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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

ة واهتماماتها: 
ّ
: رؤية املجل

ً
 أّوال

 
 
 ة العلمي  تعنى املجل

 
مة في مجال ة لعلوم الش

 
ة املحك راسات العلمي 

لوم ع تريعة بنشر البحوث والد 

 ال
 
حرير يعر ش ة. وتحرص هيئة الت  غة العربي 

 
شر-ة بالل

 
ق شروط البحث  -من خالل إجراءات الن على تحق 

وغير ، ةالعلمي  في األعمال املنشورة، وذلك من حيث: وضوح مشكلة البحث وفكرته، واألصالة، واملوضوعي  

. مات البحث العلمي  حرير كما تحرص ذلك من مقو  عوي  ملواكبة  هيئة الت  قي  بالخطاب املعرفي  والد  على الر 

ة. ة والعلمي  رعي 
 
وابط الش حديات املعاصرة، وفق الض   الت 

ِة اويدخل ف
 
 ي نطاق اهتمامات املجل

 
  لبحوث

 
ة في مجال الل لة غة العربي  العلمي  علوم باملباشرة ة ذات  الص 

 
 
ق ،ةعير الش

 
 بالقراءات كالتي تتعل

 
ة، و  ، وكذلك بحوث ربية اإلسالمي 

 
راسات  الت

  الد 
 
ريعة املقارنة بين الش

رعي  ونحو ذلك. والقانون، 
 
ه أن يكون الجانب الش

 
 هو الغالب على البحث. ويشترط في هذا كل

ريعة
 
 في مجال علوم الش

ً
ادرة حديثا اقدة للكتب الص  عليقات الن  ة املجال لنشر الت 

َّ
الفكر و  كما تفسح املجل

ةاإلسالمي   ة الحديثة واملهم  ة الكتب العاملي    .، وبخاص 

ة في مجال  دوات العلمي  قارير عن املؤتمرات والن 
 بنشر الت 

ً
ة أيضا

 
ب املجل  بيانل ؛صهااختصاكما ترح 

دوة-املؤتمر أهداف    -أو الن 
 
مة خالله، وأهم   صاٍت وجيزة ألهم  ومحاوره، وملخ ة املقدَّ األوراق العلمي 

 التوصيات، مع ضرورة ذكر عنوان املؤتمر ومكانه وتاريخه.

 
ّ
: شروط الن

ً
 ثانيا

ّ
 ة:شر في املجل

  
ّ

 ة لكتابة البحوث:روط املنهجيّ الش

 في .1
ً
نا مشكلة واضحة أن يكون البحث أصيال ص  أفكاره وموضوعه، متضم  تدخل ضمن تخص 

ة
 
 .املجل

 يزيد  .2
 

ة ( صفحة40) أربعينعلى البحث أل مة وثبت املصادر، مع مراعاة خصوصي  ، بما في ذلك املقد 

 ملخطوط أو نحو ذلك.
ً
 بعض املواضيع، كما لو كان البحث تحقيقا

ح فيه الباحث  .3 ٍص، يوض 
 
سَبق البحث بملخ ة البحث، ويذكر فيه أن ي  ة، وأهمي  املشكلة البحثي 

 يتجاوز 
 

شتَرط أل تي تعين الباحثين على الستفادة من بحثه فيما بعد. وي 
 
ة ال للي  الكلمات الد 

ص 
 
ة-امللخ للي   ( كلمة.000خمسمائة ) -بما في ذلك الكلمات الد 

 ع .4
ً
 على كتاب أو تقريرا

ً
شر تعليقا

 
مة للن شتَرط -ن مؤتمر أو ندوةإذا كانت الورقة املقد  ه ي 

 
  فإن

 
أل

 ( صفحات.0يزيد عدد صفحاتها على خمس )
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 ة.ف عليه في كتابة البحوث العلمي  التزام املنهج العلمي  املتعارَ  .0

6.  
 
.سالمة الل

ً
ا  منطقي 

ً
 غة، ووضوح األفكار وترابطها وتسلسلها تسلسال

 باملصادر .7
ٌ
ة( قائمة

 
ثَبت في آخر البحث )في صفحة مستقل

 
  أن ت

ً
ا  هجائي 

ً
 ترتيبا

ً
 بحسب واملراجع، مرتبة

سَتغنى بذكر  اسم املصدر أو املرجع )من األلف إلى الياء(، مشتملة على معلومات النشر، وي 

شر في ثبت املصادر عن ذكرها في الهامش. وفي حال كون القرآن الكريم أحَد مراجع 
 
معلومات الن

واية ، مع بيان الر 
ً
ل ر  أو 

َ
ذك ه ي 

 
 امللتَزمة. الباحث فإن

بع الطريقة املعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر الجزء  .8
َّ
ت
 
في تخريج األحاديث ت

فحة.  ورقم الص 

 يكون البحث قد سبق نشره .9
 

  في أل
 
 ، أو ضمَن أعمال مؤتمر، أو نحو ذلك.ة أخرى مجل

ة في نشر بحث مستل  من رسالة ماجستير أو أطروحة  .10
 
دكتوراه للباحث نفسه إذا ل تمانع املجل

شر، شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة املناقشة
 
لبحث اد من نشر استفي   ول .استوفى شروط الن

شار  املستل  من رسالة الباحث أو أطروحته  للفائدة، وي 
ً
ر تعميما

َ
نش ما ي 

 
ة، وإن رقيات العلمي 

 
-في الت

فحة األولى من البحث عند -حال نشر البحث ة.  لهذا في الص 
 
 نشره في املجل

  
ّ
 للبحث: ّي ـشروط اإلخراج الفن

 بالحاسوب على برنامج ) .1
ً
 A4) ورق حجمب(، Microsoft Wordأن يكون البحث مطبوعا

 
 (، بخط

(Traditional Arabicأو ) (Sakkal Majalla)، ( 16( للمتن، و)16بحجم–Bold للعناوين )

ة، و) عليقات في الهوامش( 14)، وئيسة( للعناوين الر  Bold–17الفرعي    .للت 
 
شتَرط إرفاق نسخة  وي 

ه  -كما في رسم املصحف ونحو ذلك-، وفي حال استعمال خطوط أخرى (PDFعلى صيغة )
 
فإن

شتَرط إرفاق الخطوط أو رابط لتحميلها  .ي 

سم(، واألسفل  3(، واألعلى )سم 2.0(، واليسار )سم 2.0اليمين ) أن تكون هوامش البحث كالتالي: .2

 (.سم 2.0)

، ومحاذاة الفقرات على خانة )ضبط كلي   .3
ً
( 0تباعد الفقرات )و (، أن يكون تباعد األسطر مفردا

ة: قبلها )  العناوين الفرعي 
 

ئيسة: قبلها )0( وبعدها )6قبل الفقرة وبعدها، إل ( 18(، والعناوين الر 

 (.6وبعدها )

درج على .4  صفحة الغالف. أن يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة في املنتصف، ول ي 

تي  .0
 
ة ال ي 

 
ة، والجامعة والكل ن صفحة الغالف عنوان البحث، واسَم الباحث، ودرجَته العلمي  تتضم 

عاد  عنوان البحث فقط  ص ومن البحث. يعمل بها. وي 
 
فحة األولى من امللخ  أعلى الص 
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: آليّ 
ً
 ة استقبال األعمال العلمّية وتقويمها:ثالثا

ة على البريد اإللكتروني للمجلة: ) .1 ستقَبل األعمال العلمي 
 
 فقط، (shareaa_j@elmergib.edu.lyت

تي ترد من 
 
ة مسؤولة عن استقبال البحوث ال

 
حرير باملجل  .أي طريق آخروليست هيئة الت 

ق ببيا .2
 
شر، ومن ذلك ما يتعل

 
ة إجراءات الن

 
ة في كاف حرير املعايير األخالقي  ات نتلتزم هيئة الت 

 تستعمل هذه البيانات ونحوها 
 

د أل الباحثين )أرقام الهواتف، والبريد اإلكتروني، ....(، حيث تتعه 

شر. 
 
 في غير إجراءات الن

ة،  .3 وري  ة خالل اجتماعاتها الد 
 
ة للمجل صات البحوث الواردة على الهيئة الستشاري 

 
عَرض ملخ

 
ت

ع  )دون عرض اسم الباحث(، وي 
ً
ا ي  صات أو ويكون العرض سر 

 
ة األعضاء لقبول امللخ تَبر رأي أغلبي 

 
ً
 ورفضا

ً
 يكون املجتمعون أقل  من ثالثة أعضاء، وفي حال تساوي العدد قبول

 
رفضها، شرط أل

ه 
 
ة فإن  من أحد أعضاء الهيئة الستشاري 

ً
ما . وفي حال كون البحث مقد 

ً
عدُّ مقبول ص ي 

 
فإن  امللخ

ه ل
 
 أن

 
ة، إل عَرض بنفس اآللي  ص بحثه. ي 

 
 اعتبار لرأي العضو الباحث في ملخ

صاتهاالبحوث واألعمال  تخضع كل   .4
 
قَبل ملخ

 
تي ت

 
ص  ال ٍم متخص 

َّ
لتقويم علمي  سري  من قبل محك

م أعلى درجة علمي  
 
 ، ول يقل  عنعلى األقل   همثل أو ،ة من الباحثفي مجال البحث، ويكون املحك

 درجة محاضر. 

 كلُّ عمل  .0
ً
عدُّ مرفوضا ه مسروق، شرط أن يثبت ذلك بشكل واضح ل ي 

 
حرير أن يثبت لدى هيئة الت 

رق منه.  ه س 
 
ظن  أن تي ي 

 
ة، أو بمقابلته بالعمل ال ق اإللكتروني  حق  ا عن طريق برامج الت  لبس فيه، إم 

ص أو بعده، وسواٌء كان 
 
ويسري هذا في كل  عمٍل تثبت  سرقته، سواٌء كان ذلك قبل عرض امللخ

قويم.قبل تقويم   البحث أو بعده، مهما كانت نتيجة الت 

ة،  .6
 
حرير باملجل موذج املعد  من هيئة الت  قويم وفق الن  قويم على ويَ يكون الت  ة معتمد الت  عايير، عد 

يةأبرزها ة، وصياغة الع املشكلة ووضوح ه،وأصالت   املوضوع : أهم   نوان، والتزام املنهجالبحثي 

، و   العلمي 
 
ت  هتسلسل األفكار وترابط

 
وصيات ودق تائج والت  ة الن  هاوأصالة املراجع و ها، ـا، وأهمي  ع  ، تنوُّ

 
 
  وسالمة

 
غة وجودة

 
 األسلوب.  الل

 
م.ويعتمد قرار الن

 
 شر على توصية املحك

م الباحث  .7
َ
عل قويم  بنتيجةي  ، م بحثهة أقصاها شهران من تاريخ استال في مد  عبر البريد اإللكتروني الت 

روف
 
ستثنى من ذلك الظ قويم. وي  ر إجراءات الت 

 
ب في تأخ تي قد تتسب 

 
ة ال   القاهرة العام 

قويم تيجة نفي حال ما لو كانت  .8 ة فالت  م دو  الحق   إن  للباحثسلبي 
 
الع على تقرير املحك

 
ن في الط

قويموتوقيعه اسمه عن في نتيجة الت 
 
تي ،، كما أن  له الحق  في الط

 
عن ال

 
ل رسوم الط  على أن يتحم 

رها هيئ عن فإن  البحث تقر 
 
ه في حال الط

 
قويم؛ وذلك أن ة إلعادة الت  كلفة املالي  حرير وفق الت  ة الت 
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ابقة روط الس 
 
مين اثنين وفق الش

 
حال ملحك ل ي  م األو 

 
شر، ، غيِر املحك

 
 للن

ً
عد  البحث مقبول و ل وي 

مين كل
 
ة في تقرير املحك قويم إيجابي   هما.يكانت نتيجة إعادة الت 

م الباحث  .9
َ
عل ، ويلتزم إجراءها في مدة ل تزيد عن شهر من  -إن وجدت-عديالت املطلوبة بالت  ي 

ً
ا كتابي 

عديالت املطلوبة فإن   تاريخ إبالغه بها. وفي حال ما لو أعاد الباحث إرسال البحث دون إجراء الت 

حرير عدم  نشر البحث دون إعالم الباحث بذلك.  لهيئة الت 

10.  
 
شر في املجل

 
تي ترد إلى هيئة باب قبول البحوث للن

 
ة مفتوح طيلة أشهر العام، واألصل أن  البحوث ال

ل ربيع اآلخر إلى آخر رمضان حرير خالل الفترة من أو  تي  -الت 
 
م، والبحوث ال ر في عدد شهر املحر 

َ
نش

 
ت

ل  ال إلى آخر ربيع األو  ل شو  ه في حال ما لو كا -ترد في الفترة من أو 
 
 أن

 
ر في عدد شهر رجب، إل

َ
نش

 
ت نت

حرير الحق  في تأخير نشره إلى  اإلجراءات املذكورة أعاله تستلزم تأخير نشر بحث ما؛ فإن  لهيئة الت 

.
ً
 بإعالم الباحث مسبقا

ً
مة  فيه، وليست ملز 

 
نشر البحث  أن ي 

ً
ذي كان مرادا

 
الي للعدد ال  العدد الت 

: اعتبارات عاّمة:
ً
 رابعا

َردُّ إلى البحوث الواردة إلى امل .1
 
 نشرت أو لم تنشر. أصحابها سواءجلة ل ت

م دون الر جوع إلى الباحث، شرط  .2
 
رها املحك تي يقر 

 
فيفة ال

 
عديالت الط حرير إجراء الت  يحق  لهيئة الت 

ئيسة.  رة في صلب املوضوع وأهدافه الر 
 
عديالت مؤث  تكون هذه الت 

 
 أل

ة، وتنسيق  البحوث م .3 غوي 
 
صويبات الل حرير إجراء الت  باعة ونحوها بميحق  لهيئة الت 

 
ا ن حيث الط

ة، دون الر جوع إلى الباحث في ش يء من هذا.
 
 يالئم اإلخراج الفني  للمجل

رورة  .4 ة بالض 
 
راسات املنشورة في املجل

ر اآلراء الواردة في البحوث والد  حرير، رأي هيئة الت   عنل تعب 

ة  نه من وجهات نظر ومدى صح  ة ما تتضم  ر عن آراء كاتبيها، وتقع عليهم وحدهم مسؤولي  ما تعب 
 
وإن

 ما يرد فيها من معلومات أو بيانات.

ة، ول يعكس ترتيب البحوث  .0
 
 لعتبارات اإلخراج الفني  للمجل

ً
يتم  ترتيب البحوث املنشورة وفقا

ة أو مستو   ى الباحثين.قيمتها العلمي 

د الباحث بثالث نسخ من .6   عدد يزو 
 
. العددفيما لو تم  نشر  ة املنشور بحثه بهاملجل

ً
ا  ورقـي 

 
ً
حرير والهيئة االستشارّية: خامسا

ّ
 :هيئة الت

حرير، وسكرتير  .1 حرير، ومدير الت  : رئيس الت  ة من ثالثة أعضاء على األقل 
 
حرير باملجل ف هيئة الت 

 
تتأل

حرير   .الت 

صات  .2
 
ة، وعرَض امللخ حرير استقبال البحوث، وتنسيق اجتماعات الهيئة الستشاري  ى هيئة الت 

 
تتول
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شر وتعديلها، 
 
مة للن ق بتقويم األعمال املقد 

 
مين والباحثين في كل  ما يتعل

 
واصَل مع املحك عليها، والت 

ة.
 
شر باملجل

 
 وغير ذلك من إجراءات الن

ما ينحصر عملها في اإلجراءات  .3
 
صاِتـها، وإن

 
حرير تقويم  البحوث ول ملخ ليس من اختصاص هيئة الت 

ف  باعة، ونحِو ذلك، في اإلطار املتعار 
 
ة، وتنسيِق الط غوي 

 
شر، واملراجعِة الل

 
قة بالن

 
ة املتعل اإلداري 

 ببعض أعضائها في تقوي
َ
شعليه في هذا املجال. ول َيمنع هذا الستعانة

 
مة للن ر، م األعمال املقد 

رة.  روط املقر 
 
ة الش

 
م لكاف

 
قويم واستيفاِء املحك ة الت  ق سري   شرط تحق 

 أن يكون نشره من باب تعميم  .4
 

ة، إل
 
حرير نشر نتاجهم العلمي  في املجل ل يحق  ألعضاء هيئة الت 

ة.  ة والوظيفي  رقيات العلمي 
 
ستفاد منه في الت  الفائدة، ول ي 

ف ال .0
 
صات، تتأل خص  ع الت  راعى في اختيارهم تنو  ، ي  ة من خمسة أعضاء على األقل  هيئة الستشاري 

ة عن )أستاذ مساعد(.  ول تقل  درجة عضو الهيئة الستشاري 

 على األقل  )ويمكن الكتفاء  .6
ً
 واحدا

ً
ا  شهري 

ً
ة اجتماعا حرير والهيئة الستشاري  تجتمع هيئة الت 

ة املباش واصل بالجتماعات اإلكتروني  رة عبر اإلنترنت، أو تداول األعمال عبر غرف وسائل الت 

ات أو اقتراحات   أي  مستجد 
 
صات البحوث الواردة، ومناقشة

 
اإللكتروني(، ويتم  خالله عرض ملخ

قي  بمستواها. ة والر 
 
 من شأنها تنظيم العمل باملجل

 

 

 
ً
 وآخرا

ً
 والحمد هلل أّوال

م على سّيدنا محّمد وع
ّ
ى هللا وسل

ّ
 لى آله وصحبه أجمعينوصل
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 مّي اإلسال  باملغرب ةاملالكيّ  املدرسة من القراءات علماء لبعض تراجم

 

 خالد إبراهيم سالم الوليدأ. 

 . ةالشرعيّ  العلوم ةكليّ 
ّ

 ةاألسمريّ  الجامعة/ تهمسال

 مة:املقّد 

الحمد هلل الذي علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان، والصالة والسالم على أشرف املرسلين نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ومعنى   فقد اصطفى هللا د، وبعوو
 
 من عباده لحفظ كتابه ونشره لفظا

 
 واملحافظة عليه وصيانته من ،عبادا

  التحريف والتبديل.
 
بعباده فقد يسره وسهله لهم؛ بأن أنزله على سبعة أحرف كلها كاٍف شاٍف، وقد  ورحمة

 
ُ
ِ أ
ّ
 فت في ذلك الكتب واملصنفات، ونظمت املنظومات.ل

لك، فهم على ذ واليزالون  ،قد كان لعلماء املالكية جهود كبيرة في نشر علم القراءات في املغرب اإلسالميو 

  يدركون أن علوم القرآن الكريم من أجّل 
ّ
ي هذا وا فُف علوم الشريعة وأحراها بالبحث والدراسة والنشر؛ لذلك أل

 
َّ
فات املفيدة ونظموا املنظومات الفريدة في علم القراءات وعلم الرسم والضبط والتجويد وباقي علوم العلم امل ل

 من علماء املالكية الذين كان لهم الفضل في نشر هذه العلوم في وفي هذا البحث سأذكر  القرآن األخرى. 
 
بعضا

 لفضلهم، و  ،املغرب اإلسالمي
 
 بهم، وإظهارا

 
 لهم تراجم مختصرة؛ تعريفا

 
 هم: مترِجما

 هو.110اإلمام سعيد بن سليمان الكّرامي املتوفى سنة  (1

 هو.100اإلمام الفقيه علي بن حسين الرجراجي املتوفى سنة  (0

 هو.1242الفقيه عبد الواحد بن عاشر املتوفى سنة اإلمام  (3

 هو.1340املفتي في زمانه الشيخ إبراهيم املارغني التونس ي املتوفى سنة  (4

 هو.1353الفقيه حسن بن الحاج عمر السيناوني الغدامس ي املتوفى سنة  (5

 خطة البحــث:

 هذا البحث في تمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة:وقد جاء 

ق بعلوم القرآن الكريم.أّما الّتمهيد فقد 
ّ
 ذكرُت فيها جملة من املسائل املأثورة عن اإلمام مالك فيما يتعل

 لكّل واحد من أولئك األعالم، عّرفُت به بذكر اسمه ونسبه 
 
وأّما املباحث الخمسة فقد خّصصُت مبحثا

 ف
 
فاته في القراءات والفقه وغيرهما، معتمدا

ّ
راجم  ي ذلك على كتبومولده ووفاته، وشيوخه وتالميذه، وم ل

ّ
 الت

  وهللَا أسأل اإلعانة والّتوفيق، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، أهِله وخاّصته.
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 في القراءات وعلوم القرآن مالك  تمهيد: مسائل مأثورة عن اإلمام

 :األولى: في كتابة املصحفاملسألة 

 اليوم» :ما نصه سئل اإلمام مالك 
 
 ما أحدثه النا  أترى أن يكتب على ،أرأيت من استكتب مصحفا

 .(1)«ولكن يكتب على الكتبة األولى ،فقال: ال أرى ذلك من الهجاء اليوم؟

 :الثانية: في اإلقراء والقراءة في الطريق املسألة 

 .(2)«ما أعلم القراءة تكون في الطريق» :قال مالك

 :الثالثة: أخذ األجرة على تعليم القرآن الكريماملسألة 

  أجازها
 
 من ذلك، أما  ،مالك مطلقا

 
 معينا في كل شهر أو جمعة أو لم يشترط شيئا

 
سواء اشترط املعلم قدرا

 (3).للمعلم بها عند اإلمام مالك  ىفي هدية األعياد فال يقض 

 في القراءة بالشواذ: :املسألة الرابعة

وعلماء  ،وراءه املصحف لم يصّل من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف » :قال مالك

 .(4)«املسلمين مجمعون على ذلك

 »وقال: 
ّ
 .(5)«ى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدامن صل

  

                                                           

لقاهرة، الكليات األزهرية، ا ةأليب عمرو الداين، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، مكتب ،يف رسم مصاحف األمصار( ينظر: املقنع 1)
 .10ص

 ، حتقيق: عبد الفتاح أبوسنة، دار الصحابة، طنطا.(1/55) أليب القاسم النويري ،شر يف القراءات العشرينظر: شرح طيبة الن( 2)
 .(50، 1/58) ( املصدر السابق3)
، حتقيق: مصطفى العلوي وآخرين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية (8/203)( ينظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد 4)

 ه .1381، 1املغرب، ط
، كتاب الصالة، الصالة خلف أهل الصالح والبدع، دار (1/111)( املدونة الكْبى لإلمام مالك بن أنس، رواية اإلمام سحنون 5)

 كتب العلمية، بريوت، لبنان.ال
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 (6)ه(882) املبحث األّول: اإلمام سعيد بن سليمان الكّرامي

 ،هو أبوعثمان سعيد بن سليمان السماللي الجزولي، نسبة إلى الكرامية، فقيه مالكي من أهل سو  باملغرب

هو، هذا االسم معهود من 543املتوفي سنة  يرجع نسبهم إلى أبوبكر املعافري  والكرامية نسبة إلى آكروم الذي

 عصر عالمة األسرة املذكورة.

 هوديجيبة في زمنه مع يصف بالشيخ الولي الكبير صاحب الكرامات العجيبة، وقد حدثت معه قصة عكما وُ 

رآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والقصة موجودة في كتاب ساحر فأبطل سحره، وقض ى عليه ببركة الق

 بشارة الزائرين.

 عند ذكر  كان 
 
 في الفقه املالكي وعلوم القراءات والتفسير واللغة، وهذا األمر يظهر جليا

 
ضالعا

 م لفاته.

 شيوخه:

 
ّ
 امي أي ش يء عن شيوخه.مة ل مام الكرّ ر لنا املصادر املترِج لم توف

 تالمذته:

 علمية، مهها: )تحصيل املنافع في شرح الدرر اللوامع على  امي:ابنه يحي بن سعيد الكرّ  -1
 
وقد خلف عنه آثارا

أصل قراءة نافع(، و)شرح التلقين للقاض ي عبد الوهاب(، وقد ُعرف بالصالح والعلم والدين، توفي سنة 

 (7)ه.022

 بعلمه، توفي  قال عنه ابن عمه في )بشارة امي:ابنه إبراهيم بن سعيد الكرّ  -2
 
 عامال

 
الزائرين(: كان عاملا

 (8)م.009بالطاعون سنة 

 كما قال في )بشارة الزائرين(. :الكّرامي ابنه محمد بن سعيد -3
 
  بيبا

 
  (9) كان فقيها

 على تربية أبنائه وتعليمهم العلم الشرعي، فخلفوا أباهم في العلم  وقد كان اإلمام الكرامي 
 
حريصا

 .والدين والتقوى والتأليف

                                                           

( ينظر: ترمجته يف بشارة الزائرين الباحثني، لداود ابن علي بن حممد الكرامي السوسي، حتقيق: احلسان بوقدون، عبد الرمحن كرومي، 6)
 .وما بعدها 41ص، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

 .2332، 5، ط(3/05) ، دار العلم للمالينيللزركلي ،عالماأل .118مد املختار السوسي، صحمل ،سوس العاملة 
 .118سوس العاملة، ص .وما بعدمها 41،42( ينظر: تالمذته يف كتاب بشارة الزائرين الباحثني، ص7)
 .وما بعدها 34ص، حتقيق حممد املختار السوسي، قام بطبعه ونشره عبد الوايف املختار السوسي ،( ينظر: وفيات الرمسوكي8)
 وما بعدها. 41ص ،لزائرين الباحثني( ينظر: بشارة ا9)
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ّ
 فاتـه:مؤل

العلوم، وهذا يدل على تضلعه  شّتىلقد تنوعت وتعددت م لفات الشيخ سعيد بن سليمان الكرامي في 

فاته: وبراعته في العلوم واملعرفة.
ّ
 ومن م ل

 في علوم القرآن:

نة شريش ي الخراز، املتوفي سإعانه املبتدئ على معاني ألفاظ مورد الظمآن ملحمد بن محمد بن إبراهيم ال -1

.ه، 911
 
 وال يزال مخطو ا

 وهو نظم كمل به الخراز منظومته مورد الظمآن. ،شرح نظم رسم الخط -2

هو، 116املتوفي سنة  ن املصمودي املعروف بمولى الفخاروهو شرح ملنظومة ميمو  ،شرح رائحة التحفة -3

 .(تحفة املنافع في مقرأ اإلمام نافع)سماها 

 في الفقـه:

 شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي املوسوم بجامع األمهات. -4

وهو من  :مرشد املبتدئين إلى معرفة ألفاظ الرسالة، شرح فيه رسالة ابن أبي زيد القيرواني، قال السوس ي -5

 (10)بأنه شرح حسن، وعبارته بينة. يروانية بسو ، ووصفهيس الرسالة القالشروح املعتمدة في تدر 

 في اللغـة:

 هو مطبوع.و  (،تنبيه الطلبة على معاني األلفية في علمي النحو والصرف)شرح الفقيه ابن مالك املسمى  -

 ، لم يكمله.(هداية السالك إلى فهم ألفاظ ألفية ابن مالك)شرح آخر مطول سماه  -

 شرح على املقدمة األفريقية. -

  لف في املبنيات من األلفاظ.م -

ه العلمية يتبين لنا أن الشيخ سعيد الكرامي قد عاش حياة حافلة بالتعليم اآلثا لفات و هذه املمن خالل و 

سعة  وغيرها، وهذا يدل على ،واللغة ،والقراءات ،وعلوم القرآن ،كالفقه ،العلوم كثير منوالتعلم والتأليف في 

 ا العه و ول باعه.

 وفاتـــه:

 (11).ه 110سنة في ليلة الساد  عشر من شعبان  توفي الشيخ 

                                                           

 وما بعدها. 41( ينظر: سوس العاملة، ص10)
 وما بعدها. 41( املصدر السابق، ص11)
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اني: اإلمام الفقي
ّ
 (12)هـ(888ه حسين بن علي الّرجراجـّي )املبحث الث

 بن  لحة الرّ  وهو حسين بن عليّ 
ّ
اسمه  ، وفي بعَ املصادر أّن عليّ  وكنيته أبو ،وشاوّي جراجي، الش

نسبة إلى قبيلة رجراجة، وهي من قبائل املصامدة نسبة إلى مصمود بن يونس من شعوب  جراجيّ ، والرّ (13)حسن

 البربر. أّم 
ّ
تقع بالقرب من مدينة مراكش، وهي من موا ن  ،فهو نسبة إلى مدينة شوشاوة وشاوّي ا الش

 ين األصلية.جراجيّ الرّ 

 مولده ونشأتـه:

ما ذكره ناسخ كتابه )تنبيه العطشان على مورد لم يصل الذين حققوا كتبه إلى تاريخ محدد لوالدته إال 

أنه جمعه في العشر األواخر من شهر رمضان من عام اثنين وأربعين وثمانمائة، فهذا يدل » :بقوله (14)الظمآن(

 عندما عرف به أنه من السوسيين. (15)«، أما مكان الوالدة قد ذكره مختار السوس ي140على أنه موجود في سنة 

 شيوخــه:

 تتلمذ وتلقى عههم العلم، ولكّن  لم تبين
 
 مثل الشوش التراجم التي ترجمت للشوشاوي شيوخا

 
اوي قد عاملا

صّنف في معظم العلوم الشرعية، البد وأن أخذ العلم عن كبار الشيوخ، إال أن بعَ التراجم قد ذكرت اثنين 

 من أقرانه، أولهما:

دونة، تصّدر ل قراء وألف في  اءات القرآن شارح امل ،عبد الواحد بن الحسن الرجراجي، شيخ وادي نون  -1

 (16)هو.022وذاالته وداالته، توفي سنة 

هو، وقد ذكر هذه الرفقة 009توفي سنة  ،األستاذ الفقيه الصالح ،زكريا يحي بن مخلوف السوس ي، أبو -2

 (17)املختار السوس ي.

 تالميـذه:

                                                           

 .(2/241)، واألعالم 111( ينظر: ترمجته يف سوس العاملة، ص12)
 .(3/254)( ينظر: معجم املؤلفني 13)
 حممد احلرشة. ( ينظر: تنبيه العطشان على مورد الظمآن يف رسم القرآن، حتقيق:14)
 .(2/241)األعالم  .111( سوس العاملة، ص15)
 .(1/244) مكتبة دار الرتاث القاهرة ،ه 1325ألمحد بن حممد املكناسي املتويف  ،( ينظر: درة احلجال يف أمساء الرجال16)
 .(4/161) ط تطوان املغرب، حملمد املختار السوسي ،( ينظر: خالل جزولة17)
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 للرجراجي 
 
 واحدا

 
يه الصالح داود بن محمد التونلي وهو الفق ،لم تذكر كتب التراجم إال تلميذا

 (18)التاملي، صاحب أمهات الوثائق.

 :(19)آثاره العلمية

 
ّ
أكثرها كانت في علوم القرآن والقراءات؛ لتفوقه في هذه العلوم،  ،عدة م لفات ف الشوشاوي لقد أل

 
ّ
 في باقي العلوم، فقد أل

 
 ف في الفقه واألصول وغيرها.وله تآليف أخرى أيضا

: كتبه 
ً
 في علوم القرآن:أوال

 على  -1
 
الفوائد الجميلة على اآليات الجليلة: تناول في هذا الكتاب علوم القرآن، واشتمل على عشرين بابا

صورة أسئلة ثم اإلجابة عهها. فهو ذو قيمة علمية عالية، قام بتحقيقه األمين الرغروغي، منشورات كلية 

 م.1004: 1اآلداب والتربية، سبها، ط

: وهو شرح على )مورد الظمآن في رسم القرآن(، و)مورد الظمآن( هو (20)لى مورد الظمآنتنبيه العطشان ع -2

منظومة نظمها اإلمام املقرئ أبو عبد هللا محمد بن محمد بن إبراهيم األموي الشريش ي الشهير بالخراز، 

 ه.111املتوفي سنة 

ن للناظم محمد بن محمد األموي حلية األعيان على عمدة البيان: وهو شرح على عمدة البيان وعمدة البيا -3

هو، وموضوعه أحكام الضبط والرسم في القرآن الكريم، 911الشريش ي الشهير بالخراز، املتوفي سنة 

 والشرح توجد منه عدة نسخ.

ه املسماة )الدرر 931األنوار السوا ع على الدرر اللوامع: هذا الكتاب شرح ملنظومة ابن بري املتوفي سنة  -4

 قرأ اإلمام نافع(، وهي في التجويد والقراءات.اللوامع في أصل م

رسالة في أحكام تعليم القرآن: ذكر الشوشاوي فيها ما يتعلق بأحوال حامل القرآن وغيرها، توجد مهها نسخة  -5

 (، كتبت بخط مغربي.12(، وعدد أوراقها )61في مركز جهاد الليبيين تحت رقم )

 (21)جامعة القرويين.إعانة املبتدئ في القراءات: يوجد في مكتبة  -6

                                                           

 .(1/261)( ينظر: درة احلجال 18)
 قد ذكرها كل من ترجم له. علمية الت نسبت لإلمام الشوشاوي( اآلثار ال19)
ينظر:  .ه 118عبد هللا حممد بن حممد بن إبراهيم األموي الشريشي، الشهري باخلراز، املتويف سنة  وي منظومة نظمها اإلمام املقرئ أب( ه20)

وعلى منظومته  (.11/116)معجم املؤلفني  .دار الكتب العلمية، بريوت لبنان (2/231) غاية النهاية يف طبقات القراء لإلمام ابن اجلزري
هذا املسمى  إىل جانب شرح الرجراجي ،ن، وغريهاعدة شروح منها: شرح ابن عاشر املسمى فتح املنّان، وشرح املارغين املسمى دليل احلريا

 تنبيه العطشان. 
 .10لعبد العزيز عبد هللا، ص ،( ينظر: معجم احملدثني واملفسرين والقراء21)



 العدد الّثالث   املجّلة العلمّية لعلوم الّّشيعة

 أ.الوليد سامل إبراهيم خالد           ة باملغرب اإلسالمّي              ـتراجم لبعض علامء القراءات من املدرسة املالكيّ 

-159- 

 

: مؤلفاته في الفقه واألصول 
ً
 :(22)ثانيا

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: وهو شرح لتنقيح الفصول في األصول ل مام القرافي املالكي املتوفى سنة  -1

هو، ورفع النقاب هذا كتاب مشهور عند السوسيين، توجد منه نسخة في الخزانة امللكية تحت رقم 614

 صفحة. 016صفحاتها ( عدد 1435)

 .(23) «إني لم أقف على هذا الكتاب، وإنما رأيت له فتاوى متفرقة»نوازل فقهية: قال العالمة السوس ي:  -2

 :
ً
 مؤلفاته في العلوم األخرى:ثالثا

قرة األبصار على الثالثة األذكار، وهو في ثالثة أبواب: األول: شرح فيه لفظ )أعوذ باهلل من الشيطان  -1

 .ي: فيما يتعلق بوالبسملة، والثالث: فيما يتعلق بوالصالة على النبي الرجيم(، والثان

، (24)مجموعة في الطب: وكتابه هذا على قسمين: قسم للطب الروحاني، وقسم للطب املعتمد على النباتات -2

 ذكره السوس ي.

عجمية، العربية، والتقييد في حصر اللغات التي نزل بها كالم هللا، ذكر الشوشاوي في كتابه أربع لغات:  -3

 والعبرانية، والسريانية.

 :(25)وفاتــه

ي بعد مسيرة حافلة بالتعليم والتأليف في شتى املعلوم واملعارف 
ّ
ذكرت كتب  ماك-الرجراجي الشوشاوي توف

 رحمه هللا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.ه، 100، سنة في آخر القرن التاسع الهجري  -التراجم

  

                                                           

 .(1/244)درة احلجال  .(4/161)( ينظر: خالل جزولة 22)
 .111( ينظر: سوس العاملة، ص23)
 .111( ينظر: املصدر السابق، ص24)
 .(1/244)، درة احلجال (2/241)األعالم  .111( ينظر: سوس العاملة، ص25)
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الث: 
ّ
 (26) ه(1141ه عبد الواحد بن عاشــر )اإلمام الفقياملبحث الث

،  هو اإلمام العالمة الفقيه أبو
 
، األندلس ي أصال

 
محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر األنصاري نسبا

، عشيرته من أبناء عاشر األنصاريين األندلسيين من قدماء فا ، بيتهم بيت علم وفقه.
 
 ودارا

 
 الفاس ي منشأ

 العلميــة:حياته 

، وقرأ مو أ اإلمام مالك  ،ودر  علوم اللغة والنحو ،وأخذ قراءات األئمة السبعة ،قرأ القرآن الكريم

 لعدة علوم
 
 متقنا

 
 بارعا

 
وعلم  ،طوالرسم والضب ،والتفسير ،وتوجيهها، والنحو ، مهها القراءات السبعفكان عاملا

ر ذلك يظه ، وغيرها.والطب ،والعروض ،والبالغة ،لفرائَوا ،والحساب ،والتوقيت ،الكالم، والفقه واألصول 

 من خالل م لفاته التي ألفها في معظم العلوم.
 
 لليل. (27)جليا

 
 جاهد وحج واعتكف، وكان قواما

 شيوخــه:

 مههم: ،خ والعلماء والصلحاء الكبارعلى نخبة من املشاي تتلمذ العالمة ابن عاشر 

 العبا  أحمد بن عثمان اللمطي، وهو الذي قرأ عليه القرآن العظيم. األستاذ املحقق أبو -1

 العبا  أحمد الكفيف، وقد أخذ عنه قراءات األئمة السبعة. الشيخ املقرئ أبو -2

 عبد هللا محمد الشريف املري التلمساني. عالم الشهير مفتي فا  وخطيبها أبوال -3

 القصار القيس ي، وقد أخذ عنه النحو. عبد هللا محمد بن قاسم  اإلمام العالم مفتي فا  أبو -4

 صحيح البخاري. ،اإلمام محمد ابن أحمد التجيبي الشهير بابن عزيز، أخذ عنه ابن عاشر الحديث -5
 
 خاصة

 العبا  أحمد بن أبي العافية الشهير بابن القاض ي. الفقيه املحدث املسند أبو -6

  .عبد هللا محمد بن الجنان، وهو الذي قرأ عليه املو أ الفقيه العالم املسمى أبو -7

 وغيرهم كثير.

 تالميـذه:

 تتلمذ على يديه عدة علماء، مههم:

                                                           

شجرة  .(2/13)للشريف الكتاين، حتقيق: على املنتصر الكناين الدار البيضاء  ،( ينظر: ترمجته يف زهر اآلس يف بيوتات أهل فاس26)
، ِبعالثلل ،يف تاريخ الفقه اإلسالمي الفكر السامي (.2/233) حملمد خملوف، حتقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية ،النور الزكية

، للعالمة حممد بن الطيب القادري، حتقيق: دي عشر والثاين ألهل القرن احلانشر املثاين .631ص املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،
 وما بعدها. (1/283) حممد حجي، مكتبة الطالب، الرباط

املنشاوي، دار  بن أمحد ميارة املالكي، حتقيق: عبد هللاللعالمة الشيخ حممد  ،شرح املرشد املعني ( ينظر: الدر الثمني واملورد املعني27)
 .41 ،46ص، 1003، 1لسعيد إعراب، دار الغرب اإلسالمي، ط ،القراء والقراءات باملغرب. 1 ،6ص، احلديث، القاهرة
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، وهو أول من عرف 1290املتوفي سنة ن محمد بن أحمد بن ميارة املالكي، العالمة الفقيه شارح املرشد املعي -1

 اشر.ويكفي أنه أول من شرح نظم ابن ع ،فضل ابن عاشر وقدره

ه أبي زيد عبد ي  أخذ عن عبد الواحد بن عاشر، وقد روى األصول عن عمَّ الشيخ عبد القادر الفاس ي،  -2

 الرحمن، وأبي عبد هللا محمد العربي.

 أخذ العلم عن ابن عاشر. ه،1251ارثي ابن الشيخ أبي بكر الدالئلي، املتوفي سنة أبوالعبا  الح -3

 وكان من الذين تأثروا بابن عاشر في مسألة النظم. ه،1210سنة ، املتوفي محمد بن سعيد املرغني السوس ي -4

 في تدريس  ،وهو عالمة ولي صالحه، 1250محمد بن محمد بن عطية السالوي، املتوفي سنة  -5
 
كان مجتهدا

 العلم والقرآن، وانتفع به خلق كثير.

 .ممن أخذ العلم عنه وانتفع به  ،ذكرت كثير وغير من

 :(28)آثاره العلمية

 
ّ
ذكرها ممن تعرض لحياته، وذلك  ،اإلمام العالمة عبد الواحد بن عاشر تآليف كثيرة تشمل عدة علومف أل

 وهي كما يلي: ،من خالل ما وجد في الفهار ، وكتب التراجم والخزانات العامة والخاصة

:
ً
 القرآن وعلومه: أوال

الشروح الكبرى الهامة ملورد  يعتبر هذا الكتاب أحد :فتح املنان شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن -1

م، كلية اآلداب، الرباط، جامعة محمد 1006عبد السالم الهبطي اإلدريس ي سنة  هالظمآن، وقام بتحقيق

 الخامس.

نظم اإلعالن بتكميل مورد الظمآن، ذكر فيه الخالف الواقع بين املصاحف العثمانية في الحذف واإلثبات  -2

 مصار.إلى األ   ها عثمان بن عفانبالتي بعث 

 رر عجيبة على شرح اإلمام أبي عبد هللا محمد التنس ي لذيل مورد الظمآن في الضبط، ذكره ميارة عند  -3

 التعريف بابن عاشر.

 الكافي في القراءات، ذكره كذلك ميارة.  -4

: في الفقه:
ً
 ثانيا

 على مختصر خليل من باب النكاح إلى السلم -5
 
توضيح والوالتزم في شرحه لفظ ابن الحاجب  ،ابتدأ شرحا

 لخليل الجندي.

                                                           

 وما بعدها. (1/284)( ينظر: نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين 28)
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جواهر الدرر في حل )هو، املسمى 040حاشية على الشرح الصغير على املختصر الخليلي للتتائي املتوفي سنة  -6

 وفي الخزائن العامة كذلك. ،وهو موجود في الخزانة امللكية في الرباط (،ألفاظ املختصر

ي منظومة وه ،بالخزانة العامة وامللكية بالرباطنظم في النكاح وتوابعه من  الق وغيره، توجد منه نسخة  -7

. 354 ويلة عدد أبياتها 
 
 بيتا

وهو النظم املشهور واملعروف، ذاع صيته في بالد اإلسالم السيما : املرشد املعين على الضروري من علوم -8

 ؛منا هذاو البالد املغربية، وقد شرحه جمع كثير من العلماء والفقهاء، وهو متداول بين  لبة العلم إلى ي

وجملة من األصول،  ،ضمنه باب الطهارة والصالة والصيام والزكاة والحج .لذلك فهو غني عن التعريف

 وختمه بكتاب التصوف وهوادي التعرف.

 
ً
 في اللغة العربية: :ثالثا

 (.1605/1641بالخزانة العامة في الرباط، رقم ) ةموجود يوه ،في النحو منظومةألف  -9

ه، 
ُّ
عند  كما أثبت ذلك ميارة الفاس ي  ،في مسائل متفرقة في الفقه وغيره ى فتاو إلى جانب هذا كل

 (29)التعريف بشيخه ابن عاشر.

 وفاتـــه:

، حافٍل بالعلمبعد عمر ناهز ال
 
 -وغيرها من أعمال البر واإلحسان ،والتعليم والتأليف والجهاد خمسين عاما

 ،يهفخرج إل موته هو أنه  رق عليه الباَب بعضهم،أن سبب  (نشر املثاني)فقد جاء في  ؛ الته يد األعداء

جرى مفأخذها بيده، فلما تنسمه استنكر رائحته فإذا هو مسموم، فرمى بها في  ،فأعطاه باقة من نوار الياسمين

 (30)، وأصابه ألم في حينه فمات به.املاء

ي-وهو داء القرح-ولكن تلميذه ميارة قال إنه أصيب بداء النفطة
ّ
وف

ُ
 ضحى يوم الخميس ثالث ذي الحجة ، وت

 (31)رحمه هللا رحمة واسعة.ه(، 1242لحرام من عام أربعين وألف )ا

  

                                                           

الشؤون اإلسالمية، و ( ينظر: الفقيه عبد الواحد بن عاشر حياته وآثاره الفقهية، عبد املغيث مصطفى بصري، منشورات وزارة األوقاف 29)
 .وما بعدها 133ص، اململكة املغربية

 ، وكل من ترجم له ذكر سنة وفاته.(1/284)( ينظر: نشر املثاين 30)
 وما بعدها. 1، 6( ينظر: شرح ميارة على املرشد املعني، ص31)
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 املبحث الّرابع: 
ّ

 (32)هـ(1348مة إبراهيم املارغني )املفتي في زمانه العال

 هو إبراهيم بن أحمد بن سليمان املارِ 
 
يلة ساحل نسبة إلى قب -ين املعجمةغبكسر الراء املهملة وسكون ال-ني غ

حامد، من أعمال ليبيا، وينسب إليها عمر بن جحا املارغني دفين الدامو  من قرى الساحل التونس ي، وحفيده 

 محمد املارغني دفين مدينة الخمس بليبيا بزاوية تزار وتقصد قراءة وضيافة.

 حياته العلمية:

ّتاب فحفظ القرآن الكريم
ُ
 ،ثوالحدي ،والفقه ،الزيتونة، فقرأ التفسير ، ثم التحق بجامعةدخل الك

 وبرع في القراءات والتجويد. ،واملنطق

 ،والفقه، والبالغة ،والقراءات ،ودر  بجامع الزيتونة، كتب في التوحيد ه،1000شهادة التطويع سنة أحرز 

 واألصول. ،والحديث ،والتفسير ،والفرائَ ،والعربية

 من الطبقة الثانية
 
ي مدّرسا

ّ
 باملدرسة يِّ ، وفي نفس السنة عُ ه1310التجويد والقراءات سنة  في ُول

 
ن مدرسا

 من الرتبة األولى عام ّم العصفورية، ثم ُس 
 
 باملجلس املختلط العقاري في 1314ي مدّرسا

 
 نائبا

 
ى عضوا

ّ
هو، ثم ول

 ه واألصول.الفقبما فيها التفسير و  ،م، ثم بّدل تدريسه في القراءات بتدريس سائر العلوم الشرعية1306عام 

 بجمعية األوقاف، ثم قلد خطة اإلفتاء 
 
 بالحاضرة، ثم سمي عدال

 
تقلد خصلة العدالة واإلشهاد وعموما

 رئاسة لجنة امتحان األعضاء من الجندية بسراية 
 
املالكي باملحكمة الشرعية بتونس العاصمة، وتولى أيضا

 اململكة.

 آثاره العلمية:

ف املارغني 
ّ
ات القراءات، ولعل هذه امل لف، و والفقه ،والعقيدة ،امل لفات في الحديثجملة من  لقد أل

 وهي:  ،جعلته من العلماء املشاركين في معظم العلوم الشرعية

: في العقيدة:
ً
 أوال

 وهو مطبوع مرتين بتونس. ،بغية املريد بجوهرة التوحيد -1

 الشذرات الذهبية على العقائد الشرنوبية، وهو مطبوع بتونس. -2

 على العقيدة الوسطى للسنوس ي، لم يكمل.شرح  -3

: في القراءات وعلومها:
ً
 ثانيا

                                                           

املؤلفني، لعمر بن  معجم .وما بعدها (4/220) تراجم املؤلفني التونسيني حملمد حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي :ترمجته يف ( ينظر32)
 ، وقد ذكر اسم أبيه عبد هللا.(1/54) ، مكتبة املثىن، بريوت، دار إحياء الرتاث العريبرضا كحالة
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 حاشية على شرح ابن القاصح على الشا بية. -4

 تأليف في القراءات على نسق غيث النفع. -5

 وهو مطبوع عدة مرات بتونس. ،شرح النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في مقرأ نافع -6

ومعه شرح لطيف يسمى تنبيه الخالن على اإلعالن  ،رسم القرآنشرح دليل الحيران على مورد الظمآن في  -7

 بتكميل مورد الظمآن في رسم باقي السبعة األئمة األعيان.

 .لى في كون البسملة من القرآن أو الالقول األج -8

: في الفقـه:
ً
 ثالثا

 شرح على املرشد املعين. -9

: في الحديث:
ً
 رابعا

 شرح على البيقونية. -11

 شيوخــه:

 ودر  املارغني على عدة شيوخ مههم:لقد تتلمذ 

ي علم خاصة ف ،وهو أخص شيوخه، وأكثرهم مالزمة له وقراءة عليه ،الشيخ عمر بن الشيخ مفتي املالكية -1

 التفسير والحديث واملنطق.

 الشيخ محمود بن الخوجة الحنفي، رئيس الفتوى. -2

 الشيخ املفتي محمد النجار. -3

 الشيخ املفتي محمد بيرم. -4

 ن محمود.الشيخ محمود ب -5

ج خرّ وت ،ج عليه في القراءات والتجويدوتخرّ  ،الشيخ محمد بن يالوشة الذي أخذ عنه القراءات والتجويد -6

 وصاهره في بنته، وصار خليفة في علمه وخطته وغيره كثير. ،عليه في القراءات السبع والعشر

 تالميــذه:

 لقد تتلمذ عليه أشهر علماء تونس في عصره مههم:

 املفسر اللغوي املفتي.  ،محمد الطاهر بن عاشور  اإلمام العالم -1

 الشيخ محمد العزيز جعيط. -2

 الشيخ بلحسن النجار. -3
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 الشيخ الطيب السيالة. -4

 .الشيخ محمد البشير النيفر -5

 الشيخ حسن بن الحاج عمر السيناوني الغدامس ي، وهو من ضمن املعنيين في هذا البحث.  -6

 الشيخ عبد السالم التونس ي. -7

 الخوجة.الشيخ عثمان بن  -8

 أخالقه وثناء العلماء عليــه:

مثال املروءة والتقي والوراعة، والعفاف واألناة والتواضع  كان » :قال محمد موهوب بن حسين عنه

 .(33)«والحلم، ي ذى فال ي ذي

  
ّ

مة وكذلك وصف في جميع التقاريَ وإجازات النظارة العلمية بجامع الزيتونة في جميع كتبه بأنه العال

 (34)املالكي في القطر التونس ي، شهد له بذلك تالميذه وأقرانه.املفتي 

 وفاتــه:

ا علوم السيم ،حياته حافلة بالعلم والتدريس في معظم العلوم الشرعية لقد عاش الشيخ املارغني 

 من خالل م لفاته، ودر  عليه املشهورون من علماء تونس، وهذا يدل على 
 
القرآن والقراءات، يظهر ذلك جليا

 ارة علمه و ول باعه في العلم.غز 

 ودفن بمقبرة سالمة بالزالج. م،1031ه/ 1340خر سنة يوم األحد في الثالث من ربيع اآل   توفي

  

                                                           

نقاًل عن الشيخ  .0ص، جلزائرا ،عني ملكية ،دار اهلدىني، ( ينظر: كتاب بغية املريد جبوهرة التوحيد، حتقيق: حممد موهوب حس33)
 .وهو تلميذ املارغين ،النفري حممد الشاذيل

منهم تلميذه و وما بعدها.  4ص ( ينظر: مقدمة كتاب الشذرات الذهبية على العقائد الشرنوبية للمازغي، بتحقيق: نزار محادى،34)
 اإلمام رئيس الفتوى حممد الطاهر بن عاشور وغريه كثري.
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 (35)هـ(1353املبحث الخامس: اإلمام حسن بن الحاج عمر السيناوني الغدامس ي )

الليبيين املغمورين الذين لم هو أحد العلماء » :قال الدكتور جمعة محمود الزريقي في مقدمته للترجمة

تذكرهم كتب التراجم الليبية إال بالش يء اليسير من املعلومات، وغضت عنه الطرف املصادر األخرى، رغم أنه 

 .«عمل علمي لم يسبق إليه فيما أعلمقام ب

 
 
 «.ن من القريب والبعيدو  إن علماء ليبيا لم ينالوا حظهم من الترجمة، بل إنهم متناَس » :وقال أيضا

 التعريف به:

، وقد (36)هو العالم الجليل الشيخ حسن بن عمر بن عبد هللا الشريف السيناوني، نسبة إلى بلدة سيناون 

 
ُ
سبة ب بالزيتوني نسبة إلى جامعة الزيتونة، أو املالكي نّقِ يضاف إليه لقب الغدامس ي في بعَ م لفاته، وكذلك ل

 إلى املذهب.

 مولـده:

قرأ القرآن الكريم في بلدته، ثم سافر مع والده وأخيه محمد إلى و  م،1193 ه/1002ولد في قرية سيناون 

عمره  حيث كان ،تونس؛ ألن والده يسافر إليها عادة لغرض التجارة، فالتحق بجامع الزيتونة في سن مبكرة

 ثمانية عشر سنة.

لالزم للعلم عطاء االهتمام اثم رجع إلى بلدته سيناون وأقرأ بها الطلبة، ولكن سوء املعيشة لم يسمح لألهالي إ

 للعلوم الشرعية، ومع ذلك لم ينس 
 
 بجامع الزيتونة ومدرسا

 
وأهله، فرجع إلى تونس مرة أخرى، حيث أقام إماما

 فكان يزور أهله وذوي رحمه. ،صلة رحمه

 حياته العلميـة:

 ،يده، فقرأ التجو تلقى الشيخ العلوم الشرعية واللغوية إلى جانب حفظ القرآن الكريم ورواياته وعلوم

م، ثم تحصل على 1105 ه/1313حصل على شهادة التطويع سنة ، وتل على اإلجازة في القراءات السبعوتحص

                                                           

ه  1435، سنة 28العدد ( قد ترجم له األستاذ الدكتور مجعة حممود الزريقي، يف حبث قدمه يف جملة كلية الدعوة اإلسالمية، 35)
ه / 1353-1203العالمة الكبري الشيخ حسن بن عمر السيناوين وكتابه الكواكب الدرية يف أعراب الشاطبية »، بعنوان: م2314
ات ترمجته من حيث مجع شت ،-حفظه هللا تعاىل وبارك له يف علمه-أجاد يف هذا العمل وقد  ليبيا. ،طرابلس ،«م1813-1434

 عدة مصادر، بعضها حتدثت عنه باختصار، وقد نقلت عنه هذه الرتمجة.
كم عن طريق درج وجنوب نالوت إىل الغرب قليالً 213تقع يف الشمال الشرقي من غدامس بنحو » :( قال الشيخ الطاهر الزاوي36)

 ،م1068 /ه 1388، طرابلس، ليبيا، 1ظر: كتاب معجم البلدان الليبية للشيخ الطاهر الزاوي، مكتبة النور، طني «كم138
 .104ص
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م وهي أعلى درجة ،1012 ه/1301ى رتبة التدريس العليا سنة م، ثم تحصل عل1305رتبة التدريس الثانية سنة 

ن بعدها من تولي عدة وظائف في إمامة جامع ا ،علمية
ّ
والتدريس في علم  ،القضاءو  ،لزيتونة األعظمتمك

 القراءات والتجويد، كما وصفه علماء تونس في إجازاتهم لكتبه. 

 للعديد من املتون في شتى العلوم. ،فقد كان قوي العارضة
 
 غزير العلم، حافظا

 شيوخــه:

ذاك، معة الزيتونة آنوهم أعالم جا ،ذكر الدكتور جمعة محمود الزريقي شيوخه الذين تلقى عليهم في تونس

مههم الشيخ اإلمام املفسر الطاهر بن عاشور، والشيخ محمود الخوجة، والشيخ محمد الطاهر النيفر، 

ة في هذا ته بالترجمينان املارغني صاحب التآليف، وقد عوالعالمة املتبحر الشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليم

 البحث.

 تالميـذه:

بن عاشور، والشيخ أحمد النيفر، والزعيم اههم الشيخ الفاضل أخذ عنه العلم بعَ أعالم تونس، م

مههم الشيخ أحمد مالك الغدامس ي، والشيخ عبد  ،الجزائري الشيخ عبد الحميد بن باديس، وبعَ علماء ليبيا

 وغيرهم كثير. ،(37)الرحمن بن محمد البركولي الحضيري 

 آثاره العلمية:

ف العالمة السيناوني م لفات في 
ّ
معظم العلوم الشرعية، تشهد له بغزارة علمه وبا العه، وهي في لقد أل

 القراءات واللغة والفقه وأصوله، مهها:

م، وقد أجازه 1021الكواكب الدرية في إعراب الشا بية، وهو أول ما ألف من العلوم، حيث نشر سنة  -1

الشيخ أحمد و جة، الشيخ محمود بن الخو  ه:1306تاسع من جمادى الثانية سنة املشايخ النظار في ال

 (38)الشيخ محمد القصار.و الشيخ محمود بن محمود، و الشريف، 

األصل الجامع إليضاح الدرر املنظومة في سلك جمع الجوامع، وهو في علم أصول الفقه كما يدل عليه  -2

املوافق  ه،1349والعشرين من ذي الحجة سنة  العنوان، وقد أجيز الكتاب من اللجنة العلمية في الثاني

                                                           

كر عثمان  بأيب :للفقيه أمحد الدردير احلضريي، حتقيق ،املسك والردحان فيما احتواه عن بعض أعالم فزان :( قد ترجم له يف كتاب37)
 .223ص، ليبيا ،ة للورق والطباعة، طرابلسالقاضي احلضريي، الشركة العام

 ، إجازة املشايخ.5ص ،ه ، دار ابن حزم، بريوت، لبنان1425( ينظر: كتاب الكواكب الدرية يف إعراب الشاطبية، الطبعة األوىل، 38)
عانيها اللغوية، ينظر: ملهم مبعرف أللفاظ منت الشاطبية مبني يذكر يف مقدمة كتابه أن بعض اإلخوان من الطلبة التمسوا منه بأن يأت

 من كتاب الكواكب الدرية. (1ص) مقدمة املؤلف
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من العلماء: الشيخ أحمد بيرم، والعالمة محمد الطاهر بن عاشور، والشيخ  ،م1001ول من يناير سنة األ 

وقد  بع هذا الكتاب بمطبعة الههضة بتونس، وتوجد منه مخطو ة  والشيخ محمد املالكي. ،محمد رضوان

 في علم األصول،  ،(39)بمركز جهاد الليبيين
 
 كامال

 
وخالصة ما في هذا الكتاب أن م لفه خصصه ليكون مرجعا

 (40)وهي جمع ما في املذهبين الشافعي واملالكي. ،وأنه سلك فيه منهجية متميزة

كتاب منح الفتاح في فتح أبواب تلخيص املفتاح، وهذا الكتاب في علوم البالغة، وكتاب تلخيص املفتاح في  -3

وهو تلخيص لكتاب مفتاح العلوم  (41)يان من م لفات اإلمام املعروف بخطيب دمشق.املعاني في الب

وقد أجازت اللجنة العلمية كتاب السيناوني منح  في علم الصرف والنحو والبيان واملعاني. (42)للسكاكي

الشيخ و الشيخ أحمد بيرم،  :وهمم، 1032هو، مار  1340في شوال سنة  الفتاح بجامع الزيتونة األعظم

 الشيخ صالح املالقي.و الشيخ محمد الطيب بيرم، و محمد العزيز جعيط، 

كتاب مواهب الجليل في تطبيق ما جرى به القضاء والعمل على معامالت مختصر الفتوى لخليل، وهذا  -4

 عن الدكتور علي كريدع في ترجمة م لفه-الكتاب 
 
ط مخطوط، كتب بخ -كما ذكر الدكتور الزريقي نقال

وعليه تعليقات بهوامشه، ولم يذكر عدد لوحاته، ولكن شبكة املعلومات الدولية كشفت  ،مغربي واضح

 
ُ
  فيها أن كرعنه، فقد ذ

ُ
ِ الكتاب قد أ
ّ
 066م، وأنه يتكون من مجلدين، ويتكون من 1032 ه/1340ف سنة ل

 صفحة، و بع بتونس باملطبعة الفنية في التاريخ املذكور.

وكذلك كتاب التوضيح، وهو شرح  ،له القبول  فقد وضع هللا هذا معروف مشهور،  (43)ومختصر خليل

 ملختصر ابن الحاجب.

                                                           

 .423، ص28( ينظر: حبث الدكتور مجعة حممود الزريقي، ضمن جملة كلية الدعوة اإلسالمية، العدد 39)
 .425-423( املصدر السابق، ص40)
 ناحية بالروم، ويل القضاء يف ،املعروف خبطيب دمشق ،املعايل ( هو اإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين الشافعي أبو41)

 .(6/102)اإليضاح يف شرح تلخيص املفتاح، ينظر: األعالم و تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان،  :مث قضاء دمشق، من كتبه
لعربية واألدب، احلنفي، عامل بابن أيب بكر بن حممد بن علي بن السكاكي اخلوارزمي يعقوب يوسف  ( هو العالمة سراج الدين أبو42)

ينظر: اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية  .ه 626مولده ووفاته خبوارزم، له كتاب مفتاح العلوم، رسالة يف علم املناظرة، تويف سنة 
(2/225). 

ه ، وضعه 116وىف سنة للعالمة الشيخ خليل بن إسحاق املالكي املت ،اإلمام مالك بن أنس خمتصر خليل يف فقه إمام املدينة (43)
 وهو شرح ملختصر ابن احلاجب املسمى جبامع االمهات. ،لكتاب هتذيب املدونة للْباء دحي، وله كتاب التوضيح ااختصار 
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قد تضمن عدة مسائل أو نوازل وقعت، وتم تطبيق  -كما ذكر الدكتور الزريقي-فكتاب السيناوني املذكور 

 لغدامس ي، فمن خالل هذا التقديم يتبين أن للشيخ السيناوني ا(44)األحكام عليها وفق ما ورد في مختصر خليل

 باع  ويل في علم الفقه واألصول.

كتاب إنارة السالك على إيضاح األلفية املرصع بكافية ابن مالك، وقد أقيمت حول الكتاب دراسة أكاديمية  -5

موازنة بينه وبين شرح األشموني، نوقشت في جامعة الزاوية، وكانت بعنوان موازنة بين شرحي األشموني 

 (45)للباحث موس ى محمد زنين. ،والسيناوني أللفية ابن مالك

إذا فقد تنوعت م لفات السيناوني الغدامس ي بين الفقه واللغة واألصول والقراءات، وكانت من الكتب 

.
 
 النادرة جدا

 وفاتــه:

 توفي الشيخ حسن السيناوني بتونس 
 
بعد مسيرة حافلة بطلب العلم والتدريس ملدة تزيد عن األربعين عاما

م، ودفن يوم االثنين بمقبرة الزالج، 1034 /29 /29املوافق  ه،1353بيع األول سنة يوم األحد العاشر من ر 

 وأسكنه الجنة. ،حضر جنازته خلق كثير، رحمه هللا رحمة واسعة

  

                                                           

 .28، جملة الدعوة اإلسالمية، العدد 433( ينظر: البحث املقدم من الدكتور الزريقي للرتمجة، ص44)
 .431قي، صللدكتور الزري ،( ينظر: ترمجة السيناوين45)
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 الخاتمـة

من خالل هذه الورقات أرى أن فقهاء املالكية في املغرب اإلسالمي وعلمائهم كان لهم السبق في نشر العلوم 

ا في متناول الجميع، فقد برع فيه وهي من العلوم التي ليستا علوم اللغة، وعلوم القراءات، الشرعية، السيم

، فه الء غيَ من 
 
جميع من ذكرت من العلماء، من أمثال السيناوني، والرجراجي، واملارغني، رحمهم هللا جميعا

فيَ، وهذا البحث ال يعنى بتراجمهم فحسب؛ ألنهم مذكورون في كتب التراجم والفهار  واملجالت، وإنما 

والفضل بمشاركتهم في شتى العلوم، فقد أثروا املكتبات ودور العلم عنيت بذكرهم؛ ألنهم حازوا السبق 

.
 
 ونثرا

 
 بامل لفات الرئيسة، والتحريرات النفيسة، نظما
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 املصادر واملراجع

 .0220، 5األعالم، لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، ط .1

، قدون، دار الكتب العلمية، بيروت بشارة الزائرين الباحثين، لداود بن علي الكرامي، تحقيق: الحسان بو .0

 لبنان.

بغية املريد بجوهرة التوحيد، إلبراهيم بن سليمان املارغني التونس ي، تحقيق: محمد موهوب حسين، دار  .3

 الهدى، الجزائر.

 تراجم امل لفين التونسيين، ملحمد محفوظ، دار الغرب اإلسالمي. .4

ق: مصطفى العلوي وآخرين، وزارة األوقاف والش ون التمهيد ملا في املو أ من املعاني واألسانيد، تحقي .5

 ه.1319، 1اإلسالمية، املغرب، ط

حسين بن الحاج عمر السيناوني الغدامس ي وكتابه الكواكب الدرية في إعراب الشا بية، للدكتور جمعة  .6

 م،  رابلس، ليبيا.0214، 01محمود الزريقي، ضمن مجلة كلية الدعوة اإلسالمية، العدد 

 ، ملحمد املختار السوس ي، تطوان املغرب.خالل جزولة .9

الدر الثمين واملورد املعين شرح املرشد املعين، ملحمد ميارة املالكي، تحقيق: عبد هللا املنشاوي، دار  .1
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 العدد أبحاث

 فحةالّص  الباحث عنوان البحث ت

 4 صالح حسني األخرضد. ةـالوقفات اهلبطيّ تأّمالت نحوّية يف وقفتني من  1

2 
يف إنجيل  بنبّي اإلسالم حمّمد  بشارة املسيح 

 بارنابا
 83 عبد احلميد إبراهيم سلطاند.

ح 8  83 د.أمحد حمّمد النّجار ر حقيقته وحكمه السِّ

 112 د.خمتار بشري العامل الّظفر واستيفاء احلّق بالّذات يف املذهب املالكّي  4

5 

 يف املبتدعة عن الّرواية يف البخارّي  اإلمام منهج

 عن روايته النّقدّي  اإلنصاف منهج صحيحه

 أنموذجا   اخلوارج

 188 أ.سامل البشري شعبان

6 
تراجم لبعض علامء القراءات من املدرسة املالكّية 

 باملغرب اإلسالمّي 
 158 أ.الوليد سامل خالد

8 

توضيح األحكام عىل ))احلبس( من  فصلحتقيق 

قاسم بن بلحتفة احلّكام( للّشيخ عثامن بن املّكّي 

 الّتوزرّي الّزبيدّي 

 188 د نوجييمّ حم.آمنة بن د


