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 21/10/1122تاريخ القبول:                     21/21/1122تاريخ اإلرسال: 
سهاماته العلميةالشيخ: محم  د باي بلعالم وا 

Shikh Belalem Mohamed bay and his scientific 

achievements 

 محمد بلعالم
hamoubay@gmail.com 

 سمامة،  للة،: العلوم اإلسساسة، واجاتتماية، قسم: العلوم اإل
 تامع، تلمسان  )أبو بلر بلقايد(

 

 
إن الباحث في يلماء التزائر يام،  ويلماء توات خاص،  يتد أن من أغزرهم يلمًا  

  فهرررو يرررالم مرررن يلمررراء محمدددد بددداي بلعدددالمفضررريل، ال:ررريخ:  ؛وأكثررررهم لتابرررً، وت لة ررراً 
طرًا فري ثهررل السرائي  خادمرًا للعلرم ال:ررريا مسقطعرًا لره  اإلسمام  ياش حةاته للعلم مراب

تمرررأ فررر وي ؛ فقرررد ألرررا ي:رررررات الكترررل فررري :رررت  العلررروم وال سرررون  وهرررو المعلرررم  فقرررد
المتميررز صرراحل المدرسرر، العصرررري، الترري تح ررظ القرررلن العفررةم  وتعلررم الت سررير وال قرره 

حلمررررر، والمويفررررر، والحررررديث  وهرررررو المحاضررررررر والررررروايظ المتترررررول للرررررديو  إلررررر    بال
وسر حاول فري هرال العتالر، أن أيرر      الحسس،  وهو بحق من العلمراء العراملين الرنراسيين
  بهاا ال:ريخ التليل ومؤل اته الكثير  الهزير  العلم والمس ع،

 مول اته  محمد باي  ال قه المالكي  إسهامات يلمة،  حةاته  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

 While studying and searching for the most important scholars in 

Algeria, and specifically in the south (Touat Region) you will 

hear the name Shikh Belalem Mohamed Bay Al Qeblaoui 

repetitively. A man of many virtues and qualities, his passion for 

Islam and its sciences in addition to his generosity drove him to 

write many books and travel throughout his life to spread the 

message of the prophet Mohamed (PBUH) in a modern, clear 

and easy way for everyone to grasp. He was a servant of Islam 

in many ways, by being and example and also by teaching 
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Quran, Fiqh and Hadith for the different generations and classes 

of the society. I will try to briefly introduce you to some of his 

many books and achievements. Best regards,  

 Kay worde/ Belalem Mohamed Bay ،Fiqh ،scientific 

achievements 

 
 المطلب األول: ترجمته.

 :نسبه ومولده
محمد باي بن محمد عبد هو العالم ابن العلماء  وال قةه ابن ال قهاء؛ ال:يخ:    

القبلوي التزائري  وةعود سسبه إل  بلعالم  القادر بن محمد المختار بن أحمد العالم
ه   )سس، وقد ولد رحم  حمير  وال:هير أن أصولها تعود إل  قبيل، فالنقبيل، 
ه(  في قري، ساهل من بلدة، لقبلي بدائر  لولا  وجاة، 0931م الموافق: لر: 0391

أدرار  دول، التزائر  وله أرنع، إخو  هو خامسهم  وترتيبه بيسهم الثالث  ولان والدل 
من لبار يلماء تلك التهات  وقد ترك بعض   1محمد بن عبد القادرالسيد الحاج 

  2ملسو هيلع هللا ىلصله يد  قصائد تلها في مدح السبي و   ديوة،األسفام ال قهة، وال
 دراسته وتعليمه:

س:  ال:ريخ في أسرر  يلمة، متديس، اهتمت بتعلةمه فقد أدخل في سن مبلر  إل  لترال  
القري، )ساهل أقبلي( لح ظ لتال   العزيز ف تم ح فه يل  يد ال:ريخ الحرافظ لكترال 

محمدد   ودرس يل  يرد والردل ال:ريخ: 3لمالعا محمد بن عبد الرحمن بن المكي بن  
مبرررادل السحرررو  وال قررره  فلرررون ثررررو   ورصررريدًا هامرررًا مرررن العلررروم والمعرفررر،  عبدددد القدددادر

  ثررم استقررل إلرر  زاوةرر، 4محمددد بددن عبددد الكددرلم المنيلددي المنددوفيودرس يلرر  ال:رريخ: 
الطدارري  موالندا أحمدد العمام، الكبير  واألستاا ال:هير  والقدو  المسير  ال:يخ: السريد

م (  فملرررث  1942ه الموافرررق ل:0911)رحمررره  ( ولررران الرررك )سرررس،  الحسدددني
م(   حصرل فيهرا العلروم  0391ه/ 0939بالزاوة، مد  سبأ سسوات إلر  غاةر، سرس،: )

ال:ررررية، مررن فقرره وأصررول وسحررو وفرررائض وت سرررير وحررديث ولررم تررسقض السررسين السرربأ 
حررراد وقابليتررره ال:رررديد  لتلقررري العلررروم حتررر  صرررار يالمرررًا ترررام التحصرررريل والرررك لالائررره ال

  5والمعار 
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 حياته العملية:
التحق بالسلك الديسي إمامًا ممتازًا معترفًا به  فقد لان بمديس، أولا  :وظيفته أواًل:

المدرس  والخطيل  والم تي  والقاضري ال:عبي بحل المسازيات  وةصلح اات البين 
ها؛ محاضررًا  ومدرسًا  ةلتل يتول طول البماد ويرض -يريد بالك وته  -

المقاجات بالترائد  ويستدل بين الحين واآلخر للتحدث في القضاةا الديسة، واجاتتماية، 
باإلااي، والتل زيون  ساهةك ين مماقاته ومدارساته ومسافراته مأ العلماء داخل الوطن 
زال وخارته  وقد ستل ال:ريخ بخطه الكثير مسها في رحماته العلمة،  وهي ما ت

  6في ملتبه ب ولا مخطوط،
 ت سرةسه للمدرس، العلمة،: ثانيًا:
أسس ال:ريخ )رحمه  ( بمديس، أولا بداة، الخمسريسات في القرن الماضري؛ مدرس،   

للعلوم ال:ررية،  لتدريس الطمال والطالبات األمور الديسة،  مصعب بن عمير
مات، األمة، التي ف رضها اجاستعمار الها:م يل  واللهوة،؛ للقضاء يل  التهل  وا 

بدأ اجاستعمار ال رسسي ةضيق يل  العلماء والم:ايخ؛ قرر إغماقها لما أبساء وطسه  و 
  7خوفًا يل  طلبته من بطش المستعمر

وبعد أن أ:ررقت أرض التزائر بسور رنها  بادر إل  إياد  فتحها من تديد؛   
  من األماكن البعيد  مما لتحضن الطمال ب يداد لبير   وأقبل يليها الطمال حت
ولكي تواكل هال   م(0313اضطر ال:ريخ إل  إضاف، السفام الداخلي  والك )سس، 

المدرس، روح العصرر وتساير متطلباته؛ تعل لها قاسوسًا داخلةًا ممتازًا  ألزم به 
  8الطمال لكي يسفم تدهم واتتهادهم

 إن :ئت: -تدرس هال المدرس، أو قل القلع، اإلسمامة، 
القرلن الكريم وتح ةفه: يتم يل  مستوةات تبدأ بالمستوى التحضريري  وتستهي -

 بالمستوى السادس الاي هو ختم القرلن 
 ال قره اإلسمامري يلر  ماهرل اإلمرام مالرك دون تعصل أو اسهماق -
 ملسو هيلع هللا ىلص يلم التوحيد: دون تكلا أو ت لسا  معتمدين يل  لتال   وسس، رسوله -
  9من سحو وصرر  وبماغ، العلوم اللهوة،:-
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وال:ريء المل ت لماستبال والتالل لإليتال؛ أن مراتأ الطمال في هال المواد 
-  وهو المؤلا الملثر محمد باي بلعالمالمقرر   هي في أغلبها من ت ليا ال:يخ: 

وقد تخرج من هال المدرس، الكثير من ال قهاء والعلماء  واألئم، ومعلمي  -لما سرة تي
 كريم  وأكثرهم التحق بالسلك الديسي والتعلةمي ويؤدي مهامه يل  أكمل وته القرلن ال

 إجازاته وشهاداته رحمه هللا:
إن لثر  تسقل ال:يخ: محمد باي  وت رغه للعلم والتعلةم  وحرصه يل  متالس،    

العلماء  واألدباء  والم لرين؛ ملسه من الحصول يل  يد  إتازات  و:هادات داخل 
 ه؛ سالر مسها هسا يل  سبيل المثال جا الحصر:الوطن وخارت

  يسد استهاء الدراس، موالي أحمد الطارري بن عبد المعطيإتاز  يلمة، من :يخه 
تاز  يام، من خاله ال:يخ: و  تاز  يام، و   ب ساسيد متعدد  أحمد بن محمد الحسنا  ا 

تاز و   التلمساسي علي البودليميفي الحديث ال:ريا  ويلومه  من ال:يخ:    من ا 
إتاز  من العالم ال:ريا ال:يخ:   زرير الشاويش الشاميالعالم اللبساسي ال:يخ: 
 محمد العربي السنوسيإتاز  من ال:يخ:   بمل، الملرم، محمد علوي المالكي

إتاز  من ال:يخ:   التزائري  عبد الرحمن الجيالليإتاز  من ال:يخ:   بالمديس، المسور 
لما تحصل يل  :هاد  اإلمام األستاا من وزار  ، التزائري محمد الصالح الصديق 

  10ال:ؤون الديسة، واألوقا   و:هاد  اللةساسس في العلوم اإلسمامة،
غبين من طلبته والباحثين؛ بتدريس مؤل اته ا لما أسه )رحمه  ( أتاز الكثير من الر  

     11وما يتوز له روايته ب ساسيدل المتصل،  ومروةاته التي تلقاها ين م:ايخه
 :في التدرلس ونشاطاتهبرنامجه السنوي 

 ه( أي: أزيد من )ثماسة، وخمسين سس،(؛ 0931من سسن ال:ريخ في لل مسا )يام:  
ما بين :عبان   –رواة، ودراة،  -لامما  البخاري وهو ةعلا يل  تدريس صحةح 

مساًء   اإلمام مالكمر ( وُيدرس موط   11واي الحت، صباحًا  فقد ختمه أكثر من )
مر (   31ه(  أي: ختمه أكثر من )0919َيختمه في لل يام ابتداء من )يام: و 

لل يامين  وُيدرس ت سير القرلن الكريم بر: )ت سير فتح البةان(  مسلمويختم صحةح 
 في خمس، أةام من األسبوع يدا الخمةس  والتمع،  وةقوم بتدريس لمحمد حسن خان
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  12المتون  والكتل التي أل ها 
 اته السسوة، المتعدد  لالك:ومن س:اط   
إحةاء لةالي :هر رمضان المعفم بالدروس والمحاضرات  التي تعقد في مساتد -

  الدائر  يومًا بعد يوم
ولاا ليل، القدر التي ةحييها في مدرسته العامر   وةلون برسامتها مسويا بالس:اطات -

  13اإلةماسة، المبارل،
ا بالدروس  والمحاضرات  والمسابقات  إحةاء لةالي :هر المولد السبوي ال:ري -

 في المساتد  والمدائح السبوة،  ولان ةقةم دروس السير  السبوة،
سس،(   93اإل:را  يل  بعث، رحل، الحج والعمر  التي لان ةقودها يل  مدار ) -

وةعمل يل  تكوين الحتاج والمعتمرين بتعلةمهم وتوييتهم  وتهيئتهم ألداء المساسك 
 وقد لان فوته في الحج مضرنًا للمثل في اجاسضباط وحسن التسيير يل  أتم وته  

  اإل:را  يل  األةام التكويسة، ألئم، ومعلمي قطاع ال:ؤون الديسة، -
وله س:اط وطسي ودولي من خمال م:ارلاته العديد  في الملتقةات الدولة،  -

  ر  وخارتها حاضراوالوطسة،  والتفاهرات العلمة،  والترنوة،  والقرلسة،  داخل التزائ
 رحالته واألرداف السامية:

قام )رحمه  ( بعد  رحمات إل  البماد العرنة،  واجافريقة،  وقد حج بيت   الحرام  
مر ( متتالة، دون اسقطاع  ولان أول حته سس،: )يام  99مر (؛ مسها: ) 91حوالي )
ومؤدةًا مساسك   14م( إل  تاريخ وفاته؛ لم يسقطأ يسه0333م(  ومن )سس، 0313

مر (  والتق  بالكثير من العلماء   09العمر   مترد  ين رلن الحج أكثر من: )
واألساتا  الباحثين  وممثلي الهيئات  والمسفمات  والمتامأ اإلسمامة،  ولان له 

  15معهم حوار  وسقاش  ومباحث  وقد بسط الك لله في لتابه: )الرحل، العلة،(
 من المقاصد واألهدا ؛ أهمها: وقد لان لهال الرحمات تمل،

 مواصل، رفأ راة، العلم والقرلن  وحث األم، يل  موائد العلم واجاقبال يليها  -
 إقام، الحت، يل  الساس  والديو  واإلر:اد إل  الدين الحق  -
  مواكب، العصر  وفهم واقأ الساس  وما تقتضةه ال توى واجاتتهادات في المستتدات-
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أ المدارك وقبول الرأي اآلخر  بل إن الكثير من مؤل اته )رحمه تتديد ال لر وتوسة-
 .16 ( استمد فلرتها من خمال رحماته والتقائه ومحاورته ل قهاء المااهل األخرى 

 والت ليا  التعلةم اجالتقاء بالعلماء والمصلحين؛ واجاست اد  من خبراتهم في-
 ،  والمااهل األخرى تقريل وتهات السفر في المسائل الخمافة، بين األئم-
ر:اد الضالين وسصحهم  ومحاول، رد  -   ألهلها السعي إل  إصماح اات البين  وا 
  17استثمار العماقات لقضاء حوائج الساس  وتخ يا معاساتهم-
 في تقوة، العزائم ورفأ الهم،  والصبر والمثابر  يل  طريق الديو    بهااجاستعاس، -

 دعوته اإلصالحية: 
ولا في بداة، الخمسيسات من القرن الماضي  وتد فيها متتمعًا لان حيسما حل ب  

ةعةش في فراغ لبيرًا؛ حيث صيرته البدع  والخرافات لليٍل بهةم  فلان للعوائد  
والتقاليد السلبة، دورها في وسط المتتمأ  الاي فل يرس ًا في قيود التخلا بره، من 

ة، ومسخ للمقومات  فما لان من الزمن  ستيت، لما خل ه اجاستعمار من طمس للهو 
ال:يخ: إجا أن أ:هر سماحه الديوي في وتهها  فحارنها بالحلم،  والمويف، 

إصماحة،  ديو فلاست الحسس،  إل  أن است صلها من تاورها  وأقبرها ملان وجادتها  
  18مف ر  :امل،  وتامع، ألساليل التوتةه  واإلر:اد

 :وقفياته على مكتبة الحرم النبوي 
د لاست له زيارات متكرر  من لل يام في موسم الحج  أو العمر  إل  ملتب، وق 

في المديس، المسور "  أين اطلأ يل  الكثير من اآلثار  عثمانببال "المستد السبوي 
والكسوز الموتود  بها  خاص، المخطوطات اجاسمامة،  وقد أوقا يليها تمل، من 

ومؤل اته المطبوي، والمخطوط،  ومن الكتل المخطوط، أليمام تزائريين  ومن لتبه 
مؤل اته المخطوط، الموق ، هساك: ملتق  األدل، األصلة، وال رية، الموضح، للسالك  

اجاستدجال بالكتال والسس، السبوة، :رح يل    و يل  فتح الرحةم المالك )أرنع، أتزاء(
سهل زاد السالك :رح يل  متن أ  سثر العزي، وسفمها التواهر الكسزي، )تزءان(

ل:ا التلبال يل    فتح الرحةم المالك في ماهل اإلمام مالك  المسالك)تزءان(
رلائز   ل:ا الدثار يل  تح ، اآلثار  توهر  الطمال في يلمي ال روض والحسال
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الم تاح السوراسي يل  المدخل   الوصول يل  مسفوم، العمريطي في يلم األصول
  19وغيرها  يل  ملح، اإليرالمسح، األترال   الرناسي في الهريل القرلسي

حت  أن الواق ون يل  هال الملتب،؛ خصصوا له تساحا باسمه ةضم لل ما أهدال إل  
  20ي التزائرررالملتب،؛ ليؤلد بها تتار اإلسمام واقدميته ف

 : مؤلفاته.نيالمطلب الثا
في فسون متعدد   وترك ميراثا هامًا في يلوم القرلن )رحمه  (  قد صسا ال:يخ

السس، وال قه وأصوله والسحو والتاريخ  وهو ما يبرز موسوييته وتبحرل في يلوم و 
يرتأ ال ضل إلةه في و الدين  بل اس رد بمسهتة، خاص، في أسفامه و:روحه ال قهة،  

  رنط فروع العديد من المتون العلمة،؛ ب دلتها وأصولها في ماهل اإلمام مالك
 :وهال دراس، موتز  ين مؤل اته

 القرلن:  في يلوم
الم تاح السوراسي يل  المدخل الرناسي في الهريل في القرلن: وهو يبار  ين :رح  -

السوفي التزائري  وقد فراغ  محمد الطارر التليلييل  سفم )غريل القرلن( لل:يخ 
  21ه0313من تبةضه في: أوائل :عبان سس،:

ل ة، الهريل( لل:يخ ضةاء المعالم يل  أل ة، الهريل جابن العالم: وهو :رح يل  )أ -
التواتي  وقد تعله في تزأين  وقد فراغ  محمد بن السيد محمد بن العالم الزجالوي 
  22للهتر  0313من تبيةضه: أوائل تمادى الثاسة، من يام 

ولم ةسبق لعلماء أدرار؛ أن أل وا في هاا الميدان  فقد لان له  في مصطلح الحديث:
 إل  زواةا ومدراس توات  قصل السبق في إدخال هاا ال ن المسيا

محمد  ل:ا الدثار يل  تح ، اآلثار: وهو :رح لسفم: )تح ، اآلثار( لل:يخ: -
  23ه0300تمادى األول  يام  03/ وقد فراغ من تبيةضه يوم: األمين القرشي

 في ال قه المالكي: 
زاد السالك :رح أسهل المسالك: هو باكور  مؤل اته  وةحتوي يل  تزأين  وهو  -

المسم : )أسهل المسالك( ولان ال راغ من تمعه محمد البشار لسفم ال:يخ: :رح 
  031124في الرابأ والع:رين من رتل 
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الكولل الزهري سفم يل  مختصر األخضري: وهو يبار  ين سفم لر: )متن  -
في العبادات  ولان اجابتداء في سفمه  لعبد الرحمن بن صنير األخضري،األخضري( 

من ال:هر المالور  والمد   01وفرغ من تبةضةه يوم:  ه 0311ص ر  19يوم: 
  25التي استهرقها في سفمه: )أحد ي:ر يومًا( فقط

أبي التواهر الكسزي، لسفم ما تمأ في العزي،: وهو سفم لر: )متن العزي،( لل:يخ:  -
  وة:تمل هاا السفم يل : التوحيد  العبادات  الحسن علي المالكي الشاذلي

بيتا   0133بابا  ويدد األبةات  93ض  األخماق  وة:تمل يل  المعاممات  ال رائ
 ص ح،  91ويدد الص حات 

محمد بن فتح التواد :رح يل  سفم العزي، جابن باد: وهو :رح لسفم ال:يخ:  -
لر: )متن العزي،(  وا:تمل يل  التوحيد  العبادات  المعاممات   بادي الكنتي

من  00ه: ضح  يوم التمع، الموافق لر:ال رائض  األخماق  لان ال راغ من تبةضة
   26ه0311تمادى األول  

السبائك اإلبريزي، :رح يل  التواهر الكسزي،: السفم وال:رح له  والسثر لل:يخ: أبي  -
)متن العزي،(  وةقأ في تزء واحد  وا:تمل الحسن علي المالكي الشاذلي المسمى: 

ق  لان ال راغ من تبيةضه يوم: يل : التوحيد  ال قه  المعاممات  ال رائض  األخما
  27ه0301رنةأ الثاسي  11
اإل:راق البدري :رح يل  الكولل الزهري: وهو سفم و:رح لر: )متن األخضري(  -

في العبادات  وةحتوي يل : األخماق   عبد الرحمن بن صنير األخضري للعمام،: 
   28ه0301رتل  09العبادات  ولان ال راغ مسه يوم: 

، :رح يل  األرتوز  البلري،: وهو :رح يل  مسفوم،: )األولوةات(  المباحث ال لري-
التواتي  وة:تمل يل : التوحيد   محمد بن عبد الرحمن البكري التنالنيلل:يخ: 

  29ه0303:وال يام  19وقد فراغ مسه يوم: الخمةس   ال قه  األخماق
وأسرارل   أسوار الطريق لمن يريد حج البيت العتيق: وةحتوي يل  مساسك الحج -

  30ه0309:وال  01وبعض السوازل وال تاوى  لان ال راغ من ت لة ه يوم: 
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فتح الرحةم المالك في ماهل اإلمام مالك: أرتوز  في ال قه المالكي  وت:تمل يل  -
( بيتًا  ت:تمل يل : التوحيد  وفقه العبادات  والمعاممات  وال رائض  1913)

  31ه0301رمضان  11: التمع، واألخماق  ولان ال راغ من سفمه: يوم
ملتق  األدل، األصلة، وال رية، الموضح، للسالك يل  فتح الرحةم المالك في ماهل -

اإلمام مالك: ةقأ في أرنع، متلدات  وهو :رح يل  سفمه )فتح الرحةم المالك( وقد 
رنةأ األول  00وقد لان ال راغ مسه: يوم: األرنعاء  في :رحه  تعل له مسهتة، فريد 

  32ه0301يام  ملسو هيلع هللا ىلصموافق ليل، ولد فيها السبي ال
اجاستدجال بالكتال والسس، السبوة، :رح يل  سثر العزي،  وسفمها التواهر الكسزي،: -

محمد المالكي  سفم و:رح ال:يخ  ألبي الحسن الشاذليوأصل السثر ةقأ في تزأين  
لان   ق  ة:تمل يل  مواضةأ: التوحيد  ال قه  المعاممات  ال رائض  واألخماباي

  33ه0301رتل  03ال راغ من التزء الثاسي يوم الثماثاء الموافق لررررررررر 
: إقام، الحت، بالدليل :رح يل  سفم ابن بادي يل  مهمات من مختصر خليل-

لان ال راغ مسه مساء الخمةس  ( بيت :رحه في أرنع، أتزاء3111وةحتوي يل  )
  34ه0311تمادى الثاسة،  11
الت صيل من الكتال والسس، واإلتماع الك يل: وةحتوي يل : مرتأ ال روع إل  -

السوفي  يل  مختصر  خليفة بن حسني:ر  أتزاء  وهو :رح يل  سفم ال:يخ: 
خليل وسمال: )تواهر اإلكليل(  وتعل له مسهتة، خاص،  وقد لان ال راغ مسه مساء 

  35ه0311اي القعد   03يوم: الخمةس 
ر المقتبس في ماهل اإلمام مالك بن أسس: السفم تح ، الملتمس يل  الضوء المسي-

الليبي  وهو لخر لتال أل ه في ال قه  وهو  محمد بن محمد الفطيسيلل:يخ: 
   36ه0313رمضان  19مخطوط في ثماث، أتزاء  وقد لان ال راغ مسه يوم 

  في ال رائض:
سهم من وقد لان ال قهاء يدرتون يلم الميراث مأ باقي األبوال ال قهة،  غير أن م

أفردل في لتل م رد   وتعله اختصاصا مستقمًا ين غيرل  والهرض من الك ت صيل 
 :37ومؤل اته في هاا ال نمسائله وتدقةقها  
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ل:ا التلبال :رح يل  توهر  الطمال في يلم ال روض والحسال: وهو :رح  -
  وقد الماليخافي عبد الرحمن السكوتييل  مسفوم،: )توهر  الطمال(  للعمام،: 

  38ه0313من تمادى األول  يام 09لان ال راغ مسه في: 
 فواكه الخريا :رح يل  بهة، ال:ريا في يلم ال رائض المسيا: هو :رح يل  -
  وقد لان ال راغ مسه في: محمد بن بادي الكنتيمسفوم، )بهة، ال:ريا( لل:يخ:  

  39ه0313تمادى الثاسة، سس، 
   وهي أول 40الدر  السسة، في يلم ما ترثه البري،: وهو مسفوم، في يلم ال رائض -

 19سفم له  فقد سفمها وهو في يس وان :بابه  فقد لان يمرل يوم سفمها لم يتتاوز: 
 موالي أحمد الطارري اإلدرلسيو:يخه ال:يخ:  والده،سس،  وقد يرضها يل : 

  41ه(0930  الت ليا  وقد سفمها سس،: )ف يتبوا بها وديوا له ببرل، العلم ولثر 
األصدا  الةم  ة، يل  الدر  السسة، في يلم ال رائض: وهو ما يزال مخطوطا  وقد  -

  42ه0300تمادى الثاسة،  11فرغ من ت لة ه: يوم: 
مرلل الخائض :رح يل  السيل ال ائض في يلم ال رائض: وهو :رح لسفم )السيل  -

الموريتاسي  وقد فرغ مسه  شيخ الطالب خيار الشنقيطيبونان بن الال ائض( للعمام،: 
                                                              43ه0309من رتل يام  13يوم: الخمةس 

ولم ةعر  ين يلماء توات أسهم أل وا في هاا الميدان  فقد لكان  في أصول ال قه:
بعض األسفام الم يد   وةسر به يل   قصل السبق فةه  ف:رح فةه محمد بايلل:يخ: 

 :44طلب، العلم هاا العلم المسيا  وألا فةه لتابين هما
مةسر الحصول يل  س يس، الوصول في يلم األصول  وهو :رح يل  سفم )متن  -

وقد فرغ تبيةضه  يوم:  الهاشمي، محمد األمين القرشي بن البصيرالورقات( لل:يخ: 
  45ه0030التمع، ضح  سابأ :عبان يام 

رلائز الوصول يل  مسفوم، العمريطي في يلم األصول: وهو :رح لسفم ال:يخ:  -
  46ه0301وفرغ من تبيةضه: أول يوم من تمادى الثاسة،   شرف الدين العمرلطي
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 في المعاممات المعاصر : 
السيا القاطأ والرد الرادع لمن أتاز في القروض المسافأ: ولان ردا يل  بعض  -

رتل  13جاقتراض من البسوك بالرنا  لان ال راغ من ت لة ه يوم: من أفت  بتواز ا
  47ه0313

 في السحو:  
يل  محمد بن أب الرحيق المختوم :رح يل  سزه، الحلوم: :رح يل  سفم ال:يخ:  -

  48ه0313رنةأ المولد سس،  11متن: )األترومة،(  لان ال راغ من ت لة ه يوم 
تروم: وهو سفم المؤلا لمتن: )األترومة،(  اللؤلؤ المسفوم في سفم مسثور ابن أ -

  49ه0313( بيتًا  وقد لان ال راغ من ت لة ه سس،: 111ةقأ في: )
  وقد الحرلري : اإلماممسح، األترال :رح يل  ملح، اإليرال: وهو :رح لسفم  -

  50ه0303من تمادى الثاسة،  19لان ال راغ من تبيةضه يوم: األرنعاء الموافق 
لسفم ح يل  ل:ا الهموم سفم يل  مقدم، ابن أتروم: وهو :رح يون القيوم :ر  -

  51ه0313تمادى األول  11وقد لان ال راغ من ت لة ه يوم:   محمد بن أبال:يخ: 
ل اة، المسهوم :رح اللؤلؤ المسفوم لمقدم، ابن لتروم: وهو :رح لسفمه المسم   -

  52ه0301وقد لان ال راغ من ت لة ه سس،  ( )اللؤلؤ المسفوم
التح ، الوسةم، يل  الدر  اليتةم،: وهو مسفوم، في الميراث  جا ةعر  مؤل ها  وقد  -

  53ه0309تمادى األول  سس،  09لان ال راغ من ت لة ه يوم: 
 في الردود العلمة،: 

فتح المتيل في حلم اجاحت ال بمولد السبي الحبيل: ولان ال راغ من ت لة ه يوم:  -
  54ه0309رنةأ الثاسي  09
 األدل: في  
  55قصيدتان في الرد يل  ألهاز بعث له بها ال:يخ: أحمد الطاهري السبايي -
  56قصيدتان في رثاء ال:يخ: أحمد الطاهري السبايي -
  57قصيدتان في الرد يل  الملحد سلمان ر:دي -
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له متموي، قصائد مضموسها الرد يل  قصائد وصلته من أصدقائه  ومسها فتاوى  -
 :عري، وردود يلمة، 

 في التاريخ والرحمات والويظ واإلر:اد والتوتةه:
في هاا الميدان  وسايدل في الك سع، اطمايه  محمد باي بلعالمقد برع ال:يخ:   

يل  تراث وأمتاد العلماء  ولاا لثر  تتواله الواسأ  والتقاؤل بالعديد من ال:خصةات 
 اا اهتمامه ب ن التستيلررررررررررررررريرل  ولج وغررررررررررررررالعلمة،  من خمال رحماته العديد  إل  الح

 والكتاب،  وهو ما أهله للتدوين والت ليا  ومؤل اته في هاا البال هي: 
 الرحل، العلة، إل  مسطق، توات لالر بعض األيمام واآلثار والمخطوطات  -

والعادات  وما يرنط توات من التهات: وهو لتال في )تزأين( يتضمن العديد من 
تم  والمراسمات وال تاوى العلمة،  ورحمات العلماء والتعريا بعصورهم والر الترا

مؤل اتهم  ومخطوطاتهم  ويادات وتقاليد مساطقهم  والر بعض ال:عراء وقصائدهم  
ومختلا الزواةا الواقع، في مختلا أقطار الوطن  فهو يبار  ين ل:لول تمأ فةه 

تمادى الثاسة،  13راغ مسه يوم: الكثير من التراث والمعار  وغيرها  لان ال 
  58م1113يوليو  19ه  الموافق لر: 0319

إر:اد الحائر إل  معرف، قبيل، فمان في تسول التزائر: وهو لتال للتعريا بقبيلته  -
وأماكن تواتدها في التزائر وغيرها  وتراتم يلمائها ومؤل اتهم  ما يزال مخطوطًا  

  59ه0313:وال يام  من 00لان ال راغ من هاا المؤلا يوم: 
قبيل، فمان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرف، والمآثر: وهو مؤلا  -

تامأ ل:تات قبيلته مرورًا بالصحراء اإلفريقة، في مالي  والسودان الهرني  وصوجا 
إل  بماد الحتاز  وترتم فةه للعلماء  واألطباء واألدباء من قبيلته  قام بتقريظ الكتال 

  عمر فالتةمن العلماء  واألساتا  داخل  وخارج الوطن يل  رأسهم الدلتور:  تمل،
رئةس قسم الترنة، بالتامع، اإلسمامة،  والم:ر  يل  ملتب، أهل الحديث بالمديس، 

  60ه0313تمادى األول   11المسور   لان ال راغ مسه يوم 
لان ال راغ   تسماسيالعبد الرحمن بن بعمر الهصن الداسي في ترتم، وحةا  ال:يخ:  -

  61ه0313رتل ال رد يام  19مسه يوم 
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محاضر    62محاضر  يسواسها: )لة ة، التعلةم القرلسي  وال قهي في مسطق، توات( -
وسدوات يل   ويد  ملتقةات :ارك فييسواسها: )الديو  اإلسمامة، في يهدها الملة،( 
  63:ا:، التل زيون التزائري،  وله دروس يومة،

له العديد من ال تاوى ال: هة،  ولتابة، حول أسئل، ترد يلةه بواسط،  :في ال تاوى  
 البريد والهاتا  الر بعضها في رحماته  ومسها:

اسق:اع الهمام، واإللباس ين حلم العمام، واللباس من خمال سؤال السعيد  -
 ( ص ح،  وةحتوي يل  ي:رين يسواسا 013هرماس  وهو تزء واحد ا:تمل يل : )

 ه  وقد ايله )رحمه  (0303تمادى الثاسة،  11اغ من ت لة ه يوم: لان ال ر  
  64تسم : )مريح البال من أحلام اجاستعال( محمد بن بادي الكنتيبمسفوم، لطة ، 

وللها مخطوط، لم  والمهرل األقص   وله ي:رون رحل، مستل، للحج  والعمر  -
فيها الكثير من ال وائد  وهال الرحمات الر  تطبأ  وله ي:رون رحل، للحج لم تستل

  65والوقائأ واأليمام وال:خصةات التي اتتمأ بها في هال الرحمات
 مختلا في أل ه ما باي محمد :لحةا  ال:يخ العمام، يرضسا خمال منخاتمة: 
  :من خمال هاا المقال الستائج والمماحفات التي توصلسا إليها بعض تلسا  سالعلوم
 وهي :رحًا  أو سفماً  لوسه ين ةعدو جا  (؛ ال:يخ )رحمه أل ه ما تل أن 1-
  يتةق، تقليدة، طريق،
  ولم ةلن ال:يخ فيها ةلتل من أتل أن ةلتل  بل لان حريصا يل  التديد 2-

 خدم،في  مؤل اته أسهمت قدأو في التبسةط  و  أو السفم سواء لان الك في التمأ
 ن الكتال والسس،   خاص، وأسه رنط فيها ال روع ب صولها مالمالكي الماهل

تميزت لتبه بالتبسةط وسهول، العبار  ورصاستها  ف:للت سل ما ل هم العلوم التي -9
 أل ت فيها 

سع  أةضا إلبراز بعض تراث يلماء التزائر والك من خمال :رح تآلة هم  لما -3
وفي ه  ألل ة، الهريل للز تماوي  و:رحه لسفم خلة ، الس  و:رح لسفمي   فعل في :رح 

سي في ال رائض  فح ظ بالك تراثا من ابن أ ل  في السحو  و:رحه ألرتوز  حمز  ال ما 
ةاع فتزال   ين اإلسمام لل  خيٍر   الض 
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يخ من الملثرين من الت ليا ولان له فةه س ٌس ف ثرى الملتب،  -9 ولقد لان ال: 
يخ رحمه     باإلضاف،  اإلسمامة، ب كثر من ثماثين ُيسواسا طبعت تلُّها في حةا  ال: 

َعْت لكاست متلدات  َن الخُطل والر حمات والمحاضرات التي لو ُتم   إل  العديد م 
قام رحمه   بديو  إصماحة، مبارل،  حارل من خمالها البدع والخرافات -1

 والعادات التي تخالا الدين الحسيا 
 الهوامش:  

                                                           

الرحرل، العررلة، إل  مسطق، )ترتم لوالدل محمد يبد القادر  اسفر: محمد باي بلعالم   1
  التزائر  مطبع، (توات لالررر بعررض األيررمام واآلثرار والمخطوطات والعرادات

  919  ص11م ج1119هومه  الطبع، األول :
  متل، فقه السوازل في (اإلمام مالك ومدرسته التزائري،)ي بلعالم  اسفر: محمد با2

الهرل اإلسمامي  يدد خاص ب يمال الملتق  الوطسي الخامس للماهل 
أفريل  01-09- 03المالكي  يين الدفل   وزار  ال:ؤون الديسة، واألوقا   أةام 

    واسفر: يوسا بن ح ةظ  المقال بعسوان: )رتال صدقوا(93م  ص1113
مقال في تريد  البصائر )لسان حال تمعة، العلماء المسلمين التزائريين( 

   01م  ص1111سبتمبر 01هر الموافق 0313:عبان  19الصادر  في: 
  919  ص11)الرحل، العلة،(  ج ترتم له فضيلته في لتابه:3
  919  ص11  ج(ر،الرحلررررررررر، العليررررررررر)ترتمته: محمررررررررررررد باي بلعالم   :اسفر4
  غرداة،  دار صبحي (من أيمام التسول التزائري )إبراهةم بن ساسي   :اسفر5

  اسفر يبد   حامد 10  ص11م  ج1103للطباي، والس:ر  الطبع، األول : 
 يمر بن 33  ومؤل اته  ص(ال:يخ: محمد باي بلعالم حةاته تراتم وسير)لمين  
  دراس، (باد لل:يخ محمد باي بلعالمفتح التواد سفم العزي، جابن )يراج  

وتحقيق  أطروح، في دلتورال يلوم  تخصص تحقيق المخطوطات  قسم التاريخ  
م  1103/1101للة، العلوم اإلسساسة،  تامع، تلمسان  السس، التامعة،: 

 وما بعدها  91ص
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  01  ص(رتال صدقوا)اسفر: يوسا بن ح ةظ  6
 وما بعدها  991  ص1  ج(علة،الرحل، ال)اسفر: محمد باي بلعالم   7
ال رقد )  واسفر: مح وظ بولراع  01  ص(رتال صدقوا)اسفر: يوسا بن ح ةظ   8

  لبسان  دار الكتل العلمة،  (في تراتم يلماء أدرار المالكة، األكابر السائر
  91  ص1101الطبع،: األول   سس،: 

  بعدها وما  911  ص1  ج(الرحل، العلة،)اسفر: محمد باي بلعالم  9
  (الرحل، العلة،)  محمد باي بلعالم  193  ص(قبيل، فمان)اسفر: محمد باي  10

  (من أيمام التسول التزائري )وما بعدها  إبراهةم بن ساسي   931  ص1ج
  11  ص11ج
قبيل، فمان في الماضي والحاضر  وما لها من العلوم )اسفر: محمد باي بلعالم   11

 111  ص1113دار هومه  الطبع،: األول   سس،:   التزائر  (والمعرف، والمآثر
 وما بعدها 

  واسفر: أسماء 911  ص11  ج(الرحل، العلة،)محمد باي بلعالم   :اسفر12
 (اإلسهامات اجاتتماية، والثقافة، لل:يخ محمد باي بلعالم بإقلةم توات)بمايلي  

 م(  مالر  مقدم، لسيل :هاد  الماتستير في1113  0391ه/ 0391  0931)
التاريخ الحديث والمعاصر  تامع، أحمد دراة، أدرار  قسم التاريخ  السس، 

 م 1101/1109التامعة،: 
من )  سقما ين: إبراهةم بن ساسي  11  ص(فتح التواد)اسفر: يمر بن يراج  13

  11  ص11  ج(أيمام التسول التزائري 
يهته وقد س له بعضهم مر  فقال: لم لك من حت، ةا :يخ؟ ف تابه بسري، بد14

اسفر: إبراهةم بن «  اضمن لي قبول حت، واحد ؛ مسها أخبرك»المعروف، قائمًا: 
  39ص   11  ج(من أيمام التسول التزائري )ساسي  

 وما بعدها  310  ص1  ج(الرحل، العلة،)اسفر: محمد باي  15
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إقام، الحت، بالدليل :رح يل  سفم ابن بادي )سبل ت لة ه لكتال:  :اسفر 16
 01  ص0  ج1113  لبسان  بيروت  الطبع،: األول   سس،: (لمختصر خليل
 وما بعدها 

  30  ص11  ج(من أيمام التسول التزائري )اسفر: إبراهةم بن ساسي  17
   أسماء بمالي 13-19  ص(تراتم وسير)يبد   حامد لمين   :اسفر18
  031  ص(إسهامات ال:يخ محمد باي بلعالم)

  السعودة،  (فهرس وص ي)بوي ال:ريا  اسفر: مخطوطات ملتب، المستد الس19
  109  ص1111مرلز بحوث ودراسات المديس،  الطبع،: األول   سس،: 

تراتم )  حامد لمين  913  ص1  ج(الرحل، العلة،) محمد باي بلعالم : اسفر20
  19  ص(وسير

الم تاح السوراسي يل  المدخل الرناسي للم رد الهريل )محمد باي بلعالم   :اسفر21
  033  باتس،  مطابأ يمار قرفي  د ت  ص(قرلنفي ال

  (ضةاء المعالم :رح يل  أل ة، الهريل جابن العالم)محمد باي بلعالم   :اسفر22
  113  ص11باتس،  مطابأ يمار قرفي  د ت  ج

  باتس،  مطابأ (ل:ا الدثار :رح يل  تح ، اآلثار)محمد باي بلعالم   :اسفر23
  003قرفي  ص

  بيروت  دار ابن (زاد السالك :رح أسهل المسالك)عالم  محمد باي بل :اسفر24
  اسفر محمد باي بلعالم  993  ص11م  ج1111حزم  الطبع، األول : 

  91  ص(اإلمام مالك ومدرسته التزائري،)
  بيروت  (الكولل الزهري سفم مختصر األخضري )محمد باي بلعالم   :اسفر25

  19م  ص1101دار ابن حزم  الطبع، األول : 
  باتس،  (فتح التواد :رح يل  سفم العزي، جابن باد)محمد باي بلعالم   :اسفر26

  119مطابأ يمار قرفي  د ت  ص
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  بيروت  (السبائك اجابريزي، :رح يل  التواهر الكسزي،)محمد باي بلعالم   :اسفر27
  133م  ص1101دار ابن حزم  الطبع، األول : 

  93درسته التزائري،  صمحمد باي بلعالم  اإلمام مالك وم :اسفر28
  باتس،  (المباحث ال لة، :رح يل  األرتوز  البلري،)محمد باي بلعالم   :اسفر29

  139مطابأ يمار قرفي  د ت  ص
  التزائر  (أسوار الطريق لمن يريد حج البيت العتيق)محمد باي بلعالم   :اسفر30

  013م  ص1113دار هومه  طبع،: 
  باتس،  (الرحةم المالك في ماهل اإلمام مالكفتح )محمد باي بلعالم   :اسفر31

  093مطابأ يمار قرفي  د ت  ص
ملتق  األدل، األصلة، وال رية، الموضح، للسالك يل  )محمد باي بلعالم   :اسفر32

  التزائر  دار هومه  الطبع، (فتح الرحةم المالك يل  ماهل اإلمام مالك
  993  ص13-19م  ج1111األول : 

اجاستدجال بالكتال والسس، السبوة، يل  سثر العزي، )بلعالم  اسفر محمد باي 33
  911م  ص1111  التزائر  دار هومه  طبع، (وسفمها التواهر الكسزي،

إقام، الحت، بالدليل يل  سفم ابن بادي لمختصر )اسفر: محمد باي بلعالم  34
  911  ص13م  ج1113  بيروت  دار ابن حزم  الطبع، األول : (خليل

مرتأ ال روع إل  الت صيل من الكتال والسس، واإلتماع )حمد باي بلعالم  اسفر: م35
الك يل  :رح يل  سفم خلة ، بن حسن السوفي يل  سفم خليل المسم  تواهر 

  01م  ج1113  التزائر  دار الويي للس:ر والتوزيأ  الطبع، األول : (اإلكليل
  133ص

:ؤون الديسة، واألوقا  الدلتور الكتال جازال مخطوطا  وقد سلم مؤخرا لوزير ال 36
 محمد يةس  يسدما زار الزاوة،  والك من أتل طبعه 

  11  ص11  ج(من أيمام التسول التزائري )إبراهةم بن ساسي   :اسفر37
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ل:ا التلبال :رح يل  توهر  الطمال في يلمي )محمد باي بلعالم   :اسفر38
  003  باتس،  مطابأ يمار قرفي  د ت  ص (ال روض والحسال

فواكه الخريا :رح يل  بهة، ال:ريا في يلم ال رائض )اسفر محمد باي بلعالم  39
  13  باتس،  مطابأ يمار قرفي  د ت  ص(المسيا

  بيروت  دار ابن (الدر  السسة، في يلم ما ترثه البري،)اسفر: محمد باي بلعالم  40
  13م  ص1101حزم  الطبع، األول : 

  10  ص11  ج(مام التسول التزائري من أي)اسفر: إبراهةم بن ساسي  41
  (األصدا  الةمة، يل  الدر  السسة، في يلم ال رائض)اسفر: محمد باي بلعالم  42

  33مخطوط بخزاس، ال:ارح  بدون رقم م هرس  لوح، رقم
  باتس،  مطابأ (مرلل الخاةض :رح يل  سيل ال اةض)اسفر محمد باي بلعالم  43

  39يمار قرفي  د ت  ص
  10  ص11  ج(من أيمام التسول التزائري )اهةم بن ساسي  إبر  :اسفر44
  التزائر  دار (مةسر الحصول يل  س يس، الوصول)محمد باي بلعالم   :اسفر45

  31م  ص1110 هومه  طبع،:
رلائز الوصول يل  مسفوم، العمريطي في يلم )محمد باي بلعالم   :اسفر46

   بدون تاريخ طبأ    باتس،  مطابأ يمار قرفي  الطبع،: األول(األصول
  19ص

السيا القاطأ والرد الماسأ لم أتاز في القروض )محمد باي بلعالم   :اسفر47
 م  ص 1113  التزائر  دار هومه  طبع،: (المسافأ

  باتس،  مطابأ يمار (الرحيق المختوم لسزه، الحلوم)محمد باي بلعالم  : اسفر48
  001قرفي  د ت  ص

  بيروت  دار (لؤ المسفوم في سفم مسثور ابن أتروماللؤ )اسفر محمد باي بلعالم  49
  90م  ص1101ابن حزم  الطبع، األول : 
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التزائر  دار  ( مسح، األترال :رح يل  ملح، اإليرال)اسفر محمد باي بلعالم  50
  093م  ص1110هومه  طبع،: 

 الكتال جا زال مخطوطا  قيل لي ب ن أحد الطلب، أخال ليسسخه  ولم يرتعه 51
  باتس،  مطابأ قرفي  (ل اة، المسهوم :رح اللؤلؤ المسفوم)محمد باي بلعالم  اسفر 52

  009د ت  ص
  باتس،  مطابأ (التح ، الوسةم، :رح يل  الدر  اليتةم،) محمد باي بلعالم : اسفر53

  99قرفي  ص
هاا الكتال جا زال مخطوطا  لم ةطبأ  ولم ةحقق حت  اآلن  وقد تعرض فةه 54

  133  ص (قبيل، فمان)د باي بلعالم  المؤلا  اسفر: محم
  913  ص11  ج(الرحل، العلة،)اسفر محمد باي بلعالم  55
 المرتأ س سه  الص ح، س سها  -56
 المرتأ س سه  الص ح، س سها  -57
  931  ص11  ج(الرحل، العلة،)اسفر محمد باي بلعالم  58
في تسول إر:اد الحائر إل  معرف، قبيل، فمان )محمد باي بلعالم  : اسفر59

  31  مازال مخطوطا  ص(التزائر
  313  ص(قبيل، فمان)اسفر محمد باي بلعالم  60
الهصن الداسي في ترتم، وحةا  ال:يخ: يبد الرحمن ابن )اسفر محمد باي بلعالم  61

  11م  ص1113  التزائر  دار هومه  طبع،: (يمر التسماسي
  091  ص0  ج(الرحل، العلة،)وقد أوردها في لتابه:  62
  911  ص11  ج(الرحل، العلة،)اسفر محمد باي بلعالم  63
اسق:اع الهمام، واإللباس ين حلم العمام، واللباس من )اسفر: محمد باي بلعالم  64

  دراس، وتحقيق يمر برررررررررررررن يراج  رسال، ماتستير (خمال سؤال السعيد هرماس
واجاتتماية،  قسم التاريخ للة، العلوم اإلسساسة،  -تلمسان–تامع، أبي بلر بلقايد 

   1101/1109ويلم اآلثار  السس، التامعة،: 
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  913  ص11  ج(الرحل، العلة،)اسفر: محمد باي بلعالم  65


