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زيارة الشيخني :العالمة حممذ املكي بو عسوز والشيخ
اخلضر بو احلصني لبلذة شوف وأثرهما يف نشر العلم
والجكافة فيها عام 1905م
بؼؾؿ:

أ .د  /ظاصقري ؿؿعقن
ؿسؿ افعؾقم اإلكساكقة ـ ـ ـؾقة افعؾقم آجتامظقة واإلكساكقة ـ ـ جامعة افقادي.

ملخص
ٓ صؽ ذم أن افصالت افػؽرية وافثؼاؾقة بغ تقكس واجلـقب افؼؿل اجلزائري
تعد مـ افـامذج افطريػة وافػريدة ،ومثآً فؾصالت احلؿقؿة افتل تـشل بغ ؿطريـ
متجاوريـ .ؾفل تُعتز مثآً كادر ًا فعالؿات اجلقار اإلجيايب واخلصقب بغ إؿطار
افعربقة افتل دمؿع بقـفا حدود مشسـة ،وهل صالت ذات مظاهر متعددة ومتـقظة.
ـام أهنا مشتؿؾة ظذ مقاديـ صتك :تعؾقؿقة ،وثؼاؾقة ،وصحػقة ،وشقاشقة .وادصدر
افرئقس فربط جسقر وصائج افدم وصالت افؼربك وافتقاصؾ بغ افبؾديـ ،يعقد إػ
ذفؽ افتحريض افذي أضؾؼف افعالّمة ظبد احلؿقد بـ باديس فؾطؾبة ،مشدد ًا ظذ
رضورة آفتحاق بجامع افزيتقكة فؾـفؾ مـ ظؾقمف ادتـقظة.
 افؽؾامت ادػتاحقة :زيارة – افشقخغ -بؾدة شقف -افثؼاؾة  -افزيتقكة.Résumé9
Il ne fait aucun doute que les liens intellectuels et culturels entre la
Tunisie et le sud-est de l'Algérie, est l'un des modèles éxotiques et
uniques, et un exemple des liens intimes entre deux pays proches. Ils
sont considérés comme un rare exemple de relations de voisinage positif
et fertile entre les pays arabes qui ont des frontières communes. Ce sont
des liens avec des aspects nombreux et variés. Ils contiennent également
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des divers domaines: éducatifs, culturels, journalistiques, et politiques.
Et la principale source de liaison des relations du sang, de parenté, et de
la communication entre les deux pays, remonte à l'incitation lancé par
l’érudit Abdelhamid Ben Badis envers les étudiants, en insistant sur la
nécessité de rejoindre la mosquée de Zitouna pour suivre leurs études des
sciences diversifiées.

مكذمة
مـ أبرز مظاهر افتقاصؾ افذي ربط بالد اجلريد افتقكسقة بافزيبان وأحقاز
شقف ،هل تؾؽ افقؾقد افتل ؿدمت مـ ـؾ حدب وصقب ،شقاء فؾعؿؾ ذم
ادـاضؼ ادـجؿقة بؼػصة وادتؾقي وأم افعرائس؛ أو فؾتزود مـ خمتؾػ افعؾقم
افػؼفقة وافؾغقية وإدبقة .هذا باإلضاؾة إػ هجرات افسؽان اجلامظقة أو افػردية،
هروبا مـ بطش آشتعامر افػركز ،افذي كتج ظـف اكتشار افػؼر واحلرمان وادرض
وتػق اجلفؾ .مما جيعؾـا كستؼرئ إحداث فؾتطؾع إػ حماوفة افتعرف ظذ افـتائج
افؽامـة وراء افسقاشة آشتعامرية افغاصؿة ،وادظاهر اإلجيابقة هلذا افتؼارب
آجتامظل بغ افؼطريـ افشؼقؼغ ،مـ خالل ما شتتؽشػ ظـف هذه افدراشة
ادتقاضعة.
 -1نفطة همسة الوصل بني بلذة شوف واجلهوب التونصي:
فعبت كػطة ذم أضقارها ادختؾػة ،دورا هاما ـؿـػذ رئقز فؾجزائريغ ،افذيـ
ـاكقا يشؼقن ظصا افطاظة ذم وجف شؾطات آحتالل آشتعامري افػركز،
ويتخذون مـ هذه افؼرية معزا فؾفروب ،ومقضـا فؾؽر وافػر.
وذم زوايا وـتاتقب كػطة ،وجد مئات اجلزائريغ مستؼرا ومؼاما فتؾؼل افعؾؿ،
وافتتؾؿذ ظذ ـبار ظؾامء هذه افؼرية ،افذيـ ؿامقا بدور بارز ذم تؾؼغ افـاصئة
اجلزائرية مبادئ افعربقة وافديـ اإلشالمل .وتبعا فذفؽ اختؾطت افعائالت
وإصقل ،وامتزجت افدماء وؿقيت ادصاهرات .واصتفرت كػطة ـؿرـز مـ
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مراـز افعؾؿ بافـسبة فؾجزائريغ ادؼقؿغ ظذ امتداد افتخقم اجلزائرية ،وتداخؾت
هلجتفا بافؾفجات ادتداوفة ذم اجلـقب اجلزائري ،وظاداهتا بعادات اجلزائريغ.
وظذ ظرصات هذه افؽتاتقب ،وذم مؼام تؾؽ افزوايا ،تؾؼك افشقخان :حمؿد ادؽل
بـ ظزوز وحمؿد اخلرض حسغ ادبادئ إوػ مـ افتعؾقؿ ،جـبا إػ جـب مع تالمقذ
مـ خمتؾػ أنحاء اجلزائر ،وتعرؾا ظـ ـثب ظذ وجقه افؽثريـ مـفؿ .ودسا ؿضقة
اجلزائر واحلرمان افذي يعاكقف أتراهبام ممـ اضطروا فؾفجرة إػ هذه افؽتاتقب ،مثؾ
افعالمة ادقشقظل افشقخ إبرا هقؿ بـ ظامر ،وجدي مـ إم ،احلاج حمؿد بـ
إبراهقؿ اخلؾقؾ (1948-1870م) ،افؾذيـ درشا ذم كػطة ،بعد أن مـعت ؾركسا
اكتشار افتعؾقؿ افعريب ذم بؾدمها إم(.)1
 -2دور زاوية الشيخ مصطفى بو حممذ بو عسوز يف نشر العلم:
وفد افشقخ مصطػك بـ حمؿد بـ ظزوز(1282-1220ـه1865-1803/م)
بزاوية وافده بافزج ،افؼريبة مـ ضقفؼة باجلـقب اجلزائري ،وذفؽ شـة 1220ـه/
1803م .ثؿ أخذ افعؾؿ ظـ صققخ بؾده ،ـام أخذ ظـ حمؿد إمر( ،)2أحد صققخ
إزهر افؼيػ ،وإبراهقؿ افباجقري ادكي( ،)3وحمؿد بـ ظع افسـقد(.)4
وأخذ تعافقؿ افطريؼة افرمحاكقة ظـ افشقخ ظع بـ ظؿر افطقفؼل( .)5ثؿ تقػ مشقخة
زاوية وافده بعد وؾاتف شـة 1233ـه1818/م ،وذفؽ حتت إذاف ورظاية صقخف،
إػ أن آكس مـف افؼدرة ظذ تسقر صموهنا( .)6وترك وافده ثامكقة أوٓد أدرـقا
آحتالل افػركز ،وجاهد أـثرهؿ مع إمر ظبد افؼادر ،وـان احلسـ أـزهؿ
خؾقػة فألمر ذم جبال اجلزائر افؼؿقة .وحا ؾشؾت حرـة إمر ،بؼل هق وإخقتف
إربعة صاـل افسالح واظتصؿقا بجبال إوراس ،خمتػغ ذم أدؽافف ظـ ؾركسا
افتل تسعك جاهدة فؾؼبض ظؾقفؿ .وؿد كجحت ذم إفؼاء افؼبض ظذ احلسـ،
ؾلودظتف ذم شجـ مديـة ظـابة ،حتك مات ؾقف ،وؿقؾ إكف ؿتؾ مسؿقما .وهرب
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إخقتف إربعة أخرون :مصطػك وافتارزي وظباس وحمؿد إػ مديـة كػطة( .)7وؿد
تزوج ظع بـ ظؿر ابـة تؾؿقذه مصطػك ،وتدظك ذخرة(.)8
هاجر افشقخ إػ كػطة ،رؾؼة صفره افشقخ احلسغ بـ ظع بـ ظؿر( ،)9وأشس
هبا زاوية رمحاكقة ظام 1258ـه1844/م فـؼ مبادئ افطريؼة بافؼطر افتقكز ،وما
فبثت أن اكػصؾت ظـ افزاوية إم بافزيبان .وـان افشقخ صاحب صخصقة جذابة،
بام فف مـ ؾصاحة وبقان ،ومتؽـ ذم افعؾؿ ،ودياكة ،وذوق صقذم ،وصدق ذم ممارشة
ضؼقشف ،وفف ظدة ممفػات ذم افتصقف .وترجع صفرة زاويتف إػ ـقهنا أصبحت
مدرشة فؾتعؾقؿ ،باإلضاؾة إػ افدور افديـل وآجتامظل .وـان رجاهلا يؽؿؾقن
دراشتفؿ بجامع افزيتقكة ،ويتقفقن افقطائػ افديـقة ـافؼضاء وافتعؾقؿ.
وذهب إػ هذه افزاوية أجضا ظدد مـ ضؾبة اجلزائر فؾدراشة أجضا .وأضحت
مؾجل فؾفاربغ مـ طؾؿ آشتعامر افػركز ،وؿاظدة خؾػقة دؼاومة آحتالل ،شقام
ؿبؾ احتالل تقكس شـة 1881م .وؿد هرع إفقفا بعض افثقار أمثال :كاس بـ
صفرة ،وذيػ ورؿؾة ،حمؿد بـ ظبد اهلل .وكزل ؾقفا حمل افديـ بـ إمر ظبد
افؼادر ظام 1871-1870م حغ دظا إػ اجلفاد .ؾلهؾ بسؽرة وتؼرت وتبسة
وافقادي ـاكقا يؼصدون زاوية كػطة فؾتعؾقؿ وافسؾقك معا(.)10
أصبحت زاويتف ذات صفرة واشعة ذم افعؾؿ وافتصقف ،حقث أنشل ؾقفا مدرشة
هامة فتعؾقؿ افؼرآن افؽريؿ وحػظف ،وتدريس ـاؾة ؾـقن افعؾؿ .وجفز بققتا فسؽـك
ادتػرؽغ فطؾب افعؾؿ ،وأحرض هلا ـبار افعؾامء مـ خمتؾػ اجلفات.ـام أشس ظدة
زوايا أخرى ذم تقكس ،ـان هلا أثر بعقد ذم تعؾقؿ افؼرآن افؽريؿ وحػظ افعؼقدة
اإلشالمقة ،مـفا :زاوية تقزر ،وافؼكيـ ،وجرجقس ،وجـدوبة ،وؽدامس،
وافـقبة....
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تقذم افشقخ مصطػك ذم آخر ذي احلجة ظام 1282ـه  14 /ماي 1866م،
ودؾـ بـػطة(.)11
 -3إجازات الشيخ حممذ املكي بو مصطفى لبعض العلماء اجلسائريني:
ـان حمؿد ادؽل بـ مصطػك بـ حمؿد بـ ظزوز يتصػ بذـاء افصحراء
ومضائفا وصػائفا ،هلذا صار حمدثا ،ومسـدا ،وممرخا ،ومؼرئا ،وجمقدا ،وؾؾؽق ًا،
وؾؼقفا ،وأصقفقا ،وؾرضقا ،وصقؾق ًا ،وأديبا ،وكاطام .هاجر أبقه مـ اجلزائر ٓجئا
إػ تقكس ،هربا مـ وحشقة آحتالل افػركز ،حقث وفد ذم مديـة كػطة يقم
إحد  15رمضان 1270ـه 11/جقان 1854م ،وتعؾؿ بزاوية وافده .وويل
اإلؾتاء بـػطة شـة 1297ـه ،ثؿ كصب ؿاضقا ظؾقفا(.)12
نشأته وطلبه للعلم:
كشل ابـ ظزوز ذم بقئة صاحلة ظؾؿقة ،وتقػ وافده افعامل افصافح افتؼل تربقتف
وتقجقفف ،وتعؾؿ ذم زاوية وافده افشفرة افتل تعرف حتك افققم باشؿ (زاوية
شقدي مصطػك) ،وحػظ افؼرآن ذم تؾؽ افزاوية وهق ذم شـ احلادية ظؼة مـ
ظؿره ،واظتـك بحػظ ادتقن ،واجتفد ذم مزاوفة افعؾقم.
شيوخه وقراءاته يف نفطة:
ـاكت تقزر وكػطة ذم ظفده آهؾتغ بافعؾؿ ،زاخرتغ بإدب ،كاصطتغ ذم حرـة
افتلخقػ وافتدريس حتك اصتفرتا باشؿ افؽقؾة وافبكة .ؿرأ ظذ افشقخ ؿاشؿ
اخلراين "ذح افشقخ خافد إزهري ظذ أجرومقة" و"ذح مقارة ظذ ابـ
ظاذ" ذم افػؼف ،وؿرأ "افرحبقة" و"افدرة افبقضاء" ذم ظؾؿ افػرائض ،و"مبادئ ظؾؿ
افػؾؽ" ظذ ابـ ظؿف افشقخ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افتارزي ،وؿرأ "أخػقة ابـ مافؽ"
بؼوحفا ،و "خمتك خؾقؾ" بؼوحف ظذ افشقخ افـقري بـ أيب افؼاشؿ افزبقدي
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افـػطل ،وؿرأ "افسمذي" ظذ ظؿف افشقخ حمؿد اددين بـ ظزوز.
شيوخه يف جامع السيتونة:
حا تزود بافؼدر افؽاذم مـ افعؾقم ظذ ظدة أشاتذة ومشايخ خاصة وؽر خاصة،
اذأبت كػسف إػ آشتزادة ،ؾافتحؼ بادعفد افزيتقين وهق ذم افثاكقة وافعؼيـ مـ
ظؿره شـة 1292ـه ،ؾؾؼل ظؾامء أظالما أجالءٓ ،زم أـثرهؿ ،مـفؿ :افعالمة افـحرير
ظؿر بـ افشقخ (ت1329ـه) ادػتل احافؽل إذ ذاك بحارضة تقكس ،وؿرأ ظؾقف
ادحذ ظذ مجع اجلقامع ذم إصقل ،وادقضل وخمتك افسعد وؽرها مـ ؾـقن
أخرىٓ .زم صقخ ادشايخ هبا ،إشتاذ إـز حمؿد افـجار ،ادػتل احافؽل
(ت1331ـه) أجضا بافعاصؿة .ومـ مجؾة ما ؿرأ ظؾقف :مؼامات احلريري بافؼيق
افؽبر .وٓزم أجضا افشقخ اإلمام إشتاذ شامل بقحاجب( )13ادػتل احافؽل ،وؿرأ
ظؾقف ادغـل وافسققضل وافسقد ذم وضع افؾغة بؼح شعد افديـ افتػتزاين .وأخذ
افؼراءات افسبع رواية ودراية ظذ صقخف افعامل حمؿد افبشر افتقايت (ت1311ـه))14(.

تربيته ومعلوماته:
حا ارتقى مـ حقاضف افػقاضة بافعؾقم ،تػــ ذم ادعؼقل وادـؼقل وافػروع
وإصقل بإخذ مـ همٓء إظالم ادحؼؼغ .تصدر فإلؿراء حتك خترج ظـف ـثر
مـ افعؾامء ،واصطػاه حمؿد افطقب باي ،ويل افعفد شابؼا ،وأمر إحمال ،أشتاذ
افبالط ادؾؽل إلؿراء أحػاده)15( .

و ّحا ـان جامع افزيتقكة مـفؾ افعؾقم وادعارف ،ومعؼؾ افعروبة وحامؾ أجماد
اإلشالم ،ؾؼد ؽرس ذم كػقس ضالّبف هذه افروح إبقّة ،ؾاصطبغ خرجيقه بصبغة
َ
افـرة افتل أضاءت
افقٓء دجد افعروبة واإلشالم .ومـ هـا ـاكقا هؿ
ادشاظؾ ّ
ضريؼ اجلفاد ضدّ ادستعؿر افػركز افبغقض .فؼد ـاكت افزيتقكة ممث ّؾة ذم صخص
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افصػ إمامل ظذ ّ
أجج
خط ادقاجفة مع
ظؾامئفا وأبـائفا وخرجيقفا ذم
ّ
افعدو .إذ ّ
ّ
صعؾ َة اجلفاد ضدّ افػركس ّقغ ؾقر احتالهلؿ تقكس ظام 1881م ،مشايخ مـ أهؾ
افعؾؿ وافػضؾ وافديـ ،ؾؼاد حرـة ادؼاومة افشقخ حمؿد افسـقد حتك كػتف
افسؾطات آشتعامر ّية إػ اخلارج ،ؾحؿؾ راية اجلفاد مـ بعده افشقخ حمؿد ادؽل
بـ ظزوز ،وـان مـ مشايخ افزيتقكة افثقر ّيغ .إذ ـان يبعث ذم كػقس تالمقذه روح
افتضحقة واجلفاد .ـام ـان حتت ادراؿبة ادستؿرة مـ ؿبؾ آشتعامر .وصؿؾت
مراؿبتفا فف :اجلزائر وتقكس ومك وترـقا .وأوفت اهتامما ـبرا ٓتصآتف افديـقة.
ـام تشر إػ ذفؽ افتؼارير إمـقة افػركسقة )16(.وؿد أؾتك بتحريؿ ادقاد افدشؿة
افقاردة مـ ؾركسا أثـاء زيارتف فؾجزائر ،ودظا إػ مؼاضعتفا اؿتصاديا .ؾراؿبتف
افسؾطة ذم تـؼالتف ،وتعؼبتف فؾؼبض ظؾقف ،ؾتسؾؾ إػ تقكس ،وضارده آشتعامر ذم
ـؾ مؽان ،ؾارحتؾ إػ إشتاكة ظام 1313ـه ،وظقـف افسؾطان ظبد احلؿقد مدرشا
فؾحديث وافػؼف بدار افػـقن حتك وؾاتف هبا ظام  1334ـه1915/م)17(.

ممفػاتف :رشافة ذم أصقل احلديث -افسقػ افرباين  -مغاكؿ افسعادة ذم ؾضؾ
اإلؾادة ظذ افعبادة  -كظؿ اجلغراؾقة افتل ٓ تتحقل بؿغافبة افدول  -تعديؾ احلرـة
ذم ظؿران ادؿؾؽة  -ظؿدة اإلثبات ذم رجال احلديث  -إرصاد احلران ذم خالف
ؿافقن فعثامن ،ذم افؼراءة  -اجلقهر ادرتب ذم افعؿؾ بافربع ادجقب  -احلؼ افكيح
 افذخرة ادؽقة ذم اهلقئة -إشعاف إخقان ذم جقاب افسمال افقارد مـ داؽستان هقئة افـاشؽ  -أصقل افطرق وؾروظفا وشالشؾفا  -إؿـاع افعاتب ذم آؾاتادؽاتب  -اكتفاز افػرصة ذم مذاـرة متػــ ؿػصة  -إجقبة ادؽقة ظـ إشئؾة
احلجازية ،كظؿ)18( .

وؿد ظثر إشتاذ ادحامل ظع افرضا احلسقـل ذم أوراق ظؿف افعالمة حمؿد
ادؽل بـ احلسغ ،وبخط يده ما يع :ـان إشتاذ اجلؾقؾ ادرحقم حمؿد ادؽل بـ
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ظزوز زار بعض أصدؿائف ،ؾؼدم إفقف ؾـجاكا مـ افؼفقة ،واؿسح ظذ إشتاذ أن
يؼقل ؾقفا صعرا ؿبؾ أن يؼهبا ،ؾؼال:
ؿقؾ يل افؼف ـ ـ ــقة جاءت ؾابد مدحا ذم هباها
ؿؾت :ؾؽري ؽاب ظـل

ؽشقتف بشذاـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا()19

العالقة العلمية اليت ربطت الشيخ حممذ املكي ببعض شيوخ الوادي:
زار ديار شقف افشقخ ادؽل بـ ظزوز وؿد مأل افدكقا ،حقث خرج مطاردا
ومفاجرا دؼاومتف آشتعامر افػركز بػتاويف ضد ادصـقظات إوربقة .إذ زار
افؼرى ،ووثؼ ظالؿاتف مع افعؾامء ،ودرس ذم افزوايا وافؽتاتقب بافقادي وـقيـغ
وؿامر .وأجازه افشقخ ظع بـ صابر ذم أواخر افؼرن 19م ،وتراشؾ مع افشقخ أمحد
بـ دؽامن ،وافشقخ افبشر بقـقصة (1933-1867م)( .)20ثؿ رحؾ
شـة 1313ـه1895 /م إػ أشتاكة بسـقا ،ؾتقػ هبا تدريس احلديث ذم دار
افػـقن ومدرشة افقاظظغ( .)21ومـفا أجاز افشقخ افطاهر افعبقدي(-1886
1968م) ظـ ضريؼ ادراشؾة ،وبادثؾ أجاز افشقخ افبشر بقـقصة افذي ـاكت
تربطف بف ظالؿة مقدة .وـان يرشؾ فف ممفػاتف ،ومـفا ـتاب ذم تؼرير افتقحقد
اخلافص وافدؾاع ظـ ضريؼة افسؾػ ،وهذا بعد تراجع افشقخ ادؽل ظـ افطرؿقة
افتل ـان مـ أنصارها ادستؿقتغ ،وادمف كحق مـفج افسؾػقة .وؿد وؿع كظر افشقخ
ابـ باديس ظذ مصـػغ مـفا فدى افشقخ محزة ،ؾـؼ ؾؼرات مفؿة اختارها ،حقث
يؼقل :وؿد اضؾعـا هذه إجام ظـد أخقـا افشقخ محزة بقـقصة ،ظذ ـتابغ مـ افشقخ
ادؽل إػ افسقد افبشر ،أيب افشقخ محزة ،رمحف اهلل ،ؾـؼؾـا مـفام افؽؾؿتغ أتقتغ...
وأثبتفام حتت ظـقاكغ :إول ،افتقحقد ذم افتقجف إػ اهلل .تاريخ افؽتاب 12 :ربقع
إول شـة 1312ـه ،وأخر :آحتجاج ظذ ادخطئغ مـ مجقع افـاس .تاريخ
افؽتاب 8 :صعبان 1328ـه .وكؼقض هاتغ اجلؿؾتغ هق افذي ـان ؾاصقا ذم
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افقشط اجلزائري)22(.

واشتجاز وأجاز ظؾامء ـثريـ مـ ادؼق وادغرب ،ومـ افذيـ أجازهؿ ذم
اجلزائر :افعامل افتؼل حمؿد بـ احلاج حمؿد اهلامع ،وافػؼقف افدراجل بـ ظبد اهلل
افصقيل افعؼبك ،واإلمام افطاهر دايل ظع افبسؽري.
واشتؿر بؼاء افشقخ حمؿد ادؽل ذم إشتاكة ،إػ أن تقذم هبا يقم افثالثاء 02
صػر ظام 1334ـه 09/ديسؿز 1915م ،ودؾـ ذم مؼزة حيل أؾـدي ادطؾة ظذ
افبقشػقر بنشطـبقل ،بعد أن خؾػ ابـغ تقؾقا ذم تقكس)23( .

 -4دور الشيخ حممذ اخلضر حصني يف ربط العالقات الفكرية مبهطكة
شوف:
أشرته ومكانته العلمية:

يعد مـ أصفر ادتخرجغ مـ زاوية كػطة ،وؿد وفد ؾقفا يقم  26رجب
1293ـه16/أوت 1876م .وأصؾ أرستف مـ ؿرية ضقفؼة بقٓية بسؽرة ،وهل
واحة مـ واحات اجلـقب اجلزائري .واشؿ افشقخ هق حمؿد إخرض بـ احلسغ
بـ ظع بـ ظؿر ،ؾؾام جاء إػ افؼق حذف "بـ" مـ اشؿف ظذ افطريؼة ادؼؿقة،
ظقضا ظـ إخرض .وكشل افشقخ ذم أرسة ظؾؿ وأدب مـ
وؽؾب ظؾقف اخلرض
ً
جفتل إب وإم .وـاكت بؾدة كػطة افتل وفد ؾقفا ،مقضـ افعؾؿ وافعؾامء ،حتك
إهنا ـاكت تؾؼب بافؽقؾة افصغرى .وهبا جقامع ومساجد ـثرة ،وهل واحة هبا
زرع وؾقفا ؾالحقن .وكشل ذم أرسة ـريؿة تعتز بعراؿة افـسب وـرم إصؾ .ومما
يدل ظذ ظراؿة أرستف ذم افعؾؿ ،أن مـفا جده (مصطػك بـ ظزوز) وأبا جده ٕمف
(حمؿد بـ ظزوز) ،ومها مـ أؾاضؾ ظؾامء اجلزائر ،وخافف (حمؿد ادؽل) مـ ــبـار
ظـؾـامء تقكس ،وـان مقضع اإلجالل ذم اخلالؾة افعثامكقة .وذم هذا اجلق ادعبؼ بلريج
افعؾؿ ،ـاكت أمف حؾقؿة تدظق فف صعرا ً َّ
بافذهاب إػ إزهر وهق ابـ شـة واحدة؛
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ؿائؾة:
"خلرض يا خلرض ** تؽز وتقيل صقخ إزهر"(.)24
وـاكت هذه إم مبارـة ،إذ ت َّؾؼك ظـفا ابـفا ـتاب افؽػراوي ذم افـَّحق ،وـتاب
افسػطل ذم افػؼف احافؽل .وؿد كشل اخلرض حسغ ،ؾحػظ افؼرآن افؽريؿ ،وصقئًا
مـ إدب وافعؾقم افؼظقة .ثؿ اكتؼؾ مع أرستف إػ تقكس افعاصؿة شـة
1305ـه1887 /م ،وهق ذم افثاكقة ظؼة مـ ظؿره ،وافتحؼ بجامع افزيتقكة،
وأـب ظذ افتحصقؾ وافتؾ ِّؼل .وـاكت افدراشة ؾقف صقرة مصغرة مـ افتعؾقؿ ذم
ّ
اجلامع إزهر يقمئذ ،تُؼرأ ؾقف ظؾقم افديـ مـ تػسر وحديث وؾؼف وظؼقدة وظؾقم
افؾغة مـ كحق وسف وبقان .وـان مـ أبرز صققخف افذيـ اتصؾ هبؿ وتتؾؿذ هلؿ:
يدرشان تػسر افؼرآن افؽريؿ ،وافشقخ شامل
ظؿر بـ افشقخ ،وحمؿد افـجار ،وـاكا ّ
بقحاجب ،وـان يدرس صحقح افبخاري ،وؿد تلثر بف حمؿد اخلرض حسغ
وبطريؼتف ذم افتدريس.
خترج حمؿد اخلرض حسغ مـ افزيتقكة ،وـان ؽزير افعؾؿ ،واشع إؾؼ ،ؾصقح
افعبارة ،حم ًبا فإلصالح .أنشل جمؾة "افسعادة افعظؿك" شـة 1321ـه1903/م فتـؼ
حماشـ اإلشالم ،وترصد افـاس إػ مبادئف وذائعف ،وتقؿظ افغاؾؾغ مـ أبـاء أمتف،
وتػضح أشافقب آشتعامر .وؿد فػت إنظار إفقف بحامشف ادتؼد وكظراتف افصائبة،
ؾ ُعفد إفقف بؼضاء "بـزرت" ،واخلطابة بجامعفا افؽبر شـة 1323ـه1905/م ،فؽـف
مل يؿؽث ذم مـصبف ضقيالً ،وظاد إػ افتدريس بجامع افزيتقكة وتقػ تـظقؿ خزائـ
ـتبف .ثؿ اختر فؾتدريس باددرشة افصادؿقة ،وـاكت اددرشة افثاكقية افقحقدة ذم
تقكس .وؿام بـشاط واشع ذم إفؼاء ادحارضات افتل تستـفض اهلؿؿ ،وتـر افعؼقل
وتثر افقجدان .وأحدثت هذه ادحارضات صدى واش ًعا ذم وشط ادجتؿع
افتقكز)25(.
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زيارته ملذيهة الوادي:
حا ظزم افشقخ اخلرض ظذ زيارة مديـة افقادي ظام 1904م ،راشؾ ادراؿب
اددين يطؾب مـف افرخصة ،ؾبعث هذا إخر إػ اإلؿامة افعامة افػركسقة بتقكس
فؾـظر ذم افطؾب ادؼدم ،وآضالع ظذ مقؿػ افسؾطات افػركسقة ذم اجلزائر.
وإفقؽؿ كص افرشافة:
اإلؿامة افعامة -ادراؿبة اددكقة
كقابة افؼـصؾقة افػركسقة -تقكس
رؿؿ 03D116

تقكس ذم  10أـتقبر 1904
ادراؿب اددين ،كائب افؼـصؾ افػركز بتقكس
إػ افسقد ادػقض فدى اإلؿامة افعامة فؾجؿفقرية افػركسقة بتقكس.
أتؼف بنظالمؽؿ أن افسقد إخرض بـ احلسغ مـ زاوية ضقفؼة(بسؽرة) ،افساــ بتقكس،
يطؾب افسخقص فف بافسػر إػ وادي شقف فبقع كخقؾف هـاك .وشقف أـقن ممتـا فق تطؾبقن مـ
احلؽقمة افعامة باجلزائر ،إذا مل يؽـ هـاك ماكع ،آشتجابة فؾطؾب ادؼدم.

وؿد أبرؿت مصؾحة افشمون إهؾقة ادؾحؼة باحلؽقمة افعامة باجلزائر إػ ادؼقؿ
افعام بتقكس حتت رؿؿ  1921ردا ظذ افزؿقة :أن افسقد إخرض بـ احلسغ ؽر
ادعروف بافقادي ،وفعؾف افسقد إخرض بـ احلسغ افساــ بتقكس ،وافذي يؿؾؽ
افـخقؾ بسقف ،ويؼقم حافقا بزيارة ضقفؼة .وذم هذه احلافة ٓ ،كرى أي ماكع مـ
ادقاؾؼة ظذ افزيارة).(26
وهؽذا جاء افشقخ إخرض ظام 1905م إػ افقادي ،واتصؾ ببعض أظقاهنا
وظؾامئفا مثؾ :ؿائد ظرش إظشاش ،حمؿد افعقد بـ مقشك ،وافعامل افشفر افشقخ
إبراهقؿ بـ ظامر .واجتؿع ظؾقف ضؾبتفا ،وأخؼك ؾقفؿ دروشا ذم افتػسر ،وختؿ هلؿ
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مـظقمة "ؽرامل صحقح ذم مصطؾح احلديث"( .)27وؿد ترـت هذه افزيارة أثرها
احلؿقد ذم كػقس افـاس شقاء ذم افقادي أو ؿامر أو ـقيـغ ،وٓشقام فدى افشقخ
إبراهقؿ بـ ظامر افذي ضبع ـتابغ ذم كػس افعام ،أي شـة 1905م ،إول ذم
افتصقف ،وافثاين ذم افعروض .ـام جافس وحاور بعض افعؾامء ذم زاوية شقدي
شامل وجامع شقدي ادسعقد بافقادي .وؿد حرض ذم افقادي درشا ذم تػسر افؼرآن،
أخؼاه تؾؿقذه افشقخ افطاهر افعبقدي ،ؾلظجب افعالمة اخلرض بدرشف أجام إظجاب،
حتك صدح صؼقؼف افشقخ أمحد بافؼصقدة افتافقة:
كزل افؽتاب ادحؽـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؿ أي ـ ـ ـ ـ ـ ــات يبدي فـا احايض وما ؿد يــايت
حرض افرضا اخلرض احلسقـل درس ذا بافقا دي ذم افتػسر مذ شـقات
ؾاهتز مـ ظجب وؿال ؿؾقؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

أمثال ذا ذم هذه إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات()28

ـام زار مسجد وافده افشقخ احلسغ افقاؿع صامل حل إظشاش ،وادجاور
دـزل ظائؾة مقشاوي .وأجرى حقارا مع افشقخ حمؿد بـ افزية (1949-1884م)
ظـدما افتؼك بف ذم بؾدة ؿامر(.)29
وؿام افشقخ حمؿد اخلرض بزيارة بؾدة ـقيـغ ،ودرس ذم جامع افثؾؿقد افعتقؼ
متـ

افبقؼقكقة()30

ذم مصطؾح احلديث .ومـ افذيـ شؿعقا ظؾقف :افطافب ظؿر

إمحدي ،وأمحد بـ إبراهقؿ مساك ،وافشقخ افصغر زبقدي ،وأخقه افبشر ،واحلاج
افساد بقرؾة وؽرهؿ )31(.وؿد ظرض ظؾقف بعض أظقان افقادي ،ومـفؿ افؼائد
حمؿد افعقد ،بلن يبؼك بقـفؿ يدرس إهايل مؼابؾ مبؾغ معغ مـ احال جيؿع فف مـ
افطؾبة ،ؽر أنف أبك ،مػضال وطقػة افؼضاء ظذ افتدريس ٕنف أـثر كشبا (مآ) رؽؿ
ـراهتف)32(.
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اخلامتة
وذم كاؾؾة افؼقل ،يتضح فـا مـ خالل هذه افدراشة ،أن افعالؿات افثؼاؾقة
وافبعثات افعؾؿقة ما ؾتئت تتطقر مع تقايل إزمان ،وتعاؿب افدهقر وإجام،
وٓشقام بغ افؼطريـ ادتجاوريـ .وؿد ظرؾت هذه افروابط ازدهارا واكتعاصا،
وخاصة مـذ أن تدؾؼت هجرات أهؾ شقف ظذ تقكس ،شقاء فؾبحث ظـ افعؿؾ
ذم ادـاضؼ ادـجؿقة ،أو بافـسبة فؾؿبادٓت افتجارية ظـ ضريؼ افؼقاؾؾ ،أو بسبب
اهلجرات افطالبقة دقاصؾة افدراشة ذم جامع افزيتقكة وؾروظف .وؿد أثؿرت هذه
آتصآت ذم ربط ظالؿات متقـة وراشخة ٓ تزول بؿرور إزمان ،وؿد كتج ظـفا
متازج افسؽان واختالط افؼبائؾ ،واكصفارها ذم وحدة مساصة .ـام أن هذه
افعالؿات افثؼاؾقة ؿد وؾرت فؾقضـ اجلزائري ادسمول افؽػء واإلضار افـاجح،
افذي حتؿؾ بؽؾ أماكة وصدق ،ظبء مقاصؾة خقض معرـة افبـاء وافتعؿر.
احلواشي واإلحاالت:

 - 1حمؿد صافح اجلابري :افتقاصؾ افثؼاذم بغ اجلزائر وتقكس .دار افغرب اإلشالمل ،بروت ،فبـان،
 ،2000ص.222-221
 - 2وفد افشقخ حمؿد إمر ذم صفر ذي احلجة شـة 1154ـه1742/م ذم أشققط بصعقد مك .وبعد
تسع شـقات ،حػظ افؼرآن ثؿ تؾؼك افعؾؿ حقايل ظؼيـ ظاما ظذ أجدي ظؾامء إزهر آكذاك،
وطفرت مقاهبف ذم تؾؼل افعؾقم بعد  11ظاما مـ افتحاؿف بإزهر .إذ مجع وأخػ ـتاب ادجؿقع
ذم افػؼف احافؽل ،وـان ظؿره  21ظاما .وؿد أحدث هذا افؽتاب ضجة ذم افػؼف احافؽل ذم مك
وباؿل افعامل اإلشالمل ،وؾاق بف ـؾ أؿراكف ،وحتك صققخ إزهر افسابؼغ .وصار هذا افؽتاب
مرجعا فؾدارشغ ،وحتك أشاتذتف ـاكقا يرجعقن إفقف ذم بعض مسائؾفؿ ،ويرصحقن ذفؽ افؽتاب
دـ يريد آشتػسار ظـ ادذهب .تقذم ظام 1232ـه1817/م.
اكظر أذف ؾقزي :صققخ إزهر؛ حقاة حمؿد إمر افسـباوي ذم تاريخ اجلزيت.
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 - 3وفد اإلمام إبراهقؿ بـ حمؿد بـ أمحد افشاؾعل افباجقري شـة 1198ـه1784/م .ويـسب إػ بؾدة
افباجقر ،وهل إحدى مدن حماؾظة ادـقؾقة .وؾقفا ظؾامء ـثرون تلثر هبؿ افباجقري ،مـفؿ وافده
افزهان افباجقري .وهق ظذ هذا ،كرى أنف كشل ذم بقئة ظؾؿقة مـ صلهنا إكجاب افعؾامء وافعباؿرة.
وجقده ظؾقف ،و َؿ ِد َم إػ إزهر
وؿد تربك افباجقري حتت رظاية وافده ،حقث حػظ افؼرآن افؽريؿ َّ
فطؾب افعؾؿ شـة 1212ـه .وترك افؼاهرة ؾسة آحتالل افػركز ،ثؿ ظاد إفقفا .ثؿ جدَّ واجتفد
ذم ضؾب افعؾؿ وداوم ظؾقف .وتتؾؿذ ظذ أظالم ظؾامء إزهر مثؾ :افشقخ حمؿد إمر ،افذي أجازه
بجؿقع ما ورد ذم "ثبتف" ،وتتؾؿذ ظذ افشقخ افؼؿاوي وافؼقيسـل ،وهق أـثر افشققخ افذيـ داوم
معفؿ ذم ضؾب افعؾؿ .وذم وؿ ٍ
ٍ
ودرس فؾطالب،
ت
ؿصر ،طفرت ظؾقف ظالمات افـبقغ ،ؾدرس َّ
يدرس هلؿ،
وأ َّخػ ذم ظؾقم خمتؾػة .وـان يؼيض وؿتف مـ أول افـفار حتك افعشاء مع افطالب ِّ
ٍ
بصقت ٍ
صجل يسعك فسامظف مئات
مجقؾ
ويمفػ افؽتب .وإذا ؾرغ مـ هذا ،جؾس يرتؾ افؼرآن
ٍّ
افـاس.
وتقػ مشقخة إزهر شـة 1263ـه1847/م ،واشتؿر ذم افتدريس مع افؼقام بشمون ادشقخة.
وـان يؿتاز باهلقبة وافقؿار ،واحلرص ظذ ـرامة افعؾامء .وـان افسؾطان ظباس إول حيرض
دروشف أحقاكًا ـثر ًة بإزهر ،ويؼ ِّبؾ يده.
ـرس ؾضقؾة افشقخ افباجقري حقاتف مـ أجؾ إزهر ورؾعتف حتك أؿعده ادرض،وحال بقـف
وؿد َّ
ع ظؾقف ذم إزهر،
وبغ ما يريد.وؿد فبك افشقخ افباجقري كداء ربف شـة 1277ـهُ 1861/
وص ِّ َ

وأجريت فف ادراشؿ ادعتادة مـ ؿبؾ زمالئف مـ افعؾامء وتالمقذه افـجباءُ .
وصقِّ َع ذم جـازة مفقبة،
تتػؼ وجفاده ذم شبقؾ رؾعة إزهر وضالبف وظؾامئف .وهؽذا رحؾ ظادـا اجلؾقؾ إػ مثقاه إخر
ظؾام.
بعد أن مأل افدكقا ً

اكظر شؾقامن رصد احلـػل افزيايت :ــز اجلقهر ذم تاريخ إزهر ص 143؛ أذف ؾقزي :صققخ
إزهر.
 -4وفد حمؿد افسـقد يقم آثـغ  12ربقع إول 1202ـه 21/ديسؿز1787م بضاحقة وادى مقـا،
افقاؿعة ظذ ضػة وادي ِ
افش ْؾػ .وضؾب افعؾؿ ظذ يد ظؾامء مستغاكؿ ،ثؿ رحؾ
إػ ؾاس شـة 1828م ،وافتحؼ بجامع افؼرويغ ،وحصؾ ظذ ادشقخة افؽزى ،وظغ مدرشا
باجلامع

افؽبر

بؿديـة

ؾاس،

ودرس

ؾقفا

افطرائؼ افؼادرية وافـاسية واحلبقبقة وافشاذفقة واجلازوفقة .وفؽـ دظقتف إػ مجع صؿؾ
ادسؾؿغ أؿؾؼت حؽقمة افسؾطان ،ؾرحؾ أواخر ظام 1829م إػ ظغ مايض ،ثؿ ؿصد إؽقاط
ذم جـقب اجلزائر .وبعد احتالل ؾركسا فؾجزائر ،ؿرر افسػر إػ ؿابس وضرابؾس وبـغازي .ثؿ
بؾغ مك ،ؾؾؿ يؿؽث هبا ضقيال حتك تقجف إػ مؽة ادؽرمة ،ثؿ ظاد إػ ؾاس .وفؽـ كشاضف أؿؾؼ
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اخلؽقمة ،ؾتقجف إػ ضرابؾس ،وذع ذم مساظدة ثقرات اجلزائر ضد افػركسقغ .وأنشل ظددا مـ
افزوايا ،وتبعف افـاس حتك أضحت احلؽقمة ختشك بلشف ،وشاءت افعالؿات بغ اجلاكبغ .ؾاكتؼؾ
إػ واحة جغبقب ،جـقب افصحراء افؾقبقة ،وجعؾ مؼره هـاك .وحا تقذم ظام 1276ـه/
1859م ،ـاكت افطريؼة افتل أنشلها ،ؿد اكتؼت اكتشارا ـبرا ذم معظؿ افرؿعة اجلغراؾقة إلؾريؼقا
افشامفقة .اكظر حمؿد إبراهقؿ اجلققر" :أصفر افدظاة ذم افعك احلديث :افسقد حمؿد بـ ظع
افسـقد وخؾػاؤه وافدظقة افسـقشقة" .جمؾة افداظل ،افعددان ( 7-6دار افعؾقم ديقبـد :أبريؾ-
يقكقق 2013م).
 - 5وفد ظع بـ ظؿر بـ أمحد بـ ادقؾؼ ،ببؾدة ضقفؼة خالل ظام 1166ـه1754 /م .كشل بؿسؼط
رأشف ،وتؾؼك افعؾقم هـاك .وأخذ أوراد افطريؼة افرمحاكقة ظذ يد افشقخ حمؿد بـ ظزوز افزجل.
وحا بؾغ  28ظاما ،أمره صقخف بنؿامة زاوية ظام 1194ـه1780 /م ذم حارة اهلزة بطقفؼة ،ذاع
صقتفا وضبؼت صفرهتا أؾاق .وؾتح افشقخ زاويتف فؾتعؾقؿ واإلرصاد وافتقجقف ،وتؾؼغ إوراد
افرمحاكقة ،وإيقاء افػؼراء وادساـغ ،وتؼديؿ افطعام فؾؿحتاجغ وظابري افسبقؾ .واهتؿ بجؿع
افؽتب وكؼ افعؾؿ وادعرؾة ذم تؾؽ افديار وادـاضؼ ادجاورة .وأدى ؾريضة احلج رؾؼة صقخف
ظام 1232ـه1816/م.
وؿتؾ خالل ؿقامف بافصؾح بغ ؿبقؾتغ متحاربتغ ،برصاصة ضائشة يقم اخلؿقس  3ربقع إول ظام
1258ـه 14 /أؾريؾ 1842م ،ودؾـ بزاويتف احلافقة.
أبق افؼاشؿ شعد اهلل :تاريخ اجلزائر افثؼاذم ج .4دار افغرب اإلشالمل ،افطبعة إوػ ،بروت ،فبـان،
 ،1998ص.148
 - 6أبق افؼاشؿ شعد اهلل :ادرجع افسابؼ ج ،4ص.149-148
7

 افعالمة حمؿد ادؽل بـ ظزوز :جمؿقظة افرشائؾ .حتؼقؼ وتعؾقؼ ظع افرضا احلسقـل ،افداراحلسقـقة فؾؽتاب 1423 ،ـه2002 /م ،ص130؛ و ص 149؛ معجؿ مشاهر ادغاربة .تـسقؼ
افدـتقر أبق ظؿران افشقخ ،وتؼرير افدـتقر كاس افديـ شعقدوين ،جامعة اجلزائر.1995 ،

 - 8أبق افؼاشؿ شعد اهلل :ادرجع افسابؼ ج ،4ص.149-148
 - 9افشقخ احلسغ بـ ظع بـ ظؿر افطقفؼل(1309-1246ـه1891-1830/م) .جاء إػ افقادي
ظام 1870م فتلشقس زاوية رمحاكقة بحل إظشاش ،اشتجابة فطؾب مـ ظائؾة مقشاوي ،ؽر أن
اظساض صقخ ظرش إظشاش حمؿد بـ مقشك بـ حمؿد( ،)1901-1830ابـ أخت شامل
افعائب ظذ هذا اإلكشاء ،حال دون ذفؽ ،متذرظا بقجقد زاوية شقدي شامل افؼريبة وذم كػس
احلل ،وأظطك مقاؾؼتف ظذ إكشاء مسجد ،شاهؿ افشقخ احلسغ مـ مافف اخلاص ذم بـائف .ثؿ ؽادر
افشقخ احلسغ مديـة افقادي ؿاؾال إػ كػطة .وفقٓ هذا آظساض ،حلظقت بالد شقف بؿقالد
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افشقخ اخلرض ظذ أرضفا .مع افعؾؿ أين ختؿت افؼرآن افؽريؿ ظام  1967ظذ يد ادؼرئ افشفر،
افشقخ ظبد احلؿقد بـ ظبد افرمحان ؿروي(1989-1920م) ذم هذا اجلامع .وظرف بجامع
شقدي احلسغ ،واصتفر ذم افقؿت احلايل بجامع شقدي محقدة.
اكظر :افتؼرير افتارخيل افذي ـتبف افشقخ اهلاصؿل حسـل ظام  1967بطؾب مـ اإلمام ظبد احلؿقد
ؿروي ،فػائدة وزارة إوؿاف اجلزائرية.
 - 10أبق افؼاشؿ شعد اهلل :ادرجع افسابؼ ج ،4ص .153
 - 11أبق افؼاشؿ حمؿد احلػـاوي :تعريػ اخلؾػ برجال افسؾػ ج .1مطبعة افرشافة ،بروت ،فبـان،
ص.484-482
 - 12اكظر ظؿر رضا ـحافة :معجؿ ادمفػغ ،ج .3ممشسة افرشافة ،بروت ،فبـان ،افطبعة إوػ،
 ،1993ص.734
 -13شامل بق حاجب(1342-1243ـه1923-1827/م) :بـ ظؿر بق حاجب افـبقع(أبق افـجاة).
ؾؼقف مشارك ذم أنقاع مـ افعؾقم .تقػ افتدريس بجامع افزيتقكة ثؿ افػتقا .فف مـ أثار :ذح ظذ
أخػقة ابـ ظاصؿ ذم إصقل ،وتؼريرات ظذ افبخاري ،وديقان خطب ،وتؼريرات ظذ إصؿقين
ظذ اخلالصة ،وفف كظؿ.
وؿد افتؼك افشقخ شامل بقحاجب بتقكس مع ؿايض افقادي ،أمحد بـ ظبد اهلل دؽامن ،ظـدما ـان
افشقخ يدرس ذم جامع افزيتقكة ،وـان أمحد بـ دؽامن حيؿؾ احلائؽ ـلنف مـ بالد اجلريد ،وشلل
افشقخ ،ؾؾؿ يتحؿؾ شمافف ،وؿال فف :أنتؿ اجلريدية ؿباح ٕنؽؿ دوما حترجقن ادسمول .ؾسؽت
أمحد ،وحرر فف وريؼة تتضؿـ افبقت افتايل:
تـازفت حا تطاول شامل وشادت وافغريب يسامل.
وظـد اكتفاء صالة افعشاء ،رمك افشقخ أمحد افقريؼة ذم ضريؼ افشقخ شامل ،وحقـام رؾعفا
افشقخ وؿرأها ،تقؼـ أن هذا افؽالم فقس ـالم شقؿة ،وضؾب مـ افـؼقب إحضاره .وحا مثؾ
أمامف ،شلخف مـ أجـ أنت؟ ؾلجابف افشقخ أمحد :مـ ؿامر ،ؾؼال فف افشقخ :ضقاؾة ادممـ ثالثة أجام،
وأنا أضقػؽ أربعغ يقما.
اكظر ظؿر رضا ـحافة :ادرجع افسابؼ ،ج ،1ص 751؛ ومؼابؾة مع افشقخ أمحد خراز يقم
إربعاء 2008/08/27م ،ظذ افساظة .19
 - 14افعالمة حمؿد ادؽل بـ ظزوز :جمؿقظة افرشائؾ .مجع وحتؼقؼ ظع افرضا احلسقـل ،افدار احلسقـقة
فؾؽتاب 1423 ،ـه 2002 /م ،ص .112
 - 15افعالمة حمؿد ادؽل بـ ظزوز :رشائؾ ابـ ظزوز .مجع وحتؼقؼ ظع افرضا افتقكز ،افطبعة إوػ،
 1404ـه1984 /م ،ص14
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 - 16افعالمة حمؿد ادؽل بـ ظزوز :جمؿقظة افرشائؾ .مجع وحتؼقؼ ظع افرضا احلسقـل ،افدار احلسقـقة
فؾؽتاب 1423 ،ـه 2002 /م ،ص .115
 - 17افعالمة حمؿد ادؽل بـ ظزوز :جمؿقظة افرشائؾ .مجع وحتؼقؼ ظع افرضا احلسقـل ،افدار احلسقـقة
فؾؽتاب 1423 ،ـه 2002 /م ،ص .131
 - 18افعالمة حمؿد ادؽل بـ ظزوز :رشائؾ ابـ ظزوز .مجع وحتؼقؼ ظع افرضا افتقكز،افطبعة إوػ،
 1404ـه 1984 /م ،ص .28-25
 -19كػسف ،ص .370
 - 20ظع ؽـابزية :جمتؿع وادي شقف مـ آحتالل افػركز إػ بداية افثقرة افتحريرية -1300
1374ـه1954-1882/م .رشافة مؼدمة فـقؾ صفادة افدـتقراه ذم افتاريخ احلديث وادعاس
جلامعة اجلزائر ظام 2009م ،ص.73-72
 - 21مراشؾة محزة بقـقصة حقل دور وادي شقف افعؾؿل ،وظالؿة ظؾامء تقكس بحقارضها يقم 12
جاكػل ظام 1994م .اكظر ظع ؽـابزية :ادرجع افسابؼ ص.386
 -22افشفاب :م ،13ج ،1ص  1 ،27-26حمرم 1356ـه 14 /مارس 1937م؛ شؿر شؿراد:
"افشاظر افـاؿد افشقخ محزة بقـقصة" .جريدة اإلصالح ،ع ( ،9اجلزائر :ماي وجقان)2008 ،
ص 66؛ ظؿر رضا ـحافة :ادرجع افسابؼ ،ج ،1ص.734
 -23ظع افرضا احلسقـل :رشائؾ حمؿد ادؽل بـ ظزوز ص8؛ ظؿر رضا ـحافة :ادرجع افسابؼ ،ج،1
ص734؛ أمحد افبخسي :ادرجع افسابؼ ص .225-215
 -24ل .ؾؽرون" :افشقخ حمؿد اخلرض حسغ افطقفؼل" .جريدة اخلز ،افسبت  04أوت 2012م
 -25د /.حمؿد مقشك افؼيػ :صقخ إزهر حمؿد اخلرض حسغ.
 -26اكظر:

A.N.T.S: D.C:178. D:4/10.

 -27مؼابؾة افشقخ محزة بقـقصة فؾشقخ اخلرض حا زاره ذم افؼاهرة .وادـظقمة فإلمام أمحد بـ صفاب
افديـ أيب افعباس ؾرح اإلصبقع افشاؾعل(ت699.ـه) ،حقث ؿال:
ؽرامل صحقح ٌوافرجا ؾقؽ ُم ٌ
عضؾ*** وحزين ودمعل

ُم ٌ
رشؾ ومسؾس ـ ُـؾ
ضعقػ ٌومسو ٌك وذيل أمجـ ـ ـ ـ ـ ُـؾ
ُ
***
ِ
*** مشاؾف ًة ُيؿذ ظع ؾلنؼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـؾ
ٍ
أحد إٓ ظؾقؽ ادُعـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـقل
*** ظذ

ُ
افعؼؾ أن ـ ـ ـ ـ ُف
وصزي ظـؽؿ يشفد
وٓ حس ٌـ إٓ شام ُع حديثؽـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؿ
مقؿقف ظؾقـ ـ ـ ــؽ وفقس يل
ٌ
وأمري
ترق وتع ـ ـ ـ ـ ُ
ُ
ـدل
وفق ـان مرؾقظ ًا إفق ـ ــؽ فؽـت يل *** ظذ رؽؿ ظذايل
ُ
وُيؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـؾ
وتدفقس ُير ُد
وزور
مـؽر ٓ ُأشقغ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ***
وظذل ظذويل
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
أؿيض زماين ؾقؽ متص ـ ـ َـؾ إشك *** ومـؼطع ًا ظام بف أتقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـؾ
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َ
ـدرج *** تؽؾػـل ما ٓ ُأضقؼ ؾلمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـؾ
وها أنا ذم أـػان
هجرك م ـ ـ ـ ٌ
وأجريت دمعل ؾقق خدي مدبج ًا *** وم ـ ـ ـ ــا هل إٓ مفجتل تتحؾ ـ ـ ـ ُـؾ
ٌ
ومػسق صزي وؿؾبل ادبؾب ـ ـ ـ ُـؾ
وشفدي وظب ـ ـ ـ ـ ــريت ***
ؾؿتػؼ جػـل
ٌ
ُ
وخمتؾػ حظل وما مـؽ آ ُم ـ ـ ـ ُـؾ
ٌ
وممتؾػ وجدي وصجقي وفقظـتل ***
ِ
ؾغري بؿقضقع افـفقى يتحق ـ ـ ُـؾ
خذ افقجدَ ظـل مسـد ًا ومعـعــ ـ ـ ـ ٌا ***
رمت ذح ًا حم ـ ُ
ٌ
ـقل
وؽامضف إن
كبذ مـ مبفــؿ احلب ؾاظتز ***
وذي
َ
ُ
ِ
ُ
افتذفؾ
ومشفقر أوصاف ادحب
ـب ذفق ـ ـ ٌـؾ فعزـ ـ ــؿ ***
ظزيز ٌبؽؿ ص ـ ـ ٌ
ُ
ظـؽ ومــا ف ــف *** وحؼؽ ظـ دار اهلقى متحـ ـ ـ ُ
َ
ـقل
ؽريب يؼاد افبعد
ٌ
شبقؾ ٓ وٓ ظـؽ معـ ـ ـ ُ
ٌ
ـدل
ؾرؾؼا بؿؼطق ٍع افقشائؾ ما ف ـ ـ ـ ـ ـ ــف *** إفقؽ
زفت تعؾق بافتجـل وأن ـ ـ ـ ـ ُ
ـزل
زفت ذم ظز مـقع ورؾع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة *** وما
وٓ
َ
َ

ٍ
بسعدى وافربـ ـ ـ ـ ـ ِ
وزيـب
ـاب
أوري ُ
ٍ
ؾخـ ــذ أوًٓ مـ ـ ـــ آخ ـ ـ ـ ــر ثؿ أوًٓ

أؿسؿت أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـف
أبر إذا
ُ

*** وأنت افذي تُعـك وأنت ادمم ـ ُـؾ
*** مـ افـصػ أجضا ؾفق ؾقف ُمؽؿ ُـؾ
أهقؿ وؿؾب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بافصباب ـ ـ ـ ـ ــة ُمشع ُـؾ
***
ُ

 -28ذم افققم افعاذ مـ حمرم ظام 1353ـه1934-4-17/م ،أتؿ افشقخ افطاهر افعبقدي تػسره
فؾؼرآن افؽريؿ ،وظاصت تؼرت مفرجاكا ظظقام ،وهـا كظؿ افشقخ أمحد ؿصقدة هلذه ادـاشبة جاء
ؾقفا( :كزل افؽتاب ادحؽؿ أيات ** يبدي فـا احايض وما ؿد يايت).
ارجع إػ ادـظقمة افتل دوهنا اخلطاط افشفر افشقخ مصطػك بـ افصادق شادل .وأحتػظ بـسخة
مـفا ذم مؽتبتل.
 -29ظع ؽـابزية :ادرجع افسابؼ ص.75-74
 -30افبقؼقكقة ،كسبة إػ افبقؼقين افذي ـان حقا ؿبؾ ظام 1080ه1669/م .وهق ضف (أو ظؿر) بـ حمؿد
بـ ؾتقح افبقؼقين ،افدمشؼل افشاؾعل .حمدث ،أصقيل .كظؿ افبقؼقكقة ذم مصطؾح احلديث .وضع
افـاس ظؾقفا ذوحا ظديدة.
اكظر :معجؿ ادمفػغ ج 5ص.44
 - 31مؼابؾة مع افشقخ افبشر إمحدي مـ ـقيـغ ظام .2010
 -32مؼابؾة مع افشقخ أمحد خراز افذي كؼؾ افرواية ظـ ادرحقم إبراهقؿ بـ حمؿد افساد ؿشقط،
وذفؽ يقم إحد  05رمضان 1434ـه 14 /جقيؾقة 2013م.

