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إسهام أيب عبد اهلل الشريف ُب احلركة العلمية ببالد الغرب اإلسالمي من خالل سلطوط " :مناقب أيب عبد اهلل
الشريف وولديو عبد اهلل الغريق والويل الصاحل سدي أيب ػلِت عبد الرمحان" دلؤلفو سيدي أمحد ولد سيدي أيب ػلِت
بن أيب عبد اهلل الشريف ادلتوَب سنة 895ىـ1490/م ،وىو حفيد أيب عبد اهلل الشريف ادلتوَب
سنة771ىـ1369/م .يربز فيو سَتة ومناقب ج ّده أيب عبد اهلل الشريف ،من نشأتو وتكوينو العلمي ومشيختو
ورحلت و ضلو تونس وفاس ،ليتبوأ ادلنزلة الرفيعة كما يقر بذلك علماء الغرب اإلسالمي ،وتنافس سالطُت بٍت مرين
وبٍت زيان على استقدامو جملالسهم العلميةٍ .ب يتطرق ادلخطوط إىل إسهامو العلمي بالتعليم والتأليف واشعاعو
الفكري ُب حواضر بالد الغرب اإلسالمي .وىذا ادلخطوط يعد ادلصدر اسأساسي الذي اعتمدت عليو كتب السَت
اليت ترمجت سأيب عبد اهلل الشريف ،وىي ٕتمع على مسو ىذا العامل ورفعتو ُب بالد الغرب اإلسالمي.
الكلمات المفتاحية :أبوعبد اهلل؛ الشريف؛ تلمسان؛ ادلناقب؛ احلركة العلمية

Abstract:
The contribution of Abu Abdullah Al-Sharif in the scientific movement in the Western part of the
Islamic land was shown through a manuscript: "The virtues of Abu Abdullah Al-Sharif and his
Two Sons Abdullah Al-Gharik and the Saint Sidi Abi Yahia Abdel Rahman" by the writer Sidi
Ahmed Ould Sidi Abi Yahia bin Abi Abdullah Al-Sharif who died in 895 AH / 1490 AD. He was
the grandson of Abu Abdullah Al-Sharif who died in 771 AH / 1369 AD. In his manuscript, he
featured the biography and showed the virtues of his grandfather, Abi Abdullah Al-Sharif, from
his original growth and scientific formation; then his scholarly achievements. He also wrote about
his journey to Tunisia and Fez, where he was honored by high ranking and acknowledged by the
scholars of the Islamic West. Moreover, the Sultans of Bani Marin and Bani Ziyan competed for
bringing him to their scientific councils. The manuscript deals also with his scientific contribution
to teaching, writing and intellectual blooming in the cities of the Islamic West. This manuscript is
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considered as the main source on which books of biography relied on, and afterwards, translated
into other books all of which the witnessed highness and scientific superiority of Abu Abdullah alSharif in the western part of the Islamic land.
Key words : Abu Abdullah Echarif– Tlemcen -Virtues –Scientific Movement

مقدمة:
الزالت خزائن ادلخطوطات وادلكتبات العامة واخلاصة ٖتتفظ بالعديد من الكنوز ادلعرفية اذلامة ،واليت يشكل
ظهورىا وإتاحتها للباحثُت وأىل االختصاص لدراستها وٖتقيقها وكشف زلتواىا أكرب خدمة علمية تقدم ذلذه
اسأمة وتراث علمائها ،خاصة أهنا ٖتوي مضمون علمي يساىم ُب تسليط الضوء على سلتلف اجلوانب احلضارية
للمغرب اسأوسط اجلزائر ُب العصر الوسيط ولألمة العربية اإلسالمية واإلنسانية مجعاء .وهبذا فهي تربز معامل
جديدة وتسد ثغرات ىامة ُب تارؼلنا ،وُب ىذا اإلطار يقدم سلطوط "مناقب أبي عبد اهلل الشريف وولديه عبد
اهلل الغريق والولي الصالح سيدي أبي يحي عبد الرحمن" لمؤلفه أحمد بن يحي بن أبي عبد اهلل معلومات
تارؼلية وحضارية متعلقة باحلياة الثقافية لتلمسان وادلغرب اسأوسط وبالد ادلغرب اإلسالمي.
ومن ىذا ادلنطلق نطرح اإلشكالية التالية :ما ىي اسأعلية العلمية اليت يقدمها ادلخطوط؟ وما ىي اإلضافة
اجلديدة اليت يقدمها ىذا السفر؟ ذلذا الغرض تسعى ىذه ادلساعلة إىل تسليط الضوء على اإلسهامات العلمية
للشيخ أيب عبد اهلل الشريف ُب سلتلف حواضر الغرب اإلسالمي ،مربزة ُب الوقت نفسو اسأعلية التارؼلية الكبَتة
ذلذا السفر الثمُت ،وذلك من خالل النقاط التالية:
-1التعريف بادلخطوط.
-2اإلمام أبوعبد اهلل الشريف وتكوينو العلمي.
-3جهود الشيخ ابو عبد اهلل الشريف ُب التدريس.
-4اإلمام أبو عبد اهلل الشريف ُب اجملالس العلمية السلطانية.
-5إسهامات الشيخ أيب عبد اهلل الشريف ُب حركة التأليف.
-6اإلشعاع الفكري سأيب عبد اهلل الشريف ُب حواضر ادلغرب اإلسالمي
-7اإلضافة ادلصدرية اليت يقدمها ُب حقل الدراسات ادلتعلقة بادلغرب اإلسالمي
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 -1التعريف بالمخطوط ومؤلفه :
العنوان « :مجموع فيه مناقب أبي عبد اهلل الشريف وولديه عبد اهلل الغريق والولي الصالح سيدي أبي يحي
عبد الرحمن"

1

أثبتت على واجهة ادلخطوط العبارة التالية :ترمجة الشيخ أيب عبد اهلل الشريف التلمساين اإلدريسي (كذا) بًت من
الباب السابع إىل العاشر
المؤلف  :ادلعلومات اليت حفظتها لنا بعض كتب الًتاجم تبدو مهلهلة ويشوهبا النقص الكبَت وال تساعد ُب
التعريف ٔتؤلف ادلخطوط بشكل جيد ،ومع ذلك حاولنا قدر ادلستطاع استخراج ما توفر منها :ىو الشيخ أمحد
ولد أيب ػلي ،2بن أيب عبد اهلل الشريف ادلتوَب سنة 895ه1490/م ،3قال عنو التنبكيت ":أخذ عن اإلمام ابن
مرزوق احلفيد ،ولو مراجعة وْتث ُب ادلتيمم يدخل ُب الصالة ٍب يطلع عليو رجل بادلاء ".4
الناسخ :أثبتت على واجهة ادلخطوط العبارة التالية" :كتبو العابد الفاسي وقالو ابنو زلمد غفر اهلل للجميع" ومل
نتوصل إىل ترمجتو ُب ادلصادر اليت رجعنا إليها.
تاريخ النسخ :تسبب البًت الذي حلق ادلخطوط ُب آخره ُب ضياع ادلعلومات ادلتعلقة بتاريخ النسخ ،وقد كتب
على واجهة ادلخطوط ٓتط واضح عبارة " ال تاريخ لو" وىذا ما يبُت أن تاريخ نسخ النسخة اليت اعتمدنا عليها
رلهول
بداية المخطوط:
"بسم اهلل الرمحن الرحيم ن وصلى اهلل على سيدنا وموالنا زلمد ،صاحب ىذا التأليف العامل اسأفضل سيدي
أمحد ولد سيدي أيب ػلي ولد أيب عبد اهلل الشريف فهو حفيد أيب عبد اهلل ،احلمد هلل الذي جعل العلماء ورثة
 -1نسخة مصورة من مكتبة مؤسسة ادللك عبد العزيز للدراسات اإلسالمية والعوم اإلنسانية  ،الدار البيضاء  ،ادلملكة ادلغربية .
 -2وعند السخاوي ُب الضوء الالمع "أمحد بن ػلي"...وقد جانب الصواب هبذا ،ينظر السخاوي ،الضوء الالمع سأىل القرن
التاسع ،ج ،2دار اجليل ،بَتوت ،لبنان ،د.ت ،ص.243
 -3أمحد بن ػلي الونشريسي ،وفيات الونشريسيٖ ،تقيق زلمد بن يوسف القاضي ،شركة نوابغ الفكر ،د .ت ،ص .110
 -4أمحد بابا التنبكيت ،نيل االبتهاج بتطريز الديباجٖ ،تقيق ،علي عمر ،اجمللد اسأول ،مكتبة الثقافة الدينية ،مصر ،2004،ص
.128
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أنبيائو وقدوة أوليائو وأصفيائو وسالكُت طريق سنتو ادلبينة لكتبو وآياتو أ محده سبحانو وتعاىل محدا يرتضيو لنعمائو،
وؽلأل ما بُت أرضو ومسائو "
نهاية المخطوط:
" قال اهلل عز وجل" واهلل أعلم بما وضعت" أي ليس حكمها حكم اإلناث الصرف ،بل ىي ُب حكم الذكر
منة منو سبحانو على امرأة عمران إذ نزل ابنتها منزلة الذكر الذي ىو "وُب اسأسفل كتب ُب اذلامش ٓتط حديث
ما يلي " وىنا وقع البًت ...والبًت واقع بو ٘تام الباب السابع حىت التاسع "
أما الورقة اسأخَتة واليت تتضمن سبعة عشر بيتا شعريا وُب أخرىا عبارة " ودلا بلغ السلطان أعزه اهلل موتو عظم
عليو" ،فنرجح أهنا إحدى ورقات اسأبواب ادلبتورة وأضيفت للمخطوط ،وىي أبيات شعرية قيلت ُب أيب عبد اهلل
الشريف بعد وفاتو رمحو اهلل.
دوافع تأليف الكتاب:
صرح ادلؤلف ُب مطلع كتابو بالدوافع اليت محلتو على كتابتو ،حيث بُت أن ذلك ًب بإيعاز من السلطان الزياين
أبو زيان زلمد (801ه804-ه1399/م1403-م ،ليعرف هبذا البيت الشريف ؤتناقب علمائو وقال ":حملت
نفسو العلية إىل التعريف ٔتناقبهم ،وٗتليد مشائلهم الكرؽلة ومذاىبهم ،ليطلع على كنو مشيختو ،ويعلم أسانيد روايتو
وسبل طريقتو ،ويتعلم سَتهتم فيجعلها أسر سَتتو فابتدرت دلراده.1
منهج المؤلف:
قال ادلؤلف مبينا منهجو وطريقتو ُب التأليف " وابتدأت بالتعريف بالشيخ اإلمام ايب عبد اهلل أوالٍ ،ب بولديو شيخنا
أيب زلمد عبد اهلل وشيخنا أيب ػلي عبد الرمحن ثانيا ،ورتبت الكتاب ُب عشرة أبواب تضمنت مجلة صاحلة من
ادلناقب واآلداب ،ومن فضل اهلل أستمد وعليو أعتمد ٔتنو سبحانو يؤمل التوفيق والسعد ...ولو اسأمر من قبل ومن
بعد ".2
فجاء ىذا التأليف منسجما مع عنوانو ومنتظما ُب مضمونو.
 -1ورقة.05
 -2ورقة .05،06
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أبواب المخطوط:
الباب األولُ :ب نسبو ونشأتو ومولده
الباب الثانيُ :ب طلبو للعلم واجتهاده وشيوخو ورحلتو وثناء العلماء عليو
الباب الثالثُ :ب خلقو وخلقو وىيئتو وسَتتو
الباب الرابعُ :ب علومو وتواليفو وفوائد من أجوبتو
الباب الخامسُ :ب مهابتو وحفظو منصب العلم وعلو مرتبتو
الباب السادسُ :ب زىده وتدينو ومروءتو وأمانتو
الباب السابعُ :ب ٘تسكو بكتاب اهلل وسنتو
وصف المخطوط:
-

نوع اخلط :مغريب واضح

-

 -القياس 20x15:سم

-

 -السطور 18 :سطر ُب كل ورقة

-

ما بُت 10إىل  15كلمة ُب كل سطر

-

 -الصفحات  100=2×50:صفحة باإلضافة إىل إحدى أوراق اسأبواب ادلبتورة

مالحظة:
أضيف للمخطوط ورقة كتب عليها (وجها وظهرا) ،تتبع فيها مؤلفها نسب آل البيت عليهم السالم وأماكن
انتشارىم ُب العامل اإلسالمي وادلرجح عندنا أن ىذه الورقة ال تنتمي دلخطوط ادلناقب وإظلا أضيفت لو الحقا لعدة
اعتبارات من بينها:
* كون اخلط الذي كتبت بو ؼلتلف ٘تاما عن اخلط ادلستعمل ُب ادلخطوط
*نوعية اخلط غَت واضحة
* اختالف عدد اسأسطر عن باقي ادلخطوط  27وجها و 18ظهرا
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* ادلالحظ كذلك أن العناوين اليت أضيفت على ىوامش ادلخطوط تشبو كثَتا اخلط ادلستعمل ُب الورقة ادلشار
إليها ،ونعتقد بذلك أهنا ٓتط شخص واحد.
-2اإلمام أبو عبد اهلل الشريف وتكوينه العلمي:
ىو زلمد بن أمحد بن علي بن ػلي بن زلمد بن القاسم بن محود 1بن ميمون بن علي بن عبيد اهلل بن عمر
بن إدريس بن إدريس بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن علي رضي اهلل عنو ،2من مواليد سنة
710ه1310/م ،3ويعرف بالعلوي نسبة إىل قرية من أعمال تلمسان تعرف بالعلوين ،4وىي قرية عُت احلوت
حاليا ،5قال ابن خلدون« :وكان أىل بيتو ال يدافعون ُب نسبهم ورٔتا يغمز فيو بعض الفجرة ،شلن اليزعو دينو،
وال معرفتو باسأنساب فيعد من اللغو ،وال يلتفت إليو"

6

* شيوخه:
لقد أتاحت مدينة تلمسان للشيخ الشريف مشيخة علمية متميزة٘ ،تكن من خالذلا من التحصيل العلمي
اجليد ،فتتلمذ الشيخ أبو عبد اهلل على طلبة من أبرز علماء تلمسان ،وُب سلتلف العلوم النقلية والعقلية واحتفظ لنا
ادلخطوط بذكر سأبرز ىؤالء العلماء:

 -1عند التنبكيت :زلمود ،ينظر ،التنبكيت ،ادلصدر السابق ،ج ،2ص .87
 -2ورقة .06
 -3ذكر ىذا التاريخ كل من التنبكيت وابن مرمي وقاال أهنما نقاله من مصنف "لبعض التلمسانيُت عرف صاحبو بالشريف وولديو
"والظاىر أنو كتاب "مناقب أيب عبد اهلل وولديو عبد اهلل الغريق والويل الصاحل سيدي أيب ػلي عبد الرمحن" ولكن النسخة اليت اعتمدنا
عليها فيها سنة 716ه 1316/م،كسنة دليالده  ،فهل ىناك نسخ أخرى غَت اليت اعتمدنا عليها نقل منها ابن مرمي ٍب التنبكيت

ينظر :ابن مرمي ،البستان ُب ذكر اسأولياء والعلماء بتلمسان ٖ ،تقيق  ،زلمد بن أيب شنب  ،منشورات السهل  ،اجلزائر  ، 2009ص
،188التنبكيت  ،ادلصدر السابق ،ص432
 -4عبد الرمحن بن خلدون ،رحلة ابن خلدون ،عارضها بأصوذلا وعلق على حواشيها ،زلمد بن تاويت الطنجي ،دار الكتب
العلمية ،بَتوت 2004 ،ص 69
 -5نصر الدين بن داود ،أسر العلماء بتلمسان ومساعلتها ُب حضارة بٍت زيان ،النشر اجلديد اجلامعي ،تلمسان ،اجلزائر،2015 ،
ص 157
 -6ابن خلون ،ادلصدر السابق ،ص 69
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قرأ الشيخ أبو عبد اهلل بداية القرآن الكرمي على الشيخ أيب زيد عبد الرمحان بن يعقوب حيث يقول صاحب
ادلناقب "فحفظو ُب أسرع وقت وجود حفظو وظهرت ُب ادلكتب صلابتو وبشائر نباىتو"1وقد ٕتلى االستعداد
الفطري من أيب عبد اهلل الشريف للتزود بادلعرفة والتبحر ُب العلومُ ،ب حرصو على اجللوس رللس الدرس  ،وحضور
حلق العلم اليت كانت تقام ٔتساجد ومدارس تلمسان واليت كانت شهدت هنضة علمية كبَتة طيلة القرن 8ىـ/
 14م،فحضر ُب مرحلة باكرة من حياتو إلحدى رلالس التفسَت اليت كان يعقدىا الفقيو ادلالكي أبوزيد ابن اإلمام
ت749ىـ1342/م ،ونال استحسان الشيخ  ،بعد أن سألو عن اجلنة وإقراء العلم هبا ،2وأخد أبو عبد اهلل
الشريف عن أخيو أبو موسى بن اإلمام(ت749ىـ1348/م) 3والقاضي أيب عبد اهلل زلمد بن ىدية القرشي ( ت
735ه ،) ،4)1335/والويل الصاحل أيب عبد اهلل اجملاصي (ت741ه ،5)1341/والقاضي أيب عبد اهلل زلمد
بن ايب عمرو التميمي (ت 745ه1344/م) ،6وأيب عبد اهلل زلمد بن زلمد البَتوين (كان حيا سنة

 -1ورقة .08
 -2ورقة .08،09
 -3أ بو موسى ابن اإلمام ،ترجع أصولو إىل برشك ،من أعمال تلمسان ،أخذ ىو وأخوه أبو زيد عبد الرمحن العلم من تونس ورجعا
إىل اجلزائر يبثان العلم ،ودخال ُب خدمة السلطان أيب احلسن ،وكان قد بنا ذلما أبو محو موسى اسأول مدرسة بتلمسان محلت اسم "

مدرسة ابٍت اإلمام "  ،ينظر  ،أمحد بابا التنبكيت  ،ادلصدر السابق  ،ص  245وما بعدىا.

 -4أبو عبد اهلل زلمد بن ىدية القرشي ،عامل خَت ،من أئمة اللسان واسأدب ،ذو بصر بالوثائق ،مشهور الفضل والدين ،لو تواليف
ُب فنون شىت ،وتوىل خطة الكتابة لبعض السالطُت الزيانيُت ،ينظر ػلي بن خلدون ،بغية الرواد ُب ذكر ادللوك من بٍت عبد الواد،
تقدمي وٖتقيق وتعليق ،عبد احلميد حاجيات ،عامل ادلعرفة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2011 ،ج،1ص ،154ابن مرمي  ،ادلصدر
السابق  ،ص 246
 -5أبو عبد اهلل اجملاصي ،عامل الصلحاء ،وصاحل العلماء ،وجليس التنزيل وحليف البكاء والعويل ،كثَت البكاء حىت اشتهر بو ،ذا
مواعظ حسنة وتدريس للعلم وعبادة ومكاشفة ،ينظر ،ابن مرمي ،ادلصدر نفسو ،ص  ،143ػلي بن خلدون ،ادلصدر السابق ،ج،1
ص
 -6أيب عبد اهلل زلمد بن أمحد بن علي بن أيب عمرو التميمي ،أحد قضاة العدل والورع ،من بيت علم ورئاسة ،توىل قضاء
تلمسان ،ول و تواليف مفيدة من بينها كتاب " ترتيب كتاب اللخمي على ادلدونة ،ينظر ،ػلي بن خلدون ،ادلصدر السابق ،ج ،1
ص  ،171ابن مرمي ،ادلصدر السابق ،ص .305
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799ىـ ،1)1397/وأيب موسى عمران ادلشدايل (ت745ىـ ،2)1344/والقاضي أيب عبد اهلل زلمد بن عبد
النور (ت749ىـ1348/م) ،3و الشيخ أيب عبد اهلل زلمد بن النجار ادلنجم (ت 749ه ،4)1348/،وقد
تزامن رجوع الشيخ أبو عبد اهلل من تونس مع عودة الشيخ ايب عبد اهلل اآلبلي(ت757ه1356/م) ،5من بالد
ادلشرق و قال فيو صاحب ادلخطوط  " :كان من العلماء احملققُت واسأئمة الراسخُت أصوليا متكلما جامعا لكثَت
من العلوم العقلية والنقلية القدؽلة واحلديثة فالزمو الشيخ الشريف حىت شرب صفوه ،وأدرك شأوه ،وانتقع بو
انتفاعا عظيما ،وأخذ عنو علما جليال " 6وقد كان يقول عنو " قرأ علي خلق كثَت ُب اآلفاق  ،فما رأيت مثل
أربعة  ،وأبو عبد اهلل أكثرىم ٖتصيال وأوفرىم عقال".7
إذن فقد كثرت مشيختو وتوسعت مفاىيمو وتنوعت مداركو واستشرفت آفاقو.
*رحلته العلمية:
 -1أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد اليحصيب البَتوين التلمساين ،فقيو من فقهاء ادلذىب ادلالكي ،موصوف بالعلم واإلتقان ،لو شرح
على سلتصر ابن احلاجب الفرعي ،ينظر ،ابن فرحون ،الديباج ادلذىب ُب معرفة أعيان وعلماء ادلذىب ،دراسة وٖتقيق ،مأمون بن
زلي الدين اجلنان ،ج ،2ط  ،1دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان ،1996 ،ص  ،333عادل نويهض  ،معجم أعالم اجلزائر من
صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر  ،دار الوعي للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2011،ص 127
 -2عمران بن موسى ادلشدايل البجائي اسأصل نزيل تلمسان ،وصهر ناصر الدين ادلشدايل ،فقيو عالمة حافظ زلقق ،من أعالم
ادلذىب ادلالكي بادلغرب اسأوسط ،فر من ّتاية أثناء حصارىا ،ودخل تلمسان بعد أن استدعاه سلطاهنا ،ودرس هبا احلديث
واسأصلُت والفرائض وادلنطق واجلدل ،ينظر نيل االبتهاج ،ادلصدر السابق ،ص 350،352
 -3زلمد بن عبد النور الندرومي ،أبو عبد اهلل قاضي فاس ،وقاضي عسكر أيب احلسن ادلريٍت ،كان مربزا ُب الفقو على مذىب
مالك ،توُب عام الطاعون ،أمحد بابا التنبكيت ،ادلصدر نفسو ،ص .405

 -4أيب عبد اهلل زلمد بن النجار ادلنجم ،التلمساين ادلولد والنشأة ومن أبرز تالمذة الشيخ اآلبلي الذي مدحو فقال :ما قرأ علي
أحد حىت قلت لو :ما بقي عندي ما أقول لك إال ابن النجار ينظر ،نيل االبتهاج 404
 -5اآلبلي :زلمد بن إبراىيم بن أمحد العب دري ،التلمساين الشهَت باآلبلي ،نسبة إىل منطقة آبلة باسأندلس وىو إمام عالمة رلمع
على إمامتو ،أعلم خلق اهلل بالفنون العقلية ،ينظر ،بن مرمي ،البستان ،ص  .236أمحد بابا التنبكيت ،ادلصدر السابق ،ص ،441
سيدي زلمد نقادي ،إسهامات العالمة اآلبلي التلمساين ُب احلياة الفكرية ْتواضر ادلغرب ،ط ،1منشورات ،وزارة الشؤون الدينية
واسأوقاف ،ص ،ص .249 ،245
 -6ورقة 12
 -7ورقة .12
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مل ػلد الشيخ أبوعبد اهلل الشريف عن التقاليد العلمية العريقة اليت كانت سائدة خالل العهد اإلسالمي
الزاخر ،فعزم على الرحلة إىل حواضر العلم للقاء ادلشايخ ومباشرة الرجال.1
ارٖتل الشيخ أبوعبد اهلل الشريف سنة  740ىـ1339/م،إىل مدينة تونس مارا على ّتاية اليت دخلها ،وىي أحد
أىم وأكرب احلواضر العلمية ببالد ادلغرب ،وأحد معاقل الفقو ادلالكي بو «فوجد هبا وفرا عظيما من العلماء فجلس
رلالسهم وتكلم فيها ُب مسألة من كتاب ابن احلاجب ،2فقال لو بعضهم إن ابن احلاجب عندنا اليوم يقرأه
الصبيان ،فسأذلم فيو أسئلة عجزوا عنها ،فاشتهر فيها أمره " ،3لقد كان ما حصل للشيخ أيب عبد اهلل مع بعض
علماء ّتاية زلل إعجاب و استحسان من طرف أشياخو بٍت اإلمام  ،وصار تعجيزه ذلم زلل تندر عند طلبة العلم
بتلمسان ؼلتربون هبا من ادعى معرفة ذلك الكتاب ".4
بعد ّتاية ارٖتل الشيخ الشريف إىل تونس ،وىناك لزم رللس الفقيو ادلالكي ذائع الصيت ابن عبد السالم
(ت749ه 1348/م) ،) ،5شارح كتاب ابن احلاجب الفروعي "وكانت الرحلة إليو من اسأقطار ..فلزم رللسو
وأخذ عنو وانتقع بو انتفاعا عظيما ".6
 -1حول الرحلة العلمية وأعليتها ُب رلتمعات العصر الوسيط ،ينظر :بن خلدون ،ادلقدمة ،ط ،01دار ابن اجلوزي مصر،2010 ،
ص .393
 -2الفقيو أبو عمرو بن عمر بن أيب بكر بن يونس الدوين ٍ ،ب ادلصري  ،الفقيو ادلالكي ادلعروف بابن احلاجب ،ادللقب ّتمال
الدين  ،ادلقرئ اسأصويل ادلالكي الفقيو النحوي أحد أعالم ادلالكية ٔتصر ،وصاحب كتاب جامع اسأمهات ُب الفقو ادلالكي الذي
أحدث بو نقلة نوعية ُب ادلذىب ،ينظر  ،أيب العباس مشس الدين أمحد بن زلمد بن أيب بكر ابن خلكان  ،وفيات اسأعيان وأنباء
أبناء الزمان ٖ ،تقيق إحسان عباس ،اجمللد الثالث ،دار صادر  ،بَتوت  ،د ت  ،ص ،248الذىيب  ،معرفة القراء الكبار على
الطبقات واسأعصار ٖ ،تقيق  ،طيار آليت قوالج  ،إسطنبول ،1995 ،ج  3ص .1287
 -3ورقة .12
 - 4ورقة.12
 -5زلمد بن عبد السالم :أبو عبد اهلل زلمد بن عبد السالم بن يوسف بن كثَت اذلواري ادلنستَتي ،من فقهاء ادلالكية ،ويل القضاء
بالدولة احلفصية إىل أن توُب بالطاعون عام  749ىـ  ،وىو شلن برع ُب ادلعقوالت ،وقام على حفظ ادلنقوالت  ،ينظر  ،أيب احلسن
علي بن عبد اهلل اجلذامي ادلالقي النبهاين  ،تاريخ قضاة اسأندلس  ،كتاب ادلرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ،تح ،صالح
الدين اذلواري  ،ط،1ادلكتبة العصرية  ،صيدا  ،بَتوت  ،2006 ،ص  ،171نيل االبتهاج  ،ادلصدر السابق 406 ،
 - 6ورقة .13

المجلد 13 :العدد 02 :ديسمبر 2018

N :2 December 2018

21 Vol :13

المجلة الجزائرية للمخطوطات
د .نصر الدين بن داود

ISSN : 1112-511X

E-ISSN: 2600-6251

إسهام أبي عبد اهلل الشريف في الحركة العلمية ببالد المغرب

لقد أبانت ادلباحث اليت أثارىا الشيخ أبوعبد اهلل مع الشيخ ابن عبد السالم حول حقيقة الذكر أىو باللسان
أم بالقلب ،عن علو كعب وتكوين علمي جيد ،وتقدم ُب الفقو إن كان التلميذ قد توقف عن النقاش حياء من
شيخو ،فإن ابن عبد السالم سرعان ما تفطن وأدرك قيمة ىذا الرجل ،وما كان منو إال أن قربو منو وإليو ،واختصو
بالقراءة ُب بيتو

1

وبعد تونس رجع الشيخ أبوعبد اهلل إىل تلمسان ،وقد "امتأل علما وفاض حكمة وفهما ف ّدرس العلوم وجدد

الرسوم ،وأحي الشرائع ،وأظهر البدائع" 2فكانت الرحلة مجة الفائدة وغنية العائدة.
 -الشيخ أبو عبد اهلل الشريف في نظر معاصريه:

احـ ــتفظ لنـ ــا ادلخطـ ــوط بـ ــذكر سأق ـ ـوال علمـ ــاء العصـ ــر ،وثنـ ــائهم علـ ــى الشـ ــيخ الش ـ ـريف ،وارتأينـ ــا أن نوردىـ ــا كمـ ــا
ىي سأعليتها ُب توضيح مكانتو العلمية بُت معاصريو ،ومن أقواذلم.
*أبو علي منصور بن ىدية القرشي" :كل فقيو قرأ ُب زماننا ىذا ،أخذ شلا قدر لو من العلم ووقف إال أبو عبد اهلل
احلسٍت فإن اجتهاده يزيد ،واهلل أعلم أين ينتهي أمره"

3

*الشيخ أبو ػلي ادلطغري":حضرت مواعد كثَتة للعلماء الكبار ،فما رأيت من يشفي الغليل إال سيدي أبو عبد
الو وبنوه من بعده"

4

*الشيخ أبوعبد اهلل اآلبلي« :ىو أوفر من قرأ علي عقال و أكثرىم ٖتصيال"

5

*الشيخ ابن مرزوق اخلطيب" :لقد كرىت فراق أيب عبد اهلل [سفر الشريف إىل تونس] ولكنٍت أمحد اهلل على رؤية
أىل إفريقية من بادلغرب "

6

 - 1ورقة 13
 - 2ورقة .14
 - 3ورقة .19
 - 4ورقة .20
 - 5ورقة .17
 - 6ورقة .19
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*قال عنو ا لشيخ ابن عرفة عند وداعو ":يعز على أن أفارقك ،وال عرفت غايتك ُب العلم" ودلا ذكر لو موتو قال "
رمحو اهلل لقد ماتت ٔتوتو العلوم العقلية "

1

*قال عنو الشيخ ابن عبد السالم" :ماكنت أظن أن ُب ادلغرب مثل ىذا".2
ىذا االمجاع يدل ٔتا ال يدع رلاال للشك والريب على علو مكانة الشيخ أيب عبد اهلل الشريف ،ومسو علمو،
ورسوخ فهمو.
 جهود الشيخ ابو عبد اهلل الشريف في التدريس:*في تعامله مع طلبته:
ك ـ ــان الش ـ ــيخ أب ـ ــو عب ـ ــد اهلل م ـ ــن اولئ ـ ــك ال ـ ــذين ش ـ ــغلهم الش ـ ــاغل بن ـ ــاء الرج ـ ــال وب ـ ــث العل ـ ــم ُب الص ـ ــدور،
وإخراج الناس من الظلمات إىل النور ،فركز جهده على التدريس والتعليم ،وانتقع بو مجع غفَت.
وقد انعكس ىذا االىتمام من الشيخ بطلبتو على وضعهم االجتماعي ومكانتهم ُب اجملتمع ،فقد قال عنو
صاحب ادلناقب « :كان الطلبة ُب أيامو أعز الناس واكثرىم عددا ،وأوسعهم رزقا وأكثرىم انتفاعا ،حىت كثر العلم
ُب عصره وانتشر وط لبو الناس وأقبلوا عليو ،واستعانوا ْتسن إلقائو إليهم ،وحالوة فيضو عليهم ،وسهولة سوقو ذلم
إىل سعادهتم"

3

فضال عن ذلك ساعلت شخصية الشيخ أيب عبد اهلل القوية  ،وحسن إلقائو لدروسو وسالمة لغتو ُ ،ب
مفصلة حول ىذا اجلانب من شخصية
ٖتبيب العلم لطلبتو وحرصهم على التلقي يقدم لنا ادلخطوط معلومات ّ
الشيخ أبوعبد اهلل وتعاملو مع طلبتو ،ونرى من ادلفيد أن نثبتو ُب ادلنت سأعليتو وما أحوجنا ُب ىذا الوقت سأمثالو
حيث يقول" :كان رمحو اهلل من أحلى الناس عبارة  ،و أعالىم إشارة ،يرقى الطالب عن مقامو ُب كل مقام
ويذيقو لذة العلم ُب أسرع وقت ويربو بو ُب الًتبية وػللم بو عند اذلفوة  ،ويتلقاه بالبشاشة والشفقة والرمحة ،ال
يؤثر على طلبة العلم غَتىم ،وال يقرب أحدا دوهنم ،ويغرس ُب قلوهبم احلكمة ،وؽلنحهم ادلوعظة احلسنة...،ينزذلم
 - 1ورقة .17
 - 2ورقة .17
 - 3ورقة .16
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منازذلم ويرتبهم ُب (كذا)،ويعطي كل أحد ُب مقامو وغلاريو ُب ميدانو ،ويأخذ معو على قدره ،ويقبل منو ما
يتكلم بو ،وػلملو على أحسن الوجوه ،ورٔتا قرره وبسطو وأبرزه ُب أحسن صورة من عبارتو تنشيطا للطالب ،ورفقا
بو وعونا لو على مطلبو".1
فكان حريصا على كسب الطالب وتوجيهو ضلو رغبتو وميولو ،وادلرافقة الدائمة لو ،فنجح ُب ادلهمة الًتبوي
والبيداغوجي بامتياز ،وىذه ىي التقنيات احلديثة ُب اسأداء التعليمي والًتبوي.
*في منهجه وطريقة تدريسه:
اختص الشيخ أبو عبد اهلل الشريف ٔتنهج معُت ُب التدريس  ،صارما ُب تلقُت ادلعارف زلققا ذلا يقول صاحب
ادلناقب ":ال يفرع من مسألة حىت يرفع عنها اللبس  ،ويوضحها مثل الشمس ،ويأخذ كل أحد من احلاضرين
منها على قدره ،ويشفي فيها غليل صدره" 2ويبدو أن الشيخ أبو عبد اهلل قد أدرك أن الطلبة ىم زلور العملية
التعليمية واسأستاذ غلب أن يكون منسقا مصححا سأْتاثهم أو ما يعرف ُب العصر احلديث بادلقاربة بالكفاءات
فقد كان كما يقول حفيده " :يرى أن الطلبة إظلا ينتفعون بالبحث وادلناظرة وادلنافسة  ،فإذا طال البحث بينهم ُب
مسألة أمرىم بالتقييد فيهاٍ ،ب يفصل بينهم ويعطي ذا حق حقو".3
وهبذا صلح ُب تفجَت الطاقات وفتح اآلفاق لربوز العبقريات.
 المواد الم ّدرسة:درسـ ــها الشـ ــيخ أبـ ــو عبـ ــد اهلل والـ ــيت كانـ ــت لـ ــو
يقـ ــدم لنـ ــا ادلخطـ ــوط معلومـ ــات ىامـ ــة عـ ــن أىـ ــم العلـ ــوم الـ ــيت ّ

مش ـ ــاركة فيه ـ ــا ،لق ـ ــد مسح ـ ــت ادلش ـ ــيخة العلمي ـ ــة الكب ـ ــَتة ال ـ ــيت أخ ـ ــذ عنه ـ ــا وادلتع ـ ــددة االختصاص ـ ــات ُب ٘تكنن ـ ــو
وٖتصيلو دلختلف ادلعارف ،نقلية وعقلية.
فف ـ ــي عل و وووم الق و وور ن ،ك ـ ــان الش ـ ــيخ أب ـ ــو عب ـ ــد اهلل م ـ ــن ادلعتن ـ ــُت بكتـ ـ ـاب اهلل ادلفسـ ـ ـرين دلعاني ـ ــو ،فق ـ ــد فس ـ ــر
الق ـ ــرآن الك ـ ــرمي ُب ة ـ ــس وعشـ ـ ـرين س ـ ــنة وُب ى ـ ــذا يق ـ ــول ص ـ ــاحب ادلناق ـ ــب" :ف ـ ــأتى في ـ ــو بالعج ـ ــب العج ـ ــاب
 - 1ورقة .16
 - 2ورقة .54
 - 3ورقة .55
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وك ـ ــان رللس ـ ــو عظيم ـ ــا ى ـ ــائال ػلض ـ ــره أك ـ ــابر ادلل ـ ــوك والعلم ـ ــاء والص ـ ــلحاء وص ـ ــدور الطلب ـ ــة النبه ـ ــاء"ٍ 1ب يض ـ ــيف
ويقـ ـ ــول« :فكـ ـ ــان رمحـ ـ ــو اهلل عادلـ ـ ــا ْتروف ـ ـ ــو ولغتـ ـ ــو وضلـ ـ ــوه وقراتـ ـ ــو واخ ـ ـ ــتالف رواياتـ ـ ــو ،وبيانـ ـ ــو وإعجـ ـ ــازه وبراعت ـ ـ ــو
وإغل ـ ــازه ،وأحكام ـ ــو ومعاني ـ ــو وأم ـ ــره ونواىي ـ ــو ،وناس ـ ــخو ومنس ـ ــوخو ،ونزول ـ ــو وتارؼل ـ ــو  ،وخاص ـ ــو ورلمل ـ ــو وظ ـ ــاىره
ومؤول ــو ومنطوق ــو ومفهوم ــو وكث ــَت م ــن أنـ ـواع علوم ــو  ،ص ــدفو ولب ــو قش ــره وقلب ــو"" ،2يفس ــر ضل ــو رب ــع ح ــزب ك ــل
ي ــوم ْتس ــب ادل ـ ـواطن" 3أم ــا الحو ووديث النبو وووي الشو ووريف يق ــول ص ــاحب ادلخط ــوط ":فك ــان أح ــد أئمت ــو عارف ــا
"بفقه ـ ــو وغريب ـ ــو ومش ـ ــكلو وسلتلف ـ ــة ،وص ـ ــحيحو وعللـ ـ ــو ،وحف ـ ــظ رجال ـ ــو ومتون ـ ــو ،ومجي ـ ــع أن ـ ـ ـواع علومـ ـ ــو" ،4وُب
أصـ ــول الـ ــدين ":كـ ــان رمحـ ــو اهلل عادلـ ــا بأص و ووول ال و وودين إمامـ ــا مـ ــن أئمـ ــة السـ ــنة قائمـ ــا باحلجـ ــة ،بصـ ــَت بالربىـ ــان
وعلومـ ــو ،صـ ــحيح النظـ ــر كث ـ ــَت الـ ــذب علـ ــى أىـ ــل الس ـ ــنة والنصـ ــرة سأىـ ــل احلـ ــق ،عادل ـ ــا ٔتـ ــذاىب الفـ ــرق ،وحج ـ ــة
اخلصوم ،قويا على حل الشبهة وإبطاذلا ،وإزاحة إشكاذلا".5
وأم ـ ــا ُب عل و ووم أص و ووول الفق و ووه ،فق ـ ــد ك ـ ــان م ـ ــن العلم ـ ــاء ادلتبحـ ـ ـرين في ـ ــو ،6أص ـ ــوليا زلقق ـ ــا كثـ ـ ـَتا م ـ ــا يس ـ ــتند إىل
القواع ـ ــد اسأص ـ ــولية لش ـ ــرح اسأحادي ـ ــث وتقريرى ـ ــا أو تفس ـ ــَت اآلي ـ ــات وبياهن ـ ــا ،كم ـ ــا أل ـ ــف في ـ ــو مص ـ ــنفات س ـ ــيأٌب
احلديث عنها ُب زللها.
كان الشيخ أبو عبد اهلل الشريف من أعالم الفقه المالكي بتلمسان خالل القرن الثامن وأحد من يشار لو
باالجتهاد فقد كان كما يقول صاحب ادلناقب" :قائم على الفروع واسأصول كثَت التثبت والتحصيل  ،عادلا
باسأحكام واستنباطها  ،قوي الًتجيح والتخريج  ،سديد النظر ،متورعا ُب الفتوى متحريا ،يعتمد عليو أىل الدين
والورع فيها ،وترد عليو من اآلفاق" ،7مطلع على اخلالف بُت ادلذاىب فقيها مقارنا يبُت ُب أجوبتو وفتاويو آراء
 - 1ورقة .20
 - 2ورقة .21
 - 3ورقة .54
 - 4ورقة .21
 - 5ورقة .39
 - 6ورقة .51
 - 7ورقة .50
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ادلذاىب السنية اسأخرى ويرجح من اسأقوال ما وافق الكتاب والسنة منها  ،وىذا يدل على أن االمام الشريف كان
مالكيا غَت متعصب دلذىبو ،منفتحا على ادلذاىب اسأخرى فهو رلتهدا ُب حدود ادلذىب .ومن الكتب ادلعتمدة
ُب التدريس" :ومل يزل يقرأ كتاب ادلدونة بعد التفسَت حىت لقي اهلل فانتفع من الطلبة بقراءتو مامل ينتفع ٔتثلو أحد
ُب مصر من اسأمصار ُب زمانو" ،1أما علوم اللغة العربية فقد نالت حظا وافرا من اىتمام الشيخ وحازىا و٘تكن
منها ،يقول حفيده" :جامعا لعلومها زليطا لغزير اسأدب عربيا ضلويا  ،كان ُب البيان أية من آيات اهلل زلصال
لبدائعو" ،2وادلالحظ أن الشيخ أبا عبد اهلل كان من ادلشاركُت ُب علوم التاريخ و أخبار األمم فقد كان" :عارفا
بأخبار ادللوك وتنقل الدول وأيام العر وسَتىا وحروهبا ومقاتل فرساهنا ،ذاكرا سأخبار الصاحلُت وسَتىم ،و أخبار
الصوفية ومذاىبهم وإشاراهتم " ،3وباإلضافة إىل سلتلف العلوم النقلية اليت برز فيها الشيخ أبو عبد اهلل الشريف برز
برز كذلك ُب العلوم العقلية  ،فارسا للمنقول وادلعقول ،فكان" :عادلا بادلنطق واحلساب والفرائض واذلندسة واذليئة
ومعرفة آالت التنجيم وادلساحة وعلم ادلوسيقى وعلم الطب والتشريح والفالحة وكثَت من العلوم القدؽلة واحلديثة"

4

واحلديثة" 4فهو عادلا موسوعيا ،ملما دلختلف العلوم والفنون.
- 4مكانة أبو عبد اهلل الشريف في المجالس العلمية السلطانية:
* في تعامله ونظرته للملوك والسالطين (موقف أبو عبد اهلل الشريف من السلطة السياسية):
مشيا على خطى السلف الصاحل من الفقهاء ادلالكية الذين أرسوا تقاليد شليزة ُب التعامل مع السلطة السياسية
أيا كانت مرجعيتها أو منهجها  ،كان الشيخ أبو عبد اهلل الشريف من أولئك الذين يتنزىون عن رلالسة السلطان
ُب غَت مواضع العلم على الرغم شلا حظي بو من مكانة رفيعة عند كل من الزيانيُت وادلرينيُت على حد سواء ،ومع
ذلك كان  ":يتباعد منهم مع شدة إقباذلم عليو وحرصهم على تقريبو ،ومل يتوىل ذلم أمرا من أمور الدنيا ،بل واقف
مع العلم حيث وقف " ،5وقد عزز ىذا ادلوقف ما شهدتو بالد ادلغرب ُب منتصف القرن الثامن ىجري من
 - 1ورقة .50
 - 2ورقة .51
 - 3ورقة .51
 - 4ورقة .52
 - 5ورقة .73
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اضطرابات سياسية وتناحر عسكري دموي  ،وصراعات على العروش ،فضال عن ذلك كان الشيخ أبو عبد اهلل
حريصا على توقَت العلماء وعدم النيل منهم واالنتقاص من قدرىم  ،خاصة ُب اسأماكن العامة أو أمام احلكام ٍب
يواصل حفيده الكالم فيقول" :وكان رمحو اهلل إذا جالس العلماء ُب رلالس ادللوك ،ال غلادذلم وال ؽلاريهم ،وال
يطلب غلبهم والظهور عليهم ،بل يعطي منصب العلم حقو ويقدره قدره وينزل احلق منزلتو ،وال يبادر إىل أحد
بالرد ،وال ؼلطئ ادلفسرين و الشراح ،وال يسمع العامة ما ينفرىم ".1
وىذه السمة جعلتو أكثر مهابة ووقارا عند العلماء والسالطُت على حد سواء.
*إسهاماته العلمية في المجالس السلطانية:
أ -رللس أيب محو موسى الثاين الزياين:2
احتفظ لنا ادلخطوط ّتلسة علمية للشيخ أيب عبد اهلل الشريف ُب رللس السلطان أيب محو موسى الثاين حيث
سألو عن قولو صلى اهلل عليو وسلم" :حبب إيل من دنياكم ثالث ،النساء والطيب ،وجعلت قرة عيٍت ُب
3
ادلطول عن ٘تكن من ناصية احلديث وعلومو
الصالة"  ،ىل الصالة من الدنيا أم ال ،أبان رمحو اهلل ُب الشرح ّ

 - 1ورقة .54
 -2أبو محو موسى الثاين  :ىو أبو محو موسى بن أيب يعقوب بن ػلي بن يغمراسن  ،ولد بغرناطة سنة 723ىـ1323/م  ،عندما
كان أبوه مبعدا إليها  ،وكان ملكا عادلا فاضال  ،اسًتد ملك آبائو  ،لو كتاب " واسطة السلوك ُب سياسة ادللوك  ،ينظر  ،ػلي بن
خلدون  ،بغية الرواد ُب ذكر ادللوك من بٍت عبد الواد  ،تق وتح وتع عبد احلميد حاجيات  ،ج ،1عامل ادلعرفة للنشر والتوزيع ،
اجلزائر ،2011 ،ص ،15رلهول  ،زىر البستان  ،زىر تلمسان ُب دولة بٍت زيان  ،عناية وٖتقيق  ،زلمد بن أمحد باغلي  ،ط2
،شركة اسأصالة للنشر و التوزيع  ،اجلزائر ،2012 ،ص  03وما بعدىا  ،عبد احلميد حاجيات  ،أبو محو موسى الزياين  ،حياتو
وآثاره .ط،2الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،اجلزائر 69.،1982،و ما بعدىا.
 -3عن أَنَس قال :قال النيب صلى اهلل عليو وسلم " :حبب إيل النساء والطيب وجعل قرة عيٍت ُب الصالة"  ،أبوبكر أمحد بن
احلسُت بن علي البيهقي  ،السنن الكربى ،رللس دائرة ادلعارف النظامية ،اذلند حيدر آباد الطبعة  :اسأوىل  1344ىـ رقم ،1383
 ،االمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  ،السنن الكربىٖ ،تقيق  ،عبد الغفار سليمان البنداري ،سيدكسروي حسن  ،دار
الكتب العلمية بَتوت–لبنان  ،رقم ()8887
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والفقو وأصولو ،فكان أصوليا زلققا ومل يكتفي بتبيان القراءات احملتملة ذلذا احلديث ،بل إنو كذلك اعًتض على
رواة احلديث وفهمهم وتوجيههم للنص وفق ذلك الفهم.1
ب -رللس السلطان أيب عنان ادلريٍت:2
يبدو أن التحاق الشيخ أيب عبد اهلل الشريف باجمللس العلمي السلطاين ادلريٍت كان بالصدفة ،فقد كان نتيجة وشاية
واهتامات ساقها بعض الفقهاء الفاسيُت إىل السلطان ايب عنان متهمُت فيها الشيخ الشريف بالقصور ُب الفقو
وعدم التحرير والتدقيق فيو  ،فبعث إليو وحشر إليو فقهاء الفاسيُت فلما "فلما حضروا أمره بقراءة قولو صلى اهلل
عليو وسلم ":إذا ولغ الكلب ُب إناء أحدكم" ،3احلديث ،ؼلترب بذلك قوتو ُب الفقو ،فأخذ ُب القراءة من غَت نظر
وال توطُت  ،فكان من أوىل ما (كذا) ُب [ىذا] ،4احلديث ةسة وعشرون فرعا  ،اسأول كذا والثاين كذا وأقبل
على [سردىا]ٍ ،5ب على (كذا)من احلديثٍ ،ب على ترجيح ما رجح منها كأنو ؽللي من كتاب  ،فلما [رأى ]، ،6
السلطان منو ذلك  ،أقبل على الطاعنُت فيو وقال ذلم [ىذا] ،7الذي تشَتون إىل قصوره ُب الفقو وأوسعهم
 -1ورقة .21،24
 - 2أبو عنان  :ىو أبو عنان ادلتوكل على اهلل من أم رومية تدعى مشس الضحى ،ولد سنة 729ىـ ،وتوىل احلكم عقب انقالبو
على أبيو احلسن كما بينا سابقا ،وقد كان "أبيض تعلوه صفرة قوية ،طويل القامة ،يشرف الناس بطولو ضليف البدن ،عايل اسأنف
حسنو ،جهوري الصوت ُب كالمو عدلة وتوقف ،حيث ال يكاد يفهم ما يقول  ...فارس شجاع ،عادلا مطلقا يناظر العلماء
وؼلطئهم ُب كثَت من اسأحيان ،حافظ للقرآن ،مات وعمره  29سنة وىو أول من تلقب بلقب اخلالفة من بٍت مرين ( ،ادلصادر
)وابراىيم حركات ،ادلغرب عرب التاريخ ،ج ،2دار الرشاد احلديثة  ،الدار البيضاء ،2000 ،ص.44
 - 3عن أىب ىريرة أن نيب اهلل قال « :إذا ولغ الكلب ُب اإلناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالًتاب» .سنن أيب داود  /أبوداود
سليمان بن اسأشعث السجستاين ،الكتاب العريب ،بَتوت رقم  ، 73زلمد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويٍت ،سنن ابن ماجوٖ ،تقيق،
زلمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر–بَتوت ،رقم = 363قال اسألباين صحيح ،عن أىب ىريرة قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
«إذا ولغ الكلب ُب إناء أحدكم فلَتقو ٍب ليغسلو سبع مرار» .أبو احلسُت مسلم بن احلجاج بن مسلم القشَتي النيسابوري ،اجلامع
الصحيح ادلسمى صحيح مسلم ، ،دار اجليل بَتوت دار اسأفاق اجلديدة بـَتوت ،رقم 674
ُ - 4ب اسأصل ( ىاذا).
ُ -5ب اسأصل ( صردىا).
ُ -6ب اسأصل ( رءا).
ُ - 7ب اسأصل (ىاذا).
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توبيخا" ،1وتعززت شهادة السلطان أيب عنان بشهادة العامل ادلطغريُ 2ب جلسة علمية أخرى عندما رفض أن يقرأ
التفسَت ُب حضور الشيخ الشريف ورأى بأنو أحق بذلك منو  ،قائال  ":إن أبا عبد اهلل أعلم بذلك مٍت فال يسعٍت
أن أقرأ ْتضرتو «وفسر أبو عبد اهلل [ُب حضرة]،3كافة علماء ادلغرب ،وكان اجمللس ُب دار السلطان فنزل عن
سرير ملكو وجلس معهم على احلصَت  ،فتفجر أبو عبد اهلل من ينبوع من ينابيع احلكمة أدىش بو احلاضرين
وآتاىم ٔتال م ػليطوا بعلمو ،حىت قال السلطان عند فراغو :إين [سأرى] ،4العلم ؼلرج من منابت شعره " ،5وادلؤكد
وادلؤكد أن الشيخ ترك انطباعا حسنا عند مجيع من حضر ،حىت أن الفقيو القاضي أبو عبد اهلل الفشتايل "حرص
على تقييد ما صدر منو ذلك اليوم".6
كل ىذا يؤكد ادلنزلة الرفيعة اليت حظي هبا العلم الشريف عن جدارة واستحقاق ،واغًتاف من العلماء والسالطُت.
- 5إسهامات الشيخ أبو عبد اهلل الشريف في حركة التأليف:
باإلضـ ــافة إىل اجلهـ ــود الـ ــيت بـ ــذذلا الشـ ــيخ أبوعبـ ــد اهلل ُب بـ ــث العلـ ــم وتعلـ ــيم النـ ــاس أمـ ــور ديـ ــنهم ،كانـ ــت لـ ــو
مش ـ ــاركة ُب حرك ـ ــة الت ـ ــأليف ُب بع ـ ــض ف ـ ــروع ادلعرف ـ ــة ،إال أن ادلالح ـ ــظ عل ـ ــى الش ـ ــيخ أن ـ ــو وكالعدي ـ ــد م ـ ــن علم ـ ــاء
ادلغـ ــرب اسأوسـ ــط كـ ــان قليـ ــل التـ ــأليف وركـ ــز جهـ ــده علـ ــى التعلـ ــيم ،وقـ ــد نبّـ ــو حفيـ ــده لـ ــذلك وكتـ ــب مسـ ــتدركا":

ك ـ ــان رمح ـ ــو اهلل قلي ـ ــل اسأخ ـ ــذ ُب الت ـ ــأليف وإظل ـ ــا ك ـ ــان اعتن ـ ــاؤه بب ـ ــث العل ـ ــم ُب الص ـ ــدور ،وإخ ـ ـ ـراج الن ـ ــاس م ـ ــن
الظلم ــات إىل الن ــور ،فك ــان ل ــو م ــن التالمي ــذ الع ــد الكب ــَت ،وانتف ــع ب ــو م ــن اخلل ــق كث ــَت" ،7وم ــن ب ــُت ادلص ــنفات

ادلصنفات اليت ألفها:

 - 1ورقة .51
 -2عبد اهلل بن عمر ادلطغري من فقهاء وعلماء درعة بادلغرب اسأقصى – ابن القاضي :درة احلجال ُب معرفة الرجال ط ،01مكتبة
دار الًتاث ،مصر .1971 ،ص.317،
ُ - 3ب اسأصل ( فحضرة).
ُ - 4ب اسأصل (سأرا)
 - 5ورقة .19
 -6ورقة .19
 -7ورقة .52
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أ -كت ـ ــاب مفتو و وواح الوصو و ووول فو و ووي بنو و ووا الفو و ووروع عل و و و األصو و ووول :1يع ـ ــد ى ـ ــذا الكت ـ ــاب أيقون ـ ــة الكتاب ـ ــات
اسأص ــولية ب ــادلغرب اسأوس ــط  ،الكت ــاب عل ــى ص ــغر حجم ــو يتمي ــز ٔت ــنهج وأس ــلوب فري ــد ق ــال عن ــو حفي ــده أن ــو
 ":طب ـ ــق في ـ ــو [ادلس ـ ــائل ] 2الفقهي ـ ــة م ـ ــع اسأص ـ ــول ،3وق ـ ــد هن ـ ــج الش ـ ـريف التلمس ـ ــاين في ـ ــو " م ـ ــنهج الفقه ـ ــاء ُب
الغال ــب ،و إال فه ــو مج ــع ب ــُت الط ـ ـريقتُت  :طريق ــة الفقه ــاء وادلتكلم ــُت  ،م ــع دم ــج لطريق ــة ٗت ـ ـريج الف ــروع عل ــى
اسأصـ ــول" ،4إذ بـ ــُت عالقـ ــة اسأصـ ــول بـ ــالفروع وركـ ــز فيـ ــو علـ ــى ادلسـ ــائل اسأصـ ــولية الـ ــيت وقـ ــع فيهـ ــا اخلـ ــالف بـ ــُت
اسأص ـ ـ ــوليُت وانعكاس ـ ـ ــاهتا عل ـ ـ ــى الف ـ ـ ــروع ،5وق ـ ـ ــد اجته ـ ـ ــد احملق ـ ـ ــق ُب حص ـ ـ ــر مص ـ ـ ــادر الش ـ ـ ـريف ُب كتاب ـ ـ ــو وال ـ ـ ــيت
أوص ــلها لس ــبع وأربع ــُت مص ــدرا م ــا ب ــُت كت ــب التفس ــَت واحل ــديث والفق ــو واسأص ــول واللغ ــة وغَتى ــا ،وم ــن بينه ــا
تسـ ـ ــع مصـ ـ ــادر أساسـ ـ ــية ُب علـ ـ ــم أصـ ـ ــول الفقـ ـ ــو ،6وقـ ـ ــد أصـ ـ ــبح ىـ ـ ــذا الكتـ ـ ــاب مـ ـ ــن بـ ـ ــُت أىـ ـ ــم كتـ ـ ــب الـ ـ ــدرس
اسأصويل ببالد ادلغرب اإلسالمي  ،واستمر تأثَته حىت عصور متأخرة .
ب -مث و و ووارات الغلوو و و ف و و ووي األدل و و ووة ،7يصـ ـ ــنف ىـ ـ ــذا الكتـ ـ ــاب ضـ ـ ــمن موضـ ـ ــوعات ادلنطـ ـ ــق ،فهـ ـ ــو رسـ ـ ــالة ُب
اجلـ ـ ــدل ،8وقـ ـ ــد قسـ ـ ــمو إىل بـ ـ ــابُت :البـ ـ ــاب اسأول  :اللغـ ـ ــط اللفظـ ـ ــي س ـ ـ ـواء ُب اللفـ ـ ــظ ادلفـ ـ ــرد أو اللفـ ـ ــظ ادلركـ ـ ــب
وللفظ ادلًتدد بُت اإلفراد والًتكيب
 -1اإلمام الشريف أيب عبد اهلل زلمد بن أمحد احلسٍت التلمساين ،مفتاح اسأصول إىل بناء الفروع على اسأصول ويليو مثارات الغلط
ُب اسأدلة ،دراسة وٖتقيق ،الشيخ زلمد علي فركوس  ،الطبعة اسأوىل ،ادلكتبة ادلكية  ،مكة ادلكرمة  ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر
والتوزيع  ،بَتوت  ،1998 ،وقد نشر كتاب مثارات الغلط ُب اسأدلة منفصال بعناية جالل علي عامر اجلهاين دون أن ٖتمل النشرية
بيانات النشر.
ُ -2ب اسأصل (ادلسايل)
 - 3ورقة.51
 - 4ضيف اهلل بن ىادي بن علي الزيداين الشهري ،أصول الفقو ُب القرن الثامن اذلجري دراسة تارؼلية ٖتليلية ،دكتوراه ُب أصول
الفقو ،إشراف عبد الكرمي بن علي النملة ،كلية الشريعة ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض 1426،ه ،ص 848و
حول طريقة ٗتريج الفروع على اسأصول ينظر نفسو ،ص 919
 - 5نصر الدين بن داود ،أسر العلماء ،ص 274
 - 6الشريف التلمساين ،ادلصدر السابق ،مقدمة احملقق ،ص ،ص 245 ،241
 -7ورقة  ،52ونشر ملحقا مع كتاب مفتاح الوصول ُب بناء الفروع على اسأصول
 - 8نصر الدين بن داود ،أسر العلماء ،ص 275
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الباب الثاين :تناول فيو الغلط ادلعنوي سواء من جهة ادلعٌت ُب التأليف اجلزئي أو ُب التأليف القياسي ،1وىذا
الكتاب رسالة ُب صناعة اجلدل ذات غاية تعليمية ،وقد ٘تيز ُب تأليفو بالتسلسل ادلنهجي ُب االنتقال بُت ادلواضيع
ويرتب اسأفكار بعيد عن التعقيد واالستطراد ليصل إىل استنتاجات علمية وهبذا كان لو السبق ُب ىذا التصنيف".2
التصنيف".2
ت -كتو وواب ف و ووي الق ،و ووا والق و وودر ،قـ ــال عنـ ــو ادلؤلـ ــف" :أجـ ــاد إي ـ ـراده وإصـ ــداره ،وقـ ــدر احلـ ــق مقداره،وإقتـ ــدر
عل ـ ــى التعب ـ ــَت ع ـ ــن تل ـ ــك العل ـ ــوم الغامض ـ ــة  ،وادلع ـ ــاين الرقيق ـ ــة ب ـ ــالكالم اجلـ ـ ـزاء الفص ـ ــيح واسألف ـ ــاظ الرش ـ ــيقة "،3
وىو من الكتب ادلفقودة
ث -شرح مختصر نهاية األمل للخونجي "،وىو من اجل كتب [ىذا] ،4الشأن اعتٌت بو اعتناء عظيما وانتفع
بو العلماء وأكب الطلبة ُب اآلفاق على قراءتو ونسخو واالنتفاع بو ،وانتشر وعول عليو ورجع إليو" ،5وقد أوضح
الغاية من تأليفو فقال ":ودلا مل تكن اسأمانة للفكر ُب محاقتو مست احلاجة إىل قانون يعصم جنانو من مقوالتو،
كما يعصم النحو اللسان من مقوالتو ودلا كان سلتصر اإلمام اسأوحد العامل الفذ أفضل الدين اخلوصلي رضي اهلل
ّ
عنو  ،قد بلغ ُب الغاية إىل حيث ال يعد لعنو .فشرحت ىذا ادلختصر شرحا يستوعب معاين وإيضاح مشكالتو
وٖتقيق مبانيو ".6
إذن على سعة علمو ورسوخ فهمو فهو قد وجو كل جهوده للتعليم ،أما التأليف فهو مل يوليو أعلية كبَتة ،وكأنو
اعتٌت بـأليف الرجال قبل تأليف الكتب.

 - 1الشريف التلمساين ،ادلصدر السابق ،ص  ،763ص  ،775نصر الدين بن داود ،أسر العلماء ،ص 275
 -2نصر الدين بن داود ،أسر العلماء ،ص 276
 - 3ورقة .39
ُ - 4ب اسأصل (ىاذا)
 -5الورقة .52
 - 6بابا خويا احلاج مهدي ،اإلمام أبو عبد اهلل الشريف التلمساين (ت 771ىـ) وجهوده اسأصولية والفقهية ،رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا ُب الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سيدي زلمد بن عبد اهلل فاس 1413،ىـ-
1414ىـ1992/م1993-م.
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ج -تأليف في المعاوضات مفقود 1وال تقدم ادلصادر معلومات حول موضوعو وزلتوياتو.
- 6اإلشعاع الفكري ألبي عبد اهلل الشريف في حواضر المغرب اإلسالمي:
مل تقتصـ ــر اجلهـ ــود العلميـ ــة للشـ ــيخ أيب عبـ ــد اهلل الش ـ ـريف علـ ــى حاضـ ــرة تلمسـ ــان فحسـ ــب ،بـ ــل امتـ ــد إشـ ــعاعو
العلم ـ ـ ــي إىل بـ ـ ـ ــاقي حواضـ ـ ـ ــر الغ ـ ـ ــرب اإلسـ ـ ـ ــالمي ،وُب نفـ ـ ـ ــس الوقـ ـ ـ ــت مل تف ـ ـ ــوت النخـ ـ ـ ــب ادلغربيـ ـ ـ ــة ُب سلتلـ ـ ـ ــف
احلواض ــر وج ــود ع ــامل ضلري ــر م ــن أمثال ــو للنه ــل من ــو واالس ــتفادة م ــن معارف ــو ،لق ــد أبان ــت اسأجوب ــة عل ــى الرس ــائل
واسأسـ ـ ــئلة الـ ـ ــيت كانـ ـ ــت تفـ ـ ــد عليـ ـ ــو عـ ـ ــن مقـ ـ ــدرة علـ ـ ــى التصـ ـ ــدي دلختلـ ـ ــف ادلسـ ـ ــائل الـ ـ ــيت كانـ ـ ــت تشـ ـ ــغل ب ـ ـ ــال
اسأوساط العلمية ُب الغرب اإلسالمي خالل القرن الثامن ىجري.
ُب ىذا السياق ؽلكن اإلشارة إىل اسأسئلة اليت وفدت عليو من اسأندلس  ،بعث هبا الشيخ أبو سعيد بن لب (ت
782ه1380/م) ، 2الذي كان كما يقول صاحب ادلناقب ":كلما اشكلت عليو مسألة كاتبو هبا ،وطلب منو
بيان ما أشكل عليو معًتفا لو بالفضل"٘ ،3تحورت تلك اسأسئلة حول بعض ادلسائل الفقهية كمسألة تعدد اسأقوال
ُب مذىب مالك ،وإفراد كل ؽلُت بكفارهتا ،4ومسألة تعدد اسأقوال مع عدم معرفة ادلتقدم من ادلتأخر منها ،5لقد
كان علماء اسأندلس يقدرونو حق قدره كما يقول صاحب ادلخطوط" :من أعرف الناس بقدره ،وأكثرىم تعظيما

 -1نصر الدين بن داود ،أسر العلماء ،ص 275
 - 2إمام غرناطة وعادلها ومفتيها ،حافظ عليو مدار التحصيل ُب الفتوى ،عارف بالعربية واللغة مربزا ُب التفسَت قائما على القراءات
مشاركا ُب اسأصلُت ،من أكابر علماء ادلذىب ادلالكي باحلضرة الغرناطية ،ينظر نيل االبتهاج ،ص  ،357ابن فرحون ،ادلصدر
السابق  ،ص 316
 - 3الورقة 55
 -4ورقة 62
 -5ورقة.70
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لو" ،1وال أدل على ذلك ما درج عليو لسان الدين بن اخلطيب (ت776ه1375/م) ،2من إرسال جديد
مؤلفاتو إىل الشيخ الشريف من أجل أن يكتب تقدؽلا عليها ويبدي مالحظاتو ورأيو فيها.3
ومن إفريقية وفدت عليو اسأسئلة من العامل اسأصويل أبو زكرياء ػلي الرىوين 4مستفسرا حول بعض القضايا
الفلسفية وادلتعلقة بادلنطق وعلم الكالم  ،كمسألة قدم العامل ،5أو مسألة العلم بوجود اهلل تعاىل ،6وبعض القضايا
القضايا ادلتعلقة ٔتباحث كتاب "جامع اسأمهات " البن احلاجب" ،7إال أىم ما يتوفر عليو ادلخطوط ُب ىذا
اجلانب ىو ادلساعلة الذي قدمها الشيخ أبوعبد اهلل ُب النقاش الدائر آنذاك حول مسألة الشرف وىل يثبت من
جهة اسأم أم ال ، 8إال أن البًت أتى على اجلزء اذلام الذي يتوفر على ما يبدو على ما رجحو الشيخ أبو عبد اهلل ُب
ىذه القضية اليت شغلت اسأوساط العلمية ببالد ادلغرب آنذاك.
-7اإلضافة المص درية التي يقدمها في حقل الدراسات المتعلقة بالمغرب اإلسالمي:
عل ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن الط ـ ــابع ادلن ـ ــاقيب للمخط ـ ــوط" :مناق ـ ــب أيب عب ـ ــد اهلل الشـ ـ ـريف وولدي ـ ــو عب ـ ــد اهلل الغري ـ ــق وال ـ ــويل
الص ــاحل سـ ــيدي أيب ػل ــي عبـ ــد الـ ــرمحن "حي ــث تطغـ ــى عب ــارات ادلـ ــدح والتبجيـ ــل إال أن ــو يعـ ــد م ــن أىـ ــم ادلصـ ــادر
ادلكتشـ ــفة مـ ــؤخرا ال ـ ــيت ٖتـ ــوي معلوم ـ ــات تارؼليـ ــة ىام ـ ــة جـ ــدا ح ـ ــول أحـ ــد أع ـ ــالم مدينـ ــة تلمس ـ ــان خـ ــالل الق ـ ــرن
الث ــامن وى ــو الش ــيخ أب ــو عب ــد اهلل الش ـ ـريف ،ب ــالنظر إىل م ــا ت ــوفر ُب ثناي ــاه م ــن معلوم ــات تارؼلي ــة ىام ــة ح ــول
 -1ورقة.55
 -2حولو ينظر الًتمجة الواسعة اليت خصصها لو ادلقري ُب نفح الطيب من غصن اسأندلس الرطيب  ،دار صادر  ،بَتوت  ،لبنان،
2012
 -3ورقة  ،55نصر الدين بن داود  ،أسر العلماء  ،ص 276

 -4الرىوين :ىو ػلِت بن موسى الرىوين من علماء افريقية ،فقيو مالكي حافظا واماما ُب أصول الفقو وادلنطق وعلم الكالم رحل إىل
القاىرة وتوُب سنة 773ىـأو 775ىـ ،من مصنفاتو :سلتصر وشرح ابن احلاجب اسأصلي ،تقييد على التهذيب يدكر فيو ادلذاىب
اسأربعة ويرجح ادلذىب ادلالكي ،ولو كتاب ٖتفة ادلسؤول ُب سلتصر منتهى السول .ابن القاضي أبو العباس ادلكناسي  :درة احلجال
ُب غرة أمساء الرجال ،دار الكتب العلمية بَتوت لبنان 1423ىـ2002/م ،ص 447:رقم.1451:
 -5ورقة.44
 -6ورقة .45
 -7ورقة.47
 -8ورقة .58
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اإلس ـ ــهامات العلمي ـ ــة سأف ـ ـراد بي ـ ــت الش ـ ـريف ُب احلرك ـ ــة العلمي ـ ــة بتلمس ـ ــان وادلغ ـ ــرب اسأوس ـ ــط خاص ـ ــة  ،وبش ـ ــكل
ع ــام ب ــالد ادلغ ــرب اإلس ــالمي ،وق ــد تب ــُت لن ــا بع ــد البح ــث أن ــو ك ــان ادلص ــدر اسأساس ــي للمص ــادر اسأخ ــرى ال ــيت
اىتمـ ــت بالًتمجـ ــة للشـ ــيخ أيب عبـ ــد اهلل الش ـ ـريف ،فقـ ــد نقـ ــل عنـ ــو كـ ــل مـ ــن التنبكـ ــيت ُب «نيـ ــل االبتهـ ــاج بتطري ـ ــز
ال ـ ــديباج" ال ـ ــذي خلص ـ ــو ُب ج ـ ــزء ص ـ ــغَت ومس ـ ــاه "الق ـ ــول ادلني ـ ــف ُب ترمج ـ ــة اإلم ـ ــام أيب عب ـ ــد اهلل الش ـ ـريف «وك ـ ــذا
اب ـ ــن م ـ ــرمي التلمس ـ ــاين ُب "البس ـ ــتان ُب ذك ـ ــر اسأولي ـ ــاء والعلم ـ ــاء بتلمس ـ ــان «وق ـ ــدم لن ـ ــا معلوم ـ ــات ىام ـ ــة ح ـ ــول
االىتمامـ ـ ـ ــات العلميـ ـ ـ ــة للشـ ـ ـ ــيخ أيب عبـ ـ ـ ــد اهلل الش ـ ـ ـ ـريف وإسـ ـ ـ ــهاماتو ُب احلركـ ـ ـ ــة العلميـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالغرب اإلسـ ـ ـ ــالمي ،
حي ــث عـ ـ ّد مرجع ــا م ــن ادلراج ــع الكب ــار ال ــيت يرج ــع إليه ــا ُب سلتل ــف العل ــوم النقلي ــة والعقلي ــة ،ي ــنهض دل ــيال عل ــى
ذل ــك إس ــهاماتو الكبـ ــَتة ُب احلرك ــة التعليميـ ــة حي ــث خـ ـ ّـرج أع ــداد كبـ ــَتة م ــن طلبـ ــة العل ــم بتلمسـ ــان ،فض ــال عـ ــن

تص ـ ــديو دلختل ـ ــف الن ـ ـ ـوازل واإلش ـ ــكاالت ال ـ ــيت كان ـ ــت تش ـ ــغل ب ـ ــال اسأوس ـ ــاط العلمي ـ ــة ويف ـ ــزع إلي ـ ــو فيه ـ ــا ،وق ـ ــد

ض ـ ــمن لن ـ ــا ادلنش ـ ــور معلوم ـ ـ ـ ات قيم ـ ــة ُب ى ـ ــذا اجمل ـ ــال ،نك ـ ــاد نع ـ ــدم وجودى ـ ــا ُب ب ـ ــاقي ادلص ـ ــادر ،مث ـ ــل مس ـ ــألة
ثب ـ ــوت الش ـ ــرف م ـ ــن قب ـ ــل اسأم ،وتض ـ ــمن ادلخط ـ ــوط ك ـ ــذلك أجوب ـ ــة مفص ـ ــلة م ـ ــن الش ـ ــيخ أيب عب ـ ــد اهلل الشـ ـ ـريف
ُب بع ـ ــض ادلس ـ ــائل الفقهي ـ ــة ض ـ ــمن ادل ـ ــذىب ادل ـ ــالكي ،كتع ـ ــدد اسأق ـ ـوال ُب م ـ ــذىب مال ـ ــك وع ـ ــدم معرف ـ ــة ادلتق ـ ــدم
م ــن ادلت ــأخر منه ــا وغ ــَت ذل ــك م ــن القض ــايا العلمي ــة ،فض ــال ع ــن إس ــهاماتو ُب حرك ــة الت ــأليف ُب سلتل ــف العل ــوم
النقليـ ــة والعقلي ـ ــة وخاص ـ ــة ُب ميـ ــدان الفق ـ ــو وأص ـ ــولو ،حي ـ ــث ع ـ ـ ّد كتاب ـ ــو مفت ـ ــاح الوصـ ــول ُب بن ـ ــاء الف ـ ــروع عل ـ ــى
اسأصـ ـ ــول ،أحـ ـ ــد أىـ ـ ــم ادلصـ ـ ــنفات ادلقـ ـ ــررة ُب الـ ـ ــدرس اسأصـ ـ ــويل بـ ـ ــبالد ادلغـ ـ ــرب  ،واسـ ـ ــتمر تـ ـ ــأثَته حـ ـ ــىت عص ـ ـ ـور
متأخرة .
خاتم و ووة :يتب ـ ــُت م ـ ــن خ ـ ــالل ى ـ ــذا ادلس ـ ــح القيم ـ ــة التارؼلي ـ ــة والعلمي ـ ــة الكب ـ ــَتة دلخط ـ ــوط "مناق ـ ــب أيب عب ـ ــد اهلل
الش ـ ـريف وولدي ــو عب ــد اهلل الغري ــق وال ــويل الص ــاحل س ــيدي أيب ػل ــي عب ــد ال ــرمحن" ادلنس ــوب سأمح ــد ول ــد س ــيدي
ػلـ ــي بـ ــن أيب عبـ ــد اهلل الش ـ ـريفُ ،ب الدراسـ ــات التارؼليـ ــة ادلتعلق ـ ـة بـ ــادلغرب اسأوسـ ــط وحاض ـ ـرتو تلمسـ ــان بشـ ــكل
خ ــاص وب ــالد ادلغ ــرب اإلس ــالمي عام ــة ،وق ــد تتبع ــت ى ــذه الدراس ــة م ــن خالل ــو اسأدوار ال ــذي ق ــام ب ــو الشـ ــيخ
أيب عب ـ ــد اهلل الشـ ـ ـريف ُب احلي ـ ــاة العلمي ـ ــة بتلمس ـ ــان وس ـ ــائر حواض ـ ــر ادلغ ـ ــرب اإلس ـ ــالمي  ،حي ـ ــث ع ـ ــد مرجع ـ ــا
م ـ ــن ادلراج ـ ــع الكب ـ ــار وقام ـ ــة علمي ـ ــة ال ـ ــيت يرج ـ ــع إليه ـ ــا ُب سلتل ـ ــف العل ـ ــوم النقلي ـ ــة والعقلي ـ ــة ،وق ـ ــد ن ـ ــال ب ـ ــذلك
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التقـ ــدير مـ ــن سلتلـ ــف اسأوسـ ــاط العلميـ ــة بـ ــالغرب اإلسـ ــالمي ،واح ـ ـًتام سلتلـ ــف السـ ــلط السياسـ ــية القائمـ ــة آنـ ــذاك
 ،حيـ ــث حـ ــرص كـ ــل مـ ــن الزيـ ــانيُت وادل ـ ـرينيُت علـ ــى اسـ ــتقدامو جملالسـ ــهم العلميـ ــة ،لينهل ـ ـوا مـ ــن علومـ ــو ومعارفـ ــو،
فض ـ ـ ــال ع ـ ـ ــن إس ـ ـ ــهامات و ُب حرك ـ ـ ــة الت ـ ـ ــأليف ُب سلتل ـ ـ ــف العل ـ ـ ــوم النقلي ـ ـ ــة والعقلي ـ ـ ــة  ،وخاص ـ ـ ــة ُب مي ـ ـ ــدان الفق ـ ـ ــو
وأص ـ ــولو ،حي ـ ــث ع ـ ـ ّد كتاب ـ ــو مفت ـ ــاح الوص ـ ــول ُب بن ـ ــاء الف ـ ــروع عل ـ ــى اسأص ـ ــول ،أح ـ ــد أى ـ ــم ادلص ـ ــنفات ادلق ـ ــررة ُب
الدرس اسأصويل ببالد ادلغرب  ،واستمر تأثَته حىت العصر احلديث وادلعاصر.
قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المصادر
 المخطوطة:-01

أ محد ولد سيدي أيب ػلي بن أيب عبد اهلل الشريف  ،مناقب أيب عبد اهلل الشريف وولديو عبد اهلل الغريق

والويل الصاحل سيدي أيب ػلي عبد الرمحن نسخة مصورة من مكتبة مؤسسة ادللك عبد العزيز للدراسات اإلسالمية
والعوم اإلنسانية  ،الدار البيضاء  ،ادلملكة ادلغربية .
 المطبوعة:-02

ابن القاضي ابو العباس :درة احلجال ُب معرفة الرجال ،ط ،01مكتبة دار الًتاث ،مصر.1971 ،

-03

ابن خلدون عبد الرمحان :ادلقدمة ،ط ،01دار ابن اجلوزي مصر.2010 ،

-04

ابن خلدون عبد الرمحن :رحلة ابن خلدون ،عارضها بأصوذلا وعلق على حواشيها ،زلمد بن تاويت

الطنجي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.2004 ،
-05

ابن خلدون ػلي :بغية الرواد ُب ذكر ادللوك من بٍت عبد الواد ،تق وتح وتع عبد احلميد حاجيات،

ج ،1عامل ادلعرفة للنشر والتوزيع ،اجلزائر2011 ،
-06

ابن خلكان أبو العباس مشس الدين أمحد :وفيات اسأعيان وأنباء أبناء الزمانٖ ،تقيق إحسان عباس،

اجمللد الثالث ،دار صادر ،بَتوت ،د ت.
-07

ابن فرحون إبراىيم بن علي :الديباج ادلذىب ُب معرفة أعيان وعلماء ادلذىب ،دراسة وٖتقيق ،مأمون بن

زلي الدين اجلنان ،ج ،2ط  ،1دار الكتب العلمية ،بَتوت لبنان.1996 ،
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ابن مرمي أبو عبد اهلل زلمد الشريف :البستان ُب ذكر اسأولياء والعلماء بتلمسانٖ ،تقيق ،زلمد بن أيب
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