


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 رة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسيربالضرو 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 مقذمة:

  :أما بعد ،ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم طؾى رسول اهلل  ،الحؿد هلل

ّم العـاية بالؼرآن الؽريم من أهم إولويات يف البحث الشرطي، ففو أُ  فننّ 

ع د وضائػفا، وتـو  العؾوم ومصدرها إصقل طؾى اختالف أسامقفا، وتعد  

صرف من  ا لؽّل فالؼرآن يـبوطفا، وقد جاء حاويً مـاهجفا، حتى العؾوم الؽوكقة: 

ًٓ الؿـؼول والؿعؼول، جامعً   طؾى معجزة ا ٕكواع الػـون وأشتات العؾوم، دا

 اإلحصاء يف الؽتاب الؿبقن. 

يخدم الجزء الذي يـاسب فراغه  اهتم طؾؿاؤكا طرب العصور بالؼرآن، كل  

، ومن بقن إطؿال كا الؽثقرَ دْ ، وفؼَ ـا القسقرُ ؾَ َص ا، فوَ ا أو تللقػً وُيـْحِسـه، تدريًس 

ة إطقان يف آداب تالوة ر  قُ )ـا يف مجال إدب مع الؼرآن، مـظومة تْ التي وصؾَ 

هبا أثـاء زياريت  لؾشقخ طبد الؼادر بن قارة الؿستغاكؿي الجزائري، ضػرُت  (الؼرآن

، يف جولة بحثقة تـؼقبقة طن بؼايا الؿخطوط -غرب الجزائر-ران هْ مديـة وَ 

يده من هذه الؿـظومة، وهي الؿخطوصة  فلهداين الشقخ أحؿد شراك كسخة بخطّ 

 هبا، وقصدُت  طؾقفا صقؾة أيامي يف غرب الجزائر، فسعدُت  الوحقدة التي حصؾُت 

 كشرها.
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ت أهؿقة هذه الؿـظومة يف كوهنا: قرآكقة، حديثة اإلكشاء، سفؾة ؾ  جَ تَ 

ر يف هناية ططائه، إٓ أهنا طْ ء الؼُ طؾؿا فا أحدُ ؿَ ظَ إسؾوب، مقسورة إداء، كَ 

ودها الجفل الؼاتم، ويحؽـؿفا آستدمار الغاشم، فؽاكت ُس ُسبَِؽت وسط بقئة يَ 

 ْعدم، لم تعرف اطتـاء، ولم تحظ بؽافل.وٓدهتا وٓدة القتقم الؿُ 

فا وقد أتبعتُ  ،بعد ضؿورهاإلقـا، وإبرازها  ْت هديف يتؿثل يف تحؼقؼفا كؿا وصؾَ 

دته آخر الـسخة، من مؾحق ٕحد أطقان البؾد، ورفؼاء الـاضم، بتحؼقق ما وج

كه، وقد جاء هذا ا بؿا دو  وهو الشقخ محؿد بن تؽوك، يحوي ثـاء طؾقه، وتشققدً 

ظ.التؼريظ مـظومً   ا طؾى وفاق الؿؼر 
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 جاء تؼسقم البحث وفق الخطة أتقة: 

 :مؼدمة

 :الػصل إول: قسم الدراسة

 لؽتابالؿطؾب إول: دراسة ا. 

 الػرع إول: مـفجه وصريؼته ومصادره. 

 الػرع الثاين: التحؼق من الـسبة. 

 الػرع الثالث: التحؼق من العـوان. 

 .الػرع الرابع: مـفج التحؼقق 

  وكؿاذج مـه: وصف الؿخطوطالخامسالػرع ،. 

 الؿطؾب الثاين: دراسة الؿملف. 

 الػرع إول: اسؿه ومولده. 

 شقوخهالػرع الثاين: صؾبه لؾعؾم و. 

 الػرع الثالث: كشاصه وتالمقذه. 

 الػرع الرابع: آثاره. 

 الػرع الخامس: ثـاء العؾؿاء طؾقه ووفاته. 
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 :الػصل الثاين: قسم التحؼقق

 .خاتؿة: وفقفا أهم الـتائج

 .ٓئحة الؿصادر والؿراجع
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 :انفصم األول: قسم انذساسة

 :املطهة األول: دساسة انكتاب

 :تو ومصادسهانفشع األول: منهدو وطشيق

يتحرك مجال هذه الؿـظومة يف طؾم إدب مع الؼرآن، آداب الؼارئ أو 

من أحؽام وقصص ومواطظ، وكقػقة  هافظ مع الؿتؾّو بإلسن وما يحويالح

 ن.ترتقؾه ووقوفه، ومع الؿصحف الؿدو  

ا م الـاضم مـظومته إلى ثالثة فصول، مستػتحً  طؾى الؼارئ فؼد قّس وتسفقاًل 

: ـَطـَْوَكَفا بدمة كافعة يف فضل الؼرآن وجزيل السعي يف التجارة به، اها بؿؼإي  

ض عرِ فصل يف حؽم أمور تَ ، َوَسَؿفا كأيت: ةمؼدمة، ثم تعّرض لؾػصول الثالث

فصل يف صػة التالوة ، فصل يف التالوة يف الؿصحف الؽريم، لؾؼارئ حال قراءته

 الؿشروطة وآداهبا.

ى ز طؾى قسؿاهتا، وتجؾ  الصويف، حقث برَ  وقد َمزج هذه الؿـظومة بطابعه

طؾى أبقاهتا، ويف استطراده خروج طن اإلصار الؿعفود يف طؾم إدب مع الؼرآن، 

ه هذا يفدف إلى الرتبقة الؼرآكقة ه بػعؾِ ريد، ولعؾ  واكتؼال لعؾم آداب السؾوك والؿُ 

ػركسي س الؿستدمر البَ لْ ة وقد أَ وفق الؿـفج الذي يراه أقرب من غقره، خاّص 

ا تعؿقته، وإبعاده طن الدين، ا من التجفقل، قاصدً ألواكً  يالشعَب الجزائر

 مستوياته إخرى.    والسقطرة من خاللفا طؾى كّل 
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 :كتاب هو فؼد أشار فؼط إلى ما سّطره الـواوي، ولم يذكر أّي  :أما مصادره

وقد ذكر أكه  ،(الؼرآنَحَؿَؾة آداب التبقان يف )بشفرته، وذيوع صقته، وهو  اكتػاءً 

 :زاد طؾقه، وأكؼص، طؾى حسب الحاجة، وهـا تظفر شخصقة الـاضم الؿتحررة

ا له، وإكؿا يجاريه يف آتجاه والسبقل، بطريؼة حقث لم يتؼّقد به فقؽون كظؿً 

 رة، سفؾة الحؿل وإداء.رة، مختَص مقس  

 :انفشع انثاين: انتحقق من اننسثة

شقخ طبد الؼادر بن مصطػى لؾ (قرة إطقان)ٓ شك يف كسبة متن 

 مـفا يف تؿام الـسبة. ؽػي الواحديأدلة قاصعة،  ةالؿستغاكؿي، وقد اجتؿع فقه ثالث

ح الؿملف باسؿه يف الؽتاب، مع اسم كتابه، حقن يصرّ  ف:تصريح الؿمل   -1

 الشؽوك يف كسبته، فالؿملف قال يف مطؾع كظؿه: ترتػع كّل 

اجِ   ىمن ربِّه لؾؼؾب َصػَ  يالرَّ

 

 

 

 مصطػى يؼول عبُد الؼادر بن 

 وقال يف تسؿقته: 

 يف آداِب تالوِة الؼْرآنِ 

 

 

 

 

 

 

 

ةِ   قُتُه بُؼرَّ  إْعقانِ  سؿَّ

كؿا أن الؿخطوط مـؼول من خط تؾؿقذه ابن شفقدة، وقد كتب يف أول  -2 

لػريد طصره، وكسقج  «متن قرة إطقان يف أَدب تالوة الؼرآن»الؿخطوط: 

طب أواكه، موٓكا إستاذ اإلمام سقدي طبد الؼادر بن ، وقُ مة زماكهوحده، طال  

 ر اهلل ضريحه.كوّ  ،مػتي ديار مستغاكم ،مصطػى ىقارَ 
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ؾؿتن، ولؿملػه، وهو من أصدقائه، ا لكتابة الشقخ محؿد بن تؽوك تؼريظً  -3

 ه: قال يف مستفؾّ 

ُذاب الل  مممم ال   ونظمممم     َكممممَِّالز اللمممم
   بممممممم   َممممممممَِّالأاتان مممممممم  ال ز  زممممممم

مممممممم ز فأهممممممممَ   ل َت    ع  تممممممممْب  وم   
 

ُهِّ فَْح أصميممممًل   ََ وكممممممممْل  ْ  َو

 م فيمممممم  الل  مممممم    ممممممم  ال  ال 

  دمممممم ِّْ بَِّف ممممممعز ال ز ممممممْ   أ البً 
 

 :ق من انعنىانانفشع انثانث: انتحقّ

متن قرة إطقان يف أدب تالوة ): ـثبت يف أول الؿخطوط تسؿقة الؿتن ب

ية الؿتن، فؼد يف إبقات إخقرة من هنا، وهو من كتابة تؾؿقذ الـاضم، أما (الؼرآن

يف تؼريظ  ، ولم يلِت (ة الؼرآنوآداب تال إطقان يفقرة ): ـسؿى الؿصـف متـه ب

 الشقخ ابن تؽوك إٓ الحديث طن محتواها، وققؿة كاضؿفا.

ا من صـقع ، حقث جاء مػردً (إدب)فثبت لـا صقغتان مختؾػتان يف كؾؿة 

الؿملف، وإصل تؼديم تسؿقة الـاضم طـد ثبوهتا ا من صـقع التؾؿقذ، ومجؿوطً 

 طن غقرها من إسامي. 

 : منهح انتحقيق انفشع انشاتع:

 مالء.ا طؾى التشؽقل واإلإصل ثم قابؾته محافظً  كسخُت  -1

 مالئقة والعروضقة الواردة يف إبقات التزمُت ا لؽثرة إخطاء اإلكظرً  -2

 ويخرج طن أصؾه، واكتػقُت  ر الـّص ب كي ٓ يتغقّ ؾْ بعدم تصحقحفا يف الص  
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باإلشارة إلقفا يف الحواشي، وتصحقحفا حسب ما بدا لي، طسى أن تـاله أيدي 

أطؾى مؿا جرت  قن يف الؿستؼبل بؿزيد من الـظر، أو تظفر كسخة مجّودةالؿختّص 

 مؼابؾته. 

وهو تؾؿقذ  -ابن شفقدة-إخطاء يؿؽن إرجاطفا لؾـاسخ إول  لنّ با طؾؿً 

الذي كاولـي إياها، كؿا أكه  -إستاذ شراك-، أو الـاقل من إصل الـاضم

وهو ابن - هِ يف هناية مـظومِ باإلمؽان إشراك الـاضم يف َطُروضفا: إذ قد اطتذر 

من زّلة الؼؾم، كؿا أكه من طادة الؿمل ػقن أن ُيْؿُؾوا مصـػاهتم  -تسعقن سـة

ولؽن يحسم الؼَدُر أمَر كثقرهم،  الرجوع إلقفا ثاكقة لؾتـؼقح، وأكظامفم طؾى أملِ 

داهتم، ولعّل ُيبَ  فال ا يف هذا الؿسؾك إحساكً  طؾى جالؿـظومة تخر   ق ضون ُمسو 

 .الظنّ 

لألطالم الحديثة الواردة يف هناية الؿخطوط، وهي لـاسخ  ترجؿُت  -3

ظ  الؿخطوط إصؾي تؾؿقذ الـاضم، والـاقل مـه صاحب الؿخطوط، والؿؼر 

 صاحب الـاضم.

 :، ومنارج منو: وصف املخطىطاخلامسنفشع ا

 مغربي جؿقل، تامّ  لوحة، مؽتوب بخطّ  ةطشر يؼع الؿخطوط يف سّت 

م، بعض ومشؽول، غقر كاقص، لقس فقه بقاض أو سؼط، مـّظم بالتعؼقبة، ومرقّ 

: متن قرة ملسو هيلع هللا ىلصله بعد البسؿؾة والصالة طؾى الـبي الؽؾؿات الخاصئة مشّطبة، أوّ 
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...، وآخره بعد تؿام ، لػريد طصره وكسقج وحدهالؼرآنإطقان يف أدب تالوة 

له ختم الـظم حرد الختام، وفقفا اسم الـاسخ وتاريخ كسخه ومؽاكه، يف أوّ 

، -وهو الـاسخ-مؽتوب فقه: مؽتبة طبد الؼادر شراك الؿدطو أبو طبد اهلل 

 كة.وَ ـْ عَ فصول مُ ، وثالثة مضؿوكه: مؼدمة

يف لوحة واحدة، تابع يف التعؼقبة لؾـظم  أما التؼريظ الؿؾحق: ففو كظم تامّ 

له: وجدت السابق، بخط مغربي جؿقل ومشؽول، وهو بخط كاسخ الؿتن، أوّ 

 مة سقدي محؿد بن تؽوك، وآخره: قصقدة لؾشقخ العال  

 ودْمتتَت بتتدوم َاـَتتا مـ تتد
 

 وكظم كَريِّ الزٓل الُعذاب 
 

 اكتفت
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 :منارج من املخطىط

 طاللصفحة ال وىل م  الملخط  
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 اللصفحة ال خ ة م  الملخط ط
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ظ اللشيخ دمحم ب  تك ك  م حق: تقِّْ
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 :املطهة انثاين: دساسة املؤنف

 :انفشع األول: امسو ومىنذه

ودة بن الحاج محؿد بن هو الشقخ سقدي الحاج طبد الؼادر بن مصطػى بن ط

قارة مصطػى
(1)

ة صالحة، وسقدة شريػة ته ٕبقه ولق  الشريف الحسـي، وجد   

مستغاكممن ساللة سقدي طػقف، مدفوكة بؿديـة  :قػة، أيطػ
(2)

. 

ـه1280ولد بؿستغاكم مسؼط رأسه سـة 
(3)

 م،1863/1864 ـالؿوافق ل 

م1860بي سـة وجاء يف الؽتاب الذه
(4)

 .ـه1276/1277، وهو الؿوافق لـ 

 :انفشع انثاين: طهثو نهعهم وشيىخو

حػظة الؼرآن الؽريم يف  طـاية أبقه الشقخ مصطػى أحد أشفر لؼد كان محّل 

صغره ى تحػقظه الؼرآن الؽريم مـذا طؾوقته، حقث أشرف شخصقً 
(5)

وبعد وفاة  ،

 بناؿه طؾى أخقه وكافؾه )طّؿه( الشقخ سقدي والده أكؿل حػظه الؼرآن وتعؾّ 

                                                   

بؼقة السؾف الصالح  ،تشققع جـازة فؼقد العؾم والورعتؾؿقذ مخؾص، مؼال بجريدة الـجاح بعـوان:  (1)

، طدد -طؾقه رضوان اهلل-بن قارة مصطػى إستاذ اإلمام الشقخ سقدي الحاج طبد الؼادر  ،وبركة الخؾف

 .1956مارس  14، 4378

 .71طبد الؼادر بن طقسى الؿستغاكؿي، مستغاكم وأحوازها طرب العصور، ص (2)

 هـ.1380، وهي محرفة إلى 1956مارس  14، 4378تؾؿقذ مخؾص، مؼال بجريدة الـجاح، طدد  (3)

   .livre d 'or de l 'algerie 1937. Jeanne et andré brochier 44ص (4)
 .481مجؿوطة من الباحثقن، موسوطة أطالم الجزائر، ص (5)
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ؿه ما يحسـه من اه أحسن تربقة وطؾّ سؽـه الذي ربّ  طودة بؿديـة غؾقزان مؼرّ 

العؾوم الديـقة
(1)

.  

ل دراسته طؾى يدي جؿؾة من الؿشايخ يف جفات مختؾػة من الوصن، واص

 مـفم: 

 .الشقخ العربي الػؼقؼي الذي تؾؼى طـه طؾوم الؾغة 

 .الشقخ الؿداحي العؽرمي حقث أخذ طـه الػؼه 

  ،وقد تؾؼاه الشقخ بالرضى والؼبول، محؿد الؿقسوم بؼصر البخاري

من فطاحل  اهللُ  ودطا له بخالص الدطاء، وكان من دطائه له: جعؾك

وكان قد زاره مرتقن، ويف الثالثة بؾغه خرب وفاته يف أثـاء الطريق  .العؾؿاء

وكان كاوًيا الؿؼام طـده لؿزاولة التعؾقم بالزاوية، واقتباس الربكة من كور 

 شقخه الؿبقن، فؿؽث هـاك ثالثة أشفر دَرس أثـاءها أربعة كتب: 

 تار. كتاب الصالة طؾى الشقخ سقدي الحاج الؿخ 

  .كتاب الزكاة طؾى الشقخ سقدي إخضر بن مقؿوكة 

  .كتاب البقوع طؾى الشقخ سقدي الحاج الطاهر بن طؿار 

                                                   

 .1956مارس  14 ،4378تؾؿقذ مخؾص، مؼال بجريدة الـجاح، طدد  (1)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(16) 

 كتاب اإلجارات طؾى الشقخ سقدي العربي بن قاسم. 

 ده طؾى مديـة وذلك أثـاء تردّ  ،الشقخ طؾي بن طبد الرحؿن مػتي َوْهران

ةمـه مسائل طؾؿقة مفؿّ فؼد اكتػع به من وجوه كثقرة واستػاد مستغاكم 
(1)

. 

 .الشقخ ابن طبد اهلل شقخ زاوية غؾقزان 

  هـ / 1347الؼاضي أبو بؽر بن شعقب بن طؾي الجؾقؾي التؾؿساين )ت

 ،ة مػّصؾةوقد أجازين إجازة طامّ »م(، وله إجازة مـه يؼول فقفا: 1927

وسـد الؼاضي شعقب يف إجازته طؿوًما موجود طـد الشقخ طبد الؽبقر 

وجعػر الؽتاين والشقخ الؼادري والؼفري والعؿراين والعـادي  الؽتاين

وطؾي بن طبد الرحؿن شويوش، ويعرب طـه بالَوْهراين والطالبي 

«والؿفدي والػؼقه ابن حؿزة والؼاسؿي والػحؾي وابن غزة... إلخ
(2)

. 

 .الشقخ قدور بن سؾقؿان الؿستغاكؿي 

 امل ببوسعادةالشقخ محؿد بن أبي الؼاسم الحػـاوي يف زاوية الف
(3)

. 

  

                                                   

 .1956مارس  14 ،4378تؾؿقذ مخؾص، مؼال بجريدة الـجاح، طدد  (1)

 .483مجؿوطة من الباحثقن، موسوطة أطالم الجزائر، ص (2)

 .482ن الباحثقن، موسوطة أطالم الجزائر، صمجؿوطة م (3)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(17) 

 :انفشع انثانث: نشاطو وتالميزه

طـدما تويف الشقخ الحاج محؿد بن طؿر الؿدرس الرسؿي بالجامع إطظم 

ا مؽان الؿدرس وه مدرًس م، اجتؿع أطقان الؿديـة طؾى أن يسؿّ 1889سـة 

الؿذكور
(1)

الػؼه اإلسالمي  شرع يف تعؾقؿه فنّ  سـة، وأول فن   24ذاك  ذْ ، وسـّه إِ 

ا من طؾؿاء الؿديـة الؿـورة ث تؾؿقذه أن طالؿً مة خؾقل، وقد حد  ؿختصر العال  ب

ا ل درس له، فػرح فرًح حضر أوّ  -احبفا أفضل الصالة وأزكى التسؾقمطؾى ص-

يا أهل مستغاكم قد فتح اهلل لؽم »إلى الحاضرين، وقال لفم:  ا، ثم التػَت كبقرً 

، وبعد «ذلك، واغتبطوا واغتـؿوا ا من طقون العؾم والؿعرفة، فاشؽروه طؾىطقـً 

 ِض مُ 
ّ
قضاها فتاء، وبؼي فقفا صقؾة بضع وخؿسقن سـة، سـة ارتؼى إلى وضقػة اإل ي

 ا بعد واحد من مـؼولفا ومعؼولفا، وقد ة واحدً فا يف تداول الػـون العؾؿقّ كؾّ 

لؾوارد والسالك،  ، فؽان كعبةً ڤالؿـزلة العؾقا يف مذهب اإلمام مالك  أه اهللُ بوّ 

ا قدوة، ا، وإمامً ا، ومػتقً ا، ومدرًس ا، وواطظً ثً محد   -رحؿه اهلل تعالى-م كان كع

ا يف شجاطً  -رحؿه اهلل تعالى-ا لألرامل والقتامى والؿعوزين، وكان ا شػوقً وأبً 

 الؿرسؾقن  دلؿـاضؾة طن سـة سقّ ا يف ا، وثابتً ينطن حقاض هذا الدّ  ّب الذ  

                                                   

م هي سـة تولقه مـصب 1889م هي سـة توضقػه كلستاذ، وسـة 1885سـة  جاء يف الؽتاب الذهبي أنّ  (1)

، ويف كتاب 49ص ،آفتاء الذي حظي فقه باحرتام شديد من صرف الشعب إوروبي وإمة الجزائرية

Annuaire officiel de la republique francaise pour 1990  أن ابن قارة كان مػتي

 .1181ص ،من الؼسم الثاين ،مستغاكم



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(18) 

من يمذي أهل اهلل  يف كّل قف الصارم ، وكان الس-صؾى اهلل طؾقه وآله أجؿعقن-

الصالحقن
(1)

 . 

ل حاكم مستغاكم بَ قِ  نْ زل مـه مِ ا حتى طُ بؼي الشقخ يف هذا الؿـصب مػتقً 

آستعؿاري
(2)

م1943 /ـه1362، وذلك سـة 
(3)

. 

 من الطؾبة، كذكر مـفم: كبقرٌ  وقد تتؾؿذ عؾقه عددٌ 

 وهو أكرب أبـائه. ،ولد البشقر -

 فقدة القحقاوي.الشقخ الطاهر بن ش -

 ا.الؼاضي والشاطر طبد الحؿقد رئقس محؽؿة وهران سابؼً  -

 هـ(.1944)ت  الشقخ الػؼقه يوسف الؿجاهري -

اكثقرً  الشقخ الصويف أحؿد بن مصطػى العؾوي، فؼد كان يحضر دروسه -
(4)

. 

 الشقخ محؿد بن سؾقؿان الؿستغاكؿي. -

الشقخ طدة بن توكس -
(5)

. 
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 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(19) 

 :انفشع انشاتع: آثاسه

مـظومة )قرة إطقان يف آداب تالوة الؼرآن(، وهي التي بقن أيديـا  -1

 ؼة. محؼّ 

ة إكوار الؿحؿدية الـبفاكقة مختصر الؿواهب الؾدّكقة السؾطاكقة، حتؿقّ  -2

إكوار الؿحؿدية من الؿواهب الؾدّكقة لؾشقخ الؼاضي يوسف  وهو كظم مختصر

 92وهو مجؿوع أبقات مـظومة يف  م،1922بن إسؿاطقل الـبفاين الؿتوىف سـة ا

 بقًتا.

كقل إمان يف شرح طؼد الجؿان لـظم فتح الرحؿن -3
(1)

، وهو شرح ٕصل 

)طؼد الجؿان الـػقس يف تراجم طؾؿاء غريس( لؿملػه سقدي طبد الرحؿن 

الذي قام بـظؿه الؼاضي شعقب التؾؿساين: وقد شرحه كظًؿا تؾبقًة  ،التوجقـي

فلجبته بعد آستخارة »يؼول يف هذا الصدد:  لطؾب الؼاضي شعقب، حقث

ًٓ ٕمره وإسعاًفا لرغبته طؾى ما أطؾؿه من كػسي من  وشرحته بػضل اهلل: امتثا

 الؼصور طن ذلك الشلن، وسؿقته بـقل إمان يف شرح طؼد الجؿان لـظم 

، وطؼد الجؿان سبق لؾشقخ محؿد بن محؿد بن أحؿد بن أبي «فتح الرحؿن

                                                   

 فقهأبدع  التؾؿساكقة،وأصؾعـي طؾى كراسة من شرحه ٕرجوزة قاضي الحضرة »قال أحؿد سؽقرج:  (1)

وكشف فقه طن مخدرات الؿعارف  وأجاد، ووّفى فقه بؿا يشػي الػماد، وأيت فقه بالعجب العجاب،

 .160، الرحؾة الحبقبقة الوهراكقة، ص«الحجاب



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(20) 

الؿزيؾي أْن قام بشرحه يف مـظومة سؿاها: )فتح الرحؿن يف  الؼاسم الراشدي

 شرح طؼد الجؿان(.

لة يف صػحات أربع كبقرة كتبفا كرد  طؾى جواب العالم إمثل رسالة مطوّ  -4

سقدي بن طودة بن إسؿاطقل إمام مسجد زاوية الشقخ بن طبد اهلل بغؾقزان فقؿا 

مة طؾي بن طبد الر حؿن مػتي الديار الوهراكقة، ساق يتعؾق بػتاوى شقخه العال 

فقفا إدلة الشرطقة والرباهقن العؼؾقة التي ٓ تؼبل الجدال يف صحة ما أفتى به 

 شقخه.

مخطوط: رسالة يف جواز دفع الزكاة ٔل البقت -5
(1)

. 

 .مخطوط: إرشاد الخؾق إلى الحّق  -6

رسائل يف فـون متـوطة من توحقد وفؼه وإرشاد -7
(2)
 

(3)
. 

                                                   

ا طؾى تللقف لطقف يف جواز دفع الزكاة ٔل البقت، وصؾب مـي وأصؾعـي أيًض »قال أحؿد سؽقرج:  (1)

ع التام ْقت، وقد أودع فقه ما يشفد له بآصالقْت، بجواز دفع الزكاة ٔل البَ تسؿقته، فسؿقته بنحقاء الؼؾب الؿَ 

. مؼصود ين كّل رَ اغه يف الدبسعقه الؿحؿود، وبؾ   ؾه من طؾم إصول، كػعه اهللُ يف طؾم الػروع، صبق ما حص  

 .160، الرحؾة الحبقبقة الوهراكقة، ص«آمقن

من بقـفا جوابه طن رسالة طبده التوكسي، حقث اشتبه حال بؾدي ه )الشقخ أحؿد بن طؾقوة( طؾى أهل  (2)

هل اتضح طـدكم من سقره »لقه السائل برسالة يستػتقه فقفا ويستخربه طن سقرته، يؼول فقفا: توكس، فبعث إ

وهل ما جرى طؾى لساكه من  ؟د السـة والجؿاطةوهل هو يف كظركم مؿن يعّض  ؟بالشرع الشريف ما يخّل 

ر هو طـدكم مؿا ٓ كر والتغـي بإشعاقص بالذ  تباطه من الرّ أوهل ما اطتاده  ؟ا بؿثؾفاالشطحات كان مسبوقً 

 .11، صيالشفائد والػتاو« ؟شبفة فقه

 .485مجؿوطة من الباحثقن، موسوطة أطالم الجزائر، ص (3)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(21) 

 :امس: ثنا  انعهاا  لهيو ووااتوانفشع اخل

د يف رِ شك وأهنا تَ  من تولى مـصب اإلفتاء أكثر من كصف قرن من الزمان، ٓ

ق والـبوغ، سواء من تالمذته أو أقراكه أو ه شفادات واطرتافات بالتػوّ حؼّ 

خه وأحبابه، وسلكتػي ببعض الشفادات طالوة طؾى ما جاء يف تضاطقف ما يمشا

 عد.سؼـاه من قبل ومن ب

  قال الشـقخ سـقدي الحـاج الجـقالين بـن طبـد الحؽـم القحقـاوي العطـايف

تحت الػصـل الخـامس )يف الؽـالم طؾـى العؾؿـاء الؿشـفورين الـذين لــا 

مـــن العؾؿـــاء »معرفـــة هبـــم مـــن طؿالـــة الجزائـــر ووهـــران وقســــطقـة(: 

مة السقد طبد الؼادر بن قـارة مصـطػى، أخـذ طؾؿـه طـن  الؿشفورين العال 

ـــدّ  ـــة مشـــايخ ط ـــم وّض ـــام ث ـــد ط ـــم تؼاط ـــي بؿســـتغاكم ث ـــة مػت ف بوضقػ

«ـه1362
(1)

. 

  :فضقؾة الشقخ الؿػتي بؿستغاكم  إنّ »قال إستاذ طبده محؿد التوكسي

وجدُت له مؽاكة يف قؾوب أهل بؾده ويف قؾوب غقرهم، وقد اجتؿعُت به 

ؽه وورطه وقوّ فتػرّ  ة باطه يف آصالع، وكثقًرا ما سُت مـه ما ُيشِعر بتـس 

ه لـا بػضائؾه ويتؿدّ  كان ح بخصائؾه، إستاذ )يؼصد شقخه العالوي( يـو 

                                                   

 .400الؿرآة الجؾقة، ص (1)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(22) 

ث شعقب قاضي مديـة وقد كان وقف طؾى شفادته فضقؾة العالم الؿحد  

شفادة من مثل هذا الرجل الؼؾقل الوجود يف طصركا هي  :تؾؿسان فؼال

«كافقة
(1)

. 

 م، قال الشقخ محؿد الحػـاوي بعد أن صؾب من ابن قارة بعض الرتاج

فلجابه برتجؿة شقخه قدور الؿستغاكؿي، ومحؿد بن حواء، وأبي راس، 

مة الشقخ طبد الؼادر بن قارا »ومصطػى الرماصي:  وكاتبفا العال 

«طؾى كؿاله مصطػى مػتي مستغاكم وطالؿفا وكالمه فقفا يدّل 
(2)

. 

  َا زار مستغاكم، وقد د َطوه لؿلدبة قال الشقخ طبد الحؿقد بن باديس لؿ 

بادلوا فقفا أسالقب الدطوة، وهو يصف حال الجؾسة وشقوخفا: طشاء ت

ومِن َغِدِه دطا لؾعشاء مَعـا أطقان البؾد، مـفم: فضقؾة الشقخ الؿػتي »

«سقدي طبد الؼادر بن قارة مصطػى
(3)

. 

  :وأما حضرة الؿػتي ففو »قال الشقخ أحؿد بن الحاج العقاشي سؽقرج

يواققت الؾطائف ودرر الخائض يف بحر الؿعارف، الؿستخرج مـفا 

س، ويوصل ػْ مة الذي كال من العؾم ما يحقي الؼؾب والـ  الطرائف، العال  

                                                   

 .11فقؿا صح لدى العؾؿاء من أمر الشقخ العالوي، ص يالشفائد والػتاو (1)

 .2/322ف، تعريف الخؾَ  (2)

 . 4/311آثار ابن باديس،  (3)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(23) 

س، أبو السعادات الشقخ سقدي طبد الؼادر بن دْ العبد إلى حضرة الؼُ 

، ثم ذكر شقًئا من معارفه وكتبه وما «مصطػى بن قرا، مػتي مستغاكم...

 هي أبقات يؼول فقفا:كاتبه به صاحب الرحؾة بعد موادطته لؾسػر، و

 ْ  َ ت نف ً فيْ الب   ِّال الملف   
 

 ْ ل  تطيبَ ونفس ع الك حق   
 

الاي يف اللربالاي  مج ت م  المل
 

 (1)ْ أمِّهْ أحح  ع ي ً فن انً  
 

  ُأما »بجريدة البالغ يصف فقه حال مستغاكم:  ت اب يف مؼالٍ قال أحد الؽ

وحسبؿا تػرست أن  ،الؿدارس العربقة فؾم يؽن لفا وجود هباتِِه الؿديـة

ٓ وجود لفا حتى يف خقال أهالي مستغاكم وٓ أستثـي مـفم إٓ أفراًدا من 

ة، ولؽن لقس الشبقبة طـدهم إحساس وإشعار لؿثل هاتِه الؿشاريع الفامّ 

لفم من إمر شيء غقر حسرات تتؾوها زفرات، أما الدروس العؾؿقة 

قؾة الشقخ الؿػتي ولوٓ فض ،ففي شبقفة بالؿدارس العربقة يف الوجود

سقدي طبد الؼادر بن قارة مصطػى والشقخ سقدي بؾؼاسم بن الحؾوش 

اإلمام بجامع سقدي السائح، لؿا رأيت يف مستغاكم شخصقن يجتؿعان 

«طؾى مسللة طؾؿقة
(2)

 . 

                                                   

 .157رحؾة الحبقبقة الوهراكقة، صال (1)

 م.1930أوت  1، 175مؼال بجريدة البالغ بعـوان: مستغاكم، طدد:  (2)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(24) 

، ـه1375يف غرة رجب طؾى الساطة الخامسة من صباح يوم آثـقن سـة 

سالم، مػتي إكام، ومصباح شقخ اإلطـدما ٓح الػجر بثغر بؾسم، صعدت روح 

 ا إلى الؿألالظالم، سقدي طبد الؼادر بن قارة مصطػى مػتي مستغاكم سابؼً 

 يؼون والشفداء والصالحون.الصدّ  مُ عَ ـْ إطؾى حقث يَ 

م كاكت مستغاكم مػعؿة 1956وطـد زوال يوم الثالثاء رابع طشر فقػري سـة 

تؾف كواحي إيالة الوهراكقة، ة التي تواردت طؾقفا من مخبجؿاهقر إمّ 

ا قاصدين الؿسجد إطظم، ومن هـاك رفعوا جثؿان الػؼقد يف سقارة تسقر رويدً 

فقن إلى الػسحة الواقعة بحي ر متوّج ل ومؽبّ ا والـاس ما بقن مفؾّ رويدً 

، ومصباحفا ت تؾك الجؿوع الحشقدة تـدب مػتقفا الػذّ )تجديت(، وقد احتػ  

ا يف حزن ا والؿستغاكؿقة خصوًص الجزائرية طؿومً إوحد الذي ترك إمة 

باهلل تعالى الشفقر سقدي  والعارُف  الؽبقرُ  م لؾصالة طؾقه العالمُ طؿقق، وهـاك تؼد  

لفا الؼؾوب، وسالت مـفا  الحاج محؿد بن صؽوك، ثم رثاه بؿرثقة خػؼْت 

اجي ن السادة الشقخ سقدي الحاج الطقب الؿفمِ  الدموع، كؿا تؼدم لتلبقـه كل  

خ أحؿد هـي مػتي مستغاكم، والشقخ مصطػى بن زيان مػتي قطالم وهران، والش

خ الفاشؿي بؽار مػتي معسؽر، والشقخ الؿفدي البوطبدلي مػتي قتقارت، والش

إصـام، والشقخ حويذق مصباح مدير مدرسة الرتبقة والتعؾقم بسؿتغاكم، 

ه الشقخ سقدي سرّ  ذهبوا به إلى مرقده إخقر بضريح شقخه ووارث وبعدئذٍ 
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(25) 

وه الرتاب رجعوا آسػقن وإسى مأل جواكحفم، قدور بن سؾقؿان، ولؿا وارَ 

 والؽآبة الؿريرة بادية طؾى وجوهفم، ولسان الحال يؼول: 

ُممممممممْ   ح َممممممم  مبث ممممممم  ليمممممممأت    ف الل
 

 ِّز فلزممممفكَ  ك اي زمممممْ   ميين مممم ت  حنثَمممم 
 

ين ن أركان الدّ سالمقة يف طؾم، وسـد، وحجة، وركن مأصقبت إمة اإل ،ْل أَج 

ه تبؽِ لْ لفا البؽاء، وَ  فؼد حّق  كادٍ  اد من كّل ص  ه الوفود والؼُ تبؽِ ؾْ الحـقف، فَ 

الؿحارب والؿـابر والؿحافل والحضرات وكػحات إسحار وواردات 

ه، فرحم اهلل تؾك ءاهلل لؼا لؼاء اهلل، وأحب   سالم، وأحب  إذكار، مات شقخ اإل

 ٿ ٿ نثٺ: ت كداء رهبا الؼائلالتي لب  الروح الطاهرة والـػس الزكقة 

فلجابته  [30-27]الػجر:  مث ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

مسرطة ضاحؽة مستبشرة
(1)

.  

  

                                                   

 .1956مارس  14، 4378تؾؿقذ مخؾص، مؼال بجريدة الـجاح، طدد  (1)
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 :انفصم انثاين: قسم انتحقيق

  .وصؾى اهلل طؾى سقدكا محؿد وطؾى آله ،بسم اهلل الرحؿن الرحقم

 «متن قرة إعقان يف أَدب تالوة الؼرآن»

موٓكا إستاذ اإلمام  ،مة زماكه وقطب أواكهطال   ،وحده لػريد طصره وكسقج

 .ر اهلل ضريحهكو   ،سقدي طبد الؼادر بن قاَرى مصطػى مػتي ديار مستغاكم

 يؼتتول عبتتتُد الؼتتتادر بتتتِن مصتتتطػى
 

اجتتي متتن ربِّتته لؾؼؾتتب َصتتَػى  الرَّ
(1)

 
 

مـتتتتتتتتا  الحؿتتتتتتتتُد ر التتتتتتتتذي كرَّ
 

تتتتـا   وبتتتتالؼرآِن فمتتتتاًل مـتتتته  صَّ
 

 ستتتتالُم الـَّتتتتامياتتتتم الصتتتتالُة وال
 

 عؾتتتتتى محّؿتتتتتٍد  قتتتتترِ إكتتتتتتامِ  
 

 وآلتتتتته الطاْفتتتتتر الِحؿتتتتتا إمتتتتتقنِ 
 

ين   وَصتتتتْحبِِه الزنتتتترِ كِّتتتتوِم التتتتدِّ
 

 وبعتتتُد فتتتاعؾم أن َفْمتتت  الؼتتترآنِ 
 

أجتتتت ا متتتتا بتتتته تؼتتتتر إعقتتتتان 
(2)

 
 

 و ْقتتتتُر متتتتا ُيْعـتتتتى بتتتته وُيتتتتدَّ رْ 
 

 ومتتتتتتا ُيـتتتتتتاَفُس بتتتتتته وُيْػَتَختتتتتترْ  
 

 ٕكتتتتتتتتتته كالُمتتتتتتتتتته البتتتتتتتتتتدي ُ 
 

 ه ُمعظَّتتتتتتتتتتٌم رفقتتتتتتتتتت ُ ف تتتتتتتتتتْلك 
 

                                                   

 .الؿؿدودةالصواب: صػا، بإلف  (1)

 الصواب بالتسؽقن. (2)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(27) 

تتتُه واْضتتتـَْم َفْمتتتَؾهُ   فتتتاعرْل لتتته وؼَّ
 

 واْجتتتتِن اِتتتتتؿاره وواِصتتتت  وْبَؾتتتتهُ  
 

 فْفتتو الِّؾتتقُس وإكتتقُس التتتُؿـْتؼى
 

ػق  التتُؿْرتمى يتوم الؾِّؼتا   وْنو ال َّ
 

تتتتػاء والُفتتتتدى والـاتتتتورُ   وْنتتتتو ال ِّ
 

 بِـُتتتتتتتوره َتـْ تتتتتتتتر  الصتتتتتتتتدورُ  
 

ُر لتتتتتتته الُؼبتتتتتتتورُ   كؿتتتتتتتا َتـَتتتتتتتوَّ
 

 ضتتتا إْستتتحاَر ِمـْتتتُه ُكتتتورُ وقتتتُث أَ  
 

 وآُل ار آُلتتتتتتتتتُه فاْقتتتتتتتتتُدْرُه بِتتتتتتتتتهْ 
 

تتتَرِل لتتتقس ُيتتترى لَغْقتتترِه  ََ  ِمتتتْن 
 

 فعظُِّؿتتتتتوا وَأْلِزمتتتتتوا واْلَتْحتتتتتَذروا
 

أذانتتتتْم فتتتتارُ َعَؾتتتتْقِفم َأْضَقتتتتُروا 
(1)

 
 

جتتتتتتتتتتتوالتتتتتتتتتتتداه   بِتتتتتتتتتتتتاِ   اُتوِّ
 

يْرُجوا 
(2)

 عؾتى الّ تؿس بآِْبتِفتاِ   
 

 يف الِّتتتتزاءِ متتتتا َكتتتتـاؽم بالـَِّّْتتتتِ  
 

َفَؼتتتتْد  
(3)

تتتتْمَدِد والَعتتتتاَلءِ    فتتتتاز بالسا
 

َفاْتُؾتتتتتتتُه بالّؾقتتتتتتت  وبالـّفتتتتتتتارِ 
(4)

 
 

 ُتتتتتتتِِّْ  بتتتتتتِه مطتتتتتتالَِ  إْكتتتتتتوارِ  
 

 وُكتتن أديًبتتا واْعتترِْل َمتتْن ُتـتتاجي
 

 وأكتتتتَت َبتتتتْقَن  تتتتا ٍ  َوَراجتتتتي 
 

                                                   

 .طؾقفم أغقرُ  أذاهُم فاهلل**  َتْحَذروافعظ ُؿوا وَأْلِزموا ولْ  يستؼقم الوزن بؼولك: (1)

  يربو. ** يستؼقم الوزن بؼولك: ووالداه توجا بتاج (2)

 يستؼقم الوزن بحذف الػاء. (3)

 يستؼقم الوزن بؼولك: بالؾقل والـفار. (4)
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 ُمْسَتْحِمتتتتتَر التتتتتذي بتتتتته َتَؽؾَّؿتتتتتا
 

 وَمتتتتتْن عؾْقتتتتتِه بتتتتتاِمْكزاِل َأْكَعَؿتتتتتا 
 

 َأْكتتتتتتَرِم َ ْؾِؼتتتتتتِه َعَؾْقتتتتتتِه ُمْطَؾَؼتتتتتتا
 

 محّؿتتتتتتٍد الفاَتتتتتتؿي التتتتتتتُؿـَْتَؼى 
 

 فتتتتتارُ مؼبتتتتتٌ  عؾْقتتتتتِه بالِخطتتتتتاب
 

ََ الَِّـَتاب  فَؽْقَ  ُيْغَػُ  َعن َذلِت
(1)

 
 

تتتْيٍء ُيتتتتِّْـى بتتتإََدِب  ََ  َاَؿتتتُر ُكتتت ِّ 
 

َتتتِب  ىفتتاعن بتته َتْرقتت  معالِتتتيَّ الرا
(2)

 
 

 وَأْوِمتتتترِ الؼْؾتتتتَب َوُكتتتتْن فريتتتتدا
 

تتتتفقَداوَ   ََ ََ وُكتتتتْن   َأْلتتتتِق ستتتتْؿَع
 

 َفُؽتتتتتْن إًذا متتتتتَ  الؽِتتتتتراِم الَبتتتتتَرَرهْ 
 

 َكَؿتتتتا َرَوى التِّؼتتتتاُت َعـْتتتتُه َ َبتتتتَرهْ  
 

ََْت وأكتتتتَت َتْرَقتتتتى تتتت
َِ  تؼتتتترُأ متتتتا 

 

 فحقتتُث متتا اْكَتَفْقتتَت كتتاَن التتتَؿْبَؼى 
 

 يف جـّتتتتِة الـعتتتتقم كِْعتتتتَم التتتتتَؿْلوى
 

 بؽتتتتتتت ِّ متتتتتتتا َتَؾتتتتتتتّذُه وَتْفتتتتتتتَوى 
 

  تتتي َفـتتتافِْس واْجَتِفتتتْد يف ذاك يتتتا أ
 

 َأْن تَِّْتـِتتتي بِتتذاَك َعْقً تتا َقتتْد َرِضتتْد  
 

تتتتتا دا ًؿتتتتتا ٓ يـَْؼطِتتتتت ْ  تتتتتا  ريًّ  ضمًّ
 

 بُبؽتتتتتتترٍة وع تتتتتتتي ٓ يتتتتتتتتْؿَتـِ ْ  
 

  

                                                   

 الصواب بالتسؽقن. (1)

 )وتخػقف ياء  مع حذف ألف )ترقى( الصواب بالتسؽقن (2)
 
 .(معالي
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 فص  يف وؽم أمور تعرض لؾؼارئ وال قراءته

 وإِْن لَِؿتتتتْن يؼتتترُأ كتتتاِقٌ  َعتتتَرْض 
 

 َستتَؽَت وتتتى َيـَْؼِمتتي ُاتتمَّ َكَفتتْ   
 

دً   ا لُِطْفتتتتتترِِه كؿتتتتتتا َبتتتتتتَداُمتتتتتتتَِّدِّ
 

وتتَتْستبتتتتَؿا 
(1)

 ُنتتتَو بِتتتتتتِػْؼٍه ُعِفتتتَدا 
 

 واَلتتتتتَة الـاَعتتتتتاسِ  َيُؽتتتتتّ  َكتتتتتَذا 
 

 وتتتتى يتتتزوَل َ تتتْوَل آِْلتَِبتتتاسِ  
 

 وإِْن َتَتاَوْبتتتتتتتتَت َفُستتتتتتتتدَّ َفتتتتتتتتاكَ 
 

ََ ذاكَ    واْستتُؽْت وّتتتى يتتزوَل عـْتت
 

 ببتتتا ِِن الُقؿـتتتى وكتتتاِنرِ الُقْستتتَرى
 

ىوالَوْجتتُه ٓ َيتتتْخ    ػى لِتتتَؿْن َتتتتَحرَّ
 

بَِؼتتتتتتتْومٍ وإِْن َمتتتتتتتَرْرَت تالًقتتتتتتتا 
(2)

 
 

َؿْن اتتتتتتمَّ ُعتتتتتتَدْن َوَستتتتتتمِّ    َفَستتتتتتؾِّ
 

ا ََ َستتتتتتتؾَّؿوا َفتتتتتتتُردَّ  وإِْن َعَؾْقتتتتتتت
 

ا   بلْوَستتتتتتتتتٍن أو ِمْتِؾتتتتتتتتتِه َمتتتتتتتتتَردَّ
 

تتتتتتتتالةِ   وإْن َتَؾتتتتتتتتْوَت آيتتتتتتتتَة الصَّ
 

 عؾتتتى الـَّبِتتتتيِّ صتتت ِّ َعتتتْن َاَبتتتاِت  
 

 وإن َتَؾتتتتتتتتْوَت آيتتتتتتتتَة التَّـْزيتتتتتتتتهِ 
 

ْه بَِؼتتتتتتْوٍل َٓ ِتتتتتتٍق َوِجقتتتتتتهِ    َكتتتتتتزِّ
 

 واْوتتتَذْر ُأمتتتوًرا ٓ َتؾقتتتُق بتتتإََدْب 
 

ٍَ َوُمْؾَػتتتتٍت وُمْؾَتَعتتتتْب    َكَمتتتتاِو
 

تتَة الَوَقتتارْ   واْلتتبْس متتَ  الخ تتوَِّ ُوؾَّ
 

تتتتَعارْ   َِ ََ ِداتتتتاًرا َو  َوِمتتتتْن َوَقا ِتتتت
 

                                                   

 زن بؼولك: حَسبؿا.يستؼقم الو (1)

 الصواب كسر الؿقم ٓ تـويـفا. (2)
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 َوَعظِّتتْم متتا اْستتَتَطْعَت ِمتتْن َتتعا رْ 
 

 ا ِرْ َفتتتَذاَك ِمتتتْن تؼتتتوى الؼؾتتتوِب كتتت 
 

نتتتتتذا تؿتتتتتاُم متتتتتا بِتتتتتِه ُعـَْقتتتتتُت 
(1)

 
 

تتتتاًل َقتتتبتتتوَل متتا َقتَصتتتْدُت    متتُتتَممِّ
 

 وإْن بتتتتتته يـػتتتتتت  َكْػًعتتتتتتا دا ًؿتتتتتتا
 

ْستتِ  كتتاَن  اتتتتًؿا   بتتتَِّاِه َمتتْن لؾرا
 

 َكَحتتتْوُت فقتتته متتتا َكَحتتتى الـَّتتتواِوي
 

 ذاَك التتتذي لؽتتت ِّ َفْمتتتٍ  وتتتاِوي 
 

 ُمْؼَتطًِػتتتتتا ِمتتتتتْن ذاك ٓ ُمْستتتتتَتْوِعًبا
 

َلؽِتتتتتْن ُمتابًِعتتتتتا َلتتتتتُه ُمَؼاِرًبتتتتتا 
(2)

 
 

 َمتتتتتتتَ  ِزيتتتتتتتادٍة َتزيتتتتتتتُد كْػًعتتتتتتتا
 

 ووتتتْذِل متتتا ُعِؾتتتَم فِْؼًفتتتا َوْضتتتًعا 
 

ْؿُت وتتتتى اْستتتَتَخْرُت   ومتتتا َتتتتتَفَِّّ
 

 وبِبِ تتتتتتتارِة ُرْؤيتتتتتتتا اْسَتـَْستتتتتتتُت  
 

ََ جؾقًستتتتا َتْستتتتَؿ ُ  ْر كْػَستتتت  َوَقتتتتدِّ
 

 والتتتوْوُي يـْتتتِزُل وأكتتتَت َتْخ تتت ُ  
 

ََ التتتتتتتَؿْلم تتتتتت  وُر والتتتتتتتَؿـِْفيا وأكَّ
 

 وبالتتتتتتذي َتْستتتتتتؿُعُه التَؿْعـِتتتتتتتيا  
 

 ُمتتتتتتتتتتَخقِّاًل بحالتتتتتتتتتِة الـتتتتتتتتتزولِ 
 

ُستتتولِ   ا ِمتتتْن َوْمتتترِة الرَّ  ُمْستتتتؿدًّ
 

َتتتتتتتِِّْد لتتتتتذلَ
(3)

 والتتتتتًة َستتتتتـِقَّة 
 

ًة رووقَّتتتتتتتتتتًة َفتقَّتتتتتتتتتتة   ولتتتتتتتتتذَّ
 

                                                   

 ٓ فتحفا. الـونالصواب كسر  (1)

 يستؼقم الوزن بغقر تـوين. (2)

 يستؼقم الوزن بؼولك: لذاك. (3)



 

 

 قرّة األعيان يف آداب تالوة القرآن

 تحقيقات

(31) 

َك بفتتتتا ُوتتتتتْؿُر التتتتـََّعمْ   فؿتتتتا َيُستتتترا
 

وزيـتتتتُة التتتتدكقا إلقفتتتتا كالَعتتتتَدمِ  
(1)

 
 

ن بِتتتذاك الحتتتيِّ َنبَّتتتْت َكَستتتْؿهوإِ 
(2)

 
 

 َوَواَجَفتتتْت بِالَػْمتتتِ  مـْتتتُه َمْغـََؿتتتهْ  
 

تتتتتتترا رْ   وَضِ تتتتتتتَقْت أْكتتتتتتتواُرُه السَّ
 

 واْبَتَفَِّتتتتْت بِتتتتتُحْسـِفا الظَّتتتتواِنرْ  
 

تتُؽْر َوَواِصتتْ  واْضَتتتـِْم وأجِؿتتاَل  َْ  فا
 

تتتتاَل  إذْ   ََ أن ُتَػمِّ  لتتتتقس يف َ ْوِقتتتت
 

ْه واْوَػتتتِ  ال  ُحتتتدودَ واْاُبتتتْت وكتتتزِّ
 

تتتُفوَدا واْذُكتتتْر ومتتتا َتْتؾتتتوا  َُ  إلتتتى 
 

 واْعَؾتتتْم أ تتتي بتتتلنَّ ذي الحتتتآِت 
 

َ تتتتْوًرا ُتَغتتتتبَُّن وَ تتتتْوًرا َتتتتتْلتِي 
(3)

 
 

ِِ الّتتتتتتتتتتابِتِقنَ  ستتتتتتتتتو  إٓ َذِوي الرا
 

 دْوًمتتتا عؾتتتى الحْمتتترِة عتتتاكِػقنَ  
 

تِّصتتتتتاْل 
ِ

 فتتتتتنكَّفم فتتتتتازوا بِستتتتترِّ آ
 

 بُِؽتتت ِّ وتتتاٍل ٓ َيُستتتوُمُفْم فَِمتتتاْل  
 

 بِحاجتتتتٍب َلتتتتتُفمْ  َفتتتتْرَقُفمَوَلتتتتْقَس 
 

 راجتتتْ  مـتتتاِقَبُفْم َتعتتترْل َقتتتْدَرُنمْ  
 

 

 

                                                   

 الصواب بتسؽقن الؿقم. (1)

 الصواب بػتح الؿقم. (2)

 يستؼقم الوزن بتخػقف الفؿزة. (3)
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(32) 

 فص  يف التالوة يف الؿصح  الؽريم

 واكُظتتتتْر بؿصتتتتحٍ  يف كتتتتّ  يتتتتْومِ 
 

وْستتتتتبؿا 
(1)

 أْمؽتتتتتن ُدون وتتتتتْتمِ  
 

 ّٕكتتتتتتتتتتتته رستتتتتتتتتتتتالٌة إلْقـتتتتتتتتتتتتا
 

بؿتتتتتتا بتتتتتته ُكتتتتتتوَمُر أْو ُكَفْقـتتتتتتا 
(2)

 
 

لؾُعَبْقتتتتتِد أن َتراَجتتتتت َ  ووتتتتتو 
(3)

 
 

تتتتتتقِِّد كتتتتتتْي َتتَّبَِعتتتتتتا   ِرَستتتتتتالة السَّ
 

 َفَؿتتتتتا بتتتتته َأَمتتتتتَر ِمتتتتتْن أعؿتتتتتالِ 
 

ْمتتتتتتتتتتتالِ  
ِ

 فبتتتتتتتتتاِدَرْن لتتتتتتتتته بآ
 

 ومتتتتا كفتتتتى عـتتتته َفُؽتتتتن َمتتتتتَِّْتـِبا
 

واوتتتَذْر إذا جَعْؾتتتَت  
(4)

 أن ُتعاَقبتتتا 
 

تتتتَد ِمتتتتْن أ تتتتالٍ   ََ ومتتتا لتتتته أْر
(5)

 
 

تتتبَّاِ     فاْرَضتتتْب وُكتتتْن لتتته متتتن السا
 

 فنكتتتتتته ُ ُؾتتتتتتُق  ْقتتتتتتر الخؾتتتتتتِق 
 

تتتتْبِق    يف بتتتتتْحرِه يستتتتَبُا أنتتتتُ  السَّ
 

 نتتذا التتذي كتتان عؾقتته َمتتْن َستتَؾْ  
 

 فتتتـِْعَم مْؼَتتتتًدى بتتته لَِؿتتتْن َ َؾتتتْ   
 

بتتتاَّ متتتن َستتتَؾْ    فُؽتتت ا َ ْقتتترٍ يف اتِّ
 

تترا يف اْبَتتتداَِّ َمتتْن َ َؾتتْ    ََ  وكتتّ  
 

                                                   

  السقن. يستؼقم الوزن بػتح (1)

 بؽسر الفاء ٓ فتحفا.لصواب: هنِقـا: ا (2)

 الصواب: ُتراجع. (3)

 الصواب: فعؾت، ٓ جعؾت. (4)

 يستؼقم الوزن بغقر تـوين. (5)
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(33) 

 وَأْجتتتتتتُرُه ُمَمتتتتتتاَعٌ  َكَؿتتتتتتا َوَردْ 
 

ُة الَبَصتتتترْ   َوِصتتتحَّ
(1)

 مـْتتتتُه ُتْستتتتَتَػْد  
 

تتتتتْن َوَلتتتتتَدا تتتتتُة الَعتتتتتَذاِب َعؿَّ  وِ ػَّ
 

 َوإِْن َيؽوكتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتافرْين َوَرَدا 
 

تتتتتتتتٌة وَكَرَمتتتتتتتتا  فقتتتتتتتتا لفتتتتتتتتا مزيَّ
 

تتتْؽًرا لِتتتتَؿْن جتتتاد بفتتتا وأْكَعَؿتتتا  َُ 
 

 فص  يف صػة التالوة الؿ روعة وآدابفا

 واتتتتتتتُ  متتتتتترتاًل لتتتتتتتته تترتتقتتتتتتتال
 

كؿتتتا أتتتتى آْمتتترُ  
(2)

بتتته َتـْتتتِزياًل  
(3)

 
 

 وِل وْنتتتتتتتَو تِّويتتتتتتتُدَك لؾحتتتتتتتر
 

 َمْعرِفتتتتتتٌة لَِؿْوِضتتتتتتِ  الُوُقتتتتتتوِل  
 

مِ   َكتتتتَذا َأَتتتتتى َعتتتتْن عؾتتتتّي التتتتتُؿَؽرَّ
 

 بتتتاِب الُعؾتتتوِم بْحرنتتتا التتتتُؿتْؿَطمِ  
 

 َوُكتتتتتتتْن ُمتتتتتتتدبًِّرا لتتتتتتتُه ُمْعَتبِتتتتتتتَرا
 

ََ التتتتَؿَعانِ   َتتتتبِْن لتتت
(4)

 ِمـْتتتُه َكقِّتتتَرا 
 

تتتتتتتتؿا ِرْ   َوَراَِّ يف َمْدُلولِتتتتتتتتتفا المَّ
 

َتْبتتُدوا 
(5)

ََ التتتَؿعا  كا   لتتتَؿـَابِرْ لتت
 

 وذاك أصتتتٌ  يف الُحمتتتوِر ُيْعَتَؿتتتْد 
 

 ولَِبقتتتتاِن الَؼْصتتتتِد ِمـْفتتتتا ُيْستتتتَتـَْد  
 

                                                   

 يستؼقم الوزن بؽسر الراء. (1)

 الصواب إثبات هؿزة الؼطع. (2)

 يستؼقم الوزن بغقر تـوين. (3)

 الصواب: الؿعاين. (4)

 الصواب حذف إلف بعد الواو. (5)
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(34) 

واْتؾتتتوهُ 
(1)

 بتتتالتَّْحٍزيٍن ٓ التَّْؾحتتتقنِ  
 

التَّْبتتتتتتقِنِ إٓ متتتتتت   
(2)

 والتَّْؿؽتتتتتتقنِ  
 

تتتتًػا عؾتتتتى التَّْؼصتتتتقرِ  َِ تلسا  واْبتتتت
 

 َو تتتتْوَل ذاك القتتتتوِم الَؼْؿَطريتتتترِ  
 

تتتتترَّ  ََ ََ ُتتتتتتوَقى  تتتتت  ه وَتْؾَؼتتتتتتىَعؾَّ
 

ًة وَكْمتتتتتتتتتَرًة َوِرْفَؼتتتتتتتتتا   َمَستتتتتتتتترَّ
 

 وإْن َمتتتتتتتَرْرَت بِعتتتتتتتذاٍب َفُعتتتتتتتَذا
 

 َأْو َرْوَؿتتتٍة َفَستتتْؾُه َواْرَضتتتْب َوُلتتتَذا 
 

بِّ  ََْت كتتتِذْكرِ التتترَّ  واْتتتتُ  كؿتتتا َتتت
 

 قا ًؿتتتتتتا أو قاعتتتتتتًدا أو لِتتتتتتتَِّـِْب  
 

 كتتذاَك وتتاَل الؿْ تتِي وْقتتُث َستتِؾَؿا
 

َؾَؿتتافاْلَتعْ ِمتتْن ُمْ تتِغٍ  أو ُمتتْماٍِم  
(3)

 
 

 واْ َتتتْر ِمتتَن البؼتتاَِّ متتا قتتْد َ ُفتتَرا
 

 ويف ِدواِن الَػْمتتتتِ  مـفتتتتا ُستتتتطَِّرا 
 

 كؿستتتتتتِّد ومؽتتتتتتتب و ؾتتتتتتوهْ 
 

ا بتتته َيْبتتتدوا  متتتتؿَّ
(4)

 لَِؼْؾتتتِب َجْؾتتتَوهْ  
 

 وُدْم عؾقتتتتتِه بحؾتتتتتوٍل وارتِتتتتتتحاْل 
 

 بُحتتتتبا َوِوصتتتتاْل  
ِ
 َتُػتتتتْز ِمتتتتَن ار

 

 َجَؿْعتتتَت ذا الخصتتتاِل َكَستتتَؼافتتتنِْن 
 

َتتتتتتُه وتتتتتقَّ التتتتتتِّالََوةِ تؾو 
(5)

تتتتتا   َوؼَّ
 

                                                   

 الصواب: واتؾه. (1)

 يستؼقم الوزن بؼولك: التْبقِقِن. (2)
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(35) 

 فتتتنِن ُمـِْحتتتَت َمتتتَ  َنتتتذا بالَعَؿتتتْ  
 

تتتتتْن َوَصتتتْ     فلكتتتتَت ماِنتتتتٌر بتتته ِمؿَّ
 

ُه وَتْؾَؼتتتتتتى ََ ُتتتتتتوَقى َتتتتترَّ تتتتت  َعؾَّ
 

ًة وَكْمتتتتتتتَرًة وِرْفَؼتتتتتتتى  مستتتتتتترَّ
(1)

 
 

 وإْن متتتتتتتررَت بعتتتتتتتذاٍب َفُعتتتتتتتَذا
 

 أو روؿتتتٍة َفَستتتْؾُه واْرَضتتتْب َوُلتتتَذا 
 

ا ِمتتتتْن َوْمتتتت ستتتتولِ مستتتتتِؿدًّ  َرِة الرَّ
 

 الُػحتتتتتتولِ  ووْزبِتتتتتتِه التتتتتتتَؿ ا ِِ   
 

 وذاك عـتتتتتتدما جؿعتتتتتتُت قْؾبتتتتتتي
 

 عؾتتتتتتى تتتتتتتالوة ِكتتتتتتالِم ربِّتتتتتتي 
 

تتتتتتتتتْوَقا ََ  محبَّتتتتتتتتتًة ورْضَبتتتتتتتتتًة و
 

وقْد َعاَل ال تْقُب ووتاَن التتَؿْؾَؼا 
(2)

 
 

ـِتتتي الَػَ تتتْ    َوَوَنتتتَن العْظتتتُم وعؿَّ
 

تِي عن َكْصِب الَعَؿتْ     وَضُعَػْت ُقوَّ
 

تتتتتِذي قتتتتت  ْد َكَفتتتتتَز التِّْستتتتتعقنَ ولؾَّ
 

معتتتتتتتتذرٌة مْؼبولتتتتتتتتٌة يؼتتتتتتتتقنَ  
(3)

 
 

متتتانِ   ُمْختِؾًستتتا لتتتذاك ِمتتتْن نتتتمِّ الزَّ
 

ادي وُلْؼَطِة الَعِّْالنِ   ػِة الصَّ َْ كر
(4)

 
 

 وذاَك عـتتتتتد ار أفمتتتتتُ  الُؼتتتتتَرْب 
 

كؿا أتى عن  ْقرِ َمْن لتهْ  
(5)

 اْقَتتَرْب  
 

                                                   

   .الؿؿدودةالصواب: رفؼا، بإلف  (1)

 .الصواب: الؿؾؼى، بإلف الؿؼصورة (2)
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(36) 

ًما لتتتتتتتته عؾتتتتتتتتى إْورادِ   ُمؼتتتتتتتتدِّ
 

تتتتتتتتتتُه َأْجَؿتتتتتتتتتتُ  لِْؾُؿتتتتتتتتتت   َرادِ ٕكَّ
 

ٌر بِستتتتتتتتتابِِق التتتتتتتتتِوَدادِ   ُمتتتتتتتتتَذكِّ
 

 و ْقتتتتتتتر زاٍد ُيْرجتتتتتتتى لْؾؿعتتتتتتتادِ  
 

 وذا التتتتتذي متتتتتال إلقتتتتته الحتتتتتاتِمِ 
 

 يف آ تتتتترِ إْمتتتتترِ ف تتتتتابِْه َتْغتتتتتـَمِ  
 

 متتتتتن ضْقتتتتتر ِأْن ُأِ تتتتت َّ بإَْذكتتتتتارِ 
 

تتتتُه عتتتتِن إَْ قتتتتارِ    متتتتا َقتتتتْد َعِفْدتا
 

 فنكَّفتتتتا ِمتتتتْن َأْوَكتتتتِد التتتتتَؿْطؾوِب 
 

 ْتَبتتتتِة الُوجتتتتوِب وْنتتتتَي بِتتتتذا يف رُ  
 

تتتداِت  َفِصتتتْرُت أْقتتتُ  أاتتتَر السَّ
(1)

 
 

تتتتتترِل الحتتتتتتآِت   َْ ًبتتتتتتا َٕ  تطؾا
 

تتتتتتتتتدوا بتتتتتتتتتإْقرارِ   ٕكَّفتتتتتتتتتم ُأيِّ
 

 فؽَ تتتتُػوا َعتتتتْن َ ػايتتتتا إَْستتتتَرارِ  
 

 وُعِصتتؿوا بتتذاَك عتتن َضتتيِّ الَخَطتتا
 

ََ الَعَطتتا 
 وُمـُِحتتوا بالػمتتِ   تتالِ

 

 وتتتتى جؿعتتتُت ِمتتتْن َمرامتتتي َكتتتْزًرا
 

الؽتتتن َربًّتتت 
(2)

ًَا وَجتتت َّ َقتتتْدَرا   َتتتق
 

 نتتتتتذا تؿتتتتتاُم متتتتتا بتتتتته ُعـِقتتتتتُت 
 

اًل قبتتتتتوَل متتتتتا َقَصتتتتتْدتا    متتتتتممِّ
 

قُتُه بِ  ِة إْعقتتتتتتتتتانِ ستتتتتتتتتؿَّ  ُؼتتتتتتتتترَّ
 

 يف آداِب تتتتتتتتتتتتتالوِة الؼتتتتتتتتتتتتْرآنِ  
 

 أقتتتتتول قتتتتتوَل كتتتتتاكِم الؾَّواِمتتتتت ْ 
 

 اممتتتتاِم كتتتتافِ ْ  الحْبتتتترِ يف مؼتتتترِء  
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(37) 

 
ِ
 كظؿُتتتتتتتتتتتتتتتتُه مْحَتِستتتتتتتتتتتتتتتتًبا ر

 

 بتتتتتتتاِنيضْقتتتتتتتَر ُمػتتتتتتتاِ رٍ وٓ مُ  
 

تتتتِد التتتتتُؿعقنِ  َِ  وقتتتتْوَل كظتتتتِم الؿْر
 

 ت تتتتتتتباًفا بِِفؿتتتتتتتا يف الخْتَؿتتتتتتتْقنِ  
 

 ذا الؼتتتْدُر كظًؿتتتتا ٓ َيِػتتتي بِالغاَيتتتتهْ 
 

 ويف التتتتتتتذي ذكرُتتتتتتتتُه كِػاَيتتتتتتتهْ  
 

ْرِديرِ  ضتتتى التتتدَّ  وقتتتوَل أوؿتتتَد الرِّ
 

تتتتتفقرِ    ذاَك التتتتتولِيِّ العتتتتتاِرِل ال َّ
 

 يف كْظِؿتتتتتتتِه الخريتتتتتتتدِة البفقَّتتتتتتته
 

تتتتتـِقَّهأعـتتتتتي بفتتتتتا العؼ   قتتتتتدَة السَّ
 

 وُقتتتتتتْ  بتتتتتتُذلا ربِّ ٓ تْؼَطْعـِتتتتتتي
 

ََ بؼتتتتتا ٍِ  وٓ َتتتتتتتْحرِْمـِي   عـْتتتتت
 

َك إْبفتى التتُؿزيِ  لْؾَعؿتى  ِمتْن ِسترِّ
 

َوَؿتتا   وا تتتِْم بخقتترٍ يتتا َروتتقَم الرا
 

أرُجتتتتوا
(1) 

 بفتتتتم ِعـايتتتتًة َوَفْمتتتتاًل 
 

 َفِؿتتتتْن َوَرا ِِفتتتتْم َستتتتَحْبُت َذْيتتتتاًل  
 

 التتتتدا مُ اتتتتم الصتتتتالُة والستتتتالُم 
 

 عؾتتتتتى كبِتتتتتتيا دْأُبتتتتتُه الؿؽتتتتتارمُ  
 

 كتتتت ا الخال تتتتِق بتتتته قتتتتْد ُرِوُؿتتتتوا
 

 وستتتتتتتتتقٌِّد لرْستتتتتتتتتِؾِه و تتتتتتتتتاتِمُ  
 

تتتتتتتتٌد وأِل وإصتتتتتتتتحاِب   محؿَّ
 

 والتتتتتتابعقَن الّستتتتتادِة إكِّتتتتتاِب  
 

متتتتا ُتِؾتتتتيَّ 
(2)

ياِجي   الؼتتتترآُن يف التتتتدَّ
 

 واْبتتتتَتَفَج الؼؾتتتتُب بِتتتتتَؿْن ُيـتتتتاِجي 
 

                                                   

 الصواب: أرجو، حبذف األلف. (1)
 تُِلَي، بضم التاء وختفيف الياء.الصواب:  (2)
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(38) 

 ووتتتتتنَّ َتتتتتا ٌق إلتتتتتى إْستتتتتحارِ 
 

 كؿتتتتتا َتتتتتتتِحنا الطَّْقتتتتتُر ل وْكتتتتتارِ  
 

وما َتتِّػى
(1)

 الِّـُب عْن َمَمتاِج ْ  
 

 يتتتتْدعوُه َوُنتتتتَو  تتتتا ٌِ  و تتتتام ْ  
 

ةِ  وَقتتتتترَّ
(2)

 بالتتتتتتَؿْطؾوِب  إْعتتتتتُقنُ  
 

 واْجَتَؿتتتَ  التتتتُؿِحبا بالتتتتَؿْحُبوِب  
 

 اكتفت

 الؾفتتتتتتتم يتتتتتتتا عظتتتتتتتقم الؿـَّتتتتتتته

تتتتتتتتتتتـَّه  بِّتتتتتتتتتتتاه أنتتتتتتتتتتت  السا
 

 نتتتتتتتتتتْب لؽاتِبِتتتتتتتتتتِه الِّـَّتتتتتتتتتته 

 كتتتتتتتَ ذو فمتتتتتتت  وروؿتتتتتتتهفن
 

ةخة بخط الشقخ سي الطاهر بن شفقدكؼؾته من كس
(3)

، من أحد تالمذة 

وأكا العبد أسقر ذكبه طبد الؼادروأطاد طؾقـا من بركاته وأكواره،  ؒ الؿملف 
(4)

 

                                                   

 يستؼقم الوزن بؼولك: وما تجاىف. (1)

ِت.  (2)  الصواب: وَقر 

، من حػاظ الؼرآن الؽريم، معروف بصدقه ـه1906هو سبط الشقخ اإلمام موسى بن شفقدة، ولد سـة  (3)

وكزاهته وبشاشته، مشفود له بالتؼى وحسن السؾوك والتواضع، كؿا هو متضؾع يف العؾوم الديـقة والعربقة، 

: طبد الؼادر بن طقسى يـظر صؾبة الشقخ طبد الؼادر بن قارة، وهو من أخّص  تويف طن طؿر كاهز التسعقن،

، رشقد محؿد الفادي بن توكس، كقل الؿغاكم، 107الؿستغاكؿي، مستغاكم وأحوازها طرب العصور، ص

 .112ص

زال طؾى ققد الحقاة، بارك اهلل يف طؿره، وهو الذي أهداين كسخة  ماهو إمام بالؿديـة الجديدة بوهران،  (4)

 مصورة من الؿخطوط.
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غػر اهلل له  ،الؿدطو أبو طبد اهلل الؿؾؼب شّراك بن الحاج طابد الؿدطو بالعجوز

، هجرية 1414الثاكقة طام جؿادى  7بتاريخ آمقن،  ..ولوالديه والؿسؾؿقن

ديوية، الؿعروف قرب ج ،مقالدية 1993يوم آثـقن كوفؿرب سـة  22الؿوافق 

 ا.وسؾم طؾى سقدكا محؿد دائؿً  الؾفم صّل 
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وجدت قصقدة لؾشقخ العالمة فارس الؿـؼول والؿعؼول سقدي محؿد بن 

التؽوك
(1)

ؾى اهلل طؾى سقدكا يؿدح فقفا الؿملف وهي: الحؿد هلل وحده وص 

 .محؿد وطؾى آله

ٓل الُعتتذاب  وكظتتم َكتتَريِّ التتزا
 

 وكالتزنر فتاَ  أصتتقال و تاب 
 

 َقتتتَرا بتتتنأتاكتتتا متتتن الِِّفبتتتذ 
 

إدابُمػقتتد العؾتتوم ستتؿقر  
(2)

 
 

 فلنتتتتتَدى لتتتتتتاٍل وُمْسَتْستتتتتِؿ ٍ 
 

أداًبا 
(3)

جدير 
(4)

 بَرْفِ  الِحِّاْب  
 

   

                                                   

م، فؼقه وله 1890وك، الؿعروف بسقدي محؿد العالم، من موالقد سـة هو محؿد بن أحؿد بن تؽ (1)

ا يف معرفة واسعة يف العؾوم العربقة، وله مؽتبة ثؿقـة من أحسن الؿؽتبات الؿوجودة يف الؿـطؼة، ففو دائؿً 

س الذخائر وٕجود ما أكتجه العصر، وكان يؼرض الشعر ويراسل به الؿػتي قارة تجديد لؽثرة مطالعته ٕكػَ 

مصطػى، مػتي الديار الؿستغاكؿقة، واشتفرت مـاقب هذا الشقخ، وصالؿا اشتفرت روح اإلكصاف، كان 

ا يف كزاطاهتا أو تعامؾفا فقؿا بقـفا يف طؼود ؿً ؽَ ا ما كاكت الـاس تسرتضقه َح ولذا كثقرً  :يظفرها بصػته َحَؽًؿا

بؽار، مجؿوع الـسب والحسب،  يـظر: بؾفاشؿي بن .م1979بقع وشراء أو طؼود زواج وصالق، تويف سـة 

، رشقد محؿد 85، طبد الؼادر بن طقسى الؿستغاكؿي، مستغاكم وأحوازها طرب العصور، ص167ص

، صالح مميد العؼبي، الطرق الصوفقة والزوايا بالجزائر، 112الفادي بن توكس، كقل الؿغاكم، ص

 .   479، 331ص

 .وم سؿقر أدابمػقد العؾ**  الصواب: أتاكا من الجفبذ ابن قرا (2)

 .الصواب: آدابا (3)

 الصواب: جديًرا. (4)
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ةٍ  أيتتا َمتتْن تستتاَمْت لتته ِنتتتؿَّ
(1)

 
 

ُبتتتتتتُه أبتتتتتتًدا يف الؽتتتتتتتابتر  ضِّ
 

 مرتتتتتتتتت  آياتتتتتتتتته  اَتتتتتتتتًعا
 

ْ  عؾتى ذا   إدابفديتَ َعرِّ
(2)

 
 

 عؾى كْسج ذاَك البؾقغ الػصتقا
 

 كـتتز العؾتتوم وؾقتت  الصتتواب 
 

 عؾقتتتتتَ عؾقتتتتتَ بلوواضتتتتته
 

 فقتتتتا وبَّتتتتذا متتتتورٌد وَتتتتراب 
 

 ُأَ تتتتتيِّ تؿتتتتتت  بتتتتته واضَتتتتتتـِمْ 
 

 لِتحظتتتتى بؽتتتتواره يف الؿتتتت ب 
 

 لؿستتتتتتتتتتتتَتغـقم معطتتتتتتتتتتتترة
 

 الؼتتدير الستتؿيِّ الِّـتتاب بِعبتتدِ  
 

وا وُتَ تتتدا
(3)

 وتتتترقَ مطربتتتة 
 

 جؿالتتتُه متتتاء ال تتتباب اناؼستتت 
 

 لعؿتتتتري يحتتتتق يحتتتتق لفتتتتا
 

 تبتتاني بتتذاك ولقستتت تعتتاب 
 

 َقتتتَرا بتتتنستتتالٌم عؾتتتى ِوْبرِكتتتا 
 

لتتتتُه َوروتتتتاب كتتتتادٍ يعطِّتتتتُر  
(4)

 
 

 ودْمتتتتَت بتتتتدوم َاـَتتتتا مـ تتتتد
 

 وكظتتم كتتَريِّ التتزٓل الُعتتذاب 
 

 اكتفت

                                                   

ٌة. (1)  الصواب: هؿ 

 الصواب: أداب. (2)

 الصواب: َتْشدو. (3)

 .يعط ر كادي له ورحاب**  الصواب: سالم طؾى حربكا ابن قرا (4)
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 :خامتة

ػتي مستغاكم طبد الؼادر بن قارة الؿتستغاكؿي يف إضاءة وتـوير شباب اجتفد م

زماكه بالؼرآن، يوم كان لؾؿستدمر الجولة والصولة، فسعى إلبراز آدابه وبعض 

ؿة، فـالت من تؼريظ طؾؿاء وقته أحؽام تالوته بؿـظومة سفؾة، مرتبة، مؼّس 

 أحسن الؽالم، حتى كظم فقفا الشقخ ابن تؽوك قصقدة ططرة.

وها هي القوم بعد سـقن صويؾة من اإلهؿال قد طادت لحقاهتا، محؼؼة كؿا 

 وصؾت، مع ترجؿة لصاحبفا، ودراسة لؿتـفا، مرفؼة بتؼريظ أحد معجبقفا.

ويف الختام أرفع توصقة لؾباحثقن الجزائريقن بؿزيد التـؼقب طن خبايا الزوايا، 

اث أكثر من شرقه، وأكثره يف غرب الجزائر من الرت ا زالت خزائـفا ثؼقؾة، وإنّ ؿف

ن أراد فتح الباب، فعؾقه بؼرع بطون الزوايا، ثم أوٓد مَ  دفقن الؼباب، وإنّ 

شقن، ويف رفوف مازوكة مثال صارخ وأحػاد العؾؿاء، ثم الؿفتؿقن الؿفؿ  

 يستدطي العـاء.
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 اهشس املصادس واملشاخع

بي، دار ومؽتبة . آثار ابن باديس، طبد الحؿقد بن باديس، تحؼقق: طؿار صال1

 .ـه1388، 1الشركة الجزائرية، الجزائر، ط

ف، محؿد الحػـاوي، تحؼقق: خقر الدين ف برجال السؾَ . تعريف الخؾَ 2

 .ـه1433، 1شرتة، دار كردادة، الجزائر، ط

. الرحؾة الحبقبقة الوهراكقة، أحؿد سؽقرج، تحؼقق: محؿد الراضي كـون، 3

 دار إمان، الؿؿؾؽة الؿغربقة.

لشفائد والػتاوي فقؿا صح لدى العؾؿاء من أمر الشقخ العالوي، طبده . ا4

 .ـه1343، 1محؿد التوكسي، الؿطبعة التوكسقة، توكس، ط

. الطرق الصوفقة والزوايا بالجزائر، صالح مميد العؼبي، دار البصائر، 5

 م.2009الجزائر، صبعة خاصة، 

خؾدون،  . مجؿوع الـسب والحسب، بؾفاشؿي بن بؽار، مطبعة ابن6

 .ـه1381الجزائر، 

. الؿرآة الجؾقة، الحاج الجقالين بن طبد الحؽم القحقاوي، مطبعة الجزائر، 7

 .م2006، 2ط
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. مستغاكم وأحوازها طرب العصور، طبد الؼادر بن طقسى الؿستغاكؿي، 8

 م.1996، 1الؿطبعة العالوية، الجزائر، ط

 م.1930أوت  1 ،175. مؼال بجريدة البالغ بعـوان: مستغاكم، طدد: 9

تشققع جـازة فؼقد العؾم والورع بؼقة . مؼال بجريدة الـجاح بعـوان: 10

السؾف الصالح وبركة الخؾف إستاذ اإلمام الشقخ سقدي الحاج طبد الؼادر بن 

مارس  14، 4378، تؾؿقذ مخؾص، طدد -طؾقه رضوان اهلل-قارة مصطػى 

 م.1956

باحثقن، مـشورات الؿركز . موسوطة أطالم الجزائر، مجؿوطة من ال11

م، 1954الوصـي لؾدراسات والبحث يف الحركة الوصـقة وثورة أول كوفؿرب 

 م.2007صبعة خاصة، 

. كقل الؿغاكم من تاريخ وتؼالقد مستغاكم، رشقد محؿد الفادي بن توكس، 12

 م.1998، 1الؿطبعة العالوية، الجزائر، ط

13. livre d 'or de l 'algerie 1937. Jeanne et andré brochier.paris. 

14. Annuaire officiel de la republique francaise pour 1990. 

Berger levrault.paris. 

 


