األستاذ :إدرٌـس بن خـوٌا  /األستاذة.فاطمة برماتً
جامعة أدرار -الجزائر.
عنوان المداخلة:
خزانة الشٌخ سٌدي مولي سلٌمان بن علً
بؤدرار ودورها فً الحفاظ على المخطوطات
مقدمة:
نحمده سبحانه وتعالى حمدا جلٌبل ٌلٌق بعظمته ،ال نحصً ثناء علٌه كما
أثنى على نفسه ،له الملك فً األولى واآلخرة ،وهو على كل شًء قدٌر.
و ُنصلً ونسلم على سٌدنا محمد؛ الرحمة المهداة ،وعلى آله وصحبه
أجمعٌن إلى ٌوم الدٌن.
وبعد؛
فؤنه لمن دواعً السرور أن أسلط الضوء ضمن هذا الملتقى على إحدى
خزابن المخطوطات الواقعة ضمن زواٌا منطقة توات ،والتً تعتبر أول زاوٌة
أنشؤت بها ،مبرزا مإسسها والظروؾ التً دعت إلى ذلك التؤسٌس ،مرورا
بمراحل حٌاته ،وتارٌخ نشؤة تلك الزاوٌة؛ أال وهً زاوٌة الولً الصالح سٌدي
موالي سلٌمان بن علً - -المل ّقب بـ"سلطان تٌمً" .الذي ٌعتبر أحد أقطاب
منطقة توات ،وأحد العلماء العاملٌن األوابل الذٌن حلوا بالمنطقة التً كانت له بها
أحداث وآثار سجلها التارٌخ فً ذاكرته وصلنا منها ما سمح به الدهر ،وقد شهد له
التارٌخ بالسبق فً تؤسٌس الزاوٌا بالمنطقة.

المخطوطات والخزائن التواتٌة:

إن والٌة أدرار تتوزع على ثبلثة أقالٌم ،قورارة ،توات ،تٌدكلت ،وأن
عدد الخزابن حسب إحصابٌات آواخر التسعٌنٌات التً قدمتها جمعٌة األبحاث
والدراسات التارٌخٌة تفوق ثبلثٌن خزانة ،وأن عدد المخطوطات فً تلك الفترة
وصل إلى أزٌد من  27000مخطوطا ،لكن لتعرضها للسرقة ،والنهب من طرؾ
االستعمار الجابر ،ولتدخل العامل الطبٌعً وتؤثٌراته ،الذي سجل حضورا قوٌا فً
ضٌاع العدٌد منها وصل العدد إلى حوالً  3000مخطوطا فً تلك الفترة دابما،
ولكن مع تقدم السنوات ،وزٌادة الوعً لدى مالكً المخطوطات أصبح العدد حالٌا
ٌفوق  4500مخطوطا ،وأن عدد الخزابن المصرح بها وصلت إلى أزٌد من
أربعٌن خزانة حسب إحصابٌات المركز الوطنً المخطوطات بؤدرار.
ومن بٌن هذه الخزابن نجد خزانة موالي سلٌمان بن علً ،فمن هو هذا
الولً الصالح؟.
مولي سلٌمان بن علً فً سطور:
نسبه:
أبو داود سلٌمان "الملقب بـ أوشن" بن موالي علً الشرٌؾ بن أعمر بن
أحمد بن محمد بن أبً بكر بن أحمد بن علً بن محمد بن سعٌد بن عبد الرحمان
بن عٌسى بن أبً القاسم بن عبد هللا الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبطً
بن سٌدنا علً بن السٌدة فاطمة الزهراء بنت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وُ لد
حوالً سنة  549هجرٌة الموافق لـ 1154 :مٌبلدٌة.
سبب مجٌبه إلى أرض توات:
كان عالمنا سلٌمان بن علً من تبلمذة الشٌخ سٌدي علً بن حرزهم دفٌن
فاس النجباء المقبولٌن لدٌه الراضٌن عنه ،وحدث أنه لما كان ٌقرأ علٌه بعض
دروسه حضر جماعة وطلبوا من الشٌخ المدرس الحضور إلٌهم فاستخلؾ تلمٌذه
سٌدي سلٌمان لتدرٌس الطلبة صباحا ،فلما انتهى من تدرٌس الطلبة أمره شٌخه
بالحضور للبٌت لتناول الطعام ،وبعد االنتهاء من تناول الطعام قال الشٌخ لتلمٌذه:
ٌا سلٌمان فحبلن ال ٌهدآن فً مراح ،فانطلق إلى مكان عبادة أهله كلهم عباد؛
وهو قطر توات فقال له :توات بها أناس مساكٌن وال طاقة لً بالزاد المبلػ إلٌها،
فخرج الشٌخ وتلمٌذه إلى مكان ٌسمى باب الكٌزة بفاس المحروسة ،وأعطى الشٌخ
تلمٌذه ما ٌحتاج من الزاد الموصل إلٌها ،بعد ذلك سافر إلى عالمنا إلى ؼزوان؛
وهً مقر سكناه لزٌارة والده موالي علً فوجد معه إخوته وهم :السٌد أبو بكر،
والسٌد موسى ،والسٌد محمد وبٌنما هو فً منزله وردت رسابل إلى والده من
مختلؾ جهات المنطقة ترٌد أحد أوالده للتبرك بآل الرسول صلى هللا علٌه وسلم
فبعث الوالد أكبر أوالده أبابكر إلى تافٌبلت ،ووجه السٌد محمد إلى سوس

ً
بالمؽرب وأمر السٌد سلٌمان بالتوجه إلى توات وقال له :سمعا ً
وطاعة فإن توات
راحة لكل أحد.
ً
أوصى األب ابنه أن ٌحفر ببرا بكل مكان مرّ به ،وٌعٌد إلٌه ترابه حتى
إذا كان المكان الذي ٌستوعب ترابه فهو مكان إقامته.
وخرج السٌد موالي سلٌمان من ؼزوان بعد صبلة الجمعة شهر رجب
عام 580هـ حوالً 1185م إلى أن وصل إلى قرٌة عرٌان الرأس بمنطقة
تسابٌت ،فاستقبله هناك رجال من توات وقورارة وأكرموه ،ثم انتقل إلى بن طلحة
ففرحوا وحفروا الببر فزاد تراب الببر على الحفرة ثم ارتحل إلى قصر العوٌنات
أسبع حالٌا ً ،-ثم جدد المسٌر إلى قرٌة مقصودة هللا ونزل بها ومنها تحول إلىبلدة تنٌبلن ،وكان ذلك حوالً سنة 591هـ الموافق لـ 1195م ،فؤكرمه أهلها
وزاد التراب على الحفرة ،ثم توجه إلى منطقة تٌمً ونزل بقرٌة أوالد عمور
وحفر الببر ،فكذلك استوى التراب مع الببر وقال أن هذا المكان هو أرض البركة
وكان االستقرار بها ودعا لتٌمً بدعوات بقً بؤوالد عمور إلى سنة 593هـ
الموافق لـ 1197م.
تزوج موالي سلٌمان بنت الشٌخ أعمر وبقٌت معه إلى سنة 595هـ؛
حٌث أنجب منها ولدا سماه عٌسى أكبر أوالده ثم ارتحل إلى أوالد أوشن سنة
594هـ فؤقام بها وأسس زاوٌة للعلم وأهل السبٌل وحفر فقارة أجدالون وؼرس
أشجار النخٌل المثمرة وسقاها من ٌنابٌع هذه الفقارة.
كما أنه كان حامبل لراٌة العلم الظاهر والباطن ،وكان ٌُعلّم القرآن
للراؼبٌن وعبادة الرحمان للمرٌدٌن ،فؤقبلت علٌه الطلبة من أراض شاسعة ،فكانت
زاوٌته متكاملة عامرة بطبلب العلم وطبلب المابدة فخضعت له النفوس األبٌة
وأقبل على األخذ مما منحه هللا خلق كثٌر ،واستمر على هذه الحال إلى أن ارتحل
إلى جوار ربه سنة 670هـ حوالً 1271م وقبره معروؾ ٌزار له بؤوالد
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أوشن.
ذرٌته :وهم على التوالً:
السٌد علً ،والسٌد عٌسى ،والسٌد عبد الحق ،والسٌد عبد هللا ،والسٌد عبد
الصمد ،والسٌدة ستً التً توفٌت فً حٌاته مقبورة ببلدة أوالد عٌسى وجعل
زاوٌة لكل واحد من أوالده وسمى الزاوي باسم أحد أبنابه.
فالسٌد عٌسى أنزله بجانبه إلى أن عجز ،فتحول إلى زاوٌة أوالد أوشن
بعد خروجه من أوالد أعمر.
وأما السٌد عبد هللا القابل فً وعظه :ال ألِ ُد للتراب وال أبنً للخراب ،وهو
مقبور بإمدري بقصر باعبد هللا.

وأما موالي علً فسكن عند أوالد مطاع المعروفة بؤوالد علً حالٌاً ،وأما
موالي عبد الحق فبقً بؤوالد أوشن وبقً كل واحد فً زاوٌته ،وأما السٌد عبد
الصمد خرج صؽٌرا إلى أرض السودان وذرٌته بؤرض التكرور.
وللولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان كرامات عدٌدة ومشهودة منها جفاؾ
الماء من السبخة بعدما كانت تقطع بالقوارب.
وٌقول فٌه عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمان التٌنٌبلنً " :وكان ذو
منزلة عظٌمة فً النفوس ،ومن كبار المشاٌخ صاحب اآلٌات والكرامات ،وقبره
أحد المزارات ،واستمرت الوالٌة فً أوالده ،وكان للناس اعتقاد فً تعظٌمه،
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وكان مع صبلحه فٌه فضٌلة".
تارٌخ نشؤة الزاوٌة:
وقبل الخوض فً تسلٌط الضوء على هذه الزاوٌة وتقدٌمها للقارئ
الكرٌمٌ ،توجب علً أن أعرؾ مفهوم مصطلح زاوٌة حتى ٌتسنى للقارئ معرفة
مضامٌن الزاوٌة واألسس التً ترتكز علٌها.
الزواٌا فً المفهوم اللؽوي هً جمع زاوٌة مشتقة من زوى؛ أي جمع ألن
فٌها تجتمع الضٌوؾ والفقراء وطلبة العلم ،وٌجمع المال بالطرق لمشروعة
لتموٌلها وتسٌٌر ُن ُ
ظمها.
أما من حٌث المفهوم االصطبلحً فهً مإسسة دٌنٌة روحٌة ،اجتماعٌة
3.
وإسبلمٌة
إن جل المخطوطات التً وقفنا عندها تإكد السبق للولً الصالح سٌدي
موالي سلٌمان بن علً - -فً تؤسٌس الزواٌا بمنطقة توات ،وأول زاوٌة أنشؤت
للعلم ،وإذا كانت هناك زواٌا أخرى أسست قبله بالمنطقة فلم ُتعرؾ ،ولم نجد لها
أي ذكر أو أثر ٌدالن على ذلك.
وبالتالً ،فإنّ زاوٌة موالي سلٌمان بن علً أول زاوٌة أسست على
المبادئ التً ذكرها الرسول  ؛ أي فً معنى الحدٌث ،إذا مات ابن آدم انقطع
عمله إال من ثبلث؛ ولد صالح ٌدعو له ،وعلم ٌنتفع به ،وصدقة جارٌة.
وٌرجع تؤسٌسها إلى القرن السادس للهجرة (6هـ) .وبذلك ،فإن موالي
سلٌمان بن علً بدأ تدرٌسه وتعلٌمه للطلبة القرآن الكرٌم قبل وضعه الحجر
األساس لهذه الزاوٌة بداٌة من سنة 581هـ ،إلى أن وضع الحجر األساس ،أو
االنطبلقة الفعلٌة لتشٌٌدها سنة 593هـ بقصر أوالد أوشن-أدرار.
وأما عن حُبس الزاوٌة ،فٌقول بنفسه" :كما حبس الدٌار والقصر ،وأماكن
الطلبة وجمٌع المرافق التً تحت أٌدٌنا على الزاوٌة لوجه هللا العظٌم ،وعلى
أوالدي عبد الحق ،وعلً ،وعٌسى ،وعبد الصمد ،وعبد هللا ولٌس لهم سوى

القوت والمسكن واللباس ،وأرٌد وهللا ٌرٌد وٌفعل ما ٌرٌد أن ال ألقى ربً وكل
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واحد من أبنابً له زاوٌة وهللا على ما أقول شهٌدا".
وفتحت أبواب الزاوٌة لتعلٌم القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة،
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والفقه ،وإطعام الطعام ،وإٌواء الضٌوؾ.
وٌمكن القول ،إن زاوٌة موالي سلٌمان بن علً هً زاوٌة جمعت بٌن
تؽذٌة الروح وتؽذٌة الجسد .وتعتبر مقرا للعلم والتعلٌم ،ومكان للعبادة والتصوؾ،
فرحم هللا من رجل علم الناس أمور دٌنهم ،ونفع الطبلب والمتمدرسٌن.
وقد تمٌزت زاوٌته بكثرة االنفاق واإلطعام للفقراء والمعوذٌن ،فضبل عن
قوافل الحجاج التً كانت تقصد زاوٌته لراحة والتخفٌؾ ،ورؼبة فً معرفة الكثٌر
عن مسابل الحج وفتاوٌه.
ومما زاد أهمٌة وفضبل هو احتواإها على مكتبة تنوعت عناوٌنها،
وتعددت محتوٌاتها ،فكان فٌها العدٌد من الكتب الفقهٌة والنحوٌة ،وؼٌر ذلك من
6
الطب والفقه والحساب.
وهناك قصٌدة مدح فً سٌدنا سلٌمان بن علً لسٌدي البكري بن عبد
الرحمان التٌنٌبلنً 7 ،وهً:
سٌـدي سلـٌـمان نـجـل عـلً وفسٌـل ابـن حـرزهم فً الطـرٌقـة
فُـقت مجـداً وسـإدداً وكـمـاالً
وسـلـوكـا ً شـرٌـعـة وحـقـٌقـة
تهـز ُم الظـلـمـات منـه الشـرٌقـة
قد حـللت توات كالبـدر ٌسـري
ِ
و َملَكـت أزمّة الع ّ
فٌـها مـع الـصّـفـات األنـٌـقـة
ِـز والتصـرٌؾ
َ
ٌدٌـك بالجـود ُتعـطً كـ ّل ذي أمـال ثـٌـابـا صـفـٌـقة
سطـت
َو َب
َ
َ
وحـ ُه سُـرَّ بالؽـصـون الورٌـقـة
مـرام
ومنحــت الـزوار كـ ّل
ُد َ
ٍ
الخـبلبـق جـ ّما ً
وهدَ ٌ َ
للهُـدى بعـد هـونـهـم بسحِـٌـقـة
ْـت مـن
ِ8
بالـوالٌـة ذِكـرُ ه فـً الـخـلـٌقـة
مثل َسٌّـدي األحسـنًّ فؤضـحى
فارتقى بعـ ُد فـً المـراقـً الشـرٌقة
بعد ما كان فً حضٌض انقـطاع
ّ
ُ
ٌ
ظاهـر لـذوي الفـهـوم الـدقـٌـقـة
المعـظـم نـو ٌر
وعلى قـبـرك
حُ ـر َمـة ّ
َ
َمالها فـً كـثـٌـرها مـن شـقـٌقة
عظـم اإللـه حِمـَا َها
ُكـ ّل َمـن لَـ ْم ٌكـن لــه أدبٌ
ص َم اإللـ ُه وثـٌـقـة
فً
حـوزها فـ َ
ِ
ُ
المستؽـٌـث ُكـن لً ؼٌـاثا فً عوٌض ُ
الخطـوب َتضحـى طلٌـقة
َسند
َ
ِّ
ـرٌقـة
ـاك رُ كنً أن
َ
مـار حاش َ
أنت حامً الد َ
ُـوع الؽ ِ
أكـون مِ9ن الـجُ ـم ِ
َ
َ
ك فـٌِـقـة
معناك البُـكـٌْـرُ الفـقـٌر حالِ ُ
فً حِمـاك الضعٌـؾُ مادِح
َ
بـنـٌـرات َعـتـٌِـقـة
إنــس
ضا َنـ ُه هللا مِـن شٌـاطٌـن ِجـنّ مـع
َ
ٍ
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المخطوطات المتواجدة بزاوٌة مولي سلٌمان بن علً:

إنّ زاوٌة موالي سلٌمان بن علً تحتوي على كم هابل من المخطوطات،
ونظرا لتشتتها بٌن أحفاده لم ٌصلنا منها إلى القلٌل ،وهو ما وجدته مجموعا ضمن
خزانة سمٌت باسم الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً.
مفهوم المخطوط:
إن جل التعرٌفات التً وقفت علٌها عند مفهوم المخطوط وجدت أنه هو
ما خط بالٌد أو رقم باآللة ومضى على تدوٌنه خمسون عاما فؤكثر سواء نشر فٌما
بعد أم لم ٌنشر وسواء أكان فً مكتبة رسمٌة أو خاصة أو لدى الهٌبات أو شخص
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بعٌنه.
موقع الخزانة:
تقع خزانة الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً بقصر أدؼا –
جنوب والٌة أدرار التً تبعد عن الوالٌة بثبلثة كٌلومترات تقرٌبا ،ومقرها هو
منزل األستاذ :سلٌمانً علً؛ الذي ٌعتبر المإسس األول لها والمشرؾ علٌها إل
ؼاٌة الٌوم .وهو من أحفاد الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً.
كما ٌمكن أن نعتبر أن المخطوطات المتواجدة بها –تقرٌبا -جُمعت من
أحفاد الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً عن طرٌق الوراثة.
حالة المخطوط بالخزانة:
وعند إطبلعنا على تلك المخطوطات وجدنا أن كلها تحتوي على عناوٌن
مع أسماء مإلفٌها ،فقط أن البعض منها ٌحتاج إلى صٌانة ووضع األؼلفة علٌها
حتى ال تخضع للضٌاع والتلؾ ،وخصوصا أن المشرؾ على الخزانة –جزاه هللا
عنا كل خٌرٌ -بذل جهدا كبٌرا من أجل المحافظة علٌها بتؽلٌفها وفهرستها ،وإعادة
كتابة المخطوط بالٌد إذا كان فً حالة ؼٌر جٌدة ،وؼٌر صالح للقراءة ،وذلك دون
تؤثٌر على محتواه العلمً.
وهناك من الخطوطات مكتوبة بالورق الصؽٌر ،والبعض منها مكتوب
بالحجم المتداول والمتعارؾ علٌها ،مع اختبلؾ فً نوعٌة الخط ،ولونه مابٌن
األحمر واألسود.
فهرس المخطوطات بالخزانة:
إن المهمة التً ٌقوم بها صاحب الخزانة من أجل المحافظة علٌه هو
تدوٌن البٌانات الوصفٌة عن المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومإلفه ،والعصر
الذي عاش فٌه ومسطرته وعدد أوراقه وناسخه والمعلومات األخرى المثبتة علٌه
من تملك ووقؾ وبٌان حالته المادٌة وما ٌحتوي علٌه من مٌزات فنٌة ،وذلك
بتدوٌنه فً سجل خاص بالخزانة.
ممٌزات الخزانة:

إن من ممٌزات الخزانة هو أنها الوحٌدة –على ماأعتقد -على مستوى
الوالٌة أنها تملك أقدم مخطوط للقرآن الكرٌم أو أقدم نسخة ترجع إلى عهد
عثمابن بن عفان –رضً هللا عنه.-
عدد الخطوطات بالخزانة:
حٌث تصل عدد المخطوطات بها إلى أزٌد من  200مخطوط .اشتملت
على مجموعة من العلوم ،منها :علوم اللؽة ،الفقه ،علوم القرآن ،الرحبلت ،السٌر
والتراجم ،الطب ،وعلم الفلك.....
ومن عناوٌن هذه المخطوطات نجد:
 أدوٌة؛ لعبد الرحمان بن محمد بن مسعود الفارسً. تفصٌل القرآن الكرٌم؛ محمد بن المحفوظ بن محمد الوشانً. شرح كلمة اإلخبلص؛ محمد الصافً بن البركة. علم الفلك هدٌة السالك إلى الربع الكامل؛ بدر الدٌن الماردٌنً. الفتح المؽتبط فً شرح المؽتبط؛ محمد بن أبً التواتً. تحفة األحباب فً هٌبات النبات واألعشاب؛ اإلمام أبً الحسن. نٌل المراد فً كٌفٌة عقد ألوان المزاد؛ الصافً بن البركة. رحلة سٌدي عبد الرحمان بن عومر. رحلة عبد القادر بن عمر المهداوي. رحلة أحمد بن هاشم. رحلة عبد هللا الفبلنً لعبد هللا الفبلنً. قصٌدة فً مدح الرسول ؛ محمد البكري بن عبد الرحمان بن الطٌب. الطرابؾ والتبلبد؛ سٌدي المختار الكنتً. ؼاٌة األمانً فً أجوبة إلى زٌد التنبلنً؛ محمد عبد الكرٌم البلبالً. نقل الروات فٌمن أبدع قصور توات؛ محمد بن عومر بن محمد البوداوي. شجرة أنساب آل البٌت؛ محمد علً السنوسً. نازلة فقهٌة؛ عبد الرحمان عمر التواتً. نازلة فقهٌة؛ محمد بن محمود نؽٌع. المحن والشدابد بتوات؛ عبد الرحمان األدؼاؼً. حاشٌة شرح الرسالة؛ األجهوي المالكً. قصٌدة التداوي من العمى؛ عبد العزٌز بن سعٌد الشاطبً. شرح مثلث قطرب؛ محمد بن أب الزموري. أرجوزة فً علم النحو؛ عبد الرحمان المالقً. كٌفٌة استخراج حروؾ الفاتحة؛ محمد الطٌب بن الحاج المكً. -شرؾ الطالب إلى أسنى المطالب؛ أبو العباس بن الخطٌب القسنطٌنً.

 كشؾ األسرار عن حروؾ الؽبار؛ علً بن محمد القلصادي. شرح العبقري؛ محمد بن أب المزمري. رد على اعتراض السٌد محمد بن محمد العالم الزجبلوي فً مسابل الحبوس؛محمد بن عبد الرحمان بن عومر التنبلنً.
 إتمام المقتبس فً ثبوت التحبٌس؛ محمد بن عبد الرحمان بن عومر التنبلنً. رفع الحجاب وكشؾ النقاب فً ثبوت التحبٌس؛ محمد بن عبد الرحمان بنعومر التنبلنً.
 مرثٌة الؽرناطً بعد سقوط األندلس؛ الشرٌؾ الؽرناطً. تعلٌق على شرح األربعٌن اإلدرٌسٌة؛ أحمد زروق....ولذلك ،فإن هذه الزاوٌة هً متواجدة لحد الساعة داخل قصر أوالد أوشن
الذي ٌتواجد به ضرٌح الولً الصالح سٌدي موالي سلٌمان بن علً ،وتقام له
الزٌارة سنوٌا بتارٌخ  16ماي ،وتؤتٌه الوفود من كل منطقة للتبرك به.
رحمه هللا برحمته الواسعة وأسكنه فسٌح جنانه ،ورزقنا وأنفعنا وأٌاكم
بعلمه وجعلنا من المحبٌن لعباده الصالحٌن الذٌن ال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون.
والسبلم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
الحواشً
 -1درة األقالم فً أخبار المؽرب بعد اإلسالم ،سٌدي محمد بن عبد الكرٌم بن عبد الحق،
مخطوط بخزانة سٌدي أحمد بن دٌدي (تمنطٌط) ،وٌنظر كذلك فً نسبه وحٌاته إلى زهرة
األخبار فً تعرٌؾ أنساب آل بٌت النبً المختار ،للعالمة المدقق والمحقق أبً عبد هللا أحمد
بن المقري التلمسانً(مخطوط) ،وأنساب الشرفاء ألبً بكر بن محمد السٌوطً (مخطوط).
 -2الدرة الفاخرة فً ذكر المشاٌخ التواتٌة ،عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمان التٌنٌالنً
المهداوي (مخطوط بخزانة الولٌد بن الولٌد).
 -3أهداؾ نشؤة الزواٌا وواقعها فً المنطقة ،الشٌخ محمد باي بالعالم ،ص ،01محاضرة
ألقٌت بالملتقى الوطنً األول للزواٌا بؤدرار 3-2-1 ،ماي .2000
 -4نسخة من مخطوط ُنقلت على ٌد شاهدها على نفسه أحمد بن أعلً أحمد ،ومحمد المهدي
بن محمد عبد الرحمان الوشانً ،وبه محمد السالم بن محمد الطٌب الوشانً ،فً آخر من
ربٌع األول من سنة ثالثة وخمسٌن وألؾ 1053هـ.
 -5النسخة نفسها.
ٌ -6نظر فً النبذة فً تارٌخ توات وأعالمها من القرن  09إلى القرن 14هـ ،عبد الحمٌد
بكري ،ص .75-74
 -7نسخة مخطوطة موجودة بخزانة باعبد هللا-أدرار ،لصاحبها الولٌد بن الولٌد-رحمة هللا
علٌه.-
 -8كان ضال عن الطرٌق ،فهداه مولي سلٌمان بن علً إلى الطرٌق المستقٌم.
 -9نسبة إلى ناظمها.
 -10متواجدة بخزانة أدؼا -أدرار ،لصاحبها سلٌمانً علً.

 -11من موقع http://213.136.192.26/2001jaz/aug/26/wo5.htm

األستاذ :حمزة قرٌرة
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة
كل ٌّة اآلداب واللؽات
قسم اللؽة واألدب العربً

عنوان المداخلة :الحاج أحمد مصطفى الشاعر الفقٌه
تحقٌق وقراءة فً قصٌدة " :أبكً على الذنب"
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