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ُمقدمةُُ
ن احلمد هلل حنمده ، و نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ، ومن إ

، وأشهد من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له  أعمالنا ،سيئات 
 . أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له .وأ شهد أ ن حممداً عبُده و رسولُه

ا ته والمتوتن إال وأنتم ُمسلُمون [ ق تُ قا ُنوا اتُقوا هللاا حا أايها الذين آ ما  ] َيا
لاقا مِ  [ ٍة واخا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكْم الَِّذي خا باثَّ َيا أاي ُّها ا وا ها ا زاْوجا ها ن ْ

انا عالايْ  اما ِإنَّ اَّللَّا كا اءالُونا ِبِه وااألاْرحا اًء واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي ت اتاسا ِنسا ِثرياً وا االً كا ا رِجا ُهما ُكْم ِمن ْ
 [راِقيباً 
ديداً ُيصلح لاُكم أا عما لكم وا ياغفر  [ َيا أ يها الذين آ منوا اتقوا هللا وقولوا قاو الً سا

د فاازا فاوزاً عاظيماً لا  ن يُطع هللا وا راُسولاُه ف اقا  ]ُكم ُذ نُو باُكم وا ما
 : ما بعدأ

منذ كرمها هللا بنعمة اإلسالم وتلونت  -كان للجزائر عرب العصور واألجيالفقد "  
اتريخ جميد حافل، وألعالم رجاهلا وأئمتها وسالطينها وملوكها يف  -ابلصبغة العربية

واإلسالمية أثر بعيد. فهم الذين أسسوا املدن التارخيية ك  احلضارتني العربية
"تيهرت" و"قلعة بين محاد" و" جباية" وغريها من احلواضر واملدن، وأنشأوا اجلوامع 

واملساجد، وأقاموا دور الكتب واخلزائن، فأصبحت على مر الزمان منبعا للعلوم 
ا أفئدة أعالم الفقهاء اإلسالمية والعربية، ومنارا للمعارف واآلداب هوت إليه

واحملدثني واملفسرين واألدابء والكتاب والشعراء واملؤرخني من شىت البلدان املشرقية 
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واملغربية، حىت غدت، يف كثري من عصورها التارخيية من أهم األقطار اإلسالمية، 
ُ.(1) وأوسعها شهرة، وأكثرها عمراان وازدهارا

العظيم سهام اإلونشره سهام علماء اجلزائر يف أتصيل العلم الشرعي إولقد كان 
 آتليفهموذلك من خالل ، يف تسهيل العلوم الشرعية ونشرها  البالغ ثراألله الذي  
، والنحو وغريها ، والتفسري  ، والفقه، ها يف شىت العلوم الشرعية كالعقيدة و اليت ألف

ها علماء أردت أن أعرض بعض املتون العلمية اليت ألف الصغري ويف هذا الكتيب
، وتدريسا ، شرحا  ، بناء هذا البلد ابالهتمام هبذه املتوناجلزائر ترغيبا يف دفع أ

جهود علماء اجلزائر قدميا وحديثا يف ومن جهة أخرى بيان  ، واعتناء هذا من جهة
 .تسهيل العلم وتيسريه ونشره 

أن يؤلوا هذه املتون اهتماما  ؛ وطلبة العلم يف بلدان ، وإين أدعوا أئمة املساجد
فكم  به تعريفا واهتماما املوروث العلمي يعرف وينتشر ابعتناء أهلهفإن واعتناء 

هبما  ابلنسيان أو التغافل أوأمهلوا  يف غياهب التاريخ حيث ضاع من علماء وكتب
 !!!وتوهيناأ !!وهتويناأ !زدراءاإ إما وذلك!! ، تعمد ذلك وهللا املستعان معا أو

إن اجلزائر تزخر بكوكبة من  مدوية صرحيةوإين أقوهلا  ، نسأل هللا السالمة والعافية
لكن أن  حتما وهو واجبهم، ذه األمة هلو ، الذين قدموا هلذا الدين  العلماء

 احلبيبة علماء بلدان مؤلفاتبعض فها هي  ، وألف كال، هذا كال  !!نتجاهل
يف وأسأل هللا تعاىل أن أكون قد شاركت ولو ابلشيء القليل ، خدمة للعلم وأهله 

                                                           

  8( من مقدمة معجم أعالم اجلزائر ص  1) 
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ولكم هذه ، ونسأل هللا اإلخالص والسداد  ، التعريف بعلماء البلد وبرتاثهم
 هذه الكوكبة من تراثنا :األبيات أعطر هبا 

 《 واألشعار األخبار جواهر عن الغُبار نفض 》

 ابلعربي  ابملغرب العلماء عند مشهورة قصيدة من  اجلزائرية املدن ذكروهي نظم يف 
 وقد قال كما  وهي ، تلمسان أديبُ  نعتها كذا  الكالمِ  وُحريِ  ، النِيظاامِ  ُدريِ  من وهي

ون حسن العالمة وهو قسنطييني  عالم  صنعها ا  الفكي ها ن ا  يف رآها الىت البالدِ  ِذْكرا  وضمَّ
 : وأوهلا مراكش إىل قسنطينة من ارحتاله

رِييِ  ُقلْ  أال رِييِ  ابنِ  للسا ييِ  اجلاواادِ  الباْدرِ  أب ☆☆☆ السا  األْرحيِا

 : ومنها

ا را   ِميلةا  ِجْئتُ  فلامَّ ي ْ ارٍ  خا الاْتيِن  ☆☆☆ دا  أاِبيِ  راًشا ِبُكليِ  أاما

مْ  ْوقِ  أُواارا  ☆☆☆ ُوراارٍ  بايِن  ِظبااء أْورات واكا ِهييِ  ابلريِيقِ  الشي  الشَّ

لَّتْ  جباية وجْئتُ  ْرفُ  بوصفها ياِضيقُ  ☆☆☆ بُُدوًرا فاجا  الراِوييِ  حا

اما  اجلازااِئرِ  أْرضِ  وايف  فِ  مباْعُسولِ  ☆☆☆ ق اْلِب  ها ْوثارِييِ   املرااشا  كا

ْوقًا ُذْبتُ  قد مْليااناةا  ويف ْلبِ  العاْطفِ  بِلنيِ  ☆☆☆ شا ِسييِ  والقا  القا

يلا  ناِسيتُ  ت اناسٍ  ويف رْبِي َجا ِضييِ  واْجهٍ  ِذي ِبُكليِ  وامِهْتُ  ☆☆☆ صا  وا

ازِْلتُ  مازونةٍ  ويف بًّا ما ْسناانِ  ☆☆☆ صَّ اِجرِ  بوا احا
 لاْوذاِعييِ  امل
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 رويي  ردف ذي اخلصر بظامي ☆☆☆ رهنا أمسيت قد وهران ويف

 اخللي للقلب الشوق جلنب ☆☆☆ بدورا تلمسان يل وأبدت

 وكتب : بدرالدين موسى عبريز

 م2018أوت  28ه املوافق ل  1439ذو احلجة  18ظهر يوم 
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ُمذهبُاإلمامُُُ》[١ُ] ُعلى ُفيُالعبادات ُاألخضري مختصر
ُ《مالكُُ

املؤلف : عبد الرمحن بن حممد الصغري بن حممد بن عامر الشهري  ●
 م(1575-1512ه  / 983-918ابألخضري)

 التعريف ابملنت :  ●

، هو عبارة عن منت اشتهر ابسم "خمتصر «خمتصر األخضري يف فقه العبادات »   
ي أبو يزيد عبد الرمحن بن سيد» األخضري" نسبة ملؤلفه رمحه هللا الشيخ العالمة 

حممد الصغري بن حممد ابن عامر األخضري البنطيوسي البسكري اجلزائري املالكي 
، تعرض فيه إىل مسائل فقه العبادات «م( 1575-1512ه  / 918-983)

على مذهب اإلمام مالك من: الطهارة وأقسامها، الصالة وفرائضها وشروطها، 
 وختمه بباب السهو. 

ضري خمتصره "، والعلماء مقبلون عليه شروحاته : ومنذ أن ألف "الشيخ األخ ●
 شرحا وتعليقا ونظما، منها :

 نظم خمتصر األخضري    -1

 حل املسائل يف شرح خمتصر األخضري ابلدالئل   -2

 هداية املتعبد السالك شرح منت األخضري    -3
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 الكوكب الزهري نظم خمتصر األخضري  -4

 الفلق البهي على شرح نظم األخضري  - 5 

 لدروس الفقهية للمدارس األهلية على املتون األخضريةا  - 6 

 وأيضا: 

   شرح عبد اللطيف املسبح املسمى"عمدة البيان يف عروض األعيان"

   شرح عبد الكرمي الفكون املسمى"الدرر على املختصر"

   شرح أمحد بن يعقوب وهو شرح لطيف انسخه إبراهيم الزقاق

، نظم ابب السهو، يقع يف مائة وتسعة   شرح الشيخ عبد هللا بن حممد بن آب
 (بيتا مساه"العبقري يف نظم سهو األخضري".159ومخسني)
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ُاألصولُُُ》[٢ُ] ُعلم ُمن ُإلىُالضروري ُالوصول ُ《سلم
وهي نظم لورقات اإلمام اجلويين رمحه هللا وذلك يف تسعة وتسعني بيتا , أبسلوب 

 الشريف .سهل عذب يف متناول كل مبتدئ يف هذا العلم 

م( هو حممد بن 1921ه  / 1339املؤلف : حممد بن عبد الرمحن الديسي ) ●
حممد بن عبدالرمحن الديسي اجلزائري نسبة اىل عني الديس قرب بو سعادة مبدينة 

 املسيلة يف اجلزائر.

ه ، ونشأ وترعرع مبسقط رأسه يتيما فأدخلته والدته الكتياب حىت  1270ولد سنة 
حفظ القرآن الكرمي وأتقن احكامه على القراءات السبع وأخذ شيئا من مبادىء 

العربية مث انتقل إىل زاوية ابن أب داود مبنطقة زواوة فمكث هبا حىت رسخت قدمه 
ازه علماؤها وأذنوا له يف التدريس وقد ذكر يف علوم العربية والفقه والفلك، حىت أج

عنه تلميذه أبو القاسم احلفناوي يف ترَجته أنه كان حيفظ حنو مخسني متنا يف 
مصنفا تويف  23خمتلف الفنون. وأفرده ابلرتَجة بعض اهل العلم. له ما يزيد من 

 ه . رمحه هللا. 1339سنة 

« ملبذول لقراء سلم الوصول النصح ا» وشرحها املؤلف نفسه يف كتاب أمساه :  ●
 وهو شرح ماتع فيه فوائد َجة
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ُفنُالمنطقُُُ》[٣ُ] ُفي ُالمنورق ُ《السلم
هو منت يعترب للمبتدئني يف فن املنطق الصوري نظمه الشيخ عبد الرمحن األخضري، 

وهذا النظم يعترب فيما ذكر غري واحد نظًما لكتاب إيساغوجي، وقد اشتهر هذا 
يا عليه، وكثرت شروحه وأوصى أهل العلم النظم عند أهل العلم فا  ُدرِيس واُحشِي ُشرِيحا وا

 بدراسته وتدريسه.

املؤلف :  الشيخ العالمة أبو يزيد عبد الرمحن بن سيدي حممد الصغري بن حممد  ●
ه  / 983-918ابن عامر األخضري البنطيوسي البسكري اجلزائري املالكي )

 م(1512-1575

 شروحاته : ●

من أشهر شروحه إيضاح املبهم للدمنهوري، وهو شرح ميسر حل العبارة، وقد 
 لكن الغالب أنه ال خيرج عن النظم.يستدرك أحيااًن على املصنف، 

واملصنف نفسه له شرح عليه وهو مطبوع يف كتاب واحد مع ))إيضاح املبهم((، 
 فهذان الشرحان يعتربان من الشروح اليت يسرت هذا النظم.

شرح موسع للبيجوري مساه احلاشية قد َجع كل ما يتعلق يف هذا الفن على هذا 
 ال يصلح للمبتدئ بل كفيل يف هذا الفن النظم، وهو جامع لكل الشروح لكنه

 شرح آخر للملوي على احلاشية للصبان،
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شرح القويسين : وهو شرح ممزوج يعين: أنه أيت شرحه ضمن األبيات، وهذا 
 يستفيد منه طالب العلم وهو ميسر كذلك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

ُمالكُُُ》[٤ُ] ُمذهبُاإلمام ُعلى ُفيُالفقه ُ《اللمع
أب إسحاق إبراهيم بن أب زكرَي حيىي بن حممد بن » للشيخ العالمة الفقيه العدل 

، هومن ُكتب املختصرات الفقهية اليت «ه ( 663موسى التجيب التلمساين )ت
َجعت أبواب الفقه على مذهب مالك بطريقة خمتصرة ومركزة؛ إذ عرض فيه مؤلفه 

مته.زبد  ة ما يف األمهات الفقهية اليت تاقدَّ

سار املؤلف يف عرض مسائل كتابه على النهج الذي سلكه القاضي عبد الوهاب  
« اخلصال الصغري»، وابن الصواف البصري يف كتابه «التلقني»البغدادي يف كتابه 

منها، وغريمها، فابتدأه ابملسائل املتعلقة أبركان اإلسالم اخلمسة وما يندرج حتت كل 
مث تناول بعد ذلك مسائل اجلهاد، فاألميان والنذور ... وهكذا إىل أن ختم كلي 

نه متفريقات تتعليق ببعض اآلداب اإلسالمية.  ذلك بكتاب اجلامع الذي ضمي

املؤلف : هو: حيي بن أب عمران موسى بن عيسى املغيلي املازوين، قاضيها  ●
األئمة كابن مرزوق احلفيد، وقاسم العقباين، وجنب اإلمام العالمة، الفقيه، أخذ عن 

 وبرع

له كتاب يف النوازل امسه: الدرر املكنونة يف نوازل مازونة، استمد منه الونشريسي يف 
املعيار فتاوى علماء املغرب األوسط )اجلزائر(؛ وقد طبع يف اجلزائر قبل سنتني 

 بتحقيق متواضع.

من الكتب املعتمدة يف الفتوى يف املدرسة املالكية، وللعلم كتابه يف النوازل هذا يُعدُّ 
 ولكن لألسف ل يعنت به.
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ناها املعتمد من  مَّ قال حممد الغالوي الشنقيطي يف "بوْطلايِحيَّة" وهي املنظومة اليت ضا
 األقوال والكتب يف هذه املدرسة:

  ي  واعتمدوا ن  وازل اهل  اليل *** وُدرَُّه النَّثي     را كال   آلل   

رارا املكنون    هْ     كذاك ما يُعزى إىل مازون     ْه *** واْهو املس مى الدُّ

، وأيضا نيل االبتهاج، وشجرة 479)راجع اصطالح املذهب عند املالكية، ص
 النور، واألعالم..(

 اهتمام العلماء به :  ●

ل لقد حظي كتاب اللمع ابهتمام كثري من العلماء من خالل االعتماد عليه والنق
ويف حاشيته على « موهب اجلليل»ه ( يف 954منه، كأب عبد هللا احلطاب )ت

حاشيته »ه ( يف 1230رسالة ابن أب زيد القريواين، وحممد بن أمحد الدسوقي )ت
 ، وآخرين.«على الشرح الكبري

 

 

 

 

ُ
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ُاأللق ابُُُ》[٥ُ] ُمن ُلألحاديث ُبما ُالطالب ُ《معلم

 - 000ه  =  899 - 000ين )منظومة يف علم احلديث  البن زكري التلمسا
 م( 1493

املؤلف : هو شيخ اإلسالم اإلمام أبو العباس أمحد بن حممد بن زكري املغراوي  ●
وهم من  )نسبة إىل مغراوة وهي قبيلة عظيمة من زانتة( املانوي )نسبة إىل بين مانو

قبائل زانتة الرببرية( التلمساين)نسبة إىل مدينة تلمسان( املالكي  لقب بشيخ 
[ وتويف 4ه (]827ه  و 820اإلسالم واحلافظ ولد مبدينة تلمسان ما بني عامي )

أبوه وتركه يتيما صغريا فكفلته أمه، وتعلم احلياكة فاستؤجر للعمل بنصف دينار يف 
و، فأعجبه ذكاؤه، فسأله عن ويل أمره فقال أمي، الشهر، فرآه العالمة ابن زاغ

فذهب إليها وتعهد أبن يعطيها يف كل شهر نصف دينار وأن يفقه ولدها ويؤدبه، 
 فرضيت، واستمر إىل أن نبغ واشتهر .

شروحاهتا : شرح منظومة اإلمام أبو احلسن علي بن أمحد احلريشي املتوىف سنة  ●
. و 4/259يثي .انظر خمطوط " األعالم " ه  ، وشرحها حممد املغرب احلد1042

 .201كتاب :" دليل خمطوطات املكتبة الناصرية" ص 
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ُواألحاديثُُُ》[٦ُ] ُمنُاآلياتُالقرآنية ُاإلسالمية العق ائد
ُ《النبويةُُ

اِته، وأبركان اإلميان  خمتصرم مفيدم يف علم االعتقاد املتعلِيق ابهلل وأمسائه وِصفا
 متتابعٍة، وحلقاٍت موصولٍة كان الشيخ عبد احلميد ومسائله، وهو عبارةم عن دروسٍ 

بُن ابديس  *رمحه*هللا*  يعقدها ابجلامع األخضر مبدينِة قسنطينة احملروسة، ويُلقيها 
دية ابلقرآن الكرمي والسنَِّة  على تالميذه بصورٍة متسلسلٍة، ياستِدلُّ هلذه الدروِس العاقا

العقائد اإلسالمية ِمنا »سوًما بعنوان: النبوية الصحيحة؛ فجاء خمتصرُه مفيًدا مو 
 «اآلَيت القرآنية واألحاديث النبوية

املؤلف : علم من أعالم اجلزائر وفخرها عبد احلميد بن حممد املصطفى بن  ●
ول بن احلاج علي النوري بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن  املكي بن حممد كحي

بركات بن عبد الرمحن بن ابديس الصنهاجي. ولد مبدينة قسنطينة عاصمة الشرق 
م على الساعة الرابعة بعد الظهر  1889ديسمرب  4اجلزائري، يوم اجلمعة املوافق ل  

أبريل  16ه  املوافق ل   1359وتويف ليلة الثالاثء الثامن من ربيع األول سنة 
 م يف مسقط رأسه مبدينة قسنطينة  1940

 شرح العقائد اإلسالمية للشيخ فركوس -شروحاته :  ●

 فتح رب الربية بشرح العقائد اإلسالمية للشيخ سامي شعالل اجلزائري  -

 التحفة الكالمية على العقائد اإلسالمية للشيخ عبد احلكيم انصري -
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ُباديسُُُ》[٧ُ] البن ُ《مبادئُاألصول

عبد » رسالة يف علم األصول لإلمام اجملدد، رئيس َجعية العلماء اجلزائريني، الشيخ 
ميالدية( 1940-1889هجرية( املوافقة ل  )1358-1307احلميد بن ابديس )

م (، أحاط فيها الشيخ رمحة 1938ه  / 1356،  أمالها على تالميذته سنة ) «
 هللا عليه على وجازهتا أبهم مطالب هذا العلم ومسائله.

 ، من أربعة أبواب وخامتة نفيسة:«مبادئ األصول البن ابديس » * تتكون رسالة 

  أفعال املكلفني.الباب األول: يف -

 الباب الثاين: يف أحكام هللا تعاىل. -

 الباب الثالث: أدلة األحكام من الكتاب والسنة واإلَجاع والقياس. -

 الباب الرابع: يف القواعد األصولية -

 خامتة يف اإلجتهاد والتقليد واالتباع. -

ل   هجرية( املوافقة1358-1307املؤلف: اإلمام عبد احلميد بن ابديس ) ●
 ميالدية( 1889-1940)

 فتح املأمول شرح مبادئ األصول للشيخ فركوس  -شروحاته :  ●

مث إن الشيخ حممد بن حمفوظ بن املختار فال الشنقيطي قد نظمه متنا ليسهل  -
 حفظه واإلستفادة منه ومساه: "جواهر الدرر يف نظم مبادئ أصول بن ابديس األبر"
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ُالحديثُُُ》[٨ُ] ُمصطلح ُعلم ُفي ُ《إمالء
للعالمة ابن ابديس رمحه هللا وهو إمالء أماله العالمة ابن ابديس على طلبته  

 املبتدئني ابجلامع األخضر بقسنطينة ضمنه أشهر املصطلحات احلديثية 

 املؤلف : عبد احلميد بن ابديس الصنهاجي  ●

لم املصطلح للشيخ حمفوظ نيل املنح بشرح إمالء ابن ابديس يف ع -شروحاته :  ●
 بن عامر

مراتب التأسيس يف شرح إمالء ابن ابديس يف مصطلح احلديث للشيخ أب  -
إبراهيم زواوي امللياين، صدرت عن دار الفرقان، اجلزائر، بتقريظ وتقدمي فضيلة 

 الشيخ أكرم زَيدة .

 

 

 

 

 

 

ُ
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ُالعربيةُُُ》[٩ُ] ُعلم ُفي ُاأللفية ُأوُُ《الدرة

ُمعطيُُُ》 ُابن ُ《ألفية
تُعد أول منظومة تعليمية جزائرية، ضمنها ابن معطي الزواوي البجائي كل األبواب 

بيت، نظمها سنة  1021النحوية وبعض القواعد الصرفية، بلغ عدد أبياهتا 
لفظ األلفية ه ، ول يتجاوز احلادية والثالثني من عمره، وهو أول من أطلق 595

 :1018حني قال يف البيت 

 حنوية أشعارهم املروية ... هذا متام الُدرة األلفية

وألول مرة تنظم يف الشعر العرب أرجوزة على حبرين مها الرجز والسريع، ألن املعتاد 
أن ينظم الشعراء قصائدهم على تفعيالت حبر واحد، وحتسب هذه البن معطي 

التوفيق بني البحرين الرجز والسريع للتقارب الكبري  الذي استطاع بقدراته الفنية
ه ( مقلداً له، 672بينهما يف اإليقاع، فهو رائد يف هذا، وقد جاء ابن مالك )ت

وقد كان هلا أثر واضح يف ألفيته الذي سبق له تدريسها لطالبه وذلك يف كثري من 
و الشطر ويف تراكيبه وألفاظه فكثري ما كان أيخذ من ألفية ابن معطي البيت أ

 أحيان أخرى أيخذ املعىن مث يعيد صياغته أبسلوبه اخلاص...

 ه [628-564املؤلف : ابن معطي الزواوي: ] ●

هو العالمة الفقيه األديب الُلغوي النحوي حييي بن عبد املعطي بن عبد النور 
 الزواوي، نسبة إىل زواوة وهي قبيلة كبرية بظاهر جباية ابملغرب األوسط ]اجلزائر[
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أحد أئمة اللغة والنحو يف عصره، ولد حباضرة جباية ونشأ هبا، مث انتقل إىل دمشق 
الشام واشتغل هناك ابلتدريس، ولقي هبا العالمة الكبري احلافظ ابن عساكر فسمع 

منه، مث رغبَّه امللك الكامل يف االنتقال إىل القاهرة فسافر إليها ودريس هبا األدب 
وعكف على التدريس والتأليف ول يزل على حاله إىل أن العرب يف اجلامع العتيق، 

ه ( ابلقاهرة ودفن 628تويف هبا يف شهر ذي القعدة سنة مثان وعشرين وستمائة )
من الغد على شفري اخلندق بقرب تربة اإلمام الشافعي رضي هللا عنه وقربه هناك 

 تعاىل.ه ( رمحه هللا 564ظاهر معلوم، ومولده سنة أربع وستني ومخسمائة )

 مؤلفاته:

له الدرة األلفية يف علم العربية يف النحو، وهي أشهر مصنفاته وهلا شروح عده،  
منها شرح العالمة عبد العزيز بن َجعة املوصلي، يف جزأين، والفصول يف النحو، 

والعقود والقوانني يف النحو، وهوامش على ابن السراج يف النحو، وشرح على كتاب 
لنحو، ومنظومة يف القراءات السبع، ونظم ألفاظ اجلمهرة البن اجلمل للزجاجي يف ا

دريد يف اللغة، واملثلث يف اللغة، وشرح ألبيات سيبويه نظما، وديوان خطب، 
وديوان شعر، والبديع يف صناعة الشعر، وشرح املقدمة اجلزلية، وهي لشيخه اجلزويل 

أبو موسى بن  وهي مقدمة يف النحو وأصلها حواش على َجل الزجاجي، علقها
ه ، مث أفردها يف كتاب فكانت عسرية املنال ال 608عبد العزيز اجلزويل املتوىف سنة 

يفهمها إال كبار العلماء وقام ابن معط بشرحها، وقد نقل هذا الشرح اإلمام 
السيوطي يف كتابه األشباه والنظائر وكذلك الشيخ َيسني العليمي يف حاشيته على 

 صحاح للجوهري ل يكمله بسبب وفاته.التصريح، ونظم كتاب ال
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 شروحاته :  ●

الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية )ألفية ابن معٍط( للنيلي، حتقيق الدكتور  -
 حممد بن سال العمريي

 نسخة مفهرسة ومنسقة من رفع األخ "املساهم"

بن شرح ألفية ابن معٍط املسمى )حرز الفوائد وقيد األوابد( لبدر الدين حممد  -
ه( من أوله إىل هناية ابب التوابع، 718يعقوب املعروف اببن النحوية املتويف سنة )

 حتقيق ودراسة.

 إعداد: عبد هللا بن فهيد بن عبد هللا البقمي

 املشرف: سليمان بن إبراهيم العايد

 ه 1421كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى مبكة الكرمة، 

 ط هو املتوفر.الرسالة تقع يف جملدان، األول فق

شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز بن َجعة املوصلي، حتقيق ودراسة : د. علي  -
 موسى الشوملي

 -ه ( 779شرح ألفية ابن معط ألب جعفر أمحد بن يوسف بن مالك الرعيين ) -
 السفر األول، حتقيق ودراسة، دكتوراه )جملدان(

 -ه ( 779مالك الرعيين ) شرح ألفية ابن معط ألب جعفر أمحد بن يوسف بن -
 السفر السابع، حتقيق ودراسة، دكتوراه )املوجود اجمللد األول فقط(
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البنُأبُُُ》[١٠ُ] ُاآلجرومية ُ《نظم
بيتا  154ه ( وهي نظم ملنت ابن آجرام يف 1160حملمد بن أب املزمري )ت 

 سلسة وسهلة 

املؤلف : هو أبو عبد هللا سيدي حممد بن أب بن أمحد، ويف رواية بن أمحيد،   ●
بن عثمان، بن أب بكر، املزمري نسبا، التوايت مولدا ودارا، ولد بقرية أوالد احلاج 

التابعة حاليا لبلدية تيمقطن دائرة أولف والية أدرار يف  1ضواحي مدينة أولف
للهجرة، إذ ل يعرف له الرواة اترخيا حمددا العقد األخري من القرن احلادي عشر 

 مليالده.

 آاثره:

أبي كثرية ومتنوعة، تفوق احلد واحلصر، فمنها ما هو مطبوع، ومنها  مؤلفات إبن
 ما هو خمطوط ينتظر اجلهد والعزمية، وسنعرض يف ما يلي عددا من مرياثه العلمي.

 قصيدة يف فك البحور  -

 نظم مقدمة ابن آجروم -

 أرجوزة يف علم العروض ومساها )وائق احللل يف ذكرالقاب الزحاف والعلل( -

 ابب السهو من األخضري ومساه )العبقري(نظم  -

 نظم مقدمة األجرومية ومساه )نزهة احللوم يف نظم نثر ابن آجروم( -
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نظم آخر على األجرومية من البحر الطويل ومساه )كشف الغموم على مقدمة  -
 ابن آجروم(

 أرجوزة يف علم الكالم -

  89أرجوزة يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم تشتمل على  -

 حتلية القرطاس يف الكالم على مسألة اخلماس -

 الذخائر الكنزية يف حل ألفاظ اهلمزية -

 روضة النسرين يف مسائل التمرين. -

 وغري ذلك كثري.....

 وفاته رضي هللا عنه:

» يف ظهر يوم االثنني العاشر من َجادى األخرية سنة ألف ومائة وستني هجرية 
ودفن مبقربة  2ن اب املزمري بتيميمون انطفات جذوة حممد ب« ه  1160ت. 

 سيدي عثمان

فتح رب الربية بشرح نظم األجرومية للشيخ أمحد بن عمر  -شروحاته :  ●
 احلازمي

 

ُ



 
23 

 

ُاإلعرابُُُ》[١١] ُقواعد ُعن ُاإلعراب  《نظم

ُالزواويُُ》أوُُ  《أرجوزة

 وهي نظم لقواعد اإلعراب لإلمام ابن هشام رمحه هللا

وكثرة شروحها ال زالت ل حتقق على أصوهلا، ول يرتجم ترَجة وابلرغم من شهرهتا 
ه  ( 857وافية لناظمها، ولعله إبراهيم بن فائد بن موسى الزواوي النجار )ت 

 وليس زَيان الزواوي الذي ل يعثر له على ترَجة.

 شروحاهتا :  ●

 القبس النحوي يف شرح نظم الزواوي للشيخ احلسني مرادس السباعي  -

 هل العذب احلاوي شرح أرجوزة الزواوي ليحىي السوسي البعقيلي املن -

 القول اجلديد يف شرح الزواوي املفيد لعادل نورمي -

املرشد اآلوي ومعني الناوي لفهم قصيدة الزواوي للعالمة أبو زكرَي حيىي بن حممد  -
 وهو  شرح ليس ابلطويل اململ وال ابلقصري املخل بن أمحد السوسي البعقيلي

 

 

 

ُ
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ُغريبُالقرآنُُُ》[١٢ُ] ُفي ُ《مدخل
بيت للعالمة سيدي حممد بن الطاهر بن  ٤٤٥وهو منظومة يف غريب القرآن يف 

 بلقاسم التليلي القماري.

املؤلف : هو الفقيه العالمة النبيه العال املوسوعي املصنف الشيخ سيدي حممد  ●
هجرية  1328بن الطاهر التليلي وقع ازدَيده رمحه هللا يف شهر ذي احلجة سنة 

م، بقمار من أعمال مدينة وادي  1910املوافق للثامن من شهر ديسمرب عام 
أصوهلا من بلدة فرَينة )قرب سوف، ابجلنوب الشرقي اجلزائري من عائلة تنحدر 

قفصة( جنوب تونس، وما تزال بقاَيها تعرف أبوالد تليل وهلم زاوية كانت تنشر 
العلم مسماة على جده سيدي تليل الذي ينتهي نسبه إىل اخلليفة سيدان عثمان بن 

عفان رضي هللا عنه وكانت لباَيت تونس مصاحل مع الزيبان واجلريد والسيما خنقة 
ووادي سوف واجلد الذي وصل إىل وادي سوف من هذه العائلة سيدي انجي 

الشريفة هو سيدي حممد التليلي الذي استقر يف إحدى قراه وتوىل التعليم والقضاء 
وأجنب أوالدا... مث توىل بعده ابنه قاسم التليلي وظيفة القضاء أيضا وترك عقودا 

صاحبنا، فهو إذن حممد  رمسية وواثئق وتقاييد عن أحوال عصره وتوالت الذرية إىل
بن الطاهر بن بلقاسم بن األخضر بن عمر بن أمحد بن قاسم بن أمحد التليلي من 

 ذرية سيدي تليل رضي هللا عنه املشار إليه آنفا.

 مؤلفاته :

 منظومات يف مسائل قرآنية،الكتاب الوحيد الذي طبع. -
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 جمموعة تشتمل على مسائل يف رسم القران و ضبطه. -

  رسم األلف يف القران الكرمي.رسائل يف -

 التعليقات البيانية على منظومات مسائل قرآنية. -

 قواعد البيان يف الثابت واحملذوف يف القران على رواية ورش. -

 منظومات تربوية للمدارس االبتدائية. -

 سلم الوصول إىل ورقات األصول. -

 مرقندي.نظم منت االستعارات للسا  -

 داء.ديوان الدموع السو  -

 شواهد الكلمات العامية من اللغة العربية الفصحى. -

 بدائع اجلنان واللسان يف غريب األلفاظ و مسائل القرآن. -

 زهرات لغوية من األلفاظ الكتابية لعبد الرمحن اهلمذاين. -

 إحتاف القاري حبياة سيدي خليفة بن حسن القماري. -

 جتريد شعر مقامات احلريري. -

 العامية يف ُسوف. جمموع األمثال -

 معجم الكلمات العامية الدارجة يف الصحراء اجلزائرية. -

 تلخيص كتاب األضداد. -
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 شواهد الكلمات العامية من اللغة العربية الفصحى. -

 قصة الشيخ العجوز. -

 الدموع السوداء ديوان شعر. -

 وفاته :

وعطاءا، رحل عاملنا من دار وبعد هذه احلياة املليئة وحافلة ابجلهد والعلم أخذا 
الفناء وانتقل إىل الرفيق األعلى وذلك يوم األربعاء السابع عشر من رمضان املبارك 

م، مبسقط رأسه 2003ه  املوافق للثاين عشر من شهر نوفمرب عام  1424عام 
"قمار" عن عمر يناهز ثالثة وتسعون عاما وقد حضر جنازته َجع غفري من 

 لعلم وأعيان املنطقة.أصدقاء الشيخ وطلبة ا

 

 

 

 

 

 

ُ
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ُالصدىُُُ》[١٣] ُوبل ُالندى ُقطر ُ《نظم
 للعالمة نعيم بن أمحد النعيمي البسكري القسنطيين وهي منظومة سلسة وماتعة .

 املؤلف :  ●

م  1909 -ه   1327نعيم بن أمحد النعيمي البسكري القسنطيين املولود عام 
مع والية اجللفة. ينتسب إىل ببلدية سيدي خالد غرب والية بسكرة على احلدود 

الَّيت تقطن ب  « أوالد زكري»العربيَّة، الَّيت تنتمي إىل قبيلة « أوالد حركات»عشرية 
 «.أوالد انئل»وهي بطن من بطون « الزيبان الغرب»

دى -آاثره   لني من )« نظم قطر النَّدى وبلي الصَّ ( 478نظم رائق على طريقة األوَّ
 (؛1929بيت، انتهى منه يف )

 مقطوعات شعريَّة وقصائد مبعثرة بني أوراقه ودفاتره؛ -

حماضرات حول املعركة اإلصالحيَّة يف العال اإلسالمي ويف اجلزائر ودروس يف  -
 التَّفسري ألقاها على طبقة كليَّة اآلداب جبامعة قسنطينة؛

مها إىل املؤمترات اإلسالميَّة؛  األحباث الَّيت قدَّ

لة خبطِي يده على هوامش الكتب املطبوعة أو املخطوطة.مقتطفات   وتعليقات مسجَّ

م( يف قسنطينة ودفن هبا وشهد 1973وفاته : وافته املنيَّة رمحة هللا عليه سنة )
ة من النَّاس ال حيصون كثرة.   جنازته أمَّ
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شروحاته : واليزال النظم خمطوطا ، وتشتغل عليه دكتورة عسى أن خيرج لنور  ●
 وعات ويشرحاملطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُ
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ُاألخضريُُُ》[١٤] ُمختصر ُنظم ُ《الكوكبُالزهري
لإلمام حممد ابي بلعال. من بني الذي قاموا بنظم هذا املختصر الشيخ اإلمام 

» ، ومساه: « حممد ابي بلعال» األستاذ واملدرس أبولف والية أدرار اجلزائر : 
 « .الكوكب الزهري نظم خمتصر األخضري 

» السيد أب عبد هللا حممد بن أبي بن حممد بن عثمان التوايت« ولقد قام الشيخ :  
من قبل بنظم جزء من كتاب "خمتصر األخضري" اخلاص بسجود السهو واملسمى: 

، كما ، وجاء هذا النظم ليتم بقية الكتاب « العبقري يف حكم سهو األخضري»
 أخرب بذلك الناظم يف مقدمته ، حيث يقول:

 وكان من قبل اإلمام العامل *** حممد بن آب الشهري الفاضل

 قد نظم السهو بوزن رائق *** قد صاغه يف قالب موافق

 وحيث أنه على السهو اقتصر *** وبقي اجلل يف نثر منحصر

 أردت أن نلحقه ابلركب *** وأن نسري خلفه يف الدرب

املؤلف : هو أبو عبد هللا بن حممد عبد القادر بن حممد بن املختار بن أمحد  ●
م بقرية ساهل التابعة لبلدية أقبلي بدائرة  1930العال القبلوي اجلزائري، ولد عام 

أولف التابعة إدارَيً لوالية أدرار اجلزائرية، كان والده فقيها وإماما ومعلما من مؤلفاته 
ب على األعيان ومنظومة يف حالة الوقت حارب فيها أهل حتفة الولدان فيما جي

 البدع واخلرافات وله عدة قصائد يف مدح النب صلى هللا عليه وسلم .
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 وفاته :

م يف بيته  2009إبريل  18ه  املوافق  1430ربيع الثاين  22تويف عشية السبت 
 رأسه أولف. اتركا طلبة علماء ومؤلفات انفعة، أقيمت جنازته يوم اإلثنني مبسقط

 شروحاته : اإلشراق البدري شرح الكوكب الزهري للمؤلف نفسه ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُ
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ُابنُآجرومُُُ》[١٥] ُمنثور ُنظم ُفي ُالمنظوم ُ《اللؤلؤ
 بيت  ٢٠٢وهو نظم لآلجرومية يف  -رمحه هللا  -للشيخ حممد ابي بلعال 

املؤلف : أبو عبد هللا حممد عبد القادر بن حممد بن املختار بن أمحد العال  ●
 القبلوي اجلزائري )املالكي املذهب( الشهري ابلشيخ ابي

يرجع نسبه إىل قبيلة فالن واليت تضاربت حوهلا األقوال واختلفت فيها اآلراء • 
 شهورة ابليمنواملشهور أن أصوهلا تعود إىل قبيلة محري القبيلة العربية امل

م( يف قرية )ساهل( من بلدية )اقبلي( بدائرة )أولف( بوالية  1930ولد عام )• 
 )آدرار( جبنوب اجلزائر 

ه  كان يف مكتبه مع ضيوف يزودهم  1430ربيع الثاين  22تويف عشية السبت 
ابملعارف والدعاء الصاحل والكتب، مث ملا وعك وهو يف مكتبه أمر أبخذ الضيوف 

وترك أبناء  -رمحه هللا  -الغداء وإكرامهم، ووديعهم ودعا هلم، مث تويف  إىل مكان
 صاحلني، وطلبة علماء، ومؤلفات انفعة

 وأقيمت جنازته يوم اإلثنني مبسقط رأسه أبولف

  شروحاته : كفاية املنهوم شرح اللؤلؤ املنظوم للمؤلف نفسه رمحه هللا ●
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ُمذهبُاإلمامُ》[١٦] ُفي ُالمالك ُالرحيم ُ《مالكُُُُفتح

 بيت يف الفقه املالكي  ٢٥٠٩وهو نظم  يف  -رمحه هللا  -للشيخ حممد ابي بلعال 

املؤلف : أبو عبد هللا حممد عبد القادر بن حممد بن املختار بن أمحد العال  ●
 القبلوي اجلزائري )املالكي املذهب( الشهري ابلشيخ ابي

حوهلا األقوال واختلفت فيها اآلراء يرجع نسبه إىل قبيلة فالن واليت تضاربت • 
 واملشهور أن أصوهلا تعود إىل قبيلة محري القبيلة العربية املشهورة ابليمن

م( يف قرية )ساهل( من بلدية )اقبلي( بدائرة )أولف( بوالية  1930ولد عام )• 
 )آدرار( جبنوب اجلزائر 

يوف يزودهم ه  كان يف مكتبه مع ض 1430ربيع الثاين  22تويف عشية السبت 
ابملعارف والدعاء الصاحل والكتب، مث ملا وعك وهو يف مكتبه أمر أبخذ الضيوف 

وترك أبناء  -رمحه هللا  -إىل مكان الغداء وإكرامهم، ووديعهم ودعا هلم، مث تويف 
 صاحلني، وطلبة علماء، ومؤلفات انفعة

 وأقيمت جنازته يوم اإلثنني مبسقط رأسه أبولف

 ة للسالك على فتح الرحيم املالكشروحاته : املوضح ●

 

 

ُ



 
33 

 

ُاألخضريُُ》[١٧] ُفيُحكمُسهو ُ《العبقري
 ألب عبد هللا حممد بن أبي بن حممد بن عثمان التوايت

العبقري » هذا النظم يف سجود السهو وترقيع الصالة على املذهب املالكي املسمى 
السيد أب عبد هللا حممد بن أبي » ، لصاحبه رمحه هللا « يف حكم سهو األخضري 

، نظمه صاحبه أبسلوب سهل ميسر , قصد منه « بن حممد بن عثمان التوايت 
ا هي أحكامها ، وكيفية ترقيع اإلجابة على َجيع حاالت السهو يف الصالة ، وم

الصالة ابلنسبة لإلمام واملأموم والفذ ، ابإلصافة إىل حاالت املسبوق يف الصالة , 
وذلك أبسلوب بسيط واضح وجلي ، حىت يسهل حفظه وتعلمه والعمل به , دون 
الدخول يف إختالفات الفقهاء و تعدد أقواهلم ، ألنه إعتمد على القول املتفق عليه 

 ملشهور الراجح . و على ا

 شروحاته  :  ●

 . العقد اجلوهري شرح نظم العبقري1

 . املورد العنربي شرح املنظومة املسمات ابلعبقري2

 

 

 

ُ
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ُنخبةُُُ》[١٨] ُنظم ُفي ُ《الرتبة

للعالمة كمال الدين الشمين القسنطيين فقد نظم اإلمام احملدث الفقيه كمال الدين 
 والذى كان مطلعها خنبة الفكر البن حجر وهو اول من نظمها 

 وبعد فاعلم أن خنبة الفكر ** أجلي ما صنيف يف علم األثر

 قد َجعت أنواع هذا العلم ** وقربت قصييه للف    هم

 فاَّللي جيزي من هلا قد صنفا ** أعظم ما جازى به مصنِيفا

ْشطُوِر 
ا

ِز امل ا الرَّجا ذا ثُوِر ** يف ِسْلِك ها ان ْ
ا امل ْرُت ناْظما ُدريِها  فااْخت ا

وقد فرغ من نظمه ليلة الثالاثء رابع شوال سنة أربع عشر ومثامنائة ) 
ه ( أي بعد سنتني اثنتني من أتليف احلافظ ابن حجر للنخبة ، 4/10/814

 هللا اعلمونظمه هذا هو أول نظم على النخبة فيما يظهر و 

 أبيات  205وعدد أبيات النظم •وامسه )الرتبة يف نظم النخبة( 

 طبع هذا النظم بتحقيق: حممد مساعي اجلزائري

 كما شرحها أيضاً الشيخ كمال الدين الشمين يف كتاب أمساه )نتيجة النظر(

املؤلف : هو أبو شامل الكمال حممد بن حممد بن حسن بن علي بن حيىي  ●
ا ُمينِي التميمي الدي من ُُشُنَّة قرب  -بضم املعجمة وامليم وتشديد النون-ري الشُّ

ْنطينة يف اجلزائر، السكندري، مث القاهري، املالكي، والد التقي أمحد النحوي،  ُقسا
تقريبًا، واشتغل ابلعلم يف بلده، ومهر، وختريج يف احلديث ابحلافظ  770ُولد سنة 
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ابن حجر: تقدم يف احلديث وصنف فيه، العراقي وابلبدر الزركشي وغريمها، قال 
ث املكثر املفيد. وقال  وقال الشعر احلسن. ووصفه ابلشيخ اإلمام العال احملدي

املقريزي: وبرع يف الفقه واألصول. وقال: كان من خيار الناس مع قلة ذات اليد 
والعفة. وقال السخاوي: كان كثري الفوائد، حسن اخلط، متقن الضبط، صاحلاً. 

مه وينويه بفضيلته، بل قال: مسعت من  -يعين ابن حجر–كان شيخنا وقال:   يقدي
 فوائده.

، 20، مث مرض آخر سنة 819نزل له ابن حجر عن التدريس ابجلمالية سنة 
وتويف ليلة اخلميس حادي عشر ربيع األول سنة إحدى وعشرين، وصليي عليه 

 ابجلامع األزهر.

ونتيجة النظر شرح خنبة الفكر )طبع من آاثره: الرتبة يف نظم النخبة )طبع(، 
بغية الطالب احلثيث يف معرفة علم مصطلح »مؤخراً(، ونظم متناً مستقالً مساه 

، وشرحه، ونظم خنبة الظرائف للفريوزآابدي، وله جماميع وأجزاء وتقييدات «احلديث
استفاد منها السخاوي والسيوطي وغريمها، وكتب فهرسة ملروَيته، وهي إجازة 

 لقاضي أب سعيد السالوي وولده حممد )طبع(.مطولة ل

 شروحاته : شرحه املؤلف نفسه يف كتاب أمساه " عايل الرتبة يف نظم النخبة " ●

 

 

ُ
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ُالح ثِيثُُُ》[١٩] ُالطّاِلِب ُب غ ي ة 

ُالح ديثُُ ُم ص ط  ل ِح ُِعل ِم ُم ع رِف ِة ُ《في
ُمينِي )ت ث كمال الدين حممد بن حممد بن احلسن الشُّ ( وهي 821للعالمة احملدي

، رمحه هللا  ُمينِي ث الكمال الشُّ أرجوزة لطيفة يف مصطلح احلديث، للعالمة احملدي
تعاىل، اقتصر فيها على ما يتعلق أبقسام أنواع احلديث من جهة الصحة، ومن 

يغة  جهة أقسام السند، وفيه فائدة التنبيه على حكم رواية احلديث الضعيف؛ والصِي
ها يف أبيات قليلة أبسلوب واضح سهل.  اليت يُذكر هبا، ناظاما

 وإن خلت األبيات من خامتة واضحة، أو استقصاء لبقية أنواع علوم احلديث.

املؤلف : هو أبو شامل الكمال حممد بن حممد بن حسن بن علي بن حيىي  ●
ُمينِي  اري الشُّ من ُُشُنَّة قرب  -ضم املعجمة وامليم وتشديد النونب-التميمي الدي

ْنطينة يف اجلزائر، السكندري، مث القاهري، املالكي، والد التقي أمحد النحوي،  ُقسا
تقريبًا، واشتغل ابلعلم يف بلده، ومهر، وختريج يف احلديث ابحلافظ  770ُولد سنة 

احلديث وصنف فيه، العراقي وابلبدر الزركشي وغريمها، قال ابن حجر: تقدم يف 
ث املكثر املفيد. وقال  وقال الشعر احلسن. ووصفه ابلشيخ اإلمام العال احملدي

املقريزي: وبرع يف الفقه واألصول. وقال: كان من خيار الناس مع قلة ذات اليد 
والعفة. وقال السخاوي: كان كثري الفوائد، حسن اخلط، متقن الضبط، صاحلاً. 

مه وينويه بفضيلته، بل قال: مسعت من  -بن حجريعين ا–وقال: كان شيخنا  يقدي
 فوائده.
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، 20، مث مرض آخر سنة 819نزل له ابن حجر عن التدريس ابجلمالية سنة 
وتويف ليلة اخلميس حادي عشر ربيع األول سنة إحدى وعشرين، وصليي عليه 

 ابجلامع األزهر.

خنبة الفكر )طبع من آاثره: الرتبة يف نظم النخبة )طبع(، ونتيجة النظر شرح 
بغية الطالب احلثيث يف معرفة علم مصطلح »مؤخراً(، ونظم متناً مستقالً مساه 

، وشرحه، ونظم خنبة الظرائف للفريوزآابدي، وله جماميع وأجزاء وتقييدات «احلديث
استفاد منها السخاوي والسيوطي وغريمها، وكتب فهرسة ملروَيته، وهي إجازة 

 سالوي وولده حممد )طبع(.مطولة للقاضي أب سعيد ال

 شروحاته : شرحها املؤلف نفسه  ●

 وشرحها عالء الدين بن عبد الكرمي آل سرور

  

 

 

 

 

 

ُ
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ُ《الفرائضُُعلمُُفيُُمنظومةُُالسنيةُُالدرة》[٢٠]
 بن املختار  بن حممد بن القادر عبد حممد هللا عبد أب »والفقيه  اجلليل للشيخ

ه ( 1430املتوىف:  بلعال ) ابي ابلشيخ الشهري املالكي اجلزائري القبلوي العال أمحد
 أدبية بيتًا(, بعبارات 135الفرائض )يف  لعلم واختصاره أسلوبه يف مميز ،هونظم«

 بديعة. تعلميةة وتلميح رفيعة
 التالية: األبواب« الفرائض  علم يف منظومة السنية الدرة» نظم:  ولقدضمي 

 من والواراثت الرجال من الوارثني ابب ، وموانعه وشروطه املرياث أسباب ابب
 التعصيب ابب كل  وقدرمال وأهلها هللا كتاب  يف املقدرة الفروض ،ابب النساء

 ابب ، اإلسقاط حجب يف فصل ، واإلسقاط النقص حجب ابب ، وأقسامه
 ،فصل السبعة األصول ،ابب األكدرية ،ابب اجلد أحوال ،ابب واملالكية احلمارية

 اخلنثى يف ،خامتة املناسخة ابب ، التصحيح يف فصل احلساب، ،ابب العول يف
 واإلقرار. واملفقود واحلمل
أبو عبد هللا حممد عبد القادر بن حممد بن املختار بن أمحد العال املؤلف : ●

 اجلزائري )املالكي املذهب( الشهري ابلشيخ ابي القبلوي

يرجع نسبه إىل قبيلة فالن واليت تضاربت حوهلا األقوال واختلفت فيها اآلراء • 
 واملشهور أن أصوهلا تعود إىل قبيلة محري القبيلة العربية املشهورة ابليمن

والية م( يف قرية )ساهل( من بلدية )اقبلي( بدائرة )أولف( ب 1930ولد عام )• 
 )آدرار( جبنوب اجلزائر 
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ه  كان يف مكتبه مع ضيوف يزودهم  1430ربيع الثاين  22تويف عشية السبت 
ابملعارف والدعاء الصاحل والكتب، مث ملا وعك وهو يف مكتبه أمر أبخذ الضيوف 

وترك أبناء  -رمحه هللا  -إىل مكان الغداء وإكرامهم، ووديعهم ودعا هلم، مث تويف 
 بة علماء، ومؤلفات انفعةصاحلني، وطل

 وأقيمت جنازته يوم اإلثنني مبسقط رأسه أبولف
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ُ《الفنونُُالثالثةُُصدفُُفيُُالمكنونُُالجوهر》[٢١]
ت  / اجلزائري البنطيوسي األخضري حممد بن الصغري حممد بن عبدالرمحن للعالمة

 العلم هذا وأخذمن ؛ بيت ثالمثائة قرابة يف البالغة علم يف نظم وهو ه  983
 مائتني قرابة يف فجاء ، وكذا والردود اخلالف وتركا  األمثلة وتركا  ، العامة القواعد

 بيتا. ومثانني ومثانية

 املؤلف : ●

الشيخ العالمة أبو يزيد عبد الرمحن بن سيدي حممد الصغري بن حممد ابن عامر 
-1512 ه  /983-918األخضري البنطيوسي البسكري اجلزائري املالكي )

 م(1575

 شروحاته :●

 الناظم شرح -1

 املنياوي حاشية , مع الدمنهوري أمحد العالمة شرح -2
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ُ《ةاإلسالميُُالعقيدةُُإيضاحُُفيُُالكالميةُُالجواهر》[٢٢]
 مشتملة رسالة فهذه»: -هللا  رمحه –املؤلف  قال كما  وهي اجلزائري طاهر للعالمة

 طريقى عل ،جعلُتها لألفهام املأخذ قريبة ، الكالم علم يف املهمة املسائل على
 «.للطالب تسهيالً  عباراهتا يف وتساهلتُ  ، واجلواب السؤال

 1852ه  /  1268طاهراجلزائري )   املؤلف : الشيخ●

 1920كانوانلثاين   5ه  /  1338سورَي ( الوفاة  -دمشق 
ومن   سوريمث الطاهر بن صاحل بن أمحد بن موهوب السمعوين اجلزائري، الشيخ

 .يف عصره واألدب ابللغة أكابر العلماء
طاهر اجلزائري ابن الشيخ صاحل بن أمحد السمعوين الوغليسي اجلزائري الدمشقي 

منطقة  فهي قبيلة جزائرية كانت تقيم يف مسعون احلسين، أما نسبته على
عرش  آث وغليس ، وأما نسبته إىل وغليس فهو واد نسبت إليه جباية قرب القبائل

فألهنا كانت وطنه  دمشق ابملنطقة ، أو أن الوادي مساي ابمسهم، وأما نسبته إىل
، وقربه هناك  جبل قاسيون الثاين حيث ولد فيها وعاش وتويف فيها، ودفن يف سفح

وهلذا عرف  علي بن أب طالب بن احلسن وتنسب أسرته إىل تكاد تضيع آاثره.
بعد نفي  اجلزائر ابحلسين. أما والد الشيخ طاهر وهو الشيخ صاحل فقد هاجر من

على إثر توقف ثورته، وكانت هجرة الشيخ  فرنسا إىل عبد القادر اجلزائري األمري
، وعرفت هذه اهلجرة بالد الشام صاحل مع جمموعة من شيوخ اجلزائر وعلمائها إىل

علماء  كان الشيخ صاحل من .م1847/ ه 1263 هبجرة املشايخ وكانت سنة
وعلم امليقات وله رسالة يف هذا العلم، كما أنه  بعلم الفلك فهو فقيه اشتهر اجلزائر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB_%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1263%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1263%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1263%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1847
https://ar.wikipedia.org/wiki/1847
https://ar.wikipedia.org/wiki/1847
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
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يف دمشق ألن  املالكية ليه ابفتاءوقد عهد إ .الرَيضيات و علوم الطبيعة مال إىل
بدمشق بعلمه وفضله  معظم املهاجرين اجلزائريني كانوا على املذهب املالكي.واشتهر

وأخالقه. واشتهر من أبناء أسرته ابنه الشيخ طاهر وابن شقيقه سليم اجلزائري الذي 
كان من كبار ضباط اجليش العثماين والذي انتهت حياته شهيداً من شهداء 

وهو من  ه  1334/م1916/السادس من أَير على يد َجال ابشا السفاح عام
 .مؤسسي اجلمعية القحطانية وَجعية العهد

 مؤلفاته : 

 اجلواهر الكالمية يف العقائد اإلسالمية •
 بديع التلخيص •
 .التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن •
 .توجيه النظر ايل أصول األثر •
 .املنتقي من الذخرية البن بسام •
 "تفسري القرآن احلكيم "خمطوط •
 الفوائد اجلسام يف معرفة خواص األجسام •
 كتاب يف احلساب واملساحة •
 شروحاته : ●

 طاهر للشيخ اإلسالمية العقيدة يف الكالمية اجلواهر شرح مثراته دالئله أركانه إلميانا
 السريوان عزالدين العزيز عبد أتليف اجلزائري

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/1334_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1334_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1334_%D9%87%D9%80
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