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تتبع جيود عمماء المشرق اإلسالمي عمى العقائد الست لإلمام محمد بن يوسف
:الممخص
ّ ينصب البحث في
ّ
كرس ىذا االىتمام الكبير ىيمنة المذىب األشعري بطابعو السنوسي
ّ  إذ، وبقية أعمالو المنيجية والعقدية،السنوسي

.عمى المؤلفات والدروس والمقررات في المعاىد العممية المشرقية

 وخمصنا إلى تأكيد، بغرض كشف اإلفادات والزيادات المعرفية والمنيجية،اعتمدنا المنيج االستقرائي باألصالة
 وتوقفو في حدود مصر والشام،الحضور القوي لممتن السنوسي في المقررات األزىرية االبتدائية واإلعدادية والعالية

 إضافة إلى الجديد المتعمق ببروز حنابمة وماتريدية اشتغموا عميو. إال ما كان من حضور آخر في بالد الماليو،غالبا
 وبما يوضح الريادة،مما يدل عمى القوة والمنيجية في ترتيب الدرس العقدي الذي امتازت بيا المتون السنوسية

.الجزائرية في العموم العقمية

. الماتريدية، الحنابمة، عمماء المشرق، العقائد السنوسية، السنوسي:الكممات المفتاحية
Efforts of the Eastern Scholars in dealing with Sanusi Creeds,- A Bibliographic StudyAbstract: The research focuses on tracking the efforts of scholars in the Islamic East on the six
Creeds of Imam Muhammad Bin Yusuf al-Sanusi and the rest of his methodological and doctrinal
works. This great interest enhanced the dominance of the Ash’ari theology with its Sanusi
character over the literature, lessons and courses of the eastern scientific institutes.
We adopted the inductive approach by origin in order to reveal the testimonies and the
cognitive and methodological benefits. We argue that there is a strong presence of the Sanusi
literature in al-Azhar primary, middle and high courses, all levels included, and its end mostly at
the borders of Egypt and the Levant, except the other presence in Malaya.
In addition to the new related to the emergence the Henbalis and Maturidis who worked on it
which shows the methodology and the strong coherence in the organization that characterizes the
Sanusi courses. It also illustrates the Algerian leadership in the rational sciences.
Keywords: Sanusi Creeds, scholars of the East, Hanbalis, Maturidis.
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بسم اهلل الرحمان الرحيم
المقدمة:
وضبطت قضاياه وأدلتو بانصرام الجدل
استقر الدرس العقدي بعد المائة التاسعة
ّ
وتوضحت مسائموُ ،

الكالمي مع المخالفين ،وتش ّكمت الحدود المذىبية ألىل السنة ،فكان الساري في البالد العربية كميا ىو
مذىب األشعري ،والسائد في بالد ما وراء النير (تركستان) والروم (األناضول) ىو المذىب الماتريدي ،في
حين أوت الحنبمية إلى بعض قرى فمسطين ،وصالحية دمشق ،أما الزيدية فاختصوا باليمن ،والجعفرية
بالفرات األوسط ،وبعض مدن فارس ،واإلباضية بعمان مشرقا ،وجبل نفوسة وميزاب مغربا.
وأسباب انتصار األشعرية وىيمنتيا عمى الدرس العقدي معروفة ،ولكن الذي ييم بحثنا ىو ما تعمق بالضبط
المنيجي والمقالي لمقضايا العقدية ،وىو ما أتقنو شيخ أىل السنة والجماعة في الجزائر اإلمام محمد بن
المتدرجة في بيداغوجيا التعميم ،والتي نالت شيرتيا في الشرح والتحشية والتقرير
يوسف السنوسي في عقائده
ّ
والنظم والدرس ،ومن المعموم أن عمم الكالم المتأخر انطبع بطابعو فسمي العصر السنوسي ،بعدما مضى
ألىل السنة األشاعرة قبمو طبقات المتقدمين ،ثم المحققين ،ثم الموسوعيين.
* إشكالية البحث :تبحث في حضور المتن السنوسي في الدرس العقدي في المشرق اإلسالمي ،من
حيث دوره في التنظير والتأطير واالستجابة لمتحديات الكالمية ،وذلك بطرق االستقراء لممنتج العقدي في
المدارس والمقررات ،وتأكيد الييمنة األشعرية عمى الدرس العقدي.
*منيج البحث :البحث ببميوغرافي يتابع جيود وشروح عمماء المشرق اإلسالمي لألعمال العقدية لإلمام
تتبع وفيات الشارحين ،بغرض كشف اإلفادات والزيادات
السنوسي ،وقد اعتمدنا الطريقة الكرنولوجية في ّ
المعرفية والمنيجية ،أو وفائيا بالحاجات المعرفية المتداولة.

سينصب عمى جيود العمماء
* المجال الزمني والمكاني لمبحث :باعتبار الجيد االستقرائي ،فإن البحث
ّ

المشارقة فقط ،وسيكون اإلطار الزمني ىو القرون [9ه14-ه]

* أىداف البحث :ييدف البحث إلى استقراء الجيود العممية عمى العقائد السنوسىة المختمفة منيجيا
ومعرفيا ،والمتدرجة بيداغوجيا ،ودفع الباحثين إلى مزيد االىتمام بالريادة الجزائرية العممية ،والتي غطت
خمسة قرون كاممة من تأطير العموم العقدية في المغرب وشنقيط ،وبالد اليوسا ،والمشرق اإلسالمي،
وخاصة مصر التي اتخذ األزىر الشريف فييا عقائد السنوسي في صمب مقرراتو الميمة ،مما يدل عمى
القوة والمنيجية في ترتيب الدرس العقدي التي امتازت بيا ىذه العقائد السنوسية.
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*مصادر البحث :المصادر السنوسية ،وكتب التاريخ و الطبقات والتراجم ،واألعمال الفيرسية في
الخزائن ودور المخطوطات ،وبعض ما أُنجز من دراسات حول السنوسي.
* خطة البحث :قسمناه إلى مبحثين رئيسيين ،األول يتضمن جردا لألعمال العقدية لمسنوسي ،والتاني
يتضمن جردا لألعمال المنجزة عمى ىذه األعمال ،وذلك لضرورة الدراسة الببميوغرافية ،وىي كاآلتي:
 -1المبحث األول :المؤلفات العقدية لإلمام السنوسي

1

وقد استوفاىا تمميذه الماللي في مناقبو (الماللي ،2011 ،ص  ،)345كما أن لو مباحث كالمية
مبثوتة في شرح البخاري وفي مصنفات المنطق وفي التفسير والتصوف والردود عمى أبي الحسن الصغير،
ومن أىم اآلثار العقائد الست ،نصرة الفقير في الرد عمى أبي الحسن الصغير ،شرح المرشدة البن تومرت،
شرح المية الجزائري ،شرح جمل الخونجي .كما أغنى السنوسي الدرس الحديثي بمؤلفات المعة أكدت
استمرار الريادة المغربية في العناية بصحيح مسمم في مؤلفو الشيير  ":مكمل إكمال اإلكمال" وفي شرحو
لمبخاري ووصل في شرحو لباب " من استب أر لدينو وعرضو"،كما ترك مختص ار في المنطق ،إضافة إلى
عموم اإلسطرالب والفرائض والمغة والتصوف والتفسير والطب ،وأما المفردة في العقائد فيي:
-1العقيدة الكبرى" عقيدة أىل التوحيد المخرجة من ظممات الجيل وربقة التقميد المرغمة أنف كل مبتدع
عنيد" ،وىي أم العقائد السنوسية األشعرية التي اختصرىا في خمس أخرى ،ولعمو تابع مييع ابن مرزوق
الخطيب الجد الرئيس (781ه) 2في رسالتو " عقيدة أىل التوحيد المخرجة من ظممة التقميد" (زىري
وبوكاري،2011 ،ج  2ص )753
 -2شرح الكبرى ":عمدة أىل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أىل التوحيد"
 -3العقيدة الوسطى.
 -4شرح العقيدة الوسطى.
 -5العقيدة الصغرى ،وتعرف بأم البراىين ،وبالسنوسية.
 -6شرح الصغرى لمسنوسي :ولو عناوين آخر مثل :توحيد أىل العرفان ومعرفة اهلل والرسول بالدليل
والبرىان ،شرح أم البراىين ،شرح السنوسي عمى صغراه ،شرح عمى أم البراىين (باجي ،2011 ،ص.)211
 -7صغرى الصغرى لمسنوسي:عقيدة مختصرة أصغر من الصغرى ،وتسمى بالبنت أيضا ،وقد وضعيا
السنوسي لوالد تمميذه محمد بن عمر الماللي لما استعصت عميو أم البراىين ( زىري ،2012 ،ص.)117
 -8شرح مختصر عمى صغرى الصغرى.
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 -9عقيدة صغرى صغرى الصغرى ( احنانة ،2003 ،ص ، )264وتسمى الحفيدة ،والعقيدة الوجيزة.
-10العقيدة المفيدة لمولدان والنساء المؤمنات وضعفاء الحفظ .وىي العقيدة السادسة غير معروفة كثي ار
(زىري وبوكاري  ،2011ج  2ص  ،)921وىي معتصرة من الحفيدة ذات صيغة تقريرية خالية من
البراىين المنطقية .ونشرىا خالد زىري في ثالث عقائد أشعرية ،واعتبرىا السابعة ،ولكنيا السادسة بعد
الكبرى ،والوسطى والصغرى والبنت والحفيدة ثم ىي ،إال إذا اعتبرنا المقدمات من جممة العقائد.
-11المقدمات المبينة لمعقيدة الصغرى ،المقدمات ،المقدمات في التوحيد (ابن مريم ،1985،ص )246
لخص فيو ضروريات العقيدة األشعرية (حمادي ،2009 ،ص .)12
 -12شرح المقدمات في العقائد:3
ّ

-13شرح المية الجزائري (884ه) :المنيج السديد في شرح كفاية المريد في عمم التوحيد (مرزوقي،
 ،1994ص .)15
 -14شرح عمى منظومة الحوضي (910ه) 4المسماة واسطة السموك (الماللي ،2011 ،ص .)352
 -15شرح المرشدة البن تومرت الميدي ( الماللي ،2011 ،ص  .)365والتي شرحيا أيضا محمد بن
عباد التممساني في" الدرة المشيدة في شرح المرشدة" ( 5ضيف ،2007 ،ص .)15
 -16شرح عمى جواىر العموم لعضد الدين اإليجي (756ه) :قال الماللي" :كتاب عجيب جدا في ذلك
الفن ،إال أنو صعب متعسر جدا عمى األفيام أسأل اهلل تيسره" ( بوقمي ،1985 ،ص )85
 -17شرح األسماء الحسنى (حمادي ،1999 ،ص  :)5قال الماللي" :في نحو عشرين ورقة ،فبعدما يذكر
تفسير كل اسم يذكر حظ العبد من االسم" (الماللي ،2011 ،ص .)351
-18الحقائق في تعريفات مصطمحات عمم الكالم ،أو حقائق التوحيد ( .قندوز ،2011 ،ص )136
 -19رسالة في الرد عمى من أثبت التأثير لألسباب العادية ( .ابن مريم ،1985 ،ص  ،)127قال
الماللي :وعقيدة أخرى فييا دالئل قطعية يرد عمى من أثبت تأثير األسباب العادية ( الماللي ،2011 ،ص
.)351
 -20شرح التسبيح ( قندوز ،2011 ،ص  :)107شرح فيو حديث مسمم ( رقم  ) 597لممعقبات بعد
الصالة ،حيث تكمم كالميا في معان التسبيح والتنزيو ،وحكمة تقديم التسبيح وتوسط الحمد وتأخير التكبير.
 -21شرح التائية في التصوف ( الماللي ،2011 ،ص  :)365قصيدة في التصوف شرحيا شرحا كالميا
أوليا:

رأيت ربي بعين قمبي*** فقمت ال شك أنك أنت أنت
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 -22تأويل مشكالت البخاري ( الماللي ،2011 ،ص  )360عرض فيو لممتشابو الوارد في أحاديث
البخاري.
 -23تقييد في بيان وزن األعمال ( قندوز ،2011 ،ص  :)83في الرد عمى المعتزلة في الميزان
واألعراض.
 -24تقييد في مراعاة الصالح واألصمح ( زىري وبوكاري ،2011 ،ج  1ص  :)277أبطل فيو القول
بوجوب األصمح.
 -25تقييد في معرفة حدوث العالم ( زىري وبوكاري2011 ،ج  1ص  :) 281في استحالة حوادث ال أول
ليا.
 -2المبحث الثاني :شروح المشارقة عمى مؤلفات اإلمام السنوسي العقيدية.
قمة من الشروح كانت عمى العقيدة الكبرى ،وأما شروح الوسطى ففي حكم النادر جدا ،وج ّل من
اشتغل عمييا ىم التونسيون ،إذ كانت من مقررات الجامع األعظم بالزيتونة ،في حين حازت أم البراىين
قصب السبق ،حيث كانت من مقررات التدريس االبتدائي في المعاىد األزىرية.
 :1-2الشروح والحواشي عمى العقيدة الكبرى .
أ-العقيدددددة الكبددددرى" :عقي دددة أى ددل التوحي ددد المخرج ددة م ددن ظمم ددات الجي ددل وربق ددة التقمي ددد المرغم ددة أن ددف ك ددل
مبتدع عنيد"  ،ولم نقف عمى شرح مباشر ليا ،وانما عمى شرحيا التالي.
ب -شرح الكبرى المسمى :عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد"
* العكاري رمضان بن عبد الحق الحنفي الدمشقي[1056ه1646 -م]:لو" حاشية عمى شرح السنوسي
لمكبرى"( .6القاسمي ،2006 ،ص )112
* المقدسي أحمد بن أحمد بن محمد بن عوض الحنبمي [1182ه" :]1768-الروض األنيسي عمى كبرى
السنوسي" .7وىو من شروح الحنابمة المميزة عمييا.
* العدوي محمد بن عبادة بري المالكي [1193ه :]1779-تقريرات عمى حاشية العدوي عمى شرح
السنوسي عمى الكبرى ( .مخموف ،د ت ،ص )324
* الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة المصري المالكي [1230ه1850-م] " 8حاشية عمى الكبري،
( مخموف ،د ت ،ص .)362

100

جهود المشارقة في العناية بالعقائد السنوسية ،دراسة ببليوغرافية
* عميش محمد بن أحمد المصري المالكي [1299ه1882 -م]  :ىداية المريد لعقيدة أىل التوحيد وشرحيا
عمدة أىل التوفيق والتسديد (.9مخموف ،د ت ،ص .)385
* الحامدي إسماعيل بن موسى المالكي المصري [1316ه1898-م] :10حاشية عمى شرح السنوسية
الكبرى ( ،مخموف ،د ت ،ص )409
شراحيا جزائريون وتونسيون ،وقمّت
 -3العقيدة الوسطى وشرحها :لم نقف الساعة عمى شرح ليا ،وج ّل ّ

شروحيا عند عمماء المغرب األقصى ،11وكذا المشارقة ،ولكنيا ُوجدت في إجازات وبرامج بعض العمماء.
 -4الشروح والحواشي عمى أم البراهين وشرحها.
وىي المتن الذي حاز عمى أكثر الشروح والحواشي عمى شرح السنوسي ليا أو شرح غيره ،وكثرت
أنظاميا ،والتقارير والتقاييد التي أنجزت حول حواشييا ،وسبب ذلك أنيا كانت من المقررات الرئيسة في
األزىر وغيره ،بل وجدناىا تُترجم إلى المغات المالوية والتيالندية ،ومن شروحيا وحواشييا ما يأتي:
* المواىبي أبو الطيب برىان الدين إبراىيم بن محمود ،قاىري المولد والوفاة908[ ،ه :]1502-شرح
الرسالة السنوسية في أصول الدين ( .12ابن العماد ،د ت ،ج  8ص )36
* الشاذلي محمد أبو الحسن عمي بن ناصر الدين محمد المنوفي المالكي [939ه1532-م]
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لو"

مختصر شرح عقيدة السنوسي" ( التنبكتي ،2000 ،ص )344
*القسطالني أبو السعود بن عمي الزين المكي المالكي [1033ه:]1624-الفتح المبين في شرح أم
البراىين ( .14البغدادي ،د ت ،ج  2ص )242
* الغنيمي األنصاري شياب الدين أحمد بن محمد الحنفي [ 1044ه1634-م] :بيجة الناظرين في
محاسن أم البراىين ،15وعمييا حاشية لمؤلف مجيول ( كحالة ،1993 ،ج  1ص .)281
* ابن عالن المكي محمد عمي بن محمد البكري الشافعي [1057ه1647-م] لو :العقد الثمين في نظم أم
البراىين ( البغدادي ،د ت ،ج  2ص )283
* النماوي حسين بن محمد المالكي المصري تمميذ األجيوري[ 1060ه1650-م] :الحواشي البيية عمى
شرح اليدىدي لمسنوسية ( .16البغدادي ،د ت ،ج  1ص )422
*العميمي ياسين بن زين الدين الحمصي الشافعي[1061ه1651-م] :حاشية عمى
السنوسي ( .17زىري وبوكاري ،2011 ،ج  1ص .)377
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* الجمازي محمد بن موسى الحسيني المالكي المدني المتوفى بمصر (1065ه1655-م] :الحجة في
نظم أم البراىين في مائتين وعشرين بيتا ( ،18المحبي ،1284 ،ج  4ص .)235
* المصري محمد بن محمد [1655-1066م]  :بغية الطالبين لما تضمنتو أم البراىين ( .19القاسمي،
 ،2006ص .)111
* الرحماني داوود بن سميمان بن عموان المصري الشافعي [1078ه1667-م] :التحفة السندسية لمن
يشتغل بشرح السنوسية( .20الزركمي ،1980 ،ج  2ص )332
* البيوتي الحنبمي محمد بن أحمد الخموتي المصري [1088ه1687-م] :الحجة في نظم أم البراىين

21

( كحالة ،1993 ،ج 3ص )38
* البمقطري موسى بن محمد بن بركات السكندري (حي 1091ه1680 -م] :الفتح المبين لشرح السنوسية
أم البراىين

22

( البغدادي ،د ت ،ج  2ص )481

* الخراشي محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل المالكي المصري [1101ه1690 -م] :23الفرائد السنية في شرح
المقدمة السنوسية في التوحيد( الحضيكي ،2006 ،ج  2ص )322
وقد أىداه لممولى إسماعيل العموي ممك المغرب ،فأجابو السمطان ":بمغتنا نحمتكم األثيرة ومنحتكم التي ىي
أنفع مكتسب وأمتو ذخيرة ،وىي شرحكم األبيى لمعقيدة الصغرى التي ىي أجل العقائد ،وتحميتكم جيدىا من
غرر المباحث بما ىو أجمل من درر القالئد فوقع ذلك منا موقع االغتباط"

24

* المجدولي عمي بن محمد المالكي (1106ه1694-م] :الفيوضات الربانية بشرح السنوسية.25
* مغمباي أحمد بن أبي المغيث الحنفي ( 1134ه :]1722-نظم وشرح عقيدة السنوسي الصغرى.26
( المرادي ،1988 ،ج 1ص )81
* الكوراني إلياس بن إبراىيم الكردي الشافعي الدمشقي [1138ه :]1726-حاشية عمى شرح السنوسية
لمقيرواني ( .27البغدادي ،د ت ،ج  1ص )226
* النابمسي عبد الغني بن إسماعيل الحنفي [1143ه1731-م] :المطائف اإلنسية عمى نظم العقيدة
السنوسية ( .28كحالة ،1993 ،ج  2ص )176
* الرومي عبد اهلل بن عبد الرحمان الجموتي (1164ه1751-م] :النبذة اليسيرة عمى حاشية القيرواني
لشرح السنوسية ( .29البغدادي ،د ت ،ج  1ص )481
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* العمروسي عمي بن خضر المالكي [1173ه1759-م] :حاشية عمى شرح السنوسي عمى الصغرى
(كحالة ،1993 ،ج  2ص )483
* الدمياطي محمد بن عيسى الخموتي الشافعي [1178ه1764-م] :حاشية عمى السنوسية ( .الجبرتي ،د
ت ،ج  1ص )165

30

* السحيمي أحمد بن محمد بن عمي القمعاوي األزىري الشافعي [1178ه1765-م] :31المقتدي بشرح
شرح أم البراىين لميدىدي ( البغدادي ،د ت ،ح  2ص )177
* المموي أحمد بن عبد الفتاح المجيري الشافعي األزىري [1181ه1767-م] :حاشية عمى شرح القيرواني
لمسنوسية .32كما لو حاشية عمى السكتاني عمى الصغرى ( .الكتاني ،1982 ،ج  1ص )421
* البراوي عيسى بن أحمد الزبيري األزىري [1182ه1768-م] :33البيجة السنية عمى متن السنوسية.
( الكتاني ،1982 ،ج  1ص )233
* الجوىري أحمد بن الحسين الكريمي الخالدي الشافعي األزىري [1182ه1768-م] :ىداية الراشدين
والمسترشدين لحل شرح السنوسي عمى أم البراىين ( كحالة ،1993 ،ج  1ص )116
* الشويكي عبد الحميم بن عبد اهلل النابمسي الشافعي1185 [،ه1771-م] :شرح عمى السنوسية ،34وىو
صاحب رد عمى العاممي اإلمامي (.المرادي،1988 ،ج  2ص )245
* الصعيدي عمي بن أحمد العدوي [1189ه1775-م] :تقريرات عمى شرح السنوسية ،وحاشية عمى شرح
اليدىدي لمسنوسية( .35كحالة ،1993 ،ج  2ص .)402
*الشبيني عمي األزىري [حي 1189ه1775-م] :شرح السنوسية ( كحالة ،1993 ،ج  2ص .)540
* العدوي محمد بن عبادة بن بري المالكي [1193ه1779 -م] :حاشية عمى شرح اليدىدي عمى أم
البراىين ( .36مخموف ،د ت ،ص.)342
* األكراشي سميمان بن طو الحريثي الشافعي الحسيني [1199ه1785-م] :شرح ديباجة أم البراىين.37
( البغدادي ،د ت ،ج  1ص .)404
السنية عمى شرح السنوسية.
* الشرنقاشي عمي بن محمد الخطيب الشافعي [1200ه1786-م] :اليواقيت
ّ

(كحالة ،1993 ،ج  2ص )507

* الدردير أبو البركات أحمد بن محمد المالكي [1201ه1786-م] :حاشية عمى اليدىدي عمى السنوسية.
( األزىري ،1908 ،ج  1ص )56
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* العقاد محمد شاكر بن عمي المالكي الفيومي [1202ه1788-م] :تقريرات العقاد عمى شرح السنوسي ألم
البراىين( .كحالة ،1993 ،ج  3ص .)340
*الجمل سميمان بن عمر الشافعي [1204ه1790-م] :شرح عقيدة أىل التوحيد (.38زىري وبوكاري،
 ،2011ج  2ص )884
* الجمل سميمان بن عمر العجيمي الشافعي [1204ه :]1790 -تعميق عمى شرح السنوسي عمى أم
البراىين ( الكتاني ،1982 ،ج .)219 1
* البيمي أحمد بن موسى أبو العباس العدوي المالكي [1213ه1798-م] :تقرير عمى شرح اليدىدي عمى
السنوسية (األزىري ،1908 ،ج  1ص .)98
* العقباوي مصطفى بن أحمد المالكي المصري [1221ه1806-م] :حاشية عمى شرح اليدىدي عمى أم
البراىين( .39كحالة ،1993 ،ج  3ص )856
*الشرقاوي عبد اهلل بن حجازي الشافعي الخموتي [1227ه1812-م] :حاشية عمى شرح اليدىدي عمى أم
البراىين ( .40الكتاني ،1982 ،ج  2ص .)399
* ابن عرفة الدسوقي محمد بن أحمد1230[ :ه1815-م] حاشية عمى شرح العقيدة الصغرى.41
( مخموف ،د ت ،ص )362
* األمير محمد بن محمد السنباوي المالكي المصري [1232ىد1817 -م]:شرح نظم السنوسية ( .42كحالة،
 ،1993ج  3ص )628
* العطار حسن شيخ األزىر [1250ه1834-م] :43حاشية عمى شرح الدسوقي ألم البراىين ( .البغدادي،
د ت ،ج  1ص .)301
* العطار حسن شيخ األزىر [1250ه1834-م] :حاشية عمى شرح الشرقاوي عمى شرح اليدىدي

44

( األلوسدي1327،ه ،ص )142
* الصمعاوي أحمد بن عمر بن أحمد [حي بعد 1251ه :]1835-شرح عمى الصغرى.
* العدوي أحمد بن صالح السباعي المالكي [1266ه1850-م] :حاشية عمى السنوسية ( .45مخموف ،د
ت ،ص.)383
* الباجوري إبراىيم بن محمد الشافعي [1277ه1860-م] حاشية عمى الصغرى ( .46كحالة ،1993 ،ج
 1ص .)57
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* األجيوري أحمد بن أحمد الضرير [1293ه1876-م] حاشية عمى السنوسية ( .47سركيس ،1928 ،ج
 2ص  ،) 508وفيو أنيا تقرير عمى حاشية الباجوري.
*عميش محمد بن أحمد المصري المالكي [1299ه1882 -م] :48القول السديد في شرح عقيدة أىل
التوحيد ( .مخموف ،د ت ،ص )385
* الدسوقي إبراىيم بن عبد الغفار [1301ه1883-م] :حاشية عمى شرح أم البراىين ( .49سركيس،
 ،1928ج  1ص )875
* القاوجقي أبو المحاسن محمد بن خميل الطرابمسي الشامي الحنفي [1305ه1888 -م] :شرح عقائد
السنوسي

50

( الكتاني ،1982 ،ج  1ص .)69

* األنبابي محمد شمس الدين شيخ األزىر [1313ه1896-م] :تقرير عمى حاشية الباجوري ( كحالة،
 ،1993ج  1ص )638
*الجاوي أبو المعطي محمد نووي بن عمر النووي دفين مكة [1316ه1898-م] :ذريعة اليقين عمى أم
البراىين

51

( البغدادي ،د ت ،ج  2ص .)394

* السكري الركابي عبد اهلل بن درويش الحنفي الدمشقي (1329ه :52]1911-شرح السنوسية ( .الزركمي،
 ،1982ج  4ص )85
* النابمسي محمد منيب بن ىاشم الجعفري [1343ه :]1924-نظم متن السنوسية ( دخان ،2011 ،ص
.)160
* الحسني محمد بدر الدين محمد بن يوسف البيباني المراكشي محدث الشام [1354ه1935-م] :البدور
الجمية في شرح نظم السنوسية ( .53كحالة ،1993 ،ج 3ص .)790
وأما المؤلفون الذين لم نقف ليم عمى تراجم منضبطة فكثيرون ومنيم:
* شرح اليدىدي محمد بن منصور  :شرح عمى أم البراىين( األلوسي1327 ،ه ،ج 1ص  .)142وعميو
شروح وحواش كثيرة ،إذ كان من المقررات الرئيسة في األزىر.
* البرلسي عبد المعطي بن إبراىيم المالكي [1180ه :]1766-شرح أم البراىين.
* األنصاري أحمد بن عيسى :تيذيب شرح السنوسية.54
* الياشمي محمد :العقائد الدرية شرح متن السنوسية (مقرر المعاىد اإلعدادية األزىرية).55
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* الشاذلي أحمد عرفة المالكي :لو" إعانة الماجدين في تصحيح الدين بأم البراىين" ،وىو شرح مختصر
لشرح أكبر مشتمل عمى كثرة البحث والتحقيق والنظر في الكالم بالجمع والفرق مع نياية التدقيق ،فكان
غزير الفائدة لكنو خفي المقاصد" ( زىري وبوكاري ،2011 ،ج  1ص .)79
*المسممي حسين بن السيد :شرح عقيدة السنوسي ،وىو مخطوط بالوطنية الجزائرية ( ( ،)645باجي،
 ،2011ص )202
* السمباوي محمد زين الدين بن محمد بدوي " :سراج اليدى في عقيدة أىل التقوى" وىي شرح وترجمة ألم
البراىين بالمغة الجاوية (أندونسيا) ،وقد طبعت بفطاني بتيالندا.
* الفممباني محمد أزىري بن عبد اهلل ":56عطية الرحمان في قواعد أىل اإليمان" وىي تعميق عمى حاشية
الباجوري عمى صغرى السنوسي بالمغة الجاوية.
* الفطاني أوليو عبد القادر بن عبد الرحمان" :رسالة متن عقيدة السنوسية" بالمغة المالوية ( ،زىري،
 ،2014ج  1ص .)295
-5األعمال المنجزة عمى العقائد الموجزة:
 :1-5صغرى الصغرى لمسنوسي(.عقيدة مختصرة أصغر من الصغرى) وتسمى البنت.
* البيمي أحمد بن موسى أبو العباس العدوي المالكي [1213ه1798-م] :حاشية عمى صغرى الصغرى
عمى السنوسية ( ،األزىري ،1908 ،ج  1ص )98
* العقمي محمود بن بيواشي :المنة الكبرى بشرح صغرى الصغرى (موقع مخطوطات وكتب عربية
واسالمية ،مخطوطات العقيدة وعمم الكالم) .وىو مخطوط باألزىرية ( 7952توحيد).
 :2-5شرح مختصر عمى صغرى الصغرى :لم نقف ليا عمى شرح عند المشارقة فيما رأيناه اآلن ،وربما لم
تشتير عندىم ،أو لم تصميم ،فيي نادرة التحشية حتى عند المغاربة.
 :3-5الحفيدة :صغرى صغرى الصغرى.
* القميني عبد الباقي المالكي شيخ األزىر الرابع [1719-1132م] :شرح الحفيدة (موقع مخطوطات وكتب
عربية واسالمية ،مخطوطات العقيدة وعمم الكالم).
* أبي عذبة حسن بن عبد المحسن [حي 1172ه1759-م] :المطالع السعيدة عمى متن الحفيدة.57
( البغدادي ،د ت ،ج  1ص )159
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* السجاعي أحمد بن أحمد البدرواي األزىري الشافعي المصري [1197ه1783-م] :الدرة الفريدة بشرح
العقيدة المسماة بالحفيدة ،موجودة في فيرس المكتبة األزىرية ،ج  3ص  ( .191دخان ،2011 ،ص
.)156
* المموي أحمد بن عبد الفتاح المجيري الشافعي األزىري [1181ه1767-م] :الدرة الفريدة عمى الحفيدة.58
( المرادي ،1988 ،ج  1ص .)116
 :4-5العقيدة المفيدة لمولدان والنساء المؤمنات :لم نقف عمى شرح ليا فيما فحصناه اآلن.
 -6األعمال المنجزة حول كتب الحدود والتعاريف.
 :1-6المقدمات المبينة لعقيدة الصغرى ،المقدمات ،المقدمات في التوحيد.
* الخرشي أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل المالكي [1101ه1690-م] :الفرائد السنية في شرح المقدمة
السنوسية ( .59البغدادي ،د ت ،ج  2ص .)182
* النابمسي عبد الغني بن إسماعيل الحنفي [1143ه1731-م] :األنوار اإلليية شرح المقدمة
السنوسية (.60المرادي ،1988 ،ج  3ص )30
*البباي عمي بن حسن الحنفي [حي 1178ه1765-م] :المعاني السنية عمى شرح المقدمة السنوسية

61

( البغدادي ،د ت ،ج  1ص )590
* الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة المالكي[1230ه :]1815-حاشية عمى مقدمات أم
البراىين (.62مخموف ،د ت ،ص )362
* الخطيب أبو الخير محمد رحمة اهلل [حي 1288ه1871-م] :األلفاظ السنية في شرح المقدمة السنوسية.
( كحالة ،1993 ،ج  3ص .)291
* مؤلف مجيول :حاشية عمى شرح المقدمات ( .زىري وبوكاري ،2011 ،ج  1ص )389
 :2-6رسالة الحقائق :لم نقف لو عمى شرح فيما اجتيدنا فيو لحد الساعة.
الخاتمة والنتائج:
وتتبع المنجزات العممية لعمماء المشرق اإلسالمي عمى العقائد
اقتصر البحث عمى استقصاء ّ

السنوسية ،وقد ُسبق ببحثين حول أعمال الجزائريين ثم المغاربة عمى ذات المتون السنوسية ،وىو قاصر عن

ال وفاء بكل المنتج العممي حول السنوسيات ،ألن كثي ار من الشروح والحواشي والتقريرات والمنظومات في
عداد المخطوط أو المفقود ،مما يؤكد الضرورة المستعجمة إلنشاء مراكز أو فيارس أو منصات بحثية
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خاصة بالمؤلفات العقدية بغية رصد التحوالت العممية واالستجابات المعرفية في القضايا العقدية ،مع
استصحاب التداخل والتكامل المعرفي مع حقول الفقو والتصوف والنوازل في ىذا العمل ،وسيتبع ببحث
آخر عن الحضور السنوسي في إفريقيا الغربية وبالد اليوسا والفالن والسودان بغاية بيان السبق الجزائري
والريادة العممية لمحواضر الجزائرية في التنظير والتأطير لمدرس العقدي اإلسالمي.
والذي يبدو كفاحا أن الدرس العقدي اإلسالمي في صيغتو المدرسية األشعرية قد استقر وانتشر في
الحواضر والمدارس العممية والصوفية ،واصطبغ منذ القرن التاسع بالصبغة السنوسية التي اعتصرت
الخالصات المنياجية لألشاعرة المحقيقين ،أي طبقة الجويني والغزالي والرازي ،وانتقمت بيا من الجانب
الحجاجي الجدلي مع المخالفين الى الجانب التقريري ،وىو ما نبو إليو ابن خمون عندما أرخ لتطور عمم
الكالم ،وأنو أدى أغراضو األولى في نقض المقاالت المخالفة ،فقال وىو المؤرخ الحاذق لمعموم في نيايات
فإنما ىو في الطّريقة القديمة لممتكمّمين وأصميا
السمف بعقائد عمم الكالم ّ
أما محاذاة طريقة ّ
القرن الثامن ":و ّ

الي واإلمام ابن
كتاب اإلرشاد وما حذا حذوه .ومن أراد إدخال ّ
الرّد عمى الفالسفة في عقائده فعميو بكتب الغز ّ
فإنيا وان وقع فييا مخالفة لالصطالح القديم فميس فييا من االختالط في المسائل وااللتباس في
الخطيب ّ
أن ىذا العمم الّذي ىو عمم
الموضوع ما في طريقة ىؤالء
ّ
المتأخرين من بعدىم وعمى الجممة فينبغي أن يعمم ّ
السّنة
األئمة ،من أىل ّ
الكالم غير ضرور ّ
ي ليذا العيد عمى طالب العمم إذ الممحدة والمبتدعة قد انقرضوا و ّ

أما اآلن فمم يبق منيا
دونوا واألدلّة
ّ
العقمية ّإنما احتاجوا إلييا حين دافعوا ونصروا .و ّ
كفونا شأنيم فيما كتبوا و ّ
تنزه البارئ عن كثير إيياماتو واطالقو" ( ابن خمدون ،1997 ،ص  ،)173ومن المعروف أن
ّإال كالم ّ
السنوسي كان مدركا ليذه المحظة الزمنية الفارقة ،فكانت بيداغوجيا الحجاج والجدل لديو قميمة إال في شروحو
ىو ،وأما المتون فقد صيغت بصورة تقريرية تتغيا بناء يقين معرفي في العقيدة اإلسالمية ،وىو ما وعاه أكثر
الشراح والمحشين والمقررين ،وىو وان كان مفيدا في التكوين االبتدائي ،ولكن غير مفيد في العالي ،وىو ما
يحتاج إلى مزيد فحص ليذه المنتجات العممية التي استدركت عمى ما سبق ذكره.
النتائج:
الحضور القوي لممتن السنوسي في المقررات األزىرية االبتدائية واإلعدادية والعالية. توقف المتن السنوسي في حدود مصر والشام ،ولم نجد لو حضو ار قويا في العراق ،أو بالد العجم،واليند ،وتركستان بسبب مزاحمة المذىبين الماتريدي السني ،واإلمامي الشيعي.
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 بروز حنابمة اشتغموا عمى العقائد السنوسية في حالة نادرة ألتباع المذىب الحنبمي المعروف بتفرداتوالمنيجية والموضوعية في العقيدة ،مما يدل عمى ىيمنة المنتج السنوسي العقدي ،وعمى دور العقائد
األشعرية في تيذيب المقاالت الشاذة لبعض منتسبي الحنبمية.
 انتقال المتن إلى بالد الماليو البعيدة بجيود الشافعية الدارسين في األزىر الشريف ومكة المكرمة كما ىواألمر في أسانيد عمماء جاوة وفممبان وتايمندا ،وخاصة في القرون المتأخرة.
 وجود أحناف ماتريدية اىتموا بالعقائد السنوسية في حالة إحيائية لرواد كبار اشتغموا عمى عقائد المذىبينكالتفتازاني ،وحضور العقائد السنوسية ضمن إجازات عموم الروم الماتريدية.
المصادر والمراجع:
 -احنانة يوسف ( ،)2003تطور المذىب األشعري

في المغرب اإلسالمي ،منشورات و ازرة األوقاف

والشؤون اإلسالمية ،المغرب.
 األزىري ظافر محمد البشير ( :)1908اليواقيت الثمينة في أعيان عالم المدينة ،مطبعة العباسية ،مصر.األلوسي محمود شياب الدين ( 1327ه) غرائب االغتراب ونزىة األلباب في الذىاب واإلقامة واإلياب،
مطبعة الشابندر ،بغداد.
باجي عبد القادر ( ،)2011إدرار الشموس عمى حياة وأعمال السنوسي ،دار كردادة ،الجزائر. بروكممان ( :)1977تاريخ األدب العربي ،دار المعارف ،مصر ،ط.4 البغدادي إسماعيل باشا (د ،ت) :ىدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،دار إحياء التراثالعربي ،بيروت.
البغدادي إسماعيل باشا (د ،ت) :إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون ،دار إحياء التراثالعربي ،بيروت.
 البيجوري إبراىيم (1331ه) :حاشية شيخ اإلسالم إبراىيم البيجوري عمى شرح السنوسية ،المطبعةالجمالية ،القاىرة ،ط.1
 بوقمي جمال الدين ( :)1985اإلمام ابن يوسف السنوسي وعمم التوحيد ،المؤسسة الوطنية لمكتاب،الجزائر.
 بيشي محمد عبد الحميم ( ،)2018جيود الجزائريين في العناية بالعقائد السنوسية ،الجزائر ،مجمة كمياتالشريعة ،العدد .12
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بيشي محمد عبد الحميم ( :)2020جيود عمماء المغرب األقصى في العناية بالعقائد السنوسية ،مجمةرفوف ،مجمد  ،8عدد  ،2ص .85-70
 التنبكتي أحمد بابا (  :)2000نيل االبتياج بتطريز الديباج ،تح عبد الحميد اليرامة ،طرابمس ،ط.2 الجبرتي :عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،دار الجيل ،بيروت( ،د ط)حاجي خميفة مصطفى ( :)1992كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار الكتب العممية ،بيروت،ط .1
حاجي خميفة مصطفى  :إيضاح المكنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار المثنى ،بغداد ،1941 ،ط.1-الحضيكي محمد بن أحمد ( :)2006طبقات الحضيكي ،تح

أحمد بومزكو ،مطبعة النجاح ،الدار

البيضاء ،ط.1
الحفناوي أبو القاسم ( :)1991تعريف الخمف برجال السمف ،موفم لمنشر ،الجزائر. ابن حميد النجدي ( :)1996السحب الوابمة عمى ضرائح الحنابمةد تح بكر أبو زيد وعبد الرحمانالعثيميت ،الرسالة ناشرون ،بيرون ،ط.1
دخان عبد العزيز(:)2011اإلمام العالمة محمد بن يوسف السنوسي وجيوده في خدمة الحديث النبويالشريف ،دار كردادة ،الجزائر.
الزر كمي خير الدين (:)1980اإلعالم ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،ط.8 زىري خالد وبوكاري عبد المجيد ( :)2011فيرس الكتب المخطوطة في العقيدة األشعرية ،منشوراتالخزانة الحسنية ،المغرب.
 زىري خالد ( :)2014المصادر المغربية لمعقيدة األشعرية ،الرابطة المحمدية لمعمماء ،الرباط ،ط .1 سركيس يوسف ( :)1928معجم المطبوعات العربية والمعربة ،مطبعة سركيس ،القاىرة ،ط .1السموقي محمد اليادي ( ،)2013أعالم المخطوطات الجزائرية في ليبيا ،دراسة وصفية ،مجمة رفوف ،مج ،1عدد .69-36 ،1
 السنوسي محمد بن يوسف ( :)2009شرح المقدمات في العقائد ،تح نزار حمادي وتقديم سعيد فودة،مكتبة المعارف ،بيروت ،ط.1
 ضيف بشير( :)2007بشير فيرست معممة التراث الجزائري ،دار ثالة ،الجزائر.110
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ابن عسكر محمد الشفشاوني ( :)2003دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرنالعاشر,تح محمد حجي ،منشورات مركز التراث الثقافي المغربي ،الدار البيضاء ،ط .3
ابن العماد الحنبمي (د،ت) :شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.فنديك كرينميوس (1313ه) :اكتفاء القنوع بما ىو مطبوع ،تع محمد عمي الببالوي ،مطبعة التأليف،اليالل ،مصر.
 القاسمي محمد فؤاد ( :)2006فيرس مخطوطات المكتبة القاسمية باليامل ،دار الغرب اإلسالمي،بيروت .ط.1
 القرافي ( :)2004توشيح الديباج وحمية االبتياج ،تح عمي عمر ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،ط .1 قندوز ماحي ( :)2011ترجمة اإلمام السنوسي وتحقيق بعض رسائمو ،دار كردادة ،الجزائر.الكتاني عبد الحي (:)1982فيرس الفيارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسمسالت ،تح إحسانعباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط .2
الكتاني عبد الحي ( :)2012تاريخ المكتبات اإلسالمية ومن ألف في الكتب ،تح أحمد شوقي بنبين وعبدالقادر سعود ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر.
-كحالة عمر رضا ( :)1993معجم المؤلفين ،دار الرسالة ،بيروت ،ط.1

 -1انظر الماللي محمد بن عمر التممساني ( :)2011المواىب القدسية في المناقب السنوسية ،تحقيق عالل

بوبريق ،الجزائر ،دار كردادة ،الجزائر .انظر ابن مريم ( :)1985البستان في ذكر األولياء والعمماء بتممسان ،ديوان

المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص /237ابن عسكر محمد الشفشاوني ( :)2003دوحة الناشر لمحاسن من كان

بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ,تح محمد حجي ،منشورات مركز التراث الثقافي المغربي ،الدار البيضاء ،ط ،3

ص  /89التنبكتي أحمد بابا ( :)2004كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج تح عمي عمر ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاىرة ،ط .1رقم  610ج  2ص  /205القرافي ( :)2004توشيح الديباج وحمية االبتياج ،تح عمي عمر،
مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،ط ،1رقم  /252البغدادي إسماعيل باشا (د ،ت) :ىدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار

المصنفين ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ج  6ص  /216مخموف محمد (د ،ت) :شجرة النور الزكية في طبقات
المالكية ،دار الفكر ،بيروت  ،رقم ( ،)948ص  /266نوييض عادل ( :)1980معجم أعالم الجزائر من صدر

اإلسالم حتى العصر الحاضر ،مؤسسة نوييض الثقافية ،بيروت ،ط ،2ص  /180الحفناوي أبو القاسم (:)1991

تعريف الخمف برجال السمف ،موفم لمنشر ،الجزائر ،ج  1ص  /207كحالة عمر رضا (:)1993معجم المؤلفين ،دار
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الرسالة ،بيروت ،ط ،1ج  3ص  /781الزر كمي خير الدين (:)1980اإلعالم ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،ط ،8

ج  8ص .30

 -2ابن مرزوق الرئيس :انظر البستان ص  /184معجم أعالم الجزائر ،ص  /289األعالم ،ج  5ص .328

 -3السنوسي محمد بن يوسف ( :)2009شرح المقدمات في العقائد ،تح نزار حمادي وتقديم سعيد فودة ،مكتبة

المعارف ،بيروت ،ط.1

 -4الحوضي  :انظر البستان ،ص  /252شجرة النور ،ص  /245تعريف الخمف ،ج  /238معجم المؤلفين ،ج 3

ص  /392معجم أعالم الجزائر ،ص  /129كفاية المحتاج رقم  616ج  2ص  /221األعالم ،ج  6ص .195

 -5السموقي محمد اليادي ( ،)2013أعالم المخطوطات الجزائرية في ليبيا ،دراسة وصفية ،مجمة رفوف ،مج ،1

عدد .69-36 ،1

 -6القاسمي محمد فؤاد ( :)2006فيرس مخطوطات المكتبة القاسمية باليامل ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت .ط،1

ص / 112معجم المؤلفين ،ج  1ص  /726األعالم ج  3ص  / 33ىدية العارفين ج  1ص .194

 -7موقع مخطوطات عربية واسالمية (مخطوطات العقيدة وعمم الكالم) .وألحمد ىذا حاشية " فتح وىاب المآرب

عمى دليل الطالب لنيل المآرب ،وألبيو أحمد بن محمد المردواي المتوفى (1140ه) ترجمة عند ابن حميد النجدي

( :) 1996السحب الوابمة عمى ضرائح الحنابمةد تح بكر أبو زيد وعبد الرحمان العثيمين ،الرسالة ناشرون ،بيروت،
ط ،1رقم ( ،)139ج  1ص .239

 -8معجم المؤلفين ج  3ص  /82األعالم ج  6ص  /241ىدية العارفين ج 2ص 357

9

 -األعالم ،ج  6ص  /244معجم المؤلفين ج  3ص  /104ىدية العارفين ج  2ص  /382البغدادي إسماعيل

باشا (د ،ت) :إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ج  1ص /271

سركيس يوسف ( :)1928معجم المطبوعات العربية والمعربة ،مطبعة سركيس ،القاىرة ،ط ،1ج  2ص  /374باجي

عبد القادر ( ،)2011إدرار الشموس عمى حياة وأعمال السنوسي ،دار كردادة ،الجزائر ،ص  /616فيرس الكتب

بدار الكتب المصرية ج  1ص  .204وطبعت بجامعة محمد بن عمي السنوسي اإلسالمية بالبيضاء بميبيا سنة

(1388ه1968/م).

 -10األعالم ج  1ص  /328معجم المؤلفين ج  1ص  /382نشر في مصر بمطبعة البابي الحمبي سنة 1963م.

 -11بيشي محمد عبد الحميم ( :)2020جيود عمماء المغرب األقصى في العناية بالعقائد السنوسية ،مجمة رفوف،

مجمد  ،8عدد  ،2ص .85-70

 -12األعالم ج  1ص /73معجم المؤلفين ج  1ص  /72دخان عبد العزيز(:)2011اإلمام العالمة محمد بن

يوسف السنوسي وجيوده في خدمة الحديث النبوي الشريف ،دار كردادة ،الجزائر ،ص .157

 -13شجرة النور ( )1007ص  /272األعالم ج  5ص  /164معجم المؤلفين ج  2ص .524
 -14شجرة النور رقم ( )1111ص .290

15

 -الحضيكي محمد بن أحمد ( :)2006طبقات الحضيكي ،تح أحمد بومزكو ،مطبعة النجاح ،الدار البيضاء،

ط ،1رقم ( )80ج  1ص  /74حاجي خميفة مصطفى ( :)1992كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار
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الكتب العممية ،بيروت ،ط ،1ج  1ص  /170ىدية العارفين ج  1ص  /158المحبي ( :)1284خالصة األثر في

أعيان القرن الحادي عشر  ،دار صادر ،بيروت ،ج  1ص  /313زىري خالد وبوكاري عبد المجيد ( :)2011فيرس
الكتب المخطوطة في العقيدة األشعرية ،منشورات الخزانة الحسنية ،المغرب ،رقم ( )13275ج  1ص .354

 -16األزىري ظافر محمد البشير ( :)1908اليواقيت الثمينة في أعيان عالم المدينة ،مطبعة العباسية ،مصر ،ج 1

ص  /141إيضاح المكنون ج  1ص  /422معجم المؤلفين ج  1ص .640

 -17معجم المؤلفين ج  4ص  /81األعالم ،ج  9ص  /155ىدية العارفين ج  2ص  /52خالصة األثر ج  4ص
491

18

 -حاجي خميفة مصطفى  :إيضاح المكنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار المثنى ،بغداد ،1941 ،ط  ،1ج 1

ص  /393األعالم ج  7ص  /341معجم المؤلفين ج  3ص  /744ىدية العارفين ج  2ص  /286دخان ،اإلمام

السنوسي ،ص  ،156وفي بعض المصادر الحجازي.

 -19فيرس الكتب المخطوطة في العقيدة األشعرية ،رقم ( )9964ج  2ص  /8132إدرار الشموس ،ص /199

العقائد اإلفريقية ،ج  5ص  18ونشرىا يحي ولد سيدي محمد ،ولعمو من بالد اليوسا ،وىو مصري بالنسبة العممية

فقط.
20

 -معجم المؤلفين ج  1ص  / 699إيضاح المكنون ،ج  1ص  /234خالصة األثر ج  2ص .140

 -21إيضاح المكنون ج  1ص  /393دخان :اإلمام السنوسي ،ص .156

 -22انظر أيضا إيضاح المكنون ،ج  2ص  /412دخان :اإلمام السنوسي ،ص .159

 -23المرادي أبو الفضل( :)1988سمك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط  ،3ج  4ص

 /62شجرة النور ،ص  /317معجم المؤلفين ج  3ص  /437األعالم ج  8ص .118

 -24الكتاني عبد الحي ( :)2012تاريخ المكتبات اإلسالمية ومن ألف في الكتب ،تح أحمد شوقي بنبين وعبد

القادر سعود ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،تاريخ المكتبات اإلسالمية ومن ألف في الكتب ،ص .133

 -25انظر ضيف بشير( :)2007بشير فيرست معممة التراث الجزائري ،دار ثالة ،الجزائر ،مجموعة بمقاسم ضيف

لممخطوطات ،القسم الثالث ،والمجدولي ىو صاحب" فتح المطيف عمى قسم الضعيف" في الحديث ،وىو من شيوخ

أبي عبد اهلل الخرشي شارح خميل ،وترجمتو عزيزة.

 -26ىدية العارفين ج  1ص  /170معجم المؤلفين  1ص .222

 -27األعالم ج  2ص  /8سمك الدرر ج  1ص  /272معجم المؤلفين ج  1ص 391

 -28ىدية العارفين ،ج  1ص  /314إيضاح المكنون ج  2ص  /403دخان :اإلمام السنوسي ،ص .159
 -29إيضاح المكنون ،ج  2ص  /618معجم المؤلفين ،ج  2ص .252
 -30ىدية العارفين ،ج  2ص  /177معجم المؤلفين ج  3ص . 576

 -31معجم المؤلفين ،ج  1ص  /280الجبرتي (د،ت) :عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،دار الجيل ،بيروت( ،د

ط) ،ج  1ص  /264ىدية العارفين ج  1ص .177
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 -32الكتاني عبد الحي ( :)1982فيرس الفيارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسمسالت ،تح إحسان

عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط  ،2ج  1ص  /412سمك الدرر ،ج  1ص  /116عجائب اآلثار ،ج 1

ص  /286معجم المؤلفين ،ج  1ص .173

 -33معجم المؤلفين ،ج  2ص  /590إيضاح المكنون ،ج  1ص .343

34

البغدادي ،ىدية العارفين ،ج  1ص  ،505األعالم ،ج  4ص  /55معجم المؤلفين ،ج  2ص .61

 -35ىدية العارفين ،ج  1ص  /769فيرس الفيارس ،ج  2ص .115
 -36معجم المؤلفين ،ج  3ص  /378ىدية العارفين ،ج  2ص .431

 -37ىدية العارفين ،ج  1ص  /404األعالم ،ج  3ص  /127معجم المؤلفين ،ج  1ص .791

 -38معجم المؤلفين،ج  1ص  /795إدرار الشموس ،ص  /201مخطوطات وطنية تونس قسم /2ج /8ص.30
 -39األعالم ،ج  8ص  /130ىدية العارفين ،ج  2ص .455

 -40معجم المؤلفين ،ج  2ص  /234ىدية العارفين ،ج  1ص 488

 -41معجم المؤلفين ،ج  3ص  /82ىدية العارفين ،ج  2ص  /357األعالم ،ج  6ص  /241معجم سركيس،

ج  2ص  /376فيرس الكتب المخطوطة في العقيدة األشعرية رقم (  )473ج  1ص  . 363وىو مطبوع كثيرا.

 -42انظر شجرة النور )1446( ،ص  /362بروكممان ( :)1977تاريخ األدب العربي ،دار المعارف ،مصر ،ط

 ،4ج  2ص .328

 -43معجم المؤلفين ،ج  1ص  /587األعالم ،ج  2ص .236

 -44األلوسي محمود شياب الدين ( 1327ه) غرائب االغتراب ونزىة األلباب في الذىاب واإلقامة واإلياب،

مطبعة الشابندر ،بغداد ،ص .142

 -45معجم المؤلفين ،ج  1ص  /158اليواقيت الثمينة ،ج  1ص .73
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 -األعالم ،ج  1ص  /66ىدية العارفين ،ج  1ص  /41فيرس الكتب المخطوطة في العقيدة األشعرية رقم (

 )6798ج  1ص  /389إدرار الشموس ،ص  /200البيجوري إبراىيم (1331ه) :حاشية شيخ اإلسالم إبراىيم
البيجوري عمى شرح السنوسية ،المطبعة الجمالية ،القاىرة ،ط ) .1وبيامشو تقريرات العالمة األنبابي ،وكذا تقريرات

الشرشيمي.

 -47ىدية العارفين ،ج  1ص  /189معجم المؤلفين 1 ،ص  / 92معجم سركيس ،ج  2ص . 508
 -48معجم المؤلفين ،ج  3ص /104ىدية العارفين ،ج  2ص 382

 -49معجم المؤلفين ،ج  1ص  /37األعالم ،ج  1ص  /40دخان 153
 -50األعالم ،ج  6ص  /352معجم المؤلفين ،ج  3ص .279

 -51معجم المؤلفين ج  3ص  /745فنديك كرينميوس (1313ه) :اكتفاء القنوع بما ىو مطبوع ،تع محمد عمي

الببالوي ،مطبعة التأليف ،اليالل ،مصر ،ص .499

 -52إيضاح المكنون ج  1ص  /286معجم المؤلفين ج  2ص 241
 -53األعالم ج  7ص  / 158دخان :اإلمام السنوسي ،ص 152
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جهود المشارقة في العناية بالعقائد السنوسية ،دراسة ببليوغرافية
 -54نشره نزار حمادي بعنوان :تيذيب واختصار شرح السنوسية ،تيذيب عمر عبد اهلل كامل ،ط ،1دار المصطفى،

 .2005ونشره أيضا معمقا الشيخ سعيد فودة ،ولو طبعات متعددة في لبنان في دار اليالل ،وفي مكتبة صبيح

بالقاىرة.

 -55طبع بمصر طبعات عديدة ،منيا طبعة البابي الحمبي.

 -56ألبيو عبد اهلل ترجمة وافية حيث كان مجاو ار بمكة .انظر :المرعشمي يوسف ( :)2006نثر الجواىر والدرر في

عمماء القرن الرابع عشر ،دار المعرفة ،بيروت ،ط  .1ج  1ص .577

 -57األعالم ج  2ص  /198إيضاح المكنون ،ص  /200معجم المطبوعات ،ص  /324معجم المؤلفين ج 1ص

.562

 -58ىدية العارفين ،ج  1ص  /187فيرس الفيارس ،ج  1ص  /421عجائب اآلثار ،ج  1ص  /286معجم

المؤلفين ،ج  1ص .173

 -59ىدية العارفين ،ج  2ص  /105األعالم ،ج  6ص  /240معجم المؤلفين ،ج  3ص .431
 -60األعالم ،ج  4ص  /158معجم المؤلفين ،ج  2ص .176

 -61ىدية العارفين ،ج  1ص  /408إيضاح المكنون ،ج  2ص  /506معجم المؤلفين ،ج  2ص .421

 -62معجم المؤلفين ،ج  3ص  /82األعالم ،ج  6ص  /241ىدية العارفين ،ج  2ص .357

115

