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 تشكرات
هلل الفضل من قبل  و من بعد ف الحمد لو على أنو ىدانا إلى االسالم، و شرفنا باالنتساب إلى العروبة  

 و الصالة على رسول اهلل خير األنام النبي العربي األمي مخرج العرب من الظلمات إلى النور.

حكيم" لقبولو اإلشراف على ىذا العمل أوال و    ثم خالص الشكر و التقدير لألستاذ المشرف "بوغازي

على رحابة صدره في تلقي االستفسارات و اإلجابة عنيا علمية و على جميع االرشادات التي قدميا  

 لنا طول مدة إشرافو على ىذا البحث.

إلى كل أساتذة كلية اآلداب و الفنون كما نشكر كل من ساىم من قريب أو من بعيد في إنجاز  

ل المتواضع و انجاحو و خاصة زميلي في العمل األستاذ "بوساحة سفيان" و كل المبحوثين  ىذا العم

الذين كان ليم الدور الفعال في انجاز بحثنا ىذا، دون أن ننسى كل من كان لو الفضل في  

  و المتوسط و الثانوي و الجامعي.وصولنا إلى ما نحن عليو اليوم من الطور االبتدائي  



 إهداء
أهدي ثمرة جهدي إلى منبع الحب والحنان إلى التي لم تبخل علّي بالدعاء إلى من ق ادتني    

 إلى أمي العزيزة الغالية "عائشة" حفظها اهلل التي  الكونإلى طريق النجاح إلى أعز امرأة في هذا  

 العافية. أتمنى لها الصحة و

 العزيز"العيد" أثمن وأروع ما في الوجود .إلى أحّن وأرّق وأطيب رجل في حياتي أبي        

إلى كل اإلخوة واألخوات حفظهم اهلل ورعاهم نور الدين، سعاد، زينب، سامية، جعفر،       

وباألخص أختي الصغيرة حفصة ، إلى كل من يعرف عائلة بن ناصر وإلى كل من يعرفني أو  

 تعرف علّي وإلى من أحبهم ق لبي ونسيهم ق لمي .

تني بهم روابط المحبة والمودة إلى من معهم سعدت وبرفقتهم في دروب الحياة  إلى من جمع    

 الحلوة والحزينة سرت إليكم أخواتي : فضيلة، منصورية، حليمة، عائشة، وردة، أمينة، وغيرهم .

إلى من شاركني هذا البحث زميلي في العمل األستاذ: "بوساحة سفيان" ، واألستاذة "قسوس      

عّمار محمد  في متوسطة  كل زمالئي في العملوإلى  بن قدادرة .  محمد ر حياة""بلمختا وأمينة"

 . م 7102دفعة   "أدب وحضارة"بوادي الحدائق، إلى كل زمالئي وزميالتي بالجامعة تخصص  
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                                  صحبه،آله وعلى  السالم على رسول هللا والصالة وبسم هللا و      

 :وبعد          

ٌعتبر موضوع علماء مستغانم من الموضوعات ذات األهمٌة البالغة خصوصا عند ف   

الحدٌث عن األدب والحضارة، وفً هذا البحث الذي بٌن أٌدٌنا قمنا بتحلٌل ظاهرة خاصة 

ومعرفة مستغانم كجوهرة عظٌمة تتعلق بالتراث المستغانمً فً األدب والشعر والتصّوف 

 فً التارٌخ وما قبل التارٌخ . 

وٌعد هذا البحث شجرة مثمرة فقد أنجبت والٌة مستغانم شخصٌات فً الصمٌم وفً     

القمة عرفتها الحضارة وما زالت فً البحث والتقصً عنها خصوصا التً بقٌت مجهولة 

حتى اآلن بالرغم من قٌمتهم ومكانتهم العالٌة فً هذه المنطقة . ولكن رغم كل هذا بقٌت 

د قمنا بدراسة علماء المنطقة باعتبارهم لقرٌخ بأحرف من ذهب، فأعمالهم خالدة ٌسجلها التا

ولتبٌان ما تزخر به  ،تحفة أثرٌة ضخمة أردنا أن نخرجها إلى النور مجددا بحلّة جدٌدة

مستغانم من تراث وآثار على غرار والٌات القطر الجزائري، والموضوع الذي نحن بصدد 

تارٌخ المنطقة ومكانتها من القدٌم إلى ٌومنا  لها مكانة خاصة فً إظهار ،دراسته هو ظاهرة

 هذا وأخّص بالذكر القرن التاسع عشر مٌالدي .

 أهمها :  ،ومن هنا تتراود فً أذهاننا تساؤالت عّدة 

 هل شهدت المنطقة وقفات فً ما قبل التأرٌخ ؟ وــ ما هو أصل كلمة مستغانم ؟ 

 ــ ما هً أهم األحداث التً شهدتها المنطقة ؟

 ل الشخصٌات التً أنجبتها المنطقة كانت فً مجال واحد أم فً مختلف المجاالت ؟ــ ه

 ــ هل كان لهذه الشخصٌات صدى قوي ودور فّعال فً بناء تارٌخ المنطقة ؟

قد اقتضت طبٌعة الموضوع االستعانة بالمنهج التارٌخً والوصفً، وذلك ألنهما ف    

 التحلٌل الذي ٌعتبر كإجراء .مناسبان لموضوع البحث باإلضافة إلى 
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أن أدرس ظاهرة  هدفًإّن سبب اختٌاري لهذا الموضوع لم ٌأت بالصدفة، وإنما كان     

لطالما تمنٌتها، باإلضافة إلى تراكم مجموعة من األفكار فً مخٌلتً حول هذه تارٌخٌة 

الرغم من الدراسة، ومن خالل إطالعً على قائمة من الشخصٌات والتً ال ٌعرفها الكثٌر ب

 حف وبعض المكتبات واآلثار فً مستغانم .اأّننا أبناء المنطقة، وزٌارتنا للمت

ومعرفة ما فً خباٌاها من  ،كل هذا دفعنً بقوة ولرغبة جامحة فً التحري والبحث عنها   

ٌّرة موهجة، وعلٌه ما دمنا نعٌش فً هذه المنطقة فإنه علٌنا التعرف علٌها جٌدا،  أضواء ن

 هذه الظاهرة والتعرف على تارٌخ المنطقة .لتفسٌر تقدٌم من لنا فالبد 

ارتأٌنا أن تكون الخّطة  ،ولإلجابة على تلك األسئلة قصد معالجة مثل هذه المواضٌع    

بعنوان :" وقفات حول تارٌخ منطقة  مدخال""موضوع، ثم لل "مقدمة":  تالًمرسومة كال

/ أصل تسمٌة مدٌنة 2/ الموقع الجغرافً للمنطقة، 1) : مستغانم" ، فقد شمل سبعة عناصر

/ محرقة أوالد 5/ مستغانم فً الكتابات التارٌخٌة، 4/ مستغانم ما قبل التأرٌخ،3مستغانم،

دبً / التارٌخ األ7/ أهم األحداث والمعارك التً واجهتها منطقة مستغانم ، 6رٌاح، 

 والحضاري لمستغانم فً القدٌم ( . 

كان بعنوان:" علماء مستغانم فً اللغة  " الفصل األولالبحث إلى فصلٌن، " ثم قسمنا      

واألدب"، وفٌه تناولنا ثالثة مباحث، األول: بن قارة بن مصطفى المستغانمً، والثانً : 

 الشٌخ القاضً حشالف، الثالث: الشٌخ بن عّمار الجزائري المستغانمً .

لذكر علماء مستغانم فً الحضارة والتّصوف  فخصصناه " للفصل الثاني "أما بالنسبة      

/ الشٌخ محمد بن علً السنوسً، 2/ الشٌخ أحمد بن مصطفى بن علٌوة، 1تضمن ما ٌلً : 

 / الشٌخ محمد بن عبد هللا بن تكوك . 4/ الشٌخ قدور بن سلٌمان المستغانمً، 3

أمام القٌام  وعلٌه فإّن أي بحث علمً ال ٌخلو من جملة الصعوبات التً تقف كحاجز    

ومن بٌنها : مسألة ضٌق الوقت، باإلضافة إلى قلة المراجع  ،بالبحث على أكمل وجه

 المتخصصة فً ذلك .
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فإن هذا الموضوع ذو وجهة جدٌدة ولهذا نجد الدراسات  ،وفً حدود إطالعنا وعلمنا    

فً بحثنا هذا هو : أطروحة لنٌل  اعتمدنا علٌه كمرجعالسابقة فٌه قلٌلة إن لم نقل نادرة، وما 

شهادة الدكتوراه فً علم االجتماع الثقافً بعنوان: " الزعامة الروحٌة فً المخٌال 

: ومذكرة لنٌل شهادة اللٌسانس بعنوان ،مناد سمٌرة:  ةكتورـدلاالجتماعً الجزائري " ل

فتٌحة و  بوضٌاف": ـنموذجا لأ ضرٌح سٌدي معمر –ولٌاء بمنطقة الشلف األضرحة و األ

 . " لكحل حلٌمة

قى الكمال هلل وحده ال شرٌك له. وٌب ن ٌوفقنا فً عملنا هذامن هللا أ نرجو وفً األخٌر   

خص بالذكر األستاذ أشكر كل من ساعدنً  فً هذا البحث من قرٌب أو من بعٌد  وأعلٌه و

 و جعلهاحفظهم هللا ورعاهم  جنود الخفاءوالى كل   "بوغازي حكيم"حفظه هللا  :المشرف

   حسناتهم.مٌزان فً 

 

                 وهللا من وراء هذا القصد                                                                         

 م88/87/2817مستغانم فً :                                                                     



وقفات حول تاريخ منطقة 

 مستغانم

 

 الموقع الجغرافي لمنطقة مستغانم  ـــ   

 ـــ أصل تسمية مدينة مستغانم    

 ـــ مستغانم ما قبل التأريخ    

 ـــ مستغانم في الكتابات التاريخية    

 ـــ مغارة أوالد رياح    

 ـــ أهم األحداث والمعارك التي واجهتها 

 منطقة مستغانم

التأريخ األدبي والحضاري لمستغانم في ـــ  

 القديم
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وهذا لمعرفة ما  تارٌخ والٌة مستغانم بصفة عامة، فً رصد مدخلخصصنا هذا ال      

تتمٌز به المنطقة وتزخر به من آثار تعود إلى حقبة زمنٌة قدٌمة، باإلضافة إلى ذكر بعض 

ٌّدهم التارٌخ .     علماء المنطقة الذٌن ش

 الموقع الجغرافي للمنطقة :. 1

تعتبر والٌة مستغانم إحدى والٌات الجزائر التً تقع فً الجهة الشمالٌة على شاطًء      

ـ  80ألبٌض المتوسط، شرق مدٌنة وهران، وتبعد عن هذه األخٌرة بحوالً ثمانٌن ـ البحر ا

كلم خالل القرن الثامن عشر، كانت أهم مركز لبابلٌك الغرب بعد تلمسان، ٌعود ذلك إلى 

دور األندلسٌٌن الذٌن قدموا إلٌها خالل القرنٌن السادس والسابع عشر، فارتفع عدد سكانها 

 مت نشاكاتها التجارٌة والحرفٌة، وانتعشت الفالة بحوزها .نسمة  ون 15000إلى 

تشرف المدٌنة على منطقة خصبة تسقٌها مٌاه وادي عٌن الصفراء ونهر الشلف الذي       

ٌصب فً البحر شرقا، إضافة إلى ذلك، كانت منفذا تجارٌا لمنتوجات المناطق السهلٌة 

فً مطلع القرن التاسع تٌارت" نحو الخارج . و "الشلف" و" والّتلٌة المجاورة مثل: "مٌنا"

عشر، شهدت المدٌنة ركودا عاما، فتقلص عدد سكانها وتراجعت نشاطاتها التجارٌة 

والحرفٌة 
1
. 

وهناك رحالة ذوي شهرة عالمٌة تعّرفوا على المدٌنة، وذكروها من بٌنهم : ابن        

وصلنا بعد عشر أٌام إلى مدٌنة ، حٌث ٌقول فً هذا الصدد:" ... ثم خرجنا عنها فبطوطة 

تنس ثم إلى مازونة ثم إلى مستغانم ، ثم إلى تلمسان "، وٌقول الدكتور " شو" :" ... تتموقع 

مستغانم على شاطًء البحر فً شكل مدرج وهً محاطة بالجبال من كل جانب كما هً 

 . " وهرانًأكبر حجما نوعا ما من وهران وتبقى بعد تلمسان أهم البلدان فً اإلقلٌم ال

: " ...بغرب مستغانم على نحو  البكري الرحالةوباإلضافة إلى ذلك نضٌف ما قاله        

ثالثة أمٌال مدٌنة مزغران وهً مسّورة، ولها مسجد جامع وعلى مقربة منها قلعة هوارة 

                                                           
، المدن  50، المجلد 8988، ماي ـ أوت 50إنسانٌات ، المجلة الجزائرٌة فً األنتروبولوجٌا والعلوم االجتماعٌة، عدد    1

    66الجزائرٌة، ص: 
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ٌّن لنا هؤ الء الرحالة العظماء خصائص التراتب االجتماعً )قلعة بنً راشد( . فقد ب

واإلطار الجغرافً للمنطقة وما ٌمٌزها عن غٌرها 
1
. 

     :  أصل تسمية مدينة مستغانم     1.1

تتألف كلمة مستغانم من كلمتٌن مختلفتٌن وهما : مشتى ـ أي محطة شتوٌةـ ، وغانم ـ        

تتألف من مرسى وغانم ، معناه : مربً األغنام ـ ، وٌرى بعض المؤرخٌن أن الكلمة 

مسك الغنم، أي وفرة قطٌع األغنام،  مرسى الغنٌمة . كما ٌرى آخرون أن الكلمة تعنً :

  Maristagaرٌستافا ومٌناء رومانً م ولكن أهم تعرٌف ٌتعلق باسم
2

  .  

ومستغانم أصلها ٌقسم إلى نصفٌن : مشتى غانم أي مكان قضاء فصل الشتاء لهذا الجد       

وٌذكر أن الولً سٌدي عبد هللا كان له بالمطمر أكواخ والتً ٌقٌم فٌها بها الرحالة وأحفاده 

 فً فصل الشتاء.

وٌختلف العدٌد فً أصل ومعنى هذا االسم، ولكن المستغانمٌٌن ٌفضلون إرجاعه إلى       

التسمٌة العربٌة " مسك الغنائم" وهنا ٌقول األستاذ فاضل عبد القادر: " وردت اختالفات 

مستغانم منهم من ٌقول : مسك الغنائم ، ومنهم من ٌقول : مرسى الغناٌم، ومنهم حول تسمٌة 

غنم، ومنهم من ٌقول : مورسك غانم " من ٌقول : مشتى ال
3
 . 

خصوصا، الكتب القدٌمة، والتً  كما نجد أٌضا أن البعض أشار إلٌهما بعدت تسمٌات      

تؤكد إلى أنها مجموعة سكنٌة متألفة من " مشاتً" مستغانم، أو " مشتاة غانم" أو مسك 

، وذلك باالستناد حسب "البستانً" فً كتابه )دائرة المعارف(  MORISIGAالغنائم" أو 

إلى كتب رومانٌة قدٌمة، وأنها أٌضا كانت موجودة فً الجالٌة، هذا ما انتهى إلٌه الباحث 

"البستانً" 
4
 . 

 

                                                           
عٌسى المستغانمً ، مستغانم وأحوازها عبر العصور، تارٌخٌا، ثقافٌا، وفنٌا، مستغانم، المطبعة  عبد القادربن  1

 .  20،ص: 8،8996العالوٌة،ط

  www.vitamine.dz.ong، 86/52/0588فاضل عبد القادر :  2 
 .  .المرجع نفسه   3
 . 02ى المستغانمً، المصدر السابق،ص: ٌنظر عبد القادر بن عٌس 4

http://www.vitamine.dz.ong/
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   : ريخ مستغانم ما قبل التأ 1.1

شهدت منطقة مستغانم فً مرحلة ما قبل التارٌخ كثافة سكانٌة هائلة ولعل أبرز  لقد        

ما ٌوضح ذلك هو بصمات اإلنسان البدائً التً ما زالت موجودة بمتحف مدٌنة وهران، 

وبمتحف" الباردو" بالعاصمة. وكذلك بقاٌا مختلف الحٌوانات التً انقرضت نذكر على 

هذا األخٌر هو نوع من الماعزسبٌل المثال: الكركدان، وأرٌان و
1

كما أن الحٌاة  . 

فً  اهاالجتماعٌة فً المنطقة كانت سائرة المفعول ولم تنقطع بعد ومن هنا نلمس تجمعات

نقاط معٌنة حول مدٌنة مستغانم وضواحٌها مثل : "خروبة" أي سٌدي المجدوب، المحطة 

بالقرب من  "الرتاٌمٌة" ثم مغادرة و"جبل الدٌس" الصٌفٌة  "وماسرى"، و "عٌن تادلس"

 القرٌبة المجاورة لمعسكر . "وادي أرهٌو"، و"خسٌبٌة"

وتشٌر الدراسات والبعثات العلمٌة على وجود اإلنسان فً هذه المنطقة وعرفوه بـ :       

، ٌعتبر أهم اكتشاف حظٌت به فً إفرٌقٌا  L ATLANTHROPE"الرجل األطلنطً" 

كلها فً تلك الفترة 
2
. 

 :يسخغاَى فً انكخاباث انخارٌخٍت  1.1

ٚرغ١واد ال ِض١ً ٌٙب، ٌُٚ رَزطغ ٘نٖ إٌّطمخ ِٓ ذ َِزغبُٔ أؽلاس ػظ١ّخ فٌمل ػو       

إٌغبح ِٓ رٍه اٌّٖبئت اٌزٟ ٚلؼذ ف١ٙب ّؤٔٙب فٟ مٌه ّؤْ    اٌجالك ٚاٌزٟ رؼزجو عيء 

رٛاعٗ وً رلفً ِورجظ ِٚزؼٍك ثٙب، وّب ػوفذ ٚؽلح ػول١خ ِٓ لجً، إٔجؾذ هغُ أٔفٙب 

أعٕجٟ ٠َزٙلف اإلطبؽخ ثٙب، فٛلفذ وٍّب الزضٝ األِو فٟ ٚعٗ اٌوِٚبْ ٚاٌج١ئط١١ٓ 

ؽبٌٚٛا االٍز١الء ػ١ٍٙب، ٚثنٌه اٍزطبػذ إٌّطمخ ّٓ ِٚٛاعٙخ ٚاٌٛٔلاي، ٚاٌغٛط، فٟ ىِٓ 

ِقزٍف اٌّؼبهن اٌطبؽٕخ ٕٚل٘ب ثىً ِب رٍّىٗ ِٓ لٛد ٚؽممذ أزٖبهاد ػظ١ّخ ٠ْٙل٘ب 

ٚاٌفضً ٠ؼٛك اٌٝ إٌغلاد ٚاٌؼاللبد األف٠ٛخ اٌؾ١ّّخ ٌٛافلح ِٓ ِقزٍف اٌّمبطؼبد اٌزبه٠ـ 

 اٌّغبٚهح ٌٙب .

                                                           
1
 .  86ٌنظر عبد القادر بن عٌسى، المصدر السابق، ص:  

2
 . 86المصدر نفسه، ص" 
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ٌٚؼً أُ٘ اٌّؼبهن اٌزٟ رؼوضذ ٌٙب ٔنوو ِٕٙب: اٌّؼبهن اٌجو٠خ اؽلا٘ب وبٔذ ثـ :          

اٌٝ صالس ِؼبهن ػ١ٕفخ ّٕٙب اإلٍجبْ ػٍٝ ؽٖٓ ِيغواْ "اٌّمطغ" ثبإلضبفخ
1
  ِٓ ً١ٌٍٕ

ال غ١و، ِٚؼووخ ثؾو٠خ أفوٜ َِزغبُٔ اٌزٟ رفضٍٙب صالصخ أ١ِبي
2
 . 

ف اٌنٞ ٠ؼزجو ونووٜ آفو ٚف١و ك١ًٌ ػٍٝ مٌه ِب أثمبٖ ٌٕب ١ٍلٞ األفضو ثٓ فٍٛ       

 فٟ ل١ٖلرٗ اٌزٟ وبْ ِطٍؼٙب :ِؼووخ ِؼ

ٍ   ا فارش  ٌ                            ت ىي  عه  اٌ ي  غر  ة يس  و  غس            ىو  ٍج انٍ  ج   ى  ح   ي

َِزغبُٔ ػٓ أؽٛاى٘ب ثؾىُ رؼب٠ِ أ٘ب١ٌٙب ٚرؼبٍُِٙ ، اما ِب  ِٓ ٕ٘ب ٠َزؾ١ً فًٖ ِل٠ٕخ      

ٚاٌزموة ِٓ اٌؾمبئك اٌزبه٠ق١خ اٌٍَُّ ثٙباٍزفلٔب فٟ ٘نٖ اٌٍّؾخ اٌقبطفخ 
3
 . 

ٚلل موود َِزغبُٔ فٟ وزبة ربه٠ـ اثٓ فٍلْٚ  ٚاٌزٟ وبٔذ ثؼٕٛاْ " اٌقجو ػٓ أروان       

اٌيػ١ُ اثٓ ِىٟ ثجٍل َِزغبُٔ " ؽ١ش لبي ف١ٙب : " ...وبْ ٠غّوآٍ ثٓ ى٠بْ وض١وا ِب ٠َزؼًّ 

لواثزٗ فٟ اٌّّبٌه ١ٌٛ٠ُٚٙ ػٍٝ اٌؼّالد، ٚوبْ لل اٍزٛؽِ ِٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ِىٓ ٚاثٕٗ اٌيػ١ُ 

عبىا ِٓ ٕ٘بٌه اٌٝ ٠ؼمٛة اثٓ ػجل اٌؾك ٍٕخ صّب١ٔٓ ٌٚم١بٖ ثطٕغخ ٌٝ األٔلٌٌ فؤٚغوثّٙب ا

ثبٌٍّّىخ اٌّغوث١خ فٟ اؽلٜ ؽووبد عٙبكٖ، ٚىؽف ٠ؼمٛة اثٓ ػجل اٌؾك اٌٍَطبْ اٌّغوثٟ 

اٌنٞ وبْ ٠ؾىُ اٌّغوة ٚاٌغيائو أ٠بَ وبٔذ اٌغيائو رؾذ اٌؾىُ اٌّغوثٟ اٌٝ رٍَّبْ ػبِئن 

، ٚآصوا ِفبهلخ اٌٍَطبْ ا١ٌُٙ فؤمْ ٌّٙب فٟ ؼوح ػٍٝ لِّٛٙبٌٕزّٙب اّٚ٘ب فٟ عٍّزٗ، فؤكهو

اإلٔطالق ٌٚؾمب ثغ١ّوآٍ اثٓ ى٠بْ، ؽزٝ اما وبٔذ اٌٛالؼخ ػ١ٍٗ ثقوىٚىح ٍٕخ صّب١ٔٓ وّب 

للِٕبٖ، ٚىؽف ثؼل٘ب اٌٝ ثالك ِغواٚح ٚرغبفٝ ٌٗ صبثذ اثٓ ِٕل٠ً ػٓ ١ٍِبٔخ ٚأىفب هاعؼب 

َِزغبُٔ اٌيػ١ُ ثٓ ٠ؾ١ٝ اثُ ِىٓ فٍّب ًٕٚ اٌٝ رٍَّبْ أمض اٌٝ رٍَّبْ اٍزؼًّ ػٍٝ صغو 

ا١ٌٗ ثغّوآٍ  ػ١ٍٗ ٚكػب اٌٝ اٌقالف ِٚبال ػلٖٚ ِٓ ِغواٚح ػٍٝ اٌّظب٘وح ػ١ٍٗ، فّٖل

ٚأؽغيٖ ثٙب ؽزٝ أمَ ِٕٗ ثبٌٍَُ ػٍٝ اإلعبىح فؼمل ٌٗ ٚأعبىٖ ..." ٚ٘نا ِب ٠لي ػٍٝ ػوالخ 

فٟ رؼو٠ف اٌَبثك ٌٙب وٍٙب أٍّبء ػوفزٙب ػجو  ثٍل َِزغبُٔ، وّب أّبه ا١ٌٙب اثٓ فٍلْٚ

                                                           
1
االسبانً مع الشٌخ سٌدي لخضر بن خلوف هذا األخٌر ألحق بهم هزٌمة  : معركة مزغران : هً أقسى وأبشع المعارك التً شنها االستطان 

بد عنٌفة وكانت أصعب هزٌمة عرفتها إسبانٌا بالمغرب العربً والتً اعترف بها اللواء"دٌدي" بنفسه، ٌنظر مستغانم وأحوازها عبر العصور : ع
 القادر بن عٌسى .

2
 . 05ـ 86السابق ، ص: : ٌنظر عبد القادر بن عٌسى المستغانمً ، المصدر  

3
 . 02ـ 08: ٌنظر المصدر نفسه ص:  
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اٌزبه٠ـ، ٚلل أفوك اٌمبضٟ ػجل هللا ؽْالف ثبثب فبٕب ٌزبه٠ـ ِل٠ٕخ َِزغبُٔ ٚأّوافٙب ػجو 

اٌزبه٠ـ ِٓ فالي وزبثٗ اٌّزلاٚي " ٍٍٍَخ األٕٛي فٟ ّغوح أثٕبء اٌوٍٛي " موو ف١ٗ للَ 

فْٛ ٌّٙب، وّب رْزٙو َِزغبُٔ ٌغّغ اٌّل٠ٕخ ٚاِىب١ٔخ ٚعٛك٘ٙب لجً اإلٍالَ ٚرطوق اٌّئه

ِٓ اٌٍٖؾبء ٚاٌؼٍّبء اٌن٠ٓ ٌٚلٚا ثٙب أٚ ػبّٛا ثؤهاض١ٙب أٚ وبٔذ ِموا ألضوؽزُٙ ٚلل موو 

ثؼضُٙ اٌؼبٌُ اٌؼبثل ٍٟ ثٓ ؽٛاء اٌزٛع١ٕٟ اٌَّزغبّٟٔ اٌنٞ كفٓ ثَّزغبُٔ ١ٍّٚذ ػ١ٍٗ 

هك ف١ٙب ػّٓ ٠يػّْٛ ثغًٙ ِمجوح اٌزٟ ثٙب ِلفٕٗ ٚوبْ مٌه فٟ ل١ٖلح ٍّب٘ب ٍج١ىخ اٌؼم١بْ 

ُ ٍٙىبٔٙب ٚفَم
1
 .      

ٌمل اّزل اٌزٕبفٌ ٚإٌياع ث١ٓ اٌىواغٍخ ٚاٌؼوة ِٓ ٍىبْ َِزغبُٔ، ٚمٌه ؽٛي رٕبىع          

فؤؽلصٛا ؽووخ روِٟ اٌٝ اٌز٠ِْٛ  اٌٍَطخ ث١ُٕٙ. فبٔزٙي االٔزفبػ١ْٛ ٘نٖ اٌّؼيح اٌؼٕٖو٠خ،

ٚ اٌزفو٠ك، فزْزذ ًّّ اٌمَٛ ٚرغٍت فو٠ك األروان ػٍٝ اٌؾضو . ٠ِٛئن اّزل ؽٕك اٌفو٠ك 

إٌّٙيَ، فبٔجوٜ ٠ؼًّ ػٍٝ اٍزٕغبك اٌؾبوُ اٌفؤَٟ ث١ّْبي ثٛ٘واْ، ٚوبرجٗ فٟ مٌه فٟ ػلح 

ل٘ب ٌمّخ ٍبئغخ ٌل١ّْ٠بي ٠زًٕٛ ثٙب اٌٝ غوضٗ، ام ٚع هٍبئً، فىبْ مٌه فوٕخ ٍبٔؾخ

اِقزطفٙب ِٓ ث١ٓ أ٠لٞ اٌّزٕبىػ١ٓ ع١ّؼب، فؤٍوع اٌٝ رٍج١خ ٔلاء طبئفخ " اٌؾضو ثزٛع١ٗ 

األِو ػٍٝ األٍطٛي اٌٝ ِوٍٝ َِزغبُٔ، فبؽزٍٙب ثلْٚ ِمبِٚخ رنوو، صُ أفن فٟ ر٠ًٛٙ 

ؽىِٛزٗ ثزؼظ١ُ ّؤْ ؽىِٛخ األ١ِو ػجل اٌمبكه، ٚ٘ٛ ثنٌه ٠طٍت ِٓ ؽىِٛزٗ إٌغلح ٚاٌّلك، 

َ (، 1833 -٘ـ 1248ِٚب وبك أْ ٠زًٖ ثبٌؾبو١ّخ ؽزٝ وبْ أْ اؽزً ِل٠ٕخ َِزغبُٔ )

فىبٔذ ٘نٖ ضوثخ لب١ٍخ ٔيٌذ ثب١ٌٍَّّٓ
2
 . 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 88،ص: 7:عبد الرحمان ابن خلدون، تارٌخ ابن خلدون، ج 

2
 . 252،ص:8،0584، شركة دار االمة، ط4: عبد الرحمن محمد الجٌاللً ، تارٌخ الجزائر العام، ج 
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 :يعركت أوالد رٌاح     1.1

ِغبهح إٌغّبه٠خ أٚ إٌىّبه٠خ  ٚرَّٝ أ٠ضب ه٠بػ ٘نٖ إٌّطمخ رلػٝ اكاه٠ب ثجٍل٠خ           

رمغ ّوق ٚال٠خ َِزغبُٔ ث١ٓ ؽلٚك اٌٛال٠بد اٌضالس غ١ٍياْ، ٍّف، َِزغبُٔ. مووٜ  ٔىّبه٠خ،

أ١ٌّخ، هّكك٘ب ٘بْ أ٘بٌٟ ٘نٖ إٌّطمخ، أٙب مووٜ مأؽلاس ٘نٖ اٌّغبهح ٌُ ريي ؽ١خ فٟ أ

األع١بي ِٓ ع١ً اٌٝ ع١ً ، ثً أٙب ٌفبعؼخ ػظ١ّخ ٌىً عيائوٞ َِٚزغبّٟٔ ػٍٝ ٚعٗ 

اٌؼَّٛ 
1
.   

 1300َ، ػضو ثلافً ٘نٖ اٌّغبهح ػٍٝ عضش ألوش  ِٓ 1845عٛاْ  20فٟ ٠َٛ          

ؽولب ٚافزٕبلب، ٚمٌه ثبػزواف اٌضجبط اٌن٠ٓ الزوفٛا ّقٔ اٍزْٙلٚا اٌٝ عبٔت ؽ١ٛأبرُٙ 

٘نٖ اٌّؾولخ ثؤٔفَُٙ 
2
. 

اٌّغبىه اٌزٟ ِبىاٌذ ثمب٠ب٘ب رٖٛه ٌٕب ثىً ٚضٛػ ػ١ٕخ ِٓ ِّبهٍبد ِٓ فالي ٘نٖ         

ي ٘نا اٌغ١ِ اٌوٍّٟ  ّٛ اٌّٙغ١خ ٌالٍزؼّبه اٌفؤَٟ ضّل اٌَىبْ اٌؼيي، ٚرٖٛه ٌٕب و١ف رؾ

ٚاٌزل١ِو ٚاٌزقو٠ت، ٚأكاح ٍٍت ٚٔٙت ػٍٝ ٔطبق اٌفوكٞ ٚاٌغّبػٟ اٌٝ آٌخ ٌٍزؼن٠ت ٚاٌزمز١ً 

فٙب ثؤٔٙب عوائُ ضّل اإلَٔب١ٔخ ٚاٍغ ٚال ٠ّىٕٕب ٕ٘ب اال أْ ٖٔ
3
  .    

ِض١وح فٟ وزبثٗ ػٓ اإلثبكح اٌزٟ ِبهٍٙب اٌغ١ِ اٌفؤَٟ فمل هٚٞ ِبه١ٍوٚ رفب١ًٕ        

فٟ ؽك اٌغيائو١٠ٓ، ٚأفجؤب أٔٗ ؽ١ٓ لبِذ صٛهح ثِٛؼيح ِٓ اٌز١طوٞ اٌٝ اٌئْو٠ٌ 

َ، إٔله ث١غٛ 1845ٚعجبي اٌظٙوح ٚاٌٝ غب٠خ رٌٕ ِْٚبهف اٌٍْف، فٟ أفو٠ً ِٓ ػبَ 

عٛاْ  11أٚاِوٖ ٌٍضجبط ٌىٟ ٠زٖوفٛا ِٓ كْٚ ّفمخ ٚال هؽّخ ٚأول ٌُٙ فٟ هٍبٌخ ثزبه٠ـ 

َ ثقٖٛٓ ٍىبْ ِٕطمخ اٌظٙوح اٌن٠ٓ رؼٛكٚا فٟ أٚلبد اٌقطو ٌٍغٛء اٌٝ وٙٛف 1845

فٟ اٌغجبي ٚلبي ٌُٙ :" اما أَؾت ٘ئالء اٌؾضبٌٝ اٌٝ وٙٛفُٙ فؤطٍمٛا ػ١ٍُٙ اٌلفبْ اٌىض١ف 

أفٕمُٛ٘ ِضً اٌضؼبٌت " ٚ
4
 . 

                                                           
1
 .  28:ٌنظر، عبد القادر ابن عٌسى المستغانمً،المصدر السابق،ص: 

2
 .  56: مجلة دورٌة، مستغانم الرسالة، المرجع السابق، ص:  

3
 . 57: المرجع نفسه،ص: 

4
،ط خاصة 8904: ابن نعٌمة عبد المجٌد: موسوعة أعالم، منشورات المركز الوطنً للدراسات والبحث فً الحركة الوطنٌة وثورة أول نوفمبر  

 .   854، ص: 
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ٚوزت اٍزٕبكا اٌٝ ّٙبكاد اٌفو١١َٔٓ  د أٚاِو اٌغٕواي ث١غٛ ثؾناف١و٘بٚلل ٔمن         

ؽئب ػ١ّمب فٟ لٍٛة ِٓ ّٙل رٍه اٌٛالؼخ . ٚلؼذ فٟ ِٕطمخ اٌظٙوح أؽلاس أكفٍذ "أٔفَُٙ 

غ١و أْ   ٌّٕطمخ "وبْ اٌى١ًٌٔٛٛ ث١ٍ١َٟ فٟ رٍه اٌّغبهاد ٚاٌىٙٛف اٌزٟ وبٔذ رزٛفو ػ١ٍٙب ا

رّوك ٘نٖ اٌمج١ٍخ ٌُ ٠لَ ط٠ٛال فَوػبْ ِب لضٝ ػ١ٍٙب اٌغ١ِ اٌفؤَٟ 
1
 .  

وّب لٔ ِبٍج١وٚ ٚلبئغ افزٕبق لج١ٍخ " أٚالك ه٠بػ " ثبٌلفبْ ٟٚ٘ ِقزجئخ فٟ اٌىٙف         

فىزت:" ػٕلِب ًٕٚ اٌطبثٛه اٌفؤَٟ اٌٝ إٌّطمخ ٌغؤ اٌوعبي ٚإٌَبء ٚاألطفبي، ٚاٌمطؼبْ 

اٌٝ ِغبهارُٙ، فضوة ػ١ٍُٙ اٌؾٖبه ١ٌَٛ وبًِ، فؤِو ث١ٍَٟ ثبضواَ إٌبه فٟ ؽيَ اٌؾطت 

فً اٌّغبهاد، ٚفٟ اٌٖجبػ وبْ اٌَزبه لل اٍلي ػٍٝ ِمبِٚخ ٘نٖ اٌمج١ٍخ اٌّٛضٛػخ ػٕل ِلا

ِّٚب ٔؼزٙب، ٚوبٔذ اٌؾ١ٍٖخ فَّّبئخ ضؾ١خ، ٚلبي ضبثظ اٍجبٟٔ ّٙل اإلثبكح "اْ ػلك 

اٌضؾب٠ب لبهة ا٢الف "
2

   . 

ٚأضبف اٌْب٘ل اإلٍجبٟٔ ٌٍَفبػ ٍبٔذ آهٔٛ ثؼش ثٙب ألف١ٗ :" رووذ ٌج١ٍ١َجٟ ّوف         

بَ ثبٌؼًّ األفضً ٚألِ٘ فٟ أٔٗ لل رٖوف ثىً ؽيَ ٌٚٛ وٕذ ِىبٔٗ ٌزٖوفذ ِضٍٗ "اٌم١
3
.    

ػ١ٍٗ ثؼل وً ٘نٖ اٌْٛا٘ل ٚاألكٌخ اٌزٟ عبءد ػٓ ٘نٖ اٌّغبهح ٚاٌزٟ رقجؤب ِبما ؽلس ف١ٙب ٚ

  ِٓ اٌزؼن٠ت ثؤثْغ اٌطوق ٚاٌزٟ ِبهٍزٙب فؤَب اٌَّزجلح فٟ ؽك اٌغيائو١٠ٓ األثو٠بء .  

  األحذاد وانًعارك انخً واجهخها يُطقت يسخغاَى :أهى  1.1

رؼزجو َِزغبُٔ اؽلٜ أُ٘ اٌّلْ اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ رٖلد ٌالٍزؼّبه ثىً ّغبػخ ٚاثبء،        

 ِٚمبِٚزٙب ثىً ِب رٍّه ِٓ لٛح اٌؼزبك ٚاٌوعبي، ِٚٓ أُ٘ األؽلاس ٔغل ِب ٠ٍٟ : 

 28ث١ُٕٙ ٚث١ٓ أػ١بْ اٌّل٠ٕخ ثزبه٠ـ ــ ٍمٛط اٌّل٠ٕخ ػٍٝ ٠ل اإلٍجبْ ِٚؼب٘لح ّٕؼبء أثوِذ 

 َ . 1511ف١فوٞ 

 َ . 1515ــ رؾ١ٖٓ اٌّل٠ٕخ ثؤِو ِٓ ف١و اٌل٠ٓ 

                                                           
1
 . 850:بن نعٌمة عبد المجٌد ، المرجع السابق، ص: 

2
 . 850: المرجع نفسه، ص:  

3
 . 850: المرجع نفسه، ص:  
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ٍز١الء ػٍٝ َِزغبُٔ ِٓ طوف " ِؾّل اٌؾواْ ثٓ ّو٠ف ِؾّل اٌّٙلٞ " ٍِه اٌّغوة اــ 

 َ .1550ٚمٌه ٍٕخ 

 َ .  1556ــ اٍزوعبع َِزغبُٔ ػٍٝ ٠ل " ؽَٓ اٌموٕٛ " 

 َ .  1548كاٌىٛكاد " ؽبوُ ِل٠ٕخ ٚ٘واْ ػٍٝ اٌّل٠ٕخ ثلْٚ علٜٚ ــ ٘غَٛ " اٌىٛٔذ 

ٚأٙيَ اٌغ١ِ اإلٍجبٟٔ َ 1557أٚد  26ــ ٘غَٛ آفو" ٌٍىٛٔذ كاٌىٛكاد"ٚمٌه ثزبه٠ـ 
1
.     

َ ؽ١ش لبَ أفواك 1956كاِذ اٌٝ غب٠خ عٛاْ  1956َأفو٠ً  22ـ ِؼووخ ٚاك اٌوِبْ: 

 اٌغ١ِ اٌزؾو٠و ثؼلح ِؼبهن ػوفذ ثّؼبهن ٚاك اٌوِبْ .

َ أ٠ٓ ثبغزذ ِغّٛػخ ِٓ 1957: ٕبكفذ ٘نٖ اٌّؼووخ ٕبئفخ  ّبطٟء ٍّفــ ِؼووخ 

، ٚػلكا آفو اٌّغب٘ل٠ٓ فولخ ػَىو٠خ فو١َٔخ وبٔذ ِّٕٙىخ فٟ اٌَجبؽخ فمزٍٛا ُِٕٙ ػلكا 

 . ِقٍف١ٓ ٚهاءُ٘ أٍٍؾزُٙ ٚأغواضُٙالما ثبٌفواه 

َ ، ٚاٌزٟ اٍزْٙل ف١ٙب " ٍٟ أؽّل ثٓ وؼ١ج١ِ " 1958ــ ِؼووخ كٚاه اٌظو٠فخ: ِبٞ 

اٌّلػٛ :"ٍٟ ٍبٌُ " 
2
 .   

َ ث١ٓ اٌظٙوح ٚػْؼبّخ : فمل لوه اٌّغب٘لْٚ اٌمضبء ػٍٝ ِووي 1985ِؼووخ أٚالك علٚــ 

ثٗ صالصّبئخ عٕلٞ فؤَٟ، وبْ ٘نا  وياٌؼلٚ اٌّٛعٛك ثبٌّٕطمخ اٌّنوٛهح أ٠ٓ وبْ ٠زّو

اٌّووي ٠ضب٠ك وض١و اٌّغب٘ل٠ٓ ٠ٚؼ١ك رؾووبرُٙ، ُٚ٘ ٠ّْٙٛ ثبٌٙغَٛ ػٍٝ اٌّووي أمَّٛا 

اٌٝ ف١ٍٖز١ٓ، األٌٚٝ وٍفذ ثٕيع األٍالن اٌىٙوثبئ١خ ٚاٌضب١ٔخ وٍفذ ثبٌٙغَٛ ػٍٝ اٌّووي، 

ٌّىٍف١ٓ ثبٌّووي ٚهغُ ٚفٟ رٍه اٌفزوح اّزؼً فز١ً اٌّؼووخ ث١ٓ اٌّغب٘ل٠ٓ ٚاٌؾواً ا

اإلِلاكاد اٌزٟ وبٔذ رًٖ اٌّووي اال أْ اٌّغب٘ل٠ٓ ٔغؾٛا فٟ لزً ِبئخ ٚػْو٠ٓ ػَىوٞ 

 ٚإبثخ ػلك آفو ثغوٚػ، ٚاٍزْٙل أهثؼخ ِغب٘ل٠ٓ .

: ٚلؼذ ِؼووخ ثبٌّووي اٌّنوٛه وبْ أثطبٌٙب  1959َِؼووخ ِووي ىهٚلٟ ثز١غل٠ذ فٟ ــ 

ثزى١ٍف ِٓ ل١بكح اٌغجٙخ اٌٝ أْ اوزْف اٌؼلٚ أِوُ٘ فَّخ ِغب٘ل٠ٓ عبءٚا فٟ ِّٙخ ٚط١ٕخ 

                                                           
1
 .  06ـ 00ـ 04: عبد القادر بن عٌسى، المصدر السابق، ص:  

2
 . 89ـ 88عدد خاص، ص:  مستغانم بٌن الماضً والحاضر، 0584: مجلة دورٌة ، مستغانم الرسالة ، دٌسمبر  
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لٚ فطٛق اٌّىبْ، ٚرُ رجبكي اطالق إٌبه ث١ٓ اٌطوف١ٓ، ٌّٚب وبٔذ وفخ اٌؼلح ٚاٌؼزبك ػٕل اٌؼ

ثؼل إبثزٙب ثغوٚػ ُ ٚأٍو اٌجبل١بْ ٚأهعؼ ِٕٗ ػٕل اٌّغب٘ل٠ٓ اٌقٌّ، اٍزْٙل صالصخ ِٕٙ

فط١وح 
1
 .         

ػٍٝ َِزٜٛ كٚاه اٌقال٠ف١خ َ:  ث١َلٞ ثٍؼطبه 1959أٚالك اٌقال٠ف١خ أٚالك ثٍىؾً ِؼووخ ــ 

ٚلغ اّزجبن ث١ٓ اٌطوف١ٓ ا٠ٓ اٍزْٙل ِغب٘لاْ ٚأٌمٟ اٌمجض ػٍٝ صبٌضُٙ أِب اٌؼلٚ فقَو 

  فواكٖ .أػلكا وج١وا  ِٓ 

 .َ : ٚلؼذ ِؼووخ ثبٌّٕطمخ اٌَّّبح : " ؽ١ّلح وٛلاير " 1959فٟ  ِؼووخ أٍز١ل٠خــ 

َ ثلٚاه اٌٖقوح ثجٓ ػجل اٌّبٌه هِضبْ 1960ِؼووخ اٌٖقوح : ٚلؼذ ٘نٖ اٌّؼووخ فٟ ــ 

ّبهوذ ف١ٗ لٛاد وج١وح ِٓ اٌؼلٚ ٚاٍزؼٍّذ ف١ٙب اٌطبئواد
2
 . 

 :انخارٌخ األدبً وانحضاري نًسخغاَى فً انقذٌى  1.  1

ٌمل ِود َِزغبُٔ ثؼلح أؽلاس ربه٠ق١خ ِّب عؼٍٙب رٕغت ّق١ٖبد فىو٠خ ٚصمبف١خ فٟ         

ِقزٍف ا١ٌّبك٠ٓ ٚاٌزقٖٖبد ، اٌجؼض ِٕٙب فٟ اٌزٖٛف ٚا٢فو فٟ اٌْؼو ُِٕٚٙ ِٓ وبْ 

ًّ أُ٘ ٘نٖ اٌْق١ٖبد اٌزٟ ٍَٔظ ػ١ٍٙب اٌضٛء ٚاٌزٟ رؼزجو فٟ اٌفٓ ٚاألكة ٚغ١وُ٘ ، ٌٚؼ

، ٔنوو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي : ا١ٌْـ ، ٚأػالِٙب األفنام ٚاٌؼظّبء ٕٛهح ِضٍٝ ٌٍّٕطمخ ٚهعبٌٙب

   : اٌؼالِخ ٚاٌْبػو ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽٛاء اٌَّزغبّٟٔ اٌنٞ ٠مٛي فٟ ٕبٌؾٟ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ

" لل أفنٚا اٌؼٍَٛ ػٓ ِْب٠ـ ٌُٙ أٍبً فٟ اٌٖالػ هاٍـ فبلزجَٛا ِٓ ٔٛهُ٘ أٔٛاها ٚٚهصٛا 

 .ِٓ ٍوُ٘ أٍواه " 

 :ٚفٟ ٘نا اٌٖلك ٍٕزؼوف ػٍٝ ثؼض أػالَ إٌّطمخ ٍٚٛف رىْٛ اٌجلا٠خ ِغ       

 

 

                                                           
1
 .  89، مستغانم بٌن الماضً والحاضر ، عدد خاص ، ص: 0584: مجلة دورٌة ، مستغانم الرسالة ، دٌسمبر  

2
 . 05: المرجع نفسه، ص:  
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  :  سٍذي نخضر بٍ خهىف

٘ـ ، ٚوبٔذ ٚفبرٗ هؽّٗ هللا ػبَ : 897َ اٌّٛافك ٌـ : 1492ٚ٘ٛ ِٓ ِٛا١ٌل ػبَ          

ٍٕخ ٍٚزخ أّٙو 125٘ـ ، ٚ٘ٛ ثنٌه ٠ىْٛ لل ػبُ لواثخ ِب ٠ي٠ل ػٓ 1022َ ـ 1619
1
 . 

ٚالزٖو ٔظّٗ ثؼ١ل، ِّٚب ال ّه ف١ٗ، ٘ٛ أٔٗ ؽفع اٌموءاْ اٌىو٠ُ فزؤصو ثٗ اٌٝ ؽل        

ٚثـ "ِىخ" اٌّىوِخ ؽزٝ ٌمت ثّلاػ اٌوٍٛي ػ١ٍٗ اٌٖالح  ،ٚافزٖو وٍٗ ثبٌّل٠ؼ إٌجٛٞ

ٚاٌَالَ 
2
 ٚفٟ ٘نا اٌٖلك ٠مٛي :  

ٍ  ه ف  ؽجُّ                      ا ــل  ج  ــه ٔ   ٚث  ُ هللا  ــَـ  ٞ                 ث  ل  َ  ٍطــبْ ع  ٟ 

ٓ  َ  أؽ                       ٕ  م  ـب ٠  ِ   ــ ِ  ــل  ـبي ػ ٚ  ب ػ  ٠   ن  ب ػي  ٞ                   ح ل  ؽ  ١ٓ 

ّ  ٕ  ج  ر         ٞ          َل  ٟ ر  ٍخ اٌٍ  ؾ  ً إٌ  ض  ِ   ل  ل                       ّ  ح ف  ل  ٙ  ٟ   لح ٙ  ٛق 

ِ  ٠ـ                       ـــل  ؾ  ـب  ّّ ٍ  ٠   ـ ٕ  ١ــل  ــب   ال  ج  ١ـه ٌ  ٍ   ػ  ــٝ هللا  ٍ  ٞ                 
3
       

 ٠ٚمٛي أ٠ضب :

ً  ٌى   لبي                ّ  اٌٙ   اػ  ِل   ؾ ٖ  ١  ت ٚإٌ  ٍ  م  ٛ ث بٌؽ  ّل  ٛي         ٔ  ٍ  ّٟ اٌو  ب   خ  ١  بف  خ اٌ

ٍ  ــو  ْ  ٛ ثبٌؼ  ج  غ  ٔو               خ بف١  ح اٌق  له  ُ ٚاٌم  ٚاٌؼو   ُ  ٍ  ٚاٌم        ٛي    ؾ  ـب اٌف  ٕـ  بكار  ح 
4
 

ِٕبلجٗ ٚرٛإٍذ ػجو األع١بي، فزٛاهصزٙب رال١ِنٖ، ِٚبىاٌذ رمبَ ٌٗ ٠ٍٕٛب اّزٙود          

اؽزفبالد موواٖ، ِٚٓ أُ٘ آصبهاٖ ِٚئٌفبرٗ ٔنوو : ك٠ٛاْ ِطجٛع ٠ؾزٛٞ ػٍٝ أؽل ٚصالص١ٓ 

 َ .1959وثبط ٍٕخ ل١ٖلح ِٛىػخ ػٍٝ ِبئخ ٚفَّخ ِزَؼ١ٓ ٕفؾخ فٟ اٌ

 

                                                           
1
منشورات  الملتقى الدولً فً التصوف المرجعٌة المحمدٌة فً معالجة قضاٌا وتحدٌات العصر، مستغانم إحدى عوال أهل علم التصّوف،:  

 .   09األدٌب ، ص: 
2
 . 29: عبد القادر بن عٌسى ، المصدر السابق ، ص:  

3
 . 08، ص: السابق: الملتقى الدولً فً التصّوف، المرجع  

4
 . 08المرجع نفسه، ص::  
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رؾم١ك آفو ٌُ ٠طجغ ثؼل ، ِٓ طوف اٌؾبط ِؾّل اٌؾج١ت ؽْالف         
1

، ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

فَّخ ٍٚز١ٓ ل١ٖلح ِٛىػخ ػٍٝ ِبئز١ٓ ٚفَّخ ٚأهثؼ١ٓ ٕفؾخ
2
 .     

٘نا ٘ٛ ا١ٌْـ اٌْبػو ١ٍلٞ ٌقضو ثٓ فٍٛف هؽّٗ هللا اٌنٞ ٔبي اٌطو٠مخ اٌّوض١خ        

ِٓ ١ّـ اٌّْب٠ـ اإلٍالَ فٟ ػٖوٖ، اٌفم١ٗ اٌمطت اٌوثبٟٔ اٌؼبٌُ اٌفبضً، ٚاٌّؾمك اٌضجذ 

اٌنٞ وبْ ِٓ ٕٛف١خ اٌؾمبئك  ثٓ ّؼ١ت ثٓ اٌؾ١َٓ اٌزٍَّبٟٔ هؽّٗ هللا ،١ٍلٞ أثٟ ِل٠ٓ 

ج٠ٛخ اٌْو٠فخ، فٟ ع١ّغ أِٛهٖ ٚاألمٚاق، ال ِٓ ٕٛف١خ اٌوٍَٛ ٚاألٚهاق، ِْزغال ثبٌَٕخ إٌ

ػٍٝ األٚهاك ٚاألموبه ٚأٔٛاع إٌٛافً . ِٛاظجب
3
  

٠ٚؼل ا١ٌْـ ١ٍلٞ ٌقضو ثٓ فٍٛف أؽل اٌوعبي اٌّزٖٛف١ٓ عّغ ث١ٓ اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ        

ِٓ ؽ١برٗ ٠زٍمّٝ لٛاػل اٌزٖٛف اٌطولٟ فٟ ِل٠ٕخ رٍَّبْ اٌزٟ ػوفذ ٚاٌْؼو، ٚلضٝ فزوح 

ب، ٚلل إٔجؼ ثؼل ٚفبرٗ ِٓ أ١ٌٚبء هللا ٠ؼزمل فٟ  ِّ فٟ ٘نا اٌموْ اىك٘بها ػ١ٍّب ٚصمبف١ب ٘ب

وواِبرٗ، ٠ٚياه لجوٖ ٠ٚزجون ثنووٖ اٌٝ ا١ٌَٛ، ٠ؾزٛٞ ك٠ٛأٗ ػٍٝ ل١ٖلح ِطٌٛخ ٠ّغل ف١ٙب 

ِؼُٙ فٟ ّٕل اٌغياح اإلٍجبْ ػٓ أؽل اٌّٛأٟء اٌجؾو٠خ  ثطٌٛخ اٌّغب٘ل٠ٓ اٌن٠ٓ ّبهن

 ػزلاء ِٓ طوف االؽزالي اإلٍجبٟٔ .اٌغوث١ّخ اٌزٟ رؼّوضذ ٌإل

 ٠مٛي فٟ ِطٍؼٙب :  

                ٠  ً ٓ   ب فبه ِ   ُ ِ  ــاْ ِؼٍ  و  ــغٚح ِي  ي  ــَٛ            غا١ٌ   ١ذ  ع   ص  خ ٛ

َ  اٌٍّغ   ض  ب ه٠  الٔ  غ  ب ػ  ٠                 ٛ  ٕ  ع  ا ا٠ذ  ه                ٛ ِ  ّ  بة اٌٍّْٛ ِ  خٛ

                ٠  ٍ ٓ   ١ٟٕ  ٍب٠  ب  ْ  و  ِيغ   خ  ــٖ  ل        َٛ      ـا١ٌ   اك  و  ط   ػ ِ  ــؼٍ  ِ   ا خ ٛ
4
 

أِب ثم١خ اٌمٖبئل فٟٙ ػجبهح ػٓ ِلائؼ ك١ٕ٠ّخ رّلػ ِٓ ِؼبٟٔ اٌّي٘ل فٟ اٌؾ١بح اٌّل١ٔب         

فخ، ٠ؼزّل ثٕبء ٕٛه٘ب اٌْؼو٠خ ػٍٝ ِٕظِٛخ  ّٛ ٚهإ٠خ ا١ٌّٖو اإلَٔبٟٔ ِٓ ِٕظٛه اٌّزٖ

                                                           
1
بمدٌنة "الجلفة" حٌث انتقل أبوه إلى هذه المدٌنة الغراء لٌكون قاضٌها وهو صاحب  80/58/8904،ولد بتارٌخ : الحاج محمد الحبٌب حشالف 

وهو مستغانمً المنشؤ والدار، له نشاط فنً ثقافً معتبر تتمٌز به من خالل اإلذاعة  8926عدة تآلٌف ذاع صٌتها على مستوى شمال إفرٌقٌا قبل 

 راب الوطنً كله .  والتلفزة والمهرجانات عبر الت
2
 . 45: عبد القادر بن عٌسى المستغانمً، المصدر السابق، ص: 

3
 . 08ص:السابق، : الملتقى الدولً للتصوف، المرجع  

4
: دورة الشاعر الشٌخ أحمد بن عطار، الملتقى الوطنً األول حول التصوف فً األدب الشعبً، منشورات الرابطة الوطنٌة لألدب الشعبً، ص:  

02 .   
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اٌّوِٛى اٌٖٛف١خ، اٌزٟ رّضًّ عيءا ٘بِب ِٓ اٌّؤصٛه اٌوِيٞ اٌنٞ ٌُ ٠ٍك ثؼل ا٘زّبِب فٟ 

خ اٌزٟ ٠ْغٍٙب فٟ أّىبي اٌزؼج١و اٌؼز١مخ اٌّٛهٚصخ ػٓ اٌموْٚ األٌٚٝ ٌزّْىً َِزٜٛ اٌىزبث

اٌغّبػبد اٌغيائو٠خ اٌزٟ أٖٙود فٟ ثٛرمخ اٌّغزّغ اٌغيائوٞ فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش ٕٚ٘ب 

 ٠مٛي فٟ ل١ٖلرٗ اٌزٟ رّٖلهد اٌّل٠ٛاْ :

 ٕب ـ١ــــ  بىٌإٌ   به  ــِط  ٚاأل  ُ            ٍ  ظ  األ   ً  ـ١َٛ اٌٍ  غ  ٔ  ا   هلــل                   

 بٕ  ــ١م  ـبِاٌغ   ٛهــؾ  ٟ اٌج  ـف            ُ  ى  األث   ٛد  الف اٌؾ  ق  ٚاٍز                     

ٗ  ْ  ٟ ف  ف   ي  ي  اٌغ                      ّ  ٚ     ٞ        ل  ــَ  ِ   ج  اك  ه  ٚ   ٔ  ـ١ّ  ل   ٛط  ـَ  ٕ  اٌ

                     ّْ  ا      ٚك  بٖ ك  ــٕ  ض  ث   ذ  ٍ  ــّ  ب ؽ  ِ   ٞ          ل  ـث١   ٠و  و  ؽ   ه  ٍ  ٍ   و  ؼ  اٌ

ِ  ــ٠                      ّ  ب  ١ل ٞ   ل أٔــــؾ  ٍ  ال  ــج  ٌ   ١ه  ــٍ  ٝ هللا ػ  ــٍ  ٕ          ـذ  

ل١ٖلرٗ فبرؾخ ؽووخ اٌْؼو ٌمل لوه ٍبكح اٌْؼو اٌغيائوٞ أْ ٠غؼٍٛا ِٓ َِزًٙ         

اٌٍّؾْٛ فٟ اٌغيائو 
1

 ِٚٓ ػٍّبء ِٕطمخ َِزغبُٔ أ٠ضب ٔنوو:  ، 

 :و(1211هـ/1111)ث  ٍ عبذ هللا بٍ يحًذ يؤيٍ انرياصًيصطفى ب

، رؼٍُ ثّبىٚٔخ، صُ ٘ٛ : ػبٌُ ٚفم١ٗ ِبٌىٟ، ِٓ أً٘ هِبٕخ اؽلٜ لوٜ ِل٠ٕخ َِزغبُٔ       

ؽبًِ ها٠خ  ثبٌمب٘وح ؽ١ش أفن ػٓ ػٍّبئٙب، ٚلل ٕٚفٗ ػجل اٌوؽّٓ اٌغبِؼٟ اٌفبٍٟ ثـ "

اٌفمٗ اٌّبٌىٟ فٟ ػٖوٖ ِٖٚوٖ"
2
 . 

 فىبْ ِٓ عٍّخ ١ّٛفٗ ا١ٌْـ اٌقوّٟ ٚاٌيهلبٟٔ ٚغ١وّ٘ب ِٚٓ ِئٌفبرٗ ٚآصبهٖ اٌؼ١ٍّخ :  

٘ـ، ّوػ ف١ٗ ِزٓ إٌٍَٟٛ أَ 1124فوؽ ِٕٗ ٍٕخ  ــ "وفب٠خ اٌّو٠ل فٟ ّوػ ػم١لح اٌزٛؽ١ل"

ػ١َٝ اٌّواوْٟ اٌَىزبٟٔ، فٟ ؽب١ّزٗ ػٍٝ  اٌجوا١٘ٓ، ٚػمّت ػٍٝ آهاء ا١ٌْـ أثٟ ١ِٙلٞ

 ٔفٌ اٌّقزٖو.

                                                           
1
 . 02،04،ص::  أحمد بن عطار ، المرجع السابق 

2
،ص : 0582، 8: عادل نوٌهضر: معجم أعالم الجزائر، من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرن الجزائر دار األبحاث للترجمة والتوزٌع، ط 

 . 028ـ 027
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ٟ أٌٚٙب:" ٠مٛي اٌؼجل اٌفم١و ػٍٝ ّوػ اٌززبئٟ ٌٕقزٖو ف١ًٍ"، ؽ١ش لبي ف ــ "ؽب١ّخ

طو...ٌّب وبْ ػٍُ اٌفمٗ أفضً اٌؼٍَٛ ثؼل وزبة هللا ٍّٕٚخ هٌٍٛٗ هللا، ام ثٗ رؼوف اٌّض

" األؽىبَ ٠ٚز١ّّي اٌؾالي ِٓ اٌؾواَ
1
 . 

فٟ اٌؼزبة ثقٖٛٓ َِبئً فم١ٙخ "، ِٕٚٙب َٔقخ ِقطٛطخ ثبٌَّغل األػظُ  هٍبٌخــ" 

ٌٙب 1254، رمغ فٟ ٚهلز١ٓ، ربه٠ـ َٔقٙب ٠ؼٛك اٌٝ ٍٕخ  371/3ثزبىح ثبٌّغوة هلُ:  ّٚ ٘ـ، ا

 : " اٌؾّل هلل، ٘نا ِب وزجٗ ا١ٌْـ اٌّٖطفٝ اٌوِبٟٔ ١ٌَلٞ أؽّل ثٓ ػبِو ..."

خ ِقطٛطخ ثبٌَّغل األػظُ ثزبىح ٠مٛي فٟ أٌٚٙب " ٘نا موو ــ " أعٛثخ فم١ٙخ " أ٠ضب ٌٙب َٔق

ٚا ٚلغ اٌزْى١ه ف١ٗ ٌجؼض ِٓ لٖو ثبػٗ ٚٔله اطالػٗ ِٓ والَ ٕبؽت اٌّقزٖو "
2
. 

 ٕٚ٘ب ٔض١ف أ٠ضب : رمو٠ض ١ٌٍْـ ثٓ ؽٛاء فٟ ّؤْ اٌوِبٕٟ:

 لٍذ ٚلل أكهوذ فٟ ما اٌٛاكٞ           ٚغ١وٖ ِٓ ؽٛى ٘نا اٌٛاكٞ            

 ِْـــب٠قب أئـــّخ ؽفـــــبظب               ِزبثؼ١ــــــٓ ػٍُّٙ ا٠مـبظب            

ٌــُٙ ١ّـــ ١ّــٛؿ اٌؼٖو                ّٚ  غّوح عّـــ١غ ػٍـــّبء اٌمطو        أ

 ٌّّ ثلٚه األل٠ٛبء األفواك        فبرـــّخ اٌؾــــفبظ ٚإٌّــــمبك                

ّٕ        ١ٌ عّغ األل٠ٛبء اٌقٛآ    هئ            ل اٌوِب ّّ   ٟاٌّٖطفٝ ِؾ

ٚ٘ٛ فٟ ٘نٖ األث١بد اٌْؼو٠خ ٠ج١ّٓ ٌٕب ِىبٔخ اٌؼبٌُ اٌوِبٕٟ ٚكٚهٖ فٟ ْٔو اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ 

ٌٍّٕبً وبفخ 
3
.  

 ٚفٟ ٘نا اٌٖلك ٔض١ف رمو٠و آفو ١ٌٍْـ اٌّٙلٞ اٌج ؼجلٌٟ
4
 : 

                                                           
1
، دار كردادة للنشر : محمد بسكر، أعالم الفكر الجزائري من خالل آثارهم المحفوظة والمطبوعة الجزائر 

 . 272،ص:0582،طخاصة،0والتوزٌع،ج
2
 .270ـ 274: المرجع نفسه،ص: 

3
 .42: عبد القادر بن عٌسى المستغانمً، المصدر السابق،ص: 

4
ة : المهدي البوعبدلً، مفكر إسالمً وباحث مإرخله اهتمام كبٌر بدراسة التارٌخ الجزائري كتب فٌه بحوثا مستفٌضة نشرت فً مجالت محلٌ 

 م .8990هـ/8480ودولٌة أخذ علومه بزاوٌة مازونة الشهٌرة وبجامع الزٌتونة بتونس توفً سنة 
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ػٍٝ اٌززبئٟ ٟٚ٘ اٌزٟ  ِْٙٛهحفم١ٗ ؽبفع ٌٗ ؽب١ّخ  ػٓ ا١ٌْـ اٌوِبٕٟ ٠مٛي :"          

ّْ ٕبؽجٙب ِٓ اٌّؾمم١ٓ  فٟٙ رغ١ٕٕٟ ػٓ غ١و٘ب اػزّل٘ب اٌلهك٠و ّبهػ اٌّقزٖو ٚلبي :" ا

" ٚهٜٚ مٌه ِؾّل ثٓ ػٍٟ إٌٍَٟٛ كف١ٓ ١ٌج١ب وّب موو اٌفم١ٗ اٌؾٛعٟ اٌّغوثٟ فٟ 

ّْ وض١وا ِٓ ػٍّبء "رآ١ٌفٗ اٌّغوة اػزّلٚا  ٘نٖ اٌؾب١ّخ وّؾّل ثٓ اٌفىو اٌَبِٟ". ٚلبي :"ا

" وبْ ِؼٙلٖ فٟ َِمظ هأٍٗ" هِبٕخ" ٔبؽ١خ وبْ ِؼٙلٖ فٟ َِمظ هأٍٗ  "اٌؾَٓ ثٕبٟٔ

َِزغبُٔ
1
 . 

نٖ إٌّطمخ ثبػزجبهٖ اثٕب ٌّٙب ٚا٢ْ ٍٕزؼوف ػً ػبٌُ آفو وبْ ٌٗ ّؤْ ػظ١ُ فٟ ٘        

َٔجب ِْٕٚؤ ٚكاها :  جًٍُ انًسخغاًًَيحًذ بٍ قذار انجٍالنً بٍ عبذ هللا بٍ حىاء انخىٚ٘ٛ 

ٚ٘ٛ أك٠ت ِٚئهؿ، ٔبظُ رؼٍُ ثَّزغبُٔ ِٚبد ف١ٙب
2

، اٌغبِغ ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ؽالّٖ اٌؾٕفبٚٞ 

اإلِبَ اٌملٚح اٌّٙبَ / ِٓ أٌمذ ا١ٌٗ اٌؼٍَٛ اٌؼوث١خ ىِبٔٙب، ْٚٔود ػ١ٍٗ اٌّؼبهف  ثمٌٛٗ: "

ِلٜ  اٌمل١ٍخ أػالِٙب، ؽزٝ رضٍغ ِٓ ػنة ِٛاهك٘ب ٚاهرٜٛ ...." ٕٚ٘ب ث١ٓ ٌٕب اٌؾٕفبٚٞ

أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌْق١ٖخ اٌفنح اٌؼبٌّخ ثؼٍَٛ اٌل٠ٓ ٚاٌل١ٔب، رٛفٟ فٟ ؽٛاٌٟ ٍٕخ 

 برٗ ٔنوو :َ، ِٚٓ أُ٘ ِئٌف1766٘ـ/1180

ًّ ثَّزغبُٔ ٚأؽٛاى٘ب ِٓ األػ١بْ" : ٟٚ٘ أهعٛىح رؾزٛٞ بْ ف١١ــ " ٍج١ىخ اٌؼم  161ّٓ ؽ

ٚػٍّبء ٔٛاؽٟ ٍّف، ٚهّك ف١ٙب ػٍٝ ِٓ ٕٚف ٍىبٔٙب ثبٌغًٙ  ث١زب ، روعُ ف١ٙب ٌٍٖؾبء

 ٚلٍّخ اٌؼٍُ، ٚعبء فٟ ِطٍؼٙب : 

 ١ًٍٍ ِٓ ٌألَ ؽٛاء ٠َٕت      ٠مٛي ػجل اٌىو٠ُ ِنٔت                                    

 ِٓ ثؼلٖ ؽّل هلل مٞ اٌغالي                ٍجؾبٔٗ إٌّؼُ مٞ األفضبي                  

 ـ " فٓ اٌؾىّخ "  

ـ " اٌو٠ؾبٔخ اٌّوٚؽخ ػٍٝ اٌمٍٛة اٌّمزوؽخ" أهعٛىح ، ٟٚ٘ غٛص١زٗ اٌىجوٜ 
3
 ، ٕٚ٘ب :  

 اٌؼفٛ                    ِؾّل ا١ٌْٙو ثبثٓ ؽٜٛ  ٠مٛي هاعٟ هثٗ              

                                                           
1
 .42: المرجع نفسه ، ص:  

2
 .880،ص:0،عادل نوٌهض، معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر،ج 

3
 .   006ص:  ،0ج المرجع السابق، : محمد بسكر، 
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 اٌؾّل هلل اٌؼظ١ُ اٌطٛي                اٌٛاٍغ ٌٍغٛك اٌؼ١ُّ اٌفضً                

 اٌٖبكق اٌٛػل اٌٍط١ف اٌجو           اٌَّزغ١ت كػٛح اٌّضطو                

١ٕب ٚػٍٝ وً ِب ِٕؾٗ ٌٕب فٟ ٚفٟ ٘نٖ اٌغٛص١خ اٌىجوٜ ٠مَٛ ثؾّل هللا ػٍٝ ٔؼّٗ ٚفضٍٗ ػٍ 

٘نٖ اٌل١ٔب 
1
. 

 : سٍذي يعسوز انبحري انًسخغاًًَ 

 اٌجؾوٞ اٌَّزغبّٟٔ فم١ٗ ِبٌىٟ ِْبهن فٟ ثؼض اٌؼٍَٛ، ْٔؤ ثَّزغبُٔ ِٚؼيٚى           

ثٙب أفن ػٓ ِْبئقٙب
2
. ٚاٌؼالِخ إٌبٕؼ ٚاٌٌٟٛ اٌٖبٌؼ، ٌُ ٠ؼوف ثغ١و ٘نا ِٓ لل٠ُ ِٓ  

ٕٗ ِٚب هعبالد اٌموْ اٌضبٟٔ ػْو اٌٙغوٞ ٚاّزٙو ثٙنا اٌٍمت " اٌجؾوٞ " ٌىٛٔٗ ِزؼجلٖ ِٚلف

اٌجؾو ثَّزغبُٔ اٌٝ أْ أؽلس ثٕبء اٌّوٍٝ فٟ اٌجؾو ِٓ  ثٕٟ ػ١ٍٗ وبْ ػٍٝ عجً ّبطئ

٘ـ 1307فؤِو ثٕمٍٗ اٌٝ ِمجوح كافً اٌجٍل ٚمٌه ٍٕخ  ٔبؽ١زٗ فبؽز١ظ ٌٍغجً اٌنٞ ٘ٛ ف١ٗ،

َ، ٚاعزّغ ٌٕمٍٗ ٚكفٕٗ فالئك ال رؾٖٝ . ٚوبْ ٔمٍٗ فٟ ا١ٌَٛ األؽل ٍبكً ػْو 1890/

معزوز البحري أوحد زمانه وسراج أوانه    َ،1890أثو٠ً  06ـ ٘ـ ِٛافمب 1307ٌّؼجبْ 

المشار إلٌه عند كل بالمقام ، حامل لواء كل فن ، وواصل ما ظهر من العلوم بما بطن ، و

 السامً.

وأظهر هللا فً ذلك المشهد مما ٌإذن بجاللة قدره ، وٌحق أن ٌسهر فً مناقبه ما ال        

ٌستقصى
3
  

 ة :   يمآثاره العل

عنه تآلٌف مفٌدة معتبرة بعبارات مبسوطة  للمعزوز البحري رحمه هللا ورضً       

(4على ما ٌستظهره لوائح القبول واإلعتبار ) محررة ، وله قوة فً اإلستظهار
4
ولعل أهم  

ما ألفه نذكر: ــ شرح على السنوسٌة فً العقائد ، قال فً أوله :" الحمد هلل رب العالمٌن 

                                                           
1
 .44: عبد القادر بن عٌسى المستغانمً ، المصدر السابق، ص: 

2
 . 882، المرجع السابق،ص0: عادل نوٌهض، ج 

3
 .446ص  0557،الجزائر ، عاصمة الثقافة  0ابو القاسم محمد الحفناوي ، تعرٌف الخلف  برجال السلف ، ج:  

4
  .  447ص:  ، السابقالمرجع  أبو القاسم محمد الحفناوي، : 
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حمدا ٌلٌق بجالله ، وٌوافً ما تزاٌد علٌنا من نعمه وأفضاله ، ال أحصً ثناء علٌه ،هو كما 

 أثنى على نفسه ".

 ــ نظم متن السنوسٌة وهنا ٌقول الحفناوي ، فً غابة البسط والبٌان والتحرٌر واإلتقان .

ــ شرح على متن السلم ، فً المنطق
1
 . 

 (:م 1111-هـ1111 خطابي المستغانمي )الشيخ عبد القادر بن المختار ال

باحث ، عارف باألحادٌث ورجاله من فقهاء المالكٌة ، وهو من أهل مستغانم         
2
فقٌه،  

 ، محدثأدٌب
3

وقد تعلم بمستغانم وبمازونة على ٌد الشٌخ ابً رأس المازونً ، وأكمل  ،

تعلٌمه بمصر له باع كبٌر فً العلم والمعرفة 
4
. 

 : آثاره العلمية

ألف الشٌخ بن مختار الخطابً كتاب فً مصر الشقٌقة ٌحمل عنوان "الكوكب الثاقب        

فً أناشٌد الشٌخ أبً طالب محمد بن علً المازونً 
5
ً مجلد وسط ، انتهى منه سنة ف 

فقال فً  هـ، وقف الشٌخ الكتانً على نسخة مخطوطة من الكتاب بمدٌنة مازونة ، 1329

وصف مضمونه "فساق فً مإلفه أسانٌد جل الكتب المتداولة والعلوم المشهورة ،وفً 

ف بصاحبه مقلدا فً ذلك فهرسة ا ٌُعرَّ ًّ بن الغالب كلما ساق إسناد كتاب  بً لحسن عل

 . "الدومنتً سلٌمان

م 1916توفً الشٌخ رحمه هللا فً مصر فً سنة 
6
 .  

                                                           
1
 . 288، المرجع السابق، ص :  0: محمد بسكر ، ج 

2
 . 07عبد القادر بن عٌسى المستغانمً ، المصدر السابق، ص: :  

3
 . 258عمار هالل ، المرجع السابق، ص: :  

4
 . 455، ص :  0محمد بسكر، المرجع السابق، ج:  

5
  . 07عبد القادر بن عٌسى ، المصدر نفسه، ص :  : 

6
 . 455المرجع السابق ن ص :  محمد بسكر ،:  



علماء مستغانم في اللغة 

 واألدب

 
 مصطفى المستغانمً قارة بن الشٌخـــ     

 الشٌخ عبد هللا بن محمد بن علً حشالف ـــ    

 أحمد بن عمار الجزائري األندلسًالشٌخ  ـــ    
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 المستغانمً مصطفى الشٌخ بن قارة  

 المولد والنشأة :

عالم جلٌل ومفتً الجامع األعظم  بمدٌنة مستغانم        
1

وهو عبدالقادر بن عودة بن الحاج  

 محمد بن قارة مصطفى الشرٌف الحسنً من ساللة سٌدي عفٌف بمستغانم .

  2748كما جاء فً "الكتاب الذهبً " وقٌل عام  2751ولد بمستغانم مسقط رأسه عام 

 واألول هو األصح ألنها رواٌة تلمٌذه ابن شهٌدة .

حفظ د اشهر حفظة القرآن الكرٌم .لذا مصطفى" أح كان محل عناٌة أبٌه " الشٌخ ولقد        

،ورباه ه كفله عمه " الشٌخ سٌدي بن عودة والد هو ابن اثنً عشر سنة .وبعد وفاةالقرآن و

تربٌة دٌنٌة وهذا بمدٌنة غلٌزان مقر سكن عمه 
2
 . 

 مسٌرته العلمٌة التعلٌمٌة :

واصل الشٌخ تعلٌمه فدرس النحو والصرف على ٌد الشٌخ العربً الفجٌجً وتلقى   

دروس الفلسفة من شٌوخ نذكر أهمهم: الشٌخ المداحٌوالعكرٌوسٌدي أحمد المختار، وسٌدي 

األخضر بن مٌمون ،وسٌدي الطاهر بن عمار ،وسٌدي العربً بن القاسم فً زاوٌة سدي 

رجع الى مستغانم حٌث واصل طلبه للعم على ٌد الشٌخ محمد المٌسوم "بقصر البخاري" ثم 

سٌدي علً بن عبد الرحمن مفتً "وهران" وذلك أثناء تردده على مدٌنة مستغانم .عٌن 

مدرسا من طرف أعٌان المدٌنة بعد وفاة الشٌخ الحاج محمد بن عمر بالجامع األعظم،خلفا 

 له.

ن عاشر والسنوسٌة فً التوحٌد باشر تعلٌم الفقه اإلسالمً مدرسا الشٌخ خلٌل واب 

والنحو والصرف والحدٌث الشرٌف فدرس الشٌخ البخاري واألربعٌن النووٌة وغٌرها من 

فنون األدب واألخالق والسٌرة النبوٌة
3
. 

                                                           
 .62عبد القادر بن عٌسى ، المصدر السابق ، ص : 1
 .. 372بن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع السابق ، ص: :2
 61عبد القادر بن عٌسى ، المصدر السابق ، ص : 3
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عندما زاره أثناء تدرٌسه ، عالما من علماء " المدٌنة المنورة " أعجب به كثٌرا  

مستغانم لقد فتح هللا لكم عٌنا من عٌون العلم والمعرفة  فالتفت الى الحاضرٌن قائال :" ٌاأهل

 ..."واعتنوا، تسعدوا  ،ا، أشكروه على نعمته وأغتبطو

ارتقى إلى  درجة اإلفتاء بعد سنة من التدرٌس صار مفتً لمدة خمس سنوات ولقد  

رحمه هللا حتى صار كعبة –أكرمه هللا بمذهب اإلمام مالك رضً هللا عنه ،فكان صادقا 

ٌحدث فٌه الناس وٌعظهم وٌرشدهم الى ما فٌه خٌر وسالم لهم وألنجالهم. 
1

 

 شٌوخه :

 وقد تؤثر الشٌخ بن قارة المستغانمً بشٌوخ عدة :     

 ــ والده الشٌخ مصطفى بن عودة أحد أشهر حفظة القرآن.

 بقصر البخاري. –بزاوٌة محمد الموسوم  –ــ الشٌخ المدنً 

 المختار.ــ الشٌخ سٌدي أحمد 

 ــ الشٌخ الطاهر بن عمار.

 ــ الشٌخ األخضر بن مٌمونً.

 ــ الشٌخ العربً الفجٌجً درس عنده النحو والصرف.

 هـ(. 2213ــ العالمة أبو الحسن سٌدي علً بن عبد الرحمن ، مفتً الدٌار الوهرانٌة )ت 

 ــ الشٌخ بن عبدهللا ، صاحب زاوٌة غلٌزان .

 م( . 2816هـ /  2326بن علً الجلٌلً التلمسانً )ت  ــ القاضً أبو بكر بن شعٌب

 

                                                           
 .61عبد القادر  بن عٌسى المستغانمً ، المصدر السابق ص  : 1
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بقصر البخاري –زاوٌة محمد الموسوم  –ــ الشٌخ العربً بلقاسم 
1
. 

 ــ الشٌخ قدور بن سلٌمان المستغانمً الذي أخذ عنده الطرٌقة الشاذلٌة .

 .بوسعادة –ــ الشٌخ محمد بن أبً القاسم الحفناوي فً زاوٌة الهامل 

 مؤلفاته:

 قد ترك الشٌخ بن قارة مصطفى المستغانمً  تحفة أثرٌة عظٌمة ولعل اهمها :       

بٌتا 213ــ قرة األعٌان فً آداب تالوة القرآن : وهً منظومة فً 
2

وقسمها الى مقدمة  ، 

 وفصول  واشار الى اسمها بقوله :

 سمٌتها بقرة األعٌان          فً آداب تالوة القرآن

 ــ حتمٌة األنوار المحمدٌة النبهانٌة مختصر المواهب اللدنٌة السلطانٌة "

وهو نظم مختصر األنوار المحمدٌة  من المواهب اللدنٌة للشٌخ القاضً ٌوسف بن  

بٌتا   81. وهو مجموع ابٌات منظومة فً  2811إسماعٌل النبهائً المتوفً سنة 
3

 

ح الرحمنــ نٌل األمان فً شرح عقد الجمان لنظم فت
4

واألصل هو " عقد الجمان النفٌس  ،

فً تراجم علماء غرٌس " لمإلفه سٌدي عبد الرحمن التوجٌنً ، قام بنظمه القاضً أن 

ٌشرح نظمه لفتح الرحمن ، قال ابن قارة:" فؤجبته بعد اإلستخارة وشرحته بفضل هللا امتثاال 

ذلك الشؤن وسمٌته بنٌل  ألمره وإسعافا لرغبته على ما اعلمه من نفسً من القصور عن

األمان فً شرحفً أربعة صفحات كبٌرة ٌجٌبفٌها سٌدي بن عودة بن اسماعٌل إمام مسجد 

زاوٌة الشٌخ بن عبدهللا بغلٌزان ،فٌما ٌتعلق بشٌخه العالمة علً بن عبدالرحمن مفتً الدٌار 

 الوهرانٌة .

 مخطوط. –ــ رسالة فً جواز إعطاء الزكاة آلل البٌت 

                                                           
 65، المرجع السابق ، ص  بن نعٌمة عبد المجٌد: 1
 . 265، المرجع السابق ص 1محمد بسكر ، ج: 2
 . 374:  بن نعٌمة عبد المجٌد ، المرجع السابق ، ص : 3
 . 265: محمد بسكر ، المرجع السابق، ص: 4
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 الخلق الى الحق )توجد عند بعض الخواص(.ــ إرشاد 

رشادفً  فنون متنوعة من فقه وتوحٌد وإــ رسائل 
1
. 

 نبذة من أرجوزة الشٌخ قارة مصطفى فً آداب تالوة القرآن الكرٌم.وهذه 

قُوُل َعْبُد الَقاِدَر ْبُن ُمْصَطَفى    اِجً ِمْن َرِبِه لِْلَقْلِب َصَفا             ٌَ    الرَّ

َمَنا         رَّ َنا                  الَحْمُد هلِل الِذي كَّ  َوِبالقُرآِن َفْضالا  ِمْنُه َخصَّ

اِمً    الُم النَّ الةُ َوالسَّ َر األََنامِ                 ُثمَّ الصَّ ٌْ د َخ  َعلَى ُمَحمَّ

ْهِر الُحَمى األَِمٌُن    نِ                  وآلِِه الطُّ ٌْ ِهُر َنُجوَم الِد  َوَصْحِبِه الزَّ

انِ                  َوَبْعُد َفاْعلََم أََن َفْضَل القُْرآِن  ٌَ  أََجُل َما ِبِه َتَقُر األَْع

َدِخَر     ٌَ ْعِنً ِبِه َو ٌَ َر َما  ٌْ ْفَتِخرْ                  َوَخ ٌَ َناِفْس ِبِه َو ٌُ  َوَما 

ِدٌُع              ُه َكاَلُمُه البَّ  َفَشأُْنُه َمعظُم َرِفٌعُ                  أِلَنَّ

 َواْجِن ِثَماَرهُ َوَواِصْل َحْبلَُه             َفاْعِرَؾ لَُه َحَقُه َواْؼَتِنُم َفْضلَُه    

اقَ لَّ الومَ ى ٌَ ضَ تَ رْ المُ  ٌعُ فِ الشَّ  وَ هُ وَ                 َفُهَو الَجلٌُِس َواألَِنٌُس الُمْنَتَقً
2

 

ٌات الشعرٌة ٌبٌن لنا الشٌخ فضل وآداب تالوة القرآن الكرٌم فً التجوٌد وفً هذه األب

 والترتٌل.

 تالميذه:

 :ه ولعل من ابرز تالمٌذ   

 ــ ولد البشٌر وهوأكبر ابنائه.

 ــ القاضً والشاعر عبد الحمٌد رئٌس  محكمةوهران سابقا.

 م 1944ــ الشٌخ الفقٌه ٌوسؾ المجاهري ، المتوفً سنة 

 ـ الشٌخ الصوفً أحمد بن مصطفى العلوي فقدكان ٌحضر دروسه كثٌرا 

 

                                                           
 . 375: بن نعٌمة عبد المجٌد ، المرجع السابق ، ص: 1
 . 62: عبد القادر بن عٌسى، المصدر السابق، ص: 2
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 مميزاته العلمية:

ولعل أهم ما ٌمٌزه أنه كان فقٌه ومفتٌا وناظما ، وٌؽلب علٌه طابع التصوؾ ، كما أنه  

النظٌر ، وله سمعة طٌبة طالما تمتع بها فً عالم جلٌل متمكن من المعرفة ومتواضع قلٌل 

أوساط مدٌنة مستؽانم، وهو مصلح بارز ومعلم قدٌر
1

 

هناك تقارٌض فً شأن المفتً الشٌخ بن قارة مصطفى المستؽانمً ، " واطلعنً و 

أبدى فٌه وأجاد..... فٌه ما ،  على كراسة من شرحه بأرجوزة " لقاضً حضرة التلمسانٌة "

ى فٌه بالعجب العجاب وكشؾ فٌه من مخدرات المعارؾ والحجاب ، ٌشفً الفؤاد وأت

واطلعنً اٌضا على تأنٌؾ لطٌؾ فً جواز دفع الزكاة آلل البٌت...."
2

 

".... ومنها العلماء المشهورون ، العالمة  عبدالقادر بن قارة مصطفى أخذ علمه عن عدة 

هـ"  1362مشاٌخ ، ثم وظؾ بوظٌفة  مفتً بمستؽانم، ثم تقاعد سنة 
3

 

وفً هذه التقارٌض تعرٌؾ بهذه الشخصٌة الفذة التً أنارت العقول بعلمها النافع وأخالقه  

 الحسنة.

 وفاته:

م توفً الشٌخ ابن قارة  1956فبراٌر  14هـ الموافق لٌوم  1375ٌن وفً ٌوم اإلثن 

مصطفى المستؽانمً بمدٌنة مستؽانم، وقد حضر تأبٌن جنازته وصلى علٌه الشٌخ محمد بن 

طكوك والشٌخ الطٌب المهاجً عالم وهران، والشٌخ المهدي البوعبدلً مفتً األصنام ، و 

التعلٌم بمستؽانم وؼٌرهم، وقد دفن الشٌخ بن الشٌخ حوٌدق مصباح مدٌر مدرسة التربٌة و

قارة بضرٌح سٌدي قدور بن سلٌمان
4
 . 

 

 

                                                           
 . 372، 371ن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع السابق، ص: : ب1
 . 63، 62: عبد القادر بن عٌسى ، المصدر السابق ، ص: 2
 . 63: المصدر نفسه، ص: 3
 . 377: بن نعٌمة عبد المجٌد ، المرجع السابق ، ص : 4
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   رحالته لغير العلم وأهم اإلجازات المتحصل عليهاـ 

لقد كان الشٌخ بن قارة مصطفى المستؽانمً كثٌر التنقل والترحال وخاصة المدن           

وتلمسان ، وكان اول لقاء له مع القاضً التً كانت قرٌبة منه على سبٌل المثال وهران 

شعٌب التلمسانً فً مدٌنة تلمسان ثم بادر الى زٌارة المدن األخرى بعدها
1

 

أما من بٌن اإلجازات التً كان الشٌخ ٌعتز بها إجازة القاضً الذي ذكرناه           

ً شعٌب فً التلمسانً فقد قال عنه ابن قارة "وقد أجازنً إجازة جامعة مفصلة وسند القاض

اجازته عموما عند الشٌخ عبد الكبٌر الكتانً وجعفر الكتانً والشٌخ القادري والقهري 

والطالبً ،والعمرانً ،والعنادي وعلً بن عبد الرحمن شوٌوش ، وٌعبر عنه بالوهرانً

والمهدي والفقٌه ابن حمزة والقاسمً والفحلً  وابن ؼزة ....الخ 
2
 . 

وهنا ٌبٌن مدى  أهمٌته وعظمته فً تسخٌر العلم واحترامه للشٌوخ والعلماء العظماء        

 التً برزت فً حٌاته والتً تاثر بها واثر فٌهم .

كما أنه كان ٌقوم بإلقاء محاضرات وخطب اثناء رحلته وسفره من هنا وهناك من       

 مختلؾ البلدان والوادٌات .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 373: بن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع السابق، ص:  1
 . 374: المرجع نفسه ، ص: 2
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 حشالفعبد هللا بن محمد بن علي 

 حياته ونسبه : -1

ة الكبٌر ، والعالم المنبر العارؾ بربه تعالى الشرٌؾ الحسنً الشٌخ سٌدي هو العالم        

مستؽانم وكانت له الطولى  عبدهللا بن محمد بن الشارؾ المكنى األكحل دفٌن كشتولة بحوز

فً علم التارٌخ ابن سٌدي الحاج محمد ابن سٌدي الحاج بن زرٌبة بن سدي أحمد بن سٌدي 

عبد الواحد بن سٌدي عمر بن سدي علً حشالؾ بن سدي ٌحً بن سٌدي عٌسى بن عبد 

المالك ابن شعٌب بن علً بن براهٌم بن حسن بن حمزة بن سٌدي عبدالرحمن الشرٌؾ 

ابن علً الملقب ٌعلى دفٌن طالعة فاس  قاطبةن فاس الجامع الفروع الوداد ؼٌر الخارج م

دفٌن مصمودة عدوة فاس األندلس وفاس ابن موالنا محمد الكل ابن اسحاق الملقب بعبد 

دفٌن مصمودة عدوة فاس األندلس بن احمد دفٌن جروا من عدوة األندلس وفاس ابن موالنا 

بانً فاس ودفٌنها ابن موالنا إدرٌس األكبر ه  موالنا إدرٌس محمد دفبن فاس بإزاد قبر والد

دفٌن زرهون ابن عبد الكامل بن الحسن المثنى بن الحسٌن السبط بن علً وفاطمة بنت 

موالنا رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وسلم
1
. 

 نشأته ومسيرته العليمة: -2

م1845هـ/1292الجلفة ،ولد فً سنة  قاضً مدٌنة       
2
قرٌة بوقٌراط ببلدة  بإزاء 

ن مٌال، وتربى فً حجر مجاهدٌن زؼبة قبلة محروسة مستؽانم بنحو الخمسة والعشرٌ

هللا الشرٌؾ  ولًمكرما فقرا القرآن العظٌم على عدة مشائخ كرام منهم :   والدٌه معززا

ٌم سٌدي الحاج بن شرقً شهٌر الزاوٌة والضرٌح ببلدة العطاؾ وبعد تحصٌله للقرآن العظ

أشار علٌه شٌخه بقراءة العلم فسافر قاصدا المحروسة مازونة سٌدي احمد وعمه سدي 

الحاج وابن عمهم سٌدي الحاج محمد بن عبد الرحمان ثم سافر لمحروسة تونس وحاله 

بجامع الزٌتونة
3
. 

                                                           
: عبد الؽنً، نجل القاضً سٌد أحمد حفٌد سٌدي عبد الجلٌل الطٌار االدرٌسً الحسنً، رٌاض االشراؾ لترجمة القاضً 1

 .  32، ص:  2241،  2حشالؾ، مطبعة االستقامة ، ط
 . 325، المرجع السابق ، ص:  1: محمد بسكر ، ج2
 .  33،  32ص:  : عبد الؽنً نجل القاضً سٌدي أحمد، المرجع السابق ،3
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فتلقى العلوم عن مشاٌخها الجهابذة  األعالم ومازال مجتهدا فً تحصٌلها حتى بلغ          

ة المرام، فترقى فً أوج المعالً ومراتب الكمال ، وألقى الدروس بحضرتهم بؤفصح غاٌ

عبارة، والجمٌع أذنوا له وأجازوه فٌالها من تجارة ، ثم الى قاعدة وطنه محروسة مستغانم 

فرتب فٌها الدروس ، التً تشتاق لها النفوس ، حتى اشتهر صٌته ، وعظمت عند الناس 

صب القضاء فؤجابها بالقبول والرضىلٌه الحكومة منمنزلته، وعند ذلك عرضت ع
1
 . 

ا كما كانت له دراٌة واسعة باألدبضف الى ذلك أنه كان فقٌها        
2

ٌقول فً قصٌدة ، ف 

فظه هللا العمود الشرٌف فً الرجزجمع فٌها حالتً 
3
  : 

 

 الَقوم  آَباِء الَغْر ِكَرامُ     ٌَُعُد َعْبُد هللِا ِفً َذا الَنظم            

 ُشِهَر ِباألَْكَحْل َذاَك الَعِارفْ     أََولُُهم ُمَحَمَد َوالَشارَف              

 َوأَْحَمد َوَعْبَد الَواِحْد أََتى             ٌا فتى ُمحَمْد َوالَحاْج الِزٌن

 َوَعلَى ُشْهَرِتِه َحْشاَلفْ   َوُعْمُر أَْسَعَده اإِلْنَصاْف               

ًَ وَ  ْح  ِعٌَسى ُثمَّ َعْبَد الَمِالك            ثم ُشَعٌَب وعلى السالكٌَ

 ابراهٌم الحسن حمزة الظرٌف         فعبدهللا عبدالرحمن الشرفً

 بدا وعى إسحاق قل وأحمد                 فحمد رٌس إدرٌس 

 وحسن علً ذو العرفان    فعبدهللا والحسن الثانً              

 صلى علٌه ربنا وشرفا   المصطفى     فاطمة الزهراء بنت

بٌن فً هذه القصٌدة فضل العلم والعلماء ومكانتهم وعظمتهم وشهرتهم وما قدموه فً       

 حٌاتهم من الجد والمثابرة فكانو بذلك أهل للعرفان والمعرفة. 
                                                           

 . 34نجل القاضً سٌد أحمد حفٌد سٌدي عبد الجلٌل، المرجع السابق، ص: : عبد الؽنً 1
 . 55: عبد القادر بن عٌسى المستؽانمً، المرجع السابق ، ص: 2
 . 33: عبد الؽنً، المرجع السابق، ص: 3
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 مؤلفاته العلمٌة : -3

علم وقد بذل جهد كبٌر فً  وللشٌخ تآلٌف عدٌدة جامعة مانعة ومفٌدة لكل باحث وطالب       

 تحصٌلها من أقصى البالد ومن بٌن هذه التآلٌف نجد ما ٌلً:

 ــ بهجة األنوار فً نسب آل النبً المختار.

 ــ روضة العاشق فً شمائل ابن المشرق الصادق.

 ــ الروض المطلرب فً معرض المغرب 

 ــ اإلرشاد فً تجدٌد العهود واألوراد.

 زٌارة أولٌاء هللا الكّمل. ــ القول الفصل فً جواز

ــ القول والدلٌل فً  نسب الشرٌف أبً الدخٌل 
1

 ــ سلسلة األصول فً شجرة ابناء الرسول :

احتوى على مقدمة وثمانٌة فصول وخمسة أقسام، اما  الفصل األول من المقدمة         

 الثانً :فتحدث فٌه عن فضل النسب وما ٌترتب علٌه  من المصالح العامة والفصل 

فً أسماء الكتب المعتمد علٌها فً جمٌع األنساب ، والفصل الثالث : فً مولد النبً        

صلى هللا علٌه وسلم ونسبه وسبعته ووفاته، والفصل الرابع: فً أزواجه وسرارٌه وأوالده ، 

والفصل الخامس فً ذكر آله وتفخٌمهم ، وما ٌجب فً حقهم من اإلحترام والتعظٌم، 

السادس : فً انتقال المولى :إدرٌس للمغرب ولحوق المولى سلٌمان به، والفصل  والفصل

وسبب وفاته ، والفصل الثامن : فً نشؤة نجله وغزواتهالسابع فً مباٌعة المولى إدرٌس 

المولى إدرٌس األصغر وذكر بعض فضائل مدٌنة فاس وسبب تسمٌتها وسبب وفاته
2
. 

القسم ،و: الشجرة اإلدرٌسٌة وفروعهافً األول منها  ، فتناولأما األقسام الخمسة       

القادرٌة  ،وفً القسم الثالث الشجرٌة الموسوٌة ،الثانً:الشجرة السلٌمانٌة وفروعها

                                                           
فً شجرة أبناء الرسول ، المطبعة  : سٌدي عبد هللا ابن محمد بن الشارؾ بن سٌدي علً حشالؾ ، سلسلة األصول1

 .  248، ص:  2818التونسٌة ، تونس ، دط ، 
 .  325، المرجع السابق ، ص: 1محمد بسكر، ج :2
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وفروعها، وفً القسم الرابع : الشجرة الحسٌنٌة ، وفً القسم الخامس : الشجرة الحسٌنٌة 

لقوي الحسٌنً وعبد القوي التٌجانً وفروعها، ثم خاتمة: فً ذكر عبد القوي الحسنً وعبد ا

م 2818التونسٌة سنة  2، المطبعة2طموراسن الزناتً والشرٌف، الزٌان.ونسب زٌان بن ٌغ

 م . 1335( سنة دار الذاكر المذكور/ الجزائر 1، )ط

ــ الشرف المصون آلل كنون : أثبت فٌه الشرف ألسرة آل كنون، المغربٌة المعروفة بفاس، 

م ، 2822هـ/ 2241، طبع بالرباط سنة  68دلٌل مإرخ المغرب، صذكره بن سودة فً 

فً جزء صغٌر
1

 

 ممٌزاته والثناء علٌه: -4

مائله وفضائله النبٌلة لقد تمٌز الشٌخ حشالفباالخالق العالٌة  الحمٌدة وأثنى على ش        

ومدحوه نثرا ونظما بؤسمى وأعلى الصفات  الكرام من الشرفاء واألعادم من الرجال

وطوقوه  من نفٌس كالمهم ٌاقوتا ، ودرا وهذا ٌدل ما للرجل من عظم القدر ورفعة الجناب 

رغما من قاعدة المعاصرة حجاب  و اآلن سنبٌن ونثبت بعضا مما قٌل فً حضرته العلمٌة 

 وذلك وإن ٌكن أكثر من أن ٌحصى إال أننا ال نستغنً عنه بالكلٌة
2

، ومن ذلك قول السٌد بن 

موسى بن مشٌش  فً تقرٌض له عنه
3
 : 

 أال باوسام العلم ال تزه معجبا    بحسنك قد حللت شٌخا مهذبا

 وصدرا عظٌم الذخر عما وحكمة      وخٌر خصال للعالقة توكبا

 وعلى عاٌد اإلله خاتم وقتنا        وحشالف بعد أن تسمى فلقبا 

 وأحمده بما ارتدى وتجلببا            أقدم شكرا للهزٌره ولٌتنا

                                                           
 . 326، المرجع السابق ، ص:  1محمد بسكر ، ج1

 . 37عبد الؽنً نجل أحمد، المرجع السابق ، ص: 2

 . 56،  55عبد القادر بن عٌسى ، المصدر السابق ، ص:  3
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مدح فً هذه األبٌات الشعرٌة فضٌلة الشٌخ حشالف وأرقى ما ٌتمٌز به من الفخر        

والكرم والشكر والتقدٌر والحكمة وٌقول العالمة المبجل الشٌخ السٌد محمد بن القاسم 

 البادسً الفاسً :

 المراد مرامهٌاقاضٌا صان اإلله مقامه         وانا له فوق 

 جد للعبٌد فقد أناخ بباكم           وأعنه فٌما شاء منك ورامه

 فألنتم آل النبً ذووا النها          زاد اإلله علومكم وأدامه

باب اإلله فكل من عاداكم           ال شك ربً فً الذاب أقامه
1

 

ومدى إنصافه وعدله بٌن الشاعر علو الشٌخ فً شؤنه ومقامه ومرتبه بٌن العظماء        

 للفقراء والعبٌد وٌقول العالمة األوحد اإلمام الدراكة الهمام شٌخ  اإلسالم المإلف األستاذ

الشٌخ أحمد سكٌرج قاضً الجماعة بمحروسة وجوه أسٌالة المغرب  فقد ترجع فً رحلته 

 الحبٌبة لمترجمنا وقاما نصه : وممن اجتمعت به مستغانم  الشاب الظرٌف ذو المنصب

المنٌف المتصف بالخلق الحسن السٌد عبدهللا ابن محمد حشالف الوكٌل الشرعً والمالك 

هناك تالقٌت معه بؤحد الزقاق نفرح بمالقاتنا إال أن السالم كان مقرونا بالوداع وتمنى أن 

 الوصال مقامنا لٌإدي ما به طوقة من اإلحتفال الى أن قال : وٌحسن بً أن أقول هنا:

 رداء تقوى بً طرازها األدب          ٌلقاك مرتدٌا    وأحسن الناس من

وماله حبس وذاله حسب           له التواضع  خلق فً سبٌل هدى 
2

 

 فً األدبوالتواضع والتقوى. ٌإكد هنا فً أبٌاته على مدح الشٌخ بصفاته الخلقٌة المتمثلة

 

 

                                                           
 .23عبد الؽنً نجل القاضً سٌدي أحمد حفٌد سٌدي عبد الجلٌل ، المرجع السابق ،ص 1
 .23المرجع نفسه، ص2
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 تقرٌض حول تارٌخ مستغانم من خالل كتابات القاضً حشالف: -

أكد الشٌخ عبدهللا بن محمد بن علً حشالف صاحب كتاب سلسلة األصول فً           

شجرة أبناء الرسول تحدث فٌها عن تارٌخ منطقة مستغانم وأصلها بؤنها كانت دوٌرات 

وكانت أنذاكرباظا للمجاهدٌن وما اتسعت إال بعد نزول الشرٌف سٌدي عبدهللا الخطابً بها 

ه أحمٌد العبد شٌخ قبٌلة سوٌد ، وذلك فً أواخر القرن العاشر فعمرها بإشارة على تلمٌذ

فكثر عمرانها واتسع البناء فٌها ونمت تجارتها وتزاحمت العرب على السكنى فٌها ومجاورة 

 الشرٌف كما اشار لذلك فً األقنوم بقوله:

 فصل ومستغانم فٌها بنو        ٌعقوب منهم سوٌد بٌنوا 

 أوالد دراج وحمزة تزٌد    فرقا ورٌغ مع أوالد سعٌد  

إذا عرٌب وكذا الذواودة        وهكذا العمور حصل فائده
1

 

وقد بٌن فً هذه القصٌدة الشعرٌة بؤن مدٌنة مستغانم ذات اإلرتفاع العالً ،هواءه         

 طٌب ومنظرها باهً ٌكسوها رونقا على البحر المتوسط وقد كانت فً سالف الزمان 

 قرار الجهابذة األعٌان مدٌنة العلم والبٌان وتعتبر منارة لألعٌان.

 اإلجازات التً تحصل علٌها:

هناك الكثٌر من اإلجازات التً تشهد علمه وصالحه وتتمثل هذه اإلجازات فً العلوم        

من رئٌس مدرسة مازونة عالمها ومفتٌها وإمامها ومدرسها البركة الشٌخ سٌدي محمد بن 

هانً المكنى بوراس وابنه سٌدي أحمد وعمه سٌدي الحاج محمد وابن عمهم البركة الشٌخ 

وإجازته فً عالم  2223لرحمان المإرخة فاتح ذي الحجة عام سٌدي الحاج محمد بن عبد ا

المغرب على اإلطالق  البركة الشرٌف سٌدي محمد المهدي الوزانً ، وإجازته اٌضا من 

علماء تونس ، ولو تتبعنا ذلك ألطال األمر وأجازه فً الطرٌقة المحمدٌة األحمدٌة التٌجانٌة 

                                                           
 .231سٌدي عبد هللا ابن محمد بن شارؾ ابن سٌدي علً حشالؾ ،المرجع نفسه ،ص 1
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عبد الواحد النظٌفً ومما نقتطفه من إجازات الشٌخ العارف باهلل المحقق سٌدي محمد بن 

 هذا الفاضل قوله:

َعْبد تخالجه زهز سٌده        والعبد ٌزهو على مقدار مواله 
1

 

حضرة ذي المجد الصرٌح المإثل ، والفخر الصمٌم المإصل ، صاحب الهمم المنٌفة        

ً التً تطاول السبع والشمائل اللطٌفة ، والمناصب التً تكاثر النجوم السوارٌوالمعبق

 الدراري.

 مناقب شمخت فً أرض مكرمة       كؤنما هً فً أنف العال شمم 

قاضً الجماعة سٌدي عبدهللا بن سٌدي محمد بن الشارف بن سٌدي علً حشالف خلد        

هللا فً الصالحٌن ذكره ، وأدامه باقتناء المحامد والمكارم عزه وفخره ، أقول معتمدا على 

ومنته مستندا الى حوله وقوته ، مستمدا من منفوضات األنوار المحمدٌة ، متوسال فضل هللا 

بالهمم الختمٌة والذمم الكتمٌة األحمدٌة ، قد أجزت لك اٌها السٌد الماجد ، الماسك أسباب 

العناٌة الربانٌة إن شاء هللا هللا تعالى بؤقوى السواعد ، فً ورد شٌخنا وقدوتنا ووسٌلتنا الى 

خاتم األكبر ،والقطب المكتوم األشهر ، موالنا أبً العباس التجانً الحسنً رضً هللا ربنا ال

عنه ذكرا 
2
. 

وتلقٌنا لمن رغب فٌه منك من جمٌع المسلمٌن والمسلمات بعد قبوله لشرط المشروطة       

 والتزامه اآلداب التً هً بغاٌة الكمال منوطة وكذا فً الوظٌفة المعلومة وذكر الهٌكلة بعد

عصر ٌوم الجمعة التابعٌن للورد األصلً المشمولٌن باللزوم معه وكذا فً جمٌع ما ثبت 

لدي انه مروي عن سٌدنا رضً هللا عنه ومتداول فً طرٌقة من األذكار واألحزاب 

واألدعٌة والتقربات والنوافل المإقتة باألوقات المرعٌة من كل ما أفاضته علٌنا عناٌته 

لة  وتفصٌال وكل ما استفدناه من أكابر اتباعه إجازة ووجادة وكتابة وتحققت لدٌنا رواٌته جم

وتحصٌال وجمٌع ما هو فً الجواهر وغٌرها من األسماء والمسمٌات بشرط اإلخالص هلل 

تعالى الذي هو روح األعمال جاعال لك بحول هللا وقوته فً هذا اإلذن واإلجازة أن تؤذن 
                                                           

 .35عبد الؽنً نجل القاضً سٌدي أحمد حفٌد سٌدي عبد الجلٌل، المرجع السابق، ص1
 .36صالمرجع نفسه، 2
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ولد ومرٌد بما ٌقتضٌه نظري فً ذلك من اإلطالق وتجٌز لمن ٌظهر لك تقدٌمه فً ذلك من 

هـ  2227ربٌع الثانً عام  21والتقٌٌد لكن شرط األهلٌة ...الخ وهً مإرخة فً 
1

 

 المناصب التً توالها الشٌخ سٌدي علً حشالف: -7

م وفً سنة 2822عٌن الشٌخ قاضٌا بعٌن الصفراء من عمالة وهران فً سنة          

انتقل الى مثل وظٌفته بمحمكة المشرٌة من العمالة المذكورة ، وانتقل الى محكمة  م2823

م وانتقل لمحكمة الجلفة من العمالة المذكورة التً كان  2812زاغر من عمالة الجزائر سنة 

م .وفً كل من المحاكم المذكورة كان ٌعٌن عضوا بالمجلس الشورى الذي  2813بها سنة 

درة من القضاة المتعقبة للمجلس واعطاء اجازة القضاء لمستحقها ٌنظر فً األحكام الصا

 م2826، وفً سنة الخطٌر الذي هو به جدٌر قلدته الحكومة وسام العلم 2823وفً سنة 

أكرمته الدولة الشرٌفة العلوٌة المنٌفة بالوسام العلوي ، فما  أحسن هذا اإللتفات المولوي . 

م  2816األقمار كما اهدته الدولة التونسٌة سنة منحته الحكومة نٌشان  2813وفً سنة 

نٌشان اإلفتخار ،وال شك أن هذا كله من حسن التقدٌر لمل خصه به العلً الكبٌر من حسن 

الخلق والعلم الغزٌر
2
 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .37، 36عبد الؽانً نجل القاضً سٌدي أحمد حفٌد سٌدي عبد الجلٌل ،المرجع السابق، ص1
 .34المرجع نفسه، ص2
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 ئري اسيدي أحمد بن عمار الجز

نسبه وأصله: أحمد بن عبدهللا بن عمار بن عبدالرحمن أبو العباس اصله من  -1

العائالت األندلسٌة المهاجرة الى الجزائر بعد خروج العرب والمسلمٌن من األندلس ،وقد 

تكون أسرته قد استقرت فً مستؽانم أو تلمسان قبل انتقالها الى مدٌنة الجزائر بعد أن 

عهد العثمانً ، عاش معظم حٌاته فً النصؾ الثانً عشر صبحت عاصمة للقطر كله فً الأ

الهجري الثامن عشر المٌالدي
1

 

سٌرته العلمٌة :أحمد بن عمار بن عبدالرحمن بن عمار المستؽانمً ، إنه أدٌب  -2

مة ، استقر بالعاصمة مفتً مالكًوعال
2

من أعالم زمانه فً العلوم النقلٌة والعقلٌة له اشؽال 

أهل مدٌنة الجزائربالحدٌث والتارٌخ ،من 
3
ٌقال أنه من موالٌد مدٌنة الجزائر حوالً  

 1791هـ) 1206م( وأنهى فً الؽالب قد توفً فً الحجاز بعد سنة  1707هـ) 1119

 هـ ،   1159م(، لكن هناك بعض المصادر التً تشٌر الى بعض المحطات فً مسٌرته سنة 

ه عبدالرزاق بن حمادوش م ، وذلك حٌث كتب تقرٌضا شهد فٌه على دراسة زمٌل1764

هـ حٌث ذكر ابن عمار أنه تبادل  1163كما صرح بذلك ابن حمادوش فً رحلته سنة 

الشعر مع شٌخه محمد بن محمد المعروؾ بابن علً ولدٌنا عنه توارٌخ محددة وأخرى تبقى 

 محل الشك والظن ولعل اهمها:

م ،وقد رافقه ابن حمادوش 1752هـ 1166أنه توجه ألداء فرٌضة الحج فً سنة        

م تولى وظٌفة  1766هـ 1180والحسٌن الورتالنً صاحب الرحلة الشهٌرة .ــ وفً سنة 

م وقد سجل السفٌر المؽربً أحمد 1770هـ1184الفتوى  المالكٌة والتً بقى فٌها الى ؼاٌة 

م 1768هـ/1182الجامع الكبٌر بالعاصمة سنة  الؽزال أنه حضر درسا البن عمار فً
4
. 

                                                           
 .32:22، 22/37/1321حبٌب بو زوادة ، أحمد بن عمار الجزائري األندلسً،  1
 .34بن عٌسى، المصدر السابق، صعبد القادر  2
 .242، ص1322، 2عادل نوٌهض، معجم األعالم ، دار األبحاث ،الجزائر،ط 3
 .113،114، ص1336، دار البصائر ،الجزائر،دط، 1ٌنظر ،أبو القاسم سعد هللا ، تارٌخ الجزائر الثقافً، ج 4
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وذلك  ٌطاناالستسجلت المصادر أن أحمد بن عمار قد توجه الى تونس بقصد وقد         

م وٌبدو أنه من تونس هاجر الى المشرق وذلك ألنه ال ٌوجد له 1780هـ/1159فً سنة

 نشاط ٌذكر فً الجزائر عقب هذا التارٌخ .

كانت له إجازة مكتوبة ألحد علماء الشام وهو الشٌخ محمد خلٌل هـ  1205ــ وفً سنة 

( المرادي صاحب )سلك الدرر
1

محطات حول تألٌفه وما ٌروٌه: ٌروي عامة فً كتابه " 

لواء النصر فً علماء العصر على نهج كتاب"قالئدالعقٌانترجم فٌه مائتً سنة تقرٌبا . أن 

لسندي والشمس محمد بن الطٌب الشركً أبً حفص عمر بن عقٌل الباعلوي وأبً الحسن ا

المدنً وحسن بن محمد سعٌد بن ابراهٌم الكورانً والشمس خلٌل بن محمد التونً 

بأسانٌدهم وؼٌرهم ، وٌروي المترجم طرٌق القوم  عن المعمر الصالح السٌد عبد الوهاب 

نور العفٌكً بمصر ،وأخذ الطرٌقة الشاذلٌة واخراجها عن أبً عبدهللا بن محمد الم

عن أبً عبدهللا محمد بن أبً زٌان القندوسً عن مبارك ابن عزي عن الشٌخ بن  مسانًالتل

عبدهللا محمد بن ناصر الدرعً سنده ، وٌروي صحٌح البخاري عن خاله شقٌق أمه محمد 

بن السٌد الشهٌر بسٌدي هدي المالكً وأبً عبدهللا محمد بن الهادي كالهما عن والد 

ن عبدالرحمن ابن عمار عن أبً عبدهللا محمد المفري التلمسانً عن المترجم سٌدي عمار ب

عمه أبً عثمان سعٌد المقري واألجوري بأسانٌدهما ، له ثْبُت ٌسم منتخب األسانٌد فً 

وصل المصنفات واألجزاء والمسانٌد وهو من جمع تلمٌذ الشٌخ ابراهٌم السٌالة التونسً 

 1204بها إلبراهٌم السٌالة المذكور بتارٌخ سنة عندي نسخة منه علٌها خط المترجم مجٌزا 

هـ، فٌتبٌن مما  1172وفً عمدة اإلثبات ".ال استحضر وفاته لكن كان مجاوزا بمكة سنة 

وعلى اسانٌد ابن عمار المذكور المدارعند الجزائرٌٌن  1204ذكرته أنه عاش الى سنة 

ك أبً العباس أحمد بن محمد واتصل به  من طرٌق المكٌٌن فعن مفتً الجزائر المعمر الناس

بوكندورة عن محدث الجزائر ومسندها المفتً ابً الحسن علً بن عبد الرحمان بن الحفاؾ 

                                                           
1

 حبٌب بوزوادة المرجع السابق
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عن ابٌه عن جده وعنه وعن شٌخنا حسٌن بن محمد الحبشً الباعلوي المكً عن أبٌه عن 

عمر بن عبد الرسول المكً والسٌد ٌس المرؼً كالهما عنه عالٌا
1

  . 

 ثقافته: -3

محافظة مما ال شك فٌه أن أحمد بن عمار الجزائري تلقى ثقافة أدبٌة ودٌنٌة عمٌقة        

من الحظناه فً مؤلفاته ، وٌبدو أنه تلقى تعلٌمه محلٌا بمعنى داخل الوطن ، وذلك من خالل 

وبعد تولٌه عدة وظائؾ ومناصب مهمة ، ومن بٌن  ولم ٌتلقه خارج الجزائر فً عهولته

الشٌوخ الذٌن تعرؾ الٌهم وتعلم على ٌدهم: محمد بن محمد المرعوي بابن علً ، وقد كان 

أوروبٌة ومن الشعراء المجٌدٌن أٌضا وقد تولى الفتوى على –بن علً من أصول عثمانٌة 

كان ٌحضر مجالس العلماء  مذهب اإلمام أبً حنٌفة وعالوة على ذلك عرفنا أن ابن عمار

الوافدٌن على الجزائروقد تأثر بهم كثٌرا مثل دروس أحمد الورززي المؽربً 
2

 

ولكن خارج الخارج فال نجد الوثائق التً تحدثنا على ذلك إال على تتلمذه على الشٌخ        

سانٌد خلٌل المؽربً فً مسجد الحسٌن بالقاهرة ، وال شك أن فً كتاب ابن عّمار منتخب األ

أسماء الشٌوخ الذٌن درس علٌهم أو أجازوه.
3

 

 القصائد التً نظمت على لسانه:

من المعروؾ أن أحمد بن عمار الجزائري كان مشهورا فً قول الشعر وتنظٌمه ،          

 ونستدل فً  ذلك بقصٌدة أجازها لتلمٌذه ابراهٌم السٌالة حٌث ٌقول فً مطلعها:

ِبٌعُ   ِبَساُطَها       ِمْن ُسْنُدِس َوَوَشى َمَصاِرَفَها الَمَطرْ  ِفً َرْوضِة َنَسَج الرَّ

ًَّ إَِذا أََجاَل بَها النََّظر  اُء ُتْسلًِ َرْوَنقاا َوَنَظاَرَة               َقلَب الشَّج  َؼنَّ

ًْ الِذيِ َسَتَرْتُه أَْكَماُم الزَّ  ٌُْفِش ُج                  َهرْ َباَكْرُتَها َوَنِسٌُمَها ُمَتأَزِّ

 رْ جَ ا الشَّ هَ رُ ابِ نَ ة مَ دَ شِ مُ  اءُ بَ طْ خَ      ا       هَ نَّ أَ كَ  لِ ائِ دَ الهَ بِ حُ صِ فْ تُ  قرَ الوَ وَ 
                                                           

،دار 2،1معاجم و المشٌخات والمسلسالت ،جعبد الحً بن عبد الكبٌر الكتانً ،فهرس الفهارس و األثبات ومعجم ال 1

 .212،211، ص2877، 1الؽرب اإلسالمً، بٌروت،ط
 ٌنظر حبٌب بو زوادة ،المرجع السابق. 2
 ٌنظر المرجع نفسه.3
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 رْ فَ نَ  دْ ا قَ لٌفا أَ  اكِ بَ  دُ رِ ؽْ مُ وَ         هِ بٌبْ حَ  لِ وصْ ا بِ با رَ طَ  رُ فَ صْ مُ فَ 

 رْ حَ السَّ  تَ قْ ا وَ هَ انِ حَ لْ أَ  نْ مِ  ٌهِ شِ نْ تُ           ا    مَ ا بِ با رَ ا طَ هَ انُ صَ ؼْ أَ  تْ لَ اٌَ مَ تَ وَ 

 رْ رَ الدُّ وَ  مُ اهِ رَ الدَّ وَ  رُ انِ نَ ا الدَّ هَ نْ مِ                    تْ رَ ثَ انَ تَ ا فَ هَ انُ صَ ؼْ أَ  تْ حَ نَّ رَ تَ وَ 

 رْ مَ هَ انْ  دْ قَ  امُ مَ الؽَ وَ  كُ حَ ضْ ٌَ  وضُ الرَّ ى               وَ دَ النَّ بِ  رُ طُ قْ تَ  ارِ هَ زْ األَ  ظُ حِ َوالوَ 

 رْ طَ ا قَ مَ هْ ا مَ هَ وسَ لُ طُ مُ قُ رْ ٌَ  لُ الظِّ ا             وَ نَ قَ وْ ا فَ اقا وَ رِ  تْ بَ رِ ضُ  دْ قَ  حُ وْ الدَّ وَ 

رْ ضَ حَ  نْ مِ  قُ انِ عَ ا تُ مَ ٌْ كَ  تْ لَ اٌَ مَ تَ ا               فَ نَ ومِ دُ قُ ا بِ هَ انُ صَ بشرت أؼْ تَ اسْ وَ 
1

 

ٌتحدث الشاعر عن المناظر الخالبة فً فصل الربٌع وما تحثه من اضاءة ومنارة       

المعة خالبة من أزهار واشجار  واؼصان وؼٌر كل هذا ٌدل على ما ٌحدثه الربٌع فً 

 الطبٌعة من جمال المظهر ورونقه .

كما نجد قصٌدة موشحة كتابها بمناسبة إحٌاء ذكرى مولد المصطفى وقد استهل هذا       

 الشهر الشرٌؾ من هذه السنة ، والج هالله لمسبً المنٌؾ حٌث ٌقول:

 انْ بَ كْ ً الرُّ فِ تَ قْ ا         ٌَ بَ الرُّ  رِ هْ زَ  نْ مِ  اتَ ا بَ ٌما سِ ا نَ ٌَ 

 انْ البَ  لَ ٌَّ هألَ            باا ٌْ طَ  ماا الَ ً سَ نِّ مِ  تَ لْ مِ أحْ 

 دُ جْ نَ  تْ دَ بَ  إنْ ا             ِقا بَ ا عَ ما اَل ً سَ نِّ مِ  نْ أَ رَ اقْ 

ٌِّ هَ ٌْ لَ ا إِ با لْ ً قَ لِ  ذَ نإِ   دُ جْ وَ  هُ فَ ا             شَ قا ا ش

و دُ عْ ى ٌَ نَ ضَ ا           وَ قا رْ ا حُ هَ بْ نِ تَ جْ ي  ٌَ ادِ ؤَ فُ وَ 
2

 

انْ  ا    َقْطُرَها َهتَّ ِن َتْهِمً ُسُحبا ٌْ  َوُدُموُع الَع

 َوالَكَرى َعْن ُمْقلَِتً َقْد َؼِضَبا       َوَجَفا األَْجَفانْ 

                                                           
 حبٌب بوزوادة ،المرجع السابق . 1
 .232،ط ج، د س، ص2محمد الحفناوي ،تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ، ج2
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اَرَعى  ْلَحَمى َتْوقُ هللا فَُؤاِدْي َكْم لَُه          لِ  ٌَ

هُ َشْوُق  َكاَب َبْزلُُه    َهزَّ  ُكلََّما َحثَّ الرُّ

لُُه     إِْن َسَرى َبْرقُ  ٌْ ى لَ َتَقضَّ ٌَ  َوَحِنٌَنا 

كما كتب قصائد شتى فً مدحه صلى هللا علٌه وسلم ، ضمتها بطن دٌوان ، وكننها        

 من أوراق بصوان.

لعباس سٌدي أحمد بن عمار مفتً ممٌزاته: قٌل أنه العالمة المحقق والفهامة المدقق بو ا-6

مالكٌة الجزائر رحمه هللا ورضً عنه ، كان من نوابػ عصره وأفاضل مصره ، وهبه هللا 

حظا  من سٌالن القلم وطالقة اللسان، لحق به شلّو لسان الدٌن والفتح بن خاقان ،وبدٌهة فً 

مؽارب ،أؼنى أهله والهمذانً وذكر فً المشارق والزاحم بها الحرٌري    البٌان والمعانً

عن اإلطراء وتلفٌق المناقب وكفى به تعرٌفا ما طبعته الحكومة من كتابه "نحلة اللبٌب 

بأخبار الرحلة الى الحبٌب"، إذ فٌه من زواهر منظومة ما ٌهدي ناظره الى شموس علومه 

وأنوار فهومه ،فمن نثره فً دٌباجة رحلته :قوله أعلم وفقنً هللا وإٌاك لمرضاته وعصم 

كالمنا من الخطأ والخطل والزلل فً حركاته وسكناته ولحظاته
1
. 

مؤلفاته: ألؾ بن عمار عددا من الكتب التً لم تكن تتماشى مع ما ما كان ٌفعله  -7

 علماء وقته من عدم الخروج عن الحواشً والشروح ومن بٌن هذه الكتب نذكر:

 ائر .لواء النصر فً فضالء العصر وقد ألفه على ما ٌظهر فً الجز -1

نحلة اللبٌب بأخبار الرحلة الى الحبٌب ، رحلة أتمها على ما ٌظهر فً الحجاز  -2

 أثناء محاورته األولى.

حاشٌة علً الخفاجً فً شرح الشفاء للقاضً عٌاض  ذكرها له تلمٌذه أبوراس  -3

 الناصر فً فتح اإلله وقال عنها بأنها "عاطرة األنسام"

                                                           
 .232محمد الحفناوي ،المرجع السابق، ص 1
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أن تبوء بإثمً وإثمك " حالها بادبه رسالة فً تفسٌر قوله تعالى:"إنً أرٌد  -4

المعهود وذكرها له تلمٌذاه السٌالة وأبوراس
1

 

 )تونس(، ذكر له اٌضا تلمٌذه السٌالةباشا بن حسن  علًتارٌخ الباي   -5

 رسالة فً الطرٌقة الحلوانٌة نسبها نسبها له الكتانً وقال عنها إنها"عمل نادر" -6

 وفتاوي صدٌقه اسماعٌل التمٌمً .رسالة فً مسألة وقؾ ،مطبوعة ضمن أجوبة  -7

رسائل واجازات وتقارٌظ وقطع فً الوصؾ ونحوه ،ذكرناها له فً باب من هذا  -8

 الكتاب.

 دٌوان شعر فً المدائح النبوٌة والوصؾ وفٌر ذلك اشار الٌه بنفسه فً الرحلة. -9

 .ثبته المسمى  )مقالٌد األسانٌد( -10

قاله الذي تقدم به شرح علً البخاري :ذكره له محمد بن أبً نسب فً م -11

 1905لمؤتمر المستشرقٌن الرابع عشر الجزائر،
2

 

 تقاريض حول ابن عمار وموشحاته:

وكان قد  وأول تقرٌض كان لألدٌب "أحمد الؽزال" المؽربً المعروؾ "باألندلسً"      

 بالعاصمة وهو معاصر له وقد أعجب بعلم ابن عمار فمدحه بقصٌدة التً منها: نزل 

 َفقُْلُت لَُهْم َوالَقوُل ِمنًِّ َصاِدُق        َولَْم أَُك ِفٌَما قُْلُتُه ِبَمْنَفِذ 

 إذن سٌتم إن تنتظروا شبه من مضى     ومن حاز بالذكر الجمٌل المخلد " كما مدحه 

 هلموا الى مفاخر العلم والعال             هلمواإلىه األسمى ابن عمار أحمد

ومن ؼدا            هلموا الى سبط الرسول محمد  هلموا الى بحر العلوم
3

 

 فً بٌت شعري ٌمدحه فٌه بأند اقتدى بوالده فً العلم والدٌن. وٌقول أٌضا

 بوالده دٌنا وعلما قد اقتدى     لقد جل نجل كان باألب ٌقتدي

                                                           
 .123أبو القاسم سعد هللا نالمرجع السابق، ص 1
 حبٌب بوز وادة ، المرجع السابق. 2
 .35عبد القادر بن عٌسى ، المصدر السابق، ص3
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 وٌقول أٌضا فً بٌت شعري ٌمدحه فٌه بأنه اقتدى بوالده فً العلم والدٌن :

 علمل قد اقتدى                    لقد جل نجل كان باألب ٌقتدي بوالده دٌنا و

وقد رفع أبو راس من قٌمة ،ابن عمار كثٌرا فوصفه بانه شٌخنا "الذي ارتدى بالنزاهة      

ٌافعا وكهال ،وكان للتلقٌب بشٌخ اإلسالم أهال".ومدحه أٌضا بتخرٌج "األساتٌذ من التالمٌذ 

والفقهاء النحارٌر والعلماء الجماهٌر " كم مدحه بالنبوغ فً علوم الفقه والحدٌث والسند 

لبٌان ،باإلضافة الى الزهد والنزاهة واألصول وا
1
. 

 :رحلة ابن عمار وطريقته األدبية 

ابن عمار بؽٌره وذلك من خالل الرحالت التً قام بها واألعمال التً  لقد تأثر تأثر     

قدمها لنا بالرؼم من فقدانها وهً موجودة فً التراجم والتارٌخ والشعر وهنا ٌقول أبوراس 

فً وصؾ استاذه ابن عمار إنه"صاحب الرحلة الجمة الفوائد ،حلوة الموائد ،عذبة الموارد 

ٌفوت الحصر وبالرؼم من ؼموض عبارات أبً راس فإنها ال  ،الجلٌلة القدر ،المستودع لما

تدع مجاال للشك فً أن ابن عمار قد كتب رحلته وانتهى منها أثناء حٌاته وأنها قد اصبحت 

معروفة عند األدباء وأصحاب  األخبار ،وقد اصبح ابن عمار مشهورا بها حتى لقب 

ب" مفقودة اآلن إال أن جزءا ٌسٌرا "بصاحب الرحلة "ومع ذلك فإن هذه الرحلة "نحلة اللبٌ

منها ،سماه ناشره "نبذة " من المقدمة التً وضعها ابن عمار لها ،أما بالنسبة لظروؾ تألٌؾ 

هذه الرحلة ومحتواها وطرٌقته فٌها فإن ابن عمار كان كثٌر الشوق الى البقاع المقدسة 

حج اؼتنمها وبدأ تألٌفه وكثٌرا ما انظم الشعر والموشحات فً ذلك ،وحٌن حانت الفرصة لل

بمقدمة" تناول فٌها ما جاءت به قرٌحته قبل التوجه للحج  "وؼرض مقصود تناول فٌه "ما 

ٌحدثه السفر الى اإلٌاب وحط الرحال" وهذا هو أساس الرحلة وبعد ذلك وضع خاتمة 

ه خصصها للحٌث عما " نشأ عن ذلك بعد السكون وانضم الٌ
2

 

صفحة ،وهذه النبذة لٌست  254فحات بلؽت عند صبعها وتحتوي المقدمة على ص      

كاملة اٌضا ألن ناسخها الذي ٌبدو أنه أحد تالمٌذ ابن عمار ،كان ٌترك بٌاضات فً الوسط 
                                                           

 118، المرجع السابق، ص 1أبو القاسم سعد هللا، ج 1
 بنظر حبٌب بو زوادة المرجع السابق. 2
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كما أنها ؼٌر منتهٌة نهاٌة منطقٌة ، وكان ابن عمار عند وعده فٌها فٌما كتب، فقد بدأ 

شرعا مع اإلستشهاد بالقرآن بدواعً تألٌؾ الرحلة وتسمٌتها وبٌان ضرورة الحج 

واألحادٌث والشعار والتعبٌر عن شعوره الى ساكنً الحجاز وتأزمه الروحً وقد استطرد 

فً ذلك ٌإٌراد الشعار له ولؽٌره
1

 

                                                           
 زوادة، المرجع السابق.ٌنظر الحبٌب بو 1



 

علماء مستغانم في الحضارة 

 والتصوف

 
 ــ الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة 

 ــ الشيخ قدور بن سليمان المستغانمي 

 تكوك عبد هللا بن ــ الشيخ محمد بن 

 ـ الشيخ محمد بن علي السنوسي المستغانمي 
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 م (:3311هـ/ 3131الشٌخ أحمد بن مصطفى بن محمد المستغانمً: ) ت 

هـ 1291ولد بمستؽانم )  ،العباس المعروؾ بابن علٌوة ، من أهل التصوؾ أبو هو :مولده -

م (1874/
1
، م عند أحمد توفٌق المدنً 1871ولكن البعض لم ٌتفقوا فً تارٌخ والدته فهو  ، 

عند أوؼسطٌن بٌرك 1874عند محمد البوهلً النٌال ، وهو م  1873و
2
. 

وقد ترجم بعض الكتاب لسٌرته الذاتٌة منهم: الدكتور مارتن لنجر الشهٌر بالحاج أبً بكر       

الشٌخ أحمد العلوي" ، كما ألؾ فً سٌرته محمد بن محمد عبد  سراج الدٌن ، وسمى كتابه بـ "

لدى العلماء من أمر الشٌخ الباري التونسً كتاب سماه " الشهادات والفتاوى فٌما صح 

العالوي
3
. 

  نسبه:

هو العارؾ باهلل المربً المرشد موالنا أحمد بن مصطفى بن محمد المعروؾ بالقاضً ،        

شنتوؾ ، إبن الولً الصالح الملقب بـ ) مدبوغ الجبهة ( ، ؼبن  ابن محمد المعروؾ بابً

الحاج علً المعروؾ عند العامة بـ ) علٌوة ( المستؽانمً أبو العباس الشهٌر بالعلوي وبابن 

 علٌوة وهو من أسرة مشهورة فً مدٌنة مستؽانم
4
. 

 وفاة الشٌخ بن علٌوة: -

بعد كل ما قدمه الشٌخ أحمد بن مصطفى بن علٌوة من علوم ٌنتفع بها العامة والخاصة        

وعالجه الطبٌب  1932وكشخصٌة عظٌمة برزت فً المنطقة ، اصٌب الشٌخ بنوبة قلبٌة سنة 

كارٌه واسترجع صحته بعدها ، فقد كان نحٌؾ الجسم، ضعٌؾ النبض، فكان طٌلة عامٌن ٌكبو 

 فً مستؽانم ودفن بها1934جوٌلٌة  14ه عن الخفقان فً وٌنهض ؼلى أن توقؾ قلب
5
. 

                                                           
1
 . 143، ص: 1ج: محمد بسكر، أعالم الفكر الجزابري،  

 .   127ـ 126، ص:2007، الجزابر، دار البصابر، ط خ، 4: أبو القاسم سعد هللا: تارٌخ الجزابر الثقافً،ج 2
 .143: محمد بسكر، المرجع السابق، ص: 3

 .11،ص:1: الشٌخ أحمد بن مصطفى بن علٌوة المستؽانمً، رسابل الشٌخ المستؽانمً، بٌروت، دار الكتب العلمٌة،ط 4
(، منشورات المركز الوطنً للدراسات والبحث فً الحركة 1954ـ 1830بن نعٌمة عبد المجٌد، موسوعة أعالم الجزابر) : 5

 .  74،طخ، ص:1954الوطنٌة وثورة أّول نوفمبر 



ّٛف  اٌفصً اٌضبٟٔ                                                ػٍّبء َِزغبُٔ فٟ اٌؾعبهح ٚاٌزص
 

43 
 

وحضر جنازته جمع ؼفٌر فً كافة أنحاء المؽرب العربً
1
 . 

وبوفاته ترك طرٌقة صوفٌة جدٌدة عرفت باسمه " العلٌوٌة " وقد وطد أركانها فً حٌاته         

عالم العربً واإلسالمً بما مكن لها من نفوذ وانتشار داخل الوطن وخارجه، إذ شمل تؤثٌرها ال

 وفً العالم األهرابً ورسم لها الطرٌقة فً حٌاته
2
. 

 مؤلفاته: -

ومن بٌن ما خافه الشٌخ أحمد بن مصطفى بن علٌوة مجموعة من اآلثار العلمٌة نذكر        

 منها:

 دٌوان الشٌخ. -

منهل العارفٌن فً تفسٌر البسملة وسور من القرآن -
3
 . 

 أعذب المناهل فً األجوبة والرسابل. -

 مفتاح علوم السر فً تفسٌر سورة العصر. -

 المواد الؽٌثٌة الناشبة عن الحكم الؽوثٌة. -

 نور االثمد فً سنة وضع الٌد عل ٌد فً الصالة. -

 منح القدوسٌة. -

 بستان العرفان فً معانً القرآن. -

 النموذج الفرٌد المشٌر لخالص التوحٌد. -

 حر المسجور فً تفسٌر القرآن بمحض النور.الب -

 دوحة االسرار فً الصالة على النبً المختار. )دٌوان فً منظومات صوفٌة(.

 القول المعروؾ فً الرد على من انكر التصوؾ. -

 الرسالة العالوٌة فً األحكام الشرعٌة. -

                                                           
 .15: الشٌخ أحمد بن مصطفى بن علٌوة المستؽانمً، المرجع السابق، ص: 1
 .74: بن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع السابق،ص: 2
 .10: عبد القادر بن عٌسى المستؽانمً، المصدر السابق،ص: 3
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 رسالة الناصر معروؾ، فً الذب عن مجد التصوؾ. -

 روعٌة الذكر باإلسم المفرد.القول المعتمد فً مش -

 لباب العلم فً سورة والنجم. -

 مبادئ التؤٌٌد فً بعض ما ٌحتاج إلٌه المرٌد. -

 مفتاح الشهود فً مظاهر الوجود. -

 منهاج التصوؾ. -

 القول المقبول فٌما تتوصل إلٌه العقول. -

 النور الضاوي. -

 مظهر البٌنات فً التمهٌد بالمقدمات. -

 العشرةاألجوبة  -
1
. 

وقد تفننت الزاوٌة منذ نشؤتها فً تؤسٌس وإنشاء النوادي والملتقٌات والجمعٌات وتنظٌمها  -

بعدؾ الدفاع عن راٌة الحقعن االسالم والمسلمٌن فً مختلؾ عن السالم والمسلمٌن فً مختلؾ 

وبالرؼم من اهتمامه بالمجال الدٌنً إال أن ذلك لم ٌقلل من معرفته لمختلؾ  بقاع العالم،

المجاالت األخرى خصوصا فً مٌدان اإلعالم باعتبارها وسٌلة حدٌثة ومتطورة فً نشر 

االسالم. وهذا ما جعل الشٌخ ابن علٌوة ٌإسس جرابد وصحؾ
2
 .        

بمدٌنة  192التً أصدرت األول من جانفً  ولعل من أهمها: صحٌفة " لسان الدٌن "           

الجزابر، وهً جرٌدة دٌنٌة، سٌاسٌة ، إخبارٌة، أسبوعٌة، والهدؾ من تؤسٌسها إلعالء كلمة 

الدٌن
3
 . 

وباإلضافة إلى ذلك صحٌفة "البالغ الجزابري" وقد اصدرت لؽرض معارضة الحركة          

والتصوؾ رؼم حملتها على البدع والضالالت التً ٌقوم  االصالحٌة وكانت تدافع عن الطرقٌة

 بها رجال الطرق الصوفٌة.

                                                           
ٌّة فً الفلسفة اإلسالمٌة، المطبعة العالوٌة، أحباب اإلسالم، دط  1 : أحمد بن مصطفى العالوي المستؽانمً، األبحاث العالو

 .    34، ص:1984
 . 288ـ287: ٌنظر عبد المنعم القاسمً الحسٌنً، المرجع السابق، ص: 2
 .70بن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع السابق، ص: : 3
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بمدٌنة مستؽانم مقر الزاوٌة والتً كانت  1926سبتمبر  24صدر العدد االول منها فً          

 . تطبع بالمطبعة العلوٌة. وكانت الجرٌدة تصدر ٌوم الجمعة من كل أسبوع

 الزاوٌة العلوٌة: -

قع الزاوٌة بالسوٌقة، تضم مسجدا ومطبعة ٌطبع فٌه جمٌع مإلفات الزاوٌة العالوٌة، ت         

 وجمعٌة تسمى جمعٌة الشٌخ العالوي ومكتبة وروضة لألطفال.

تقول إحدى المبحوثات :" الشٌخ العالوي هو مإسس الطرٌقة ومجدد ها ، كانت عنده          

والتعاون وعلمنا نحافظوا على دٌننا  حكمة عطاهاله ربً علمنا على التواضع والمحبة

 والحٌاء"

فقد سعى إلى نشر العلم والمعرفة فً مختلؾ البلدان سواء العربٌة أو ؼٌر العربٌة وذلك        

من خالل تؤسٌسه للزواٌا واتخاذه لطرق عدة
1
    . 

  الطرٌقة العلوٌة: -

لواء الجهاد ضد لواء  تنسب إلى الشٌخ أحمد بن مصطفى العلوي المستؽانمً حامل       

المستعمر الفرنسً
2
 . 

وقد عرفت تطورات كبٌرة وبعدما أخذ الشٌخ بن علٌوة المبادئ العلمٌة فً مستؽانم وأخذ       

التصوؾ عن الشٌخ محمد البوزٌدي ، وتصدر بعده لعمارة زاوٌة شٌخه ، ثم استقل وأسس 

لجزابر ووهران وزواوة.  زاوٌة خاصة به فً مستؽانم وأخرٌات فً معسكر وؼلٌزان وا

هو تارٌخها، والبعض ٌجعل 1910وهناك اختالؾ فً تارٌخ تؤسٌسها، فبعضهم ٌجعل سنة 

م1919وهو تارٌخ هجرته إلى المشرق ولكن نشاط الشٌخ لم ٌظهر إال بعد  ،م1909التارٌخ 
3
.  

                                                           
: مناد سمٌرة، الزعامة الروحٌة فً المخٌال االجتماعً الجزابالي، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً علم االجتماع الثقافً،  1

 .207، ص: 2014، 2جامعة الجزابر
ٌح سٌدي معمر نموذجا جامعة : ٌنظر، بوضٌاؾ فتٌحة     حلٌمة، األضرحة واألولٌاء بمنطقة شلؾ، ضر 2

 .   19،ص:2012مستؽانم،
 .  127:أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص: 3
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بؤنها طرٌقة عصرٌة عند البعض وذلك ألن الشٌخ  وتعرؾ طرٌقة الشٌخ ابن علٌوة         

استعمل وشابل حدٌثة لبث أفكاره وتعالٌمه ن وهناك وسابل لم تستؽله ا الطرق الصوفٌة 

األخرى المختببة خلؾ حٌطان الزواٌا والخلوات والعبادات اللٌلٌة والسرٌة، أما الشٌخ ابن 

ر نشاطه كما كانت تدافع عن علٌوة فقد اشترى مطبعة للزاوٌة، واسس صحفا كانت تنش

الزاوٌة ضد مخالفٌها أو منتقدٌها
1
 . 

وقد جاء فً تقرٌض عنه بان زاوٌة القطب الشٌخ سٌدي بن علٌوة التً هً بداخل        

مستؽانم من أكبر الزواٌا بمستؽانم وهً من عابلة عرٌقة فً المجد وقد تخرج من تلك العابلة 

هللا لإلرشاد وإؼاثة الملهوفٌن بعد موت شٌخه الذي موظفون وعلماء أجالء ن تصدر رحمه 

أخذ عنه وأذن له فً اإلرشاد فً حٌاته وتعمٌر الزاوٌة، وهو المرحوم قدس هللا سره وجعله 

الشٌخ سٌدي حمو البوزٌدي صاحب الضرٌح المعمور بمستؽانم –فً أعلى علٌٌن 
2
، فشٌد  

نقادت له فحول الرجال وسلم له العلماء زاوٌة عظٌمة ... وشٌد عدة زواٌا فً الجزابر...، وا

حاله ودخل الناس فً طرٌقته أفواجا حتى من الرٌؾ العرب...ووفد علٌه العلماء من االقطار 

البعٌدة وطار صٌته فً اآلفاق...، وهو المخلص الوحٌد الذي أسس مطبعة جدٌدة تطبع فٌها 

لدٌن ثم أصدر بعدها جرٌدة بالغ الرسابل التً ألفها... ، واسس جرٌدة أسبوعٌة سماها لسان ا

" الجزابر....
3
 . 

 رحلته:  -

أقام الشٌخ ابن علٌوة فً تلمسان ثم وهران حتى استقر أخٌرا فً مستؽانم والزم شٌخه          

م( فتولى رباسة زاوٌته ن ثم شٌد عدة زواٌا فً كافة أنحاء 1909هـ/1327إلى أن توفً )

اإلسالموكانت منارة علم تدرس القرآن الكرٌم وعلوم  الجزابر والمؽرب،
4
 . 

                                                           
 .62: عبد القادر بن عٌسى، المصدر السابق، 1
 . 62: المرجع نفسه، ص:  2
 . 62: عبد القادر بن عٌسى، المصدر السابق،ص:  3
 .  14المرجع السابق، ص: : الشٌخ أحمد بن مصطفى بن علٌوة المستؽانمً، 4
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وهو من العلماء الجزابرٌٌن الذٌن دخلوا تركٌا فً هذا العصر فهو مصلح وشاعر         

وأدٌب وكاتب تعلم فً مستؽانم بالؽرب الجزابري دخل المؽرب وتونس ثم رحل إلى المشرق 

ثم عاد إلى مستؽانم وتوفً بها فؤدى فرٌضة الحج ومن هناك دخل بالد االناضول
1
   . 

 قصائد مقتطفة من دٌوان الشٌخ العلوي:

نتاج باع وفٌر فً مٌدان الشعر وقد كتب قصابد شملت إلقد اسهم الشٌخ العلوي فً        

مٌادٌن عدٌدة خصوصا ما ٌتعلق بالتصوؾ وهنا القصابد نظمت فً تمجٌد هللا عز وجلن وفً 

وسلم والتً ٌسمع بها مع اآللة أو بدونها ،قد سمحت طوال مدٌح رسوله صلى هللا علٌه 

عصور االنحطاط بإنقاذ الهوٌة االسالمٌة فً المؽرب كما فً المشرق
2
. 

بدأت إنتاجاته الهابلة تعرؾ بصعوبة فً الؽرب وقد نظم أكثر من ثالثة آالؾ بٌت من       

الصوفٌة  واألحوالوهً توضح ذلك المسعى الباطنً حٌث حرارة المحبة االلهٌة  الشعر،

المعاشة تدعونا إلى تحقٌق ذلك المثل األعلى
3
 . 

ٌ   ذٌن  وهنا نستدل بقول هللا سبحانه وتعالى " للّ        المثل   وهلل   ء  و  الس   ل  مث   باآلخرة   ون  ومن  ال 

 .60اآلٌة سورة النحل، "  ٌم  ك  الح   زٌز  الع   و  ى وه  ل  ع  اال  

وٌبٌن هللا لنا فً هذه اآلٌة بانه هو الحكٌم العلٌم والعذاب االلٌم الذي ٌنتظر الكفار الذٌن ال      

 ٌومنون به وال بوجود حٌاة فً اآلخرة.

من  ،لهام الذي تلعبه هذه القصابد فً حلقات الذكر عند الصوفٌةادور ال بد من إدراك ال     

خالل قوة الكلمة الربانٌة المجسدة فً اللؽة العربٌة، والرموز المضمرة التً تنفذ النفوس، 

فإن هذا كله ٌخلق فً آن واحد تناسقا سماوٌا والوزن، وكذا الصوت الذي تنشد به، واإلٌقاع 

حٌث ٌتذوق كل مشارك لحظات من السكر ومن الحضرة اإللهٌة التً تكون كٌنونته كلها 

فٌها مستؽرقة
4
. 

                                                           
 . 308: عمار الهالل، المرجع السابق، ص:  1
 . 261، ص: 2005، 1: الشٌخ خالد بن تونس، التصوؾ قلب اإلسالم، بٌروت، دار الجٌل للنشر والتوزٌع، ط 2
 . 261: المرجع نفسه، ص:  3
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 ٌقول الشٌخ ابن علٌوة فً إحدى قصابده بعنوان: "فقد زالت الحجب":

 قد زالت الحجبف  

 حٌن بداعن حبً 

 وقت الشهود هذا أٌا عشاق المحبوب

 من سرنا مكتوممن ذا ٌرٌد ٌفهم 

 ٌدنو وٌتعلم

 تبدو له العلوم

 ه به نادىٌٌا له من مشروب ساق

 أي عشاق المحبوب وقت النهوض هذا

 الشعور فاقوا من خمري حٌن رقاأهل 

 من الرحٌق ذاقوا والساقً به سقى     

 العاشق به مطروب خمر عتٌق الذا

 هذا أٌا عشاق المحبوب وقت النهوض
1

 

 وٌقول فً قصٌدة أخرى فً مدح خٌر البرٌة محمد وهً بعنوان "محمد اصطفاك الباري" -
2
: 

 وصؾ الحبٌب فوق سواري عواج   *اٌا لقلب نمدحك واللسان 

 * واللفظ ما ٌساعد وصفك      ـــه  ا طــجدك ٌـــمــً نــنبؽ

 * االمثال قاصرة عن مثلك    ــك سفاهة  ح فٌــض المدٌــبع

 * بصري ضعٌؾ ما ٌدركك   ــاها    وم فوق سمــجات النج

                                                           
 .  268: الشٌخ خالد بن تونس، المرجع السابق، ص:  1
 .272: المرجع نفسه، ص:  2
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 تظهر من بعٌد فً نظري                     

 وهاج    * محمد اصطفاك الباري كبمرفوع كالثرٌا كو

 . لقلب نمدحك واللسان اعواج  *  وصؾ الحبٌب فوق سواريبا

ٌمدح فٌها خٌر االنام حبٌب هللا محمد علٌه أفضل الصلوات  خط هذه االسطر الشعرٌة -

 وأزكى التسلٌم وٌبٌن فٌها عظمته والصفات التً ٌتحلى بها.

 مقتطفات من الحكم العلوٌة: -

 لحق فً الخلق، ؼاب عنهم، ولم ٌبق له ؼال الحق.من شاهد ا -

 التوحٌد كالنار، ما وقع على شًء إال أحرقه وأذهب خبثه. -

 ال تترك نفسك وتعادٌها، بل فاصحبها، وابحث عما فٌها. -

ما من ذرة فً الوجودن إال وعلٌها اسم من اسماء المعبود -
1
 . 

 وٌقول أٌضا الشٌخ أحمد بن مصطفى العلوي: -

 فٌك ولم تبصر * ودواإك منك ولم تشعر داإك

وفٌك انطوى العالم األكبر *وتحسب انك جرم صؽٌر
2
. 

 أهداف الطرٌقة العلوٌة: -

مما ٌالحظ علٌه أن الشٌخ العلوي كان ٌهدؾ فً أبحاثه ودراساته العلمٌة إلى تطهٌر         

ة، والعودة إلى روح العقٌدة الصوفٌة من كل الشوابب الدخٌلة ، وتربٌة الشخصٌة االسالمٌ

السنة المحمدٌة الطاهرة التً كان ٌدعوا إلٌها وٌدافع عنها بتوجٌهاته وإرشاداته، إذ ٌقول:" 

 .الحقٌقة هً عٌن الشرٌعة وأمرها فمن خالؾ األمر خالؾ العٌن"

                                                           
 . 283، ص: 12005: خالد بن تونس، التصوؾ قلب اإلسالم، دار الجٌل، بٌروت، ط 1
 . 07، ص: 2014: خالد بن تونس، عالج النفس، دار القصبة للنشر، دط،  2
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وانطالقا من هذه الحقٌقة فإن النسبة العلوٌة كانت وال زالت منار الهدى واضحة وضوح        

فً الوجود، تقوم بواجبها المحتم نحو دٌنها وملتها واالنسانٌة جمعاء، ٌستمد أهل الشمس 

المحبة الصادقة وذووا النٌات الحسنة، من فٌوضاتها الربانٌة وأسرارها الدٌنٌة  فً سلسلة 

محكمة الحالقات فً الخالفة الشرعٌة المتبعة فً الطرٌق
1
 . 

كرس الشٌخ المصلح حٌاته ٌدعو مرٌدي طرٌقته بؤقواله وأفعاله وحاالته ؼلى الخٌر        

والصالح والتفانً فً خدمة األمة والملة ، وٌحث سابر الناس إلى األخالق الفاضلة والتحصن 

بالعقٌدة االسالمٌة ضد االنحالل الخلقً والتفسخ فً ثقافة المستعمر، وقد دعا أٌضا إلى االتحاد 

فرقة واالختالؾونبذ ال
2
 . 

كل هذا بٌن قٌمة وعظمة هذه الطرٌقة العلوٌة فً نشرها للتعالٌم االسالمٌة السمحاء       

وحقدها على المستعمر الفرنسً ومن ثم حفظ وبناء الشخصٌة الجزابرٌة العربٌة المسلمة، 

المتصوؾ  وصد هجمات التبشٌر والتنصٌر والتؽرٌب، والفضل كل الفضل ٌعود العالم الفضٌل

 والمصلح الشٌخ ابن علٌوة رحمه هللا.

 األغراض الشعرٌة فً دٌوان الشٌخ العالوي: -

البد من حصر بعض األؼراض الشعرٌة التً تدور حولها قصابد الدٌوان وهذه 

األؼراض معروفة عند شعراء التصوؾ وهً تدور حول مدح المصطفى صلى هللا علٌه وسلم 

لهً، إلى وصؾ إلى الشوق والذوبان فً الحب اإلاب إلٌهم، وأهل العرفان والفخر واالنتس

الحضرة القدسٌة وحاالت المكاشفة والؽناء وؼٌرها
3
  . 

 األعراض والتً أهمها :واآلن سنقوم بعرض    

لقد دارت هذه المدابح فً عمومها حول ما ٌعرؾ بنظرٌة النور المحمدي عند    : / المدح3

لقٌة للرسول صلى هللا علٌه وسلم. وهنا نستدل لما قال  الصوفٌة ، لقٌة والخ  ومدح الصفات الخ 

 فً مدحه لخٌر البرٌة بؤنه النور المتشكل الذي ٌتجمل به الكون:
                                                           

 .10، ص: 1987 ،1، ط2: من ثراث الطرٌقة العلوٌة الصوفٌة، أضامٌم المد الساري لصحٌفة البالغ الجزابري ج 1
: ٌحٌى بعٌطٌش، دراسات فً الخطاب الصوفً عند أقطاب الطرٌقة العالوٌة، الجزابر، منشورات جمعٌة الشٌخ  2

 .  2009، 1العالوٌللتربٌة والثقافة الصوفٌة،ط
 . 35: ٌنظر ، ٌحٌى بعٌطٌش، المرجع السابق، ص:  3
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 ل  ك  ش  المت   ور  ت  الن  ن  ول  هللا   أنتا ** أ  س  ا ر  ٌ  

ل  ب   ر  ه  ون  حّتى ** ٌظ  ون  الك  ك  ٌ   ال   م   ك  متج 

 : ومن نوره تشكل القلم الذي هو أصل كل شًء

ا   م  ا والس  ل ه  ض  ك  ك  ** األ ر  ن  ن ور  ل م  م  ش  والق  ر  و  الع 
1

 

ٌعتبر ثانً ؼرض بعد المدح بحٌث توجه بها إلى عامة الناس داعٌا  الترغٌب فً النسبة:-2 

ً الطرٌقة إلى تهذٌب النفس بمكارم األخالق بالترؼٌب فً حالوة الذكر ، والدخول ف

واإلنتساب إلى أهلها كما دعا المرٌدٌن إلى الرقً فً معراج الصفاء الروحً ، ورؼبهم فً 

ا رفٌقً، الحب فً   ٌ الوصول إلى مرتبة العارفٌن ، ولعل أهم القصابد كانت بعنوان : أذك ر  هللا 

الهوى عربد أهل الهوى فال ترضى  ... الخ.
2
  

 الغزل: -1

فقد عرؾ شعراء التصوؾ بالحب اإللهً ولهذا جاءت مختلؾ قصابدهم فً الؽزل، 

حٌث التشوؾ والتطلع إلى أنوار الذات المقدسة، وقد أدلى الشٌخ بدلوه فً هذه التجربة ، من 

ل تعلقه بحب لٌلى وعشقه لها، حٌث وصؾ لنا شوقه وهٌامه بها ، وما لٌلى أو لبنى أو خال

سٌة التً ٌخلعها إال رموز الهٌام بالجمال اإللهً ونذكر بعض عناوٌن الخمرة ، واألوصاؾ الح

 قصابده:

" ٌا معشوقة أحرقنً محبوبً ، أرقنً الؽرام ، ولوال لٌلى ، ٌا ورقة الجوى "
3

 

وٌكون فً متاع الدنٌا ونعٌمها ، وتفضٌل الفقر فٌها على الؽنى، والترفع عن  الزهد : -1

الصحٌح إلى التصوؾ، بل قل أول مقام فٌه، وللشٌخ فً هذا ملذاتها وشهواتها، وهو الطرٌق 

الؽرض قصٌدة زجلٌة طوٌلة حذر فٌها من ؼواٌة الدنٌا وفتنتها، ٌقول فً مطلع القصٌدة 

 واصفاً الدهر:

                                                           
 .38ٌنظر المرجع نفسه ص   1
 .40ٌنظر المرجع نفسه ص   2
 . 42: ٌحٌى بعٌطٌش، المرجع السابق، ص:  3
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ه  ف ل جا    ٌ ً  ف  ف  اج  و  ع  ٌون  اد  جا         جاء ب ع  ي  فٌه ف ر  د  اج  عن  و  م 
و  أ  ر  ذ   الٌده 

ل جا  ل                ل ػ  ب ه  الم  ب  اج  ن  ر  ع  ه  م  د   ٌ ً  ج  ل جـــــا          ف  ــه  ع  ن 
ؤ  ــاج  ك  ـدُّ وه  ه  خ 

1
 

وفً هذا الؽرض نظم الشٌخ قصٌدة كانت فً رثاء شٌخه البوزٌدي وهً مإثرة  الرثاء: -3

 جدا ، عدد فٌها مناقبه وذابت نفسه حسرة وأسى علٌه وٌقول فٌها :

ز    ك و ح  ر  هلل أ ش  ص  ا الع  ذ  ا و  هللا ك  ر  ى ط  ر  ق ٌد  الو  ال            ف  ش  الو  ر  د  ع   ن ً ل ف ق 

ر            ـاط  ب ـه الق ب  ح 
ــؾ  أ   ٌ ًبــا ك  ج  ــا ع   ٌ ه            ف  ون  ـل  والك ل  د  ق  الك  ان  ف و  د  ك   ٌ  ف ق 

ه            ب كــا إ  ماً و  ن  الف ت ى د   ٌ ـك  ع  ت ب  ل  ر  و  ز  ا و  ـه  ــس  لـ   ٌ ــفا  ول  ه  أ س  ــد   ا            ل ف ــق 

جهه  الب شر     ام  فً  و  ش وٌش د  ٌش ب  د            هشـو  اه  ؾ  ز  ر  اف ض  الط  م  خ   ٌ ر م  ك   ٌ ل  ح 

ر   ب  أى ف ٌه  ك  ال  فٌه زوراً أ و  ر  ن  ع  ل ف ه          م  ك  خ  ر  ت   ٌ ّذال لم   د  الع  ن  ف وٌح ع   ص 

ر    ٌماً وال  أ ج  ظ  ع  ه م  ت  ن  ت جً  م  ر   ٌ ال   ره           و  ود  ب س  ج   ٌ رى  ن  الو  رٌص  ع  ح 
2

 

وتتمثل فً صدق التوجه إلى هللا عز وجل بالشكر واإلستؽفار، وطلب العون  المناجاة: -6

 عاذة بهوالمدد والمعاملة بالفضل ال بالعدل، كما أنها تذلل المحب لمحبوبته، وإستعطافه واإلست

من هجره والضراعة إلٌه كً ال ٌحرمه من مشاهدة أنواره. وعنوان القصابد هو : "ٌا راحة 

الروح" ، "كنت قبل الٌوم" ، "ال حرام علٌنا" ، "صلى علٌك ربً" ، "أزعجتنً نار هواكم"
3
. 
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 قدور بن سلٌمان المستغانمً:

 سٌرته الذاتٌة: 

المستؽانمً: فقٌه مالكً ، ومتصوؾ ، من أصل هو قدور بن محمد بن سلٌمان   

مستؽانم ، بها نشؤ وعن شٌوخها أخذ
1

م(1840 /ه1258، والذي ولد فً حدود سنة )
2

، إمام 

أهل العرفان ، حابز قصب السبق فً مٌدان الشهود والعٌان ، من أقطاب الطرٌقة الشاذلٌة، 

كما أخد الطرٌقة التٌجانٌة عن أحمد التٌجانً بعٌن ماضً.
3

 

وبعد تخرجه من زاوٌة قصر البخاري على ٌد الشٌخ الموسوم ، أسس لنفسه فرع           

الطرٌقة الشاذلٌة فً زاوٌة مستؽانم، وعاش بها ٌقوم بتعالٌمها وٌمارس واجباتها كالصالة 

والذكر والتؤمل ، ثم أضاؾ إلٌها الطرٌقة التٌجانٌة التً تلقاها على شٌخها أحمد التٌجانً الحفٌد 

أذن له فً تلقٌنها.و
4

 

وكان على إطالع واسع على مإلفات الصوفٌة ، وربط عالقات وثٌقة مع صوفٌة       

عصره.
5

 

وللشٌخ قدور بن سلٌمان المستؽانمً تآلٌؾ عدٌدة وهنا ٌقول صاحب تعرٌؾ  آثاره العلمٌة:

الخلق أن له : "ما ٌزٌد على العشرٌن كتابا"
6
 ولعل أهمها:  

 م قصابد بن سلٌمان.آللا العرفان فً نظ -

هذه قصابد نظمت ، بؤنوار لمعت ، ورموز وإشارات » دٌوان شعر ، جاء فً مقدمته: 

« باألحوال واألنوار واألسوار نوهت .....
7

 

                                                           
  .111، المرجع السابق، ص2:ٌنظر عادل نوٌهض ج  1
  .302:ٌنظر موسوعة أعالم الجزابر، بن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع نفسه، ص   2
  .273الحسنً، أعالم التصوؾ فً الجزابر، المرجع السابق، ص::عبد المنعم القاسمً   3
  .303بن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع السابق، ص، :  4
  .273عبد المنعم القاسمً الحسنً، المرجع السابق، ص::  5
  .111، المرجع السابق، ص 2: ٌنظر عادل نوٌهض، ج  6
 . 55، المرجع السابق، ص 2محمد بسكر، ج 7.
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 جالء الّران وتنوٌر الجنان فٌما أشكل من طرق المٌراث على اإلخوان. -

 دور الفٌض اللّدنً فٌما ٌتعلق بالكسب العٌانً والسنً. -

 لوامع أنوار الٌقٌن ، بل السٌؾ المثٌر فً قطع ألسنة من لقص األبمة المجتهدٌن. -

 المصطفى. شرح ٌاقوتة الصفا فً حقابق -

كتاب المرابً بٌن فٌه مراحل تدرجه فً مناراته ، وجملة الشٌوخ الذٌن أخذ عنهم،  -

ومناقبهم وكرماتهم ورإٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم.
1

 

 ما قٌل عن الشٌخ قدور بن سلٌمان المستغانمً

» ومما جاء فً كتاب " تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ " للشٌخ الحنفاوي المستؽانمً 

مام أهل العرفان حابز قصب السبق فً مٌدان الشهود والعٌان، الّدال على هللا باهلل على أن إ

ر واإلعالن، العارؾ األكبر والؽوث  منوال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله فً الس 

األشهر، كان رحمه هللا ورضً هللا عنه من أشرقت بداٌته، وركب مصٌدة العزم والّصدق فً 

، فؤثمر له ذلك بفضل هللا شروق الن هاٌة، وبلوغ المقام األسمى الذي ال ؼاٌة توجٌهه إلى هللا

لمرامه، وطرٌقته التً سار على منوالها وبلػ مبلػ الرجال فٌها، هً الطرٌقة الشاذلٌة، ثم 

.«أضٌؾ إلٌها الطرٌقة التٌجانٌة
2
وهذا الكالم ٌبٌن على مدى عظمة هذا الرجل الجلٌل بعلمه  

 وكنوزه التً ال مثٌل لها.

 تالمٌذته: 

ولعل من أبرز تالمذة الشٌخ قدور، الكاتب والعالّمة الشٌخ عبد القادر بم قارا مصطفى 

وقد تتلمذ علٌه فً  .1956مفتً مستؽانم وعالمها، وهو أحد أبنابها حٌث توفً بها سنة 

مختلؾ العلوم خصوصاً فٌما ٌتعلق باألوراد الصوفٌة. وكان الحفناوي صاحب تعرٌؾ الخلؾ 

قد طلب أن ٌمّده بتراجم بعض األعالم، فؤفاده بترجمة شٌخه قدور المستؽانمً.
3
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وهً التً نقلها بالحرؾ فً تعرٌؾ الخلؾ، وطرفا من ترجمة الشٌخ محمد بن حواء.          

ن ترجمة الشٌخ أبً راس، ومن ترجمة الشٌخ الّرماصً.وم
1

 

 رحلته إلى خارج الوطن:

وقد كان من بٌن الشٌوخ الجزابرٌٌن الذٌن شملهم تٌار الهجرة خارج الجزابر، إذ 

( إلى الحجاز، وكان كثٌرا ما ٌراسل أهل 1889هاجر فً أواخر القرن التاسع عشر )حوالً 

كان ما ٌزال بالمشرق وهو ما تثبته اإلجازة التً  1903وفً سنة  بلدته مستؽانم من هناك،

بعثها إلى القاضً شعٌب، والزلنا نجهل الكثٌر عن حٌاة الشٌخ قّدور فً المهجر، والظاهر 

أنه قد عاد إلى الجزابر فً السنة المذكورة.
2

 

 وفاته:

مثمرة  بعد كل ما قدمه الشٌخ فً سبٌل نشر العلم والمعرفة والذي ٌعتبر شجرة

بكنوزها الالمعة ومن بٌن األعالم التً أنجبتهم منطقة مستؽانم، ٌرحل عنا الشٌخ الذي وافته 

م 1904 /ه  1322المنٌة ٌوم الثالثاء فً الثالث عشر من شهر محرم من سنة 
3
حٌث دفن  

فً زاوٌته بحً تجدٌت بمدٌنة مستؽانم وسّنه ٌناهز نٌؾ وستون سنة.
4

 

 بن قارة مصطفى حول شٌخه: رسالة الشٌخ عبد القادر

وقد أورد الحفناوي نص الّرسالة التً كتبها ابن قارا عندما جمع تراجم هإالء، ومما       

 جاء فٌها:

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، الفاضل األدٌب ولدنا السٌد بن قطاط          

وفتح لك من الخٌر كل باب، وسالم علٌك ٌشمل  الحبٌب، أخذ هللا بٌدك أخذه بٌد األحباب،

األهل واألصحاب، ورحمة هللا وبركاته تصحبكم فً جمٌع اآلراب، خصوصا من هو لكل 

فضٌلة خاوي العالّمة األوحد سٌدي محمد الحفناوي، وقل له فدونكم ما ٌّسره هللا تعالى من 
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مع به الّزمان، وتّصر فوافٌه تراجم أوالبك السادات األعٌان مسطرا حسبما إقتضاه الحال وس

بما ٌقتضٌه وضع كتابكم، وماجرٌتم علٌه فٌه من اصالحكم . ولو كان لنا فً هذا األمر سعة 

ٌّنا نسٌا  من الّزمان لحصلنا منه بفضل هللا ما تقر به األعٌان، فإن هذا األمر قد صار فً ح

تعمل حٌا، وٌتمثل بشراً منسٌا، وكؤنه لم ٌكن شٌبا، فال جرم ٌحتاج لبحث ومعاناة حتى ٌس

سوٌاً، فإلى اآلن بعض األحباب الذٌن كاتبناهم فً القضٌة بعد البحث واإلمعان واعدٌن لنا 

بالجواب على تحصل لهم من ذلك الشان، لكن لما حددتم لنا الوقت، وكان ما فً الؽٌب 

على آله.محتمل اإلدراك والفوت، بادرنا لكم بهذا القدر وصلى هللا على سٌّدنا محّمد و
1
 

وصحبه وسلّم تسلٌما. والمطلوب منكم الجواب على الوصل لٌطمبن القلب بحصول ذلك 

المؤمول عن إذن محبكم وحلٌؾ ودكم سدٌد الحاج محمد بن عٌسى كان هللا له وللجمٌع معٌنا 

 م . 1906أوت سنة  30هـ والموافق لـ  1324وأنٌساً، تارٌخ أوابل رجب عام 

ارة مصطفى كالمه هذا ٌدل على كماله، والمكتوب له من أعٌان التجار والشٌخ ابن ق         

المحبٌن لحضرة المفتً.
2

 

 محمد بن عبد هللا بن تكوك:

م  1794 -هـ  1209ولد الشٌخ الشارؾ بن الجٌاللً بن تكوك حوالً سنة  نبذة عن حٌاته:

ٌخ محمد بن بمجاهر قرب مستؽانم. درس على شٌوخ عدة منهم شٌوخ السنوسً نفسه، كالش

 1829القنذوز الملقب بـ "قتٌل الترك"، ألن الباي حسن، باي وهران حكم بقتله سنة 

بمازونة،. رؼم علمه، ربما ألنه كان من مقدمً الدرقاوٌة الذٌن ثاروا قبل ذلك بحوالً 

عقدٌن، وقد خشً طكوك على نفسه من المصٌر الذي عاشه شٌخه فهاجر إلى المؽرب، تماما 

له محمد بن علً السنوسً. ولكن لسبب آخر فٌما ٌبدو.كما فعل زمٌ
3

 

ٌتصل نسب الشٌخ بالولً الصالح " سٌدي عبد هللا" دفٌن قرٌة المطمر بمستؽانم، الذي  نسبه:

ٌعود نسبه إلى إدرٌس األصؽر.
4
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هو من رجاالت التصوؾ الكبار بالجزابر فً القرن التاسع عشر  مشواره العلمً وتصوفه:

محمد أبً الهاملً، الشٌخ الموسوم، عدة بن ؼالم هللا، السعٌد بن أبً داود  أمثال الشٌخ:

وؼٌرهم.
1
وهو فقٌه من أنصار الطرٌقة السنوسٌة.  

2
بدأ التدرٌس وأصبح له تؤثٌر كبٌر على 

 الّناس، مما أدى بالسلطات الفرنسٌة إلى إعتقاله بمركز عمً موسى لسنوات، وبعد إطالق

صلً، وأخذ ٌكّون أتباعه. أنشؤ زاوٌته فً أوالد شفاعة سنة سراحه رجع إلى موطنه األ

، وأخذ ٌربط صالته بالخارج خصوصاً السنوسٌة، مما أثار الشكوك حوله من جدٌد 1859

فإعتقل مرة أخرى، واعتبرت زاوٌته من خصوم االحتالل الفرنسً بإنتمابها إلى الطرٌقة 

لوجود أسلحة وذخٌرة بزاوٌته وفً سنة أعٌد اعتقاله مرة ثالثة  1876السنوسٌة. وفً سنة 

اعتقل من جدٌد وقٌد إلى سجن مستؽانم. 1879
3
  

وعن إنتمابه الصوفً فقد قٌل إن  ابن تكوك كان قادرٌاً ورحمانٌاً ودرقاوٌاً شاذلٌاً ثم          

سنوسٌاً، ولٌس ذلك بؽرٌب فً حق ابن تكوك ألن ظاهرة الجمع بٌن مختلؾ الطرق الصوفٌة 

عروفة فً المجتمع الجزابري، ولكن شهرته إرتبطت بالطرٌقة السنوسٌة أكثر من كانت م

م أرسل الشٌخ محمد بن علً السنوسً مإسس الطرٌقة  /1850 هـ  1267ؼٌرها، ففً سنة 

أحد تالمذته إلى الجزابر حامالً معه إجازة أجازه بها وكلفه بنشر السنوسٌة فاتصل بابن تكوك 

وطلب منه نشرها بؤمر من قرٌبه محمد بن علً السنوسً. ولقنه الطرٌقة السنوسٌة
4

 

وتعد زاوٌته التً أسسها بعد وفاة الشٌخ السنوسً أول زاوٌة سمحت بها السلطات         

  الفرنسٌة فً الجزابر رؼم كثرة الزواٌا السنوسٌة فً العالم.

وٌذكر الهاشمً بن بكار الذي ٌقدم لنا معلومات قلٌلة عن مإسس الزاوٌة ابن تكوك أنه        

فتح زاوٌته للعلم، وال ؼرابة فً ذلك ما دامت السنوسٌة قد جعلت التعلٌم من مهامها 

األساسٌة، وكذلك األمر بالنسبة لمعظم الطرق الصوفٌة والزواٌا األخرى.
5
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 وفاتو :   

ثؼل وً ِب للِٗ اٌش١ـ فٟ ؽ١برٗ ِٓ أٔٛاه ٍبغؼخ ؽٛي ٔشو اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ ٚثبػزجبهٖ          

٘ـ ــ 1308هعً ِزصٛف ٚػبٌُ فم١ٗ أػطٝ اٌىض١و ٌٛغٕٗ، ٠ٕزمً ثٓ رىٛن اٌٝ هثٗ فٟ ٍٕخ )

ٍٕخ، ٚؽعو عٕبىرٗ ؽٛاٌٟ صّب١ٔخ آ٨ف شقص، ٚكفٓ   96َ ( ػٓ ػّو ٠ٕب٘ي 1890

٨ثٕٗ أؽّل ثيا٠ٚزٗ، ٚرون ف٩فزٗ اٌوٚؽ١خ
1
   . 

 زواجو : 

اْ اٌش١ـ اٌنٞ ٠طّؼ اٌش١ـ ثٓ رىٛن فٟ رؾم١مٗ عؼ١ٍٙفؼً أٞ شٟء ٠ٚلثو ٠ٕٚفن أٞ         

فطخ ٌٍٛصٛي اٌٝ غب٠زٗ ٚ٘لفٗ، ٚ٘نا ٚلل ريٚط اٌش١ـ ثٓ رىٛن فٟ آفو أ٠بِٗ ػٍٝ وجو ٍٕٗ 

ّبي اٌٝ اٌيا٠ٚخ، ثبشبهح ِٓ ؽبش١زٗ، ٚ٘ٛ اٌيٚاط اٌنٞ وبْ فٟ ٔظو اٌفو١١َٔٓ فوصخ ٌغٍت اٌ

٠ٚنوو ٔفٌ اٌّصله أ٠عب أْ ثٓ رىٛن وبْ لل أهًٍ اثٕزٗ اٌٝ اٌؾظ ػٍٝ أْ رزٛلف أصٕبء 

هعٛػٙب فٟ عغجٛة ٌٍيٚاط ِٓ اٌّٙلٞ إٌٍَٟٛ ٔغً اٌش١ـ إٌٍَٟٛ ِئٌٍ اٌطو٠مخ، 

ٚثبٌفؼً فمل م٘جذ اٌجٕذ اٌٝ اٌؾظ ٚػبكد ػجو عغجٛة ٌٚىٓ اٌيٚاط اٌّقطػ ٌُ ٠زُ فزيٚعذ 

آفو ِٓ هعً
2
   . 

 ٠مٛي اثٓ رىٛن فٟ ِٕظِٛزٗ:

 اهؽُ ش١قٟ ثبٌمٕلٚى          ِو٠ل ا١ٌشـ اٌّؼيٚى                   

 ػجل اٌمبكه ثٗ ٔفــــٛه          ػٕل هعــبي اٌٍي١ِـب                   

 ثبٌـمٕـلٚى اٌّي٘ــــل             فٟ ٍٚػ اٌطٍجخ ػبثل                   

 ٨ثل فٟ اٌنوو ٠ّغل             ٠قــلَ هثــٟ ثب١ٌٕـخ                   

 ٠ب هة ػــنة ؽَٓ            ثووذ ث١ذ هللا رؼ١بْ                  

 ٚاٌطٍجخ لؼلد رٕٙبْ           ٚافزولٛا فٟ ثىو٠ــب                   
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 ؼّـلا افزــولٛا ِٓ رؾّــلا            شـلٚا ِٓ ثٗ اٌ                 

 ِب رظٕٟ و١فٛا ٚاٌــلا            اٍُ إٌجٟ ١ٍلا هل١خ                  

 صُ وبٔٛا ِغّٛػ١ــٓ             ػّبهح ٌٍَّبٌى١ـــٓ                 

 ٠ىفً ِٓ ٨ ػٕلٖ ٠ٚٓ           ٠ىَٟ أٌٟ عٖٛ ػوا٠ب                 

 فٟ اٌموْ اٌضبٌش ػشو    أؽــلس مان ا٤ِـــو                          

 ما ؽىـُ هللا لـــــــــله            ػبٌــُ ثىً أفـفــ١ــــخ                 

 فٟ شٙـــو هللا صفــــو          كاهد ثــــٗ اٌؼَـبوو                 

 ثبٌضـــ٩صــخ ثؼــل اٌفغــــو       ٌٟٚ فٟ أ٠ل٠ٓ اٌؼل٠خ                 

 ػبَ اٌقَّخ ٚا٤هثؼ١ٓ          رٛفــٟ ١ٌٍــخ ا٦ص١ٕٓ                 

 فوؽٛا ٌــــٗ اٌطبئفـــْٛ        اٌغبثطْٛ فــٟ اٌل١ٔب                 

 ف١ؾَجــــــٛٔٙب رــــــلَٚ         فشجّؼزـــُٙ ّ٘ـــَٛ                 

 اٌغي٠ـــبهعؼٛا ٠قلِٛا فٟ اٌوَٚ        فٟ وً شٙو               

 ِب هفمـــٛشٟ ثبٌّٕفـــًٛ        ٠قلِٛا غ١و إٌؾـًٛ              

 ِـبما لزٍــــٛا ِٓ هإًٚ        ِٓ ٍبكارٟ اٌصٛف١ــخ               

 لزٍــٛا ش١قــٟ اٌوثّبٔــٟ        ِب ٘ٛاشٟ ِٓ أً٘ اٌفبٟٔ               

٠غؼـٍـــٛا ِب ٠َٕــبٔــــٟ        فـــٟ ا٢فــوح ٚاٌّلٔــ١ب               
1
 . 
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 " الشيخ محمد بن علي السنوسي "

 مولده : 

٘ـ اٌّٛافك 1202ٌٚل اٌش١ـ إٌٍَٟٛ ١ٌٍخ ا٦ص١ٕٓ اٌضبٟٔ ػشو ِٓ هث١غ اٌضبٟٔ ٍٕخ         

َ 1788ٌَٕخ 
1

فلهً ػٍَٛ اٌشو٠ؼخ ٚاٌٍغخ  ،  ثَّزغبُٔ ٚٔشؤ فٟ ث١ذ ػٍُ ٚك٠ٓ ٚفعً،

ٚاٌّنا٘ت ا١ِ٩ٍ٦خ ٚاٌطوق اٌصٛف١خ، وّب كهً اٌفٍَفخ ٚإٌّطك ٚػٍَٛ اٌفٍه ٚغ١و مٌه ِٓ 

فْٕٛ اٌّؼوفخ، فزٕمً فٟ ا٤لطبه اٌؼوث١خ، ٚاغٍغ ػٍٝ ا٤ؽٛاي اٌؼبِخ ٚاٌقبصخ ٌٍشؼٛة 

ا١ِ٩ٍ٦خ 
2
. 

ِزٗ اٌٛاظؾخ، ٚغّورٗ إٌبظؼخ، ِٓ أثوى ػٍّبء ػٍّبء اٌموْ اٌزبٍغ ػشو، ثً ٘ٛ شب        

وّب ٔؼزٗ اٌش١ـ اٌىزبٟٔ
3

ٚ٘ٛ ِٓ أٍوح عيائو٠خ ثمج١ٍخ اٌقطبغجخ إٌَّٛثخ اٌٝ ١ٍلٞ ػجل هللا  

ثٓ فطبة اٌشٍفٟ 
4
 . 

 نسبو :  

ُّ ثٓ         ٘ٛ ِؾّل ثٓ ػٍٟ إٌٍَٟٛ ثٓ اٌؼوثٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌمبكه ثٓ ش١ٙلح ثٓ ؽ

ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ هاشل ثٓ أؽّل اٌّواثػ ثٓ ِلكاً ثٓ ػجل  ٠ٍٛف ثٓ ػجل هللا ثٓ فطبة ثٓ ػٍٟ

اٌمٛٞ ثٓ ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ى٠بْ ثٓ ى٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ ثٓ ٠ٍٛف ثٓ اكه٠ٌ ثٓ ػجل هللا 

ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ثٓ ؽّيح ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ٠ؼمٛة ثٓ ؽّيح ثٓ ػٍٟ ثٓ ػّواْ ثٓ 

ًِ ثٓ اٌؾَٓ اٌّضٕٝ ثٓ اٌؾَٓ اٌجَػ ثٓ اكه٠ٌ ا٤وجو ثٓ اكه٠ٌ ا٤صغو ثٓ ػجل هللا اٌىب

 ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت ٚفبغّخ اٌي٘واء هظٟ هللا ػّٕٙب .

فبٌش١ـ إٌٍَٟٛ ١ًٍٍ آي اٌج١ذ اٌىواَ ِٚٙل إٌّجٛح ٚاٌٙلا٠خ وّب ٠زعؼ ِٓ رؤص١ٍخ ٘نٖ          

ٚوبْ ٘ٛ مارٗ لل ػٕٟ ػٕب٠خ فبصخ ثَٕجخ ثً ٚفص مٌه ثىزبة أٍّبٖ :" اٌلهح ا١ٌَٕخ فٟ 

 ٩ٌَخ ا٦كه١َ٠خ" . اٌ

                                                           
، دٌوان المطبوعات  1859ـ1788: ٌنظر : محمود براهم العالمة محمد بن علً السنوسً الجزابري مجتهدا ومجاهدا،  1

 .  28.، ص: 2009الجامعٌة، الجزابر، دط، 
 . 47عبد القادر بن عٌسى، المصدر السابق، ص:  : 2
 .  212، المرجع السابق ، ص: 2: ٌنظر محمد بسكر، ج 3
 . 123، المرجع السابق، ص: 5: عبد الرحمن بن محمد الجٌاللً، ج 4
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ٚ٘ٛ ِٓ وجبه اٌّزصٛف١ٓ فٟ اٌغيائو ِٚٓ هعب٨د ا٦ص٩ػ ف١ٙب، ِٚٓ اٌن٠ٓ ٠ؼٛك ٌُٙ        

اٌفعً فٟ رغل٠ل اٌل٠ٓ ٚاص٩ػ اٌؼم١لح ٚلل اِزل ف١ط ص٩ؽٗ ِزؼل٠ّب ٚغٕٗ اٌغيائو ١ٌشًّ 

ًّ ألطبه اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚا٩ٍ٦ِٟ ٠ٚصً ِلاٖ اٌٝ ػّك اٌمبهح ا٦فو٠م١خ  ع
1
 . 

 مؤلفاتو :    

ف اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػٍٟ إٌٍَٟٛ ػلكا وج١وا ِٓ اٌىزت فٟ ػٍَٛ اٌظب٘و ٚاٌجبغٓ أٚ ٌّ أ       

ًّ أّ٘ٙب :  اٌشو٠ؼخ ٚاٌزصٛف . ِٕٚٙب رٍه اٌزٟ موو ف١ٙب أٍب١ٔلٖ ٩ٍََِٚرٗ ٌٚؼ

 ــ وزبة ا٤ىائً .

 ــ صٛاثغ ا٠٤لٞ .

 اٌطوائك .ــ إًٌّٙ اٌوٚٞ اٌوائك فٟ أٍجبة اٌؼٍَٛ ٚأصٛي 

 ــ اٌٍََج١ً اٌّؼ١ٓ فٟ غوائك ا٤هثؼجٓ .

 ــ ا٩ٌٍََّد اٌؼشو .

 ــ اٌشًّٛ اٌشبهلخ فٟ أٍّبء ِشبئـ اٌّغبهثخ ٚاٌّشبهلخ .

ــ اٌجنٚه اٌَبفوح فٟ افزصبه اٌشًّٛ اٌشبهلخ، ٚغ١و٘ب ِٓ اٌىزت اٌىض١وح اٌزٟ ٚظؼٙب 

إٌٍَٟٛ
2
 . 

 شيوخو: 

ًّ ِٓ أشٙو ِشب٠ـ ِؾّل ثٓ ػٍٟ إٌٍَٟٛ ٔنوو ُِٕٙ :  ٌٚؼ

 ــ اٌش١ـ أثٛ هاً اٌّؼَىوٞ .

 ــ اٌش١ـ اٌؼوثٟ ثٓ أؽّل اٌلهلبٚٞ .

 ــ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػّو اٌيهٚاٌٟ .

                                                           
 . 27: محمود براهم، المرجع السابق، ص:  1
 . 416،417: بن نعٌمة عبد المجٌد، المرجع السابق، ص:  2
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 ــ اٌؼ٩ِخ ١ٍلٞ ِؾّل ثٓ اٌطب٘و اٌف٩١ٌٟ اٌشو٠ف اٌؼٍٛٞ .

 ــ اٌؼ٩ِخ ِؾٟ اٌل٠ٓ ثٓ شٍٙخ .

 ــ اٌش١ـ ػجل اٌؾ١ٍُ .

 ــ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌمبكه ثٓ أثٟ ى٠ٕٚخ .

 ــ اٌش١ـ ػجل اٌمبكه ثٓ ػّٛه .

 ــ أثٛ غبٌت ثٓ ػٍٟ اٌّبىٟٚٔ .

ــ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ اٌمٕلٚى
1
 . 

 الطريقت السنوسيت : 

رؤٍَذ فٟ ١ٌج١ب فٟ اٌموْ اٌضبٌش ػشو ٘غوٞ )اٌزبٍغ ػشو ٩١ِكٞ(، ثؼل شؼٛه          

وُ٘ ك١ٕ٠ب ١ٍٚب١ٍب ٚاعزّبػ١ب فؤٔشؤ ؽووزٗ اٌزغل٠ل٠خ، ٚرؼزجو ِئٍَٙب ثعؼف  ا١ٌٍَّّٓ ٚرؤف

ًّ أرجبػٙب ثبٌغيائو فٟ َِزغبُٔ  ِٓ اٌطوق اٌّغب٘لح فٟ اٌّغوة اٌؼوثٟ فصٛصب فٟ ١ٌج١ب . ع

 ٚىا٠ٚزٙب ٕ٘بن ٟ٘ ىا٠ٚخ رىٛن .

 ٠ٚؼّل اٌوعبي اٌؼظّبء اٌن٠ٓ ٔيؽٛا اٌٝ اٌج٩ك اٌغيائو٠خ .

ًّ ِٓ أ٘لافٙب ا٤ٍب١ٍخ اٌزٟ لبِذ ِٓ أعٍٙب رؾو٠و اٌج٩ك ٚاٌؼجبك ِٓ ا٨ؽز٩ي           ٌٚؼ

ا٤عٕجٟ ٚ٘ٛ ِب ٠غّغ ػ١ٍٗ اٌلاهٍْٛ ٌزبه٠ـ اٌطو٠مخ، ٚ٘ٛ ِب ٠ئولٖ أؽل اٌّٙز١ّٓ فٟ لٌٛٗ :" 

اْ اٌطو٠مخ ا١ٌٍَٕٛخ اٌزٟ ارقند ٌٙب ِموا اٌج٩ك ا١ٌٍج١خ لل اِزلد اٌٝ اٌصؾواء ؽزٝ اٌىبُٔ 

ؤٛٚ ٚاكاْ، ِؼزّلح فٟ مٌه ػٍٝ اٌطوق اٌصٛف١خ ا٨ اٌشبم١ٌخ اٌز١غب١ٔخ، ِؾبٌٚخ رؾو٠و ٚاٌج

كاه ا٩ٍ٦َ ِٓ ٍطٛ اٌؼلٚ ا١ٌَّؾٟ ٚاٌَّزؼّو"
2
 . 

                                                           
 .50:عبد القادر بن عٌسى، المصدر السابق، ص:  1
: عبد المنعم القاسمً الحسنً، الطرٌقة الرحمانٌة، األصول واآلثار منذ البداٌات إلى ؼاٌة الحرب العالمٌة األولى، دار  2

 .    283، 282، ص: 2013، 1الخلٌل للنشر والتوزٌع، الجزابر، ط
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اٍزطبػذ ا١ٌٍَٕٛخ اٌمعبء ػٍٝ هٚػ اٌزٕبفو ٚاٌؼلاء اٌنٞ وبْ ٍبئلا ث١ٓ اٌمجبئً،          

خ، ٚؽوهد ؽّٛػب وض١وح ِٓ اٌئٛط اٌؼج١ل، ٚغوٍذ فٟ ٔفًٛ غ٩ثٙب اٌم١ُ اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١

ٟ هثٛع افو٠م١ب اٌغوث١خ اٌن٠ٓ وبْ ٌُٙ ثؼل ػزمُٙ أصو ٍِؾٛظ فٟ ٔشو رؼب١ٌُ ا١ٌٍَٕٛخ ف

 اٌَٛكاء. 

ِّٚب ٩٠ؽع ػٍٝ ا١ٌٍَٕٛخ أٔٙب رؤصود ثبٌؾووخ اٌٛ٘بث١خ، ٚاٍزطبع صبؽجٙب أْ ٠ى١ّف         

١خ ٚا٦عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٌٍّٕبغك اٌزٟ أزشود رؼب١ٌّٙب ٠ٚغؼٍٙب رزّبشٝ ِغ ا٤ٚظبع ا١ٌَبٍ

ف١ٙب فٟ غوة افو٠م١ب
1
     . 

ٚوبْ ًٌّ ىا٠ٚخ ١ٍٍٕٛخ ِملِٙب، أٚ ش١قٙب، ٚٚو١ٍٙب ٚفلاِٙب ِٚؼٍِّٛٙب، ٚوبٔذ وً        

ىا٠ٚخ رقصص كهٍٚب ٌٍىجبه، ٚرؼٍُّ ا٤غفبي اٌٝ عً ِجبكٞء اٌل٠ٓ ا٦ص٩ؽٟ ٚشو٠ؼزٗ ٚلل 

 غو٠مخ صٛف١خ . ٠64مبهة ِٓ  رفوػذ ػٓ ا١ٌٍَٕٛخ ِب

٠ٚجلٚ أْ ٘نا ا٦ٔزشبه اٌىج١و، اٌنٞ ػوفزٗ ا١ٌٍَٕٛخ ٠وعغ اٌٝ ثَبغزٙب فٟ ِجبكئٙب        

ٚرؼب١ٌّٙب ِٓ عٙخ، ٚرَبِؾٙب اىاء اٌطوق اٌصٛف١خ ا٤فوٜ، ٚمٌه ػىٌ اٌمبكه٠خ ِض٩، اٌزٟ 

ِٓ عٙخ أفوٜ ٨ رَّؼ ٤ٔصبه٘ب اػزٕبق ِجبكٞء اٌطوق اٌصٛف١خ ا٤فوٜ،
2
     . 

اٌلػٛح ا١ٌٍَٕٛخ ٘ٛ أٚي ِواؽً اٌزطٛه ا٩ٍ٦ِٟ إٌّظُ ٚاٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ رؾم١ك ٚ      

ٚؽلح اٌشؼٛة ا١ِ٩ٍ٦خ ٌٚمل ثٍغ ِٓ ٔغبؽٙب فٟ اٌّغوة اٌؼوثٟ أْ ارقن٘ب شو٠ف ٍٍطبْ 

ة ٌٛاكاٞ ثبٌَٛكاْ أٍبٍب هٚؽ١ب ٌٍّٕطمخ اٌزٟ وبْ ٠ؾىّٙب ٟٚ٘ ِٕطمخ ِزبفّخ ِٓ اٌٛغو

ٌّل٠و٠خ كاهفٛه
3

وّب لبِذ اٌلػٛح ا١ٌٍَٕٛخ ثٕشو اٌيٚا٠ب اٌزٟ رؼل ِٕبهاد ٌٕشو اٌلػٛح  

ا١ِ٩ٍ٦خ ٚفلِخ اٌّغزّؼبد ا١ِ٩ٍ٦خ ٚٔشو اٌؼّواْ ٚرشى١ً لٛاد ِلهثخ ػَىو٠ب ٌٍلفبع 

ػٓ اٌج٩ك ؽزٝ ثٍغذ اٌيٚا٠ب ا١ٌٍَٕٛخ ِب ٠ي٠ل ػٓ اٌّبئخ ِٕزشوح ث١ٓ ثولخ ٚغواثٌٍ ٚفياْ 

                                                           
هـ(. 3/14لدان العربٌة اإلسالمٌة فٌما بٌن القرنٌن التاسع والعشرٌن المٌالدٌٌن): عمار هالل، العلماء الجزابرٌون فً الب 1

 .     327ـ 326،ص: 2010، 2الجزابر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ط
 . 328ـ 327:  عمار هالل، المرجع السابق، ص:  2
ورٌطانٌا( اسكندرٌة، مإسسة شباب : محمود السٌد، تارٌخ دول المؽرب العربً )لٌبٌاـ تونس، الجزابر، المؽرب، م 3

 .   209، ص: 2000الجامعة، دط 
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صو ٚغو٠ك ٚاكاٞ ثبٌَٛكاْ، ٚلل ١ٍطود اٌَٛكاْ عٕٛثب وّب شبهن ك٠ٕبه ٍٍطبْ ٚغو٠ك ِ

كاهفٛه اٌَٛكا١ٔخ ِؾّل اٌّٙلٞ إٌٍَٟٛ فٟ ِمبِٚخ ا٦ٍزؼّبه ا٤عٕجٟ
1
 . 

 رحالتو : 

ٚ٘ٛ ِٓ اٌش١ٛؿ ٨  ِـ ؽ١ش ثمٟ ٍجغ ٍٕٛاد،1821غبكه إٌٍَٟٛ اٌغيائو اٌٝ فبً         

اٌز١ِ٩ن ٚهغُ مٌه أثٝ ا٨ أْ ٠ززٍّن فٟ فبً ػٍٝ ش١ٛؿ اٌمو١٠ٚٓ أِضبي ؽّلْٚ ثٓ اٌؾبط، 

ِٚؾّل ثٓ ػبِو اٌّؼلأٟ ِٚؾّل ثٓ اثٟ ثىو ا١ٌبىغٟ، ٚاٌطج١ت ثٓ ٘لاط، ٚاٌزبٚكٞ ثٓ ٍٛكٖ 

 ٚػجل اٌوؽّٓ ثٓ اكه٠ٌ اٌؼوالٟ اٌؾَٕٟ ِٚؾّل اٌؼوثٟ اٌلهلبٚٞ ٚغ١وُ٘ .

هؽً إٌٍَٟٛ اٌّغوة ا٤لصٝ ِؼٍٕب ١ٔخ اٌؾظ ٚلل ٍٍه غو٠ك  1829ٚفٟ ٍٕخ         

اٌصؾواء وّب فؼً اٌلهػٟ ٚاٌؼ١بشٟ لجٍٗ، هؽً ػجو اٌزٍٛي ٚاٌّلْ اٌلاف١ٍخ ٚوبْ ٠زٛلف ػٕل 

ِشب٠ـ اٌطوق اٌصٛف١خ وّب فؼً ِغ اٌش١ـ اٌمٕبكٍخ، ٚش١ـ ويهاى، صُ ؽً ثب٤غٛاغ ٚكّهً 

ػ١ٓ ِبظٟ ٚعجً اٌؼّٛه ٚأفن موو اٌطو٠مخ اٌزغب١ٔخ. ٚكفً اٌغٍفخ  ثٙب اٌفمٗ ٚإٌؾٛ، ٚٔيي

َ ؽ١ش وبٔذ اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ رٕيي فٟ اٌغيائو، ِٚو 1830صُ ثٍٛؼبكح، ٚوبْ مٌه فٟ ص١ف 

ثزّب١ٍٓ ؽ١ش ش١ـ اٌيا٠ٚخ اٌز١غب١ٔخ اٌؾبط ػٍٟ ِٕٚٙب اٌٝ ٚاكٞ ٍٛف صُ اٌغو٠ل اٌزَٟٛٔ 

فطواثٌٍ ٚثولخ صُ ِصو
2
 . 

ػ٩ٚح ػٍٝ مٌه فمل ؽػ اٌش١ـ هؽٍزٗ اٌٝ ِصو ٚألبَ ثٙب ثٙب ِلح ٚلوأ ثب٤ى٘و ٚأفن        

ا٦عبىاد اٌؼ١ٍّخ ٚأموبه اٌطوق اٌصٛف١خ . وبْ ِزطٍؼب اٌٝ اٌغٛ اٌؼٍّٟ اٌنٞ ٠َل اٌّشوق، 

١ٍ٨ّٚب ِصو فٟ مٌه اٌؼٙل، ؽ١ش وبٔذ اٌؾووخ اٌزغل٠ل٠خ ث١ٓ ِئ٠ل ِٚؼبهض، ٚوبْ رؤص١و 

فؤَب ل٠ٛب ٕ٘بن . ٚوبْ ثؼط ػٍّبء ا٤ى٘و ٠قلِْٛ هوبة اٌٍَطخ  اٌغوة ٚفصٛصب

ٖ إٌٍَٟٛ ٔفَٗ ثجؼط اٌؼٍّبء ٚأً٘ اٌطو٠ك اٌن٠ٓ ٌم١ُٙ فٟ  ّٛ ثبٌزموة ا١ٌُٙ ىٌفٝ، ٚلل ٔ

اٌمب٘وح ٚرصبكق ِؼُٙ، ٚاهرجطٛا ثؼ٩ئك ل٠ٛخ ٌٍَّزمجً 
3
 . 
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ّْ اٌش١ـ إٌٍَٟٛ رؼ         وض ٌٙغُ ِٓ غوف ثؼط ٠ٚمٛي "ك٠جْٛ" ٚ " وٛث٨ٟٛٔ" : ثؤ

ػٍّبء ا٤ى٘و ٚٔىوأُٙ ٢هائٗ ِٚن٘جٗ، ثبػزجبهٖ ِزطوفب ِٚزصّوفب فٟ ك٠ٕٗ ٌٚٙنا ثم١ذ 

 اٌفوٚق ث١ُٕٙ ٚاٌفزٓ . 

٠ٚؼزوف "ه٠ٓ" أْ اٌش١ـ إٌٍَٟٛ هؽً ػٓ ِصو ٠ٚنوو أْ ٍجت هؽ١ٍٗ ِٕٙب ١ٌٌ       

ٌزّٛعٗ اٌٝ ِىخوو٘ب ِٓ اٌّصو١٠ٓ أٚ ػلاء ٌُٙ ٌٚىٕٗ أؽل ألطبة اٌصٛف١خ ٌٗ ثب
1
 . 

ٚثب٦ظبفخ اٌٝ مٌه فمل غبكه إٌٍَٟٛ اٌل٠به اٌّصو٠خ اٌٝ اٌؾغبى ِزؤصوا كائّب ثزٍه        

اٌفىوح اٌزٟ ١ٍطود ػٍٝ أصؾبة اٌوٍب٨د اٌؼظ١ّخ، ٚا٤فىبه اٌَب١ِخ ِٓ كػٛح اٌقٍك اٌٝ 

اٌؾواَ،  اٌؾك، ٚرى٠ٛٓ اِجواغٛه٠خ هٚؽ١خ ٚاٍؼخ ا٤هعبء ٠زٌٛٝ ٘ٛ ىػبِزٙب، ٚؽظ اٌج١ذ

فبعزّغ ٕ٘بٌه ثؤػ١بْ ػٍّبء اٌؾو١ِٓ اٌشو٠ف١ٓ، فىبْ ُِٕٙ اٌش١ـ ١ٍٍّبْ اٌؼغّٟ ؽف١ل أثٟ 

اٌجمبء، ٨ِٛٚٞ ػجل اٌؾف١ع، ٚاٌش١ـ أثٛ ؽفص ثٓ ػجل اٌىو٠ُ اٌؼطبه، ٚش١ـ اٌطو٠مخ 

اٌقع١و٠خ أثٛ اٌؼجبً أؽّل ثٓ ػجل هللا ثٓ اكه٠ٌ اٌفبٍٟ ِئٌٍ اٌٍَطٕخ ا٦كه١َ٠خ ثؼ١َو 

ٚهح ١ٌٍّٓ، فؤفن ػٓ ٘نا اٌطو٠مخ اٌٍِّٛٛخ ثبٌّؾّل٠خ ٟٚ٘ اٌزٟ اشزٙود ثؼل مٌه اٌّغب

" السنوسيت "ثـبٍُ: 
2

 .             

     نشاطو العلمي وأىم مميساتو : 

٠ز١ّي اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػٍٟ إٌٍَٟٛ ثظٙٛهٖ أِبَ ا٤ػ١بْ، فٙٛ كاػ١خ ِٚصٍؼ ك٠ٕٟ         

أٌٍ اٌيٚا٠ب ٚثضٙب فٟ أِبوٓ ِقزٍفخ، ّٚ٘نة إٌّفًٛ ٚهثّب٘ب، ٚٔشو اٌفع١ٍخ  ٚاعزّبػٟ،

ٚؽبهة اٌوم٠ٍخ، اشزٙو أ٠عب ثبٌّٙخ اٌؼب١ٌخ ٚاٌؼي٠ّخ اٌؼظ١ّخ فٟ غٍت اٌؼٍُ ٚرؾص١ٍٗ 

ٚٔشوٖ، ٚاٌوغجخ اٌغبِؾخ فٟ عّغ اٌىزت ٚالزٕبػٙب، فمل موو اٌىزبٟٔ أْ ِٓ ؽوصٗ ػٍٝ 

٠ٕٚزلثُٙ اٌٝ عٙبد ِؼ١ّٕخ ٌغّغ اٌّقطٛغبد شواء أٚ أزَبفبفلِخ اٌؼٍُ، وبْ ٠وًٍ غٍجزٗ 
3

 . 

ٚ٘ٛ شقص١خ ر١ّيد ثبٌطّٛػ ٚا١ٌٙجخ، فمل وبْ ػبٌّب لٛٞ اٌؼٍُ، ٌٗ ٘لف ِؾلك        

ٚٚاظؼ، ٚ٘ٛ أٔٗ ػون اٌؾ١بح اٌل١ٕ٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٌٍؼبٌُ ا٩ٍ٦ِٟ ِٓ اٌّغوة اٌٝ اٌّشوق، ٌُ 

ٌخ عل٠لح، ٨ٚ ظبثطب ٠مَٛ ثبٔم٩ة ػٍٝ ؽبوُ فبٍل، ٠ىٓ إٌٍَٟٛ أ١ِوا ١ٌؼٍٓ ػٓ أشبء كٚ
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ٌٚىٕٗ هعً ك٠ٓ ٚػٍُ ٍؼٝ اٌٝ أْ ٠ئٌٍ ٌٍل٠ٓ ِٕبهح رَّٝ غو٠مخ ٌٍٚؼٍُ ِؼٙلا ٠َّٝ ىا٠ٚخ 

اشزٙو ثب٨ٔعجبغ ٚاٌزٕظ١ُ، وبْ ل١ًٍ اٌى٩َ ثؼ١ل اٌّٙخ، ٨ ٠ظٙو ٌٍٕبً ا٨ ل٩١ٍ، ِزَّىب 

ثبٌىزبة ٚإٌَخ، ِزشلكا ِغ ٔفَٗ ِٚغ إٌبً
1
        . 

 وفاتو : 

رٛفٟ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ ػٍٟ إٌٍَٟٛ هؽّٗ هللا فٟ صج١ؾخ ٠َٛ ا٤هثؼبء رَؼخ ِٓ صفو          

٘ـ 1859٘ـ اٌّٛافك ٌٍَبثغ ِٓ ٍجزّجو  1276
2
 . 

ٚوبْ هؽّٗ هللا فٟ أٚط ػطبئٗ ٚلٛرٗ اٌشقص١خ اٌزٟ ؽبك٘ب ػجل اٌؾٟ اٌىزبٟٔ ثبٌؼجبهح         

ا٦ِبَ اٌؼبهف اٌلاػٟ اٌٝ إٌَخ ٚاٌؼًّ ثٙب، فزُ اٌّؾلص١ٓ ٚإٌَّل٠ٓ، اٌىجو٠ذ  اٌزب١ٌخ: "

ا٤ؽّو ٚاٌّٙبَ اٌغعٕفو، ؽغخ هللا ػٍٝ اٌّزؤفو٠ٓ" 
3

. ٕٚ٘ب ث١ٓ ِلٜ ػظّخ اٌش١ـ ىِٕيٌزٗ  

 اٌؼب١ٌخ اٌزٟ وبْ ٠زصف ثٙب ػٍٝ غواه اٌؼٍّبء ا٢فو٠ٓ.

ف١ٗ اٌش١ـ ػجل اٌوؽ١ُ ثٓ أؽّل ش١ـ اٌيا٠ٚخ كفٓ اٌش١ـ إٌٍَٟٛ ثبٌغغجٛة ، ٚلل ٔظُ        

 ثٕغبىٞ لص١لح هصبء ِٕٙب :

 ِب ثبي ػ١ٕ١ه ٨ ثبٌَٕٛ رىزؾً                 كِؼٙب ٨ ٠ياي ا١ٌَٛ ٠ًّٕٙ 

 وؤّٔب ٍّه ثبٌشٛن أٚوؾٍذ ِٓ              اٌغعب ثشٛاظ وبك ٠شزغً 

 ٘طً رقبٌٙب ِئخ ِن ٨ػ ثبهلٙب فؤفعً         ا٤هض ِٕٙب ص١ت 

 ٚاٌٛعٗ أٍفغ ٚا٤ػعبء ٔبؽٍخ               ٚاٌمٍت فٟ شون ا٤ؽياْ ِقزجً 

 أىم ما قيل في شخصيت السنوسي : 

ٚاٌلػٛح ا١ٌٍَٕٛخ ٘نٖ، ٟ٘ كػٛح رورىي ػٍٝ ِؼوفخ اٌل٠ٓ اٌصؾ١ؼ ثطو٠ك اٌٛػع       

ثبٌّؼوٚف، ٚرٕٙٝ ٚا٦هشبك، ٚاٌزؼجل، ٚاٌزؼبًِ ػٍٝ ظٛء اٌىزبة ٚإٌَّخ اٌصؾ١ؾخ، رؤِو 

ػٓ إٌّىو، ٚرّزبى ػٓ غ١و٘ب ِٓ اٌطوق اٌصٛف١خ ثؤٔٙب رزغٗ اٌٝ ِؾبهثخ ا٦ٔؾواف ٚاٌجلع 
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ٚاٌؼٛكح ٩ٍ٧ٌَ اٌٝ ا١ٌَو، ِغ ِغبٔجخ اٌزظب٘و ثبٌي٘ل ٚاٌقّٛي ٚا٦ٍزغلاء رٍه اٌصفبد اٌزٟ 

ٌزجون وبٔذ غبثغ أغٍت اٌطوق اٌصٛف١خ إٌّزشوح ٠ِٛئن، ِٚؾبهثخ اٌزعوع ١ٌٚ٥ٌبء ٚا

ثمجٛهُ٘
1
    . 

ٚل١ً أ٠عب :" ... ٚاٌٛالغ أْ اٌيٚا٠ب ا١ٌٍَٕٛخ ٟ٘ فٟ آْ ٚاؽل ِواوي صمبف١خ ٚصىٕبد        

ؽوث١خ، ٚهثىبد عبِؼ١خ ِٚلاهً ٍٍف١خ ..."  
2
 . 

ٚمٌه ِٓ ف٩ي ِب للِزٗ ٚر١َو غو٠مٙب فٟ ٔشو اٌؼٍُ ٚاٌٛػٟ اٌضمبفٟ ٚكهًٚ ؽٛي       

بًِ ِؼٙب ٚمٌه ثغوض ِٛاعٙخ اٌؼلٚ اٌفؤَٟ ٚاٌزَّه ثبٌل٠ٓ اٌؾوٚة ٚاٌّؼبهن ٚو١ف١خ اٌزؼ

 ا٩ٍ٦ِٟ. 

ٚػجل اٌوؽّٓ اٌغ٩١ٌٟ ٠وٜ فٟ اٌش١ـ إٌٍَٟٛ أٔٗ صبؽت اٌمٛي اٌفصً ٚمٌه فٟ لٌٛٗ:       

" ... ٨ ه٠ت ٚأْ اٍُ ا٦ِبَ ِؾّل ثٓ  ػٍٟ إٌٍَٟٛ ٘ٛ ِٓ أٌّغ أػ٩َ ا٩ٍ٦َ فٟ اٌزبه٠ـ 

ٌؼوثٟ لبغجخ، ثً ٚفٟ اٌشوق ا٩ٍ٦ِٟ ػبِخ، ٚاٍّٗ ِورجػ ثؾووخ اٌؾل٠ش ٚربه٠ـ اٌّغوة ا

اٌجؼش اٌيا٘و فٟ ؽمً إٌشبغ اٌل٠ٕٟ ٚاٌضمبفٟ ٚا٨عزّبػٟ ٚا١ٌَبٍٟ أ٠عب، فصبؽجٗ ٠ّضً 

ع١ّغ ٘نا وٍٗ رّض٩١ صبكلب، ٚشٙورٗ فٟ ٘نٖ ا١ٌّبك٠ٓ وٍٙب ٨ ٠ىبك ٠زوكك أٚ ٠زٛلف ف١ٙب ثبؽش 

أٚ ِئهؿ أٚ ػبٌُ " 
3
  . 

ٌٚمل اعزّغ فٟ إٌٍَٟٛ ِٓ اٌقصبي اٌىو٠ّخ ِب ٌُ ٔوٖ ارفك ٌىض١و " ِٓ مٚٞ اٌفعً      

ٚإٌجً فٟ ػصوٖ، فٍنٌه هأ٠ٕب أْ ٔطٍغ لبهػخ ربه٠قٕب ٘نا ػٍٝ ِيا٠ب ٘نٖ اٌشقص١خ 

اٌغيائو٠خ
4
 . 

وً ٘نٖ اٌزمبه٠ط وبٔذ ؽٛي ٘نٖ اٌشقص١خ اٌزٟ اثلػذ ٚصٕؼذ اٌزبه٠ـ ِٚبىاٌذ      

 بٍزّواه ثبػزجبه٘ب لبػلح أٍب١ٍخ ٚهو١يح صبثزخ .أفىبه٘ب رزٛاصً ث

وّب ل١ً أٔٗ ٠ؼوف ثبٌىض١و ِٓ اٌىواِبد ففٟ اؽلٜ اٌّجؾٛصبد :" وبْ ٠مٛي ػ١ٍٗ ٠قوق      

 .اٌؾغوح" ٚصوؽذ أفوٜ : ٠مٌْٛٛ ٔبً ثىوٞ وبْ ٠ؾػ ػصب ربػٗ فٟ ٌوض 
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ٍقْٛ ، ٚأظبفذ : وبْ ٠قلَ ٚرٛوٍذ ػٍٝ هللا ١٘ب ٠زفغو ِٕٙب ٌّب  ٠ٚمٛي: ثبٍُ هللا        

هثٟ ٠ٚزّشٝ ثب١ٌٕخ ٠ٚصٍؼ ث١ٓ إٌبً ػٍٝ مان ٠غٛ إٌبً ػٕلٚا " 
1
 . 

 تصوفو:    

  ٠ؼزجو إٌٍَٟٛ ِٓ أػ٩َ ٚهعب٨د اٌزصٛف ٚوبْ ٌياِب ػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ هعً ِضٍٗ أْ         

فصٛصب اما ػٍّٕب أْ ِؼٕٝ اٌزصٛف اٌؾك ٘ٛ اٌي٘ل فٟ اٌل١ٔب ٚاٌؼ١ش  ٠ىْٛ ِزصٛفب،

٣ٌفوح ٚٔىواْ اٌناد ٚاٌزفبٟٔ فٟ فلِخ إٌبً، ٚمان فٟ اٌؾم١مخ ١ِلاْ ثٍغ ف١ٗ إٌٍَٟٛ شؤٔب 

ػظ١ّب فبٌوعبي اٌن٠ٓ ٠عؼْٛ اٌلػٛح اٌٝ هللا ٔصت أػ١ُٕٙ، رْٙٛ ػٕلُ٘ ػظبئُ ِزبػجُٙ 

لُ٘ ٚغب٠برُٙ .  وّب وبْ رصٛفٗ رصٛفب ١ٍٕب، ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِٓ ِٚشزمبرُٙ ِٓ أعً ػظبئُ ِمبص

رصٛه ٍٜٛ فٟ ارجبٖ اٌوٍٛي ٍَِٚىٗ ٚا٨ٍزضبهح ثؾىّزٗ ٚشوػزٗ 
2
 . 

ٌمل وبْ إٌٍَٟٛ صٛف١ب ٚاٌٙب ػبهفب، فمل ٔظو اٌٝ اٌل١ٔب ٔظوح اىكهاء ٚاؽزمبه ٚاٍزٛد        

بْ ػٕلٖ َِزنووا أْ اٌوؽ١ً ػٓ ػٕلٖ آِبٌٙب ثفغبئؼٙب ٌٚنارٙب ٚثآ٨ِٙب ٚصبه وً شٟء ١ٍّ 

اٌل١ٔب ٘ٛ اٌّآي فٟ إٌٙب٠خ
3

  . 

 ٕٚ٘بن لصبئل رلي ػٍٝ رصٛفٗ ٚى٘لٖ فٟ اٌؾ١بح ٌٚؼً أُ٘ ِب ٔظّٗ هؽّٗ هللا :      

 أ٨ أّب اٌل١ٔب ػعبهح أ٠ىخ                  اما أفعو ِٕٙب عبٔت عف عبٔت 

 ب ٨ٚ اٌٍناد ا٨ اٌؼطبئت ٟ٘ اٌلهاِب ا٢ِبي ا٨ فغبئغ               ػ١ٍٕ

 ِٚب ٌنح ا٨ٚ٤ك ٚاٌّبي ٚإٌّٝ             ٌل٠ٕب ٨ٚ ا٤ِٛاي ا٨ اٌّصبػت 

ف٩ رىزؾً ػ١ٕبن ٠ِٛب ثؼجوح              ػٍٝ ما٘ت ِٕٙب فبّٔه ما٘ت 
4
  

 ٚوّب لبي أ٠عب :

 ٘ت أٟٔ ػٍّذ اٌى١ّبء ٍٚٔزٙب             ٚأزم١زٙب ص١فب ٚأزم١زٙب صٕؼب  
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 ٌٚقصذ ر١١َو اٌىٛاوت وٍٙب             ثجؾضٟ ٚرلل١مٟ ٍٚٔذ ثٙب َِؼٝ 

 ٍِٚىذ أِٛاي اٌجو٠ب ثؤٍو٘ب               ٚعبٌذ ث١لٞ ِٓ أصفٙبْ اٌٝ صٕؼب 

 أ١ٌٌ ِص١وٞ ثؼل مٌه وٍٗ               اٌٝ رؾذ ٘نا اٌزوة فٟ ؽبٌخ شٕؼب 

ّٓ ٠ب ف١جخ اٌَّؼٝفمً ٌٍنٞ ٠َّٟ ٠ٚصجؼ ّ٘ٗ              ثغ١و هظٝ اٌوؽ
1

 

ٚلل ث١ٓ فٟ ٘نٖ اٌمصبئل أٔٗ كهً اٌؼٍَٛ أّ٘ٙب اٌى١ّبء ٚأ٠عب اٌىٛاوت ٚثؾش ف١ٙب        

ّْ ِص١وٖ  ٚكلمذ ع١لا ٚعبي ِقزٍف ثمبع اٌؼبٌُ ٠ٚئول أٔٗ هغُ وً ِب رؼٍّٗ ٚػٍّّٗ ا٨ أ

 اٌزواة .

ِخ رم١ٍل٠ب ِٙزّب ثّقزٍف ٌمل وبْ صٛف١ب فٟ ػٍّٗ اٌزٕظ١ّٟ ٚأِب فٟ وزبثبرٗ فٌٍّٕ ف١ٗ ػ٩     

فوٚع اٌؼٍَٛ ا١ِ٩ٍ٦خ 
2
 . 

                                                           
 . 49 ـ 48: ، المصدر نفسه، ص:  1
  . 39: محمود براهم، المرجع السابق، ص:  2
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عرفت منطقة مستغانم عامة وأحوازها خاصة حركة علمٌة كبٌرة على مر العصور،    

أدت إلى ظهور علماء أجالء أفذاد قاموا بتربٌة المجتمع على أحسن األخالق، وتألٌف 

ومألوا الخزائن ورفوف المكتبات كتبا ضخمة ٌشهد علٌها القلوب قبل العقول، كما أودعوا 

التارٌخ، مّست جمٌع النواحً العلمٌة، طبع منها القلٌل، وما ٌنتظر البحث كثٌرا، فقد تناولنا 

شخصٌات علمٌة فذة كانت فً القمة وروعة صنعت مجد بالدها وأنارت المنطقة بعلمها 

 رفٌةنتها المعاوأثارت جداال واسعا حول كتبها وخز

 وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج التً تحتاج إاى دراسة متجددة وهً كاآلتً:     

أن مستغانم إحدى والٌات القطرالجزائري ومنطقة ساحلٌة تطل على البحر األبٌض  -

المتوسط.محاطة بالجبال والسهول الخصبة وكذلك التراتب االجتماعً للمنطقة وما ٌمٌزها 

 عن غٌرها.

–ك اختالفات كثٌرة ومتعددة حول تسمٌة مستغانم فهً تتألف من مشتى :محطة شتوٌة هنا-

 وغانم :مربً األغنام وغٌرها من التسمٌات 

عرفت منطقة مستغانم فً مرحلة ما قبل التأرٌخ كثافة سكانٌة كبٌرة وذلك دلٌل على -

ن.باإلضافة إلى وبصماته وآثاره فً المنطقة الموجودة المتاحف اآلوجوداإلنسان البدائً 

ذلك بقاٌا الحٌوانات المنقرضة وما ٌمٌزها وجود اإلنسان أو ما ٌعرف بالرجل األطلنطً 

 حسب ماأشارت إلٌه الدراسات فً تلك الفترة.

تعرضت المنطقة ألحداث كثٌرة لم تستطع النجاة منها ولكنها واجهت التدخل األجنبً بكل -

بزنطنٌٌن والوندال وذلك بهدف اإلستٌالء علٌها ما دلت لإلصاحة به بداٌة من الرومان وال

بالرغم من ذلك استطاعت شن مختلف الهجومات وحققت انتصارات عظٌمة ٌشهد لها 

 التارٌخ ولعل أهمها معركة المقطع ومعركة مزغران.

)أوالد رٌاح( شهدت هذه المغارة أحداثألٌمة عرفها التارٌخ وذكرى أحداثها  مغارة النقمارٌة-

باعتبارها أبشع جرٌمة ارتكبتها فرنسا فً حق  ة فً أذهان أهالً هذه المنطقةلم تزل حٌ

 الجزائرٌٌن.
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 لقد تصدت المنطقة ألحداث ومعارك كثٌرة واجهتها وقاومتها بكل بسالة وعزٌمة .

تعد مستغانم منارة للعلم والعلماء فقد أنجبت شخصٌات عبقرٌة ال ٌنساها التارٌخ على -

مختلف العصور برزت فً األدب والخضارة وفً مختلف المجاالت وهً كثٌرة ارتأٌنا إلى 

"مدح الرسول  اختٌار عناصر منها فقط بداٌة مع الشٌخ والشاعرسٌدي" لخضر بن خلوف

الم منطقة سٌدي لخضر اشتهر بعلمه وعظمته عبر أجٌال جمع من أع صلى هللا علٌه وسلم

بٌن العلوم الدٌنٌة والشعر من مؤلفاته : دٌوان الشعر ،وقد قرر الشعراء أن ٌجعلوا من ٌطلع 

 قصائده فاتحة الشعر الملحون فً الجزائر.

تً مصطفى بن عبدهللا بن محمد مؤمن الرماهً عالم جلٌل وفقٌه ألف العدٌد من اآلثار ال-

 .تشهد علٌه من أهمها : كفاٌة المدٌد فً شرح عقٌدة التوحٌد

محمد بن قدار الجٌاللً عبد هللا بن حواء التوجٌنً المستغانمً أدٌب ومؤرخ ناظم جمع -

بٌن العلم والعمل وإمام القدوة الهمام تأثر بالكتاب والسنة وله مؤلفات منها:شبكة العقبات 

 عٌان .ستغانم وأحوازها من األبمن حل بم

سٌدي محزوز البحري وهو من أهل العلم والصالح ،حامل لواء كل فن أوجد زمانه -

وسراج أوانه كما ٌقال عنه :"من علما مستغانم وبها تعلم "ومن آثاره شرح على السنوسٌة 

 ،نظم لمتن السنوسٌة .وهو من رجال القرن الثان عشر هجري اشتهر بهذا اللقب البحري.

ر بن المختار الخطابً وهو كذلك من أعالم مستغانم باحث وعارف الشٌخ عبد القاد   

 بالحدٌث ورجاله. ألف كتابه المشهور"الكوكب الثاقب فً أسانٌد الشٌخ أبً طالب".

كما عرفت مستغانم علماء فً اللغة واألدب وتمٌزوا بألحانهم العذبة من خالل ما قدموه    

المستغانمً " : مفتً الدٌار المستغانمٌة منأشعار واعل أهمها الشٌخ "قارة بن مصطفى 

وكانت له ،فأخذ علومه على الشٌوخ الكبار أمثال سٌدي بن عودة والشٌخ المدنً وغٌرهم 

قوة اإلٌمان وشدٌد التأثٌر والتأثر بالكتاب والسنة من أهم مؤلفاته: "قوة األعٌان فً آداب 

 بٌتا.421تالوة القرآن، وهً منظومة فً 
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د بن علً حشالف المستغانمً العالمة الكبٌر،و العالم المنٌر العارف عبدهللا بن محم-

برٌه،قاضً مدٌنة الجلفة من أسرة مشهورة ومحافظة تلقى تعلٌمه داخل الوطن وخارجه 

 . وله مزاٌا عدٌدة منها:ذو أخالق عالٌة ،رجل قوي، عظٌم القدر ورفعة الحباب

ٌعد ابن عمار الجزائري عالمة الجزائر ومحدثها فبالرغم من مكانته األدبٌة والفقهٌة ما -

زالت سٌرته مجهولة بل حتى مؤلفاته ومن أصدقائه عبد الرزاق بن حمادوش وٌقول فً 

صٌغة .وفً الحقٌقة أن ابن عمار أنه من العلماء المتصفٌن الذٌن ال ٌحملون حسًدا وال 

لم ٌكن ولم نوفٌه حقه وٌرجع ذلك إلى عدم االطالع ومعرفة معظم حدٌثنا هذه الشخصٌة 

آثارالتً ال تزال مفقودة حتى اآلن ،فقد كان الشٌخ مثاال لالستقامة والتواضع واألخالق 

الكرٌمة وكان بالفعل موسوعٌا ولكن األدب ظل مٌزته األصٌلة رغم براعته وتقدمه فً 

 الرحلة إلى الحبٌب ".غٌره ومن مؤلفاته :"نحلة اللبٌب بأخبار 

وعالوة على ذلك فقد قدمنا أٌضا شخصٌات فً التصوف والحضارة وتحت شعار    

مستغانم إحدى عوال أهل التصوف ، وكانت البداٌة مع الشٌخ مصطفى بن علٌوة الرجل 

، لٌةذالعالم المتصوف الكبٌر وتعتبر الطرٌقة العلوٌة فرعا من فروع الطرٌقة الدرقاوٌة الشا

تأسٌسا ،استعملت أحدث الوسائل العصرٌة فً  حدث الطرق الصوفٌة عهدا ، وآخرهاومن أ

وإصدار المجالت والصحف وانشاء الزواٌا داخل الوطن  نشر العلم والدٌن وتألٌف الكتب

  وخارجها كل هذا بهدف توعٌة الشعب ومحاربة االحتالل الفرنسً.

تغانم األفذاذ، عالم متصوف أخذ علومه ٌعد الشٌخ قدور بن سلٌمان من علماء منطقة مس     

من علمائنا ورحل خارجها طلبا للعلم وتأثر بشٌوخهم منهم الشٌخ محمد الموسوم كما أسس 

زاوٌة فً المنطقة والذكر والتأمل فهو بذلك إمام أهل العرفان، العارف األكبر والغوث 

 اع كتابه وسنة ورسوله .األشهر كان ٌتمٌز بالعزم والثقة فً التقرب إلى هللا وحده، وإتب

وباإلضافة إلى ذلك ذكر الشٌخ محمد الشارف بن تكوك، هو من رجالت التصوف الكبار    

الزاوٌة " تكوك " ولد مستغانم وتأثر بشٌوخها الجزائر فً القرن التاسع عشر، مؤسس شٌخ 

التكوكٌة أثال الشٌخ محمد بن القندوز، وتمٌز بوفاته وإحتالله بٌن أهله، واشتهرت زاوٌة 
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والمعرفة وبتحفٌظ القرآن الكرٌم، وقد اعتبرت زاوٌته من خصوم االحتالل الفرنسً بالعلم 

 بانتمائها إل الطرٌقة السنوسٌة، دافع الشٌخ والجهاد على أعداد اإلسالم والمسلمٌن .

إعالم اإلسالم فً تارٌخ ن علً السنوسً ٌعتبر من ألمع الشك وأن اسم اإلمام محمد ب    

ائر الحدٌث وتارٌخ المغرب العربً قاطبة، وإّن دراسة حٌاته وحدها لتكفً لتصور الجز

انبثاق حركة الحٌاة الفكرٌة واإلصالح السٌاسً واالجتماعً والدٌنً بالجزائر وفً المجتمع 

اإلسالمً خاصة فً القرن الثالث عشر هجري والتاسع عشر مٌالدي وٌكفٌنا شرفا وقدرا 

                  تغانم الساحلٌة . أنه من أبناء منطقة مس

 ولقد وجدت التجربة الصوفٌة فً الجزائر عامة ومستغانم خاصة أرضا خصبة بها،   

وعرفت الثورة انتشارا واسعا، وسٌطرت على جمٌع نواحً الحٌاة، وأثر ذلك على جوانب 

أساسٌة فً حٌاة اإلنسان والمجتمع الجزائري، وبالتالً تعدد الزواٌا الصوفٌة وسعة 

 انتشارها التً تتبع طرٌقة ما من الطرق .

ش فٌه وتتحرك وفق حاولت هذه الطرق الصوفٌة ان تتعامل مع معطٌات الواقع الذي تعٌ   

المساحات المحددة لها من قبل السلطات الحاكمة لخدمة المجتمع الذي منحها هذه المكانة 

       مدى القرون المتالحقة .والمنزلة الرفٌعة التً عرفتها على 
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 تشكرات 

 إهداء

 المقدمة 

 72إلى  10....من:....................وقفات حول تارٌخ مستغانم ....... :مدخل

 توطئة 

 الموقع الجغرافً للمنطقة  /1

 / أصل تسمٌة مدٌنة مستغانم .2

 مستغانم ما قبل التؤرٌخ . /3

 / مستغانم فً الكتابات التارٌخٌة .4

 / محرقة أوالد رٌاح .5

 / أهم األحداث والمعارك التً واجهتها منطقة مستغانم .6

 / التارٌخ األدبً والحضاري لمستغانم فً القدٌم  7

ل الفصل األ    "علماء مستغانم فً اللغة و االدب" :ول

 : المستغانمًالشٌخ بن قارة مصطفى 

 مولده ــ            

 مسٌرته العلمٌة التعلمٌة  ــ

 شٌوخهــ  

 مإلفاته ــ

 تالمٌذه ــ
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 ممٌزاته العلمٌة ــ 

 وفاتهــ 

 حالته لغٌر العلم و اهم االجازات المتحصل علٌهار ــ

 : الشٌخ القاضً سٌدي علً حشالف

 ــ حٌاته و نسبه          

 ومسٌرته العلمٌة  ــ نشؤته         

 مإلفاته العلمٌة ــ          

 ــ ممٌزاته والثناء علٌه        

 ــ تقرٌر حول تارٌخ مستغانم من خالل كتابات القاضً حشالف        

 ــ اإلٌجازات التً تحصل علٌها        

 ــ المناصب التً توالها الشٌخ سٌدي علً حشالف        

 :ي سٌدي أحمد بن عمار الجزائر

 ــ نسبه وأصله       

 ــ سٌرته العلمٌة       

 ــ محطات حول تآلٌفه وما ٌروٌه       

 ــ ثقافته       

 ــ القصائد التً نظمت على لسانه      

 ــ ممٌزاته       

 ــ مإلفاته       
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 ــ رحلة ابن عمار وطرٌقته األدبٌة       

 الفصل الثانً : علماء مستغانم فً الحضارة والتصوف 

 : الشٌخ أحمد بن مصطفى بن محمد المستغانمً

 ــ مولده      

 ــ نسبه      

 ــ وفاة الشٌخ بن علٌوة      

 ــ مإلفاته      

 ــ الزاوٌة العالوٌة      

 ــ الطرٌقة العالوٌة      

 ــ رحلته      

       دٌوان الشٌخ العالوي ــ قصائد مقتطفة من      

 ــ مقتطفات من الحكم العالوٌة      

         ــ أهداف الطرٌقة العالوٌة      

 ــ األغراض الشعرٌة فً دٌوان الشٌخ العالوي      

 :قدور بن سلٌمان المستغانمً 

 ــ سٌرته الذاتٌة    

 ــ آثاره العلمٌة    

 ــ ما قٌل عن الشٌخ قدور بن سلٌمان المستغانمً    
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 ــ تالمذته    

 ــ رحلته إلى خارج الوطن    

 ــ وفاته    

 ــ رسالة الشٌخ عبد القادر بن قارة مصطفى حول شٌخه   

 :محمد بن عبد هللا بن تكوك 

 ــ نبذة عن حٌاته    

 ــ نسبه    

 ــ مشواره العلمً وتصوفه    

  ــ وفاته   

 ــ زواجه    

 :الشٌخ محمد بن علً السنوسً  

  ـ مولده ـ    

 ــ نسبه     

 ــ مإلفاته     

 ــ شٌوخه     

 ــ الطرٌقة السنوسٌة     

 ــ رحالته     

 ــ نشاطه العلمً وممٌزاته     
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 ــ وفاته    

  ــ أهم ما قٌل فً شخصٌة السنوسً     

 .ــ تصوفه     

 الخاتمة 

 قائمة المصادر والمراجع 

   الفهرس
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