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وبعد المرسلين...  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هللا  الحمد 

قيادة تحــت  ُعمــان  في  الحديثــة  المباركــة  النهضــة  منــذ  تســارعت  فقــد 
كنوز  نشــر  في  الجهود  ـ  ورعــاه  اهللا  حفظــه  ـ   
جاللته  توجيهات  وتتوالى  بها،  يتصل  وما  ُعمان  في  الحضاري  اإلســالمي  التراث 

الفكري. الموروث  هذا  لتوثيق  حضارية،  كهوية  الفكري  بالشأن  باالهتمام 

الفائدة.  هامشــية  أو  عارضة  أعماالً  والتوثيقية  البيبليوغرافية  األعمال  تعد  فلم 
يعين  معرفي،  تراكم  إلى  وتشير  معلومات،  تقّدم  اإلثباتية،  وظيفتها  عن  فضالً  فهي 
الباحثين على المتابعة، ويفتح اآلفاق على الجديد والجّدي، ويؤشر إلى المستقبل 
العمل  أهمية  تأتي  هنا  ومن  إليه.  والتوجه  فيه  الســير  الدارسين  على  ينبغي  الذي 

كوسترس. مارتن  األستاذ  به  قام  الذي 

إن التوثيــق الذي قام به مارتن كوســترس أثبت عدة أمــور؛ األول: غزارة 
أن  والثاني:  اإلباضية.  بشــأن  األوروبيون  المســتعربون  بها  قام  التي  األبحاث 
اإلباضية  النصوص  علــى  التعرف  في  العلمية  األعمال  خــالل  من  تقدمًا  هناك 
علم  اتجاهات  وفي  المذهب،  بدايــات  عن  الكتابة  وفي  التاريخية،  الكتابة  في 
نتيجة  أنه  والثالث:  الحديثة.  األزمنة  مشــارف  وحتى  التاريخ  في  لديهم  العقائد 
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تاريخ  بكتابة  القيام  الممكن  من  صار  التاريخ،  واستكشــاف  النصوص،  نشــر 
لإلباضية. وشامل  وقائعي  وآخر  عقدي 

علمية  نشرة  أمرين:  إلى  نفتقر  نزال  وما  أننا  إلى  أشــير  أن  أوّد  الشأن  هذا  وفي 
أن  وأعتقد  اإلباضــي.  الفقهي  للتاريخ  علمية  وكتابة  الســير،  كتب  في  للرســائل 
أن  َبْيَد  عقائد؛  وتتضمن  فقهًا  وتتضمن  تاريخًا  تتضمن  فالســير  متصالن.  األمرين 
في  الســير  تنتهي  أن  وما  قليلة.  حولها  الدراســات  تزال  ما  فيها  الفقهية  الجوانب 
وهذه  والمغرب؛  المشرق  في  الفقهية  الموسوعات  تظهر  حتى  التاريخي،  االمتداد 
التجدد  سبب  هو  الذي  الفقهي  لالجتهاد  تتعرض  مفصلة  دراســة  إلى  تحتاج  كلها 

واالستمرار.

لقــد قام كوســترس بعمــل مفيــد وبــارز. دّون المعلومات عــن النصوص 
والذي  منها،  المستشــرقون  نشره  وما  والمغرب،  بالمشــرق  المنشــورة  اإلباضية 
كتبها  التي  والدراسات  البحوث  وّثق  كما  واإلســالمي.  العربي  العالمين  في  ُنشر 
لم  إنه  ثم  الحّية.  العالمية  باللغات  النواحي  شــتى  من  اإلباضية  عن  المستشرقون 
والمغرب.  المشرق  إباضية  عن  وغيرها  العربية  والنشــرات  العلمية  البحوث  يَْنَس 
جاد  عمل  والمهتمين  الباحثين  أيدي  متناول  في  يكون  نشره  أو  العمل  هذا  فبطبع 
كوسترس  عمل  فائدة  تقتصر  وال  الموضوعية،  ومن  الشمول  من  معتبر  بقدر  يتسم 
أســماء  الشــاملة  البيبليوغرافيا  هذه  خالل  من  نعرف  بل  أهميته.  رغم  ذلك  على 
البحث  تقّدم  في  أســهموا  الذين  والمســلمين،  والعرب  الغربيين  من  الدارســين 
بقاع  شــّتى  في  األجداد  تركه  الذي  الحضاري  األثر  وعن  المذهــب،  عن  العلمي 
إلى شبه القارة الهندية. األرض؛ وخاصة في ُعمان وشمال إفريقيا وشرقها وصوالً 
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ال شــّك أّن هذا الكتاب بعنوان: «بيبليوغرافيا اإلباضية» فيه هفوات ونواقص، 
محصورين،  كانا  2004م  عام  وفي  الســبعينيات،  مطلع  في  لي  أتيح  الذي  فالوقت 
وليبيا  وتونس  الجزائر  فــي  المتوّفرة  المعلومات  كافة  لتدوين  كافييــن  يكونا  ولم 
ومصر وســلطنة ُعمان، ولم أتمكن من دراسة عّدة مصادر ثانوية هامة. كما أدرُك 
أخطاء،  دون  إنجازها  ُيمكــن  ال  كهذه  البيبليوغرافيا  جمع  عمليــة  أّن  اإلدراك  كّل 
وما  اإلباضي  الفكر  في  الموجودة  العناويــن  أغلب  تتضّمن  بأنها  واثٌق  أنني  رغم 
مفيدة  أداة  العمــل  هذا  يشــّكل  أن  وآمـل  اإلباضية،  الموضوعــات  حول  يحــوم 

خبرة. الباحثين  ألكثر  مناسبة  ومرجعية  اإلباضي،  المذهب  عن  المبتدئ  للباحث 

وهذه البيبليوغرافيا تتألف من ثالثة أجـزاء، يضّم الجزء األّول: إباضية المغرب 
فإّنه  الثالث  الجزء  أّما  المشرق،  إباضية  الثاني:  الجزء  يضّم  بينما  مصـر)،  فيه  (بما 
نان  يتضم والثاني)  (األول  الجزأين   أن بالذكـر  والجدير  الثانوية.  المطبوعات  يضّم 
األعمال  هذه  ومعظم  مطبوعة،  ومخطوطات  وأعماالً  اإلباضيين،  المؤلفين  أعمال 

اإلباضي. التراث  إلى  منتمية  اعتبارها  يمكن 

(1) هــذه المقدمة ونص الكتاب أُدخلت عليهما تعديــالت وتقويمات كثيرة حتى نقيم النص 
(المراجع). اآلن.  عليه  هو  ما  على 
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التأليف: هذا  في  منهجي 
على  دقيقًا  أبجديًا  ترتيبًا  والثاني)  (األول  الجزأين  في  المعروضة  المواد  رتبت 
الشهرة  حسب  األسماء  هذه  رتبُت  كما  المؤلفين،  أسماء  وفق  الالتينية(1)،  الحروف 
األخيـر  باالسم  أو  والحارثي)،  والبهالني  الوارجالني  النســبة (مثل:  أو  العائلة  أو 

أطفيش). (مثل: 

جزئها  على  رتبتها  فهــذه  فالن»؛  بن  بصيغة: «فالن  جاءت  التي  األســماء  وأّما 
األّول (مثل: أحمد بن محمد)، أو باسم أبيه إن اشتهر به (مثل: ابن ماجد، أحمد).

إلى  كّلها  تــؤول  مختلفة  وتســميات  مختلفة  بترتيبات  األســماء  ذكر  ويمكن 
البهالني،  الرواحي،  مســلم  أبو  البهالني،  مســلم  أبو  مسلم،  أبو  فمثالً:  النســبة؛ 
الرواحي، أبو مســلم ناصر بن ســالم...، كّل هذه التســميات لشــخصية واحدة 
تحيلك إلى: «الرواحي، أبو مســلم ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محمد 

البهالني».  محمد  بن  عبداهللا  بن 

مع  القائمة  في  أسماءهم  أدرج  فإّنني  النســب،  بنفس  مؤلفين  عدة  وجود  وفي 
إلى  اإلشارة  فيها  لتجد  القائمة؛  تلك  على  االّطالع  من   بد فال  النســب.  ذكر  بداية 
القائمة  على  مدرج  مؤلف  كّل  اسم  أيضًا  تجد  كما  المؤلف.  اسم  بعد  أخرى  مادة 
تلك  على  المقصود  المؤلــف  اســم  إيجاد  ويمكن  األخيـر.  االســم  بعد  وبكنيته 

كنيتـه.  تعرف  ال  كنَت  وإن  القائمة، 

(1) للعلم فإّن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف على الحروف الالتينية كان قبل ترجمة البيبليوغرافيا 
إلــى العربية، فلما تُرجمت أعيد ترتيبها ألفبائيًا على الحروف العربية، وال  شــك في اختالف 
لوقوع  والكلمات  واألماكن  المصادر  من  كثير  بتصويب  قمنا  ولقد  الترتيبين.  هذين  بين  الواقع 
إلبقاء  ترك بعضها  مع  والفقرات  الجمل  من  كثيــر  صياغة  أعدنا  كما  ترجمتها،  عند  التصحيف 
أسهم  من  أنســى  التنويه بكل  ال  كما  الكتاب،  هذا  في  واضحة  والمترجمين  المؤلف  بصمات 

(المراجع). واالمتنان.  الشكر  جزيل  فلهم  وتوجيها،  ومالحظة  مراجعة  العمل  هذا  إخراج  في 
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اسم  أو  اسمـه  عقب  مؤّلف  أي  بها  قام  التي  واألعمال  المؤلفات  جميع  وأذكر 
األعمال  وترّتب  العنوان،  في  الموجود  نعتـه  أو  اســمه  وفق  أبجديًا،  مرتبة  عائلته 
إن  الطباعة  سنة  حسب  صفته  أو  الكتاب  اســم  أول  على  بعنوان: «نفســه»  أبجديًا 
المعلومات  أذكر  عنوان  كّل  وبعد  الطباعة.  سنة  َمجهولة  العناوين  أذكر  ثم  ُعرفت، 
العنوان  بعد  األول  فالمرجع  الثانويــة.  المراجع  أذكر  ثم  العمل،  بذلــك  المرتبطة 

العنوان.  هذا  منه  نت  دو الذي  الثانوي  المصدر  إلى  يشير 
عناوين  تحت  أو  «مجهول»  اسم:  تحت  فرتبتها  المؤلف  مجهولة  األعمال  وأما 
في  الموجود  تعريفه  أو  المؤلف  الســم  األبجدي  الترتيب  حســب  األعمال  تلك 

العنوان.
فيه.  المعروضة  والمواد  «كتاب»  كلمة  الترتيب  في  أراعِ  لم  أنني  كما 

القصد  فكان  البيبليـوغرافيــا  لهذه  الثانويــة  بالمراجع  الخـاص  الجـــزء  وأما 
مباشــرة  عالقة  لها  التي  تلك  أو  فقط،  إليها  المشــار  العناوين  ضّم  هو  بداية  منه 
العناويـن  دمج  قّررُت  األخير  في  لكنني  َلين،  األو الجزأين  في  المدرجة  بالعناوين 
التي ال تربطها عالقة مباشرة بالمؤلفات والموضوعات اإلباضية في الغالب، مثل 
والحياة  الحديث،  ُعمــان  وتاريخ  وميزاب  نفوســـة  وجبل  جربة  عن  ومواد  كتب 
قدر  مزدوجة  مراجعـات  إلــى  أضطّر  جعلني  ا  ِمم وغيرها،  زنجبــار...  في  الثقافية 
إطار  في  ما  موضوع  حول  العناوين  من  كبير  عدد  جمع  لي  يتسنى  حّتى  اإلمكـان 

غيره. دون  البيبليوغرافيا  من  الجزء  هذا 
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كتب  من  جمعها   تَم قد  البيبليوغرافيا  هذه  في  الواردة  المادة  هذه  أّن  شــّك  ال 
البحثية  رحالتي  على  عالوة  باإلباضية،  متعلقة  موضوعات  تتناول  شتى  ومقاالت 
الســبعينيات  مطلع  ففي  خاللها.  من  كثيرة  بيانــات  فيها  جمعُت  التي  المختلفــة 
وتونس  ميزاب،  ووادي  العاصمـــة  الجزائر  إلى  بحثية  برحلة  القيــام  من  نُت  تَمك
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وجربــة، وطرابلس، حيــث لقيُت كّل الحفــاوة والترحيب ممــن التقيت به من 
معهد  إلى  موصــول  والشــكر  اإلمكان.  بقدر  وســاعدوني  وغيرهم،  اإلباضييــن 
كما  عملي.  به  أتممُت  بمنحة  إمدادي  في  الفضل  له  الذي  ليدن  بمدينة  أوســتس 
ولكن  فردًا،  فــردًا  أذكرهم  أن  المســتحيل  ومن  جميعًا،  لهم  امتناني  عــن  أعرب 
من الواجب أن أخّص بالذكر على األقّل الشــيخ أبا اليقظان إبراهيم بن عيســى 
(ت:  1973م) في القرارة بميزاب، وكذلك الساســي بــن يحياتن من جربة، الذي 
مناطق  كل  في  رافقني  حيث  بالقرارة،  الحياة  بمعهد  التدريس  في  له  مساعدًا  كان 
ميزاب تقريبًا، كما أخّص بالشكر األستاذ محمد ناصر بربوشة بالجزائر العاصمة، 
وأصبحا  للدكتوراه  رســالتيهما  نهاية  في  كانا  اللذين  بجربــة  الجعبيري  وفرحات 

الكبير.  باالحترام  ُيحضون  الذين  الُكتاب  ومن  معروفين،  اآلن 

كما أخّص بالشــكر في جربة بمنطقة غيزن الشيخ سالم بن يعقوب (المتوّفى 
ينايــر 1991م)، والذي التقيُت به قبل عام من وفاته بواســطة فرحات الجعبيري، 

وتكريم.  محّبة  بكّل  مكتبته  لي  فتح  والذي 

الباروني  ســليمان  بنت  زعيمة  طرابلــس  مدينة  فــي  أيضًا  بالشــكر  وأخّص 
عن  َبحثًا  أجري  كنُت  فقد  حفاوة،   بكل بِي  بــت  رح والتي  1976م)  عام  (المتوفاة 
أخرى  ة  مر بها  لاللتقاء  الفرصــة  لي  ســنحت  كما  الوقت.  ذلك  في  والدها  حياة 
الفاضلة  إلى  وقّدمني  طرابلس  فــي  به  التقيُت  من  وأّول  1975م.  عام  نوڤمبر  في 
ة  زعيمـة، وبقّية أفراد أســرة الباروني هو عيســى بن يحيى الباروني، ُمحّقق عد

اإلباضي.  التراث  في  أعمال 

1972م،  يوليو  إلى  مايو  من  ونصفًا،  شــهرين  استغرقت  التي  الرحلة  هذه  وبعد 
انتقلُت إلى القاهرة في ســپتمبر من نفس العام، حيــث التقيُت هناك بِمحمد بن 
في  عاشوا  الذين  اآلخرين  جربة  إباضية  من  وعدد  أطفيش،  إبراهيم  إســحاق  أبي 

ألجيال. القاهرة 
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ولسوء الطالع أجبرتني الظروف أن أترك عملي كمساعد في قسم اللغة العربية 
بجامعة ليدن ســنة 1974م، حيث توقفْت بحوثي فــي المذهب اإلباضي (عملًيا) 
اللغة  قسم  من  مبكرًا  تقاعدُت  عندما  2003م،  سنة  حتى  ذلك  على  الوضع  واستمر 
بالمذهب  اهتمامي  رجع  ثم  بهولندا،  ماستريخ  في  زويد  هوج  مدرسة  من  العربية 
للدكتور  ممتّن  فإنني  المرحلــة  هذه  وفي  التوّقف،  هذا  بعد  أخــرى  مّرة  اإلباضي 
صالح ابن دريســو من منطقة ميزاب، والذي يعيش في مرسيليا فقد وفر لي عّدة 

ميزاب.  في  الهامة  المخطوطات  مكتبات  من  علمية  مواد 

بوزارة  الســالمي  الرحٰمن  عبد  للدكتور  الجزيــل  بالشــكر  أتقّدم  الختام:  وفي 
إتمام  من  تَمكيني  في  لي  مساعدته  على  ـ  ُعمان  سلطنة  الدينية  والشؤون  األوقاف 
والذي  2004م،  أبريــل  منتصف  إلى  فبرايــر  من  الفترة  خالل  مســقط  في  العمل 
مسقط،  في  وإقامتي  وجودي  أثناء  ة  ُمهم مواد  ة  عد إلى  الوصول  في  أيضًا  ساعدني 
البوسعيدي  سعود  بن  أحمد  بن  محمد  السيد  مكتبة  في  رئيسة  بصورة  عملُت  فقد 

السيب. بوالية 

التي  الُعمانية  الدينية  والشــؤون  األوقاف  وزارة  إلى  خاص  بشــكر  م  أتقد كما 
بن  عبداهللا  الشــيخ  الوزير  معالي  وخاصة  البيبليوغرافيا،  هذه  طباعة  بها  اســتطعنا 

المشروع. هذا  وطباعة  إلنهاء  المحّفز  اهتمامه  على  السالمي  عبداهللا  بن  محمد 

تشــاهد  لم  والتي  أنيمي،  لزوجتي  العمل  هذا  إهداء  أوّد  ـ  أيضًا  ـ  الختام  وفي 
على  وأشــكرها  المبكر،  تقاعدي  بعد  حتــى  الحاســوب  أمام  الجلوس  إّال  مّني 

البيبليوغرافيا. لهذه  النهائية  الصيغة  وضع  على  التركيز  مّكنني  الذي  صبرها 

كاسترس أتش  أم 
هولندا ـ  ماستريخ 
2006 م أبريل  في: 



(1)RƒeôdG

الســنة التي تُذكر بعد اســم المؤلف (أو المشــرف على التأليف) تدل على ســنة 
 (A) ف، وضعت لإلصدار األول حرففه، فإذا تعددت إصدارات ذلك المؤلصدور مؤل
المغرب،  إباضية  أعالم  معجم   :II  ،A 2000 والـ  مثــل: «باباعمي   ،(B) الثاني  ولإلصدار 

.«B 1987 (Wilkinson) ويلكينسون» الثاني».  الجزء  2000م،  سنة  المطبوع 
المغرب. إباضية  بيبليوغرافيا  في:  وهو  األول  الجزء  إَلى  إحالة  المغرب:   (SI)

المشرق. إباضية  بيبليوغرافيا  في:  الثاني  الجزء  إَلى  إحالة  المشرق:   (SII)

المنهج  في  وتعارفها  لوضوحها  استعملها  التي  والرموز  للمصطلحات  شرحًا  المؤلف  يذكر  لم   (1)
تلك  بعض  اســتحضار  فحاولنا  الشــرقيين،  الباحثين  من  كثير  عن  غائب  ذلك  ولكن  الغربي، 

(المراجع). الصفحة.  هذه  في  وشرحها  المترجمة  وغير  المترجمة  الرموز 

سابق O.Cمصدر 

المسيح ميالد  بعد  A.Dالتاريخ 

المسيح I.Dبعد 

تعريفه Q.Vسيأتي 

Sicهكذا

المسيح ميالد  B.Cقبل 

هجرية A.Hسنة 

بعد ما  إلى  C.Fمنقول 

المتحف في  التسجيل  O.Rرقم 



CG

∞`dC’G ±ôM





قسم المغرب ـ الجزء األول
CG

13

أبو باديس. الَيُكْشني،  الَيُكْشني:  باديس  (أبخت) بن  أبحت 
األبدالني:

عيسى. يحيى بن  أبو زكرياء 

عيسى. زكرياء بن  أبو يحيى 
داود. د بن  محم

األبدالني. مناسك  من  فوائد  األبدالني: 
ســطرًا،   23 16×14ســم،  ورقات،   6 مخطوط،   :593 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
الرســائل  من  قائمة   45 الصفحة  على  44 صفحة  المجموعة  نهاية  في  كامل. 
ســليمان بن  الحاج  إلى  اطفيش،  د  محم الحاج  إبراهيم بن  الكاتب،  لوالد 
مجهول:  المجموعة:  في  يتبع  ادريســو).  ابن  صالح  (بن  سليمان  د بن  محم

الحّج). إلى  السفر  ل  أو من  األدعية  من  يقال  (ما 
التالية. المواد  انظر: 

الفصول. في  كتاب  عيسى:  يحيى بن  أبو زكرياء  األبدالني، 
الهجري / الخامس  التاســع  القرن  (قبــل   :462  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ادي:  عشــر الميالدي) من أَْبدِالن في جبل نفوسة. باباعمي يحيل على البر
 (Motylinski) وموتيلنســكي  المناســك،  كتاب  ُذكر  حيث   ،221 الجواهر، 

صحيحة. ليست  وهي   ،19 1885أ، 

المناسك. كتاب  نفسه: 
.221 الجواهر،  ادي:  البر

في  التقوى  موضــوع  في   :79 رقــم   29 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي
فصول. عشرة 

.77 اللمعة،  السالمي: 
المناسك. كتاب  عيسى:  زكرياء بن  أبو يحيى  األبدالني،  انظر: 
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المناسك. كتاب  عيسى:  زكرياء بن  أبو يحيى  األبدالني، 
في  أبدالن  من  عشر)  الثامن / الرابع  (القرن   :161  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.(561 سير،  اخي:  الشم) نفوسة  جبل 
المناسك. كتاب  عيسى:  يحيى بن  أبو زكرياء  األبدالني،  انظر: 

داود: د بن  محم األبدالني، 
األبدالني. داود  د بن  محم مسائل  على  جواب  مجهول:  انظر: 

د بن  محم رسالة  جواب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 
األبدالني. النفوسي  داود 

القرآن). (في  ألبدالن  رسالة  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :109 رقم   22  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1217 / 1802 ـ 3.  النســخ:  تاريخ  22×16,5ســم،  43 صفحة،  البارونية، 
أحمد  قبل  من  (ُجمعت  النكاح  أحاديث  في  اإليضاح  جانب:  إلى  مجموعة، 
شــهاب الدين بن حجر الهيثمــي) (32 صفحة)؛ الجناونــي: كتاب الصوم 
على  ستة  أبي  حاشــية  من  ُكراس  بكر:  أحمد بن  أبو العباس  (39 صفحة)؛ 
الرّد  مجهول:  1214 / 1799 ـ 1800)؛  نسخت  (26 صفحة،  العباد  أفعال  تبيين 

(16ص). مصعب  بني  إلى  المنسوب  والبهتان  اإلفك  على 
أفعال  تبيين  كتاب  على  حاشــية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 

العباد.
أبو إسحاق. اطفيش،  اطفيش:  إبراهيم 

المصعبي. المصعبي:  إبراهيم 
الرستمّيين. األئمة  تاريخ  المالكي:  الصغير  ابن  (تحقيق)  بحاز:  إبراهيم 

إبراهيم: أبي  إبراهيم بن 
107 ـ 108: كان معاصــرا ألبــي الربيــع  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي
ســليمان بن يخلــف المزاتــي (ت: 471 / 9 ـ 1078) وعــاش مــدة أطول 
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الثاني  النصف  فــي  عاش  الذي  يوســف،  أبي  داود بن  ســليمان  أبي  من 
كأبي  الشــخص  نفس  يبدو  ما  على  عشــر.  الخامس / الحادي  القــرن  من 
الدجمي  المزاتي  مالــك  يخلف بن  إبراهيم بــن  أبي  إبراهيم بن  إســحاق 
التغرميني (ُســمي أيضًا: إبراهيم بن أبي إبراهيم مطكوداسن بن يخلف بن 
أو  الدجمي،  إبراهيم  أبــي  إبراهيم بن  التغرميني،  المزاتي  الدجمــي  مالك 
المذهب  مرجع  كتبوا  الذين  الثمانية  المؤّلفيــن  أحد  الدجمي)،  إبراهيم بن 
مجهول:  (انظر:  األشــياخ  ديوان  أو:  ابــة  العز بكتاب  المعــروف:  اإلباضي 
ديوان األشــياخ). عاش في أريغ (وادي ريغ) حيــث كان له منزل في تين 
ة  قص على  يشــكرونه  الســير  أصحاب  اإلباضية  علماء  بفضله  باماطــوس، 
ســجن الشــيخ اإلباضي أبي نوح ســعيد بن زنغيل، أحد أعمدة المذهب 
تميم  أبي  الفاطمي  قصر  عند  الفاطميين،  ضّد  ثار  وهبي  اإلباضية ـ الوهبية، 
األمير  هذا  يؤّســس  أن  قبل  ـ / 9 ـ 968م،  358ه بعــد  حدث  والذي  اْلُمعز، 
حّيًا  كان  أّنه  يبدو  إبراهيم  أبي  إبراهيم بن  972م.  سنة  مصر  في  لنفسه  دولة 

ـ / 70 ـ 1069م. 462ه حوالي 
ار. حف بابه  بكر بن  أبي  إبراهيم بن  القراري،  القراري:  بكر  أبي  إبراهيم بن 

العطفاوي. العطفاوي:  إبراهيم  بكر بن  أبي  إبراهيم بن 
بابه: أحمد بن  إبراهيم بن 

مايو  1404 / 1912 ـ 2  شعبان  (1330 ـ 1  10 ـ 11:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الحياة  معهد  في  لدراسته  إتمامه  بعد  بـ اْلُحّجاج.  ُعرف  غرداية.  من   .(1984

الوفاق  مدرسة  في  وأستاذًا  مشرفًا  بّيوض  إبراهيم  الشــيخ  عّينه  القرارة،  في 
في  القرآن  درس  حيث  ميزاب،  إلى  عاد   1956 / 1375 في  بسكرة.  في  الُحّرة 
ة كراريس عن نشاطه التدريسي  مدرسة اإلصالح. ترك تقارير مكتوبة في عد
إلبراهيم  دروس  ة  عد 1971 ـ 1980؛  جمعة،  خطبة   300 حوالي  بسكرة؛  في 

بّيوض.
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د. محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  بيحمان:  إبراهيم بن 
بكر. إبراهيم بن  أبو إسحاق  بكر:  إبراهيم بن 

سموجورزفســكي  الفرائــض،  كتــاب  الجيطالــي:  انظــر:  بكــر:  إبراهيــم بن 
.1928  (Smogorzewski)

الغرداوي. الغرداوي:  بكير  إبراهيم بن 
ار. حف بابه  بكر بن  أبي  إبراهيم بن  القراري،  ار:  حف بكير  إبراهيم بن 

بيحمان: إبراهيم بن 
د بن عبد اهللا بن عبد العزيز  انظر: اليسجني، إبراهيم بن بيحمان بن أبي محم

الثميني.
عبد الرحٰمن. تعني:  أمازيغية  بيحمان:   ،14  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

وارجالن. تاريخ  في  البان  ُغصن  نفسه: 
إبراهيــم 1988، 11: (ت: 1912) تاريخ اإلباضية في ورقلة وأريغ منذ أقدم 
رأى  ار  فخ نســخة.  يملك   (389)  1971 فخار  المؤّلف.  عصر  حتى  العصور 
وأخرى  القــرارة،  في  عيســى  إبراهيم بن  اليقظان  أبي  مكتبة  في  نســخة 
بها  النســخ  هذه  أحد  معقل؛  أبي  داود  عمر بــن  العزابي  مــع  ورقلة  في 

360 صفحة.

العنوان. نفس  باباحّمو،  صالح  إبراهيم بن  أعزام،  انظر: 
العنوان. نفس  أعزام،  صالح  بن  إبراهيم  الوارجالني،  انظر: 

.1983  (Lethielleux) لثيلو  انظر:  ورقلة،  في 
ورسائل. قصائد  مجموع  نفسه: 

مخطوط.  :89  ،1970 طالي 
ميزاب لوادي  رسمّية  وثائق  نفسه: 

120 صفحة. مخطوط،   :71 رقم   319  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
إبراهيم. عيسى بن  عمر بن  د بن  محم انظر: 

عيسى. عمر بن  انظر: 
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نفسه: صالح لعلي: مجموعة قصائد في معجزات الرســول وسيرته. ُعّرف بها من 
ــد بالناصر. غرداية: المطبعة  قبــل إبراهيم طالي، بتكليف الناصر بن محم

.1967 / 1387 العربية، 
د بن عبد اهللا بن عبد العزيز  انظر: اليسجني، إبراهيم بن بيحمان بن أبي محم

الُبردة. الثميني: 
بومباشي  انظر:  جربة،  على  طبعة  الجزيرة (جربة).  من  حواديث  ثابت:  إبراهيم بن 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci)
أبو سهل. ويجمان:  إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن 

عيسى. إبراهيم بن  الحاج  أوالد  نسبة  تقييد  دحمان:  سليمان بن  إبراهيم بن 
 5 مخطوط،  المكتبة):  فــي   109 (رقم   236 رقم   ،44 إروان، صفحــة  مكتبة 
صفر   28 المؤّلف،  هو  الناسخ:  مكتمل.  سطرًا،   25 21,5×13,5سم،  ورقات، 

.1894 / 1312

أعزام. أعزام:  باباحّمو  صالح  إبراهيم بن 
إبراهيم بن عيســى القراري، أبو اليقظان: سليمان باشا الباروني في أطوار حياته. 

مجلدان.  ،1956  /1376 بلكور)،  مايو،   8 نهج   ،8) العربية  المطبعة  الجزائر: 
ُعمان. في  بقائه  أثناء  ـ : سليمان  ل مفصل  تقرير  209 ـ 253:  األول،  المجلد 

المغرب. انظر: 
الحائرين. إرشاد  نفسه: 

ألبي  اليقظان  أبي  ديوان  انظر:  آخر.  القراري  عيسى  إبراهيم بن  أيضًا  وهناك 
تاريخه  يعود  له  مديح  هناك  حيث  143 ـ 144،  عيســى،  إبراهيم بن  اليقظان 

.1911 / 1329 القعدة  ذو   20 إلى 
الغرداوي. الغرداوي:  كاسي  إبراهيم بن 

الساسي. الساسي:  د  محم إبراهيم بن 
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أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  اليســجني،  الثميني:  بيحمــان  د بن  محم إبراهيم بن 
د. محم

د بن الحاج أبي القاســم  ــد: انظر: الغــرداوي، بابه بــن محم إبراهيــم بن محم
المصعبي. (الغرداوي) 

بالحاج. موسى بن  إبراهيم بن  محفوظ،  محفوظ:  بالحاج،  موسى بن  إبراهيم بن 
محفوظ. محفوظ:  موسى  إبراهيم بن 

بالحاج. موسى بن  إبراهيم بن  محفوظ،  انظر:  موسى:  إبراهيم بن 
الفقه]. [في  موسى:  إبراهيم بن 

24,5×17,5سم،  سطرًا،   26 ورقات،   8 مخطوط،   :617 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
في  ادريســو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناســخ:  مكتمــل. 
المجموعة اثنتا عشرة ورقة، إلى جانب أعمال ثالثة أخرى لنفس المؤّلف: 
الصالة  قصر  في  (رســالة  الفقه)؛  في  رّد  (رســالة  ال يجوز)؛  لمن  (جواب 

السفر). حالة 
المحكمة). في  الُمسّجلة  الوصايا  إال  ال يجوز  لمن  (جواب  نفسه: 

سطرًا،   25 24,5×17,5سم،  ورقتان،  مخطوط،   :618 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
في  ادريســو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناســخ:  مكتمل. 
المجموعة اثنتا عشــرة ورقــة، من 9 إلى 10. إلى جانــب أعمال ثالثة 
قصر  في  (رســالة  الفقه)؛  في  رّد  (رســالة  الفقه)؛  (في  للمؤّلف:  أخرى 

السفر). حالة 
جائز؟). أم  واجب  هو  هل  السفر  حالة  الصالة  قصر  في  (رسالة  نفسه: 

24,5×17,5سم،  سطرًا،   35 واحدة،  ورقة  مخطوط،   :620 رقم  الشيخ،  مكتبة 
أنهى  المؤّلف  ادريسو).  سليمان (بن  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
ورقة  عشرة  اثنتا  المجموعة  في   .1903 / 1321 يونيو  نهاية  في  الرســالة  هذه 
إلى جانــب ثالثة أعمال أخرى لنفس المؤّلف: (فــي الفقه)؛ (جواب لمن 

الفقه). في  رّد  (رسالة  ال يجوز)؛ 
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الفقه). في  رّد  (رسالة  نفسه: 
ســطرًا،   25 24,5×17,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،   :619 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
د بن سليمان (بن ادريسو). تاريخ انتهاء  مكتمل. الناسخ: ســليمان بن محم
المجموعة  في  الثالث   .1908 / 1326 ــة  الحج ذو  نهاية  الكتابة:  من  المؤّلف 
اثنتا عشــرة ورقة، من 10 إلى 11، إلى جانب ثالثة أعمال أخرى للمؤّلف: 

السفر). حالة  الصالة  قصر  في  (رسالة  ال يجوز)؛  لمن  (جواب  الفقه)؛  (في 
بنوح. إبراهيم بن  متياز،  متياز:  نوح  إبراهيم بن 

القرادي. القرادي:  أيوب،  الحاج  يحيى،  إبراهيم بن 
إبراهيم. عيسى بن  يـيدر بن  أبو إبراهيم بن  الهواري،  أبو طاهر:  ييدر،  إبراهيم بن 

الجادوي. أبو إسحاق:  الجادوي،  يعقوب  إبراهيم بن 
اطفيش. اطفيش:  يوسف  إبراهيم بن 
بولرواح. (ُمحقق)  بولرواح:  إبراهيم 

عيسى. إبراهيم بن  أبو اليقظان،  عيسى:  حمدي بن  إبراهيم 
الوارجالني. أعزام:  الوارجالني،  صالح  إبراهيم بن 

طالي. (ُمحقق)  طالي:  د  محم إبراهيم 
القصبي. ة:  ست أبي  ابن 

الميزابي. صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  ادريسو:  ابن 
يحيى. فلفول بن  د:  محم عبد اهللا  أبي  يحيى بن  فلفول بن  الخير،  ابن 

ديوان. العباس:  علّي بن  أبو الحسن  الرومي،  ابن 
د بن يوسف  2004، 206 ـ 207: من مراسالت لمحم (Sadgrove) سدجروفي
(ُســلطان  الزنجباري  البوســعيدي  د  محم حمود بن  الســلطان  مع  اطفيش 
البارونية  المطبعة  فــي  مطبوعًا  كان  ديوانه  أن  ممكنًا  يبــدو  1896 ـ 1902)، 

الباروني. يوسف  د بن  لمحم
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عن ابن الرومي، انظر: كارل بروكلمان I، 79 (طبعة 1943)؛ S I، 123 ـ 125. 
.(S. Boustany) 907 ـ 909   ،III اإلسالمية  الموسوعة 

الرستمّيين. األئمة  تاريخ  المالكي:  الصغير  ابن 
الموســوعة اإلسالمية III، 924 (ت. ليفيتســكي (Lewicki))؛ ليفيتسكي 
أكثر  وشــوارد  كأخبار  يعتبر  الصغير  ابن  عمل   :106 1961ب،   (Lewicki)
 (Motylinski) موتيلنســكي  من  واضح  وصف  وهو  سياســي،  تاريخ  منه 
استخدمه  المؤّلف  اإلباضية».  تيهرت  لمدينة  الخاصة  الحياة  كـ «دراســة 
الذين  اإلباضيين،  خصوصًا  تيهرت،  تاريخ  عن  المتحدثة  المراجع  كأحد 
يفصح  وقلما  أحــداث.  من  جرى  مــا  عن  أجدادهم  نظر  وجهــة  يروون 
لنا عن أســماء األشــخاص الذين ينقل عنهم األخبار، من ضمنهم يذكر 

بشير. أحمد بن  يدعى  شخصًا 
د وإبراهيم بحاز: (مطبوع) أخبار األئمة الرستمّيين البن الصغير.  ناصر، محم
21,5×14سم).  (159 صفحة،   ،1986 / 1409 اإلســالمي،  الغرب  دار  بيروت: 

البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء  انظر: 
أئّمة  في  األخبــار  بعض  ذكــر   :94 رقــم   307  ،1983  (Schwartz) شــفارتز
الرستمّيين، طبعة لموتيلنسكي (Motylinski) 1908أ. المؤّلف كتب فيما بعد 

290 / 902 ـ 3.

.1976  (Lewicki) ليفيتسكي  انظر: 
.8  ،1997  (Savage) سافاج  انظر: 

هناك. والمراجع   1985 بحاز  انظر:  الرستميين،  عن 
الصغير  ابن  تاريخ  كتاب   :176 رقم   27  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
48 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الرســتمّية.  الدولة  في  المالكي 
22×16سم، تاريخ النسخ: 1179 / 1965 ـ 6. في مجموعة، إلى جانب: كتاب 

النكاح وحواشــي عليه ألبي ستة (140 صفحة) (انظر: القصبي، أبو عبد اهللا 
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النكاح]). كتاب  على  [حاشية  ستة:  أبي  عمر بن  د بن  محم
ميزاب. في  مخطوط   :441  ،II  ،1964 دبوز 

وعرض.  دراسة  الصغير.  البن  الرستمّيين  األئمة  أخبار  علي:  حسن  ُحسين، 
.1984 للطباعة،  النمر  دار  القاهرة: 

8 ـ 10.  ،1978 خليفات 
كوبيــاك (Kubiak) 1959، 19 رقم 8: جزء صغيــر لكتاب إباضي، من غير 
وتاريخهم؛ جزء من كتاب ابن  اإلباضية  سيرة األئمة  عنوان وال مؤّلف، في 
دمبسكي  انظر:  1885أ).   (Motylinski) موتيلنســكي  أسفل،  (انظر:  الصغير. 

.31 رقم   72  ،1964  (Dembski)
1988م.  (Lewicki) ليفيتسكي 

ابن  عمل  من  جزء  على  يحتوي  30 ـ 35:  1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
.(1959  (Kubiak) كوبياك  أعلى،  (انظر:  الصغير 

في  طبعه  أعيد  وترجمة.  نّص  3 ـ 132:  1908أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 
دفاتر تونس (تونس)، جزء 26 رقم 91 ـ 92. (الفصل الثالث والرابع 1975)، 

315 ـ 368.

تعاريت: ابن 
تعاريت. علّي بن  سعيد بن  انظر: 

الصدغياني. (التعاريتي)  سعيد  يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي،  انظر: 
سعيد. التعاريتي،  انظر: 

جمع: ابن 
الشرق  من  الرابع / العاشــر)  (القرن  114 ـ 115:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ســافر إلى مصر، عاش في توزر وفي سجلماســة. من بيــن تالمذته كان: 
أبو الربيع ســليمان بن زرقون النفوسي؛ أبو يزيد مخلد بن كيداد، صاحب 

جمعي. ابن  أّنه  على  ذكر  أيضًا  كتبًا.  و / أو  ديوانًا  ألف  ربما  الحمار. 
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.1869  Cherbonneau انظر:  كيداد،  مخلد بن  يزيد  أبي  عن 
جميع. عمرو بن  أبو حفص  ُجَميع:  ابن 

بغزالي. اإلباضي:  البغزلي  إغني  د بن  أبو محم حزم  ابن 
حّمو. ابن  كتاب  حّمو:  ابن 

عند  طالب  الرابع / العاشــر)  القرن  (بعد   :122  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
أبــي نوح. ليس مــن المؤّكد إذا كان هــذا هو أبو نوح ســعيد بن زنغيل 
القرن  (نهاية  الزمريني  صالــح  أبو نوح  أو  الرابع / العاشــر)،  القرن  (بداية 

عشر). الخامس / الحادي 
زنغيل. سعيد بن  أبو نوح  انظر: 

الزمريني. يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح  المزاتي،  انظر: 
خلفون. يوسف بن  أبو يعقوب  المزاتي،  خلفون:  ابن 

رستم. عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  عبد الرحٰمن:  اب بن  عبد الوه رستم،  ابن 
(إباضي)؟. رّقوش.  ابن  كتاب  من  رّقوش:  ابن 

 28 مخطوط،  المكتبــة):  في   109 (رقم   419 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
د اليدري  ورقة، 23,2×16,5سم، 28 سطرًا، مكتمل. الناسخ: يوسف بن محم
من  246 صفحة،  من  مجموعة  في   .1765 / 1178 ة  الحج ذو   24 اليســجني، 
كتاب  سعيد:  أحمد بن  اخي، (أبو العباس)  الشــم جانب  إلى   ،199 إلى   195

اخي، أبو ساكن عامر: الديانات؛ (القصبي)،  قات؛ الشمالسير؛ مجهول: اْلُمعل
اخي)؛  للشم العقيدة  شرح  على  (حاشية  الجربي:  عمرو  د بن  محم أبو ســتة 
في  قصيدتان  مجهول:  غرداية؛  أهل  ســير  يحيى:  أبو القاسم بن  المصعبي، 

القرآن. علوم 
ورقات،   4 مخطوط،  رّقــوش.  ابن  كتاب   :181 رقم   ،53 افضــل،  آل  مكتبة 
الثاني  ُجمــادى   4 النســخ:  تاريخ  مكتمــل.  ســطرًا،   30 24,5×17,5ســم، 
في   015 رقم   .26 إلــى   23 من  ورقــة،   106 المجموعة  فــي   .1788 / 1202

جربة. وعن  نفزاوة  عن  معلومات  تحتوي  المكتبة. 
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 6 مخطوط،  المكتبــة):  في   38 269 (رقم  رقــم   ،21 إروان، صفحة  مكتبــة 
 297 من  مجموعة  في  عشر  الحادي  مكتمل.  سطرًا،   23 22×16سم،  ورقات، 

.132 إلى   127 من  ورقة، 
التاجر. انظر:  التاجر.  زكري)  (بن  سليمان  بكير بن  د بن  محم زكري:  ابن 

زلتاف. يغال بن  أبو خزر  الوسياني،  الوسياني:  زلتاف  ابن 
اللواتي: تمطنين  عمر بن  سالم بن  ابن 

ليفيتسكي  ليفيتســكي (Lewicki))؛  927 (ت.   ،III اإلســالمية  الموســوعة 
المغرب.  في  معروف  إباضي  مــؤرخ  ل  أو 106 ـ 107:  1961ب،   (Lewicki)
عاش خالل (240 / 855)، في توزر في الجنوب التونسي. ويعرف كذلك أّنه 
اإلباضيين  عن  التاريخي  للعمل  المؤّلف  فهو  260 / 4 ـ 873.  في  حيًا  ال زال 
طويلة  اقتباســات  منه  توجد  ولكن  يصلنا،  لم  والذي  الشــمالية  إفريقيا  في 
اخي. هذا العمل، الذي عنوانه غير معروف، الذي  في كتاب الســير للشــم
من  اإلفريقي،  بالشــمال  اإلباضيين  الشيوخ  من  ســماعاته  طريق  عن  جمع 
أمثــال معاصريه المؤّلف أبو صالح النفوســي (الــذي اجتمع به في توزر 
الزهاني.  وكيل  وســليمان بن  النفوسي  نصر  نفاث بن  240 / 5 ـ 854)،  في 
إلى  اإلســالم  دخول  عن  ث  يتحد نّص  اخي  الشــم في  ُقدم  الذي  االقتباس 
(أبو الخطاب  للمغرب  اإلباضييــن  األوائل  األئمة  تاريخ  مع  نفوســة،  جبل 
إخوانهم  مع  تيهرت  إباضّيي  عالقــة  مع  الملزوزي)،  حاتم  وأبو  المعافري 
اإلباضيين  من  عدد  مع  عبد الوهاب،  إمامة  خالل  الشــرق  في  المذهب  في 
العمل  هذا  كتابة  تاريخ  التونسي.  والغرب  والوســط  القيروان  من  المهمين 
ســنة  من  وجيزة  فترة  بعد  ُكتب  أّنه  كبير  احتمال  هناك  ولكن  معلــوم،  غير 

اخي. الشم قبل  من  ذكره   تَم تاريخي  حدث  آخر  هو  والذي  260 / 4 ـ 873، 

انظــر: الوارجالني، أبو زكريــاء يحيى بن أبي بكر: كتاب الســيرة وأخبار 
1961م. 1960أ،   (Lewicki) ليفيتسكي  األئمة، 

التالية. المواد  انظر: 
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من  عام  مئة  ســالم.  ابن  كتــاب   :(Werner) ورنــر   ،(Schwartz) شــفارتز  نفسه: 
من  التاسعة  المئة  الثالثة،  المئة  في  للمسلمين  المغربية  القصص  اإلباضية، 
اإلباضي،  سالم  ابن  تأليف  الدين.  وشرائع  اإلسالم  بدء  فيه  كتاب  الهجرة. 
 (Schwartz) شــفارتز   Hrsg. von Werner  .887 / 273 ســنة  بعــد  المتوّفى 
للمعهد  بعثة  (في  يكتب  شتاينر  فرانز  ويسبادن:  يعقوب،  سالم بن  والشيخ 
(168 صفحة،   ،1986 (بيــروت)،  األلمانية)،  المشــرق  ألراضي  الشــرقي 

24,5×17,5سم).
شفارتز Schwarz 1986: مخطوط في مكتبة البغطور، والغ (جربة)، اكتشفت 
جربة).  غيــزن،  في  عاش  (الــذي  يعقوب،  ســالم بن  قبل  من   1964 فــي 
النّص  64 صفحة؛   = ورقة   32 41 ـ 51؛  الصفحات  على  المخطوط  وصف 
135 ـ 141:  أعاله)،  المذكور  (العمل  النهاية  في  سطرًا.  21 ـ 23  17×12سم، 

رســالة أبي عيسى إبراهيم بن إسماعيل الخراســاني لإلخوان في المغرب 
(انظر:  823 / 4 ـ 871 / 2)  (إمــام  أفلح  وابنه  عبد الوهاب  األئمة  إمرة  تحت 
عيسى  أبي  رسالة  إســماعيل:  إبراهيم بن  أبو عيسى  الخراساني،  المشرق، 

الخراساني). إسماعيل  إبراهيم بن 
كتاب  اخي  الشم في  سالم  ابن  عن  نقلت  54 ـ 56:  أعاله)،  المذكور  (العمل 

النص. محتويات  7 ـ 9:  أعاله)  المذكور  (العمل  السير. 
انظر:  اللواتي،  تمتنيــن  عمرو) بن  (أو  عمــر  ســالم بن  ابن  المؤّلف،  عن 

ص36 ـ 41.
تعليق. مع  9 ـ 14،  أسطرًا   72 للصفحة  ترجمة  124 ـ 125:   ،V ،1991  Ess

.73 1934ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
القاهرة:  في  الشرقية  للدراسات  الدومينيكاني  المعهد  من  مزائج  مراجعات: 
ميديــو 21993، (رقم التسلســل 605606، الدكتور أديــب). مجلة الجمعية 

بريت). (مايكل   400/398 الصفحات   ،1988 (لندن)  الملكية،  اآلسيوية 
اآلتية. المادة  انظر: 
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الدين. وشرائع  اإلسالم  بدء  فيه  كتاب  نفسه: 
البغطور  مجموعــة  في  األصليــة  المخطوطــات  أحــد   :83  ،1970 النامــي 
الذي  وهو  جربة)،  (غيزن،  يعقوب  ســالم بن  من  اســتعرتها  جربة)؛  (والغ، 
مغربي قديم.  20,5×14,5سم خط  21 سطرًا،  63 صفحة،  الوصف:  اكتشــفها. 
إفريقيا  في  التاريخ  فــي  لدينا  معروف  إباضي  عمــل  أقدم  هو  الكتاب  هذا 
عبر  ســافر  المؤّلف  الثالث / التاســع.  القرن  حتى  الفترة  يغطي  الشــمالية، 
بعدد  خاللها  اجتمع  (تونــس)،  وتوزر  ة  مك بين  باإلباضية  اآلهلــة  المناطق 
خالل  ســرت  حاكم  كان  والده  عديدة.  أماكــن  في  اإلباضيين  العلمــاء  من 
الرئيسة  المراجع  أحد  يعتبر  الكتاب  هذا  رستم.  عبد الوهاب بن  اإلمام  إمامة 
اخي في كتاب الســير عن الفترة التي يغطيها، وأجزاء منه تَم اقتباسها  للشم
 ،187  ،164 161 ـ 2،  141 ـ 2،   ،137  ،135  ،133 (الصفحات  السير  كتاب  في 
واإليمان،  اإلســالم  حقيقة  عن  التعريف  وبعــد  المؤّلــف،  260 ـ 2).   ،188

النبي.  صحابة  من  مختــارة  قائمة  هناك  يعني  األوائل،  مذهبــه  أئمة  يحصي 
علماء  أســماء  على  تحتوي  إحداهما  الكتاب.  هذا  في  أخريان  قائمتان  هناك 
اإلباضية في الشــرق (في مكــة، المدينة، اليمن، ُعمــان، الكوفة، البصرة، 
القيروان  فــي  اإلباضيين  العلماء  أســماء  على  تحتــوي  األخرى  والشــام). 
ونواحيهــا. المؤّلف أيضًا يعطي معلومات مفيدة عــن (دولة الظهور)، التي 
حاتم  بأبي  أيضًا  ويهتم  وتونس.  ليبيا  في  عبد األعلى  أبو الخطاب  أسســها 
مهمتين  وثيقتين  الظهــور).  (دولة  الصمــود  أجل  من  ومقاومته  الملــزوزي 
تَــم النّص عليهمــا في هذا الكتاب. األولى: رســالة من اإلمام الرســتمي 
عيسى  أبي  من  رسالة  الثانية:  طرابلس.  ألهالي  عبد الرحٰمن  عبد الوهاب بن 
إباضيي  إلخوانهم  المشرق  في  واإلباضيين  الخراساني  إسماعيل  إبراهيم بن 
المغرب، بخصوص المنشق خلف بن السمح ضّد اإلمامة في تيهرت (انظر: 
عيسى  أبي  رسالة  إســماعيل:  إبراهيم بن  أبو عيسى  الخراســاني،  المشرق، 

علمي. حسب  وحيد  مخطوط  هذا  الخراساني).  إسماعيل  إبراهيم بن 
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العمل  المزاتي.  التــوزري  ســالم  لّواب بن   :350  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
طبع بصورة غير شــرعية تحت عنوان: اإلســالم وتاريخــه من وجهة نظر 

إباضية.
حوزة  في  المخطوط  من  رة  مصو نســخة  الدين.  شــرائع   :407  ،1985 بحاز 

القرارة. في  المرموري  ناصر 
كان   1985 / 1405 في  للكتاب.  الصحيح  العنوان  هو  هذا   :15  ،1990 شريفي 
مطبــوع بعنوان آخر من قبــل دار اقرأ في بيروت. العمــل كتب بعد فترة 

.886 / 273 سنة  من  وجيزة 
سالم. لّواب بن  اللواتي،  انظر: 

8 ـ 9.  ،1997  (Savage) سافاج  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

أبو معروف. هارون،  ماطوس بن  انظر:  ماطوس:  ابن 
شروسي. الشروسي:  ماطوس)  (بن  سليمان  أبو الربيع  ماطوس،  ابن 

التزويج. كتاب  محمود:  ابن 
.320  ،1926  (Gouvion) جوفيو 

يـيدر بن  إســماعيل بن  أبو إبراهيم  الهواري،  يـيــدر:  إســماعيل بن  إبراهيم  أبو 
إبراهيم. عيسى بن 

الغدامسي. الغدامسي:  إبراهيم  أبو 
الغرماني:  المزاتي  الدجمي  مالك  يخلف بن  أوتامر بن  مطكوداســن  إبراهيم  أبو 

مطكوداسن. أبو إبراهيم  المزاتي، 
اطفيش. اطفيش:  إبراهيم  إسحاق  أبو 

خليفة  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي،  انظر:  عبد اهللا:  الشيخ  إبراهيم بن  إسحاق  أبو 
1961م.  (Lewicki) ليفيتسكي  السؤاالت،  كتاب  المرغني: 

الطَفْيِشـية. الشمائل  في  الذهبية  السالسل  رسالة  بكر:  إبراهيم بن  إسحاق  أبو 
اطفيش: التحفة والتوأم، تونس 1344 / 1925 ـ 6، 114 ملحوظة 2: في حياة، 
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د بن يوسف اطفيش. عزم على طباعة هذه الرسالة.  أعمال ودراســات محم
بابه  بكر بن  أبي  د بن  محم) بابــه  بكير بن  د بن  لـ محم كامل  أخ  المؤّلف 

القراري).
ار. حف بابه  بكر بن  أبي  إبراهيم بن  القراري،  انظر: 

الجادوي. الجادوي:  يعقوب  إبراهيم بن  إسحاق  أبو 
الغدامسي. الغدامسي:  إسحاق  أبو 

المزاتي. المزاتي:  مالل  إبراهيم بن  البصير  إسماعيل  أبو 
أفلح: معبد بن  أفلح  أبو 

الرئيســية  المصادر  أحــد  حكاياتــه   :33 1961ب،   ،(Lewicki) ليفيتســكي 
لم  لكنه  الشخص،  هذا  عن  شيئًا  ال نعرف  تقريبًا  للوسياني.  السير  لـ كتاب 
بعض  أسماء  ذكر  مجهول:  حســب  كتابه.  الوســياني  كتب  عندما  حّيًا  يكن 
من  عبيان  أصيل  أفلح،  معبد بن  يدعى  أحدهم  (592 ـ 595)،  الوهبية  شيوخ 
شــخصية  اإلباضي  هذا  كان  أفلح،  معبد بن  أفلح  لـ أبي  مطابق  شــّك  غير 

األمازيغية. زناتة  قبيلة  من  استثنائية 
مغراوي. المغراوي:  نجم  صالح بن  البر  أبو 

الزواغي. الجربي:  الخيري  الزواغي  موسى  يعيش بن  البقاء  أبو 
المديوني. المديوني:  فتى  او بن  جن الحسن  أبو 

اليديسي. الجربي:  اليديسي  بـَيان  سالم بن  علّي بن  الحسن  أبو 
صالح: علّي بن  الحسن  أبو 

1906 ـ 6   / 1409 ُمحرم  (1324 ـ 25  293 ـ 294:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
رحلة  الميزابي  مع  ذهب  القرارة.  في  ولد  وأســتاذ.  شــاعر   (1988 سبتمبر 
حيث  تونس،  إلــى  عيســى  إبراهيم بن  أبي اليقظان  إشــراف  تحت  علمية 
درس في مدرسة السالم، المدرسة الخلدونية وجامع الزيتونة. حيث اشتغل 
ة مدن جزائرية. شارك في الثورة من أجل االستقالل، حيث  كمدرس في عد
السلطات  قبل  من  ابنيه  على  القبض   تَم حينها  الجزائر،  في  لالختفاء  اضطر 
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الفرنســية. قصائده تعكــس األحداث في حياته. من ضمــن أعماله يوجد: 
ديوان أبي الحســن علّي بن صالح (مطبوع)؛ ديوان المآســي وأين اآلسى 
طباعتها)؛  من  التمكــن  قبل  المؤّلف  ـي  توفـ) ثائر  شــاعر  ديوان  (مطبوع)؛ 

ة. مهم رسائل  مع  شخصية  مذكرات  القصائد،  من  كبيرة  مجموعة 
أبو البقاء. الزواغي،  الجربي:  الخيري  موسى  يعيش بن  الحياة  أبو 

الحيالتي. الحيالتي:  الربيع  أبو 
الباروني. الباروني:  سليمان  الربيع  أبو 

التالتي. التالتي:  سليمان  الربيع  أبو 
المداني: الجربي  سليمان  الربيع  أبو 

سليمان الجربي،  انظر: 
إيساغوجي. متن  على  شرح  داود:  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 

الجادوي. الجادوي:  القاسم  أبي  سليمان بن  الربيع  أبو 
السدويكشي. ة:  أبو ست أحمد  سليمان بن  الربيع  أبو 

ة  ست أبي  القاســم بن  أبي  أحمد بن  د بن  محم أحمد بن  ســليمان بن  الربيع  أبو 
السدويكشي. السدويكشي:  القصبي 

داود: سليمان بن  أبو الربيع 
كتابًا  َكَتَب  550 ـ 600 / 1155 ـ 1203)  (حوالي   :200  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.(40 بوارجالن،  الحضارة  معالم  (بوعصبانة:  ضاع  التاريخ،  في 
سليمان. أبو الربيع  بومعقل،  انظر: 

النفوسي. النفوسي:  زرقون  سليمان بن  الربيع  أبو 
الوسياني. الوسياني:  عبد السالم  سليمان بن  الربيع  أبو 

سليمان. الجربي،  البازيـمي:  المداني  عبد اهللا  سليمان بن  الربيع  أبو 
الدرجيني. الدرجيني:  النفطي  التيمجاري  يخلف  علّي بن  سليمان بن  الربيع  أبو 

الدرجيني. يخلف:  علّي بن  سليمان بن  الربيع  أبو 
شروسي. الشروسي:  ماطوس  سليمان بن  الربيع  أبو 
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اخي. الشم اخي:  الشم د  محم سليمان بن  الربيع  أبو 
الملوشائي. الملوشائي:  هارون  هارون بن  أبي  موسى  سليمان بن  الربيع  أبو 

هارون  موســى بن  هارون  أبي  ســليمان بن  هارون بن  ســليمان بن  الربيع  أبــو 
الباروني. الباروني: 

المزاتي. الزواغي:  المزاتي  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبو 

المزاتي. القابسي:  المزاتي  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبو 
المزاتي. القابسي:  النفطي  المزاتي  الوسالتي  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبو 

بومعقل. بومعقل:  سليمان  الربيع  أبو 
إيساغوجي. متن  على  شرح  داود:  أبو سليمان  التالتي،  انظر:  سليمان:  الربيع  أبو 

عبد العزيز. الثميني،  الضياء:  أبو 
الحقفي. الحقفي:  أحمد  العباس  أبو 

عبد اهللا  أبي  أحمد بــن  أبو العباس  النفوســي،  الفرســطائي:  أحمد  ــاس  العب أبو 
الفرسطائي. يوسف  بكر بن  أبي  بكر بن  د بن  محم

اخي. الشم اخي:  الشم عبد الواحد  سعيد بن  عثمان بن  أبي  أحمد بن  العباس  أبو 
التماسيني. التماسيني:  سعيد  أحمد بن  العباس  أبو 

الدرجيني. الدرجيني:  يخلف  علّي بن  سليمان بن  سعيد بن  أحمد بن  العباس  أبو 
سعيد. أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم سعيد:  أحمد بن  العباس  أبو 

الوغلي. الوغلي:  السائح  د  محم العباس بن  أبو 
النفوسي. النفوسي:  العزيز  أبو 

الباروني. أبو غالي:  الباروني،  زكرياء  يحيى  أبي  إبراهيم بن  العزيز بن  أبو 
الباروني. يحيى:  أبي  إبراهيم بن  العزيز بن  أبو 

1882 ـ 15  نوفمبر   18 1300 ـ 1379/  ُمحــرم   1) إبراهيــم:  عبــد اهللا بن  الُعال  أبو 
(1960 ديسمبر 

ال تزال  كلها  قصائــد،  ة  عد كتــب  264 ـ 265:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
مخطوطة.
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الُعال. أبي  بأخبار  المال  إخبار  عيسى:  الُعال،  أبو 
ناصر. عمر  ملكية  في  مخطوط،   :317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

ادي. البر الُدمري:  ادي  البر إبراهيم  أبو القاسم بن  الفضل  أبو 
اخي. الشم اخي:  الشم عمر  د بن  محم سليمان بن  الربيع  أبي  قاسم بن  الفضل  أبو 

الصدغياني. الصدغياني:  اليونسي  سعيد  قاسم بن  الفضل،  أبو 
الغرداوي،  والحاج:  حّمو  المصعبي،  القاسم  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  القاسم  أبو 
د بن الحاج أبي القاسم بن يحيى بن أبي القاسم المصعبي. أبو عبد اهللا محم

الباروني. الباروني:  القاسم  أبو 
سليمان. بلقاسم بن  اخي،  الشم اخي:  الشم سليمان  القاسم بن  أبو 

الباروني. الباروني:  صالح  عمرو بن  القاسم بن  أبو 
الغرداوي. المصعبي:  الغرداوي  د  محم القاسم بن  أبي  يحيى بن  القاسم بن  أبو 

غرداية. أهل  سير  يحيى:  القاسم بن  أبو 
لـ مخطوط،  نسخة  المكتبة):  في   9 251 (رقم  رقم   ،45 إروان، صفحة  مكتبة 

مكتمل. سطرًا،   32 27,5×20,5سم،  ورقات،   3
(ت: 1099/  المكتبــة):  في   141 (رقــم   267 رقم  88 ـ 89  يــدر،  آل  مكتبة 
مخطوط،  عليه).  اتفقوا  ــا  ِمم ونظامهم  غرداية  ابة  عز ســير  (في  1687 ـ 8). 

الحاج  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  ســطرًا،   25 24,5×17,5ســم،  ورقتان، 
حياة  أثناء  (في  تاريخ  دون  موسى،  عيسى بن  أحمد بن  يحيى بن  أحمد بن 
 35 المجموعة  في  واألخير  الثالث   .(1914 ت.  اطفيش،  يوســف  د بن  محم

الغرداوي. كاسي  صالح بن  قاسم بن  يد  بخط  نسخة  من  ورقة 
(الغرداوي)  د  محم القاسم بن  أبي  يحيى بن  أبو القاسم بن  الغرداوي،  انظر: 

المصعبي.
غرداية. أهل  سير  يحيى:  أبو القاسم بن  المصعبي،  انظر: 

.1986 سماوي  انظر:  ابة،  العز عن   .1967 بوطالب  انظر:  غرداية،  عن 
ب). أبو القاسم بن يحيى: (قصيدة في إغاثة بني مصعب لوارجالن عند هجوم ابن جال
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مخطوط،  عشر)  العاشر / الســادس  (القرن   :324 رقم   ،92 افضل،  آل  مكتبة 
الناســخ:  البداية.  في  أجــزاء  تنقصه  ســطرًا،   22 23,5×17ســم،  ورقتــان، 
رجب   13 يعقوب،  عمر بن  موســى بن  عمر بن  د بن  محم الطالب  عمر بن 
يَـْمِريَان.  جّنون بن  قصيدة  بعد  مجموعــة،  في  واألخير  الثاني   1924 / 1342

المكتبة. في   169 رقم 
مكتبــة آل يدر، 124 ـ 125 رقم 380 (رقم 123 فــي المكتبة): مخطوط، 3 
ورقة   94 مجموعة  في  عشر  ثالثة  مكتمل.  سطرًا،   23 23,5×15سم،  ورقات، 
رقم  أعاله)  المذكور  (العمل  في  أيضًا  بيتًا.   80 في  القصيدة   .80 إلى   78 من 

أخرى. نسخ  و382،   381 أرقام   .37

وارجالن. في  ب  جال بنو  يحيى:  أبو القاسم بن  المصعبي،  انظر: 
.1983  (Lethielleux) لثيّلو  انظر: 

الدين). ونسبة  الُعمانيين  مدح  في  (قصيدة  يحيى:  القاسم بن  أبو 
سطرًا،   14 24×17سم،  ورقات،   8 مخطوط،   :340 رقم   ،96 افضل،  آل  مكتبة 
مكتمل. الثالــث في مجموعة، من ورقة 10 إلى 17. رقم 168 في المكتبة. 
يعالج  الشعر  المصعبي.  د  محم موســى بن  لـ عمرو بن  تلميذًا  كان  الشاعر 
مواضيع مثــل: العقيدة، وفي مديح لـ أحمد بن ســعيد الُعماني، تحية من 
د بن يحيى الُعماني إلى الميزابيين،  أهل مصعب إلى ُعمان، وتأبين لـ محم

الدين. نسبة  وأخيرًا  الرستميين،  لـ األئمة  ومديح 
مكتبــة آل يدر، 129 ـ 130 رقم 396 (رقم 123 فــي المكتبة): مخطوط، 5 
ورقات، 23,5×15سم، 23 سطرًا، مكتمل. الثاني في المجموعة ل 94 ورقة، 

بيتًا.  198 على  تحتوي  القصيدة   .9 إلى   5 ورقة  من 
عن مراســالت بين إباضية المشــرق والمغرب، انظر: المشــرق، مجهول: 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
البغطوري. البغطوري:  الحسن  سدرات بن  القاسم  أبو 

الباروني. الباروني:  يحيى  سعيد  القاسم  أبو 
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أبو البقاء. الزواغي،  الخيري:  الزواغي  موسى  يعيش بن  النجاة  أبو 
سعيد. يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي،  انظر:  تعاريت:  يونس بن  النجاة  أبو 

القراري: عيسى  إبراهيم بن  اليقظان،  أبو 
اســمه   .1973 مارس   30 توفي   ،1888 نوفمبــر   5 القرارة  في  ولد   :1979 شــيخ 
يمكن  اطفيش.  يوسف  د بن  لـ محم تلميذ  عيسى.  بن  إبراهيم  حمدي  الحقيقي 
اعتباره أحد مؤسسي الصحافة العربية في الجزائر. مؤسس (في ترتيب تاريخي) 
الفرقان  األمــة،  النبراس،  البســتان،  النور،  المغــرب،  ميزاب،  ميــزاب،  وادي 
(انظر: أسفل). ناشــط في حركة اإلصالح، يدافع على تعليم اللغة العربية، كان 
ضّد عبادة األضرحة والخرافات، شــجب (حرم) التفرنس (التجنس بالجنســية 
الفرنســية) والتجنيد. ينظــر لعمله الصحفــي كعامل صحوة للحركــة الوطنية 

الجزائرية. تمت مضايقته كثيرًا من قبل اإلدارة االستعمارية.
عيسى  إبراهيم بن  الشــيخ  تعريف  بطاقة   :http://www.geocities.com/yakdan

تونس  إلى  ذهب   1912 فــي   .(2001 (ديســمبر  (3 صفحات)  أبي اليقظان، 
األولى  الجزائرية  البعثة  ترأس   1914 فــي  والخلدونية.  الزيتونة  في  ليدرس 
صديقًا  وكان  التونسي،  الدستور  حزب  في  عضوًا  كان   1920 في  تونس.  في 
ادريســو  ابن  (انظر:  العربية  المطبعة  فتح   1931 في  الثعالبي.  لـ عبد العزيز 
المســلمين  الُعلماء  جمعية  في  عضوًا  أصبح   1931 في  180 ـ 1).   ،I  ،2000

الجمعية. هذه  لرئاسة  انتخابه   تَم  1934 وفي  الجزائريين، 
أبو اليقظان. حمدي  عيسى،  إبراهيم بن   :30/27  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

توفي  اليقظــان،  أبي  والد  أبو اليقظــان،  حمــدي  يحيى،  عيســى بن   :335 نفسه: 
.1890 / 1307

الصحفي. ونشاطه  أبو اليقظان  201 ـ 213:   ،I  ،2000 ادريسو  ابن 
هناك. والمراجع   1979 الشيخ  انظر:  اليقظان،  أبي  في 

واإلرادة  المنبر  فــي  واإلقدام،  الفــاروق  الجزائرية  الصحــف  في  مقاالت  نفسه: 
(القاهرة). والمنهاج  (تونس)، 
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ُذكرت   (2004 (البراشــدي  الســيب  في  الضامري  مكتبة  مطبوعات  قائمة  في  نفسه: 
أخالق  اليقظان:  أبي  صحف  في  لمقاالته  طباعة  إعادة  غالبًا  التالية،  العناوين 
التشريع؛  حكمة  ــرين؛  المبش دســائس  من  العزائم؛  يحرك  األمل  الدجاجلة؛ 
اإلصالح؛ اإلسالم يحتضر والمسلمون يهزلون؛ اإلسالم بين شّقي المقراض؛ 
اللغة العربية غريبة في دارها؛ مستقبل جزيرة العرب؛ النفوس الرخوة؛ شعور 

الفجور. وباء  شلل؛  اُألمم  في  اُألمية  بالنفس؛  الثقة  ُهُه؛  ينب فماذا  نائم  األمة 
ســليمان  89 ـ 92:  اليقظان؛  أبي  دورية  في  ُعمان  81 ـ 89:   ،2003 بوحّجام 

أبي اليقظان. دوريات  في  الباروني 
.(1964 أغسطس  ل  1384/  األو (ربيع   1  ،I اإلسالمي،  الفكر  انظر:  نفسه: 

الحواشي. في  معًا  ُكتبوا  ار  حف بابه  بكر بن  أبي  إبراهيم بن  القراري،  انظر:  نفسه: 
إباض. عبد اهللا بن  نفسه: 

مخطوط.  :55 رقم   319  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
اطفيش). (إبراهيم  أبو إسحاق  نفسه: 

ورقات.  10 مخطوط،   :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
صالح. يحيى بن  أبو زكرياء  نفسه: 

ورقات.  6 مخطوط،   :10 رقم   316  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
(110 صفحات). مخطوط،  القرآن.  أمثال  بعض  على  أضواء  نفسه: 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
اإلباضية. ُعلماء  أفذاذ  كتاب  نفسه: 

..7 مركزة،..  دراسة  اإلباضية.  معمر: 
العصور. عبر  اإلباضية  ُعلماء  أفذاذ   :49  ،1992 فرصوص 

الحياة. هذه  في  باألعمال  أهدافي  نفسه: 
رجب  اكتملت  مخطــوط،   :13 رقــم  316 ـ 317   ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 

باباعمي. مع  نسخة  27 صفحة   ،1960 / 1379

دفتر. في  24 صفحة  215 ـ 216:   ،1965 الجندّي 
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باألعمال  الُعليا  أهدافي   :(2001 (ديســمبر   http://www.geocities.com/yakdan

مخطوط. الحياة.  هذه  في 
الفتح. سورة  من  الفتح  عناصر  نفسه: 

11 صفحة. مخطوط،   :48  ،1992 فرصوص 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 

القمر. سورة  من  أقمار  نفسه: 
10 صفحات مخطوط،   :48  ،1992 فرصوص 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
(20 صفحة). مخطوط،  النور).  (سورة  النور.  من  النور  أشّعة  نفسه: 

بناء  والســفور،  الحجاب  عن  طالب.  من  بطلب  كتب   :45  ،1992 فرصوص 
النور. سورة  على 

مخطوط.  :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
القرآن. في  والفناء  التكوين  أطوار  نفسه: 

مخطوط.  :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
(50 صفحة). مخطوط،  ابة.  العز رسالة  نفسه: 

.1968 مخطوط،   :51  ،1989 ناصر 
.1986 اسماوي  انظر: 

عرفتُه. كما  أحمد  الحاج  باباعمي  نفسه: 
ورقات.  6 مخطوط،   :27 رقم   317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

.48  ،1992 فرصوص 
(233 صفحة).  ،1931 الجزائرية،  المطابع  الجزائر:  حقيقة.  بـَيان  نفسه: 

التجند  ضّد  إبراهيم  عيسى بن  عمر بن  الحركي  االســم  تحت   :1979 شيخ 
الفرنسي. الجيش  في  اإللزامي 
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.Écho d’alger الجزائر  صدر  على  رّد  انظر: 
اإلجباري. التجنيد  عن  حقيقة  بـَيان  انظر: 

نفسه: بـَيان حقيقة التجنيد اإلجباري بميزاب وما ينتج عنه. الجزائر: المطبعة العربية.
عيســى  عمر بن  د  محم اســم  تحت  ُكتَب  64 صفحة   :216  ،1965 الجندّي 

1350 / 1931 ـ 2. في  الفرنسية  إلى  ترجمت  سياسية.  ألسباب 
حقيقة. بـَيان  أعلى:  انظر: 

ورقة.  241  ،I  ،2000 ادريسو  ابن  انظر: 
إبراهيم. عيسى بن  عمر بن  د  محم ذلك:  مع  انظر: 

.La question mozabite ميزاب  موضوع  إبراهيم:  عيسى بن  عمر بن  انظر: 
ميزاب. وادي  إباضية  عن  واضحة  بيانات  نفسه: 

.216  ،1965 الجندّي  مخطوط، 
البستان. نفسه: 

عدد 10.  ،1933 يوليو  1933 ـ  أبريل   :1979 وشيخ   ،216  ،1965 الجندّي 
يحيى  عيسى بن  مدير:  1933؛  الجزائر،   :0484 رقم   28  ،1969 بيوض  أحمد، 
 .(1983 / 1403 في  توفي  334؛   ،II  ،A2000 والـ باباعمي  انظر:  (عنه  تعموت 

باريس. الوطنية  المكتبة  وفي  الجزائر  في 
أعداد.  10 27. 4. 1993 ـ 1933.13.7،   :119  ،1992 فرصوص 

 ،1933 .7 .13 27. 4. 1933 ـ   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

أعداد.  10

النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 
ميزاب. وادي  األمة، 

 ،1966 / 1386 القرارة،  مطابع  المحقة.  الوهبية  اإلباضية  عن  الباطل  شبه  دفع  نفسه: 
بالستنسل. طبعت  31×21سم).  (8 صفحات، 

باباعمي والـ I ،A2000، 318 رقم 43: اكتمل 1386 / 1966. نسخة في مكتبة 
38 صفحة. باباعمي،  د  محم
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الجريدة  في  مقال  في  الهزائم  على  فعل  رّد  في  كتبت   :47  ،1992 فرصوص 
بعنوان من هم الخوارج؟ هذا المقال  رة، التي نشرت مقاالً  المصرية المصو
هللا. إال  ال حكم  بـ عبارة  ألهم  إنه  المحكمة:  أمام  قطب  سيد  قال  عندما  نشر 
 28 28×15ســم،  8 صفحات،  من  مقال  مخطــوط.   :782  ،1987 الجعبيــري 
اإلباضية  تتصل  [هل]  أسئلة:  ثالثة  عن  المؤّلف  أجوبة   .1966 / 1386 سطرًا، 
هم  وهل  التوحيد؟  أهل  دماء  وسفاكوا  قتلة  هم  هل  الخوارج؟  إلى  الوهبية 

األيام؟. تلك  في  رؤساؤهم  كان  ومن  تجاههم؟  عدوانيون 
.1977 مصطفى  حلمي،  انظر: 

للقرارة. الّسواح  دليل  نفسه: 
مخطوط.  :49  ،1992 فرصوص 

 ،156) 1350 / 2 ـ 1931،  العربيــة،  المطبعة  الجزائــر:  اليقظان.  أبــي  ديوان  نفسه: 
مطبوع. ل  األو المجلد  فقط  21×13,5سم).  4 صفحات، 

د  محم تحقيق:  األولــى).  للمرة  الثاني  (المجلــد  مجلدين  في  طبــع  إعادة 
 143  ،205)  ،1991 / 1411 الضامــري،  مكتبة  الســيب:  مطبعة  الثالث  ناصر. 

ص؛ 21,5×15سم).
.1989 التراث،  جمعية  قبل  من  غرداية / القرارة  في  مجلدين  في  األولى  الطبعة 

.(1972 (مايو  1931 ـ 2)  (طبعة   1128 بّريان،  مسجد 
.(1972 (مايو  1931 ـ 2)  (طبعة   157 ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

رشيق  لـ ابن  العمدة  كتاب  بعد  العربي  األدب  عن  مدخل  مع   :1979 شــيخ 
1931 ـ 2). (طبعة  القيرواني 

الباروني. سليمان  مع  العالقة  وعن  مشوق،  تاريخ  أيضًا 
اليقظان. أبي  ديوان  من  الوجدان  وحي  انظر: 

األخير. العهد  في  ميزاب  وادي  في  اإلباضيات  فّذات  نفسه: 
مخطوط.  :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مخطوط.  :49  ،1992 فرصوص 
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نالوت،  فــي  الدعوة  لــدار   ،1973 / 1393 (بيــروت)  القــرآن.  نوافذ  فتــح  نفسه: 
23,5×16,5سم). (135 صفحة، 

(303 صفحة).  ،1967 أبريل   24 / 1387 ُمحرم   16 النسخ:  تاريخ  مخطوط، 
24×17سم). (135 صفحة،   ،1991 / 1411 الضامري،  مكتبة  السيب: 

.1992 التراث،  جمعية  القرارة،  الثانية،  الطبعة 
للمحتوى. مقتضب  وصف   :18  ،2004 البراشدي 

فرصوص 1992، 44: ألهمت من قبل مشاهد القيامة في القرآن للسيد قطب.
قطب  سيد  صنيع  طبقة   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

القرآن. في  القيامة  مشاهد  في 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير  عن 

الفرقان. نفسه: 
.212  ،I  ،2000 ادريسو  بن 

أعداد.  6 8. 7. 1938 ـ 3. 8. 1938،   :119  ،1992 فرصوص 
أعداد.  6  ،1938 أغسطس  ـ   1938 يوليو   :1979 والشيخ   216  ،1965 الجندّي 

في  الوطنية  المكتبة  في   .1938 الجزائر   :1928 رقم   99  ،1969 بيوض  أحمد، 
باريس. فرنسا، 

8. 7. 1938 ـ 3. 8. 1938.  :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 
ميزاب. وادي  األمة، 

الوارجالني. السدراتي  إبراهيم  يوسف بن  يعقوب  أبي  اإلمام  حياة  نفسه: 
61 صفحة. مخطوط،   :41 رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

يعقوب.... أبي  ترجمة  انظر: 
نفسه: اإلباضية في شــمال إفريقية. ثالثة مجلــدات. (المجلد الثاني 171 صفحة؛ 

239 صفحة). الثالث،  المجلد 
مجلدين. تقريبًا  مخطوط،  (ديسمبر):   http://www.geocities.com/yakdan
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القديم. الزمان  في  سوف)  (وادي  سوف  في  وجود  لإلباضية  هل  نفسه: 
.47  ،1992 فرصوص  انظر: 

ار. حف بكير  إبراهيم بن  نفسه: 
ورقات.  7 مخطوط،   :9 رقم   316  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

بكير. إبراهيم بن  الشيخ  هو  من  انظر: 
ار. حف بابه  بكر بن  أبي  إبراهيم بن  القراري،  انظر: 

عبد الرحٰمن. بكلي  األخ  أسئلة  على  إجابتي  نفسه: 
21 صفحة. مخطوط،   :48  ،1992 فرصوص 

النفوسي. الفرسطائي  بكر  د بن  محم أبو عبد اهللا  اإلمام  نفسه: 
ورقة.  69 مخطوط،   :317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

بكر. د بن  محم عبد اهللا  أبي  ترجمة  انظر: 
عبد الكافي. أبو عمار  اإلمام  نفسه: 

34 صفحة. مخطوط،   :317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
عبد الكافي. عّمار  أبي  ترجمة  انظر: 

عبد الكافي. أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 
اطفيش. إبراهيم  أبو إسحاق  اإلمام  نفسه: 

ورقة.  10  :317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
إبراهيم. أبو إسحاق  اطفيش،  انظر: 

الشيطان. وحزب  اهللا  حزب  بين  المؤمنة  اإلنسانية  نفسه: 
43 ـ 44.  ،1992 فرصوص 

مخطوط.  :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

الصعاب. اقتحام  نفسه: 
58 صفحة. مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 

 ،1923 / 1341 عجولة)،  السيدة  (نهج  العرب  مطبعة  تونس:  الحائرين.  إرشاد  نفسه: 
20,5×13,5سم). 4 صفحات،   ،96)
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.(1972 (مايو   618  ،1336 بّريان،  مسجد 
.479 الُقطب،  مكتبة  في   :133 رقم   397  ،1956  (Schacht) شاخت 

تونس. إلى  (للطلبة)  الخصوم  على  جواب   :216  ،1965 الجندّي 
القراري. عيسى  إبراهيم بن  يسمى:  المؤّلف 

بعد  أغلقت  والتي  تبســة،  في  اإلباضية  القرآنية  المدرسة  أُنشــئت   1913 في 
للدراسة  ذهبوا  الميزابين  األطفال  من  مجموعة   1914 مايو  في  أشــهر.  ســتة 
في تونس، ولكن فــي أبريل 1915 عادوا. بداية يناير 1917، مجموعة أخرى 
من الطلبة الميزابيين، من ضمنهم أيضًا طالب أكبر ســنًا، ذهبوا إلى تونس. 
أيضًا  تعلموا  أنهم  ذلــك  عن  وفضالً   ،(6 (صفحة  تلخيصه  هناك  درســوه  ما 
المذهب اإلباضي من قبل رؤسائهم في المنازل ومكثوا فيها. في 29 رمضان 
ضدها،  كلمة  قدمت  تونس  إلى  الدراسية  البعثة  لهذه  المعارضة   1922 / 1340

 ،85 (رقم  اإلقدام  في  اسمه،  ذكر  دون  كتبت،  (رســالة)  قصيرة  مقالة  أساسها 
رقم   ،20 1969، صفحة  بيوض  أحمد،  انظــر:  اإلقدام  (في   ((1922) يونيو   30

0317، وســوريو هوبركت (Souriau-Hoebrechts) 1969، 76 ـ 7: األســبوعية 

الحاج  بمديرين  العربــي،  الفرنســي  االتحاد  قبــل  من  الجزائر  في  ُنشــرت 
عمــار والقايد حمود، ورئيس تحرير األمير خالــد، حفيد األمير عبد القادر. 
نشرت   .1923 في  الصدور  عن  وتوقفت   1920 أو   1919 في  بدأت  األسبوعية 
 ،I  ،2000 ادريســو  ابن  أيضًا:  انظر  العربية.  باللغــة  صفحتين  مع  بالفرنســية 
عن  اللثام  كشف  بعنوان  رّدًا  أثارت  الفور  على  اإلقدام  في  المقال  هذا   .(171

على  حادة  وانتقادات  تفصيال  تضّمن  أّنه  الواضح  ومن  اللئام،  بعض  أغراض 
الصالح،  الســلف  طريق  عن  انحرفت  التي  تونس،  في  أعطيت  التي  التعاليم 
اليقظان  لـ أبي  الحائرين  إرشاد  في  شخصيًا.  اليقظان  لـ أبي  انتقاد  عن  فضالً 
إباضية،  أعمال  ة  عد إلى  مشيرًا  بسطر،  سطرًا  تقريبًا  االنتقادات  هذه  يدحض، 

المنار). (تفسير  عبده  د  محم كذلك 
لعلي  عمر  صالح بــن  ميــزاب،  مفتــي   :203 / 202  ،I  ،2000 ادريســو  ابــن 
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 11 اإلقدام  في  تونس.  إلــى  الطلبة  بعث  ضّد  متحّمســًا  كان  (1867 ـ 1928)، 
إســحاق  أبي  قبل  من  وقعت  المفتي،  موقف  تعاتب  المقال   1922 أغســطس 
 1923 في  نشر  لعلي  المقالة،  هذه  على  فعل  رّد  في  نشره.   تَم اطفيش،  إبراهيم 
كتيب سمي كشف اللثام عن أغراض بعض اللئام. هذا في المقابل سبب ردة 
فعل في الجريدة التونسية االتحاد 16 مارس 1923، معنونة بـ إرشاد الحائرين. 
إبراهيم،  أبو اليقظان  هو  الظن  غالب  في  ولكــن  ُيذكر،  لم  الرّد  لهذا  المؤّلف 
ينته  لم  يبدو  ما  على  النزاع  العنوان.  نفس  يحمل  كتيبًا  ذلك  بعد  نشــر  الذي 
الفالسفة،  ُمتتبعي  تمويهات  على  الرّد  في  القاصفة  البراهين  نشــر:  لعلي  هنا، 

المؤمنين. سبيل  إلى  الدعاية  نشر  اطفيش  إبراهيم  أبو إسحاق  ولتختمها 
اليقظان. أبي  مقاالت  بعض  على  رّد  داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 

ُعمان). أهل  إلى  (رسالة  داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 
نفسه: اإلسالم ونظام المساجد في وادي ميزاب مخطوط، (103 صفحة)، في دفتر.

.1972 مايو  في  انظر: 
باباعمي. مع  14 صفحة،  مخطوط،   :317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

دفتر. في  (43 صفحة)،  مخطوط،  ميزاب  وادي  في  العشائر  ونظام  اإلسالم  نفسه: 
.1972 مايو  في  انظر: 

العمّيد. في  المّالكين  جماعة  نفسه: 
39 صفحة. مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 

واالستقالل. االستغالل  عهدين  بين  الجزائر  نفسه: 
مخطوط.  :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

الحياة. في  كلماتي  نفسه: 
9 صفحات. مخطوط،   :48  ،1992 فرصوص 

اإلباضية. تاريخ  ُخالصة  نفسه: 
مخطوط.  :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.215  ،1965 الجندّي 
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للجزائر. اإلسالمي  التاريخ  ُخالصة  نفسه: 
محاضرات. ثالث  مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 

هؤالء  بين  ُمقارنة  للكافريــن،  ونذره  للمؤمنيــن  بشــائره  المجيد.  الكتاب  نفسه: 
وهؤالء.

مخطوط.  :49  ،1992 فرصوص 
ُمقارنة  للكافرين.  ونذره  للمؤمنين  بشــائره  المجيد،  الكتاب  من  سور  انظر: 

.1969 الُمرسالت،  سورة  الفاتحة،  سورة   1 مجلد  وهؤالء.  هؤالء  بين 
المؤّسسات. ُكراس  نفسه: 

ص.  59 مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 
المغرب. نفسه: 

عددًا.  38  ،1931 مارس  ـ   1930 مايو   :1979 والشيخ   ،216  ،1965 الجندّي 
عيســى بن  مدير:   .1930 الجزائر   :2747 رقــم   138  ،1969 بيــوض  أحمد، 
في   .(334  ،II  ،A2000 والـ باباعمي  انظر:  تعموت (ت: 1403 / 1983؛  يحيى 

باريس. الوطنية،  المكتبة 
عددًا.  38  ،1931 .3 .9 ـ   1930 .5 .29  :119  ،1992 فرصوص 

29. 5. 1930 ـ 9. 3. 1931،   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

عددًا.  38

النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 
ميزاب. وادي  األمة، 

الُحكمية. الشذرات  مجموع  نفسه: 
47 صفحة. مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 

ميزاب. ووادي  اإلباضية  عن  وتاريخية،  علمية  المهّمات:  مجموعة  نفسه: 
54 صفحة. مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 

الوجيعة. اآلالم  مكان  نفسه: 
34 صفحة. مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 
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فلسطين. مأساة  نفسه: 
بيتًا.   325 في  قصيدة   :(2001 (ديســمبر   http://www.geocities.com/yakdan

مصر. في  ُطبع 
ميزاب. نفسه: 

.205  ،I  ،2000 ادريسو  ابن 
واحد. عدد   ،1930 يناير   :1979 الشيخ 

واحد. عدد   ،1930 .1 .25  :119  ،1992 فرصوص 
من  ُصودَِر  قد  كان   .1930 يناير   25 بتاريخ  ل  األو العدد   :43  ،1986 إيحدادن 

أخرى. أعداد  أي  تنشر  ولم  الفرنسية،  السلطات  قبل 
واحد. عدد   :216  ،1965 الجندّي 

النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 
ميزاب وادي  األمة، 

الخاصة. مذّكراتي  نفسه: 
مخطوط.  :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الثميني. د  محم نفسه: 
20 صفحة. مخطوط،   :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أعرفه. كما  الثميني  صالح)  د بن  محم) الشيخ  انظر: 

عرفتُه. كما  الثميني  انظر: 
صالح. د بن  محم الثميني،  انظر: 

الجزائر. تاريخ  ُملّخص  نفسه: 
مخطوط.  :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

السير. ُملحق  كتاب  نفسه: 
باباعمي والـ I ،A2000، 319 رقم 66: مخطوط، ثالث دفترات، 600 صفحة 

القرارة / غرداية. التراث،  جمعية  مكتبة  في  رة  مصو نسخة 
السير. ُملحق  مؤخرة  في  فهرس  عمل  باباعمي   :366  ،2003 باباعمي 
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ثالثة  في  مخطــوط   :399 ملحوظــة،   284 األول،  المجلــد   ،1965 دبــوز 
مجلدات.

593 صفحة،  مخطــوط،  اخي.  الشــم لســير  ُملحق   :782  ،1987 الجعبيري 
17×13,5ســم، 22 ســطرًا. يهتم بالفتــرة من عمي ســعيد الجربي (القرن 

بعده. وما  عشر)  العاشر / السادس 
مكتملة. ما  حّد  إلى   1965 / 1383 في   :216  ،1965 الجندّي 

ميزاب. وادي  في  الميزابية  المرأة  نعيم  نفسه: 
مخطوط.  :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

نشأتي. كتاب  نفسه: 
رة  54 صفحة نســخة مصو 69: مخطوط،  319 رقم   ،I  ،A2000 باباعمي والـ

باباعمي. د  محم مكتبة  في 
97 صفحة. مخطوط،   :49  ،1992 فرصوص 

النبراس. نفسه: 
الجندّي 1965، 216، والشيخ 1979: يوليو 1933 ـ أغسطس 1933، 6 أعداد.

أعداد.  6  ،1933 .8 .22 / 1933 .7 .21  :119  ،1992 فرصوص 
رقم  3 (4. 8. 1933)؛  رقم  2 (28. 7. 1933)؛  رقم  تونس:  الوطنية،  المكتبة  في 

.(WD  547)  (1933 .8 .17)  5
http://www.geocities.com/yakdan (ديسمبر 2001): 21. 7. 1933 ـ 22. 8. 1933، 

أعداد.  6
النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 

ميزاب وادي  األمة، 
إلى  القرارة  جماعــة  من  بالقرارة،  واالجتماعي  الدينــي  النظام  كان  كيــف  نفسه: 

غرداية. ملحقية 
9 صفحات. مخطوط،   :48  ،1992 فرصوص 

ميزاب. وادي  في  االجتماعي  النظام  نفسه: 
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.1928 / 1347 ميزاب،  وادي  جريدة  في  مقاالت  عشرة   :399  ،I  ،1965 دبوز 
وردان). إمس) الشباب  جمعيات  نظام  نفسه: 

مخطوط.  :399  ،I  ،1965 دبوز 
النور. نفسه: 

ميزاب. في  يشترك   106  :156 ملحوظة   206  ،I  ،2000 ادريسو  ابن 
عددًا.  78 15. 9. 1931 ـ 2. 5. 1933،   :119  ،1992 فرصوص 

 78  ،1933 مايو  ـ   1931 ســبتمبر   :1979 والشــيخ   ،216  ،1965 الجندّي 
عددًا.

باريس. الوطنية،  المكتبة  في   :3123 رقم   157  ،1969 بيوض  أحمد، 
تتمة  (ميــزاب).  الجزائر  في  إباضية  دوريــة   :113  ،1960  (Shinar) شــينار 

اليقظان. ألبي  ميزاب  لوادي  (1931؟) 
15. 9. 1931 ـ 2. 5. 1933،   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

عددًا.  78

النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 
ميزاب. وادي  األمة، 

ابة. العز في  قصيدة  نفسه: 
.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  مخطوط   :298  ،2001 النامي 

.1986 اسماوي  انظر: 
.l’Écho الجزائر  على  رّد  نفسه: 

فرصــوص 1992، 46 ـ 47: مقــال عبارة عن ردة فعــل لاللتحاق اإللزامي 
وبالفرنسية  بالعربية  نشرت  هذه  الفعل  ردة  الفرنسي.  الجيش  في  للميزابيين 

العابد. د بن  لـ محم الصحراء  صدى  في 
الحقيقة. بـَيان  انظر: 

.(1965) هجرية   1384 عام  في  الحج  إلى  رحلتي  نفسه: 
.1983  (Landau) النداو  انظر:  األخرى،  الرحالت  عن 
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 ،41) 1389 / 1996 ـ 70،  الدعوة،  دار  نالوت:  اهللا.  إلى  البصير  المؤمن  سبيل  نفسه: 
.(3 نالوت،  المسجد،  (رسالة  19,5×14سم).  صفحتان؛ 

32 صفحة. مطبوع،   :48  ،1992 فرصوص 
نفسه: صبر يوســف يتجّلى في المحنة وألطــاف اهللا تكمن وراء تلك المحن في 

(24 صفحة). مخطوط  حياته.  أطوار  جميع 
مخطوط.  :50  ،1992 فرصوص 

بكير. إبراهيم بن  الشيخ  هو  من  نفسه: 
مخطوط.  :49  ،1992 فرصوص 

ار. حف بكير  إبراهيم بن  انظر: 
(8 صفحات). مخطوط،  أعرفه.  كما  الثميني  صالح)  د بن  محم) الشيخ  نفسه: 

مخطوط. أعرفه،  كما  الثميني  د  محم الشيخ   :49  ،1992 فرصوص 
الثميني. د  محم انظر: 

87 ـ 89). أرقام  (مكتبة  مجلدات.  ثالثة  والنبالة.  الكرامة  سجل  نفسه: 
خالل  ومن  القرارة  في  العشــيرة  داخل  عمله  بدقة  يصف  فيه  ســري  عمل 

المصلحين. من  اليوم  أغلبيتها  التي  لعشيرته  المناوِئين  ابة  العز
.1986 اسماوي  انظر: 

الباروني. سليمان  نفسه: 
باباعمــي والـ I ،A2000، 318 رقــم 52: مخطــوط، 100 صفحة، بخط يد 

القرارة / غرداية. التراث،  جمعية  مكتبة  في  ضوئية  نسخة  المؤّلف. 
نهج   ،8) العربية  المطبعة  الجزائر:  حياته.  أطوار  في  الباروني  باشــا  سليمان  نفسه: 

24,5×16سم). 248 صفحة،   ،255) مجلدان،   .1956 / 1376 بلكور)،  مايو،   8
.1958 مارس   22 / 1377 رمضان   1 مطبوع  الثاني:  المجلد  نهاية  في 

.(1972 (مايو  1030 ـ 1031  بّريان،  مسجد 
إعــادة طباعة المجلديــن في مجلد واحد. مســقط: الــدار الُعمانية، طبعة 

24×17سم). 248 صفحة،   ،255) جديدة، 
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40 ـ 41.  ،1992 فرصوص  انظر: 
الجزائر:  مجلدات.  ثالثة  االبتدائية.  القرآنية  مدارســنا  ألبناء  االستقامة  ُسّلم  نفسه: 
المكتبة العربية لدار الفكر اإلسالمي، 1385 / 1965 ـ 6، 1387 / 1967، (48؛ 

23×15سم). صفحتان؛   ،106 58؛ 

38 ـ 40.  ،1992 فرصوص  انظر: 
.215  ،1965 الجندّي  انظر: 

لدار  العربية  المكتبــة  الجزائر:  الثانوية.  المدارس  ألبناء  االســتقامة  ُســّلم  نفسه: 
 ،116 7؛   ،112 6؛   ،95) مجلــدات،  ثالثة  1968 ـ 1970.  اإلســالمي،  الفكر 

21,5×14,5سم). 5 صفحات؛ 
38 ـ 40.  ،1992 فرصوص  انظر: 

.215  ،1965 الجندّي  انظر: 
بين  ُمقارنة  للكافرين.  ونذره  للمؤمنين  بشــائره  المجيد،  الكتاب  من  ســور  نفسه: 

.1969 الُمرسالت،  سورة  الفاتحة،  سورة  ل  األو المجلد  وهؤالء.  هؤالء 
هؤالء  بين  ُمقارنة  للكافرين،  ونذره  للمؤمنين  بشائره  المجيد.  الكتاب  انظر: 

وهؤالء.
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير  في 

الكريم. القرآن  تفسير  نفسه: 
مخطوط. واحد،  مجلد   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير  عن 
نفسه: تاريخ صحف الجزائر العربية في الشــمال والجنوب. القرارة 1381 / 1961. 

21,5×17سم). (143ص،  دفترين،  في   .1961 نوفمبر   14 منه  انتهى  مخطوط 
ال يوجد  هذا  مع  لـ مخطــوط.  عنوان  شــّك  بال  هذا   .1972 مايو  في  انظر: 
د ناصر يســمي العمل في أطروحته: تاريخ صحف أبي  في الشــمال. محم

اليقظان.
.45  ،1992 فرصوص 
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.216  ،1965 الجندّي 
العربية  الصحافة  تاريخ   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

مخطوط. الجزائر.  في 
2003م. صالح  د  محم ناصر،  انظر: 

اليقظان. أبي  صحف  تاريخ  نفسه: 
2003م. صالح  د  محم ناصر،  انظر: 

أهله. عوائد  ميزاب  تاريخ  نفسه: 
مخطوط.  :89  ،1970 طالي 

(16 صفحة). مخطوط،  إباض.  عبد اهللا بن  ترجمة  نفسه: 
التميمي،  المــّري  إباض  عبد اهللا بن  اإلمــام  ترجمة   :49  ،1992 فرصــوص 

مخطوط.
د بن بكر (بن أبي بكر الفرســطائي النفوســي).  نفسه: ترجمــة أبي عبد اهللا محم

(69 صفحة). مخطوط، 
الحلقة. نظام  مؤسس   :13  ،1975 الجعبيري 

النفوسي. الفرسطائي  بكر  د بن  محم أبو عبد اهللا  اإلمام  انظر: 
(27 صفحة). مخطوط،  الوارجالني.  عبد الكافي  عمار  أبي  ترجمة  نفسه: 

عبد الكافي. أبو عمار  اإلمام  انظر: 
مخطوط،  (الوارجالني).  السدراتي  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  أبي  ترجمة  نفسه: 

(61 صفحة).
عرفتُه. كما  الثميني  نفسه: 

20 صفحة. مخطوط،   :21 رقم   317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
.49  ،1992 فرصوص 
الثميني. د  محم انظر: 

للصبيان. اليقظان  أبي  تحفة  نفسه: 
بيتًا.  300 في  األرجوزة   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan
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األمة. نفسه: 
.213/207  ،I  ،2000 ادريسو  ابن 

النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 
ميزاب. وادي  األمة، 

أحمد، بيوض 1969، 21 رقم 0349: في الجزائر وفي المكتبة الوطنية، باريس.
عددًا.  170  ،1938 .6 .6 ـ   1933 .9 .8  :119  ،1992 فرصوص 

عددًا.  170  ،1938 يونيو  ـ   1933 سبتمبر   :1979 والشيخ   216  ،1965 الجندّي 
كّداش، محفوظ: الحياة السياسية في الجزائر منذ 1919 حتى 1939. الجزائر: 
وظهرت  نسخة   2000 في  ُصدرت  الجزائر.  في  ُنشــرت   :241  ،1970 ســند، 
الحاج  بينهم  الباحثين،  من  إباضي  فريق  قبل  من  ُنشــرت  أسبوعّيًا.  بانتظام 
روح  الصحفيين  أعطى  الذي  أبواليقظان،  يدعى:  عيسى،  الحاج  إبراهيم بن 
علنًا  أيدت  ولكنها  الفرنســيين،  مع  المباشــرة  المواجهة  تفادت  المقاتلين. 
التالقي  نقاط  تضع  أن  وحاولت  والمغرب،  تونس  من  كّل  اســتقالل  حركة 

والشهاب. البصائر  تدعمها  التي  اإلصالحية  الحركة  مع 
52×38سم). (تقريبًا  الجزائر  الوطنية،  المكتبة  في 

.30  ،1937 يناير  الفرنسية،  إفريقيا  انظر:  الوصف  من   :113  ،1961  (Shinar) شينار
لهجة. في  ُكتب   :77  ،1969  (Souriau-Hoebrechts) هوبرشت  سوريو 

عددًا.  170 9. 9. 1933 ـ 6. 6. 1938،   :http://www.geocities.com/yakdan

القرارة. تاريخ  في  الحضارة  عنوان  كتاب  نفسه: 
مخطوط.  :400 ملحوظة،   281  ،I  ،1965 دبوز 

القرارة.  بأحوال  يتعّلق  فيمــا  الدراية  عنوان   :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
1915 ـ 6.  /1334 في  كتبت  مخطوط، 

القرارة.  في  اإلباضيــة  تاريخ   :388  ،1971 ــار  فخ  :12  ،1988 إبراهيــم  ولد 
الملحق. إلى  باإلضافة  300 صفحة  مخطوط 

.1960  (Carreau Gaschereau) جاسكرو  جارو  انظر: 
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ميزاب. وادي  نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 346: مطبوع في تونس بين أكتوبر 1926 ويناير 1929 

الثميني. د  ومحم (ت: 1361 / 1942)  بالحاج  عيسى الشيخ  قاسم بن  قِبل  من 
103 ـ 104. 1 ـ 2،  رقم   ،II المنهاج، 

.113  ،1960  (Shinar) شينار 
المطبعة  في  مطبــوع   :77  ،1969  (Carreau Gaschereau) جاســكرو  جــارو 

الجزائر. في  العربية  الفرنسية 
ونشر  تونس  في  مطبوع   :(2001 (ديسمبر   http://www.geocities.com/yakdan

عددًا.  119 1.10. 1926 ـ 18. 1. 1929،  الجزائر؛  في 
النور،  النبراس،  ميــزاب،  المغرب،  الفرقان،  البســتان،  اليقظان:  أبي  جرائد 

ميزاب وادي  األمة، 
2003م. صالح  د  محم ناصر،  انظر: 
205 ـ 206.  ،I  ،2000 ادريسو  بن 

.93  ،1939 لندن  Wither Islam؟   :(Gibb) جيب 
الجزائر. الوطنية،  المكتبة  في 

.WD  534 تونس،  الوطنية،  المكتبة  في 
تأبينها   تَم أغلقت.  واحدة  ســنة  بعد  المغرب.  في  محظورة  كانت   1927 في 
بســبب هذا اإلغالق في الشــهاب، فبراير 1929، 33. في الشــهاب، انظر: 
أّوالً  باديس،  البــن   :77  ،1969  (Carreau Gaschereau) جاســكرو  جــارو 

(1926 ـ 1939). شهرية  والحقًا   ،(1925) أسبوعية 
عددًا.  119 1.10. 1926 ـ 18. 1. 1929،   :119  ،1992 فرصوص 

في  الفرنسية  السلطات  قِبل  من  ُمنعت   1926 في  نشرت   :42  ،1986 إيحدادن 
.1929

عددًا.  119  ،1929 يناير.  ـ   1926 أكتوبر   :1979 والشيخ   ،216  ،1965 الجندّي 
اليقظان. أبي  ديوان  من  الوجدان  وحي  نفسه: 
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و124 صفحة).  122) مجلدان،  مخطوط،  ديوان. 
مجلدين. في  ديوانه  طبعة  إلى  أُعطي  جديد  عنوان   :35  ،1992 فرصوص 

اليقظان. أبي  ديوان  انظر: 
واإلنسان. النخلة  بين  الشبه  وجه  نفسه: 

مخطوط.  :29  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
واإلنسان. النخلة  بين  الشبه  وجود  الواقعّيون.  أين  انظر: 

واإلنسان. النخلة  بين  الشبه  وجود  الواقعّيون.  أين  نفسه: 
10 صفحات. مخطوط،   :48  ،1992 فرصوص 

واإلنسان. النخلة  بين  الشبه  وجه  انظر: 
قاسم  الحاج  د بن  محم اليقظان  أبي  جواب  قاســم:  الحاج  د بن  محم اليقظان  أبو 

اْلُمخالفين. لبعض 
الديانات. عقود  في  الميمونات  الآللئ  مجهول:  انظر: 
الَيُكْشني. الَيُكْشني:  باديس  (أبخت) بن  أبحت  باديس  أبو 

الباروني. الباروني:  بكر  أبو 
(تحقيق). إبراهيم:  بكير بن  بكر  أبو 

والمساجد). بالوقف  تتعلق  (مسائل  مجهول: 
عمر. صالح بن  لعلي،  انظر: 

عمر. صالح بن  اليسجني،  انظر: 
يوسف: داود بن  بكر بن  أبو 

العطف.  من  عالم   (1792 / 1206 فــي  (حي   :88  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الشيخ  عهد  في  سر  أمين  كان  حيث  ســعيد،  عمي  مجلس  في  لقريته  ممّثل 
نفوسة،  وجبل  ُعمان  علماء  وبين  بينه  مراسالت  هناك  بيحمان.  إبراهيم بن 

الُعماني. ناصر  سليمان بن  مع  المثال  سبيل  على 
مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  فيما  مراسالت  في 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
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القراري. (بتكليف)  القراري:  الحاج  أبي  قاسم بن  بكر بن  أبو 
السدراتي. السدراتي:  عاصم  عامر بن  أبي  حسان بن  أبو 

ويران. علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي،  الويراني:  حفص  أبو 
جميع: عمرو بن  حفص  أبو 

ليفيتسكي   ،(Motylinski) (موتيلنســكي   121  ،I اإلســالمية  الموسوعة 
القاهرة  سير،  اخي:  الشم في  ُذكر  نفوســة.  جبل  أصيل  ربما   :(Lewicki)
الثامن / الرابع  القرن  نهاية  في  عاش  ربما  561 ـ 562.  1301 / 1883 ـ 4، 

عشــر أو بداية التاســع / الخامس عشــر. ترجــم إلى العربيــة عقيدة 
اإلباضييــن في المغــرب، النّص األصلــي باألمازيغية. هــذه الترجمة 
اخي  الشم سعيد)  أحمد بن  أبو العباس  الدين  (بدر  عهد  في  اســتعملت 
المغرب  في  أخرى  إباضية  مناطق  وفي  جربة  في  (ت: 928 / 2 ـ 1551)، 
ميزاب  في  اإلباضييــن  عند  محفوظة  ال تزال  نفوســة.  جبل  باســتثناء 
التعليقات:  من  للعديد  موضوعًا  [كانت]  التي  حفص  أبي  عقيدة  وجربة. 
(التالتي)  التالتــي  إبراهيم  داود بن  أبو ســليمان  اخي،  الشــم قِبل  من 
جربة:  جزيرة  وتاريــخ  وصف  (انظــر:  1559 ـ 60)  (ت: 967/  الجربــي 
تونــس   ،Exiga dit Kayser: Description et histoire de l’île de Djerba

1884، 9 ـ 10 نــص، 9 ـ 10 ترجمة)، وأخيرًا من قبل عمرو بن رمضان 

ونشرت،  ترجمت  العقيدة  عشــر).  عشر / الثامن  الثاني  (القرن  التالتي 
مــع مالحظات أخذت من قبل تعليقات إباضية، من قبل موتيلنســكي 

1905م.  (Motylinski)
والغ  من  بعيدًا  ليس  تافاّروجين،  بـ جامع  مقبــرة  في  وُدفن  جربة  في  توفي 

.(4 التوحيد، صفحة  مة  ُمقد)
جميع. عمرو بن  أبو حفص  أيضًا: 

.2001 الجعبيري   .94 مالحظة   124  ،1987 الجعبيري 
147 ـ 149.  ،III  ،1964 معمر 
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العقيدة. نفسه: 
 ،2  ،1 تعليمية  قصائد  يوســف: (تحقيق) (مجموعة  د بن  محم الباروني،  في 

(مجموع). (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  في   .(4  ،3
مــة التوحيــد وشــروحها للعلماء بــدر الدين أبي العبــاس أحمد بن  نفسه: ُمقد
تعريف  التالتي.  إبراهيم  داود بن  ســليمان  أبي  والعّالمة  اخي  الشــم سعيد 
القاهرة  اطفيــش.  إبراهيم  إســحاق  أبي  قبل  من  وتعليق  الثالثــة  بالعلماء 

24×16سم). 4ص،   ،120) 1353 / 1934 ـ 5) 

(120 صفحة).  ،(1995 (حوالي  (القاهرة)،  طبع  إعادة 
جديدة. طبعة  مسقط،  في  طبع   :317  ،2003 البوسعيدي 

التوحيد  عقيــدة  جانب  إلــى  للعمــل،  مناقشــة  49 ـ 71:   :1984 كوبرلــي 
نفوسة. للجناوني / عقيدة 

 Exiga dit Kayser: Description et histoire de جربــة:  جزيرة  وتاريخ  وصف 
 ،1884 تونس  الناصر.  أحمد  بوراس  د  محم الشيخ  مخطوطة   l’île de Djerba

(الصفحات 1 ـ 29، مع نّص عربي). في الصفحات 9 ـ 10 نص (والصفحات 
9 ـ 10 ترجمة) التعليقات ألبي ســليمان داود بــن إبراهيم التالتي الجربي 
عمرو بن  أبو حفص   :121  ،I اإلســالمية  (الموسوعة  (ت: 967 / 1559 ـ 60) 

.((Lewicki) ليفيتسكي   /(Motylinski) موتيلنسكي  جميع، 
كارل بروكلمــان S II، 357: ترجمــة مــن األمازيغيــة للعقيدة. تُرجــم من قبل 
اخي (مخطوط في ميزاب)؛  1905م. تعليق من قبل الشم (Motylinski) موتيلنسكي
تعليق من قبل عمرو بن رمضان التالتي، ُكتب في ذي القعدة 1179/ أبريل 1766.

التوحيد. مة  ُمقد اخي:  الشم أحمد  أبو العباس   :339  ،S II بروكلمان  كارل 
253 ـ 254.  ،1975 الجعبيري 

إلى  األمازيغية  من  العقيدة  هذه  ترجمة   :275  ،1936  (Lewicki) ليفيتســكي 
اخي:  العربية كمنهج تعليمي، ال سيما في صفوف اإلباضيين في جربة (الشم

561 ـ 562). سير، 
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ورقات،   10 مخطوط،  ُجَميع).  ابن  (عقيدة   :051 رقم   ،17 افضل،  آل  مكتبة 
30×17,5ســم، 12 ســطرًا، مكتمل، به أخطاء كثيرة؛ رقم 024 في المكتبة. 

األولى  مكتمل؛  ســطرًا،   13 16×11,5ســم،  ورقة،   13 مخطوط،   :052 رقم 
المكتبة.  في   137 رقم  لـ التالتي؛  بتعليــق  متبوع  كتابين؛  من  مجموعة  في 
رقم 053: مخطوط، 9 ورقات، 13 ســطرًا، مكتمل؛ الناســخ: لعله عمر بن 
ل  ل للقرن الرابع عشر / العشــرين)؛ األو إبراهيم بــن بكير (النصــف األو
فــي المجموعة 39 ورقة؛ متبوع بتعليق؛ رقــم 135 في المكتبة. رقم 054: 
مجموعة  في  األولى  مكتمل؛  سطرًا،   15 13×9,5سم،  ورقات،   10 مخطوط، 

المكتبة. في   31 رقم  كتابين؛  من 
التوحيد. عقيدة  مخطوطات  085 ـ 091،  أرقام  29 ـ 30،  يدر،  آل  مكتبة 

نفسه، 30 رقم 092 (رقم 121 في المكتبة): عقيدة التوحيد وشرحها. الشرح 
ورقة،  و14   5 مخطــوط،  التالتي.  إبراهيم  داود بــن  ســليمان  أبي  قبل  من 
صالح بن  داود بن  الناســخ:  مكتمل.  ســطرًا،  و24   18 بين  20,5×13ســم، 
093 ـ 097،  أرقــام  31 ـ 32  نفســه،   .1860 / 1277 الثانــي  ربيع  إبراهيــم، 

العمل. نفس  من  أخرى  مخطوطات 
ابن  (عقيدة  المكتبــة):  في   159 (رقــم   538 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
المجموعة  في  مكتمل.  سطرًا،   31 23×16سم،  ورقات،   3 مخطوط،  ُجَميع). 
535 ـ 548)، ثالثة منها مــن قبل مؤّلفين إباضيين  قصيرًا (أرقام  14 عمــالً 

عيســى (بن  د بن  محم قبل  من  كتبــت  أكثرهــا   .(547  ،538  ،535 (أرقــام 
د بن  محم قبل  من  كتــب  أحدها  1265 / 1848 ـ 9،  في  زنجبــار  في  أيوب) 
بخط  كلها  1250 / 1834 ـ 5.  في  زنجبار،  في  اليســجني،  إبراهيم  يحيى بن 
الكندي،  الُمنتظم؛  الجوهر  سالم:  أبو ناصر  األزدي،  المشرق،  انظر:  مغربي. 

خالد. آل  عشيرة  مكتبة  الشرع،  بـَيان  إبراهيم:  د بن  محم
الشيباني،  سعيد  خليفة بن  للنشر  أعدها  الطبعة  1353 / 1934 ـ 5  القاهرة 
مة التوحيد، ترجمها من البربرية العّالمة أبو حفص عمرو بن جميع،  ُمقد
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(167 صفحة،   ،1973 / 1392 (بيروت)،  الثانية  الطبعة  شــرحان....  ومعها 
24×16,5سم).

1304 / 1886 ـ 7  البارونية  المطبعة  القاهــرة:  حجرية،  طبعة  التوحيد.  كتاب 
يوسف:  د بن  محم الباروني،  (انظر:  أخرى  أعمال  جانب  إلى  (276 صفحة). 

(مجموع)). (تحقيق) 
أعوشــت 1982 (طبعة ُعمان، طبعــة جديدة)، 156: الطبعــة الثانية غرداية: 

.(1986 وبحاز  ناصر  أسفل،  (انظر:   .1973 العربية،  المطبعة 
أحمد  العباس  أبــي  قبل  مــن  تعليقــات   :317  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
التالتــي  إبراهيــم  داود بــن  أبو ســليمان  (ت: 928 / 1522)؛  اخي  الشــم
التالتي  الجربي  رمضــان  عمرو بن  قبــل  من  تعليقــان  (ت: 967 / 1560)؛ 
(ت: 1187 / 1773): العقد النضيد على نكتة التوحيد (مخطوط في مكتبة آل 
يوســف  د بن  محم قبل  من  (مخطوط)؛  التوحيد  لنكتة  اْلُمريد  وُعمدة  يّدر) 

(ت: 1332 / 1914). اطفيش 
التوحيد،  مة  ُمقد فيه  مجموع  (تحقيق)  يحيى:  ســعيد  أبو القاسم  الباروني، 

5 ـ 17.
ُجَميع  البن  التوحيد  عقيدة   :102 رقم   21  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
اخي ومناسك الحج وكتاب الجنائز. مخطوط في الخزانة  والديانات للشــم

20×12,5سم. 274 صفحة،  البارونية، 
ســطرًا،   19 21,5×16ســم،  ورقات،   7 مخطوط،   :014 رقم  بوعيس،  مكتبة 
 ،1862 / 1278 رمضان   8 الباروني،  د  محم إبراهيم بن  قبل  من  نسخ  مكتمل. 
من  ورقة،   167 من  مجموعة  في  الثاني  تونس.  في  الشــّماعّية  المدرسة  في 

المكتبة. في   7 مجموعة  في   .116 إلى   110

نفسه، رقم 015: مخطوط، 14 ورقة، 11×16سم، 11 سطرًا، مكتمل. نسخ من 
 ،1803 / 1218 الثاني  ربيع   7 السدويكشي،  تزيري  يوسف بن  أرحوم بن  قبل 

المكتبة. في   15 المجموعة  في  المجموعة.  في  ل  األو إسطنبول.  في 
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مكتمل،  سطرًا،   18 22,5×17,5سم،  ورقات،   7 مخطوط،   :016 رقم  نفســه، 
ل في مجموعة متكونة من 28 ورقة. في المجموعة 32  نســخة حديثة. األو

المكتبة. في 
 ،(145  ،132 (أرقام   14 التوحيد صفحة  عقيدة  في  مخطوطات  إروان:  مكتبة 

.(111  ،95  ،69 (أرقام   18  ،(25 (رقم   16

ورقة،   11 مخطــوط،  التوحيــد.  نكتــة  هــذه   :757 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
حديثة. نسخة  مكتمل،  سطرًا،   11 23×16,5سم، 

.(1972 (مايو   333 بريان،  مسجد 
والتعليق. الترجمة  يعطي  505 ـ 545،  1905ب،   (Motylinski) موتيلنسكي 

النامــي 2001، 231 (النســخة اإلنجليزيــة)، طبعة جديــدة، 207: ترجم من 
هذه  أن  غير  جميع.  عمرو بــن  حفص  أبي  قبل  من  العربيــة  إلى  األمازيغية 
األمازيغي  النّص  أن  ويعتقد  عشــر،  الثامن / الرابع  القرن  في  كانت  الترجمة 
ويعتقد  عشــر،  الخامس / الحادي  القرن  حوالي  تقريبًا  أســبق  فترة  في  ُكتب 
ديوان  مؤّلف  هو  أّنه  أيضًا  ويعتقد  ابــة،  العز مجلس  أعضاء  أحد  هو  كاتبه  أن 
ابة) ولكن بعد نظرة فاحصة نتبين أن هذا  ابــة (انظر: مجهول: ديوان العز العز
ابة ُكتب من  غير ممكن حيث إن هنــاك كتاب عقيدة آخر بعنوان عقيدة العز
د بن (أبي) بكر (النفوســي)  اس أحمد بن (أبي عبد اهللا) محمقبــل: أبي العب
الملشوطي (كتاب  عيسى  داود بن  تبغورين بن  التوحيد)،  مســائل  فيه  (كتاب 
داود  عيســى بن  جواد بن  بكر بن  تبغورين بن  (الملشــوطي،  الدين)  أُصول 
سليمان  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الدين)،  أُصول  في  كتاب  النفوسي: 
أبو زكرياء  التوحيد)،  (عقيدة  الوارجالني  الاللوتي)  ويجمان  إبراهيم بن  (بن 
يحيى بن  أبو زكرياء  (الجناوني،  نفوســة)  (عقيدة  الجناوني  الخير  يحيى بن 
نوح  فتح بن  أبو نصــر  التوحيد)،  عقيــدة  كتاب  هذا  الخير:  أبــي  الخير بن 
الملوشائي (النفوسي) (عقيدة التوحيد) (انظر: المنظومة النونية في التوحيد)، 

الديانات). أو  (العقيدة  اخي  الشم علّي  عامر بن  أبو ساكن 
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العباس  أبي  قبل  من  حواشي  مع  التوحيد،  مة  ُمقد  :128  ،1986 وبحاز  ناصر 
اخي وأبي سليمان التالتي. الجزائر 1392 / 1973، الطبعة الثانية. (انظر:  الشم

.(1982 أعوشت،  أعلى، 
المشايخ. عقيدة  كتاب  سّماها  أيضًا   :234 ملحوظة   74  ،1998 قوجة 

23,5×16,5سم). (169 صفحة،   ،(1989 (تقريبًا  ُعمان  أخرى:  جديدة  طبعة 
روبيناتشي (Rubinacci) 1964: دراسة، مع ترجمة لعقيدة التوحيد من كتاب 

جميع. عمرو بن  حفص  لـ أبي  مقارنة  مع  للجناوني،  الوضع 
الســيد II ،1961، 72: شرح أُصول الفقه لـ أبي العباس أحمد بن سعيد بن 
باء)،   21587) مجموعة  في  الكتب،  دار  في  مخطوط  اخي.  الشم عبد الواحد 

21×16سم. 1 ـ 95،  ورقة 
قبل  من  اإلباضي  جميع  عمرو بن  حفص  أبي  للشيخ  التوحيد  مة  ُمقد شرح  نفسه: 
دار  في  مخطوط  اخي.  الشــم عبد الواحد  ســعيد بن  أحمد بن  العباس  أبي 

21×14سم). ورقة،   40) باء)،   22072) الكتب، 
اليحمدي:  أيضًا  ضمنها  مــن  مجموعة  بداية  في  طبع   :68 رقم   389 نفســه، 

.(1951 / 1370 القاهرة  الثانية  (الطبعة  العقود  وألفاظ  النيات  كتاب 
عقيدة  عن  األمازيغية  من  مترجمة   :85 رقم   391  ،1956  (Schacht) شــاخت 
تدعى   :(1951 / 1370 القاهــرة  الثانية  الطبعة  مجموعة،  فــي   :85 رقم   391)
ثالثة  نســخ،  (أربعة   811 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  التوحيــد،  مة  ُمقد
الثانية،  (الطبعة  مجموعــة  بداية  في  طبع  التالتــي)؛  لـ داود  معاصرة  منها 
توحيد  (تدعى   492 الُقطب  مكتبــة  في  أخرى  طبعة  1370 / 1951)؛  القاهرة 
التالتي،  لـ داود  تعليقات  مع  المجموعــة  مقدمة  في  أخرى  طبعة  ابة)؛  العز
فــي مكتبة الُقطــب، 486؛ طبعة أخــرى مع تعليقات لـ أحمد بن ســعيد 
1353 / 1934 ـ 5  القاهرة،  التالتي،  إبراهيم  داود بن  سليمان  وأبي  اخي  الشم
شرح  اطفيش،  يوســف  د بن  لـ محم تعليق  الثالثة)؛  للمعلقين  ترجمة  (مع 
في  مخطوطات  9؛  ـ   1908 / 1326 الجزائر،  حجريــة،  طبعة  التوحيد،  عقيدة 
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قالب  في  ُنظم  (دفتر)؛   (13)  224  ،176 اليــد)،  (بخط   182 الُقطــب،  مكتبة 
في  مخطوط  ابــة،  العز توحيد  نظام  ســليمان،  د بن  محم قبل  من  شــعري 

.265 الغّناء،  المكتبة 
ة طبعات أخرى، نســخة (قسنطينة 1323 / 1905 ـ 6، الموسوعة  طبع في عد

ابة. العز توحيد  بعنوان  أحيانًا   ،(121  ،I اإلسالمية 
حفص  (لـ أبي  التوحيد  مقّدمة  ترجمة   :6 الفصل   ،1993  (Williams) ويليامز 
.(420  ،(Williams)  1995 (ويليامز  أخرى  إباضية  مواد  مع  جميع)  عمرو بن 

القيمة. المجموعة  (تحقيق)  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  انظر: 
التوحيد. عقيدة  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

التوحيد. رسالة  شرح  نفسه:  انظر: 
ابة. العز توحيد  شرح  نفسه:  انظر: 

بيروت  طبعة  الصــوم،  كتاب  التوحيد:  عقيدة  كتــاب  هذا  الجناوني:  انظر: 
.6  ،1973 / 1393

(حواش). داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 
د بن عمر بن أبي ســتة: (حاشية على شرح  انظر: القصبي، أبو عبد اهللا محم

اخي). للشم العقيدة 
التوحيد. مة  ُمقد سعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 

المعمول. الشرح  على  ستة  ألبي  حاشية  نفسه:  انظر: 
د بن  محم ســليمان بن  الربيع  أبي  قاسم بن  أبو الفضل  اخي،  الشــم انظر: 

اللؤلؤة. شرح  هذا  عمر: 
الديانات. أو  العقيدة  عامر:  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

الويراني: كتاب  علّي بن ويــران  عمر بن  أبو حفــص  انظر: السدويكشــي، 
.59 رقم   388  ،1956  (Schacht) شاخت  الحج،  مناسك 

نكتة  على  النضيــد  العقد  رمضــان:  عمرو بن  أبو حفــص  التالتي،  انظــر: 
التوحيد.
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العقيدة. متن  على  اْلُمضيئة  اللؤلؤة  نفسه:  انظر: 
األبرار. عقيدة  تعليق  في  األفكار  نتيجة  نفسه:  انظر: 

التعليق. عقود  في  التحقيق  نظام  نفسه:  انظر: 
التوحيد. لنكتة  اْلُمريد  ُعمدة  نفسه:  انظر: 

التوحيد. عقيدة  شرح  إبراهيم:  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 
(نظام  الميزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر: 

جميع). عمرو بن  حفص  (أبي  للشيخ  التوحيد  في  ابة  العز عقيدة 
الزواغي. الزواغي:  عبد اهللا  عمر بن  حفص  أبو 

عمر بن  أبو حفص  السدويكشــي،  الويراني:  ويران  علّي بن  عمــر بن  حفص  أبو 
ويران. علّي بن 

السدويكشــي  القصبي  القاســم  أبي  أحمد بن  ــد بن  محم عمــر بن  حفص  أبو 
السدويكشي. ة:  أبو ست

اخي. الشم اخي:  الشم عمرو  حفص  أبو 
جميع. عمرو بن  أبو حفص  جميع:  عمرو بن  حفص  أبو 

المساكني. النفوسي:  المساكني  فتح  عمروس بن  حفص  أبو 
فلفول. خزرون بن  فلفول:  خزر ابن  أبو 

الوسياني. زلتاف:  يغال بن  خزر  أبو 
الزواغي. الزواغي:  توزين  الخير  أبو 

الجربي. الجربي:  المدني  سليمان  داود  أبو 
يوسف. داود  أبي  جامع  يوسف:  داود  أبو 

.17  ،1974 النامي،  في  مذكور 
(الجربي). التالتي  إبراهيم  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  داود:  أبو 

د  محم طبعة  جربة.  أخبــار  في  األحبة  مؤنس  الجربي:  ــد (بوراس)  محم بوراس، 
المرزوقي. تونس: المؤسسة الوطنية للبحوث األركيولوجية والفنون، 1960، 

23×16,5سم). صفحتان،   ،201)
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تاريخ،   953 (رقم  الخلدونيــة  المكتبة  في  واحدة  مخطوطتين،  على  مؤســس 
26 صفحة، نّص 25×10ســم، 20 سطرًا، مع 29 صفحة ترجمة فرنسية من قبل 

واألخرى  1797؛  فبراير   /1211 شــعبان   18 الكتابة  من  انتهى  (Kaiser)؛  كايسر 
نّص  44 صفحة،  تاريخ،   6568 (رقم  الزيتونة  جامــع  في  األحمدية  المكتبة  في 
1807؛  ســبتمبر   7 / 1222 رجب   3 الكتابة  من  انتهى  ســطرًا؛   21 15×9ســم، 

العام  التاريخ  المؤّلــف  أضاف  النســخة  لهذه  1271 / 1854 ـ 5؛  في  نســخت 
والمؤّلف؛  المخطوطات  عن  13 ـ 28  الصفحات  المرزوقــي،  تحقيق:  لتونس). 
31 ـ 70 مدخل عام عن جربة وســكانها اإلباضيــة؛ 75 ـ 130 النّص 75 ـ 88: 

معلومــات عامة عن جربة؛ 89 ـ 96: عن بعض الشــيوخ؛ 97 ـ 99: عن بعض 
الفترة  نهاية  قرب  جربة (من  على  مرت  التي  األحداث  101 ـ 126:  المســاجد؛ 
باشــا،  حمودة  الباي  عهد  نهاية  حتى  529 / 1334 ـ 5،  انتهت  التي  الصنهاجية، 
ملحق   ثم بـ جربة.  حّل  الذي  (الوباء)  الطاعون  127 ـ 130:  1222 / 1807 ـ 8)؛ 

(133 ـ 145) عن الهجوم النصراني على ساحل إفريقيا الشمالية (وجربة)، كتب 
زكرياء  د بن  محم عّمنا  الباروني (؟قال  زكرياء  د بن  محم عبد اهللا)  قبل (أبي  من 
الباروني: ومن خط من نقلنا من خطه نقلت، هذا تقييد لبعض أصحابنا ونصه 
اخي كتاب  على مــا وجدت مأخوذة من أحد باإلضافة إلى مخطوط لـ الشــم
السير في المكتبة األحمدية في جامع الزيتونة، رقم 3858 (خطأ، انظر: أعلى)؛ 
(أبو الربيع)  الحيالتي،  انظر:  تونس؛  الوطنية،  المكتبة  ســير،  اخي:  الشم انظر: 
ســليمان بن أحمد: ُعلماء جربة، قوجــة 1998)، والملحق الثاني (145 ـ 167) 
من   :112 ـ صفحة   2 ملحوظة   108 الحديثة. صفحة  جربة  عن  الناشــر  قبل  من 
فهارس.  مجموعة  طرابلس.  في  يوحنا  القديس  وفرسان  اإلسبان  الباروني:  عمر 

.(1913  (Monchicourt) مونكيكور  أسفل،  (انظر: 
 Description et histoire de Djerba par Exiga لـ كايزر  جربة  وتاريخ  وصف 
تونس  الناصر.  أحمد  بوراس  د  محم الشــيخ  لمخطوطة  ترجمة   dit Kayser

العربي). للنص  إضافة  1 ـ 29،  (الصفحات   ،1884
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شعبان   18 بتاريخ  بوراس  سيرة  69 ـ 70:   ،1913  (Monchicourt) مونكيكور 
مرت  التي  األحداث  األخيرة  األســطر  في  تذكر  ولكن   ،1797 فبراير   /1211

 (6568 (رقم  الزيتونة  جامع  مكتبة  في  و1224 / 1809 ـ 10.   1808 / 1223 في 
هنــاك مخطوط من 22 صفحــة معنونة بـ مؤنس األحبة فــي أخبار جربة. 
ة  الحج ذي  من  األواخر  العشر  في  عدلين،  قبل  من  وموقع  وقف  المخطوط 
الديباجة  وخاتمة،  فصول  ثالثة  ديباجــة،  على  يحتوي  العمل   .1884 / 1301

في  والبايات  والدايــات  والســالطين  األمراء  الخلفاء،  تاريخ  على  تحتوي 
لوصف  خصص  ل  األو الفصل  األحــداث.  لبعض  وصف  وكذلك  إفريقية، 
وأحداث  لمعالم  وصف  الثالث  الجربيين،  الشــيوخ  ســير  الثاني  الجزيرة، 
 ،1807 1222 / 7 ســبتمبر  3 رجب  وقعت بجربة. هذا المخطوط نســخ في 
 .(Exiga-Kayser) كايــزر  قبل  من  ترجمت  الســيرة  من  المهدبة  والنســخة 

المرزوقي). طبعة  لنفس  المعلومات  (نفس 
34 ـ 35.  ،1914  (Monchicourt) مونكيكور  انظر:  السيرة  هذه  عن 

.1903  (Bossoutrot) بوسترو  انظر: 
 Djerba. Une انظر: جزيرة جربة في البحر األبيض المتوســط فــي التاريخ
ودراســات  مقــاالت  ملحوظــات،   .île méditerranéenne dans l’histoire

 ،1982 والفنون،  األركيولوجية  للبحــوث  الوطنية  المؤسســة  تونس:  قديمة. 
22×14,5سم). (124 صفحة، 

1913 ـ 1914.  (Monchicourt) مونكيكور  انظر: 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

السدراتي. السدراتي:  د  محم صنادي بن  رحمة  أبو 
عاشور. (تحقيق)  عاشور:  رضوان  أبو 

النفوسي. النفوسي:  زكرياء  أبو 
يوسف: نوح بن  أبي  زكرياء ابن  أبو 

عشر)  العاشر / الســادس  القرن  (قبل  156 ـ 157:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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اخي، في كتابه الســير، ذكر تأليف فــي المذهب، قصيدة  من أريغ. الشــم
االعتقاد. في  قصيدة  حجازية، 

يوسف. نوح  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  انظر: 
الصدغياني. الصدغياني:  أفلح  زكرياء ابن  أبو 

الجادوي. الجادوي:  يحيى  زكرياء  أبو 
الباروني. الباروني:  إبراهيم  يحيى بن  زكرياء  أبو 

اخي. الشم اخي:  الشم العّز  أبي  يحيى بن  زكرياء  أبو 
الوارجالني. الوارجالني:  بكر  أبي  يحيى بن  زكرياء  أبو 

جزءان. مخطوط،  السير.  كتاب  زكرياء:  أبي  يحيى بن  زكرياء  أبو 
إسماعيل العربي 1984، 23 ملحوظة 1: يجب عدم خلط أبي زكرياء يحيى بن 
450 ـ 500 / 1058 ـ 7/1106)،  العاشــرة،  (الطبقــة  (الوارجالني)  بكــر  أبي 
مؤّلف كتاب ســير األئمة، مع أبي زكرياء يحيى بــن أبي زكرياء (النصف 
سير. (انظر:  كتاب  أيضًا  اآلخر  هو  عشر)،  السادس / الثاني  القرن  من  ل  األو

.(470  ،II الطبقات،  الدرجيني: 
انظــر: الوارجالني، أبو زكريــاء يحيى بن أبي بكر: كتاب الســيرة وأخبار 

األئمة.
المزاتي:  الزمريني  يوســف  إبراهيم بن  صالح بن  نوح  أبي  يحيى بن  زكرياء  أبو 

المزاتي.
يوسف: نوح  أبي  يحيى بن  زكرياء  أبو 

باباعمي والـ II ،A2000، 453: الطبقة الثانية عشر: 550 ـ 600 / 1155 ـ 1203) 
في أريغ. كتب: القصيدة الحّجازّية، قصيدة في االعتقاد، ُمخاطبة إلى الفقيه 

509 ـ 510).  ،II الطبقات،  (الدرجيني:  الخ.  إسحاق،  أبي 
يوسف. نوح بن  أبي  أبو زكرياء بن  انظر: 

أفلح. أبو زكرياء ابن  الصدغياني،  الجربي:  أفلح  يحيى بن  زكرياء  أبو 
الجناوني. الجناوني:  الخير  أبي  الخير بن  يحيى بن  زكرياء  أبو 
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األفضلي. األفضلي:  يحيى  صالح بن  يحيى بن  زكرياء  أبو 
الزكاة. في  قصيدة  إبراهيم:  عامر بن  يحيى بن  زكرياء  أبو 

إبراهيم بن  عامر بن  يحيى بن  أبو زكريــاء   :461  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
نفوسة. جبل  من  (ت: 894 / 1488).  الشيخ  د بن  محم عزيز بن  أبي 

األبدالني. األبدالني:  عيسى  يحيى بن  زكرياء  أبو 
اليزمرتني. اليزمرتني:  يعقوب  يحيى بن  زكرياء  أبو 

أبو زكرياء: (توحيد أبي زكرياء ُمذيل ببعض الحكم والنصائح). ُطبع في الجزائر.
الغــالف الخلفي الطفيش: التحفة والتوأم، تونــس 1344 / 1925 ـ 6. للبيع 
هل  الجزائر.  (والية)  في  د  محم وأخيه  بكير  إلبراهيم بن  القرارة  مكتبة  من 
كتاب  هذا  الخير:  أبي  الخير بــن  يحيى بن  أبو زكرياء  بالجناوني؟،  تتعلق 

التوحيد؟. عقيدة 
القصبي. ة:  ست أبي  أحمد بن  زيد ابن  أبو 

الصدغياني. الصدغياني:  عبد الرحٰمن  زيد  أبو 
الزواري. الزواري:  عمر  عبد الرحٰمن بن  زيد  أبو 

الزواري. الزواري:  سليمان  عبد الرحٰمن بن  زيدت  أبو 
اخي. الشم اخي:  الشم علّي  عامر بن  ساكن  أبو 

عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  الجربي:  القصبي  عمر  د بن  محم ة  ست أبو 
ستة. أبي 

ة: أبو ست
ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 

ستة. أبي  أحمد بن 
القاســم  أبي  أحمد بن  د بن  محم عمر بن  أبو حفص  السدويكشــي،  انظر: 

القصبي.
أبو ستة. أحمد  سليمان بن  أبو الربيع  السدويكشي،  انظر: 

ستة. أبي  أحمد بن  سليمان بن  انظر: 
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ستة. أبي  يحيى بن  عمر بن  انظر: 
أبو ستة. إبراهيم  يحيى بن  عمر بن  انظر: 

د. محم عبد اهللا بن  أبو ستة،  أيضًا:  انظر 
د. بامحم أبو سحابة،  سحابة:  أبو 

بكير: عّدون بن  سعيد  أبو 
مثقف  (1325 ـ 1385 / 1907 ـ 1965)  288 ـ 289:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
من بني يسجن، يتقن العربية والفرنسية وكان من أوائل الميزابيين الموفدين 
في  ج  تخر  ثم الجزائر،  في  الثعالبية  المدرســة  في  ج  تخر تونس.  في  للتعّلم 
ة الدفاع عن  كلية القانون في جامعة الجزائر. بعد ذلك أخذ على عاتقه مهم
الفرنســية  للحكومة  لعرائض  وكتابته  الصحفية  كتابته  خالل  من  الميزابيين 
الفرنســي،  الجيش  في  بالجندّية  القصري  بااللتحاق  يتعلق  فيمــا  خصوصًا 
ل من أبريل 1933. في  كان مســاهمًا دائمًا في جريدة الحياة، بدأ فــي األو
العمودي.  لألمين  الجحيم  جريدة  لمعاكســة  المعيار  جريدة  في  نشر   1934

من  واحدة  (معســكر).  معســكرة  محكمة  في  كبيرًا  قاضيًا  كان   1938 فــي 
في  مطعونًا  توفي  الجزائري.  الجنــوب  بـ تمدينين  معنونة  جريدته  مقاالت 

السفلى). (مليكة  مليكة 
194 ـ 198.  ،I  ،2000 ادريسو  ابن  في  الذاتية  السيرة  أيضًا 

نفسه: اإلرشادات الطبية في األمراض الُجدرية. تونس، 1346 / 1928، (96 صفحة).
على  غرداية.  ســعيد،  الحاج  د  محم مكتبة  في   :194  ،I  ،2000 ادريســو  ابن 
صالح  د بن  لـ محم االســتقامة  مكتبة  من  للبيــع  مكتوب:  الكتيب  غالف 
الثميني (34، طريق سيدي بن عروس، تونس؛ المطابع األهلية، 5، نصوص 
الديوان). انظر: من الســيرة الذاتية للمؤّلف ابن ادريســو، (العمل المذكور 

الحياة. انظر:  1907 ـ 1968.  عاش  المؤّلف  (وأعلى).  194 ـ 198  أعاله)، 
باسعيد،  بكير  عّدون بن  (1907 ـ 1968)  21 ـ 25:   ،III  ،2000 ادريســو  ابن 
يدعــى بو عّدون. اإلرشــادات الطبية فــي األمراض الُجدريــة. طبعة أبي 
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ســعيد عّدون بن بكير. تونس، 1346 / 1928، (96 صفحة). للبيع في مكتبة 
د بن صالح الثميني (34، طريق سيدي بن عروس، تونس،  االستقامة لـ محم

الديوان). طريق   ،05 الحياة،  مطبعة 
كان  المؤّلف  الطبية.  اإلرشــادات  بكير:  عّدون بن  سعيد   :34  ،1966 كاملي 
أحد تالميذ أعضاء البعثة األولى إلى تونس في 1917. اآلن عضو في رابطة 

القضاة.
النفوسي. النفوسي:  المسناني  الزنزفي  أيوب  يخلفتن بن  سعيد  أبو 

خلف. عبد القهار بن  الفزاني،  انظر:  خلف:  ار بن  عبد القه سفيان  أبو 
التالتي. التالتي:  سليمان  أبو 

اليزماتي. إسماعيل  أيوب بن  أبو سليمان  المزاتي،  إبراهيم:  أيوب بن  سليمان  أبو 
المزاتي. المزاتي:  اليزماتي  إسماعيل  أيوب بن  سليمان  أبو 

أبو سليمان أيوب بن إسماعيل: المزاتي، أبو سليمان أيوب بن إسماعيل اليزماتي.
الجربي. الجربي:  داود  سليمان  أبو 

التالتي. التالتي:  إبراهيم  داود بن  سليمان  أبو 
أبو سليمان  الوارجالني،  الوارجالني:  اليرتجاني  يوسف  أبي  داود بن  سليمان  أبو 

اليرتجاني. إلياس  يوسف  أبي  داود بن 
الباروني. الباروني:  زكرياء  أبي  هارون بن  داود بن  سليمان  أبو 

يوسف. داود بن  سليمان  أبي  كتاب  يوسف:  داود بن  سليمان  أبو 
واحد. جزء   :219 الجواهر،  ادي:  البر

واحد. جزء   :76 اللمعة،  السالمي: 
الفروع. كتاب  يوسف:  داود بن  سليمان  أبو 

َجّدًا  كان  المؤّلف  ميزاب.  في  مخطوط   :(1972 (مايو  اليقظان  أبي  من  قائمة 
العطف. في  داود  الحاج  لـ سليمان 

يوسف. أبي  داود بن  أبو سليمان  انظر: 
ويجمان: إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  سهل  أبو 
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باباعمي والـ II ،A2000، 16: أبو ســهل إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن 
السير،  كتب  في  عليه  يحال  غالبًا  سهل.  أبي  سير  مؤّلف  مفترض  ويجمان. 
خاصة في سير الوسياني. فتاويه في مجهول: كتاب اْلُمعلقات وفي اطفيش، 

نفوسة. مسائل  ترتيب  يوسف:  د بن  محم
92 ـ 93. 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 

ليفيتسكي (Lewicki) 1961ب، 78: لعله من ورقلة أو من وادي ريغ. نعرف 
كتاب  اخي  الشم وفي  المشــايخ  سير  مجهول:  قبل  من  إحالة  بفضل  اســمه 
الروايات  من  لكثيــر  كمصدر  أبو ســهل  أّنه  على  يذكر  دائمًا  وهو  الســير. 
لشخصيات سابقة للقرن السادس / الثاني عشر وأكثرهم من أصول جزائرية 
سير  في  النّص  ومن  عشر،  الســادس / الثاني  القرن  في  عاش  لعله  جنوبية. 
في  صياغتها  وقــت  في  توفي  قد  كان  ســهل  أبا  ونعرف   (193) المشــايخ 
مؤخرة  الوهبية (في  شيوخ  بعض  أســماء  ذكر  على  اعتمادًا  557 / 1161 ـ 2. 

 ،(71 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي  598؛  اخي،  للشــم الســير  كتاب 
بالتعاون  كتبت  سهل،  أبي  مع  ينطبق  ال شّك  سليمان،  إبراهيم بن  أبو سهل 

إفريقيا. شمال  إباضية  شيوخ  سير  على  عمل  مجهول  مؤّلف  مع 
ليفيتسكي (Lewicki)، (العمل المذكور أعاله)، 78 ملحوظة 9: دراسة معمقة 
في دراســات إباضية أثبتت أن أبا سهل إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن 
كما  ويجمان،  ســليمان بن  يحيى بن  ســهل  لـ أبي  مطابقًا  ليــس  ويجمان 
ليفيتسكي  279؛  1934أ،   (Lewicki) (ليفيتســكي  ســابق  مقال  في  افترضنا 

ويجمان). سليمان بن  يحيى بن  أبو سهل  (انظر:   (14  ،1955  (Lewicki)
إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر: 

الاللوتي. ويجمان 
ويجمان. سليمان بن  إبراهيم بن  أبو سهل  سليمان:  إبراهيم بن  سهل  أبو 

الاللوتي. الاللوتي:  التندميرتي  د  محم البشر بن  سهل  أبو 
النفوسي. النفوسي:  الفارسي  سهل  أبو 
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الاللوتي: سهل  أبو 
الاللوتي.

الوارجالني، أبو سهل يحيى بن إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن ويجمان 
الاللوتي.

أبو سهل يحيى بن إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن ويجمان الاللوتي: الوارجالني.
اخي:  الشم في  ذكره  سبق  ورقلة.  في  عاش   :14  ،1955  (Lewicki) ليفيتسكي
ســير، 507. بناء على القائمة المجهولة للشيوخ قبل القرن السابع / الثالث 
أبو ســهل  هو  المؤّلف  هــذا  اســم   ،(598 أعاله،  المذكور  (العمل  عشــر 
الذي  اللواتي،  د  محم لـ أبــي  معاصرًا  كان  داود  ابنه  ســليمان.  إبراهيم بن 
إذن   ،(508  ،440  ،437 أعــاله،  المذكور  (العمل  538 / 1143 ـ 4  فــي  توفي 
أبي ســهل من المفتــرض أّنه عاش فــي نهاية القــرن الخامس / الحادي 
انظر:  ذلك  مع  مزاتة.  األمازيغية  للقبيلة  أصولها  تعود  أبو سهل  عائلة  عشر. 
أبو ســهل  أعلى:  (انظر:   9 ملحوظــة   78 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 

ويجمان). إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن 
المشايخ. سير  مجهول:  انظر: 

إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر: 
الاللوتي. ويجمان 

إبراهيم: يوسف بن  يحيى بن  أبو سهل 
للفقيد  ملحوظــة  أن  علــى  اعتمــادًا   :79 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
سموغوروفســكي، إباضي من ميــزاب اجتمع في تونس قــال له: إّن هذا 
المخطوط  السير.  وعلم  التوحيد  علم  في  العقيدة  بعنوان  عمل  صاحب  كان 
مجلد  ميزاب،  في  المكتبات  أحد  في  يوجــد  75 ـ 80 صفحة،  العمل،  لهذا 
قبل  من  المشايخ  ســير  كتاب  الوسياني،  ســير  آخر:  بيبليوغرافي  عمل  مع 
من  بالرغم  آخر.  مجهــول  مؤّلف  قبل  من  الســير  وكتاب  مجهول،  مؤّلف 
في  البيبليوغرافي  للعمل  المؤّلف  الشــخص  أجد  لم  فإنني  المضني  َبحثي 
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أبي  مع  يتطابق  الشخص  هذا  رأيي  في  الشمالية.  إفريقيا  في  إباضية ـ وهبية 
ذكر  ورقلة،  من  ويجمان  إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  سهل 
اخي (ســير، 507 ـ 508). هذا الشخص لعله عاش في نهاية القرن  في الشم
داود  ابنه  عشر  السادس / الثاني  القرن  بداية  في  أو  عشر  الخامس / الحادي 
ـي في 538 / 1143 ـ 4. انظر:  د اللواتي الذي توفـ كان معاصــرًا لـ أبي محم

إبراهيم. سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو سهل  أعلى: 
43 ـ 45. 1982أ،  72 ـ 73؛   ،1979 كوبرلي  أيضًا:  انظر: 

.128 1961م،   (Lewicki) ليفيتسكي  السير،  كتاب  مجهول:  انظر: 
إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر: 

الاللوتي. ويجمان 
والسير. والعلم  التوحيد  علم  في  العقيدة  نفسه: 

.81 رقم   29 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر: 

والسير. والعلم  التوحيد  علم  في  العقيدة  ويجمان: 
سهل: أبو 

أبو سهل. الاللوتي، 
الوارجالني، أبو سهل يحيى بن إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن ويجمان 

الاللوتي.
القادمة. المواد  بعض  أيضًا:  انظر 

الوارجالني. الوارجالني:  اليهراسني  يمريان  جّنون بن  صالح  أبو 
الجربي  عثمــان  ســليمان بن  يدر بن  يحيى بن  علــّي بن  ســعيد بن  صالح  أبو 

الخيري. علّي  سعيد بن  الجربي،  الخيري: 
الُسفلي. الُسفلي:  د  محم أحمد بن  طاهر  أبو 

التناوتي. التناوتي:  النفزاوي  علّي  إسماعيل بن  طاهر  أبو 
الجيطالي. النفوسي:  الجيطالي  موسى  إسماعيل بن  طاهر  أبو 
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يـيدر بن  إســماعيل بن  أبو إبراهيم  الهــواري،  يـيــدر:  إســماعيل بن  طاهر  أبو 
إبراهيم. عيسى بن 

الميزابي. الميزابي:  اإلباضي  عبد الجبار  أبو 
ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  السدويكشي:  عبد اهللا  أبو 

ة: القصبــي، أبو عبد اهللا  د بن أحمد بن أبي ســت أبــو عبد اهللا ابن عمــر بن محم
عمر. د بن  محم

يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي،  المصعبي:  يوســف  عبد اهللا ابن  أبو 
الجربي. المليكي  المصعبي  د  محم يوسف بن 

الباروني. الباروني:  د  محم عبد اهللا  أبو 
عمر. د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  النفوسي:  القصبي  د  محم عبد اهللا  أبو 

المصعبي. المصعبي:  القاسم  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
النفوسي. النفوسي:  بكر  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

د. بامحم أبو سحابة،  المصعبي:  سحابة  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
الجربي:  المليكي  المصعبي  د  محم يوسف بن  يعقوب  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

المصعبي.
الصدغياني. الصدغياني:  الجربي  أحمد  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بــن  انظر:  الباروني:  الشــيخ  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
يحيى.

الباروني. الباروني:  يحيى  أبي  إبراهيم بن  الشيخ بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
النفوسي. النفوسي:  بكر  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

القلعاوي  البارونــي  موســى  عبد الرحٰمن بن  زكرياء بن  ــد بن  محم عبد اهللا  أبو 
الباروني. الجربي: 
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بكر  أبي  داود بن  أحمد بن  يحيى بن  د بن  محم سعيد بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
أبو عبد اهللا. المرغني،  السوسي:  المرغني 

د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  اليسجني:  الميزابي  سليمان  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
الميزابي. صالح  سليمان بن 

ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  المغربي:  عمر  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
القصبي. النفوسي:  القصبي  ة  ست أبي  عمر بن  د بن  محم عبد اهللا  أبو 

ــي. مــن نواحي ســدويكش في جربــة (القــرن الحادي  يكنــى بالمحش
عشر). عشر / السابع 

ة القصبي  د بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ست د بن عمر بن محم أبو عبد اهللا محم
ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  الجربي:  السدويكشي 

يوسف. الحسن بن  المزاتي،  انظر:  مجواد:  د بن  محم عبد اهللا  أبو 
د بن  د بن يوسف المصعبي المليكي: المصعبي، أبو عبد اهللا محم أبو عبد اهللا محم

يوسف. يعقوب  أبي 
أبو عبيدة المغربي: سيره إلى عبد الوهاب بن عبد الرحٰمن بن رستم من المشايخ.
في  (ت: 200 / 815).  (؟)  الجناوني  عبد الحميد   :334  ،2001  (Crone) كرون 

320 ـ 324.  ،II  ،1986 كاشف 
نفسه، 305: كاشف (صفحة 320 ملحوظة) بذكاء يعرفه بـ أبي عبيدة الذي كان 
الحاكم (الخليفة) المقابل لـ عبد الوهاب في طرابلس المنشق الذي كان اسمه: 

.(441  ،II اإلسالمية  الموسوعة  مع  (قارن  الجناوني  عبد الحميد  أبو عبيدة 
عبيدة  أبي  سيرة  كريمة:  أبي  مســلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  المشرق،  انظر: 

المشايخ. من  رستم  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  إلى 
اخي. الشم اخي:  الشم سعيد  عثمان  أبو 

الاللوتي. النفوسي:  الاللوتي  سعيد  عثمان  أبو 
التغزويسني. التغزويسني:  د  محم عبد اهللا  أبي  سعيد بن  عثمان  أبو 
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الباروني. الباروني:  أيوب  سعيد بن  عثمان  أبو 
الجربي. الجربي:  حّماد  سليمان بن  سعيد بن  عثمان  أبو 
الجادوي. األجيمي:  الجادوي  يحيى  سعيد بن  عثمان  أبو 

التندميرتي. النفوسي:  التندميرتي  عيسى  (عمر) بن  عمرو  عثمان  أبو 
السؤاالت. كتاب  عثمان:  أبو 

.220 الجواهر،  ادي:  البر
شروحًا. كتب  بعده،  عالم   :76 اللمعة،  السالمي: 

السؤاالت. كتاب  المرغني:  خليفة  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي،  انظر: 
يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمار  الوارجالني،  انظر:  عبد الكافي:  عمار  أبو 

التناوتي. إسماعيل 
المزاتي. الزمريني:  المزاتي  زكرياء  موسى بن  عمران  أبو 

اخي. الشم اخي:  الشم عامر  موسى بن  عمران  أبو 
السوفي. السوفي:  المرغني  خليفة  عثمان بن  عمرو  أبو 

زكرياء. يحيى  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز ابن  الباروني،  غالي:  أبو 
أبو فالغة: بينوتي (Beguinot) يصف قصيدتين في المشــرق الحديث (روما)، 

306 ـ 307.  ،I
الصدغياني. الصدغياني:  عثمان  د ابن  محم أبو 

سؤال). على  (جواب  يعقوب:  أبي  عبد الكافي بن  د  محم أبو 
 4 مخطوط،  المكتبــة):  في   158 (رقم   530 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
يوسف بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  سطرًا،   28 30×16,5ســم،  ورقات، 
داود المصعبي، 27 شــعبان 1195 / 1781. في مجموعة لـ 196 ورقات، إلى 
الوارجالني،  مسائل)؛  على  (جواب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  جانب 
أحمد بن  أبو العباس  (النفوسي)،  العقيدة)؛  في  (جواب  يوسف:  أبو يعقوب 
يوســف:  أبي  داود بن  الوارجالني،  الدمــاء؛  ســيرة  كتاب  بكر:  د بن  محم
لســؤال  جوابًا  الجامع).  كتاب  أو  المســائل  من  وغيره  الرهن  فــي  (كتاب 
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األنصاري. بن؟  عبد الوهاب  د  محم لـ أبي 
عبد الكافي؟ أبو عمار  الوارجالني،  مثل  نفسه 

د عبــد اهللا بن أبي عثمــان ســعيد الصدغياني الجربــي: الصدغياني،  أبــو محم
عثمان. د بن  أبو محم

السدويكشي. السدويكشي:  سعيد  عبد اهللا بن  د  محم أبو 
الهواري. الهواري:  اللمائي  مانوج  عبد اهللا بن  د  محم أبو 
اللواتي. العاصمي:  اللواتي  د  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو 

النفوسي. بكر:  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم أبو 
اب األنصاري: انظر: الوارجالني، أبو عمار عبد الكافي: جواب  د عبد الوه أبو محم

األنصاري. عبد الوهاب  د  محم أبي  رسالة 
الفروع. في  كتاب  صالح:  أبي  (وايسالن) بن  ويسالن  د  محم أبو 

وادي  في  كتابه  رأى  ادي  البر  :77 رقم   28 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
أريغ.

أحمد بن  ضمنهم  من  ابة،  عز ثمانية   :072 رقم   42  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
كتاب  ونظم  طلبته  قبل  من  له  وجهت  أســئلة  على  أجوبته  جمع  ويجمان، 
ابة الثمانية.. انظر: (العمل المذكور  الوصايا والبيوع. عن أســماء هؤالء العز

.591 رقم  و270   123 أعاله) 
بكر بن  صالح  أبي  ويســالن بن  د  أبو محم 188 ـ 193:   ،1975 الجعبيــري 
في  توفي  جربــة.  في  ابة  العز لـ حلقات  ل  األو الرئيس  اليهراســني  قاســم 

عشر. الخامس / الحادي  للقرن  الثاني  النصف 
السابقة. المادة  انظر: 

والبيوع. الوصايا  كتاب  بكر:  أبي  ويسالن بن  د  محم أبو 
قاسم  أبو بكر بن  أبي صالح  56 ـ 57: ابن  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
ذكر  نفســه  د  أبو محم الرابع / العاشــر).  للقرن  الثاني  اليراســني (النصف 
النصف  في  اإلباضية  مشاهير  ضمن  من  صالح  أبي  ويسالن بن  اسم  تحت 
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من  جربة.  جزيرة  (موطنه)  في  درس  عشر.  الخامس / الحادي  للقرن  ل  األو
الربيع  وأبو  الخير  ماكسن بن  د  أبو محم الذكر:  يستحّقان  اثنان  تالميذه  بين 

والبيوع. الوصايا  في  كتاب  مؤّلف  د  أبو محم المزاتي.  يخلف  سليمان بن 
د  محم لـ أبي  طالــب   :550 رقــم   253  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي  انظــر: 

والبيوع. الوصايا  كتابه  جمع  صالح  أبي  ويسالن بن 
قاســم  صالح بن  أبي  بكر  ويســالن بن  ــد  أبو محم 448 ـ 449:  نفســه، 
جمعه  والبيوع،  الوصايا  لـ كتاب  مؤّلف   .(1039 / 431 بعد  (حي  اليراسني 
قبل  أريغ  في  منها  نسخة  شاهد  1885أ   (Motylinski) موتيلنسكي  تلميذه. 
انظر:  النســخة).  هذه  شــاهد  من  هو  بالطبع  ادي  البر كان  (خطــأ؛   1885

التالية. المادة 
347 ـ 348.  ،1995 حسن 

السابقة. المادة  انظر:  اليراسني:  قاسم  صالح بن  أبي  بكر  ويسالن بن  د  محم أبو 
د  أبو محم المزاتي،  المزاتي:  (الدمجي)  الدجمي  يعقوب  ويســالن بن  د  محم أبو 

ويسالن.
ماطوس. هارون:  ماطوس بن  معروف  أبو 

الغرداوي. الغرداوي:  د  محم صالح بن  معقل  أبو 
الزنزفي. الزنزفي:  مطكداسن  مكدول  أبو 

عيســى بن  أبو مهدي  المليكي،  المصعبــي:  إســماعيل  عيســى بن  مهــدي  أبو 
موسى. إسماعيل بن 

اخي، أبو موسى عيسى بن ســليمان بن يوسف بن  اخي: الشــم أبو موســى الشم
يوسف. يعقوب  أبي  سليمان بن 

الباروني. الباروني:  القاسم  أبي  عيسى بن  موسى  أبو 
يوسف  يعقوب  أبي  ســليمان بن  يوسف بن  ســليمان بن  عيسى بن  موسى  أبو 

اخي. الشم اخي:  الشم
النفوسي. النفوسي:  عيسى  عيسى بن  موسى  أبو 
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الُلقط. كتاب  موسى:  أبو 
.432  ،III  ،1964 معمر 

الجواهر،  ادي:  البــر 35؛  رقم   22 1985أ،   (Motylinski) موتيلنســكي  انظر: 
المؤّلف. غير  من  مجلدات،   4  :219

 V، التقاطه». انظر: الموســوعة اإلســالمية ُلقط وُلقطة تعني «هذا الذي تَم
.((Schacht) (شاخت  ُلقطة  809 ـ 10، 

متنوعة. فقهية  أسئلة  عن  كتاب  الُلقط  كتاب   :161 ملحوظة   58  ،1998 قوجة 
هذا  التكسير  جمع  ال نجد  ذلك،  ومع  لـ ُلقطة.  تكسير  جمع  لي  تبدو  ُلقط 
في المعجم، إذا فجمع ُلقطة من المفترض أن يكون الُلقطات ومفردها من 
يعبر   1998 قوجة  الجمع.  صيغة  على  دال  مصطلح  ُلقط،  يقرأ  أن  المفترض 
 ،S III عن ُلقط، كما هو الحال عند كارل بروكلمان (انظر: كارل بروكلمان

ُلقط). العناوين:  فهرس 
األعمال  في  تقريبــًا  حصري  بشــكل  اســتعماله   تَم ُلقط  اللفظ  أن  رأيــت 
الُرستاقي،  اآلثار(1)؛  لباب  خلفان:  مهنا بن  البوســعيدي،  عدا:  (ما  المغربية 
علّي بن سعيد الريامي: ُلقط اآلثار؛ الصحاري، عبد اهللا بن بشير بن مسعود: 
استعمل  الُعمانية  األعمال  في  بينما  صحار)،  في  المؤّلف  اآلثار  ُلقط  كتاب 
أي  دون  متناثرة  مختلفة  وأجوبة  ألســئلة  مجموعة  منثورة  منثورة.  مصطلح 
 119  ،2002 ناصر  د بن  محم (المنذري،  الفصل.  أو  الموضوع  حسب  تنسيق 
فقط  منثورة  المصطلح  استعمال  رأيت  المغاربية  التآليف  في   .(42 ملحوظة 

المنثورات. عامر:  موسى بن  أبو عمران  اخي،  الشم عند 
عزيز. أبي  ُلقط  كتاب  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 

الُلقط. كتب  مجهول:  انظر: 
عزيز. أبي  ُلقط  مجهول:  انظر: 

المشارقة. معجم  في  ورد  كما  اآلثار،  (1) لباب 
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التالتي. رمضان  عمرو بن  الشيخ  ُلقط  ترتيب  مجهول:  انظر: 
ا قيده أبو عبد اهللا  د: مســائل ُملتقطــات ِمم انظر: الباروني، أبو عبد اهللا محم

الباروني. د  محم
د بن الشيخ بن إبراهيم بن أبي يحيى: ُلقط  انظر: الباروني، أبو عبد اهللا محم

العزيز. أبي 
الُلقط. كتاب  زكرياء:  يحيى  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز  الباروني،  انظر: 

أحمد. داود بن  عمر بن  معقل،  بو  انظر: 
الُلقط. كتاب  مسائل  ترتيب  كاسي:  إبراهيم بن  الغرداوي،  انظر: 

موسى. أبي  ُلقط  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
عامر. موسى بن  ُلقط  بترتيب  الغامر  تفقيه  نفسه:  انظر: 

موسى). (ألبي  الُلقط  كتاب  ترتيب  نفسه:  انظر: 
التالتي. رمضان  عمرو بن  للشيخ  الُلقط  كتاب  ترتيب  نفسه:  انظر: 

باباعمي  الطهــارات،  مســائل  شــرح  توفيق:  أبو يحيى  الجناونــي،  انظر: 
.II  ،A2000 والـ

الُلقط. كتاب  عامر:  موسى بن  انظر: 
الُلقط. كتاب  أبو العزيز:  النفوسي،  انظر: 

الُلقط. كتاب  عامر:  موسى بن  أبو عمران  اخي،  الشم انظر: 
العزيز. أبي  ُلقط  ترتيب  إبراهيم:  عبد العزيز ابن  الثميني،  انظر: 

الُلقط. كتاب  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
داود. إبراهيم بن  داود بن  اليسجني،  انظر: 

الُلقط. كتاب  مسائل  ترتيب  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  اليسجني،  انظر: 
اللفظ. كتاب  يحيى:  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بن  الباروني،  انظر: 

الملوشائي. النفوسي:  الملوشائي  نوح  فتح بن  نصر  أبو 
الزمريني. يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح  المزاتي،  يوسف:  نوح بن  أبو 

زنغيل: سعيد بن  نوح  أبو 
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من  الثالث / التاســع،  القرن  من  الثاني  النصف   :180  ،70  ،1984 كوبرلــي 
ث عن إشكالية رؤية اهللا، الصفات اإللهية  الطبقة الثامنة، 350 ـ 400 هـ. يتحد
اخي: ســير، 353 ـ 354، 358 ـ 359؛ حسن 1995، 319،  والُمحدث. (الشــم
يحرض  كان  الذي  زلتــاف،  يغال بن  خزر  لـ أبي  صديقــًا  كان  325 ـ 326). 

معه على الثورة فــي 358 / 968 ـ 9 ضّد الخليفة الفاطمي اْلُمعز (أبو تميم) 
في  لألمويين  الرسالة  كتب  سياق  في  مخلد،  يزيد بن  أبي القاسم  مقتل  بعد 
إلى  ذهب  أبو خزر  عذرهما،   وتَم أوقفت  قد  كانت  التي  (األندلس)  إسبانيا 
مصر مــع اْلُمعز، ولكن أبا نوح الذي لم يشــأ الذهاب، التجأ إلى ورقلة، 
أخرى  ومرة  أريغ،  وفي  الجريد  بالد  وفي  إفريقية  في  نراه  الحقة  مرحلة  في 
أّي  في  للمناظرين  بدحضه  معروف  وهبية،  إباضيــة/  إلى  ينتمي  ورقلة.  في 

323 ـ 330).  ،1995 (حسن  آخر.  مذهب 
176 ـ 177.  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.112  ،1987 الجعبيري 
زنغيل. سعيد بن  كتاب  نفسه: 

آراء  لديه  زلتاف.  يغال بن  خزر  لـ أبي  صديــق   :36  ،1984  Cuperli كوبرلي 
اهللا. أسماء  في  للُمعتزلة  مخالفة 

في  قبل.  من  ادي  البــر ذكرُه  كتابــه  176 ـ 177:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
العقيدة.

.53 رقم   24 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
النامــي 2001، 221 ـ 222 (طبعــة إنجليزية، طبعة جديــدة، 199): الكتاب 
لـ أبي  ألشعار  تعليقاته  في  ادي  البر إحالة  خالل  من  ولكن  مفقودًا،  ال يزال 
يبدو  الدعائم  بعض  شرح  في  الحائم  شــفاء  الُعماني،  النضر  أحمد بن  بكر 
ما  أمثال:  من  العقدية  القضايا  إشكاليات  صميم  يعالج  زنغيل  ابن  كتاب  أّن 

إلخ. اهللا...  كالم  القرآن،  خلق  االستطاعة،  الرؤية،  الدين،  من  جهله  ال يسع 
المرداسي. الزناتي  زنغيل  سعيد بن  اليقظان:  لـ أبي  قائمة 
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ادي، أبو الفضل أبو القاســم بن إبراهيم: شــفاء الحائم على  انظــر: البر
الدعائم. بعض 
حّمو. ابن  انظر: 

المزاتي. التجممي:  الزمريني  يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  نوح  أبو 
الجناوني. الجناوني:  يحيى  توفيق بن  يحيى  أبو 
الهواري. الهواري:  إبراهيم  زكرياء بن  يحيى  أبو 

اليراسني. اليراسني:  سعيد  بكر بن  أبي  زكرياء بن  يحيى  أبو 
الصدغياني. الصدغياني:  أفلح  زكرياء بن  يحيى  أبو 
األبدالني. األبدالني:  عيسى  زكرياء بن  يحيى  أبو 

بايزيد. قاضي،  القاضي:  يزيد  أبو 
الوارجالني: يعقوب  أبو 
الوارجالني. انظر: 

السدراتي. مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 
يوسف. أبو يعقوب  المزاتي،  المزاتي:  خلفون  يعقوب بن  أبو 

اخي. الشم اخي:  الشم يوسف  يعقوب  أبو 
د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  المصعبي:  يوسف  يعقوب  أبو 

الوارجالني. الوارجالني:  السدراتي  مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  يعقوب  أبو 
التناوتي:  د  محم يوســف بن  يعقوب  أبي  إســماعيل بن  يوسف بن  يعقوب  أبو 

التناوتي.
أبو يعقوب يوسف بن حّمو بن عّدون: انظر: اليسجني، يوسف بن حّمو بن عّدون.
1253 / 1837 ـ 8؛  حتى   1696 / 1109 حوالي  ألحداث  أوصاف  في  (مخطوط  نفسه: 

أخرى...). يدوية  بكتابة  بعده  وما 
328 ـ 332.  ،1926  (Gouvion) جوفيو 

ميزاب. وادي  تاريخ  في  رسالة  بّيوض:  انظر: 
بريان. في  اإلصالحية  الحركة  تاريخ  ناصر:  سليمان بن  الحسني،  انظر: 
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التواريخ. بعض  في  الشافية  الرسالة  اطفيش:  انظر: 
منزاب. تاريخ  بنوح:  إبراهيم بن  متياز،  انظر: 

ميزاب). مسائل  (تقييد  عيسى  بابا  أيوب بن  إسماعيل  النوري،  انظر: 
ميزاب بني  تاريخ  الحاج:  يوسف،  سعيد  انظر: 

واالتفاقيات  األحــداث  بعــض  تقييــد  يوســف:  عمر بن  وينتــن،  انظــر: 
والمراسالت.

مؤرخة). تاريخية  حوادث  ذكر  (في  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  انظر: 
جاســكراو  جاّرو  انظر:   .1967 بوطالب  انظر:   .1964  (Bisson) بيّســو  انظر: 

.1983  (Lethielleux) لثيّلو  انظر:  1960م   (Gaschereau Carreau)
التواريخ. بعض  في  بـَيان  انظر: 
فتنة. من  وقعت  ما  تقييد  انظر: 

وسدراته. ورقلة  تاريخ  مجهول:  انظر: 
ميزاب. بني  أحوال  من  الُمنتخب  اإلعجاب  عجب  كتاب  مجهول:  انظر: 

ميزاب. بني  تاريخ  من  قسم  وهو  التواريخ  بـَيان  مجهول:  انظر: 
ميزاب. وادي  وعمارة  غرداية  بالد  مجهول:  انظر: 

عبد اهللا. أوالد  ونسب  والعطف  وعمارة  سدراتن  نسب  هذه  مجهول:  انظر: 
وأريغ. وارجالن  مشايخ  تاريخ  مجهول:  انظر: 

ميزاب. تاريخ  مجهول:  انظر: 
التواريخ. بعض  في  بـَيان  نفسه: 

مخطوط.  :486  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
السابقة. المادة  انظر: 

عزيز. أبي  ُلقط  كتاب  نفسه: 
مكتبة  في  مخطوط  (ت: 1225 / 1810 ـ 1)  السادسة:  الصفحة  الشيخ،  مكتبة 
ابن  سليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناســخ:  يسجن،  بني  في  االســتقامة 

.1898 / 1315 ة  الحج ذو   5 ادريسو، 
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 18 مخطوط،  المكتبــة):  في   60 49 (رقم  رقــم   ،26 إروان، صفحة  مكتبــة 
القعدة  ذو   17 النســخ:  تاريخ  مكتمل،  ســطرًا،   22 24,5×17,5ســم،  ورقة، 

.54 إلى   38 من  ورقة،   56 من  مجموعة  في  واألخير  الرابع   .1827 / 1242

نفســه، صفحة 31، رقم 121 (رقم 16 في المكتبــة): (ت: 1745 / 1808، 
ورقة،   72 مكتمــل،  مخطــوط،  الُلقــط.  كتاب  مســائل  ترتيب  خطــأ) 
إسماعيل بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  ســطرًا،   22 23×16,5ســم، 

لـ 401  المجموعة  في  األخير   .1872 / 1289 األولــى  ُجمادى   8 دحمان، 
فصاعدًا.  330 ورقة  من  ورقة، 

خطأ)  (ت: 1745 / 1808،  المكتبة):  في   11 (رقم   253 رقم   ،39 نفسه، صفحة 
مخطوط، مكتمل، 72 ورقة، 24×18,5ســم، 23 ســطرًا، مكتمل. الناســخ: 

ناسخ.  .1934 / 1353 العطفاوي،  باحمد  د بن  محم
الثميني،  صالــح  د بن  محم مكتبة  هي  يســجن  بني  في  االســتقامة  مكتبة 
إلى  أُحضرت  المكتبة  هــذه  الثميني.  إبراهيم  عبد العزيز بن  العالــم  حفيد 
 .(384  ،256  ،II  ،A2000 والـ (باباعمــي   1990 في  تونس  من  يســجن  بني 
 1928 في  االستقامة.  مكتبة  سميت  تونس  في  مكتبة  قّيم  صالح،  د بن  محم
العنوان كان: 34، طريق ســيدي بن عروس (بن ادريسو I ،2000، 194) (له 

صالح). د بن  محم الثميني،  انظر:   ،1928 بتاريخ  عالقة 
الُلقط. كتاب  مسائل  ترتيب  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  اليسجني،  انظر: 

هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 
الطهارات. كتاب  مختصر  نفسه: 

باباعمــي والـ II ،A2000، 486: لربمــا هذا كتاب الطهــارات من الديوان 
ابة؟). العز ديوان  األشياخ؟  (ديوان 

فتنة. من  وقعت  ما  تقييد  نفسه: 
 32 مكتمل،  50 صفحة،  مخطــوط،   :37 رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

سم.
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لعلها  التصميم،  في  الفقر  فيها  يالحظ  ولكن  له،  نســبت   :486  ،II نفســه، 
آخر. لشخص 

وصف). الذي  (المخطوط  انظر: 
الفتنة). في  (باب  د:  محم عبد اهللا  أبي  أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 
خلفون. يوسف بن  أبو يعقوب  المزاتي،  الوارجالني:  خلفون  يوسف بن  يعقوب  أبو 

عّدون: يوسف بن  يعقوب  أبو 
ولد  اطفيــش):  إبراهيــم  إســحاق  أبــي  282 (اقتباســات   ،I  ،1965 دبــوز 
ـي بعد عامين من 1223 / 1808 ـ 9. كان من بين طلبة  1158 / 1745 ـ 6، توفـ

أرجوزة  للنبي،  الذاتية  السيرة  أعماله:  ضمن  الثميني.  إبراهيم  عبد العزيز بن 
الدعائم  كتاب  على  ومالحظات  الشريعة  أســرار  في  سطر  ألف  من  أكثر  في 
والمدينة،  ة  لـ مك حجه  بعد  البيضاوي.  تفســير  شرح  النضر)،  ابن  قبل  (من 
ترك  توفي  عندما  كتب.  ة  عد نســخ  حيث  القاهرة،  في  ســنوات  ة  عد درس 
د بن يوسف  ة. دبوز، (العمل المذكور أعاله)، 296: عم أم لـ محم مكتبة مهم

ملحوظة.  133 الثاني،  الجزء  أعاله)،  المذكور  (العمل  أيضًا:  انظر  اطفيش 
باباعمي والـ II ،A2000، 487/486: (1158 ـ 1252 / 1745 ـ 1836) عالم من 
بني يسجن. درس مع أبي زكرياء يحيى بن صالح األفضلي وعبد العزيز بن 
أربع  أقام  عودتــه  وعند  للحّج  ذهــب   1791 / 1205 في  الثمينــي.  إبراهيم 

القاهرة. في  سنوات 
عّدون. حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 

عّدون. حّمو بن  انظر: 
والحاج. حّمو  اليسجني،  انظر: 

التناوتي. التناوتي:  د  محم يوسف بن  يعقوب  أبو 
المصعبي. المليكي:  المصعبي  د  محم يوسف بن  يعقوب  أبو 

الوسياني. الوسياني:  د  محم يوسف بن  يعقوب  أبو 
الجربي. الجربي:  المصعبي  د  محم يوسف  يعقوب  أبو 
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يعقوب. ألبي  المتن  يعقوب:  أبو 
.75 اللمعة،  السالمي: 

يوسف. أبو يعقوب  المزاتي،  انظر: 
خلفون. ابن  خلفون:  يوسف بن  أبو 

خلف. عبد القهار بن  الفزاني،  انظر:  الحسن:  وريان بن  يوسف  أبو 
التندميرتي. التندميرتي:  نوح  صالح بن  يعقوب بن  يوسف  أبو 

الصدغياني:  الجربــي  الخيــري  تعاريت  يحيــى بن  بن  ســعيد  يونس ابن  أبــو 
سعيد. يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي، 

رستم: عبد الرحٰمن بن  اب بن  عبد الوه أفلح بن  د بن  محم اليقظان  أبو 
ليفيتســكي (Lewicki) 1961ب، 92: من أواخر األئمة الرســتميين، الذي حكم 
حتى 281 / 894 ـ 5. ابن الصغير موتيلنسكي (Motylinski) 1908أ، 27 ـ 30 النّص 
العربي، 87 ـ 91 ترجمة؛ انظر أيضًا: ليفيتسكي (Lewicki) في يوغسالفيا القديمة 
Slavia Antiqua، مجلد V، 158 ـ 165؛ وماســكوري (Masqueray) 1878أ، 185) 

ة والقبض عليه من قبل العباســيين في تلك المدينة،  يحدثنا عــن رحلته إلى مك
ادي يذكر في قائمته رسالة لهذا اإلمام غير معروفة  وإقامته في ســجن بغداد. البر
المحتوى (موتيلنســكي (Motylinski) 1885أ، 23 رقم 48). أبو زكرياء يحيى بن 
أبي بكر الوارجالني (ماســكوري (Masqueray)، (العمل المذكور أعاله)، 188) 

يؤكد احتواءها على مجموعة من المجادالت الدينية في موضوع الخروج.
هناك. والمراجع   1985 بحاز  انظر:  الرستميين،  عن: 

باباعمــي والـ II ،A2000، 359 ـ 360: َكَتَب رســالة في خلق القرآن وجواب 
مجموعة من المجادالت الدينية في موضوع الخروج، والتي قد ضاع معظمها.

271 ـ 272.  ،1985 بحاز  انظر: 
ابــن الصغيــر: أخبار األئمة الرســتمّيين، طبعــة ناصر وبحــاز، 64 ـ 69، 

261 ـ 281 / 874 ـ 5 / 894 ـ 5. من  إمامًا  كان  أبو اليقظان  88 ـ 103. 

المغرب. في  الخوارج  جديدة،  طبعة  إسماعيل،  انظر: 
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الثالث / التاسع). (القرن  القرآن)  خلق  (في  أفلح  اإلمام ابن  رسالة  نفسه: 
.186 182 ـ 184،  الجواهر،  ادي:  البر من  النص،  213 ـ 214:   ،1976 باجّية 

عبد الوهاب. أفلح بن  انظر: 
معاوية  أبي  سيرة  الصقر:  عّزان بن  أبو معاوية  الخروصي،  المشــرق،  انظر: 

الصقر. عّزان بن 
مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  جواب 
موجود  نّص  أقدم   :70 ملحوظة  148 ـ 149،   ،1966  (Cremonesi) كرمونسي 
1905ب   (Motylinski) موتيلنسكي  القرآن.  خلق  مســألة  في  اإلباضية  لرأي 

أفلح. لإلمام  الرسالة  هذه  الخطأ  طريق  عن  يعزو 
جديدة،  طبعة  حديثة.  نسخة  إنجليزية،  (طبعة   5 ملحوظة   221  ،2001 النامي 

182 ـ 201. الجواهر،  ادي:  البر في   :(254 ملحوظة   224  ،198

د بن  السالمي 2000، 19 رقم 49 (في الواقع 50): سيرة اإلمام أبي اليقظان محم
أفلــح إلى أهل ُعمــان. اإلمام الرســتمي الرابــع (208 ـ 258 / 823 ـ 871) 
هؤالء  آراء  عن  يعبــر  اإلمام  القرآن.  خلق  في  إباضــي  تأليف  أقدم  (خطأ). 

اهللا. وحدة  في  اإلباضية  آراء  ويشرح  القرآن  خلق  في  يؤمنون  الذين 
مجهول:  المشرق،  في  أفلح.  د بن  محم اإلمام  رســالة   :255  ،2001 السالمي 

295 ـ 305. اإلباضية،  السير 
عرف  اإلسالمية  الفرق  بين  انشــقاقًا  سبب  القرآن  خلق  موضوع   :18 نفسه، 

و847. و232 / 813   198 بين  القرآن  خلق  بفتنة 
القاهــرة  الجواهــر،  ادي:  البــر فــي   :301  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
كرمونســي  قبل  من  عليها  وعلــق  ترجمــت  182 ـ 201.  1302 / 1884 ـ 5، 

.1966  (Cremonesi)
أبو اليقظان. د  محم انظر: 

أفلح. د بن  محم انظر: 
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األجيمي:
الجادوي. انظر:  الجادوي.  يحيى  سعيد بن  أبو عثمان 

الخيري. انظر:  الجربي.  (األجيمي)  الخيري  حديد  مسعود بن 
الويراني. انظر:  الجربي.  (األجيمي)  الويراني  يحيى  قاسم بن 

الفّساطوي. الفّساطوي:  الطرابلسي  أحمد 
أبو العباس. اخي،  الشم اخي:  الشم عبد الواحد  سعيد بن  عثمان بن  أبي  أحمد بن 

األطرابلسي. اإلباضي:  األطرابلسي  (الحسن)  الُحسين  أحمد بن 
النزاتي. النزاتي:  أحمد بن 

د بن بكر بن أبي  اس أحمد بن أبي عبد اهللا محمأبو العب أحمد بن بكر: النفوسي، 
الفرسطائي. يوسف  بكر بن 

السيابي. (تحقيق)  السيابي:  سعود  أحمد بن 
أبو العباس. التماسيني،  التماسيني:  سعيد  أحمد بن 

أحمد بن سعيد بن سليمان بن علّي بن يخلف الدرجيني: الدرجيني، أبو العباس.
الباروني. الباروني:  يحيى  عبد اهللا بن  أحمد بن 

أبو طاهر. الُسفلي،  الُسفلي:  د  محم أحمد بن 
السدويكشــي:  القصبي  ة  ســت أبي  القاســم بن  أحمد بن  ــد بن  محم أحمــد بن 

السدويكشي.
النفوســي،  الفرســطائي  يوســف  بكر بن  أبي  بكــر بن  ــد بن  محم أحمــد بن 

أبو العباس. النفوسي،  أبو العباس: 
ُيدّخن. ولكّنه  مسلٌم  معمر:  (ُمحقق)  كّروم:  حّمو  أحمد 

ادريسو. ابن  صالح  د بن  محم سليمان بن  ابن:  د  محم سليمان بن  ادريسو، 
د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  ادريســو:  ابن  ســليمان،  د بن  محم ادريســو، 

الميزابي. صالح  سليمان بن 
مارس   / 1417 رمضــان  1345 ـ 20  (شــوال  صالح:  د بن  محم بكير بن  أرشــوم، 

.(1997 يناير  1927 ـ 29 
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المنشــورة  أعماله  ضمن  الذاتية.  الســيرة  96 ـ 97:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الحقوق  الصالة؛  في  المرشــد  والنفاس؛  الحيض  أحكام  في  النبراس  هناك: 
في  المرشــد  الجنائز؛  في  الموجز  والعالج؛  الوقاية  اإلســالم؛  في  الُمتبادلة 
مناسك الحج والعمرة. كّل هذه األعمال موجهة للمبتدئين في القراءة وكانت 

زنجبار. في  ومطبوع  السواحلية  إلى  ترجم  وبعضها  طبعات  ة  عد مطبوعة 
البيبليوغرافيا). من  الثالث  (الجزء  أرشوم  انظر: 

عبد اهللا: عيسى بن  د بن  محم أزبار، 
فــي  (حــي  آزبــار  غيــر  أزبــار،  392 ـ 393:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

.(1883 / 1301

دبوز I ،1965، 283 ـ 284: من بني يســجن. من هناك ذهب إلى المشــرق 
شيوخ  وكبير  يســجن  بني  جامع  شــيخ  كان  ُعمان.  في  طويالً  وقتًا  وقضى 
ترك  عشر / العشــرين  الرابع  للقرن  ل  األو العقــد  في  توفي  ميــزاب  وادي 
د بن  محم أبو عبــد اهللا  (للكندي،  الشــرع  بـَيان  كتاب  فيها  عامــرة،  مكتبة 
في  الدية  الصحاري:  المشــرق،  (انظر:  الدية  وكتاب  جزءًا.   70 في  إبراهيم) 

اطفيش. يوسف  د بن  محم إلى  ذهبت  مكتبته  والشريعة).  الفقه 
مكتبة عشــيرة آل خالــد، 10 ـ 11: من بني يســجن. درس مع عبد العزيز 
إبراهيم بن  بمعيــة  ُعمان  إلى  ســافر  (ت: 1223 / 1808).  الثميني  إبراهيــم 
اطفيش،  يوسف  د بن  لِمحم األكبر  األخ  (ت: 1303 / 1886)،  اطفيش  يوسف 
على  تحصل  حيث  ُعمان،  من  غنية  مكتبة  أحضر  طويلة.  لمدة  هناك  ودرس 
د بن إبراهيم الكندي (ت: 508 / 1114)  سبيل المثال على: بيان الشرع لمحم
وبالغ  الطالبين  منهاج  المغرب،  في  الوحيدة  النسخة  جزء،   70 من  أكثر  في 
الراغبين لخميس بن ســعيد الُرستاقي، أيضًا النسخة الوحيدة في المغرب، 
كان  نفســيًا.  طبيبًا  كان  إلخ.  الُعماني،  وّصاف  د بن  لِمحم واإلصابــة  الحّل 
لعلي  عمر  صالح بن  تالمذته  أحد  وكان  اطفيش،  يوسف  د بن  لِمحم أستاذا 

.1872 / 1296 توفي  آزبار  (ت: 1347 / 1928). 
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(ت: 1420 / 1999 ـ 2000)  بّزمــالل  صالح   :3 ملحوظة   43  ،2003 بوحّجام 
د بن عيســى آزبار من سافر إلى ُعمان، ولكن ابنه  ذكر بوحّجام ليس محم

.1890 في  ذلك  وكان  عيسى، 
اإلرشاد. كتاب  علي:  د بن  محم المنذري،  المشرق،  انظر: 
الُمنتظم. الجوهر  سالم:  أبو ناصر  األزدي،  المشرق:  انظر: 

الشارع. بـَيان  إبراهيم:  د بن  محم أبو عبد اهللا  الكندي،  المشرق،  انظر: 
شعرّية). (قصائد  نفسه: 

مخطوط.  (1896 / 1313 في  (حي   :394  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اإلسالمي. األسد  سليمان:  الباروني،  انظر:  اإلسالمي:  األسد 

التناوتي. التناوتي:  د  محم يوسف بن  يعقوب  أبي  إسماعيل بن 
النوري. النوري:  عيسى)  بابا  (بن  أيوب  إسماعيل بن 

إسماعيل بن ســليمان المغربي: انظر: المشرق، التميمي، أبو عبيدة مسلم بن أبي 
الزكاة. في  رسالة  كريمة: 

التناوتي. أبو طاهر:  التناوتي،  النفزاوي  علّي  إسماعيل بن 
أبو طاهر. الجيطالي،  النفوسي:  الجيطالي  موسى  إسماعيل بن 

إسماعيل بن يـيدر: الهواري، أبو إبراهيم إسماعيل بن يـيدر بن عيسى بن إبراهيم.
الهالل. ثبوت  بّيوض:  (ُمحقق)  حكيم:  آل  عمر  إسماعيل، 

بكر:  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  الوارجالنــي،  محمود: (ُمحقق)  د  محم إســماعيل، 
األحكام. في  اإليضاح  كتاب 

ديوان. اإلباضي:  (األطرابلسي)  (الحسن)  الُحسين  أحمد بن  األطرابلسي، 
الموسوعة اإلسالمية II، 660، اإلباضية (ليفيتسكي (Lewicki)): مؤسس الفرع 
الشمالية.  إفريقيا  في  فقط  منتشرًا  كان  والذي  اْلُحسينّية)  (أو  الحسنية  اإلباضية 
ديوانه  الثالث / التاســع.  القرن  من  ل  األو الجزء  في  عاش  أّنــه  يبدو  ما  على 
موجودين  كانوا  أتباعه  الرابع / العاشر.  القرن  بداية  في  ورقلة  في  معروفًا  كان 

نفوسة. جبل  شرقي  النواحي  بعض  في  عشر  السادس / الثاني  القرن  في 
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الفقه. في  والمختصر  المقاالت  نفسه: 
كتاب  على  ردًا  كتبوا  الفقــه  في  والمختصر  المقاالت   :36  ،1984 كوبرلــي 
ُحسين. وأحمد بن  الناكثة  على  الرّد  النفوسي)  (المساكني  فتح  عمروس بن 

كتبها  كتب  ة  عد رأيت  السير)  كتابه  في  يقول  اخي  الشم)  :198  ،1995 حسن 
بيديه، أحســنها المقاالت، ومن ثم: المختصر في الفقه. المؤّلف عاش في 
القيروان. كان معارضًا لإلباضية في بعض المسائل، بعض يرى أّنه قد تاب.

جديدة،  طبعة  حديثــة،  نســخة  إنجليزية،  213 ـ 217 (طبعة   ،2001 النامــي 
والُعميرّية. الُحسينّية  اإلباضية  فرق  عن  192 ـ 195): 

.415  ،I  ،1991  Ess انظر: 
ُحسين. وأحمد بن  الناكثة  على  الرّد  المساكني:  انظر: 

د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  الوسياني،  انظر:  مسعود:  األطرابلسي، 
اطفيش. اطفيش: 

يوسف: إبراهيم بن  اطفيش، 
دبــوز I ،1965، 284 ـ 285: أحد طلبة عبد العزيز بــن إبراهيم الثميني. أخ 
في  درس  اطفيش.  إبراهيم  إســحاق  ألبي  وجد  اطفيش  يوسف  د بن  لمحم
في  ســنوات  أربع  ذلك  وبعد  ُعمان،  في  الوقت  بعض  قضى  يســجن.  بني 
في  توفي  ميزاب  إلى  غنية  مكتبة  أحضر  (كيميائّيًا).  كيمياء  رجل  كان  مصر. 

1310 / 1892 ـ 3. القرن  يسجن،  بني 
إبراهيم: أبو إسحاق  اطفيش، 

بني  في   1886 في  ولد  اطفيش  د  محم إبراهيم بن  أبو إسحاق   :1966 كاملي 
ليدرس  ذهب   1917 وفي  ميزاب،  في  دراســاته  ل  أو على  وتحصل  يسجن. 
والميزابيين  عيســى  إبراهيم بن  اليقظان  أبي  مع  جنب  إلى  جنبًا  تونس  في 
من  منع  تونس  فــي  كان  حين  33 ـ 34).  الصفحات  في  (األســماء  آخرين 
ُمحّب  القاهرة  في  مصر.  إلى  سافر   1923 فبراير  في  الفرنسية  السلطات  قبل 
الدين الخطيب (1886 ـ 1969) (في ذلكم انظر: الموسوعة اإلسالمية ملحق 



بيبليوغرافيا اإلباضية 86

إســحاق.  أبا  كثيرًا  ســاعدوا  الســلفّية  المطبعة  وصاحب   (W. Ende  ،640

 1925 يوليو   /1344 ُمحرم  في  ل  األو العدد  منها  خرج  والتي  دورية،  أســس 
العمل  في  بدأ   1930 في  أسفل).  (انظر:  إباضية  كتب  ة  عد ونشــر  (المنهاج) 
بعده  وما   1953 من   .(A2000 والـ باباعمــي  أســفل،  الكتب (انظر:  دار  في 
أن  أبو إسحاق  سأل  الهنائي،  علّي  غالب بن  لُعمان،  الداخلية  المناطق  أمام 

المتحدة. واألمم  العربية  الجامعة  في  الُعمانية  المسألة  يقدم 
في  أوالد.  لــه  يكن  لم  ميزاب،  في  جــًا  متزو كان  إســحاق  أبا  أن  بالرغم 
اخي، التي أنجبت له خمسة أوالد:  ج ســبعية بنت قاسم الشــم القاهرة تزو
وتزّوج  حميدة.  وهي  واحدة  وطفلة  جابر،  الربيع،  أفلح،  ســليمان،  د،  محم
أيضًا امرأة من زنجبار: ُسعاد المعمرية الزنجبارّية، ولم يكن له منها أطفال.
أبو إســحاق توفي في القاهرة 20 شعبان 1385 / 26 ديسمبر 1965. دفن في 

عابدين. قصر  بجوار  بالقّبة  اخي  الشم عائلة  مقبرة 
 (Shinar) شــينار  انظر:  الســلفّية،  الحركة  أفكار  من  قربها  وعن  أفكاره  عن 
1961، 113 ـ 119 (بنــاء علــى مؤّلفاته في المنهاج): فــي المنهاج اطفيش 

اإلباضية  األيديولوجية  وبين  ميزاب  األصلي  ببلده  الشديد  تعّلقه  بين  يجمع 
مؤّلفه  الطبيعي،  من  (نهضة).  اإلســالمية  النهضة  وحركة  ســلفّية  العصرية، 
يعطي مساحة شاسعة الهتماماته اإلباضية، مثل المؤسسات الميزابية وكرهه 
للفرنسيين، شأن ُعمان وزنجبار، يقوم بدور في حلقة وصل بين المجموعة 
سليمان  بقوة  تشجع  أيضًا  المنهاج  واســعة.  رقعة  على  المنتشــرة  اإلباضية 
أهل  كّل  الخصوص  وعلى  المسلمين،  يشجع  اطفيش  كتاباته  في  الباروني. 
أن  يجب  العقدية،  واهتماماتهــم  المذهبية  توجهاتهم  من  بالرغم  الشــرق، 
يناهض  وكان  التنصيرية.  المســيحية  الجمعية  الغربية،  الهيمنة  ضّد  يتحدوا 
الحركة الكمالية، والتي أخذت تركيا إلى صفوف األوروبيين، وأبرزت دور 
المتشــبهين بالغرب، وكذلك أعطت قيمة للجامدين، الذين تكتلوا مع كّل 

اإلسالم. في  للبدعة  يميلون  الذين 
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د بــن  24 ـ 26: أبو إســحاق إبراهيم بــن محم ،II ،A2000 باباعمــي والـ
إبراهيم بن يوســف اطفيش (1305 ـ 20 شــعبان 1385 / 1886 ـ 26 ديسمبر 

.1940 في  الكتب  دار  في  العمل  بدأ   .(1965

الذاتية. للسيرة  98 ـ 101،   ،III  ،A2000 ادريسو  ابن  انظر: 
.84  ،1987 الجعبيري  انظر: 

1992أ. ناصر  انظر: 
والتعليقات): (التحقيق  نفسه: 

مة التوحيد وشروحها. 1353 / 1934 ـ 5،  – أبو حفص عمرو بن جميع: ُمقد
4 صفحات).  ،120)

ُمحرم  – اإلسالمية  للموسوعة  العربية  الترجمة  في  بربر  مادة  على  شروح 
.1938 أبريل   ،1387

مة التوحيد...،  – الباروني، أبو القاسم سعيد يحيى: (تحقيق) مجموع فيه ُمقد
في  ومقدمات  ملحوظــات  أضاف  الذي  اطفيش  قبــل  من  الثانية  الطبعة 

.(235 (الصفحة   ،1951 / 1370 177 ـ 186.  26 ـ 38،  2 ـ 4،  الصفحات 
الصفحات  – اإلباضيــة.  تاريخ  مختصر  ســليمان:  أبو الربيع  البارونــي، 

الســالمي  ُحمّيد  عبد اهللا بن  عن  اطفيش  إبراهيم  أبو إســحاق  59 ـ 64، 

.(129 ،xiii (الصفحة  1347 / 1928 ـ 9،  األعيان.  وتحفة 
المالحن. – ُدريد:  ابن 
المقصورة. – نفسه: 
1343 / 1924 ـ 5،  – الخالــص.  الذهــب  يوســف:  د بن  محم اطفيــش، 

.(xi, 340, xii (الصفحات 
– .(126 (صفحة  1349 / 1930 ـ 1،  الخط.  تعليم  في  الرسم  كتاب  نفسه: 
– .(viii ،287 ،264 1348 / 1929، (الصفحات  والفرع.  األصل  شامل  نفسه: 
(الصفحات  – 1343 / 1924 ـ 5،  8 ـ 10.  أجزاء  النيل.  كتاب  شــرح  نفسه: 

.(10  ،534 3؛   ،525 1؛   ،503  ،5
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ابة. – العز التوحيد  عقيدة  شرح  نفسه: 
نفســه: الســيرة الجامعــة مــن اْلُمعجــزات الالميــة. الطبعــة الثانية  –

.(252  ،8 (الصفحات  1344 / 1925 ـ 6، 

اطفيش). – للقطب  ة  بالحج (التوحيد  نفسه: 
– .(254  ،16 (الصفحات  جديدة،  طبعة  الوضع،  كتاب  الجناوني: 
األضحى  – العيدين  خطبتــا  خلفــان:  ســعيد بن  د  أبو محم الخروصي، 

في:  التوحيد؛  مــة  ُمقد فيه  مجموع  (تحقيــق)  الباروني:  (فــي  والفطر. 
القيمة). المجموعة 

الثانية  – الطبعــة  اإلســالم.  أركان  جامع  ناصــر:  ســيف بن  الخروصي، 
.(119 (الصفحة   ،1927 / 1346

(مجموعة). 1344 / 1925 ـ 6، (الصفحات xxiv ،176)؛ 1345 / 1926 ـ 7،  –
المشرق. انظر:   .(xvi، 47، 1 (الصفحات 

انظر:  –  .(328 1418 / 1998، (الصفحة  الخامسة،  الطبعة  القيمة.  المجموعة 
أسفل.

(في  – الصبيان.  لتعليــم  األديــان  مختصر  ــد:  محم علّي بن  المنــذري، 
القيمة). المجموعة 

حبيب.  – الربيع بن  اإلمــام  ُمســند  الصحيح،  الجامع  حبيب:  الربيع بن 
.(80  ،78  ،45  ،40 (الصفحات  1349 / 1930 ـ 1،  الثانية،  الطبعة 

النشأة  – اْلُمسمى  النبوي  المولد  ســالم:  ناصر بن  أبو مســلم  الرواحي، 
التوحيد). مة  ُمقد فيه  مجموع  (تحقيق)  الباروني:  (في  دّية.  المحم

(في  – االعتقاد.  في  الُمراد  غاية  ُحمّيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم الســالمي، 
القيمة). المجموعة  في  التوحيد؛  مة  ُمقد فيه  مجموع  (تحقيق)  الباروني: 

– .(iv ،646 ،ix الصفحات) ،نفسه: جوهر النظام. رابع طبعة، 1381 / 1961
مجموع  – (تحقيق)  الباروني:  (في  اإلنسان.  يلزم  ما  الصبيان  تلقين  نفسه: 

القيمة). المجموعة  في  التوحيد؛  مة  ُمقد فيه 
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نفسه: تحفة األعيان. 1347 ـ 1350 / 1928 ـ 9 ـ 1931 ـ 2؛ 1380 ـ 1961،  –
.(324  ،404 (الصفحات 

وشــروحها.  – التوحيد  مة  ُمقد ســعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشــم
جميع). عمرو بن  أبو حفص  (انظر: 

موجز.  – التوحيد،  عقيدة  شــرح  إبراهيم:  داود بن  أبو ســليمان  التالتي، 
جميع). عمرو بن  أبو حفص  (انظر: 

اليحمــدي، هالل بن زاهر: كتــاب النيات وألفاظ العقــود وما يجري  –
التوحيد. مة  ُمقد فيه  مجموع  الباروني:  (في  مجراها. 

.2006  ،2004  (Custers) كوستر  انظر: 
اْلُمنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  نفسه: 

.(3  ،1 رقم   ،II المنهاج،  (من  177 ـ 179  1992أ،  ناصر 
 649  ،XIII السلفّية)،  المطبعة  (القاهرة:  الفتح  اإلســالمي.  العهد  في  البربر  نفسه: 

20 ـ 21. 16 ـ 17،   ،(1939 / 1358 صفر   23)
اإلسالمية،  الموســوعة  انظر:  عنه  الخطيب،  الدين  ُمحّب  كان  الفتح  مالك 

.(W. Ende)  640

Mayeur-Jaouen، Cathérine: Les débuts d’une revue néo- :عن الفتح، انظر
 Revue des  .1928 حتى   1926 مــن  الفتح  الخطيب  الدين  ُمحّب   :salafiste

األرقــام.   ،Mondes Musulmans et de la Méditerranée (aix-en-Provence)

227 ـ 255.  ،(2002) 95 ـ 98 

المطبعة  (القاهــرة:  الفتح  االســتعمار.  ومرامي  إفريقية  شــمال  في  البربــر  نفسه: 
.12  ،(1939 / 1358 ل  األو ربيع   1)  650  ،XIII السلفّية)، 

 ،1923 / 1342 الســلفّية،  المطبعة  القاهــرة:  المؤمنين.  ســبيل  إلى  الدعايــة  نفسه: 
.(8  ،176 (الصفحات 

ورد  المؤّلف  اســم  رضا.  لرشــيد  المؤّلف  من  إهــداء  عليها  نســختي  في 
الجزائري. اطفيش  يوسف  آل  إبراهيم  أبو إسحاق  كالتالي: 
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الفلســفّية  اإلبانات  ذم  في  رســالة  علــى  رّد   :893  ،S II بروكلمــان  كارل 
1342 / 1923 ـ 4. القاهرة  والعصرّية. 

 ،1926 يناير   14 / 1344 الثاني  ُجمادى   29)  7 رقم   26 جزء  (القاهرة)،  المنار 
المنار  اهتمام  نــال  إنه  قيل  اطفيش  الكتاب.  عــن  قصيرة  نبذة  559 ـ 560: 

تنتمي إلى حزب اإلصالح اْلُمعتدل. الكتاب هو ردة فعل لرسالة لم تعنون 
الجامدين». «أحد  قبل  من  كتبت 

.(35 (صفحة   142 / 2  ،1983 ُنصير 
البعث  إلعــادة  دعــوة   :11 رقــم   17 1927ب،   (Strothmann) ســتروثمان 
الفقه  من  األكبــر  للجزء  منتقــدة  عمومًا،  محافظ  اإلســالمي.  (النهــوض) 
(صفحة 141). لتجابه األوروبيين، دراســة العلــوم الحديثة وتعليم اللغات 
الوهلة  في  وبالرغــم  ضروري.  الدعوية،  لألغــراض  مهم  أيضــًا  األجنبية، 
األولى اإلباضية نقل عنهــم، في دعوتهم للتقيد بالحياة الدينية، محاربتهم 
للخــالف، ودعوتهم للوحدة بين المســلمين، الكتاب فيه توّجه إســالمي 

قوّية. بصورة 
.2000 ادريسو  ابن  الحائرين،  إرشاد  إبراهيم:  أبو اليقظان  انظر: 

والسياسة. الدين  نفسه: 
65 ـ 72).  ،2 رقم   ،I المنهاج،  (من  165 ـ 172  1992أ،  ناصر 

نفسه: الفرق بين اإلباضية والخوارج. مسقط، روي: مكتبة االستقامة، 1400 / 1980، 
16,5×12سم). (19 صفحة، 

د  محم مــن  بطلب  كتــب  المقال  الســيابي:  ســعود  ألحمد بــن  مــة  ُمقد
عبد الباقي، من ُعلماء األزهر، عن كتابه الدين والعلم الحديث (الصفحات 
السالمي  د  محم في  نشــر  أيضًا  الخوارج.  عن  نبذة  عنوان  مع  252 ـ 264)، 

علّي  وفي  103 ـ 114)  يتكّلم (الصفحــات  تاريــخ  ُعمان  عّســاف:  وناجي 
510 ـ 519)،   ،2001 اإلســالمية، (طبعــة  الفرق  بين  اإلباضية  معمر:  يحيى 

.1991 الضامري،  مكتبة  السيب: 
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أمبوســعيدي 2003، 329: مســقط، روي: مكتبة االســتقامة، 1400 / 1980، 
16,5×12سم). (19 صفحة، 

.1980 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:   :334  ،2001  (Crone) كرون 
.(2001 (ديسمبر  (10 صفحات)   ،http://ibadhiyah.net/papers/khawarij.html

الجعبيــري 1987، 84: اإلباضية ليســو خــوارج. باب عــن: الدين والعلم 
عبد الباقي. د  لمحم والحديث 

.226  ،1988 نّجار 
55 ـ 65. األول،  الجزء  1992أ،  صالح  د  محم ناصر، 

الخوارج. عن  اإلباضية  امتازت  كيف  التاريخ:  من  أسفل: صفحة  انظر: 
ّنة. والس الكتاب  في  الحربّية  الفنون  نفسه: 

مخطوط.  :61  ،1966 الكاملي 
والمسلمين؟ باإلسالم  يراد  ماذا  نفسه: 

.(40  ،1 رقم  المنهاج،  (من  161 ـ 164  1992أ،  ناصر 
والرسل. األنبياء  عصمة  نفسه: 

ملحوظة. 253 ـ 254   ،I  ،1965 النامي 
مخطوط.  :61  ،1966 كاملي 

الخوارج. في  رسالة  نفسه: 
ولد إبراهيم 1988، 11 ـ 12: تاريخ اإلباضية من البداية حتى القرن السادس 
المؤّلف  مكتبة  في  الكل)،  في  320 صفحة  أجزاء،  (خمســة  مخطوط  عشر. 

.(387  ،1971 (فخار  القاهرة  في 
وصالحّيتها. ابة  العز مجالس  نفسه: 

28 ـ 32. والتلغراف،  بالتلفون  الصوم  انظر: 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

الُغبيراء،  مكتبــة  بهالء:  الخامســة  الطبعة  القيمــة.  المجموعــة  (تحقيــق)  نفسه: 
24×17سم). (328 صفحة،   ،1998 / 1418
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(5 ـ 19)؛  التوحيد  مة  ُمقد كتــاب  جميع:  عمرو بن  حفص  أبي  على:  تحتوي 
نفسه:  (21 ـ 26)؛  االعتقاد  في  الُمراد  غاية  قصيدة  ُحمّيد:  عبد اهللا بن  السالمي، 
ناصر بن  سيف بن  الخروصي،  (27 ـ 125)؛  اإلنســان  يلزم  ما  الصبيان  تلقين 
د بن  محم علّي بن  المنذري،  (127 ـ 250)؛  اإلســالم  أركان  جامع  ســليمان: 
علي: مختصر األديان لتعليم الصبيان (251 ـ 282)؛ الخليلي، سعيد بن خلفان 

(283 ـ 312). واألدعية  الخطب  من  ُمنتقى  د):  أبو محم الخروصي،  (انظر: 
.1989 بهال / بيروت   :334  ،333  ،2001  (Crone) كرون 

مة التوحيد. انظر: الباروني، أبو القاسم سعيد يحيى: (تحقيق) مجموع فيه ُمقد
(مجموعة). المشرق:  انظر: 

1345 / 1926 ـ 7  (488 صفحــة)؛  1344 / 1925 ـ 6  المنهــاج.  مجموعــة  نفسه: 
1347 / 1928 ـ 9 (48 صفحة)  1346 / 1927 ـ 8 (114 صفحة)؛  (112 صفحة)؛ 

(23×15سم).
.(1972 (مايو   160  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

المنهاج. أسفل:  انظر: 
باُألجرة. القرآن  قراءة  مسألة  نفسه: 

.93 الغناء،  المكتبة  في  المجموعة.  في  مطبوع   :69 رقم   389  (Schacht) شاخت 
24 ـ 28. والتلغراف،  بالتلفون  الصوم  انظر: 

في  البيان  إيضــاح  رســالة  بالحاج:  موســى بن  إبراهيم بن  محفوظ،  انظر: 
القرآن. على  اُألجرة 

ميزاب. بوادي  التجنيد  مسألة  حول  نفسه: 
389 ـ 392).  ،7 رقم   ،I المنهاج،  (من  173 ـ 176  1992أ،  ناصر 

شهرّية. نصف  اجتماعية  سياسية  علمية  مجّلة  المنهاج،  نفسه: 
صحيفــة إباضيــة معاصــرة، ُطبعت فــي المطبعة الســلفّية فــي القاهرة. 
 II 8؛   ،7 5 ـ 6،  3 ـ 4،   ،2 األرقــام  (1344 / 1925 ـ 6)   I حوزتــي:  فــي 
1 ـ 2. لدي  III (1346 / 1927 ـ 8) رقــم  1 ـ 2؛  (1345 / 1926 ـ 7) األرقــام 
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أيضًا، أضيفت في الفتح (الجزء الخامس)، المنهاج، مجّلة دينية إســالمّية، 
في   .(1992 ناصر  أسفل،  6 ـ 8. (انظر:   ،4  ،1 األرقام  VI (1349 / 1930 ـ 1)، 

طاهر  علّي  د  لمحم الشورى  من  ثالثة  رقم  الثالث  الجزء  أيضًا  المجلد  نفس 
المنهاج. تدعى  (فلسطين) 

911)؛ يوليو  عبــد اهللا I ،1961، 254: 1925 ـ 1929 في دار الكتب (دورّيات 
 1927 1925 ـ يوليو  يونيو   22 58)؛  تيمورّية،  ت  مجــال)  1926 1925 ـ فبراير 

1344 / 1925 ـ 6  مع  واحــد  جزء  المنهاج:  مجموعة  8016 ـ 8018).  (زكّيــة 
و1345 / 1926 ـ 7.

القاهرة. في   :2841 رقم   143  ،1969 بيوض  أحمد، 
باباعمي والـ II ،A2000، 24: المنهاج نشرت من 1344 ـ 1349 / 1925 ـ 1930.

.1926 فبراير   19 الجزائر  في  ممنوعة   :98  ،III  ،2000 ادريسو  بن 
 ،1926 فبراير   13 / 1344 رجــب   30)  8 رقــم   26 جــزء  (القاهرة)،  المنــار 
640: قصيــدة مديح قصيرة كإعالن عن ظهــور المنهاج، إلى جانب إعالن 

الخالص. الذهب  اطفيش  يوسف  د بن  محم
في  ُنشــر  ل  األو العدد  المنهاج.  اطفيش  جريدة  عن  121 ـ 142،  1992أ،  ناصر 
ُمحرم 1344/ يوليو ـ أغســطس 1925، آخر عدد في 1350 / 1931 ـ 2. ورغم 
المشاكل  بســبب  لكن  اســبوعين،  كّل  تكون  أن  لها  مكتوبًا  كان  الدورية  أن 
واحد  عدد  فقط  ذلك  وبعد  أعداد  ثمانية  ُنشرت  فقط  ل  األو عامها  في  المالية 
أو اثنين في الســنة (صفحة 136). في المجموع ســبعة عشر عددًا ُنشر. من 
 تَم اإلدارة  يبدو،  مــا  على  بعد،  فيما   1929 أغســطس  ـ  يوليو   / 1348 ُمحرم 
تحويلها إلى ُمحّب الدين الخطيب والمنهاج أصبحت أسبوعية بـ 16 صفحة، 
32×25ســم (انظر: أعلى). اطفيش أبقي عليها كمدير نشر، لكنه لم يقدم أي 

قام  اطفيش  1350 / 1931 ـ 2  في  عامين.  اســتمر  الوضع  هذا  أخرى.  مقاالت 
بمحاولة أخيرة لنشر المنهاج في حلتها القديمة، ولكن ظهر منها أربعة أجزاء 

.(Shinar) شينار  الذاتية،  السيرة  أعلى)،  (انظر:  138 ـ 140).  (الصفحات  فقط 
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عن  نبذة  التاليــة:  المقاالت  نشــر  أعاد  ناصر  145 ـ 184  الصفحــات  في 
من  (155 ـ 159؛  وترجمتــه  القــرآن  145 ـ 154)؛  (الصفحــات  الخوارج 
المنهاج)؛  من  (161 ـ 164؛  والمســلمين؟  باإلســالم  يراد  ماذا  المنهاج)؛ 
بوادي  التجنيد  مسألة  حول  المنهاج)؛  من  (165 ـ 172؛  والسياســة  الدين 
الُمنكر  عن  والنهي  بالمعــروف  األمر  المنهاج)؛  من  (173 ـ 176؛  ميزاب 
من  (181 ـ 184؛  اإلســالم  بالد  في  التبشــير  المنهاج)؛  من  (177 ـ 179؛ 

المنهاج).
.1961  (Shinar) شينار  في  المنهاج  إلى  اإلحاالت  من  مجموعة 

المنهاج. مجموعة  أعلى):  (انظر: 
االستقامة. أهل  عليه  فيما  السالمة  منهاج  نفسه: 

مخطوط.  :60  ،1966 كاملي 
والمتشابه. المحكم  نفسه: 

مخطوط.  :24  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اإلباضية. تاريخ  موجز  نفسه: 

مخطوط.  :24  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
للمدارس. والفقه  األصول  مختصر  نفسه: 

مخطوط.  :61  ،1966 كاملي 
النقد. كتاب  نفسه: 

مة التوحيد وشروحها،  تم اإلعالن عنه في: أبي حفص عمرو بن جميع، ُمقد
كتاب  قريبًا  ينشــر   :(122 (الصفحة  1353 / 1934 ـ 5،  القاهرة  اطفيش،  طبعة 
النقض لُشــبهات بعض المؤّرخين ورّد اعتراضات لبعض الكاتبين وكشف 
تاريخية  لمحة  جانب  إلى  واالستقامة...  اْلَحّق  أهل  تاريخ  في  لهم  دســائس 
تاريخية  ولمحة  إباض،  عبد اهللا بن  واالستقامة،  اْلَحّق  أهل  إمام  عن  موجزة 

مملكتهم. عن  خريطة  مع  الرستمّيين،  عن  موجزة 
مخطوط.  :61  ،1966 كاملي 
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نفسه: النقد الجليل للعتب الجميل. القاهرة، 1342 / 1924، (34 صفحة، 19×14,5سم).
.(1972 (مايو   153  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

21.5×14.سم). (72 صفحة،   ،1993 / 1414 الضامري،  مكتبة  السيب: 
كارل بروكلمان S II، 893: الدفاع عن اإلباضيين في كتيب، العتب الجميل، 
يحيى  علّي بن  عاقل بن  د بن  محم المتعصب  الشيعي  بحوزة  اكتشفها  التي 
كان  الُمكال)،  في  (1279 / 1862 ـ 1350 / 1931  الحضرمي  اْلُحسيني  العلوي 

معه. اتصال  على 
(الكاتب)  فيهــا  الرســالة  (1344 / 1925 ـ 6):  3 ـ 4  األرقــام   ،1 المنهــاج، 
اْلَحّق  بأهل  المتعلقة  المتعصبين  الشيعة  بعض  جانب  من  الشكوك  يدحض 

واالستقامة.
المحتويات،  عــن   ثــم 20×14ســم.  34 صفحــة،  46 ـ 48:  1992أ،  ناصــر 

أسفل). (انظر:   (Strothmann) ستروثمان  في  الحال  هو  كما  والمعلومات 
(ص55).  688 / 2  ،1983 ُنصير 

تحمل   ،1925 .3 .13 النجاح،  في  له  مقالة  في   :113  ،1961  (Shinar) شــينار 
الوطني  «التيار  بـدايــات  يحيي  إباضــي  مراســل  الوطنّية،  النهضة  عنوان 
وكل  الحالية  «المصائــب  مجهــول:  الميزابي  مــن  ويقتبس  الصحــراوي» 
أســباب  بكل  ليأخذ  حر  كّل  اقتضت  المســلمين  على  تقع  التي  المصائب 
ويوحدوا  خالفاتهم  كّل  ينســون  المســلمين  كّل  أن  لو  ويتمنــى  الخالص 
الجميل.  للعتب  الجليل  النقــض  ورد:  كما  الكتيب  هذا  عنوان  بينهــم».  ما 
من  أبعد  يذهب  وجديــدة.  ة  مهم ملحوظة  عن  ث  يتحــد أّنه  يبدو  المؤّلف 
(انظر:  ككل.  اإلسالمية  الوحدة  إلى  وينظر  األمازيغية  لقبيلته  الضيقة  النظرة 

الصحراء). فصل  وقضية  بّيوض  الشيخ  ناصر:  قاسم  د بن  محم بوحّجام، 
 ،1924 / 1342  ،lص رقــم   :10 رقم   17 1927ب،   (Strothmann) ســتروثمان 
مع  تصاحب  القاهــرة  فــي  1341 / 1922 ـ 3  فــي  كان  المؤّلــف  (34ص). 
خالله  من  الذي  زنجبار،  من  العلوي  عقيل  د بن  محم الشيعي،  ـ  المتعصب 
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اكتشف كراسًا معاديًا للخوارج، العتب الجميل. اطفيش يدافع عن اإلباضية 
بتحريف  الشــيعة  يتهم  دفاعه،  في  بالخــوارج.  خلطهم  من  ويحــذر  وينبه 
األزدي.  زيد  جابر بن  أبي الشعثاء  إباضية  شخصية  أهم  عن  ويدافع  األدلة، 
دعوته  هنا،  للتفكيــر  يدعو  الذي  واحــدة؛  الغالب  في  دفاعه  اســتراتيجية 
المسلمين. بالد  عن  األجانب  دفع  في  قدمًا  والمضي  المسلمين  كّل  لتوحيد 

الخوارج. تاريخ  في  نبذة  نفسه: 
مخطوط.  :444  ،II  ،1964 دبوز 

الخوارج. عن  نبذة  510 ـ 519:   ،2001 معمر 
الخوارج. عن  نبذة  145 ـ 154:  1992أ،  ناصر 

والخوارج. اإلباضية  بين  الفرق  أعلى):  (انظر: 
باُألجرة. القرآن  قراءة  نفسه: 

24 ـ 28. والتلغراف،  بالتلفون  الصوم  انظر: 
وترجمته. القرآن  نفسه: 

.(35 1 ـ 2،  األرقام  المنهاج،  (من  155 ـ 159  1992أ،  ناصر 
(القاهرة:  الزهراء  الخوارج؟  عن  اإلباضية  امتازت  كيف  التاريخ:  من  نفسه: صفحة 

186 ـ 189.  ،(1924 / 1343 ل  األو ربيع   15)  3  ،I السلفّية)،  المطبعة 
والخوارج. اإلباضية  بين  الفرق  أعلى:  انظر: 

مالك الزهراء كان ُمحّب الدين الخطيب، عنه انظر: الموســوعة اإلسالمية، 
.(W. Ende)  640

الزهراء  الخروصي.  مالــك  الصلت بن  إمامة  اإلباضية.  تاريــخ  من  نفسه: صفحة 
118 ـ 121.  ،(1925 / 1344 صفر   15)  2  ،II السلفّية)،  المطبعة  (القاهرة: 

السفر. صالة  نفسه: 
مخطوط.  :60  ،1966 كاملي 

نفسه: الصــوم بالتلفون والتلغــراف. القاهرة: المطبعة الســلفّية، 1355 / 1936 ـ 7 
24,5×16سم). (32 صفحة، 
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القرآن  قــراءة  24 ـ 28:  والتلغراف؛  بالتلفــون  الصــوم  6 ـ 24:  الصفحات 
وصالحّيتها. ابة  العز مجالس  28 ـ 32:  باُألجرة؛ 

.(1972 (مايو   335 بّريان،  مسجد 
والتلغراف. بالتلفون  الصوم  في  48 ـ 49:  1992أ،  ناصر 

.2 / 706  ،55  ،1969 ُنصير 
.435 الُقطب،  مكتبة  في  المطبوع   :70 رقم   389  ،1956  :(Schacht) شاخت 

اإلمام  من  الرســالة  حيث  448 ـ 449،  األعيــان،  نهضــة  الســالمي:  انظر: 
الموضوع. نفس  في  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم

في نفس الموضوع: محفوظ، إبراهيم بن موســى: الدليل الواضح في الرّد على 
.273 ،I ،2000 من أجاز العمل بالتلفون في الصوم واإلفطار. وانظر: ابن ادريسو

واإلفطار. الصوم  مسألة  غرداية:  ُقدماء  مجهول:  انظر: 
المالحن. شرح  نفسه: 

مخطوط.  :61  ،1966 كاملي 
المالحن. كتاب  ُدريد:  ابن  انظر: 

اإلسالم. بالد  في  التبشير  نفسه: 
29 ـ 35). 1 ـ 2،  األرقام   ،III المنهاج،  (من  181 ـ 184  1992أ،  ناصر 

الفاتحة. تفسير  نفسه: 
مخطوط.  :60  ،1966 كاملي 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير  عن 
2 (شوال  رقم   32 جزء  المنار (القاهرة)،  القرآن.  تفسير  لكتاب  ونقد  تقريض  نفسه: 

109 ـ 111.  ،(1932 فبراير   / 1350

الجزء  نشــر  بعد  كتبت  1 ـ 2.  األرقام   ،VI المنهــاج،  اطفيش  جريــدة  من 
اطفيش. لنقد  رضا  رشيد  د  لمحم فعل  ردة  مع  المنار.  تفسير  من  العاشر 

اإلباضية. تاريخ  نفسه: 
300 صفحة. حوالي  مخطوط،   :60  ،1966 كاملي 
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مته على كتاب الجناوني الوضع مختصر في أُصول الفقه (الذي في  في مقد
مواقع  ة  عد في  يحيل  اطفيش  إبراهيم  أبو إسحاق  نفوسة)،  جبل  عن  عمومه 

«تاريخنا». على 
الثميني. الدين  ضياء  ترجمة  نفسه: 

مطبوع اطفيش.  إبراهيم   :399  ،I  ،1965 دبوز 
الثميني. الدين  ضياء  الشيخ  ترجمة  الثميني:  صالح  د بن  محم انظر: 

اطفيش. د  امحم الحاج  الشيخ  ترجمة  نفسه: 
مخطوط. اطفيش.  يوسف  إبراهيم بن   :399  ،I  ،1965 دبوز 

المتشابه. تأويل  نفسه: 
مخطوط.  :60  ،1966 كاملي 

صغير). حجم  (15 صفحة   ،1955 يوليو   / 1375 القاهرة  اإلمامّية.  ُعمان  نفسه: 
.77 أعاله)،  المذكور  (العمل  انظر:   .207 1992أ،  ناصر 

 462 ،X ،(القاهرة: المطبعة السلفّية) نفسه: ولي عهد زنجبار األمير ســعود. الفتح
3 ـ 4.  ،(1935 / 1354 الثاني  ُجمادى   14)

الجريدة  في  فوتوغرافية  صورة  في  األمير  ظهور  على  بعنف  يشجب  اطفيش 
أّنه  من  «بالرغم  يــده،  في  قبعة  ويحمل  أوروبية  مالبــس  يرتدي  المصرية 

وزنجبار. ُعمان  عن  تاريخية  حقائق  ويعطي  إباضي»، 
صالح: عيسى بن  يوسف بن  د بن  محم اطفيش، 

الموسوعة اإلسالمية، 736 (شاخت (Schacht)): يسمى قطب األئمة. إباضي 
عامًا.   94  ،1914 / 1332 في  توفي  (ميزاب).  يســجن  بني  من  ومؤّلف  عالم 
وكان  المغرب.  في  بحق  اإلباضية  الدراســات  نهضة  الجبار  بمجهوده  أقام 
الحياة  وفي  الشــريعة  تطبيق  في  الدين  أحكام  علــى  المحافظة  هذا  نتيجة 
االجتماعية، والنتيجة يمكن رؤيتها من خالل أعين نســاء ميزاب، ووصف 
الدين  في  إخوانه  مع  جيدة  عالقة  في  كان  اطفيش   .1930  Goichon قبل  من 
في المشرق، حيث يوجد علماء إباضيون أكابر من أمثال، عبد اهللا بن ُحمّيد 
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بقوة  نظره  وجهات  عن  يدافع  كان  عندما  له  معاصرًا  كان  الذي  الســالمي، 
باقي  قبل  من  ومحترمين  معرفيــن  اإلباضيون  ليكون  الكثير  فعــل  ة،  الحج
القادة  الثاني.  عبد الحميد  الُسلطان  مع  يتواصل  جعله  هذا  كّل  المســلمين، 
ة  مهم مجموعة  مكتبتــه،  تالميذه.  يعدون  ميزاب  فــي  اإلباضيون  والعلماء 
حجرية،  وطبعات  ومطبوعة  مخطوطة  أخرى  وأعمال  اإلباضية  األعمال  من 
وضعت كوقف في بني يســجن؛ الكثير منها تحمــل توقيعاته كمالك لها. 

أسفل. انظر:  أعماله  عن 
دبوز  في  متناثرة  ــة  مهم معلومات  ونشــر  (جمع  5 ـ 16:   ،1973 كوبرلــي 
9 ـ 11  الصفحات  مــع  األخرى،  المراجع  وبعــض  287 ـ 386،   ،I  ،1965

في  يســجن  بني  في  ولد  الحقًا،  ســمي  كما  األئمة،  قطب  بأعماله):  قائمة 
ـي في نفس المدينة 23 ربيــع الثاني 1332 / مارس  1236 / 1820 ـ 1 وتوفـ

الفرنسي)  (االستعمار  الجزائر  في  ة  مهم تغيرات  فيه  عصر  في  عاش   .1914

وفي ميزاب (معاهدة مع الفرنســيين في 1853 واحتالل ميزاب 17 نوفمبر 
التقليديين.  اإلســالميين  تفكيــر  على  عظيم  أثــر  لها  كان  التــي   ،(1882

طريقة  المتراكمة،  كتاباتــه  تبعتها،  التي  واالجتماعية  التقليدية  والشوشــرة 
في  فقط  ليس  اإلباضية،  النهضة  على  أعانت  القوية  شــخصيته  تدريســه، 
المغــرب. ميزاب عاش فترة طويلة من الســبات، ولكن فــي بداية القرن 
التاســع عشــر قامت النهضة في ميــزاب، كما قال دبــوز، النهضة مرت 
األفضلي  صالح  يحيى بن  زكرياء  أبي  رعاية  تحــت  ولدت  مراحل:  بثالث 
ـ 9)، أمضت طفولتها تحت نفس الشــيخ  (1120 ـ 1223 / 1708 ـ 9/ 1808  
وصلت  الثميني (1130 ـ 1223 / 1717 ـ 8 ـ 1808)،  إبراهيم  وعبد العزيز بن 
درجاتها  ألقصى  لتصل  اطفيش،  يوســف  د بن  محم عصر  في  رشدها  سن 

(طلبته). مريديه  يد  على 
اطفيش  إسماعيل  صالح بن  عيســى بن  يوسف بن  د بن  امحم عائلة  شــجرة 
ترجع إلى عبد العزيز بن إبراهيم الثميني إلى عمر بن حفص الهنتاتي، أسالفه 
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الســاقية  في  يجران  من  انتقل  أجداده  أحد  تونس.  حكموا  الذين  الحفصيــون 
التاســع / الخامس  القرن  في  هناك  ومن  ورقلة،  إلى  الذهب)  (وادي  الحمراء 
عشــر إلى ميــزاب كان من قبيلــة المصامدة. والــده الــذي كان يتاجر في 

يدر. قبيلة  من  أّمه  سنوات.  أربع  عمره  كان  ا  َلم توفي  المنسوجات، 
القطب ينحدر من جهة أبيه وأمه من عائالت معروفة بالعلوم الدينية. جّده 
من جهة أمه كان الشيخ عّدون سمي حّمو والحاج. القطب، الذي أخذ في 
للدراسة  المالئمة  الفرصة  يجد  لم  التقليدي،  اإلسالمي  تعليمه  يسجن  بني 
بني  في  التدريس  فــي  وبدأ  ومصر  ُعمان  من  إبراهيــم  أخيه  رجوع  حتى 
يســجن. تميز بمواهبه الخاصة. في سن السادسة عشر قام بترتيب اْلُمغني 
العشرين  سن  في  الشــعر.  من  [بيتًا]  سطرًا   5000 في  هشــام  البن  اللبيب 
أصبح معروفًا بأعلم شخص في ميزاب سمعت هذا العالم الصغير وكذلك 
معاناته  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  للتغير  طموحه  وكذا  الدينية  للعلوم  حبه 
مع المبتدعة، لم ترق لكّل الناس في مســقط رأسه بني يسجن وهذا قاده 
وفي  بنورة  في  ملجأ  وجد  سنة.  عشــرة  اثنتي  إلى  حدها  وصل  عقوبة  إلى 
في  قدمها  التي  تعاليمه  ابة.  العز ورئيس  المســجد  إمام  أصبح  يسجن،  بني 
منزله الخاص، جلب الطلبة من كّل أنحاء ميزاب وكذلك من أجزاء أخرى 
تفاصيل  عن  365 ـ 369،   ،1 جزء   ،1965 دبــوز  (انظر:  اإلباضي  العالم  من 
الفرنســية،  الســلطات  ضّد  حازمًا  موقفًا  دائمًا  اتخذ  معهده).  فــي  التعليم 
له  تترك  لم  وتآليفــه  تعالميه  أن  مــن  بالرغم  كثب.  عــن  هذا  كّل  ترقبت 
الوقت الكثير للســفر، غيــر أّنه تواصل مع علماء مــن خارج ميزاب في 
الجزائــر، وفي مصر، وفي الحجاز، وُعمان، وزنجبار، والمغرب. تراســل 
أفكاره  وفي  رضا  رشيد  الســلفي  مع  متقاربًا  أفكاره  وفي  عبده  د  محم مع 
من  (نهضة)  النهضة  روح  بنشــر  الدين  إحياء  عبده:  د  محم مع  اإلصالحية 
خالل التعليم والتعلم، النضال ضّد الجمود، مقاومة التأثير األجنبي، إحياء 

اإلسالمي. العالم 
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انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن بكر؛ باباعمي والـ II ،A2000، 399 ـ 406: 
كتابــًا   300 َكَتــَب  ـه  إنـ يقــول:  بعــض  (1237 ـ 1332 / 1821 ـ 1914) 
ورقة؛   261 1972ب،  كوبرلــي  اطفيش؛  أعطى  الذي  االســم  ورســالة، 
 :61  ،1976  Ess 287)؛  الصفحة  فــي  (صورة  287 ـ 386   ،I  ،1965 دبوز 
 ،12 الجزء  كّحالة،  156 ـ 157؛  الســابع،  الجزء   ،1979 الزركلــي  انظر: 
i-xi؛  الخالص،  الذهب  على  مقدمة  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  133؛ 

اطفيش،  ملحوظة؛  107 ـ 109،  المؤمنيــن،  ســبيل  إلى  الدعاية  نفســه: 
اطفيش،  اطفيش؛  ــد  امحم الحاج  الشــيخ  ترجمة  يوســف:  إبراهيم بن 
قبل  من  طبع  الرسل،  خير  أحاديث  في  الشمل  جامع  يوسف:  د بن  محم
156 ـ 157؛ السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي  مة؛  ُمقد عميرة،  عبد الرحٰمن 
سيرة   .(2001 (ديســمبر   http://www.ibadhiyah.net/people/qutobenhtml

الحارثي. لسعيد  (صفحتان)  مختصرة  ذاتية 
هناك. والمراجع   1989 أعوشت  انظر: 

نفسه:
الُقطب  مدح  في  (قصيدة  عيســى:  أحمد بن  يحيى بن  عبد اهللا بن  الباروني، 

اطفيش). د  محم
انظر: نفسه: هذا كتاب ُمشتمل على ديوان... عبد اهللا الباروني وديوان تلميذه.

اطفيش). د  محم الُقطب  مدح  في  (قصيدة  ناصر:  سليمان بن  الُعماني، 
.((Motylinski) موتيلنسكي  جواب  (رسالة  نفسه: 

بكير بن  من  بتكليف  الجزائــر،  في  مطبوع   :95  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
(ت: 1360 / 1941). د  محم كاسي بن  بالحاج بن  قاسم بن 

التفسير). (في  نفسه: 
ســطرًا،   19 19,5×16ســم،  ورقة،   18 مخطوط،   :613 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
الثامن  ادريســو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناســخ:  مكتمل. 
إزهاق  اطفيش:  جانــب  إلى   .25 إلى   18 مــن  ورقة،   30 من  مجموعة  فــي 
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عنوان)  (بدون  علي:  د بن  محم علّي بــن  المنذري،  الهاطل؛  بالعلم  الباطل 
(عدد  عنوان)  (بدون  مجهــول:  األّمة)؛  فيه  اختلفت  ما  وبيان  العقيــدة  (في 

القرآن). وحروف  وآيات  اْلُمرسلين 
الفرية. أهل  مذهب  وإدحاض  الرؤية  عدم  نفسه: 

الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
المهلكة. من  الُمنجية  األفعال  نفسه: 

.610 رقم  الشيخ،  مكتبة  النيل،  كتاب  شرح  انظر: 
.1892 / 1310 البارونية،  المطبعة  القاهرة:  الدهور.  مرور  على  الشهور  أجور  نفسه: 

.(226 (صفحة   1075 / 8  ،1990 ُنصير 
الدهور. مرور  على  الشهور  أُجور  كتاب  أسفل:  انظر: 

ُعمان. ألهل  أجوبة  نفسه: 
مخطوط.  :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

من  جواب  مجهول:  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  المراســالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل 

العبادات. لجميع  الطاعات  أساس  نفسه: 
14 ـ 43.  ،1968 الجزائر  كتب،  ستة  مجموع  في: 

صغير  كتيــب  في  الجيطالــي،  إســماعيل  طاهــر  ألبي  التوحيــد  عقيــدة 
(15,5×12,5ســم)، بتكليف دودو سليمان بن أيوب. العقيدة في الصفحات 
د بن  لمحم العبــادات  لجميع  الطاعات  أســاس  5 ـ 48:  الصفحات  2 ـ 4. 

اطفيش. يوسف 
قِبل  من  طبعت  العبــادات.  لجميع  الطاعات  أســاس   :341  ،1984 كوبرلي 

(ميزاب). بنورة  أيوب  سليمان بن  دودو 
للمبتدئين. والعبادات  الطهارة  عن   :318  ،I  ،1965 دبوز 

الطاعات  أســاس  كتــاب   :6 ملحوظــة   9  ،II 227؛   ،I  ،1927  Goichon

جواب  المجموعة  نهاية  في  1342 / 1923 ـ 4.  الجزائر  العبادات.  لجميع 
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الطفيش إلى اإلباضيين والمالكيين في ورقلة، الذين ســألوه عن سحر 
النبّي !.

.1968 / 1387 لبنان،  دار  نالوت / بيروت:   :315  ،2000 حجازي 
نالوت. الدعوة،  دار  منشورات  انظر: 

النبي !. على  الصالة  في  البائية  نفسه: 
.223 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   : E 128 رقم   396  ،1956  (Schacht) شاخت 

المجموعة   ،7 / 223 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :267 ب،   1972 كوبرلي 
العتاهّية. أبي  بترجمة  تبدأ 

البـَيان. بـَيان  نفسه: 
مجموعة  في   ،8 / 224 الُقطب،  مكتبة  فــي  مخطوط   :268 1972ب،  كوبرلي 

العيدين. بخطبة  تبدأ  التي 
البـَيان. علم  في  البـَيان،  بـَيان  156 ـ 157:   ،7 جزء   ،1979 الزركلي 

عربية. لغة 
الخّل. أنواع  من  والحّل  الحرم  بـَيان  نفسه: 

سطرًا،   25 22×17سم،  ورقات،   5 مخطوط،   :081 رقم   ،25 افضل،  آل  مكتبة 
 001 رقم   .159 إلى   156 من  كتب،  ثالثة  مــن  مجموعة  في  الثالث  مكتمل. 

المكتبة. في 
علي. الجربي  على  الرّد  في  الجلي  الُبرهان  نفسه: 

الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
األمل. ليوم  العمل  داعي  نفسه: 

في  وأخرى  الُقطب  مكتبة  فــي  نســخة  مخطوط.   :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
هذا  وأكمل  الناس،  ســورة  من  بدأ  المؤّلف  غرداية.  في  باباموســى  حّمو  مكتبة 
التفسير حتى سورة الرحٰمن. ال يزال مخطوطًا، في جزء واحد كبير. أعدها للنشر 

الطبع. ينتظر  ال زال  شريفي.  ومصطفى  باباعمي  د  محم رتبها  باجو،  مصطفى 
مسقط. الشرعي،  القضاء  معهد  في   :348 نفسه، 
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إلى  الرحٰمن  لســورة  تفســير  كبيرة:  أجزاء  أربعة  في   :315  ،I  ،1965 دبوز 
الناس. سورة 

أن  الواضح  من  إنه  التفسير  تيسير  إلى  المدخل  من   :264 1972ب،  كوبرلي 
آخر  من  يبدأ  التفسير.  وتيسير  الزاد  هميان  بين  ما  يأتي  هذا  القرآن  تفســير 
من  مكتملة  نسخة  ولكن  يسجن،  بني  في  ال يوجد  العمل  القرآن.  من  سورة 

ُعمان. في  الُسلطان  مكتبة  في  متوفرة  تكون  أن  المفترض 
أن  أراد  للمؤّلف.  األولى  المحاولة  التفســير   :276  ،2004 كهالن  الخروصي، 
إلى  الزاد  هميان  ثانٍ،  تفســير  في  وبدأ  رأيه  غير  ولكن،  جزءًا.   33 في  يكتبها 
بسورة  بدأوا  اكتمل.  العمل  لداعي  أجزاء  أربعة  فقط  أيضًا).  (انظر  المعاد  دار 
الرحٰمن استمر حتى نهاية القرآن ثم عاد إلى سورة صاد، حيث ينتهي العمل.
الُقطب،  مكتبة  فــي  مخطوطات   :171  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 
حمد  سالم بن  القاضي  مكتبة  في  غرداية،  في  وموسى  بابا  حّمو  مكتبة  في 

اْلُمضيرب. في  الحارثي 
اجزاء. أربعة  في  مسقط  في  ُطبع   :229  ،2002 اهللا  سعد 

سورة  من   :(2001 (ديســمبر   http://ibadhiyah.net/books/books-tafseer.html

مخطوط. أجزاء،  أربعة  الناس.  سورة  حتى  الرحٰمن 
مكتمل. تفسير  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  في 
إبراهيم  إسحاق  ألبي  تعليقات  مع  القالص.  بالعلم  المنّوه  الخالص  الذهب  نفسه: 
 ،340  ،xi (الصفحات  1343 / 1924 ـ 5  الســلفّية،  المطبعة  القاهرة:  اطفيش. 

24×17سم).  ،xii
الضامري. مكتبة  السيب:  طبعة   :54  ،2004 البراشدي 

الســلفّية،  المطبعــة  القاهــرة:   :(90 (الصفحــة   1621 / 2  ،1983 ُنصيــر 
(330 صفحة). 1343 / 1924 ـ 5، 

.201 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :94 رقم   393  ،1956  (Schacht) شاخت 
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العالمية. المطبعة  ُعمان:  طبعة   :1 ملحوظة   88  ،1986 ُطعيمة 
إعالن.  .281  ،I السلفّية)،  المطبعة  (القاهرة:  الزهراء 

مطبوع. العقيدة،  في  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
1350 / 1931 ـ 2)،  (طبعــة  إبراهيم  اليقظان  ألبي  اليقظــان،  أبي  ديوان  في 

الخالص. الذهب  صدور  بمناسبة  قصيرة  قصيدة  98 ـ 99، 

فقه). في   :402  ،II  ،A2000 والـ (باباعمي  التشريع.  عن 
يوســف  د بن  محم البوســعيدي:  مكتبة  اإلســالم،  قواعد  الجيطالي:  انظر: 
في  للقصبي  والحاشية  الجيطالي  عمل  من  مختصرة  نســخة  يعطي  اطفيش 

الخالص. الذهب  كتابه 
مهّمات  شرح  في  اإلرشــاد  ناصر:  ســيف بن  الخروصي،  المشــرق،  انظر: 

القواعد. بمختصر  الخالص  الذهب  يسمى  حيث  االعتقاد، 
الثانية،  الطبعة  اطفيــش؛  إبراهيم  إســحاق  أبي  طبعة   :341  ،1984 كوبرلي 

(340 صفحة).  ،1980 / 1400 البعث،  دار  قسنطينة:  الجزائر، 
1343 / 1924 ـ 5. القاهرة   :893  ،S II بروكلمان  كارل 

مطبعة  قســنطينة:  القاهرة،  طبعة  من  رة  مصو نســخة   :788  ،1987 الجعبيري 
(340 صفحة).  ،1980 / 1400 البعث، 

مكتبة البوسعيدي (مارس 2004): إعادة طبع لطبعة القاهرة 1343 / 1924 ـ 5. 
جديدة. طبعة  العالمية،  المطبعة  في  ُعمان  في  ُطبع 

مكتبــة آل يدر، 63 رقم 192 (رقم 39 في المكتبــة): مخطوط، 172 ورقة، 
الشريف. باحمد  د بن  محم المالك  مكتمل.  سطرًا،   25 24×18سم، 

.(1972 (مايو  99 ـ 100،  الُقطب،  مكتبة 
 :640  ،1926 فبراير   13 / 1344 رجب   30)  8 رقــم   26 جزء  (القاهرة)،  المنار 
ألبي  المنهاج  مجلــة  صدور  عن  إعــالن  مع  الخالص،  للذهــب  تلخيص 

اطفيش. إبراهيم  إسحاق 
.(1972 (مايو   301 بّريان،  مسجد 
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الُحسنى. اهللا  أسماء  من  األسنى  الذخر  نفسه: 
مطبوع.  :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مكتبة  في  مخطوط  ووقعــت   :g  128 رقم   396  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.183 الُقطب، 

اْلُمسمى... الُحسنى  اهللا  أسماء  شرح  انظر: 
ديوان. نفسه: 

كوبرلي 1972ب، 268: في المجموعة التي تبدأ بجواب على الُعقبي الطعن 
25 ـ 45. الدين،  في 

الباروني. جزائري،  يا  ُعقبي  يا  اإلباضية  تعريف  الم  في  رسالة  انظر: 
مدح. ديوان  نفسه: 

.(1972 (مايو   116 الُقطب،  مكتبة 
مطبوع. ديوان،  156 ـ 157:   ،VII  ،1979 الزركلي 

نظم. ديوان  نفسه: 
مطبوع.  :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

المعاني(1). ربقة  من  العاني  فّك  نفسه: 
البالغة. في  مخطوط،   :318  ،I  ،1965 دبوز 

مخطوط. المعاني.  ربقة  من  العاني  فّك   :http://www.ibadhiyah.net/books/

العاني. تخليص  انظر: 
عربية. لغة 

والحاشية. الفرائض  نفسه: 
.(1972 (مايو   350 بّريان،  مسجد 
الفرائض. كتاب  الجيطالي:  انظر: 

اطفيش. الشيخ  فتاوى  نفسه: 

(1) تخليــص العاني من ربقة جهل المعاني. بهذا العنوان طبعته وزارة التراث والثقافة بســلطنة ُعمان 
رمزي. محمد  د.  بتحقيق:  سنة 1432 هـ / 2011 م 
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مكتبــة إروان، صفحــة 68، رقم 47 (رقــم 60 في المكتبــة): مخطوط، 6 
أحمد بن  سليمان بن  الناســخ:  مكتمل.  سطرًا،   20 21,5×16ســم،  ورقات، 

.37 إلى   34 من  ورقة،  لـ 56  المجموعة  في  الثاني  مسعود. 
رة  مكتبة إروان، ص72، رقم 248 (رقم 6 في المكتبة): (فتاوى). نسخة مصو
للمخطوط، 242 ورقة، 29 ســطرًا، 34×16,5ســم جمعت من قبل حّمو بن 

اطفيش. عند  طالب  (ت: 1957)،  باحمد 
نســخة  (فتاوى).  المكتبة):  في   21 (رقم   264 رقــم  ص72،  إروان،  مكتبــة 
رة للمخطوط، 19 ورقة، 21,5×17,5ســم؟ ســطرًا، مكتمل. الناســخ:  مصو

دفتر. العطفاوي.  سليمان  إبراهيم بن 
واإلنصاف. العدل  ُمختصر  شرح  شرح  اهللا:  (فتح؟)  فتح  نفسه: 

واإلنصاف. العدل  مختصر  شرح  انظر: 
الثميني). إبراهيم  (لعبد العزيز بن  الدين  معالم  شرح  للطّالب،  الباب  فتح  نفسه: 

الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الدين. معالم  شرح  أسفل:  انظر: 

الفقه. في  كتاب  نفسه: 
.207 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :266 1972ب،  كوبرلي 

الرسول. أسماء  في  الغسول  نفسه: 
1326 / 1908 ـ 9،  الجزائــر  حجريــة،  طبعــة   :267 1972ب،  كوبرلــي 

(273 صفحة).
مكتبة البوسعيدي (فبراير 2004): الغسول في أسماء الرسول. طبعة حجرية، 
ة 1319 / 1901 ـ 2، (201 صفحة، 24,5×15,5سم).  نسخة حديثة، 15 ذو الحج
على نفقة داود بن إبراهيم بن داود بن عبد العزيز اليســجني. الطباعة تبدو 

الباروني. عبد اهللا  لديوان  مشابهة 
.(1972 (مايو  56 ـ 55  الُقطب،  مكتبة 

داود بن  نفقــة  على  (201 صفحة).  حجريــة،  طبعــة   :408 بّريان،  مســجد 
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(انظر:   1908 / 1325 ة  الحج ذو  اليســجني،  عبد العزيز  داود بن  إبراهيم بن 
.(1972 (مايو  البوسعيدي)  مكتبة 

183؛  الُقطب،  مكتبة  في  وقعت   :128 رقم   396  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.55 مطبوعة،  نسخة 

156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
الداوي. القاسم  أبي  شرح  على  الثانية  الحياة  نفسه: 

شابًا. طالبًا  كان  عندما  كتبه  مخطوط،   :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ــد (الغرداوي)  محم القاســم بن  أبي  يحيى بن  أبو القاســم ابن  الغرداوي، 

األجرومّية؟. شرح  المصعبي: 
د بن  اس أحمد بن محمنفسه: حاشية على كتاب أبي مسألة (أو الجامع) ألبي العب

(ت: 504 / 1110 ـ 1). (النفوسي)  بكر 
الفقه. في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.206 الُقطب،  مكتبة  في   :265 1972ب،  كوبرلي 
ُسلطان  مع  الطفيش  مراسالت  205 ـ 206:   ،2004  (Sadgrove) سدجروفي
في  نشــر  كالهما  عليه.  وتعليقاته  مســألة  أبي  كتــاب  نشــر  عن  زنجبار 

9001 ـ 1.

مسألة. أبي  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 
خلفان. ابن  جواب  على  حاشية  نفسه: 

الفقه. في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
د بن عبد اهللا بن ســعيد بن  هــل هناك عالقة مع المشــرق، الخليلي، محم
في  اطفيش  يوسف  د بن  محم مع  (مراســالت  صالح:  أحمد بن  خلفان بن 

212 ـ 214)؟ النضر...،  البن  الدعائم   1932 طبعة  في  اهللا»  «رؤية 
الوارجالني). عبد الكافي  عمار  (ألبي  الموجز  على  حاشية  نفسه: 

 193 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  الموجز.  حاشية   :266 1972ب،  كوبرلي 
للموجز). نّص  (مع 
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الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
التوحيد. في   :315  ،I  ،1965 دبوز 

.1978 طالبي  انظر: 
النحو. في  حاشية  نفسه: 

.211 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :268 1972ب،  كوبرلي 
اْلُمغني. نظم  انظر: 

الجيطالي). موسى  (إلسماعيل بن  الخيرات  قناطر  على  حاشية  نفسه: 
الفقه. في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الُقطب،  مكتبــة  فــي  مخطوطــات  جــزءان،   :267 1972ب،  كوبرلــي 
199 ـ 200.

العقيدة. في  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
للداودي. األجرومية  شرح  حاشية  نفسه: 

.7 / 203 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :268 1972ب  كوبرلي 
األجرومية. شروح  شواهد  شرح  انظر: 

مخطوط. األجرومّية.  على  داود  سليمان  أبي  شرح  شرح  انظر: 
عربية. لغة 

بالنسبة للملحوظات األخرى عن األجرومية، انظر: الغرداوي، أبو القاسم ابن 
هناك. والمراجع  األجرومّية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 

األلفّية. على  الُمرادي  شرح  على  حاشية  نفسه: 
.403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الدين  جمــال  359 ـ 362):   ،1943 (طبعــة  298 ـ 299   ،I بروكلمــان  كارل 
(حوالي  الجّياني  الطائي  مالــك  عبد اهللا بن  د بن  محم عبد اهللا بن  د بن  محم
في  النحو  عن  تحفيظية  أشــعار  األلفّية،  1203 ـ 1273):  حوالي  600 ـ 672/ 

.(1937 (طبعة  521 ـ 527   ،S I نفسه،  بيتًا.   1000 حوالي 
.(H. Fleisch) مالك  ابن  861 ـ 862:   ،III اإلسالمية  الموسوعة 
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الُمرادي  القاســم  حســن بن   :(359  ،1943 (طبعة   298  ،I بروكلمــان  كارل 
لجمال  المقاصد  وتكميــل  الفوائد  تســهيل  على  تعليق  (ت: 749 / 1348): 
الجّياني.  الطائي  مالــك  عبد اهللا بن  د بن  محم عبد اهللا بن  د بــن  محم الدين 
والذي  النحو،  في  الفوائــد  كتاب  أكبر،  لعمل  اختصار  هو  الفوائد  تســهيل 

الُمرادي؟. بهذا  يتعلق  اطفيش  عمل  هل  ضاع. 
د بن سليمان بن صالح الميزابي: جنان الطلبة. انظر: اليسجني، أبو عبد اهللا محم

للتالتي. النونية  شرح  على  حاشية  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :69 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

قرآن. 1303 / 1885 ـ 6.  النسخ:  تاريخ  23×16,5سم،  156 صفحة،  البارونية، 
انظر: التالتي، أبو حفص عمرو بن رمضان: الآللئ الميمونّية على المنظومة 

النونية.
التالية. المادة  انظر: 

النونية. شرح  حاشية  نفسه: 
الثميني،  لعبد العزيز  النونية  بعض  شــرح  على  تعليق   :266  ،1972 كوبرلي 
والتي فــي حّد ذاتها تعليق على المنظومة النونيــة في التوحيد ألبي نصر 

.208 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  النفوسي.  الملوشائي  نوح  فتح بن 
الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

ورقة،   49 مخطوط،  المكتبــة):  في   77 (رقم   076 رقــم   26 يدر،  آل  مكتبة 
الناسخ:  المجموعة.  في  و181   180 بين  أجزاء  تنقصه  سطرًا،   28 30×20سم، 

المجموعة  في  األخير  حديثة.  نسخة  العابدين (خطأ).  أحمد  الكالبي  د  محم
جعل  الذي  يحيى،  و بن  حم الحاج  باحمد بن  يدر  هو  المالك  ورقة،  لـ 205 

وقفًا. المخطوط 
السابقة. المادة  انظر: 
الرائّية. شرح  حاشية  نفسه: 

على  تعليق   .208 القطــب،  مكتبة  في  مخطوطات   :265 1972ب،  كوبرلــي 
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النفوسي  الملوشــائي  نوح  فتح بن  نصر  ألبي  الصالة  في  الرائّية  المنظومة 
600 / 1203 ـ 4). (حوالي 

المرغني  خليفة  عثمان بــن  عمرو  (ألبي  الســؤاالت  كتاب  على  حواشــي  نفسه: 
عشر)). السادس / الثاني  للقرن  ل  األو (النصف  السوفي 

.2 / 200 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :265 1972ب،  كوبرلي 
الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

السؤاالت. كتاب  عثمان:  أبو عمرو  السوفي،  انظر: 
اْلُمعلقات. ترتيب  كتاب  على  حواشي  نفسه: 

 152 مخطوط،  المكتبة):  في   111 239 (رقم  رقــم   ،38 إروان، صفحة  مكتبة 
الشاذلي.  العناني  حســن  الناسخ:  مكتمل.  سطرًا،   17 23×15,5ســم،  ورقة، 
د بن  الكتاب مثل النسخة المطبوعة للُمعلقات. مالك هذا الكتاب أراه لمحم

عليه. وهوامش  حواشي  كتب  الذي  اطفيش،  يوسف 
الدعوة. أهل  أخبار  في  اْلُمعلقات  كتاب  انظر: 

الفالح. على  حّي  نفسه: 
أبو ساكن  اخي،  الشــم في  الصالة  باب  على  تعليق   :265 1972ب،  كوبرلي 

.204 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  اإليضاح.  كتاب  عامر: 
أجزاء. ثالثة  أو  جزءان  مخطوط،   :318  ،I  ،1965 دبوز 

مكتبة آل يدر، 57 رقم 172 (رقم 60 في المكتبة): حّي على الفالح، حاشية 
سطرًا،   22 22×17,5سم،  ورقة،   300 األول،  للجزء  مخطوط  اإليضاح.  على 
د بن ســليمان ابن  مكتمل. ثالثة ُنّســاخ مختلفون، أحدهم صالح بن محم

باحمد. د بن  لمحم وقفًا  جعله  (48 ـ 138).  ادريسو 
على  حّي  تُسّمى  اإليضاح  حواشــي  مخطوط،   :38 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 

.(1972 (مايو  مكتمل  غير  (للجيطالي)؛  الفرائض  في  وكتاب  الفالح. 
كتاب  على  حاشية  أجزاء.  ستة  156 ـ 157:  الســابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

الفقه. في  اخي.  الشم عامر  ساكن  ألبي  اإليضاح 
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السلطانية،  المطبعة  زنجبار:  جزءًا.  عشــر  أربعة  المعاد.  دار  إلى  الزاد  هميان  نفسه: 
28×18سم). حوالي  7218 صفحة،  (حوالي  1305 / 1887 ـ 1314 / 1897، 

في حوزتي (كّل المنشورات من قبل وزارة التراث والثقافة، كّل 24×17سم) 
 ،511)  ،1980 / 1401 األّول،  الجزء   :(2 / 10  ،2 / 8  ،1 / 8 1 ـ 7 / 2،  (األجزاء 
الثاني،  الجزء  العــرب.  ســجل  مطابع  في  ُطبع  مصححة)،  4 صفحات   ،1
مطبعة  في  مســقط  في  ُطبع  (501 صفحة)،   ،1993 / 1413 الثانيــة،  الطبعــة 
(472 صفحة)،   ،1994 / 1415 الثانية،  الطبعة  الثالث،  الجزء  الحديثة.  األلوان 
الثانية،  الطبعة  الرابــع،  الجزء  روي.  مســقط،  العالمية،  المطابع  فــي  ُطبع 
المطابع  في  ُطبع  1415 / 1994، (584 صفحــة)،  شــلبي،  عبد الحفيظ  طبعة 
في  ُطبع  (654 صفحــة)،   ،1986 / 1406 الخامــس،  الجزء  روي.  العالميــة، 
النص)  (بعد  وينتهي  النــص)  (قبل  يبدأ  الجزء  هذا  العرب؛  ســجل  مطابع 
على  األولى،  الطبعــة  الســادس/  الجزء  الســلطانية.  المطبعة  طبعــة  نفس 
في  ُطبع  (348 صفحة)،   ،1988 / 1408 الداخــل:  في   ،1986 / 1406 الغالف: 
المطبعة  طبعة  مثــل  النص)  (قبل  يبــدأ  الجزء  هذا  العرب؛  ســجل  مطابع 
 ،1986 / 1406 الغــالف:  على  الثانية،  الطبعة  الســادس/  الجزء  الســلطانية. 
النص)  (بعد  ينتهي  الجــزء  هذا  (272 صفحة)؛   ،1988 / 1408 الداخــل:  في 
الغالف:  على  األولى،  الطبعة  السابع/  الجزء  السلطانية.  المطبعة  طبعة  نفس 
1406 / 1986، في الداخل: 1409 / 1988، (293 صفحة)؛ هذا الجزء يبدأ (قبل 

النص) نفس الشيء كطبعة المطبعة السلطانية. الجزء السابع/ الطبعة الثانية، 
ُطبع  (303 صفحة)،   ،1988 / 1409 الداخل:  في   ،1986 / 1406 الغالف:  على 
في مطابع سجل العرب؛ هذا الجزء ينتهي (بعد النص) نفس طبعة المطبعة 
في   ،1986 / 1406 الغالف:  على  األولى،  الطبعة  الثامن/  الجزء  الســلطانية. 
نفس  النص)  (قبل  يبــدأ  الجزء  هذا  (308 صفحة)؛   ،1988 / 1409 الداخــل: 
على  الثانية،  الطبعــة  الثامن/  الجــزء  الســلطانية.  المطبعة  كطبعة  الشــيء 
في  مطبوع  (379 صفحة)،   ،1988 / 1409 الداخل:  في   ،1986 / 1406 الغالف: 
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مطابع ســجل العرب؛ هذا الجزء ينتهي (بعد النــص) نفس طبعة المطبعة 
الســلطانية. الجزء العاشــر/ الطبعة الثانية، على الغالف: 1406 / 1986، في 
الحلبي  البابي  عيســى  قِبل  من  ُطبع  (287 صفحة)،   ،1988 / 1408 الداخل: 
في القاهرة؛ هذا الجزء ينتهي (بعد النص) نفس طبعة المطبعة الســلطانية، 

طبعها. إعادة   ثم األولى  الطبعة  العاشر/  الجزء  نهاية  هنا  أّنه  غير 
األولى،  الطبعة  التاســع/  الجزء  كالتالي:  حوزتي  في  ليســت  التي  األجزاء 
نفســه،  الثانيــة،  الطبعــة  التاســع/  الجــزء  1409 / 1988، (416 صفحــة). 

(381 صفحــة) (في النهاية نفــس طبعة 1308 / 1890 ـ 1). الجزء العاشــر/ 
عشــر،  الحادي  الجــزء  (339 صفحــة).   ،1986 / 1406 األولــى،  الطبعــة 
نفسه،  األولى،  الطبعة  عشــر/  الثاني  الجزء  1 صفحة).   ،482)  ،1991 / 1411

نفســه، (448 صفحة).  الثانية،  الطبعة  عشــر/  الثاني  الجزء  (483 صفحــة). 
نفسه،  عشر،  الرابع  الجزء  (600 صفحة).   ،1991 / 1412 عشر،  الثالث  الجزء 

(522 صفحة).  ،1991 / 1411 عشر،  الخامس  الجزء  (412 صفحة). 
باباعمــي والـ II ،A2000، 401: الطبعــة األولى في المطبعة الســلطانية في 
التراث  وزارة  قبل  من  نشــرت  العرب،  ســجل  مطابع  الثانية  الطبعة  زنجبار. 
والثقافة، ابتدأت من سنة 1980، ثالثة عشر جزءًا، (طبعة عبد الحافظ شلبي). 
كتب  علواني  عّكي  سنة.  وعشرون  أربع  العمر  من  وله  تأليفه  في  بدأ  اطفيش 

الزاد. هميان  على  بناء  التفسير  في  اطفيش  منهج  عن  الماجستير  بحث 
األول،  للجزء  مخطوط  المكتبــة):  في   6 016 (رقم  رقم   6 يــدر،  آل  مكتبة 
الحاج،  قاسم بن  الناســخ:  مكتمل.  ســطرًا،   26 23,5×20ســم،  ورقة،   229

المكتبة):  في   61 (رقم   017 رقم   6 نفسه،  1289 / 1872 ـ 3.  المؤّلف،  مرافق 
الناســخ:  ســطرًا،   26 24×19,5ســم،  ورقة،   234 الثاني،  للجــزء  مخطوط 

1289 / 1872 ـ 3. المؤّلف،  مرافق  الحاج،  قاسم بن 
الســلطانية.  المطبعة  زنجبار:  عشــر.  الثالث  الجزء  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 
الكتاب؛  هــذا  أوقف  اإلمام  ُســلطان بن  ســعيد بن  د بن  محم حمود بــن 
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شــعبان  التقدير،  هذا  كتب  الخروصــي  نبهان  أبــي  خلفان بن  يحيى بــن 
1314 / 1897، (الصفحات 851، 6) (مايو 1972). بالنظر إلى عدد الصفحات، 

في أغلب الظن تخّص األجزاء الثالث عشــر والرابع عشر في مجلد واحد 
الُقطب). مكتبة  (انظر: 

مكتبة البوســعيدي (فبراير 2004): األجزاء الحالية الثالث ـ الثالث عشــر، 
الســلطانية،  المطبعة  في  مطبوعة  األجزاء  كّل  مجلدين.  في  العشــر  الجزء 
زنجبــار. كلها حوالي 28×18ســم، طباعة حديثة، ليســت حجرية. في كّل 
المشــرف  الخروصي،  نبهان  أبي  خلفان بن  ليحيى بن  تقديم  هنــاك  مجلد 
الثالث،  الجزء  الُسلطان).  (اســم  قبل»  من  «صرحت  وتقول:  الطباعة؛  على 
الجزء  سعيد؛  برغش بن  السيد  1 صفحة)،   ،452)  ،1888 / 1305 شــعبان   10

ــة 1305 / 1888، (526، 1 صفحة)، الســيد خليفة بن  الرابــع، 20 ذو الحج
تاريخ  يحمل  (التقديم   1889 / 1306 الثاني،  ربيع   2 الخامس،  الجزء  سعيد؛ 
ــة 1305 / 1888)، (496، 1 صفحة)، نفســه؛ الجزء الســادس،  30 ذو الحج

ُمحرم   7 السابع،  الجزء  نفسه؛  1 صفحة)،   ،416)  ،1889 / 1306 شــعبان   10

شوال   20 الثامن،  الجزء  نفســه؛  1 صفحة)،   ،457)  ،1889 ســبتمبر   / 1307

1307 / 1890، (515، 1 صفحة)، نفسه؛ الجزء التاسع، 4 شعبان 1308 / 1891، 

العاشــر/  الجزء  الُســلطان)؛  اســم  رؤية  دون  يحول  (تقطيع  (519 صفحة) 
الســيد  1 صفحة)،   ،472)  ،1892 / 1310 ل  األو ربيــع   25 األول،  المجلــد 
 9 العاشر)،  تمام  (القطعة  الثاني  المجلد  العاشــر/  الجزء  ســعيد؛  علّي بن 
ثويني؛  حمد بن  السيد  (394 صفحة)،   ،1893 ديسمبر   / 1311 الثاني  ُجمادى 
علّي بن  السيد  (513 صفحة)،   ،1893 / 1310 رجب   20 عشر،  الحادي  الجزء 
ســعيد؛ الجزء الثاني عشــر، 19 ُجمــادى األولى 1312 / ديســمبر 1894، 
(561 صفحة)، السيد حمد بن ثويني؛ الجزء الثالث عشر، (تنقصه صفحات 
األجزاء  لصفحات  الكلي  العدد  (421 صفحة).  تقديم)،  به  وليس  النهاية  في 

.5742 هو  البوسعيدي  مكتبة  في  عشر  الثالث  ـ  الثالث 



قسم المغرب ـ الجزء األول
CG

115

مخطوط،  المكتبة):  في   40 (رقم   189 رقــم  الرابعة،  الصفحة  إروان،  مكتبة 
د  محم عبد القادر بن  الناسخ:  مكتمل.  سطرًا،   32 40×24سم،  ورقات،   456

(رقم   190 رقم  الرابعة،  الصفحة   .1879 / 1296 الثاني  ُجمادى  المعســكري، 
الثاني  ُجمادى   28 الناســخ،  نفس  ورقة،   400 مخطــوط،  المكتبة):  في   41

.1875 / 1292

 ،1887 / 1305 صفر   30 األول:  الجــزء   :(1972 (مايو  1 ـ 20  الُقطب،  مكتبة 
الجزء  1870 ـ 1888)؛  زنجبار،  (ُسلطان  سعيد  برغش بن  507 صفحة)،   ،3)
الثانــي: 7 ُجمادى األولــى 1305 / 1888، (3، 508 صفحة)، نفســه؛ الجزء 
 20 الرابع:  الجزء  نفسه؛  453 صفحة)،   ،3)  ،1888 / 1305 شعبان   10 الثالث: 
ة 1305 / 1888، (3، 527 صفحة)، خليفة بن سعيد (ُسلطان زنجبار،  ذو الحج
1888 ـ 1890)؛ الجزء الخامس: ربيع االثاني 1306 / 1888، (3، 491 صفحة). 

نفسه؛  417 صفحة)،   ،3) ،1889 / 1306 شــعبان   10 السادس:  الجزء  نفســه؛ 
نفســه؛  458 صفحة).   ،3)  ،1889 ســبتمبر   /1307 ُمحرم   7 الســابع:  الجزء 
ســعيد  علّي بن  516 صفحة)،   ،3)  ،1890 / 1307 شــوال   20 الثامن:  الجزء 
 ،1891 / 1308 شــعبان   4 التاسع:  الجزء  1890 ـ 1893)؛  زنجبار،  (ُســلطان 
 ،3)  ،1892 / 1310 ل  األو ربيع   25 العاشــر:  الجزء  نفسه؛  519 صفحة)،   ،3)
ديسمبر   /1311 الثاني  ُجمادى   9 عشر:  الحادي  الجزء  نفســه؛  473 صفحة)، 

1893 ـ 1896)؛  زنجبار،  (ُســلطان  ثويني  حمد بن  394 صفحة)،   ،3)  ،1893

الجزء الثاني عشر: 20 رجب 1310 / 1893، (3، 513 صفحة)، علّي بن سعيد 
األولى  ُجمادى   19 عشــر:  الثالث  الجزء  1890 ـ 1893)؛  زنجبار،  (ُســلطان 
1312/ ديسمبر 1894، (3، 591 صفحة)، حمد بن ثويني؛ الجزء الرابع عشر: 

(ُســلطان  د  محم حمود بن  6 صفحة)،   ،851  ،3)  ،1897 / 1314 شــعبان   27

عشر  والرابع  عشر  الثالث  الجزءان  الظن  أغلب  (في  1896 ـ 1902)  زنجبار، 
الجزء  ذاك  لديها  ليس  يبدو  ما  علــى  الُقطب،  مكتبة  في  واحد).  مجلد  في 
يجب  عشر  الثاني  الجزء  الثاني،  المجلد  العاشــر/  الجزء  هو  عشر  الحادي 
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أن يكون الجزء الحادي عشــر والجزء الثالث عشــر الذي يجب أن يكون 
لصفحات  الكلي  العــدد  البوســعيدي).  مكتبة  (انظر:  عشــر  الثاني  الجزء 
هو  الُقطب  مكتبة  في  جزء  عشــر)  أربعة  لعله  (ولكن  عشر  الثالثة  األجزاء 

7218 صفحة.

عشر  خمسة  في  الزاد  هميان  نشــرت  والثقافة  التراث  وزارة  المجموع،  في 
جزءًا. في واحد وعشــرين مجلدًا، ما بين 1980 و1991 (وإعادة الطبع فيما 
لدي  ليس  24×17ســم  8995 صفحة،  النصــوص  صفحات  مجموع  بعــد)، 
تفســير عن ســبب اختالفهم في عدد الصفحات البســيط في هميان الزاد 
في مكتبة البوســعيدي ومكتبة الُقطب، وال فــي اختالفهم الكبير في عدد 
الصفحات في الجزء الثالث عشر (= الجزء الثاني عشر) في مكتبة الُقطب 
بصورة  الرقم  قرأت  هل  (561 صفحة).  البوســعيدي  ومكتبة  (591 صفحة) 
لم  والتي  الـ 591 صفحة  نسخة  على  إضافة  هناك  كان  هل  أو  صحيحة،  غير 
الُقطب  مكتبة  في  عشر  الثاني  ـ  الثالث  لألجزاء  الصفحات  مقارنة  ألحظها؟ 
(مع  التوالي  على  و5321 صفحة  5352 صفحة  نعد  البوسعيدي،  مكتبة  وفي 
لنفس  الصفحات  عدد  عشــر).  الثاني  الجزء  في  االختالف  مــن  30 صفحة 

.6469 والثقافة  التراث  وزارة  طبعة  في  الجزء 
الطباعــة  بدايــة  187 ـ 189:  ديــوان،  يحيــى:  عبد اهللا بــن  البارونــي، 

1307 / 1889 ـ 90.

دبوز: I ،1965، 315: تفســير، مطبوع، ســتة أجزاء (ربما خلط مع تيســير 
عميرة. انظر:  أجزاء).  ستة  في  كان  الذي  الكريم)،  (للقرآن  التفسير 

الموســوعة اإلســالمية، 736 (شــاخت (Schacht)): 14 جــزءًا، زنجبــار، 
(خطأ). 1350 / 1931 ـ 2 

الخروصي، كهالن 2004، 276: تفســير اطفيش الثانــي (بعد داعي العمل، 
انظر: أيضًا)، أيضًا كتب عندما كان صغير السن. يمكن رؤية حداثة سنه من 
أو  المراجع  بعض  على  ُيحل  لم  خصوصًا،  قضايــا.  ة  عد في  الكتاب  خالل 
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المصادر أيضًا كان يستشــهد بأحاديث ضعيفة وكذا باإلسرائلّيات. المؤّلف 
التفسير. تيسير  مؤّلفه  في  موضح  هو  كما  بنفسه  بذلك  قام 

قبل  من  جزءًا  عشــر  ثالثة  في  ُنشــر   :193  ،2004  (Sadgrove) ســدجروفي
و1897.  1887 بين  ما  (زنجبار)  السلطانية  المطبعة 

زنجبــار  جــزءًا،  عشــر  أربعــة  رقــم3.   379  ،1956  (Schacht) شــاخت 
موقع،  (مخطوط  171 ـ 173  الُقطــب:  مكتبة  في  (خطــأ).  1350 / 1931 ـ 2 

.(XII-XVIII (سور  مخطوط   ،175 الرابع)؛  ـ  الثاني  األجزاء 
ُعميرة 1988، طبعة جامع الشــمل، 21: هميان الــزاد ليوم المعاد. ُطبع في 
ســتة أجزاء مؤخرًا ُطبع فــي ُعمان من قبل وزارة التــراث والثقافة. (لعله 
خلط مع تيسير التفسير (للقرآن الكريم)، والذي كان في ستة أجزاء). انظر: 

دبوز.
مطبوع. جزءًا،  عشر  أربعة  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

في  مطبوع   :(2001 (ديسمبر   .http://ibadhiyah.net/books/books-tafseer.html

ُعمان. في  جزءًا.  عشر  أربعة 
جزءًا. وثالثين  اثنين  في  التفسير  أسفل:  انظر: 

عّكي. العلواني،  انظر: 
تفسيره. من  ونماذج  الُقطب  منهج  153 ـ 155   ،2004 الكندي:  انظر: 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير  في 
والدين. للعقل  المتين  الِحرز  نفسه: 

النامي 2001، 44 ملحوظة 1 (الطبعة اإلنجليزية طبعة، طبعة حديثة، 42 ملحوظة 
5): مخطوط في الخزانة البارونية. نفسها مثل: الرسالة الشافية في بعض التواريخ.
.2000 يوسف  سعيد بن  الباروني،  في  ليس  يبدو،  ما  على  يظهر،  العنوان  هذا 

تقليد. بال  التوحيد  في  المحّجة  بـَيان  في  ة  الحج نفسه: 
.(1972 (مايو  40 صفحة  به  كتيب  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 

حديثة. طبعة  حجرية،  طبعة   :419  ،1985 بحاز 
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.(1972 (مايو   389 بّريان،  مسجد 
9؟×14.5ســم)  (40 صفحة،  حجرية،  طبعة   :14  ،X غردايــة،  البيض،  اآلباء 

.(1972 (مايو 
الكالم. وعلم  التوحيد  في  مطبوع.   :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مطبوع.  :95 رقم   393  ،1956  (Schacht) شاخت 
الخليل. علم  إلى  الدليل  إيضاح  نفسه: 

مخطوط.  :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

(2001 (ديسمبر  العروض.  في   :http:/www.ibadhiyah.net/books

المشرق. بالد  في  المنطق  إيضاح  نفسه: 
.1 / 214 الُقطب  مكتبة  في  مخطوط   :97 رقم   393  ،1956  (Schacht) شاخت 

المنطق. إيضاح  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
كان. أو  يكون  أن  جاز  فيما  اإلمكان  نفسه: 

1304 / 1886 ـ 7،  الجزائــر  حجرية،  طبعــة   :3  ،X غرداية،  البيــض،  اآلباء 
.(1972 (مايو  (129 صفحة) 

 53 مخطوط،  المكتبة):  فــي   17 (رقم   125 رقم   ،42 إروان، صفحــة  مكتبة 
الثاني  ربيع   22 النســخ:  تاريخ  مكتمل،  ســطرًا،   20 26×19,5ســم،  ورقة، 

كبيرة. حواشي   .1888 / 1305

.(1972 (مايو   127  ،126 الُقطب،  مكتبة 
1304 / 1886 ـ 7. القاهرة   :170  ،1997  (Savage) سافاج 

الُقطب،  مكتبة  في  مطبوعة  نسخة   :150 رقم   398  ،1956  (Schacht) شاخت 
.126

مطبوع. 156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
واإلنصاف. اإلسعاف  نفسه: 

الُعماني. النضر  ابن  المّيات  شرح  انظر: 
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الشهور. فضائل  في  األجور  إطالة  نفسه: 
مطبوع. الفقه،  في  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

الفجور. وإزالة  األجور  إطالة  التالية،  المادة  انظر: 
المالّية. األوراق  في  جواب  انظر: 

الفجور. وإزالة  األجور  إطالة  نفسه: 
 ،297 مغربــي، (9،  حجريــة، خط  9: طبعة   ،X غردايــة،  اآلبــاء البيــض، 
اليسجني،  عّدون  داود بن  إبراهيم بن  داود بن  15,5×12ســم)،  3 صفحات، 

.(1972 (مايو   1897 / 1314 رمضان 
مغربي،  خــط  في  حجرية،  طبعــة   :(2004 (مــارس  البوســعيدي  مكتبــة 
صالح بن  الحاج  د بن  محم الحاج  نفقة  على  14,5×10,5سم).  (312 صفحة، 
أســماء  تحمل  األجزاء   .1908 / 1326 رمضان  بداية  ســليمان،  عيســى بن 

بشعبان. وانتهاء  رمضان  من  ابتداء  الشهور، 
.(1972 (مايو   2 / 102 الُقطب،  مكتبة 

المكتبة  في  مطبوعــة  نســخة   :c  128 رقم   396  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.118 الغناء، 

بازين. عمر  قبل  من  طبع  الفقه.  في   :402  ،II  ،A 2000 والـ باباعمي 
الشهور. فضائل  في  األجور  إطالة  انظر: 

المالّية. األوراق  في  جواب  انظر: 
إباض. آل  ُمحّقي  عن  االعتراض  إزالة  نفسه: 

 ،1897 / 1314 رجب   10 حجرية،  طبعة   :(2004 (فبراير  البوســعيدي  مكتبة 
داود بن  إبراهيم بن  داود بــن  نفقــة  على  22,5×14,5ســم).  (66 صفحة، 
أيضًا  يكــون  أن  المحتمل  مــن  (والذي  اإلباضي  اليســجني  عبد العزيــز 

مغربي. خط  طبعه...).  ُملتزم  يد  على  تّم...  الكاتب: 
.(1972 (مايو   2 / 169  ،116 الُقطب،  مكتبة 

مطبوع. 156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
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بحــاز 1985، 419: طبعة حجرية، 1231 / 1815 ـ 6 (خطأ). من المحتمل أن 
1331 / 1912 ـ 3. هو  التاريخ 

1314 / 1896 ـ 7. حجرية،  طبعة   :788  ،1987 الجعبيري 
.29 تراثنا  20سم).  (56 صفحة،   ،1982 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط: 

1316 / 1898 ـ 9. زنجبار  في  ُطبع   :304  ،2001 النامي 
 :267 1972ب،  كوبرلــي  110؛  رقــم   394  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الطفيش،  النيات  بكتــاب  تبدأ  والتي  كتب،  خمســة  مجموع:  في  مطبوع 
مدارج  وبعده  116)؛  الُقطــب،  مكتبة  (في  (66 صفحــة)  1314 / 1896 ـ 7، 

الُقطب،  (مكتبة  (39 صفحة)  1316 / 1898 ـ 9،  الســالمي،  لعبد اهللا  الكمال 
.(477

وزارة  في  مخطــوط  والكالم.  األديان  فــي   :127 رقم   16  ،1978 الوهيبــي 
واحد. جزء  حديثة،  نسخة  والثقافة،  التراث 

الغرباء  قدر  تهدف  اإلباضــي.  للمذهب  عرض   :244 1987ب،  ويلكنســون 
كما في االســتهالك الداخلي. من 56 صفحة 54 تعتبر أرضية مشــتركة مع 
علماء  ملتقى  في  بينت  كما  نقاط،  أربع  في  اختالف  مع  الســني  اإلســالم 
النقاش  في  ة  مهم ال تعتبر  فهي  صفحتين  علــى  تقتصر   ،1894 في  اإلباضية 

عصرنا). في  أهمية  ذات  (وليست  حاليًا  الدائر 
كتب. خمسة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  انظر: 

الخصال. مختصر  نظم  الكمال.  مدارج  ُحمّيد:  عبد اهللا بن  السالمي،  انظر: 
جديدة  طبعة  الجزائر،  حجرية،  طبعــة  الهاطل.  بالعلم  الباطل  إزهاق  كتاب  نفسه: 

21×15سم). 201 صفحة،   ،15)  ،1899 / 1317 الثاني  ربيع   23 في  اكتمل 
.(1972 (مايو   15  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

باباعمــي والـ II ،A 2000، 365: هــذه الرســالة كتبــت كــردة فعل على 
المالكي  (1282 ـ 1368 / 1865 ـ 1948)،  شوشــان  اعمارة  الطاهر  د بن  محم
من تــوزر في تونس، الذي أقــام في قرية تبعد 90 كيلومتــرًا من القرارة، 
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(العمل  نفســه.  هو  إباضيًا  بعد  فيما  أصبح  والذي  اإلباضيين.  انتقد  والذي 
الكالم. وعلم  التوحيد  في   :401 أعاله)،  المذكور 

1318 / 1900 ـ 1. حجرية،  طبعة   :419  ،1985 بحاز 
بالعلم  الباطل  إزهــاق   :68 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية،  الخزانة  في  مخطــوط  اإلباضية).  في  طعن  من  على  (رّد  الهاطل 

إباضي. فقه   .1899 / 1317 النسخ:  تاريخ  21×15سم،  201 صفحة، 

ســطرًا،   19 19,5×16ســم،  ورقة،   18 مخطوط،   :612 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
مجموعة  في  ادريسو).  (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
لـ 30 ورقــة، إلى جانب اطفيش: (بدون عنوان) (في التفســير)؛ المنذري، 
د بن علي: (بدون عنوان) (في العقيدة وبيان ما اختلفت فيه  علّي بــن محم
األمة)؛ مجهول: (بدون عنوان) (عدد الُمرسلين واآليات والحروف القرآن).
شــاخت (Schacht) 1956، 394 رقم 109: اكتملت 1317 / 1899 ـ 1900، طبعة 
تحمل  والتي   ،223 الُقطب  مكتبة  في  مخطوط  جديدة.  طبعة  الجزائر،  حجرية، 
 .http://ibadhiyah.net/qutob.html وصاحبــه.  الطاهــر  هــّم  على  الرّد  عنوان: 

حجرية. طبعة   :(2001 (ديسمبر 
زوارة  أهل  جواب  بعد  اآلية).  (في  26 ـ 56)  (الصفحات  ورش  حرف  جامع  نفسه: 
على   .1907 / 1325 الثانــي  ُجمادى   1 حجرية.  طبعــة  1 ـ 25).  (الصفحات 
اليســجني،  عيســى  صالح بن  د بن  ومحم العطفاوي  إبراهيم  عمر بن  نفقة 

(24×16سم).
ورش.  حرف  جامع  ســّماها  ورش  قراءة  في  رســالة   :119  ،1989 أعوشت 

حجرية. طبعة 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  في 

زوارة. أهل  جواب  أسفل:  انظر: 
القرآن. تحفيظ  في   :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مكتبة آل افضل، 84، رقم 295: مخطوط، 13 ورقة، 24,5×18سم، 20 سطرًا، 
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مكتمل. الناســخ: عمر بــن إبراهيم بن بكير بن يعقــوب (حوالي النصف 
عشر / العشرين). الرابع  ل  األو

مكتبــة الشــيخ، رقم 602: مخطــوط، 11 ورقة، 23×17ســم، 23 ســطرًا، 
شعبان  بداية  ادريسو)،  (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
النصح،  في  قصيدة  بعدها  ورقــة  لـ 12  المجموعة  في  ل  األو  .1895 / 1312

واحدة). (صفحة  الملوشائي  نوح  فتح بن  نصر  ألبي  عنوان،  دون 
1325 / 1907 ـ 8،  (Schacht))؛  شــاخت  (مثــل   :264 1972ب،  كوبرلــي 

وقراءات. تفسير  (56 صفحة). 
ُطبع   .224 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :5 رقم   379  ،1956  (Schacht) شــاخت 
 .http://ibadhiyah.net/books/books-tafseer.html  .118 زوارة،  أهــل  جواب  بعد 
(ديسمبر 2001): رسالة في قراءة ورش سّماها جامع حرف ورش. طبعة حجرية.
القــرآن «قراءة» لورش عن نافع أُتبعت في أجــزاء من إفريقيا ما عدا مصر 

.(V ،409 اإلسالمية  (الموسوعة 
ورش. قراءة  انظر: 

أجزاء،  ثالثة   ،1986 والثقافة،  التراث  وزارة  الصغير، (مسقط):  الجامع  كتاب  نفسه: 
(25سم).

سابقًا  أجزاء  ثالثة   :(2001 (ديســمبر   .http:/www.ibadhiyah.net/qutob.html

والحاشية. الوضع  جامع  بعنوان: 
في  وحاشــيته  الوضع  لمعاني  الصغير  الجامع  كتاب   :216  ،1993 العبيدلي 

.1986 ُعمان  أجزاء  ثالثة  الفقه. 
والحاشية. للوضع  الجامع  انظر: 

الوضع. مختصر  انظر: 
الوضع. رسالة  شرح  انظر: 

الوضع. شواهد  شرح  انظر: 
الفروع). (في  الوضع  كتاب  الجناوني:  انظر: 
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المطبعة  القاهرة:  حجريــة،  طبعة  الرســل.  خاتم  حديث  في  الشــمل  جامع  نفسه: 
436 صفحة). فهرس،  (4 صفحات   ،1887 / 1304 ة  الحج ذو   1 البارونية، 

17 ـ 18.  A  8249 اليدن،  الجامعية  المكتبة 
و1886 ـ 7.  1882 القاهرة   :193  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 

حجرية،  طبعة  الرسل،  خير  حديث  في  الشمل  جامع   :1633  ،1928 سركيس 
1304 / 1886 ـ 7. القاهرة، 

خير  حديث  في  الشــمل  جامع   :10 رقــم   380  ،1956  :(Schacht) شــاخت
.52 مطبوعة،  نسخة  177؛  مخطوط  الُقطب  مكتبة  في  الرسل، 

مطبوع. 156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
طبعــة مســقط: وزارة التــراث والثقافــة، 1404 / 1984، (436، 4 صفحات 
طبعة،  أيضًا  القاهرة.  الحجريــة  للطبعة  رة  مصو طبعة  23×16ســم).  فهرس؛ 
مســقط،  طبعة  أيضًا  1984؟).  (نفس   1992 / 1412 والثقافــة،  التراث  وزارة 

االستقامة. مكتبة  روي: 
 ،1987 / 1407 العلمية،  الكتب  دار  بيــروت:  عطا،  عبد القادر  د  لمحم طبعة 

(25سم). جزءان، 
بيروت:  الرسل،  خير  أحاديث  في  الشمل  جامع  عميرة:  لعبد الرحٰمن  طبعة 
360 صفحة،  384؛   ،4  ،40) واحــد،  في  جزءان   ،1988 / 1408 الجيــل،  دار 

24×17سم).

طبعة عميرة فيها مقدمة سطحية عن معنى الحياة، أعمال المؤّلف (12 ـ 30). 
عمل  طريقة  على  35 ـ 40  الصفحات  نفسه.  العمل  عن  31 ـ 34:  الصفحات 
رة فــي وزارة التراث والثقافة  المحرر. هذه الطبعة مبنية على نســخة مصو
الطبعة الحجرية البارونية. بعد الصفحة 40 صورة لصفحة العنوان، الصفحة 
يبدأ  الكتاب   ثم الحجريــة.  الطبعة  من  واألخيرة  األخيرة  قبــل  وما  الثانية، 
جامعة  في  اإلسالمية  الدراســات  قســم  مدير  كان  عميرة  واحدة.  بـ صفحة 

قابوس. الُسلطان 
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.(1972 (مايو   ،21 القرارة  بالحاج،  مكتبة 
بالحاج. مكتبة  في  نفسه   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 

.(1972 (مايو   177 52 ـ 54،  الُقطب،  مكتبة 
.(1972 (مايو   230 بّريان،  مسجد 

 ،1886 / 1304 القاهرة  الحجرية،  الطبعة   :(35 (صفحــة   419 / 2  ،1990 ُنصير 
ناشر. غير  من 

.(1972 (مايو  (436ص)  حجرية،  طبعة   :31  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
 ،1889 / 1306 شــوال   2 حجريــة.  طبعة  والحاشــية.  الوضــع  جامع  كتــاب  نفسه: 
(5 صفحات فهرس، 388 صفحة، 25×17,5سم). على نفقة داود بن إبراهيم بن 

مغربي. خط  اإلباضي.  الوهبي  اليسجني  عبد العزيز  عّدون بن  داود بن 
المكتبة الجامعية اليدن، B 832 35: في بداية الكتاب (عامل في المكتبة؟) 

عربية. مطبوعة  كتب: 
الصغير. الجامع  انظر: 

اليدن. الجامعية  المكتبة  نسخة  مثل  مثلها   :(2004 البوسعيدي (فبراير  مكتبة 
1306 / 1888 ـ 9،  البارونيــة،  المطبعــة  القاهــرة:   :265 1972ب،  كوبرلــي 

(388 صفحة).
شــوال  (مغرب)  حجرية،  طبعة  نســخ.  ثالثة   :74 القرارة،  بالحــاج،  مكتبة 
داود بن  إبراهيم بن  داود بــن  نفقة  على  388 صفحــة).   ،5)  ،1889 / 1306

.(1972 (مايو  عبد العزيز 
.(1972 (مايو   311 بّريان،  مسجد 

عّدون بن  داود بن  بــن  إبراهيم  بن  داود   :20  ،X غردايــة،  البيــض،  اآلباء 
.(1972 (مايو   1889 / 1306 شوال   8 الوهبي،  اليسجني  عبد العزيز 

في  الوضع  لكتاب  تجميع  هو  هذا   :30 رقم   384  ،1956  (Schacht) شاخت 
أبي  قبل  من  عليها  والحاشــية  أيضًا)  الجناوني (انظر  زكرياء  ألبــي  الفروع 

(القصبي). ستة  أبي  عمر بن  د بن  محم عبد اهللا 
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طبعة  25×17,5سم).  (388 صفحة،  وجدت:   1972 ســنة  من  مالحظاتي  في 
ــة 1304 / 1887، (القاهرة): المطبعــة البارونية. هذا من  حجريــة، ذو الحج

الفقه. في  خطأ.  يكون  أن  الممكن 
نفوسة. ألهل  جواب  نفسه: 

ورقات،   9 مخطوط،  المكتبــة):  في   26 149 (رقم  رقم   49 يدر،  آل  مكتبــة 
ختم   .190 إلى   182 مــن  مجموع،  في  مكتمل.  ســطرًا،   22 24,5×18ســم، 
ســعيد بن  يحيى،  عبد اهللا بن  تعني:  نفوســة  أهل  مع  إبراهيم  لبلحاج بــن 

ومسعود. أيوب  سعيد بن  يحيى، 
(في  (26 ـ 56)  ورش  حــرف  بجامع  أُتبعت  (1 ـ 25).  زوارة  أهــل  جواب  نفسه: 
عمر بن  نفقة  على   .1907 / 1325 الثانــي  ُجمادى   1 حجرية.  طبعــة  أجزاء). 

(24×16سم). اليسجني،  عيسى  صالح بن  د بن  ومحم العطفاوي  إبراهيم 
.(1972 (مايو  غرداية  اإلصالح،  جمعيات  مكتبة 

(25 صفحة).  ،1907 / 1325  :266 1972ب،  كوبرلي 
.(1972 (مايو  118 ـ 120  الُقطب،  مكتبة 

.118 الُقطب  مكتبة  مطبوع،  إصدار   :65 رقم   389  ،1956  (Schacht) شاخت 
ورش. حرف  جامع  أعلى:  انظر: 

(عليوة؟). ُعليوة  ألحمد بن  جواب  نفسه: 
والسعوط. الدخان  ُحكم  في  رسالة  انظر: 

.1956  (Schacht) شاخت  حبيب،  الربيع بن  لُِمسند  الترتيب  ترتيب  انظر: 
شتى. مسائل  في  مسعود  لعامر بن  جواب  نفسه: 
والسعوط. الدخان  ُحكم  في  رسالة  انظر: 

.1956  (Schacht) شاخت  حبيب،  الربيع بن  لُِمسند  الترتيب  ترتيب  انظر: 
المالّية. األوراق  في  جواب  نفسه: 

وإزالة  األجور  بإطالــة  تبدأ  مجموعة  فــي  مطبوع   :266 1972ب،  كوبرلــي 
الفجور.
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الفجور. وإزالة  األجور  إطالة  انظر: 
التاليتين. المادتين  انظر: 

أخرى. وجوابات  المعاملة،  في  جواب  المالّية،  األوراق  في  جواب  نفسه: 
.(1972 (مايو   1 / 169 128 ـ 147،  الُقطب،  مكتبة 

وإزالة  األجور  بإطالــة  تبدأ  مجموعة  فــي  مطبوع   :266 1972ب،  كوبرلــي 
الفجور.

األجوبة   169  ،128 الُقطب:  مكتبة   :66 رقم   389  ،1956  (Schacht) شــاخت 
غير محددة. في مكتبة الغّناء: جواب في األوراق المالّية (118)؛ جواب في 

.(53) محددة  غير  (275)؛  المعاملة 

الفجور. وإزالة  األجور  إطالة  انظر: 
والتالية. السابقة  المواد  انظر: 

الُعماني). الهاشمي  صالح  راشد بن  عبد اهللا بن  من  لرسالة  فقهي  (جواب  نفسه: 
ورقتان،  مخطوط،  المكتبــة):  في   141 (رقم   155 رقــم   51 يدر،  آل  مكتبة 

مكتمل. سطرًا،   25 24,5×17,5سم، 
المغرب،  في  هؤالء  مع  المشــرق  في  اإلباضيين  بين  ما  المراســالت  عن 
والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول:  المشرق،  انظر: 

هناك.
الشرك. أهل  من  وغيرهم  الكتاب  أهل  ملل  في  جواب  نفسه: 

حجرية. طبعة   :122  ،1989 أعوشت 
حجرية. طبعة   :(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/qutob.html

.1956  (Schacht) شاخت  حبيب،  الربيع بن  لُِمسند  الترتيب  ترتيب  انظر: 
المعاملة. في  جواب  نفسه: 

نفع  إلى  الرشــاد  بســبيل  تبدأ  مجموعة  في  مطبوع   :266 1972ب،  كوبرلي 
(18 صفحة). العباد، 

الفجور. وإزالة  األجور  إطالة  انظر: 
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العباد. نفع  إلى  الرشاد  سبيل  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

شتى. مسائل  في  عبد اهللا  د بن  لمحم جواب  نفسه: 
د بن عبــد اهللا الخليلي.  404: جــواب إلى محم ،II ،A2000 باباعمــي والـ

(1920 ـ 1954). ُعمان  في  إماما  كان  الخليلي  عبد اهللا  د بن  محم مخطوط. 
والسعوط. الدخان  ُحكم  في  رسالة  انظر: 

.1956  (Schacht) شاخت  حبيب،  الربيع بن  لُِمسند  الترتيب  ترتيب  انظر: 
قصائد  المجموعــة  يوســف: (تحقيــق) (في  د بن  محم البارونــي،  انظــر: 

تحفيظية).
مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
المغربي. المّجاوي  عبد القادر  للشيخ  جواب  نفسه: 

ورقة،   15 مخطوط،  المكتبــة):  في   26 (رقم   150 رقــم   49 يدر،  آل  مكتبة 
مختومة   .181 إلى   167 من  مجموعة،  في  مكتمل.  سطرًا،   22 24×18,5سم، 

إبراهيم. بالحاج بن  قبل  من 
 ،1965 دبوز  انظر:  (1264 / 1848 ـ 1332 / 1913)،  المّجــاوي  عبد القادر  عن 

82 ـ 105.  ،I
بجادو. الباروني  يحيى  عبد اهللا بن  رسالة  على  اطفيش  الشيخ  جواب  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :538 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
1292 / 1875 ـ 6. النسخ:  تاريخ  23×17سم،  7 صفحات،  البارونية، 

لبعض  اطفيش  يوســف  الحاج  د بــن  محم الحاج  الســيد  الشــيخ  جواب  نفسه: 
فرّية واألزارقة. طبعــة حجرية، 25 رجب  ُعلمــاء ُعمان في الرّد علــى الص
إبراهيم  داود بن  نفقــة  على  22,5×14,5ســم).  (18 صفحــة،   ،1897 / 1314

ُملتزم  يد  على  تّم...  أيضًا:  المؤّلف  يكون  أن  المحتمل  من  (الذي  اليسجني 
مغربي. خط  طبعه...). 
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.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
كتب. خمسة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  انظر: 

واألزارقة. فرّية  الص على  الرّد  انظر: 
جواب  مجهول:  انظر:  والمغرب،  المشــرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من 
نفسه: جواب لُعلماء مّكة. طبعة حجرية، في gold.. n.d، (14 صفحة، 14×9,5سم). 
د بن يوســف الباروني؛ للبيع من قبل سليمان بن مسعود  (على نفقة) محم

قسنطينة. في  المجدلي 
.(1972 (مايو   10  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

ســطرًا،   23 20×15,5ســم،  ورقات،   3 مخطوط،   :627 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
بداية  في  ادريسو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
الثميني،  الفلــك)؛  (في  مجهــول:  جانب:  إلى  ورقــات   10 من  مجموعــة 

الُعلماء). بعض  (مدح  إبراهيم:  عبد العزيز بن 
.(1972 (مايو  148 ـ 165  الُقطب،  مكتبة 

.148 الُقطب  مكتبة  مطبوع،   :114 رقم   394  ،1956  (Schacht) شاخت 
الُعقبي. على  جواب  نفسه: 

1323 / 1905 ـ 6. تونس  حجرية،  طبعة   :893  ،S II بروكلمان  كارل 
الُعقبي  على  ردًا  شــيخنا...  جواب  هذا   :8  ،7  ،X ،غردايــة البيض،  اآلبــاء 
الطاعن في الدين (125 صفحة). هذا جواب شــيخنا... ردًا على اإلنجليزي 
خت في 12  الطاعن في دين اإلسالم (187 صفحة). طبعة حجرية، تونس. أُر
اليسجني  عيســى  صالح بن  د بن  محم نفقة  على   .1903 / 1321 الثاني  ربيع 

.(1972 (مايو 
الرّد  في  جواب   :((391)  1971 فخــار  على  (يحيل   11  ،1988 إبراهيــم  ولد 
اإلباضية.  تعريف  الم  في  أســئلة:  شكل  في  ُســّني،  جزائري  الُعقبي،  على 

(124 صفحة). 1303 / 1885 ـ 6،  تونس  حجرية،  طبعة 



قسم المغرب ـ الجزء األول
CG

129

وقعت   ،(Lwów) لبوب  في   :56  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
(125 صفحة). واحد،  جزء   ،1903 / 1321 في  تونس  في 

الُعقبي. على  الرّد  انظر: 
فقهيان). (جوابان  نفسه: 

ســطرًا،   29 24×17ســم،  ورقات،   3 مخطوط،   :598 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
د بن ســليمان (بن ادريسو)، 29 ربيع  مكتمل. الناســخ: ســليمان بن محم
ل 1322 / 1904. فــي آخر المجموعة، من الصفحــة 155 فما بعد، إلى  األو
الخراز. (إباضي؟)؛  شرح (قبط)  في  الطراز  عبد اهللا:  د بن  محم تنمي،  جانب 
امرأة  تزوج  الذي  الميزابي  عن  جــواب  هو  ل  األو الفقه).  في  (رّد  مجهول: 

بعد. فيما  وهربت  تركته  والتي  عربية، 
وفتاوى. جوابات  نفسه: 

حوزة  في  رة  مصو نســخة  القطب  مكتبة  في  مخطوط   :304  ،2001 النامــي 
.(1969 (حوالي  النامي 

فقهية). (جوابات  نفسه: 
 27 مخطوط،  المكتبــة):  في   155 671 (رقم  رقــم   55 يدر،  آل  مكتبــة 
ة  الحج ذو   12 النســخ:  تاريخ  مكتمل.  ســطرًا،   25 24×16ســم،  ورقة، 

.1938 / 1356

بداية  الســلفّية،  المطبعة  القاهرة:  الثانية  الطبعــة  الجّنة.  وصف  فــي  الُجّنة  نفسه: 
ســالم بن  نفقة  على  24×15ســم).  (330ص،   ،1927 / 1345 الثاني  ُجمادى 

زنجبار. من  الريامي  ُسلطان  قاسم بن 
والثقافة،  التراث  وزارة  مســقط / القاهرة:   :2 ملحوظة   537  ،2002 الحسيني 

.1983 أمون،  مطبعة 
 ،3) كبير،  حجــم  حجرية،  طبعة  غردايــة:  اإلصالح،  جمعيــات  مكتبة  في 

.(1972 (مايو   1903 / 1321 صفر  البارونية،  المطبعة  القاهرة:  208 صفحة)، 

البارونية،  المطبعة  القاهرة:  حجرية،  طبعة   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
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2 صفحــة؛   ،206 فهــرس،  (4 صفحــات   ،1903 / 1321 صفــر  منتصــف 
(غير  صفحتين  آخر  الباروني.  يوســف  د بن  محم نفقة  على  28×19,5سم). 

الثاني  ربيع   15 فــي  خت  أُر رســالة،  على  تحتويان  207 ـ 208)  مرقمتين، 
اإلباضي  عرادب(؟)  حمود بن  فيصل بن  يدعى  شــخص  من   ،1883 / 1300

المقرر  المغاربة،  الحجــاج  أحد  مع  كتبه  له  ليرســل  المؤّلف  إلى  الُعماني 
انظر:  الباطنة.  أو  الرســتاق  من  الُعمانييــن  خصوصًا  للُعمانيين،  تســليمها 
وهؤالء  المشرق  من  اإلباضيين  بين  ما  مراســالت  (عن  البطاشــي.  أسفل، 
المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول:  المشرق،  انظر:  المغرب، 

هناك). والمراجع 
.(1972 (مايو   401 حجرية،  طبعة  بّريان،  مسجد 

اآلباء البيض، غردايــة، X، 22، 22 مكرر: طبعة 1927. أيضًا: طبعة حجرية، 
القاهــرة: المطبعة البارونية، منتصف صفــر 1321 / 1903، (206، 2 صفحة؛ 
أسماء،  ة  بعد (ملحق  الباروني.  يوسف  د بن  محم عناية  تحت  28×19,5سم). 

.(1972 (مايو   (1883 / 1300 الثاني،  ربيع   15

الكالم. وعلم  التوحيد  في   :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الضامري. مكتبة  السيب:  طبعة   :54  ،2004 البراشدي 

البطاشــي: إتحاف األعيان، I، 385 ـ 386: نّص لرسالة من السيد فيصل بن 
خت  أُر (ت: 1910)،  ســعيد)  (أحمد بن  اإلمام  قيس ابن  عّزان بن  حمود بن 
تعليقاته  ليكتب  اطفيش  من  يطلب  حيث   ،1887 / 1304 الثاني  ربيع   10 في 
د بن إبراهيم  على القصيدة العبيرّية (في وصف الجّنة) لـ (أبي عبد اهللا) محم
الُغّمة،  كشف  انظر:  النضر.  ابن  المية  وعلى  الشرع،  لبَيان  مؤّلف  (الكندي)، 

البوسعيدي. مكتبة  أعلى،  انظر:  الُعماني.  النضر  ابن  المّية  شرح 
د بن  محم لعبد اهللا بن  العبيرّيــة  القصيدة  على  تعليق   :263  ،2002 بوترديــن 
الكندي).  إبراهيم  د بن  محم أبو عبد اهللا  (الصحيح:  (خطأ)  الكندي  إبراهيم 

.1983 والثقافة،  التراث  وزارة  قبل  من  نشرت 
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.2 / 600  ،49  ،1969 ُنصير 
206 صفحة).  ،4)  ،1903 القاهرة   :(75 (صفحة   3 ـ   1982/1224 ُنصير 

إبراهيم بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  لقصيدة  الشــرح   :69 اللمعة،  الســالمي: 
الجّنة. وصف  في  بالعبيرّية  يعرف  الكندي،  سليمان 

التراث  وزارة  مســقط:  في  نشــر   :28 الشــمل،  لجامع  طبعة   ،1988 عميرة 
.1985 / 1405 والثقافة، 

156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
انظــر: عن الطبعة الثانية: المنهاج (القاهــرة)، III رقم 1 ـ 2 (ُمحرم ـ صفر 

.109  ،(1927 أغسطس  ـ  يوليو   /1346

عربية. لغة 
التصريف. في  الكافي  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 403: مخطوط، تجري دراستها كأطروحة ماجستير.
(الُعماني). النضر  ابن  المية  شرح  الُغّمة،  كشف  نفسه: 

الُقطب،  مكتبــة  في  مخطوطــات  جزأيــن.   2  :267 1972ب،  كوبرلــي 
215 ـ 216.

شــاخت (Schacht) 1956، 398 رقم 146: مخطــوط في جزأين، في مكتبة 
215 ـ 216. الُقطب، 

البطاشي. الجّنة،  وصف  في  الُجّنة  انظر: 
الُعماني. النضر  ابن  المية  شرح  انظر: 

الالمّية. النضر:  ابن  المشرق،  انظر: 
1405 ـ 6 / 1985 ـ 6،  والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:  جزأين.  الكرب.  كشف  نفسه: 

23×16,5سم). 2 صفحة؛   ،393 4؛   ،263)
هو  المؤّلف  أن  ذكــر  الثاني  الجزء  في   :(2004 (مارس  البوســعيدي  مكتبة 
ل  األو ربيع   1 فــي  خت  أُر الثاني  للجزء  مخطــوط  الُصليبي.  علّي  ــد  محم
د  محم سعيد بن  سالم بن  مسعود بن  سعيد بن  قبل  من  ُنسخ   ،1906 / 1324
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الجزء  هذا  مخطوطات.  مــن  رة  مصو نســخة  11 ـ 14  الصفحات  الزكواني. 
ل يتضّمن إجابات الطفيش على أسئلة  ث عن أسئلة فقهية. الجزء األو يتحد

مختلفة. مواضيع  في 
د علّي  403: ترتيــب أبــي الوليد، طبعــة محم ،II ،A2000 باباعمــي والـ

الفقه. في  الُصليبي. 
مراسالت  عن  ُعمان.  مع  مراســالته  من  مجموعة   :242  ،2002 بوحّجام 
اطفيــش، انظر: بوحّجــام 2002، 241 ـ 245، وبوحّجام 2003؛ بوتردين 
2002. عــن مراســالت مـا بين إباضـية المشـــرق والمغـــرب، انظر: 

والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول:  المشــرق، 
هناك.

250 ـ 251.  ،2002 بوتردين  انظر:  المراسالت،  من  المجموعة  هذه  عن 
رسائل). (مجموعة  انظر: 

رسالة  في  (أجوبة  خلفان:  سعيد بن  د  أبو محم الخروصي،  المشــرق،  انظر: 
سؤاالً). لـ 30 

خليفين. ُحميد بن  سعود بن  أبو الوليد  الُمضيربي،  المشرق،  انظر: 
العيدين. خطبة  نفسه: 

.224 الُقطب،  مكتبة  في   :128  ،1956  (Schacht) شاخت 
الُقطب،  مكتبة  فــي  مخطوطات  العيدين.  خطبتــا   :267 1972ب،  كوبرلــي 

المجموعة. بداية  في   ،1 / 224

العقيدة. شرح  من  ُكراس  نفسه: 
في   ،13 / 224 الُقطــب،  مكتبة  فــي  مخطوطــات   :266 1972ب،  كوبرلــي 

العيدين. بخطبة  تبدأ  التي  المجموعة 
العبادات؛  جميع  على  النيات  كتاب  كتب:  خمســة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  نفسه: 
آل  ُمحّقي  عن  االعتراض  إزالــة  كتاب  المدح؛  في  القصائد  مجموع  كتاب 
فرّية واألزارقة؛ القنوان الدانية في مسألة الديوان  إباض؛ كتاب الرّد عن الص
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عّدون)  داود بن  (بــن  إبراهيم  داود بن  نفقــة  على  حجرية،  طبعة  العانيــة. 
 ،35  ،70 فهرست،  (10 صفحات  1314 / 1896 ـ 7،  جديدة  طبعة  اليســجني. 

80 صفحة).  ،18  ،66

.(1972 (مايو   353 بّريان،  مسجد 
اآلبــاء البيض، غرداية، X، 12، (مايــو 1972): مجموعة، بتكليف داود بن 
1314 / 1896 ـ 7،  الثاني  ُجمــادى  نهاية  للعباد،  النيات  اليســجني:  إبراهيم 
واألزارقة،  فرّية  الص على  الرّد  في  ُعمان  ُعلماء  لبعض  جواب  (70 صفحة)؛ 
25 رجــب 1314 / 1897، (18 صفحــة)؛ مجموع القصائــد، ُجمادى الثاني 

 10 إباض،  آل  ُمحّقي  عن  االعتراض  إزالــة  (35 صفحة)؛  1314 / 1896 ـ 7، 

العانية،  الديوان  مسألة  في  الدانية  القنوان  (66 صفحة)؛   ،1897 / 1314 رجب 
(80 صفحة).  ،1897 / 1314 رجب   16

اآلبــاء البيــض، غردايــة، X، 18 (مايــو 1972).: المجموعــة التــي تبدأ 
(70 صفحة).  1314 / 1896 ـ 7،  الثانــي  ُجمــادى  نهايــة  للعبــاد،  بالنيات 
واألزارقة،  فرّية  الص علــى  الرّد  في  ُعمان  ُعلماء  لبعض  ـ : جــواب  ب متبوعة 
25 رجــب 1314 / 1897، (18 صفحــة)؛ مجموع القصائــد، ُجمادى الثاني 

اليسجني. إبراهيم  داود بن  نفقة  على  (35 صفحة).  1314 / 1896 ـ 7، 

العبادات. لجميع  النيات  كتاب  على)  ُمشتمل  كتاب  (هذا  انظر: 
الماء. لغز  نفسه: 

الجزائر. في  مطبوع   :401  ،I  ،1965 دبوز 
الماء. لغز  شرح  انظر: 

موسى. أبي  ُلقط  نفسه: 
.(1972 (مايو   376 بّريان،  مسجد 

مطبوع.  :318  ،I  ،1965 دبوز 
عامر. موسى بن  ُلقط  بترتيب  الغامر  تفقيه  انظر: 

موسى). (ألبي  الُلقط  كتاب  ترتيب  انظر: 
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التالتي. رمضان  عمرو بن  للشيخ  الُلقط  كتاب  ترتيب  نفسه:  انظر: 
هناك. والمراجع  الُلقط،  كتاب  أبو موسى:  انظر: 

كتب. ستة  مجموعة  كتاب  نفسه: 
مطبوع. بوعيس،  مكتبة 

د بن يوســف  نفسه: هــذا كتاب مجموع القصائد للعالم األعظم والعارف... محم
(35 صفحة،   ،1896 / 1314 الثانــي  ُجمــادى   20 حجريــة،  طبعة  اطفيــش. 
من  (الذي  اليسجني  داود  إبراهيم بن  داود بن  نفقة  على  22,5×14,5ســم). 
المحتمل أن يكون أيضًا الكاتب: تَّم... على يد ُملتزم طبعه...). خط مغربي.

.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
خمسة  مجموع  في:  (35 صفحة).  القصائد،  مجموع   :268 1972ب،  كوبرلي 

كتب.
كتب. خمسة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  انظر: 

المديح). في  قصائد  (مجموعة  نفسه: 
سطرًا،   19 24,5×17,5ســم،  ورقات،   9 مخطوط،   :041 رقم  بوعيس،  مكتبة 
في   20 المجموعة  فــي  ورقة  لـ 25  مجموعة  في  واألخيــر  الرابع  مكتمل. 

المكتبة.
الُقطب). رسائل  (مجموعة  نفسه: 

غرداية. في  أيوب  د  محم سعيد  الحاج  مع   :181  ،1989 أعوشت 
الكرب. كشف  اطفيش:  انظر: 

.2004  ،2001  (Sadgrove) سدجروفي  انظر: 
السير. مسائل  نفسه: 

كوبرلــي 1972ب، 268: مخطوطــات فــي مكتبــة الُقطــب، 224 / 2، في 
العيدين. بخطبة  تبدأ  التي  المجموعة 

السيرة  عن  مخطوط.  الســيرة.  مســائل   :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
النبوية.
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شاخت (Schacht) 1956، 398 رقم 149: نسخة مخطوطة في مكتبة الُقطب، 
.224

األجرومّية. التحفة  بـَيان  في  التحقيقّية  المسائل  نفسه: 
مخطوط.  :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الخزانة  فــي  مخطوط   :107 رقم   21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
كتاب  اطفيش:  جانب  إلى  مجموعة،  في  23×17ســم.  56 صفحة،  البارونية، 

1297 / 1897 ـ 8). في  خت  أُر (76 صفحة،  اْلُمعلقات 
مكتبة آل يدر، 106 رقم 321 (رقم 160 في المكتبة): مخطوط، 86 ورقات، 

مكتمل. سطرًا،   26 24×17,5سم، 

أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظــر:  األجرومية،  عــن  أخرى  تعليقــات  عن 
هناك. والمراجع  األجرومّية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 

.(1938 (طبعة   332  ،S II 1949)؛  (طبعة   308  ،II بروكلمان  كارل  انظر: 
الفلك. مسلك  نفسه: 

مخطوط.  :121  ،1989 أعوشت 
المنطق. في  مخطوط.   :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.222 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :268  ،1972b كوبرلي 
.(2001 (ديسمبر  والحساب  الفلك  الفئة:   http://www.ibadhiyah.net/books

القلصادي. شرح  انظر: 
الفلك. فّن  في  الملك  مطلع  نفسه: 

المنطق. عن  مخطوط.   :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
حجرية،  طبعة  وترتيب....  جمــع  الدعوة،  أهل  أخبار  في  اْلُمعلقات  كتــاب  نفسه: 

حديثة. طبعة  البارونية،  المطبعة  القاهرة: 
ملحوظة.  78  ،1970 النامي 

.1970 النامي  األلواح،  كتاب  د:  محم أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 
.(1972 (مايو   49 إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 
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اْلُمعلقات.  كتــاب   :107 رقــم   21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  البارونــي، 
مخطــوط في الخزانــة البارونية، 76 صفحة، 23×18ســم، تاريخ النســخ: 
في  تحقيقّية  مســائل  اطفيش:  جانب:  إلى  مجموعة،  فــي  1297 / 1897 ـ 8. 

(56 صفحة). األجرومّية  التحفة  بـَيان 
نفســه، 23 رقم 127: كتــاب اْلُمعلقــات. مخطوط في الخزانــة البارونية، 
والديات  الجروح  في  جانب:  إلى  مجموعة،  في  23×16,5ســم  66 صفحة، 

المشــرق،  (انظر:  محبوب  د بن  محم عبد اهللا  أبي  على  معروضة  والمواريث 
نســخت  (25 صفحة،  الرحيل)  محبوب بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي، 
د المصعبي (الصفحات  في 1280 / 1863 ـ 4)؛ فتاوى للشيخ يوسف بن محم
الملشــوطي  داود  عيســى بن  تبغورين بن  وضــع  من  كتــاب  92 ـ 106)؛ 

إباضية. غير  مخطوطات  وسّتة  1179 / 1765 ـ 6)؛  في  نسخت  (42 صفحة، 
جهــالن (1990)، 265: كتاب اْلُمعلقات. طبعة حجرية، طبعة حديثة على نفقة 

الشاذلي. العّنابي  حسن  قبل  من  كتب  المخطوط  الباروني.  يوسف  د بن  محم
اْلُمعلقات. ترتيب  كتاب  على  حواشي  انظر: 

اْلُمعلقات. كتاب  على  تقريرات  انظر: 
اْلُمعلقات. ترتيب  انظر: 

اْلُمعلقات. كتاب  مجهول:  انظر: 
الخط. علم  في  ثان  مختصر  نفسه: 

مجموعة  في   ،3 / 224 الُقطب،  مكتبة  فــي  مخطوط   :268 1972ب،  كوبرلي 
العيدين. بخطبة  تبدأ 

الميالدي. عشر  التاسع  القرن  نهاية  حجرية،  طبعة  العمارة.  مختصر  نفسه: 
األرضين  أُصول  كتــاب  من  مختصرة  نســخة   :2 ملحوظة   34  ،1989 ناصر 
نصــف  (الثانــي  بكــر  د بــن  محم أحمد بــن  أبو العبــاس  للنفوســي، 

القرن). عشر  الخامس / الحادي 
باباعمي والـ II ،A2000، 403: مختصر في عمارة عمارة. مخطوط، عن الفقه.
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البناء.  في  العمــارات  كتــاب  مختصــر   :http:/www.ibadhiyah.net/books/

مخطوط.
 30 مخطوط،  عمارة.  عمارة  في  مختصر   :461 رقــم   ،129 افضل،  آل  مكتبة 
المجموعة.  في  ل  األو مكتمل.  غير  النســخ  سطرًا،   25 23×17,5سم،  ورقة، 

المكتبة. في   001 رقم 
مكتبة الشــيخ، رقم 1100: مختصر في عمارة عمارة. مخطوط، 38 صفحة، 
إلى   101 من  ورقة،  لـ 142  مجموعة  في  مكتمل.  ســطرًا،   25 22,5×17سم، 
النبهاني:  النيل؛  كتاب  نظم  ادريسو:  ابن  سليمان  د بن  محم جانب  إلى   .138

مدحه ژ). على  النبهاني  مجموع  من  (قصيدة 
األرضين. أُصول  مختصر  انظر: 

النيل. شرح  مختصر  نفسه: 
األول)؛  (الجزء   191 القطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :265 1972ب،  كوبرلي 

البيوع). (الحقوق،   192

46: مخطوط أجزاء في مكتبة الُقطب،  386 رقم   ،1956  (Schacht) شــاخت
.192  ،191

األرضين. أُصول  مختصر  نفسه: 
مخطوط. ملحوظة:   18  ،I  ،2000 ادريسو  ابن 

العمارة. مختصر  انظر: 
والحاشية. الوضع  مختصر  نفسه: 

الزركلي 1979، الجزء السابع، 156 ـ 157: عن الفقه وأُصول الدين، مطبوع.
الصغير. الجامع  انظر: 

والعروض. واللغة  النحو  في  نفسه: 
.403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

العظيم. القرآن  نواوير  كتاب  نفسه: 
.226  ،I  ،1927  Goichon
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اْلُمغني. نظام  نفسه: 
حوالي  في  أرجوزة  العقيدة.  في  156 ـ 157.  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

بيتًا.  5000

مخطوط. للمؤّلف.  ل  األو العمل   :http:/www.ibadhiyah.net/books/

النحو. في  حاشية  انظر: 
هشام). (البن  اللبيب  ُمغني  متن  نظام  الغريب:  قصيدة  انظر: 

النحو). في  نظام  (شرح  انظر: 
النحو. في  أرجوزة  انظر: 

النخلة. غرس  في  النحلة  كتاب  نفسه: 
43 ـ 53.  ،1968 الجزائر  كتب.  ستة  مجموع  في: 

حجرية،  طبعة  العبــادات.  لجميع  النيات  كتاب  على)  ُمشــتمل  كتاب  (هذا  نفسه: 
نهايــة ُجمــادى الثانــي 1314 / 1896، (70 صفحــة، 7 صفحــات فهرس؛ 
22,5×14,5ســم). علــى نفقــة داود بــن إبراهيم بن داود بــن عبد العزيز 
ُملتزم  يد  على  تّم...  المؤّلف:  أيضًا  يكون  أن  المحتمل  من  (الذي  اليسجني 

مغربي. خط  طبعه...). 
.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 

ستة  مجموع  المجموعة  بداية  في  للعبادة.  النيات  أو   :265 1972ب،  كوبرلي 
انظر:  (خطأ؛  (70 صفحة)   ،1968 العربية،  المطبعة  الجزائر:  طبعة  آخر  كتب، 

كتب). ستة  مجموع 
كتب،  خمســة  مجموع  المجموعــة  بدايــة  فــي   :267 1972ب،  كوبرلــي 

1314 / 1896 ـ 7.

شاخت (Schacht) 1956، 388 رقم 61: مطبوع في بداية المجموعة: مجموع 
كتب. خمسة 

كتب. خمسة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  اطفيش:  انظر: 
.(116 الُقطب،  (مكتبة  الطاعات  أساس  انظر: 
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القطب. قصائد  نفسه: 
مخطوط.  :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

بائية. قصيدة  نفسه: 
قصائد. من  مجموعة  في  مخطوط.   :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الحجازية. القصيدة  نفسه: 
مخطوط.  :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الحجازية. القصيدة  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 
وارجالن). إلى  السفر  حين  (قصيدة  نفسه: 

بيتًا،   16 واحــدة،  ورقــة  مخطــوط،   :331 رقــم   ،94 افضــل،  آل  مكتبــة 
القرن  من  ل  األو (النصف  بكير  إبراهيم بن  عمر بن  الناســخ:  23,5×17سم. 

المكتبة. في   166 رقم  المجموعة.  في  التاسع  عشر / العشرين).  الرابع 
بنورة). من  عالم  مدح  في  (قصيدة  نفسه: 

سطرًا،   20 23,5×17سم،  ورقتان،  مخطوط،   :339 رقم   ،96 افضل،  آل  مكتبة 
الرابع  القرن  من  ل  األو (النصف  بكير  إبراهيم بن  عمر بن  الناسخ:  مكتمل. 
في   166 رقم   .4 إلــى   3 ورقة  من  مجموعة،  في  الثاني  عشر / العشــرين). 

المكتبة.
الُعماني). علّي  سعيد بن  مدح  في  (قصيدة  نفسه: 

23,5×17ســم،  واحدة،  ورقة  مخطوط،   :341 رقــم   ،96 افضل،  آل  مكتبة 
القرن  ل  األو (النصف  بكير  إبراهيم بن  عمر بن  الناسخ:  مكتمل.  بيتًا،   11

في   166 رقم   .8 ورقة  فــي  مجموعة،  في  الثامن  عشر/ العشــرين).  الرابع 
المكتبة.

مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 
المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
فيصل). ُعمان  ُسلطان  مدح  في  (قصيدة  نفسه: 

سطرًا،   20 23,5×17سم،  ورقتان،  مخطوط،   343 رقم   ،97 افضل،  آل  مكتبة 
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مكتمل. الناسخ: عمر بن إبراهيم بن بكير. السادس في مجموعة، من ورقة 
المكتبة. في   166 رقم   .8 إلى   7

.1913 إلى   1888 من  ُعمان  ُسلطان  كان  البوسعيدي  تركي  فيصل بن 
مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 

المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
د). محم حمود بن  زنجبار  ُسلطان  مدح  في  (قصيدة  نفسه: 

سطرًا،   20 23,5×17سم،  ورقتان،  مخطوط،   :342 رقم   ،97 افضل،  آل  مكتبة 
مكتمل. الناسخ: عمر بن إبراهيم بن بكير. الخامس في مجموعة، من ورقة 

المكتبة. في   166 رقم   .7 إلى   6
.1902 إلى   1896 من  زنجبار  ُسلطان  كان  البوسعيدي  د  محم حمود بن 

مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 
المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 

المديح). في  (قصيدة  نفسه: 
مكتبــة آل افضل، 98، رقــم 347: مخطوط، 3 ورقات، 23,5×17ســم، 20 
المجموعة.  في  ل  األو بكير.  إبراهيم بن  عمر بن  الناســخ:  مكتمل.  سطرًا، 

المكتبة. في   166 رقم 
اْلُمناجاة). في  (قصيدة  نفسه: 

مكتبة آل افضل، 110، رقم 392: مخطوط، ورقتان، 23,5×17سم، 20 سطرًا، 
المكتبة. في   166 رقم   .6 إلى   5 ورقة  من  مجموعة،  في  الرابع  مكتمل. 

الخالق). تعظيم  في  (قصيدة  نفسه: 
مكتبة آل افضل، 108، رقم 384: مخطوط، ورقتان، 23,5×17سم، 20 سطرًا، 
مجموعة،  في  الثالث  يعقوب  بكير بن  إبراهيم بن  عمر بن  الناسخ:  مكتمل. 

المكتبة. في   166 رقم   .5 إلى   4 ورقة  من 
بدر. قصيدة  نفسه: 

مخطوط.  :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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هشام). (البن  اللبيب  ُمغني  متن  نظام  الغريب:  قصيدة  نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 403: مخطوط. كتبه عندما كان عمره 16 سنة. في 

بيتًا.  5000

اْلُمغني. نظام  انظر: 
اْلُمعجزات. قصيدة  نفسه: 

مخطوط.  :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
المتين. القول  نفسه: 

لتبغورين بن  مة  ُمقد علــى  تعليق  مطبوع.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الكالم. وعلم  التوحيد  في  الملشوطي.  عيسى 

تبغورين. عقيدة  شرح  انظر: 
الدين،  أُصول  في  كتاب  داود:  عيســى بن  تبغورين بن  الملشــوطي،  انظر: 

عيسى. تبغورين بن  عقيدة  ويسمى 
ورش. قراءة  نفسه: 

شروح  العمل،  هذا  ذكر   Baali بالي   :6 ملحوظة   ،379  ،1956  (Schacht) شاخت 
القطب. مكتبة  في  يجده  لم   (Schacht) شاخت  ولكن  مجلدين،  في  قرآنية 

ورش. حرف  جامع  انظر: 
رجب   16 حجريــة،  طبعة  العانيــة.  الديــوان  مســألة  في  الدانية  القنــوان  نفسه: 
إبراهيم بن  داود بن  نفقة  على  22,5×14,5ســم).  (80 صفحة،   ،1897 / 1314

تَّم...  المؤّلف:  أيضًا  يكون  أن  المحتمل  من  اليسجني (الذي  عّدون  داود بن 
مغربي. خط  طبعه...).  ُملتزم  يد  على 

.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
الجزائر  العانيــة.  الديــوان  في  الدانيــة  القنــوان   :265 1972ب،  كوبرلــي 

(80ص). 1314 / 1896 ـ 7، 

مطبوع  وأنه  المطبوع  ذكر  األعلى   :61 رقم   388  ،1956  (Schacht) شــاخت 
في مجموع خمسة كتب، الذي يبدأ بكتاب النيات (من قبل نفس المؤّلف). 
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.116 الُقطب،  مكتبة  في 
كتب. خمسة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  انظر: 

مجهول). (انظر:  األشياخ  ديوان  في  القرآن  حفظ  في 
البديع. علم  في  البديع  ربيع  نفسه: 

البالغة. في  مخطوط،   :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

.(2001 (ديسمبر   http://ibadhiyah.net/books

عربية. لغة 
وصاحبه. الطاهر  هّم  على  الرّد  نفسه: 

.2 / 223 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :267 1972ب،  كوبرلي 
الهاطل. بالعلم  الباطل  إزهاق  كتاب  انظر: 

نفسه: الرّد على اإلنجليزي الطاعن في دين اإلسالم. طبعة حجرية، تونس 1321 / 1903.
الثاني  ربيع   12 تونــس  حجرية،  طبعــة  تونس.  البيض،  اآلبــاء  مكتبة  في 

أعمال). ة  عد من  (مجموعة  (187 صفحة)   ،1903 يوليو   8 / 1321

على  ـ : الرّد  ك المجموعــة  نفس  في  (24 صفحة)،   :267 1972ب،  كوبرلــي 
الُعقبي.

على  ـ : الرّد  ك المجموعة  نفس  في   :113 رقم   394  ،1956  (Schacht) شاخت 
.1903 / 1321 تونس  الُعقبي، 

الُعقبي. على  الرّد  انظر: 
جناب  رفعه  رســمي  تقرير  واإلصالح.  اإلســالم  ريشــار:  ود  يخّص:  لعله 
تونس  في  السياسي  ووكيلها  الجنرال  إنكلترا  دولة  قنصل  ود  ريشــار  السير 
األزرق  الكتاب  في  اإلنكليزّيــة  الدولة  نشــرته  خارجّيتها.  ناظر  جناب  إلى 
المؤّيد،  مطابع  القاهرة:  الخطيب.  الدين  ُمحّب  ثانية...  نشــرة   .1878 ســنة 
عبد اهللا  ُحســين،  الذاتية:  الســيرة  20×12ســم)؟  (24 صفحة،   ،1912 / 1330

األربعاء.  يــوم  بعض  الدبارة  قصــر  مقاالت  (مطبوعــة)  شــكري:  وصالح 
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وخطابه  وسياســته  كرومر  اللورد  عن  المؤّيــد  جريدة  كتبتها  مــا  مجموعة 
العدائي ورّد المؤّيــد عليه. القاهرة 1907، (2، 110ص)؛ ابنة النيل: أكاذيب 
ألقاها  كرومر...  اللورد  خطبة  على  رّد  وهوى  العشــرين،  القرن  في  السياسة 
4...مايــو 1907. طبعة حديثــة، (78 صفحة، 18×13ســم)؛ جرجاوي، علّي 
 ،77) 1328 / 1910 ـ 11،  القاهرة   .(Scott) ســكوت  والمستر  اإلسالم:  أحمد 
واإلســالم.  كرومر  اللورد  فريد:  د  محم وجدي،  19×13ســم)؛  3 صفحات؛ 
سياسته...  مدير  بقلم  الدســتور  جريدة  في  تباعًا  صدرت  ومالحظات  ردود 

19×14سم). (128 صفحة،   ،1908 / 1326 القاهرة 
 ،1902 / 1320 صفر  حجرية،  طبعة  المورود.  حوض  إلى  الشــرود  رّد  كتاب  نفسه: 

24,5×16سم). 233 صفحة،   ،1)
.(1972 (مايو   23  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

.(1972 (مايو   405 بّريان،  مسجد 
شــاخت (Schacht): 1956، 398 رقــم 148: نســخة مخطوطــة في مكتبة 

.219 الُقطب، 
واألزارقة. فرّية  الص على  الرّد  نفسه: 

.(1972 (مايو   125  ،116 الُقطب،  مكتبة 
(18 صفحة). كتب،  خمسة  مجموع  في:  مطبوع   :267 1972ب،  كوبرلي 

شــاخت (Schacht) 1956، 394 رقم 111: مطبوع في: مجموع خمسة كتب. 
.116 الُقطب،  مكتبة 

حجرية. طبعة   :http://www.ibadhiyah.net/books

لبعض  اطفيش  يوسف  الحاج  د بن  محم الحاج  الســيد  الشيخ  جواب  انظر: 
واألزارقة. فرّية  الص على  الرّد  في  ُعمان  ُعلماء 

كتب. خمسة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  انظر: 
نفسه: الرّد على الُعقبي. طبعة حجرية، تونس 1321 / 1903 ـ 4، في بداية المجموعة.

.(1972 (مايو   124  ،123  ،122 الُقطب،  مكتبة 
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الُعقبي. على  جواب  انظر: 
اإلسالم. دين  في  الطاعن  اإلنجليزي  على  الرّد  انظر: 

أبي  علّي بن  ألبي  جواب  إســماعيل:  عيسى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظر: 
البهلولي. علّي  الحسن 

 (Lewicki) ليفيتســكي  الســير،  كتاب  ســليمان:  أبو الربيع  المزاتي،  انظر: 
73 ـ 74. 1934م، 

إســماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمــار  الوارجالنــي،  انظر: 
.225  ،2001 النامي  سيرة،  التناوتي: 

هذه  العموم،  في  أعــاله،  الخمســة  البنود  في  المعطاة  للمعلومات  تجميع 
العلمية  «المطبعة  الحجرّيــة»،  اْلُمديرّية  «المطبعــة  في  (طبعت  المجموعــة 
(125 صفحات)؛  الُعقبي  على  الــرّد  اطفيش:  تحتوي:  أنها  يبدو  الحجرّية») 
المزاتي:  1 ـ 24)؛  الصفحــات  الثاني،  (الجزء  اإلنجليزي  على  الرّد  نفســه: 
أبو عمار  الوارجالني،  46 ـ 88)؛  الصفحــات  الثاني،  (الجزء  الســير  كتاب 
الصفحات  المزاتي،  ســير  (في  عبد الكافي)  عمار  أبي  (ســير  عبد الكافي: 
البهلولي  علــّي  الحســن  أبي  علّي بن  ألبي  جواب  المليكــي:  91 ـ 105)؛ 

خصوصًا  الكتاب،  هذا  من  أجزاء  أن  المحتمل  من  106 ـ 186).  (الصفحات 
حدة. على   كال للسوق  خرجت  و187 صفحة،   125 الجزأين 

اإلباضية. تعريف  الم  في  رسالة  انظر: 
كوبرلــي 1972ب، 267: الرّد على الُعقبي الطاعن في الدين. طبعة حجرية، 

المجموعة. بداية  في  (125ص)،  1321 / 1903 ـ 4،  تونس 
تونــس  حجريــة،  طبعــة   :112 رقــم   394  ،1956  (Schacht) شــاخت 
 ،223 الُقطب  مكتبة  في  مخطوطات  المجموعة.  بداية  في  1321 / 1903 ـ 4، 

تونس  حجرية،  طبعة  الُعقبي.  على  جواب   :893  ،S II بروكلمان  كارل   .224

1323 / 1905 ـ 6.

1321 / 1903 ـ 4. الحجرّية،  الُمديرّية  المطابع  تونس:   :300  ،1984 يوسف 
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النبي. على  الصالة  رسائل  نفسه: 
الُقطب،  مكتبة  في  نســخت   :128 d رقم   396  ،1956  (Schacht) شــاخت 

.203

القاهرة:  اطفيش.  إبراهيم  إسحاق  أبي  طبعة  الخط.  تعليم  في  الرســم  كتاب  نفسه: 
20×14سم). (126 صفحة،  1349 / 1930 ـ 31،  السلفّية،  المطبعة 

(94 صفحة).  ،1984 / 1404 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط: 
1349 / 1930 ـ 1. القاهرة   :893  ،S II بروكلمان  كارل 

.4 / 28  ،125  ،1969 ُنصير 
156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

.1985 الُعرابي  انظر: 
ميزاب. بني  أجداد  رسالة  نفسه: 

خطأ؛  (هـ.   1236 (48 صفحة)،  حجرية،  طبعة  ملحوظة:   292  ،I  ،1965 دبوز 
.(1908 / 1326 االحتمال:  أغلب  في 

التواريخ. بعض  في  الشافية  الرسالة  انظر: 
تونس. نون  وكسر  د  امحم همزة  رسالة  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   76 (رقــم   18 رقم   ،48 الصفحــة  إروان،  مكتبــة 
النســخ:  تاريخ  مكتمل،  ســطرًا،   13 16,5×11,5ســم،  ورقة،   12 مكتمــل، 
1297 / 1879 ـ 80. الثاني واألخير في مجموع 712 ورقة، من 116 وما بعد.

نفسه: هذه رســالة في ُحكم الدخان والســعوط اْلُمســمى بالشــّمة ل... وجوابه 
مكتمل،  غير  جديدة (126 صفحــة،  طبعة  حجريــة.  طبعة  العلماء.  لبعــض 

مغربي. خط  18,5×14سم). 
ُعلماء  بعض  سألني  72 ـ 84:  الدخان؛  ُحكم  في  رســالة  1 ـ 71:  الصفحات 
جواب...  85 ـ 104:  الكتــاب...؛  أهــل  بلل  عن  اســتفادة  ســؤال  المالكّية 
على  جــواب...  104 ـ 109:  مالــك؛  بني  من  مســعود  عامر بن  لســؤال... 
﴿  L  K  J  I   H... ﴾؛  تعالــى:  قوله  110 ـ 122:  عبــد اهللا؛  د بن  محم
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لسؤال...  لشــيخنا...  الجن  رؤية  شأن  في  الجلّي  الُبرهان  رســالة  ـ ؟:   122

.(1908 / 1326 ُجمادى  (كتب  وغيره  (؟)  عليوة  أحمد بن 
بكير بن  قبل  من  وُدرست  ُطبعت  الفقه.  عن   :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الجزائر. الدين،  أُصول  معهد  ماجستير،  رسالة  بالحاج،  الشيخ  يحيى 
.1956  (Schacht) شاخت  حبيب،  الربيع بن  لُِمسند  الترتيب  ترتيب  انظر: 

ابة. العز نظام  أحكام  في  رسالة  نفسه: 
أو  مليكة، (2  فــي  باعمارة  مكتبــة  في  مخطــوط   :342  ،1975 الجعبيــري 

3 صفحات).
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز في 

سعيد  قاسم بن  طبعة  جزائري.  يا  ُعقبي  يا  اإلباضية  تعريف  الم  في  رســالة  نفسه: 
حاشــية  الفارضي.  العمري  إســماعيل  ومصطفى بن  العامــري  اخي  الشــم
مســقط  ُســلطان  تركي،  فيصل بن  نفقة  على  الســالمي.  ُحمّيد  لعبد اهللا بن 

24×16سم). (200 صفحة،  حديثة،  طبعة  القاهرة  وُعمان. 
من   1910 نوفمبر  تقريبًا   /1328 األولى  ُجمادى   3 في  اكتملت   :177 الصفحة 
الصفحة  في  البشري.  بشير  ســعيد بن  عيسى بن  عبد اهللا بن  عيسى بن  قبل 
كشف  179 ـ 195:  الصفحات  ُعمان.  في  العجائب  بعض  عن  السالمي   ،178

ل  الحقيقــة لمن جهل الطريقة، شــعر للســالمي، اكتمل فــي 8 ربيع األو
الصفحات  بالفرقاني.  عّالف  علي،  ســيف بن  قبل  من   1910 نوفمبر   /1328

عن  الدفاع  فــي  الكتيب  هذا  للســالمي.  النظام...  جوهــر  من  195 ـ 200: 

اللثام  بكشــف  ُعنون  الُعقبي  على  كرد  كتب  قد  يبدو  ما  على  كان  اإلباضية 
.(107 (الصفحة  والعواّم  الخواّص  ُقلوب  ُيشغل  فيما 

.(1972 (مايو   1123  ،702 بّريان،  مسجد 
رّد  المشايخ  أحد  جواب   :178 رقم   27  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
في  مخطوط  اللثام).  كشــف  كتابه  في  (الُعقبي  اإلباضية  فــي  الطاعن  على 
جانب:  إلى  مجموعة،  فــي  21×13,5ســم.  125 صفحة،  البارونية،  الخزانة 
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دين  في  الطاعن  اإلنجليــزي  على  رّدًا  اطفيــش  يوســف  د بن  محم جواب 
يوسف  د بن  محم ديوان  اإلنجليزي)؛  على  الرّد  (انظر:  (24 صفحة)  اإلسالم 
سليمان بن  أبو الربيع  ديوان)؛  (انظر:  (20 صفحة)  السريع  بحر  من  اطفيش 

1321 / 1903 ـ 4). نسخ  (140 صفحة،  السير  كتاب  المزاتي:  يخلف 
1328 / 1910 ـ 1. القاهرة   :(76 (الصفحة   1255 / 2  ،1983 ُنصير 

اإلسالمية  الموسوعة  انظر:  (عنه  الُعقبي  الطيب  ليس  أّنه  المؤّكد  من  الُعقبي 
ولد  الذي  104 ـ 124)،   ،II  ،1965 ودبوز  الســلفّية،  مقال  ورقة،   900  ،VIII

.1890 / 1307 في 
الُعقبي. على  الرّد  انظر: 

ميزاب. وادي  تاريخ  في  موّسعة  رسالة  نفسه: 
(خطأ). 1351 / 1932 ـ 3  حجرية،  طبعة   :419  ،1985 بحاز 

التواريخ. بعض  في  الشافية  الرسالة  انظر: 
مخطوط.  :http://www.ibadhiyah.net/books النبي.  على  الصالة  رسالة  نفسه: 

ميزاب. وادي  أنساب  في  الشافية  الرسالة  نفسه: 
.1948 الجزائر،  في  مطبوع   :400  ،I  ،1965 دبوز 

التواريخ. بعض  في  الشافية  الرسالة  انظر: 
د بن الحاج يوسف  نفسه: الرسالة الشافية في بعض التواريخ للشيخ الماهر الحاج امحم
 ،1881 ديســمبر   /1299 ُمحرم   28 في  بتاريخ  حجريــة،  طبعة  الميزابي.  اطفيش 

(134 صفحة، 22,5×15سم). على نفقة بكير بن قاسم بن بالحاج القراري.
.(1972 (مايو   :29  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

جديدة. طبعة  القاهرة،  حجرية،  طبعة   :678  ،1992 الراشدي 
الحاج  بكير بن  الحاج  قِبل  من  ُطبع   :193  ،2004  (Sadgrove) ســدجروفي 

1908 ـ 9. القاهرة  في  طبعها  أعيد  1881 ـ 2،  الجزائر  في  الشيخ  قاسم بن 
والدين. للعقل  المتين  الِحرز  انظر: 

ميزاب. بني  أجداد  رسالة  انظر: 
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ميزاب. وادي  تاريخ  في  موّسعة  رسالة  انظر: 
ميزاب. بني  أنساب  في  الشافية  الرسالة  انظر: 

ميزاب. وادي  أهل  تواريخ  بعض  في  رسالة  انظر: 
انظر: أبو يعقوب يوسف بن حّمو بن عّدون: (المخطوط والتي هي وصف).

.1973 1972ب،  كوبرلي  انظر:   .1996 شريفي  انظر: 
الحاج  بتكليف  حجريــة،  طبعة   :150 رقــم   326  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
د بن صالح بن عيسى).  د بن الحاج صالح عّشو (انظر: الميزابي، محم محم
هناك  ميزاب  وادي  أهل  تواريخ  بعض  في  الشــافية  الرسالة   :403  ،II نفسه، 
موّسعة  رسالة  (انظر:  مخطوط.  المطولة،  والنسخة  مطبوع،  مختصرة،  نسخة 

ميزاب). وادي  تاريخ  في 
بحاز 1985، 419: الرسالة الشافية في بعض تواريخ أهل وادي ميزاب طبعة 

1326 / 1908 ـ 9. حجرية، 
وادي  أهل  تواريخ  بعض  في  الشافية  الرســالة   :273  ،268 1972ب،  كوبرلي 
الثانية  الحجرية  النســخة  (134ص).   ،1881 / 1299 حجريــة،  طبعة  ميزاب، 
الذاتية  الســيرة  يعطي  كوبرلــي  18,5×13,5ســم).  (191ص،   ،1908 / 1326

 (Schacht) للمؤّلــف، قائمة بأعماله (مــع إضافات وتصحيحات لشــاخت
1956، 375 ـ 398)، تحليالت عامة للرســالة ووصــف لكّل جزء، وترجمة 

ملحوظات. مع  لالقتباس، 
هناك  قبائلها.  من  لمجموعة  ووصف  ميزاب  تاريخ  في   :318  ،I  ،1965 دبوز 
كنسخة  مطبوع.  غير  وهو  الموضوع،  نفس  في  الطفيش  توضيحا  أكثر  عمل 

يسجن. بني  في  متياز  بانوح  إبراهيم بن  حوزة  في 
ميزاب،  وادي  أهل  تواريخ  بعض  في  رســالة   :57 اإلســالمية،  الموســوعة 

.1908 / 1326

بطلب  ُكتب  أعلى.  هو  كما  العنــوان  322 ـ 327.   ،1926  (Gouvion) جوفيو 
هذا  المخطوط).  مــن   103 (الصفحة   (Masqueray) ماســكوري  قبــل  من 
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المخطــوط به 133 صفحة، جمعــت 28 ُمحرم 1299/ ديســمبر 1881. في 
(جوفيو  شــيوخ  التوضيحية  الرســومات  من  قائمة  123 ـ 129  الصفحــات 

323 ـ 327).  ،(Gouvion)
ليفيتســكي (Lewicki) 1934ب، 76: رســالة شــافية في بعــض التواريخ. 

1299 / 1881 ـ 2. الجزائر 
(خطأ،   1906 / 1328 حجرية،  طبعــة  الثانية،  الطبعة   :11  ،1988 إبراهيم  ولد 

(191 صفحة).  ،(1910 = 1328

ميزاب. وادي  أهل  تواريخ  بعض  في  رسالة  نفسه: 
نفقة  على   .1908 / 1326 رجب  حجرية،  طبعة   :30  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
18×15سم)  (191 صفحة،  اليسجني  سليمان  عيسى بن  صالح بن  د بن  محم

.(1972 (مايو 
.1908 / 1326 القاهرة  حجرية،  طبعة   :893  ،S II بروكلمان  كارل 

سموغورزســكي (Smogorzewski) 1927، 56: في لبوب (Lwów)، ووقعت 
(191 صفحة). واحد،  جزء   ،1908 / 1326 في 

مطبوع. 156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
التواريخ. بعض  في  الشافية  الرسالة  انظر: 

العباد. نفع  إلى  الرشاد  سبيل  نفسه: 
المعاملة. في  جواب  انظر: 

ألغاز. تفسير  انظر: 
العباد.. نفع  إلى  الرشاد  كتاب  هذا  مجهول:  انظر: 

في  جزءان  اطفيــش.  إبراهيم  إســحاق  أبي  طبعة  والفــرع.  األصل  شــامل  نفسه: 
264 صفحة،   ،287  ،viii)  ،1929 / 1348 الســلفّية،  المطبعة  القاهــرة:  واحد. 

24×15,5سم).

.28  B  8206 اليدن  جامعة  مكتبة 
.(1972 (مايو   98 الُقطب،  مكتبة 
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مكتملة. ليست   :265 1972ب،  كوبرلي 
1348 / 1929 ـ 30. القاهرة  جزءان،   :893  ،S II بروكلمان  كارل 

مسقط: وزارة التراث والثقافة، 1404 / 1984. إعادة طبع لطبعة القاهرة 1929.
اثنين. في  جزءان   2  :/951  ،69  ،1969 ُنصير 

وأسرارها). وأحكامها  والصالة  (الطهارات  الفقه  عن   :318  ،I  ،1965 دبوز 
مطبوع. جزءان،  الشريعة،  علوم  في  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
انظر: المشرق، األغبري، سالم بن سيف بن حمد: ُبغية األمل في نظم الشمل.

التجويد. عقيدة  شرح  نفسه: 
.176 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :264 1972ب،  كوبرلي 

85. كوبرلي  392 رقم   ،1956  (Schacht) انظر: شرح عقيدة التوحيد، شاخت
شاخت  لقائمة  وتصحيحات  إضافات  على  تحتوي  قائمته  إن  يقول:  1972ب 

.(Schacht)
التجويد. قصيدة  شرح  انظر: 

القراءات). (في  التجويد  في  أرجوزة  انظر: 
التوحيد. عقيدة  شرح  نفسه: 

1326 / 1908 ـ 9. حجرية،  طبعة   :893  ،S II بروكلمان  كارل 
حجرية،  طبعة  الُقطب،  مكتبة  في   :85 رقم   392  ،1956  (Schacht) شــاخت 
 (13) 224  ،176 182 (منســوخ)،  مخطوطــات  1326 / 1908 ـ 9؛  الجزائــر، 

التجويد. عقيدة  شرح  انظر:  (الدفتر). 
سموغورزســكي (Smogorzewski) 1927، 56: فــي لبــوب، ووقعــت في 

(458 صفحة). واحد،  جزء  1326 / 1908 ـ 9، 

شــرح  اطفيش:  يوســف  د بن  محم (تحقيق)  الناصر:  مصطفى بن  وينتــن، 
.2001 / 1422 التراث،  جمعية  القرارة،  طبعة  ل  أو التوحيد.  عقيدة 

وترجمت  طبعت  جميع.  عمرو بن  حفص  ألبي  التوحيد  عقيدة  على  تعليق 
1905م.  (Motylinski) موتيلنسكي  قبل  من 
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156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
التوحيد. رسالة  شرح  انظر: 

انظر: اليسجني، عبد العزيز بن يوسف بن موسى بن أفضل المصعبي: شرح 
األربعين. األحاديث 

الخزانة  فــي  مخطوط   :38 رقــم   18  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، 464 صفحة، 27×18,5ســم، تاريخ النســخ: 1326 / 1908 ـ 9. في 
شرح  المصعبي (اليســجني):  يوســف  عبد العزيز بن  جانب  إلى  مجموعة، 

األربعين. األحاديث 
عمرو بن  حفص  ألبي  التوحيد  مة  ُمقد علــى  تعليق   :266 1972ب،  كوبرلي 

(458 صفحة). 1326 / 1908 ـ 9،  الجزائر  حجرية،  طبعة  جميع. 
(458 صفحة). 1326 / 1908 ـ 9،  القاهرة  حجرية،  طبعة   :341  ،1984 كوبرلي 

ُجَميع. البن  ابة  العز عقيدة  شرح   :315  ،I  ،1965 دبوز 
د بن الحاج  حجازي 2000، 315: شــرح عقيدة التوحيد بخــط الحاج محم
د بن صالح بن عيسى بن  صالح. طبعة حجرية، الجزائر 1328 / 1910. (محم

الميزابي). اليسجني  صالح  د بن  محم قاسم بن  سليمان بن 
طبعة  حجرية،  طبعــة  ولكن:   ،(Schacht) كـ شــاخت   :296 بّريان،  مســجد 
حديثة على نفقة عمر بن الحاج إبراهيم وشركائه، (458، 314 صفحة) (مايو 

(بتكليف). د:  محم إبراهيم بن  عمر بن  العطفاوي،  انظر:   .(1972

24×17سم). 7ص،   ،232)  ،1983 / 1403 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط: 
األحاديث  شــرح  به  ملحق  مطبوع   :8 رقم   380  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الجزائر  اليسجني،  المصعبي  يوســف  موســى بن  لعبد العزيز بن  األربعين 

1326 / 1908 ـ 9.

تبغورين. عقيدة  شرح  نفسه: 
الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الملشوطي.  عيســى  لتبغورين بن  عقيدة  على  تعليق   :266 1972ب،  كوبرلي 
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القطب. مكتبة  في  مخطوطات 
يسجن. بني  في  بكير  إبراهيم بن  مع  مخطوط   :70 1982ب،  كوبرلي 

المتين. القول  انظر: 
الدين. أُصول  كتاب  الملشوطي:  انظر: 

اهللا  أسماء  شــرح  في  األسنى  بالذخر  اْلُمســمى  الُحسنى  اهللا  أســماء  شرح  نفسه: 
د بن  الُحسنى. طبعة حجرية. ذو القعدة 1326/ ديسمبر 1908. على نفقة محم

مغربي. خط  18×13,5سم).  (273 صفحة،  سليمان  عيسى بن  صالح بن 
.(1972 (مايو   390 بّريان،  مسجد 

(201 صفحة).  1316 / 1898 ـ 9،  حجرية،  طبعة   :85 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 
على نفقة السيد داود بن إبراهيم بن داود بن عبد العزيز اليسجني الميزابي. 

.(1972 (مايو  مغربي  خط 
مطبوع. 156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 

الُحسنى. اهللا  أسماء  من  األسنى  الذخر  انظر: 
الوعظ. في  بائية  شرح  نفسه: 

مكتبة  في  مخطوطة  نسخة  ورقة:   128 رقم   396  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.224 الُقطب، 

كوبرلي 1972ب، 267: مخطوطات في مكتبة الُقطب، 224 / 9، في مجموعة 
العيدين. خطبة  مع  تبدأ 

1326 / 1908 ـ 9. الجزائر  جزءان.  النضر.  ابن  دعائم  شرح  نفسه: 
.((Schacht) (شاخت   736 اإلسالمية،  الموسوعة 

تعليق.  :73 اللمعة،  السالمي: 
شــاخت (Schacht) 1956، 383 رقم 26: تعليق علــى كتاب الدعائم لـ ابن 
مكتبة  في  مخطوطات  1326 / 1908 ـ 9،  الجزائــر  جزءان،  الُعماني،  النضر 
في  الحج  قصيدة  لشــرح  مخطوط  جزءان)؛  (موقعــة،  197 ـ 198  الُقطب، 

.119 الغناء،  المكتبة 
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الزركلــي 1979، الجزء الســابع، 156 ـ 157: شــرح الدعائــم، عن الفقه. 
مطبوعان. الجزءان 

الُعماني. النضر  ابن  المية  شرح  انظر: 
الحج. قصيدة  شرح  انظر: 

الدعائم. كتاب  النضر:  ابن  المشرق،  انظر: 
في  الســعادة  نور  عزّيز:  راشــد بن  د بن  محم الخصيبي،  المشــرق،  انظر: 

والزيادة. الحاصل 
التالية. المادة  انظر: 

.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  حوزة  في 
شــرح  من  ل  األو الجزء   :37 رقم   18  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية،  الخزانة  في  مخطــوط  النضر.  ابن  منظومات  بعض  على  الدعائم 

1326 / 1908 ـ 9. النسخ:  تاريخ  27×18سم،  678 صفحة، 

(مطبوع).  مختصرة  نســخة  (مخطوط)  مطولة  نســخة   :263  ،2002 بوتردين 
ابن  (انظر:  عــّدون).  (بن  حّمو  يوســف بن  الحاج  قبل  من  لشــرح  تكملة 

الخصيبي). الدعائم،  كتاب  النضر: 
1326 / 1908 ـ 9. الجزائر  جزءان.   :265 1972ب،  كوبراي 
والمتوّسطين. للمبتدئين  الفقه.  في   :318  ،I  ،1965 دبوز 

النضر  ابن  منظومات  بعض  على  شــرح   :28 القرارة،  بالحاج،  مكتبــة 
 ،1907 / 1325 األولى  ُجمادى  حجرية.  طبعة  بالدعائم.  اْلُمسمى  الُعماني 
العطفاوي  إبراهيم  عمر بن  نفقة  على  (678 صفحــة).  1326 / 1908 ـ 9، 

(مايو  مغربي.  خط  اليســجني.  عيســى  صالح بن  د بن  محم وشــريكه 
.(1972

.(1972 (مايو   341 بّريان،  مسجد 
النضر  ابن  منظومــات  بعض  علــى  شــرح   :1  ،X غرداية،  البيض،  اآلبــاء 
األولى  ُجمادى  نهاية  حجريــة،  طبعة  جزءان،  بالدعائم،  اْلُمســمى  الُعماني 
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العطفاوي  إبراهيم  عمر بــن  نفقة  على  678 صفحــة).   ،650)  ،1907 / 1325

.(1972 (مايو  اليسجني  عيسى  صالح بن  د بن  ومحم
الموّسع. الدعائم  شرح  نفسه: 

مخطوط.  :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
السابقة. المادة  انظر: 
األفعال. المية  شرح  نفسه: 

مطبوع.  :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ُطبع   :384  ،(2004 / 1425 مسقط  الوهبية (طبعة  العقيدة  أبو مسلم:  الرواحي، 

والثقافة. التراث  وزارة  قبل  من 
د بــن  300 (طبعــة 1943، 362): جمــال الديــن محم ،I كارل بروكلمــان
(حوالــي  الجّيانــي  الطائــي  مالــك  عبد اهللا بــن  د بــن  محم عبد اهللا بــن 

األفعال. المّيات  600 ـ 672 / 1203 ـ 1273): 

الُعماني. النضر  ابن  المية  شرح  نفسه: 
Ess 1976، 62: مخطــوط مع باعمارة في مليكة، في صدر الكتاب ســمي 

الفرق. ـ : مبحث  ب
الكالم. وعلم  التوحيد  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

على  شــرح  أســماه  المؤّلف   :385  ،83  ،I األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
أربعة  في  وهو  والبراءة،  الوالية  عن  ذلك  النضر  البن  الالمّية  القصيدة 
البوســعيدي  مكتبة  في  مخطوط  واإلنصاف.  اإلســعاف  كبيرة،  أجــزاء 
فيصل بن  السيد  من  بطلب  الشرح  هذ  كتب  اطفيش  785 ـ 788).  (رقم 
(ت: 1910).  ســعيد)  (أحمد بن  اإلمام  قيس بــن  عّزان بن  حمود بــن 
الثاني  ربيع   10 بتاريــخ  بطلب،  الرســالة  385 ـ 386  الصفحات  فــي 
في  الُجّنة  انظــر:  اطفيش.  تعليق  المقدمة  مــن  ومقطــع   ،1887 / 1304

الجّنة. وصف 
(كل)  قبل  من  التعليقات  الرجــز.  بحر  على  الالمّية   :73 اللمعة،  الســالمي: 



قسم المغرب ـ الجزء األول
CG

155

د بن  محم حدة؛  على  جزءًا  تركوه  ادي،  البر عدا  ما  الكتاب،  على  المعلقين 
أجزاء. أربعة  في  عليهِ  عّلق  اطفيش  يوسف 

الشرقّية.  الحارثي،  حمد  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :399  ،2003 الُسليمي 
الُسليمي. مع  نسخة 

النضر. ابن  المّيات  شرح  الُغّمة،  كشف  انظر: 
النضر. ابن  دعائم  شرح  انظر: 

الالمية. النضر:  ابن  المشرق،  انظر: 
21×17سم).  (104 صفحة،   .1884 / 1301 الجزائر  حجرية،  طبعة  لغز.  شــرح  نفسه: 

الجزائر). قاسم،  بكر بن  (مطبوع:  القراري  قاسم  الحاج  بكير بن  نفقة  على 
.35  E  8200 اليدن،  جامعة  مكتبة 

كوبرلي 1973، 11: شرح لغز الماء. طبعة حجرية، الجزائر 1331 / 1912 ـ 13، 
(104 صفحة).

.166 الُقطب،  مكتبة 
أبو بكر بن  1301 / 1883 ـ 4،  (؟)  مــارس   15 :5  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

.(1972 (مايو  الجزائر  قاسم،  بكر بن  مطبوع:  القراري،  قاسم 
تمكن  اطفيش  لغز  نّص  الماء.  لغز  شــرح  319 ـ 320:   ،I  ،1965 دبوز  انظر: 

حله. من 
د تقي الدين أحمد بن علّي المقريزي: اإلشارة باإليماء  الشــافعي، أبو محم
(رياض)،  الظاهري.  عقيل  عبد الرحٰمن بن  أبي  بتحقيق  الماء،  لغز  حل  إلى 

20×14سم). (34 صفحة، 
الثميني). إبراهيم  عبد العزيز بن  قِبل  (من  الدين  معالم  شرح  نفسه: 

.5 / 224 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :266 1972ب،  كوبرلي 
قبل  توفي  الدين؛  معالــم  كتاب  من  جزء  على  شــرح   :315  ،I  ،1965 دبوز 

الكالم. علم  في  العمل.  إنهاء 
في  خت  أُر مليكــة.  في  باعمارة  صالح  حــوزة  في  نســخة   :61  ،1976  Ess
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لإليجي (كارل  المواقف  كتاب  على  بنيت   .1902 مايــو   22 / 1320 صفر   13

غير  والتعليق  األصلية  النسخة  بين  الفصل   .(289  ،S II  ،269  ،II بروكلمان 
واضح. الباب األخير عن المذاهب اإلسالمية، في النهاية تَم الحديث أيضًا 

اإلباضية. عن 
للطالب. الباب  فتح  أعلى:  انظر: 

الدين. معالم  الثميني:  انظر: 
بالدعائم. اْلُمسمى  الُعماني  النضر  ابن  منظومات  بعض  على  شرح  نفسه: 

النضر. ابن  دعائم  شرح  انظر: 
النفوسي). الملوشائي  نوح  فتح بن  نصر  (ألبي  األخالق  في  سة  ُمخم شرح  نفسه: 

.104 الغناء،  مكتبة  في  مخطوطات   :267 1972ب،  كوبرلي 
مخطوط. سة.  اْلُمخم شرح   :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الملوشائي. انظر: 
واإلنصاف. العدل  مختصر  شرح  نفسه: 

أحمد)  العباس  قبل (أبــي  من  العمــل  على  تعليــق   :318  ،I  ،1965 دبــوز 
اإلعدادي،  التعليم  في  استخدمت  اإلسالمي،  التشريع  أُصول  في  اخي،  الشم

مطبوع. غير 
أحمد أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 

واإلنصاف. العدل  كتاب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 
(واإلنصاف). العدل  مختصر  شرح  شرح  أسفل:  انظر: 

النحو). في  نظام  (شرح  نفسه: 
 27 16×11ســم،  ورقات،   4 مخطوط،   :272 رقم  77 ـ 78،  افضل،  آل  مكتبة 

المكتبة. في   185 رقم  للمؤّلف.  اليدوية  الكتابة  في  مكتمل.  سطرًا، 
اْلُمغني. نظام  انظر: 

العليل. وِشفاء  النيل  كتاب  شرح  نفسه: 
عبد العزيز  الديــن  ضيــاء  الشــيخ  تأليف  العليــل،  وِشــفاء  النيل  كتــاب 
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العليل،  وِشفاء  النيل  كتاب  وشــرح  للهجرة.   1223 ســنة  المتوفى  الثميني 
17 جــزء، الطبعة الثانية.  د بن يوســف اطفيش.  تأليف اإلمام العّالمة محم
بيروت / جدة / ليبيــا: دار الفتح / مكتبة اإلرشــاد / دار التــراث العربي، 
1392 ـ 1393 / 1972 ـ 1973 (24 صفحة مقدمة من قبل علّي منصور (ليبيا)، 

447؛  494؛  662؛  606؛  701؛  536؛  2؛   ،552 416؛  548؛  468؛  692؛  479؛ 

24×17سم). 750 صفحة؛  1؛   ،639 662؛  807؛  678؛ 

.1985 / 1405 اإلرشاد،  مكتبة  جدة:  الثالثة.  الطبعة 
 29  ،1986 / 1406 والثقافة،  التراث  وزارة  مســقط:   :329  ،2003 أمبوسعيدي 

جزءًا.
نفقة  على  طباعتها  تمــت  األجزاء  بعــض   :391  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
 :402 أعاله)،  المذكــور  (العمل  (ت: 1310 / 1892).  متيــاز  عمر  د بن  محم
في  العمل  عن  شــعرا  كتب  ُعمان  في  البطاشي  شــامس)  د بن  محم) شيخ 
واألدب.  والفروع  األصــول  في  الذهب  ـ : سالســل  ب معنون  بيتًا،   124000

الجزء  النيل؛  شــرح  لكتاب  فهرس  تعد  (القرارة / غرداية)  التــراث  جمعية 
المتعلق بالفهارس التقنية مطبوع، جاري على إعداد فهرس األسئلة الفقهية.

أجزاء  عشــرة  في  النيل  كتاب  شــرح  5 ـ 6:  األول،  الجزء   ،1967 ـي  بكلـ
كبيــرة، مجموع صفحاته 6582 صفحة، دون جدول المحتويات والســيرة 
البارونية  المطبعة  فــي  ُطبعت  األولى  الســبعة  األجزاء  للمؤّلف.  الذاتيــة 
فــي القاهرة فــي 1306 / 1888 ـ 9، واألجزاء الثالثة األخيرة نشــرت من 
قبل أبي إســحاق إبراهيم اطفيــش في القاهرة في المطبعة الســلفّية في 
األجزاء  لبعض  حاشية  وضع  اليســجني  عمر  صالح بن  1343 / 1924 ـ 5. 

مكتبته). في  (مخطوط 
اطفيش:  يوسف  د بن  محم  :54 رقم   19  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 

22×16سم. 198 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  النيل.  كتاب 
1305 ـ 1343 / 1887 ـ 1924 / 5. القاهرة  أجزاء،   10  :265 1972ب،  كوبرلي 
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دبــوز I ،1965، 316 ـ 317: أجــزاؤه العشــرة تحتوي علــى 6646 صفحة 
البارونية.  المطبعة  في  القاهرة  في  ُطبعت  أجزاء  ســبعة  الكبير.  الحجم  من 

1343 / 1924 ـ 5. في  القاهرة،  في  ُطبعت  أيضًا  األخيرة  الثالثة  األجزاء 
على  تعليق  النيل،  شرح   :((Schacht) (شــاخت   736 اإلسالمية،  الموسوعة 
(ت: 1223 / 1808)،  (الثميني)  المصعبي  إبراهيم  لعبد العزيز بن  النيل  كتاب 

1305 ـ 1343 / 1887 ـ 1924 / 5. القاهرة 
692: تعليق على كتاب النيل وِشفاء العليل ألبي نصر   ،S I كارل بروكلمان 

حديثة. طبعة  البارونية،  المطبعة  القاهرة:  (خطأ).  الملوشائي  نوح  فتح بن 
(خطأ). أجزاء   8 1342 / 1923 ـ 4،  القاهرة،   :892  ،S II بروكلمان  كارل 

.(1972 (مايو  غرداية  اإلصالح،  جمعية 
الطهارات  كتاب  (الطفيش؟)؛  النيل  شرح   ،23 رقم  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 
د بن  محم أحمد بن  (أبو العبــاس  التبيين  كتــاب  األشــياخ؟)؛  ديوان  (من 
من  بتكليف  الرابع،  الجزء  النيل،  شــرح   ،26 رقم  وثقيل  كبير  جزء  بكر؟). 
النكاح   ،27 رقم  754 صفحة).   ،3) وشــركائه،  الباروني  يوســف  د بن  محم
(من شــرح النيل؟)، مخطوط كبير وثقيل. رقم 25، مخطوط، صالة، زكاة، 

.(1972 (مايو  النيل  من  صوم 
ل من شرح كتاب النيل وِشفاء  مكتبة البوسعيدي (مارس 2004): الجزء األو
719 صفحة؛  فهــرس،  (5 صفحات  حديثة،  طبعة  الطهــارات...  في  العليل 
ليســت  وشــركائه؛  الباروني  يوســف  د بن  محم بتكليف  27×19,5ســم)؛ 

طبعــة حجرية؛ الشــرح ُطبع فــي الحاشــية. الجزء الثانــي، (5 صفحات 
فهرس، 815 صفحة؛ 27×19,5ســم)؛ الجزء الســادس، في الهبة والوصايا، 
السلفّية،  المطبعة  القاهرة:  العاشر،  الجزء  716 صفحة)؛  فهرس،  (4 صفحات 
الســيرة   VII الصفحة  فهرس،   II الصفحة  (534 صفحــة،  1343 / 1924 ـ 5، 

الذاتية لضياء الدين (الثميني) ألبي إسحاق إبراهيم اطفيش؛ 27×18,5سم).
.(1972 (مايو  79 ـ 97،  الُقطب  مكتبة 
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يوسف  د بن  محم (719 صفحة)،  األول،  الجزء  241 ـ 250:  بّريان،  مســجد 
البارونــي؛ الجزء الثاني، (5، 815 صفحة)؛ الجــزء الثالث، (639 صفحة)، 
(في  الباروني  يوسف  د بن  محم القديم)،  الُخضار  (بســوق  األدبية  المطبعة 
الرابع،  الجزء  المصريــة)؛  األدبية  المطبعة  إصدار  96 ـ 97   ،1996 طناحــي 
 ،4) الســادس،  الجزء  734 صفحة)؛   ،4) الخامس،  الجزء  754 صفحة)؛   ،3)
المطبعة  في  حريق  حــدث  652 صفحة)   ،3) الســابع،  الجزء  716 صفحة)؛ 

بحاز  الرياضّية،  األزهــار  عبد اهللا:  ســليمان بن  الباروني،  (انظر:  البارونيــة 
سالم بن  الســلفّية،  المطبعة  1 صفحة)،   ،503  ،5)  ،8 الثامن  الجزء  1985)؛ 

اطفيش؛  تصحيح  اطفيش،  إبراهيم  إسحاق  وأبو  الرواحي  ســالم  د بن  محم
نفسه؛  1343 / 1924 ـ 5،  السلفّية،  المطبعة  3 صفحة)،   ،525) التاسع،  الجزء 
1343 / 1924 ـ 5،  الســلفّية،  المطبعة  10 صفحات)،   ،534) العاشــر،  الجزء 

.(1972 (مايو  نفسه 
لـ شرح   22 كتاب  المهلكة.  من  الُمنجية  األفعال   :610 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
في  تام  غير  ســطرًا،   24 24,5×18ســم،  ورقة،   64 مخطوط،  النيــل.  كتاب 

ادريسو). (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  النهاية. 
لســنة  والثقافة  التراث  وزارة  لقائمة  وفقــًا  والثقافة.  التراث  وزارة  مســقط: 
1424 / 2003، نشرت من قبل وزارة التراث والثقافة هي كما يلي: األجزاء؟؛ 

9 / 2؛   ،1 / 9 2؛   ،8  ،1 / 8 7؛  6 / 2؛   ،1 / 6 5؛  4 / 2؛   ،1 / 4 3؛  2 / 2؛   ،1 / 2
 ،1 / 16 15 / 2؛   ،1 / 15 13 / 2؛؟؛   ،1 / 13 12 / 2؛   ،1 / 12 11؛  10 / 2؛   ،1 / 10

.2 / 17  ،1 / 17 61 / 2؛ 

النامي 2001، 305: مجموعة كاملة من عشــرة أجزاء. في حوزة علّي يحيى 
.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  نالوت،  معمر، 

.1986 والثقافة،  التراث  وزارة  (مسقط): 
1343 / 1924 ـ 5،  الســلفّية  المطبعة   :(110 (صفحة   2128 / 2  ،1983 ُنصيــر 

(خطأ). أجزاء  تسعة 
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1305 ـ 1343 /   القاهــرة  أجــزاء)  (عشــرة   :26  ،X غردايــة،  البيض،  اآلبــاء 
.(1972 (مايو  ـ 5  1887 ـ 1924 

ســركيس 1928، 1633: شــرح النيل وِشــفاء العليل في الهبــة والوصايا. 
الســادس.  (الجزء  أجزاء  أربعة  حديثة،  طبعة  األدبية،  مصر  مطبعة  القاهرة: 
المطبعة  إصــدار  96 ـ 97   ،1996 طناحي  (فــي  البوســعيدي)  مكتبة  انظر: 

المصرية). األدبية 
إمضاءات  القطــب:  مكتبة  فــي   :42 رقــم   386  ،1956  (Schacht) شــاخت 
المخطوط  في  أجزاء  الثاني)؛  (الجزء   185 األول1)،  (الجزء   184 (توقيعات) 

.119 الغّناء،  مكتبة  190؛   ،189  ،188 مكرر،   187  ،186

القاهرة  الثميني،  عمل  على  تعليق  النيل،  كتاب  شــرح   :23 ملحوظة  نفسه، 
كتاب  مع  الطفيش  تعليــق  أجزاء  عشــرة  1305 ـ 1343 / 1887 ـ 1924 / 5، 

الحواشي. في  النيل 
موقعة   ،(Lwów) لبوب  في   :56  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 

أجزاء. عشرة  1343 / 1924 ـ 5،  في  مصر  في 
المطبعة  القاهرة:  فــي  طبع   :6 رقم   14 1927ب،   (Strothmann) ســتروثمان 
652 صفحة).   ،716  ،734  ،754  ،639) 3 ـ 7  أجــزاء  حديثة،  طبعة  البارونية، 
األجزاء  هذه  الحريق.  بسبب  ما  نوعًا  مشوهة  النص،  ليس  ولكن  الحواشي، 
الكتاب  هذا  في  االنتحار (دماء).  إلى  زواج   ،19 إلى   10 من  الكتب  تحتوي 
مختلفة.  حاالت  في  لإلمام  القانوني  والوضع  المبتدعة  مقاومة  أيضًا  األخير 

الحواشي. في  تعليقات 
8 ـ 10.  األجــزاء  30 ـ 32):   B 889 4 ـ 6؛   C 801) اليــدن  جامعــة  مكتبة 
إبراهيم  إسحاق  أبو  الرواحي، (طبعه)  سالم  د بن  محم سالم بن  (بتكليف؟) 

1343 / 1924 ـ 5. السلفّية،  المطبعة  القاهرة:  اطفيش. 
الوهيبي 1978، 11 رقم 60: شــرح النيل في الدماء واألروش. مخطوط في 

واحد. جزء  حديثة،  طبعة  والثقافة،  التراث  وزارة 
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التراث  وزارة  في  مخطوط  النيل.  كتاب  شــرح   :75 رقم   12  ،1978 الوهيبي 
واحد. جزء  1343 / 1924 ـ 5،  في  نسخت  والثقافة، 

1344 / 1925 ـ 6)،  (رمضــان   9  ،II الســلفّية)،  المطبعة  (القاهــرة:  الزهراء 
د  581 ـ 582. إعــالن عن نشــر األجــزاء 8 ـ 10، من قبل ســالم بن محم

تعليقات  كتــب  الذي  اطفيش،  إبراهيــم  إســحاق  وأبي  زنجبار  الرواحــي 
الكتاب. طباعة  على  وأشرف 

كبيرة. أجزاء  عشرة  في  ُطبع  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
1345 / 1926 ـ 7:  1 ـ 2،   ،II 1344 / 1925 ـ 6؛   ،2  ،I المنهــاج،  فــي  إعالن 
(كال   10  ،9  ،8 الجــزء  1344 / 1925 ـ 6،  الســلفّية،  المطبعــة  القاهــرة: 
وكيل  من  أو  القاهرة  في  الناشر  من  شــراؤه  يمكنهم  المغاربة  500 صفحة). 

الناشر،  أخ  وابن  أخ  من  أو   ،(13 الحجار  بير  الثميني (نهج  د  محم المنهاج، 
الربيع  أبي  ومن  مستغانم،  في  البائعون  اطفيش،  وإبراهيم  اطفيش  يوســف 
سليمان الباروني، عضو المحكمة العليا في طرابلس. ُعمان وزنجبار يمكن 
من  للبيع  أيضًا  زنجبار.  في  الرواحي  ســالم  د بن  محم سالم بن  من  شراؤه 
المنهاج: األجزاء 3 ـ 7، ومتن النيل (الثميني)، والقناطر (الجيطالي)، جامع 
والحاشية  الوضع  ادي)،  البر) الجواهر  األصحاب،  ســير  (اطفيش)،  الشمل 
الملوشائي؟،  للجيطالي؟،  النونية  (شــرح  والرائّية  النونية  شرحا  (القصبي)، 

الثميني؟). التالتي؟،  القصبي؟، 
بمناسبة  قصيرة  أشــعار  63 ـ 64  1931 ـ 2،  عيســى  إبراهيم بن  أبو اليقظان 

.1926 / 1344 رجب  النيل،  كتاب  لشرح  و10   9  ،8 األجزاء  نشر 
.1981 بّكوش  انظر: 

Les communeautés noires du Mzaben ياسين:  عّدون،  داّدي  انظر: 
.1987  (Francesca) انظر: 

مارســيي (Mercier) 1927، 162 ـ 179: ترجمة للجزء الســادس، كتاب 16 
الحبس / الوقف). (عن 
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مع  اطفيش  مراسالت  عن  206 ـ 210،   ،2004  (Sadgrove) سدجروفي  انظر: 
د (ُسلطان 1896 ـ 1902) وعلي بن حمود (ُسلطان  السالطين حمود بن محم
الباروني  يوسف  د بن  محم مع  له  كانت  مشاكل  عن  زنجبار  1902 ـ 1911) 

عن طباعة كتابه شرح النيل في المطبعة البارونية في القاهرة. هذا يعني أّنه 
بعد. تنته  لم  1 ـ 7  األجزاء  كّل  طباعة   1903 أو   1902 حوالي 

النيل. كتاب  الثميني:  انظر: 
المديح. نونّية  شرح  نفسه: 

217 ـ 218. الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  جزءان.   :267 1972ب،  كوبرلي 
مكتبة  في  جزأيــن  في  موقعة   :147 رقــم   398  ،1956  (Schacht) شــاخت 

217 ـ 218. الُقطب، 
باباعمي والـ II ،A2000، 401: النونّية وهي أرجوزة البن وّنان المغربي في 

النبي. مدح 
الوّنــان  د بــن  محم أحمد بــن  أبو العبــاس   :706  ،S II بروكلمــان  كارل 

المنطق؟. في  الشمقمقّية  األرجوزة  أبو الشمقمق: 
القلصادي. شرح  نفسه: 

على  تعليق   .221 الُقطــب،  مكتبة  في  مخطوطات   :268 1972ب،  كوبرلــي 
للقلصادي. الفلك  كتاب 

ليس   .378  ،363  ،S II 343)؛   ،1949 (طبعــة   266  ،II بروكلمان  كارل  انظر: 
المذكور. الفلك  كتاب 

مخطوط.  :121  ،1989 أعوشت 
المنطق. في  مخطوط.   :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
الفلك. مسلك  انظر: 
الحج. قصيدة  شرح  نفسه: 

البن  الدعائم  كتــاب  على  تعليق   :26 رقم   383  ،1956  (Schacht) شــاخت 
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مكتبة  في  مخطوطات  1326 / 1908 ـ 9،  الجزائــر  جزءان،  الُعماني،  النضر 
الُقطب، 197 ـ 198 (نســخة، جــزءان)؛ مخطوط لشــرح قصيدة الحج في 

.119 الغّناء،  المكتبة 
كوبرلي 1972ب، 266: شــرح قصيدة الحج من كتاب الدعائم. مخطوطات 

.21 / 119 الغّناء،  مكتبة  في 
النضر. ابن  دعائم  شرح  انظر: 

التجويد. قصيدة  شرح  نفسه: 
كوبرلي 1972ب، 264: مخطوطات في مكتبة الُقطب، 176. تفسير وقراءات.

التجويد. عقيدة  شرح  انظر: 
التجويد. في  أرجوزة  انظر: 

التوحيد. رسالة  شرح  نفسه: 
الموسوعة اإلسالمية، 736 (شاخت (Schacht)): تعليقات على العقيدة ألبي 

1326 / 1908 ـ 9. الجزائر  جميع،  عمرو بن  حفص 
ابة. العز توحيد  شرح  التوحيد؛  عقيدة  شرح  انظر: 

الوضع. رسالة  شرح  نفسه: 
.4 / 224 القطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :265 1972ب،  كوبرلي 

الصغير. الجامع  انظر: 
داود. أبي  شرح  شرح  نفسه: 

التالتي،  إبراهيم  داود بن  أبو ســليمان   = أبو داود   :268 1972ب،  كوبرلي 
سعيد  وعمي  (ت: 931 / 1524 ـ 5)  إسماعيل  عيسى بن  مهدي  ألبي  معاصر 

.212 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  (ت: 937 / 1530 ـ 1).  الجربي 
األجرومّية. على  داود  سليمان  أبي  شرح  شرح  نفسه: 

.403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
للداودي. األجرومية  شرح  حاشية  انظر: 

األجرومية. شروح  شواهد  شرح  انظر: 
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أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظر:  األجرومية،  على  األخــرى  التعليقات  عن 
هناك. والمراجع  األجرومّية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 

الدين. لعصام  االستعارات  شرح  شرح  نفسه: 
مخطوط.  :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

د  محم علّي بن  الدين  علــى   :(305  ،1949 (طبعة   235  ،II بروكلمــان  كارل 
االستعارات. (ت: 879 / 1474):  القشجي 

.(S.A. Bonebakker) استعارة  248 ـ 252:   ،V اإلسالمية  الموسوعة 
(واإلنصاف). العدل  مختصر  شرح  شرح  نفسه: 

مديح  شــعر  54 ـ 58،  الباروني،  عبــد اهللا  ديوان  عبد اهللا:  البارونــي،  انظر: 
.1882 / 1299 رمضان   12 منه  انتهى  للباروني، 

باباعمــي والـ II ،A2000، 402: فتــح اهللا: شــرح شــرح مختصــر العدل 
طبع،  إذا  الذي  المقارن.  الفقــه  أُصول  في  الملخص  مخطوط.  واإلنصاف. 

جزءًا. عشر  اثني  على  سيحتوي 
كوبرلي 1972ب، 264: مخطوطات، ثالثة أجزاء، مكتبة الُقطب، 194 ـ 196. 
(ت: 928 / 1521 ـ 2)  اخي  الشــم أحمد  العباس  ألبي  المختصر  على  تعليق 

الوارجالني. يوسف  يعقوب  ألبي  واإلنصاف  العدل  كتاب 
شاخت (Schacht) 1956، 380 رقم 14: شرح شرح العدل واإلنصاف. نسخة 

الفقه. أُصول  في  194 ـ 196.  الُقطب،  مكتبة  في  أجزاء.  ثالثة  في  مخطوطة 
واإلنصاف. العدل  كتاب  مختصر  شرح  أعلى:  انظر: 

واإلنصاف. العدل  كتاب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 
اإلعراب. قواعد  شواهد  شرح  نفسه: 

عربية. لغة   .2 / 214 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :268 1972ب  كوبرلي 
القزويني. شواهد  شرح  نفسه: 

عربية. لغة   .210 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :268 1972ب،  كوبرلي 
اليدن:   .I-IX األجزاء  في  للمصطلحات  وفهرس  مســرد  اإلســالم.  موسوعة 



قسم المغرب ـ الجزء األول
CG

165

في  اختباري،  اقتباس  أدبية،  نظرية  في  شــواهد:  ـ  شاهد   :365  ،2000 ابريل، 
الغالب شهادة في نصوص، والتي وظيفتها أن تضع قانونا في العلوم األدبية.

األجرومية. شروح  شواهد  شرح  نفسه: 
.7 / 203 الغّناء،  مكتبة  في  مخطوطات   :268 1972ب  كوبرلي 

للضاوي. األجرومية  شرح  حاشية  انظر: 
األجرومّية. على  داود  سليمان  أبي  شرح  شرح  انظر: 

أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظر:  األجرومية،  عــن  األخرى  التعليقات  عن 
هناك. والمراجع  األجرومّية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 

الوضع. شواهد  شرح  نفسه: 
.2 / 214 القطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :266 1972ب،  كوبرلي 

الصغير. الجامع  انظر: 

األخضري. ُسّلم  شرح  نفسه: 
المنطق. في  مخطوط،   :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

د الصغير  الموسوعة اإلســالمية، 321: أبو زيد عبد الرحٰمن بن سيدي محم
في  مؤّلفة  عشــر).  العاشر / الســادس  (القرن  جزائري  مؤّلف  األخضــري. 
اإليســاغوجي  لكتاب  قصير  شــعري  نظم  المرونــق،  الُســّلم   1534 / 941

المنطق. في  لألبهري، 
انظر: الجربي، ســليمان: شرح كتاب اإليســاغوجي (ألثير الدين األبهري) 

هناك. والمراجع 
ابة. العز عقيدة  شرح  نفسه: 

القاهرة. في  إبراهيم  إسحاق  أبي  طبعة   :51  ،1966 كاملي 
التوحيد. رسالة  شرح  التوحيد؛  عقيدة  شرح  انظر: 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 

تبغورين. أُصول  شرح  نفسه: 
تبغورين. عقيدة  شرح  انظر: 
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الزكاة. كتاب  شرح  نفسه: 
العيدين.  بخطبتــي  تبــدأ  التي  المجموعــة  فــي   :266 1972ب،  كوبرلــي 
أيضًا:  المجموعــة  نفس  فــي   .14 / 224 القطــب،  مكتبة  فــي  مخطوطات 

.(11 / 224) اْلُمعلقات  كتاب  على  تقريرات 
تعليق على رســالة فــي أحكام الــزكاة ألبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة 

التميمي؟.
المطبعة  القاهرة:  الثانيــة  الطبعة  الالمعة.  اْلُمعجــزات  من  الجامعة  الســيرة  نفسه: 
سالم بن  نفقة  على  24×16ســم).  252ص،   ،8) 1344 / 1925 ـ 6،  الســلفّية، 

زنجبار. من  الريامي  قاسم  ُسلطان بن 
أيضًا  كتب  الذي  اطفيــش،  إبراهيم  إســحاق  ألبي  لثمانية صفحات  مة  ُمقد
بناء  ومصوبة  مصححة  الطبعة  هــذه  أن  ذكر  الذي  في  (241 ـ 242)،  إضافة 
على نسخة مخطوطة مكتبة أفضل من ميزاب، وأنه قد أضاف عليها فهرسا.

156 ـ 157. السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
http://ibadhiyah.net/books/books-hadith.html (ديسمبر 2001): طبعة حجرية، 

حديثة. وطبعة 
نســخة  مغربي.  خط  في  حجرية،  طبعة   :(2004 (فبراير  البوســعيدي  مكتبة 

20×14سم). (321 صفحة،  جديدة،  طبعة  حديثة، 
.(1972 (مايو  57 ـ 59  الُقطب،  مكتبة 

.(1972 (مايو  حجرية،  طبعة   :388 240؛  بّريان،  مسجد 
.(125 (صفحة   2570 / 2  ،1983 ُنصير 

والثقافة،  التــراث  وزارة  مســقط:   :437  ،2003 د  محم ســالم بن  الرواحي، 
.1985 / 1405

.1985 ُعمان   :216  ،1993 العبيدلي 
الكتاب. محتويات  عن  أيضًا  106 ـ 107،  1 ـ 2،   ،II المنهاج،  انظر: 

.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  حوزة  في 



قسم المغرب ـ الجزء األول
CG

167

مكتملة  حجريــة،  طبعة  عامــر.  موســى بن  ُلقط  بترتيــب  الغامــر  تفقيــه  نفسه: 
27×13سم). 448 صفحة،   ،4)  ،1902 / 1319 شوال  الجزائر  1267 / 1850 ـ 1. 

كوبرلي 1972ب، 265: المؤّلف للعمل األصل هو أصيل جربة، ليس له أي 
 (Schacht) قرابــة عائلية مع اطفيش، لم تصمد أمام مالحظات لـ شــاخت
طبعة  1267 / 1850 ـ 1،  في  انتهى  العمل   .24 ملحوظة   ،47 رقم   387  ،1956

(448 صفحة).  ،1902 / 1319 الجزائر  حجرية، 
هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 

معســكر  قاضي  داود،  إبراهيم  داود  طبعة   :68 إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 
مطبوع  اليقظان،  أبي  حسب  اليقظان.  أبي  شرح  يدوية  كتابة  مع  (معسكرة). 

.(1972 (مايو  معسكر  في 
مكتبــة آل يدر، 47 رقم 143 (رقم 53 في المكتبــة): مخطوط، 244 ورقة، 
يوسف،  سعيد بن  الحاج  يحيى بن  الناسخ:  مكتمل.  سطرًا،   21 23×16سم، 

الفطر  عيــد  في  العمل  هــذا  أكمــل  المؤّلــف   .1881 / 1298 ل  األو ربيــع 
يوسف». إبراهيم بن  «عمنا  نفقة  على  ُنسخ   .1851 / 1267

مكتبة بالحاج، القرارة، 31: طبعة حجرية، (المغرب) 12 شوال 1319 / 1902. 
448 صفحة)   ،4) اليســجني،  الميزابي  داود  إبراهيم بن  داود بن  نفقة  على 

.(1972 (مايو 
.(1972 (مايو  73 ـ 74  الُقطب،  مكتبة 

طبعة  1267 / 1850 ـ 1،  اكتمــل   :47 رقــم   387  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.223 الُقطب،  مكتبة  في  موقع  مخطوط   .1902 / 1319 الجزائر  حجرية، 

.(1972 (سبتمبر  القاهرة  اطفيش،  إبراهيم  د  محم حوزة  في 
.(736 اإلسالمية،  (الموسوعة  الفقه  عن 

موسى). (ألبي  الُلقط  كتاب  ترتيب  انظر: 
(التفسير). نفسه: 

دبوز I ،1965، 315: قال إنه ينوي كتابة تفسير للقرآن، والذي من المفترض 
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أن يكــون في 32 جزءًا (والذي كان 32 جــزءًا؟)، ولكنه توفي قبل إنهائه. 
اطفيش. إبراهيم  حوزة  في  المخطوط 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
ألغاز. تفسير  نفسه: 

مطبوع.  :404  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.(1972 (مايو   168  ،167 الُقطب،  مكتبة 
الرشاد  بســبيل  تبدأ  التي  المجموعة  نهاية  في   :268 1972ب،  كوبرلي 
لغة  فئة:  (67 صفحة).  1306 / 1888 ـ 9،  (الطفيــش)،  العباد  نفع  إلــى 

وأدب.
العباد. نفع  إلى  الرشاد  سبيل  انظر: 

المعاني. جهل  ربقة  من  العاني  تخليص  نفسه: 
 .v الخالص، صفحة  الذهب  على  مته  مقد في  اطفيش  إبراهيم  أبو إســحاق 

البالغة. عن 
مخطوط.  :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

بالغة. في  156 ـ 157.  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
العاني. فّك  انظر: 

المتعالي. آليات  التالي  تلقين  نفسه: 
القرآن. حفظ  في  مخطوط.   :401  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

للسدويكشي). الديانات  حاشية  على  (التقريرات  نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 402: مخطوط. مكتمل لـ (أبي يعقوب يوسف بن 

الكالم. وعلم  التوحيد  في  المصعبي.  د)  محم
الديانات. أو  العقيدة  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

(ألبي  الديانات  حاشــية  سعيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السدويكشــي،  انظر: 
اخي). الشم علّي  عامر بن  ساكن 
اْلُمعلقات. كتاب  على  تقريرات  نفسه: 
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في   ،11 / 224 القطــب،  مكتبة  فــي  مخطوطــات   :266 1972ب،  كوبرلــي 
الفقه. عن  العيدين.  بخطبتي  تبدأ  مجموعة 

حجرية طبعة   :122  ،1989 أعوشت 
شاخت (Schacht) 1956، 398 رقم 143: مخطوط في مكتبة الُقطب، 224 (11).

حجرية طبعة   :http://www.ibadhiyah.net/books

الدعوة. أهل  أخبار  في  اْلُمعلقات  كتاب  انظر: 
العتاهّية. أبي  ترجمة  نفسه: 

كوبرلــي 1972ب، 268: في بداية المجموعة، والتــي فيها أيضًا: البائية في 
.1 / 223 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  النبي.  على  الصالة 
الُقطب). اطفيش،  يوسف  د بن  محم الشيخ  أجوبة  (ترتيب  نفسه: 

قبل  من  مخطوط  المكتبة):  في   128 (رقم   138 رقم  45 ـ 46  يدر،  آل  مكتبة 
مكتمل. سطرًا،   27 24×17,5سم،  ورقة،   48 تالمذته،  أحد 

الفرائض. ترتيب  باحمد،  حّمو بن  وموسى،  بابا  انظر: 
موسى). (ألبي  الُلقط  كتاب  ترتيب  نفسه: 

.(1972 (مايو  كاتبين  (258 صفحة)،  الحياة،  معهد  مخطوط، 
في  اكتمل  عامــر.  موســى بن  ُلقط  ترتيب   :30 القــرارة،  بالحــاج،  مكتبة 

.(1972 (مايو  1267 / 1850 ـ 1 

مطبوع. الفقه،  عن  156 ـ 157:  السابع،  الجزء   ،1979 الزركلي 
موسى. أبي  ُلقط  انظر: 

عامر. موسى بن  ُلقط  بترتيب  الغامر  تفقيه  انظر: 
الذاتية. السيرة  يحيى،  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز  الباروني،  انظر: 

هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 
التالتي. رمضان  عمرو بن  للشيخ  الُلقط  كتاب  ترتيب  نفسه: 

مخطوط.  :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أحمد. داود بن  عمر بن  بومعقل،  انظر: 
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الُلقط. كتاب  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 

نفوسة. مسائل  ترتيب  نفسه: 
نفوسة. نوازل  ترتيب  انظر: 

ويجمان. إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  أبو سهل  انظر: 
انظر: الباروني، أبو الربيع ســليمان بن هارون بن ســليمان بن أبي هارون 

هارون. موسى بن 
عاصم. عامر بن  أبي  أبو حسان بن  السدراتي،  انظر: 

اْلُمعلقات. ترتيب  نفسه: 
ترتيب...  ألصحابنا.  اْلُمعلقات  كتاب  هذا  2004)؛  (فبراير  البوســعيدي  مكتبة 
(152 صفحة،  جديــدة،  طبعة  حجريــة.  طبعــة  اطفيش.  يوســف  د بن  محم
شــريكه  عند  للبيع  الباروني.  يوســف  د بن  محم نفقة  على  23,5×15ســم). 
مته  مقد في  مشرقي.  خط  قسنطينة.  في  النفوسي  المجدلي  مسعود  سليمان بن 
جامع  األصحاب،  بعض  ُلقط  ترتيــب  بعد  قال:  اطفيش  4 ـ 5)،  (الصفحات 
عامر  موسى بن  العّالمة  العّالمة بن  ُلقط  ترتيب  والصواب،  السير  أهل  مسائل 
بـَيان  لحيان بن  اْلُمعلقات  ترتيب  لكتابة  الوقت  حان  نفوسة،  نوازل  وترتيب 
مع تعليقــات ضرورية. اْلُمعلقات عمل مختصر عن مواضيع العقيدة والفقه، 
ل (صفحة 6) عن التوحيــد، الُكفر، الطاعة،  على ســبيل المثال البــاب األو
 (43 (صفحة  الثالث  الباب  األمة،  عن   (40 (صفحــة  الثاني  الباب  والمعصية، 
إلخ،  النجاســة،  الطهارة،  عن   (49 الرابع (صفحة  الباب  والبراءة،  الوالية  عن 
والعشــرون  الثالث  الباب  والبلوغ،  الحيض  عن   (57 (صفحة  الخامس  الباب 
(صفحة 126) عن البيوع، الباب الثامن والعشرون (صفحة 147) عن الميراث.

باباعمــي والـ II ،A2000، 402: مطبوع. عن الفقــه. ترتيب العمل من قبل 
مجهول. مؤّلف 

حديثة. بعثة  قسنطينة،  حجرية،  طبعة   :342  ،1975 الجعبيري 



قسم المغرب ـ الجزء األول
CG

171

مكتبة الشــيخ، رقم 1089: مخطوط، 43 ورقة، 21×15,5ســم، 43 ســطرًا، 
إلى  مجموعة،  في  يوســف.  موسى بن  الحاج  د بن  محم الناســخ:  مكتمل. 
د: (ُلقط أبي عزيز). ُنســخت من أجل  جانــب الباروني، أبو عبــد اهللا محم

بـَيان. حيان بن  عمل  من  اْلُمعلقات  داود.  إبراهيم  داود بن 
.(1972 (مايو   351 بّريان،  مسجد 

في  المخطوطات  مــن  مجموعة   :143 رقم   398  ،1956  (Schacht) شــاخت 
القطب. مكتبة 

الدعوة. أهل  أخبار  في  اْلُمعلقات  كتاب  انظر: 
الُكبرى. المدّونة  ترتيب  نفسه: 

يســجن.  بني  في  بكير  إبراهيم بن  مع  مخطوطات   :265 1972ب،  كوبرلي 
.(800 / 200 (حوالي  الخراساني  غانم  بشر بن  غانم  ألبي  منسوبة  الُمدونة 

المدّونة. غانم:  ابن  انظر: 
نفوسة. نوازل  ترتيب  نفسه: 

صالح  الحاج  مكتبة  فــي  مخطوط   :3 رقم   316  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
هذه  (في  يســجن  بني  االســتقامة،  مكتبة  فــي  مخطوط   .76 رقــم  لعلي، 
عزيز).  أبي  ُلقط  كتاب  عّدون:  حّمو بن  يوســف  أبو يعقوب  انظر:  المكتبة، 
بعض  قبل  من  ورســائل  أجوبة  مجموعة  في   :402 أعاله)،  المذكور  (العمل 

الفقه. عن  إباضيين.  أئمة 
نفوسة. مسائل  ترتيب  انظر: 

نفوسة. نوازل  كتاب  مجهول:  انظر: 
الجبل. نفوسة  مسائل  كتاب  رستم:  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  انظر: 

نفسه: ترتيب الترتيب لُِمسند الربيع بن حبيب في حديث اْلُمصطفى. طبعة حجرية، 
18,5×13,5ســم).  (289 صفحة،   ،1908 مارس   /1326 ُمحرم  نهاية  الجزائر، 
د بن  محم وشريكه  العطفاوي  د  محم إبراهيم بن  عمر بن  القاضي  نفقة  على 

اليسجني. صالح  د بن  محم قاسم بن  سليمان بن  عيسى بن  صالح بن 
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كتاب  المواضيع،  من  ـ : مجموعة  ب يهتــّم  الترتيب  ترتيب  من  ل  األو الجزء 
األذكار؛  كتاب  الــزكاة،  كتاب  الصيام،  كتــاب  الصالة،  كتاب  الطهــارات، 
الجــزء الثاني: كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتــاب الجنائز، كتاب األذكار، 
األشربة  كتاب  الذبائح،  كتاب  األحكام،  كتاب  البيوع،  كتاب  النكاح،  كتاب 

إلخ. والنذور،  األيمان  كتاب  والنبيذ،  الخمر  من 
الخزانة  فــي  مخطوط   : 70 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

1326 / 1908 ـ 9. النسخ :  تاريخ  البارونية، 
.(1972 (مايو   178  ،121 الُقطب،  مكتبة 

.(1972 (مايو   239 بّريان،  مسجد 
شاخت (Schacht) 1956، 379، رقم 6: ترتيب الترتيب ألبي يعقوب يوسف... 
الثاني):  (القرن  حبيب  الربيع بن  (ت: 570 / 1174 ـ 5)  الوارجالني  السدراتي 

.178 القطب،  مكتبة  في  الطفيش  باليد  نسخة  الصحيح.  الجامع  أو  اْلُمسند 
نفسه، 389 رقم 64: نسخة مطبوعة على رأس المجموعة في مكتبة الُقطب، 
ملل  في  جواب  والسعوط؛  الدخان  ُحكم  في  رســالة  ذلك:  بعد  كتب   ،121

مسائل  في  مسعود  لعامر بن  جواب  الشرك؛  أهل  من  وغيرهم  الكتاب  أهل 
ُعليوة  ألحمد بن  جواب  شتى؛  مسائل  في  عبد اهللا  د بن  لمحم جواب  شتى؛ 

265 ـ 266). 1972ب،  كوبرلي  (أيضًا  (عليوة). 
اطفيش،  من  والتطّير  والحذر  القدر  لباب  ترجمة  286 ـ 288:   ،1984 كوبرلي 

حبيب. الربيع بن  لُِمسند  الترتيب  ترتيب  كتاب  يوسف:  د بن  محم
الدخان. ُحكم  في  رسالة  انظر: 

في  الترتيب  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالنــي،  انظر: 
الرسول. حديث  من  الصحيح 

الجديب. القلب  وتخصيب  األديب  تحفة  ترتيب  نفسه: 
لعمرو بن  الكتاب  ترتيب  فقه.  في  مخطوط.   :402  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

التالتي. رمضان 
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اللبيب. وريحانة  األديب  ُنزهة  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
االستشهاد. أشعار  تفسير  في  االجتهاد  تسهيل  نفسه: 

.213 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :268 م،   1972 كوبرلي 
القاهرة. اطفيش).  للقطب  ة  بالحج (التوحيد  نفسه: 

للبيع  1344 / 1925 ـ 6.  تونس  الطفيــش،  والتوأم:  للُتحفة  الخلفية  الصفحة 
الجزائر. (والية)  في  د  محم وأخيه  بكر  إلبراهيم بن  القرارة  مكتبة 

ابة. العز توحيد  شرح  انظر: 
نفسه: تيسير التفسير للقرآن الكريم. الجزائر 1325 ـ 1326 / 1907 ـ 1908، 6 أجزاء. 

(5296 صفحة). مجلدات،   7 في 
 /1325 القعــدة  ذو  األول،  الجــزء  27 ـ 28:   ،X غردايــة،  البيــض،  اآلباء 
د  محم إبراهيم بــن  عمر بن  مــن  بتكليف  (878 صفحــة)،   ،1907 نهايــة 
الجزء  اليســجني؛  ســليمان  عيســى بن  صالح بن  د بن  ومحم العطفــاوي 
الثانــي، 1326 / 1908، (1054 صفحة)؛ الجزء الثالث، (919 صفحة)؛ الجزء 
الخامس،  الجزء  577 ـ 1097)؛  ُملحق (الصفحــات  الرابــع، (576 صفحة)، 
(مايو  (724 صفحة)   ،1908 / 1326 رجــب  الســادس،  الجزء  (624 صفحة)؛ 

.(1972

مكتبة بالحاج، القرارة: رقم 13، الجزء 4 / 1، (576 صفحة)؛ رقم 14، الجزء 
نفقة  على  1327 / 1909 ـ 10.  فــي  ُطبــع  577 ـ 1098).  (الصفحــات   ،2 / 4
د بن صالح بن عيسى  د العطفاوي وشــريكه محم عمر بن إبراهيم بن محم

.(1972 (مايو  اليسجني 
.(1972 (مايو  21 ـ 30  الُقطب،  مكتبة 

(511 صفحة،   ،1980 / 1401 األول،  الجزء   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
(496 صفحة،   ،1987 / 1407 األول،  الجزء  من  أخرى  ونســخة  24×17سم)؛ 

البابي  عيســى  قبل  من  القاهرة  في  مطبوع   ،(1982) الثاني،  الجزء  نفســه)؛ 
 ،1987 / 1407 الثالــث،  الجزء  22,5×16,5ســم)؛  الحلبــي، (511 صفحــة، 
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 ،1986 / 1406 الرابــع،  الجــزء  24×17ســم)؛  واحــدة؛  (523، صفحــة 
نفسه)؛  (489 صفحة،   ،1986 / 1406 الخامس،  الجزء  نفســه)؛  (503 صفحة، 
الســابع،  الجزء  نفســه)؛  2 صفحة؛   ،523)  ،1986 / 1406 الســادس،  الجزء 
الجزء  موجــود؛  غير  الثامن  الجــزء  نفســه)؛  (456 صفحة؛   ،1988 / 1408

 ،1994 / 1415 العاشر،  الجزء  نفســه)؛  (480 صفحة،   ،1987 / 1407 التاسع، 
(463 صفحة، نفســه)؛ الجــزء الحادي عشــر، 1407 / 1987، (511 صفحة، 
نفســه)؛ الجزء الثاني عشــر، 1407 / 1987، (611، 1 صفحة؛ نفسه)؛ الجزء 
الثالــث عشــر، 1408 / 1988، (476 صفحة، نفســه)؛ الجزء الرابع عشــر، 
 ،1988 / 1409 عشــر،  الخامس  الجزء  نفســه)؛  (493 صفحة،   ،1988 / 1409

(429، 1 صفحة؛ نفســه). في نهاية الجزء الخامس عشــر مكتوب: الطباعة 
إبراهيم بن  الحاج  عمر بــن  الحاج  نفقة  على   ،1908 / 1326 رجــب  انتهت 
اليسجني.  سليمان  عيسى بن  صالح بن  الحاج  د بن  ومحم العطفاوي  د  محم
من  طباعتها  إعادة  تمت  التي  النســخة  هي  والثقافة  التراث  وزارة  طبعة  إذا 

.1908 / 1326 الجزائر،  طبعة 
.(1972 (مايو   92 86 ـ 90،   ،81 بّريان،  مسجد 

في  مطبوع  والثقافــة،  التراث  وزارة  قبــل  من  ُنشــرت   :156  ،1997 مصلح 
.1981 القاهرة، 

 ،1986 / 1406 الثاني؛  الجزء   ،1983 حوالي  والثقافة،  التراث  وزارة  مســقط: 
الثالث  الجزء  الثانية،  الطبعة   ،1994 السابع؛  الجزء   ،1986 الخامس؛  الجزء 
لسنة  والثقافة  التراث  لوزارة  قائمة  في  عشــر.  الرابع  الجزء   ،1989 عشــر؛ 

.13  ،10  ،7  ،2  ،1 األجزاء   2003 / 1424

سبعة  في  1325 / 1907 ـ 8،  في  مســقط  في  مطبوع   :229  ،2002 اهللا  ســعد 
(خطأ). أجزاء 

مكتبة،  في  باليد  منسوخ  مخطوط   :4 رقم   379  ،1956  :(Schacht) شــاخت 
األول). (الجزء   174 170؛  الُقطب، 
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ل  العبيدلي 1993، 216: ســبعة أجــزاء. ُعمــان 1981 ـ 1987. الجزءان األو
عامر. عبد اْلُمنعم  راجعهما  والثاني 

عميرة 1988، 21 ـ 22: ســبعة مقاطع، ُطبع مؤخرًا في ُعمان من قبل وزارة 
والثقافة. التراث 

باباعمي والـ II ،A2000، 401: الطبعة األولى في الجزائر، 1326 / 1908 ـ 9، 
والثقافة،  التراث  وزارة  قبــل  من  الثانية  الطبعة  كبيرة.  مجلدات  ســبعة  في 
الحلبي.  البابي  مطبعــة  قبل  من  القاهرة  في  ُطبع  جــزء،   14 1982 ـ 1987، 

طالي. إبراهيم  أعّدها  جديدة  نسخة 
.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  عمر  عبد الرحٰمن بن  حوزة  في 

أحمد. داود بن  عمر بن  بومعقل،  انظر: 
يحيى. بوتردين،  انظر: 

تفسيره. من  ونماذج  الُقطب  منهج  153 ـ 155:   ،2004 الكندي  انظر: 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 

باباعمــي والـ b 2000، 348: جديــد طبعــة إلبراهيم طالي فــي المطبعة، 
1417 / 1996. رأيت هذه الطبعة في أبريل 2004: الســيب: مكتبة الضامري، 

جزءًا.  17

مطبوع. أجزاء،  سبعة  القرآن،  لكّل  التفسير   :315  ،I  ،1965 دبوز 
اإلباضية. التفاسير  في  الربا  عن  مدخل  166 ـ 175):   ،A 2002  Francesca)

سبعة  في   :(2001 http://ibadhiyah.net/books/books-tafseer.html. (ديســمبر 

أجزاء. عشرة  في  والثقافة  التراث  وزارة  مسقط:  في  طبعها  أعيد  أجزاء؛ 
ُطبع  والثقافة،  التراث  وزارة  قبل  مــن  الثاني  الطبعة   :787  ،1987 الجعبيري 
ل (497 صفحة)،  في القاهرة: مطابع عيسى البابي الحلبي، 1981، الجزء األو

(511 صفحة). الثاني  الجزء 
لتفسيريه  تهذيب  هذا  حياته.  نهاية  في  كتب   :276  ،2004 كهالن  الخروصي، 

تنوعًا. أكثر  بمواضيع  ويهتّم  الزاد)،  وهميان  العمل  (داعي 
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غرداية:  طــالي.  إبراهيم  طبعة   :173  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بن  الكنــدي، 
.1996 / 1417 أحمد)،  طالبي  نهج   11) العربية  المطبعة 

والحساب. والفلك  الطّب  في  نفسه: 
المنطق. عن  مخطوط.   :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الطّب. أصل  في  الحّب  تحفة  نفسه: 
 ،4)  ،1887 / 1304 رجب   3 حجريــة،  طبعة   :16  ،X غرداية،  البيــض،  اآلباء 

حديث.  .(1972 (مايو  24×16سم)  406 صفحة، 

عميــرة 1988، 27: صــورة طبعــة فــي مســقط: وزارة التــراث والثقافة، 
.1985 / 1405

د بن  لمحم البارونية  المطبعــة  في  ُطبع   :46  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظــان 
القاهرة. في  الباروني  يوسف 

المنطق. في   :403  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
التقليدي. الطب  عن   :318  ،I  ،1965 دبوز 

.(1972 (مايو  114 ـ 115  الُقطب،  مكتبة 
.(1972 (مايو   840 بّريان،  مسجد 

(406 صفحة).  ،1887 / 1304 القاهرة   :(182 (الصفحة   0142 / 6  ،1990 ُنصير 
الجزائر  في  طبعها  أُعيد   ،1886 القاهرة   :193  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 

1886 ـ 7.

.1985 ُعمان  حجرية،  الطبعة  من  رة  مصو نسخة   :216  ،1993 العبيدلي 
1344 / 1925 ـ 6.  العرب،  مطبعة  تونس:  الفرائض.  علــم  في  والتوأم  التحفة  نفسه: 
أيوب بن  نفقة  على  بابه.  بكير بن  د بــن  محم تالميذه  أحد  قبل  من  طبعت 

23×15,5سم). 10 صفحة،   ،112  ،66) حّمو، 
بكر بن  أبي  د بــن  محم هو  المذكور  المحقــق  اســم  الثانية  الصفحة  على 
بابــه القراري. كتاب التحفــة، الصفحات 3 ـ 66؛ ثم يتبعــه كتاب التوأم، 
1855. صفحة  ديسمبر   /1272 ل  األو ربيع   14 اكتمل   :66 112 صفحة صفحة 
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112: اكتمل 1 ُمحرم 1272 / 13 سبتمبر 1855. كتاب التحفة أُلف عندما كان 

رجع  بعدما  أُلف  التوأم  كتاب  بّريان.  أهل  تحفة  فســماه  بّريان  في  المؤّلف 
د بن بكير مبنية على  من بّريان (كتاب التوأم، 2 ـ 1). هذه النسخة من محم

المؤّلف. بخط  يكن  لم  الذي  مصور،  مخطوط 
(206 صفحة).  ،1985 / 1405 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط: 

.(1972 (مايو  107 ـ 113  الُقطب،  مكتبة 
طبعــه   347 ـ 348:   ،(1925 / 1344 األولــى  (ُجمــادى  5 ـ 6   ،I المنهــاج، 

اطفيش. تالميذ  أحد  بكر،  أبي  د بن  محم تصحيح  مع  حّمو،  أيوب بن 
.(1972 (مايو   369 بّريان،  مسجد 

1344 / 1925 ـ 6)،  (رمضــان   9  ،II الســلفّية)،  المطبعة  (القاهــرة:  الزهراء 
والمطبعة  العرب (تونس)  مطبعة  مع  باالشتراك  منشــور،  إعالن  582 ـ 583: 

د بن  محم وتعليق  تصحيــح  حّمو.  أيوب بن  نفقة  على  (القاهرة).  الســلفّية 
المؤّلف. تلميذ  بابه،  بكير بن 

الميراث. قوانين  عن 
المطبعة  القاهرة:  حجريــة،  طبعة  الدهور.  مرور  على  الشــهور  أُجور  كتاب  نفسه: 

24,5×17سم). (48 صفحة،   ،1893 / 1310 رجب  البارونية، 
.16  A  853 اليدن،  جامعة  مكتبة  رة.  مصو نسخة 

.(1972 (مايو  77 ـ 78  الُقطب،  مكتبة 
1299 / 1881 ـ 2،  الجزائــر  حجريــة،  طبعــة   :267 1972ب،  كوبرلــي 
المناســك  بمختصر  تبدأ  التي  المجموعة  في  مطبوع  أيضــًا  (154 صفحة). 

للجناوني. الصوم  بكتاب  تبدأ  التي  المجموعة  وفي  للجيطالي، 
 .1893 / 1310 البارونية،  المطبعــة  القاهرة:  226 ـ 227:   ،I  ،1927  Goichon
عن فضائل شــهر رمضان، مع األحاديث التي لها مقابل في كتب الحديث 

الُسنية.
مطبوعة  نسخة  الُقطب،  مكتبة   :128 b رقم   396  ،1956  :(Schacht) شــاخت 
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77، مخطوط 209. أيضًا مطبوع في المجموعة التي تبدأ بمختصر المناسك 

للجيطالــي (مكتبة الُقطب، 481)، وفي المجموعة التي تبدأ بكتاب الصوم 
.(482 الُقطب،  (مكتبة  للجناوني 

الشهور. أجور  أعلى:  انظر: 
المناسك. كتاب  الجيطالي:  انظر: 

على  الشهور  أُجور  ســالم:  ناصر بن  أبو مسلم  الرواحي،  المشــرق،  انظر: 
الدهور. مرور 

النحو). (في  أرجوزة  نفسه: 
بيتًا.  5000 في  هشام  البن  اْلُمغني  بها  نظم   :318  ،I  ،1965 دبوز 

اْلُمغني. نظم  انظر: 
القراءات). (في  التجويد  في  أرجوزة  نفسه: 

حجرية طبعة  القرآن.  حفظ  عن   :318  ،I  ،1965 دبوز 
التوحيد. عقيدة  شرح  انظر: 

نفسه: (كتاب الحديث اْلُمسمى بـ) وفاء الضمانة بأداء األمانة في الحديث الشريف. 
طبعة  األول،  الجــزء  أجزاء.  ثالثــة  1306 ـ 1326 / 1888 ـ 1908،  القاهــرة، 
حجرية، المطبعة البارونية، 1306 / 1888 ـ 9، (5، 800 صفحة)؛ الجزء الثاني، 
الثالث:  الجزء  (400 صفحــة)؛  1325 / 1907 ـ 8،  البارونيــة،  األزهار  مطبعة 
القاهــرة: مطبعة األزهار البارونيــة، 1326 / 1908 ـ 9؛ المؤّلف ذكر على أّنه 

28×21سم). (408 صفحة،  اإلباضي  المغربي  الميزابي  يوسف  د بن  محم
حوزتي. في  الثالث  الجزء 

.(1972 (مايو  مؤّكد)  (غير   221  ،220 بّريان،  مسجد 
البارونية،  األزهــار  مطبعة  القاهــرة:   :(60 (صفحــة   811 / 2  ،1983 ُنصيــر 

1325 ـ 1326 / 1907 ـ 1908.

ُنصيــر 1990، 2 / 420 (صفحة 35): القاهــرة 1306 / 1888، األجزاء الثالثة، 
ناشر. دون 
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األول،  الجــزء  242 ـ 243:   ،X 2؛   ،X غردايــة،  البيــض،  اآلبــاء 
البارونية،  األزهــار  مطبعة  طبعة  والثالــث،  الثاني  الجــزء  1306 / 1888 ـ 9؛ 

د  محم بكير بن  1325 / 1907 ـ 8،  الثاني،  الجزء  1325 ـ 1326 / 1907 ـ 1908. 

المليكي؛ الجزء الثالث، 3 ربيع الثاني 1326 / 1908، (408 صفحة، 27×19سم) 
.(1972 (مايو 

القاهرة  حجرية،  طبعــة  األمانة،  بــأداء  الضمانة  وفاء   :1633  ،1928 ســركيس 
1306 / 1888 ـ 9، (799 صفحة). قسمت إلى أبواب مع 40 حديثًا في كّل منها.

القطب،  مكتبة  في  مخطوطة  نسخة   :9 رقم   380  ،1956  (Schacht) شــاخت 
180 ـ 181. مخطوطات  179؛ 

ســتروثمان (Strothmann) 1927ب، 13 ـ 14: مجموعــة أحاديث. المصادر 
األصلية هي التجميعات الســنية لألسانيد، في الغالب الشخص األخير في 

مذكور. غير  األخير  حتى  كثيرة  أحايين  وفي  مذكور  التسلسل 
أجزاء،  ثالثة  الحديــث،  عن  156 ـ 157:  الســابع،  الجزء   ،1979 الزركلــي 

مطبوعة.
.158 155 ـ 156،   ،50  ،1964 زعيمة  الباروني،  انظر: 

البارونية،  المطبعــة  حجرية،  (طبعة  ل  األو الجــزء  رأيت   1972 يونيــو  في 
التونسية)،  المدينة  في  اللّفة،  (ســوق  الهنتاتي  مسجد  في  1306 / 1888 ـ 9) 

يوســف  د بن  محم قبل  مــن  1317 / 1899 ـ 1900  فــي  للمســجد  قدمت 
.1982  Glasman انظر:  اللّفة،  سوق  يخص  ما  في  الباروني. 

في  األمانة  بــأداء  الضمانة  وفــاء   :(2004 البوســعيدي (فبرايــر  مكتبــة 
وزارة  مســقط،  الحســن.  أبي  د  محم تحقيق  أجزاء.  ســتة  الحديث.  فّن 
 ،1982  ،1 ل  األو (الجزء  1402 ـ 1406 / 1982 ـ 1986،  والثقافــة،  التراث 
الجزء  العــرب؛  ســجل  مطابع  في  مطبــوع  22×16ســم،  390 صفحة، 

 ،1986 الثالث،  الجزء  نفســه؛  23×17ســم،  399 صفحة،   ،1982 الثاني، 
الجزء  ُعمــان؛  جريدة  مطابــع  في  مطبــوع  23×16ســم،  322 صفحــة، 
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335 صفحة،  الخامس،  الجزء  نفســه؛  نفسه،  345 صفحة،   ،1986 الرابع، 
الجزء  نهاية  في  نفسه  نفسه،  336 صفحة،  الســادس،  الجزء  نفسه؛  نفسه، 
انتهت  الطباعة  مكتوب:  األولى  الطبعة  نهاية  في   :333 الســادس، صفحة 
مطبعة  لطبعة  طبع  إعادة  أنها  يبدو  إذا،   .1908 / 1326 الثانــي  ربيع   3 في 

البارونية. األزهار 
http://ibadhiyah.net/books/books-hadith.html (ديسمبر 2001): وفاء الضمانة 

أجزاء.  أجزاء (ستة  ستة  في  ُعمان  في  طبعها  أعيد  أجزاء،  ثالثة  األمانة،  بأداء 
.(2003 / 1424 لسنة  والثقافة  التراث  وزارة  قائمة  في 

األسد  طرف  من  للبيع  و3   2 األجزاء   :4 2، صفحة  رقم  اإلســالمي،  األسد 
د فــي الجزائر أو من مكتبة  اإلســالمي أو من طرف بكير بن الحاج محم
يوسف بن مسعود في قســنطينة (أخ لسليمان بن مسعود المجدلي، شريك 

القاهرة؟). في  مطبعته  في  الباروني  يوسف  د بن  لمحم
القاهــرة  حجريــة،  طبعــة  األول،  الجــزء   :893  ،S II بروكلمــان  كارل 

1325 ـ 6 / 1907 ـ 8. في  ُطبعت  و3   2 األجزاء  1306 / 1888 ـ 9؛ 

المطبعة  القاهرة:  الحديث،  فــّن  في   ...:2 ملحوظة   227  ،I  ،1927  Goichon

1306 / 1888 ـ 9. البارونية، 
البارونية،  المطبعــة  القاهرة:  حجريــة،  طبعة   :24 القــرارة،  بالحاج،  مكتبة 

.(1972 (مايو  (800 صفحة)  1306 / 1888 ـ 9، 

.(1972 (مايو  31 ـ 51  الُقطب،  مكتبة 
يوسف: د بن  محم اطفيش، 

على  القائم  (1332 ـ 1396 / 1914 ـ 1976)   :407  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
يسجن. بني  في  الُقطب  مكتبة 

باباحّمو: صالح  إبراهيم بن  أعزام، 
باباعمي والـ II ،A2000، 17 ـ 18: (1311 ـ 22 شوال 1384 / 1893 ـ 22 فبراير 
بني  في  بعد  فيما  ودرس  ورقلــة  في  للدراســة  ذهب  تونس.  في  ولد   (1965
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دّرس  يحيى.  عمر بن  على  القرارة  وفي  لعلي،  عمر  صالح بن  على  يســجن 
لقب  أعطته  للقراءة  حبه  باباِحية،  سهلون  يوسف بن  يعقوب  أبي  مدرسة  في 
«أعــزام»، والذي يعني القراءة في األمازيغية. أكمــل كتابه في تاريخ ورقلة، 
للظروف  نظرًا  ولكــن   ،1932 / 1350 في  وارجــالن،  تاريخ  في  البان  ُغصــن 
اليقظان  أبي  جريدة  في  ومقاالت  رســائل،  ة  عد َكَتَب  طباعته.  من  يتمكن  لم 

الفرنسية. الحكومة  مع  الورقليين  لإلباضية  الرسمي  المتحدث  كان  إبراهيم. 
والخوارج. اإلباضية  بين  الفرق  نفسه: 

التراث،  جمعيــة  مكتبــة  فــي  مخطــوط   :18  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
القرارة / غرداية.

وارجالن. تاريخ  في  البان  ُغصن 
20,5×14,5سم،  ورقة،   99 مخطوط،   :56 رقم   319  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

مكتمل. باحمد،  د بن  محم سعيد  الناسخ:  سطرًا،   23

ورقلة. في  بومعقل  عمر  ملكية  في  مخطوط   :407  ،1985 بحاز 
العنوان. نفس  بيحمان،  إبراهيم بن  انظر: 

أحمد. داود بن  عمر بن  بومعقل،  انظر: 
انظر: الوارجالني، إبراهيم أعزام بن صالح: ُغصن البان في تاريخ وارجالن.

ـ : ال يحيى.  صالح بن  يحيى بن  أبو زكرياء  األفضلي، 
مايــو  (1126 ـ 1202 / 1714 ـ 1  460 ـ 461:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
يعرف  الذي  الفضل،  موسى بن  أحفاد  ضمن  من  يسجن،  بني  من   (1788

يسجن،  بني  في  األولي  تعليمه  بعد  (ت: 828 / 1425).  وأفضل  بـ باّســه 
عشر / الثامن  الثاني  القرن  من  ل  األو النصف  نهاية  في  جربة  إلى  ســافر 
المصعبي  د  محم يوســف بن  يعقوب  أبــي  يد  على  تعلم  حيث  عشــر، 
(ت: 1188 / 1774)، الذي أصله من مليكة في ميزاب والذي أقام بـ جربة. 
أقام 12 ســنة في جربة ثم ســافر إلى القاهرة ليدرس في جامع األزهر 
أبو حفص  الوقت،  ذاك  في  الجاموس.  وكالة  في  اإلباضية  المدرسة  وفي 
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مديحه،  في  أشــعارًا  كتب  التالتي  رفيقه.  كان  التالتي  رمضان  عمرو بن 
ة  عد نسخ  األفضلي  ديوانه.  عن  الُقطب،  مكتبة  في  منه  نسخة  المخطوط 
مخطوطات (انظر: مكتبة آل افضل). حوالي1157 / 1744 عاد إلى ميزاب، 
 حيــث كان مصدر إلهام النهضة الحديثة. عن مجموعة األعمال التي تَم

أسفل. انظر:  اكتشافها، 
بكلي 1967، الجزء األول، 9 ـ 11: ولد في بني يسجن. في تعليمه األساسي 
د  محم يوسف بن  يعقوب  أبي  على  ليتعلم  جربة  إلى  سافر  يسجن،  بني  في 
ة أوقاف هناك لصالح الطلبة،  ه وجود عدالمصعبي. سبب اختياره لجربة لعل
واألفضلي  مليكة  من  فرع  المصعبي  ويرو ،  بني  من  كانا  وأستاذه  هو  وأيضًا 

أفضل. أوالد  قبيلة  يسجن،  بني  من  فرع 
مــن  أخــذت  (معلومــات  254 ـ 262  األول،  الجــزء   ،1965 دبــوز 
عــاش  الســير):  كتــاب  ُملحــق  عيســى:  إبراهيم بــن  اليقظــان  أبــي 
1120 ـ 1223 / 1708 / 9 ـ 1808 / 9. أصلــه مــن وادي ميزاب نهاية النصف 

ل من القرن الثاني عشــر / الثامن عشر سافر إلى جربة للدراسة هناك.  األو
وادي  في  مليكة  أصيل  كان  الذي  المصعبي،  د  محم يوســف بن  على  تعلم 
 12 حوالي  درس  حيث  يســجن،  بني  إلى  عاد  1157 / 1744 ـ 5  في  ميزاب 
يذكر  (لم  الثميني.  إبراهيم  عبد العزيز بن  كان  تالمذته  أحد  جربة.  في  سنة 

عمل). أي  له 
وغيرها. والُشفعة  والعيوب  األحكام  في  الُعماني  زياد  ابن  قصائد  شرح  نفسه: 

افضل. آل  مكتبة  في  مخطوط   :461  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
زياد. عمر بن  عبد اهللا بن  البهالوي،  المشرق،  انظر: 

ابن  دعائم  من  األيمــان  وكّفارة  والزكاة  والحج  الصوم  قصائد  على  شــرح  نفسه: 
الُعماني. النضر 

افضل. آل  مكتبة  في  مخطوط   :461  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الدعائم. كتاب  النضر:  ابن  المشرق،  انظر: 
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المصعبي: (األفضلي)  موسى  يوسف بن  عبد العزيز بن  األفضلي، 
انظر: اليسجني، عبد العزيز بن يوسف بن موسى بن أفضل المصعبي: شرح 

األربعين. األحاديث 
الفارسي: رستم  عبد الرحٰمن بن  اب بن  عبد الوه أفلح بن 

وعالــم  إباضــي  إمــام  100 ـ 101:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
بــارز، حتــى بيــن الرســتميين، الذي تعلــم مباشــرة. بالرغــم من أن 
فيها  حكم  التي  التواريخ  أثبــت  للجدل،  مثيرة  عنه  التاريخية  المعلومــات 
208 ـ 256 / 823 ـ 4 ـ 871 ـ 2. أدار حلقتيــن أو ثالث حلقات للطلبة عّلم 

الحســاب  في  متخصصًا  وكان  والقانون.  العربية  واللغة  الدين،  علوم  فيها 
إفريقيا  شمال  في  اإلباضية  دخول  عن  معلومات  والده  عن  أخذ  والتنجيم. 
في  رستم.  عبد الرحٰمن بن  إلى  ترجع  معلومات  اإلباضيين،  األئمة  وأوائل 

أسفل. انظر:  أعماله 
وفاته. تاريخ  أّنه  على  ُذكر  250 / 864 ـ 5]   ] تاريخ  أيضًا 

النامي 1974، 110 ـ 111: ابن عذاري المّراكشي (البيان الُمغرب) أعطاه كنية 
190 ـ 240  من  إمام  تيهرت.  في  الرستمية  الدولة  في  إمام  ثالث  أبي سعيد. 
ـي بين 240 و250 هجري. ترك  أو 250 / 805 ـ 6 ـ 854 ـ 5 أو 864 ـ 5. توفـ

فقهية. وُفتيا  أجوبة،  سياسية،  ُمراسالت 
60 ـ 62.  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
(ت: 240 / 854).  :70  ،1970 النامي 

105 ـ 107.  ،1995 حسن 
في  والده  وفاة  بعد  إمام   :586  ،I العربي،  األدب  تاريخ   ،(Sezgin) ســيزكين

.854 / 240 في  توفي   .805 / 190

هناك. والمراجع   1985 بحاز  انظر:  الرستميين،  عن 
نفسه:

أفلح  اإلمام  نــوازل  يذكر  ادي  البر  :101 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
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أيضًا   .(47  ،46 1885أ،   (Motylinski) (موتيلنســكي  (جــواب)  ورســالة 
اخي سير (119) الرســالة ذكرت أبا زكرياء يحيى بن أبي بكر  في الشــم
الوسياني  نفوسة.  جبل  حاكم  عبيدة،  أبي  إلى  ألفلح  رســالة  عن  ث  يتحد
كراكو  في   277 مخطــوط  الســير،  (كتاب  أفلح  مجــادالت  عن  ث  يتحد

.(42  ،(Cracow)
269 ـ 270.  ،1985 بحاز  انظر: 

 .I-IX األجزاء  في  المصطلحات  لشــرح  مدخل  اإلســالمية،  الموسوعة 
خصوصًا  القانون،  فــي  (نوازل):  نازلة   :311 ،2000 ،Brill بريــّل  اليدن: 
عن  تبيينها   تَــم المذكورة،  الحالة  فــي  محددة،  قضية  المالكي،  الفقــه 
ث، استشارة قضائية قدمت على أنها حالة  ه يتحدفتوى في الحقيقة، لعل

حقيقية.
الدين). وأصول  والكالم  الفقه  في  (أجوبة  نفسه: 

.107  ،1995 حسن 
ديوان. نفسه: 

وعظية). قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 
269 ـ 270.  ،1985 بحاز  انظر: 

د. محم البشر بن  إلى  أفلح  جواب  نفسه: 
شفارتز (Schwartz) 1983، 301 رقم 17: مخطوط في الخزانة البارونية، فقه 

وجه. ظهر ـ 153   142 ملزمة   ،1 إباضي 
22 ـ 24  22×16ســم،  ورقات،   7 مخطوط،   :089 رقم   ،27 افضل،  آل  مكتبة 
من  ورقة،  لـ 84  مجموعة  في  الرابع  1251 / 1835 ـ 6.  النسخ:  تاريخ  سطرًا. 

المكتبة. في   027 رقم   .14 إلى   8
باباعمي  له:  في  التندميرتي.  د  محم البشر بن  أبو سهل  هو  د  محم البشر بن 

.179 رقم   ،86  ،II  ،A2000 والـ
عبد الوهاب. أفلح بن  اإلمام  جوابات  أسفل:  انظر: 
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وسيم. مسائل  على  أفلح  جواب  نفسه: 
شفارتز (Schwartz) 1983، 301 رقم 18: مخطوط في الخزانة البارونية، فقه 

وجه. ظهر ـ 168   161 ملزمة   ،1 إباضي 
التالية. المادة  انظر: 

عبد الوهاب. أفلح بن  اإلمام  جوابات  نفسه: 
مثل  المحتوى  خليــط  المخطوط  نفــس  في  70 ـ 71:   ،1970 النامــي 
الخزانة  (في  رســتم)  عبد الرحٰمن بن  (بن  عبد الوهاب  اإلمام  جوابات 
الشــعثاء  أبي  جوابات  زيد:  جابر بن  األزدي،  جانــب  (إلى  البارونية) 
أفلح بن  اإلمام  إلى  تنســب  األجوبة  من  نوعان  هناك  زيد؟).  جابر بن 
تيهرت.  لدولة  الثالث  اإلباضــي  اإلمام  عبد الرحٰمن،  بن  عبد الوهــاب 
لـ البشر بن  خصوصًا  أرسلت  وأجوبة  30 صفحة،  على  تحتوي  األولى 
أجوبة  على  تحتوي  األخــرى  المجموعة   .6 في صفحة  بــدأت  د،  محم
الطمزيني،  النفوسي  وسيم  (أبو يونس  وســيم  إلى  أفلح  اإلمام  قبل  من 
على  تحتوي  المجموعة  هــذه  عبد الوهاب).  عصر  في  قنطــرارة  حاكم 

20 صفحة.

جمعية  مكتبة  في  ورقــات   4 من  مخطوط   :316  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
نســخة  أيضًا   .60 رقم  يحمل  مخطوطات،  مجموعة  في  غرداية.  اإلصالح، 

يسجن. بني  افضل،  آل  مكتبة  في 
المغربي. د  محم مع  مخطوط   :19 ملحوظة   210  ،1981 فوزي 

مكتبة آل افضل، 29، رقم، 094: مخطوط، 3 ورقات، 22×16سم، 22 سطرًا، 
ورقة،   34 من  مجموعة  في  ثالث  1251 / 1835 ـ 6.  النســخ:  تاريخ  مكتمل. 

المكتبة. في   027 رقم   .7 إلى   5 من 
الخزانة  في  مخطوط  جوابــات.   :16 رقم   301  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 

وجه. ظهر ـ 142   139 ملزمة   ،1 إباضي  فقه  البارونية، 
السابقة. المادة  انظر: 
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د. محم البشر بن  إلى  أفلح  جواب  أعلى:  انظر: 
رستم. عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  انظر: 

إباضيين). شيوخ  تسعة  قبل  من  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر: 
وجوابه. أفلح  اإلمام  نوازل  نفسه: 

.47 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
 .I-IX لألجزاء  للمصطلحات  وفهرس  مســرد  اإلســالمية،  الموســوعة 
خصوصًا  القانون،  في  (نــوازل):  نازلة   :311  ،2000  ،Brill بريّل  اليدن: 
الفقــه المالكي، قضية محــددة، في الحالة المذكورة، تَــم تبيينها عن 
أنها  على  قدمت  قضائيــة  استشــارة  ث،  يتحد لعله  الحقيقة،  في  فتوى 

حقيقية. حالة 
والمتعّلم. المعّلم  أدب  قصيدة  نفسه: 

في  ُطبع  عبد الوهاب  أفلح بــن   :121 رقم   395  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.(5)  484 الُقطب،  مكتبة  في  النضر.  البن  الدعائم  بـ كتاب  تبدأ  مجموعة 

أفلح بن  اإلمام  قصيدة   :559 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة  فــي  مخطوط  المتعلم.  العالــم  أدب  فــي  رســتم  عبد الوهاب بن 
قصيدة  جانب:  إلــى  مجموعة،  في  23,5×16ســم.  4 صفحات،  البارونيــة، 

(9 صفحات). النزوي  الريامي  الخصيبي  عامر  سليمان بن 
أدب  في  (قصيدة  المكتبــة):  في   101 (رقم   419 رقــم   138 يدر،  آل  مكتبة 
الناسخ:  مكتمل.  سطرًا،   19 20×15سم،  ورقتان،  مخطوط،  المتعلم).  العالم 
د اليسجني المصعبي، 1069 / 1658 ـ 9.  عيسى بن سعيد بن إبراهيم بن محم
عنده  القصيدة   .59 إلى   58 ورقة  من  ورقة،   170 من  المجموعة  في  الســابع 

بيتًا.  44

قصائد  مجمــوع  (في  (تحقيق)  يوســف:  د بــن  محم الباروني،  انظــر: 
تعليمية).

عبد الوهاب. أفلح بن  قصيدة  تشطير  أحمد:  علّي بن  الُعماني،  انظر: 
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(الرائّية). نفسه: 
مكتبة إروان، صفحة 78، رقم 174 (رقم 38 في المكتبة): مخطوط، ورقتان، 
العطفاوي.  باحمد  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  ســطرًا،   23 22×16ســم، 

162 ـ 163. ورقة،   297 من  المجموعة  في  التاسع 
.31 ملحوظة   270  ،1985 بحاز  انظر: 

نفاث). شأن  في  (رسائل  نفسه: 
باجّية 1976، 215 ـ 221: نّص لـ ثالث رســائل، األولى لمّيال بن يوســف 
الثانية  رســتم)،  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  اإلمام  أيام  نفزاوة  (حاكم 

نصر. لـ نفاث بن  والثالثة  مجهول،  لشخص 
نصر. نفاث بن  النفوسي،  انظر: 

أفلح. اإلمام  روايات  نفسه: 
الجامع  في  الوارجالني  قبــل  من  أدمجت  131 ـ 133:   ،2000 البوســعيدي 

حبيب. الربيع بن  الصحيح 
في  الترتيب  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالنــي،  انظر: 

الرسول. حديث  من  الصحيح 
أفلح. اإلمام  سيرة  نفسه: 

الجزء  اإلباضية،  ُعلماء  ســير  مجهول:  المشــرق،  في   :144  ،2003 الوهيبي 
282 ـ 295. الصفحات  األول، 

األمة. عيسى:  إبراهيم بن  أبو اليقظان  انظر:  األُّمة. 
عمرو. د بن  محم المصعبي،  المصعبي:  أمغار 

الصدغياني. الصدغياني:  صابر  أمغار بن 
ـ : القلصادي. ال القرشي.  علّي  د بن  محم أبو الحسن  األندلسي، 

أبو سليمان. إبراهيم:  أيوب بن 
أبو سليمان. إسماعيل:  أيوب بن 

النوري. إسماعيل:  الحاج  النوري،  عيسى  بابه  أيوب بن 
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(بتكليف) حّمو:  أيوب بن 
والتوأم. التحفة  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 

القرارة. أهل  إلى  رسالة  عيسى:  أيوب بن 
عشر / العشــرين)  الرابع  القرن  (بداية  66 ـ 67:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
له  عونًا  كان  حيث  اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم صديقًا  كان  بنورة.  في  عاش 

رسائل. ة  عد كتب  اإلصالحية.  حركته  في 
الباروني. الباروني:  يوسف  أيوب بن 

(تحقيق) عبد الرحٰمن:  أيوب، 
السير. كتاب  زكرياء:  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء 

األئمة. وأخبار  السيرة  كتاب  بكر:  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  الوارجالني، 
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(ُمحققان) شريفي:  د  محم ومصطفى بن  موسى  د بن  محم باباعمي، 
التوحيد. إيضاح  ناصر:  سعيد بن  الغيثي، 

الميسر. التفسير  سعيد:  أحمد بن  سعيد بن  الكندي، 
األمل. ليوم  العمل  داعي  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 

د بن موســى: (ُمحقق) األزدي، أبو الشعثاء جابر بن زيد: مرويات  باباعمي، محم
التسعة. الكتب  في  زيد  جابر بن  اإلمام 

ســليمان بن  الوارجالني،  (ُمحقق):  بابزيــز  إبراهيم  ســليمان بن  الحاج  بابزيز 
إبراهيم.

والوسائل. اللوازم  في  الدالئل  ُجمعة:  درويش بن  المحروقي، 
.2003  /1424 الصحيح،  الجامع  أو  الُمسند  حبيب:  الربيع بن  انظر: 

.1998  ،1996 بابزيز  انظر: 
اإليضاح. تيسير  كتاب  نفسه: 

الداوي. الداوي:  أحمد  صالح بن  (باحمد) بن  أحمد  د بن  محم وموسى،  بابا 
باحمد: حّمو بن  وموسى،  بابا 

مــن  (1280 ـ 1376 / 1863 ـ 1957)  124 ـ 125:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
وترهيب  الراهــب  ترغيب  مخطــوط):  (الكل  أعمالــه  ضمن  من  غردايــة. 
الراغب؛ رسالة في مشاهد الصالحين بوادي ميزاب؛ الرحلة السنّية المقطفية 
الجوابات  ترتيب  الفرائض،  ترتيب  ابة؛  العز سيرة  والُسّنّية؛  القرآنية  لألحكام 
ومعالمها  الزيارة  الفلك؛  علم  في  مؤّلف  اطفيش؛  يوسف  د بن  محم لشيخه 
ة مقاالت صحفية،  (نسب إليه)؛ مراسالت مع علماء في ميزاب وُعمان؛ عد

بالمخطوطات. غنية  مكتبة  ترك  إبراهيم.  اليقظان  أبي  جريدة  في  خصوصًا 
صالح. باحمد بن  حّمو بن  انظر: 

الغرداوي. الغرداوي:  د  محم بابه بن 
الغرداوي. المصعبي:  الغرداوي  القاسم  أبي  الحاج  د بن  محم بابه بن 

الغرداوي. الغرداوي:  يونس  بابه بن 
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يوسف: د بن  محم بابانو، 
الذي  بكير،  وإبراهيم بن  يوســف  سعيد بن  مكتبة  من  كتب  ة  عد اشــترى 
توفي فــي 1955 (اتصال من صالح (صالح؟) بزمالل (1920 ـ 1999)، بني 

.(1972 مايو  في  يسجن، 
ســبتمبر  (1313 ـ 1409 / 1896 ـ 27  407 ـ 408:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ضمها   تَم ميزاب،  في  المكتبات  أغنى  إحدى  ترك  يســجن.  بني  من   (1988

وفهرسة. علمي  تنظيم  إلى  تحتاج  لعلي.  صالح  مكتبة  في 
عمر. صالح بن  الحاج  الشيخ  تاريخ  نفسه: 

مخطوط. ملحوظة:   134  ،II  ،1965 دبوز 
داود. عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 

مصطفى: باجو، 
األمل. ليوم  العمل  داعي  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

الباروني:
أدبيات  البيبليوغرافيا  من  الثالث  الجزء  انظر:  عبد اهللا  سليمان بن  إبراهيم بن 

الثالث). (الجزء  إضافية 
إضافية  أدبيات  البيبليوغرافيا.  مــن  الثالث  الجزء  انظر:  ســليمان  أبو الربيع 

الثالث). (الجزء 
هارون. موسى بن  هارون  أبي  سليمان بن  هارون بن  سليمان بن  أبو الربيع 

زكرياء. يحيى  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز ابن 
صالح. عمرو بن  أبو القاسم ابن 

أبو القاسم سعيد يحيى. انظر أيضًا: الجزء الثالث من البيبليوغرافيا أدبيات. 
الثالث). (الجزء  إضافية 

أبو بكر.
زكرياء. أبي  هارون بن  داود بن  أبو سليمان 

د. محم أبو عبد اهللا 
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زكرياء. يحيى  أبي  إبراهيم بن  الشيخ بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 
(الباروني).  موســى.  عبد الرحٰمن بن  زكرياء بــن  د بــن  محم أبو عبــد اهللا 

الجربي. القلعاوي 
أيوب. سعيد بن  أبو عثمان 

عبد اهللا. د  أبو محم
القاسم. أبي  عيسى بن  أبو موسى 

يحيى. عبد اهللا بن  أحمد بن 
يوسف. أيوب بن 
صالح. ثابت بن 

الثالث). (الجزء  إضافية  أدبيات  انظر:  عبد اهللا).  (بن  سليمان  (بنت)  زعيمة 
الجادوي. النفوسي  (الباروني)  يحيى  أحمد بن  سعيد بن 

يحيى. عبد اهللا بن  سليمان بن 
الثالث). (الجزء  إضافية  أدبيات  انظر:  نعامة.  سليمان 

عيسى. أحمد بن  يحيى بن  عبد اهللا بن 
عيسى. علي بن 

الثالث). (الجزء  إضافية  أدبيات  انظر:  عمر. 
عمرو.

زكرياء. عيسى بن 
أبو القاسم. يحيى  عيسى 

سعيد. قاسم بن 
الدين). (كريم 

القاسم. أبي  د بن  محم
الجريجني. (الباروني)  عمر  القاسم بن  أبي  عيسى بن  يوسف بن  د بن  محم

أحمد. يوسف بن 

أيوب. يوسف بن 
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علي. يوسف بن 
عمرو. يوسف بن 

يوسف.
موسى بن  هارون  أبي  ســليمان بن  هارون بن  ســليمان بن  أبو الربيع  الباروني، 

ـ : ال هارون. 
عشــر)  الخامس / الحادي  (القــرن  213 ـ 214:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
فتاويه  الجناوني.  الخير  يحيى بن  زكرياء  أبي  على  درس  نفوســة.  جبل  من 
د بن  لـ محم نفوسة  مسائل  ترتيب  كتاب  في  بها  استشــهد  الفقهية  ومسائله 

اطفيش. يوسف 
اللفظ. ـ : كتاب  ال زكرياء.  يحيى  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بن  الباروني، 

أّنه  أظــن  (ت: 746 / 1345 ـ 6)  40 ـ 41:  1961ب،   ،(Lewicki) ليفيتســكي 
كتابة  بعد  ما  الفترة  عن  اخي  للشــم الســير  لكتاب  الرئيســة  المصادر  أحد 
في  درس  أبو العزيز  البغطوري.  د  محم لمقرين بن  نفوســة  مشــايخ  ســير 
مزغورة، في جبل نفوسة، عند عيسى بن عيسى الطرميسي، الذي توفي في 
كتاب  مؤّلف  اخي.  الشم علّي  عامر بن  ساكن  ألبي  أستاذًا  كان   .1322 / 722

اللفظ. كتاب  بعنوان  الفقه  في 
الشيخ بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  32 ـ 33:  1961ب،   ،(Lewicki) ليفيتســكي 
للقرن  األولــى  الســنة  في  ولد  لعله  البارونــي.  يحيــى  أبي  إبراهيم بــن 
الثامن / الرابع عشــر. توفي في قرية يفرن في العقد العاشر من ذاك القرن 
(= 1388 ـ 1396 م). نحن نعرف فقط أّنه كان متزوجا في ككلة، في شرقي 
يفرن، وأنه درس عنــد عمه أبي العزيز ابن إبراهيم بن أبي يحيى الباروني 
لكتاب  ترتيب  عن  عبارة  وهو  الفقه،  فــي  كتابًا  َكتب  (ت: 746 / 1345 ـ 6). 

ألستاذه. اللقط 
أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بــن   :33 رقم   384  :(1956)  (Schacht) شــاخت 
قبل  من  (ترتيب):  ترتيبيــن  في  موجود  الكتاب  هــذا  اللقط.  كتاب  يحيى: 
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السير،  كتاب  اخي:  الشــم) الباروني  الشــيخ  د بن  محم عبد اهللا  أبي  تلميذه 
وفاته):  لســنة   1485 / 890 من  بدل   1388 / 790 قراءتهــا  يجب  حيث   ،568

يوســف بن  قبل  من  واآلخر   ،(1) 832  ،778 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات 
(موتيلنســكي  ادي  البر حســب   .40 الغناء،  المكتبــة  في  مخطــوط  حّمو، 
اللقط،  بكتاب  معنونة  كتب  ة  عد هناك   ،(35 رقــم   22 1885أ،   (Motylinski)
المكتبة  في  موجود  العنوان  بنفس  كتاب  نفوسة.  جبل  من  علماء  كتبها  كلها 

الاللوتي. سهل  ألبي   ،265 الغناء، 
انظر: الموسوعة اإلسالمية ملحق l، 545 ـ 546: لفظ في النحو (M.G. Carter)؛ 
مسموع  صوت  الغالب  في  لفظ  النحو  في   .(J. van Ess) العقيدة  في  لفظ   :546

أو مجموعــة من األصوات، يقصد «البيان» وعمومــًا، النتيجة «تركيبة لغوية». 
علّي  ُحســين بن  قبل  من  ُقدم  المصطلح  القرآن.  ترتيل  إلى  يحيل  العقيدة  في 
العقيدة،  في  الذي،  الشافعي،  تلميذ   ،(862 / 248 أو  (ت: 245 / 859  الكرابيسي 
األخير  القرآن،  خلق  تعاليم  الُمعتزلي  على  ردًا  نظره.  وجهة  ُكّالب  ابن  شــارك 
القرآن  (وتالوة  والقراءة،  أزلي،  هو  الذي  اإللهي  والخطاب  اهللا،  كالم  بين  فّرق 
وتعني  أعم،  هي  والتي  نطــق)،  (أو  بلفظ  قراءة  غير  الكرابيســي  الوقت).  في 

القرآن. من  اقتباس  أي  أيضًا 
اللقط. كتاب  أبو سهل:  الاللوتي،  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
الُلقط. كتاب  نفسه: 

يحيــى  أبــي  إبراهيم بــن  أبو العزيز ابــن   :23  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
درس،  أبو غالي.  أيضًا:  نفوسة.  جبل  في  الباروني  عائلة  من  (ت: 746 / 1345). 
أبو عبد اهللا  تالمذته  من  الطرميسي.  عيســى  أبي  مدرسة  في  بعد،  فيما  ودّرس 
ــد الباروني، الذي نقل كتابه الُلقط أو ُلقط أبي عزيز، في مجموع ســير  محم
لكتاب  ترتيبان  هنــاك  زمنه.  في  حصلت  ونوازل  فتــاوى  فقه،  تواريخ،  ذاتية، 
د بن يوسف اطفيش. الُلقط، أحدهما ليوسف بن حّمو بن عّدون والثاني لمحم
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بريّل  اليدن:   .I-IX في  بالمصطلحات  وملحق  حاشية  اإلسالمية،  الموسوعة 
المالكي،  القانون  خصوصــًا  الفقه،  في  (نوازل):  نازلــة   :311  ،2000  ،Brill
ليست  أنها:  وهو  لسبب  الفتوى،  عن  تختلف  سؤال،  في  حالة  خاصة،  حالة 
خصوصيته. على  فيه  يفتى  ما  لشخص  حالة  هي  بل  عمومية  تشريعية  قضية 

أبي  إبراهيم بن  أبو عزيز ابن   :365 290 ـ 291،   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
عزيز،  أبي  لُلقط  مؤّلــف  أبو غالي.  أيضًا  يســمى  الباروني.  زكرياء  يحيــى 
زكرياء  يحيى  أبي  إبراهيم بــن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  عن  نقلهــا  مخطوط، 
في  مخطوطات  ة  عــد والقضاء.  العقيــدة  موضوع  في  تالمذتــه،  الباروني 

ميزاب. في  الخاصة  المكتبات 
مكتبة آل افضل، 41، رقم 142: (ُلقط أبي عزيز). المؤّلف يكون: أبو عزيز ابن 
(ت: 746 / 1345).  أبو غالــي  البارونــي،  زكريــاء  يحيى  أبي  إبراهيم بــن 
النسخة  مالك  أجزاء.  تنقصه  سطرًا،   23 21,5×15سم،  ورقة،   151 مخطوط، 
د  محم سليمان بن  مهدي بن  عيسى بن  داود بن  أيوب بن  داود بن  القديمة 

المكتبة. في   020 رقم  الوارجالني. 
في  مخطوط  الباروني.  يحيى  إبراهيم بن  أبو العزيز ابن   :299  ،2001 النامي 

نفوسة. جبل  كباو،  في  الباروني  أحمد  يوسف بن  حوزة 
الباروني  موسى  زكرياء بن  د بن  محم  :153  ،161 ملحوظة   58  ،1998 قوجة 
يذكر له في رســالته نسب الدين. كان معاصرا لـ إسماعيل الجيطالي وأبي 
كتاب  هو  الُلقط  كتاب  1345 ـ 6.   /746 في  توفي  اخي.  الشــم عامر  ســاكن 
في  موجود  المخطوط  الفقهيــة.  األســئلة  من  متنوعة  مجموعة  من  متكون 
مكتبة  في  أيضــًا  جربة.  ُمزران،  حومة  في  اخي،  الشــم ســعيد  أبناء  حوزة 
عنه  قوجة (1346 ـ 1413 / 1927 ـ 1993)،  يونس  سعيد بن  عمر بن  قاسم بن 

.2 ملحوظة   ،iii 1998، صفحة  قوجة  انظر: 
هناك. والمراجع  الُلقط،  كتاب  أبو موسى:  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
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المشايخ). مدح  في  ـ : (قصيدة  ال صالح.  عمرو بن  أبو القاسم بن  الباروني، 
ورقة  مخطوط،  المكتبــة):  في   116 (رقــم   397 رقم   130 يــدر،  آل  مكتبة 
الناســخ:  البداية.  في  أجزاء  تنقصه  ربما  ســطرًا،   23 22×16ســم،  واحدة، 
يحيى  أبي  يحيى بن  د بــن  محم خليفة بن  صالح بن  عمرو بــن  صالح بن 
زكرياء بــن إبراهيم الباروني. الخامس واألخير فــي المجموعة 107 ورقة. 
لـ أحمد بن  القصيدة  هذه  نســخ  الناسخ:  ســطرًا.   31 من  متكونة  القصيدة 

المصعبي. الغرداوي  صالح 
ـ : ال يحيى.  سعيد  أبو القاسم  الباروني، 

باباعمي والـ II ،A2000، 186: (ت: حوالي1372/ 1952) من جبل نفوســة. 
ليبيا،  في  الملكي  النظام  من  موقفًا  أخذ  إنه  قال  القاهرة.  في  مدرســًا  عمل 

السجن. في  توفي  اإلنجليز.  سجنه  لهذا 
البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء  أيضًا:  انظر 

العيدين؛  وخطبتا  الصبيان؛  وتلقيــن  التوحيد؛  مة  ُمقد فيه  مجموع  (تحقيق)  نفسه: 
التوحيد؛  في  الُمــراد  غاية  وقصيدة  دّيــة؛  المحم والنشــأة  النيات؛  وكتاب 
 ،1951 / 1370 الفّجالة)  شارع   ،27) الجديدة  الفّجالة  مطابع  القاهرة:  وأدعية. 
إبراهيم  أبي إســحاق  تصحيح  الثانية  الطبعــة  23×15ســم).  (235 صفحة، 
زنجبار. في  وإخوانه  الرواحي  د  محم سالم بن  حمود بن  نفقة  على  اطفيش. 

يلي: ما  ويتضّمن 
التوحيد؛ – مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  5 ـ 17:  الصفحات 
علم  – في  الُمراد  غايــة  الســالمي:  ُحمّيد  عبد اهللا بن  د  أبو محم 18 ـ 24: 

االعتقاد؛
يلزم  – ما  الصبيان  تلقين  السالمي:  ُحمّيد  عبد اهللا بن  د  أبو محم 25 ـ 125: 

اإلنسان؛
والفطر  – األضحى  العيدين  خطبتا  الخليلي:  خلفان  سعيد بن  126 ـ 137: 

د)؛ أبو محم الخروصي،  (انظر: 
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138 ـ 175: هالل بــن زاهــر اليحمــدي (الحواشــي لـ أبي إســحاق  –

مجراها؛ يجري  وما  العقود  وألفاظ  النيات  كتاب  (اطفيش)): 
(المالحظات  – الرواحي  عدّيم  سالم بن  ناصر بن  (أبو مسلم)  176 ـ 226: 

النشــأة  اْلُمســمى  النبوي  المولد  اطفيش):  أبو إســحاق  والحواشــي 
دّية؛ المحم

فهرست. – 228 ـ 235: 

اطفيش.  أبو إسحاق  طبعه  واعتمد  جميعه  الكتاب  هذا  صّحح   :227 صفحة 
اخي: السير)،  ُقدم من قبله على الصفحات 2 ـ 4 (عن أبي حفص، من الشم

النبوي). بالمولد  االحتفال  (عن  177 ـ 186  األحكام)،  (عن  26 ـ 38 

(مجموعة). المشرق،  انظر: 
إسماعيل  أجوبة  ـ  الباروني  بكر  أبي  أجوبة  ـ  اخي  الشم أبو بكر : أجوبة  الباروني، 

الجيطالي.
الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1134 / 1721 ـ 2.  النســخ:  تاريخ  20×15ســم،  108 صفحة،  البارونيــة، 
الرســالة  القاســم:  أبي  عيســى بن  أبو موســى  الباروني،  (انظر:  مجموعة 

الباروني). الغدامسية، 
إبراهيم: يحيى بن  أبو زكرياء  الباروني، 

عشر). الخامس / الحادي  (القرن   :454  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
إبراهيم. زكرياء بن  يحيى  أبي  الهواري،  انظر: 

يحيى. أبو زكرياء  الجادوي،  انظر: 
يدر. آل  مكتبة  والهائية،  والرائّية  النونية  الملوشائي:  انظر: 

الباروني، أبو ســليمان داود بن هــارون بن أبي زكرياء : أجوبــة إلى األمير أبي 
منصور.

باباعمي والـ II ،A2000، 146: (القرن الخامس/ الحادي عشر) األجوبة من 
أبي عبد اهللا. أخيه  ومن  سليمان  أبي 
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هارون. داود بن  سليمان  ألبي  فتاوى  مجموعة  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :133 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
مسائل  شرح  جانب:  إلى  مجموعة،  في  20,5×15سم.  40 صفحة،  البارونية، 
الجناونــي (20 صفحة)؛  يحيى  توفيق بن  يحيــى  أبي  قول  من  الطهــارات 
(غير  خلفــون)  يوســف بن  أبو يعقوب  (المزاتي،  خلفــون  ابــن  جوابات 
(صفحة  األئمة  سّب  الذي  الجنعات  على  إسماعيل  عيسى بن  رّد  مكتمل)؛ 
(المليكي)  موسى  إســماعيل بن  عيســى بن  أبو مهدي  (المليكي،  واحدة) 
مصعب  بني  إلى  التالتي  إبراهيم  داود بن  سليمان  أبي  رسالة  المصعبي؟)؛ 

واحدة). (صفحة 
.(A book on dogmatic theology) مجهول:  انظر: 

المسائل. كتاب  نفسه: 
من  وارســفالس  د  محم أبي  قبل  من  تُرجم   :145  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

يحيى. أبي  من  مهدي  والده 
ـ : ُلقط  د بن الشيخ بن إبراهيم بن أبي يحيى زكرياء. ال الباروني، أبو عبد اهللا محم

عزيز. أبي 
نفوسة. جبل  من  المؤّلف  الفقه.  في   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 

أبي  عند  درس   .(1345 / 746 فــي  365: (حــي   ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 
عزيز بن إبراهيم بن أبي يحيى زكرياء الباروني، يعرف بأبي غالي. شــارك 

وكتابتها. للمعلومات  بنقله  ألستاذه  عزيز  أبي  ُلقط  كتابة  في 
كتاب  الباروني:  إبراهيــم  د بن  محم أبو عبــد اهللا  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
ل  األو ربيع  التندميرتي،  يحيى  عبد الرحٰمن بن  سليمان بن  الناسخ:  الُلقط. 

القاهرة. في  الجاموس  وكالة  في   ،1763 / 1177

موتيلنســكي  فــي   :4 ملحوظــة   41 (Lewicki)، 1961ب،  ليفيتســكي 
لفظ. إلى  تُصحح  أن  يجب  ُلقط   :35 رقم   22 1885أ،   (Motylinski)

عزيز  أبي  ُلقط  المكتبة):  فــي   20 (رقم   134 رقم   ،32 إروان، صفحة  مكتبة 
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وغيره. مخطوط، 39 ورقة، 23×17ســم، 19 سطرًا، غير مكتمل في النهاية. 
نســخة غير ُمكتملة، صفحة 37، رقم 223 (رقم 98 في المكتبة): مخطوط، 

سطرًا.  21 23,5×17سم،  ورقة،   32

د بن الحاج موسى بن  مكتبة الشــيخ، رقم 1088: مخطوط، الناســخ: محم
ترتيب  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  جانب  إلى  مجموعة،  في  ل  األو يوسف. 
اْلُمعلقات. فــي البداية جدول محتويات لكتابين لبومعقل عمر بن داود بن 
أحمد الوارجالني (انظر: بومعقل، عمر بن داود بن أحمد)، تاريخ النســخ: 

.1957 سبتمبر   10 / 1377 صفر   14

32 ـ 33. 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي  أعلى،  انظر: 
الُلقط  كتاب  يحيى :  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بــن  الباروني،  أعلى،  انظر: 

اللفظ. وكتاب 
السابقة. المادة  انظر: 

(الباروني)  موســى  عبد الرحٰمن بن  زكرياء بن  د بن  محم أبو عبــد اهللا  الباروني، 
الجربي: القلعاوي 

عائلته  تحولــت  (ت: 997 / 1589).  376 ـ 377:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
سافر   ثم يفرن،  في  ترعرع  نفوســة.  جبل  في  القلعة  مدينة  إلى  إجناون  من 
ذلك  وبعد  التالتي،  إبراهيم  داود بن  ســليمان  أبي  عند  ليدرس  جربة  إلى 
حيث  مليكة،  في  إسماعيل  عيســى بن  مهدي  أبي  عند  ليدرس  ميزاب  إلى 
جبل  إلى  عاد   ،1563 / 971 في  مهدي  أبي  توفي  عندما  سنوات.  عشر  مكث 
واحد.  عن  واحد  المسلمين  دين  ونســب  الدين  نسب  سلسلة  كتب  نفوسة. 
بيتًا.   72 في  شعرًا  كتبها  ذلك  وبعد   1562 / 970 في  نثرًا  كتبت  الرسالة  هذه 
مرثية  أيضًا،  قصيدتين  كتب  اخي.  للشم السير  بكتاب  ملحقين  العملين  كال 

مهدي. وأبي  التالتي  داود  الشيخين  في 
العاشــر/  القــرن  فــي  عــاش  117 ـ 118:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي
أبي سليمان  عند  نفوســة،  جبل  في  األولى  دراســته  كانت  عشر.  الســادس 
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أبي  عند  درس  حيث  جربة،  إلى  ذهب   ثم الجربي.  التالتي  إبراهيم  داود بن 
في  الهواري.  إبراهيم  زكرياء بن  يحيى  وأبي  السدويكشي  يونس  القاسم بن 
يعقوب بن  يوسف  أبي  حلقة  في  شارك  إجناون،  في  لفترة  أقام  نفوسة،  جبل 
صالح. عندما ســمع خبر حرب اإلباضيين الجربيين مع القبيلة العربية بني 
د بن أحمد،  شبل، ترك إجناون خوفًا من انتقامهم، وأقام في بّقالة، عند محم
بني  في  أقام  السن،  في  متقدمًا  ربما  961 / 1553 ـ 4،  في  منصور.  أبي  حفيد 
مصعب (ميزاب). في 970 / 1562 ـ 3 كون شــجرة أنســاب شيوخ اإلباضية 
كان  578 ـ 583).  ســير،  اخي:  الشم) المسلمين  دين  نسبة  إليه:  الرســول  من 
اخي، النسخة المطبوعة  أيضًا ناسخا عجيبا. في نسخته من كتاب السير للشم

يده. بخط  1301 / 1883 ـ 4)  (القاهرة  حجرية،  طبعة 
زكرياء بــن  د بــن  محم أبو عبــد اهللا   :20 ملحوظــة   11  ،1998 قوجــة 
عبد الرحٰمن بن موسى الباروني (القرن العاشر / السادس عشر). ترعرع في 
سليمان  أبي  عند  درس  حيث  جربة،  إلى  ســافر   ثم نفوسة،  جبل  في  يفرن 
داود بن إبراهيم التالتي. إنه هذا الباروني الذي نقل نسبة الدين عن أستاذه 

.1589 / 997 في  قتل  السير).  كتاب  اخي  الشم (ملحق 
نفوســة  من  الباروني  زكرياء  د بن  محم  ،186  ،1930  (Milliot) ميّليوت  في 

.1567 / 975 صفر  في  ميزاب  في  كان  أّنه  استنتاج  يمكن  ومنها  مذكور، 
سعيد. أحمد بن  أبو العباس  اخي،  للشم الذاتية  السيرة  انظر: 

السير. كتاب  اخي:  الشم انظر: 
جواب. نفسه: 

د بن زكرياء الباروني النفوسي (ت: 997 / 1589).  الجعبيري 1987، 779: محم
األذان  في  التكبير  تكرير  الصالة؛  في  البســملة  ُحكم  التالية:  المواضيع  في 
واإلقامــة؛ والُمبادرة بركعتي الُســّنة فــي المغرب؛ خلق القــرآن؛ الرؤية. 
مدينة  في  المؤّلف  قبل  من  كتب  سطرًا.   39 18,5×13ســم،  9ص،  مخطوط، 
األولى  ُجمادى  بداية  الكتابة  من  االنتهاء  تاريخ  القلعة.  في  منزله  في  يفرن 
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الـ جواب. هذا  عن  169 ـ 170،  أعاله)،  المذكور  (العمل  انظر:   .1559 / 966

د بن  محم جــواب   :179 رقــم   27  ،2000 يوســف  ســعيد بن  البارونــي، 
البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  الخــالف.  أهل  لبعض  البارونــي  زكرياء 
إلى  مجموعة،  في  966 / 1558 ـ 9.  النســخ:  تاريخ  21×15سم،  9 صفحات، 
 3 جزء  المصّنف  كتــاب  من  الكندي:  موســى  عبد اهللا بن  أحمد بن  جانب: 
أحكام  في  الخامس  الجزء  نفسه:  974 / 1566 ـ 7)؛  في  نســخ  (151 صفحة، 
الصالة من كتاب المصّنف (161 صفحة)؛ عمروس بن فتح النفوسي: أُصول 
ومســائل  الوصايا  كتاب  المســاكني)؛  (انظر:  (11 صفحة)  الصافية  الدينونة 

(48 صفحة). نفوسة  جبل  إلى  رسالة  إباضي)؛  (فقه  (121 صفحة)  أخرى 
المسلمين. دين  نسبة  نفسه: 

578 ـ 583. سير،  اخي:  الشم في 
الباروني:  زكرياء  د بن  محم  :124 رقم   23  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
السابع  القرن  من  نفوســة  جبل  أهل  من  المســلمين  دين  نسبة  في  رســالة 
10 صفحات،  البارونية،  الخزانة  فــي  مخطوط  (10 صفحات).  1070هـ  إلى 
اخي: كتاب السير (397 صفحة).  22,5×16سم. في مجموعة، إلى جانب الشم

الذاتية. السيرة  أعلى،  انظر:  1070 / 1659 ـ 60،  بالتاريخ  العالقة  في 
70 ـ 71. 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي  انظر: 

المســلمين  دين  نســبة  يقول:   ،39 رقــم   303  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
القلعاوي. الباروني  موسى  زكرياء بن  د بن  لمحم

.1953  Crupi  (la Rosa) الروسا  كروبي  انظر: 
.1975 الجعبيري  إبراهيم،  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 

التالية. المواد  انظر: 
األولى. النسبة  على  قصيدة  نفسه: 

الباروني.  ــد  محم المكتبة):  في   79 (رقــم   279 رقم   124 يــدر،  آل  مكتبة 
مخطوط، 3 ورقات، 22×16,5سم، 16 سطرًا، مكتمل. الناسخ: أبو القاسم بن 
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لـ 217  المجموعة  فــي  واألخير  الثاني  1283 / 1866 ـ 7.  الباروني،  ســعيد 
لألسماء. شرح  هناك  الحاشية  وفي  بيتًا   72 في  القصيدة  ورقة. 

والتالية. السابقة  المواد  انظر: 
اإلباضية. ُعلماء  طبقات  نفسه: 

مكتمل  غير  مخطوط  البارونــي.  زكرياء  د بن  محم  :1975  ،345 الجعبيــري 
(ميزاب). مليكة  باعمارة،  مكتبة  في  لـ 9 صفحات،  األسماء)  (فقط 

السابقة. المواد  انظر: 
وجربة. وهران...  على  النصارى  استيالء  تاريخ  نفسه: 

ورقة،   11 مكتمــل،  مخطــوط   :31 رقــم   317  ،I  ،A 2000 والـ باباعمــي 
يسجن. بني  متياز،  مكتبة  في  20,5×16سم، 

133 ـ 145. الصفحات  ملحق  جربة،  أخبار  في  األحبة  مؤنس  بوراس:  انظر: 
جربة. ُعلماء  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  انظر: 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  في 
ُعمان. ألهل  الباروني  د  محم عبد اهللا  أبي  د : رسالة  محم أبو عبد اهللا  الباروني، 

الخزانة  فــي  مخطوط   :121 رقم   23  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
مجهول:  (انظــر:  المجموعة  فــي  22,5×16ســم.  129 صفحة،  البارونيــة، 

البارونية)). الخزانة  في  المخطوطات  من  (مجموعة 
المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  في  اإلباضيين  بين  ما  المراســالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 
الباروني. د  محم أبو عبد اهللا  قيده  ا  ِمم ُملتقطات  مسائل  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :138 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
1112 / 1700 ـ 1. النسخ:  تاريخ  21,5×15سم،  100 صفحة،  البارونية، 

التالية. المادة  انظر: 
في  ُمخّمسة  قصيدة  النفوســي:  (الباروني)  أيوب  ســعيد بن  أبو عثمان  الباروني، 

جربة. مساجد 
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الجعبيري 1975، 342: مخطوط في مكتبة سالم بن يعقوب نّص في (العمل 
331 ـ 338. أعاله)،  المذكور 

عشــر)  عشر / الســابع  الحادي  (القــرن   :175  ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 
مــن جربة، حيث درس مع أبي حفص عمرو بن أبي ســتة القصبي، والد 

ي. المحش
ُعلماء  بعض  مشــاهد  ذكر  علي:  عمر بن  الباروني،  انظر:  جربة،  معالم  عن 
(قبور)  مساجد  في  رسالة  أحمد:  ســليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  جربة؛ 

جربة. ُعلماء 
.2002 مرابط  المساجد؛  جزيرة  جربة  البيبليوغرافيا:  من  الثالث  الجزء  انظر: 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  في 
ُفقهاء  لبعض  الباروني  عيسى  القاسم : جواب  أبي  عيسى بن  أبو موسى  الباروني، 

غدامس.
النامي 2001، 299، 236 (طبعة إنجليزية نسخة جديدة، 294، 211): مخطوط 
في مجموعة(الورقات 77 ـ 123)، مع يوسف بن أحمد الباروني، كباو، جبل 
طريق  عن  أطروحة  على  ردًا  1210 / 1795 ـ 6  في  ُكتبت  رسالة  هذه  نفوسة. 
على  الرّد  َكَتَب  األخيــر  الرّد  واضع  أن  يبدو  غدامس.  مــن  مجهول  مؤّلف 
رّد آخر كتبه بعــض اإلباضيين من نالوت (اللوت). قبل دحض االتهامات 
العقيدة  بتلخيص  عمله  بدأ  الباروني  عيسى  الغدامسي،  المؤّلف  جانب  من 

المخطوط). من  3 ـ 14  أو صفحات،  (ورقات،  (عقيدة)  اإلباضية 
الجعبيري 1987، 173 ـ 174: ُكتب في 1210/ 1795 كرد فعل لحقوقيين من 
بها  للصفحة،  سطرًا   22 40 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  غدامس. 

المحتويات. أعاله)  المذكور  (العمل  انظر:  اآلخر.  في  نواقص 
الغدامسي. انظر: 

التاليتين. المادتين  انظر: 
الغدامسية. الرسالة  نفسه: 
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درس  جربة.  من   (1856 / 1273 في  (عاش   :324  ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 
الماي. مسجد  في  دّرس  المصعبي.  يوسف  د بن  محم مع 

أبي  عيسى بن  رســالة   :130 رقم   24  ، 2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطوط  غدامس.  من  جاءته  رســالة  على  رّدًا  الباروني  القاسم 
البارونية، 40 صفحة، 21,5×16سم. في مجموعة، إلى جانب: رسالة يوسف 
الكتب؛  أسماء  تعداد  في  ادي  البر رسالة  (39 صفحة)؛  العقيدة  في  المصعبي 
قصيــدة أهل ُعمان إلى أهــل جربة ورّدهم إليهم؛ فتوى ســعيد الجادوي 
يوسف  رسالة  المصعبي؛  يوســف  جواب  التجارة؛  أموال  في  المضاربة  في 
ُنسخت  اإلباضية (30 صفحة،  شهادة  برّد  القائلين  طرابلس  لُعلماء  المصعبي 
الوهبية  مشــايخ  ألجّلة  ســنّية  وأجوبة  أســئلة  مجموعة  1151 / 1738 ـ 9)؛ 

(97 ص)؛ جوابات لبعض المشايخ وأسئلة: سؤال يعقوب بن صالح ـ سؤال 
إسماعيل  أجوبة  الباروني ـ  بكر  أبي  أجوبة  ـ  اخي  الشــم أجوبة  الجناوني؛ 
عمرو  حفص  أبي  أجوبة  1134 / 1721 ـ 2)؛  ُنسخت  الجيطالي (108 صفحة، 

971 / 1563 ـ 4). (توفي  المصعبي  عيسى  رثاء  قصيدة  ـ  اخي  الشم
الخزانة  فــي  مخطوط  الغدامســية.  الرســالة  جواب   :162 رقم   26 نفســه، 
في  1211 / 1796 ـ 7.  النســخ:  تاريــخ  20×15ســم،  12 صفحة،  البارونية، 

أخرى. مخطوطات  ثالث  مع  مجموعة 
نفســه، 46 رقم 554: الرســالة الغدامســية. مخطوط في الخزانة البارونية، 
مجموعة،  في  1272 / 1855 ـ 6 .  النســخ:  تاريخ  21,5×16ســم،  28 صفحة، 

1270 / 1853 ـ 4)  ُنســخت  (صفحتان،  للحيالتي  الدين  نســبة  جانب:  إلى 
أحمد). سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  (انظر: 

الجعبيري 1987، 781 ـ 782: رســالة في الرّد على ُفقهاء غدامس. مخطوط 
في  نواقص  بها  سطرًا،   22 16×10,5ســم،  40 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في 

.1795 / 1210 في  ُكتب  العمل  اآلخر. 
المخطوط  من  جزء  غدامس.  بالد  ُفقهاء  لبعض  جوابات   :299  ،2001 النامي 
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أحمد  يوســف بن  حوزة  في  23 ـ 77.  الصفحات  مختلفــة،  محتويات  مع 
.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  كباو،  في  الباروني 

انظر: الباروني، علّي بن عيســى: رّد علّي بن عيســى الباروني على رسالة 
اإلباضية. في  الطاعن  الغدامسي 

والتالية. السابقة  المواد  انظر: 
اخي واْلُمحّشي وعيسى الباروني وقاضي  اس الشمنفسه: مجموعة أجوبة ألبي العب

جربة.
الخزانة  فــي  مخطوط   :99 رقــم   21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1273 / 1856 ـ 7.  النســخ:  تاريخ  23×17ســم،  200 صفحة،  البارونيــة، 

(56 صفحة). الصوم  كتاب  الجناوني:  جانب  إلى  مجموعة، 
أجوبة. مجموعة  سعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 

السابقتين. المادتين  انظر: 
تاريخية). يحيى : (رسالة  عبد اهللا بن  أحمد بن  الباروني، 

بمركز  والمخطوطات  الوثائق  ُشعبة  في  صورة  مخطوط.   :350  ،1993 جبران 
دراســات جهاد الليبيين للبحوث التاريخية. شقيق ســليمان الباروني. كان 

يحيى. اآلخر  شقيقه  والرحيبات.  نالوت  في  قاضيا 
باباعمــي والـ II ،A 2000، 47: األخ األصغــر لـ ســليمان الباروني. عمل 
الوقت  لبعض  كان  وجادو،  (نالــوت)  اللوت  الرحيبات،  زوارة،  في  قاضيًا 

.1954 / 1373 في  تقاعد  طرابلس.  في  االستئناف  محكمة  في  عضوًا 
يوسف: أيوب بن  الباروني، 

عشر / التاســع  الثالث  القرن  بداية  (توفي   :67  ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 
ُفقدت. كلها  والفقه،  العقائد  عن  ُكتبا  َكتَب  عشر) 

والغارب. الطالع  علم  في  الطالب  كفاية  صالح:  ثابت بن  الباروني، 
طرابلس.  األوقاف،  مكتبــة  في  مخطوط،   :107  ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 

المؤّلف. عن  معلومات  ال توجد 
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الجادوي: النفوسي  (الباروني)  يحيى  أحمد بن  سعيد بن  الباروني، 
43): (بداية   ،I  ،1956 إبراهيم  175 (أبو اليقظان   ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 
القرن الرابع عشر / العشــرين) ابن عّم لســليمان الباروني. كان قاضيًا في 

شعٍر. ديواَن  ترك  وجادو.  يفرن 
ســعيد الباروني عاش في وكالة الجاموس عندما كان ســليمان بن عبد اهللا 
 .(1971 يونيو  غيــزن،  يعقوب،  هناك (1892 ـ 1895) (ســالم بن  البارونــي 
عنه  9 ـ 11.  الصفحــات   ،3 ملحق  الباروني،  ســليمان  ديوان  في  شــعر  له 
 Despois دســبويس  438 ـ 439.   ،I خالدة،  الباروني: صفحات  زعيمة  انظر: 
1935، 246 ملحوظة 11 و296 ملحوظة 14، يشــكره على مساعدته. بينوتي 

(Beguinot) 1942، الصفحة. VIII، فعل نفس (الطبعة األولى لكتاب بينوتي 
.(1931 في  نشر  الذي   (Beguinot)

نفسه:
الصحيح. من  ل  األو الجزء  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

أيوب: سعيد بن  الباروني، 
درس  عشر)  عشر / التاســع  الثالث  (القرن   :175  ،II  ،A 2000 والـ باباعمي 
أنشأ  جربة.  في  الكبير  الجامع  في  الباروني  عيسى  سعيد بن  ومع  والده  مع 
مدرســة في كباو، والتي أغلقت بعد وفاته. كان محضيا باالحترام من قبل 
طرابلس  والية  في  المستشارين  مجلس  في  عضوًا  عينوه  الذين  العثمانيين، 
ولديه  اإلباضي،  الفقه  في  كتابا  كتَب  الغربــي.  الجبل  على  ونصبوه  الغرب 
ة، والتي  د بن يوســف اطفيش. ترك مكتبة مهم مراســالت علمية مع محم

الحريق. أتلفها 
عبد اهللا: سليمان بن  الباروني، 

 (1873 موجز:  تعريف  البارونــي،  (زعيمة   1870 في  ولد  الباروني  ســليمان 
عبد اهللا بن  اإلباضي  للفقيه  ابن  نفوسة،  جبل  في  فّساطو،  مقاطعة  جادو،  في 
يحيى بن أحمد الباروني. في ســن السابعة عشــر ذهب إلى تونس ليتعلم 
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األزهر،  جامع  في  القاهرة  في  تعلم  1892 ـ 1895  من  الزيتونة  مســجد  في 
د بن يوسف اطفيش  بعد ذلك تعلم أربع سنوات على يد قطب األئمة محم
اإلباضيين  مجموعة  مع  عاش  ســليمان  القاهرة،  في  كان  عندما  ميزاب.  في 
يحيى  ورمضان بن  العواّم  عمر  خصوصًا،  الجربييــن  قبل  من  إعانته  وتمت 
وتزوج  أعمى  كان  اطفيش،  يوسف  د بن  محم يد  على  تعلم  األخير  الليني. 
من امرأة من بني يســجن. في 1907 عاد إلى جربة، حيث توفي (مراســلة 

.(1972 مايو  في  إبراهيم  اليقظان  ألبي 
باباعمي والـ II ،A 2000، 16 ـ 17: إبراهيم بن سليمان بن عبد اهللا الباروني. 
ُعمان،  في  الســلطانية  المدرسة  في  مدرسًا  اشــتغل   .1911 / 1329 في  ولد 
الملكية  المحكمة  في  تعيينه   تَم ُعمان،  في  التعليم  وزارة  في  مستشارًا  كان 
لملك العراق فيصل في 1351/ 1932، عاد في 1367 / 1947 إلى ليبيا. انظر: 

البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء 
إبراهيم  إسحاق  (ألبي  المنهاج  في  مقاالته  في   :114  ،1961  (Shinar) شينار 
اطفيش)، الباروني يظهر نفســه كمســلم ووطني وعدو لإلمبريالية والقوى 
لإلمبرالية  المناهضة  مــع  اإلباضية  مزج  اطفيش،  ومع  معه،  االســتعمارية. 
والشعور اإلسالمي العام وبسبب االحتكاك المباشر بين اإلباضيين والقوى 
الطرابلسية،  الوالية  في  واإليطاليين  ميزاب،  في  الفرنســيين  االســتعمارية: 
الجزيرة  في  البريطانيــة  السياســة  عن  مقاالته  انظر:  ُعمان.  فــي  واإلنجليز 
األنجلو ـ سعودية  للمعاهدة  واالســتدراك  161 ـ 165)   ،I (المنهاج،  العربية 

2 ـ 22). IV، 1929 ـ 30،  (المنهاج، 
أبو اليقظان  البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر:  الباروني،  ســليمان  عن 

.1956 إبراهيم 
(قصيدة  الُخصيبي  صالح،  عيســى بن  د بن  محم الحارثي،  المشرق،  انظر: 
(الكندي)  ناصــر  ســعيد بن  ســليمان بن  أبو ســالم  الكندي،  للباروني). 
ســعود،  أبو الوليد  الُمضيربي،  للبارونــي).  (قصيــدة  الخصيبي  النــزوي، 
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ســالم  ســليمان بن  ســالم بن  الرواحي،  الباروني).  من  (قصائد  الخصيبي 
النبهاني، الخصيبي (قصيدة للباروني). الُســليمي، أبو ُعبيد حمد، الســيرة 

للباروني). (قصيدة  الخصيبي  الذاتية، 
279 ـ 384. األعيان،  نهضة  السالمي:  مشرق، 

السلطات  قبل  من  سليمان  اعُتقل   1899 في  طرابلس  والية  إلى  عودته  أثناء 
(انظر:  نفوســة  جبل  في  إباضية  إمامة  إنشــاء  على  التآمر  بتهمة  العثمانيــة 
ولكن  الشــهر،  ونصف  شــهرين  بعد  بكفالة  إطالقه   تَم  .(1974 الدجانــي 
ة أخرى وحكم عليه بالســجن لمدة  القبــض عليه مر فــي أبريل 1901 تَم
قبل  من  الشديدة  الرقابة  تحت  وأصبح  عليه  عفي   1902 في  سنوات.  خمس 

السلطات.
في 1906 نجح ســليمان في الحصول على تصريح بالمغادرة وســافر إلى 
لحقه  ا  ِمم بالرغــم  متحّمس،  إســالمّي  بأّنه  نفســه  عن  عرف  هنا  القاهرة. 
مع  أسس  الخالفة.  بشاعر  تلقيبه   تَم أّنه  يبدو  العثمانية.  الســلطات  قبل  من 
 ،(82  ،III  ،1968 (خفاجي  للقاهرة  معه  ســافرا  الذين  ويحيى،  أحمد  أخويه 
(انظر:  اإلباضية  األعمال  من  مجموعة  نشرت  التي  البارونية،  األزهار  مطبعة 
 12 في  ُنشر  ل  األو العدد  اإلسالمي.  األسد  تدعى  جريدة،  نشر  أيضًا  أسفل). 

.1908 أبريل  في   ،3 رقم  واألخير،   1907 أغسطس 
نفوسة  جبل  عن  ممثالً  انتخابه   تَم الباروني   1908 الصغار  األتراك  ثورة  بعد 
 ،1911 في  الطرابلسية  للوالية  اإليطالي  االحتالل  بعد  التركي.  البرلمان  في 
أصبح من الوجهاء الرئيسيين للمقاومة بعد انسحاب األتراك وتوقيعهم على 
معاهدة الســالم مع اإليطاليين في أكتوبر 1912. فــي بداية 1913 الباروني 
إسطنبول،  إلى  عاد  الباروني  التونســية.  الحدود  حتى  دحرهم   تَم وجيوشه 
اندالع  عند  الباشــا  لقب  وإعطاؤه  البرلمــان  في  عضــوًا  تعيينه   تَــم حيث 
محاولة  في  تدخل  واأللمان،  األتــراك  من  بطلب  األولى،  العالمية  الحرب 
إلقناع السنوســيين في برقة لمهاجمة اإلنجليز في مصر، لكن تَم ســجنه، 
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طرابلس  والية  على  واليــًا  تعيينه   تَم حيث   ،1916 في  إســطنبول  إلى  عاد 
ظهر  على  طرابلس  والية  إلى  عاد  األتراك،  العســكريين  الخبراء  بعض  مع 
غواصة ألمانية لتنظيم المقاومة ضّد الغزو اإليطالي. في عام 1917 المقاومة 

اإليطاليين. قبل  من  دحرها   تَم الطرابلسية 
كان هناك انشقاق كبير بين وجهاء والية طرابلس، بسبب العداء القديم بين 
ة أخرى.  العرب المالكية واإلباضية األمازيغ والتي ظهرت إلى الســطح مر
في نوفمبر 1918 أُسســت الجمهورية الطرابلســية تحت الحماية اإليطالية. 
الجمهورية ترأست من قبل مجلس رباعي، بما فيهم الباروني. روما أرادت 
أن تحتوي المقاومة الطرابلسية وأن تستلين زعماءها تحت إمرتها. الباروني 
على  الحصول  أمــل  في  اآلونة  تلك  فــي  اإليطاليين  مع  تعــاون  أّنه  يبدو 
بِخيبة  1921، [أصيب]  في  الجمهورية.  إطــار  داخل  البربري  الذاتي  الحكم 

طرابلس. والية  غادر  أمل، 
بعد محاوالت عديدة فاشــلة في دخول واليــة طرابلس عن طريق تونس، 
فيصل  تيمور بن  الُسلطان  من  بدعوة  مســقط  إلى  الحجاز  طريق  عن  ذهب 
اإلمام  مع  الُعمانيــة  الدواخــل  في  هناك  الوقــت  بعض  فقضــى   .(1924)
المقرر  الــوزراء  مجلس  رئيس  عينــه  الذي  الخليلــي،  عبد اهللا  د بــن  محم
تشــكيله. ثبت للباروني عدم قدرته على المشــاكل القبلية المستعصية في 
في  هناك.  المالكة  األســرة  على  ضيفًا  بصفتــه  العراق  إلى  وســافر  ُعمان، 
 1940 مايو   1 في  تيمور.  سعيد بن  للُسلطان  كمستشار  مسقط  إلى  عاد   1938

بترســون  عن  نقالً  هي  عمومها  في  أعلى  (المعلومات  بومبــاي.  في  توفي 
1987A (Peterson)، وأيضًا عن كوستر (Custers) 1972). وظلت بقية عائلته 
في مسقط إلى ما بعد الحرب، عندما جمع ابن أخ سليمان، عمر بن أحمد 
فيهم  بما  طرابلس.  إلى  وغادر   1947 مايو  في  أقاربه  من  تبقى  من  الباروني، 
أرملته أميرة بنت الحاج سعيد؛ وابنتيه، زعيمة وعزيزة؛ وابنتي أخيه، حليمة 
وعّز الدين بن  إبراهيم  طارق بن  وحفيدين،  أحمد؛  بنت  ومريم  أحمد  بنت 
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ما  وعلى  إبراهيم  سليمان  ابن  من  تزوجت  مريم  ســليمان  أخ  ابنة  إبراهيم. 
يبدو هي أم الحفيدين [اللذين] تَم ذكرهما أعاله. مصير إبراهيم حين إقامته 
إلى  فأرسل  البريطاني  السفير  حياة  بتهديد  إدانته   تَم واضح،  غير  العراق  في 
غادر  قد  كان  (خطأ)،  عيسى  وهو  لسليمان  آخر  ابن  أسفل).  (انظر:  المعتقل 
ُعمان وتَم تشغيله من قبل العثمانيين خالل الحرب العالمية الثانية بترسون 

.A  1987  (Peterson)
زوجتان  له  وكان  وأحمــد.  يحيى  شــقيقان،  لديه  كان  البارونــي  ســليمان 
الرغم  مع  (راجع  وعزيزة  زعيمة  هما  وابنتان  وإبراهيم،  ســعيد  هما  وابنان 
أحمد  أخوه  الباروني).  باشا  ســليمان  حياة  أبو القاسم:  الباروني،  ذلك  من 
ابن  الخ.  سليمان  صالح،  علي،  سعيد،  يوسف،  عبد اهللا،  أطفال:  عشرة  لديه 
إبراهيم،  ابنه  من  أحفاده،  عزيزة.  ابنته  من  متزوجا  كان  أحمد  عمر بن  عّمه 
هــم: طارق، ولد 1935 في كونيا: أبو يحيى إبراهيــم)، عّز الدين، ولد في 
الدين  نور  وسليمان  إبراهيم)،  د بن  محم (سمى:  1355 / 1936 ـ 7  في  بغداد 

227 ـ 242).  ،II  ،1956 إبراهيم  (أبواليقظان 
أبوه  كان  عندما  إسطنبول  في  الحربية  المدرسة  في  درس  سليمان  سعيد بن 
.(177 ،II ،A2000 باباعمي والـ) (1908 ـ 1911) عضوًا في البرلمان التركي

النّقاد. السيف  ديوان  قيس:  إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي،  (تحقيق)  نفسه: 
البارونية). األزهار  مطبعة  في  (ُطبع  نفسه: 

التالية: المواد  انظر: 
–  3  ،1908 أبريل  1907ـ  أغســطس  اإلسالمي.  األسد  سليمان:  الباروني، 

أعداد.
(311 صفحة). – (1325 / 1907 ـ 8)،  الرياضّية.  األزهار  نفسه: 
16 صفحة). –  ،32  ،128)  ،1908 / 1326 الباروني.  ديوان  نفسه: 
الحضرمي، أبو إسحاق إبراهيم: ديوان السيف النّقاد. (1324 / 1906 ـ 7)،  –

41 صفحة). حوالي   ،160)
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و3،  –  2 األجــزاء  الضمانــة.  وفــاء  يوســف:  د بــن  محم اطفيــش، 
408 صفحة).  ،400) 1325 ـ 6 / 1907 ـ 1908 / 9، 

–  1 األجزاء  الصحيح.  الجامع  على  حاشــية  ُحمّيد:  عبد اهللا بن  السالمي، 
400 صفحة). 10؛   ،453)  ،1908 / 1326  ،3 من  و2 

نفس  – أّنه  الصحيح. (ال بد  الجامع  شــرح  ُحمّيد:  عبد اهللا بن  الســالمي، 
السابقة). المادة 

التندميرتــي، عمرو: القالئد الُدّرّية. ُطبع في القاهرة: مطابع اإلســالم،  –
1324 / 1906. (دبــوز I ،1965، 401: (ديوان الشــيخ عمر التندميرتي)، 

البارونية). األزهار  مطبعة  في  طبع 
قاســم بن  بكير بن  انظر:  اإلباضيــة،  للكتــب  اآلخرين  المتبرعيــن  عــن 
انظر:  يوســف.  د بن  محم الباروني،  انظــر:  د  محم كاســي بن  بالحاج بن 

سعيد. برغش بن  البوسعيدي،  المشرق، 
.2006  ،2004  (Custers) كوستر  انظر: 

اإلسالمي. األسد  نفسه: 
 .(1907 أغســطس   12 / ?132 رجــب   3)  1 رقــم  األولى،  الســنة  دوريــة. 
(تقريبًا  علي)،  د  محم بشــارع  (الحّبانّية  البارونية)،  األزهار  (مطبعة  القاهرة: 

ضوئية). (صورة  4 صفحات  54×37سم)، 

القاهرة:   .(1908 أبريــل   14 / 1326 ل  األو ربيع   13)  2 رقم  األولى،  الســنة 
5 صفحات   ،(36 علّي  د  محم شــارع  (الحّبانّية،  البارونية)،  األزهار  (مطبعة 

.(A4 ضوئية  (صورة 
القاهرة:   .(1908 أبريــل   23 / 1326 ل  األو ربيع   22)  3 رقم  األولى،  الســنة 
4 صفحات   ،(36 علّي  د  محم شــارع  (الحّبانّية،  البارونية)،  األزهار  (مطبعة 

.(A4 ضوئية  (صورة 
.(9322 (زكّية   1908 .4 .14 مؤقتة؛  أسبوعية  يومية،   :18 1961 ـ 3،  عبد اهللا 

ورقة.  160  ،1969 عفيفي 
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.36  ،1948 سعيد  أبو القاسم  الباروني، 
ملحوظة.  ،13 ملحوظة؛   ،2 الثاني،  الجزء  90؛  ديوان،  سليمان:  الباروني، 

لرقم  افتتاحية  10 ـ 13:  الصفحــات  10 ـ 57.   ،7  ،1964 زعيمــة  الباروني، 
إســماعيل  لُمصطفى بن  مقالة  من  مســتخرجة  14 ـ 18  الصفحات  على   .1
19 ـ 34:  الصفحات  مقال.  أجّل  في  األمثال  ـ : شموس  ب معنونة  (المصري)، 
من  اســتخلصت  35 ـ 51:  الصفحات   .1 رقم  مقال  من  المحتويات  وباقــي 

.3 رقم  من  استخلصت  53 ـ 57:  الصفحات   .2 رقم 
.260 الثالث،  الجزء   ،(1968) خفاجي 

األزهار  مطبعة  (القاهرة):  اإلباضية.  وملوك  أئمة  في  الرياضّية  األزهار  كتاب  نفسه: 
الثاني،  الجزء  24×16ســم).  (311 صفحــة،  (1325 / 1907 ـ 8)،  البارونيــة، 

مطبوع. الوحيد 
األيام،  (هذه  يقول  الباروني  (وهران)،  لوهران  وصف  بعد   ،56 الصفحة  في 

الفرنسيين... قبضة  في  المدينة  i.e. 1325 / 1907 ـ 8): 

حديثة. نسخة  (خطأ)،  البارونية  المطبعة  الثاني،  الجزء   :515  ،1928 سركيس 
في  وّقع   ،(Lwów) لبوب  في   :56  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

(311 صفحة). الثاني،  الجزء  القاهرة، 
 ،1987 / 1407 والثقافة،  التراث  وزارة  مســقط:  الُصليبي:  علّي  د  لمحم طبعة 
(388 صفحة 24×17ســم). مع مقدمة وملحوظات. أيضًا طبعة 1988 لوزارة 
في  ُطبع  (375 صفحة)،   ،2005 الحكمــة،  دار  لندن:  طبعة  والثقافة.  التراث 

لبنان.
(311 صفحة).  ،1986 سالمة،  بو  دار  تونس:  في  طبعة 

العنوان. نفس  الباروني،  يحيى  عبد اهللا بن  انظر: 
انظر: بحاز 1985، 44 ـ 46، في هذا الكتاب. صفحة 44 ملحوظة 68: الجزء 
األول، يبدو أّنه أحرق في حريق مطبعة األزهار البارونية في 1904. سليمان 
األســد  جريدة  هي  مطبعته  في  مطبوعة  ل  وأو  1906 فــي  القاهرة  إلى  جاء 
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هذا  يختلط  وقد   .1907 أغسطس   12 في  عدد  ل  أو أصدر  حيث  اإلســالمي، 
أنها  ويفترض  الباروني،  يوســف  د بن  لـ محم البارونية  المطبعة  حريق  مع 
وقعت في 1306/ 1888 ـ 9، عندما كان الجزء السابع من كتاب شرح النيل 

الطباعة. طور  في  الطفيش 
الكتاب. هذا  لمناقشة  323 ـ 331،   ،1992 جبران  انظر: 

تاريخ اإلباضيين من انسحاب اإلباضي الرستمي عبد الرحٰمن من القيروان، 
تيهرت. في  الرستمية  األسرة  نهاية  حتى 

هناك. والمراجع   1985 بحاز  انظر:  الرستميين  عن 
القاهرة،  في  ُطبع  ملحوظة:   126  ،1953  ،(la Rosa Crupi) الروســا  كروبي 
يحيى  لعبد اهللا بن  العامــة،  ُســّلم  رســالة  ملحق  في  مع  1304 / 1886 ـ 7، 

(خطأ). الباروني 
كارل بروكلمان S I، 575: تعديل حديث لكتاب طبقات المشايخ للدرجيني.

(خطأ). جزءان.   :893  ،S II بروكلمان  كارل 
حديثة. نسخة  القاهرة،  حجرية،  طبعة   :343  ،1975 الجعبيري 

.(1972 (مايو   657 رقم  بّريان  مسجد 
1325 / 1907 ـ 8.  :454  ،A  1916  (Nallino) ناّلينو 

حديثة. نسخة  (خطأ)،  حجرية.  طبعة   :405  ،2002 ناصر 
ل  األو الجزء   :(David) داود  لألب  ملحوظة   :120  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

األتراك. قبل  من  حجزه   تَم
نفسه: ديوان الباروني. القاهرة: مطبعة األزهار البارونية (لصاحبها سليمان الباروني 
يونيو   / 1326 األولى  ُجمادى  علي)،  د  محم بشــارع  الحّبانّية  (في  وأخويه) 

16 صفحة).  ،32  ،128)  ،1908

قبل  من  قصائد  األولى  اإلضافة  في   .1908 / 1326 بعد  طبعت  االستدراكات 
المغربي،  الشريف  د  محم بي،  د  محم عاشــور،  الجادوي،  سليمان  عريبي، 
من  تأبينات  الثاني  االستدراك  في  اخي.  الشم سعيد  الشامي،  فوزي  محمود 
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الفّساطوي،  أحمد  العرب،  إبراهيم  العبد،  إمام  صبري،  إسماعيل  كريم  قبل 
الجوهري،  طنطاوي  الباروني،  سعيد  المهالوي،  الرفاعي  ُحسين  اهللا،  برنس 
عبد الحميد الضاّوي (الضاوي؟) األزهري، قاسم الباروني، محمود صبري، 

الطرابلسي. البشتي  الطيب  أحمد  الباروني،  يحيى 
نسخة.  12  :545 رقم  بّريان  مسجد 

.158  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
البارونية،  األزهار  مطبعة  في  1927 (خطأ)   /1346 ُطبع   :515  ،1928 سركيس 

للمديح. 16 صفحة  البداية  في  32 صفحة)،   ،180)
ديــوان البارونــي، للُمجاهد ســليمان بن عبد اهللا الباروني، نســخة حديثة 
(1972؟) (286 صفحة، 24×17ســم). هذا الطبعة، لزعيمة الباروني، يحتوي 
قصائد  كّل  مع  الثاني  والجزء   1908 / 1326 القاهرة  طبعة   .I.E األول،  الجزء 
كانت  الباروني.  زعيمة  جمعتها  األصل)،  طبق  ونســخ  صور  (أيضًا  سليمان 
 ،1969 العفيفي  انظــر:  والنشــر.  للطباعة  لبنان  دار  في  بيروت  في  مطبوعة 
222 ملحوظة 3، 224 ملحوظة 4، 246 ملحوظة 1. بعضها (غير منشــورة؟) 

.1972 يونيو  في  الباروني  زعيمة  قبل  من  إلي  أُعطيت  النصوص 
 513 ،XI ،(القاهرة: المطبعة الســلفّية) نفسه: حقيقة الحرب الطرابلســّية. الفتح

14 ـ 15.  ،(1936 / 1355 الثاني  ُجمادى   17)
صاحب  من  كتاب   :18  ،(1937 / 1355 القعــدة  ذو   1) 532  ،XI ،الفتــح في 

الباروني. باشا  سليمان  السعادة 
الباروني. جريدة  نفسه: 

 1919 نهاية  في  تركيا،  في  المنزل  في  ُطبعت  الجريدة،  بحجم  ملف  صغير، 
أو فــي بداية 1920، في حوالي شــهرين (مواصلة لـ زعيمــة الباروني في 

.(1972 يونيو 
.84  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 

.341  ،1968 زعيمة  الباروني، 
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والمجاهد  الكبير  البطل  حديث  على  تشتمل  رسالة  وهي  الباروني،  خواطر  نفسه: 
الشــهير بسليمان الباروني وُمزّينة برسمه الشــريف، وهي باللُغتين العربية 
21×14,5سم). (23 صفحة،   ،1913 / 1331 العدل،  مطبعة  إسطنبول:  والتركّية. 

صفا. د  لمحم سليمان  لقاء  460 ـ 482.   ،1964 زعيمة  الباروني،  في 
جريدة  به  أجابت  ا  ِمم صورة  لإلسالم.  السعودّية  اإلنكليزّية  الُمعاهدة  مضاّر  نفسه: 
ـ  يوليو   / 1347 (ُمحرم   1  ،IV المنهاج،   .1928 / 1346 رمضان   29 الُقرى،  أُم 

2 ـ 22.  ،(1928 أغسطس 
العيون. مرآة  نفسه: 

بارون. بني  عن  ملحوظة:   ،9  ،I ملحق  الباروني،  ديوان 
البارونية. العائلة  تاريخ  مختصر  أسفل،  انظر: 

خاصة. ُمذّكرات  نفسه: 
الصحافة. في   :1 ملحوظة   48  ،1969 عفيفي 

461 ـ 482.  ،1964 زعيمة  الباروني،  انظر: 
العيون. مرآة  أعلى،  انظر: 

األولى  ُجمادى   20 مكتمــل  مخطوط،  البارونيــة.  العائلة  تاريــخ  مختصر  نفسه: 
ة  عد في  كتابات  مع  (14 صفحة،  نفوسة،  جبل  في  إجناون  في   1921 / 1339

حواشي).
اخي:  الشم في  يالحظ  حيث  8 ـ 33،   ،I  ،1956 إبراهيم  اليقظان  أبي  في  ُطبع 
كتاب السير ذكر وفي تاريخ نفوسة (مجهول: سير المشايخ؟؛ مجهول: تسمية 
المسلمين؟).  دين  نسبة  زكرياء:  د بن  محم الباروني،  نفوســة؟؛  جبل  شيوخ 

حوزتي. في  (14 صفحة)  الباروني  يد  بخط  مخطوط  من  نسخة 
في الخزانة البارونية (يوليو 1971). اكتمل 4 رمضان 1358 / 18 أكتوبر 1939. 

ُعمان). في   1939 في  كان،  ما  بشكل  (الذي  سليمان  يد  بخط  إنها  لي  قيل 
الخزانة  فــي  مخطوط   :170 رقم   27  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

1358 / 1939 ـ 40. نسخت  22×16,5سم،  25 صفحة،  البارونية، 
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للمناقشة. 331 ـ 333   ،1992 جبران  انظر: 
اهللا. نصره  حمد،  عبد اهللا بن  المؤمنين  أمير  موالنا  إلى  حال  وبيان  شكوى  نفسه: 

الثاني  ُجمــادى   25 اكتمل  58 ـ 83.   ،1964 زعيمــة  البارونــي،  انظــر: 
الخليفة  ـ  الُســلطان  إلى  أرسلت   1908 وفي   1907 أغســطس   5 / 1325

فيها  ويعلن  عاناه،  ما  كّل  فيها  الباروني  يشــرح  رســالة  آخرين.  وأناس 
للخليفة. التام  والءه 

 29)  7 رقم   34 الجزء  (القاهرة)،  المنار  دي).  المحم الوحي  لكتاب  (تقريض  نفسه: 
.556  ،(1935 يناير.   5 / 1353 رمضان 

رســالة من بغداد، 24 صفر 1353، شــاكرا رشــيد رضا على كتابه الوحي 
الباروني. إلى  به  بعث  الذي  دي،  المحم

الغرب). طرابلس  في  الحرب  (تاريخ  نفسه: 
مكتمل. غير  المشروع  هذا  مناقشة  333 ـ 337   ،1992 جبران  انظر: 

الستالي). توبة  (تشطير  نفسه: 
والثقافة،  التــراث  وزارة  فــي  مخطــوط   :36  ،II المخطوطــات،  فهــرس 
الشكيلي،  ســعيد  د بن  محم الناسخ:  ســطرًا.   21 21×17ســم،  7 صفحات، 
1365 / 1945 ـ 6. المالك لهذه المقدمة سليمان بن خلفان بن راشد اللمكي. 

الستالي. الخروصي)  سعيد  أحمد بن  بكر  (ألبي  لقصيدة  تخميس 
الخروصي. سعيد  أحمد بن  أبو بكر  الستالي،  المشرق،  انظر: 

عيسى: أحمد بن  يحيى بن  عبد اهللا بن  الباروني، 
 :(1956 إبراهيم  اليقظــان  أبي  (من  131 ـ 135  الثاني،  الجــزء   II  ،1964 معمر 
توفي  حيث  جربة  في  اســتقّر  الذي  عيســى،  ســعيد بن  عثمان  أبي  مع  درس 
في 1282 / 1865 ـ 6. ومن هناك ســافر إلى القاهــرة ليدرس في األزهر. ومن 
اخي، وكيل تونس في مصر، وأبو  أصدقائه في مصر ســعيد بن قاســم الشــم
زكرياء يحيى بن أيوب الباروني من كاباو في جبل نفوســة. بعد دراســته في 
مصر، عاد إلى جبل نفوســة وأقام في فّســاطو. من بين طلبته ابنه ســليمان، 
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عمرو بن  األمة،  مرشد  التونســية  للجريدة  مدير  بعد  فيما  الجادوي،  ســليمان 
عيسى التندميرتي، مؤّلف ديوان القالئد الُدّرّية، فيه أذرف الدموع على اإلسالم 
ُمفتي  بعد  فيما  أصبح  الذي  عيسى،  أخيه  ابن  يحيى،  أبو زكرياء  والمســلمين، 
دّرس  ويحيى.  أحمد  وابنيه  1324 / 1906 ـ 7،  في  توفي  الذي  (نالوت)  اللوت 

البخابخة. مدرسة  إحياء  أعاد  حيث  يفرن  وفي  جادو،  في  كباو،  في  كذلك 
كوســتر (Custers) 1972، 6 ـ 7: عبد اهللا بن يحيى بــن أحمد الباروني كان 
عالما إباضيا ذا هيبة في جبل نفوسة. عاش في البداية في كباو وانتقل فيما 
طريق  أوفي  الحّج  إلى  طريقه  في  ربما  فّساطو.  مقاطعة  في  جادو،  إلى  بعد 
1865 ـ 6.  قبل  المفترض  من  هذا  القاهرة.  في  الوقت  بعض  أمضى  عودته، 
حيث درس مع أبي عثمان سعيد بن عيسى الباروني، الذي توفي في جربة 
ســليمان  يحيى،  أبناء،  وثالثة  عيســى،  أخًا،  لديه  بأن  نعلم  1865 ـ 6.  في 
المسؤولين  إن  بحيث  واضحا  كان  نفوســة  جبل  في  المؤثر  منصبه  وأحمد. 
نفوســة.  جبل  ابة  عز زعيم  كان   1885 في  منزله.  في  عليه  ترددوا  العثمانيين 
بالرغم من أّنه عاش في جادو، دّرس في زاوية البخابخة بالقرب من يفرن، 
تقيا  رجال  كان  البارونية.  المدرســة  أصبحت   ،1904 مايو  في  الحقا،  والتي 
أبريل   16 في  توفي  حيــث  األضواء  عن  بعيدًا  حياته  عاش  بالثنــاء،  جديرا 

سنة. تسعين  من  أكثر  عاش   ،1913

جبــران 1993، 349 ـ 350: ابنــه يحيى توفي في 1346 / 1927. شــارك مع 
مقام)  (قائم  كيمكــم  منصب  وتولى  اإليطالييــن  ضّد  الجهاد  في  ســليمان 
قاضيا  أصبح  أحمد  الطرابلسّية.  الجمهورّية  شورى  لمجلس  الرئيس  ومعاون 

به. يقوم  الذي  التاريخي  العمل  أسفل  انظر:  والرحيبات.  لنالوت 
كتب  141 ـ 142،  عيســى،  إبراهيم بن  اليقظان  ألبي  اليقظان  أبي  ديوان  في 

.1913 / 1331 الثاني  ُجمادى   14 في  مرثية، 
.280  ،II  ،A 2000 والـ باباعمي  انظر: 

.1993 جبران  انظر: 
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والفقه). العقيدة  (في  نفسه: 
 17 مخطوط،  المكتبة):  فــي   118 (رقم   284 رقم   ،15 إروان، صفحة  مكتبة 
ورقة  لـ 89  المجموعة  في  الخامس  مكتمل.  سطرًا،   21 22,5×16سم،  ورقة، 

ة. مهم تاريخية  معلومات  على  أيضًا  تحتوي  والتي   (75 إلى   59 (من 
الرياضّية. األزهار  نفسه: 

القاهرة  إلخ.  ومعجزاته  الرســول  ســيرة  892 ـ 893:   ،S II بروكلمان  كارل 
(خطأ). (1325 / 1907 ـ 8)  جديدة،  طبعة  1310 / 1892 ـ 3، 

جديدة. طبعة  تونس،  النفوسي.  الباروني  عبد اهللا   :393  ،1985 أيوب 
هاشم 2001، 315: األزهار الرياضّية في أئمة وملوك اإلباضية. تونس، طبعة 

جديدة.
جديدة. طبعة  تونس،  النفوسي.  الباروني  عبد اهللا   :128  ،1982 خليفات 

جديدة. طبعة  القاهرة،  النفوسي.  الباروني  عبد اهللا   :451  ،2000 قاسم 
انظر: الباروني، سليمان بن عبد اهللا: نفس العنوان. نسب هذا العنوان لعبد اهللا 

الرئيسية. للصفحة  سريعة  قراءة  على  بناء  ربما  الباروني 
اإلباضي...  المذهب  في  الطاعــن  اهللا ـ  ـ قّبحه  الغرياني  ســؤال  جواب  هذا  نفسه: 
الجزائر،  حجرية،  طبعة  النفوســي.  الباروني  يحيى  عبد اهللا بن  الحاج  أجابه 

27,5×18سم). (11 صفحة،   ،1912 / 1330 األولى  ُجمادى 
كشف  الســالمي:  ُحمّيد  بعبد اهللا بن  متبوعة   .106  ،X غرداية:  البيض،  اآلباء 
قبل  من  كتبت  1338 / 1919 ـ 20،  أيضًا)،  (انظر  الطريقة  جهل  لمن  الحقيقة 

.(1972 (مايو  (17 صفحة)  الفرقاني،  علّي  سيف بن 
عمرو  تلميذه...  وديوان  الباروني  عبد اهللا  ديوان...  على  ُمشــتمل  كتاب  هذا  نفسه: 
جديدة،  طبعــة  حجرية.  طبعة  أيضــًا....  ولغيرهم  اإلســالم  شــيخ  وديوان 

24×16سم). (212 صفحة، 
مايو  القرارة،  بالحــاج،  مكتبة  في  (شــوهدت   212 األخيرة،  الصفحة  على 
آخر  وشريكهما.  الناظم،  ابن  وسليمان،  الباروني  يوسف  د بن  محم  :(1972
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بالحاج  قاســم بن   .1893 / 1310 شــوال   19 في  العمل  هذا  فيه  ذكر  تاريخ 
القراري، مرثية ألحد منهم على 70 ـ 72، عاش 1219 ـ 1312 / 1804 ـ 1894 
فترة  بعد  طبع  الديــوان  هذا  لعل  343 ـ 344)،   ،II  ،A2000 والـ (باباعمــي 
وجيــزة من ذلك التاريخ. ابن الناظم يشــير بما ال يدع مجاال للشــك أن 

الديوان. هذا  طباعة  في  شارك  الباروني  سليمان 
على  مبنية  واحدة  ضمنها  من  البارونــي،  لعبد اهللا  قصائد  2 ـ 99:  الصفحات 
ة من  قصيدة للســتالي، حسب سليمان بن موســى بن عامر أحضره من مك
إلى  قصيدة  (5 ـ 15)؛   1875 / 1291 ــة  الحج ذي  فــي  وأرخت  والــده،  قبل 
في  األعظم  الجامع  في  للدراسة  تونس  إلى  ذهب  عندما  الباروني  ســليمان 
القاهرة  في  اخي  الشــم ســعيد  لـ وعن  قصائد  مجموعــة  1305 / 1887 ـ 8؛ 

مناســبة  في  القاهرة  في  الجاموس  وكالة  في  الطالب  عن  أحدها  (33 ـ 38)؛ 
مصر  من  إحداها  النيل (38 ـ 40)؛  كتاب  لـ؟)  نســخه  في  إنهائه (للدراسة؟، 
لـ يحيى بن  مصــر  من  القصيدة  (42)؛  البارونــي  يحيى  عيســى بن  ألخيه 
سعيد  شيخه  عن  واحدة  (42 ـ 46)؛  عيسى  ألخيه  تعزية  مع  الباروني،  أيوب 
د بن يوسف اطفيش (48 ـ 54)؛  الباروني (46 ـ 48)؛ عن صديقه العزيز محم
رمضان   12 في  خت  أُر الفقه،  أُصول  في  العدل  شــرح  الطفيش  مدح  قصيدة 
أينما  الصــواب،  الطريق  أهل  مصعــب  بني  إلــى  (54 ـ 58)؛   1882 / 1299

في  توفي  الذي  الباروني،  عيسى  سعيد بن  لشيخه  مرثية  (59 ـ 62)؛  استقروا 
سعيد بن  العزيز  لصديقه  مرثية  (62 ـ 67)؛  1282 / 1865 ـ 6  في  جربة  جزيرة 
مرثية  (67 ـ 70)؛   (1883 (نوفمبر  القاهرة  في  توفي  الذي  اخي،  الشــم قاسم 
لقاسم بن بالحاج القراري (70 ـ 72)؛ قصائد لعمال الحكومة التركية في جبل 
نفوســة وفي طرابلس (72 ـ 99). من صفحة 99 إلى 176، قصائد لعمرو بن 
من  السالمي،  شيخان  د بن  لمحم قصائد   ،176 من صفحة  التندميرتي.  عيسى 
خت  أُر اليسجني،  المصعبي  (اطفيش)  يوســف  د بن  لمحم مجموعة  ضمنها 
 1893 / 1310 شوال   19  ،1892 / 1309 شــوال   10  ،1890 / 1307 شوال   20 في 
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دار  إلى  الزاد  هميان  كتاب  طباعة  بمناسبة  قصيدة  187 ـ 189:  (176 ـ 186)؛ 
د بن يوسف اطفيش) في 1307 / 1889 ـ 90؛ تأبين أحد تالميذ  المعاد (لمحم
د بن يوسف اطفيش الميزابي (189 ـ 192)؛  د بن شيخان الُعماني لمحم محم
عاكســه  عندما  الباروني،  بعبد اهللا  تتعلق  للتندميرتي  قصيدة   192 في صفحة 
إلى  اإلبراوي  اإلباضي  لإلسماعيلي  القصيدة  الحسد؛  باب  من  تالميذه  أحد 
القصيدة  (195 ـ 199)؛  (ميزاب)  ومصعب  جربة  نفوسة،  في  واألئمة  الشيوخ 
لمحمود فوزي الشامي، قاضي في فّساطو، لعبد اهللا الباروني (199)؛ منظومة 
208 واحدة  د بن يوســف اطفيش (200 ـ 207)، فــي الصفحة  من قبل محم

(الزنجباري). برغش  السلطان  إلى 
الباروني. يحيى  عبد اهللا بن  ديوان  يعقوب:  سالم بن  دليل 

بعث  التندميراتي،  عيســى  عمرو بن  ديــوان   :893  ،S II بروكلمــان  كارل 
د بن  الديوان ألستاذه (عبد اهللا بن يحيى الباروني)، إلى جانب دواوين لمحم

المصعبي. يوسف  د بن  ومحم (خطأ)  الساطي  الُعماني  سليمان 
(212 صفحة). حجرية،  طبعة   :515  ،1928 سركيس 

(ص 54 ـ 58)،  الطفيش  الفقه  أُصول  في  العدل  شــرح  بـ شرح  يتعلق  فيما 
(واإلنصاف). العدل  مختصر  شرح  شرح  اطفيش:  انظر: 

قاســم بن  انظر:  (ص 70 ـ 72)،  القراري  بالحــاج  بـ قاســم بن  يتعلق  فيما 
(ت: 1312 / 1894). كاسي  بالحاج بن 

اخي  الشم قاسم  ســعيد بن  قاسم بن  والد  كان  اخي  الشــم قاسم  سعيد بن 
أيضًا). (انظر 

التندميرتي. انظر:  التندميرتي،  عيسى  بـ عمرو بن  يتعلق  فيما 
سعيد  أحمد بن  أبو بكر  الســتالي،  المشرق،  انظر:  بـ الستالي،  يتعلق  فيما 

الخروصي.
د بن شيخان بن خلفان بن مانع بن خلفان بن  انظر: المشرق، السالمي، محم

خميس.
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اطفيش). د  محم الُقطب  مدح  في  (قصيدة  نفسه: 
سطرًا،   19 17×10ســم،  ورقتان،  مخطوط،   :345 رقم   ،97 افضل،  آل  مكتبة 

المكتبة. في   145 رقم  مكتمل. 
النصائح). في  (قصيدة  نفسه: 

ورقات،   9 مخطوط،  المكتبة):  في   222 (رقم   433 رقم   142 يدر،  آل  مكتبة 
د بن  محم ســليمان بن  لعله  الناسخ:  مكتمل.  ســطرًا،   18 22,5×16,5سم، 

.1890 / 1307 شعبان  ادريسو،  ابن  سليمان 
الهمام  العّالمة  تأليف  الدين،  أئّمة  معرفة  إلى  واْلُمبتدئين  العامة  ُسّلم  رسالة  نفسه: 
النحريــر اإلمام زهرة زمانه الشــيخ عبد اهللا بن يحيى الباروني النفوســي، 
رضي اهللا تعالى عنه وأرضاه، أّلفه بطلب من الفاضل الحاج سليمان بن زيد 
 1290 سنة  في  وذلك  نفوسة  جبل  من  تقربوســت  بلد  وجهاء  أحد  اليفرني، 
فائدة،  من  ال تخلو  كحاشــية  الكلمات  ببعض  ُمحــّالة  تقريبًا،  (1873 ـ 4) 
النجاح  مطابع  القاهرة:  اهللا.  حفظه  الباروني)،  (سليمان  المؤّلف  ابن  حّررها 
المحافظة)،  بجــوار  ســعادة  درب  ل  بأو) الترزي  ُحســين  د  محم لصاحبها 

23×16سم). (56 صفحة،  1324 / 1906 ـ 7، 

على الصفحة 56 تاريخ الطبع. على الغالف الخلفي للنســخة رأيت: للبيع 
ميزاب:  في  القطب  مــع  درس  الذي  الباروني،  عبــد اهللا  يحيى بن  قبل  من 
(ألبي  النّقاد  الســيف  (ديوان)  التندميرتي؛  لعمــرو  الُدّرية  القالئد  (ديوان) 
األزهار  (كتاب)  العامة...؛  ُســّلم  (رســالة)  الحضرمي)؛  إبراهيم  إســحاق 

المطبعة. في  الباروني)  (لسليمان  الرياضّية... 
19,5×13,5سم). (80 صفحة،   ،1992 / 1412 الضامري،  مكتبة  السيب: 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 27 رقم 169: مخطوط في الخزانة البارونية، 
في  1290 / 1873 ـ 4.  (تجميــع؟)  النســخ:  تاريخ  25×16ســم،  84 صفحــة، 

د) بن  اس أحمد (بن أبي عبد اهللا محممجموعة، إلى جانب النفوسي، أبو العب
1227 / 1812 ـ 3). نسخت  (98 صفحة)،  األرضين  أُصول  كتاب  بكر: 
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القاهــرة  (خطــأ)،   1875 / 1290 فــي  أُلفــت   :893  ،S II بروكلمــان  كارل 
1324 / 1906 ـ 7.

.701 رقم  بّريان  مسجد 
فــي  مكتملــة  مخطــوط،   :145 رقــم   398  ،1956  (Schacht) شــاخت 

.260 الغّناء،  المكتبة  في  1290 / 1873 ـ 4، 

ُنسخت   ،(Lwów) لبوب في   :56  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي
(56 صفحة). األول،  الجزء  1324 / 1906 ـ 7،  في  القاهرة  في 

قبل  من  بطلــب  1290 / 1873 ـ 4  حوالــي  كتبــت   :515  ،1928 ســركيس 
نفوسة،  جبل  في  تقربوســت  ـ  يفرن  أعيان  أحد  اليفرني،  زيد  ســليمان بن 

(56 صفحة).
كروبي الروسا (Crupi la Rosa) 1953، 124: ُطبع في القاهرة، 1304 / 1886 ـ 7، 

الرياضّية. األزهار  الباروني  لـ سليمان  (56 صفحة)  الملحق  في 
.1953  (Crupi la Rosa) الروسا  كروبي  انظر: 

321 ـ 323.  ،1992 جبران  انظر: 
الغدامسي  رســالة  على  الباروني  عيســى  علّي بن  عيســى: رّد  علّي بن  الباروني، 

اإلباضية. في  الطاعن 
الخزانة  فــي  مخطوط   :134 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

1233 / 1817 ـ 8. النسخ:  تاريخ  21,5×16سم،  62 صفحة،  البارونية، 
الغدامسية. الرسالة  القاسم:  أبي  عيسى بن  أبو موسى  الباروني،  انظر: 

اإلباضية. العقيدة  على  التهّجم  في  رسالة  الغدامسي،  صولة  انظر: 
جربة. ُعلماء  بعض  مشاهد  علي : ذكر  عمر بن  الباروني، 

المالحق. جربة،  ُعلماء  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  انظر: 
قصيدة  أيوب:  ســعيد بن  أبو عثمان  البارونــي،  انظر:  جربة،  مشــاهد  عن 
رسالة  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  جربة؛  مســاجد  في  سة  ُمخم

جربة. ُعلماء  (قبور)  مساجد  في 
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.2002 مرابط  المساجد؛  جزيرة  جربة  البيبليوغرافيا:  من  الثالث  الجزء  انظر: 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  في 

تونس. ُسلطان  إلى  الوهبية  حول  ُشبهات  على  رّد  ـ : رسالة  ال عمرو.  الباروني، 
الخزانة  فــي  مخطوط   :105 رقــم   21  ،2000 يوســف  ســعيد  الباروني، 
في  1213 / 1798 ـ 9.  النســخ:  تاريخ  21×15ســم،  19 صفحة،  البارونية، 

المجموعة.
باشا بن  علّي  إلى  (رسالة  د:  محم يوســف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر: 

تونس). باي  د،  محم
أحمد. الشيخ  زكرياء: فتوى  عيسى بن  الباروني، 

رسالة).  22 بها  (مجموعة  مجهول:  انظر: 
القاسم: أبو  يحيى  عيسى  الباروني، 

درس  1946 ـ 1951  من   (1928 / 1347 (ولد   :334  ،II  ،A 2000 والـ باباعمي 
كان  طرابلس.  في  الحق  وقت  وفــي  ميزاب،  القرارة،  في  الحياة  معهد  في 
في  كالهما  االبتدائيــة،  القدس  ومدرســة  القرآنية  البنات  لمدرســة  مديرًا 

أسفل). (انظر:  اإلباضية  األعمال  من  عددًا  حّرر  طرابلس. 
بين  ومن  السبعينيات؛  في  كثيرًا  البحث  هذا  كاتب  ســاعد  الباروني  عيسى 
ســليمان بن  ابنة  الباروني،  زعيمة  إلى  قدمني  الــذي  هو  األخرى،  األمور 

الباروني. عبد اهللا 
(تحقيق) نفسه: 

الجامع. كتاب  بركة:  ابن 
المدّونة. غانم:  ابن 

الوّلولي. سليمان:  عبد الرحٰمن بن  الزواري، 
الديوان. أحكام  نفسه: 

الشرعي. القضاء  شؤون  في   :334  ،II  ،A 2000 والـ باباعمي 
ابة؟ العز ديوان  أو  األشياخ  ديوان  لـ مجهول:  جزء 
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سعيد : قاسم بن  الباروني، 
ورثها  الذي  الباروني  يحيى  عيسى  من  (مراســلة   1933 في  توفي  كباو.  من 

.(1972 سبتمبر  طرابلس  أبيه،  عن 
يوسف. د بن  محم الباروني،  انظر: 

الباروني. ديوان  عبد اهللا:  سليمان بن  الباروني،  انظر: 
اإلسالم. قواعد  الجيطالي:  انظر: 

الدين: كريم  الباروني، 
الشــخص  مزعج.  خطأ   .116  ،1982 الكعبــازي  في  ُذكر  النحــو  هذا  على 
أحمد  الطاهر  انظــر:  عنه  المصراتي،  البرمونــي  الدين  كريم  هــو  المذكور 
الزاوي: أعالم ليبيا. القاهرة: عيسى البابي الحلبي، 1381 / 1961، 255 ـ 256.
طبعة  مزونة.  مــن  صحائف  على  الرّد  القاسم: رســالة  أبي  ــد بن  محم الباروني، 

70 ـ 86. الصفحات  مجموعة،  في  حديثة  نسخة  الجزائر  حجرية، 
(العمل  انظر:  عشر).  عشر / التاســع  الثالث  (القرن   :790  ،1987 الجعبيري 

.173 أعاله)،  المذكور 
المصعبي.  should be الباروني   I think that

أبي  يحيى بن  القاسم بن  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي،  انظر: 
مزونة. أهل  على  جواب  المصعبي:  القاسم 

للمزوني. الغرداوي  حّمو والحاج  رسالة  الحاج:  حّمو بن  الغرداوي،  انظر: 
 Official standard names gazetteer: .مزونــة (مازونة، مزونة) فــي الجزائــر

الجزائر.
(الباروني)  عمــر  القاســم بن  أبي  عيســى بن  يوســف بن  د بن  محم الباروني، 

.(1927 في  توفي   ،1914 في  (حي  الجريجني: 
البارونية  المطبعة  القاهرة،  في  ة  مهم مطبعة  الباروني  يوسف  د بن  محم أنشأ 
في شارع الجذرية بطولون (طولون) (ُمبارك 1969 ـ III ،70، 178: في بداية 
المنجلة؛  شــارع  في  وينتهي  المؤّيد  شــارع  بداية  من  ابتدأ  الجذرية،  حارة 
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حيث  طولون)،  بشارع  1 ـ 2:  جزء  النيل،  كتاب  (المصعبي:  متر)   100 طوله 
طبعة  كانت  مغاربة،  لمؤّلفين  أساســًا  اإلباضية،  األعمال  من  العديد  يوجد 
حجرية. أخذت هذا المــكان في ُجمادى الثاني 1297 / مايو ـ  يونيو 1880 
كانوا  شــركاؤه   .(1971 يوليو  جربة،  غيزن،  يعقوب،  ســالم بن  من  (اتصال 
في  محالً  يملك  الذي  النفوسي)،  (الويفاتي  المجدلي  مســعود  سليمان بن 
د ابن عّم قاسم بن سعيد الباروني. موتيلنسكي  قســنطينة (الجزائر)، ومحم
سليمان بن  نفوســة،  جبل  من  طالب  عن  يتكلم   ،47  ،1885A  (Motylinski)
اخي في القاهرة ُنسخت  مســعود، الذي يملك نسخة من كتاب السير للشم
سليمان بن  أّنه  ال شــّك  الطالب  هذا   .1884 في  ميزاب  في  للبيع  وعرضت 
البارونية  المطبعة  في  الباروني  يوسف  د بن  محم شريك  المجدلي،  مسعود 
رمضان بن  النفوســي).  حيثما:   ،600 ســير،  اخي:  الشــم القاهرة (انظر:  في 
أيضًا  هو  قرون،  منذ  القاهرة  في  اســتقرت  الجربية  عائلة  من  الليني،  يحيى 
 .(1972 مايو  فــي  إبراهيم  اليقظان  أبــي  من  (اتصال  المطبعة  في  شــريك 
اإلســالم  قواعد  كتاب  المطبعة  مع  تزامن  إنه  نقول  أن  نســتطيع  عمل  ل  أو
في  بالفعل  تعمــل  كانت  المطبعة  ربمــا  لكن   ،(1880 / 1297) للجيطالــي 
د بن يوسف: (تحقيق): (مجموعة قصائد  1293 / 1876 (انظر: الباروني، محم

مبكر  وقت  في  ُطبعت  أخرى  أعمال  (Motylinski))؛  موتيلنســكي  وعظية، 
وكتاب  (1301 / 1773 ـ 4)  الســير  كتاب  اخي:  الشــم مثل  المطبعة  هذه  في 
ادي (1302 / 1884 ـ 5) (في كليهما المطبعة البارونية  الجواهر اْلُمنتقاة للبــر
في  ضين).  المفو يكونــان  والمجدلي  الباروني  لكن  صراحة،  مذكــورة  غير 
النيل  كتاب  لـ شــرح   7 (الجزء  المطبعة  في  حريق  حدث  1316 / 1898 ـ 9 

سموغورزســكي  1972؛  مايو  إبراهيم،  اليقظان  أبي  تبليغ  المطبعة؛  في  كان 
األخيرة  الثالثة  األجزاء  أتلف  حريق،  وقــوع   :255  ،1928  (Smogorzewski)
 14  ،1927B  (Strothmann) ســتروثمـان  لـ اطفيش؛  النيل  كتاب  شــرح  من 
بفعل  رقم 6: شرح النيل، األجزاء 3 ـ 7، اإلطارات الخارجية تضررت قليالً 
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نشأ  هذا  بعد  مسعود؛  سليمان بن  توفي  1317 / 1899 ـ 1900  وفي  الحريق)، 
 .(1972 يونيو  يعقوب،  سالم بن  من  (معلومات  وقاسم  د  محم بين  الخالف 
في 1321 / 1903 الُجّنة في وصف الجّنة لـ اطفيش ال تزال تُطبع في المطبعة 
البارونيــة كذلك الهداية األولــى لـ ُمصطفى بن إســماعيل المصري. هذا 
حجرية،  طبعة  ليس  الجذرية،  في  المطبعة  في  ُيطبع  ال يزال  األخير،  العمل 
دًا  محم أن  يبدو  الحريق.  بعد  المطبعة  جّدد  الباروني  يوسف  د بن  محم لعل 
أوقف نشاطات الطباعة في أو بعد فترة وجيزة من 1903: األجزاء 2 و3 من 
األزهار  مطبعة  في  1325 / 1907 ـ 8  في  طباعته   تَم لـ اطفيش  الضمانة  وفاء 
في  القاهرة  إلى  أتى  الذي  الباروني،  عبد اهللا  ســليمان بن  أنشأها  البارونية، 
د بن يوسف.  1906. ال أدري إذا كانت مطبعة سليمان استمرار لمطبعة محم

وكانــت، على أي حال، في موقع مختلف (في بداية شــارع الحّبانّية، في 
د علّي 36). على األرجح ســليمان الباروني، أثناء فترة إقامته  شــارع محم
األقل  على  د،  لـ محم شــريك  أّنه  كما  (1892 ـ 1895)،  القاهرة  في  األولى 
الباروني،  (انظر:  الباروني  يحيى  عبد اهللا بن  والده  ديوان  طباعة  مشروع  في 
لـ أبي  وفقًا   .(212 ديوان، صفحة  على  ُمشتمل  كتاب  هذا  يحيى:  عبد اهللا بن 
الباروني  يوسف  د بن  محم مطبعة  أنشــأ  قبل   ،(1972 إبراهيم (مايو  اليقظان 
اإلســالم  قواعد  بها  ُطبع  التي  القاهرة،  في  موجودة  أخــرى  إباضية  مطبعة 

اإلسالم). قواعد  الجيطالي:  (انظر:  لـ الجيطالي 
 25 حوالي   ،1875 حوالــي  القاهرة  إلى  ذهب  الباروني  يوســف  د بن  محم
عامــًا، بعد أن توغل األتراك في بلدته لتحصيل الضرائب. درس في جامع 
الباروني،  سليمان  أحمد  بـ عمر  (اتصال  مطبعته  أنشــأ  دراسته  بعد  األزهر، 
كان  واحدة.  وبنت  وقاســم،  يوســف  ولدان،  لديه   .(1972 يونيو  طرابلس، 
مدرسًا  كان  قاسم  العراق،  في  الباروني  سليمان  مع  الحق  وقت  في  يوسف 
في القاهــرة وَكَتَب األدب؛ توفي قبل فترة وجيزة من 1972 (معلومات من 
لمجلس  رئيسًا  كان  الذي  يوسف،  د بن  محم حفيد  يوسف،  عبد المجيد بن 
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(معلومات   (1972 ســبتمبر  في  القاهرة  في  المصرية  الزراعّيــة  الهيئة  إدارة 
في  اإليطاليين  ضــّد  الباروني  ســليمان  مع  قاتل  يوســف  إن  تقول  أخرى 
مذكورة  الباروني  د)  محم (بن  يوســف  سيرة  هناك).  وتوفي  طرابلس  والية 
 ،377  ،373  ،246 الصفحــات   ،II الباروني،  لـ زعيمة  خالــدة  في صفحات 
395 (ذلك عندما نعتته زعيمة بالنفاق ومســبب المشاكل التى لم يكتشفها 

.440  ،431  ،403  ،401 ليبيا)،  عن  رحيله  بعد  إال  سليمان 
المطبعة  مؤســس  الباروني،  يوســف  د بــن  محم 77 ـ 78:   ،1970 النامــي 
الحجرية البارونية في القاهرة، َنســَخ كتاب األلــواح. تأليف... أبو العباس 
أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  (انظر:  الفرسطائي  بكر  د بن  محم أحمد بن 
 6 / 1276 ل  األو ربيع  في  األلــواح)  كتاب  بكر:  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبي 
الصحيح،  هو  النامي  إذًا   .(1859 أكتوبــر  الصحيح:  (خطأ،   1850 ديســمبر 
فيكون َذَهَب الباروني إلى القاهرة في ســن يناهــز 25 عامًا، هذا يعني أّنه 
العمر  إلى  سنوات  بضع  أضفنا  إذا  سنوات.  تسع  عمره  كان  عندما  ينسخ  لم 

عامًا. عشر  اثني  حوالي  سن  في  المخطوطة  هذه  نسخ  يستطيع  المذكور، 
 ،(1927 (حوالي  األيام  هذه   :48  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
أصبحت  تونس  فــي  الباروني  برعاية  ُنشــرت  اإلباضية  األعمال  مــن  عدد 

ة. مهم
ســاعد  الباروني  يوســف  د بن  محم القاهرة،  فــي   ،1940 في   :50 نفســه، 
ُعمان  مــن  إباضيين  مــع  باالتصــال   (Smogorzewski) سموغورزســكي 
بناءًا  الباروني  مع  اتصاالً   (Smogorzewski) سموغورزسكي  أنشأ  وزنجبار. 
د بن يوســف اطفيش في بني يســجن وداود إبراهيم،  على توصية لـ محم
بنوح،  إبراهيم بن  الماضيــة  الســنوات  توفي.  كالهما  غرداية،  فــي  قاضي 
توفي   1927 في  كبيــرًا.  عونًا  كان  الجزائر،  في  إباضي  مســجد  في  مدرس 

الباروني.
سعيد. قاسم بن  الباروني،  انظر: 
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يدر. آل  مكتبة  السير،  كتاب  اخي:  الشم انظر: 
ُطبع في المطبعة البارونية، أو على األقل بتكليف الباروني وشركائه (انظر: 

التفاصيل): من  للمزيد  التالية  البنود 
يوسف:  – د بن  محم الباروني،  (في  العقيدة.  جميع:  عمرو بن  أبو حفص 

(تحقيق)  نفســه:  في   .(4  ،3  ،2  ،1 وعظية  قصائــد  (مجموعة  (تحقيق) 
(مجموع)).

الفارســي  – عبد الوهاب  أفلح بن  اإلمام...  قصيدة  عبد الوهاب:  أفلح بن 
د بن يوســف: (تحقيق)  في أدب المعّلم والمتعّلم. (في الباروني، محم

.((4  ،3  ،2  ،1 وعظية  قصائد  (مجموعة 
1305 / 1887 ـ 8،  – المتــون.  مهّمات  مــن  مجموع  كتاب  هذا  مجهــول: 

(إباضي؟). نص)   130 صفحتان،   ،277)
3 صفحات). –  ،117) 1315 / 1897 ـ 8،  األشياخ.  ديوان  في  الصوم  نفسه: 
–  ،2)  ،1897 / 1315 األشــياخ.  ديــوان  فــي  الطهــارات  كتــاب  نفســه: 

90 صفحة).

239 صفحة). –  ،6) 1302 / 1884 ـ 5،  الجواهر.  كتاب  ادي:  البر
د بن  – محم الباروني،  (فــي  إليها.  الُمحتاج  الحقائق  في  رســالة  نفســه: 

على). يشتمل  مجموع  هذا  (تحقيق)  يوسف: 
عبد اهللا  – ديــوان...  على  ُمشــتمل  كتاب  يحيــى:  عبد اهللا بن  البارونــي، 

(212 صفحة). الديوان)،  هذا  في  تاريخ  آخر   1893  /1310) الباروني. 
–  (1 وعظية  قصائــد  (مجموعة  (تحقيق)  يوســف:  د بن  محم البارونــي، 

(335 صفحة).  ،1876 / 1293

–  ،8)  ،1881 / 1298  .(2 وعظيــة  قصائــد  (مجموعــة  (تحقيــق)  نفســه: 
335 صفحة).

نفسه: (تحقيق) (مجموعة قصائد وعظية 3). 1304 / 1886 ـ 7، (5، 191؛  –
136 صفحة).
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– .1895  .(4 وعظية  قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  نفسه: 
(180 صفحة). – أعمال).   5 من  (مجموعة  نفسه: 
(276 صفحة). – 1304 / 1886 ـ 7،  (مجموع)  نفسه: 
(112 صفحة). – حديثة،  نسخة  على.  يشتمل  مجموع  هذا  نفسه: 
عامة). – اإلباضية  عن  (العمل  وقاسم:  نفسه 
أهل  – على  جواب  القاســم:  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي، 

حديثة. نسخة  لغيره.  الرسائل  من  مجموعة  مع  مزونة 
إســحاق  – أبي  مختصر  كتاب  هــذا  إبراهيم:  أبو إســحاق  الحضرمــي، 

231 صفحة).  ،15)  ،1893 / 1310 الخصال.  مختصر  الُعماني، 
إباضي). – (غير   .1891 / 1309 الحكم.  فصوص  العربي:  ابن 
يوســف: (تحقيق)  – د بن  محم الباروني،  الدعائم. (في  كتاب  النضر:  ابن 

أعمال)).  5 من  (مجموعة  نفسه:  في   .(3  ،2  ،1 وعظية  قصائد  (مجموعة 
إباضي). – (غير  ديوان.  الرومي:  ابن 
الدهور.  – مــرور  علــى  الشــهور  أجور  يوســف:  د بن  محم اطفيــش، 

.1892 / 1310

1304 / 1886 ـ 7 – كان.  أو  يكون  أن  جاز  فيما  اإلمكان  نفسه: 
نفســه: جامــع الشــمل فــي حديــث خاتــم الرســل. 1304 / 1887،  –

(436 صفحة).
نفسه: كتاب الجامع للوضع والحاشية. 1306 / 1888 ـ 9، (388 صفحة). –
(14 صفحة). – حديثة،  نسخة  مّكة.  لُعلماء  جواب  نفسه: 
2 صفحة). –  ،206  ،4)  ،1903 / 1321 الجّنة.  وصف  في  الُجّنة  نفسه: 
يوســف  – د بن  محم ترتيب...  ألصحابنا  اْلُمعلقــات  كتاب  هذا  نفســه: 

(152 صفحة). حديثة،  نسخة  اطفيش. 
يوســف:  – د بن  محم الباروني،  (فــي  للعبادات.  النيــات  كتاب  نفســه: 

أعمال).  5 من  (مجموعة  (تحقيق) 
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1305 / 1887؟. – 1 ـ 7،  األجزاء  النيل.  كتاب  شرح  نفسه: 
الالمعة. – اْلُمعجزات  من  الجامعة  السيرة  نفسه: 
اطفيش). – للقطب  ة  بالحج (التوحيد  نفسه: 
406 صفحة). –  ،4)  ،1887 / 1304 الطّب.  أصل  في  الحّب  تحفة  نفسه: 
نفسه: كتاب أُجور الشهور على مرور الدهور. 1310 / 1893، (48 صفحة). –
800 صفحة). –  ،5) 1306 / 1888 ـ 9،  األول،  الجزء  الضمانة.  وفاء  نفسه: 
الباروني،  – (فــي  منظومة.  عيســى:  زكرياء  أبــي  صالح بن  الجــادوي، 

.((4  ،3  ،2  ،1 وعظية  قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم
روضة  – يليه:  النــكاح.  كتاب  الخير:  يحيى بــن  أبو زكرياء  الجناونــي، 

المشتاق لزهرة اإلشراق لـ عمرو بن رمضان التالتي جمع (ُجمع؟) فيه 
حديثة). نسخة  315 ـ 335  (الصفحات  اإلباضية  مميزات 

– .1887 / 1305 والطالق  النكاح  كتاب  نفسه: 
الباروني،  – (انظــر:  (61 صفحة).   ،1893 / 1310 الصــوم.  كتاب  نفســه: 

أعمال).  5 من  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم
–  ،692)  ،1887 / 1305  ،1885 / 1303 الفروع).  (في  الوضع  كتاب  نفســه: 

8 صفحات).
الجيطالي، أبو طاهر إسماعيل بن موسى: كتاب الفرائض. 1305 / 1888،  –

106 صفحة).  ،279  ،8)
– .1879 / 1298 والمناسك.  الحج  كتاب  نفسه: 
لـ كتاب  – المجهوالت. (تذييــل  واســتخراج  الجــروح  مقاييس  نفســه: 

الفرائض).
–  ،8 494؛   ،12 أجــزاء:   3)  ،1890 / 1307 الخيرات.  قناطر  كتاب  نفســه: 

566 صفحة).  ،12 459؛ 

430 صفحــة)،  –  ،8) 1297 / 1879 ـ 80،  اإلســالم.  قواعــد  نفســه: 
.1889 / 1307
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(في  – التوحيد.  فــي  ونونّية  ديــوان  نــوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشــائي، 
.((3  ،2  ،1 وعظية  قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني، 

1304 / 1886 ـ 7،  – الطلبة.  تحريض  الحائية  القصيدة  الحائية.  نفســه: 
بيتًا.  99

–  ،4)  ،1903 اإلسالمية.  الوالء  الحديث  إسماعيل:  ُمصطفى بن  المصري، 
3 صفحات).  ،200

األبرار.  – صنائــع  تحقيق  فــي  األنوار  ُدّرة  الكبيــر:  الحــاج  د بن  محم
إباضي). (غير  271 صفحة).   ،8)  ،1887 / 1304

المنظومة  – على  النورانّيــة  األســرار  إبراهيم:  عبد العزيز بن  المصعبي، 
(460 صفحة). 1306 / 1888 ـ 9،  الرائّية. 

–  ،1888 / 1305 واحد.  في  جزءان  العليل.  وِشــفاء  النيل  كتاب  نفســه: 
456 صفحة).  ،8 367؛   ،8)

–  ،536)  ،1889 / 1306 بالنور.  اة  اْلُمسم النونية  القصيدة  على  شرح  نفسه: 
16 صفحة).

د: هذا شرح...  – د بن أبي يعقوب يوسف بن محم المصعبي، أبو عبد اهللا محم
المســماة  الحائية  القصيدة  على  المصعبــي  د  محم يوســف بن  د بن  محم

حديثة. نسخة  (الملوشائي)  نوح  فتح بن  نصر  ألبي  الطلبة  بتحريض 
د: هذه رسالة... لبعض اْلُمخالفين  – المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محم

د بن يوسف:  في عقيدتنا وُمكافحة الواشي وأسئلة. (في الباروني، محم
على). يشتمل  مجموع  هذا  (تحقيق) 

عما  – والّرد  اعتقادنا  بـَيان  في  رســالة  القاسم:  أبي  د بن  محم المصعبي، 
قدح به اْلُمخالف في حقنا. قال... لبعض اْلُمخالفين في مدينة الجزائر. 

على). يشتمل  مجموع  هذا  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  (في 
د: كشــف األستار عن علم حروف  – القلصادي، أبو الحســن علّي بن محم

إباضي). (غير  (48 صفحة).   ،2  ،1891 / 1309 بالقلصادي.  المشهور  الغبار، 
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فتاوى.  – مجموعة  ســتة:  أبي  عمر بن  د بــن  محم أبو عبد اهللا  القصبــي، 
1315 / 1897 ـ 8.

الربيع بــن حبيب: انظر: الوارجالني، أبو يعقوب يوســف بن إبراهيم:  –
الصحيح. من  ل  األو الجزء 

اخي، أبو العباس أحمد بن سعيد: كتاب السير. (1301 / 1883، 4)،  – الشم
600 صفحة).  ،16)

د بن  – محم البارونــي،  (في  الديانات.  عامر:  أبو ســاكن  اخي،  الشــم
نفســه:  انظر:   .(2  ،1 وعظيــة  قصائد  (مجموعــة  (تحقيق)  يوســف: 

(مجموع)). نفسه:  انظر:  أعمال).   5 من  (مجموعة 
أجزاء،  –  4) 1304 ـ 1309 / 1886 ـ 1891 / 2،  اإليضــاح.  كتــاب  نفســه: 

778 صفحة).  ،639  ،630  ،574 حوالي 
367 صفحة). –  ،8) البيوع.  في  اإليضاح  كتاب  نفسه: 
(انظر:  – الحج.  مناســك  كتاب  علي:  عمر بن  أبو حفص  السدويكشــي، 

انظر:  أعمال).   5 من  (مجموعة  (تحقيق)  يوســف:  د بن  محم الباروني، 
(مجموع)). نفسه: 

الفتاوى.  – مــن  مجموعة  ســعيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السدويكشــي، 
.1897 / 1315

فرقة  – كّل  بـَيــان  في  رســالة  خليفة:  عثمان بن  أبو عمرو  الســوفي، 
وما زاغت فيه عن الحق. أو: رسالة في بـَيان فرق اإلباضية وغيرها. 
يشتمل  مجموع  هذا  (تحقيق)  يوســف:  د بن  محم الباروني،  (انظر: 

على).
المصعبي. – انظر:  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني، 
ألبي  – التوحيد  عقيــدة  (شــرح  إبراهيم:  داود بن  أبو ســليمان  التالتي، 

(تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  (انظر:  جميع).  عمرو بن  حفص 
(مجموع)).
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التالتي، أبو حفص عمرو بن رمضان: الآللئ الميمونات في عقود الديانات.  –
د بن يوسف: (تحقيق) (مجموعة من 5 أعمال)). انظر: الباروني، محم)

النكاح). – كتاب  الجناوني:  (انظر:  اإلشراق.  لزهرة  المشتاق  روضة  نفسه: 
جميع). (في  – عمرو بــن  حفص  ألبــي  التوحيد  عقيدة  نفســه: (شــرح 

في  أعمال).   5 مــن  (مجموعة  (تحقيق)  يوســف:  د بن  محم الباروني، 
(مجموع)). نفسه: 

اخي). (في الباروني،  – نفسه: (شرح الديانات ألبي ساكن عامر بن علّي الشم
نفسه: (مجموع)). في  أعمال).   5 من  يوسف: (تحقيق) (مجموعة  د بن  محم

د بن  – الُعمانــي، عبد اهللا بن عمر بن يحيى: ديوان. (فــي الباروني، محم
.((4  ،1 وعظية  قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف: 

الُعمانــي، عبد اهللا بن عمر بن زياد بن أحمــد:... في األحكام الدعاوية  –
د بن يوسف: (تحقيق) (مجموعة  والبينات واإلمامة. (في الباروني، محم

.((3  ،2 وعظية  قصائد 
الوارجالنــي، أبو عمــار عبد الكافي: رســالة في اختصــار المواريث  –

مجموع  (تحقيق)  يوســف:  د بن  محم البارونــي،  (فــي  [و] الفرائض. 
على). يشتمل 

الوارجالني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: كتاب الدليل ألهل العقول.  –
255 صفحة).  ،111  ،73) 1306 / 1888 ـ 9، 

ل من الصحيح في حديث رسول اهللا. 1315 / 1897 ـ 8،  – نفسه: الجزء األو
194 صفحة).  ،4)

(91 صفحة).  –  ،1887 / 1304 الكواكب.  حسابات  في  كتاب  ُحسين:  زايد، 
إباضي). (مالحظة 

عــن المنتدبيــن لطباعة كتــب إباضية أخــرى، انظر: بكير بن قاســم بن 
سعيد. برغش بن  البوسعيدي،  المشرق،  انظر:  د  محم كاسي بن  بالحاج بن 

.2006  ،2004  (Custers) كوستر  انظر: 
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.(4  ،3  ،2  ،1 وعظية  قصائد  (مجموعة  يوسف: (تحقيق)  د بن  محم الباروني، 
قصائــد  (مجموعــة  544 ـ 545:   1905 B  (Motylinski) موتيلنســكي 
الثانية  الطبعــة  (335 صفحة)؛   ،1876 / 1293 فــي  وقعــت   ،(1 وعظيــة 
ـ كتاب  يحتوي:   1876 / 1293 طبعــة  الديانــات.  دون  1304 / 1886 ـ 7، 

الدعائم، أبو بكــر أحمد بن النضرالُعماني؛ ـ ديوان ونونّية في التوحيد، 
عبد اهللا بن  ديوان،  ـ  الجادوي؛  صالح  منظومة،  ـ  نوح؛  فتح بن  أبو نصر 
عمر بــن يحيــى الُعماني؛ ـ قصيــدة، اإلمام أفلح بــن عبد الوهاب؛ ـ 
اآلباء  انظر:  البوسعيدي.  مكتبة  انظر:  اخي.  الشــم علّي  عامر بن  ديانات، 

البيض.
وعظية  قصائد  (مجموعــة   :(1972 (مايــو   101  ،X غرداية:  البيــض،  اآلباء 
2). كتــاب الدعائــم ألبي بكــر أحمد ابن النضــر، ويليها ديــوان... أبي 
 ،8) 1298 / 1880 ـ 1  ــة  الحج ذو  مكتمــل  حجرية،  طبعة  النفوســي.  نصر 
1 ـ 195:  الصفحــات  يلي:  مــا  تتضّمن  وهــي  18×12ســم).  335 صفحة، 

الدعائــم؛ 196 ـ 292: أبو نصــر (فتح بن نــوح الملوشــائي)؛ 292 ـ 306: 
306 ـ 328:  الجادوي)؛  (صالح  والشريعة  األحكام  في  الجادوية  المنظومات 
والبينات  الدعاوية  األحكام  في  الُعماني  أحمــد  زياد بن  عمر بن  عبد اهللا بن 
332 ـ 335:  الفارسي؛  عبد الوهاب  أفلح بن  قصيدة  328 ـ 331:  واإلمامة...؛ 
انظر:   .(Motylinski) موتيلنسكي  انظر:  اخي).  الشم علّي  (عامر بن  الديانات 

البوسعيدي. مكتبة 
كتاب  هذا   .(3 وعظية  قصائد  (مجموعة   :(2004 (فبراير  البوســعيدي  مكتبة 
أبي  الشــيخ  عصره  وفريد  دهره  وحيد  العّالمة  العالم  اإلمام  تأليف  الدعائم 
العّالمة  اللبيب  الماهر  األديب  ديــوان  ويليها  النضرالُعماني،  أحمد بن  بكر 
فهرس،  (5 صفحات  لغيــره  قصائد  بعض  مع  النفوســي  نصر  أبي  الشــيخ 
في  الدعائم  كتاب  من  الرابع  الجــزء  نهاية   :191 الصفحة  (في  191 صفحة) 

الفقه). ثم يتبعها: هذا ديوان تأليف العالم العّالمة وحيد دهره وفريد عصره 
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(الصفحات  النفوســي  الملوشــائي  نوح  فتح بن  نصر  أبي  الصالح  الولــي 
1 ـ 68). الصفحــات 68 ـ 111: المنظومة الجادوية في األحكام. الصفحات 
األحكام  فــي  الُعماني  أحمــد  زياد بــن  عمر بــن  عبد اهللا بــن  111 ـ 118: 

والدعــاوى والبّينات واإلمامة وما يجب في ذلــك وما ال يجب. ثم يتبع، 
وصرف  الفصل  وحــد  واألنهار  واآلبار  الطرق  حدود  في:  قصائد  لنفســه، 
وما  والحيوان  الدواب  عيوب  في  أرجــوزة  (118 ـ 123)؛  والضمان  المضاّر 
في  (126 ـ 133).  وأحكامها  الشــفعة  (123 ـ 126)؛  يجوز  وما  البيع  به   يرد
أدب  في  الفارســي  عبد الوهاب  أفلح بن  اإلمــام...  قصيدة  ص133 ـ 136: 
191؛   ،5) عنده  حجرية،  طباعة  مجموع،  المجلد  هذا  في  والمتعّلم.  المعّلم 
1304 / 1886 ـ 7.  البارونية،  المطبعة  في  طبعت  20×14,5سم).  136 صفحة؛ 

البيض. اآلباء  انظر:   .(Motylinski) موتيلنسكي  انظر: 
جمع  الباروني   .(4 وعظية  قصائد  (مجموعة   :319  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
لعبد اهللا بن  ديوان  الجــادوي؛  لصالح  المنظومة  واحد:  جــزء  في   1895 في 

رستم. ألفلح بن  قصيدة  الُعماني؛  يحيى  عمر بن 
تأليف  الدعائم  كتاب  حجرية)  (ليســت   :(2004 (فبراير  البوســعيدي  مكتبة 
أحمد بن  بكر  أبي  الشــيخ  عصره  وفريد  دهره  وحيد  العّالمة  العالم  اإلمام 
النضرالُعماني، ويليها المنظومة النونية في التوحيد وما يتعّلق به من أُصول 
نصر  ألبي  وكالهما...  وأحكامهــا...  الصالة  فــي  الرائّية  والمنظومة  الدين 
(بالُخُرنفش  الرحمانّية  المطبعة  القاهرة:  النفوســي.  الملوشائي  نوح  فتح بن 
بـ السيرة  يبدأ  الكتاب  24×16ســم).  (196 صفحة،   ،1932 / 1351  ،(35 رقم 
د بن سالم بن سيف الرواحي،  الذاتية للمؤّلف (9 صفحات) لسالم بن محم
أسفل،  انظر:   .1893 / 1311 ل  األو ربيع   18 في  خت  أُر األخبار»،  «خزانة  من 
 147  ،1988  (Wilkinson) ويلكنسون 368؛   ،1987 B  (Wilkinson) ويلكنسون

.20 ملحوظة 
في  النونية  المنظومة  ويليه  الدعائم  كتاب   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 



237قسم المغرب ـ الجزء األول Ü

وأحكامها  الصالة  في  الرائّية  والمنظومــة  189 ـ 203)  (الصفحات  التوحيد 
الملوشــائي (الصفحات  نوح  فتح بن  نصر  أبــي  الشــيخ  للعّالمة  وكالهما 
203 ـ 211). طبعة محمود عيران، دمشــق. مســقط: وزارة التراث والثقافة، 

من  سؤال  212 ـ 214،  الصفحات  24×17ســم).  (216 صفحة،   ،1980 / 1400

 (1954 إلى   1920 من  إمامًا  كان  (الذي  الخليلي  سعيد  عبد اهللا بن  د بن  محم
د بن  محم اطفيش،  (انظر:  الرســائل  وإجابة  اطفيش  يوسف  د بن  محم إلى 
د بن عبد اهللا في مسائل شتى). من الواضح إعادة طبع  يوسف: جواب لمحم
انظر:   .1932 / 1351 الرحمانّية،  المطبعة  القاهرة:  أعاله،  المذكورة  المطبوعة 
 (Wilkinson) ويلكنسون  368؛   ،1987 B  (Wilkinson) ويلكنســون  أســفل، 

.20 ملحوظة   147  ،1988

وفقه  التوحيد  نظــام  الدعائم  وكتــاب   :44  ،I  ،1956 إبراهيــم  أبو اليقظان 
أسفل،  (انظر:  النفوسي  الملوشائي  للشيخ...  هو  إّنما  والمعامالت  العبادات 

.(82 رقم   391 54؛  رقم   387  ،1956  (Schacht) شاخت 
البن  الدعائم  كتاب   :82 رقم   391  ،54 رقم   387  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الملوشــائي.  نوح  فتح بن  نصر  لـ أبي  الصالة  في  الرائّية  المنظومة  النضر؛ 

التوحيد. في  النونية  بالمنظومة  أُتبعت   ،1932 / 1351 القاهرة،  في  ُطبع 
ويلكنسون B (Wilkinson) 1987، 368: كتاب الدعائم في اإلسالم. تَم إعادة 
النزوى)،  وّصاف  د بن  محم) وّصاف  ابن  قبل  من  موته  بعد  مباشــرة  ترتيبه 
أو2434.  البريطانية،  المكتبة  في  التي  هي  تعليقاتها  أن  المحتمل  من  والذي 
إصدار مطبوع (بدون تعليق) لـ 1932 (دمشــق 1966، إعادة طباعة) تحتوي 
التاسع  القرن  نهاية  في  كتبت  الرواحي  د  محم لســالم بن  جيد  مدخل  على 
عشر، مأخوذة من مجموعة مصادر غير معلومة. هناك أيضًا شرح لخلف بن 
التراث  وزارة  فــي  (؟)  مخطوط487  اإلزكوي،  الرقيشــي  عبد اهللا  أحمد بن 

الثاني. الجزء  والثقافة، 
 ،1932 / 1351 طبعــة   .20 ملحوظــة   147  ،1988  (Wilkinson) ويلكنســون 
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ســالم بن  وضعه  الرئيس  المدخل   .1966 / 1386 دمشــق  في  طباعته  أُعيــد 
القاضي  معاصره،  عن  أيضًا  ينقــل  الذي   ،1893 / 1311 في  الرواحي  د  محم

الخروصي. نبهان  أبي  خلفان بن  يحيى بن  الزنجباري 
المعّلم  أدب  قصيدة  رستم:  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  أفلح بن  انظر: 

والمتعّلم.
أعمال). خمسة  مجموع  (في  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 

مختلفة). مواضيع  في  قصائد  (مجموعة  مجهول:  انظر: 
زياد. عمر بن  عبد اهللا بن  البهالوي،  انظر: 
ديوان. أو  الدعائم  كتاب  النضر:  ابن  انظر: 

الجادوية. المنظومة  زكرياء:  أبي  صالح بن  الجادوي،  انظر: 
الصالة. في  الرائّية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

(180 صفحة،  حجريــة.  طبعة  أعمــال).  خمســة  من  (مجموعة  (تحقيــق)  نفسه: 
18,5×12سم).

:(1972 (مايو   ،111  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
(1 ـ 49)؛ العقيدة  شرح   -

اخي، مع تحشية لعمرو التالتي (49 ـ 79)؛ الديانات لعامر بن علّي الشم -
(80 ـ 135)؛ الجناوني  زكرياء  ألبي  الصوم  كتاب   -

(135 ـ 165)؛ للويراني  المناسك  كتاب   -
(166 ـ 180). للعبادات  النيات  الدعائم؛   -

التالية. المادة  انظر: 
بالحاج. مكتبة  الديانات،  أُصول  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

الويراني: كتاب  علّي بن ويــران  عمر بن  أبو حفــص  انظر: السدويكشــي، 
الحج. مناسك 

القاهرة:  حجريــة.  طبعة  (مجموع).  ـ : (تحقيــق)  ال يوســف.  د بن  محم الباروني، 
20×14سم). (276 صفحة،  1304 / 1886 ـ 7،  البارونية،  المطبعة 
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واحد: جزء  في  معًا  مجلدة   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
فهرس؛ 8 صفحات   -

(9 ـ 21)؛ جميع)  عمرو بن  حفص  ألبي  الظن  أغلب  (في  العقيدة   -
بعض  على  المسائل  من  شيء  هذا  التالتي:  إبراهيم  داود بن  أبو سليمان   -

(21 ـ 76)؛ التوحيد  عقيدة  العقيدة،  كلمات 
- عمرو التالتي: شرح العّالمة عمرو التالتي على أُصول الديانات للعّالمة 

(77 ـ 133)؛ اخي  الشم علّي  عامر بن 
(134 ـ 192)؛ الحج)  (مناسك  الويراني  العّالمة  تأليف  المناسك  كتاب   -

(193 ـ 237)؛ (أدعية)   -
(237 ـ 250)؛ الفطر  عيد  خطبة   -

(250 ـ 258)؛ األضحى  عيد  خطبة   -
(258 ـ 276). الجنائز  كتاب   -

التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 
الجنائز. كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

عقود  في  الميمونات  الآللــئ  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
الديانات.

التوحيد. عقيدة  شرح  إبراهيم:  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 
انظر: السدويكشــي، أبو حفص عمر بن علّي بن ويــران (الويراني): كتاب 

الحج. مناسك 
السابقة. المادة  انظر: 

نفسه: (تحقيق) هذا مجموع يشتمل على رسالة في اختصار الفرائض، ورسالة في 
الحقائق اْلُمحتاج إليها، ورسالة في بـَيان كّل فرقة وما زاغت به عن اْلَحّق، 
ذلك.  وغير  اْلَحّق  لغيــر  نســبنا  من  على  والّرد  اعتقادنا  بـَيان  في  ورســالة 
د بن  القاهرة: المطبعة البارونية (بالُجدرّية)، نسخة حديثة. بتكليف من محم

حجرية. ليست  21×14سم).  (112 صفحة،  الباروني،  يوسف 
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إســماعيل  – يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمار  2 ـ 27:  الصفحات 
[و] الفرائض؛ المواريث  اختصار  في  رسالة  الوارجالني:  التناوتي 

الُمحتاج  – الحقائق  في  رسالة  ادي:  البر إبراهيم  أبو القاســم ابن  28 ـ 51: 

إليها؛
كّل  – بـَيان  في  (رســالة  المرغني:  خليفة  عثمان بن  أبو عمــرو  52 ـ 70: 

الحق)؛ عن  به  زاغت  وما  فرقة 
اعتقادنا  – بـَيان  في  رســالة  المصعبي:  القاســم  أبي  د بن  محم 70 ـ 86: 

في  اْلُمخالفين  لبعــض  قال...  حقنا.  في  اْلُمخالف  بــه  قدح  عما  والّرد 
الجزائر؛ مدينة 

اْلُمخالفين  – لبعض  رسالة...  هذه  المصعبي:  د  محم يوسف بن  86 ـ 106: 

وأسئلة؛ الواشي  وُمكافحة  عقيدتنا  في 
فهرست. – 107 ـ 112 

.(1972 (مايو   148 رقم  القرارة،  بالحاج،  مكتبة 
حجرية:  طبعة  أيضًا  هناك   ،131  ،2003 هالل  ســالم بن  الخروصي،  حسب 
يوســف  د بن  محم من  بتكليف  حديثة.  نســخة  البارونية،  المطبعة  القاهرة: 
ليست  بحوزتي  التي  النسخة  الجزائر.  من  له  أُرسلت  النسخة  هذه  الباروني. 

حجرية.
حديثة. نسخة  الجزائر  حجرية:  نسخة  هناك   ،790  ،1987 الجعبيري  حسب 

الحقائق  فــي  رســالة  إبراهيم:  أبو القاســم بن  أبو الفضل  ادي،  البر انظــر: 
إليها. الُمحتاج 

أبي  يحيى بن  القاسم بن  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي،  انظر: 
اعتقادنا. بـَيان  في  رسالة  المصعبي:  القاسم 

د: هذه رسالة... لبعض اْلُمخالفين. انظر: المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محم
فرقة. كّل  بـَيان  في  رسالة  خليفة:  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي،  انظر: 

المواريث. اختصار  في  رسالة  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 
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في  اإلباضية  عن  عمل  مكتمل،  شــبه  وهو  مؤخرًا  سعيد) : نشر  (بن  وقاسم  نفسه 
العموم.

.318  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
أحمد: يوسف بن  الباروني، 

كباو. في  المكتبة  مالك   :64  ،1 رقم   ،1970 النامي 
أيوب: (ُمذّكرات). يوسف بن  الباروني، 

عشر / العشرين)  الرابع  القرن  (بداية  480 ـ 481:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مخطوطًا. ال زال  مايبدو  على 

القرآن. بختم  تتعلق  ـ : مسألة  ال علي.  يوسف بن  الباروني، 
الخزانة  فــي  مخطوط   :142 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، 4 صفحات، 23,5×16سم. في مجموعة، إلى جانب: شرح سليمان 
الغربي (خطأ، الجربي؟) على متن إيســاغوجي فــي المنطق (22 صفحة)؛ 
ل فــي معرفة ذات اهللا  ورقــات من كتاب القناطــر للجيطالي ـ الباب األو

أخرى. مخطوطات  وثالث  (3 صفحات)؛ 
عمرو: يوسف بن  الباروني، 

هذه  الميزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  انظر: 
ص66 ـ 72. الديوان،  كتاب  طهارات  قصيدة 

يوسف: الباروني، 
به  اجتمعُت  إباضية.  وكتب  مخطوطات  يمتلك  طرابلس.  في  ســابق  قاضي 

السبعين. سن  في  أظن  ما  على  كان  عندما   ،1972 يناير  في  طرابلس  في 
سليمان. المداني: الجربي،  عبد اهللا  سليمان بن  أبو الربيع  بازيـمي، 

(تحقيق). أحمد:  عمر  بازين، 
الفجور. وإزالة  األجور  إطالة  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 

علوم  في  المغيــث  فتح  داود:  بكير بــن  ســليمان بن  د بن  محم مطهري، 
الحديث.
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بكير. عّدون بن  أبو سعيد  بكير:  عّدون بن  باسعيد، 
إبراهيم: سليمان بن  باعامر، 

من  أصلــه  (1287 ـ 1338 / 1870 ـ 1919)   :196  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
في  فا  مثق كان  توفي،   ثم طويلة  مدة  عاش  حيث  بوســعادة،  في  ولد  مليكة. 
اعتنق  الذي   ،(Étienne Dénis) دينيس  إتيان  صديقه  مع  والعربية.  الفرنســية 
خضراء،  الصحراء؛  الحرام؛  اهللا  بيت  إلى  الحج  بالفرنســية:  كتب  اإلسالم، 
ســراب،  القلوب،  ربيع  الغرب،  نظر  في  الشــرق  عنتر،  نايل،  أوالد  راقصة 

العربية. الحياة  الواحات،  د،  محم النبّي  حياة 
الكرتي. عبد الرحٰمن  المصعبي،  باعبد الرحٰمن: 

(محقق). باحمد:  بيوب بن  بافلح 
اة  اْلُمســم النونية  القصيدة  على  شــرح  إبراهيم:  عبد العزيز بن  المصعبــي، 

بالنور.
النونية. القصيدة  على  شرح  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني، 

قّشار. قّشار:  عمر  عّدون بن  بالحاج بن 
القراري. القراري:  د  محم كاسي بن  بالحاج بن 

د. محم قاسم بن  بالحاج بن  القراري،  الشيخ:  بالحاج، 
(ُمحقق). الشيخ:  د  محم بكير بن  بالحاج، 

بّيوض. الشيخ  اإلمام  فتاوى  بّيوض: 
اْلُمسمى  والسعوط  الدخان  ُحكم  في  رســالة  يوســف:  د بن  محم اطفيش، 

الُعلماء. لبعض  وجوابه  بالشّمة، 
(ُمحقق). صالح  د  محم ناصر،  انظر: 

أبو سحابة. أبو سحابة:  د  بامحم
المليكي. الصغير  ابن  انظر:  (ُمحقق)  إبراهيم:  از،  َبح

فّخار. فّخار:  إبراهيم  بهون بن 
أوجانه. (ُمحقق)  أوجانه:  حميد  بهون 
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موسى: بحّيو بن 
أو  يســجن  بني  من   (1510 / 916 في  (حي   :85  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
قاوموا  الذين  الميزابي  الجيش  جمع  بربروس  الدين  خير  من  بأمر  العطف. 
(ُملحق  إبراهيم  اليقظان  أبي  حســب   .1518 أغسطس   24 / 925 في  اإلسبان 
هذه  في   .1520 / 927 فــي  جربة  في  اإلســبان  قاوم  وأيضًا   ،(8  ،I الســير، 

بيتًا.  29 أبو اليقظان  نقل  منها  ضاعت،  والتي  قصيدته،  كتب  الحرب 
جربة. وقائع  أخبار  مجهول:  انظر: 

الجزيرة). على  النصارى  هجوم  في  (قصيدة  مجهول:  انظر: 
هناك. والمراجع   1941 انظر:  جربة  في 

رمضان. عمرو بن  أبو حفص  التالتي: التالتي،  بدر 
سعيد. أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم اخي:  الشم الدين  بدر 

رمضان. عمرو بن  أبو حفص  التالتي: التالتي،  رمضان  عمرو بن  بدر 
إبراهيم: أبو القاسم بن  أبو الفضل  ادي،  البر

في  عاش   :((Rubinacci) روبيناتشــي  (رسالة   1053 اإلســالمية،  الموسوعة 
الجنوب  في  ُدّمر  أصيل  كان  عشر.  الثامن / الرابع  القرن  من  الثاني  النصف 
تحول  هناك  من  الجربي.  يعيش  البقاء  أبي  يد  على  درس  حيث  التونســي، 
إلى يفرن، في جبل نفوســة، ليحضر دروســا كان يلقيها أبو ســاكن عامر 
دّرس  حيث  بجربة،  أقام  دراســته  إنهاء  بعد  (ت: 792 / 1390).  اخي  الشــم
حســب  األبناء.  من  عددًا  تاركًا  جربة،  في  توفي  الزبيب.  وادي  جامــع  في 
علم  في  اشتهر  الذي  د،  أبو محم عبد اهللا  كان  أشــهرهم  (ســير)،  اخي  الشم
 .(261  ،II  ،A2000 والـ باباعمي  انظــر:  عنه  835 / 1431؛  بعد  (ت:  اُألصول 
الطبقات  كتاب  به   أخل ما  إتمام  في  اْلُمنتقاة  الجواهر  كتاب  أعماله  أشــهر 

أسفل. انظر:  أعماله  عن  للدرجيني).  المشايخ  طبقات  (كتاب 
.1983 عّدالي 

340 ـ 341.  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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ورقة.  208  ،1975 الجعبيري 
41 ـ 43. 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي  أيضًا:  انظر 

151 ـ 156.  ،III  ،1964 معمر 
.242 ملحوظة   77  ،1998 قوجة 
.1952  (Rubinacci) روبيناتشي 

البارونية). الخزانة  في  مخطوطات  (مجموعة  مجهول:  انظر:  نفسه: 
قصيدة  هذه  الميزابي:  ســليمان  د بن  محم أبو عبد اهللا ابن  اليســجني،  انظر: 

الديوان. طهارات 
إخوانه. لبعض  ادي  البر القاسم  أبي  جواب  نفسه: 

الديانات. عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول:  انظر: 
الزاديني. عبد اهللا  د  محم ألبي  ادي  البر جواب  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :140 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
جوابات  جانــب:  إلى  مجموعة،  فــي  23×16,5ســم.  صفحتان،  البارونية، 
أبي ســهل الاللوتي (12 صفحة)؛ فصول في أُصــول الفقه لإلمام المعالي 
نســخ  (25 صفحة،  اخي  للشــم الهبة  كتاب  1207 / 1792 ـ 3)؛  نســخ   17)

مخطوطات. آخرين  اثنين  مع  1131 / 1718 ـ 9)؛ 

فقهية). (جوابات  نفسه: 
مخطوط،  المكتبة):  فــي   18 (رقم   126 رقم   ،69 إروان، صفحــة  مكتبة 
أبو القاسم  الناســخ:  مكتمل.  ســطرًا،   21 23,5×17,5ســم،  ورقات،   8
 109 من  ورقة،  لـ 195  المجموعة  في  الثاني  الشّماخ.  أحمد  سليمان بن 

.116 إلى 
إباضية). شيوخ  تسعة  قبل  من  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر: 

القاسم). أبي  جواب  من  ُملّخصة  (فائدة  نفسه: 
ســطرًا،   36 23×17ســم،  ورقة،   1 مخطوط،   :644 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
في  الخامس  ادريســو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ: 
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ســعيد بن  الجادوي،  جانب  إلى   .17 إلى   16 من  ورقة،  لـ 20  مجموعة 
مديح  بيتًا   75) النبّي ژ)  بهــا  خّص  التي  الكرامة  في  (منظومة  يحيى: 
وقصيدة قواعد اإلسالم في 32 بيتًا)؛ ومجموعات قصيرة متنوعة، والتي 

إباضي. غير  بعضها 
نفسه:

إلى  موجهة  رسالة،   :((Rubinacci) (روبيناتشي   1053 اإلسالمية،  الموسوعة 
صراحة  ينص  والــذي  الجربي،  الصدغياني  أحمــد  د بن  محم عبد اهللا  أبي 

اهللا. ووحدانية  اإليمان  على  نظرياته  على 
يســجن (ميزاب)،  بني  الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :268  ،1975 الجعبيري، 

21×14سم. نّص  سطرًا،  لـ 31  ستة صفحات   .1531 رقم   9 الجزء 
ليفيتســكي (Lewicki) 1961ب، 43: هل هذه هي رســالة الحقائق؟ (انظر: 

إليها). الُمحتاج  الحقائق  في  رسالة 
الخالف. ألهل  جواب  انظر: 

أحمد. د بن  محم أبو عبد اهللا  الصدغياني،  انظر: 
نفسه: كتاب البحث الصادق واالستكشــاف عن حقائق أسرار معاني كتاب العدل 

الوارجالني). يوسف  يعقوب  أبي  قبل  (من  واإلنصاف 
ل في مكتبة الُقطب،  الجعبيري 1975، 268 ـ 269، 341: مخطوط للجزء األو

.1785 / 1200 ُمحرم   28 نسخت  رقم،  دون 
الفقه. أُصول  في  مخطوط،   :340  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الخزانة  فــي  مخطوط   :74 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
إباضي. فقه  20,5×15,5سم.  280 صفحة،  البارونية، 

تاريخ  24×17سم،  295 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط   :164 رقم   26 نفسه: 
1275 / 1858 ـ 9. النسخ: 

جزءان،  غرداية،  د،  محم سعيد  الحاج  مكتبة  في  مخطوط   :137  ،2003 باجو 
1179 / 1765 ـ 6. في  ُنسخت  ورقة،   288
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أحمد  يوســف بن  حيازة  في  أجزاء.  ثالثة  مخطــوط،   :299  ،2001 النامــي 
.(1969 (حوالي  البارونية  الخزانة  وفي  نفوسة،  جبل  كباو،  في  الباروني 

واإلنصاف. العدل  كتاب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 
الفقه. أُصول  في  العدل  كتاب  شرح  أسفل:  انظر: 

في  1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي  الجواهر،  كتاب  هذا  أســفل:  انظر: 
النهاية.

وقتلهم. النهر  وأهل  صفين  أخبار  مجهول:  المشرق،  انظر: 
اإلباضية. كتب  بعض  ذكر  في  رسالة  نفسه: 

ســيد I ،1961، 394: مخطوط في دار الكتب. في المجموعة (79121 باء)، 
20×15سم. سطرًا،   21 205 ـ 208،  ورقة 

تعداد  في  ادي  البر رسالة   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
(انظر:  المجموعــة  في  البارونيــة.  الخزانة  فــي  مخطوط  الكتب.  أســماء 

الباروني). الغدامسية،  الرسالة  القاسم:  أبي  عيسى بن  أبو موسى  الباروني، 
.1994 عرب  انظر: 

القائمة. هذه  أعطيت  حيث   ،(1961 281 ـ 294 (= سيد   ،II ،1978 طالبي  انظر: 
1885أ.  (Motylinski) موتيلنسكي  اْلُمنتقاة،  الجواهر  كتاب  انظر: 

أصحابنا. كتب  تقييد  فيها  رسالة  انظر: 
باء).  21791 المجموعة  في  (الكل  األشياخ،  ديوان  مجهول:  انظر: 

الحقائق. من  شيء  ذكر  في  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :53 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
العباس  (أبي  جانب  إلى  مجموعة،  في  23×16,5سم.  23 صفحة،  البارونية، 
في  ونســخ  جمع  وإعرابها،  الدعائم  كتاب  اخي:  الشــم ســعيد)  أحمد بن 

1089 / 1678 ـ 9). النسخ:  تاريخ  (380 صفحة،  888 / 1483 ـ 4 

معاني  أســرار  حقائق  عن  واالستكشــاف  الصادق  البحث  كتاب  من:  جزء 
واإلنصاف؟ العدل  كتاب 
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إليها. الُمحتاج  الحقائق  في  رسالة  انظر: 
وعقدّية). فقهية  وأجوبة  (فتاوى  نفسه: 

مخطوط.  :340  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
نفسه: (حاشــية في كتاب الموجز في تحصيل الســؤال... ألبي عمار عبد الكافي 

الوارجالني).
شــاخت (Schacht) 1956، 391 رقــم 80: مخطــوط في حيــازة عمرو بن 

جربة. والغ،  مرزوق، 
انظر: الوارجالني، أبو عمار عبد الكافي: كتاب الموجز في تحصيل السؤال.

الخالف. ألهل  جواب  نفسه: 
 1513 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :071 رقم   394  ،1956  (Schacht) شاخت 

.(14)
رسالة،   :((Rubinacci) (روبيناتشي   1053 اإلسالمية،  الموسوعة  أعلى  انظر: 
يبين  الذي  الجربي،  الصدغيانــي  أحمد  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  إلى  بعثت 

اهللا. ووحدانية  اإليمان  في  نظرته  وبوضوح 
أحمد. د بن  محم أبو عبد اهللا  الصدغياني،  انظر: 

فقهي). (جواب  نفسه: 
مكتبة آل يدر، 52 ـ 53 رقم 160 (رقم 169 في المكتبة): مخطوط، 6 ورقة، 
في  الثاني  1231 / 1815 ـ 6.  النسخ:  تاريخ  مكتمل.  ســطرًا،   26 23×17سم، 

سليمان  الحاج  ســعيد بن  ملك   .10 إلى   3 من  كتب،  ثالثة  من  المجموعة 
اخي. الشم

ادي. طبعة  نفسه: هذا كتاب الجواهر، تأليف اإلمام... أبي القاســم بن إبراهيم البر
(6 صفحات  1302 / 1884 ـ 5،  البارونيــة؟)،  المطبعــة  (القاهــرة:  حجرية، 
الباروني  يوسف  د بن  محم نفقة  على  22,5×15ســم).  239 صفحة؛  فهرس، 
وشريكه سليمان بن مسعود المجدلي. للبيع في محل الرسائل في قسنطينة 

القاهرة. في  د  محم من  أو 



بيبليوغرافيا اإلباضية 248

صفحة 3: إضافة إلى طبقات المشــايخ الدرجيني. صفحة 4: أســميت هذا 
الطبقات.  كتــاب  به   أخل ما  إتمام  فــي  اْلُمنتقاة  الجواهر  كتــاب  الكتاب: 

اإلباضية. لألعمال  مسرد  218 ـ 221:  الصفحات 
1302 / 1884 ـ 5. قسنطينة   :232  ،1976 باجّية 

إتمام  في  اْلُمنتقاة  الجواهر   :32 رقم   17  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
240 صفحة،  البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  الطبقات.  كتــاب  به   أخل ما 

سم.  15×21

الطبقات.  كتاب  به   أخل ما  إتمام  في  اْلُمنتقاة  الجواهر  كتــاب   :172 رقم   27 نفسه: 
سم.  16.5×22 183 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

دليل سالم بن يعقوب: وقِف من قبل سليمان الخروصي، 1182 / 1768 ـ 9؛ 
األولى  ُجمــادى  نهاية  التندميرتــي،  عبد الرحٰمــن  ســليمان بن  الناســخ: 
عمر بن  الناســخ:  دحمان؛  وابن  شــعبان  ابني  قبل  من  وقِف   .1753 / 1166

القاهرة. في   1829 / 1244 رجب   8 الصدغياني،  يحيى 
.1966  (Cremonesi) كرمونسي 

1305 / 1887 ـ 8. الجزائر،  في  ُطبع   :6 ملحوظة   66 1979ب،  فوزي 
ادي،  لـ البر عمل  في  انظر:  (خطأ).   1984 القاهرة  في  ُطبع   :98  ،1997 فوزي 

.13 أعاله)،  المذكور  (العمل 
حجرية،  وطبعة  1305 / 1887 ـ 8،  قسنطينة  حجرية،  طبعة   :214  ،2000 فوزي 

1302 / 1884 ـ 5. القاهرة 
كارل بروكلمــان II، 311 ـ S II ،312، 339: كتــاب الجواهــر اْلُمنتقاة في 
1302 / 1884 ـ 5.  القاهرة  حجرية،  طبعــة  الطبقات.  كتاب  به   أخل ما  إتمام 
عاش  ادي  البر  .1391 / 792 توفي  الذي  اخي،  الشــم عامر  ساكن  ألبي  تلميذ 
من  األولى  العشر  والسنوات  عشر  الثامن / الرابع  للقرن  الثاني  النصف  في 
هو   .1407 / 810 حوالي  العمل  هذا  ُكتب  عشــر.  التاســع / الخامس  القرن 

للدرجيني. المشايخ  لطبقات  ملحق 
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.319  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
ألبي  الحلقة  لـ ســيرة  ترجمــة  75 ـ 77،   :1976  (Grossmann) قروســمان 
207 ـ 218).  ادي،  البر) ادي  البر إصدار  في  النفوسي،  بكر  د بن  محم عبد اهللا 

العربي. للنص  222 ـ 231   ،1976 باجّية  انظر: 
الطبقات.  كتاب  به   أخل ما  إتمام  في  اْلُمنتقاة  الجواهر   :310  ،2001 هاشــم 
هاء.   15843 رقم  الكتب،  دار  في  1305 / 1887 ـ 8.  قســنطينة  حجرية،  طبعة 

.30 الصفحة  في  قصير  تعليق 
الجعبيــري 1975، 209: في الصفحات 207 ـ 218 لـ كتاب الجواهر، الجزء 

الدرجيني. طبقات  من  التعليم  بنظام  المتعلق 
القاهرة  حجريــة،  طبعة  العمل.  هــذا  فــي  20 ـ 21:   ،2002 خليفــات   .340 نفسه: 
مخطوط  الكتب،  دار  في  الجزائر.  في  حجرية،  طبعة  أيضًا  1302 / 1884 ـ 5. 

أصحابنا. كتب  تقييد  في  رسالة  باء:   21791

.1 ملحوظة   73  ،1958  (Lewicki) ليفيتسكي 
.42 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 

المؤّلف  األوائل.  الخلفاء  د  محم آل  تاريخ  1988ب:   (Lewicki) ليفيتســكي 
هذه  نهاية  وفي  طبقات،  في  أيضًا)،  (إباضيين  البارزيــن  للعلماء  ترجمة  زاد 
المشــهورين،  باإلباضيين  ابتدأ  للمغرب،  مختصرًا  تاريخًا  أضــاف  التراجم 
أيضًا  وتيهرت.  لطرابلس  األوائل  األئمة  خلفوا  الذين  الجبار،  وعبد  الحارث 

الرستميين. األئمة  عن  غزيرة  معلومات 
مكتبة عشــيرة آل خالد، رقم 450 (رقم 124 في المكتبة): الجواهر اْلُمنتقاة 
 26 22×16,5سم،  ورقة،   81 مخطوط،  الطبقات.  كتاب  به   أخل ما  إتمام  في 
د (؟) بن يوسف اليسجني المصعبي، 28 ذو  ســطرًا، مكتمل. الناسخ: محم

الحجرية. النسخة  نفس   .1773 / 1186 القعدة 
اْلُمنتقاة  الجواهر  المكتبــة):  في   33 52 (رقم  رقم   ،41 إروان، صفحة  مكتبــة 
20,5×15,5ســم،  ورقة،   172 مخطوط،  الطبقات.  كتاب  به   أخل ما  إتمام  في 
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ل  األو اخي.  الشم أحمد  ســليمان بن  أبو القاسم  الناسخ:  مكتمل.  سطرًا،   18

أخرى  نســخة  1310 / 1892 ـ 3.  دخول  ملكيــة  ورقة.  لـــ 383  مجموعة  في 
ورقة،   100 مخطوط،  المكتبة):  فــي   11 (رقم   115 رقم   ،42 مكتملة، صفحة 
23,5×17سم، 26 سطرًا. الناسخ: إبراهيم بن إسماعيل بن دحمان، 19 رمضان 
1290 / 1873. نســخة أخرى مكتملة أيضًا، صفحة 43، رقم 127 (رقم 18 في 

المكتبة): 80 ورقة، 23,5×17,5سم، 21 سطرًا. الناسخ: أبو القاسم سليمان بن 
.195 إلى   116 من  ورقة،  لـ 195  المجموعة  في  الثالث  اخي.  الشم أحمد 

اإلباضية  األعمال  لقائمة  ترجمة  16 ـ 30:  1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
من  كتبت  القائمة  إن  يقول:  ادي  البر النهاية  في  الجواهر.  كتاب  ادي  البر في 
قبل علّي بن بـَيان، الذي قال إن النصوص ُنسخت من األصل. ُنسخت عنه 
األوائل  العشر  تاريخ:  المصعبي.  بكر  أبي  يوسف بن  بكر ابن  أبي  قبل  من 
 (Motylinski) لموتيلنســكي المســرد  هذا   .1774 / 1188 الثاني،  ربيــع  من 
كثيرة  مختلف عن الصفحات 218 ـ 221 في كتاب الجواهر؛ يســرد أعماالً 
وبأكثــر دقة. األرقــام التالية فــي موتيلنســكي (Motylinski) ال تظهر في 
 ،9  ،6  ،5  ،3  ،2 المشرق:  من  أعمال  الجواهر:  لكتاب  218 ـ 221  الصفحات 
من  أعمال  45؛   ،44  ،43  ،39  ،38 نفوسة:  جبل  من  أعمال  33؛   ،30  ،29  ،11

المغــرب: 50، 51، 53، 58، 65، 66، 73، 76، 77، 81، 82، 83. انظر أيضًا: 
الجواهر  لمخطوط  متشابه  مسرد  مع  للمقارنة  281 ـ 294،   ،II  ،1978 طالبي 
(سيد  112 ـ 224)  ورقة  خطأ،  ـ  خاء   8456) القاهرة  الكتب،  دار  في  ادي  البر
بـ تبيين  المعنونة  المجموعة  من  أطول  آخر،  مع  هاء)،   8456  :229  ،I ،1961

في  مخطوط  النفوسي،  بكر  د بن  محم أحمد بن  العباس  ألبي  العباد  أفعال 
 ،3 ملحوظة   66  ،1979 فــوزي  205 ـ 208).  ورقة  باء،  الكتــب (21791  دار 
ولكن،   ،303  ،2001 هاشم  العباد؛  أفعال  تبيين  المجموعة  هذه  ســمى  أيضًا 
 ،1997 فوزي  يفعل  كما  شيوخ،  عشرة  قبل  من  الديوان  أحكام  كتاب  أسماه 
85 ملحوظة 8. هاشــم يعطي القائمة، تلك معنونة: رســالة في تقييد كتب 
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النامي   :335  ،2001  (Crone) كــرون  291 ـ 293.  الصفحــات  في  أصحابنا، 
البحث  مخطوط  من  جزئيًا،  مترجمة  أخرى  نسخة  يعطي  9 ـ 10،   ،I  ،1971

(النامي  ادي.  للبر واإلنصاف  العدل  كتاب  شــرح  في  واالستكشاف  الصادق 
ألعمال  قائمة  يعطــي   ،(20 جديدة،  طبعة  اإلنجليزيــة،  50 (الطبعــة   ،2001

شرح  في  واالستكشاف  الصادق  البحث  مخطوط  من  مأخوذة  أقدم،  إباضية 
ادي). كرون (Crone) يقول: إن نســخة الطالبي  كتاب العدل واإلنصاف للبر

.21791 رقم  الكتب  دار  مخطوط  على  مبنية 
فهرس  43 ـ 46:  أعــاله)،  المذكــور  (العمــل   ،(Motylinski) موتيلنســكي 

الجواهر. لكتاب  المحتويات 
1302 / 1884 ـ 5. قسنطينة   :95 مركزة،  دراسة  اإلباضية  معمر: 

وليــس  1302 / 1884 ـ 5  القاهــرة   :454 1916ب،   (Nallino) ناّلينــو 
الجزء  الحديثة،  النسخة  في  اإلسالمية.  الموسوعة  في  كما  1306 / 1888 ـ 9، 

األول، صفحــة 1053، التاريخ الذي أعطي 1302 / 1885. انظر: ســتروثمان 
.(Strothmann)

.(97 (الصفحة   2334 / 2  ،1990 نصير 
حجرية،  طبعة   :1053 اإلســالمية،  الموسوعة  في   (Rubinacci) روبيناتشــي 
القاهرة 1302 / 1885. كونه تتمة لكتاب طبقات المشايخ للدرجيني. الكتاب 
للتاريخ  اإلباضية  نظر  لوجهة  استعراض  األولى  لمجموعتين (طبقة)،  قســم 
اإلسالمي األول، حذف من خاللها الدرجيني شخصيات إسالمية مشهورة، 
للدرجيني،  متفحص  نقــدي  عمل  الثاني  الموضوع  بعد؛  مــن  يذكرها  ولم 
يضيف عددًا من الحقائق والشوارد القصيرة. وتنتهي بقائمة لكتب المذهب 
1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي  قبل  من  وُنشرت  تُرجمت  والتي  ة،  المهم

(خطأ). 43 ـ 46 

نابولي. في  مخطوطات  434 ـ 435:   ،1949  (Rubinacci) روبيناتشي 
الجواهر. لكتاب  مدققة  دراسة   :1952  (Rubinacci) روبيناتشي 
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لرســالة  ترجمــة  106 ـ 121  الصفحــات   :1953  (Rubinacci) روبيناتشــي 
(طبعة  156 ـ 167  ادي  البــر كتــاب  مــن  للخليفــة  إبــاض  لـ عبد اهللا بــن 

.(1885 / 1302

38 ـ 39.  ،1999 السابعي 
(بدون  و1885  لـ 1882 ـ 3  طبعة  يذكر   ،191  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 

ناشر).
السيد I ،1961، 229: مخطوط في دار الكتب (8456 هاء): الجواهر اْلُمنتقاة 
مرزوق بن  قبل  من  ُنســخ  للدرجيني.  الطبقات  كتاب  به   أخل ما  إتمام  في 
أرقام  ورقة،   122)  ،1720 / 1132 ل  األو ربيــع   23 النّجار،  مرزوق  د بن  محم

20×15سم). لسطرا،  مختلفة 
1302 / 1884 ـ 5،  القاهــرة  حجريــة،  طبعــة  544 ـ 5:   ،1928 ســركيس 

(239 صفحة).
رســالة  156 ـ 167:  الصفحات   :88 رقــم   307  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 

التميمي. إباض  عبد اهللا بن  المشرق،  انظر:  التميمي.  إباض  عبد اهللا بن 
لـ 14   8 http://ibadhiyah.net/books/khawarij/2 -1-1.htm ، صفحة  السباعي، 

.(2001 (ديسمبر 
نسخت   ،(Lwów) لبوب في   :55  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي
(العمل  انظر:  (239 صفحــة).  واحد،  جزء  1302 / 1884 ـ 5،  فــي  مصر  في 

ادي. البر مناقشة  أجل  من  ملحوظة،   51 أعاله)،  المذكور 
1306 / 1888 ـ 9  القاهرة   :5 ملحوظة   266  ،1928  (Strothmann) ســتروثمان 

.((Nallino) ناّلينو  (انظر: 
1885أ.  (Motylinski) موتيلنسكي  أعلى،  انظر:   .1978 الطالبي 

القاهــرة  اْلُمنتقــاة.  الجواهــر   :xxiii  ،I  ،1969  (Wilkinson) ويلكنســون 
1302 / 1884 ـ 5.

يوســف 1984، 55 ملحوظة 2: قسنطينة 1305 / 1887 ـ 8، طبعة سليمان بن 
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مســعود المجدلي. http://www.ibadhiyah.net/books (ديسمبر 2001): طبعة 
1305 / 1887 ـ 8. قسنطينة  حجرية، 

أصحابنا. كتب  تقييد  فيها  رسالة  انظر: 
اإلباضية. مؤّلفات  في  انظر: 

األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
الجواهر. من  الفوائد  بعض  اختصار  مجهول:  انظر: 

.1994 عرب  انظر: 
10 ـ 11.  ،1997  (Savage) سافاج  انظر: 

و1953.  1952  (Veccia Vaglieri) فاليري  فاكيا  انظر: 
المساجد. أوقاف  إنفاق  كيفية  في  رسالة  نفسه: 

ســالم بن  مكتبة  في  مخطــوط   :340  ،268 235 ـ 236،   ،1975 الجعبيــري 
99 ـ 100.  ،1 رقم  كتاب  ملحوظة  يعقوب، 

اإلباضية. مؤّلفات  في  نفسه: 
 14 مخطوط،  المكتبــة):  في   127 (رقم   456 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
فاو الوسياني،  ورقة، 20,4×15,5سم، 26 سطرًا، مكتمل. الناسخ: زايد بن يس
مجموع  مجهول:  جانب  إلــى  ورقة،  لـ 132  مجموعة  فــي  900 / 1494 ـ 5. 

النعم. ُسبوغ  مجهول:  إبليس؛  ة  قص منها  حكايات 
الجواهر. كتاب  هذا  انظر: 

أصحابنا. كتب  تقييد  فيها  رسالة  انظر: 
إليها. الُمحتاج  الحقائق  في  رسالة  نفسه: 

الجعبيــري 1975، 341: مخطــوط في مكتبة الُقطب، بني يســجن، الجزء 
الحقائق. رسالة   :1531 رقم  التاسع، 

مجموعة،  في  جديدة،  طبعة  الجزائر  حجريــة،  طبعة   :790  ،1987 الجعبيري 
33 ـ 51. الصفحات 

حجرية. طبعة   :340  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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مكتبة إروان، صفحــة 20، رقم 255 (رقم 13 في المكتبة): الحقائق. صورة 
مجموعة  في  مكتمل.  سطرًا،   20 21,5×14ســم  ورقة،   11 لمخطوط،  ضوئية 

.82 إلى   70 من  ورقة،  لـ 139 
.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  في  مخطوطات  مجموعة   :300  ،2001 النامي 

النامي 2001، 232 (طبعة إنجليزية، طبعة جديدة، 208): بحث قصير مصمم 
أعد  النامي  قائمــة.  في  ُطبع  ة.  المهم اإلباضيــة  التقنية  التعابيــر  من  لعدد 
 ،1984 كوبرلي  انظر:  التقنيــة،  بالمصطلحات  عالقة  (ذات  نقدية.  مجموعة 

هناك). والمراجع  351 ـ 356،  327 ـ 330، 

شــاخت (Schacht) 1956، 392 رقم 87: رســالة فــي الحقائق، مطبوع في 
مجموعــة تبدأ باختصــار المواريث [و] الفرائض ألبي عمــار عبد الكافي 
أبو عبد اهللا  الغــرداوي،  (انظر:   .(2)  487 الُقطب  مكتبــة  في  (الوارجالني)، 
 (Schacht) شاخت  اعتقادنا،  بـَيان  في  رسالة  القاسم:  أبي  الحاج  د بن  محم
1956؛ الســوفي، أبو عمرو عثمان بن خليفة: رســالة فــي بـَيان كّل فرقة، 

في  رســالة  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  1956؛   (Schacht) شــاخت 
.(1956  (Schacht) شاخت  [و] الفرائض،  المواريث  اختصار 

الحقائق. من  شيء  ذكر  في  انظر: 
على... يشتمل  مجموع  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 

أحمد. د بن  محم أبو عبد اهللا  الصدغياني،  انظر: 
جديدة. طبعة  عّدالي  انظر: 

أصحابنا. كتب  تقييد  فيها  رسالة  نفسه: 
فوزي 1979ب، 66 ملحوظة 3: مخطوط في دار الكتب (21791، الصفحات 

العباد. أفعال  تبيين  كتاب  في  205 ـ 208)، 

في  (القاهرة)،  الكتــب  دار  فــي  مخطوط   :8 ملحوظــة   85  ،1997 فــوزي 
الديوان). (أحكام  مجموعة 

لعشرة  الديوان  أحكام  كتاب  في  ورقات   3 من  مخطوط   :303  ،2001 هاشم 
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شيوخ، الصفحات 205 ـ 207، في دار الكتب، رقم 21791 باء. هاشم يعطي 
291 ـ 293. الصفحات  في  القائمة 

باء.  21791 الكتب،  دار  في  مجموعة  في  مخطوط   :119  ،1982 خليفات 
خليفــات 2002، 20 ـ 21: في دار الكتب، مخطوط 21791 باء: رســالة في 

أصحابنا. كتب  تقييد 
ورقة،   4 مخطــوط،  المكتبة):  في   78 (رقــم   249 رقم   82 يــدر،  آل  مكتبة 
بـَيان،  ســالم بن  علّي بن  الناســخ:  مكتمــل.  ســطرًا،   21 21×11,5ســم، 

 .196 إلى   193 من  ورقة،  لـ 236  مجموعة  في  الســادس  1090 / 1679 ـ 80. 

ُنســخت من نسخة كتبها المؤّلف نفســه، 83 أرقام 250 و251: مخطوطتان 
أخريان.

اْلُمنتقاة. الجواهر  كتاب  هذا  انظر: 
اإلباضية. مؤّلفات  في  انظر: 

العباد. أفعال  تبيين  كتاب  عبد اهللا:  أبي  أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 
.1978 طالبي  1885أ؛   (Motylinski) موتيلنسكي  1994؛  عرب  انظر: 

باء).  21791 المجموعة  في  (كل  األشياخ،  ديوان  مجهول:  انظر: 
نفسه: شــرح كتاب العــدل في أُصول الفقــه (ألبي يعقوب يوســف بن إبراهيم 

الوارجالني). السدراتي 
سير،  اخي:  الشــم) في  مكتملة  بقيت   :43 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 

.(574

كتاب  معاني  أسرار  حقائق  عن  واالستكشــاف  الصادق  البحث  كتاب  انظر: 
الوارجالني). يوسف  يعقوب  (ألبي  واإلنصاف  العدل 

النظر). (ألحمد بن  الدعائم  كتاب  شرح  نفسه: 
.(1972 (مايو  بّريان  في  باكّلي،  حوزة  في  مخطوط 

الخزانة  فــي  مخطوط   :75 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
إباضي. فقه  21×15سم  304 صفحة،  البارونية، 
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.((Rubinacci) (روبيناتشي   1053 اإلسالمية،  الموسوعة 
سير،  اخي:  في (الشم مكتملة  غير  بقيت   :43 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي
574). حســب تعليــق لـ سموغورزســكي (Smogorzewski)، وهو معاصر 

النضر. البن  اإلسالم  دعائم  لكتاب 
الدعائم. بعض  على  الحائم  شفاء  انظر: 

الدعائم. كتاب  النضر:  ابن  المشرق،  انظر: 
النضر. البن  الالمّية  في  شرح  نفسه: 

.73 اللمعة،  السالمي: 
الدعائم. بعض  على  الحائم  شفاء  نفسه: 

على  الحائم  شفاء  لكتاب  الطهارات  شــرح   :340  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مخطوط. الُعماني.  النضر(النظر)  ألحمد بن  منظومة  الدعائم.  بعض 

بعض  شرح  في  الحائم  شفاء  384 ـ 385:  األول،  األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ادي  البر أن  واضحًا  يبدو  المقدمة  من  السالمي.  مكتبة  في  مخطوط  الدعائم. 

النزوي. وّصاف  د بن  لمحم الدعائم)  كتاب  (في  له  المعاصر  يعرف 
شــعبان،  وســليمان بن  يونس  لإلخوة  وقــف  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
في  الجربي،  ثابت  د بــن  محم إبراهيم بن  الناســخ:  دحمان.  وأحمد بن 
قرادة  موسى  سعيد بن  النهاية  وفي  البداية  في   .1479 / 883 شــوال  بداية 
اشتريته  الدعائم.  كتاب  هو  «هذا  التالية:  التاريخية  العبارات  كتب  اليفرني 
الوالية،  طرابلس  والي  باشا،  أحمد  سيدي  عسكر  المنصور،  العسكر  من 
شــخصيًا  الكتاب  اشــتريت  1259 / 1843 ـ 4.  في  جادو  قصبة  أخذ  الذي 
ودفعت  والمعرفة،  العلم  أهل  نصيحة  حســب  الشخصي  لالستعمال  منه 
ثمانية إصبيلّية، عملة ذاك الزمان. أنا أم... سعيد بن موسى قرادة السالمي 

اليفرني...».
الجعبيري 1975، 268: ليست مكتملة، شرح في الجزء المتعلق بالطهارات، 

.574 سير،  اخي:  الشم انظر:  تالميذه.  قبل  من  جمعت 
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وفي  ميزاب  البارونية،  الخزانة  في  مخطوطات  مجموعة   :300  ،2001 النامي 
.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل 

على  تعليق   :(208 جديــدة،  طبعة  اإلنجليزية،  (الطبعــة   232  ،2001 النامي 
الخمس قصائد األولى وجزء من القصيدة السادسة في الديوان البن النضر. 
التشــبيه  وتفند  (الوحدانّية)  التوحيد  بقضيــة  تهتم  األولى  قصائــد  األربعة 
الخامســة  القصيدة  القرآن.  خلق  األفعال)،  (خلق  اهللا)،  معرفة  على  (الدليل 
في الطهارة (الوضوء)، وفي القصيدة السادســة، في (صالة العيدين) انتهى 

مقطعًا. عشر  الثالثة  على  التعليق 
قوجة 1998، 77 ملحوظة 242: كتاب ِشفاء الحائم على بعض الدعائم. مخطوط.

نظر. البن  الدعائم  كتاب  على  تعليق  ُمكتمل  غير   :73 اللمعة،  السالمي: 
السالمي. مكتبة  في  مخطوط   :2 ملحوظة   28 البـَيان،  روض  السالمي: 

زنغيل. سعيد بن  كتاب  زنغيل:  سعيد بن  أبو نوح  انظر: 
الُعمانية. السير  نفسه: 

قبل  من  تذكر  لم   :((Rubinacci) روبيناتشــي) 1053 اإلســالمية،  الموســوعة 
 Handwörterbuch, s.v.)  (Lewicki) ليفيتسكي  قبل  من  عليها  أُحيل  اخي.  الشم

لبوب. في  مخطوط  إباضية)، 
الُعمانية. السير  مجهول:  المشرق،  انظر: 

داود: الحاج  موسى بن  باّسه بن 
ورقلــة  مــن  كان  (ت: 1175 / 1761)  85 ـ 86:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
د بــن أبي القاســم المصعبي،  (وارجــالن). درس فــي ميزاب مــع محم
حلقة  رئيس  أصبــح  ورقلة،  إلى  عودته  بعــد  وآخرين.  إبراهيم  صالح بــن 
مراسالت  هناك  غنية.  مكتبة  ترك  المخطوطات  من  مجموعة  نســخ  ابة.  العز
فيما  لورقلة،  الُســلطان  ســكرتير  زّيان،  أبي  أحمد بن  الطاهر بن  وبين  بينه 
معروفون  اآلن  أحفاده  باّســه.  فقيه  بكونه  يعرف  كان  والنظام.  األمن  يخص 

باّسه. هكذا:  يكتب  االسم  األيام  هذه  موسى.  وعمي  فقيه  بـ آل  ورقلة  في 
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أبي  أحمد بن  الطاهر بن  رسالة  (تحقيق)  سليمان:  أبو الربيع  بومعقل،  انظر: 
باّسه. الشيخ  إلى  وارجالن،  ُسلطان  كاتب  زّيان، 
داود. موسى بن  عمي  باّسه بن  موسى بن  انظر: 

فقهية. أسئلة  عن  سديدة  أجوبة  نفسه: 
البستان:

البستان. إبراهيم:  أبو اليقظان  انظر: 
ُمدبدهي. ُمدبدهي:  باسماعين، 

أبو سهل: الاللوتي. الاللوتي،  التندميرتي  د  محم بشر بن 
موسى. موسى:  الحاج  موسى  بشير بن 

أبو إسماعيل. المزاتي: المزاتي،  مالل  إبراهيم بن  بصير، 
الزناتة. إغني: أصل  د بن  أبو محم حزم  ابن  اإلباضي،  بغزالي 

األمازيغ. أنساب  في  كتاب   :320  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
البغطوري:

الحسن. سدرات بن  أبو القاسم 
د. محم مقرين / ُمقرين بن 

الحسن: سدرات بن  أبو القاسم  البغطوري، 
أو  ويري  من   (925 / 313 ـي  توفـ) 169 ـ 170:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
وســيم  أبان بن  مع  ودرس  بغطورة،  فــي  عاش  نفوســة.  جبل  في  تيري 
خالل  نجوا  الذين  العلماء  من  الخير  عبد اهللا بن  مــع  يعتبر  كان  الويغوي. 
معركة مانو ضّد األغالبة في 283 / 896. حيث بلغ ليس أقل من 130 سنة 

توفي. حين 
نصر). نفاث بن  به  أجاب  (جواب  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 169: مخطوط في مكتبة آل خالد في بني يسجن.
سدرات بن  القاسم  ألبي  رسالة   :116 رقم   309  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 

.108 r-v إباضي،  فقه  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الحسن. 
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ســدرات بن  المكتبة):  في   163 (رقــم   558 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
الحســن).  ســدرات بن  القاســم  ألبي  (جواب  نصر:  نفاث بن  الحســن بن 
د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  ســطرًا،   26 22×16,5ســم،  ورقة،   2 مخطوط، 
ل في مجموعة مــن 19 ورقة، إلى جانب  يوســف بن داود المصعبــي. األو
اخي؛  الشــم مختصر  عن  التراخي  رفــع  رمضان:  عمرو بن  البــدر  التالتي، 
التالتي، البدر عمرو بن رمضان: العقد النضيد على نكتة التوحيد؛ المصعبي، 
أبو القاســم ابن يحيى: (شرح األجرومية)؛ عبد الرحٰمن ناصر بن أبي نبهان: 

مسائل. جوابات  رستم:  عبد الوهاب بن  عبد الرحٰمن بن  الخروصي؛  سيرة 
نصر. نفاث بن  النفوسي،  انظر: 

د: محم مقرين بن  البغطوري، 
ليفيتسكي  (T. Lewicki))؛  (ليفيتســكي  1287 ـ 8  اإلســالمية،  الموسوعة 
111 ـ 113:   ،1961 B  (Lewicki) ليفيتســكي  15 ـ 16؛   ،1955  (Lewicki)
عالم تاريخ وســير، ولد فــي قرية بغطورة في الناحيــة الغربية من جبل 
القرن  في  عاش  فإنه  الباروني  موسى  زكرياء بن  د بن  محم حسب  نفوسة. 
اخي: سير، 578). وحسب كتاب السير (548)  السادس / الثاني عشر (الشم
توفيق بن  يحيى  ألبــي  تلميذًا  كان  فإنه  اخي،  الشــم أحمد  العباس  ألبي 
مســعود  عبد اهللا بن  د بن  محم عبد اهللا بن  د  محم وألبي  الجناونــي  يحيى 
ل من هؤالء الجهابذة،  (نعت أيضًا بالمجدولي). عندما كان يدرس مع األو
علمه   1203 1202 ـ يناير  ديســمبر   / 559 الثانــي  ربيع  شــهر  خالل  كتبها 
الرئيسي حول سير اإلباضيين المشهورين المولودين في جبل نفوسة. هذا 
نفوسة،  أشياخ  سير  كتاب  نفوســة،  مشايخ  سير  كتاب  باسم  عرف  العمل 
سير  كتاب  نفوسة،  لمشايخ  السير  كتاب  السير،  كتاب  نفوسة،  مشايخ  سير 
مفقودًا  يعتبر  السير،  أغلب  وفي  نفوســة،  سير  الجبل،  سير  كتاب  نفوسة، 
قبل  من  روايات  على  الغالب  في  مبنية  أسفل).  انظر:  حال  أية  (على  اليوم 
د ويعّد أحد المصادر الرئيســة لكتاب الســير  د عبد اهللا بن محم أبي محم
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ة عنه، خصوصًا في الجزء األوسط  اخي، الذي زودنا بنقوالت مهم للشــم
كان  متناوله  في  كان  اخي  الشــم عمل  من  نســخة  عمله (143 ـ 344).  من 
قبل  من  عشر  الثامن / الرابع  القرن  من  األولى  السنوات  في  معموالً  ربما 
من  وعالم  ناسخ  مشهور  إباضي  التغرميني،  اخي  الشم العّز  أبي  يحيى بن 
(الشريعة).  التشــريع  في  تأليف  صاحب  أيضًا  وهو  نفوســة.  جبل  علماء 
وكتقليد فهو يظهر في سلسلة العلماء اإلباضيين الذين يمتدون حتى القرن 

127 ـ 131)).  ،(1953 Crupi  la Rosa الروسا  (كروبي  الثالث / التاسع 
نفوسة. أهل  سيرة  نفسه: 

البغطوري.  اليفرنــي  ــد  محم مقرين بــن   :316  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
من  عشر  التاسع / الخامس  القرن  لبداية  تعود  نسخة  عن  نسخت  مخطوط، 

باباعمي. حوزة  في  رة  مصو نسخة  جربة.  غيزن،  يعقوب،  سالم بن  قبل 
د  423: (عاش في 599 / 1203) درس مع محم ،II ،(العمــل المذكور أعاله)
د المجدلي وأبو يحيى توفيق بن يحيــى الجناوني. َكَتَب  عبد اهللا بــن محم
في الفقه وكتب العمل المهم ســير أشياخ جبل نفوسة، والذي كان مرجعًا 
في  العمل  هذا  أكمل  البغطوري  اخي.  للشــم الســير  لكتاب  بالنســبة  مهمًا 
ســالم بن  قبل  من  اكتشــافه   تَم ولكن  مفقودًا  يعتبر  كان  وقد   .1203 / 599

جربة. غيزن،  يعقوب، 
م. نسخة  المكتبة):  في   7 (رقم   249 رقم   ،44 إروان، صفحة  مكتبة 

الناسخ:  مكتمل.  ســطرًا،   23 22×17ســم،  ورقة،   71 المخطوط،  من  صورة 
نســخ  الناســخ:   .1981 / 1401 رجب   15 العلوانــي،  ــد  محم إبراهيم بــن 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  نسخة  من  المخطوط 
التالية. المواد  انظر: 

القديم. نفوسة  سير  كتاب  نفسه: 
د البغطوري. مخطوط في مكتبة سالم بن  النامي 1970، 64: مقرين بن محم

يعقوب.
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التالية. المادة  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

نفوسة. جبل  مشايخ  سير  نفسه: 
عنوان:  (جربة).  والغ،  بغطور،  عائلة  حوزة  في  مخطوط   :84  ،1970 النامي 
 24 153صفحة،  وصف:  ومناقبهم.  نفوســة  جبل  مشــايخ  ســير  فيه  كتاب 
الكتاب  هذا   .(1397 / 800 قديم (بعد  مغربي  يد  خط  21×15ســم  ســطرًا، 
كان يظــن أّنه في عــداد المفقودين حتى ســنتين مضــت، عندما وجده 
ســالم بن يعقوب في مجموعــة البغطور. مخطوط آخر تَم اكتشــافه في 
بســير  الخصوص  على  يهتم  الكتاب  بعــد.  أره  لم  ولكني  ليبيــا،  هون، 
عشر.  الثالث  السادس/  القرن  بداية  حتى  بالفترة  يهتم  نفوسة.  جبل  شيوخ 
باللغة  المكتوبة  النصوص  مــن  ة  مهم مجموعة  على  يحتوي  الكتاب  هذا 
لم  (اللمعة)  والسالمي  (الجواهر)  ادي  البر لكن  واضح،  بـ بخط  األمازيغية 
ذكر  في  الرئيس  مصدره  كان  اخي (سير)  الشــم ولكن  الكتاب،  هذا  يذكرا 
الذاتية  السيرة  عن  مقتضبًا  وصفًا  كتب  أيضًا  اخي  الشم نفوسة.  جبل  شيوخ 

.(548 (سير،  الكتاب  هذا  لمؤّلف 
(جربة)،  والــغ  البغطور،  مكتبــة  فــي  مخطــوط   :346  ،1975 الجعبيــري 

للصفحة. سطرًا   24 21×12سم،  153 صفحة، 

اكتشــف  المصراتي  مصطفى  علّي  الليبــي  المؤرخ   :116  ،1982 كعبــازي 
البغطوري،  (خطأ)  د  محم مقرين  لسيرة   1202 / 599 من  جربة  في  المخطوط 
عن  المعلومات  بعض  يعطي  كعبازي   .“I dotti del Gebel Nefusa” معنــون 

المحتويات.
النامي 2001، 300: مخطوط في مكتبة عائلة البغطور والمخطوط في مكتبة 
يكتب  أن  يجب  االسم  النامي،  حســب   .(1969 (حوالي  يعقوب  ســالم بن 

الكبير / العظيم. عن  األمازيغي  التعبير  ُمقران،  أو  َمقران 
ــد  محم مقرين بــن   :42 رقــم   303  ،145  ،45  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
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في  نســخ  (جربة).  والــغ  البغطــور،  مكتبــة  في  مخطــوط  البغطــوري: 
مخطوطتين. على  بناء  914 / 1508 ـ 9، 

نفسه، 45، 145: كتاب سير نفوسة. مخطوط في والغ. ُنسخ في 914 / 1508 ـ 9. 
الصدغياني. سليمان  إبراهيم بن  عمر بن  عمرو بن  زايد بن  الناسخ: 

ومناقبهم. نفوسة  ُعلماء  أخبار  مجهول:  انظر: 
اخي. للشم السير  لكتاب  المصادر  أحد   :74  ،1934 B  (Lewicki) ليفيتسكي 

السابقة. المواد  انظر: 
الفزاني. الفزاني:  د  محم بّكار بن 

النفوسي. الفرسطائي:  النفوسي  بكر  أبي  بكر بن 
التغزويسني. التغزويسني:  سعيد  والد  بكر 

د: محم أحمد بن  أبو العباس  البكري، 
 (Wilkinson) ويلكنســون  التكميل،  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

.1987

بكلي. انظر:  البكري: 
البكري. بكلي  عمر)  (بن  عبد الرحٰمن  أيضًا:  عمر:  عبد الرحٰمن بن  بكلي، 

ــي، عبد الرحٰمــن بن عمــر: (1319 ـ 3 ُجمــادى األولــى 1406 / 3 أكتوبــر  بكل
(1986 1901 ـ 13 يناير 

ولد   :(2002 (مايــو   http://gs-internet.com/cheikh-elbikri/aboutbakali.htm

على  تحصل  ميزاب  وادي  في  (والعطف)  العطــف  في   1901 أكتوبر   3 في 
ل في الجامع القديم بالعطف وفي 1921 تَم قبوله في  تعليمه الدينــي األو
العطف  في  قلب.  ظهر  عن  القــرآن  يحفظون  الذين  الطلبة  إروان،  حلقات 
بكلي،  حّمو  عمر بن  عمه  مدرسة  في  اللســان  وعلوم  والفقه  العقيدة  تعلم 
في  الزيتونة  جامع  خريــج  علي،  حّمو  بكير  يوســف بن  يد  على  تعلم   ثم
في  الميزابية  البعثة  صاحب   1922 وفي  الجزائر،  في  تعلم  هذا  بعد  تونس. 
جامع  في  لتدرس  إبراهيم،  أبي اليقظان  إشراف  تحت  كانت  والتي  تونس، 
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 ،1929 حتى  تونس،  فــي  إقامته  خالل  الخلدونية.  المدرســة  وفي  الزيتونة 
بكلي كان في عالقة وطيدة مع حزب الدســتور، كان موجودًا في الجزائر 
أحد  وكان   1931 في  الجزائريين  المســلمين  الُعلماء  جمعية  تأســيس  حين 
في  عضوًا  أصبح   1934 في  الداخليــة.  قوانينها  لكتابة  المنتخبين  األعضاء 
أصبح  حيث  للتدريس،  بّريان  إلى  انتقل   1939 فــي  العطف.  ابة  عز حلقات 
 تَم  1957 في  مديــرًا.  أصبح  بعد  وفيما  هنــاك  ابة  العز حلقات  فــي  عضوًا 
سجنه من قبل الســلطات الفرنسية بسبب مشاركته في حركة التحرير. في 
1966 أصبح عضوًا في الهيئة اإلســالمية العليا لجنة الفتوى. عندما أصبح 

إبراهيم بّيوض غير قادر على إدارة مجلس عمي ســعيد، ومرض مندوبه، 
يلقب  كان   .1986 ينايــر.   13 توفي  ـي  بكلـ ة.  المهم هذه  عاتقــه  على  أخذ 

البكري(1). بـ الشيخ 
مطبوعة  أعمال  أربعة  يذكر  باباعمي  249 ـ 253.   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
من  طباعة،  دون  عنوانًا   49 مــن  ألكثر  قائمة  ويعطي  أســفل)  (انظر:  لبكلي 
الُعماني)  لخلفان  النظامّيــة  األجوبة  مذكرات؛   2) النثرّية  األجوبــة  ضمنها: 
قصيدته  انظــر:  الُعماني؛  الســمائلي  الســيابي  جميــل  خلفان بن  (ربمــا 
ديوان  ـ  النبوي)؛  المولد  عن  ث  ُمحّرراتي (يتحد من  أدبّيــة  آثار  ـ  الالمّية)؛ 
ميزاب  حياة  ـ  تقييدًا)؛   11 من  (أكثر  البكــري  فتاوى  ـ  (مذكرتان)؛  البكري 
خطب  جمهرة  ـ  (مذكــرات)؛  اإلخوانّيات  ـ  1930؛  ســنة  قبل  االقتصادّيــة 
البكري (4 مذكرات)؛ ـ جمهرة رســائل البكــري (7 مذكرات)؛ ـ الجواب 
عن أســئلة الشــيخ علّي يحيى معمر عن حياة اإلباضية بالجزائر من عهد 
اإلصالح  سير  ُخالصة  ـ  تقييدات)؛  البكري (5  كشــكول  ـ  بكر؛  د بن  محم
بميزاب في جيل (7 مذكرات)؛ ـ رســالة إلبراهيم بّيوض إلى أبي إسحاق 
واللغوّية  والفوارق  العلم  مكنون  ـ  الباروني؛  سليمان  وإلى  اطفيش  إبراهيم 

الصديق. بكر  أبي  إلى  (1) نسبة 
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من  بمزاهر  تتعلق  مواقف  ـ  مذكرات)؛   6) تاريخية  معلومات  ـ  (مذكرات)؛ 
إليه  فرنســا  مجيء  قبل  ميزاب  ـ  اســتقاللها؛  فجر  عهد  في  الجزائر  تاريخ 
من  مبتدئ  الدين  نسب  ـ  وتعقيبه؛  الكرثي  مؤتمر  ـ  ســنة؛  مئة  ُمنُذ  وبعضه 
ابة  األئمــة؛ ـ نكت لطيفة وأجوبة ظريفة (مدونة)؛ ـ رســالة في قضية العز
مسجد  ترميم  بمناسبة  (خطبة  المســجد  تدشين  ـ  (مذكرتان)؛   1947 ببّريان 
بّريــان في 1960)؛ ـ التقاريــر (3 مذكرات)؛ ـ التقاريــر األدبية لجمعيات 
ـ  مذكرات)؛   6) الفقهية  التقاييد  ـ  مذكرات)؛   4) المدرســة  تقارير  ـ  الفتح؛ 
الوثائق  ـ  مذكرات)؛  متنّوعة (في  وثائق  ـ  ببريان؛  المدرســي  التعليم  تاريخ 

(مذكرات). الميزابية  بالحياة  الُمتعّلقة  الهاّمة 
9 ـ 10.  ،III  ،2000 ادريسو  بن 

(تحقيق). نفسه: 
اإلسالم. قواعد  الجيطالي:  انظر: 
يحيى. إبراهيم بن  قرادي،  انظر: 

النيل. كتاب  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
.(1964 أغسطس   / 1384 ل  األو (ربيع   1  ،I اإلسالمي  الفكر  انظر: 

(مقامات). نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
1402 ـ 1403 / 1982،  العربيــة،  المطابع  غردايــة:  جزءان.  البكري.  فتــاوى  نفسه: 
تصحيحات؛  واحدة  فهرس، صفحة  10 صفحــات   ،378  ،iv األول،  (الجزء 

24×16سم). كالهما  فهرس؛  14 صفحة   ،462 الثاني،  الجزء 
.(2004 (مارس  البوسعيدي  مكتبة 

.2003 سليمان  ناصر،  انظر: 
فــي   :(2002 http://gs-internet.com/cheikh-elbikri/aboutbakali.htm (مايــو 

جزأين. في  فتاوى  بكلي  مجموع 
1918 ـ 1948. جيل،  في  اإلصالح  سير  ُخالصة  نفسه: 

مخطوط. مجلدات،   3  :399  ،I  ،1965 دبوز 
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سعيد. عمي  مجلس  نفسه: 
مخطوط.  :399  ،I  ،1965 دبوز 

المؤّلف. مع   :389  ،1971 فخار   :12  ،1988 إبراهيم  ولد 
علي. سعيد بن  الجربي،  انظر: 

بكلي. حّمو  عمر بن  الحاج  الشيخ  تاريخ  نفسه: 
الســيرة  147 ـ 150،  أعاله)  المذكور  (العمل  ملحوظة.   148  ،II  ،1965 دبوز 

بكلي. حّمو  لعمر بن  الذاتية 
بكّلي. بن  عيسى  باحمد بن  حّمو بن  عمر بن  بكلي،  انظر: 

القرادي.  إبراهيم  أيــوب  طبعة  البكري.  بكلي  عبد الرحٰمن  الشــيخ  وصّية  نفسه: 
.1986 مارس   / 1406 رجب  العطف 

وأحمد. عبد الوهاب  البكري،  ابني  ُمراجعة 
ة  الحج ذو  نهايــة  ـ   1253) بــن:  عيســى  باحمد بن  حّمــو بن  عمر بن  ــي،  بكل

.(1922 أغسطس   13 ـ   1837 / 1340

ة  مهم مكتبة  تــرك  الذاتية.  ســيرته  302 ـ 304:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
مطبوعة. وكتبًا  للمخطوطات 

بكلي. حّمو  عمر بن  الحاج  الشيخ  تاريخ  عمر:  عبد الرحٰمن بن  بكلي،  انظر: 
أبو بكر. إبراهيم:  بكير بن 

(تكليف). د:  محم كاسي بن  بالحاج بن  قاسم بن  بكير بن 
.((Motylinski) رسالة وإجابة لموتيلنسكي) :د بن يوسف انظر: اطفيش، محم

(134 صفحة).  ،1881 الشافية.  الرسالة  نفسه:  انظر: 
(104 صفحة).  ،1912  ،1884 لغز.  شرح  نفسه:  انظر: 

.1884 الغوبرنور،  جواب  انظر: 
الحاج  أبو بكر ابن  كّســم)؛  (بكر بن  القــراري  قاســم  أبو بكر ابن  أيضًا: 
قاسم بن  بكير بن  (بالحاج)؛  قاسم  بكير بن  القراري؛  الحاج  أبي  قاسم بن 
بكير بن  القراري؛  بالحاج  قاسم بن  بكير بن  د؛  محم كاسي بن  بالحاج بن 
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بكر بن  193)؛   ،2004  (Sadgrove) (ســدجروفي  الشــيخ  قاســم بن  الحاج 
القراري. قاسم  الحاج 

فــي  القــرارة.  مــن  (ت: 1360 / 1941)   :95  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
 تَم  ثم ومن  قسنطينة.  في  اإلباضية  المحكمة  في  قاضيًا  أصبح   1902 / 1320

وكتب.  رســائل  ة  عد نفقته  على  طبع  الجزائر  في  الجزائر.  في  قاضيًا  تعيينه 
المسجد. في  التدريس  بدأ  حيث  القرارة،  إلى  عاد   1905 / 1323 في 

الميزابي،  انظــر:  أيضًا،  اإلباضيــة  الكتب  طباعة  علــى  أنفقوا  الذيــن  عن 
عيســى  د بن  محم د بن  محم المصعبــي،  عيســى؛  صالح بن  د بــن  محم

إبراهيم. داود بن  يسجاني،  اليسجني؛ 
انظر:  عبد اهللا  سليمان بن  الباروني،  انظر:  يوسف.  د بن  محم الباروني،  انظر: 

سعيد. برغش بن  البوسعيدي،  المشرق، 
.2006  ،2004  (Custers) كوستر  انظر: 

د: (ُمحقق) األزدي، أبو الشــعثاء جابر بــن زيد: فقه اإلمام  بّكــوش، يحيى محم
زيد. جابر بن 

بالحاج. (تحقيق)  بالحاج:  الشيخ  د  محم بكير بن 
بالحاج. بالحاج:  الشيخ  يحيى  بكير بن 

(تحرير). الشيخ:  د  محم عيسى بن  بالحاج، 
بّيــوض: في رحاب القرآن؛ في رحاب القرآن. تفســير ســورة العنكبوت؛ 
في رحاب القرآن. تفســير سورة المؤمنين؛ في رحاب القرآن. تفسير سورة 

وطه. مريم  سورتي  تفسير  القرآن.  رحاب  في  النور؛ 
سليمان. بلقاسم بن  اخي،  الشم اخي:  الشم سليمان  بلقاسم بن 

األحباس. ُحكم  في  ستة  وأبو  عمرو  د بن  محم رسالة  ة:  ست أبو 
الخزانة  فــي  مخطوط   :572 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الربيع  أبي  جانب:  إلى  مجموعة،  في  21×15سم.  5 صفحات،   ،1 البارونية، 

واحدة). (صفحة  الوعظ  في  قصيدة  اخي:  الشم سليمان 



267قسم المغرب ـ الجزء األول Ü

ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  د:  محم عبد اهللا بن  ة،  ست أبو 

د: بامحم سحابة،  أبو 
عشــر)  عشر / الســابع  الحادي  (القرن  82 ـ 83:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أسئلة  في  ي،  المحش النفوســي،  القصبي  د  محم عبد اهللا  أبي  مع  مراســالته 
عملية وتشريعية ما زالت في المخطوط. وهناك أيضًا رسالة مخطوطة كتبها 

ورقلة. ابة  لعز مصعب  بني  وقضاة  علماء  باسم 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

عبد اهللا  أبي  جوابــات  عمر:  د بــن  محم أبو عبد اهللا  القصبــي،  انظــر: 
بعض  إلى  الجربي  السدويكشي  القصبي  ســتة  أبي  عمر بن  د بن  محم

مصعب. بني 
.1937 الفرقد.  كتاب  يحيى):  (بن  سليمان  بوجناح، 

الكتاب  الذاتية.  الســيرة  (1903 ـ 1988)  43 ـ 51:   ،III  ،2000 ادريســو  بن 
اليقظان  أبي  جريدة  في  خصوصًا  سياســية،  اجتماعية  مقاالت  مجموعة  هو 

إبراهيم.
(1323 ـ 1408 / 1905 ـ 1988). 214 ـ 215:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

المجتمع  عمر:  إبراهيم بن  بّيــوض،  (تحقيق)  قاســم:  ناصر بن  د  محم بوحّجام، 
المسجدي.

أبو ستة. انظر:  بوسّتة: 
وأنواعها  مفهومها  البدعة،  عمر:  إبراهيم بن  بّيــوض،  إبراهيم: (تحقيق)  بولرواح، 

وشروطها.
ب  بومعقل، أبو الربيع سليمان: (تحقيق) المصعبي، أبو القاسم بن يحيى: بنو جال

وارجالن. في 
داود. سليمان بن  أبو الربيع  انظر: 

بومعقل. البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  أيضًا:  انظر 
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أحمد: داود بن  عمر بن  بومعقل، 
ـ   1923 / 1416 رمضــان  (1341 ـ 24  304 ـ 305:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
14فبراير 1996) شيخ ومؤرخ. ولد في ورقلة. جمع مكتبة غنية، وجعل منها 

ة، والتي لــم تُطبع. من ضمن هذه الكتب:  ة كتب مهم وقفــًا. علق على عد
العباس  ألبي  مسألة  أبي  كتاب  اطفيش؛  يوســف  د بن  لمحم التفسير  تيسير 
حول  مالحظات  النفوســي)؛  بكر  أبي  د بــن  محم عبد اهللا  أبــي  (بن  أحمد 
دفترين (انظر:  في  أعــزام،  إلبراهيم  وارجالن  تاريخ  في  البان  ُغصــن  كتاب 
لثيّلو (Lethielleux) 1983)؛ فهرســت كتاب ُلقــط البدر التالتي، من كتاب 
عمرو بن  أبو حفص  (التالتي،  به  قام  ترتيب  وهو  اطفيش  يوسف  د بن  محم
مع  اخي)،  الشم علّي  عامر بن  ساكن  (ألبي  الديانات  متن  فهرست  رمضان)؛ 
د عبد اهللا) والمصعبي (أبو يعقوب يوسف بن  حواشي السدويكشي (أبو محم
د) على الديانات؛ دراسة حول اسم ورقلة، دراسة حول تاريخ وارجالن  محم

ميزاب. في  كان  حين  كتبها  وقصائد  بابزيز)  إبراهيم  جانب  (إلى 
هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 

.1996 د  محم سليمان بن  بومعقل،  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

ُطبعت  الوفاق.  جمعية  ورقلة:  داود.  عمر بن  الحاج  بومعقل  الشــيخ  وصّية 
(5 صفحات).  ،1996 أبريل   4 / 1416 القعدة  ذو   15 تأبينه،  بمناسبة 

التالية. المادة  انظر: 
عمر: إبراهيم بن  بّيوض، 

 .1981 يناير   14 في  توفي  القرارة،  في   1899 أبريل   22 ولد   :1987A أعوشت 
 1925 مايو  في   .13 يناهــز  عمره  كان  عندما  قلب  ظهر  [عــن]  القرآن  حفظ 
فتح معهد الحياة في القرارة، حيث عمل أستاذا في روح من بعض األفكار 
د عبده، ولعــب دورا هامًا في الحركــة اإلصالحية في  اإلصالحيــة لمحم
الُعلماء  جمعية  في  البارزين  اإلصالحيين  مــن  أصبح  الثالثينات  في  ميزاب 
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جبهة  شــخصيات  من  ة  مهم شــخصية  أصبح   1954 ذلك  بعد  الجزائريين، 
شــخصية  ويعتبر  بارزًا  عالمًا  كان  بّيوض  ميزاب  بلدته  في  الوطنية  التحرير 
ابة لميزاب  جــد محترمة في جاليته كما هــو الحال خارجها، رئيــس العز

الجهة. مفتيي  ورئيس 
أبو النهضة  النهضة.  إمــام  187 ـ 188:   ،B  1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
يحيى  عمر بن  كان  النهضة  زعيم  (ت: 1811)؛  صالــح  يحيى بن  عمي  كان 

(ت: 1921).
عن بّيوض، انظر: الجزء الثالث من البيبليوغرافيا أعوشت 1987A والمراجع 

هناك.
د ناصر. القرارة، جمعية التراث، 1990. مة من قبل محم نفسه: أعمالي في الثورة. ُمقد

الثورة. في  أعمالي  كتاب:  في  قراءة  37 ـ 50:   ،2004 بوحّجام  انظر: 
بيوض، بن: (1964) أنشطتي الثورية في الصحراء وميزاب. 8 أكتوبر 1964، 

.(61 الرابع،  الجزء   ،2000 ادريسو  (بن  طبعت)  (16 صفحة 
1983. انظر: جمعية  38 ملحوظة: جمعية التراث ابتدأت في   ،2004 بوحّجام 
أيضًا:  انظر   .1992 / 1412 فــي  طالب.  اســتنفار)،  اعتبار،  (اّدكار،  التــراث 

الهيئات... فهرس   ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
بولرواح. إبراهيم  تحرير:  وشروطها.  وأنواعها  مفهومها  البدعة،  نفسه: 

القرارة. الحياة،  معهد  تخرج،  دراسة   :22  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أوجانه. حميد  بهون  تحرير:  عنهم.  والرضا  الصحابة  فضل  نفسه: 

القرارة. الحياة،  معهد  تخرج،  دراسة   :22  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الشــيخ  د  محم بكير  طبعة  عمر.  إبراهيم بن  بّيــوض  الشــيخ  اإلمام  فتاوى  نفسه: 
 ،1988 أحمد)،  طالبي  نهــج   7) العربية  المطابع  غردايــة:  جزءان.  بالحاج. 
340 ـ 753؛  الصفحــات  الثانــي،  الجــزء  337 صفحــة؛  األول،  (الجــزء 

22×14سم).

.(2004 (مارس  البوسعيدي  مكتبة 
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الشعثاء،  أبي  مكتبة  السيب:  بالحاج.  الشــيخ  د  محم بكير  طبعة  ثانية.  طبعة 
21×14سم). (738 صفحة،   ،1990 / 1411

في  باشــعادل،  بالحاج  الشــيخ  لبكير  طبعة   :22  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
جزأين.

.Aken 1994 انظر: 
كعباش.  سعيد  د  محم طبعة  عمر.  إبراهيم بن  بّيوض  اإلمام  الشــيخ  حديث  نفسه: 

.1992 العربية،  المطابع  غرداية: 
القرآن. إعجاز  في  بّيوض  الشيخ  إجابات  من  الرابعة  الحلقة  نفسه: 

(47 صفحة). حديثة،  نسخة  غرداية  حجرية،  طبعة   :791  ،1987 الجعبيري 
إجابات. من  انظر: 

بقلم  وفتاوى  أجوبــة  في:  المغاربة.  للُحّجاج  فتــوى...  جّدة.  من  اإلحــرام  نفسه: 
الُعماني.  العبري  ســعيد  وإبراهيم بن  الجزائري  بّيوض  إبراهيم  الشــيخين 

.(5 نالوت،  المسجد،  (رسالة  7 ـ 18.   ،1971 / 1390 الدعوة،  دار  نالوت: 
نالوت. الدعوة،  دار  منشورات  انظر: 

.1973 العربية،  المطابع  غرداية:  القرآن.  إعجاز  في  بّيوض  العّالمة  إجابات  من  نفسه: 
الرابعة. الحلقة  انظر: 

بوحّجام.  ناصر  قاسم  د بن  محم طبعة  الثانية.  الطبعة  المســجدي.  المجتمع  نفسه: 
21,5×14,5سم). (168 صفحة،   ،1990 / 1411 الشعثاء،  أبي  مكتبة  السيب: 

مجموعة من المحاضرات في الجمعية الميزابية يوم الجمعة ُقدمت من قبل 
.1973 في  بّيوض 

العربية،  المطابع  غرداية:  بوحّجام.  ناصر  د  محم طبعة   :1993  (Vikør) فيكور
(172 صفحة).  ،1988 / 1409

د ناصر بوحّجام. غرداية:  332 رقم 260: طبعة محم ،I ،A2000 باباعمي والـ
.1989 العربية،  المطابع 

للمحتويات. بسيط  شرح  39 ـ 40:   ،2004 البراشدي 
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ُن. وُيدخ يحلُق  ولكّنه  مسلم  نفسه: 
معمر. انظر: 

القرارة،  أجزاء.   5 بالحاج،  الشيخ  د  محم عيسى بن  طبعه  القرآن.  رحاب  في  نفسه: 
1992 ـ 1998. التراث،  جمعية 

باباعمــي والـ II ،A2000، 21 ـ 22: حوالــي 1500 ســاعة تفســير دروس 
من  12. 497 صفحة،  فــي  أشــرطة  في  ترتيها  وإعادة  تســجيلها   تَم لبّيوض 
من  مختصرة  مجموعة  نشر  المرموري  ناصر  مطبوعة.  كانت  أجزاء.   5 ضمن 

المجموعة. هذه 
رحاب  في  كتابه  في  بّيوض  اإلمام  منهج  135 ـ 148:   ،2004 الكنــدي  انظر: 

القرآن.
هذه  خالل  الُبخاري.  شارح  بّيوض  الشــيخ  67 ـ 74:   ،2004 بوحّجام  انظر: 
الباري،  لفتح  العسقالني  حجر  الحافظ ابن  شرح  في   1945 1931ـ  السنوات 
شــرح صحيح الُبخاري. نفســه، 83 ـ 86: الشــيخ بّيوض في ذكرى ختمه 
أعاله)،  المذكور  (العمل  الموضــوع،  هذا  نفس  في  الكريم.  القرآن  تفســير 
102 ـ 105، محاضرة من قبل الشيخ عّدون (سعيد بن بالحاج شريفي، على 

ملحوظة).  7 الصفحة 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  في 

الكهف،  بّيوض. (سور  الشــيخ  العّالمة  تفســير  مختصر  القرآن.  رحاب  في  نفسه: 
د المرمــوري. الطبعة األولى  مريم، طــه، األنبياء). طبعــة الناصر بن محم

24×17سم). (372 صفحة،   ،1996 / 1417 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط: 
.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 

الحج،  بّيوض. (ســور  الشــيخ  العّالمة  تفســير  مختصر  القرآن.  رحاب  في  نفسه: 
د المرموري.  المؤمنون، النور، برواية ورش عن نافع). طبعه الناصر بن محم
(399 صفحة،   ،2000 / 1420 والثقافة،  التراث  وزارة  مســقط:  األولى  الطبعة 

24×17سم).
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.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
الفرقان،  (سور  بّيوض.  الشــيخ  العّالمة  تفســير  مختصر  القرآن.  رحاب  في  نفسه: 
د  محم الناصر بن  طبعة  نافع.  عن  ورش  برواية  القصص)،  النمل،  الُشعراء، 
 ،2003 / 1423 والثقافــة،  التراث  وزارة  مســقط:  األولى  الطبعة  المرموري. 

24×17سم). (439 صفحة، 
.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 

الشيخ  د  محم عيسى بن  حّرره  العنكبوت.  ســورة  تفسير  القرآن.  رحاب  في  نفسه: 
التراث،  جمعيــة  القرارة / غرداية:  المجموعــة).  (فــي  أجزاء   9 بالحــاج. 
1419 / 1998، (295 صفحة، 24×16سم). طبعت في المطابع العربية، غرداية.

.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
اإلسراء. سورة  تفسير  القرآن.  رحاب  في  نفسه: 

د بن موســى: فهارس تفسير سورة اإلسراء في رحاب  انظر: باباعمي، محم
القرآن.

د الشيخ  نفسه: في رحاب القرآن. تفســير ســورة المؤمنين. حّرره عيسى بن محم
التراث،  جمعيــة  القرارة / غرداية:  المجموعــة).  (فــي  أجزاء   5 بالحــاج. 
1419 / 1998، (321 صفحة، 24×16سم). طبعت في المطابع العربية، غرداية.

.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
د الشيخ بالحاج.  نفسه: في رحاب القرآن. تفسير سورة النور. حّرره عيسى بن محم
 ،1998 / 1419 التراث،  جمعية  القرارة / غردايــة:  المجموعة).  (في  أجزاء   6

غرداية. العربية،  المطابع  في  طبعت  24×16سم).  (508 صفحة، 
.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 

الشيخ  د  محم عيسى بن  طبعه  وطه.  مريم  سورتي  تفسير  القرآن.  رحاب  في  نفسه: 
.1995 / 1416 التراث،  جمعية  القرارة،  بالحاج. 

المرموري. د  محم ناصر بن  طبعة  بّيوض.  الشيخ  دروس  تلخيص  نفسه: 
 23 مخطوط،  المكتبة):  فــي   100 (رقم   77 رقم   ،65 إروان، صفحــة  مكتبة 
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الحاج  د  محم أحمد بن  الناســخ:  مكتمل.  سطرًا،   24 22×16,5ســم،  ورقة، 
بـ (المصلحين).  تستهين  التي  لـ الشبهات  دحض   .1953 / 1372 بعد  سعيد، 

.1953 يناير   13 / 1372 شوال  الفطر،  عيد  في  أعطي  درس  ل  أو
 ،1992 / 1413 النهضة،  دار  ُعمان:  األولى  الطبعة  اإلســراء.  ســورة  تفســير  نفسه: 

ناصر. صالح  د  لمحم مة  ُمقد 24×17سم).  (272 صفحة، 
.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  في 
ميزاب. وادي  تاريخ  في  رسالة  نفسه: 
مخطوط.  :399  ،I  ،1965 دبوز 

ميزاب.  عــن  محــددة  لدراســة  موجــز  عــرض   (1961) بــن:  بيــوض، 
 ،2000 ادريسو  (بن  طبعت)  (10 صفحات  1961 ـ 1962،  ترجمة. شــريفي، 

.(61 الرابع،  الجزء 
انظر: أبو يعقوب يوسف بن حّمو بن عّدون: (المخطوط والتي هي وصف).
عمر  طبعة  الفلكّية.  المراصــد  وحســاب  البصرّية  الرؤية  بين  الهالل  ثبوت  نفسه: 

.1992 / 1413 ُعمان  ناصر.  د  محم تقديم  إسماعيل 
الحديثة. األلوان  مطابع  في  ُطبع 
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الجزائر  قســنطينة:  الخالص.  زكري: الدين  يحيى بن  بكير بن  د بن  محم التاجر، 
.1934 اإلسالمية، 

شاخت (Schacht) 1956، 394 رقم 106: نسخة مطبوعة في مكتبة الُقطب، 
.504

د بن بكير بن يحيى بن زكري، ســمي  192: محم ،I ،2000 بــن ادريســو
35 ـ 38،   ،IIIو 190 ـ 193،   ،I ،ادريســو ابن  انظر:  بالتاجر (1870 ـ 1940). 
عن سيرته الذاتية. الكتاب ُطبع في قسنطينة: الجزائر اإلسالمية، 1934. في 
بني  في  ناصر  الحاج  مكتبة  في  نسخة  المجتمع.  وانحطاط  المسلمين  حالة 

يسجن.
د بن بكير بن سليمان، سمي بابن  372 ـ 373: محم ،II ،A2000 باباعمي والـ
في  يسجن.  بني  من  عائلته.  اســم  كان  التاجِر)  التاَجر (ليس:  التاجر.  زكري 
1337 / 1918 أسس المطبعة العربية، والتي استمرت خمس سنوات وُطبعت 

المؤسســات  مســتوى  بهبوط  يهتم  الخالص  الدين  الكتب.  من  الكثير  بها 
رقي  في  ســبب  التربية  كانت:  كتبها  التي  المقــاالت  ضمن  من  التعليمية. 
 1913 / 1332 في  إبراهيــم.  اليقظان  لـ أبي  ميزاب  وادي  جريــدة  في  اُألمم 
ساعد في تأســيس الجمعّية الصّديقّية ومدرستها، وفي 1338 / 1920 أسس، 
عددًا   53 منها  نشر  والتي  الصّديق،  أسبوعية  ازبيري،  المولود بن  جانب  إلى 

سنوات. ثالث  في 
التقليدي  اإلسالم  مؤسس   1925 في  (ُعمان):   798  ،VI اإلسالمية الموسوعة 
في  الجزائرية  المطبعة  تأســيس  من  تمكن  باديس،  ابن  اإلصالحية،  الحركة 
غرار  على  الشهاب،  بمطبعة  عرفت  الجزائرية،  اإلسالمية  المطبعة  قسنطينة، 

.1939 حتى  نشرت  شهرية  جريدة 
الصّديق. انظر: 
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سليمان. د بن  محم جهالن،  انظر:  سليمان:  د بن  محم ارت،  تاوس
الملشوطي. الملشوطي:  داود  عيسى بن  تبغورين بن 

الزمريني. إبراهيم  صالح بن  أبو نوح  المزاتي،  التجممي: 
التعاريتي:

الصدغياني. (التعاريتي)  سعيد  يونس بن  أبو النجاة 
الجربي. (التعاريتي)  سعيد 

الصدغياني: (التعاريتي)  سعيد  يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي، 
قوجة 1998، 29 ـ 30 ملحوظة 83، 84 ملحوظة 268: عالم بارز من جربة في 
ابة.  القرن العاشر / السادس عشــر. في 903 / 1497 ـ 8 كان رئيس حلقة العز
د  محم وأبو  البارونــي  زكرياء  د بــن  محم الصدغياني،  زكريــاء  عند  درس 
عند  درس  حيث  نفوسة،  جبل  إلى  ذهب   ثم ادي.  البر القاسم  أبي  عبد اهللا بن 
اخي.  اس أحمد الشمأبي عفيف صالح بن نوح التندميرتي، أســتاذ أبي العب
أبو يوســف  الجناوني،  ســالمة  تالمذته  مــن  917 / 1511 ـ 2.  فــي  ـي  توفـ
يعقوب بن صالح التندميرتي وسعيد بن علّي الجربي، مصلح وادي ميزاب. 
جدًا. صعبة  نصوص  على  الجهاالت  كتاب  حاشية  على  تعليقًا  كتب  إنه  قيل 

ســعيد بن  يونس بــن  أبو النجــاة  496 ـ 497:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
شــرح  كتاب  على  تعاليق  َكَتــَب:  الجربــي.  الخيري  تعاريــت  يحيى بــن 

عبد الكافي. أبو عمار  للوارجالني،  الجهاالت 
يحيى بن  ســعيد بن  يونس بن  أبو النجــاة  163 ـ 171:   ،III  ،1964 معمــر 

جربة. ابة  لعز رئيس  تعاريت.  بابن  يعرف  الجربي،  الخيري  تعاريت 
إباضيين). شيوخ  تسعة  قبل  من  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر: 

إســماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمــار  الوارجالنــي،  انظر: 
الجهاالت. كتاب  شرح  التناوتي: 

التعريتي  يونس  الشــيخين  إلى  ُعمان  أهل  رسالة  مجهول:  المشــرق،  انظر: 
السمومني. ويحيى 



279قسم المغرب ـ الجزء األول ä

هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر:  الجهاالت،  كتاب  عن 
فقهي). (جواب  نفسه: 

أبو النجــاة  المكتبــة):  فــي   169 (رقــم   159 رقــم   52 يــدر،  آل  مكتبــة 
في  (حي  الصدغياني  الجربي  الخيري  تعاريت  يحيى بن  ســعيد  يونس بن 
تاريخ  مكتمل.  25 سطرًا،  23×17سم،  ورقتان،  مخطوط،  916 / 1510 ـ 11). 

ل في مجموعة لثالثــة كتب. في المخطوط  النســخ: 1231 / 1815 ـ 6. األو
اخي. الشم سليمان  الحاج  سعيد بن  المالك  يونس.  كأبي  قّدم  المؤّلف  اسم 

مسائل. تقييدات  نفسه: 
ُجمعت  رســالة  تعاريت.  يونس بن  أبو النجاة   :347  ،269  ،1975 الجعبيري 
البارونية.  الخزانة  في  مخطوط  الجناوني.  يونس  سالمة بن  تلميذه  قبل  من 
في  عاش  المؤّلف  الحبــوب.  كيل  طريقة   :I.A. إلخ  األحكام،  علــى  أجوبة 
 ،1 دفتر  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  أيضًا  عشــر.  العاشر / السادس  القرن 

94 ـ 95.

يحيى بن  ســعيد بن  يونس بن  أبو النجاة   :497  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الجربي. الخيري  تعاريت 

يوسف. سالمة بن  الجناوني،  انظر: 
الجربي: (التعاريتي)  سعيد  التعاريتي، 

د بن يوسف اطفيش. توفي في العشرينات أو الثالثينات  مريد (طالب) محم
د. محم أخ،  لديه  كان   (1930 / 1920)

تعاريت. علّي بن  سعيد بن  انظر: 
1321 / 1903 ـ 4،  حجرية،  طبعة  الردود.  معرفة  في  المحمود  المسلك  كتاب  نفسه: 

22×14سم). صفحتان،   ،265)
.(1972 (مايو  الجربي  التعاريتي  سعيد   :113  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

1321 / 1903 ـ 4. الجزائر  التعاريت.  سعيد   :1 ملحوظة   103  ،1986 ُطعيمة 
.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  حوزة  في 
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باباعمي والـ II ،A 2000، 180: سعيد بن علّي بن تعاريت: (ت: 1355 / 1936) 
(1896 ـ 1898).مطبوع. يفرن  في  كان  عندما  الكتاب  هذا  َكَتَب 

حجرية،  طبعة  الجربي.  التعاريتــي  ســعيد   :342  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 
(خطأ). 1371 / 1951 ـ 2 

الجعبيري 1975، 343: سعيد بن علّي بن تعاريت: كتاب المسلك المحمود. 
غير  من  1321 / 1903 ـ 4،  حجريــة،  طبعة  1315 / 1897 ـ 8.  الكتابــة:  بداية 

للناشر. ذكر 
الجعبيري 1987، 791: ســعيد التعاريتي أو ابن تعاريت (ت: 1355 / 1936). 
طبعة حجرية، تونس 1321 / 1903 ـ 4، (365 صفحة). انظر: (العمل المذكور 

83 ـ 84. أعاله)، 
مطبوع. بوعيس،  مكتبة 

هذا  كتب  التعاريتي  ســعيد  530 ـ 532:  528 ـ 529،  526 ـ 527،   ،2001 معمر 
من  اإلباضيين  بخصوص  فتوى  على  رّد  نفوسة.  جبل  في  كان  عندما  الكتاب 
د الطرابلسي في كتابه الفتاوى الكاملّية  د كامل بن مصطفى بن محم قبل محم
من  أسئلة  530 ـ 532  الصفحات  في  المفتي،  نّص  526 ـ 527  الصفحات  (في 
د بن يوسف اطفيش). التعاريتي وفي الصفحات 528 ـ 529 ردود من قبل محم

النامي 2001، 236، 303 (الطبعة اإلنجليزية، نســخة حديثة.، 212): ســعيد 
د بن  محم طرابلــس،  مفتي  قبل  من  قدمــت  فتوى  على  ردود  التعاريتــي. 
الضالة».  كأحــد «الجماعات  نفوســة  جبل  أهالي  بها  عنى  والتي  مصطفى، 
(1331 / 1912 ـ 3)، صفحة  تونس  في  حجريــة،  طبعة  في  التعاريتي  رّد  كان 

(خطأ).  265

التعاريتي. التعريتي: 
التغزويسني:

د. محم عبد اهللا  أبي  سعيد بن  أبو عثمان 
سعيد. والد  بكر 
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د: محم عبد اهللا  أبي  سعيد بن  أبو عثمان  التغزويسني، 
في  ابة  العز حلقة  ترأس  (ت: 1034 / 1625)   :174  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ونســخ  الكتب  باقتناء  مهتمًا  كان  الزبيب.  وادي  مســجد  في  دّرس  جربة. 

أسفل. انظر:  أعماله  عن  المخطوطات. 
جامع  في  دّرس   (1663 / 1073 شــعبان  243: (ت:  ملحوظة   77  ،1998 قوجة 
ابة. توفي بســبب  ولحي في وادي الزبيب في جربة. عضو في مجلس العز

الوقت. ذاك  في  بجربة  حل  وباء 
الزبيب:  وادي  فــي  مســاجد  ذكرت  التالية  الصفحات  في   ،2002 مرابط  في 
292 ـ 294، 311، 312 ـ 319، 320 ـ 322، 322 ـ 325، 338 ـ 339، 340 ـ 342، 

349 ـ 351. 346 ـ 348، 

إباضيين). شيوخ  لتسعة  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر:  نفسه: 
فقهية. فتاوى  نفسه: 

مخطوط.  :174  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
األجرومّية. على  شرح  نفسه: 

مخطوط.  :174  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
30×15ســم،  ورقة،   4 مخطــوط،   :237 رقم  68 ـ 69،  افضــل،  آل  مكتبــة 
في  كتاب  النهاية  في  المكتبة.  في   093 رقم  مكتملة.  غير  نســخة  21 سطرًا، 

أبي  الطالب  أجل  من  كتب  (اليديسي)،  بـَيان  سالم بن  علّي بن  بخط  اللغة 
.1651 / 1061 الثاني  ُجمادى  بداية  في  سعيد،  اهللا بن  حرز  يحيى بن  زكرياء 

أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظر:  األجرومية،  على  األخــرى  التعليقات  عن 
هناك. والمراجع  األجرومّية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 

الطلبة. تحريض  قصيدة  على  شرح  نفسه: 
مخطوط.  :174  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الحائية. نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
فقهية. بكر: أجوبة  التغزويسني، 
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باباعمي والـ II ،A2000، 90: (حي قبل 1231 / 1815) والد سعيد. مخطوط، 
ال يوجد   .1815 / 1231 النســخ:  تاريخ  يســجن،  بني  في  يدر  آل  مكتبة  في 

أخرى. معلومات 
الجناوني. سالمة  النفوسي،  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
الجناوني). سالمة  لسؤال  فقهي  (جواب  نفسه: 

الحادي  (القــرن  المكتبة):  فــي   169 (رقم   156 رقــم   51 يدر،  آل  مكتبــة 
23×17ســم،  واحدة،  ورقة  مخطوط،  ســعيد.  والد  عشــر)  عشر / الســابع 
22 ســطرًا، مكتمل. تاريــخ النســخ: 1231 / 1815 ـ 6. الثالث واألخير في 

المجموعة لـ 10 ورقات في الصفحة األولى: هذا الدفتر من ملك سعيد بن 
اخي. الشم سليمان 

السابقة. المادة  انظر: 
التالتي:

الجربي. رمضان  عمرو بن  أبو حفص 
إبراهيم. داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر:  أبو داود. 

سليمان. أبو الربيع 
الجربي. (التالتي)  إبراهيم  داود بن  أبو سليمان 

البدر عمرو (التالتــي). انظر: التالتي، أبو حفص عمرو بن رمضان: الآللئ 
.477 رقم  خالد،  آل  عشيرة  مكتبة  الميمونّية، 

رمضان د بن  محم
الجربي: رمضان  عمرو بن  أبو حفص  التالتي، 

عاش  167 ـ 168:  المؤمنين،  سبيل  إلى  الدعاية  اطفيش،  إبراهيم  أبو إسحاق 
َكَتَب  القاهرة.  في  األزهر  في  درس  عشــر.  عشر / التاسع  الثالث  القرن  في 
أحد  القاهرة.  في  توفي  صالح.  ليحيى بن  معاصر  مواضيع.  ة  عد عن  أعماالً 

الُمبين. الفتح  أعماله: 
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في  جربة  في  ولد  (ت: 1187 / 1773)  318 ـ 319:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
إلى  ذهب   ثم الحيالتي،  ســليمان  الربيع  أبي  مع  أوالً  درس  تالت.  حومة 
طولون  ابن  مسجد  من  بالقرب  اإلباضية  المدرسة  في  درس  حيث  القاهرة، 
(انظر: عن  وأخذ دروســًا إضافية في جامع األزهر. َكَتَب أكثر من 20 عمالً 

أسفل). أهمهم 
مصلــح 1997، 84 ملحوظة 1: (من الزركلــي: األعالم، V، 46) أبو حفص 
من   .(1751 / 1164 (بعــد  التالتي  الجربي  بكــر  أبي  رمضان بن  عمرو بن 
على  حاشــية  مخطوط؛  المنطق،  في  التالتيات،  الدرر  نجد:  أعمالــه  ضمن 
األهلية،  الفتوحــات  األزهرّية؛  فــي  مخطوط  للمدابغــي،  النبوي  المولــد 

اإللهية). الفتوحات  (انظر:  مخطوط 
كارل بروكلمان II، 328 (طبعة 1949، 430): الحسن بن علّي بن أحمد بن 
نوفمبر   / 1170 صفر  (ت:  المدابغي:  المنطوي  األزهري  الشــافعي  عبد اهللا 
المولد   :540  ،S II .  النبــي مولــد  في  الســامعين  بهجة  مختصــر   (1757

الشريف.
نفسه:

التالتي). رمضان  عمرو بن  مدح  (في  مجهول:  انظر: 
د بن الحاج أبي القاسم (الغرداوي) المصعبي:  انظر: الغرداوي، بابة بن محم

التالتي. الجربي  رمضان  عمرو بن  الشيخ  مدح  في  قصيدة 
رمضان  عمرو بن  للشــيخ  الرائّية  المنظومة  شــرح  على  الرياضّية  األزهــار  نفسه: 

1172 / 1758 ـ 9. رمضان   12 في  اكتملت  التالتي. 
.(1972 (مايو  القرارة  بالحاج،  مكتبة  في  مخطوط 

الرائّية.  المنظومة  علــى  الرياضّية  األزهار   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الصالة. في  الرائّية  المنظومة  على  تعليق  ورقة   230 في  مخطوط 

الباروني، ســعيد بن يوسف 2000، 22 رقم 117: عمرو بن رمضان الجربي 
الخزانة  في  مخطــوط  الرائّية.  المنظومة  علــى  الرياضّية  األزهــار  التالتي: 
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في  1242 / 1826 ـ 7.  النســخ:  تاريخ  19×13ســم،  535 صفحة،  البارونيــة، 
المرغني  خليفة  عثمان بن  عمرو  أبي  سؤاالت  كتاب  جانب:  إلى  مجموعة، 

السوفي). (انظر:  (100 صفحة) 
.(1969 (حوالي  البارونية  الخزانة  في  مخطوط   :300  ،2001 النامي 

الصالة. في  الرائّية  القصيدة  شرح  انظر: 
الصالة. في  الرائّية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

النورانّية. األسرار  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
المتين. القول  في  الُمبين  الفتح  كتاب  نفسه: 

كتاب  من  التالتي: (فائدة  رمضان  عمرو بن  البدر   :632 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
23×17ســم،  واحدة،  ورقة  مخطــوط،  المتين).  القــول  في  الُمبين  الفتــح 
ادريسو).  (بن  ســليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  22 ســطرًا، 

مجهول:  جانب  إلى   .19 إلــى   19 من  ورقة،  لـ 21  المجموعــة  في  الثالث 
المشتاق  روضة  كتاب  من  (فائدة  التالتي:  المشــايخ)؛  ديوان  من  (مســائل 

اإلشراق). لزهرة 
الخزرجّية. المنظومة  على  اإللهية  الفتوحات  نفسه: 

التالتي  رمضان  عمرو بن   :43 رقم   18  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
513 صفحة،  البارونيــة،  الخزانــة  فــي  مخطــوط  (ت: 1140 / 1727 ـ 8). 

1172 / 1758 ـ 9. النسخ:  تاريخ  22×16سم، 

د عبد اهللا بن عثمان  312 (طبعــة 1943، 380): أبو محم ،I كارل بروكلمــان
الشــافية  الرامزة   :(1228 / 626 أوت   ،1252 / 650 القــرن  (بداية  الخزرجــي 
على  مبني  وعظي  شــعر  الخزرجّية.  القصيدة  أو  والقافية  العروض  علم  في 

إباضي. غير  العروض. 
الديــن  زيــن  122 ـ 124):   ،1943 (طبعــة  99 ـ 100   ،II بروكلمــان  كارل 
ة  د األنصاري السميكي الشافعي (826 ـ ذو الحج أبو يحيى زكرياء بن محم
926 / 1422 ـ ديســمبر 1520). كارل بروكلمــان II، 100 رقــم 15 (طبعــة 
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عرض  اإلنســانية،  الذات  نفع  في  اإللهية  الفتوحات   :(123 1943، صفحــة 

إباضي. غير  117 ـ 118.   ،S II بروكلمان  كارل  التصوف.  عن  قصير 
الخزرجّية. المنظومة  إعراب  انظر: 

الخزرجّية). المنظومة  إعراب  (مختصر  انظر: 
الخزرجّية. متن  شرح  انظر: 

المناظرة. آداب  في  العضدّية  الرسالة  شرح  على  حاشية  نفسه: 
مخطوط.  :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مكتبــة آل افضــل، 112، رقــم 398: مخطــوط، 30 ورقة، 22×16,5ســم، 
جامع  في  الجوهرّية  فــي  1139 / 1726 ـ 7،  في  نســخ  مكتمل.  24 ســطرًا، 

المكتبة. في   049 رقم  صالح.  يحيى بن  سليمان بن  المالك:  األزهر. 
كارل بروكلمــان II، 208 (طبعــة 1949: 267)؛ S II، 287: عضــد الديــن 
البحث  آداب  في  رســالة  (ت: 750 / 1349)  اإليجي:  أحمد  عبد الرحٰمن بن 

إباضي. غير  الجدل.  في  والخالف)،  (المناظرة 
التوحيد. نكتة  على  النضيد  العقد  نفسه: 

حفص  ألبي  التوحيد  عقيــدة  على  تعليق   :317  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
جميع. عمرو بن 

التوحيد. لنكتة  اْلُمريد  ُعمدة  انظر: 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 

يســجن)،  (بني  يدر  آل  مكتبة  في  مخطوط   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
.1766 / 1179 القعدة  ذو   6 النسخ:  تاريخ  المؤّلف،  حياة  خالل  ُنسخ 

ابة. العز عقيدة  مة:  اْلُمقد على  شرح  يعقوب:  سالم بن  دليل 
مكتبــة آل يدر، 28 رقم 083 (رقم 167 فــي المكتبة): مخطوط، 75 ورقة، 
ذو   6 في  الكتابة  بدأُت  المؤّلف:  َكَتَب  مكتمل.  20 ســطرًا،  23×16,5ســم، 

عشر. الحادي  في  وأنهيُت   1766 / 1179 القعدة 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 555 (رقم 163 في المكتبة): مخطوط، 44 ورقة، 
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د بن عيسى بن أيوب  23,5×16,5ســم، 35 ســطرًا، مكتمل. الناســخ: محم
رمضان:  عمرو بن  البدر  التالتــي،  جانب  إلى  مجموعة،  في  آزبار).  (انظر: 
يحيى:  أبو القاســم بن  المصعبي،  اخي؛  الشــم مختصر  عن  التراخي  رفــع 
الخروصي؛  ســيرة  نبهان:  أبي  ناصر بن  عبد الرحٰمن  األجرومية)؛  (شــرح 
سدرات بن  القاسم  ألبي  نصر: (جواب  نفاث بن  الحســن بن  ســدرات بن 
بداية  مسائل.  جوابات  رســتم:  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  الحســن)؛ 

.1766 / 1179 القعدة  ذو   6 الكتابة 
ورقة،   54 مخطوط،  التالتي.  رمضان  عمرو بن  البدر   :694 رقم  الشيخ،  مكتبة 

التوحيد. مة  ُمقد على  شرح  النهاية.  في  ُمكتمل  غير  26 سطرًا،  24,5×17سم، 
العقيدة. متن  على  الُمضيئة  اللؤلؤة  انظر: 

األبرار. عقيدة  تعليق  في  األفكار  نتيجة  انظر: 
التعليق. عقود  في  التحقيق  نظام  انظر: 

الخزرجّية. المنظومة  إعراب  نفسه: 
النحو. في  مخطوط،   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الخزرجّية. المنظومة  على  اإللهية  الفتوحات  انظر: 
مصعب. بني  ُعلماء  لبعض  التالتي  رمضان  عمرو بن  حفص  أبي  جواب  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :563 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
21,5×16سم. 7 صفحات،  البارونية، 

مصعب. بني  إلى  التالتي  رسالة  التالتي:  انظر: 
الديانات. عقود  في  الميمونات  الآللئ  نفسه: 

كتاب  على  تعليق  التالتــي.  عمر   :86 رقم   392  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  اخي.  الشم عامر  ساكن  ألبي  الديانات  (أُصول) 

.113 الغّناء،  المكتبة  في  مطبوعة  نسخة  (5)؛   1509

مجموعة  في  الديانات.  عقود  في  الميمونات  الآللئ   :791  ،1987 الجعبيري 
مادي.  خليفة  د  محم قبــل  من  وُحققت  ُجمعت  اْلُمباركة.  بالعقيــدة  معنونة 
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انظر:  46 ـ 78.  الصفحات  جديدة،  طبعــة  الجديدة،  الفّجالة  مطبعة  القاهرة: 
مادي. انظر:  المتين.  ُنخبة 

النامي 2001، 300: الآللئ الميمونات في عقود الديانات. مخطوط في حوزة 
.(1969 (حوالي  البارونية  الخزانة  في  مخطوط  جادو؛  في  الباروني  د  محم

والثقافة،  التراث  وزارة  قائمة  في  يظهر  والذي  السنّية،  الآللئ  عقد  هذا:  هل 
1424 / 2003؟

الديانات. شرح  انظر: 
الديانات. عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول:  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
الديانات. عقود  في  الميمونات  الآللئ  نفسه: 

علّي  لعامر بن  الديانات  كتاب  على  تعليق   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
اخي. الشم

السابقة. المادة  انظر: 
النونية. المنظومة  على  الميمونّية  الآللئ  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 318: مخطوط. شــرح على القصيدة النونية ألبي 
الملوشائي. نوح  فتح بن  نصر 

على  الميمونة  الآللــي   :33 رقــم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
22×16,5سم،  590 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  النونية.  المنظومة 

1243 / 1827 ـ 8. النسخ:  تاريخ 
نفسه، 21 رقــم 96: الملوشــائي، أبو نصــر فتح بن نوح: الآللــي الميمونة على 
23×16,5سم،  423 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  النونية.  المنظومة 

1265 / 1848 ـ 9. النسخ:  تاريخ 
نوح  فتح بن  نصر  ألبي  النونية  القصيدة  على  شرح  يعقوب:  سالم بن  دليل 
الملوشائي. نســخه عمر بن يحيى الصدغياني الجربي في وكالة الجاموس 

.1828 / 1243 شعبان  القاهرة،  في 
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24 ســطرًا.  17×12ســم،  ورقة،   236 مخطوط،  780 ـ 781:   ،1987 الجعبيري 
المؤّلف بدأ في الكتابة 18 ُجمادى األولى 1172 / 1759 وانتهى في 27 رجب 
اخي،  1172 / 1759. تنقصه أجزاء في البداية. الناسخ: أحمد بن إسماعيل الشم

.160 أعاله)،  المذكور  (العمل  انظر:  رديئة.  نسخة  من  نسخت  1265 / 1848؛ 

عمرو بن  البدر  المكتبة):  في   142 (رقم   477 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
مكتمل،  25 ســطرًا،  20,5×14ســم،  ورقة،   152 مخطوط،  التالتي.  رمضان 
 27 المؤّلف  قبل  من  وُكتب   .1772 / 1186 األولى  ُجمادى   29 النسخ:  تاريخ 

حياته. أثناء  نسخ  1172 / 1759؛  رجب 
 184 مخطوط،  المكتبة):  فــي   31 (رقم   155 رقم   ،19 إروان، صفحة  مكتبة 
د بن عمر بن يوسف  ورقة، 25,5×17,5سم، 28 سطرًا، مكتمل. الناسخ: محم

1172 / 1758 ـ 9. الكتابة  نهاية   .1837 / 1252 رمضان   10 العطفاوي، 
النامي 2001، 300: مخطوط في الخزانة البارونية (حوالي 1969). في صفحة 

التالتي. رمضان  عمرو بن  أبو العباس  المؤّلف  يسمي  النامي   233

اة بالنور. انظر: الثميني، عبد العزيز بن إبراهيم: شرح على القصيدة النونية اْلُمسم
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

العنوان. نفس  رمضان:  د بن  محم التالتي،  انظر: 
للتالتي. النونية  شرح  على  حاشية  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

العقيدة. متن  على  الُمضيئة  اللؤلؤة  نفسه: 
مخطوط.  :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

تبغورين  أُصــول  على  المتين  ُنخبــة  في  ذكــر   :128 2001ب،  الجعبيــري 
للمؤّلف.

التوحيد. نكتة  على  النضيد  العقد  انظر: 
اللؤلؤة  شرح  هذا  سليمان:  الربيع  أبي  قاسم بن  أبو الفضل  اخي،  الشم انظر: 
الطريقة  على  العقائد  علم  في  اخي  الشــم قاســم  الشــيخ  العّالمة  لناظمها 

الخالف. أهل  على  والّرد  اإلباضية 
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الُلقط. كتاب  نفسه: 
أحمد. داود بن  عمر بن  بومعقل،  انظر:   .305  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

التالتي. رمضان  عمرو بن  الشيخ  ُلقط  ترتيب  مجهول:  انظر: 
عمرو بن  للشــيخ  الُلقط  كتاب  ترتيب  يوســف:  د بن  محم اطفيش،  انظــر: 

التالتي. رمضان 
هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 

تبغورين. أُصول  في  الناظرين  مرآة  نفسه: 
القطب. مكتبة  في  ورقة،   218 مخطوط،   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

كوبرلــي (Cuperly) 1982ب، 70: مطبوع فــي المجموعة التي تبدأ بعقيدة 
جميع. عمرو بن  حفص  أبي 

لتبغورين.  الدين  أُصول  كتاب  على  تعليق   :343  ،1984  (Cuperly) كوبرلــي 
.813 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط 

العقيدة  على  تعليق  التالتي.  عمر   :78 رقم   390  ،1956  (Schacht) شــاخت 
مطبوع   .813 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  الملشــوطي.  عيسى  لتبغورين بن 
التي  المجموعة  في  مطبوع  تبغورين،  أُصــول  من  المتين  ُنخبة  من:  اقتباس 

.(8)  486 الُقطب،  مكتبة  جميع،  عمرو بن  حفص  ألبي  بالعقيدة  تبدأ 
تبغورين. أصول  من  المتين  نخبة  انظر: 

عقيدة. داود:  عيسى بن  تبغورين بن  الملشوطي،  انظر: 
الخزرجّية). المنظومة  إعراب  (مختصر  نفسه: 

مكتبة آل افضل، 80، رقم 283: التالتي. مخطوط، 20 ورقة، 21,5×15,5سم، 
ة  الحج ذو  يعقــوب،  عمر بــن  موســى بن  عمر بن  الناســخ:  25 ســطرًا. 

المكتبة. في   021 رقم  المجموعة.  في  السادس   .1818 / 1233

الخزرجّية. المنظومة  على  اإللهية  الفتوحات  انظر: 
األبرار. عقيدة  تعليق  في  األفكار  نتيجة  نفسه: 

ورقة،   81 مخطوط،  المكتبــة):  في   48 (رقم   101 رقــم   33 يدر،  آل  مكتبة 
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سليمان،  بهون بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  21 ســطرًا،  24×17ســم، 

لتعليق  شرح   .173 إلى   92 من  ورقة،  لـ 207  مجموعة  في  1292 / 1875 ـ 6. 

هذه  المؤّلف  أكمل  جميع.  عمرو بن  حفــص  أبي  عقيدة  نّص  على  التالتي 
.1767 / 1180 ة  الحج ذي   19 في  التعليقات 

عمرو بن  البدر  المكتبة):  في   111 (رقم   429 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
مكتمل،  16 ســطرًا،  20,7×16ســم،  ورقة،   146 مخطوط،  التالتي:  رمضان 
على  التالتي  تعليقات  على  تعليق   .1849 / 1265 رمضان  نهاية  النسخ:  تاريخ 

جميع). عمرو بن  (أبو حفص  ُجَميع  ابن  عقيدة 
مكتبة الشــيخ، رقم 750: البــدر عمرو بن رمضان التالتــي. مخطوط، 10 
نّص  على  تعليق  النهاية.  في  ُمكتمل  غير  19 ســطرًا،  23,5×17ســم،  ورقة، 

التالتي. لداود  العقيدة 
التوحيد. نكتة  على  النضيد  العقد  انظر: 

(ألبي  التوحيد  عقيدة  شــرح  إبراهيم:  داود بن  أبو ســليمان  التالتي،  انظر: 
موجز. جميع)،  عمرو بن  حفص 
التعليق. عقود  في  التحقيق  نظم  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 318: أبو حفص عمرو بن رمضان الجربي التالتي 
مخطوط. (ت: 1187 / 1773). 

رمضان  عمرو بن  أبو حفص   :23 رقم   17  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
تاريخ  22,5×16ســم،  576 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  التالتي. 

توحيد.  .1768 / 1181 النسخ: 
الجعبيري 1987، 781: نظام التحقيق في عقود التعليق، شرح على شرح أبي 
580 صفحة،  مخطوط،  جميع.  عقيدة بن  متن  على  اخي  الشم أحمد  العباس 
 ،1768 / 1181 القعدة  ذو   28 في  عمله  المؤّلف  أنهى  21 ســطرًا.  16×10سم، 

الكتابة. من  يومًا   120 بعد 
الجعبيري 2001ب: مخطوط في الخزانة البارونية. إذن مثل الجعبيري 1987.
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التوحيد. نكتة  على  النضيد  العقد  انظر: 
وشروحها. التوحيد  مة  ُمقد سعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 

األصول.  في  اْلَحّق  أئّمة  عليــه  اتفق  فيما  تبغورين  أُصول  من  المتين  ُنخبــة  نفسه: 
جديدة. نسخة  القاهرة،  حجرية،  طبعة 

طبعة  القاهرة،  حجرية،  طبعة  التالتي.  رمضان  عمرو بن   :156  ،1997 مصلح 
جديدة.

الجربي  رمضــان  عمرو بــن  أبو حفــص   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
التالتــي: (ت: 1187 / 1773) ُنخبــة المتيــن من أُصول تبغوريــن. مطبوع. 

قصيرة. تعليقات 
الثاني  (القرن  التالتــي  إبراهيم  داود بن  أبو ســليمان   :340  ،1984 كوبرلي 
اتفق  فيما  تبغورين  أُصــول  من  المتين  ُنخبة  (خطأ):  عشــر)  عشــر/ الثامن 
عليه أئّمة اْلَحّق في األصول. اقتباس من العقيدة اْلُمباركة وشــروحها ألبي 

الجديدة. الفّجالة  مطبعة  القاهرة:  التالتي.  إبراهيم  داود بن  سليمان 
الجعبيري 1987، 791: ُنخبة المتين من أُصول تبغورين فيما اتفق عليه أئمتنا 
جمعت  اْلُمباركة.  العقيــدة  معنونة:  مجموعة  في  األصــول.  في  اْلَحّق  أئّمة 
الجديدة،  الفّجالة  مطبعــة  القاهرة:  مادي.  خليفــة  د  محم قبل  من  وحققت 

مادي. انظر:  المنظومات.  الآللئ  انظر:  ص144 ـ 168.  جديدة،  طبعة 
جديدة. طبعة  العربية،  المطبعة  الجزائر:  طبعة   :263  ،(1990) جهالن 

أُصول  من  المتين  ُنخبــة  التالتي:  رمضــان  عمرو بن   :300  ،2001 النامــي 
نفوسة  جبل  كباو،  الباروني،  أحمد  يوسف بن  حوزة  في  مخطوط  تبغورين. 

.(1969 (حوالي 
تبغورين. أُصول  في  الناظرين  مرآة  انظر: 

اللبيب. وريحانة  األديب  ُنزهة  نفسه: 
الجعبيري 1975، 345: عمر التالتي. مخطوط في مكتبة ســالم بن يعقوب. 

عشر. عشر / الثامن  الثاني  القرن  في  عاش  المؤّلف 
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في  يعقوب  ســالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
األخالق. األدب 

انظر:  دحمان.  وأبــي  شــعبان  أبي  قبل:  من  وقف  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
دليل  السؤاالت،  كتاب  السوفي:  أوقفت،  التي  األســماء  هذه  مع  عالقة  في 

يعقوب. سالم بن 
القلب  وتخصيب  األديب  تحفــة  ترتيب  يوســف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

الجديب.
وعمرو  الوارجالني  (يوســف  ســتة  ألبي  الترتيب  شــرح  في  اللبيب  ُنزهة  نفسه: 

التالتي).
الخزانة  فــي  مخطوط   :539 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

إباضي. فقه  22×16سم  58 صفحة،  البارونية، 
الترتيب. حاشية  ستة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 

الغزوات). وعدد  وزوجاته  النبّي  أوالد  على  ُمشتملة  (قصائد  نفسه: 
22 سطرًا،  23,5×18سم،  ورقتان،  مخطوط،   :337 رقم   ،95 افضل،  آل  مكتبة 
 195 من  المجموعة  في  عشر  الحادي  1192 / 1778 ـ 9.  في  ُنسخت  مكتمل. 
 :338 رقم  95 ـ 96،  نفســه،  المكتبة.  في   012 رقم   .194 إلى   193 من  ورقة، 
موسى بن  الناسخ:  مكتمل.  25 سطرًا،  22×16سم،  ورقات،  ثالثة  مخطوط، 

المكتبة. في   004 رقم  1185 / 1771 ـ 2.  يعقوب،  عمر بن 
التالتي. رمضان  عمرو بن  الشيخ  قصائد  نفسه: 

رمضان  عمرو بن  يسمى  المؤّلف  القرارة.  الحياة،  معهد  مكتبة  في  مخطوط 
.(1972 (مايو  التالتي 

(خطأ)). عثمان  أبي  الشيخ  رثاء  في  (قصيدة  نفسه: 
مكتبة آل افضل، 109، رقم 388: مخطوط، ورقتان، 22,5×16سم، 27 سطرًا، 
بها نواقص في اآلخر. الناسخ: موسى بن عمر بن يعقوب، 1185 / 1771 ـ 2. 

المكتبة. في   027 رقم 
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اخي. الشم مختصر  عن  التراخي  رفع  نفسه: 
في  ُكتبت  تعليقــات  التالتي.  العالئي  رمضــان  عمرو بــن   :59  ،Ess 1976

العدل  مختصر  على  عشــر  عشــر / الثامن  الثاني  القرن  من  الثاني  النصف 
في  باعمارة  صالح  عند  مخطوط  اخي.  الشم أحمد  العباس  ألبي  واإلنصاف 

.1879 نهاية   / 1297 ُمحرم  النسخ:  تاريخ  مليكة، 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 554 (رقم 163 في المكتبة): البدر عمرو بن 
معاصر،  مخطوط،  اخي.  الشم مختصر  عن  التراخي  رفع  التالتي:  رمضان 
جانب  إلى  مجموعة،  في  ُمكتمل.  غير  26 ســطرًا،  22×16سم،  ورقة،   26

أبو القاســم بن  المصعبي،  التوحيد؛  نكتة  على  النضيــد  العقد  التالتي: 
ســيرة  نبهان:  أبي  ناصر بن  عبد الرحٰمــن  األجرومية)؛  (شــرح  يحيى: 
القاسم  ألبي  (جواب  نصر:  نفاث بن  الحسن بن  سدرات بن  الخروصي؛ 
جوابات  رستم:  عبد الوهاب بن  عبد الرحٰمن بن  الحســن)؛  سدرات بن 

مسائل.
صالح  يحيى بن  عند  مخطوطات   :14 رقم   381  ،1956  (Schacht) شــاخت 

الجزائر. الفنون،  كلية  في  ميكروفيلم  مليكة؛  في 
واإلنصاف. العدل  كتاب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

اإلشراق. لزهرة  المشتاق  روضة  كتاب  نفسه: 
واالجتماع. األدب  في  مخطوط.   :318  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

روضة  من  فوائد  المكتبة):  في   4 (رقم   105 رقــم   ،29 إروان، صفحة  مكتبة 
24 سطرًا،  23,5×17سم،  ورقات،   10 مخطوط،  اإلشــراق.  لزهرة  المشــتاق 
الثاني  ربيــع   27 دحمــان،  إســماعيل بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمــل. 
1300 / 1883. الثاني واألخير في مجموعة من 479 ورقة، من 470 فيما بعد.

كتاب  من  التالتي: (فائدة  رمضان  عمرو بن  البدر   :631 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
روضة المشتاق لزهرة اإلشراق). مخطوط، 8 ورقات، 23×17سم، 22 سطرًا، 
في  الثاني  ادريسو).  (بن  ســليمان  د بن  محم سليمان بن  الناســخ:  مكتمل. 
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من  مجهول: (مســائل  جانب  إلى   .18 إلى   11 من  ورقة،   21 مــن  مجموعة 
المتين). القول  في  الُمبين  الفتح  كتاب  من  التالتي: (فائدة  المشايخ)؛  ديوان 

النكاح. كتاب  يحيى:  أبو زكرياء  الجناوني،  انظر: 
الديانات. شرح  نفسه: 

1304 / 1886 ـ 7. القاهرة  حجرية،  طبعة   :300  ،2001 النامي 
الديانات. عقود  في  الميمونات  الآللئ  انظر: 

الديانات. أُصول  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 
الخزرجّية. متن  شرح  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :542 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
22×16سم. 35 صفحة،  البارونية، 

الخزرجّية. المنظومة  على  اإللهية  الفتوحات  انظر: 
المنطق. في  الُمواجهات  شرح  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :19 رقــم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
1243 / 1827 ـ 8. النسخ:  تاريخ  22,5×16سم،  150 صفحة،  البارونية، 

الصالة. في  الرائّية  القصيدة  شرح  نفسه: 
د بن  دليل ســالم بن يعقوب: عمر التالتي الجربي. مخطوط، الناسخ: محم
مقروءة)  القاهرة، (غيــر  فــي  اكتملت  بحوت،  نــوح  إبراهيم بن  نوح بــن 

1333 / 1914 ـ 5.

الرائّية. المنظومة  على  الرياضّية  األزهار  انظر: 
الصالة. في  الرائّية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

التوحيد. لنكتة  اْلُمريد  ُعمدة  نفسه: 
كوبرلي (Cuperly) 1984، 340، 343: نشرت في جزء واحد مع شرح عقيدة 
عمرو بن  حفص  (ألبــي  التالتي  إبراهيم  داود بن  ســليمان  ألبي  التوحيد 
القرن  في  عاش  المؤّلف  (198 صفحة).  1323 / 1905 ـ 6،  قسنطينة  جميع). 

عشر. عشر / الثامن  الثاني 
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التوحيد  عقيدة  على  تعليق  مخطوط.   :318  ،317  ،II ،A2000 والـ باباعمــي 
آخر  تعليق  التوحيد  نكتة  على  النضيد  العقد  جميع.  عمرو بن  حفص  ألبي 

العقيدة. نفس  على 
التوحيد. نكتة  على  النضيد  العقد  انظر: 

الجربي: (التالتي)  إبراهيم  داود بن  أبو سليمان  التالتي، 
جميع:  عمرو بن  حفــص  أبي  على  اطفيش  إبراهيم  إســحاق  ألبي  مة  ُمقد
مة التوحيد: في 961 / 1553 ـ 4 َسافَر إلى أبي مهدي عيسى بن إسماعيل  ُمقد
علّي  ســعيد بن  عند  تلميذًا  كان  الذي  ميزاب،  وادي  في  المليكي  الميزابي 
أوالً  درس  غرداية.  في  ســعيد،  بعمي  المعروف  الضاوي،  الجربي  الخيري 
عبد اهللا  أبي  طبقات  فــي  ُذكر  الذي  الباروني،  عيســى  زكرياء بن  أبي  عند 
ذلك  بعد  نفوسة.  جبل  في  الباروني،  عيسى  أبو بكر بن  أنه:  على  الباروني 
درس  جربة.  في  السدويكشــي  يونس  القاســم بن  أبي  عند  ليدرس  ذهب 
القاســم  أبي  مثل  (مثله  الهواري  إبراهيم  زكرياء بن  يحيــى  أبي  عند  أيضًا 
نفوسة  جبل  إلى  عاد  جربة  بعد  عشر).  التاسعة  الطبقة  من  فهو  السدويكشي 
ليدرس عند أبي يوسف يعقوب بن صالح في إجناون، وإبراهيم بن أحمد، 
في  عاش  السادسة).  (الطبقة  النفوسي  التندميرتي  إلياس  منصور  أبي  سليل 
بداية  في  توفي  شهر،  لمدة  ُسجن  باشا.  درغوث  التركي  غزو  فترة  في  جربة 
حومة  في  داود  أبي  جامــع  جانب  إلى  ودفن   .1560 / 967 األولى  ُجمــادى 
بركوك. من ضمن أعماله شــرح على متن إيساغوجي، في المنطق، والذي 
ُس في جامعة الزيتونة في تونس، وشرح على األجرومّية، وشرحه على  ُيَدر

ورقة).  579 سير،  اخي:  الشم (انظر:  التوحيد.  مة  ُمقد
القاهرة  في  درس   1507 / 913 فــي  140 ـ 141:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
غير  هو  والذي  داود،  بأبي  أيضًا  يعرف  كان  الكيالني.  إبراهيم  ُعلّية بن  مع 

صحيح.
د بن زكرياء الباروني  الجعبيري 1975، 218 ـ 219: تلميذه (أبو عبد اهللا) محم
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نسبة  مجهول:  (انظر:  سير).  اخي:  الشــم (في  الدين  نسبة  طريقه  عن  وصلنا 
الدين).

اطفيش). إبراهيم  157 ـ 161 (= أبو إسحاق   ،III  ،1964 معمر 
قوجة 1998، 6 ملحوظة 10: التالتي. دّرس في مســجد القصبيين في قّاللة 
ابة. فــي 967 / 1560 قتل من قبل  وفيمــا بعد اختير رئيســًا لمجلــس العز

الدين). نسبة  الباروني:  زكرياء  د بن  محم) باشا  درغوث 
إبراهيــم  داود بــن  أبو ســليمان   = أبــو داود   :268 1972ب،  كوبرلــي  نفسه: 
المليكي)  موسى  (بن  إســماعيل  عيســى بن  مهدي  ألبي  معاصر  التالتي، 

(ت: 937 / 1530 ـ 1). الجربي  سعيد  وعمي  (ت: 931 / 1524 ـ 5) 
داود. أبي  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

نفسه: كتاب العقيدة اْلُمباركة وشروحها. القاهرة: مطبعة الفّجالة الجديدة. ُطبع من 
مادي. خليفة  د  محم قبل 

.340  ،334  ،1984 كوبرلي 
التوحيد. عقيدة  شرح  انظر: 

مادي. انظر: 
اْلُمباركة. العقيدة  علي:  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي،  انظر: 

نفسه: جواب أبي سليمان داود بن إبراهيم التالتي عن حّد الغنى، (نصف صفحة).
رسالة).  22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 

اللوغ. زايد  الشيخ  رثاء  في  قصيدة  نفسه: 
سالم بن  مكتبة  في  منها  جزء   :342  ،271  ،270 في  نسخة   ،1975 الجعبيري 

يعقوب.
لشــيوخه،  مديح  مع  الجــزء  مخطــوط.   :140  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

اللوغ. زايد  خصوصًا 
عن أبي النماء زايد بن عمر بن إبراهيم بن سليمان اللوغ الصدغياني، انظر: 

.27 ملحوظة   84  ،1998 قوجة 
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ميزاب). وادي  في  عيسى  مهدي  أبي  شيخه  إلى  (رسالة  نفسه: 
الجعبيري 1975، 271، 292 و294، نســخة لجزء منه على 293، 342. دعوة 
للمســاعَدة من قبل شــيوخ ميزاب لعله ُكتب في وقت الغزو النصراني أو 
في  توفي  التالتي  أن  نعرف  ألننا  جربة؛  على  باشــا  درغوث  غزو  زمن  في 

.1560 / 967

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 24 رقم 133: رسالة أبي سليمان داود بن 
إبراهيــم التالتي إلى بني مصعب. مخطوط فــي الخزانة البارونية، صفحة 
من  الطهارات  مسائل  شرح  جانب:  إلى  مجموعة،  في  20,5×15سم  واحدة، 
قول أبــي يحيى توفيق بن يحيى الجناونــي (20 صفحة)؛ مجموعة فتاوى 
(40 صفحة)؛  البارونــي)  زكرياء  أبي  (بــن  هارون  داود بن  ســليمان  ألبي 
(غير  خلفــون)  يوســف بن  أبو يعقوب  (المزاتي،  خلفــون  ابــن  جوابات 
ُمكتمل)؛ رّد عيســى بن إسماعيل على الجنعاط الذي سّب األئمة (صفحة 
(المليكي)  موسى  إســماعيل بن  عيســى بن  أبو مهدي  (المليكي،  واحدة) 

المصعبي؟).
انظر: المليكي، أبو مهدي عيسى بن إسماعيل بن موسى (المليكي) المصعبي.

األجرومية. شرح  نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 140: شرح متن األجرومية. كتاب مدرسي مطبوع 

االبتدائية. المرحلة  لطلبة 
19×14,5سم،  ورقة،   13 مخطوط،  التالتي.   :227 رقم   ،66 افضل،  آل  مكتبة 
ل في المجموعة. الناســخ: عمر بن موســى بن  21 ســطرًا، مكتمــل. األو

.1849 / 1265 يعقوب،  عمر بن 
مكتبــة آل يدر، 95 رقم 284 (رقم 105 فــي المكتبة): مخطوط، 16 ورقة، 
إبراهيم،  إبراهيم بن  يوسف بن  الناسخ:  مكتمل.  12 سطرًا،  21,5×10,5سم، 

أخرى. نسخ  287 ـ 290:  أرقام  95 ـ 97،  نفسه،   .1865 / 1281 ة  الحج ذو 
 10 30×18ســم،  ورقة،   51 مخطوط،  التالتــي.   :038 رقم  بوعيس،  مكتبــة 
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أسطر، مكتمل، تاريخ النسخ: 25 ُمحرم 1316 / يونيو 1898. الثاني واألخير 
المكتبة. في   17 المجموعة  في  ورقة   66 من  مجموعة  في 

ُنسخ  مكتمل.  22 سطرًا،  21×16سم،  ورقة،   15 مخطوط،   :039 رقم  نفســه، 
من قبل صالح بن عيســى بن صالح بن ســليمان بن عيســى بن حّمو بن 
مجموعة  في  واألخير  الثاني   .1879 / 1296 صفر   1 اليسجني،  المزاتي  أيوب 

المكتبة. في   21 المجموعة  في  ورقة   19 من 
أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظر:  األجرومية،  على  األخــرى  التعليقات  عن 

هناك. والمراجع  األجرومية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 
موجز. جميع)،  عمرو بن  حفص  (ألبي  التوحيد  عقيدة  شرح  نفسه: 

إبراهيم  إسحاق)  (أبي  قبل  من  طبع  النص.  مع  ُطبع   :342  ،1975 الجعبيري 
1353 / 1934 ـ 5. القاهرة  اطفيش، 

مخطوط،  المكتبــة):  في   19 (رقم   130 رقــم   ،14 إروان، صفحة  مكتبــة 
إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمــل.  15 ســطرًا،  25,5×18,5ســم،  ورقــة،   19

 182 من  مجموعــة  في  الثالــث  1300 / 1882 ـ 3.  اهللا،  ضيــف  علّي بــن 
شــعبان   3)  146 رقم   ،14 أخرى: صفحة  نســخ   .139 إلى   120 من  ورقة، 
القاســم  أبي  مســعود بن  (الناســخ   26 رقم   ،16 1142 / 1730)؛ صفحــة 

68؛ صفحة   ،37 أرقام   ،17 1356 / 1938)؛ صفحــة  رمضان   7 العطفــاوي، 
العطفاوي،  باحريز  د بن  محم (الناسخ   221 رقم   ،20 113؛ صفحة  رقم   ،18

.(1867 ديسمبر   5
حفص  ألبي  التوحيد  عقيــدة  على  تعليق   :140  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

مطبوع. الجربي.  جميع  عمرو بن 
العقيدة.  شرح  التالتي:  داود   :84 رقم   20  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 

الديانات. عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول:  انظر: 
(ت: 967 / 1559 ـ 60).  التالتي  أبو سليمان   :340  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 
لعمرو بن  التوحيــد  لنكتــة  اْلُمريــد  ُعمــدة  مع  الجــزء  نفس  فــي  ُطبع 
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قســنطينة  عشــر)،  عشــر / الثامن  الثاني  (القرن  التالتي  الجربي  رمضــان 
(198 صفحة). 1323 / 1905 ـ 6، 

مكتبة آل افضل، 14، رقم 040: (شرح عقيدة التوحيد). مخطوط، 24 ورقة، 
بكير  إبراهيم بن  عمر بن  قبل  من  ُنسخ  لعله  مكتمل.  13 سطرًا،  15×10سم، 

ورقة   39 من  مجموعة  في  واألخير  الثاني  عشر / العشــرين).  الرابع  (القرن 
المكتبة. في   040 رقم  الصبح.  صالة  بعد  الصالة  35 ـ 38:  بورقة  متبوع 

مكتبة آل يدر، 27 رقم 080 (رقم 266 في المكتبة): (شرح عقيدة التوحيد). 
 28 نفسه،  حديثة.  نسخة  مكتمل.  26 سطرًا،  23×16سم،  ورقة،   11 مخطوط، 
رقم 081 (رقم 272 في المكتبة): مخطوط، 12 ورقة، 22,5×17سم، مكتمل. 

.1729 / 1142 ُمحرم  النّجار،  أحمد  سليمان بن  الناسخ: 
مكتبة بوعيس، رقم 011: شــرح العقيدة. مخطوط، 19 ورقة، 21,5×16سم، 
 .135 إلى   117 من  ورقة،   167 من  مجموعة  في  الثالث  مكتمل.  20 ســطرًا، 

المكتبة. في   7 مجموعة  في 
مكتمل.  11 سطرًا،  16×11سم،  ورقة،   40 مخطوط،  العقيدة.  شرح   :012 رقم  نفسه: 
ربيع   7 السدويكشي،  تزيري  يوســف بن  (خطأ) بن  أرحوم  قبل  من  نســخ 
إلى   14 من  مجموعة،  في  واألخير  الثاني  إسطنبول.  في   1803 / 1218 الثاني 

المكتبة. في   15 مجموعة  في   .54

نفسه، رقم 013: شرح العقيدة. مخطوط، 22 ورقة، 22,5×17,5سم، 18 سطرًا، 
المكتبة. في   23 مجموعة  في  ورقة   28 من  مجموعة  في  الثاني  مكتمل. 

وشروحها. اْلُمباركة  العقيدة  كتاب  انظر: 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 

(مجموع). (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 
عيسى. سليمان بن  د بن  محم متياز،  انظر: 

سليمان. أبو الربيع  التالتي،  انظر: 
األفكار. نتيجة  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
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(قصيدة  الميزابي:  صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر: 
داود). أبو سليمان  أّلفه  الذي  التوحيد  على 

إيساغوجي. متن  على  شرح  نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 140: متن إيســاغوجي ألثيــر الدين األبهري. في 
المنطق. مطبوع. هذا التعليق ُينســب أيضًا إلى أبي الربيع ســليمان الجربي 

المدني.
الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 16 رقم 12: شرح داود اإلباضي على 
متن إيساغوجي وبه شرح أبي الربيع سليمان في الخزانة البارونية، مطبوع، 

1320 / 1902 ـ 3. النسخ:  تاريخ  27×21سم،  102 صفحة، 

اإليساغوجي. كتاب  شرح  سليمان:  الجربي،  انظر: 
الجهاالت. على  التالتي  حواشي  التالتي: 

شرح  التناوتي:  أبو عمار   :531 رقم   45  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
الجهاالت، حواشي التالتي على الجهاالت. مخطوط في الخزانة البارونية، 

1123 / 1711 ـ 2. النسخ:  تاريخ  21,5×15سم،  178 صفحة، 

إســماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمــار  الوارجالنــي،  انظر: 
الجهاالت. شرح  التناوتي: 

هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر: 
مصعب. بني  إلى  التالتي  رسالة  نفسه: 

رسالة).  22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 
عمرو بن  حفص  أبي  جواب  رمضــان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 

مصعب. بني  ُعلماء  لبعض  التالتي  رمضان 
والبرهان. الدليل  وكتاب  للتالتي  النونية  شرح  نفسه: 

في  اكتمل  جيــدة.  حالــة  في  مخطــوط،   :49 القــرارة،  بالحــاج،  مكتبــة 
.(1972 (مايو   1779 / 1193

الميمونّية. الآللئ  انظر: 
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التوحيد. في  النونية  المنظومة  الملوشائي:  انظر: 
والبرهان. الدليل  كتاب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

التوحيد). عقيدة  سليمان: (شرح  (؟)  أبو الربيع  التالتي، 
مكتبــة آل افضــل، 14 ـ 15، رقــم 041: مخطوط، 38 ورقة، 16×12ســم، 

المكتبة. في   137 رقم  النهاية.  وفي  الوسط  في  أجزاء  تنقصه  17 سطرًا، 

التوحيد. عقيدة  شرح  إبراهيم:  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 
التالتــي، البدر عمرو بن رمضــان: (ت: 1187 / 1773) انظــر: التالتي، أبو حفص 

رمضان. عمرو بن 
النونية. المنظومة  على  الميمونة  رمضان: الآللي  د بن  محم التالتي، 

(ت: 1172 / 1758 ـ 9)   :22 رقــم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
النســخ:  تاريخ  22,5×16ســم،  417 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

إباضي. فقه  1183 / 1769 ـ 70. 

العنوان. نفس  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
وفتاوى). سعيد: (أجوبة  أحمد بن  أبو العباس  التماسيني، 

مكتمل،  مخطوط،  المكتبة):  في   38 (رقم   65 رقم   ،69 إروان، صفحة  مكتبة 
باحمد  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  22×16ســم،  ورقات،   7

(جربة). الجزيرة  أهل  إخوانه  إلى  العطفاوي. 
مكتبة آل افضل، 28، رقم 091: (جواب على كتاب التماســيني). مخطوط، 
 080 رقم  حديثة.  نسخة  مكتمل.  21 ـ 23 ســطرًا،  21,5×16سم،  ورقات،   6
في المكتبة. «الجواب» على شــكل أسئلة متبوعة بأجوبة. تماسين(1) كانت 

الدرجيني. نفسه  هو  لمؤّلف  هذا  لعل  الزاب.  ناحية  في  قرية 
النفطي  (التيمجــاري)  يخلــف  علــّي بن  ســليمان بن  أبو الربيع  التيمجــاري، 

الدرجيني: الدرجيني.

وارجالن. شمال  أريغ  بناحية  لها  التابعة  تقرت  دائرة  من  قريبة  منطقة  (1) تماسين: 
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الرائّية. المنظومة  على  الرياضّية  األزهار  أبو نصر:  تملوشايت، 
(ت: 1172 / 1758 ـ 9)   :31 رقــم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
النســخ:  تاريخ  23×16,5ســم،  355 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

.1845 / 1261

الصالة. في  الرائّية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
التناوتي:

الوارجالني. انظر:  إسماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمار 
النفزاوي. علّي  إسماعيل بن  أبو طاهر 

د. محم يوسف بن  أبو يعقوب 
النفزاوي: علّي  إسماعيل بن  أبو طاهر  التناوتي، 

بين  تاَجَر  عشر)  السادس / الثاني  القرن  (قبل   :57  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
سير. اخي:  الشم وفي  المشايخ  سير  الوسياني:  في  ُذكر  وغانا.  بلدهِ 

ديوان. نفسه: 
الحّج. في  كبير  ديوان   :57  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الحضري. كتاب  نفسه: 
.57  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

د: محم يوسف بن  أبو يعقوب  التناوتي، 
مماته.  أو  ميــالده  تاريــخ  ال نعــرف   :90 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي
أحد  عشــر.  الخامس / الحادي  القرن  بداية  حوالي  عــاش  أّنه  يبدو  ولكن 
النصف  في  عاش  التناوتي  يعقــوب  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمــار  أحفاده 
يوســف بن  يعقوب  أبي  وحفيــد  عشــر  الســادس / الثاني  للقرن  الثانــي 
عندما  حّيا  يكن  لم  التناوتي  د  محم يوســف بن  يعقوب  أبي  إســماعيل بن 
َكَتَب كتاب الســيرة ألبي زكرياء يحيى بن أبــي بكر الوارجالني، هذا في 
بعد  فيما  حفيده  بها  نجد  حيث  ورقلة،  في  عاش  أّنه  يبدو  504 / 1110 ـ 11. 

التناوتي. د  محم يوسف بن  يعقوب  أبي  إسماعيل بن  يوسف بن  يعقوب  أبا 
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مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  للوارجالني،  الذاتية  الســيرة  انظر: 
السدراتي.

الســؤاالت،  كتاب  المرغني:  خليفة  عثمان بــن  أبو عمرو  الســوفي،  انظر:  نفسه: 
1961م.  (Lewicki) ليفيتسكي 

األشياخ. عن  الروايات  نفسه: 
.90 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 

التندميرتي. التندميرتي: 
الاللوتي. انظر:  الاللوتي.  (التندميرتي)  د  محم البشر بن  أبو سهل 

عيسى. (عمر) بن  عمرو  أبو عثمان 
نوح. صالح بن  يعقوب بن  أبو يوسف 

عيسى. عمرو بن 
عامر. موسى بن 

النفوسي: (التندميرتي)  عيسى  (عمر) بن  عمرو  أبو عثمان  التندميرتي، 
 (1903 / 1321 األولى  ُجمادى  (ت: 8  309 ـ 310:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
تين  أو  تندميرة  ذكر  باباعمــي   683 رقم   316 تندميــرة (في صفحة  في  ولد 
دتمرة) في جبل نفوسة. درس عند عبد اهللا بن يحيى الباروني في يفرن. عن 

أسفل. انظر:  أعماله 
ختم  أدعية  التحليق،  ُدعاء  الجنازة،  صالة  الجعبيري:  (فرحات)   :310 نفسه، 

للجعبيري؟ طبعة  للتندميرتي  قصائد  هاشم؛  صفوة  قصيدة  القرآن، 
أكبر  كان  أّنه  إال  الباروني،  يحيى  لعبد اهللا بن  تلميذًا  كان   :350  ،1993 جبران 

منه.
نفسه: ديوان. على غرار ديوان أستاذه (عبد اهللا بن يحيى الباروني)، إلى جانب دواوين 

المصعبي. يوسف  د بن  ومحم (خطأ)  السطي  الُعماني  سليمان  د بن  لـ محم
.893  ،S II بروكلمان  كارل 

على... ُمشتمل  كتاب  هذا  يحيى:  عبد اهللا بن  الباروني،  انظر: 
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التندميرتي. عمرو  الشيخ  ديوان  نفسه: 
الُدّرّية. القالئد  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

التجويد). علم  في  (كتاب  نفسه: 
.310  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

اإلسالمية). المذاهب  بين  الواقعة  الخالفات  في  (كتاب  نفسه: 
.310  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

التجويد. علم  في  منظومة  نفسه: 
.310  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

اإلباضي). المذهب  وتصويب  واعتقادات  متون  على  يحتوي  (كتاب  نفسه: 
.310  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مطابع  القاهرة:  البرّية.  خير  مدح  في  العروســّية  القصائد  تشــفع  الُدّرّية  القالئد  نفسه: 
اإلسالم (بداية شارع الدواوين)، 13 ُجمادى األولى 1324 / 1906، (124 صفحة، 

حجرية. غير  نفوسة.  جبل  في  البارونية  المدرسة  نفقة  على  24×14سم). 

.(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة  1972)؛  (مايو  غرداية  البيض،  اآلباء 
الرسول. مدح  في  الُدّرّية.  القالئد   :310  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مطابع  في  طبع  الُدّرّيــة.  القالئد   :83  ،35  ،I  ،1956 إبراهيــم  أبو اليقظــان 
األدب. في  (خطأ).   1906 في  أنشئت  والتي  البارونية؛  األزهار 

فيه  َسَكَب  «الذي  الُدّرّية،  القالئد  ديوان   :132 الثاني،  الجزء   II  ،1964 معمر 
وأهله». اإلسالم  على  ساخنة  ُدموعًا 

(مدح  العروســّية  القصائد  تربيع  الُدّرّيــة:  القالئد  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
الباروني. باشا  سليمان  قبل:  من  وقف  النبّي ژ). 

القالئد  1344 / 1925 ـ 6:  تونس  والتوأم،  التحفة  الطفيــش:  الخلفي  الغالف 
القاهرة  في  ُطبع  البغدادّية.  تَخميس  مع  العروسّية  القصائد  تربيع  في  الُدّرّية 

المؤّلف). يذكر  (لم 



305قسم المغرب ـ الجزء األول ä

القاهرة،  في  ُطبــَع  التندميرتي.  عمرو  الشــيخ  ديوان   :401  ،I  ،1965 دبــوز 
(خطأ). البارونية  المطبعة 

التندميرتي. عمرو  ديوان   :350  ،1993 جبران 
على... ُمشتمل  كتاب  هذا  يحيى:  عبد اهللا بن  الباروني،  انظر: 

هاشم. صفوة  نفسه: 
مشهورة. قصيدة  الوعظ،  في  قصيدة   :310  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

المصعبي. إسماعيل  عيسى بن  مهدي  أبي  الشيخ  منومة  تربيع  نفسه: 
17 سطرًا،  22×15,5ســم،  ورقات،   4 مخطوط،   :1075 رقم  الشــيخ،  مكتبة 

بيتًا.  88 في  قصيدة  مكتمل. 
موسى. إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظر: 

يوسف  النفوسي،  ـ : انظر:  ال نوح.  صالح بن  يعقوب بن  أبو يوســف  التندميرتي، 
صالح. يعقوب بن 

النفوسي). سالمة  سؤال  على  فقهية  (أجوبة  نفسه: 
مكتبة  في  مخطوط   (1510 / 916 فــي  (حي   :474  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

يسجن. بني  في  افضل  آل 
التندميرتي:  نوح  صالح بن  يعقوب بن  يوسف  وأبو  سالمة  النفوسي،  انظر: 

صالح). يعقوب بن  وجواب  النفوسي  سالمة  (سؤال 
الشتم. مسألة  عن  الخالف  أهل  لبعض  يعقوب  يوسف  أبي  جواب  نفسه: 

التالية. المادة  انظر: 
جربة. من  بها  له  بعث  مسائل  في  صالح  يعقوب بن  يوسف  أبي  جواب  نفسه: 

الخزانة  في  مخطوط   :552 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونيــة، ثالث صفحــات، 21,5×15ســم. في مجموعــة، إلى جانب: 
(11 صفحة)؛  الحصيــر  على  الصالة  عــن  الاللوتي  ســهل  أبي  جوابات 
يوســف  أبي  جواب  (ثمان صفحات)؛  جربــة  ألهــل  اخي  الشــم أجوبة 
فصل  (خمس صفحات)؛  الشتم  مســألة  عن  الخالف  أهل  لبعض  يعقوب 
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كلها  (أربع صفحات).  بـَيان  ابن  نّقاه  الفزانــي  د  محم بّكار بن  كتاب  من 
اإلباضي. الفقه  في 

القرآن. في  الناس  اختالف  في  صالح  يعقوب بن  جواب  نفسه: 
مكتبة الشــيخ، رقم 667: مخطوط، ورقة واحدة، 25×17,5ســم، 24 سطرًا. 
المديح)؛  (في  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  بعد  ورقات،   6 من  مجموعة  في 

الدين). أُصول  في  العدل  شرح  من  (فائدة 
المشايخ  لبعض  جوابات   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطوط  الجناوني.  ســؤال  ـ  صالح  يعقوب بن  سؤال  وأسئلة: 
عيسى بن  أبو موسى  الباروني،  (انظر:  مجموعة  في  20×15ســم.  البارونية، 

الباروني). الغدامسية،  الرسالة  القاسم:  أبي 
اْلُمخالفين). بعض  إلى  وّجَهُه  والفقه  العقيدة  في  (سؤال  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 474: مخطوط في مكتبة عشــيرة آل يدر في بني 
يسجن.

أهل  بعض  إلى  ســؤال  المكتبة):  في   89 (رقم   194 رقم   64 يــدر،  آل  مكتبة 
الناسخ:  مكتمل.  22 سطرًا،  20,5×14,5سم،  واحدة،  ورقة  مخطوط،  الخالف. 
إبراهيم بن سليمان بن الحاج بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد اهللا المصعبي، 

.153 ورقة  ورقة،   186 من  مجموعة  في  عشر  السابعة  1142 / 1729 ـ 30. 

التندميرتي، موسى بن عامر: سؤال موسى بن عامر التندميرتي للشيخ يحيى اليزمرتني.
الخزانة  فــي  مخطوط   :557 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

إباضي. فقه  22×16,5سم.  35 صفحة،  البارونية، 
التندميرتي. انظر:  التندميرتي: 

أبو الخير. الزواغي،  الزواغي:  توزين 
أبو يحيى. الجناوني،  الجناوني:  يحيى  توفيق بن 

صالح. د  محم ناصر،  انظر:  ناصر: (ُمحقق)  صالح  ومحمد  عمر  ُمهّني بن  التيواجني، 
التاهرتي. التيهرتي: 
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الميزابي:  صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  عمرو: انظر:  الثالتي، 
ص45 ـ 48. الديوان،  كتاب  طهارات  قصيدة  هذه 

الثميني:
إبراهيم. عبد العزيز بن 

صالح. د بن  محم
د بن عبد اهللا بن عبد العزيز  انظر: اليسجني، إبراهيم بن بيحمان بن أبي محم

الثميني.
د بن عبد اهللا بن عبد العزيز (الثميني)  الثميني، إبراهيم بن بيحمــان بن أبي محم

اليسجني. اليسجني: 
اليسجني: (الثميني)  إبراهيم  عبد العزيز بن  الثميني، 

 :((Lewicki) ليفيتسكي ،(Motylinski) موتيلنسكي) الموسوعة اإلسالمية، 57
ولد حوالــي 1130 / 1717 ـ 8، ربما في وارجالن (ورقلة)؛ توفي في رجب 
أربعين  حوالي  عمره  كان  عندما  يســجن،  بني  في   1808 أغســطس   /1223

ســنة، ابتدأ دراســته عند أبي زكرياء يحيى بن صالح (األفضلي) الجربي. 
سمعة  ترك  ميزاب،  في  عاش  عالم  أعظم  يعّدونه  اإلباضيين  إمام  عبد العزيز 
وتقوى شديدة، حكمة ملحوظة، هادئ، متحكم في نفسه، ومواظبة عظيمة. 
أهم  اإلسالمي.  والفقه  العقيدة  في  الكتب  من  مجموعة  بتأليف  نفســه  ألزم 
عن  1305 / 1887 ـ 8.  القاهرة  في  ُطبع  العليل،  وِشــفاء  النيل  كتاب  أعماله 

أسفل. انظر:  أعماله، 
عبد العزيز بن  إبراهيم بــن  عبد العزيز بــن  263 ـ 286:   ،I  ،1965 دبــوز 
عبد اهللا الثميني. سلســلة نســبه تعــود إلى أبي حفــص عمر بن حفص 
قرية  من  أجداده  هاجر  الموحدين.  خلفوا  الذين  الحفصيين  جد  الهنتاتي، 
بني  في  ولد  ميــزاب.  إلى  الذهب)  (وادي  الحمراء  الســاقية  في  يجران 
يســجن وبفترة قليلة بعد ذلك هاجر إلى ورقلة. في حوالي 1160 / 1747 
يسجن.  بني  في  األفضلي  صالح  يحيى بن  زكرياء  أبي  عند  دراســته  بدأ 
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شيوخ  رئيس  النهاية  وفي  ابة،  العز ورئيس  مسجد  شيخ  بعد  فيما  وأصبح 
ميزاب. وادي 

عبد العزيز بــن   :xii-iv الصفحــات   ،1925 صالــح  د بــن  محم الثمينــي، 
عبد العزيز بن  عبد اهللا بــن  الثميني بن  عبد العزيز  عبد اهللا بــن  إبراهيم بن 
عمر بن  حفص  أبي  إلى  نســبًة  الحفصي،  موســى  بكر بن  عبد العزيز بن 
في  سنوات  ة  لعد درس  يسجن.  بني  في  1130 / 1717 ـ 8  في  ولد  الخطاب. 

.1808 / 1223 رجب  في  توفي  ورقلة. 
29 ـ 30. المؤمنين،  سبيل  إلى  الدعاية  اطفيش:  إبراهيم  أبو إسحاق 

باباعمــي والـ II ،A2000، 255 ـ 256، 384: تــرك مكتبة غنية، التي ورثها 
تحت  يســجن  بني  في   1990 منذ  والتي  الثميني  صالــح  د بن  محم حفيده 

.2003 حمودة  انظر:  االستقامة.  مكتبة  اسم 
وأعماله. المؤّلف  عن  250 ـ 254:   ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
ويلكنسون (Wilkinson) 1987ب، 187، 345 ملحوظة 13: أبو الضياء، معالم الدين.

الثميني. الدين  ضياء  الشيخ  ترجمة  صالح:  د بن  محم الثميني،  انظر: 
الثميني. الدين  ضياء  ترجمة  يوسف:  إبراهيم بن  اطفيش،  انظر: 

.1999 ناصر  د  محم بوحّجام،  انظر: 
.2003 ناصر  قاسم  د بن  محم بوحّجام،  انظر: 

.1999 عمر  إسماعيل،  انظر: 
ومصادرها. كتاباته  عبد العزيز،   :(Smogorzewski) سموغورزسكي  انظر: 

أبي زكرياء  وشــيخه  الثميني  عــن  9 ـ 17:  األول،  الجــزء   ،1967 ـي  بكلـ
األفضلي. صالح  يحيى بن 

.1999 بوحّجام 
الثميني  عبد العزيز  الشــيخ  (95 ـ 110):  ل  األو الملحــق   ،2003 بوحّجــام 

بُعمان. وِصلته 
.1999 عمر  إسماعيل، 
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(مراسالت). نفسه: 
مخطوط،  ُعمان،  أهالــي  مع  يعني  255 ـ 256:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

1205 / 1790 ـ 1. النسخ:  تاريخ 
مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
.1999 بوحّجام  انظر: 

األلواح. كتاب  نفسه: 
.3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 

المصباح. كتاب  انظر: 
المطبعة  القاهرة:  حجريــة،  طبعة  الرائّية.  المنظومة  على  النورانّية  األســرار  نفسه: 

470 صفحة).  ،12) 1306 / 1888 ـ 9،  البارونية، 
.(1972 (مايو   55 رقم  إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة 

في حوزتي نسخة غير ُمكتملة لـ 248 صفحة وجدول المحتويات الصفحات 
هذا  في  مادة  آخر  حجرية.  طبعة  (23,5×16سم)،   ،12 آخر صفحة  إلى   9 من 

المصعبي. عبد العزيز  يسمى  المؤّلف   .457 الصفحة  في  الجدول 
في  نصر  أبي  رائّية  لشرح  مختصرة  نســخة   :255  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الملوشائي). نوح  فتح بن  (أبو نصر  الصالة 
بكلي 1967، الجزء األول، 16: مختصرة من شرح لعمرو التالتي في المنظومة 

الرياضّية). األزهار  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  (انظر:  الرائّية 
(خطأ). النضر  ابن  المّية  على  شرح   :104  ،2003 بوحّجام 

تعليق  ميزاب.  في  اإلعــدادي  التعليم  في  اســتخدمت   :274  ،I ،1965 دبوز 
القاهرة. في  حجرية،  طبعة  (خطأ).  النضر  البن  الرائّية  المنظومة  على 

ليفيتســكي   / (Motylinski) (موتيلنســكي   57 اإلســالمية،  الموســوعة 
مصر  في  حجرية،  (طبعة  شــعائر  من  يصحبها  وما  الصالة  عن   :((Lewicki)

1306 / 1888 ـ 9).
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الرياضّية  األزهار  على  التعليق  بعد  الصالة.  عن   :892  ،S II بروكلمان  كارل 
1306 / 1888 ـ 9. القاهرة  التالتي.  رمضان  لعمرو بن 

البارونية،  المطبعــة  القاهرة:  حجريــة،  طبعة   :41 القــرارة،  بالحاج،  مكتبة 
.(1972 (مايو  (460 صفحة)  1306 / 1888 ـ 9، 

سدجروفي (Sadgrove) 2004، 191، ذكر أيضًا طبعة 1886 ـ 7 (بدون ناشر).
460 صفحة. 1306 / 1888 ـ 9،  البارونية،  المطبعة   :1757  ،1928 سركيس 

سموغورزسكي (Smogorzewski) 1928، 254: القاهرة 1306 / 1888 ـ 9، جزء 
واحد، 460 صفحة عن الصالة وما يتبعها من شعائر. تعليقات مختصرة على 
األزهــار الرياضّية على المنظومة الرائّية لعمرو بــن رمضان التالتي، والتي 

نوح. فتح بن  أبو نصر  لـ (الملوشائي)  الرائّية  المنظومة  على  تعليقات  هي 
ســتروثمان (Strothmann) 1927ب، 16 رقــم 9: عبد العزيز بــن إبراهيــم 
المصعبــي: األســرار النورانّيــة علــى المنظومــة الرائية. طبعــة حجرية، 
24×17ســم).  (460 صفحة،  1306 / 1888 ـ 9،  البارونية،  المطبعــة  القاهرة: 
في  التعليقات  على  تحيل  والتــي  الصالة،  عن  الرائية  القصيدة  على  تعليق 
تاريخ  يظهر   451 الصفحة  في  التالتي.  رمضان  لعمرو بن  الرياضّية  األزهار 
األمازيغية  العقيدة  على  تعليقاته  وضــع  رمضان  عمرو بن  1112 / 1700 ـ 1. 

القرن  في  العربية  إلى  ترجمت  والتــي  جميع،  عمرو بن  حفص  أبي  عقيدة 
التاسع / الســابع عشــر، في 1179 / 1765 ـ 6، إذًا من المحتمل أنها يجب 
الصفحة  على  الملحــق،  في   .1700 / 1112 من  بــدالً   1798 / 1212 تُقرأ  أن 

لألرامل. ة  والعد المولى  في  الميراث  قانون  451 ـ 460، 

النورانّية. باألسرار  مختصر  انظر: 
والهائية. والرائّية  النونية  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

الرياضّية. األزهار  رمضان:  عمرو بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
البحرين. مرج  على  النورين  ذو  نفسه: 

الموجين. تعاظم  انظر: 
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الفلك. كتاب  نفسه: 
قبل  من  ذكرت  التنجيم.  في   :251  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

ميزاب. علماء 
البروج. ومنازل  الفلك  في  أرجوزة  انظر: 

والسبعون. الثالثة  الفرق  نفسه: 
.68 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط   :90 رقم   392  ،1956  (Schacht) شاخت 

الزواج. حقوق  نفسه: 
مخطوط.  :9 رقم   ،274  ،I  ،1965 دبوز 

الزواج. حقوق  منهاج  انظر: 
القناطر. بحر  من  الجواهر  عقد  كتاب  نفسه: 

مخطوط. جزأين،   :275  ،I  ،1965 دبوز 
 :((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) الموسوعة اإلسالمية، 57
(غير  العموم  في  والديــن  العبادة  عن  للجيطالي.  الخيــرات  لقناطر  مختصر 

منشور).
ــد الثميني، تونس  النامــي 2001، 300: مخطــوط، جزءان، في حوزة محم

.(1969 (حوالي 
مختصر  الجواهر  عقــد   :18 ملحوظة   191  ،2004  (Sadgrove) ســدجروفي 

القناطر.
موتيلنســكي  (انظــر:   :253  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 

.((Lewicki) (Motylinski) /  ليفيتسكي 
بحر  من  المأخوذة  الجواهر  عقد  كتاب   :3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 

القناطر.
الجنائز. كتاب  نفسه: 

جزء من كتاب النيــل، ُطبع في مجموعة تبدأ بعقيدة التوحيد ألبي حفص 
جميع. عمرو بن 
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نفسه: كتاب معالم الدين. جزءان. مســقط: وزارة التــراث والثقافة، 1407 / 1986، 
24×17سم). 247 صفحة،   ،300)

عبد الرحٰمن بن  قبــل  من  نســخ  المخطوط  الدين.  وأُصول  الفلســفة  عن 
ألخيه   ،1897 يونيو   4 / 1315 ُمحرم   2 الرواحي،  ســيف  سالم بن  د بن  محم
ُطبع   .1897 / 1315 ل  األو ربيع   4 تاريخ  نجد  المحتويات  جدول  بعد  سالم. 
من  إنه   ،240 الثاني، صفحة  الجزء  من  العرب.  سجل  مطابع  في  القاهرة  في 

الدين. معالم  مختصر  الحقيقة  في  هما  الجزأين  هذين  أن  الواضح 
مخطوط،  المكتبــة):  في   138 (رقــم   474 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
عيسى بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  27 سطرًا،  21×16ســم،  ورقة،   155

الثاني  ربيع  في  كتابتها  من  انتهى  المؤّلف   .1873 / 1289 شــوال   19 أيوب، 
.1770 / 1184

رة من  مكتبة إروان، صفحة 21، رقم 257 (رقم 14 في المكتبة): نسخة مصو
مخطوط، 150 ورقة، 28×17,5سم، 30 سطرًا، مكتمل. نسخت 1182 / 1768.
الفلسفة  في  الدين  معالم  المكتبة):  في   22 (رقم   265 رقم   ،21 نفسه، صفحة 
رة للمخطوط، 354 ورقة، 2×16سم، 25 سطرًا،  وأصول الدين. نســخة مصو

.1903 / 1320 ة  الحج ذو   5 النسخ:  تاريخ  مكتمل، 
مكتبة الشــيخ، رقم 611: فوائد من كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول 
الدين. مخطوط، 12 ورقة، 24,5×17,5ســم، 26 ســطرًا، مكتمل. الناســخ: 
د بن سليمان (بن ادريسو). في الورقة 9 قصيدة للجيطالي. سليمان بن محم
موضوع  ُعمان.  في  ُطبع  الــكالم.  علم  في   :255  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
رسالة ماجستير من قبل عمر بن إسماعيل قالع الضروس [آل حكيم] (انظر: 

.(1993 العبيدلي  أسفل، 
المصعبي  عبد العزيز   :163 رقــم   26  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية،  الخزانة  فــي  مخطوط  الدين).  (معالم  المعالم  كتاب  اليســجني: 

1276 / 1859 ـ 60. النسخ:  تاريخ  23,5×16سم،  446 صفحة، 
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مخطوط.  :274  ،I  ،1965 دبوز 
اطفيش. يوسف  د بن  لمحم ُمكتمل  غير  شرح  هناك   :315 نفسه، 

 :((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) الموسوعة اإلسالمية، 57
قبل  من  بعض  مــع  ُوضعت  ردود  مــع  اإلباضي،  للمذهب  مقبــول  عرض 

األخرى. المذاهب  عن  المدافعين 
Ess 1976، 61: نسخة مخطوطة في حوزة صالح باعمارة في مليكة، مكتملة 

.1902 مايو   22 / 1320 صفر   13 الثالثاء  مساء 
في  60؛  الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط   :89 رقم   392  1956  (Schacht) شاخت 
يوسف  د بن  محم قبل  من  تعليقات  يسجن؛  بني  الثميني،  عبد العزيز  مكتبة 

األول). (الجزء   (5)  224 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  اطفيش، 
موتيلنســكي (Motylinski) 1905ب، 545: مخطــوط حاز عليه في ميزاب، 
على  ردود  مع  اإلباضي،  للمذهب  عقليــة  معالجة  دفتر.   21 1882 ـ 1888؛ 

علمي. عمل  نظامي،  األخرى.  المذاهب  حجج 
سموغورزســكي (Smogorzewski) 1928، 253: مخطوط في جزأين في 21 
دفترًا. عرض مقبول للمذهب اإلباضي، مع ردود ُوضعت مع بعض من قبل 
د بن  المدافعين عن المذاهــب األخرى. مصدرها غير معروف، ولكن محم
العضد  للشيخ  المواقف  كتاب  كمصدر  ذكرها  مة،  ُمقد  ،1925 الثميني  صالح 
كتاب  (ت: 750 / 1349)  اإليجــي:  أحمــد  عبد الرحٰمن بن  الديــن  (عضد 
 ،267  :1949 208 (طبعة   ،II بروكلمان  كارل  انظر:  الكالم.  علم  في  المواقف 

.(289  ،287  ،S II 269)؛ 

جزءان.  :ix-xx  ،1925 صالح  د بن  محم الثميني، 
باباعمي). أعلى،  (انظر:   1986 ُعمان  جزءان.   :223  ،1993 العبيدلي 

الدين. معالم  مختصر  انظر: 
انظر: بوحّجام 2003، 106 ـ 107، عن تأثير هذا العمل على المؤّلفين الُعمانيين.
أمبوسعيدي 2003، 316: جزءان. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 1407 / 1986.
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للطالب. الباب  وفتح  الدين  معالم  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
انظر: المشرق، الخروصي، سيف بن ناصر: اإلرشاد في شرح مهّمات االعتقاد.

الُعلماء). بعض  (مدح  نفسه: 
23 ســطرًا،  20×15,5ســم،  ورقات،   3 مخطوط،   :627 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
بداية  في  ادريسو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
مجهول:  مّكة؛  لُعلماء  أجوبة  اطفيش:  جانب:  إلى  ورقات،   10 من  مجموعة 

بيتًا.  33 من  قصيدة  الفلك).  (في 
القاهرة. الزواج.  حقوق  في  المنهاج  نفسه: 

.1943  Baali بالي  عليه  أحال  60؛  رقم   388  ،1956  (Schacht) شاخت 
الزواج. حقوق  انظر: 

الزواج. حقوق  مختصر  انظر: 
المصباح. كتاب  نفسه: 

من  مختصرة  نســخة  الميراث.  موضوع  عن   :5 رقم   ،274  ،I  ،1965 دبــوز 
عبد اهللا)  (أبي  أحمد بن  العباس)  لـ (أبي  األلواح  وكتاب  مســألة  أبي  كتاب 

(النفوسي). بكر  أبي  د بن  محم
سؤال  في   :57  ،I ،E.I  ،(Lewicki) ليفيتسكي  /(Motylinski) موتيلنســكي

الميراث.
سموغورزســكي (Smogorzewski) 1928، 253: مخطوط لحوالي 12 دفترًا. 
األلواح  وكتاب  مسألة  أبي  كتاب  من  مختصرة  نســخة  الميراث.  قوانين  في 

(النفوسي). بكر  أبي  د بن  محم عبد اهللا)  (أبي  أحمد بن  العباس)  لـ (أبي 
التكميل. بحجم   :ix  ،1925 صالح  د بن  محم الثميني، 

زيس (Zeys) 1886، 46 ملحوظة 3: مختصر المصباح من كتاب أبي مسألة.
الرائّية. شرح  على  النورانّية  باألسرار  مختصر  نفسه: 

.3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 
الرائّية. المنظومة  على  النورانّية  األسرار  انظر: 
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الترتيب. حواشي  مختصر  نفسه: 
الربيع بن  ُمســند  حاشــية  مختصر   :16 األول،  الجــزء   ،1967 ـي  بكلـ
القصبي  عمـر  د بن  محم ستة  أبي  لحاشية  األصل  الحديث.  عن  حبيب. 

الجربي.
ة  57: اختصار لعد ،I ،E.I :(Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي

الحديث. في  إباضية  أعمال 
واحد  مخطوط  فــي  جزء   :254  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
والذي  أيضًا)،  الترتيب (مخطوط  حواشي  كتاب  من  مختصرة  نســخة  كبير. 
هو على حاشــية ترتيب (في علم الحديث ألبي ســتة السدويكشي) ألبي 

الوارجالني. يوسف  يعقوب 
د بن صالح ix ،1925: مختصر حاشية ُمسند الربيع بن حبيب  الثميني، محم

مجلدات. ثالثة  في  الحديث  في 
الترتيب  لحواشــي  اختصــار  231 ـ 232:   ،1985  (Wilkinson) ويلكنســون 
الربيع بن  ُمسند  ترتيب  على  جانبية  حواشي  هي  والتي  القصبي،  ستة  ألبي 

الوارجالني. إبراهيم  يوسف بن  يعقوب  ألبي  حبيب 
.3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 

الترتيب. حاشية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
الزواج. حقوق  مختصر  نفسه: 

حقوق  عن   :57  ،I ،E.I  ،(Lewicki) ليفيتسكي  / (Motylinski) موتيلنســكي
منشور). (غير  زوجته  على  الزوج  وواجبات 

باباعمي والـ II ،A2000، 255: مختصر في أمور الزواج المقتبس من كتاب 
مخطوط. المنهاج، 

األزواج. في  مختصر   :3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 
اختصار من منهج (منهاج) الطالبين للرستاقي، خميس بن سعيد الشقصي؟ 

المشرق). (انظر: 
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الزواج. حقوق  انظر: 
الزواج. حقوق  في  المنهاج  انظر: 

الزواج. حقوق  في  التاج  كتاب  انظر: 
المعلوم. المنهاج  درر  من  المنظوم  التاج  كتاب  انظر: 

الدين. معالم  مختصر  نفسه: 
.3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 

الدين. معالم  انظر: 
المنهاج. مختصر  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   34 (رقــم   161 رقم   ،33 إروان، صفحــة  مكتبــة 
ذو   16 النسخ:  تاريخ  مكتمل،  29 سطرًا،  20,5×15سم،  ورقة،   126 مكتمل، 
ة 1237 / 1822. نســخ من المخطوط األصلي للمؤّلف، والذي اكتمل  الحج

.1778 / 1192 في 
السراج. أيضًا  يسمى   :3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 

المنظوم. التاج  انظر: 
البارونية  المطبعة  القاهرة:  حجرية،  طبعة  جزءان.  العليل.  وِشــفاء  النيل  كتاب  نفسه: 
(بشارع طولون). الجزء األول: 7 شعبان 1305 / 1888، (8، 367 صفحة)؛ الجزء 
22×14سم). 456 صفحة،  1305 / 1888، (8 صفحات فهرس،  12 شعبان  الثاني: 

المصعبي. إبراهيم  عبد العزيز بن   :(36  D  8202) اليدن  جامعة  مكتبة 
.(1972 (مايو  (1 ـ 2)   144  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

(22,5×14,5سم). الثاني،  الجزء   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
المطبعة  الجزائر:  في  بكلي  عمر  عبد الرحٰمن بن  قبل  من  أيضًا  ونشر  حّقق 
الثانية،  الطبعة   ،1967 / 1387 األول،  الجزء  اإلســالمي،  الفكر  لدار  العربية 
(الصفحات  الثانيــة،  الطبعة   ،1968 / 1388 الثانــي،  الجــزء  (310 صفحة)؛ 
(الصفحات  الثانيــة،  الطبعــة   ،1969 / 1389 الثالــث،  الجــزء  319 ـ 685)؛ 

(25×17سم). 693 ـ 1121)؛ 
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1237 / 1821 ـ 2  نســخهما  تاريخ  مخطوطتيــن،  على  مبنية  بكلي  نســخة 
و1294 / 1877 ـ 8، وفــي النســخة المطبوعة لـ عمر بــن يحيى، ُصححت 
المذكور  (العمل  (بكلي،  اطفيش.  يوسف  د بن  محم عند  يدرس  كان  عندما 

17 ـ 18). أعاله)، 
ـي، طبعة كتاب النيل للثميني، I، الجزائــر 1387 / 1967، 5 ـ 9: ُطبع  بكلـ
يوســف  د بن  محم البارونية.  المطبعة  فــي   1888 / 1305 في  القاهــرة  في 
مجلدات  عشرة  في  النيل،  كتاب  شرح  كتاب:  على  تعليقات  كتب  اطفيش 
والســيرة  المحتويات  جدول  دون  6582 صفحــة،  مجموعه  فيمــا  كبيرة، 
في  البارونية  المطبعة  في  طبعت  األولى  الســبعة  األجزاء  للمؤّلف.  الذاتية 
إسحاق  أبو  نشرها  األخيرة  الثالثة  واألجزاء  1306 / 1888 ـ 9،  في  القاهرة 
1343 / 1924 ـ 5.  في  القاهــرة  في  الســلفّية،  المطابع  في  اطفيش  إبراهيم 
صالح بن عمر اليســجني (انظر: لعلي، صالح بن عمر بن داود: حواشي) 
د بن  لـ محم مكتبة).  في  أجزائه (مخطوط  بعض  على  جانبية  حواشٍ  َكتَب 
د بن سليمان بن  ســليمان ابن ادريسو (انظر: اليســجني، أبو عبد اهللا محم
صالــح الميزابي) هناك نظــم للعمل في أكثر مــن 3000 بيتًا. خلفان بن 
جميل (الســيابي) الُعمانــي َكتَب أيضًا نظمًا، مع بعــض اإلضافات، في 
في  ُطبع  األثر،  ُغــرر  الحاوي  الدرر  بســلك  معنون  بيتًا،  و28000  جزأين 
المشــرق،  (انظر:   1961 / 1380 في  القاهرة  في  العربي  الكتاب  دار  مطابع 
قســم  النكاح،  كتاب  من  الطالق  قســم  ترجم   (Zeys) زيس  الســمائلي). 
الخصومات من كتاب األحكام، وكتاب الفرائض. هذه التراجم استخدمت 
االستئناف الفرنسية في محاكمة اإلباضيين. باب الوصايا  من قبل محكمة 
(انظر:  الغرداوي  د  محم صالح بن  معقل  أبي  قبل  من  الفرنسية  إلى  تُرجم 
الغــرداوي). عمل الثمينــي يحتوي على اقتباســات مختصرة من أعمال 
الجنائز،  الصــالة،  (الطهارة،  (األبــواب)  األولى  التســعة  الكتب  أخرى. 
الزكاة، الصوم، الحــج، اإليمان، الكفارات، الذبائح، الحقوق) مبنية على 
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د  محم ألبي  الحاشية  وعلى  اخي،  الشم عامر  ســاكن  ألبي  اإليضاح  كتاب 
لكتاب  مختصر  (النكاح)  العاشر  الكتاب  السدويكشــي.  سعيد  عبد اهللا بن 
الشــفعة،  الرهن،  اإلجارات،  11 ـ 16 (البيوع،  الكتب  للجناوني.  النــكاح 
باب  عدا  ما  اإليضاح،  لكتاب  مختصرة  نســخة  أيضًا  هي  الوصايا)  الهبة، 
التي   ،11 للكتاب  والشراء  البيع  على  الوكالة  باب  الحوالة،  باب  الحمالة، 
باب  عدا  وما  األشــياخ)،  ديوان  مجهول:  (انظر:  األشــياخ  ديوان  من  هي 
الُلقطة، وبــاب ليس قبله في مال الموّحد متروك للكتاب 15، والذي في 
أغلبه من كتاب الديــوان، ما عدا ما يأتي بعد باب التدبير حيث الوصايا 
اخي في الكتاب 16 ينتهي، والذي هو أيضًا من الديوان. الكتاب 17  للشم
الكتاب  للجناوني،  األحكام  كتاب  من  مختصرة  نســخة  يعتبر  (األحكام) 
ألبي  الدماء  سيرة  من  19 (الدماء)  كتاب  الديوان،  كتاب  من  18 (النفقات) 

أحمد بن  أبو العباس  النفوســي،  (انظر:  بكر  د بن  محم أحمد بن  العباس 
 20 الكتاب  الدمــاء).  في  الســيرة  كتاب  بكر:  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبي 
الفرائض  كتــاب  من  (الفرائض)   21 الكتــاب  الديــوان،  مــن  (النفقات) 
األفعال  بقية  المهلكــة،  من  الُمنجية  (األفعــال   22 والكتاب  للجيطالــي، 
د بن  اس أحمد بن محموالخاتمــة) يأخذ من تبيين أفعال العباد ألبي العب
الشافعي.  الُسبكي  الدين  لتاج  الجوامع  جمع  ومن  النفوســي)  (انظر:  بكر 
1927؛   (Mercier) مارســيي  1926؛   (Gouvion) جوفيــو  أســفل،  (انظــر: 

.(1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
.2003 / 1423 ُعمان،  في  بكلي  لنسخة  طبع  إعادة 

يعقوب: سالم بن  دليل 
وقف  – والثاني.  ل  األو األجزاء  مطبوع،  النيل،  متن  مخطوط.  النيل،  متن 

1334 / 1915 ـ 6. البخابخي،  سعيد  سليمان بن  قبل:  من 
ســليمان  – قبل  من  وقف  والخامــس.  الثالــث  األجــزاء  النيل،  شــرح 

1334 / 1915 ـ 6. البخباخي، 
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دبوز I ،1965، 272 ـ 273: نسخة مختصرة لكتاب النيل في مكتبة صالح بن 
آخر كمصادر. عمر في بني يسجن. المؤّلف لكتاب النيل استعمل 22 عمالً 
 :((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) الموسوعة اإلسالمية، 57
مقالة، مبنية على تصور المختصر للخليل، غير منتظم في أســلوبه. متكامل 
اإلباضية  العلمية  األعمال  أهم  من  ُجمع  اإلباضي،  التشــريع  في  فريدًا  يعتبر 
غير  من  جميعًا  تحديدهــا  ويمكن  وميزاب،  جربة  نفوســة،  جبل  ُعمان،  في 
هذا  عن  دراســته  في   (Zeys) زيس  اســتفاد  مجتمعة  األعمال  هذه  من  عناء. 

الموضوع.
النيل. كتاب  من  لنظم  محولة  نسخة  النيل.  نظم   :61  ،1976  Ess

فرانسيســكا (Francesca) 1987، 2 ملحوظة 9: فصل عن الزكاة منسوخ من 
الجيطالي. اإليضاح  كتاب 

كارل بروكلمــان S II، 697: عبد العزيز بن الحــاج إبراهيم، من قبيلة بني 
ـ  أغسطس   / 1223 رجب  في  توفي   ،1717 / 1130 حوالي  في  ولد  يســجن. 
على  كتب  اإلباضية،  فقه   .1888 / 1305 القاهرة  حجرية،  طبعة   .1808 سبتمبر 

الخليل. مختصر  غرار 
كارل بروكلمان S II، 892: عبد العزيز بن إبراهيم المصعبي األزجني: كتاب 
النيل وِشفاء العليل. عشــرة أجزاء، القاهرة 1305 ـ 1343 / 1888 ـ 1924 / 5. 
الشراكة  قانون  عن  إضافة  النيل،  كتاب  به   أخل ما  لبعض  التكميل  تعليقات: 
د بن أبي  ــاس أحمد بن محممبنية علــى كتاب أُصول األرضين ألبي العب
اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم النيل  شرح  (ت: 504 / 1110).  (النفوســي)  بكر 

1342 / 1923 ـ 4. القاهرة  أجزاء،  ثمانية 
كتــب،   10 فــي  ل  األو الجــزء  جــزءان.   :321  ،1926  (Gouvion) جوفيــو 
طبعة  أقدم  (456 صفحــة).  كتابــًا،   12 فيه  الثانــي  الجزء  (467 صفحــة)؛ 
تبدأ   ،1888 / 1305 القاهــرة  في  البارونية  المطبعة  فــي  طبع  األول،  للجزء 
في  وبحث  الجناوني،  زكريــاء  ألبي  الصــوم  في  وبحث  التوحيد  بعقيــدة 
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سموغورزســكي  1927؛   (Mercier) مارســيي  ـي؛  بكلـ) للويراني.  الحــّج 
.(1928  (Smogorzewski)

المحتويات. جدول  تعطي  381 ـ 391،  1903ب،   (Huguet) هوقت 
 (Sachau) 1903، القانــون اإلباضي: مختصر لـ ساشــاو (Imbert) إمبــرت
والشــهادات  61 ـ 77)  (الفصول  اإلرث  لقانــون  لـ فصول  ترجمــة   ،1894

علّي  د بن  محم علّي بن  الحسن  لـ أبي  البســيوي  مختصر  في   (58 (الفصل 
البسياني (زنجبار 1886) (الصفحات 9 ـ 12)، ومقارنة من الباب 21 لكتاب 
 1895  (Zeys) زيــس  قبل  من  ترجم  الثمينــي،  إبراهيم  لعبد اهللا بــن  النيل 

(12 ـ 19).
القاهرة:  الثانــي،  الجزء  (367 صفحــة).  1305 / 1887 ـ 8،  األّول،  الجــزء 
د  محم حوزة  في  (456 صفحة).   ،1888 / 1305 شعبان   12 البارونية،  المطبعة 

(1972 (سبتمبر  القاهرة.  في  اطفيش  إبراهيم  إسحاق)  أبي  (بن 
ترقيم  دون  واحد،  لـ جــزء  مخطوط  في  القرارة،  الحياة،  معهــد  مكتبة  في 

.(1972 (مايو  تاريخ  أو  ناسخ  مؤّلف،  الصفحات، 
مكتبة آل افضل، 45 ـ 46، رقم 158: مخطوط، 273 صفحة، 27,5×19,5سم، 
عيسى بن  أيوب بن  عيسى بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  29 ـ 35 سطرًا، 

صفر  النســخ  نهاية   ،1853 / 1270 صفــر  النســخ  بداية  ســعيد،  عبد اهللا بن 
د بن عمر بن  ة أخطاء. المالك: محم 1272 / 1855. رقم 012 في المكتبة. عد

وجده. والده  ومخطوطات  كتب  كّل  أيضًا  يملك  الذي  موسى، 
 272 مخطــوط،  المكتبة):  فــي   40 (رقــم   223 رقم   74 يــدر،  آل  مكتبــة 
بهون بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  24 ـ 29 سطرًا،  23×16ســم،  ورقة، 
ســليمان بن صالح، ُجمادى األولى 1287 / 1868. نفسه، رقم 224 (رقم 51 
في المكتبة): مخطوط، 316 ورقة، 22×16ســم، 22 سطرًا، مكتمل. الناسخ: 
سليمان بن عبد اهللا النفوسي، سعيد بن يحيى وعيسى بن أيوب بن سليمان، 
 202 مخطوط،  المكتبة):  في   82 225 (رقم  رقم  نفســه،   .1879 / 1296 شوال 
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يحيى بن  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  27 ـ 29 سطرًا،  23,5×18,5سم،  ورقة، 
(ماسكرا). معسكر  في   ،1871 / 1288 األولى  ُجمادى   1 عمر، 

 ،1888 / 1305 حجريــة،  طبعــة  األول،  الجــزء  القــرارة:  بالحاج،  مكتبــة 
(456 صفحة)   ،1888 / 1305 حجريــة،  طبعة  الثاني،  الجــزء  (456 صفحة)؛ 

.(1972 (مايو 
 225 مخطوط،  المكتبة):  فــي   16 (رقم   124 رقم   ،32 إروان، صفحة  مكتبة 
إسماعيل بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  28 سطرًا،  23×16,5سم،  ورقة، 

ورقة.  401 من  مجموعة  في  ل  األو  .1861 / 1278 الثاني  ربيع   4 دحمان، 
.(1972 (مايو  و778   346 بّريان،  مسجد 

نسخة  يعّد  كتاب  كّل  (باب).  كتاب   22 27 ـ 29:   ،1927  (Mercier) مارسيي 
مختصرة لعمل قديم. الكتب 1 ـ 15 استعيرت من كتاب اإليضاح لعامر بن 
من  تستقي  و17   10 الكتابان   .16 الكتاب  من  جزء  في  كما  اخي،  الشم علّي 
أعمال يحيى بن الخيــر الجناوني. الجزء الثاني من الكتاب 16 وكتاب 18 
ديوان  األشياخ؛  ديوان  مجهول:  (انظر:  السبعة»  ابة  للعز «الديوان  على  مبنّيان 
أحمد بن  العباس  أبي  من  يســتقي  و22   19 الكتابان   .20 في  كما  ابة)،  العز
إســماعيل بن  عمل  على  مبني   21 الكتاب  (خطأ).  البكري  بكر  د بن  محم
يســتقي   ،22 الكتاب  تكملة  العمل،  من  األخير  الجزء  الجيطالي.  موســى 
على  بكلي).  (أعلــى،  الجوامع؟)  (جمــع   .La réunion des réunions مــن 
16، صفحة  للباب  ترجمة  يقدم   (Mercier) مارســيي  160 ـ 161  الصفحات 
1926؛   (Gouvion) جوفيو  (بكلي؛  الوقف.  الحبس/  في  الثاني،  الجزء   ،189

.(1928)  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
في  أو  مجلد  فــي   .1888 / 1305  :545 1905ب،   (Motylinski) موتيلنســكي

456 صفحة. الثاني،  الجزء  367 صفحة؛  األول،  الجزء  مجلدين: 
جزءان. 1305 / 1887 ـ 8،  البارونية  المطبعة   :1757  ،1928 سركيس 

الُقطب،  مكتبة  فــي  مخطوطات   :42 رقم   ،386  ،1956  (Schacht) شــاخت 
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لـ كتاب  مطبوعة  نســخة  (3)؛   1512 المختارة،  األبــواب  771؛   ،770  ،769

الجنائز في مجموعة تبدأ بعقيدة التوحيد لعمرو بن جميع، 486 (7)؛ ملحق 
لبعض المؤّلفين، التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل، نســخة مطبوعة، 
مقفاة  نسخة  80؛  الغّناء،  المكتبة   ،772 مخطوطات  1344 / 1925 ـ 6،  تونس 

.116 الغّناء،  المكتبة  النيل،  نظم  ادريسو)،  (بن  سليمان  د بن  لمحم شعريًا 
من  مباشرة  أتى  ل  األو الجزء  جزء،   22  :7  ،1957  (Rubinacci) روبيناتشــي 

اخي. الشم لعامر  اإليضاح  كتاب 
لـ مارســيي  نقديــة  مراجعــة   :1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
العاشــر  الجزء   :252 كثيرة. صفحة  إضافية  معلومات  مع   ،1927  (Mercier)
كتاب  المصادر  مــن  فيه   17 الباب  للجناونــي؛  النكاح  كتــاب  على  مبني 
السيرة  كتاب  جدًا  المحتمل  من  كمصدر  فيه   19 الباب  للجناوني؛  األحكام 
تبيين  كتاب   22 والباب  بكــر،  أحمد بن  أبو العباس  للنفوســي،  الدماء  في 
أفعال العباد لنفس المؤّلف؛ الباب 21 مبني على كتاب الفرائض للجيطالي. 

.(1927  (Mercier) مارسيي   ،1926  (Gouvion) جوفيو  بكلي؛   .Cf)
.14 1927ب،   (Strothmann) ستروثمان 

أُصول  كتاب  النيل  كتــاب  في  مدمج   :36  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 
أحمد. أبو العباس  النفوسي،  قبل  من  األرضين 

الصفحات  في  النيل.  كتاب  التنظيم)  (ينقصــه  45 ـ 49:   ،1886  (Zeys) زيس 
46 ـ 47 ملحوظة 4 زيس (Zeys) يذكر عنوان 22 جزءًا لكتاب النيل. النسخة 

د  محم صالح بن  الحاج  قبل  من  الجزائر  لمحكمة  قدم  النيل  لكتاب  األولى 
زيس  العمل.  هذا  ُيترجم  أن  تمنى   ،Sautayra المحكمــة،  رئيس  معقل.  أبي 
(أورليانزفيل  الجنائــز  حول   ،3 ترجمتها:  مع  التاليــة  األجزاء  يذكر   (Zeys)
 ،7 وّزو)؛  تيزي  في  أرزقي،  الحج (محمد  حول   ،6 انــارد)؛   ،(Orleansville)
 ((Zeys) زيس) ،الزواج حول   ،10 بليدة)؛   ،(Delbish) القســم (دلبيش حول 
وحــول الرفض، (البرتيتــي (Albertini)، تلمســان)؛ 13، حــول الرهونات 
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 (Strass) (ســتراس  االنســحاب  حول   ،14 شرشــال)؛   ،(Delbish) (دلبيش 
(كوس  االحكام  حول   ،17 بويــرة)؛  (وهران،  الهبات  حول   ،15 معســكرة)؛ 
ســوق   ،(Mesdura) (مزدورا  الغذائي  الواجب  حول   ،18 (Koss Bon))؛  بون 
الواجبات  حول   ،20 باتنة)؛   ،(Dorand) االغتيال (دوراند حول   ،19 اهراس)؛ 
(زيس)،  التركات  حول   ،21 مليانة)؛   ،(Grossier orange) اورانج  (غروســيه، 

 .70 ـ   69  ،2000 ادريسو  ابن  ايضًا  انظر 
د. محم صالح بن  أبو معقل  الغرداوي،  انظر: 

النيل. كتاب  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
النيل. نظم  صالح:  سليمان بن  د بن  محم الميزابي،  انظر: 

اخي، أبو الفضل قاسم بن أبي الربيع سليمان: شرح على كتاب النيل. انظر: الشم
الديانات. أو  العقيدة  عامر:  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

النيل. كتاب  به   أخل ما  لبعض  التكميل  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
األحكام. رياض  في  البّسام  الورد  نفسه:  انظر: 

ترتيب  الميزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر: 
النيل. كتاب  متن 

(حواشي). داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 
انظر: المشرق، الســيابي، أبو يحيى خلفان بن جميل: سلك الدرر الحاوي 

األثر. ُغرر 
هناك. والمراجع  1903ب   (Huguet) هوقت  انظر: 

القاهرة:  حجرية،  طبعة  النورانّية.  باألســرار  اة  اْلُمسم الرائّية  المنظومة  شرح  نفسه: 
24×15,5سم). (460 صفحة،  1306 / 1888 ـ 9،  البارونية،  المطبعة 

المصعبي. عبد العزيز   :(1972 (مايو   127 غرداية،  البيض،  اآلباء 
طبعت. األنوار.  أسرار  الرائّية:  المنظومة  شرح  بوعيس:  مكتبة 

البيض. كاآلباء   :.(1972 (مايو   309 بّريان،  مسجد 
الرائّية. المنظومة  في  النورانّية  األسرار  انظر: 
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مختلفة). مواضيع  في  قصائد  (مجموعة  مجهول:  انظر: 
الرائّية. المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

النور. كتاب  نفسه: 
بالنور. اة  اْلُمسم النونية  القصيدة  على  شرح  انظر: 
الطلبة. بتحريض  المسماة  الحائية  القصيدة  شرح  نفسه: 

مطبوع. بوعيس،  مكتبة 
الحائية. نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

المطبعة  القاهرة:  حجرية،  طبعة  بالنور.  اة  اْلُمسم النونية  القصيدة  على  شرح  نفسه: 
24×15سم). فهرس،  16 صفحة   ،536)  ،1889 / 1306 البارونية، 

إبراهيم  عبد العزيز بن  يســمى  المؤّلف   .34  C  888 اليــدن:  جامعة  مكتبة 
المصعبي. على ما يبدو ُعّدلت من قبل المصعبي في الشرح للبدر التالتي، 
نوح  فتح بن  نصر  ألبي  النونيــة  المنظومة  على  الميمونّية  بالآللــئ  معنون 

الملوشائي.
ُعلماء  من  الملوشائي  نوح  فتح بن  نصر  أبي  للشــيخ  النونية  القصيدة  شرح 
بافلح  طبعة  الثميني.  عبد العزيز  تأليف  الهجري).  الســابع  (القرن  اإلباضية 
بيوب بن باحمد. غرداية: المطبعة العربية، 1981، (25، 535 صفحة، 24سم).
(مايو  حجرية،  طبعة  المصعبي،  عبد العزيز   :137  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

.(1972

بيوب بن  بافلح  طبعــة   :153 جديدة)،  طبعة  ُعمان،  (طبعة   1982 أعوشــت 
.1981 العربية،  المطبعة  غرداية:  باحمد. 

على  التالتي  لعمــرو  شــرح  من  مختصرة   :16 األول،  الجزء   ،1967 بكلي 
الآللئ  رمضان:  عمرو بــن  أبو حفص  التالتــي،  (انظر:  النونيــة  المنظومة 

الميمونّية).
على  شــرح  المصعبي،  إبراهيم  عبد العزيز بــن  يعقــوب:  ســالم بن  دليل 

مطبوع. للملوشائي،  النونية  القصيدة 
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ميزاب. في  اإلعدادي  التعليم  في  يستخدم   :274  ،I  ،1965 دبوز 
النورانّية. كاألسرار  نفسه   :26 692 سطرًا   ،S I بروكلمان  كارل 

نحويــة  تعليقــات  النــور،  المصعبــي:   :892  ،697  ،S II بروكلمــان  كارل 
وعقدية على القصيدة النونية ألبي نصر فتح بن نوح الملوشــائي، اكتملت 

(536 صفحة). 1306 / 1888 ـ 9،  القاهرة   ،1794 / 1209

المطبعة  (القاهرة:  الحجرية  للطبعة  فوتوستاتية  نسخة   :791  ،1987 الجعبيري 
(536 صفحة).  ،1981 العربية،  المطبعة  غرداية:  1306 / 1888 ـ 9)،  البارونية، 

 :((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) الموسوعة اإلسالمية، 57
1306 / 1888 ـ 9). مصر  في  (ُنسخت  اإليمانية  التعاليم  أصول  عن 

مكتبة البوسعيدي (فبراير 2004): الفهرس في البداية. عبد العزيز بن إبراهيم 
المصعبي.

ورقات.  7 300 سطرًا   ،Moreno 1949 مورنو  قبل  من  عليه  ه  ُنو
عمرو بن  تعليق  (خطأ)  العباس  أبي  من  مختصرة  نسخة   :233  ،2001 النامي 

التالتي. رمضان 
ناشر). (بدون   1880 طبعة  أن  أيضًا  يذكر   ،190  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 

اإليمان  تعاليم  أصول  عن   :254  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
بخلق  القائلين  على  رّد  على  تحتوي  1306 / 1888 ـ 9).  مصر  في  (ُنســخت 
عمرو بن  تعليقات  علــى  خاصة)  نســخ  مختصرًا (في  تعليقًا  تعّد  القــرآن. 

نوح. فتح بن  أبو نصر  للملوشائي،  النونية  المنظومة  على  التالتي  رمضان 
علم  عن  التكميل.  حجم  في  جــزءان   :ix  ،1925 صالح  د بن  محم الثميني، 

الكالم.
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

البحرين. مرج  على  النورين)  ذو  (أو:  الموجين  تعاظم  نفسه: 
 :((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) 57 ،I الموسوعة اإلسالمية

تنشر). (لم 
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دبــوز I ،1965، 275، رقــم 11: شــرح على مرج البحريــن ألبي يعقوب 
المنطق  في  الســدراتي (الوارجالنــي).  مّداد)  إبراهيم (بــن  (يوســف) بن 

والهندسة. والحساب 
الكتاب  هذا  سمى  اطفيش   :254  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
ذو النورين على مرج البحرين. جزء واحد في مخطوط. تعليق غير ُمكتمل 
السدراتي)  مّداد  إبراهيم بن  (بن  يوســف  يعقوب  ألبي  البحرين  مرج  على 
العمل  هذا  من  أجزاء  وهندسة.  منطق  بالفلسفة،  يعتني  والذي  الوارجالني، 
85 ـ 111). الثاني،  نفسه (الجزء  للمؤّلف  والبرهان  الدليل  كتاب  مع  ُجلدت 
الكتاب. يكمل  أن  قبل  المؤّلف  توفي   :ix  ،1925 صالح  د بن  محم الثميني، 

البحرين. مرج  على  النورين  ذو   :3 ملحوظة   46  ،1886  (Zeys) زيس 
البحرين. مرج  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

الزواج. حقوق  في  التاج  نفسه: 
التكميل. من  أكبر   :ix  ،1925 صالح  د بن  محم الثميني، 

ميزاب،  علماء  بعض  حسب   :253  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
المنهاج  القضاء،  فــي  الكبير  العمل  من  مختصرة  نســخة  يعّد  الكتاب  هذا 
سعيد بن  خميس بن  الُرستاقي،  المشرق،  الوســتاني (خطأ) (انظر:  لخميس 
علّي بن مســعود الشقصي). والبعض يصّرون على أن أصل هذا العمل هو 

المشايخ. ديوان  لمجهول:  كبيرة  أجزاء  الطالق،  وكتاب  النكاح  كتاب 
الزواج. حقوق  مختصر  انظر: 

المعلوم. المنهاج  درر  من  المنظوم  التاج  نفسه: 
اليد  خط  في  جــزءان،  مخطوط،   :30 رقــم   317  ،I ،A2000 والـ باباعمــي 
انظر:  المكتبة،  هــذه  يســجن. (في  بني  االســتقامة،  مكتبة  في  للمؤّلــف، 

عزيز). أبي  ُلقط  كتاب  عّدون:  حّمو بن  يوسف  أبو يعقوب 
حققه  ُعمان،  مطابع  في  جزءًا.   26 في  المنهاج.  على  التاج   :255  ،II نفســه، 

شريفي. ومصطفى  باباعمي  د  محم
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باباعمــي 2000ب: التاج على المنهاج. في مطبعــة وزارة التراث والثقافة، 
.1995

خميس بن  قبل  (من  الطالبين  لمنهاج  مختصرة  نسخة   :359  ،2002 باباعمي 
د  محم ومصطفى  باباعمي  موسى  د  محم حقّقه  الُرســتاقي).  علّي  سعيد بن 

1421 / 2000 ـ 1. ُعمان،  في  نشر  شريفي. 
الطالبين  لمنهــاج  مختصرة  نســخة   :150  ،III األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
والثقافة،  التراث  وزارة  في  ُنشــر  الُرستاقي).  علّي  ســعيد بن  (لخميس بن 

.2000 / 1421 أجزاء،  سبعة 
كبير،  حجم  أجزاء  عشــرة  في  مخطوط  التاج.  273 ـ 274:   ،I  ،1965 دبــوز 

جزءًا.  32 من  يتكون  الذي  الُعماني،  لخميس  للمنهاج  اختصار 
 :((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) الموسوعة اإلسالمية، 57

بأكمله). منشور  (غير  الفقه  عن  الكبير  الُعماني  للعمل  مختصر 
ورقة،   277 أجــزاء،  ســبعة  مخطوط،   :082 رقــم   ،26 افضــل،  آل  مكتبــة 

المكتبة. في   010 رقم  المؤّلف.  كتبه  مكتمل.  34 ـ 39 سطرًا،  25×17,5سم، 

نفسه، 44 رقم 134 (رقم 236 في المكتبة): مخطوط، 20 ورقة، 24,5×18سم، 
النهاية. في  نواقص  بها  21 سطرًا، 

ورقة،   900 مخطــوط،  المنهــاج.  على  التــاج   :594 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
مقاسات  جيدًا،  مرتب  غير  مكتمل،  غير  كبير،  جزء  25 ســطرًا.  23×17سم، 

مختلفة.
موســى  د بن  محم طبعة  المنظوم.  التاج   :(2004 (أبريل  البوســعيدي  مكتبة 
التراث  وزارة  مسقط:  أجزاء.  ســبعة  شــريفي.  د  محم ومصطفى بن  باباعمي 
والثقافة، xv ،ix) ،2000 / 1421، 514 صفحة؛ 402؛ 654؛ 490، 6؛ 450؛ 525؛ 
520 صفحة؛ 24×17ســم). نســخة مختصرة لمنهاج الطالبين لـ (خميس بن 

مخطوط  التالية:  المخطوطات  اســتخدم  النسخة  هذه  عن  الُرستاقي.  سعيد) 
 14 في  خت  أُر المؤّلــف،  يد  بخط  يســجن،  بني  في  االســتقامة  مكتبة  في 
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(بالحاج بن  بالحاج  الشيخ  مكتبة  في  مخطوط  1192 / 1778؛  الثاني  ُجمادى 
المخطوط  من  مباشرة  بالحاج  نسخه  القرارة،  في  القراري)  د  محم كاسي بن 
ة 1202 / 1788؛ مخطوط في مكتبة آل افضل  خت في 2 ذو الحج األصلي، أُر
(انظــر: أعلى)؛ متكامل مخطوط في أربعة أجزاء، ُنســخت في نهاية القرن 
الفهرس)  في   134 (رقم  يدر  آل  مكتبة  في  العشــرين.  بداية  أو  عشر  التاسع 
هناك مخطوط من 20 ورقة، 24,5×18سم، 21 سطرًا، بها نواقص في النهاية؛ 
عيســى  د بن  محم الحاج  للحاج بن  التملــك  ختم  تاريخ،  أو  ناســخ  دون 

.1996 مايو   18 / 1417 ُمحرم   1 في  مؤرخة  النسخة  هذه  مقدمة  الشريف. 
شــاخت (Schacht) 1956، 385 رقم 36: نســخة مختصرة لمنهاج الطالبين 
 21 على  يحتوي  كله  الُرستاقي،  علّي  سعيد بن  لخميس بن  الراغبين  وبالغ 

القرارة. في  بالحاج  عند  مخطوط  جزءًا. 
السراج.  كتاب  أيضًا  يسمى   :253  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي
الطالبين. منهج  للُرستاقي:  مختصرة  نسخة  مخطوط.  في  كبيرة،  أجزاء  أربعة 

التكميل. حجم  في  أجزاء   ix: 10  ،1925 صالح  د بن  محم الثميني، 
المنهاج. مختصر  انظر: 

وبالغ  الطالبين  منهج  علي:  سعيد بن  خميس بن  الُرستاقي،  المشرق،  انظر: 
الراغبين.

الثميني.  صالح  د بن  محم طبعــة  النيل.  كتاب  به   أخل ما  لبعض  التكميــل  نفسه: 
 ،(1944 العنــوان:  (على صفحة  1344 / 1925 ـ 6  العــرب،  مطبعــة  تونس: 

25×17سم). (264 صفحة، 
مقدمة عن حيــاة المؤّلف من قبل المحقق (iv-xii). الصفحات xv-xvi عن 
ة  الحج ذي  في  ـي  توفـ) (النفوســي)  بكر  د بن  محم أحمد بن  العباس  أبي 
504 / 1111). التكميل ُكتَب كـ تكميل لكتاب النيل للمؤّلف (كما كان الورد 

د بن  محم أحمد بن  العباس  ألبي  األرضين  أُصول  كتاب  واستخدم  البّسام) 
النفوسي). (انظر:  (ت: 504 / 1110 ـ 1)  كمرجع  بكر  أبي 
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عيسى. إبراهيم بن  اليقظان  ألبي  شعر   264 الصفحة  على 
ألبي  األرضين  أُصول  كتاب  مــن  مختصر   :15 األول،  الجزء   ،1967 بكلي 

العمارة. فن  عن  بكر.  د بن  محم أحمد بن  العباس 
العباس  ألبي  األرضين  أُصــول  لكتاب  مختصرة  نســخة   :77  ،1970 النامي 

بكر. د بن  محم أحمد بن 
.57 اإلسالمية،  الموسوعة  في:  ُذكَِر  أيضًا 

ُشهرة  كاسم  يعطي  بروكلمان  كارل  المؤّلف.  حفيد  المحقق   :61  ،1976  Ess

قبل  من  االستعمال  قليل  يبدو  والذي  ميزاب)،  المصعبي (من  نسبة  للثميني 
.239  ،V ُمعجم،  وكّحالة،   135  ،IV الزركلي،  أيضًا:  انظر  اإلباضيين. 

كارل بروكلمان S II، 892: إضافة إلى كتاب النيل، في قانون الشراكة، بعد 
بكر  أبي  د بن  محم أحمد بــن  العباس  ألبي  األرضين  أُصــول  كتاب  مثال 

(ت: 504 / 1110).
ورقة   113 مخطوط،  المكتبــة):  في   81 (رقم   145 رقم   48 يــدر،  آل  مكتبة 
ُوضعت  مكتمل.  24×17,5سم،  المحتويات،  جدول  ورقات   6 إلى  باإلضافة 

يوسف. د بن  محم الحاج  عمر بن  د بن  امحم صالح بن  من  وقفًا 
.(1972 (مايو  القرارة  الحياة،  معهد  مكتبة  في  مخطوط 

.42 رقم   386  ،1956  (Schacht) شاخت 
252 ـ 253.  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

الفقه  عن  النيل،  كتاب  إلى  إضافة   :14 1927ب،   (Strothmann) ســتروثمان 
العباس  ألبي  األرضيــن  أُصول  كتاب  غرار  على  كتــب،  ثمانية  في  العام، 

(ت: 504 / 1110). بكر  أبي  د بن  محم أحمد بن 
أُصول  لكتاب  مختصــر  التكميــل،   :372  ،1987  (Wilkinson) ويلكنســون 
د البكري، (ت: 504 / 1111)، تونس  ــاس أحمد بن محماألرضين ألبي العب

1345 / 1926 ـ 7.

 :582  ،1926 / 1344 (رمضــان   9  ،II الســلفّية)،  المطابع  (القاهرة:  الزهــراء 
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د بن  اس أحمد بن محمنســخة مختصرة لكتاب أُصول األرضين ألبي العب
أخرى  إضافة  كتب  المؤّلف  النيل.  لكتابه  وإضافة  (ت: 504 / 1110 ـ 1)  بكر 
ما  بالشراكة  نشر  األحكام.  رياض  في  البّســام  بالورد  معنونة  النيل،  لكتاب 
(264 صفحة،  القاهرة،  في  الســلفّية  والمطبعة  تونس  في  العرب  مطبعة  بين 

24,5×17سم).
عزيز. أبي  ُلقط  ترتيب  نفسه: 

.35 رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
هناك. والمراجع  الُلقط،  كتاب  أبو موسى:  انظر: 

البروج. ومنازل  الفلك  في  أرجوزة  نفسه: 
مخطوط.  :255  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الفلك. كتاب  انظر: 
تونس:  الثميني.  صالح  د بن  محم طبعة  األحكام.  رياض  في  البّســام  الورد  نفسه: 
المطابع التونسّية، 1927 / 1345، (iv، 321، 16 صفحة). على نفقة يوسف بن 

الثميني. يحيى 
.(1972 (مايو   109  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

العموم  في  مبني  وتكميــل.  النيل  لكتاب  متابعة  iv-i؛  الصفحــات  مة،  ُمقد
على كتاب األحكام من ديوان المشــايخ، ولكن مع اختالف الترتيب ومع 
العديــد من اإلضافات. علــى الصفحات iv-ii عن ديوان المشــايخ (طبعة 
مسقط 1985، الصفحات 5 ـ 6). كتاب الطهارات في هذا الديوان ُطبع طبعة 
طبع  والذي  إدريس،  سليمان بن  د بن  لمحم نظم  هناك  القاهرة.  في  حجرية، 

العامة. باآلداب  فقط  العموم  في  يهتم  الكتاب  أيضًا. 
تونس  المحتويات (xii-i) (طبعة  وجدول   (iv-i) مة اْلُمقد من  ضوئية  نســخة 

.(1927 / 1345

د بن صالح البوســعيدي. مســقط: وزارة التراث  إعــادة طبع: طبعــة محم
24×17سم). (474 صفحة،   ،1985 / 1405 والثقافة، 
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التراث  وزارة  مســقط:  الثميني.  د  محم طبعة   :344  ،2001  (Crone) كــرون 
.1985 والثقافة، 

 :((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) الموسوعة اإلسالمية، 57
القضاء. في  مخصصة  خالصة 

(مايو  بالدفتر  تســميته  يمكن  ما  في  مخطوط،  القرارة:  الحياة،  معهد  مكتبة 
.(1972

مكتبــة آل يدر، 75 رقم 226 (رقم 30 في المكتبــة): مخطوط، 125 ورقة، 
مكتمل. 25 سطرًا،  24×18,5سم، 

.(1972 (مايو  مخطوط  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 
البوســعيدي.  صالح  د بن  محم طبعة   :(2004 (مــارس  البوســعيدي  مكتبة 

24×17سم). (474 صفحة،   ،1985 / 1405 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط: 
.2003 / 1424 قائمة  في  والثقافة.  التراث  وزارة  مسقط: 

(انظر:  للطباعة؟  فاشلة  محاولة  1315 / 1897 ـ 8.  تونس   :301  ،2001 النامي 
.((Sadgrove) سدجروفي 

النامي). (انظر:  1897 ـ 8.  تونس   :192  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 
.81 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط   :43 رقم   ،386  ،1956  (Schacht) شاخت 

في  خصوصًا  القانون،  عن   :253  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
هي  األصلية  مصــادره  النيل.  كتاب  إلى  إضافة  واإلجــراءات.  المحاكمات 

المشايخ. ديوان  مجهول:  في  األحكام،  كتاب 
.1985 ُعمان   :223  ،1993 العبيدلي 

واْلُمعامالت. األحكام  عن 
النيل. كتاب  به   أخل ما  لبعض  التكميل  انظر: 

113 ـ 114:   ،(1927 / 1346 صفــر  ـ  (ُمحرم  1 ـ 2  رقم   ،III المنهــاج،  انظر: 
 ،34 عروس  ابن  سيدي  نهج  االســتقامة،  مكتبة  المحقق،  مكتبة  عند  للبيع 

تونس.
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األكمام. فتح  حمد:  سيف بن  األغبري،  المشرق،  انظر: 
إبراهيم. عبد العزيز بن  إبراهيم: المصعبي،  عبد العزيز بن  الثميني، 

عيسى: يحيى بن  صالح بن  د بن  محم الثميني، 
ـي في أكتوبر 1970 ودفن في بني يســجن. كانــت مكتبته حتى مايو  توفـ
مكتبة  إلى  ها  َضم في  يفكرون  كانوا  د  محم أبناء  تونس.  في  موجودة   1972

(1920 ـ 1999)،  بزمــالل  صالح)  مــن  (معلومة  يســجن  بني  في  الُقطب 
باباعمي  أسفل  انظر:  بمكتبته،  يتعلق  (فيما   .(1972 مايو  في  يســجن،  بني 

.(A2000 والـ
أكتوبــر   13 ـ  (1314 ـ 1390 / 1897  383 ـ 384:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
1970) مــن بني يســجن. في 1917 ســافر إلى تونس ليــدرس في جامع 

قبل  من  القاهــرة  في  اطفيش  إبراهيــم  إســحاق  أبي  إقامة  بعد  الزيتونــة. 
الســلطات الفرنســية في 1923، ترأس بعثة الطلبــة الميزابيين إلى تونس. 
إبراهيم  اليقظان  أبا  أعان  تونــس.  في  الوطنية  الحركة  في  مهّمًا  دورًا  لعب 
مكتبة  ســميت  مكتبة،  لديه  كان  تونس.  في  ميزاب  وادي  جريدة  طباعة  في 
العابدين  لزين  العــرب  مجلة  في  المقاالت  من  سلســلة  َكَتَب  االســتقامة. 
إلى  مكتبته  أحضرت   1990 في  ميزاب.  وادي  عن  حقائق  بعنوان  السنوسي، 

االستقامة. بمكتبة  ُعرفت  حيث  يسجن،  بني 
يسجن.  بني  من   (1970 أكتوبر   13 ـ   1897 / 1314)  :7 الشيخ، صفحة  مكتبة 

تونس. إلى  الميزابية  الطالبية  البعثة  ترأس 
الذاتية. السيرة  1893 ـ 1970)،  (حوالي  102 ـ 104:   ،III  ،2000 ادريسو  ابن 

الثميني. د  محم إبراهيم:  أبو اليقظان  انظر: 
(تحقيق). نفسه: 

اإلسالم. أركان  جامع  كتاب  ناصر:  سيف بن  الخروصي، 
التكميل. إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني، 

البّسام. الورد  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني، 
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الثميني. الدين  ضياء  الشيخ  ترجمة  نفسه: 
على  صالح  د بــن  محم مدخل  يعني  ـه  لعلـ) مطبوع   :399  ،I  ،1965 دبــوز 

التكميل).
الذاتية. السيرة  إبراهيم،  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

قِبل): ِمن  يحيى: (كّلَف  يوسف بن  الثميني، 
البّسام. الورد  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني، 





ê
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الزنزفي. الزنزفي:  حّمو  جابر بن 
 .((Lewicki) ليفيتسكي  (ت.  جادو  368 ـ 369:   ،II اإلسالمية  الموسوعة  الجادوي: 

.1969 عّباس  ناجي  أحمد،  أيضًا:  انظر 
الجادوي:

يعقوب. إبراهيم بن  أبو إسحاق 
القاسم. أبي  سليمان بن  أبو الربيع 

األجيمي. (الجادوي)  يحيى  سعيد بن  أبو عثمان 
يحيى. أبو زكرياء 

سعيد. عبد اهللا بن  علي بن 
الباروني. انظر:  الباروني.  يحيى  أحمد بن  سعيد بن 

زكرياء. أبي  صالح بن 
عيسى. صالح بن 

يحيى. سعيد بن  عبد اهللا بن 
القاسم. أبي  سليمان بن 

القاسم). (أبي  بلقاسم  سليمان بن 
يعقوب. إبراهيم بن  اهللا  ُعبيد 

السؤاالت. كتاب  على  القاسم. حاشية  أبي  سليمان بن  أبو الربيع  الجادوي، 
باباعمي والـ II ،A2000، 192: ليست مكتملة. المؤّلف كان حّيًا في 1203 / 1788.
سليمان  الربيع  أبي  حاشية   :18 رقم   17  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطوط  المرغني.  عمرو  ألبي  السؤاالت  كتاب  على  الجادوي 

سم.  16×22.5 287 صفحة،  البارونية، 
القاسم. أبي  سليمان بن  الجادوي،  انظر: 

السؤاالت. كتاب  المرغني:  خليفة  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي،  انظر: 
يحيى: مرثية. أبو زكرياء  الجادوي، 

عشــر)  الخامس / الحادي  (القــرن  450 ـ 451:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
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أحيانــًا كتاب الوضع للجناوني عن طريق الخطأ ُنســب إلــى أبي زكرياء 
الباروني. إبراهيم  يحيى بن  زكرياء  أبي  إلى  أو  الجادوي  يحيى 

األجيمي: (الجادوي)  يحيى  سعيد بن  أبو عثمان  الجادوي، 
1103 ـ 1147 / 1692 ـ 1734)  بين  مــا  (حي   :186  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مــن جربــة. درس على أبي الربيع ســليمان بن أبي ســتة. مــن تالميذه 
َكَتَب  الباروني.  عيسى  وسعيد بن  المصعبي  د)  محم (بن  يوسف  أبو يعقوب 
الحبس  حول  فقهي  جواب  أعماله:  بين  من  تشريعية.  وأجوبة  فتاوى  شعرًا، 
ُسلطان  إلى  رســالة  أيضًا  َكَتَب  (مخطوط)؛  األحكام  في  فتاوى  (مخطوط)؛ 

العلوي. إسماعيل  موالي  مّراكش، 
.(1692 / 1103 بعد  (ت:  171 ـ 172:   ،1987 الجعبيري 

ة  عد َكَتَب  عالمــًا.  أيضًا  كان  عبــد اهللا  ابنه   :5 ملحوظــة   96  ،1998 قوجــة 
أبي  للشــيخ  مرثيًة  َكَتَب  ديوانًا.  ستشــكل  بعضها  مع  ُجمعت  إذا  قصائد، 
أحمد بن  ســليمان بن  (أبو الربيع  ستة  أبي  أحمد بن  ســليمان بن  الربيع 
انظر:  السدويكشي.  القصبي  ستة  أبي  القاســم بن  أبي  أحمد بن  د بن  محم
توفي  الذي  المصعبي،  يوســف  يعقوب  ألبي  معاصرًا  كان  السدويكشي). 
في 1188 / 1774 ـ 5، ولكن سعيد بن يحيى الجادوي توفي قبل المصعبي، 
وســليمان بن  التالتي  رمضان  عمرو بن  ـي  توفـ عندما  مرثية  كتــب  الذي 

الباروني. د  محم
نفسه:

هناك  ليســت  الجادوي.  يحيى  25 (ســعيد بن   ،1927  (Mercier) مارســيي
الوقف). عن  (الفتوى  158 ـ 160  الصفحات  المؤّلف).  عن  معلومات 

التجارة. أموال  في  المضاربة  في  الجادوي  سعيد  فتوى  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
القاسم:  أبي  عيسى بن  أبو موســى  الباروني،  مجموعة (انظر:  في  البارونية. 

الباروني). الغدامسية،  الرسالة 
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الجادوي. سعيد  جواب  نفسه: 
الديانات. عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول:  انظر: 

الجادوي. يحيى  سعيد بن  عثمان)  (أبي  للشيخ  الشركة  في  جواب  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :549 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونيــة، 14 صفحة، 21×16ســم. في مجموعة، إلى جانب: رســالة أبي 
السوفي)؛  (انظر:  (10 صفحات)  اإلسالمية  الفرق  في  المرغني  عثمان  عمرو 

أخريان. مخطوطتان 
النبّي ژ). بها  خّص  التي  الكرامة  في  (منظومة  نفسه: 

واحدة،  ورقة  مخطوط،  الجادوي.  يحيى  سعيد بن   :647 رقم  الشيخ،  مكتبة 
سليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناســخ:  مكتمل.  28 ســطرًا،  23×17سم، 

(بن ادريســو). قصيدة المديح في 75 بيتًا وقصيدة قواعد اإلســالم في 23 
(أبو الفضل)  ادي،  البر جانب  إلــى  ورقة،   20 من  مجموعة  في  األخير  بيتًا. 
وأجزاء  القاســم)؛  أبي  جواب  من  ُملّخصة  (فائدة  إبراهيم:  أبو القاســم بن 
 1103 مابين  حيًا  كان  المؤّلــف  إباضي.  غير  ما  منها  والتي  قصيــرة،  أخرى 

و1147 / 1691 ـ 1735.
وأجوبة). وفتاوى  (مسائل  نفسه: 

مكتبة إروان، صفحة 70، رقم 179 (رقم 38 في المكتبة): ســعيد بن يحيى 
الناســخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  22×16ســم،  ورقة،   18 مخطوط،  الجادوي. 
إبراهيم بن باحمد العطفاوي. الرابع والعشرون في مجموعة من 297 ورقة، 

181 ـ 198.

الميراث. في  فقهية  مسألة  نفسه: 
رسالة).  22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 

مختلفة). (قصائد  نفسه: 
مكتبة إروان، صفحة 78، رقم 176 (رقم 38 في المكتبة): ســعيد بن يحيى 
الناسخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  22×16سم،  ورقات،  ثالث  مخطوط،  الجادوي. 
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إبراهيم بــن باحمد العطفاوي. الواحد والعشــرون فــي مجموعة من 297 
والمعروف. للمساعَدة  دعوة  حول  165 ـ 167.  ورقة، 

ســليمان بن  الشــيخ  رثاء  قصيدة  رســالة)،   22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 
بيتًا).  55) الجادوي  سعيد  لناظمها  ستة  أبي  أحمد بن 

فتاوى. ـ  الجادوي  يحيى  سعيد  الشيخ  أجوبة  بها  رسالة  نفسه: 
يعقوب. سالم بن  دليل 

شريف. إسماعيل بن  مّراُكش  ُسلطان  إلى  رسالة  نفسه: 
في  مخطوط  الجادوي.  يحيى  سعيد بن  171 ـ 172:   ،780  ،1987 الجعبيري 
19×13سم،  أخرى،  رسائل  مع  دفتر  في  صفحتان،  يعقوب،  سالم بن  مكتبة 
45 سطرًا. ُنســخ من قبل سالم بن يعقوب إسماعيل بن شريف كان ُسلطان 

مارس  1672 ـ 30  أبريل   14 / 1139 رجب  1082 ـ 27  ة  الحج ذو   11 مراكش 
من  اإلباضيين  يمنع  كان  الُسلطان  اإلباضية.  عن  الدفاع  في  الرســالة   .1727

نواحيه. في  المتاجرة 
عثمان  أبي  من  رســالة   :545 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  مخطوط  المغــرب.  صاحــب  إســماعيل  للشــريف  الجادوي  ســعيد 
جانب:  إلى  مجموعة،  في  22×16ســم.  ثالث صفحات،  البارونية،  الخزانة 
في  اْلُمخالفين  بعــض  على  رّدًا  المصعبي  القاســم  أبي  د بن  محم جــواب 
اْلُمعتزلة  مذهب  في  يطعن  وارجــالن  حاكم  على  رّد  (14 صفحة)؛  الجزائر 
عبد اهللا بن  المأمون  مع  كريمة  أبي  مسلم بن  عبيدة  أبي  ة  قص (8 صفحات)؛ 

(4 صفحات). الرشيد  هارون 
الشــيخ  عن  صادرة  المغرب  أهل  من  القاسم: ســيرة  أبي  ســليمان بن  الجادوي، 

القاسم. أبي  سليمان بن  القاضي 
سير  مجهول:  المشرق،  في  القاســم.  أبي  سليمان بن   :150  ،2003 الوهيبي 

623 ـ 626. مجموعة، 
المغربي  القاسم  سليمان بن   :(123 الواقع  (في   122 رقم   35  ،2000 السالمي 
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أن  قبل  ُكتبت  أنها  المفترض  من  الســيرة  هذه  ُعمان.  ألهل  سيرة  النفوسي: 
ألن  ُعمان (1034 ـ 1059 / 1624 ـ 1649)؛  في  إماما  مرشــد  ناصر بن  يصبح 
هذا اإلمام لــم ُيذكر من ضمن العلماء this epistel موجهة إليه. ذكر بعض 

المغرب. في  اإلباضيين  بين  االضطرابات 
السالمي 2001، 36: في اْلخراسيني: فواكه العلوم، الجزء األول، 198 ـ 202.

القاسم. أبي  سليمان بن  أبو الربيع  الجادوي،  انظر: 
نفوسة. أهل  من  المغرب  أهل  مشايخ  سيرة  مجهول:  انظر: 

على  عزاء  (رسالة  عامر:  د بن  محم عبد اهللا بن  اْلخراســيني،  المشرق،  انظر: 
موت الشيخ سليمان بن أبي القاسم الجادوي). انظر: المشرق، اْلخراسيني، 
سليمان بن (أبي)  إلى  الُخراسيني  أحمد  د بن  محم ســيرة  أحمد:  د بن  محم

نفوسة. وأهل  القاسم 
مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
بلقاسم: سليمان بن  الجادوي، 

عبد المولى 1999، 83: إباضي من جربة. درس في جامع الزيتونة. باإلضافة 
سوق  (عن  تونس  مدينة  في  اللّفة  سوق  في  تاجرًا  كان  الصحفي،  عمله  إلى 
اللّفة انظر: جالســمان Glasman 1982). كان مديــرًا لثالث جرائد متوالية: 
الكبير  (المســجد  األعظم  الجامع   ،(1906 لالســتعمار،  (معادية  المرشــد 
منعت  نسخة،   2000 في  (خرجت  األمة  مرشــد   ،(1910 إسالمية،  الزيتونة؛ 
من  العشرينات  في  الدستور  حزب  باسم  الرسمي  الناطق  أصبح  1910؛  في 
الجّمة  الفوائد  ُنشرت:  األمة  مرشد  من  مقاالت  مجموعة  العشــرين).  القرن 

(784 صفحة).  ،1925 / 1343 تونس  األمة،  مرشد  في 
.9237 زكّية  في  مايو)   17)  1908 أسبوعية؛  المرشد،   :230  ،I  ،1961 عبد اهللا 

(مرشد   2606 رقم  1906)؛  (المرشد،   2602 رقم   ،244  ،1969 بيوض  أحمد، 
.(1906 األمة، 
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(1299 ـ 1370 / 1881 ـ 1950). 191 ـ 192:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أشعار  5 ورقات:   ،1 ملحق   ،1980 طبعة  الباروني،  ديوان  سليمان:  الباروني، 

للباروني.
جبران 1993، 350: كان تلميذًا لعبد اهللا بن يحيى الباروني. عاش 1881 ـ 1950.
 :877  ،(1906 ديسمبر   17 / 1324 القعدة  ذو   1)  11 رقم   IX (القاهرة)،  المنار 
إعالن وجيز للمرشد. نفسه، XIII رقم 4 (ربيع الثاني 1328 / 9 مايو 1910)، 

األمة. لمرشد  وجيز  إعالن   :302

وجه  المجموع  كتابه  من  كبير  جزء  ملحوظة:   376  ،1956  (Schacht) شاخت 
الشخص؟). (نفس  همام  إلى 

(Souriau-Hoebrechts) 1969، 57، 60: مرشــد األمــة، إصالحــي، متدين، 
1920 ـ 1938.  ثم 1910؛ 

الجادوي. سليمان  هو  من  جابري:  انظر: 
نفسه: الفوائد الجّمة في ُمنتخبات مرشــد األمة. تونس: المطبعة التونسّية (نهج 
771 صفحة؛   ،20 فهرس،  1343 / 1925، (8 صفحات   ،(57 البالط،  ســوق 

22,5×16سم)
الصفحات   ثــم 8 صفحــات،  صحيحة:  غيــر  الكتــاب  تراقيم صفحــات 
في  أُنشئت  المرشــد   :9 الصفحة   .12 الصفحة  في  تنتهي  المقدمة  2 ـ 784، 
 7 أُنشئت:  األمة  مرشد  1327 / 1909 ـ 10  في   :11 الصفحة  1324 / 1906 ـ 7. 

 58 رقم   ،1920 / 1339 صفر   29 352)؛  (صفحة   57 رقم   ،1939 / 1338 شوال 
360)؛  (صفحة  خطأ)   x 3)  57 رقم   ،1920 / 1338 رمضان   27 356)؛  (صفحة 
ملحوظة:   778 765). صفحــة  (صفحة   108 رقــم   ،1925 / 1343 رجــب   20

جبل  من  عشــر)،  التاســع / الخامس  (القرن  الجادوي  عبد اهللا  ســعيد بن 
السيوطي.  على  درس  القاهرة  في  سنة.   30 لمدة  المشرق  إلى  ذهب  نفوسة، 
على   .i.A تونس  فــي  درس  ســليمان  جربة.  في  ليعيش  ذهب  عودته،  بعد 
أحمد  حنفي)،  الصفائحي (قاضي  إســماعيل  مالكي)،  النّجار (ُمفتي  د  محم
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عثمان بن  حنفي)،  (ُمفتي  يوسف  د بن  محم اإلسالم)،  شيخ  بعد  (فيما  بيرم 
المدرســة  في  الباروني  لعبد اهللا  تلميذًا  كان  إلخ.  رضوان،  مصطفى  المكي، 
طبعة  ديــوان،  ســليمان:  (الباروني،  نفوســة  جبل  في  يفرن  في  البارونيــة 
أيضًا  ســليمان  أن  أيضًا  الواضح  من  ملحوظة،   780 من صفحــة   .(3 ،1908

المقتطفات  هذه  إلى  اإلضافة  رغبتنا  في  كان  نواس:  أبي  نظرية  جريدة  نشر 
أن  قررنا  ولكننا  نواس،  أبي  نظرية  مجلتنا  في  مقاالتنا  من  اختيارات  األدبية 

األمة. ومرشد  للمرشد  النظرية  للبحوث  إضافة  منفصالً  ننشره 
األمة. مرشد  ُمنتخبات  في  الجّمة  الفوائد   :191  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الجادوية. زكرياء: المنظومة  أبي  صالح بن  الجادوي، 
عشــر/ الثامن  الثاني  للقرن  ل  األو 311: (النصف  رقم   ،88 افضل،  آل  مكتبة 
الناســخ:  مكتمل.  29 ســطرًا،  22×16ســم،  ورقات،   4 مخطــوط،  عشــر) 
القعدة  ذو   29 اليســجني،  المصعبــي  إبراهيــم  يوســف بن  إبراهيم بــن 
ل في مجموعة من القصائد.  1145 / 1733، في جامع تمليمس في جربة. األو

المكتبة. في   179 رقم 
ورقات،   8 مخطوط،  المكتبة):  في   38 (رقــم   370 رقم   121 يدر،  آل  مكتبة 
 .1871 / 1288 الثاني  ربيع  النســخ:  تاريخ  مكتمل.  15 ســطرًا،  22×16سم، 

ورقات،   6 مخطــوط،  المكتبــة):  فــي   123 (رقم   371 رقــم   122 نفســه، 
حديثة. نسخة  مكتمل.  23 سطرًا،  23,5×15سم، 

مخطوط،  المكتبــة):  في   21 (رقــم   136 رقم   ،77 إروان، صفحــة  مكتبــة 
7 ورقات، 20,5×16سم، 15 سطرًا، مكتمل، تاريخ النسخ: 29 ُجمادى الثاني 

150 ـ 157. ورقة،   244 من  مجموعة  في  الثالث   .1884 / 1301

عيسى  زكرياء بن  صالح بن   :82 رقم   20  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
في  مخطوط  (خطأ).  الخمسة  القواعد  مهّمات  نظام  في  الجادوية  الجادوي: 
 1716 / 1128 النســخ:  تاريخ  23,5×17ســم،  256 صفحة،  البارونية،  الخزانة 

فيها؟). الجادوي  أشعار  مع  (المجموعة 
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النامــي 2001، 301: القصيدة الجادوية. مخطوط، في حوزة النامي (حوالي 
.(1969

وعظية). قصائد  من  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 
العنوان. نفس  حديد:  مسعود بن  الخيري،  انظر: 

التاليتين. المادتين  انظر: 
الجادوية. المفروض:  منظومة  نفسه: 

مكتبة إروان، صفحة 76، رقم 100 (رقم 1 في المكتبة): مخطوط، 10 ورقات، 
يازرو:  (سنة  الطيب،  الحاج  عبد القادر بن  الناســخ:  8 أسطر.  21×15,5ســم، 

ورقة.  355 من  مجموعة  في  األخير  1100؟). 

والتالية. السابقة  المواد  انظر: 
عيسى: صالح بن  الجادوي، 

عشر / الثامن  الثاني  للقرن  الثاني  (النصف   :231  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
عشــر) من جربة. َكَتَب: القصيدة الجادوية فــي التوحيد والصالة (مطبوع) 

فقهية. وأجوبة 
زكرياء. أبي  صالح بن  الجادوي،  انظر: 

يحيى: سعيد بن  عبد اهللا بن  الجادوي، 
مهتمًا  الخصوص  فــي  كان  أجيم.  في  عاش   :6 ملحوظة   97  ،1998 قوجــة 
األمير  تونس،  باي  وأجوبــة.  وأســئلة  قصائد  وَكَتَب  والقضاء  األحكام  في 

رفيعة. مكانة  أعطاه  باشا،  علّي  يونس بن 
د: (رسالة رّد إلى علّي باشا بن  انظر: المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محم

تونس). باي  د،  محم
المالكّية. لبعض  سؤال  يعقوب: جواب  إبراهيم بن  اهللا  ُعبيد  الجادوي، 

مخطوط.  :156  ،1997 مصلح 
عبد اهللا بن  لعلي بن  والمسائل  الفوائد  سعيد: كتاب  عبد اهللا بن  علّي بن  الجادوي، 

الجادوي. سعيد 
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البارونــي، ســعيد بن يوســف 2000، 29 رقم 211: مخطوط فــي الخزانة 
إباضي. فقه  23×17سم.  200 صفحة،  البارونية، 
بلقاسم. سليمان بن  الجادوي،  انظر:  األعظم:  الجامع 

الجربي:
الزواغي. انظر:  الخيري.  الزواغي  موسى  يعيش بن  أبو البقاء 
اليديسي. انظر:  اليديسي.  بـَيان  سالم بن  علّي بن  أبو الحسن 

أبو البقاء. الزواغي،  انظر:  الخيري.  موسى  يعيش بن  أبو الحياة 
أبو الربيع ســليمان الجربي المدني. انظر: التالتي، أبو سليمان داود: شرح 

إيساغوجي. متن  على 
أبي  القاســم بن  أبي  أحمد بن  د بن  محم أحمد بن  ســليمان بن  أبو الربيع 

السدويكشي. انظر:  السدويكشي.  القصبي  ستة 
أبو البقاء. الزواغي،  انظر:  الخيري.  الزواغي  موسى  يعيش بن  أبو النجاة 

انظر:  الجربي.  الخيــري  تعاريت  يحيى بن  ســعيد بن  يونس بن  أبو النجاة 
سعيد. يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي، 

التالتي انظر:  التالتي.  (الجربي)  بكر  أبي  رمضان بن  عمرو بن  أبو حفص 
المدني. سليمان  أبو داود 

بوراس. انظر:  ناصر.  أحمد بن  (بوراس)  د  محم أبو عبد اهللا  بوراس، 
أفلح. أبو زكرياء بن  الصدغياني،  انظر:  أفلح.  يحيى بن  أبو زكرياء 

د بن  محم أبو عبــد اهللا  القصبي،  انظر:  القصبــي.  عمر  د بن  محم أبو ســتة 
ستة. أبي  عمر بن 
داود. أبو سليمان 

الجربي  عثمان  سليمان بن  يدر بن  يحيى بن  علّي بن  ســعيد بن  أبو صالح 
الخيري. علّي  سعيد بن  الجربي،  انظر:  الخيري. 

المليكي.  المصعبي  ــد  محم يوســف بن  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا 
المصعبي. انظر: 
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الصدغياني. انظر:  الصدغياني.  (الجربي)  أحمد  د بن  محم أبو عبد اهللا 
د بن عمر بن أبي ستة القصبي السدويكشي. انظر: القصبي. أبو عبد اهللا محم
د المصعبي المليكي. انظر: المصعبي،  د بن يوسف بن محم أبو عبد اهللا محم

يوسف. يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا 
حّماد. سليمان بن  سعيد بن  أبو عثمان 

الصدغياني،  انظــر:  الصدغياني.  ســعيد  عثمان  أبي  عبد اهللا بن  ــد  أبو محم
عثمان. د بن  أبو محم

أيضًا). (انظر  صالح  وسالن بن  د  أبو محم
أبو يعقوب  المصعبــي،  انظر:  المصعبــي.  د  محم يوســف بن  أبو يعقوب 

المليكي. (المصعبي)  د  محم يوسف بن 
التعاريتي. انظر:  التعاريتي.  سعيد 

الخيري. علّي  سعيد بن 
ســعيد بن علّي بن بــو حميدة بن عبد الرّزاق بن ســعيد الخيــري. انظر: 

الخيري. علّي  سعيد بن  الجربي، 
أيضًا). (انظر  تعاريت.  علّي بن  سعيد بن 

سليمان.
.1964 معمر  يوسف،  د بن  محم المصعبي،  انظر:  الَقّنوشي.  أحمد  شعبان بن 

أبو الحسن. اليديسي،  انظر:  بـَيان.  سالم بن  علي بن 
التالتي. انظر:  التالتي.  رمضان  عمرو بن 

زكرياء. د بن  محم سعيد بن  عمر بن 
الميزابي. سليمان  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر:  التالتي.  عمرو 

الخيري. علّي  سعيد بن  الجربي،  انظر:  سعيد.  عمي 
اخي. الشم انظر:  اخي.  الشم سليمان  قاسم بن 

الويراني. انظر:  األجيمي.  الويراني  يحيى  قاسم بن 
.265  ،I  ،1961 السيد  السؤاالت،  كتاب  السوفي:  انظر:  قاسم. 
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أبي  د بن  محم أبو عبــد اهللا  المصعبي،  انظر:  المصعبي.  يوســف  د بن  محم
يوسف. يعقوب 

الخيري. انظر:  األجيمي.  الخيري  حديد  مسعود بن 
أبو البقاء. الزواغي،  انظر:  الزواغي.  موسى  يعيش بن 

د. د المصعبي. انظر: المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محم يوسف بن محم
األبهري)،  الدين  (ألثير  إيســاغوجي  المدني: شرح  ســليمان  أبو داود  الجربي، 
وقد رواه عنه أبو داود ســليمان المدني الجربي ســنة 913 / 1507. طبعة 
حجريــة، تونس: المطبعة التونســّية، 1347 / 1928 ـ 9، (32 صفحة حجم 

صغير).
الجعبيري 1987، 797، 799: (القرن العاشر / السادس عشر) شرح على متن 

المنطق. علم  في  إيساغوجي 
هناك. والمراجع  اإليساغوجي  كتاب  شرح  سليمان:  الجربي،  انظر: 

تونس. الجربي.  داود  سليمان  ألبي  األجرومية  داود: شرح  أبو سليمان  الجربي، 
1344 / 1925 ـ 6.  تونس  والتوأم،  التحفة  اطفيش:  لكتاب  الخلفي  الغالف 
(والية)  في  ــد  محم وأخيه  بكر  إلبراهيم بــن  القرارة  مكتبــة  عند  للبيع 

الجزائر.
عــن التعليقات األخرى على األجرومية، انظر: الغرداوي، أبو القاســم ابن 

هناك. والمراجع  األجرومّية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 
األحكام  من  مسائل  في  حّماد: قصيدة  ســليمان بن  سعيد بن  أبو عثمان  الجربي، 

الفقهية.
باء)،   22074) مجموعة  في  الكتب،  دار  في  مخطوط   :212  ،II  ،1961 السيد 

22×15سم. 88 ـ 89،  ورقة 
الشــيخ  عقيدة  على  الصعبي: حاشــية  د  محم يوســف بن  أبو يعقوب  الجربــي، 

اإلباضي. الملشوطي  داود  عيسى بن  تبغورين بن 
قبل  من  نســخ  باء).   22295) الكتب  دار  مخطــوط   :263  ،I  ،1961 الســيد 



بيبليوغرافيا اإلباضية 350

اخي، 19 رمضــان 1199 / 1785؛  إبراهيم بــن ســليمان بن موســى الشــم
23×16سم). (53 ورقة، 

الملشوطي. انظر: 
علّي  سعيد بن  الجربي،  انظر:  ســعيد:  عمي  (الجربي)،  علّي  ســعيد بن  الجربي، 

العيدين. خطبتا  الخيري: 
الخيري: علّي  سعيد بن  الجربي، 

ويلكنسون (Wilkinson) 1987ب، 350 ملحوظة 23: عمي سعيد. أتى من جربة 
بعد  فيما  المدينة  في  فأقام  ميزاب.  في  النزاعات  بعض  تســوية  في  للمساعَدة 
وبدأ في عملية إحياء اإلباضية من خالل التعليم عن طريقة هيئة إروان، حيث 

.(1971 موسى  (بن  اإلباضية  الكتب  غير  يقرؤوا  أن  لتالمذته  يسمح  لم 
ســعيد بن  عشــر.  العاشر / الســادس  القرن  290 ـ 291:   ،1975 الجعبيري 
عمي  إن  قال  الجربي،  الخيري  سعيد  عبد الرّزاق بن  حميدة بن  بو  علّي بن 
غرداية.  في  فأقام  ميزاب  في  ُيدرس  لكي  دعي  جربة.  في  أجيم  من  ســعيد 

غرداية. في  التالميذ  دار  في  وقفًا  أصبحت  والتي  غنية،  مكتبة  ترك 
علّي بــن  ســعيد بن  أبو صالــح  182 ـ 183:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
سعيد  بـ عمي  يعرف  الخيري،  الجربي  عثمان  سليمان بن  يدر بن  يحيى بن 
بيتًا،   34 الفقه (مخطوط،  في  منظومة  أعماله:  ضمــن  من  (ت: 898 / 1492). 
بعد  يتلى  دعاء  العيدين (مطبوع)،  خطبتا  إباضيين)؛  غير  علماء  لبعض  كتب 

مخطوط. في  الفتاوى  من  عدد  (مطبوع)؛  السالم  يسمى  الصبح،  صالة 
 ،A2000 والـ باباعمي  المخزونة،  الُتحف  سليمان:  أبو الربيع  المزاتي،  انظر: 

.20 رقم   317  ،I
ُفقهاء  لبعض  شعرية،  بصورة  جوابًا  وطلب  شعرية،  أبيات  في  السؤال،  َكتَب  نفسه: 

قومنا (= األشعرّية).
في  مكتمل.  مخطوط  بيتــًا؛   34 دالّية،   :343 و271،   269  ،1975 الجعبيــري 

14 ـ 15.  ،1 دفتر  يعقوب،  سالم بن  مكتبة 



351قسم المغرب ـ الجزء األول ê

عشر. العاشر / السادس  القرن  تعاريت،  يونس بن  النجاة  أبي  لشيخه  رسالة  نفسه: 
تاريخ  تعاريت:  علّي بــن  ســعيد بن  في  ذكر   :294  ،271  ،1975 الجعبيري 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   .46  ،2 دفتر  الجزيرة،  ُعلماء 
العيد. يوم  خطبة  نفسه: 

مكتبــة آل يدر، 152 رقم 463 (رقم 261 في المكتبة): مخطوط، 7 ورقات، 
حديثة. نسخة  مكتمل.  22 سطرًا،  24×16سم، 

العيدين. خطبتا  نفسه: 
.1968 العربية،  المطبعة  الجزائر:  كتب.  ستة  مجموع  مجموعة:  في  ُطبع 

شاخت (Schacht) 1956، 397 رقم 135: ُطبع في بداية لـ مجموعة، مجموع 
جديدة. طبعة  الجزائر،  كتب،  ستة 

16 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   277 (رقــم   464 رقم   152 يدر،  آل  مكتبة 
 283 465 (رقم  رقم  نفسه،  حديثة.  نسخة  مكتمل.  11 سطرًا،  20,5×15,5سم، 
في  الثاني  مكتمل.  16 سطرًا،  18×14سم،  11 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في 

.31 إلى   21 من  مجموعة، 
علّي  ســعيد بن  المكتبة):  في   105 231 (رقم  رقم   ،62 إروان، صفحة  مكتبة  نفسه: 
7 ورقات،  الجربي، عمي سعيد: (ت: 898 / 1492) خطبة العيدين. مخطوط، 
من  مجموعة  في  الثالث  النهاية.  في  مكتمل  غير  21 سطرًا،  21,5×16,5سم، 

.20 إلى   14 من  91 ورقة، 

سليمان: الجربي، 
عبد اهللا  ســليمان بن  أبو الربيــع  205 ـ 206:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
القرن  من  ل  األو (النصف  الجربي  بـ ســليمان  يعرف  البازيـمي،  المداني 
العاشر / السادس عشر). بدأ دراسته في جربة، ثم في الزيتونة في تونس، 
اإلباضية  المدرسة  في  درس  حيث  القاهرة،  إلى  ســافر   1510 / 916 وفي 
الحســن  أبي  على  بوالق  في  الجيعنّية  مدرســة  وفي  الجاموس)  (وكالة 
علّي بــن إبراهيم الكيالني المصري. عاد إلــى جربة، دّرس في الجامع 



بيبليوغرافيا اإلباضية 352

ضمنها  من  ة،  عد مؤّلفــات  وترك  التالميذ  من  مجموعة  لــه  كان  الكبير. 
أسفل). (انظر: 

عــن بازيم أو بازين، انظــر: قوجة 80 ملحوظة 256: قريــة في جربة، بين 
وأجيم. السوق  حومة  بين  ما  تربط  التي  الطريق  في  ومزران،  الحّشان 

الجوامع. جمع  على  حاشية  نفسه: 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 451 (رقم 125 في المكتبة): مخطوط، 238 ورقة، 

.1724 / 1137 صفر  الاللوتي،  سعيد  الناسخ:؟ ابن  24 سطرًا،  21×15,5سم، 

الجوامع. جمع  مجهول:  انظر: 
الشافعي؟. الُسبكي  الدين  تاج  قِبل  من  الجوامع  جمع 

األبهري). الدين  أثير  قِبل  (من  اإليساغوجي  كتاب  شرح  نفسه: 
إبراهيم  أبو إســحاق  المنطق.  عــن  205 ـ 206:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ولكن  التالتي،  إبراهيم  داود بــن  ســليمان  ألبي  العمل  هذا  أهدى  اطفيش 
من  كان  العمل  هذا  أن  أثبت  الحضاري،  البعد  كتابه  في  الجعبيري،  فرحات 

الجربي. بـ سليمان  المعروف  المؤّلف  تأليف 
.54 ملحوظة   138  ،1987 الجعبيري  انظر: 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 25 رقم 142: شرح سليمان الجربي على 
22 صفحة،  البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  المنطق.  في  إيســاغوجي  متن 
مسألة  الباروني:  علّي  يوســف بن  جانب:  إلى  مجموعة،  في  21×15,5سم. 

ـق بختم القرآن (4 صفحات)؛ ورقات من كتــاب القناطر للجيطالي ـ  تتعلـ
أخرى. مخطوطات  وثالث  (3 صفحات)؛  اهللا  ذات  معرفة  في  ل  األو الباب 

(C. Brockelmann) األبهري  98 ـ 99:   ،I اإلسالمية  الموسوعة 
الدين  أثير  608 ـ 609):  1943، صفحــة  (طبعة   464  ،I بروكلمــان  كارل 
اإليســاغوجي. كتــاب  (ت: 663 / 1264):  األبهــري  عمــر  ُمفّضل بــن 
.841 ،839 ،S I كارل بروكلمان .an adaptation of Eisagogae by Porphyrios

األخضري. ُسّلم  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
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إيساغوجي. شرح  المدني:  سليمان  أبو داود  الجربي،  انظر: 
إيساغوجي. متن  على  شرح  إبراهيم:  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 

تالوي (؟)، بطرس: إيساغوجي، أو المدخل في المنطق: مخطوطة من العام 
24سم). 40 صفحة،   ،303)  ،2001 اللويزة،  جامعة  منشورات  (لبنان):   .1688

التالية. المادة  انظر: 
إيساغوجي. متن  على  تفسيرات  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   150 (رقــم   493 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
مجموعة  في  الثالث   .1765 / 1178 رمضان  24 سطرًا،  20×14سم،  17 ورقة، 

مــن 74 ورقة، مــن 30 إلــى 46، إلى جانــب األخضري، عبد بــن ُمغّير 
في  المرونق  الُسّلم  شرح  عشر)  العاشر / السادس  (القرن  عامر:  (ُمغير؟) بن 
علم المنطق؛ األنصاري، أبو يحيى زكرياء: كتاب شــرح إيســاغوجي (غير 
ألفّية بن  إلى  المســالك  أوضح  هشــام:  د بن  أبو محم األنصاري،  إباضي) 

إباضي). (غير  مالك 
كارل بروكلمان II، 99 ـ 100 (طبعة 1943، 122 ـ 124): زين الدين أبو يحيى 
ة 826 / 926 ديسمبر  د األنصاري السبكي الشافعي (ذو الحج زكرياء بن محم

117 ـ 118.  ،S II بروكلمان  كارل   .(1520 / 1422

السابقة. المادة  انظر: 
بلعرب بن  لإلمام  ـ : (نصيحــة  ال زكرياء.  د بن  محم ســعيد بن  عمر بن  الجربي، 

لُعمان). زيارة  خالل  ُسلطان 
179 ـ 182.  ،1999 بهالني  في  أيضًا  81 ـ 84.   ،II األعيان،  تحفة  السالمي: 

1680 ـ 1692. القرن  في  إمامًا  كان  ُسلطان  بلعرب بن 
مجهول:  المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشــرق  إباضية  بين  ما  مراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 
عمر. القاسم بن  أبي  عيسى بن  يوسف بن  د بن  محم الباروني،  الجريجني: 

سعيد. أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم الدين:  جمال 
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فتى. جناو بن  أبو الحسن  المديوني،  المديوني:  فتى  جناو بن 
عّباس  ناجي  أحمد،  انظر:  نفوسة.  جبل  في  المعاصر  الجناوني  إجناون،  الجناوني: 

.1969

الجناوني:
المغربي. أبو عبيدة  انظر:  الحميد.  عبد 

يحيى. توفيق بن  أبو يحيى 
الخير. أبي  الخير بن  يحيى بن  أبو زكرياء 

النفوسي. انظر:  سالمة. 
يونس. سالمة بن 

يوسف. سالمة بن 
موسى. بن  سليمان 

الجناوني:
المشايخ  لبعض  جوابات   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطوط  الجناوني.  ســؤال  صالح،  يعقوب بن  ســؤال  وأسئلة: 
أبو موسى  الباروني،  (انظر:  مجموعة  في  20×15سم.  صفحة،   97 البارونية، 

الباروني). الغدامسية،  الرسالة  القاسم:  أبي  عيسى بن 
ـ : ال الخير.  أبي  الخير بن  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني، 

ليفيتسكي   /(Motylinski) (موتيلنسكي  166 ـ 167  اإلســالمية،  الموسوعة 
ل مــن القــرن  يمكــن اعتبارهــا ألفــت فــي النصــف األو :((Lewicki)
السادس / الثاني عشر. كان أصيل إجناون (قريبة من جناون الحالية، جادو) 
في جبل نفوســة. تعلم على يد أبي الربيع سليمان بن أبي هارون (موسى 
وأصبح  نفوسة  جبل  في  (إباناين)  ابناين  مســجد  في  الباروني)  الملوشائي 
ادي  البر الشريعة.  في  خصوصا  اإلباضية،  وتآليفه  تعلمه  بسبب  إباضيا  عالما 
أبي  قبل  من  عمل  775 / 1373 ـ 4،  من  قليلة  فترة  بعد  كتب  دليله،  في  نقل 
على  يحتوي  العمل  كالمــه  حســب  محدد.  عنوان  إعطاء  غير  من  زكرياء، 
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ســبعة أجزاء، في الصيام، الزواج والطالق، الشهادات، اإلجارات، القضاء، 
واألمان. الشفعة 

عشر). الخامس / الحادي  (القرن   :456  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
النصف  في  المؤّلف  يضــع  كوبرلي  22 ـ 23.   ،1980 كوبرلــي  أيضًا:  انظر 

عشر. الخامس / الحادي  القرن  منتصف،  أو  األول، 
عّلوش  ســالم  وعلي  الجناوني  موســى  لســليمان بن  الصوم  لكتاب  طبعة 

5 ـ 6. الصفحات  أسفل)،  (انظر: 
93 ـ 95. جزءان،   II  ،1964 معمر 

2 ـ 5.  ،1957  (Rubinacci) روبيناتشي 
.2 ملحوظة   22  ،1980 كوبرلي  في  ترجم   .535 سير،  اخي:  الشم

األحكام. كتاب  نفسه: 
باباعمــي والـ II ،A2000، 456: مخطــوط فــي مكتبة ســالم بن يعقوب. 
وأحمد  بازين  لعمــر  طبعة  الحاشــية،  َكتَب  المصعبي  يوســف  أبو يعقوب 

المطبعة. في  كّروم، 
وحواشي  األحكام  كتاب   :77 رقم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
النسخ:  تاريخ  22×16سم،  87 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  عليه. 
وأبو  إباضيين  غير  مخطوطتين  جانب  إلــى  مجموعة،  في  1222 / 1807 ـ 8. 

اخي: شــرح مختصر العــدل (واإلنصاف)  اس أحمد بن ســعيد الشــمالعب
إباضي. فقه  1062 / 1651 ـ 2).  نسخت  (161 صفحة، 

مكتبة آل افضــل، 21 ـ 22، أرقام 065 ـ 069 (في المكتبة أرقام 004، 091، 
012، 012، 004): مخطوطات من 5، 4، 21، 24، 25 ورقة تقريبًا كله مكتمل.

16 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   78 (رقم   116 رقــم   39 يدر،  آل  مكتبة 
21×16ســم، مكتمل. الناسخ: علّي بن ســالم بن بـَيان، 1090 / 1679 ـ 80. 

20. وضــع للوقف من قبل  5 إلى  236 ورقــة، من  ل فــي مجموعة من  أو
.1911 / 1329 ة  الحج ذو   17 الميزابي،  و  حم الحاج  باحمد بن  المالك، 
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أيوب بن  حوزة  في  مخطوط  النامي.  حوزة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 
(حوالي1969). نفوسة  جبل  جادو،  جناون،  في  األّيوبي  د  محم

زكرياء. ألبي  يحيى  الشيخ  وأحكام  الوضع  مجموع  أسفل:  انظر: 
د: (حاشية على كتاب األحكام  انظر: المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محم

الجناوني). يحيى  للشيخ 
كتاب  على  حاشية  ســتة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
النكاح  كتابــي  على  حاشــية   :390  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي  األحــكام، 

الجناوني). (ليحيى  واألحكام 
1885م.  (Motylinski) موتيلنسكي  انظر: 

نفسه: هذا كتاب عقيدة التوحيد ألبي زكرياء يحيى الجناوني... وهي التي يسّمونها 
والنصائح  المواعــظ  في  نصر  محمود بــن  وصايا  وتليهــا  نفوســة،  عقيدة 
ورســالة في أداب الُصحبة والُمعاشــرة مع الخالق والخلق. طبعة حجرية، 
د بن صالح بن عيسى بن سليمان (بن  مطبوع (في الجزائر). على نفقة محم
 ،10  ،56)  ،1907 / 1325 رجب  بداية  اليسجني)،  صالح  د بن  محم قاسم بن 

18×13,5سم). 28 صفحة، 

تبدأ  الثانية  الصفحــة  في  فوائد.  األخيــر:  الجزء  من  األولــى  الصفحة  في 
نهاية  األخير:  الجــزء  من   25 الصفحــة  في  الُصحبة.  آداب  فــي  بـ رســالة 
علّي  للحســن بن  قصيرة  قصيدة  يتبعه   ثم الُعماني.  نصر  د بــن  محم وصّية 

26 ـ 27). (الصفحات  دعاء   ثم 25 ـ 26)،  (الصفحات 
.(1972 (مايو   385 بّريان،  مسجد 

بعقيدة  يعرف  التوحيــد،  عقيدة   :79 رقــم   390  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.1907 / 1325 الجزائر،  حجرية،  طبعة  نفوسة. 

ل  األو شكلين،  في  التوحيد  عقيدة  نجد  21 ـ 22:   ،1980  (Cuperly) كوبرلي 
القصبي  ستة  أبي  د  لمحم حاشــية  مع  الفروع،  في  الوضع  كتاب  بداية  في 
إبراهيم  إسحاق  أبي  قبل  من  شرحها  أعيد  (ت: 1088 / 1677)،  السدويكشي 



357قسم المغرب ـ الجزء األول ê

اطفيش، القاهرة طبعة حديثة، (97 صفحة)، وآخر في بداية مجموعة، نشرت 
التي  األخيرة  الطبعة  هــذه  18×13ســم).  (56 صفحة،  1321 / 1903 ـ 4،  في 
47 ـ 54.  الصفحات  على  نشرها  وأعاد  مقاله  أجل  من  كوبرلي  اســتخدمها 
(وســردت  العقيدة  في  عنها  المتحدث  المختلفة  المواضيع  يناقش  كوبرلي 
عمرو بن  حفص  أبي  مع  مقارنة  واضعًا  24 ـ 25)،  الصفحات  على  قِبله  من 
مة التوحيد. عمل الجناوني لم يبــرز كبحث ثيولوجي، ولكن  جميــع: ُمقد
لعقيدة  نفوســة،  جبل  إلباضيي  المقابل،  في  إنه  شــفهيًا.  تحفظ  كنصوص 
كتاب  أســفل:  (انظر:  وجربة.  ميزاب  إلباضيي  جميع  عمرو بن  حفص  أبي 

.(6 الصوم، 
ألبي  التوحيد  مة  ُمقد جانب  إلى  للعمل،  مناقشــة  49 ـ 71:   ،1984 كوبرلي 

جميع. عمرو بن  حفص 
.117  ،116  ،1987 الجعبيري 

روبيناتشي (Rubinacci) 1957، 1 ـ 41، خصوصًا 40، الثاني ورقات مسطرة.
الوضع،  كتابه  من  الجناوني  لعقيدة  دراســة   :1964  (Rubinacci) روبيناتشي 
مع ترجمــة (576 ـ 595). مقارنة تَم عملها مع عقيدة أبي حفص عمرو بن 

1905ب).  (Motylinski) (موتيلنسكي  جميع 
 ،1907 / 1325 في  الجزائــر  في  ُطبعت  حجرية،  طبعة  مجزأة   :554 نفســه، 
القصبي  ســتة  أبي  تعليقــات  مــع  أيضًا  نفوســة،  عقيدة  ـ :]  [بــ معنونــة 

(ت: 1088 / 1677).
عّلوش،  ســالم  وعلي  الجناوني  موســى  بن  ســليمان  طبعه  الصوم،  كتاب 
ما  نفوســة.  بعقيدة  تعرف  التوحيد،  عقيــدة   :6 1393 / 1973 ـ 4،  بيــروت، 
عصر  في  تاريخية  بقضايا  يهتم  أيضًا  العمل  هذا  التوحيد،  في  األســئلة  عدا 
وأجوبة.  أســئلة  شــكل  على  الغالب  في  والفروع؛  األصــول  في  المؤّلف 
ترجمت  التوحيد،  مة  ُمقد من  ونصف  قرن  بحوالي  أقــدم  للجناوني  العقيدة 
للجناوني  العقيدة  جميــع.  عمرو بن  حفص  أبي  قبل  من  األمازيغيــة)  (من 
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العلماء  بعض  اكتشــف  وغربهما.  جربة  تونس،  جنوب  في  معروفة  تكن  لم 
مؤّلفها.  أو  األصل  إلى  يشــيروا  أن  دون  األمازيغية  إلى  وترجموها  العقيدة 
أبو حفص  اكتشفها  حتى  الناس  بين  متداولة  كانت  األمازيغية  الترجمة  هذه 
مؤّلف  قبل  من  األمازيغيــة  باللغة  كتب  األصــل  أن  ظن  جميع.  عمرو بن 
الجناوني  موسى  لســليمان  رأي  مجرد  هذا  للعربية.  ترجمتها  فقرر  مجهول 
آخرين  باحثين  بــآراء  تعضد  أن  المحتمل  من  والتي  عّلوش،  ســالم  وعلي 

و1984).  1980 كوبرلي  أعلى  (انظر:  العقيدتين.  بمقارنة 
أبو زكرياء. انظر: 

نصر. محمود بن  الُعماني،  انظر: 
مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر:  (عقائد)،  للعقيدة  أخرى  صيغ  عن 

.231  ،2001 النامي  وشروحها،  التوحيد 
ديوان. نفسه: 

الخزانة  في  مخطوطتــان   :30 رقم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
24 صفحة،  الجناونــي،  يحيى  الشــيخ  ديوان  من  الُشــفعة  كتاب  البارونية: 
22×16.5 سم؛ كتاب اإلجارات من ديوان الشيخ يحيى الجناوني، 35 صفحة، 

األشياخ  ديوان  من  األحكام  كتاب  جانب:  إلى  مجموعة،  في  22×16,5ســم. 

(32 صفحة). األشياخ  ديوان  من  الطهارات  كتاب  (164 صفحة)؛ 
في  مخطوط  الجناونــي.  يحيى  ديــوان  من  الرهن  كتــاب   :152 رقم   25 نفســه، 
الخزانــة البارونية، 5 صفحات، 22×16,5ســم. في مجموعــة، إلى جانب: 
قِبل  (من  1174 / 1760 ـ 1)  ُنســخت  (118 صفحة،  الطبقات  كتاب  من  جزء 
الدرجيني)؛ ورقات من كتاب الوصايا (35 صفحة، ُنسخت 1177 / 1763 ـ 4) 

إباضي. فقه  األشياخ؟).  ديوان  (من 
الجناوني.... زكرياء  أبي  للشيخ  الوضع  بكتاب  المعروف  اللمع  كتاب  هذا  نفسه: 

.(Masqueray) ماسكوري  قبل  من  جمعت   :76  ،1878  Duveyrier

ليفيتسكي   /(Motylinski) (موتيلنســكي   167  ،I اإلســالمية  الموســوعة 
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القصبي.  ستة  ألبي  حاشية  مع  الوضع)،  (كتاب  اللمع  كتاب   :((Lewicki)
الوضوء،  والفقــه:  (1 ـ 116)  بالعقيــدة  تهتم  1305 / 1887 ـ 8.  القاهــرة 

(117 ـ 692). إلخ.  الحج،  الزكاة،  الصالة،  الطهارة، 
19 سطرًا،  21,5×16ســم،  109 ورقات،  مخطوط،   :021 رقم  بوعيس،  مكتبة 
زكرياء بن  (بن  أيوب  يوســف بن  د بن  محم إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل. 
موســى بن  ســليمان بن  زكرياء بن  د بن  محم القاســم بن  أبي  د بن  محم
 7 الباروني،  سليمان)  الربيع  أبي  هارون بن  زكرياء بن  د بن  محم أيوب بن 
ل في مجموعة  رمضان 1278 / 1862، في المدرسة الشّماعّية في تونس. األو

المكتبة. في   7 مجموعة  في  167 ورقة.  من 
.37 رقم   22 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

الوضع. كتاب  انظر: 
الديوان  وطهــارات  زكرياء  ألبي  يحيــى  الشــيخ  وأحكام  الوضع  مجموع  نفسه: 

النكاح. على  ستة  أبي  وحاشية 
.(1972 (مايو   312 بّريان،  مسجد 

مكتبة بالحاج، القرارة، 39: مجموعة مخطوطات، كتاب الصيام من الديوان، 
الجناوني،  يحيــى  للشــيخ  األحكام  وكتاب  أيضًا،  منــه  األحكام  وكتــاب 

.(1972 (مايو  رمضان  وركعات  وحاشيته، 
األحكام. كتاب  مجهول:  انظر: 

ابة. العز وديوان  األشياخ  ديوان  مجهول:  انظر: 
الوضع. كتاب  أسفل:  انظر: 

الفقه)  مسائل  (عن  اإلشراق  لزهرة  المشــتاق  بروضة  متبوعة  النكاح.  كتاب  نفسه: 
اإلباضية  مذهب  واجتماع  آداب  في  التالتي  رمضان  عمرو بن  حفص  ألبي 
د بن يوسف الباروني. طبعة حجرية،  (الصفحات 315 ـ 335). بخط يد محم

(20,5×14,5سم). حديثة  طبعة 
.(1972 (يونيو  يعقوب  سالم بن  مكتبة  في 
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كتاب  من  ل  األو الجــزء   :24 رقم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
تاريخ  22×16,5ســم،  232 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  النكاح. 
عبد اهللا  أبي  حواشــي  جانب:  إلى  مجموعة،  في  1222 / 1807 ـ 8.  النســخ: 
مؤّلف:  دون  (72 صفحة)؛  للجناونــي  النكاح  كتاب  على  ســتة  أبي  د  محم
حواشــي على كتاب النكاح للشيخ أبي زكرياء الجناوني (41 صفحة). فقه 

إباضي.
البارونية،  الخزانــة  فــي  مخطوط  النــكاح.  كتاب   :118 رقــم   22 نفســه، 

1137 / 1724 ـ 5. النسخ:  تاريخ  21×15,5سم،  313 صفحة، 

يعقوب: سالم بن  دليل 
د بن عمر بن  – ــي (أبي عبد اهللا محم للمحش النكاح. مع حاشــيته  كتاب 

د بن رمضان البّحار. الناسخ:  ة القصبي النفوسي). وقف: محمأبي ســت
الجربي،  الزنكــي  التغزويســني  ســعيد  عمر بن  صالح بن  قاســم بن 

.1719 / 1131 رمضان   14 القاهرة، 
عزيز بن  – أبي  سليمان بن  الناسخ:  مجهول.  قبل:  من  وقف  حاشيته.  مع 

للحاشــية:  الناســخ:   .1742 / 1155 صفر   21 الجربي،  البربوشــي  عمر 
الوكالة  في  القاهــرة،  الخنوســي،  يحيى  عبد الرحٰمن بن  ســليمان بن 

1162 / 1748 ـ 9. الجاموس)،  (وكالة 
يحيى  – القاســم بن  أبي  عبد الرحٰمن بن  ســليمان بن  قبــل:  من  وقف 

.1748 / 1161 الثاني  ربيع  في  بيده  كتبها  الخنوسي. 
زعرود.  الساسي  د  ومحم اهللا  عون  عبد اهللا  سليمان  طبعة   :223  ،1997  Gilliot

وشريفي  البوسعيدي  مكتبة  أسفل،  انظر:   .1976 مصر،  نهضة  مطبعة  القاهرة: 
.1990

األول،  للجزء  مخطوط  المكتبة):  في   94 (رقم   221 رقم   73 يدر،  آل  مكتبة 
ســالم  يحيى بن  الناســخ:  مكتمل.  22 ســطرًا،  24×16ســم،  110 ورقات، 

.1839 / 1256 الثاني  ُجمادى  المقدلي، 
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النكاح.  كتاب  المكتبة):  فــي   156 (رقم   520 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
رمضان بن  الناسخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  20,5×15,6سم،  81 ورقة،  مخطوط، 
من  مجموعة  في  ل  األو  .1732 يوليو   / 1145 ُمحرم  منتصف  وينتن،  ســعيد 
حاشية  الجربي:  عمرو  د بن  محم ستة  أبي  (القصبي)  جانب  إلى  198 ورقة، 

الصافية؛  الدينونة  أُصول  فتح:  عمروس  (المســاكني)،  النكاح؛  كتاب  على 
الجروح  فــي  مجهول:  الدين؛  أُصــول  عيســى:  تبغورين بن  الملشــوطي، 
يغال؛  خزر  أبي  الشــيخ  رّد  زلتاف:  يغال بــن  أبو خزر  واألرش؛  والديــات 

العقيدة. شرح  على  حاشية  سعيد:  أحمد بن  (أبو العباس)  اخي،  الشم
مكتبة عشــيرة آل خالد، رقــم 527 (رقم 157 في المكتبــة): كتاب النكاح. 
صالح بن  الناسخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  21,3×15,5سم،  147 ورقة،  مخطوط، 
القعدة  ذو   28 الشّماخ)،  يحيى  سعيد بن  قبل  من  (أكملت   81 إلى ورقة  حريز 
ل في مجموعة من 88 ورقة، إلى جانب (القصبي)، أبي ستة  1144 / 1732. األو

الوارجالني،  النكاح؛  كتاب  على  ستة  أبي  حاشــية  الجربي:  عمرو  د بن  محم
واالختالف. الفقه  أُصول  في  واإلنصاف  العدل  يوسف:  أبو يعقوب 

د  مكتبة بالحاج، القرارة، 43: كتاب النكاح مع حاشية لـ (أبي عبد اهللا) محم
(بن عمر بن) أبي ســتة (القصبي النفوســي). طبعة حجرية، (334 صفحة) 

.(1972 (مايو 
مكتبة البوسعيدي (مارس 2004): كتاب النكاح. طبعه سليمان أحمد عون 
(328 صفحة،  جديدة،  طبعة  حديثة.  نســخة  زعرود.  الساســي  د  ومحم اهللا 
17 أغسطس   / 1396 شعبان   22 معمر،  يحيى  علّي  مقدمة  23×15,5ســم). 

 Gilliot 1997 انظــر:  مصر.  نهضــة  مطبعة  فــي  القاهرة  في  ُطبــع   .1976

.1990 وشريفي 
مكتبــة إروان، الصفحــة 40، رقم 271 (رقم 116 فــي المكتبة): مخطوط، 
الخيري  صالح  قاسم بن  الناسخ:  مكتمل.  20 سطرًا،  22×16سم،  137 ورقة، 

.1879 / 1296 ل  األو ربيع   1 الجربي، 
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.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 
سدجروفي (Sadgrove) 2004، 191 ـ 192، يذكر أن طبعة كتاب النكاح سنة 

ناشر). غير  (من  1893 ـ 4 

السيد II ،1961، 251: مخطوط في دار الكتب: كتاب النكاح. نسخ من قبل 
 21585)  ،1751 / 1164 رمضان   11 اخي،  الشم موسى  سليمان بن  إبراهيم بن 

للجناوني. كان  العمل  إن  قال  إباضي  عالم  11 سطرًا).  من  200 ورقة  باء، 
معمر.  يحيى  علّي  طبعة  النكاح.  كتاب   :605 الرابع،  الجزء   ،1990 شــريفي 
القاهرة: نهضة، 1396 / 1976. انظر: أعلى، Gilliot 1997 ومكتبة البوسعيدي.
كتاب  على  حاشية  ســتة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
النكاح  كتابــي  على  حاشــية   :390  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي  األحــكام، 

الجناوني). يحيى  زكرياء  (ألبي  واألحكام 
كتاب  على  حاشية  ويران:  علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشــي،  انظر: 

النكاح.
والطالق. النكاح  كتاب  نفسه: 

طبعة  القاهرة  القصبي.  ســتة  ألبي  حاشــية  مع   :692  ،S I بروكلمان  كارل 
كبير. عمل  ضمن  كالهما  جديدة. 

المطبعة  القاهــرة:  4 ـ 5:   ،1 ملحوظــة   3  ،1957  (Rubinacci) روبيناتشــي 
.1887 / 1305 البارونية، 

شاخت (Schacht) 1956، 384 رقم 32: مخطوطات في مكتبة الُقطب: 783؛ 
.1509 ستة؛  أبي  البن  حاشية  مع   ،785 826؛  نسختان)؛   2)  784

.((Lewicki) ليفيتسكي /(Motylinski) موتيلنسكي) 167 ،I الموسوعة اإلسالمية
بيروت:  عّلوش.  سالم  وعلي  الجناوني  موسى  سليمان  طبعة  الصوم.  كتاب  نفسه: 

24×16,5سم). (95 صفحة،  1393 / 1973 ـ 4،  والنشر،  للطباعة  الفتح  دار 
الربيع بن  من  أكثرها  االقتباسات  أن  يشــير  المؤّلف  مته  مقد في   :5 صفحة 

حبيب). الربيع بن  المشرق،  (انظر:  حبيب 
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مخطوطة  مخطوطة:  نســخ  خمس  على  مبنية  الطبعة  هذه  7 ـ 8:  الصفحات 
ُجمادى   6 النســخ:  تاريخ  البارونــي،  طــرف  مســعود [من]  ســليمان  مع 
إبراهيم بن  موسى بن  عيسى بن  إبراهيم بن  الناســخ:   ،1872 / 1298 األولى 
مع  المخطوط  باألخطــاء؛  مليئًا  كان  والذي  المصعبي،  د  محم موســى بن 
سعيد بن  عيسى بن  د بن  محم قبل  من  نســخ  المرســاوني،  ميلود  علّي بن 
فيما   .1867 / 1283 رمضــان   22 النســخ:  تاريخ  المرســاوني،  عبد الرحٰمن 
الصوم،  كتاب  أخرى  نســخ  ثالث  للمؤّلف  أرســل  الجعبيري  فرحات  بعد 
علّي  قبل  من  الملحوظات   .1893 / 1310 مطبوعة  لنسخة  صورة  ضمنها  من 

معمر. يحيى 
(95ص،   ،1991 / 1411 الضامري،  مكتبة  السيب:  بيروت،  لنسخة  طبع  إعادة 

23,5×17سم).
(61 صفحة،  حجرية،  طبعة   .1893 / 1310 رجب  البارونية،  المطبعة  القاهرة: 

23×16سم).

الخزانة  فــي  مخطوط   :99 رقــم   21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
مجموعة  جانب:  إلــى  مجموعة،  في  23×16,5ســم.  56 صفحة،  البارونية، 
جربة  وقاضي  الباروني  وعيسى  واْلُمحّشــي  اخي  الشم العباس  ألبي  أجوبة 

1273 / 1856 ـ 7). في  نسخت  (200 صفحة، 
27 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   26 202 (رقــم  رقم   67 يدر،  آل  مكتبــة 
بالحاج بن  ختم  المجموعة.  في  ل  األو مكتمل.  22 ســطرًا،  24,5×18ســم، 
23 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   89 203 (رقم  رقــم   67 نفســه،  إبراهيم. 
20,5×14,5سم، 24 سطرًا، مكتمل. الناسخ: إبراهيم بن سليمان بن الحاج بن 
في  الثاني  1142 / 1729 ـ 30.  المصعبــي،  عبد اهللا  عبد العزيز بن  إبراهيم بن 
مجموعــة من 186 ورقــة، من 60 إلى 82. نفســه، 67 رقــم 204 (رقم 97 
الناسخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  22×17ســم،  20 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في 
إبراهيم بن  ســليمان بن  إبراهيم بن  أيوب بن  ســعيد بن  الحاج  عيسى بن 
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201 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني   .1875 / 1292 شــوال   13 اليسجني،  علّي 
أيوب بن  سعيد بن  الحاج  عيســى بن  عبد اهللا بن  المالك   .170 إلى   151 من 
و بن يحيى بن  إبراهيم، اشتريت فيما بعد من يدر الحاج أحمد بن الحاج حم
رقم   68 نفسه،   .1921 / 1339 رمضان   29 في  وقفًا  منها  جعل  الذي  يوســف، 
25 ســطرًا،  20×15ســم،  25 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   101 205 (رقــم 

د اليسجني، 4 ُمحرم  مكتمل. الناســخ: عيسى بن سعيد بن إبراهيم بن محم
.53 إلى   29 من  170 ورقة،  من  مجموعة  في  الثالث   .1658 نوفمبر   / 1069

مكتبة إروان، صفحة 11، رقم 99 (رقم 1 في المكتبة): مخطوط، 70 ورقة، 
الطيب،  الحاج  عبد القادر بن  الناســخ:  مكتمل.  18 سطرًا،  21×15,5سم، 

 274 من  355 ورقة،  من  مجموعة  في  الخامس  1100 / 1688 ـ 9.  يزرو  سنة 
إلــى 344. نفســه، صفحة 25، رقم 20 (رقم 47 فــي المكتبة): مخطوط، 
يوسف بن  عمرو بن  الناسخ:  مكتمل.  27 سطرًا،  22,5×15,5سم،  20 ورقة، 

أبي بكر المصعبي. نســخة قديمة. الثاني في مجموعة من 169 ورقة، من 
(خطأ).  81 إلى   69

.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 
الجناوني). زكرياء  أبي  الشيخ  (كتاب  نفسه: 

موتيلنســكي A 1885 (Motylinski)، 22 رقم 36: يحتوي على سبعة أجزاء، 
فــي الصيام، الــزواج والطالق، الشــهادات، اإلجارات، القضاء، الشــفعة 

واألمان.
الفروع). (في  الوضع  ككتاب  نفسه  أّنه  جدًا  كبير  احتمال 

د أبي ســتة القصبي.  نفسه: كتــاب الوضع (في الفروع) وبهامشــه حاشــية محم
للبيع  في ـ 8).  8 صفحات؛   ،692)  ،1887 / 1305 البارونية،  المطبعة  القاهرة: 

قسنطينة. في  مسعود  سليمان بن  أو  القاهرة  في  الباروني  د  محم قبل  من 
.8199 B 22 اليدن  الجامعية  المكتبة 

المحتويــات  جــدول  690 ـ 692،  1 ـ 3،  للصفحــات  رة  مصــو نســخة 
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(8 صفحات). أبواب عن: التوحيد، الطهارة، الصالة، الصوم، الزكاة، الحّج، 
األيمان.

إبراهيم  إســحاق  أبي  طبعة  والفقه.  األصــول  في  مختصر  الوضــع.  كتاب 
جديدة،  طبعة  االســتقامة،  مكتبة  روي:  مسقط،  السادســة.  الطبعة  اطفيش. 
الفّجالة  مطبعة  القاهــرة:  لطبعة  طبع  إعادة  24×17ســم).  254 صفحة،   ،16)
جبل  أمازيغ  عن  العموم  في  3 ـ 16)  (الصفحــات  اطفيش  مدخل  الجديدة. 
 Ignatenko انظر:  عليه...).  (عّلق  اطفيش  قبل  من  وافرة  تعليقات  مع  نفوسة. 

.2000

العبادات. فقه  عن   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 
غير  ومن  (القاهرة)  اطفيش..  إبراهيم  إسحاق  ألبي  طبعة   :412  ،1985 از  َبح
في  مختصر  الوضع.  كتاب  أعلــى:  الجديدة. (انظر:  الفّجالة  مطبعــة  تاريخ. 

والفقه). األصول 
مؤّلف. دون   .219 الجواهر،  ادي:  البر

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 25 رقم 144: كتاب الوضع. مخطوط في 
.1887 / 1305 النسخ:  تاريخ  23×14سم،  692 صفحة،  البارونية،  الخزانة 

نفســه، 27 رقم 172: كتاب اللمع المعروف بكتاب الوضع المنسوب ألبي 
زكريــاء الجناوني. مخطوط في الخزانة البارونية، 55 صفحة، 21×15ســم. 
جواب  (17 صفحة)؛  الوضــوء  أحكام  مجهول:  جانب:  إلــى  مجموعة،  في 
د)  صولة بن إبراهيم الغدامسي على بعض المفترين (20 صفحة)؛ (أبو محم
عبد اهللا (بن سعيد) السدويكشي: رسالة في علم القياس (37 صفحة)؛ رسالة 
في الطالق (18 صفحة)؛ حاشــية عبد اهللا السدويكشي على كتاب الديانات 
1260 / 1844 ـ 5)؛  في  نســخت  (16 صفحة،  اخي  الشــم عامر  ساكن  ألبي 

اإلباضي. الفقه  في  كلها  20 صفحة).   ،20  ،38) رسائل  ثالث 
البارونية،  الخزانــة  فــي  مخطوط  الوضــع.  كتاب   :174 رقــم   27 نفســه، 

21,5×16سم. 210 صفحة، 
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القاهرة:  القصبي.  ستة  أبي  قبل  من  حاشــية  مع   :692  ،S I بروكلمان  كارل 
1305 / 1887 ـ 8. البارونية،  المطبعة 

دبوز II-I ،1964، الجزء الثاني، 444: طبعة القاهرة: مطبعة الفّجالة الجديدة، 
اطفيش. إبراهيم  إسحاق  ألبي  مقدمة  مع  1381 / 1961 ـ 2، 

ســتة  أبي  حاشــية  عن  ث  يتحد  692  ،S I بروكلمان  كارل   :38  ،1976  Ess

البارونية.  الخزانة  من  اختفى  والذي  للجناوني،  الوضع  كتاب  على  القصبي 
أبي  صنع  من  هي  الحاشــية  أســفل)،  (انظر:   (Schacht) شــاخت  حســب 
هل  عشر).  العاشر / السابع  القرن  في  (عاش  ســتة  أبي  عمر بن  عبد اهللا بن 

الشخص. نفس  المؤّلفين  كال  القصبي؟  ستة  أبي  مع  خلط  هناك 
المذكور  (العمل  الــزكاة.  في  للكتاب  وترجمة  دراســة   :1987  (Francesca)
القاهرة  طبعــة  حواشــي  في  للقصبي  الحاشــية   :8 ملحوظــة   2 أعــاله)، 

الوضع. كتاب   1886 / 1303

.1986 القاهرة   :202 2002ب،   (Francesca)
مطبعة  القاهرة:  اطفيــش.  إبراهيم  إســحاق  أبي  طبعة   :310  ،2000 حجازي 

.1962 الجديدة،  الفّجالة 
الحيض. لكتاب  وترجمة  دراسة   :1981  Igonetti

القاهرة:  (تحقيق).  اطفيــش  إبراهيم  (أبو إســحاق)   :346  ،1975 الجعبيري 
تاريخ  في  مة  ُمقد 3 ـ 16:  الصفحات  تاريــخ.  دون  الجديدة،  الفّجالة  مطبعة 

اإلباضية.
الجعبيري 1987، 792: كتاب مختصر الوضع في األصول والفقه. طبعة أبي 
الجديدة،  الفّجالة  مطبعة  القاهرة:  األولى.  الطبعة  اطفيش.  إبراهيم  إســحاق 

17 ـ 37. الصفحات  في  التوحيد  باب  جديدة.  طبعة 
بالوضع.  المعــروف  اللمع  كتاب   :058 رقــم  18 ـ 19،  افضــل،  آل  مكتبة 

و060.  059 األرقام   ،19 نفسه، صفحة  أيضًا  87 ورقة  مكتمل  غير  مخطوط 
مخطوط،  المكتبــة):  في   126 (رقــم   452 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
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يوسف  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  25 ســطرًا،  21×15,5ســم،  50 ورقة، 

329 ورقة،  من  مجموعة  في   .1772 / 1185 شوال  نهاية  المصعبي،  اليسجني 
الترتيب. حاشية  الجربي:  عمرو  د بن  محم أبو ستة  القصبي،  جانب  إلى 

مكتبــة بالحــاج، القــرارة: حاشــية الوضــع. مخطــوط، تاريخ النســخ: 
تاريخ  مخطوط،  نفســه   .104 رقم  البداية)؛  في  نقص  (به  1163 / 1749 ـ 50 

الوضع.  كتاب  على  ســتة  أبي  حاشية   .119 رقم  1257 / 1841 ـ 2؛  النســخ: 
.(1972 (مايو  بَياْن  علّي بن  قبل  من  ُكتب  البداية،  في  نقص  به  مخطوط، 

مكتبة إروان، صفحة 11، رقم 97 (رقم 1 في المكتبة): مخطوط، 133 ورقة، 
الطيب،  الحاج  عبد القادر بن  الناســخ:  مكتمل.  18 ســطرًا،  21×15,5سم، 

(1100 / 1688 ـ 9). الثالــث في مجموعة مــن 355 ورقة، من 66 إلى 199. 
جزء من كتاب الوضع: صفحة 10 (رقم 16)؛ صفحة 13 (رقم 162)؛ صفحة 

.(279 (رقم   15

مكتبة الشيخ، رقم 590: مخطوط، 61 ورقة، 21×15,5سم، 26 سطرًا، مكتمل 
أبو ســتة  (القصبي)،  بعد  251 ورقة،  من  مجموعة  فــي  األخير  البداية.  في 
بكتاب  المعروف  َوُهَو  اللمع  كتاب  على  (حاشية  الجربي:  عمرو  د بن  محم
23 سطرًا،  22×15,5ســم،  62 ورقة،  مخطوط،  (الوضع).  رقم622:  الوضع). 

النهاية. في  مكتمل 
موتيلنسكي (Motylinski) 1885أ، 22 رقم 37: كتاب اللمع، الذي هو كتاب 

للمؤّلف. ذكر  هناك  ليس  الوضع. 
(692 صفحة).  ،1887 / 1305 1905ب:   (Motylinski) موتيلنسكي 

حاشية  مع  نابولي،  في  مخطوط  436 ـ 437:   ،1949  (Rubinacci) روبيناتشي 
القصبي. ستة  أبي  د  لمحم

.1970 1954؛   (Rubinacci) روبيناتشي 
روبيناتشي (Rubinacci) 1957، 2 ـ 5: عن المؤّلف وكتابه الوضع. مع حاشية 
 .1885 / 1303 البارونية،  المطبعة  القاهرة:  حجرية،  طبعة  القصبي.  ستة  ألبي 
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الزكاة،  الصوم،  الصــالة،  الوضوء،  التوحيد،  كتب:  ســبعة  بها  الطبعة  هذه 
بالطهارة. الخاص  القسم  يعالج   (Rubinacci) روبيناتشي  األيمان.  الحّج، 

في  ُطبعت  حجرية،  طبعــة  من  جزء   :554  ،1964  (Rubinacci) روبيناتشــي 
ستة  ألبي  حاشية  مع  أيضًا  نفوسة،  بعقيدة  معنونة   ،1907 / 1325 في  الجزائر 

(ت: 1088 / 1677). القصبي 
الوضع،  كتابه  من  الجناوني  لعقيدة  دراســة   :1964  (Rubinacci) روبيناتشي 
جميع  عمرو بن  حفص  أبي  عقيدة  مع  مقارنة  مع  (576 ـ 595).  ترجمة  مع 

1905ب).  (Motylinski) (موتيلنسكي 
أيضًا  وهو  الجناوني.  يحيى  هو  المؤّلف  إن  يقولون:   :76 اللمعة،  الســالمي: 
د بن يوسف  ة َكتَب حاشية عليه، ومحميقول: إن المؤّلف مجهول. أبو ســت

العمل. إلى  إضافات  وعمل  حاشيته  مع  مختصرة  نسخة  َكتَب  اطفيش 
شاخت (Schacht) 1956، 384 رقم 30: في مكتبة الُقطب: مخطوطات 779، 
د بن  محم عبد اهللا  ألبي  حاشية  مع   ،782 1512؛  1508؛  نسخ)؛   3) 781  ،780

المصعبي؛  ليوسف  األحكام)  (حاشية  حاشــية  مع   ،797 ستة؛  أبي  عمر بن 
الوضع  رسالة  شرح  اطفيش:  يوسف  د بن  محم وضع  من  حاشــية  مع   ،224

والحاشــية،  للوضع  جامع  لكتاب  مطابقة  أنهــا  المحتمل  (من  والحاشــية 
شــرح  مكرر،   214 101)؛  رقم  تحت  مطبوعة  نســخة  وهي   ،202 مخطوط 

.(1976  Ess أعلى،  (انظر:  اطفيش.  يوسف  د بن  لمحم الوضع  شواهد 
المطبعة  (القاهــرة:  النســخة  هذه   :14 1927ب،   (Strothmann) ســتروثمان 
صالة،  وضوء،  توحيد،  كتب:  ســبعة  على  تحتوي   (1887 / 1305 البارونية، 

القصبي. تعليقات  هي  منها  األكبر  الجزء  أيمان.  حّج،  زكاة،  صوم، 
يعقوب: سالم بن  دليل 

أوالد  – وســليمان،  يونس  وقفه:  ــي.  للمحش الشــرح  مع  الوضع.  كتاب 
الكباوي،  عمر  صالح بن  قاسم بن  الناسخ:  دحمان.  وأحمد بن  شعبان، 

.1852 / 1268 ل  األو ربيع  تونس، 
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التغزويســني  – عمر  ســعيد بن  جربة:  في  الناســخ،  مجهول.  من:  وقف 
.1753 / 1166 شعبان   17 الجربي، 

وقف من: أحمد الفوراتي الجربي، 1218 / 1803 ـ 4. الناســخ: عمر بن  –
سعيد بن  أحمد بن  يوسف بن  عمر بن  يوسف بن  أحمد بن  يوسف بن 

.1729 / 1142 الثاني  ربيع   19 اخي،  الشم عبد الواحد 
وقف من: مجهول. الناســخ: مجهول. وقف الحاشــية من: سليمان بن  –

عبد الرحٰمن بــن أبي القاســم الخنوســي، 1172 / 1758 ـ 9. اشــترى 
.1749 / 1162 في  البربوشي  غريز  أبي  سليمان بن  من  الكتاب 

مجهول. – الناسخ:  مجهول.  من:  وقف 
1334 / 1935 ـ 6. – اليفرني،  البخباخي  سعيد  سليمان بن  من:  وقف 
اشترى  – اخي.  الشــم قاسم  بي بن  ســعيد  من:  وقف  حاشــيته.  مع 

 /1260 صفر  بداية  في  القاللي،  الغول  قاسم  أحمد بن  من  الكتاب 
مشــيش  د بن  محم عبد الرحٰمن بن  الناســخ:   .1844 فبراير  نهايــة 
أحمد  سليمان بن  أجل  من  ُكتب  النسب».  «الشريف  السدويكشــي 
يونيو   /1114 ُمحرم   15 «الشــريف»،  القاللي  اليحميني  المنصوري 

.1702

اللمع... كتاب  انظر: 
الوضع. كتاب  أعلى:  انظر: 

الصغير. الجامع  اطفيش:  انظر: 
والحاشية. للوضع  جامع  كتاب  نفسه:  انظر: 

الوضع. مختصر  نفسه:  انظر: 
الوضع. رسالة  شرح  نفسه:  انظر: 

الوضع. شواهد  شرح  نفسه:  انظر: 
يحيى. أبو زكرياء  الجادوي،  انظر: 

(حواشي). داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 
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على  حاشــية  يوســف:  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي،  انظر: 
اإلجارات.

الوضع. كتاب  على  حاشية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
انظر: المشــرق، الخروصي، سعيد بن خلف: قواعد الشارع في نظام كتاب 

الوضع.
يحيى: توفيق بن  أبو يحيى  الجناوني، 

المؤرخ  أســتاذ  نفوســة.  جبل  أصيل   :86 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
في  ة  المهم الشــخصيات  عن  كتابه  ألف  الذي  البغطوري،  د  محم مقرين بن 
حوالي  تقريبًا  599 / 1202 ـ 3،  من)  (قريب  حوالي  حصل  هذا  نفوسة.  جبل 
المؤّلفين  عن  مختصر  أحدهما  لعملين،  المؤّلف  هو  يحيى.  أبي  حياة  نهاية 
يحتوي  نظرنا  في  والذي  التقييــدات،  يدعى  والثاني  الطهارات  المجهولين 

التاريخي. تسلسلها  حسب  على  رتبت  ة  مهم إباضية  شخصيات  سير  على 
وغيرها. الطهارات  مسائل  شرح  نفسه: 

.90 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط   :53 رقم   387  ،1956  (Schacht) شاخت 
المجهول  المؤّلف  لكتــاب  مختصــر   :86 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي

الطهارات.
لكتاب  مؤّلــف   (1345 / 746 فــي  (حــي   :107  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
هناك  المختصر  هذا  عن  له.  مختصرًا  تالمذتــه  أحد  كتب  حيث  الطهارات، 
يسجن.  بني  في  كالهما  متياز،  مكتبة  في  وآخر  يدر  آل  مكتبة  في  مخطوط 
(انظر:  (ت: 746 / 1345)  عزيــز  أبــي  لتلميذه  الُلقــط  في  له  فتــاوى  هناك 

يحيى). أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بن 
من  الطهارات  مسائل  شرح   :133 رقم   24  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
قول أبي يحيى توفيق بــن يحيى الجناوني. مخطوط في الخزانة البارونية، 
ألبي  فتاوى  مجموعة  جانــب:  إلى  مجموعة،  في  23×17ســم.  20 صفحة، 

سليمان داود بن هارون (بن أبي زكرياء الباروني) (40 صفحة)؛ جوابات ابن 
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عيسى بن  رّد  خلفون) (مكتمل)؛  يوســف بن  أبو يعقوب  خلفون (المزاتي، 
(المليكي،  واحــدة)  (صفحة  األئمة  ســّب  الذي  الجنعاط  على  إســماعيل 
رسالة  المصعبي؟)؛  (المليكي)  موســى  إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي 

واحدة). (صفحة  مصعب  بني  إلى  التالتي  إبراهيم  داود بن  سليمان  أبي 
قول  من  كامــل  مختصر  الطهارات،  مســائل  شــرح   :139 رقم   25 نفســه، 
20 صفحة،  البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  يحيــى.  توفيق بن  يحيى  أبي 
(37 صفحة)؛  الطــالق  في  كتاب  جانــب:  إلى  مجموعة،  في  22×16ســم. 

جربة  أهل  رسائل  من  مجموعة  (14 صفحة)؛  رمضان  لشــهر  الثالثة  الُخطبة 
(33 صفحة). ُعمان  ألهل  موّجهة 

مخطوط،  الطهــارات).  مســائل  (شــرح   :134 رقم   ،39 افضل،  آل  مكتبــة 
8 ورقــات، 24,5×17,5ســم، 29 ـ 30 ســطرًا، مكتمــل. تاريــخ النســخ: 
 .106 إلى   99 من  106 ورقات،  من  مجموعة  في  السادس  1202 / 1787 ـ 8. 

المكتبة. في   013 رقم 
أبي  أقوال  (مختصر  المكتبــة):  في   48 (رقم   213 رقــم   70 يدر،  آل  مكتبة 
يحيى توفيق الجناوني في مسائل الطهارة). مخطوط، 9 ورقات، 24×17سم، 
1292 / 1875 ـ 6.  سليمان،  بهون بن  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  23 سطرًا، 

.60 إلى   52 من  207 ورقة،  من  مجموعة  في 
مكتبة إروان، صفحــة 25، رقم 22 (رقم 47 في المكتبة): كتاب الطهارات. 
البداية.  فــي  مكتمــل  26 ســطرًا،  22×15,5ســم،  9 ورقــات،  مخطــوط، 
توفي  المؤّلف   .156 إلــى   149 مــن  169 ورقة،  مــن  مجموعة  في  الرابــع 
13 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   38 (رقم   74 رقم   ،28 746 / 1345. صفحة 

22×16سم، 23 سطرًا، مكتمل. الناسخ: إبراهيم بن باحمد العطفاوي. الثالث 

.53 إلى   40 من  297 ورقة،  من  مجموعة  في 
نفوســة  جبل  يفرن،  في  اخي  الشــم حوزة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 

.(1969 (حوالي 
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.543 سير،  اخي:  الشم
التقييدات. نفسه: 

لشخصيات  ســير  رأينا  في  ويتضّمن   :86 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
التاريخي. تسلسلها  حسب  ُرتبت  ة  مهم إباضية 

وتعاليق. يوسف: أخبار  سالمة بن  الجناوني، 
مخطوط.  :432  ،III  ،1964 معمر 

الجناوني. سالمة  النفوسي،  انظر: 
يونس: سالمة بن  الجناوني، 

الصدغياني:  (التعاريتــي)  ســعيد  يونس بن  أبو النجــاة  التعاريتي،  انظــر: 
.1975 الجعبيري  مسائل،  تقييدات 

التالية. المادة  انظر: 
كتاب  يحيى:  أبو زكريــاء  الجناوني،  انظر:  موســى: (تحقيق)  ســليمان  الجناوني، 

الصوم.
الوارجالني. أبو صالح:  الوارجالني،  اليهراسني  َيْمرِيان  َجنون بن 

من  الثالث  الجزء  انظر:  كاســي:  ناصر بن  قاســم بن  ناصر بن  عّدون بن  جهالن، 
البيبليوغرافيا.

وتاريخها. القرارة  نشأة  سليمان:  د بن  محم جهالن، 
ارت. تاوس سليمان  د بن  محم  :400  ،I  ،1965 دبوز 

أيضًا  يعرف  جهــالن،  ســليمان  د بن  محم  :381  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مخطوط. (ت: 1391 / 1971).  ارت  بـ تاوس

1960م.  (Carreau Gaschereau) انظر: 
وأُسرته. بالحاج  الشيخ  تاريخ  نفسه: 

المنية. وافته  (جهالن)  المؤّلف  مخطوط.  ملحوظة:   159  ،II  ،1965 دبوز 
ُذكر  مخطوط،  ارت.  تاوس سليمان  د بن  محم  :381  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مفقود. لكنه   ،1965 دبوز  قبل  من 
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(ت: 1243 / 1827 ـ 8)،  كاسي  بالحاج بن  157 ـ 159:   ،II  ،1965 دبوز  انظر: 
(ت: 1319 / 1901). قاسم  د بن  محم (ت: 1312 / 1894)،  بالحاج  قاسم بن 

طبعة   ،1884 الجزائــر  ميزاب  لبني  بالجزائــر  الكبير  الحاكــم  الغوبرنور  جــواب 
(6 صفحات). حجرية، 

ا يلفت النظر كراس في الفقه األكبر. تضّمن بنو ميزاب في حل المشاكل  ِمم
ذلك  حول  عام  اتفاق  على  د  وتؤك اإلباضــي،  الفقه  وفق  بالميراث  المتعلقة 
فــي 1853 ومن ثم تَــم فرضها علــى الناحية كاملة خــالل فترة االحتالل 
بعثت  لرسالة  الرسمية  الفعل  ردة  د  تؤك الوثيقة   .1882 في  للجهة  الفرنســي 
(ُزقاق  العاصمة  في  عنوانهم  خالل  من  ميزاب،  بني  من   1884  ،28 يناير  في 
ـ ماجور 2)، للحاكم الفرنسي. في تلك الرسالة، رفضوا القاضي المالكي  إيتا 
ربيع   11 بتاريخ  الوثيقة  وقعت  القضاء.  في  أمانته  لعدم  العباس  أبي  ســيدي 
الثانــي 1301 / فبراير 1884 مــن أبي بكر بن الحاج قاســم بن أبي الحاج 

اليدن). في   Smitskamp Oriental Antiquarium في  كاتالوغ  (من  القراري 
الحاج. أبي  قاسم بن  الحاج  أبو بكر ابن  القراري،  انظر: 

.1999  (Francesca) انظر: 
النفوسي: (الجيطالي)  موسى  إسماعيل بن  أبو طاهر  الجيطالي، 

الموسوعة اإلسالمية II، 515 (ت. ليفيتسكي T. Lewicki): (ت: 750 / 1349 ـ 50 
نعرف  ولكننا  معروف،  غير  ميالده  تاريخ  إيجيطال.  أصيل  730 / 1329 ـ 30)  أو 
النصف  في  عاش  الذي  الطرميســي،  موســى  عيســى بن  عند  تلميذًا  كان  أّنه 
مزغورة  في  أستاذًا  عمل  الوقت  لبعض  عشر.  السابع / الثالث  القرن  من  الثاني 
في الجزء الشرقي من جبل نفوسة ليست بعيدة عن إيجيطال. عاش أيضًا تسع 
هذه  خالل  أّنه  يبدو  نفوســة.  جبل  غربي  في  تقع  والتي  فرســطاء  في  سنوات 
الفترة كان يشتغل بالتجارة. أقام فيما بعد في جربة، حيث توفي. كان للمؤّلف 
للعلماء  وفقًا  والتــي،  والفقه،  التشــريع  في  خصوصًا  المؤّلفات،  مــن  العديد 

مذهبهم. محيي  يعّد  فإنه  المتأخرين  اإلباضيين 
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57 ـ 58.  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
556 ـ 559). سير،  اخي:  الشم)  .ff  121  ،1984 كوبرلي 

107 ـ 111. جزءان،   II  ،1964 معمر 
.238 ملحوظة  75 ـ 76   ،1998 قوجة 

(الجيطالي). إسماعيل  الشيخ  مة  ُمقد على  تعليقات  مجهول:  انظر:  نفسه: 
األئمة. أجوبة  نفسه: 

قضايا  مجموعة   :((Lewicki) (ليفيتســكي   515  ،II اإلســالمية  الموســوعة 
أجزاء. ثالثة  في  اإلباضي،  المذهب  أئمة  بداية  مع  بدأت  تشريعية 

أجزاء. ثالثة  األئمة)،  (فتاوى   :58  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
األئمة. جوابات  كتاب   :65  ،1970 النامي 

اخي: ســير، 556): أجوبة األئمة، في  مرزوقــي 1960، 92 ملحوظة (الشــم
أجزاء. بضعة 

أجزاء. ثالثة  األئمة،  فتاوى  مجموع   :iiiص  ،2001 السميع  وعبد  حسن 
إســماعيل  أجوبة  ـ  الباروني  بكر  أبــي  أجوبة  ـ  اخي  الشــم أجوبــة  نفسه: 

الجيطالي.
الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1134 / 1721 ـ 2.  النســخ:  تاريخ  20×15ســم،  108 صفحة،  البارونيــة، 
الرسالة  القاســم:  أبي  عيســى بن  أبو موســى  الباروني،  (انظر:  المجموعة 

الباروني). الغدامسية، 
التوحيد. عقيدة  نفسه: 

د (بن  محم عبد اهللا  ألبي  تعليــق  مع  عقيدة   :349  ،S II بروكلمان  كارل 
طبعة  القاهرة  حجرية،  طبعــة  القصبي،  خطأ)  (القصبي،  أبو ســتة)  عمر 

حديثة.
د بن  لمحم) العبادات  لجميع  الطاعات  ـ : أســاس  ب متبوعة  التوحيد.  عقيدة 
سليمان بن  دودو  كّلَفه  (15,5×12,5سم)،  صغير  كتيب  في  اطفيش)،  يوسف 
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الطاعات  أســاس  5 ـ 48:  الصفحات  2 ـ 4.  الصفحات  على  العقيدة  أيوب. 
اطفيش. يوسف  د بن  لمحم العبادات  لجميع 

مخطوط  التوحيد.  عقيدة   :472 رقم   43  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
22×15سم. 57 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في 

التي  1 ـ 3)،  صغير، (الصفحات  حجم  مجموعة،  فــي   :342  ،1984 كوبرلي 
د بن يوسف اطفيش  تحتوي أيضًا أســاس الطاعات لجميع العبادات لمحم

أيضًا). (انظر 
في  التوحيد  عقيدة  من  جدًا  مختصرة  نســخة  ملحوظة:   121  ،1984 كوبرلي 

بنورة. من  أيوب  سليمان بن  دودو  طبعها  اإلسالم،  قواعد  بداية 
من  العقيدة  ترجمة   :.((Lewicki) ليفيتسكي) 515  ،II اإلســالمية الموسوعة 

القناطر.
الشــيخ  توحيد  المكتبة):  في   257 (رقم   068 رقم  23 ـ 24  يــدر،  آل  مكتبة 
الناســخ:  مكتمل.  20 ســطرًا،  23×17ســم،  ورقتان،  مخطوط،  إســماعيل. 
نفســه،  المجموعة.  في  ل  األو  .1887 / 1304 رجب   19 إبراهيم،  عيســى بن 
22,5×17,5ســم،  5 ورقات،  مخطوط،  المكتبة):  في   271 069 (رقم  رقم   24

الثاني  ُجمــادى   18 إبراهيــم،  بالحاج بن  الناســخ:  مكتمــل.  13 ســطرًا، 

.1889 / 1306

شاخت (Schacht) 1956، 391 رقم 84: ترجمة العقيدة من القناطر. مخطوط 
.1522 الُقطب،  مكتبة  في 

(القراري)  بكــر  أبــي  إبراهيم بن  تعليــق   :26 دينيــة،  متــون  مجموعــة 
(1308 ـ 1373 / 1882 ـ 1954).

الفرائض. كتاب  نفسه: 
البارونية،  المطبعة  القاهرة:  حجريــة،  طبعة   :130  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
وسليمان  الباروني  يوسف  د بن  محم نفقة  على   .1888 / 1305 القعدة  ذو   27

.(1972 (مايو  106 صفحة)   ،279  ،8) قسنطينة  في  المجدلي  مسعود 
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وقصاص  والحســاب  المواريث  فــي   :44  ،I ،1956 إبراهيــم  أبو اليقظــان 
الجروح.

الخزانة  فــي  مخطوط   :76 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
قصيدة  شرح  جانب:  إلى  مجموعة،  في  21×14,5سم.  18 صفحة،  البارونية، 

مؤّلف). دون  (38 صفحة،  سينا  ابن 
يعقوب: سالم بن  دليل 

القعدة  ذو   11 البارونــي،  يوســف  د بــن  محم مــن  وقــف  مطبــوع.   -
.1909 / 1327

- وقــف مــن ســليمان الخنوســي، 1172 / 1758 ـ 9، الناســخ: عمر بن 
.1751 / 1164 الثاني  ُجمادى   17 صالح،  القاسم بن  أبي  صالح بن 

الحساب  في  كتاب   :((Lewicki) (ليفيتسكي   515  ،II اإلســالمية  الموسوعة 
وقســم الفرائض أو باختصار كتاب الفرائض. كتيب في حســاب وقســمة 

الدرجيني. سعيد  أحمد بن  العباس  أبي  قواعد  على  مبنية  المواريث 
21,5×17ســم،  71 ورقة،  مخطــوط،   :135 رقــم   ،39 افضــل،  آل  مكتبــة 
سعيد بن  عيسى بن  د بن  محم الناسخ:  ضاعت.  األولى  الصفحة  21 سطرًا، 

في  ل  األو  .1879 / 1297 رمضــان   22 النفوســي،  الموســاوي  عبد الرحٰمن 
مجموعــة من كتابيــن. رقم 025 في المكتبة. متبوعة بحاشــية أبي ســتة 

عمر). د بن  محم أبو عبد اهللا  (القصبي، 
54 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   117 207 (رقم  رقم   68 يــدر،  آل  مكتبة 
يوسف بن  قاسم بن  مسعود بن  الناســخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  22×15,5سم، 

و،  ة 1291 / 1875. وقفتها شاشة بنت الحاج سليمان بن حم ويران، ذو الحج
الشريف. باحمد  يحيى بن  بنت  اللة  البنتها 

مخطوط،  المكتبــة):  في   106 (رقــم   414 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
يحيى  (أحمد؟) بن  د  محم الناسخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  23×16سم،  69 ورقة، 

.1859 / 1275 رجب   1 التندميرتي، 
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مكتبــة بوعيــس: الفرائض مع حاشــية ومقاييس الجروحات واســتخراج 
مطبوع. المجهوالت. 

مكتبة إروان، صفحة 31، رقم 119 (رقم 15 في المكتبة): مخطوط، مكتمل، 
115 ورقة، 20,5×15,5ســم، 21 سطرًا، مكتمل. الناسخ: باسة بن موسى بن 

.1719 / 1131 رجب   15 غرداية،  بالد  في  الوارجالني،  دادو 
.95  ،1898  (Motylinski) موتيلنسكي 

الحساب  في  كتاب   :(556 سير،  اخي:  الشــم) ملحوظة   92  ،1960 المرزوقي 
الفرائض. وقسم 

كباو  في  الباروني  أحمد  يوسف بن  حوزة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 
وآخر في حوزة عمر مّليو، قاضي جادو، كالهما في جبل نفوســة (حوالي 

.(1969

.5 ملحوظة   ،433  ،1949  (Rubinacci) روبيناتشي 
حواشي. ة  عد هناك  الفرائض.  كتاب   :72 اللمعة،  السالمي: 

(في  الفرائض  باء:   22297 الكتب،  دار  في  مخطوط   :178  ،II  ،1961 الســيد 
قســمة المواريث وأحكامها). نســخه عمر بن صالح بن أبي القاســم، 17 

21×14سم). 21 سطرًا،  من  (6 ورقات   ،1751 / 1164 الثاني  ُجمادى 
مكتبة  في  مخطوطــات   :56  ،55 األرقــام   388  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الُقطــب: 843، 844 (1)، 1514 (2)، 1517 (2)؛ 480 (1)، ُطبع مع حاشــية 
واستخراج  (الجروح)  الجروحات  مقاييس  و:  المصعبي،  د  محم ليوسف بن 

.(3)  1517  ،(2)  844 مخطوطات:  أيضًا  األخير  العمل  لهذا  المجهوالت. 
ســنة  طبعــة  القاهــرة   :252  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
د)  1305 / 1887 ـ 8 عليه شــرح مــن قبل (أبي يعقوب) يوســف (بن محم

اطفيش،  يوســف  د بن  محم كتبه  مــؤرخ،  غير  الثاني،  الشــرح  المصعبي. 
إبراهيم  (بــن  بكر  (أبي)  إبراهيم بــن  كتبه  مــؤرخ،  غير  أيضــًا  والثالث، 

العطفاوي).
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الجروح. مقاييس  انظر: 
والحاشية. الفرائض  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

د: حاشية على كتاب الفرائض. انظر: المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محم
كتاب  على  ســتة  أبي  حاشــية  عمر  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبــي،  انظر: 

للجيطالي. الفرائض 
والمناسك. الحج  كتاب  نفسه: 

مطبوع.  :58  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الحج  عن  الكتاب   .(556 ســير،  اخي:  الشم) ملحوظة   92  ،1960 المرزوقي 

.(515  ،II اإلسالمية  به (= الموسوعة  المتعلقة  والتشريعات 
د بن عمر بن أبي  1926، 319. مع حاشــية جانبية لمحم (Gouvion) جوفيو

.1879 في  القاهرة  في  ُنشرت  القصبي)،  (انظر:  السدويكشي  القصبي  ستة 
المناسك. كتاب  انظر: 

الفرائض. وقسم  الحساب  في  كتاب  نفسه: 
الفرائض. كتاب  انظر: 

بيتًا). و17   16 من  (قصيدتان  االبتهال)  وفي  باألئمة  االقتداء  (في  نفسه: 
القرآن). بسور  (ابتهاالت  مجهول:  انظر: 

الحامي. مسعود  سالم بن  رسالة  على  الجيطالي  إسماعيل  الشيخ  جواب  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :566 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
وعظ  قصيدة  جانب:  إلى  مجموعة،  في  21×15ســم.  4 صفحات،  البارونية، 

(صفحتان). بيتًا)   50) المعاصي  عن  وزجر 
شعرّية. قصائد  مجموع  نفسه: 

الموسوعة اإلسالمية II، 515 (ليفيتسكي (Lewicki)): قصائد، من المحتمل 
دينية. أنها 

.(556 سير،  اخي:  الشم) ملحوظة   92  ،1960 المرزوقي 
المناسك. كتاب  نفسه: 
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المصعبي:  إبراهيــم  اختصرها   :57 رقــم   ،388  ،1956  (Schacht) شــاخت 
مختصر المناســك للجيطالي. مخطوط في مكتبة الُقطب، 1505 (1)؛ نسخ 
بكتاب  تبدأ  مجموعة  في   ،(2) و482  التجميع،  بداية  في   ،(1)  481 مطبوعة: 

للجناوني. الصوم 
في  وباب  الحج  مناســك   :14 رقم   16  ،2000 يوسف  ســعيد بن  الباروني، 
22,5×16سم،  265 صفحة،  مقاييس الجروح. مخطوط في الخزانة البارونية، 

التالية. المادة  انظر:  1120 / 1708 ـ 9.  النسخ:  تاريخ 
النامي 2001، 301: مناسك الحج. مخطوط في الخزانة البارونية (حوالي 1969).

الحج. مناسك   :72 اللمعة،  السالمي: 
التراث  وزارة  فــي  مخطوط  الحج.  مناســك   :47 رقم   10  ،1978 الوهيبــي 

واحد. جزء   ،1713 / 1125 في  نسخت  والثقافة، 
والمناسك. الحج  كتاب  انظر: 

الدهور. مرور  على  الشهور  أُجور  كتاب  اطفيش:  انظر: 
المجهوالت. واستخراج  الجروح  مقاييس  نفسه: 

الموســوعة اإلســالمية II، 515 (ليفيتســكي (Lewicki)): عن الفقه، طبعة 
الفرائض. كتاب  إلى  ُمرفقة  حجرية، 

 844 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :56 رقم   388  ،1956  (Schacht) شاخت 
.(2)  480 الفرائض،  كتاب  بعد  ُطبعت  النسخة  (3)؛   1517  ،(2)

الفرائض. كتاب  انظر: 
الجروح. مقاييس  إبراهيم:  بكر بن  أبي  إبراهيم بن  العطفاوي،  انظر: 

الباروني. السابقة،  المادة  انظر: 
الميراث. كتاب  نفسه: 

.319  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
المرصاد. كتاب  نفسه: 

.43 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
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المطبعة  القاهــرة:  أجزاء.  ثالثة  حجريــة،  طبعة  الخيرات.  قناطــر  كتاب  نفسه: 
459؛   ،8 494؛   ،12)  ،1890 / 1307 الثانــي  ُجمادى  (بطولــون)،  البارونية 
الباروني  يوســف  د بن  محم نفقة  على  23,5×16ســم).  566 صفحة؛   ،12

وشريكه.
19 ـ 21.  C  8202 اليدن  جامعة  مكتبة 

.(1972 (مايو   147  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
متياز  عمر  د بــن  محم نفقة  على  ُطبعــت   :391  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

(ت: 1310 / 1892).
إلى  جســرًا   17 من  أكثر  على  المؤمنين  مرور   :349  ،S II بروكلمــان  كارل 
أيضًا  اإلباضية،  األعمــال  من  بخالف  الحكايات.  من  مجموعــة  مع  الجنة 
أعمال ســنية، والتي من ضمنها الغزالي، الموجود في طبعة حجرية، ثالثة 

1307 / 1889 ـ 90. القاهرة  أجزاء. 
.(1890 (طبعة  و3   2 الجزءان   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 

أعــاد طبعها عمرو بــن خليفة النامي: جــزء واحد يحتــوي على قنطرتي 
 1965 / 1385  ،(14 الجمهورّية  وهبة (شــارع  مكتبة  القاهرة:  واإليمان،  العلم 

فهارس. 24×17سم).  (406 صفحة، 
مته النامي يقول: إن األجزاء األربعة ســوف تُنشــر؛  في صفحة 19 من مقد
د بن  هذا هو الجــزء األول. الطبعة الحجرية كانت قد ُطبعت من قِبل محم
يوســف البارونــي. طبعة النامــي مبنية علــى الطبعة الحجريــة المؤرخة 
مخطوط  عن  خطأ)؛  566 صفحة  460؛  (492؛   1890 / 1307 الثاني  بـ ُجمادى 
المخطوط  عن  1124 / 1712؛  النســخ:  تاريــخ  الكتاب،  مــن  ل  األو للجزء 
ل نســخه يحيى بن سليمان (بن) أبي  ل من الكتاب، جزؤه األو للجزء األو
حسب  1215 / 1799 ـ 1800،  في  عمر  أخيه  من  أرخ  والذي  الجربي  إسحاق 
هذه  كّل  مؤرخ.  غير  الرابع  المخطوط  اخي؛  الشــم أحمد  عيســى  ملحوظة 
المخطوطــات كانت في وكالة الجاموس في القاهرة. (انظر: أســفل، دليل 
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ســالم بن يعقوب). النامي يذكر حمودة بن قايــد كمالك لمكتبة (إباضية) 
لكتاب  مة  الخيــرات (ُمقد قناطر  من  أخرى  أجزاء  يحقق  لم  النامــي  ة.  مهم
الجزء  الشاوش،  صالح  علّي  قبل  من  اخي  الشم عامر  ساكن  ألبي  اإليضاح 

.(1970 األول، 
الخيرات.  قناطر  عبد السميع: (تحقيق)  د  محم وخّالف  كسروي  سيد  حسن، 
400؛  (xi، 440؛   ،2001 / 1422 العلميــة،  الكتب  دار  بيــروت:  أجزاء.  ثالثة 

24,5×17,5سم). 528 صفحة، 

في  اْلُمصطفى  مكتبة  في  مخطوط  على  مبنية  الســميع  وعبد  حســن  طبعة 
33 سطرًا). 18×11سم،  566 صفحة،   ،467  ،494) القاهرة، 

 ،1998 / 1418 النهضة:  دار  قبل  من  مســقط  في  ُطبعت  ومنقحة»  «موســعة 
الثالثة  الطبعــة  24×17ســم).  591 صفحــة؛  448؛  (492؛  الثانيــة،  الطبعــة 

البوسعيدي. مكتبة  في   .2001 / 1422

والثقافة،  التــراث  وزارة  مســقط:  الثانية  الطبعة   :317  ،2003 أمبوســعيدي 
أجزاء. ثالثة   ،1989 / 1409

كتاب  من  ل  األو الجزء   :114 رقم   22  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
20×15سم. 668 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  القناطر. 

(رقم  البوسعيدي  مكتبة  في  مخطوط   :127  ،III األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 
.1983 مسقط،  في  ُطبع   .(811

يعقوب: سالم بن  دليل 
الجربي،  – الجوادي  عمر  ســالمة بن  أبي  وقف  والثاني،  ل  األو األجزاء 

سليمان بن  يحيى بن  األول:  للجزء  الناســخ  1241 / 1825؛  ل  األو ربيع 
في  1215 / 1799 ـ 1800  عمر،  أخيه  من  أرخت  الجربي،  إســحاق  أبي 

القاهرة.
مقروءة)،  – غير   ...) الجوادي  سالمة  أبي  من  وقف  للقناطر،  ل  األو الجزء 

1215 / 1799 ـ 1800.
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ُجمادى  –  23 في  ُنسخت  البّحار.  د  محم من:  وقف  للقناطر،  ل  األو الجزء 
.1712 / 1124 األولى 

الميزابي،  – بكير  حّمو بن  من:  وقف  مطبوعة؛  للقناطر،  مكتملة  نســخة 
.1910 / 1328 صفر   28

(البخابخي)  – البخبخي  سعيد  ســليمان بن  قِبل:  من  وقف  األول،  الجزء 
1334 / 1915 ـ 6. اليفرني، 

201 ورقة،  األول،  للجــزء  مخطــوط   :139 رقــم   ،40 افضــل،  آل  مكتبــة 
اللموشي،  عمارة  علّي بن  أحمد بن  الناسخ:  مكتمل.  25 سطرًا،  21×16سم، 

 :140 رقم   ،41 نفســه،  المكتبة.  في   012 رقم   .1742 / 1154 ة  الحج ذو  نهاية 
 013 رقم  مكتمل.  25 سطرًا،  22×16سم،  229 ورقة،  الثاني،  للجزء  مخطوط 

المكتبة. في 
األول،  للجزء  مخطوط  المكتبة):  في   62 (رقم   208 رقم   69 يدر،  آل  مكتبة 
250 ورقة، 24×17سم، 25 سطرًا، مكتمل. الناسخ: إبراهيم بهون بن سليمان، 

ل قنطرة العلم إلى قنطرة الحج. نفســه، رقم 210  ربيع 1288 / 1871. من أو
24×17ســم،  291 ورقة،  الثاني،  للجــزء  مخطوط  المكتبة):  فــي   14 (رقم 
ذو   3 صالح،  سليمان بن  بهون بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  27 سطرًا، 

القعدة 1288 / 1872. من القنطرة الســابعة إلى القنطرة السابعة عشر. نفسه، 
400 ورقة،  الثاني،  للجــزء  مخطوط  المكتبة):  في   104 (رقــم   211 رقم   70

عمر بن  يحيى بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  20 ســطرًا،  24,5×17ســم، 
11 ُجمادى  إسماعيل،  عيسى بن  بابا  سعيد بن  الحاج  يحيى بن  إبراهيم بن 

7 ـ 17. القناطر   .1883 / 1300 الثاني 
مخطوط،  المكتبــة):  في   135 (رقــم   470 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
د بن يوسف  449 ورقة، 21×15,5ســم، 25 ســطرًا، مكتمل. الناســخ: محم

المصعبي. اليسجني 
مكتبة البوسعيدي (أبريل 2004): ثالثة أجزاء. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 
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1403 / 1983، (12 صفحة فهرس، 494؛ 8 صفحات فهرس، 467؛ 12 صفحة 

الحجرية  الطبعة  من  رة  مصو نســخة  23,5×17ســم).  566 صفحة؛  فهرس، 
القاهــرة 1307 / 1890. ليس لــدي أي تعليل للفــروق في صفحات الجزء 
الصفحات). ترقيم  في  الطبعتين  كال  في  التطابق  الحظت  أنني  (غير  الثاني 

مخطوط،  المكتبــة):  فــي   33 59 (رقم  رقــم   ،10 إروان، صفحــة  مكتبــة 
183 ورقة، 24,5×17,5سم، 20 سطرًا، مكتمل. نسخة أخرى: صفحة 11، رقم 

40 سطرًا،  32,5×22,5ســم،  258 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   39 83 (رقم 

 .1884 / 1302 صفر   27 دحمان،  إســماعيل بن  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل. 
7 ـ 17. قناطر 

23 ســطرًا،  21×15ســم،  339 ورقة،  مخطوط،   :591 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
 .1679 / 1090 صفر  النفوسي،  الجادوي  عيســى  أحمد بن  الناسخ:  مكتمل. 
(119 ورقة،   ،567 رقــم  أخرى،  نســخة   .6 إلى   1 من  القناطر  على  تحتوي 
أخرى،  نسخة  7 ـ 10.  من  القناطر  على  تحتوي  31 ســطرًا)،  30×20,5سم، 

1296 / 1878 ـ 9،  النسخ:  تاريخ  23 سطرًا،  23×17سم،  285 ورقة،   ،578 رقم 
17 ورقة،  الرابعة،  القنطــرة   ،621 رقــم  7 ـ 17.  من  القناطر  علــى  تحتوي 
ادريسو)،  (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  21 سطرًا،  21×17سم، 

.1890 / 1307 رمضان   16

.(1972 (مايو  347 ـ 349  بّريان،  مسجد 
.1983 / 1403 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:   :157  ،1997 مصلح 

حوزة  في  اآلن  الجامــوس،  وكالة  في  كان  مخطــوط،   :301  ،2001 النامي 
.(1969 (حوالي  النامي 

أجزاء. أربعة   ،1989 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:  طبعة   :154  ،1998 قوجة 

الراشدي 1992، 681: ثالثة أجزاء. مسقط: وزارة التراث والثقافة، 1403 / 1983.
نابولي. في  لـ جزأين  مخطوط  437 ـ 438:   ،1949  (Rubinacci) روبيناتشي 

روبيناتشــي (Rubinacci) 1957، 5 ـ 6: ثالثة أجزاء، طبعة حجرية، القاهرة: 
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خالل  من  المؤمنين  طريــق  يصف  1307 / 1889 ـ 90.  البارونيــة،  المطبعة 
نســخة  تعتبر  الطهارة  الثالثة  القنطرة  من  ل  األو الجزء  الجنة.  إلى  قنطرة   17

شــبيهة من باب يحمل نفس العنوان في كتاب إحياء علوم الدين للغّزالي، 
الوضوء. بمبطالت  المتعلق  األخير  الجزء  عدا  ما 

 773 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :124 رقم   395  ،1956  (Schacht) شــاخت 
من  المأخوذة  الجواهر  عقد  الثميني،  عبد العزيز  من  اقتباس  األول).  (الجزء 
يوسف  د بن  لمحم حاشــية   .50 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط  القناطر،  بحر 

199 ـ 200. الُقطب،  مكتبة  جزأين،  في  ُكتبت  اطفيش، 
الوهيبي 1978، 17 رقم 4: مخطوط في وزارة التراث والثقافة، طبعة جديدة، 

جزءان.
ملخص غير منشور: عقد الجواهر لعبد العزيز الثميني (الموسوعة اإلسالمية 

.(57  ،I
النفس. وعلم  والفقه  التوحيد  في   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 

.(515  ،II اإلسالمية  (الموسوعة  وعظية.  دينية  موسوعة  شبه 
مطابقة  شبه  نســخة  الزكاة  في  «القناطر»   :6 ملحوظة   2  ،1987  (Francesca)

.1987  (Francesca) انظر:  للغزالي.  الدين  علوم  إحياء  كتاب  في  لمثيلتها 
.1949  Moreno انظر: 

.A 1916  (Nallino) ناّلينو  انظر: 
.1970  (Rubinacci) روبيناتشي  انظر: 

أجزاء. ثالثة  في  اآلخرة  إلى  الطريق  وصف   :72 اللمعة،  السالمي: 
قنطرة.  17 يذكر   :16 1927ب،   (Strothmann) ستروثمان 

الخيرات. قناطر  على  حاشية  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
النبي. مدح  في  قصائد  نفسه: 

مطبوع. بوعيس،  مكتبة 
ورسائل. قصائد  نفسه: 
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.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 
نفسه: قواعد اإلسالم. طبعة حجرية، القاهرة: المطبعة البارونية، 1297 / 1879 ـ 80، 
عمر،  د بن  محم عبــد اهللا  ألبي  حاشــية  مع  25×18ســم).  430 صفحة؛   ،8)
أبو ســتة القصبي السدويكشــي (القرن العاشر / الســادس عشر). الكتاب 
د بن يوســف بن عيسى الباروني وابن  نفســه في الحاشية. على نفقة محم

الباروني. سعيد  قاسم بن  عّمه 
.(1972 (مايو   146  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

.(1972 (مايو  البيض  كاآلباء  نفسه   :306 بّريان،  مسجد 
البيض. كاآلباء  نفسه   :544 1905ب،   (Motylinski) موتيلنسكي 

طبعة عبد الرحٰمن بن عمر بكلي. جزءان. مســقط، روي: مكتبة االستقامة. 
24×17سم)؛  386 صفحة؛   ،viii)  ،2001 / 1422 الرابعة،  الطبعة  األول،  الجزء 
هذه  24×17ســم).  1416 / 1995، (289 صفحة،  الثالثة،  الطبعة  الثاني،  الجزء 
مكتبة  أسفل،  (انظر:  األولى  الطبعة  فهارس  على  ال تحتوي  الجديدة  الطبعة 

البوسعيدي).
عمر  عبد الرحٰمن بن  حــواشٍ  دون  تحقيقها  أعــاد   :446  ،2002 أبو صالح 

.1995 / 1416 االستقامة،  مكتبة  روي:  ـ  الثالثة  الطبعة  بكلي. 
الخزانة  فــي  مخطوط   :20 رقــم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

1274 / 1857 ـ 8. النسخ:  تاريخ  21,5×15سم،  558 صفحة،  البارونية، 
21×16سم 451 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط   :171 رقم   27 نفسه، 

اإلسالم: قواعد  كتاب  يعقوب:  سالم بن  دليل 
التغزريسني  – صالح  سعيد بن  الثقافة)  (رجل  الشــاب  المؤّلف  من  وقف 

أحمد بن  د بن  محم عيســى بن  الناســخ:  1164 / 1750 ـ 1.  الجربــي، 
1152 / 1739 ـ 40. الجربي،  األجيمي  ويران  يحيى بن  قاسم بن 

تونس.  – في  الكتاب  اشترى  الذي  الكباوي،  صالح  قاســم بن  من  وقف 
.1641 / 1051 رجب  منتصف  في  ُنسخت 
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الثاني  – ربيــع  عبد الرحٰمن،  قاســم بن  الناســخ:  مجهول.  مــن:  وقف 
.1744 / 1157

وقــف من: مجهول. الناســخ: علّي بن يوســف المصعبــي المليكي،  –
1175 / 1761 ـ 2.

الناسخ:  – 1172 / 1758 ـ 9.  الخنوسي،  عبد الرحٰمن  سليمان بن  من  وقف 
.1706 / 1117 شوال  الجربي،  البّالز  صالح  يوسف بن 

د بن عمر بن أبي  – ــي (أبو عبد اهللا محم حاشــية في القواعد من المحش
داود  أّموسى بن  داود بن  أحمد بن  الناســخ:  النفوسي).  القصبي  ســتة 
العصر،  بعد  القاهرة،  األزهر،  الجامع  في  النسخ  أتم  الذي  الوارجالني، 

.1762 / 1175 الثاني  ُجمادى  في 
تعليقات  دون  تحقيقها  أعاد  ملحوظة:  و121   342  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 
جزءان   ،1976 العربية،  المطبعــة  غرداية:  بّريان،  ُمفتي  بكلي،  عبد الرحٰمن 

.(1977  :1986 (بّكوش  290 صفحة).   ،383)
الكتب  دار  فــي  مخطوط  اإلســالم.  قواعد  شــرح   :181  ،1978 خليفــات 

.1961 سيد  أسفل،  انظر:  باء.   22067 (القاهرة)، 
الحاج  موســى  بشــير بن  طبعة   :172  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 
أحمد)،  طالبي  نهج   11) العربيــة  المطبعة  غرداية:  األولى.  الطبعة  موســى. 

.2002 ملخ  أسفل،  انظر:   .1999 / 1418

مكتبــة آل افضــل، 38، رقــم 131: مخطــوط، 279 ورقة، 25×17,5ســم، 
د الفرشيني القّماطي، 16 شعبان  18 سطرًا، مكتمل. الناســخ: علّي بن محم

نفسه،  منفصلين.  جزأين  في  المخطوط  المكتبة.  في   018 رقم   .1872 / 1289

41، رقم 141: مخطوط، 337 ورقة، 21×16سم، 20 سطرًا، تنقصه أجزاء بعد 

في   001 رقم  1137 / 1724 ـ 5.  بعد  ُنسخت  ناســخ،  دون  و64.   16 الورقات 
المكتبة.

مخطوط،  المكتبــة):  في   115 (رقــم   433 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
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الحاج  موسى بن  الناســخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  20,5×14ســم،  187 ورقة، 

.1717 / 1129 الثاني  ُجمادى   26 اليسجني،  موسى 
مكتبة البوسعيدي (مارس 2004): جزءان. طبعة عبد الرحٰمن بن عمر بكلي. 
 290 (vii، 383؛  1976 ـ 7،  أحمد)،  طالبي  نهج   18) العربية  المطبعة  غرداية: 
حجرية  كانت  األولى  الطبعة  إن  قال  بكلي  مته،  مقد في  24×17ســم).  ص؛ 
هامش  على  مطبــوع  نفســه  الكتاب  مع  1297 / 1879 ـ 80،  القاهــرة،  في 
هو،  كتعليقاته  كملحوظات،  القصبي  حاشــية  يصف  بكلي  القصبي.  حاشية 
د بن يوســف اطفيش  لكنه ترك الكثير من تعليقات القصبي القصيرة. محم
الذهب  كتابه  في  القصبي  وحاشية  الجيطالي  عمل  من  مختصرة  نسخة  يقدم 
(الصفحات  للمؤّلف  الذاتية  السيرة  ل  األو الجزء  في  بكلي  نسخة  الخالص. 
(377 ـ 379)؛  ملحوظات  وقائمة  (374 ـ 376)  الُعلماء  بتراجم  قائمة   ،(vii-v

انظر:  األخرى  للطبعات  (282 ـ 284).  ملحوظــات  قائمة  الثاني،  الجزء  في 
أعلى.

مكتبــة إروان، صفحة 32، رقــم 142 (رقم 26 في المكتبة): حاشــية على 
كتــاب القواعد. مخطوط، غير مكتمل في النهاية، 130 ورقة، 22×16ســم، 
اخي. غير  22 ســطرًا، غير مكتمل في النهاية. الناسخ: أحمد بن سعيد الشم

القراءة. سهلة 
ملخ 2002، 411 ملحوظة 2: المحقق بشــير بن موسى الحاج موسى يقول: 
د بن عمر بن أبي ستة الجربي (ت: 1088 / 1678) (انظر:  إن أبا عبد اهللا محم
القصبي: حاشية على شرح قواعد اإلسالم، باباعمي) في حاشيته اقتبس من 
العوتبي  الصحارى  إبراهيم  مســلم بن  سلمة بن  الُمنذر  ألبي  الضياء  كتاب 

.2004 الكندي  أعلى،  انظر:  والشريعة).  الفقه  في  الضياء  الصحاري:  (انظر: 
.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 

تعليق  مع  نابولي  في  مخطوط  431 ـ 434:   ،1949  (Rubinacci) روبيناتشــي
عياد بن  األولى:  الصفحــة  في  تاريخ.  أو  ناســخ  دون  القصبي.  أبي ســتة 
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عمر بن قيــرات، 1235 / 1819، الذي أضاف في النهاية معلومات عن حياة 
القصبي). (انظر:   (Rubinacci) روبيناتشي  إخراجها  أعاد  الُمعلق،  وأعمال 

.(1972 (يونيو  الباروني  يوسف  د بن  محم بيد  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في 
حاشــية  باء):   22068) الكتب  دار  فــي  مخطــوط   :259  ،I  ،1961 الســيد 
د بن  محم عبــد اهللا  أبي  من  الجيطالي.  لـ...  اإلســالم  قواعد  شــرح  على 
سليمان  ســعيد بن  داود بن  نســخه  الجربي.  القصبي  ســتة  أبي  عمر بن 
التندميرتي، ُجمادى األولى 1148 / 1735، في وكالة الجاموس؛ (283 ورقة 
في  كتابته  فــي  بدأ  المخطــوط:  بداية  في  20×14ســم).  23 ســطرًا،  من 

1075 / 1664 ـ 5.

شاخت (Schacht) 1956، 391 رقم 83: مخطوطات في مكتبة الُقطب: 774، 
.777  ،776 ستة،  أبي  ابن  شرح  مع  775؛ 

240؛  رقم   331  ،I  ،A2000 والـ باباعمي  146؛   ،1986  (Schwartz) شــفارتز 
المطبعة  غرداية:  جزءان.  بكلي.  عمر  عبد الرحٰمن بن  قبل  من  طبعة   :58  ،II

.1976 / 1396 العربية، 
18: إســماعيل بن موسى الجيطالي: قواعد اإلسالم.  8 رقم   ،1978 الوهيبي 
واحد  جزء  1263 / 1846 ـ 7،  نســخت  والثقافة،  التراث  وزارة  في  مخطوط 
(العمل المذكور أعاله)، 15 رقم 111: إسماعيل بن موسى الجيطالي: قواعد 
في  واحد،  جزء  جديدة،  طبعة  والثقافة،  التراث  وزارة  في  مخطوط  اإلسالم. 

تصحيف. وهو  «الجيطالي»  بدل  «الخطابي»  يكتب  المخطوط 
العبادات. فقه  في   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 

واحد. جزء   :219 الجواهر،  ادي:  البر
انظر: كوبرلي 1984، 121 ـ 144: عن كتاب التوحيد، في بداية قواعد اإلسالم.
كوبرلــي (Cuperly) 1984، 143 ـ 144: كتــاب التوحيد، مدخل إلى قواعد 

الذميين. نحو  إباضية  نظر  وجهة  من  اإلسالم، 
.1971 النامي  انظر: 



389قسم المغرب ـ الجزء األول ê

المعتقدات  في   :((Lewicki) (ليفيتســكي   515  ،II اإلســالمية  الموســوعة 
لإلسالم. األساسية 

(بن  د  محم عبد اهللا  ألبــي  تعليقات  مع  عقيدة   :349  ،S II بروكلمــان  كارل 
عمر أبو ستة) (الكسبي، خطأ) القصبي، طبعة حجرية، القاهرة طبعة جديدة.

اإلسالم. قواعد   :273  ،263  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
.41 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

.544  ،1 ملحوظة   526  ،2 ملحوظة   522 1905ب،   (Motylinski) موتيلنسكي 
.1970  (Rubinacci) روبيناتشي 

المختصر. هذا  على  تعليقات  كتبوا  بعده  من  العلماء   :72 اللمعة،  السالمي: 
التوحيد. عقيدة  انظر: 

اإلسالم. قواعد  شرح  انظر: 
السبع. والسؤاالت  اإلسالم  قواعد  مجهول:  انظر: 
(حواشي). داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 

اإلسالم). قواعد  على  (حاشية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
اإلسالم. قواعد  شرح  على  حاشية  نفسه:  انظر: 

الرسائل. من  جمع  ما  نفسه: 
رسائل. من  مجموعة   :((Lewicki) (ليفيتسكي   515  ،II اإلسالمية  الموسوعة 

النونية. شرح  نفسه: 
أجزاء. ثالثة  مخطوط،   :337  ،58  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

بالعقيدة،  يعرف  النونيــة،  نصر  أبي  قصيدة  شــرح   :219 الجواهر،  ادي:  البر
أجزاء. ثالثة 

نصر  أبي  نونّيــة  شــرح   :34 رقم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
194 صفحة،  األول،  الجــزء  البارونية.  الخزانــة  في  مخطوط  الملوشــائي. 
217 صفحة،  الثاني،  الجزء  1234 / 1818 ـ 9؛  النســخ:  تاريخ  22,5×16سم، 

سم.  16.5×23
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422 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  النونية.  شــرح  من   :41 رقم   18 نفسه: 
إباضي. فقه  1033 / 1623 ـ 4.  النسخ:  تاريخ  20×15,5سم، 

نصر  أبي  قبل  من  األشــعار  على  تعليقات   :342  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 
عشر)،  الســابع / الثالث  للقرن  ل  األو نوح (الملوشــائي) (النصف  فتح بن 

و817.  816 أرقام  الُقطب  مكتبة  في  مخطوط  أجزاء،  ثالثة 
(أيضًا  النونية  شرح   :((Lewicki) (ليفيتســكي   515  ،II اإلسالمية  الموسوعة 
على تلخيص معاني  شرح القصيدة النونية أو شرح األصول الدينية ُمشتمالً 
قواعد  في  النونية  القصيدة  على  التعليق  من  أجــزاء  ثالثة  النونّية).  القصيدة 

الملوشائي. نوح  فتح بن  نصر  أبي  قبل  من  ُكتبت  الدين 
يعقوب سالم بن  مكتبة  في  الثالثة  األجزاء  من  اثنين   :64  ،1970 النامي 

.95  ،1899  (Motylinski) موتيلنسكي 
في  النونية  القصيدة  شــرح   :42 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي

أجزاء. ثالثة  ال يسع،  وما  يسع  وما  التوحيد 
أجزاء. ثالثة   :(556 سير،  اخي:  الشم) 92ن.   ،1960 مرزوقي 

أجزاء  ثالثة   :301  ،(208 جديدة،  نســخة  اإلنجليزية،  232 (الطبعة   ،2001 النامي 
كبيرة تحتوي على دراسة دقيقة على العقيدة اإلسالمية. مخطوطات في الخزانة 

.(1969 (حوالي  الُقطب  مكتبة  في  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  البارونية، 
الســالمي: اللمعة، 72: شرح نونّية أبي نصر فتح بن نوح في أُصول الدين، 

أجزاء. ثالثة 
الدينية. األصول  شرح  انظر: 

النونّية. على  والويراني  الجيطالي  شرحي  تلخيص  مجهول:  انظر: 
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

اإلسالم. قواعد  شرح  نفسه: 
733 / 1332 ـ 3.  في  كتبت   :143 رقم   25  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 

20,5×15سم. 381 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 



391قسم المغرب ـ الجزء األول ê

شرح  في  كتاب  المكتبة):  في   120 (رقم   442 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
قواعد اإلســالم. مخطوط، 184 ورقة، 21,8×16,2ســم، 24 سطرًا، مكتمل. 
ل  األو  .1771 / 1185 األولى  ُجمادى  الاللوتي،  ســعيد  موســى بن  الناسخ: 
د بن عمرو  ة محمفي مجموعة من 459 ورقة، إلى جانب القصبي، أبو ســت

اإلسالم. قواعد  شرح  كتاب  على  حاشية  الجربي: 
مكتبــة آل يدر، 65 رقم 197 (رقم 21 في المكتبة): كتاب شــرح القواعد. 
الناســخ:  مكتمل.  18 ـ 20 ســطرًا،  22×17ســم،  171 ورقــة،  مخطــوط، 
عبد القادر بن بغداد المعسكري دارًا، المالكي مذهبًا، أو السيرج بن يحيى، 
التأليف  من  المؤّلف  انتهى  خلف:   171 في ورقــة   .1858 / 1274 رمضان   15

.1333 / 733 شعبان   7 في 
اإلسالم. قواعد  انظر: 

الكبائر  من  طرف  وفيه  األنام  ومظالم  حقوق  وذكر  اإلســالم  قواعد  شــرح  نفسه: 
والعواّم. للخواّص  بها  األخذ  اْلُمستحّب  واآلداب 

السيد II ،1961، 59: مخطوط في دار الكتب (22067 باء). نسخه يوسف بن 
في  مفقودة  الصفحات  بعض   .1706 / 1117 شــوال  جربة،  من  البالز  صالح 

21×15سم). (214 ورقة،  الصوم.  كتاب 
اإلســالم  قواعد  شــرح   :81 رقم   20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
285 صفحة،  البارونيــة،  الخزانة  فــي  مخطوط  والمظالم.  الحقــوق  وذكر 

إباضي. فقه  1189 / 1775 ـ 6.  النسخ:  تاريخ  21,5×15سم، 
قواعد  شــرح  المكتبة):  في   275 (رقم   198 رقــم  65 ـ 66  يــدر،  آل  مكتبة 
اإلســالم وذكر الحقوق والمظالم اْلُملتزم من األنام وفيه طرف من الكبائر 
واآلداب اْلُمســتحّب األخــذ بهــا للخاص والعــام. مخطــوط، 30 ورقة، 
باب  في  حتى  النهاية.  وفي  البداية  في  أجزاء  تنقصه  ســطور،   3 22×16سم، 

حديثة. نسخة  الطهارة. 
الصالة). في  الرائّية  (شرح  نفسه: 
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الصالة. في  الرائّية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
الدينية. األصول  شرح  نفسه: 

الجزء  1124 / 1712 ـ 3؛  األول،  الجــزء  مخطوط،   :341  ،1975 الجعبيــري 
يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  1346 / 1927 ـ 8.  الثاني، 

تلخيص  على  ُمشتمالً  الدينية  األصول  شــرح  777 ـ 778:   ،1987 الجعبيري 
معاني قصيدة النونية، ُنسبت إلى أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي النفوسي. 
الناسخ:  25 سطرًا؛  17,5×11سم،  واحد:  جزء  البارونية.  الخزانة  في  مخطوط 
 17 القاهرة،  في  الجاموس  وكالة  في  األزهري،  الباروني  عيســى  سعيد بن 
بخط  نسخة  من  نســخها  أّنه  ذكر  الناســخ:  النهاية  في   .1819 / 1234 رجب 
أحمد بن يوسف بن عمر التندميرتي، الذي عاش في بّقالة والذي انتهى من 
نسخها في 16 ُمحرم 1078 / 1667. الناسخ: سعيد بن عيسى الباروني يقول: 
أنه  المحتمل  من  (هذا  السدويكشــي  الجربي  سعيد  عبد اهللا بن  الشــيخ  إّن 
 (1658 / 1068 توفي  الذي  السدويكشي،  سعيد  عبد اهللا بن  د  محم بأبي  ليس 
قال إن هذه النســخة ُكتبت في حياة مؤّلف القصيدة، ولكن ليســت بيدهِ، 
بشــرح  يبدأ  آخر.  بخط  الثاني  الجزء  األخطاء.  خــالل  من  واضح  هو  كما 
للبيت 30 وينتهي بالبيت 78، 16×10سم، 25 سطرًا. القصيدة فيها 181 بيتًا، 

بيتًا.  103 منها  بقي  والتي 
تلخيص  على  ُمشتمالً  الدينية  األصول  شــرح   :038 رقم   ،14 افضل،  آل  مكتبة 
معاني النونية. مخطوط، جزءان، 70 ورقة، 21,5×15سم، 23 سطرًا، بها نواقص 

المكتبة. في   018 رقم  ما).  نوعا  (قديم  تاريخ  أو  ناسخ  غير  من  اآلخر.  في 
النونية. شرح  أعلى:  انظر: 

الزمان). حوادث  وأمان  النسيان  (تذكرة  نفسه: 
316 ـ 324)  (الصفحات  الملحق  في  العطف.  في  التالميذ  دار  في  مخطوط 
األسماء  قائمة  مع  بالعطف.  التالميذ)  (دار  إروان  مكتبة  مخطوطات  لفهرس 

النص. في  المذكورة  والكتب 
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مكتبة إروان، صفحة 34، رقم 180 (رقم 38 في المكتبة): مخطوط، 3 ورقة، 
العطفاوي.  باحمد  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  22×16ســم، 

.201 إلى   198 من  297 ورقة،  من  مجموعة  في  والعشرون  الخامس 
النونية. المنظومة  الملوشائي:  عمر: انظر:  الجيطالي، 

الشــيخ  حديث  عمر:  إبراهيم بن  بّيوض،  ســعيد: (تحقيق)  د  محم كعباش، 
عمر. إبراهيم بن  بّيوض  اإلمام 

الفقه. في  أيوب: نظم  د بن  محم الجيطالي، 
التاســع/  نصف  القرن  من  الثاني  (النصف   :360  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اخي (ت: 928 / 1521)،  اس أحمد بن سعيد الشمالخامس عشر) عم أبي العب

السير. كتاب  مؤّلف 
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مسعود. (تحقيق)  مسعود:  سعيد  الحاج 
بابزيز. إبراهيم،  سليمان بن  الوارجالني،  بابزيز:  إبراهيم  سليمان بن  الحاج 

.1998  ،1996 بابزيز  انظر: 
الشريف. الشريف:  حاجي  بابه  د بن  محم حاجي بن 

إلى  الحاملي  القاسم  أبي  د بن  محم ـ : رســالة  ال القاسم.  أبي  د بن  محم الحاملي، 
ميزاب. بني 

مكتبة الشــيخ، رقم 740: مخطوط، ورقة واحدة، 24×18,4ســم، 34 سطرًا، 
غيــر مكتمل في النهاية. الثاني واألخير فــي المجموعة ورقتان (ملحوظة: 

إباضي).
56 ـ 81.  ،I  ،1965 دبوز  انظر:  الحاملي،  عن 

بابه. أحمد بن  إبراهيم بن  الُْحّجاج: 
عبد اهللا: حسان بن 

الخامس / الحادي  للقرن  الثانــي  (النصف   :121  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
سير. الوسياني:  في  الشعر  هذا  من  أبيات  عشر) 

المزاتي: المزاتي. مهدي  يوسف بن  حسن بن 
السير. كتاب  أحمد:  أبو العباس  اخي،  الشم (تحقيق)  د:  محم حسن، 

بريان. في  اإلصالحية  الحركة  تاريخ  ناصر:  سليمان بن  الحسني، 
دبــوز II ،1965، 251 ملحوظــة: مخطوط. (العمل المذكــور أعاله)، 252: 

.81 وعمره   1967 / 1387 سنة  توفي 
.197  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

وصف). فيه  (المخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 
األجرومية. يعلى: شرح  أحمد بن  د بن  محم الحسني، 

60 ورقة،  مخطــوط،  المكتبة):  فــي   3 (رقــم   292 رقم   97 يــدر،  آل  مكتبــة 
19×13,5سم، 20 سطرًا، مكتمل. الناسخ: سليمان بن يوسف بن علّي بن يعلى، 

.217 إلى   157 من  مجموعة،  في  الرابع   .1535 / 942 األولى  ُجمادى   14
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للتعليقات األخرى عن األجرومية، انظر: الغرداوي، أبو القاسم بن يحيى بن 
هناك. والمراجع  األجرومّية،  شرح  القاسم:  أبي 

زايد. زايد:  ُحسين 
ار. حف بابه  بكير بن  إبراهيم بن  القراري،  ار:  حف

(خطأ). البرّية  خير  سير  في  المرضّية  األخبار  أحمد: كتاب  أبو العباس  الحقفي، 
.256  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

الغرداوي. الغرداوي:  الحاج  حّمو بن 
وموسى. بابا  وموسى:  بابا  باحمد  حّمو بن 

التالية. المادة  انظر: 
الدامغة. الُحجج  صالح:  باحمد بن  حّمو بن 

حّمو. وموسى  بابا  (1865 ـ 1957)   :8  ،III  ،2000 ادريسو  بن 
وموسى. بابا  انظر: 

الدامغة. الُحجج  أحمد:  د بن  محم الضاوي،  انظر: 
البستان. كتاب  رمضان:  سليمان  حّمو بن 

تونس (في  إلى  المتجهين  التالميذ  مجموعة  أوائل  أحد   .34  ،1966 الكاملي 
.(5 الحائرين،  (إرشاد  أبو اليقظان:  التاريخ:  هذا  عن   (1914 مايو 

الُعماني  النضر  البن  الدعائم  كتاب  من  قصائد  ثالثــة  على  تعليق  عّدون:  حّمو بن 
نكاح). فرائض،  واعتكاف،  (نذور 

.766 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :26 رقم   383  ،1956  (Schacht) شاخت 
عّدون. يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 

حيث   ،296  ،I  ،1965 دبوز  اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم الذاتية  السيرة  انظر: 
يقال إن جد القطب من ناحية أمه عّدون، سّمي حّمو والحاج. انظر: أسفل: 

والحاج. حّمو 
األقدمون. وعلماؤها  غرداية  نشأة  سعيد:  عمي  موسى  حّمو بن 

شريط. في  مسجل   :399  ،I  ،1965 دبوز 
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.1967 بوطالب  انظر: 
حاشــية  د:  محم يوســف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  (تحقيــق)  الشــيهاني:  حّمو 

تبغورين. أُصول  على  المصعبي 
النوري. النوري:  عيسى  د  محم حّمو 

اليسجني. اليزقني:  والحاج  حّمو 
والحاج: حّمو 

أبي  يحيى بن  القاسم بن  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي،  انظر: 
المصعبي. القاسم 

القاسم. أبي  الحاج  د بن  محم بابه بن  الغرداوي،  انظر: 
الحاج. حّمو بن  الغرداوي،  انظر: 

عّدون. حّمو بن  انظر: 
لعلــي، صالح (بن عمر بن داود): رفع اللبس عن شــخصّية حّمو والحاج 

ووالده.
والحاج. حّمو  اليسجني،  انظر: 

انظر: بشير، الحاج موسى 1997. انظر: الحاج موسى بشير بن موسى 1996.
بكر. محمود بن  بكر:  حمود بن 

رمضان. رمضان:  سليمان  حّمود بن 
العلمّية. والتطورات  اإلسالم  سليمان:  يحيى بن  حّواش، 

 (1975 يوليــو  (1339 ـ 1395 / 1920 ـ 4   :459  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
من  شطر  تفســير  َكتَب  أيضًا  المؤّلف  طباعته.  تمت  العمل  هذا  غرداية.  من 
بعد  اختفتا  المخطوطتين  هاتيــن  كال  ميزاب.  وادي  وتاريخ  الكريم  القرآن 

المؤّلف. وفاة 
 .1933 أُنشئت  الجزائر،  في  ميزاب  تجار  من  جمعية  الوفاق،  جمعية  أعضاء  الحياة: 

(1907 ـ 1968). باسعيد)  (عّدون  بكير  عّدون بن  أبو سعيد  رئيسها  كان 
الجمعية. رئيس  عن  الذاتية  السيرة  194 ـ 198:   ،166  ،I  ،2000 ادريسو  بن 
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اْلُمعلقات. ترتيب  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر:  بـَيان:  حيان بن 
الحيالتي:

أحمد. سليمان بن  أبو الربيع 
إبراهيم. أحمد بن  عبد الرحٰمن بن  أبو زيد 

أحمد: سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي، 
َكتَب  1099 / 1687 ـ 8.  في  ـي  توفـ جربة.  من  193 ـ 197:   ،III  ،1964 معمر 
في  المســاجد،  في  العلماء،  ســير  جربة،  عن  التاريخية  األعمال  من  عددًا 
المجالس العلمية، إلخ. أهم أساتذته أبو الفضل قاسم بن سعيد الصدغياني.

.194  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
حياته.  عن  كثيرًا  ال نعــرف  (ت: 1099 / 1687 ـ 8)   :xviii-xii  ،1998 قوجــة 
المصــادر الوحيدة هي رســالة ابن تعاريت لســعيد بن علّي بن حمزة بن 
توجد  ومنه  اإلســكندرية،  فــي  1289 / 1871 ـ 2  ـي  توفـ الــذي  تعاريــت، 
والرسائل  يعقوب،  ســالم بن  مكتبة  وفي  البارونية  الخزانة  في  مخطوطات 
الحيالتية نفسه. عائلة الحيالتي كانت من حومة جعبيرة في جربة. المناقشة 

.viii-xvi ص  في  موجودة  لوفاته  المحتمل  التاريخ  حول 
انظر: ســعيد بن علّي بن عمر بن ســعيد بن يحيى بن تعاريت الصدغياني 

الجربي.
رسائل. أسفل:  انظر: 

والكالم. الفقه  في  أجوبة  نفسه: 
ميزاب  مكتبات  بعــض  في  مخطوطــات   :194  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

وجربة.
إباضيين). شيوخ  تسعة  قبل  من  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر: 

والحوادث. الحروب  بعض  تعداد  في  نفسه: 
باباعمي والـ I ،A2000، 319 رقم 57: ســليمان الحيالتي. مخطوط، نسخة 

القرارة / غرداية. التراث،  جمعية  مكتبة  في  رة  مصو
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جربة. ُعلماء  انظر: 
وخلق  والصفات  الرؤية،  في  اإلباضية  النظر  وجهة  عن  الدفاع  في  (رســالة  نفسه: 
بعض  يرفضون  اإلباضييــن  أن  ترى  التي  االتهامــات  على  والــرد  القرآن، 

الصحابة).
رسالة. هذه  لكتابة  السبب  عن   ،308  ،2001 معمر 

الجزيرة. حوادث  بعض  ذكر  في  رسالة  نفسه: 
(9 صفحات). يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :343  ،1975 الجعبيري 

جربة. ُعلماء  انظر: 
جربة. ابة  عز حول  رسالة  نفسه: 

سالم بن  مكتبة  في  رة  مصو نســخة   :46 رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
يعقوب.

المذكور  (العمل  انظر:  يعقوب  ســالم بن  مكتبة  في   :343  ،1975 الجعبيري 
ونصوص). (تحليل  324 ـ 330  أعاله)، 

المالحق. جربة،  ُعلماء  انظر: 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

جربة. ُعلماء  (قبور)  مشاهد  في  رسالة  نفسه: 
عمر بن  بمكتبة  دفتر  في  8 صفحــات  من  مخطوط   :343  ،1975 الجعبيري 

ميزاب. في  يوسف 
5 صفحات،  يعقوب،  سليمان بن  مكتبة  في  مخطوط   :780  ،1987 الجعبيري 

15 سطرًا. 16×11سم، 

جربة. ُعلماء  انظر: 
واألحداث. األخبار  من  ُمقتطفات  نفسه: 

مخطوط. الحيالتي.  أبو الربيع   :432 الثالث،  الجزء   ،1964 معمر 
.(1969 (حوالي  يعقوب  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :301  ،2001 النامي 

جربة. ُعلماء  انظر: 
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الدين. نسبة  نفسه: 
في  واحدة  الحيالتي. صفحــة  أحمد  ســليمان بن   :343  ،1975 الجعبيــري 

9 ـ 10. المصعبي،  د  لمحم الحياة  شرح  في  حجرية،  طبعة  مكتبة؟ 
المطبعة  القاهرة:  الحياة،  شرح  المصعبي:  د  محم في   :793  ،1987 الجعبيري 

8 ـ 10. الصفحات  البارونية، 
للحيالتي.  الدين  نســبة   :554 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
النســخ:  تاريخ  21,5×16ســم،  صفحتان،  البارونية،  الخزانــة  فــي  مخطوط 
أبي  عيســى بن  جانب: (أبي موســى)  إلى  مجموعة،  فــي  1270 / 1853 ـ 4. 

القاسم الباروني: الرسالة الغدامسية (28 صفحة، ُنسخت في 1272 / 1855 ـ 6).
د  د بــن أبي يعقوب يوســف بن محم انظــر: المصعبــي، أبو عبد اهللا محم

الحائية. القصيدة  شرح  الجربي:  المليكي  المصعبي 
اإلباضية). مشايخ  طبقات  في  (قصيدة  نفسه: 

4 ورقات،  مخطوط،  المكتبة):  فــي   89 (رقم   385 رقم   126 يدر،  آل  مكتبة 
ســليمان بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمــل.  23 ســطرًا،  20,5×14,5ســم، 
1142 / 1729 ـ 30.  المصعبي،  عبد اهللا  عبد العزيز بــن  إبراهيم بن  الحاج بن 
فيها  القصيدة   .117 إلى   114 من ورقة  186 ورقة،  من  مجموعة  في  السادس 

أكيدة. ليست  المؤّلف  نسبة  لألسماء.  تفسير  الحواشي  في  بيتًا.   122

رسائل. نفسه: 
البارونية.  الخزانــة  في  74 صفحة  مــن  مخطوط   :ix 2002، صفحة  مرابــط 

المريمي. د  محم مع  رة  مصو نسخة 
جربة. ُعلماء  1998؛  قوجة  الذاتية،  السيرة  انظر: 

الجربي  الحيالتي  أحمد  ســليمان بن  الشيخ  رسائل  اْلُمسمى  جربة،  ُعلماء  نفسه: 
في ذكر ُعلماء جربــة وأماكن أضرحتهم والحوادث التي وقعت في أّيامهم 
اإلســالمي،  الغرب  دار  بيروت:  قوجة.  د  محم طبعة  العلمية.  ومجالســهم 

فهارس. 24×17سم).  7 صفحات،   ،160  ،xxiv)  ،1998
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 :xi-v الصفحات  يستند.  الطبعة  هذه  المخطوطات  وصف   :v-ii  ،1998 قوجة 
وصف لمحتويات هذه الطبعة الصفحات xviii-xii: السيرة الذاتية للحيالتي. 
7 صفحات  1 ـ 7:  الصفحات  المخطوطــات.  من  أمثلة   :xix-xiv الصفحات 

الفرنسي. االنتداب 
على: مبنية  قوجة  طبعة 

(77 صفحة  – ســوق)،  حومة  (جربة،  جربة  صيانة  جمعية  مع  المخطوط 
16,5×10سم). نّص  19 سطرًا، 

(30 صفحة،  –  ،(1991 يناير  (ت: 27  يعقوب  لســالم بن  حديثة  مخطوطة 
الصفحة). في  19 سطرًا  القرن 

18 سطرًا). – (37 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  حديثة  مخطوطة 
على  – اهللا،  دّمرهــم  النصارى،  اســتيالء  بـ تاريخ  معنــون  المخطــوط 

جربة.  إلى  وورودهم  طرابلــس  ومدينة  بجاية  وبعدهــا  وهران  مدينة 
حوالي  يعقــوب، (12 صفحة،  ســالم بن  مكتبة  في  المخطوط،  هــذا 
 ،(1951 أغســطس   25 / 1370 القعدة  ذو   22 النســخ  نهاية  15 ســطرًا، 

اهللا،  دّمرهم  ورودهم،  ذكر  جربــة،  جزيرة  ورودهم  ذكر  على:  تحتوي 
د بن  لبلد صفاقس ونزولهم بمدينة قرقّنة (نصوص هذه الرسائل لمحم
زكريــاء الباروني؟ أيضًا كما أنها ملحقة فــي بوراس: مؤنس األحبة، 

134 ـ 145). الصفحات 
1908م. –  (Motylinski) موتيلنسكي 

في  المتبع  النظام  استخدم  قوجة  مختلفة.  بأشكال  منظمة  المخطوطات  هذه 
جربة. صيانة  جمعية  في  الموجودة  المخطوطة 

المالحق:
رسالة الشيخ سليمان الحيالتي في مجالس مشايخ الجزيرة وعاداتهم ومن  –

93 ـ 95).  والُحكم والشــورى (الصفحات  اإلفتاء  في  رئيس المجلس  كان 
جربة. ابة  عز حول  رسالة  انظر:  324 ـ 330.   ،1975 الجعبيري  انظر: 
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علّي  – لعمر بن  96 ـ 99)،  (الصفحــات  جربة  ُعلماء  بعض  مشــاهد  ذكر 
الباروني.

جزيرة  – أحداث  بعض  في  المصعبي  يوســف  د بن  محم الشــيخ  رسالة 
100 ـ 104). (الصفحات  جربة 

في  عنها  عبر  أيضًا  جربــة  ُعلماء  بعض  مشــاهد  ذكر   :1 ملحوظة   96 قوجة 
د  محم ســليمان بن  الربيع  ألبي  الُعلماء  بعض  بتراجم  معنونــة  المخطوط 

(ت: 1234 / 1819). اخي  الشم
موسى. عبد الرحٰمن بن  زكرياء بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الباروني،  انظر: 

د  د بــن أبي يعقوب يوســف بن محم انظــر: المصعبــي، أبو عبد اهللا محم
الجربي. المليكي  المصعبي 

سة  عن معالم جربة، انظر: الباروني، أبو عثمان سعيد بن أيوب: قصيدة ُمخم
جربة؛  ُعلماء  بعض  مشاهد  ذكر  علي:  عمر بن  الباروني،  جربة؛  مساجد  في 
ُعلماء  (قبور)  مشــاهد  في  رسالة  أحمد:  ســليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي، 

جربة.
.2002 مرابط  المساجد؛  جزيرة  جربة  البيبليوغرافيا:  من  الثالث  الجزء  انظر: 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
إبراهيم: أحمد بن  عبد الرحٰمن بن  أبو زيد  الحيالتي، 

(النصف  إبراهيم:  أحمد بــن  عبد الرحٰمن بن  أبو زيــد  الصدغياني،  انظر: 
عبد الرحٰمن  زيد  أبي  الشيخ  (جواب  عشر)  العاشر / السادس  للقرن  الثاني 

مصعب). بني  طلبة  لبعض  الصدغياني 
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خزرون. الشيخ  مسائل  فلفول:  خزرون بن 
كتاب  مجهول:  في   (968 / 358 فــي  (حي   :133  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ــرت (توگّرت). كان  قــات. من أريغ، في محيــط المدينة الحديثة تقاْلُمعل
زلتاف  يغال بن  خزر  أبــي  إلعانة  وورقلة  أريغ  من  جــاء  الذي  الجيش  مع 
في معركة باغــاي (358 / 968) ضّد الفاطميين، ولكّن أبا خزر هزم قبل أن 
في  متياز،  خزرون؛  يسميه  المشــايخ،  طبقات  في  الدرجيني،  المدد.  يصله 

فلفول. أبو خزر بن  يسمى  ميزاب،  تاريخ 
الخيري:

الزواغي. انظر:  الجربي.  (الخيري)  الزواغي  موسى  يعيش بن  أبو البقاء 
أبو البقاء. الزواغي،  انظر:  (الخيري).  الزواغي  موسى  يعيش بن  أبو النجاة 

انظر:  الجربي.  (الخيري)  تعاريت  يحيى بن  ســعيد بن  يونس بن  أبو النجاة 
التعاريتي.

علي. سعيد بن  الجربي، 
يحيى. رمضان بن  الليني، 

الجربي. األجيمي  (الخيري)  حديد  مسعود بن 
سعيد بن  الجربي،  سعيد.  عبد الرّزاق بن  حميدة بن  بو  علّي بن  ســعيد بن 

علي.
الخيري:

قوجة 1998، 79 ملحوظة 253: الخيري أن الشخص المذكور جاء أو جاءت 
جربة. في  أجيم  من  عائلته 

الجادوية. المنظومة  الجربي:  األجيمي  (الخيري)  حديد  مسعود بن  الخيري، 
عشــر)  عشر / التاســع  الثالث  القرن  (قبل   :417  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
َكتَب أشعارًا في التوحيد وفروع الفقه والفرائض والُسنن. منظومته الجادوية 

العبادات. في 
العنوان. نفس  زكرياء:  أبي  صالح بن  الجادوي،  انظر: 





O

∫GódG ±ôM





411قسم المغرب ـ الجزء األول O

داود اإلباضي: انظر: التالتي، أبو سليمان داود بن إبراهيم (التالتي) الجربي: شرح 
إيساغوجي. متن  على 

أبو سليمان. الجربي،  الجربي:  داود 
أبو سليمان. التالتي،  التالتي:  إبراهيم  داود بن 

إبراهيم بن  داود بن  اليسجني،  اليسجني:  عبد العزيز  داود بن  إبراهيم بن  داود بن 
عبد العزيز. عّدون بن  داود بن 

داود بن  أبو ســليمان  الوارجالني،  انظر:  اليرتجاني:  إلياس  يوســف  أبي  داود بن 
يوسف. أبي 

المصعبي. المصعبي:  أيوب  باحمد بن  يوسف بن  داود بن 
أبو سليمان. يوسف:  داود بن 

األربعون. الصحف  داود ‰ : 
مخطوط،  المكتبــة):  في   117 (رقــم   274 رقم   ،63 إروان، صفحــة  مكتبة 
القاسم  أبي  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  20 ســطرًا،  21,5×15سم،  22 ورقة، 

1116 / 1704 ـ 5. المصعبي، 
الغرماني،  المزاتي  مالك (الدجمــي)  يخلف بن  أوتامر بن  مطكوداســن  الدجمي، 

مطكوداسن. أبو إبراهيم  المزاتي،  أبو إبراهيم: 
الدرجيني:

يخلف. علّي بن  سليمان بن  سعيد بن  أحمد بن  أبو العباس 
النفطي. التيمجاري  يخلف  علّي بن  سليمان بن  أبو الربيع 

يخلف  علّي بن  سليمان بن  أبو الربيع  الدرجيني،  انظر:  علي.  ســليمان بن 
النفطي. التيمجاري 
موسى. يوسف بن 

النفطي: التيمجاري  يخلف  علّي بن  سليمان بن  أبو الربيع  الدرجيني، 
الثاني  الســادس/  للقرن  الثاني  (النصف   :209  ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 
استقروا  نفوســة.  جبل  وســط  في  تيمجار  من  أصالً  كانت  عائلته  عشــر) 
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درس  نفطة.  في  استقّر  نفســه  والدرجيني  أريغ،  وادي  في  قرية  كنومة،  في 
واجتمع  المزاتي  اليزماتي  إســماعيل  أيوب بن  سليمان  أبي  مع  ورقلة  في 
ضمنها  من  الكتب،  مــن  وعددًا  قصائد  ترك  معاصريه.  مــن  أجالء  بعلماء 

أسفل). (انظر: 
ليفيتســكي (Lewicki) 1936، 274 ـ 275: ســليمان بن علّي الدرجيني. 
الثاني  النصف  في  مشــهور  شاعر  المشــايخ.  طبقات  كتاب  مؤّلف  جد 
(الدرجيني:  باألمازيغية  أشــعار  مؤّلف  عشــر.  السادس / الثاني  للقرن 
اخي: سير،  ورقة158 الظهر؛ الشــم ،(Cracow) الطبقات، مخطوط كراكو

458 ـ 459).

الكالم. علم  في  كتاب  نفسه: 
جزءان.  :209  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

باجّية 1976، 202: أبو الربيع سليمان بن علّي بن يخلف. مؤّلف لكتاب في 
أعاله)،  المذكور  المؤّلف، (العمل  هذا  عــن  انظر:  جزأين.  في  الكالم،  علم 
في  بليغ  معتبر  شاعر  ورقلة.  في  ودفن  471 / 1078 ـ 9  في  توفي  202 ـ 203. 

ابنه  أشعار  مستوى  تصل  لم  الفصحى  في  أشــعاره  األمازيغية.  وفي  العربية 
الدرجيني. العباس  أبي  حفيده  أو  سعيد 

الفقه. في  كتاب  نفسه: 
دفترين. في   :209  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

يخلف: علّي بن  سليمان بن  سعيد بن  أحمد بن  أبو العباس  الدرجيني، 
(القرن   :((T. (Lewicki ليفيتسكي  (ت.  140 ـ 1   ،II اإلسالمية  الموسوعة 
من  إباضية  ـ  أمازيغية  وتقوى  علم  لعائلة  ينتمي  عشــر)  السابع / الثالث 
يخلف  يخلف بن  الحــاج  أجداده،  من  نفوســة.  جبل  في  تميجار  عائلة 
الجريد.  بــالد  نواحي  في  عــاش  معتبر،  فقيــه  التميجاري،  النفوســي 
عشــر)،  الثاني  الســادس/  للقرن  الثاني  (النصف  علّي  التقي  يخلف بن 
الشهير  المحامي  ابنه،  الســودان.  مع  التجارة  من  معاشــه  يكتسب  كان 
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والد  صالح.  كولي  إليه  ينظر  كان  الجريد؛  في  كنومة  في  عاش  سليمان، 
السفلى  درجين  في  استقّر  باألحاديث،  عارفًا  كان  ســعيد،  العباس،  أبي 

نفطة. من  قريبًا  الجديدة 
عندما  الســن  حديث  كان  أّنه  يبدو  الدرجيني.  حياة  حول  كثيرًا  نعرف  ال 
ذهــب إلى ورقلة فــي 616 / 1219 ـ 20 للتعلم هناك لمــدة عامين. بعد 
في  توزر  في  التاريخية  بالدراســات  اهتم  حيث  الجريــد،  إلى  عاد  ذلك 
كانت  حيث  جربة،  في  الوقت  من  بعضًا  عاش  بعد  فيما  633 / 1235 ـ 6. 

َكتَب  هؤالء  من  بطلــب  اإلباضية).  (علماء  ابة  العز بيــن  رفيعة  مكانة  له 
كتاب طبقات المشــايخ. إخوانهم في الدين في ُعمان سألوهم أن يكتبوا 
محاســن  فيها  يعددون  األوائل  المغاربــة  اإلباضية  ســير  عن  كتابًا  لهم 
القاهرة  حجريــة،  طبعة  اْلُمنتقاة،  الجواهــر  كتــاب  ادي:  البر) األســالف 
كتاب  المهم،  عملــه  في  انظر:  وظهر).  وجــه   215  ،II 1302 / 1884 ـ 5، 

أسفل. المشايخ،  طبقات 
القرن  من  الثاني  النصف  في  شــّك  بال  كان  ولكنه  معلوم  غير  وفاته  تاريخ 

عشر. الثالث  السابع/ 
23 ـ 27.  ،B 1961 147 ـ 152؛   ،A 1935  (Lewicki) ليفيتسكي  أيضًا:  انظر 

(ت: 670 / 1271). 45 ـ 46:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
المشايخ. طبقات  الدرجيني  كتاب  عن  206 ـ 212:   ،1976 باجّية 

الفرائض. وقسم  الحساب  في  كتاب  الجيطالي:  انظر:  نفسه: 
الشعر). في  ورسائل  (ديوان  نفسه: 

460 ـ 461). سير،  اخي:  الشم)  1935A، 152  (Lewicki) ليفيتسكي 
.((Lewicki) (ليفيتسكي   141  ،II اإلسالمية  الموسوعة 

الطالبين. منهاج  نفسه: 
جوفيــو (Gouvion) 1926، 320. أغلب الظن أن جــزءًا في الطبقات يعالج 

المقصود. هو  الموضوع  هذا 
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المشايخ. طبقات  كتاب  نفسه: 
العمل  هذا   :((Lewicki) (ليفيتســكي  140 ـ 141   ،II اإلســالمية  الموسوعة 
مجموعة  في  وواحــدة  ميزاب  (في  مخطوطــة  نســخ  بعض  في  فقط  ُوجد 
يحتوي  أسفل).  كذلك  (انظر:   ((Smogorzewski) سموغورزســكي  الراحل 
ل ال يتعدى أن يكون إعادة نســخ لكتاب الســيرة وأخبار  على جزأين األو
هذه  من  ل  األو الجزء  باألحرى  أو  الوارجالنــي،  يحيى  زكرياء  ألبي  األئمة 
تأسيس  وعن  إفريقيا،  لشــمال  اإلباضية  دخول  تاريخ  على  تحتوي  الســير. 
أصول  من  اإلباضية  علماء  بســير  وُختم  رســتم  بني  أئمة  وعن  بها  اإلمامة 
مجموعة  نفسه،  الدرجيني  تأليف  من  األصلي  العمل  الثاني،  الجزء  مغربية. 
عشرة  اثنتي  إلى  قسمت  اإلباضيين،  المشــاهير  وبعض  العلماء  بعض  سير 
طبقــة، كّل طبقة تضّم خمســين ســنة. الطبقات األربعــة األولى تتحدث 
والثاني / الثامن.  األول / الســابع  القــرن  علماء  من  المشــرق  إباضية  عن 
مشهورة  مغاربية  شــخصيات  عن  التحدث  المجدي  غير  من  وجد  المؤّلف 
ســير  مصادر  زكرياء.  أبي  عمل  من  جزء  لنقل  إعادته  عند  القرن،  هــذا  من 
تتبع،  التي  الثامنة  الطبقة  جدًا.  قديمة  األحيان  بعض  في  المشــارقة  العلماء 
األربعة  الطبقات  مغربــي.  أصل  من  إباضي  لعالم  خّصصــت  المقابل،  في 
وجزيرة  الجريد،  سوف،  واد  ريغ،  واد  ورقلة،  من  بأشخاص  تَهتّم  األخيرة، 

محلية. كونها  من  أكثر  أهمية  ال يملكون  أنهم  غير  جربة، 
ضمنها  من  كتابه،  مــن  الثاني  الجزء  في  كثيرة  مراجع  اســتخدم  الدرجيني 
الربيع بن  وأبي  الثاني / الثامن)  (القرن  العبدي  الرحيل  لمحبوب بن  السير 
عمله  في  وأضاف  عشــر).  السادس / الثاني  (القرن  الوســياني  عبد السالم 
عبد اهللا  أبي  اإلباضي  العالِــم  قبل  من  أُمليت  الحلقة،  وقوانيــن  آدابًا  أيضًا 
د بن بكر النفوســي (القرن الخامس / الحادي عشــر)، والُخطبة التي  محم
الشــاري  حمزة  أبي  الشــهير  اإلباضي  العالِم  قبل  من  المدينة  فــي  أُلقيت 
طبقات  لكتاب  الكتابة  في  والوضوح  اللغة  سالسة  الثاني / الثامن).  (القرن 
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إفريقية،  شــمال  أصول  من  إباضي  عمل  كّل  روعتهــا  في  فاقت  المشــايخ 
يبدو  كما  سبقوه،  ن  ِمم المغاربة  المؤّلفين  كتابات  لغة  بإصالح  قام  المؤّلف 

زكرياء. أبي  لسلفه  السير  كتاب  من  بالمقارنة  واضحًا  هذا 
أرشوم 2002، 526: الطبعة لطالي ُنشرت في مسقط: مكتبة الضامري، طبعة 

ُعمان. سلطنة  السيب،  في  الضامري  مكتبة  جديدة 
وكتابه. المؤّلف  عن  206 ـ 212:   ،1976 باجّية 

تونس،  في  الوطنية  المكتبــة  في   2524 مخطــوط  صــورة  210 ـ 11:   ،232 نفسه: 
مفقودتان)،  و126   74 (الصفحات  1 ـ 274  الصفحات  األول،  الجزء  جزءان. 
24×18سم،  275 ـ 544،  الصفحات  الثاني،  الجزء  20 ســطرًا؛  24×17,5سم، 

من  ل  األو الجزء  يقابل  ما  كلمة   :223 األول، صفحة  الجزء  في  21 ســطرًا. 

من  ومناقبهم.  وســيرهم  الطبقات  ذكــر  ويتلوه  زكرياء  أبي  الشــيخ  كتاب 
جيل.  بعد  جيالً  المشــايخ  طبقات  ذكر  بعد:  فما   223 األول، صفحة  الجزء 
إبراهيم بن  يحيى بــن  د بن  محم ملــك  من  الكتاب:  عنــوان  على صفحة 

يوسف. د بن  محم
للمحتويات. مقتضب  وصف   :28  ،2004 البراشدي 

.221 الجواهر،  ادي:  البر
الطبقات.  كتاب  من  جزء   :152 رقم   25  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
النســخ:  تاريخ  22×16,5ســم،  118 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 
الوصايا  كتــاب  من  جانب: ورقات  إلــى  مجموعة،  فــي  1174 / 1760 ـ 1. 

(فقه  األشــياخ؟  ديوان  مــن  1177 / 1763 ـ 4)  فــي  ُنســخت  (35 صفحة، 
(5 صفحات). الجناوني  يحيى  ديوان  من  الرهن  كتاب  إباضي)؛ 

نفوسة. جبل  وفي  ميزاب  في  جزأين،  في  المخطوط   :II-I  ،1964 دبوز 
(T. Lewicki))؛  ليفيتســكي  (ت.  140 ـ 141   ،II اإلســالمية  الموســوعة 
كتاب  اإلباضيين.  عن  وتاريخي  ســيري  عمل   :1053 اإلسالمية،  الموسوعة 

العمل. لهذا  تكملة  هو  ادي  للبر اْلُمنتقاة  الجواهر 
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 15 النســخ:  تاريخ  مليكة،  في  باعمارة  صالح  مع  مخطوط   :59  ،1976  Ess

الكتابات  من  متفرقة  أجــزاء  مع   ،1897 نوفمبر   12 / 1315 الثانــي  ُجمادى 
الثامن  عشــر/  الثاني  القرن  حتى  ســعيد  أحمد بن  العباس  ألبي  التاريخية 

عشر.
V ،1991 Ess، 120 ـ 121: ترجمة للفقرة األولى للصفحة 242 (تحقيق طالي).

.13  ،1997 فوزي 
ســير   .1229 / 626 من  وجيزة  فتــرة  بعد  ُكتــب   :410  ،I بروكلمــان  كارل 
اإلباضيين  والعلمــاء  الرســتميين،  األئمة  والتابعين،  الرســول،  معاصــري 

عشر. السابع / الثالث  القرن  حتى  المهّمين 
 .((Lwów) (لبوب   Lemberg لمبرج  في  مخطوط   :575  ،S I بروكلمان  كارل 
الباروني:  لسليمان  حديثة  معالجة  اْلُمنتقاة.  الجواهر  ادي:  البر قبل  من  تكملة 

الرياضّية. األزهار 
فــي  رة  مصــو نســخة   :1 ملحوظــة   27 27 ـ 29. صفحــة   ،2001 هاشــم 
الخزانة  في  واألصل  هــاء،   12561 رقم  الكتب،  دار  فــي  لمخطوط  جزأين 
الناسخ:   ،1589 / 997 شوال   5 النســخ:  تاريخ  تاريخ)،   2672 التيمورّية (رقم 
 ،1982 خليفات  كاشــف،  (انظر:  عبد الرحٰمن.  يحيى بــن  عبد الرحٰمن بن 

.(2000 قاسم 
الجزء  توارث  ادي  البر 207 ـ 218  الصفحــات  على   :209  ،1975 الجعبيري 

الدرجيني. طبقات  في  التعليم  بنظام  المتعلق 
1174 / 1760 ـ 1.  سنة  ُكتب  البارونية،  الخزانة  في  ل  األو الجزء   :341 نفسه، 
من  1357 / 1938 ـ 9  في  ُنسخت  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  الثاني  الجزء 

1302 / 1884 ـ 5. في  مؤرخة  نسخة 
 :148 المقتصر،  الجوهر  عبد اهللا:  أحمد بن  أبو بكر  للكندي،  طبعة  كاشــف، 
(انظر:   .72612 تاريــخ،  وتيمورّية،  هاء   2156 الكتــب،  دار  في  مخطوطات 

.(2000 قاسم   ،1982 خليفات   ،2001 هاشم 
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17 ـ 20.  ،1978 خليفات 
التيمورّية.   2116 (القاهرة)،  الكتــب  دار  في  مخطوط   :120  ،1982 خليفات 

.(2000 قاسم  كاشف،   ،2001 هاشم  (انظر: 
 ،(Cracow) كراكــو  في  مخطوط   :18 رقــم   ،20  ،1959  (Kubiak) كوبيــاك 
النسخ:  تاريخ  تحمل  نســخة  من  نسخت  1341 / 1922 ـ 3،  النســخ:  تاريخ 

.42 رقم   77  ،1964  (Dembski) دمبسكي  انظر:  1180 / 1766 ـ 7. 

مجموعة  في   275 رقم  مخطوط  276 ـ 279:   ،1934A  (Lewicki) ليفيتسكي 
151 ورقة.  ،(Lwów) لبوب  لجامعة   (Cracow) كراكو 

مفصل. وصف  عن  1935أ   (Lewicki) ليفيتسكي  انظر: 
 ،(Lwów) 1957، 305 ـ 306: مخطــوط 275، لبوب (Lewicki) ليفيتســكي
ُنســخت من مخطوط انتهى منه في شــعبان 1241/ مارس 1826 سعيد بن 
د الضاوي، الساكن بغرداية، ميزاب (غرداية:  قاســم بن بابا صالح بن امحم

الضاوي).
هذا  و3:   2 الملحوظات   25 23 ـ 27. صفحة  1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
سموغورزســكي  الفقيد  من   1926 في   (Lwów) لبوب  إلى  أُحضر  مخطوط 
أيضًا  للصفحة؛  23 ســطرًا  25×17,5ســم،  160 صفحة،   ،(Smogorzewski)
منشــورة  غير  الملحوظة  حســب  المخطوط.  هذا  عن  اإلضافية  للمعلومات 
في  وجدت  جيدة  مخطوطة  نســخة   ،(Smogorzewski) لـ سموغورزســكي 
مكتبة صالح بن أحمد في بونورة حوالي 1925 ـ 1926. نسخة أخرى كانت 
وأخرى  يسجن،  بني  في  اطفيش،  يوســف  د بن  محم بن  يوسف  حوزة  في 

القرارة. في  بكير  إبراهيم بن  حوزة  في  كانت 
1988م.  (Lewicki) ليفيتسكي 

مخطوط،  المكتبــة):  في   10 (رقــم   114 رقم   ،42 إروان، صفحــة  مكتبــة 
191 ورقة، 23,5×16سم، 25 سطرًا، مكتمل. الناسخ: إبراهيم بن إسماعيل بن 

 7 في  اكتملت  نســخة  من  ُنســخت   .1866 / 1283 الثاني  ربيع   2 دحمــان، 
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في   18 (رقم   128 رقم   ،43 مكتملة، صفحة  أخرى  نسخة   .1356 / 758 صفر 
أبو القاسم  الناسخ:  21 سطرًا.  23,5×17ســم،  109 ورقة  مخطوط،  المكتبة): 
في  األولى   .1900 / 1318 الثاني  ُجمادى   22 اخي،  الشــم أحمد  سليمان بن 

195 ورقة. من  مجموعة 
موتيلنســكي (Motylinski) 1885أ، 29 رقم 80؛ 38 ـ 43 عن األصل وقائمة 

المحتويات.
موتيلنسكي (Motylinski) 1905ب، 545: مخطوط تحصل عليها في ميزاب، 

دفتر.  19 جزءان،  1882 ـ 1888؛ 

(انظر:   .2612 رقم  التيمورّيــة  الكتب،  دار  في  مخطوط   :454  ،2000 قاســم 
.(1982 خليفات  كاشف،   ،2001 هاشم 

جديدة. طبعة  الجزائر،   :338  ،1983  Rebstock

.76 اللمعة،  السالمي: 
المكتبة  في  المخطــوط  اإلباضية،  طبقــات  كتاب   :110  ،II  ،1961 الســيد 
التيمورّية (القاهرة)، تاريخ رقم 2612 في جزأين (ُكتبت في 996 / 1587 ـ 8)، 
رة في  228 ورقة، ُقســمت على فقرتين عموديتين في الصفحة؛ نسخة مصو

إسماعيل  عيسى بن  إلى  للمهدي  رسائل  نهاية  في  هاء).  الكتب (12561  دار 
موســى  إســماعيل بن  عيســى بن  أبو مهدي  (المليكي،  الرســائل  وردود 

إسماعيل). عيسى بن  انظر:  المصعبي؟  (المليكي) 
شاخت (Schacht) 1956، 397 رقم 142: مخطوط في مكتبة الُقطب، 1455؛ 
الجزائر. الفنون،  كلية  في  ميكروفيلم  مليكة؛  صالح،  يحيى بن  مع  مخطوط 

 14 من   8 http://ibadhiyah.net/books/khorarij/2-1-1.htm، صفحة  السباعي، 
.(2001 (ديسمبر 

.55  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
الجزائر. جامعة  مكتبة  في  مخطوط   :2 ملحوظة   28  ،1982 طالبي 

مطبعة  قسنطينة:  بالمغرب.  المشايخ  طبقات  كتاب  (تحقيق)  إبراهيم  طالي، 
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الجزء  208 صفحة؛   ،11  ،3 األول،  جزءان. (الجــزء   ،1974 / 1394 البعــث، 
فهارس. مع  24×16,5سم).  201 ـ 546؛  الصفحات  الثاني، 

جديدة  طبعة  العربــي،  الفكر  دار  بيــروت:  في  ُنشــر  أيضًا  طالي  تحقيــق 
انظر:  24×17سم)  201 ـ 546؛  الصفحات  208 صفحة؛   ،xiv  ،13 جزءان، (3، 

.2004 فبراير  البوسعيدي،  مكتبة  في 
االستقامة. مكتبة  روي:  مسقط،  (تحقيق)،  طالي 

للُعمانيين. خصيصًا  ُكتب  كتاب   :146 1976أ،  ويلكنسون 
الدرجيني.  مراجع  فــي  369 ـ 370  الصفحات  على   .2003 باباعمــي  انظر: 

ادي. البر قبل  من  ذكرت  ُعمانيين  لعلماء  قائمة  373 ـ 374  الصفحات  على 
.1977 الجنحاني  انظر: 

.10  ،1997  (Savage) سافاج  انظر: 
عبد الكافي،  عمــار  أبي  ســير  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالنــي،  انظر: 

131 ـ 132.  ،2003 الخروصي 
موسى: يوسف بن  الدرجيني، 

ليفيتسكي (Lewicki) 1961ب، 126 ـ 127: عاش في القرن الخامس/ الحادي 
االسم  قسطيلية.  مقاطعة  في  قنطرار  في  عشر  الثاني  السادس/  بداية  أو  عشر 
األمازيغية  القبيلة  أو  قســطيلية،  مقاطعة  في  القرية  من  أتى  ـه  لعلـ الدرجيني 
من  ل  األو النصف  فــي  قصيرة  مدة  بها  أقــام  التي  يدرجين (إدرجين)  بنــو 
القرن الرابع / العاشــر في الناحية التي كانت تُسمى رمل اسماتة والتي بها 
الثمانية  المؤّلفين  أحد  كان  الدرجيني  موسى  يوسف بن  فارس.  آالف  عشرة 
ابة أو ديوان األشياخ، كتاب في األسئلة واألجوبة الفقهية للطلبة  لديوان العز

اإلباضيين.
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 

ادريسو. ابن  ادريسو: 
ادي. ادي: البر البر إبراهيم  أبو القاسم بن  أبو الفضل  الدّمري: 



بيبليوغرافيا اإلباضية 420

الزمريني. الدّمري: 
الزمريني. الدمريني: 

قِبل). ِمن  كّلَف  (تحقيق،  أيوب:  سليمان بن  دودو 
الطاعات. أساس  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 

التوحيد. عقيدة  الجيطالي: 
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اخي،  الشم (تحقيقات)  الُعتبي:  عبد اهللا  د بن  ومحم ســفيان  يحيى بن  الراشــدي، 
واإلنصاف  العــدل  مختصر  عبد الواحد:  ســعيد بن  أحمد بن  أبو العبــاس 

الوارجالني). السدراتي  إبراهيم  يوسف بن  يعقوب  (ألبي 
الليني. الخيري:  الليني  يحيى  رمضان بن 

قاسم: سليمان بن  حمود بن  رمضان، 
(1324 ـ 1348 / 1906 ـ 1929). 129 ـ 130:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.1985 د  محم ناصر،  انظر: 
صاحب  من  للبيع   .1968 / 1346 االســتقامة،  مكتبــة  تونس:  الحياة.  بــذور  نفسه: 
في  رمضان  قاسم  سليمان بن  المؤّلف،  والد  ومن  الثميني،  د  محم المكتبة، 

25×15,5سم). (175 صفحة،  واحد.  جزء  وغليزان.  غرداية 
الجزائر. حجرية،  طبعة   :52 رقم   322  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

ة أدبّية إصالحّية والمرآة جزء من حياة شاب يسعى إلعزاز شعبه  نفسه: الفتى. قص
وترقية أُّمتــه. (المرحلة األولى). تونس: المطبعة األهلية (5، نهج الديوان)، 

24,5×16سم). (41 صفحة،   ،1929 / 1347

بذور  صدور  عن  إعالن  بها   .(1972 (مايــو   170  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
واحد. جزء  الحياة، 

الجزائر. حجرية،  طبعة   :221 رقم   330  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
روح:

ابــن ادريســو I ،2000، 174، 199 ـ 200: جريــدة الميزابــي المحافــظ، بليدة 
اليقظان  أبــي  وضد  العموم  في  البيوضيــة  اإلصالح  حركــة  ضّد  1937 ـ 1939. 

إبراهيم بن عيسى في الخصوص. المدير أبو قّلة بكير بن الحاج سليمان مطهري. 
في عدد 19 مايو 1939 مراسالت ما بين مدير التحرير وسليمان الباروني.

الصدور  في  بدأت  الجزائر،  في  أســبوعية  مطبوعة   :241  ،1970  Kaddache

بّيوض. وإبراهيم  اليقظان  ألبي  اإلصالحية  للحركة  معادية   .1937

داود. بكير بن  سليمان بن  المطهري،  انظر: 
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التوحيد). عن  (كتاب  زرقون: 
في  ُذكر  السادس / العاشــر)  القرن  152: (قبــل   ،II ،A2000 والـ باباعمــي 

السؤاالت. كتاب  السوفي: 
زرقون. سليمان بن  أبو الربيع  النفوسي،  انظر: 

أحمد. سليمان  اهللا،  عون  انظر:  (تحقيق)  الساسي:  د  محم زعرود، 
اليراسني. أبو يحيى:  اليراسني،  سعيد  بكر بن  أبي  زكرياء بن 
أفلح. أبو زكرياء بن  الصدغياني،  الصدغياني:  أفلح  زكرياء بن 

زكرياء. مفدي،  انظر:  سليمان:  الشيخ  يحيى بن  سليمان بن  زكرياء بن 
األبدالني. أبو يحيى:  األبدالني،  عيسى  زكرياء بن 

المزاتي: المزاتي. زكرياء  موسى بن  أبو عمران  الزمريني، 
المزاتي. المزاتي:  (الزمريني)  يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح  الزمريني، 

يوسف. إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح  المزاتي،  الزمريني: 
زنغيل. سعيد بن  الزناتي: 

الزنزفي:
مطكداسن. أبو مكدول 

أبو سعيد  النفوسي،  انظر:  المسناني.  (الزنزفي)  أيوب  يخلفتن بن  أبو سعيد 
أيوب. يخلفتن بن 

حّمو. جابر بن 
مطكداسن: أبو مكدول  الزنزفي، 

ل  األو النصف  في  تقريبًا  عاش  271 ـ 272:   ،1936  (Lewicki) ليفيتسكي 
ة حكم، ُخطب وتحريض،  من القرن الخامس / الحادي عشر. مؤّلف لعد
جمعت  والحكم  المقاالت  هذه  الدرجيني،  حســب  باألمازيغية.  أغلبها 

كتاب. في 
 ،1995 حسن  مطكداسن؛  أبو ميدول  حيث:  408 ـ 409،  ســير،  اخي:  الشــم

مكدول. وأبو  أبو ميدول  حيث:  390 ـ 391، 
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الهواري.  الزنزفي  مطكوداســن  أبو ميدول   :421  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مكدول. مطكمداسن،  مطكوداسن،  أيضًا: 

حّمو: جابر بن  الزنزفي، 
450 ـ 500 / 1058 ـ 1106)  العاشرة:  (للطبقة   :108  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
بكر  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  (بن  أحمــد  العباس  ألبي  معاصــر  أريغ.  من 
ُيعرف  كتابا،   25 ابــة،  العز كتب  مؤّلفي  أحد  (ت: 504 / 1110).  النفوســي) 

[؟؟]. الشهير  ابة  العز ديوان  ليس  هذا  األشياخ؛  بديوان  أيضًا 
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

الزواري:
عمر. عبد الرحٰمن بن  أبو زيد 

سليمان. عبد الرحٰمن بن  أبو زيدت 
سليمان. عبد الرحٰمن بن 

الشخص). نفس  (كلهم 
زيد  أبي  روايــة  البيوع (من  كتــاب  عمر:  عبد الرحٰمــن بن  أبو زيــد  الــزواري، 

الزواري). عمر  عبد الرحٰمن 
باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   :235  ،II  ،1961 السيد 
ـ : أبــواب الحدود؛  (الورقــات 90 ـ 114، 29×20ســم). المخطوط متبوع ب
كتاب األحكام؛ كتاب أبواب القضاء في القراض؛ وأبواب أخرى في الفقه؛ 

والُشفعة. والعمرى  والسكنى  والرقبى  الوصايا  كتاب  آخرهم: 
في  كلها  هناك،  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  المشرق،  انظر: 

الكتب. دار  في  باء   21582 مجموعة  مخطوط 
الكوفة. أهل  عن  الديات  كتاب  نفسه: 

باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   :236  ،II  ،1961 السيد 
29×20سم). 133 ـ 139،  (الورقات 
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سليمان. عبد الرحٰمن بن  أبو زيدت  الزواري،  أسفل:  انظر: 
في  كلها  هناك،  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  المشرق،  انظر: 

الكتب. دار  في  باء   21582 مجموعة  مخطوط 
حبيب. الربيع بن  ُفتيا  نفسه: 

مجموعة  في  جــزءان.  الكتب،  دار  فــي  مخطوط   :176  ،II  ،1961 الســيد 
29×20سم). 148 ـ 163،  (ورقات  باء)،   21582)

حبيب. الربيع بن  ُفتيا  حبيب:  الربيع بن  المشرق،  انظر: 
في  كلها  هناك،  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  المشرق،  انظر: 

الكتب. دار  في  باء   21582 مجموعة  مخطوط 
عمر  عبد الرحٰمن  زيــد  أبي  (رواية  وغيره  بالطــالق  األيمان  كّفارة  كتــاب  نفسه: 

الزواري).
باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   :249  ،II  ،1961 السيد 

29×20سم). 116 ـ 122،  (الورقات 
في  كلها  هناك،  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  المشرق،  انظر: 

الكتب. دار  في  باء   21582 مجموعة  مخطوط 
التفليس. في  القضاء  كتاب  نفسه: 

باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   :249  ،II  ،1961 السيد 
29×20سم). 139 ـ 144،  (الورقات 

في  كلها  هناك،  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  المشرق،  انظر: 
الكتب. دار  في  باء   21582 مجموعة  مخطوط 

الزواري. عمر  عبد الرحٰمن  زيد  أبي  رواية  الشهادات  كتاب  نفسه: 
باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   :238  ،II  ،1961 السيد 

29×20سم). 131 ـ 133،  (الورقات 
هناك،  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  (ُعمان):  مجهول  المشرق،  انظر: 

الكتب. دار  في  باء   21582 مجموعة  مخطوط  في  كلها 
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الزواري). عمر  عبد الرحٰمن  زيد  أبي  (رواية  الصيام  كتاب  نفسه: 
باء)،   21582) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط   :239  ،II  ،1961 السيد 

29×20سم). 125 ـ 131،  (الورقات 
مخطوط  في  كلها  هناك،  والمراجع  والعاريات  الودائع  كتاب  مجهول:  انظر: 

الكتب. دار  في  باء   21582 مجموعة 
سليمان: عبد الرحٰمن بن  أبو زيدت  الزواري، 

باباعمــي والـ II ،A2000، 249: أيضًا ُذكر على أّنه عبد الرحٰمن بن عمر، 
َكتَب:  ُعمير.  عبد الرحٰمن بــن  د،  محم عمر بن  عبد بــن  عبد الرحٰمن بن 
شــعرّية  منظومة  الكوفة؛  أهل  عن  الديات  كتــاب  حبيب؛  الربيع بن  فتيا 
دعامة  قتادة بن  ُمســند  اإلســالمي؛  الفقه  أُصول  في  المختصر  بالبربرّية؛ 
في  الوّلولي  الشــهادات؛  كتاب  التفليس؛  في  القضاء  كتاب  السدوســي؛ 

والعبادات. الفقه 
أبو زيد  الــزواري،  ســليمان؛  عبد الرحٰمن بن  الــزواري،  أســفل:  انظــر: 

الشخص. نفس  كلهم  أّنهم  على  يبدو  عمر.  عبد الرحٰمن بن 
سليمان: عبد الرحٰمن بن  الزواري، 

5 ـ 7:  الباروني،  أبو القاسم  يحيى  عيســى  طبعه  العبادات.  فقه  في  الولولي 
علمية  عائلة  من  طرابلس.  من  الغرب  إلــى  تقريبًا  كلم   110 زوارة،  في  ولد 
معروفة جدًا. ذهب إلى جربة ليدرس هناك. بعد ذلك دّرس في زوارة وفي 

توفيا. حتى  ة  مك في  وبقيا  شيوخه  أحد  مع  ذلك  بعد  حج  جربة. 
سليمان. عبد الرحٰمن بن  أبو زيدت  الزواري،  أعلى:  انظر: 

بالبربرّية. شعرّية  منظومة  نفسه: 
الذين  والنســاء  لألطفال  الدين،  قواعد  عن   :7 العبــادات،  فقه  في  الوّلولي 

جيدًا. العربية  ال يعرفون 
اإلسالمي. الفقه  أُصول  في  مختصر  نفسه: 

.7 العبادات،  فقه  في  الولولي 
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نفسه: الولولي عن فقه العبادات. تحقيق: عيسى يحيى أبو القاسم الباروني. نسخة 
19,5×13,5سم). (112 صفحة،   .1970 / 1389 حديثة، 

والصالة. الطهارات  في  شعر 
الولولي يشــير إلى جزء من سكان زوارة على الســاحل الطرابلسي. انظر: 

.1971  Serra

الزواغي:
الجربي. الخيري  (الزواغي)  موسى  يعيش بن  أبو البقاء 

عبد اهللا. عمر بن  أبو حفص 
توزين. أبو الخير 

النفوسي. انظر:  بكر.  د بن  محم أبو عبد اهللا 
أبو البقاء. الزواغي،  انظر:  الخيري.  (الزواغي)  موسى  يعيش بن  أبو النجاة 

المزاتي. انظر:  المزاتي.  يخلف  سليمان بن  أبو الربيع 
الجربي: الخيري  (الزواغي)  موسى  يعيش بن  أبو البقاء  الزواغي، 

قريته  في  نشأ   (1385 / 787 شــوال  (ت: 10   :477  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
صالح بن  عند  ليدرس  جربــة  إلى  ذهب  تونس.  جنوب  في  دّمر  جبــل  في 
مركز  إلى  الزبيب  وادي  مســجد  ل  حو الــذي  العالِم  إنه  المغــراوي.  نجم 
مؤّلف  ادي،  البر أبو القاسم  تالمذته  من  ابة.  العز رئيس  أصبح  حيث  علمي، 
يعيش  موسى بن  أبو عمران  ابنه  السدويكشي.  أحمد  وســعيد بن  الجواهر، 

يحيى. وأبو  أبو الحياة  أّنه  على  أيضًا  ذكر  أيضًا.  عالمًا  كان 
يعيش بن  أبو النجاة   :241 ملحوظــة   76 123؛  ملحوظــة   47  ،1998 قوجــة 
موســى الزواغي الخيري. عالم جربي. يعرف أيضــًا بأبي البقاء يعيش بن 
دّرس  670 ـ 750 / 1271 ـ 2 ـ 1349 ـ 50.  حوالــي  عاش  الزواغي.  موســى 
وادي  في  ولحي  مســجد  مدرســة  وفي  فاتو  حومة  في  تاجديت  جامع  في 
ابة  ادي، الــذي أصبح رئيس العز الزبيب. من أهم تالميذه أبو القاســم البر

مباشرة. بعده 
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عيسى بن  الشيخ  جواب  إســماعيل:  عيســى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظر:  نفسه: 
إسماعيل.

م. التيم في  ُمخالفيه  لبعض  الجربي  يعيش  الحياة  أبي  جواب  نفسه: 
مكتبة آل افضل، 28، رقم 090: أبو الحياة يعيش بن موسى الخيري الجربي 
لبعض  الجربي  يعيــش  الحياة  أبــي  (جواب   (1385 / 787 شــوال  (ت: 10 
مكتمل.  21,5×15,5سم،؟ ســطرًا،  ورقتان،  مخطوط،  م).  التيم في  ُمخالفيه 
944 / 1537 ـ 8. السابع في  الناسخ: أحمد بن عيســى المصعبي التجنينتي، 
الجواب  المكتبة.  فــي   041 رقم   .39 إلى   38 من  126 ورقة،  مــن  مجموعة 

قابس. لمدينة  موجه 
مّكي. أحمد بن  سؤال  عن  جواب  نفسه: 

في  مخطوط  الجربي.  الزواغــي  موســى  يعيش بن   :346  ،1975 الجعبيري 
مكتبة ســالم بن يعقوب، دفتــر رقم 1، 7 ـ 8. فتوى فــي الفقه. كتب هذا 

738 / 1337 ـ 8. في  قابس،  في  كان  لما  الجواب 
750هـ. سنة  بطاعون  ماتو  الذين  العلماء  في  مرثية  نفسه: 

بيتًا.  42 في  قصيدة   :477  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الجعبيري 1975، 267، نســخة على الصفحة 266، 346: يعيش بن موســى 
الزواغــي الجربي: مرثية فــي العلماء والتالميذ الذين ماتــوا في الطاعون 
سالم بن  مكتبة  في  واحدة)  (في صفحة  مخطوط  (1349 ـ 50).  750هـ  سنة 

م. التيم أصول  عن  سؤال  المقدمة،  بعد  9 ـ 10.   ،1 دفتر  يعقوب، 
الفقه. في  قصيدة  نفسه: 

الطويل. البحر  من   :477  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أريغ. طلبة  إلى  رسالة  نفسه: 

وفي  متياز  الشــيخ  مكتبة  في  مخطوطات   :477  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
مكتبة آل افضل في بني يسجن. المؤّلف يعاتب الطالب على قّلة اهتمامهم 

بدراستهم.
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الجعبيــري 1975، 267، 346: يعيش بن موســى الزواغي الجربي: رســالة 
في لوم طلبة أريغ. مخطوط، (3 صفحات حجم كبير) في مكتبة ســالم بن 

5 ـ 7.  ،1 رقم  دفتر  يعقوب، 
الجربي:  الخيري  موسى  يعيش بن  أبو الحياة  134 ـ 135:  افضل،  آل  مكتبة 
يلومهم  أريغ  طلبة  بعض  إلى  الحياة...  أبي  الشيخ  (رسالة  (ت: 787 / 1386) 
مكتمل.  29 ســطرًا،  21,5×15,5ســم،  ورقتان،  مخطــوط،  التقصير.  علــى 
في  السادس  944 / 1585 ـ 6.  التجنينتي،  المصعبي  عيسى  أحمد بن  الناسخ: 
 ،135 نفسه،  المكتبة.  في   041 رقم   .38 إلى   37 من  126 ورقة،  من  مجموعة 

أخرى. نسخة   ،482 رقم 
عيسى بن  الشيخ  جواب  إســماعيل:  عيســى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظر: 

إسماعيل.
اْلُمعلقات. كتاب  عبد اهللا:  عمر بن  أبو حفص  الزواغي، 

400 ـ 450 / 1009 ـ 1058)  التاسعة:  (الطبقة   :309  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
والفقه. العقيدة  عن 

اْلُمعلقات. كتاب  مجهول:  انظر: 
149 ـ 156  الثاني،  الجزء   II  ،1964 معمر  في  توزين: (ســؤال  أبو الخير  الزواغي، 

جربة. في  زواغة  سير).  اخي:  الشم من  (لعله 
الوارغني. الوارغني:  د  محم زيد بن 

الملوشائية. الملوشائية:  عبد اهللا  بنت  زيديت 
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د: كتاب بـَيان اْلُخطا. تونس، 1325 / 1907 ـ 8، (12 صفحة). الساسي، إبراهيم بن محم
(إباضي؟) تونس.  البيض،  اآلباء 

الهاللي. الهاللي:  الميزابي  الحطيئة  سالم بن 
يعقوب: سالم بن 

القرن  بدايــة  حوالي  جربــة  في  غيزن  فــي  ولــد   :163  ،1975 الجعبيــري 
(ت: 4  مرزوق  عمر بن  على  والغ،  اليابســي،  جامع  في  درس  العشــرين. 
ُجمادى األولى 1381 / 3 ديســمبر 1961). ومن ثم درس في جامع الزيتونة 
أخذ  أيضًا  تونس  في  الســجالت.  في  مسجالً  اســمه  يكن  ولم  تونس،  في 
تونس  في  أقام  (ت: 1391 / 1971).  الثميني  صالح  د بن  محم على  دروســا 
درس  1351 ـ 1357 / 1933 ـ 1938  مــن  1348 ـ 1351 / 1929 ـ 1933.  مــن 
إســحاق  أبي  عند  خصوصية  دروســًا  وأخذ  األزهر،  جامع  في  القاهرة  في 
وكالة  مكتبة  من  مخطوطات  ة  عد نسخ  (ت: 1386 / 1966).  اطفيش  إبراهيم 
ة  عد في  بالتدريس  قام  جربة،  فــي  الكتب.  دار  ومن  طولون  في  الجاموس 
ة مخطوطات. لديه مكتبــة إباضية غنية في غيزن. في  مســاجد، وجمع عد

له. شخصية  صورة   ،62 أعاله)،  المذكور  (العمل 
 1346 بيــن  ما  تونــس  فــي  أقــام   :149 ملحوظــة   85  ،1987 الجعبيــري 

و1938. و1357 / 1934   1351 بين  ما  القاهرة  في  و1933؛  و1351 / 1927 
نفس  (1321 ـ 1408 / 1903 ـ 1988)  167 ـ 168:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

.1975 الجعبيري  مثل  المعلومات 
نفس  ذلك  وبخــالف   (1991 يناير  (ت: 27   :1 ملحوظــة   iii  ،1998 قوجــة 

.1975 الجعبيري  مثل  المعلومات 
ابن  يعقوب.  د بن  محم سالم بن  2004أ:  حمد  راشــد بن  مهنا بن  السعدي، 
درس   .1903 / 1321 ســنة  ولد  جربة.  في  معروفة  قبيلة  إلــى  يحيل  يعقوب 
من  األزهر  في  القاهرة  وفــي   1934 إلى   1929 من  الزيتونــة  في  تونس  في 

جربة). جزيرة  تاريخ  كتاب  على  مته  مقد (عن  1934 ـ 1939 
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يعقوب. سالم بن  دليل  انظر:   .1986  (Schwartz) شفارتز  انظر: 
 ،1972 يونيو  وفي   1971 صيف  في  زرته  الذي  يعقوب،  ســالم بن  الشــيخ 

كثيرًا. الكاتب  هذا  ساعد 
.(1964 / 1384 أُلقيت  جربة  تاريخ  عن  (دروس  نفسه: 

مكتبة  في  رة  مصو نســخة  دفتر.  في   :42 رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
(القرارة / غرداية). التراث  جمعية 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
نفسه، وقاسم قوجة: (رد على مقال في الحياة الثقافّية (تونس))، ُنشرت في نفسها، 

247 ـ 250.  ،(1985)  38 رقم 
.2002 مريمي  انظر: 

بجربة. العلمية  المدارس  عن  تقييدات  نفسه: 
مخطوط.  :168  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
خوارج. ليسو  أّنهم  على  والدليل  اإلباضية  نشأة  عن  تقييدات  نفسه: 

مخطوط.  :168  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اإلباضية. ُعلماء  بعض  تراجم  عن  تقييدات  نفسه: 

مخطوط.  :168  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
جربة). ُعلماء  لبعض  (تراجم  نفسه: 

.342  ،1975 الجعبيري 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

الكبير. الجامع  تاريخ  نفسه: 
يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :342  ،1975 الجعبيري 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
.1986 للنشر،  الجويني  دار  تونس:  جربة.  جزيرة  تاريخ  نفسه: 

الجزء  المطبعة،  فــي  الثاني  الجزء  167 ـ 168:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
مخطوط. الثالث 
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هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
(بتكليف). الحسنين:  د  محم سالم، 

الحكومة. كتاب  سعيد:  قاسم بن  اخي،  الشم
البغطوري. أبو القاسم:  البغطوري،  الحسن  سدرات بن 

نصر. نفاث بن  النفوسي،  نصر:  نفاث بن  الحسن بن  سدرات بن 
السدراتي:

عاصم. عامر بن  أبي  أبو حسان بن 
د. محم صنادي بن  أبو رحمة 

إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر:  يوســف.  أبو يعقوب 
مّياد.

بانوح. إبراهيم بن  سليمان بن 
عاصم: عامر بن  أبي  أبو حسان بن  السدراتي، 

وفتاوى  مســائل  الثالث / التاســع)  (القرن   :121  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اخي وبعضها في ترتيب مســائل نفوسة  له ُذكرت في كتاب الســير للشــم

الطفيش.
د: محم صنادي بن  أبو رحمة  السدراتي، 

حســب  عشــر)  الخامس / الحادي  (القرن   :237  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ديوان  كتبوا  الذين  الثمانية  الشيوخ  ضمن  من  كان  للوسياني،  المشايخ  سير 

مجلدًا.  25 في  ابة  العز
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

بانوح: إبراهيم بن  سليمان بن  السدراتي، 
طبعة  293 ـ 412 / 905 ـ 1021)  بين  ما  (حي   :195  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
حجرية، 1983، 24، يقول َكتَب تاريخ اإلباضيين في خمسة مجلدات تحت 
عنوان: البراهيمي في ُسلوك المذهب اإلباضي (بوعصبانة: معالم الحضارة، 

133 ـ 134).



بيبليوغرافيا اإلباضية 440

بانــوح:  إبراهيم بــن  ســليمان بن  الشــيخ   :24  ،1983 حجريــة،  طبعــة 
اإلباضي. المذهب  سلوك  في  البراهيمي  كتاب  (293 ـ 407 / 905 ـ 1016) 

بانوح. إبراهيم بن  سليمان بن  انظر: 
السدويكشي:

أبي  (األول) بن  أحمد  د بن  محم (الثاني) بن  أحمد  ســليمان بن  أبو الربيع 
القصبي. ستة  أبي  القاسم بن 

الويراني. ويران  علّي بن  عمر بن  أبو حفص 
د بن أحمد بن أبي القاسم القصبي (السدويكشي). أبو حفص عمر بن محم

سعيد. عبد اهللا بن  د  أبو محم السدويكشي،  انظر:  سعيد.  عبد اهللا بن 
ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر:  أبو ستة. 

القصبي. ستة  أبي  القاسم بن  أحمد بن  د بن  محم أحمد بن 
د بن عمر بن  د (خطأ). انظر: القصبي، أبو عبد اهللا محم د بن عمر بن محم محم

ستة. أبي 
عبد اهللا. أحمد بن  سعيد بن 

عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر:  أبو ستة.  عمرو  أبو عبد اهللا بن 
ستة. أبي 

الجربي.  (السدويكشــي)  القصبي  ســتة  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 
القصبي. انظر: 

أبو ستة.
عبد الملك. أحمد بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د  أبو محم

(األول) بن  أحمد  د بن  محم (الثاني) بن  أحمد  سليمان بن  أبو الربيع  السدويكشي، 
القصبي: ة  ست أبي  القاسم بن  أبي 

ي.  المحش عّم  ابن   (1677 / 1088 في  (حي   :193  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
درس عنــد أبي النجــاة يونس بن ســعيد بن يحيى بن تعاريــت. َكتَب 
والتي  الُحســنى،  اهللا  أســماء  في  رســالة  الفقهية،  الفتاوى  من  مجموعة 
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ضاعت منها المقدمة فقط في مكتبة ســالم بن يعقوب و(انظر: أســفل). 
ألبي  كانت  ربما  والتي  دينية،  قصائد  ذكر   ،244 1885ب،   (Basset) باسي 

سليمان. الربيع 
.(A2000 والـ باباعمي  أعلى،  (انظر:   :263 ملحوظة   82  ،1998 قوجة 

د بن  محم أحمد بن  السدويكشــي،  أســفل:  انظر:  و«الثاني»  «األول»  عــن 
القصبي. ستة  أبي  القاسم بن  أحمد بن 

الجهاالت. شرح  كتاب  نفسه: 
بَياْن (انظر:  ســالم بن  علّي بن  العقيدة.  عن   :193  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
د بن  لمحم حاشيتين:  مع  الشــرح  هذا  واحد  كتاب  في  ُجمعت  اليديســي) 
زيد ابن  وأبي  عمــر)  د بن  محم أبو عبد اهللا  (القصبي،  ســتة  أبي  عمرو بن 
أعاله)،  المذكور  (العمــل  باباعمي،  (انظر:  (القصبي)  ســتة  أبي  أحمد بن 
بين  مقارنة  بوضــع  قام  البارونــي  عيســى  ســعيد بن  (أبو عثمان)   .(164

سليمان. الربيع  ألبي  أفضلها  أن  ووجد  الثالثة  التعليقات 
.(A2000 والـ باباعمي  أعلى،  (انظر:   :263 ملحوظة   82  ،1998 قوجة 

شرح  على  حاشية  ســتة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
الجهاالت. كتاب 

الجهاالت. كتاب  شرح  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 
هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر: 

اإلباضية. مشايخ  طبقات  في  أرجوزة  نفسه: 
بيتًا.  120  :193  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

ـ : ال الويراني.  ويران  علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي، 
باباعمــي والـ II ،A2000، 309: (القرن الحادي عشر / الســابع عشــر) 
نفوسة  جبل  في  درس  جربة.  في  سدويكش  من  الويراني.  بـ عمر  يعرف 
انظر:  أعماله  عن  الدين.  نســبة  مؤّلف  الباروني،  زكرياء  د بن  محم على 

أسفل.
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قوجــة 1998، 79 ملحوظة 255: عن بني ويران في ســدويكش. بنو ويران 
الويراني). (انظر:  أجيم.  في  أغلبهم  المرموقين،  من  عالِم  من  أكثر  لديهم 

النونّية. على  والويراني  الجيطالي  شرحي  تلخيص  مجهول:  انظر:  نفسه: 
اْلُمباركة. العقيدة  نفسه: 

.309  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اْلُمباركة. العقيدة  كتاب  إبراهيم:  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 

اإليضاح. كتاب  من  البيوع  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
مخطوط.  :309  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 24 رقم 132: حواشي عمرو الويراني على 
58 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  ســتة.  أبي  وحاشية  البيوع  متن 
د بن عمر بن أبي ستة: حاشية  22×16,5سم. انظر: القصبي، أبو عبد اهللا محم

البيوع.
اإليضاح. كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

النكاح. كتاب  على  حاشية  نفسه: 
مخطوط.  :309  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

ويران.  علّي بن  لعمر بن  النكاح  كتاب  حاشية   :134 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 
.(1972 (مايو  1143 / 1730 ـ 1  النسخ:  تاريخ  مخطوط، 

النكاح. كتاب  الخير:  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني،  انظر: 
الحج. مناسك  كتاب  نفسه: 

مطبوع.  :309  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
في  مخطوط  الويراني.  عمر   :11 رقم   16  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
ثالثة  جانب  إلى  مجموعة،  في  21×15,5سم.  24 صفحة،  البارونية،  الخزانة 

إباضية. ليست  مخطوطات 
مكتبة آل افضل، 45، رقم 156: مخطوط، 28 ورقة، 16,5×11سم، 13 سطرًا، 
تنقصه أجزاء في البداية. الناســخ: سليمان بن إبراهيم التندميرتي، رمضان 
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1249 / 1834. الثاني في مجموعة من 39 ورقة رقم 136 في المكتبة. متبوع 

ة روايات ألبي عبيدة مسلم  بقسم عن زيارة قبر الرسول. في المخطوط عد
التميمي). كريمة  أبي  (بن 

(بن  عمر  (أبو حفص)  المكتبة):  في   225 (رقم   216 رقم   71 يدر،  آل  مكتبة 
علّي بن ويران) الويراني: (القرن الحادي عشر / السابع عشر) كتاب مناسك 

حديثة. نسخة  مكتمل.  15 سطرًا،  18,5×12سم،  32 ورقة،  مخطوط،  الحج. 
ُطبع  المناسك.  الويراني:  عمر   :59 رقم   388  ،1956  (Schacht) شــاخت
الُقطب،  مكتبة  في  للجناوني  الصــوم  بكتاب  تبدأ  التي  المجموعة  في 
حفص  ألبي  التوحيد  بعقيدة  تبــدأ  التي  المجموعة  في  ُطبع   .(2)  483

مكتبة  في  مخطــوط   .(4)  486 الُقطب،  مكتبــة  في  جميع،  عمرو بــن 
.(4)  1505 الُقطب، 

وعظية). قصائد  مجموع  (في  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 
أعمال). خمسة  مجموع  (في  (تحقيق)  نفسه:  انظر: 

(مجموع). نفسه:  انظر: 
والزيارة. الحج  في  الويراني  الُقطب  الرّباني  العارف  رسالة  الويراني:  انظر: 

اْلُمصّرح. نفسه: 
 :(209 جديدة،  طبعة  حديثة.  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   233  ،2001 النامي 
السابع  ـ  العاشر  عشر / الســادس  الحادي  ـ  العاشــر  (القرن  الويراني  عمر 
الملوشــائي.  نوح  فتح بن  نصر  ألبي  النونية  القصيدة  على  شــرح  عشــر). 
على  ضخمة  حاشية  َكتَب  (ت: 1187 / 1773 ـ 4)  المصعبي  يوســف  تلميذه 

التعليقات. هذه 
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
اْلُمصّرح. على  حاشية  د:  محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر: 

انظر: الويراني، قاسم بن يحيى (الويراني) األجيمي الخيري الجربي: (شرح 
النونية).
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القصبي  القاســم  أبي  أحمد بن  ــد بن  محم عمــر بن  أبو حفص  السدويكشــي، 
ة: أبو ست (السدويكشي) 

الحادي  القرن  من  ل  األو (النصــف  311 ـ 312:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
د بــن عمر (انظر:  ــي أبو عبد اهللا محم عشر / الســابع عشــر) والد المحش
اخي،  للشم) واإلنصاف  العدل  مختصر  شــرح  على  حاشية  كتبها  القصبي). 
يعقوب  وأبــي  د  محم ابنــه  جانب  إلــى  ســعيد)،  أحمد بن  أبو العبــاس 
ل  األو السلف  عليه  لما  المعول  والمجموع  المصعبي،  د)  محم (يوســف بن 
العدل  مختصــر  شــرح  على  لحاشــية  مخطوط،  في  نســخة،  (مخطوط). 

يسجن. بني  في  لعلي  عمر)  (بن  صالح  الحاج  مكتبة  في  واإلنصاف 
ســتة  أبي  القاســم بن  أحمد بن  د بن  محم أحمد بن  السدويكشــي،  انظر: 

األول. السلف  عليه  لما  المعّول  المجموع  القصبي: 
انظر: عمر بن يحيى بن أبي ستة: المجموع المعّول لما عليه السلف األول.
كتاب  مختصر  عبد الواحد:  سعيد بن  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشــم انظر: 
العدل (واإلنصاف) (ألبي يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي الوارجالني).

عبد الملك: أحمد بن  سعيد بن  عبد اهللا بن  د  أبو محم السدويكشي، 
رئيــس  أصبــح  (ت: 1068 / 1658)  268 ـ 269:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
عمر  د بن  محم المشهورين  تالمذته  من   .1625 / 1034 في  جربة  في  ابة  العز

ي. بالمحش ُيعرف  أبو ستة، 
أحمد بن  ســعيد بن  عبد اهللا بن  ــد  أبو محم 224 ـ 225:   ،1975 الجعبيــري 

1068 / 1657 ـ 8. في  ة  مك في  توفي  عبد الملك. 
معمــر III ،1964، 183 ـ 187: درس في مســجد بني الكيــن (جربة). من 
د عبد اهللا بن أبي حفص وأبو عبد اهللا بن أبي ســتة. أصبح  تالمذته أبو محم

ابة. العز رئيس 
نفسه: 

اإليضاح. كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 
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الديانة. أُصول  نفسه:  انظر: 
القنوشي). شعبان  الجربي  إلى  (رسالة  نفسه: 

في  مــؤرخ  األصل  واحــدة.  لصفحــة  مخطــوط   :272  ،1975 الجعبيــري 
يقدمها  أن  يجب  التي  المسلم  كفارة  أهمها  أســئلة،  ة  عد على   .1846 / 1262

التوبة). (كّفارات  يتوب  عندما 
اإليضاح). من  الصالة  كتاب  على  (حاشية  نفسه: 

21,5×16ســم،  64 ورقة،  مخطــوط،   :106 رقــم   ،32 افضــل،  آل  مكتبــة 
23 ـ 31 ســطرًا، مكتمل. تاريخ النســخ: شــعبان 1265 / 1849. السابع في 

المكتبة. في   021 رقم  المجموعة. 
اإليضاح.  من  ل  األو الِســفر  على  حواشــي   :268  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مخطوط.
الباروني، ســعيد بن يوسف 2000، 18 رقم 46: حاشية على إيضاح الصالة 
في  22×16,5ســم.  20 صفحة،  البارونيــة،  الخزانة  فــي  مخطوط  (خطــأ). 
اخي: كتاب الوصايا (50 صفحة)؛  مجموعة، إلى جانب: أبي ساكن عامر الشم
ُنسخت  (22 صفحة،  اخي  للشم والهبة  الشــفعة  كتاب  على  ستة  أبي  حاشية 
و[هو]  عمر)؛  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبــي،  (انظر:  1244 / 1828 ـ 9)  في 

1211 / 1796 ـ 7). نسخت  (18 صفحة،  إباضي  غير  عمل 
ــد عبد اهللا السدويكشــي على الجزء  نفســه، 16 رقم 9: حاشــية أبي محم
اخي. مخطوط في الخزانة البارونية،  ل من كتاب اإليضاح لعامر الشــم األو
النســخ:  تاريخ  22×16ســم،  اإليضاح؟)،  كتاب  ضمنها  (مــن  851 صفحة 

1219 / 1804 ـ 5.

من  ل  األو الجزء  وهــو  الصالة  جزء  على  حاشــية   :271  ،1975 الجعبيــري 
مع  بيروت،  في  مؤخرًا  ُطبع  اخي.  الشــم عامر  ساكن  ألبي  اإليضاح  كتاب 

اإليضاح؟). (كتاب  النّص 
مخطوط،  اإليضاح.  مــن  ل  األو الِســفر  على  حواشــي   :302  ،2001 النامي 
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(الحمران)،  مرســاون  في  المرســاوني  ميلود  علّي بن  حوزة  في  77 ورقة، 

.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  الرحيبات، 
اإليضاح. كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

هشام. البن  النحو  في  القطر  شرح  على  حاشية  نفسه: 
.187  ،III  ،1964 معمر 

هشام.  البن  القطر  شرح  على  القطر  حاشية   :268  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مخطوط.

.272  ،1975 الجعبيري 
د عبد اهللا بن  16: أبو محم ،S II ،(27 ،1949 طبعة) 23 ،II كارل بروكلمــان
قطر  (ت: 761 / 1360):  الدين  جمال  هشام  ابن  عبد اهللا  أحمد بن  يوسف بن 

الصدى. وبّل  الندى 
الديانات. حاشية  نفسه: 

829 / 5 ـ 6. الُقطب،  مكتبة  مخطوط في   :342  ،340  ،1984  (Cuperly) كوبرلي
اخي للشيخ  دليل ســالم بن يعقوب: حاشــية على ديانات الشــيخ عامر الشــم
د المصعبي  عبد اهللا بن ســعيد السدويكشــي وآخرها للشيخ يوســف أبي محم
الناسخ،  يوسف.  للشيخ  تلميذ  اخي،  الشــم د  محم سليمان بن  الناسخ:  الجربي. 
سليمان، قال في نهاية الحاشــية: جئت ألدرس في المسجد الكبير (في جربة) 
عند الشيخ يوسف المصعبي في ُجمادى األولى 1185 / 1771، ونسخت الحاشية 
ألبي يعقوب يوسف المصعبي في الديانات في شعبان من نفس السنة... الشيخ 
أكمل الحاشــية نهاية رمضان 1160 / 1747. قال الشــيخ يوسف:... السدويكشي 
تحدث عن بعضها وليس كلهــا، وعرضها على بعض إخواننا في مســجد أبي 

كثير، أحد المساجد المغطاة (مساجد محمية) في جربة، ليقرى (الـ؟).
(القصبي،  ــي  للمحش مكتمل  مخطــوط.   :268  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
د بــن عمر بن أبي ســتة)، وبعده من قبــل أبي يعقوب  أبو عبــد اهللا محم

المصعبي. د  محم يوسف بن 
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السدويكشي  عبد اهللا  حاشية   :172 رقم   27  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطــوط  اخي.  الشــم عامر  ســاكن  ألبي  الديانات  كتاب  على 
في  1260 / 1844 ـ 5.  النســخ:  تاريــخ  22×16ســم،  16 صفحة،  البارونيــة، 
مجموعة، إلى جانب: مجهول: أحكام الوضوء (17 صفحة)؛ جواب صولة بن 
السدويكشي:  عبد اهللا  (20 صفحة)؛  المفترين  بعض  على  الغدامســي  إبراهيم 
(18 صفحة)؛  الطــالق  في  رســالة  (37 صفحة)؛  القيــاس  علم  في  رســالة 
الجناوني  زكريــاء  ألبي  المنســوب  الوضع  بكتاب  المعروف  اللمــع  كتاب 

اإلباضي. الفقه  في  كلها  20 صفحة).   ،20  ،38) رسائل  ثالث  (55 صفحة)؛ 
على  السدويكشي  ســعيد  عبد اهللا بن  د  محم حاشــية   :544 رقم   45 نفســه، 
الديانــات. مخطــوط في الخزانــة البارونيــة، 22 صحفة، 21,5×16ســم، 
لحاشية  تكملة  جانب:  إلى  مجموعة،  في  1260 / 1844 ـ 5.  النســخ:  تاريخ 
التالي،  انظر:  (27 صفحة).  للمصعبي)  (لعلها  الديانات  على  السدويكشــي 

.1975 الجعبيري 
السدويكشي  سعيد  عبد اهللا بن  د  محم ألبي  حاشــية   :272  ،1975 الجعبيري 

المصعبي. يوسف  قِبل  من  أُكملت  اخي،  الشم لعامر  الديانات  كتاب  على 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  السدويكشي.  عبد اهللا   :779  ،1987 الجعبيري 

.1799 / 1213 الباروني،  سعيد  الناسخ:  24 سطرًا.  17×10,5سم،  49 صفحة، 

د  أبو محم الديانات.  مســائل  تفســير   :027 رقم  10 ـ 11،  افضل،  آل  مكتبة 
يوسف بن  يعقوب  وأبو  (ت: 1068 / 1658)  السدويكشــي  سعيد  عبد اهللا بن 
22,5×16ســم،  35 ورقة،  مخطوط،  المصعبــي (ت: 1188 / 1774).  ــد  محم
27 سطرًا، مكتمل. الناسخ: موسى بن عمر بن يعقوب بن موسى بن عيسى، 

الفريضة،  صالة  ـ : نّيات  ب متبوعة  مجموعة،  في  الثامن  هجرية.  11؟؟  شعبان 
المكتبة. في   027 رقم  السفر.  وفي  الجامع  الحضرّية، 

سعيد  عبد اهللا بن  د  أبو محم الديانات.  مســائل  تفسير   :028 رقم   ،11 نفسه، 
المصعبي  د  محم يوسف بن  يعقوب  وأبو  (ت: 1068 / 1658)  السدويكشــي 
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(ت: 1188 / 1774). مخطوط، 10 ورقة، 21,8×16ســم، 25 ســطرًا، مكتمل. 
المكتبة. في   089 رقم   .1738 / 1151 رجب  صالح،  يحيى بن  الناسخ: 

29 ورقة،  126 فــي المكتبة): مخطوط،  073 (رقم  25 رقم  مكتبــة آل يدر، 
داود  يوســف بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمــل.  25 ســطرًا،  24×15ســم، 

أكمل  المصعبي.  د  محم يوســف بن  يعقوب  أبي  قبل  من  أُكمل  المصعبي. 
.1747 / 1160 رمضان  في  مسودته  المؤّلف 

19 ســطرًا،  23×16,5ســم،  11 ورقة،  مخطوط،   :1073 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
مكتمل.

اســُتهّلت   :(209 جديدة،  طبعة  اإلنجليزيــة،  (الطبعــة   233  ،2001 النامــي 
المصعبي.  يوسف  قِبل  من  وأُكملت  (ت: 1056 / 1646 ـ 7)  بالسدويكشــي 

نفوسة. جبل  وفي  جربة  في  موجودة  مخطوطات 
الديانات  حاشــية  على  يوســف: (التقريــرات  د بن  محم اطفيــش،  انظــر: 

للسدويكشي).
الديانات  كتاب  على  حاشية  د:  محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر: 

اخي. الشم لعامر 
الديانات. أو  العقيدة  عامر:  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 

كاسي. باحمد بن  يوسف بن  انظر: 
الجمعة. صالة  حول  جواب  نفسه: 

كباو،  في  الباروني  أحمد  يوسف بن  حوزة  في  مخطوط   :302  ،2001 النامي 
.(1969 (حوالي  مجموعة  في  نفوسة.  جبل 

الجمعة. صالة  في  رسالة  انظر: 
1315 / 1897 ـ 8. البارونية،  المطبعة  القاهرة:  الفتاوى.  من  مجموعة  نفسه: 

.272  ،1975 الجعبيري 
مخطوط.  :268  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

المجيد. القرآن  في  الُعلماء  اختالف  في  رسالة  نفسه: 
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البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  السدويكشي.  عبد اهللا   :779  ،1987 الجعبيري 
القراءة. صعبة  134 سطرًا؛  20×13,5سم،  7 صفحات، 

القياس. علم  في  رسالة  نفسه: 
السدويكشــي.  عبد اهللا   :172 رقم   27  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
مخطــوط في الخزانة البارونيــة، 37 صفحة، 22,5×16ســم. في مجموعة، 
صولة بن  جــواب  (17 صفحة)؛  الوضــوء  أحــكام  مجهول:  جانــب:  إلى 
الطالق  في  رســالة  (20 صفحة)؛  المفترين  بعض  على  الغدامســي  إبراهيم 
زكرياء  ألبي  المنسوب  الوضع  بكتاب  المعروف  اللمع  كتاب  (18 صفحة)؛ 
الجناوني (55 صفحة)؛ حاشــية عبد اهللا السدويكشــي على كتاب الديانات 
1260 / 1844 ـ 5)؛  في  ُنســخت  (16 صفحة،  اخي  الشــم عامر  ساكن  ألبي 

اإلباضي. الفقه  في  كلها  20 صفحة).   ،20  ،38) رسائل  ثالث 
وشروطها. وُحكمها  الجمعة  صالة  في  رسالة  نفسه: 

مكتبة  في  مخطوط  تونس.  فــي  علماء  على  جواب   :272  ،1975 الجعبيري 
45 ـ 54. واحد،  دفتر  يعقوب،  سالم بن 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :268  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
عبد اهللا  الشيخ  رســالة   :570 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
11 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الجمعة.  صالة  في  السدويكشي 
22×16ســم. في مجموعة، إلى جانب: رسالة بعث بها أهل ُعمان إلى أهل 

(3 صفحات). جربة 
يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :169 ملحوظة   60  ،1998 قوجة 

الجمعة. صالة  حول  جواب  انظر: 
اخي). الشم علّي  عامر بن  ساكن  (ألبي  الديانات  مسائل  تفسير  نفسه: 

الديانات. حاشية  انظر: 
القصبي: المجموع  ة  ست أبي  القاســم بن  أحمد بن  د بن  محم أحمد بن  السدويكشي، 

األول. السلف  عليه  لما  المعول 
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عمر  د بــن  محم عمــه  (ت: 1061 / 1651)   :48  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
منسوب  الكتاب  القاهرة.  وفي  جربة  في  درس  القصبي).  (انظر:  ــي  المحش

إليه.
في  توفي  رســالته،  في  تعاريت  ابن  حســب   :77 ملحوظة   25  ،1998 قوجة 
القاسم بن  أبي  أحمد بن  الثاني.  أحمد  سّماه  تعاريت  ابن  1060 / 1650 ـ 1. 

دا إذن  ة يكون أحمد األول. أحمد بن قاســم عنده ابن سماه محمأبي ســت
د، على ســبيل المثال. أحمــد الثاني، حفيد ألحمد بن أبي  أحمد بن محم

ستة. ألبي  وعم  القاسم 
القاســم  أبي  أحمد بن  د بن  محم عمر بن  أبو حفص  السدويكشــي،  انظر: 
األول. السلف  عليه  لما  المعول  المجموع  أبو ستة:  (السدويكشي)  القصبي 

عبد اهللا: أحمد بن  سعيد بن  السدويكشي، 
شعرًا. كتب  عشر)  الثامن / الرابع  (القرن   :174  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

يونس: أبي  سعد بن 
الرستمي  اإلمام  باســم  قنطرارة  حاكم   :104 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 
ادي  البر حســب  (208 ـ 250 / 823 ـ 4 ـ 871 ـ 2).  ــاب  عبد الوه أفلح بــن 
(انظر: موتيلنسكي (Motylinski) 1885أ، 24 رقم 51)، هناك كتاب لسعد بن 
الوارجالني  بكر  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  أحد.  يره  لم  والذي  يونس،  أبي 
يونس بن  أبي  لسعيد بن  كتاب  عن  ث  يتحد األئمة)  وأخبار  الســيرة  (كتاب 
عمران  أبي  زمن  في  قســطيلية  في  معروفة  شــخصية  كان  والذي  وســيم، 
القرن  من  ل  األو النصــف  فــي  عاش  الذي  المزاتــي،  زكرياء  موســى بن 
الدرجيني  في  كذلــك  نجدها  المعلومات  هــذه  عشــر.  الخامس / الحادي 
يحيل  الوارجالني  يونس.  كسعد بن  المؤّلف  ذكر  الذي  المشايخ)،  (طبقات 

يونس. أبي  كسعيد بن  آخر  موقع  في  الشخصية  هذه  على 
مع  النفوسي)،  (وســيم  أبو يونس   :136  ،1985 أيوب  تحقيق:  الوارجالني، 
(الصفحات  النفوسي  وسيم  يونس  أبي  ســعد بن  فهرس:  سعد.  يسمى  ابن 
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136 ـ 137، 139، 151)؛ فــي الصفحات 298 ـ 299 هناك حديث عن كتاب 

ابن   ،141  ،139  ،138  ،1984 العربي  تحقيق:  في  وسيم.  أبي يونس  لـ (ابن) 
سعيد. يسمى  يونس  أبي 

أبو يونس   :88 77 ـ 80،   ،I يونس؛  سعيد بن   :410  ،II الطبقات،  الدرجيني: 
سعد. وابنه  النفوسي  يونس  وسيم بن 

وسيم بن  أبو يونس  133 ـ 135:   ،1995 حســن  تحقيق:  ســير،  اخي:  الشــم
109 ـ 110،  يونس؛  أبي  ســعد بن  د  يونس / أبو محم أبي  سعد بن  سعيد، 

الطمزيني. النفوسي  سعيد  وسيم بن  أبو يونس   :134

أبي  لسعد بن  كتابًا  يذكرون   :51 رقم   24 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
ادي). البر (يقول  أحد  يره  لم  ولكن  يونس، 

النفوسي. النفوسي:  يفاو  سعد بن 
التعاريتي. التعاريتي:  سعيد 

األجيمي. (الجادوي)  يحيى  سعيد بن  أبو عثمان  الجادوي،  الجادوي:  سعيد 
اخي. الشم أبو عثمان:  اخي،  الشم سعيد 

الاللوتي. أبو عثمان:  النفوسي،  الاللوتي  سعيد 
التغزويسني. أبو عثمان:  التغزويسني،  د  محم عبد اهللا  أبي  سعيد بن 

يونس. أبي  سعد بن  انظر:  يونس:  أبي  سعيد بن 
السدويكشي. السدويكشي:  عبد اهللا  أحمد بن  سعيد بن 

الباروني. الجادوي:  النفوسي  الباروني  يحيى  أحمد بن  سعيد بن 
أبو عثمان. الباروني،  عثمان):  (أبو  الباروني،  أيوب  سعيد بن 

تعاريت: سعيد بن 
تعاريت. علّي بن  سعيد بن  انظر: 

انظر: ســعيد بن علّي بن عمر بن ســعيد بن يحيى بن تعاريت الصدغياني 
الجربي.

زنغيل. سعيد بن  أبو نوح  زنغيل:  سعيد بن 
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أبو عثمان. الجربي،  الجربي:  حّماد  سليمان بن  سعيد بن 
العلم). طلب  على  (التحريض  سليمان:  سعيد بن 

21,5×18ســم،  ورقتان،  مخطــوط،   ،230 رقم   ،61 إروان، صفحــة  مكتبــة 
ل  األو ربيع   4 العطفــاوي،  باحمد  حّمو بن  الناســخ:  مكتمل.  22 ســطرًا، 

هذا  أرسل  المؤّلف  9 ـ 10.  91 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني   .1856 / 1273

الشــعر البن أبي بكر أحمد، عندما كان في حلقة الشــيخ أبي ســهل في 
ورقلة.

الجربي. الجربي:  الخيري  علّي  سعيد بن 
تعاريت: علّي بن  سعيد بن 

مدرســًا  كان   .73 يناهز  عمر  عن   1936 في  توفي  (جربة).  صدغيان  في  ولد 
ستة  حوالي  ذلك  وقبل  ثالثة،  أو  ســنتين  نفوســة  جبل  في  أقام  جربة.  في 
صادق بن  من  (معلومات  كتابًا  َكتَب  1315 / 1897 ـ 8  في  ميزاب.  في  أشهر 
تعاريت  ســعيد  العياشــي  من  أخذه  الذي   ،1972 يونيــو  تونس  مــرزوق، 

تعاريت)). (العياشي 
الجربي،  الصدغياني  علّي  ســعيد بن  179 ـ 180:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
من  درس  صدغيان.  فــي  ولد  (1289 ـ 1355 / 1872 ـ 1936)  تعاريــت  ابن 
التسجيل  يشبه  فيما  سنوات  ة  عد اشــتغل  الزيتونة.  جامع  في  1889 ـ 1894 

القانونــي في جربة، وفــي 1896 ذهب إلى يفرن ليــدرس عند عبد اهللا بن 
يحيى الباروني في مدرســة البخابخة في جبل نفوسة. في 1898 ذهب إلى 
د بن يوســف اطفيش، حيــث أعانه في التدريس  ميزاب ليدرس عند محم
وبين  بينه  الخلــط  عدم  يجب  جربة.  إلــى  عاد   1899 وفي  أشــهر،  ثمانية 
علّي بن  سعيد بن  (انظر:   1872 / 1289 في  توفي  الذي  تعاريت،  ســعيد بن 

الجربي). الصدغياني  تعاريت  يحيى بن  سعيد بن  عمر بن 
83 ـ 84.  ،1987 الجعبيري 

سعيد. التعاريتي،  انظر: 
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الخيري. علّي  سعيد بن  الجربي،  سعيد:  عمي  الجربي،  علّي  سعيد بن 
سعيد بن  الجربي،  الخيري:  سعيد  عبد الرّزاق بن  بوحميدة بن  علّي بن  سعيد بن 

الخيري. علّي 
الجربي: الصدغياني  تعاريت  يحيى بن  سعيد بن  عمر بن  علّي بن  سعيد بن 

جربة.  صدغيان،  مــن  (ت: 1289 / 1872)   :181  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الباروني  عيسى  سعيد بن  عثمان  أبي  مع  الكبير  المسجد  مدرسة  في  درس 
وقيل إنه درس كذلك مع (أبي موســى) عيســى بن أبي القاسم الباروني. 

.1872 / 1289 في  اإلسكندرية  في  توفي 
ســعيد بن  عمر بن  علّي بن  ســعيد بن   :32 ملحوظة   134  ،1987 الجعبيري 
يحيى بن  يوسف بن  ُمعّز بن  أحمد بن  صالح بن  عبد الرحٰمن بن  يحيى بن 

تعاريت. يحيى بن  سعيد بن  يونس بن  النجاة  أبي  الشيخ 
في  ـي  توفـ تعاريــت.  حمزة بــن  علّي بــن  ســعيد بن   :xii  ،1998 قوجــة 
والتي  تعاريت،  ابن  برسالة  عرفت  رسالته  اإلسكندرية.  في  1289 / 1871 ـ 2 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  وفي  البارونية  الخزانة  في  مخطوطات  منها 
جربة. ُعلماء  تراجم  في  رسالة  نفسه: 

تعاريــت  ســعيد بن   :181  ،II 47؛  رقــم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
ربما  دفترين؛  في  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط  (ت: 1289 / 1872). 

.1856 / 1273 إلى  تعود  ة  القص هذه  الرسالة.  من  مكتمل  نّص  هذا 
هي  التي  الرسالة  تعاريت،  ســعيد بن  الشيخ  رســالة   :11  ،1975 الجعبيري 
جربة،  علماء  لكّل  ترجمة  يعطي  المؤّلف  اخي.  للشــم السير  لكتاب  ُملحق 
من القرن التاســع ـ الثالث عشر / الخامس عشر ـ التاسع عشر. في مكتبة 

الجعبيري. لعمل  الرئيسة  المراجع  أحد  يعقوب  سالم بن 
نفسه، 343: ســعيد بن علّي بن تعاريت (ت: 1289 / 1872). رسالة في تراجم 
ُعلماء الجزيرة وذكر أُمرائها من بني سمومن وبني الجلود. مخطوط في مكتبة 

1274 / 1857 ـ 8. في  كتابته  أنهى  المؤّلف  دفترين.  في  يعقوب،  سالم بن 
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من  أُمرائها  وذكر  الجزيرة  ُعلماء  تراجم  في  رســالة   :782  ،1987 الجعبيري 
في  يعقوب،  ســالم بن  مكتبة  فــي  مخطوط  الجلود.  وبني  ســمومن  بني 

1274 / 1857 ـ 8). (خطأ؛   1864 / 1274 في  كتابته  أنهى  المؤّلف  دفترين. 
صفر  الكتابة  مــن  انتهى  ســمومن...  بني  من   ...:32 ملحوظة   134 نفســه، 

.(1857 (خطأ؛   1799 / 1274

في  كتابته  من  انتهى  التعاريتي.  أو  تعاريــت  ابن  أدب:  2001ب،  الجعبيري 
1237 / 1821 ـ 2). (خطأ؛   1856 / 1237

مريمي 2002، 75 ملحوظة 68: مخطوط في الخزانة البارونية، تاريخ النسخ: 
.1864 / 1274

من  أُمرائهم  وذكر  جربة  جزيرة  ُعلماء  تراجم  في  رســالة   :153  ،1998 قوجة 
بني ســمومن وبني الجلود. انتهى من كتابته 1274 / 1864 (خطأ). مخطوط 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  في 
الجزيرة. ُعلماء  تاريخ  انظر: 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
الجناوني. سالمة  تلميذه  جمعها  تاريخية  تقييدات  نفسه: 

تعاريــت  علّي بــن  ســعد بن   :38 رقــم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوط  (ت: 1289 / 1872). 

الجناوني. سالمة  النفوسي،  حال  أية  على  انظر: 
(جربة). الجزيرة  ُعلماء  تاريخ  نفسه: 

مخطوط. (ت: 1289 / 1872).  تعاريت  سعد بن   :432  ،III  ،1964 معمر 
جربة. ُعلماء  تراجم  في  رسالة  انظر: 

ســعيد بن علــّي بن يحيى بن يــدر بن ســليمان بن عثمان الجربــي الخيري، 
الخيري. علّي  سعيد بن  الجربي،  أبو صالح: 

الجادوي. أبو عثمان:  األجيمي،  الجادوي  يحيى  سعيد بن 
سعيد بن يحيى الجادوي: الجادوي، أبو عثمان سعيد بن يحيى (الجادوي) األجيمي.
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بكير. عّدون بن  أبو سعيد  انظر:  بكير:  عّدون بن  سعيد 
مسعود. (تحقيق)  مسعود:  سعيد 

أبو القاسم. الباروني،  الباروني:  يحيى  سعيد 
يوسف. سعيد  الحاج  الحاج:  يوسف،  سعيد 

ميزاب. بني  تاريخ  الحاج:  يوسف،  سعيد 
انظر: أبو يعقوب يوسف بن حّمو بن عّدون: (المخطوط في حيث الوصف).

النفوسي. النفوسي:  سالمة 
الجناوني. الجناوني:  يوسف  سالمة بن 
الجناوني. الجناوني:  يونس  سالمة بن 

الشيباني. (تحقيق)  الشيباني:  حمد  ُمبارك بن  ُسلطان بن 
اهللا. عون  (تحقيق)  اهللا:  عون  أحمد  سليمان 

الباروني: سليمان 
عبد اهللا. سليمان بن  الباروني، 
سليمان. أبو الربيع  الباروني، 

التالتي. أبو الربيع:  التالتي،  سليمان 
سليمان. الجربي،  أبو الربيع:  المداني،  الجربي  سليمان 

الجربي. أبو داود:  الجربي،  المداني  سليمان 
بنوح. إبراهيم بن  سليمان بن  انظر:  أنبنوح:  سليمان 

سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجالني (تحقيق): الحاج سليمان، الوارجالني، بابزيز.
باعامر. باعامر:  إبراهيم  سليمان بن 

السدراتي. السدراتي:  بانوح  إبراهيم بن  سليمان بن 
بنوح: إبراهيم بن  سليمان بن 

باباعمــي والـ II ،A2000، 195 ـ 196: (حي في 1346 / 1928) يعرف بســليمان 
أنبنوح. أصله من غرداية. درس عند نور القلب عمر بن يحيى في القرارة وعند 
د بن يوسف اطفيش، إلى جانب سليمان الباروني. في 1920 أسس  الُقطب محم
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ل مدرسة عصرية في غرداية، والتي أُغلقت سنتين فيما بعد من قبل السلطات  أو
الفرنســية. تَم تعيينه كاتبًا عامًا في مجلس عمي ســعيد. في 1928 شــارك في 

تأسيس جمعية اإلصالح في غرداية. ترك قصائد كتبها إلى سليمان الباروني.
بانوح. إبراهيم بن  سليمان بن  السدراتي،  انظر: 

الجادوي. أبو الربيع:  الجادوي،  القاسم  أبي  سليمان بن 
أبو الربيع. الحيالتي،  الحيالتي:  أحمد  سليمان بن 

ة: ست أبي  أحمد بن  سليمان بن 
انظر: مجهول: (مجموع به 22 رسالة)، قصيدة رثاء الشيخ سليمان بن أحمد بن 

بيتًا).  55) الجادوي  سعيد  لناظمها  ستة  أبي 
أحمد. سليمان بن  أبو الربيع  السدويكشي،  انظر: 

باباعمي  الجهاالت،  كتاب  شــرح  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 
.164  ،II  ،A2000 والـ

القاسم. أبي  سليمان بن  الجادوي،  انظر:  النفوسي:  المغربي  القاسم  سليمان بن 
الفّراء. الفّراء:  عصفور  أبي  حفص بن  سليمان بن 

البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر:  يوســف:  باسعيد بن  داود بن  ســليمان بن 
داود. سليمان  يوسف،  ابن 

داود. سليمان بن  أبو الربيع  أبو الربيع:  داود،  سليمان بن 
النفوسي. أبو الربيع:  النفوسي،  زرقون  سليمان بن 

أبو الربيع. الوسياني،  الوسياني:  عبد السالم  سليمان بن 
الباروني. الباروني:  عبد اهللا  سليمان بن 

سليمان. الجربي،  أبو الربيع:  البازيمي،  المداني  عبد اهللا  سليمان بن 
المرزوقي. المرزوقي:  عبد اهللا  سليمان بن 

الدرجيني. أبو الربيع:  الدرجيني،  النفطي  التيمجاري  يخلف  علّي بن  سليمان بن 
الشروسي. أبو الربيع:  الشروسي،  ماطوس  سليمان بن 

اخي. الشم أبو الربيع:  اخي،  الشم د  محم سليمان بن 
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ادريسو: ابن  صالح  سليمان بن  د بن  محم سليمان بن 
بنــي  مــن  (1273 ـ 1383 / 1857 ـ 1964)   :197  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
يســجن. ترك مكتبة غنية بالمخطوطــات، اآلن أغلبها مضموم في مكتبتي 

ادريسو. ابن  صالح  والحاج  عمر  الحاج 
الشــيخ  مكتبة  مخطوطات  فهرس  البيبليوغرافيا،  مــن  الثالث  الجزء  انظر: 

ادريسو). ابن  سليمان  د بن  محم)
الميزابي. صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر: 

سالمة). الشيخ  مسائل  (اختصار  نفسه: 
ادريســو.  ابن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن   :717 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
مخطوط، 5 ورقات، 24,5×17,5سم، 23 سطرًا، مكتمل. الناسخ: سليمان بن 
د بن سليمان (بن ادريسو). نسخة من نسخة مكتوبة من قِبل عبد العزيز  محم
األولى.  للصفحة  الخلفية  الصفحة  في  تنتهي  سالمة  الشيخ  مسائل  الثميني. 

أخرى. فقهية  أسئلة  تتبع  بعد 
الجناوني. سالمة  النفوسي،  انظر: 

سليمان. د بن  محم سليمان بن  صالح بن  وصّية  نفسه: 
مخطوط، ورقة  ادريسو.  ابن  د  محم ســليمان بن   :761 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
الوســط.  وفي  البداية  في  ُمكتمل  غير  36 ســطرًا،  24,5×17ســم،  واحدة، 
 .1925 / 1343 شوال   5 ادريسو)،  (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ: 
ُمكتملة  ليســت  قصيدة  بعده  من  يأتي  4 ورقات.  مــن  مجموعة  في  ل  األو

اطفيش. يوسف  د بن  لمحم
الملوشائي. أبو الربيع:  الملوشائي،  هارون  هارون بن  أبي  موسى  سليمان بن 

الحسني. الحسني:  ناصر  سليمان بن 
الباروني،  هــارون  موســى بن  هارون  أبي  ســليمان بن  هارون بن  ســليمان بن 

الباروني. أبو الربيع: 
بوجناح. بوجناح:  يحيى  سليمان بن 
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المزاتي. أبو الربيع:  القابسي،  النفطي  المزاتي  الوسالتي  يخلف  سليمان بن 
أبو الربيع. المزاتي،  يخلف:  سليمان بن 

الجناوني. الجناوني:  موسى  سليمان 
أبو عبد اهللا. المرغني،  المرغني:  (السوسي)  سعيد  د بن  محم السوسي، 

ـ : ال المرغني.  خليفة  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي، 
ل  األو النصف   :55  ،1976  Ess 13؛  ملحوظة   383  ،1956  (Schacht) شــاخت 
د بن بكر.  اس أحمد بن محممن القرن السادس / الثاني عشر. تلميذ أبي العب

حاليًا). الواد  (وهي  ونفطة  تقرت  بين  المنطقة  في  واحة  سوف،  وادي  من 
فترة  في  عاش  ســوف.  بالد  من  أصله  287 ـ 288:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
د بن بكر  اس أحمد بن محمازدهار العلماء في ورقلة، حيث درس عند أبي العب
بكر بن  أبي  بكر بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  أحمد بن  أبو العباس  (النفوســي، 
يوسف الفرســطائي) (ت: 504 / 1110)، أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي 
أبو ســليمان  (المزاتي،  إســماعيل  أيوب بن  ســليمان  وأبي  (ت: 471 / 1078) 
الوارجالني  إبراهيم  يوسف بن  أبو يعقوب  كان  اليزماتي).  إسماعيل  أيوب بن 
من  (ت: 570 / 1174)  (الوارجالني)  عبد الكافــي  عمار  وأبو  (ت: 570 / 1174) 

طرابلس. وإقليم  الجريد  وبالد  ورقلة  بين  ما  سافر  تعّلمه،  سبيل  في  أصدقائه. 
جنوب  ســوف (الــواد،  من  المرغنــي.   :13  ،1955  (Lewicki) ليفيتســكي
قســنطينة). يبــدو أّنه ينتمي لجــزء من القبيلــة األمازيغية الكبيــرة لواتة 
يسمى  السير  وبعض  العقيدة  في  كتاب  مؤّلف  وهو   .(519 سير،  اخي:  الشم)

كثيرًا. اخي  الشم منه  ينقل  والذي  السؤاالت،  كتاب 
لربما  المرغني،  الثانــي،  نســبة  37 ـ 40:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
يكــون المزغني، مــن إمازيغــن. الدرجيني، فــي طبقات المشــايخ، من 
ل  شــخصيات الطبقة الحادية عشــر (طبقة)، والتي تتالقى مع النصف األو
يخلف  ســليمان بن  أبو الربيع  كان  عشــر.  الســادس / الثاني  القــرن  من 
(توفي  بكر  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  أستاذه،  (ت: 471 / 1078 ـ 9)  المزاتي 
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د بن  محم أحمد بن  العباس  وأبو  عشــر)  السادس / الثاني  القرن  بداية  في 
كان  الســوفي  وفاة  تاريخ  فإن  يبدو  مــا  على  (ت: 504 / 1110 ـ 11).  بكــر 
ذلك  قبل  حتى  ربمــا  عشــر،  الســادس / الثاني  للقرن  ل  األو النصف  في 
مات  قد  أّنه  ُيعَتقُد   (76 رقم   390  ،Schacht) (1956) شاخت  530 / 1135 ـ 6. 

حوالي 500 / 1106 ـ 7. يبدو أّنه ينتمي إلى شّق من القبيلة األمازيغية زناتة. 
مكان إقامته وال شــّك في الوادي، ولكنه عاش أيضًا لبضع من الوقت في 
ورقلة وفي بالد الجريد. في إقليم طرابلس تابع دروس المزاتي. كان عالمًا 
اإلباضية  الشــخصيات  عن  قصصه  الرواة.  ألهم  أيضًا  ينتمي  وهــو  وفقيهًا، 
يخلف  سليمان بن  الربيع  أبي  شــيخه  عن  سمعه  ما  أســاس  على  ة،  المهم
نقله  لما  األســاس  هي  بكر،  د بن  محم أحمد بــن  العباس  وأبي  المزاتــي 
اخي  والشم (طبقات)  الدرجيني  وأيضًا  المشــايخ  لســير  المجهول  المؤّلف 

و3).  2 ملحوظات   39 (انظر:  قصصه  استعملوا  (سير) 
 (Lewicki) ليفيتسكي  133؛   ،1953  Crupi  (la Rosa) الروســا  كروبي  انظر: 

.151 1935أ،   (Lewicki) ليفيتسكي  278؛  1934أ، 

المشايخ. سير  مجهول:  انظر:  نفسه: 
المرغني). خليفة  عثمان بن  عمرو  أبي  للشيخ  (كتاب  نفسه: 
.(1972 (مايو  عنوان  دون  القرارة.  بالحاج،  مكتبة  في 

اإلباضية). المغاربة  تاريخ  (كتاب  انظر: 
نفسه: رسالة في بـَيان كّل فرقة وما زاغت فيه عن الحّق. أو: رسالة في بـَيان فرق 

وغيرها. اإلباضية 
اإلباضية.  فرق  في  مختصرة  رسالة   :153 رقم   327  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

مجموعة. في  (59 صفحة)،  الجزائر،  حجرية،  طبعة 
ة مكتبات خاصة وطبع  288: رسالة في الفرق. مخطوطات في عد ،II ،نفسه

حجرية. نسخة  في 
عثمان  عمرو  أبي  رسالة   :549 رقم   45  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 



بيبليوغرافيا اإلباضية 460

10 صفحات،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  اإلسالمية.  الفرق  في  المرغني 
(أبي  للشــيخ  الشــركة  عن  جواب  جانب:  إلى  مجموعة،  في  21×16ســم. 

األخرى.  المخطوطات  عن  (14 صفحة)؛  الجادوي  يحيى  سعيد بن  عثمان) 
.((Schwartz) شفارتز  أسفل،  (انظر: 

Ess 1976، 55: رســالة فــي بـَيان فرق اإلباضية الســّت وغيرها. ُطبع في 

أخرى. نصوص  أربعة  جانب  إلى  (؟)  القاهرة 
الحجازي 2000، 303: رســالة في فرق اإلباضية الســّت وما زاغت به عن 

.29 / 2 رقم  يسجن،  بني  مكتبة  في  مخطوط  الحق. 
الجعبيري 1987، 118 ملحوظة 81، 785: رسالة مختصرة في فرق اإلباضية. 
ُطبــع في الجزائر، في مجموعــة دون تاريخ، الصفحــات 53 ـ 70. (انظر: 

اإلباضية). فرق  في  مختصرة  رسالة  مجهول: 
فــرق  بَيــانِ  فــي  رســالة   :3 ملحوظــة   80  ،1958  (Lewicki) ليفيتســكي
 ،II  ،1088 رقم  لبــوب،  في  مقتطفات  مخطوط،  وغيرها.  الســّت  اإلباضية 

اإلباضي). المذهب  عن  (مقتطفات  وجه   4 وجه ورقة، ورقة 
مخطوط. الفرق.  مقاالت   :97 مركزة..،  دراسة  اإلباضية.  معمر: 

مصلح 1997، 158: رســالة فرق اإلباضية الســّت وما زاغت به عن الحق. 
مجموعة. في  حجرية،  طبعة 

النامي 2001، 303: رســالة في بَيان كّل فرقة. ُطبعت مع أعمال أخرى. في 
.(1969 (حوالي  النامي  حوزة 

اإلباضي  بالمذهب  تهتّم   :(204 جديدة،  طبعة  اإلنجليزية،  (الطبعة   227 نفسه، 
وتتحدث عن وجهة نظرهم، ويهتم أيضًا ببعض المذاهب اإلسالمية األخرى.
مجموعة  في  ُطبع  الفرق.  في  رسالة   :76 رقم   390  ،1956  (Schacht) شاخت
(الوارجالني).  عبد الكافي  عمار  ألبــي  والفرائض  المواريث  باختصار  تبدأ 
أبو القاســم بن  أبو الفضل  ادي،  البر 487 (3). (انظر:  الُقطــب،  مكتبــة  في 
1956؛   (Schacht) شــاخت  إليها،  الُمحتــاج  الحقائق  في  رســالة  إبراهيم: 
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بـَيان  في  رســالة  القاســم:  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبــد اهللا  الغــرداوي، 
اعتقادنــا، شــاخت (Schacht) 1956؛ الوارجالني، أبو عمــار عبد الكافي: 

.(1956  (Schacht) شاخت  [و] الفرائض،  المواريث  اختصار  في  رسالة 
اإلباضية  فرق  بـَيان  في  رســالة   :138 رقم   311  ،1983  (Schwartz) شفارتز 
(10 صفحة)،   ،16 مجموع  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  وغيرها.  الســّت 
الناسخ: عيسى بن موسى الباروني، نهاية القرن الثاني عشر / الثامن عشر؟. 

الباروني). أعلى،  (انظر: 
الخزانة  في  مخطوط  اإلباضية.  فرق  بعض  في  رسالة   :147  ،Schwarz 1986

البارونية.
على.... يشتمل  مجموع  هذا  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 

السؤاالت. كتاب  نفسه: 
باباعمي والـ I ،A2000، 317 رقم 23: مخطوط متكامل في مكتبة صالح بن 
في  ميزاب،  في  مخطوطات  ة  عد  :288  ،II نفســه،  يسجن.  بني  لعلي،  عمر 

اإلباضية. للعقيدة  المصادر  أهم  أحد  نفوسة.  جبل  وفي  جربة 
نفسه، II، 215 ـ 216: يبدو أن كتاب السؤاالت ُكتب أصال من قبل أبي الربيع 
سليمان بن يخلف المزاتي. تلميذه السوفي وضع إضافات وتلميذ السوفي أبو 
د جمع ورتب هذا العمل، ومن ثم نسخه (أبو موسى)  يعقوب يوسف بن محم
(انظر:  السوفي.  تالميذ  من  وتعديالت  إضافات  مع  النفوسي،  عيسى  عيسى بن 

227 ـ 229).  ،2001 النامي  1961ب؛   (Lewicki) ليفيتسكي  أسفل: 
عثمان. ألبي  السؤاالت   :220 الجواهر،  ادي:  البر

الخزانة  فــي  مخطوط   :85 رقــم   20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
العباس  أبي  جانب  إلى  مجموعة،  في  21×15ســم.  323 صفحة،  البارونية، 
ا ال يســع الناس جهله (24 صفحة)  أحمد بن بكر: في مســائل التوحيد ِمم
أبي  بكر بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  أحمد بن  أبو العباس  النفوســي،  (انظر: 

الفرسطائي). يوسف  بكر بن 
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المرغني.  خليفة  عثمان بن  عمرو  أبي  ســؤاالت  كتاب   :117 رقم   22 نفسه، 
مخطوط في الخزانة البارونية، 100 صفحة، 23×16,5سم. في مجموعة، إلى 
الرائّية  المنظومة  على  الرياضّية  األزهــار  التالتي:  رمضان  عمرو بن  جانب: 

1242 / 1826 ـ 7). نسخ  (535 صفحة، 
الكباوي،  صالح  قاسم بن  الناسخ:  السؤاالت.  شرح  يعقوب:  سالم بن  دليل 
القاهرة 19 ربيع الثاني 1271 / 1855. وقف من األخوين سليمان ويونس بن 

دحمان. وأحمد بن  شعبان 
في  باعمارة  مع   (98 الســؤال  ُمكتمل (حتى  غير  مخطــوط   :55  ،1976  Ess

مليكة.
.318  ،1926  (Gouvion) جوفيو 

فاتو،  في  بوشــداخ  الهادي  مكتبــة  في  مخطــوط   :776  ،1987 الجعبيــري 
سليمان بن  عبد اهللا بن  الناسخ:  24 سطرًا.  17×10,5سم،  277 صفحة،  جربة، 
لنفسه.  الناسخ  نســخه   .1770 / 1184 شوال   7 النفوســي،  عيسى  يحيى بن 
رة عند الجعبيري. انظر: أسفل،  أخرى. نسخة مصو ُجّلد مع رســائَل وكتبٍ 

التيواجني.
نفسه، 118 ملحوظة 81: كتاب يهتّم بقضايا أصولّية ولغوّية وتاريخية خاّصًة 
ة  عد وهناك  ُيؤّلف  لكي  أيدي  ة  بعد مّر  قد  الحقيقة  في  اإلباضية.  ســير  في 

نفوسة. وجبل  ميزاب  وادي  جربة،  مكتبات  في  نسخ 
ليفيتســكي (Lewicki) 1934أ، 278 ملحوظة 10: كتاب الســؤاالت كان قد 
اخي:  أُّلف أيضًا من قِبل شــخص يدعى أبا موسى عيســى النفوسي (الشم

.(524 سير، 
عن  أكثره  والعقيدة.  الفقه  في  عمل  39 ـ 40:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
الخالفات وبه معلومات دقيقة عن الشخصيات اإلباضية في إفريقيا الشمالية 
 ،524  ،498 (سير،  اخي  الشم حسب  عشر.  السادس / الثاني  القرن  قبل  عاش 
العمل  ولكن  الســوفي،  من  أتت  الســؤاالت  كتاب  في  المواد   ،(528  ،526
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عبد الكافي  عمار  أبي  من  ســؤال  في  المواضيع  حســب  على  رّتب  نفســه 
أبي  من  عشر)،  الســادس / الثاني  للقرن  الثاني  ورقلة (النصف  من  التناوتي 
الشيخ  إبراهيم بن  إســحاق بن  أبي  من  النفوسي،  عيسى  عيسى بن  موسى 
عبد اهللا (عنهم (العمل المذكور أعاله)، 48)، أو من أبي يعقوب يوســف بن 
الســوفي،  كتبه  قد  الكتاب  يكون  أن  جيــدة  فرصة  هناك  التناوتــي.  د  محم
في  الســالمي  حال،  أية  على  عليه.  الحواشــي  كتبوا  المذكورون  والمؤّلفون 
 ،(76 كتب،  ســتة  مجموع  (انظر:  اْلُمرضية  اللمعة  كتابه  في  المؤّلفات  قائمة 
من  ُنسخ  السؤاالت.  كتاب  على  حواشي  كتبوا  المتأخرين  المؤّلفين  إّن  قال: 
 (Smogorzewski) نادرة في ميزاب. سموغورزســكي كتاب الســؤاالت تعد
الذي   ،(Schacht) شاخت  1925 ـ 1926.  سنتي  في  نسخ  خمس  أو  أربع  رأى 
من  المخطوط.  من  فقط  واحدة  نســخة  وجد  1952 ـ 1953،  في  ميزاب  زار 
 ،520  ،504  ،486 ســير (433،  اخي  الشــم في  الســؤاالت  كتاب  عن  النقول 
 ،262  ،212 1934ب:   (Lewicki) ليفيتســكي  531؛   ،528  ،527  ،526  ،525

عن  معلومات  على  تحتوي  أنها  ندرك  أن  يجــب   (533  ،525  ،486 465 ـ 6، 

 ،II  ،A2000 والـ باباعمي  أعلى،  (انظر:  المغرب  في  اإلباضية  الشــخصيات 
227 ـ 229).  ،2001 النامي  أسفل،  215 ـ 216؛ 

وتاريخ. سير  كتاب   :140 1990أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 
22×17ســم،  155 ورقة،  مخطوط،   :124 رقــم  36 ـ 37،  افضل،  آل  مكتبــة 
من  ل  األو (النصف  بكير  إبراهيم بن  عمر بن  الناســخ:  مكتمل.  25 سطرًا، 

رقم  كتب.  ثالثة  مــن  مجموعة  في  الثاني  عشر / العشــرين).  الرابع  القرن 
المكتبة. في   001

168 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   212 (رقــم   078 رقم   27 يدر،  آل  مكتبة 
باحمد  د بن  محم المالك  حديثة.  نسخة  مكتمل.  25 سطرًا،  25,5×16,5سم، 

الشريف.
22 ســطرًا،  21,5×16ســم،  129 ورقة،  مخطوط،   :587 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
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ُمحرم   10 ادريسو)،  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
258 صفحة. من  مجموعة  في   .1900 مايو   / 1318

السؤاالت. كتاب   :66 رقم   27 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
ميلود  علّي بن  حــوزة  في  354 صفحــة،  مخطــوط،   :303  ،2001 النامــي 
المرساوني في مرساون (الحمران)، الرحيبات، جبل نفوسة (حوالي 1969).
عمل  204 ـ 206):  جديــدة،  طبعة  اإلنجليزية،  227 ـ 229 (الطبعة  نفســه، 
العقيدة  يخص  فيما  األدبية  الدراســات  من  خليط  العقيدة،  في  متوســع 
في  غني  عمل  إنه  القديم.  العربي  والشــعر  والحديث  القرآن،  على  مبنية 
المستخدمة  واألدبية  العقدية  التعابير  جانب  إلى  العربية،  اللغة  عن  قيمته 
منســوب  أّنه  من  بالرغم  الكتاب،  هذا  اإلباضيين.  والطلبــة  العلماء  من 
األجوبة  إليه.  وجهــت  عديدة  أســئلة  عن  إجابة  عن  عبارة  أّنه  إال  إليــه، 
(المزاتي)،  يخلف  ســليمان بن  أبي الربيع  تالميذ  من  السوفي  من  نقلها 
أبو  كتبه  (التناوتي)،  د  محم يوســف بن  يعقوب  أبو  أماله  مدّرسهم.  عن 
النفوسي؟)،  عيســى  عيسى بن  (أبو موسى  النفوســي  عيسى  عيسى بن 
والعربية  اإلباضيــة  المصادر  مع  وقورنت  الســوفي  تالميذ  اســتعرضها 
عبد اهللا بن  د  محم أبي  قبــل  من  األولى  تين،  مر تحقيقه   تَم  ثــم األصلية. 
ســجميمان، الُمعز بن جناون وأبي الفتوح، ثم ُروجع مراجعة أخيرة من 
إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح  (المزاتي،  إبراهيم  صالح بن  نوح  أبي  قبل 
تغطي  دقيقة  أجوبة  على  يحتوي  الكتاب  أيضًا).  (انظر  الزمريني،  يوسف 
إظهار  اهللا)،  اهللا (وحدانّية  وحدانية  منها  كثيرة  مواضيع  في  ســؤاالً  تسعين 
قضايا  اْلُمنكر)،  عن  والنهي  بالمعروف  (األمــر  والبراءة،  الوالية  اإليمان، 
تشــكل  التي  البنود  من  تســعة  الدين،  أُصول  وكذلك  جهلها،  ال يســع 
215 ـ 216؛   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي  أعلــى،  انظر:  اإلباضية.  العقيدة 

39 ـ 40). 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
عثمان بن  عمــرو  أبي  قبل  من  الســؤاالت،  شــرح   :44  ،II  ،1961 الســيد 
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خليفة المرغني الســوفي. مخطوط في دار الكتب (21789 باء)، 169 ورقة، 
إلخ.  الفقه،  أُصول  فقه،  الدين،  أُصول  في  ســؤال  وتسعين  ستة  21×15سم. 

ستة  أبي  أحمد بن  د بن  محم د بن  محم عمرو بن  د بن  محم قبل  من  نســخ 
القصبي الجربي، في مصر. متبوع بقواعد في الوعظ. من ملكية قاســم بن 

1276 / 1859 ـ 60. النسخ:  تاريخ  اخي.  الشم سعيد 
عثمان..،  (خطأ)  عمر  ألبي  الســؤاالت  كتاب  على  حاشــية   :265  ،I نفسه، 
باء)، ورقة   21583) مجموعة  في  الكتب.  دار  في  مخطوط  الجربي.  لقاســم 
اخي،  84 ـ 190، 22×16ســم. هل قاســم الجربي هو نفس الشخص كالشم

الربيع؟. أبي  قاسم بن  أبو الفضل 
1522؛  الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :25 رقم   383  ،1956  (Schacht) شاخت 
 ،819 مكرر،   200 اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم تعاليق)  (حواشي،  ملحوظات 

.821  ،820

والعقيدة،  الفقه  عن  الكتاب   ،14 ملحوظة  نفسه،   ،(Schacht) شاخت  حسب 
.74 1934ب،   (Lewicki) ليفيتسكي  من 

سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :138A رقم   311  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
القاهرة  التندميرتــي،  صالــح  أحمد بن  الناســخ:  (414 صفحة)،  يعقــوب 

(القصبي). ستة  ألبي  مخطوط  على  مبني   ،1896 / 1314

انظر:  جربة.  بومــّداخ،  الهادي  مكتبة  في  مخطوط   :234  ،1996 التيواجنــي 
.776  ،1987 الجعبيري  أعلى، 

السبع. والسؤاالت  اإلسالم  قواعد  مجهول:  انظر: 
المشايخ. سير  مجهول:  انظر: 

السؤاالت. كتاب  على  حواشي  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
كتاب  على  حاشــية  القاســم:  أبي  ســليمان بن  أبو الربيع  الجادوي،  انظر: 

السؤاالت.
السؤاالت. على  حاشية  داود:  عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 
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(حواشي). نفسه:  انظر: 
السير. وكتاب  الذاتية  السيرة  يخلف:  سليمان بن  أبو الربيع  المزاتي،  انظر: 

بمجلس  السؤاالت  كتاب  د:  محم يوســف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر: 
بجربة. الزبيب  وادي  جامع 

كتاب  على  حاشــية  الربيع:  أبــي  قاســم بن  أبو الفضل  اخي،  الشــم انظر: 
السؤاالت.

(الُمراسالت). عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 
اإلباضية). المغاربة  تاريخ  (كتاب  نفسه: 

إلى  رجع  إنه  قال  العنوان.  ُحســين  أعطى  كيف  هكذا   .44  ،1993 ُحســين 
ســنة  من  للطباعة  جاهزة  كانت  والتي  الكاتبة،  اآللة  على  مطبوعة  نســخة 

.1980

المرغني). خليفة  عثمان بن  عمرو  أبي  للشيخ  (كتاب  انظر: 
فرقة. كّل  بـَيان  في  رسالة  انظر: 

سعود: (تحقيق). أحمد بن  السيابي، 
ُمعتدل. مذهب  اإلباضية  معمر: 

السير. كتاب  اخي:  الشم



¢T

ø«`°ûdG ±ôM





469قسم المغرب ـ الجزء األول ¢T

اإليضاح. كتاب  عامر:  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر:  (تقديم).  صالح:  علّي  الشاوش، 
ماطوس: سليمان بن  أبو الربيع  الشروسي، 

القالئل  العلماء  أحد  نفوسة.  جبل  في  عاش   :211  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
و[كتب]  الدين  أُصول  في  َكتَب   .896 / 283 في  مانو  معركة  من  نجوا  الذين 

يحيى. أبا  أيضًا  يسمى  المراجع.  من  عدد  في  ُذكرت  التي  فتاوى، 
حاجي: بابه  د بن  محم حاجي بن  الشريف، 

في  عضوًا  كان   (1975 يوليو  (ت: 1396 / 22   :118  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أشعارًا. ترك  األطفال.  درس  ذلك  بعد  يسجن،  بني  في  ابة  العز حلقات 

(تحقيق). سعيد:  بالحاج بن  شريفي، 
الهواري. ُمحّكم  لهود بن  العزيز  اهللا  كتاب  تفسير  ُمحّكم:  هود بن  الهواري، 

البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء  أيضًا:  انظر 
(ُمحقق). د:  محم مصطفى بن  شريفي، 

التوحيد. إيضاح  ناصر:  سعيد بن  الغيثي، 
الُميّسر. التفسير  سعيد:  أحمد بن  سعيد بن  الكندي، 
األمل. ليوم  العمل  داعي  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 

 ،A2000 انظر: الثميني، عبد العزيز بن إبراهيم: التاج المنظوم، باباعمي والـ
..255  ،II

البيبليوغرافيا. من  الثالث  والجزء  المشرق  أيضًا:  انظر 
القنوشي. الجربي:  القنوشي  أحمد  شعبان بن 

اخي: الشم
اليفرني  اخي)  الشم) عبد الواحد  سعيد بن  عثمان  أبي  أحمد بن  أبو العباس 

العامري.
العّز. أبي  يحيى بن  أبو زكرياء 

عمر. د بن  محم سليمان بن  الربيع  أبي  قاسم بن  أبو الفضل 
عمرو. أبو حفص 
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عامر. موسى بن  أبو عمران 
عيسى. أبو موسى 

د. محم سليمان بن  أبو الربيع 
علي. عامر بن  أبو ساكن 

سعيد. أبو عثمان 
يوسف. أبو يعقوب 

أحمد. أبو العباس  اخي،  الشم انظر:  الدين.  بدر 
سليمان. بلقاسم بن 

اخي، أبو الفضل قاسم بن أبي الربيع  د انظر: الشم قاسم بن سليمان بن محم
عمر. د بن  محم سليمان بن 

اخي) العامري المغربي  د (الشم قاسم بن سعيد بن قاسم بن سليمان بن محم
اليفرني.

عياد.
اخي ـ أجوبة أبي بكر الباروني ـ أجوبة إسماعيل الجيطالي. اخي: أجوبة الشم الشم

الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1134 / 1721 ـ 2.  النســخ:  تاريخ  20×15ســم،  108 صفحة،  البارونيــة، 
الرســالة  القاســم:  أبي  عيســى بن  أبو موســى  الباروني،  (انظر:  مجموعة 

الباروني). الغدامسية، 
اخي. للشم الهبة  كتاب  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :140 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1131 / 1718 ـ 9.  النســخ:  تاريخ  21,5×16ســم،  25 صفحة،  البارونية، 
فصول  (12 صفحة)؛  الاللوتــي  ســهل  أبي  جوابات  جانب:  إلى  مجموعة، 
1207 / 1792 ـ 3)؛  في  ُنسخت  (17 صفحة،  المعالي  لإلمام  الفقه  أُصول  في 
ومخطوطتين  الزاديني (2 صفحــة)؛  عبــد اهللا  د  محم ألبي  ادي  البــر جواب 

أخريين.
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تهنئة. رسالة  مجهول:  عبد اهللا: انظر:  إبراهيم بن  اخي،  الشم
اخي، إبراهيم بن سليمان: جبل نفوسة (ئغاسرا د ئبريدن د ئدرار نـ ئنفوسن).  الشم
من  طالب  اخي،  الشــم سليمان  إبراهيم بن  كتبه  نفوســة،  جبل  بتامازيغت 
 ،iv) ،1885 ،الجزائر: جوردان .(Motylinski) يفرن. نّص نشــره موتيلنسكي

21,5×17سم). باألمازيغية،  النّص  48 صفحة 

.1885  (Motylinski) موتيلنسكي  انظر: 
انظــر: موتيلنســكي (Motylinski) 1899 (كتابــة، ترجمــة، مقدمة نحوية، 

فهرس).
الوعظ. في  د: قصيدة  محم سليمان بن  أبو الربيع  اخي،  الشم

الخزانة  فــي  مخطوط   :572 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
رســالة  جانب:  إلى  مجموعة،  في  21×15ســم.  واحدة،  البارونية، صفحــة 

5 صفحات).  ،1) األحباس  ُحكم  في  ستة  وأبي  عمرو  د بن  محم
جربة. ُعلماء  بعض  تراجم  نفسه: 

المالحق. جربة،  ُعلماء  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  انظر: 
اخي درس في الجامع الكبير في الحّشان.  قوجة 1998، 96 ملحوظة 1: الشم

.1819 / 1234 في  توفي 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

اخي)  الشم) عبد الواحد  ســعيد بن  عثمان  أبي  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشــم
العامري: اليفرني 

د بن شنب): اشتهر خصوصًا بكونه  289 ـ 90 (محم ،IX الموسوعة اإلسالمية
في   1522 مايو  ـ  928 / أبريل  (خطأ)  ل  األو جمادى  في  توفي  سير.  صاحب 
إحدى قرى يفرن في جبل نفوسة. من تالمذته أبو يحيى زكرياء بن إبراهيم 
الهــواري. كان مؤّلفًا لألعمال التالية: 1/ تعليــق على عقيدة، كتيب صغير 
كتاب  على  2/ حاشية  النفوســي؛  جميع  عمرو بن  حفص  ألبي  العقيدة  عن 
مختصر كتاب العدل واإلنصاف عن أصول القانون ألبي يعقوب يوسف بن 
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محالة  سيرية،  مجموعة  السير،  3/ كتاب  الســدراتي (الوارجالني)؛  إبراهيم 
ة.  المهم اإلباضية  الشــخصيات  عن  التاريخيــة،  األحداث  وبعــض  بوقائع 
.(Masqueray) ماسكوري  قبل  من  الفرنسية  إلى  تُرجمت  المقتطفات  بعض 

جميع:  عمرو بن  حفص  أبي  على  مته  مقد في  اطفيش  إبراهيم  أبو إســحاق 
ســعيد بن  عثمان  أبي  أحمد بن  الدين  بــدر  أبو العباس  التوحيــد:  مة  ُمقد
د بن  عبد الواحد بــن ســعيد بن أبي الفضل قاســم بن ســليمان بن محم
ســاكن  أبي  اإلمام  جّد  عامر،  موســى بن  إبراهيم بن  يحيى بــن  عمر بن 
عبد اهللا  أبي  حسب   1522 / 928 في  توفي  اخي.  الشم عامر  علّي بن  عامر بن 
َكتَب  إنه  قال:  اخي  الشــم 578 ورقة).  سير،  اخي:  الشــم) زكرياء  د بن  محم
شرحًا على مرج البحرين لشمس الدين أبي يعقوب (يوسف بن إبراهيم بن 
مّياد السدراتي الوارجالني) (انظر: أسفل: شرح مرج البحرين). أكمل شرحه 
المســلمون  طرد  أن  بعد  ســنتين   ،1499 / 904 شــعبان  بداية  مة  اْلُمقد على 
أبي  وعند  البيدموري،  الشــيخ  عند  تونس  في  درس  جربــة.  من  النصارى 

النفوسي. التندميرتي  زكرياء  نوح بن  صالح بن  عفيف 
28 ـ 29. المؤمنين،  سبيل  إلى  الدعاية  اطفيش:  إبراهيم  أبو إسحاق 

حومة  في  يوجد  وقبره  جربة،  في  توفي  44 ـ 45:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
تيواجين.

2001أ. الجعبيري 
65 ـ 66. 1934ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
16 ـ 21. 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 

الدين. جمال  سماه   :102 رقم   33 يدر،  آل  مكتبة 
125 ـ 130. الثاني،  الجزء   II  ،1964 معمر 

قوجة 1998، 80 ملحوظة 257: دفن في جامع الورتينّيين، مسجد التيواجين، 
(حومة) ما بين وادي الزبيب وقّاللة. (عن هذا المسجد، انظر: مرابط 2002، 

394 ـ 396).
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البارونية). الخزانة  في  مخطوطات  (مجموعة  مجهول:  انظر:  نفسه: 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 

واإلنصاف. العدل  مختصر  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
واإلنصاف. العدل  كتاب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

150 ـ 157.  ،1927  (Mercier) مارسيي  انظر: 
اخي. الشم سعيد  أحمد بن  العباس  أبي  أجوبة  نفسه: 

مكتبــة آل افضــل، 21، رقم 064: مخطــوط، ثالث ورقات، 22×16ســم، 
23 سطرًا، مكتمل. الثاني في مجموعة من 34 ورقة، من 2 إلى 4. رقم 027 

المكتبة. في 
اخي ألهل جربة.  الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 46 رقم 552: أجوبة الشم
مخطوط في الخزانة البارونية، 8 صفحات، 21,5×15سم. في مجموعة، إلى 
في  التندميرتي)  نــوح  (بن  صالح  يعقوب بن  يوســف  أبي  جواب  جانب: 
يعقوب  يوســف  أبي  جواب  (3 صفحات)؛  جربة  من  بها  له  بعث  مســائل 
سهل  أبي  جوابات  الشــتم (5 صفحات)؛  مســألة  عن  الخالف  أهل  لبعض 
بّكار بن  كتاب  من  فصل  الحصير (11 صفحة)؛  علــى  الصالة  عن  الاللوتي 

اإلباضي. الفقه  في  كلها  (4 صفحات).  بـَيان  ابن  نّقاه  الفزاني  د  محم
إباضيين). شيوخ  تسعة  قبل  من  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر: 

السالفين. أخبار  بعض  ذكر  نفسه: 
السير. كتاب  انظر: 

الكنوز. ومفاتيح  الرموز  حّل  نفسه: 
طبعة  والثقافة،  التــراث  وزارة  في  مخطــوط   :85 رقم   13  ،1978 الوهيبــي 

واحد. جزء  جديدة، 
جميع). عمرو بن  حفص  أبي  قبل  (من  التوحيد  عقيدة  على  حاشية  نفسه: 

الجعبيري 1975، 341: تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم اطفيش، مع نّص عقيدة 
1353 / 1934 ـ 5. القاهرة  التوحيد، 
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أبي  في:  التوحيد.  عقيدة  شــرح   :132 رقم   310  ،1983  (Schwartz) شفارتز 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  حفص 

التوحيد. مة  ُمقد أسفل:  انظر: 
فقهي). (جواب  نفسه: 

8 ورقات،  مخطوط،  المكتبــة):  في   89 (رقم   152 رقم   50 يــدر،  آل  مكتبة 
الحاج  سليمان بن  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  24,5×14,5سم، 
الخامس  1142 / 1729 ـ 30.  المصعبــي،  عبد اهللا  عبد العزيز بن  إبراهيم بن 
عشــر في مجموعة من 186 ورقة، من 143 إلى 150. الســطر األول: فإّنك 

تركها. من  ُحكم  وما  ُحكمها  ما  الصالة،  في  البسملة  قراءة  عن  سألت 
أجوبة. مجموعة  انظر: 
الكريم. القرآن  إعراب  نفسه: 

.44  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الحبس. في  اخي  الشم أحمد  العباس  أبي  جواب  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  فــي   33 53 (رقم  رقــم   ،68 إروان، صفحــة  مكتبــة 
أبو القاســم  الناســخ:  مكتمل.  17 ســطرًا،  20,5×15,5ســم،  10 ورقــات، 

 172 من  383 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني  اخي.  الشــم أحمد  سليمان بن 
.180 إلى 

الحبس.  مســألة  في  جواب   :45  ،II 39؛  رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
صالح  القاســم بن  ألبــي  ســؤال  على  جواب  ثالث ورقــات  مخطــوط، 

التندميرتي.
أجوبة. مجموعة  انظر: 

اخي لصولة بن إبراهيم الغدامسي. اس أحمد بن سعيد الشمنفسه: جواب أبي العب
البارونــي، ســعيد بن يوســف 2000، 22 رقم 113: مخطوط فــي الخزانة 
البارونية، 56 صفحة، 22×16سم. في مجموعة، إلى جانب: حاشية أبي ستة 

(183 صفحة). اخي  للشم واإلنصاف  العدل  مختصر  شرح  على 



475قسم المغرب ـ الجزء األول ¢T

الغدامسي).  صولة  إلى  اخي  الشــم (جواب   :030 رقم   ،11 افضل،  آل  مكتبة 
األخيرة.  الصفحة  تنقصه  25 ـ 27 ســطرًا،  21×16ســم،  23 ورقة،  مخطوط، 
رقم  القرن).  عشر  عشر / الثامن  (الثاني  يعقوب  عمر بن  موسى بن  الناسخ: 

المكتبة. في   050

الخزانة  في  مخطوط  الغدامســي.  صولة  على  الرّد   :778  ،1987 الجعبيــري 
البارونية، 52 صفحة، 17,5×12سم، 24 سطرًا. انظر: (العمل المذكور أعاله)، 

المحتويات. عن  163 ـ 165، 

الغدامسي. على  رّد   :4 ملحوظة   109  ،1997 مصلح 
يوسف بن  حوزة  في  مخطوط  الغدامسي.  لصولة  جواب   :303  ،2001 النامي 
البارونية  الخزانة  في  آخر  مخطوط  نفوســة.  جبل  كباو،  في  الباروني  أحمد 

.(1969 (حوالي 
اخي  الشم 210 ـ 211):  جديدة،  طبعة  اإلنجليزية،  (الطبعة  235 ـ 236  نفســه، 
ينتقد مقالة لصولة بن إبراهيم الغدامسي التي يناقش فيها تسع نقاط اختالف 
ما  ويعطي  نقطة  لكّل  ــنيين  الس نظر  وجهة  يعطي  ــّنيين  والس اإلباضيين  بين 
مقالة  على  نقده  فــي  اخي،  الشــم اإلباضيين.  نظر  وجهة  في  خطأ  أّنه  يعتقد 
بدقة  أوردها  التي  النقاط  كّل  ويناقش  اإلباضية  النظر  وجهة  عن  يدافع  صولة، 
فقط  ليست  الخالفات  أّن  ليثبت  اإلســالمية  المذاهب  كّل  نظر  وجهة  ويبين 

نظرهم. وجهات  في  المالكيين  مع  مختلفين  هم  الذين  اإلباضيين  مع 
أجوبة. مجموعة  انظر: 

إبراهيم. صولة بن  الغدامسي،  انظر: 
الخالف. ألهل  سعيد  أحمد بن  العباس  أبي  الشيخ  جواب  نفسه: 

ملف.  11  ،9 رقم  كتاب  الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :340  ،1984 كوبرلي 
الُقطب،  مكتبة  فــي  مخطوط   :120 رقــم   395  ،1956  (Schacht) شــاخت

.(13)  1513

أجوبة. مجموعة  انظر: 
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(5 صفحات). المفقود  ُحكم  عن  اخي  الشم أحمد  الشيخ  جواب  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :561 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
القصبي،  جانــب:  إلى  مجموعة،  في  21×16ســم.  5 صفحات،  البارونيــة، 
د  محم عبد اهللا  أبي  الشيخ  جوابات  ستة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 
1175 / 1761 ـ 2).  في  ُنسخت  سحابة (16 صفحة،  أبي  لموسى بن  ستة  أبي 

إباضي. فقه 
أجوبة. مجموعة  انظر: 

جوابات. نفسه: 
كباو،  في  الباروني  أحمد  يوسف بن  حوزة  في  مخطوط   :303  ،2001 النامي 

.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل 
أجوبة. مجموعة  انظر: 

اخي واْلُمحّشي وعيسى الباروني وقاضي  اس الشمنفسه: مجموعة أجوبة ألبي العب
جربة.

الخزانة  فــي  مخطوط   :99 رقــم   21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1273 / 1856 ـ 7.  النســخ:  تاريخ  23×17ســم،  200 صفحة،  البارونيــة، 

(56 صفحة). الصوم  كتاب  الجناوني:  جانب  إلى  مجموعة، 
القصبي. ستة  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  يكون  اْلُمحّشي 

القاسم. أبي  عيسى بن  أبو موسى  الباروني،  انظر: 
العدل. مختصر  متن  نفسه: 

24 ســطرًا،  24×17ســم،  16 صفحة،  مخطوط،   :584 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
الجاموس (القاهرة)،  وكالة  في  الباروني،  علّي  د بن  محم الناســخ:  مكتمل. 
جانب:  إلى  597 صفحة،  من  مجموعة  في  ل  األو  .1860 / 1276 شعبان  نهاية 
عمرو  د بن  محم أبو ســتة  (القصبي)،  العدل؛  مختصر  شــرح  اخي:  الشــم

العدل. مختصر  حاشية  الجربي: 
التالية. المادة  انظر: 
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الســدراتي  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  (ألبي  واإلنصاف  العدل  مختصــر  نفسه: 
الُعتبي.  عبد اهللا  د بن  ومحم الراشــدي  سفيان  يحيى بن  طبعة  الوارجالني). 

24×17سم). (38 صفحة،  جديدة،  طبعة  االستقامة،  مكتبة  روي:  مسقط، 
قصيدة   38 الصفحة  علــى  (3 ـ 7).  معمر  يحيى  لعلي  المؤّلف  عــن  مة  ُمقد

العمل. هذا  عن  السالمي  ُحمّيد  لعبد اهللا بن  قصيرة 
.1985 / 1405 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:   :530  ،2002 أرشوم 

الراشــدي  يحيى  طبعة   :44  ،II 266؛  رقــم   332  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
مســقط:  في  ُطبع  معمر.  يحيى  لعلي  المؤّلف  عن  مة  ُمقد الُعتبــي.  د  ومحم

االستقامة. مكتبة 
في   564 رقم  مخطوط  جديدة:  طبعة  علي،  سالم بن  خلفان بن  البوسعيدي، 

البوسعيدي. مكتبة 
هذا  على  تعليق  شــنب):  د بن  محم) 289 ـ 90   ،IX اإلســالمية  الموسوعة 
يعقوب  ألبي  التشــريع  مصادر  عــن  واإلنصاف  العدل  كتــاب  المختصر. 

(الوارجالني). السدراتي  إبراهيم  يوسف بن 
اخي.  1976، 57 ـ 59: مخطوط عند باعمارة في مليكة. يليه تعليق للشم Ess

التالتي  العالئي  رمضان  لعمرو بن  لتعليق  مخطوط  باعمارة  حوزة  في  أيضًا 
ُمحرم  النســخ:  تاريخ  عشــر)  عشــر / الثامن  الثاني  للقرن  الثاني  (النصف 

اخي. الشم مختصر  عن  التراخي  رفع  العنوان  هذا  مع   ،1879 نهاية   /1297

وشرحه،  واإلنصاف  العدل  مختصر  ومتن   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 
الفقه. أُصول  في 

من  مجموعة  فــي  ل  األو 19 ورقــة،  مخطوط،   :670 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
.1487 / 892 نهاية  في  كتابته  من  انتهى  المؤّلف  33 ورقة. 

العدل. مختصر  شرح  للمخطوط،  رة  مصو نسخة  والثقافة  التراث  وزارة  في 
(واإلنصاف). العدل  مختصر  شرح  انظر: 

واإلنصاف. العدل  مختصر  لشرح  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
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مختصر  بنظم  األلطاف  موارد  خميــس:  عامر بن  أبو مالك  المالكي،  انظر: 
واإلنصاف. العدل 

واإلنصاف. العدل  مختصر  شرح  على  حاشية  القصبي:  انظر: 
واإلنصاف. العدل  كتاب  يوسف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

التالية. والمواد  السابقة  انظر: 
الفقه. أُصول  مختصر  كتاب  نفسه: 

14 ورقة  مخطوط،  المكتبــة):  في   106 (رقم   107 رقــم   36 يدر،  آل  مكتبة 
أبو عثمان  الناســخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  25,5×17,5ســم،  ص؟)،  (خطأ؛ 
في  عشر  الثالث   .1705 / 1116 ة  الحج ذو   20 صالح،  موســى بن  سعيد بن 
واإلنصاف  العدل  لكتاب  ملخص   .72 إلــى   66 من  96 ورقة،  من  مجموعة 
ل  األو ربيع  فــي  كانت  كتابته  نهايــة  الوارجالني.  يوســف  يعقوب  ألبــي 

.1487 / 892

السابقة. المادة  انظر: 
جميع،  عمرو بن  أبو حفص  البربرّية  عن  ترجمها  وشــروحها،  التوحيد  مة  ُمقد نفسه: 
اخي وأبي ســليمان داود بن  اس أحمد بن ســعيد الشــملبدر الدين أبي العب
إبراهيم التالتي. طبعة أبي إسحاق إبراهيم اطفيش الجزائري. مسقط، (1989).
الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 19 رقم 63: شــرح أحمد بن ســعيد 
في  مخطوط  الجربــي.  جميع  لعمرو بن  التوحيــد  مة  ُمقد على  اخي  الشــم

1251 / 1835 ـ 6. النسخ:  تاريخ  23×17سم،  103 صفحة،  البارونية،  الخزانة 
مة التوحيد). مخطوط  اخي لُِمقد نفسه، 26 رقم 161: (ورقات من شرح الشم

21,5×15سم. 28 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في 
الثانية  الطبعة  البربرية،  من  ُمترجمة  التوحيد،  مة  ُمقد شرح   :98  ،1997 فوزي 

.1973 في  ُطبعت 
مــة التوحيد وشــروطها الثالثين. القاهرة  339: ُمقد ،S II كارل بروكلمــان

1353 / 1934 ـ 5.
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باء.  22572 الكتب،  دار  في  مخطوط   :120  ،1982 خليفات 
مخطوط،  المكتبــة):  في   29 (رقــم   147 رقم   ،19 إروان، صفحــة  مكتبــة 
رمضان   3 النســخ:  تاريخ  مكتمــل،  23 ســطرًا،  22×16,5ســم،  42 ورقة، 

.60 إلى   19 من  78 ورقة،  من  مجموعة  في  الثالث   .1730 / 1142

جميع). عمرو بن  حفص  (ألبي  التوحيد  عقيدة  على  حاشية  انظر: 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 

عيسى. سليمان بن  د بن  محم متياز،  انظر: 
العقيدة  شــرح  على  (حاشــية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبــي،  انظر: 

اخي). للشم
انظر: التالتي، أبو حفص عمرو بن رمضان: نظام التحقيق في عقود التعليق.

الدعائم. إعراب  ُمشكل  نفسه: 
مخطوط.  :45  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

حواشي  (للجناوني)؛  النكاح  كتاب  من  ل  األو الجزء  جانب:  إلى  مجموعة، 
على كتاب النكاح للشيخ أبي زكرياء الجناوني (بدون مؤّلف) (41 صفحة). 

إباضي. فقه 
القاهرة  حجرية،  طبعة  للجناوني.  النكاح  كتاب  حاشــية   :310  ،2001 النامي 

(خطأ). 1343 / 1924 ـ 5 

النكاح. كتاب  الخير:  أبي  الخير بن  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني،  انظر: 
اإلسالم). قواعد  على  (حاشية  نفسه: 

قسم  الجيطالي.  اإلسالم  قواعد  كتاب  على  حاشــية   :799  ،1987 الجعبيري 
األصول (100 صفحة). مخطوط في مكتبة جامع المالق، جربة، 276 ورقة، 
الناسخ:   .1647 / 1057 في  كتابته  من  انتهى  المؤّلف  23 ســطرًا.  16×11سم، 

الجعبيري  يحضر  كيف  بالضبط  هذا   .1697 / 1109 داود،  عمر بن  أحمد بن 
المسألة.

عبد اهللا  أبــي  حواشــي   :60 رقم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
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الخزانة  في  مخطوط  الجيطالي.  اإلســالم  قواعد  كتاب  على  السدويكشــي 
1156 / 1743 ـ 4. النسخ:  تاريخ  21×16,5سم،  634 صفحة،  البارونية، 

مكتبــة آل افضــل، 31، رقــم 103: مخطــوط، 328 ورقة، 30×15,5ســم، 
23 ـ 25 ســطرًا، مكتمل. رقم 063 في المكتبة. من المحتمل جدًا أّنه ُكتب 

 328 الورقة  على  1057 / 1647 ـ 8.  بعــد  للمؤّلف،  مختلفيــن  تلميذين  من 
حّمو،  يوسف بن  المالك:  أعماله.  بأهّم  وقائمة  للمؤّلف  ة  مهم ذاتية  ســيرة 

وقفًا. المخطوط  وضع  الذي 
اإلسالم. قواعد  شرح  على  حاشية  أسفل:  انظر: 

األخرى. القوائم  ذكرت  وأين  أعماله  قائمة  عن  (حواشي)،  أسفل:  انظر: 
اإلسالم. قواعد  إسماعيل:  أبو طاهر  الجيطالي،  انظر: 

اخي). للشم العقيدة  شرح  على  (حاشية  نفسه: 
حاشية على شــرح على أبي حفص عمر بن جميع ألبي العباس أحمد بن 

التوحيد. مة  ُمقد اخي:  الشم سعيد 
باباعمي والـ II ،A2000، 390: مخطوط. الشرح العقيدة ألبي العباس أحمد 

اخي. الشم
مكتبة عشــيرة آل خالد، رقــم 421 (رقم 109 في المكتبة): االســم أُعطي 
23,2×16,5سم،  16 ورقة،  مخطوط،  الجربي.  عمرو  د بن  محم ستة  ـ : أبي  ك
ذو   24 اليسجني،  اليدري  د  محم يوســف بن  الناســخ:  مكتمل.  28 سطرًا، 

إلى   208 من  246 صفحة،  من  مجموعة  فــي  الخامس   .1765 / 1178 ة  الحج
كتاب  ســعيد:  أحمد بن  (أبو العباس)  اخي،  الشــم جانب  إلى  (خطأ)،   218

اخي،  الشم رّقوش؛  ابن  كتاب  من  رّقوش:  ابن  اْلُمعلقات؛  مجهول:  الســير؛ 
أهل  ســير  يحيى:  أبو القاســم بن  المصعبي،  الديانات؛  عامر:  أبو ســاكن 

القرآن. علوم  في  قصيدتان  مجهول:  غرداية؛ 
مخطوط،  العقيدة.  شــرح  على  المكتبة): حاشــية  في   156 526 (رقم  رقــم  نفسه: 
سعيد  رمضان بن  الناســخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  20,5×15,8ســم،  15 ورقة، 
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جانب  إلى   ،195 إلى   181 من  198 ورقة،  من  المجموعة  في  األخير  وينتن. 
الجربي:  عمرو  د بــن  محم أبو ســتة  (القصبي)،  النكاح؛  كتاب  الجناوني: 
فتح:  عمروس بن  (أبو حفص)  (المســاكني)،  النكاح)؛  كتاب  على  (حاشية 
الدين)؛  (أُصول  عيسى:  تبغورين بن  الملشــوطي،  الصافية؛  الدينونة  أُصول 
(رّد  زلتاف:  يغال بن  أبو خــزر  واألرش)؛  والديات  الجــروح  (في  مجهول: 

يغال). خزر  أبي  الشيخ 
المعمول  الشــرح  على  ســتة  ألبي  حاشــية   :114 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 
مخطوط،  جميع.  لعمر بن  المنسوبة  العقيدة  على  اخي  الشم أحمد  للشيخ 
د بن إسماعيل  أكملت في 1161 / 1748 من قبل بالحاج بن كاسي بن محم

.(1972 (مايو 
وضع  أبو ســتة   :(209 جديدة،  طبعة  اإلنجليزية،  233 (الطبعة   ،2001 النامي 
اخي  الشم سعيد  أحمد بن  العباس  أبي  حاشية  على  (حاشية)  أخرى  حاشية 
معمر  علّي  ُيحيل  النامي  التوحيد.  مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  حفص  أبي  على 
III ،1964، 192. فــي النامي 2001 يقول من غير الصحيح: حاشــية كبيرة، 

الحاشية. عنوان  في  هو  كما 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 

التوحيد  عقيدة  على  حاشية  ســعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 
التوحيد. مة  ُمقد و:  جميع)؛  عمرو بن  حفص  (ألبي 

الجهاالت. كتاب  شرح  على  حاشية  نفسه: 
(ألبي  الجهاالت  شرح  كتاب  على  حاشــية   :390  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الكالم. علم  في  الوارجالني).  عبد الكافي  عمار 
كتاب  شــرح  حاشــية   :535 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  مخطوط  أبو ستة).  زيد  وأبو  سليمان،  د،  محم) مشايخ  لثالثة  الجهاالت 
1259 / 1843 ـ 4. النسخ:  تاريخ  22,5×16سم،  80 صفحة،  البارونية،  الخزانة 

د بن  مكتبــة آل يدر، 26 رقم 077 (رقم 47 فــي المكتبة): أبو عبد اهللا محم
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(القرن  أبو ســتة  أحمد  ســليمان بن  الربيع  وأبو  (ت: 1088 / 1678)  عمــر 
الحادي عشر / السابع عشر) وأبو زيد ابن أحمد أبو ستة (ت: 1100 / 1688): 
26 سطرًا،  23×16سم،  30 ورقة،  مخطوط،  الجهاالت).  شرح  على  (حواشي 
يوســف  ســليمان بن  الناســخ:  عبد اهللا.  لـ أبي  حاشــية  عدا  ما  مكتمــل، 
الحاشيتان  186 ورقة.  من  مجموعة  في  األخير  1241 / 1825 ـ 6.  المصعبي، 

نفسه. المؤّلف  بيد  ُكتب  مخطوط  من  ُنسخت  األّوليتان 
الجهاالت. كتاب  على  حاشية  انظر: 

أبو ستة. أحمد  أبو زيد بن  القصبي،  انظر: 
باباعمي  الجهاالت،  كتاب  شــرح  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 

.164  ،II  ،A2000 والـ
د بن  محم (الثاني) بن  أحمد  ســليمان بن  أبو الربيع  السدويكشــي،  انظر: 
الجهاالت. شرح  كتاب  القصبي:  ستة  أبي  القاسم بن  أبي  (األول) بن  أحمد 

هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر: 
أبي  للشــيخ  الفقه  أُصول  في  واإلنصاف  العدل  مختصر  شــرح  على  حاشــية  نفسه: 
اخي اليفرني المتوّفى سنة 908هـ. اس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشمالعب

(192 ورقة  باء)،   22029) الكتــب  دار  في  مخطوط   :260  ،I  ،1961 الســيد 
أَكمَل  ستة  أبي  عمر بن  العمل.  ُيكمل  لم  المؤّلف  21×17سم).  لـ 27 سطرًا، 
أكملها.  المصعبي  د  محم يوسف بن  أبو يعقوب  توفي.  أيضًا  ولكنه  بعضها، 
د قّناوي، 7  نســخة أخرى (22237 باء)، ُنســخت من األولى من قِبل محم
سيد  26×18ســم).  لـ 21ســطرًا،  (973 صفحة   ،1942 يناير   24 / 1361 ُمحرم 

الجربي. القصبي  كـ...  االسم  يقدم 
على  ستة  أبي  حاشــية   :113 رقم   22  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  اخي.  للشم واإلنصاف  العدل  مختصر  شرح 
العباس  أبي  جواب  جانب:  إلى  مجموعة،  في  23,5×17ســم.  183 صفحة، 

(56 صفحة). الغدامسي  إبراهيم  لـ صولة بن  اخي  الشم سعيد  أحمد بن 
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العدل. مختصر  حاشية  أعلى:  انظر: 
مختصر  شرح  عبد الواحد:  سعيد بن  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 

(واإلنصاف). العدل 
ســتة  أبي  القاســم بن  أحمد بن  د بن  محم أحمد بن  السدويكشــي،  انظر: 

القصبي.
اإلسالم. قواعد  شرح  على  حاشية  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 389: حاشــية على كتاب قواعد اإلسالم. النسخة 
.(2002 ملخ  اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  (انظر:  المطبعة.  في  توجد 

الكتــب  دار  فــي  مخطــوط   :(2001 (ديســمبر   http:/ibadhiyah.net/books

باء.  22068 التيمورّية،  (القاهرة)، 
كتاب  على  المكتبة): (حاشــية  في   163 170 (رقم  رقم   56 يدر،  آل  مكتبــة 
ورقتان  أو  23 ســطرًا، ورقة  21,5×16ســم،  283 ورقة،  مخطوط،  القواعد). 
حّمو  موسى بن  د بن  محم الحاج  موســى بن  الناســخ:  البداية.  في  ناقَصة 
أحمد بن  د بن  محم يوسف بن  د بن  محم أفضل بن  موســى بن  يوسف بن 
في  الجاموس  وكالة  في   ،1695 / 1106 شعبان   22 اْلُحججي،  ُسّمي  إبراهيم، 
قِبل  من  بأعماله  وقائمة  للمؤّلف  مختصرة  ذاتية  سيرة  آخر ورقة  في  القاهرة. 
الحاشية  كتابة  في  بدأ  المؤّلف  النفوسي.  الجادوي  عيسى  أحمد بن  تلميذه 

1057 / 1647 ـ 8. في 
مخطوط،  المكتبــة):  في   120 (رقــم   443 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
سعيد  موسى بن  الناســخ:  مكتمل.  24 سطرًا،  21,8×16,2ســم،  375 ورقة، 

459 ورقة،  من  مجموعة  في  األخير   .1771 / 1185 األولى  ُجمادى  الاللوتي، 
إلى جانب الجيطالي، أبو طاهر إسماعيل بن موسى: كتاب في شرح قواعد 

اإلسالم.
مكتبــة إروان، صفحــة 32، رقــم 139 (رقــم 23 فــي المكتبة): حاشــية 
في  ُمكتمل  غير  27 سطرًا،  25,5×17,5ســم،  243 ورقة،  مخطوط،  القواعد. 
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نسخة  ستة.  ألبي  ذاتية  سيرة  النهاية  في   .1874 / 1291 رمضان   9 المنتصف، 
د بن  ة محممتكاملة، صفحــة 36، رقم 207 (رقم 83 في المكتبة): أبو ســت
عمــرو الجربــي. مخطوط، 372 ورقة، 21×16ســم، 23 ســطرًا. الناســخ: 

1201 / 1786 ـ 7. في  وقفًا  وضعت  الوارجالني.  صالح  داود بن  عيسى بن 
القاهــرة  حجريــة،  طبعــة  القواعــد.  حاشــية   :311  ،310  ،2001 النامــي 

1297 / 1879 ـ 80.

اإلسالم). قواعد  على  (حاشية  أعلى:  انظر: 
(حواشي). أسفل:  انظر: 

اإلسالم. قواعد  إسماعيل:  أبو طاهر  الجيطالي،  انظر: 
والوصايا. والهبة  الشفعة  كتاب  على  حاشية  نفسه: 

22×16,5ســم،  9 ورقات،  مخطــوط،   :102 رقــم   ،31 افضــل،  آل  مكتبــة 
يحيى بن  صالح بن  يحيى بن  الناسخ:   .7 بعد ورقة  أجزاء  تنقصه  27 سطرًا، 

بيد  ُنسخت  نسخة  من  ُنسخت  1151 / 1738؛  رجب  نهاية  المصعبي،  موسى 
الموّلف. رقم 117 في المكتبة. كتاب الشــفعة والهبة والوصايا ألبي ساكن 

اخي. الشم علّي  عامر بن 
د  محم عبد اهللا بن  حاشــية   :21 رقم   17  ،2000 يوسف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطوط  اخي.  للشــم اإليضاح  من  الشفعة  كتاب  على  أبو ستة 

1222 / 1807 ـ 8. النسخ:  تاريخ  22×16سم،  80 صفحة،  البارونية، 
مخطوط  اخي.  للشم والهبة  الشفعة  كتاب  على  ستة  أبي  حاشية   :46 رقم   18 نفسه: 
في الخزانة البارونية، 22 صفحة، 22×17سم، تاريخ النسخ: 1244 / 1828 ـ 9. 
(16 صفحة)  الجبابرة  داللة  في  الديــة  كتاب  من  جانب:  إلى  مجموعة،  في 
اخي:  الشم عامر  أبو ساكن  مسلم)؛  ســلمة بن  أبو اْلُمنذر  الصحاري،  (انظر: 
سعيد  عبد اهللا بن  1206 / 1791 ـ 2)؛  في  ُنســخ  (50 صفحة،  الوصايا  كتاب 
إباضي  غير  عمل  (20 صفحة)؛  الصالة  إيضاح  على  حاشــية  السدويكشي: 

1211 / 1796 ـ 7). في  ُنسخ  (18 صفحة، 
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جبل  جادو،  في  البارونــي  د  محم حوزة  في  مخطوط   :298  ،2001 النامــي 
.(1969 (حوالي  نفوسة 

اخي. الشم عامر  ساكن  ألبي  اإليضاح  كتاب  من 
.1956  Scacht اإليضاح،  كتاب  اخي:  الشم انظر: 

العباد. أفعال  تبيين  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
مخطوط.  :390  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

بكر:  أحمد بن  أبو العباس   :109 رقم   22  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطوط  العباد.  أفعال  تبيين  على  ســتة  أبي  حاشية  من  ُكّراس 
في  1214 / 1799 ـ 1800.  النســخ:  تاريخ  21×15سم،  26 صفحة،  البارونية، 
ألبدالن  رسالة  األبدالني:  النفوســي  داود  د بن  محم جانب:  إلى  مجموعة، 
أحاديث  في  اإليضاح  1217 / 1802 ـ 3)؛  نســخت  (43 صفحة،  القرآن)  (في 
النــكاح (جمعها أحمد شــهاب الدين بــن حجر الهيثمــي) (32 صفحة)؛ 
والبهتان  اإلفك  على  الــرّد  مجهول:  (39 صفحة)؛  الصوم  كتاب  الجناوني: 

(16 صفحة). مصعب  بني  إلى  المنسوب 
د بن أبي بكر: كتاب  اس أحمد بن أبي عبد اهللا محمانظر: النفوسي، أبو العب

العباد. أفعال  تبيين 
الهواري. ُمحّكم  هود بن  تفسير  على  حاشية  نفسه: 

.(238 آية  البقرة،  سورة  (حتى  مكتملة  غير   :273  ،1975 الجعبيري 
.273  ،2004 كهالن  الخروصي، 

القرآن. تفسير  ُمحّكم:  هود بن  الهواري،  انظر: 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 

عيسى. تبغورين بن  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
يعني. تبغورين  كتب  من  كتاب  أّي  الواضح  غير  من  أّنه   .192  ،III ،1964 معمر 

الجهاالت. كتاب  على  حاشية  انظر: 
الجهاالت. كتاب  شرح  على  حاشية  انظر: 
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نفسه: حاشــية على كتاب الوضــع (للجناوني). طبعة حجريــة، القاهرة: المطبعة 
(691 صفحة). 1305 / 1887 ـ 8.  البارونية، 

.342  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 
كتاب  الجناوني:  حاشية  في   :8 ملحوظة   2 1987. صفحة   (Francesca) انظر: 

.1886 / 1303 القاهرة  حجرية،  طبعة  الوضع، 
باباعمــي والـ II ،A2000، 389: حاشــية على كتــاب الوضع في األصول 

كبير. واحد  مجلد  في  مخطوط  والفقه. 
د  محم عبد اهللا بن  حاشــية   :10 رقم   16  ،2000 يوسف  ســعيد بن  الباروني، 
أبو ستة على كتاب الوضع ليحيى الجناوني. مخطوط في الخزانة البارونية، 

سم.  16×21 661 صفحة، 

نفسه: 18 رقم 50: حواشــي العّالمة أبي ســتة على كتــاب الوضع. مخطوط في 
الخزانة البارونية، 442 صفحة، 22,5×16سم، تاريخ النسخ: 1213 / 1798 ـ 9.

مكتبة آل افضل، 31، رقم 104: مخطوط، 40 ورقة، 21,5×16سم، 23 سطرًا، 
تهتم  الحاشية  المكتبة.  في   126 رقم  ما.  نوعًا  قديمة  نســخة  أجزاء.  تنقصه 

والصوم. الصالة  الطهارة،  العقيدة،  تخص  بمواضيع 
مكتبة إروان، صفحة 12، رقم 117 (رقم 13 في المكتبة): هذه حاشية... على 
كتاب اللمع المعروف بكتاب الوضع. مخطوط، 276 ورقة، 22,5×15,5سم، 
24 سطرًا، مكتمل. نسخة أخرى: صفحة 12، رقم 118 (رقم 14 في المكتبة): 

عيسى بن  الناسخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  21,5×15سم،  357 ورقة،  مخطوط، 
 .1886 / 1304 ل  األو ربيع  (القاهرة)،  الجاموس  وكالة  في  الباروني،  ســعيد 
مع نّص كتــاب الوضع. صفحة 12، رقم 131 (رقم 19 في المكتبة): كتاب 
15 سطرًا،  25,5×18,5ســم،  113 ورقة،  مخطوط،  اللمع.  كتاب  وهو  الوضع 

172 ورقة. من  مجموعة  في  ل  األو مكتمل. 
د بــن عمرو الجربي: (حاشــية  ة محممكتبــة الشــيخ، رقم 589: أبو ســت
190 ورقة،  مخطوط،  الوضــع).  بكتاب  المعروف  وهــو  اللمع  كتاب  على 
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بعده  من  215 ورقة،  المجموع  بداية  في  مكتمل.  26 ســطرًا،  21×15,5سم، 

للجناوني. الوضع  كتاب 
النامي 2001، 298: مخطوط، 179 ورقة، في حوزة علّي بن ميلود المرساوني 

.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  الرحيبات،  (الحمران)،  مرساون  في 
الوضع  كتاب  الخير:  أبي  الخير بــن  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني،  انظر: 

القصبي. أبو ستة  د  محم حاشية  وبهامشه  الفروع)  (في 
والحاشية. للوضع  جامع  كتاب  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

الجيطالي. الفرائض  كتاب  على  ستة  أبي  حاشية  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :567 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

1213 / 1798 ـ 9. النسخ:  تاريخ  22×16سم،  14 صفحة،  البارونية، 
اخي). الشم علّي  عامر بن  ساكن  أبي  قِبل  (من  البيوع  حاشية  نفسه: 

.390  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ستة  أبي  د بن  محم حاشية   :15 رقم   16  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطــوط  اخي.  الشــم لعامر  اإليضاح  من  البيــوع  كتاب  على 
في  1217 / 1802 ـ 3.  النســخ:  تاريخ  22×16ســم،  274 صفحة،  البارونيــة، 

(362 صفحة). اإليضاح  كتاب  من  الثالث  الجزء  جانب:  إلى  مجموعة، 
أبي  وحاشــية  البيوع  متن  على  الويرانــي  عمرو  حواشــي   :132 رقــم   24 نفسه: 
انظر:  22×16,5ســم.  58 صفحة،  البارونيــة،  الخزانــة  في  مخطوط  ســتة. 
البيوع  كتاب  على  حاشية  ويران:  علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي، 

اإليضاح. كتاب  من 
اإليضاح).  من  البيوع  كتاب  على  (حاشــية   :100 رقم   ،30 افضل،  آل  مكتبة 
علّي بن  أحمد بن  الناســخ:  25 سطرًا.  21×15,5ســم،  126 ورقة،  مخطوط، 
 .1772 / 1186 الثاني  ُجمادى  نهاية  في  المليكي،  الجربي  اللموشــي  عمارة 
رقم 003 في المكتبة. الجزء الثالث لكتاب اإليضاح ألبي ســاكن عامر بن 

والرهن. والقسمة  البيوع  في  اخي  الشم علّي 
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ميلود  علّي بــن  حــوزة  في  148 ورقــة،  مخطــوط،   :298  ،2001 النامــي 
المرساوني في مرساون (الحمران)، الرحيبات، جبل نفوسة (حوالي 1969).

عامر  للشــيخ  البيوع  كتاب  علــي:  عامر بن  أبو ســاكن  اخي،  الشــم انظر: 
ستة. أبي  عمر  د بن  محم عبد اهللا  ألبي  وحاشيته 

الديانات). لحاشية  مكتمل  (جزء  نفسه: 
الديانات  حاشــية  ســعيد:  عبد اهللا بــن  ــد  أبو محم السدويكشــي،  انظــر: 

.268  ،II  ،A2000 والـ باباعمي  عامر)،  أبو ساكن  اخي،  للشم)
اإليضاح. حاشية  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   128 (رقــم   458 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
مكتمل. 26 سطرًا،  20,5×15,5سم،  141 ورقة، 

د بن يوسف اليسجني المصعبي، 19 ُمحرم 1186/ أبريل 1772.  الناسخ محم
اإليضاح. حاشية  مجهول:  جانب  إلى  274 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني 

اإليضاح. كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 
العدل. مختصر  حاشية  نفسه: 

د بن عمرو الجربــي. مخطوط،  ة محممكتبة الشــيخ، رقــم 586: أبو ســت
د بن علّي الباروني،  190 ورقة، 24×17سم، 25 سطرًا، مكتمل. الناسخ: محم

فــي وكالة الجامــوس (القاهرة)، نهايــة شــعبان 1276 / 1860. األخير في 
أحمد بن  (أبو العباس)  اخي،  الشــم جانب:  إلى  595 صفحة،  من  مجموعة 

العدل. مختصر  شرح  نفسه:  العدل؛  مختصر  متن  سعيد: 
على  ســتة  أبي  حاشــية   :80 رقم   20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطــوط  اخي.  الشــم أحمد  العباس)  لـ (أبي  العدل  مختصــر 
النسخ:  تاريخ  21×15سم،  188 صفحة،  23,5×15سم،  239 صفحة،  البارونية، 
1180 / 1766 ـ 7. في مجموعة، إلى جانب: أبي يعقوب يوسف الوارجالني: 

(90 صفحة).  إباضي  غير  مخطوط  (188 صفحــة)؛  واإلنصاف  العدل  كتاب 
إباضي. فقه 
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(القصبي)  ســتة  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبي  حاشــية   :343 رقم   35 نفســه، 
اخي). مخطوط في الخزانة  اس أحمد الشــمعلى مختصر العدل (ألبي العب
تبغورين بن  جانب:  إلــى  مجموعة،  في  23×16ســم.  38 صفحة،  البارونية، 
1207 / 1792 ـ 3)؛  نســخ  (48 صفحة،  الدين  أُصول  الملشــوطي:  عيســى 
إجماع  في  المخزونــة  الّتحف  المزاتــي:  يخلــف  ســليمان بن  أبو الربيع 
أحمد  أبو العباس  1269 / 1852 ـ 3)؛  نســخ  (110 صفحة،  الشرعّية  األصول 
1062 / 1651 ـ 2)؛  نســخ  (161 صفحة،  العدل  مختصر  شــرح  اخي:  الشــم
أُصول  في  واإلنصاف  العــدل  الوارجالني:  إبراهيم  يوســف بن  أبو يعقوب 

1180 / 1766 ـ 7). نسخ  واالختالف(188 صفحة،  الفقه 
واإلنصاف. العدل  مختصر  شرح  على  حاشية  انظر: 

الترتيب. حاشية  نفسه: 
الربيع بن  ُمسند  وهو  الترتيب،  على  حاشــية  796 ـ 797:   ،1987 الجعبيري 
 ،1982 / 1402 األول،  الجــزء  الوارجالنــي.  يعقــوب  أبي  بترتيب  حبيــب 
الجــزء  (251 صفحــة)؛   ،1983 / 1402 الثانــي،  الجــزء  (238 صفحــة)؛ 
الخامس،  الجزء  (303 صفحــات)؛  الرابع،  الجزء  (297 صفحــة)؛  الثالث، 
1403 / 1983، (226 صفحة)؛ الجزء الســادس، 1403 / 1983، (226 صفحة)؛ 

 ،1984 / 1404 الثامن،  الجــزء  1404 / 1984، (329 صفحة)؛  الســابع،  الجزء 
البوسعيدي). مكتبة  (انظر:  (158 صفحة). 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 22 رقم 110: حاشية أبي ستة على كتاب 
الترتيب في الحديث. مخطوط في الخزانة البارونية، 1102 ـ (خطأ) صفحة، 

حديث. 1082 / 1671 ـ 2.  النسخ:  تاريخ  22×16سم، 

311 ورقة،  األول،  الجــزء  مخطــوط،   :020 رقــم   ،8 افضــل،  آل  مكتبــة 
النفوسي،  الاللوتي  موسى  جمعة بن  الناسخ:  23 ـ 26 سطرًا.  21,5×16سم، 

المكتبة. في   002 رقم  البداية.  في  أجزاء  تنقصه   .1733 / 1145 رجب   20

21,5×15,5سم،  183 ورقة،  والثالث،  الثاني  األجزاء  مخطوط،   :021 رقم   ،8 نفسه: 



بيبليوغرافيا اإلباضية 490

الوسط  وفي  البداية،  في  أجزاء  تنقصه  تاريخ.  أو  ناســخ  بدون  25 ســطرًا، 

المكتبة. في   064 رقم  النهاية.  وفي 
نفسه: 37، رقم 127: مخطوط، 212 ورقة، 21×15,5ســم، 21 سطرًا، تنقصه أجزاء. 
األجزاء  مجموع  في  المكتبــة.  في   039 رقم  لكتابين.  مجموعــة  في  ل  األو

والفضائل. اآلداب  عن  واألبيات 
للجزء  مخطــوط،  المكتبة):  فــي   84 (رقم   046 رقــم   17 يدر،  آل  مكتبــة 
نسخه  البداية.  في  أجزاء  تنقصه  21 سطرًا،  21×15,5سم،  305 ورقة،  الثاني، 
يعقوب بن يّســفاو بن يعقوب بن موســى بن ســعيد بن أبي القاســم بن 
اإلباضي  التندميرتي  داود  عبد الرحٰمن بــن  زكرياء بن  نوح بــن  صالح بن 
جربة،  فــي  الكين  بني  مســجد  في   ،1681 / 1091 شــوال   11 النفوســي، 
أحضره  الذي  إبراهيــم،  يحيى بن  حوزة  فــي  الباروني.  د  محم أليوب بن 

عيسى. صالح بن  عمه  ميراث  خارج 
مخطوط،  المكتبــة):  في   126 (رقــم   453 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
الليني  علّي  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  21×15,5سم،  272 ورقة، 

جانب  إلى  329 ورقة،  من  مجموعة  في  األخير  1145 / 1732 ـ 3.  األجيمي، 
الوضع. كتاب  الجناوني: 

الترتيب  كتــاب  الترتيب.  حاشــية   :(2004 (مــارس  البوســعيدي  مكتبــة 
للعالمة أبي يعقوب يوســف الوارجالني. ُمحّشــي (خطأ) بحاشية العّالمة 
والثقافة،  التراث  وزارة  مســقط:  أجزاء  ثمانية  عمر.  د بن  محم عبــد اهللا  أبي 
 ،1982 / 1402 األول،  الجــزء  (24×17ســم).  1402 ـ 1404 / 1982 ـ 1984، 

بوقف  إعالن  البداية  في  الحواشــي؛  في  مطبوعة  الحاشــية  (238 صفحة)؛ 
ذو   6 الخروصــي،  نبهــان  أبي  خلفان بــن  يحيى بن  قِبــل  مــن  الكتاب 
ــلطان برغــش (زنجبار). الجزء  القعــدة 1304 / 1887، مصدقة من قِبل الس
الثالث،  الجزء  الحاشــية.  في  حاشــية  (251 صفحة)؛   ،1982 / 1402 الثاني، 
1402 / 1982، (297 صفحــة)؛ إعــالن الوقــف مــن قبــل الخروصي، 17 
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ال شيء  سعيد؛  علّي بن  الُســلطان  قبل  من  مصدقة   ،1890 / 1307 شــعبان 
في الحاشــية. الجــزء الرابــع، 1402 / 1982، (303 صفحة)؛ نفســه الجزء 
 ،1983 / 1403 السادس،  الجزء  نفسه  (226 صفحة)؛   ،1983 / 1403 الخامس، 
نفســه  (329 صفحة)؛   ،1984 / 1404 الســابع،  الجزء  نفســه  (266 صفحة)؛ 
155 ـ 158  الصفحات  نفســه؛  (158 صفحة)؛   ،1984 / 1404 الثامــن،  الجزء 
نسخة  طبع  إعادة  يبدو  ما  على  الرواحي.  عدّيم  سالم بن  لـ ناصر بن  ابتهال 

أجزاء. ثالثة  في  كانت  الطبعة  أن  من  بالرغم  و1890،  لـ 1886 ـ 7  زنجبار 
مكتبة إروان، صفحة 7، رقم 106 (رقم 4 في المكتبة): (حاشية على ترتيب 
الناسخ:  28 ســطرًا،  25×17ســم،  469 ورقة،  مخطوط،  الصحيح).  الجامع 
مجموعة  في  ل  األو 1289 ـ 90 / 1872 ـ 4.  دحمان،  إسماعيل بن  إبراهيم بن 

479 ورقة. من 
زنجبــار  أجــزاء،  ثالثــة  اْلُمســند.  ترتيــب  شــرح   :310  ،2001 النامــي 

1304 / 1886 ـ 7.

الســلطانية  المطبعة  قِبل  مــن  ُنشــر   :192  ،2004  (Sadgrove) ســدجروفي 
على  حاشــية  أجزاء.  ثالثة  فــي  و1890 ـ 1،  1886 ـ 7  بيــن  ما  (زنجبــار) 
مكتبة  (انظر:  الوارجالني.  الترتيب  فــي  حبيب  للربيع بن  الصحيح  الجامع 

البوسعيدي).
د بن عمرو بن أبي ســتة. ســتة  608: أبو عبد اهللا محم ،IV ،1990 شــريفي

.1982 / 1402 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:  أجزاء. 
السدويكشــي  (خطأ)  د  محم عمر بــن  د بــن  محم  :415  ،2003 ــليمي  الس

.1982 / 1402 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:  الترتيب.  حاشية  ي:  المحش
ُمســند  ترتيب  على  حاشــية   :14.185 أو.  مخطوط،  اليدن،  جامعــة  مكتبة 
الجمعة  يوم  العمل  أكمــل  الذي  ســتة،  أبي  د بن  لمحم حبيب.  الربيع بن 
12 ُجمادى الثاني 1082 / 1671 في جربة. حاشــية على ترتيب أبي يعقوب 

على  تعليقات  علــى  يحتوي  المخطوط  الوارجالنــي.  إبراهيم  يوســف بن 
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الجــزء األخير من الجزء الثانــي وعلى الجزء الثالــث والجزء الرابع من 
صفر  4 ـ 5  النســخ:  تاريخ  مغربي،  بخط  174 ورقة،  به  المخطوط  ترتيب. 
 :J.J. Witkam انظر:  الباروني.  علّي  إبراهيم بن  علّي بن  نسخه   ،1862 / 1279

توضيحات ورقة  مع  291 ـ 294،   ،1983 اليــدن  العربية:  المخطوطات  دليل 
.294 الصفحة  على   142A

الترتيب. حواشي  كتاب  انظر: 
اْلُمسند. ترتيب  شرح  انظر: 

يعقوب. سالم بن  دليل  الترتيب،  كتاب  انظر: 
الترتيب. حواشي  مختصر  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

الترتيب  شــرح  في  اللبيب  ُنزهة  رمضان:  عمر بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
ستة. ألبي 

انظر: الوارجالني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: كتاب الترتيب في الصحيح 
الرسول. حديث  من 

.1949  (Rubinacci) روبيناتشي  انظر: 
الترتيب. حواشي  كتاب  نفسه: 

ستة  ألبي  الجوانب  في  حاشية   :254  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
السدويكشي على ترتيب في علم الحديث لـ أبي يعقوب يوسف الوارجالني.
الترتيب. وكتاب  اْلُمسند  ترتيب  شرح  وأسفل:  الترتيب،  حاشية  أعلى:  انظر: 

(حواشي). نفسه: 
د  لِمحم التعليقات  نهايــة  في  432 ـ 433:   ،1949  (Rubinacci) روبيناتشــي 
نابولي،  في  مخطــوط  الجيطالي،  القواعد  كتــاب  على  القصبي  ســتة  أبي 
عن  معلومات  يعطي   ،1819 / 1235 قيرات،  عمر بن  عياد بن  يدعى  شخص 
هو  هذا   .1677 مــارس   /1088 ل  األو ربيع  في  توفي  المعلــق:  أعمال  حياة 
الترتيب  (على  أيضًا  َكَتَب   .1647 / 1057 نهايــة  حوالي  فيه  بدأ  ل.  األو عمله 

الهجائي):
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جوابات). – أسفل:  (انظر:  أجوبة.   
البيوع  – في  األشراف  كتاب  مجهول:  (انظر:  البيوع.  كتاب  على  حاشــية 

عامر  للشيخ  البيوع  كتاب  اخي:  الشــم عامر  أبو ســاكن  انظر:  والكالم؛ 
وحاشيته).

اخي. – الشم سعيد  ألحمد بن  وشرحه  العدل  مختصر  على  حاشية 
الجناوني. – ليحيى  النكاح  كتاب  على  حاشية 
(الهواري). – ُمحكم  هود بن  للشيخ  المنسوب  القرآن  تفسير  على  حاشية 
أربعة  – الرسول،  عن  الصحيح  الحديث  في  الترتيب  كتاب  على  حاشــية 

.(37  ،1976  Ess ُمسند،  حبيب،  الربيع بن  (انظر:  أجزاء. 
كبير. – واحد  جزء  (للجناوني)،  الوضع  كتاب  على  حاشية 
الجناوني). – ليحيى  ملحوظة:   81  ،1998 (قوجة  األحكام.  كتاب  شرح 
اخي. – الشم سعيد  ألحمد بن  العقيدة  شرح 
الجيطالي). – قبل  (من  الفرائض  كتاب  شرح 
اخي). (قوجة  – شــرح كتاب اإليضاح (من قِبل أبي ســاكن عامر الشــم

الرابع). الثالث،  الثاني،  األجزاء  ملحوظة:   81  ،1998

(انظر:  – عبد الكافي)  أبي عمار  الوارجالني،  قبل  (من  الجهاالت  شــرح 
تبغورين). الملشوطي،  مجهول؛ 

الوارجالني). – التناوتي  عبد الكافي  (أبو عمار  الموجز.  كتاب  شرح 
الملوشائي). – (انظر:  النونية.  شرح 
خليفة  – عثمان بن  أبي عمار  القصبي،  (انظر:  الســؤاالت.  كتاب  شــرح 

المرغني).
أحمد بن  – أبو العبــاس  (النفوســي،  العباد.  أفعــال  تبيين  كتاب  شــرح 

بكر). د بن  محم
ســعيد بن  عند  مذكورة  ــي  للمحش أخرى  تعليقات   :273  ،1975 الجعبيري 

.78 (جربة)،  الجزيرة  ُعلماء  تاريخ  تعاريت:  علّي بن 
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يذكر  لم  والتي  حاشــية،  بـ 15  قائمة  يعطي  ملحوظة،  81 ـ 82   ،1998 قوجة 
:(1994 يوسف  سعيد بن  الباروني،  (مصادر:  أعلى  يلي  ما  فيها 

(الجيطالي). – اإلسالم  قواعد  كتاب  على  حاشية 
حفص  – (ألبي  التوحيد  مة  ُمقد على  اخي  الشــم أحمد  شرح  على  حاشية 

جميع). عمر بن 
قواعد  كتاب  شرح  على  وحاشية  اإلسالم)  قواعد  على  (حاشية  أعلى:  انظر: 

المذكورة. األعمال  قوائم  أيضًا  فيها  اإلسالم، 
جوابات. نفسه: 

1315 / 1897 ـ 8. القاهرة  حجرية،  طبعة   :310  ،2001 النامي 
أبي  مسائل  على  ستة  أبي  جوابات   :168 رقم   83  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مخطوط. موسى.  عمران 
الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 46 رقم 561: جوابات الشيخ أبي عبد اهللا 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  ســحابة.  أبي  لِموسى بن  ســتة  أبي  د  محم
إلى  مجموعة،  في  1175 / 1761 ـ 2.  النســخ:  تاريخ  21×16سم،  16 صفحة، 

فقه  (5 صفحات).  المفقود  ُحكم  عن  اخي  الشم أحمد  الشيخ  جواب  جانب: 
إباضي.

ســتة  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا   :096 رقــم   ،29 افضل،  آل  مكتبة 
عمر بن  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  جوابات  الجربــي:  السدويكشــي  القصبي 
مخطوط،  مصعب.  بني  بعض  إلى  الجربي  السدويكشــي  القصبي  ستة  أبي 
1251 / 1835 ـ 6.  ناســخ،  بدون  مكتمل.  24 سطرًا،  22×16ســم،  20 ورقة، 

المكتبة.  في   027 رقم   33 إلى   14 من  34 ورقة،  مــن  مجموعة  في  الخامس 
سحابة. (انظر:  أبي  لموسى بن  وخصوصًا  مصعب،  بني  طلبة  لبعض  جواب 

د). بامحم سحابة،  بو 
ناشر). (بدون  1897 ـ 8   :192  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 

أجوبة.  ،1949  (Rubinacci) روبيناتشي  أعلى،  انظر: 
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أجوبة. مجموعة  انظر: 

فتاوى. مجموعة  انظر: 
إباضيين). شيوخ  تسعة  قِبل  من  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر: 

اخي واْلُمحّشي وعيسى الباروني وقاضي  اس الشمنفسه: مجموعة أجوبة ألبي العب
جربة.

الخزانة  فــي  مخطوط   :99 رقــم   21  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1273 / 1856 ـ 7.  النســخ:  تاريخ  23×17ســم،  200 صفحة،  البارونيــة، 

(56 صفحة). الصوم  كتاب  الجناوني:  جانب  إلى  مجموعة، 
جوابات. انظر: 

فتاوى. مجموعة  نفسه: 
البارونية،  المطبعــة  القاهرة:  حجرية،  طبعــة   :345  ،273  ،1975 الجعبيــري 

1315 / 1897 ـ 8.

البارونية،  المطبعة  القاهــرة:  حجرية،  طبعة   :261 ملحوظة   82  ،1998 قوجة 
1315 / 1897 ـ 8.

جوابات. انظر: 
جادو. ُفقهاء  إلى  السدويكشي  أبو ستة  عمرو  د بن  محم عبد اهللا  أبي  رسالة  نفسه: 

رسالة).  22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 
اْلُمسند. ترتيب  شرح  نفسه: 

النامــي 2001، 298: مخطــوط، 321 ورقة، في حــوزة صالح المقصي في 
ثالثة   :310 أعاله)،  المذكــور  (العمل   .(1969 (حوالي  نفوســة  جبل  جادو، 

1304 / 1886 ـ 7. زنجبار  أجزاء، 
حبيب  الربيع بن  ُمسند  كتاب  على  حاشــية   :389  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ة  عد الوارجالني.  إبراهيم  يوســف بن  يعقوب  أبي  ترتيب  في  الحديث.  في 

أجزاء. خمسة  في  طالي،  إلبراهيم  هي  طبعة  آخر  نسخ. 
التالية. المادة  انظر: 
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الترتيب. كتاب  نفسه: 
(للربيع بن  الصحيح  الجامع  على  للُمحّشي  حاشية  يعقوب:  سالم بن  دليل 
الثاني  األجزاء  حاليــًا  مجلدات.  ثالثة  علــى  يحتوي  العمل  هــذا  حبيب). 
ل  األو الجزء  المخطوط.  من  أخرى  نســخة  بعد.  فما  الذبائح  من  والثالث، 

مفقود.
للربيع بن  الصحيــح  الجامع  على  حاشــية   :345  ،272  ،1975 الجعبيــري 
في  مخطوطات  ة  عد الترتيب.  بكتاب  معنونة  كبيرة  أجزاء  أربعة  في  حبيب. 
غرداية  في  حّمو  الحاج  مكتبة  في  المثال  ســبيل  على  اإلباضية،  المكتبات 

كبر. حجم  مجلدات  أربعة  (مزاب)، 
السابقة. المادة  انظر: 

الترتيب. حاشية  أعلى:  انظر: 
الترتيب. حواشي  مختصر  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

في  الترتيب  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالنــي،  انظر: 
الرسول ژ . حديث  من  الصحيح 
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يوسف. د بن  محم اطفيش،  األئمة:  قطب 
والصالة  التوحيد  في  البربري  باللســان  ـ : (ديوان  ال أحمد.  شــعبان بن  القنوشي، 

والوعظ). والصوم 
َكَتَب  عشــر)  عشــر / الثامن  الثاني  (القرن   :221  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

جربة. من  لسؤال  علميًا  جوابًا  أيضًا 
 1964 معمر  يوســف،  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبــي،  انظر: 

القنوشي). (حيث: 
شعبان  بها  أجاب  رســالة  د:  محم يوســف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر: 

الجربي. القنوشي 
جربة. ُعلماء  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  (ُمحقق)  د:  محم قوجة، 
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البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء  د: انظر:  محم عبد اهللا بن  بوراس  الكاملي، 
المصعبي. المصعبي:  (الكرتي)  عبد الرحٰمن  الكرتي، 

إبراهيم: الناصر بن  كروشي، 
في  توفي   .1849 / 1265 فــي  بّريان  فــي  ولد  151 ـ 154:   ،II  ،1965 دبــوز 
للقرآن  دراسته  بعد  المزابيين.  مقبرة  في  دفن  حيث  تونس،  في   1909 / 1327

دراسته  تابع  يســجن.  بني  في  للدراســة   1867 / 1284 في  ذهب  بّريان،  في 
د بن يوســف اطفيش (الُقطب)، الذي عينــه قاضيًا في بّريان في  عند محم
من  أخرجوه  االســتعمارية  للسلطات  والموالون  الحســودون   .1882 / 1300

هذه الوظيفة في 1312 / 1894 ـ 5. َكَتَب رســالة في علم الفلك (موجودة؟) 
مكتبة  امتلك  القطب).  فتاوى  (ربما  الغريبة  الدينية  الفتاوى  في  كتابًا  وألف 
غنية، والتي باعها أخوه بعد موته. في 1325 / 1907 سافر إلى تونس ليدرس 
ذهب  الصغير  ابنه  خلدون؛  ابن  مؤسســة  وفي  الزيتونة  جامع  في  حّمو  ابنه 
 1914 في  توفي   ،1892 في  ولد  الذي  حّمو،  العصرية.  المدرسة  في  للدراسة 

تونس. في  مرضه  بعد  بّريان  في 
(ُمحقق). حّمو:  أحمد بن  كّروم، 

الصافية. الدينونة  أُصول  كتاب  فتح:  عمروس بن  أبو حفص  المساكني، 
د بن ســليمان بن بكير بن داود: فتــح المغيث في علوم  المطهــري، محم

الحديث.
الحياة. ومشاكل  الليبّية  الفتاة  معمر: 

ُيدّخن. ولكّنه  مسلم  معمر: 
الكفاح. دروب  من  عّدون: صفحات  بلحاج بن  قّشار، 
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.1969 عّباس  ناجي  أحمد،  انظر:  نفوسة.  جبل  في  (نالوت)  اللوت  الاللوتي: 
الاللوتي:

سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر:  أبو ســهل. 
ويجمان. إبراهيم بن 

التندميرتي. د  محم البشر بن  أبو سهل 
انظر:  ويجمان.  إبراهيم بــن  ســليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل 

الوارجالني.
النفوسي. (الاللوتي)  سعيد  أبو عثمان 

بصير. د بن  محم
الاللوتي. سهل  أبي  أبو سهل : جوابات  الاللوتي، 

الخزانة  في  مخطوط   :140 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  فصول  جانب:  إلى  مجموعة،  في  22×16ســم.  12 صفحة،  البارونية، 
أُصول الفقه لإلمام المعالي (17 صفحة، ُنســخت في 1207 / 1792 ـ 3)؛ 
الهبة  كتاب  (صفحتــان)؛  الزاديني  عبد اهللا  د  محم ألبــي  ادي  البر جواب 
ومخطوطتين  1131 / 1718 ـ 9)؛  فــي  ُنســخت  (25 صفحة،  اخي  للشــم

أخريين.
الحصير.  علــى  الصالة  عن  الاللوتي  ســهل  أبي  جوابــات   :552 رقــم   46 نفسه: 
مخطوط في الخزانة البارونية، 11 صفحة، 21,5×15ســم في مجموعة، إلى 
اخي ألهــل جربة (8 صفحات)؛ جواب أبي يوســف  جانب: أجوبة الشــم
جربة  من  بها  له  ُبعث  مســائل  في  التندميرتي)  نوح  (بن  صالح  يعقوب بن 
مسألة  عن  الخالف  أهل  لبعض  يعقوب  يوســف  أبي  جواب  (3 صفحات)؛ 
بيان  ابن  نّقاه  الفّزاني  د  محم بّكار بن  كتاب  من  فصل  (5 صفحات)؛  الشتم 

إباضي. فقه  الكل  (4 صفحات). 
دراســات  كتاب  في  البيبليوغرافيا  عن  (نقالً   6 ملحوظة   73  ،1979 كوبرلي 

سهل. أبي  جوابات  الاللوتي:  أبو سهل  للنامي):  إباضية 
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في  مخطوط  ســهل.  أبي  جوابات  الاللوتي:  أبو ســهل   :305  ،2001 النامي 
.(1969 (حوالي  البارونية  الخزانة 

إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر: 
سهل. أبي  جوابات  الاللوتي:  ويجمان 

هذه  المزابي:  صالــح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  انظر: 
ص60 ـ 66. الديوان،  كتاب  طهارات  قصيدة 

اللقط. كتاب  نفسه: 
 (Schacht) شاخت  اللقط،  كتاب  يحيى:  أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بن  انظر: 

.1956

التندميرتي: د  محم البشر بن  أبو سهل  الاللوتي، 
أي  له  تذكر  لــم  الرابع / العاشــر)  (القرن   :86  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

أعمال.
هذا الشــخص مذكور في معمر 1964، الجــزء الثاني، الصفحات 54، 66، 

أعمال). هناك  (ليست   172

294 ـ 295.  ،1995 حسن  انظر: 
النفوسي: (الاللوتي)  سعيد  أبو عثمان  الاللوتي، 

ل من القرن الحادي عشر / السابع  173: (النصف األو ،II ،A2000 باباعمي والـ
تعاريت (رسالة  ابن  بالنجوم.  وعالم  جربي  عالم  اللوت.  بمراح  معروف  عشر) 
في تراجم ُعلماء جربة) يقول: إنه رأى أرجوزة في حساب الشهور وأّيام السنة 

بيده. أخرى  كتابات  وهناك  قبله،  من  ُكتبت  واألعجمّية،  العربية 
وحكم). بصير: (وصايا  د بن  محم الاللوتي، 

باباعمي والـ II ،A2000، 368: (قبل القرن العاشر / السادس عشر) ُذكر في 
اخي. للشم السير  كتاب 

داود: عمر بن  صالح بن  لعلي، 
الثاني  ربيع  1287 ـ 27  رمضان   20) 229 ـ 230:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
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وعمره  العمى  أصابه  يســجن.  بني  من  عالم   (1928 أكتوبــر  1347 / 1871 ـ 

ضمنهم  من  مــزاب،  في  الشــيوخ  من  جمع  عنــد  درس  ســنوات.  خمس 
مدارس.  ة  عد وأسس  التدريس  في  مشاركًا  كان  اطفيش.  يوســف  د بن  محم
واصل دروســه في الزيتونة في تونس وفي األزهــر في القاهرة أيضًا. حّج 
تين وفــي الثانية بقي هناك عامًا. مكتبته، ال تزال موجودة، تحتوي على  مر

الكتابة. كثير  كان  ومخطوطات.  كتابا   2000 حوالي 
د بن  محم بعد  مــزاب  ُمفتي  (1867 ـ 1928)   :202  ،I  ،2000 ادريســو  بــن 

اطفيش. يوسف 
انظر: عن السيرة الذاتية لعبد الرحٰمن عمر بن الحاج يوسف: مجموعة متون 
دينيــة، 5 ـ 19، ودبــوز II ،1965، 129 ـ 144: صالح بــن عمر بن داود بن 
العلي  آل  مــن  اليســجني،  يحمد  صالح بن  إبراهيم بن  صالح بــن  الحاج 
ســنوات.  خمس  وعمره  بصره  كّف  (لعلــي): (1287 ـ 1347 / 1871 ـ 1928) 
يسجن،  بني  في  مدرسًا  وعمل  عاش  ولد،  بالقرآن.  ومعرفته  بحفظه  مشهور 
د بن  د بن يوسف اطفيش، محم حيث درس عند جمع من العلماء منهم محم
ة من الكتب والمخطوطات.  سليمان إدريسو وآخرون كثير. جمع مكتبة مهم
في  والثانوي.  اإلعــدادي  للتعليم  مدرســتين  أســس  1308 / 1889 ـ 90  في 
ُمفتي  أصبح  بعد  وفيما  يســجن،  بني  مســجد  إمام  أصبح  1336 / 1917 ـ 8 

أسس   1927 / 1346 في  يســجن.  بني  ابة  عز مجلس  في  وعضوا  مزاب  وادي 
الجابرّية  سّماها  والتي  يسجن،  بني  مسجد  بجنب  االبتدائي  للتعليم  مدرسة 
تلميذه  توفي  عندمــا  األزدي).  زيــد  جابر بن  اإلمــام  الُعماني  إلى  (نســبة 
د بــن يوســف بابانو خلفه هنــاك وأضاف له في 1361 / 1942 قســم  محم

أسفل. انظر:  أعماله  عن  موجودة.  ال تزال  المدرسة  اإلعدادي.  للتعليم 
دينية. متون  مجموعة  انظر: 

يوسف. د  محم بابانو،  انظر: 
.2003 حمودة،  انظر: 
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قصائد. مجموعة  لعلي:  وصالح  بيحمان  إبراهيم بن  انظر:  نفسه: 
واألجوبة). األسئلة  من  كبير  (جمع  نفسه: 

مدخل. دينية،  متون  مجموعة 
اآلداب). (في  نفسه: 

رة  مكتبــة إروان، صفحة 63، رقم 258 (رقم 15 في المكتبة): نســخة مصو
النهاية. في  مكتملة  غير  20 سطرًا،  23×16,5سم،  11 ورقة،  لمخطوط، 

طبعة  الفالسفة.  ُمتتبعي  لتمويهات  القاصفة  البراهين  المزابية)  الديار  (ُمفتي  نفسه: 
الجزيرة)،  نهــج   ،11) النهضة  مطبعــة  تونس:  إبراهيم  بكير بــن  بكر  أبي 

(438 صفحة).  ،1925 / 1343 ة  ذو الحج
اليسجني. داود  عمر بن  ـ : صالح بن  ك ُقدم  المؤّلف  اسم 

مطبوع.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مدرســة  مكتبة  في  مخطوط،   :170  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بــن  الكندي، 

حجرية. الطبعة  أيضًا  القرارة.  في  مسعود  عمر بن 
.2000 ادريسو  ابن  الحائرين،  إرشاد  إبراهيم:  أبو اليقظان  انظر: 

202 ـ 203.  ،I  ،2000 ادريسو  ابن  انظر: 
وآداب. سير  بيان  نفسه: 

مدرســة  مكتبة  في  مخطوط،   :170  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بــن  الكندي، 
القرارة. في  مسعود  عمر بن 

الفتوى). (في  نفسه: 
رة  مكتبــة إروان، صفحة 72، رقم 264 (رقم 21 في المكتبة): نســخة مصو
النسخ:  تاريخ  مكتمل.  23 ســطرًا،  21.5×17.55سم،  124 ورقة،  لمخطوط، 

1332 / 1913 ـ 4. حوالي 
اإليضاح. كتاب  على  حاشية  نفسه: 

مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اإليضاح. كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 
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النافع. المقصد  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
مخطوط.  :170  ،2004 سليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 

.350  ،S II بروكلمان  كارل  عند  ُذكر  النافع،  المقصد  كتاب 
الربيع. ُمسند  على  حاشية  نفسه: 

مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
حبيب. الربيع بن  انظر: 
السؤاالت. على  حاشية  نفسه: 

مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
السؤاالت. كتاب  خليفة:  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي،  انظر: 

(حواشي). نفسه: 
شروح: ة  عد كتب  تقديم:  دينية،  متون  مجموعة 

الثميني)؛ – إبراهيم  (بن  لـ عبد العزيز  النيل  لـ كتاب 
اخي)؛ – الشم علّي  (بن  عامر  ساكن)  (لـ أبي  اإليضاح  لـ كتاب 
(الجيطالي)؛ – لـ إسماعيل  اإلسالم  قواعد  لـ كتاب 
الجناوني)؛ – الخير  (يحيى بن  زكرياء  لـ أبي  الوضع  لـ كتاب 
السوفي)؛ – (المرغني  خليفة  عثمان بن  عمرو  لـ أبي  السؤاالت  لـ كتاب 
عقيدة  – معنونة  جميع)  عمر بن  (أبو حفص  جميع  لـ عمرو بن  لـ العقيدة 

ابة؛ العز
الجناوني)؛ – الخير  (يحيى بن  زكرياء  لـ أبي  لـ الصوم 
حبيب. – لـ الربيع بن  لـ اْلُمسند 

الدامغة. اْلُحجج  نفسه: 
مدرســة  مكتبة  في  مخطوط،   :170  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بــن  الكندي، 

القرارة. في  مسعود  عمر بن 
األكل). ُدعاء  حول  سؤال  عن  فقهي  (جواب  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   152 (رقــم   157 رقــم  51 ـ 52  يــدر،  آل  مكتبة 
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شــوال   7 النســخ:  تاريخ  مكتمل.  24 ســطرًا،  25,5×19ســم،  6 ورقــات، 
 .1927 / 1346 األولى  ُجمادى   13 في  المؤّلف  أكملها  الرسالة   .1928 / 1346

10 ورقات. في  آخر  شرعي  جواب   ،152 رقم 
المساجد). مال  استثمار  وفي  العين  زكاة  في  فقهية:  (جوابات  نفسه: 

8 ورقات،  مخطوط،  المكتبة):  فــي   133 (رقم   166 رقم   55 يدر،  آل  مكتبة 
26,5×19سم، 24 سطرًا، مكتمل. تاريخ النسخ: 27 ربيع الثاني 1345 / 1926. 
سؤال حول استعمال أموال المسجد أُرسل من إباضيين من سور (صور في 

بالجزائر؟). الغزالن  صور  أو  ُعمان؟ 
.170  ،2004 سليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 

اللئام. بعض  أغراض  عن  اللثام  كشف  نفسه: 
.2000 ادريسو  ابن  الحائرين،  إرشاد  إبراهيم:  أبو اليقظان  انظر: 

اللثام. كشف  رسالة  مة:  ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
النزاع. فيها  وقع  مسائل  عن  القناع  كشف  نفسه: 
مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

نفسه: ُخالصــة المراقــي فــي مبادئ علــوم الديانــة. طبعة حجريــة. الجزائر، 
1348 / 1929 ـ 30.

اليسجني.  داود  عمر بن  صالح بن   :131 رقم   396  ،1956  (Schacht) شاخت 
ـي  توفـ المؤّلــف  قصيــدة.  1348 / 1929 ـ 30.  الجزائــر،  حجريــة،  طبعــة 

1347 / 1928 ـ 9.

.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  حوزة  في 
مبادئ  إلى  المراقي  ُخالصــة  تســمى  قصيدة  مة:  ُمقد دينية،  متون  مجموعة 

الخّالق. طاعة 
المزابّية. الديار  ُمفتي  قصيدة...  هذه  انظر: 

وفتاوى. أجوبة  مجموع  نفسه: 
مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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اإلسالم. مبادئ  إلى  العواّم  مراقي  ُخالصة  منظومة  نفسه: 
27 ـ 52. دينية،  متون  مجموعة  في 

الخّالق. طاعة  مبادئ  إلى  المراقي  ُخالصة  منظومة  انظر: 
العواّم. مراقي  انظر: 

الخالق. طاعة  مبادئ  إلى  المراقي  ُخالصة  منظومة  نفسه: 
وفقه  العقيدة  عن  المبتدئين،  للطلبة  مطبوع.   :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

العبادات.
11 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   250 (رقــم   347 رقم   114 يدر،  آل  مكتبة 

المؤّلف. حياة  في  ُنسخ  مكتمل.  غير  16 سطرًا،  22,5×16سم، 
يدر. آل  مكتبة  في  مخطوط   :170  ،2004 سليمان  عبد اهللا بن  كندي، 

اإلسالم. مبادئ  إلى  العواّم  مراقي  ُخالصة  منظومة  انظر: 
العواّم. مراقي  أسفل:  انظر: 

اإلسالم. مبادئ  معرفة  إلى  العواّم  مراقي  كتاب  نفسه: 
87 ـ 150. دينية،  متون  مجموعة  في 

وفقه  العقيدة  عن  الجابرّية.  مدرســته  أجل  من  ُكتَب   :144  ،II ،1965 دبــوز 
العبادات.

مخطوط.  :229  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ُكتَب  اإلسالم  مبادئ  إلى  العواّم  مراقي  رسالة  مة:  ُمقد دينية،  متون  مجموعة 

إلخ. زكاة،  الصالة،  عن  المبتدئين،  أجل  من 
المراقي. ُخالصة  منظومة  أعلى:  انظر: 

داود  عمر بن  صالح بن  الحاج  الشــيخ  المزابّية  الديار  ُمفتي  قصيدة...  هذه  نفسه: 
المتوّفى 1347. نســخة حديثــة طبعة جديدة، (25 صفحــة بما فيها صفحة 
د بن الحاج  العنوان، الصفحات غير مرقمة؛ 26×18سم). على نفقة (؟) محم
شــعبان   12 تاريخ:  والفقه.  التوحيد  قصيدة  األخيرة:  الصفحة  على  إبراهيم. 

(الناسخ؟). يوسف  الحاج  د بن  محم بابانو  األخير:  السطر   .1929 / 1347
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.(2004 (مارس  البوسعيدي  مكتبة 
داود  عمر بن  صالح بــن  قصيدة...  هذه   :129  ،X غردايــة،  البيض،  اآلبــاء 
د بن إبراهيم)،  المتوّفى عام 1347 هجري. (1928 ـ 9). طبعة حجرية، (محم

.(1972 (مايو  مكتمل  غير  26×18سم)،  (24 صفحة، 
العزيز. اهللا  كالم  في  الوجيز  القول  نفسه: 

مخطوط.  :229  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مكتبة  في  أجزاء،  ثالثة  مخطوط،   :170  ،2004 سليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 
الحاج  بكير بن  الناسخ:  331 صفحة.  القرارة،  في  مســعود  عمر بن  مدرسة 

المؤّلف. تلميذ  القاضي،  إبراهيم 
مجموعة متون دينية، 16 ـ 17: التفســير حتى الحزب الثالث لسورة البقرة. 
غير أن الموت فاجأه ولم يكمله؛ ولو تمكن من أن يكمل هذا المشــروع، 

جزءًا.  30 من  أكثر  إلى  يصل  سوف  التفسير  فهذا 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 

اليقظان. أبي  مقاالت  بعض  على  رّد  نفسه: 
عمر بن  مدرسة  مكتبة  مخطوط،   :170  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 

القرارة. في  مسعود 
ووالده. والحاج  حّمو  شخصّية  عن  اللبس  رفع  نفسه: 

د بن  لمحم الذاتية  للســيرة  ملحق   :51 رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
موسى. الحاج  بشير  الحاج 

والحاج. حّمو  انظر: 
.1997 موسى  الحاج  بشير،  انظر: 

ُعمان). أهل  إلى  (رسالة  نفسه: 
22 ورقة،  131 فــي المكتبة): مخطوط،  265 (رقم  88 رقم  مكتبــة آل يدر، 
 .1928 / 1346 القعدة  ذو   8 النسخ:  تاريخ  مكتمل.  22 ســطرًا،  25×17,5سم، 

أبي  جريدة  خصوصًا  مــزاب،  وادي  في  اإلصالحية  الحركة  ينتقد  المؤّلف 
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اليقظان إبراهيم بن عيســى. نفسه، رقم 266 (رقم 136 في المكتبة): نسخة 
التاريخ. نفس  مكتمل.  20 سطرًا،  25×18سم،  34 ورقة،  أخرى، 

باباعمــي والـ II ،A2000، 230: (رســالة إلــى إباضية ُعمــان). مخطوط، 
اإلصالح). (حركة  اإلصالحية  الحركة  على  مالحظات 

مة. ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
الُعمانيين. اإلخوة  إلى  رسالة  انظر: 

الحائرين. إرشاد  عيسى:  إبراهيم بن  أبو اليقظان  انظر: 
عن مراسالت ما بين إباضية المشرق والمغرب، انظر: مجهول: جواب أهل 

هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان 
المناصب. وتوّلي  القضاء  في  الدخول  ُحكم  بيان  رسالة  نفسه: 

عمر بن  مدرســة  مكتبة  مخطوط،   :171  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 
القرارة. في  مسعود 

القرآن. تالوة  كيفية  بيان  رسالة  نفسه: 
الكندي، عبد اهللا بن سليمان 2004، 171: مخطوط رقم 48 في مكتبة مدرسة 

القرارة. في  مسعود  عمر بن 
الفرنسي. الجيش  في  التجنيد  ُحرمة  في  رسالة  نفسه: 

الســلطات  قامت  عندما  ُكتَب  مخطــوط.   :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
لشرح   1919 في  المزابيين  الشــباب  بعض  بتجنيد  الفرنســية  االســتعمارية 

ومضاره. الفعل  هذا  إشكالية 

الُعمانيين. اإلخوة  إلى  رسالة  نفسه: 
مدرســة  مكتبة  في  مخطوط،   :171  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بــن  الكندي، 

والفتاوى. األسئلة  من  مجموعة  مع  رسالة  القرارة.  في  مسعود  عمر بن 
ُعمان). أهل  إلى  (رسالة  انظر: 

جواب  مجهول:  انظر:  والمغرب،  المشــرق  إباضية  بين  ما  المراسالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان  أهل 
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والعشرين. الثالث  االنتقادات  رسالة  نفسه: 
مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مة. ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
والنفاس. الحيض  مسائل  في  مختصرة  رسالة  نفسه: 

مة. ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
الحيض  في  منظومة  ــار:  حف بابه  بكر بن  أبي  إبراهيم بــن  القراري،  انظر: 

ومسائلهما. والنفاس 
.1987 أرشوم  انظر: 

.1981  Igonetti انظر: 
الُمعاصرين. بعض  على  الرّد  رسالة  نفسه: 

ُمكتمل. غير  مة:  ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
واإلفطار. الصوم  رسالة  نفسه: 

مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اهللا. دين  في  والُمتنّطعين  الجامدين  على  فيها  رّد   :144  ،II  ،1965 دبوز 

الموضوع. في  آليات  تفسير  مع  الُدنيا  عن  التزهيد  في  رسالة  نفسه: 
مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

170: مخطــوط، في مكتبة آل يدر،   ،2004 الكندي، عبد اهللا بن ســليمان 
رقم 494.

هناك. والمراجع   ،1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير  عن 
ابة. والعز الطلبة  سيرة  في  العطفاء  رسالة  نفسه: 

مخطوط.  :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ابة. والعز الطلبة  سير  في   :144  ،II  ،1965 دبوز 

مة. ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

األربعون. التنبيهات  نفسه: 
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مدرســة  مكتبة  في  مخطوط،   :170  ،2004 ســليمان  عبد اهللا بــن  الكندي، 
القرارة. في  مسعود  عمر بن 

وسيرته. الرسول  مدح  في  قصائد  ثالث  نفسه: 
الناصر. ناصر  قبل بن  من  مطبوع   :230  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

المديح. في  قصائد  ثالث  مة:  ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
ووارجالن). السبعة  القصور  ابة  عز إلى  (وصايا  نفسه: 

29 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   143 (رقــم   496 رقم   162 يدر،  آل  مكتبة 
.1927 / 1345 شعبان   26 النسخ:  تاريخ  مكتمل.  16 سطرًا،  23×16سم، 

(خطأ). الثمانية  الوصايا  رسالة  مة:  ُمقد دينية،  متون  مجموعة 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

الهواري. الهواري:  مانوج  عبد اهللا بن  د  أبو محم اللمائي، 
اللواتي. اللواتي:  سالم  لّواب بن 

.((Lewicki) ليفيتسكي  (ت.  لواتة  694 ـ 697:   ،V اإلسالمية  الموسوعة  اللواتي: 
العاصمي: (اللواتي)  د  محم عبد اهللا بن  د  أبو محم اللواتي، 

432 ـ 528 /  الثانــي  ُجمــادى  272 ـ 273: (28   ،II  ،A 2000 والـ باباعمــي 
طبقات  فــي  الدرجيني،  أريــغ.  بالد  مــن  مشــهور  مؤّلف  1040 ـ 1133) 

(ميال؟) بن  مّيال  ناصر بن  د بن  محم ـ : عبد اهللا بن  ك اســمه  يقدم  المشايخ، 
ديوان  عنده  والنصائــح.  المواعظ  في  رســالة  له  ويذكر  اللواتي،  يوســف 
أوالد:  ثالثة  تــرك  الســدراتي.  د  أبو محم لخاله  منه  األكبر  الجزء  باســمه، 

وإبراهيم. ويوسف  أحمد 
التالية. المادة  انظر: 

يوسف: ميال بن  ناصر بن  د بن  محم عبد اهللا بن  د  أبو محم اللواتي، 
الموسوعة اإلسالمية V، 796 ـ 698 (ت. ليفيتسكي (Lewicki)): دراسات 
تاريخية إباضية ـ وهبي، محدث وصاحب سير. حسب السيرة الذاتية التي 
النصف  في  ولد  اخي،  والشــم الدرجيني  من  كّل  أعمال  في  عنه  أعطيت 
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برقة (ســيرينايكا).  والية  في  عشــر  الخامس / الحادي  القرن  من  ل  األو
ة أجزاء من القبيلــة األمازيغية لواتة كانت مواليــة لإلباضية. توفي  عــد
فــي أجلو، قرية تقع في واحة أريغ (تقــرت حاليًا)، في 528 / 1133 ـ 4 
د  محم عبد اهللا بن  ــد  محم أبا  الشــيخ  العالم  خاله  كان  متقدم.  عمر  عن 
 الســدراتي. َكتَب كتابًا عــن تاريخ إباضيي إفريقيا الشــمالية والذي تَم
استعمل  الذي  المشايخ،  لسير  المجهول  المؤّلف  قبل  من  به  االســتعانة 
اســم اللواتي. يمكننا ذكر ثالثة من تالمذته، الذين يعتبرون من أشــهر 
أبو عمرو  عشر:  السادس / الثاني  القرن  في  الســير  وأصحاب  المؤرخين 
الوسياني،  عبد السالم  سليمان بن  الربيع  وأبو  السوفي،  خليفة  عثمان بن 
أعماله  ضمن  مــن  روايات.  ة  عد اللواتي  مــن  أخذوا  كلهم  نــوح،  وأبو 
سير  إلى  باإلضافة  ذكرها  يمكننا  اللواتي  روايات  تستخدم  التي  األخرى، 
اخي  للشم السير  وكتاب  للدرجيني،  المشــايخ  طبقات  كتاب  المشــايخ، 

386 ـ 387).  ،1995 حسن  (405 ـ 406؛ 
الروايات  لشــرح  وقتًا  أيضًا  خّصص  د  محم أبا   أن مالحظة  المفيــد  من  إنه 
سبيل  على  فحســب.  األمازيغية  تكلموا  الذين  الرواة  من  بالعربية  اإلباضية 
لألمازيغ  شــرحًا  يقدم  ريغ،  واد  في  أجلو  في  العلمية  الحلقــة  في  المثال، 
عن آثار الربيع بن حبيب، صاحب راويات إباضية من المشــرق اشتهر في 
اخي: سير، 405. انظر: حسن  النصف الثاني من القرن الثاني / الثامن. (الشم

بالعربّية). بالخطأ:  حيث   ،387  ،1995

الشعري. ديوانه  عن  ث  يتحد اخي  والشم أيضًا،  شاعرًا  كان  اللواتي 
272 ـ 273؛   ،1936  (Lewicki) ليفيتسكي في  أيضًا  موجودة  المعلومات  هذه 

52 ـ 54. 1961ب، 

السابقة. المادة  انظر: 
عبد المالك بن  ُصفرة  أبــي  روايات  من  لمجموعة  باألمازيغية،  (التفســير،  نفسه: 

المشرق). (انظر:  ُصفرة 
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التفسير  هذا  عن  شــيئًا  ال نعرف  272 ـ 273:   ،1936  (Lewicki) ليفيتســكي 
شفهية. بصورة  نقل  قد  كان  الذي 

سالم: لّواب بن  اللواتي، 
كتاب  السدراتي:  مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

228 ـ 229.  ،2001 النامي  العقول،  ألهل  الدليل 
المغرب. ودخولهم  اإلباضية  نشأة  في  رسالة  نفسه: 

(65 صفحة،  يعقوب،  ســالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :345  ،1975 الجعبيري 
16×11,5سم).

 (Schwartz) شــفارتز  طبعة  اللواتي،  تمطنين  عمر بن  ســالم بن  ابن  انظر: 
40 ـ 41.  ،1986

نفقته). (على  الخيري:  يحيى  رمضان بن  الليني، 
عيســى  د بن  محم د بن  محم شــريكه  مع  الكتب،  بعض  نفقته  علــى  طبع 

المصعبي. اليسجني 
انظــر: مجهول: ديوان األشــياخ، اآلبــاء البيض، غرداية، كتــاب طهارات 

الديوان.
الطهارات. نظام  مجموعة   :149  ،II  ،A2000 والـ باباعمي  نفسه،  انظر: 

د بن  محم)  = يوســف  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي،  انظر: 
الحياة. قصيدة  شرح  المصعبي):  يوسف 

1285 ـ 1366 /  األولى  ُجمادى  149 ـ 150:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي  انظر: 
1868 ـ 1847).

الذاتية. السيرة  يوسف،  د بن  محم الباروني،  انظر: 
الذاتية. السيرة  عبد اهللا،  سليمان بن  الباروني،  انظر: 
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اْلُمباركة. العقيدة  (تحقيق)  خليفة:  د  محم مادي، 
اخي، أبو ساكن عامر بن علي: العقيدة أو الديانات (الصفحات  انظر: الشــم

المجموعة). هذه  في  43 ـ 45 

عقد  في  المنظومات  الآللــئ  رمضان:  عمر بن  أبو حفــص  التالتي،  انظر: 
المجموعة). هذه  في  46 ـ 78  (الصفحات  الديانات 

المجموعة). هذه  في  144 ـ 168  (الصفحات  المتين  الُنخبة  نفسه:  انظر: 
السوفي. السوفي:  خليفة  عثمان بن  أبو عمرو  المارغني، 

ماطوس. كتاب  أبو معروف:  هارون،  ماطوس بن 
معركة  في  ـي  توفـ 351 ـ 352: (ت: 283 / 896)   ،II ،A2000 والـ باباعمــي 
وابن  موطوس  أيضــًا  ويدعى  نفوســة.  جبل  في  شــروس  من  كان  مانو. 

ماطوس.
بنوح: إبراهيم بن  متياز، 

1401 / 1885 ـ  ل  األو ربيع  (1302 ـ 3  12 ـ 13:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
بعد   .1924 في  بنورة  في  التدريس  بدأ  يسجن.  بني  في  ولد   (1981 9 ـ يناير 
عمله  في  إبراهيم  اليقظان  أبا  أعان  الجزائر.  في  عصرية  مدرســة  أنشأ  ذلك 
العلماء  جمعيات  في  (نشــطًا)  فعاالً  عضوًا  كان  التأســيس،  منذ  الصحفي. 
ترأس   ،1947 في  نشأته  منذ  الجزائر.  في  الترّقي  لنادي  ومســاندًا  المسلمين 

يسجن. بني  في  التوفيق  جمعية 
د بن عبد اهللا الخليلي،  345: قصيدة في 77 بيتًا مديًحا إلمام (ُعمان)، محم ،I :نفسه
الحاج  مكتبة  فــي  نســخة  هناك   .1954 / 1373 رمضان   3 فــي  توفي  الذي 

6 صفحات. يسجن،  بني  في  وزكري  إبراهيم 
الذاتية. السيرة  84 ـ 86:   ،III  ،2000 ادريسو  ابن 

المسجد  في  أستاذ  ملحوظة:   50  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 
الجزائر. في  اإلباضي 
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مع  المراسالت  في  ســالم  د بن  محم سالم بن  الرواحي،  المشــرق،  انظر: 
متياز. بنوح  إبراهيم بن 

د عبد اهللا بن ُحمّيد: تلقين الصبيان. نفسه: (تحقيق) انظر: المشرق، السالمي، أبو محم
ُيحتذى. الخير  في  مثال  نفسه: 

مخطوط. المدح.  في  قصيدة   :12  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مزاب. وادي  في  العشائر  نظام  نفسه: 

مخطوط.  :85  ،III  ،2000 ادريسو  بن 
هذا  عن   :242  ،II أعاله)،  المذكور  (العمــل  مخطوط.   :399  ،I  ،1965 دبوز 

المؤّلف.
ابة. العز نظام  نفسه: 

باباعمــي والـ I ،A2000، 319 رقم 70: مخطوط بخط المؤّلف، 9 ورقات، 
جمعية  مكتبة  في  رة  مصو نسخة  يسجن.  بني  متياز،  مكتبة  في  27×21ســم. 

القرارة / غرداية. التراث، 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

مزاب. تاريخ  نفسه: 
باباعمــي والـ I ،A2000، 317 رقم 33: مخطوط، 190ص، في مكتبة عائلة 

يسجن. بني  في  متياز 
وصف). مع  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 

الماضية. األيام  في  اإلباضية  رجال  تاريخ  نفسه: 
مخطوط.  :85  ،III  ،2000 ادريسو  بن 

ولد إبراهيم 1988، 12 (فخار 1971، 390): مع المؤّلف، نسخة من 430 صفحة.
عيسى: سليمان بن  د بن  محم متياز، 

باباعمي والـ II ،A2000، 380: (حي في 1330 / 1911) أيضًا: متياز. َكَتَب تعليقًا 
على عقيدة التوحيد (ألبي حفص عمر بن جميع) خالل تعليقات أبي سليمان 

اخي. الشم سعيد  أحمد بن  أبي العباس  وتعليقات  التالتي  إبراهيم  داود بن 



521قسم المغرب ـ الجزء األول Ω

عمر: د بن  محم متياز، 
كان  يســجن.  بني  من  (ت: 1310 / 1892)   :391  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ضمنها  من  الكتب،  طباعة  فــي  كثيرة  أمواالً  صرف  عنابة،  فــي  غنيًا  تاجرًا 
وقناطر  اطفيش  يوســف  د بن  لمحم النيل  كتاب  شــرح  من  األجزاء  بعض 
الخيــرات الجيطالي. ترك مكتبــة غنية، والتي ذهبت إلــى زوج ابنته (؟) 

بوكامل. عبد اهللا 
قِبل). ِمن  مسعود: (كّلَف  سليمان بن  المجدلي، 

الجواهر. كتاب  هذا  ادي:  البر
الفرائض. كتاب  الجيطالي: 

اإليضاح. كتاب  عامر:  أبو ساكن  اخي،  الشم
يوسف. د بن  محم الباروني،  انظر: 

نفقة  على   .1968 مايو)،   8 نهج   ،5) العربية  المطبعة  الجزائر:  كتب.  ة  ســت مجموع 
22×13سم). 3 صفحات،   ،137) غرداية،  في  علّي  بكير بن  وعلي  موسى 

على: تحتوي  المجموعة 
العيدين؛ – خطبة  الجربي:  علّي  سعيد بن  2 ـ 14:  الصفحات 
د بن يوسف) اطفيش: أساس الطاعات لجميع العبادات؛ – 14 ـ 43: (محم

النخلة؛ – غرس  في  النحلة  كتاب  اطفيش:  يوسف)  د بن  محم) 43 ـ 53: 

من  – الُمرضية  اللمعــة  الســالمي:  حمّيد  عبد اهللا بن  د  أبو محم 54 ـ 80: 

1323 / 1905؛ األولى  ُجمادى   21 في  خت  أُر اإلباضية.  أشّعة 
القيامة؛ – يوم  هول  في  أحاديث  مجموع  81 ـ 106: 

العماد؛ – ذات  ميم  راء  ألف  ة  قص 107 ـ 137: 

فهرست. – 3 صفحات 
وجزء  اإلباضية،  بالمؤّلفــات  قائمة  66 ـ 77  الصفحات  في  يقدم  الســالمي 

218 ـ 221. الجواهر،  ادي:  البر من  مأخوذ  منها 
(1326 / 1908؟). جديدة  طبعة  الجزائر  حجرية،  طبعة 
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أبي  إبراهيم بن  والشيخ  عمر  صالح بن  الحاج  الشيخ  تأليف  دينية.  متون  مجموعة 
د بن  محم الشقمة،  الطبع:  حقوق  يوسف.  عمر بن  عبد الرحٰمن  طبعة  بكر. 
مايو،   8 نهج  اإلســالمي (8،  الفكر  لدار  العربية  المطبعة  الجزائر:  إبراهيــم 

21×13,5سم). (152 صفحة،   ،1966 / 1386 بلكور)، 
على: تحتوي 

المحقق  – قِبل  من  عمــر  لـ صالح بن  الذاتية  الســيرة  5 ـ 19:  الصفحات 
لعلي)؛ (انظر: 

(انظر:  – المحقق  قبل  من  بكر  أبي  لـ إبراهيم بن  الذاتية  السيرة  20 ـ 26: 

ار)؛ حف بابه  بكر بن  أبي  إبراهيم بن  القراري، 
27 ـ 52: منظومة ُخالصة مراقي العواّم إلى مبادئ اإلسالم لـ صالح بن  –

عمر؛
–  3 في  خت  أُر القراري.  بكر  أبي  لـ إبراهيم بن  الصيام  منظومة  53 ـ 72: 

1363 / 1944؛ األولى  ُجمادى 
أبي  – لـ إبراهيم بن  ومســائلهما  والنفاس  الحيض  في  منظومة  73 ـ 86: 

بكر؛
86 ـ 150: كتــاب مراقي العواّم إلى مبادئ اإلســالم لـ صالح بن عمر  –

المزابي.
باحمد. عيسى  إبراهيم بن  د بن  محم شقمة،   :56  ،III  ،2000 ادريسو  ابن 

عبد القهار بن  سفيان  لـ أبي  رســالة  خلف:  عبد القهار بن  الفّزاني،  انظر:  مجهول: 
خلف.

العقائدية). البحوث  في  (كتاب  مجهول: 
جربة.  في  رآه  ادي)  البر)  I  :39 رقم   22 1885أ،   ،(Motylinski) موتيلنســكي 
أبو سليمان  (الباروني،  هارون.  داود بن  بمسؤلية  عمومها  في  مكتوبة  تقريبًا 

زكرياء؟). أبي  هارون بن  داود بن 
في  نفوســة،  جبل  في  (نالوت)  اللــوت  في  علمي  تجّمــع  عن  وثيقة  مجهــول: 
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في  مطلوبان  شــاهدان  أو  شــاهد  كان  إذا  ما  الســؤال:  حول   ،1692 / 1103

اثنين. كانت:  النتيجة  رهن.  بيوع،  صدقات،  لـ أوقاف،  الالزمة  العقود 
الدفتر  يعقوب،  ســالم بن  مكتبة  في  مخطوط  288 ـ 289:   ،1975 الجعبيري 
94 ـ 96؛  الجزيرة،  ُعلماء  تاريخ  تعاريت:  علّي بن  سعيد بن  في  93؛  األول، 

.62 الثاني،  الجزء  يسجن،  بني  في  يوسف  عمر بن  مكتبة  في  مخطوط 
جربة). ابة  عز إلى  مزاب  ابة  عز من  (رسالة  مجهول: 

األول،  الدفتر  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :292  ،1975 الجعبيري 
عشر / الســابع  الحادي  القرن  من  ل  األو النصف  من  األغلب  في  16 ـ 17. 

حارة. تحيات  إال  ليست  عشر. 
.1986 اسماوي  انظر: 

اخي  الشــم عبد اهللا  إبراهيم بن  كتبهــا  المغاربة،  أرســلها  تهنئة،  رســالة  مجهول: 
اليعربي  مرشد  ناصر بن  اإلمام  (تعيين)  مبايعة  بمناســبة  اإلباضي،  اليفرني 

(1024 ـ 1050 / 1616 ـ 1641).
ُعمــان في التاريخ 1995، 247 ـ 248 (جزء من نــص)؛ 370 ملحوظة 116: 
يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  يعقوب  سالم بن  قِبل  من  القاهرة  في  ُنســخت 

84 ـ 88. الثاني،  الدفتر 
المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  (التواصل)  المراسالت  عن 

هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 
وجربة). نفوسة  مزاب،  شيوخ  من  (رسالة  مجهول: 

وزارة  في   2424 مجموع  مخطوط  في   :258  ،1985  (Wilkinson) ويلكنسون 
ســعيد  أحمد بن  لـ اإلمام  ووجهت   ،1780 حوالي  َكَتــَب  والثقافة.  التراث 
يسألهم  زمانه،  علماء  وأحد  أبنائه  من  اثنين  مع  (ت: 1783)،  (البوســعيدي) 
الحركة  لظهور  موحد  شــكل  كّل  نجد  هذا  في  اإلباضية.  اإلمامة  يعيدوا  أن 
مواقف  اتخاذ  على  بقدرتهم  العمانيين  يذكــرون  المغاربة  اإلباضية.  األولى 

األول. الرعيل  به  قام  الذي  كالدور  حازمة، 
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المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  (التواصل)  المراسالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 

غير  مؤّلف.  وبــدون  عنوان  بدون  الفقه).  فــي  إباضي  كتاب  من  (جزء  مجهــول: 
مؤرخة.

.32 رقم   ،22  ،1959  (Kubiak) كوبياك 
6 صفحات). في  (نص  مجهول: 

موتيلنســكي (Motylinski) 1885أ، 71 ـ 72: المؤّلف يحيل على اســتعمار 
قبل  من  والهجوم  وطرابلس،  بوجي  مهران،  الكبير،  للمرســى  اإلســبانيين 
جربة.  علــى   1510 / 916 فــي   Don Garcia de Toledo و  Pedro de Navarre

ُنظم  الدفاع  اإلســبانيين.  وكارثة  لإلباضيين  الجزيرة  عن  الدفاع  على  يحيل 
ســعيد  يونس بن  النجاة  أبو  والقاضي  جربة،  حاكم  زكريــاء،  أبي  قِبل  من 
أن  على  يحيل  المؤّلف  النهاية  في  التقرير.  كتابــة  عاصر  الذي  (التعاريتي)، 

قرقنة. جزيرة  هاجم  اإلسباني  األسطول 
جزئية. ترجمة   ،1903  (Bossoutrot) بوسترو 

 (Motylinski) (= موتيلنسكي  133 ـ 134  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
1885أ).

وترجمة. إعداد  متكامل  133 ـ 159،  1908ب،   (Motylinski) موتيلنسكي 
عن جربة، انظر: أيضًا: أبو رأس؛ مجهول: أخبار وقائع جربة؛ مجهول: دفتر 
(مجموعة  مجهول:  جربــة؛  مشــايخ  جوابات  مجهول:  جربة؛  ابة  عز نوازل 
مجهول:  المشايخ)؛  بعض  ُلقط  من  بجربة  وقعت  تاريخية  وأحاديث  فتاوى 
الباروني،  موســى؛  بحّيو بن  الجزيرة)؛  على  النصارى  هجــوم  في  (قصيدة 
أبو عثمان  الباروني،  النصارى؛  استيالء  تاريخ  زكرياء:  د بن  محم أبو عبد اهللا 
عمر بن  الباروني،  جربة؛  مســاجد  في  ســة  ُمخم قصيدة  أيوب:  ســعيد بن 
ســليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  جربة؛  ُعلماء  بعض  مشــاهد  ذكر  علي: 
ابة جربة، رســالة في ذكر  أحمــد: ُمقتطفات من األخبار، رســالة حول عز
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تعداد  في  جربة،  ُعلماء  وقبور  مســاجد  في  رسالة  الجزيرة،  حوادث  بعض 
جزيرة  ُعلماء  تراجم  في  رسالة  تعاريت:  ابن  جربة؛  ُعلماء  الحروب،  بعض 
تعاريت؛  علّي بن  سعيد بن  الجزيرة؛  من  حواديث  ثابت:  إبراهيم بن  جربة؛ 
سعيد بن علّي بن عمر بن سعيد بن يحيى بن تعاريت الصدغياني الجربي؛ 
بعض  تراجم  د:  محم ســليمان بن  أبو الربيع  اخي،  الشم يعقوب؛  سالم بن 
بعض  في  (رسالة  بيان:  سالم بن  علّي بن  أبو الحسن  يديسي،  جربة؛  ُعلماء 

وأحوالها). جربة  حوادث 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

القرآن). وحروف  وآيات  الُمرسلين  (عدد  مجهول: 
19 ســطرًا،  19,5×16ســم،  3 ورقات،  مخطوط،   :615 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
سليمان بن  الناسخ:  1332 / 1913 ـ 4.  بعد  ُنســخت  اآلخر،  في  نواقص  بها 
إلى  30 ورقة،  من  المجموعة  في  األخير  ادريســو).  (ابن  سليمان  د بن  محم
(في  عنوان)  (بدون  نفســه:  الهاطل؛  بالعلم  الباطل  إزهــاق  اطفيش:  جانب 
العقيدة  (في  عنوان)  (بدون  علي:  د بن  محم علّي بن  الُمنذري،  التفســير)؛ 

األمة). فيه  اختلفت  ما  وبيان 
الحج). إلى  السفر  ل  أو من  األدعية  من  يقول  (ما  مجهول: 

مكتبة الشــيخ، رقــم 592: مخطوط، 15 ورقة، 18,5×14ســم، 23 ســطرًا، 
مناســك  من  ـ : فوائد  ب اتبعت  44 صفحة،  من  مجموعة  بدايــة  في  مكتمل. 
إبراهيم بن  الكاتــب،  والد  من  رســائل  قائمة   45 الصفحة  في  األبدالنــي. 
د بن سليمان (بن صالح  د اطفيش، إلى الحاج سليمان بن محم الحاج محم

ادريسو). ابن 
األربعين. األحاديث  (متن)  مجهول: 

19 سطرًا،  25,5×17,5سم،  10 ورقات،  مخطوط،   :009 رقم  بوعيس،  مكتبة 
ل في مجموعة من 25 ورقة. في مجموعة 20  غير مكتمل فــي النهاية. األو

إباضي). (غير  المكتبة.  في 
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األحاديث  كتاب   :274  ،S I 173)؛   ،1943 (طبعــة   164  ،I بروكلمــان  كارل 
ي  األجر عبد اهللا  الُحســين بن  د بن  محم بكر  أبي  قِبل  من  ُكتبت  األربعيــن 

شافعي. عالم  م)،  (ت: 970 
 (Schacht) د بن يوســف: شرح عقيدة التوحيد، شاخت انظر: اطفيش، محم

.1956

وشرحها. األربعون  األحاديث  د:  محم أحمد بن  أبو طاهر  السفلي،  انظر: 
انظر: اليسجني، عبد العزيز بن يوسف بن موسى بن أفضل المصعبي: شرح 

األربعين. األحاديث 
األحكام. كتاب  مجهول: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 564 (رقم 164 في المكتبة): مخطوط، 43 ورقة، 
األخير  النفوسي.  يوسف  عمر بن  الناسخ:  مكتمل.  27 سطرًا،  20,5×15سم، 
كتاب  المشــايخ،  ديوان  مجهول:  جانب  إلى  190 ورقة،  مــن  مجموعة  في 
الصالة؛ خالد بن عبد اهللا األزهري: (ت: 905 / 1499) شرح الُبردة للبوصيري 
كيفية  مســألة  مجهول:  والعلماء؛  العلم  فضل  باب  مجهول:  إباضي)؛  (غير 

يحيى. زكرياء  أبي  الجناوني،  قِبل  من  بوضوح  الغسل. 
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 

الوضوء. أحكام  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :172 رقم   27  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
جواب  جانــب:  إلى  مجموعــة،  في  22×16ســم.  17 صفحــة،  البارونيــة، 
د)  صولة بن إبراهيم الغدامسي على بعض المفترين (20 صفحة)؛ (أبو محم
(37 صفحة)؛  القياس  علم  في  رســالة  السدويكشــي:  ســعيد)  (بن  عبد اهللا 
الوضع  بكتاب  المعــروف  اللمع  كتاب  (18 صفحــة)؛  الطالق  في  رســالة 
السدويكشي  عبد اهللا  حاشية  (55 صفحة)؛  الجناوني  زكرياء  ألبي  المنسوب 
في  ُنسخت  (16 صفحة،  اخي  الشم عامر  ســاكن  ألبي  الديانات  كتاب  على 

إباضي. فقه  كلها  20 صفحة).   ،20  ،38) رسائل  ثالث  1260 / 1844 ـ 5)؛ 
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مزاب. بني  أحوال  من  الُمنتخب  اإلعجاب  عجب  كتاب  مجهول: 
ُمدبدحي. باسماعين  الكاتب:   :25 رقم   ،1959  (Kubiak) كوبياك 

خت  أُر مخطوط  مؤّلف؟  أو  ناسخ   :49 رقم   81  ،1964  (Dembski) دمبسكي 
.1913 غرداية  في 

لـ...). وصف  وهي  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 
إباضيين). شيوخ  لـ تسعة  فقهية  (أجوبة  مجهول: 

مكتبة آل يدر، 38 ـ 39 رقم 115 (رقم 54 في المكتبة): مخطوط، 17 ورقة، 
الثاني  1342 / 1923 ـ 4.  النســخ:  تاريخ  مكتمل،  23 ســطرًا،  24,5×18سم، 
في مجموعة من 340 ورقة. المؤّلفون لهذه األجوبة الشــرعية هم: ســالمة 
التغزويســني  ســعيد  عشــر)،  العاشر / الســادس  القرن  الجناوني (حوالي 
(القرن  الخيــري  تعاريــت  ســعيد بن  أبو يونس بــن  (ت: 1034 / 1625)، 
ادي  البر إبراهيــم  أبو القاســم بن  أبو الفضل  عشــر)،  العاشر / الســادس 
اخي  اس أحمد بن ســعيد الشم(القرن التاســع / الخامس عشــر)، أبو العب
عبد الوهاب  اإلمام  (ت: 1088 / 1679)،  أبو ســتة  د  محم (ت: 928 / 1522)، 
الحيالتــي  ســليمان  (ت: 258 / 871 ـ 2)،  أفلــح  اإلمــام  (ت: 211 / 826)، 

(ت: 1099 / 1688).
الجناوني. سالمة  النفوسي،  انظر: 

د. محم عبد اهللا  أبي  سعيد بن  أبو عثمان  التغزويسني،  انظر: 
سعيد. يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي،  انظر: 

فقهية). (جوابات  ادي:  البر انظر: 
اخي. الشم سعيد  أحمد بن  العباس  أبي  أجوبة  اخي:  الشم انظر: 

جوابات. ستة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
عبد الوهاب. اإلمام  جوابات  رستم:  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  انظر: 

اإلمام  جوابات  رســتم:  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بــن  أفلح بــن  انظر: 
عبد الوهاب. أفلح بن 
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الفقه. في  أجوبة  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  انظر: 
فّزان. ُعلماء  أجوبة  مجهول: 

مجموعة (حوالي  في  البارونيــة.  الخزانة  في  مخطوط   :305  ،2001 النامــي 
.(1969

النامي. نشرها   :54  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
إدريس. الفّزاني،  انظر: 

فتى. جناو بن  أبو الحسن  المديوني،  انظر: 
ومناقبهم. نفوسة  ُعلماء  أخبار  مجهول: 

الذي   ،(234 (سير،  اخي  الشم ذكرها   :132 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
هو  هذا  يكون  أن  المستبعد  من  ليس  ثغرات.  ة  عد بها  وأن  بها  مثاالً  يناقش 

البغطوري. د  محم لمقرين بن  نفوسة  مشايخ  سير  كتاب 
جربة. وقائع  أخبار  مجهول: 

 .(Cracow) مخطوط في كراكو :B 323 وA 1959، 21 رقم (Kubiak) كوبياك
آخر:  مخطوط  916 / 1510 ـ 1.  فــي  جربة  على  النصرانــي  الهجوم  وصف 

بحّيو. انظر:  الموضوع.  نفس  على  قصيدة 
.2  ،47 رقم   80  ،47 رقم  79 ـ 80   ،(Dembski) دمبسكي  انظر: 

.1908  (Motylinski) موتيلنسكي  انظر: 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

األشياخ. كتاب  مجهول: 
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 

ُعمان. ألهل  واألجوبة  األسئلة  كتاب  مجهول: 
الخليلي. خلفان  سعيد بن  الخروصي،  المشرق،  انظر: 

الرياض. أخبار  في  الرياض  أزهار  مجهول: 
كوبياك (Kubiak) 1959، 21، رقم 22: مخطوط في كراكو (Cracow)؛ مؤّلف 
مجهول من عاش القرن 650 / 1251 ـ 3؛ نسخة معاصرة، طبعة جديدة. انظر 
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واإلمامة. وعلمائهم  واألئمة  المذهب  سيرة  مجهول:  أيضًا: 
والعلماء. العلم  فضل  باب  مجهول: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 562 (رقم 164 في المكتبة): مخطوط، 84 ورقة، 
النفوسي.  يوسف  عمر بن  الناســخ:  مكتمل.  غير  27 سطرًا،  20,5×15ســم، 
مجهول:  جانب  إلى   ،138 إلى   75 من  190 ورقــة،  من  مجموعة  في  الثالث 
األزهري: (ت: 905 / 1499)  عبد اهللا  خالد بن  الصالة؛  كتاب  المشايخ،  ديوان 
الغســل  كيفية  مســألة  مجهول:  إباضي)؛  (غير  للبويصيــري  الُبردة  شــرح 
يحيى).  زكرياء  أبي  لـ الجناوني،  (لعله  األحكام  كتاب  مجهول:  (إباضي؟)؛ 

بكر. د بن  محم أحمد بن  العباس  أبي  للنفوسي،  األلواح،  كتاب  يشابه 
لألقدار). التسليم  في  جاء  ما  (باب  مجهول: 

3 ورقات،  مخطوط،  المكتبــة):  في   89 (رقم   103 رقم   34 يــدر،  آل  مكتبة 
ســليمان بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمــل.  24 ســطرًا،  20,5×14,5ســم، 
الحــاج إبراهيم بــن عبد العزيز بن عبــد اهللا المصعبي اإلباضــي الوهبي، 
إلى   127 من  186 ورقة،  من  مجموعة  في  عشــر  الحادي  1142 / 1729 ـ 30. 

.129

المعلمين. إعانة  بسطة  مجهول: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   101 (رقم   225 رقــم   ،61 إروان، صفحــة  مكتبة 
المنصوبات،  فــي  أرجوزة  مكتمل.  10 أســطر،  20,5×13,5ســم،  29 ورقة، 

القرآنية. والمتشابهات  المجرورات  المرفوعات، 
الحزنّية. والقاطعات  الوجدية  الباترات  مجهول: 

30 سطرًا،  23,5×17,5سم،  واحدة،  مخطوط، ورقة   :724 رقم  الشيخ،  مكتبة 
مجموعة  في  ادريسو).  (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
د:  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بــن  انظر:   .33 إلــى   13 من  20 ورقة،  من 

التوحيد). في  (نكتة 
مزاب. بني  تاريخ  من  قسم  وهو  التواريخ  بيان  مجهول: 
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كوبياك (Kubiak) 1959، 21، رقم 27: مخطوط في كراكو (Cracow). نسخه 
مستشرق.

وصف). في  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

مزاب. وادي  وعمارة  غرداية  بالد  مجهول: 
حّمو بن  يوسف بن  نفسه  ربما  التي   :28 رقم   317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

غرداية. في  60 صفحة،  من  مخطوط  فتن.  من  وقعت  ما  تقييد  عّدون: 
انظر:  وصف).  في  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوســف بن  أبو يعقوب  انظر: 

السابقة. المادة 
.1967 بوطالب  انظر: 

البارونية). الخزانة  في  مخطوطات  (مجموعة  مجهول: 
ادي لموازين القسط  الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 23 رقم 121: شرح البر
الثانية  النفخة  بيان  في  ُكراس  1165 / 1751 ـ 2)؛  النســخ:  (تاريخ  الوارجالني 
ي (24 صفحة)؛  وبيان المحشر وصفاته وبيان الُعرف والحساب من قبل المحش
العباس)  لـ (أبي  هــو  الذي  ل  األو والحيــازة،  القاعدة  في  رســائل  مجموعة 
رّد  (12 صفحة)؛  الزكاة  في  رســالة  (65 صفحة)؛  اخي  الشــم سعيد  أحمد بن 
(12 صفحة)؛  أهلها  وعقائد  مذهب  تصحيح  تضّمنت  اللوت  من  رســالة  على 
ُنســخت  (28 صفحة،  تُعطى؟  وأين  المال  بيت  من  تعطي  التي  المســائل  في 
زكرياء  ألبي  والدعوات  والشهادات  القضاء  في  رســالة  1168 / 1754 ـ 5)؛  في 
(129 صفحة)؛  ُعمان  ألهل  الباروني  د  محم عبد اهللا  أبي  رســالة  (34 صفحة)؛ 
رسالة الشيخ يعقوب بن داود؛ أرجوزة أبي يحيى زكرياء بن أفلح الصدغياني 

عبد الوهاب. اإلمام  إلى  نفوسة  أهل  رسالة  الجمل؛  شرح  في 
القسط. بِموازين  المعنونة  الوارجالني  عمل  من  جزء  ادي  البر شرح  ربما 

المصعبي:  (المليكي)  موسى  إســماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي  المليكي، 
القسط. موازين 
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(ألبي  القسط  موازين  شرح  د:  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  اليســجني، 
إسماعيل). عيسى بن  مهدي 

في  اإلباضية  المكتبة  من  جربة)  يعقوب (غيزن،  ســالم بن  نسخه  مجهول: (الدفتر 
القاهرة). في  الجاموس  وكالة 

.1 دفتر   ،348  ،1975 الجعبيري  في  ُذكرت 
جربة. ابة  عز نوازل  دفتر  مجهول: 

.348  ،1975 الجعبيري 
حالة،   267 بعض  مكتمل،  غير  (38 صفحة)،  يعقوب،  ســالم بن  مكتبة  في 

.(1972 يونيو  (الجعبيري  والنفقات  الطالق  في  خصوصًا 
275 ـ 284.  ،1975 الجعبيري  انظر: 

اليدن:   .IX-I األجزاء  في  المصطلحات  لشرح  مدخل  اإلسالمية،  الموسوعة 
القانون  خصوصًا  القانــون،  في  (نــوازل):  نازلة   :311  ،2000  ،Brill بريــّل 
الحقيقة،  في  فتوى  من  تبيينها   تَم ســؤال،  في  حالة  خاصة،  حالة  المالكي، 

حقيقية. حالة  أنها  على  قدمت  قضائية  استشارة  ث،  يتحد لعله 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

هناك. والمراجع   ،1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
الوهبية. شيوخ  بعض  أسماء  ذكر  مجهول: 

588 ـ 598. سير،  اخي:  الشم في 
أغلب  فــي  تكونــت  القائمــة  131 ـ 132:   ،1961B  (Lewicki) ليفيتســكي 
شخصيات  أسماء  تعطي  عشــر.  الســابع / الثالث  القرن  نهاية  في  األحوال 
هوارة،  زناتة،  مزاتة،  نفوســة،  التالية:  األمازيغية  القبائل  من  إباضية ـ وهبية 
زنداجة  (إزمراتن)،  يزمرتــن  دّمر،  زواغــة،  لماية،  تناوتة،  لواتة،  ســدراتة، 
للمواقع  المحتملة  المواقــع  عن  مقتضب  وصــف  يســبقها  القائمة  وقبيلة. 

.1961B  (Lewicki) ليفيتسكي  في  مدمجة  القائمة  لإلباضيين.  الجغرافية 
الوهبية. شيوخ  بعض  ذكر  أسفل:  انظر: 
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نفوسة. شيوخ  تسمية  أسفل:  انظر: 
1961أ.  (Lewicki) ليفيتسكي 

.305  ،1957  (Lewicki) ليفيتسكي 
70 ـ 71. 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

مزاب. في  إباضية  بقاع  وصف  وهو  فاضلة  بقاع  بعض  ذكر  مجهول: 
 .(Cracow) كراكــو  في  مخطوط   :24 رقــم   ،21  ،1959  (Kubiak) كوبيــاك 
د بن  محم الناسخ:  1925 ـ 6.  ديسمبر ـ يناير   /1344 جمادي؟  النسخ:  تاريخ 

غرداية. قاضي  بافاراه،  إبراهيم 
.48 رقم   80  ،(Dembski) دمبسكي  انظر: 

الوهبية. شيوخ  بعض  ذكر  مجهول: 
23 سطرًا،  22×16سم،  4 ورقات،  مخطوط،   :179 رقم   ،52 افضل،  آل  مكتبة 
في  الجاموس  وكالة  في  1139 / 1726 ـ 7،  المصعبي،  داود  الناسخ:  مكتمل. 
القاهرة. الثانــي واألخير في مجموعة من 171 ورقة. رقم 010 في المكتبة. 

القبائل. حسب  مرتبة  المغرب  إباضي  شيوخ 
الوهبية. شيوخ  بعض  أسماء  ذكر  أعلى:  انظر: 

الديوان. كتاب  مجهول: 
أبو اليقظان إبراهيم I ،1956، 44: في فقه العبادات والمعامالت. في خمسة 
وعشــرين جزءًا. أغلــب المؤّلفين في غار أمجماج فــي جربة أصلهم من 

نفوسة.
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

األشياخ. ديوان  مجهول: 
صغيرة  أجزاء  ستة  في  الديوان،  أو  األشــياخ  كتاب   :220 الجواهر،  ادي:  البر
ادي يحيل إلى كتاب الصالة لألشياخ. أو ثالثة كبيرة. على الصفحة 35 البر
الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 17 رقم 29: ديوان األشياخ: كتاب النكاح 
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البارونية،  الخزانة  فــي  مخطوط  والضمانات.  والديات  والجروح  والطالق 
29×20سم. 142 صفحة، 

من  األحكام  كتاب  البارونيــة:  الخزانة  في  مخطوطتان   :30 رقم   17 نفســه، 
1178 / 1764 ـ 5؛  النسخ:  تاريخ  21,5×16سم،  164 صفحة،  األشياخ،  ديوان 
مجموعة  في  23×16,5سم.  32 صفحة،  األشياخ،  ديوان  من  الطهارات  كتاب 
(24 صفحة)؛  الجناوني  يحيى  الشيخ  ديوان  من  الشــفعة  كتاب  جانب:  إلى 

(35 صفحة). الجناوني  يحيى  الشيخ  ديوان  من  اإلجارات  كتاب 
يحتوي  البارونية  الخزانــة  فــي  مجموع  المخطوط   :156 رقــم   26 نفســه، 
نفقة  أمجماج.  غار  مشــايخ  قبل  من  ألفت  األشــياخ،  لـ ديوان  أجزاء  على 
حقوق  1278 / 1861 ـ 2؛  النســخ:  تاريخ  23×17ســم،  40 صفحة،  األولياء، 
الديــات،  كتــاب  1278 / 1861 ـ 2؛  23×17ســم،  19 صفحــة،  الوالديــن، 
57 صفحة،  الطهارات،  كتــاب  1276 / 1859 ـ 60؛  23×17ســم،  34 صفحة، 

 14.5×20 55 صفحة،  الرابع،  الجزء  الوالدين،  حقوق  كتاب  ســم؛   16×22.5
كتاب  1220 / 1805 ـ 6؛  22×16,5سم،  29 صفحة،  الضمانات،  كتاب  ســم؛ 
األجزاء  الصالة،  كتاب  1272 / 1855 ـ 6؛  24×16,5سم،  48 صفحة،  الصوم، 
كتــاب  1062 / 1651 ـ 2؛  21×15,5ســم،  178 صفحــة،  األول ـ الثالــث، 
سم؛   17×23 78 صفحة،  الزكاة،  كتاب  ســم؛   16×21 217 صفحة،  الحيض، 
الوصايا،  كتاب  1278 / 1861 ـ 2؛  23×17ســم،  56 صفحــة،  الرهن،  كتاب 
92 صفحــة، 23,5×17ســم، 1278 / 1861 ـ 2؛ كتاب البيــوع، ثالثة أجزاء، 

1303 / 1885 ـ 6. 23×17سم،  249 صفحة، 

فقه. في  مخطوط   :307  ،1965 دبوز 
كتاب  مليكة:  فــي  باعمارة  صالح  مــع  مخطوطــات  52 ـ 54:   ،1976  Ess

والرهن. القراض  كتاب  البيوع،  كتاب  لـ تبغورين؛  العقيدة  مع  الطهارات، 
البارونية. الخزانة  في  مخطوط   :53  ،1976  Ess

Ess 1976، 52 ـ 54: ديوان األشــياخ، مجموعة تشــريعية (52 ملحوظة 51: 
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يعني  وال  تجميعات  يعني  األحيان  أغلب  في  ديوان  اإلباضية  الكتابات  في 
مجموع قصائد)، ُجمعت في غار بورقلة من سبع شخصيات إباضية معتبرة 
سير،  اخي:  الشم 11 ورقة؛   ،220 الجواهر،  ادي:  البر)  1069 / 461 في  واكتمل 
ادي  البر كتب  قائمة  في  ذكروا  الســبعة  الشــيوخ  أســماء  8 ورقات).   ،401

وادي  ابة  عز من   .(58 رقم   25 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي مع  (قارن 
الُكتاب،  ضمن  من  حلقة).  96 أ،   ،III اإلســالمية  الموسوعة  مع  (قارن  ريغ 
مؤّلف.  أّنه  علــى  ذكر  متأخرة  مرحلة  فــي  زكرياء،  موســى بن  أبو عمران 
ادي يحيل في قائمــة كتبه خالف هذا ديوان أشــياخ آخر متكون من  البــر
جزءًا  رأى   (58 (رقم  ل  األو العمل  مــن  فقط.   12 مقابل  في  جزء   25 أو   24

عنوان.  21 على  يحيل  الثاني  العمل  حين  في  فقط،  واحدًا 
(الطبقة  سالم  أبي  عبد السالم بن   :551 رقم   253  ،II  ،A 2000 والـ باباعمي 
المؤّلفين  أحد  كان  أريــغ،  من  عالم  450 ـ 500 / 1058 ـ 1106)،  العاشــرة، 
كتابًا.   25 من  يتكون  والذي  األشياخ،  بـ ديوان  يعرف  أيضًا  ابة،  العز لـ كتب 

سالم). عبد اهللا بن  (انظر:  ابة.  العز ديوان  عن  يختلف  العمل  هذا 
على  للطبع  أُعد  األشياخ.  ديوان  من  الطهارات،  نظم  مجموعة   :149 نفســه، 

الجربي. الخيري  الليني  يحيى  رمضان بن  نفقة 
كتاب  1344 / 1925 ـ 6:  تونــس  والتوأم،  التحفة  لـ اطفيــش:  خلفي  غالف 
القرارة  مكتبــة  من  للبيع  القاهــرة.  فــي  ُطبع  للمشــايخ.  الديوان  طهــارة 

الجزائر. (والية)  في  د  محم وأخيه  بكر  لـ إبراهيم بن 
عمر):  صالح بن  الشــيخ  (ينوه  1080 ـ 1081  الثالث،  الجــزء   ،1967 بكلي 
هما  ابة،  العز ديوان  أو  األشياخ  ديوان  الديوان،  كتاب  يســمى  الذي  بالعمل 
ســبعة  جمعه  قد  كان  العمل  هذا  الغار.  ديوان  ل  األو ديوانان.  الحقيقــة  في 
كتب  زكرياء (الذي  موسى بن  أبو عمران  الرابع / العاشــر:  القرن  من  ُفقهاء 
يحيى بن  أبو زكرياء  مانــوج،  عبد اهللا بن  الُنميلي،  أبو عمرو  العمــل)،  هذا 
العمل  هذا  توزين.  أبو مجبر  مصلح،  كباب بن  ســدرمان،  جابر بن  جرناز، 
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جربة.  في  أمجمــاج  غار  في  تجميعه   تَــم ألّنه  الغــار؛  ديوان  يســمى  كان 
المؤلفون ذكروا من قِبل أبي الربيع الوســياني في ســيره، والدرجيني في 
ادي يقول في قائمته:  اخي في سيره. هذا الديوان قد ضاع. البر طبقاته والشم
الذي  الغار،  وأهل  المزاتي  زكرياء  موسى بن  أبو عمران  أبدًا.  أشاهده  لم  أنا 
يتكون من اثني عشــر جزءًا. الثاني هو ديوان األشياخ، والذي يسمى أيضًا 
في  الُفقهاء  من  عشــرة  جمعه  جزءًا،   25 في  موجودًا،  ال زال  ابة.  العز ديوان 
د بن  محم أيوب،  يخلف بــن  هم:  هؤالء  عشــر.  الخامس / الحادي  القرن 
قنطرار)،  الدرجيني (من  موســى  يوسف بن  أمســنان)،  من  صالح (كالهما 
تجديت)،  (من  المزاتي  زكرياء  موسى بن  عمران  أبي  عمران بن  يوسف بن 
الزنزفي،  حّمــو  جابر بن  أريــغ)،  (مــن  الرمولي  ســالم  أبي  عبد اهللا بــن 
بكر،  د بن  محم أحمد بن  أبو العبــاس  الدجمي،  إبراهيم  أبــي  إبراهيم بن 

ووارجالن). أريغ  من  (كلهم  دادي  والشيخ  يدير  إسماعيل بن 
أبو إسحاق إبراهيم اطفيش في مدخله على كتاب الوضع للجناوني مختصر 
ديوان  جزءًا؛   25 في  ُفقهاء،  سبعة  كتبه  األشياخ،  ديوان   :9 الفقه،  أُصول  في 

ُفقهاء. عشرة  كتبه  ابة،  العز
البيوع،  األحكام،  كتــاب  األشــياخ:  ديوان   :110 رقم   ،33 افضل،  آل  مكتبة 
بها  32 ـ 36 ســطرًا،  27×19ســم،  169 ورقة،  أجزاء،   7 مخطوط،  النــكاح. 
المصعبي  داود  يحيى بن  عيســى بن  يحيى بن  الناسخ:  اآلخر.  في  نواقص 
 013 رقم  عشــر).  عشــر / الثامن  الثاني  القرن  من  الثاني  (النصف  البنوري 
األحكام،  كتاب  من  الثالث  األجــزاء  على  يحتوي  المخطوط  المكتبة.  في 
و91   67 بين  النكاح.  كتاب  مــن  وجزأين  البيوع  كتاب  من  الثالث  األجزاء 
د بن  اس أحمد (بن أبي عبد اهللا محميظهر كتاب السيرة في الدماء ألبي العب

النفوسي). بكر  أبي 
13 ورقة،  مخطوط،  الجنائز.  كتاب  األشــياخ:  ديوان   :111 رقم   ،33 نفســه، 
د  محم عمر بن  أبو القاسم بن  الناسخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  19,5×14,5سم، 
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ل 1079 / 1668. الثاني في مجموعة من  الصدغياني الجربــي، 28 ربيع األو
المكتبة. في   016 رقم   .46 إلى   34 من  124 ورقة، 

نفسه، 33 ـ 34، رقم 112: ديوان األشياخ: كتاب الذبائح. مخطوط، 5 ورقات، 
24,5×17,5سم، 30 ســطرًا، مكتمل. تاريخ النسخ: 1202 / 1787 ـ 8. الثالث 

المكتبة. في   013 رقم   .30 إلى   26 من  106 ورقة،  من  مجموعة  في 
24 ورقة،  مخطوط،  الضمانات.  كتاب  األشياخ:  ديوان   :113 رقم   ،34 نفسه، 
سليمان بن  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  21 سطرًا،  24×18سم، 

عمر بن  مالــك:   .1895 / 1313 األولــى  ُجمــادى   21 إبراهيم،  صالح بــن 
ما   :114 رقم  ســبق  ما  المكتبة.  في   023 رقم  يعقوب  بكير بن  إبراهيم بــن 
سبق، 17 ورقة، 23,5×20 سم، 22 سطرًا. تاريخ النسخ: 1192 / 1778. الثامن 

المكتبة. في   012 رقم   .188 إلى   172 من  195 ورقة،  من  مجموعة  في 
نفســه، 34، رقم 115: ديوان األشياخ: كتاب الطهارات. مخطوط، 24 ورقة، 
التاسع   .1778 / 1192 النســخ:  تاريخ  مكتمل.  22 ســطرًا،  ســم،   20×23,5
فــي مجموعة من 195 ورقة، من 149 إلى 172. رقــم 012 في المكتبة. ما 
الناسخ:  مكتمل.  20 سطرًا،  20×15سم،  42 ورقة،  سبق،  ما   :116 رقم  سبق، 
ُجمادى  نهاية  بولنعاش،  يســمى  النشاشــبي،  الغرداوي  قاســم  د بن  امحم
المكتبة.  في   055 رقم  كتابين.  من  مجموعة  في  ل  األو  .1863 / 1280 األولى 
ما ســبق، 34 ـ 35، رقم 117: ما سبق، 34 ورقة، 19,5×14,5سم، 24 سطرًا، 
يعرف  د،  محم عمر بن  أبو القاســم بن  الناســخ:  البداية.  في  أجزاء  تنقصه 
ل 1079 / 1668.  بـ ابن تّكة الصدغياني السدويكشي اإلباضي، 22 ربيع األو

المكتبة. في   016 رقم  124 ورقة  من  مجموعة  في  ل  األو
كتاب  األشــياخ:  ديوان  المكتبة):  في   48 (رقم   176 رقم   58 يدر،  آل  مكتبة 
26 سطرًا.  24×17سم،  24 ورقة،  مخطوط،  النجاســات.  وأحكام  الطهارات 
الناســخ: إبراهيم بــن بهون بن ســليمان، 9 ذو القعــدة 1292 / 1876. في 
مجموعة من 207 ورقة، من 63 إلى 87. أودعت في عهدة إبراهيم بن بهون 
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الثاني،  الجزء  مسقط،  طبعة  ســير،  اخي:  الشم انظر:  األشــياخ،  عن  زرقون. 
153 ـ 154. نفســه، 59 رقــم 177 (رقم 89 في المكتبة): نفســه. مخطوط، 

26 ورقة، 20,5×14,5سم، 23 سطرًا، مكتمل. الناسخ: إبراهيم بن سليمان بن 

1142 / 1729 ـ 30.  المصعبي،  عبد اهللا  عبد العزيز بــن  إبراهيم بن  الحاج بن 
.107 إلى   82 من  186 ورقة،  من  مجموعة  في  الثالث 

الصالة  كتاب  األشــياخ:  ديوان  المكتبة):  في   54 179 (رقم  رقم   59 نفســه، 
مكتمل.  23 سطرًا،  24,5×18ســم،  206 ورقة،  مخطوط،  والزكاة.  والحيض 
األولى  ُجمادى   9 ادريسو،  ابن  ســليمان  د بن  محم صالح بن  ربما  الناسخ: 
ل فــي مجموعــة من 340 ورقة. وضعــت في وقف من  1343 / 1924. األو

في  الحيض  كتاب  أجزاء،  ثالثة  في  الصالة  كتاب  باحمد.  د بن  محم الحاج 
جزأين. في  الزكاة  كتاب  واحد،  جزء 

الصيام.  كتاب  األشياخ:  ديوان  المكتبة):  في   125 180 (رقم  رقم   60 نفســه، 
حديثة. نسخة  مكتمل.  21 سطرًا،  16,5×13,5سم،  36 ورقة،  مخطوط، 

البيوع  كتاب  األشــياخ:  ديوان  المكتبة):  فــي   109 182 (رقم  رقم   60 نفســه، 
125 ورقة،  مخطــوط،  األولياء.  ونفقــة  والديــات  والضمانات  واإلجــارات 
المنتصف.  وفي  المقدمة  في  أجزاء  تنقصه  و34 سطرًا،   30 بين  22,5×16,5سم، 
الناســخ: أحمد بن الحــاج ســليمان بن بابكر بــن عبد العزيز بن أحمد بن 
اهللا بن  سعد  عيسى بن  موسى بن  ميمون بن  ســليمان بن  أحمد بن  د بن  محم
 .1751 / 1164 األولــى  ُجمادى  بداية  العلوانــي،  المليكي  علوان  عيســى بن 
الثانــي في مجموعة من 170 ورقة، من 32 إلى 156. كتاب البيوع في جزأين 
من  الضمانات  كتــاب  73 ـ 89،  من  اإلجــارات  كتــاب  51 ـ 73)،  (32 ـ 51، 
.156 إلى   132 من  األولياء  نفقة  باب  109 ـ 132،  من  الديات  كتاب  90 ـ 108، 

البيوع.  كتاب  األشياخ:  ديوان  المكتبة):  في   164 (رقم   183 رقم   61 نفســه، 
في  المقدمة،  في  أجزاء  تنقصه  18 سطرًا،  21×14,5سم،  86 ورقة،  مخطوط، 

النهاية. وفي  الوسط 
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األحكام.  كتاب  األشياخ:  ديوان  المكتبة):  في   132 (رقم   184 رقم   61 نفسه، 
أجزاء  تنقصه  21 سطرًا،  22×15,5ســم،  21 ورقة،  الثاني،  لـ الجزء  مخطوط 

النهاية. وفي  البداية  في 
النكاح  كتاب  األشــياخ:  ديوان  المكتبة):  في   18 185 (رقم  رقم   61 نفســه، 
22,5×17ســم،  196 ورقة،  مخطوط،  والضمانــات.  األولياء  علــى  والنفقة 
النكاح  كتاب   .1909 / 1327 رجب   24 النســخ:  تاريخ  مكتمل.  20 ســطرًا، 

فــي ثالثة أجزاء (1 ـ 139)، كتاب النفقة علــى األولياء من 140 إلى 170، 
الحاج  يدر  مالكه،  من  وقف  في  وضع   .196 إلى   171 من  الضمانات  كتاب 

.1934 / 1352 القعدة  ذو   25 يحيى،  حّمو بن  الحاج  أحمد بن 
كتاب  األشــياخ:  ديوان  المكتبة):  فــي   70 (رقم   186 رقم  61 ـ 62  نفســه، 
في  الثاني  مكتمل.  18 ســطرًا،  29×22سم،  32 ورقة،  مخطوط،  الضمانات. 
في   78 (رقم   187 رقم   62 نفسه،   .120 إلى   89 من  157 ورقة،  من  مجموعة 
الناسخ:  مكتمل.  21 سطرًا،  21×16سم،  26 ورقة،  مخطوط،  نفسه  المكتبة): 
من  مجموعة  فــي  الخامس  1090 / 1679 ـ 80.  بيــان،  ســالم بن  علّي بن 
الحاج  باحمد بن  مالكه،  من  وقف  في  وضع   .192 إلى   167 من  236 ورقة، 

 106 (رقم   188 رقم   62 نفســه،   .1911 / 1329 ة  الحج ذو   17 المزابي،  و  حم
مكتمل.  24 سطرًا،  25,5×17,5سم،  19 ورقة،  مخطوط،  نفسه  المكتبة):  في 
الحادي  1118 / 1706 ـ 7.  صالح،  موســى بن  سعيد بن  أبو عثمان  الناسخ: 

.62 إلى   44 من  96 ورقة،  من  مجموعة  في  عشر 
المشايخ،  ديوان  المكتبة):  في   164 560 (رقم  رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
مكتمل  غير  27 ســطرًا،  20,5×15ســم،  52 ورقة،  مخطوط،  الصالة.  كتاب 
 .1633 / 1042 رمضان  النفوســي،  يوســف  عمر بن  الناســخ:  المقدمة.  في 
األزهري:  عبد اهللا  خالد بن  جانــب  إلى  190 ورقة،  من  مجموعة  في  ل  األو
باب  مجهول:  إباضــي)؛  (غير  للبوصيري  الُبــردة  شــرح  (ت: 905 / 1499) 
أحمد بن  العباس  أبي  للنفوسي،  األلواح  كتاب  (يشبه  والعلماء  العلم  فضل 
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(لعله  األحكام  كتــاب  (إباضي؟)؛  الغســل  كيفية  مســألة  بكر)؛  د بن  محم
يحيى). زكرياء  أبي  للجناوني، 

مخطوط  األشــياخ.  ديوان  من  النكاح  كتاب   :91 القــرارة،  بالحاج،  مكتبة 
.(1972 (مايو 

نفســه، 39: مخطوطات ُمجمعة، كتاب الصيام من الديوان وكتاب األحكام 
منه أيضًا وكتاب األحكام للشيخ يحيى الجناوني وحاشيته وركعات رمضان 

.(1972 (مايو 
مكتبــة إروان، صفحة 30، رقم 110 (رقم 6 في المكتبة): ديوان األشــياخ، 
مكتمل.  20 ســطرًا،  19,5×15ســم،  36 ورقة،  مخطوط،  الطهارات.  كتــاب 
المالك  مدخل   .77 إلــى   42 من  104 ورقــات،  من  مجموعــة  في  الثالث 

1275 / 1858 ـ 9.

كتاب  المشــايخ،  ديوان  المكتبــة):  فــي   29 (رقم   151 رقــم   ،33 نفســه، 
الطهارات. مخطوط، 84 ورقة، 23,5×17ســم، 26 ســطرًا، مكتمل. الناسخ: 
ة 1287 / 1871. الرابع في مجموعة  يحيى بن بهون العطفــاوي، 2 ذو الحج

.201 إلى   177 من  231 ورقة،  من 
نفســه، 39، رقم 256 (رقم 13 في المكتبة): الضمانات. نسخة لـ مخطوط، 
من  مجموعة  فــي  ل  األو مكتمــل.  20 ســطرًا،  21,5×14ســم،  35 ورقــة، 

139 ورقة.

11 ورقة،  مخطوط،  المشايخ).  ديوان  من  (مســائل   :630 رقم  الشيخ،  مكتبة 
(ابن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  22 سطرًا،  23×17سم، 

رمضان  عمرو بن  البــدر  جانب  إلى  21 ورقة،  من  مجموعة  في  ادريســو). 
التالتي: (فائدة من كتاب روضة المشتاق لزهرة اإلشراق)؛ نفسه: (فائدة من 

المتين). القول  في  الُمبين  الفتح  كتاب 
نفســه، رقــم 695: ديوان األشــياخ: كتاب النــكاح. مخطــوط، 29 ورقة، 
سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  27 ســطرًا،  25,5×17,5سم، 
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ل فــي مجموعة من 53 ورقة،  (ابن ادريســو)، 14 رجب 1317 / 1890. األو
ل من 1 إلى 15، الجزء الثاني مــن 2 إلى 29. إلى جانب رقم  الجــزء األو
696: ديوان األشياخ: كتاب الطالق، 24 ورقة، نفس الناسخ: ونفس التاريخ.

28 ورقة،  مخطــوط،  الــزكاة.  كتاب  األشــياخ،  ديــوان   :752 رقم  نفســه، 
د بن سليمان (بن  24,5×17سم، 26 سطرًا، مكتمل. الناسخ: سليمان بن محم

.1952 / 1371 األولى  ُجمادى   14 ادريسو)، 
30 ورقة،  مخطــوط،  الوصايا.  كتــاب  األشــياخ،  ديوان   :753 رقم  نفســه، 

الثاني. الجزء  نهاية  في  نواقص  بها  مكتمل.  24 سطرًا،  24,5×17سم، 
نفســه، رقم 1102: ديوان المشــايخ. باب في النكاح. مخطوط، 121 ورقة، 
الثاني،  الجزء  130 ورقة،  من  مجموعة  في  مكتمل.  25 سطرًا،  21,5×16سم، 

مجهولين. جزأين  جانب  إلى   .65 إلى   33 من 
موتيلنسكي (Motylinski) 1885أ، 25 ـ 26 رقم 59: ديوان األشياخ، 24 أو 25 
(ثالثة  الصالة  كتاب  أجزاء)،  (ثالثة  األحكام  كتاب  من:  يتكون  العمل  جزءًا. 
أجــزاء)، كتاب الزكاة (جــزءان)، كتاب البيوع (جــزءان)، كتاب الطهارات 
كتاب  واحد)،  (جزء  الرهن  كتاب  واحد)،  (جزء  الصيام  كتاب  واحد)،  (جزء 
األولياء (جزء  نفقــة  كتاب  واحد)،  والعواري (جــزء  والقروض  اإلجــارات 
والقصاص (جزء  الديــات  كتاب  واحد)،  الضمانات (جــزء  كتاب  واحــد)، 
كتاب  واحد)،  (جــزء  الطالق  كتاب  واحــد)،  (جزء  النكاح  كتــاب  واحد)، 
حقــوق الوالدين (جزء واحد)، كتاب الحيــض والنفاس (جزء واحد). هذه 
بالمواريث  يهتم  والعشــرون  الرابع  الجزء  ابة.  العز يد  في  التي  األجزاء  هي 
والفرائض لكنه نادر جدًا. بعض يرى أن هناك الخامس والعشرين في أعمال 
ادي). ما  التقوى (المناسك)، ولكني لم أرها وال رأيت أحدًا رآها (يقول البر

أمجماج. غار  في  كتب  الضائع  العمل   :58 رقم  سبق، 
الخزانة  فــي  جزءًا،   24 مخطــوط،  األشــياخ.  ديوان   :299  ،2001 النامــي 

.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  في  مخطوطات  أيضًا  البارونية؛ 
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اآلبــاء البيض، غرداية، X، 165: كتاب طهارات الديوان، تأليف األشــياخ. 
شــعبان   28 الُجدرية)،  (بشــارع  البارونية  المطبعة  (القاهرة)  حجرية.  طبعة 
المصعبي  عيســى  د بــن  محم د بــن  محم نفقــة  علــى  1315 / 1897 ـ 8. 

.(1972 (مايو  الجربي  الليني  يحيى  ورمضان بن 
(الجواهر،  ادي  البر األشــياخ.  كتاب   :108  ،1952  (Rubinacci) روبيناتشــي 
35) يحيــل على كتاب الصالة. هذا جزء من كتاب األشــياخ، أيضًا يعرف 

في  ُنشــر   (220 فهارســه (الجواهر،  في  ادي  البر ذكره  التأليف  بـ الديــوان. 
ادي). البر أعلى،  انظر:  يعني؟  كتاب  (أي  1315 / 1897 ـ 8.  القاهرة، 

 6 في  األشياخ،  بـ ديوان  معروف  األشــياخ،  كتاب   :76 اللمعة،  الســالمي: 
أجزاء   6  :220 الجواهــر،  ادي:  البر) كبيــرة.  أجزاء   3 (خطأ)  صغيــرة  أجزاء 

كبيرة). أجزاء   3 أو  صغيرة 
(شارع  البارونية،  المطبعة  (القاهرة)  حجرية،  طبعة  لألشــياخ.  الديوان  صوم 
الباروني،  يوســف  د بــن  محم نفقــة  علــى  1315 / 1897 ـ 8.  الجذريــة)، 
شاخت  أســفل،  (انظر:   (1972 من  ملحوظاتي  في  (كما  3 صفحات)   ،117)

.((Schacht)
اإلباضيين.  الُعلماء  من  عشرة  تأليف  الديوان.  أحكام   :22  ،I  ،1961 الســيد 
في  ُنســخ  مجلدات،  ثالثــة  في  واحد  جــزء  الكتب؛  دار  فــي  مخطــوط 
86 ـ 202،  الورقــات  بــاء)،   21791) مجموعــة  فــي  1090 / 1679 ـ 80، 

القضاء. قسم  هو  الجزء  هذا  19 سطرًا.  20×15سم، 

أنها  المؤّكد  من  األشــياخ.  ديوان   :18 رقم   382  ،1956  (Schacht) شــاخت 
في  يســجن،  بني  في  عمر  صالح بن  مكتبة  في  توجد  مكتملة  مخطوطات 
مكتبة بالحاج في القرارة، وفي الخزانة البارونية. أجزاء مخطوطة في مكتبة 
 (1)  828 (أحكام)،   807 طهــارات)،  حيض،  طالق،  (نــكاح،   806 الُقطب، 
المكتبة  (وصايا).   (6)  830 ضمانات)،  حيض،  (طالق،   (2)  828 (طهارات)، 
ســليمان  د بن  محم أّعدها  متفرقة  أجزاء  89 (صوم).  85 (مكتمل؟)،  الغّناء، 
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 ،88 الغّناء،  المكتبــة  في  مخطوط  الديــوان،  طهارات  نظم  ادريســو):  (ابن 
مع عنــوان الذهب الخالص تلخيص طهارات الديوان. النســخة المطبوعة 
في مكتبة الُقطب، 485 (1). ما ســبق، ملحوظة 10: كتاب الصوم يبدوا أّنه 

مطبوع. شكل  في  موجود 
مته لـ الثميني: الورد البّسام، الصفحات  د بن صالح، في مقد الثميني، محم
جاءوا  نفوسة  وجبل  جربة  من  علماء  ســبعة   :(1985 مســقط  (طبعة  5 ـ 6 
مشيخة  في  بـ مجماج،  معروف  (اآلن  جماع  غار  في  جربة  إلى  بعض  مع 
بني وّديس، قريب من مســجد يســمى جامــع الغار) ليكتبــوا كتابًا في 
بـ ديوان  معروفًا  أصبــح  الوقت  ذلك  ومنذ  الديوان،  أســموه  الفقه.  فروع 
حجرية،  طبعة  ُطبــع  الديوان  هذا  من  الطهــارات  عن  الكتاب  المشــايخ. 
والتي  أجزاء،  في  هذا  وضع  ادريســو  سليمان ابن  د بن  محم القاهرة.  في 
ة مخطوطات مكتملة من الديوان في جربة. العلماء  ُنشرت أيضًا. هناك عد
الذيــن جمعوا هذا العمل هم: أبو عمران موســى بن زكرياء (الذي َكَتَب 
عبد اهللا بن  د  أبو محم النفوســي،  جرناز  يحيى بن  أبو زكريــاء  الكتاب)، 
أبو مجبر  مصلح،  كباب بن  ســدرمام،  جابر بن  الُنميلي،  أبو عمر  مانوج، 

سير). اخي:  الشم (انظر:  توزين 
حومة  في  مجماج)  (غار  بيان  لـ جامع بن  وصف  236 ـ 241:   ،2002 مرابط 
وادي الزبيــب، مع صــور. مرابط نبه إلى أن الكهف بعمق خمســة أمتار 

أشخاص. سبعة  يحوي  أن  ال يمكن  اآلن،  هو  كما  (القبو)، 
الديوان. كتاب  مجهول:  انظر: 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

نفوسة. جبل  مشايخ  ديوان  مجهول: 
األحكام. مسائل  من  إليه  الناس  يحتاج  ا  ِمم اإلحكام  كتاب  مجهول:  انظر: 

.1983 العزابي  انظر: 
أبو القاسم. يحيى  عيسى  الباروني،  انظر: 
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كتاب  إبراهيم:  عيسى بن  يدير بن  إسماعيل بن  أبو إبراهيم  الهواري،  انظر: 
الصالة.

إبراهيم. أبي  إبراهيم بن  انظر: 
.... و ــ ــ  يحيى  الشيخ  وأحكام  الوضع  مجموع  الجناوني،  انظر: 

ملحوظة.  34 إلى  ملحوظة   32 1885ب،   (Motylinski) موتيلنسكي  انظر: 
قاهرة. الديوان.  طهارة  نظام  سليمان:  د بن  محم انظر: 

الديوان. األشياخ =  كتاب  أحمد:  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 
أيوب. يخلفتن بن  أبو سعيد  النفوسي،  انظر: 

المشايخ. عقيدة  شرح  سعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 
صابر. أمغار بن  الصدغياني،  انظر: 

سموغورزســكي  الــزواج،  حقــوق  في  التــاج  كتــاب  الثمينــي:  انظــر: 
.1928  (Smogorzewski)

انظر: الثميني: كتاب النيل؛ مارسيي (Mercier) 1927؛ بكلي؛ سموغورزسكي 
.1928  (Smogorzewski)

مقدمة. البّسام،  الورد  الثميني:  انظر: 
كتاب  شــرح  يعقوب:  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمــار  الوارجالنــي،  انظر: 

الباروني. الجهاالت، 
من  ل  األو الجــزء  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقــوب  الوارجالني،  انظــر: 

الصحيح.
الذهب  المزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر: 

الخالص.
حّمو. جابر بن  الزنزفي،  انظر: 

الجواهر،  كتاب  ادي:  البر الكتب):  دار  باء،   21791 مجموعــة  في  انظر: (كل 
أصحابنا؛  كتب  تقييــد  فيها  رســالة  اإلباضية،  كتب  بعض  ذكر  في  رســالة 

العباد. أفعال  تبيين  كتاب  أحمد:  أبو العباس  النفوسي، 
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ابة. العز ديوان  مجهول: 
اإلباضية.  تعاليم  فــي  تجميعي  عمل   :80 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
وكتاب  الخالف  مسائل  األجزاء:  هذه  ضمن  من  جزءًا.   25 أو   24 من  يتكون 

النفوسي. أيوب  يخلفتن بن  سعيد  ألبي  النكاح 
تنســب  ابة  العز كتب  من  الوصايا  كتــاب   :382  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
العاشــرة:  (طبقة  المســناني  النفوســي  صالح)  (أبي  صالح  د بن  محم إلى 

.(456  ،II الطبقات،  (الدرجيني:  450 ـ 500 / 1058 ـ 1106). 

ديوان  ـ  الديــوان  كتاب   :91 رقم   20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
ل والثاني. مخطوط في الخزانة البارونية، 594 صفحة،  ابة، الجزءان األو العز

1211 / 1796 ـ 7. النسخ:  تاريخ  34×23سم، 

ابة  العز لـ ديــوان  جــزء   25 مــن  455 ـ 456:   ،II الطبقــات،  الدرجينــي: 
(جمع)  جمع  بكر  أبو العباس بن  الصــالة،  كتاب  ألف  يدير  إســماعيل بن 
أبو سليمان  توفي  وعندما  الوصايا،  كتاب  صالح  د بن  محم الحيض،  كتاب 
من  والتي  إليــه  المنســوبين  النّســاخ  تالميذه  جمع  يوســف  أبي  داود بن 
ضمنهم  من  ابة.  العز كتاب  كونت  التي  هذه  ألواح.  في  ُكتبت  أنها  المفترض 
من  صالح؛  د بن  ومحم أيوب  يخلفتن بن  أمســنان:  نفوسة،  من  ثمانية  كان 
عمران  أبي  عمران بن  يوسف بن  تجديت:  من  موســى؛  يوسف بن  قنطرار: 
وإبراهيم بن  حّمو  جابر بن  سالم،  أبي  عبد الســالم بن  أريغ:  من  المزاتي؛ 

إبراهيم. أبي 
مته لكتاب الوضع مختصر في أُصول  أبو إســحاق إبراهيم اطفيش في مقد

ُفقهاء. عشرة  كتبه   :9 للجناوني،  الفقه 
.348  ،1975 الجعبيري 

في  جربــة (إّتمجموج  في  مجماج  غار  عــن  166 ورقة.   ،1975 الجعبيــري 
ابــة. وهؤالء هم:  اللهجــة المزابية) وعــن المؤّلفين الســبعة لـ ديوان العز
مانوج  عبد اهللا بن  د  أبو محم الدمري،  المزاتي  زكرياء  موسى بن  أبو عمران 
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عمره  (ت: 431 / 1039 ـ 40  الزواغــي  الُنميلي  أبو عمرو  الهواري،  اللمائي 
أبو يحيى  و317)،  89 ـ 90   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي  (عنــه:  ســنة)   120

الجربي)  (المزاتي  (سدرام)  ســّدرمام  جابر بن  النفوسي،  جرناز  زكرياء بن 
(باباعمي والـ II ،A2000، 111)، كباب بن مصلح المزاتي، أبو مجبر توزين 
د  أبو محم الهواري،  انظر:   .(106  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي  المزاتي (الذي 

اللمائي. مانوج  عبد اهللا بن 
الوسياني،  (سير  الوسياني  260 ـ 265:  أعاله)،  المذكور  (العمل  الجعبيري، 
26) يقول: إن العمل يتكون من 12 جزءًا وأحدها ضاع. الدرجيني (طبقات، 

II، 191) يعيــد هذا، لكنه ال يحدد الجــزء الضائع. كالهما يقول ذلك إن 
هــذا العمل ُجمع من قِبــل مجموعة الغار وكتبها أبو عمران موســى بن 
ألبي  األئمة  وأخبار  السيرة  (كتاب  أبو زكرياء  خّطه.  لحسن  المزاتي  زكرياء 
يذكر  وال  األجزاء  عــدد  ال يذكر  الوارجالني)  بكر  أبــي  يحيى بن  زكرياء 
ادي (الجواهر، 220) يذكر عملين: العمل لـ أبي  اخي (سير). البر ذلك الشم
ادي الذي لم يشــاهده، وكتاب األشــياخ،  عمران موســى بن زكرياء، البر
ُيســمى:  العمل  كبيرة.  أجزاء  ثالثة  أو  صغيرة  أجزاء  ســّتة  في  الديوان،  أو 
يوجد  الديوان.  ببساطة  أو  المشايخ،  ديوان  األشــياخ،  ابة، كتاب  العز ديوان 
لعلماء  ينسب  العموم  في  والذي  األسماء،  نفس  يحمل  فقهي  آخر  تلخيص 
والتي  لورقلة  العمل  هذا  تنســبان  وثيقتين  وجد  الجعبيري  نفوســة.  جبل 
تعطي نفس االسم كمثيلتها في جبل نفوسة، كالهما يعطي 461 / 1068 ـ 9 
يقول  النهاية  في  الطهارات  قسم  في  الوثيقتين  هاتين  أحد  للتأليف.  كتاريخ 
461 / 1068 ـ 9»  في  ورقلة  في  والمؤّلفة  األشــياخ  ديوان  من  نسخت  «إنها 
(مخطوط في مكتبة باعمارة، مليكة). المقارنة الدقيقة أوضحت أّنه ُطبع في 
1315 / 1897 ـ 8 في المطبعة البارونية في القاهرة. كثير من علماء اإلباضية 

للورد  مقدمة  الثمينــي،  أمجماج (انظر:  غــار  في  المؤّلف  العمل  اعتبــروا 
«هذا  يقول  األولى  الصفحة  على  الصالة،  قسم  هي  الثانية  الوثيقة  البّسام). 
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وارجالن  حوزة  في  وقعوه  الذين  المشــايخ...  ديوان  أي  الديوان  صالة  هو 
أخرى  أجزاء  في  كما  غرداية).  فــي  حّمو  الحاج  مكتبة  (في   «461 عام  في 
قد أُلفت في ورقلة  فــي الديوان، ال يمكن الجزم بدقة إذا ما كانــت فعالً 
(ت: 1391 / 1971)،  الثميني  صالح  د بن  محم حســب  نفوسة.  جبل  في  أو 
مة على الورد البّسام، القسم المتعلق باألحكام من المؤّكد أّنه قد أُلف  ُمقد
جربة  في  مزاب.  في  موجودة  نسخ  ة  عد المخطوط  لـ هذا  مجماج.  غار  في 
النسخ  نهاية  صغير،  (حجم  يعقوب  سالم بن  مكتبة  في  إحداهما  نسختان، 
التندميرتي  يحيــى...  إبراهيم بن  قبل  من  880 / 1478 ـ 9  ل  األو 15 ربيــع 

سطر   24 مع  161 صفحة،  داود؛  بني  في  صدغيان  في  جربة  في  النفوســي 
للصفحة، حجم النّص هو 17,5×11,5ســم) واألخرى في الخزانة البارونية 

كبير). (حجم 
النفوســي  جرنان  يحيى بن  أبو زكرياء   :111 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي
أُلفت في جربة في غار أمجماج، مع ســتة مؤّلفين آخرين، فقه العمل، في 

المفقودين. عداد 
النفوسي  أيوب  يخلف بن  أبو ســعيد   :115 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 
ليفيتســكي  (أيضًا  ابة  العز ديوان  من  جزء  هو  والذي  النــكاح،  كتاب  َكَتَب 

.(80 1961ب،   (Lewicki)
وكتاب  البيوع  كتــاب  ابة):  العز (ديــوان   :118 رقم   ،35 افضــل،  آل  مكتبة 
أجزاء  تنقصه  24 ـ 26 سطرًا،  21×15ســم،  136 ورقة،  مخطوط،  اإلجارات. 
(النصف  آخر  وشيخ  يعقوب  عمر بن  موسى بن  الناسخ:  الثامنة.  الورقة  بعد 

المكتبة. في   009 رقم  عشر).  عشر / الثامن  الثاني  القرن  من  الثاني 
ابة): كتــاب الديات. مخطوط، 26 ورقة،  نفســه، 35، رقم 119. (ديوان العز
بكير بن  إبراهيم بن  عمر بن  الناســخ:  مكتمل.  21 سطرًا،  23,5×17,5سم، 
بداية  في  المكتبة.  في   078 رقم   .1899 / 1316 رمضان   1 اليسجني،  يعقوب 

المشايخ. ديوان  الختام  وفي  العّزابة،  ديوان  إلى  ينسب  الكتاب  المخطوط، 
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ابــة): كتاب الطهــارات وكتاب  نفســه، 35 ـ 36، رقــم 120: (ديــوان العز
21 ســطرًا، تنقصه أجزاء في  20×15ســم،  170 ورقة،  األحــكام. مخطوط، 
بولنعاش،  يسمى  النشاشبي،  الغرداوي  قاسم  د بن  محم الناسخ:  المنتصف. 
1278 / 1861 ـ 2. رقم 055 في المكتبة. المخطوط يحتوي على بداية كتاب 

وأخيرًا  األحكام،  لـ كتاب  الثاني  الجزء  نهاية  النّجاسات،  وُحكم  الطهارات 
الجزء الثالث لـ كتاب األحكام، مع أجزاء ناقَصة في الوسط. مرتب حسب 

األشياخ. لـ ديوان  مماثل  الكتاب  هذا  االجتهاد. 
ابة:  مكتبــة آل يــدر، 62 رقم 189 (رقــم 78 فــي المكتبة): ديــوان العز
131 ورقة،  والثالث،  الثانــي  األول،  لـ األجزاء  مخطوط  األحــكام.  كتاب 
الثالث  بيان.  ســالم بن  علّي بن  الناسخ:  مكتمل.  21 ســطرًا،  21×16سم، 

ل مــن 35 إلى 81، الجزء الثاني  فــي مجموعة من 236 ورقة، الجزء األو
مــن 82 إلى 118، الجزء الثالث من 118 إلــى 163. وضع وقف من قِبل 
 .1911 / 1329 ــة  الحج ذو   17 المزابي،  ــو  حم الحاج  باحمد بــن  مالكه، 
ل  األو لألجزاء  مخطوط  نفسه  المكتبة):  في   108 (رقم   190 رقم   63 نفسه، 
الناسخ:  مكتمل.  22 ســطرًا،  20×14,5ســم،  122 ورقة،  والثالث،  والثاني 
 .1679 / 1099 ل  األو ربيع   29 الغرداوي،  المصعبي  يحيى  أبو القاســم بن 
لشــيوخ  أعارتها  التي  ورقلة  ابــة  عز بكتب  قائمة  األخيــرة  الصفحة  فــي 
و بن الحاج أبي القاســم الغرداوي. نفســه، 63  غردايــة، من ضمنهم حم
رقم 191 (رقم 238 في المكتبة): نفســه مخطوط، 20 ورقة، 25×18ســم، 
األولى  الصفحة  في  معاصرة.  نســخة  األخير.  في  نواقص  بها  20 ســطرًا، 

في  الثاني  تاج.  يحيــى...  و بن  حم بلحاج بن  فرنســا:  في  األولى  ختمان. 
العربية والفرنسية على حّد سواء: محكمة قاضي اإلباضيين بعمالة وهران 

.1904 ديسمبر  الفرنسية:  وفي  1903؛  بمعسكر، 
ابة،  العز ديــوان  المكتبة):  في   1 (رقم   98 رقــم   ،29 إروان، صفحة  مكتبــة 
مكتمل.  18 ســطرًا،  21×15,5ســم،  74 ورقة،  مخطوط،  الطهارات.  كتــاب 
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من  مجموعة  في  (1100 / 1688 ـ 9).  الطيب،  الحاج  عبد القادر بن  الناسخ: 
355 ورقة.

غار  في  ُكتب  عمــل  عن   :58 رقــم   25 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 
األشياخ. ديوان  في   59 رقم  25 ـ 26  نفسه،  أمجماج. 

حومة  في  مجماج)  (غار  بيان  لجامع بن  وصــف  236 ـ 241:   ،2002 مرابط 
وادي الزبيــب، مع صــور. مرابط ينبه على أّنه كهف بعمق خمســة أمتار 

أشخاص. سبعة  يستوعب  أن  ال يمكن  اآلن  هو  كما  (القبو) 
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 

.236 ملحوظة   75  ،1998 قوجة  انظر: 
ابة. العز توحيد  شرح  اطفيش:  انظر: 

د. محم صنادي بن  أبو رحمة  السدراتي،  انظر: 
نظام  المزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  انظر: 

ابة. العز ديوان  من  الطهارة  أبواب 
حّمو. جابر بن  الزنزفي،  انظر: 

1324 / 1906 ـ 7. حجرية،  طبعة  النبّي ژ .  مدح  ديوان  مجهول: 
الشعراء. من  العديد  جانب  من   :146 رقم   326  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

المشايخ. ديوان  مجهول: 
األشياخ. ديوان  انظر: 

نفوسة. جبل  مشايخ  ديوان  مجهول: 
حجريــة،  طبعــة  حبيــب،  الربيع بــن  لـ ُمســند  ملحــق   :53  ،1976  Ess

الطهارات. كتاب  أيضًا  الديوان  هذا  في  1315 / 1897 ـ 8. 

انظــر: الوارجالني، أبو يعقوب يوســف بن إبراهيــم: ترتيب الصحيح في 
الصحيح. من  ل  األو الجزء  حبيب،  الربيع بن  رواية  اهللا،  رسول  حديث 

األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
الُفقهاء. ومروّيات  فضائل  مجهول: 
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23×16,5ســم،  3 ورقات،  مخطوط،   :26 رقم   317  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
 .1924 / 1343 الثاني  ربيع   29 إجناون،  في  شــيوخ  من  لـ مجموعة  مكتمل. 

يسجن. بني  في  يدر  آل  مكتبة  في  األصل 
3 ورقات،  مخطوط،  المكتبــة):  في   45 (رقم   256 رقم   85 يــدر،  آل  مكتبة 
من  الشيوخ  من  مجموعة  قِبل  من  ُكتب  مكتمل.  21 ســطرًا،  23×16,5سم، 

.1924 / 1343 الثاني  ربيع   29 النسخ:  تاريخ  نفوسة.  جبل  في  إجناون 
(فضائل  مجهول:  المكتبة):  في   38 (رقم   171 رقم   ،44 إروان، صفحة  مكتبة 
32 ســطرًا،  22×16ســم،  4 ورقات،  مخطوط،  إجناون).  ُفقهاء  في  مروّيات 
مجموعة  في  عشر  السادس  العطفاوي.  باحمد  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل. 

.155 إلى   152 من  297 ورقة،  من 
السبعة. األيام  نوافع  فضائل  مجهول: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 509 (رقم 152 في المكتبة): مخطوط، ورقتان، 
 ،129 إلى   128 من  مجموعة،  في  السادس  مكتمل.  17 سطرًا،  20,5×15سم، 
د بن بكر: كتاب األلواح؛  اس أحمد بن محمإلى جانب (النفوسي) أبي العب
في  (منظومة  واألخالق)؛  الترغيــب  (في  د ژ ؛  محم ســيدنا  وفاة  مجهول: 
ذكر الموت)؛ (فتاوى ُعمانّية)؛ نسبة الدين؛ (مسائل في الميراث)؛ عامر بن 

الكتب). من  (مجموع  اخي):  الشم) علّي 
عاشوراء. يوم  فضيلة  مجهول: 

مكتبــة بوعيس، رقــم 025: مخطوط، ورقتان، 20×14,5ســم، 23 ســطرًا، 
مكتمــل. الثالث في مجموعة من 66 ورقة، مــن 19 إلى 20. في مجموعة 

المكتبة. في   13

ُعمانّية). (فتاوى  مجهول: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   152 (رقــم   511 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
المنتصف.  وفي  البداية  في  مكتمل  غير  19 ســطرًا،  20,5×15سم،  32 ورقة، 

نسخة قديمة. الثالث في مجموعة، من 131 إلى 163، إلى جانب (النفوسي) 
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ســيدنا  وفاة  مجهول:  األلواح؛  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس 
د ژ ؛ (في الترغيب واألخالق)؛ فضائل نوافع األيام السبعة؛ (منظومة  محم
علّي  عامر بن  الميــراث)؛  فــي  (مســائل  الدين؛  نســبة  الموت)؛  ذكر  في 

الكتب). من  (مجموع  اخي):  الشم)
الفقه). (في  والجبل):  الجزيرة  (أهل  مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   117 (رقــم   438 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبــة 
د بن يوسف اليسجني  6 ورقات، 22×16سم، 28 سطرًا، مكتمل. الناسخ: محم
في  (القاهرة).  الجاموس  وكالة  في   ،1775 / 1189 ل  األو ربيع   13 المصعبي، 
كتاب  أحمد:  أبو العبــاس  النفوســي،  جانب  إلى  170 ورقة؛  من  مجموعــة 
المأمون.  مع  عبيدة  أبي  ة  قص مجهول:  اْلُمعلقات؛  كتاب  مجهول:  القســمة؛ 

وجوابًا. سؤاالً   30 حوالي  على  يحتوي 
الفقه). في  (كتاب  مجهول: 

20,5×14,5ســم،  85 ورقة،  مخطــوط،   :167 رقــم   ،48 افضل،  آل  مكتبــة 
25 ـ 30 سطرًا، تنقصه أجزاء. الناسخ: الساسي بن نوح، 9 رجب 873 / 1469. 

يعالج  المخطوط  المكتبــة.  في   042 رقم  كتابين.  مــن  مجموعة  في  الثاني 
النكاح،  الحج،  الصيام،  الصــالة،  الوضوء،  الطهارة،  مثل  مختلفة  مواضيع 

الباروني. يحيى  أبي  يحيى بن  الوريث  ملك  العامة.  اآلداب 
العبادات. فقه  في  كتاب  مجهول: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :122 رقم   23  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
تميم  ة  قص جانب:  إلى  مجموعة،  في  21×15,5ســم.  331 صفحة،  البارونية، 

إباضي. فقه  (86 صفحة).   ƒ الداري
البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط   :123 رقــم   23 أعاله)،  المذكــور  (العمل 

إباضي. فقه  24×16,5سم.  243 صفحة، 

والمعامالت. العبادات  فقه  في  كتاب  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :145 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
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إباضي. فقه  20,5×15سم.  240 صفحة،  البارونية، 
اْلُمعامالت. فقه  في  كتاب  مجهول: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :66 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
إباضي. فقه  20,5×15,5سم.  231 صفحة،  البارونية، 

المغرب. فتوح  مجهول: 
القطب. مكتبة  مخطوط،   :441  ،II  ،1964 دبوز 

إبراهيم. يوسف بن  أبو يعقوب  لـ الوارجالني،  العنوان  نفس  انظر: 
الفرائض. في  اإلخوان  حديث  مجهول: 

.(1) 829 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :74 رقم   390  ،1956  (Schacht) شاخت
مسألة). أبي  كتاب  على  (حاشية  مجهول: 

مكتبــة آل يدر، 56 رقم 169 (رقم 59 في المكتبة): مخطوط، 346 ورقة، 
د بن  محم صالح بن  لعله  الناســخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  24,5×17,5سم، 
ســليمان ابن ادريســو، 6 شــوال 1341 / 1923. وقف بوصيــة «والدنا»، 

يحيى. أحمد بن 
د بن أبي بكر: كتاب  اس أحمد بن أبي عبد اهللا محمانظر: النفوسي، أبو العب

مسألة. أبي 
اإليضاح. حاشية  مجهول: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 459 (رقم 128 في المكتبة): مخطوط، 58 ورقة، 
اليسجني  يوسف  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  25 ســطرًا،  20,5×15,5سم، 
إلى  274 ورقة،  مــن  مجموعة  في  الثالث   .1772 / 1186 رجــب  المصعبي، 

علي). عامر بن  ساكن  أبي  اخي،  للشم) اإليضاح  حاشية  القصبي:  جانب 
الجناوني. زكرياء  أبي  للشيخ  النكاح  كتاب  على  حواشي  مجهول: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :24 رقــم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
1214 / 1799 ـ 1800.  النســخ:  تاريــخ  22×16ســم،  41 صفحة،  البارونية، 
(للجناوني)  النــكاح  كتاب  من  ل  األو الجــزء  جانب:  إلــى  مجموعة،  في 
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د أبي ســتة علــى كتاب النكاح  (232 صفحة)؛ حواشــي أبي عبد اهللا محم
إباضي. فقه  (72 صفحة).  للجناوني 

كتاب  على  (حاشية  ستة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
الباروني. (الجناوني)،  النكاح) 

الحقوق). في  (كتاب  مجهول: 
22,5×16,5ســم،  34 ورقة،  مخطــوط،   :164 رقــم   ،47 افضل،  آل  مكتبــة 
عمر بن  د بن  محم الناســخ:  البدايــة.  في  أجــزاء  تنقصه  22 ـ 24 ســطرًا، 

المكتبة.  في   026 رقم   .1837 / 1253 الثاني  ربيع  العطفاوي،  عمر  يوسف بن 
الكتاب يعالج حقوق الوالدين، حقوق القرابات، حق المساكين، حق الجار 
وحقوقها،  المســاجد  في  باب  الضيف،  حق  الصاحب،  حقوق  جاره،  على 

إلخ. السالم،  باب 
القرآن). بسور  (ابتهاالت  مجهول: 

مكتبة الشــيخ، رقم 634: مخطوط، ورقة واحدة، 28×17,5ســم، 29 سطرًا، 
د بن سليمان  تنقصه أجزاء في البداية. 30 بيتًا. الناســخ: ســليمان بن محم
ُشــعيب  أبي  جانب  إلى  4 ورقات،  من  مجموعة  في  ل  األو ادريســو).  (بن 
الذع  ذم  في  (قصيدة  مجهول:  بيتًا)؛   16) االســتغاثة  (في  األشــبيلي:  مدين 
المخالفين  مسائل  في  (قصيدة  ســليمان:  عمر بن  بيتًا)؛   31) يسجن)  ألهل 
االقتداء  (في  موسى:  إسماعيل بن  الجيطالي،  بيتًا)؛   71) والعلماء)  الجهالء 
في  (قصيدة  مجهول:  بيتًا)؛  و17   16 مــن  (قصيدتان  االبتهال)  وفي  باألئمة 

بيتًا).  70) النفس)  وذم  الزهد 
األحكام. مسائل  من  إليه  الناس  يحتاج  ا  ِمم اإلحكام  كتاب  مجهول: 

مع  مليكة،  في  باعمــارة  مع  مجموعة،  في  مخطــوط  54 ـ 55:   ،1976  Ess

العنوان). (انظر:  يسمى  العمل  من  ل  األو والجزء  األشياخ  ديوان 
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 
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ادي). لـ البر) الجواهر  من  الفوائد  بعض  اختصار  مجهول: 
19 سطرًا. 24×17سم،  31 ورقة،  مخطوط،   :605 رقم  الشيخ،  مكتبة 

ورّد. إعالم  بغرداية:  سعيد  عمي  بروضة  الشورى  مجلس  مجهول: 
23,5×17,5ســم،  12 ورقة،  مخطــوط،   :073 رقــم   ،23 افضل،  آل  مكتبــة 
19 ســطرًا، تنقصه أجزاء بعد الورقة األولى والثالثة. بدون ناســخ، 3 مايو 

1901. الجــواب يعالــج منازعة وهو مــؤرخ بـ 27 أغســطس 1900. على 

يقول:  الثاني  والمالــك  صالح.  يحيى بن  الوريث  ملكيــة  األولى  الصفحة 
المكتبة. في   109 رقم  قالمة.  في  داود  الناصر بن 
هناك. والمراجع   1951  (Bousquet) بوسكو  انظر: 

مجهول: اتفاقيات أهل غرداية. (القرن الحادي عشر ـ الثالث عشر / السابع عشر ـ 
عشر). التاسع 

عمر بن  عبد الرحٰمن  كتبه  دفتر،  في   :14 رقم   317  ،I  ،A 2000 والـ باباعمي 
مكتبته. في   .1939 / 1358 األولى  ُجمادى  يوسف، 

عن االتفاقيات، انظر: بوسكو (Bousquet) 1951. عن غرداية، انظر: بوطالب 
.1967

مزاب. لوادي  العامة  المجالس  اتفاقيات  مجهول: 
25 ســطرًا،  22,5×17,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،   :676 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
خت  أُر االتفاقيات   .4 إلى   3 من  34 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني  مكتمل. 

1245 / 1829 ـ 30. 1202 / 1787 ـ 8،  975 / 1567 ـ 8،  من 
.1990 عيسى  بعمارة،  انظر: 

هناك. والمراجع   1951  (Bousquet) بوسكو  انظر: 
الجهاالت. كتاب  مجهول: 

أهل  من  السادات  تأليف  الجهاالت،  كتاب   :342  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 
الُقطب  مكتبة  في  مخطــوط  الكرامات.  ذوي  الخير  فــي  والقادات  الدعوة 

.4 / 1512
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علم  في  الجهاالت  متن   :537 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
تاريخ  23×16,5ســم،  34 صفحة،  البارونية،  الخزانة  فــي  مخطوط  التوحيد. 
كتاب  عيســى:  تبغورين بن  الملشــوطي،  (انظر:  1259 / 1843 ـ 4  النســخ: 
الجهاالت، الجعبيري 1987، 776). في مجموعة، إلى جانب: مجهول: رسالة 

(5 صفحات). وجربة)  ونفوسة  مصعب  (بنو  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل 
تعليقات  والجواب؛  السؤال  طريقة  على  عقائدي  عمل  43 ـ 52:   ،1976  Ess

ألبي عمار عبد الكافي التناوتي الوارجالني (أواسط القرن السادس / الثالث 
عشــر). مخطــوط 825 في مكتبة الُقطــب تحتوي على نســختين لكتاب 
النســخة  الموجز.  وكتاب  عبد الكافي،  عمار  لـ أبي  التعليقات  الجهاالت، 
األولــى تحتوي على 15 ورقة وانتهى منها فــي بداية رجب 1275 / فبراير 
غير  الثاني  عيسى.  يوسف بن  إبراهيم بن  قبل  من  ُنســخت  (لعلها)   ،1859

من  أُكمل  قد  كان  عبد الكافــي  عمار  لـ أبي  التعليقات  (14 ورقــة.  مكتمل 
د البرقي، 27 ذو القعدة 1093 / 27 نوفمبر 1682؛ البداية  قِبل يونس بن محم

للعمل. دقيق  بوصف  متبوعة  مفقودة. 
عيسى  تبغورين بن  قِبل  من  ُكتبت   ،291  ،1971 النامي  حسب   :3  ،1977  Ess

ادي (صفحة 221:  الملشوطي، ُيحتمل أّنه سوء فهم أخذ عن قائمة كتب البر
والجهاالت). الكالم  في  تبغورين  كتاب 

 1512 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :75 رقم   390  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الُقطب،   مكتبة  فــي  مخطوطات  عبد الكافي،  عمــار  لـ أبي  تعليقات  (4)؛ 

يسجن. بني  بكير،  إبراهيم بن  مكتبة  في  (1)؛   825  ،824  ،823

ادي) ال يعرف المؤّلف،  البر) I :65 1885أ، 26 رقم (Motylinski) موتيلنسكي
تمت  بالبرهان  المتعلق  القسم  إّن  يقولون:  ابة  العز سمعت  قديم.  عمل  لكنه 
إضافته لكتاب الجهاالت لـ أبي إسماعيل البصير إبراهيم بن مالل المزاتي. 
عبد الكافي بن  عمار  لـ أبــي  تعليق   :69 رقم   27 أعاله)،  المذكــور  (العمل 

الوارجالني. التناوتي  يعقوب 
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الجهاالت. كتاب  عيسى:  تبغورين بن  الملشوطي،  انظر: 
مالل. إبراهيم بن  أبو إسماعيل  المزاتي،  انظر: 

ــد: (حاشــية على كتاب  انظــر: المصعبــي، أبو يعقوب يوســف بن محم
الشيخ. مكتبة  األحكام)...، 

الجهاالت. شرح  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
بالحاج. مكتبة  األفعال،  تبيين  كتاب  أحمد:  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 

شرح  على  حاشية  ســتة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
الجهاالت. كتاب 

.A2000 والـ باباعمي  1998؛  قوجة  عيسى،  تبغورين بن  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
أحمد. أبو زيد بن  القصبي،  انظر: 

الجهاالت. شرح  كتاب  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  السدويكشي،  انظر: 
.1998 قوجة  الصدغياني،  (التعاريتي)  سعيد  يونس بن  أبو النجاة  تعاريتي، 

الجهاالت. على  التالتي  حواشي  التالتي:  انظر: 
(ُمحقق). عامر  ونيس،  انظر: 

الجهاالت. شرح  كتاب  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 
بيان. سالم بن  علّي بن  أبو الحسن  يديسي،  انظر: 

انظر: المشرق، الخروصي، أبو نبهان جاعد بن خميس: شرح كتاب الجهاالت.
الجوامع. جمع  وجامع  وحواشيه  الجوامع  جمع  مجهول: 

الجوادي  ســالمة  ألبي  وقف  عن  عبارة  الرســالة  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
الجربي.

سليمان. الجربي،  انظر: 
الشافعي؟ الُسبكي  الدين  لـ تاج  الجوامع  جمع 

جماعات  إلى  غريان  مســجد  ابة  وعز يســقن  بني  مســجد  ابة  عز جواب  مجهول: 
اإلباضية بالتل وأجوبة الرّد عليها. (الجزائر): المطبعة العربية، 1355 / 1937. 

بسكرة. ساكني  من  اإلباضية  نفقة  على  ُطبع 
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.1972 مايو  مزاب،  عن  انظر: 
.1986 اسماوي  انظر: 

الجدة). ميراث  من  أشكل  عّما  (جواب  مجهول: 
24,5×17,5ســم،  ورقتان،  مخطــوط،   :092 رقــم   ،28 افضــل،  آل  مكتبة 
ابنه  أو  يعقوب  عمر بن  موســى بن  هو  الناسخ:  لعل  مكتمل.  29 ســطرًا، 

(ت: 1202 / 1787 ـ 8). رقــم 102 فــي المكتبــة. المؤّلــف المجهول هو 
إباضي. بال شّك 

الحجاب). من  الزوج  على  للمرأة  يجب  فيما  (جواب  مجهول: 
مكتبة آل افضل، 28، رقم 093: مخطوط، ورقة واحدة، 23,5×20سم، 32 سطرًا، 
مكتمل. نســخة قديمة نوعًا ما. رقم 187 في المكتبــة. يعتني بـ ثوب المرأة؛ 
البركة  كتاب  من  بفوائد  متبوعة  باألثــواب  تهتم  أمازيغية  كلمات  على  يحتوي 

الوارجالني. إبراهيم  يوسف بن  يعقوب  أبي  إلى  تنسب  والوصولية  (خطأ)، 
األبدالني. داود  د بن  محم مسائل  على  جواب  مجهول: 

9 ورقات،  مخطوط،  المكتبة):  في   37 (رقم   163 رقم  ص70،  إروان،  مكتبة 
يوســف  عمر بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  30 ســطرًا،  26×18,5ســم، 

.260 إلى   244 من  463 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني  العطفاوي. 
د بن  محم رسالة  جواب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

األبدالني. النفوسي  داود 
يهودي. لذّمي  المشايخ  جواب  مجهول: 

في  مكتمل.  23,5×17,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،   :719 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
مجموعة من 20 ورقة، من 4 إلى 5. انظر: اليسجني، إبراهيم بن بيحمان بن 

التوحيد). في  (نكتة  د:  محم أبي 
جوابات. مجهول: 

مجموع  البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط   :304  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
جزء). (20 صفحة،   ،21
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األئمة. جوابات  مجهول: 
لعبد  رســالة  ضمنها  من   :46 رقم.   ،23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 

الوهاب.
اخي: ســير، 180 ـ 181: رسالة  1934ب، 68: الشــم (Lewicki) ليفيتســكي

األئمة. جوابات  من  مأخوذة  لعلها  نفوسة.  جبل  لشيوخ  عبد الوهاب  اإلمام 
عبد الوهاب. انظر: 

جربة. مشايخ  جوابات  مجهول: 
النامــي 2001، 305: مخطوط، 160 صفحة، في حيازة علّي الباروني، جربة 

.(1969 (حوالي 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

مجهول: جوابات لبعض المشــايخ وأســئلة: ســؤال يعقوب بن صالح ـ ســؤال 
الجناوني.

الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
عيسى بن  أبو موسى  الباروني،  انظر:  مجموعة.  في  20×15ســم.  البارونية، 

الباروني. الغدامسّية،  الرسالة  القاسم:  أبي 
واألرش). والديات  الجروح  (في  مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   156 (رقــم   524 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
سعيد  رمضان بن  الناسخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  20,8×15,7ســم،  9 ورقات، 
وينتن. في مجموعة من 198 ورقة، 154 ـ 162، إلى جانب الجناوني: كتاب 
كتاب  على  الجربي: (حاشية  عمرو  د بن  محم أبو ســتة  النكاح؛ (القصبي)، 
الملشوطي،  الصافية؛  الدينونة  أُصول  فتح:  عمروس  (المساكني)،  النكاح)؛ 
الشيخ  (رّد  زلتاف:  يغال بن  أبو خزر  الدين)؛  (أُصول  عيســى:  تبغورين بن 
اخي، (أبو العباس) أحمد بن ســعيد: حاشــية على  أبي خزر يغال)؛ الشــم

محبوب. د بن  محم عبد اهللا  ألبي  يبدو  ما  على  أجوبة  العقيدة.  شرح 
محبوب. د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي،  المشرق،  انظر: 
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األخبار. كنز  مجهول: 
23 ســطرًا،  20×14,5ســم،  7 ورقات،  مخطوط،   :030 رقم  بوعيس،  مكتبة 
مكتمل. الســادس في مجموعة من 66 ورقة، من 29 إلى 35. في مجموعة 

المكتبة. في   13

مخطوط،  المكتبــة):  في   74 (رقــم   27 رقــم   ،41 إروان، صفحة.  مكتبــة 
القاسم  أبي  مسعود بن  الناسخ:  مكتمل.  19 سطرًا،  19,5×14سم،  9 ورقات، 

36 ورقة. من  مجموعة  في  األخير   .1937 / 1356 رمضان   7 العطفاوي، 
العيدين. خطبة  مجهول: 

مكتبــة إروان، صفحــة. 66، رقم 197 (رقــم 75 في المكتبــة): مخطوط، 
أحمد بن  يوسف بن  الناســخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  19×17سم،  4 ورقات، 

.12 إلى   9 من  80 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني  يوسف. 
األمة. عليه  اجتمعت  ما  بعض  فيه  كتاب  مجهول: 

النامي 2001، 306: مخطوط، 22 صفحة، في مكتبة ســالم بن يعقوب وفي 
.(1969 (حوالي  جربة  والغ،  بغطور،  آل  مكتبة 

الُلقط. كتب  مجهول: 
سكان  من  كلها  أجزاء،  أربعة  في  منهم  أربعة  رأيت   :219 الجواهر،  ادي:  البر

نفوسة. جبل 
للمصنفات،  أجــزاء  أربعة   :35 رقــم   22 1885أ،   Motylinsky موتيلنســكي 

نفوسة. جبل  أهالي  جمعتها 
ادي. البر انظر:   :76 اللمعة،  السالمي: 

هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 
مختارة. كتب  مجهول: 

باباعمــي والـ I ،A2000، 332 رقم 252: لـ مجموعة من الشــيوخ. غرداية: 
تاريخ. بدون  العربية،  المطبعة 

الديانات. عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول: 
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الخزانة  فــي  مخطوط   :84 رقــم   20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، 25 صفحة، 22×16سم، تاريخ النسخ: 1214 / 1799 ـ 1800. تاريخ. 

جانب: إلى  مجموعة،  في 
اخي: قسم من شرح مختصر العدل واإلنصاف  – اس أحمد الشــمأبو العب

(32 صفحة)؛
النقم  – ومبيد  النعم  معيد  كتاب  من  الُسبكي:  عبد الوهاب بن  الدين  تاج 

طبعة  89 ـ 90،   ،II بروكلمــان  كارل  انظر:  إباضي؛  (غيــر  (32 صفحة) 
.(105  ،S II 108 ـ 110؛   :1943

يحيى  – زكرياء  أبي  إلــى  الهواري  إبراهيم  زكرياء بن  يحيى  أبي  رســالة 
(10 صفحات). الباروني 

الجزائر  – في  اْلُمخالفين  لبعــض  المصعبي  د  محم جواب  ـ  الفوائد  كتاب 
أبو عبد اهللا  الغرداوي،  (انظر:  1207 / 1792 ـ 3)  في  نســخت  (17 صفحة، 

المصعبي). القاسم  أبي  يحيى بن  القاسم بن  أبي  الحاج  د بن  محم
اخي  – الشم ســعيد)  أحمد بن  العباس  لـ (أبي  اهللا  صفات  في  رســالتان: 

أبو يعقوب  (المصعبي،  (8 صفحــات)  جربة  ألهل  المصعبي  وجــواب 
د؟). محم يوسف بن 

مؤّلف). – بدون  (15 صفحة،  الصالة  في  رسالة 
لبعض  – ادي  البر القاسم  أبي  جواب  منها  المشايخ،  عن  مسائل  مجموعة 

(20 صفحة). إخوانه 
رســالة في الدفاع عن شــهادة اإلباضية (13 صفحة) (انظر: المصعبي،  –

(لعدم  طرابلس  أهل  على  الرّد  في  رسالة  د:  محم يوسف بن  أبو يعقوب 
الحكومة). مجلس  في  الجربّيين  شهادة  قبولهم 

مؤّلف). – بدون  (16 صفحة،  الشهادة  كلمتي  بيان  في  رسالة 
(61 صفحة)  – والرســائل  الفوائد  من  ومجموع  الجادوي  ســعيد  جواب 

يحيى). سعيد بن  أبو عثمان  الجادوي،  (انظر: 
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أبو ســليمان  – التالتي،  (انظر:  (28 صفحة)  العقيدة  شــرح  التالتي:  داود 
جميع)،  عمر بن  حفص  (ألبي  التوحيد  عقيدة  شــرح  إبراهيم:  داود بن 

موجز).
اْلُمخالفين  – لبعــض  قاســم  الحاج  د بــن  محم اليقظــان  أبــي  جواب 

(16 صفحة).
(24 صفحة)  – األلواح  كتــاب  الفرســطائي:  د  محم أحمد بن  أبو العباس 

بكر بن  أبي  بكر بن  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  النفوســي،  (انظر: 
الفرسطائي). يوسف 

اإلباضي)  – الفقــه  في  وتقييــدات  رســائل   5) متفّرقة  فوائــد  مجموعة 
(126 صفحة).

عقد  في  المنظومات  الآللــئ  رمضان:  عمر بن  أبو حفص  التالتــي،  انظر: 
الديانات.

عزيز. أبي  ُلقط  مجهول: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   154 (رقــم   516 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
د  محم أبو عبــد اهللا  الناســخ:  مكتمل.  20 ســطرًا،  24×17ســم،  118 ورقة، 

أبي  جانب  إلى  مجموعة،  في   .1816 / 1231 األولى  ُجمادى  نهاية  الباروني، 
اخي: اإليضاح (احتمال كبير أّنه كتاب الذبائح). (ساكن) عامر بن علّي الشم

هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 
التالتي). رمضان  عمرو بن  مدح  (في  مجهول: 

3 ورقات،  مخطــوط،  مؤّلفين،  لـ مجموعــة   :726 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
 14 من  20 ورقة،  من  مجموعة  في  مكتمل.  35 ســطرًا،  23,5×17,5ســم، 
في  (نكتة  د:  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  اليســجني،  انظر:   .16 إلى 

التوحيد).
مجهول: مذهب اإلباضية في صالة الُمسافر واالستفتاح والتأمين. المنار (القاهرة)، 

630 ـ 632.  ،(1913 أغسطس   2 / 1331 شعبان   29)  8 رقم   16 الجزء 
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رشيد  د  محم فعل  ردة  مع  المنار.  على  واالســتدراك  االنتقاد  باب  قسم  في 
رضا، الذي يستشهد ويحيل من شرح عبد اهللا بن ُحمّيد السالمي في الجامع 
المنار  إلى  رسالته  في  مذكور  غير  المؤّلف  كان  حبيب.  للربيع بن  الصحيح 

المصري؟ إسماعيل  مصطفى بن  أو  اخي  الشم سعيد  قاسم بن  ربما 
الســالمي، عبد اهللا بــن ُحمّيد: حاشــية الجامع الصحيح، ُمســند اإلمام... 
األزهار  مطابع  القاهــرة:  البصري.  الفراهــدي  عمرو  حبيب بن  الربيع بــن 
ل والثاني (فــي مجلد واحد). (453،  البارونيــة، 1326 / 1908. األجزاء األو
10؛ 400 صفحة، 27×19ســم). على نفقة الُسلطان فيصل بن تركي، ُسلطان 

الوارجالني. إعداد  من  (مسقط).  ُعمان 
القيامة. يوم  حول  أحاديث  مجموع  مجهول: 

81 ـ 106. كتب،  ستة  مجموعة  في: 
ومسائل. أجوبة  مجموعة  مجهول: 

النامي 2001، 306: مخطوط في الخزانة البارونية. نســخه عبد اهللا بن يحيى 
.(1969 (حوالي  الباروني 

وغيرهم). خلفون  ابن  ورسالة  عبد الوهاب  اإلمام  فتاوى  به  (مجموع  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :165 رقم   26  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

سم.  17×24.5 242 صفحة،  البارونية، 
رستم. عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  انظر: 

خلفون. ابن  أجوبة  خلفون:  يوسف بن  أبو يعقوب  المزاتي،  انظر: 
إبليس. ة  قص منها  حكايات  مجموع  مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   127 (رقــم   455 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
يّســفاو  زايد بن  الناســخ:  مكتمل.  26 ســطرًا،  20,4×15,5ســم،  21 ورقة، 

جانب  إلى  132 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني  900 / 1494 ـ 5.  الوســياني، 
النعم. ُسبوغ  مجهول:  اإلباضية؛  مؤّلفات  في  ادي:  البر

اهللا. لعنه  إبليس  نصيحة  مجهول:  انظر: 
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خواّص  غالب  مــن  الُمشــتملة  المتون  مهّمات  من  مجموع  كتــاب  هذا  مجهول: 
الفنون جمعته لشــّدة احتياج الطالب إليه وضبطه ليسهل حفظه عليه راجيًا 
المطبعة  الزمان....(القاهرة)  مدى  على  للثواب  ويعود  اإلخوان  نفعه  يعّم  أن 
24×15ســم)،  صفحتان،   ،277) حجرية،  طبعة  1305 / 1887 ـ 8.  البارونيــة، 

نص.  130

إباضي؟ عمل  هذا  هل   .169  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
الجزائر. في  د  محم الشيخ  طبعه  المديح.  قصائد  مجموع  مجهول: 

للبيع  1344 / 1925 ـ 6.  تونس  والتــوم،  التحفة  لـ اطفيش:  الخلفي  الغالف 
الجزائر. (والية)  في  د  محم وأخيه  بكر  لـ إبراهيم بن  القرارة  مكتبة  في 

رسالة).  22 بها  (مجموعة  مجهول: 
الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 47 رقم 573. كلها فــي الفقه اإلباضي. 

على: تحتوي  المجموعة 
جــواب عيســى بن إســماعيل إلــى ســليمان بــن داود بن عيســى  –

موســى  إســماعيل بن  عيســى بن  أبو مهدي  المليكي،  (8 صفحات). 
المصعبي؟ (المليكي) 

الغنى  – حــّد  عن  التالتــي  إبراهيــم  داود بــن  ســليمان  أبــي  جواب 
(نصف صفحة).

(صفحتان). – إسماعيل  عيسى بن  من  يسجن  بني  ابة  عز إلى  رسالة 
النفوســي  – صالح  يعقوب بن  يوســف  مــن  مصعب  بني  إلى  رســالة 

(3 صفحات).
(صفحتان). – مصعب  بني  إلى  التالتي  رسالة 
مصعب  – بنــي  إلى  مهــدي  أبي  إســماعيل  عيســى بن  من  رســالتان 

(5,0 صفحات).
نوح بن  – أبي  في  الجزيرة  أهل  إخوانهم  إلى  مصعب  لبني  تعزية  رســالة 

ونصف). (صفحة  زيد  أبي 
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الجزيرة  – مشــايخ  إلى  إسماعيل  عيســى بن  مهدي  أبي  الشــيخ  رسالة 
إسماعيل. عيسى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظر:  (صفحتان). 

(صفحتان). – تاجنينت  أهل  إلى  إسماعيل  عيسى بن  مهدي  أبي  رسالة 
اْلُمخالفين (8 صفحات). – لبعض  أنهاه  إسماعيل  عيسى بن  للشيخ  سؤال 
انظر:  – 598 ـ 600؟  سير،  اخي:  الشم من  (صفحتان).  نفوسة  جبل  مشاهد 

الجبل. مشاهد  تسمية  مجهول: 
مســألة فقهية في الميراث، لـ (أبي عثمان) ســعيد بن يحيى الجادوي  –

(4 صفحات).
د بن عمرو أبو ستة السدويكشي إلى ُفقهاء جادو  – رسالة أبي عبد اهللا محم

ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر:  واحدة).  (صفحة 
(صفحتان). – والفوائد  المسائل  من  مجموعة 
الغافري  – عثمان  خلف بن  ســنان بن  خلف بن  للشــيخ  حســنة  موعظة 

1121 / 1709 ـ 10). في  نسخت  (صفحتان،  الُعماني 
فتوى الشيخ أحمد، (نسخة؟) لعيسى بن زكرياء الباروني (صفحة واحدة). –
عامر بن  – أبو ساكن  واحدة).  (صفحة  اخي  للشم البيوع  كتاب  من  مسألة 

اخي. الشم علّي 
نســخت  – (9 صفحات،  الخصال  لمختصر  تابعة  المواريث  في  رســالة 

قيس). إبراهيم بن  أبو إسحاق  الحضرمي،  انظر:  1123 / 1711 ـ 2). 

إباضي. – غير  (صفحتان).  النووي  الدين  ُمحي  اإلمام  حزب  من  فائدة 
قصيدة رثاء الشــيخ ســليمان بن أحمد بن أبي ســتة لناظمها ســعيد  –

(3 صفحات). بيتًا)   55) الجادوي 
رثــاء يحيى زكرياء بــن إبراهيــم (40 بيتًا)، ألبي نصــر فتح بن نوح  –

(3 صفحات). الملوشائي 
البداية  – من  أجــزاء  تنقصها  الوســياني) (12 صفحة،  من  لعلها  (رســالة 

والنهاية).
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ُعمان. ألهل  موّجهة  جربة  أهل  رسائل  من  مجموعة  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :139 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  كتاب  جانب:  إلــى  مجموعة،  في  22,5×15ســم.  33 صفحة،  البارونية، 
شــرح  (14 صفحة)؛  رمضان  لشــهر  الثالثة  الُخطبة  (37 صفحــة)؛  الطالق 
يحيى  توفيق بن  يحيــى  أبي  قول  مــن  كامل  مختصر  الطهارات،  مســائل 

(20 صفحة). (الجناوني) 
عن المراسالت (االتصاالت) بين إباضية المشرق والمغرب، انظر: المشرق، 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 
الوهبية. مشايخ  ألجّلة  سنّية  وأجوبة  أسئلة  مجموعة  مجهول: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، 97 صفحة، 22×16,5سم. في مجموعة (انظر: الباروني، أبو موسى 

الباروني). الغدامسّية،  الرسالة  القاسم:  أبي  عيسى بن 
بعض  ُلقط  مــن  بجربة  وقعت  تاريخيــة  وأحاديث  فتــاوى  (مجموعة  مجهــول: 

المشايخ).
الخزانة  فــي  مخطوط   :253 رقم   31  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في   .1748 / 1161 النســخ:  تاريــخ  23,5×16ســم،  42 صفحة،  البارونيــة، 
قصيدة  إباضية:  هي  والتي  أخرى،  مخطوطات  تســعة  جانب  إلى  مجموعة، 
لـ أبي  وقصيدة  بيتــًا،   125 من  (الملوشــائي)  نوح  (فتح) بن  نصــر  لـ أبي 
إسحاق بن مسعود (إباضي؟) (معًا 14 صفحة، نسخت في 1257 / 1841 ـ 2).

وقعت  تاريخية  وأحداث  فتاوى  (مجموعــة   :50 ملحوظة   67  ،2002 مريمي 
البارونية. الخزانة  في   253 مخطوط  جربة).  جزيرة  في 

هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 
مسائل. مجموعة  فيه  كتاب  مجهول: 

أحمد بن  العباس  لـ أبــي  لعلها   .(1972 (مايو  القــرارة  بالحاج،  مكتبة  في 
النفوسي). (انظر:  بكر  د بن  محم



565قسم المغرب ـ الجزء األول Ω

مختلفة). مواضيع  في  قصائد  (مجموعة  مجهول: 
15 ســطرًا،  21,5×16ســم،  29 ورقة،  مخطوط،   :042 رقم  بوعيس،  مكتبــة 
في  األخير  البارونــي.  يوســف  د بن  محم إبراهيم بــن  الناســخ:  مكتمل. 

على: تحتوي  المكتبة.  في   7 المجموعة  في  167 ورقة  من  مجموعة 
الدين. – أُصول  في  بيتًا)   180) الملوشائي)  نوح  (فتح بن  نصر  أبي  نونّية 
وأحكامه. – الصالة  في  بيتًا)   140) نصر  أبي  رائّية 
العلم. – على  الطلبة  تحريض  بيتًا)،  نصر(100  ألبي  هائية 
العبادات. – فقه  في  بيتًا)   159) النضرالُعماني  أحمد بن  بكر  ألبي 
وصالة  – وتكفينه...  المّيت  وغسل  العيدين  صالة  في  بيتًا)   117) مجهول: 

القاســم بن  أبي  يحيى بن  أبو القاســم بن  الغرداوي،  (انظــر:  الجمعة 
د). محم

وعظية). قصائد  (مجموع  (ُمحقق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 
الموت). ذكر  في  (منظومة  مجهول: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 510 (رقم 152 في المكتبة): مخطوط، ورقتان، 
من  مجموعة،  في  السابعة  ما.  نوعًا  قديمة  مكتمل.  17 سطرًا،  20,5×15سم، 
بكر:  د بن  محم أحمد بن  العباس  أبي  جانب (النفوسي)  إلى   ،130 إلى   129

واألخالق)؛  الترغيب  (في  د ژ ؛  محم سيدنا  وفاة  مجهول:  األلواح؛  كتاب 
في  (مســائل  الدين؛  نســبة  ُعمانّية)؛  (فتاوى  الســبعة؛  األيام  نوافع  فضائل 

الكتب). من  (مجموع  اخي):  الشم) علّي  عامر بن  الميراث)؛ 
وشرحها). والوهبية  المالكية  بين  التي  المسائل  في  (منظومة  مجهول: 

مخطوط،  المكتبة):  فــي   142 (رقم   374 رقــم  122 ـ 123  يــدر،  آل  مكتبة 
أبو معقل.  د  محم صالح بن  الناسخ:  مكتمل.  26 سطرًا،  27×22سم،  ورقتان، 
شرح  مع  بيتًا،   19 من  شعر  عشر / العشــرين.  الرابع  القرن  بداية  في  ُكتبت 

مطبوع. أّنه  يبدو  قصير. 
.1919  (Smogorzewski) سموغورزسكي  انظر: 
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الحيض. مسائل  مجهول: 
مكتبة آل افضل، 43، رقم 147: مخطوط، 20 ورقة، 23,5×18سم، 22 سطرًا، 
195 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني  1192 / 1778 ـ 9.  النسخ:  تاريخ  مكتمل. 
والنفاس،  الحيض  في  أســئلة  يعالج  المكتبة.  في   012 رقم   .45 إلى   25 من 

الزواج. حقوق  نهايته  وفي 
الميراث). في  (مسائل  مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   152 (رقــم   514 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
الثالث  والنهاية.  البداية  في  مكتمل  غير  22 سطرًا،  20,5×15سم،  3 ورقات، 
أبو العباس  (النفوسي)  جانب  إلى   ،336 إلى   330 من  مجموعة،  في  عشــر 
د ژ ؛  محم ســيدنا  وفاة  مجهول:  األلواح؛  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن 
(فــي الترغيب واألخالق)؛ فضائل نوافع األيام الســبعة؛ (منظومة في ذكر 
اخي): (مجموع  علّي (الشم عامر بن  الدين؛  نسبة  ُعمانّية)؛  الموت)؛ (فتاوى 

الكتب). من 
. ƒ بكر ألبي  شريحة  مسائل  مجهول: 

23 ســطرًا،  20×14,5ســم،  4 ورقات،  مخطوط،   :031 رقم  بوعيس،  مكتبة 
مكتمل. العاشــر في مجموعة من 66 ورقة، من 45 إلى 48. في المجموعة 

المكتبة. في   13

الغسل. كيفية  مسألة  مجهول: 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 563 (رقم 164 في المكتبة): مخطوط، 84 ورقة، 
الرابع  النفوسي.  يوسف  عمر بن  الناسخ:  مكتمل.  27 سطرًا،  20,5×15سم، 
ديوان  مجهول:  جانب  إلى   ،145 إلى   138 من  190 ورقــة،  من  مجموعة  في 
(ت: 905 / 1499)  األزهــري:  عبــد اهللا  خالد بن  الصالة؛  كتاب  المشــايخ، 
والعلماء؛  العلم  فضل  باب  مجهول:  إباضي)؛  (غير  للبوصيري  الُبردة  شرح 

(إباضي؟). يحيى).  أبو زكرياء  للجناوني،  (لعله  األحكام  كتاب  مجهول: 
والمساجد). بالوقف  تتعلق  (مسائل  مجهول: 
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9 ورقات،  مخطوط،  المكتبة):  فــي   166 (رقم   214 رقم   71 يدر،  آل  مكتبة 
26×19,5ســم، 18 ســطرًا، مكتمل. ُجمع مــن قِبل أبي بكر بــن إبراهيم. 

من  ُنسخ   .1932 / 1351 صفر   10 الشــريف،  أحمد  أبي  د بن  محم الناســخ: 
بيان. سالم بن  علّي بن  من  نسخها  الذي  إبراهيم،  بكر بن  لـ أبي  نسخة 

واإلفطار. الصوم  مسألة  غرداية:  ُقدماء  مجهول: 
.(1972 (مايو  بّريان  بكلي،  ملكية  في  مخطوط 

والتلغراف. بالتلفون  الصوم  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  انظر: 
.1951  (Bousquet) بوسكو  انظر: 

اْلُمعلقات. كتاب  مجهول: 
والثقافة،  التراث  وزارة  مطبوعة:  بابزيز.  إبراهيم  سليمان بن  الحاج  [تحقيق: 

.[2009 / 1430

باباعمي والـ I ،A2000، 319 رقم 61: مخطوط مكتمل في مكتبة آل افضل 
يسجن. بني  في 

 :221 أعاله)،  المذكور  (العمل  ألــواح.  على  كتبت   :220 الجواهر،  ادي:  البر
الدعوة. أهل  أخبار  في 

عن  القصص  مــن  مجموعــة  132 ـ 133:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
عن  ادي.  البــر الجواهر  فــي  مذكورة  بــارزة،  إباضية ـ وهبية  شــخصيات 
كتاب  في  اخي  الشــم لنا  نقلهــا  فقرات  ســوى  ال نعرف  األصلية  النســخ 
بالشــيوخ  تتعلق  الفقرات  هذه   .(537  ،523  ،521  ،495  ،490  ،363) الســير 
القرن  بداية  مــن  وورقلة)  ريغ  واد  مــن  (خصوصًا  المشــهورين  اإلباضية 
كّل  في  عشــر.  الســادس / الثاني  القرن  أواســط  إلى  السادس / العاشــر 

بقليل. التاريخ  هذا  قبل  ُكتبت  اْلُمعلقات  االحتماالت 
24,5×17,5ســم،  23 ورقة،  مخطوط،   :190 رقم  55 ـ 56،  افضل،  آل  مكتبة 
ل  29 ســطرًا، مكتمل. تاريخ النســخ: 1 ُجمادى الثانــي 1202 / 1788. األو

فــي مجموعة مــن 106 ورقة. متبوعــة بكتاب ابن رّقــوش. رقم 013 في 
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الزاب،  حكايــات  ســوف،  حكايات  ريغ،  حكايات  المحتــوى:  المكتبــة. 
آخر  من  حكايات  درجين،  حكايات  تينجريــن،  حكايات  إفريقية،  حكايات 

يعقوب. عمر بن  موسى بن  المالك:  نفوسة.  جبل  أخبار  هذه  الكتاب (؟)، 
فقهية  أسئلة  مجموعة  وعن  الســيرة  في  الكتاب   :5 مة، صفحة  ُمقد نفســه، 
التاســع / الخامس  القرن  قبل  المغرب  في  اإلباضي  التجمع  جهة  حســب 

عشر.
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 418 (رقم 109 في المكتبة): مخطوط، 28 ورقة، 
اليدري  د  محم يوســف بن  الناسخ:  مكتمل.  28 ســطرًا،  23,2×16,5ســم، 
من  246 صفحة،  من  مجموعة  في   .1765 / 1178 ة  الحج ذو   24 اليســجني، 
كتاب  سعيد:  أحمد بن  اخي، (أبو العباس)  الشــم جانب  إلى   ،195 إلى   173

عامر:  أبو ســاكن  اخي،  الشــم رّقوش؛  ابن  كتاب  من  رّقوش:  ابن  الســير؛ 
شرح  على  (حاشية  الجربي:  عمرو  د بن  محم أبو ستة  (القصبي)،  الديانات؛ 
غرداية؛  أهل  ســير  يحيى:  أبو القاسم بن  المصعبي،  اخي)؛  للشــم العقيدة 

القرآن. علوم  في  قصيدتان  مجهول: 
22×16ســم،  33 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  فــي   117 (رقم   437 رقم  نفســه، 
د بن يوسف اليسجني المصعبي، 12 ُجمادى  28 سطرًا، مكتمل. الناسخ: محم

إلى  131 ـ 163،  170 ورقــة،  من  مجموعة  في  الثانــي   .1775 / 1189 األولى 
الجزيرة  (أهل  مجهول  القســمة؛  كتاب  أحمد:  أبو العباس  النفوســي،  جانب 

المأمون. مع  عبيدة  أبي  ة  قص مجهول:  الفقه)؛  (في  عنوان  بدون  والجبل): 
مكتبة إروان، صفحة 42، رقم 66 (رقم 38 في المكتبة): مخطوط، 38 ورقة، 
 16 العطفاوي،  باحمد  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  22×16سم، 

ُجمادى الثاني 1260 / 1844. العاشــر في مجموعــة من 297 ورقة، من 90 
.127 إلى 

.76 رقم   28 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
.76 اللمعة،  السالمي: 
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اطفيش،  يوسف  د بن  محم رتبها   :143 رقم   398  ،1956  (Schacht) شــاخت 
 223  ،205 أخرى،  مخطوطات  (6)؛   224 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  نسخة 
د بن يوســف اطفيــش: تعليقات على كتاب  (4)، 223 (6)؛ أيضــًا لـ محم

.(11)  224 اْلُمعلقات، 
اْلُمعلقات؛  ترتيب  كتاب  على  حواشــي  يوســف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
اْلُمعلقات؛  كتاب  علــى  تعليقات  الدعوة؛  أهل  أخبار  في  اْلُمعلقات  كتــاب 

اْلُمعلقات. ترتيب 
فلفول. خزرون بن  انظر: 

من  مسائل  اختصار  في  فصل  يخلف:  سليمان بن  أبو الربيع  المزاتي،  انظر: 
اْلُمعلقات. ترتيب 

إسماعيل. أيوب بن  أبو سليمان  المزاتي،  انظر: 
.1970 النامي  األلواح،  كتاب  د:  محم أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 

إبراهيم. سليمان بن  الحاج  بابزيز،  انظر: 
اْلُمعلقات. كتاب  عبد اهللا:  عمر بن  أبو حفص  الزواغي،  انظر: 

الصالة. مة  ُمقد كتاب  مجهول: 
مكتبة إروان، صفحة 38، رقم 242 (رقم 112 في المكتبة): مخطوط، 80 ورقة، 
1118 / 1706 ـ 7.  عبد اهللا،  عمر بن  الناســخ:  مكتمل.  8 أســطر،  13×10سم، 

1275 / 1858 ـ 9. الملكية  مدخل  147 ورقة.  من  مجموعة  في  األخير 
الدخان. عن  النهي  مجهول: 

ورقتان،  مخطوط،  المكتبة):  في   19 (رقم   81 رقم   ،28 إروان، صفحة  مكتبة 
اهللا،  ضيف  علّي بن  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  15 سطرًا،  25,5×18,5سم، 

.1883 / 1300 شوال   4 النخلة،  جامع  في 
عبد اهللا. أوالد  ونسب  العطف  وعمارة  إسدراتن  نسب  هذه  مجهول: 

وإسدراتن. مزاب  تاريخ  عن  قصيرة  مقالة   :28 رقم   ،1959  (Kubiak) كوبياك
.2 رقم  87 ـ 88   ،(Dembski) دمبسكي  انظر: 
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هي  والتي  (المخطــوط  عّدون:  حّمو بــن  يوســف بن  أبو يعقوب  انظر: 
لـ...). وصف 
الدين. نسبة  مجهول: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 512 (رقم 152 في المكتبة): مخطوط، ورقتان، 
 ،164 إلى   163 من  مجموعة،  في  التاسع  مكتمل.  21 ســطرًا،  20,5×15سم، 
األلواح؛  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  (النفوسي)  جانب  إلى 
نوافع  فضائل  واألخالق)؛  الترغيب  (في  د ژ ؛  محم ســيدنا  وفاة  مجهول: 
األيام الســبعة؛ (منظومة في ذكــر الموت)؛ (فتاوى ُعمانّية)؛ (مســائل في 

الكتب). من  (مجموع  اخي):  الشم) علّي  عامر بن  الميراث)؛ 
دين  نســبة  عبد الرحٰمن:  زكرياء بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  البارونــي،  انظر: 

المسلمين.
الســيرة  الجربي:  (التالتي)  إبراهيم  داود بــن  أبو ســليمان  التالتي،  انظر: 

الجعبيري. الذاتية، 
اهللا. لعنه  إبليس  نصيحة  مجهول: 

مكتبة إروان، صفحة 65، رقم 129 (رقم 19 في المكتبة): مخطوط، 4 ورقات، 
اهللا،  ضيف  علّي بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  15 سطرًا،  25,5×18,5سم، 

.143 إلى   140 من  172 ورقة،  من  مجموعة  في  الرابع  1300 / 1882 ـ 3. 

إبليس. ة  قص منها  حكايات  مجموع  مجهول:  انظر: 
نفوسة. نوازل  كتاب  مجهول: 

النفوسي. (ُفالن)  للشيخ   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 
مخطوط،  نفوســة.  نوازل  من  ملتقطات  مســائل   :731 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
3 ورقات، 23,5×18,5سم، 27 سطرًا، تنقصه أجزاء في الوسط. في مجموعة 

.4 إلى   2 من  6 ورقات،  من 
في  مكتمل.  25 سطرًا،  22×17سم،  8 ورقات،  مخطوط،   :1065 رقم  نفســه، 

.61 إلى   54 من  62 ورقة،  من  مجموعة 
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(حوالي  البارونية  الخزانــة  في  222 ورقة،  مخطــوط،   :306  ،2001 النامــي 
.(1969

اليدن:   .IX-I الجزء  في  المصطلحات  لشــرح  مدخل  اإلسالمية،  الموسوعة 
القانون  خصوصًا:  القانــون،  في  (نــوازل):  نازلة   :311  ،2000  ،Brill بريــّل 
الحقيقة،  في  فتوى  عن  تبيينها   تَم ســؤال،  في  حالة  خاصة،  حالة  المالكي، 

حقيقية. حالة  أنها  على  ُقدمت  قضائية  استشارة  ث،  يتحد لعله 
نفوسة. مسائل  كتاب  مجهول:  انظر: 

نفوسة. نوازل  ترتيب  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
نفوسة. نوازل  كتاب  يوسف:  الحاج  د بن  محم انظر: 

النفوسة. نوازل  أبو عزيز:  النفوسي،  انظر: 
الحلقة. ابة  عز أحوال  بعض  ذكر  في  نبذة  مجهول: 

ابة غردايــة. مخطوط  الجعبيــري 1975، 348: قائمــة غيــر مكتملــة لـ عز
مليكة. في  باعمارة  مكتبة  في  لـ 3 صفحات، 

.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن   .1967 بوطالب  انظر:  غرداية،  عن 
زكرياء. زكري  العصامي  حياة  من  نبذة  مجهول: 

باباعمي والـ I ،A2000، 319 رقم 68: ربما المؤّلف هو عبد العزيز إبراهيم، 
.(1980) الثمانينات  في  توفي  الذي 

اإلسالمية. الفرق  عن  الكالم  في  نبذة  مجهول: 
مكتبة إروان، صفحة 17، رقم 54 (رقم 33 في المكتبة): مخطوط، 12 ورقة، 
20,5×15ســم، 17 ســطرًا، مكتمل. الناسخ: أبو القاسم ســليمان بن أحمد 
يسبقها  192؛  إلى   182 من  383 ورقة،  من  مجموعة  في  الثالث  اخي.  الشــم

جربة. قاضي  من  بيان،  علّي بن  1089 / 1678 ـ 9  في  نسخه  نص، 
بيتًا).  31) يسجن)  ألهل  الذع  ذم  في  (قصيدة  مجهول: 

القرآن). بسور  (االبتهاالت  مجهول:  انظر: 
الجزيرة). على  النصارى  هجوم  في  (قصيدة  مجهول: 
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مكتبــة آل يدر، 130 رقم 398 (رقم 246 فــي المكتبة): مخطوط، ورقتان، 
حديثة. نسخة  مكتمل.  19 سطرًا،  21,5×15,5سم، 

موسى. بحّيو بن  انظر: 
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

المغرب. عن  إباضية  قصيدة  مجهول: 
.23c رقم   21  ،1959  (Kubiak) كوبياك 

.3  ،47 رقم   80  ،1964  (Dembski) دمبسكي  انظر: 
بيتًا).  70) النفس)  وذم  الزهد  في  (قصيدة  مجهول: 

القرآن). بسور  (ابتهاالت  مجهول:  انظر: 
إليهم. ورّدهم  جربة  أهل  إلى  ُعمان  أهل  قصيدة  مجهول: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
القاسم:  أبي  عيسى بن  أبو موســى  الباروني،  مجموعة (انظر:  في  البارونية. 

الباروني). الغدامسّية،  الرسالة 
انظر:  والمغــرب،  المشــرق  إباضية  بيــن  (االتصاالت)  المراســالت  عن 
المشرق، مجهول: جواب من أهل ُعمان إلى أهل المشرق والمراجع هناك.

القرآن. علوم  في  قصيدتان  مجهول: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   109 (رقــم   423 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
د  محم يوسف بن  الناســخ:  مكتمل.  28 سطرًا،  23,2×16,5ســم،  21 ورقة، 

من  لـ مجموعة  النهاية  في   .1765 / 1178 ة  الحج ذو   24 اليســجني،  اليدري 
كتاب  ســعيد:  أحمد بن  (أبو العباس)  اخي،  الشــم جانب  إلى  264 ورقــة؛ 

اخي،  الشم رّقوش؛  ابن  كتاب  من  رّقوش:  ابن  اْلُمعلقات؛  مجهول:  الســير؛ 
الجربي:  عمرو  د بن  محم أبو ســتة  (القصبي)  الديانات؛  عامر:  أبو ســاكن 
اخي)؛ المصعبي، أبو القاسم بن يحيى:  حاشــية على شرح العقيدة للشــم)

غرداية. أهل  سير 
السبعة. والسؤاالت  اإلسالم  قواعد  مجهول: 
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الخزانة  فــي  مخطوط   :57 رقــم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
تصّوف.  .1128 النسخ:  تاريخ  22×16سم،  354 صفحة،  البارونية، 

اإلسالم؟ قواعد  الجيطالي: 
السؤاالت؟ كتاب  خليفة:  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي، 

والتقليد. االجتهاد  مسائل  بعض  في  السديد  القول  مجهول: 
مكتبة آل افضل، 20، رقم 063: مخطوط، 8 ورقات، 25,5×19سم، 22 سطرًا، 
 .1800 / 1214 شــوال  البنوري،  علّي  أحمد بن  أحمد بن  الناســخ:  مكتمل. 
الثاني واألخير في مجموعة من 304 ورقات؛ في ورقة 301 ـ 302 عن نفس 

المكتبة. في   014 رقم  السيوطي.  من  نسخت  الموضوع، 
المأمون. مع  عبيدة  أبي  ة  قص مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   117 (رقــم   439 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
اليسجني  يوسف  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  28 سطرًا،  22×16سم،  ورقتان، 
(القاهرة).  الجاموس  وكالــة  في   ،1775 / 1189 ل  األو ربيــع   13 المصعبي، 
العباس  أبي  النفوسي،  جانب  إلى  169 ـ 170،  170 ورقة،  من  مجموعة  في 
الجزيرة  (أهل  مجهــول  اْلُمعلقات؛  كتاب  مجهول:  القســمة؛  كتاب  أحمد: 

الفقه). (عن  عنوان  بدون  والجبل): 
كريمة. أبي  مسلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  المشرق،  انظر: 

العماد. ذات  ِإَرم  ة  قص مجهول: 
107 ـ 116. كتب،  ستة  مجموع  في: 

والفرق. األديان  في  كتاب  من  قطعة  مجهول: 
السيد II ،1961، 218: مخطوط في دار الكتب (22298 باء). تبدأ من الفصل 
الذين  الشــيعة  فرق  في   48 بالفصل  وتنتهــي  العرب،  ُمعّطلة  ذكــر  في   30

109 ورقات،  على  يحتــوي  المخطوط  طالب.  أبي  علّي بن  اإلمام  شــايعوا 
(إباضي). 21×13سم  20 سطرًا، 

الفقه). في  (رّد  مجهول: 
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مكتبة الشــيخ، رقم 597: مخطوط، ورقتان، 24×17سم، 29 سطرًا، مكتمل. 
ل  األو ربيع   28 ادريســو)،  ســليمان (بن  د بن  محم ســليمان بن  الناســخ: 
الثاني   .1873 / 1289 شــعبان  بـ 14  مؤرخة  نسخة  عن  ُنســخ   .1904 / 1322

د بن  محم تنمي،  جانب  إلــى   ،155 إلى   152 الصفحات  من  مجموعة،  في 
د بن  محم اطفيش،  (إباضــي؟)؛  الخراز  (قبــط)  شــرح  في  الطراز  عبد اهللا: 
قصر  من  شــخص  على  جواب  فقهيــان).  (جوابان  عنوان  بدون  يوســف: 
رقم  للمخطوط  ل  األو الخط  النار.  في  مزاب  بني  كّل  إن  قال:  الذي  خويلد، 

البربر. لفضل  بيان  في  خويلد  قصر  في  رجل  على  رّد  يقرأ:   597

مصعب. بني  إلى  المنسوب  والبهتان  اإلفك  على  الرّد  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :109 رقم   22  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
د بن  محم جانــب:  إلى  مجموعة،  في  23×17ســم.  16 صفحة،  البارونيــة، 
في  ُنســخت  القــرآن) (43 صفحة،  ألبدالن (في  رســالة  األبدالنــي:  داود 
أحمد  قِبل  من  (ُجمعت  النــكاح  أحاديث  في  اإليضــاح  1217 / 1802 ـ 3)؛ 

شــهاب الدين بن حجر الهيثمــي) (32 صفحة)؛ الجناونــي: كتاب الصوم 
على  ستة  أبي  حاشــية  من  ُكراس  بكر:  أحمد بن  أبو العباس  (39 صفحة)؛ 

1214 / 1799 ـ 1800). في  نسخت  (26 صفحة،  العباد  أفعال  تبيين 
أفعال  تبيين  كتاب  على  حاشــية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 

العباد.
المذهب). في  طاعن  على  (رّد  مجهول: 

مكتبة إروان، صفحة 67، رقم 29 (رقم 33 في المكتبة): مخطوط، 4 ورقات، 
أحمد  أبو القاسم بن  الناسخ:  النهاية.  في  مكتمل  20 ســطرًا،  20,5×16سم، 
دخل   .196 إلى   193 مــن  383 ورقة،  من  مجموعــة  في  الرابع  اخي.  الشــم

1310 / 1892 ـ 3. الملكية 
مجهــول: هذا كتاب الرشــاد إلى نفــع العبــاد.... طبعة حجرية. بخــط مغربي، 

مكتمل. 18×12سم)،  (80 صفحة، 
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األخالق. عن  عادات  لعله 
المعاملة. في  جواب  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

نفوسة. جبل  إلى  رسالة  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :179 رقم   27  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
أحمد بن  جانب:  إلــى  مجموعة،  في  19×14,5ســم.  48 صفحة،  البارونية، 
(151 صفحة،   3 جــزء  المصّنف  كتــاب  من  الكنــدي:  موســى  عبد اهللا بن 
ُنســخت في 974 / 1566 ـ 7)؛ نفسه: الجزء الخامس في أحكام الصالة من 
د بــن زكرياء الباروني لبعض  كتــاب المصّنف (161 صفحة)؛ جواب محم
أهل الخالف (9 صفحات، نســخت في 966 / 1558 ـ 9)؛ عمروس بن فتح 
النفوســي: أُصول الدينونة الصافية (11 صفحة) (انظــر: المزاتي)؛ مجهول: 

إباضي. فقه  (121 صفحة).  أُخرى  ومسائل  الوصايا  كتاب 
القرآن). خلق  في  (رسالة  مجهول: 

مكتبة آل افضل، 14، رقم 037: مخطوط، 10 ورقات، 20×15سم، 22 سطرًا، 
في  الثاني   .1479 / 883 ة  الحج ذو   5 ناسخ،  بدون  البداية.  في  أجزاء  تنقصه 

المكتبة. في   015 رقم  98 ـ 107.  من ورقة  كتب،  لثالثة  مجموعة 
غرداية. ابة  عز مبادئ  في  رسالة  مجهول: 

في  والعقاب.  الجمع  عن  8 صفحات.  من  مخطوط   :348  ،1975 الجعبيــري 
مكتبة باعمارة في مليكة. ُذكرت من قبل ليفيتســكي (Lewicki) في مقالته 

.II اإلسالمية  الموسوعة  في  حلقة 
اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن   .1951  (Bousquet) بوســكو  انظر:  غرداية،  عن 

.1986

جديدة. طبعة  الجزائر  اإلباضية.  فرق  في  مختصرة  رسالة  مجهول: 
53 ـ 70. الصفحات  مجموعة،  في  ُطبع  األدب:  2001أ،  الجعبيري 

كّل  بيان  في  رســالة  المرغني:  خليفة  عثمان بن  أبو عمرو  الســوفي،  انظر: 
.1987 الجعبيري  فرقة، 
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فاحشًا. طعنًا  اإلباضية  في  األربعة  المذاهب  ُعلماء  طعن  رسالة  مجهول: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :571 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

21,5×15سم. 7 صفحات،  البارونية، 
التوحيد). في  (رسالة  مجهول: 

24 سطرًا،  24,5×17,5سم،  واحدة،  مخطوط، ورقة   :609 رقم  الشيخ،  مكتبة 
مجموعة  في  ادريسو).  (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
الســير)؛  (كتاب  يخلف:  ســليمان بن  المزاتي،  جانب  إلــى  20 ورقة،  من 

القسمة. تلخيص  كتاب  أحمد:  أبو العباس  (النفوسي)، 
مزاب. مشاهد  زيارة  رسالة  مجهول: 

ملحوظة.  350  ،2002 باباعمي 
مشاهد  زيارة  حول  رســالة  مجهول:   :45 رقم   318  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 

25 صفحة. مخطوط،  مزاب 
رمضان). شهر  (صلوات  مجهول: 

مكتبة الشيخ، رقم 576: مخطوط، 9 ورقات، 26×19,5سم، 23 سطرًا، مكتمل.
نصر. لـ أبي  بيتين  شرح  مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   132 (رقــم   465 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
10 ورقــات، 22×16ســم، 24 ســطرًا، مكتمــل. الرابع فــي مجموعة من 

رسالة  عيسى:  تبغورين بن  الملشــوطي،  جانب:  إلى  59 ـ 68،  205 ورقات، 

د: حاشــية  فــي أُصول الديــن؛ المصعبي، (أبو يعقوب) يوســف بن محم
المصعبي على أُصول تبغورين؛ الويراني، قاسم (الويراني) األجيمي: (شرح 

للنونّية. الويراني  شرح  على  حاشية  د:  محم يوسف بن  المصعبي،  النونية)؛ 
النفوسي. (الملوشائي)  نوح  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

الملوشائي. نوح  فتح بن  نصر  ألبي  الحياة  قصيدة  شرح  مجهول: 
الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 17 رقم 35: مخطوط في الخزانة البارونية، 

1191 / 1777 ـ 8. النسخ:  تاريخ  22×16سم،  152 صفحة، 
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الحياة. النفوسي:  (الملوشائي)  نوح  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
الصالة). ألحكام  بالعربّية  لمتن  التركيبة  (شرح  مجهول: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :148 رقم   25  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، 244 صفحة، 16×11سم. التعليق كتب ما بين السطور. فقه إباضي.

الترتيب. شرح  مجهول: 
شرح  من  الثاني  الســفر   :73 رقم   19  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

فقه. 20×14,5سم.  620 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الترتيب. 
في  الترتيب  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالنــي،  انظر: 

الرسول ژ . حديث  من  الصحيح 
الشيطان. كتاب  مجهول: 

في  قضايا  تعالج  76 (خطــأ):  رقم.   ،28 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي
سؤال  ألي  حلول  في  للبحث  أو  للقراءة  محرمة  شيوخنا  ال يعالجها  الغالب 

ادي). البر (يقول 
مالك. الصلت بن  اإلمام  إلى  المغرب  أهل  من  سيرة  مجهول: 

لإلمام  ومعارضتهم  النّكار  عن   :(46 الواقع  (في   45 رقم   18  ،2000 السالمي 
رستم). (بن  عبد الرحٰمن  عبد الوهاب بن 

السالمي 2001، 17: الرسالة تدافع عن عالقات اإلباضية مع الفرق اإلسالمية 
(الوالية)،  الموافقة  فكرة  مع  خصوصًا  كذلك،  المسلمين  غير  ومع  األخرى 
والمفارقة (البراءة) والحكم المعلق (الوقوف). في المشرق، مجهول: نسخة 

المحبوبّيين. اإلباضية  علماء  سير  (2)؛  السير  كتاب  ضوئية؛ 
370 ـ 394. والجوابات،  السير  مجهول:  المشرق،  في   :158  ،2003 وهبي 

عبد العزيز. عبد اهللا بن  الفزاري،  المشرق،  انظر: 
عن المراسالت (االتصاالت) بين إباضية المشرق والمغرب، انظر: المشرق، 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 
التالية. المادة  انظر: 
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مالك. الصلت بن  اإلمام  إلى  المسلمين  ُفقهاء  لبعض  سيرة  مجهول: 
المشرق. انظر: 

الُمصّلي. سراج  مجهول: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   112 (رقــم   240 رقم   ،38 إروان، صفحــة  مكتبة 
ل في  20 ورقة، 13×10سم، 15 سطرًا، مكتمل. الناسخ: عمر بن عبد اهللا. األو

1275 / 1858 ـ 9. الملكية  في  دخلت  147 ورقة.  من  مجموعة 
مجهول: ســيرة اإلمام إلى (خطأ، إلى اإلمــام؟) الصلت بن خميس الُمبتلى بأمر 

المغرب. أهل  من  إّنها  بعض  قال  ُعمان  أهل 
469 ـ 489. اإلباضية،  السير  مجهول:  المشرق،  في   :256  ،2001 السالمي 

المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  إباضية  بين  (اتصاالت)  مراســالت  عن 
هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 

واإلمامة. وعلمائهم  واألئمة  المذهب  سيرة  مجهول: 
كوبياك (Kubiak) 1959، 21 رقم 22: جزء كبير من هذا العمل في مخطوط 
الرياض؛  أخبــار  في  الرياض  أزهار  بعنــوان:  آخر   .(Cracow) كراكــو  في 

جديدة. طبعة  حديثة،  نسخة  650 / 1251 ـ 3؛  في  عاش  مجهول  لمؤّلف 
.45 رقم  78 ـ 79   ،(Dembski) دمبسكي  انظر: 
نفوسة. أهل  من  المغرب  أهل  مشايخ  سيرة  مجهول: 

.667 مجموعة،  سير  مجهول:  المشرق،  في   :150  ،2003 وهيبي 
رسالة  نفوسة.  أهل  من  سيرة   :(122 الواقع  (في  رقم121   35  ،2000 السالمي 
قصيــرة في التوحيد في أُصول الدين. الســيرة ترجمت من األمازيغية إلى 

التوحيد. األمازيغ  لتعليم  وبسيطة  قصيرة  رسالة  عن  عبارة  العربية. 
السالمي 2001، 36: في اْلُخراسيني: فواكه العلوم، الجزء األول، 189 ـ 197.

القاسم. أبي  سليمان بن  الجادوي،  انظر: 
عن المراسالت (االتصاالت) بين إباضية المشرق والمغرب، انظر: المشرق، 

هناك. والمراجع  المغرب  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 
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السير. كتاب  مجهول: 
 (Smogorzewski) 1961ب، 128: حسب سموغورزسكي (Lewicki) ليفيتسكي
الربيع  ألبي  مجهــول  تلميذ  تونس،  فــي  إباضي  طالب  من  جاءته  معلومــة 
ســليمان بن يخلف المزاتي جمع كتاب الســير، كتب قصصًا وأنشــطة عن 
في  المكتبة  في  100 صفحة،  حوالي  العمل،  هذا  في  المخطوط  أستاذه.  حياة 
مزاب حســب هذه المعلومــات. إنها مجلدة مع بعض فــي مجلد كبير مع 
ألبي  الســير  وعلم  التوحيد  علم  في  العقيدة  مثل  أخرى،  بيبليوغرافيا  أعمال 
مجهول،  لمؤّلف  المشــايخ  سير  كتاب  إبراهيم،  يوسف بن  يحيى بن  ســهل 
عن  شيئًا  ال نعرف  الوسياني.  عبد السالم  بن)  (ســليمان  الربيع  ألبي  والسير 
هذا العمل، ولعله يكون مطابقًا للجزء الثاني من كتاب السيرة وأخبار األئمة 

الوارجالني. بكر  أبي  يحيى بن  زكرياء  ألبي 
إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر: 

والسير. والعلم  التوحيد  علم  في  العقيدة  ويجمان: 
إبراهيم. يوسف بن  يحيى بن  أبو سهل  انظر: 

الحلقة). سير  (في  مجهول: 
23,5×16,5ســم،  ورقتان،  مخطــوط،   :191 رقــم   ،56 افضــل،  آل  مكتبــة 

المكتبة. في   107 رقم  النهاية.  في  ناقَصة  أجزاء  30 سطرًا، 

المشايخ. سير  مجهول: 
مجموعة  في  مخطوط   :137 رقــم  310 ـ 311   ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
ملزمة   ،(Cracow) كراكــو   ،277 رقــم   (Smogorzewski) سموغورزســكي 
الناسخ:  (127 صفحة)،  يعقوب،  ســالم بن  مكتبة  في  مخطوط  190 ـ 344. 

يبدو  ما  على  تحتوي  المخطوطــات  كل   .1973 / 1393 يعقوب،  ســالم بن 
يعقوب  ســالم بن  النص.  في  واضحة  فوارق  مع  ولكن  النص،  نفس  على 
غير  المؤّلف  هوية  الوارجالني،   ثم الســوفي،  عمل  من  اعتبرها  البداية  في 

مثبتة.
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كوبيــاك (Kubiak) 1959، 22 رقــم 31: جــزء من عمل إباضي عن ســير 
انظر:  جديدة.  طبعة  قديمة،  نسخة   .(Cracow) كراكو  في  مخطوط  المشايخ. 

.2  ،55 رقم   83  ،(Dembski) دمبسكي 
1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي  11 ـ 17؛   ،1955  (Lewicki) ليفيتســكي 
سموغورزسكي  مجموعة  في  و25×18سم)،   21×27) مخطوط،  130 ـ 131: 

لبوب  في  الثانيــة  العالمية  الحــرب  (قبــل   ،277 رقــم   (Smogorzewski)
الحقيقة  في  يحتوي  مخطوط  هــذا   .((Cracow) كراكو  في  اآلن   ،(Lwów)
الربيع  لـ أبي  الســير  كتاب  تحتوي  1 ـ 189  الصفحات  أعمال.  ثالثة  على 
يكون  أن  يمكن  345 ـ 416  والصفحات  الوسياني،  عبد السالم  سليمان بن 
زكرياء  لـ أبي  األئمــة  وأخبار  الســيرة  كتاب  من  الثاني  الجزء  لـ  نســخة 
الصفحات  المخطوط،  من  األوسط  الجزء  الوارجالني.  بكر  أبي  يحيى بن 
على   .(344 (انظر: صفحة  المشــايخ  ســير  عنوان  يحمل  لعله  190 ـ 344، 

الصفحــة 296 قيــل: إّن هــذا العمل مكتوب مــن تلميذ لـ أبــي الربيع 
ســليمان بن عبد السالم الوســياني وأبي عمرو عثمان بن خليفة السوفي. 
هــذا يتيح لنا القول بأّن العمل تَم حوالــي منتصف النصف الثاني للقرن 
557 / 1161 ـ 2.  هو  العمل  هذا  في  ُذكر  تاريخ  آخر  عشر.  السادس / الثاني 
الوسياني  عبد السالم)  سليمان بن  الربيع  (أبي  عمل  على  مبني  العمل  هذ 
و(أبي عمرو عثمان بن خليفة) السوفي، ولكن أيضًا على أعمال أبي عمار 
أبو نوح  الوارجالني)،  التناوتي  إسماعيل  يعقوب بن  أبي  (بن  عبد الكافي 
سليمان بن  يحيى بن  ســهل  وأبو  المزاتي  يوســف  إبراهيم بن  صالح بن 
ويجمــان. الكاتــب المجهول لســير المشــايخ انتفع كثيرًا مــن روايات 
وقليالً  ووارجالن،  أســوف  الجريد،  بالد  تســمى  المغرب  في  اإلباضيين 
كان  نفســه  هو  المحتمل،  من  إذن،  نفوســة.  جبل  إباضية  على  يعتمد  مــا 
ألفاظ  على  وتحتوي  األخطاء  كثيرة  المشــايخ  ســير  في  العربية  «مغربيًا». 
عامية، يحتمل أن يكون المؤّلف أمازيغيًا غير معتاد على التأليف بالعربية. 
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جبل  شيوخ  تســمية  نجد  المشــايخ  ســير  من  204 ـ 208  الصفحات  على 
 1955  (Lewicki) ليفيتسكي  دراســة  موضوع  أيضًا)،  (انظر  وُقراهم  نفوسة 
(نص، تعليقات، فهرس للطوبونوميا، أســماء شخصية، مجموعات عرقية، 

20×15سم). حوالي  1 صفحة،   ،164 نفوسة،  لجبل  وخريطة 
مع  عربية،  ترجمــة  مع  أمازيغية،  نصــوص  1934أ:   (Lewicki) ليفيتســكي 

.(Lewicki) لـ ليفيتسكي  حواشي 
.1988 1962؛  1961؛   (Lewicki) ليفيتسكي 

الربيع  لـ أبي  تلميذًا  كان  مجهول  مؤّلف   :305  ،1957  (Lewicki) ليفيتسكي 
سليمان بن عبد السالم الوسياني (ت: النصف الثاني للقرن السادس / الثاني 

577 / 1161 ـ 2. هو  المخطوط  في  ذكره   تَم تاريخ  آخر  عشر). 
اقتباس  المخطوط،  عن  معلومات  17 ـ 27:  1960أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 

وتعليق.
لـ أبي  ة  مهم إباضية  شخصيات  قصص   :39 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
أبي  األشــياخ  عن  ســمعه  فما  الســوفي،  المرغني  خليفة  عثمان بن  عمرو 
د بن بكر،  اس أحمد بن محمالربيع ســليمان بن يخلف المزاتي وأبي العب

المشايخ. لسير  المجهول  المؤّلف  مراجع  هي 
في  حاليًا   ،277 مخطــوط  فــي  139 ـ 142.  1990أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 

190 ـ 344. الصفحات   ،(Cracow) كراكو 
معمر، اإلباضية. دراســة مركزة..، 31: سير مشايخ نفوسة. تحقيق: لـ عمرو 

معمر. يحيى  لعلي  تقديم  مع  النامي،  خليفة 
عبد اهللا. د  أبو محم اللواتي،  انظر: 

باسي  من  إضافية  وتعليقات  275 ـ 296،  1934أ،   (Lewicki) ليفيتسكي انظر: 
المشايخ. سير  من  منقولة  أمازيغية  نصوص  عن  287 ـ 296.   ،(Basset)

.1983 حرير  السير،  كتاب  سليمان:  أبو الربيع  الوسياني،  انظر: 
المغرب. مشايخ  سير  مجهول: 
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.(1972 (مايو   76 رقم  إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة  في 
المغاربة. شيوخ  سير  كتاب  مجهول: 

جنــوب  مــن  شــيوخ  عــن  عمــل   :129 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي
القرن  قبل  ـه  لعلـ معروفة،  غيــر  فترة  في  ُجمع  الجزائــر،  وجنوب  تونــس 
شخصيات  عن  االعتيادية  المصادر  من  هي  والتي  عشــر،  السادس / الثاني 
كتاب  العمل  يسمي  اخي  الشم اخي.  لـ الشم السير  كتاب  في  الجهة  هذه  من 
المغرب (533)،  أهل  سير  المغرب (522)،  سير  المغاربة (508)،  شيوخ  سير 
مشايخ  سير  بكتاب  العمل  هذا  خلط  عدم  يجب   .(523) الســير  ببساطة  أو 
السير  كتاب  في  متفرقة  أجزاء  وهو  البغطوري،  د  محم لـ مقرين بن  نفوســة 

العنوان. نفس  على  األحيان  بعض  يحتوي  اخي  لـ الشم
النعم. ُسبوغ  مجهول: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 454 (رقم 127 في المكتبة): مخطوط، 85 ورقة، 
الوسياني،  يّســفاو  زايد بن  الناسخ:  مكتمل.  26 ســطرًا،  20,4×15,5ســم، 
مجهول:  جانب  إلــى  132 ورقة،  من  مجموعة  فــي  ل  األو 900 / 1494 ـ 5. 

أبو القاســم بن  أبو الفضل  ادي،  البر إبليس؛  ــة  قص منها  حكايات  مجموع 
اإلباضية. مؤّلفات  في  إبراهيم: 

النعم. ُسبوغ  علي:  أبو الحسن بن  البسياوي،  المشرق،  انظر: 
مقاالتهم). وذكر  النّكار  فكر  (في  مجهول: 

20 ســطرًا،  21×14,5ســم،  4 ورقات،  مخطوط،   :020 رقم  بوعيس،  مكتبة 
في   9 المجموعة  فــي  مجموعة.  في  الثالث  العهد.  حديثة  نســخة  مكتمل. 

المكتبة.
عبد العزيز. عبد اهللا بن  الفزاري،  المشرق،  انظر: 

األشياخ. تأليف  الديوان،  طهارات  كتاب  مجهول: 
انظر: الجناوني، أبو يحيى توفيق بن يحيى: شرح مسائل الطهارات وغيرها.

غرداية. البيض،  اآلباء  األشياخ،  ديوان  مجهول:  انظر: 
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ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 
(الجيطالي). إسماعيل  الشيخ  مة  ُمقد على  تعليقات  مجهول: 

ضوئية  نســخة  المكتبة):  في   1 101 (رقم  رقــم   ،11 إروان، صفحة  مكتبــة 
يوم  النسخ:  تاريخ  مكتمل،  21 سطرًا،  24,5×19,5سم،  34 ورقة،  لمخطوط، 

.1937 / 1355 عرفة 
النونّية. على  والويراني  الجيطالي  شرحي  تلخيص  مجهول: 

.(1972 (مايو  الُقطب  مكتبة  في   818 مخطوط 
النونية. شرح  الجيطالي:  انظر: 

التوحيد. في  النونية  المنظومة  الملوشائي:  انظر: 
انظر: الويراني، قاسم بن يحيى (الويراني) األجيمي الخيري الجربي: (شرح 

النونية).
واألخالق). الترغيب  (في  مجهول: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   152 (رقــم   506 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
أبي  عمرو بن  أحمد بن  الناسخ:  مكتمل.  25 سطرًا،  20,5×15سم،  14 ورقة، 

إلى   ،65 إلى   24 مــن  مجموعة،  في  الثاني   .1634 / 1043 شــعبان   19 زيد، 
األلواح؛  كتاب  بكــر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  (النفوســي)  جانب 
(منظومة  الســبعة؛  األيام  نوافع  فضائــل  د ژ ؛  محم ســيدنا  وفاة  مجهول: 
الميراث)؛  في  (مســائل  الدين؛  نســبة  ُعمانّية)؛  (فتاوى  الموت)؛  ذكر  في 

الكتب). من  (مجموع  اخي):  الشم) علّي  عامر بن  (أبو ساكن) 
عّفان. عثمان بن  الخليفة  تاريخ  مجهول: 

ترجمته. تمت  إباضي.  لمؤّلف  تعليق  مع   :(1972 (مايو  اليقظان  ألبي  قائمة 
وأريغ. وارجالن  مشايخ  تاريخ  مجهول: 

.(1972 (مايو   75 رقم  اليقظان،  أبي  مكتبة  في 
لـ...). وصف  فيه  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 

مزاب. تاريخ  مجهول: 
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 .(Cracow) كراكو في  مخطــوط   :E  23 رقم   ،21  ،1959  (Kubiak) كوبيــاك
جديدة. طبعة  العهد،  حديثة  نسخة 

.5  ،47 رقم   80  (Dembski) دمبسكي  انظر: 
لـ...). وصف  فيه  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 

وسدراته. ورقلة  تاريخ  مجهول: 
.(Cracow) كراكو  في  مخطوط   :D  23 رقم   ،21  ،1959  (Kubiak) كوبياك 

.4  ،47 رقم   80  (Dembski) دمبسكي  انظر: 
لوارجالن  الكبير  التاريخ  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 

ريغ. ووادي  وسدراتة 
.1983  (Lethielleux) لثيّلو  انظر: 

التالتي. رمضان  عمرو بن  الشيخ  ُلقط  ترتيب  مجهول: 
مكتبة آل افضل، 26، رقم 083: مخطوط، 71 ورقة، 24,5×17سم، 26 سطرًا، 

المكتبة. في   006 رقم  العهد.  حديثة  نسخة   .59 الصفحة  بعد  أجزاء  تنقصه 
الُلقط. كتاب  رمضان:  عمر بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 

هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 
الجبل. مشاهد  تسمية  مجهول: 

 (Lewicki) 311؛ ليفيتسكي ،VI الموسوعة اإلسالمية :(Lewicki) ليفيتسكي
القرن  في  أو  عشــر  الثامن / الرابع  القرن  في  أُلفــت  لعلها   :133 1961ب، 

اخي.  الشم موسى  عمران  أبي  إلى  تعود  أنها  يبدو  عشــر.  التاسع / الخامس 
النســخة  (598 ـ 600).  اخي  لـ الشــم الســير  لكتــاب  ملحق  في  نشــرت 
اخي قام بها عمر الوّزاني (عمر الويرانــي)، والذي بدوره  في ســير الشــم
القرن  من  الثاني  (النصف  الباروني  زكرياء  د بن  لمحم مخطوط  من  نسخها 
اللوت  من  مشيًا  نهار  بعد  على  قرية  (واّزن)  وّزان  عشر).  العاشر / السادس 
العمل  هذا  أن  نعتقد  لكننا  الرابع / العاشــر.  القرن  نهاية  في  موجودة  كانت 
نفوسة  جبل  مشــاهد  قائمة  نفســها  لكنها  متأخر،  عالم  صنيع  من  يكن  لم 
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اخي،  الشم عثمان  أبي  أحمد بن  العباس  أبي  عصر  في  موجودة  كانت  التي 
.(562 سير،  (انظر:  (ت: 528 / 1522)  السير  كتاب  مؤّلف 

.1981  ،1899  (Basset) باسي  ونشرها  ترجمها 
نفوسة. جبل  مشاهد  رسالة)،   22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 

وُقراهم. نفوسة  جبل  شيوخ  تسمية  مجهول: 
ليفيتسكي (Lewicki) 1961ب، 129 ـ 130: في سير المشايخ، مجموعة سير 
(الصفحات  عشر  السادس / الثاني  القرن  من  الثاني  الجزء  في  أُلفت  إباضية 
 .((Smogorzewski) سموغورزســكي  لمجموعة   277 لـ مخطوط  204 ـ 208 

أســماء  يعطينا  ل  األو الجزء  متباينــة.  أجزاء  أربعــة  إلى  قســم  العمل  هذا 
لـ شــيوخ إباضيين بارزين من جبل نفوســة، مرتبة على أماكنهم األصلية، 
التقســيم  حســب  لمجموعتين  ومقســمة  الغرب،  نحو  الشــرق  من  غالبًا 
الجزء  تكون  والتي  أميناج،  (ناحية  نفوسة  لجبل  القديم  السياسي  الجغرافي 
الجزء  وقراها»).  «جادو  المسمى،  الشرقي  والجزء  نفوسة،  جبل  من  الغربي 
الثاني يحتوي على أولياء اإلباضيين االثنى عشــر (من قائمة الُمســتجابي 
القرن  مــن  الثاني  النصف  فــي  نفوســة  جبل  في  عاشــوا  الذين  الدعــاء) 
الشيوخ  هؤالء  الثالث / التاســع.  القرن  من  ل  األو والنصف  الثاني / الثامن 
مقســمون أيضًا على مجموعتين، غرب وشرق. الجزء الثالث يحتوي على 
يحتوي  الرابع  الجزء  نفوســة.  جبل  من  األتقياء  الشــيوخ  لـ زوجات  قائمة 
مواقعهم  حســب  على  مرتبة  نفوســة،  جبل  من  تقيات  لنســاء  قائمة  على 
األصلية. الوثيقة أيضًا تحتوي على أســماء حوالي خمسين موقعًا في جبل 
أئمة،  ونساء،  رجال  بارزة،  إباضية  لـ شــخصيات  اسم  مائة  وحوالي  نفوسة 
القرن  منتصف  حوالي  عاش  الشــخصيات  هذه  أقدم  علماء (فقهاء).  حكام، 
الثاني / الثامــن، وأقربهم يدعى أبو زكرياء من إجنــاون، الذي لعله عاش 
القرن  من  ل  األو النصف  فــي  أو  عشــر  الخامس / الحادي  القرن  نهاية  في 

.1955  (Lewicki) ليفيتسكي  نشره  العمل  عشر.  السادس / الثاني 
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التالية. المادة  انظر: 
نفوسة. شيوخ  تسمية  مجهول: 

اخي  ل لمجهول: ذكر أســماء بعض شيوخ الوهبية، ملحق بالشم الجزء األو
كتاب الســير، 588 ـ 598. تسمية شيوخ نفوسة علق عليه ونشره ليفيتسكي 

1961أ.  (Lewicki)
السابقة. المادة  انظر: 

الخ...). م  التيم (في  مجهول: 
مكتبة إروان، صفحة 30، رقم 112 (رقم 6 في المكتبة): مخطوط، 4 ورقات، 

1275 / 1858 ـ 9. ملكيته  في  دخل  مكتمل.  20 سطرًا،  19,5×15سم، 
التالثيات. كتاب  مجهول: 

21,5×15,5ســم،  24 ورقة،  مخطوط،   :397 رقــم   ،112 افضــل،  آل  مكتبة 
األمام.  إلى  من6 ورقــات  مجموعة،  فــي  الثاني  مكتمل.  21 ـ 25 ســطرًا، 

المكتبة.  فــي   048 رقم  المصعبي.  يوســف  د بن  لـ محم تلميــذ  الناســخ: 
نفوسة. جبل  من  الظن  أغلب  على  المؤّلف 

د ژ . محم سيدنا  وفاة  مجهول: 
مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 508 (رقم 152 في المكتبة): مخطوط، 14 ورقة، 
 ،127 إلى   113 من  مجموعة،  في  الخامس  مكتمل.  17 سطرًا،  20,5×15سم، 
د بن بكر: كتاب األلواح؛  اس أحمد بن محمإلى جانب (النفوسي) أبي العب
(منظومة  الســبعة؛  األيام  نوافع  فضائل  واألخالق)؛  الترغيب  (في  مجهول: 
الميراث)؛  في  (مســائل  الدين؛  نســبة  ُعمانّية)؛  (فتاوى  الموت)؛  ذكر  في 

الكتب). من  (مجموع  اخي):  الشم) علّي  عامر بن 
أُخرى. ومسائل  الوصايا  كتاب  مجهول: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :179 رقم   27  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
جانب:  إلى  مجموعة،  في  إباضي.  فقه  19,5×13سم.  121 صفحة،  البارونية، 
الثالث  الجزء  المصّنــف  كتاب  من  الكندي:  موســى  عبد اهللا بن  أحمد بن 
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في  الخامس  الجــزء  نفســه:  974 / 1566 ـ 7)؛  في  نســخت  (151 صفحة، 
زكرياء  د بن  محم جواب  (161 صفحة)؛  المصّنف  كتاب  من  الصالة  أحكام 
966 / 1558 ـ 9)؛  في  نســخت  (9 صفحات،  الخالف  أهل  لبعض  الباروني 
الصافيــة (11 صفحة) (انظر:  الدينونة  أُصــول  النفوســي:  فتح  عمروس بن 

(48 صفحة). نفوسة  جبل  إلى  رسالة  مجهول:  المزاتي)؛ 
ُهريرة. ألبي  النبّي ژ  وصّية  مجهول: 

مكتبة بوعيس، رقم 051: مخطوط، 13 ورقة، 21,5×17,5ســم، 24 ســطرًا، 
 12 مجموعة  في   .33 إلى   21 من  51 ورقة،  من  مجموعة  في  الرابع  مكتمل. 

المكتبة. في 
علي. إلى  النبّي ( ‰ )  وصّية  مجهول: 

24 سطرًا،  21,5×17,5ســم،  7 ورقات،  مخطوط،   :049 رقم  بوعيس،  مكتبة 
مكتمــل. الخامس في مجموعة من 51 ورقة، من 33 إلى 39. في مجموعة 
في  التاســع  (20×14,5ســم).   ،050 رقم  أخــرى،  نســخة  المكتبة.  في   12

المكتبة. في   13 مجموعة  في   .45 إلى   36 من  66 ورقة،  من  مجموعة 
ــد (المصعبي)  محم يوســف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظــر:  الثاني:  الُْمحّشــي 

المليكي.
د بن عمر بن أبي ستة (القصبي) النفوسي. الُْمحّشي: انظر: القصبي، أبو عبد اهللا محم

بلحاج: موسى بن  إبراهيم بن  محفوظ، 
باباعمــي والـ II ،A2000، 33 ـ 34: (1867 ـ 22 يوليــو 1948) مــن ضمن 
الجلفة.  في  تاجرًا  كان  العطف.  من  األصل  في  لكنه  يســجن،  بني  شــيوخ 
ة شروح. ترك مكتبة غنية بالمخطوطات، التي ُنقلت  َكَتَب أجوبة فقهية وعد

يسجن. بني  في  خالد  آل  لعشيرته:  المركزية  للمكتبة  مؤخرًا 
عشــيرة  مكتبة  مخطوطات  فهرس  البيبليوغرافيا:  مــن  الثالث  الجزء  انظر: 

أزبار). عيسى  د بن  محم الشيخ  (خزانة  آل خالد 
موسى. إبراهيم بن  انظر: 
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نفسه: العمل الصالح المؤيد للدليل الواضح في الرّد على من أجاز العمل بالسلك 
واإلفطار. الصوم  في  والتلفون 

مطبوع.  :34  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
شــاخت (Schacht) 1956، 389 رقم 71: إبراهيم بن موسى محفوظ. نسخة 

.496 الُقطب،  مكتبة  في  مطبوعة 
بالتلفون  الصوم  إبراهيــم:  أبو إســحاق  اطفيش،  الموضوع:  نفس  عن  انظر 

والتلغراف.
القرآن. على  اُألجرة  في  البيان  إيضاح  رسالة  نفسه: 

مطبوع.  :34  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
باُألجرة. القرآن  قراءة  مسألة  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  انظر: 

أباُه). بها  رثى  شعرّية  (مرثية  نفسه: 
هذه  َكَتَب  افضل.  آل  مكتبــة  في  مخطوط،   :34  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

سنة.  18 عمره  كان  عندما  األشعار 
محفوظ.  الحاج  أبي  موسى بن  إبراهيم بن   :327 رقم   ،93 افضل،  آل  مكتبة 
الثاني  ربيع   8 فــي  خت  أُر بيتًا.   48 30×20ســم،  واحــدة،  مخطوط، ورقة 
1308 / 1890 ـ 1،  في  ـي  توفـ الذي  لوالده،  الشــعر  هذا  َكَتَب   .1891 / 1309

سنة.  18 عمره  كان  عندما 
الجروح. مقاييس  في  رسالة  نفسه: 

مخطوط.  :34  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
النصح). في  (رسالة  نفسه: 

موسى  إبراهيم بن  المكتبة):  في   5 (رقم   247 رقم   ،62 إروان، صفحة  مكتبة 
22×16ســم،  9 ورقات،  المؤّلف،  من  للمخطوط  رة  مصو نســخة  محفوظ. 

.1932 / 1351 الثاني  ُجمادى  بداية  في  خت  أُر مكتمل،  26 سطرًا، 

جميع). عمر بن  حفص  (لـ أبي  التوحيد  عقيدة  شرح  نفسه: 
مخطوط.  :334  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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في  اليقظان.  أبي  د  محم اإلمام  رسالة  (241 ـ 281 / 856 ـ 895)  أبو اليقظان:  د  محم
182 ـ 201. 1302 / 1884 ـ 5،  القاهرة  الجواهر،  ادي:  البر

أفلح. د بن  محم أبو اليقظان  انظر: 
بوراس. ناصر:  أحمد بن  بوراس  د  محم

بوراس. الجربي:  بوراس  د  محم
ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  القصبي:  ة  أبو ست د  محم

الباروني. أبو عبد اهللا:  الباروني،  د  محم
التاجر. التاجر:  د  محم

عقيدة  سليمان:  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني،  انظر:  الرّحال:  د  محم
.1979 كوبرلي  التوحيد، 

التحواري. (تحواري؟):  التحواري  الشريف  د  محم
أبو عبد اهللا. الباروني،  الباروني:  إبراهيم  د بن  محم

طرابلسي. الطرابلسي:  إبراهيم  د بن  محم
الحاملي. الحاملي:  القاسم  أبي  د بن  محم

أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبــد اهللا  الغرداوي،  الغــرداوي:  القاســم  أبي  د بن  محم
المصعبي. القاسم  أبي  يحيى بن  القاسم بن 

أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبــد اهللا  الغرداوي،  المصعبي:  القاســم  أبي  د بن  محم
المصعبي. القاسم  أبي  يحيى بن  القاسم بن 

أبو عبد اهللا. النفوسي،  النفوسي:  بكر  أبي  د بن  محم
بابه. بكير بن  د بن  محم القراري:  بابه  بكر بن  أبي  د بن  محم

خالد: أبي  د بن  محم
تونس. شرق  جنوب  في  الساحل  من   :358  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

من  عالِم   :((Lewicki) (ليفيتســكي  نّكار   :113  ،VIII اإلســالمية  الموسوعة 
الساحل التونسي، ذكره الوسياني. عاش قبل القرن الخامس / الحادي عشر. 

العديدة. أعماله  في  (النكارية)  النّكاري  أفكار  على  رّد 
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 12 منها  رأى  اخي)  الشم)  I  :402  ،1995 حسن  417 ـ 418؛  سير،  اخي:  الشم
كتابًا (كتاب) لـ هذا المؤّلف. في البداية ظننت أّنه ينتمي للمستاوة (نكارية)، 
ولكــن أُخبرت فيما بعد أّنه من أهل الدعــوة. كتبها ضّد المخالفين وضد 
 Cf.) رســتم.  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  لـ إمامة  المعارضيــن  هؤالء 
ماكســن بن  د  أبو محم قالها  الكلمات  نفــس  177 ـ 178،   ،1983  Rebstock

ورقلة،  من  (ت: 491 / 1097)  اليفرني  الوســياني  الجرامي  د  محم الخير بن 
(خطأ).  225 سير،  اخي:  والشم سير،  الوسياني:  عن  نقل 

.2002 المريمي  انظر:  مستاوة،  عن 
ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  ة:  ست أبي  د بن  محم

د. بامحم سحابة،  بو  أبو عبد اهللا:  المصعبي،  سحابة  أبي  د بن  محم
المصعبي. أبو عبد اهللا:  المصعبي،  يوسف  يعقوب  أبي  د بن  محم

الضاوي. موسى:  بابا  الضاوي،  أحمد  صالح بن  (باحمد) بن  أحمد  د بن  محم
أبو عبد اهللا. الصدغياني،  الصدغياني:  الجربي  أحمد  د بن  محم

الحسني. الحسني:  يغلى  أحمد بن  د بن  محم
أفلح. د بن  محم جواب  أفلح:  د بن  محم

.48 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
أفلح. د بن  محم أبو اليقظان  انظر: 

عبد الوهاب. أفلح بن  انظر: 
ــد بن الحاج إبراهيم: (كلَفه) لعلي، صالح بــن عمر بن داود: هذه قصيدة...  محم

المزابّية. الديار  ُمفتي 
المصعبي:  الغــرداوي  القاســم  أبي  يحيى بن  القاســم بن  أبي  الحاج  د بن  محم

أبو عبد اهللا. الغرداوي، 
قاسم. الحاج  د بن  محم أبو اليقظان  أبو اليقظان:  قاسم،  الحاج  د بن  محم

نفوسة. نوازل  كتاب  يوسف:  الحاج  د بن  محم
الفقه. عن  رقم.  بدون  منظم،  غير  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 

نفوسة. نوازل  كتاب  مجهول:  انظر: 
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د بن الشيخ الباروني، أبو عبد اهللا: انظر: أبو العزيز ابن إبراهيم بن أبي يحيى. محم
أبو عبد اهللا. الباروني،  الباروني:  يحيى  أبي  إبراهيم بن  الشيخ بن  د بن  محم

الجيطالي. الجيطالي:  أيوب  د بن  محم
الاللوتي. الاللوتي:  بصير  د بن  محم

أبو عبد اهللا. النفوسي،  النفوسي:  بكر  د بن  محم
التاجر. التاجر:  زكري  سليمان بن  بكير بن  د بن  محم

والتوأم. التحفة  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  (تحقيق)  بابه:  بكير بن  د بن  محم
التاجر. التاجر:  زكري  يحيى بن  بكير بن  د بن  محم

التالتي. التالتي:  رمضان  د بن  محم
ــد بن زكريــاء بن عبد الرحٰمــن بن موســى الباروني القلعــاوي الجربي،  محم

أبو عبد اهللا. الباروني،  أبو عبد اهللا: 
المرغني  بكر  أبي  داود بن  أحمــد بن  يحيى بن  د بن  محم ســعيد بن  د بن  محم

أبو عبد اهللا. المرغني،  السوسي: 
أبو عبد اهللا. اليسجني،  اليسجني:  المزابي  سليمان  د بن  محم

د بن سليمان بن صالح  د بن سليمان ابن ادريسو: اليسجني، أبو عبد اهللا محم محم
المزابي.

د بن سليمان بن صالح اليسجني المزابي، ابن ادريسو: اليسجني، أبو عبد اهللا  محم
المزابي. صالح  سليمان بن  د بن  محم

د بن عيسى: (قصيدة في رثاء  د بن محم د بن ســليمان بن صالح: انظر: محم محم
صالح). سليمان بن  د بن  محم الشيخ 

العلوم. في  اْلُمصاب  تعزية  قصيدة  سليمان:  د بن  محم سليمان بن  د بن  محم
قصيدة  المزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر: 

العلوم. في  اْلُمصاب  تعزية 
سليمان. د بن  محم جهالن،  انظر:  ارت:  تاوس سليمان  د بن  محم

جهالن. جهالن:  سليمان  د بن  محم
د بن سليمان بن صالح المزابي. د بن سليمان: انظر: اليسجني، أبو عبد اهللا محم محم
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الثميني. الثميني:  صالح  د بن  محم
اليسجني  صالح  د بن  محم قاســم بن  سليمان بن  عيسى بن  صالح بن  د بن  محم

المزابي. اليسجني.  قِبل)  ِمن  (كّلَف  المزابي: 
ب. المهذ والدرر  الجوهر  في  الذهب  مسلك  صالح:  د بن  محم

 829 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :91 رقم   393  ،1956  (Schacht) شاخت 
.(4  ،3)  1511  ،(3)

سفيان. يحيى بن  الراشدي،  انظر:  (تحقيق)  الُعتبي:  عبد اهللا  د بن  محم
تنمي. تنمي:  عبد اهللا  د بن  محم

ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  ة:  ست أبي  عمر  د بن  محم
أبو عبد اهللا  القصبــي،  أبو عبد اهللا:  النفوســي،  القصبي  المغربي  عمــر  د بن  محم

ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم
د بن عمر بن  د (خطأ) السدويكشي: القصبي، أبو عبد اهللا محم د بن عمر بن محم محم

ستة. أبي 
متياز. متياز:  عمر  د بن  محم

ستة. أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  ة:  أبو ست عمرو  د بن  محم
المصعبي. المصعبي:  أمغار  عمرو  د بن  محم

األحباس. ُحكم  في  ستة  وأبي  عمرو  د بن  محم رسالة  عمرو:  د بن  محم
الخزانة  فــي  مخطوط   :572 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الربيع  أبي  جانب  إلى  مجموعة،  في  21×15سم.  5 صفحات،   ،1 البارونية، 

واحدة). (صفحة  الوعظ  في  قصيدة  اخي:  الشم سليمان 
أمغار. عمرو  د بن  محم المصعبي،  انظر: 

آزبار. آزبار:  عيسى  د بن  محم
الجروح). في  لها  ولذيل  لقصيدة  (تذييل  أيوب:  عيسى بن  د بن  محم

23 سطرًا،  23,5×18,5سم،  واحدة،  مخطوط، ورقة   :661 رقم  الشيخ،  مكتبة 
في  ل  األو ادريسو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
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(أبيات  د:  محم بابا بــن  الغــرداوي،  جانب  إلى  قصائد،  لثــالث  مجموعة 
بابا بن  لقصيدة  (تذييل  بكير:  الحاج  إبراهيم بــن  الغرداوي،  الجروح)؛  في 

الجروح). في  الغرداوي  د  محم
بوحّجام. (ُمحقق)  بوحّجام:  ناصر  قاسم  د بن  محم

يوسف. الحسن بن  المزاتي،  انظر:  أبو عبد اهللا:  مجواد،  د بن  محم
المصعبي. المصعبي:  عيسى  د بن  محم د بن  محم

د بن سليمان بن صالح). د بن عيسى: (قصيدة في رثاء الشيخ محم د بن محم محم
مكتبــة آل افضــل، 109، رقــم 389: (النصــف الثانــي للقــرن الثالث 
ُنسخ  13 سطرًا.  25×17,5سم،  5 ورقات،  مخطوط،  عشــر)  عشر / التاسع 
فــي 1314 / 1896 ـ 7. الثاني في مجموعة، من ورقة 8 إلى 12. رقم 170 

المكتبة. في 
صالح. سليمان بن  د بن  محم انظر: 

د بن  د بن يوسف المصعبي المليكي، أبو عبد اهللا: المصعبي، أبو عبد اهللا محم محم
يوسف. يعقوب  أبي 

عيسى بن  يوسف بن  د بن  محم الباروني،  عيســى الباروني:  يوسف بن  د بن  محم
الجريجني. (الباروني)  عمر  القاسم بن  أبي 

يوسف. د بن  محم اطفيش،  اطفيش:  صالح  عيسى بن  يوسف بن  د بن  محم
المصعبي،  أبو عبد اهللا:  الجربي،  المليكي  المصعبي  د  محم يوســف بن  د بن  محم

يوسف. يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا 
الخمس). (صالة  يوسف:  د بن  محم

11 سطرًا،  16×11سم،  3 ورقات،  مخطوط،   :1109 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
قصيدة  ادريسو).  (بن  ســليمان  د بن  محم صالح بن  الناســخ:  مكتمل. 
جانب:  إلى   .15 إلى   13 مــن  92 ورقة،  من  مجموعة  في  بيتــًا،   24 من 
الحاج  الشيخ  ديوان  من  (فائدة  يوسف:  الحاج  الحج)؛  (أدعية  مجهول: 

يوسف).
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حسن. (ُمحقق)  حسن:  د  محم
سالم. (ُمعلق)  سالم:  حسنين  د  محم
مادي. (ُمحقق)  مادي:  خليفة  د  محم

اهللا. عون  انظر:  (ُمحقق)  زعرود:  الساسي  د  محم
اإلمام  الشــيخ  حديث  عمر:  إبراهيم بن  بّيوض،  (ُمحقق)  كعباش:  ســعيد  د  محم

عمر. إبراهيم بن  بّيوض 
1885م.  (Motylinski) موتيلنسكي  انظر:  سليمان:  شتيوي بن  د  محم

ناصر. (ُمحقق)  ناصر:  صالح  د  محم
د بن يوسف: جامع الشمل في حديث  اطفيش، محم (قُمحق) :د عبد القادر عطا محم

الرسل. خاتم 
الُصليبي. (ُمحقق)  الُصليبي:  علّي  د  محم

دبوز. البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر:  دبوز:  علّي  د  محم
إبراهيم: عيسى بن  عمر بن  د  محم

يعرف  إبراهيم،  عيســى بن  عمر بن  310 ـ 311:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ــد (1302 ـ 1393 / 1884 ـ 1973). ولد في العطف. كان تاجرًا  بالحاج امحم
الُعلماء  جمعيات  وفي  خالد  لألمير  الوطنية  الحركة  في  شارك  الحّراش.  في 
الجزائريين. في 1939 كان عضوًا في اللجنة المفاوضة مع الفرنسيين برئاسة 
الفرنسية  الســلطات  قِبل  من  بعد  فيما  احتجازه   تَم باديس.  عبد الحميد بن 
(البليدة).  في  ونصف  وسنة  (األغواط)  في  السجن  في  أشهر  أربعة  وأمضى 
 ،(1931 في  الحــّراش  في  (ُطبع  الحقيقة  بيــان  له:  تنســب  التالية  األعمال 
(ُطبع  اللثام  كشــف   ،(1951 تونس،  في  (ُطبع  مزاب  لوادي  رســمّية  وثائق 

   h   g   f ﴿ حول اآلذان ســماه مطوالً  في 1948). َكَتَب أيضًا مقاالً 
j   i ﴾. قيــل: إّنه لم يكن يتقن العربيــة وإنما كان أبو اليقظان 

كتاباته. يصحح  الذي  هو  عيسى  إبراهيم بن 
إبراهيم. عيسى بن  عمر بن  انظر: 
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في  تطبيقها  ونتيجة  اإلجبارية،  العســكرية  الخدمة  الميزابية،  المسألة  نفسه: 
صفحة).  38  ،1930 ميزاب 

للمؤّلف.  الذاتية  الســيرة  (1884 ـ 1973)  74 ـ 76:   ،III  ،2000 ادريســو  بن 
عيسى. إبراهيم بن  اليقظان  أبو  كتبه  العمل  هذا  أصل  إّن  ُيقال: 

التجنيد. عن  حقيقة  وبَيان  حقيقة  بَيان  أبو اليقظان:  انظر: 
براهيم. عيسى بن  عمر بن  البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجزء  انظر: 

 ،1948 1944 ـ 1948.  والعــام،  الخــاص  فكــر  شــّغل  عّما  اللثام  كشــف  نفسه: 
(48 صفحة).

سياسية. مطوية   :85  ،III  ،2000 ادريسو  بن 
نفسه: (وكيل األمة المزابية) ُمذّكرات ووثائق رســمّية عن وادي مزاب من ناحيته 
مطابع  تونس:   .1951 سنة  إلى   1853 سنة  من  اإلجتماعية  والسياسية  الدينية 

.(16×24 (116 صفحة،   1951 / 1371 سعّدون)،  باب  نهج   ،19) النهضة 
.(1972 (مايو   161  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

مطبوع. بوعيس،  مكتبة 
 notes et والعربيــة:  الفرنســية  فــي   :85 71 ـ 72،   ،III  ،2000 ادريســو  بــن 
 Aspects religieux, politiques et sociales, مزاب،   documents officiels sur le

.de 1853 à 1951

إبراهيم. عيسى بن  عمر بن  انظر: 
مزاب. لوادي  رسمّية  وثائق  بيحمان:  إبراهيم بن  انظر: 

جربة. ُعلماء  أحمد:  سليمان بن  الحيالتي،  انظر:  (ُمحقق)  قوجة:  د  محم
إسماعيل. (ُمحقق)  إسماعيل:  محمود  د  محم

ناصر. (ُمحقق)  ناصر:  د  محم
بابانو. بابانو:  يوسف  بن  د  محم

بكر: محمود بن 
أبي  لإلمام  معاصر  الثالث / التاسع)  (القرن   :409  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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حســب  تيهرت.  في  261 ـ 281 / 874 ـ 894)  (إمام  أفلح  د بن  محم اليقظان 
ابن الصغير: أخبار األئمة، َكَتَب ُكتبًا ضّد مخالفي اإلباضية. في ابن الصغير 

بكر. حمود بن  أيضًا  ويسميه 
النصائح. المواعظ  في  نصر  محمود بن  وصايا  نصر:  محمود بن 

وتليها.... نفوسة،  عقيدة  الجناوني:  انظر: 
عيران. (ُمحقق)  عيران:  محمود 

المداني، أبو الربيع سليمان بن عبد اهللا (المداني) البازيـمي الجربي: الجربي، سليمان.
مزاب. بني  أحوال  من  الُمنتخب  اإلعجاب  عجب  كتاب  باسماعين:  ُمدبدهي، 

كوبياك (Kubiak) 1959، 21، رقم 25: مخطوط في كراكو (Cracow). مؤّلف 
معاصر.

العنوان. نفس  مجهول:  انظر: 
الـجربي. الجربي:  سليمان  أبو داود  المدني، 

فتى: او بن  جن أبو الحسن  المديوني، 
من  الثالث / التاســع)  القــرن  (بدايــة   :115  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
خلف  عبد القهار بن  مديونــة.  األمازيغية  للقبيلة  ينتمي  ليبيــا،  في  فّزان 
يوســف  أبي  ولـ  له  فتى  لجناو بن  األجوبة  بعض  وهنــاك  تلميذه،  كان 
أجوبة  وطالي:  النامي  قِبل  من  ُنشرت  األجوبة  هذه  الحســن.  وريون بن 

فّزان. ُعلماء 
التالية. المادة  انظر: 

نفسه: جناو بــن فّتــى وعبــد القهار بن خلف: أجوبــة ُعلماء فــّزان (من ُعلماء 
النامي  خليفة  عمرو  تحقيــق:  األولى).  المجموعة  الهجــري.  الثالث  القرن 
(111 صفحة،   ،1991 / 1411 البعث،  دار  قســنطينة:  طالي.  د  محم وإبراهيم 

20,5×13سم).
تحتوي  الثانية  المجموعة   :7 2004): صفحــة  (مارس  البوســعيدي  مكتبة 
حدة.  على  تنشــر  وســوف  الفّزاني  د  محم لبّكار بن  وفتاوى  أجوبة  على 
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هــذه الطبعة مبنية على مخطوط في الخزانــة البارونية معنونة بجوابات 
لديه  النامي   :8 فّزان. صفحــة  أهل  بعــض  إلى  المديوني  فتى  جناو بــن 
د الفّزاني، ُنســخت من قِبل عبد اهللا بن  مخطوط في أجوبة بّكار بن محم
ُجمادى   5 في  ُكتبت  لـ النامي،  مقدمة  7 ـ 44:  الصفحات  الباروني.  يحيى 
األولى 1396 / 4 مايــو 1976. الصفحات 42 ـ 44: وصف للمخطوط. في 
إلى  منســوبة  وأجوبة  زيد  جابر بن  اإلمــام  أجوبة  جانب  إلى  مجموعــة 
جناو بن  جوابات  أفلــح.  وابنه  رســتم  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن 
26×15ســم،  68 صفحة،  المجموعة،  هــذه  فــي  الثانية  المديوني  فّتــى 

25 ـ 26 سطرًا.

الشمالية. إفريقيا  في  للفتاوى  تَجميع  أقدم  لعله   :349  ،2005 عمارة 
.1993  (Vikør) فيكور 

فّزان. ُعلماء  أجوبة  مجهول:  انظر: 
خلف. عبد القهار بن  الفّزاني،  انظر: 

د. محم بّكار بن  الفّزاني،  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

جوابات. نفسه: 
شفارتز (Schwartz) 1983، 304 رقم 53: مخطوط في الخزانة البارونية، فقه 

(؟). وجه  وجه ـ 107   91 ظهر،   90 (؟)،  ظهر  وجه ـ 79   77 إباضي، ورقة 
ار، الذي كان من المحتمل أســتاذه؛  حســن 1995، 105: أجوبة لـ عبد القه

الحسن. وازيون بن  يوسف  لـ أبي  أجوبة  أسدين؛  بكر بن  لـ أبي  أجوبة 
مكتبة آل يــدر، 53 رقم 162 (رقم 78 في المكتبة): (من جوابات جناو بن 
22 سطرًا،  21×16سم،  ورقتان،  مخطوط،  الحســن).  وريون بن  لـ أبي  فتى 
1090 / 1679 ـ 80.  بيان،  سالم بن  علّي بن  الناسخ:  النهاية.  في  نواقص  بها 
من  للوقف  وضعت   .165 إلى   164 من  236 ورقة،  مــن  مجموعة  في  الرابع 

المزابي. و  حم الحاج  باحمد بن  مالكها،  قِبل 
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خلف. عبد القهار بن  الفّزاني،  انظر: 
انظر: المشــرق، األزدي، جابر بن زيد: جوابات أبي الشعثاء جابر بن زيد، 

.1970 النامي 
السابقة. المادة  انظر: 
زنغيل. سعيد بن  المرداسي: 

عبد اهللا: رسائل. سليمان بن  المرزوقي، 
باباعمي والـ II ،A2000، 206: (ت: 929 / 1522) من بني مرزوق، عاش في 
عاتبوه  وأصدقاؤه  شيوخه  إباضيًا.  أصبح   ثم مالكيًا،  كان  مزاب  في  العطف 
الرسائل  هذه  إّن  قيل:  يجيب.  المرزوقي  حيث  رســائل،  ة  عد في  ذلك  على 

ضاعت. قد 
د (أبو رأس) الجربي: مؤنس األحبة  أبو راس، محم :(قُمحق) : ـ د. ال المرزوقي، محم

.1960 والفنون،  لألركيولوجيا  الوطنية  المؤسسة  تونس:  جربة.  أخبار  في 
البيبليوغرافيا. من  الثالث  الجزء  انظر:  د:  محم المرزوقي، 

بلقاسم. سليمان بن  الجادوي،  انظر:  ة.  األم مرشد 
د: (ُمحقق). محم الناصر بن  المرموري، 

التفسير. مختصر  القرآن.  رحاب  في  عمر:  إبراهيم بن  بّيوض، 
بّيوض. الشيخ  دروس  تلخيص  عمر:  إبراهيم بن  بّيوض، 

.((Lewicki) ليفيتسكي  (ت.  مزاتة  943 ـ 948:   ،VI اإلسالمية الموسوعة  المزاتي: 
المزاتي:

(المزاتي)  الدجمي  مالك  يخلف بن  أوتامر بن  مطكوداســن  أبو إبراهيم 
الغرماني.

مالل. إبراهيم بن  البصير  أبو إسماعيل 
أبو الربيع سليمان بن يخلف الوسالتي (المزاتي) الزواغي النفطي القابسي.

الزمريني. يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  نوح  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء 
زكرياء. موسى بن  أبو عمران 
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(الدمجي). الدجمي  يعقوب  ويسالن بن  د  أبو محم
الزمريني. يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح 

خلفون. يوسف بن  أبو يعقوب 
خلفون. أبو يعقوب ابن 

مهدي. يوسف بن  حسن بن 
زكرياء. أبي  موسى بن 

(المزاتي)  الدجمي  مالك  يخلف بن  أوتامر بن  مطكوداســن  أبو إبراهيم  المزاتي، 
الرابع / العاشر). (القرن  الغرماني: 

باباعمي والـ II ،A2000، 421: كتب 11 كتابًا (رسائل) في عشرة أيام. أيضًا: 
مطكوداس.

مالل: إبراهيم بن  أبو إسماعيل  المزاتي، 
300 ـ 350 / 912 ـ 961)  السابعة:  32 ـ 33: (الطبقة   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ُعرف  المزاتي،  المطكودي (المصكــودي)  مالل  إبراهيم بن  أبو إســماعيل 
بالبصيــر. أبو عمــار عبد الكافــي (الوارجالني) كتب في شــرحه لكتاب 
في  والوسياني  اإلنسان  لمســألة  إضافات  عمل  إسماعيل  أبا   أن الجهاالت 
ســيره قال: إّن أبا إسماعيل كانت له إضافات في مسائل التفرقة بين الُكفر 
عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر:  الدالئل.  مســائل  وإلى  والشــرك 

129 ـ 131.  ،2003 الخروصي  الجهاالت،  كتاب  شرح 
(450 ـ 500 /  التاســعة  الطبقة  إلى  ينتمي   :18 ملحوظة   35  ،1984 كوبرلي 

1058 ـ 1107).

ابة  العز ســمع  ادي)  البر)  :65 رقــم   26 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 
الجهاالت (انظر:  لكتاب  بالرسل  المتعلق  الباب  أضاف  المزاتي  إن  يقولون: 

الجهاالت). كتاب  مجهول: 
اخي: سير، 403 ـ 404؛ حسن 1995، 383 ـ 384: درس في توزر (توزر)  الشم

(أريغ). ريغ  واد  في 
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هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر: 
النامي  الجهاالت،  كتاب  داود:  عيســى بن  تبغورين بن  الملشــوطي،  انظر: 

.224  ،2001

الزواغي: (المزاتي)  يخلف  سليمان بن  أبو الربيع  المزاتي، 
كّل  في   :((Lewicki) ليفيتسكي  (ت.  948 ـ 949   ،VI اإلســالمية الموسوعة 
االحتمــاالت، أصله من تامولصت، في الجبال الجنوبية الشــرقية لتونس. 
في  درس  شــابًا،  كان  عندما  أّنه  نعرف  ولكننــا  مؤّكد،  غير  ميــالده  تاريخ 
اإلباضي  الشيخ  عند  عشر  الخامس / الحادي  للقرن  األولى  العشر  السنوات 
د بن بكر في واد ريغ. ثم ذهــب ليدرس في جربة عند  أبــي عبد اهللا محم
شيوخ مشهورين في تلك الجزيرة، والتي كانت في ذاك الزمن مركزًا علميًا 

إفريقيا. شمال  إلباضيي 
بحلقة  أحيط  تامولصت،  إلى  أبو الربيع  عاد  جربة،  في  دراسته  أكمل  عندما 
اإلباضي  المذهب  تاريــخ  (بمعنى)  اآلثار،  درســهم  الذين  العلم  طلبة  من 
مكان  تونين،  في  ليعيش  ذهب  حياته،  نهاية  في  اإلباضيين.  األعالم  وســير 
من  حلقة  أو  الحلقة  حيــث  تامولصت،  من  القريبة  الجبــال  في  صحراوي 
بأبي  بعد  فيمــا  اشــتهر  الذي  اإلباضي  والمؤرخ  حوله؛  اجتمعــت  الطلبة 

ضمنهم. من  ذكره  يمكن  الوارجالني  بكر  أبي  زكرياء بن 
غير  تونس.  في  471 / 1078 ـ 9  في  توفي  القديمة،  اإلباضية  الســير  حسب 
سليمان  الربيع  أبي  ومسجد  قبر  موقع  يحدد  ورقلة  في  اإلباضي  التراث  أن 
ا ال شــّك فيه أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي،  المزاتي، الذي هو ِمم

األخيرة. المدينة  هذه  في 
(انظر:  الثالثة  لألعمــال  المؤّلف  المزاتــي  يخلف  ســليمان بن  أبو الربيع 
أسفل)، أحدها تلك التي تهتم بالتاريخ اإلباضي في شمال إفريقيا. هذا هو 
يبدو  المغرب.  في  المميزين  اإلباضيين  تراجم  من  مجموعة  الســير،  كتاب 
الربيع  ألبي  عديدة  نقوالت  أن  يبدو  450 / 1078 ـ 9.  العــام  بعد  ُكتبت  أنها 
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القرن  في  الالحقة  اإلباضية  والتراجمية  التاريخية  المصادر  بعض  في  تظهر 
الخامس / الحادي عشــر تأتي من كتاب السير، إذ أنه ليس من المستحيل 
المؤرخين  أفــواه  من  مباشــرة  أُخذت  النقوالت  هذه  من  جــزءًا  يكون  أن 
ما  خصوصًا  واضحــًا  يبدو  وهذا  طالبه.  نســبة  انخفاض  ولوحظ  مباشــرة 
يحيى بن  زكرياء  ألبــي  التاريخية  األعمال  أدخــل  حيث  أبا الربيع  يخّص 
تالمذته.  أحد  كان  والذي  عشر)،  السادس / الثاني  (القرن  الوارجالني  بكر 
ادي (القرن  البر مســرد  في  منه  ينقل  لم  الســير  كتاب  أن  النظر  يلفت  ا  وِمم
الربيع.  كأبي  تونس  من  الجهة  نفس  من  كان  الذي  عشــر)،  الثامن / الرابع 
والشريعة. بالعقيدة  يهتمان  المؤرخ  لهذا  فقط  آخرين  عملين  يعرف  ادي  البر

يخلــف  ســليمان بن  أبو الربيــع  215 ـ 217:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الوسالتي المزاتي النفطي القابسي (ت: 471 / 1079). انظر: (العمل المذكور 

الذاتية. السيرة  عن  أعاله) 
72 ـ 75. 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 

135 ـ 142.  ،III  ،1964 معمر 
395 ـ 397.  ،1995 حسن  412 ـ 414؛  سير،  اخي:  الشم

انظر: السوفي، أبو عمرو عثمان بن خليفة المرغني: كتاب السؤاالت، باباعمي 
ليفيتســكي  1934ب؛   (Lewicki) ليفيتســكي  215 ـ 216؛   ،II  ،A2000 والـ

1961م.  (Lewicki)
الفقه. وأصول  الكالم  في  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبي  كتاب  نفسه: 

فقط. الثاني  الجزء  رأى  ادي)  البر)  I جزأين   :220 الجواهر،  ادي:  البر
باباعمــي والـ II ،A2000، 216: كتاب في علم الــكالم وفي أُصول الفقه، 
الُتحف. كتاب  نفسه  هو  هذا  لربما  فقط.  الثاني  الجزء  رأى  ادي  البر جزءان. 

.74 1934ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
فقط  رأى  ادي)  البر)  I جزءان   :54 رقم   24 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

الثاني. الجزء 
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جزءان. الكالم،  في   :76 اللمعة،  السالمي: 
األصول. في  الُتحف  كتاب  انظر: 
بالخير. والتعريف  الفضائل  كتاب  نفسه: 

مزاب. في  مخطوط   :(1972 (مايو  اليقظان  أبي  قائمة 
موتيلنسكي (Motylinski) 1885أ، 29 رقم 82: كتاب الفضائل والترغيب في 

الخير.
اْلُمعلقات. ترتيب  من  مسائل  اختصار  في  فصل  نفسه: 

مخطوط.  :216  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اْلُمعلقات. كتاب  مجهول:  انظر: 

الضامري،  مكتبــة  الســيب:  مســعود.  ســعيد  الحاج  طبعة  الســير.  كتاب  نفسه: 
19,5×14سم). (117 صفحة،   ،1993 / 1414

أســفل).  (انظر:  إروان  مكتبة  في  مخطوطتيــن  على  مبني  مســعود  تحقيق 
بل  التراجم،  عن  كتاب  ليس  هذا   .38 بـ الصفحة  يبدأ  السير  كتاب  نصوص 
العلم  طلب  في  ـ : باب  ب معنون  ل  األو الفصل  والتعليم.  الفضائل  عن  كتاب 

العلم. طلب  في  جاء  وما  إليه  المطلوب  والعلم  العلم  لطالب  ينبغي  وما 
أســفل،  (انظر:  1321 / 1903 ـ 4  تونس  حجريــة،  طبعة   :417  ،1985 ــاز  َبح

1934أ).  (Lewicki) ليفيتسكي 
للمحتويات. مختصر  وصف   :46  ،2004 البراشدي 

يحمل  البارونية،  الخزانــة  في  الكتاب  لهذا  المخطــوط   :73  ،1970 النامي 
حقيقة  عنوانه،  يوافق  المخطوط  هذا  موضوع  العلم.  طلب  في  رسالة  عنوان 
َكَتَب  قد  هو  كان  وإن  مفقــودًا،  ال زال  الســير  كتاب  أن  في  أفكر  تجعلني 

بالفعل. كتابًا 
كارل بروكلمــان S III، 1218 أعلــى الصفحة: كتاب الســير، في اطفيش، 

1320 / 1902 ـ 3. تونس  الُعقبي، 
1325 / 1907 ـ 8. القاهرة  حجرية،  طبعة   :411  ،1995 حسن 
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1325 / 1907 ـ 8.  حجرية،  طبعة  العلم)،  طلب  (باب   :343  ،1975 الجعبيري 
يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوطًا  استخدم  الجعبيري 

العزابي. قاسم  حوزة  في  مصور  مخطوط   :119  ،1982 خليفات 
في  تونس،  في  وقع  العمــل  هذا  73 ـ 74:  1934ب،   (Lewicki) ليفيتســكي
1321 / 1903 ـ 4، من قبل اطفيش، في كتابه الُعقبي (الجزء الثاني، 46 ـ 88) 

الُعقبي). على  الرّد  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  (انظر: 
.92 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 

مخطوط،  المكتبة):  فــي   110 (رقم   473 رقــم  154 ـ 155  يــدر،  آل  مكتبة 
يحيى بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  21 سطرًا،  25×17,5ســم،  12 ورقة، 

 167 إلى   146 مــن  170 ورقة،  من  مجموعــة  في  1293 / 1876 ـ 7.  عمــر، 
13 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   153 (رقم   474 رقم   155 نفســه،  (خطأ). 
في   165 (رقــم   475 رقم  نفســه،  مكتمل.  28 ـ 30 ســطرًا،  22×15,5ســم، 

في  أجزاء  تنقصه  26 ـ 36 سطرًا،  24×17سم،  6 ورقات،  مخطوط،  المكتبة): 
.180 إلى   175 من ورقة  314 ورقة،  من  مجموعة  في  الثالث  البداية. 

القابسي:  المزاتي  يخلف  ســليمان بن  أبو الربيع   :024 رقم  بوعيس،  مكتبة 
(ســير المزاتي). مخطــوط، 5، 6 ورقات، 27,5×19ســم، 31 ســطرًا، غير 
في   22 مجموعة  في  رديئة.  قديمة،  ما  نوعًا  تعتبر  نسخة  الوسط.  في  ُمكتمل 

المكتبة.
مكتبــة إروان، صفحة 58، رقم 91 (رقم 7 في المكتبة): مخطوط، مكتمل، 
13 ورقة، 21 ســطرًا، 25×18سم. نسخة أخرى مكتملة، صفحة 59، رقم 96 

(رقم 1 في المكتبة): مخطوط، 21 ورقة، 18 ســطرًا، 21×15,5سم، الناسخ: 
في  (1100 / 1688 ـ 9).  ســعيد)،  الحاج  (بن  الطيب  الحــاج  عبد القادر بن 

355 ورقة. من  مجموعة 
24 سطرًا،  24,5×17,5ســم،  8 ورقات،  مخطوط،   :607 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
في  ل  األو ادريسو).  (بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
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كتاب  أحمد:  أبو العباس  (النفوســي)،  جانب  إلى  20 ورقــة،  من  مجموعة 
رقم  التوحيد).  في  (رسالة  مجهول:  األموال؛  في  وبيانها  القســمة  تلخيص 
ُمكتمل  غير  22 ســطرًا،  23,5×17سم،  11 ورقة،  مخطوط،  (الســير).   :623

فــي النهاية. صفحــة 60، رقم 169، (كتاب الســير)، مخطــوط، 11 ورقة، 
في  العطفاوي.  باحمد  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  22×16سم، 

297 ورقة. من  مجموعة 
1321 / 1903 ـ 4. تونس  حجرية،  طبعة   :4 ملحوظة   128  ،2001 النامي 

شاخت (Schacht) 1956، 397 رقم 139: طبعة حجرية، تونس 1321 / 1903 ـ 4، 
في  مخطوط  اطفيش.  يوسف  د بن  لمحم الُعقبي  على   بالرد تبدأ  مجموعة  في 

.262 الغناء،  المكتبة 
.(Lwów) لبوب  في  مخطوط  من  جزء   :11  ،1927  Smogorzeski

للمؤّلف. الذاتية  السيرة  أعلى،  انظر: 
إســماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمــار  الوارجالنــي،  انظر: 

.225  ،2001 النامي  سيره،  التناوتي: 
الُعقبي. على  الرّد  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
العلم. طلب  في  كتاب  نفسه: 

ُطبع  التعلم.  وآداب  العلم  طلب  في  كتــاب   :216  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
السير. كتاب  كعنوان  تحت 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 20 رقم 88: كتاب أبي الربيع سليمان بن 
19 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  العلم.  طلب  في  المزاتي  يخلف 
إلى  مجموعة،  في  (خطأ).  فلك  1278 / 1861 ـ 2.  النسخ:  تاريخ  23×17سم، 

جانب كتاب الُتحف المخزونة في إجماع األصول الشرعّية لنفس المؤّلف، 
فقه. 1269 / 1852 ـ 3.  النسخ:  تاريخ  24,5×17سم،  110 صفحة،  جزءان، 

السير. كتاب  السابقة،  المادة  انظر: 
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ومعانيها. الشرعّية  األصول  إجماع  في  المخزونة  الُتحف  كتاب  نفسه: 
األصول. في  الُتحف  كتاب  انظر: 

المصونة. والجواهر  المخزونة  الُتحف  نفسه: 
األصول. في  الُتحف  كتاب  انظر: 

األصول. في  الُتحف  كتاب  نفسه: 
خط  21×16ســم.  19 ســطرًا،  106 ورقة،  مخطوط،  72 ـ 73:   ،1970 النامي 
ُمحرم  النسخ:  تاريخ  التندميرتي،  أيوب  ســعيد بن  قِبل  من  واضح،  مغربي 
1271/ أكتوبر 1845. في حوزة يوســف بن أحمد الباروني (في كباو، جبل 

مكتبة  من  تبقى  ا  ِمم أنها  يبدو  الباروني  أحمد  يوسف بن  مجموعة  نفوسة). 
جده، العالِم الشــهير عبد اهللا بن يحيى الباروني، التي تَم تخريبها وبعثرتها 
خــالل الحرب األهلية في جبل نفوســة (1920 ـ 22). مــن المحتمل أنها 
التي  المكتبة  نفــس  في  المخطوطات  من  أخــرى  مجموعات  هناك  كانت 
الوزراء  مجلس  فــي  للصناعة  الســابق  الوزير  الباروني،  طارق  حيــازة  في 
ادي:  البر البارونية.  الخزانة  في  توجد  الُتحف  لكتاب  أخرى  نســخة  الليبي. 
الجواهــر اْلُمنتقاة (219 ـ 220)، يذكر هذا الكتاب على أســاس كتاب أبي 
ير  لم  أّنه  أضاف  جــزءان.  الكالم،  في  المزاتي  يخلف  ســليمان بن  الربيع 
شرح  في  واالكتشاف  الصادق  البحث  كتاب  اآلخر،  كتابه  في  األول.  الجزء 
المخزونة  الُتحف  بعنوان  الكتب  هذا  ذكر  ادي  البر واإلنصاف،  العدل  كتاب 
الكتاب  هذا  عنوان  إن  يقول:   ،(412) ســير  اخي:  الشم المصونة.  والجواهر 
الكتب  من  هو  الكتاب  هذا  أن  أيضًا  يؤكد  األصــول.  في  التحف  كتاب  هو 

اإلباضية. العقيدة  في  الرئيسة 
مخطوط،  المخزونــة.  الُتحــف   :20 رقــم   317  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
النســخ:  تاريخ  الجربــي،  ســعيد  عمــي  قِبــل  مــن  ُنســخ  128 ورقــة، 

سعيد بن  الجربي،  انظر:  غرداية.  ســعيد،  عمي  مكتبة  في  884 / 1479 ـ 80. 

الخيري. علّي 
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الشــرعّية.  األصول  إجماع  في  المخزونة  الُتحــف  كتاب   :216  ،II نفســه، 
يتعلق  األغلب  في  مكتمل  كتــاب   :370 أعاله)،  المذكور  (العمل  مخطوط. 
د بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي  بآراء شــيخه أبي عبد اهللا محم

ابة. العز حلقات  قانون  مؤّلف  النفوسي، 
الخزانة  فــي  مخطوط   :88 رقــم   20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، جزءان، 110 صفحة، 24,5×17سم، تاريخ النسخ: 1269 / 1852 ـ 3. 
في  المزاتي  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبي  كتاب  جانب  إلى  مجموعة،  في 

فقه. 1278 / 1861 ـ 2.  نسخ  (19 صفحة)،  العلم  طلب 
مخطوط  الشرعّية.  األصول  إجماع  في  المخزونة  الُتحف   :343 رقم   35 نفســه، 
1269 / 1852 ـ 3.  النسخ:  تاريخ  24×17سم،  110 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في 
الدين  أُصول  الملشــوطي:  عيســى  تبغورين بن  جانب:  إلــى  المجموعة،  في 
ستة  أبي  د بن  محم عبد اهللا  أبي  حاشــية  1207 / 1792 ـ 3)؛  نسخ  (48 صفحة، 
(38 صفحة)؛  اخي)  الشم أحمد  العباس  (لـ أبي  العدل  مختصر  على  (القصبي) 
في  نســخ  (161 صفحة،  العدل  مختصر  شــرح  اخي:  الشــم أحمد  أبو العباس 
1062 / 1651 ـ 2)؛ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالني: العدل واإلنصاف 

1180 / 1766 ـ 7). في  نسخ  واالختالف(188 صفحة،  الفقه  أُصول  في 
كوبرلي (Cuperly) 1984، 340: كتاب الُتحف المخزونة والجواهر المصونة. 
في  المتحف  لكتاب  مطابقــًا  أّنه  (يبدو   72  ،1970 النامــي  انظر:  مخطوط، 

.(395  ،1995 حسن  412؛  سير،  اخي:  الشم انظر:  األصول، 
في  مخطوط  األصــول.  في  الُتحف  كتــاب   :343  ،255  ،1975 الجعبيــري 

جديدة. طبعة  و32 صفحة)،   24) جزءان،  البارونية،  الخزانة 
الجعبيــري 1987، 775 ـ 776؛ 2001ب، أدب: كتــاب الُتحــف المخزونــة 
البارونية،  الخزانــة  مخطوط في  الشــرعّية ومعانيهــا.  األصول  إجماع  فــي 
110 صفحات، 17,5×11,5سم، 24 سطرًا، تاريخ النسخ: 1269 / 1853. محمود 

تونس،  للدكتوراه،  رسالته  كتابة  عند  العمل  هذا  مطالعة  في  بدأ  األندُلســي 
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114 ـ 115. أعاله)،  المذكور  (العمل  الكتاب  هذا  في  انظر:  الشريعة.  ُكلّية 
199 ـ 201):  جديدة،  طبعــة  اإلنجليزية،  (الطبعة  222 ـ 224   ،2001 النامــي 
بكر  د بــن  محم عبد اهللا بــن  ــد  أبو محم يخلــف،  ســليمان بن  لألســتاذ 
أبي  بكر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوســي،  (انظر:  (ت: 440 / 1048 ـ 9) 
بعد  مايبدو،  على  معروفة.  العقيدة  في  مكتملة  غير  أعمال  الفرسطائي)  بكر 
صححها  والتي  دروســه،  لكتابة  طلبته  بعض  طلب  قبل  التردد،  من  شــيء 
وعرف  جزأين  في  دقيق  كتاب  شكل  أخذ  العمل  هذا  على  ووافق  بعد  فيما 
أعاله)،  المذكور  (العمــل  (انظر:  الكتاب  محتويات  الُتحف.  كتاب  باســم 
لتغطي  صممت  أّنــه  يبيــن  200 ـ 201)  اإلنجليزيــة،  الطبعــة  223 ـ 224، 

مجموعة كبيرة من المواضيع وترد على الفرق المخالفة كالقدرية، المرجئة، 
المنشقة. األخرى  اإلباضية  المجموعات  كذلك  الحشوية،  الصفرية، 

الفقه. وأصول  الكالم  في  يخلف  سليمان بن  الربيع  أبي  كتاب  انظر: 
الزمريني: يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  نوح  أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  المزاتي، 

ليفيتسكي (Lewicki) 1961ب، 64، 66: (من المحتمل أن والده قد ولد في 
إباضية.  حلقة  لديه  كانت  أبو زكرياء  عشــر)  الخامس / الحادي  القرن  نهاية 
في تين يســلي (من المحتمل أنها في واد ريغ)، منها انتقل مع  عاش أوالً 
حلقته إلى وغالنة (وارالنة حاليًا)، في شــمال واد ريغ. بعد ذلك عاد إلى 
اخي: ســير، 452 ـ 453؛ الدرجيني: الطبقات، مخطوط في  واد ريغ (الشــم

وظهر). وجه   155 (Cracow)، ورقة  كراكو 
الحجازية. القصيدة  نفسه: 

.66 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
االعتقاد. في  قصيدة  نفسه: 

.66 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
اإلباضي). المذهب  عن  (كتاب  نفسه: 

.66 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
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اليزماتي: إسماعيل  أيوب بن  أبو سليمان  المزاتي، 
الســادس / الثاني  القرن  من  ل  األو (النصف   :65  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
يخلف  يخلف بن  كان:  تالمذتــه  مــن  ورقلــة.  من  مشــهور  عالِم  عشــر) 
عثمان بن  أبو عمرو  الطبقــات؛  كتاب  مؤّلف  الدرجينــي  جد  التيمجاري، 
الوارجالني،  عبد الكافي  أبو عمار  السؤاالت؛  كتاب  مؤّلف  السوفي،  خليفة 
مؤّلف  الوارجالني،  إبراهيم  يوســف بن  أبو يعقوب  الموجز؛  كتاب  مؤّلف 
كتــاب الدليــل والبرهان وكتــاب العــدل واإلنصاف، وعدد آخــر. يقول 
باألمازيغية،  األشياخ  عن  األشعار  جّمع  كان  أّنه  الســير  كتابه  في  اخي  الشم
في  مجهول:  في  أيضــًا.  له  قصائد  على  تحتوي  أنهــا  المحتمل  من  والتي 

إسماعيل. أيوب بن  مسائل  باب  يسمى  قسم  هناك  اْلُمعلقات  كتاب 
راوٍ  إبراهيم  أيوب بــن  أبو ســليمان   :81 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
القرن  مــن  ل  األو النصف  فــي  عاش  مشــهور.  أمازيغي  وشــاعر  إباضي 

ورقلة. في  عشر،  السادس / الثاني 
انظر: الوارجالني، أبو يعقوب يوســف بن إبراهيم: (قصيدة في رثاء الشيخ 

إسماعيل). أيوب بن  سليمان  أبي 
د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  الوسياني،  انظر: 

زكرياء: موسى بن  أبو عمران  المزاتي، 
من  ل  األو النصــف  فــي  عــاش  46 ـ 47:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
مستنتجة  (أســئلة  الفروع  عن  مؤّلفًا  وضع  عشــر.  الخامس / الحادي  القرن 
ســتة  مع  بالتعاون  جزءًا  عشــر  اثني  في  الفقه  في  كتابًا  وَكَتَب  األصول)  من 
وزار  كثيرًا  ســافر  ريغ.  واد  وفي  ورقلة  فــي  عاش  أّنه  يبدو  آخرين.  شــيوخ 
 (Motylinski) (موتيلنسكي  الجريد.  بالد  في  (قســطالية)  قسطيلّية  ناحية  ة  مر
اخي:  الشــم 121؛  الطبقات، ورقة  الدرجيني:  و58؛   57 أرقام  24 ـ 25  1885أ، 

كراكو  في  مخطوط  السيرة،  كتاب  يحيى:  أبو زكرياء  الوارجالني،  401؛  سير، 
(Cracow)، ورقة 100؛ مجهول: ذكر أسماء بعض شيوخ الوهبية، 591 ـ 592).
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المزاتي  زكرياء  (أبي)  موسى بن  أبو عمران   :429  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
كان  أبو عمران  زمرين.  من  أو  تجديت  من   .(1014 / 405 في  (حي  الزمريني 
أبو عمران  جربة.  في  أمجماج  غار  في  ابة  العز لديوان  السبعة  المؤّلفين  أحد 
تكتب  جزءًا،   25 على  تحتوي  والتي  الخالصة،  َكَتَب  من  وهو  جميل  خطه 

ودمريني. دّمري  أيضًا: 
380 ـ 381.  ،1995 حسن 
التاليتين. المادتين  انظر: 

زكرياء. أبي  موسى بن  المزاتي،  انظر: 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
الفروع. مسائل  في  كتاب  نفسه: 

 :220 الجواهر،  ادي:  البــر  .57 رقم   24  ،1885A  (Motylinski) موتيلنســكي 
زكرياء. موسى بن  عمران  أبي  كتاب 

جربة. في  مخطوط   :(1972 (مايو  اليقظان  أبي  قائمة 
التالية. والمواد  السابقة  انظر: 

جزءًا.  12 في  مؤّلف  فقه  نفسه: 
«الشيوخ  مع  بالتعاون  أُلفت   :58 رقم   25 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 
مذكورون).  الســتة  عمران  أبي  أتــراب  (أســماء  أمجماج)  (غار  كهف»  في 
اخي:  السبب (= الشم لهذا  إليه  العمل  فنســب  جميل  خّط  له  كان  أبو عمران 

380 ـ 381).  ،1995 حسن  401؛  سير، 
المزاتي.  :1080 الثالث،  الجزء   ،1967 بكلي 

السابقتين. المادتين  انظر: 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

(الدمجي): ديوان. الدجمي  يعقوب  ويسالن بن  د  أبو محم المزاتي، 
350 ـ 400 / 961 ـ 1009). الثامنة:  (الطبقة   :449  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 



بيبليوغرافيا اإلباضية 610

(الزمريني): يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح  المزاتي، 
93 ـ 94. 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 

شــيوخ  بعض  أســماء  ذكر  من  63 ـ 66:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
الشخصيات  لـ قائمة  المؤّلف  هو  أّنه  نعلم   (598 ســير،  اخي:  الشم) الوهبية 
منذ  ضاع  الــذي  العمل  إفريقيــا،  شــمال  في  األشــهر  اإلباضية ـ الوهبية 
ا ال شــّك فيه أنها تَم اســتخدامها من المؤّلفين اإلباضيين  فترة طويلة؛ ِمم

أسماء. ذكر  أعاله  المذكورة  القائمة  المثال  سبيل  على  المتأخرين، 
أبو نوح  أبي نــوح،  اســم  تحت  يظهر  اإلباضية  الســير  كتب  من  عدد  في 
صالح.  أبو نوح  جده)،  اســم  يوســف (من  أبو نوح بن  إبراهيم،  صالح بن 
من  يوسف،  نوح بن  ألبي  مختلفة  ذاتية  سيرة  يعطي   (452 (سير،  اخي  الشم
(سير،  إبراهيم  صالح بن  نوح  كأبي  الشخص  نفس  هو  أّنه  على  االنتباه  غير 

524 ـ 525).  ،409

لم  عشر.  الخامس / الحادي  القرن  نهاية  في  ولد  أّنه  المحتمل  من  أبو نوح 
واد  في  حياته  معظم  عاش  أّنه  يبدو  مــا  على  557 / 1161 ـ 2.  في  حيًا  يكن 
تجديت،  له  يقال  موقع  في  كان  قبره   ،(488 (ســير،  اخي  الشم حسب  أريغ. 
غيــر بعيد من أجلو، في الجــزء الجنوبي من واد أريــغ. كان تلميذًا عند 
معاصره  مع  عالقة  على  بقــي  الوارجالني  بكر  أبي  يحيى بن  زكريــاء  أبي 
لبضع  مقيمًا  بقي  يبدو  ما  على  الوارجالني،  التناوتي  عبد الكافي  أبي عمار 
أعمال  ة  لعد مؤّلفًا  كان  يحيى،  أبو زكرياء  نوح،  أبي  ابن  ورقلة.  في  سنوات 

أسفل). (انظر: 
يوســف  إبراهيم بن  صالح بن  أبو نــوح   :226  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

.1161 / 557 في  عاش  التجممي.  الزمريني 
المزاتي. يوسف  إبراهيم بن  صالح بن  أبو نوح  فهرس،   ،1995 حسن 

حّمو. ابن  انظر: 
خلفون: يوسف بن  أبو يعقوب  المزاتي، 
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النامي 1974، 13 ـ 18: (القرن الســادس / الثاني عشر) ولد وعاش في تين 
باماطوس، قرية ليســت بعيدة عن ورقلة. لديه معرفة واسعة بفقه المذاهب 
اإلســالمية. كان ضّد النظر الضّيقة في األخذ مــن مذهب واحد فقط، من 
ابة عصره. يعّد من األشــخاص الذين  أجــل ذلك تمت معاتبته من قبل عز
(طبقات)،  الدرجيني  المؤرخ  واالختالف.  االتفاق  موضوع  بتعّمق  درســوا 
ترك  خلقون  ابن  أّن  علــى  يتفقون  (ســير)  اخي  والشــم (الجواهر)  ادي  البر
عن  أسفل).  (انظر:  خلفون  ابن  أجوبة  مع  تتطابق  إحداهما  صفة  رســالتين. 
في  جربة،  والغ،  في  البغطور  عائلة  مكتبة  في  ضاع  مخطوط  الثانية  الرسالة 
الثالثة  المؤرخون  الثانية  الرســالة  هذه  عن  خلفون.  ابن  أجوبة  حجم  نفس 
عن  أما  نفوســة.  جبل  ألهالي  موجهة  كانت  إنها  يقولون:  أعاله  المذكورون 

حالتها. هي  هذه  أن  واضحة  أدلة  هناك  ليس  خلفون،  ابن  أجوبة 
خلفــون  يوســف بن  أبو يعقــوب  487 ـ 488:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

550 ـ 600 / 1155 ـ 1203). عشر:  الثانية  (الطبقة  الوارجالني 
يعقوب. ألبي  المتن  أبو يعقوب:  انظر:  نفسه: 

نفسه: أجوبة ابن خلفون. تحقيق: عمرو خليفة النامي. بيروت: دار الفتح للطباعة، 
فهارس. 23,5×16,5سم).  (128 صفحة،   ،1974 / 1394

السيرة  (8 ـ 13)؛  األوائل  اإلباضية  تاريخ  عن  سريع  بحث  (8 ـ 20):  مة  ُمقد
(18 ـ 20).  على  مبني  المخطوطات  وصف  (13 ـ 18)؛  خلفون  البن  الذاتية 
وذكر  الذاتية  للســيرة  قصيرة  قائمة  على  مبني  107 ـ 117  الصفحــات  على 
للمراجــع التــي بنيت عليها هــذه الســيرة الذاتية. وهذا متبــوع بفهرس 

للروايات.
مسائل  ة  عد وعن  ومذاهبهم  الفقهاء  آراء  على  مبني  الرســالة  هذه  موضوع 

فيها. اختلفوا 
التالية: المخطوطات  على  مبنية  النسخة  هذه 

جربة  – الحّشان،  الباروني،  د  محم بن  يوســف  حوزة  في  متكاملة  نسخة 



بيبليوغرافيا اإلباضية 612

17×14,5ســم).  للصفحة،  ســطر   29 (؟ صفحة،  البارونية)؛  (الخزانــة 
مؤرخة. غير  (ت: 1912)،  الباروني  يحيى  عبد اهللا بن  نسخها 

–  22 / 21 (48 صفحة،  جربــة؛  والغ،  بغطور،  عائلة  عند  متكاملة  نســخة 
(الجواب  األخيرة  الفقرة  مجموعة.  في  22×15,5ســم)،  للصفحة،  سطر 
يوســف بن  رســالة  فيه  ـ : كتاب  ب معنون  مخطوط  هذا  ضاع.   (17 رقم 

المزاتي. خلفون 
البارونية)؛  – (الخزانــة  الباروني  يوســف  حوزة  في  متكاملة  نســخة 

(42 صفحة، 25 سطر للصفحة، 21×16سم). نسخها عمرو بن يوسف 
ضاعت.  األخيرة  الصفحــة   .1750 مايــو   / 1165 رجب  اخي،  الشــم

المزاتي. خلفون  يوسف بن  يعقوب  أبي  أجوبة  فيه  كتاب  العنوان: 
ســطرًا  –  19 (25 صفحة،  يعقــوب؛  ســالم بن  مكتبة  في  متكاملة  نســخة 

ة 1345 / يونيو  للصفحة، 22,5×17سم). نَسخها سالم بن يعقوب، ذو الحج
1926، عن نســخة أخرى في وكالة الجاموس في القاهرة، والتي حســب 

خت في 24 ُجمادى  سالم بن يعقوب، كتبها عبد اهللا بن يحيى الباروني وأُر
الشيخ  العّالمة  اإلمام  أجوبة  العنوان:  (خطأ)   1824 يناير   15 / 1240 األولى 

.1970 النامي  أسفل،  انظر:  المزاتي.  خلفون  يوسف بن  يعقوب  أبي 
ادي: الجواهر، 221: جوابات ابن خلفون ورسالته إلى أهل جبل نفوسة. البر

خلفون.  ابن  جوابــات   :133 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
مخطوط فــي الخزانة البارونية، غير ُمكتمل، 20,5×15ســم. في مجموعة، 
يحيى  توفيق بن  يحيى  أبي  قول  من  الطهارات  مســائل  شــرح  جانب:  إلى 
(بن  هارون  داود بن  ســليمان  ألبي  فتاوى  مجموعة  (20 صفحة)  الجناوني 
الجنعاط  على  إسماعيل  عيســى بن  رّد  (40 صفحة)؛  الباروني)  زكرياء  أبي 
عيســى بن  أبو مهدي  (المليكــي،  واحــدة)  (صفحة  األئمــة  ســّب  الذي 
داود بن  سليمان  أبي  رســالة  المصعبي؟)؛  (المليكي)  موسى  إسماعيل بن 

واحدة). (صفحة  مصعب  بني  إلى  التالتي  إبراهيم 
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النامي 1970، 79 ـ 80: مخطوط 1: 48 صفحة، 21 ـ 22 سطرًا، 21×15,5سم. 
جزء من مخطوط محتويات مختلفة. مع عائلة بغطور، والغ (جربة). الجملة 
كتاب  هو  للمخطوط  المعطــى  العنوان  مفقودة.   17 رقــم  للجواب  األخيرة 
فيه رســالة يوســف بن خلفون المزاتي. مخطوط 2: 29 صفحة، 29 سطرًا، 
24,5×17سم. خط مغربي واضح لعبد اهللا بن يحيى الباروني (ت: 1912). في 
المزاتي.  خلفون  يوســف بن  يعقوب  أبي  أجوبة  العنوان:  البارونية.  الخزانة 
صاحب  نفوسة.  جبل  من  له  وردت  أسئلة  على  أجوبة  على  يحتوي  الكتاب 
إلى  باإلضافة  المسلمة،  المدارس  بين  المختلفة  اآلراء  معرفة  أراد  األســئلة 

اإلباضية. علماء  قبل  من  المقدمة  األدلة  مع  اإلباضية  رأي 
ابن  جوابات  المكتبــة):  في   78 (رقــم   163 رقم  53 ـ 54  يــدر،  آل  مكتبة 
خلفون. مخطوط، 23 ورقة، 21×16سم، 21 سطرًا، مكتمل. الناسخ: علّي بن 
من  236 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني  1090 / 1679 ـ 80.  بيان،  ســالم بن 
و المزابي،  199 إلى 220. ُقدمت وقفًا من قِبل مالكها، باحمد بن الحاج حم

.1911 / 1329 ة  الحج ذو   17

أبو يعقوب بن  المكتبة):  فــي   47 (رقم   24 رقم   ،67 إروان، صفحــة  مكتبة 
10 ورقات،  مخطوط،  يعقــوب  أبي  جوابات  من  مســائل  المزاتي:  خلفون 
من  المجموعة  في  واألخير  الســادس  مكتمل.  23 ســطرًا،  22,5×15,5سم، 

169 ورقة.

4 ورقات،  مخطوط،  نفسه  المكتبة):  في   38 70 (رقم  رقم   ،69 نفسه، صفحة 
باحمد  إبراهيم بن  الناسخ:  النهاية.  في  ُمكتمل  غير  23 ســطرًا،  22×16سم، 

.60 إلى   57 من  297 ورقة،  من  مجموعة  في  العطفاوي. 
موتيلنسكي (Motylinski) 1885أ، 29 رقم 78: جوابات ابن خلفون ورسالته 

نفوسة. جبل  أهل  إلى 
نفوسة. جبل  أهل  إلى  ورسالته  خلفون  ابن  جوابات   :76 اللمعة،  السالمي: 

عبد الوهاب). اإلمام  فتاوى  به  (مجموع  مجهول:  انظر: 
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د بن  محم عبد اهللا  أبي  لـ أشــعار  مهدي: (شرح  يوســف بن  الحسن بن  المزاتي، 
مجواد).

.(213 1885أ،  (باسي  ورقلة  في  مخطوط   :122  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
زكرياء: أبي  موسى بن  المزاتي، 

تيجديت.  من  (450 ـ 500 / 1058 ـ 1106)   :428  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
نفســه  لعله  جزءًا.   25 على  يحتوي  الذي  األشــياخ،  ديوان  مؤّلفي  أحد  هو 
في  االختالف  من  بالرغم  الزمريني،  المزاتي  زكرياء  موســى بن  أبو عمران 

الملخص. أجزاء  عدد 
زكرياء. موسى بن  أبو عمران  المزاتي،  انظر: 

عمران: أبي  عمران بن  يوسف بن  المزاتي، 
باباعمي والـ II ،A2000، 489: (القرن الخامس / الحادي عشر) أحد مؤّلفي 
أريغ،  بالد  في  تيجديت  من  كان  جزءًا.   25 من  يتألف  والذي  ابة،  العز ديوان 

الجزائر. من  الشرقي  الجنوب  في 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمار  الوارجالني،  (تحقيق)  مسعود:  مزهودي، 
عبد الكافي. عمار  أبي  سير  التناوتي:  إسماعيل 

النفوسي: (المساكني)  فتح  عمروس بن  أبو حفص  المساكني، 
(ت: 283 / 896). 321 ـ 322:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

 ،(1976 طــالي،  (تحقيق  طبقــات  الدرجينــي:  35 ـ 36:   ،1984 كوبرلــي 
II، 320 ـ 325.

اإلباضي  المذهب  علمــاء  كبار  من  كان  عمروس  81 ـ 82:   ،1970 النامــي 
العلماء  من  اثنيــن  مع  يلتقي  بأن  الفرصة  لديــه  كانت  إفريقيا.  شــمال  في 
المؤسســين للمذهب اإلباضي في الشرق، بشــر بن غانم الخراساني (ابن 
من  التميمي)  (أبو عبيدة  لإلباضيــة  الثاني  اإلمام  آراء  ســجل  الذي  غانم)، 
تالمذته، في كتابه الغانمّية. بشــر ترك نســخة من كتابه هذا عند عمروس 
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في طريقه إلى تيهرت، فاســتغّل فرصة وجود الكتاب في حوزته فنســخه. 
د بن محبوب (الرحيلي)، ُمفتي اإلباضيين في المشــرق،  التقى أيضًا بمحم
أبي  قِبل  من  نفوســة  لجبل  قاضيًا  تعيينه   تَم الحّج.  موســم  خالل  ة  مك في 
د بن  محم الرابع،  الرســتمي  اإلمام  عهد  في  الجبل  حاكم  إليــاس،  منصور 
أفلح. قيل: إّن عمروســًا قّرر أن يكتب كتابًا في أصول الشريعة اإلسالمية، 
ــّنة  والس القرآن  على  مبنية  مجموعات،  ثالث  في  إلخ.  القضــاء...  العقيدة، 
قِبل  من  ُقتل  عمروس  أمنيته.  يحّقق  أن  قبل  استشهد  لكنه  العلماء؛  وإجماع 

.896 / 283 في  مانو  معركة  في  األغلب  إبراهيم بن 
ملحوظة.  13 األول،  الجزء   ،2001 بكلي 

148 ـ 154.  ،1995 حسن 
اإلباضية  بمشــاهير  قائمة  جانــب  إلى  11 ـ 39،   ،1999 ــق)  ُمحق) كــّروم: 

الذاتية. لسيرته  مراجع  وقائمة  فتح  لعمروس بن  معاصرين 
96 ـ 97. 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 

136 ـ 143. األول،  الجزء   II  ،1964 معمر 
.76 اللمعة،  السالمي: 

225 ورقة. سير،  اخي:  الشم
ويلكنسون (Wilkinson) 1990، 37: نقل أَنه في العمل القضائي لعمروس بن 
في  الُعلماء  اســتخدمها  التي  الطريقة  بناء  إلعادة  محاولة  هنــاك  كانت  فتح 

القضاء.
غانم. ابن  المشرق،  انظر: 

المّلة. أعالم  كتاب  نفسه: 
ملحوظة.  13 األول،  الجزء   ،2001 بكلي 

بكلي). (من   21  ،1999 (ُمحقق)  كّروم: 
قائمة لـ أبي اليقظان (مايو 1972): أبو حفص عمروس بن فتح: كتاب أعالم 

جربة. في  مخطوط  المّلة. 
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فتح). عمروس بن  (كتاب  نفسه: 
.219 الجواهر،  ادي:  البر

.(219 الجواهر،  ادي:  البر)  21  ،1999 (ُمحقق)  كّروم: 
أبو زكرياء  الوارجالنــي،  ذكرهما  الفقــه،  وفي  األصــول  في  كتابــان،  نفسه: 
يحيى بــن أبي بكر: كتاب الســير وأخبــار األئمة، تحقيق: إســماعيل 
العربي، 1979، 99. غيــر أّنه في الطبعة الجزائرية 1984، هذان الكتابان 

.150 في صفحة  ُذكرا 
طلب  على  بناء  ُكتب  اُألصول،  في  كتاب   :96 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 

.(229 سير،  اخي:  الشم) فّزان  من  إباضي  عالم  من 
.34 رقم   22 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

.76 اللمعة،  السالمي: 
األئمة،  وأخبار  الســير  كتاب  بكر:  أبي  يحيى بن  أبو زكريــاء  الوارجالني، 
تحقيــق: عبد الرحٰمن أيوب، 1985، 145: مؤّلــف لكتب في األصول وفي 

الفقه.
التالية. المادة  انظر: 

العمروسي. نفسه: 
.21  ،1999 (ُمحقق)  كّروم: 

عرف  اُألصــول  عن  كتــاب  ذكــر   ،139 األول،  الجــزء   II  ،1964 معمــر 
.(229 سير،  اخي:  الشم) الفّزاني  عبد الخالق  من  بطلب  ُكتب  بالعمروسي، 

بناء  ُكتب  بالعمروسي،  عرف  اُألصول،  عن  كتاب   :229 ســير،  اخي:  الشــم
يعرفان  لكتابين  كمؤّلف  يعرف  نفســه  الذي  فّزان،  من  عالِم  من  طلب  على 
بـ أُصول علم الكالم. حسن 1995، 154 ملحوظة 1، وأضاف أن هذا العالِم 

أيضًا). (انظر  الفّزاني  عبد الخالق  كان  االحتماالت  أغلب  في 
الُحسين. وأحمد بن  الناكثة  على  الرّد  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
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والمعارف. الحكم  كتاب  نفسه: 
ملحوظة.  13 األول،  الجزء   ،2001 بكلي 

بكلي). (من   21  ،1999 (ُمحقق)  كّروم: 
الُحسين. وأحمد بن  الناكثة  على  الرّد  نفسه: 

20,5×14,5ســم.  26 ســطرًا،  36 صفحة،  مخطوط،  81 ـ 82:   ،1970 النامي 
زيد؟).  جابر بن  الشــعثاء  أبي  جوابات  زيد:  جابر بن  األزدي،  جانب  (إلى 
زكرياء...  عيسى بن  عبد اهللا بن  الناســخ:  جديدة.  نسخة  قديم،  مغربي  خط 
كـ كتاب  اإلباضية  المراجع  في  ذكر  الذي  أّنه  يبدو  الكتاب  هذا  النفوســي. 
الفّزاني  عبد الخالــق  لزميله  عمــروس  كتب  الــذي  الكتاب  العمروســي، 
وجهة  يوضح  الكتاب  هذا   .(219 الجواهر،  ادي:  البر 225؛  سير،  اخي:  الشم)
في  تكمن  العمل  هذا  أهميــة  والفقهية.  العقدية  القضايا  فــي  اإلباضية  نظر 

إفريقيا. شمال  في  نوعه  من  إباضي  نّص  أقدم  كونه 
النامي. مثل   :36  ،1984 كوبرلي 

مخطوط  جربة.  والغ،  بغطور،  عائلة  مكتبة  في  مخطوط   :303  ،2001 النامي 
.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  جادو،  جناون،  في  العزابي،  حوزة  في 

العمروسي. انظر: 
ُحسين. أحمد بن  األطرابلسي،  انظر: 

فتح  عمروس بن  حفص  أبي  الشــيخ  تأليف  الصافية.  الدينونة  أُصول  كتاب  نفسه: 
النفوسي (ت: 283 / 896). تحقيق: حاج أحمد بن حّمو كّروم. مسقط: وزارة 

24×17سم). (204 صفحة،   ،1999 / 1420 والثقافة،  التراث 
د بن موسى باباعمي. مع فهارس.  د شريفي ومحم ُمراجعة: مصطفى بن محم
الصفحــات 11 ـ 39 عن المؤّلــف. الصفحات 43 ـ 56 عــن المخطوطات 
باحمد  د بن  محم الحــاج  ســعيد  الحاج  مكتبة  في  مخطوط  المســتعملة: 
1296 / 1879؛  رمضــان   11 النســخ:  تاريخ  (ت: 1411 / 1990)،  العطفــاوي 
مخطوط في مكتبة البكري (عبد الرحٰمن بكلي) في العطف، تاريخ النسخ: 
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رة لـ مخطوط في مكتبة المدرسة  ل 1275 / 1858؛ نســخة مصو 1 ربيع األو
الجابرّية في بني يسجن، طبعة جديدة؛ مخطوط في مكتبة الحاج بابكر بن 
تاريخ  يوســف)،  الحاج  بابكر  حفيده  حــوزة  في  الغرداوي (اآلن  مســعود 

جديدة. طبعة  المكتبة،  نفس  في  مخطوط  1124 / 1712؛  شعبان   6 النسخ: 
النفوسي:  فتح  عمروس بن   :179 رقم   27  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
11 صفحة،  البارونيــة،  الخزانــة  في  مخطــوط  الصافية.  الدينونــة  أُصول 
الكندي:  موسى  عبد اهللا بن  أحمد بن  جانب:  إلى  مجموعة،  في  21 ـ 15سم. 

نفسه:  974 / 1566 ـ 7)؛  نســخت  (151 صفحة،   3 جزء  المصّنف  كتاب  من 
الجزء الخامس في أحكام الصالة من كتاب المصّنف (161 صفحة)؛ جواب 
في  ُنســخت  (9 صفحات،  الخالف  أهل  لبعض  الباروني  زكرياء  د بن  محم
(فقه  (121 صفحة)  أُخرى  ومسائل  الوصايا  كتاب  مجهول:  966 / 1558 ـ 9)؛ 

(48 صفحة). نفوسة  جبل  إلى  رسالة  مجهول:  إباضي)؛ 
أحمد بن  الكمبيوتر  علــى  طبعها   :243 رقم   331  ،I ،A2000 والـ باباعمــي 

كّروم. حّمو 
المطبعة. في  العمروسي.  مثل  نفسه   :322  ،II نفسه، 

النامي. مثل  35 ـ 36:   ،1984 كوبرلي 
جانب  (إلى  المحتوى  مختلط  المخطــوط  من  جزء  80 ـ 81:   ،1970 النامي 
األزدي، جابر بــن زيــد: جوابات أبي الشــعثاء جابر بن زيــد؟). وصف: 
نسخة  جديدة.  طبعة  قديم،  مغربي  خط  21×15ســم.  27 سطرًا،  11 صفحة، 

د بابانو، من بني يسجن، مزاب. هذه المقاالت ُنسبت  أخرى في حوزة محم
المشــركين،  من  اإلســالم  موقف  يشــرح  والكتاب  فتح،  عمروس بن  إلى 
اإلباضيين.  نظر  وجهة  من  والمنافقين،  والمجوسيين  والنصارى)،  و(اليهود 
الفرق  بعض  تتبعهــا  التي  الخاطئة  اآلراء  بعــض  على  يرد  أيضــًا  المؤّلف 
المؤّلف  يقوم  والشيعة.  والمرجئة،  اْلُمعتزلة،  فرّية،  الص كالخوارج،  المسلمة 

اإليمان. في  األساسية  القواعد  من  مجموعة  بتقديم  الخاتمة  في 
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رة من المخطوط في الخزانة البارونية،  الجعبيري 1987، 775: نســخة مصو
ُمكتمل. غير  27 سطرًا،  21×16سم،  10 صفحات، 

فتح:  عمروس  المكتبة):  فــي   156 (رقم   522 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
أُصــول الدينونة الصافية. مخطوط، 20 ورقة، 115 ـ 134، 20,5×15,5ســم، 
مجموعة  في  الثالث  وينتن.  ســعيد  رمضان بن  الناسخ:  مكتمل.  23 سطرًا، 

مــن 198 ورقة، من 115 إلــى 134، إلى جانب الجناونــي: كتاب النكاح؛ 
النكاح)؛  كتاب  على  (حاشية  الجربي:  عمرو  د بن  محم أبو ستة  (القصبي)، 
الجروح  (في  مجهول:  الدين)؛  (أُصول  عيســى:  تبغورين بن  الملشــوطي، 
يغال)؛  خزر  أبي  الشــيخ  (رّد  زلتاف:  يغال بن  أبو خزر  واألرش)؛  والديات 

العقيدة. شرح  على  حاشية  سعيد:  أحمد بن  (أبو العباس)  اخي،  الشم
الدينونة  أُصول  المكتبة):  فــي   8 250 (رقم  رقم   ،15 إروان، صفحة  مكتبــة 
23 سطرًا،  21,5×18سم،  24 ورقة،  المخطوط،  من  رة  مصو نســخة  الصافية. 

مكتمل.
النامــي 2001، 304: مخطوط في الخزانة البارونية. مخطوط عند بابانو في 

.(1969 (حوالي  مزاب 
مخطوط  الصافية.  الدينونة  أُصول   :24 رقم   302  ،1983  (Schwartz) شفارتز 
توفي  المؤّلف  ظهر.  ظهر ـ 23   18 مجموعة ورقات.  البارونيــة،  الخزانة  في 

.896 / 283

حسب بكلي، بّريان (مايو 1972)، في مكتبة صالح بن عمر في بني يسجن.
التشــريع.  في  الكتاب  من  ل  األو القســم   :240  ،1995 التاريــخ  في  ُعمان 

إروان). مكتبة  (انظر:  (مزاب)  العطف  في  التالميذ  دار  مكتبة  في  مخطوط 
التالية. المادة  انظر: 

25سم). (188 صفحة،   ،2001 والثقافة،  التراث  وزارة  مسقط:  الديانة.  أُصول  نفسه: 
السابقة. المادة  انظر: 

د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  الوسياني،  انظر:  األطرابلسي:  مسعود 
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الجربي. الجربي:  األجيمي  الخيري  حديد  مسعود بن 
قّباض. قّباض:  سعيد  صالح  إبراهيم بن  قاسم بن  مسعود بن 

مزهودي. (ُمحقق)  مزهودي:  مسعود 
مســعود، الحاج ســعيد: (ُمحقق) المزاتي، أبو الربيع ســليمان بن يخلف: كتاب 

السير.
المسناني:

أيوب. يخلفتن بن  أبو سعيد  النفوسي، 
صالح. د بن  محم النفوسي، 

الكبير. التوحيد  علقمة: كتاب  عيسى بن  المصري، 
100 ـ 150 / 718 ـ 767)  الثالثــة:  (الطبقة   :329  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
مخلوقة.  وصفاته  اهللا  اسم  إن  يقولون:  الذين  على  رّدًا  الكبير  التوحيد  كتابه 
إفريقيا؛  شــمال  من  عالِم  كتبه  العقيدة  عن  تأليف  أقدم  يعــّد  المؤّلف  هذا 

مفقودًا. ال يزال 
الوارجالني،  فــي  ُذكر  إباضــي.  الثاني / الثامــن.  القــرن   :57  ،1976  Ess

وفي  الســؤال،  تحصيل  في  الموجز  كتاب  التناوتي:  عبد الكافي  أبي عمار 
5 ورقات. ـ   ،122 سير،  اخي:  الشم

التوحيد  كتاب  مع  المصــري  أن  يعتقد   ،286  ،1971 النامــي   :3  ،1977  Ess

الفزاري. يزيد  لـ عبد اهللا بن  الردود  كتاب  ضّد  تحول 
ومؤّلفاته. الشخص،  اسم،  عن  721 ـ 722:   ،II  ،1991  Ess

د: الرسالة الشافية، 179؛  كوبرلي 1984، 183: انظر: اطفيش، يوسف بن محم
العمل. لهذا  أثر  هناك  ليس   .(122 أّنه  ال بد  (خطأ،   113 سير،  اخي:  الشم
مخلوقة. وصفاته  اهللا  اسم  بأن  قالو  الذين  عارض  22 ـ 23:   ،1995 حسن 

108 ـ 109.  ،1987 الجعبيري 
 :197 جديدة،  طبعة  حديثــة  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   220  ،2001 النامي 
أقــدم مؤّلف عن العقيدة كتبــه اإلباضيون في شــمال إفريقيا. المعلومات 
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رّدًا  ُكتب  أّنه  تبين   (122 سير،  اخي:  الشم) الكتاب  هذا  عن  المتوفرة  القليلة 
الفزاري. يزيد  عبد اهللا بن  على 

يزيد. عبد اهللا بن  الفزاري،  انظر: 
غيث. من  قطرة  ل  أو (المتوّفى)  اإلباضي:  (المصري)  صالح  د بن  محم المصري، 

يعقوب. سالم بن  دليل 
فرج. د  محم نّجار،  انظر: 

إسماعيل: ُمصطفى بن  المصري، 
(مولدًا  المصري  أصــالً)  الحموي  الفارضي  (العمري  إســماعيل  ُمصطفى بن 
إباضيًا  أصبح  الفارضي،  طوبجي  صبري  باشا  إسماعيل  ابن  مذهبًا)،  اإلباضي 
اخي. كان متزوجًا من إحدى بنات هذا  بتأثير من صديقه قاسم بن سعيد الشم
األخير، اللة، كان كاتبًا وكانت لديه مراسالت متبادلة مع ملك حفني ناصف، 
يكن  لم  واحدة،  بنت  لديه  نفسه  هو  ُمصطفى  مصر.  في  النسائية  الحركة  رائد 
حيًا في ســبتمبر 1972. امتلك 24 فّدانًا من األرض ولم يشــتغل. بعد موته، 
قاســم  عمر  نفس  في  كان  ألقاربه.  الثاني  والنصف  البنته  ذهبت  أرضه  نصف 
العثمانيين  بين  ما  الحــرب  قبل  ســنة  «حوالي  توفي  ُمصطفى  بقليل.  أكبر  أو 
عليها  المتحصل  (المعلومات   1914 قاسم»،  بعد  السويس،  قناة  في  واألنجليز 
ن أخذتها على وجه التحديد، ولكن في  في القاهرة، سبتمبر 1972؛ نسيت ِمم

اطفيش). إبراهيم  إسحاق)  (أبي  د بن  محم من  الظن  أغلب 
 .1916 في  توفي  اخي  الشم سعيد  قاســم بن   :345  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
 .1916  :186  ،V  ،1979 الزركلي   .1915  :292 الثانــي،  الجزء   ،1960 معلوف 
حســب ســالم بن يعقوب (غيزن، جربة، يونيو 1972)، قاسم توفي في 14 

.1922 يونيو 
(ت:  219 ـ 220   ،VI اإلســالمية  الموسوعة  انظر:  ناصف،  حفني  ملك  عن 
ناصف،  حفني  ابنة  البادية،  باحثة  كان  الحركي  اســمه   .(T. Philipp فيليب 

عبده. د  محم أتباع  من 
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والمغاربة. المشارقة  نبراس  ُمصطفى:  آراء  عن  انظر: 
420 ـ 421.  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

56 ـ 57. اللمعة،  السالمي: 
ســليمان  حمد بن  ســالم بن  دفاع  عن  399 ـ 407،   ،1987 عبد رّبــه  انظر: 
اخي  الحارثي في تأييد اإلباضية، حيث ينقل عن قاســم بن ســعيد الشــم
د بن  محم األئمــة  قطب  عن  وكذلك  المصــري،  إســماعيل  ومصطفى بن 

الرواحي. مسلم  وأبي  السالمي  ُحمّيد  عبد اهللا بن  اطفيش،  يوسف 
اخي، قاسم بن سعيد: رســالة الظهور المحتوم: 1 ـ 31، مقدمة  انظر: الشــم
مصطفى بن  32 ـ 33:  الصفحات  انظر:  المصري.  إســماعيل  لـ مصطفى بن 
إسماعيل  ابن  مولدًا،  المصري  أصالً  الحموي  الفارضي  العمري  إســماعيل 

الفارضي. الطوبجي  باشا  صبري 
هل كان أبوه إسماعيل صبري ممن ذكرهم زكي مجاهد في األعالم الشرقّية، 
الجزء الثاني، القاهرة: دار الطباعة المصرّية الحديثة، ُجمادى األولى 1369/ 
مارس 1950، صفحة 12؟ إسماعيل صبري باشا، ولد في 1251 / 1835، ابن 
في  حيًا  كان  الطوبجّية.  المدرسة  خريج  كان  الُحســيني.  إسماعيل  علّي بن 
1900. في ديوان ســليمان الباروني، 1326 / 1908، الملحق الثاني، الصفحة 

سابقًا. الحقانّية  وكيل  صبري،  باشا  لـ إسماعيل  مقاطع  األولى، 
.2006  ،2004  (Custers) كوستر  انظر: 

والتأمين. واالستفتاح  الُمسافر  صالة  في  اإلباضية  مذهب  مجهول:  انظر:  نفسه: 
انظر: الحضرمي، أبو إســحاق إبراهيم بن قيس: ديوان السيف النّقاد (طبعة 
العمري  إســماعيل  مصطفى بن  مــن  رســالة  حيث  202 ـ 205،  دمشــق)، 
خت في 5  الفارضــي المتفقــه على مذهب ابن إبــاض بأمر ســماوي، أُر

بمصر. بالحلمّية   ،1906 / 1324 رمضان 
اإلباضية. تعريف  الم  في  رسالة  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

والمغاربة. المشارقة  نبراس  انظر: 
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غوث.  ثم غوث   ثم غوث  نفسه: 
شوهد في مكتبة سالم بن يعقوب (يونيو 1972)، (40 صفحة)، غير ُمكتمل.
نفسه: الهداية األولى اإلسالمية للملوك واُألمراء في الداء والدواء. القاهرة: المطبعة 

23,5×16سم). 3 صفحات،   ،200  ،4) جديدة  طبعة  (بالجودرّية)،  البارونية 
صفحــة 197: انتهت 4 ُجمادى األولى 1321 / 1903؛ صفحة 137: الرســالة 

.1903 في  خت  أُر
أمام   ،20 منزل  علي،  الجن  بعطفة  ُمهديــه  من  الهداية  تطلب  الغالف:  على 

الحلمّية. نظارة 
المجتمعات  دراســة  مدخل   :(Landau) النــداو   J.M. في  ذكر  العمــل  هذا 
 I (لنــدن)،  أوســطية  شــرق  دراســات  الحديثــة،  مصــر  فــي  الســرية 
 259 رقم  في  الماسونية.  بالمؤّلفات  قائمة  في  رقم 23،  (1965)، صفحة 171 
الفرمسون،  شيعة  في  المصون  الســّر  شــيخو:  إلى  يحيل   (Landau) النداو 
اليسوعي:  لويس  األب  شيخو،  في  236 ورقة.  1909 ـ 1911، صفحة  بيروت 
اجتماعي،  أدبي  تاريخي  نظر  وهو  الفرمســون،  شــيعة  في  المصون  الســّر 
بيــروت 1910 ـ 1911، 6 أجزاء فــي واحد (الجــزء األول، الطبعة الثالثة؛ 
كتاب  60 صفحة)،   ،48  ،52  ،48  ،48 الثانيــة)، (36،  الطبعة  الثانــي،  الجزء 
ُمصطفى بن إســماعيل المصري ُذكر في الصفحــات 14 ـ 20 من الُكراس 
ضّد  بكتابته  المصري  قام  ما  كتابة  يعيد  شــيخو   .1911 بيروت  الســادس، 
العقول)  وأرباب  الماسونّية  125 ورقة:  األولى، صفحة  (الهداية  الماســونية 
بي  وإدريس  أبي الُهدى،  الرفاعّية،  الطريقة  شــيخ  إلى  للمصري  ورســائل 
المنســي   :Thomas  ،Eich تومــاس  إتش  انظر:  الُهــدى،  أبي  عــن  راغب. 
السلفي ـ أبو الُهدى الصّيادي. Welt des Islams (Leiden)، الجزء 43 رقم 1 

61 ـ 87.  ،(2003)
.(mentioned)  :321  ،1926  (Gouvion) جوفيو 

.355 ،1905 Hartmann ،عن جوهر المحتويات انظر: نبراس المشارقة والمغاربة
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Landen 1967، 450: يدعو إلى حل إســالمي لمشــاكل العالم اإلســالمي 

المعاصرة.
.1750  ،1928 سركيس 

1 ـ 2. الصفحات   ،1 رقم  اإلسالمي،  األسد  في:  مقال،  أجّل  في  األمثال  شموس  نفسه: 
اإلســالمي  األســد  جريدة  في  ُنشــر  مدحية  طبيعة  ذي  مقال  من  اقتضاب 

14 ـ 18. الصفحات   ،I  ،1964 زعيمة  البارونية،  في  الباروني،  لـ سليمان 
المصري. المصري:  إسماعيل  ُمصطفى بن 

شريفي. (ُمحقق)  شريفي:  د  محم ُمصطفى بن 
المصعبي:

إبراهيم.
د بن أبي القاسم. انظر: الغرداوي، أبو عبد اهللا بن  أبو القاسم أبو عبد اهللا محم

القاسم. أبي  الحاج 
الغرداوي. انظر:  الغرداوي.  د  محم القاسم بن  أبي  يحيى بن  أبو القاسم ابن 

د بن أبي القاســم. انظر: الغــرداوي، أبو عبد اهللا بن الحاج  أبو عبد اهللا محم
القاسم. أبي 

د. بامحم سحابة،  بو  انظر:  سحابة.  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا 
المليكي  (المصعبي)  ــد  محم يوســف بن  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا 

الجربي.
يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي،  انظر:  يوســف.  أبو عبد اهللا بن 

الجربي. المليكي  (المصعبي)  د  محم يوسف بن 
انظر:  الجربي.  المليكي  (المصعبي)  د  محم يوسف بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 
(المصعبي)  د  محم يوسف بن  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي، 

الجربي. المليكي 
عيســى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظــر:  إســماعيل  عيســى بن  أبو مهدي 

موسى. إسماعيل بن 
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د. محم يوسف بن  أبو يعقوب 
الغرداوي. انظر:  الغرداوي.  القاسم  أبي  الحاج  د بن  محم بابه بن 

أيوب. باحمد بن  يوسف بن  داود بن 
صالح. أبي  إبراهيم بن  صالح بن 

الكرتي. عبد الرحٰمن 
إبراهيم. عبد العزيز بن  الثميني،  انظر:  عبد العزيز. 

إبراهيم. عبد العزيز بن  الثميني،  انظر:  إبراهيم  عبد العزيز بن 
عبد العزيز بن موسى بن يوسف. انظر: المصعبي، عبد العزيز بن يوسف بن 

أفضل. موسى بن 
أفضل. موسى بن  يوسف بن  عبد العزيز بن 

المصعبي. يوسف  علي بن 
اليسجني. انظر:  اليسجني.  (المصعبي)  عّدون  يوسف بن  عمر بن 
موسى. إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظر:  عيسى. 

أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي،  انظر:  القاسم.  أبي  د بن  محم
القاسم.

انظر:  الغرداوي.  القاســم  أبي  يحيى بن  القاســم بن  أبي  الحاج  د بن  محم
أبو عبد اهللا. الغرداوي، 

أمغار. عمرو  د بن  محم
(مكلَف). اليسجني  عيسى  د بن  محم د بن  محم

يوسف. يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي،  انظر:  يوسف.  د بن  محم
يحيى. صالح بن  يحيى بن 

د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر:  يوسف. 
د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر:  د  محم يوسف بن 

أبو يعقوب  المصعبــي،  انظــر:  الجربي.  (المصعبــي)  د  محم يوســف بن 
د. محم يوسف بن 
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المسالك. وُمهّذب  المناسك  إبراهيم: مختصر  المصعبي، 
1195 / 1781) مخطوطتان في مكتبة  باباعمي والـ II ،A2000، 23: (حي في 

غرداية. في  لخبورات  د  محم سعيد  الحاج  مكتبة  في  ومخطوط  إروان 
مكتبة إروان، صفحة 30، رقم 116 (رقم 12 في المكتبة): مختصر المناسك 
الناسخ:  مكتمل.  21 سطرًا،  19,5×13,5سم،  64 ورقة،  مخطوط،  الجيطالي. 

سعيد. أبو القاسم بن 
والمناسك. الحج  كتاب  الجيطالي:  انظر: 

المناسك. كتاب  الجيطالي:  انظر: 
يحيى: أبو القاسم بن  المصعبي، 

يحيى. أبو القاسم بن  انظر: 
(الغرداوي)  د  محم القاسم بن  أبي  يحيى بن  أبو القاسم بن  الغرداوي،  انظر: 

المصعبي.
وارجالن. في  ب  جال بنو  نفسه: 

ألبي  وارجالن  فــي  ب  جال بنو   :29 رقــم   317  ،I  ،A2000 والـ باباعمــي 
سلسلة  بومعقل.  ســليمان  أبو الربيع  تحقيق:  المصعبي.  يحيى  القاســم بن 

.1995 / 1416  ،1 رقم  ورقلة،  تاريخ  حول  ومالحظات  محققة  نصوص 
عند  لوارجالن  مصعب  بني  إغاثة  في  (قصيدة  يحيى:  أبو القاســم بن  انظر: 

ب). جال ابن  هجوم 
أبو الربيع. داود،  سليمان بن  انظر: 

.1983  (Lethielleux) لثيّلو  انظر: 
األجرومية). (شرح  نفسه: 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 556 (رقم 163 في المكتبة): مخطوط، 84 ورقة، 
البدر  التالتي،  جانب  إلى  مجموعة،  في  مكتمل.  18 سطرًا،  22,5×17,5سم، 
النضيد  العقد  نفسه:  اخي؛  الشم مختصر  في  التاريخ  رفع  رمضان:  عمرو بن 
الخروصي؛  ســيرة  نبهان:  أبي  ناصر بن  عبد الرحٰمن  التوحيد؛  نكتــة  على 
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سدرات بن  القاسم  لـ أبي  (جواب  نصر:  نفاث بن  الحســن بن  سدرات بن 
مسائل. جوابات  رستم:  عبد الوهاب بن  عبد الرحٰمن بن  الحسن)؛ 

أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظر:  األجرومية،  عــن  األخرى  التعليقات  عن 
هناك. والمراجع  األجّرومّية،  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 

غرداية. أهل  سير  نفسه: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   109 (رقــم   422 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
د  5 ورقات، 23,2×16,5ســم، 28 ســطرًا، مكتمل. الناسخ: يوسف بن محم
من  مجموعة  في  السادس   .1765 / 1178 ة  الحج ذو   24 اليســجني،  اليدري 
(أبو العباس)  اخي،  الشم جانب  إلى  (خطأ)،   225 إلى   223 من  246 صفحة، 

رّقوش:  ابن  اْلُمعلقات؛  مجهول:  السير؛  كتاب  اخي):  الشم) سعيد  أحمد بن 
الديانات؛ (القصبي)،  عامر:  أبو ســاكن  اخي،  الشــم رّقوش؛  ابن  كتاب  من 
اخي)؛  للشم العقيدة  شرح  على  (حاشية  الجربي:  عمرو  د بن  محم أبو ســتة 

القرآن. علوم  في  قصيدتان  مجهول: 
غرداية. أهل  سير  يحيى:  أبو القاسم بن  انظر: 

يحيى. أبو القاسم بن  الغرداوي،  انظر: 
د المصعبي المليكي  د بن أبي يعقوب يوسف بن محم المصعبي، أبو عبد اهللا محم

الجربي:
يوســف بن  د بن  محم أبو عبــد اهللا  406 ـ 407:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
من  أصلها  عائلته  (ت: 1207 / 1792)  الجربــي  المليكــي  المصعبي  د  محم

هناك. توفي  حتى  فيها  وعاش  جربة،  في  ولد  مزاب.  في  مليكة 
المصعبي  ــد  محم يوســف بن  يعقوب  أبي  ابــن   :231  ،1975 الجعبيــري 
المليكــي. خلف أباه في عمله كرئيس لمجلــس العلم والغرابة والتدريس 
تونس  باي  إلى  جربة  من  وفدًا  ترأس  الكبير.  الجامع  مدرســة  في  والفتوى 

1207 / 1792 ـ 3. في  توفي  اإلباضية.  عن  له  ليشرحوا 
عيســى:  إبراهيم بن  اليقظان  لـ أبي  (اقتباس  200 ـ 201   ،III  ،1964 معمــر 
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درس  المليكي.  المصعبــي  يوســف  د بن  محم أبو عبد اهللا  الســير):  ُملحق 
عمر بن  أحمد بن  العباس  أبي  وعلى  جربة  في  د  محم يوسف بن  أبيه  على 
ة مؤّلفات، من ضمنها شرح على قصيدة أبي نصر  رمضان التالتي. ألف عد
الطلبة).  (تحريض  القاهــرة  في  حجرية،  طبعة  (الملوشــائي)،  نوح  فتح بن 
ة مخطوطات. تاريــخ وفاته غير معروف بالضبــط. كان معاصرًا  نســخ عد
كتبا  أنهما  غير  الجربي  القنوشي)  انظر:  (خطأ،  القنوشي  أحمد  لـ شعبان بن 

واألحكام. التوحيد،  الفقه،  عن  لبعضهما  الرسائل  من  عددًا 
.4 ملحوظة   xiv  ،1998 قوجة 

يوســف  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبــد اهللا  ملحوظــة:   98  ،1998 قوجــة 
أعماله  المصعبي.  يوســف  د بن  محم أو:  (ت: 1207 / 1792 ـ 3)،  المصعبي 
تراجم  في  رســالة  تعاريت:  حمزة بن  علّي بــن  ســعيد بن  قِبل  من  ُذكرت 

جربة. جزيرة  ُعلماء 
والده. د،  محم يوسف بن  المصعبي،  انظر: 

المصعبي). يوسف  د بن  محم) نفسه: 
العباد. أفعال  تبيين  كتاب  د:  محم أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 

ديوان. عيسى:  عمرو بن  التندميرتي،  انظر: 
د بن سليمان المزابي: هذه قصيدة الطهارات. انظر: اليسجني، أبو عبد اهللا محم

الجيطالي). إسماعيل  (من  الفرائض  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
ملحوظة.  98  ،1998 قوجة 

اإلجارات. على  حاشية  نفسه: 
مخطوط.  المصعبي.  يوســف  د بــن  محم  :406  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

الجناوني. الخير  يحيى بن  زكرياء  أبي  إلى  ُنسبت  اإلجارات 
للجناوني؟ الوضع  كتاب  من  فصل 

وأجوبة. وفتاوى  رسائل  نفسه: 
المصعبي. يوسف  د بن  محم  :406  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 



629قسم المغرب ـ الجزء األول Ω

جربة. جزيرة  أحداث  بعض  في  المصعبي  يوسف  د بن  محم الشيخ  رسالة  نفسه: 
المالحق. جربة،  ُعلماء  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  انظر: 

الملوشائي). نوح  فتح بن  نصر  (لـ أبي  الحياة  القصيدة  شرح  نفسه: 
التالية. المادة  انظر: 

د المصعبي على قصيدة الحياة  د بن يوسف بن محم نفسه: هذا شــرح... محم
حجرية،  طبعة  نــوح.  فتح بن  نصر  لـ أبــي  الطلبة  بتحريض  اْلُمســمى 
رمضان  نفقة  على   .1898 / 1315 شــوال   17 كســتليوال،  مطبعة  القاهرة: 
عيســى  د بن  محم د بن  محم وشــريكه  الجربي  الخيري  الليني  يحيــى 

المصعبي. اليسجني 
.(1972 (مايو  (24×15,5سم)   ،118  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 

.(1972 (مايو   56 إبراهيم،  اليقظان  أبي  مكتبة  في 
المصعبي  د  محم شــرح   :158 رقم   26  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
على قصيدة الحياة. مخطوط في الخزانة البارونية، 152 صفحة، 24×15سم، 

1215 / 1800 ـ 1. النسخ:  تاريخ 
في  تأتي  الطلبة  تحريــض  اة  اْلُمســم الحياة  قصيدة   :345  ،1975 الجعبيري 
شــوال   17 الكســتليوال،  مطابع  (القاهرة:  المصعبي  د  لمحم الشــرح  نهاية 
المذكور  (العمل  بيتًا.   134 في  148 ـ 152،  الصفحــات  على   ،(1898 / 1315

نسبة  تأتي  المصعبي  د  محم لـ شــرح  8 ـ 10  الصفحات  على   :343 أعاله)، 
شرح   :274 أعاله)،  المذكور  (العمل  الحيالتي.  أحمد  لـ ســليمان بن  الدين 
الصفحات  على  للحيالتي  الدين  لنســبة  مكمل  ألنه  مهم  المصعبي  د  محم

.5 ملحوظة   xiv  ،xv-xiv  ،1998 قوجة  انظر:  8 ـ 10. 
(طبعة  الدين،  نســبة  الحيالتي،  أحمد  ســليمان بن   :793  ،1987 الجعبيري 
حجرية، القاهــرة: المطبعة البارونية، طبعة جديدة)، على الصفحات 8 ـ 10 
انظر:  (ت: 1099 / 1688)،  الحيالتــي  عن  المصعبي.  د  لمحم الحياة  شــرح 

.75 ملحوظة   143  ،1987 الجعبيري 
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مطبعة  القاهرة:  المصعبي.  يوســف  د بن  محم  :81 القرارة،  بالحــاج،  مكتبة 
الليني  يحيى  رمضان بــن  نفقة  على   .1898 / 1315 شــوال   17 كســتيليولة، 

.(1972 (مايو  المصعبي  اليسجني  عيسى  د بن  محم د بن  ومحم الخيري 
سليمان  داود  لـ أبي  الرهن  في  كتاب  إلى  مضموم  الطلبة،  تحريض  شــرح  نفسه: 
مخطوط،  الصالة؟).  في  الرائّية  (المنظومــة  الصالة  في  وكتاب  الوارجالني 

.(1972 (مايو  1204 / 1789 ـ 90  في  أُرخ 
بتحريض  تعــرف  كانت  الهائية  القصيــدة   :5 ملحوظــة   xiv  ،1998 قوجــة 
جانب  إلى  حجرية،  طبعة  شرح:  َكَتَب  المصعبي  يوســف  د بن  محم الطلبة. 
القاهرة:  الحيالتي (ت: 1099 / 1688 ـ 9).  أحمد  لـ ســليمان بن  الدين  نسبة 

البارونية. المطبعة 
.1999 أبو رضوان  عاشور،  انظر: 

الدين. نسبة  أحمد:  سليمان بن  أبو الربيع  الحيالتي،  انظر: 
الحياة. نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

التالية. المادة  انظر: 
الطلبة. تحريض  قصيدة  شرح  نفسه: 

أبو عبد اهللا  المكتبــة):  في   044 (رقــم   401 رقــم   ،113 افضل،  آل  مكتبــة 
قصيدة  شــرح  (ت: 1207 / 1793)  المصعبي:  د  محم يوســف بن  د بن  محم
21 ســطرًا،  21×16ســم،  80 ورقة،  مخطوط،  نصر.  لـ أبي  الطلبة  تحريض 

النهاية. في  ناقَصة  أجزاء 
د بن  محم المكتبــة):  في   110 (رقم   238 رقــم   ،62 إروان، صفحة  مكتبــة 
40 ورقــة،  مخطــوط،  (ت: 1207 / 1793).  الجربــي  المصعبــي  يوســف 
21,5×15,5سم، 23 سطرًا، نسخة غير ُمكتملة. تعليق على قصيدة أبي نصر 

الملوشائي. نوح  فتح بن 
المصعبي. د  محم يوسف بن  د بن  محم أبو عبد اهللا   :432  ،III  ،1964 معمر 

السابقة. المادة  انظر: 
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المليكي: (المصعبي)  د  محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي، 
1187 / 1669 ـ 1773)  (1079 ـ صفر  491 ـ 493:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
جربة  إلى  ســافر   1692 / 1103 في  ويــرو.  آل  من  مزاب،  مليكة،  فــي  ولد 
د  محم سليمان بن  الجادوي،  يحيى  ســعيد بن  على  هناك  درس  والده.  مع 
في  ليدرس  ذهب   1701 / 1112 في  السدويكشــي.  علّي  وعمر بن  الباروني 
الجزيرة  ُمفتي  أصبــح  جربة،  إلى  عاد   ثم القاهــرة.  في  بعد  وفيما  تونس، 
اضطر  الجزيرة،  فــي  المدني  النضال  قام  عندما  ابة.  العز لمجلس  ورئيســًا 
حيث  نفوسة،  جبل  في  جادو  إلى  يحيى،  ســعيد بن  شــيخه  مع  للذهاب، 
كلها  وحواشٍ،  ُكتب  ة  عد َكَتَب  جربة.  إلى  عاد   ثم ومن  ســنوات  سبع  أقام 
ي الثاني، بعد أبي  ة حواش، كان يعد فيها المحش مخطوطات. ألنه َكَتَب عد

النفوسي. القصبي  ستة  أبي  عمر بن  د بن  محم عبد اهللا 
الجعبيري 1975، 229 ـ 230: غادر مع والده من مليكة في وادي مزاب إلى 
جربــة. ُذكر على أّنه ممثل جربة في الجلســة العلمية في اللوت (نالوت) 
(العمل  االجتماع  هــذا  عن  (انظر:  1101 / 1691 ـ 2  فــي  نفوســة  جبل  في 
حلقة  رئيس  كان  أّنــه  جدًا،  المحتمل  مــن  288 ـ 289).  أعــاله)،  المذكور 
في  توفي  جربة.  في  موجودة  ال تزال  أنها  جدًا  المحتمل  من  والتي  ابة،  العز

وحاشية. رسالة  عشرين  من  أكثر  ترك  1188 / 1774 ـ 5، 

عيســى:  إبراهيم بن  اليقظان  لـ أبي  (اقتباس  199 ـ 201   ،III  ،1964 معمر 
آل  من  المليكي،  المصعبي  د  محم يوســف بن  أبو يعقوب  السير):  ُملحق 
يحيى  ســعيد بن  على  درس  جربة.  فــي  عاش  (مزاب).  مليكــة  في  يرو 
من  السدويكشي.  الويراني  وعمر  الباروني  د  محم ســليمان بن  الجادوي، 
يجب  مزاب،  وادي  أحيــا  الذي  صالــح،  يحيى بن  أبو زكريــاء  تالمذته 
تفسير  على  مجلدين  من  ضخمة  حاشية  مؤّلفاته  ضمن  من  أّنه  على  التنبيه 
الجاللين، حاشــية في كتــاب الفرائض الجيطالي، رســالة في الرّد على 
من حكم برّد شــهادة اإلباضية من الُمتنّطعين، رســالة في تنجيس أبوال 
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يمكن  أجوبة  مجمــوع  في  طهارتها،  زعم  مــن  على  فيها  رّد  الحيوانــات 
صفر  في  توفي  أخرى.  وأعمــال  ُجمعت،  إذا  ضخمة  مجلدات  تكــون  أن 

.1773 أبريل  ـ  1187 / مارس 

ذكرها  أعمالــه  (ت: 1188 / 1774 ـ 5)   :8 ملحوظــة  97 ـ 98   ،1998 قوجــة 
جربة. جزيرة  ُعلماء  تراجم  في  رسالة  تعاريت:  حمزة بن  علّي بن  سعيد بن 

د بن  محم أبو عبــد اهللا  (الغرداوي،  المصعبي  القاســم  أبي  د بن  محم ابــن 
الحاج أبي القاسم بن يحيى بن أبي القاسم المصعبي) (النامي 2001، 237، 

.((213  ،212 جديدة،  طبعة  حديثة  نسخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   238

ابنه. يوسف،  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي،  انظر: 
الحيوانات. أبوال  تنجيس  في  رسالة  انظر: 

في  (الُحكم  المصعبي:  القاســم  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي،  انظر: 
البهائم). أبوال 

الفرائض. كتاب  الجيطالي:  انظر:  نفسه: 
القاســم  أبي  أحمد بن  د بن  محم عمر بن  أبو حفص  السدويكشــي،  انظر: 

أبو ستة. (السدويكشي)  القصبي 
المصعبي). د  محم يوسف بن  يعقوب  ألبي  (كتاب  نفسه: 

مكتبــة بالحاج، القرارة، 54: تاريخ النســخ: 1185 / 1771 ـ 2. بدون عنوان 
.(1972 (مايو 

وأجوبة). (فتاوى  نفسه: 
ضخمًا. مجلدًا  ستكون  فإنها  ُجمعت  إذا   :492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

يوسف بن  للشيخ  فتاوى   :127 رقم   23  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
ــد المصعبي. مخطوط فــي الخزانة البارونيــة، الصفحات 92 ـ 106،  محم
23×16,5ســم. فــي مجموعــة، إلى جانــب: اطفيــش: كتــاب اْلُمعلقات 

عبد اهللا  أبي  على  معروضة  والمواريث  والديــات  الجروح  في  (66 صفحة)؛ 
1280 / 1863 ـ 4)؛  فــي  نســخ  (25 صفحة،  (الرحيلي)  محبوب  د بن  محم
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كتاب من وضع تبغورين بن عيســى بن داود الملشوطي (42 صفحة، نسخ 
إباضية. ليست  مخطوطات  وستة  1179 / 1765 ـ 6)؛  في 

الجناوني. يحيى  للشيخ  األحكام  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
مكتبة آل افضل، 30، رقم 099: مخطوط، 40 ورقة، 22×16ســم، 27 سطرًا، 
الثاني  ُجمــادى  بداية  يعقــوب،  عمر بــن  موســى بن  الناســخ:  مكتمل. 
رقم  (خطأ).   59 إلى   23 من  94 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني   .1771 / 1185

المكتبة. في   004

نفسه، 37، رقم 126: شرح كتاب األحكام. مخطوط، 37 ورقة، 32,5×18سم، 
ة  الحج ذو  نهايــة  النســخ:  تاريخ   .115 بعد ورقة  أجزاء  تنقصه  22 ســطرًا، 

 .149 إلى   113 من  195 ورقة،  من  مجموعة  في  السادس   .1779 يناير   / 1192

المكتبة. في   012 رقم 
غير  25 سطرًا،  25×17,5سم،  10 ورقة،  مخطوط،   :572 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
ُمكتمــل في النهاية. فــي مجموعة من 69 ورقة، من 59 إلــى 68. متبوعة 
(الوارجالني)،  المجموعة:  نفس  في  فقط).  واحدة  (صفحة  األحكام  بكتاب 
كتاب  شرح  التناوتي:  إسماعيل)  يعقوب بن  أبي  (بن  عبد الكافي  أبو عمار 

رمضان). شهر  (صلوات  مجهول:  الجهاالت؛ 
األحكام. كتاب  الخير:  يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني،  انظر: 

.30 رقم   384  ،1956  (Schacht) شاخت  الوضع،  كتاب  نفسه:  انظر: 
اخي. الشم لعامر  الديانات  كتاب  على  حاشية  نفسه: 

27 صفحة،  البارونيــة،  الخزانــة  فــي  مخطــوط   :781  ،1987 الجعبيــري 
.1799 / 1213 الباروني،  عيسى  سعيد بن  الناسخ:  25 سطرًا.  17×12سم، 

المصعبي  يوسف  حاشية   :558 رقم   46  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
البارونية،  الخزانة  فــي  مخطوط  القصبي.  حاشــية  بها  تّمم  الديانات  على 

1213 / 1798 ـ 9. النسخ:  تاريخ  22×16سم،  27 صفحة، 

الديانات. كتاب  شرح  انظر: 
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الديانات. أو  العقيدة  عامر:  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 
الديانات. حاشية  سعيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السدويكشي،  انظر: 

أحمد. داود بن  عمر بن  بومعقل،  انظر: 
الفرائض. كتاب  على  حاشية  نفسه: 

.492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الفرائض).  كتاب  على  وهوامش  107: (حواشــي  رقم   ،32 افضل،  آل  مكتبة 
علّي بن  الناسخ:  مكتمل.  21 ـ 25 سطرًا،  21,5×17سم،  53 ورقة،  مخطوط، 
واألخير  الثاني  1297 / 1879 ـ 80.  الشريف،  (؟)  الدلسي  بلقاسم  مسعود بن 

المكتبة. في   025 رقم  المجموعة.  في 
يعقوب  أبي  حاشــية   :534 رقــم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الجيطالي.  فرائض  على  المصعبي  يوســف 

1247 / 1831 ـ 2. النسخ:  تاريخ  24×17سم،  70 صفحة، 

الفرائض. كتاب  موسى:  إسماعيل بن  أبو طاهر  الجيطالي،  انظر: 
اْلُمصّرح. على  حاشية  نفسه: 

أحمد  يوســف بن  حوزة  في  160 ورقــة،  مخطــوط،   :306  ،2001 النامــي 
.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  كباو،  في  الباروني 

اْلُمصّرح. الويراني:  ويران  علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي،  انظر: 
تبغورين. الشيخ  العّالمة  رسالة  على  حاشية  نفسه: 

كوبرلــي (Cuperly) 1984، 343: مخطوط فــي مكتبة الُقطب، مجموعة 3، 
1199 / 1784 ـ 5. في  ُنسخت  1507 / 3 ـ 4. 

الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 24 رقم 130: رسالة يوسف المصعبي 
فــي العقيدة. مخطــوط في الخزانــة البارونية، 39 صفحة، 21,5×16ســم. 
الرسالة  القاسم:  أبي  عيســى بن  أبو موســى  الباروني،  مجموعة (انظر:  في 

الباروني). الغدامسّية، 
د  محم يوســف بن  المكتبة):  في   55 (رقــم   074 رقم   25 يــدر،  آل  مكتبة 
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المصعبــي المليكي: (ت: 1188 / 1774) حاشــية على رســالة تبغورين في 
الناسخ:  مكتمل.  21 سطرًا،  22×16ســم،  71 ورقة،  مخطوط،  الدين.  أُصول 
من  مجموعة  في  ل  األو  .1836 / 1252 الثاني  ربيع  عّدون،  بابه بن  عّدون بن 

324 ورقة.

الخزانة  في  مخطــوط  تبغورين.  رســالة  على  حاشــية   :306  ،2001 النامي 
.(1969 (حوالي  البارونية 

تبغورين. أُصول  على  المصعبي  حاشية  انظر: 
انظر: الملشوطي: كتاب في أُصول الدين ويسمى عقيدة تبغورين بن عيسى.

الجهاالت. شرح  كتاب  على  حاشية  نفسه: 
49 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   47 (رقم   075 رقــم   26 يدر،  آل  مكتبة 
المصعبي،  يوسف  سليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  27 ســطرًا،  22,5×16,5سم، 
1241 / 1825 ـ 6. فــي مجموعة من 186 ورقة، من 107 إلى 155. ُنســخت 

بنفسه. المؤّلف  كتبها  نسخة  من 
.492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

إســماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمــار  الوارجالنــي،  انظر: 
الجهاالت. كتاب  شرح  التناوتي: 

هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر: 
واإلنصاف. العدل  مختصر  شرح  على  حاشية  نفسه: 
مكتملة. غير   :492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

العدل  مختصــر  شــرح  ســعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشــم انظــر: 
(واإلنصاف).

النونّية. على  الويراني  شرح  على  حاشية  نفسه: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   118 (رقــم   440 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
أحمد  الناسخ:  الوسط.  في  ُمكتملة  غير  33 ســطرًا،  23×16سم،  113 ورقة، 

.1769 / 1182 شعبان  بداية  القايلي،  رمضان  د؟) بن  محم)
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د:  محم يوســف بن  المصعبي،  المكتبة):  فــي   132 (رقم   467 رقم  نفســه، 
22×16ســم،  117 ورقة،  مخطوط،  للنونّيــة.  الويراني  شــرح  على  حاشــية 
ربيع  بداية  الباروني،  القاســم  أبي  عيسى بن  الناســخ:  مكتمل.  27 سطرًا، 

205 ورقات،  مــن  مجموعة  في  واألخيــر  الخامــس   .1764 / 1178 الثانــي 
من ورقة 88 وما بعد، إلى جانب الملشوطي، تبغورين بن عيسى: رسالة في 
المصعبي  حاشية  د:  محم يوسف بن  (أبو يعقوب)  المصعبي،  الدين؛  أُصول 
على أُصول تبغورين؛ مجهول: شــرح بيتين لـ أبي نصر؛ الويراني، قاســم 

النونية). (شرح  األجيمي:  (الويراني) 
المصعبي  يوسف  حاشــية   :10 رقم   16  ،2000 يوسف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطــوط  للويراني.  الصغير  وشــرحها  النونية  المنظومة  علــى 
في  1213 / 1798 ـ 9.  النســخ:  تاريخ  22×16ســم،  272 صفحة،  البارونيــة، 
تاريخ  المؤّلف،  مجهولة  (46 صفحة،  النونية  شــرح  جانب:  إلى  مجموعة، 
الدين  أُصول  في  كتاب  الملشوطي:  عيســى  تبغورين بن  1205 / 1790 ـ 1)؛ 

(20 صفحة).
الجربي  األجيمي  الويراني  يحيى  لـ قاسم بن  شرح  يعقوب:  سالم بن  دليل 
علــى القصيدة النونية لـ (أبــي نصر فتح بن نوح) الملوشــائي، وفي هذه 
د المصعبي الجربي. الناسخ للشرح: رمضان بن  الحاشية ليوســف بن محم
أحمد الغول القاللي الجربي، 15 ُجمادى األولى 1183 / 1769، في القاهرة. 
وقف  المؤّلف.  تلميذ  اخي،  الشم عمر  د بن  محم سليمان بن  كتبها  الحاشية 

الناسخ. حفيد  اخي،  الشم قاسم  سعيد بن 
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

الجاللين. تفسير  على  حاشية  نفسه: 
الباروني، ســعيد بن يوسف 2000، 16 رقم 13: حاشية أبي يعقوب يوسف 
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  للســيوطي.  الجاللين  تفسير  على  المصعبي 

سم.  16×21.5 730 صفحة، 
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جــزءان،  البارونيــة،  الخزانــة  فــي  مخطــوط   :781  ،1987 الجعبيــري 
674 ورقة. من  رة  مصو نسخة  لديه  الجعبيري  21 سطرًا.  16,5×12,5سم، 

حوالي  كبيرين،  مجلدين  من  مخطوط  2004،؟:  سليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 
أبي  حاشية  نفســه:   .17 رقم  البارونية،  الخزانة  في  منهما،  لكّل  700 صفحة 

بابا  حّمو  مكتبة  فــي  مخطوط  الجاللين.  على  المصعبي  يوســف  يعقوب 
وحاشيته.  التفسير  في  كتاب   :94 رقم  المكتبة،  نفس  في   .13 رقم  موســى، 

الجعبيري. فرحات  مكتبة  في  التفسير  هذا  من  مخطوط  أيضًا 
حاشيته  في  المصعبي  منهج  122 ـ 134:   ،2004 سليمان  عبد اهللا بن  الكندي، 

الجاللين. على 
عليه. وحاشية  التفسير  في  كتاب  انظر: 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
تبغورين. أُصول  على  المصعبي  حاشية  نفسه: 

38 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   132 464 (رقم  رقم  خالد،  آل  عشيرة  مكتبة 
22×16سم، 25 سطرًا، مكتمل. الناسخ: عيسى بن أبي القاسم الباروني، بداية 

إلى   ،58 إلى   21 من  205 ورقة،  من  مجموعــة  في   .1764 / 1178 الثاني  ربيع 
جانب؛ الملشــوطي، تبغورين بن عيسى: رســالة في أُصول الدين؛ مجهول: 
شرح بيتين لـ أبي نصر؛ الويراني، قاسم (الويراني) األجيمي: (شرح النونية)؛ 

للنونّية. الويراني  شرح  على  حاشية  د:  محم يوسف بن  المصعبي، 
104: عن هذه الحاشية انظر: حّمو الشيهاني َكَتَب   ،II ،A2000 باباعمي والـ

الرباط. في  الخامس  د  محم جامعة  في  ماجستير  رسالة 
د  محم يوسف بن  حاشية   :533 رقم   45  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطــوط  الدين.  أُصول  فــي  تبغورين  رســالة  على  المصعبي 
(فقه  1213 / 1798 ـ 9،  النســخ:  تاريخ  22,5×16سم،  83 صفحة،  البارونية، 
اخي  إباضي). في مجموعة، إلى جانب: أجوبة أبي يعقوب يوســف الشــم

إباضي. فقه  (6 صفحات)  جربة  جزيرة  ألهل 
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في  مخطوط  تبغورين.  عقيدة  شرح  المصعبي:  يوسف   :305  ،2001 الهاشمي 
باء.  22295 رقم  الكتب،  دار 

مكتبة  في  مخطوط  تبغوريــن.  أُصول  على  حاشــية   :781  ،1987 الجعبيري 
يحيى  مهّني بن  الناسخ:  21 ســطرًا.  16×11,5سم،  125 صفحة،  الجعبيري، 
عن   78 ملحوظة   143 أعاله)،  المذكور  (العمل  انظر:   .1896 / 1314 التالتي، 

للمخطوط. األخريين  النسختين 
تبغورين. الشيخ  العّالمة  رسالة  على  حاشية  انظر: 

الدين. أُصول  في  رسالة  داود:  عيسى بن  تبغورين بن  الملشوطي،  انظر: 
المصعبي. يوسف  جواب  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
القاسم:  أبي  عيسى بن  أبو موســى  الباروني،  مجموعة (انظر:  في  البارونية. 

الباروني). الغدامسّية،  الرسالة 
نفسه: منظومة وشــرحها للشــيخ يوســف المصعبي في الذرائع مختصرة (خطأ؛ 

البيوع. من  ُمختصرًة؟) 
الخزانة  فــي  مخطوط   :569 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 

21,5×16سم. 8 صفحات،  البارونية، 
الذرائع. منظومة  شرح   :492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مكتبة إروان، صفحة 75، رقم 64 (رقم 38 في المكتبة): (قصيدة في مسائل 
الناسخ:  مكتمل.  24 سطرًا،  22×15,5سم،  واحدة،  مخطوط، ورقة  الذرائع). 

.138 297 ورقة،  من  مجموعة  في  العطفاوي.  باحمد  إبراهيم بن 
كتاب  على  البيوع؟  كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم على  مستند 

األشياخ؟ ديوان  أو  ابة،  العز ديوان  في  البيوع 
وشرحها. األفالطونية  الخافية  قصيدة  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :530 رقم   45  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1207 / 1792 ـ 3.  النســخ:  تاريخ  21×16ســم،  6 صفحات،  البارونيــة، 
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في  نسخ  (24 صفحة،  للســمرقندي  االستعارة  شرح  جانب:  إلى  مجموعة، 
الشهادة  أمر  في  رســالة  المصعبي:  يوســف  أبو يعقوب  1206 / 1791 ـ 2)؛ 

(5 صفحات). الجمعة  ُدعاء  الميت،  ُدعاء  القرآن،  ختم  ُدعاء  (3 صفحات)؛ 
نفسه: رسالة في الرّد على أهل طرابلس (لعدم قبولهم شهادة الجربّيين في مجلس 

الحكومة).
الجعبيــري 1975، 273، 347: مخطــوط في 9 صفحات كبيــرة، في مكتبة 

22 ـ 31.  ،1 رقم  دفتر  في  يعقوب،  سالم بن 
الجعبيري 1987، 781: يوسف المصعبي: رسالة للدفاع عن شهادة اإلباضية. 
مخطــوط في الخزانة البارونية، 14 صفحة، 16×11ســم، 24 ســطرًا. انظر: 

170 ـ 171. أعاله)،  المذكور  (العمل 
المصعبي  يوسف  رسالة   :130 رقم   24  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
الخزانة  فــي  مخطوط  اإلباضية.  شــهادة  برّد  القائليــن  طرابلس  لُعلمــاء 
في  1151 / 1738 ـ 9.  النســخ:  تاريخ  21×16ســم،  30 صفحة،  البارونيــة، 
الرسالة  القاســم:  أبي  عيســى بن  أبو موســى  الباروني،  (انظر:  مجموعة 
وباباعمي   ،238  ،2001 النامي  التالية،  المادة  انظر:  الباروني).  الغدامســّية، 

.492  ،II  ،A2000 والـ
البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الشهادة.  أمر  في  رسالة   :530 رقم   45 نفسه، 
االســتعارة  شــرح  جانب:  إلى  مجموعة،  فــي  21×16ســم.  3 صفحــات، 
يوسف  أبو يعقوب  1206 / 1791 ـ 2)؛  في  ُنسخت  (24 صفحة،  للسمرقندي 
المصعبــي: قصيــدة الخافية األفالطونية وشــرحها (6 صفحات، ُنســخت 
الجمعة  ُدعــاء  الميت،  ُدعاء  القــرآن،  ختم  ُدعــاء  1207 / 1792 ـ 3)؛  فــي 

(5 صفحات).
عن  الدفاع  في  رسالة  الديانات،  عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول:  انظر: 

اإلباضية. شهادة 
التالية. المادة  انظر: 
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باشا). أحمد  إلى  (رسالة  نفسه: 
جديدة،  طبعة  حديثة.  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   238  ،306  ،2001 النامــي 
213): مخطــوط، طبعة جديــدة، في مجموعة مع أعمــال أخرى، الورقات 

149 ـ 159، في حوزة يوسف بن أحمد الباروني، كباو، جبل نفوسة (حوالي 

رســالة  ناشــر.  بدون  جديدة،  طبعة  أخرى،  أعمال  مع  مطبوع  أيضًا   .(1969

مطولة إلى أحمد باشــا، حاكم طرابلس فيما يخص شهادة اإلباضيين. قيل: 
إّن هذه الحادثة حصلت في 1155 / 1742 ـ 3 (انظر: المادة السابقة، الباروني، 
هو  كتابتها  في  السبب  إن  المصعبي  يقول  رسالته،  مقدمة  في   .(130 رقم   24

أحمد  محكمة  في  حالة  على  شــهدت  جربة  من  اإلباضيين  من  مجموعة  أن 
ا  باشا، ولكن بعض العلماء في حضرته أخبرته أن شهادتهم غير مقبولة ـ ِمم
وعقيدته،  اإلباضي  بالمذهب  عــرف  ولهذا  واالرتباك.  القلق  من  حالة  خلق 

والمالكية. نية  الس المصادر  مستخدمًا  الموضوع  هذا  وناقش 
في  ُكتب  طرابلس،  والي  باشــا،  أحمد  إلى   :492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
 24 الباروني،  الســابقة،  المادة  انظر:  اإلباضية.  عن  الدفاع  في   ،1756 / 1169

.130 رقم 
يوليو   / 1123 الثاني  ُجمــادى  من  طرابلس  والي  كان  قرمانلي  باشــا  أحمد 
والة  الزاوي:  أحمد  1745 (الطاهــر  نوفمبر   4 / 1157 شــوال   16 حتى   1711

دار  بيروت:  التركــي،  العهد  نهاية  إلــى  العربي  الفتح  بداية  مــن  طرابلس 
223 ـ 224).  ،1970 / 1390 الفتح، 

74 ـ 76.  ،72  ،1987 الجعبيري  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

تونس). باي  د،  محم باشا بن  علّي  إلى  (رسالة  نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 492: دافعًا عن اإلباضية ضّد القاذفين فيهم. ُكتبت 

.1769 / 1153 في 
يوسف  الشيخ  رســالة   :568 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
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البارونية،  الخزانــة  فــي  مخطوط  باشــا.  علّي  تونــس  لحاكم  المصعبــي 
إباضي. فقه  21,5×15سم.  6 صفحات، 

1172 ـ 1196 / 1759 ـ 1782. تونس  حكم   :12 ملحوظة   7  ،1998 قوجة 
تونس. ُسلطان  إلى  الوهبية  حول  ُشبهات  على  رّد  رسالة  عمرو:  الباروني،  انظر: 

يحيى. سعيد بن  عبد اهللا بن  الجادوي،  انظر: 
وأسئلة. الواشي  وُمكافحة  عقيدتنا  في  اْلُمخالفين  لبعض  رسالة...  نفسه: 
على. يشتمل  مجموع  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 

الفرائض. كتاب  الجيطالي:  انظر: 
الجربي. القنوشي  شعبان  بها  أجاب  رسالة  نفسه: 

الجعبيري 1975، 274: مخطوط في مكتبة سالم بن يعقوب، دفتر 1، 66 ـ 67. 
ة أســئلة، وأهمها عن  خت فــي 1262 / 1846. في عــد النســخة األصليــة أُر

التوبة. عند  الكفارات 
على  جواب  والحقوق،  الوصايا  في  رســالة   :492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

القنوشي. شعبان 
القنوشي. انظر: 

الحيوانات. أبوال  تنجيس  في  رسالة  نفسه: 
.492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.1964 معمر  الذاتية،  السيرة  أعلى،  انظر: 
(ُحكم  يحيى:  القاسم بن  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي،  انظر: 

البهائم). أبوال  في 
التوحيد. في  رسالة  نفسه: 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 46 رقم 553: رسالة الشيخ يوسف المصعبي 
تاريخ  21,5×16سم،  13 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  التوحيد.  في 

1208 / 1793 ـ 4. النسخ: 
المصعبي). د  محم يوسف بن  (رسالة  نفسه: 
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12 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   228 (رقــم   580 رقم   191 يدر،  آل  مكتبة 
حديثة. نسخة  أجزاء.  تنقصه  15 سطرًا،  16,5×11,5سم، 

األحكام). كتاب  (شرح  نفسه: 
الجناوني). يحيى  للشيخ  األحكام  كتاب  على  (حاشية  انظر: 
اخي). الشم عامر  ساكن  أبي  قِبل  (من  الديانات  كتاب  شرح  نفسه: 

مخطوط.  :54 رقم   319  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
اخي. الشم لعامر  الديانات  كتاب  على  حاشية  انظر: 

بجربة. الزبيب  وادي  جامع  بمجلس  السؤاالت  كتاب  نفسه: 
د المصعبي.  الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 30 رقم 231: يوسف بن محم
النســخ:  تاريخ  23,5×16ســم،  231 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

1185 / 1771 ـ 2.

هنــاك عالقة مع الســوفي، أبو عمــرو عثمان بن خليفــة المرغني: كتاب 
السؤاالت؟

عليه. وحاشية  التفسير  في  كتاب  نفسه: 
الباروني.  د  محم يوسف بن   :94 رقم   21  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
تاريخ  23×16,5سم،  (خطأ) صفحة،  ـ   1286 البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

1181 / 1767 ـ 8. النسخ: 
الجاللين. تفسير  على  حاشية  انظر: 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
المصعبي). يوسف  (تقريرات  نفسه: 

الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 45 رقم 546: مســائل من ُلقط بعض 
البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  المصعبي).  يوســف  (تقريرات  المشــايخ 

إباضي. فقه  21,5×15سم.  52 صفحة، 

نفســه، 46 رقم 550: (تقريرات يوســف المصعبي). مخطــوط في الخزانة 
فرائض. 22,5×16سم.  31 صفحة،  البارونية، 
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األلباب. ولي  ُعذر  في  األحباب  تحفة  نفسه: 
6 ورقات،  مخطوط،  المكتبــة):  في   55 (رقم   136 رقم   45 يــدر،  آل  مكتبة 
عّدون،  بابا بــن  عّدون بــن  الناســخ:  مكتمــل.  21 ســطرًا،  22×16ســم، 

1264 / 1847 ـ 8. فــي مجموعــة مــن 324 ورقة، من 244 إلــى 250. هذا 

ابة. العز شهادة  على  سألوا  عندما  جربة،  في  قاضٍ  على  ردًا  المخطوط 
األلباب. ولي  ُعذر  في  األلباب  تحفة   :492  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

األئمة. ذكر  في  لطيفة  رسالة  قاسم:  عيسى بن  مزابي،  انظر: 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

نصر  أبي  بائّيــة  على  أيوب: شــرح  باحمد بن  يوســف بن  داود بن  المصعبــي، 
الملوشائي؟). نوح  (فتح بن 

من  كان  المؤّلف   (1778 / 1192 فــي  146: (حي   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ومخطوطات  وثائق  من  مجموعة  بســبب  بـ الكاتب  يســمى  كان  العطف. 
المخطوطات  من  عدد  يوجد  يســجن.  بني  في  افضل  آل  مكتبة  في  نسخها 
النســخ:  تاريخ  القاهــرة،  في  الجامــوس  وكالة  فــي  بيــده  نســخها  التي 

1139 / 1726 ـ 7.

فرقة. كّل  به  اختّصت  فيما  صالح: أرجوزة  أبي  إبراهيم بن  صالح بن  المصعبي، 
 221  ،185 جديــدة،  طبعة  اإلنجليزية،  (النســخة   306  ،206  ،2001 النامــي 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :(190 ملحوظة 
المصعبي، عبد الرحٰمن الكرتي: (رســالة ألهالي ورقلة مع سؤال يتعلق بالعقيدة، 
مثل اليقين، القدر، أمارات الساعة، والتي أجاب عنها أبو عمار عبد الكافي 

التناوتي).
كتب  في  ُذكر  السادس / التاســع)  (القرن   :245  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

الذاتية. السيرة  عن  أعاله)  المذكور  (العمل  انظر:  السير. 
المصعبي، عبد العزيز بن يوسف بن موسى بن أفضل: شرح على القصيدة النونية 

بالنور. اْلُمسمى 
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يوســف  عبد العزيز بن   :40 رقم   18  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
تاريخ  23,5×15سم،  536 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  المصعبي. 

1306 / 1888 ـ 9. النسخ: 
العنوان. نفس  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

جربة  من  أسئلة  على  المصعبي  يوســف  علّي بن  يوسف: رّد  علّي بن  المصعبي، 
والجبل.

الخزانة  فــي  مخطوط   :555 رقم   46  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
إباضي. فقه  22×16سم.  10 صفحات،  البارونية، 

الكنوز  اســتخراج  في  الفلكّية  الرموز  أمغار: تفكيك  عمرو  ــد بن  محم المصعبي، 
الكواكبّية.

د بن  392: (حي في 1090 / 1679) اسم المؤّلف محم ،II ،A2000 باباعمي والـ
عمــرو، وكان يعــرف بأمغار المصعبــي. كتابه عن علم التنجيــم والفصول 

يسجن. بني  في  افضل  آل  مكتبة  في  موجود  منه  مخطوط  (ميقات). 
مكتبة آل افضل، 118 ـ 119، رقم 420: مخطوط، 5 ورقات، 22×16,5ســم، 
25 ســطرًا، مكتمــل. الناســخ: يحيى بن صالــح، منتصف القــرن الثاني 

فرغ  العمل  المكتبة.  في   020 رقم  مجموعة.  في  الثالث  عشر.  عشر / الثامن 
.1679 مارس   / 1090 ُمحرم   30 في  منه 

عمرو. د بن  محم انظر: 
قِبل). ِمن  اليسجني: (كّلَف  عيسى  د بن  محم د بن  محم المصعبي، 

األشياخ. ديوان  مجهول: 
الحياة. قصيدة  شرح  يوسف:  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبي، 

الليني. انظر: 
بكير بن  انظر:  نفقتهــم،  على  اإلباضية  الكتب  طبعوا  الذيــن  اآلخرين  عن 

د. محم كاسي بن  بالحاج بن  قاسم بن 
نصر). أبي  نونّية  يحيى: (شرح  صالح بن  يحيى بن  المصعبي، 
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مكتبة آل افضل، 17، رقم 050: (حوالي منتصف القرن الثاني عشر / الثامن 
الثاني  مكتمل.  23 ـ 26 سطرًا،  21,5×15,5ســم،  17 ورقة،  مخطوط،  عشر) 

المكتبة. في   049 رقم  المجموعة.  في 
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

أبو مكدول. الزنزفي،  الزنزفي:  مطكداسن 
أبو مكدول. الزنزفي،  أبو ميدول:  الهواري،  الزنزفي  مطكوداسن 

داود: بكير بن  سليمان بن  المطهري، 
خت في 11 ُجمادى األولى  343 رقم 45: رسالة، أُر ،I ،A2000 باباعمي والـ
(مزاب)،  مليكة  من  المطهري  داود  بكير بن  سليمان بن  كتبها   ،1913 / 1331

د بن سالم الرواحي بخصوص جمع أموال لطباعة شرح  إلى سالم بن محم
وزكري  إبراهيم  الحاج  مكتبة  في  نسخة  اطفيش.  يوســف  د بن  لمحم النيل 

صفحتان. يسجن،  بني  في 
المشرق،  انظر:  والمغرب،  المشرق  في  اإلباضيين  بين  ما  المراســالت  عن 

المغرب. أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب  مجهول: 
الروح. انظر: 

د بن ســليمان بن بكير بن داود: فتح المغيث في علوم الحديث.  المطهري، محم
تحقيــق: أحمد حّمو كّروم وعمــر أحمد بازين. غردايــة: المطبعة العربية، 

.1999 / 1419

أبو أفلح. أفلح:  معبد بن 
.(1980 يناير  1400 / 1919 ـ 15  صفر  (1337 ـ 27  يحيى:  علّي  ُمعمر، 

للمؤّلف،  صورة  مــع  وتاريخها:  أُصولها  في  مركزة  دراســة  اإلباضية، 
في  ولد  16 ـ 33:  الصفحــات  علــى  وأعمالــه  حياتــه  عــن  ومقدمة 
طفولته  معظم  قضى  حيــث  نفوســة،  جبل  في  نالوت  في   1919 / 1337

العزابي  مدرســة  إلى  ذهب  هناك  نالوت.  ضواحي  في  توكيت  قرية  في 
التي  االبتدائية  للمدرسة  ذهب  ذلك  وبعد  الكباوي.  مسعود  عبد اهللا بن 
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يحيى  عيســى  أســتاذه  انتباه  راعت  نباهته  حيث  اإليطاليون،  افتتحهــا 
الليني  يحيى  رمضان بن  على  اإلباضي  الفقه  درس  الكباوي.  الباروني 
الجربــي الذي كان في البلدة لبعض من الوقت. في 1927 ســافر إلى 
جربة ليشــارك في حلقة الشيخ الليني. ودرس أيضًا في جامع الزيتونة 
ليدرس  مزاب  في  القــرارة  إلى  ذهب   1937 ســنة  وحوالي  تونس،  في 
(شريفي  عّدون  والشيخ  بّيوض،  إبراهيم  الشــيخ  على  الحياة  معهد  في 
أصبح  التدريس،  امتهن  حيث  ليبيا.  إلى  عاد   1945 في  وآخرين.  سعيد) 
في  استقّر  وأخيرًا  وغريان،  وجادو  نالوت،  في  وموجهًا  مدرســة،  مدير 
في  ابتدائية  مدرســة  أســس  التعليم.  وزارة  في  عالٍ  مركز  في  طرابلس 
إسماعيل  معهد  سّماها  التي  للمدرسين،  مؤسسة  تأسيس  وحاول  جادو 
ومدرســة  الفتح  جمعية  أســس  الســبعينات  منتصف  في  الجيطالــي. 
الصفحات  أعماله  عن  مراســالت (انظر:  رجل  كان  طرابلس.  في  الفتح 
كتاب  وعلى  الصوم  كتاب  على  تعليقات  أعمالــه:  ضمن  من  28 ـ 31). 

(سير  نفوسة  مشايخ  سير  على  ومقدمة  الجناوني؛  زكرياء  لـ أبي  الزكاة 
النامي. خليفة  عمرو  حققه  المشايخ)، 

مع  األعلى،  مثل  المعلومات  نفس  296 ـ 298:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أجوبة  باباعمي:  قوائم  معمر،  ودراسات  رسائل  عن  معمر.  ألعمال  قائمة 
في  الســفر  صالة  أحكام  (مطبوع)؛  الجمعــة  صالة  (مطبــوع)؛  وفتاوى 
اإلسالم (مطبوع)، مسلم لكّنه يحلق وُيدّخن (إلى جانب إبراهيم بّيوض، 
في  الحقوق  (مخطوط)؛  الُمنكر  عــن  والنهي  بالمعروف  األمر  مطبوع)؛ 
دراسة  (مخطوط)؛  المزوغي  خليل  للشــيخ  مناقشة  (مخطوط)؛  األموال 
اإلباضية،  عن  دراسة  المزاتي؛  خلفون  يوســف بن  يعقوب  أبي  لـ أجوبة 
زكرياء  لـ أبي  الصــوم  كتاب  على  تعليق  العربية؛  الحضارة  لموســوعة 
للجناوني  النكاح  كتاب  على  تعليق  (مطبوع)؛  الجناوني  الخير  يحيى بن 
(مطبوع)؛ مقدمة على كتاب ســير مشــايخ نفوســة، تحقيــق: لـ عمرو 
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قار؛  ذي  سياسية:  مسرحية  المشايخ)؛  سير  مجهول:  (انظر:  النامي  خليفة 
محسن. مسرحية: 

هناك. والمراجع  1998ب  قاسم  بلحاج،  انظر: 
(تحقيق). نفسه: 

.1990 شريفي  النكاح،  كتاب  الجناوني:  انظر: 
واإلنصاف. العدل  مختصر  أحمد:  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 
ألماكن). ووصف  نفوسة  جبل  من  لعلماء  ذاتية  سير  (مخطوط  نفسه: 

.23  ،I  ،1965 النامي  قِبل  من  ذكره 
الثاني. الجزء  معمر،  التاريخ،  موكب  في  اإلباضية  في  مضمنة  لعلها 

.1984 حرامة  انظر: 
نفسه: البراشــدي 2004، 11: مؤّلفات معمر نشرت على شكل أقراص مدمجة من 

السيب. في  الضامري  مكتبة 
اإلباضية. على  أضواء  نفسه: 

لمحة  (24 صفحة):   ،(2001 (ديســمبر   .http://ibadhiyah.net/books.adhwaa

تاريخية؛ اإلباضية ليسوا خوارج؛ من أُصولهم في السياسة؛ من أُصولهم في 
االجتماعية؛  العالقات  في  أُصولهم  من  التشريع؛  في  أُصولهم  من  العقيدة؛ 

العقائد. اإلسالمية؛  المذاهب  بين  اإلباضية  مكان 
معظم هذه الجمل أيضًا في: اإلباضية دراسة مركزة في أُصولهم وتاريخهم. 

.1979 العلمّية،  المطابع  روي:  مسقط،  طبعة 
التبويب. ومسهلة  واضحة  اإلباضية  عن  مقدمة 

االســتقامة،  مكتبة  روي:  مســقط،  اإلســالم.  فــي  الســفر  صالة  أحــكام  نفسه: 
16,5×12سم). (78 صفحة،   ،1990 / 1410

(78 صفحة،   ،1986 / 1406 االســتقامة،  مكتبــة  روي:  مســقط،  طبعة  أيضًا 
16,5×12سم).

مكتبة البوســعيدي (مــارس 2004): تحقيق: عمر بن أحمد بازين. نســخة 
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عن  مقدمة  مع  15×11ســم).  (126 صفحة،   ،1995 / 1416 (غرداية؟)،  حديثة 
بأعماله. وقائمة  المؤّلف  حياة 

.(2001 (ديسمبر   http://www.ibadhiyah.net/papers/Safar_prayer.htm

الُمسافر. أحكام  في  السافر  البدر  حمد:  سيف بن  األغبري،  انظر: 
السفر. صالة  ُحكم  في  الُمعتبر  الرأي  القّنوبي:  انظر: 

السفر. صالة  أبو عاصم:  الراشدي،  انظر: 
السفر. صالة  أحكام  في  الُمعتبر  القول  حمود:  سالم بن  السيابي،  انظر: 

الُمنكر. عن  والنهي  بالمعروف  األمر  نفسه: 
مخطوط.  :298  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الحلوى. من  آلهة  أو  الثالثة  األقانيم  نفسه: 
مطبوع.  :297  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الحياة. ومشاكل  الليبّية  الفتاة  نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 297: مطبوع. أيضًا طبعُه أحمد كّروم تحت عنوان: 

الحياة. ومشاكل  الُمسلمة  الفتاة 
واألنصار. الُمهاجرين  بين  فلسطين  نفسه: 

.297  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
األموال. في  الحقوق  نفسه: 

مخطوط.  :298  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
جديدة. طبعة  الجزائر،  في  اإلباضية  نفسه: 

.1985 العربية،  المطبعة  غرداية:   :329  ،2000 الحجازي 
 ،18) العربية  المطبعة  غرداية:  وتاريخها.  أُصولها  في  مركزة  دراسة  اإلباضية،  نفسه: 

20×13سم). (112 صفحة؛  جديدة،  طبعة  أحمد)،  طالبي  نهج 
الذاتية. السيرة  للمؤّلف  أعلى،  انظر: 

.1987 وهبة،  مكتبة  القاهرة: 
اإلباضية. على  أضواء  انظر: 
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والحديث.  القديم  في  المقاالت  ُكّتاب  عند  اإلســالمية  الفرق  بين  اإلباضية  نفسه: 
 ،2001 / 1422 الحكمة،  دار  لندن:  واحــد.  مجلد  في  جزءان  الرابعة.  الطبعة 
 ،NW1 لندن   ،88 شــلتون  (شارع  الحكمة  دار  24×17ســم).  (544 صفحة، 

.(al_hikma_uk@yahoo.co.uk إلكتروني:  بريد  1HJ؛ 

24سم). (494 صفحة،   ،1976 / 1396 وهبة،  مكتبة  القاهرة: 
(583 صفحة).  ،1987 العربية،  المطبعة  غرداية: 

از 2003: مســقط: وزارة التــراث والثقافة، 1986،  غبــوش 1998، 312؛ َبح
جزءان.

وزارة  مسقط:  الثانية،  الطبعة   .1986 / 1406 والثقافة،  التراث  وزارة  مســقط: 
.1994 سنة  طبعة  أيضًا  25سم).  (308 صفحة،   ،1992 والثقافة،  التراث 

.1998 وجان  انظر: 
اإلباضية،  عن  الخاطئة  اآلراء  علــى  رّدًا  َكَتَب  كتابه،  من  ل  األو الجــزء  في 

التاليين: المؤّلفين  عن  ث  يتحد معمر 
األشعري: مقاالت اإلسالميين (25 ـ 45)؛ ـ البغدادي: الفرق بين الفرق  –

(46 ـ 54)؛ ـ ابن حزم: الفصل في الملل والنحل (55 ـ 62)؛ ـ أبو الُمنذر 
اإلسفرايني: التبصير (63 ـ 67)؛ ـ أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل 

(68 ـ 73).
معاصرين: مؤّلفين  عن 

أبو زهرة:  – ـ  (79 ـ 95)؛  اإلسالمية  الفرق  تاريخ  الغوابي:  ُمصطفى  علّي 
األديان  الحمد:  شــيبة  عبد القادر  ـ  (96 ـ 109)؛  اإلســالمية  المذاهب 
فلســفة  تاريخ  هويدي:  ـ  (110 ـ 121)؛  الُمعاصرة  والمذاهــب  والفرق 
التنوخي:  الديــن  عّز  ـ  (122 ـ 149)؛  اإلفريقيــة  القــارة  في  اإلســالم 
د  محم إبراهيم  ـ  (150 ـ 163)؛  اإلباضيــة  أعماله  عن  طبعته  عن  مقدمة 
بين  ما  مقارنة  ـ  (164 ـ 167)؛  الحديــث  والعلــم  الديــن  عبد الباقي: 

(168 ـ 180). الرسالتين 



بيبليوغرافيا اإلباضية 650

الفنسو  كارلو  ـ  Émile Félix Gautier (215 ـ 234)؛  ـ  الغربيين:  المستشرقين 
(235 ـ 258).  (Carlo Alfonso Nallino) ناّلينو 

بين  بـ اللقاء  معنون  بــاب  259 ـ 265،  الصفحات  األول،  الجــزء  نهاية  في 
مواضيع  ة  لعد معالجــة  على  يحتوي  الثاني  الجزء  ــّنة.  الس وأهل  اإلباضية 
إسحاق  ألبي  الخوارج  عن  نبذة  510 ـ 519):  الصفحات  (على  مع  إباضية، 

اطفيش. إبراهيم 
السيب:  السيابي.  سعود  أحمد بن  طبعُه  ُمعتدل.  إســالمي  مذهب  اإلباضية.  نفسه: 

20×14سم). (61 صفحة،   ،2000 / 1421 الضامري،  مكتبة 
العقيدة. مطابع  مسقط:  الثانية.  الطبعة  السيابي.  سعود  أحمد بن  طبعُه 

األلوان  مطبعة  مســقط:  الثالثة.  الطبعــة  الســيابي.  ســعود  أحمد بن  طبعُه 
.1988 الحديثة، 

.1988 العلمّية،  المطابع  روي:  مسقط،  في  ُطبع 
حمود  أحمد بن  قبــل  من  تُرجــم  معتدل.  إســالمي  مذهب  اإلباضيــة 
مركز  اإلسالمية،  والشــؤون  األوقاف  العدل،  وزارة  مســقط:  المعمري. 
 ،(1990) اإلســالمية،  والبحوث  اإلرشــاد  قسم  اإلســالمية،  الدراسات 
(45 صفحة، 20×14ســم). النّص ُكتب من قِبل المؤّلف في 12. 8. 1979. 
.(2005 (فبراير   http://www.angelfire.com/ok5/ibadhiyah/index.html على: 

النسخة اإلنجليزية أيضًا: غرداية: مكتب المطبعة العربية، 1993. (45 صفحة، 
21سم).

وبيــروت،  القاهــرة  أجــزاء.  أربعــة  التاريــخ.  موكــب  فــي  اإلباضيــة  نفسه: 
(24×17سم). 1384 ـ 1399 / 1964 ـ 1979، 

–  / 1384 وهبة،  مكتبة  القاهــرة:  اإلباضي.  المذهب  نشــأة  األول:  الجزء 
3 صفحات)؛  ،164)  ،1964 أكتوبر 

وهبة،  – مكتبة  القاهرة:  ليبيــا.  في  اإلباضية  األول:  القســم  الثاني  الجزء 
7 صفحات)؛  ،220) جديدة،  طبعة 



651قسم المغرب ـ الجزء األول Ω

وهبة،  – مكتبة  القاهرة:  ليبيــا.  في  اإلباضية  الثاني:  القســم  الثاني  الجزء 
12 صفحة)؛  ،313)  1964 أغسطس   / 1384

سبتمبر  –  / 1385 الثقافة،  دار  بيروت:  تونس.  في  اإلباضية  الثالث:  الجزء 
1 صفحة)؛  ،460)  1966

–  ،1979 / 1399 وهبة،  مكتبة  القاهرة:  الجزائر.  في  اإلباضية  الرابع:  الجزء 
(632 صفحة).

(جزءان  1405 / 1985 ـ 6  العربيــة،  المطبعة  غردايــة:  أيضًا:  الرابع  المجلد 
(انظر:  أوبّكة  عمر  أحمد  تصحيح:  24ســم).  646 صفحة،  واحد،  مجلد  في 

أُوبّكة).
(267 صفحة).  ،1985 غرداية   :1993  (Vikør) فيكور 

في  اإلباضية  ليبيــا،  في  اإلباضية  الثالــث:  الجزء   :330  ،2000 الحجــازي 
.1993 الضامري،  مكتبة  السيب:  تونس. 

كلها؟). األربعة  (األجزاء   .1993 وهبة،  مكتبة  القاهرة:  الثانية،  الطبعة 
في  ســيره  مصادر  القدامى.  اإلباضية  الســير  كتاب  طريقة  على  َكتب  معمر 
كتاب  الوارجالني:  الطبقــات،  الدرجيني:  الســير،  اخي:  الشــم هي  الغالب 
السيرة وأخبار األئمة. كتاباته يمكن وصفها باالعتذارية الخفيفة، والمديحية 
األول،  القســم  ل  األو الجزء  فــي  اإلباضي.  المذهــب  يخص  لم  الشــدية 
بشدة  ينتقد  267 ـ 302،  الثاني،  القســم  الثاني  والجزء  125 ورقة  67 ورقة، 

بين  ما  للنعرات  إثارته  يخص  فيمــا  خصوصًا  الزاوي،  أحمد  الطاهر  كتاب 
أيضًا  يقدم  وهو  قليلة.  محايدة  حقائق  على  تحتوي  سيره  واألمازيغ.  العرب 
ابة (الجزء  قسمًا عن الوالية والبراءة والوقوف (الجزء األول، 83 ـ 87)، العز
نظام  57 ـ 71)،  الثاني،  القســم  الثاني  (الجزء  المدارس  97 ـ 110)،  األول، 
الثاني  الجزء  137 ـ 147).  الثانــي،  القســم  الثاني  (الجزء  والتعليم  التربية 
ة  عد مع  نفوسة  جبل  من  نواحٍ  ة  لعد وصف  على  أيضًا  يحتوي  الثاني  القسم 

وأماكن. أسماء  ة  لعد قوائم  هناك  ومواقع.  أسماء 
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اإلنسانية. والقيم  اإلسالم  نفسه: 
.297  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

اإلسالمية. المذاهب  بين  اإلباضية  مكانة  نفسه: 
5 ـ 22. الثاني،  الجزء   ،1992 ناصر  في 

الغليظ. الميثاق  نفسه: 
.297  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

 ،1990 / 1410 غردايــة  كــّروم.  حّمو  أحمد  طبعــة  ُيدّخُن.  ولكّنــه  مســلم  نفسه: 
(60 صفحة).

.1993  (Vikør) فيكور 
بمعية  ُكتب  وُيدخــُن.  يحلُق  لكّنه  مســلم   :297  ،II ،A2000 والـ باباعمــي 

مطبوع. بّيوض.  إبراهيم 
.1993 / 1414 وهبة،  مكتبة  القاهرة:  الثانية.  الطبعة  اإلباضي.  المذهب  نشأة  نفسه: 
24×17سم). (150 صفحة،  جديدة،  طبعة  حديثة.  نسخة  مسلمة.  أُسرة  سمر  نفسه: 

.1972 يونيو  الجزائر،  في  ُيباع 
.1992 للنشر،  وأطلس  التراث  جمعية  القرارة،  باباعمي.  موسى  د  محم طبعة 
وصف  مع  جديدة.  طبعة  الضامري،  مكتبة  السيب:  35 ـ 36:   ،2004 البراشدي 

للمحتوى. مختصر 
 / 1414 ُعمان  فــي  ُطبــع   :(2001 http://www.ibadhiyah.net/books (ديســمبر 

1993 ـ 4 (معهد القضاء الشرعي والوعظ واإلرشاد).

نجم: صالح بن  أبو البر  المغراوي، 
للقــرن  ل  األو (النصــف  233 ـ 234:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الزواغي  موسى  يعيش بن  تالمذته:  من  جربة.  من  عشر)  السابع / الثالث 
الرّد  في  وارجالن  أهل  إلى  رسالة  َكَتَب  ادي.  البر إبراهيم  القاسم بن  وأبو 

اْلُمخالفين. على 
إبراهيم: المغرب. أبو اليقظان  انظر:  المغرب. 
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أبي  مسلم بن  أبو عبيدة  التميمي،  المشرق،  سليمان: انظر:  إسماعيل بن  المغربي، 
الزكاة. في  رسالة  كريمه: 

القاسم. أبي  سليمان بن  الجادوي،  النفوسي:  (المغربي)  القاسم  سليمان بن  المغربي، 
زكرياء: مفدي، 

رمضان  1326 ـ 2  األولــى  (ُجمــادى  159 ـ 161:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
1397 / يوليو 1908 ـ 17 أغسطس 1977) االسم الكامل: زكرياء بن سليمان بن 

في  االبتدائي  تعليمه  على  تحصل  يســجن.  بني  من  سليمان  الشيخ  يحيى بن 
مزاب.  لطلبة  علميــة  رحلة  في  تونس  إلى  ذهــب   1924 / 1343 وفي  (عنابة) 
سياسيًا، وبسبب ذلك  بعدها عاد إلى الجزائر في 1345 / 1926، أصبح مناضالً 
مؤّلفات  ترك  1956 ـ 1959.  وفي  1935 ـ 1937  في  الفرنسية  السلطات  سجنته 
الجزائر  إلياذة  1936؛  في  كتب  الجزائري،  الوطني  النشــيد  ضمنها:  من  كثيرة، 
ديوان  مرات)؛  ة  عــد (مطبوع  اْلُمقّدس  اللهــب  ديوان  مطبوع)؛  بيتــًا،   1000)
الخافق  األطلــس (مطبوع)؛  وحي  من  ديوان  الزيتون (مطبوع)؛  ظــالل  تحت 
الُكبرى (أوبرا)؛  والثورة  التاريخ؛  عبر  الجزائري  األدب  االنطالقــة؛  اْلُمعّذب؛ 
عبر  العربي  األدب  تاريخ  التحرير؛  معركــة  في  الكبير  العربي  المغرب  حوار 
القرون؛ أضواء على وادي مزاب، نحو ُمجتمع أفضل؛ تاريخ الصحافة العربية 
المغرب  قاموس  الطفولــة؛  محاولة  ديــوان  الجزائري؛  الفلكلور  الجزائريــة؛ 
العربي  المغرب  في  والتقاليد  العــادات  العامية)؛  اللهجة  (عن  الكبير  العربي 
(عن  التوحيد  عقيــدة  العربي؛  المغرب  إليــاذة  اْلُمقّدس؛  الزحــف  الموّحد؛ 
يسجن. بني  في  ودفن  تونس  في  توفي  زكرياء  مفدي  إلخ.  المغاربية)،  الوحدة 

زكري. بالشيخ  ُعرف   :139  ،1978  (Collot) كولت 
إلى  توجهت  التي  األوائل  العلمية  الرحلة  تالميــذ  أحد   .34  ،1966 الكاملي 

.1917 في  تونس 
.1984 د  محم ناصر،  انظر: 

.1978 (Collot) د: دراسة عن مزاب والمزابّيين. انظر: كولت انظر: ناصر، محم
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البغطوري. النفوسي:  البغطوري  د  محم مقرين بن 
داود: عيسى بن  تبغورين بن  الملشوطي، 

الســادس /  القرن  من  ل  األو 104 ـ 105: (النصف   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
أجلو. في  عاش  أريغ،  في  ملشوطة  من  عشر)  الثاني 

.116  ،1987 الجعبيري 
والبيان. األدّلة  كتاب  نفسه: 

رة في مكتبة مصطفى باجو. 104: مخطوط، نسخة مصو ،II ،A2000 باباعمي والـ
الفقه. أُصول  في   :76 اللمعة،  السالمي: 

والثقافة،  التراث  وزارة  مطبوعة:  بابزيز.  إبراهيم  سليمان بن  الحاج  [تحقيق: 
.[2009 / 1430

عقيدة. نفسه: 
الُقطب:  مكتبة  فــي  مخطوطات   :78 رقــم   390  ،1956  (Schacht) شــاخت 
مع   ،813 (Schacht)؛  شــاخت  مجموعة  في  المخطوط  نســخ؛   3  (2) 827

تعليقات لعمر التالتي: مرآة الناظرين في أُصول تبغورين؛ 486 (8)، اقتباس 
تبدأ  مجموعة  فــي  مطبوع  تبغورين،  أُصــول  من  المتين  ُنخبــة  نفس،  من 
بعقيدة لـ أبي حفص عمرو بن جميع (انظر: أسفل: كتاب في أُصول الدين، 
المصعبي،  ليوســف  حاشــية  مع   ،(2)  1510  ،(2)  1507 1982ب)؛  كوبرلي 
مخطوط  اطفيــش:  يوســف  د بن  لـ محم حاشــية  مع  تبغوريــن؛  حاشــية 
اخي:  الشم على:  يحيل   (Schacht) شاخت  يسجن.  بني  بكير،  لـ إبراهيم بن 

.56 رقم   24 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي  432؛  سير، 
الهاشمي 2001، 305: عقيدة تبغورين. مخطوط في دار الكتب، رقم 22294 باء.

الدين. أُصول  في  كتاب  أسفل:  انظر: 
تبغورين. أُصول  في  الناظرين  مرآة  رمضان:  عمر بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 

الجهاالت. كتاب  نفسه: 
.221 الجواهر،  ادي:  البر
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يســجن)،  (بني  يدر  آل  مكتبة  في  مخطوط   :104  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الوارجالني،  البارونيــة.  الخزانة  يســجن)،  (بني  متياز  ســليمان  د بن  محم
أبو عمار عبد الكافي َكَتَب شــرح (مخطوط في مكتبة االســتقامة في بني 
كتاب  عّدون:  حّمو بن  يوسف  أبو يعقوب  انظر:  المكتبة،  هذه  عن  يســجن. 
ُلقــط أبي عزيز). هذا الشــرح ُحقق من قِبل ونيس عامر، رســالة دكتوراه 
 .1986 مايو  (تونس)،  الدين  وأصول  للشــريعة  الزيتونة  ُكلّية  الثالث،  القسم 
(البعد  الجعبيري  حســب  ولكن  الملشوطي،  إلى  ُنســب  الجهاالت  كتاب 
الحضــاري، 116)، لعل هــذا الكتاب قد تَم تأليفه مــن قبل مجموعة من 

عامر). طاهر بن  ونيس بن  (انظر:  العلماء. 
35 صفحة،  البارونيــة،  الخزانــة  فــي  مخطــوط   :776  ،1987 الجعبيــري 
 .1843 / 1259 الباروني،  عبد اهللا  ســعيد بن  الناسخ:  23 ســطرًا.  16×10سم، 

.116  ،1987 الجعبيري  انظر:  الباروني).  الجهاالت،  كتاب  مجهول:  (انظر: 
أهل  من  الســادات  تأليف  الجهاالت.  كتاب  مؤّلفات:  2001ب،  الجعبيــري 

.1987 الجعبيري  كذلك  الكرامات.  ذوي  الخير  في  والقادات  الدعوة 
15 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   101 (رقــم   070 رقم   24 يدر،  آل  مكتبة 
20×15ســم، 20 سطرًا، مكتمل. الناسخ: عيســى بن سعيد بن إبراهيم بن 

من  مجموعة  فــي  ل  األو 1065 / 1654 ـ 5.  المصعبــي،  اليســجني  د  محم
170 ورقة.

حوزة  في  مخطوط  يعقوب  سالم بن  مكتبة  في  مخطوط   :306  ،2001 النامي 
.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل  كباو،  في  الباروني  د  محم

 :(201 جديدة،  طبعة  حديثة  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   224  ،2001 النامي 
ويجيب  مختلفة  عقدية  مواضيع  في  أســئلة  يضع  المؤّرخ  المؤّلف  هذا  في 
الفرق  عن  أســئلة  المذكورة  األســئلة  ضمن  من  األخرى.  تلو  واحدة  عليها 
أبي  قِبل  من  للنّص  أضيفــت  (الدالئل)  والعالمات  واإللحاد،  الشــرك  بين 
الجهاالت،  شــرح  مؤّلف  ولكن  (المزاتــي)،  مالل  إبراهيم بن  إســماعيل 
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نســبتها  يمكن  اإلضافات  إن  يقول:  (الوارجالني)،  عبد الكافــي  أبو عمار 
بالتحديد. أضافها  ن  ِمم بالضبط  متأّكد  غير  وهو  الشيوخ،  من  لمجموعة 

الكالم. في   :76 اللمعة،  السالمي: 
هناك. والمراجع  الجهاالت،  كتاب  مجهول:  انظر: 

الكالم. في  عيسى  تبغورين بن  كتاب  نفسه: 
.221 الجواهر،  ادي:  البر

.76 اللمعة،  السالمي: 
تبغورين بن  كتاب  على  حاشــية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 

عيسى.
عيسى. تبغورين بن  عقيدة  ويسمى  الدين  أُصول  في  كتاب  نفسه: 

من  (39 ورقة  باء)،   22294) الكتب  دار  في  مخطوط   :241  ،II  ،1961 السيد 
الحاشية. في  التعليقات  من  الكثير  سطر).   19

العمل:  هذا  على  جانبية  حواشي  ة  عد هناك   :104  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
د مطهري)؛  د بن عمر (مخطوط في مكتبة محم لـ القصبي، أبي عبد اهللا محم
في  (مخطوط  تبغورين  أُصول  في  الناظرين  مرآة  رمضان:  عمرو بن  التالتي، 
أُصول  من  المتين  وُنخبــة  جربة)،  في  البغطور  مكتبة  وفــي  الُقطب  مكتبة 
د،  تبغورين (مطبوع في مجموعة)؛ المصعبي، أبو يعقوب يوســف بن محم
د  في هذه الحاشــية حّمو الشيهاني َكَتَب رســالة ماجستير في جامعة محم
د بن يوســف: شــرح أُصول تبغورين  الخامــس في الرباط؛ اطفيش، محم

بابانو). د  محم مكتبة  وفي  الُقطب  مكتبة  في  (مخطوط 
الدين.  أُصول  في  كتاب   :36 رقم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
النســخ:  تاريخ  21,5×15ســم،  48 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 
ليســت  مخطوطات  ثالثة  جانــب  إلى  مجموعــة،  فــي  1207 / 1792 ـ 3. 

تعالى  اهللا  أسماء  تفسير  في  رســالة  اخي:  الشم أحمد  العباس  وأبو  إباضية، 
إباضي. فقه  (8 صفحات). 
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21×15سم.  20 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط   :51 رقم   18 نفســه، 
النونية  المنظومة  على  المصعبي  يوســف  حاشية  جانب:  إلى  مجموعة،  في 
1213 / 1798 ـ 9)؛  في  ُنســخت  (272 صفحة،  للويراني  الصغير  وشــرحها 

1205 / 1790 ـ 1). نسخت  مؤّلف،  بدون  (46 صفحة،  النونية  شرح 
نفسه، 35 رقم 343: مخطوط في الخزانة البارونية، 48 صفحة، 21×15,5سم، 
أبي  حاشــية  جانب:  إلى  مجموعة،  فــي  1207 / 1792 ـ 3.  النســخ:  تاريخ 
العباس  العدل (لـ أبي  مختصر  على  ســتة (القصبي)  أبي  د بن  محم عبد اهللا 
المزاتي:  يخلــف  ســليمان بن  أبو الربيع  (38 صفحة)؛  اخي)  الشــم أحمد 
التحف المخزونة في إجماع األصول الشــرعّية (110 صفحة، نســخت في 
العدل  مختصر  شــرح  اخي:  الشــم أحمــد  أبو العبــاس  1269 / 1852 ـ 3)؛ 

إبراهيم  يوسف بن  أبو يعقوب  1062 / 1651 ـ 2)؛  في  نسخت  (161 صفحة، 
واالختالف(188 صفحة،  الفقــه  أُصول  في  واإلنصاف  العــدل  الوارجالني: 

1180 / 1766 ـ 7). في  نسخت 
كوبرلي 1982ب، 69 ملحوظة 1: 3 مخطوطات في مكتبة الُقطب، 827 / 2.70: 
تعليق لـ عمــر التالتي (مرآة الناظرين في أُصول تبغورين)، مطبوع في بداية 
المجموعة التي تبدأ بعقيدة أبي حفص عمرو بن جميع (انظر: أعلى: عقيدة، 
د بن  ومحم المصعبي  لـ يوســف  تعليقات  أيضًا   .(1956  (Schacht) شــاخت 
أعاله)،  المذكور  (العمل  انظر:  المتين).  القول  اطفيش:  (انظر:  اطفيش  يوسف 
69 ـ 96 في دراسة عمل تبغورين. كوبرلي يضع قائمة لنفس األبواب: 1 ـ 10 

ة،  ـ : الحج ل قائمــة  يضع  كوبرلي  «متعددة»،  أســئلة  مثل  أســفل.   ،Ess مثل 
ضّمة  الميزان،  الشفاعة،  الرؤية،  القرآن،  خلق  والعصمة،  العون،  االســتطاعة، 
تنقســم  الجالية  حيث  الدين،  أصول  شــرح  يعرض  تبغورين  وآدابه.  القبــر، 

متناحرة. لمذاهب 
73 ـ 92.  ،1984 كوبرلي 

15 ـ 21   ،II الديــن:  أُصول  عن  ــة  مهم دراســة  الملحق  في   :1972 النامي 
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في  الكاتبة  اآللة  على  مطبوعة  نســخة   :822  ،1987 (الجعبيري  و76 صفحة 
الجعبيري). مكتبة 

مع  مليكة،  في  باعمــارة  عند  مجموعة  في  مخطــوط  54 ـ 55:   ،1976  Ess

من  إليه  الناس  يحتاج  ا  ِمم اإلحكام  كتاب  من  ل  األو والجزء  األشياخ  ديوان 
مســائل األحكام. كتاب عقدي به األبواب التاليــة: 1) التوحيد، 2) القدر، 
الشرك  بين  (النفاق  المنزلتين  بين  المنزلة   (5 والوعيد،  الوعد   (4 العدل،   (3
 (8 والصفات،  األســماء   (7 المنزلتين،  بين  ال منزلة  أن  في   (6 واإليمــان)، 
بعد  ويتبعه  واألحــكام.  األســماء   (10 والبراءة،  الوالية   (9 والنهــي،  األمر 
والعصمة،  العون  االستطاعة،  ة،  الحج في  (مسائل)  مرقمة،  غير  أبواب  ذلك 

المعتزلة. كتابات  مع  واضحة  عالقة  شّك  بال  هناك  الشفاعة.  الرؤية، 
الجعبيــري 1987، 116. انظــر: عن هــذا العمل (العمــل المذكور أعاله)، 

140 ـ 141.

مكتبة آل افضل، 10، رقم 025: مخطوط، 18 ورقة، 22,5×16سم، 27 سطرًا، 
 .1771 / 1185 الثاني  ُجمادى  يعقوب،  عمر بن  موســى بن  الناسخ:  مكتمل. 

المكتبة. في   027 رقم  مجموعة.  في  الخامس 
مخطوط،  المكتبــة):  في   132 (رقــم   463 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
يوســف  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  26 ســطرًا،  22×16ســم،  20 ورقة، 

ل في مجموعة من  اليســجني المصعبي، 3 ربيع الثانــي 1185 / 1771. األو
المصعبي  حاشــية  د:  محم يوســف بن  المصعبي،  جانب  إلى  205 ورقات، 

على أُصول تبغورين؛ مجهول: شــرح بيتين لـ أبي نصر؛ الويراني، قاســم 
حاشية  د:  محم يوسف بن  المصعبي،  النونية)؛  األجيمي: (شــرح  (الويراني) 

للنونّية. الويراني  شرح  على 
الدين).  (أُصــول  المكتبة):  فــي   141 (رقم   066 رقــم   23 يدر،  آل  مكتبــة 
مجموعة  في  ل  األو مكتمل.  25 ســطرًا،  24×17,5سم،  32 ورقة،  مخطوط، 

35 ورقة. من 
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الدين).  (أُصول  المكتبة):  في   156 (رقم   523 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
سعيد  رمضان بن  الناسخ:  20,5×15,5ســم،  23 سطرًا،  20 ورقة،  مخطوط، 
وينتن. الرابع في مجموعة من 198 ورقة، 115 ـ 134، إلى جانب الجناوني: 
الجربي: (حاشــية  عمرو  د بن  محم أبو ســتة  النكاح؛ (القصبــي)،  كتــاب 
الصافية؛  الدينونة  أُصول  فتح:  عمروس  (المســاكني)،  النكاح)؛  كتاب  على 
(رّد  زلتاف:  يغال بن  أبو خــزر  واألرش)؛  والديات  الجــروح  (في  مجهول: 
اخي، (أبو العباس) أحمد بن سعيد: حاشية  الشــيخ أبي خزر يغال)؛ الشــم

العقيدة. شرح  على 
مكتمل. 22 سطرًا،  21,5×16سم،  19 ورقة،  مخطوط،   :1071 رقم  الشيخ،  مكتبة 

.56 رقم   24 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
عقيدة. أعلى:  انظر:   .78 رقم   390  ،1956  (Schacht) شاخت 

مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر:  للعقيــدة،  األخرى  الصياغات  عن 
.231  ،2001 النامي  وشروحها،  التوحيد 

عقيدة  على  حاشية  الصعبي:  د  محم يوســف بن  أبو يعقوب  الجربي،  انظر: 
اإلباضي. الملشوطي  داود  عيسى بن  تبغورين بن  الشيخ 

د: حاشية على رسالة العّالمة  انظر: المصعبي، أبو يعقوب يوســف بن محم
تبغورين. الشيخ 

كتاب  على  حاشية  ســتة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
عيسى. تبغورين بن 

من  المتين  وُنخبة  الناظرين  مرآة  رمضان:  عمر بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
تبغورين. أُصول 

انظر: Madelung 1985، 10 ـ 12: تفنيد من قبل الملشوطي لتعاليم عبد اهللا بن 
الفزاري. يزيد 

الملشوطي). داود  عيسى بن  تبغورين بن  وضع  من  (كتاب  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :127 رقم   23  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
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في  1179 / 1765 ـ 6.  النســخ:  تاريخ  23×16,5ســم،  42 صفحة،  البارونية، 
الجروح  في  (66 صفحة)؛  اْلُمعلقات  كتــاب  اطفيش:  جانب:  إلى  مجموعة، 
محبوب  د بــن  محم عبــد اهللا  أبي  على  معروضــة  والمواريــث  والديــات 
(أبي يعقوب)  للشــيخ  فتاوى  1280 / 1863 ـ 4)؛  في  نســخت  (25 صفحة، 
وســّتة  92 ـ 106)؛  (صفحــة  (المليكي)  المصعبــي  ــد  محم يوســف بن 

إباضية. ليست  مخطوطات 
الرحيل. محبوب بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي،  المشرق،  انظر: 

الملوشائي:
هارون. هارون بن  أبي  موسى  سليمان بن  أبو الربيع 

النفوسي. (الملوشائي)  نوح  فتح بن  أبو نصر 
هارون: هارون بن  أبي  موسى  سليمان بن  أبو الربيع  الملوشائي، 

باباعمي والـ II ،A2000، 212 ـ 213: (القرن الرابع / العاشر) في األصل من 
وفتاوى  فقهية  ُمراسالت  ترك  نفوسة.  جبل  في  إبّناين  في  عاش  تملوشايت، 
في  الجناوني)  الخير  أبي  (بن  الخير  يحيى بن  زكرياء  أبو  تلميذه  عنه  نقلها 

النكاح. كتابه 
النفوسي: (الملوشائي)  نوح  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي، 

ل من القرن الســابع /  337 ـ 338: (النصف األو ،II ،A2000 باباعمــي والـ
عشر). الثالث 

معمر II ،1964 الجزء الثاني، 97 ـ 101: ولد في تملوشايت في جبل نفوسة.
نصر. لـ أبي  بيتين  شرح  مجهول:  انظر:  نفسه: 

قصيدة  شرح  أحمد:  زياد بن  عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  المشــرق،  انظر:  نفسه: 
نصر. أبي 

واألدب). الزهد  (في  بائية  نفسه: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   117 (رقــم   275 رقم   ،81 إروان، صفحــة  مكتبة 
القاسم  أبي  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  15 سطرًا،  21,5×15سم،  3 ورقات، 
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40 ـ 42. 118 ورقة،  من  مجموعة  في  الخامس  1116 / 1704 ـ 5.  المصعبي، 
األخالق. في  البائية  القصيدة  انظر: 

اْلُمستنشد. وكفاية  اْلُمسترشد  رسالة  (الدالّية)  نفسه: 
واإلرشاد. الوعظ  في  مخطوط،   :337  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

12 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   135 (رقــم   410 رقم   134 يدر،  آل  مكتبة 
12 ورقة،  مــن  مجموعة  فــي  الثالث  مكتمل.  23 ســطرًا،  25×16,5ســم، 

.11 إلى  من ورقة 5 
نصر. أبي  اإلمام  ديوان  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   21 (رقــم   135 رقم   ،76 إروان، صفحــة  مكتبــة 
الثاني  ُجمادى   29 النسخ:  تاريخ  مكتمل،  15 سطرًا،  20,5×16سم،  48 ورقة، 

1301 / 1884. الثاني في مجموعة من 244 ورقة، 102 ـ 150. نجد في السطر 

الدين. أحكام  من  به  يتعّلق  وما  التوحيد  في  قال  األول: 
نفســه، صفحة 79، رقم 187 (رقــم 38 في المكتبة): مخطــوط، 17 ورقة، 
والثالثين  الرابع   .1844 / 1260 النسخ:  تاريخ  مكتمل،  23 سطرًا،  22×16سم، 

267 ـ 283. 297 ورقة،  من  مجموعة  في 
والعقيدة. األخالق  في   :337  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

في  النونّية  المعروفة  القصيدة  في  (الديوان،   :319  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
التوحيد. في  النونية  المنظومة  انظر:  التوحيد). 

ملكية  في  قصائد  مجموع  في  مخطوط  نصر.  أبي  ديوان   :298  ،2001 النامي 
علّي بن ميلود المرســاوني في مرساون (الحمران، الرحيبات، جبل نفوسة 

.(1969 (حوالي 
الحائية. نفسه: 

مجموعــة متون دينيــة، 26: تعليقــات لـ إبراهيم بن أبي بكــر (القراري) 
(1308 ـ 1373 / 1884 ـ 1954).

ة تعليقات. 337: تحريض الطلبة. مطبوع. هناك عد ،II ،A2000 باباعمي والـ
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طبعة  الطلبة.  تحريض  الحائيــة  القصيدة  و155:  ملحوظــة   80  ،1998 قوجة 
بيتًا.  99 1304 / 1886 ـ 7،  البارونية،  المطبعة  القاهرة:  حجرية، 

شاخت (Schacht) 1956، 395 رقم 122: (قصيدة) تحريض الطلبة، مخطوط 
(موتيلنســكي  ديوان  من  جزء  هي  القصيدة  (هذه   1511 الُقطب،  مكتبة  في 

مكرر.  762 مخطوط  في  مثالً   ،(44 رقم   23 1885أ،   (Motylinski)
والهائية. والرائّية  النونية  أسفل:  انظر: 

الديوان. من  شيء  أسفل:  انظر: 
مختلفة). مواضيع  في  قصائد  (مجموعة  مجهول:  انظر: 

الملوشائي. نوح  فتح بن  نصر  ألبي  الحائية  القصيدة  شرح  مجهول:  انظر: 
شــرح  هذا  يوســف:  يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  المصعبــي،  انظر: 

الحائية.
الطلبة. تحريض  قصيدة  على  شرح  سعيد:  أبو عثمان  تغزويسني،  انظر: 

اْلُمســمى  الحائية  القصيدة  شــرح  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثمينــي،  انظر: 
الطلبة. بتحريض 

.1999 أبو رضوان  عاشور،  انظر: 
قصائد). (مجموعة  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   29 (رقم   150 رقــم   ،77 إروان، صفحة  مكتبــة 
بهون  يحيى بن  الناســخ:  مكتمــل.  25 ســطرًا،  24×15,5ســم،  15 ورقة، 

من  مجموعة  فــي  الثالــث   .1869 مايــو   /1286 ُمحــرم   29 العطفــاوي، 
161 ـ 176. 231 ورقة، 

قصائد).   6 (مجموعــة   :153 رقم   26  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية. الخزانة  في  مخطوط 

ُلقط  من  بجربة  وقعت  تاريخية  وأحاديــث  فتاوى  (مجموعة  مجهول:  انظر: 
المشايخ). بعض 

التوحيد. في  النونية  المنظومة  نفسه: 
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النونية: القصيدة  يعقوب:  سالم بن  دليل 
شــرح لـ عمر بن رمضان التالتي الجربي، مع عنوان الآللئ الميمونّية  –

في  الجربي  الصدغياني  يحيى  عمر بن  نســخه  النونية.  المنظومة  على 
.1819 / 1234 شعبان  القاهرة،  في  الجاموس  وكالة 

(مطبوع). – المصعبي  إبراهيم  لـ عبد العزيز بن  شرح 
حاشية  – هذه  وفي  الجربي،  األجيمي  الويراني  يحيى  لـ قاســم بن  شرح 

رمضان بن  للشرح:  الناســخ  الجربي.  المصعبي  د  محم لـ يوســف بن 
أحمــد الغول القاللي الجربــي، 15 ُجمادى األولــى 1183 / 1769 في 
اخي، تلميذ.  د بن عمر الشم القاهرة. الحاشية نســخها سليمان بن محم

الناسخ. حفيد  اخي،  الشم قاسم  سعيد بن  قِبل  من  وقف  المؤّلف 
التعليقات  مطبوع.  الدين،  أُصول  في  النونية   :337  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الميمونّية  الآللئ  التالتي:  رمضان  عمرو بن  أجزاء؛  ثالثة  في  ـ : الجيطالي،  ل
إبراهيم  عبد العزيز بن  الويرانــي؛  يحيى  قاســم بن  النونية؛  المنظومة  على 

النور. الثميني: 
بالعقيدة،  المعروفة  النونية  نصر  أبي  قصيدة  شــرح   :219 الجواهر،  ادي:  البر

أجزاء. ثالثة 
شرح،  مع  النونية،  للقصيدة  مخطوط   :202  ،II األعيان،  إتحاف  البطاشــي: 

.(1429 (رقم  البوسعيدي  مكتبة  في 
عشر ـ  الثاني  الســابع /  الســادس ـ  (القرن   :340  ،1984  (Cuperly) كوبرلي 
النونية  شرح  بداية  في  طبعة  بالنور.  اة  اْلُمســم النونية  القصيدة  عشر)  الثالث 
البارونية،  المطبعة  القاهرة:  حجرية،  طبعــة  (الثميني)،  المصعبي  لعبد العزيز 

1306 / 1888 ـ 9.

النونية  القصيدة  على  شرح  مع  النونية.  القصيدة   :692  ،S I بروكلمان  كارل 
لعبد العزيز بن  النونية  المنظومة  على  النورانّية  األسرار  أو:  بالنور،  اة  اْلُمسم
1306 / 1888 ـ 9. القاهرة،  في  مطبوع  (ت: 1223 / 1808).  المصعبي  إبراهيم 
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بني  من  إبراهيم  لـ عبد العزيز بن  تعليق  النور.   :697  ،S II بروكلمان  كارل 
في   (1808 / 1717 ســبتمبر  ـ  أغسطس   1223 / 1130 رجب  يســجن (حوالي 

1306 / 1888 ـ 9. القاهرة   ،1794 / 1209 اكتملت  النونية،  القصيدة 
حجرية،  طبعة  مرات.  ة  عد ُطبع  بيتًا.   181 من  شــعر   :786  ،1987 الجعبيري 

المجموعة. في  13 صفحة،  1304 / 1886 ـ 7،  البارونية،  المطبعة  القاهرة: 
بيتًا.  128 به  النّص   :160 نفسه، 

23,5×17ســم،  5 ورقات،  مخطــوط،   :308 رقــم   ،87 افضــل،  آل  مكتبــة 
المكتبة. في   156 رقم  حديثة.  نسخة  البداية.  في  أجزاء  تنقصه  14 سطرًا، 

معًا  مربوطة  (مجموعــة  النونية  متــن  على  شــرح  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 
أحمد بن  أبو العباس  النفوســي،  (انظر:  العباد  أفعال  تبيين  وكتاب  بخيط)؛ 

.1876 / 1293 في  ُنسخت  بكر)،  د بن  محم
مخطوط،  المكتبــة):  في   117 (رقــم   276 رقم   ،82 إروان، صفحــة  مكتبة 
د بن أبي  67 ورقة، 21,5×17ســم، 15 ســطرًا، غير ُمكتمل. الناســخ: محم

118 ورقة،  من  مجموعة  في  الســادس  1116 / 1704 ـ 5.  المصعبي،  القاسم 
42 ـ 47.

في  النونية  القصيدة  شــرح   :42 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي
ال يسع. وما  يسع  وما  التوحيد 

النامي 2001، 310: القصيدة النونية. ُطبع في الجزائر 1352 / 1933. أيضًا في 
193 ـ 203.  ،1966 دمشق  طبعة  الدعائم،  كتاب  النضر:  ابن 

تعليقات.  :(209 جديدة،  طبعة  حديثة.  نسخة  اإلنجليزية،  233 (الطبعة  نفسه، 
قوجــة 1998، 80 ملحوظــة و155: القصيدة النونية. طبعــة حجرية، القاهرة: 
المطبعة البارونية، 1304 / 1886 ـ 7، 181 بيتًا. انظر: أسفل: شيء من الديوان.
لـ ابن  الدعائم  كتــاب  بعد  ُطبع   :82 رقم   ،391  ،1956  (Schacht) شــاخت 
 ،1509 الُقطب:  مكتبة  في  مخطوطات   .1932 / 1351 القاهرة  الُعماني.  النضر 
على  ُمشتمالً  الدينية  األصول  شــرح  الجيطالي،  لـ إســماعيل  شرح  1512؛ 
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تلخيص معاني القصيدة النونية، 816 (األجزاء األول ـ الثاني)، 817 (الجزء 
3)؛ تعليقات لمجهول، تلخيص شــرحي الجيطالي والويراني على النونّية، 
النونّية،  المنظومــة  على  الميمونّية  الآللــئ  التالتي،  لـ عمــر  تعليق  818؛ 

تعليق  1512؛  النونية،  بعــض  شــرح  الثميني،  لـ عبد العزيز  تعليقات  815؛ 

يوسف  د بن  لمحم حاشــية  115؛  الغّناء،  المكتبة  في  ســليمان،  د بن  لمحم
.208 مخطوطة،  نسخة  النونية،  شرح  حاشية  التعليق،  في  اطفيش 

اخي: سير، 548 ـ 549: النونية في أُصول الدين. الشرح لـ إسماعيل بن  الشم
أجزاء. ثالثة  في  (الجيطالي)،  موسى 

الرائّية. المنظومة  انظر: 
والهائية. والرائّية  النونية  انظر: 

الرد). في  (النونية  انظر: 
مختلفة). مواضيع  في  قصائد  (مجموعة  مجهول:  انظر: 

النونّية. على  والويراني  الجيطالي  شرحي  تلخيص  مجهول:  انظر: 
وعظية). قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 

للتالتي. النونية  شرح  على  حاشية  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
النونية. شرح  حاشية  نفسه:  انظر: 

النونية. شرح  الجيطالي:  انظر: 
الدينية. األصول  شرح  نفسه:  انظر: 

على  شرح  أفضل:  موســى بن  يوســف بن  عبد العزيز بن  المصعبي،  انظر: 
بالنور. اْلُمسمى  النونّية  القصيدة 

الويراني  شرح  على  حاشية  د:  محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  انظر: 
النونّية). (على 

نصر). أبي  نونّية  (شرح  يحيى:  صالح بن  يحيى بن  المصعبي،  انظر: 
شرح  ســتة: (حواشــي)،  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 

النونية.
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اْلُمصّرح. ويران:  علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي،  انظر: 
نصر). أبي  نونّية  (شرح  سعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 

اْلُمسمى  النونية  القصيدة  على  شرح  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
بالنور.

المنظومة  على  الميمونّية  الآللئ  رمضان:  عمر بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
النونية.

النونية). (شرح  يحيى:  قاسم بن  الويراني،  انظر: 
النونية. شرح  بيان:  سالم بن  علّي بن  أبو الحسن  اليديسي،  انظر: 

شرح  المزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  انظر: 
النونية. المنظومة  على 

زياد  أحمد بن  زياد بــن  عمر بــن  عبد اهللا بن  البهلــوي،  المشــرق،  انظر: 
المغربي. النفوسي  نوح  فتح بن  نصر  أبي  قصيدة  شرح  الشقصي: 

مة  ُمقد جميــع:  عمرو بن  أبو حفص  انظــر:  للعقيدة،  األخرى  الصيــغ  عن 
.231  ،2001 النامي  وشروحها،  التوحيد 

الصالة. في  الرائّية  المنظومة  نفسه: 
شاخت (Schacht) 1956، 387 رقم 54: ُطبع بعد كتاب الدعائم البن النضر 
شــرح  1509؛  الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   .1932 / 1351 القاهــرة  الُعماني. 
حاشية  115؛  الغناء،  والمكتبة   ،796 الرائّية،  شــرح  ســليمان،  د بن  لـ محم

.208 مخطوطة،  نسخة  الرائّية،  شرح  حاشية  اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم
مطبوع.  الصــالة.  في  الرائّيــة  القصيــدة   :337  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الثميني،  الُعمانــي،  زياد  عبد اهللا بن  الويرانــي،  ـ : الجيطالي،  ل التعليقــات 

ادريسو. ابن  سليمان  د بن  محم
23×17,5ســم،  5 ورقات،  مخطــوط،   :318 رقــم   ،90 افضــل،  آل  مكتبــة 

المكتبة. في   90 رقم  حديثًا.  نسخت  مكتمل.  16 سطرًا، 

 ،1966 دمشق  طبعة  الدعائم،  كتاب  النضر:  ابن  في  أيضًا   :310  ،2001 النامي 
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قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  يوســف:  د بن  محم الباروني،  (انظر:  203 ـ 211 

وعظية)).
شرح. هناك  ليس  الصالة.  في  الرائّية   :549 سير،  اخي:  الشم

الرائّية). (شرح  الجيطالي:  انظر: 
الرائّية. المنظومة  على  الرياضّية  األزهار  أبو نصر:  تملوشايت،  انظر: 

الرائّية. المنظومة  على  النورانّية  األسرار  الثميني:  انظر: 
المنظومة  شــرح  على  الرياضّية  األزهــار  عمر:  أبو حفص  التالتــي،  انظر: 

الرائّية.
الصالة). في  الرائّية  (شرح  يحيى:  قاسم بن  الويراني،  انظر: 

شرح  المزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  انظر: 
الرائّية. المنظومة  على  مختصر 

نصر. أبي  رائّية  شرح  مجهول:  المشرق،  انظر: 
في  الرائّية  القصيدة  شرح  زياد:  عمر بن  عبد اهللا بن  البهلوي،  المشرق،  انظر: 

الصالة.
والهائية. والرائّية  النونية  انظر: 

مختلفة). مواضيع  في  قصائد  (مجموعة  مجهول:  انظر: 
وعظية). قصائد  (مجموعة  (تحقيق)  يوسف:  د بن  محم الباروني،  انظر: 

الرائّية. شرح  حاشية  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
(مقامات). نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 337: مخطوط. تعليق عبد الرحٰمن بكلي البكري.
األخالق. في  سة  ُمخم نفسه: 

يوســف  د بن  لمحم تعليق  مع   :123 رقــم   395  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.104 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط  اطفيش، 

القراري  بكــر  أبــي  إلبراهيم بــن  تعليــق   :26 دينيــة،  متــون  مجموعــة 
(1308 ـ 1373 / 1882 ـ 1954).
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األخالق. في  سة  ُمخم شرح  اطفيش:  انظر: 
سة وتحريض  ار: شرح اْلُمخم انظر: القراري، إبراهيم بن أبي بكر بن بابه حف

الطلبة.
الُمستنشد. وكفاية  الُمسترشد  رسالة  نفسه: 

الُمسترشد. رسالة  أبو نصر:   :45 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
الُمستنشد. وكفاية  الُمسترشد  رسالة  الدالّية،  انظر: 

القاهرة:  اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم تعليق  مع  العليل.  وِشــفاء  النيل  كتاب  نفسه: 
جديدة. طبعة  البارونية،  المطبعة 

.692  ،S I بروكلمان  كارل  في  مثلها 
القرآن. خلق  بنفي  قال  من  على  الرّد  في  النونية  نفسه: 

مكتبة آل افضل، 88، رقم 309: مخطوط، ورقة واحدة، 30×14,5سم، 20 سطرًا، 
المكتبة. في   182 رقم  بيتًا.  عشرون  صالح.  يحيى بن  الناسخ:  مكتمل. 

5 ورقات،  مخطوط،  المكتبة):  فــي   26 (رقم   337 رقم   111 يدر،  آل  مكتبة 
24,5×18سم، 22 ســطرًا، مكتمل. نسخة حديثة. في مجموعة، من ورقة 84 

حديثة. كلها  أخرى،  نسخ  338 ـ 340،  رقم  111 ـ 112  نفسه،   .88 إلى 
القائل  الرأي  لتفنيد  نونّية   :2 ملحوظة   103  ،1899  (Motylinski) موتيلنسكي 

القرآن. خلق  بتجزئة 
.((Motylinski) موتيلنسكي  (مثل   :337  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.549 سير،  اخي:  الشم
المشرق، الراشدي، سعيد بن حمد بن عامر: فيض المّنان في الرّد على من 

القرآن. قِدم  ادعى 
والحائية. والرائّية  النونية  نفسه: 

مكتبة إروان، صفحة 76، رقم 133 (رقم 19 في المكتبة): مخطوط، 13 ورقة، 
25,5×18,5سم، 17 ســطرًا، مكتمل. الناسخ: إبراهيم بن علّي بن ضيف اهللا، 

146 ـ 159. 172 ورقة،  من  مجموعة  في  السادس   .1883 / 1300 شوال   4
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والرائّية  النونية  المكتبــة):  في   38 (رقــم   341 رقم   112 يــدر،  آل  مكتبة 
تاريخ  مكتمل.  15 ســطرًا،  22×16ســم،  40 ورقة،  مخطــوط،  وغيرهما. 
بعد   .137 إلى   98 مــن  مجموعة،  في   .1871 / 1288 الثاني  ربيع  النســخ: 
ألبي  تأملية  قصيــدة  بيتًا)،   100) الوعظ  فــي  القصيدة  والرائّية،  النونيــة 
إبراهيم)،  زكرياء بن  يحيى  رثاء  إبراهيم (40 بيتًا) (انظر:  يحيى بن  زكرياء 
هي  األخيرة  القصائد  هــذه  زكرياء؛  ألبي  ُمعّشــرة  قصيدة  أخرى،  قصيدة 
لمؤّلف آخر. نفســه، رقــم 342 (رقم 57 في المكتبــة): النونية والرائّية. 
مخطوط، 10 ورقات، 24×17,5ســم، 16 ســطرًا، مكتمــل. في مجموعة 
من 230 ورقة منها 176 ورقة خاوية. نفســه، 113 ـ 114 أرقام 343 ـ 346، 
قصائد  مع  األحيان  بعض  والحائية،  البائية  الرائّية،  للنونية،  أخرى  نســخ 

آخرين. لمؤّلفين 
والرائّية.  النونية  المكتبة):  في   114 (رقم   245 رقم   ،81 إروان، صفحة  مكتبة 
إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  17 سطرًا،  22×15ســم،  12 ورقة،  مخطوط، 

.1840 / 1256 ل  األو ربيع   12 العطفاوي،  باحمد 
الصالة. في  الرائّية  المنظومة  النونية؛  المنظومة  الحائية؛  أعلى:  انظر: 

نصر). أبي  (قصائد  نفسه: 
ة قصائد: في النصح والفقه،  مكتبة آل يدر، 117 ـ 118، أرقام 359 ـ 362: عد
زيارة  وفي  الصالة  في  رائّيتان  الطهارات،  في  الُدنيا،  في  الزهد  في  سة  ُمخم

النبي. قبر 
قصائد. أبو نصر:   :44 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

والمديح). المواعظ  في  (قصائد  نفسه: 
مكتبة إروان، صفحة 74، رقم 31 (رقم 33 في المكتبة): مخطوط، 17 ورقة، 
اخي.  الشم أحمد  أبو القاسم بن  الناســخ:  مكتمل.  20 سطرًا،  20,5×15سم، 
210 ـ 211.  بين  ما  فراغ  206 ـ 220،  383 ورقة،  من  مجموعة  في  الســادس 

.1893 / 1310 شعبان  في  الملكية  دخلت 
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األخالق. في  البائية  القصيدة  نفسه: 
.337  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

واألدب). الزهد  (في  البائية  انظر: 
النونية. القصيدة  نفسه: 

التوحيد. في  النونية  المنظومة  انظر: 
الصالة. في  الرائّية  القصيدة  نفسه: 

الصالة. في  الرائّية  المنظومة  انظر: 
والحائية. والرائّية  النونية  انظر: 

إبراهيم. زكرياء بن  يحيى  أبي  رثاء  نفسه: 
رسالة).  22 بها  (مجموعة  مجهول:  انظر: 

الذي  إبراهيم،  زكرياء بن  يحيى  أبي  خاله  مع  درس   :548 ســير،  اخي:  الشم
مرثية. له  َكَتَب 

يدر. آل  مكتبة  والحائية،  والرائّية  النونية  انظر: 
نصر. أبي  بائّية  شرح  نفسه: 

مؤّلف. بدون   .1917 / 1335 ل  األو ربيع  مخطوط، 
أبي  بائّية  على  شرح  أيوب:  باحمد بن  يوسف بن  داود بن  المصعبي،  انظر: 

نصر.
األخالق. في  البائية  القصيدة  انظر: 

القاهرة:  حجرية،  طبعة  خاّصًة.  والهائية  بيتًا   181 النونية  الديوان،  من  شــيء  نفسه: 
1304 / 1886 ـ 7. البارونية،  المطبعة 

مجموعة. في  45 صفحة،   :786  ،1987 الجعبيري 
الحائية. انظر: 

.1998 قوجة  النونية،  المنظومة  انظر: 
الطلبة. تحريض  نفسه: 

الحائية. انظر: 
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عبد اهللا: بنت  زيديت  الملوشائية، 
القرن  (نهاية  معروفة  إباضية  امرأة   :274  ،1936  (Lewicki) ليفيتســكي 
باألمازيغية  أشعارا  غنت  الرابع / العاشر).  القرن  بداية  الثالث / التاسع، 
ســير،  اخي:  الشــم) والقبر  الموت  األخير،  المصير  عن  اآلخرة،  عــن 

.(317

.165  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
المليكي:

انظر:  الجربي.  (المليكي)  المصعبي  د  محم يوسف بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 
يوسف. يعقوب  أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا.  المصعبي، 

المصعبي. (المليكي)  موسى  إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي 
المصعبي. انظر:  المصعبي.  د  محم يوسف بن  أبو يعقوب 

المصعبي: (المليكي)  موسى  إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي  المليكي، 
إســماعيل بن  عيســى بن  أبو مهدي  325 ـ 326:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
إباضيًا.  صار   ثم مالكيًا،  كان  مزاب  في  مليكة  من  موسى (ت: 971 / 1564). 
من  مجموعة  أعماله  ضمن  من  مزاب:  في  الجربي  ســعيد  عمي  على  درس 
الذي  البهلولي،  الحسن  ألبي  أجوبة  هي  والتي  واألجوبة،  والردود  الرسائل 

مؤمنين. ليسوا  اإلباضيين  إّن  قال: 
كوبرلي 1984، 239: (ت: 871 / 1466) من مليكة. أحد تالمذة عمي ســعيد 

علي). سعيد بن  (جربي،  الجربي 
167 ـ 169.  ،1987 الجعبيري 

إسماعيل. عيسى بن  انظر:  نفسه: 
اخي،  الشــم عمرو  حفص  أبي  أجوبة  عمرو:  أبو حفص  اخي،  الشــم انظر: 

المصعبي. عيسى  رثاء  قصيدة 
عيســى بن  مهدي  أبي  الشــيخ  منظومة  تربيع  عمــرو:  التندميرتي،  انظــر: 

المصعبي. إسماعيل 
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انظر: التالتي، أبو ســليمان داود بن إبراهيم (التالتي) الجربي: (رسالة إلى 
مزاب). وادي  في  عيسى  مهدي  أبي  شيخه 

التندميرتي). عيسى  عمر بن  ديوان  في  (قصائد  نفسه: 
الجربي  ســعيد  عمي  تالمذة  أحد  مليكة.  من  251 ـ 252:   ،I  ،1965 دبــوز 

علي). سعيد بن  (الجربي، 
شعر. ديوان  نفسه: 

عيسى. إبراهيم بن  اليقظان  أبي  حسب   :326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الُشّبان. معشر  وصّية  منظومة  على  اإلخوان  حديث  نفسه: 

43 ورقة،  26 فــي المكتبة): مخطوط،  490 (رقم  160 رقم  مكتبــة آل يدر، 
24,5×18سم، 22 سطرًا، يبدو أنها غير مكتملة. في المجموعة، من ورقة 28 

.70 إلى 
بان. الش معشر  وصّية  منظومة  انظر: 

ابة بني مزاب).  نفسه: جواب ألبي علّي بن أبي الحســن علّي البهلولي (باسم عز
1321 / 1903 ـ 4. تونس،  حجرية،  طبعة 

في  إسماعيل  عيسى بن  أبو مهدي   :115 رقم   394  ،1956  (Schacht) شاخت 
اطفيش. يوسف  د بن  لـ محم الُعقبي  على   بالرد تبدأ  التي  المجموعة 

مجموعة  األعمال  هــذه  ضمن  من  325 ـ 326:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
من الرســائل والردود واألجوبة، حيث يرد فيها على البهلولي أبي الحسن 

مؤمنين. ليسوا  اإلباضيين  إّن  قال:  الذي  البهلولي، 
ُطبعت  عيســى.  مهدي  أبي  جواب  412: (ت: 613 / 1216 ـ 7).   ،1985 از  َبح
في المطبعة العلمية الحجرّية، تونس، 1321 / 1903 ـ 4، في المجموعة التي 

الُعقبي. على   بالرد تبدأ 
كوبرلي 1984، 239 ـ 240، 340: (ت: 871 / 1466) من مليكة. تلميذ عند عمي 
وجواب  قصائد  مجموع  في  وضعت  علي).  سعيد بن  (جربي،  الجربي  سعيد 
غرداية،  البيض،  اآلباء  مخطوط،  البهلولي،  علّي  الحسن  أبي  علّي بن  لـ أبي 
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د بن  لـ محم الُعقبي  على   بالرد تبــدأ  التي  المجموعة  في  أيضًا  (35 صفحة). 
106 ـ 187. 1321 / 1903 ـ 4،  تونس  حجرية،  طبعة  اطفيش،  يوسف 

اطفيش،  (انظر:  مجموعــة  في  المحتويات.  166 ـ 167:   ،1987 الجعبيــري 
ص106 ـ 187. الُعقبي)،  على  الرّد  يوسف:  د بن  محم

 :310  ،(212 جديدة،  طبعة  حديثة  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   ،2001 النامي 
جواب  (ت: 971 / 1563 ـ 4)  المصعبــي:  إســماعيل  عيســى بن  أبو مهدي 
جانب  إلى  1321 / 1903 ـ 4،  تونــس  حجرية،  طبعة  البهلولي.  علّي  لـ أبي 

106 ـ 187. أخرى، صفحة  أعمال 
عيسى بن  أبو مهدي  (ت: 1563 ـ 4)   :192  ،2004  (Sadgrove) ســدجروفي 
1321 / 1903 ـ 4. تونس،  البهلولي.  علّي  لـ أبي  جواب  المصعبي:  إسماعيل 

الموسوعة  في  الشيخ؟  هذا  اســم  فعالً  هو  البهلولي  هل  العمل.  هذا  أر  لم 
«بهلول»  االســم  أن  يبدو  الكوفي)  المجنــون  (بهلول،   1288 اإلســالمية، 

إلخ. «المخبول»...  أو  «المجنون»  يعني،  الشمالية  إفريقيا  في  وخصوصًا 
الرّد  في  الجواب،  لهذ  اقتباســات  عن   ،307 302 ـ 303،   ،2001 معمر  انظر: 

الصحابة. بعض  يرفضون  اإلباضيين  أّن  على 
البهلوي. علّي  علّي بن  إلى  سؤال  عن  جواب  انظر: 

1321 / 1903 ـ 4. العلمية،  المطبعة  تونس:  البهلوي.  على  الرّد  انظر: 
الُعقبي. على  الرّد  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

والفروع. األصول  في  إليه  وردت  أسئلة  على  ُعمان  ألهل  جواب  نفسه: 
.326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

المليكــي.  إســماعيل  عيســى بن  أبو مهــدي   :238  ،2002 بوحّجــام 
المالكية  من  تحــّول  ُعمان)  في  اإلباضيين  إلى  (رســالة  (ت: 971 / 1564) 
إلى اإلباضية. درس على عمي ســعيد بن علــّي الجربي. كان من تالمذته 
د بــن زكرياء البارونــي (ت: 997 / 1589) وداود بــن إبراهيم التالتي  محم
(ت: 997 / 1560). من محتويات هذه الرسالة، بوحّجام يحيل على الجعبيري 
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وعن  والفروع  األصول  في  أســئلة  على  يجيب  المؤّلف  168 ـ 169.   ،1987

الرسالة  الباري.  ورؤية  القرآن،  خلق  الشفاعة،  والبراءة،  الوالية  تخص  أسئلة 
33 صفحة. على  تحتوي 

الجعبيري 1987، 168 ـ 169: جوابًا لرسالة من ُعمان حررت في 913 / 1507. 
63 ـ 96. الصفحات  من  مجموعة،  في  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 

عن المراســالت ما بين إباضية المشرق والمغرب انظر: المشرق، مجهول: 
هناك. والمراجع  المغرب،  أهل  إلى  ُعمان  أهل  من  جواب 

القرآن. خلق  قضية  في  جواب  نفسه: 
تونس. حجرية،  طبعة   :326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

إسماعيل. عيسى بن  الشيخ  جواب  نفسه: 
مكتبة الشــيخ، رقم 600: مخطوط، ورقة واحدة، 24×18,5ســم، 34 سطرًا، 
(بن  ســليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناســخ:  النهاية.  فــي  مكتمل  غير 
ادريسو). قبل الجواب: فائدة من المنهاج (منهاج الطالبين لخميس بن سعد 
ألهل  (الزواغي)  موسى  يعيش بن  البقاء)  لـ (أبي  الرسالة  أيضًا  الشقصي؟). 

الزواغي). (انظر:  أريغ. 
إسماعيل. عيسى بن  انظر: 

البهلوي. علّي  علّي بن  إلى  سؤال  عن  جواب  نفسه: 
19 ورقة،  146 فــي المكتبة): مخطوط،  072 (رقم  25 رقم  مكتبــة آل يدر، 
صالح بن  ورثة  من  وقف  حديثة.  نسخة  مكتمل.  24 سطرًا،  24,5×17,5سم، 

فرطاس. عمر  د بن  محم
ابة  عز (باسم  البهلولي  علّي  الحسن  أبي  علّي بن  لـ أبي  جواب  أعلى:  انظر: 

مزاب). بني 
الُشبان. معشر  وصّية  منظومة  نفسه: 

مجهول. لشخص  حاشية  مع   :326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الُشّبان. معشر  وصّية  منظومة  على  اإلخوان  حديث  انظر: 
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العقيدة. في  شعرّيتان  مقطوعتان  نفسه: 
.326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

القسط. موازين  نفسه: 
.326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

القسط. موازين  شرح  د:  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  انظر: 
والزهد. النصائح  المواعظ  في  قصيدة  نفسه: 

.326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
نفسه: الرّد على البهلولي. طبعة حجرية، تونس: المطبعة العلمية، 1321 / 1903 ـ 4.

د بن  لـ محم الُعقبي  على  الرّد  بعنوان  مجموعة  فــي   :786  ،1987 الجعبيري 
106 ـ 187. الصفحات  اطفيش،  يوسف 

ابة  عز (باسم  البهلولي  علّي  الحسن  أبي  علّي بن  لـ أبي  جواب  أعلى:  انظر: 
مزاب). بني 

واحدة). (صفحة  األئمة  سّب  الذي  الجنعاط  على  إسماعيل  عيسى بن  رّد  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :133 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
جانب:  إلــى  مجموعــة،  فــي  20,5×15ســم  واحــدة،  البارونية، صفحــة 
الجناوني  يحيــى  توفيق بن  يحيى  أبي  قول  من  الطهارات  مســائل  شــرح 
(20 صفحــة)؛ مجموعــة فتاوى ألبي ســليمان داود بن هــارون (بن أبي 
أبو يعقوب  (المزاتي،  خلفون  ابن  جوابات  (40 صفحــة)؛  الباروني)  زكرياء 
إبراهيم  داود بن  ســليمان  أبي  رسالة  ُمكتملة)؛  (غير  خلفون)  يوســف بن 

مصعب. بني  إلى  التالتي 
إسماعيل. عيسى بن  انظر: 

مهدي. أبي  رسائل  نفسه: 
يسجن  بني  االســتقامة،  مكتبة  في  مخطوط   :326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ُلقط  كتاب  عّدون:  حّمو بــن  يوســف  أبو يعقوب  انظر:  المكتبة،  هذه  (عن 

عزيز). أبي 
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تاجنينت. أهل  إلى  إسماعيل  عيسى بن  مهدي  أبي  رسالة  نفسه: 
رسالة).  22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 

الشهادة. كلمة  إعراب  في  رسالة  نفسه: 
.326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الخزانة  في  مخطوط  إسماعيل  عيسى بن  أبو مهدي   :778  ،1987 الجعبيري 
22 سطرًا. 16,5×10,5سم،  8 صفحات،  البارونية، 

وارجالن. أهل  إلى  إسماعيل  عيسى بن  رسالة  نفسه: 
24×18سم،  ورقتان،  مخطوط،  إسماعيل  عيسى بن   :738 رقم  الشيخ،  مكتبة 

(؟). ورقتان  من  مجموعة  في  ل  األو مكتمل.  23 سطرًا، 

مخطوط،  وارجالن.  أهل  إلى  كتاب   :58 رقم   319  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
5 ورقات.

حيث  مخطوط،  وارجالن.  أهل  إلى  كتاب   :325  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
القويم. الطريق  التباع  فيها  يدعوهم 

والُربوبّية. واُأللوهّية  الوحدانّية  التوحيد  معنى  في  رسالة  نفسه: 
موسى. إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي   :326  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الخزانة  في  مخطوط  إسماعيل.  عيسى بن  أبو مهدي   :779  ،1987 الجعبيري 
12 صفحة. لـ  مجموعة  في  22 سطرًا،  16,5×10,5سم،  البارونية، 

اإلباضي. المذهب  في  الطاعنين  بعض  على  الرّد  في  رسالة  نفسه: 
إلى  تحول  مثله،  صديــق،  عن  الدفاع  في   :325  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

.1522 / 929 في  هذا  كان  اإلباضية؛ 
الجزيرة. مشايخ  إلى  إسماعيل  عيسى بن  مهدي  أبي  الشيخ  رسالة  نفسه: 

رسالة).  22 بها  (مجموعة  مجهول:  انظر: 
إسماعيل  عيسى بن  مهدي  أبي  الشيخ  وجوابات  اللوامع  الدرر  شرح  كتاب  نفسه: 

أُخرى. وجوابات 
.(1972 (مايو   125 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 
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الدرر  على  حاشــية  ار:  حف بابه  بكر بــن  أبي  إبراهيم بن  القــراري،  انظر: 
اللوامع.

المسجد  رسالة  الُدعاء.  كتاب   :1 المسجد  رســالة  نالوت.  الدعوة،  دار  منشورات 
 :3 المســجد  رســالة  اطفيش).  يوســف  د بن  محم) الطاعات  أســاس   :2
 ،1970 / 1389 اهللا.  إلــى  البصيــر  المؤمن  ســبيل  إبراهيــم:  أبو اليقظــان 
(42 صفحــة، 19,5×13,5ســم). رســالة المســجد 4: أجوبــة وفتــاوى. 
إبراهيم  الشيخين  بقلم  وفتاوى  أجوبة   :5 المســجد  رســالة   .1970 / 1389

 ،1971 / 1390 الُعمانــي..  العبري  ســعيد  وإبراهيم بن  الجزائــري  بّيوض 
20×14سم). (55 صفحة، 

المكتبة  قِبل  مــن  أو  الناشــر  قِبل  من  للبيع   :3 رقم  األخيرة  الصفحــة  في 
الزاوية. الوطنّية، 

المغاربة. للُحّجاج  فتوى...  جّدة.  من  اإلحرام  بّيوض:  انظر: 
الصالة  خوارج؛  ليسوا  اإلباضية  سعيد:  إبراهيم بن  العبري،  المشرق،  انظر: 

المذهب. في  اْلُمخالفين  وراء 
والمنهاج. المنهاج  مجموع  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش،  انظر:  المنهاج: 

الجزائر، (مايو  الواحــات،  بالقرارة.  الثانوي  لمعهد «الحيــاة»  الدراســي  المنهج 
32×33سم). 59 صفحة،   ،2)  ،(1972

نصر. نفاث بن  النفوسي،  انظر:  النفوسي:  مهدي 
صالح. د  محم ناصر،  انظر:  (ُمحقق)  التيواجني:  عمر  مهّني بن 

المزاتي. المزاتي:  زكرياء  أبي  موسى بن 
والُزهد). الوعظ  في  (قصيدة  داود:  موسى بن  عمي  باّسه بن  موسى بن 

1175 / 1761، توفي قبل ُمحرم  428: (ولد قبــل   ،II ،A2000 باباعمــي والـ
1230 / 1814) من ورقلة. يعرف بعمي موسى. نسخة من القصيدة في حوزة 

ورقلة. في  بومعقل  سليمان 
داود  الحاج  د بن  محم موسى بن  حفيده  عن   :431 أعاله)،  المذكور  (العمل 
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فقيــه (1311 ـ 1397 / 1893 ـ 4 يونيو 1977)، الذي، مثل جده، جمع مكتبة 
بومعقل. آل  عشيرة  من  هم  غنية. 

موســى  بعمي  عرف  موســى،   :433 أعــاله)،  المذكور  (العمــل  انظــر: 
(ت: 1023 / 1617).

داود. الحاج  موسى بن  باّسه بن  انظر: 
أبو عمران. المزاتي،  زكرياء:  موسى بن 
التندميرتي. التندميرتي:  عامر  موسى بن 

أبو عمران. اخي،  الشم اخي:  الشم عامر  موسى بن 
النفوسي. النفوسي:  زكرياء  يحيى بن  عامر بن  موسى بن 

أفلح. زكرياء بن  أبو يحيى  الصدغياني،  انظر: 
أفلح. أبو زكرياء بن  الصدغياني،  انظر:  زكرياء:  يحيى بن  عامر بن  موسى بن 

الُلقط. كتاب  عامر:  موسى بن 
الغامر. تفقيه  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

أفلح. أبو زكرياء بن  الصدغياني،  انظر:  النفوسي:  زكرياء  يحيى بن  موسى بن 

.2002 ملخ  اإلسالم،  قواعد  الجيطالي:  انظر:  الحاج:  موسى،  بشير بن  موسى، 
أبو معروف. هارون،  ماطوس بن  موطوس: 

مزاب. إبراهيم،  أبو اليقظان  انظر:  مزاب: 
الفرائض. اإلباضي: كتاب  أبو عبد الجبار  الميزابي، 

تونس. نفطة،  في  مخطوط   :(1972 (مايو  اليقظان  ألبي  قائمة 
األئمة. ذكر  في  لطيفة  قاسم: رسالة  عيسى بن  الميزابي، 

مكتبة  فــي  مخطــوط  (ت: 1246 / 1830)   :333  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ابة. العز شهادة  قبول  ضرورة  عن  غرداية.  في  سعيد  الحاج  أيوب  د بن  محم

د: تحفة األحباب في ُعذر ولي  انظر: المصعبي، أبو يعقوب يوسف بن محم
األلباب.

.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 
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د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  صالح: انظر:  ســليمان بن  د بن  محم الميزابي، 
المزابي. صالح  سليمان بن 

صالح  د بن  محم قاسم بن  (بن  سليمان  عيسى بن  صالح بن  د بن  محم الميزابي، 
اليسجني:

د بن صالح بن عيســى بن ســليمان  382: محم ،II ،A2000 باباعمــي والـ
عّشو (توفي قبل 1358 / 1939). من بني يسجن. كان أعمى. َطَبَع على نفقته 
اطفيش. يوسف  د بن  محم شيخه  كتابات  خصوصًا  كتابًا،  ثالثين  يقارب  ما 

قِبل). ِمن  (كّلَف  نفسه: 
التالية: المواد  انظر: 

(312 صفحة). –  ،1908 / 1326 الفجور.  وإزالة  األجور  إطالة  اطفيش: 
–  ،1907 / 1325 ورش.  حــرف  وجامــع  زوارة  أهــل  جــواب  نفســه: 

(56 صفحة).
187 صفحة). –  ،125)  ،1903 / 1321 الُعقبي....  على  جواب  نفسه: 
األربعين.  – األحاديــث  بشــرح  متبوعة  التوحيد،  عقيدة  شــرح  نفســه: 

القــرن  المصعبــي.  يوســف  موســى بن  عبد العزيز بــن  اليســجني، 
458 صفحة).  ،314) 1326 / 1908 ـ 9، 

(273 صفحة). –  ،1908 / 1326 الُحسنى.  اهللا  أسماء  شرح  نفسه: 
نفسه: شــرح على بعض منظومــات ابن النضــر. 1325 / 1907، (650،  –

678 صفحة).

–  ،1908 / 1326 حبيــب.  الربيع بــن  لُِمســند  الترتيــب  ترتيــب  نفسه: 
(289 صفحة).

الحاج  – النحرير  الماهر  للشيخ  التواريخ  بعض  في  الشافية  الرسالة  نفسه: 
المزابي. اطفيش  يوسف  الحاج  د بن  امحم

–  ،1908 / 1326 مــزاب  وادي  أهــل  تواريــخ  بعض  فــي  رســالة  نفسه: 
(191 صفحة).
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نفسه: تيســير التفســير. 1325 ـ 1326 / 1907 ـ 1908، (6 أجــزاء في 7  –
5296 صفحة). مجلدات، 

الجناوني: هذا كتاب عقيدة التوحيد. 1325 / 1907، (56، 10، 28 صفحة)  –
ُعماني). أسفل،  (انظر: 

–  ،1906 / 1323 المتيــن.  القول  رســالة  ســعيد:  قاســم بن  اخي،  الشــم
(92 صفحة).

جانب  – (إلى  النصائح.  المواعظ  فــي  وصايا  نصر:  محمود بن  الُعماني، 
الجناوني).

د. محم إبراهيم بن  عمر بن  العطفاوي،  انظر: 
عن المنفقين اآلخرين على طباعة الكتب اإلباضية، انظر: بكير بن قاسم بن 

د. محم كاسي بن  بالحاج بن 
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ناصحة:
في  أنشئت  قصيرًا،  عاشت  مزابية  جريدة   :182  ،174  ،I  ،2000 ادريســو  بن 
باجلول (قبل  تهت  د  محم كان  والمحرر  المدير  الجزائر.  في   1936 أغسطس 
عرقي.  تفريق  أي  بدون  الجزائرييين  كّل  وحــدة  إلى  تدعو  الجريدة   .(1906

لم  الجريدة  أن  يبدو،  ما  على  المحتمل،  من  الفرنســية.  الســلطات  حسب 
أبدًا. تظهر 

كروشي. إبراهيم  ناصر بن 
المرموري. (ُمحقق)  المرموري:  د  محم ناصر بن 

سليمان: بكير بن  ناصر، 
باباعمي والـ II ،A2000، 94: (1323 ـ 1356 / 1904 ـ 1937) نشرت في وادي 
ألبي  المغرب  وفي  الرســتمي،  الحركي  االســم  تحت  اليقظان  ألبي  مزاب 

اليقظان.
أحمد. بوراس  د  محم ناصر، 

النفوســي،  (محققان)  بلحاج:  الشــيخ  د  محم وبكيــر بن  صالح  ــد  محم ناصر، 
األرضين. وأصول  القسمة  بكر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس 

(ُمحقق). صالح:  د بن  محم ناصر، 
اليقظان. أبي  ديوان  إبراهيم:  أبو اليقظان 

الرستمّيين. األئمة  أخبار  المليكي:  الصغير  ابن 
الخراســيني،  (ُمحققان)  التيواجنــي:  عمــر  ومهّنا بن  صالــح،  د بن  محم ناصــر 

القيوم. الحي  طاعة  في  العلوم  فواكه  د:  محم عبد اهللا بن 
خليفة: (ُمحقق). عمرو بن  النامي، 

معمر. المشايخ،  سير  مجهول:  انظر: 
فتا. جناو بن  انظر: 

الخيرات. قناطر  كتاب  الجيطالي:  انظر: 
انظر: الملشوطي، تبغورين بن عيسى: كتاب في أُصول الدين، النامي 1972.
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خلفون. ابن  أجوبة  يوسف:  أبو يعقوب  المزاتي،  انظر: 
التوحيد. مسائل  فيه  كتاب  أحمد:  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 

واإلنصاف،  العدل  كتاب  إبراهيم:  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظر: 
.1987 الجعبيري 

انظر: الوسياني، أبو خزر يغال بن زلتاف: كتاب الرّد على جميع اْلُمخالفين.
والمغاربة. المشارقة  نبراس 

يوليو   30 / 1322 األولــى  ُجمــادى   17  :1  ،I القاهــرة.  في  نشــرت  دورية 
شــارع الســروجّية؛  ل  9، أو 1620؛ العنوان: حارة الليمون  1904 / 23 أيوب 

كانت تنشر ثالث مرات في الشهر؛ (8 صفحات)؛ طبعت في مطبعة المنار؛ 
العثمانية،  اإلمبراطورية  وفي  إسطنبول  في  مجيدي  ريال   3.5 االشتراك:  ثمن 
الجزائر،  في  فرنك   16 الهند،  وفــي  زنجبار  العربية،  الجزيرة  في  روبية   10

غير  التصوير،  رديئة  نســخة  في  أوروبا. (7 صفحات  وفي  مّراُكش  تونــس، 
حوزتي). في  ُمكتملة، 

شارع  باب  عن  يتفرع  الســروجّية  شــارع   :138 الثاني،  الجزء   ،1970 ُمبارك 
حي  علي.  د  محم شارع  مع  تقاطع  في  الحلمّية  شــارع  بداية  حتى  الداودّية 
الداودّية:  حي  7؛  5: صفحــة  خريطة   ،1973  Raymond ريموند  الســروجّية: 

.O8  :5 خريطة  أعاله)،  المذكور  (العمل 
الناشر هو مصطفى بن إسماعيل المصري، ولكن الموجه كان قاسم بن سعيد 
مالكًا  سمي  أيضًا  وهو  1324 / 1906؛   ،II في  مالكًا  ســمي  (الذي  اخي  الشــم
في معلوف 1960، الجزء الثاني، 292). في الســنة اُألولى 10 أعداد كانت قد 
 (1906 / 1324) الثانية  السنة  في   .(89 المتين،  القول  رسالة  اخي:  الشم) نشرت 
سعيد  قاســم بن  وناشــر  (مالك  23×15ســم.  104 صفحة،  واحد  عدد  نشــر 

31 ـ 32).  ،II) طرابلس  والية  في  ُحضرت  الجريدة   9 رقم  بعد  اخي).  الشم
(92 صفحة،  هجريــة،   1322 الُملحــق)،  (بــدون  األولــى  الســنة  صورت 

.(1972 (يونيو  يعقوب،  سالم بن  مكتبة  في  30,5×22,5سم)، 
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 2  ،I 1 ـ 8؛  الصفحات   ،(1904 يوليــو   30 / 1322 األولى  ُجمادى   17)  1  ،I
 3 ،I (29 ُجمــادى األولى 1322 / 11 أغســطس 1904)، الصفحات 9 ـ 16؛
 4  ،I 17 ـ 24؛  الصفحات   ،1322 أغســطس  1322 / 30)؟)  الثاني  ُجمادى   8)
رجب  (26؟   5  ،I 25 ـ 36؛  الصفحات   ،(1904 سبتمبر   28 / 1322 رجب   18)
 16 / 1322 شــعبان   7) 6  ،I 37 ـ 44؛ الصفحات   ،(1904 أكتوبــر  1322 / 6؟ 

أكتوبر 1904، الصفحات 45 ـ 52؛ I، 7 (17 شعبان 1322 / 26 أكتوبر 1904)، 
الصفحات   ،(1904 نوفمبر   5 / 1322 شــعبان   27)  8  ،I 53 ـ 60؛  الصفحات 
69 ـ 84  الصفحات   ،(1904 ديســمبر   31 / 1322 شــوال   24)  9  ،I 61 ـ 68؛ 

اخي  الشم سعيد  قاسم بن  والمحرر  المالك  إسماعيل،  مصطفى بن  (المدير: 
العامري ومصطفى بن إســماعيل العمري الفارضــي)؛ I، 10 (6 ذو القعدة 
1323 / 1 يناير 1906)؟)، الصفحات 85 ـ 92 (العنوان: حارة الجن (؟) علي، 

ُمحرم  بداية  (السبت،   10 رقم  إلى  ُملحق  ـ  20)؛  رقم  الحلمّية  نظارة  مقابل 
10 صفحات). األقل  (على   (1906 فبراير   /1324

عبــد اهللا 1961 ـ 1963، 262: ربــع ســنوية. 1904 ـ 1906 (دورّيــات 203، 
دورّيات  المجموعة،  (فــي   1904 يوليو   30 540)؛  (دورّيــات   1907 1651)؛ 

.(8383 (زكّية   1907  ،1906 462)؛ 

القاهرة. في   :2911 رقم   147  ،0815 رقم   45  ،1969 بيوض  أحمد، 
لكّل  دعوة  علــى  تحتــوي  الجريــدة  هــذه  354 ـ 357.   ،1905  Hartmann

نصح  الثاني  عبد الحميد  المؤمنين  أمير  الكفار.  لمحاربة  لالتحاد  المسلمين 
دعا  الوقت  نفس  وفي  حكمه،  تحت  اإلسالمية  اإلمارات  كّل  شمل  يلم  بأن 
التركي  الحكــــم  هفوات  إســطنبول.  ُســلطان  إلى  ينضموا  أن  إلى  هؤالء 
وحاشيته.  السلطان  محيط  على  وضعت  والمســؤولية  وضوح  بكل  نوقشت 
التشــبه  باإلســالم.  يضر  قد  الذي  النفوذ  إعطاء  من  التهديد  بطريقــة  حذر 
باألوروبيين حذر منه بشــدة، خصوصًا اللباس األجنبي وكذا تعلم اللغات 
للصحيفة  الوعظية  الطريقة  بكثرة.  القرآن  من  اقتباسات  استخدموا  األجنبية. 
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واضحة. عدائية  بصورة،  عنه  تحدث  الكفار  مجابهة  روحانية،  بصورة  ُكتبت 
 28 / 1322 الثاني  ُجمــادى   16)  12 رقــم  الســابع  الجزء  (القاهرة)،  المنار 
أغســطس 1904)، 474: إعالن الجريدة. ســّماها جريدة غير مألوفة، تجمع 
الكلمة باإليمان واإليمــان بالدين، الدين الذي يأتي بطبيعته بدون تكلف، 
الطوال  المقاالت  تنتقــد  المنار  الُمنكر.  عن  وتنهي  بالمعــروف  تأمر  وأنها 

المواضيع. في  التنوع  من  وخلوها 
النبراس. إبراهيم.:  أبو اليقظان  انظر:  النبراس: 

النجاح: جريدة إصالحية تقليدية في قسنطينة. معظمها عن اإلباضيين في السنوات 
1923 ـ 1925.

أحمد، بيوض 1969، 147 رقم 2914: كانت تنشر ثالث مرات في األسبوع، 
المدير: عبد الحفيظ الهاشــمي. في المكتبة الوطنية، الجزائر، وفي المكتبة 

باريس. فرنسا،  الوطنية 
 ،1911 / 1329 غيــث. (القاهــرة)  من  قطــرة  ل  فرج (صــاد): أو ــد  محم النّجــار، 

20×14سم). (40 صفحة، 
انظر: كوســتر (Custers) 2004، 134؛ كوستر (Custers) 2006: المؤّلف كان 
عائلة  من  داود،  ُمهّنى بن  من  مأخوذة  الحديدية (معلومات  السكة  في  عامالً 
جربية عريقة تعيش في القاهرة، سبتمبر 1972). النّجار يذكر عنوانه: قصورة 
في  يعقوب  سالم بن  كتب  قائمة  في  الُشبرا.  قســم  تحت  تعتبر  التي  الشواّم 
د بن صالح  وكالة البّحار يذكــر كتابًا يحمل نفس العنوان، مع مؤّلف محم

اإلباضي. المصري 
(1274 ـ 1352 /  الُســبكي  خطــاب  محمــود  الشــيخ  تلميذ  كان  المؤّلــف 
1858 ـ 1933)، أستاذ في جامعة األزهر وشخصية مضادة للبدع والتفريق بين 

للعاملين  الشرعّية  الجمعّية  سميت  جمعية  أسس   1912 ديسمبر  (في  المذاهب 
انظر:  هذا.  يومنا  حتى  موجــودة  ال تزال  والتي  دّية،  المحم ــّنة  والس بالكتاب 
طريق  عن  عزام)).  (مها  الســبكّيون  745 ـ 746:   ،IX اإلســالمية  الموســوعة 
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إقليم  من  انســحب  الذي  بالثقة  وجدير  وقور  بشــيخ  ســمع  النّجار  الصدفة 
المصري.  إسماعيل  مصطفى بن  ســريقوس،  عن  بعيد  ليس  أبو فود»،  «عرب 
أفكار  من  قريبة  كانت  والتي  بأفكاره،  معجبًا  وأصبح  مرات  ة  عد النّجار  زاره 
إلى  النّجار  إســماعيل  مصطفى بن  أرسل  األيام  إحدى  في  الُســبكي.  شيخه 
اخي، الذي عاش في الركيبة بالصليبة. النّجار أصبح  قاســم بن سعيد الشــم
عامر بن  ساكن  ألبي  اإليضاح  كتاب  درس  منتظمة؛  بطريقة  اخي  الشــم يزور 
وهذه  األربعة  المذاهب  بين  الفرق  يدرك  بدأ  فشــيئًا  وشــيئًا  اخي  الشم علّي 
إلى  وتحول  عينيه  فتحت  اخي  الشــم قاســم  تعاليم  الرجال.  عمل  كيفية  هي 
اإلباضي،  المذهب  إلــى  تحوله  طريقــة  يصف  النّجار  اإلباضــي.  المذهب 
وفي النصف الثاني من كتيبه نراه يهاجم بشــدة الشــيخ طموم، الذي سمى 
عبد اهللا بن  حواشــي  في  بحماســة  اإلباضية  عن  ودافع  بالخوارج،  اإلباضية 
جزائري  يا  ُعقبــي  يا  اإلباضية  تعريــف  الم  في  لـ رســالة  الســالمي  ُحمّيد 
بحماسة  الناس  يدعو  كان  الوقت  نفس  في  بينما  اطفيش،  يوسف  د بن  لمحم
أبو نصر  إبراهيم  وصهره،  زوجته،  أيضًا  نفسه،  مع  الحق.  أهل  مذهب  التباع 
اإلباضية.  التعاليم  إلى  ذهبوا  وابنه  وخاله  والده،  الســمباطي)،  عزبة  (شــيخ 
عن  نتحدث  أن  يمكننــا  المصري،  إســماعيل  مصطفى بن  جانب  إلى  إذن، 

القاهرة. في  اإلباضي  للمذهب  متحولين  مجموعة  تأسيس  بدايات 
في الحضرمي، أبو إســحاق إبراهيم بن قيس: ديوان الســيف النّقاد (طبعة 
من  النّجار.  الوهاب  لعبد  تهنئة  رسالة  209 ـ 210،  الصفحات   ،(1967 دمشق 

النّجار. فرج  د  محم والد  أّنه  المحتمل 
التناوتي. التناوتي:  علّي  إسماعيل بن  أبو طاهر  النفزاوي، 

الدرجيني: الدرجيني. التمجاري  يخلف  علّي بن  سليمان بن  أبو الربيع  النفطي، 
النفطي، أبو الربيع سليمان بن يخلف الوسالتي المزاتي القابسي: المزاتي، أبو الربيع 

يخلف. سليمان بن 
النفوسي: عن جبل نفوسة، انظر: أحمد، ناجي عّباس 1969 والمراجع هناك؛ الموسوعة 
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 ،VII اإلسالمية الموسوعة  نفوســة (F. Béguinot)؛  892 ـ 894:   ،VII اإلسالمية
.(S. McLachlan (كتاب  جبل  نفوسة،  894 ـ 895: 

النفوسي:
زرقون. سليمان بن  أبو الربيع 

يوســف  بكر بن  أبي  بكر بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  أحمد بن  أبو العباس 
الفرسطائي.
أبو العزيز.

المساكني. انظر:  المساكني.  فتح  عمروس بن  أبو حفص 
أبو زكرياء.

المسناني. الزنزفي  أيوب  يخلفتن بن  أبو سعيد 
الفارسي. أبو سهل 

الجيطالي. انظر:  الجيطالي.  موسى  إسماعيل بن  أبو طاهر 
أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر:  القصبي.  د  محم أبو عبد اهللا 

ستة.
بكر. أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا 

الفرسطائي. يوسف  بكر بن  أبي  بكر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 
د بن عمر بن أبي ستة القصبي السدويكشي. انظر: القصبي. أبو عبد اهللا محم

الاللوتي. انظر:  الاللوتي.  سعيد  أبو عثمان 
التندميرتي. انظر:  التندميرتي.  عيسى  عمرو بن  أبو عثمان 

عيسى. عيسى بن  أبو موسى 
الملوشائي. انظر:  الملوشائي.  نوح  فتح بن  أبو نصر 
نوح. فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر:  أبو نصر. 

الفرسطائي. (النفوسي)  بكر  أبي  بكر بن 
يفاو. سعد بن 

الباروني. انظر:  الباروني.  أحمد  سعيد بن 



689قسم المغرب ـ الجزء األول ¿

الجناوني. سالمة 
القاسم. أبي  سليمان بن  الجادوي،  انظر:  المغربي.  القاسم  سليمان بن 

جميع. عمرو بن  أبو حفص  انظر:  جميع.  عمر بن 
المسناني. صالح  د بن  محم

البغطوري. انظر:  البغطوري.  د  محم مقرين بن 
الويغوي. انظر:  الويغوي.  النفوسي  مهدي 

مهدي.
زكرياء. يحيى بن  عامر بن  موسى بن 

عامر. موسى بن 
أفلح. أبو يحيى بن  الصدغياني،  انظر:  زكرياء  يحيى بن  موسى بن 

نصر. نفاث بن 
صالح. يعقوب بن  يوسف 

الربيع. أبي  زرقون: ديوان  سليمان بن  أبو الربيع  النفوسي، 
باباعمي والـ II ،A2000، 202: (الطبقة السابعة 300 ـ 350 / 912 ـ 961) من 
من  جاء  عندما  الجامع  ابن  مع  درس  نفوسة.  جبل  في  (تاديوت)  تابديوت 
إلى  جنبًا  سجلماسة،  إلى  شــيخه  مع  انتقل  توزر.  في  لمدة  عاش  الشرق. 
كيداد  مخلد بن  أبو يزيد  الفاطمييــن،  ضّد  الثورة  على  محرض  مع  جنب 
بعد وفاة شيخه ُعين ُمفتيًا على قسطالية في توزر. أعاد مّزاتة إلى اإلباضية 
ديوانه. من  موجود  هو  ما  المعروف  غير  من  نكارية.  أصبحو  بعدما  الوهبية 
ليفيتســكي (Lewicki) 1961أ، 109 ـ 110: حســب المصادر اإلباضية، كان 

الديوان. ضمنها  من  كلها،  ضاعت  التي  كتب،  ة  لعد مؤّلفًا 
زرقون. انظر: 

د بن بكر بن أبي بكر بن يوسف  اس أحمد بن أبي عبد اهللا محمالنفوسي، أبو العب
الفرسطائي:

ة 504 / 18 يناير 1111). 48 ـ 50: (ت: 10 ذو الحج ،II ،A2000 باباعمي والـ
113 ـ 114. 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 
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القرن  مــن  الثانــي  (النصــف  21 ـ 22:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
عبد اهللا  أبي  الشيخ  الشــهير  اإلباضي  العالم  ابن  عشر)  الخامس / الحادي 
د بــن بكر النفوســي. عاش فــي واد ريغ (أريغ). قضى شــبابه في  محم
تمولســت، ومن المحتمــل أّنه درس هنــاك على يد الشــيخ أبي الربيع 
زار  الفترة  هذه  خالل  أعماله.  كّل  تقريبًا  وكتب  المزاتي  يخلف  سليمان بن 
واحة  في  تَماوت  إلــى  ذهب  ومنها  ريغ،  واد  إلى  عاد  بعد  وفيما  قابســًا. 
يوسف  أخيه  عائلة  مع  الوقت  بعض  ليقضي  471 / 1078 ـ 9  حوالي  ورقلة 
في  توفي  حيث  ريغ،  واد  في  أخرى  ة  مر نجده  حياته  نهاية  في  توفي.  الذي 
504 / 1110 ـ 11 في أجلو الغربّية، حيث دفن. أجلو الغربّية هي بليدة اعمر 

لـ سموغورزســكي  ملحوظة  حســب  تّقرت.  من  كيلومترات  بضع  اليوم، 
قبل  من  لتعظيمه  أسســت  زاوية  وكذلــك  هناك  قبــره   ،(Smogorzewski)
133؛  الطبقــات،  اإلباضيــة (الدرجيني:  الســير  كتاب  حســب  الســّنيين. 
ماسكوري  وحسب  كتابًا.   25 أو  لـ 20  مؤّلفًا  كان   (424 ســير،  اخي:  الشــم
من  لـ مجموعة  مؤّلفــًا  كان  ملحوظــة،  و140   lxxvii  ،1878  (Masqueray)
نسخة   (Masqueray) ماســكوري  حوزة  في  والتي  (ســير)  اإلباضية  السير 

منها. مخطوطة 
كوبرلــي (Cuperly) 1987، 91 ـ 92: الدرجينــي: الطبقات، II، 442 ـ 446؛ 

21 ـ 22. 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي  423 ـ 427؛  سير،  اخي:  الشم
اخي:  الشــم عن  xiii-xiv: (نقل  الصفحات   ،1925 صالح  د بن  محم الثميني، 

1961ب).  (Lewicki) ليفيتسكي  لمعلومات  شيئًا  يضف  ولم  سير، 
النفوســي  الفرســطائي  بكر  د بن  محم أحمد بن  العبــاس  أبي  عــن  انظر: 
د صالح ناصر وبكير بن  وأعماله، القســمة وأصول األرضين، تحقيق: محم

23 ـ 43. الصفحات   ،1992 / 1414 السيب  بلحاج،  الشيخ  د  محم
ـ : أبي العباس أحمد؛ أبو العباس أحمد بن أبي عبد اهللا  اسم الكاتب شوهد ك
أحمد بن  أبو العباس  الفرســطائي؛  يوسف  بكر بن  أبي  بكر بن  د بن  محم
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د بن بكر بن أبي بكر بن يوسف  اس أحمد بن محمد بن بكر؛ أبو العب محم
النفوسي،  الفرســطائي  بكر  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  الفرســطائي؛ 
د بن بكر  ــاس أحمد بن محمد بن بكر بن أبي عبد اهللا؛ أبو العب ابــن محم
بكر  أبي  د بن  محم أبو عبــد اهللا  النفوســي؛  أحمد  أبو العباس  النفوســي؛ 
الفرسطائي؛  يوسف  بكر بن  أبي  بكر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوســي؛ 

المغربي. بكر  د بن  محم أحمد بن  بكر؛  أبي  د بن  محم أحمد بن 
والده. بكر،  د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوسي،  انظر: 

مسألة. أبي  كتاب  نفسه: 
مســألة،  بأبي  اْلُمســمى  الكتاب  هذا   :(2004 البوســعيدي (مــارس  مكتبة 
د بن بكر 5 . زنجبار: المطبعة السلطانية، طبعة  تصنيف... أحمد بن محم
جديدة، (صفحة واحدة فهرس، إعالن في المقدمة لـ وقف، 12 ربيع الثاني 
د، 148 صفحة، 24×17سم). الصفحات  1318 / 1900، ُسلطان حمود بن محم

من  بطلب  الكتاب  هــذا  ُكتَِب  يبدو،  مــا  على  المؤّلف،  من  مقدمــة  1 ـ 2 
 :40 الصوم؛ صفحــة   :34 الصالة؛ صفحــة   :3 األشــخاص؛ صفحة  أحــد 
الســلم؛ صفحة   :77 البيوع؛ صفحة   :65 الوصّية؛ صفحة   :53 الزكاة؛ صفحة 
نفقة   :104 القراض؛ صفحة   :95 الرهن؛ صفحــة   :85 القرض؛ صفحــة   :83

اكتمل   :145 الطالق؛ صفحة   :121 النكاح؛ صفحــة   :109 األولياء؛ صفحــة 
يوسف  د بن  محم 146 ـ 148:  الصفحات  1318 / 1900؛  الثاني  ربيع   12 في 
وزيادة). اللمعة،  السالمي:  أسفل،  مثل  (نفسه  التعليقات:  هذه  وضع  اطفيش 

د صدقي وإبراهيم الســبع. قسنطينة: دار  أرشــوم 2002، 521: تحقيق: محم
.1984 / 1404 البعث، 

مسألة. بأبي  يعرف  الجامع،   :220 الجواهر،  ادي:  البر
الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 23 رقم 128: (أوراق من أبي مسألة). 
النســخ:  تاريخ  20,5×15ســم،  110 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 
في  الصحيح  الجامع  ترتيــب  جانب:  إلى  مجموعــة،  في  909 / 1503 ـ 4. 
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أجزاء  أربعة  عبيــدة،  أبي  عــن  حبيب  الربيع بن  روايــة  الرســول  حديث 
(124 صفحة).

البارونية،  الخزانــة  فــي  مخطوط  بكــر.  أحمد بن   :146 رقــم   25 نفســه، 
أخرى:  نســخة  1179 / 1765 ـ 6.  النســخ:  تاريخ  22×16ســم،  129 صفحة، 

1085 / 1674 ـ 5. النسخ:  تاريخ  20×14,5سم،  146 صفحة، 

د بن بكر: الكتاب المسّمى بأبي  اس أحمد بن محمنفسه، 27 رقم 177: أبو العب
إباضي. فقه  21×15سم.  148 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  مسألة. 

عبد اهللا بن  راشد بن  الناسخ:  مخطوط،   :476  ،III األعيان،  إتحاف  البطاشي: 
ُمبارك بن  د بــن  لـ محم  ،1748 / 1161 عبد الســالم،  د بن  محم راشــد بن 
أو  ُمصلح  بنو   :24 األعيان،  إسعاف  (السيابي:  الُمصلحي.  ُمبارك  عبد اهللا بن 
المصالحة توجد في قبائل المساكرة والحرث، وفي وادي بني خالد، حيث 

نفوذ). لهم 
تعليق  1318 / 1900 ـ 1؛  زنجبــار  في  تلميذ   :92  ،1987  (Cuperly) كوبرلي 
د صدقي، قسنطينة  د بن يوسف اطفيش، أُعيد تحقيقها من قِبل محم لـ محم

(187 صفحة).  ،1984 / 1404

اخي:  الشم 133؛  الطبقات،  (الدرجيني:   22 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
في  ُطبع  ملحوظة).   98  ،1878  (Masqueray) ماســكوري  423 ـ 424؛  سير، 
في  رأى   (Smogorzewski)سموغورزســكي 1318 / 1900 ـ 1.  فــي  زنجبار 
مخطوط،  في  اطفيش،  يوسف  د بن  لـ محم العمل  هذا  على  حاشــية  مزاب 

.(1987  (Cuperly) كوبرلي  (انظر:  كبيرين.  جزأين  من 
مكتبة آل افضل، 42، رقم 144: مخطوط، 58 ورقة، 22×25ســم، 25 سطرًا، 
القعدة  ذو  منتصــف  البارونــي،  موســى  عيســى بن  الناســخ:  مكتمــل. 
على  المكتبة.  فــي   042 رقم  لكتابين.  مجموعــة  فــي  ل  األو  .1773 / 1186

د بن  ل ينتهــي والجزء الثاني يبتــدئ. المالك محم الورقــة 31 الجزء األو
المصعبي. داود  يوسف بن 
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103 ورقة،  42 في المكتبــة): مخطوط،  108 (رقم  37 رقم  مكتبــة آل يدر، 
موسى بن  صالح بن  المالك  حديثة.  نسخة  مكتمل.  24 ســطرًا،  25×18سم، 

يحيى بن ياف (خطأ)، وضع وقفًا في 8 شوال 1332 / 1914. نفسه، 37 ـ 38 
المؤّلف. لنفس  أخرى  مخطوطات  109 ـ 113،  رقم 

مكتبة إروان، صفحة 25، رقم 21 (رقم 47 في المكتبة): مخطوط، 67 ورقة، 
د بن  22,5×16ســم، 22 ســطرًا، غير ُمكتمل في الورقة 90. الناســخ: محم
مجموعة  في  الثالث   .1840 / 1256 شعبان  بداية  العطفاوي،  يوسف  عمر بن 

.148 إلى   82 من  169 ورقة،  من 
مخطوط،  بكر.  د بن  محم أحمد بــن  أبو العباس   :690 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
يحيى بن  الناسخ:  البداية.  في  ُمكتمل  غير  33 سطرًا،  22×15سم،  56 ورقة، 

.1793 / 1207 شعبان   16 داود،  عيسى بن  عيسى بن 
.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  كان  المخطوط   :297  ،2001 النامي 

مع  مسألة،  بأبي  اْلُمسمى  الكتاب  هذا   :206  ،2004  (Sadgrove) سدجروفي 
التعليقات لـ اطفيش: حاشــية على أبي مســألة (أو الجامع لـ أبي مسألة). 

1900 ـ 1. في  زنجبار  في  ُطبع 
أبو عبد اهللا  مختصــران.  والكالم  األديان  في  72 ـ 73:  اللمعة،  الســالمي: 
مختصرًا  كتابًا  ليؤلف  أبدالن  من  إليه  كتب  النفوســي  سليمان  د بن  محم
فسّمى  مسألة».  أبا  «ســّمه  له:  قائالً  نومه  في  أحدهم  رأى   ُثم الفروع.  في 
مكتبة  أعلــى،  (انظر:  جزأيــن.  في  وهــو  الجامع.  المؤّلــف  ــد  أبو محم

البوسعيدي).
الســيد III ،1961، 33: مخطوط في دار الكتــب: المختصر الفقهي. ُيعرف 
النفوسي  بكر  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  المؤّلف:  مسألة.  أبي  بكتاب 
في  1305 / 1887 ـ 8.  الباروني،  ســاس  عبد اهللا بن  نسخه  (ت: 504 / 1111). 

22×16سم). 1 ـ 84،  (الورقات  باء)،   26583) مجموعة 
 .((Lewicki) انظر: ليفيتسكي) :1928، 253 (Smogorzewski) سموغورزسكي
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(145 صفحة). واحد،  جزء  1318 / 1900 ـ 1،  زنجبار 
الجامع. انظر: 

مسألة). أبي  كتاب  على  (حاشية  مجهول:  انظر: 
أحمد. داود بن  عمر بن  بومعقل،  انظر: 

د بن يوسف: حاشية على كتاب أبي مسألة (أو الجامع). انظر: اطفيش، محم
المصباح. كتاب  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

األلواح. كتاب  نفسه: 
ألواح. على  كتب   :220 الجواهر،  ادي:  البر

د  محم أحمد بن  أبو العباس   :84 رقم   20  ،2000 يوسف  سعيد بن  الباروني، 
انظر:  23×16,5سم.  24 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الفرسطائي. 

الديانات. عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول: 
الخزانة  في  مخطوط  الفرســطائي.  أحمد  أبو العباس   :541 رقم   45 نفســه، 

1261 / 1845 ـ 6. النسخ:  تاريخ  22×16سم،  50 صفحة،  البارونية، 
المحتوى  خليــط  لمخطوط  41 ـ 106  77 ـ 78: صفحــات   ،1970 النامــي 
زيد؟)،  جابر بن  الشــعثاء  أبي  جوابات  زيد:  جابر بن  األزدي،  جانب  (إلى 
 1850 ديسمبر   6 / 1276 ل  األو ربيع  النســخ:  تاريخ  23×16,5سم.  23 سطرًا، 

الباروني،  يوســف  د بن  محم الناســخ:   .(1859 أكتوبــر  الصحيح:  (خطــأ، 
د بن  محم الباروني،  القاهرة (انظر:  في  البارونية  الحجرية  المطبعة  مؤســس 
عنوان  تونس.  الثميني،  د  محم حوزة  في  إنها  قيل  أخرى  نســخة  يوســف). 
د بن  محم أحمد بن  العبــاس  أبي  تأليــف...  األلواح.  كتــاب  هو:  الكتاب 
المذهب  تعاليم  وبعــض  تاريخية  أخبارًا  يعطي  الكتاب  الفرســطائي.  بكر 
اإلباضــي. تقدم تقريبًا نفس المواد كما في كتاب اْلُمعلقات في أخبار أهل 
يوسف:  د بن  محم اطفيش،  (انظر:  مجهول  المؤّلف  إّن  قيل:  حيث  الدعوة، 
انظر:  ترتيب؛  إعــادة  هو  والذي  الدعوة،  أهل  أخبــار  في  اْلُمعلقات  كتاب 
ال يمكن  نفســهما  هما  الكتابين  بأن  االقتراح  اْلُمعلقات).  كتــاب  مجهول: 
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أخذه كمســلمة، ولكن من المحتمل أن دراسة متأنية من الممكن أن تصل 
حققها  التي  المعلقــات  مقدمة  في  الفصل  القــول  المســلمة. [انظر:  لنفس 

بابزيز]. سليمان  الحاج 
 98  ،1878  (Masqueray) (ماســكوري   22 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 

.(423 سير،  اخي:  الشم 133؛  الطبقات،  الدرجيني:  ملحوظة؛ 
24,5×17,5ســم،  23 ورقة،  مخطــوط،   :074 رقــم   ،23 افضل،  آل  مكتبــة 
من  مجموعة  في  الرابع  1202 / 1787 ـ 8.  ناســخ،  بدون  مكتمل.  30 سطرًا، 

المكتبة. في   013 رقم   .52 إلى   30 من  106 ورقات، 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 507 (رقم 152 في المكتبة): مخطوط، 35 ورقة، 
 .101 إلى   66 من  المجموعة،  في  الثالث  مكتمل.  21 ســطرًا،  20,5×15سم، 
د ژ ؛  محم ســيدنا  وفاة  واألخالق)؛  الترغيب  مجهول: (فــي  جانب  إلــى 
فضائل نوافع األيام الســبعة؛ (منظومة في ذكر المــوت)؛ (فتاوى ُعمانّية)؛ 
اخي): (مجموع من  نسبة الدين؛ (مسائل في الميراث)؛ عامر بن علّي (الشم

الكتب).
أبو ساكن  اخي،  الشــم مجموعة (انظر:  في  مخطوط  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 

.(1972 (مايو   64 رقم  أخرى،  مجموعة  وفي  اإليضاح).  كتاب  عامر: 
27 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  في   60 (رقم   46 رقم   26 إروان صفحة  مكتبة 

56 ورقة. من  مجموعة  في  ل  األو مكتمل.  27 سطرًا،  25×17,5سم، 

على  تركها  أولية  نســخة   :64 رقــم   26 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 
األلواح.

د األّيوبي في جناون،  النامي 2001، 297: مخطوط في حوزة أيوب بن محم
نفوسة). (جبل  جادو 

د  محم وبكير بن  ناصــر  صالح  د  محم تحقيق:  األرضين،  وأصول  القســمة 
.1970 النامي  أعلى  انظر:  40 ـ 41:   ،1992 / 1414 مسقط  بلحاج،  الشيخ 

األلواح. على  مؤّلفًا  ترك   :73 اللمعة،  السالمي: 
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د بن  محم أحمد بن  أبو العبــاس   :21 رقم   382  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.(7)  1521 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  األلواح.  كتاب  بكر: 

المصباح. كتاب  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
األلواح. كتاب  الوغلي:  انظر: 

األموات. كتاب  نفسه: 
مخطوطًا  رأى  لقمان  عمر  الباحث   :41  ،1992 وبلحاج  صالح  د  محم ناصر، 
بهذا العنوان، ُنســب إلى أبي العباس أحمد، متضرر من الجوانب، حوالي 

سم.  16×24 100 صفحة، 

الجنائز. كتاب  انظر: 
الديوان. أو  األشياخ  كتاب  نفسه: 

هذه  مثل  كبيــرة.  أجزاء   3 أو  صغيــرة  أجزاء   6  :220 الجواهــر،  ادي:  البــر
العباس  أبي  عمل  مــن  أّنه  على  ذكر  هناك  ليس  الناســخ.  كتبها  الملحوظة 
في  أو  291؛  الثاني،  الجزء   ،1978 طالبي  في:  ــد  محم عبد اهللا  أبي  أحمد بن 
على  العباس  أبي  ومؤّلف   ،59 رقم   25 1985أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 

26 ـ 27. الصفحات 
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
الديوان. كتاب  مجهول:  انظر: 

الفتنة). في  (باب  نفسه: 
معروف. غير  عنوان  مخطوط،   :49  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

في  أريغ  فــي  الوهبية  بيــن  فيما  فتنــة  يذكر  اطفيش  يوســف  د بــن  محم
471 / 1078 ـ 9 (الصفحات 146 ـ 148 من كتاب أبي مســألة، طبعة زنجبار 

1318 / 1900 ـ 1).

فتنة. من  وقعت  ما  تقييد  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 
الديات. كتاب  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  فــي   37 (رقم   165 رقــم   ،34 إروان، صفحــة  مكتبــة 
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عمر بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمــل.  26 ســطرًا،  25,5×17ســم،  19 ورقة، 

من  مجموعة  في  الخامس   .1837 / 1252 ة  الحج ذي  بداية  العطفاوي،  يوسف 
.357 إلى   320 من  463 صفحة، 

الجامع. نفسه: 
د بن بكر:  اس أحمد بن محم1956، 382 رقم 20: أبو العب (Schacht) شاخت
مخطوطات   .(220 الجواهر،  كتــاب  ادي:  مســألة. (البر بأبي  عرف  الجامع، 
 826 نسختان)،  (جزءان،   802 نســختان)،  (جزءان،   801 الُقطب،  مكتبة  في 
مطبوعة؛  نســخة   467 الصوم)،  (كتاب   828 الصالة)،  (كتاب   828 (جزءان)، 

اطفيش. يوسف  د بن  لـ محم حاشية  مع   206

مكتبة بالحاج، القرارة: مخطوط، غير منظم، مع مقتطفات من أعمال أخرى 
.(1972 (مايو  فيه 

1318 / 1900 ـ 1. زنجبار   :310  ،2001 النامي 
د صالح وبلحاج 1992د، 39 ـ 40: في جزأين، عن فقه العبادات.  ناصر، محم
يوسف  د بن  لـ محم حاشــية  مع  زنجبار،  في  الســلطانية  المطبعة  في  ُطبع 
كتاب  بعنوان   ،1984 في  قسنطينة،  البعث،  مطابع  في  طباعتها  أعيد  اطفيش. 

الغالب. في  به  يعرف  الذي  بالعنوان  مسألة،  أبي 
مسألة. أبي  كتاب  أعلى:  انظر: 

الجنائز. كتاب  نفسه: 
.63 رقم   26 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

األموات. كتاب  نفسه  هذا  لربما  الجنازة.  كتاب   :49  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مسائل. مجموعة  فيه  كتاب  نفسه: 

أحمد بن  أبو العباس  المؤّلــف:   .(1972 (مايو  القــرارة  بالحاج،  مكتبة  في 
بكر. د بن  محم

ذلك  وغير  جهله  الناس  ال يسع  ا  ِمم التوحيد  مسائل  فيه  كتاب  أسفل:  انظر: 
الكالم. مسائل  من 
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التالية. المادة  انظر: 
األموات. مسائل  نفسه: 

د بن  محم أحمد بن  أبو العبــاس   :51 رقم   387  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.(8)  1521 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  بكر: 

البارونية. الخزانة  في  مخطوط   :297  ،2001 النامي 
مسائل  من  ذلك  وغير  جهله  الناس  ال يســع  ا  ِمم التوحيد  مسائل  فيه  كتاب  نفسه: 

الكالم.
مكتبة  في   2 ومخطوط  البارونية  الخزانة  في   1 مخطــوط   :73  ،1970 النامي 
29 ســطرًا،  16 صفحة،   :1 للمخطوط  وصف  جربة).  (والــغ،  بغطور  عائلة 
20×15ســم. خط مغربي دقيق، طبعة جديدة، ربما القرن التاسع / الخامس 

إلى  موجه  غريان  من  مالكي  من  ورد  ســؤال  على  جواب  بها  ملحق  عشر. 
ابة في جبل نفوســة. مخطوط 2: 30 صفحة، 21 ســطرًا، 21×15,5سم.  العز
القرن  قديــم،  مغربي  خــط  مختلطــة.  المخطــوط  محتويــات  من  جــزء 
في  أصيلة  بقضايا  تهتم  الصغيرة  المقاالت  هذه  عشــر.  التاســع / الخامس 
الدين اإلســالمي والتي ال يمكن جهلها من قبل المسلمين. إنها مثال جيد 
بناءًا  قبلي  من  أُكملت  المقاالت  هذه  على  ة  مهم إضافات  اإلباضية.  للعقيدة 

أعاله. المذكورتين  المخطوطتين  على 
بكر:  أحمد بن  أبو العباس   :85 رقم   20  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
ا ال يسع الناس جهله. مخطوط في الخزانة البارونية،  في مسائل التوحيد ِمم
عثمان بن  عمرو  أبي  جانــب  إلى  مجموعة،  في  20,5×15ســم.  24 صفحة، 

(323 صفحة). السؤاالت  كتاب  (السوفي):  المرغني  خليفة 
اإليمان. أساسيات  عن  مبسطة  مقاالت   :306  ،1981 كوبرلي 

رة  اس أحمد بن بكر الفرسطائي. نسخة مصوالجعبيري 1987، 776: أبو العب
العمل  هذا  عن  27 سطرًا.  26 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  المخطوط،  من 

115 ـ 116. أعاله)،  المذكور  (العمل  انظر: 
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جهله. ال يسع  فيما  مختصرة  رسالة   :90  ،2003 هالل  سالم بن  الخروصي، 
مسائل. مجموعة  فيه  كتاب  أعلى:  انظر: 

مة التوحيد وشروحها، النامي 2001،  انظر: أبو حفص عمر بن جميع: ُمقد
.231

د  محم تحقيق:  اإلسالمية.  العمارة  فقه  في  كتاب  األرضين،  وأصول  القسمة  نفسه: 
مكتبة  الســيب / القرارة:  بلحاج.  الشــيخ  د  محم وبكير بــن  ناصر  صالح 
نســخة  3 صفحات  (528 صفحة،   ،1992 / 1414 التراث،  الضامري / جمعية 

24×17سم). مخطوط؛  من  رة  مصو
د بن بكر  اس أحمد بن محماســم المؤّلف ورد على النحو التالي: أبو العب

النفوسي. الفرسطائي 
يقدم  5 ـ 54)  الصفحات  كتب  (الذي  ناصر  صالح  د  محم  23 الصفحة  على 
د بن بكر الفرسطائي النفوسي، ابن  اس أحمد بن محمـ : أبي العب االســم ك

عبد اهللا. أبي  بكر بن  د بن  لـ محم
النســخ:  تاريخ  كاســي،  بلحاج بن  مكتبة  فــي  مخطــوط  5 ـ 9:  مــة،  ُمقد
د بن أيوب الغرداوي،  1294 / 1877. مخطوط في مكتبة الحاج ســعيد محم

ملــك الســيد تُزّقاغيــن من بني يســجن، تاريــخ النســخ: 1295 / 1878. 
د في بني يســجن، تاريخ النســخ:  مخطوطتان أخريان في مكتبة أبي محم
في  العلي  داود  عمر بــن  صالح بن  الحاج  مكتبــة  وفي  1321 / 1903 ـ 4، 

بني يســجن. المخطوط القديم الذي وجد أُرخ في 1192 / 1778 ـ 9 وُنسخ 
بناء  المدن،  تنظيم  بموضوع  يهتــم  الكتاب  (القاهرة).  الجاموس  وكالة  في 
عبد العزيز بن  الطرق.  تنظيم  اآلبار،  حفر  الري،  األشــجار،  زراعة  المنازل، 
وأُصول  القســمة  الكتابين  اســتعمل  (ت: 1223 / 1808)  الثمينــي  إبراهيم 
د بن  األرضيــن في تكميل لبعض ما أهمل به كتابــه النيل، كما فعل محم
عن  بمزاب  يختص  مــا  منه  حدد  أّنه  غير  المخطوط،  في  اطفيش  يوســف 

و1988.  1987 كوبرلي  انظر:  الكتاب،  على  الحديثة  المعالجات 
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المحققان، في النهاية، استعمال خمس مخطوطات مكتملة من هذه النسخة:
آل  – بمكتبة  تعرف  اآلن  آزبار،  عيســى  الحاج  د  محم مكتبة  في  نســخة 

أُصول  كتاب  9 ـ 12):  الصفحــات  هنا  يســجن (وصف  بني  في  خالد، 
بكر،  د بــن  محم عبــد اهللا  أبي  أحمد بن  العبــاس  لـ أبــي  األرضيــن 
شعبان  في  اكتمل  النسخ  مكتمل.  27 ســطرًا،  27×20سم،  356 صفحة، 

د بن  1192 / 1778، في وكالة الجاموس. المالك والناســخ: الحاج محم

يوســف بن داود بن سعيد بن موســى بن صالح اليسجني. المخطوط 
األرضين. وأُصول  القسمة  تلخيص  على  يحتوي 

قبل  – من  عليها  (ُحفظ  القرارة  في  كاســي  بلحاج بن  مكتبة  في  نســخة 
بلحاج، بكير بن يحيى) (وصف صفحة 12): 258 صفحة، 26×19ســم، 
الناسخ:  مكتمل.   ،1877 / 1294 ُنسخت  جيدًا،  تكتب  لم  25 ـ 30 سطرًا، 

.1878 / 1295 رمضان   6 الوارجالني،  نوح  صالح بن  داود بن  عيسى بن 
12 ـ 13):  – الصفحات  (وصف  يســجن  بني  في  تُزّقاغين  الســيد  نسخة 

سليمان بن  بابا بن  الناســخ:  26 ســطرًا.  22,5×16ســم،  370 صفحة، 

.1878 / 1295 رجب   23 الغرداوي،  أحمد  أيوب بن  سليمان بن  بابا بن 
نســخة في مكتبة الحاج صالح بن عمر بن داود العلي في بني يسجن  –

(وصف صفحة 13): 438 صفحة، 23×18ســم، 21 سطرًا، تاريخ النسخ: 
.1926 من  أقدم  أنها  المحتمل  من  لكن  مذكورًا،  ليس 

الصفحات  – (وصف  يســجن  بني  في  د  محم أبي  آل  مكتبة  في  نســخة 
علّي بن  الناســخ:  21 ســطرًا.  33×17,5ســم،  503 صفحــة،  13 ـ 14): 

(وطنًا)  النفوســي  (نســبًا)  المزابي  إبراهيــم  ســليمان بن  رمضان بن 
 .1903 / 1321 األولــى  ُجمادى   15 النســخ:  تاريخ  الفرســطائي (بلدًا)، 

نفوسة. جبل  في  يعيش  مزابي 
د صالح ناصر، على الرغم من النامي 1970، يعتبر أن الكتاب يحتوي  محم

هذا). رأيه  أسباب  عن  45 ـ 53  الصفحات  (انظر:  أجزاء  ثمانية  على 
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ناصر  د  لـ محم مســقط  في  األولى  الطبعة   :49  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
باشعادل. بكير  بلحاج  والشيخ 

د بن  محم أحمد بن  أبو العبــاس  قان)  ُمحق) ناصر:  د  ومحم بكير  باشــعادل 
بكر: القسمة وأصول األرضين. الطبعة الثانية منقحة. القرارة، جمعية التراث، 

.1997 / 1418

الباروني، ســعيد بن يوسف 2000، 27 رقم 169: أبو العباس أحمد بن بكر 
تاريخ  22,5×16سم،  98 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  النفوســي. 
عبد اهللا بن  الباروني،  جانــب  إلى  مجموعة،  في  1227 / 1812 ـ 3.  النســخ: 
(84 صفحة،  الدين  أئّمة  معرفة  إلى  واْلُمبتدئين  العامة  ــلم  س رســالة  يحيى: 

1290 / 1873 ـ 4). نسخ 
كوبرلــي 1987، 93 ـ 95، يقدم عناوين الفصول في كال الكتابين. مخطوط 
لـ كتاب تلخيص القســمة ولـــ كتاب أُصول األرضين فــي مكتبة الُقطب 
في  أخرى  مخطوطــات  هناك   .(Q. 1513. 10) مــزاب  يســجن،  بنــي  في 
دراســته  في  اســتعمل   (Cuperly) كوبرلي  مزاب.  في  الخاصة  المكتبــات 
(كوبرلــي (Cuperly) 1987، 1988) مخطوطتين. إحداهما تحصل عليها من 
370 ورقة،  على  يحتوي  المخطوط  هذا  يســجن.  بني  من  تزّقاغين  الســيد 
 ،1878 / 1295 فــي  أُرخ  المخطوط  الصفحة.  في  ســطر   26 21×15,5ســم، 

غرداية.  من  أحمد  أيوب بن  سليمان بن  بابا بن  سليمان بن  بابا بن  الناسخ: 
تحتوي على موضوعين، كما هو الحال مع المخطوط الموصوف من النامي 
1 ـ 31)،  (الصفحات  القســمة  تلخيص  ل  األو الكتاب  أعلى):  (انظر:   1970

األرضين (من صفحة  أُصــول  بكتاب  يتبع   ثم الشــراكة؛  طبيعة  في  الفصل 
(غرس  الثامن  بالفصل  وتنتهي  المسالك)  (الطرق،  الثالث  بالجزء  تبدأ   ،(31

في  البيض  اآلباء  مكتبة  في  الثاني  المخطوط  التربة).  واســتغالل  األشجار 
الثالث  الجزء  بداية  مكتمل،  القســمة  تلخيص  كتاب  على  تحتوي  غرداية. 
 24 به  المخطوط  الرابع؛  الجزء  من  و19 صفحة  األرضين  أُصول  كتاب  من 
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دراسة  التحضير.  مرحلة  في  ل  األو مخطوط  إلى  إضافة  الصفحة.  في  ســطر 
الثالث  واألجزاء  القســمة  تلخيص  كتاب  علــى  مبنية   (Cuperly) كوبرلــي 
الصفحات  في  ُقدمت  العناوين  حيــث  األرضين،  أُصول  كتاب  من  والرابع 

.1987  (Cuperly) لـ كوبرلي  93 ـ 95 

مغربي  خط  24×17ســم.  23 ســطرًا،  357 صفحة،  76 ـ 77:   ،1970 النامي: 
مخطوط  الجريجني.  الجربي  د  محم القاسم  أبي  ســالم بن  الناسخ:  واضح. 
الرحيبات،  (الحمران)،  مرســاون  من  المرساوني  ميلود  علّي بن  حوزة  في 
د بن  محم جده  من  المخطوطــات  من  ة  مهم مجموعة  ورث  نفوســة.  جبل 
ث عن قوانين البيوع وقوانين  عيســى بن سعيد المرســاوني. الكتاب يتحد
الصفحات  تشغر  الشركاء)  بين  (القســمة  القسمة  كتاب  اإلسالمية.  الزراعة 
يكون  البارونية  الخزانة  في  القسمة  لـ كتاب  المخطوط  للكتاب.  األولى   37

قاضي  مّليو،  وعمر  المرســاوني  مخطوطتي  كال  ولكن  بذاتــه،  قائمًا  كتابًا 
يتبع  القســمة  كتاب  بعد  األصول.  لكتاب  مضافة  نفوســة،  جبل  في  جادو 
الجزأين  أن  االنطبــاع  تعطي  حيث  الثالث،  بالجــزء  تبدأ  األصــول.  كتاب 
األولين ناقصــان. إنها نفس الحالة مع مخطوط عمر مليو. إذن النامي قدم 

األصول. لـ كتاب  الثمانية  لألجزاء  والمحصلة  المقدمة 
مخطوط،  المكتبــة):  في   117 (رقــم   436 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
يوســف  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  28 ســطرًا،  22×16ســم،  130 ورقة، 

ل فــي مجموعة من  اليســجني المصعبــي، 19 شــعبان 1192 / 1778. األو
الجزيرة  (أهل  مجهول  اْلُمعلقــات؛  كتاب  مجهول:  جانــب  إلى  170 ورقة، 

المأمون. مع  عبيدة  أبي  ة  قص مجهول:  الفقه)؛  (في  عنوان  بدون  والجبل): 
القسمة. كتاب   :73 اللمعة،  السالمي: 
القسمة. تلخيص  كتاب  أسفل:  انظر: 

األرضين. أُصول  وكتاب  األصول  كتاب  أسفل:  انظر: 
.1988  ،1987 كوبرلي  انظر: 
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النيل. كتاب  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
التكميل. إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

عمارة. أُصول  الوغلي:  انظر: 
المساجد. كتاب  خميس:  جاعد بن  أبو نبهان  الخروصي،  انظر: 

الدماء. في  السيرة  كتاب  نفسه: 
مخطوط. والجراحات.  الدماء  في  السيرة  كتاب   :49  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

.200 الجواهر،  ادي:  البر
 98  ،1878  (Masqueray) (ماســكوري   22 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
وجد   (Smogorzewski) سموغورزســكي   .(423 سير،  اخي:  الشم ملحوظة؛ 

مزاب. في  العمل  هذا  من  ل  األو الجزء 
25 ورقة،  الثانــي،  الجــزء  مخطوط،   :125 رقــم   ،37 افضــل،  آل  مكتبــة 
27×19سم، 36 سطرًا، تنقصه أجزاء في البداية. الناسخ: يحيى بن عيسى بن 

عشــر / الثامن  الثاني  القرن  من  الثاني  (النصف  البنوري  المصعبــي  يحيى 
المكتبة. في   013 رقم  عشر). 

د بن  اس أحمد بن محمفي مكتبــة بالحاج، القرارة (مايــو 1972). أبو العب
السيرة. كتاب  بكر: 

للجزء  مخطوط  المكتبة):  فــي   109 (رقم   195 رقم  64 ـ 65  يدر،  آل  مكتبة 
الثاني، 31 ورقة، 22,5×16,5سم، 27 سطرًا، تنقصه أجزاء في البداية. الناسخ: 
أحمد بن  عبد العزيز بن  (بابكر) بــن  ببكــر  ســليمان بن  الحاج  أحمد بن 
علوان  عيســى بن  موســى بن  ميمون بن  ســليمان بن  أحمد بن  د بن  محم

170 ورقة. من  مجموعة  في  ل  األو  .1763 / 1177 صفر  العلواني،  المليكي 
أبو العباس  المكتبــة):  في   158 (رقــم   533 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
د بــن بكــر: كتاب ســيرة الدمــاء. مخطــوط، 24 ورقة،  أحمد بــن محم
داود  يوســف بن  د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  28 ســطرًا،  30×16,5ســم، 

196 ورقة،  من  مجموعة  في  الخامس   .1782 / 1196 شــعبان   24 المصعبي، 
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عبد الكافي بن  د  محم أبــي  جانب  إلى   ،284 إلى صفحة   238 من صفحــة 
أبي يعقوب: (جواب على سؤال)؛ الوارجالني، أبو يعقوب يوسف: (جواب 
على مســائل)؛ نفســه: (جواب في العقيــدة)؛ الوارجالنــي، داود بن أبي 

الجامع). كتاب  أو  المسائل  من  وغيره  الرهن  في  (كتاب  يوسف: 
د صالح وبلحاج 1992د، 35: نســخة في مكتبة شــيخ بابانو  ناصــر، محم
آزبار،  عيســى  د بن  محم مكتبة  في  النســخة  العطف.  في  إروان  مكتبة  في 
داود  يوسف بن  د بن  محم الناسخ:   ،1780 / 1194 شــعبان   24 النسخ:  تاريخ 

.(533 رقم  خالد،  آل  عشيرة  مكتبة  أعلى،  (انظر:  المصعبي. 
مجلدات. ثالثة  رأى  ادي  البر  :62 رقم   26 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
كتب  إنه  قال  عبد الرحٰمن  أبو القاســم  الدماء.  سيرة   :73 اللمعة،  السالمي: 

جزءًا.  25 في  حياته،  نهاية  في  الكتاب  هذا 
.110 رقم   ،33 افضل،  آل  مكتبة  األشياخ،  ديوان  مجهول:  انظر: 

الحلقة. سيرة  نفسه: 
أبي  أبيه  قوانين  تحــت  نفســه  وضع   :36  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 

النفوسي. بكر  د بن  محم عبد اهللا 
الحلقة. سيرة  بكر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوسي،  انظر: 

أحمد. العباس  أبي  سير  نفسه: 
ماســكوري  بحوزة  التي  إباضية،  ســير  مجموعة  في   :9  ،1988 إبراهيم  ولد 
(Masqueray) نسخة (ماسكوري (Masqueray) 1878أ، lxxvii، 140 ملحوظة). 
فخار 1971 اكتشف نسخة غير مرقمة الصفحات في مكتبة يوسف العطفاوي 

(مزاب). العطف  في 
العباد. أفعال  تبيين  كتاب  نفسه: 

النفس. علم  في   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 
بكر.  أحمد بن  أبو العباس   :44 رقم   18  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 
العباد،  أفعال  تبيين  لكتاب  أجــزاء  ثالثة  البارونية:  الخزانة  في  مخطوطات 
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ل مــن كتاب تبيين أفعــال العباد،  22×16 ســم؛ الجزء األو 112 صفحــة، 

التوحيد. 24,5×17سم.  257 صفحة، 

أجزاء).  (ثالثة  بكــر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس   :67 رقم   19 نفســه، 
النســخ:  تاريخ  21×14,5ســم،  124 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 
علّي  عامر بن  (أبو ســاكن)  جانب:  إلــى  مجموعة،  فــي  1079 / 1668 ـ 9. 

اخي: أبواب الشفعة والهبة والوصايا من كتاب اإليضاح (113 صفحة). الشم
 ،48  ،51 معــًا:  مجلدة  أجــزاء  ثالثــة  مخطــوط،  74 ـ 76:   ،1970 النامــي 
 /1329 شوال  ـ  شعبان  النســخ:  تاريخ  24,5×17سم،  20 سطرًا،  58 صفحة، 

في  التندميرتي.  صالح  عيسى بن  عمر بن  الناسخ:   .1911 أكتوبر  ـ  أغسطس 
بني  الُقطب)،  الطفّيشــّية (مكتبة  في  أخرى  نسخة  يعقوب  ســالم بن  مكتبة 
يعتبر  العمل  هذا  األخالق.  هو  للكتاب  الرئيسي  الموضوع  مزاب.  يســجن، 
مثل  تبعته،  أخــرى  ُكتب  المغربي؛  اإلباضــي  األدب  في  نوعه  مــن  ل  األو
المحتويات. عن  دقيقة  قائمة  يعطي  النامي  الخيرات.  قناطر  الجيطالي  كتاب 

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 413 (رقم 105 في المكتبة): مخطوط، 71 ورقة، 
بشّية(؟) بن  الناسخ؟ بن  النهاية.  في  ُمكتمل  غير  24 ســطرًا،  26,7×20سم، 

521 ورقة. من  مجموعة  نهاية  في  994 / 1585 ـ 6.  الوارجالني،  د  محم
مكتبــة بالحاج، القرارة، 17: كتاب النكاح لـ أبي يحيى وحاشــيته وكتاب 
الحواشي  وبعض  وحاشيته  العباد  أفعال  تبيين  وكتاب  وشــرحها  الجهاالت 

.(1972 (مايو  السؤاالت  لبعض  ستة  لـ أبي 
مكتبة إروان، صفحة 59، رقم 103 (رقم 2 في المكتبة): مخطوط، 235 ورقة، 
دحمان،  إسماعيل بن  إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  17 سطرًا،  23×16,5سم، 

 ،60 نفسه، صفحة  380 ورقة  من  مجموعة  في  ل  األو  .1872 / 1289 صفر   14

الناسخ:  مكتمل.  24 سطرًا،  27,5×16,5ســم،  80 ورقة،  مخطوط،   ،193 رقم 
ل في  ــد، 16 رجــب 1180 / 1766. األو داود بن يوســف بن الحــاج محم

186 ورقة. من  مجموعة 
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مكتبة  في  مخطوط  العباد.  أفعال  تبّين  تبيين  كتاب   :7 الشيخ، صفحة  مكتبة 
يوســف  أبو يعقوب  انظر:  المكتبة،  هذه  (في  يســجن  بني  في  االســتقامة 
د بن سليمان  حّمو بن عّدون: كتاب ُلقط أبي عزيز)، نسخها صالح بن محم

.1886 / 1303 األولى  ُجمادى   10 ادريسو،  ابن 
80 ورقة،  مخطوط،  العبــاد.  أفعال  تبيين  كتاب   :1098 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
(بن  ســليمان  د بن  محم صالح بن  نســخها  22 ســطرًا،  22,5×16,5ســم، 
ادريسو)، 10 ُجمادى األولى 1303 / 1886. الثاني في مجموعة، الجزء الثاني 
أبو عبد اهللا  اليســجني،  انظر:  جانب،  إلى   .101 إلى صفحــة   55 من صفحة 
الرائّية  المنظومة  على  مختصر  (شرح  المزابي:  صالح  سليمان بن  د بن  محم

الملوشائي). نوح  فتح بن  نصر  لـ أبي  الصالة  في 
د صالح وبلحاج 1992د، 35 ـ 39: جهالن عّدون جمع خمســة  ناصر، محم
 .(1988 .9 .29) فيها  دراسته  يكمل  أن  قبل  توفي  لكنه  العمل،  هذا  من  نسخ 

أعلى). انظر:   ،1970 النامي  تبعه  (ثم 
ادي:  البر أجــزاء.  ثالثــة   :61 رقــم   26 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 

كبير. واحد  جزء   :220 الجواهر، 
أجزاء.  3  :73 اللمعة،  السالمي: 

د بن  محم أحمد بن  أبو العبــاس   :77 رقم   390  ،1956  (Schacht) شــاخت 
حاشية  1511؛   ،798 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  العباد.  أفعال  تبيين  بكر: 

مكرر.  798 المصعبي،  يوسف  د بن  محم حاشية  1511؛  ستة،  أبي  ابن 
باء.  21791 القاهرة،  الكتب،  دار  في  مخطوط   :282  ،II  ،1978 طالبي 

األخالق. عن  غالبيتها  في  أجزاء،  ثالثة  من  وثيقة   :1981 كوبرلي 
للُبخاري؟ العباد  أفعال  خلق  مع  عالقة  هناك  هل 

أصحابنا. كتب  تقييد  في  رسالة  أبو القاسم:  أبو الفضل  ادي،  البر انظر: 
كتاب  على  حاشية  ســتة:  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 

العباد. أفعال  تبيين 
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د بن  محم ســليمان بن  الربيع  أبي  قاسم بن  أبو الفضل  اخي،  الشــم انظر: 
العباد. أفعال  كتاب  على  حاشية  تكملة  عمر: 

العباد. أفعال  تبيين  كتاب  ترتيب  صابر:  أمغار بن  الصدغياني،  انظر: 
باء).  21791 مجموعة  في  (كلها  األشياخ،  ديوان  مجهول:  انظر: 

األموال. في  وبيانها  القسمة  تلخيص  كتاب  نفسه: 
بكر:  د بن  محم عبد اهللا  أبــي  أحمد بن  أبو العباس   :341  ،1975 الجعبيــري 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  مخطوط 
20 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   32 (رقم   146 رقــم   48 يدر،  آل  مكتبة 
في  ل  األو األمين.  د  محم علّي بن  الناسخ:  مكتمل.  24 سطرًا،  22,5×17سم، 

باباعيسى. بكير بن  عيسى بن  المالك  المجموعة. 
24 سطرًا،  24,5×17,5ســم،  12 ورقة،  مخطوط،   :608 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
مجموعة  في  ادريسو).  (ابن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
من 20 ورقة، من 8 إلى 19. إلى جانب المزاتي، سليمان بن يخلف: (كتاب 

التوحيد). في  (رسالة  مجهول:  السير)؛ 
في  أخرى  معلومات  انظر:  41 ـ 42:  1992د،  وبلحــاج  صالح  د  محم ناصر، 

وكوبرلي. النامي  األرضين،  وأصول  القسمة  كتاب 
الُقطب،  مكتبة  فــي  مخطوط   :50 رقم   387  ،1956  (Schacht) شــاخت 

.(10)  1513

.(423 سير،  اخي:  الشم)  22 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
األرضين. وأصول  القسمة  كتاب  أعلى:  انظر: 

.1987  (Cuperly) كوبرلي 
األصول. كتاب  نفسه: 

اآلباء البيض، غرداية، مخطوط (136 صفحة، 29×21سم، 24 سطر للصفحة) 
.(1972 (مايو 

مكتبة آل افضل، 23، رقم 072: مخطوط لألجزاء الثالث، الرابع والخامس، 
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والوسط  البداية  في  أجزاء  تنقصه  19 ـ 22 ســطرًا،  21,5×15سم،  128 ورقة، 

المكتبة. في   017 رقم  والنهاية. 
كتاب  بكر:  د بــن  محم أحمد بن  أبو العبــاس   :220 الجواهــر،  ادي:  البــر

أجزاء. ثالثة  رأيت  األصول، 
(الصفحات  األخيــر  للجــزء  والترجمة  النــّص  يقــدم   1981 كوبرلــي 
في  مخطوط  أيضًا  اســتعمل  الكتاب.  هذا  من  الثالث  للجزء  112 ـ 118) 

كتاب  على  أيضًا  يحتوي  المخطوط  هذا  غرداية.  في  البيض  اآلباء  مكتبة 
تلخيص القســمة وكتاب األصول، والذي يبدأ في صفحة 43 من القسم 
(الصفحات  الرابــع  الجزء  من  فقــط  19 صفحة  على  وتحتــوي  الثالث 

118 ـ 136).

ميلود  علّي بن  حوزة  في  مخطوط  القسمة.  أُصول  كتاب   :297  ،2001 النامي 
الخزانة  وفي  نفوسة؛  جبل  رحيبات،  (الحمران)،  مرســاون  في  المرساوني 

البارونية.
التالية. المادة  مثل  نفسه 

األرضين. وأصول  القسمة  كتاب  أعلى:  انظر: 
األرضين. أُصول  كتاب  نفسه: 

ابن ادريسو I ،2000، 18 ملحوظة: أُعيد إصداره في غرداية: جمعية التراث، 
(635 صفحة).  ،1997

د بن بكر النفوسي: أُصول  اس أحمد بن محمدليل سالم بن يعقوب: أبو العب
د بن  محم القاســم بن  أبي  أحمد بن  الناســخ:  ثقوب.  به  ل  األو األرضين. 

.1648 / 1058 األولى  ُجمادى  نهاية  التندميرتي،  أحمد 
 3 لألجزاء  مخطوط  المكتبــة):  في   32 (رقم   120 رقــم   40 يدر،  آل  مكتبة 
د  محم علّي بن  الناسخ:  مكتمل.  24 سطرًا،  22,5×17سم،  238 ورقة،   ،8 إلى 
األمين. الثاني واألخير في مجموعة من 207 ورقة (خطأ). المالك عيسى بن 

باباعيسى. بكير بن 
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د  محم (ناصر،  متكاملة  األرضين  أُصول  من  نســخة  العطف:  إروان،  مكتبة 
.(2 ملحوظة   16 1992د، صفحة  وبلحاج  صالح 

النامي 2001، 297: مخطوط في حوزة علّي بن ميلود المرساوني في مرساون 
جادو. قاضي  مّليو،  عمر  مع  آخر  أيضًا  نفوسة.  جبل  الرحيبات،  (الحمران)، 

بكر:  د بن  محم أبو العباس بــن   :49 رقــم   387  ،1956  (Schacht) شــاخت
 800 1 ـ 8)،  (األجزاء   799 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات  األرضين.  أُصول 

1 ـ 8). (األجزاء 
.24 سطر   892  ،S II بروكلمان  كارل 

.(423 سير،  اخي:  الشم)  22 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
ادي يقول: إن العمل  1885أ، 26 رقم 60، حيث البر (Motylinski) موتيلنسكي
إّن  قال:  الذي  الطبقات،  الدرجيني:  مع  خلط  هذا  لعل  (أجزاء؟).  جزءًا   25 به 

.(8 1992د،  وبلحاج  صالح  د  محم (ناصر،  عمالً   25 َكَتَب  العباس  أبا 
الفقه. عن  أجزاء.  ستة   :xiii  ،1925 صالح  د بن  محم التجميني، 

أجزاء. ستة  مخطوط،   :1 ملحوظة   34  ،1989 ناصر 
أجزاء. ستة   :73 اللمعة،  السالمي: 

ويلكنسون (Wilkinson) 1990، 36: مضموم إلى الثميني، عبد العزيز: كتاب 
النيل. عــن أصول األراضي / حقوق؛ من الواضــح أنها صممت من أجل 

اإلباضيين. النازحين  قبل  من  المؤسسة  الجديدة  المستعمرات 
و1987.  1981 كوبرلي  انظر: 

األرضين. وأصول  القسمة  كتاب  أعلى:  انظر: 
نســخة  هي  والتي  العمارة،  مختصــر  يوســف:  د بن  محم اطفيش،  انظــر: 

األرضين. أُصول  مختصر  نفسه:  انظر:  األرضين.  ُألصول  مختصرة 
التكميل. إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

العمارة. أُصول  الوغلي:  انظر: 
هناك. والمراجع   1962  (Bisson) بيّسو  انظر:  قروي،  وتنظيم  عمارة  عن 
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هناك. والمراجع   1982 بومريقة  انظر:  الري،  عن 
السابقة. المادة  انظر: 

الُلقط. أبو العزيز: كتاب  النفوسي، 
.319  ،1926  (Gouvion) جوفيو 

هناك. والمراجع  الُلقط  كتاب  أبو موسى:  انظر: 
موتيلنســكي  مؤّلف.  بدون  أجزاء،  أربعــة   :219 الجواهر،  ادي:  البــر انظر: 

.35 رقم   22 1885أ،   (Motylinski)
نفوسة. نوازل  نفسه: 

.319  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
نفوسة. نوازل  كتاب  مجهول:  انظر: 

النكاح. أبو زكرياء: كتاب  النفوسي، 
.44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 

الخير. يحيى بن  أبو زكرياء  للجناوني،  النكاح  كتاب  يعني  لعله 
المسناني: الزنزفي  أيوب  يخلفتن بن  أبو سعيد  النفوسي، 

اإلباضيين  بســير  بالخصوص  اهتــّم   :80 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
الغالب  في  نفوسة.  جبل  في  (أمســنان)  مســنان  مدينة  أصيل  كان  األوائل. 
النســبة المســناني تضاف إلى اســم هذا الشــيخ. كان ابن من أب نفاثي 
وأم إباضية / وهبيــة. كانت دراســته األولــى في تونين (تُنيــن)، مع أبي 
الربيع ســليمان بن يخلــف المزاتي، وبعد ذلك فــي تماوطت (تماواط)، 
الموقع  هذا  في  ريــغ.  واد  في  أو  ورقلة  واحــة  في  أقام  أّنه  المحتمل  مــن 
في  عاش  الخير.  ماكســن بن  د  أبو محم أستاذه،  عاش  قد  فيه  الشــك  ا  ِمم
ل من القرن  النصف الثاني من القرن الخامس / الحادي عشر والنصف األو
السادس / الثاني عشــر. أّلف مسائل الخالف وكتاب النكاح. العمل الثاني 
وجد فيمــا بعد في العمل الجماعي لـ كتاب ديوان المشــايخ في التعاليم 

جزءًا.  25 أو   24 على  ويحتوي  شيوخ  ة  عد كتبه  اإلباضية، 
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450 ـ 500 /  العاشــرة:  (الطبقــة  466 ـ 467:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
مؤّلفي  أحد  المسناني.  الزنزفي  أيوب  يخلفتن بن  أبو سعيد  1058 ـ 1106) 

ابة، من قِبل شيوخ من واد ريغ وورقلة، الذي كان في 25 كتابًا.  ديوان العز
هذا العمل مختلف عن الديوان الذي كان قد ُكتَِب في غار أمجماج. كتب 

الخالف). مسائل  أسفل:  (انظر:  الخالف  ومسائل  النكاح  كتاب 
األشياخ. كتاب  مجهول:  انظر: 

الخالف. مسائل  نفسه: 
ليفيتسكي (Lewicki) 1961ب، 80 (مجهول: سير المشايخ، 308). أبو سعيد 

النفوسي. أيوب  يخلفتن بن 
باباعمي. أعلى،  الذاتية  السيرة  انظر: 

النكاح. كتاب  نفسه: 
311؛   ،308 المشــايخ،  سير  (مجهول:   80 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
اخي: ســير، 431، 480؛ موتيلنســكي (Motylinski) 1885أ، 25 ـ 26  الشــم

رقم 59).
ـ : ال الفارسي.  أبو سهل  النفوسي، 

الرستمية،  العائلة  من  عالِم   :895 (F. Béguinot)  ،VII اإلســالمية  الموسوعة 
اللغة  فــي  متضلعًا  كان  الثالث / الثامــن.  القــرن  فــي  تيهرت  فــي  عاش 
أفلح بن  اإلمــام  أيــام  في  المترجــم  وظيفــة  يشــغل  وكان  األمازيغيــة، 
د  محم يوســف بن  حاتم  أبي  اإلمام  وتحــت  أيضًا)،  (انظــر  عبد الوهاب 
تحدثوا  الرســتميين  األمراء  أن  يظهر  هذا  281 ـ 294 / 894 ـ 907).  (إمــام: 
مترجمين  إلى  واحتاجوا  المشــرقية،  أصولهم  من  فهمه  يمكن  كما  العربية، 
النفوسي  أبو سهل  األمازيغية.  باللغة  المتحدث  الشــعب  مع  معامالتهم  في 
قصائد  على  يحتوي  باألمازيغيــة،  طويل  شــعري  لديوان  مؤّلف  بأنه  عرف 
اإلباضيين.  والفقه  بالتاريــخ  يهتمون  المؤّكد  من  كالهمــا  وتاريخية،  دينية 
لقد ضاعت، كما هو شــأن الكثيــر من الكتب اإلباضيــة المكتوبة باللغة 
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مزاب،  مكتبات  في  النظر  دققنا  لو  تجميعه  يمكن  بعضها  ولكن  األمازيغية؛ 
النفوسيين. ظهراني  وبين  وجربة 

ليفيتسكي (Lewicki) 1961ب، 77: أمه كانت سليلة عائلة األئمة الرستميين، 
النصوص  بعض  هنــاك  لكن  نفوســة.  قبيلة  من  أبــوه  فرســًا.  كانوا  الذين 
مترجم  كان  وأّمــه.  أبيه  ناحيتي  من  فارســيًا  كان  أّنه  ترى  التي  التاريخيــة 
اإلمام أفلح بن عبد الوهاب (أو لإلمام يوسف) بسبب معرفته المعمقة للغة 
األمازيغية. إذا صّح َذلِك فيجب أن يكون قد عاش حوالي منتصف النصف 
الثاني من القرن الرابع / العاشــر. الدرجيني (طبقات) يضع أبا ســهل عن 
من  ل  األو السابعة (النصف  للطبقة  اإلباضية  الشــخصيات  من  الخطأ  طريق 
أو  الخرز  مرسى  في  تيهرت؟)  ســقوط  (بعد  عاش  الرابع / العاشر).  القرن 
اثني  كتب  أّنه  المؤّكد  من  إّنه  الجزائري.  الســاحل  في  الدجاج  مرســى  في 
لســوء  األمازيغية.  باللغة  إفريقيا  لشــمال  اإلباضي  التاريخ  في  كتابًا  عشــر 
أيام  في  فيه  ال شّك  ا  المنفصلين (ِمم النكار  قِبل  من  ُسرق  منها  جزء  الحظ، 
أُحرق  تبقى  وما  الحمار»  صاحب  «من  كيــداد،  مخلد بن  يزيد  أبي  انتفاضة 
في حريق قلعة بني درجين في نواحي قسطيلية (440 / 1048 ـ 9). فيما بعد، 
يتألف  كتاب  في  فخرج  قلب،  ظهر  عن  الناس  يحفظه  ما  قصائد  تجميع   تَم
د  ث أبو محم ا ال شــّك فيه الكتاب الذي عنــه يتحد مــن 24 بابًا. هذا ِمم
عشر)  السادس / الثاني  القرن  من  ل  األو (النصف  اللواتي  د  محم عبد اهللا بن 

الوسياني. نقله  كتاب  من  نّص  في 
.219  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

عن أبي سهل الفارسي وهذا المؤّلف: الوسياني: كتاب السير، 115؛ الدرجيني: 
طالي،  تحقيق:  نفســه،  102؛  (Lewicki)، ورقة  كراكو  في  مخطوط  الطبقات، 
 ،1899 (Motylinski) اخي: سير، 289 ـ 290؛ موتيلنسكي 351 ـ 352؛ الشم ،II
273؛   ،1936  (Lewicki) ليفيتسكي  143؛   ،1905  (Motylinski) موتيلنسكي  2؛ 

233 ـ 235.  ،232  ،1995 حسن  1920؛   (Basset) باسي 
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مع  قصائده  يقارن  اللواتــي  د  أبو محم  :273  ،1936  (Lewicki) ليفيتســكي 
القصائد العربية لعمران بن حّطان، شــاعر خارجي مشهور (وسيأتي: كتاب 

.(115 السير، 
بكر: أبي  د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوسي، 

ووادي  ســدراتة  في  عاش  نفوســة.  جبل  من  157 ورقــة:   ،I ،1965 دبــوز 
أريغ. لقب بالســائح بسبب كثرة ترحاله في وادي أريغ، وارجالن، سدراتة 
القرن  بداية  فــي  مزاب  وادي  إلى  يرحلون  ســدراتة  ســكان  جعل  ومزاب 

عشر. الخامس / الحادي 
بكر. د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوسي،  انظر: 

مسألة. أبي  كتاب  نفسه: 
والمعامالت. العبادات  فقه  في   :44  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 

مخطوط  المغربي.  بكــر  د بن  محم أحمد بن   :69 رقم   12  ،1978 الوهيبــي 
في وزارة التراث والثقافة، نســخت في 1218 / 1803 ـ 4، جزأين في مجلد 

واحد.
مسألة. أبي  كتاب  أحمد:  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 

ابة). للعز األساسي  (النظام  نفسه: 
43 ـ 44.  ،I  ،1956 إبراهيم  أبو اليقظان 

الحلقة. سيرة  بكر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوسي،  انظر: 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

الفرسطائي: بكر  أبي  بكر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوسي، 
من  الجريد،  بــالد  في  ولــد  29 ـ 31:  (1691ب)،   ،(Lewicki) ليفيتســكي 
بداية  من  قريبًا  الرابع / العاشــر.  القرن  مــن  الثاني  النصف  في  المحتمــل 
درس  ريغ.  واد  فــي  يســلي  تين  في  أقام  عشــر  الخامس / الحادي  القرن 
بعد  مســور.  أبي  فصيل بن  زكرياء  وأبي  زنغيــل  ســعيد بن  نوح  أبي  عند 
تعتبره  حيث  مرموقًا،  عالمًا  كان  العربية.  لدراســة  القيروان  إلى  ذهب  ذلك 
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واد  في  اإلباضية  االجتماعية  الحياة  في  ناشطًا  كان  إمامًا.  اإلباضية  المصادر 
أسس  لها.  والسياســي  الروحي  القائد  كان  حيث  مزاب،  وفي  ورقلة  أريغ، 
اإلباضية  المذهب  إلــى  مزاب  في  مصعب  بنو  تحــول  كان  ابة.  العز حلقة 
المعتزلة.  مذهب  عــن  مصعب  لبني  األمازيغية  القبيلة  تحويــل  إليه.  يعزى 
هذا التحول الذي ترأســه، من ناحية، هذا ما نعرفه عن تأسيس بني مزاب 
حســب  حياته.  نهاية  في  أقام  حيث  ورقلة،  فــي  440 / 1048 ـ 9  في  توفي 
ة كتب في مواضيع  اخي (سير، 384؛ حسن 1995، 359) كان مؤّلفًا لعد الشم
متعددة، ولكــن قوانين حلقته هي الوحيدة التي بقيت معروفة لدينا. بقيت 
من ضمن كتاب أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي المنقح حيث نقلت 
والتي  القوانين،  هذه  زكرياء  أبــي  زكرياء بن  يحيى  أبي  تالمذته  طريق  عن 
طبقات  (كتاب  الدرجيني  كتاب  في  إلينا  نقلت  والتي  ســيره،  عنوان  تحمل 

207 ـ 218). اْلُمنتقاة،  الجواهر  (كتاب  ادي  والبر المشايخ) 
(345 ـ 440 / 956 ـ 1049). 368 ـ 371:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

359 ـ 369.  ،1995 حسن 
د بن بكر بن أبي بكر الفرسطائي  الجعبيري 1975، 31 ـ 57: أبو عبد اهللا محم
(سير)،  اخي  بالشم متبوع   ،(159  ،II (طبقات،  الدرجيني  حســب  النفوسي. 
ة كتب. نعرف منها فقط ما نقله الدرجيني (I، 132 ـ 145) إلينا عن  َكَتَب عد

117 ورقة).  ،1975 الجعبيري  (انظر:  اآلداب 
2001أ. الجعبيري 

178 ـ 179. الثاني،  الجزء   II  ،1964 معمر 
الزواغي. بكر  د بن  محم أبو عبد اهللا  193 ـ 194:   ،1983  Rebstock

بكــر،  بــن  ــد  محم أبو عبــد اهللا   :36  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 
ت 440 / 1048 ـ 9.

بكر  د بن  محم أبو عبــد اهللا  اإلمام  عيســى:  إبراهيم بن  أبو اليقظان  انظــر: 
النفوسي. الفرسطائي 
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أبي  بكر بن  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  أحمد بن  أبو العباس  النفوســي،  والد 
الفرسطائي. يوسف  بكر بن 

الفرسطائي. (النفوسي)  بكر  أبي  بكر بن  النفوسي،  انظر: 
األصول. في  الُتحف  كتاب  يخلف:  سليمان بن  أبو الربيع  المزاتي،  انظر:  نفسه: 

الحلقة. سيرة  نفسه: 
النص. 222 ـ 231:   ،1976 باجّية 

207 ـ 218. الجواهر،  ادي:  البر
 47 (Lwów)، ورقة  لبــوب  مخطوط  المشــايخ،  طبقات  كتاب  الدرجينــي: 

ظهر. وجه ـ 51 
171 ورقة. األول،  الجزء  طالي،  تحقيق:  الطبقات،  الدرجيني: 

المذكور  (العمل  ادي،  البــر ترجمة  75 ـ 77:   ،1976  (Grossmann) قروســمان 
207 ـ 218. أعاله)، 

مسور (القرن  أبي  فصيل بن  شــيخ   :456  ،Le mzab Cité-état الجعبيري: 
عبد اهللا  أبا  تلميذه  سأل  جربة،  من  كان  الذي  عشــر)،  الحادي  الخامس / 
بالسيرة  بعد  فيما  عرفت  الحلقة،  قانون  أســس  يضع  أن  بكر  د بن  محم
اليهراسني  يوجين  يسجا بن  مسور  أبي  فصيل بن  في  البكرّية.  المسورّية 
 ،A 2000 والـ باباعمي  انظر:  420 ـ 440 / 1029 ـ 1048)،  بيــن  ما  (توفي 

.339  ،II
30 ـ 31. 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي  الذاتية،  السيرة  أعلى،  انظر: 

ويلكنســون  الحلقة،  ســيرة  بكر:  د بن  محم أبو العباس  النفوســي،  انظر: 
.1990  (Wilkinson)

سيره. عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر: 
طبقات  من  الحلقــة  قوانين  عــن  دراســة   :1960  (Rubinacci) روبيناتشــي

ادي. البر الجواهر  كتاب  في  بالقوانين  مقارنته  مع  الدرجيني، 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 
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خليفة  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي،  عيسى: انظر:  عيسى بن  أبو موسى  النفوسي، 
1961م.  (Lewicki) ليفيتسكي  السؤاالت،  كتاب  المرغني: 

الفرسطائي: (النفوسي)  بكر  أبي  بكر بن  النفوسي، 
الرابع / العاشــر) من أريغ. درس مع  باباعمي والـ II ،A2000، 87: (القرن 
الوسياني،   .(896/283 في  حيًا  (كان  نفوســة  جبل  في  سليمان  ماطوس  ابن 
في كتابه سير المشايخ، قال: إّن له مسائل فقهية كثيرة، وفي مجهول: كتاب 
الذي  د،  محم عبد اهللا  أبي  والد  أّنه  يبدو  له.  وفتاوى  أحكام  هناك  اْلُمعلقات 

ابة. العز نظام  كتب 
د بن بكر بن أبي بكر الفرسطائي: سيرة الحلقة. انظر: النفوسي، أبو عبد اهللا محم

يفاو: سعد بن  النفوسي، 
باباعمي والـ II ،A2000، 171 ـ 172: (القرن الخامس / الحادي عشــر) من 
أسئلة،  من  عدد  على  ويجيب  يثير  حيث  كتابًا  كتب  إّنه  قيل:  نفوســة.  جبل 

سيفاو. يفاو،  سعيد،  أيضًا:  اسمه  يكتب  ة.  مهم قصصًا  وينقل 
يوسف. سالمة بن  الجناوني،  الجناوني: انظر:  سالمة  النفوسي، 

نفسه: 
باباعمي والـ II ،A2000، 189: سالمة النفوسي (قبل القرن العاشر / السادس 
بكر  إلى  (مخطوط)  فقهية  مسائل  َكَتَب  نفوسة.  جبل  في  إجناون  من  عشر). 
واْلُمعامالت،  الفقه  في  أخرى  مسائل  التغزواسني،  سعيد  والد  التغزواسني، 
أجوبــة في الفقه، وجمع بعض الفتاوى لشــيخه يونس بــن تعاريت. ترك 
أسئلة فقهية، التي أجاب عليها الشيخ أبو يوسف يعقوب التندميرتي (الذي 

(مخطوط).  (1510 / 916 في  حيًا  كان 
إباضيين). شيوخ  تسعة  قِبل  من  فقهية  (أجوبة  مجهول:  انظر: 

تاريخية. تقييدات  تعاريت:  علّي بن  سعيد بن  انظر: 
مسائل  ادريسو: (اختصار  ابن  صالح  سليمان بن  د بن  محم سليمان بن  انظر: 

سالمة). الشيخ 
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مسائل. تقييدات  سعيد:  يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي،  انظر: 
فقهية. أجوبة  بكر:  التغزويسني،  انظر: 

الفقه). أحكام  في  (مسائل  نفسه: 
النفوسي.  ســالمة  المكتبة):  في   38 71 (رقم  رقم   ،27 إروان، صفحة  مكتبة 
الناســخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  22×16ســم،   ،(20 (خطأ؛  ورقتان  مخطوط، 
 56 من  297 ورقة،  من  مجموعة  في  الخامس  العطفاوي.  باحمد  إبراهيم بن 

.75 إلى 
النفوسي. سالمة  جمعها...  مسائل  تقييد  انظر: 

النفوسي  سالمة  التندميرتي: (سؤال  نوح  صالح بن  يعقوب بن  يوسف  وأبو  نفسه: 
صالح). يعقوب بن  وجواب 

25 سطرًا،  30×15ســم،  ورقتان،  مخطوط،   :123 رقم   ،36 افضل،  آل  مكتبة 
مكتمــل. من المحتمل أن الناســخ: هــو يحيى بن صالــح. رقم 100 في 

المكتبة.
نوح. صالح بن  يعقوب بن  أبو يوسف  تندميرتي،  انظر: 

النفوسي. سالمة  جمعها...  مسائل  تقييد  نفسه: 
15 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   70 (رقم   144 رقــم   47 يدر،  آل  مكتبة 
يحيى  لحّمو بن  معروف  غير  ناســخ  نسخه  مكتمل.  18 سطرًا،  29×22سم، 

من  157 ورقة،  من  مجموعة  في  الثالث   .1861 / 1277 شــوال   15 المزابي، 
.134 إلى   120

الفقه). أحكام  في  (مسائل  انظر: 
المسناني: صالح  د بن  محم النفوسي، 

ُينســب  ابة  العز كتب  من  الوصايا  كتــاب   :382  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
العاشرة:  (الطبقة  المســناني  النفوســي  صالح)  (أبي  صالح  د بن  محم إلى 

.(456  ،II الطبقات،  (الدرجيني:  450 ـ 500 / 1058 ـ 1106). 

ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 
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مهدي: النفوسي، 
جبل  في  (أويغو)  ويغو  قرية  من  269 ـ 270:   ،1936  (Lewicki) ليفيتســكي 
نفوســة. ولد فــي حوالي النصف الثانــي من القرن الثانــي الهجري. في 
حوالي نهاية هذا القرن أرسل لحضرة اإلمام عبد الوهاب ليعينه في مجابهة 
األمازيغ،  بالد  وســط  في  الُمعتزلي  بالمذهب  المتمذهبة  األمازيغية  القبائل 
في  طرابلس  مدينة  اإلمام  يحاصر  أن  قبل  حصــل  قد  أّنه  الممكن  من  وهذا 
196 / 811 ـ 2. بعــد الحرب على ما يبدو أّنه بقي في تيهرت، حيث أكمل 

دراســته على ابن اإلمام أفلح، عبد الوهاب. ربما كتب كتابه في الرّد على 
المشايخ،  طبقات  كتابه  في  الدرجيني،  نفوسة.  جبل  إلى  عودته  بعد  النفاثية 
كتب  في  أعطي  كما  وفاته  تاريخ  الخامســة.  الطبقة  علماء  ضمن  من  يضعه 

صحيح. غير  فيه  الشك  ا  ِمم هو  196 / 811 ـ 2،  (سير)،  اخي  الشم السير 
ل للقرن الثالث / التاسع)،  نفسه: (كتب عمله النثري باللغة األمازيغية (النصف األو

النفاثّية). على  الرّد  في 
نصر. نفاث بن  النفوسي،  انظر: 

النفوسي. مهدي  الويغوي،  انظر: 
أبي يحيى  أرجوزة  على  زكرياء: (شرح  يحيى بن  عامر بن  موســى بن  النفوسي، 

اللغوّية). القواعد  في  الصدغياني  أفلح  زكرياء بن 
عشــر).  العاشر / الســادس  القرن  (بعــد   :430  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

يسجن. بني  في  يدر  آل  مكتبة  في  مخطوط 
مخطوط،  المكتبــة):  في   116 (رقــم   293 رقــم  97 ـ 98  يــدر،  آل  مكتبة 
43 ورقة، 22×16سم، 30 سطرًا، مكتمل. الناسخ: عمر بن يوسف بن عّدون، 

ليس  المؤّلف  107 ورقة  من  مجموعة  في  ل  األو  .1846 / 1262 الثانــي  ربيع 
الُلقط. كتاب  مؤّلف  اخي،  الشم علّي  عامر بن  موسى بن 

أفلح. زكرياء بن  أبو يحيى  الصدغياني،  انظر: 
أخرى). وأعمال  العقائد  في  مهم  عامر: (كتاب  موسى بن  النفوسي، 
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.319  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
عامر. موسى بن  أبو عمران  اخي،  الشم انظر: 

نصر: نفاث بن  النفوسي، 
ليفيتسكي (Lewicki) 1936، 270 ـ 271؛ 1961ب، 118: عالم، مؤسس النحلة 
الثالث / التاســع.  القرن  منتصف  ونحو  ل  األو النصف  فــي  عاش  النفاثية. 
درس فــي تيهرت إلى جانب ســعد بن أبي يونــس الطمزيني، ابن حاكم 
تمنى  نصر  نفاث بن  سعد،  والد  موت  بعد  الجريد.  بالد  في  قنطرارة  والية 
منصــب حاكم قنطرارة، ولكن اإلمام أفلح بــن عبد الوهاب قدم المنصب 
في  وبدأ  األصيلة،  اإلباضيــة  التعاليم  رفض  اإلمام،  ضّد  ثار  نفاث  لســعد. 
على  خطرًا  أصبح  وبســرعة  الذكاء،  شديد  عالما  كان  جديدة.  تعاليم  نشــر 
اإلمامة الرستمية. انعزل في جبل نفوسة، حيث نشر مذهبه، الذي كتبه فيما 

النفوسي. مهدي  عليه  رّد  الذي  الكتاب  نفس  لعله  كتاب،  في  بعد 
.659  ،II اإلسالمية  الموسوعة  النفاثية:  عن  انظر: 

نفاث. شأن  في  رسائل  عبد الوهاب:  أفلح بن  انظر: 
نفاث بن  به  أجاب  (جواب  الحسن:  سدرات بن  أبو القاسم  البغطوري،  انظر: 

نصر).
يعقوب بن  يوسف  من  مصعب  بني  إلى  صالح: رســالة  يعقوب بن  يوسف  النفوسي، 

النفوسي. صالح 
رسالة).  22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 

نوح. صالح بن  يعقوب بن  أبو يوسف  التندميرتي،  انظر: 
سليمان: عيسى بن  نوح، 

باباعمــي والـ II ،A 2000، 329: (ت: 485 / 1089) األخ الثاني لباي أحمد، 
 1072 / 485 إلى   465 من  البلدة  هذه  إدارة  في  أخاه  ســبق  مليكة،  مؤســس 
هذه  ولكن  خصوصًا،  المزابيين  وعن  عمومًا  األمازيغ  عن  كتب   .1089 إلى 
17 ـ 18).  ،Les méchaïkhs du Mzab  :Louis (David)) متوفرة  غير  األعمال 
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النور. إبراهيم:  أبواليقظان  انظر:  النور: 
مزاب). مسائل  ـ : (تقييد  ال عيسى.  بابا  أيوب بن  إسماعيل  النوري، 

مكتبة إروان، صفحة 33، رقم 149 (رقم 30 في المكتبة): مخطوط، 67 ورقة 
(خطأ؛ صفحة؟)، 25×16ســم، 21 ســطرًا، مكتمل. الثاني في مجموعة من 

.160 إلى   127 من  231 ورقة، 

عنه. أخرى  معلومات  هناك  ليست   :66  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
المخطوط). في  وصف  عّدون: (حيث  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 



`g

AÉ`¡`dG ±ôM





723قسم المغرب ـ الجزء األول `g

الهاللي. المزابي  الحطيئة  سالم بن  المزابي: كتاب  الحطيئة  سالم بن  الهاللي، 
تونس. نفطة،  في  مخطوط   :(1972 (مايو  اليقظان  ألبي  قائمة 

الهّواري:
إبراهيم. عيسى بن  يدير بن  إسماعيل بن  أبو إبراهيم 

اللمائي. مانوج  عبد اهللا بن  د  أبو محم
أبو مكدول. الزنزفي،  انظر:  الزنزفي.  مطكوداسن  أبو ميدول 

إبراهيم. زكرياء بن  أبو يحيى 
إبراهيم. يدر بن  عيسى بن 

ُمحّكم. هود بن 
إبراهيم: عيسى بن  يدير بن  إسماعيل بن  أبو إبراهيم  الهواري، 

يدير،  إســماعيل بن  أبو طاهر  ذكر  أيضًا   :84 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
إسماعيل بن يدير، إسماعيل بن ييدرين بن أبي إبراهيم فقيه وعالِم دين. عاش 
في  قرية  تجديت،  في  عشــر،  الخامس / الحادي  القرن  من  الثاني  النصف  في 
في  عمل  الصالة،  لكتاب  مؤّلفًا  كان  هــوارة.  قبيلة  من  أصالً  وهو  ريغ،  وادي 

اإلباضي. المذهب  في  جماعي  عمل  األشياخ،  ديوان  من  جزء  أجزاء،  ثالثة 
باباعمي والـ II ،A2000، 58 ـ 59: (الطبقة العاشرة، 450 ـ 500 / 1058 ـ 1106).

األشياخ. كتاب  مجهول:  انظر: 
التالية. المادة  انظر: 

اللمائي: مانوج  عبد اهللا بن  د  أبو محم الهواري، 
400 ـ 450 / 1009 ـ 1058)  التاسعة:  (الطبقة   :271  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
كان  العمل  هذا  جربة.  في  أمجمــاج  غار  في  المنجز  للعمل  المؤّلفين  أحد 
الجماعي  العمل  لهذا  اآلخرون  المؤّلفــون  مخطوطًا.  ال يزال  جزءًا،   12 في 
زكرياء بن  أبو يحيى  الُنميلي،  أبو عمرو  زكرياء،  موسى بن  أبو عمران  هم: 
توزين  مجبر  وأبــو  المزاتي  مصلح  كباب بــن  ســدرمام،  جابر بن  جرناز، 

المزاتي.
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ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 
السابقة. المادة  انظر: 

إبراهيم  زكرياء بن  يحيــى  أبي  إبراهيم: رســالة  زكرياء بن  أبو يحيى  الهــواري، 
الباروني. يحيى  زكرياء  أبي  إلى  الهواري 

الديانات. عقود  على  المنظومة  الآللئ  مجهول:  انظر: 
الصدقة. إبراهيم: في  يدر بن  عيسى بن  الهواري، 

هذه  المزابي:  صالــح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  انظر: 
72 ـ 75. الصفحات  الديوان،  كتاب  طهارات  قصيدة 

ُمحّكم  لهود بن  العزيــز  اهللا  كتــاب  (ُمحكم): تفســير  ُمحّكم  هود بن  الهــواري، 
الهّواري. تحقيق: بالحاج بن سعيد شريفي. أربعة أجزاء. بيروت: دار الغرب 

25سم). 616 صفحة؛   ،581  ،487  ،467)  ،1990 اإلسالمي، 
 ،53 ،1998 (Francesca) أيضًا تحقيق: فــي مســقط، 1981، ثالثــة أجــزاء

ملحوظة 49).
ال توجد  (تقريبًا  المؤّلــف  عن  5 ـ 44):  (الصفحات  مة  ُمقد  ،1990 شــريفي 
تفســير  والمخطوطات.  المؤّلف،  اســم  كتابة  طريقــة  والده،  معلومــات)، 
البصري  ســالم  لـ يحيى بن  تفســير  علــى  مبنية  فيــه  ال شــّك  ا  ِمم هود 
تحقيق:  تقريبًا.  بقرن  هذا  هود  عمل  ســبق  والذي  (124 / 742 ـ 200 / 815) 
شــريفي مبني على خمس مخطوطات كلها مكتملــة. مخطوط في القرارة 
(143 صفحة)،  األول:  المجلد  22×15ســم)؛  سطر؛   21) مجلدات  ثالثة  في 
تاريخ  يحيى،  د بن  محم عبد الرحٰمن بن  موسى بن  القاسم ابن  أبو  نسخها 
(268 صفحة)،  الثانــي:  المجلد  1116 / 1704؛  األولــى  ُجمادى   6 النســخ: 
الثالث:  المجلــد  1118 / 1706؛  ل  األو ربيــع  النســخ  من  االنتهــاء  تاريخ 
لـ أهالي  عّمور  القاسم بن  أبي  موســى بن  أحمد بن  نسخها  (194 صفحة)، 
القرارة، تاريخ النســخ: 22 صفر 1217 / 1802. مخطوط في مكتبة سالم بن 
20×15سم)، نســخها صالح بن قاسم بن  21 ســطرًا،  يعقوب (176 صفحة، 
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تاريخ  البالز،  صالح  يوسف بن  بانوح بن  إبراهيم بن  ســعيد بن  د بن  محم
العطف،  من  كان  المخطوطــات  من  الثالث   .1675 / 1086 صفر   4 النســخ: 
القاسم بن  أبو  نســخه  و38 ســطر)،   25 بين  167 صفحة؛   ،140) مجلدان، 
من  الرابع  رقــم 1)   379  ،1956  (Schacht) (= شــاخت  الغــرداوي  يحيى 
سليمان بن  نســخه  يســجن،  بني  في  الُقطب  مكتبة  من  كان  المخطوطات 
 .1594 / 1002 رمضان   13 النسخ:  تاريخ  النفوســي،  سليمان  القاسم بن  أبي 
(370 صفحة،  جربة،  في  الجادوي  عائلة  من  كان  المخطوطات  من  الخامس 
عند  طالب  بَيان،  سالم بن  علّي بن  قِبل  من  ُنسخ  20×14,5سم)،  21 سطرًا، 

عن  مفصلة  معلومات  عن  القصبي.  ستة  أبي  عمر بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي 
41 ـ 42.  ،1990 شريفي  انظر:  مخطوط،  كّل  محتوى 

 :443 أعاله)،  المذكور  (العمل  هود  والد  عن   :355  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
هود. عن 

األئمة  جانب  إلى  وقفــت  التي  هوارة  البربرية  القبيلــة  42 ـ 43:   ،1976  Ess

اإلباضيين في والية طرابلس والتي حاربت فيما بعد مع أبي يزيد، «صاحب 
295 ـ 299،   ،III اإلسالمية  الموسوعة  (انظر:  منصور  الفاطمي  ضّد  الحمار»، 
أبو يزيد  163 ـ 165،   ،I اإلسالمية  والموسوعة   ((Lewicki) (ليفيتسكي  هوارة 
قبائل  قِبل  من  قاضيًا  انتخــب  قد  كان  والده   .((Schacht) (شــاخت  الُنّكاري 
(208 ـ 258 / 823 ـ 872؟).  عبد الوهاب  أفلح بن  اإلمام  تحت  نفوســة  جبل 
اسمه  نطق  طريقة  الثالث / التاســع.  القرن  من  الثاني  النصف  في  عاش  ابنه 
ذكره  المخطوط  م؟  ُمحك أو  ــم،  ُمحك محكم،  ُمحكم (مزاب)،  مؤّكــدة:  غير 
شاخت (Schacht) (مكتبة الُقطب، 24 / 317) غير مكتمل، تحتوي على السور 
19 ـ 37 (بعــض الصفحات ناقَصــة). االنتهاء كان يــوم الجمعة 13 رمضان 

النفوسي.  سليمان  القاسم بن  أبي  ســليمان بن  قِبل  من   1594 يونيو   1002/2

هذا العمل الضخم الذي ال يمكن أن يفســر حقيقــة أن المؤّلف َكَتَبه «على 
يكن  لم  وظهر).  وجه   6  ،381 (ســير،  اخي  الشم يقول  كما  األسالف»  طريقة 
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التاريخية  للمواضيع  كامالً  اهتمامــًا  يعير  وكان  إمالئية  وال  نحوية  أخطاء  به 
اإلسالم. قبل  ما  عصر  من  تاريخية  دالئل  إلى  واألخرى  الفينة  بين  ويحيل 

كبيران. جزءان   :219 الجواهر،  ادي:  البر
A 2002 (Francesca)، 166 ـ 175: في تحريم ربا الفضل في التفاسير اإلباضية.

.355  ،1995 حسن 
الخروصــي، كهالن 2004، 271: هناك نقاش حول نفــاذ دور هود في النظرة 
ســالم  يحيى بن  لكتاب  اختصار  مجرد  ليس  أّنه  تبين  هود  لكتاب  المتفحصة 
ويعيد  األمر  احتاج  حيثما  اإلباضية  نظر  وجهة  يضيف  فهو  حاســم،  البصري. 
يعّد  أن  الممكن  من  الذي  التفسير  وقدم  المستعصية،  النصوص  وتفسير  شرح 
جدًا. مهم  فهو  السبب  ولهذا  مطول  إباضي  تفسير  أقدم  بالتالي،  وهو،  إباضيًا. 

.(1972 (مايو  (للهواري؟)  القرآن.  تفسير   :95 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 
جزأين. في  القرآن  تعاليق   :49 رقم   23 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

كبيران. جزءان   :68 اللمعة،  السالمي: 
شــاخت (Schacht) 1956، 379 رقم 1: مخطوطات مع سليمان بن داود بن 

الثالث). (الربع  مكرر   317 الُقطب،  مكتبة  وفي  (مزاب)،  العطف  يوسف، 
ســيزكين I ،1967 (Sezgin)، 41: (القرن الثالث / التاسع) والده كان قاضيًا 

(208 ـ 258 / 823 ـ 4 ـ 871 / 2). الرستمي  أفلح  اإلمام  تحت  تيهرت  في 
عمل  الثالث / التاســع  القرن  نهاية  فــي   :37  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون
التفسير بدأ في الظهور مثل ذلك المغربي هود بن محكم الهواري، سبق ذلك 

عقدين. بحوالي  سبقه  الذي  الهواري  د بن  محم الهواري  أبي  الُعماني  تفسير 
ُمحّكم. هود بن  تفسير  على  حاشية  القصبي:  انظر: 

.1997  ،1995  Gilliot انظر: 
.2002  Shuaily انظر: 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
الهواري. الهواري:  ُمحّكم  هود بن 
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مزاب. وادي  إبراهيم:  أبو اليقظان  انظر:  مزاب:  وادي 
.1983  (Lethielleux) لثيّلو  انظر:  ورقلة  عن  الوارجالني: 

الوارجالني:
أعزام. صالح،  إبراهيم بن 

سليمان. أبو داود 
بكر. أبي  يحيى بن  أبو زكرياء 

اليرتجاني. إلياس  يوسف  أبي  داود بن  أبو سليمان 
سليمان إبراهيم بن  يحيى بن  أبو سهل 

التناوتي. إسماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمار 
أبو يعقوب.

السدراتي. مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب 
أبو سليمان. الوارجالني،  انظر:  يوسف.  أبي  داود بن 

إبراهيم. سليمان بن  (ُمحقق)،  بابزيز  إبراهيم  سليمان بن  الحاج 
إبراهيم. أيوب بن  أبو سليمان  انظر: 

يعقوب. أبي  عبد الكافي بن  د  أبو محم انظر: 
د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  التناوتي،  انظر: 

وارجالن. تاريخ  في  البان  ُغصن  أعزام:  صالح،  إبراهيم بن  الوارجالني، 
طريقه  في  ورقلة.  في  معاصر  مؤّلف   :151 رقم   398  ،1965  (Schacht) شاخت

الجزائر. في  للطباعة 
العنوان. نفس  باباحّمو:  صالح  إبراهيم بن  أعزام،  انظر: 

العنوان. نفس  بيحمان،  إبراهيم بن  انظر: 
.1983  (Lethielleux) لثيّلو  انظر:  ورقلة،  عن 

الوارجالنــي، أبــو داود ســليمان: كتاب فــي الرهــن لـ أبي داود ســليمان 
الوارجالني.

مكتبة بالحاج، القــرارة: في مخطوطات مكتملة مع كتاب في الصالة (من 
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نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشــائي،  (انظر:  الطلبة  تحريض  وشــرح  قِبل؟) 
1204 / 1789 ـ 90. النسخ:  تاريخ  الحياة)، 

بكر: أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  الوارجالني، 
ليفيتســكي   / (Motylinski) (موتيلنســكي   167  ،I اإلســالمية  الموســوعة 
اإلباضيــة  الســير  93 ـ 97:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي  (Lewicki))؛ 
أخذا  (ت: 928 / 1522)  اخي  والشم عشر)  السابع / الثالث  (القرن  للدرجيني 
يذكر  وال  ضئيلة  معلومات  عنه  يعطي  عملهم،  كأساس  زكرياء  أبي  سير  من 
علماء  إلى  ينتمي  الدرجيني (طبقــات)،  حســب  وفاته.  وال  ميالده  تاريــخ 

عشر). الخامس / الحادي  القرن  من  الثاني  (النصف  العاشرة  الطبقة 
فــي 460 / 1067 ـ 8 تــرك ورقلــة للذهاب إلــى بالد اطرابلــس (والية 
461 / 1068 ـ 9  بداية  فــي  تونس).  جنوب / شــرق  وتضم  حاليا  طرابلس 
الشــرقي  الجنوب  أقصى  في  الجبال  في  تقع  قرية  تمولســت،  في  عاش 
المزاتي  (يخلف)  يخلف  ســليمان بن  أبو الربيع  الشــيخ  كان  تونس،  من 
رحل  471 / 1078 ـ 9  في  األيام.  تلك  في  معه  يدّرس  (ت: 471 / 1078 ـ 9) 
من  أريغ  واد  ترك  474 / 1081 ـ 2  في  وال.  تين  في  ليدرس  أريغ  واد  إلى 
والتي  ورقلة،  واحة  في  تماوت  قرية  إلى  وذهب  دوماس،  أبي  جيش  أجل 
سنة  بعد  عشر،  السادس / الثاني  القرن  بداية  في  توفي  والدته.  مكان  تبدو 

504 / 1110 ـ 11.

أسفل. انظر:  األئمة،  وأخبار  السير  كتاب  أعماله،  أهم  عن 
 ،1984 الجزائر  وأخبارهم،  األئمة  ســير  كتاب  (تحقيق)  العربي  إســماعيل 
زكرياء  أبي  مع  ال يخلط  أن  يجب  المؤّلف   :1 ملحوظة   23 23 ـ 25. صفحة 

من  ل  األو النصف  فــي  عاش  للســير،  مؤّلف  أيضًا  زكرياء،  أبي  يحيى بن 
زكرياء). أبي  يحيى بن  أبو زكرياء  (انظر:  عشر  السادس / الثاني  القرن 

رســائل  مؤّلف  أيضًا  وهو   :67 رقم   27 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي  نفسه: 
والتوحيد. الفقه  في  ومناقشات 
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 :(61  ،1878  (Masqueray) (ماســكوري   97 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
ُيكتب  لم  الحظ  ولسوء  لعله  والذي  اإلباضي،  المذهب  عن  آخر  عمالً  ذكر 

اإلباضية. األعمال  في  أثر  له  ال يوجد  أبدًا. 
د محمود إسماعيل. مسقط: وزارة  نفسه: كتاب اإليضاح في األحكام. تحقيق: محم

(24سم). أجزاء،  أربعة   ،1984 / 1404 والثقافة،  التراث 
تذكر. لم  الوارجالني  نسبة 

اإليضاح. كتاب  علي:  عامر بن  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 
اإلرشاد. كتاب  نجاد:  موسى بن  نجاد بن  المنحي،  المشرق،  انظر: 

األئمة. وأخبار  السيرة  كتاب  نفسه: 
الدار  تونس:  األئمــة.  وأخبار  الســيرة  كتاب  (تحقيق)  أيوب:  عبد الرحٰمن 

فهارس. 24×15,5سم).  (443 صفحة،   ،1985 / 1405 للنشر،  التونسّية 
إســماعيل العربي: (تحقيق) كتاب سير األئمة وأخبارهم، المعروف بتاريخ 
أبي زكريــاء. الجزائر: المكتبة الوطنّيــة، 1399 / 1979، (210، 8 صفحات). 

باباعمي. أسفل:  انظر: 
إســماعيل العربي: (تحقيق) كتاب سير األئمة وأخبارهم، المعروف بتاريخ 
 ،1984 الجامعّية،  المطبوعــات  ديوان  الجزائر:  الثالثــة  الطبعة  زكرياء.  أبي 
الذي  للمخطوط   1984 عربي  انظر:  فهارس.  22×15,5سم).  (308 صفحات، 

النسخة. هذه  عليه  بنيت 
اإلســالمي،  الغرب  دار  بيروت:  الثانية  الطبعــة  (تحقيق)  العربي:  إســماعيل 

.8213 D 18 ليدن،  جامعة  مكتبة  دليل  25سم).  (308 صفحات،   .1982 / 1402

دبوز II ،1964، 441: أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر: كتاب السير. مخطوطات 
نفوسة. وجبل  مزاب  في 

رقم  الكتب،  دار  في  مخطوط   :1 ملحوظة   30 29 ـ 30. صفحة   ،2001 هاشم 
402 صفحة. 201 ورقة =  هاء،   9030

كوبيــاك (Kubiak) 1959، 21، األرقــام 19 ـ 21: مخطوطــات فــي كراكو 
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بخط  الثاني،  الجزء  جديدة)؛  طبعة  حديثة،  (نسخة  ل  األو الجزء   .(Lewicki)
صفر  النسخ:  تاريخ  متكاملة،  نســخة  جديدة؛  طبعة  حديثة،  نسخة  آخر،  يد 
 78  ،43 رقم   77  ،1964  (Dembski) دمبســكي  انظر:   .1926 سبتمبر   / 1345

.3  ،55 رقم   84 52؛  رقم   82  ،46 رقم   79  ،44 رقم 
مكتبة آل افضل، 53، رقم 182: مخطوط للجزء األول، 97 ورقة، 20×15سم، 
النسخ:  تاريخ   .57  ،35  ،34  ،25  ،22 الورقات  بعد  أجزاء  تنقصه  22 ســطرًا، 

في   015 رقم  كتب.  لثالث  المجموعة  فــي  ل  األو  .1479 / 883 القعدة  ذو   5
المكتبة.

رة  مكتبــة إروان، صفحة 45، رقم 252 (رقم 10 في المكتبة): نســخة مصو
سعيد بن  الناسخ:  مكتمل.  24 ســطرًا،  22×17ســم،  36 ورقة،  للمخطوط، 
اليقظان  لـ أبي  نسخة  من  ُنسخت   .1965 / 1384 القعدة  ذو   11 علي،  الحاج 

.1939 / 1358 في  خت  أُر إبراهيم، 
السيد I ،1961، 473: مخطوط في دار الكتب (9030 هاء)، جزءان في مجلد 
اخي النفوســي، 15 ُجمادى األولى  واحد نســخه إبراهيم بن سليمان الشم

23×16سم). 23 سطرًا،  من  (102ورقة   ،1885 / 1302

في  كثيرًا  مستعمل  مصدر  مليكة.  في  باعمارة  عند  مخطوط   :54  ،1976  Ess

من  باعمارة.  مخطوط  من  منسوخة  كراكو  في  النســخة  تيهرت.  أئمة  تاريخ 
مكتبة  في  موجود  ُمكتمل  غير  مخطوط   .R  (Basset) باســي  الراحل  مكتبة 

ليدن. جامعة 
بكر بن  أبي  يحيى بن  أبو زكريــاء  451 ـ 453:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
 .(1081 بعد  فيما   1078 / 474 بعد  أو  (ت: 471  الوارجالني  اليهراسني  سعيد 
أنها  افتراضًا  الكتاب،  من  الثاني  الجزء  نسخته  في  أضاف  العربي  إسماعيل 

يدر. آل  مكتبة  الوسياني،  سير  الوسياني:  انظر:  للوسياني. 
(ت: 471 / 1078).  :410  ،I بروكلمان  كارل 

يعقوب. سالم بن  مكتبة  في  جزأين.  في  مخطوط   :340  ،1975 الجعبيري 
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14 ـ 15.  ،1978 خليفات 
رقم   ،(Lwów) لبوب في  مخطوط  276 ـ 279:  1934أ،   (Lewicki) ليفيتسكي

.276

سموغورزسكي  أجل  من  ُكتب  مخطوط   :304  ،1957  (Lewicki) ليفيتسكي 
األولى  ُجمادى  النســخ:  تاريخ  بعد  1345 / 1926 ـ 7  في   (Smogorzewski)

اخي. الشم سليمان  إبراهيم بن  كتبها  والتي   ،1885 فبراير   / 1302

المؤّلــف  عــن  دقيقــة  معلومــات  2 ـ 7:  1960أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 
1961ب).  (Lewicki) ليفيتسكي  أسفل،  أيضًا:  (انظر  والمخطوط 

91 ـ 92. 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 
مجموعة  في  متكامــل  مخطــوط  6 ـ 7:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
 /1345 صفر  في  ُكتبت  114 صفحة.   ،(Lewicki) كراكــو  لـ جامعة  اإلباضية 
ا ال شّك فيه  ســبتمبر 1926 من قِبل ناســخ مجهول من جبل نفوســة، ِمم
مخطوط  من  ُنسخ  المخطوط   .(Smogorzewski) سموغورزسكي  من  بطلب 
في صفحة   (Smogorzewski) سموغورزســكي  قبــل  مــن  (ملحوظة  قديم 
114) الذي ُكتِــَب في ُجمادى األولى 1302 / مارس ـ أبريل 1885 من قِبل 

النفوسي. اخي  الشم سليمان  إبراهيم بن 
ليفيتســكي (Lewicki) 1961ب، 94 ـ 97، 127 ـ 128؛ الموسوعة اإلسالمية 
أحد   :((Lewicki) ليفيتسكي  ـ   (Smogorzewski) (سموغورزســكي   167  ،I
أقدم الوثائــق عن تاريخ اإلباضية في المغرب. تعطي معلومات عن دخول 
مقاومة  نهايتهم،  الرســتميين،  تاريخ  اإلباضي،  المذهب  تعاليم  وتأســيس 
من  المشهورين  اإلباضيين  الشيوخ  من  عدد  وســير  للفاطمييين،  اإلباضيين 
الرابع / العاشــر  القرن  في  عاشــوا  الذين  تونس  وجنوب  الجزائر  جنــوب 
تاريخي  ل  األو الجزء  جزأين،  من  يتكون  الكتاب  عشر.  والخامس / الحادي 
والثاني يحتوي فقط على سير ذاتية. ال يوجد شّك في أن الجزأين هما من 
ل من العمل؛ الجزء  نفس العمل. ال نعرف بالتحديد تاريخ كتابة الجزء األو
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يرتب  أن  قبل  مات  المؤّلــف  أن  يبدوا  504 / 1110 ـ 11.  بعــد  ُكتب  الثاني 
قنطرارة (قنطرار)  في  مقيمًا  كان  شــخص  به  قام  العمل  وهذا  الثاني.  الجزء 
في بالد الجريد. أبو زكرياء قل ما يذكر مصادره. بالرغم من ذلك، قال في 
بداية الفصل المتعلق بالرســتميين إن مصدره كان من عمل لِمجهول ُكتَب 
أخرى  وثائق  إلى  أيضًا  يحيل  الثالث / التاســع.  القرن  من  ل  األو الجزء  في 
رواياته  نقل  أّنــه  جدًا  المحتمل  من  المجهــول  المؤّلف  شــفوية.  وروايات 
(إمام  رستم  عبد الرحٰمن بن  عبد الوهاب بن  أفلح بن  اإلمام  عن  الشــفوية 
مطابق  هو  المجهول  المؤّلــف  أن  أيضًا  الممكن  ومــن  823 ـ 4 / 871 ـ 2). 

260 / 873 ـ 4،  بعد  مباشرة  َكَتَب  الذي  أيضًا)،  (انظر  عمر  ســالم بن  لـ ابن 
التي  اإلباضية  الشــخصيات  عن  الروايات  أفلــح.  لإلمام  معاصــرًا  كان  أو 
الخامس / الحادي  القرن  من  ل  األو النصف  وفي  الرابع  القرن  في  عاشــت 
إبراهيم  إســحاق بن  حمزة  أبي  قِبل  من  ُنقلت  االحتماالت  كّل  في  عشــر 
األئمة  وأخبــار  الســير  كتاب  المزاتي.  يخلــف  ســليمان بن  الربيع  وأبي 
طبقات  كتاب  عشــر)  الســابع / الثالث  (القرن  الدرجيني  مصادر  أحد  هو 
أيضًا  زكرياء.  أبــي  لكتاب  ترتيب  إعادة  إال  ليس  ل  األو الجزء  المشــايخ، 
بشكل  زكرياء  أبي  إلى  يحيل  الســير،  كتاب  (ت: 958 / 1522)،  اخي  الشــم
منتظم. المخطوطات القليلة منه في العموم حديثة؛ وخصوصًا الجزء الثاني 
ماســكوري  ترجمه  الكتاب  من  األهم  الجــزء  األخطاء.  وكثيرة  قليلــة  منه 

جدًا. رديء  مخطوط  على  بناء  دقيق،  غير  شكل  في   1878  (Masquaray)
1988م.  (Lewicki) ليفيتسكي 

مخطوط  في  منه  الثاني  الجــزء  142 ـ 145.  1990أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 
277، اآلن فــي كراكــو، 345 ـ 416. في كراكو هناك ثالث نســخ من هذا 

مكتملة. واحدة  منها  والتي  العمل، 
ادي) رأى  البر) I 1885أ، 27 رقــم 67: جــزءان (Motylinski) موتيلنســكي
جدول  36 ـ 38،  أعــاله)،  المذكور  (العمــل  أريغ.  بالد  في  الثانــي  الجزء 
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المعروف  الســير  في  كتاب...   :220 الجواهر،  كتاب  ادي،  البر المحتويــات. 
المشايخ. بكتاب 

مزاب،  في  عليه  تحصل  مخطوط   :545 1905ب،   (Motylinski) موتيلنسكي 
1882 ـ 1888.

زكريا،  أبي  ســير   :(Masqueray) ماســكوري  قِبل  مــن  منه  جزء  تُرجم 
(Le Tourneau) وإدريس (انظر:  الجزائر 1878. هذا العمــل ترجمه كامالً 

.(1960  Le Tourneau

ســالم بن  مكتبة  في  بمخطوط  اســتعان   1971 فخار   :9  ،1889 إبراهيم  ولد 
مزاب. في  وأربعة  يعقوب، 

.(1878  (Masqueray) (ماسكوري   1914  ،1928 سركيس 
جزءان. المشايخ،  بكتاب  يعرف  السير،  في   :76 اللمعة،  السالمي: 

األئمة.  أخبار  في  الســيرة  كتاب   :140 رقم   397  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.1454 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط 

سموغورزســكي  مجموعــة   :15 رقــم   301  ،1983  (Schwartz) شــفارتز 
هاء.  9030 الكتب،  دار  1 ـ 114.  الورقات  كراكو،   ،23  (Smogorzewski)

.1111 / 504 بعد  ُكتَِب  الكتاب   :144  ،1986  (Schwartz) شفارتز 
.55  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزسكي 

السير. كتاب  مجهول:  انظر: 
المشايخ. سير  مجهول:  انظر: 

.1985 وأيوب   1984 العربي  انظر: 
هناك. والمراجع   1984 العربي  انظر: 

.1973  ،1967  Nègre انظر: 
.9  ،1997  (Savage) سافاج  انظر: 

زكرياء. أبي  بتاريخ  المعروف  وأخبارهم،  األئمة  سير  كتاب  نفسه: 
األئمة. وأخبار  السيرة  كتاب  انظر: 
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اليرتجاني: إلياس  يوسف  أبي  داود بن  أبو سليمان  الوارجالني، 
ليفيتســكي (Lewicki) 1961ب، 82 ـ 83: أبو سليمان داود بن أبي يوسف. 
462 / 1069 ـ 70.  في  توفي  حيث  تماوت،  تسمى  قرية  في  ورقلة،  في  عاش 
فتوح  يوســف بن  أبو يعقوب  عنــه  نقل  وقاضيــًا؛  راويــًا  (مؤرخــًا)  كان 
وذهب  له  معاصــرًا  كان  المعروف  بكــر  د بن  محم أبو عبد اهللا  الروايــات. 
إفريقيا  شمال  في  اإلباضيين  بين  بسرعة  انتشرت  وفاته  أخبار  عنده.  ليدرس 
المزاتي.  يخلف  ســليمان بن  الربيع  أبي  اإلباضي  المؤرخ  في  كثيرًا  وأثـّر 
كأبي  الشخص  نفس  أّنه  أظن  إليه.  منســوبان  اإلباضي  المذهب  في  عمالن 
يعقوب  لـ أبي  معاصــر  اليرتجاني،  إلياس  يوســف  أبي  داود بن  ســليمان 
القرن  من  ل  األو النصف  في  عاش  الذي  ورقلة،  من  ســهلون  يوســف بن 
بنو  القبيلة  اســم  يشابه  اســم  (إرتجن)  يرتاجن  عشــر.  الخامس / الحادي 

مطماطة. أمازيغ  من  جزء  ورتجين، 
يوســف  أبي  إلياس  داود بن  أبو ســليمان   :142  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

(ت: 462 / 1069). الوارجالني  اليرتجاني 
يوسف. أبي  داود بن  سليمان  أبي  إلى  المنسوب  الفروع  في  كتاب  نفسه: 

كتبه  العمل  هذا  إّن  قيــل:   :55 رقم   24 1885أ،   (Motylinski) موتيلنســكي 
أحد  وقام  أولية  نسخة  ترك  أّنه  ترى  أخرى  رواية  وهناك  وفاته.  بعد  تالمذته 

ادي). البر (حسب  بإكمالها  تالمذته 
الجامع. مثل  نفسه  هو  الكتاب  هذا  ربما   :142  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

يوسف. داود بن  أبو سليمان  انظر: 
يوسف. أبي  داود بن  سليمان  أبي  الشيخ  جامع  كتاب  نفسه: 

في  مخطوط،  المكتبــة:  في   158 534 (رقم  رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
الجامع). كتاب  أو  المسائل  من  وغيره  الرهن  في  (كتاب  انظر:  مجموعة. 

التالية. المادة  انظر: 
الجامع). كتاب  أو  المسائل  من  وغيره  الرهن  في  (كتاب  نفسه: 
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مكتبة عشــيرة آل خالد، رقــم 534 (رقم 158 في المكتبــة): داود بن أبي 
مكتمل.  28 سطرًا،  30×16,5سم،  52 ورقة،  مخطوط،  الوارجالني.  يوســف 
 .1789 / 1203 شــوال   30 المصعبي،  داود  يوســف بن  د بن  محم الناســخ: 
عبد الكافي بن  د  محم أبي  جانب  إلى  196 ورقة،  مــن  مجموعة  في  األخير 
أبي يعقوب: (جواب على سؤال)؛ الوارجالني، أبو يعقوب يوسف: (جواب 
على مسائل)؛ نفسه: (جواب في العقيدة)؛ (النفوسي)، أبو العباس أحمد بن 
د بن بكر: كتاب سيرة الدماء. في نهاية المخطوط: كتاب جامع الشيخ  محم

يوسف. أبي  داود بن  سليمان  أبي 
أبي  داود بن  المكتبــة):  في   37 (رقم   166 رقم   ،34 إروان، صفحــة  مكتبة 
مكتمل.  28 سطرًا،  25,5×18,5سم،  50 ورقة،  مخطوط،  الوارجالني.  يوسف 
 .1835 / 1251 الثاني  ربيع   6 العطفاوي،  يوسف  عمر بن  د بن  محم الناسخ: 

.457 إلى صفحة   358 من صفحة  463 ورقة،  من  مجموعة  في  السادس 
62 ورقة،  مخطوط،  الجامع.  599: (ت: 462 / 1069 ـ 70)  رقم  الشيخ،  مكتبة 
(ابن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  25 سطرًا،  23×17سم، 

عندنا  جائز  والرهن  األول:  السطر   .1891 / 1308 ة  الحج ذو  نهاية  ادريســو)، 
.62 إلى   36 من  الثاني  الجزء   ،36 في  ينتهي  ل  األو الجزء  الحضر.  في 

غير  مخطوط  الجامع.  يوسف:  أبي  داود بن  أبو سليمان   :298  ،2001 النامي 
مكتمل، 120 صفحة، في حوزة مســعود الدبلي فــي وانزيرف، الرحيبات، 

.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل 
ويجمان  إبراهيم بن  ســليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل  الوارجالني، 

الاللوتي:
ســليمان.  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو ســهل   :22 ملحوظة   73  ،1979 كوبرلي 
1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي  عشــر.  الســادس / الثاني  القرن  في  لعله 
د بن  محم اطفيش،  عشــر.  الخامس / الحادي  القرن  من  الثاني  النصف   :79

عشر.  السادس / الثاني  القرن  من  الثاني  النصف  الشــافية:  الرسالة  يوسف: 
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عشر. السابع / الثالث  القرن  من  ل  األو النصف  الطبقات:  الدرجيني: 
550 ـ 600 /  عشــر:  الثانية  (الطبقة  454 ـ 455:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

ويجمان. 1155 ـ 1203) 

ملحوظة.  120  ،1987 الجعبيري 
ويجمان. إبراهيم بن  سليمان بن  إبراهيم بن  أبو سهل  انظر: 

ويجمان. إبراهيم بن  سليمان بن  يحيى بن  أبو سهل  انظر: 
إبراهيم. يوسف بن  يحيى بن  أبو سهل  انظر: 

أبو سهل. الاللوتي،  انظر: 
والسير. والعلم  التوحيد  علم  في  العقيدة  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 455: تَم معالجتها من قبل بيير كوبرلي في ملحق 
دكتوراه. رسالة 

.120  ،1987 الجعبيري 
انظر: أبو سهل يحيى بن يوسف بن إبراهيم: العقيدة في علم التوحيد وعلم 

السّر.
.128 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي  السير،  كتاب  مجهول:  انظر: 

اآلتيتين؟ كالمادتين  نفسه: 
والفرائض. التوحيد  معرفة  في  عقيدة  نفسه: 

يحيى بن  أبو سهل  المكتبة):  في   45 (رقم   084 رقم  28 ـ 29  يدر،  آل  مكتبة 
إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن ويجمان الاللوتي (القرن السابع / الثالث 
عشــر). مخطوط، 28 ورقة، 23×16,5سم، 28 سطرًا، مكتمل. تاريخ النسخ: 

222 ورقة. من  مجموعة  في  األخير   .1924 / 1343 األولى  ُجمادى   2
باباعمي والـ II ،A2000، 16: ابن أبي سهل إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن 
مكتبة  الُقطب،  مكتبة  في  مخطوطات   :455 أعاله)،  المذكور  (العمل  ويجمان. 

البارونية. الخزانة  وفي  يسجن،  بني  في  كلها  خالد،  آل  مكتبة  يدر،  آل 
إبراهيم  يحيى بن  أبو سهل   :125 رقم   23  ،2000 يوســف  سعيد بن  الباروني، 



739قسم المغرب ـ الجزء األول h

تاريخ  22×16ســم،  50 صفحة،  البارونية،  الخزانة  فــي  مخطوط  الوارجالني. 
النســخ: 1124 / 1712 ـ 3. فــي مجموعة، إلى جانب أبي عمــار عبد الكافي 
التناوتي (الوارجالني): كتاب الموجز (177 صفحة، ُنسخ في 1124 / 1712 ـ 3).

والتالية. السابقة  المواد  انظر: 
التوحيد. عقيدة  نفسه: 

إبراهيم بن  يحيى بــن  أبو ســهل   :81 رقم   391  ،1956  (Schacht) شــاخت
.(4)  1513 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط.  التوحيد.  عقيدة  سليمان: 

كوبرلــي 1979، 67 ملحوظة 1: أبو ســهل يحيى بن إبراهيم بن ســليمان: 
تحتوي  األولى  القطــب.  مكتبة  في  مخطوطــان  نســختان  التوحيد.  عقيدة 
على 50 ورقة، خط مغربي، 17 ســطرًا للصفحة و26 سطرًا من الصفحة 35 
فمــا بعد. المخطوط غير ُمكتمل. النســخة الثانيــة مضمومة في مجموعة 
د بن  محم أبو عبد اهللا  (الرحيلي،  الرّحال  د  لـ محم بقصائد  تبدأ  لمخطوطات 
مانع بن  خلفان بــن  (بــن  شــيخان  د بن  ومحم الرحيــل؟)  محبوب بــن 
خلفان بن خميس الســالمي)، ومــن بعد يتبع باألدعية. هذه النســخة بها 
المخطوط  هذا  ملزمة.  ثلث  وسّت ورقات.  لعشر ورقات  ملزمتان  26 ورقة: 

ُمكتمالً. ليس  ذاته  حّد  في  هو  َوِإنَما  السابق،  يكمل 
دفاعي. وجزء  تعليمي  جزء  إلى  مقسم  العمل  هذا   :74 نفسه، 

مقدمة،  نفسه:  العمل.  لمحتويات  دقة  أكثر  وصف  45 ـ 47:  1982أ،  كوبرلي. 
فرنسية. وترجمة  نّص 

الوارجالني. إبراهيم  يحيى بن  أبو سهل  93 ـ 119:   ،1984 كوبرلي 
.120  ،1987 الجعبيري 
.507 سير،  اخي:  الشم

التوحيد  مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر:  للعقيدة،  أخرى  لـ صياغة 
.231  ،2001 النامي  وشروحها، 

السابقتين. المادتين  انظر: 
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سهل. أبي  جوابات  نفسه: 
سليمان بن  إبراهيم بن  يحيى بن  أبو سهل   :095 رقم   ،29 افضل،  آل  مكتبة 
7 ورقات،  مخطوط،  ســهل.  أبي  جوابات  الاللوتي:  ويجمــان  إبراهيم بن 
يعقوب،  عمر بن  موسى بن  الناســخ:  مكتمل.  25 ـ 27 سطرًا،  22×16سم، 

رقم   .76 إلى   70 من  99 ورقة،  من  مجموعة  في  السادس  1185 / 1771 ـ 2. 

المكتبة. في   004

يحيى بن  أبو ســهل  المكتبة):  في   106 (رقم   164 رقــم   54 يدر،  آل  مكتبة 
سهل.  أبي  جوابات  الاللوتي:  ويجمان  إبراهيم بن  ســليمان بن  إبراهيم بن 
مخطوط، 3 ورقات، 25,5×17,5ســم، 24 سطرًا، مكتمل. الناسخ: أبو عثمان 
في  الثاني   .1706 أبريــل   / 1118 ُمحــرم   21 صالح،  موســى بن  ســعيد بن 

.65 إلى   63 من  96 ورقة،  من  مجموعة 
الاللوتي. سهل  أبي  جوابات  أبو سهل:  الاللوتي،  انظر: 

الطهارات. في  سهل  أبي  مسائل  نفسه: 
في  العطف.  في  إروان  مكتبة  في  مخطوط   :455  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
ورقلة هناك مسجد أبي سهل إلى اليوم (ناحية بني سيسين، شارع البستان).

اليهراسني: يمريان  جّنون بن  أبو صالح  الوارجالني، 
باباعمي والـ II ،A2000، 115 ـ 116: (بداية القرن الرابع / العاشر) انظر: (العمل 

اآلخرين. المؤّلفين  أعمال  في  العمل  هذا  من  تبقى  ما  عن  أعاله)  المذكور 
الزهد). في  (قصيدة  نفسه: 

مخطوط،  المكتبة):  في   168 (رقــم   361 رقم  101 ـ 102،  افضل،  آل  مكتبة 
الورقة  من  مجموعة،  في  الثاني  مكتمل.  14 ســطرًا،  24×17سم،  4 ورقات، 

.10 إلى   7
مكتبــة آل يدر، 135 رقم 412. 1 (رقم 231 في المكتبة): (قصائد في الزهد 
في  قصيدته  أبو صالح.  هو  ل  األو مؤّلفين،  ة  عــد وغيرها).  وأدعية  والمديح 
حديثة.  نسخة  20 سطرًا.  23,5×17,5سم،  46 ورقة،  كله  المخطوط،  ورقتين، 
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والوعظ).  الزهد  في  المكتبة): (قصيدة  في   101 430 (رقم  رقم   141 نفســه، 
مخطوط، 3 ورقات، 20×15ســم، 20 ســطرًا، مكتمل. الناســخ: عيسى بن 
الرابع  1069 / 1658 ـ 9.  المصعبي،  اليســجني  د  محم إبراهيم بن  سعيد بن 

أخرى. نسخة   431 رقم:   .56 إلى   54 من  170 ورقة،  من  مجموعة  في 
التناوتي: إسماعيل  يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمار  الوارجالني، 

الموسوعة  (Strothmann))؛  (ســتروثمان   183  ،X اإلســالمية  الموســوعة 
يتبع  33 ـ 37:  1961ب،   ،(Lewicki) ليفيتسكي  (Ess)؛   15 ملحق،  اإلسالمية 
تالميذ وأصدقاء أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم السدراتي الوارجالني. جاء 
أبو زكرياء  هو  العقيدة  في  األّول  أســتاذه  تونس.  في  ودرس  ثرية  عائلة  من 
أبو عمار  يعقوب،  أبــا  أيضًا  َدرس  الذي  الوارجالني،  بكــر  أبي  يحيى بن 
(ُمحي  الدين  ُمجــددي  كأحد  إليه  ينظرون  أترابــه  ورقلة.  في  كثيــرًا  عاش 
لإلباضيين،  بالنسبة  مرجعًا  يعتبر  علي،  اإلمام  حكم  عن  سؤال  على  الدين). 
األمازيغية  البراءة  شــارك  األخرى،  الناحية  من  ولكن  للتســاهل.  مّياالً  كان 
في  عليها  تحصلوا  التي  األرض  بأّن  أفتــى  الهمجي.  العربي  البدوي  للغزو 

.1174 / 570 قبل  توفي  (غصب).  مسروقة  تعتبر  المغرب 
عاشــت  تناوت،  األمازيغية  القبيلة  مــن   :13  ،1955  (Lewicki) ليفيتســكي
القبيلة  هذه  من  جزء   .(529 سير،  اخي:  الشــم) تونس  جنوب  في  نفزاوة  في 
عــاش في ورقلة. مــن ضمن أعماله، (لــم يكتمل) قائمة لـ أبي القاســم 
ما  هناك  اخي،  الشم ولـ  عشــر)  التاســع / الخامس  الدمري (القرن  ادي  البر
لعله  ظهر).  3 وجه ـ 4  يمكن أن يعتبر طبقــات (الدرجيني: الطبقات، ورقة 
قبل  المؤّلف  المجهولة  اإلباضية  الشــيوخ  قائمة  في  ذكر  الذي  العمل  نفس 
سير،  اخي:  الشم (انظر:  المختصر  عنوان  تحت  عشر  السابع / الثالث  القرن 
الربيع  لـ أبي  معاصــرًا  كان   .(71 1885أ،   (Motylinski) وموتيلنســكي  598

الثانية  الطبقة  شيوخ  في  يضعه  الدرجيني  الوسياني.  عبد السالم  سليمان بن 
.(43 أعاله)،  المذكور  (العمل   ،(Motylinski) موتيلنسكي  (انظر:  عشرة 
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 (Lewicki) 1961أ، 91؛ ليفيتسكي (Lewicki) انظر: عن قائمة أعماله: ليفيتسكي
35 ـ 37. 1961ب، 

الوارجالني. عبد الكافي  أبي عمار  ترجمة  عيسى:  إبراهيم بن  أبو اليقظان 
يعقوب  أبي  عبد الكافي بن  أبو عمار  258 ـ 259:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الوارجالني. التناوتي  د  محم يوسف بن  إسماعيل بن  يوسف بن 
.2003 هالل  سالم بن  الخروصي، 

89 ـ 91. 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 
في  ُذكر  مكتملة،  ليست  كانت،  أعماله   :35 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
ادي (انظر: موتيلنســكي (Motylinski) 1885أ، 27 رقم 68 ـ 70)  قائمــة البر

.(441 (سير،  اخي  والشم
وأعماله. المؤّلف  عن  215 ـ 221:   ،1978 طالبي 

اخي: سير، 441 ورقة.؛  الشم :(1976 Ess ذكر من قبل) عن المؤّلف وأعماله
164؛  1935أ،   (Lewicki) ليفيتســكي  278؛  1934أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 
33 ورقة؛  1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي  89؛  1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 
ليفيتســكي (Lewicki) 1971أ، 86؛ خير الدين محمــود الزركلي، األعالم، 
1 ـ 15،  المؤّلفين،  ُمعجــم  كّحالة:  رضا  عمر  59؛   ،1954 القاهــرة  1 ـ 10، 

.61  ،1957 دمشق 
الســؤاالت،  كتاب  المرغني:  خليفة  عثمان بــن  أبو عمرو  الســوفي،  انظر:  نفسه: 

1961م.  (Lewicki) ليفيتسكي 
ألهل  الدليل  كتــاب  إبراهيم:  يوســف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  انظــر: 

اإلسالمية. الموسوعة   ،Ess 1936؛  علوش  العقول، 
في «موضوع نتائج األسس» (... كتاب في الفروع)،  نفسه: الناس يذكرون أيضًا عمالً 
ادي) (موتيلنسكي (Motylinski) 1885أ، 27 رقم 70). والذي لم أره (يقول البر

ليفيتسكي (Lewicki) 1961ب، 36 ـ 37: لعل عمله مطابق مع كتاب االستطاعة 
االختالء. كتاب  أو 
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المشايخ. طبقات  ذكر  نفسه: 
اإلباضية  لشيوخ  تاريخيًا  متسلسلة  قائمة   :91 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي
يسمى  السادس.  القرن  منتصف  حتى  الهجري  ل  األو القرن  من  وشخصيات 
في  أضافه  الذي  للدرجيني،  شــكرًا  لدينا  معروف  العمل  هذا  ترتيب.  أيضًا: 

المشايخ. طبقات  كتابه  من  جزء 
المشايخ. طبقات  مختصر  انظر: 

عبد الكافي. عمار  أبي  سير  انظر: 
الفرائض. كتاب  نفسه: 

مخطوط.  :258  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اخي:  الشم الفرائض.  كتاب   :70 رقم   27  ،1885A  (Motylinski) موتيلنسكي 

.441 سير، 
الفرائض. كتاب   :76 اللمعة،  السالمي: 

الفرائض. في  مختصر  انظر: 
الفرائض. المواريث  اختصار  في  رسالة  انظر: 

الُفتيا. اختالف  كتاب  نفسه: 
اختالف  غانم:  ابن  المشرق،  أخرى  جهة  من  انظر:   .76 اللمعة،  الســالمي: 

الفتيا.
االستطاعة. كتاب  نفسه: 

مخطوط.  :258  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ضاع. أّنه  يبدو   :(Ess)  15 ملحق،  اإلسالمية،  الموسوعة 

ضاع. العقيدة.  في   :133  ،2003 هالل  سالم بن  الخروصي، 
في  قائمة  بفضل  معروف   :36 1961ب،  91؛  1961أ،   ،(Lewicki) ليفيتســكي

.441 سير،  اخي:  الشم
ضاع.  :(2002 جديدة،  طبعة  اإلنجليزية،  (الطبعة   225  ،2001 النامي 

األنصاري. عبد الوهاب  د  محم أبي  رسالة  جواب  نفسه: 
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مخطوط،  المكتبــة):  في   37 (رقــم   164 رقم   ،70 إروان، صفحــة  مكتبــة 
د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  21 ســطرًا،  26×18,5ســم،  4 ورقات،  مكتمل، 
من  مجموعة  في  الثالث  1250 ـ 1 / 1834 ـ 6.  العطفاوي،  يوســف  عمر بن 

.267 إلى   260 من  463 صفحة، 

سؤال). على  (جواب  نفسه: 
د  أبو محم المكتبــة):  في   158 (رقــم   530 رقم  خالــد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
30×16,5ســم،  4 ورقــات،  مخطــوط،  يعقــوب.  أبــي  عبد الكافي بــن 
د بــن يوســف بن داود المصعبي، 27  28 ســطرًا، مكتمل. الناســخ: محم

شــعبان 1195 / 1781. الثالث في مجموعة مــن 196 ورقة، من صفحة 230 
إبراهيم:  يوسف بن  (أبو يعقوب)  الوارجالني،  جانب  إلى   ،236 إلى صفحة 
أبو العباس  (النفوسي)،  العقيدة)؛  في  (جواب  نفسه:  مسائل)؛  على  (جواب 
أبي  داود بن  الوارجالني،  الدمــاء؛  ســيرة  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن 

الجامع). كتاب  أو  المسائل  من  وغيره  الرهن  في  (كتاب  يوسف: 
العقيدة. في  رسائل  مجموعة  نفسه: 

د بن صالح  1956، 391 ملحوظة 28: مطبوع، حسب محم (Schacht) شاخت
تونس. في  الثميني 

الميراث. كتاب  نفسه: 
حديث  المزابي:  صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني،  انظر: 

اإلخوان.
الضالل. وتخليص  السؤال  تحصيل  في  الموجز  كتاب  نفسه: 

د مطهري (= مطّهر) (انظر: مطهري)  1976، 55 ـ 57: مخطوط عند محم Ess

21 يوليو   / 1301 رمضان   27 اخي،  الشم سليمان  إبراهيم بن  كتبه  مليكة،  في 
مليكة.  في  باعمارة  صالح  عند  مخطــوط  كبيرة).  300 صفحة  (حالي   1884

الكتاب يحتوي على جزأين، رّد على المخالفين ومعالجة منظمة للنصوص 
المخطوط). لمحتويات  دقيق  وصف  (يتبعه  الدينية.  واألسس  العقدية 
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وكتاب  الباقالني  كتاب  يشبه  الموجز  كتاب   :258  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
جدًا. جيد  بشكل  ُكتَِب  الغزالي. 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 23 رقم 125: كتاب الموجز. مخطوط في 
الخزانة البارونية، 177 صفحة، 22×15,5سم، تاريخ النسخ: 1124 / 1712 ـ 3. 
عقيدة  الوارجالني:  إبراهيم  يحيى بن  ســهل  أبي  جانب  إلى  مجموعة،  في 

1124 / 1712 ـ 3). في  ُنسخت  (50 صفحة،  والفرائض  التوحيد  معرفة  في 
قاسم بن  الناســخ:  الموجز.  (ت: 555 ـ 6 / 1160)  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
صالح الكباوي، القاهرة، ُمحرم 1272 / ســبتمبر نوفمبر 1855. وقف البني 

دحمان. وابن  شعبان 
كتاب  المقال.  وتلخيص  أو...   :(Ess) 15 ملحق،  اإلســالمية  الموســوعة 
كبير في العقيــدة وفي الجدل ضّد اآلراء المخالفة. عن محتوياتها انظر: 
كوبياك  56؛  الصفحــة،  نفس  المخطوطات،  عــن  56 ورقة؛   ،1976  Ess

80؛  رقم   391  ،1956  (Schacht) شــاخت 26؛  رقم   ،21  ،1959  (Kubiak)
جناون،  د،  محم وأيوب  جربة،  الباروني،  علــّي  محفوظ  مكتبة  في  أيضًا 

نفوسة). (جبل  جادو 
الصفحــة  علــى  ـ   154 لنهاية صفحــة  ترجمــة  121 ـ 124:   ،V  ،1991  Ess

.(II  ،1978 طالبي  (طبعة   163 الصفحة  على  ـ  الثانية  الفقرة   160 159؛ صفحة 

النامــي 2001، 299: مخطوط، 11 جــزءًا، في حوزة محفوظ علــّي الباروني في 
د األّيوبي في جناون، جادو، جبل نفوسة (حوالي 1969). جربة؛ عند أيوب محم

جديدة،  طبعة  حديثــة  نســخة  إنجليزية،  (طبعة  225 ـ 227   ،2001 النامــي 
على  اإلســالمية  وغير  اإلســالمية  العقائد  عن  عامــة  دراســة  202 ـ 204): 

وجه ســواء. الكتاب مصمــم ليدافع عن وجهة نظر اإلباضيــة والرّد على 
نظر  بوجهة  خاصة  بصورة  يهتمان  الكتاب  من  األوالن  الجزءان  المخالفين. 
بعقيدة  يهتم  الكتاب  من  الثانــي  الجزء  المحتويات)؛  تتبعه  (ثم  الملحدين 

المحتويات). تتبعه  (ثم  اإلباضية)  (غير  القبلة»  «أهل 
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السؤال  تحصيل  في  الموجز  كتاب   :80 رقم   391  ،1956  (Schacht) شــاخت 
وتلخيص المقال. مخطوطات: في مكتبة الُقطب، 825 (2) (في جزأين)؛ في 
ادي، مخطوط  مكتبة إبراهيم بن بكير، بني يسجن؛ تعليقات أبي القاسم البر
د بن  محم حاشــية  الجزأين)؛  (أحــد  جربة  والغ،  مــرزوق،  عمرو بن  عند 

موجز). نّص  (مع   193 الُقطب،  مكتبة  في  الموجز،  حاشية  اطفيش،  يوسف 
عبد الكافي  عمار  ألبــي  الموجز  الكالمّية.  الخوارج  آراء  عمــار:  الطالبي، 
 ،1978 / 1398 والتوزيع،  للنشر  الوطنّية  الشركة  الجزائر:  مجلدان.  اإلباضي. 

24×17سم). 3 صفحات؛   ،308 5؛   ،436)
الســؤال  تحصيل  في  الموجز  كتاب  مثل  الكتاب  عنوان  ذكر   1978 طالبــي 
النّص  على  ة  المهم إضافته  الخــالف.  أهل  على  الرّد  في  المقال  وتلخيص 
(267 صفحة،  باء)،   21787) القاهرة  في  الكتب  دار  في  مخطوط  على:  مبنية 
للصفحة،  21 سطرًا  26×18سم،  (399 صفحة،  باء)،  و(21939  22×16ســم)، 

أيوب  د بن  محم صدقي  حوزة  في  المخطوط  للسابقة)؛  األصل  طبق  نسخة 
في  بنفســه  نســخ  األغواط،  في  اإلعدادي  التعليم  في  مدرس  اليســجني، 
أيوب بن  د بن  محم قِبل  من  وقفًا  وضــع  الثالث  والمخطوط  1373 / 1953؛ 

ــد فــي رجــب 1358 / 1939. انظــر: الطالبــي I ،1978، 221 ـ 223،  محم
المخطوطات. عن  إضافية  لمعلومات 

(في  اإلباضي  عبد الكافي  عمار  ألبي  الموجز  عميرة:  عبد الرحٰمن  تحقيق: 
دار  بيروت:  الخالف).  أهل  على  الرّد  في  المقال  وتلخيص  السؤال  تحصيل 
24×17ســم).  276 صفحة؛   ،236) واحد،  في  مجلدان   .1990 / 1410 الجيل، 

فهارس. مع 
.220 الجواهر،  ادي:  البر
فهرس.  ،1984 كوبرلي 

اإلعدادي. للتعليم  توحيد   :372  ،I  ،1965 دبوز 
الموجز. على  حاشية  اطفيش:  يوسف  د بن  محم  :315 نفسه، 
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.485  ،II الطبقات،  الدرجيني: 
النص. على  إضافة  ملحق  في   :1971 النامي 

.320  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
بيروت:  األولى،  الطبعة  عميــرة.  عبد الرحٰمن  تحقيق:   :16  ،2002 جالودي 

(خطأ).  1992 الجيل،  دار 
ل من هذا الكتاب  الخروصي، سالم بن هالل 2003، 128 ـ 129: الجزء األو
يحتوي على براهين عقيدة التوحيد، رّد على المبتدعة، الفالســفة، اليهود، 
النصارى، كذلك الجهمية والُمجّســمة، ومناقشــة لصفــات اهللا. في الجزء 
بعد  اآلخرين،  للمســلمين  العقدية  النظر  وجهات  على  يرد  المؤّلف  الثاني، 

والعقدية. الفلسفية  المصطلحات  وكذا  والتفكير  الفلسفة  في  المقدمة 
من  على  الرّد  فــي  الموجز  كتاب  90 ـ 91:  1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 

.(441 سير،  اخي:  الشم) اْلَحّق  خلف 
.68 رقم   27 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 

موتيلنسكي  عليه  تحصل  مخطوط   :545 1905ب،   (Motylinski) موتيلنسكي
(Motylinski) من مزاب، 1882 ـ 1888. عشــرة دفاتر، حجم كبير. اعتذاري 

جدالي. عمل  مهم، 
اْلُمخالفين. على  والّرد  الدين  أُصول  في  كتاب،   :75 اللمعة،  السالمي: 

الحقيقة»،  أعداء  كّل  على  «رد   :(Strohtmann)  183  ،X اإلسالمية  الموسوعة 
اختالفها  لتبين  بعناية  اســتخدمت  اإلباضيين  كتب  فرق  يعنيهم  الذين  أحد 

األخرى. المسلمة  المجموعات  عن 
و1978.  1977 الطالبي  انظر: 

.1990 عميرة  انظر: 
1961م.  (Lewicki) ليفيتسكي  المشايخ،  طبقات  مختصر  أسفل:  انظر: 

الفرائض. في  مختصر  نفسه: 
.(202 جديدة،  طبعة  حديثة.  نسخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   225  ،2001 النامي 
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الفرائض. كتاب  انظر: 
والفرائض. المواريث  اختصار  في  رسالة  انظر: 

المشايخ. طبقات  مختصر  نفسه: 
3 صفحات،  المحتويات،  مختلط  مخطوط  مــن  جزء  86 ـ 7:   ،1970 النامي 
23 سطرًا، 21,5×15,5سم (إلى جانب المزاتي: كتاب الُتحف؟). خط مغربي 

التندميرتي.  أيوب  ســعيد بن  الناسخ:   .1854 / 1271 النسخ:  تاريخ  واضح، 
عن  التي  الدين  نسبة  سلســلة  وضع  عبد الكافي  أبو عمار  الوثيقة  هذه  في 
طبقة،   11 إلــى  اإلباضية  طبقات  يقســم  اإلباضي.  المذهب  ُنِقــل  طريقها 
نفس  في  عاشــوا  العلماء  من  عدد  على  وتحتوي  ســنة   50 تغطي  طبقة  كّل 
المــدة الزمنية، بغض النظر ما إذا جاءوا في بداية المدة الزمنية أو نهايتها. 
السلسلة  وأكمل  المشايخ،  طبقات  كتابه  في  الوثيقة  هذه  عن  نقل  الدرجيني 

الزمن. ذلك  حتى 
يبدو   ،91 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي  في  ُذكَِر  المختصر   :57  ،1976  Ess

بل  الســير،  لـ كتاب  مختصرًا   ،(Lewicki) ليفيتســكي ظن  كما  ليــس،  أّنه 
الدرجيني. طبقات  في  ُذكِر  المشايخ  طبقات  ذكر  مع  مطابق 

أســماء  ذكر  من  فقط  يعرف  مختصــر.   :91 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي 
هذه  إّن  قيــل:  حيث   ،(598 ســير،  اخي:  الشــم الوهبية (في  شــيوخ  بعض 
عنه  تحدث  الذي  السير  لكتاب  ملخص  لعله  إباضية.  شيوخ  لسير  مجموعة 
(Schacht))؟  شاخت  عبد الكافي،  عمار  أبي  سير  (انظر:   (Schacht) شاخت 
شيوخ  بسير  عالقة  في  عمار  أبي  عن  ث  يتحد و260)   122 (سير،  اخي  الشم

إفريقيا. شمال  في  إباضية 
قائمة  الترتيب،  أو  المشــايخ  طبقات   :35 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
القائمة  هــذه  المؤّلف.  عصــر  حتــى  الصحابة  مــن  معتبرة  بشــخصيات 
مجموعة  فــي   275 (مخطوط  للدرجينــي  المشــايخ  طبقات  فــي  مدمجة 
1935أ،   (Lewicki) ليفيتســكي  في  وُنشــرت  3وجه ـ 4)  كراكو، ورقة  فــي 
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الثاني  النصف  علمــاء  بأســماء  القائمة  هذه  الدرجيني  أكمــل  170 ـ 172. 

القرن  من  ل  األو النصــف  من  وهؤالء  عشــر  الســادس / الثاني  القرن  من 
كتابه  من  أخذت  أبي عمار  طبقات  فإن  يبدو  ما  على  عشر.  السابع / الثالث 
الموجز. سموغورزسكي (Smogorzewski)، رأى في مزاب نسخة من كتاب 
ما  على  تحتوي  المقالة  هذه  إن  منشــورة  غير  ملحوظاته  في  َكَتَب  الموجز، 
في معناه «طبقات الشــيوخ». في مجهول ســير المشايخ، أحد مصادر هذا 
ا ال شــّك فيه أّنه  المؤّلــف أيضًا عمل آخر لـ أبي عمار مذكور، والذي ِمم
طبقاتــه. أعتقد أن كتاب الموجز مطابق لكتاب المختصر، المنســوب إلى 
الوهبية  شيوخ  بعض  أسماء  ذكر  المجهولة:  المصادر  كأحد  وُذكر  عمار  أبي 

اخي. للشم السير  كتاب  في 
النامي 2001، 299: مخطوط، في حوزة يوسف بن أحمد الباروني في كباو، 

.(1969 (حوالي  نفوسة  جبل 
.(202 جديدة،  طبعة  حديثة.  نسخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   225  ،2001 النامي 

6 ـ 11.  ،300  ،1983  (Schwartz) شفارتز 
المشايخ. طبقات  ذكر  انظر: 

عبد الكافي. عمار  أبي  سير  انظر: 
(ُمراسالت). نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 259: مراســالت مع العلماء في مزاب وفي غانا. 
خليفة  عثمان بن  عمرو  ألبي  الســؤاالت  كتاب  في  العقيدة  في  ُمراســالت 

السوفي.
والفرائض. المواريث  اختصار  في  رسالة  نفسه: 

د بن يوســف: (تحقيق) هذا مجموع يشــتمل على...،  فــي الباروني، محم
2 ـ 27.

الفرائض. كتاب   :221 الجواهر،  ادي:  البر
الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 20 رقم 79: مخطوط في الخزانة البارونية، 
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إلى  مجموعة،  في  1221 / 1806 ـ 7.  النسخ:  تاريخ  22×16سم،  129 صفحة، 

الطالبين  منهاج  من  الفرائض  كتاب  الُرســتاقي:  ســعيد  خميس بن  جانب: 
363 صفحة).  ،40) إباضيتين  غير  مخطوطتان  (108 صفحات)؛ 

الخروصي، سالم بن هالل 2003، 131: في مجموعة. طبعة حجرية، القاهرة: 
د بن يوسف الباروني (انظر:  المطبعة البارونية، طبعة جديدة. على نفقة محم
د بن يوســف: (تحقيق) هذه المجموعة تشــتمل على...).  البارونــي، محم

حجرية. ليست  بحوزتي،  التي  الطبعة 
.91 1961أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 

المدارس  ورثته  كما  المتعاقب  التسلسل   :36 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي
إفريقيا. شمال  في  اإلباضية 

22,5×15,5ســم،  15 ورقة،  مخطــوط،   :070 رقــم   ،22 افضل،  آل  مكتبــة 
047 في  1287 / 1871. رقم  ة  22 ذو الحج 19 ســطرًا، مكتمل. بدون ناسخ، 

المكتبة. على الصفحة األولى: من أمالك أبينا إبراهيم بن بكير بن يعقوب.
13 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   87 (رقم   117 رقــم   39 يدر،  آل  مكتبة 
 8 يحيى،  و بن  حم أحمد بن  الناســخ:  مكتمل.  20 ســطرًا،  23,5×17ســم، 

أُخرى. نسخ  و119،   118 األرقام   40 نفسه،   .1880 / 1297 رمضان 
.(1972 (مايو  (14 صفحة)  ُمكتمل،  غير  مخطوط  القرارة:  بالحاج،  مكتبة 

مخطوط،  المكتبــة):  في   16 (رقــم   122 رقم   ،31 إروان، صفحــة  مكتبــة 
إبراهيم بــن  الناســخ:  مكتمــل.  22 ســطرًا،  23×16,5ســم،  10 ورقــات، 

مجموعة  في  الثالث   .1872 / 1289 األولى  ُجمادى   16 دحمان،  إسماعيل بن 
.319 إلى   310 من  401 ورقة،  من 

12 ورقة،  مخطوط،  المواريــث.  اختصار  كتاب   :1093 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
إلى  157 ورقة،  من  مجموعة  في  ل  األو مكتمل.  19 سطرًا،  22,5×17,5سم، 
المزابي:  صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليســجني،  (انظر:  جانب 

اإلخوان). حديث 
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شاخت (Schacht) 1956، 387 رقم 52: نسخة مطبوعة في بداية المجموعة، 
في مكتبة الُقطب، 487 (1) (تسمى اختصار المواريث والفرائض). مخطوط 
فــي مكتبة الُقطــب 1512 (5) (تســمى مختصــر الفرائض). فــي قصيدة 
في  مخطوط  الميراث،  فــي  عمار  أبي  مختصر  نظم  ســليمان:  د بن  لـ محم
إبراهيم:  أبو القاســم بن  أبو الفضل  ادي،  البر (انظر:   .265 الغّنــاء،  المكتبة 
الغرداوي،  1956؛   (Schacht) شــاخت  إليها،  الُمحتاج  الحقائق  في  رســالة 
شاخت  اعتقادنا،  بيان  في  رسالة  القاســم:  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا 
كّل  بيان  في  رسالة  خليفة:  عثمان بن  أبو عمرو  السوفي،  1956؛   (Schacht)

.(1956  (Schacht) شاخت  فرقة، 
الفرائض. كتاب  انظر: 

الفرائض. في  مختصر  انظر: 
الجهاالت. شرح  كتاب  نفسه: 

ل 104 ورقة في مجموعة  318 رقم 53: مخطوط، األو ،I ،A2000 باباعمي والـ
من 186 ورقة، 22,5×16,5سم، مكتمل، الناسخ: سليمان بن يوسف المصعبي، 
في  ميكروفيلم  يســجن.  بني  في  يدر  آل  مكتبة  في   .1825 / 1241 ة  الحج ذو 
مكتبــة جمعية التراث، القرارة / غرداية. نفســه II، 104: مخطوط في مكتبة 
حّمو بن  يوسف  أبو يعقوب  انظر:  المكتبة،  هذه  (عن  يسجن  بني  االستقامة، 

عزيز). أبي  ُلقط  كتاب  عّدون: 
الجهاالت.  شرح  كتاب  على  حواشــي  كتبوا  علماء  ثالثة   :164  ،II نفســه، 
(العمل  عنــه  (ت: 1100 / 1688؛  ســتة  أبي  أحمد بــن  أبو زيد ابن  وهــم: 
د بن عمر بن أبي ســتة  المذكور أعاله)، 164)، (القصبي)، أبو عبد اهللا محم
ي و(السدويكشي)، أبو الربيع سليمان بن أحمد أبو ستة (انظر أيضًا:  المحش
الجربي (انظر:  بيان  ســالم بن  علّي بن  ســتة).  أبي  أحمد بن  ســليمان بن 

واحد. مجلد  في  حواشي  الثالث  هذه  ُجمعت  اليديسي) 
من  عدد  هناك  مخطوط.  للملشوطي.  الجهاالت  شرح  كتاب   :258  ،II نفسه، 
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المصعبي  يوســف  يعقوب  أبي  قِبل  من  يعني  العمل،  هذا  على  الحواشــي 
ونيس  قِبل  من  دراســة  موضوع  كان  العمل  هذا  السدويكشــي.  ستة  وأبي 

تونس. في  الدين  وأصول  الشريعة  ُكلّية  الثالثة  المرحلة  دكتوراة  في  عامر 
.220 الجواهر،  ادي:  البر

عبد الكافي  أبو عمــار   :26 رقــم   17  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
الخزانة  في  مخطوط  األشــياخ.  ديوان  من  الجهاالت  متن  شــرح  التناوتي: 

1189 / 1775 ـ 6. النسخ:  تاريخ  20,5×15سم،  222 صفحة،  البارونية، 
التالتي  حواشي  الجهاالت،  شرح  التناوتي:  أبو عمار   :531 رقم   45 نفســه، 
21,5×15سم،  178 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط  الجهاالت.  على 

1123 / 1711 ـ 2. النسخ:  تاريخ 
األســئلة  من  مختصرة  مجموعة   :(Ess)  15 ملحق  اإلســالمية  الموســوعة 

اإلباضية. دعاة  قِبل  من  استخدمت  واألجوبة 
القطب. مكتبة  في   825 لمخطوط  دقيق  وصف  43 ـ 52،   ،1976  Ess

الجعبيــري 1987، 776: مخطــوط فــي الخزانــة البارونيــة، 178 صفحة، 
16,5×12,5ســم، 25 سطرًا. الناســخ: يحيى القّناص اليفرني، 1123 / 1808. 

.96 ملحوظة   155  ،119 أعاله)،  المذكور  (العمل  انظر: 
المرحلة  دكتوراه،  لرسالة  نســخة  أعد  عامر  ونيس  أدب:  2001أ،  الجعبيري 
الثالثــة، جامعــة الزيتونة، 1980. انظــر: الجزء الثالث مــن البيبليوغرافيا، 

عامر. طاهر بن  ونيس بن 
الجهاالت.  على  الرّد  شرح   :143  ،131  ،2003 هالل  ســالم بن  الخروصي، 
الزيتونة،  ُكلّية  تونــس،  جامعة  دكتــوراة،  رســالة  عامر.  الطاهر بن  تحقيق: 
ينظم  لم  عامر  الطاهر بــن  أعمق؛  لدراســة  يحتاج  أبي عمار  كتاب   .1985

فصول الكتاب بصفة علمية، ولم يحدد فيه األحاديث الشريفة. انظر: الجزء 
عامر. طاهر بن  ونيس بن  البيبليوغرافيا،  من  الثالث 

عيســى  تبغورين بن  إلــى  ينســب  الجهاالت  كتــاب  129 ـ 131:  نفســه، 
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الملشوطي، ولكن أبا عمار َكَتَب أن أبا إسماعيل البصير (إبراهيم بن مالل 
المزاتي) أضاف إليه مســألة اإلنســان ومســألة الفرق بين الُكفر والشرك. 
قِبل  من  الجهاالت  كتــاب  إلى  إضافته  تمت  الدالئل  بــاب  إن  أيضًا  يقول 

الذاتية. السيرة  المزاتي،  انظر:  مجهول.  مؤّلف 
النســخ:  تاريخ  كراكو.  في  مخطوط   :26 رقم   ،21  ،1959  (Kubiak) كوبياك 
دمبسكي  انظر:  اخي.  الشم سليمان)  إبراهيم (بن  الناســخ:  1302 / 1884 ـ 5. 

.51 رقم  81 ـ 82   ،1964  (Dembski)
ليفيتســكي (Lewicki) 1961أ، 91: تعليق على كتاب الجهاالت في العقيدة 

مجهول. لمؤّلف 
ألبي  الجهاالت  كتــاب  على  تعليــق   :36 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
1302 / 1884 ـ 5،  في  ُكتبت  مخطوطة،  نســخة  المزاتي.  البصير  إســماعيل 
مع  (انظر:  كراكو.  في  اآلن   ،(Smogorzewski) سموغورزسكي  مجموعة  في 

129 ـ 131).  ،2003 الخروصي  أعلى،  ذلك 
104 ورقة،  47 في المكتبــة): مخطوط،  079 (رقم  27 رقم  مكتبــة آل يدر، 
المصعبي،  يوسف  سليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  25 ســطرًا،  22,5×16,5سم، 
على  186 ورقة.  مــن  مجموعــة  فــي  ل  األو  .1826 / 1241 ــة  الحج ذو   12

الورداني.  آغا  ُمصطفى  مشــرقي:  يد  خط  في  األولى،  الغالف  ظهر صفحة 
د بن الحاج أحمد الشــريف، الذي اشــتراه  على صفحــة 1: كتاب لـ محم
بواســطة  تونس،  في  توفي  الذي  البّرياني،  و  حم الناصر بن  الحاج  تركة  من 

.1910 أكتوبر   14 تيهرت،  في  اإلباضي  القاضي 
رة  مكتبــة إروان، صفحة 21، رقم 262 (رقم 19 في المكتبة): نســخة مصو
موسى بن  الناسخ:  مكتمل.  25 سطرًا،  21,5×15,5سم،  79 ورقة،  لمخطوط، 
مكتبة  في  األصلي  المخطوط   .1771 / 1185 ل  األو ربيــع  يعقوب،  عمر بن 

القرارة. في  عمر  الحاج  مسعود بن 
غير  26 سطرًا،  25,5×18سم،  58 ورقة،  مخطوط،   :571 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
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ادريسو)،  (بن  سليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  الوسط.  في  ُمكتمل 
جانب  إلى  69 ورقــة.  من  مجموعة  فــي  ل  األو  .1899 / 1317 صفــر  نهاية 
د: (حاشــية على كتاب األحكام للشيخ يحيى  المصعبي، يوســف بن محم

رمضان). شهر  (صلوات  مجهول:  الجناوني)؛ 
.69 رقم   27 1885أ،   Motylinsky

مزاب،  في  عليه  تحصل  مخطوط،   :545 1905ب،   (Motylinski) موتيلنسكي
العقيدة. في  دفاتر  عشرة  1882 ـ 1888. 

في  الباروني  د  محم حــوزة  في  106 صفحة،  مخطوط،   :299  ،2001 النامي 
جادو، جبل نفوسة؛ أيضًا في مكتبة سالم بن يعقوب؛ في الخزانة البارونية؛ 
جبل  الرحيبات،  (الحمران)،  مرســاون  في  المرساوني  ميلود  علّي بن  عند 

مزاب. وفي  نفوسة؛ 
النامــي 2001، 225 (الطبعــة اإلنجليزيــة، نســخة حديثة. طبعــة جديدة، 
عيســى  تبغورين بن  قِبل  من  أُعطيت  التي  األجوبة  يقــدم  أبو عمار   :(202

للمصدر  اآلراء  يعزي  دقيقة،  مالحق  مع  الجهاالت  كتاب  في  (الملشوطي) 
بأدلة. اإلباضية  اآلراء  ويساند  األصلي، 

شاخت (Schacht) 1956، 390 رقم 75: مخطوطات في مكتبة الُقطب، 822، 
يسجن. بني  في  بكير  إبراهيم بن  مكتبة  في  (1)؛   825  ،824  ،823

.75 اللمعة،  السالمي: 
اخي: سير، 441. مخطوط في حالة ردئة  220: ُذكِر في الشم ،I ،1978 طالبي

59 صفحة). باء،   22293) القاهرة  الكتب،  دار  في 
هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر: 

سيره. نفسه: 
السيرة.  ُسميت  ابة)،  العز نظام  في  عمار  أبي  (رسالة   :340  ،1975 الجعبيري 

(9 صفحات). يسجن،  بني  الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط 
 ،1878  (Masqueray) ماسكوري  :(Strohtmann) 183  ،X اإلسالمية  الموسوعة 
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لرؤساء  الروحي  للنظام  األساسي  العمل  األشياخ»،  «قانون  فيه  تعرف   ،lxxvi

حلقتهم. وطلبة  ابة  العز
(حوالي  البارونية  الخزانة  في  مخطوط،  الحلقة.  ســيرة   :299  ،2001 النامي 

.(1969

 :(202 جديدة،  طبعة  حديثة.  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   225  ،2001 النامي 
وضــع بعض قوانين الحلقة (في المزاتي، أبي الربيع ســليمان بن يخلف: 
انظر:  91 ـ 105).  1321 / 1903 ـ 4،  تونــس  حجريــة،  طبعة  الســير،  كتاب 

الُعقبي. على  الرّد  يوسف:  د بن  محم اطفيش، 
.1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز عن 

التالية. المادة  انظر: 
مكتبة  الســيب:  مزهودي.  مســعود  تحقيق:  عبد الكافي.  عمــار  أبي  ســير  نفسه: 

24×17سم). واحدة؛  (55، صفحة   ،1996 / 1416 الضامري، 
خت 13  تقديم لـ مسعود مزهودي، أستاذ التاريخ في جامعة باتنة في الجزائر، أُر
الصفحات  مراجعه).  تواريخ  إلى  النظر  بعد   1995 هو  األصح  (لعل   1955 يونيو 
قائمة  على  ويحتوي  11 ـ 22  الصفحات  في  النّص  المؤّلف.  عن  مدخل  5 ـ 10 
لشــيوخ اإلباضية (11 ـ 12) متبوع بقوانين الحلقــة. مزهودي يقدم ملحوظات 
بدون  مخطوط  هذا   :9 مصادره. صفحة  ذكر  مع  الشــيوخ،  أسماء  عن  دقيقة  جد 
بعض  هناك  أن  من  بالرغم  شيخهم)،  فم  عن  (نقالً  عمار  أبي  تالميذ  كتبه  شّك 

واحدًا. شخصًا  كان  الكاتب  أن  توهمنا  التي  العبارات 
يعرف  ابة،  العز نظام  في  السيرة  كتاب  258 ـ 259:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
في  الضامري  مكتبــة  في  وُطبع  مزهودي  مســعود  حققه  عمار.  أبي  بســير 

(ُعمان). السيب 
.50 رقم   81  ،1964  (Dembski) دمبسكي 

ابة. الدرجيني، في  الخروصي، ســالم بن هالل 2003، 131 ـ 132: سير العز
.(6  ،I الطبقات،  (الدرجيني:  أبي عمار  لعمل  تكملة  المشايخ،  طبقات 
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6 ورقات،  من  مخطوط  هناك  كراكو  في   :91 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي
معنونة بســير أبي عمار عبد الكافي الوارجالني، التي تحتوي على قوانين 
طريق  عن  المقالة  هــذه  يعرف  الذي   ،(Masqueray) ماســكوري  الحلقــة. 
 lxxvi 1878أ،   (Masqueray) (ماســكوري  جزئية  ترجمة  قدم  آخر،  مخطوط 

مختلفان؟ عمالن  هذان  هل  253 ـ 257).  والصفحات 
كراكو. في  مخطوط  ابة.  العز رسالة   :119  ،1982 خليفات 

كتاب  كعنوان  يقدم   (386 (صفحة   1971 فخــار  9 ـ 10:   ،1988 إبراهيم  ولد 
فخار. حسب  مزاب،  في  مخطوطات  ة  عد األشياخ.  طبقات 

شاخت (Schacht) 1956، 397 رقم 141: أبو عمار عبد الكافي: كتاب السير. 
.(3)  830 الُقطب  مكتبة  في  مخطوط 

المشايخ. طبقات  مختصر  انظر: 
.1935A  (Lewicki) ليفيتسكي  انظر: 

السابقة. المادة  انظر: 
الترتيب. نفسه: 

المشايخ. طبقات  ذكر  انظر: 
السدراتي: مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني، 

في  اإلباضية  علمــاء  أبرز  أحــد  89 ـ 90:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
ضمن  يضعه  (طبقات)  الدرجينــي  حياته.  عن  قليالً  نعرف  إفريقيا.  شــمال 
عشر  السادس / الثاني  القرن  من  الثاني  النصف  في  عاشــوا  الذين  العلماء 
 ،170 1935أ،   (Lewicki) ليفيتسكي  43؛  1885أ،   (Motylinski) (موتيلنسكي 
172). كان أصيــل وارجالن (ورقلة)، هو من غير شــّك من ســدراتة، بدأ 

دراسته هناك وبعد ذلك سافر كثيرًا في سبيل العلم. حج إلى مكة، مع أبي 
لتعلم  األندلس  إلى  ذهب  ذلك  بعد  الوارجالني  التناوتي  عبد الكافي  عمار 
570 / 1174 ـ 5،  في  توفي  قرطبة.  في  خصوصًا  والرياضيــات،  العربية  اللغة 
يجب  ذلك،  مع  المحليــة.  الروايات  حســب  دفن  حيث  ورقلة،  فــي  ربما 
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التبيين أّنه ال توجد أي إشارة إلى مكان قبره، ال في ورقلة وال في سدراتة. 
كان  الذي  الطاق  إبراهيم بن  يوسف بن  يعقوب  ألبي  مطابق  شّك  بدون  إّنه 

أسفل. انظر:  عمله  عن  باباعمي).  أسفل،  (انظر:  ورقلة  في  قاضيًا 
إبراهيم  يوسف بن  يعقوب  أبي  اإلمام  حياة  عيسى:  إبراهيم بن  أبو اليقظان 

الوارجالني. السدراتي 
الطاق  إبراهيم بن  يوســف بن  أبو يعقوب   :481  ،II ،A2000 والـ باباعمــي 
المؤّلف  الوارجالني،  ليس  هذا  عشر).  الخامس / الحادي  (القرن  السدراتي 

1961ب.  (Lewicki) ليفيتسكي  أعلى،  انظر:  المشهور. 
نفسه، 481 ـ 483: (500 ـ 570 / 1105 ـ 1175) مّناد بدل مّياد. قبل أن يذهب 
حيث  االستواء،  خط  من  قريبًا  ووصل  السودان  بالد  إلى  سافر  الحّج،  ألداء 

.328 رقم   ،93 افضل،  آل  مكتبة  في  مّناد،  أيضًا  نفسه.  هو  بذلك  أخبرنا 
27 ـ 28. المؤمنين،  سبيل  إلى  الدعاية  إبراهيم:  أبو إسحاق  اطفيش، 

443 ـ 445. سير،  اخي:  الشم
قرطبة،  فــي  المشــاركة  فــي  تعلــم   :38  ،1990  (Wilkinson) ويلكنســون 
العدل  كتابه  مــع  أيضًا  الحديث (قــارن  علم  في  خبيــرًا  كان  أبو يعقــوب 
كتابه  في  ذلك،  ومع  منه)؛  أجزاء  تفســير  للقرآن (فقط  تفســير  واإلنصاف) 

اإلباضي. المذهب  تنمية  في  آراءه  قدم  والبرهان  الدليل 
 ،(2001 http://www.ibadhiyah.net/people/abyyaqoob-alwarjlani.html. (ديسمبر 

(5,0 صفحات).
.1995 باجو  انظر:  1987م.  أعوشت  انظر: 

نفسه: كتاب العدل واإلنصاف في معرفة أُصول الفقه واالختالف. مجلدان. مسقط: 
طبع  24×17سم).  195 صفحة؛   ،183)  ،1984 / 1404 والثقافة،  التراث  وزارة 

نوبار. دار  في 
واإلنصاف،  العــدل  كتاب  من  الثالث  الجــزء  نهاية   :165 الثانــي،  المجلد 
7 رمضان 1378 / 1959، سالم بن حمد بن سليمان الحارثي. عدد الصفحات 
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التفسير)  تيسير  من  (يعني  اطفيش  يوسف  د بن  محم الُقطب  رأي  166 ورقة: 

الحارثي. قِبل  من  ُجمعت  وفوائد، 
الفقه  أُصول  في  واإلنصــاف  العدل  كتاب   :482  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
حققه   ثم مالحظــات،  أو  دراســة  بدون  ُطبع  أجــزاء.  ثالثة  واالختــالف، 
لِمصطفى  ماجستير  رســالة  الكاتبة.  اآللة  على  مطبوع  النامي،  خليفة  عمرو 
الوارجالني  واإلنصاف  العــدل  كتاب  بين  مقارنة  قدم  الــذي  باجو،  صالح 
والُمستصفى للغزالي. هذا وقد نشرت الدراسة وزارة التراث والثقافة. انظر: 

.1995 باجو 
واالختالف.  الفقه  أُصــول  في  واإلنصاف  العدل  كتاب   :407  ،1985 ــاز  َبح

غرداية. أيوب،  د  محم سعيد  الحاج  حوزة  في  مخطوط 
الخزانة  فــي  مخطوط   :80 رقــم   20  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1180 / 1766 ـ 7.  النســخ:  تاريخ  21×15ســم،  188 صفحة،  البارونيــة، 
العباس)  (ألبي  العدل  مختصر  على  ستة  أبي  حاشية  جانب:  إلى  مجموعة، 
د بن  محم أبو عبــد اهللا  القصبي،  (انظــر:  (239 صفحــة)  اخي  الشــم أحمد 

إباضي. غير  ومخطوط  ستة)؛  أبي  عمر بن 
واالختالف.  الفقــه  أُصول  فــي  واإلنصاف  العــدل   :343 رقم   35 نفســه، 
1180 / 1766 ـ 7.  النسخ:  تاريخ  188 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 
الدين  أُصول  الملشــوطي:  عيســى  تبغورين بن  جانب:  إلى  مجموعة،  في 
د بن  محم عبد اهللا  أبي  حاشــية  1207 / 1792 ـ 3)؛  في  نسخت  (48 صفحة، 
اخي)  الشــم أحمد  العباس  العدل (ألبي  مختصر  على  ســتة (القصبي)  أبي 
(38 صفحة)؛ أبو الربيع ســليمان بن يخلف المزاتي: الُتحف المخزونة في 
1269 / 1852 ـ 3)؛  في  نســخت  (110 صفحات،  الشــرعّية  األصول  إجماع 
(161 صفحة،  العدل  مختصر  شرح  اخي:  الشــم سعيد  أحمد بن  أبو العباس 

1062 / 1651 ـ 2). نسخت 
الناسخ:  التالتي.  لعمرو  شــرح  واإلنصاف.  العدل  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
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سعيد بن  قِبل  من  وقف  1187 / 1773 ـ 4.  القاللي،  الغول  أحمد  رمضان بن 
اخي، ُمحرم 1250 / مايو ـ يونيو 1834 (1257 / فبراير ـ مارس  قاسم الشــم

1841؟).

مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 529 (رقم 157 في المكتبة): أبو يعقوب يوسف 
مخطوط،  واالختــالف.  الفقه  أُصول  فــي  واإلنصاف  العدل  الوارجالنــي: 
د بن  محم الناســخ:  مكتمل.  28 ســطرًا،  22. 8. 3×16,5ســم،  108 ورقات، 

ل في مجموعة،  يوســف بن داود المصعبي، 27 شــعبان 1195 / 1781. األو
عمرو  د بن  محم أبو ســتة  (القصبي)،  النكاح؛  كتاب  الجناوني:  جانب  إلى 
أبي  ســتة): (حاشــية  أبي  عمر بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الجربي (القصبي، 

النكاح). كتاب  على  ستة 
العدل  كتاب  المكتبــة):  في   37 (رقم   88 رقــم   ،24 إروان، صفحة  مكتبــة 
28,5×26سم،  237 ورقة،  مخطوط،  واإلختالف.  الفقه  أُصول  في  واإلنصاف 
العطفاوي،  يوســف  عمر بــن  د بن  محم الناســخ:  مكتمــل.  26 ســطرًا، 

الكتاب  نهاية  فــي  463 صفحة.  من  مجموعة  فــي  ل  األو 1250 / 1834 ـ 5. 

القرآن. خلق  في  رسالة 
النامي  حوزة  في  مخطوط  770 صفحة.  مجلدات،  ثالث   :307  ،2001 النامي 

.(1969 (حوالي  مزاب  بابانو،  مجموعة  وفي 
 :(206 جديدة،  طبعة  حديثة.  نســخة  اإلنجليزية،  229 ـ 230 (الطبعة  نفســه، 
يعالج  المؤّلف  الفقه،  أُصول  لدراســة  مخصصًا  الكتاب  هذا  كان  وإن  حتى 
في  والثاني.  ل  األو المجلديــن  في  عمومــًا  العقدية،  القضايا  بعــض  أيضًا 
وردود  اهللا،  لرســالة  والدعوة  الدليل  حول  دقيق  نقاش  هناك  ل  األو المجلد 
الثالث  المجلد  في  القرامطــة.  وغالة  الغالة  الشــيعة  الباطنّية،  على  مفصلة 
الُكفر،  اإلسالمي،  الدين  عن  اإلباضية  نظر  لوجهة  دقيقة  دراسة  أيضًا  هناك 

والبدع. الخروج  الشرك،  النفاق، 
شــاخت (Schacht) 1956، 380 رقم 14: مخطوط عند إبراهيم بن بكير في 
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الصادق  البحث  ادي:  البر إبراهيم  القاســم بن  لـ أبي  معاصر  يســجن.  بني 
مكتبة  في  مخطوطات  واإلنصاف،  العدل  أســرار  حقائق  عن  واالكتشــاف 
الُقطــب، 809، 810. مختصر مــع تعقيب لـ أبي العباس أحمد بن ســعيد 
علــى  تعليــق   .(339  ،S II بروكلمــان  كارل  (ت: 928 / 1522؛  اخي  الشــم
كارل  1180؛  بداية  (حوالــي  التالتي  رمضان  عمر بن  قِبــل  من  العمل  هذا 
اخي،  349، 357، 892)، رفــع التاريخ في مختصر الشــم ،S II بروكلمــان
مليكة  في  صالح  يحيى بن  عند  مخطوط   ،808 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط 
د بن  (ميكروفيلم لهــذا المخطوط في كلية الفنون، الجزائر). تعليق لـ محم
ثالثة  في  مخطوطة  نسخة  واإلنصاف،  العدل  شــرح  شرح  اطفيش،  يوسف 

الفقه. أُصول  في  194 ـ 196.  الُقطب،  مكتبة  في  مجلدات. 
.1984 ُعمان  مجلدان.   :223  ،1993 عبيدلي 

.318  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
لـ (أبي  ومختصر  ادي  لـ البر تعليق  الفقه.  أُصول  عن   :255  ،1975 الجعبيري 

واإلنصاف). العدل  (مختصر  اخي  الشم أحمد)  العباس 
(401 صفحة).  النامي،  خليفــة  لـ عمرو بن  تحقيق:   :823  ،1987 الجعبيري 
(العمل  انظــر:  الجعبيري.  مكتبــة  في  الكاتبة  اآللــة  على  مطبوعة  نســخة 

119 ـ 120. أعاله)،  المذكور 
رفيع  يعتبر  شرعية،  قضايا  عن  دراســة   :90 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 

اإلباضيين. عند  القدر 
(مايو  1186 / 1772 ـ 3  النسخ:  تاريخ  مخطوط،   :22 القرارة،  بالحاج،  مكتبة 

.(1972

.71 رقم   27 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
ة مخطوطات في حــوزة اإلباضيين في  طالبــي 1978، 216: ثالثة أجــزاء. عد
معلق  اليسجني،  أيوب  صدقي بن  حوزة  في  واحدة  المثال  سبيل  على  الجزائر، 
اخي. الشم قِبل  من  مختصرة  ونسخة  اطفيش،  يوسف  د بن  محم قِبل  من  عليها 
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أجزاء  ثالثة  حيث:   ،68 اللمعة،  والســالمي:   ،220 الجواهر،  ادي:  البر ذكرها 
كبير. مجلد  في 

الفقه. أُصول  في  العدل  كتاب  انظر: 
الصادق. البحث  كتاب  إبراهيم:  أبو القاسم بن  أبو الفضل  ادي،  البر انظر: 

واإلنصاف؛  العدل  كتاب  مختصر  شــرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
العدل. مختصر  لشرح  شرح 

العدل. كتاب  مختصر  سعيد:  أحمد بن  أبو العباس  اخي،  الشم انظر: 
انظر: المشرق، المالكي، أبو مالك عامر بن خميس بن مسعود بن ناصر بن 

األلطاف. موارد  كتاب  مسعود: 
.1995  ،1992 باجو  انظر: 

الفقه. أُصول  في  العدل  كتاب  نفسه: 
الفقه. أُصول  في  العدل  كتاب  شرح  ادي:  البر انظر: 

واإلنصاف. العدل  كتاب  أعلى:  انظر: 
فقهية). (أجوبة  نفسه: 

باباعمي والـ II ،A2000، 483: مخطوطات. إذا جمعت، سوف تكون مجلدًا 
كبيرًا. واحدًا 

األسماء. كتاب  نفسه: 
20×16,5ســم.  8 ورقات،  مخطوط،   :59 رقم   319  ،I  ،A2000 والـ باباعمي 
رة في مكتبة جمعية التراث،  في مكتبة آل يدر، بني يســجن. نســخة مصو

القرارة / غرداية.
اْلُمسند. رجال  أسماء  شرح  أسفل:  انظر: 

مذهب  لتحقيق  الدليــل  بنور  الســبيل  لباغي  العقول  ألهل  الدليل  كتــاب  نفسه: 
بمصر)،  (بطولون  البارونيــة  المطبعة  القاهــرة:  والصدق.  بالبرهــان  اْلَحّق 
1306 / 1888 ـ 9. طبعة حجرية، ثالثة أجزاء في واحد، (8 صفحات فهرس، 

23×16سم). 255 صفحة؛   ،111  ،72
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الدليــل والبرهان. الطبعة الثانية. تحقيق: ســالم بن حمــد الحارثي. ثالثة 
 ،102)  ،1997 / 1417 والثقافــة،  التراث  وزارة  مســقط:  مجلدين.  في  أجزاء 

24×17سم). 349 صفحة؛  111؛ 

سعيد  راشــد بن  خميس بن  عليها  أشــرف  الحارثي  تحقيق:  الثانية  الطبعة 
المطبعة  بنسخة  قارنها  أن  بعد  الشــخصية  مالحظاته  أضاف  الذي  العدوي، 
البارونيــة، والتي تحتوي علــى أخطاء عديدة (انظــر: مالحظاته على هذه 
مته، الصفحات 5 ـ 8). في الطبعــة األولى للحارثي وفي  النســخة في مقد
في  الوارجالني  البحرين  بمرج  أتبع  الثاني  الجزء  البارونية،  المطبعة  نسخة 

عنها. االستغناء   تَم النسخة  هذه  في  اإلضافة  المنطق؛ 
الدليل والبرهان. تحقيق: سالم بن حمد الحارثي. ثالثة أجزاء في مجلدين. 
األجزاء  األول،  (المجلــد   ،1983 / 1403 والثقافــة،  التراث  وزارة  مســقط: 
األول،  الجزء  لـ الحارثي،  المؤّلف  عــن  مقدمة  3 صفحات  والثاني:  ل  األو
الصفحــات 5 ـ 86، الجــزء الثانــي، 148 صفحة؛ المجلــد الثاني، الجزء 

.(2004 (مارس  البوسعيدي  مكتبة  في  24×17سم).  339 صفحة؛  الثالث، 
.1997 جزءان،  الحارثي.  حمد  سالم بن  تحقيق:   :447  ،2002 أبو صالح 

 (Réfutation de la doctrine ashcarite ص36 ـ 54  ترجم   ،1936  Allouche

والصفحــات   des attributs divins et de la non création du Kor’ān)

نمير  غالب بن  د بــن  محم عبد الوهاب بــن  القضــاة  (قاضــي  54 ـ 72 

يعقوب بن  أبي  عبد الكافي بــن  عمار  أبي  الرئيــس  للقاضي  األنصاري 
من  ُقدمت  أســئلة  عن  األخير  رأيهــم  يســأل  ولهذا  التناوتي  إســماعيل 
 :Ess أسفل،  (انظر:  اهللا).  ورؤية  والوعيد  الوعد  عن  ــنيين،  الس بعض  قِبل 

اإلسالمية). الموسوعة 
علوم.  ة  عد على  صغيرة  خالصة  الواقع  في   :482  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
لم  والتي  دكتوراه،  رسالة  في  البوسعيدي  صالح  درسها  مرات.  ة  عد ُطبعت 

.2000 سيف  أحمد بن  صالح بن  البوسعيدي،  انظر:  تُطبع. 
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ادي: الجواهر، 220 (كتاب الدليل والبرهان)، والسالمي:  ُذكرت من قِبل البر
واحد. مجلد  في  أجزاء  ثالثة  كان:   ،68 اللمعة، 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 26 رقم 157: كتاب الدليل والبرهان. مخطوط 
888 / 1483 ـ 4. النسخ:  تاريخ  21,5×15سم،  300 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في 

.6564 رقم  البريطاني،  المتحف 
في  نسختان  والبرهان.  الدليل  يعقوب: (ت: 575 / 1179 ـ 80)  سالم بن  دليل 
ُمحرم  النسخ:  تاريخ  المخطوطتين،  إحدى  الجاموس)،  (وكالة  البّحار  وكالة 

دحمان. وابن  شعبان  أبي  قِبل  من  وقف   .1802 مايو   / 1217

كوبرلي 1984، 341: كتاب الدليل ألهل العقول لباقي الســبيل لنور الدليل 
أجزاء،  ثالثة  والبرهان).  (الدليــل  والصدق  بالبرهان  اْلَحّق  مذهب  لتحقيق 
توفي  المؤّلف  1306 / 1888 ـ 9.  البارونية،  المطبعــة  القاهرة:  حجرية،  طبعة 

570 / 1174 ـ 5. في 
الموسوعة اإلسالمية X 183 (ستروثمان Strohtmann): كتاب الدليل، القاهرة 
الثالث، صفحة  الجــزء  54 ـ 55،  الصفحات  األول،  المجلــد   .1889 / 1306

28، تحتــوي على رّد لـ أبي عمار عبد الكافــي التناوتي الوارجالني على 

األنصاري  نمير  غالب بن  د بن  محم لـ عبد الوهاب بن  األســئلة  من  قائمة 
األخرى. المذاهب  عن  المختلفة  اإلباضية  التعاليم  يخص  فيما 

الوعد  مسائل  على  تحتوي  رســالة   :(Ess)  15 ملحق،  اإلسالمية  الموسوعة 
د بن غالب بن  اب بن محموالوعيد أُرسلت إليه من شخص يدعى عبد الوه

.(Allouche أعلى،  (انظر:  األنصاري.  نمير 
كارل بروكلمان S I، 692: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مّياد السدراتي 
العقول  ألهل  الدليل  كتــاب  ورقلة:  في   1174 / 570 في  ـي  توفـ الورغالني، 
مقالة  والصدق.  بالبرهــان  اْلَحّق  مذهــب  لتحقيق  بالدليل  الســبيل  لباغي 
حجرية،  طبعة   .6564 أو.   .Br. Mus المعاصر.  الفقه  في  أســئلة  عن  صغيرة 

1306 / 1888 ـ 9. القاهرة  مجلدات،  ثالث  في 
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ة رحالت بمناسبة أسفاره إلى  1926، 318: َكَتَب أيضًا عد (Gouvion) جوفيو
من  ورقلة  في  اإلباضي  الحي  ُهدم  عندما  مكتبته  ُهدمت  الوســطى.  إفريقيا 

.1871 في  بوشوشة  قِبل 
الوارجالني:  إبراهيم)  (يوســف بن  أبو يعقوب  ـ : (تحقيق)  ال مصلح  هادي، 
المجلد  نسخة   :823  ،1987 الجعبيري   .1983 تونس  والبرهان.  الدليل  كتاب 
اللغة  قســم  العلمي،  البحث  في  الكفاءة  لشــهادة  األولى  الطبعة  من  ل  األو

الجعبيري. مكتبة  في  مطبوعة  نسخة  اآلداب.  ُكلّية  العربية، 
العمل. لهذا  تحليل  58 ـ 67،   :1965 هويدي 

البارونيــة،  المطبعــة  القاهــرة:  حجريــة،  طبعــة   :347  ،1975 الجعبيــري 
(255 صفحة). أجزاء،  ثالثة  1306 / 1888 ـ 9، 

.1977 الجياللي 
.6504 أو  البريطانية،  المكتبة  في   :120  ،1982 خليفات 

على  تركيز  مع  العقيدة  عن  مقالة  89 ـ 90:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي
الدفاع. من ضمن أشياء أخرى، يقارن اإلباضية مع مذاهب إسالمية أخرى، 
فرع  النكارية،  بدعة  ويناقش  نفوسة،  جبل  بيان  في  المبتدعة  أســئلة  يناقش 
(ثالثة  1306 / 1888 ـ 9  فــي  القاهرة  فــي  العمل  هذا  كتب  اإلباضيــة.  من 

(خطأ)). 1503 صفحة  مجلدات، 
287 ورقة،  أجــزاء،  ثالثــة  مخطوط،   :034 رقــم   ،13 افضــل،  آل  مكتبــة 
الناسخ:   .63  ،6  ،5  ،2 الورقات  بعد  األجزاء  تنقص  21 سطرًا،  18×14,5سم، 

يحيى بن عيسى بن يحيى بن داود بن عيسى بن سليمان بن يحيى بن داود 
المكتبة. في   002 رقم  عّدون.  لـ كاسي بن   ،1774 / 1188 صفر   13 البنوري، 

حجرية. طبعة   :(2004 (فبراير  البوسعيدي  مكتبة 
.1949  Moreno

.72 رقم   27 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
جديدة،  طبعة  حديثة.  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة  228 ـ 229   ،2001 النامي 
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هي  إنجازاته  أهم  المدرسي)  (الفقه  االجتماعي  التشــريع  عن  205 ـ 206): 

كتابه المشهور الدليل ألهل العقول، والذي يحتوي على مدخل عام لعقيدة 
المؤّلف  ل  األو الجزء  في  كالتالي:  وهي  أجزاء  ثالثة  في  المســلم  المجتمع 
الوعد  الصفات،  عن  األشعري  آراء  على  ويرد  اعتقاده  صحة  على  أدلة  أظهر 
والوعيد، خلق القرآن. ويضيف في هذا الجزء أســئلة وردت من شــخص 
(الوارجالني)  عبد الكافــي  عمار  أبي  إلى  األنصــاري  عبد الوهاب  يدعى 
والــذي توفي قبل أن يتمكن من اإلجابة عليهــا. الجزء الثاني يناقش فيها 
الوارد  الرأي  تفسير  بعد  المؤّلف،  دينه.  أمور  من  جهله  المســلم  ال يسع  ما 
ليناقش  ذهب  المزاتي،  يخلــف  ســليمان بن  الربيع  أبي  من  الموضوع  في 
ة مواضيع كما رآها عشــرة من األئمة اإلباضية وهم حســب ترتيبهم:  عــد
(اللواتي)،  ســالم  لّواب بن  الصقــر،  عّزان بن  (األزدي)،  زيــد  جابر بــن 
رســتم)،  عبد الرحٰمن بن  (بن  ــاب  عبد الوه أفلح بن  حبيــب،  الربيع بن 
(أبو حفص) عمروس بن فتح (المساكني)، أبو القاسم يزيد بن ُمخّلد (انظر: 
د بن  محم (الوســياني)،  زلتاف  يغال بــن  أبو خــزر   ،(1869  Cherbonneau

المنطق  ويناقــش  يحيى،  ومصالة بن  أبو عبــد اهللا)،  (الرحيلــي،  محبــوب 
الثالث  الجزء  والحســاب.  الهندســة  عن  الملحوظات  وبعــض  باختصار، 
ل  أو المؤّلف.  إلى  الموجهة  األســئلة  على  طويلة  ردود  ســتة  على  يحتوي 
وقبوله  علّي  يخص  الثاني  الرّد  وســخطه؛  اهللا  رضى  بقضية  المعني  هو  رّد 
وعد  عن  آخر  وســؤال  دنيوية؛  أو  دينية  قناعات  من  جاءت  هل  بالصفات، 
 اهللا إلجابة الُدعاء، وهل تخص المســلمين أم أنهــا تعم الكفار كذلك؛ ثم
ســؤال  على  رّد   ثم ُقتيبة؛  البن  العيون  زهــر  كتاب  في  ورد  أثــر  على  رّد 
عن الصوت هل هو جســم؛ وأخيرًا جواب ألهالي جبل نفوســة في ثالثة 

اهللا. وصفات  اإلباضية،  العقيدة  تشويه  والبراءة،  الوالية  مواضيع: 
القاهرة  (طبعــة   (1972 (مايو   125  ،X 115؛   ،X غردايــة،  البيــض،  اآلبــاء 

1306 / 1888 ـ 9).
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.574  ،1964  (Rubinacci) روبيناتشي 
أجزاء. ثالثة  1316 / 1898 ـ 9،  القاهرة  حجرية،  طبعة   :1914  ،1928 سركيس 

Schwarz 1986، 149: كتاب الدليل ألهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل 

مجلدات،  ثالثة  حجرية،  طبعــة  والصدق.  بالبرهان  اْلَحّق  مذهــب  لتحقيق 
1306 / 1888 ـ 9. القاهرة 

كما  والبرهان،  الدليل  ـ : كتاب  ب الكتاب  يسمي  حيث   ،445 سير،  اخي:  الشم
كتابه. من  آخر صفحة  في  أيضًا  318؛   ،1926  (Gouvion) جوفيو  في 

ســافر  كما  متفتحًا  المؤّلف  كان   :15 1927ب،   (Strothmann) ســتروثمان 
في  العمل  هــذا  الصحراء.  مــن  العبيد  تجارة  إقامــة  على  ســاعد  وتاجر 
بفكرة  يهتم  المثال  ســبيل  على  ل  األو المجلد  صغيــرة.  مقاالت  مجموع 
ضمنهم  من  مختلفة،  فرقة  الـ 72  اآلخرين،  المســلمين  مع  مناقشة  اُألّمة؛ 
االجتهاد،  بالتقليد،  يهتم  الثانــي  المجلد  بقوة.  حوربت  المارقة  الخوارج 
الذنوب، مقاالت األئمة العشرة، أفكار منطقية كالجوهر والكينونة، مبادئ 
علم الحســاب والهندسة. المجلد الثالث يحتوي على مقالة عن علّي في 
تعتبر  والتي  المذنبين  لتوبة  عشــر  اإلحدى  والدرجات  الكفارة  النهروان، 
رســالة  العباد،  أفعال  أصل  عن  الكتاب،  أُم  عن  الدوناتية،  في  جدًا  ة  مهم
مبتدعة  من  والبراءة  الوالية  وعن  اهللا  صفات  عن  نفوســة  جبل  أهالي  إلى 
مناقشات  البصريين،  الصفاء  إخوان  كتابات  على  تحتوي  قائمة  المسلمين، 

النّكار. مع 
.2 ملحوظة   279  ،1 ملحوظة   262  ،1928  (Strothmann) ستروثمان 

الرياضّيات  وعــن  والفلســفّية  الكالمّية  اآلراء  عن   :216  ،I  ،1978 طالبــي 
والفلك.

عن  آراء  المؤّلف  يقدم  الكتاب  هذا  في   :38  ،1990  (Wilkinson) ويلكنسون 
اإلباضي. المذهب  تحديث 
البحرين. مرج  كتاب  انظر: 
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مهّمات  شرح  في  اإلرشــاد  ناصر:  ســيف بن  الخروصي،  المشــرق،  انظر: 
االعتقاد.

.1983 مصلح  الهادي،  انظر: 
كاسي. باحمد بن  يوسف بن  انظر: 

المغرب. فتوح  نفسه: 
ملحوظة:   27 المؤمنين،  ســبيل  إلى  الدعاية  إبراهيم:  أبو إســحاق  اطفيش، 
أظن».  ما  على  ألمانيــا  في  بأوروبا،  جامعة  فــي  رآه  إّنه  األســتاذ  لي  «قال 
المغرب.  فتوح  إلى  يحيــل  اطفيش  نّص  كان  إذا  الواضح  مــن  ليس  ولكن 
وترجمة  المغرب  فتوح  التفسير،  إلى  تشير  أن  جدًا  الممكن  من  العبارة  هذه 
رجال اإلباضية معًا، أو فقط على العمل األخير. اطفيش يذكر المؤّلف مثل 

الوارجالني. يعقوب  أبي 
باباعمــي والـ II ،A2000، 483: ضاع. أبو اليقظــان إبراهيم قال: إّن المؤرخ 
Montesquieu (خطأ).  تركه  فيما  منه  جزءًا  رأى  عبد الوهاب  حســني  حســن 
.1959  (Kubiak) كوبياك  انظر:  يعني.  أّنه   (Motylinski) موتيلنسكي  يظن  فيما 

ينقل  الذي  إبراهيم،  اليقظان  ألبي  رســالة  عن  ينقل   ،217  ،I  ،1978 طالبي 
عن أبي إسحاق إبراهيم اطفيش: الدعاية إلى سبيل المؤمنين، 27 ملحوظة، 
طالبي يقول: إن النسخة قد ضاعت في تركة موتيلنسكي (Motylinski) وأن 

درسها. عبد الوهاب  حسني  حسن 
نفسه: حاشــية الترتيب. كتاب الترتيب للعلماء أبي يعقوب يوســف الوارجالني. 
د بن عمر. ثمانية مجلدات.  ُمحّشى (خطأ) بحاشية العّالمة أبي عبد اهللا محم
 ،226 1402 ـ 1404 / 1982 ـ 1984، (158،  وزارة التراث والثقافــة،  مســقط: 

24×17سم). 329 صفحة؛   ،303  ،297  ،266  ،251  ،238

للعلماء  الترتيب  كتاب  الترتيب.  حاشــية   :(2004 (مارس  البوسعيدي  مكتبة 
أبي يعقوب يوسف الوارجالني. ُمحشى (خطأ) بحاشية العّالمة أبي عبد اهللا 
د بن عمر. مسقط: وزارة التراث والثقافة، (24×17سم). المجلد األول،  محم
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البداية  في  الهامــش؛  في  مطبوعة  الحاشــية  (238 صفحــة)؛   ،1982 / 1402

ذو   6 الخروصي،  نبهــان  أبي  خلفان بن  يحيى بن  قبل  مــن  للوقف  إعالن 
القعدة 1304 / 1887، مختومة من قِبل السلطان برغش (الزنجباري). المجلد 
الثالث،  المجلد  الهامش.  في  حاشــية  (251 صفحة)؛   ،1982 / 1402 الثاني، 
شــعبان   17 الخروصي،  من  بالوقف  إعالن  (297 صفحــة)؛   ،1982 / 1402

الهامش.  في  ال شيء  سعيد؛  علّي بن  الُســلطان  من  مختومة   ،1890 / 1307

 ،1983 / 1403 الخامس،  المجلد  نفسه  (303 صفحة)؛  نفسه،  الرابع،  المجلد 
السابع،  المجلد  نفسه  (266 صفحة)؛  السادس،  المجلد  نفسه  (226 صفحة)؛ 
(158 صفحة)؛  نفســه،  الثامن،  المجلد  نفســه  (329 صفحة)؛   ،1984 / 1404

الرواحي.  عدّيم  سالم بن  ناصر بن  من  دعاء  155 ـ 158  الصفحات  نفســه؛ 
علــى ما يبدو إعادة طبع لنســخة زنجبــار 1886 ـ 7 و1890، وإن كان في 

مجلدات. ثالثة 
الرسول. حديث  من  الصحيح  في  الترتيب  كتاب  انظر: 

نفسه: الجامع الصحيح في أحاديث الرســول لإلمــام الربيع بن حبيب بن عمرو 
إبراهيم بن  يوســف بن  يعقوب  أبي  ترتيب  (ت: 175هـ).  البصري  األزدي 
الحاج  إعــداد:  واحد،  مجلد  في  جــزءان  (ت: 570هـ).  الوارجالنــي  مّياد 
الضامري،  مكتبــة  الســيب:  الوارجالنــي.  بابزيــز  إبراهيــم  ســليمان بن 
مطبوع  جيــب  كتيب  صغيــر،  13×10ســم).  (300 صفحــة،   ،2003 / 1424

مرقمة  األحاديث  باألحمر،  مطبوعة  واألحاديث  العناوين  واألحمر؛  باألزرق 
.742 إلى   1 (باألحمر) 

الرسول. حديث  من  الصحيح  في  الترتيب  كتاب  انظر: 
نفسه: الجامع الصحيح ُمســند اإلمام الربيع بــن حبيب بن عمر األزدي البصري 
المحّقق  الشــيخ  ترتيب  على  البعثــة،  قرن  آخر  مــن  الُنبغاء  األفــراد  أحد 
يعقوب  أبي  والبرهان  والدليل  واإلنصاف  والعدل  الكبير  التفســير  صاحب 
نفقة  علــى  عيران.  محمــود  تحقيق:  الوارجالنــي.  إبراهيــم  يوســف بن 
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المطبعة  دمشق:  النبهاني.  د  محم وبلعرب بن  الســيابي  ســعيد  سليمان بن 
لألسماء،  فهرس  مع  واحد،  مجلد  في  أجزاء  أربعة   ،1968 / 1388 الُعمومّية، 

24×17سم). (290 صفحة، 
كّل  الســالمي.  حمّيد  عبد اهللا بن  ُمصّححه...  من  تنبيهات  3 ـ 5:  الصفحات 
طريق  عن  َكَتــَب  الســالمي  وموثقة،  صحيحة  الكتاب  هــذا  في  الروايات 
الغالب  في  نقل  شيخًا.  وعشرون  خمسة  عنده  كان  الربيع  الرواة:  من  سلسلة 
من ضمام (بن الســائب البصــري الُعماني)؛ ثم من أبــي نوح (صالح بن 
عن  المنقول  الجزء  آخرين.  شــيوخ  من   ثم الُعماني)؛  البصري  الدّهان  نوح 
ضمام جمعه أبو ُصفرة عبد الملك بن ُصفرة، ومعظم النقوالت فيه هي من 
عبيدة (مسلم بن  أبي  شــيوخ  أحد  األزدي)،  زيد  جابر (بن  الشــعثاء)  (أبي 
ة شــيوخ، ولكنه نقل في الغالب من  أبي كريمه التميمي). جابر كان له عد
(ابــن عباس) صحار (بن العباس) العبدي. في هذا الجامع هناك نقول عن 
أبو يعقوب  الُمرّتب،  أخرى.  كتب  في  آخرين  شــيوخ  عن  الشــيوخ،  بعض 
يوســف بن إبراهيم (بن مّياد) الوارجالني، أضاف في الجزء الثالث بعض 
المــواد التي عارضهــا الربيع؟، وهــذه النقول هي أيضــًا مقبولة من قِبل 
المخالفين على أنها صحيحة. في الجزء الرابع من الُمرّتب أضاف نقوالت 
وروايات  الربيع،  من  القرشي)  ُهبيرة  سيف بن  الرحيل (بن  محبوب بن  عن 
غانم  أبي  من  الرستمي)  عبد الرحٰمن  عبد الوهاب بن  (بن  أفلح  اإلمام  عن 
(بدر  اخي  الشم البدر  زيد.  جابر بن  من  ورسالة  الخراساني)،  غانم  (بشر بن 
الدين أبو العباس أحمد بن سعيد) قال: إّن أبا يعقوب ضم في هذا الكتاب 
روايات عن الربيــع من ضمام، ولكن هذا فقط عن حديث واحد (باب ما 
ُنِقل  الربيع  حديــث  هناك  الوضوء  يجب  ما  باب  فــي  النكاح)؛  من  يجوز 
أبي  عن  حديث  نقل  الربيع  الضيافة  بــاب  وفي  ضمام؛  عن  عبيدة  أبي  عن 
السالمي  الرســول.  عن  العباس  ابن  عن  زيد  جابر بن  عن  ضمام  عن  عبيدة 
قال: إّنه درس مجموعة كبيرة من المخطوطات الُعمانية، والتي في معظمها 
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قِبل  من  إليه  أُرسل  مكتمل  مخطوط  النهاية  في  ولكن  اإلشكالية،  نفس  بها 
كتبنا  ومنها  الجامع  من  النســخة  وهذه  (مزاب)،  اطفيش  يوسف  د بن  محم
المخطوطات  من  لعديد  خاصة)  (بصورة  تحيل  الملحوظات  النســخة.  هذه 

.(1908 / 1326 مع  (قارن  المختلفة 
بشكل  ُجلدت  202 ـ 199،  الصفحات  يتبع   ،288 الصفحة  بعد  نســختي،  في 
في صفحة 202. اطفيش  (إبراهيم)  إسحاق  ألبي  مالحظات  بعض  مع  خاطئ، 

الُعمومّية،  المطبعة  في   1969 / 1388 رمضان   1 في  ُطبع  النسخة:  هذه  نهاية  في 
دمشق. (انظر: الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح أو اْلُمسند، 1349 / 1930 ـ 1) 

.(1985 / 1406 نفسه،  (انظر: 
الصــوم،  الصــالة،  الطهــارة،  مواضيــع،  ة  عــد يعالــج:  ل  األو الجــزء 
الطالق،  النكاح،  األذكار،  الجهاد،  الحــّج،  الثاني:  الجزء  الزكاة / الصدقة. 
أحاديث  من  عائشــة  عن  روي  ما  ة  عد والنذور؛  األيمان  األحكام،  البيوع، 
في  أحاديث  ة  وعد الشعثاء  أبي  اإلمام  على  وغيره  عّباس  ابن  ثناء  الكتاب، 
وأبي  جابر  ومراســيل  ُهريرة  وأبي  ســعيد  أبي  عن  أحاديث  ة  عد الكتاب، 
ة مواضيع وتفاســير. الجــزء الرابع: روايات أبي  عبيدة. الجزء الثالث: عد

الترتيب. في  زيادة  حبيب،  الربيع بن  عن  الرحيل  محبوب بن  سفيان 
حمد  ُمبارك بن  ُســلطان بن  نسخة  في  نفســه  هو  النســخة  هذه  في  النّص 
في  الترتيب  كتاب  (انظر:   2003 / 1424 مســقط،  مكتبة  مســقط:  الشيباني، 

الرسول). حديث  من  الصحيح 
العقيدة). في  (جواب  نفسه: 

مخطوط،  المكتبة):  فــي   158 532 (رقم  رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
يوسف بن  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  28 سطرًا،  30×16,5سم،  ورقتان، 
من  مجموعة  فــي  الرابــع   .1781 / 1195 شــعبان   27 المصعبــي،  داود 
عمار  أبي  جانب  إلى   ،238 الصفحــة  إلى   236 الصفحة  من  196 ورقــة، 

الوارجالني،  ســؤال)؛  علــى  (جــواب  يعقوب:  أبــي  عبد الكافي بــن 
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أبو العباس  (النفوســي)،  مســائل)؛  على  (جواب  يوســف:  أبو يعقوب 
أبي  داود بن  الوارجالني،  الدماء؛  سيرة  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن 
يوسف: (كتاب في الرهن وغيره من المسائل أو كتاب الجامع). الجواب 

نفوسة. جبل  من  لشخص  أّنه  يبدو 
مسائل). على  (جواب  نفسه: 

مخطوط،  المكتبــة):  في   158 (رقــم   531 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
يوسف بن  د بن  محم الناسخ:  مكتمل.  28 ســطرًا،  30×16,5سم،  7 ورقات، 
196 ورقة،  من  مجموعة  في  الثاني   .1781 / 1195 شعبان   27 المصعبي،  داود 
أبي  عبد الكافي بن  عمار  أبي  جانب  إلى   ،230 إلى صفحة   217 من صفحة 
(جواب  يوســف:  أبو يعقوب  الوارجالني،  ســؤال)؛  على  (جواب  يعقوب: 
سيرة  كتاب  بكر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  (النفوسي)،  العقيدة)؛  في 
من  وغيره  الرهن  فــي  (كتاب  يوســف:  أبي  داود بن  الوارجالني،  الدماء؛ 

األبدالني. داود  الشيخ  د بن  محم من  سؤال  الجامع).  كتاب  أو  المسائل 
األبدالني. النفوسي  داود  د بن  محم رسالة  جواب  نفسه: 

26 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   114 071 (رقم  رقم   24 يــدر،  آل  مكتبة 
يوسف بن  يسفاو بن  موسى بن  الناســخ:  مكتمل.  22 سطرًا،  20,5×15سم، 
زكرياء بــن  نوح بــن  صالح بــن  القاع بــن  أبــي  أيوب بــن  بلقاع بــن 
شــوال  مســكنًا،  الجربي  النفوســي،  التندميرتــي  داود  عبد الرحٰمن بــن 

اخي. الشم إبراهيم  المالك  والبرهان.  الدليل  كتاب  من  ُنسخ   .1668 / 1078

األبدالني. داود  د بن  محم مسائل  على  جواب  مجهول:  انظر: 
ورسائل. جوابات  نفسه: 

.73 رقم   27 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
ل من الصحيح في حديث رسول اهللا ژ ، رواية الربيع بن حبيب  نفسه: الجزء األو
عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي. ترتيب أبي يعقوب يوسف بن 
مشــايخ  ديوان  من  الطهارات  كتاب  ويليها  الوارجالنــي،  مّياد  إبراهيم بن 
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جبل نفوســة. طبعة حجرية، القاهرة: المطبعــة البارونية، 1315 / 1897 ـ 8، 
24×16سم). 194 صفحات؛   ،4)

178 ـ 194،  ترتيب؛  1 ـ 177،  الصفحــات   .142  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
الطهــارات لـ ســعيد بن أحمد بــن يحيــى الباروني النفوســي الجادوي 

.(1972 (مايو  (الناسخ؟) 
الرسول. حديث  من  الصحيح  في  الترتيب  كتاب  انظر: 

األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 
نفوسة. جبل  مشايخ  ديوان  مجهول:  انظر: 

أهله. ومناهل  اهللا  إلى  السفر  منازل  نفسه: 
أبو يعقوب  المكتبــة):  في   37 (رقم   168 رقــم   ،59 إروان، صفحة  مكتبــة 
مكتمل.  26 سطرًا،  26×18,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،  الوارجالني.  يوســف 
من  مجموعة  فــي  الرابع  العطفاوي.  يوســف  عمر بن  د بن  محم الناســخ: 

463 ورقة.

البحرين. مرج  نفسه: 
الصفحات  العقــول،  ألهل  الدليل  لـ كتــاب  البارونية  المطبعة  نســخة  في 
األلفاظ  بحر  المنطق،  في  البحرين  مرج  كتاب  الثانــي:  الجزء  من  85 ـ 111 

والحكم. المعاني  وبحر  والكلم 
(والبرهان).  الدليــل  كتاب  نهاية  فــي   :482  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
في  الموجين  تعاظم  َعَلى:  تعليقــًا  كتب  الثميني  إبراهيم  عبد العزيز بن 
شــرح مرج البحرين. مخطوط في مكتبة االســتقامة في بني يســجن، 
يحيى بن  (بن  صالــح  د بن  محم وحفيــده  الثميني  مكتبــة  هي  والتي 
المذكور  (العمل   1990 في  يســجن  بني  إلى  أحضرت  والتي  عيســى)، 

.(384  ،256 أعاله)، 
تعليقًا  كتب  الثميني  إبراهيــم  عبد العزيز بن   :11 رقم   275  ،I  ،1965 دبــوز 

النورين. تعاظم  أو  الموجين  تعاظم  َعَلى: 
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جزء  الكتاب  والحســاب.  المنطق  في  البحرين  مرج  كتاب   :59  ،1976  Ess

الزركلي،  انظر:  والبرهان.  الدليــل  كتاب  أو  العقول  ألهل  الدليل  كتابه  من 
.268  ،XIII ُمعجم،  كّحالة،  281؛   ،IX

للعدوي. مالحظات  العقول،  ألهل  الدليل  كتاب  انظر: 
سعيد. أحمد بن  أبو العباس  اخي،  للشم الذاتية  السيرة  انظر: 

البائية. القصيدة  نفسه: 
موت  عن  البهية،  سميت  طويلة،  قصيدة   :166 1935أ،   (Lewicki) ليفيتسكي 
طبقات  الدرجيني  في  المزاتي)،  (اليزماتي  إسماعيل  أيوب بن  أبي سليمان 
المشايخ مخطوط 275 في كراكو (في 1935 في لبوب (Lwów))، ورقة 140 

ظهر. وجه ـ 141 
 275 مخطوط  (طبقات،  الدرجيني  81 ـ 82:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي 
فــي كراكو) يعطينا النــّص الكامل لألرجوزة من هــذا المؤّلف عن موت 

إسماعيل. أيوب بن  أبي سليمان 
إسماعيل). أيوب بن  سليمان  أبي  الشيخ  رثاء  في  (قصيدة  انظر: 

الحجازية. القصيدة  نفسه: 
إلى  ورقلة  من  رحلته  تصف  بيتًا،   360 في   :90 1961ب،   (Lewicki) ليفيتسكي
ة والعودة. مخطوطات موجود في مزاب من زمن غير بعيد، ولكنها نادرة. مك

مخطوطات. ة  عد  :483  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
غرداية. أيوب،  د  محم سعيد  الحاج  حوزة  في  مخطوط   :407  ،1985 از  َبح

26 سطرًا،  22×16سم،  8 ورقات،  مخطوط،   :328 رقم   ،93 افضل،  آل  مكتبة 
مكتمل. الناسخ: موسى بن عمر بن يعقوب، مابين 1185 و1186 / 1771 ـ 2. 

.99 إلى   92 من  99 ورقة،  من  مجموعة  في  عشر  الثاني 
.(1969 (حوالي  النامي  حوزة  في  مخطوط   :307  ،2001 النامي 

ُعمان في التاريخ 1995، 244، 369 ملحوظة 104: مخطوط بخط ســالم بن 
بيتًا.  215 مكتبته؛  في  يعقوب 



بيبليوغرافيا اإلباضية 774

الحجازية. القصيدة  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 
هناك. والمراجع   1983  (Landau) النداو  انظر:  أسفار،  وصف  عن 

إسماعيل). أيوب بن  سليمان  أبي  الشيخ  رثاء  في  (قصيدة  نفسه: 
ورقتان،  مخطــوط،  مــّداد.  387: بن  رقــم  108 ـ 109،  افضــل،  آل  مكتبــة 
26,5×19,5سم، مكتمل. الثاني واألخير في المجموعة. رقم 164 في المكتبة.

البائية. القصيدة  انظر: 
متنّوعة). (رسائل  نفسه: 

الدليل  لـ كتاب  األخير  الجــزء  في  بعضها   :483  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
والبرهان.

األصحاب). بعض  إلى  (رسالة  نفسه: 
22 ورقة،  مخطوط،  المكتبــة):  في   55 (رقم   493 رقم   161 يــدر،  آل  مكتبة 
22×16سم، 21 سطرًا، مكتمل. الناسخ: عّدون بن بابا بن عّدون، ربيع الثاني 

الناســخ   .222 إلى   201 من ورقة  324 ورقة،  من  مجموعة  في   .1848 / 1264

اخي وظن  قال: إّنه نســخ هذه الرسالة من نســخة بخط عامر بن علّي الشم
للوارجالني. كانت  أنها 
الفقه. معاني  في  رسالة  نفسه: 

الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 17 رقم 28: أبو يعقوب يوسف السدراتي. 
إلى  مجموعة،  في  21×15ســم.  12 صفحة،  البارونية،  الخزانة  في  مخطوط 
المشرق،  (انظر:  (298 صفحة)  أُخرى  وأجوبة  زيد  جابر بن  جوابات  جانب: 

زيد). جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي، 
حبيب). (للربيع بن  اْلُمسند  رجال  أسماء  شرح  نفسه: 

دفتر. في  ملحوظة:   306  ،I  ،1965 النامي 
 483: كان ُيظــن أّنه ضاع، ولكــن جزءًا منه تَم ،II ،A2000 باباعمــي والـ

يسجن. بني  في  يدر  آل  مكتبة  في  اكتشافه 
األسماء. كتاب  انظر: 
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اإلباضية. رجال  ترجمة  انظر: 
بالمشرق). اإلباضية  تاريخ  في  الرحيل  محبوب بن  سير  (شرح  نفسه: 

ضاعت.  :483  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الرحيل. محبوب بن  د بن  محم أبو سفيان  العبدي،  انظر: 

الرحيل. محبوب بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  الرحيلي،  انظر: 
عمران). وآل  البقرة  وسورتي  الفاتحة  (تفسير  نفسه: 

ادي) أظن أنها كتبت بيد  البر) I :75 1885أ، 28 رقم (Motylinski) موتيلنسكي
النوعية،  في  الجودة  اللغة،  النحو،  روعة:  أكثر  شــيء  أّي  أر  لم  المؤّلف.  هذا 
لها  مواضيع  ة  عد اإلمامة،  وعن  األساســية  القواعد  عن  متخالفة  آراء  القانون، 

تمامًا. النسخة  اختفت  وقد  الحمل.  وصعب  جدًا  كبير  القرآن.  بدراسة  عالقة 
ادي: الجواهر، 220 ـ 221: حوالي 700 صفحة. السالمي: اللمعة، 68، نسخ  البر

ادي. البر
ملحوظة:   27 المؤمنين،  ســبيل  إلى  الدعاية  إبراهيم:  أبو إســحاق  اطفيش، 

مجلدًا.  70 يضم  التفسير  هذا  إّن  قيل:  العلوم.  كّل  فيه  جمع 
272 ـ 273.  ،2004 كهالن  الخروصي، 

ليفيتســكي (Lewicki) 1961ب، 90: تفسير كتاب اهللا، تعليقات على القرآن 
ل في 766 / 1364 ـ 5 في واد  ادي وجد المجلد األو اختفت (ضاعــت). البر
.(75 رقم   28 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي  444؛  سير،  اخي:  الشم) ريغ 

فقط. متفرقة  أجزاء  تفسيره  من  بقي   :38  ،1990  (Wilkinson) ويلكنسون 
الكبير. التفسير  الوارجالني:  حبيب  يوسف بن  أبو يعقوب  الصفراء:  القائمة 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير،  عن 
اإلباضية. رجال  ترجمة  نفسه: 

ملحوظة:   27 المؤمنين،  ســبيل  إلى  الدعاية  إبراهيم،  أبو إســحاق  اطفيش، 
أّنه  أظن  أوروبا،  في  ما  مكان  في  الكتاب  هذا  رؤية  تمت  أّنه  بعض  أخبرني 

المغرب. فتوح  حال:  أي  على  انظر:  ألمانيا.  في 
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حبيب). (للربيع بن  اْلُمسند  رجال  أسماء  شرح  انظر: 
المغاربة. شيوخ  سير  المشايخ؛  سير  السير؛  كتاب  مجهول:  انظر: 

.1959  (Kubiak) كوبياك  انظر: 
ريغ. ووادي  ووارجالن  لسدراتة  الكبير  التاريخ  نفسه: 

مزاب  مـن  العلــم  أهل   :36 ملحوظــة   397  ،1956  (Schacht) شــاخت 
الحرب  خالل  إليــه  اســتمعوا  الراديو  في  برنامج  طريق  عن  يذكــرون، 
في  أنجح  لم  أني  غيــر  برلين،  في  موجود  المخطوط  الثانية،  العالميــة 

عليه. الحصول 
وسدراتة. ورقلة  تاريخ  مجهول:  انظر: 

.1983  (Lethielleux) لثيّلو  انظر: 
الحديث. علم  في  ترتيب  نفسه: 

.254  ،1928  (Smogorzewski) سموغورزسكي 
الرسول. حديث  من  الصحيح  في  الترتيب  كتاب  انظر: 

الجامع   .1 على:  ويشتمل  الرســول  حديث  من  الصحيح  في  الترتيب  كتاب  نفسه: 
 .3 ُمخالفيه،  على  ة  الحج في  الربيع  آثار   .2 الربيع،  اإلمام  ُمســند  الصحيح 
 .5 غانم،  أبي  عن  أفلح  اإلمام  روايات   .4 الربيع،  عن  ســفيان  أبي  روايات 
يوسف بن  يعقوب  أبي  اإلمام  وترتيب  جمع  زيد.  جابر بن  اإلمام  مراســيل 
عبد اهللا بن  الدين  نــور  الشــيخ  عليه  وعّلق  صّححه  الوارجالني.  إبراهيــم 
مكتبة  مسقط:  الشيباني.  حمد  ُمبارك بن  ُسلطان بن  تحقيق:  السالمي.  ُحمّيد 

16,5×12سم). (476 صفحة،   ،2003 / 1424 مسقط، 
هذه النسخة تحتوي على: مقدمة من المحقق (5 ـ 14)؛ تنبيهات لـ السالمي 
ُمســند  الصحيح  الجامع  23 ـ 329)،  الثاني،  ـ  األول  (األجــزاء  (15 ـ 19)؛ 
في  الربيع  آثار  331 ـ 414)  الثالــث،  (الجزء  (23 ـ 329)؛  حبيب  الربيع بن 
أبي  روايات  415 ـ 462)  الرابع،  (الجزء  (331 ـ 414)؛  ُمخالفيه  على  ة  الحج
ســفيان عن الربيــع (417 ـ 424)؛ روايات اإلمام أفلح الرســتمي عن أبي 
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زيد  جابر بن  عن  المقاطيع  األخبار  (424 ـ 432)؛  وغيره  الخراســاني  غانم 
(433 ـ 462).

بين  ما  ـي  توفـ) الربيــع  أســانيد  معظــم  (5 ـ 14):  لـ المحقــق  مــة  ُمقد
الوارجالني  قِبل  من  ُرتبت  رواة،  ثالثة  فيها  و180 / 796 ـ 7)  175 / 791 ـ 2 

عن طريق أســمائهم. معظم النقوالت من الشــيخ الربيــع عن أبي عبيدة 
بعد  قليالً  أو  105 / 723 ـ 4  ســنة  ـي  توفـ) التميمي  كريمة  أبي  مســلم بن 
ذلك)، والذي نقل عن أبي الشعثاء جابر بن زيد. من مجموعة حملة العلم 
السادس / الثاني  القرن  في  المغرب.  وإلى  المشــرق  إلى  الربيع  عن  نقلوا 
هذا  وسمى  الموضوع  حسب  رتبها  (ت: 570 / 1174 ـ 5)  الوارجالني  عشر 
في  الروايات  رتب  حبيب.  الربيع بن  اإلمام  ُمسند  الصحيح  الجامع  العمل 
في  كامالً  العمل  كتب  أعلــى)،  (انظر:  اإلضافات  بعض  وأضاف  مجلدين 
عمر بن  د بن  محم ي  المحش الوارجالني،  بعد  قرون  خمســة  أجزاء.  أربعة 
على  حاشية  كتب  القصبي)  (انظر:  (ت: 1088 / 1677 ـ 8)  الجربي  ستة  أبي 
األجــزاء األربعة لترتيب الوارجالني، والذي ُطبع في المطبعة الســلطانية 
ما  والثقافة  التراث  وزارة  في  بعد  وفيمــا  1308 / 1890 ـ 1،  في  زنجبار  في 
1415 / 1994 ـ 5،  في  نســخة  أحدث  و1404 / 1983 ـ 4.   1981 / 1402 بين 
ضياء  (قســنطينة).  الجزائر  في  البعث  دار  ونشــرتها  طالي  إبراهيم  حققها 
َكَتَب  (ت: 1223 / 1808 ـ 9)  الثمينــي  إبراهيــم)  (بــن  عبد العزيز  الديــن 
انتهى  الترتيــب،  حواشــي  مختصر  بعنوان  ــي،  المحش حاشــية  مختصر 
فــي 1204 / 1789 ـ 90 والزال فــي مخطــوط. صالح بــن عمــر لعلــي 
السالمي  الدين  نور  (مخطوط).  أخرى  حاشية  كتب  (ت: 1346 / 1927 ـ 8) 
الوارجالني  لترتيب  األولين  الجزأين  على  شرح)  (أو  حاشية  كتابة  في  بدأ 
ُجمادى  في  مجلــدات  ثالثة  في  العمل  هــذا  وأنهى  1324 / 1906 ـ 7  في 
الثاني 1326 / 1908، والتي أرسلت فيما بعد إلى القاهرة لتطبع (هل يقصد 
نسخة  يكتب  لم  الســالمي  الشيخ  الصحيح؟).  الجامع  حاشــية  السالمي: 
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واحدة فقط لشرحه؛ بعد إنهاء هذا العمل بقليل، وصلت نسخة من ترتيب 
د بن يوسف اطفيش، معي تعليق على الرسالة، والتي  الوارجالني من محم

السالمي. عمل  في  بعد  فيما  منها  جزء  أدخل 
البارونية  المطبعة  في  القاهــرة  في  ة  مر ل  أو حجرية،  طبعة  ُطبع  الكتاب 
ل  األو الجزء  أعلى:  (انظر:  تعليق  أو  تصحيح  بدون  1315 / 1897 ـ 8،  في 
من الصحيح في حديث رســول اهللا). نســخة حجرية ثانية ُنشــرت في 
اطفيش  يوســف  د بن  لـ محم الترتيب  ترتيب  الجزائر:  في   1908 / 1326

(انظر أيضًا) لترتيب الوارجالني للجزأين األولين لمســند الربيع. نسخة 
ة فــي 1328 / 1910، خالل حيــاة المؤّلف؛  ل مر الســالمي ُطبعــت ألو
اخي  الشم سعيد  قاسم بن  رتبها  القاهرة،  في  النجاح  مطبعة  في  الطباعة، 
نصير؛  الصحيح،  الجامع  حاشية  السالمي:  (انظر:  (ت: 1334 / 1915 ـ 6) 
مطبعة  في   1908 / 1326 نســخة  ال يذكر  الشــيباني  بمكان،  الغرابة  مــن 
جزء.  لكّل  واحــد  كتب،  أربعة  فــي  خرج  العمل  البارونيــة).  األزهــار 
نشــر  القاهرة  في  (ت: 1385 / 1965 ـ 6)  اطفيــش  إبراهيم  أبو إســحاق 
1349 / 1930 ـ 1،  الثانية  (الطبعة  الشــخصية  تعليقاته  إليه  مضافًا  الكتاب 
اْلُمسند  حبيب:  الربيع بن  (انظر:  الســلفّية  المطبعة  في  واحد)  مجلد  في 
على  مبنية  الالحقة  النســخ  كّل  1349 / 1930 ـ 1).  الصحيح،  الجامع  أو 
مطابع  في  القدس  في  ُنشرت  نســخة  1381 / 1961 ـ 2  في  النسخة.  هذه 
العمل  هذا  نشر  االستقامة  مكتبة  ُعمان  في  الصناعّية.  اإلســالمية  األيتام 
ُنشرت  مســقط  مكتبة   1994 / 1414 وفي  القرن»،  «هذا  مطلع  حوالي  في 

فهارس. مع  نسخة 
النســخة الحالية مبنية على المخطوط األصلي للسالمي ُبعثت إلى القاهرة 
نسخها  ُعمان)،  الخليلي (ُمفتي  حمد  أحمد بن  مكتبة  في  هي  والتي  لتطبع، 
ســيف بن علّي بن عامــر الفرقاني العــدوي فــي 1326 / 1908 ـ 9 (انظر: 

.(1909 / 1327 اْلُمسند،  أو  الصحيح  الجامع  حبيب:  الربيع بن 
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عيران،  محمود  نسخة  مثل  نفسها  هي  المحقق،  مقدمة  عدا  ما  النسخة،  هذه 
دمشق 1388 / 1968 (انظر: الجامع الصحيح ُمسند اإلمام الربيع بن حبيب). 
الجامع  حاشية  الســالمي:  (انظر:  أخرى  مخطوطات  على  تحيل  ملحوظات 

.(1908 / 1326 القاهرة  الصحيح، 
الترتيب. كتاب   :220 الجواهر،  ادي:  البر

الصحيح  من  الترتيب   :128 رقم   23  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
أربعة  عبيــدة،  أبي  عــن  حبيب  الربيع بن  روايــة  الرســول  حديث  فــي 
في  20,5×15ســم.  124 صفحة،  البارونية،  الخزانــة  في  مخطوط  أجــزاء. 
ُنســخت  (110 صفحات،  مســألة)  أبي  من  (أوراق  جانب:  إلى  مجموعة، 
عبد اهللا  أبي  أحمد بــن  أبو العبــاس  النفوســي،  (انظــر:  909 / 1503 ـ 4) 

بكر). أبي  د بن  محم
(خطأ)  مسقط  طبعة  ســدراتة):  (مقال   ،756  ،VIII اإلســالمية  الموســوعة 

الصحيح. الجامع  بعنوان   ،1908 / 1325

السدراتي  مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب   :692  ،S I بروكلمان  كارل 
عمرو  حبيب بن  الربيع بن  ُمسند  ترتيب  كتاب  (ت: 1174 ـ 5)  الوارجالني: 
المغربي،  عمر  د بن  محم عبــد اهللا  لـ أبي  حاشــية  مع  البصري،  الفراهيدي 
انظر:   .93  ،I  ،1967  (Sezgin) سيزكين  أيضًا:  انظر  1304 / 1886 ـ 7.  زنجبار 

.64 رقم  و389   ،7 ملحوظة   379  ،1956  (Schacht) شاخت 
جزءان. 1326 / 1908 ـ 9،  القاهرة  السالمي:  ُحمّيد  لعبد اهللا بن  تعليقات  مع  نفسه: 

ليفيتســكي (Lewicki) 1961ب، 90: تنظيم منهجي على روايات الربيع بن 
موجودة. حجرية  (طبعات)  طبعة  اثنين؟)  (أو  واحد  الرسول.  عن  حبيب، 

الصحيح  من  الترتيب  المكتبة):  فــي   77 (رقم   041 رقم   15 يدر،  آل  مكتبة 
مســلم  عبيدة  أبي  عن  حبيب  الربيع بن  روايــة  الرســول ژ ،  حديث  في 
وترتيب أبي يعقوب يوسف الوارجالني. مخطوط، لألجزاء األول ـ الرابع، 
من  205 ورقة،  من  مجموعة  في  مكتمل.  27 ســطرًا،  30×20سم،  66 ورقة، 
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و بن يحيى، الذي جعل  89 إلــى 154. المالك: يدر باحمد بن الحــاج حم

1343 / 1924 ـ 5. سنة  وقفًا  المخطوط 
نفســه، 15 ـ 16 رقم 042 (رقم 111 في المكتبة): نفسه مخطوط، 77 ورقة، 
رمضان  الجربي،  سالم  علّي بن  الناســخ:  مكتمل.  23 سطرًا،  21×14,5سم، 

د بن  محم كاتبه  قِبل  من  اشُتريت  عيسى.  د بن  محم مكتبة  من   .1704 / 1115

اليسجني. المصعبي  داود  يوسف بن 
89 ورقة،  مخطــوط،  نفســه  المكتبة):  في   113 (رقم   043 رقم   16 نفســه، 
19×14سم، 21 سطرًا، تاريخ النسخ: 815 / 1412، مكتمل. المالك: أحمد بن 

يحيى السدويكشــي. في 89 وجه: المالك: أحمد بن سالم المقدلي، ُكتبت 
ل  من قِبل أحمد الباروني للملك ســعيد بن ُســلطان، ُعمان، 29 ربيع األو
قاســم بن  إبراهيم بن  قِبل  من  اشــُتريت  89وجه:  في  أيضــًا   .1853 / 1269

1296 / 1878 ـ 9. في  إبراهيم  عيسى بن 
59 ورقة،  مخطــوط،  نفســه  المكتبة):  في   165 (رقم   044 رقم   16 نفســه، 
سليمان بن  بهون بن  إبراهيم بن  الناســخ:  مكتمل.  26 ســطرًا،  24×17سم، 

صالح، صفر 1289 / 1872. التاسع في مجموعة من 314 ورقة، من 195 إلى 
إبراهيم. إسماعيل بن  د بن  محم زرقون  هذا  َكَتَب   :2 في صفحة   .254

مكتبــة إروان، صفحة 7، رقــم 102 (رقم 2 في المكتبــة): ترتيب الجامع 
24 سطرًا،  سم،   16,5×30 144 ورقة،  مخطوط،  حبيب.  للربيع بن  الصحيح 
ــة  الحج ذو   22 دحمــان،  إســماعيل بن  إبراهيم بــن  الناســخ:  مكتمــل. 
1289 / 1873. الثاني في مجموعة من 380 صفحة، من صفحة 237 فما بعد.

مكتبة الشــيخ، رقــم 568: الصحيح فــي حديث الرســول ژ . مخطوط، 
37 ورقة، 34×24 ســم، 28 ســطرًا، مكتمل. يحتوي (أجــزاء من؟) ترتيب 

(التميمي)،  جانــب  إلى  49 ورقة،  مــن  مجموعة  في  ل  األو الوارجالنــي. 
عبيدة. أبي  مسائل  كريمة:  أبي  مسلم بن  أبو عبيدة 
.(1972 (مايو  زنجبار؟)  (طبعة   231 بّريان،  مسجد 
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.74 رقم   27 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
الرســول،  حديث  في  الصحيــح   :6 رقــم   379  ،1956  (Schacht) شــاخت
الُقطب،  مكتبة  في  مخطــوط  حبيب،  الربيع بن  جامع)  لُِمســند (أو  ترتيب 
ثالثة  في  مطبوعة  نسخة  السدويكشي،  ستة  ألبي  الترتيب  على  تعليق   .329

د بن  مجلدات، في مكتبــة الُقطب، 331 ـ 333. هذا الترتيب رّتبه قِبل محم
الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  أيضًا)،  (انظر  الترتيب  ترتيب  اطفيش:  يوســف 

.(1)  121 الُقطب،  مكتبة  المجموعة،  بداية  في  مطبوع  178؛ 

ســتروثمان (Strothmann) 1927ب، 15: (ترتيب ُمسند الربيع بن حبيب بن 
عمر  د بن  محم عبــد اهللا  لـ أبي  تعليقات  مع  البصــري)،  الفراهيدي  عمرو 

1304 / 1886 ـ 7. السلطانية،  المطبعة  زنجبار:  المغربي. 
طالبي I ،1978، 216: الطبعة الثانية. القاهرة: المطبعة السلفّية، 1349 / 1930 ـ 1.

الترتيب. حاشية  انظر: 
الرسول. أحاديث  في  الصحيح  الجامع  انظر: 

حبيب. الربيع بن  اإلمام  ُمسند  الصحيح  الجامع  انظر: 
اهللا. رسول  حديث  في  الصحيح  من  ل  األو الجزء  انظر: 

الحديث. علم  في  ترتيب  انظر: 
عبد الوهاب. أفلح بن  انظر: 

الترتيب. شرح  مجهول:  انظر: 
حبيب. الربيع بن  لُِمسند  الترتيب  ترتيب  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

الترتيب. حاشية  عمر:  د بن  محم أبو عبد اهللا  القصبي،  انظر: 
الترتيب. حواشي  مختصر  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 

الترتيب  شــرح  في  اللبيب  ُنزهة  رمضان:  عمر بن  أبو حفص  التالتي،  انظر: 
التالتي). وعمرو  الوارجالني  (يوسف  ستة  ألبي 

الرحيل. محبوب بن  أبو سفيان  العبدي،  المشرق،  انظر: 
زيد. جابر بن  أبو الشعثاء  األزدي،  المشرق،  انظر: 
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غانم. ابن  المشرق،  انظر: 
الصحيح. الجامع  أو  اْلُمسند  حبيب:  الربيع بن  المشرق،  انظر: 

ُمسند  الصحيح  الجامع  شرح  ُحمّيد:  عبد اهللا بن  الســالمي،  المشرق،  انظر: 
الفراهيدي. حبيب  الربيع بن  اإلمام... 

انظر: نفســه: حاشية الســالمي على ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم 
الفراهيدي. البصري  حبيب  الربيع بن  صحيح  على  اإلباضي 

.64 رقم  و389   ،7 ملحوظة   379  ،1956  (Schacht) شاخت  انظر: 
اإليضاح. تيسير  (محّقق)  إبراهيم:  سليمان بن  الحاج  الوارجالني، 

اإليضاح. كتاب  عامر:  أبو ساكن  اخي،  الشم انظر: 
يعمل   (2006 (مارس  اآلن  الوارجالنــي  بابزيز  إبراهيم  ســليمان بن  الحاج 

طباعته. تمت  واحد  مجلد  طبعه،  على 
الذبائح. كتاب  الوارجالني: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :159 رقم   26  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
البارونية، 163 صفحة، 22,5×16ســم، تاريخ النســخ: 1270 / 1853 ـ 4. في 

أخرى. مخطوطات  ثالثة  مع  مجموعة 
مؤّلف؟) أو  د: (ناسخ  محم زيد بن  الوارغني، 

مكتبــة بالحــاج، القــرارة، 157: مخطوط بــدون عنوان، تاريخ النســخ: 
النســخ:  تاريخ  (للجناوني؟)،  النكاح  كتاب  جانب  إلى  1132 / 1719 ـ 20، 

1173 / 1759 ـ 60.

يحيى بن  القاســم بن  أبي  الحاج  د بن  محم أبو عبد اهللا  الغرداوي،  حّمو:  والحاج، 
المصعبي. القاسم  أبي 

ويسالن. وايسالن: 
بهون حميــد أوجانة: (تحقيق) بّيوض، إبراهيم بن عمــر: فضل الصحابة والرضا 

عنهم.
خلف. عبد القهار بن  أبو سفيان  انظر:  أبو يوسف:  الحسن،  وريون بن 
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يخلف. سليمان بن  أبو الربيع  المزاتي،  الوسالتي: 
الســير  كتب  لكّل  األساســي  المصدر   :92 1961أ،   (Lewicki) ليفيتســكي  نفسه: 
في  مخطوط  تأليف.  ببساطة  يســمى  بعده.  جاءت  التي  اإلباضي  والتاريخ 

كراكو.
الوسياني:

عبد اهللا. حسان بن  عبد السالم بن  سليمان بن  أبو الربيع 
زلتاف. يغال بن  أبو خزر 

أحمد. د  محم يوسف بن  أبو يعقوب 
الوسياني). من  لعلها  (رسالة  الوسياني: 

رسالة).  22 به  (مجموع  مجهول:  انظر: 
عبد اهللا: حسان بن  عبد السالم بن  سليمان بن  أبو الربيع  الوسياني، 

القرن  من  الثاني  النصف  في  11 ـ 12: (توفي   ،1955  (Lewicki) ليفيتســكي
فروع  أحد  واسين،  أو  وســيان  بني  لقبيلة  ينتمي  عشــر)  السادس / الثاني 
(سير،  اخي  الشم حسب  الجريد.  بالد  في  قسطيلية،  في  سكنت  التي  زناتة، 
454) كان من أهّم المؤرخين وأصحاب السير اإلباضية ومؤّلف لكتاب عن 

المشايخ. سير  مجهول:  نفسه  فيه  ال شّك  ا  ِمم السير، 
هناك  ليس  بــارز.  وراوٍ  مــؤرخ  68 ـ 69:  1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
تواريــخ محددة عن المؤّلف. الدرجيني (الطبقــات، مخطوط كراكو، ورقة 
السادس / الثاني  عشــر (القرن  الثانية  الطبقة  علماء  ضمن  يضعه  وجه)   156

عبد اهللا بن  د  محم أبي  تالمذة  من  أّنه  ننســى  أن  ال يمكننا  أنه،  غير  عشر). 
د اللواتي، الذي توفي في 528 / 1133 ـ 4. وكان أيضًا تلميذًا لدى أبي  محم
ا ال شّك فيه هو نفسه أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجالني.  زكرياء، ِمم
إذًا، مــا ذكره الدرجيني يخــّص تاريخ وفاته وليس ميــالده. ينتمي لقبيلة 
بالد  في  قسطيلية،  في  سكنت  التي  زناتة،  من  فرع  واســين،  أو  وسيان  بنو 
د  محم أبي  شيخه  عند  ريغ  واد  في  أجلو  في  شبابه  قضى  أّنه  يبدو  الجريد. 
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اخي (سير، 454)، حفظ  حســب الدرجيني (العمل المذكور أعاله) والشــم
كان  اإلباضية.  األدبيات  فــي  بعد  فيما  نقلت  والتي  اإلباضيين  وآثار  ســير 
ريغ،  وادي  وارجــالن،  ســوف،  واد  من  جاءوا  الذين  تالميــذ،  ة  عد عنده 
وجه ـ 146   145 أعاله)، ورقة  المذكور  (العمل  (الدرجيني:  قسطيلية  الزاب، 
يومنا  إلى  موجود  هو  والذي  السير،  لكتاب  مؤّلف   .(454 اخي،  الشم ظهر؛ 
مزاب،  في  نسخة  وجد   (Smogorzewski) سموغورزســكي نادر.  لكنه  هذا؛ 
في   277 مخطوط  اليوم  هي  والتي  نســخة  منها  وَنَسَخ   ،1914 أو   1912 في 
 .(11  ،1955  (Lewicki) ليفيتســكي  (انظر:  كراكو  فــي  اإلباضية  المجموعة 
اخي (سير، 440) في  ث عنه الشــم إّنه بدون شــّك نفس العالِم الذي يتحد
أحد  للوسياني  السير  كتاب  اللواتي.  د  محم أبي عبد اهللا ابن  ســيرة  معرض 
القرون  في  كتبت  التي  اإلباضية  الســير  كتب  لكّل  بالنســبة  المصادر  أهم 
الالحقة، من ضمن أعمال الدرجيني. من المدخل لكتاب الســير يســتنتج 
الذين  الطلبة  أحد  من  ولكن  بنفســه،  الكتاب  هذا  يكتب  لم  الوســياني  أن 

السير. في  دروسه  حضروا 
1990أ،   (Lewicki) ليفيتســكي  204 ـ 205؛   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
.((Vikør) فيكور  س.  (ك.  212 ـ 213   ،XI اإلسالمية الموسوعة  138 ـ 139؛ 

الوسياني. سير  نفسه: 
الوسياني.  الربيع  لـ أبي  المغرب  مشــايخ  ســير  العربي.  إسماعيل  تحقيق 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعّية، 1985، (104 صفحة). أُعلن عن طباعة 
هذه النسخة في العربي 1984، 27 ملحوظة 2، 291. انظر: مع ذلك باباعمي 
والـ II ،A2000، 452، حيث يقترح أن هذا الكتاب هو الجزء الثاني لكتاب 
لهذا  طبعته  في  العربي  يضفــه  لم  الذي  الوارجالني،  األئمة  وأخبار  الســير 

يدر. آل  مكتبة  أسفل،  انظر:  للوسياني.  أّنه  منه  ظنًا  الكتاب، 
بني  في  بابانو  الشــيخ  حوزة  في  مخطوط   :407  ،15 ملحوظة   26  ،1985 از  َبح
رقم 277). (مخطوط   (Lwów) لبوب  وفي  الكتب،  دار  في  ُنسخ  أيضًا  يسجن. 
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الباروني، سعيد بن يوسف 2000، 16 رقم 1: مخطوط في الخزانة البارونية، 
.(1975 الجعبيري  (انظر:  22×16سم.  299 صفحة، 

الباروني  علــّي  محفوظ بن  حــوزة  في  مخطوط  85 ـ 86:   ،1970 النامــي 
36 ســطرًا،  121 صفحة،  وصف:  عنــوان.  بها  ليس  (جربة).  الحّشــان  في 
20,4×15سم. خط مغربي قديم، الخمس صفحات األخيرة مكتملة في ورق 
الكتاب   .1666 مــارس   / 1067 رمضان  في  حديث  مغربي  وبخــط  مختلف 
نقلها  روايات  مــن  العموم  في  يتكــون  ل  األو الجزء  جزأيــن.  من  متكون 
د  د العاصمي، عن أبي محم د عبد اهللا بن محم المؤّلف عن شيخه، أبي محم
المعلومات   .(1134 يناير   15 / 528 الثاني  ُجمادى  (ت: 28  الخير  ماكسن بن 
وأبي  الســوفي،  خليفة  عثمان بن  عمرو  أبي  عن  منقولة  الثانــي  الجزء  في 
ل  األو الجزء  في  المقدمة  الســير  نوح.  وأبي  ســليمان،  إبراهيم بن  ســهل 
جربة  شيوخ  (2 ـ 12)؛  نفوسة  جبل  شيوخ  يلي:  كما  مواطنهم،  حسب  مرتبة 
(12 ـ 23)؛ شيوخ أهالي القصور، قسطيلية ونفزاوة (32 ـ 28)؛ شيوخ سوف 
(58 ـ 68).  سيرية  أخبار  ة  عد (46 ـ 58)؛  وارجالن  شيوخ  (28 ـ 46)؛  وأريغ 
للمجموعة  جّدًا  ة  مهم معلومات  يعطي   (68 الصفحة  في  (يبدأ  الثاني  الجزء 
تعتبر  االجتماعية.  وحياتهم  أنشطتهم  ابة،  العز ومجلس  شيوخها،  اإلباضية، 
تيهرت  في  دولتهم  ســقوط  بعد  خصوصًا  اإلباضية  تاريخ  في  مهّمًا  مصدرًا 
حوزة  في  الكتاب  هذا  من  أخرى  نسخة  عشر.  السادس / الثاني  القرن  حتى 
1934أ).   (Lewicki) ليفيتســكي  (انظر:   (277 (رقم   (Lwów) لبــوب  جامعة 

.(1986 اسماوي  انظر:  ابة،  العز (عن 
كارل بروكلمــان S I، 575: كتاب الســير. مخطوط فــي Lemberg (لبوب 

.((Lwów)
المخطوط  هذا  الحرير.  عند  للمخطوط  رة  مصو نسخة   :84  ،83  ،1983 حرير 

المشايخ. سير  كتاب  مجهول:  على  أيضًا  يحتوي 
الربيع ابن  أبي  ســيرة  (ت: 471 / 1078 ـ 9)   :350 جديدة،  طبعة  إســماعيل 
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عبد السالم الوسياني. مخطوط في دار الكتب، 9113 هاء. انظر: سيد 1961.
الجعبيــري 1975، 344: مخطــوط فــي الخزانــة البارونيــة، 141 صفحة، 
رمضــان   10 النســخ:  تاريــخ  للصفحــة،  ســطر   35 17,5×12,5ســم، 

.(2000 يوسف  سعيد بن  الباروني،  (انظر:  1067 / 1656 ـ 7. 

(انظر:  البارونية  الخزانة  في  لمخطوط  رة  مصو نسخة   :777  ،1987 الجعبيري 
.(1975 الجعبيري 

رقم   ،(Lwów) لبوب في  مخطوط  276 ـ 279:  1934أ،   (Lewicki) ليفيتسكي
1960أ).  (Lewicki) ليفيتسكي  كذلك  (انظر:  181 ورقة   ،277

 ،(Lwów) 1957، 304 ـ 305: في مخطوط 277، لبوب (Lewicki) ليفيتسكي
1 ـ 189. الصفحات 

وعن  المؤّلف  عن  دقيقة  معلومــات  7 ـ 10:  1960أ،   (Lewicki) ليفيتســكي
ُنســخت  416 صفحة.  يعني  208 ورقة،  على  يحتوي  المخطوط  المخطوط. 
من مخطوط قديم من 181 ورقة. مخطوط رقم 277 في كراكو يحتوي على 
سير  مجهول:  انظر:  1 ـ 189.  أحدها  الوســياني  ســير  مختلفة.  أعمال  ثالثة 

المشايخ.
ليفيتسكي (Lewicki) 1990أ، 138 ـ 139. مخطوط 277، الصفحات 1 ـ 189. 

كراكو. في  اآلن  يوجد  المخطوط 
مخطوط  المشايخ.  سير  المكتبة):  في   45 (رقم   253 رقم   84 يدر،  آل  مكتبة 
لألجزاء األول ـ الثالث، 190 ورقة، 23×16,5ســم، 21 ســطرًا. ُنسخت في 
الصفحات.  مرقمة  222 ورقــة،  من  مجموعة  فــي  ل  األو 1343 / 1924 ـ 5. 

الجزء األول، 1 ـ 77؛ الجــزء الثاني، 77 ـ 152؛ الجزء الثالث، 153 ـ 188. 
الثاني  الجزء  من  جزء  أّنه  منه  ظنًا  أيوب،  عبد الرحٰمن  حققه  الثالث  الجزء 
لكتاب الســير وأخبار األئمة لـ أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر الوارجالني. 

.452  ،II  ،A2000 والـ باباعمي  أعلى،  ولكن  انظر: 
المؤّلف:  مجهول  المكتبة):  في   75 199 (رقم  رقم   ،35 إروان، صفحة  مكتبة 
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(مســائل من ســير الوســياني). مخطوط، 12 ورقة، 19×17سم، 25 سطرًا، 
من  مجموعة  في  الخامس  يوسف.  باحمد بن  يوســف بن  الناسخ:  مكتمل. 

.31 إلى   20 من  80 ورقة، 

مزاب،  في  عليه  تحصل  مخطوط   :545 1905ب،   (Motylinski) موتيلنسكي 
دفتر.  14 1882 ـ 1888؛ 

يسجن. بني  في  بابانو  الشيخ  حوزة  في  مخطوط   :133  ،1986 از  وَبح ناصر 
من  مخطوط  ذكــر   (387 (صفحــة   1971 فخــار   :9  ،1988 إبراهيــم  ولــد 

غرداية. في  حّمو  الشيخ  عند  280 صفحة 

البارونية. الخزانة  في  مخطوط   :153  ،1998 قوجة 
Rebstock 1983، 348: مخطــوط رقم 277 (كراكــو)، 1 ـ 189، 190 ـ 344، 

المشايخ). سير  مجهول:  (انظر:  344 ـ 416 

.227 رقم   (Lwów) لبوب   :1960  (Rubinacci) روبيناتشي 
الســيد I ،1961، 469 ـ 470: مخطوط في دار الكتب (9113 هاء): سير أبي 
الربيع سليمان بن عبد السالم بن حسان بن عبد اهللا الوسياني. بدون تاريخ، 

جديدة. طبعة  إسماعيل،  انظر:  (183 ورقة). 
مخطوط.  :150 رقم   312  ،1983  (Schwartz) شفارتز 

 ،204  ،II أعاله)  المذكور  و(العمل  25 ـ 26،   ،I  ،A2000 والـ باباعمي  انظر: 
العمل. هذا  عن 

لقمان. عمر  بوعصبانة،  انظر: 
.1984 قوجة  انظر: 

المشايخ. سير  مجهول:  انظر:   .1955  (Lewicki) ليفيتسكي 
214 ـ 216. 1960ب،  175 ـ 191؛   ،1959c  (Lewicki) ليفيتسكي 

1988م.  (Lewicki) ليفيتسكي 
.1990  (Lewicki) ليفيتسكي 

.43 1885أ،   (Motylinski) موتيلنسكي 
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9 ـ 10.  ،1997  (Savage) سافاج 
ذلك  مع  (انظر:  181 ورقــة   :55  ،1927  (Smogorzewski) سموغورزســكي 

1960أ).  (Lewicki) ليفيتسكي 
التالية. المادة  انظر: 

المشايخ. طبقات  كتاب  الدرجيني:  انظر: 
تأليف. نفسه: 

ليفيتسكي 1961A (Lewicki)، 92: العمل الرئيس لجميع المؤرخين وكاتبي 
كراكو. في  مخطوط  «تأليف».  ُسّمي  ببساطة  بعده.  من  اإلباضيين  السير 

الوسياني. سير  السابقة:  المادة  انظر: 
زلتاف: يغال بن  أبو خزر  الوسياني، 

 181  ،30 ملحوظة   36  ،1984 كوبرلي  477 ـ 478؛   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ملحوظة 7، 261؛ الدرجيني: الطبقات، II، 340 ـ 341؛ الموسوعة اإلسالمية 
 ،1964 1987، 112 ـ 113؛ معمــر  212 (فيكــور (Vikør))؛ الجعبيــري   ،XI
اخي: سير، 346 ـ 357؛ حسن 1995، 310 ـ 323: أبو خزر  59 ـ 63؛ الشم ،III
ليست  الحاّمة،  من  الوسياني.  أمه)  (اسم  زلتاف  بابن  ُيعرف  أيوب،  يغال بن 
الربيع  أبي  عنــد  درس   .990 / 380 ســنة  توفي  قابس (تونس).  عــن  بعيدة 
(مخّلد؟)،  مخلد  يزيد بن  القاسم  أبي  صديقه  مقتل  بعد  زرقون.  سليمان بن 
حرض على القيام بعمل، إلى جانب صديقه أبي نوح سعيد بن زنغيل، في 
358 / 968 ـ 9 ثورة ضّد الفاطمي اْلُمعّز في القيروان. عينه الناس إمام دفاع، 

ومن ثم يتّم تعيينه إمامًا للظهور إذا نجحت الثورة، ولكن محاولته فشلت، 
مصر. إلى  ورافقه  خزر  أبي  عن  عفا  مصر  إلى  اْلُمعز  غادر  ا  َلم

الكالم). في  (كتاب  نفسه: 
الكالم. في  خزر  أبي  كتاب   :220 الجواهر،  ادي:  البر

ادي  1885أ، 24 رقم 52: عن التعاليم الشرعية. البر (Motylinski) موتيلنسكي
العمل. هذا  من  مختصرًا  رأى 
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اْلُمخالفين. جميع  على  الرّد  كتاب  نفسه: 
النامي 1970، 82: المخطوط األول: 40 صفحة، 27 ســطرًا، 20,5×15,5سم. 
خط مغربي قديم، طبعة جديدة. الناســخ: عبد اهللا بن عيسى النفوسي. جزء 
جربة.  والغ،  في  بغطور  أســرة  حوزة  في  مختلط،  المخطوط  محتويات  من 
العقيدة  عن  إضافية  خمسة صفحات  يتبعها   ثم  ،36 في صفحة  ينتهي  النّص 
لمؤّلــف ما. المخطوط الثاني: 63 صفحة، 19 ســطرًا، 21,5×15ســم. خط 
من  جزء   .1856 / 1273 تاريخ:  الباروني.  يحيى  لـ عبد اهللا بن  واضح  مغربي 
كاباو  الباروني،  أحمد  يوســف بن  حوزة  في  مختلط،  المخطوط  محتويات 
(جبل نفوسة). حسب عنوانه، النّص يرد على كّل خصوم المذهب اإلباضي 
ال يســع  التي  الدينية  واألمور  اهللا،  صفات  خلق  مثل  العقيدة  يخص  ما  في 
اْلُمعتزلة،  علــى  الرّد  صرفًا،  إباضيــًا  اصطالحًا  يعّد  هذا  جهلها،  المســلم 
المؤسســين  أحد  أبو خزر  الخ.  الخلــق...  اإليمــان،  اإلرادة،  االســتطاعة، 

العقيدة. علم  في  خصوصًا  اإلباضية،  للتعاليم  البارزين 
القرارة،  الحيــاة،  معهد  مكتبة  فــي  نســخة  النامي.  خليفة  عمرو بن  حققه 

.(1972 (مايو  (86 صفحة) 
وأحمد بن  النامي   1976 فــي  حققه   :478  ،321  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
علم  في  إباضي  عمل  أقــدم  يبدو  ما  على  هذا.  بعد  تطبع  لــم  كّروم.  حّمو 
فتح  عمروس بن  حفــص  (لـ أبي  الصافيــة  الدينونة  أُصــول  بعد  الــكالم 

النفوسي). المساكني 
موضوع  يخص  فيما  اْلُمعتزلــة  على  رّد  العمــل  هذا   :261  ،1984 كوبرلــي 

األفعال. وخلق  االستطاعة 
تونس. الجعبيري،  فرحات  مكتبة  في  مخطوط   :303  ،2000 الحجازي 

الجعبيري 1987، 821؛ 2001ب، األدب: حققه عمرو خليفة النامي. نســخة 
سطر).  23 24×16سم،  77 صفحة؛   ،viii) الجعبيري،  مكتبة  في  مرقونة 

اْلُمخالفين.  على  الرّد  كتاب   :212  ،XI اإلسالمية الموسوعة   :(Vikør) فيكور 
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بما  الوهبي،  اإلباضي  المذهب  تعــارض  التي  الفرق  من  مجموعة  على  رّد 
اْلُمعتزلة. فيها 

مخلوقة. اهللا  أسماء  أن  زعم  من  على  الرّد  كتاب  نفسه: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   29 (رقــم   148 رقم   ،70 إروان، صفحــة  مكتبــة 
 /1143 ُمحرم   1 النسخ:  تاريخ  مكتمل،  23 سطرًا،  21,5×16,5سم،  19 ورقة، 

يوليــو 1730. الرابع واألخيــر في مجموعة من 78 ورقــة مدخل التمليك 
1186 / 1772 ـ 3.

يغال). خزر  أبي  الشيخ  (رّد  نفسه: 
مخطوط،  المكتبــة):  في   156 (رقــم   525 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
سعيد  رمضان بن  الناســخ:  مكتمل.  24 سطرًا،  20,8×15,5ســم،  18 ورقة، 

جانب  إلى   ،180 إلى   163 من  198 ورقة،  من  مجموعة  في  السادس  وينتن. 
الجربي:  عمرو  د بــن  محم أبو ســتة  (القصبي)،  النكاح؛  كتاب  الجناوني: 
الدينونة  أُصول  فتح:  عمروس  (المســاكني)،  النكاح)؛  كتاب  على  (حاشية 
(في  مجهول:  الدين)؛  (أُصول  عيســى:  تبغورين بن  الملشــوطي،  الصافية؛ 
ســعيد:  أحمد بن  (أبو العباس)  اخي،  الشــم واألرش)؛  والديات  الجــروح 

العقيدة. شرح  على  حاشية 
(أحمد): د  محم يوسف بن  أبو يعقوب  الوسياني، 

في  قســطيلية  نواحي  في  عــاش   :91  ،81 1961ب،   (Lewicki) ليفيتســكي 
يعني  التقييد  في  نقلت  عشــر.  الســادس / الثاني  القرن  من  الثاني  النصف 

إبراهيم. أيوب بن  سليمان  لـ أبي  األمازيغية  القصائد 
القصائد  يعني  التقييد  فــي  نقلت   :274  ،273  ،1936  (Lewicki) ليفيتســكي 
األمازيغيــة لـ أبي ســليمان أيوب بن إســماعيل في نفس التقييد الشــعر 
من  يذكره   ،517 سير،  اخي:  الشــم في  ذكر  الطرابلسي  لـ مسعود  األمازيغي 

الهجري. السادس  أو  الخامس  القرن  في  عاشوا  من  ضمن 
إسماعيل. أيوب بن  سليمان  لـ أبي   :498 سير،  اخي:  الشم
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اليزماتي. إسماعيل  أيوب بن  أبو سليمان  المزاتي،  انظر: 
األلواح. كتاب  السائح:  د  محم بن  أحمد  أبو العباس  الوغلي، 

.318  ،1926  (Gouvion) جوفيو 
األلواح. كتاب  أحمد:  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 

في  (تقرت)  توّقورت  مــن  بالقرب  وغالنة،  إلى  تعود  الوغلي  النســبة  هل 
الجزائر؟ شرق  جنوب 

األرض. أُصول  نفسه: 
.318  ،1926  (Gouvion) جوفيو 

األرضين. أُصول  أحمد:  أبو العباس  النفوسي،  انظر: 
طاهر بن  ونيس بن  البيبليوغرافيا،  من  الثالث  الجــزء  انظر:  عامر: (ُمحقق)  ونيس، 

عامر.
يوسف. د بن  محم اطفيش،  يوسف:  د بن  محم الوهبي، 

الويراني:
ويران. علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي،  انظر:  أبو حفص. 

ويران. علّي بن  عمر بن  أبو حفص  السدويكشي،  انظر:  عمر. 
الجربي. الخيري  األجيمي  (الويراني)  يحيى  قاسم بن 

والزيارة. الحج  في  الويراني  الُقطب  الرّباني  العارف  رسالة  نفسه: 
الخزانة  فــي  مخطوط   :137 رقم   24  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1070 / 1659 ـ 60.  النســخ:  تاريخ  23×17ســم،  39 صفحة،  البارونيــة، 

حواشي. مرثيات،  فتاوي،  قصائد،  رسالة،  جانب  إلى  مجموعة، 
الويراني: كتاب  علّي بن ويــران  عمر بن  أبو حفــص  انظر: السدويكشــي، 

الحج. مناسك 
البيوع. حواشي  نفسه: 

الخزانة  فــي  مخطوط   :160 رقم   26  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
في  1121 / 1709 ـ 10.  النســخ:  تاريخ  21×15ســم،  154 صفحة،  البارونية، 
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(63 صفحة)  البســياني  علّي  مختصر  من  كراســات  جانب:  إلى  مجموعة، 
د). محم علّي بن  أبو الحسن  البسياوي،  (المشرق، 

النونية). (شرح  الجربي:  الخيري  األجيمي  (الويراني)  يحيى  قاسم بن  الويراني، 
مخطوط.  :347  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

فتح بن  نصر  لـ (أبي  النونية  القصيدة  على  شــرح  يعقوب:  ســالم بن  دليل 
الجربي.  المصعبي  د  محم لـ يوسف بن  الحاشية  هذه  عن  الملوشائي.  نوح) 
األولى  ُجمادى   15 الجربي،  القاللي  الغول  أحمد  رمضان بن  الشرح:  ناسخ 
د بن  محم سليمان بن  قِبل  من  ُنســخت  الحاشية  القاهرة.  في   1769 / 1183

حفيد  اخي،  الشم قاســم  ســعيد بن  وقفه  المؤّلف.  تلميذ  اخي،  الشــم عمر 
الناسخ.

الويراني  قاســم  المكتبة):  في   132 (رقم   464 رقــم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
األجيمي: (شــرح النونية). مخطوط، 38 ورقة، 22×16سم، 25 سطرًا، مكتمل. 
في   .1764 / 1178 الثاني  ربيع  بداية  الباروني،  القاســم  أبي  عيسى بن  الناسخ: 
(أبو يعقوب)  المصعبي،  جانب  إلى   ،58 إلى   21 من  205 ورقة،  من  مجموعة 
الملشــوطي،  تبغورين؛  أُصول  علــى  المصعبي  حاشــية  د:  محم يوســف بن 
لـ أبي  بيتين  شــرح  مجهول:  الدين؛  أُصول  في  رســالة  عيســى:  تبغورين بن 

للنونّية. الويراني  شرح  على  حاشية  د:  محم يوسف بن  المصعبي،  نصر؛ 
يحيى  قاســم بن   :255 ملحوظة   79  ،156 ملحوظــة   56  ،56  ،1998 قوجــة 
خالل  توفي  أجيم.  في  البارز  العالِم  عائلــة  من  الخيري.  األجيمي  الويراني 

1073 / 1662 ـ 3. في  جربة،  اجتاحت  التي  األوبئة  أحد 
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

الصالة). في  الرائّية  (شرح  نفسه: 
مخطوط. الويراني.  يحيى  قاسم بن   :347  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الصالة،  في  الرائّيــة  المنظومة  نــوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشــائي،  انظر: 
.337  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
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المنطق. في  سؤاالت  نفسه: 
مخطوط. الويراني.  يحيى  قاسم بن   :347  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

د. أبو محم بكر:  أبي  ويسالن بن 
صالح: أبي  ويسالن بن 

بكر. أبي  ويسالن بن  د  أبو محم انظر: 
صالح. أبي  ويسالن بن  د  أبو محم انظر: 

د  أبو محم انظر:  د:  أبو محم اليراســني،  قاســم  صالح بن  أبي  بكر  ويســالن بن 
بكر. أبي  ويسالن بن 

د  أبو محم المزاتي،  د:  أبو محم المزاتي،  (الدمجي)  الدجمي  يعقوب  ويســالن بن 
ويسالن.

النفوسي: مهدي  الويغوي، 
ضّد  باألمازيغيــة  َكَتــَب  (ت: 196 / 811)   :427  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

نصر. نفاث بن 
مهدي. النفوسي،  انظر: 

.2004 حمد  راشد بن  مهنا بن  السعدي،  انظر: 
نصر. نفاث بن  النفوسي،  انظر: 

والمراسالت. واالتفاقيات  األحداث  بعض  تقييد  يوسف:  عمر بن  وينتن، 
عشر / العشرين). الرابع  القرن  (بداية   :315  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

وصف). هو  والذي  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 
.1951  (Bousquet) بوسكو  انظر: 





…
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الوارجالني،  الاللوتــي  ويجمان  إبراهيم بن  ســليمان بن  إبراهيم بن  يحيــى بن 
الوارجالني. أبو سهل: 

أبو زكرياء. اخي،  الشم اخي:  الشم العّز  أبي  يحيى بن 
أبو زكرياء. الوارجالني،  الوارجالني:  بكر  أبي  يحيى بن 

أبو زكرياء. الوارجالني،  بكر:  أبي  يحيى بن 
أبو زكرياء. زكرياء:  أبي  يحيى بن 

المزاتي،  المزاتي:  الزمرينــي  يوســف  إبراهيم بن  صالح بن  نوح  أبي  يحيى بن 
أبو زكرياء.

أفلح. أبو زكرياء بن  الصدغياني،  الجربي:  أفلح  يحيى بن 
أبو زكرياء. الجناوني،  الجناوني:  الخير  أبي  الخير بن  يحيى بن 

يحيى بن تعاريت الخيري الجربي الصدغياني، أبو يونس (أبو النجاة) بن سعيد: 
سعيد. يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي، 

(تحقيق). الراشدي:  سفيان  يحيى بن 
أبو سهل. ويجمان:  إبراهيم بن  سليمان بن  يحيى بن 

حّواش. حّواش:  سليمان  يحيى بن 
األفضلي. أبو زكرياء:  األفضلي،  يحيى  صالح بن  يحيى بن 

المصعبي. المصعبي:  يحيى  صالح بن  يحيى بن 
أبو زكرياء. أبو زكرياء:  إبراهيم،  عامر بن  يحيى بن 
أبو زكرياء. األبدالني،  األبدالني:  عيسى  يحيى بن 

بّكوش. (محقق)  بّكوش:  د  محم يحيى 
اليزمرتني. أبو زكرياء:  اليزمرتني،  يعقوب  يحيى بن 

أبو سهل. إبراهيم:  يوسف بن  يحيى بن 
أبو سعيد. النفوسي،  المسناني:  الزنزفي  النفوسي  أيوب  يخلفتن بن 

و: كتاب التحفة البهّية في الرحلة الشرقّية. القاهرة:  يّدر الحاج أحمد بن الحاج حم
19×14سم). (134 صفحة،   ،1914 / 1332 الروم،  بحارة  الجمالّية  المطابع 
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قصر  في  تاجر  موسى،  عيســى بن  الســفر،  في  وزميليه  المؤّلف  نفقة  على 
الُبخاري، وبكير بن داود، تاجر في قالمة. المؤّلف كان قاضيًا في المحكمة 
إلى  أيضًا  أخذته  والتي  الحّج،  إلى  رحلته  عن  يحكي  معسكر.  في  اإلباضية 

الخ. باريس  إسطنبول،  بيروت،  القاهرة،  اإلسكندرية،  روما، 
.93  ،II  ،A2000 والـ باباعمي  انظر:  بزمالل،  داود  بكير بن  عن 

.1983  (Landau) النداو  انظر:  األخرى،  األسفار  عن 
الجربي: (اليديسي)  بَيان  سالم بن  علّي بن  أبو الحسن  اليديسي، 

باباعمي والـ II ،A2000، 292 ـ 293: (1045 ـ 1120 / 1635 ـ 1708) من حومة 
األربــاح أو من حومة أمجاج في جربة. شــاعر ومؤّلف في الفقه. كان لديه 
درس  مزاب.  وفي  جربة  فــي  موجودة  مخطوطات،  ة  عد َنَســَخ  جميالً،  خطًا 
ســتة (القصبي  أبي  عمر بن  د بن  محم عبد اهللا  أبي  وعلى  األزهر  جامــع  في 
ي، حيث َجَمَع وَرتََب أيضًا حواشي شرح كتاب الجهاالت  النفوسي)، المحش
أحمد  ســليمان بن  ــي،  المحش قِبل  من  عبد الكافي)  أبو عمار  (الوارجالني، 
أحمد بن  زيد بن  وأبي  أبو ستة)  أحمد  سليمان بن  أبي الربيع  (السدويكشي، 
الجهاالت،  كتاب  شرح  عبد الكافي:  أبو عمار  الوارجالني،  انظر:  ســتة.  أبي 

أسفل. انظر:  أعماله  عن   .164  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
الربيع  أبــي  تجميع  بيان.  علّي بــن  أبو الحســن   :780  ،1987 الجعبيــري 
ي (القرن الحادي عشر / السابع عشر)  ة المحشسليمان بن أحمد بن أبي ست
الجهاالت  شرح  على  حواشي   :(1679 / 1100) أبو ســتة  أحمد  زيد بن  وأبو 
لـ تبغورين بن  الجهاالت  كتــاب  على  وحواشــي  عبد الكافي  عمار  لـ أبي 
البارونية؟): ـ الخزانة  (في  مخطوطتان  نســختان  هناك  الملشــوطي.  عيسى 

الباروني،  عبد اهللا  ســعيد بن  الناســخ:  25 سطرًا.  18×12ســم،  77 صفحة، 

ـ 63 صفحة،  1259 / 1843؛  الخيري،  الجربي  تعاريت  علّي بن  لـ سعيد بن 
.1799 / 1213 الباروني،  عيسى  سعيد بن  الناسخ:  28 سطرًا.  19×11,5سم، 

.158 نفسه، 
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.3 ملحوظة   96  ،1998 قوجة  انظر: 
هناك. والمراجع  الجهاالت  كتاب  مجهول:  انظر: 

الباروني،  الفّزاني)،  د  محم (بن  بّكار  كتاب  د:  محم بّكار بن  الفّزاني،  انظر:  نفسه: 
.552 رقم   46

اإلجابات). رسالة  مرفقة  ي،  المحش للشيخ،  أسئلة  ة  عد) نفسه: 
.293  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

فتاوى. نفسه: 
والمساجد.  األوقاف  عن  أســئلة  ضمنها  من   :293  ،II ،A2000 والـ باباعمي 

يسجن. بني  في  يدر  آل  مكتبة  في  نسخة  توجد 
في  للنظر   1692 / 1103 ســنة  بـ اللوت  الُمنعقد  العلمي  االجتماع  (محاضر  نفسه: 

الشهادة). قضية 
.293  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

التجميع. هذا  عن  288 ـ 289،   ،1975 الجعبيري  انظر: 
وأحوالها). جربة  حوادث  بعض  في  (رسالة  نفسه: 

باباعمــي والـ II ،A2000، 293: القرن التاســع / الخامس عشــر إلى تمام 
معروف. غير  الرسالة  هذه  وجود  مكان   .1689 / 1100

.158  ،1987 الجعبيري 
انظر: قوجة 1998، 90، الذي ذكر مؤّلف المخطوطات في تاريخ جربة، من 
عشر / الثامن  الثاني  القرن  بداية  في  (توفي  بيان  سالم بن  علّي بن  ضمنهم 

عشر).
هناك. والمراجع   1941  (Bombaci) بومباشي  انظر:  جربة،  عن 

التوحيد. في  رسالة  نفسه: 
مع  تعاريت،  سعيد بن  قِبل  من  إليه  ُنســبت   :293  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

ي. للمحش تعليقات 
.158  ،1987 الجعبيري 
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النونية. شرح  نفسه: 
 :(295 جديدة،  طبعة  حديثة.  نســخة  اإلنجليزية،  (الطبعة   297  ،2001 النامي 
د الباروني في  أبو الحسن علّي بن بيان. مخطوط، 26 ورقة، في حوزة محم

.(1969 (حوالي  جادو 
التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 

تقاييد. نفسه: 
مخطوط. بيان.  علّي بن  أبو الحسن   :432  ،III  ،1964 معمر 

د  أبو محم ـ : انظر:  ال قاسم.  صالح بن  أبي  بكر  ويســالن بن  د  أبو محم اليراسني، 
بكر. أبي  ويسالن بن 

سعيد: بكر بن  أبي  زكرياء بن  أبو يحيى  اليراسني، 
500 ـ 550 /  عشــر:  الحادية  155 ـ 156: (الطبقة   ،II ،A2000 والـ باباعمــي 
مؤّلف  الوارجالني،  بكــر  أبي  يحيى بن  أبي زكريــاء  أخــو  1106 ـ 1155) 

كتاب الســير وأخبار األئمة. ُذكر في السوفي: كتاب السؤاالت. ترك وصايا 
لتالميذه. وأشعارًا 

الوارجالني. الوارجالني:  إلياس  يوسف  أبي  داود بن  أبو سليمان  اليرتجاني، 
المزاتي: إسماعيل  أيوب بن  أبو سليمان  اليزماتي، 

يعقوب)  (بن  يحيى  زكرياء  أبي  جواب  يعقوب:  يحيى بن  أبو زكرياء  اليزمرتني، 
الزيادي. علّي  القاسم بن  أبي  الشيخ  إلى  اليزمرتني 

التاسع / الخامس  القرن  من  الثاني  (النصف   :007 رقم   ،2 افضل،  آل  مكتبة 
الحادي  مكتمل،  21×15ســم،  26 سطرًا،  واحدة،  مخطوط، صفحة  عشــر) 
عيسى  أحمد بن  الناسخ:   .123 في ورقة  126 ورقة،  من  مجموعة  في  عشــر 
وادي  من  إباضيًا  كان  الزيادي  علــّي  944 / 1537 ـ 8.  التجنينتي،  المصعبي 
في  رقم  وحديث.  آلية  تفسير  على  يحتوي  الجواب  دّمر.  جبل  في  الحلوف 

.041 المكتبة: 
باباعمــي والـ II ،A2000، 464: جــواب يحيى اليزمرتــي (النصف الثاني 
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من القرن التاســع / الخامس عشــر) مخطوط في مكتبة آل افضل في بني 
اليزمتي. أيضًا  يسميه  باباعمي  يسجن. 

اليزمرتني. يحيى  جواب  نفسه: 
22,5×16ســم،  16 ورقة،  مخطــوط،   :208 رقــم   ،61 افضــل،  آل  مكتبة 
موسى بن  يعقوب بن  عمر بن  موســى بن  الناســخ:  مكتمل.  27 ســطرًا، 

المكتبة.  في   121 رقم  عشــر).  عشر / الثامن  الثاني  القرن  (نهاية  عيســى 
جواب على أســئلة (لها عالقة باللغويات) أرســلها موســى بن عامر بن 

التندميرتي. يحيى 
واألدب. اللغة  في  تأليف  نفسه: 

الحاج  أيوب  د بن  محم مكتبة  في  مخطوط   :464  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
اليزمتي. مثل  اسمه  يقدم  باباعمي  غرداية.  في  سعيد 

بوسكو  وب؛  1983أ   ،1964  (Bisson) بيّســو  انظر:  يســجن،  بني  عن  اليســجني: 
.1971 فّراج  1988؛   ،1981 شيخ  1986أ؛   ،1983  (Bousquet)

اليسجني:
الثميني. عبد العزيز  عبد اهللا بن  د بن  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن 

د بــن عبد اهللا بن عبد العزيــز الثميني. انظر:  إبراهيم بــن بيحمان بن محم
التالية. المادة 

المزابي. صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 
والحاج. حّمو 

عبد العزيز. داود بن  إبراهيم بن  داود بن 
عّدون. داود بن  إبراهيم بن  داود بن 

داود. عمر بن  صالح بن 
الثميني. انظر:  المصعبي.  الثميني  إبراهيم  عبد العزيز بن 

المصعبي. أفضل  يوسف بن  موسى بن  عبد العزيز بن 
عيسى. عبد اهللا بن 
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سليمان. عمر بن 
يعقوب. عمر بن  موسى بن  عمر بن 

المصعبي. عّدون  يوسف بن  عمر بن 
صالح. سليمان بن  د بن  محم

المزابي. انظر:  المزابي.  (اليسجني)  سليمان  عيسى بن  صالح بن  د بن  محم
عّدون. حّمو بن  يوسف بن 

موسى. يوسف بن  عبد العزيز بن  انظر: 
عبد العزيز  عبد اهللا بن  د بــن  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  اليســجني، 

الثميني:
بني  في  مميز  عالِــم  (ت: 1232 / 1817).  13 ـ 14:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
يسجن ومؤيد مهم للنهضة اإلسالمية الحديثة. درس عند أبي زكرياء يحيى بن 
الثميني  إبراهيم  عبد العزيز بــن  وعنــد  (ت: 1202 / 1787)  األفضلــي  صالح 
ة رســائل لإلدارة العثمانية في  (ت: 1223 / 1808)، الــذي كان خاله. َكَتَب عد
1998أ).  از  َبح (انظر:  موجودة  كلها  ال تزال  سعيد،  عمي  مجلس  باسم  الجزائر 
بالمخطوطات،  غنية  مكتبــة  ترك  أســفل.  بعضها  وقصائد،  أعمال  ة  عد َكَتَب 

إبراهيم. د بن  محم عبد اهللا بن  لحفيده  مماته  بعد  ذهبت  والتي 
دبــوز I ،1965، 280 ـ 281: بعــض األســطر مــن الشــعر، ُكتبــت فــي 
درس  الحضارة).  عنوان  عيســى:  إبراهيم بن  (أبو اليقظان  1181 / 1767 ـ 8 

إبراهيم  عبد العزيز بن  وعنــد  األفضلي  صالح  يحيى بن  زكريــاء  أبي  عند 
يسجن. بني  في  ودفن  1232 / 1816 ـ 7  في  توفي  الثميني. 

بيحمان. إبراهيم بن  انظر: 
العصر. سورة  على  الموضوعة  الزهر  وأكمام  الدّر  أصداف  نفسه: 

باباعمــي والـ II ،A2000، 14: مخطوط. تفســير آليات من ســورة النور، 
العصر. لسورة  وتفسير  الفاتحة،  لسورة  تفسير 

العصر. لسورة  تفسير   :275  ،2004 كهالن  الخروصي، 
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المصون  المعدن  التأويل؛  وأسباب  التنزيل  أنوار  تفســير  على  حاشية  انظر: 
النور. سورة  من  النور  آية  تفسير  المدفون؛  الكنز  سورة  على 

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  عن 
الُبردة. نفسه: 

14: مخطوط. قصيدة فــي مدح النبي. ُطبع في   ،II ،A2000 باباعمــي والـ
.1967 / 1387

14 سطرًا،  24×17سم،  7 ورقات،  مخطوط،   :325 رقم   ،92 افضل،  آل  مكتبة 
المكتبة. في   168 رقم  مكتمل. 

بيحمان بن  إبراهيم بن  المكتبة):  في   122 (رقم   376 رقم   123 يدر،  آل  مكتبة 
22,5×16ســم،  4 ورقات،  مخطــوط،  (ت: 1232 / 1817).  الثمينــي  ــد  محم
 377 رقم   124 نفسه،  لكتابين.  مجموعة  في  حديثة.  نسخة  مكتمل.  22 سطرًا، 

(رقم 243 في المكتبة): مخطوط، 7 ورقات، 24×17,5سم، 13 سطرًا، مكتمل. 
أخرى. نسخة   ،378 رقم  10 ورقات.  من  مجموعة  في  واألخير  الثاني 

.(2)  1505 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :134 رقم   397  ،1956  (Schacht) شاخت 
عــن الُبردة، يعني: الكواكــب الُدّرّية في مدح خير البرّية لـ شــرف الدين 
د بن سعيد الدالصي البوصيري (608 ـ 694 / 1211 ـ 1294)،  أبي عبد اهللا محم
الموســوعة  308 ورقة)؛   ،1943 (طبعة  264 ورقة   ،I بروكلمــان  كارل  انظر: 

.((R. (Basset باسي  (ريني  الُبردة  1314 ـ 1315:   ،I اإلسالمية 
انظــر: إبراهيم بن بيحمــان وصالح لعلي: مجموعة قصائــد في معجزات 

وسيرته. الرسول 
ُعمان). أهل  فضائل  ذكر  (في  نفسه: 

غير  23 ســطرًا،  23,5×17,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،   :720 الشــيخ،  مكتبة 
بداية  في  منه  المؤّلف  انتهى  20 ورقة،  من  مجموعة  في  البداية.  في  ُمكتمل 
في  (نكتة  انظــر:  المؤّلف.  بخط  نســخة  من  ُنســخت   .1770 / 1184 ُمحرم 

التوحيد).
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العصر). ذلك  حال  (ذكر  نفسه: 
مكتمل.  35 سطرًا،  23,5×17,5سم،  ورقتان،  مخطوط،   :725 الشــيخ،  مكتبة 
د بن سليمان (بن ادريسو)، 19 شعبان 1181 / 1768  الناسخ: سليمان بن محم
(خطأ). في مجموعة من 20 ورقة، من13 إلى 14. انظر: (نكتة في التوحيد).

التأويل. وأسباب  التنزيل  أنوار  تفسير  على  حاشية  نفسه: 
هذه  االســتقامة (في  مكتبة  في  مخطــوط،   :14  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 

عزيز). أبي  ُلقط  كتاب  عّدون:  حّمو بن  يوسف  أبو يعقوب  انظر:  المكتبة، 
التنزيل  أنوار  على  الحواشــي  في  تعليقات   :275  ،2004 كهالن  الخروصي، 

للبيضاوي.
انظر: أصــداف الدّر وأكمام الزهر الموضوعة على ســورة العصر؛ المعدن 

النور. سورة  من  النور  آية  تفسير  المدفون؛  الكنز  سورة  على  المصون 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  عن 

األّم. ميراث  في  الغّم  كشف  نفسه: 
24 سطرًا،  23,5×17,5ســم،  3 ورقات،  مخطوط،   :721 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
التوحيد). في  انظر: (نكتة   .9 إلى   7 من  20 ورقة،  من  مجموعة  في  مكتمل. 

المدفون. الكنز  سورة  على  المصون  المعدن  نفسه: 
الفاتحة. لسورة  تفسير   :275  ،2004 كهالن  الخروصي، 

حاشــية  العصر؛  ســورة  على  الموضوعة  الزهر  وأكمام  الدّر  أصداف  انظر: 
على تفسير أنوار التنزيل وأسباب التأويل؛ تفسير آية النور من سورة النور.

هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  عن 
المديح). (في  نفسه: 

30 سطرًا،  23,5×17,5ســم،  3 ورقات،  مخطوط،   :723 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
 .13 إلى   11 من  20 ورقــة،  من  مجموعة  في  بيتًا.   64 مــن  قصيدة  مكتمل. 

التوحيد). في  (نكتة  انظر: 
التوحيد). في  (نكتة  نفسه: 
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مكتبة الشيخ، رقم 718: مخطوط، ورقتان، 23,5×17,5سم، 33 سطرًا، مكتمل. 
د بن سليمان (ابن ادريسو)، 18 رمضان 1313 / 1896.  الناسخ: سليمان بن محم
ُنسخت من النســخة المكتوبة بيد المؤّلف. المؤّلف أكمل الكتابة في 14 ذو 
مجهول:  جانب:  إلى  20 ورقة،  مــن  مجموعة  في  ل  األو  .1768 / 1181 ة  الحج
ذكر  د): (في  محم أبي  بيحمان بن  يهودي؛ (إبراهيم بن  لذّمي  المشايخ  جواب 
مرثية  في  الغّم  كشف  د  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  ُعمان)؛  أهل  فضائل 
المديح)؛  (في  (نفســه):  المزابية)؛  األمة  بحالة  (خطأ)  (تأســي  (نفسه):  األم؛ 
مجهول: الباتــرات الوجدية والقاطعات الحزنية؛ (إبراهيم بن بيحمان بن أبي 
عمرو بن  مدح  (في  مؤّلفين):  ة  عد) مجهول  العصر)؛  ذلك  حال  (ذكر  د):  محم
رمضان التالتي)؛ الغرداوي، حّمو بن الحاج: رسالة حّمو بن الحاج الغرداوي 

األتراك. إلى  رسالة  د:  محم أبي  بيحمان بن  إبراهيم بن  للمزوني؛ 
البرّية. خالق  توحيد  نكتة  في  الوهبية  عقائد  تلخيص  انظر: 

المصعبي). عبد العزيز  رثاء  في  (قصيدة  نفسه: 
د بن  مكتبة آل يــدر، 125 رقم 383 (رقم 26 في المكتبة): إبراهيم بن محم
24,5×18ســم،  ورقتان،  مخطوط،  (ت: 1232 / 1817).  الثمينــي:  بيحمــان 

بيتًا.  56 في  القصيدة   .74 إلى   73 من  مجموعة،  في  مكتمل.  22 سطرًا، 

إبراهيم. عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
ونظمًا. نثرًا  الحجازية  الرحلة  نفسه: 

مخطوط.  :14  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
.1983  (Landau) النداو  انظر:  األخرى،  األسفار  تقييدات  عن 

األتراك. إلى  رسالة  نفسه: 
35 ســطرًا،  23,5×17,5ســم،  ورقتان،  مخطوط،   :728 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
رمضان   13 ادريسو)،  سليمان (ابن  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل. 
في  خت  أُر بيحمــان،  لـ إبراهيم بــن  نســخة  مــن  ُنســخت   .1896 / 1313

التوحيد). في  (نكتة  انظر:  20 ورقة  من  مجموعة  في   .1780 / 1194
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1998م. از  َبح انظر: 
األحاديث. من  مجموعة  شرح  نفسه: 

مخطوط.  :14  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
إسماعيل). عيسى بن  مهدي  (لـ أبي  القسط  موازين  شرح  نفسه: 

مخطوط.  :14  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مكتبة آل افضل، 113 ـ 114، رقم 402: مخطوط، 7 ورقات، 23,5×16,5سم، 
43 ســطرًا. الناســخ: إبراهيم بن يحيى بن الحاج بن إبراهيم بن الحاج بن 

المكتبة. في   075 رقم   .1852 / 1268 شعبان   6 يوسف،  بهون بن 
القسط. موازين  موسى:  إسماعيل بن  عيسى بن  أبو مهدي  المليكي،  انظر: 

البرّية. خالق  توحيد  نكتة  في  الوهبية  عقائد  تلخيص  نفسه: 
مخطوط.  :14  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

التوحيد). في  (نكتة  انظر: 
النور. سورة  من  النور  آية  تفسير  نفسه: 

في  (بكلي   1810 / 1225 في  كتبها  مراســلة   :275  ،2004 كهالن  الخروصي، 
مته على تفسير سورة النور لـ إبراهيم عمر بّيوض، الجزائر 1994، 14). مقد
حاشــية  العصر؛  ســورة  على  الموضوعة  الزهر  وأكمام  الدّر  أصداف  انظر: 
سورة  على  المصون  المعدن  التأويل؛  وأســباب  التنزيل  أنوار  تفســير  على 

المدفون. الكنز 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير،  عن 

المزابية). األمة  بحالة  (خطأ)  (تأسي  نفسه: 
27 سطرًا،  23,5×17,5ســم،  3 ورقات،  مخطوط،   :722 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
مكتمل. في مجموعة من 20 ورقة، من 9 إلى 11. انظر: (نكتة في التوحيد).

المزابي: صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني، 
د بن سليمان بن صالح اليسجني  379 ـ 380: محم ،II ،A2000 باباعمي والـ

.(1896 / 1313 الثاني  ُجمادى   12 في  (توفي  ادريسو  ابن  المزابي، 
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د بن ســليمان ابن ادريســو. من ضمن  285 ـ 286: محم ،I ،1965 دبــوز
بني  من  فترة  ُنفــي  أعمى.  كان  الثميني.  إبراهيــم  عبد العزيز بن  تالميــذ 
ـي 1298 / 1880 ـ 1 في بني  د بن يوســف اطفيش. توفـ يســجن مع محم

يسجن.
ابن  سليمان  د بن  محم) الشــيخ  مكتبة  مخطوطات  فهرس  في  ذاتية  ســيرة 
ادريســو)، 1 ـ 8: (1228 ـ 1313 / 1813 ـ 1896) ولد في بني يسجن. أصابه 
عمر  وينتن،  يوسف  سعيد بن  عند  درس  ســنوات.  أربع  عمره  وكان  العمى 
عشر /  الثالث  القرن  من  الثاني  النصف  ســعيد؟،  الحاج  (عمر بن  والحاج 
مايو  (ت: 18  ســليمان  أوالده:  اطفيش.  يوسف  د بن  ومحم عشــر)  التاسع 
داود  د،  محم  ،(1930 يناير   6 / 1348 شعبان  (ت: 16  إبراهيم  صالح،   ،(1942

(1253 ـ 1340 / 1837 ـ 1922)،  ـي  بكلـ حّمو  عمر بن  تالمذته:  مــن  ومريم. 
صالح  حّمو بــن  (1287 ـ 1347 / 1987 ـ 1928)،  لعلــي  عمــر  صالح بــن 

.(1988 سبتمبر  (1313 / 1896 ـ 27  بَبانو  يوسف  د بن  محم مرزوق، 
ادريسو. ابن  سليمان  د بن  محم الغالب  في  يسمى  المؤّلف 

والـ 1990. باباعمي  انظر: 
ادريسو. ابن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  انظر: 

الخالص. الذهب  نفسه: 
غير  25 سطرًا،  27×19ســم،  19 ورقة،  مخطوط،   :715 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
ديوان  من  والصالة  الطهارات  لكتاب  مختصرة  نســخة  النهاية.  في  ُمكتمل 

المشايخ.
.379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

 382  ،1956  (Schacht) شــاخت  الديوان،  كتاب  طهارات  قصيدة  هذه  انظر: 
.18 رقم 

الخالص. الذهب  شرح  انظر: 
المشايخ. ديوان  األشياخ؛  ديوان  مجهول:  انظر: 
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الميراث. في  اإلخوان  هدية  إيضاح  في  الُفرات  نفسه: 
د بن سليمان ابن ادريسو. مخطوط،  مكتبة الشيخ، صفحة 5، رقم 570: محم
سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ:  22 سطرًا.  23,5×18,5سم،  73 ورقة، 

88 ورقة،   ،574 رقم  أخرى،  نســخة   .1902 / 1320 صفر   25 ادريســو)،  (بن 
27×19سم، 21 ســطرًا. في الصفحة األولى الناسخ َكَتَب: سمى الُفرات في 

اة حديث اإلخوان في علم الميراث لـ أبي عمار عبد الكافي. قصيدته اْلُمسم
.379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

مختصر  نظم  ســليمان:  د بن  محم  :52 رقم   387  ،1956  (Schacht) شــاخت
.265 الغناء،  المكتبة  في  مخطوط  الميراث.  في  عمار  أبي 

اإلخوان. حديث  انظر: 
انظر: الوارجالني، أبو عمار عبد الكافي: رسالة في اختصار المواريث الفرائض.

اإلخوان. حديث  نفسه: 
د بن سليمان ابن ادريسو. مخطوط، 5 ورقات،  مكتبة الشيخ، رقم 703: محم
سليمان  د بن  محم ســليمان بن  الناسخ:  مكتمل.  18 ســطرًا،  25×17,5سم، 

قصيدة   .96 إلى   92 من  146 ورقة،  من  مجموعة  في  الرابع  ادريســو).  (ابن 
كتاب  نظم  ومعانيها).  اْلُحسنى  اهللا  أســماء  في  (قصيدة  انظر:  بيتًا.   150 من 
عبد الكافي بن  أبو عمار  (الوارجالني،  عبد الكافــي.  عمار  لـ أبي  الميراث 

التناوتي). إسماعيل  يعقوب بن  أبي 
لـ أبي  المواريث  لـ مختصر  نظم  مخطوط.   :379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

عبد الكافي. عمار 
19 سطرًا.  22,5×15,5سم،  4 ورقات،  مخطوط،   :1094 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
إلى   ،20 إلى   16 مــن  157 ورقة،  من  مجموعة  فــي  بيتًا.   150 من  قصيــدة 
المواريث؛  اختصــار  كتاب  عبد الكافــي:  أبو عمار  الوارجالنــي،  جانب: 

النونية. شرح  ادريسو:  ابن  التوحيد)؛  عقيدة  (نظام  مجهول: 
الميراث. في  اإلخوان  هدية  إيضاح  في  الُفرات  انظر: 
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مالك). ابن  ألفّية  (شرح  الطلبة  جِنان  نفسه: 
.285  ،I  ،1965 دبوز 

23×16ســم،  426 ورقة،  مخطــوط،   :580 رقم   ،5 الشــيخ، صفحة  مكتبــة 
ل في مجموعة  20 سطرًا، مكتمل، تاريخ النسخ: 11 شوال 1277 / 1861. األو

23×15,5ســم،  20 ورقة،   ،(581 العنوان (رقم  بنفس  متبوع  447 ورقــة،  من 
18 سطرًا. 20×15,5سم  91 ورقة،   ،1107 رقم  أخرى،  نسخة  21 سطرًا. 

الدين  جمــال  359 ـ 362):   ،1943 (طبعــة  298 ـ 299   ،I بروكلمــان  كارل 
(حوالي  الجّياني  الطائي  مالــك  عبد اهللا بن  د بن  محم عبد اهللا بن  د بن  محم
في  النحو  في  تعليميــة  أشــعار  األلفّية،  1203 ـ 1273):  600 ـ 672/حوالي 

.(1937 (طبعة  521 ـ 527   ،S I نفسه،  بيتًا.   1000 حوالي 
.(H. Fleisch) مالك  ابن  861 ـ 862:   ،III اإلسالمية  الموسوعة 

مالك. ابن  ألفّية  شرح  انظر: 
األلفّية. على  المرادي  شرح  على  حاشية  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

ب. المهذ والدرر  الجوهر  في  الذهب  مسلك  نفسه: 
الذهب  (مســلك  المكتبة):  في   33 (رقم   36 رقم   ،75 إروان، صفحة  مكتبة 
18 سطرًا،  20,5×15سم،  75 ورقة،  مخطوط،  ب).  المهذ والدرر  الجوهر  في 
اخي. الحادي عشر في مجموعة  مكتمل. الناسخ: أبو القاسم ابن أحمد الشم

.1879 / 1296 رجب  في  المؤّلف  أكملها  275 ـ 349.  383 ورقة،  من 
باباعمي والـ II ،A2000، 379: مخطوط. نظم لـ كتاب النيل لـ عبد العزيز بن 

بيتًا.  3030 في  الثميني  إبراهيم 
د بن  محم المكتبــة):  فــي   124 (رقــم   368 رقــم   121 يــدر،  آل  مكتبــة 
مخطوط،  ادريســو.  بابن  يعــرف  اليســجني،  المزابي  صالح  ســليمان بن 
الثاني  ُجمادى   12 النسخ:  تاريخ  مكتمل.  20 ســطرًا،  32×17سم،  75 ورقة، 

الثميني. لـ عبد العزيز  النيل  كتاب  نظم   .1895 / 1313

الثميني. لـ عبد العزيز  النيل  كتاب  نظم   :4 الشيخ، صفحة  مكتبة 
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الذهب. سلك  النيل؛  كتاب  متن  ترتيب  النيل؛  كتاب  نظم  أسفل:  انظر: 
ابة. العز ديوان  من  الطهارة  أبواب  نظم  نفسه: 

دبــوز I ،1965، 285: عمل إباضي كبير في الفقه كتبه عدد من العلماء من 
ابة. العز ديوان  يعني  نفوسة.  جبل 

الديوان. كتاب  طهارات  قصيدة  هذه  انظر: 
ابة. العز ديوان  مجهول:  انظر: 

جميع). عمرو بن  (أبي حفص)  للشيخ  التوحيد  في  ابة  العز عقيدة  (نظم  نفسه: 
.285  ،I  ،1965 دبوز 

نظم  المزابي.  اليسجني  صالح  سليمان بن  د بن  محم  :254  ،1975 الجعبيري 
مخطوط  بيتًا.   198 في  جميــع  عمرو بن  حفص  لـ أبي  التوحيد  عقيدة  في 

.(13 رقم   285 (مجلد  يسجن  بني  الُقطب،  مكتبة  في 
(قصيدة  انظر:  مجموعة،  في  6 ورقات،  مخطوط،   :704 رقم  الشــيخ،  مكتبة 

ومعانيها). اْلُحسنى  اهللا  أسماء  في 
التوحيد. مة  ُمقد جميع:  عمرو بن  أبو حفص  انظر: 

واألثمان. واألرباع  القرآن  أحزاب  بيان  في  نظم  نفسه: 
18 ســطرًا،  25×17,5ســم،  6 ورقات،  مخطوط،   :706 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
 211 من  قصيدة   .113 إلــى   108 من  146 ورقة،  من  مجموعــة  في  مكتمل. 

ومعانيها). اْلُحسنى  اهللا  أسماء  في  (قصيدة  انظر:  بيتًا. 
الخّروبات. فضل  في  نظم  نفسه: 

مكتبة الشيخ، رقم 698: مخطوط، 12 ورقة، 23,5×17سم، 16 سطرًا، مكتمل. 
(1307 / 1889 ـ 90). ادريسو)،  (بن  سليمان  د بن  محم سليمان بن  الناسخ: 

والبيان). المعاني  في  (نظم  نفسه: 
مكتبة الشــيخ، رقم 709: مخطوط، 4 ورقات، 17,5×15سم، 18 سطرًا، غير 
اهللا  أســماء  في  (قصيدة  انظر:  146 ورقة  المجموعة  في  النهاية.  في  ُمكتمل 

ومعانيها). الُحسنى 
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األجرومية. متن  نظم  نفسه: 
النحو. في  مخطوط،   :379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

دبوز I ،1965، 285. عن أسس النحو (دبوز: (العمل المذكور أعاله)، 301).
د بن سليمان ابن ادريسو. مخطوط، 9 ورقات،  مكتبة الشيخ، رقم 699: محم
المؤّلف. وفاة  بعد  ُنسخ   .4 بعد ورقة  ملزمة  تنقصه  19 سطرًا،  25×17,5سم، 

يحيى بن  أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظر:  األجرومية،  على  التعليقات  عن 
هناك. والمراجع  األجّرومّية،  شرح  القاسم:  أبي 

النيل. كتاب  نظم  نفسه: 
مخطوط،  ادريســو.  ابن  ســليمان  د بــن  محم  :582 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
108 ورقات، 30×16,5سم، 8 ـ 24 سطرًا، غير ُمكتمل في المنتصف. ليست 

انظر:  86 ورقة،  مجموعــة:  في   ،702 رقــم  أخرى،  نســخة  جيدة.  حالة  في 
ومعانيها). الُحسنى  اهللا  أسماء  في  (قصيدة 

النيل،  كتاب  متن  نظم  ادريسو.  ابن  سليمان  د بن  محم  :285  ،I  ،1965 دبوز 
بيتًا.  3030 في 

د بن ســليمان بن صالح المزابي: نظم النيل. مخطوط  1976، 61: محم Ess

عند ســليمان باّســة باّمــون في مليكــة، طبعــة جديــدة، (156 صفحة). 
الثميني  إبراهيم  لـ عبد العزيز بن  النيل  لـ كتاب  شــعر  شــكل  على  الطبعة 

(ت: 1223 / 1808).
16 ســطرًا،  22,5×17ســم،  97 ورقة،  مخطوط،   :1099 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
د بن سليمان (بن ادريسو)، 23 ذو القعدة  مكتمل. الناســخ: صالح بن محم
اطفيش،  جانب  إلى  142 ورقة،  من  مجموعــة  في  بيتًا.   3035  ،1914 / 1332

من  (قصيدة  النبهانــي:  األرض؛  عمــارة  في  مختصــر  يوســف:  د بن  محم
مدحه ژ). على  النبهاني  مجموع 

صالح  ســليمان بن  د بــن  محم  :42 رقــم   386  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.116 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط  النيل.  نظم  المزابي: 
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ترتيب متن كتاب النيل؛  ب؛  والدرر المهذ الذهب في الجوهر  مسلك  انظر: 
الذهب. سلك 

العليل. وِشفاء  النيل  كتاب  إبراهيم:  عبد العزيز بن  الثميني،  انظر: 
الفقه). أُصول  في  (نظم  نفسه: 

د بن سليمان ابن ادريسو. مخطوط، 9 ورقات،  مكتبة الشيخ، رقم 708: محم
إلى   135 من  146 ورقة،  من  مجموعة  في  مكتمل.  18 سطرًا،  25×17,5سم، 

ومعانيها). الُحسنى  اهللا  أسماء  في  (قصيدة  انظر:   .143

في  نظم  ســليمان:  د بــن  محم  :92 رقــم   393  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.1511 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط  األصول. 

ومعانيها). الُحسنى  اهللا  أسماء  في  (قصيدة  نفسه: 
مخطوط،  ادريســو.  ابن  ســليمان  د بــن  محم  :700 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
د بن  3 ورقات، 25×17,5ســم، 18 سطرًا، مكتمل. الناسخ: سليمان بن محم
قصيدة  نفس  جانب  إلى  146 ورقة،  من  مجموعة  في  ادريسو).  سليمان (ابن 
النيل؛  كتاب  نظــم  فينا؛  وشــفاعته  الرســول ژ  وفاة  في  قصيدة  المؤّلف: 
تعزية  التوحيد)؛  عقيــدة  (نظم  عمار)؛  أبي  ميراث  (نظــام  اإلخوان  حديث 
(نظم  واألثمان؛  واألرباع  القرآن  أحزاب  بيان  في  نظم  العلوم؛  في  اْلُمصاب 
ديوان األشياخ، باب الطهارات)؛ (نظم في أُصول الفقه)؛ (نظم في المعاني 

.1087 رقم  القصيدة:  من  أخرى  نسخة  والبيان). 
اهللا  أسماء  نظم  ســليمان:  د بن  محم  :125  ،395  ،1956  (Schacht) شــاخت 

.265 الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط  الُحسنى. 
داود). أبو سليمان  أّلفه  الذي  التوحيد  على  (قصيدة  نفسه: 

ادريسو:  ابن  صالح  ســليمان بن  د بن  محم  :302 رقم   ،86 افضل،  آل  مكتبة 
مخطوط، 8 ورقات، 25×17,5سم، 13 سطرًا، مكتمل. رقم 170 في المكتبة. 

مؤّكدًا. ليس  المؤّلف 
التوحيد. عقيدة  شرح  إبراهيم:  داود بن  أبو سليمان  التالتي،  انظر: 
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فينا. وشفاعته  الرسول ژ ...  وفاة  في  قصيدة  نفسه: 
د بن سليمان ابن ادريسو. مخطوط، 6 ورقات،  مكتبة الشيخ، رقم 701: محم
ســليمان بن  الناســخ:  النهاية.  في  ُمكتمل  غير  18 ســطرًا،  25×17,5ســم، 

 .8 إلى   3 من  146 ورقة،  من  مجموعة  في  ادريسو).  (ابن  سليمان  د بن  محم
ومعانيها). الُحسنى  اهللا  أسماء  في  (قصيدة  انظر: 

د بن ســليمان المزابي  نفسه: هــذه قصيدة طهارات كتاب الديوان لـ أبي عبد اهللا محم
حجرية،  طبعة  المشــايخ.  لبعض  واألجوبة  القصائد  بعض  أيضًا  ومعها  اليزقني 
الباروني. عبد اهللا  يد  على  20×14سم)؛  1315 / 1898، (80 صفحة،  ة  الحج ذو   22

على: تحتوي   .(1972 (مايو   :117  ،X غرداية،  البيض،  اآلباء 
العنوان؛ – انظر:  1 ـ 45: 
وأهلها؛ – المذهب  مدح  في  الجربي  التّالتي  لعمرو  قصيدة  45 ـ 48: 

1315 / 1897 ـ 8؛ – قصيدة،  48 ـ 50: 

مدخل؟؛ – 50 ـ 52: 

ادي؛ – البر القاسم  لـ أبي  إجابة  53 ـ 60: 

الاللوتي؛ – سهل  لـ أبي  إجابة  60 ـ 66: 

ســؤال  – الباروني.  عمرو  يوســف بن  «لعمنا»  وجواب  ســؤال  66 ـ 72: 

1196 / 1782؛ الثاني،  ُجمادى   5 المصعبي،  يوسف  د بن  لـ محم
الهواري؛ – إبراهيم  يدر بن  لـ عيسى بن  الصدقة  عن  72 ـ 75: 

الـ؟. – وبين  بيننا  مسائل  ذكر  76 ـ 80: 

.(1972 (مايو  البيض  كاآلباء   :373 بّريان،  مسجد 
باباعمي والـ II ،A2000، 379: (نظم في باب الطهارات من ديوان األشياخ).
طهارة  قصيدة  المكتبــة):  في   116 (رقم   435 رقم  خالد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
في  الثاني  مكتمل.  14 سطرًا،  23,5×17,5سم،  30 ورقة،  مخطوط،  الديوان. 
مجموعــة من 143 ورقة، إلى جانب مســلك الذهب فــي الجوهر والدرر 

المؤّلف. لنفس  ب  المهذ
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د بن ســليمان ابن ادريســو: (نظم في باب  مكتبة الشــيخ، رقم 707: محم
18 سطرًا،  25×17,5سم،  23 ورقة،  مخطوط،  األشياخ).  ديوان  من  الطهارات 
في  (قصيدة  انظر:   .135 إلى   113 من  146 ورقــة،  من  مجموعة  في  مكتمل. 

ومعانيها). الُحسنى  اهللا  أسماء 
(نظم  1344 / 1925 ـ 6:  تونــس  والتوأم،  التحفــة  لـ اطفيش:  خلفي  غالف 
د بــن ســليمان وأجوبة ســؤاالت لبعض  طهــارة الديــوان للشــيخ محم
ُعلمــاء المذهب ذات فوائــد). ُطبع في القاهرة. ُيطلب مــن مكتبة القرارة 

الجزائر. (والية)  في  د  محم وأخيه  بكر  لـ إبراهيم بن 
طهارة  نظم  ســليمان:  د بن  محم  :18 رقــم   382  ،1956  (Schacht) شــاخت
الغّناء،  المكتبة  في  مخطوط  األشياخ.  لديوان  جزأين  نظم  القاهرة.  الديوان. 
في  مطبوعة  ُنسخة  الديوان.  طهارات  تلخيص  الخالص،  الذهب  بعنوان   ،88

.(1)  485 الُقطب،  مكتبة 
لكتاب  نظم  إدريس:  سليمان بن  د بن  محم مة:  ُمقد البّســام،  الورد  الثميني: 

مطبوع. األشياخ.  ديوان  من  الطهارات 
الخالص. الذهب  انظر: 

ابة. العز ديوان  من  الطهارة  أبواب  نظم  انظر: 
األشياخ. ديوان  مجهول:  انظر: 

العلوم. في  الُمصاب  تعزية  قصيدة  نفسه: 
سليمان  د بن  محم ســليمان بن  د بن  محم  :383 رقم   107 افضل،  آل  مكتبة 

مكتمل. 20 سطرًا،  25×17,5سم،  6 ورقات،  مخطوط، 
6 ورقات،  مخطوط،  ادريسو.  ابن  سليمان  د بن  محم  :705 رقم  الشيخ،  مكتبة 
من  مجموعة  في  المؤّلف.  وفاة  بعد  ُنســخ  مكتمل.  18 سطرًا،  25×17,5سم، 

146 ورقة، من 102 إلى 108. قصيدة من 212 بيتًا، ُكتبت في 1279 / 1862 ـ 3. 

10 ورقات،  من  أخرى  نسخة  ومعانيها).  الُحسنى  اهللا  أسماء  في  انظر: (قصيدة 
.1090 رقم  ادريسو)،  (ابن  سليمان  د بن  محم صالح بن  نسخها 
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مالك. ابن  ألفّية  شرح  نفسه: 
مخطوط.  :379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

الطلبة. جِنان  انظر: 
الخالص. الذهب  على  شرح  نفسه: 

.5 الشيخ، صفحة  مكتبة 
الخالص. الذهب  انظر: 

نوح  فتح بن  نصــر  لـ أبي  العقيــدة  في  النونيــة  المنظومة  علــى  (شــرح  نفسه: 
الملوشائي).

النونية.  شرح  ادريســو.  ابن  سليمان  د بن  محم  :1096 رقم  الشــيخ،  مكتبة 
صالح بن  الناسخ:  مكتمل.  22 ســطرًا،  22,5×16سم،  131 ورقة،  مخطوط، 
في  منها  انتهى   .1889 / 1305 رجب   27 ادريســو)،  ســليمان (بن  د بن  محم
جانب  إلى  157 ورقة،  من  مجموعــة  في  األخير   .1830 / 1245 2 ذو القعدة 

.(1094 رقم  اإلخوان،  حديث  ادريسو:  ابن  (انظر: 
.379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

التوحيد. في  النونية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
نوح  فتح بن  نصر  لـ أبي  الصالة  في  الرائّية  المنظومة  على  مختصر  (شــرح  نفسه: 

الملوشائي).
مخطوط،  ادريســو.  ابن  ســليمان  د بــن  محم  :1097 رقــم  الشــيخ،  مكتبة 
د بن  محم صالح بن  الناسخ:  مكتمل.  23 ســطرًا،  22,5×16,5سم،  106 ورقة، 

إلى  المجموعة،  في  ل  األو  .1887 / 1304 القعدة  ذو   20 ادريسو)،  (بن  سليمان 
العباد. أفعال  تبيين  بكر:  د بن  محم أحمد بن  أبو العباس  النفوسي،  جانب 

.379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
سليمان:  د بن  محم  :(387 لـ صفحة   54 (رقم   388  ،1956  (Schacht) شاخت 
شــرح الرائّية. مخطوط 796 في مكتبة الُقطــب؛ مخطوط 115 في المكتبة 

الغّناء.
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الصالة. في  الرائّية  المنظومة  نوح:  فتح بن  أبو نصر  الملوشائي،  انظر: 
ب. المهذ والدرر  الجوهر  في  الذهب  مسلك  نفسه: 

د بن سليمان  مكتبة عشيرة آل خالد، رقم 434 (رقم 116 في المكتبة): محم
ل  األو مكتمل.  14 سطرًا،  23,5×17,5سم،  113 ورقة،  مخطوط،  ادريسو.  ابن 
لنفس  الديوان  من  الطهارة  قصيدة  جانب  إلــى  143 ورقة،  من  مجموعة  في 

للثميني. نظم  النيل  كتاب  المؤّلف. 
الذهب. مسلك  أعلى:  انظر: 

عمران). آل  سورة  من   36 آية  إلى  الفاتحة  سورة  من  العظيم  القرآن  (تفسير  نفسه: 
والرحمة.  الهدي  تفســير  في  والبركة  الُيمن   :379  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مخطوط غيــر ُمكتمل، عند أحد أحفاده ومخطوط في مكتبة الحاج صالح 

لعلي.
والرحمة. الهدي  تفسير  في  والبركة  الُيمن  بعنوان   4 الشيخ، صفحة  مكتبة 

نفســه، رقم 1079: مخطوط، 505 (خطأ) ورقة، 23×16,5ســم، 18 ســطرًا، 
سورة  تفسير  ادريسو).  (ابن  ســليمان  د بن  محم صالح بن  الناسخ:  مكتمل. 

.191 اآلية  حتى  البقرة  وسورة  الفاتحة 
الناسخ:  31×23ســم،  26 ســطرًا،  70 صفحة،  مخطوط،   :1080 رقم  نفســه، 
سورة  األولى:  الصفحة  أعلى  ادريســو).  (ابن  سليمان  د بن  محم صالح بن 

أجزاء. ثالثة  به  التفسير  هذا  في صفحات.  مرقمة   .36 البقرة، ورقة 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  تفسير  عن 

بيتًا).  3030 (في  النيل  كتاب  متن  ترتيب  نفسه: 
.285  ،I  ،1965 دبوز 

الذهب. مسلك  أعلى:  انظر: 
بكلي. النيل،  كتاب  الثميني:  انظر: 

والحاج: حّمو  اليسجني، 
أبي  عند  درس   (1808 / 1223 فــي  (حــي   :129  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
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َكَتَب  الثميني.  إبراهيم  وعبد العزيز بــن  األفضلي  صالح  يحيى بــن  زكرياء 
أعمال. ة  عد

أبي  والد  الثميني.  إبراهيم  عبد العزيز بــن  عند  تلميذ   :282  ،I  ،1965 دبوز 
عّدون. يوسف بن  يعقوب 

والحاج. حّمو  انظر: 
األجرومية. متن  شرح  نفسه: 

غرداية. من  عالم   :251  ،1965 دبوز 
أبو القاســم بن  الغرداوي،  انظــر:  األجرومية،  علــى  أخرى  تعليقات  عــن 

هناك. والمراجع  األجّرومّية  شرح  القاسم:  أبي  يحيى بن 
تفسير. على  حاشية  نفسه: 

ار. حف إبراهيم  مكتبة  في  مخطوط،   :129  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
هناك. والمراجع   1984 الشيخ  ابن  انظر:  التفسير  عن 

قِبل). ِمن  (كّلَف  عبد العزيز:  داود بن  إبراهيم بن  داود بن  اليسجني، 
عبد العزيز. عّدون بن  داود بن  إبراهيم بن  داود بن  اليسجني،  مثل  نفسه 

عبد العزيز: عّدون بن  داود بن  إبراهيم بن  داود بن  اليسجني، 
ذّواق  ســمي  داود،  إبراهيم بــن  داود بــن   :141  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
عندما  يسجن.  بني  من   .(1935 نوفمبر  1354 / 1845 ـ 13  شــعبان  (1261 ـ 15 
 ،1891 فبراير   26 / 1308 في  الجزائر  شمال  في  إباضية  محكمة  بتأسيس  ُسمح 
سّت  معسكر،  في  ســنوات  ســّت  هناك،  القضاء  منصب  تولى  من  ل  أو كان 
سنوات في الجزائر، وسّت سنوات في بّريان (مزاب)؛ كان هذا ما بين 1900 

اطفيش. يوسف  د بن  لـ محم كتب  ة  لعد الحجرية  الطبعة  طبع  و1918. 
الجزائر  معسكر،  في  قاضيًا  كان  ســنة.   101 يناهز  عمر  عن   1934 في  توفي 
يوســف  د بن  لـ محم صديقًا  كان  1908 ـ 1920).  حوالي  بّريان  (في  وبّريان 

.(1972 مايو  إبراهيم،  حفيد  من  (مراسلة  اطفيش 
سموغورزسكي (Smogorzewski) 1927، 50 ملحوظة: داود بن إبراهيم قاضٍ 
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 (Smogorzewski) (سموغورزســكي   (1928) كتابته  حين  توفي  غرداية.  في 
الشخص؟ نفس   .(1929 في  ُنشر   1927

قِبل). ِمن  (كّلَف  نفسه: 
من  قريبًا   ،(1972 مايو  يسجن،  (بني  عيسى  إبراهيم بن  اليقظان  أبي  حسب 
يســجن  بني  من  إبراهيم  داود بن  قاضي  البارونية (1903؟)  المطبعة  نهايــة 
الحجرية،  الطبعات  من  عددًا  نشرت  التي  معسكر،  في  إباضية  مطبعة  أسس 
من أمثال: كتاب الُلقط لـ أبي موســى، وجامع الوضع والغسول في أسماء 
(1920 ـ 1999)  بزمالل  صالح  حسب  اطفيش.  يوسف  د بن  لـ محم الرسول 
في بني يســجن (مايو 1972)، داود بن إبراهيم طبع كتبه فقط في الجزائر؛ 
في  الجزائر.  في  قاض  (بالحاج)،  قاســم  بكير بن  طبعها  الكتب  من  العديد 
اليدن  جامعة  مكتبة  في  لـ اطفيش  والحاشــية  للوضع  الجامع  كتاب  بداية 
أسســها  والجزائر،  غرداية  في  العربية  المطبعة  ســابقًا  العرب.  مطبعة  ُكتَِب: 
طبعت  باإلباضية،  عالقة  لها  كتب  ة  عد طبعت  حيث   ،1931 في  أبو اليقظان 

تطبع؟ تزال  وال 
داود بن  اليسجني،  عبد العزيز  داود بن  إبراهيم بن  داود بن  اسمه:  كتابة  تَّم 
إبراهيم بن داود بن عّدون اليسجني، داود بن إبراهيم بن داود بن عّدون بن 

اليسجني. إبراهيم  داود بن  اإلباضي،  الوهبي  اليسجني  عبد العزيز 
حسب بيانات نشر الكتب التالية، هذه المطبعة اشتغلت على أقل تقدير ما بين 

.1908 حتى  1896 ـ 7 

التالية: المواد  انظر: 
د بن يوسف: الغسول في أسماء الرسول. 1319 / 1901 ـ 2،  – اطفيش، محم

(201 صفحة).  ،1908 / 1325 (201 صفحة)، 
(309 صفحة). –  ،1897 / 1314 الفجور.  وإزالة  األجور  إطالة  نفسه: 
–  ،1897 / 1314 رجــب  إباض.  آل  ُمحّقــي  عن  االعتراض  إزالة  نفســه: 

(66 صفحة).
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(393 صفحة). –  ،1889 / 1306 والحاشية.  للوضع  الجامع  كتاب  نفسه: 
اطفيش  – يوسف  الحاج  د بن  محم الحاج  الســيد  الشــيخ  جواب  نفسه: 

رجب  واألزارقــة.  فرّيــة  الص علــى  الــرّد  في  ُعمــان  ُعلماء  لبعــض 
35 صفحة). أو   25)  ،1897 / 1314

نفســه: تفقيــه الغامر بترتيــب ُلقط موســى بن عامــر. 1319 / 1902،  –
(452 صفحة).

نفسه: هذا كتاب ُمشتمل على خمسة كتب. 1314 / 1896 ـ 7، (279 صفحة). –
د بن يوسف اطفيش.  – نفسه: (هذا كتاب) مجموع القصائد للعالم... محم

(35 صفحة).  ،1896 / 1314 الثاني  ُجمادى 
–  ،1896 / 1314 الثاني  ُجمادى  العبادات.  جميع  على  النيات  كتاب  نفسه: 

(79 صفحة).
نفسه: القنوان الدانية في مسألة الديوان العانية. رجب 1314 / 1896 ـ 7،  –

(80 صفحة).
أسماء  – شرح  في  األسنى  بالذخر  المسّمى  الُحسنى  اهللا  أسماء  شرح  نفسه: 

(201 صفحة). 1316 / 1898 ـ 9،  الُحسنى.  اهللا 
حيث:  الشيخ،  مكتبة  المعلقات،  ترتيب  يوســف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

داود. إبراهيم  داود بن  أجل  من  ُنسخت 
قاســم بن  بكير بن  انظر:  اإلباضية،  الكتب  لطباعة  اآلخرين  المنفقيــن  عن 

د. محم كاسي بن  بالحاج بن 
داود: عمر بن  صالح بن  اليسجني، 

داود. عمر بن  صالح بن  لعلي،  انظر: 
قصائد. مجموعة  لعلي:  وصالح  بيحمان  إبراهيم بن  انظر: 

األحاديث  شرح  المصعبي:  أفضل  موسى بن  يوسف بن  عبد العزيز بن  اليسجني، 
األربعين.

أحيانًا  ينســب  حجرية،  طبعة  الكتاب  هذا   :257  ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
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خطــأ إلى عبد العزيز بــن إبراهيم الثمينــي. المؤّلف أيضًا ذكــر على أّنه 
يوسف. موسى بن  عبد العزيز بن 

الخزانة  فــي  مخطوط   :38 رقــم   18  ،2000 يوســف  ســعيد بن  الباروني، 
عقيدة  شرح  اطفيش:  يوسف  د بن  محم جانب  إلى  مجموعة،  في  البارونية. 

(464 صفحة). التوحيد 
مكتبــة آل يدر، 17 رقم 047: عبد العزيز بن موســى اليســجني األفضلي: 
األحاديث  شــرح  عشــر)  عشــر / الثامن  الثاني  القرن  من  الثاني  (النصف 
األربعين. مخطوط، 238 ورقة، 23×17سم، 16 سطرًا، مكتمل. تاريخ النسخ: 
في   46 رقم  المجموعة.  فــي  واألخير  الثاني   .1880 / 1297 القعــدة  ذو   10

حوزة  في  موســى،  دادي  داود  د بن  محم الحاج  مــن  وقفًا  وضع  المكتبة. 
048 ـ 053:  األرقام  17 ـ 18  نفســه،  الحاج.  موســى بن  الحاج  إبراهيم بن 

ُمكتملة. غير  وأخرى  مكتملة  أخرى،  نسخ 
عبد العزيز  المكتبــة):  في   141 476 (رقــم  رقم  خالــد،  آل  عشــيرة  مكتبة 
18 ســطرًا،  22,5×16,5ســم،  135 ورقة،  مخطــوط،  اليســجني.  المصعبي 

قديمة. نسخة  مكتمل. 
األحاديث  شرح  اليسجني:  المصعبي  عبد العزيز   :583 رقم  الشــيخ،  مكتبة 

مكتمل. 18 سطرًا،  22,5×18سم،  138 ورقة،  مخطوط،  األربعين. 
مكتبة إروان، صفحة 6، 89 (رقم 09 في المكتبة): عبد العزيز بن يوسف بن 
موسى: (القرن العاشر / السادس عشر) شرح األحاديث األربعين. مخطوط، 
الناســخ:  المنتصف.  في  ُمكتمل  غير  23 ســطرًا،  22×17ســم،  114 ورقة، 

انتهىمن  المؤّلف   .1877 / 1294 شــعبان   15 العطفاوي،  باحمد  إبراهيم بن 
المؤّلف: صفحة  لنفس  أخرى  نسخة   .1557 / 964 الثاني  ربيع   27 في  النسخ 
7، 90 (رقم 07 في المكتبة)، مخطوط، 174 ورقة، 25×18ســم 21 ســطرًا، 

المصعبي. األفضلي  هو  المؤّلف  مكتمل. 
مسجد بّريان، 296: مثل شاخت (Schacht)، ولكن: طبعة حجرية، نسخة حديثة. 
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458 صفحة)   ،314) له،  وشريك  إبراهيم  الحاج  عمر بن  نفقة  على  جديدة  طبعة 
قِبل). ِمن  (كّلَف  د:  محم إبراهيم بن  عمر بن  العطفاوي،  انظر:   .(1972 (مايو 

يوسف  موســى بن  عبد العزيز بن   :8 رقم   380  ،1956  (Schacht) شــاخت 
عقيدة  شــرح  بعد  ُطبع  األربعين.  األحاديث  شــرح  اليســجني:  المصعبي 
مخطوط  1326 / 1908 ـ 9.  الجزائر،  اطفيش.  يوســف  د بن  لـ محم التوحيد 

.326 الُقطب،  مكتبة  في 
(أفضلي)؛  األفضلــي  اليســجني  موســى  ـ : عبد العزيز بن  ك ُكتَِب  االســم 
المصعبي؛  عبد العزيز  اليسجني؛  المصعبي  يوسف  موسى بن  عبد العزيز بن 
موســى؛  يوســف بن  عبد العزيز بن  اليســجني؛  المصعبــي  عبد العزيــز 

المصعبي. أفضل  موسى بن  يوسف بن  عبد العزيز بن 
األحاديث  كتاب   :274  ،S I 173)؛   ،1943 (طبعــة   164  ،I بروكلمــان  كارل 
(ت: 970  اآلجري  عبــد اهللا  الُحســين بن  د بن  محم بكر  أبو  كتبه  األربعين 

شافعي. عالم  ميالدية)، 
هناك. والمراجع  األربعين  األحاديث  (متن)  مجهول:  انظر: 

مزاب. أجداد  في  رسالة  عيسى:  عبد اهللا بن  اليسجني، 
درس  يســجن.  بني  من  (ت: 1118 / 1706)   :270  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
تاريخ  عن  القراري.  كاسي  بالحاج بن  كان  مزاب  في  تالمذته  من  مصر.  في 

ُذكرت. و1168 / 1754 ـ 5  1117 / 1705 ـ 6  أيضًا  وفاته 
زوجه). ومدح  الغزل  في  (قصيدة  سليمان:  عمر بن  اليسجني، 

باباعمي والـ II ،A2000، 307: مخطوط. المؤّلف توفي قبل 1323 / 1905 ـ 6.
المّية. قصيدة  نفسه: 

مخطوط.  :307  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
يعقوب: عمر بن  موسى بن  عمر بن  اليسجني، 

عضوًا  أصبح   (1852 / 1268 رمضان  (ت: 13   :313  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
ســعيد  عمي  مجلس  في  عضوًا  وكان   1816 / 1232 فــي  ابة  العز حلقــة  في 
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ما بيــن 1247 و1250 / 1831 و1834. جمع والده مكتبة غنية، وضعها وقفًا. 
آل  مكتبة  باسم  اآلن  تُعرف  مخطوطات؛  ة  بعد مكتبته  أغنى  موسى  عمر بن 

كتب. ة  لعد جانبية  حواشي  َكَتَب  أيضًا).  (انظر  افضل 
شتى). كتب  من  ملتقطات  (مسائل  نفسه: 

مكتبة آل افضل، 44، رقم 153: مخطوط، 43 ورقة، 22×16ســم، 25 سطرًا، 
ملكية  ختم  المكتبة.  في   057 رقم  كالمؤّلف.  نفســه  الناسخ:  أجزاء.  تنقصه 

والكاملي. أيوب  يعقوب بن  بكير بن  لـ إبراهيم بن 
المذنبين. وِشفاء  الكبائر  ترياق  نفسه: 

العقيدة. في   :313  ،II  ،A2000 والـ باباعمي 
مكتبة آل افضــل، 27، رقم 087: (ت: 1268 / 185 ـ 2) مخطوط، 9 ورقات، 
يعقوب،  موسى بن  عمر بن  كتبها  مكتمل.  28 ـ 30 ســطرًا،  22,5×16ســم، 
30×19,5سم،  14 ورقة،  مخطوط،   :088 رقم  المكتبة.  في   090 رقم  المؤّلف. 

المكتبة. في   064 رقم  النهاية.  في  نواقص  بها  28 سطرًا، 

في  مخطوط  موســى.  عمر بن   :136 رقــم   397  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.(3)  831 الُقطب،  مكتبة 

المصعبي: عّدون  يوسف بن  عمر بن  اليسجني، 
د سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي:  انظر: المشــرق، الخروصي، أبو محم

سؤاالً). لـ ثالثين  رسالة  على  (جواب 
ــد بن ســليمان بن صالح (اليســجني) المزابي، ابن ادريســو:  اليســجني، محم

المزابي. صالح  سليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا  اليسجني، 
المزابي. المزابي:  (اليسجني)  سليمان  عيسى بن  صالح بن  د بن  محم اليسجني، 

قِبل). ِمن  (كّلَف  المصعبي:  (اليسجني)  عيسى  د بن  محم د بن  محم اليسجني، 
الخيري. (الليني)  يحيى  رمضان بن  الليني،  انظر: 

حّمو بن  يوسف بن  حّمو؛  يوسف بن  انظر:  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  اليسجني، 
عّدون. حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  عّدون؛ 
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الُلقط. كتاب  مسائل  ترتيب  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  اليسجني، 
مكتبة آل افضل، 26، رقم 084: مخطوط، 47 ورقة، 24,5×17,5سم، 30 سطرًا، 
مكتمل. ربما يكون الناسخ: موسى بن عمر بن يعقوب أو ابنه عمر (النصف 
لـ ستة  مجموعة  في  الخامس  عشــر).  عشر / الثامن  الثاني  القرن  من  الثاني 
لـ أبي  الُلقط  بمســائل  تتعلق  المكتبة.  في   013 رقم   .98 إلــى   52 من  كتب، 

الباروني. الشيخ  د بن  محم عبد اهللا  أبو  قيدها  ملحوظة  عزيز 
55 ورقة،  مخطوط،  المكتبة):  فــي   41 (رقم   139 رقم   46 يدر،  آل  مكتبة 
المكتبة):  في   48 (رقم   140 رقم   46 نفسه،  مكتمل.  24 سطرًا،  22×16سم، 

إبراهيم بن  الناسخ:  مكتمل.  26 سطرًا،  24×16,5سم،  51 ورقة،  مخطوط، 
من  مجموعة  في  ل  األو  .1872 / 1288 ة  الحج ذو   18 ســليمان،  بهون بن 

207 ورقة.

كتاب  (ت: 1225 / 1810 ـ 1)  عّدون:  حّمو بن  يوســف بن  أبو يعقوب  انظر: 
عزيز. أبي  ُلقط 

هناك. والمراجع  الُلقط،  كتاب  أبو موسى:  انظر: 
البارونية). الخزانة  في  مخطوطات  مجموع  (في  مجهول:  انظر:  داود:  يعقوب بن 

أبو يوسف. التندميرتي،  أبو يوسف:  التندميرتي،  نوح  صالح بن  يعقوب بن 
الزواغي،  أبو البقــاء:  أبو الحياة،  الجربــي،  الزواغي  الخيري  موســى  يعيش بن 

موسى. يعيش بن  أبو البقاء 
أبو خزر.. الوسياني،  زلتاف:  يغال بن 

والرثاء. المواعظ  كتاب  باديس:  أبو باديس ابن  الَيُكْشني، 
250 ـ 300 / 864 ـ 912).  السادسة:  (الطبقة  7 ـ 8:   ،II  ،A2000 والـ باباعمي 

اليُكشني. زيدان  باديس بن  أبخت بن  أبو باديس 
إفريقية.  حاكم  باديس،  الُمعز بن  وقت  في  عاش  357 ـ 358:   ،1995 الحسن 
في  (للظهور).  للقتــال  أعدها  والتي  حصانًا،   90 امتالكه  بســبب  غنيًا  كان 

بالعمى. أصيب  حياته  نهاية 
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الوارجالني. الوارجالني:  (اليهراسني)  يمريان  جّنون بن  أبو صالح  اليهراسني، 
إبراهيم بن  يوسف بن  أبو يعقوب  الوارجالني،  أبو يعقوب:  الســدراتي،  يوســف 

مّياد.
اخي. الشم أبو يعقوب:  اخي،  الشم يوسف 

د. محم يوسف بن  أبو يعقوب  المصعبي،  أبو يعقوب:  المصعبي،  يوسف 
أبو يعقوب. الوارجالني،  الوارجالني:  السدراتي  مّياد  إبراهيم بن  يوسف بن 

التناوتي،  التناوتــي:  د  محم يوســف بن  يعقوب  أبي  إســماعيل بن  يوســف بن 
أبو يعقوب.

أيوب. يوسف بن  الباروني،  الباروني:  أيوب  يوسف بن 
كاسي: باحمد بن  يوسف بن 

القــرارة.  مــن  (ت: 1242 / 1826)  484 ـ 485:   ،II  ،A2000 والـ باباعمــي 
الدليل  كتاب  على  يعني:  الكالم،  علم  على  وتعليقات  علمية  دراســة  َكَتَب 
شــرح  وعلى  الوارجالني  إبراهيم  يوســف بن  يعقــوب  لـ أبي  والبرهــان 

لـلسدويكشي. الديانات 
(لـ أبي  الديانات  حاشية  ســعيد:  عبد اهللا بن  د  أبو محم السدويكشي،  انظر: 

اخي). الشم علّي  عامر بن  ساكن 
عّدون. حّمو بن  يوسف بن  اليسجني،  اليسجني:  عّدون  حّمو بن  يوسف بن 

يحيى. أبي  إبراهيم بن  أبو العزيز بن  انظر: 
.2002 بوتردين  النضر،  ابن  دعائم  شرح  يوسف:  د بن  محم اطفيش،  انظر: 

افضل. آل  مكتبة  الدعائم،  كتاب  النضر:  ابن  المشرق،  انظر: 
مؤرخة). تاريخية  حوادث  ذكر  (في  نفسه: 

 (1808 / 1223 (بعد  المكتبــة):  في   112 (رقم   264 رقم   88 يــدر،  آل  مكتبة 
في  واألخير  الثاني  مكتمل.  24 ســطرًا،  21,5×17سم،  5 ورقات،  مخطوط، 
مجموعة من 18 ورقة. الناســخ: يقول: إنه نســخها من نسخة منسوخة من 

عّدون. حّمو بن  يوسف بن  بخط  نسخة 
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الوصف). حيث  من  (مخطوط  عّدون:  حّمو بن  يوسف بن  أبو يعقوب  انظر: 
أُخرى. ومسائل  الكبائر  (رسالة)  أبو يعقوب:  عّدون،  حّمو بن  يوسف بن 

.(4)  1509 الُقطب،  مكتبة  في  مخطوط   :397  ،1956  (Schacht) شاخت 
اآلخرين. األولين  سيد  معجزات  في  كتاب  نفسه: 

الُقطب،  مكتبة  في  مطبوعة  نسخة   :12 رقم   380  ،1956  (Schacht) شــاخت 
.1352

أبو يعقوب. المزاتي:  خلفون  يوسف بن 
أبو يعقوب. عّدون:  يوسف بن 

الباروني. الباروني:  علّي  يوسف بن 
الباروني. الباروني:  عمرو  يوسف بن 

أبو يعقوب. التناوتي:  د  محم يوسف بن 
أبو يعقوب. المصعبي،  المليكي:  المصعبي  د  محم يوسف بن 

أبو يعقوب. الوسياني:  د  محم يوسف بن 
الدرجيني. الدرجيني:  موسى  يوسف بن 

الثميني. الثميني:  يحيى  يوسف بن 
التندميرتي. النفوسي،  النفوسي:  صالح  يعقوب بن  بن  يوسف 

يوسف). الحاج  الشيخ  ديوان  من  (فائدة  يوسف  الحاج 
مكتمل.  15 سطرًا،  16×11سم،  5 ورقة،  مخطوط،   :1110 رقم  الشيخ،  مكتبة 
د بن سليمان (بن ادريسو). الثالث في مجموعة من  نســخه صالح بن محم
د بن  محم الحج)؛  (أدعية  مجهــول:  جانب:  إلى   .48 إلى   44 من  92 ورقة، 

الخصم). (صالة  يوسف: 
التعاريتي. أبو النجاة:  تعاريت،  يونس بن 

أبو النجاة. الصدغياني:  التعاريتي  سعيد  يونس بن 
أبو النجاة. التعاريتي،  الجربي:  الخيري  يحيى  سعيد بن  يونس بن 

الباروني. الصدغياني،  الصدغياني:  سعيد  قاسم بن  أبو الفضل  اليونسي، 
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الصغير: ابن 
1961ب،  (Lewicki))؛  ليفيتســكي  (ت.   924  ،III اإلســالمية  الموســوعة 
يعتبر  عمله  التيهرتيين.  الرســتميين  األئمة  أخبار  مؤّلف  مؤرخ.  105 ـ 106: 

بقيت  والتي  اإلفريقــي  الشــمال  في  اإلباضيين  عن  القديمة  الوثائــق  من 
سالم بن  ابن  مؤّلف  من  جزء  إلى  باإلضافة  الحاضر،  الوقت  حتى  بحوزتنا 
اإلباضيين  المؤرخين  لــدى  خاصة  قيمة  لديهــا  الصغير  ابن  أخبــار  عمر. 
آراؤه  اخي،  والشم ادي  البر من:  كّل  عنه  كبير  بشــكل  نقل  والذي  المغاربة، 
تكن  لم  منهم  الرســتميين  وخصوصًا  تيهرت  في  اإلباضيين  تخــص  التي 
نّص  في  وردت  عابرة  نقطة  أن  غيــر  لإلباضيين  عدائه  من  بالرغم  عدائية، 
نصوص  تظهر  واحدة  هفوة  من  أكثر  وبها  متشيعًا،  كان  نفسه  هو  مقاله.  في 
حي  في  تيهرت،  فــي  محالً  امتلك  شــابًا  كان  عندما  (أخبار).  ســيره  في 
الرهادنــة، ثم ألحق بالمســجد في هذا الحي. عاش خــالل والية اإلمام 
أبي اليقظان وأيضًا خالل والية اإلمام أبي حاتم، عندما كتب أخباره، ربما 

.903 / 290 حوالي 
د: فصــوص الحكم.  د بن علــّي بن محم ابــن العربي، ُمحــي الدين أبو عبــد اهللا محم
مع الشــرح لعبد الرّزاق القاشــاني. طبعة حجريــة. القاهرة: المطبعــة البارونية، 

.1891 / 1309

د بن يوسف الباروني. ُقدمت هنا ألنها مطبوعة في المطبعة البارونية لمحم
عن ابن العربي، انظر: الموسوعة اإلسالمية III، 707 ـ 711 (A ateş). عن القاشاني، 
 ،S II ؛ كارل بروكلمان(D. B. Macdonald) 90 88 ـ ،I انظر: الموسوعة اإلســالمية

280 ـ 281.

د بن علّي القرشي األندلُسي: القلصادي. أبو الحسن محم
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أبو القاسم الداوي:
د بن يوسف: الحائّية الثانية على شرح أبي القاسم الداوي. انظر: اطفيش، محم

ـ : رسالة في مباحث الُخنثى المشكل. األجهوري، علي. ال
الباروني، ســعيد بن يوســف 2000، 30 رقم 235: مخطوط في الخزانة البارونية، 
12 صفحة، 21×15سم، تاريخ النســخ: 1071 / 1660 ـ 1. في مجموعة، إلى جانب 

مخطــوط غير إباضــي (100 صفحة). فقه إباضــي (خطأ). يعني: رســالة إباضية 
مجهولة عن أعمال اُألجهوري؟.

د  317 (طبعة 1943، 413): نور الدين أبو اإلرشاد علّي بن محم ،II كارل بروكلمان
زين الدين بن عبد الرحٰمن األجهــوري الماليكي، ولد في 967 / 1559 في أُجهور 
شــمالي القاهرة. توفي في 1 ُجمادى األولى 1066 / 26 فبرايــر 1656. من ضمن 

أعماله: أحكام الُخنثى في رجز [من] 45 بيتًا.
أبو عبد الرحٰمن. الزناتي،  الزناتي:  إسماعيل  أبي  سهل بن  حّماد بن  بكر بن 

تاج الدين أبو بكر القارئ: القارئ.
د بن  محم طبعة  التاهرتي.  حّماد  بكر بن  شــعر  من  الوّقاد  حّماد: الدّر  بكر بن  التاهرتي، 

.1966 / 1385 العلوّية،  المطبعة  ُمستغانم:  شاوش.  رمضان 
إسماعيل. أبي  سهل بن  حّماد بن  بكر بن  أبو عبد الرحٰمن  الزناتي،  انظر: 

د المختار. ـ : كتاب روضة األزهار في التعريف بآل محم د الشريف. ال تحواري (تحواري؟)، محم
مكتبــة إروان، ص44، رقــم 237 (رقم 109 فــي المكتبة): مخطــوط، 30 ورقة، 
21,5×13,5سم، 25 سطرًا، مكتمل. الناســخ: إبراهيم بن إسماعيل بن دحمان، 27 
صفر 1312 / 1894. ُنسخت من نسخة من قبل أحمد بن موسى بن الشيخ موسى، 

خت في 1237 / 1821 ـ 2. (إباضي؟). أُر
د بن عبد اهللا: الطراز في شرح (قبط) الخراز. تنمي، محم

ل في  مكتبة الشــيخ، رقم 596: مخطوط، 75 ورقة، 24×17,5ســم، 23 سطرًا. األو
د بن يوسف: من غير  مجموعة، إلى جانب مجهول: (رّد في الفقه)؛ اطفيش، محم

عنوان (جوابان فقهيان). (إباضي؟).
الثعالبي: قصص األنبياء.

.320 ،1926 (Gouvion) جوفيو
ـ : عرائس المجالس. د. ال الثعالبي، أبو إسحاق أحمد بن محم

مكتبة بوعيس، مطبوع.
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شــوال  البارونية،  المطبعــة  القاهــرة:  الكواكب.  حســابات  فــي  كتاب  ُحســين:  زايد، 
1304 / 1887، (91 صفحة، 24×15,5سم).

اآلباء البيض، غرداية، X، 143 (مايو 1972). غير إباضي. ُذكر هنا؛ ألنه مطبوع في 
د بن يوسف الباروني. المطبعة البارونية لمحم

ـ : (كتاب في مسائل الُملتقطات والنوازل). الزراتي، عثمان. ال
طالبي II ،1978، 294: الزارتي.

باباعمي والـ II ،A2000، 286: (القرن السابع / الثالث عشر).
الموســوعة اإلســالمية، حواشــي وقائمة مصطلحات األجزاء IX-I اليدن: بريّل، 
2000، 311: نازلة (نوازل): في القانون، خصوصــًا القانون المالكي، حالة خاصة، 

حالة في سؤال، مختلفة عن الفتوى؛ ألن الحالة القانونية تتحدث عن حالة حقيقة 
ث على حالة مفترضة. بينما الفقه يتحد

انظر: المادة السابقة.
ـ : (مجموعة مع أسئلة وحلول). الزراري، عثمان. ال

موتيلنسكي (Motylinski) 1885أ، 29 رقم 82.
انظر: المادة اآلتية.

الزناتي، أبو عبد الرحٰمن بكر بن حّماد بن سهل بن أبي إسماعيل:
البكري 1957، 94: شاعر مشــهور. إباضية اليوم يّدعون أّنه منهم، أو صفري. هذا 
للعباســيين أو  ال يبدو صحيحًا، حيث من خــالل حياته وقصائده يبدو أّنه موالٍ 
ث عن الخوارج في أي مكان. نعرف أّنه رفع من شأن اإلمام  موافق لهم. ال يتحد
ادي: الجواهــر، 206). وعلى ما يبدو أّنه  أبي حاتم، حيث ســأل عن مغفرته (البر

أهان الرستميين، وهو شيء ال يفعله اإلباضي.
انظر: التاهرتي، بكر بن حّماد.
از 1985، 361 ـ 367. انظر: َبح

ـ : األحاديث األربعين وشرحها. د. ال الُسفلي، أبو طاهر أحمد بن محم
مكتبــة إروان، صفحة 7، رقــم 108 (رقم 6 فــي المكتبة): مخطــوط، 28 ورقة، 
ل في مجموعة من 104 ورقة ختم الملكية  20×15ســم، 20 ســطرًا، مكتمل. األو

1275 / 1858 ـ 9. (إباضي؟).

انظر: مجهول: (متن) األحاديث األربعين.
د بن علّي القرشــي البسطي األندلُسي:  د بن محم القلصادي، أبو الحســن علّي بن محم
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المطبعة  القاهرة:  بالقلصادي.  المشــهور  الغبار،  حروف  علم  عن  األســتار  كشف 
البارونية، 1309 / 1891 ـ 2، (48 صفحة). (غير إباضي).

مكتبة بالحاج، القرارة، رقم 144 (مايو 1972).
د بن يوسف الباروني. قّدم هنا؛ ألّنه ُطبع في المطبعة البارونية لمحم

ة  ـي في ذي الحج 378: توفـ ،S II 266 (طبعــة 1949، 343)؛ ،II كارل بروكلمــان
891 / ديسمبر 1486 في باجة، إفريقية.

سركيس 1928، 1019 ـ 1020.
ـ : الباروني. د بن زكرياء بن موسى الباروني. ال القلعاوي، أبو عبد اهللا محم

المالِكي. الصغير  ابن  المالِكي: 
د بن الحاج الكبيــر: ُدّرة األنوار في تحقيق صنائع األبــرار. طبعة حجرية، القاهرة:  محم

ة 1304 / 1887، (8، 271 صفحة، 24×15,5سم). المطبعة البارونية، ذو الحج
اآلباء البيض، غرداية، X، 159 (مايو 1972).

د بن يوســف  العمل غير إباضي. ُقدم هنا ألنه ُطبع في المطبعة البارونية لـ محم
الباروني.

د بن الحاج الكبير: تاج الملوك اْلُمســمى بُدّرة  1040: محم ،S II كارل بروكلمان
األنــوار في تحقيق صنائــع األبرار. القاهرة 1316 / 1898 ـ 9. شــعر عن الســحر 

مصحوبًا بشرح.
سركيس 1928، 1629: القاهرة طبعة جديدة.

ُمرتّد بن شــّداد: (قصيدة في وصف بعض مناطق المغرب األدنى وذكر جوانب من سيرة 
الناظم).

مكتبة آل يدر، 130 ـ 131 رقــم 399 (رقم 246 في المكتبــة): مخطوط، ورقتان، 
21,5×15,5ســم، 19 ســطرًا، مكتمل. في القصيدة هناك بيتان فيهما إشادة بأهالي 

نفوسة.
مولود بن الصديق: أجوبة في اْلُمعامالت التجارّية (التأمين والبنوك).

مكتمل.  24 سطرًا،  24,5×17,5سم،  4 ورقات،  مخطوط،   :1074 رقم  الشيخ،  مكتبة 
(إباضي؟).



CG
أبحــت (أبخت) بن باديس الَيُكْشــني =  •

الَيُكْشني، أبو باديس 13
األبدالني، أبو زكرياء يحيى بن عيسى 13 •
األبدالني، أبو يحيى زكرياء بن عيسى 14 •
د بن داود 14 • األبدالني، محم
إبراهيم اطفيش = اطفيش، أبو إسحاق 14 •
إبراهيم المصعبي = المصعبي 14 •
إبراهيم بحاز 14 •
إبراهيم بن أبي إبراهيم 14 •
القراري،  •  = القراري  بكر  أبي  إبراهيم بن 

ار 15 إبراهيم بن أبي بكر بن بابه حف
إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم العطفاوي  •

= العطفاوي 15
إبراهيم بن أحمد بن بابه 15 •
بن  • إبراهيــم  بيحمــان =  بــن  إبراهيــم 

د 16 بيحمان بن أبي محم
إبراهيم بن بكر = أبو إسحاق إبراهيم بن  •

بكر 16
إبراهيم بن بكير الغرداوي = الغرداوي 16 •
ــار = القــراري،  • إبراهيم بــن بكيــر حف

ار 16 إبراهيم بن أبي بكر بن بابه حف
إبراهيم بن بيحمان 16 •

إبراهيم بن ثابت 17 •
إبراهيم بــن  • ســليمان بن  إبراهيم بــن 

ويجمان = أبو سهل. 17
إبراهيم بن سليمان بن دحمان 17 •
إبراهيم بن صالح باباحّمو أعزام = أعزام 17 •
أبو اليقظان  • القراري،  عيســى  إبراهيم بن 

17
إبراهيم بن كاسي الغرداوي = الغرداوي 17 •
د الساسي = الساسي 17 • إبراهيم بن محم
د بن بيحمــان الثميني  • إبراهيم بــن محم

= اليســجني، إبراهيم بن بيحمان بن أبي 
د 18 محم

د 18 • إبراهيم بن محم
محفوظ =  • بالحاج،  موسى بن  إبراهيم بن 

محفوظ، إبراهيم بن موسى بن بالحاج 18
إبراهيم بن موسى محفوظ = محفوظ 18 •
محفــوظ،  • انظــر:  موســى:  إبراهيم بــن 

إبراهيم بن موسى بن بالحاج 18
إبراهيم بن موسى 18 •
إبراهيم بن نوح متياز = متياز، إبراهيم بن  •

بنوح 19
القرادي  • أيوب،  الحاج  يحيى،  إبراهيم بن 

= القرادي 19
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إبراهيم بن ييــدر، أبو طاهر = الهواري،  •
بن  عيســى  بن  يـيــدر  بن  أبو إبراهيــم 

إبراهيم 19
أبو إسحاق  • الجادوي،  يعقوب  إبراهيم بن 

= الجادوي 19
إبراهيم بن يوسف اطفيش = اطفيش 19 •
إبراهيم بولرواح 19 •
أبو اليقظان،  • عيسى =  حمدي بن  إبراهيم 

إبراهيم بن عيسى 19
إبراهيم بن صالــح الوارجالني، أعزام =  •

الوارجالني 19
د طالي 19 • إبراهيم محم
ابن أبي ستة = القصبي 19 •
أبو عبد اهللا  • اليســجني،  ادريســو =  ابــن 

د بن سليمان بن صالح الميزابي 19 محم
ابن الخير، فلفول بن يحيى بن أبي عبد اهللا  •

د = فلفول بن يحيى 19 محم
ابن الرومي، أبو الحســن علّي بن العباس  •

= ديوان 19
ابن الصغير المالكي 20 •
ابن تعاريت 21 •
ابن جمع 21 •
ابن ُجَميع = أبو حفص عمرو بن جميع 22 •
د بن إغنــي البغزلي  • ابــن حــزم أبو محم

اإلباضي = بغزالي 22
ابن حّمو 22 •
ابــن خلفــون = المزاتــي، أبو يعقــوب  •

يوسف بن خلفون 22
ابن رستم، عبد الوهاب بن عبد الرحٰمن =  •

عبد الوهاب بن عبد الرحٰمن بن رستم 22

ابن رّقوش 22 •
د بن بكير بن ســليمان  • ابن زكري = محم

(بن زكري) التاجر 23
الوســياني،  • الوســياني =  زلتــاف  ابــن 

أبو خزر يغال بن زلتاف 23
اللواتي  • تمطنين  بن  عمر  بن  ســالم  ابن 

23
ابــن ماطوس: انظــر: ماطوس بن هارون،  •

أبو معروف 26
ابــن ماطــوس، أبو الربيع ســليمان (بن  •

ماطوس) الشروسي = شروسي 26
ابن محمود 26 •
•  = يـيــدر  إســماعيل بن  إبراهيــم  أبــو 

إســماعيل بن  أبو إبراهيــم  الهــواري، 
يـيدر بن عيسى بن إبراهيم 26

أبو إبراهيم الغدامسي = الغدامسي 26 •
أوتامر بــن  • مطكوداســن  إبراهيــم  أبــو 

المزاتــي  الدجمــي  مالــك  يخلف بــن 
إبراهيــم  أبــو  المزاتــي،   = الغرمانــي 

مطكوداسن 26
أبو إسحاق إبراهيم اطفيش = اطفيش 26 •
أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ عبد اهللا: انظر:  •

السوفي، أبو عمرو عثمان بن خليفة 26
أبو إسحاق إبراهيم بن بكر 26 •
أبو إســحاق إبراهيم بن يعقوب الجادوي  •

= الجادوي 27
أبو إسحاق الغدامسي = الغدامسي 27 •
مالل  • إبراهيم بن  البصيــر  إســماعيل  أبو 

المزاتي = المزاتي 27
أبو أفلح معبد بن أفلح 27 •
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أبو البــر صالح بــن نجم المغــراوي =  •
مغراوي 27

الزواغي  • موســى  يعيش بــن  البقــاء  أبو 
الخيري الجربي = الزواغي 27

المديوني =  • فتــى  جناو بن  الحســن  أبو 
المديوني 27

أبــو الحســن علّي بــن ســالم بن بـَيان  •
اليديسي الجربي = اليديسي 27

أبو الحسن علّي بن صالح 27 •
الخيري  • موســى  يعيش بــن  الحيــاة  أبو 

الجربي = الزواغي، أبو البقاء 28
أبو الربيع الحيالتي = الحيالتي 28 •
الباروني  • الباروني =  ســليمان  الربيع  أبو 

28
أبو الربيع سليمان التالتي = التالتي 28 •
أبو الربيع سليمان الجربي المداني 28 •
القاســم  • أبي  ســليمان بن  الربيــع  أبــو 

الجادوي = الجادوي 28
أبو ستة =  • أحمد  ســليمان بن  الربيع  أبو 

السدويكشي 28
د بن  • أبو الربيع سليمان بن أحمد بن محم

أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة القصبي 
السدويكشي = السدويكشي 28

أبو الربيع سليمان بن داود 28 •
النفوسي =  • زرقون  سليمان بن  الربيع  أبو 

النفوسي 28
عبد الســالم  • ســليمان بن  الربيــع  أبــو 

الوسياني = الوسياني 28
المداني  • عبــد اهللا  ســليمان بن  الربيع  أبو 

البازيـمي = الجربي، سليمان 28

يخلف  • علّي بن  ســليمان بن  الربيــع  أبو 
التيمجاري النفطي الدرجيني = الدرجيني 

28
أبو الربيع ســليمان بن علّي بن يخلف =  •

الدرجيني 28
الشروسي  • ماطوس  سليمان بن  الربيع  أبو 

= شروسي 28
اخي =  • د الشم أبو الربيع سليمان بن محم

اخي 29 الشم
أبــو الربيــع ســليمان بن موســى أبــي  •

هارون بن هارون الملوشائي = الملوشائي 
29

أبــو الربيــع ســليمان بــن هــارون بن  •
ســليمان بن أبي هارون موسى بن هارون 

الباروني = الباروني 29
المزاتي  • يخلــف  ســليمان بن  الربيع  أبو 

الزواغي = المزاتي 29
المزاتي  • يخلــف  ســليمان بن  الربيع  أبو 

القابسي = المزاتي 29
الوسالتي  • يخلف  ســليمان بن  الربيع  أبو 

المزاتي النفطي القابسي = المزاتي 29
أبو الربيع سليمان بومعقل = بومعقل 29 •
أبــو الربيــع ســليمان: انظــر: التالتــي،  •

أبو سليمان داود 29
أبو الضياء = الثميني، عبد العزيز 29 •
أبو العباس أحمد الحقفي = الحقفي 29 •
أبو العباس أحمد الفرسطائي = النفوسي،  •

أبو العبــاس أحمــد بــن أبــي عبــد اهللا 
د بن بكــر بن أبي بكر بن يوســف  محم

الفرسطائي 29
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عثمان بن  • أبــي  أحمد بــن  العبــاس  أبو 
 = اخي  الشــم عبد الواحــد  ســعيد بن 

اخي 29 الشم
أبو العباس أحمد بن ســعيد التماسيني =  •

التماسيني 29
أبو العباس أحمد بن سعيد بن سليمان بن  •

الدرجيني   = الدرجينــي  يخلف  علّي بن 
29

اخي،  • الشم سعيد =  أحمد بن  العباس  أبو 
أبو العباس أحمد بن سعيد 29

د الســائح الوغلي =  • اس بن محمأبو العب
الوغلي 29

أبو العزيز النفوسي = النفوسي 29 •
يحيى  • أبــي  إبراهيم بن  العزيز بــن  أبــو 

زكرياء الباروني، أبو غالي = الباروني 29
أبــو العزيز بن إبراهيم بــن أبي يحيى =  •

الباروني 29
أبو الُعال عبد اهللا بن إبراهيم 29 •
أبو الُعال، عيســى = إخبــار المال بأخبار  •

أبي الُعال 30
ادي  • البر إبراهيم  أبو القاسم بن  الفضل  أبو 

ادي 30 الُدمري = البر
أبو الفضل قاسم بن أبي الربيع سليمان بن  •

اخي 30 اخي = الشم د بن عمر الشم محم
أبو الفضل، قاســم بن ســعيد اليونســي  •

الصدغياني = الصدغياني 30
د بن أبي القاسم  • أبو القاسم أبو عبد اهللا محم

المصعبــي، حّمــو والحــاج = الغرداوي، 
د بن الحاج أبي القاسم بن  أبو عبد اهللا محم

يحيى بن أبي القاسم المصعبي 30

أبو القاسم الباروني = الباروني 30 •
•  = اخي  الشــم ســليمان  القاســم بن  أبو 

اخي، بلقاسم بن سليمان 30 الشم
أبو القاســم بن عمرو بن صالح الباروني  •

= الباروني 30
أبو القاســم بن يحيى بن أبي القاسم بن  •

الغرداوي   = المصعبــي  الغرداوي  د  محم
30

أبو القاســم بن يحيى = سير أهل غرداية  •
30

أبو القاسم بن يحيى 30 •
أبو القاسم بن يحيى 31 •
البغطوري  • الحسن  سدرات بن  القاسم  أبو 

= البغطوري 31
أبو القاسم سعيد يحيى الباروني 31 •
الزواغي  • موســى  يعيش بــن  النجــاة  أبو 

الخيري = الزواغي، أبو البقاء 32
أبــو النجــاة يونس بن تعاريــت: انظر:  •

ســعيد  يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي، 
32

القراري  • عيســى  إبراهيم بن  اليقظان،  أبو 
32

د بن الحاج قاسم 50 • أبو اليقظان محم
أبــو باديس ابحــت (أبخت) بــن باديس  •

الَيُكْشني = الَيُكْشني 50
أبو بكر الباروني = الباروني 50 •
أبو بكر بكير بن إبراهيم 50 •
أبو بكر بن داود بن يوسف = 50 •
أبو بكر بن قاســم بن أبي الحاج القراري  •

51
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عاصم  • عامر بــن  أبــي  حســان بن  أبــو 
السدراتي = السدراتي 51

أبو حفــص الويرانــي = السدويكشــي،  •
أبو حفص عمر بن علّي بن ويران 51

أبو حفص عمرو بن جميع 51 •
أبو حفــص عمر بن عبــد اهللا الزواغي =  •

الزواغي 58
ويران  • علّي بــن  عمر بــن  حفــص  أبــو 

الويرانــي = السدويكشــي، أبو حفــص 
عمر بن علّي بن ويران 58

د بــن أحمد بن  • أبو حفــص عمر بن محم
أبو ستة  السدويكشي  القصبي  القاسم  أبي 

= السدويكشي 58
اخي  • اخي = الشم أبو حفص عمرو الشــم

58
أبو حفــص عمرو بن جميع = أبو حفص  •

عمرو بن جميع 58
المســاكني  • فتح  عمروس بن  حفــص  أبو 

النفوسي = المساكني 58
أبو خزر بن فلفــول = خزرون بن فلفول  •

58
أبو خزر يغال بن زلتاف = الوسياني 58 •
أبو الخير توزين الزواغي = الزواغي 58 •
الجربي =  • المدنــي  ســليمان  داود  أبــو 

الجربي 58
أبو داود يوسف = جامع أبي داود يوسف  •

58
أبو داود = التالتي، أبو ســليمان داود بن  •

إبراهيم التالتي (الجربي) 58
د (بوراس) الجربي 58 • بوراس، محم

السدراتي =  • د  محم صنادي بن  رحمة  أبو 
السدراتي 60

أبو رضوان 60 •
أبو زكرياء النفوسي = النفوسي 60 •
أبو زكرياء ابن أبي نوح بن يوسف 60 •
أبو زكرياء ابن أفلح الصدغياني 61 •
أبو زكرياء يحيى الجادوي = الجادوي 61 •
أبو زكرياء يحيى بــن إبراهيم الباروني =  •

الباروني 61
اخي =  • أبو زكرياء يحيى بن أبي العّز الشم

اخي 61 الشم
الوارجالني  • بكر  أبي  يحيى بن  زكرياء  أبو 

= الوارجالني 61
أبو زكرياء يحيى بن أبي زكرياء 61 •
أبو زكرياء يحيى بن أبــي نوح صالح بن  •

 = المزاتي  الزمريني  يوســف  إبراهيم بن 
المزاتي 61

أبو زكرياء يحيى بن أبي نوح يوسف 61 •
أبــو زكريــاء يحيى بن أفلــح الجربي =  •

الصدغياني، أبو زكرياء ابن أفلح 61
أبو زكرياء يحيى بــن الخير بن أبي الخير  •

الجناوني = الجناوني 61
أبــو زكريــاء يحيى بن صالح بــن يحيى  •

األفضلي = األفضلي 62
أبو زكرياء يحيى بــن عامر بن إبراهيم =  •

قصيدة في الزكاة 62
أبو زكرياء يحيى بن عيســى األبدالني =  •

األبدالني 62
أبو زكرياء يحيى بن يعقوب اليزمرتني =  •

اليزمرتني 62
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أبو زكرياء 62 •
أبو زيد ابن أحمد بن أبي ستة = القصبي  •

62
•  = الصدغياني  عبد الرحٰمــن  زيــد  أبــو 

الصدغياني 62
أبو زيــد عبد الرحٰمن بن عمر الزواري =  •

الزواري 62
أبــو زيــدت عبد الرحٰمن بــن ســليمان  •

الزواري = الزواري 62
اخي =  • أبو ســاكن عامر بــن علّي الشــم

اخي 62 الشم
د بن عمر القصبي الجربي  • ة محمأبو ســت

د بن عمر بن  القصبي، أبو عبد اهللا محم =
أبي ستة 62

أبو ستة 62 •
د 63 • أبو سحابة = أبو سحابة، بامحم
أبو سعيد عّدون بن بكير 63 •
الزنزفي  • أيــوب  يخلفتن بــن  ســعيد  أبو 

المسناني النفوسي = النفوسي 64
انظر:  • خلــف:  عبد القهار بن  ســفيان  أبو 

الفزاني، عبد القهار بن خلف 64
أبو سليمان التالتي = التالتي 64 •
المزاتي،  • إبراهيم =  أيوب بن  سليمان  أبو 

اليزماتي  إســماعيل  أيوب بن  أبو سليمان 
64

أبو سليمان أيوب بن إســماعيل اليزماتي  •
المزاتي = المزاتي 64

إســماعيل =  • بــن  أيوب  ســليمان  أبــو 
إسماعيل  أيوب بن  أبو ســليمان  المزاتي، 

اليزماتي 64

أبو سليمان داود الجربي = الجربي 64 •
أبو ســليمان داود بن إبراهيــم التالتي =  •

التالتي 64
أبو سليمان داود بن أبي يوسف اليرتجاني  •

أبو ســليمان  الوارجالني،   = الوارجالني 
داود بن أبي يوسف إلياس اليرتجاني 64

أبو سليمان داود بن هارون بن أبي زكرياء  •
الباروني = الباروني 64

أبو سليمان داود بن يوسف 64 •
أبو سليمان داود بن يوسف 64 •
بن  • ســليمان  بــن  إبراهيــم  ســهل  أبــو 

إبراهيم بن ويجمان 64
أبو سهل  • سليمان =  بن  إبراهيم  سهل  أبو 

إبراهيم بن سليمان بن ويجمان 65
ــد التندميرتي  • أبو ســهل البشــر بن محم

الاللوتي = الاللوتي 65
أبو سهل الفارســي النفوسي = النفوسي  •

65
أبو سهل الاللوتي 66 •
أبو سهل يحيى بن إبراهيم بن سليمان بن  •

 = الاللوتــي  ويجمــان  بــن  إبراهيــم 
الوارجالني 66

•  = إبراهيم  يوسف بن  يحيى بن  أبو سهل 
66

أبو سهل = 67 •
أبو صالــح جّنون بن يمريان اليهراســني  •

الوارجالني = الوارجالني 67
أبو صالح ســعيد بن علّي بــن يحيى بن  •

يدر بن سليمان بن عثمان الجربي الخيري 
= الجربي، سعيد بن علّي الخيري 67
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د الُســفلي =  • أبــو طاهر أحمد بــن محم
الُسفلي 67

أبــو طاهر إســماعيل بن علــّي النفزاوي  •
التناوتي = التناوتي 67

الجيطالي  • موسى  إســماعيل بن  طاهر  أبو 
النفوسي = الجيطالي 67

الهواري،  • يـيدر =  إسماعيل بن  طاهر  أبو 
يـيدر بــن  إســماعيل بن  أبو إبراهيــم 

عيسى بن إبراهيم 68
أبــو عبد الجبــار اإلباضــي الميزابي =  •

الميزابي 68
القصبي،  • السدويكشــي =  عبــد اهللا  أبــو 

د بن عمر بن أبي ستة 68 أبو عبد اهللا محم
ــد بن  • أبــو عبــد اهللا ابــن عمر بــن محم

أحمد بن أبي ستة = القصبي، أبو عبد اهللا 
د بن عمر 68 محم

•  = المصعبي  يوســف  عبد اهللا ابــن  أبــو 
أبي  د بــن  محم أبو عبــد اهللا  المصعبــي، 
المصعبي  ــد  محم يوســف بن  يعقــوب 

المليكي الجربي 68
ــد الباروني = الباروني  • أبو عبد اهللا محم

68
د القصبي النفوســي =  • أبو عبــد اهللا محم

د بن عمر 68 القصبي، أبو عبد اهللا محم
د بــن أبــي القاســم  • أبــو عبــد اهللا محم

المصعبي = المصعبي 68
د بن أبي بكر النفوسي =  • أبو عبد اهللا محم

النفوسي 68
د بن أبي سحابة المصعبي  • أبو عبد اهللا محم

د 68 أبو سحابة، بامحم =

د بــن أبــي يعقــوب  • أبــو عبــد اهللا محم
ــد المصعبــي المليكي  يوســف بن محم

الجربي = المصعبي 68
الجربي  • أحمــد  د بــن  محم عبــد اهللا  أبو 

الصدغياني = الصدغياني 68
د بن الشيخ الباروني 68 • أبو عبد اهللا محم
د بن الشيخ بن إبراهيم بن  • أبو عبد اهللا محم

أبي يحيى الباروني = الباروني 68
د بن بكر النفوســي =  • أبو عبــد اهللا محم

النفوسي 68
ــد بــن زكريــاء بــن  • أبــو عبــد اهللا محم

عبد الرحٰمن بن موسى الباروني القلعاوي 
الجربي = الباروني 68

د بن  • د بن سعيد بن محم أبو عبد اهللا محم
يحيــى بــن أحمــد بــن داود بــن أبي 
بكــر المرغنــي السوســي = المرغني، 

أبو عبد اهللا 69
د بن ســليمان الميزابي  • أبو عبــد اهللا محم

أبو عبــد اهللا  اليســجني،   = اليســجني 
د بن سليمان بن صالح الميزابي 69 محم

د بن عمــر المغربي =  • أبو عبــد اهللا محم
د بن عمر بن  القصبــي، أبو عبــد اهللا محم

أبي ستة 69
د بن عمر بن أبي ســتة  • أبو عبــد اهللا محم

القصبي النفوسي = القصبي 69
د بن  • محم عمر بن  د بــن  محم عبد اهللا  أبو 

أحمد بــن أبــي القاســم بن أبــي ســتة 
القصبي السدويكشي الجربي = القصبي، 
د بن عمر بن أبي ستة 69 أبو عبد اهللا محم

د بن مجواد 69 • أبو عبد اهللا محم
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د بن يوســف المصعبي  • أبو عبــد اهللا محم
أبو عبــد اهللا  المصعبــي،   = المليكــي 

د بن أبي يعقوب يوسف 69 محم
أبو عبيدة المغربي 69 •
اخي 69 • اخي = الشم أبو عثمان سعيد الشم
أبو عثمان ســعيد الاللوتي النفوســي =  •

الاللوتي 69
د  • أبو عثمان ســعيد بن أبي عبــد اهللا محم

التغزويسني = التغزويسني 69
أبو عثمان ســعيد بن أيــوب الباروني =  •

الباروني 70
حّماد  • ســليمان بن  ســعيد بن  عثمان  أبو 

الجربي = الجربي 70
الجادوي  • يحيــى  ســعيد بن  عثمــان  أبو 

األجيمي = الجادوي 70
عيســى  • (عمر) بن  عمــرو  عثمــان  أبــو 

التندميرتي النفوسي = التندميرتي 70
أبو عثمان = كتاب السؤاالت 70 •
أبو عمار عبد الكافي 70 •
أبو عمــران موســى بن زكريــاء المزاتي  •

الزمريني = المزاتي 70
اخي =  • أبو عمران موســى بن عامر الشم

اخي 70 الشم
المرغني  • خليفــة  عثمان بــن  عمــرو  أبو 

السوفي = السوفي 70
أبــو غالــي = البارونــي، أبو العزيز ابن  •

إبراهيم بن أبي يحيى زكرياء 70
أبو فالغة 70 •
الصدغياني =  • عثمــان  د ابــن  محم أبــو 

الصدغياني 70

يعقوب  • أبي  عبد الكافي بــن  د  محم أبو 
70

ــد عبد اهللا بن أبي عثمان ســعيد  • أبو محم
الصدغيانــي،   = الجربــي  الصدغيانــي 

د بن عثمان 71 أبو محم
د عبد اهللا بن ســعيد السدويكشي  • أبو محم

= السدويكشي 71
اللمائي  • مانــوج  عبد اهللا بــن  ــد  محم أبو 

الهواري = الهواري 71
اللواتي  • ــد  محم عبد اهللا بــن  ــد  محم أبو 

العاصمي = اللواتي 71
د بن بكر =  • د عبد اهللا بــن محم أبــو محم

النفوسي 71
د عبد الوهاب األنصاري 71 • أبو محم
أبي  • (وايســالن) بن  ويســالن  د  محم أبو 

صالح 71
د ويسالن بن أبي بكر 71 • أبو محم
د ويسالن بن بكر أبي صالح بن  • أبو محم

قاسم اليراسني 72
د ويســالن بن يعقــوب الدجمي  • أبو محم

(الدمجي) المزاتي 72
أبو معروف ماطوس بن هارون = ماطوس  •

72
ــد الغرداوي =  • أبو معقل صالح بن محم

الغرداوي 72
أبو مكدول مطكداسن الزنزفي = الزنزفي  •

72
إســماعيل • بــن  عيســى  مهــدي  أبــو 

مهــدي  أبــو  المليكــي،  المصعبــي = 
عيسى  بن إسماعيل بن موسى 72
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اخي،  • اخي = الشــم أبــو موســى الشــم
بــن  ســليمان  بــن  عيســى  أبو موســى 
يوسف بن سليمان بن أبي يعقوب يوسف 

72
أبو موسى عيسى بن أبي القاسم الباروني  •

= الباروني 72
ســليمان بن  • عيســى بن  موســى  أبــو 

يوسف بن سليمان بن أبي يعقوب يوسف 
اخي 72 اخي = الشم الشم

أبو موسى عيســى بن عيسى النفوسي =  •
النفوسي 72

أبو موسى = كتاب الُلقط 73 •
أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي النفوسي  •

= الملوشائي 74
أبو نوح بن يوســف = المزاتي، أبو نوح  •

صالح بن إبراهيم بن يوسف الزمريني 74
أبو نوح سعيد بن زنغيل 74 •
يوســف  • إبراهيم بن  صالح بن  نــوح  أبو 

الزمريني التجممي = المزاتي 76
أبــو يحيى توفيق بن يحيــى الجناوني =  •

الجناوني 76
أبو يحيى زكرياء بــن إبراهيم الهواري =  •

الهواري 76
أبو يحيــى زكرياء بن أبي بكر بن ســعيد  •

اليراسني = اليراسني 76
أبو يحيى زكرياء بــن أفلح الصدغياني =  •

الصدغياني 76
أبو يحيى زكرياء بن عيســى األبدالني =  •

األبدالني 76
أبو يزيد القاضي 76 •

أبو يعقوب الوارجالني 76 •
أبو يعقوب بن خلفون المزاتي = المزاتي،  •

أبو يعقوب يوسف 76
اخي  • اخي = الشم أبو يعقوب يوسف الشم

76
أبو يعقوب يوسف المصعبي = المصعبي،  •

د 76 أبو يعقوب يوسف بن محم
أبو يعقوب يوســف بن إبراهيم بن مّياد  •

الســدراتي الوارجالنــي = الوارجالني 
76

أبي  • إســماعيل بن  يوسف بن  يعقوب  أبو 
ــد التناوتي =  يعقــوب يوســف بن محم

التناوتي 76
أبو يعقوب يوسف بن حّمو بن عّدون 76 •
أبو يعقوب يوسف بن خلفون الوارجالني =  •

المزاتي، أبو يعقوب يوسف بن خلفون 79
أبو يعقوب يوسف بن عّدون 79 •
•  = التناوتي  د  محم يوسف بن  يعقوب  أبو 

التناوتي 79
المصعبي  • د  محم يوســف بن  يعقوب  أبو 

المليكي = المصعبي 79
د الوسياني =  • أبو يعقوب يوسف بن محم

الوسياني 79
المصعبي  • ــد  محم يوســف  يعقــوب  أبو 

الجربي = الجربي 79
أبو يعقوب = المتن ألبي يعقوب 80 •
أبو يوسف بن خلفون = ابن خلفون 80 •
أبو يوسف وريان بن الحسن 80 •
نوح  • صالح بن  يعقوب بــن  يوســف  أبو 

التندميرتي = التندميرتي 80
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أبو يونس ابن سعيد بن يحيى بن تعاريت  •
الخيري الجربي الصدغياني = التعاريتي، 

أبو النجاة يونس بن سعيد 80
ــد بــن أفلــح بــن  • أبــو اليقظــان محم

عبد الوهاب بن عبد الرحٰمن بن رستم 80
األجيمي 82 •
أحمد الطرابلسي الفّساطوي = الفّساطوي  •

82
ســعيد بن  • عثمان بــن  أبــي  أحمد بــن 

اخي،  الشــم  = اخي  الشــم عبد الواحــد 
أبو العباس 82

أحمد بن الُحســين (الحسن) األطرابلسي  •
اإلباضي = األطرابلسي 82

أحمد بن النزاتي = النزاتي 82 •
أحمد بــن بكر = النفوســي، أبو العباس  •

بكر بن  د بن  محم عبــد اهللا  أبي  أحمد بن 
أبي بكر بن يوسف الفرسطائي 82

أحمد بن سعود السيابي 82 •
التماسيني،  •  = التماسيني  سعيد  أحمد بن 

أبو العباس 82
أحمد بن ســعيد بن ســليمان بن علّي بن  •

يخلف الدرجيني = الدرجيني، أبو العباس 
82

أحمد بــن عبد اهللا بن يحيــى الباروني =  •
الباروني 82

الُســفلي،  • الُســفلي =  د  محم أحمد بــن 
أبو طاهر 82

د بن أحمد بن القاســم بن  • أحمد بن محم
 = السدويكشــي  القصبــي  ســتة  أبــي 

السدويكشي 82

د بــن بكر بن أبي بكر بن  • أحمد بن محم
يوسف الفرســطائي النفوسي، أبو العباس 

= النفوسي، أبو العباس 82
أحمد حّمو كّروم 82 •
•  = ابــن  ــد  محم ســليمان بن  ادريســو، 

د بن صالح ابن ادريسو 82 سليمان بن محم
ابــن  • ســليمان،  بــن  ــد  محم ادريســو، 

د بن  ادريسو = اليسجني، أبو عبد اهللا محم
سليمان بن صالح الميزابي 82

د بن صالح 82 • أرشوم، بكير بن محم
د بن عيسى بن عبد اهللا 83 • أزبار، محم
األسد اإلسالمي 84 •
يوســف بن  • يعقوب  أبــي  إســماعيل بن 

د التناوتي = التناوتي 84 محم
إســماعيل بن أيــوب (بــن بابا عيســى)  •

النوري = النوري 84
إسماعيل بن سليمان المغربي 84 •
إســماعيل بن علــّي النفــزاوي التناوتي،  •

أبو طاهر = التناوتي 84
إسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي =  •

الجيطالي، أبو طاهر 84
الهــواري،  •  = يـيــدر  إســماعيل بن 

يـيدر بــن  إســماعيل بن  أبو إبراهيــم 
عيسى بن إبراهيم 84

إسماعيل، عمر آل حكيم 84 •
د محمود 84 • إسماعيل، محم
(الحسن)  • الُحسين  أحمد بن  األطرابلسي، 

(األطرابلسي) اإلباضي 84
األطرابلسي، مسعود 85 •
اطفيش = اطفيش 85 •
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اطفيش، إبراهيم بن يوسف 85 •
اطفيش، أبو إسحاق إبراهيم 85 •
د بن يوســف بن عيسى بن  • اطفيش، محم

صالح 98
د بن يوسف 180 • اطفيش، محم
أعزام، إبراهيم بن صالح باباحّمو 180 •
صالح بن  • يحيى بن  أبو زكرياء  األفضلي، 

يحيى 181
يوســف بن  • عبد العزيز بــن  األفضلــي، 

موسى (األفضلي) المصعبي 183
عبد الرحٰمن بن  • عبد الوهاب بن  أفلح بن 

رستم الفارسي 183
إبراهيم بن  • أبو اليقظــان   = انظــر  اُألّمة. 

عيسى 187
د بن  • أمغار المصعبــي = المصعبي، محم

عمرو 187
أمغار بن صابر الصدغياني = الصدغياني  •

187
علّي  • د بن  محم أبو الحســن  األندلســي، 

القرشي  القلصادي 187
أيوب بن إبراهيم = أبو سليمان 187 •
أيوب بن إسماعيل = أبو سليمان 187 •
الحاج  • النــوري،  عيســى  بابه  أيوب بــن 

إسماعيل = النوري 187
أيوب بن حّمو 188 •
أيوب بن عيسى = رسالة إلى أهل القرارة  •

188
أيوب بن يوســف البارونــي = الباروني  •

188
أيوب، عبد الرحٰمن 188 •

Ü

ومصطفى بن  • موسى  د بن  محم باباعمي، 
د شريفي 191 محم

د بن موسى 191 • باباعمي، محم
بابزيز  • إبراهيم  ســليمان بن  الحاج  بابزيز 

191
د بن أحمد (باحمد) بن  • بابا وموسى، محم

صالح بن أحمد الداوي = الداوي 191
بابا وموسى، حّمو بن باحمد 191 •
د الغرداوي 191 • بابه بن محم
د بــن الحاج أبي القاســم  • بابه بــن محم

الغرداوي المصعبي = الغرداوي 191
بابه بن يونس الغرداوي 191 •
د بن يوسف 192 • بابانو، محم
باجو، مصطفى 192 •
الباروني 192 •
البارونــي، أبــو الربيــع ســليمان بــن  •

هارون بــن ســليمان بن أبــي هــارون 
موسى بن هارون 194

أبي  • إبراهيم بن  أبو العزيز بــن  الباروني، 
يحيى زكرياء 194

بن  • عمرو  بــن  أبو القاســم  البارونــي، 
صالح 197

الباروني، أبو القاسم سعيد يحيى 197 •
الباروني، أبو بكر  198 •
الباروني، أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم 198 •
هارون بن  • داود بن  أبو سليمان  الباروني، 

أبي زكرياء  198
الشيخ بن  • د بن  محم أبو عبد اهللا  الباروني، 

إبراهيم بن أبي يحيى زكرياء 199
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د بن زكرياء بن  • الباروني، أبو عبد اهللا محم
عبد الرحٰمــن بــن موســى (البارونــي) 

القلعاوي الجربي 200
د  203 • الباروني، أبو عبد اهللا محم
أيوب  • ســعيد بن  أبو عثمــان  البارونــي، 

(الباروني) النفوسي 203
الباروني، أبو موسى عيسى بن أبي القاسم   •

204
الباروني، أحمد بن عبد اهللا بن يحيى  206 •
الباروني، أيوب بن يوسف 206 •
الباروني، ثابت بن صالح 206 •
يحيى  • أحمد بــن  ســعيد بن  البارونــي، 

(الباروني) النفوسي الجادوي 207
الباروني، سعيد بن أيوب 207 •
الباروني، سليمان بن عبد اهللا 207 •
الباروني، عبد اهللا بــن يحيى بن أحمد بن  •

عيسى 217
الباروني، علّي بن عيسى 223 •
الباروني، عمر بن علي  223 •
الباروني، عمرو 224 •
الباروني، عيسى بن زكرياء 224 •
الباروني، عيسى يحيى أبو القاسم 224 •
الباروني، قاسم بن سعيد  225 •
الباروني، كريم الدين 225 •
د بن أبي القاسم 225 • الباروني، محم
د بن يوسف بن عيسى بن  • الباروني، محم

أبي القاسم بن عمر (الباروني) الجريجني 
225

د بن يوسف 235 • الباروني، محم
د بن يوسف 238 • الباروني، محم

الباروني، يوسف بن أحمد 241 •
الباروني، يوسف بن أيوب 241 •
الباروني، يوسف بن علي 241 •
الباروني، يوسف بن عمرو 241 •
الباروني، يوسف 241 •
بازيـمــي، أبو الربيع ســليمان بن عبد اهللا  •

المداني = الجربي، سليمان 241
بازين، عمر أحمد 241 •
باســعيد، عّدون بــن بكير = أبو ســعيد  •

عّدون بن بكير 242
باعامر، سليمان بن إبراهيم 242 •
عبد الرحٰمن  • المصعبي،   = باعبد الرحٰمن 

الكرتي 242
بافلح بيوب بن باحمد 242 •
بالحاج بن عّدون بن عمر قّشــار = قّشار  •

242
•  = القراري  د  محم كاســي بن  بالحاج بن 

القراري 242
بالحاج بن  • القراري،   = الشــيخ  بالحاج، 

د 242 قاسم بن محم
د الشيخ 242 • بالحاج، بكير بن محم
د أبو سحابة = أبو سحابة 242 • بامحم
از، إبراهيم 242 • َبح
بهون بن إبراهيم فّخار = فّخار 242 •
بهون حميد أوجانه 242 •
بحّيو بن موسى 243 •
أبو حفــص  • التالتــي = التالتــي،  بــدر 

عمرو بن رمضان 243
اخي،  • الشــم اخي =  الشــم الديــن  بــدر 

أبو العباس أحمد بن سعيد 243
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التالتي = التالتي،  • رمضان  عمرو بن  بدر 
أبو حفص عمرو بن رمضان 243

ادي، أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهيم  • البر
243

باّسه بن موسى بن الحاج داود 257 •
البستان 258 •
باسماعين، ُمدبدهي = ُمدبدهي 258 •
الاللوتي،  • التندميرتــي  ــد  محم بشــر بن 

أبو سهل = الاللوتي 258
بشير بن موســى الحاج موسى = موسى  •

258
المزاتــي  • مــالل  بــن  إبراهيــم  بصيــر، 

= المزاتي، أبو إسماعيل 258
د بن  • بغزالي اإلباضــي، ابن حزم أبو محم

إغني 258
البغطوري 258 •
البغطوري، أبو القاسم سدرات بن الحسن  •

258
د 259 • البغطوري، مقرين بن محم
د الفزاني = الفزاني 262 • بّكار بن محم
بكر بن أبي بكر النفوســي الفرسطائي =  •

النفوسي 262
•  = التغزويســني  ســعيد  والــد  بكــر 

التغزويسني 262
د 262 • اس أحمد بن محمالبكري، أبو العب
البكري 262 •
بكلي، عبد الرحٰمن بن عمر 262 •
بكلي، عبد الرحٰمن بن عمر 262 •
بكلي، عمر بن حّمو بن باحمد بن عيسى  •

265

بكير بن إبراهيم = أبو بكر 265 •
بكير بن قاســم بن بالحاج بن كاسي بن  •

د 265 محم
د 266 • بّكوش، يحيى محم
د الشيخ بالحاج 266 • بكير بن محم
بكير بن يحيى الشيخ بالحاج 266 •
د الشيخ 266 • بالحاج، عيسى بن محم
•  = اخي  الشــم ســليمان  بــن  بلقاســم 

اخي، بلقاسم بن سليمان 266 الشم
أبو ستة 266 •
د = القصبي،  • ة، عبد اهللا بن محمأبو ســت

ســتة  أبي  عمر بن  بن  د  محم أبو عبد اهللا 
267

د 267 • أبو سحابة، بامحم
بوجناح، سليمان (بن يحيى) 267 •
د ناصر بن قاسم 267 • بوحّجام، محم
بوسّتة 267 •
بولرواح، إبراهيم 267 •
بومعقل، أبو الربيع سليمان 267 •
بومعقل، عمر بن داود بن أحمد 268 •
بّيوض، إبراهيم بن عمر 268 •

ä
د بــن بكير بــن يحيى بن  • التاجــر، محم

زكري 277
د بن سليمان 278 • ارت، محم تاوس
تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي =  •

الملشوطي 278
التجممي = المزاتــي، أبو نوح صالح بن  •

إبراهيم الزمريني 278
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التعاريتي 278 •
التعاريتــي، أبو النجــاة يونس بن ســعيد  •

(التعاريتي) الصدغياني 278
التعاريتي، سعيد (التعاريتي) الجربي 279 •
أبي  • ســعيد بن  أبو عثمان  التغزويســني، 

د 281 عبد اهللا محم
التغزويسني، بكر 281 •
التالتي 282 •
التالتــي، أبو حفــص عمرو بــن رمضان  •

الجربي 282
التالتي 300 •
التالتي، أبو الربيع سليمان 301 •
التالتي، البدر عمرو بن رمضان 301 •
د بن رمضان 301 • التالتي، محم
التماسيني، أبو العباس أحمد بن سعيد 301 •
التيمجاري، أبو الربيع سليمان بن علّي بن  •

يخلــف (التيمجاري) النفطــي الدرجيني 
= الدرجيني 301

تملوشايت، أبو نصر 302 •
التناوتي 302 •
علّي  • إســماعيل بن  أبو طاهر  التناوتــي، 

النفزاوي 302
د 302 • التناوتي، أبو يعقوب يوسف بن محم
التندميرتي = التندميرتي 303 •
(عمر) بن  • عمــرو  أبو عثمان  التندميرتي، 

عيسى (التندميرتي) النفوسي 303
بــن  • يعقــوب  أبو يوســف  التندميرتــي، 

صالح بن 305
التندميرتي، موسى بن عامر 306 •
التندميرتي 306 •

توزين الزواغي = الزواغي، أبو الخير 306 •
الجناوني،  • الجناونــي =  يحيى  توفيق بن 

أبو يحيى 306
التيواجنــي، ُمهّني بن عمر ومحمد صالح  •

ناصر 306
التيهرتي = التاهرتي 306 •

ç
الثالتي، عمرو 309 •
الثميني 309 •
أبي  • بيحمان بــن  إبراهيم بــن  الثمينــي، 

د بن عبد اهللا بن عبد العزيز (الثميني)  محم
اليسجني = اليسجني 309

(الثميني)  • إبراهيم  عبد العزيز بن  الثميني، 
اليسجني 309

إبراهيــم =  • بــن  عبد العزيــز  الثمينــي، 
المصعبي، عبد العزيز بن إبراهيم 334

يحيى بن  • صالح بن  د بــن  محم الثميني، 
عيسى 334

الثميني، يوسف بن يحيى 335 •

ê

جابر بن حّمو الزنزفي = الزنزفي 339 •
الجادوي 339 •
الجــادوي، أبو الربيــع ســليمان بن أبي  •

القاسم 339
الجادوي، أبو زكرياء يحيى 339 •
الجــادوي، أبو عثمــان ســعيد بن يحيى  •

(الجادوي) األجيمي 340
الجادوي، سليمان بن أبي القاسم 342 •
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الجادوي، سليمان بن بلقاسم 343 •
الجادوي، صالح بن أبي زكرياء 345 •
الجادوي، صالح بن عيسى 346 •
الجادوي، عبد اهللا بن سعيد بن يحيى 346 •
الجادوي، ُعبيد اهللا إبراهيم بن يعقوب 346 •
الجادوي، علّي بن عبد اهللا بن سعيد 346 •
الجامع األعظم 347 •
الجربي 347 •
الجربي، أبو داود سليمان المدني 349 •
الجربي، أبو سليمان داود 349 •
الجربي، أبو عثمان ســعيد بن سليمان بن  •

حّماد 349
د  • الجربــي، أبو يعقوب يوســف بن محم

الصعبي 349
الجربي، ســعيد بن علّي (الجربي)، عمي  •

سعيد 350
الجربي، سعيد بن علّي الخيري 350 •
الجربي، سليمان 351 •
بن  • د  محم بــن  ســعيد  بن  عمر  الجربي، 

زكرياء 353
د بن يوسف بن  • الجريجني = الباروني، محم

عيسى بن أبي القاسم بن عمر 353
اخي، أبو العباس  • جمال الديــن = الشــم

أحمد بن سعيد 353
جناو بــن فتــى المديونــي = المديوني،  •

أبو الحسن جناو بن فتى 354
الجناوني 354 •
الجناوني = 354 •
الخير بن  • يحيى بن  أبو زكرياء  الجناوني، 

أبي الخير 354

الجناوني، أبو يحيى توفيق بن يحيى 370 •
الجناوني، سالمة بن يوسف 372 •
الجناوني، سالمة بن يونس 372 •
الجناوني، سليمان موسى 372 •
َجنون بن يَْمِريان اليهراســني الوارجالني،  •

أبو صالح = الوارجالني 372
جهــالن، عّدون بــن ناصر بن قاســم بن  •

ناصر بن كاسي 372
د بن سليمان 372 • جهالن، محم
جواب الغوبرنور 373 •
الجيطالي، أبو طاهر إســماعيل بن موسى  •

(الجيطالي) النفوسي 373
الجيطالي، عمر 393 •
د بن أيوب 393 • الجيطالي، محم

ì

الحاج سعيد مسعود 397 •
•  = بابزيز  إبراهيــم  ســليمان بن  الحــاج 

بابزيز  إبراهيم،  ســليمان بن  الوارجالني، 
397

الشريف  • حاجي  بابه  د بن  محم حاجي بن 
= الشريف 397

د بن أبي القاسم 397 • الحاملي، محم
بابه  • أحمد بن  إبراهيم بــن  اْلُحّجــاج = 

397
المزاتي  • مهــدي  يوســف بن  حســن بن 

= المزاتي 397
د 397 • حسن، محم
الحسني، سليمان بن ناصر 397 •
د بن أحمد بن يعلى 397 • الحسني، محم
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ُحسين زايد = زايد 398 •
ار = القراري، إبراهيم بن يكبر بن بابه  • حف

ار 398 حف
الحقفي، أبو العباس أحمد 398 •
حّمو بن الحــاج الغــرداوي = الغرداوي  •

398
حّمو بــن باحمــد بابــا وموســى = بابا  •

وموسى 398
حّمو بن باحمد بن صالح 398 •
حّمو بن سليمان رمضان 398 •
حّمو بن عّدون 398 •
حّمو بن موسى عمي سعيد 398 •
حّمو الشيهاني 399 •
د عيسى النوري = النوري 399 • حّمو محم
حّمو والحاج اليزقني = اليسجني 399 •
حّمو والحاج 399 •
حمود بن بكر = محمود بن بكر 399 •
حّمود بن سليمان رمضان = رمضان 399 •
حّواش، يحيى بن سليمان 399 •
الحياة 399 •
حيان بن بـَيان 400 •
الحيالتي 400 •
الحيالتــي، أبو الربيع ســليمان بن أحمد  •

400

ñ
خزرون بن فلفول 407 •
الخيري = 407 •
الخيــري، مســعود بن حديــد (الخيري)  •

األجيمي الجربي 407

O
داود اإلباضي 411 •
داود الجربي = الجربي، أبو سليمان 411 •
التالتي،  • التالتــي =  إبراهيــم  داود بــن 

أبو سليمان 411
عبد العزيز  • داود بــن  إبراهيم بن  داود بن 

اليسجني = اليسجني، داود بن إبراهيم بن 
داود بن عّدون بن عبد العزيز 411

اليرتجاني  • إليــاس  يوســف  أبي  داود بن 
411

أيوب  • باحمد بــن  يوســف بن  داود بــن 
المصعبي = المصعبي 411

داود بن يوسف = أبو سليمان 411 •
داود ‰  411 •
الدجمي، مطكوداسن أوتامر بن يخلف بن  •

مالــك (الدجمــي) المزاتــي الغرمانــي، 
أبو إبراهيــم  المزاتــي،   = أبو إبراهيــم 

مطكوداسن 411
الدرجيني = 411 •
علّي بن  • سليمان بن  أبو الربيع  الدرجيني، 

يخلف التيمجاري النفطي 411
الدرجيني، أبو العباس أحمد بن سعيد بن  •

سليمان بن علّي بن يخلف 412
الدرجيني، يوسف بن موسى 419 •
ادريسو = ابن ادريسو 419 •
الدّمــري = أبو الفضــل أبو القاســم بن  •

ادي 419 ادي = البر إبراهيم البر
الدّمري = الزمريني 420 •
الدمريني = الزمريني 420 •
دودو سليمان بن أيوب 420 •
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Q

د بن  • الراشــدي، يحيى بن ســفيان ومحم
عبد اهللا الُعتبي 423

رمضان بن يحيى الليني الخيري = الليني  •
423

رمضان، حمود بن سليمان بن قاسم 423 •
روح 423 •

R
زرقون 427 •
د 427 • زعرود، محم
اليراسني،  • ســعيد  بكر بن  أبي  زكرياء بن 

أبو يحيى = اليراسني 427
•  = الصدغيانــي  أفلــح  زكرياء بــن 

الصدغياني، أبو زكرياء بن أفلح 427
زكرياء بن ســليمان بن يحيى بن الشــيخ  •

سليمان 427
أبو يحيى =  • األبدالني،  عيسى  زكرياء بن 

األبدالني 427
الزمرينــي، أبو عمران موســى بن زكرياء  •

المزاتي = المزاتي 427
إبراهيم بن  • صالح بــن  أبو نوح  الزمريني، 

يوسف (الزمريني) المزاتي = المزاتي 427
الزمريني = المزاتــي، أبو نوح صالح بن  •

إبراهيم بن يوسف 427
الزناتي = سعيد بن زنغيل 427 •
الزنزفي 427 •
الزنزفي، أبو مكدول مطكداسن 427 •
الزنزفي، جابر بن حّمو 428 •
الزواري 428 •

الــزواري، أبو زيــد عبد الرحٰمن بن عمر  •
428

عبد الرحٰمن بــن  • أبو زيــدت  الــزواري، 
سليمان 430

الزواري، عبد الرحٰمن بن سليمان 430 •
الزواغي 431 •
موســى  • يعيش بن  أبو البقــاء  الزواغــي، 

(الزواغي) الخيري الجربي 431
الزواغي، أبو حفص عمر بن عبد اهللا 433 •
الزواغي، أبو الخير توزين 433 •
د الوارغني = الوارغني 433 • زيد بن محم
•  = الملوشــائية  عبــد اهللا  بنــت  زيديــت 

الملوشائية 433

¢S

د 437 • الساسي، إبراهيم بن محم
الهاللي =  • الميزابــي  الحطيئة  ســالم بن 

الهاللي 437
سالم بن يعقوب 437 •
د الحسنين 439 • سالم، محم
سدرات بن الحسن البغطوري، أبو القاسم  •

= البغطوري 439
سدرات بن الحســن بن نفاث بن نصر =  •

النفوسي، نفاث بن نصر 439
السدراتي 439 •
عامر بن  • أبي  أبو حســان بن  الســدراتي، 

عاصم 439
د 439 • السدراتي، أبو رحمة صنادي بن محم
السدراتي، ســليمان بن إبراهيم بن بانوح  •

439
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السدويكشي 440 •
السدويكشي، أبو الربيع سليمان بن أحمد  •

(األول) بن  أحمد  د بــن  محم (الثاني) بن 
أبي القاسم بن أبي ستة القصبي 440

علّي بن  • عمر بن  أبو حفص  السدويكشي، 
ويران الويراني 441

بــن  • عمــر  أبو حفــص  السدويكشــي، 
د بن أحمد بن أبي القاســم القصبي  محم

(السدويكشي) أبو ستة 444
ــد عبــد اهللا بــن  • السدويكشــي، أبو محم

سعيد بن أحمد بن عبد الملك 444
بن  • ــد  محم بــن  أحمــد  السدويكشــي، 

القصبي  ســتة  أبي  القاســم بن  أحمد بن 
449

السدويكشي، ســعيد بن أحمد بن عبد اهللا  •
450

سعد بن أبي يونس 450 •
سعد بن يفاو النفوسي = النفوسي 451 •
سعيد التعاريتي = التعاريتي 451 •
أبو عثمان  • الجادوي،  الجادوي =  ســعيد 

سعيد بن يحيى (الجادوي) األجيمي 451
اخي  • اخي، أبو عثمان = الشم سعيد الشــم

451
ســعيد الاللوتي النفوســي، أبو عثمان =  •

الاللوتي 451
التغزويسني،  • د  محم عبد اهللا  أبي  سعيد بن 

أبو عثمان = التغزويسني 451
سعيد بن أبي يونس 451 •
سعيد بن أحمد بن عبد اهللا السدويكشي =  •

السدويكشي 451

البارونــي  • يحيــى  أحمد بــن  ســعيد بن 
النفوسي الجادوي = الباروني 451

عثمان) =  • (أبو  الباروني،  أيوب  سعيد بن 
الباروني، أبو عثمان 451

سعيد بن تعاريت 451 •
ســعيد بن زنغيــل = أبو نوح ســعيد بن  •

زنغيل 451
ســعيد بن ســليمان بن حّماد الجربي =  •

الجربي، أبو عثمان 452
سعيد بن سليمان 452 •
سعيد بن علّي الخيري الجربي = الجربي  •

452
سعيد بن علّي بن تعاريت 452 •
ســعيد بن علّي الجربي، عمي ســعيد =  •

الجربي، سعيد بن علّي الخيري 453
بــن  • بوحميــدة  بــن  علــّي  ســعيد بن 

الجربي،  الخيري =  سعيد  عبد الرّزاق بن 
سعيد بن علّي الخيري 453

ســعيد بن  • عمر بن  علّي بــن  ســعيد بن 
الجربي  الصدغيانــي  تعاريــت  يحيى بن 

453
بن  • يــدر  بن  يحيى  بــن  علّي  بن  ســعيد 

الخيري،  الجربــي  عثمــان  ســليمان بن 
أبو صالــح = الجربــي، ســعيد بن علّي 

الخيري 454
األجيمي،  • الجــادوي  يحيــى  بن  ســعيد 

أبو عثمان = الجادوي 454
ســعيد بن يحيى الجــادوي = الجادوي،  •

(الجادوي)  يحيــى  بن  ســعيد  أبو عثمان 
األجيمي 454
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سعيد عّدون بن بكير 455 •
سعيد مسعود 455 •
البارونــي،  • البارونــي =  يحيــى  ســعيد 

أبو القاسم 455
ســعيد يوســف، الحاج = الحاج ســعيد  •

يوسف 455
سعيد يوسف، الحاج 455 •
سالمة النفوسي = النفوسي 455 •
سالمة بن يوســف الجناوني = الجناوني  •

455
سالمة بن يونس الجناوني = الجناوني 455 •
ُسلطان بن ُمبارك بن حمد الشيباني 455 •
سليمان أحمد عون اهللا 455 •
سليمان الباروني 455 •
سليمان التالتي، أبو الربيع = التالتي 455 •
ســليمان الجربي المدانــي، أبو الربيع =  •

الجربي، سليمان 455
•  = أبــو داود  الجربي،  المداني  ســليمان 

الجربي 455
سليمان أنبنوح 455 •
الوارجالني  • بابزيــز  إبراهيم  بن  ســليمان 

455
سليمان بن إبراهيم باعامر = باعامر 455 •
سليمان بن إبراهيم بن بانوح السدراتي =  •

السدراتي 455
سليمان بن إبراهيم بن بنوح 455 •
الجــادوي،  • القاســم  أبــي  بن  ســليمان 

أبو الربيع = الجادوي 456
الحيالتي،  • الحيالتي =  أحمد  بن  سليمان 

أبو الربيع 456

سليمان بن أحمد بن أبي ستة 456 •
النفوسي  • المغربي  القاســم  بن  ســليمان 

456
ســليمان بن حفص بن أبي عصفور الفّراء  •

456
ســليمان بن داود بن باســعيد بن يوسف  •

456
أبو الربيع  • أبو الربيع =  داود،  بن  سليمان 

سليمان بن داود 456
سليمان بن زرقون النفوسي، أبو الربيع =  •

النفوسي 456
الوســياني =  • عبد الســالم  بن  ســليمان 

الوسياني، أبو الربيع 456
ســليمان بن عبد اهللا الباروني = الباروني  •

456
البازيمي،  • المدانــي  عبد اهللا  بن  ســليمان 

أبو الربيع = الجربي، سليمان 456
سليمان بن عبد اهللا المرزوقي = المرزوقي  •

456
ســليمان بن علّي بن يخلــف التيمجاري  •

النفطي الدرجيني، أبو الربيع = الدرجيني 
456

سليمان بن ماطوس الشروسي، أبو الربيع  •
= الشروسي 456

أبو الربيع  • اخي،  الشــم د  محم بن  سليمان 
اخي 456 الشم =

د بن سليمان بن صالح  • ســليمان بن محم
ابن ادريسو 457

سليمان بن موســى أبي هارون بن هارون  •
الملوشائي، أبو الربيع = الملوشائي 457



بيبليوغرافيا اإلباضية 850

الحسني  • الحســني =  ناصر  ســليمان بن 
457

أبي  • ســليمان بن  هارون بن  ســليمان بن 
هــارون موســى بن هــارون البارونــي، 

أبو الربيع = الباروني 457
ســليمان بن يحيى بوجنــاح = بوجناح  •

457
ســليمان بــن يخلــف الوســالتي المزاتي  •

النفطي القابسي، أبو الربيع = المزاتي 458
أبو الربيع  • المزاتي،   = يخلف  سليمان بن 

458
الجناوني  • الجناوني =  موســى  ســليمان 

458
(السوسي)  • ســعيد  د بن  محم السوســي، 

المرغني = المرغني، أبو عبد اهللا 458
خليفة  • عثمان بــن  أبو عمــرو  الســوفي، 

المرغني 458
السيابي، أحمد بن سعود 466 •

¢T
الشاوش، علّي صالح 469 •
الشروسي، أبو الربيع سليمان بن ماطوس  •

469
د بن بابه حاجي  • الشريف، حاجي بن محم

469
شريفي، بالحاج بن سعيد 469 •
د 469 • شريفي، مصطفى بن محم
شــعبان بن أحمــد القنوشــي الجربي =  •

القنوشي 469
اخي 469 • الشم

اخي 470 • الشم
اخي، إبراهيم بن عبد اهللا 471 • الشم
اخي، إبراهيم بن سليمان 471 • الشم
د  • اخي، أبو الربيع سليمان بن محم الشــم

471
أبي  • أحمد بــن  أبو العبــاس  اخي،  الشــم

اخي)  عثمان ســعيد بن عبد الواحد (الشم
اليفرني العامري = 471

¥
د بن يوسف  • قطب األئمة = اطفيش، محم

498
القنوشي، شعبان بن أحمد 498 •
د 498 • قوجة، محم

∑
د 500 • الكاملي، بوراس عبد اهللا بن محم
(الكرتــي) • الرحٰمـــن  عبـــد  الكرتــي، 

المصعبي = المصعبي 500
كروشي، الناصر بن إبراهيم 500 •
كّروم، أحمد بن حّمو 500 •

∫
الاللوتي = اللوت (نالوت) 503 •
الاللوتي = 503 •
الاللوتي، أبو سهل 503 •
د  • محم البشــر بن  أبو ســهل  الاللوتــي، 

التندميرتي 504
(الاللوتي)  • ســعيد  أبو عثمان  الاللوتــي، 

النفوسي 504
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د بن بصير 504 • الاللوتي، محم
لعلي، صالح بن عمر بن داود 504 •
ــد عبد اهللا بــن مانوج  • اللمائــي، أبو محم

الهواري = الهواري 513
لّواب بن سالم اللواتي = اللواتي 513 •
اللواتي 513 •
د  • ــد عبد اهللا بــن محم اللواتــي، أبو محم

(اللواتي) العاصمي 513
د بن  • ــد عبد اهللا بن محم اللواتي، أبو محم

ناصر بن ميال بن يوسف 513
اللواتي، لّواب بن سالم 515 •
الليني، رمضان بن يحيى الخيري 515 •

Ω
د خليفة 519 • مادي، محم
خليفة  • عثمان بــن  أبو عمرو  المارغنــي، 

السوفي = السوفي 519
ماطوس بن هارون، أبو معروف 519 •
متياز، إبراهيم بن بنوح 519 •
د بن سليمان بن عيسى 520 • متياز، محم
د بن عمر 521 • متياز، محم
المجدلي، سليمان بن مسعود 521 •
اْلُمحّشي الثاني 587 •
اْلُمحّشي 587 •
بلحاج  • بن  موســى  بن  إبراهيم  محفوظ، 

587
د أبو اليقظان 589 • محم
د بــوراس أحمد بن ناصر = بوراس  • محم

589
د بوراس الجربي = بوراس 589 • محم

القصبي،  •  = القصبــي  أبو ســتة  ــد  محم
د بن عمر بن أبي ســتة  أبو عبــد اهللا محم

589
الباروني  • أبو عبــد اهللا =  الباروني،  د  محم

589
د التاجر = التاجر 589 • محم
د الرّحال 589 • محم
•  = (تحواري؟)  التحواري  الشريف  د  محم

التحواري 589
د بن إبراهيــم الباروني = الباروني،  • محم

أبو عبد اهللا 589
د بن إبراهيم الطرابلسي = طرابلسي  • محم

589
•  = الحاملــي  القاســم  أبــي  د بــن  محم

الحاملي 589
د بــن أبــي القاســم الغــرداوي =  • محم

د بن الحاج  الغــرداوي، أبو عبــد اهللا محم
أبــي القاســم بن يحيى بن أبي القاســم 

المصعبي 589
د بــن أبــي القاســم المصعبــي =  • محم

د بن الحاج  الغــرداوي، أبو عبــد اهللا محم
أبــي القاســم بن يحيى بن أبي القاســم 

المصعبي 589
النفوسي،  • النفوسي =  بكر  أبي  د بن  محم

أبو عبد اهللا 589
د بن أبــي بكر بن بابــه القراري =  • محم

د بن بكير بن بابه 589 محم
د بن أبي خالد 589 • محم
د بن أبي ستة = القصبي، أبو عبد اهللا  • محم

د بن عمر بن أبي ستة 590 محم
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ــد بــن أبــي ســحابة المصعبــي،  • محم
د 590 أبو عبد اهللا = بو سحابة، بامحم

د بن أبي يعقوب يوســف المصعبي،  • محم
أبو عبد اهللا = المصعبي 590

صالح بن  • (باحمد) بــن  أحمــد  د بن  محم
أحمد الضاوي، بابا موسى = الضاوي 590

•  = الصدغياني  الجربــي  أحمد  د بن  محم
الصدغياني، أبو عبد اهللا 590

د بــن أحمد بــن يغلى الحســني =  • محم
الحسني 590

د بن أفلح 590 • محم
د بن الحاج إبراهيم 590 • محم
د بن الحاج أبي القاسم بن يحيى بن  • محم

المصعبــي=  الغــرداوي  القاســم  أبــي 
الغرداوي، أبو عبد اهللا 590

د بــن الحاج قاســم، أبو اليقظان =  • محم
د بن الحاج قاسم 590 أبو اليقظان محم

د بن الحاج يوسف 590 • محم
أبو عبد اهللا  • البارونــي،  الشــيخ  د بن  محم

591
د بن الشيخ بن إبراهيم بن أبي يحيى  • محم

الباروني = الباروني، أبو عبد اهللا 591
الجيطالي  • الجيطالــي =  أيوب  د بن  محم

591
د بن بصير الاللوتي = الاللوتي 591 • محم
د بــن بكر النفوســي = النفوســي،  • محم

أبو عبد اهللا 591
د بــن بكير بــن ســليمان بن زكري  • محم

التاجر = التاجر 591
د بن بكير بن بابه 591 • محم

د بن بكير بن يحيى بن زكري التاجر  • محم
= التاجر 591

د بن رمضان التالتي = التالتي 591 • محم
د بــن زكرياء بــن عبد الرحٰمن بــن  • محم

موســى البارونــي القلعــاوي الجربــي، 
أبو عبد اهللا = الباروني، أبو عبد اهللا 591

يحيى بن  • د بن  محم ســعيد بن  د بن  محم
المرغني  بكــر  أبــي  داود بن  أحمد بــن 

السوسي = المرغني، أبو عبد اهللا 591
•  = اليسجني  المزابي  ســليمان  د بن  محم

اليسجني، أبو عبد اهللا 591
ــد بــن ســليمان ابــن ادريســو =  • محم

بــن  ــد  محم أبو عبــد اهللا  اليســجني، 
سليمان بن صالح المزابي 591

اليســجني  • صالح  ســليمان بن  د بن  محم
اليســجني،  ادريســو =  ابــن  المزابــي، 
صالح  ســليمان بن  د بن  محم أبو عبد اهللا 

المزابي 591
د بن سليمان بن صالح 591 • محم
د بن سليمان  • د بن ســليمان بن محم محم

591
ارت 591 • د بن سليمان تاوس محم
د بن سليمان جهالن = جهالن 591 • محم
د بن سليمان 591 • محم
د بن صالح الثميني = الثميني 592 • محم
د بن صالح بن عيسى بن سليمان بن  • محم

اليســجني  صالح  د بــن  محم قاســم بن 
المزابي 592

د بــن صالح = مســلك الذهب في  • محم
ب 592 الجوهر والدرر المهذ
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د بن عبد اهللا الُعتبي 592 • محم
د بن عبد اهللا تنمي = تنمي 592 • محم
د بــن عمــر أبــي ســتة = القصبي،  • محم

د بن عمر بن أبي ستة 592 أبو عبد اهللا محم
د بن عمر المغربي القصبي النفوسي،  • محم

أبو عبــد اهللا  القصبــي،   = أبو عبــد اهللا 
د بن عمر بن أبي ستة 592 محم

(خطــأ)  • ــد  محم عمر بــن  د بــن  محم
أبو عبــد اهللا  القصبــي،  السدويكشــي = 

د بن عمر بن أبي ستة 592 محم
د بن عمر متياز = متياز 592 • محم
د بــن عمــرو أبو ســتة = القصبي،  • محم

د بن عمر بن أبي ســتة  أبو عبــد اهللا محم
592

د بــن عمــرو أمغــار المصعبــي =  • محم
المصعبي 592

د بن عمرو  • د بن عمرو = رسالة محم محم
وأبي ستة في ُحكم األحباس 592

د بن عيسى آزبار = آزبار 592 • محم
د بن عيسى بن أيوب 592 • محم
د بن قاسم ناصر بوحّجام 593 • محم
د بن مجواد، أبو عبد اهللا 593 • محم
د بن عيســى المصعبي =  • د بن محم محم

المصعبي 593
د بن عيسى 593 • د بن محم محم
المليكي،  • المصعبــي  يوســف  د بن  محم

أبو عبــد اهللا  المصعبــي،   = أبو عبــد اهللا 
د بن أبي يعقوب يوسف 593 محم

د بن يوسف بن عيســى الباروني =  • محم
عيسى بن  يوسف بن  د بن  محم الباروني، 

أبي القاسم بن عمر (الباروني) الجريجني 
593

صالح  • عيســى بن  يوســف بن  د بن  محم
د بن يوسف 593 اطفيش = اطفيش، محم

المصعبي  • ــد  محم يوســف بن  د بن  محم
 = أبو عبــد اهللا  الجربــي،  المليكــي 
أبي  د بــن  محم أبو عبــد اهللا  المصعبــي، 

يعقوب يوسف 593
د بن يوسف 593 • محم
د حسن 594 • محم
د حسنين سالم 594 • محم
د خليفة مادي 594 • محم
د الساسي زعرود 594 • محم
د سعيد كعباش 594 • محم
د شتيوي بن سليمان 594 • محم
د صالح ناصر 594 • محم
د عبد القادر عطا 594 • محم
د علّي الُصليبي 594 • محم
د علّي دبوز 594 • محم
د عمر بن عيسى بن إبراهيم 594 • محم
د قوجة 595 • محم
د محمود إسماعيل 595 • محم
د ناصر 595 • محم
د بن يوسف بابانو = بابانو 595 • محم
محمود بن بكر 595 •
محمود بن نصر 596 •
محمود عيران 596 •
المدانــي، أبو الربيع ســليمان بن عبد اهللا  •

(المداني) البازيـمــي الجربي = الجربي، 
سليمان 596
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ُمدبدهي، باسماعين 596 •
المدنــي، أبــو داود ســليمان الجربي =  •

الـجربي 596
المديوني، أبو الحسن جناو بن فتى 596 •
المرداسي = سعيد بن زنغيل 598 •
المرزوقي، سليمان بن عبد اهللا = رسائل 598 •
د 598 • المرزوقي، محم
د 598 • المرزوقي، محم
مرشد األمة 598 •
د 598 • المرموري، الناصر بن محم
المزاتي 598 •
مطكوداســن  • أبو إبراهيــم  المزاتــي، 

الدجمي  مالــك  يخلف بــن  أوتامر بــن 
(المزاتي) الغرماني 599

مالل  • إبراهيم بن  أبو إســماعيل  المزاتي، 
599

المزاتــي، أبو الربيع ســليمان بن يخلف  •
(المزاتي) الزواغي 600

المزاتــي، أبو زكرياء يحيى بــن أبي نوح  •
صالح بــن إبراهيم بن يوســف الزمريني 

607
إسماعيل  • أيوب بن  أبو ســليمان  المزاتي، 

اليزماتي 608
المزاتي، أبو عمران موسى بن زكرياء 608 •
يعقوب  • ويســالن بن  د  أبو محم المزاتي، 

الدجمي (الدمجي) 609
إبراهيم بن  • صالح بــن  أبو نوح  المزاتي، 

يوسف (الزمريني) 610
خلفون  • يوســف بن  أبو يعقوب  المزاتي، 

610

مهدي  • يوســف بن  الحســن بن  المزاتي، 
614

المزاتي، موسى بن أبي زكرياء 614 •
المزاتي، يوسف بن عمران بن أبي عمران  •

614
مزهودي، مسعود 614 •
المســاكني، أبو حفــص عمروس بن فتح  •

(المساكني) النفوسي 614
مسعود األطرابلسي 619 •
مســعود بن حديــد الخيــري األجيمــي  •

الجربي = الجربي 620
صالح  • إبراهيم بن  قاســم بن  مســعود بن 

سعيد قّباض = قّباض 620
مسعود مزهودي 620 •
مسعود، الحاج سعيد 620 •
المسناني = 620 •
المصري، عيسى بن علقمة 620 •
د بن صالــح (المصري)  • المصــري، محم

اإلباضي 621
المصري، ُمصطفى بن إسماعيل 621 •
•  = المصــري  إســماعيل  ُمصطفى بــن 

المصري 624
شــريفي  •  = شــريفي  د  محم ُمصطفى بن 

624
المصعبي 624 •
المصعبي، إبراهيم 626 •
المصعبي، أبو القاسم بن يحيى 626 •
أبي  • د بــن  محم أبو عبــد اهللا  المصعبــي، 

المصعبي  ــد  محم يوســف بن  يعقــوب 
المليكي الجربي 627
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د  • المصعبي، أبو يعقوب يوســف بن محم
(المصعبي) المليكي 631

المصعبي، داود بن يوســف بن باحمد بن  •
أيوب 643

المصعبــي، صالح بــن إبراهيم بــن أبي  •
صالح 643

المصعبي، عبد الرحٰمن الكرتي 643 •
يوســف بن  • عبد العزيز بــن  المصعبــي، 

موسى بن أفضل 643
المصعبي، علّي بن يوسف 644 •
د بن عمرو أمغار 644 • المصعبي، محم
عيســى  • د بن  محم د بن  محم المصعبــي، 

اليسجني 644
المصعبي، يحيى بن صالح بن يحيى 644 •
مطكداسن الزنزفي = الزنزفي، أبو مكدول  •

645
مطكوداسن الزنزفي الهواري، أبو مايودول  •

= الزنزفي، أبو مكدول 645
المطهري، سليمان بن بكير بن داود 645 •
بكير بن  • ســليمان بن  د بن  محم مطهري، 

داود 645
معبد بن أفلح = أبو أفلح 645 •
ُمعمر، علّي يحيى 645 •
المغراوي، أبو البر صالح بن نجم = 652 •
المغرب. انظر = أبو اليقظان إبراهيم 652 •
المغربي، إسماعيل بن سليمان 653 •
(المغربي)  • القاسم  ســليمان بن  المغربي، 

النفوســي = الجادوي، ســليمان بن أبي 
القاسم 653

مفدي، زكرياء 653 •

النفوســي =  • البغطوري  د  محم مقرين بن 
البغطوري 654

داود  • عيسى بن  تبغورين بن  الملشــوطي، 
654

الملوشائي 660 •
موسى  • سليمان بن  أبو الربيع  الملوشائي، 

أبي هارون بن هارون 660
نــوح  • فتح بــن  أبو نصــر  الملوشــائي، 

(الملوشائي) النفوسي 660
الملوشائية، زيديت بنت عبد اهللا 671 •
المليكي 671 •
المليكي، أبو مهدي عيسى بن إسماعيل بن  •

موسى (المليكي) المصعبي 671
مهدي النفوسي 677 •
مهّني بن عمر التيواجني 677 •
المزاتي  • المزاتي =  زكرياء  أبي  موسى بن 

677
موسى بن باّسه بن عمي موسى بن داود 677 •
موســى بن زكرياء = المزاتي، أبو عمران  •

678
التندميرتي  • التندميرتي =  عامر  موسى بن 

678
اخي،  • الشم اخي =  الشــم عامر  موسى بن 

أبو عمران 678
زكرياء  • يحيى بــن  عامر بــن  موســى بن 

النفوسي = النفوسي 678
موسى بن عامر بن يحيى بن زكرياء 678 •
موسى بن عامر 678 •
موسى بن يحيى بن زكرياء النفوسي 678 •
موسى، بشير بن موسى، الحاج 678 •
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هــارون،  • بــن  ماطــوس   = موطــوس 
أبو معروف 678

مزاب، انظــر = أبو اليقظــان إبراهيم =  •
مزاب 678

اإلباضــي  • أبو عبد الجبــار  الميزابــي، 
= كتاب الفرائض 678

الميزابي، عيسى بن قاسم 678 •
د بن سليمان بن صالح 679 • الميزابي، محم
د بن صالح بن عيســى بن  • الميزابي، محم

د بن صالح  ســليمان (بن قاســم بن محم
اليسجني 679

¿

ناصحة 683 •
ناصر بن إبراهيم كروشي 683 •
د المرموري 683 • ناصر بن محم
ناصر، بكير بن سليمان 683 •
د بوراس أحمد 683 • ناصر، محم
د  • محم وبكير بــن  صالح  ــد  محم ناصر، 

الشيخ بلحاج 683
د بن صالح 683 • ناصر، محم
د بن صالــح، ومهّنا بن عمر  • ناصــر محم

التيواجني 683
النامي، عمرو بن خليفة 683 •
نبراس المشارقة والمغاربة 684 •
النبراس 686 •
النجاح 686 •
د فرج (صاد) 686 • النّجار، محم
علّي  • إســماعيل بن  أبو طاهر  النفــزاوي، 

التناوتي = التناوتي 687

علّي بن  • ســليمان بن  أبو الربيع  النفطي، 
الدرجيني = الدرجيني  التمجاري  يخلف 

687
يخلف  • ســليمان بن  أبو الربيع  النفطــي، 

المزاتي،   = القابســي  المزاتي  الوسالتي 
أبو الربيع سليمان بن يخلف 687

النفوسي 687 •
زرقون  • ســليمان بن  أبو الربيع  النفوسي، 

689
أبي  • أحمد بــن  أبو العبــاس  النفوســي، 

بكر بن  أبــي  بكر بن  د بن  محم عبــد اهللا 
يوسف الفرسطائي 689

النفوسي، أبو العزيز 710 •
النفوسي، أبو زكرياء 710 •
أيوب  • يخلفتن بن  أبو ســعيد  النفوســي، 

الزنزفي المسناني 710
النفوسي، أبو سهل الفارسي 711 •
د بن أبي بكر  • النفوســي، أبو عبد اهللا محم

713
بكر بن  • د بن  محم أبو عبد اهللا  النفوســي، 

أبي بكر الفرسطائي 713
النفوسي، أبو موسى عيسى بن عيسى 716 •
النفوســي، بكر بن أبي بكر (النفوســي)  •

الفرسطائي 716
النفوسي، سعد بن يفاو 716 •
النفوسي، سالمة الجناوني 716 •
د بن صالح المسناني 717 • النفوسي، محم
النفوسي، مهدي 718 •
يحيى بن  • عامر بن  موســى بن  النفوسي، 

زكرياء 718
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النفوسي، موسى بن عامر 718 •
النفوسي، نفاث بن نصر 719 •
النفوسي، يوسف يعقوب بن صالح 719 •
نوح، عيسى بن سليمان 719 •
النور 720 •
النوري، إســماعيل أيوب بن بابا عيســى  •

720

`g
الهاللي، سالم بن الحطيئة المزابي 723 •
الهّواري 723 •
الهواري، أبو إبراهيم إسماعيل بن يدير بن  •

عيسى بن إبراهيم 723
مانوج  • عبد اهللا بــن  د  أبو محم الهــواري، 

اللمائي 723
إبراهيم  • زكرياء بــن  أبو يحيى  الهــواري، 

724
الهواري، عيسى بن يدر بن إبراهيم 724 •
الهواري، هود بن ُمحّكم (ُمحكم) 724 •
هود بن ُمحّكم الهواري = الهواري 726 •

h

وادي مزاب 729 •
الوارجالني 729 •
الوارجالني، إبراهيم بن صالح، أعزام 729 •
الوارجالني، أبو داود سليمان 729 •
الوارجالني، أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر  •

730
أبي  • داود بن  أبو ســليمان  الوارجالنــي، 

يوسف إلياس اليرتجاني 736

بــن  • يحيــى  أبو  ســهل  الوارجالنــي، 
إبراهيم بــن  ســليمان بن  إبراهيم بــن 

ويجمان الاللوتي 737
الوارجالني، أبو صالــح جّنون بن يمريان  •

اليهراسني 740
الوارجالني، أبو عمار عبد الكافي بن أبي  •

يعقوب بن إسماعيل التناوتي 741
يوســف بن  • أبو يعقــوب  الوارجالنــي، 

إبراهيم بن مّياد السدراتي 756
إبراهيم  • بن  ســليمان  الحاج  الوارجالني، 

782
الوارجالني 782 •
د 782 • الوارغني، زيد بن محم
أبو عبد اهللا  • الغــرداوي،   = حّمو  والحاج، 

د بن الحاج أبي القاسم بن يحيى بن  محم
أبي القاسم المصعبي 782

وايسالن = ويسالن 782 •
بهون حميد أوجانة 782 •
وريون بن الحسن، أبو يوسف 782 •
أبو الربيــع  • المزاتــي،   = الوســالتي 

سليمان بن يخلف 783
الوسياني = 783 •
بــن  • ســليمان  أبو الربيــع  الوســياني، 

عبد السالم بن حسان بن عبد اهللا 783
الوسياني، أبو خزر يغال بن زلتاف 788 •
د  • محم بن  يوسف  أبو يعقوب  الوســياني، 

(أحمد) 790
د  • ــاس أحمد بــن محمالوغلــي، أبو العب

السائح 791
ونيس، عامر 791 •
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اطفيش،  • يوســف =  د بن  محم الوهبــي، 
د بن يوسف 791 محم

الويراني 791 •
(الويراني)  • يحيــى  قاســم بن  الويرانــي، 

األجيمي الخيري الجربي 792
د 793 • ويسالن بن أبي بكر = أبو محم
ويسالن بن أبي صالح 793 •
ويســالن بن بكــر أبي صالح بن قاســم  •

د 793 اليراسني، أبو محم
(الدمجي)  • الدجمي  يعقوب  ويســالن بن 

د 793 المزاتي، أبو محم
الويغوي، مهدي النفوسي 793 •
وينتن، عمر بن يوسف 793 •

…

يحيى بــن إبراهيــم بــن ســليمان بــن  •
إبراهيم بن ويجمان الاللوتي الوارجالني، 

أبو سهل = الوارجالني 797
اخي،  • اخي = الشم يحيى بن أبي العّز الشم

أبو زكرياء 797
•  = الوارجالنــي  بكــر  أبــي  يحيى بــن 

الوارجالني، أبو زكرياء 797
يحيى بــن أبــي بكــر = الوارجالنــي،  •

أبو زكرياء 797
يحيى بن أبي زكرياء = أبو زكرياء 797 •
يحيى بن أبي نــوح صالح بن إبراهيم بن  •

يوســف الزمرينــي المزاتــي = المزاتي، 
أبو زكرياء 797

يحيى بــن أفلح الجربــي = الصدغياني،  •
أبو زكرياء بن أفلح 797

الجناوني  • الخير  أبــي  الخير بن  يحيى بن 
= الجناوني، أبو زكرياء 797

يحيى بــن تعاريــت الخيــري الجربــي  •
النجاة) بن  (أبــو  أبو يونس  الصدغياني، 
يونس بن  أبو النجاة  التعاريتي،   = سعيد 

سعيد 797
يحيى بن سفيان الراشدي 797 •
ويجمان  • إبراهيم بن  سليمان بن  يحيى بن 

= أبو سهل 797
يحيى بن سليمان حّواش = حّواش 797 •
يحيى بــن صالح بــن يحيــى األفضلي،  •

أبو زكرياء = األفضلي 797
•  = المصعبي  يحيــى  صالح بن  يحيى بن 

المصعبي 797
•  = أبو زكرياء  إبراهيم،  عامر بن  يحيى بن 

أبو زكرياء 797
يحيى بن عيســى األبدالني = األبدالني،  •

أبو زكرياء 797
د بّكوش 797 • يحيى محم
يحيى بن يعقوب اليزمرتني، أبو زكرياء =  •

اليزمرتني 797
أبو سهل  •  = إبراهيم  يوسف بن  يحيى بن 

797
يخلفتن بــن أيــوب النفوســي الزنزفــي  •

المسناني = النفوسي، أبو سعيد 797
و 797 • يّدر الحاج أحمد بن الحاج حم
اليديســي، أبو الحســن علّي بن سالم بن  •

بَيان (اليديسي) الجربي 798
أبي  • بكر  ويسالن بن  د  أبو محم اليراسني، 

صالح بن قاسم 800
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اليراســني، أبو يحيــى زكرياء بــن أبــي  •
بكر بن سعيد 800

اليرتجاني، أبو سليمان داود بن أبي يوسف  •
إلياس الوارجالني = الوارجالني 800

إسماعيل  • أيوب بن  أبو سليمان  اليزماتي، 
المزاتي 800

يعقوب  • يحيى بن  أبو زكريــاء  اليزمرتني، 
800

اليسجني 801 •
د بن سليمان بن  • اليسجني، أبو عبد اهللا محم

صالح المزابي 806
اليسجني، حّمو والحاج 816 •
اليســجني، داود بــن إبراهيم بن داود بن  •

عبد العزيز 817
اليســجني، داود بــن إبراهيم بن داود بن  •

عّدون بن عبد العزيز 817
اليسجني، صالح بن عمر بن داود 819 •
يوســف بن  • عبد العزيز بــن  اليســجني، 

موسى بن أفضل المصعبي 819
اليسجني، عبد اهللا بن عيسى 821 •
اليسجني، عمر بن سليمان 821 •
عمر بن  • موســى بن  عمر بن  اليســجني، 

يعقوب 821
عّدون  • يوســف بن  عمر بــن  اليســجني، 

المصعبي 822
د بن ســليمان بن صالح  • اليســجني، محم

(اليســجني) المزابــي، ابــن ادريســو  = 
بــن  ــد  محم أبو عبــد اهللا  اليســجني، 

سليمان بن صالح المزابي 822
عيسى بن  • صالح بن  د بن  محم اليسجني، 

المزابي  المزابي =  (اليســجني)  سليمان 
822

عيســى  • د بن  محم د بن  محم اليســجني، 
(اليسجني) المصعبي 822

اليسجني، يوسف بن حّمو بن عّدون 822 •
اليسجني، يوسف بن حّمو بن عّدون 823 •
يعقوب بن داود 823 •
التندميرتي،  • نــوح  صالح بن  يعقوب بــن 

أبو يوسف = التندميرتي، أبو يوسف 823
الزواغــي  • الخيــري  موســى  يعيش بــن 

الجربي، أبو الحياة، أبو البقاء 823
أبو خزر  • الوســياني،   = زلتــاف  يغال بن 

823
الَيُكْشني، أبو باديس ابن باديس  823 •
يمريان  • جّنون بن  أبو صالح  اليهراســني، 

الوارجالني   = الوارجالني  (اليهراســني) 
824

•  = أبو يعقــوب  الســدراتي،  يوســف 
يوســف بن  أبو يعقــوب  الوارجالنــي، 

إبراهيم بن مّياد 824
•  = أبو يعقــوب  اخي،  الشــم يوســف 

اخي 824 الشم
يوسف المصعبي، أبو يعقوب = المصعبي،  •

د 824 أبو يعقوب يوسف بن محم
الســدراتي  • مّياد  إبراهيم بن  يوســف بن 

أبو يعقوب  الوارجالنــي،   = الوارجالني 
824

يعقوب  • أبــي  إســماعيل بن  يوســف بن 
التناوتي،   = التناوتي  د  محم يوســف بن 

أبو يعقوب 824
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الباروني،  •  = الباروني  أيوب  يوســف بن 
يوسف بن أيوب 824

يوسف بن باحمد بن كاسي 824 •
يوســف بن حّمو بن عّدون اليســجني =  •

اليسجني، يوسف بن حّمو بن عّدون 824
يوســف بن حّمو بن عــّدون، أبو يعقوب  •

825
يوسف بن خلفون المزاتي 825 •
يوسف بن عّدون = أبو يعقوب 825 •
يوسف بن علّي الباروني = الباروني 825 •
يوســف بن عمرو البارونــي = الباروني  •

825
أبو يعقوب  •  = التناوتي  د  محم يوسف بن 

825
المليكي =  • المصعبي  د  محم يوســف بن 

المصعبي، أبو يعقوب 825

د الوسياني = أبو يعقوب  • يوسف بن محم
825

الدرجيني  • الدرجيني =  موسى  يوسف بن 
825

يوسف بن يحيى الثميني = الثميني 825 •
•  = النفوسي  صالح  يعقوب بن  يوسف بن 

النفوسي، التندميرتي 825
الحاج يوسف 825 •
يونس بن تعاريت، أبو النجاة = التعاريتي  •

825
يونس بن ســعيد التعاريتي الصدغياني =  •

أبو النجاة 825
الخيري • يحيــى  بــن  ســعيد  يونس بــن 

الجربي = التعاريتي، أبو النجاة 825
ســعيد  • قاســم بن  أبو الفضل  اليونســي، 

الصدغياني = الصدغياني، الباروني 825
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