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 ملخص 

يتناول البحث التعريف باملكانة العلمية للقايض عياض وبكاتبه الشهري:" الشفا يف التعريف  

، وهو كتاب ضاهى به عياض كتب  ن الكتب التأسيسية يف جمالهبحقوق املصطفى" والذي ُيعد م

دالئل وأعالم النبوة يف املرشق اإلسالمي، حيث كانت املعركة حامية ضد االجتاهات املنحرفة 

والديانات املناوئة لإلسالم، يف حني خىل املغرب منها، إال أنه كان يشهد حداثة وضعف رسوخ  

فرق وديانات مبتدعة ملّفقة كام    الذي مل يربأ من علل ظهور عند مسلمي الرببر يف املغرب األقىص

حاميم الغامري. ولذلك اجته مرشوع عياض إىل ترسيخ مكانة   هو احلال مع ديانتي برغواطة و 

ئريني  .املصطفى عليه الصالة والسالم يف الدرس العلمي والتوجيهي نال الكتاب شهرة بني اجلزا

ئه  اهي البخاري واملوطأ يف كثرة ورشحه واختصاره، فهو كتاب يضالذين عكفوا عىل دراسته وإقرا

املجالس والرشوح والقراءة يف املولد النبوي الرشيف، مما يقود إىل القول بكونه من النصوص  

والبحث يرمي إىل الكشف عن معامل هذه املكانة للشفا،    .التأسيسية للثقافة املالكية اجلزائرية

ميق حّب اجلناب املحمدي، واألدب ة ترسيخ السرية النبوية، وتعوالتي كان من نتائجها البارز

معه، ومع سنته، ومعرفة حقوقه، والتأيس بأخالقه، وهو ما أثمر جمتمعا جزائريا متمسكا هبويته 

 .الدينية، والتي مل تفلح معها دعوات االنحراف يف باقي األيام

 .اجلزائرالشفا، عياض، الشامئل املحمدية، علامء  كلامت مفتاحية:
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 3  محمد عبد الحليم بيشي د: 

The position of Judge Ayad and his book Shifa for the Algerians 

Dr- Mohamed Abdel Halim Bichi 

Associate Professor, College of Sharia and Islamic Studies, Qatar 

University . 

 

Research Summary : 

The research deals with the definition of the scientific status of Judge 

Ayyad and his famous writings: “Al Shifa in the definition of the rights of 

the Mustafa”, which is one of the founding books in his field, and it is a 

book comparable to Ayadh, who wrote the signs and flags of the 

prophethood in the Islamic East, where the battle was fierce against the 

deviant trends and anti-Islam religions. When Morocco abandoned it, 

however, it was witnessing modernity among the Muslims of the Berbers in 

the Far Maghreb, which was not absolved of the ills of the emergence of 

divine and fabricated religions, as is the case with the religion of Bargata and 

Hamim El Ghammari. Therefore, Ayyad's project tended to establish the 

position of Al-Mustafa, peace be upon him, in the scientific and orientation 

lesson. The book gained fame among the Algerians who worked on studying 

it, reading it, explaining it and abbreviating it, as it is a book comparable to 

Al-Bukhari and Al-Muwatta in terms of the abundance of councils, 

annotations and reading in the Prophet’s birth, which leads to the saying that 

it is one of the founding texts of the Maliki Algerian culture . The research 

aims to reveal the features of the  status of the Shifa book, whose prominent 

results were the consolidation of the Prophet’s biography, the deepening of 

the love of the Janabi Muhammadi, the literature with him, and with his 

Sunnah, the knowledge of his rights, and the emulation of his morals, which 

resulted in an Algerian society adhering to its religious identity, that's why 

the calls for deviation did not succeed later on . 

Key words: Al-Shifa, Ayyad, Shamail Muhammadiyah, Algerian 

scholars . 

 



 (م 2019جوان ) ولاألالعدد  لثلثاو الدراسات اإلسالمية المجلد ا جلَّة الذخيرة للبحوثم
 

 4  محمد عبد الحليم بيشي د: 

 :  مقدمة 

  الشفا  الشهري:"  وبكاتبه  عياض  للقايض  العلمية  باملكانة التعريف  البحث  يتناول 

  كتاب  وهو  جماله،  يف التأسيسية  الكتب  من يعد والذي املصطفى" بحقوق  التعريف  يف

  املعركة  كانت حيث   اإلسالمي، املرشق يف النبوة  وأعالم  دالئل كتب ياضع به ضاهى

  املغرب  خىل  حني ففي لإلسالم،  املناوئة اتوالديان املنحرفة االجتاهات ضد حامية

  األقىص  املغرب  يف  الرببر مسلمي  عند رسوخ  وضعف حداثة يشهد كان أنه إال منها،

  ديانتي  مع احلال هو كام ملفقة مبتدعة  وديانات فرق ظهور علل من  يربأ  مل  الذي

  املصطفى  مكانة ترسيخ ىل إ عياض مرشوع  اجته ولذلك الغامري. وحاميم برغواطة

 والتوجيهي.  العلمي  الدرس يف والسالم  الصالة  عليه

ئه دراسته عىل  عكفوا  الذين اجلزائريني بني شهرة الكتاب نال   ورشحه  وإقرا

  والقراءة  والرشوح املجالس كثرة  يف  واملوطأ  البخاري يضاهي كتاب  فهو  واختصاره، 

  للثقافة  يةالتأسيس النصوص من بكونه القول إىل يقود  مما  الرشيف،  النبوي املولد يف

ئرية.  املالكية  اجلزا

  اإلسالمية  اهلوية لدواعم املعرفية احلاجة حيث من أمهيته تعود :املوضوع  أمهية 

  قبائل  كان بعدما  وذلك ، فريد اجتامعي نسيج يف انصهر الذي اجلزائري املجتمع يف

  بكرّ  املراس صعبة  رشسة ذهنيات  فيه  رسخت  أن  وبعد متنافرة،   وجواذم  خمتلفة، 

  يف  الفرقي الترشذم  من عقود  عليه ومرت   الفاحتني، جيوش  ردهتم ط الذين  الغرباء

  معها  تستطع مل ةتارخيي  كتلة إىل  ذلك  بعد فتحول  ،اتاملذهبي لبعض خاطئة اختيارات

  خبز  وال  قسسها،  نواقيس وال  ورجلها،  خيلها  من به أجلبت  وما  نسية الفر املسوخ

  أسباب  ولذلك دينه،  عن اجلزائري الشعب  ترصف أن دهيا جالّ  سياط   وال مبرشهيا،

ئريون، عليها  عكف التي  النبوية للسرية القوي احلضور منها  كثرية   منها  وكان اجلزا

  الدوائر  لدى فائقة  بعناية اختص  والذي  النبوية،  املوالد يف  ُيقرأ  الذي الشفا  كتاب

 . اجلزائرية احلواض  يف العلمية 

  العلمي ومرياثه عياض القايض ب التعريف  حول  اإلشكالية تدور  : البحث  مشكلة 

  خدمة  أشكال  ومعرفة  الشفا،  كتاب  يف  وإبداعه  ،العقدية  واختياراته  ، واألديب
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 5  محمد عبد الحليم بيشي د: 

  اهلوية  رسوخ يف وآثاره والرتبوي، العلمي الدرس يف تهوأمهي الكتاب،  ذا هل اجلزائريني 

 الدينية. 

ئرية عناية ال عن  الكشف إىل  البحث هيدف : البحث  أهداف    النبوية  بالسرية  اجلزا

  األخالق  يف  ذلك  وأثر  العقائد،  باب  مع ذلك وتداخل املصطفوية،  والشامئل 

ئريا  جتد أن فقّل  ليومي، ا واملتداول   عىل  املحمدي، اجلناب  ينتقص أو  يسّب  جزا

  البغيض  املرياث  أمهها  أخرى أسباب له  مما  ن، الديّ  أو  اإلهلية  لذات با  املساس خالف 

  ، الكاثوليكي الدين  ومقت  كره يف  فرنسا  عليها  قامت التي العلامنية  الفرنسية  للتقاليد

 آخر.   بحث جمال  وهو

  فمن ،ستقرائي واال التارخيي الوصفي املنهجني  البحث  يعتمد  : البحث  منهج 

  حيث  ومن ، والعقيدية احلديثية وإبداعاته آثاره،و  القايض حلياة يعرض  األول حيث

  وآثار  الشفا،  بكتاب  العناية يف  اجلزائرية  اإلبداعات  وفهم تتبع  حتليل  عىل  ينصب  الثاين

 العلمي.  الدرس يف ذلك

  إىل  البحثية الورقة نوزع أن  يمكن فإننا  العلمي القول لتفصيل  : البحث  خطاطة 

 اآليت: 

 عياض.  بالقايض التعريف  : األول املطلب

 العلمية للقايض عياض.  ر: اآلثا املطلب الثاين

 عياض.  للقايض  العقدي املذهب :الثالث  املطلب

 اجلزائريني.  عند  الشفا  كتاب  مكانة  :بعا رال املطلب

 الشفا.  لكتاب العام  والنظم التكوين : اخلامس املطلب

 . والتوصيات النتائج :  اخلامتة
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 6  محمد عبد الحليم بيشي د: 

 : عياض   بالقايض   التعريف   : األول   املطلب 

، ولد بمدينة  (1)  عياضهو أبو الفضل عياض بن موسى بن  : وعرصه  اسمه -1

وحاكميها  املرابطية  عهد الدولةـه(، يف 476"سبتة" من بالد املغرب األقىص يف سنة ) 

ـه(.  وهو خمرضم الدولتني املرابطية  537) عل وابنه  ، ـه( 500بن تاشفني )  يوسف

ـه( وخليفته عبد املؤمن  524) ومرت واملوحدية التي عارص من حكامها املهدي بن ت

 .، املؤسس الفعل هلذه الدولة الكبرية( ه558)  الكومي بن عل 

وهو من أوائل  الغنية، للعديد منهم يف كتابه عياض بذاته ترجم : شيوخه  -2 

 فريقان: يتجاوزون املائة، وهم كّتاب الفهارس والربامج واألثبات، وشيوخه  

التاهريت، واحلسني بن عبد    احلسن بن عل : ومنهم أبو عل أ/أهل بلده سبتة 

عي، وحممد بن عيسى التميمي، واخلطيب أبو القاسم عبد الرمحان بن  األعىل الكال

، كام استجاز العابرين ببلده، ومنهم أبو نرص سهل بن عل  (2)  املعافريحممد 

 .(3)   املقديسالنيسابوري، وأبو احلسن عل بن أمحد الربعي 

، وجال  (4)  ـه( 507)ياض لألندلس سنة لقايض ع: جاز اب/ األندلس 

ومنهم: ابن احلاج   ،حواضها وخاصة قرطبة التي لقي العديد من أساطينها، فأجازوه

 

حممد بن تاويت الطنجي:  مقدمة  حتقيق كتابه ترتيب املدارك وتقريب  ( يف التعريف بعياض انظر 1)

حممد بن عياض: التعريف بالقايض   القايض عياض / -املسالك يف أعالم مذهب اإلمام مالك

املقري أبو العباس: موسوعة أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض  عياض، ) تح حممد بنرشيفة( /

/ ابن الفريض:  68ص  4تذكرة احلفاظ، ج  الذهبي:  /115ص12ء ج سري أعالم النبال الذهبي  /

/ الضبي: بغية امللتمس  277/ ابن القايض: جذوة االقتباس ص  101تاريخ قضاة األندلس، ص 

ابن  /483ص3ابن خلكان: وفيات األعيان ج / 216/  الوادي آيش: الربنامج ص 425ص 

/ ابن العامد احلنبل: 140ص 411رقم / حممد خملوف: شجرة النور 36ص2فرحون: الديباج ج

 . 138ص 4شذرات الذهب ج

 165، ص27، ص،  141ص ،الغنية( عياض:  2)

 .181، ص  209: ص عياض: الغنية(  3)

 .6( حممد بن عياض: التعريف ص   4)
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 7  محمد عبد الحليم بيشي د: 

،  كام لقي  (2)، و حممد بن عّتاب(1) محدينبن عل بن  خلف، وحممدحممد بن أمحد بن 

د  احلسني بن حمم احلافظ أبا عل لقي   ةوبمرسي ابن رشد اجلد، وابن العريب املعافري، 

 (3) ـه( 514الصديف  شهيد معركة كتندة ) 

إمامته وتفّرده وتربزه يف خمتلف العلوم  : أمجع املرتمجون لعياض عىل مكانته -3

نسوق هنا  وهي إمامة وريادة شملت املغرب واملرشق، ولنا أن  ،بالغرب اإلسالمي 

 شهادتني: 

ة به واهتامم بجمعه  قال يف الصلة:" ومجع من احلديث كثريا، وله عناية كبري 

يعني مدينة  -ه ببلد والَفهم، واسُتقيضالعلم واليقظة  وتقييده، وهو من أهل التفنّن يف

مدة طويلة مُحدت سريتُه فيها، ثم نقل عنها إىل قضاء غرناطة، فلم يطل أمده   -سبتة

 .(4)ة ثانيا"ت فيها، ثم ويل قضاء سب

 أبو الفضل إمام وقته يف  وقال عنه مؤرخ املالكية ابن فرحون:" كان القايض 

بالنحو، واللغة،   ا بالتفسري ومجيع علومه، فقيها أصوليا، عاملا احلديث وعلومه، عامل

وكالم العرب وأيامهم وأنساهبم، بصريا باألحكام، عاقدا للرشوط، حافظا ملذهب  

ل  مالك رمحه اهلل تعاىل، شاعرا جُميدا رّيانا من األدب، خطيبا بليغا صبورا حليام، مجي

 . (5) العرشة، جوادا، سمحا كثري الصدقة، دءوبا عىل العمل، صلبا يف احلق"

 والسياسية:   القضائية   أعامله -4  

  غرناطة ثم  ـه( 515) سنة  سبتة  ببلده  القضاء  خطة  لتوليه  بالقايض  عياض  ُلقب 

  ميمون  السرية  حممود  وكان ه(،539)  سنة  أخرى  مرة لسبتة  عاد  ثم ، ـه(531)  سنة

 

 . 162، ص 32، ص 48( عياض: الغنية: ص  1)

 . 28ص  2/ الديباج، ج162( يف ترمجته انظر الغنية، ص  2)

  4ج  ،/ تذكرة احلفاظ 292ص  1الديباج، ج/ 563ص  2ج  ،/ نفح الطيب129نية، ص ( الغ 3)

 .1253ص 

 .453ص   2ج  ابن بشكوال: الصلة،(  4)

 .28ص   2ج   ،الديباج ابن فرحون: (  5)
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 8  محمد عبد الحليم بيشي د: 

  اختص  كام القايض، بلقب اإلسالمي الغرب مالكية بني من صاخت كولذل (1)  النقيبة

 املرشق.  مالكية  بني من   القايض بلقب  الوهاب عبد

  االنتفاضة ثم سبتة،  مدينته  عن  املوحدين مدافعة  مهمة عياض  القايض  حتّمل  كام

  كام  ضدهم  لثورهتا  املعبئني  من  كان  أنه  ويقال  ،(2)  للمرابطني  الوالء  وجتديد  ضدهم

  املوحدين  جعل  مما  ،(3) ومنصبه" وأبوته بدينه يومئذ رئيسها  كان إذ  لدون:" خ ابن  قال

  إىل  دفعهم  ما  وهو  ، (4)  هلم  سبتة  بيعة  محله  من الرغم  عىل  عليه  ينقمون املنترصين 

 مراكش.  ببادية  القضاء وتوليته  ،(5) تغريبه

 وفاته:  -5

له  تي مل تغفر املوحدية التويف القايض عياض مغّربًا عن وطنه بأمر السلطة 

وقد   ،ـه( يف رمضان بمراكش544حتريضه الناس عليها ببلده سبتة، فامت يف سنة ) 

، وال يبعد ذلك نتيجة للبدايات الدموية للسلطة  (6)  مسموما ويت أخبار أنه مات رُ 

ودفن بباب إيالن بمراكش   ، املوحدية التي مل تغفر ملناوئيها معارضتهم اخلفية أو اجللية 

 . ملغرب األقىص با 

 

 

 

 

 453ص  2 الصلة، ج / ابن بشكوال: 27ص  2ج ، / الديباج10ص  ،( التعريف بعياض 1)

يف هناية  األندلس  عصمت:/ دنش 35ن وأزمات املجتمع، ص ( انظر حممد املغراوي: املوحدو 2)

  .33، ص  املرابطني ومستهل املوحدين

/ ابن عذاري:  114ص  2/ السالوي: االستقصاء ج271ص  6( ابن خلدون: كتاب العرب ج  3)

  .191/ ابن أيب زرع: روض القرطاس ص 32البيان )قسم املوحدين( ص 

 11( التعريف بعياض، ص  4)

السياسية  املالكية والتجربة/ بولطيف خلرض: فقهاء 123ص  ، بيدق: أخبار املهدي( ال 5)

 . 147املوحدية، ص 

/ وفيات ابن  271ص  6ج  ،/ ابن خلدون: العرب191ص  ، ( ابن أيب زرع: روض القرطاس 6)

 280ص  ،قنفد
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 9  محمد عبد الحليم بيشي د: 

 العلمية للقايض عياض.   ر : اآلثا املطلب الثاين 

تعددت اآلثار العلمية لعياض، فقد كان من جّلة املتفننني يف خمتلف حقول  

   ء من كتب مرتمجيه أنه خّلف ما يأيت:ي ، واملستقراملعرفة الرشعية والتارخيية واللغوية 

 : يف احلديث وعلومه -1

وأكثرها   ، مؤلفات القايض عياض ر أشه املصطفى: الشفا يف التعريف بحقوق -

اهلل عليه وسلم، قيل فيه:   حممد صىل تداوال بني الناس، وهو كتاب يف شامئل النبي 

 رف املغرب".  لوال الشفا ملا ُعرف املصطفى، ولوال عياض ملا عُ 

يام ُنسب إليه من  ف بانتقاص عياض ونقد كتابه هذا  ابن تيمية اإلمام وقد ُاهتم 

ربام يكون مرد هذه املقولة من ابن تيمية االختيارات  املغرييب"، و مقولة:" لقد غال هذا

ىل قضايا العصمة النبوية يف مناكفة كبرية لدعاوى  ه ع تشديدالعقدية لعياض و 

استعادة قوية ملذهب األشاعرة ضد خصومهم املعتزلة أو   ، يف (1)  األنبياء االنتقاص من 

. مما جعل النكري يشتّد عىل  اهتم العقديةالذين ينتمي هلم ابن تيمية يف اختيار احلنابلة

املقتصدين   منتيمية ابن ن و ابن تيمية يف هذه املقولة التي حاول بعضهم نفيها عنه، لك 

ت الشيعة يف عصمة األئمة االثني  يف قضايا العصمة يف إطار حجاجه ونقده ملقاال 

 عرش. 

عن ابن تيمية  ومن أشنع ما ُنقل " وقد نقل الكتاين رشر تلك املقالة حيث قال:

قال يف ذلك شيخ اإلسالم   وقد "،  قوله يف حق شفاء القايض "غال هذا املغرييبأيضاً 

 :  (2)  التونيسم أبو عبد اهلل ابن عرفة لَ بإفريقية اإلمام العَ 

 كواصف ضوء الشمس ناظر قرصها   عيـاض يف كامل نبينــا ** شفـاء 

 صها وصفه كنه شخ ويف عجزه عن  فال غرو يف تبليغــِه ُكـنَْه وصِفه ** 

 

  . 157 عياض، ص( احلسني شواط: منهجية فقه احلديث عند القايض  1)

/  37ص7ج ،/ شذرات الذهب263ص 2الديباج، ج: (. انظرـه803تونيس )( ابن عرفة ال 2)

من بعد القرن   الطالع بمحاسن الشوكاين: البدر / 227ص(، 817) / شجرة النور 190البستان ص

 . 195ص 2ج(، 513) ،السابع



 (م 2019جوان ) ولاألالعدد  لثلثاو الدراسات اإلسالمية المجلد ا جلَّة الذخيرة للبحوثم
 

 10  محمد عبد الحليم بيشي د: 

 بأصٍل بربـهـاٍن مبـيـٍن لنقصها  مارة ** أوإن شئت تشبيهًا بذكر 

 ت ذاته عن حميصها فتبّ  عياض    **غال     وهذا بقوٍل قيل عن زائغ

 ــ(1) تلميذه البسيل يف تفسريه، واملقري يف أزهار الرياض"ذكرهم له  

  "  فيه:  قال  املقري  عباسال أبا  اجلزائري املوسوعي العالمة  الكبري مرتمجه  أن  كام 

  ، وأربى املؤلفني فيه وبزّ  مرتشفا،  اإلحسان لرضب  فيه وكان القصوى، الغاية  به بلغ

  وعربا، عجام العامة به هلجت وقد وغربا، رشقا  صيته وطار دوهنم السبق قصب  وحاز

  اهلل  ويرحم  تستوىف،  ال  الكتاب  هذا  وفضائل  قربا،  الرمحان من  وغريه  مؤلفه  به ونال

    :(2)   لالقائ

 عياض  إال  بالشفا  أتى  ما   **   ولكن الدواء  حاول  كلهم

  فيه  أبدع الديباج:" يف نادرة حتلية  يف  فقال  فرحون ابن الكبري  املالكية  مرتجم  وأما  

  أنكروا  وال  به،  االنفراد  يف  أحد  نازعه يُ  ومل فيه،  كفاءته  أكفاؤه له وسّلم  اإلبداع كل

  ، الناس ومحله  منه،  دةاالستفا  يف  وأنصفوا  ه، علي للوقوف  تشوفوا  بل  ، إليه السبق  مزية

  (3) وغربا" رشقا  نسخه  وطارت

  فيه:"  فقال خليفة حاجي اإلسالمية العلوم  تأريخ  يف  موسوعة  أول  صاحب وأما  

  اهلل سبحانه . شكر يف اإلسالموهو كتاب عظيم النفع، كثري الفائدة، مل يؤلف مثله 

 .(4) مؤلفه، وقابله برمحته، وكرمه"  وتعاىل سعي 

 مسلم:   صحيح   برشح   املعلم   إكامل   -

مني كبريين أحدمها  لَ مع عَ  (1)  مسلم ُكتب للمغاربة الريادة يف رشح صحيح 

وهو اإلمام املازري يف كتابه املعلم بفوائد مسلم، والثاين ملغريب هو القايض   ، تونيس

 املعلم". لكتابه "إكامعياض يف 

 

ص   5: أزهار الرياض، ج املقري /277ص  1الفهارس، ج  الكتاين: فهرسانظر عبد احلي (  1)

10. 

 . 271ص  4قري: أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض، ج( امل 2)

 .49 ص 1ج  الديباج، فرحون:  ابن(  3)

 . 73ص 2( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج  4)



 (م 2019جوان ) ولاألالعدد  لثلثاو الدراسات اإلسالمية المجلد ا جلَّة الذخيرة للبحوثم
 

 11  محمد عبد الحليم بيشي د: 

  ـه(  536حممد بن عل املازري )ت  أما األول فهو اإلمام املجتهد أيب عبد اهلل بن

عد رشحه أساسا ملن بعده، فمن الناحية العلمية يعترب كتاب املعلم  . والذي يُ (2)

األساس الذي بنى عليه رشاح مسلم كتبهم وأفادوا منه، وعليه مدار تصنيفاهتم، وقد  

 إكامل وتكميل ملدة مخسة قرون، كام أفاد منه  تسلسلت مصنفات املغاربة عليه بني

ـه( يف فتح الباري،   852ابن حجر ) ـه( يف املنهاج، وكذا  676املشارقة كالنووي )ت

 .(3)  الديباجـه( يف 911والسيوطي ) 

أما الكتاب الثاين الذي حاكى األول فهو للقايض عياض، والذي جارى فيه  

زا يف تفسري صحيح مسلم  بفوائد مسلم"، فكان أكثر متيّ املازري وسامه:" إكامل املعلم 

، وهو باالتفاق أرسخ قدما يف هذا  بكتب أخرى خدم هبا القايض احلديث نه احتّف أل

 . الفن من املازري

انفرد عياض يف عمله بإكامل عملني سابقني عليه، أوهلام كتاب املعلم للامزري  

  498ملشكل"، أليب عل احلسني اجلياين ) السالف ذكره، والثاين "تقييد املهمل ومتييز ا

 األخري يف دراسة العلل الواردة عىل أسانيد مسلم. من هذا  إذ أفاد (4)  ـه(

ّز املنهاج للنووي فيام  امتاز تفسري عياض لصحيح مسلم بجملة مميزات جتعله يبُ 

يا:   ، بعد، وذلك باعرتاف النووي ذاته يف النقل عن عياض كثريا   ومن تلك املزا

ج  صحيحه، ومل يعرّ اإلملام بالقضايا السندية واحلديثية التي أوردها مسلم يف  -

عليها املازري، وبرزت عارضة عياض يف رشح هذه املقدمة ملكانته العالية يف علم  

 

  .184الشاذيل النيفر: مقدمة كتاب املعلم بفوائد مسلم للامزري، ص(  1)

/ سري  127ص (371) النورة شجر /196ص2ج راجع: الديباج،يف ترمجة اإلمام املازري (  2)

/  114ص 4/ شذرات الذهب، ج109ص 4ج  ،/ وفيات األعيان57ص12ج ،أعالم النبالء

 . 525ص 3معجم املؤلفني، ج

 . 119 فقه احلديث عند القايض عياض، ص شواط: منهجيةاحلسني (  3)

  ، بالء/ سري أعالم الن265/ بغية امللتمس، ص293ص1ج ، لديباجانظر: ايف ترمجة اجلياين (  4)

/ معجم املؤلفني،  408ص8/ شذرات الذهب، ج 154ص 2ج  ،عيان/ وفيات األ403ص11ج

 . 633ص1ج



 (م 2019جوان ) ولاألالعدد  لثلثاو الدراسات اإلسالمية المجلد ا جلَّة الذخيرة للبحوثم
 

 12  محمد عبد الحليم بيشي د: 

املصطلح، وكذا من خالل الكالم عىل بعض الرجال واألسانيد والعلل غري القادحة  

 ع واالستقصاء. مما أغفله اجلياين دون التوّس الواقعة يف بعضها 

أن  املازري وهي كثرية جدا، بحيث يندر رشح األحاديث التي مل يتعرض هلا  -

نجد حديثا مل يرشح بعض ألفاظه إال أن يكون مكررا، وذلك ببيان املعاين وضبط  

ملهمل  األلفاظ واستنباط األحكام الفقهية والفوائد املختلفة، وبيان الغامض وتقييد ا

 .(1)   السابقنيوالتنبيه عىل اختالف ألفاظ الرواة، وكذا االستدراك والتعقيب عىل 

االهتامم باجلمع بني األحاديث املتعارضة، وتأويل خمتلف األحاديث إن تعذر   -

 اجلمع. 

االعتناء بالنواحي العقدية، والرد عىل الفرق املعارضة، ونحو ذلك يف نواحي   -

والعصمة، وذلك يف مثل حديث الصورة، "فيأتيهم اهلل يف الصورة التي  الصفات 

عىل ما   -التي املراد هبا حق اهلل الصفة الصورة هنا  : مقابلة لفظ. قال(2) يعرفون"

الصورة احلقيقية الواردة يف صفة امللك واملخلوق، وجتنيس اللفظ   للفظة  -تقدم 

. وقوله تبارك   (3)ممستهزؤن اهلل يستهزئ هب باللفظ كام قال تعاىل: 

  . وقد جاءت هذه اللفظة يف  (4)ومكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرينوتعاىل:

يف الصورة التي ال يعرفوهنا، ويف الصورة التي يعرفون" من غري   البخاري: فيأتيهم اهلل

إضافة، وهي أبني وأقرب لتأويل الصفة، والصورة ترجع يف اللسان إىل معنى الصفة  

وإليه يرجع قوله: الصورة التي رأوه فيها أوال، أي علموا من تنزهيه   ، قيقةومعنى احل

أنه ال يشبهه يشء، وقد زّل من مل حيصل كالمه مما تقدم،   وتقديسه، واعتقدوه من

 .(5)ض وجتسيم حمض، نعوذ باهلل"فأثبت صورة ال كالصور، وهذا تناق

 

 . 168احلسني شواط: منهجية فقه احلديث عند القايض عياض، ص (  1)

 . 6573رقم  ،الرقاق البخاري: كتاب/صحيح 182رقم  ،اإليامن مسلم: كتابصحيح (  2)

 .15-14( سورة البقرة اآليات  3)

 . 54ورة آل عمران اآلية ( س 4)

 . 548، ص 1املعلم، ج  عياض: إكاملالقايض (  5)



 (م 2019جوان ) ولاألالعدد  لثلثاو الدراسات اإلسالمية المجلد ا جلَّة الذخيرة للبحوثم
 

 13  محمد عبد الحليم بيشي د: 

عترب مرجعا  القرآن، مما يمكن أن يُ توسع هذا الكتاب يف قضايا التفسري وعلوم  -

 ومصدرا يف هذا الفن من العلوم اخلادمة للقرآن الكريم. 

ه  وجيهها عىل مذهب اإلمام مالك، مما يمكن عدّ ضايا الفقهية وت االهتامم بالق -

 املصنفات املالكية املتقدمة. من عكس  عىل المراجع الفقه امللتصق بالدليل  أحدَ 

مرجعا أوال يف رشح صحيح مسلم، وعليه بنى   الكتاب يعدّ وباجلملة فهذا 

الوشتاين  واأليب  عليه مثل النووي يف املنهاج، تفسرياهتم، فكلهم عالةاملتأخرون 

يف إكامل اإلكامل. وعىل اجلملة فالكتاب دال عىل متيز املغاربة واعتزازهم   (1)  ـه(  827)

ق عليه مخسة، وألف يف  بصحيح مسلم، حيث رشحه واحد وعرشون منهم، وعلّ 

تفسري غريبه ثالثة، وصنف حول رجاله استقالال ثالثة، ومع رجال الصحيح أربعة،  

نف يف اجلمع بينه وبني غريه   زوائد عىل البخاري اثنان، وصواخترصه ستة، وألف يف

 . (2)  عرشاثنا 

زا جديرا بالنظر يف تفسريه ملسلم، وهو وإن استدرك وأكمل  لقد أظهر عياض متّي 

معلم املازري إال أن جهده يف هذا الرشح الفريد يكاد جيعل الكتاب سامقا يف  

ئد منها، ومزج الفقهاإلحاطة بسنة النبي صىل اهلل عليه وسلم، واست بالدليل   نباط الفوا

الت املتكلمني، وهو يف النهاية  وبناء الصورة العقدية عىل مدلول السنّة بدال عن متحّ 

 تفسري حوى فنون اللغة والبالغة والتفسري والفقه واألخالق.  

: كتاب معجمي يف رشح وضبط الغريب من  مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار   -

وضبط األسامء والكنى واأللقاب واألنساب واألماكن، ونفي   ،أالصحيحني واملوط

 قيل فيه:  ومما   ، التصحيف

 ومن عجب كون املشارق بالغرب.   ت بسبتة ** مشارق أنوار جتلّ 

اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع: من الكتب املتقدمة يف علم  -

املصطلح املضاهية لكتب   سة لعلوم الدرايه عند املغاربة، وهو من الكتب املؤّس 

 اخلطيب البغدادي حافظ املرشق. 

 

 . 278ص3معجم املؤلفني، ج  /244ص(، 874)النور  انظر: شجرةيف ترمجة األيب الوشتاين (  1)

 406فقه احلديث عند القايض عياض، ص منهجيةشواط: احلسني (  2)



 (م 2019جوان ) ولاألالعدد  لثلثاو الدراسات اإلسالمية المجلد ا جلَّة الذخيرة للبحوثم
 

 14  محمد عبد الحليم بيشي د: 

ئد ملا تضمنه حديث أم زرع من - يف رشح حديث أم زرع  : ( 1)  الفوائد بغية الرا

، وكذا السيوطي يف  (3) احلديث ، وقد أفاد منه ابن حجر يف رشحه عىل (2)  املشهور 

 والبعل احلنبل وغريهم. ،"غاية النفع يف رشح حديث أم زرع"

 يف الرتاجم والطبقات:   -2

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك: كتاب أويل يف   -

 طبقات املالكية. 

من كتب الفهارس والربامج األوىل يف   شيوخه( وهوترمجة ملائة من الغنية: )  -

 هذا الفن يف الغرب اإلسالمي. 

ة يف   ، وس األحكام: مذاهب احلكام يف نوازل يف القضاء والنوازل  -3 الرسا

آداب القضاة، ومطامح األفهام يف رشح األحكام، وهي كتب يف القضاء والنوازل  

 . (4)  التعريفيف  ذكرها ولده مفقودة 

: اجلامع يف التاريخ، والعيون الستة يف أخبار سبتة، تاريخ  يف التاريخ  -4

 . (5) التاريخاملرابطني، وهي كتب يف 

تب وبغية الطالب يف الصدر  يل، غنية الكا : سؤاالت وترس اللغة واألدب  يف  -5

 والرتسيل. كتاب وجمموع خطبه. وهي مفقودة. 

  كتاب و الرسول،  أصحاب  سّب  من عىل  املسلول  السيف  : العقائد  يف  -6

 مفقودان.  ومها  ،العقيدة

  القرطبيني،  أجوبة ،(1)  ( )طبع اإلسالم،  قواعد بحدود اإلعالم  : الفقه  يف  -7

  اإلنسان،  يلزم  فيام  احلسان املقاصد واملختلطة، املدونة لكتبا عىل  املستنبطة  التنبيهات 

 

 ه.1424العلمية،  طبع بتحقيق سعد عبد الباقي عل، بريوت، املكتبة(  1)

 . 4893( صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب حسن املعارشة مع األهل، رقم  2)

 . 164ص  9( انظر ابن حجر: فتح الباري، ج   3)

 29ص  2/ الديباج، ج   118( ابن عياض: التعريف ص 4)

 117/ التعريف ص 5ص 5( أزهار الرياض ج  5)



 (م 2019جوان ) ولاألالعدد  لثلثاو الدراسات اإلسالمية المجلد ا جلَّة الذخيرة للبحوثم
 

 15  محمد عبد الحليم بيشي د: 

  األجوبة  التزاور،  بينهم املشرتط  األهل  مسألة اآلذان، جزم صحة  عىل  الربهان نظم

 .(2)   املتخرية املسائل  عىل  املحربة

 عياض.   للقايض   العقدي   املذهب   :   الثاين   املطلب 

  أحد  أنه كام املغاربية، ةاملدرس مقّعدي  ومن املالكي، املذهب  رؤوس  من  عياض

  بكر  أيب شيخه شأن شأنه املرابطي العرص هنايات يف شعريةاأل وقناطر  وأسس أركان

  عنه  أخذ الذي  (3)  ه(520الرضير) احلجاج أيب  العالمة وشيخه ه(،543العريب)  بن

  يف  اإلمامة  سبق  نال وقد ،(4) االعتقاد" علم  يف واإلرشاد ه"التنبي الكربى األرجوزة

 ابن إال  ذلك يف  يدانيه  مل  رأسا  هبا  ُعد  التي  يث احلد أصول  يف  تبحره  بسبب  ضامرامل هذا

 ه(. 628املتأخر)  القطان

ثه  يف املتخصص الباحث يقول ذلك ويف  احلسني شواط:"كان   احلديثي ترا

العلوم املتعلقة هبا، متكلام بارعا، قوي احلجة  عياض رمحه اهلل إماما يف أصول الدين و

لكنه يكره الكالم واخلوض يف اجلدل يف العقائد لغري حاجة، وقد  واضح الربهان، و

لقى هذا العلم عىل كبار علامء عرصه ودرس فيه أهم مصادره... وزخرت مصنفاته  ت

 كتابيه  بمباحث حمررة تتعلق هبذا الباب وتدل عىل إمامة القايض فيه؛ وبخاصة يف

رمحه اهلل عناية كربى  الشفا وإكامل املعلم بفوائد صحيح مسلم، فقد عني عياض 

ئد املتعلقة بمسائل االعتقاد  (5) مع البسط والتحرير والتوسع والتحقيق" بإثارة الفوا

دافع عياض كثريا عن اللحظة األشعرية التي رأي بأهنا املعرّب احلقيقي عن أهل   

السنة، وأن أسلحتها الكالمية كفيلة بإمخاد البدع املحدثة من غالة الفرق األخرى،  

"وصنف ألهل السنة التصانيف وأقام احلجج عىل   مدافعا عن فرادة األشعري:فقال 

 

بع قواعد اإلسالم. وتابعه يف بعض آرائه املتششدة يف  عىل منواله حممد الصالح بن مهنا كتا  (  1)

 العمل باألركان.؟

 12-6ص   5/ األزهار ج 29ص  12/ الديباج ج 148-130( التعريف ص  2)

 25عياض: الغنية، ص  -(  3)

 . 77املغرب اإلسالمي، ص األشعري يفاملذهب  يوسف: تطورأيضا احنانة  انظر عنها (  4)

 .186عياض عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف وقته، ص احلسني شواط القايض(  5)
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صفات اهلل تعاىل ورؤيته وقدم كالمه وقدرته،  إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من 

وأمور السمع الواردة من الرصاط وامليزان والشفاعة واحلوض وفتنة القرب مما نفت  

احلديث، فأقام احلجة الواضحة عليها من  املعتزلة وغري ذلك من مذاهب أهل السنة و

دهم من  الكتاب والسنة والدالئل الواضحة العقلية، ودفع شبه املبتدعة ومن بع

امللحدة والرافضة، وصنف يف ذلك التصانيف املبسوطة التي نفع اهلل هبا األمة، وناظر  

  حالهم  األشاعرة ألعالم ترامجه ويف   .(1) املعتزلة وكان يقصدهم بنفسه للمناظرة"

 .(2)  عنها  والذب  للسنة  االنتصار يف  فضيلة بكل

األندليس  واملرابطي يف  ويف تربير التسمية األشعرية والدفاع عنها بعد التلكؤ 

االنخراط املذهبي  واحلذر من تلون املذهب املالكي بنزعات علم الكالم، عىل الرغم  

سن األشعري، وكثرت  ، يقول عياض :"بعد أن ألف أبو احل(3) من فتوى ابن رشد اجلد

ليفه، وانتف ع بقوله، وظهر ألهل احلديث والفقه ذبُّه عن السنن والدين، تعلق بكتبه  توا

ل السنة وأخذوا عنه، ودرسوا عليه، وتفقهوا يف طريقه، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم  أه

تلك الطرق يف الذب عن السنة وبسط احلجج واألدلة يف نرص امللة، فسموا باسمه،  

أتباعهم وطلبتهم، فُعرفوا بذلك، وإنام كانوا ُيعرفون قبل ذلك باملثبتة سمة   وتالهم 

وا من السنة والرشع ما نفوه، فبهذه السمة أوال كان يعرف  عرفتهم هبا املعتزلة؛ إذ أثبت

 . (4) أئمة الذب عن السنة من أهل احلديث"

ياض  ويقول حمقق كتابه "الرتتيب" العالمة ابن تاويت الطنجي : "احتجاج ع

كر الباقالين وأيب بكر  املتكرر يف كتاب الشفا بآراء أيب احلسن األشعري والقايض أيب ب

عايل إمام احلرمني اجلويني يثبت كل ذلك صلته الوثيقة بمذهب  ابن فورك وأيب امل

األشعرية وبكتبهم، وقراءاته ملؤلفاهتم يف االعتقاد ووصفه للباقالين وأيب بكر ابن  

نا( دال عىل أنه أشعري املذهب. ومناقشاته العميقة آلراء  فورك بقوله )من أئمت

مذاهبها وللفالسفة والصوفية   املعتزلة والفرق االعتقادية اإلسالمية عىل اختالف 

 

 24ص  5ترتيب املدارك،ج (  1)

 44ص   7/ ترمجة الباقالين ج196ص   5( انظر ترمجة ابن جماهد مثال ج  2)

 . 390ص  1يف فتوى ابن رشد انظر حممد األمني بلغيث: احلياة الفكرية باألندلس، ج (  3)

 . 25 ص  2( عياض: ترتيب املدارك ج  4)
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تطلع الدارس لعياض عىل معرفته الواسعة باملذاهب االعتقادية وآراء   -واخلوارج

ل ومناظرة ومعرفته  أصحاهبا.. وصلة القايض عياض بعلم الكالم وما يتبعه من جد

بدقائق آراء املخالفني ألهل السنة فيه، تصل بنا إىل أن املدرسة التي أخرجت القايض  

ا وشيوخه الذين تعلم عليهم الكالم وأصول الدين، وكثري من العلامء املغاربة  عياض

  هذه  نقول –الذين اشتغلوا بعلم الكالم واشتهروا به وترجم هلم يف ترتيب املدارك 

  أيب  مذهب عىل  والكالم الدين  وأصول واملناظرة باجلدل تام علم عىل  كانت املدرسة

 علم الكالم كانت معروفة بني رجاهلا  يف األشاعرة كتب  وأن األشعري،  احلسن

 . (1) يتدارسوهنا يف كافة أنحاء املغرب"

ومواقفه العلمية السنية املحضة تلك هي التي جعلته يتواجه مع السلطة  

، عىل الرغم من ادعاء ابن (2)  املرابطية أيام قيامها عىل أنقاض الدولة املوحدية اجلديدة 

 دعوته من قضية العصمة املنافية للمقاالت األشعرية. تومرت لألشعرية ملا مزجه يف  

تضمنت مصنفات عياض مجلة وافرة من املباحث املتعلقة بعقائد أهل البدع  

وإنام يسوقه تبعا ملا يقرره من  والرد عليهم، وهو يف الغالب ال يذكر ذلك ابتداء، 

قد يضيف إىل  عقيدة أهل السنة. وهو يستفيد من كل مناسبة للرد عىل أهل األهواء، و

ذلك فوائد أخرى عنهم كالتعريف ووجه التسمية واملصادر التي تتضمن الكالم عىل  

معتقداهتم ونحو ذلك. وتعترب كتب عياض رافدا مهام لكتب مقاالت الفرق وامللل  

ل. وقد تناولت ردود القايض نقوالت عن معظم الفرق الكربى املعروفة غري  والنح

ض مقاالت املعتزلة يف حتكيمهم العقل عىل الرشع، كام  أنه قد ركز بصفة خاصة عىل نق 

  رد عىل اخلوارج والشيعة والكرامية والساملية واملجسمة واجلهمية وغالة املتصوفة.

 

 

 

 . 12ص  1( ابن تاويت: مقدمة ترتيب املدارك ج  1)

السياسية املوحدية يف الغرب اإلسالمي، ص   املالكية والتجربةبولطيف خلرض: فقهاء انظر (  2)

147. 
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بع ال   املطلب  ئريني.   عند   الشفا   كتاب   مكانة   :   را  اجلزا

  مكانته يف  يدانيه وال اجلزائرية،  واملعاهد الزوايا  يف  السائرة  الكتب  من الشفا  يعترب  

  السنويس  عقائد املتأخرة الكتب  ومن والبخاري، املوطأ إال  املتقدمة الكتب  من

   خليل.  وخمترص

  واملدارسة، واإلقراء،  الرشح،  أمهها  كثرية حقول  بني  املكانة هذه وتنوعت

  يف أعىل  كمرجع به واالستشهاد الرشيف، النبوي املولد وسمم يف والرسد سناد،واإل

 : املصنف هلذا اخلدمة  هذه من لنامذج وسنعرض  ،املالكية  املذهبية

  ، وغريهم الشارحني  من بعدد وغريها  والطبقات  الرتاجم كتب  تفيدنا  الرشح:  أ/ 

 ومنهم: 

  ه(: 781) لتلمساين ا  اخلطيب  اجلد الدين شمس أمحد  بن  حممد مرزوق *ابن

  ، ( 2) الشفا" رشح يف اخلفا  برح وسامه" ،(1)  يكمله ومل عياض، للقايض الشفا  رشح

 املريني.  احلسن أيب للسلطان وأهداه

  (: ه868)  خملوف  بن احلسن  عل  أيب  بن حممد  اهلل عبد  أبو  الراشدي:  أبركان * 

  بالغنية  سمىامل والرشح الشفا، رشح يف الصفا  أهل "غنية وسامه الكبري الشفا  رشح

 . (3) الشفا" "غريب  وسامه  الصغري والرشح عياض، بغنية تيمن ولعله  الوسطى، 

  : ( 1)  ه( 872)  احلنفي  القسنطيني العباس  أبو  خلف  بن حممد بن أمحد *الشّمني 

 . (2)الشفا" كتاب عىل  اخلفا  مزيل   له"

 

  / 89ص  2/ كفاية ملحتاج ج 228ص  2ج/ الديباج املذهب، 184ابن مريم: البستان، ص (  1)

ص   849 النور، رقم / شجرة 394ص  1رس، ج / فهرس الفها 271ص  6الذهب ج  شذرات

/  284ص  2/ درة احلجال، ج 170ص  2/ هدية العارفني، ج 390ص  5/ نفح الطيب، ج236

 . 190ص  2/ تاريخ اجلزائر العام ج 289معجم أعالم اجلزائر، ص 

 .منه نسخة بمكتبة جوته بأملانيا  إن. وقال 271ص  6بروكلامن: تاريخ األدب العريب ج (  2)

/ تاريخ  14ص  ،/ معجم أعالم اجلزائر262ص ( 964)/ شجرة النور 220ص  ،البستان(  3)

 . 271ص  6 العريب، جاألدب 
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 الشفا.  عىل  حاشية :(3)  ـه( 899)  التلمساين املانوي حممد  بن أمحد زكري  ابن *

  املوسوم"  رشحه  يف (4)  ه( 921)  ف ي الرش أيب  بن عل  أيب  بن حممد  التلمساين  * 

  شيخه  عرضه  وقد  ، (5)الشفا" ألفاظ من احلاجة إليه متس ما  رشح يف األصفى  املنهل

   .ه( 918)  عام  وذلك فأعجبني املجموع هذا بعض طالعت وقال: وشكره، غازي ابن

عبد اهلل بن أمحد بن سعيد بن   قال يف كشف الظنون: واعتمد فيه رشح احلافظ  

  ، فاقتطع منه ما متس إليه احلاجة، وترك ما فيه من طول عبارته. حييى الزموري

وأضاف إليه كثريا من كالم احلافظ، أيب عبد اهلل: حممد بن حسن بن خملوف الراشدي  

ارح حيث ذكرت اإلمام: عبد اهلل بن أمحد  وضع عليه: قال: ومرادي بالش بأبركان، إذ

 . (6) "وابن مرزوق ،ومن كالم الشمني ،موري ... الز

 

ص   1/ البدر الطالع، ج174ص  2/ الضوء الالمع، ج 313ص  7( انظر شذرات الذهب، ج  1)

 1/ تاريخ اجلزائر العام، ح 1045ص  2/ كشف الظنون، ج 149ص  2/ معجم املؤلفني، ج 72

  .218ص 

. وطبع هبامش الشفا يف دار الكتب 97( ضيف بشري: فهرست معلمة الرتاث اجلزائري ص  2)

 . العلمية

  ، الوفيات الونرشييس: / 199/ ابن عسكر: دوحة النارش ص38ص، البستانزكري: انظر بن ا(  3)

ص  4الفكر السامي، ج  /45ص 1/ تعريف اخللف، ج264ص( 987)شجرة النور  /153ص

87. 

/ نيل االبتهاج، ص  276ص ( 1032) / شجرة النور79معجم أعالم اجلزائر، ص عنه انظر: ( 4)

ص   6/ تاريخ األدب العريب، ج 289ص  6ج  ، األعالم /514ص  3 ج  ، املؤلفنيمعجم  /336

270. 

نة العامة بالرباط،  5)    2113. وباملكتبة الوطنية باجلزائر، رقم 340 رقم ك(  توجد منه نسخة اخلزا

الزموري الدكايل انظر نيل االبتهاج، ص   وعن . 1504ص  2حاجي خليفة: كشف الظنون، ج (  6)

 .473ص  1/ هدية العارفني، ج 161
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  عىل  للخفاجي  الشهاب رشح اختصار  :(1)  ه( 1193) قاسم  بن  أمحد البوين  * 

 . (2)  عياض القايض  كتاب

  . ( 4)  للشفا : حاشية عىل رشح اخلفاجي (3)  ه(1205)اجلزائري  أمحد بن عامر*

وأمهية ابن عامر تعود إىل كونه أحد صناع املوشحات املولدية التي ال تزال تنشد يف  

ئر   هلذا الفن بقوله:"  اده العاصمة، وقذ ذكر انشد هذا وقد جرت عادة أهل بالدنا اجلزا

حرسها اهلل من الفتن وحاطها من الدوائر، أنه إذا دخل شهر ربيع األول، انربى من  

ئها من إل ها ئأدبا  ل، إىل نظم القصائد املدحييات  يه اإلشارة وعليه املعوّ وشعرا

هنا  باألحلان املعجبة، ويقرؤ املوسيقى، ويلحنوهنا عن طريق ت واملوشحات النبويا 

 (5) باألصوات املطربة، ويصدعون هبا يف املحافل العظيمة...."

  املعاهد خمتلف يف ورشحه  الشفا  إقراء عادة جرت :واملدارسة اإلقراء  ب/ 

  ابن خمترص مع املعاهد خمتلف يف  الرسمية  الربامج  من كان فالشفا  والزوايا، دواملساج

  للكثريين  الرتمجة  هي كام خاصة جمالس له  يعقد البعض كان  بل ،(6)  للبخاري مجرة  أيب

(7) . 

 

م(، انظر شجرة النور  1726-1653/-ه1139-1063قاسم )( البوين أبو العباس أمحد بن  1)

 علامء  / أمحد البوين: الدرة املصونة يف 376ص  2/ تعريف اخللف، ج 330ص  1289رقم 

 . 118وصلحاء بونة، ص

 .96فهرست معلمة الرتاث اجلزائري ص  ( ضيف بشري: 2)

/ معجم أعالم   340ص  1تعريف اخللف، ج  انظر، (م1790-ه1205) ( أمحد بن عامر 3)

تاريخ اجلزائر الثقايف،   /178ص  1/ األعالم، ج 82ص  1/ فهرس الفهارس، ج 97اجلزائر، ص 

 . 230ص  2ج 

 . 33، صاملعسكري: فتح اإلهل ومنته يف التحدث بفضل ربه ونعمته أبو راس (  4)

 . 340ص  1احلفناوي: تعريف اخللف، ج  (  5)

ئر الثقايف، ج (  6)  . 350ص  1أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ اجلزا

 . 151( ابن مريم: البستان ص  7)
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  الواحد عبد  بن عل  الشيخ  العاصمة  يف  العايل  التعليم برامج يف  يعتمده كان  وممن

  فقد  املانجاليت، وعمر الشاوي وحيي الثعالبي عيسى  شيخ   (1) السجلاميس األنصاري

ئر األعظم اجلامع يف مقررا   الشفا  كان  . (2) باجلزا

  ترمجة  ففي للنخبة،  العالية  الدروس  يف  مقررا  الشفا  كان التلمسانية الربامج ويف

  أبيه  عىل  وزمالئه قرأ  أنه  ه(792)  التلمساين الرشيف  اهلل عبد أيب اإلمام بن اهلل عبد

 . (3)  لعياض الشفا  منها   الكتب نم  مجلة

 عىل وافدون أو الجئون وهم حتى للجزائريني الشفا  إقراء الزمة ووجدنا 

  وكان  باحلديث، اشتغل بالشام  إقامته  أيام  القادر عبد األمري  أن ذلك  فمن ،املرشق

  الشفا  كتاب السفرجالين  املشهد ويف األموي، اجلامع يف احلسيني املشهد يف يدّرس

   . (4)  ضعيا  للقايض 

 السندية:   اإلجازة   ج/ 

 ابن شارحه عن ذكرناه ما  ذلك نامذج ومن ،واإلجازة بالسند يؤخذ الشفاء وكان

 املكنايس. غازي ابن من  فيه اإلجازة أخذ الذي األصفى املنهل صاحب  الرشيف  أيب

  عبد ترمجة ففي  العلمية،  ومعاهدها  توات  حماض  يف كان ما  السندية  النامذج  ومن

  ية والم  ،والتلخيص  ، والسلم ،اجلوامع ومجع ،املخترص أخذ أنه: نتورياجل الرمحان

 . (5) الشفاء...." وقرأ  ،البخاري صحيح من  ودروسا  ،األفعال

لد:  يف  الرسد  / د   املوطأ شأن شأنه سدا فيها  يقرأ  مواسم له  كانت كام املوا

  يف  لسارية ا  العادة هي كام ، ورمضان النبوي  املولد يف املعروفة املواسم يف والبخاري

 

  4 ج عالم،األ  /236 ص 3 ج  الطيب، نفح / 137 ص 3 ج  ،ي حبامل / (1193) النور شجرة(  1)

 .309 ص

ئر الثقايف،  / 127ص  2 اخللف، ج تعريف  ( 2)  .378 ص1ج تاريخ اجلزا

 . 56ص  2احلفناوي: تعريف اخللف، ج / 164البستان، ص   (  3)

 .  100ص  2( حممد باشا بن األمري: حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر وأخبار اجلزائر، ج  4)

 . 173ص  1العلية ج باي بلعامل: الرحلةحممد (  5)
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 22  محمد عبد الحليم بيشي د: 

  بلعامل  باي الشيخ العالمة  زواية يف وخاصة  اجلزائري،  باجلنوب  توات وزوايا  حماض

 اهلل.  رمحة عليه

  الشفا،  كتاب  خطاطة من  املقتبسة  والصلوات  القصائد إنشاء  ذلك  نامذج  ومن

  قدور  للصويف  وسلم  عليه اهلل صىل  املصطفى  حقوق  يف الصفا  ياقوتة ذلك  نامذج ومن

  عىل  الصالة يف  مدحيية  جمموعة وهي  ، (1)  م( 1904)  املستغانمي يامنسل بن  حممد بن

 املسلم.  عىل  الواجبة  وحقوقه امئله، وش  خصائصه وبيان وسلم،  عليه اهلل  صىل  النبي

  من خذ أت التي اجلزائرية  املدونات عديد  يف  هو  كام  : املرجعي  االستشهاد  / ه 

  والتي  املقلد، إيامن ردّ  ةمعرك يف الشأن هو كام االختالف، يف مرجحا  وشفائه عياض

ئر  يف  ثارت   الشأن  هو  كام  السنويس، يوسف ابن اإلمام  الرأي  هبذا صدح أن  بعد اجلزا

  عامة  كفر من لقتال الكمني اجليش كتابه" يف (2)  شقرون بن حممد الوهراين عمل يف

 ونقوضه.  ردوده يف  كثريا  عياض حرض   حيث (3) املسلمني"

  يف  القسنطيني  مهنا  ابن العالمة  عياض القايض بمسلك املتأثرين املتأخرين ومن

يه  استشهد  حيث  الورثالنية،  الرحلة  عىل  حاشيته  ويف  كتبه،    بالعمل  اإلخالل  يف  لرأ

  الذين  والصوفية  العلامئية الطبقات من قطاعا  ضب  الذي  الواجبات  يف والتهاون

غضوب  مجعوا بني اإلخالل بالعلم والعمل، فاملخّل بالعمل فاسق م بأهنم: وصفهم

  قواعده:  عياض يف أقوال  دعى لرأيه است، و"عليه، واملخّل بالعلم جاهل ضال

"وذهب بعض العلامء إىل أن من ترك شيئا من هذه القواعد وإن اعرتف بوجوهبا فإنه  

 ،  (4)كافر"

 

  7/ تاريخ اجلزائر الثقايف، ج 297/ معجم أعالم اجلزائر، ص 154ص  2( تعريف اخللف، ج  1)

 .137ص 

ص   1درة احلجال، ج  /581ص / نيل االبتهاج،  115عن حممد شقرون انظر: البستان، ص (  2)

 . 189/ معجم أعالم اجلزائر، ص 277/ شجرة النور، ص 93

سنة   1يف دراسة ماجستري أخونا الدكتور يوسف عدار يف جامعة اجلزائر  ( الكتاب اعتنى 3)

(2000.) 

 147ص (،( عياض: اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم، )تح حممد صديق املنشاوي 4)
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 23  محمد عبد الحليم بيشي د: 

  وكان عياض، القايض قواعد به ىضاه كتابا  القواعد يف كتابا  يؤلف  وجدناه بل

له  هنَسنَ عىل   .(1)  ومنوا

  القرآن  سور بأسامء خطبة  ألف أنه  (2)  املقري سعيد اإلمام  أخبار  يف  ورد قبل ومن

 .(3)  املقري أمحد  أخيه  ابن قال  كام عياض خطبة  هبا  عارض  الكريم

ئر  يف انترشت التي الغوثيات يف  وذلك : التوسل  و/   العثامين  احلكم أياك اجلزا

  سنة  الفرنسية  احلكومة  مع حمنته  يف  مهنا  ابن اإلمام  وجدنا  فقد  الفرنيس،  واالحتالل 

توسل فيها باألولياء املرتجم هلم يف الرسالة القشريية، وبكتب   غوثية يؤلف (1897)

 ضمنها: من  جاء احلديث والشفا، 

 وبمسلم سندي      *  بالبخاري سيدي*

 خيب يا رب سعيهم.    والشفاء معتمدي ** 

  "  احلافلة وسوعتهم  يف  وهو ما صنعه أمحد بن حممد املقري الرتمجة والتأريخ: ز/ 

  أهم  وهي  ، وارتياض" ارتياح به  حيصل  مما  يناسبها  وما  عياض أخبار  يف الرياض  أزهار

  أن  فقّل  اإلسالمية، املكتبة يف  املعدودات  الرتاجم  من إهنا  بل  للقايض، حافلة ترمجة 

  الرتمجة  هذه إن وقيل  والطبقاتية.  املنقبية  بالكتب  قورنت ما  إذا نظري،  هلا  يوجد 

  املدرسة  حجج أهم  عىل  التعرف  يف رغبة تلمسان سكان من  بطلب  كانت الواسعة 

 .(4)   اإلسالمي الغرب يف  املالكية

روضة الورد يف   :وقد قسم هذه املوسوعة املنقبية واألدبية إىل  ثامين رياض هي

أولية هذا العامل الفرد، وروضة األقحوان يف ذكر حاله يف النشأة والعنفوان، وروضة  

 

 . 176ص القسنطيني،   (  الصيد سليامن: ابن مهنا  1)

/ نفح الطيب، ج  101صفوة من انترش، ص / 420نيل االبتهاج، ص عن سعيد املقري نظر: (  2)

 نرش /311/ معجم أعالم اجلزائر، ص 295/ شجرة النور، ص 104/ البستان، ص 203ص  5

السوسان يف التعريف بحرضة  باقة /378 ص  1 ج  اهلل،  سعد تاريخ  /131 ص 1 ج  املتاين،

   .154ص  2تلمسان، ج 

 .194ص   10نفح الطيب، ج املقري:  ( 3)

ئر الثقايف، ج أبو القاسم سعد اهلل: تاريخ (  4)  . 360ص  2اجلزا
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 24  محمد عبد الحليم بيشي د: 

مجلة من شيوخه الذين فضلهم أظهر من شمس النهار، وروضة املنثور   البهار يف ذكر 

يف بعض ما له من منظوم ومنثور، وروضة النرسين يف تصانيفه العديمة النظري  

يف وفاته وما قابله به الدهر الذي ليس جلرحه من آس،  والقرين، وروضة اآلس 

  ظم الدر والعقيق، وروضة الشقيق يف مجل من فوائده وملع من فرائده املنظومة ن

وروضة النيلوفر يف ثناء الناس عليه وذكر بعض مناقبه التي هي أعطر من املسك  

 . األذفر

  يف فألف  ملحمدي،ا  باجلناب  االعتناء يف عياض القايض  عمل  املقري تابع كام 

  رشف  يف  الكاممة  أزهار  مثل:  أعامل عدة  يف املصطفوية  واخلصائص  بالشامئل  االهتامم 

  خري  نعال مدح يف العنربية  النفحات  األمني، اهلادي أسامء  يف الثمني  الدر العاممة،

 . (1)  النعال. مدح  يف املتعال  فتح الربية،

 الشفا.   لكتاب   العام   والنظم   التكوين   :   اخلامس   املطلب 

 متوازنة.   فصول من الصيت  الذائع النفع العظيم الكتاب هذا هندسة  بنيت

 والثاين: قسامن متهيديان قواعديان مها األول    

 القسم األول: يف تعظيم العل األعىل لقدر هذا النبي وفيه أربعة أبواب: 

 قصول(  10األول: يف ثنائه تعاىل ) 

 فصل(  27) وُخُلقا. له املحاسن َخْلَقا،  -تعاىل  -الثاين: يف تكميله 

 فصل(  12ربه. ) الثالث: فيام ورد من صحيح األخبار، لعظم قدره عند 

 فصل(  30اهلل عىل يديه، من اآليات، واملعجزات )الرابع: فيام أظهره 

 أبواب: القسم الثاين: فيام جيب عىل األنام من حقوقه، وفيه أربعة 

 فصول(  5) األول: يف فرض اإليامن به، والطاعة 

 فصول(  6) الثاين: يف لزوم حمبته، ومناصحته 

 

/ تاريخ اجلزائر 300ص  1162شجرة النور رقم انظر: م(  1632-ه1041املقري )عن  (  1)

  3/ تاريخ اجلزائر العام ج 155/البستان ص 248ص  1/ معجم املؤلفني ج 212ص  2الثقايف ج 

 . 309جلزائر، / معجم أعالم ا51ص  1/ تعريف اخللف ج 147ص 
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 25  محمد عبد الحليم بيشي د: 

 فصول(  7) الثالث: يف تعظيم أمره، ولزوم توقريه 

 فصول(  10) ة عليه الرابع: يف حكم الصال

 أبواب(  2القسم الثالث: فيام يستحيل يف حقه، وما جيوز، وما يمتنع ويصح. ) 

 فصال(  16)الدينية  األول: فيام خيتص باألمور 

له الدنيوية    فصول(  9) الثاين: يف أحوا

 باب(  3)   َسبَّهوالقسم الرابع: يف ترصف وجوه األحكام، عىل من تنّقصه أو 

 فصول(  10يف حقه سب ونقص ) األول: يف بيان ما هو 

 الثاين: يف حكم شانئه، ومؤذيه، وعقوبته. 

 فصول(،   5ساب اهلل تعاىل، ورسله، ومالئكته، وكتبه، وآل النبي ) م الثالث: حك

منه باقي املصادر التي اعتنت باجلناب املحمدي  استمدت وهو الفصل الذي 

 فتاويه، وللتقي  البن تيمية وكذلك يف عىل شاتم الرسول مثل الصارم املسلول

وغريه، وكذا ملن  حجر اهليتمي  الرسول، وابنالسبكي يف السيف املسلول عىل شاتم 

  ، والنبهاين، والشعراين ، والقسطالين ، كتب يف اخلصائص والشامئل كالسيوطي

 وغريهم. 
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 26  محمد عبد الحليم بيشي د: 

 اخلامتة والنتائج 

  كتابة نص تأسييس يف الثقافة العلمية يف يمكن اخللوص إىل ريادة القايض عياض 

اإلسالمية وهو الشفا، والذي تعد فصوله حصونا منيعة يف الذود عن حرم النبوة  

وخصائص صاحبها، وقد أبرز القايض يف خامتته براعة علمية يف التأسيس لقواعد  

 يف التعامل مع مقام النبوة العظيم. قاطعة 

ئرية بميدان ال القدح املعىل يف وألجل هذه الريادة أخذ الكتاب  سرية  العناية اجلزا

ء له واملدارسة يف املعاهد العالية، واإلجازة به   النبوية والشامئل املحمدية، فكان اإلقرا

ئريون بخدمات   ديدنا ال ختلو منه الربامج والفهارس واألثبات، كام خدمه العلامء اجلزا

ريخ هلذا النص  جىّل أمهها الرشوح واحلوايش واالختصار والنظم، إضافة إىل التأ

ل املقري يف األزهار، كام أبدع اجلزائريون يف سده يف املولد النبوي  وصاحبه كام فع

 كفعلهم يف سد البخاري يف رمضان.

  والتي  الشفا،  وكتابه لعياض والعلمية األدبية  املكانة معامل إبراز  إىل  ص لخي البحث إن

  املحمدي،  اجلناب  حّب  ق وتعمي النبوية،  السرية  ترسيخ البارزة نتائجها  من كان

  جمتمعا  أثمر ما  وهو بأخالقه،  والتأيس  حقوقه، ومعرفة سنته، ومع معه، ب واألد

ئريا   األيام.  باقي  يف االنحراف  دعوات معه  تفلح   فلم الدينية، هبويته متمسكا  جزا

 الذي يويص به الباحث من نتائج هو ما يأيت: و

 املالكية املتقدمني. ضورة العودة للنصوص التأسيسية ألئمة   -

 ات الفقهية التطبيقية ونقدها انطالقا من النصوص التأسيسية. قراءة املدون  -

 الشفا، وإبراز ريادته يف صياغة املنظومة العقدية السنية.  االهتامم بكتاب  -

ئرية يف االعتناء بكتاب الشفا قراءة ورشحا وحضورا يف    - كشف الريادة اجلزا

 املدونات.

 وصيانة وحصانة اهلوية الدينية.  اآلثار الرتبوية لكتاب الشفا يف صياغةالكشف عن -

ئرية يف ميدان السرية والشامئل واخلصائص.   ةببليوغرافيإقامة بحوث  -  للجهود اجلزا
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 املصادر واملراجع 

املغرب اإلسالمي. املغرب، منشورات وزارة األوقاف  األشعري يفاملذهب  يوسف: تطوراحنانة -

 . 2003والشؤون اإلسالمية،

 . 2003، لبنان، دار الفكر، 1ط(، تح صدقي مجيل العطار)يح، الصحالبخاري: اجلامع  -

، دار الثقافة ة، القاهر2أنخل جنتالت بالنتيا: تاريخ الفكر األندليس )تر حسني مؤنس(، ط-

 .2008الدينية،

 .2008اهليئة املرصية العامة للكتاب، ،ةالقاهر ، الصلة بوال: كتا بشكابن  -

 2011اجلزائر، املعرفة الدولية، ،إىل منطقة تواتبلعامل حممد باي: الرحلة العلية  -

 . 2014، اجلزائر، دار القافلة، 1ط، يف عرص املرابطني الفكرية األندلساحلياة  األمني:بلغيث حممد -

،  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  ،1ط، املالكية والتجربة املوحدية ءخلرض: فقها بولطيف  -

2009. 

كتابه ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف أعالم مذهب   مة حتقيقالطنجي: مقد تاويت حممد بن ا-

 . 1965، املغرب، مطبعة فضالة، 1اإلمام مالك للقايض عياض، ط

، القاهرة، مكتبة الثقافة 1عل عمر(، ط )تحاملحتاج ملعرفة من ليس يف الديباج،  ةالتنبكتي: كفاي  -

 . 2004الدينية، 

، بريوت، مؤسسة  1ط، دفاع عن عقيدة أهل السنةرب يف الالتهامي إبراهيم: جهود علامء املغ-

 .2005الرسالة نارشون.

،  1حممد باشا بن األمري: حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر وأخبار اجلزائر، ط اجلزائري  -

 .2013بريوت، دار الكتب العلمية، 

 .1995ن املطبوعات اجلامعية، ، اجلزائر، ديوا 7ط ،العاماجلياليل عبد الرمحان: تاريخ اجلزائر  -

 . 2000، الرياض، مكتبة دار السالم، 3الباري رشح صحيح البخاري، ط حجر: فتحابن  -

 2008املرصية العامة للكتاب، القاهرة اهليئة، املقتبس يف ذكر والة األندلس ةاحلميدي: جذو -

 . 1992لمية،الكتب الع ، بريوت دار1ط، ابن خلدون، الرمحان: تاريخابن خلدون عبد -

 . 1998، دار الكتب العلمية،ت، بريو1وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ط ابن خلكان:-

   .1996، بريوت، دار الكتاب العلمية، 1حاشية الدسوقي عىل رشح خليل، ط الدسوقي:-

دار   بريوت، ،1ط، يف هناية املرابطني ومستهل املوحدين ساللطيف: األندلدنش عصمت عبد  -

 . 1988اإلسالمي، الغرب

 . د، تالذهبي شمس الدين: زغل العلم )تح حممد بن نارص العجمي(، مكتبة دار الصحوة،  -

  ، ة، القاهر1ط، )اعتناء حممد بن عيادي بن عبد احلليم(، أعالم النبالء الدين: سريشمس  الذهبي-

 .2003مكتبة الصفا،
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 28  محمد عبد الحليم بيشي د: 

،  2ط، عبد الوهاب بنمنصور( ح)ت، املطرب بروض القرطاس سالفايس: األنيابن أيب زرع  -

 . 1999الرباط، املطبعة امللكية،

نية، اجلزائر، دار الشهاب،  تحممد: حماضا أبو زهرة -  .1989يف النرصا

ئر الثقايف، ط سعد اهلل أبو القاسم: -  . 1998، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1تاريخ اجلزا

، بريوت، دار الكتب  1ط ، االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص السالوي النارصي:-

 . 2010العلمية،

ديوان   اجلزائر،ضة تلمسان، ا يف التعريف بح اقة السوسانشاوش احلاج حممد رمضان: ب  -

 ، 2011املطبوعات اجلامعية، 

،  تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي حتى هناية العرص املرابطي رشحبيل حممد بن حسن: -

 . 2000شؤون اإلسالمية،املغرب، نرش وزارة األوقاف وال

 .  1993، دار ابن عفان، 1شواط احلسني: منهجية فقه احلديث عند القايض عياض، ط -

سلسلة أعالم املسلمني،  -وقته. احلسني شواط القايض عياض عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف -

 .1999، دمشق، دار القلم، 1(، ط72)

،  1ط تح صالح الدين اهلواري(،) ،السابعرن من بعد الق الطالع بمحاسنالبدر  الشوكاين:-

 .2011العرصية، املكتبة  بريوت، صيدا،

 . 1984، قسنطينة، دار البعث، 4الصيد سليامن: صالح ابن مهنا القسنطيني، ط -

 .2008اهليئة املرصية العامة للكتاب، امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس. ةالضبي: بغي -

ئر، دار ثالة، ضيف بشري: بشري فهرست مع  -  . 2007لمة الرتاث اجلزائري، اجلزا

-)ت ج.س كوالن وليفي بروفنسال  أخبار األندلس واملغرب، عذراي: البيان املغرب يفابن  -

 د،ت.-دار الثقافة .بريوت، -4جزء-وإحسان عباس -أجزاء3

 ت.  -د يب،إحياء الرتاث العر ذهب، بريوت دارالذهب يف أخبار من  احلنبل: شذراتابن العامد -

 . 1998، مرص، دار الوفاء، 1املعلم بفوائد مسلم، )تح حيي إسامعيل(، ط لالقايض: إكامعياض  -

املدارك وتقريب املسالك، املغرب، وزارة األوقاف، مطبعة فضالة،   القايص: ترتيبعياض -

1983. 

دار  ت،بريو ،1ط )تح عبد السالم البكاري(،، بتعريف حقوق املصطفى االقايض: الشفعياض -

 .2003الفكر،

اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم، )تح حممد صديق املنشاوي(، مرص، دار  القايض: عياض -

 الفضيلة، د،ت. 

، املغرب، وزارة األوقاف،  1حممد بنرشيفة( ط )تح ابن عياض حممد: التعريف بالقايض عياض، -

1982. 
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 29  محمد عبد الحليم بيشي د: 

 .1982سالمي، ، بريوت، دار الغرب اإل1عياض: الغنية، )تح ماهر جرار(، ط -

 2008الفريض:تاريخ علامء األندلس القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب،ابن  -

،  2حممد األمحدي أبو النور(، ط ح)ت، املذهب يف معرفة أعيان املذهب جفرحون: الديبا ابن -

 . 2005القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 

 . 1973املنصور،الرباط، دار ، نة فاسجذوة االقتباس بمن حل من األعالم بمدي ابن القايض: -

 ح)ت، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت الكتاين عبد احلي:-

 .  1982الغرب اإلسالمي، دار ،بريوت ،2ط إحسان عباس(،

 .1986دار املعارف، بريوت،  ،6ط البداية والنهاية، ابن كثري أبو الفدا: -

 . 1993، دار الرسالة،ت، بريو1ؤلفني، طامل  مرضا: معجكحالة عمر -

 . د،ت–الفكر   املالكية، بريوت، دارالنور الزكية يف طبقات  حممد: شجرةخملوف -

عبد الوهاب   )تحاملراكيش ابن إبراهيم العباس: اإلعالم بمن حل بمراكش وأغامت من األعالم  -

 .1978بن منصور( الرباط، املطبعة امللكية، 

 . 1996صيدا، املكتبة العرصية، ،1ط ،املغرب تلخيص أخبار يف باملراكيش: املعج -

 . 2000، لبنان، دار الفكر، 1صحيح مسلم )تح مجيل العطار(، ط احلجاج: مسلم بن -

،  حممد بن أيب شنب( ح)ت، يف ذكر األولياء والعلامء بتلمسان ناملديوين: البستا ابن مريم التلمساين  -

 1985ديوان املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر،

 . 2006، املغرب، دار جدور، 1ط ،املغرواي حممد: املوحدون وأزمات املجتمع -

  ح )ت، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب املقري:-

 . 1998دار الفكر، بريوت، ، 1ط، حممد البقاعي(يوسف الشيخ 

)تح سعيد أعراب، عبد   ،القايض عياض املقري أبو العباس: موسوعة أزهار الرياض يف أخبار -

 .1981السالم اهلراس( املغرب، 

 ، بريوت،2ط ،احلاض معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حتى العرص  نوهيض عادل: -

 . 1980الثقافية،مؤسسة نوهيض 

الدار التونسية  ،س ، تون1ط ، مقدمة كتاب املعلم بفوائد مسلم للامزري النيفر الشاذيل: -

 . 1987للنرش

 . 1980، بريوت، دار املغرب اإلسالمي، 1حممد حمفوظ(، ط  )تح ، الوادآيش: برنامج الوادآيش -

واألندلس ة واجلامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقي املعيار املعرب :حييبن أمحد  الونرشييس -

 . 1981الغرب اإلسالمي، بريوت دار )ت حممد حجي(، واملغرب

 
 


