىبيف200، نجد في الفقو المالكي والحنفي -
 مخطكط أك أكثر، مثؿ القامكس كزآبادم، 600، حكالي الّمغة العربية وآدابيا -

 .كالصحاح لمجكىرم، كاأللفية، كاألجركمية في النحك، كمؤلفات لمسيكطي كالزمخشرم
 مخطكط، كىي في مختمؼ أنكاع الشعر مع 300 حكالي :الدواوين الشعرية -

شركحيا، مف بينيا ديكاف قديـ ألحد شعراء خراساف، كمقامات الحريرم، كديكاف المعمقات، 
 .(المدائح)كالمية العجـ، ككذلؾ األناشيد الدينية 

 . مخطكطا، كمختصر التاريخ العاـ50 نجد حكالي :في التاريخ والتراجم -
 الخ......متنكعات في الطب، كالفمسفة كالفمؾ كالجغرافيا كالفيزياء، كالتنجيـ، -

     كانت المكتبة تنمك باستمرار بالكتب المخطكطة كالمطبكعة، ككانت تفتح لمجميكر ثبلث 
مرات في األسبكع، ككاف المترددكف عمييا حكالي ثبلثيف شخصا في كؿ فتحة، ربعيـ فقط 

، ككاف 200مف الجزائرييف، كالباقي مف الفرنسييف، أّما الزكار فقد بمغكا   شخص قي اليـك
قسـ المطالعة لمجزائرييف مفصكال عف قسـ المطالعة لمفرنسييف تبعا لسياسة التمييز كالتفريؽ 

 .2بيف األجناس التي تميز بو الحكـ الفرنسي

                                                             

343، ص.................. 1 الجزائر الثقافً، جتاريخ أبو اتلقاسم سعد هللا،  1
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 :المكتبة الجامعية
      كىناؾ أنكاع أخرل مف المكتبات العمكمية التي نشأت في العيد الفرنسي، أكليا مكتبة 
جامعة الجزائر، ككذلؾ المكتبات التابعة لمكميات كالمعاىد التي أنشأت منذ الثبلثينات مف ىذا 

 .القرف
 حيث تأسست أربع مدارس عميا في 1880     يرجع إنشاء المكتبة الجامعية إلى سنة 

الجزائر لتككف ىي كميات اآلداب كالحقكؽ كالعمـك كالطب، كقد تكلى إدارتيا مديركف 
 إلى 1884 الذم طاؿ عيده مف Paoli، ثـ لكس باكلي Piersonفرنسيكف، أكليـ بيرسكف

 . أربعيف ألؼ مجمد1888ـ، حيث كانت تضـ المكتبة سنة 1925
     كالمعركؼ أّف محتكيات المكتبة قد تعرضت كثيرا بفضؿ الحريؽ الذم تعرضت لو سنة 

اإلرىابية الى إضراـ النيراف في المكتبة، كفؽ  (منظمة الجيش السرم)، حيف عمدت 1962
مخططيا الرامي إلى منع الجزائر مف الكصكؿ إلى االستقبلؿ، كال يعرؼ بالتدقيؽ عدد 

 .المجبلت كالدكريات كالكثائؽ التي تمفت تماما أك تمفت جزئيا
    كباإلضافة إلى المكتبة العامة كالجامعية، أنشأ أصحاب الكنائس مكتبات في تخصصيـ 
لجمب القراء مف أصحاب المذاىب األخرل بمف فييـ المسممكف، فكاف لمكاثكليؾ الذيف يمثمكف 
غالبية الفرنسييف مكتباتيـ سكاء كانت تابعة لؤلسقفية المركزية أك تابعة لفركعيا كمراكزىا، 
كما كاف لمبركتستانت مكتباتيـ، رغـ قمتيـ، ككاف اإلنجميز قد فتحكا مكتبتيـ بالعاصمة سنة 

، كفييا كتب باإلنجميزية مكجية إلى السياح، ككانت الكتب تقدـ إلى المكتبة مف قبؿ 1864
 .الجمعيات الدينية كغيرىا في بريطانيا

     كقد أنشأ الفرنسيكف كذلؾ نماذج أخرل مف المكتبات لـ تكف معركفة في الجزائر، كىي 
المكتبات العسكرية، ففي كؿ مكتب عربي كفي المراكز كالقطاعات العسكرية مكتبة تضـ 
مؤلفات عف تاريخ الجزائر، كطرؽ معرفة الّمغة العربية كغيرىا، مّما ييـ الضباط المكمفيف 
 .1بالشؤكف الجزائرية معرفتو، ككذلؾ الجنكد داخؿ معسكراتيـ، كال سيما في األماكف النائية

                                                             

354، 353ص ،المرجع السابؽ أبك القاسـ سعد اهلل،  1  
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     ككذلؾ نشأت المكتبات البمدية، كىي أيضا نكع جديد في الجزائر، ككاف المكتب العربي 
في النظاـ الفرنسي، كقد نشأت البمديات بالتدرج كتكسع  (المدنية)ىك نكاة البمدية  (العسكرم)

 .عددىا أيضا سيما في المدف الساحمية كالتمية ثـّ اليضاب العميا ثـّ األطمس الصحراكم
ككانت لمبمديات ميزانيات خاصة لشراء الكتب، كلكنيا ميزانية ضعيفة، كىذه بيانات عف 

، نشأت مكتبة بمدية كىراف سنة 1912سنة " إيسكير"بعض المكتبات البمدية قدميا السيد 
، كأنشأت مكتبة بمدية العاصمة سنة 1866، كأنشأت مكتبة بمدية قسنطينة سنة 1860
 .18521، كفي تممساف سنة 1886، كفي عنابة سنة 1872

 مكتبات الزوايا: 
    نقصد ىنا خاصة زكايا األرياؼ، ألف زكايا المدف قد عانت مف مصادرة أكقافيا كمف 
اليدـ، كلـ يبؽ ليا دكر يذكر أثناء اإلحتبلؿ، خاصة في دكرىا التعميمي كاإلجتماعي، أّما 

الدكر الديني كالصكفي فقد سمح بو الفرنسيكف في المدف بعد السيطرة عمييا، بؿ أّنيـ شجعكا 
بعض الطرؽ الصكفية عمى فتح زكايا ليا في المدف أك قّدمكا ليا ىـ األماكف الضركرية، 
فكانت تممساف كقسنطينة فثبل تضـ زكايا لمتجانية كالعيساكية كالقادرية كغيرىا خبلؿ ىذا 
القرف، كما كانت العمكية كالدرقاكية كالطيبية نشيطة في تممساف، كالحنصالية كالرحمانية 

 .كالعمارية نشيطة في قسنطينة
     أّما زكايا الريؼ فقد استمرت خبلؿ أكثر مف خمسيف سنة كىي مراكز لدعكة الجياد 

 :كالتعميـ العربي اإلسبلمي كخزائف الكتب كالتراث، نذكر منيا
أّنيا كانت غنية " عمي امقراف السحنكني" يقكؿ عنيا الشيخ :مكتبة ابن أبي داود -

 .بالمخطكطات
، كىي مف الزكايا التي اىتمت :مكتبة زاوية سيدي خميفة -  تقع في كالية الميمية اليـك

بالعمـ كاقتناء الكتب خبلؿ القرف الماضي، كانت تضـ مخطكطات ىامة كمطبكعات، منيا 
 . مخطكط6000
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 تسمى زاكية عمي بف عمر، كقد جمعت مكتبتيا كمية :مكتبة زاوية طولقة ببسكرة -
كبيرة مف الكتب المطبكعة كالمخطكطة، كاشتير الشيخ عمي بف عمر كأبناؤه كأحفاده أّنيـ 
شيكخ عمك كتصكؼ كزىد، كأنيـ جعمكا الزاكية معيدا عمميا لمتدريس كنشر الثقافة العربية 

 .1كالعمـك اإلنسانية كحفظ القرآف الكريـ
 . كاف أكالد سيدم شيخ أىؿ زاكية كأىؿ سمطاف:مكتبة أوالد سيدي شيخ بالبيض -
 كانت تحتكم عمى عدد كبير مف المخطكطات، بمغت :مكتبة زاوية القنادسة ببشار -

 . كلكف أغمبيا ضاع خبلؿ الثكرة الكبرل أك الحرؽ.1950حكالي ثبلثة آالؼ مخطكط سنة 
 حيث في العيد األخير ذكر الباحثكف، أّف ىناؾ حكالي اثني :مكتبات أدرار وتوات -

عشرة مكتبة ، منيا مكتبة ككساـ، كمكتبة بني ثامر، كمكتبة زاكية رقاف، كمكتبة أكالد 
عيسى، كمكتبة زاكية سيدم حيدة، كمكتبة تنجريف التي قيؿ أّف فييا مخطكطات في الطب 

 .2إلى جانب زكايا أخرل عبر القطر الكطني. كالفمؾ
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 قائمة المصادر والمراجع: 

 :قائمة المصادر والمراجع بالّمغة العربية. أوال

/ المصادر .  1

  سمسمة األنيس، دار مكفـ لمنشر، الرحمة،، (أبك الحسف محمد بف أحمد)ابف جبير 
   1988الجزائر، 

  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ، (عبد الرحمف)ابف خمدكف
، المجمد السابع، دار الكتب العممية، والبربر ومنى عاصرىم من ذوي السمطان األكبر

 1992.بيركت، 
  المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي ،  (أبك عبد اهلل)ابف مرزكؽ

محمكد بكعياد، الشركة الكطنية : ماريا خيسكس  بيغيرا، تقديـ: ، دراسة كتحقيؽالحسن
 .1981لمنشر كاإلشيار، الجزائر، 

  عبد الكارث :  لشرح منية المريد، تصحيحالمستفيدبغية ، (العربي محمد)بف السائح
.  2002، دار الكتب العممية، بيركت، 2محمد عمي، ط،

   التحفة المرضية في الدولة البكداشية في ببلد الجزائر ، (محمد الجزائرم)بف ميمكف
، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع،  2محمد بف عبد الكريـ، ط: ، تقديـ كتحقيؽالمحمية
 1981الجزائر، 

  ،ديكاف المطبكعات البستان في ذكر األولياء العمماء بتممسانالتممساني ابف مريـ ،
 .الجامعية، الجزائر

  120، ص2007 كزارة الثقافة، ،المرآة، (خكجة)حمداف. 

  ضبط كتخريج كتعميؽ مصطفى البغا، مختار الصحاح،، (اإلماـ فخر الديف الرازم)الرازم 
 .1990، دار اليدل لمطباعة، الجزائر،4ط،
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  عمي يسرم، دار الفكر، بيركت، : ، تحقيؽ، تاج العروس (محب الديف مرتضي)الزبيدم
.1994 

  ،الشيخ أبك الكفا مصطفى المراغي، : ، تحقيؽإعبلم الساجد بأحكام المساجدالزركشي
. 1995القاىرة بيركت 

  ،عبد الرحيـ محمكد، دار المعرفة، : ، تحقيؽأساس الببلغة، (جار اهلل محمكد)الزمخشرم
 .ت.بيركت، د

  مشتيى الخارق الجاني، في رد زلقات التيجاني ، (محمد الخضر الجكني)الشنقيطي
 .1985، دار البشير، عماف،1،ط،الجاني

  كتاب التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيو،  (أبك الحسف بف عبد اهلل)العسكرم ،
 1808الجزء األكؿ، القاىرة، 

  2،ج،كتاب المواعظ واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار، (تقي الديف أبك العباس)المقريزم ،
 .ت.مؤسسة الحمبي كشركاه لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ب

  2000، بيركت، 3، المجمد، شرح مسمم،  (محي الديف)الّنككم. 
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 /المراجع. 2

  العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر أشراف ، (محمد السيد محمد)أبك رحاب
 .2008، دار القاىرة، 1، ط،السعديين

  1772، الفكر العربي، القاىرة، محاضرات في الوقف، (محمد)أبك زىرة. 

  ،زكريا صياـ، : ، جمع كتحقيؽديوان األمير عبد القادر الجزائرياألمير عبد القادر
 .1988الجزائر، 

  القاىرة1، مساجد مصر كأكلياؤىا الصالحيف، ج،(سعاد)ماىر ،. 
  الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2، طتاريخ المساجد األثرية، (حسف)عبد الكىاب ،

1994. 
  ترجمةالفرق اإلسبلمية في الشمال اإلفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، (الفرد)بؿ ، :

 .1987، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 3عبد الرحماف بدكم، ط
  ،دراسة أثرية –زوايا ومدارس الجزائر  خيرة بف بمة، عبد الكريـ عزكؽ، سعيد بكزرينة 

، CRASC ك PNR ،DGRSDT، يدخؿ ضمف مشركع الكطني لمبحث معمارية فنية
 .2014الجزائر، 

  1979، دار النيضة العربية، مصر، مدخل إلى اآلثار اإلسبلمية، (حسف)باشا. 
  1999، دبي، 1، المدينة كالسمطة في اإلسبلـ، ط (مصطفى)بف حمكش. 

  مساجد مدينة الجزائر، زكاياىا ك أضرحتيا في العيد العثماني(مصطفى)بف حمكش ، ،
 .2007، شركة دار األمة، الجزائر،1ط

  مكتب  " المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير لمنطقة تماسين" ، (كماؿ)بف عزيزة ،
 .2008الدراسات كاإلنجازات في التعمير، باتنة، 

  زاوية سيدي سالم الرحمانية قمعة القرآن الكريم ،  (رشيد)كسالمي  (بف سالـ)بف ىادؼ
 .ت.، إصدارات زاكية سيدم سالـ، مطبعة مزكار، دفي ربوع سوف

  منشكرات 1ط،" ، المساجد العتيقة في الغرب الجزائرم، (يحي)بكعزيز ،ANEP ،الجزائر ،
2002. 
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 إلى الجنوب " باي الغرب الجزائري " رحمة محمد ، (أحمد بف ىطاؿ) التممساني
، عالـ الكتب، القاىرة، 1محمد بف عبد الكريـ الناجر، ط،: ، تحقيؽ كتقديـالصحراوي

1969 .
  الطبعة الثانية، مؤسسة التغميؼ المطرب في مشاىير أولياء المغرب، (عبد اهلل)التميدم ،

 .1987كالطباعة كالنشر كالتكزيع لمشماؿ، طنجة، 

  المطبعة الحديثة، القاىرة، 3، جتاريخ العمارة والفنون اإلسبلمية،  (عبد الجكاد)  تكفيؽ ،
1972. 

  1984، دار الثقافة، 6، ط3، جتاريخ الجزائر العام، (عبد الرحماف)الجيبللي. 

  مكتبة 1، طالقباب في العمارة المصرية اإلسبلمية،  (محمد حمزة إسماعيؿ)حداد ،
 .1993الثقافة الدينية، القاىرة، 

  2012، الجزائر، أوالد جبلل أصالة، حضارة وتاريخ، (محمد العربي)حرز اهلل 

  دار الرشاد الحديثة، دار السياسة والمجتمع في العيد السعدي، (إبراىيـ)حركات ،
 .1987البيضاء، 

  دار 2، ج،موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، مدن الجنوب،  (مختار)حساني ،
 .2007الحكمة، الجزائر، 

  دار الحضارة لمطباعة كالنشر 1، ط2، جتاريخ الدولة الزيانية، (مختار)حساني ،
 2007كالتكزيع، الجزائر، 

  1985، دار النيضة العربية، القاىرة ، الحياة الدينية في المغرب،  (حسف عمي)حسف.  

  1985، مؤسسة الرسالة، بيركت،2، ط،تعريف الخمف برجال السمف، (محمد)الحفناكم. 

  1972، الجزائر، 1، ط1830مدينة الجزائر نشأتيا وتطورىا قبل ، (عبد القادر)حميمي. 

  المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، انماذج من قصور منطقة األغواط، (عمي)حمبلكم ،  

  دار الكتاب العربي،  اليجريين13 و12توات واألزواد خبلل القرنين ، (محمد)حكتية ،
 .2007الجزائر،
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  محمد الشابي كعبد : ، ترجمةمدينة تونس في العيد الحفصي، (عبد العزيز)الدكالتمي
 .1978العزيز الدكالتمي دار سراس لمنشر، تكنس، 

  اإلخوان دراسة إثنولوجية حول الجماعات الدينية عند مسممي الجزائر، (ايدكارد)دكنكفك ،
 .2003كماؿ فيبللي، دار اليدم عيف مميمة، الجزائر، : ترجمة

  2007، الجزائر،قصبة الجزائر، الذاكرة الحاضر والخواطر، (فكزم )سعد اهلل. 

  دار الغرب اإلسبلمي، 1. ط،5 ج،1. جتاريخ الجزائر الثقافي،، (أبك القاسـ)سعد اهلل ،
 .1998بيركت، 

  بيركت، 2، ج،1930 إلى 1900الحركة الوطنية الجزائرية ، (أبكالقاسـ)سعد اهلل ،
1969 . 

  1984، الجزائر، 4، جالجزائر في التاريخ، (ميدم)ك بكعبدلي  (ناصر الديف)سعيدكني. 

  الشركة 2، طالنظام المالي لمجزائر في الفترة العثمانية، ، (ناصر الديف)سعيدكني ،
 .1985الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

  المؤسسة الكطنية لمكتاب، دراسات في الممكية العقارية، (ناصر الديف)سعيدكني ،
 1986الجزائر، 

  1985، الجزائر، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، (ناصر الديف)سعيدكني 

  (م1830القديم إلى  )الشخصيات البارزة في تاريخ الجزائر القديم  ،(جماؿ)سكيدم ،
 .2007منشكرات التؿ، الجزائر، 

  دار الزوايا والصوفية والعزابة واإلحتبلل الفرنسي في الجزائر،  (عبد العزيز)شيبي ،
 ..2007الغرب لمنشر كالتكزيع، كىراف، 

  محمد : ، ترجمةكتاب األبعاد الصوفية في اإلسبلم وتاريخ الصوفية، (آنا مارم)شيمؿ
 .2006، منشكرات الجمؿ، بغداد، 1إسماعيؿ السيد كرضا حامد قطب، ط،

  ديكاف المطبكعات مميانة ووليّيا سيدي أحمد بن يوسف، (محمد حاج)صادؽ ،
 .1964الجامعية، الجزائر،
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