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>  ُملَّخْص  <<

ا، لعل من شهد القرن التاسع عرش ابلمغرب حركة تأليف واسعة، همت مختلف نوايح احلياة الفكرية، وخالله برز عدة علماء خلفوا تراثا مهم
المساهمة يف التعريف  الدراسة رومتخ والشعر والدب والطب والسرية.  أبرزهم العالمة العريب المرشيف صاحب التآليف الغزيرة يف التاري

 يف لذلك سعينا سة رفوف المكتبات اخلاصة والعامة؛ ، وتبيان المحقق منها والمفقود، واليت ما تزال حبيالكثرية بمؤلفات العريب المرشيف
فما هي  لتقيص مؤلفاته وذكر محققيها ونسخها، وأهم المحققني والدارسني الذي اشتغلوا ابلبحث والتحقيق يف مؤلفاته.هذه الورقة إىل 

 ا من هذا الكم الكبري من المؤلفات يف تخصصات مختلفة؟أهم آثار العريب المرشيف اليت خلفها؟ وما الفائدة اليت يمكن الوقوف عليها تاريخيً 
عىل اعتماد منهج تارييخ وصفي تحلييل، حيث عمدنا إىل تتبع مؤلفات الرجل يف أهم المصادر اليت ترجمت  دراسةاعتمدنا يف هذه ال وقد 

مع العلم أننا استفدنا يف مقالنا عىل ما أنتجه ثلة من المؤرخني عن العريب لومات اليت ذكرها بنفسه عن كتبه. عن المع فضالً وأرخت له، 
مؤلفات المؤرخ العريب المرشيف حسب وألجل ذلك رتبت  ك ابالستعانة بعدد مهم من المقاالت والدراسات األكاديمية.المرشيف، وذل

ا المفقودة منها؛ مع العلم أنين حاولت قدر المستطاع التعريف المحقق منها، ثم اليت ما تزال حبيسة رفوف المكتبات اخلاصة والعامة، وأخريً 
  المرشيف، وذكر محققي كتبه، واالختالف بني الطبعات.أبهم مضامني كتب العريب 
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خية نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِيْ 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
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َمةُ    ُمَقدِّ
ـ المـــيالدي بحركـــة   تمـــزي المغـــرب خـــالل القـــرن  التاســـع عرشــ

تـأليف واســعة، همــت مختلــف نـوايح احليــاة الدينيــة واالجتماعيــة 
ـــبعض إىل تســـميتها  واالقتصـــادية والسياســـية...، ممـــا دفـــع ابل

، ومن بني أبرز الذين ساهموا يف هـذه احلركـة )١("النهضة العلمية"
الرجل، واحلالـة هـذه "لـم ف أبو حامد العريب المرشيف المعسكري.

ا عن األوساط الفكريـة المعاصـرة لـه والالحقـة، سـواء كن غريبً ي
ـــ .)٢("خـــرىبفـــاس، أو المـــدن المغربيـــة األ تتبـــع الدراســـة   تحاول

همية كبرية يف التـأريخ أالعريب المرشيف اليت تعترب ذات  إنتاجات
لألحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية والذهنية للمغرب 

جانــب أهميتهــا يف الكشــف عــن خــالل القــرن التاســع عرشــ، إىل 
ا لتشــعب المجــاالت الــيت أبــدع فيهــا احليــاة األدبيــة، وذلــك نظــرً 

هــو العــريب المرشــيف؟ ولمــاذا هــاجر مــن  نْ فَمــ العــريب المرشــيف.
اجلزائـر إىل المغــرب؟ ومـا هــي مؤلفاتـه الــيت سـاهم بهــا يف حركــة 

ــأليف وا لنهضــة يف مغــرب القــرن التاســع عرشــ؟ وهــل لهــذه الت
يمــة علميــة يف البحــث التــارييخ؟ وهــل لهــا إضــافات  المؤلفــات ق

  تُذكر يف حقل العلوم اإلنسانية؟

  التعريف باملؤلِِّف -١
ـــن عـــيل المرشـــيف  ـــد القـــادر ب ـــن عب ـــو حامـــد العـــريب ب هـــو أب

، المعـروف ابلمعسـكري صـاحب التـآليف الغزيـرة، الـيت )٣(اجلزائري
نســب...، جمــع فيهــا بــني التــأليف يف األدب والتــاريخ والــرتاجم وال

 لذلك وصفه المرتجمون له ابألديـب والمـؤرخ والنسـابة والراويـة.
ـرِدُ بــني أســماء مــؤلفي القــرن  إذا كــان اســم العــريب المرشــيف يَـ
التاســع عرشــ المــيالدي كأحــد اإلخبــاريني والنســابة، عــرب مؤلفاتــه 
المتنوعة المذكورة يف عدد من الدراسـات التاريخيـة واألدبيـة يف 

ـــر،  فـــإن مـــا يلفـــت االنتبـــاه أن المعلومـــات الـــيت المغـــرب واجلزائ
ــب  ــرتاجم ال تســمح ابإلحاطــة بمجمــل جوان ــب ال نصــادفها يف كت

، فمعظـم المصـادر الـيت  )٤(شخصية الرجل وما واكبها من تقلبـات
، لـم تُرشـ لتـاريخ والدتـه الـذي يبقـى مبهمـا، حيـث تـم  )٥(ترجمت له

يف قريـة  ؛ لكنها أجمعت عـىل مكـان الـوالدة)٦(م١٨٠٥تقديره بسنة 
  .)٧(الكرط، بضوايح مدينة معسكر غرب اجلزائر

  أرسة املشارف-٢
ينتمــي أبــو حامــد العــريب المرشــيف ألرس المشــارف الذائعــة 
السيط يف غرب اجلرائر بنسبها وحسـبها، ناهيـك عـن أدوارهـا يف  

، )٨(تـــــاريخ اجلزائـــــر الســـــيايس واالجتمـــــاعي والـــــديين والثقـــــايف...
، لـذلك )٩(النسب مـن الفـرع احلسـينفاألرسة المرشفية إدريسية 

ــل وحــازت األرسة الرايســة عــىل ســائر  ــة متمــزية، ب حظيــت بمكان

رشفـــــاء منطقـــــة غـــــريس، حجتنـــــا يف ذلـــــك مـــــا اورده العـــــريب 
وابجلملـة فالمشـارف كلهـم حـازوا الرايسـة المرشيف، حيث قال: "

عــــىل ســــائر رشفــــاء الراشــــدية ولــــذلك كانــــت النقابــــة فــــيهم ال  
  .)١٠("نهم وحصرها فيهم ملوك األتراك تتعداهم وال تخرج م

 الهجرة ملدينة فاس-٣
، واســــتقر بفــــاس. وعــــن )١١(م١٨٤٣هــــاجر إىل المغــــرب ســــنة 

أي  -أســـباب هجرتـــه يقـــول: "والســـبب احلامـــل لنـــا عـــىل ذلـــك 
ــدين، والكــف  -الهجــرة ــذلك، الغــرية عــىل ال ــا لســنا أهــال ل وإن كن

اختيـــار ، ويضـــيف يف مكـــان آخـــر عـــن ســـبب )١٢(جلزيـــة المرشـــكني"
المغــرب دارا للهجــرة: "فواليــة أهــل النبــوة أمــان لهــذه األمــة مــن 
عذاب الدنيا وعذاب اآلخـرة، وهـذا هـو أحـد األسـباب الـيت جـاءت 
بنــا للمغــرب، واخرتنــا الهجــرة إليــه دون الهجــرة ألرض تــونس ومــا 
وراءهــا مــن األمصــار...أال تــرى إىل فــاس وأحوزاهــا بــل وجميــع 

ــة، حاضــرة  ــة المغربي ــه ممــا أصــاب اإلايل ــة، كيــف نجاهــا الل وابدي
غـــريهم مـــن واســـطة المغـــرب وتـــونس المجـــاورة، فقـــد تغـــريت 
أحـــوالهم بظهـــور كلمـــة الكفـــر يف تلـــك النـــوايح أعادهـــا اللـــه دار 

  .)١٣("إيمان
م، عــن تســعني ١٨٩٥هـــ/ ١٣١٣تــويف العــريب المرشــيف ســنة 

ـــارج ابب فتـــوح  ـــن حـــرزهم خ ـــن قـــرب ضـــريح عـــيل ب ســـنة، ودف
  .)١٤(بفاس

  اجات املرشيفإنت-٤
يعترب العريب المرشيف من أغزر علماء اجلزائر إنتاجـا فكـراي يف 
القــرن التاســع عرشــ، ويعــد مــن العلمــاء الموســوعيني، نظــرا لمــا 
خلفه من مؤلفات، حيت كان له قلم ال يفـرت وذهـن ال يكـل، تـرك 

ا ؛ والمالحـظ أن عـددً )١٥(مؤلفـا يف مختلـف المجـاالت ٣٥ما ينـاهز 
وا عـىل دراسـة تراثـه، وتحقيـق مخطوطاتـه، بـل من الباحثني عكف

 )١٦(منها ما حقق أكرث من مرة. كان المرحوم أبو القاسم سعد اللـه
مـــن أوائـــل البـــاحثني الـــذين درســـوا وعرفـــوا ابلعـــريب المرشـــيف 

عبـد احلـق  وتراثه، ويف العقدين األخريين برز بشكل الفت الـدكتور
، )١٧(يفرشف، الــذي عكــف عــىل تحقيــق العديــد مــن كتــب المرشــ

  .)١٨(وأنجز دراسات عدة حوله وتراثه
ََّف )١٩(ا وهجاءً برع العريب المرشيف يف نظم القصائد مدحً  ، َوأَل

وتعـــد كتاابتـــه بمختلـــف أنواعهـــا يف هـــذا  ؛يف التـــاريخ وبـــرع فيـــه
الباب من نـوادر مـا ألـف، وتَُعـد "ذخـرية األواخـر" يف التـاريخ العـام 

كمـا ألـف  هدان عـىل ذلـك.و"طرس األخبار" يف تاريخ اجلزائـر، شـا
يف تـاريخ المغــرب، وعـرج عــىل المناقــب والـرتاجم واألنســاب، ثــم 

ورغم كـرثة انشـغاالت العـريب  الرحالت اليت كانت داخل المغرب.
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المرشيف يف مجال التاريخ، فإن سجله جاء حـافال يف ابب الـردود 
ا يف اللغــة واآلداب والســجاالت واالعرتاضــات؛ ولمــع نجمــه أيًضــ

فجــاءت دواوينــه الشــعرية واألدبيــة شــاهدة عــىل قــوة والطــب، 
، فمــا هــي مؤلفــات العــالم )٢٠(أســلوبه األديب، وملكتــه الشــعرية

  يف المحققة، المخطوطة والمفقودة؟العالمة العريب المرش

 الكتب املحققة-٤/١
ــة النســب الوهاجــة، ويف ضــمنها التعر -١) ٤/١( ــف ايقوت ي

 :بسيدي محمد بن عيل موىل مجاجة
، )٢١(لعريب المرشيف لمناقب محمـد بـن عـيل المجـايجخصصه ا

حجتنــا يف ذلــك العنــوان الثــاين الــذي وضــعه المرشــيف لكتابــه يف 
مقدمتــــه؛ حيــــث يقــــول: "وإن شــــئت قلــــت: "اليواقيــــت الثمينــــة 

. )٢٢("الوهاجــة يف التعريــف بســيدي محمــد بــن عــيل مــوىل مجاجــة
تـاب يحتـوي الك قسمه عىل أقسام أربعة، بزايدة مقدمة وخاتمـة.

عىل فوائد تاريخيـة غايـة يف األهميـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بـرتاجم 
توجـد منـه عـدة نسـخ يف المغـرب  رشفاء وعلمـاء اجلزائـر وفـاس.

واجلزائــر، فالنســخة األصــلية بخــط المؤلــف: توجــد ابخلزانــة العامــة 
صـبيحة اخلمـيس التاسـع  ا؛ فـرغ مـن تأليفهـ)٢٣(١٥٣٤ابلرابط، رقـم 

من متمم سنة القرن الثالث عرش بعـد والعرشين من ربيع الثاين 
، بخــــط مغــــريب جيــــد. والمخطوطــــة يف مجلــــد )٢٤(م١٨٨٢األلــــف/ 

  .١١٥×١٧٠، مقياسها ١٥ورقة، مسطرتها  ٨٨وسط، تقع يف 
نســخة ثانيــة ابلمكتبــة الوطنيــة ابلــرابط ضــمن مجمــوع تحــت 

نسـخة ثالثـة بخزانـة عـالل الفـايس،  .٤٦٦ -٤٠٣ك، صـص  ٢٠٧رقم 
نســــخة رابعــــة ابلمكتبــــة  .)٢٥(صــــفحة ١٨١ن ع، تتكــــون مــــ ٢٠رقــــم 

، ناسخها السيد احلاج المهـدي ٣٣٢٦الوطنية اجلزائرية احلامة رقم 
؛ عـــدد ١٩٦٢مـــارس  ٢٨هــــ/ ١٣٥١شـــوال  ١٥بـــن أيب عبـــد اللـــه يـــوم 

ـــوجهني، مســـطرتها  ٤٠ورقـــة أي  ٢٠أوراقهـــا   240.×180صـــفحة ب
كتبت هذه النسخة بعناية فائقة بخط مغريب حسن وواضح يقرأ 

ــوان أخــرى هــي: األحمــر  -بســهولة، بحــرب أســود مــع تطعيمهــا أبل
واألصــفر، وذلــك يف بعــض الكلمــات مــن قبيــل:  -األزرق -األخضــر

ويف كتابــــــة أســــــماء بعــــــض  التصــــــلية عــــــىل النــــــيب واحلمدلــــــة؛
نســخة خامســة ابلمكتبــة البوعبدليــة ببطيــوة أرزيــو الشخصــيات. 

سادســة  نســخة .٢٦ورقــة ٣٨بواليــة وهــران ابجلزائــر، تحتــوي عــىل 
  بمكتبة الشيخ البشري المحمودي الربج معسكر ابجلزائر.

محققاه لم يركـزا يف والمالحظ أن ؛ ٢٠١٢سنة  )٢٧(نرش الكتاب
الوقــــوف عـــــىل التعريــــف ابلشخصـــــيات الــــيت أوردهـــــا العـــــريب 
المرشــيف، ولــم يرجعــا إىل مصــادر أخــرى ترجمــت لهــؤالء األعــالم؛ 

سـخت عـن النسـخة ناهيك عىل أنهما اعتمدا عىل نسخة وحيـدة ن
  ، ولم يرجعا للنسخة األم بخط المرشيف.١٩٦٢األصلية سنة 

بما جرى آخـر األربعـني مـن القـرن  طرس االخبار-٢) ٤/١(
عبــد  الثالـث عرشــ للمســلمني مــع الكفـار، ويف عتــو احلــاج

 :القادر وأهل دائرته الفجار
صــنفه المرشــيف يف مقدمــة وســبعة فصــول وخاتمــة، توجــد 

ونسخة ابلمكتبـة ، )٢٨(الوثائق القومية النيجرييةنسخة منه يف دار 
  .)٢٩(وقد حققه يوسف أخليص  ،ك ٤٩٦الوطنية المغربية رقم 

ــار -٣) ٤/١( ــن أخب ــا يتضــمن م ــر واألول فيم ذخــرية األواخ
 )٣٠(:الدول

عبارة عن تأليف يجمع بني التـاريخ العـام والرحلـة، حيـث دون 
ها مـن المغـرب إىل فيه المرشيف مالحظاته عن الرحلة اليت قام ب

  م. ١٨٨٢هـ/ ١٢٩٩م، انتهى من تأليفه سنة ١٨٧٨اجلزائر سنة 
، يوجـد بعضـه بخـط )٣١(ورقـة ٣٣٣يقع الكتاب يف سفرين من 

، ونســـخة مـــن اجلـــزء الثـــاين )٣٢(المؤلـــف ابخلزانـــة الكتانيـــة بفـــاس
ــرابط ــة ابل ــة الوطني ــة  ،)٣٣(ابلمكتب ــة الوطني ــة ابلمكتب ونســخة ثالث

  .)٣٥(ابعة بخزانة خاصة بمراكش مبتورة اآلخر، ونسخة ر )٣٤(ابجلزائر
المعد الستنشـاق  مشموم عرار النجد والغيطان-٤) ٤/١(

 )٣٦(:الوايل وأنفاس الموىل السلطان
ألفــه المرشــيف بطلــب مــن عامــل فــاس عبــد اللــه بــن أحمــد 
لرشــح الرســالة الســلطانية إىل أعيــان زرهــون وذلــك بعــد تمــرد 

  سكان المدينة عىل عامل السلطان.
وجــد ابلمكتبــة الملكيــة النســخة األصــلية منــه بخــط المؤلــف  ت

ز، ونبـه الـدكتور حسـن الفرقـان إىل وجـود نسـخة   ١٢٠٨٢تحت رقم 
  .)٣٧(ثانية منه يف إحدى اخلزائن اخلاصة بمدينة فاس

ـــم تحـــرتم أبســـط  ـ الكتـــاب يف طبعـــة تجاريـــة محضـــة ل نرشــ
  .)٣٨(أبجدايت التحقيق العلمي المتعارف عليه بني المحققني

 :اآلايت واحلوادث-٥) ٤/١(
؛ توجـد )٣٩(ذكره المرشيف يف ذخريته ووسمه ابلتأليف الصغري

ــر بعنــوان:  ــرب نســخة منــه ابلمكتبــة الوطنيــة ابجلزائ ــاريخ المغ ت
ورقـة  ١١، تتكون مـن ٣٠١٣٤٠عرش، رقم األقىص يف القرن الثالث 

مكتوبــة بخــط مغــريب مقــروء وجميــل، فــرغ مــن تأليفــه العــريب 
، وهـي النسـخة )٤١(م١٨٦٨يونيو  ٢١هـ/  ١٢٨٥صفر  ٢٩المرشيف يوم 

األصــلية والوحيــدة بخــط صــاحبها العــريب المرشــيف، وقــد حققهــا 
  ا.الدكتور عبد احلق رشف، وهي قيد الطبع حاليً 

نزهة األبصـار لـذوي المعرفـة واالستبصـار تنفـي -٦) ٤/١(
عن المتكاسل الوسن يف مناقب سيدي أحمد بن محمـد 

 :)٤٢(وولده سيدي احلسن
مؤلــــف يف أدب الرحلــــة والــــرتاجم، انتهــــى مــــن تأليفــــه يــــوم 

م، وذلك بطلب من الـوزير ١٨٧٣شتنرب  ١١هـ/ ١٢٩٠رجب  ١٨ء األربعا
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عبــد اللــه بــن أحمــد،  الــذي كانــت لــه محبــة الســيد أيب عــيل ســيدي 
التمكديشـيت؛ حجتنـا يف ذلـك  احلسن بن احمد بن محمد الميموين 

 بعـد االسـتخارة النبويـة، قوله: "والباعث عىل تسـطري هـذا الـدفرت 
عبـــد بـــن أحمـــد رئـــيس العســـكر أن محـــب العلمـــاء [...] الســـيد 

المحمــدي واجلــيش احلمــدي، لــه محبــة يف اجلنــاب الطيــين وخدمــة 
للمقــام الــديين، مقــام أيب عــيل ســيدي احلســن بــن الــويل الصــاحل 
ـــن محمـــد  ـــاس ســـيدي أحمـــد ب ـــدين الواضـــح أيب العب وقطـــب ال

[...] فأراد مين إظهارها صـونا للمحبـة، الميموين، ثم التمكديشيت 
وعونا عىل إخالصها ورحمة للعامة، وشـفقة عـىل الـذين يطلقـون 
ألسنتهم يف أمثاله [...] ةقد ساعدته لوفق ما طلـب مـؤداي للحـق 
الذي له عيل وجـب، إذ ال تسـعين مخالفتـه يف مثـل هـذه القضـية، 

الذين غـص جلة، والبدور األهلة وقد قدمين لذلك دون العلماء األ
    )٤٣(مجلسه الكريم بهم"

قام بدراسته وتحقيقه الباحث موالي الزهيـد علـوي، ونـال بـه 
درجــة الــدكتوراه مــن كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ابلقنيطــرة، 

ــالث نســخ٢٠١٨ مــن أصــل خمــس  )٤٤(، معتمــدا يف تحقيقــه عــىل ث
  .٢٠٢٠نسخ، نرشته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلرابط، 

 :رحلة إىل نوايح فاس-٧) ٤/١(
، حققهـا الـدكتور عبـد احلـق رشف )٤٥(بيتـا ١٦٨وهي أرجوزة مـن 

اعتمادا عىل نسختني، إحداهما بخط العريب المرشيف، وهـي قيـد 
  ا.الطبع حاليً 

تمهيد اجلبال وما وراءها مـن المعمـور، وإصـالح -٨) ٤/١(
 حال السواحل والثغور:

المرشـيف لكتابـه،  وهو العنـوان األصـيل الـذي وضـعه العـريب 
حيــث يقــول: "وأخــتم هــذه العجالــة المســماة بتمهيــد اجلبــال ومــا 

؛ غـري أنـه )٤٦(وراءها من المعمور، وإصالح حال السواحل والثغور"
ورد بعــدة عنــاوين أخــرى، فقــد وســمه ابــن ســودة بـــ: "رحلــة إىل 

ــة" ــل اجلبلي ــة احلســنية )٤٧(القبائ ـــ: "الرحل ــوين ب ، وســماه محمــد المن
، ونفــس االســم وضــعه أيضــا الــدكتور حســن )٤٨("شــمال المغــرب

؛ كما نرشه الدكتور إدريس بوهليلة بعنـوانني أحـدهما )٤٩(الفرقان
رئييســ والثــاين فرعــي َوَســَمُه بـــ: حركــة الســلطان مــوالي احلســن 

، كما أفردت له )٥٠(م)١٨٨٩هـ/ ١٣٠٧-١٣٠٦األول إىل شمال المغرب 
 شــــمال الباحثــــة حنــــان الفاضــــيل اســــما آخــــر وهــــو: رحلــــة إىل 

  .)٥١(المغرب
حقــق الكتــاب حلــد اآلن مــن طــرف عــدة ابحثــني، كانــت أوىل 

يف  )٥٣(وحليمــة بــن فاطمــة )٥٢(حــدور بختــة المحــاوالت مــن طــرف
ماســرت بــإرشاف الــدكتور عبــد احلــق رشف، وحققــه  إطــار رســاليت 

ـ ضـــمن منشــورات كليـــة اآلداب   الــدكتور إدريــس بوهليلـــة ونرشـ

نرشــــته الباحثــــة حنــــان صــــفحة، كمــــا  ٢١١يف  ٢٠١٦تطــــوان ســــنة 
، )٥٤(٢٠١٩، ســـنة رحلـــة إىل شـــمال المغـــربالفاضـــيل بعنـــوان: 

ويعمــل عــىل تحقيقــه للمــرة الرابعــة أحــد البــاحثني لنيــل شــهادة 
الدكتوراه يف التـاريخ بكليـة اآلداب تطـوان بـإرشاف الـدكتور عبـد 

 احلفيظ حمان.
 الرد عىل أيب راس:-٩) ٤/١(

تمـــادا عـــىل النســـخة حققهـــا الباحـــث تقـــي الـــدين بـــوكعرب اع
األصــــلية والوحيــــدة بخــــط العــــريب المرشــــيف ونــــال بهــــا درجــــة 

  .)٥٥(الماجستري
إن ما يالحظ عىل تحقيق المصدر هو اجلدية والدقـة، واعتمـاد 
الباحث عىل كم هائـل مـن المخطوطـات والمصـادر، كمـا كـان يف  

  كثري من األحيان يغوص يف جزئيات، خارج نطاق البحث. 
ــــام ا-١٠) ٤/١( ــــاب احلســ ــــان الســ ــــع لســ لمرشــــــيف لقطــ

ـــاطق بخرافـــات اجلعســـوس يسء الظـــن  )٥٦(اجلعـــريف الن
 : )٥٧(الكنسوس

أبدع يف تحقيقه الدكتور عبد احلق المرشيف إىل غاية الرتجمـة 
، اعتمادا عىل نسختني، إحداهما بخط المؤلف، والثانية )٥٨(الرابعة

حيـث نـال بـه درجـة الـدكتوراه،  وعمـل الحقـا عـىل  منسوخة عنها،
  هو قيد الطبع حاليا. وتحقيق بقية المخطوط، ال  إكم

  : )٦٠(يف أهل البصبور احلثالة )٥٩(رسالة-١١) ٤/١(
حققها الدكتور عبد احلق رشف اعتمادا عـىل النسـخة الوحيـدة 

  ا.، وهي قيد الطبع حاليً )٦١(ألصلية بخط العريب المرشيفا
  ورقات يف رواج السكة ابلزايدة: -١٢) ٤/١(

احلق رشف اعتمادا عـىل النسـخة الوحيـدة  حققها الدكتور عبد 
  ، وهي قيد الطبع حاليا.)٦٢(بخط العريب المرشيف

ـــان، أو -١٣) ٤/١( فـــتح المنـــان يف رشح قصـــيدة ابـــن الون
  : )٦٣(المواهب السنية يف رشح الشمقمقية

من طرف الباحثـة  ٢٠١٠حقق يف مناسبتني، كانت األوىل سنة 
ليــة اآلداب تطــوان، نعيمــة اســباعي، يف إطــار رســالة جامعيــة بك

حققت منه اجلزء الثاين، والثانية من طرف الباحثة الباحثة كريمـة 
شيشن، ونالت به درجة الدكتوراه مـن كليـة اآلداب تطـوان سـنة 

  ، حيث حققت اجلزء األول.٢٠١٣
ـوان نظــم مــن أيقــض للــدين جفــن الوســن -١٤) ٤/١( ديـ

 موالنا احلسن:
تني، كانت األوىل مـن ألفه ليقدمه إىل احلسن األول، حقق مر

طــرف إســماعيل آيــت عبــد الرفيــع، حيــث قــام بتخريجــه وتقديمــه، 
ـــة اآلداب   ـــا المعمقـــة مـــن كلي ـــوم الدراســـات العلي ـــه دبل ـــال ب ون
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، وحققته يف المرة الثانية الباحثة حنان التـونيل، ٢٠٠٨تطوان سنة 
 .٢٠١٤ونالت به درجة الدكتوراه من كلية اآلداب تطوان سنة 

 ل المطاعني يف الطعن والطواعني: أقوا-١٥) ٤/١(
كان الكتاب موضوع رسـالتني جـامعيتني، األوىل مـن تحقيـق 
الــدكتور عبــد احلفــيظ حمــان، أســتاذ التــاريخ بجامعــة عبــد المالــك 
السعدي أواخر ثمانينيات القرن المايض ولم يكتب له النرش، كما 

، )٦٤(٢٠٠٣حققـــه حســـن الفرقـــان ونـــال بـــه درجـــة الـــدكتوراه ســـنة 
  .)٦٥(٢٠١٤ه سنة ونرش 

  الكتب املخطوطة- ٤/٢
  حاشية عىل رشح المكودي: -١) ٤/٢(

ــة الصــبيحية  ــه نســخة ابخلزان ــف يف النحــو، من ــارة عــن مؤل عب
  .١٢٩، عدد أوراقه ٣١٢بسال، رقم 

الفــتح والتيســري يف رشح منظومــة غوثيــة البــدر -٢) ٤/٢(
المنري السيد محمد بن العريب الوزير، أو الفـتح والتيسـري 

 ح قصيدة حوت من هم عىل قدم البشري النذير: يف رش 
دونــه العــريب المرشــيف الســتعطاف كــرم الصــدر األعظــم يف 
عهد احلسن األول محمد بن العريب اجلامعي، توجـد منـه نسـختان، 
ــة الملكيــة  ــف وهــي النســخة األصــلية ابلمكتب األوىل بخــط المؤل

ط، رقـم ، والثانيـة بخزانـة عـالل الفـايس ابلـراب٥٢٧١ابلرابط رقمهـا 
، ١٧مســـطرته  ١٦/٢٠صــفحة، مقياســه  ١٠٦، تتكــون مــن ١٥ع  ٢٣٣١

  .)٦٦(بخط مغريب وسط
 كناشة: -٣) ٤/٢(

تحتــوي عــىل قصــائد متنوعــة المواضــيع، توجــد نســخة منهــا 
ك، مــــن  ٢٠٤ابلمكتبــــة الوطنيــــة ابلــــرابط ضــــمن مجمــــوع، رقــــم 

  .١٥٠إىل الصفحة  ١الصفحة 
 كناشة: -٤) ٤/٢(

رحمن وبعــض أعيــان المخــزن، كتبهــا مـدح فيــه المــوىل عبــد الـ
المرشـــيف يف فـــرتات متباعـــدة، وتضـــم مواضـــيع مختلفـــة، توجـــد 

ك، تتكــون مــن  ٤٧١نســخة منهــا ابلمكتبــة الوطنيــة ابلــرابط، رقــم 
  صفحة من القطع الصغري. ٤٦٥

 الكتب املفقودة- ٤/٣
 تاريخ علماء فاس: -١) ٤/٣(

م ، ورجــح المرحــو)٦٧(ذكــره العبــاس بــن إبــراهيم يف ســفرين
محمد المنوين أنه مـن المؤلفـات الصـغرية الـيت دمجهـا المرشـيف 
يف الباب الرابع من كتاب نزهة األبصار، ويعتقد الدكتور عبد احلـق 

" الذي لواء الفكر يف فضالء العصررشف أنه هو نفسه كتاب "
، ترجم فيـه المرشـيف لعلمـاء فـاس )٦٨(ذكره المرشيف يف الذخرية

  .)٦٩(والغرب وبين حن ومكناسومراكش والرابط وسال ووزان 

 : )٧٠(إثمد اجلفون يف من بعهد الله يوفون-٢) ٤/٣(
ــه ثــالث مــرات، األوىل ضــمن  ذكــره العــريب المرشــيف يف كتب

ــــذخريةالئحــــة كتبــــه الــــيت أوردهــــا يف  والثانيــــة يف رشحــــه  ،)٧١(ال
  .)٧٣(مشموم عرار النجد، والثالثة يف كتاب )٧٢(للشمقمقية

 سب صنهاجة: الدرة الوهاجة يف ن-٣) ٤/٣(
ــني  ذكــره خــري الــدين الــزركيل، حيــث قــال: " صــنف نيفــا وثالث

  .)٧٤("كتااب، منها: الدرة الوهاجة يف نسب صنهاجة
 تاريخ الدولة العلوية:-٤) ٤/٣(
يف حكم المفقود، أشـار لـه ابـن سـودة يف دليلـه، ويـرجح  ّد عَ يُ 

الدكتور حسـن الفرقـان "أن يكـون المرشـيف قـد أدمجـه يف كتـاب 
، بينما يرى الدكتور عبد احلق  المرشـيف أنـه )٧٥(رار النجد"مشموم ع

  .)٧٦(هو الباب السادس من كتاب الذخرية
 : )٧٧(الرحلة العريضة ألداء حج الفريضة-٥) ٤/٣(

ــــن  ــــه اب ــــع علي ــــة، اطل ــــرحالت احلجازي يصــــنف ضــــمن أدب ال
  ا.ويعد يف حكم المفقود حاليً  ،)٧٨(سودة
عــيل بــن  جــواب عــىل ســؤال الســند أليب احلســن -٦) ٤/٣(

  طاهر المدين لعلماء فاس: 
اعتـــربه العبـــاس بـــن إبـــراهيم مـــن أعظـــم مؤلفـــات العـــريب 
المرشيف، حيث أجـاب فيـه عـن لغـز نظمـه عـيل بـن طـاهر وألقـاه 

  .)٧٩(عىل علماء فاس
  درأ الشقاوة عن السادات درقاوة: -٧) ٤/٣(
  .  )٨٠(ا، ذكره العباس بن إبراهيميف حكم المفقود حاليً  ّد عَ يُ 
  الدر المكنون يف الرد عىل العالمة كنون: -٨) ٤/٣(

من الكتب المفقودة، انتصر فيه المرشـيف "ألصـحاب الطـرق 
ا خـرج فيـه عـن الـرد ا شـنيعً [الصوفية]، َوَردَّ فيـه عـىل المخـالف ردً 

  .  )٨١(الرشعي"
  المرشيف احلمزاوي لقطع فؤاد اخلزباوي:-٩) ٤/٣(

  ا.د حاليً وهو يف حكم المفقو )٨٢(ذكره ابن سودة يف دليله
عجيــــب الــــذاهب واجلــــايئ يف فضــــيحة الغــــايل -١٠) ٤/٣(

  اللجايئ:
ذكــره ابــن ســودة يف دليلــه، حيــث أقــر بوجــود نســخة منــه يف 

  .  )٨٣(خوانة محمد بن إبراهيم الكتاين
  النجم الثاقب:-١١) ٤/٣(

  ا.يف حكم المفقود حاليً 
  احلسام المرشيف للمهاجر المقتفي: -١٢) ٤/٣(

  .)٨٤(كتابه الذخريةأشار له المرشيف يف  
  نزهة المايش يف قبائح العيايش المستنغامي:-١٣) ٤/٣(

  .)٨٥(ذكره يف كناشة
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  تقييد يف ذم أهل فاس: -١٤) ٤/٣(
حسب مصطفى المرشـيف فهـو يقـع يف ورقتـني، حيـث قـال: 

ا يف نحــــو الــــورقتني يف ذم فــــاس عــــىل عادتــــه يف "جعــــل تقييــــدً 
 .)٨٧(، كما ذكره أيضا ابن سودة)٨٦(الهجو"

عقد اجلمان الملتقط من قعر قاموس احلقيقـة -١٥) ٤/٣(
  الوسط:

  .)٨٨(ذكره بشري ضيف
  تقاييد عىل شمائل المصطفى:-١٦) ٤/٣(

  .)٨٩(ا، وهو كتاب يف السرية النبويةيف حكم المفقود حاليً 
  
  

َةٌ  ِ   َخا

ومــن نافلــة القــول إن هــذا الــرتاث الــذي خلفــه المرشــيف يف 
اية مـن طـرف البـاحثني أمس احلاجة إىل مزيد من االهتمام والعن

والمحققـــني لالســـتفادة منـــه يف تـــأريخ تـــاريخ المغـــرب واجلزائـــر 
خاصة، وتـاريخ المغـرب الكبـري بصـفة عامـة، كمـا يـذهب إىل ذلـك 

، فالرجل وتراثـه جـدير أبن "ينرشـ ويقـرأ ٩٠الدكتور إدريس بوهليلة
النـــاس آراءه يف معاصـــريه ويف أحـــداث وطنـــه وأحـــداث العـــالم 

ب األقىصــ الـيت عاشـها وشــارك فيهـا ابنــدفاع اإلسـالمي والمغـر
بـــني فالرجـــل كـــان مـــن  .)٩١(وحمـــاس، وال نريـــد لرتاثـــه أن يضـــيع"

العلماء الفاعلني يف مغرب القـرن التاسـع عرشـ، وذلـك لمـا تمـزي 
وعســانا ون مختلفــة، مــن تــاريخ وأدب وفقــه. بــه مــن اإللمــام بفنــ

البحــث  أننــا أنصــفنا الرجــل ولــو ابلقليــل، وأضــفنا لبنــة مــن لبنــات
  .والتقيص عن حياته ومؤلفاته الغزيرة

  
  ملالحقا

  )١(رقم  الشكل
  مبيان لكتب العريب المرشيف المخطوطة، المحققة، والمفقودة

  
  

  :الَهواِمُش 
 

ن ابن زيدان:  )١( النهضة العلمية عىل عهد الدولة عبد الرح
، تقديم عبد الحق العلوية ، تحقيق مصطفى الشا

  .٢٠١٦املريني، املطبعة امللكية الرباط، 
العر بن عبد القادر بن عيل املرشيف  ،الحقرشف عبد  )٢(

مذكرة ماجست يف التاريخ والحضارة حياته وأثاره، 
  .٢٠٠٧اإلسالمية، جامعة وهران، 

: "العر بن عبد القادر بن عيل نفسه قائالً  املرشيفعرف يُ  )٣(
ل األصغر بن أحمد بن أ بن مسعود بن أحمد بن أ جال

جالل األكرب بن عمر بن الصديق، ينتهي نسبنا إىل عيىس بن 
أيقظ للدين  نْ مَ  ديوان نظم يفإدريس"، العر املرشيف: 

  أ. ١١١، ص ٥٣١٠، مخطوط الخزانة الحسنية، رقم جفن الوسن
اذج ١٩أدبيات األوبئة يف مغرب القرن الفرقان الحسن:  )٤(  ،

،  يف الطعن والطواع للعر املرشيفأقوال املطاع
  .٩، ص ٢٠١٤منشورات التوحيدي، الرباط، 

ن حل مراكش  ابن إبراهيم ( العباس املراكيش): )٥( اإلعالم 
ت من األعالم ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط، وأغ

إتحاف ، عبد السالم بن عبد القادر بن سودة: ٢٧ص  ٩، ج ١٩٧٤
، ضمن أعالم القرن الثالث عرش والرابعاملطالع بوفيات 

، تنسيق وتحقيق محمد حجي، دار موسوعة أعالم املغرب
وت  ، ابن ١٣١٣، ص ٨، ج ٣٣٠، ص ١، ج ١٩٩٦الغرب االسالمي، ب

معجم طبقات املؤلف عىل عهد زيدان عبد الرحمن: 
، منشورات وزارة الدولة العلوية ، تحقيق حسن الوزا

، عبد ٤٠٣م، ص ٢٠٠٩المية، الرباط األوقاف والشؤون اإلس
: معجم الشيوخ املسمى الحفيظ بن محمد الطاهر الفايس

وخرج حواشيه  املطرب، صححهرياض الجنة أو املدهش 
وت،  ،وعلق عليه عبد املجيد خيايل دار الكتب العلمية، ب

أبحاث وأراء يف تاريخ ، أبو القاسم سعد الله: ١٤٦، ص ٢٠٠٢
وت، الجزائر، دار الغرب ا ، ١٧٥، ص ٢، ج ١٩٩٠إلسالمي، ب

...م. س، ص ١٩أدبيات األوبئة يف مغرب القرن الفرقان حسن: 
١٢ -١١ ،  

Michaux-Bellaire, Edouard, Les musulmans d'Algérie au 
Maroc, Archives marocaines, Volume 11, 1907, pp 1- 116. 

رشيف يرى الدكتور حسن الفرقان أنه والدة العر امل )٦(
"كانت يف مطلع العقد األول من القرن التاسع عرش"، 

...م. س، ص ١٩أدبيات األوبئة يف مغرب القرن الفرقان حسن: 
١٣.  

، ١٧٥، ص ٢...م. س، ج أبحاث وأراءأبو القاسم سعد الله:  )٧(
معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى نويهض عادل: 
وت،  ، مؤسسة نويهض الثقافية،العرص الحارض ، ٢، ط ١٩٨٠ب

، يف ح جانب الصواب عبد السالم بن سودة حين ٣٠٣ص 
عده من مواليد تلمسان، عبد السالم بن عبد القادر بن 

  .١٣١٣، ص ٨... م. س، ج إتحاف املطالعسودة: 
العر  رشف عبد الحق،وأدوارها أنظر  املرشفيةعن األرسة  )٨(

مذكرة أثاره، بن عبد القادر بن عيل املرشيف حياته و 
ماجست يف التاريخ والحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 

عية يف  ، عليو محمد:٢٠٠٧ الحياة االقتصادية واالجت
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منطقة معسكر خالل القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع 

، مذكرة لنيل شهادة املاجست يف التاريخ )١٨٣٠ـ١٧٠١عرش (
ء  ل قدور:، بوجال٢٠٠٩الحديث، جامعة معسكر،  العلم والعل

وذجا ١٨٣٠-١٧١١يف بايلك الغرب  ، مذكرة معسكر ومازونة 
لنيل شهادة املاجست يف التاريخ الحديث، املركز الجامعي 

سمية مصدق:  ،٢٠٠٩مصطفى اسطنبويل، قسم التاريخ، 
ب القرن السابع أرشاف غريس من خالل مصادر النسب ما 

أطروحة لنيل شهادة م)، 19 -  ١٧عرش والتاسع عرش للميالد (
الدكتوراه يف التاريخ الحديث واملعارص، كلية العلوم 
عية، جامعة مصطفى اسطمبويل  اإلنسانية واالجت

  . ٢٠١٦معسكر، 
الدرر البهية والجواهر النبوية يف الفروع الفضييل إدريس:   )٩(

، منشورات وزارة األوقاف والشؤون يةالحسنية والحسين
  .١٥٤، ٢، ج ١٩٩٩اإلسالمية، الرباط، 

  .٢٣ياقوتة النسب الوهاجة ص ) ١٠(
حدد العر املرشيف بنفسه تاريخ هجرته، حيث جعله يف  )١١(

دى الثانية  م، واعتربه حدا فاصال ب ١٨٤٤هـ/ ١٢٦٠ج
مرحلت مهمت يف حياته، ولخص ذلك يف البيت 

  :التالي
  وفـي الست من هذا القرن نظمتـها

  ويف حلل األهوال كنت أرفل
  ويف ثالث عرش القرون أسيــــــدي

دى الثا كان التحول.    ويف شهر ج
 ٢٠٤مخطوط املكتبة الوطنية بالرباط  ،كناشةالعر املرشيف: 

...م. ١٩رن أدبيات األوبئة يف مغرب الق، الفرقان حسن: ٥٠ك، ص 
مخطوط " نزهة األبصار لذوي الزهيد علوي: "، ٢٧س، ص 

املعرفة واالستبصار تنفي عن املتكاسل الوسن يف مناقب 
سيدي أحمد بن محمد وولده سيدي الحسن للعر املرشيف 

، مخرب املجلة الجزائرية للمخطوطات، تقديم وتعريف" - 
ل إفريقيا جام عة مخطوطات الحضارة اإلسالمية يف ش

، دجنرب  ، ٢٠١٩وهران، الجزائر، املجلد الرابع عرش، العدد الثا
  .٣٦ص

ك،  ٢٠٤، الخزانة العامة، رقم، كناشةالعر املرشيف:  )١٢(
  .٩٧ص

نزهة األبصار لذوي املعرفة واالستبصار  :العر املرشيف )١٣(
تنفي عن املتكاسل الوسن يف مناقب سيدي أحمد بن 

ط،  ٥٦١٦الخزانة الحسنية رقم  ،محمد وولده سيدي الحسن
  .٤٦ص، 

، ابن سودة: ٢٧ص  ٩... م. س، ج اإلعالمالعباس بن إبراهيم:  )١٤(
، ابن زيدان عبد الرحمن: ٣٣٠، ص ١... م. س، ج إتحاف املطالع
  .٤٠٣ص  ... م. س،معجم طبقات

مؤلفا عىل األقل،   ٢١حسب الباحث فارس كعوان فهي  )١٥(
املرشفية إىل املغرب هجرة األرسة فارس كعوان: "

األقىص يف عهد االحتالل الفرنيس وإسهاماتها 
الهجرة، الحراك والنفي وآثارهم "، ضمن كتاب: الثقافية

ل ملتقيات، عىل الصعيد الثقايف واللغوي ، سلسلة أع
مخرب الدراسات واألبحاث حول الرحلة والهجرة، جامعة 

 

 
ا طً مخطو  ٢٦، و٢٢٥، ص ٢٠١٠منتوري قسنطينة، الجزائر 
جهود املرشيف املعسكري حسب فتيحة عبد العايل: "

"  –جامعة أحمد دراية ، الحقيقة ، مجلةيف التأليف األد
مخطوطا  ٢٧، و٢٦٢ -٢٤٦، ص ٢٠١٦، ٣٨العدد أدرار، الجزائر، 

أبو حامد العر املرشيف حسب محمد السعيد قارصي: "
جامعة  مجلةالجزائري وتراثه املخطوط باملغرب األقىص"، 

، جامعة األم عبد األم عبد القادر للعلوم اإلسالمية
، ٢٢القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر،  املجلد 

مخطوطا حسب حمدادو  ٢٨، و٢٥١ -٢٤٦ص ،  ٢٠٠٧، ٢العدد 
ملغرب األقىص من خالل املعامالت التجارية بابن عمر: "

مخطوط رواج السكة بالزيادة أل حامد العر 
عية"، املرشيف ، جامعة مجلة دراسات إنسانية واجت

، ونفس العدد ٢٢١، ٢٢٠، ص ٢٠١٧، جانفي ٧، العدد ١وهران 
العر املرشيف: عند محققا مشموم عرار النجد، أنظر 

وايل املعد الستنشاق ال مشموم عرار النجد والغيطان
، دراسة وتخريج زينب حمودة وأنفاس املوىل السلطان

، منشورات املندوبية السامية  وأوالد الفاضل العث
، ص ٢٠١٧لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير، الرباط 

يف ح اعتربها حسن الفرقان  من مقدمة التحقيق، ١٩ -١٧
وبئة يف أدبيات األ الفرقان الحسن، قد جاوزت الثالث كتابا، 

بين عدها الدكتور عبد  ،٥٥...م. س، ص ١٩مغرب القرن 
العر بن عيل  مخطوطا، عبد الحق رشف: ٣١الحق رشف 

، م حياته وآثاره١٨٩٥بن عبد القادر املرشف املتوىف 
، كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية،  رسالة ماجست

 مخطوطا يف ٣٢و ،١٦١ -١١١، ص ٢٠٠٧جامعة وهران، 
الحسام  العر املرشيف:أطروحته للدكتوراه، أنظر 

املرشيف لقطع لسان الساّب الجعريف الناطق بخرافات 
، دراسة وتحقيق (إىل الجعسوس يسء الظن الكنسوس

كلية العلوم نهاية الرتجمة الرابعة)، أطروحة دكتوراه، 
 – ٤١، ص ٢٠١١، اإلنسانية والحضارة اإلسالمية جامعة وهران الجزائر

مخطوطا، أنظر: املرشيف  ٣٦وجعلها تقي الدين بوكعرب  ،٦٨
 : رد املرشيف عىل أ راس النارص يف قضية أبو حامد العر

، دراسة وتحقيق تقي الدين بوكعرب، ماجست جامعة النسب
   .٤٥، ص ٢٠١٤وهران، 

مؤلفات املرشيف املعارص لألم سعد الله: " القاسمأبو  )١٦(
، عدد خاص بالذكرى املئوية ٧٥، ع الثقافة، مجلة القادرعبد 

، وزارة الثقافة، الجزائر، ١٣لوفاة األم عبد القادر، السنة 
  .١٩٨٣جوان 

الحسام املرشيف لقطع لسان الساّب  العر املرشيف: )١٧(
الجعريف الناطق بخرافات الجعسوس يسء الظن 

الرابعة)، ، دراسة وتحقيق (إىل نهاية الرتجمة الكنسوس
كلية العلوم اإلنسانية والحضارة أطروحة دكتوراه، 

: أو اآليات والحوادث، ٢٠١١وهران الجزائر،  جامعةاإلسالمية 
، دراسة تاريخ املغرب األقىص يف القرن الثالث عرش

وتحقيق الدكتور عبد الحق رشف، وهي قيد الطبع حاليا، 
تور عبد الحق رشف، حققها الدكرحلة إىل نواحي فاس، 

 الرسالة يف أهل البصبور الحثالة،وهي قيد الطبع حاليا، 
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دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحق رشف، وهي قيد الطبع 

، حققها الدكتور عبد ورقات يف رواج السكة بالزيادةحاليا، 
  الحق رشف، وهي قيد الطبع حاليا.

العر بن عيل بن عبد القادر املرشف نذكر منها،  )١٨(
، كلية م حياته وآثاره١٨٩٥املتوىف  ، رسالة ماجست

، ٢٠٠٧العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة وهران، 
 ١٩٨( ٢٠١١ونرشتها وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، الجزائر، 

 السيد عبد رسالة أخوية من العر املرشيف إىلصفحة)، 
، القادر بن حليمة نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عرش

، جامعة وهران الجزائر، عدد املجلة الجزائرية للمخطوطات
موقف الحاج العر املرشيف من ، ١٨٢ -١٦٩، ص ٢٠٠٨، ٥

ية القنصلية من خالل نازلته الرسالة يف أهل البصبور  الح
عية الخلدونية للعلوم، مجلة الحثالة ، اإلنسانية واالجت

مجلة علمية محكمة، تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية 
عية، جامعة تيارت الجزائر، عدد   -٢٢٥، ص ٢٠١١، ٥واالجت

األم عبد القادر ب املعارضة والتأييد من خالل ، "٢٤٤
وذجا  "، ضمن كتاب:كتابات معارصيه العر املرشيف أ

، منشورات  الزمان واملكاناألم عبد القادر عبقرية يف
عية والتاريخية، جامعة معسكر،  مخرب البحوث االجت

الجزائر يف أدبيات رحالة القرن ، "١٩٢ -١٦٩، ص ٢٠١٤الجزائر، 
وذجا مجلة "، التاسع عرش رحلة املرشيف الجزائري أ

عية جلة علمية ، مالخلدونية للعلوم اإلنسانية واالجت
عية،  محكمة، تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية واالجت

كتابات ، ١١٣ -١٠١، ص ٢٠١٦، ٩جامعة تيارت، الجزائر، عدد 
مصدر من  ١٨٩٥العر املرشيف الجزائري املتويف 

، مجلة أفاق للعلوم مجلة ، ١٩مصادر تاريخ الجزائر خالل ق 
عية علمية دولية محكمة يف العلوم اإلنسانية واال  جت

واالقتصادية، تصدر عن جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، 
الغربة والشوق والحن يف ، "٢٥ -١٧، ص ٢٠١٨، ١٠عدد 

"، م١٨٩٥كتابات العر املرشيف املعسكري املتوىف 
، مخرب البحوث مدينة معسكر: تاريخ وحضارةضمن كتاب: 

عية والتاريخية، جامعة معسكر، الجز  ائر، البحوث االجت
ء الجزائر يف فقه النوازل باملغرب "، ٢٠١٨ إسهامات عل

وذجا ١٩األقىص خالل ق "، العر املرشيف الجزائري أ
ء يف املغاربضمن كتاب:  مخرب البحوث ، العلم والعل

والدراسات االسترشاقية يف حضارة املغرب اإلسالمي، 
الرّد واملجادلة يف ، ٢٠١٨، جامعة سيدي بلعباس الجزائر

كتابات العر املرشيف الجزائري الدرقاوية والتيجانية 
وذجا من خالل كتاب الحسام تقديم وتعليق مجلة ، أ

، مخرب البحوث والدراسات االسترشاقية دراسات إفريقية
يف حضارة املغرب اإلسالمي، جامعة سيدي بلعباس 

 ٢٠١٩، دار نور للنرش، أملانيا، ورقات مرشفية ،٢٠١٨ الجزائر،
ورقات مرشفية دراسات تاريخية يف فكر العر ص)،  ١٦٩(

مركز طروس للنرش، ، ١٨٩٥املرشيف الجزائري املتوىف 
  ص). ٢٠٩، (٢٠١٩الكويت، 

تاريخ يش: لقبه النمييش بــ: "حطيئة زمانه"، أحمد النمي )١٩(
  .٩٣م، ص ١٤٢٤، طبع بفاس الشعر والشعراء بفاس

 

 
...م. : معجم الشيوخعبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفايس  )٢٠(

  .١٤٧ -١٤٦ص س، 
 -١٥٣٨هـ/ 1002 -٩٤٥بن عيل أبهلول املجاجي ( محمدهو   )٢١(

عا من الزهاد العباد، كانت  م)، نسبة إىل مجاجة،١٥٩٤
ل العلمية، له الباع الطويل تشد إليه الرحال يف املسائ

العريض يف الشعر والقريض، من أهل مجاجة، وله فيها 
تعريف زاوية مشهورة. أبو القاسم محمد الحنفاوي: 

، ٤٣٣، مطبعة بي فوفتانة، الجزائر، ص الخلف برجال السلف
، دار تكملة جامع كرامات األولياءمحيي الدين: الطعمي 

وت،  معجم  نويهض عادل:، ٣٨٣ ص، ٢٠٠٨الكتب العلمية، ب
دار النرش ، أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العرص الحارض

مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتجمة والنرش، 
وت، لبنان، ط  الربيعي بن سالمة ، ٢٨٦ ، ص١٩٨٠، ٢ب

، دار الهدى، الجزائر، موسوعة الشعر الجزائريوأخرون: 
أعالم من منطقة غليزان: محمد مفالح:  ،٥٢٥، ص ٢، ج ٢٠٠٢

تراجم منذ القدم إىل غاية مواليد القرن التاسع عرش 
، رشيف عاشور: ١٤٥ -١٤٤، ص ٢٠٠٨، دار املعرفة امليالدي

معلمة الجزائر، القامزس املوسوعي: تاريخ، ثقافة، أحداث، 
رابح ، ١٢٧٥، ص ٢٠٠٩، دار القصبة للنرش، أعالم ومعا

ء واألدخدويس:  منشورات  ،باء الجزائريموسوعة العل
، ص ٢٠١٤الحضارة، الجزائر،    .٥٠٣، الجزء الثا

 املرعشيل يوسف: ،٢٢٤، ص ٤... م. س، ج: األعالمالزركيل )٢٢(
ء القرن الرابع عرش، وبذيله  ن الجواهر والدرر يف عل
ء الربع األول من القرن الخامس  عقد الجوهر يف عل

وتعرش،  ، ص ٢٠٠٦ن، املجلد األول، لبنا -دار املعرفة، ب
ن الجبوري: ٨٦٥ معجم الشعراء من العرص ، كامل سل

وتم٢٠٠٢الجاهيل حتى سنة   -، دار الكتب العلمية، ب
الرحالت الحجازية ، حنفاوي بعيل: ٣٧٨، ص ٣ج لبنان،...

املغاربية: املغاربة األعالم يف البلد الحرام : دراسة نقدية 
اليازوري العلمية للنرش ، دار توثيقية نقدية ثقافية

ن  ،  ،٤٦٤، ص ٢٠١٨والتوزيع، ع عبد الحي بن عبد الكتا
 : فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم الكب

، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب واملشيخات  واملسلسالت
وت، ط  ها "٥٧٧، ص ٢، ج ١٩٨٢، ٢اإلسالمي، ب ياقوتة ، وس

  ".النسب الوهاجة يف نسب أهل مجاجة
، ٨٠، ص دليل مؤرخ املغرب األقىصابن سودة عبد السالم:   )٢٣(

، وقد مد مشكورا بنسخة منه األستاذ ١٩٩٧طبعة 
  الدكتور عبد الحق رشف.

  .٣٧...، ص ياقوتة  )٢٤(
الفهرس املوجز ملخطوطات عبد الرحمن الحرييش:  )٢٥(

، ص ١، ج ١٩٩١، مطبعة الدار البيضاء، مؤسسة عالل الفايس
١٠٢.  

  مد مشكورا بنسخة منه األستاذ الدكتور عبد الحق رشف.  )٢٦(
اليواقيت الثمينة الوهاجة يف املرشيف:  العر )٢٧(

، دراسة التعريف بسيدي محمد بن عيل موىل مجاجة
مة، سلسلة  وتحقيق حمدادو بن عمر والعر بوع
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، ٣الرتاث والدراسات املعارصة  ، اتحاد النارشين املرصي

  صفحة. ١٤٤، ٢٠١٢، دار صادر
ء واألدباء الجزائريرابح خدويس:  )٢٨(  ،موسوعة العل

، ٢٠١٤منشورات الحضارة، الجزائر،    .٥٦٩ص ، الجزء الثا
ا جرى آخر االربع من  طرس االخبارالعر املرشيف:   )٢٩(

القرن الثالث عرش للمسلم مع الكفار، ويف عتو الحاج 
، دراسة وتحقيق يوسف لفجارعبد القادر وأهل دائرته ا

أخليص، دبلوم الدراسات العليا املعمقة، كلية اآلداب ابن 
، وأعيد نرشه من طرف الدكتور ٢٠٠٠مسيك، الدار البيضاء، 

  عن دار الحكمة يف الجزائر. ٢٠٠٧حسا مختار سنة 
حنفاوي بعيل أنه محق ومطبوع، دون أن يذكر يذكر  )٣٠(

الرحالت فاوي بعيل: محققه أو مكان نرشه، أنظر حن
الحجازية املغاربية: املغاربة األعالم يف البلد الحرام : 

، دار اليازوري دراسة نقدية توثيقية نقدية ثقافية
ن  ، وعل أن ٤٦٥ص، ٢٠١٨العلمية للنرش والتوزيع، ع

الكتاب حققه تحقيقا جزئيا األستاذ عبد املنعم القاسمي، 
أبو القاسم سعد الله،  لكنه  ينرش بعد ك ذكر املرحوم

"يف الذكرى الثالثة لرحيل العالمة  أنظر رشف عبد الحق:
أبو القاسم سعد الله، رسالة جوابية إىل الدكتور أبو 

الخلدونية للعلوم اإلنسانية  مجلة، القاسم سعد الله"
عية،  جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، العدد واالجت

أكد يل ذلك صديقي  ، وقد١٥٦، ص ٢٠١٦العارش، ديسمرب 
األستاذ الدكتور عبد الحق رشف يف لقاء يل معه بالرباط 

، أن الدكتور عبد املنعم ٢٠١٩يف مارس من سنة 
القاسمي حقق منه القسم األخ وهو الخاص بالجزائر، 

ة األواخر واألوائل في ينظم القاسمي عبد املنعم،  ذخ
يق، مذكرة ، دراسة وتعلمن أخبار الدول للعر املرشيف

أما  ،٢٠٠١لنيل املاجست يف أصول الدين، جامعة الجزائر، 
  بقية املخطوط فهي يف حكم املفقود.

العر عن هذه الرحلة ومضمونها راجع رشف عبد الحق:   )٣١(
، ) حياته وآثاره١٨٩٥بن عيل بن عبد القادر املرشيف (ت. 

الحسام املرشيف ، العر املرشيف: ١٢٠ -١١١م. س، ص 
طع لسان الساب الجعفري الناطق بخرافات الجعسوس لق

، دراسة وتحقي (إىل نهاية يسء الظن الكنسوس
الرتجمة الرابعة) عبد الحق رشف ألطروحة دكتوراه، جامعة 

"الجزائر يف أدبيات  ، رشف عبد الحق:٤٤ -٤١، ص ٢٠١١وهران، 
وذجا"  مجلة، رحالة القرن التاسع عرش، رحلة املرشيف أ

عية،  الخلدونية جامعة ابن للعلوم اإلنسانية واالجت
 -١٠١، ص ٢٠١٦خلدون تيارت، الجزائر، املجلد التاسع، جوان 

١١٣.  
  .١٥٠، ص ١...م. س، ج دليل مؤرخابن سودة:   )٣٢(
 ٥٨ك، نسخها الفاطمي الصقيل يف  ٢٦٥٩تحت رقم  )٣٣(

  صفحة.
  .١٨٣، ص ٢...م. س، ج أبحاث وأراءأبو القاسم سعد الله:   )٣٤(
:  محمد )٣٥( ، جامعة املصادر العربية لتاريخ املغرباملنو

ج  محمد الخامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،
  .٩١، ص ٢

 

 
فتيحة عبد العايل حين وسمته بـ جانبت الصواب الباحثة   )٣٦(

مشموم عرا املجد يف الغيطان املعد يف الشتنشاق 
دا لعنوان الكتاب، وفيه تصحيف كب ج موالي السلطان،

...م. س، جهود املرشيف املعسكريفتيحة عب العايل: 
٢٥٥.  

 ... م. س،١٩أدبيات األوبئة يف مغرب القرن حسن:  الفرقان  )٣٧(
  .٢١٨، الهامش ٥٧ص 

املعد  مشموم عرار النجد والغيطانالعر املرشيف:  )٣٨(
دراسة  ،الستنشاق الوايل وأنفاس املوىل السلطان

، منشورات  وتخريج زينب حمودة وأوالد الفاضل العث
املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش 

  .٢٠١٧التحرير، الرباط 
ة األواخرالعر املرشيف:   )٣٩(   .٥٦...م. س، ص ذخ
الرد عىل ا راس النارص يف العر املرشيف:  أنظر  )٤٠(

، دراسة وتحقيق بوكعرب تقي قضية نسب أرسة املشارف
، جامعة وهران،  ، هامش ٤٣، ص ٢٠١٤الدين، رسالة ماجست

١.  
 -٤٧... م. س، ص الحسام املرشيفأنظر العر املرشيف:   )٤١(

٤٩.  
نزهة األبصار لذوي املعرفة واالستبصار العر املرشيف:  )٤٢(

تنفي عن املتكاسل الوسن يف مناقب سيدي أحمد بن 
الي ، دراسة وتحقيق مو محمد وولده سيدي الحسن

كلية اآلداب والعلوم  الزهيد علوي، أطروحة دكتوراه،
، معتمدا يف تحقيقه عىل ثالث ٢٠١٨، اإلنسانية بالقنيطرة

نسخ من أصل خمس نسخ، نرشته وزارة األوقاف والشؤون 
  .٢٠٢٠اإلسالمية بالرباط، 

نزهة األبصار لذوي املعرفة واالستبصار تنفي عن  )٤٣(
ي أحمد بن محمد املتكاسل الوسن يف مناقب سيد

، مخطوط املكتبة الوطنية بالرباط، وولده سيدي الحسن
  .٣، ص ٥٧٩رقم ك 

  النسخ املعتمدة يف التحقيق هي:   )٤٤(
، تتألف من ٥٧٩نسخة املكتبة الوطنية بالرباط رقم ك  •

 صفحة. ٥٤٣
نسخة خزانة املدرسة النحلية بقرية مزوضة بإقليم  •

 صفحة. ٥١١شيشاوة، تتكون من 
 ٦٩٥، تتألف من ٥٦١٦زانة الحسنية بالرباط رقم نسخة الخ •

 صفحة.
كدشت، والتي  يف ح  يعتمد عىل نسخة زاوية 
يعتقد انها النسخة األصلية بخط املؤلف، ونسخة مكتبة 

  بلدية وهران بالجزائر.
 ١٢٦٤خطوط املكتبة الوطنية بالرباط ضمن مجموع رقم م  )٤٥(

  .٣٢٣إىل الصفحة  ٣١٣ك، من الصفحة 
هيد الجبال وما املرشيف أبو حامد العر بن عيل:  )٤٦(

وراءها من املعمور، وإصالح حال السواحل والثغور (أو 
ل املغرب  حركة السلطان موالي الحسن األول إىل ش

دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة، م)، ١٨٨٩هـ/ ١٣٠٧- ١٣٠٦
  .١٩٢، ص ٢٠١٦منشورات كلية اآلداب تطوان، 
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  .٤٩٤، ص ٢... م. س، ج ل مؤرخدليابن سودة:   )٤٧(
)٤٨( " : ا تصف رحالت السلطان محمد املنو أوضاع نظ ون

، دار النيابةمجلة الحسن األول لتفقد جهات املغرب"، 
  .٥٢، ص ١٩٨٩، ٢٢السنة السادسة، العدد 

اذج ١٩أدبيات األوبئة يف مغرب القرن حسن:  الفرقان  )٤٩(  ،
  .٢٦١هامش ، ٦٦...م. س، ص أقوال املطاع

هيد الجبال وما أبو حامد العر بن عيل:  املرشيف  )٥٠(
وراءها من املعمور، وإصالح حال السواحل والثغور (أو 
ل املغرب  حركة السلطان موالي الحسن األول إىل ش

دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة، م)، ١٨٨٩هـ/ ١٣٠٧- ١٣٠٦
  .٢٠١٦منشورات كلية اآلداب تطوان، 

ل العر بن عبد القادر املرشيف:  أبو حامد  )٥١( رحلة إىل ش
، تقديم وتحقيق حنان الفاضيل، مكتبة سلمى املغرب

  .٢٠١٩الثقافية، 
هيد الجبال وما وراءها من املعمور، املرشيف:  العر )٥٢(

، دراسة وتحقيق حدور بختة، وإصالح حال السواحل والثغور
اسرت يف و، رسالة م ٣١من بداية املخطوط إىل الورقة 

 ١٧٢، ٢٠١٤ -٢٠١٣التاريخ املعارص، جامعة ابن خلدون، تيارت 
  ص.

هيد الجبال وما وراءها من املرشيف:  العر )٥٣(
، دراسة وتحقيق املعمور، وإصالح حال السواحل والثغور

ظ،  ٦٢ظ إىل الورقة  ٣٢حليمة بن فاطمة، من الورقة 
لدون، رسالة ماسرت يف التاريخ املعارص، جامعة ابن خ

  ص. ٢٠١، ٢٠١٤ -٢٠١٣تيارت 
ل حامد العر بن عبد القادر املرشيف:  أبو  )٥٤( رحلة إىل ش

، تقديم وتحقيق حنان الفاضيل، مكتبة سلمى املغرب
  .٢٠١٩الثقافية، 

)٥٥(   : رد املرشيف عىل أ راس املرشيف أبو حامد العر
، دراسة وتحقيق تقي الدين النارص يف قضية النسب

، وتوجد نسخ ١٠٣، ص ٢٠١٤ماجست جامعة وهران،  بوكعرب،
ثالث لهذا املخطوط، كلها منسوخة عن النسخة األصلية 

  ك يش إىل ذلك تقي الدين بوكعرب يف أطروحته.
أدبيات لفرقان حسن: حسب حسن الفرقان، أنظر "العجريف"   )٥٦(

، ونفس األمر ٦٧... م. س، ص ١٩األوبئة يف مغرب القرن 
ور إدريس بوهليلة، أنظر املرشيف أبو حامد عند الدكت

... هيد الجبال وما وراءها من املعمورالعر بن عيل: 
من مقدمة التحقيق، حمدادو بن عمر:  ٣٩م. س، ص 

، وأيضا ٢٢١... م. س، املعامالت التجارية باملغرب األقىص
، ١٨... م. س، ص مشموم عرار النجدمحققي عند 

عرار النجد نجد فعال أن وبالعودة ملخطوط  مشموم 
الحسام العر املرشيف ذكر اسم كتابه ك ييل: 

املرشيف  لقطع لسان الساب الجعريف( )الناطق بخرافات 
، أنظر العر الجعسوس يسء الظن الكنسوس

املعد  مشموم عرار النجد والغيطاناملرشيف، 
مخطوط الستنشاق الوايل وأنفاس املوىل السلطان، 

ظهر، وقد قاما  ٤ز، ص  ١٢٠٨٢ة، رقم املكتبة امللكي
" العجريف" وكتباها "الجعريفمحققاه بتصحيف كلمة "

 

 
والعنوان الصحيح ما من النص املحقق،  ١٨يف الصفحة 

العر أقره الدكتور عبد الحق رشف يف تحقيقه، أنظر 
من مقدمة  ١٠٢... م. س، ص الحسام املرشيفاملرشيف: 

قق، حيث يقول من املخطوط املح ١٦٥التحقيق، ص 
الحسام املرشيف  لقطع لسان املرشيف: َوتَرَْجْمتُُه  بـ: 

الساب الجعريف( )الناطق بخرافات الجعسوس يسء 
  الظن الكنسوس.

أدبيات لفرقان حسن: حسب حسن الفرقان، أنظر أكنسوس" "  )٥٧(
محققا ، وأيضا ٦٧... م. س، ص ١٩األوبئة يف مغرب القرن 

   .١٨، ص ... م. سمشموم عرار النجد
الحسام املرشيف لقطع لسان الساب املرشيف،  العر  )٥٨(

الجعريف الناطق بخرافات الجعسوس يسء الظن 
دراسة وتحقيق إىل نهاية الرتجمة الرابعة،  الكنسوس،

عبد الحق املرشيف، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 
  ، وقد أكمل تحقيقه وهو قيد الطبع حاليا.٢٠١١

العجالة" الدكتور فارس كعوان حين جعلها: " جانب الصواب )٥٩(
هجرة ، أنظر فارس كعوان: "يف أهل البصبور الحثالة

  .٢٣١ص  ... م. س،األرسة املرشفية إىل املغرب األقىص
موقف الحاج العر املرشيف من أنظر عبد الحق رشف:   )٦٠(

ية القنصلية من خالل نازلته الرسالة يف أهل البصبور  الح
عيةمجلة  ،الحثالة ، الخلدونية للعلوم اإلنسانية واالجت

مجلة علمية محكمة، تصدر عن كلية العلوم اإلنسانية 
عية، جامعة تيارت الجزائر، املجلد    .٢٤٤ -٢٢٥، ص ٥واالجت

  .١٣٩١٩توجد ضمن مجموع باملكتبة امللكية بالرباط، رقم   )٦١(
ظات مخطوط بقسم املحفوظات باملكتبة العامة واملحفو   )٦٢(

  صفحة. ١٥، تضم ٣٤٣/ ١بتطوان، رقم 
فتح املنان لرشح قصيدة ابن الونان، أو املواهب السنية   )٦٣(

مشموم عرار النجد،  محققاحسب يف رشح الشمقمقية، 
... م. س، ص مشموم عرار النجد أنظر العر املرشيف:

١٨.  
أقوال املطاع يف الطعن والطواع املرشيف:  العر )٦٤(

، دراسة وتحقيق الفرقان الحسن، ملرشيفللعر ا
أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط، 

٢٠٠٣.  
اذج ١٩أدبيات األوبئة يف مغرب القرن الفرقان الحسن:   )٦٥(  ،

أقوال املطاع يف الطعن والطواع للعر 
  .٢٠١٤، منشورات التوحيدي، الرباط، املرشيف

الفهرس املوجز ملخطوطات رييش: عبد الرحمن الح )٦٦(
، ص ٤، ج ١٩٩١، مطبعة الدار البيضاء، مؤسسة عالل الفايس

٢٢٤.  
  .٢٧، ص ٩، ج اإلعالمالعباس بن إبراهيم:   )٦٧(
من  ٥٠... م. س، ص الحسام املرشيفالعر املرشيف:   )٦٨(

  قسم الدراسة.
)٦٩(   : ، دار قبس من عطاء املخطوط املغرمحمد املنو

وت إلسالمياالغرب    .٧٦٨، ص ٢، ج ١٩٩٩، ب
مشموم رغم أن العر املرشيف قد ذكره يف كتابه   )٧٠(

وصاحب الرتجمة استقصينا أوصافه حيث قال: "عرار النجد 
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د الجفون فيمن املحمودة يف تأليف مستقل سميناه  إ

مشموم عرار "، العر املرشيف: بعهد الله يوفون
الوايل وأنفاس املوىل  املعد الستنشاق النجد والغيطان

، دراسة وتخريج زينب حمودة وأوالد الفاضل السلطان
، منشورات املندوبية السامية لقدماء  العث

، إال أن ١٦٩، ص ٢٠١٧املقاوم وأعضاء جيش التحرير، الرباط 
د األبصار محققا العرار يذكران اس آخر له حيث سمياه:  إ

  .١٨فحة ، أنظر الصيف من بعهد الله يوفون
ة األواخر واألول في يتضمن من املرشيف:  العر )٧١( ذخ

ك، ص  ٢٦٥٩، مخطوط املكتبة الوطنية بالرباط، أخبار الدول
٥٦.  

، فتح املنان يف رشح قصيدة ابن الوناناملرشيف:  العر )٧٢(
، وقد ١٤٥، ص ١٢٤٢٧مخطوط بالخزانة امللكية، رقم 
  عد الحق رشف. أهدا نسخة منه األستاذ الدكتور

املعد  مشموم عرار النجد والغيطانالعر املرشيف:  )٧٣(
، دراسة الستنشاق الوايل وأنفاس املوىل السلطان

، منشورات  وتخريج زينب حمودة وأوالد الفاضل العث
املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش 

جمة ، حيث قال: "وصاحب الرت ١٦٩، ص ٢٠١٧التحرير، الرباط 
استقصينا أوصافه املحمودة يف تأليف مستقل سميناه 

د الجفون فيمن بعهد الله يوفون   ".إ
ن ، ٢٢٤، ص ٤... م. س، ج : األعالمالزركيل )٧٤( كامل سل

... م. س، ج معجم الشعراء من العرص الجاهيلالجبوري: 
ء ، ٢٠٩، ص ٤ج  ،٣٧٨، ص ٣ ن الجواهر والدرر يف عل

العر املرشيف،  ،٨٦٥... م. س، ص القرن الرابع عرش
  من قسم الدراسة. ٥١...م. س، ص الحسام املرشيف 

...م. س، ١٩أدبيات األوبئة يف مغرب القرن الفرقان حسن:  )٧٥(
  .٦٤ص 

من  ٤٧... م. س، ص الحسام املرشيفاملرشيف:  العر )٧٦(
  قسم الدراسة.

ته بـ فتيحة عبد العايل حين سمالصواب الباحثة  جانبت )٧٧(
فتيحة عبد العايل:  التحفة العريضة يف أداء الفريضة،

  .٢٥٢...م. س، جهود املرشيف املعسكري
  .٣٥٣، ص ٢...م. س، ج دليل مؤرخ ابن سودة:   )٧٨(
  .٢٧، ص ٩... م. س، ج اإلعالمالعباس بن إبراهيم:   )٧٩(
  .٢٧ص  ٩... م. س، ج اإلعالم العباس بن إبراهيم:  )٨٠(
  .٤٥٤، ص ٢... م. س، ج دليلبن سودة: عبد السالم   )٨١(
  .٤٨٤، ص ٢... م. س، ج دليلعبد السالم بن سودة:   )٨٢(
، العر املرشيف: ٣٤٠... م. س، ص دليل مؤرخابن سودة:  )٨٣(

  من قسم الدراسة. ٥٩... م. س، ص الحسام املرشيف
من  ٥٩... م. س، ص الحسام املرشيفالعر املرشيف:   )٨٤(

  قسم الدراسة.
  .٨٢ك، ص  ٢٠٤، املكتبة الوطنية، كناشةالعر املرشيف:   )٨٥(
الحلل البهية يف  :محمد بن محمد بن مصطفى املرشيف  )٨٦(

، ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غ املتناهية
دراسة وتحقيق إدريس بوهليلة، منشورات وزارة األوقاف 

  .١٤٣، ص ١ج  ،٢٠٠٥والشؤون اإلسالمية باملغرب، 
 

 
  .٣١٣... م. س، ص دليل مؤرخابن سودة:  )٨٧(
فهرست معلمة الرتاث الجزائري ب القديم بش ضيف:  )٨٨(

اذج متنوعة للمعلوم واملجهول ، مراجعة والحديث: 
ن بدري، ط    .٣٥٨، ص ٢٠٠٧، الجزائر ٢عث

من  ٥٤... م. س، ص الحسام املرشيفالعر املرشيف:   )٨٩(
  قسم الدراسة.

هيد الجبال وما و حامد العر بن عيل: أب المشرفي) ٩٠(
  من مقدمة التحقيق. ٤٠املعمور... م. س، ص وراءها من 

  .٧٧... م. س، ص مؤلفات املرشيفأبو القاسم سعد الله: " )٩١(


