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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨الدراسات التارخييةمخسة أعوام من 

   ملّخص
 ي ٔالاوسط املغرب بالد ي العلم تاريخ ضمن املوضوع هذا يندرج

: مفادها إشكالية عن ٕالاجابة محاولة يتضمن وهو الوسيط، العصر
؟ قنفذ بن أحمد هو من  العلم؟ ميادين ي مؤلفاته ي وما القسنطي
ات أهم ي وما ؟ فكره مم  هذه عن ٕالاجابة ي وينطلق العلم

 ي موجودة مازالت وال الفقه ي السبعة مؤلفاته من ٕالاشكالية
  .معظمها

  ُمقدَّمة
ن عند الفقهية املوضوعات دراسة موضوع يمثل  العرب املؤرخ
ن  القرن   ي برز  وقد الهجري، ٔالاول  القرن  مند بالغة أهمية واملسلم

 ابن احمد الفقيه  امليالدي عشر الرابع للقرن  املوافق الهجري  الثامن
، الخطيب ابن قنفذ  بابن التعريف تحاول  الدراسة وهذه القسنطي
ى وذلك الفقهية، ومؤلفاته هذا قنفذ  ال ٔالاساسية املصادر ضوء ع
 بشخصيته التعريف أوال نتناول  أن رأينا وقد له، واملعاصرة ألفها

ى نتطرق  ثم العلمية،   .موجوًدا معظمها مازال ال الفقهية مؤلفاته إ

  شخصية ابن قنفذ العلمية) ١(
ر بابن الخطيب وبابن  العباسأبو  ي الشه احمد بن حسن بن ع

ي سنة : قنفذ القسنطي نسبه من آل قنفذ من ) م١٤٠٧/هـ٨١٠(تو
قبيلة أسجع العدنانية اسجع بن حالوة بن سبيع بن أشجع، ولد أبو 

م، أبوه ١٣٧١/هـ٧٤١العباس احمد الخطيب بمدينة قسنطينة سنة 
ي بن قنفذ يه واملحدث الفق) م١٢٦٥/هـ٦٦٤ت(حسن بن ع

ي بن حسن كان ) م١٣٣٣هـ٧٣٣ت(والخطيب املالكي، وجده أيًضا ع
ى خطة القضاء  ن سنة وتو خطيًبا بمسجد القصبة باملدينة ملدة ست
ا، وكان جده والد أمه يوسف بن يعقوب  ح استقال م

صاحب زاوية مالرة الغوتية بفرجيوة ) م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت(املالري 
ينظر [ )١(.مر من السلطان الحفوخطيب مسجد القصبة أيضا بأ

  ]١امللحق رقم 
ي وعمره  دراستهبدأ  ى يد والده، لكنه تو ي مدينة قسنطينة ع

عشر سنوات، فكفله جده يوسف املالري خريج مدرسة أبي مدين 
الغوثي وصاحب زاوية املالرة بتسدان فرجيوة قرب ميلة، فتأثر بجده 
ًرا وبعض الشيوخ مثل العالم الفقيه حسن بن خلف بن  كث

ن أبي القاسم ، والفقيه الحافظ حسن ب)م١٣٨٢/هـ٧٨٤ت(باديس
ى املغرب )م١٣٨٥/هـ٧٨٧ت(بن باديس ي طلب العلم إ ، ثم رحل 

ي طريقه ٧٥٩ٔالاق وعمرة ثمانية عشر عاًما سنة  هـ فقصد 
ا ووقف عند زاوية شيخها  مدينة تلمسان الزيانية، والتقى بعلما
رك بضريحه، ثم غرب نحو مدينة فاس عاصمة  أبي مدين بالعباد وت

ن،  ب مرين حيث وجد ي جامع القروي ابن قنفذ ضالته املنشودة 
ا  ي دراسة العلوم التجريبية والتجريدية ويتوسع ف فأخذ يتعمق 

 )٢(.ملدة زادت عن ثماني عشر سنة
ي املغرب التقى بعلماء ذلك العهد وبأقطاب التصوف  و

ي مناطق عديدة من املغرب ٔالاق آسفي، وسال مدينة : وشيوخه 
ا أبا العباس أحمد  بن عاشر، ومدينة دكالة ال كان يعقد ف
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ي شهر ربيع ٔالاول، حيث التقى بأخيار  سنوًيا مؤتمر للصوفية 
ر،  ي انس الفق العلماء والصلحاء ما شردت به عينه حسب وصفه 
وزار مراكش، ح صار من املالكية البارزين، فقلد خطة قضاء 

ا، أي بعد وعمره تسعة وعشرين عاًم ) م١٣٦٧/هـ٧٦٩(دكالة سنة
، وظل ابن قنفذ باملغرب  عشر سنوات من إقامته باملغرب ٔالاق

ى غاية سنة ي معظم ) م١٣٧٥/هـ٧٧٦(إ ال كانت سنة مسغبة 
  )٣(.املدن املغربية

ى أهله وبلدته املفضلة مدينة  ي هذه السنة إ حيث قرر العودة 
ى مدينته وجد مجااًل طيًبا عند عائلته ، قسنطينة، وعند عودته إ

ي عدة  ي لتو ، فسرعان ما أستد ة عند البالط الحف وحظوة مم
وظائف وخطط سامية بقسنطينة، فتقلد الخطابة باملسجد الجامع 
بالقصبة وخطة القضاء فضاًل عن التدريس ونشر العلم والتأليف، 
ى أن أدركته الوفاة  ي والوظائف ال ظل ابن قنفذ يشغلها إ و

قسنطينة زار مدينة تونس وجامع  ، ومن مدينة)م١٤٠٨/هـ٨١٠(
ا سنة  هـ أي بعد سنة ٧٧٧الزيتونة وأخذ عن علمائه عدة مرات م

فقط من رجوعه من املغرب حيث أجازه العالمة ابن عرفة بجامع 
الزيتونة، وكان قد أجازه أيًضا أبو القاسم محمد بن أحمد الحس 

  )٤(.السب املعروف بالشريف الغرناطي

  الفقهيةمؤلفاته ) ٢(
ي ي ش العلوم  ن كتاًبا  : ألف ابن قنفذ ما يزيد عن ثالث

التاريخ، والفقه، ؤالادب، واللغة، واملنطق، والفلك، والحساب، 
ي آخر  ا  ا صاح راجم، والعروض، ؤالانساب، دو والتصوف، وال
ى سعة الاطالع  ي أس املطالب، مما يدل ع كتاب شرف الطالب 

ره وتعدد معارفه وتنوعها فزاحم بذلك وموسوعيته وعمق تفك
ي  ي الفقه ألف خمس مؤلفات  ي علومهم، و ن  ن املختص الدارس

ي   :الفقه والحديث 
ي شرح الرسالة -أ/٢   :تقريب الداللة 

ي أربعة أسفار وهـو  رواني  ي الفقه وكان شرح رسالة أبي زيد الق
  )٥(.مفقود
ي اختصار الجالب -ب/٢   :اللباب 

ــي فــروع املــذهب املــالكي ألفــه ــي الفقــه  وهــو مفقــود وهــو التفريــع 
ن الجــالب مــن فقهــاء املالكيــة ببغــداد  ) هـــ٣٧٨ت (عبيــد هللا بــن الحســ
، م ابــــن قنفــــذ القســــنطي ــــرون مــــ ــــي  )٦(وشــــراح التفريــــع كث واللبــــاب 

ــــــــي برنــــــــامج التعلــــــــيم بجــــــــامع :اختصــــــــار الجــــــــالب مــــــــن الكتــــــــب املدرجــــــــة 
  )٧(.الزيتونة ال اختصرها ابن قنفذ

  :تفهيم الطالب ملسائل أصول ابن الحاجب -ج/٢
ي كتاب شرف الطالب  قـال قيدتـه  وهو غريـبي الفقه قال عنه 

ى الشيخ أبي محمد عبد الحـق الهسـكوري بمسـجد  ي زمان قراءتي ع
ــــــــي أول ســــــــنة هـــــــــ، أن ٧٧٠البليــــــــدة مــــــــن مدينــــــــة فــــــــاس وكــــــــان الابتــــــــداء 

مــن أكــراد مصــر ) هـــ٦٤٦ت (الحاجــب هــو أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــرو 
ـــــــي الفقــــــــه ؤالاصـــــــول والعربيــــــــة  كـــــــان أبـــــــوه حاجبــــــــا فنســـــــب إليــــــــه بـــــــرع 

ي ٔالاصول    )٨(.والقراءات وعنوان الكتاب منته السول 

ي أصول العبادة -د/٢  :أنوار السعادة 
ى هللا ــــي  الحــــديث وعلومــــه وهــــو شــــرح لقــــول الرســــول محمــــد صــــ

ــــي كــــل قاعــــدة مــــن القواعــــد  ــــى خمــــس، و ــــ ٕالاســــالم ع عليــــه وســــلم ب
الخمــس أربعــون حــديًثا وأربعــون مســألة، وهــو مــا يــزال مخطــوط ذكــره 

ي فهارسه   )٩(.دون توضيح مكانه  الكتاني 
ي مبادئ ٕالاصالح -ه/٢  :عالمات النجاح 

ــــــي مصــــــطلح ال ــــــي املكتبــــــة الوطنيــــــة هــــــو كتــــــاب  حــــــديث مخطــــــوط 
  )١٠(.بالجزائر
ي اختصاص الشرف من قبل الوالد -و/٢   :تحفة الوارد 

ـــي بـــالد املغـــرب بعـــد  عـــالج هـــذا الكتـــاب قضـــية النســـب الشـــريف 
ن لهــذا ٦٦٨ســقوط الدولــة املوحديــة ســنة  ن واملــدع ــرة املنتحلــ هـــ، لك

ـــى مكانـــة اجتماعيـــة  ـــي الوصـــول إ متقدمـــة بـــالط اللقـــب وذلـــك طمعـــا 
ن، وقـــــــد اســـــــتغرقت هـــــــذه النقاشـــــــات  ن واملـــــــريني ن والحفصـــــــي الزيـــــــاني
ـــرى  ـــا علمـــاء وفقهـــاء املـــدن الك ن شـــارك ف واملجـــادالت عشـــرات الســـن
ـــــى  تــــونس وبجايـــــة وتلمســــان وفـــــاس وقســــنطينة حيـــــث ورد الســــؤال ع
ـــي بـــن حســـن بـــن الخطيـــب ســــنة  ابـــن قنفـــذ أبـــو العبـــاس احمـــد بــــن ع

ـــ وخطيـــب ٨٠٣ ـــ مســـجد قصـــبة قســـنطينة، فكـــان هــــ وهـــو قا ومف
ن  الســــؤال عــــن ثبــــوت الشــــرف مــــن ٔالام وهــــل يســــوغ التســــوية بينــــه وبــــ

  )١١(.الشرف من ٔالاب
تحفة : وجاءت إجابته رافضة للشرف من ٔالام لهدا سم كتابه بـ

ي اختصاص الشرف من الوالد وعلل موقفه هذا بان  الوارد 
ي  ي الشرف باألب دون إالم الشريفة كما كان  الزمن ٔالاول، وأيده 

ي تونس أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد  ذلك قا الجماعة 
ي، رغم أن فتوى ابن قنفذ كانت عكس فتوى محمد بن  الرفيع الرب
عبد هللا املراك الضرير أو ٔالاكمه القسنطي بعنوان إسماع 
ي إثبات الشرف من قبل ٔالام، وفتوى عبد الرحمن  الصم 

بعنوان طراز الكم وتحرير الحكم بإثبات ) م١٣٩٩/هـ٨٠١(التونس
محمد ابن (الشرف من قبل ٔالام، كما أن علماء فاس وتلمسان

وبجاية عارضوا كل فتوى من قسنطينة وتونس ) مرزوق الحفيد
  )١٢(.ترفض إثبات الشرف من ناحية ٔالام

ي أس املطالب -ز/٢   :شرح الطالب 
ي  ـي ي الحديث وعلومه وهو شرف الطالب  أسـ املطالـب،و هـو 

ــــــي قســــــمه ٔالاول شــــــرح ملنظومــــــة ألقــــــاب  )١٣(مصــــــطلح الحــــــديث، وهــــــو 
ى ســنة  ي املتــو ــ وضــعها ابــن فــرج الاشــبي م ١٣٠٠/هـــ٦٩٩الحــديث ال

ــــي أنــــواع علــــوم الحــــديث بعنــــوان غرامــــي صــــحيح،  ــــي عشــــرون بيتــــا  و
ولنـــــــــدا ســـــــــنة  ـــــــــى يـــــــــد املستشـــــــــرق ريـــــــــش  ونشـــــــــر الشـــــــــرح ألول مـــــــــرة ع

  :ومطلعها )١٤(،١٨٨٥
ي مرسل ومسلسل  غرامي صحيح والرجا فيك معضل   وحزني ودم

ري عنكم يشهد العقل أنـــه ي أجمــل  وص روك وذ   ضعيف وم
ي فأنقــــل  وال حسن إال استماع حديثـــكم ى ع   مشافهة يم

  
ي باملغرب   )١٥(.أما القسم الثاني هو تراجم حققه محمد ح
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  خاتمة
ـــى  ايـــة القــول يمكـــن الوصــول إ ــي  جملــة مـــن النتــائج؛ أولهـــا أن و

ن ٔالاوســـــط  ـــــر مـــــن الفقهـــــاء الكبـــــار بـــــاملغرب ابـــــن قنفـــــذ القســـــنطي يعت
ايـــــــة العصـــــــر الوســـــــيط  ـــــــي  ـــــــ(ؤالادنـــــــى  ، ثانًيـــــــا بـــــــرز )العصـــــــر الحف

ــــــي الفقــــــه وعلــــــم الحــــــديث، حيــــــث تعــــــد  بعلومــــــه املوســــــوعية وبنبوغــــــه 
نــوار شـرح الطالــب وتحفـة الــوارد وعالمـات النجــاح وأ(كتاباتـه الفقهيــة 

مصـــادر أساســـية ) الســـعادة وتفهـــيم الطالـــب واللبـــاب وتقريـــب الداللـــة
ـــي املغـــرب خـــالل القـــرن الثـــامن الهجـــري  الرابـــع عشـــر / لدراســـة الفقـــه 

وثالًثا تم منهجه الفقه بخصوصيات هامـة، فهـو مسـتقل، . امليالدي
ويتناول مواضـيع مختلفـة، مثـل قضـية إثبـات الشـرف مـن قبـل ٔالام أو 

ـــــ بالشـــــرف مـــــن قبـــــل ٔالاب ولـــــيس ٔالام معارًضـــــا بـــــذلك ٔالاب، حيـــــث أ ف
  .فتوى ٔالاكمه الضرير وعبد الرحمن التونس وعلماء فاس وتونس

  
  

  )١(ملحق رقم 
 جدول أسرة ابن قنفذ

  
 الخاصية الشخصية

ـــــــي بــــــن ميمــــــون بـــــــن  حســــــن بــــــن ع
 )م١٢٦٥/هـ٦٦٤ت(قنفذ 

فقيــــــــه مــــــــالكي مــــــــن أعيــــــــان مدينــــــــة 
هــو جــد والـد أحمــد بــن  ،قسـنطينة

 قنفذ الخطيب 
ــي  ــي بــن حســن بــن ع حســن بــن ع
 بـــــــــــــــــــــــــن ميمـــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــن قنفـــــــــــــــــــــــــذ

 )م١٣٤٩/هـ٧٥٠ت(

ـــي أحكـــام  صـــاحب كتـــاب املســـنون 
ــــــــــــي  الطاعون،املســــــــــــائل املســــــــــــطرة 

 .النوازل الفقهية

ـي بـن ميمـون  ي بن حسن بن ع ع
 )م١٣٣٣/هـ٧٣٣ت(بن قنفذ 

 خطيــــــــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــــــــامع ٔالاعظــــــــــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــ قســــــــــــــــــنطينة  ٦٠ ســــــــــــــــــنة وقا

 .استقالو 
ــــــــي بــــــــن  أحمــــــــد بــــــــن حســــــــن بــــــــن ع
ـــــــي بــــــن ميمــــــون بـــــــن  حســــــن بــــــن ع
ر بـــــــــــــــن الخطيـــــــــــــــب  قنفـــــــــــــــذ الشـــــــــــــــه

 )م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت(

ـــ طبيـــب  ـــ مـــؤرخ ريا فقيـــه قا
فلكــي أديــب منطقــي رحالــة سياســ 
ن كتاب ر من ثالث  املدرس ألف أك

أبـــــــو عبـــــــد هللا محمـــــــد ابـــــــن قنفـــــــذ 
 )م١٦٠٦/هـ١٠١٥ت(القسنطي

ــي  صــاحب كتــاب إدريســية النســب 
 القرى ؤالامصار وبالد العرب

  : املصدر
ر: ـ ابن قنفذ القسنطي١   أنس الفق
  الوفيات: ـ ابن قنفذ القسنطي٢
  الفارسية: ـ ابن قنفذ القسنطي٣

  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
 

ـــــــي مبـــــــاديء الدولـــــــة الحفصـــــــية: ابـــــــن قنفـــــــذ القســـــــنطي) ١( ، تقـــــــديم الفارســـــــية 
ي  ركــــي، الــــدار التونســــية للنشــــر وتحقيــــق محمــــد الشــــاذ النيفــــر، عبــــد املجيــــد ال

ــ أحمــد بابــا ،٤٢ـــ٤١، ص١٩٦٨تــونس  ــاج  بتطريــز الــديباج: التمبك ، نيــل الاب
ــــــــــــروت  ــــــــــــي عبــــــــــــد العزيــــــــــــز ،٧٥،ص)د ت(دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة ب مدينــــــــــــة : فيال

ن  قســـنطينة، تـــاريخ معـــالم، حضـــارة دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع عـــ
ي الجزائــــر مليلــــة أم البــــو  ــــي١٤٩ـــــ١٤٢، ص٢٠٠٧ا ابــــن قنفــــذ : ،عبــــد العزيــــز فيال

رتا، الســــــــــــنة السابعةــــــــــــــ العــــــــــــدد مؤرخــــــــــــا ألســــــــــــرته وبلدتـــــــــــــه ــــــــــــــ ١١، مجلــــــــــــة ســـــــــــــ
: ، عمــار هــالل١١٠م، جامعــة منتــوري قســنطينة، ص١٩٩٨مــاي/هـــ١٤١٨محــرم

ــي البلــدان العربيــة ٕالاســالمية فيمــا  ن التاســع العلمــاء الجزائريــون  ن القــرن بــ
ن والعشــــــرين امل ، ديــــــوان املطبوعــــــات الجامعيــــــة الجزائــــــر، )هـــــــ١٤/هـــــــ٣(يالديــــــ

ي علواش١٥٩، ص١٩٩٥ ر املغاربـة، ابن قنفذ: ، ع ، تنسـيق أبـو معجـم مشـاه
، ٣٩٦، ص١٩٩٥عمران الشيخ، تقرير ناصـر الـدين سـعيدوني، جامعـة الجزائـر 

ي ـروت٢، جموسوعة أعـالم املغـرب: محمد ح ، ١٩٨٠، دار الغـرب ٕالاسـالمي ب
ـــي شـــغيب، ٨٣٣ص ـــ والحاضـــر، : محمـــد املهـــدي بـــن ع ـــي املا أم الحواضـــر 

، ٧٥، ص١٩٨٠، مطبعـــــة البعـــــث، قســـــنطينة الجزائـــــرتــــاريخ مدينـــــة قســـــنطينة
ــــــر حميــــــدان ــــــي العلــــــوم ٔالاساســـــــية : زه أعــــــالم الحضــــــارة العربيـــــــة ٕالاســــــالمية 

ــــي ٔالانــــدلس واملغــــرب والجزائــــر وتــــونس وليبيــــة، مــــن عــــام  هـــــ ٣٨والتطبيقيــــة 
ـــ ، ١٩٩٠، منشـــورات وزارة الثقافـــة دمشـــق ٥، مـــجم١٨٩٩ـ ــــــــــــــــهـــ١٣١٧م ـــــــــــــــــ٧٥٥ـ

  .٤٧ص
ر،  ٤٢ـ٤١ص...الفارسية: ابن قنفذ القسنطي) ٢( ر وعز الحق ، تحقيق أنس الفق

ـــي جمعـــة دار املقطـــم للنشـــر والتوزيـــع  أبــي ســـهل نجـــاح عـــوض صـــيام، تقـــديم ع
ـــ أحمــــد بابــــا٦٤ـــــ٦٣، ص٢٠٠٢القـــاهرة  ــــاج: ، التمبك ، عبــــد ٧٥ص ...نيـــل الاب

ي ي١٤٥ص...مدينة قسنطينة: العزيز فيال ابن قنفذ مؤرخا : ، عبد العزيز فيال
رتا، العددألسرته وبلدته ي علواش. ١١٠، ص١١، مجلة س .. املرجـع السـابق: ع

ي٣٩٦ص ي شغيب٨٣٣املرجع السابق، ص: ، محمد ح : ، محمد املهدي بن ع
  .٧٥املرجع السابق، ص

ــر ،٤٢ـ  ــــــــــــ٤١ص... الفارســية: ابــن قنفــذ القســنطي) ٣( ، ٦٤ـ  ــــــــــــ٦٣ص ...أنــس الفق
ـــــــــاج:  أحمـــــــــد بابـــــــــاـــــــــالتمبك ـــــــــي٧٥ص ...نيـــــــــل الاب مدينـــــــــة : ،عبـــــــــد العزيـــــــــز فيال

ـــي١٤٥ص ... قســـنطينة ، ا ألســـرته وبلدتـــهابـــن قنفـــذ مؤرًخـــ: ،عبـــد العزيـــز فيال
رتا، العــدد ــ١١٠، ص...١١مجلــة ســ ابـــن قنفــذ مــن خــالل رحلتـــه : ، نجــاة املري

ــــــــــــــــــــــــرأنـــــــــــــــــــــــس الفق ـــــــــــــــــــــــــ ١١، الســـــــــــــــــــــــنة السابعةـــــــــــــــــــــــــ العـــــــــــــــــــــــدد ــــــــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــــز الحق
ـــــي ١١٩ـــــ١١٥م، جامعــــة منتــــوري قســــنطينة، ص١٩٩٨مــــاي/هـــــ١٤١٨محــــرم ، ع

كتــــــاب الاستقصــــــاء ألخبــــــار دول : ،الســــــالوي ٣٩٦املرجــــــع الســــــابق، ص: علــــــواش
، الدولـــــــة املرينيـــــــة ـــــــ ، تحقيـــــــق جعفـــــــر الناصـــــــري، محمـــــــد ٤، جاملغـــــــرب ٔالاق

ــــــــي٨٣، ص١٩٥٥غـــــــربالناصـــــــري، دار الكتــــــــاب الـــــــدار البيضــــــــاء امل : ، محمــــــــد ح
  .٨٣٣املرجع السابق، ص

ـــــــــــر: ابـــــــــــن قنفـــــــــــذ القســـــــــــنطي) ٤( ، ٣٦١، ٦٣ص ...الوفيـــــــــــات، ٧١ص...أنـــــــــــس الفق
، تحقيق محمد مطيـع، وزارة ٔالاوقـاف ١، جكفاية املحتاج :حمد باباأالتمبك 

ــــي١٠٤ ـــــ١٠٣،ص٢٠٠٠والشــــؤون ٕالاســــالمية الربــــاط املغــــرب  : ،عبــــد العزيــــز فيال
ــــي١٤٤ص ... قســــنطينةمدينــــة  ابــــن قنفــــذ مؤرخــــا ألســــرته : ، عبــــد العزيــــز فيال
رتا، السـنة السـابعة ــــ العـدد وبلدتـه م، ١٩٩٨مـاي/هــ١٤١٨ــ محـرم١١، مجلـة سـ

ــي . ١٥٩املرجــع الســابق، ص: عمــار هــالل ١١٠جامعـة منتــوري قســنطينة، ص ع
ر املغاربـــــة، صابـــــن قنفـــــذ: علـــــواش ـــــي٣٩٦،معجـــــم مشـــــاه املرجـــــع : ، محمـــــد ح
ــ ذكــر وفاتــه ليلــة الجمعــة الثانيــة عشــرة لربيــع ٨٣٣، صالســابق ، لكــن الزرك

ـــي ذلـــك الصفاقســـ ينظـــر  ١٤٠٦أوث  ٢٨هــــ واملوافـــق لــــ٨٠٩ٔالاول ســـنة  وأيـــده 
ـــ : ، الصفاقســـ محمـــود بـــن ســـعيد مقيـــدش١٢٣املصـــدر الســـابق، ص: الزرك

ـــــي عجائــــب التــــواريخ ؤالاخبـــــار ـــــي ٢٣٩هـــــ ص١٣٢١، تــــونس نزهــــة ٔالانظــــار  ، ع
  .٤٥١املرجع السابق،ص :علواش
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

 
ــــــ أحمــــــد بابــــــا٩١ص...شــــــرف الطالــــــب: القســــــنطيابــــــن قنفــــــذ ) ٥( نيــــــل : ، التمبك

ــاج ــ١٠٩، ص...الاب ــي ذكــر مــن حــل مــن : ، أحمــد بــن القا جــذوة الاقتبــاس 
، القســــم ٔالاول، دار املنصــــور للطباعــــة والوراقــــة الربــــاط ٕالاعــــالم مدينــــة فــــاس

ل تـاريخ العلـوم بـاملغرب املسـلم مـدخ: ، إبـراهيم حركـات١٥٥ـ  ١٥٤، ص١٩٧٣
ــــــــ القــــــــرن   ، الشــــــــرعيات والعقائــــــــد، دار الرشــــــــاد الحديثــــــــة الــــــــدار ٢، ج٩/١٥ح

ــــــــي شـــــــغيب ،٢٦٣، ص٢٠٠٠البيضـــــــاء، املغـــــــرب املرجــــــــع : محمــــــــد املهـــــــدي بـــــــن ع
، ينظــر أبــي زيــد ٣٦ـــ٣٣، ص١املرجــع الســابق، ج: الحفنــاوي . ٧٨ـــ٧٥الســابق، ص
روانـــــــي ـــــــي الرســـــــالة: الق بـــــــرج ، دراســـــــة وتحليـــــــل مزيـــــــان وشـــــــن، دار النشـــــــر جيط
  .١٨٥، ص٢٠٠٩بوعريريج 

املصـدر السـابق، ص : ، ابـن مـريم٩١ص... شرف الطالب: القسنطي قنفذابن ) ٦(
، ١٥٥ -١٥٤القسم ٔالاول، ص... جذوة الاقتباس: ، أحمد بن القا٣٠٩ـ٣٠٨

ــــى تــــاريخ العلــــوم: إبــــراهيم حركــــات املهــــدي بــــن محمــــد  ،٢٣٠، ص٢، جمــــدخل إ
ـــــي شـــــغيب ، ١املرجـــــع الســـــابق، ج: ، الحفنـــــاوي  ٧٩ - ٧٥املرجـــــع الســـــابق، ص: ع

 .٣٥ص
املصـــدر الســــابق، : ، ابـــن مـــريم٢٣٨، صشـــرف الطالـــب: القســـنطي قنفـــذابـــن ) ٧(

ــــــــ٣٠٩ص  - ١٥٤القســــــــم ٔالاول، ص...  جــــــــذوة الاقتبــــــــاس: ، أحمــــــــد بــــــــن القا
ض١٥٥ ي٢٦٩ - ٢٦٨املرجع السابق، ص: ،عادل نو ابـن قنفـذ : ، أحمد الطوي

ــا) هـــ٨١٠ - ٧٤٠(القســنطي ، مجلــة مؤرًخــا للحضــارة الحفصــية ومشــارًكا ف
رتا، السنة السابعة ــ العدد  م، جامعة منتـوري ١٩٩٨ماي/هـ١٤١٨ـ محرم١١س

  .١٢٥ـ١٢١قسنطينة، ص
املصـــــدر الســـــابق، : ، ابـــــن مـــــريم٩٢، صشـــــرف الطالـــــب: القســـــنطيابـــــن قنفـــــذ ) ٨(

ـــ٣٠٩ص ، ١٥٥ــــ١٥٤القســـم ٔالاول، ص... جـــذوة الاقتبـــاس: ، أحمـــد بـــن القا
ض املفسـرون : محمـد مختـار اسـكندر. ٢٦٩ــ٢٦٨املرجع السابق، ص: عادل نو

ـــــــر القـــــــرون إبـــــــراهيم . ٨٩ص) د ت(، إصـــــــدار حلـــــــب للنشـــــــر ١، جالجزائريـــــــون ع
ـــ: حركـــات محمـــد املهـــدي  ، ٣٢٦، ٢٣٤ -٢٣٣، ص٢، جى تـــاريخ العلـــوممـــدخل إ

ــــي شــــغيب ، ١املرجــــع الســــابق، ج: الحفنــــاوي . ٧٩ـــــ٧٥املرجــــع الســــابق، ص: بــــن ع
 .٣٦ص

املصـــــدر الســـــابق، : ، ابـــــن مـــــريم٩٢شـــــرف الطالـــــب، ص: ابـــــن قنفـــــذ القســـــنطي) ٩(
ـــ٣٠٩ص  ،١٥٥ــــ١٥٤القســـم ٔالاول، ص... جـــذوة الاقتبـــاس: ، أحمـــد بـــن القا

ضعــادل  ــي شــغيب ،٢٦٩ -٢٦٨املرجــع الســابق، ص: نــو : محمــد املهــدي بــن ع
  .٣٦ـ  ٣٣، ص١املرجع السابق، ج: ، الحفناوي ٧٩ـ٧٥املرجع السابق، ص

املصـــدر الســــابق، : ، ابــــن مـــريم٩٣، صشــــرف الطالـــب: القســـنطيابـــن قنفـــذ ) ١٠(
ـ٣٠٩ص ، ١٥٥ــ١٥٤القسـم ٔالاول، ص... جـذوة الاقتبـاس: ، أحمد بـن القا

ض ــــــــي  ،٢٦٩ - ٢٦٨املرجــــــــع الســــــــابق، ص: عــــــــادل نــــــــو محمــــــــد املهــــــــدي بــــــــن ع
 - ٣٣، ص١املرجـع الســابق، ج: ، الحفنـاوي ٧٩ـــ٧٥املرجـع السـابق، ص: شـغيب

٣٦. 
املصـــدر الســــابق، : ، ابــــن مـــريم٩٣، صشــــرف الطالـــب: ابـــن قنفـــذ القســـنطي) ١١(

ض٣٠٩ص تحفــة : ، بوبــة مجــاني٢٦٩ - ٢٦٨املرجــع الســابق، ص: ، عــادل نــو
ـــي بـــن  ـــي اختصـــاص الشـــرف مــن الوالـــد ألبـــي العبـــاس أحمــد بـــن ع الــوارد 

) ١٤٠٧/هــــ٨١٠ت(حســـن بـــن الخطيـــب املعـــروف بـــابن القنفـــذ القســـنطي
رتا، مجلــة تاريخيــة اجتماعيــة فلســفية معهــد العلــوم مقاربــة أوليــة ، مجلــة ســ

، ١٩٩٨مــــــــاي /هـــــــــ١٤١٨محــــــــرم  -١١العــــــــدد  -الاجتماعيــــــــة، الســــــــنة الســــــــابعة 
ــي شـــغيب ،١٥١جامعــة منتـــوري قســنطينة، ص املرجـــع : محمـــد املهــدي بـــن ع

ـــــــ٧٥الســـــــابق، ص ـــــــر الـــــــدين  ،٣٣، ص١املرجـــــــع الســـــــابق، ج: الحفنـــــــاوي . ٧٩ـ خ
ـــــــي ٔالاعـــــــالم، قـــــــاموس تـــــــراجم ألشـــــــهر الرجـــــــال والنســـــــاء مـــــــن العـــــــرب : الزرك

ن ن واملستشــرق ن ١٥، املجلــد ٔالاول، طواملســتعرب ــروت ، دار العلــم للماليــ ب
 .١١٧، ص٢٠٠٢لبنان 

ـــــ١٥١املرجـــــع الســـــابق، ص : بوبـــــة مجـــــاني) ١٢( ، فيمـــــا يخـــــص مخطـــــوط تحفـــــة ١٥٦ـ
ــي اختصــاص الشــرف مــن الوالــد البــن قنفــذ ذكــرت الــدكتورة الباحثــة  الــوارد 

 

 
ن بدار  ي النيفر  ونسخت بوبة مجاني أن نسخة منه عند الشيخ محمد الشاذ

تـــــــاريخ  ٢١٣٠تـــــــاريخ أو  ٢١٣٥الكتـــــــب املصـــــــرية ضـــــــمن مجمـــــــوع واحـــــــد رقمـــــــه 
ـي بـالد  وذكرت ى تحقيقه ونشره مع دراسـة وافيـة عـن ٔالاشـراف  ا تعمل ع أ

ن  ى القـرن العاشـر الهجـري الثالـث عشـر السـادس /املغرب من القرن السابع إ
ن ــي إثبـات الشــرف : إبــن مـرزوق محمــد الحفيـد. عشـر امليالديـ إســماع الصـم 

 - ٢٢٣ص  ٢٠٠٦، تحقيــــق مــــريم لحلــــو، مطبعــــة الشــــرق وجــــدة املغــــرب لــــالم
٢٥٤. 

، هــــــذا الكتــــــاب حققــــــه ٩٣ - ٩٢ص... شــــــرف الطالــــــب: ابــــــن قنفــــــذ القســــــنطي) ١٣(
ــي عــدة أمــاكن  ــي الســعودية  ومازالــت نســخ مــن مخطوطاتــه  ــي و بــاملغرب ح
ــــــي مـــــــن كتابــــــة أو نســـــــخ  ــــــا خزانــــــة عائلـــــــة باشــــــيخ بتقــــــراف بـــــــاقليم تــــــوات و م

ي ـــ ينظـــر عبـــد الكـــريم عـــو ي بـــن عمـــار البلغ ـــ: الشـــاف ي مراكـــز املخطوطـــات 
ــراث مركــز  ،الجنــوب الجزائــري إقلــيم تــوات نموذجــا مجلــة آفــاق الثقافــة وال

ـراث السـنة التاسـعة، العـدد الرابـع  والثالثـون، ربيـع جمعة املاجد للثقافة وال
  .١٢٠دبي ٕالامارات العربية املتحدة، ص ٢٠٠١يوليو تموز / هـ١٤٢٢ٓالاخر 

ـي أسـ املطالـب: ابن قنفـذ القسـنطي) ١٤( ، تحقيـق عبـد العزيـز شـرف الطالـب 
ر دخـــــــــــــــان،  الرشـــــــــــــــيد ناشـــــــــــــــرون الريـــــــــــــــاض اململكـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة  مكتبـــــــــــــــةصـــــــــــــــغ

: ، ابــــــــن مــــــــريم٩٣، ومــــــــا بعــــــــدها، طبعــــــــة املغــــــــرب ص٤١، ص٢٠٠٣الســــــــعودية
القسم ... جذوة الاقتباس: ، أحمد بن القا٣٠٩ـ٣٠٨املصدر السابق، ص 

ــــــــى تــــــــاريخ العلــــــــوم: ، إبــــــــراهيم حركــــــــات١٥٥ - ١٥٤ٔالاول، ص ، ٢، جمــــــــدخل إ
ـــــــ: عبيـــــــد بـــــــوداود. ٩٢ص املكتبـــــــة ( املخطوطـــــــات الجزائريـــــــة بـــــــاملغرب ٔالاق

، جامعـــــة ٣، مجلـــــة عصـــــور،ع)العامـــــة بالربـــــاط واملحفوظـــــات بمدينـــــة تطـــــوان
ـــــــي شـــــــغيب ،١٣٦، ص٢٠٠٣وهـــــــران الســـــــانية  املرجـــــــع : محمـــــــد املهـــــــدي بـــــــن ع

ي٣٦، ص١املرجع السابق، ج: الحفناوي . ٧٩ -٧٥السابق، ص املرجع : ، الزرك
 .١١٧، ص١السابق، مج

شــــرف  ، حيــــث ذكــــر هــــذه ٔالابيــــات،٦٣، ص الوفيــــات: ابــــن قنفــــذ القســــنطي) ١٥(
ــي مســائل مختلفــة وينظــر أبــو العبــاس  ، حيــث ذكــر تقييــدات٩٣ص...الطالــب

يأحمد بن فر  ي ألقاب الحديث: ج الاشبي ، سلسلة منظومة غرامي صحيح 
املتـــون العلميـــة، متـــون مصـــطلح الحـــديث، دار املســـتقبل القـــاهرة، دار ٕالامـــام 

 .١٥٩ -١٥٥، ص٢٠٠٥مالك الجزائر


