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 عشاية عمساء الجزائر بستن "الدمم السرونق" لألخزري تدريدا وتأليفا

  د. بمخير عسراني

 مركز البحث في العمهم اإلسالمية والحزارة، الجزائر

 السمخص:

شيخة كبيخة بيغ الجراسات السشصؿية،  لقج ناؿ متغ الدمع السخونق في عمع السشصق لألخزخؼ 
لقخوف شػيمة في التجريذ باعتبار ىحا العسل مغ أندب الستػف التي ساعجت الصالب  واعتسج

ويتشاوؿ ىحا البحث بالجراسة التعخيف براحب الستغ وبالدمع السخونق مع  وسيمت ليع ىحا العمع،
خجمتو تجريدا وتأليفا، مع إبخاز  بياف أىسيتو ومكانتو العمسية، ثع جيػد عمساء الجدائخ في

الحػاضخ العمسية الجدائخية التي اعتسجتو في مقخراتيا، والتآليف والحػاشي الجدائخية التي ألفت 
 عميو، وىػ ما يكذف جانبا مغ الحياة الثقاؼية في الجدائخ.

عمساء الكمسات السفتاحية: الدمع السخونق، عبج الخحسغ األخزخؼ، الجدائخ، عمع السشصق، 
   الجدائخ.
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The Algerian scholars’ Attention about Matn ‘As-Sullam Al-
Murawnaq’ for Al-Akhdari Teaching and Composing 

Dr.Balkhir Omrani 

Center for Research in Islamic Sciences and Civilization, Algeria 

Abstract: 

Matn As-Sullam Al-Murawnaq for Al-Akhdari in Logic got great fame 
among logical studies, for long centuries it was adopted in teaching by 
considering this work as one of the most appropriate texts that helped 
students and facilitated this science for them. This research deals with 
the study of the author’s definition and As-Sullam Al-Murawnaq, with 
an indication of its importance and scientific status, then the Algerian 
scholars’ efforts in serving it, with highlighting the Algerian scientific 
cities that adopted it in their decisions, and the Algerian authorship and 
footnotes on which composed and that reveals an aspect of the cultural 
life in Algeria. 

Keywords: As-Sullam Al-Murawnaq, Abdurrahman Al-Akhdari, 
Algeria, Logic, Algerian scholars 
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 سقدمة:ال

يعتبخ السشصق واحجا مغ العمػـ العقمية التي انتقمت إلى السدمسيغ مغ عمػـ اليػناف وذلظ   
عمساء اإلسالـ بو وتشاولػه بالجرس مشح أف بجأت التخجسة عمى عيج الخميفة السأمػف، فقج اىتع 

والذخح والشقج. وقج مخ مشح القخف التاسع السيالدؼ إلى اليػـ بعجة مخاحل، ابتجاء مغ التخجسة 
ومخورا بالتأليف والترشيف ؼيو أصالة ال نقال والتي عخفت أمثاؿ الخػنجي واألبيخؼ والقدويشي 

والتي كاف أغمبيا اخترارا لمعمع ثع بدصا لو. وابغ تيسية، وانتياء بسخحمة الستػف والذخوح عمييا 
ولقج عخفت الجدائخ مجسػعة مغ األعالـ الحيغ أسيسػا في ىحا الفغ وكاف ليع شيختيع ؼيو، مشيع 
دمحم بغ أحسج التمسداني، ودمحم بغ مخزوؽ العجيدي التمسداني، ودمحم بغ يػسف الدشػسي، وعبج 

الغخب كتبيع بالقبػؿ، وتجاولػىا في حمقات العمع الخحسغ األخزخؼ، .. إذ تمقى عمساء الذخؽ و 
 والجرس، وألفػا عمييا الذخوح والحػاشي، التي تبّيغ مكانتيع في ىحا الفغ واقتجارىع.

لقج كاف العالمة عبج الخحسغ األخزخؼ البدكخؼ الجدائخؼ بحق رائجا في صشاعة الستػف 
اىج عمسية أغشت الكثيخ مغ الحػاضخ البيجاغػجية التي تقّخب العمػـ لمصالب، وكانت متػنو مش

العمسية عغ صشاعة مقخرات ججيجة، وال أدؿ عمى ذلظ مغ انتذار كتبو في الذخؽ والغخب، 
واعتسادىا كسقخرات لمتجريذ في كبخػ السجف العمسية كتمسداف، واألزىخ، ودمذق، وفاس، 

ق في عمع السشصق" إال واحجا والديتػنة، والقخوييغ، .. ولع يكغ متشو في عمع السشصق "الدمع السخون
مغ ىحه السقخرات التي لقيت شيخة كبيخة، حتى كتب ؼيو كبار العمساء، بسا يطيخ مكانة ىحا 

 الستغ الحؼ ال تخمػ مكتبة مشو، وال يدتغشي عشو شالب لمعمع.

وألف عمساء الجدائخ كغيخىع مغ عمساء الذخؽ والغخب اعتشػا بيحا الستغ عشاية فائقة، فقج 
أف الحاجة البحثية ممحة ألف يخكد عمى ىحا االىتساـ الجدائخؼ بالستػف الجدائخية، إذ إف  ارتأيت

معالجة ىحا الستغ مغ ىحه الداوية يكذف الشقاب عغ الكثيخ مغ السؤلفات السشدية، ويؤرخ لمحياة 
 الثقاؼية الجدائخية.

 إشكالية الدراسة:

 آلتية:مغ خالؿ ما قجمشا لو يسكششا أف نصخح اإلشكاليات ا
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 ما أىسية الدمع السخونق بيغ الستػف السشصؿية؟ -
 ىل اعتشى عمساء الجدائخ بستغ الدّمع لألخزخؼ؟ -
 ما ىي مطاىخ عشاية عمساء الجدائخ بستغ الدّمع؟ -

 أىداف الدراسة:

 بياف أىسية متغ الدّمع السخونق لألخزخؼ في الجراسات السشصؿية. -
الجدائخية وإبخاز دورىع في الحفاظ عمييا والتأليف بياف عشاية عمساء الجدائخ بالستػف  -

 عمييا.
الكذف عغ بعس الكتب الجدائخية السشدية والسفقػدة بسا يفتح الباب لمبحث عسا فقج  -

 وتحقيق ما لع يحقق.
 إبخاز جانب مغ الحياة الثقاؼية لمجدائخ في الفتخة العثسانية -

 مشيج الدراسة:
ي، والسشيج االستقخائي، والسشيج التحميمي، إذ حاولت اعتسجت في البحث عمى السشيج التاريخ

أف أتتبع تاريخ الحػاضخ العمسية والسؤلفات عمى الستغ، لمػصػؿ إلى كل ما يخجـ البحث ويجّمي 
الحؿيقة، كسا حاولت أف استقخغ الشرػص وأحمميا لبياف أىسية متغ الدمع السخونق، وألدلل عمى 

 ابة عغ اإلشكاليات التي شخحتيا الجراسة.عشاية عمساء الجدائخ بو، بػية اإلج
 الدراسات الدابقة:

مغ خالؿ الجراسة السدحية التي أجخيتيا عمى عجد مغ الجراسات التي تػفخت لجؼ، لع أجج مغ 
أفخد ليحا السػضػع بحثا، ولع أقف عمى دراسة تحري جيػد عمساء الجدائخ في خجمة متغ الدمع 

عشي لمخػض ؼيو لسا لو مغ أىسية في خجمة التخاث العمسي السخونق في عمع السشصق، وىػ ما شج
 الجدائخؼ.

 خطة الدراسة:
 قدست البحث إلى ومقجمة وخاتسة، وثالثة مباحث ىي: 
 السبحث األوؿ: التعخيف بالذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ.

 السبحث الثاني: التعخيف بالدمع السخونق وبسكانتو العمسية.
 الجدائخ بستغ الدمع السخونق.السبحث الثالث: عشاية عمساء 
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 السبحث األول: التعريف بالذيخ عبد الرحسن األخزري 

يعتبخ األخزخؼ واحجا مغ أشيخ عمساء الجدائخ في الفتخة العثسانية، حيث القت مؤلفاتو 
وجيػده العمسية قبػال واسعا وانتذارا بيغ العمساء، داخل الجدائخ وخارجيا، وقج ألف بعس الستػف 

ػ في مقتبل العسخ، وتمقفتيا حمقات الجرس والذخح عرخا بعج عرخ، وانتقمت مغ الذييخة وى
 مرخ إلى مرخ، وؼيسا يمي سأحاوؿ التعخيف بالذيخ قبل الخػض في متشو "الدمع السخونق".

 اسسو وندبتو:

ىػ العالمة الجدائخؼ السحّقق أبػ زيج عبج الخحسغ بغ دمحم الرغّيخ بغ دمحم بغ عامخ 
ب ما جاء في شخحو عمى سّمسو في عمع السشصق فإف ندبو يعػد إلى الرحابي ، وحد1األخزخؼ 

، غيخ أف الذيخ عبج الخحسغ الجياللي شكظ في ذلظ وقاؿ بشدبتو 2العباس بغ مخداس الدّمسي
. ويبجو أف 3إلى بصغ مغ بصػف الجواودة مغ أوالد رياح السشتسيغ إلى األخزخ بغ عامخ بغ رياح

 دو أولى حتى يثبت اآلخخ بيقيغ.ما اّدعاه األخزخؼ لشف

 مهلده ونذأتو:

ولج الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ بسجيشة بشصيػس مغ قخػ نػاحي بدكخة في الجشػب 
ـ، وقج تع استشداخ تاريخ ميالده مغ رجده 1514ىػ السػافق لدشة  929الجدائخؼ، وذلظ سشة 

 السدسى )الدمع السخونق( حيث قاؿ في آخخه:

 سشة     معحرة مقبػلة مدتحدشةولبشي إحجػ وعذخيغ 

 ال سيسا في عاشخ القخوف    ذؼ الجيل والفداد والفتػف 

 وكاف في أوائل السحـخ     تأليف ىحا الخجد السشطع

 مغ سشة إحجػ وأربعيغ      مغ بعج تدعة مغ السئيغ

ىػ  941سشة مغ تاريخ تأليف ىحا الخجد  21فإذا شخحشا سغ األخزخؼ مشح وقت التأليف 
 4وىػ التاريخ الرحيح لسيالد األخزخؼ. 929لشا الشاتج  يخخج
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نسا الذيخ وشب وأخح العمع عغ والجه وشؿيقو األكبخ، وكاف والجه دمحم الرغيخ مغ عمساء 
الػقت أيزا، فألف )أؼ الػالج( حاشية عمى خميل وكتابا في الترّػؼ أيزا، ىاجع ؼيو مغ 

غ مشيج الذخع القػيع، ولعل األخزخؼ قج تأثخ في سساىع بػ "الججاجمة" الحيغ انحخفػا في رأيو ع
ىحا السجاؿ بػالجه كسا أف ججه دمحم عامخ كاف مغ عمساء الػقت فجسع أيزا عسال في الفتاوػ 

 الفقيية.

وتحكخ بعس الخوايات أف األخزخؼ قج شمب العمع أيزا بقدشصيشة وأخحه عمى الذيخ عسخ 
. لكغ الثابت 5ديتػنة. ولكغ ىحه الخواية غيخ مؤكجةالػزاف. كسا شمبو بتػنذ وأخحه عمى مذائخ ال

أنو نبغ رحسو هللا في وقت مبكخ، فتأليفو لكثيخ مغ الستػف والذخوح والكتب في مقتبل العسخ يجلشا 
 عمى ذلظ، ويجؿ عمى أنو قج نيل مغ العمع في مخحمة متقجمة ججا.

 شيهخو وتالميذه:

غ تسكشو مغ عجة فشػف إال أنشا ال نجج عجدا بالخغع مغ الشبػغ السبكخ لألخزخؼ، وبالخغع م
سػػ الخواية غيخ السؤكجة عغ دراستو في  –كبيخا لذيػخو، نطخا لعجـ انتقالو إلى خارج الجدائخ 

، وكحلظ ال نجج لو تالميح كثخ ومذيػريغ، فيػ لع يعّسخ شػيال، ولع يتدغ لو أف يكّػف -الديتػنة 
 سا يمي ما ذكختو السرادر مغ شيػخو وتالميحه.التالميح ويػرث عمسو مذافية. وسشحكخ ؼي

 شيهخو: 

 تحكخ السرادر التي تخجست لألخزخؼ مجسػعة محجودة مغ شيػخو، وىع:

والجه الذيخ دمحم الرغيخ، أخح عشو الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ مبادغ عمع الحداب  -
"الجرة والفخائس مذافية، حيث تسكغ بعج فيسيا واستيعابيا مغ نطسيا في متغ سساه 

 البيزاء في أحدغ الفشػف واألشياء".
أخػه أحسج بغ دمحم الرغيخ، وىػ أكبخ إخػتو أخح عشو أمػر الفقو والسشصق والبياف ولع  -

 يخمف وراءه تأليفا.
الذيخ أبػ عبج هللا دمحم بغ عمي الخخوبي فؿيو ومحجث وصػفي ولج بقخية قخقاش مغ  -

ىػ، أخح عشو األخزخؼ واستفاد مشو  959 قخػ شخابمذ الغخب بميبيا ونذأ بالجدائخ سشة
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وتمقى عمى يجيو ورد الصخيقة الذاذلية والدروؾية، لو رسالة ذوؼ اإلفالس إلى خػاص أىل 
فاس، واألنذ في التشبيو عغ عيػب الشفذ ومديل المبذ عغ آب وأسخار القػاعج الخسذ، 

 ىػ. 963تػفي سشة 
صي قخية لياششة الػاقعة بالقخب مغ ىػ( أحج مخاب 983الذيخ عبج الخحسغ بغ القخوف ) -

 مجيشة شػلقة استفاد مشو األخزخؼ كثيخا، ودرس عمى يجيو.
الذيخ عسخ بغ دمحم الكساد السعخوؼ بالػزاف، كاف مغ أكابخ عمساء قدشصيشة، فؿيو  -

وصػفي وعالع في السعقػؿ والسشقػؿ، مغ تآليفو البزاعة السدجاة، وفتاوػ في الفقو 
  6صغخػ الدشػسي. والكالـ، وحاشية عمى

 كاف ىؤالء ىع شيػخ األخزخؼ، والحيغ يالحع أنيع قمة محجودة في القصخ الجدائخؼ.

 تالميذه:

لع يتخؾ األخزخؼ عجدا كبيخا مغ التالميح السعخوفيغ الحيغ أخحوا عشو العمع مذافية، بل إف 
ظ أنو لع يعّسخ شػيال تالميحه ىع مغ استفادوا مغ مؤلفاتو ومشطػماتو، وىع الحيغ شخحػا متػنو، ذل

رحسو هللا، ويبجو مغ خالؿ بعس األبيات أنو كاف يشطع لصالبو ويؤلف ليع، ففي مشطػمة 
 "الجػىخ السكشػف " يقػؿ: 

 وقج دعا بعس مغ الصالب      لخجد ييجؼ إلى الرػاب

 فجئتو بخجد مفيج     ميحب مشقح سجيج

 7ممتقصا مغ درر "التمخيز"    جػاىخا بجيعة التمخيز

وكحلظ في شخحو لدّمسو في السشصق يقػؿ في سبب تأليفو: " أما بعج: فمسا وضعت األرجػزة 
السدساة "بالدمع السخونق في عمع السشصق"، وجاءت بحسج هللا جسمة كاؼية ولسقاصج مغ فشيا 
حاوية راودني بعس اإلخػاف مغ الصمبة أكخميع هللا السخة بعج السخة عمى أف أضع عمييا شخحا 

يبث ما انصػت عميو مغ السعاني ويذيج ما تقاصخ فييا مغ السباني فأجبتيع لحلظ شالبا مغ مفيجا 
، وإف كانت عبارات الصالب ىشا غيخ واضحة 8هللا تعالى حدغ التػفيق إلى ميائع التحقيق ..."

إف كانػا شالبو أو زمالءه في الصمب، إال أنو يدتأنذ فييا بسغ أخح عشو ىحه السؤلفات مذافية، 
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اصة وأف الذيخ قزى حياتو في التعميع والكتابة في زاوية عائمتو في بشصيػس وتخخج عمى يجيو خ
وقج دّرس بيا فشػنا عجيجة مغ العمع   9تالميح عجيجوف كسا يحكخ الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا.

لصمبتو مغ مشصقة الديباف، واألوراس، وقدشصيشة، ومشصقة واد ريغ، وكانت عادتو قزاء أشيخ 
الريف في قخية قّجاؿ لسشاخيا السعتجؿ، ولع يكغ مقامو بيا لمخاحة واالستجساـ، بل كاف يجّرس 

  19بيا شمبة حاضخة سصيف والسشاشق السجاورة ليا.

تحكخ بعس السرادر التاريخية مغ تالميحه: الذيخ عبج الكخيع الفكػف، والذيخ سعيج قجورة، 
لظ، إذ إنيسا لع يعاصخا األخزخؼ، ولع يكػنا قج ولجا إال أف الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا يشفي ذ

حتى عشجما تػفي األخزخؼ، ولعل الفكػف السقرػد ىػ الجج، لحلظ ال يثبت سعج هللا مغ تالميحه 
 . 11إال عبج العديد بغ أحسج بغ مدمع الفارسي

 مؤلفاتو: 

، بالخغع مغ صغخ سغ األخزخؼ إال أنو بجأ التأليف مبكخا، وتسكغ جيجا مغ  نطع العمـػ
وكتابة الستػف التي يديل بيا الحفع لمصالب، لحلظ نجج أغمب تآليفو إف لع نقل كميا ىي متػف 
، أو شخح ليا، وكأف السؤلف انتيج لشفدو نيج تأليف السقخرات البيجاغػجية حتى يخجـ  لعمـػ

، وقج بمغت مؤلفاتو رحسو هللا حػالي ثالثيغ كتابا  كسا ذكخ شالبو وكل مذتغل بيحه العمـػ
صاحب العقج الجػىخؼ، مشيا ما وصمشا ومشيا ما لع يرل كسا يبجو، وقج تػزعت بيغ عجة فشػف 
كالفقو، والعقيجة، والسشصق، والبالغة، والفمظ، والفخائس، والترػؼ، ... وؼيسا يمي ذكخ لسا عخؼ 

 مشيا:

 بيتا. وقج شخحو الشاضع. 141الدمع السخونق: وىػ نطع في السشصق يزع  -1
خ السكشػف في صجؼ الثالثة الفشػف: وىػ نطع في البالغة، يذسل البياف والسعاني الجػى -2

 بيتا. وقج شخحو الشاضع. 291والبجيع، ويزع 
بيت، وقج شخح الشاضع  599الجرة البيزاء في الحداب والفخائس: وتزع ما يقارب  -3

 بعزيا.
 مخترخ في فقو العبادات: وىػ عمى محىب الدادة السالكية. -4
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بيتا، وقج شخحو تمسيحه عبج العديد بغ أحسج بغ  296اج في عمع الفمظ: ويزع نطع الّدخ  -5
 مدمع الفارسي.

 شخح عمى إحجػ عقائج اإلماـ الدشػسي. -6
 شخح العقيجة الرغخػ لإلماـ الدشػسي السدساة أـ البخاىيغ. -7
 الفخيجة الغّخاء: وىي نطع في عقيجة التػحيج. -8
 ة البيية.بيتا، وسساه الجر  179نطع اآلجخومية: يزع  -9
 بيتا. 252المية في مجح رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: تزع  -19
 بيتا، نطسيا لسا اكتذف قبخ خالج بغ سشاف. 49المية: وتزع  -11
 بيتا. 49تائية في مجح رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: وتزع حػالي  -12
 بيتا. 23نريحة الذّباف: أرجػزة تزع  -13
 بيتا. 278ب: وىػ نطع يزع أزىخ السصالب في ىيئة األفالؾ والكػاك -14
 نطع قػاعج اإلعخاب: نطع بو كتاب مغشي المبيب البغ ىذاـ. -15
 بيتا. 164رائية في مجح رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: تزع  -16
 قريجة في شبيعة الشفذ. -17
 الدىخة الدشية. -18

ىحه أىع مؤلفات الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ، ويقاؿ إف ىشاؾ مؤلفات أخخػ مفقػدة، وفقجت 
حتى عشاويشيا، وكسا الحطشا فإنيا تأخح الصابع التعميسي، ونطع العمػـ والفشػف تدييال لمصالب، 

 وتقخيبا ليا إلييع.

 وفاتو: 

اختمف الباحثػف والستخجسػف لألخزخؼ في سشة وفاتو مثمسا اختمفػا في سشة ميالده، وإف كاف 
لعمـػ والفشػف، وتآليفو الكثيخة الخالؼ ىشا أشج، فيشاؾ مغ رأػ أف شيخة األخزخؼ وتسكشو مغ ا

ال ترجر مغ شاب تػفي في بجاية الثالثيشات مغ عسخه، وإنسا عاش أشػؿ مسا ذكخ، بيشسا فّشج 
آخخوف ذلظ ورأوا أف هللا قج بارؾ في عسخه حتى خّمف كل ىحه التآليف، وليذ باألمخ الغخيب مغ 

 شاب بجأ الشطع مبّكخا.
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، يخػ الذيخ عبج الخحسغ 12ي سشة وفاة األخزخؼ ىػ ى 983فبيشسا يجعل الدركمي سشة 
، أما السيجؼ البػعبجلي فقج 13ىػ ويخّصئ ما ذىب إليو الدركمي 982الجياللي أنو تػفي سشة 

ىػ مدتشجا في ذلظ إلى نطع اآلجخومية لألخزخؼ، والحؼ جاء  981ذىب إلى تاريخ آخخ وىػ 
 ؼيو:

 أردناتع بحسج هللا ما قرجنا     مغ نطع ىحه التي 

 سّسيتيا بالجّرة البيية   فيي لسا في أصميا محػية

 وكاف في محـخ الحخاـ      بجءا وختسا لحا الشطاـ

 .14في عاـ إحجػ وثسانيغ سشة    مغ بعج تدعسائة مدتحدشة

وقج رد الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا عمى ىحا االستجالؿ بأنو ضعيف ألف البيت قج يكػف ؼيو 
. وعمى ىحا الخأؼ فإف سعج 15خاءة "إحجػ وثسانيغ" بجؿ " إحجػ وثالثيغ"ترحيف مغ الشداخ بق

ىػ سشة وفاتو. ويبقى األمخ محل خالؼ  953هللا يػافق صاحب العقج الجػىخؼ في اعتبار سشة 
حتى يتعزج أحج األقػاؿ بجليل قػؼ، والثابت أف األخزخؼ كاف قج تػفي بسجيشة "قّجاؿ" بػالية 

 ببشصيػس. سصيف ودفغ في مدقط رأسو

 السبحث الثاني: التعريف بالدمم السرونق وبسكانتو العمسية

ال يختمف اثشاف أف شيخة الدمع السخونق قج بمغت اآلفاؽ، وأنو قج شخح مخات عجيجة، وتمقتو 
األمة مغ شخقيا إلى غخبيا بالقبػؿ والعشاية، وكاف أحج السقخرات السيسة في كثيخ مغ مجارس 

 لحلظ يحدغ ىيشا أف نرف ىحا الستغ وأف نبّيغ مكانتو. العمع في بالد اإلسالـ،

 التعريف بالدمم السرونق:

ىػ متغ مغ بحخ الخجد أّلفو الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ في عمع السشصق، وقج ورد 
بتدسيتيغ " الدّمع السخونق في عمع السشصق" و"الدّمع السشػرؽ في عمع السشصق"، ويبجو أف كال 

، وقج ذكخ الذيخ القػيدشي عشج شخحو لمدّمع أف كال 16خصػشات مختمفةالتدسيتيغ وردتا في م
التدسيتيغ صحيح، فقاؿ: ")السشػرؽ( بتقجيع الشػف عمى الخاء كسا ىػ الخواية عغ السرشف، 
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. وىحا ما يفدخ اختالؼ السخصػشات والذخوح 17ويرح تقجيع الخاء، ومعشاه السدّيغ والسدخخؼ"
 عمى الدّمع في إيخاد الكمستيغ.

ىػ وىػ شاب ابغ إحجػ وعذخيغ سشة، ولحلظ قاؿ في نياية  941كتب الذيخ متشو سشة 
 الشطع:

 ولبشي إحجػ وعذخيغ سشة     معحرة مقبػلة مدتحدشة

 ال سيسا في عاشخ القخوف    ذؼ الجيل والفداد والفتػف 

 وكاف في أوائل السحـخ     تأليف ىحا الخجد السشطع

 بعج تدعة مغ السئيغمغ سشة إحجػ وأربعيغ      مغ 

ومغ محاسغ عادات السؤلف أنو كاف يحكخ سشة التأليف في متػنو، وقج يحكخ عسخه آنحاؾ، 
وىػ ما حفع لشا محصات ميسة مغ تاريخو، وجعمشا ندتشبط ونخبط بعس األحجاث ببعزيا مثل 

 تاريخ ميالده.

تقّخب العمـػ لمصالب، قّدع السؤلف الستغ إلى فرػؿ تقديسا يجّؿ عمى بخاعتو ومشيجيتو التي 
 فكانت فيخستو كاآلتي:

 مقجمة.  -

 فرل في جػاز االشتغاؿ بو )السشصق(. -

 أنػاع الحكع الحادث. -

 أنػاع الجاللة الػضعية. -

 فرل في مباحث األلفاظ. -

 فرل في بياف ندبة األلفاظ لمسعاني. -

 فرل في بياف الكل والكمية والجدء والجدئية. - 
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 السعخفات.فرل في  -

 باب في القزايا وأحكاميا. -

 فرل في التشاقس. -

 فرل في العكذ والسدتػػ. -

 باب في الؿياس. -

 فرل في األشكاؿ. -

 فرل في الؿياس االستثشائي. -

 لػاحق الؿياس -

 أقداـ الحجة -

 خاتسة -

 الغرض من التأليف:

عمع السشصق، ذلظ أنو قج  لقج بيغ السؤلف رحسو هللا غخضو مغ نطع متغ الدّمع السخونق في
وضعو لمصالب وزاد عميو شخحو حتى يكسل القرج مشو، ؼيقػؿ رحسو هللا: " فمسا وضعت 
األرجػزة السدساة بالدمع السخونق، وجاءت بحسج هللا جسمة كاؼية، ولسقاصج مغ فشيا حاوية، 

ا شخحا مفيجا راودني بعس اإلخػاف مغ الصمبة أكخميع هللا السخة بعج السخة عمى أف أضع عميي
يبث ما انصػت عميو مغ السعاني ويذيج ما تقاصخ فييا مغ السباني، فأجبتيع لحلظ شالبا مغ هللا 
تعالى حدغ التػفيق إلى ميائع التحقيق". وبتػاضع جع وبياف أنو قج وضعو لمسبتجئيغ يزيف 

ى مشي، بل قائال:"وإف كشت لدت أىال لحلظ، ولكشي حسمشي عميو تفاؤلي ولع أضعو لسغ ىػ أعم
 18ألمثالي مغ السبتجئيغ ..."
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 مكانة الدّمم السرونق:

احتل الدّمع السخونق مكانة كبيخة لجػ العمساء شخقا وغخبا، ومغ داخل الجدائخ وخارجيا، 
واكتدب شيختو مغ اىتساـ العمساء بو شخحا وتجريدا، فقج ساعجت عباراتو الدمدة ومخونتو في 

الكثيخ مغ السجارس التي اعتسجتو كسقخر لمتجريذ، ولحلظ سيػلة حفطو مغ لجف الصالب عبخ 
يقػؿ الذيخ عبج الخحسغ الجياللي: "وكل مغ وقف عمى تآليفو وأسمػبو في نطسو ونثخه عمع أف 

 .19مغ العمع وأنو ذا خبخة تامة بفغ التعميع )بيجاغػجي("  الخجل كاف متزمعا

نتذاره في العالع اإلسالمي، فإنو يسكششا أف إذا أردنا أف نعمع مكانة ىحا الستغ وأىسيتو، وسعة ا
نتتبع الذخوح والحػاشي التي ألفت عميو، وأف ندتقري الجيػد العمسية التي بحلت لبدصو، فػجػد 
الذخوح والحػاشي والتعميقات يجلشا عمى أف الستغ كاف معتسجا لمتجريذ، إذ كاف العمساء يكتبػف 

انتذار مخصػشات الكتاب في بقاع العالع دليل عمى شخوحيع التي ىي نتاج حمقات العمع، بل إف 
تيافت العمساء عميو وإؾباليع عمى تعّمسو وتعميسو، وليحا فقج أردت أف أشيخ إلى بعس الذخوح 

 التي ألفت في بمجاف مختمفة ألبّيغ عشاية العمساء بيحا الشطع.

لجػار، وبحكع التالقح لعل السغخب اإلسالمي كاف أكثخ األماكغ عشاية بالدمع السخونق، بحكع ا
العمسي الحؼ كاف بيغ الحػاضخ العمسية، فقج ُوججت شخوح لمدّمع في تػنذ وفي السغخب وفي 

نجج "شخح الدمع في السشصق" لمذيخ دمحم بغ حدغ بغ عبج الخزاؽ السعخوؼ  تهنسمػريتانيا، ففي 
عرخه، أما في  ىػ( وىػ أحج شيػخ الديتػنة وأحج عمساء تػنذ في 1197باليجة التػندي )ت 

فعمى الدمع شخوح كثيخة نحكخ مشيا: "فتح الباب السغمق في شخح الدمع السشػرؽ" ألبي بكخ  السغرب
ىػ(، و"شخح الدمع السشػرؽ" ألبي عبج هللا دمحم بغ  1139بغ عمي الفخجي الدمػؼ السخاكذي )ت 
: "حاشية عمى ( وعمى ىحا الذخح حػاش كثيخة مشيا1194حدغ بغ مدعػد البشاني الفاسي )ت 

ىػ(، "حاشية عمى شخح البشاني  1232شخح البشاني" ألبي عبج هللا دمحم بغ دمحم الذفذاوني )ت 
يع بغ عبج  1329عمى الدمع" لميادؼ إدريذ العمسي الذفذاوني )ت  ىػ(، أما أبػ إسحاؽ إبخـا

أيزا "السعبق  ىػ( فمو "القػؿ السدمع في شخح نطع الدمع" ولو 1311القادر التادلي الخباشي )ت 
بالد ششؿيط فإف عمساء السحاضخ الذشؿيصية مهريتانيا شخح سمع السشصق"،... وإذا اتجيشا إلى 

كاف ليع إسيامات عجيجة في شخح متغ األخزخؼ، أذكخ مشيا: "شخح األخزخؼ" ألنبيخؾ بغ 
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يابي ىػ(، و"الدمظ البجيع عمى سمع األخزخؼ" لسحسج حبيب هللا بغ ما 1355ميمػد الحدشي )ت 
ىػ(، و"شخح  1382ىػ(، و"شخح عمى األخزخؼ" لسحسج بغ باباه القشاني )ت  1364الجكشي )ت 

ىػ(، و"شخح سمع األخزخؼ في  1385الدمع في السشصق" لسحسج عبج هللا بغ البذيخ السالكي )ت 
 السشصق" لخجيجة بشت العاقل، ...

ع مقخرا في عمع السشصق مشح ىحا بالشدبة لجوؿ السغخب اإلسالمي والتي جعمت مغ متغ الدمّ 
أكثخ حػاضخ العمع التي اىتست  مررأوائل ضيػره ولقخوف مغ بعجه،  أما في السذخؽ فقج كانت 

بستغ األخزخؼ، وكاف أحج مقخرات األزىخ الذخيف، ولحلظ وججنا العجيج مغ الذخوح عميو مغ 
ية عمى عمساء مرخ عامة ومغ شيػخ األزىخ خرػصا، ومغ ىحه الذخوح نحكخ: "حاش

األخزخؼ في السشصق" ألبي عبج هللا دمحم بغ عيدى بغ يػسف الجمياشي الذافعي الخمػتي )ت 
ىػ(، "شخحاف عمى الدمع السشػرؽ" لذياب الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الفتاح بغ  1176

ىػ(، "حاشية عمى شخح الدمع لمسػلػؼ" لعمي بغ أحسج بغ  1181يػسف السمػؼ السجيخؼ )ت 
ىػ(، "حاشية األجيػرؼ عمى شخح السمػؼ عمى شخح الدمع"  1189رعيجؼ العجوؼ )ت مكـخ ال

ىػ(، "حاشية عمى شخح السمػؼ عمى  1199لعصية بغ عصية البخىاني الذييخ باألجيػرؼ )ت 
ىػ(، "حاشية عمى شخح  1296الدمع" ألبي العخفاف دمحم بغ عمي السرخؼ السعخوؼ بالرّباف )ت 

يع  1259حدغ بغ دمحم العصار )ت البشاني" لذيخ األزىخ  ىػ(، "حاشية عمى الدمع السشػرؽ" إلبخـا
ىػ(، "إيزاح السبيع مغ معاني متغ الدمع" لذيخ األزىخ بخىاف  1276بغ دمحم الباجػرؼ )ت 

ىػ( وىػ مغ أشيخ شخوح األزىخييغ  1254الجيغ حدغ بغ دروير بغ عبج هللا القػيدشي )ت 
لشا مغ خالؿ ىحه الذخوح الكثيخة التي لع أذكخىا جسيعا أف ىحا  عمى سّمع األخزخؼ، ... ويتبيغ

 الستغ قج كاف أحج السقخرات الخئيدية في األزىخ.

ولذيػخ دمذق فإنيع أيزا قج أسيسػا في شخح متغ األخزخؼ، فسسغ اعتشػا  لدهرياوبالشدبة 
يع بغ محسػد بغ أحسج العصار الجمذقي )ت  لو كتاب "حاشية ىػ( و  1314بو وشخحػه الذيخ إبخـا
ىػ( ولو كتاب "شخح  1323عمى حاشية الباجػرؼ عمى شخح الدمع"، وكحلظ دمحم الحصابي )ت 

  29الدمع" وىؤالء مغ عمساء دمذق ومجرسي الجامع األمػؼ.
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كانت ىحه بعس الذخوح فقط التي بّيشت مغ خالليا شيخة متغ األخزخؼ في الحػاضخ 
أكثخ، وشيختو بمغت أكثخ مغ ذلظ، فالجكتػر أبػ القاسع سعج اإلسالمية الذييخة، وإال فإف الذخوح 

  21هللا يحكخ أنو قج وصمت شيختو إلى الدػداف واليشج.

وعغ ضيػر ىحا الستغ في سياؽ التصػر التاريخي لعمع السشصق عشج السدمسيغ فإف السعخوؼ 
لكالمية ُمشح ُعقػد أف ِبالد السغخب العخبي اشتيخت بالتجقيِق والتشقيخ عغ السداِئل العقمية وا

ىػ( الحؼ بجأ دعػتو اإلصالحيِة عمى 524شػيمة، ؼبعج ُضيػر دمحم بغ عبج هللا ابغ تػمخت )ت 
رُكاـ السحاىب الدياسية والكالمية التي كانت سببًا لبحث السدائِل الخالؼيِة العقجية، ضيخ َبعجُه 

ىػ( رحسو هللا تعالى، الحؼ  898فكٌخ ججيٌج بشحػ ثالثة قخوف لمعالمة السؤرِّخ ابغ خمجوف )ت 
أخخج لبالد السغخب والسذخؽ ما عخؼ بسشصق ابغ خمجوف وفمدفتو التأريخية واالجتساعية، وكانت 
آراؤه محّل ججؿ شػيل بيغ أىل السذخؽ والسغخب إلى اليػـ، ثع ضيخ في مجيشة "ِتمسداف" 

هللا تعالى، وىػ ُمرشِّف  ىػ( رحسو 895الجدائخية السرمح الداىج "دمحم بغ يػسف الدشػسي" )ت 
الكتب السذيػرة عشج السالكية واألشاعخة مثل: "العقيجة الكبخػ" و"العقيجة الػسصى" و"العقيجة 

 " في السشصق” الرغخػ" وتدّسى أـ البخاىيغ، و" شخح إيداغػجي 

األخزخؼ ؼَيَدتفاُد مسا سبق أف الحخكات الكالمية والفمدؽية واالجتساعية والجيشية التي سبقت 
إلقشاع األخزخؼ بترشيف ُسمَّع السشصق، لزبط العمـػ  -ؼيسا يبجو –كانت سببًا مباشخًا 
 . والسجركات السختمفة

فإذا كاف بيغ ابغ ُتػمخت واألخزخؼِّ نحػ أربعة قخوف ونيِّف، وبيغ ابغ خمجوف واألخزخؼِّ 
سانيغ سشة ، َؼُيدتخمُز نحػ خسذ وسبعػف ومائة سشة، وبيغ الدشػسي واألخزخؼِّ نحػ ثساٍف وث

أف ىحه أسباب زمانية ليا جحور تخاثية، أثَّخت في تكػيغ الجانب العمسيِّ والجيشيِّ لألخزخؼ، 
 . 22وكانت ُمحفِّدًا لمبيئة الجدائخية لتججيج الجػانب اإليسانية والعمسية في بالد السغخب

عػبتو ولكثخة اىتساـ لقج جاء متغ األخزخؼ في وقت وصف بالدىج في عمع السشصق؛ ربسا لر
السغاربة بالترػؼ، ولحلظ كاف لألخزخؼ دور في تدييل عمع السشصق وإعادة مكانتو لو، وأسيع 
في متشو في إعادة االعتبار ليحا العمع بحيث سيصخ عمى الجراسات السشصؿية لسجة تقارب األربعة 

وائل القخف العذخيغ، قخوف، وألىسيتو وبخاعة تأليفو تخجسو السدتذخؽ الفخندي لػسياني في أ
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ودّرسو وقجمو لمقّخاء األجانب، بل إنو قارنو بػ )حجيقة الجحور اإلغخيؿية لكمػد الندمػ، وكحلظ 
 .  23قارنو حاجي خميفة بعسل إيداغػجي

 عشاية عمساء الجزائر بستن الدمم السرونق السبحث الثالث:

األخخػ، ولع يكغ لستغ لع يكغ لمجدائخ أف يغيب عشيا ما اشتيخ في البمجاف واألمرار 
األخزخؼ أف يدافخ إلى الذخؽ حيث الحػاضخ العمسية الكبخػ في مرخ ودمذق، ويدافخ إلى 
الغخب حيث فاس والقخوييغ، ثع يغيب تجريدو عغ حػاضخ الجدائخ التي بمغت شيختيا ما بمغت 

لػجػد الحػاضخ األخخػ، فقج كانت الجدائخ في الفتخة التي سبقت األخزخؼ قميال )فتخة ا
، وعخفت فييا مجف لمعمع كتمسداف، وقدشصيشة، وبجاية، 24العثساني( تدسى بإستانبػؿ الرغخػ 

ومازونة، ووىخاف، والجدائخ، وعشابة، وبدكخة، وكميا كانت ليا شيختيا وليا عمساؤىا الحيغ استشار 
ػنة بتػنذ السدجج الجامع بتمسداف كاف يػازؼ جامع الديتبيع الذخؽ والغخب، ويكفي أف نعمع أف 

والقخوييغ بفاس، واألزىخ بسرخ، وإف كانت فتخة ما بعج األخزخؼ قج شيجت ضعف السجرسة 
التمسدانية بفعل األوضاع الدياسية إال أف بعس األماكغ قج بقيت ليا قػتيا العمسية، وجحبت 

 الكثيخ مغ العمساء، وخّخجت العجيج مشيع.

 العشاية بو تدريدا:

تتبع تجريذ متغ الدمع السخونق في السجارس الجدائخية، ذلظ أف  لقج واجيت صعػبة كبيخة في
أغمب السرادر التي عجت إلييا لع تكغ تحكخ ىحا الستغ تحجيجا ولكشيا تحكخ تجريذ عمع السشصق 
عسػما، وإف كشا نعمع أف أغمب الذخوح التي كتبت ال تشبع مغ فخاغ ولكشيا عادة ما تكػف نتاج 

ق شخح الذيخ لصمبتو، فػجػد شخح لمدمع لمذيخ أبي راس الشاصخؼ حمقات الجرس، وعادة ما تػث
وىػ  ال شظ ىػ دليل عمى أف حػاضخ الغخب الجدائخؼ كانت تعتسج متغ األخزخؼ في مقخراتيا.

ما يؤكجه الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا بقػلو عغ شخيقة األساتحة في الجدائخ في الفتخة العثسانية: " 
خ اإلمالءات لصالبيع فشتج عغ ذلظ عجد مغ التقاييج والحػاشي والذخوح، كانػا يمجأوف إلى تػفي

 25وىي جسيعا تتحػؿ إلى تآليف في مختمف الفخوع، فالتعميع إذف كاف باعثا عمى التأليف"
ويزيف أيزا عغ مداىسة الصالب في تػثيق شخوحات أساتحتيع، ؼيقػؿ: "..كسا أف الصالب 

السجرس واسع العمع غيخ متقيج بالسشقػؿ والسدسػع مغ أنفديع يدجمػف الجرس كمو إذا كاف 
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السدائل، فإف الصالب في ىحه الحالة يربحػف حخيريغ عمى أال تفػتيع شاردة وال واردة مغ 
 .26درس شيخيع، وبحلظ يديسػف بجورىع في حخكة التأليف التي كانت مسجوحة حيشئح"

تمسداف البغ مخيع الذخيف أف يبجو مغ خالؿ كتاب البدتاف في ذكخ األولياء والعمساء ب
السجرسة التمسدانية في القخف العاشخ اليجخؼ )قخف األخزخؼ( كانت تجّرس متغ الدمع السخونق 
في عمع السشصق، فقج ذكخ ابغ مخيع أف شيخو أحسج بغ عيدى الػرنيجؼ، كاف يجّرس رسالة ابغ 

ابغ مالظ ومشطػـ الجدرؼ أبي زيج ومخترخ ابغ الحاجب الفخعي وعقائج الذيخ الدشػسي وألؽية 
، وبحلظ فيػ يػثق لشا 27وأبي مقخع والدمع السخونق في السشصق وحكع ابغ عصاء هللا في الترػؼ

 أمخا ىاما باعتساد ىحا الستغ في التجريذ في نفذ عرخ ناضسو، وفي أقرى الغخب الجدائخؼ.

مقخراتيا، إذ إف وبالشدبة لسجرسة مازونة الذييخة فقج كانت تعتسج كتب األخزخؼ أيزا في 
شيخة األخزخؼ في صياغة الستػف السخررة لمتعميع جعمت مشطػماتو أيدخ لمصالب وأدعى 
لالعتساد عمييا، ولحلظ وججنا أيزا مغ الكتب السعتسجة في مازونة "الدمع السخونق في عمع 

 .28السشصق" إلى جانب الجػىخ السكشػف في المغة

انت مغ مخاكد العمع فقج اشتيخ فييا الذيخ سعيج أما عغ حاضخة مجيشة الجدائخ والتي ك   
قّجورة، والحؼ كانت مجالدو تذج إلييا الخحاؿ، وتتمسح عمى يجيو عجد مغ العمساء أمثاؿ عيدى 
الثعالبي، ودمحم بغ عبج الكخيع الجدائخؼ، ويحى الذاوؼ، وعسخ السشجالتي ... وقج كاف لمذيخ 

كاف يعتسج متغ "الدمع السخونق في عمع السشصق" في دروس في السشصق الحؼ بخع ؼيو، ويبجو أنو 
تجريدو، يقػؿ الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا: " وقج كانت مداىسة قجورة في الجرس ال في التأليف 
وبالمداف ال بالتعميع. ولحلظ كثخ تالميحه وقمت تآليفو. ومع ذلظ فقج ندب إليو متخجسػه بعس 

إلمالءات التي كاف يسمييا عمى الصالب في الجامع الكبيخ التآليف التي ال تخخج في نطخنا عغ ا
أو جامع سيجؼ رمزاف. وقج اشمعشا عمى بعزيا فػججناىا كحلظ. فيي مخترخة ومػضحة 
لبعس السدائل التي قج تفػت الصالب، ثع إف ما اشمعشا عميو مشيا ليذ بقمسو وإنسا ىػ بأقالـ 

الصالب أنفديع. وكانت مػضػعاتيا ال تخخج  الشداخ. فمعل ىحه اإلمالءات كانت أيزا بأقالـ
. ثع ذكخ مغ تآليفو: 29عغ السػاد السجروسة عشجئح، وال سيسا مػاد الحجيث والفقو والشحػ والسشصق"

 "شخح عمى الدمع السخونق في السشصق".
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وعمى العسػـ فإف الجدائخ في الفتخة العثسانية، وفي الحػاضخ العمسية آنحاؾ كانت تعتسج عمى 
ألخزخؼ كػاحج مغ السقخرات األساسية، ونذأت الكثيخ مغ الذخوح والحػاشي عغ حمقات متغ ا

الجرس ومغ رحع السجالذ العمسية الستفخقة عبخ مشاشق الجدائخ، بل إف سعج هللا قج جعل متغ 
األخزخؼ مغ السؤلفات التي كانت شائعة في ذلظ الػقت وكانت كسمح الصعاـ في كل مجمذ 

 .39عمع

التقميج سائخا إلى وقت االحتالؿ الفخندي لمجدائخ، وبقيت السجارس الحخة والدوايا لقج بقي ىحا 
تعتسج الكثيخ مغ السقخرات األولى في التجريذ، وحافطت إلى وقت شػيل عمى نيج األوليغ 
بالخغع مغ السحاوالت الفخندية السسشيجة لتحصيع التعميع وفخندتو. وقج حاولت أف أستخخج نساذج 

فقج اىج فػججت نسػذجيغ؛ واحج لمدوايا العمسية والثاني لمسجارس الحخة، أما الدوايا مغ ىحه السش
وججت أف زاوية اليامل التي كانت إحجػ قالع العمع في الجدائخ، والتي ليا شيختيا بيغ العمساء، 
كانت تعتسج في مشاىجيا عمى تجريذ السشصق، ؼباإلضافة إلى القخآف الكخيع والعمػـ المغػية 

خعية، كانت مقخراتيا تذتسل عمى التاريخ اإلسالمي والديخة الشبػية وعمع السشصق والفمظ والذ
والحداب، .. وفي عمع السشصق كانت الكتب السعتسجة ىي: الدمع لألخزخؼ بذخح السؤلف 
والسمػؼ والباجػرؼ، وإيداغػجي لألبيخؼ بذخح شيخ اإلسالـ، والتيحيب لمدعج بذخح الحريبي، 

 .31القصب الخازؼ، والسخترخ لمدشػسي، والسصالع لألرمػرؼ بذخح الخازؼ  والذسدية بذخح

وبيحا يتبيغ لشا أف زاوية اليامل كانت تعتسج الدمع السخونق كػاحج مغ الكتب األساسية التي 
يشبغي عمى الصالب أف يتعمسيا جخيا عمى عادة أغمب السعاىج العخيقة، والسجارس األخخػ داخل 

 و.القصخ الجدائخؼ وخارج

وبالشدبة لمسجارس الحخة فإنشا عشج البحث وججنا أف جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ كانت 
التعميع  -1تجرس سمع األخزخؼ في التعميع السدججؼ، والحؼ كاف يشقدع آنحاؾ إلى نػعيغ، 

التعميع بػاسصة الجروس السشتطسة  -2بػاسصة دروس الػعع واإلرشاد وىػ السػجو لعامة الشاس. 
وىػ تعميع عاؿ مقدع إلى أربع مخاحل، تسكغ الستخخج مشو مغ مػاصمة دراستو في جامع الديتػنة 
أو في غيخه مغ السعاىج اإلسالمية، وقج كاف السشصق يجّرس في الشػع الثاني باعتباره مػجيا 

 .32لمستخرريغ والستفخغيغ لمتحريل العمسي الخصيغ
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ة متغ الدمع ضسغ السقخرات التي اعتسجت في مغ خالؿ الشسػذجيغ الدابقيغ يطيخ لشا أىسي
الدوايا والسجارس السعاصخة عمى الدػاء، وكيف أنو بقي متػارثا عبخ قخوف، وىحا الحؼ ذكختو ىػ 
ما استصعت الػصػؿ إليو مػثقا، أما الػاقع فإنو يؤكج اشتيار كتب األخزخؼ بيغ العمساء 

 لديػلتيا وقجرتيا عمى تحليل العمـػ لمصمبة. 

 اية بو تأليفا: العش

لقج أّلف عمساء الجدائخ العجيج مغ الذخوح عمى متغ الدمع السخونق، وتخكػا تخاثا كبيخا مغ 
نتاج حمقات العمع والجرس التي كانت  –كسا ذكخنا  –السخصػشات الذاىجة عمى ذلظ، والتي ىي 

وكاف العمساء تعخفيا الحػاضخ العمسية، فكاف الصمبة يجونػف شخوح الذيػخ  عمى الستػف، 
يخاجعػف ىحه التػثيقات التي تتػج عادة بسؤلفات ججيجة، وؼيسا يمي سأذكخ الذخوح التي ألفيا 
عمساء الجدائخ عمى الدمع السخونق في عمع السشصق، ألبيغ عشايتيع بو تأليفا كسا بيشت عشايتيع بو 

 تجريدا.

  ىـ(: 6611شرح الذيخ أبي عثسان سعيد بن إبراهيم قدورة ) -
يع قجورة، أبػ عثساف: مفتي مجيشة الجدائخ وفقيييا وعالسيا وصالحيا. وىػ  سعيج بغ إبخـا

تػندي األصل، جدائخؼ السػلج والشذأة. أخح عغ سعيج السقخؼ وغيخه. وأخح عشو دمحم بغ اسساعيل 
. وقج كانت لمذيخ مكانة كبيخة عشج العمساء وعشج الحكاـ، 33مفتي الجدائخ، ويحيى الذاوؼ وغيخىسا

سا كانت حمقاتو مقرج شالب العمع، وكانػا يخحمػف إليو مغ مختمف األمرار، كحلظ كاف فك
 .34الحكاـ يجمػنو ويقجرونو ويقبمػف يجه

تخؾ الذيخ سعيج قجورة عجدا مغ السؤلفات في الفقو والمغة والسشصق، ومغ ىحه السؤلفات شخحو 
عمى شخح السؤلف، قاؿ رحسو هللا: عمى الدّمع السخونق لألخزخؼ، والحؼ ألفو كسا يقػؿ كتحييل 

"فإني استخخت هللا تعالى في وضع تقييج عمى األرجػزة السػسػمة بػ: "الدمع السخونق في عمع 
السشصق" بحيث يكػف مزافا لذخح السرشف كالتحييل لسا أىسمو وأغفمو في شخحو مطيخا 

. وال شظ أف 35مػؿ"لسقاصجه، ومدتخخجا بعػف هللا بعس فػائجه، وهللا السدؤوؿ في بمػغ األ
العبارات فييا مغ التػاضع ما فييا، وتبيغ عغ أدب الذارح مع صاحب الستغ. وقج قاـ األستاذ 
دمحم ىػارؼ بتحقيق مخصػط الكتاب في إشار استكسالو متصمبات نيل درجة الساجدتيخ مغ جامعة 
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هللا خيخا عمى ما  ـ، وال نعمع إف كاف قج شبع مدتقال أـ ال، فجداه 2913تمسداف، الجدائخ سشة 
قجـ لمتخاث الجدائخؼ، وقج وصف السحقق الكتاب بقػلو: "إف الؿيسة العمسية لمسخصػط "شخح الدمع 
السخونق في عمع السشصق" تكسغ في كػنو يزع بيغ يجؼ الجارس الداعي إلى السفاـيع الفكخية 

التحميل في مياديغ القجيسة، والتػاؽ إلى رحاب البشاء العقمي الستساسظ، ومجاالت التخكيب و 
البحث واالستقخاء السختمفة، إمكانات االختيار في العمع الػاحج بيغ نسصيغ أو محىبيغ في العخض 
والتبديط، يدتشيخ بيسا، وىػ يحث الخصى في استقراء ألػاف السعخفة، وضخوب السحاقات 

ديغ: لغػؼ الثقاؼية. وقج حخص الذارح عمى أف يأتي شخحو عمى نطع األخزخؼ لدمسو ذا مختك
وتفديخؼ، وآخخ مشيجي فمدفي، بحيث تتعانق الرػرتاف وتتعاوف إليزاح السبيع مغ درجات 
الدمع، وتمؿياف الزػء عمى الدوايا القاتسة والغامزة. فيػ أبدط وأوضح الذخوحات السعخوفة، 

لظ حيث أف قجورة كتب شخحو بأسمػب سيل وعبارة سمدة، لع يتبع أساليب الذخاح في التعقيج، لح
كانت ؾيستو العمسية عالية. كسا أف ىحا الكتاب يعتبخ مخجعا ثسيشا لصمبة العمع، فسغ خاللو 

. وقج وصف الحفشاوؼ أسمػب الذيخ سعيج قجورة في 36يتعمسػف أىع القزايا التي عالجيا السشصق"
 .37كتابو فقاؿ: "وقج بالغ رحسو هللا في بدط العبارة في شخح الدّمع فكاف ذلظ مسا انفخد بو"

ولعل شخح الذيخ قجورة عمى الدمع أشيخ الذخوح الجدائخية التي تجاوليا العمساء وأشادوا بيا، 
ودليل ذلظ تػفخ ندخو في خدائغ السخصػشات الجدائخية والسغخبية، مسا جعل الكتاب يبقى إلى 
يػمشا ىحا عمى خالؼ ما رأيشاه مغ الذخوح األخخػ، ويزاؼ إلى ذلظ شيخة العالع ومكانتو، 

 وقخب عرخه مغ عرخ صاحب الستغ رحسيسا هللا.
 ىـ(: 6603شرح الدمم السرونق لمذيخ أبي عبد هللا دمحم بن خميفة )ت  -

، رحالة، مغ والسؤلف ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ خميفة الجدائخؼ،  فؿيو، مذارؾ في عجة عمـػ
ترجػ لمتجريذ، أىل مجيشة الجدائخ. رحل الى السذخؽ، ودخل مرخ فأخح عغ عمسائيا. وعاد، ف

أثشى عميو بغ زاكػر في أزاىخ البدتاف فقاؿ: "الذيخ السدّغ البخكة،  .38فاشتيخ، وأخح عشو جساعة
الحائد قرب الدبق في فشػف مذتخكة، شيخ السذايخ، الحؼ لو في تحقيق العمػـ قجـ راسخ، .. 
فاضل عاّلمة، رحالة مجحامة، .. دخل مرخ وىػ غالف، لدمدبيل البياف، فكخع في غجيخه، حتى 

فو، حتى تخّوػ مغ ُنّصافو، فآب إلى الجدائخ بعج أف ألحع مغ أسخاره تزمع مغ نسيخه، وأحـخ بسصا
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وأشحع، واقتبذ مغ أنػاره ما يشجمي بو الميل األسحع، .. وترّجػ لمتجريذ والترشيف، وتخدػ 
 .39بحّمتي التقجيذ والتذخيف"

ونجبو يحكخ ابغ زاكػر أف الذيخ دمحم بغ خميفة الجدائخؼ قج أعمسو بذخحو عمى الدمع السخونق، 
إلى االشالع عمى كتبو، وىػ بحلظ يػثق لشا شخحا مغ الذخوح الجدائخية األولى عمى سّمع 

 األخزخؼ، غيخ أنشا ال نعمع شيئا عغ ىحا الكتاب.
   ىـ(:61شرح الدمم السرونق في عمم السشطق، لمذيخ معزوز البحري السدتغانسي ) -

صاحب تعخيف الخمف: "أوحج  وىػ السعخوؼ بديجؼ معدوز البحخؼ السدتغانسي، قاؿ عشو
زمانو وسخاج أوانو حامل لػاء كل فغ وواصل ما ضيخ مغ العمـػ بسا بصغ، السذار إليو عشج الكل 
بالسقاـ الدامي العالمة الشاصح والػلي الرالح سيجؼ معدوز البحخؼ السدتغانسي، لع يعخؼ 

مغ حمل فزمو أغشى عشجنا بغيخ ىحا مغ قجيع غيخ أف ما أشيخ هللا مغ أمخه وأضيخ عميو 
. وقج ذكخ مغ مؤلفاتو شخحو عمى الدمع 49السعخؼ عغ التعخيف وشخزه بصخاز التكخيع والتذخيف"

 السخونق لألخزخؼ.
 192، وىػ في 2929سشة  alphdocحقق الكتاب الباحث حبيب بػزوادة، ونذختو دار 

قجورة، والحق  صفحة، وقج وصف السحقق الكتاب بأنو ثالث شخح بعج شخح السؤلف وشخح سعيج
أنو ليذ كحلظ فذخح دمحم بغ خميفة الجدائخؼ سابق عميو، كسا أنشا ال نحيط عمسا بسا كتب مغ 

.  شخوح حتى ندتصيع التختيب والجـد
  ىـ(: 6121كتاب "القهل السدمم في شرح الدمم" ألبي راس الشاصري السعدكري )ت  -

صخؼ السعدكخؼ ندبة إلى مجيشة والسؤلف ىػ دمحم أبػراس بغ أحسج ابغ ناصخ الخاشجؼ الشا
معدكخ في الغخب الجدائخؼ، يقػؿ عشو صاحب "تعخيف الخمف بخجاؿ الدمف": " كاف رحسو هللا 
ورضي عشو إماما في السعقػؿ والسشقػؿ وإليو يخجع في الفخوع واألصػؿ، ورحل في شمب العمع 

لتالج والصارؼ، واكتداب السعارؼ، وافى األفاضل مغ أىل مرخ وتػنذ وفاس وأخح عشيع ا
ودرس وأفاد  ورفع مشار العمع وأشاد، وكاف يجعى في زمانو الحافع لقػة حفطو وتسكشو متى شاء 
مغ استحزار مدانجه حتى كأف العمػـ كتبت بيغ عيشيو ولو تآليف مفيجة بجيعة سارت بيا لعدتيا 

الى ورضي عشو ونفعشا الخكباف واشتجت إلييا لشفاستيا رغبة القاصي والجاف .. تػفي رحسو هللا تع
 .41ىػ( وقج جاوز التدعيغ" 1238ببخكاتو عاـ ثساف وثالثيغ ومائتيغ وألف )
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انترب لمتجريذ ثع تػلى القزاء .. وتخمى عغ البادية وعاد لسعدكخ وزاوؿ التجريذ ليال 
ونيارا وداوـ عمى ذلظ نحػ ست وثالثيغ سشة كسا ذكخ دوف أف يتخمف عغ ذلظ ولػ يػما 

 .42واحجا
كاف الذيخ كثيخ التآليف حتى ليحكخ ىػ عغ نفدو أنو قارب الديػشي في كثختيا،  وقج

واختمفت ىحه السؤلفات بيغ شتى الفشػف والعمػـ، أشيخىا كتب التاريخ، ورحمتو الذييخة، لكغ عمع 
السشصق كاف لو حع مغ ىحه السؤلفات، إذ يحكخ الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا أنو مغ أواخخ مغ 

لسشصق في العيج العثساني، ويقػؿ: " ذكخ أبػ راس أف لو شخحا عمى سمع األخزخؼ ألف في ا
سساه )القػؿ السدمع في شخح الدمع(، ولعل لو غيخه في السشصق أيزا، فقج كاف عالسا بذؤوف 
الجيغ والجنيا كسا عخفشا، وذكخ في رحمتو )فتح اإللو ومشتو( تآليفو مبػبة، واشمعشا عمى ذلظ 

. 43تاب السحكػر في السشصق، غيخ أنو ال يدتبعج أف يكػف لو غيخه مسا لع ندجمو"وسجمشا لو الك
والحؼ ييسشا في ىحا ليذ كل مؤلفاتو في السشصق وإنسا شخحو عمى الدمع السخونق والحؼ سساه 

 القػؿ السدمع في شخح الدمع، لكشو لألسف مفقػد عمى ما نعمع.
 ىـ(: 6131ان العيدهي الزواوي )ت شرح الذيخ أبي عبد هللا دمحم الرالح بن سميس -

وىػ األستاذ دمحم الرالح بغ سميساف بغ دمحم بغ دمحم بغ أبي القاسع الصالب الخحسػني ندبة 
إلى أوالد رحسػف مغ شخفاء العر في بمج امذجالة، وجج بخصو أنو قخأ وأجيد في جامع الديتػنة 

ستجعاه الذيخ سيجؼ دمحم بغ عبج بتػنذ ولسا رجع مشيا اشتغل بالتجريذ في جبل بشي عيدى وا
الخحسغ األزىخؼ، وقجـ إليو واشتغل عشجه في جبل جخجخة بالتجريذ ونفع الخمق بالعمػـ إلى أف 

. وقج ذكخ لو الحفشاوؼ مجسػعة مغ السؤلفات مشيا 44سشة 99ىػ عغ نحػ  1242تػفي سشة 
 شخحو لمدمع السخونق، لكغ ال نعمع أيزا مكاف ىحا الكتاب.

تصعت تقييجه مغ شخوح جدائخية عمى الدمع السخونق، والتي يالحع أنيا ابتجأت بعج ىحا ما اس
قخف تقخيبا مغ كتابة الستغ وامتجت لقخوف بعجىا، كسا أف بعزيا مفقػد لع يرل إليشا، أو لع 
يحقق، وبعزيا تع تحؿيقو وشبعو، وىػ ما يبيغ عشاية عمساء الجدائخ بيحا الستغ تأليفا كسا اعتشػا 

 ريدا.بو تج
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 الخاتسة:
مغ خالؿ ما سبق بيانو وتفريمو، انتيى ىحا البحث إلى مجسػعة مغ الشتائج يسكغ ذكخىا 

 ؼيسا يمي:
احتمت مؤلفات األخزخؼ مكانة كبيخة عشج العمساء، وذاع صيتيا، واشتيخت بيغ البمجاف  -

الفشػف والعمػـ، ولبخاعة واألمرار، وتجاوليا العمساء لسا وججوا فييا مغ سيػلة العبارة، واخترار 
 مؤلفيا في صياغة الستػف العمسية كأنو خبيخ في السشاىج ومتخرز فييا.

لقج اعتشى العمساء في حػاضخ العمع السختمفة بستغ الدمع السخونق لألخزخؼ، وقخروه في  -
 حمقاتيع العمسية، واعتسجوه في الجروس، وشخحػه شخوحا كثيخة تجؿ عمى أىسية ىحا الستغ وؾيستو،
وىػ ما يفدخ انتذاره في غخب العالع اإلسالمي وشخقو، حتى رأيشا مذايخ األزىخ الذخيف يػلػنو 

 عشاية خاصة.
كاف لستغ األخزخؼ في الجدائخ عشاية خاصة، فقج قخره العمساء في حمقات الجرس، كسا  -

يف فعمت جسيع الحػاضخ، وسيصخ ىحا الستغ عمى السشاىج في الجدائخ لقخوف شػيمة، ورأيشا ك
اعتسجتو تمسداف، والجدائخ، ومازونة، واعتسجتو مغ بعجىع الدوايا العمسية، والسجارس الحخة التابعة 

 لجسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ.
لع يكتف عمساء الجدائخ بتجريذ متغ األخزخؼ فقط، بل إنيع أسيسػا في تأليف شخوح  -

نيو وتقخيبيا لمستعمسيغ، وأشيخ ىحه الذخوح عميو، وأبانػا عغ مقجرة كبيخة في تشاولو وتبديط معا
 ىػ شخح الذيخ سعيج قجورة الجدائخؼ، مفتي السالكية في وقتو.

 التػصيات:
مسا يحدغ التػصية بو ىيشا أف يتع تعسيق البحث في تخاث الجدائخييغ في مجاؿ عمع السشصق 

لى بحث واكتذاؼ، خاصة، وفي مختمف الفشػف والعمػـ الذخعية األخخػ، فيي ال تداؿ بحاجة إ
وإماشة المثاـ عشيا تعصي نطخة عغ الحالة الثقاؼية لمجدائخ التي ضغ البعس أنيا خمت مغ أؼ 

 إبجاع وإسياـ عمسي.
كسا أنو مغ الزخورؼ استشياض اليسع لمبحث عغ السخصػشات السفقػدة، والتي قج تكػف 

لقارئيغ والسيتسيغ، فإف العمع حبيدة الخدانات العائمية، ومغ ثع تحؿيقيا وإخخاجيا لمباحثيغ وا
وصمى هللا عمى سيجنا دمحم  يشبغي صػنو مغ الزياعميخاث وجب الحفاظ عميو، وتخاث األمة 

 وعمى آلو وصحبو وسمع.
 

 



 عهاية علماء اجلزائر مبنت "السلم املرونق" لألخضري تدريسا وتأليفا

  د. بلخري عمراني                                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) لة درااا  تاريخيةجم 
41 

 

41 

 اليهامش
  

                                                           
عادؿ نػييس، معجع أعالـ الجدائخ، مؤسدة نػييس الثقاؼية لمتأليف والتخجسة والشذخ، بيخوت، لبشاف،  يشطخ: 1
، بيخوت،  دار العمع لمسالييغاألعالـ،  . خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس،14، ص 1989 2ط

 3/339، ج2992 15لبشاف، ط
عبج الخحسغ األخزخؼ، شخح الدمع السخونق في عمع السشصق، تحقيق وتقجيع: أبػ بكخ بمقاسع ضيف الجدائخؼ،   2

، بيخوت، لبشاف، د ط ت، ص   .128دار ابغ حـد
 .3/79، ج1994 7عبج الخحسغ الجياللي، تاريخ الجدائخ العاـ، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ، ط   3
شخح الدمع السخونق في عمع السشصق، تحقيق وتقجيع: أبػ بكخ بمقاسع ضيف الجدائخؼ،  عبج الخحسغ األخزخؼ، 4

 .19، 9ص 
 .1/599، ج2917أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، عالع السعخفة، الجدائخ، ط   5
دراسة  –( ـ1656 -ىػ  1966دمحم ىػارؼ، شخح الدّمع السخونق في عمع السشصق، لمذيخ سعيج قجورة )ت   6

، رسالة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ، إشخاؼ األستاذ الجكتػر: عبج الحق زريػح، جامعة أبي بكخ -وتحقيق 
 .42، 41، ص 2912/2913بمقايج، تمسداف، الجدائخ السػسع: 

عبج الخحسغ األخزخؼ، الجػىخ السكشػف في صجؼ الثالثة الفشػف، تحقيق: دمحم بغ عبج العديد نريف،   7
 .22د البرائخ لمبحث العمسي، د ط ت، ص مخك

عبج الخحسغ األخزخؼ، شخح الدمع السخونق في عمع السشصق، تحقيق وتقجيع: أبػ بكخ بمقاسع ضيف الجدائخؼ،   8
 .38، 37ص 

 .1/591أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  9
يخ سيجؼ عبج الخحسغ األخزخؼ، أحسج بغ انطخ مقجمة تحقيق العقج الجػىخؼ في التعخيف بالقصب الذ  19

 .14داود، تحقيق: لحدغ بغ عمجية، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشاف،  د ط ت، ص 
 .2/496أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  11
 .3/331األعالـ، الدركمي، ج  12
 .3/81عبج الخحسغ الجياللي، تاريخ الجدائخ العاـ، ج  13
، الدشة الدابعة، ص 53العجد كانت ترجرىا وزارة التعميع األصمي والذؤوف الجيشية بالجدائخ، ألصالة، مجمة ا  14
25. 
 .1/591أبػ القاسع سعج هللا،  تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  15
 .37انطخ ىامر تحقيق شخح الدمع السخونق في عمع السشصق، عبج الخحسغ األخزخؼ، ص   16
شخح القػيدشي عمى متغ الدمع في السشصق لمعالمة الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ، تحقيق: مرصفى   17

 .69، ص 2916 1العدازؼ، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشاف، ط
 .38، 37عبج الخحسغ األخزخؼ، شخح الدمع السخونق في عمع السشصق، ص   18
 .3/89عبج الخحسغ الجياللي، تاريخ الجدائخ العاـ، ج  19



 عهاية علماء اجلزائر مبنت "السلم املرونق" لألخضري تدريسا وتأليفا

  د. بلخري عمراني                                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) لة درااا  تاريخيةجم 
42 

 

42 

                                                                                                                                                                      
يشطخ عبج هللا دمحم الحبذي، جامع الذخوح والحػاشي، السجسع الثقافي، أبػ ضبي، اإلمارات العخبية الستحجة،   29

، وعبج القادر بقادر، السخصػط الجدائخؼ ومكانتو في السحاضخ السػريتانية، 1959إلى  1943، ص 2994
، 2915مارس  92العجد  3أدرار، السجمج مجمة رفػؼ، مخبخ السخصػشات الجدائخية في غخب أفخيؿيا، جامعة 

 وما بعجىا. 41ص 
 .2/159أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  21
https://ahmad-يشطخ أحسج بغ مدفخ العتيبي، نقج سّمع األخزخؼ، مقاؿ عمى مػقع:  22 

mosfer.com/175218:19، الداعة: 93/92/2922شالع: ، تاريخ اال. 
 .151، 159/ 2أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، بترخؼ، ج  23
 .1/387السرجر نفدو، ج  24
 .1/338السرجر نفدو، ج  25
 .1/345السرجر نفدو، ج  26
ابغ مخيع، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ أحسج الذخيف السميتي السجيػني، البدتاف في ذكخ األولياء والعمساء   27

 .24ـ، ص 1998ىػ  1326بتمسداف، راجعو: دمحم بغ أبي ششب، مصبعة الثعالبية، 
كخة ماجدتيخ ـ، معدكخ ومازونة نسػذجا، مح1839-1711بػجالؿ قجور، العمع والعمساء في بايمظ الغخب   28

 .198، بترخؼ، ص 2999 -2998في التاريخ الحجيث، جامعة معدكخ، 
 .1/368أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  29
 .352، 1/359يشطخ السرجر نفدو، ج  39
عبج الخحسغ بمعالع، عبج المصيف بعجي، زاوية اليامل حاضخة عمسية وقمعة ثػرية، الكتاب الجساعي:   31

ـ، دراسة استبرارية استثسارية، 1962-1839السجارس التعميسية في الجدائخ خالؿ فتخة االحتالؿ الفخندي 
 .399، 1/397، ج2919 1إشخاؼ وتحخيخ: د. بمخيخ عسخاني، ط

ـ، الكتاب الجساعي: 1956-1931دات التعميع العخبي الحخومشاىجيا في الجدائخ بيغ رشيج مياد، مؤس  32
ـ، دراسة استبرارية استثسارية، 1962-1839السجارس التعميسية في الجدائخ خالؿ فتخة االحتالؿ الفخندي 

 2/388، ج2929 1إشخاؼ وتحخيخ: د. بمخيخ عسخاني، ط
 .259عادؿ نػييس، معجع أعالـ الجدائخ، ص   33
وما  1/357لسديج مغ االشالع عمى سيخة الذيخ يخاجع، أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  34

 بعجىا.
 .124دمحم ىػارؼ، شخح الدّمع السخونق في عمع السشصق، لمذيخ سعيج قجورة، ص   35
 .87السخجع نفدو، ص   36
 .1/62، ج1996ة بييخ فػنتانة، الجدائخ، ط أبػ القاسع الحفشاوؼ، تعخيف الخمف بخجاؿ الدمف، مصبع  37
 .198عادؿ نػييس، معجع أعالـ الجدائخ، ص    38
ابغ زاكػر الفاسي، نذخ أزاىخ البدتاف ؼيسغ أجازني بالجدائخ وتصػاف مغ فزالء أكابخ األعياف، السعخفة   39

 . 72، 71، ص 2911الجولية لمشذخ والتػزيع، الجدائخ، ط 
 .2/579السرجر نفدو، ج  49

https://ahmad-mosfer.com/1752
https://ahmad-mosfer.com/1752
https://ahmad-mosfer.com/1752


 عهاية علماء اجلزائر مبنت "السلم املرونق" لألخضري تدريسا وتأليفا

  د. بلخري عمراني                                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) لة درااا  تاريخيةجم 
43 

 

43 

                                                                                                                                                                      
 .2/332أبػ القاسع الحفشاوؼ، تعخيف الخمف بخجاؿ الدمف، ج  41
أبػ راس الشاصخؼ، فتح اإللو ومشتو في التحجث بفزل ربي ونعستو، السؤسدة الػششية لمكتاب، تحقيق: دمحم   42

 .22، ص 1982بغ عبج الكخيع الدمػرؼ، الجدائخ، ط 
 .2/153جدائخ الثقافي، جأبػ القاسع سعج هللا، تاريخ ال  43
 .2/522أبػ القاسع الحفشاوؼ، تعخيف الخمف بخجاؿ الدمف، ج  44

 
 :السرادر والسراجع

ابغ زاكػر الفاسي، نذخ أزاىخ البدتاف ؼيسغ أجازني بالجدائخ وتصػاف مغ فزالء أكابخ األعياف،  .1
 .2911السعخفة الجولية لمشذخ والتػزيع، الجدائخ، ط 

هللا دمحم بغ دمحم بغ أحسج الذخيف السميتي السجيػني، البدتاف في ذكخ األولياء ابغ مخيع، أبػ عبج  .2
 ـ.1998ىػ  1326والعمساء بتمسداف، راجعو: دمحم بغ أبي ششب، مصبعة الثعالبية، 

 .1996أبػ القاسع الحفشاوؼ، تعخيف الخمف بخجاؿ الدمف، مصبعة بييخ فػنتانة، الجدائخ، ط  .3
 .2917تاريخ الجدائخ الثقافي، عالع السعخفة، الجدائخ، ط أبػ القاسع سعج هللا،  .4
أبػ راس الشاصخؼ، فتح اإللو ومشتو في التحجث بفزل ربي ونعستو، السؤسدة الػششية لمكتاب،  .5

 .1982تحقيق: دمحم بغ عبج الكخيع الدمػرؼ، الجدائخ، ط 
غ األخزخؼ، تحقيق: أحسج بغ داود، العقج الجػىخؼ في التعخيف بالقصب الذيخ سيجؼ عبج الخحس .6

 لحدغ بغ عمجية، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشاف،  د ط ت.
خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس، األعالـ، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، لبشاف،  .7

 .2992 15ط
شخح القػيدشي عمى متغ الدمع في السشصق لمعالمة الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ، تحقيق:  .8

 .2916 1عدازؼ، دار الكتب العمسية، بيخوت، لبشاف، طمرصفى ال
عادؿ نػييس، معجع أعالـ الجدائخ، مؤسدة نػييس الثقاؼية لمتأليف والتخجسة والشذخ، بيخوت،  .9

 .1989 2لبشاف، ط
عبج الخحسغ األخزخؼ، الجػىخ السكشػف في صجؼ الثالثة الفشػف، تحقيق: دمحم بغ عبج العديد  .19

 حث العمسي، د ط ت.نريف، مخكد البرائخ لمب



 عهاية علماء اجلزائر مبنت "السلم املرونق" لألخضري تدريسا وتأليفا

  د. بلخري عمراني                                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) لة درااا  تاريخيةجم 
44 

 

44 

                                                                                                                                                                      

عبج الخحسغ األخزخؼ، شخح الدمع السخونق في عمع السشصق، تحقيق وتقجيع: أبػ بكخ بمقاسع  .11
، بيخوت، لبشاف، د ط ت.  ضيف الجدائخؼ، دار ابغ حـد

 .1994 7عبج الخحسغ الجياللي، تاريخ الجدائخ العاـ، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ، ط  .12
جامع الذخوح والحػاشي، السجسع الثقافي، أبػ ضبي، اإلمارات العخبية  عبج هللا دمحم الحبذي، .13

 .2994الستحجة، 
 الرسائل الجامعية: 

ـ، معدكخ ومازونة نسػذجا، محكخة 1839-1711بػجالؿ قجور، العمع والعمساء في بايمظ الغخب  .1
 .2999 -2998ماجدتيخ في التاريخ الحجيث، جامعة معدكخ، 

ـ( 1656 -ىػ  1966السخونق في عمع السشصق، لمذيخ سعيج قجورة )ت  دمحم ىػارؼ، شخح الدّمع .2
، رسالة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ، إشخاؼ األستاذ الجكتػر: عبج الحق -دراسة وتحقيق  –

 .2912/2913زريػح، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسداف، الجدائخ السػسع: 
 السقاالت:

، الدشة 53العجد  يع األصمي والذؤوف الجيشية بالجدائخ،كانت ترجرىا وزارة التعممجمة األصالة،  .1
 .25الدابعة، ص 

عبج القادر بقادر، السخصػط الجدائخؼ ومكانتو في السحاضخ السػريتانية، مجمة رفػؼ، مخبخ  .2
 .2915مارس  92العجد  3السخصػشات الجدائخية في غخب أفخيؿيا، جامعة أدرار، السجمج 

المصيف بعجي، زاوية اليامل حاضخة عمسية وقمعة ثػرية، الكتاب عبج الخحسغ بمعالع، عبج  .3
ـ، دراسة 1962-1839الجساعي: السجارس التعميسية في الجدائخ خالؿ فتخة االحتالؿ الفخندي 

 1.ج2919 1استبرارية استثسارية، إشخاؼ وتحخيخ: د. بمخيخ عسخاني، ط
ـ، الكتاب 1956-1931جدائخ بيغ ومشاىجيا في ال رشيج مياد، مؤسدات التعميع العخبي الحخ .4

ـ، دراسة 1962-1839الجساعي: السجارس التعميسية في الجدائخ خالؿ فتخة االحتالؿ الفخندي 
 2، ج2929 1استبرارية استثسارية، إشخاؼ وتحخيخ: د. بمخيخ عسخاني، ط

 
 



 عهاية علماء اجلزائر مبنت "السلم املرونق" لألخضري تدريسا وتأليفا

  د. بلخري عمراني                                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) لة درااا  تاريخيةجم 
45 

 

45 

                                                                                                                                                                      

 السهاقع االلكترونية:
-https://ahmad أحسج بغ مدفخ العتيبي، نقج سّمع األخزخؼ، مقاؿ عمى مػقع: .1

mosfer.com/1752 :18:19، الداعة: 93/92/2922، تاريخ االشالع. 

 



 عهاية علماء اجلزائر مبنت "السلم املرونق" لألخضري تدريسا وتأليفا

  د. بلخري عمراني                                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) لة درااا  تاريخيةجم 
42 

 

42 

                                                                                                                                                                      
يشطخ عبج هللا دمحم الحبذي، جامع الذخوح والحػاشي، السجسع الثقافي، أبػ ضبي، اإلمارات العخبية الستحجة،   29

، وعبج القادر بقادر، السخصػط الجدائخؼ ومكانتو في السحاضخ السػريتانية، 1959إلى  1943، ص 2994
، 2915مارس  92العجد  3أدرار، السجمج مجمة رفػؼ، مخبخ السخصػشات الجدائخية في غخب أفخيؿيا، جامعة 

 وما بعجىا. 41ص 
 .2/159أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  21
https://ahmad-يشطخ أحسج بغ مدفخ العتيبي، نقج سّمع األخزخؼ، مقاؿ عمى مػقع:  22 

mosfer.com/175218:19، الداعة: 93/92/2922شالع: ، تاريخ اال. 
 .151، 159/ 2أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، بترخؼ، ج  23
 .1/387السرجر نفدو، ج  24
 .1/338السرجر نفدو، ج  25
 .1/345السرجر نفدو، ج  26
ابغ مخيع، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ أحسج الذخيف السميتي السجيػني، البدتاف في ذكخ األولياء والعمساء   27

 .24ـ، ص 1998ىػ  1326بتمسداف، راجعو: دمحم بغ أبي ششب، مصبعة الثعالبية، 
كخة ماجدتيخ ـ، معدكخ ومازونة نسػذجا، مح1839-1711بػجالؿ قجور، العمع والعمساء في بايمظ الغخب   28

 .198، بترخؼ، ص 2999 -2998في التاريخ الحجيث، جامعة معدكخ، 
 .1/368أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  29
 .352، 1/359يشطخ السرجر نفدو، ج  39
عبج الخحسغ بمعالع، عبج المصيف بعجي، زاوية اليامل حاضخة عمسية وقمعة ثػرية، الكتاب الجساعي:   31

ـ، دراسة استبرارية استثسارية، 1962-1839السجارس التعميسية في الجدائخ خالؿ فتخة االحتالؿ الفخندي 
 .399، 1/397، ج2919 1إشخاؼ وتحخيخ: د. بمخيخ عسخاني، ط

ـ، الكتاب الجساعي: 1956-1931دات التعميع العخبي الحخومشاىجيا في الجدائخ بيغ رشيج مياد، مؤس  32
ـ، دراسة استبرارية استثسارية، 1962-1839السجارس التعميسية في الجدائخ خالؿ فتخة االحتالؿ الفخندي 

 2/388، ج2929 1إشخاؼ وتحخيخ: د. بمخيخ عسخاني، ط
 .259عادؿ نػييس، معجع أعالـ الجدائخ، ص   33
وما  1/357لسديج مغ االشالع عمى سيخة الذيخ يخاجع، أبػ القاسع سعج هللا، تاريخ الجدائخ الثقافي، ج  34

 بعجىا.
 .124دمحم ىػارؼ، شخح الدّمع السخونق في عمع السشصق، لمذيخ سعيج قجورة، ص   35
 .87السخجع نفدو، ص   36
 .1/62، ج1996ة بييخ فػنتانة، الجدائخ، ط أبػ القاسع الحفشاوؼ، تعخيف الخمف بخجاؿ الدمف، مصبع  37
 .198عادؿ نػييس، معجع أعالـ الجدائخ، ص    38
ابغ زاكػر الفاسي، نذخ أزاىخ البدتاف ؼيسغ أجازني بالجدائخ وتصػاف مغ فزالء أكابخ األعياف، السعخفة   39

 . 72، 71، ص 2911الجولية لمشذخ والتػزيع، الجدائخ، ط 
 .2/579السرجر نفدو، ج  49


