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الملخص 

تعـّد الّزوايـا مـن املراكـز غـر الرسـمية يف الـدول، نظـراً للـدور الـذي تقوم بـه يف نرش 

العلـم بـن أوسـاط املجتمـع، فأصبحـت محطـة أساسـية وجوهريـة يف حيـاة األفـراد ملـا 

تضفيـه عليهـم مـن إثراء لغـوي وإسـالمي وتربوي، ونظـراً للمميـزات املتوافرة فيهـا أردنا 

عـرض تجربـة فريـدة مـن نوعها وهـي التحول الجـذري للزاوية إىل خدمـات أرقى وأفضل 

مـع حـدود اإلمكانـات قـد ال تتوافـر يف أرقـى املؤسسـات الوثائقية يف العر نفسـه.

وتكمـن هـذه الّتجربـة يف قيـام شـيخ الزاوية أو القّيـم عليها بعمل جبـار، وهو تأليف 

املخطوطـات، ثـم القيـام بتصنيفهـا وفهرسـتها، وبعـد ذلـك القيـام بطبعهـا يف دور الّنرش، 

هـذه الخدمـات حوّلـت القّيـم أو شـيخ الّزاويـة إىل رتبـة مؤّلـف واختصـايص املعلومـات؛ 

نظـراً للـدور الجّبـار الـذي ارتقـى بـه، فضاًل عـن القيـام بعمليـة تجميـع املخطوطات من 

العائـالت، وكذلـك احتـواء املكتبة عـى الرّصيـد املطبوع. 

ويف هـذه الورقـة العلمية سـنلقي الضوء عى تجربـة أو بعبارة أدق املبادرة واملسـاهمة 

الفرديـة اتجـاه املخطوطـات والرّصيـد املؤلَّـف واملعالَج من هـذه الّنفائس تعـّد إرًثا حضارًيا 

فريًدا مـن نوعه.

وقد وصلت هذه الدراسة إىل جملة من النتائج قمنا بتتويجها بجملة من الّتوصيات.
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Abstract

The corners are deemed to be non-official centers in the states; on 
account of the role they play in the dissemination of science among the 
circles of society. They have become a fundamental and basic station 
in the life of individuals where it provides them with the linguistic, 
Islamic and educational enrichment. In consideration of the given 
features available therein, we wanted to offer a unique experience; 
namely, the essential turning of the corner to the highest and best 
services despite of potential limits, these services may not be available 
in the finest documentary institutions in the same era.

This experience lies in that the Sheikh of the corner or trustee 
undertakes a prodigious job, which is compiling and editing 
manuscripts, then classifying and indexing it, after that printing it 
in publishing houses. Actually, these services transformed the trustee 
or Sheikh of the corner to the rank of an author and a specialist in 
information because of role that elevated him. In addition to the 
compilation of manuscripts from families, as well as the containment 
of the library on the balance printed.

In this scientific paper, we will shed light on experience or, in more 
precise meaning the individual initiative and contribution to the 
direction of the manuscripts as well as the compiling and processed 
materials. These treasures which considered a culturally unique legacy.

This study reached a number of results on which we crown a 
set of recommendations. This study has been attached with copy of 
manuscripts existed around the corner.
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المقدمة
يف أثنـاء زياراتنـا زوايـا أدرار بالجنوب الجزائرّي لحضور )امللتقـى الدويل للمخطوطات 

يف عيـون العـرب واملسـترشقن()1( لفتـت أنظارنـا )زاوية محّمـد باي بالعـامل يف )أولف( يف 

واليـة أدرار مـن بـن الزوايـا املوجـودة هنـاك ؛ نظـراً مليزتهـا عن باقـي الّزوايـا األخرى، إذ 

قـام شـيخ -قّيـم- الّزاويـة بـأدرار بعمـل ريـادي وفريد مـن نوعه، يتمثـل بالقيـام بعملية 

الّتأليـف والنظـم والـرّشح ملؤّلفات نـادرة وُمهمة تفيـد الباحثن و عامة النـاس يف دنياهم 

ودينهـم، ومبـا أّن الـتاث املخطـوط هو كّل مـا تركه لنا األوائـل من مؤّلفات قامـوا بخّطها 

بأيديهـم أو بأيـدي تالمذتهـم ونّسـاخهم سـّجلت أحداثـاً ووقائـع مـرّت واندثـرت، فقـد 

تجسـدت لنـا هـذه الصـورة من خالل اإلطاللـة عى مقّر هـذه الّزاوية بالحضور الجسـدّي 

والّروحـي فيهـا، وكذلـك عـن طريـق املؤّلفـات والخزائـن التـي تنفـرد بهـا هـذه الّزاويـة، 

زاويـة محّمـد بـاي بلعـامل بأولـف- أدرار -الجزائـر عن باقـي الزوايا.

)1( امللتقـى الـدويل الثـاين للمخطـوط بعنـوان )املخطوطات الجزائريـة يف عيون العرب واملسـترشقن( 

بتاريـخ 2-) مـارس 2015م، وحينهـا قمنـا بورقـة علمية موسـومة بـ: »واقع املخطوطـات يف مدينة 

قسـنطينة: دراسـة ميدانية بأرشـيف والية قسـنطينة ومتحـف رستا« .
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س الزاوية أواًل: التعريف بالشيخ باي بلعالم - مؤسِّ

هـو الشـيخ بـاي بلعامل بـن محّمد بن عبد القادر بـن محّمد بن املختار بـن أحمد العامل 

القبـالوّي الجزائـرّي الّشـهر بالّشـيخ بـاي، ُولـد سـنة 0)19م يف قريـة سـاهل بلديـة بدائـرة 

»أولـف أدرار«، الّتـي يعـود أصلهـا إىل قبيلة حمـر القبيلة العربية الّشـهرة يف اليمن.
والـده هـو الّشـيخ محّمـد بـن عبـد القـادر، كان فقيًهـا وإماًمـا وُمعلـاًم، لـه عـدة 

منهـا: مؤلَّفـات، 

منظومة الولدان يف طلب الّدعاء من الرحامن.. 1

منظومة حال أهل الوقت.. 2

تحفة الولدان فيام يجب عى األعيان. )

أمه: هي خديجة بنت محّمد الحسن، كان والدها عاملًا قاضًيا يف منطقة تديكلت.)1(

س الزاوية ثانًيا: تعّلم الشيخ باي بلعالم- مؤسِّ
ترعـرع يف أرسة مشـهورة بالعلـِم، وتلّقـى تعليمـه األويل يف قريـة سـاهل قبـيل التـي 

درس فيهـا القـرآن الكريـم، وتخـّرج فيهـا العديـد مـن الفقهـاء والعلـامء، وميكـن إيجـاز 

مراحـل تعّلمـه مبـا يأيت:

املرحلـة األوىل: حفـظ القـرآن الكريـم عـى يـد الشـيخ محّمـد بـن عبـد الرحـامن بن 

املـي بـن العامل.

املرحلة الثانية: درس عى يد والده املبادئ النحوية والفقهية.

املرحلة الثالثة: درس عى يد الشيخ محّمد عبد الكريم املغييل.

املرحلـة الرابعـة: انتقـل إىل زاويـة الشـيخ مـوالي أحمـد بـن عبـد املعطي السـباعّي 

مبراكـش التـي تعّلـم فيها الفقه املالـّي وأصوله، والنحو، والتفسـر، 
والحديث.)2(

)1( دليل زاوية باي بلعامل: ).

)2( دليل الزاوية: )-4.
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ثالًثا: إجازات شيخ الزاوية وشهاداته

أُجيز شيخ الزاوية بإجازات عدة من كبار العلامء داخل الوطن وخارجه، منها:

إجازة عامة من شيخه موالي أحمد الّطاهرّي بن عبد املعطي عند انتهاء الدراسة.. 1

إجـازة عامـة من السـّيد الحـاج أحمد الحسـن بأسـانيد متعـددة، ثبتها متصل . 2

باإلمـام مالـك والبخارّي ومسـلم، وسـائر أصحاب الكتب السـتة.

إجازة من السّيد عيل البوديلمّي يف الحديث وعلومه، لها ثبت متصل كذلك.. )

إجازة من العامل اللبنايّن الّشيخ زهر الّشاويش.. 4

إجـازة مـن الّشـيخ العامل الرّشيف السـّيد محّمد علوي املالـّي يف مكة املكرّمة، . 5

لها ثبت كذلك بسـنده املتصل باألعالم الّسـابقن.

إجـازة الّشـيخ مالـك بـن العـريب بـن أحمـد الرّشيـف الّسـنويّس يف املدينـة . 6

الّسـابقن. املنـورة، لهـا ثبـت كذلـك بسـنده املتصـل باألعـالم 

إجازة الّشيخ عبد الّرحمن الجياليّل بسنده )1(.. 7

حصـل عـى شـهادة )اإلمـام األسـتاذ( مـن وزارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف، . 8

وشـهادة )مسـتوى الليسـانس( يف العلـوم اإلسـالمية.

وحصـل عـى عـدة شـهادات تقدير وعرفـان مـن )األسـابيع القرآنيـة(، وملتقيات . 9

متعّددة.

رابًعا: الرحالت العلمية
رحـل الّشـيخ إىل عـدة بلدان خارج الوطـن، وقام باالتصال بالعلـامء يف كلٍّ من تونس، 

واملغـرب األقـىص، وليبيـا، واململكـة العربيـة السـعودية. وقـام بتدويـن رحالتـه يف كتـاب 

سـاّمه )الرحلـة العلية(.

قـّرر الشـيخ إنشـاء الزاوية )زاوية الشـيخ باي بلعـامل( التي كان موقعها بجوار مسـجد 

)1( دليل الزاوية: 22-21.
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مصعـب بـن عمـر يف حـي الركنيـة بلديـة أولـف بواليـة أدرار، مبعية السـّيد الحـاج عامر 

أبـن الطالـب سـامل الفرحـايّن، وقـد اسـتقطبت الزاوية الجمهـور بجميع فئاتـه، من أطفال 

صغار، وشـباب، وشيوخ.

وملّـا ذاعـت شـهرة الّزاويـة أصبحـت تسـتقطب فئـات املجتمـع مـن جميـع ربـوع 

الوطن: وهران-تيارت-الجزائر العاصمة-سطيف-الوادي-الشلف-الّنعامة-املّدّية-معسـكر-

بلعباس...إلخ

وكذلك من خارج الوطن مثل: مايل- النيجر- موريتانيا.

تويف الّشيخ يوم )2 ربيع الثاين 0)14ه)1(

خامًسا: هيكلية الزاوية
تشـتمل الزاويـة عـى ثـالث قاعـات، منهـا القاعـة الكبـرة التـي ُيقـرأ فيهـا الحديـث، 

وهـي كذلـك معـّدة للمحـارضات وإلعـداد رجـال الّديـن، وُيعقد فيهـا ملتقى يف كّل سـنة 

أواخـر شـعبان لختـم البخـارّي وابتدائـه، وتوجـد فيهـا خزائـن الكتـب، والقاعـة الثانيـة 

لتدريـس العلـوم الرشعيـة والقرآنيـة للطلبـة الداخلّيـن، والقاعـة الثالثـة لتحفيـظ القرآن 

للطلبـة الداخلّيـن كذلك.

ويوجـد يف الزاويـة تسـعة أقسـام وقاعـة للطعـام. وفيها مكتـب للتأليف، فيـه أدوات 

الكتابـة العريـة، من جهـاز حاسـوب، وهواتف، وفاكـس، وإنتنت، ومنصـات متعّددة، 

وكذلـك مكتبـة تشـتمل عـى مؤلَّفات شـيخ املدرسـة املطبوعة، وفيهـا أيًضـا دورات مائية 

ومطبـخ وحديقـة. وأغلـب الكتب املوجودة يف هذه املدرسـة مطبوعـة، وفيها مخطوطات 

قدميـة وحديثة)2( .

ويوجـد أيًضـا قسـم للطلبـة الصغـار، يتجـاوز عددهـم املائـة، يتعاقبـون بن املدرسـة 

التبويـة واملدرسـة الدينيـة، كـام يوجـد ثالثـة أقسـام خاصـة للبنـات، يتجـاوز عددهـّن 

الثالمثائـة، وقسـم للنسـاء تقـوم بتعليمهـّن امـرأة.

)1( دليل الزاوية: 11. 

)2( دليل الزاوية: 21.
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أوقات الدراسة:

مـن صـالة الصبـح إىل العـارشِة نهارًا، ومن السـاعة الحاديـة عرشة صباًحـا إىل الواحدة 

يف أغلـب األحيـان باسـتثناء أوقات تنـاول وجبة فطـور الّصباح، ثم االسـتاحة الفاصلة بن 

قـراءة القـرآن ودروس الفقـه والعلوم األخرى.

سادًسا: القانون العام للزاوية

املادة األوىل: هيكلة املسؤولية

تتوزع خدمات الزاوية عى كلٍّ من:

الشيخ، وهو رئيسها العام الكاتب محّمد باي بلعامل.. 1

مجلـس املشـايخ للتعليـم القـرآيّن والدينّي، وهـذا املجلـس مكّلف بـإدارة التعليم . 2

وإعـداد برامجه.

مجلـس للطلبـة يقـوم بـإدارة شـؤونهم، وتنظيـم مرافقهـم، يختـار نظامـه شـيخ . )

املدرسـة، ويتكـون مـن أعضـاء عددهـم سـتة.

لجنـة املدرسـة الدينيـة املعتمـدة مـن ِقَبـل وايل واليـة أدرار، بتاريـخ 26 فيفـري . 4

1991م تحـت رقـم 52 / ق ت ت و ع / 91

املادة الثانية: النظام العام للزاوية

الطلبة ملزمون بحضور سائر النشاطات التي تؤّدى يف الزاوية.. 1

الطلبة مطالبون بأداء الصلوات الخمس جامعًة يف املسجد.. 2

مُينـع منًعـا باًتـا عـى الطلبـة كّل املامرسـات املنافيـة لألخـالق اإلسـالمية، كالـكالم . )

الفاحـش، كـام مينعـون مـن التدخـن... إلخ.

يجب احتام جميع منّظمي شؤون الزاوية.. 4

االلتزام بأوقات الدراسة بحسب الرنامج املوضوع لها.. 5

متنح للطلبة الحافظن للقرآن إجازات ُتثبت ذلك.. 6

ميكن للطلبة استعارة كتب الزاوية للمطالعة رشيطة املراعاة ألسس االستعارة.. 7
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الطلبة ملزمون باالعتناء مبلبسهم، ومُينعون من أي لباس ال يليق بطالب العلم.. 8

املادة الثالثة
ال ُيسمح ألي طالب مبغادرة الزاوية من دون إذن مسبق.. 1

ُتثبـت تليقيهـم للدراسـة، ولكـن هـذه . 2 للطلبـة حـّق تسـلم شـهادات مدرسـية 

رسـمية. ليسـت  الشـهادة 

مينـح للطالـب بطاقـة مدرسـية بعـد مكثـه يف املدرسـة شـهرين عـى األقـل، ويف . )

حالـة ضياعهـا عليـه أن ُيخـر الجهـات املختصـة)1(.

سابًعا: مقّررات الطلبة
هـدف الزاويـة هـو تحفيظ القـرآن الكريم، وكذلـك فقه العبـادات واملعامالت، ورشح 

الّسـنة النبوية من خـالل مرحلتن:

املرحلة األوىل: حفظ القرآن الكريم، وبعض املتون، وقواعد اللغة.

املرحلـة الثانيـة: بعـد املرحلـة األوليـة يحـّق للطلبـة املسـجلن يف الزاويـة االلتحـاق 

بسـلك األمئـة أو مواصلـة الّتعليـم باملعاهـد)2(.

وتتمثل مجمل هذه املقررات فيام يأيت:

أوًل: العلوم: تتوىل الزاوية تدريس العلوم اآلتية:

الفقـه عـى مذهـب اإلمـام مالـك، الفرائـض، التسـير )اإلدارة(، التصـّوف، السـرة 

النبويـة والحديـث النبـوّي، اللغة العربية، التفسـر، فـن التجويد، التتيـل بقراءة ورش، 

الحساب.

ثانًيا: املتون املعتمدة.

لقد اختار مجلس التعليم ملراحل التحصيل املتون اآلتية:

)1( دليل الزاوية: 4 .

)2( دليل مقررات للطلبة: 10.
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التوحيد:. 1

جوهرة اللقايّن.	 

من الخريدة للدردير.	 

عقيدة السنويّس.	 

الفقه:. 2

مختر األخرّي يف العبادات.	 

من العشاموية.	 

املرشد املعن.	 

أسهل املسالك.	 

الرسالة القروانية.	 

مختر الشيخ خليل.	 

أصول الفقه:. 3

منظومة العمريطّي	 

ركائز الوصول.	 

الورقات إلمام الحرمن.	 

الفرائض والحساب:. 4

أ. الفرائض:

الدرّة السنيّة.	 

الدرّة البيضاء.	 

الرحبيّة.	 

النيل الفائض.	 

جوهرة الطالب.	 

الرسمويكّ.	 

كشف الجلباب عى جوهرة الطالب.	 

مركب الخائض عى النيل الفائض.	 
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فواكه الخريف عى بغية الرشيف.	 

ب. الحساب:

الكتب املدرسية للطور الثاين.	 

كتاب حساب الطالب.	 

التصّوف الصحيح:. 5

إحياء علوم الدين.	 

الحلية أليب نعيم.	 

السرية النبوية والحديث.. 6

أ. السرية النبوية:

مختر سرة ابن هشام.	 

نور اليقن يف سرة سيّد املرسلن.	 

فقه السرة.	 

سرة ابن هشام.	 

ب. الحديث:

األربعون النووية.	 

جواهر البخارّي.	 

رياض الصالحن.	 

صحيح البخارّي.	 

صحيح مسلم.	 

املوطّأ.	 

ج. علوم الحديث:

من البيقونية.	 

تحفة اآلثار ورشحها كشف الدثار.	 

نخبة الفكر.	 
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اللغة العربية:. 7

من األجرومية.	 

اللؤلؤ املنظوم عى نظم مقدمة ابن آجروم ورشحه »كفاية املنهوم«.	 

نزهة الحلوم ورشحها »الرحيق املختوم«.	 

ملحة اإلعراب ورشحها »منحة األتراب«.	 

ألفية بن مالك ورشوحها للمكودّي وابن عقيل وابن حمدون.	 

المية األفعال ورشحها للعاّلمة بحرق.	 

التفسري:. 8

صفوة التفاسر للصابويّن.	 

حاشية الصاوّي عى الجاللن.	 

تفسر املراغّي.	 

تفسر ابن كثر.	 

تفسر فتح البيان.	 

وقـد تـّم بحمـد اهللا تفسـر القـرآن كامـاًل مـن أول القـرآن إىل آخـره ابتـداًء مـن سـنة 

1975م إىل سـنة 2005م بعـدة تفاسـر، منهـا )فتـح البيـان( فهـو أكـر اسـتعاماًل من غره 

التفاسـر. من 

التجويد:. 9

من الجزرية.	 

الدرر اللوامع البن برّي.	 

ثامًنا: اإلنتاج الفكري لشيخ الزاوية
لقـد ازدادت نشـاطات شـيخ الزاويـة، فزيـادًة عـى الـدروس التـي يقـوم بهـا اتجهت 

عنايتـه إىل التأليـف، فقـام بتأليـف كتـب عديـدة ومتنوعـة املوضوعـات؛ خدمـًة للعلـم، 

وعوًنـا للطلبـة، وتسـهياًل لهـم عـى طلـب العلـم)1(، ومـن نتاجـه الفكـري مـا يأيت:

)1( فهرس مخطوطات الزاوية: 2-1.
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املخطوطة رقم -1-
زاد السـالك رشح عىل أسـهل املسـالك: يشـتمل عـى جزأين، موضوعـه التوحيد، فقه 

العبـادات واملعامـالت، الفرائـض، األخـالق، الجـزء األول بلـغ عـدد صفحاتـه 10)، وعـدد 

أبوابـه وفصولـه 27. أّمـا الجـزء الثـاين فعـدد صفحاتـه 285، وكان تأليفـه سـنة 1406 ه، 

وأُعيـد طبعـه يف مطبعـة دار ابـن حـزم يف بـروت -لبنان.

املخطوطة رقم -2-
الرحيـق املختـوم رشح عـىل نزهـة الحلـوم: يف علـم النحـو، النظـم للشـيخ محّمد بن 

ُأّب املزمـري، والـرشح للكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن، ويشـتمل عـى 27 باًبـا، وكان الفـراغ 

مـن تأليفـه يـوم 8 ربيـع األول 1407ه، وهـو يف جـزء واحـد، وُطبـع يف مطبعة الشـهاب.

املخطوطة رقم -3-
اللؤلـؤ املنظـوم نظـم مقدمـة ابـن آجـروم: يف علـم النحـو أيًضا، ويشـتمل عـى 202 

بيـت، و )2 باًبـا، ومقدمـة ومدخـل، وكان الفـراغ مـن نظمـه يف سـنة 1407 ه.

املخطوطة رقم -4-
كشـف الجلبـاب رشح عىل جوهـرة الطالب: يف علمـي الفروض والحسـاب، موضوعه 

علـم الفرائـض، النظـم للشـيخ عبـد الرحمـن السـكويّت، والـرشح ملحّمـد بـاي الفـاليّن، 

يشـتمل عـى 119 صفحـة، و )2 باًبـا، وخامتـة، وكان الفـراغ مـن تأليفـه يـوم )1 جامدى 

األوىل 1407ه. ُأنجـز طبعـه يف مطبعـة عـامر قـريف يف باتنـة.

املخطوطة رقم -5-
عـون القّيـوم رشح عـىل كشـف الغموم: يف علـم النحو، رشح لـ)كشـف الغموم يف نظم 

مقّدمـة ابـن آجـروم( ملحّمـد بـن أُّب املزمـري، يقـع يف جـزء واحد. فـرغ من تأليفه عشـية 

األربعاء 28 من جامدى األوىل سـنة 1407 ه، عدد صفحاته 101 صفحة، وال زال مخطوًطا.

املخطوطة رقم -6-
فواكـه الخريـف رشح عـىل بغيـة الرشيـف يف علـم الفرائـض املنيـف: النظـم للشـيخ 
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محّمـد بـن بـاد، والـرشح للكاتـب محّمد باي الفـاليّن، ويشـتمل عى 90 صفحـة و17 باًبا 

مبـا فيهـا اإلهـداء وخطبـة الكتـاب، وكان الفـراغ مـن تأليفـه 16 جامدى اآلخـرة 1407 ه، 

ُطبـع مبطبعـة عـامر قـريف يف باتنة.

املخطوطة رقم -7-
الكوكـب الزهـرّي: نظـم عـى مختـر الشـيخ عبـد الرحمـن األخـرّي، النـر للشـيخ 

عبـد الرحمـن األخـرّي، والنظـم للكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن، وعـدد أبياتـه 84) بيًتـا، 

ويشـتمل عـى 20 باًبـا  و 21 صفحـة، وكان االبتـداء يف نظمه يوم 5صفـر 1408 ه، وفرغ 

منـه يـوم 16 مـن الشـهر املذكور، واملدة التـي اسـتغرقها الناظم يف نظم املختـر املذكور 

أحـد عـرش يوًما.

املخطوطة رقم -8-
الجواهـر الكنزيـة لنظـم مـا جمـع يف العّزيـة: النر مقّدمة العّزية للشـيخ أيب الحسـن 

عـى املالـّي الشـاذيّل، والنظـم للكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن. ويتنـاول هـذا النظـم املـواد 

اآلتيـة: التوحيـد- العبـادات- املعامالت- الفرائض- األخالق. ويشـتمل عـى 4) باًبا ، وعدد 

أبياتـه 1049 بيًتـا، وعـدد الصفحـات 56 صفحـة، فرغ مـن تأليفه يوم 24 ربيـع األول عام 

1408ه، وُطبـع مبطبعـة دار هومـة الجزائرية.

املخطوطة رقم -9-
العبـادات-  التوحيـد-  يتضمـن:  بـاد:  لبـن  العّزيـة  نظـم  عـىل  الجـواد رشح  فتـح 

املعامـالت- الفرائـض- األخـالق. ويشـتمل عـى 66 مـا بـن بـاب وفصـل، وعـى 288 

صفحـة، وكان الفـراغ مـن تأليفـه يـوم 11 جـامدى األوىل 1408 ه، ُطبـع يف مطابع عامر 

قـريف باتنـة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -10-
ضيـاء املعـامل رشح عـىل ألفيـة الغريـب لبـن العـامل: وموضوعـه اللغـة العربيـة يف 

القـرآن الكريـم، ويشـتمل عـى ثالثـة أقسـام:

القسـم األول: الغريـب املكـّرر مرتًبـا عـى الحـروف الهجائيـة عـى طريـق املغاربـة 
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ابتـداًء باأللـف وانتهـاًء باليـاء، وابتـدأ ذلـك مـن قولـه: »إنـذاٌر إعالٌم مـع التخويـِف..> إىل 

ع يف الدفع>،وعـدد أبيـات هـذا القسـم 00) بيـت. قولـه يف حـرف اليـاء: »الـدُّ

القسـم الثـاين: يف مفـردات غريـب السـور، وهو ما أشـار إليـه بقوله: » وقارص بسـورة 

لهـا منـي> ابتدأ مـن قوله: 

عنــوان االختيــار أعلى الشــان«»فواتـــح الســـور للقـــرآن

ونهايتـه قولـه: » والنفـث نفـٌخ بقليـِل الريـِق …«، وعـدد األبيـات التي اشـتمل عليها 

هـذا القسـم 51) بيتاً.

القسم الثالث: يف الوجوه والنظائر إىل آخر الكتاب، ابتدأ من قوله:

ــر«»معرفـــة الوجـــوه والنظائـــر ــتنارة البصائـ ــة اسـ نتيجـ

إىل آخر النظم. وعدد أبيات هذا القسم )0) أبيات.

والكتـاب يقـع يف جزأيـن: الجـزء األول 192 صفحـة، و الجزء الثـاين 212 صفحة، وكان 

الفـراغ مـن تأليفـه يف أوائـل جامدى اآلخـرة 1409ه، ُأنجز تصفيفه وُطبـع يف مطابع عامر 

قريف باتنة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -11-
املفتـاح النـورايّن عـىل املدخـل الربـايّن للمفـرد الغريـب يف القـرآن: النظـم للشـيخ 

محّمـد الطاهـر التليـيّل السـويّف، والـرشح للكاتـب محّمد باي الفـاليّن. موضوعـه الغريب 

غر املكّرر يف القرآن -أي الكلمة التي تذكر مرة يف السـورة وال تكّرر يف سـواها- ويشـتمل 

عـى 1) باًبـا وخامتـة، وعـدد صفحاتـه 182صفحـة، وكان الفـراغ مـن تأليفـه يف أوائـل 

شـعبان 1409ه، ُطبـع يف مطابـع عـامر قـريف باتنـة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -12
السـبائك اإلبريزيـة رشح عـىل الجواهـر الكنزيـة: النظـم والرشح للكاتـب محّمد باي 

الفـاليّن، وأصـل النـر هـو كتـاب )املقّدمـة العّزيـة للجامعـة األزهرية(للشـيخ أيب الحسـن 

عـيل املالـّي الشـاذيّل يف جـزء واحد.
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وقـد تنـاول املوضوعـات اآلتيـة: التوحيـد- الفقـه- املعامـالت- الفرائـض- األخـالق. 

وعـدد األبـواب والفصـول 82، وعـدد الصفحـات )2 صفحـة، وكان الفـراغ مـن تأليفه يوم 

8 ربيـع الثـاين 1410ه، ُطبـع يف مطابـع عـامر قـريف باتنـة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -13-
اإلرشاق البـدرّي رشح عـىل الكوكب الزهرّي: نظـم الكاتب محّمد باي الفاليّن ورشحه، 

وأصـل النـر للشـيخ عبـد الرحمن بـن صغـر األخـرّي. موضوعاتـه: األخـالق، العبادات. 

عـدد األبـواب والفصـول 20 ،وعـدد الصفحـات 122 صفحـة، ثـم صفحـة للفهرسـة. كان 

الفـراغ مـن تأليفـه يـوم )1رجـب 1410ه، ُطبـع يف مطابـع عـامر قـريف باتنة )الشـهاب(، 

وأُعيـد طبعـه يف مطبعـة دار هومـة بالجزائر.

املخطوطة رقم -14-
كشـف الدثـار رشح عـىل تحفـة اآلثـار: النظـم للشـيخ محّمـد األمـن ابـن القـريّش 

الحسـينّي، والـرشح للكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن. موضوعـه مصطلـح الحديـث النبـوّي، 

ويشـتمل عـى 67 باًبـا مـع الخامتـة واملراجـع، وعـدد صفحاتـه 119صفحـة، كان الفـراغ 

مـن تأليفـه يـوم 11جـامدى األوىل 1411ه، وُطبـع يف مطابـع عامر قريف باتنة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -15-
ميـر الحصـول عـىل سـفينة الوصـول: يف علـم األصـول، النظـم للشـيخ محّمـد األمن 

أبـن القـريّش بن البصر الهاشـمّي الحسـينّي، والرشح للكاتـب محّمد باي الفـاليّن. موضوعه 

علـم أصـول الفقـه، ويشـتمل عـى )4 مـا بـن باب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 98صفحة غر 

الفهرسـة، كان الفـراغ مـن تأليفه يوم 7 شـعبان 1411ه، وُطبع مبطبعـة دار هومة بالجزائر.

املخطوطة رقم -16-
األصـداف اليّمّيـة رشح الـدرة السـنّية: أرجـوزة يف علـم الفرائـض، وكّل مـن النظـم 

والـرشح للكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن. ويقـول الناظـم: <ولقـد كنـُت يف زمـن دراسـتي 

نظمتها سـنة 71)1ه يف حياة الشـيخن، الشـيخ الوالد والشـيخ موالنا الطاهرّي السـباعّي، 

ولقـد زّكاهـا كّل منهـام ورضيهـا، ويف سـنة 1411 للهجـرة توجتها بهذا الـرشح، حللت فيه 
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ألفاظهـا، ووّضحـت مشـكلها، فأصبحـت واضحـة سـهلة يسـتفيد منهـا الطالـب مهام كان 

مسـتواه العلمـي، ولكـن مـع األسـف الشـديد مل ُيطبـع هـذا الـرشح لحـد اآلن، وإن كان 

النظـم قـد ُطبـع يف مجموعـة مـن منظومايت>.

املخطوطة رقم -17-
ركائـز الوصـول: رشح عـى )منظومـة العمريطـّي يف علـم األصـول(، النظـم للشـيخ رشف 

الديـن يحيـى بـن بدر الديـن موىس بن رمضـان بن عمرة الشـهر بالعمريطّي، نسـبة إىل بلد 

َعمريـط- بفتـح العـن- وهـي ناحيـة مـن نواحـي مر القاهـرة بالرشقيـة من أعـامل بلبيس 

بالقـرب مـن سـنيكة، بلد شـيخ اإلسـالم زكريا األنصـارّي. والـرشح للكاتب محّمد بـاي الفاليّن، 

موضوعـه علـم أصـول الفقه، ويشـتمل عـى 18بابـاً وخامتة، وعـدد صفحاته 66صفحـة، كان 

الفـراغ مـن تأليفـه يوم 1جامدى اآلخـرة 1412ه، وُطبع يف مطابع عامر قريف باتنة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -18-
كفايـة املنهـوم رشح اللؤلـؤ املنظـوم: النظـم والـرشح للكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن، 

وأصـل النـر للشـيخ محّمـد بـن آجـروم وهـو يف علـم النحو، ويشـتمل عـى 25 باًبـا فيها 

املدخـل واملقّدمـة، وعـدد صفحاتـه 115 صفحـة، كان الفـراغ مـن تصنيفه يـوم 25 رجب 

1412 ه، وُطبـع يف مطابـع عـامر قـريف باتنـة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -19-
القلـم  تحـت وطـأة  مـازال  الكتـاب  الحبيـب: هـذا  النبـّي  املجيـب يف سـرية  فتـح 

)مخطوًطـا( مل يطبـع حتـى اآلن، ويشـتمل عى مـا يزيد عى 80 صفحة، ولقـد تعرّض فيه 

 خصوًصـا األحـداث التي صاحبـت والدته ،الكاتـب إىل جوانـب مـن سـرة الرسـول

ورضاعـه ونشـأته، وعهـد الرسـالة، والهجـرة إىل املدينـة وآثارهـا، وأحـداث السـنة األوىل 

للهجـرة ومـا بعدهـا مـن السـنوات إىل سـنة الوفـاة، وقبـس مـن أخالقـه. وكان الفراغ 

مـن تأليفـه يـوم )1ربيـع الثـاين )141ه.

املخطوطة رقم -20-
التحفـة الوسـيمة رشح عـىل الـّدرة اليتيمـة: أّمـا أصـل النظـم فهـو أرجوزة مشـهورة 
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عنـد طلبـة العلـم يف املتـون النحويـة، إاّل أن الكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن مل يقـف عـى 

مؤّلفهـا، وقـد أشـار إىل ذلـك يف أول الرشح قائـاًل: »لقد حاولنا أن نتعـرف عى ناظمها فلم 

نعـر عليـه، وعـى كّل فإننـا نرجـو لعملنـا ولعملـه القبول والرضـا من هللا العـيل القدير«.

ولقـد اشـتمل هـذا الـرشح عى 18 ما بـن فصل وبـاب، وعدد صفحاتـه 52 صفحة، 

كان الفـراغ مـن تأليفـه يـوم )1 جـامدى األوىل )141ه، وُطبـع يف مطابـع عـامر قـريف 

)الشـهاب(. باتنة 

املخطوطة رقم -21-
مركـب الخائـض رشح عـىل النيل الفائض يف علـم الفرائض: النظم للشـيخ بون أن ابن 

الشـيخ الطالب خيار الشـنقيطّي، افتتاحه:

ــوارث  ــر ال ــد هللا القدي مـن حيث لم يبَق هنا من وارث الحم

ــيٍّ وعــا من لم َيِكل قسم الفرائض على  ــن نب ســواه جــّل م

ثـم صاته علـى النبـي األمينفــا مــن المائــك المقربيــن

… إلــخ، والــرشح للكاتــب محّمــد بــاي الفــاليّن، والكتــاب يشــتمل عــى 9) مــا بــن 

ــس 7  ــوم الخمي ــه ي ــن تأليف ــراغ م ــه 95 صفحــة، كان الف ــدد صفحات ــاب وفصــل، وع ب

ــع يف مطابــع عــامر قــريف باتنــة )الشــهاب(. رجــب )141 ه. وطُب

املخطوطة رقم -22-
منحـة األتـراب رشح عـىل ملحـة اإلعـراب: النظـم لإمـام أيب محّمد القاسـم بن عيل 

بـن محّمـد بـن عثـامن الحريرّي البـرّي صاحـب املقامات، والـرشح للكاتـب محّمد باي 

الفـاليّن، موضوعـه علـم النحـو. ويشـتمل هـذا الكتـاب عـى 61 مـا بـن بـاب وفصـل مبـا 

فيهـا املقّدمـة والخامتـة، وعـدد صفحاته 162 صفحـة، كان الفراغ من تأليفـه يوم األربعاء 

املوافـق لــ ) جـامدى اآلخـرة 1414 ه.، وُطبـع بدار هومـة بالجزائر.

املخطوطة رقم -23-
املباحـث الفكريـة رشح عـىل األرجـوزة البكرية: النظم للشـيخ العاّلمة السـّيد محّمد 
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البكـرّي بـن عبـد الرحمـن التنـاليّن، والـرشح للكاتـب محّمـد بـاي الفـاليّن، وموضوعـات 

الكتـاب: التوحيـد- الفقـه- األخـالق. ويشـتمل عـى 0)1 مـا بـن بـاب وفصـل، وعـدد 

صفحاتـه )29 صفحـة غـر فهرسـة الكتـاب، كان الفراغ مـن تأليفه يوم الخميس 5 شـوال 

عـام 1414 ه، وُطبـع يف مطابـع عـامر قـريف باتنـة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -24-
أنـوار الطريـق ملَـن يريـد حج البيـت العتيق: موضوعه مناسـك الحـج وأرساره، ومكة 

املكرمـة وبعـض آثارهـا، واملدينـة املنـورة وزيارتهـا واملعـامل املوجـودة فيهـا، وهـو ما زال 

مخطوًطـا، ويشـتمل عـى حـوايل 64 ما بن بـاب وفصل، وعدد صفحاته 77 مع الفهرسـة, 

وكان الفـراغ مـن تأليفـه يوم 10 شـوال 1415 ه.

املخطوطة رقم -25-
فتـح الرحيـم املالـك يف مذهب اإلمام مالـك: أرجوزة يف املذهب املالّي، تشـتمل عى 

2509 أبيـات، تناولـت: التوحيـد- فقـه العبادات واملعامـالت- الفرائض- األخالق. تشـتمل 

عـى 109 مـا بـن بـاب وفصل، وعـدد صفحاتـه 9)1صفحة غـر الفهـرس، كان الفراغ من 

تأليفـه يـوم الجمعـة 6 رمضـان 1416 ه، وُطبـع يف مطابـع عامر قريف باتنة )الشـهاب(.

املخطوطة رقم -26-
ملتقـى األدلـة األصليـة والفرعيـة املوضحـة للسـالك عـىل فتـح الرحيـم املالـك يف 

مذهـب اإلمـام مالـك: يقـع يف أربعة أجـزاء، هو رشح عـى األرجوزة السـالفة الذكر )فتح 

الرحيـم املالـك(، ويتضمـن املوضوعـات التـي تناولتهـا، وقد اختـار له منهجيـة فريدة من 

نوعهـا، إذ إّنـه يبـدأ يف الـرشح بالنـّص، ثم األدلـة األصلية للموضـوع من الكتاب والسـّنة، 

ثـم رشح األبيـات باألدلـة الفرعيـة. وهـو مطبـوع يف مطبعـة دار هومـة بالجزائـر، وأُعيـد 

طبعـه يف مطبعـة دار ابـن حـزم يف بـروت -لبنـان. وأجـزاؤه تتضمـن مـا يأيت:

الجـزء األول: يشـتمل عـى 68 مـا بـن بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 490 صفحـة، 

ونهايتـه )بـاب االعتـكاف(، وكان الفـراغ منـه يـوم الجمعة املوافـق لـ 22 رمضـان املعّظم 

عـام 1417ه.
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الجـزء الثـاين: يبـدأ مـن )بـاب الحج( وينتهـي بـ)فصـل يف الحضانة(، يشـتمل عى 26 

مـا بـن فصـل وبـاب، وعـدد صفحاتـه 94) صفحـة، وكان الفراغ منـه يـوم 10ذي القعدة 

1417 ه املوافـق ليـوم 19 مـارس 1997م يف منزل صديقه السـّيد الحـاج محّمد ابن الحاج 
لخـر بن عرميـة، مدينـة بني ثـور- ورقلة.)1(

الجـزء الثالـث: ابتـداؤه من )باب البيـع( إىل )باب إحياء املوات(، وهـو أصغر األجزاء، 

إذ ليـس فيـه إاّل 218 صفحـة، ويشـتمل عـى 21 باًبـا، وكان الفـراغ منـه يـوم السـبت 2 

صفر الخـر 1418ه.

الجـزء الرابـع: ابتـداؤه مـن )بـاب اإلجـارة( إىل خامتـة النظـم، ويشـتمل عـى 24 باًبا، 

وعـدد صفحاتـه0)) صفحـة، وكان الفـراغ منـه يوم األربعـاء 11 ربيـع األول املوافق لليلة 

والدة النبـي عام 1418ه.

املخطوطة رقم -27-
)الجواهـر  ونظمهـا  العّزيـة  نـر  عـى  رشح  النبويـة:  والسـنة  بالكتـاب  السـتدلل 

الكنزيـة(، الّنظـم والـرشح للكاتـب محّمـد باي الفـاليّن، وأصل النر أليب الحسـن الشـاذيّل 

املالـّي، ويشـتمل الـرشح عـى جزأيـن، واملوضوعـات التـي تضمنهـا: التوحيـد- الفقـه- 

الفرائـض- واألخـالق. املعامـالت- 

وقـد أّلفـه مبنهـج خـاص، إذ يـأيت بأصـل )العّزيـة( نـًرا ثـم، النظـم ثانًيـا، ثـم رشح 

املفـردات ثالًثـا، ثـم رشح األبيـات باألدلـة الفرعيـة رابًعـا، ثـم األدلـة القرآنية خامًسـا، ثم 

األحاديـث النبويـة سادًسـا.

الجـزء األول: يبـدأ الجـزء مـن أولـه إىل )بـاب الجنازة(، ويشـتمل عى 4 أبـواب وعى 

54 درًسـا وعـى )25 صفحـة باملخطـوط، وكان الفـراغ منه يوم 6 جـامدى اآلخرة 1418ه 

املوافـق ليـوم 8أكتوبر 1997 م.

)1( جميـع هـذه املؤّلفـات كان ابتداؤهـا وانتهاؤهـا وكل فعاليتهـا يف املدرسـة الدينية الّتابعة ملسـجد 

مصعـب بـن عمـر الركينـة أولف إاّل هـذا الجزء، وكذلـك الجزء السـابع من كتاب )مرجـع الفروع 

إىل التأصيـل( كام سـيأيت.
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الجـزء الثـاين: أولـه )بـاب الـزكاة( …إلـخ، ويشـتمل عى 9 أبـواب و 42 درًسـا، وعدد 

صفحاتـه 247 صفحـة باملخطوط، وكان الفراغ منـه يوم الثالثاء املوافق 17 رجب 1418ه.

املخطوطة رقم -28-
انقشـاع الغاممة واإللباس عن حكم العاممة واللباس من خالل سـؤال سـعيد هرماس: 

جـزء واحـد مخطـوط، وعـدد صفحاته 109 صفحة، ويشـتمل عـى 20 عنواًنـا، وكان الفراغ 

منـه يـوم األربعـاء 2 جـامدى اآلخـرة 1419ه املوافـق ليـوم )2 سـبتمر 1998 م، وقـد ذّيله 

مبنظومـة البـن بـاد)1( ُتسـّمى: )مريح البـال من أحـكام االنتعال(، يقـول يف مطلعها:

ــى اأَلرْبقــال محّمــد بــن بــاد: هللا َرْب ــا عل ــده مصلي أحم

مســلما وَمــن غــدا مــن حزبهمحمّــــٍد وآلــــه وصحبــــه

ــاِل ــُح الب ــُد ذا النظــم مري مـن حكم مـا أتى فـي االنتعاِلوبع

عدد أبياتها 46 بيًتا.

املخطوطة رقم -29-
إقامـة الحجـة بالدليـل: رشح عـى نظـم ابن بادي عـى مهامت من )مختـر خليل(، 

الكتـاب ذو أربعـة أجـزاء، وهـو مطبـوع يف دار ابـن حزم يف بـروت- لبنان. وأجـزاؤه عى 

اآليت: النحو 

الجزء األول: يبتدئ من )املقّدمة( إىل )باب الجنائز(.

املنهجيـة: يـأيت بالنظـم، ثـم بعـده ما تضمنتـه األبيات مـن أصل هذا النظـم )مختر 

خليـل(، ثـم الـرشح باألدلـة الفرعية، ثم بعـد ذلك االسـتدالل باألدلة األصلية مـن الكتاب 

والسـّنة وإجـامع األمئـة. هـذه املنهجيـة طّبقهـا يف األجزاء الثالثة، وسـنتكّلم عـى منهجية 

الجـزء الرابـع عنـد ذكـره، ويشـتمل الجـزء األول عـى 41 مـا بـن بـاب وفصـل، وعـدد 

)1( وهـو محّمـد بـن بـاد الكنتـّي مـن آل الشـيخ املختـار الكبر، عـامل جليل ومؤّلـف نبيل، لـه مؤلَّفات 

كثـرة ويـد طـوىل يف العلـم، وهـو من تالمذة الشـيخ محّمد باي بـن عمر، وقد ذكر نبـذة من حياته 

ومناظرتـه مـع العلـامء يف رشحه عـى منظومته )بغيـة الرشيف(، واسـم الرشح )فواكـه الخريف(. 
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صفحاتـه 464 صفحـة، وكان الفـراغ منـه يـوم األحـد 2 رمضـان 1419 ه.

الجـزء الثـاين: ابتـداؤه مـن )بـاب الـزكاة( إىل )باب خصائـص النبي(، يشـتمل عى 

22 مـا بـن بـاب وفصـل، وعدد صفحاتـه 448 صفحة، وكان الفراغ منه يـوم 4 ذي القعدة 

الحرام سـنة 1419 ه.

الجـزء الثالـث: ابتـداؤه مـن )بـاب النـكاح( إىل )فصـل يف الحجـر(، ويشـتمل عى 6) 

مـا بـن بـاب وفصـل، وعـدد صفحاته 4)) صفحـة، وكان الفـراغ منه يوم األحـد 20 رجب 

1420ه. عام 

الجزء الرابع: ابتداؤه من )باب الصلح( إىل )خامتة الشارح(

وهنا غّر الكاتب املنهجية التي طّبقها يف األجزاء الثالثة.

املنهجيـة: وهـو أّنـه يسـبك كالم األصل مـع الرشح بعد النظـم، فيبـدأ أواًل بالنظم، ثم 

الـرشح مـع عبـارة األصل، ثم األدلـة من الكتاب والسـّنة وإجـامع األمئة.

ويشـتمل عـى 45 مـا بـن بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 510 صفحـات، وكان الفراغ 

منـه مسـاء الخميـس 6 جـامدى اآلخـرة 1420 ه يف املدرسـة الدينيـة التابعـة ملسـجد 

مصعـب بـن عمـر- أولـف حـي الركينـة.

املخطوطة رقم -30-
مرجـع الفـروع إىل التأصيـل مـن الكتاب والسـّنة واإلجـامع الكفيل: ذو عـرشة أجزاء، 

هـو رشح للنظـم املسـّمى: )جواهـر اإلكليـل يف نظـم مختـر الشـيخ خليـل(، لصاحبـه 

دة املخطوطة. العاّلمـة الشـيخ خليفـة بـن حسـن السـويّف، وهـو مـا زال يف املسـوَّ

املنهجيـة: األصـل نظـاًم، ثـم الـرشح باألدلـة الفرعيـة، ثـم األدلـة األصلية مـن الكتاب 

والسـّنة، واألغلبيـة هـي األدلـة نفسـها يف كتـاب )إقامـة الحجـة بالدليـل رشح عـى نظـم 

ابـن بـادي ملهـامت خليل(.

الجـزء األول: عـدد صفحاتـه 410 صفحـات غـر املقّدمـة، أّمـا املقّدمـة فتشـتمل عى 

41 صفحـة، وجملـًة عـدد الصفحـات 451 صفحـة، ويشـتمل عى 28 ما بن بـاب وفصل، 
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أولـه مـن أول الكتـاب إىل )فصـل يف النفـل( فهـو آخر فصل مـن الجـزء األول. وكان الفراغ 

منـه يـوم الثالثاء 4 جـامدى األوىل 1420 ه.

الجـزء الثـاين: أولـه )فصـل يف أحـكام سـّنة الجامعـات( إىل )آخـر بـاب االعتـكاف(، 

ويشـتمل عـى 14 مـا بـن بـاب وفصل، وعـدد صفحاتـه 410 صفحـات. وكان الفـراغ منه 

يـوم الخميـس 15 رمضـان 1420 ه.

الجـزء الثالـث: أولـه )بـاب الحـج والعمـرة( إىل )فصـل يف النـذر(، ويشـتمل عـى 8 

مـا بـن بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 441 صفحـات يف املخطـوط. وكان الفـراغ منـه يوم 

الثالثـاء املوافـق لــ )2 ذي القعـدة الحـرام سـنة 1420 ه.

الجـزء الرابـع: أولـه )بـاب الجهـاد( إىل )فصـل الخلـع(، ويشـتمل عى )1 مـا بن باب 

وفصـل، وعـدد صفحاتـه 09) صفحات يف املخطـوط. وكان الفراغ منه يـوم االثنن املوافق 

لـ 22 ربيـع الثاين 1421 ه.

الجـزء الخامـس: أولـه )فصـل يف طالق السـنة(إىل )فصـل يف الحضانة(، ويشـتمل عى 

16 مـا بـن بـاب وفصل، وعـدد صفحاتـه 75) صفحة يف املخطـوط. وكان الفـراغ منه يوم 

20 جـامدى اآلخرة 1421 ه.

الجـزء السـادس: أولـه مـن )بـاب البيـوع( إىل )فصـل املقاصة(، ويشـتمل عـى 11 ما 

بـن بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 95) صفحـة يف املخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم 14 

رجـب 1421 ه.

الجـزء السـابع: أولـه من)بـاب الرهـن( إىل )بـاب العاريـة(، ويشـتمل عـى 12 باًبـا، 

وعـدد صفحاتـه 95) صفحـة يف املخطوط. وكان الفـراغ منه يوم األحد 19شـوال 1421ه. 

وذلـك يف منـزل صديقـه الحـاج محّمـد بـن لخـر املعـروف بـ)ابـن عرميـة(، مبدينـة بني 

ثـور- ورقلة.

الجـزء الثامـن: أولـه مـن )بـاب الغصـب( إىل )باب الوقف(، ويشـتمل عـى 11 ما بن 

بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 66) صفحـة يف املخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم الثالثـاء 

املوافـق لــ 21 صفـر الخر عـام 1422ه.
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الجـزء التاسـع: أولـه من)بـاب الهبـة( إىل )بـاب يف الباغيـة(، ويشـتمل عـى 6 أبواب، 

وعـدد صفحاتـه 80) صفحـة يف املخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم األحـد املوافـق لــ 21 

جـامدى اآلخـرة 1422 ه.

الجـزء العـارش: أولـه )بـاب الـرّدة( إىل آخـر الكتـاب، ويشـتمل عـى 14باًبـا، وعـدد 

الثـاين عـام  الكتـاب يـوم 1ربيـع  ابتـداء هـذا  صفحاتـه 0))صفحـة يف املخطـوط. كان 

1420ه، والفـراغ منـه كان مسـاء الخميـس 17ذي القعـدة الحـرام 1422ه املوافـق لــ 

2002م. 1)ينايـر 

املخطوطة رقم -31-
بحث يف تاريخ توات: يشتمل عى 120 صفحة، ومل يتم.

املخطوطة رقم -32-
قبيلـة فـالن يف املـايض والحارض وما لها من العلوم واملعرفـة واملآثر: موضوعه التاريخ، 

وهـو كتـاب يشـتمل عى 514 صفحة، وكان الفراغ منه يوم 20 جـامدى األوىل عام 1424ه 

املوافـق لــ يوم 20 يوليو )200 م باملدرسـة الدينية القرآنية مدرسـة مصعب بن عمر بحي 

الركينـة/ أولف/ واليـة أدرار/ الجزائر، وهو مطبوع يف مطبعة دار هومة بالجزائر.

املخطوطة رقم -33-
الغصـن الـداين يف ترجمـة الشـيخ عبـد الرحمـن بـن عمـر التنـاليّن: يشـتمل عـى 94 

صفحـة، وكان الفـراغ مـن هـذه النبـذة يـوم 25 رجـب الفـرد عـام 1424 ه يف مدرسـة 

مصعـب بـن عمـر القرآنيـة الدينية بأولف/ واليـة أدرار/ الجزائر، وهـو مطبوع يف مطبعة 

دار هومـة بالجزائـر.

املخطوطة رقم -34-
الرحلـة العليـة إىل منطقـة تـوات لذكر بعض األعـالم واآلثار واملخطوطـات والعادات 

ومـا يربـط تـوات مـن الجهـات: موضوعـه التاريـخ، تاريـخ منطقـة تـوات مبقاطعاتهـا 

الثـالث: تيدكلـت، تـوات، جـرارة. وهـو كتـاب يشـتمل عـى جزأيـن، الجـزء األول يحتوى 

عـى 440 صفحـة، والجـزء الثـاين يحتـوي عـى 656 صفحـة.
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وكان الفـراغ منـه يـوم 7 جـامدى اآلخـرة 1425 ه املوافـق لــ يـوم 25 يوليـو 2004 م 

باملدرسـة الدينيـة القرآنيـة مدرسـة مصعـب بـن عمر بحـي الركينـة/ أولف/ واليـة أدرار/ 

الجزائـر، وهـو مطبـوع يف مطبعـة دار هومـة بالجزائر.

املخطوطة رقم -35-
السـيف القاطـع والـرّد الـرادع ملَـن أجاز يف القـروض املنافـع: موضوعه فوائـد البنوك 

املحرمـة، وهـو كتـاب يشـتمل عـى 195 صفحـة. وكان الفـراغ منه يف 24 رجـب 1427 ه 

املوافـق لـ 19 غشـت 2006 م.

املخطوطة رقم -36-
إرشـاد الحائـر ملعرفـة )فـالن) يف الجزائـر وغريهـا مـن البلـدان: وهـو كتـاب خـاص 

بقبيلـة )فـالن(, عـن توّزعهم بالجزائر، وعـن األفخاذ والبطون، وعـن القبائل املنصهرة مع 

القبيلـة، وعـن العـادات والتقاليـد، وعـن تراجـم الّقـراء والعلـامء والقضاة إلخ، ويشـتمل 

عـى 462 صفحـة يف املخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم 11 شـوال 1428ه املوافـق لــ )2 

أكتوبـر 2007م.

املخطوطة رقم -37-
مخترص إرشاد الحائر ملعرفة الفالنّيني يف الجزائر: مخطوط

املخطوطة رقم -38-
تحفـة امللتمـس عـىل الضـوء املنـري املقتبـس يف مذهب اإلمـام مالك بن أنـس: النظم 

للشـيخ محّمـد بـن محّمـد الفطيس الليبـّي، والرشح للكاتـب محّمد باي الفـاليّن، وهو يف 

أربعـة أجـزاء مخطوطـة، وكان الفـراغ منه يـوم )2 رمضـان الفضيل 1429 ه

املخطوطة رقم -39- 
رحالت إىل الحج والعمرة: كّلها مسجلة.

املخطوطة رقم -40-
رحلة إىل املغرب األقىص.
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املخطوطة رقم -41-
ديـوان شـعر: شـامل لتقاريـظ ومـراٍث وردود متعـددة وأشـعار يف موضـوع األلغـاز 

وفتـاٍو فقهيـة.

املخطوطة رقم -42-
محارضات متعّددة املوضوعات.
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نتائج الدراسة
من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل عدة نتائج من بينها:

إّن حركـة التأليـف والنظـم والـرشح كانـت سـائدة بصفـة كبـرة جـًدا يف زاويـة باي . 1

بـأدرار. بلعامل 

إّن شـيخ الزاويـة قـام بإثـراء محتوى رصيـد الزاوية مبا يقـارب 42مخطوًطـا، وقد ُطبع . 2

قسـم كبر منها.

تأليـف املخطوطـات أسـهم بشـكل كبـر يف توسـيع الـروة املعرفيـة لدى الدارسـن يف . )

الزاويـة سـواء مـن الداخـل أو مـن خـارج الـتاب الوطني.

متتـع شـيخ الزاويـة برصيـد معـريف كبـر، إذ تـّوج بإجـازات قيمـة مـن داخـل الوطـن . 4

وخارجـه، كان لهـا أثـر إيجـايب يف توسـيع نشـاطاته للتعليـم والتأليـف.

ذيـوع مجهـودات شـيخ الزاويـة من خـالل تعريفـه بالكنوز التاثيـة للزاويـة، وطبعها . 5

يف مطابـع يف داخـل الجزائـر وخارجها.

التنـوع يف رصيـد الزاويـة مـن مؤّلفـات شـيخ الزاويـة أو قّيمهـا بـاي بلعـامل مـن خـالل . 6

مؤّلفاتـه، وتنميـة املجموعـات من خالل جمعه لـتاث املنطقة املحفوظ لـدى العائالت 

وإتاحتهـا للباحثن.

إتاحـة النسـخ الفيزيائيـة )املصـّورة( للمخطوطـات املؤّلفة من قبل الشـيخ محّمد باي . 7

بلعـامل للباحثـن، وكذلـك النسـخ املطبوعـة، وهذه تعـّد خدمـة راقية تخـدم الباحثن 

بدرجـة كبرة.

هـذه التجربـة أو هذا النشـاط املتمّيز للشـيخ بـاي بلعامل يجـب احتذاؤها، ومن . 8

َثـمَّ غـرس هـذه املبـادرات والقيـام بعمليـة التثمـن لهذا النشـاط سـواء عى مسـتوى 

الوطـن األم -الجزائـر- أو عـى مسـتوى البلـدان العربيـة واإلسـالمية، وتعميـم عمليـة 

اإلثـراء عـى بلـدان العـامل العـريب كافـة وخارجـه؛ ألنـه تراث عاملـي فريد مـن نوعه.
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خاتمة
تعـّد هـذه الدراسـة قـدوة وأمنوذًجـا يحتذيـه املسـؤولون عـن املراكـز غـر الرسـمية، 

وهـي الّزوايـا الّتـي تعـج بالتاث املجهـول الّذي مل يخرج للنـور بعد، فهذه الدراسـة عبارة 

عـن تثمـن ملجهـود هذا الّشـيخ قّيـم الّزاويـة ومبادرتـه بإثرائـه رصيـد الّزاويـة ومكّوناتها 

التـي أصبحـت منـارة يسـتيء بهـا الباحثـون يف شـتى مجاالت املعرفـة، ويف أثنـاء وقوفنا 

وزيارتنـا لهـذه الّزاويـة وكأن الّتاريـخ يتكّلـم مـن جديـد، ويـروي لنـا أحـداث املـايض بن 

دفتـي املخطوطـات، والّطابـع العمـراين األصيل لهـذه الزاوية، والـدور الّتعليمـّي والتبوّي 

والتفيهـيّ الـذي تسـعى إىل بلوغه.

فبـارك هللا يف مسـعى هـذا الّشـيخ وأسـكنه فسـيح جناتـه، وجعـل كّل مجهوداتـه يف 

ميـزان حسـناته آمـن يـا رّب العاملـن.

مالحظـة: كّل هـذه املعلومـات تم اسـتخالصها من خالل الدراسـة امليدانيـة، واملتمثلة 

يف أدوات لجمـع البيانـات واملعلومـات، وعن طريق:

أول: املقابلـة: ومتـت املقابلـة مع مسـؤول الزاوية، إذ أفادنا بـكّل املعلومات عن هذه 

الزاويـة، وكّل ما يخّص الشـيخ وطريقـة تنظيم الزاوية.

ثانيـا: املخطوطـات والقوانـني واألدّلـة: تعّد املخطوطـات والقوانن واألدّلة مـادًة خاًما 

وأوليـة يف جمـع املـادة العلميـة، إذ تـّم إطالعنـا عى هـذه املخطوطات النفيسـة، وكذلك 

الكتـب املطبوعـة كنظائـر لهذه املخطوطـات، فضاًل عن القوانن كالقانون األسـاس الخاص 

بزاويـة الشـيخ بـاي بلعـامل بأولـف، واألدّلـة كدليـل زاويـة بـاي بلعـامل، ودليـل مقـّرارات 

للطلبـة، والفهـرس الورقي الخـاص باملخطوطات.

ثالثـا: املالحظـة: إذ تم االعتـامد عى املالحظة كأداة لجمع البيانـات، وتتمثل مبالحظة 

الظاهـرة الفريـدة التـي متّيز وانفرد بها شـيخ الزاوية رحمه هللا وأسـكنه الفردوس األعى
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