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 االوتساب العلمــــــــــي: جامعة أبي بكر بلقايــــــد تلمســــــــــــان

 البريد اإللكترووي: bino.omar@gmail.com 

الزاوية العالوية بمستغانم خزانةفهرسة مخطىطات   

      :الممخص 

يعتبر المخطوط أكبر شاىد عمى الحركة العممية والفكرية في شتى أنحاء 
بالعمم، وترسيخو وتدوينو المعمورة، ألنو يعكس مدى اىتمام القائمين عميو 

لإلفادة واالستفادة.  وغايتيم في ذلك ليست الرغبة الذاتية في تحصيل العمم 
ى فقط، بل يتجاوزىا إلى تقريبو من اآلخر والحرص عمى نقمو لألجيال، فقد أفن

حياتيم خدمة ليذا العمم. ومن أبرز رجاالت الغرب الجزائري الذين  المحققون
رحمو  -ق ىذا التاريخ الشيخ أحمد بن مصطفى العمويتركوا بصمتيم في أعما

صاحب الخزانة التي مقرىا في مستغانم. ونظرا لحداثة عيدىا،  –اهلل 
وصيانتيا، وحفظيا من قبل القائمين عمييا أصبحت تستقطب العديد من 
الزائرين، حيث ضمت العديد من المواضيع في فنون متعددة أغمبيا في 

ما ىو مخطوط  بيده، وما ىو مخطوط بيد غيره، التصوف والفقو،  فمنيا 
ومنيا ما ىو مطبوع، ومنيا ما لم ينشر بعد. لقد قمت في ىذا العمل بفيرسة 

مخطوطا، ونظرا لكميا اليائل 112عددىا فاقمخطوطات الخزانة والتي 
عمى مؤّلفات مشايخ الزاوية العالوية،  ورقةاكتفيت بتسميط الضوء في ىذه ال

المتواجدة بالمكتبة لشيوخ الطريقة مؤّلفات المخطوطة الصيل بالتف ولتا،فتن
 نسخيا. عن واصفا إياىا ماديا وفّنيا وذاكرا لموضوعيا ومعمومات

 فيرسة.، ، مخطوطات، مستغانمخزانةالزاوية العالوية،  :الكممات المفتاحية
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Abstract:  

Manuscripts are considered as the most important witness on 

the scientific and intellectual movement around the world, 

because They reflect the interest of those involved in this 

science, and its consolidation and codification to get benefits. 

Their purpose in this is not the self-desire to acquire 

knowledge, but rather to bring it closer to the other and to 

make ensure that it is transmitted to the future generations. In 

fact, researchers have devoted  their lives serving this science. 

One of the most prominent figures of the West of Algeria, 

who left a considerable fingerprint   in this field is Sheikh 

Ahmad bin Mustafa Al-Alawi - may Allah have mercy on 

him - the owner of the famous khizana (traditional library) in 

Mostaganem. This Khizana, which attracts many visitors, 

consists of  many manuscripts in various topics, most of them 

in  Sufism and jurisprudence, some of which are written by 

Sheikh al-Alawi himself while others are written by other 

copyists, in addition to some printed books.  This work is an 

attempt to catalog the  manuscripts of this Khizana, and 

because of its important number, which is estimated at 112, 

the study is limited  to the  manuscripts by the authors of the 

of Al-Zawiya Alawiya. The study examines the physical state 

of these manuscripts, their technical features and the different 

topics they dealt with.  

Keywords: Zawiya Alawiغa, khizana, manuscripts, 

Mostaganem, cataloguing. 
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 المقدمة:
 موروثات في المتمثمة المخطوطات من ىائمة عمى أعداد العربية األمة تحتوي

 الوثائق التي إلى إضافة منذ زمن غابر، والمؤرخين العمماء من المؤلفات العممية
تحدي  استطاعت التي الخاصة والوثائق القضاء، وقاعات الحكام، دواوين سجمتيا

 يولييا ىذا التراث في مجاالت التي الكبيرة لألىمية ونظًرا .اآلن حتى العوامل المتمفة
لحفظيا  الميتمين من واسعا حظا األخيرة السنوات في نالت فقد والعمم، الفكر

والجزائر كباقي دول العالم تزخر بتراث عربي ثمين، خمفتو  .وصيانتيا وفيرستيا
ورائيا حضارات تعاقبت، وبفترات متقاربة عمى حكم الجزائر، وبفضل كوكبة من 

ث العمماء الجزائريين وغيرىم من العمماء الذين وضعوا بصمتيم في ىذا الترا
الجزائري الذي يعتبر اليوم رأس مال فكري يحتاج إلى استثمار كبير ليساىم في 

 حركة التقدم العممي، والتكنولوجي الذي يشيده العالم اليوم.
الجزائري الذين تركوا بصمتيم في أعماق ىذا التاريخ  ربومن أبرز رجاالت الغ

لتي مقرىا في صاحب الخزانة ا –رحمو اهلل  -الشيخ أحمد بن مصطفى العموي
مستغانم. ونظرا لحداثة عيدىا، وصيانتيا، وحفظيا من قبل القائمين عمييا أصبحت 
تستقطب العديد من الزائرين، حيث ضمت العديد من المواضيع في فنون متعددة 
أغمبيا في التصوف والفقو،  فمنيا ما ىو مخطوط  بيده، وما ىو مخطوط بيد 

 مخطوط. 120ا لم ينشر بعد والتي فاق عددىا ومنيا ما ىو مطبوع، ومنيا مغيره، 
 أسئمة البحث:

 مما سبق نطرح اإلشكال التالي:
من ىو مؤسس الخزانة العموية بمستغانم، ومن ىم العمماء الذين تعاقبوا عمييا، وما 
ىي أىم المواضيع التي عالجتيا مخطوطات الخزانة، وكيف ىي حالتيا بداخميا، 

الحاممة ليذه المخطوطات،  وىل تتوفر الخزانة عمى  وما ىي أىم أوعية المعمومات
معايير جيدة لمحفظ، وغير ذلك مما يدخل في إطار عمم المخطوطات وبالخصوص 

 الفيرسة.
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 فهرسة المخطوطات وأهميتها: -1 

 تتمثل أىمية فيرسة المخطوطات في مايمي:
 بيذا اإلنتاج.التعريف العممي باإلنتاج الفكري فعن طريق الفيارس يتم التعريف  -
لعمل الدراسات والبحوث فيما يتعمق بالتاريخ الجغرافي واألدبي والفكري  -

 لموضوع معين سواء كان لمكان أو شخص.
تسييل ميمة المحققين والناشرين لممخطوطات والمشتغمين بعمل دراسات  -

عنيا، فعن طريق الفيرس يمكن التوصل إلى عدد نسخ المخطوطات، 
 وعات التي تندرج تيا، وبيانات الوصف األخرى.وأوصافيا، وأىم الموض

 فهرسة مكتبة الزاوية بمستغانم: -2
تعتبر مستغانم من المدن التي تحتوي عمى عدد من الزوايا، والتي لعبت دورا كبيرا 
في تمقين الطمبة والرواد لمعموم والقرآن، كما كان ليا دورا اجتماعيا يتمثل في نشر 

أوساط السكان، كما كانت أيضا تعّبئ المواطنين عمى الوعي الديني والثقافي في 
 مواجية االستعمار الفرنسي بحّثيم عمى الجياد ضّد العدّو.

وقد كانت زوايا مستغانم تستقبل الطمبة المسافرين الذين يأتون إلييا من مناطق 
مختمفة فيقصدونيا لتتكّفل بإيوائيم وتعميميم، وقد كان ليذه المراكز جناح خاص 

يم وآخر خاص لمراحة والنوم أيضا. أّما األكل فيو موكل إلى الحي الذي لمتعم
 . ومن بين ىذه الزوايا الزاوية العالوية. )1(توجد فيو الزاوية أو المسجد

 التعريف بالمكتبة العدالنية: -3
سّميت المكتبة بيذه التسمية نسبة إلى مؤّسسيا خالد عدالن بن تونس، وىي  

تابعة لمطريقة العالوية وتحتوي عمى رصيد ضخم من الوثائق والكتب 
كتاب منيا مخطوطات  6000والمخطوطات والمواد السمعية البصرية؛ تتمّثل في 

                                                           
. 4. ج1987تاريخ الجزائر العام. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  ،عبد الرحمان بن محمد الجياللي (1)

 .84ص
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دي، باإلضافة إلى ومطبوعات نادرة جّدا يعود تاريخيا إلى القرن السابع عشر ميال
صورة،  75000بطاقة بريدية،  17000مجموعات كاممة من مجالت قديمة و

كما تحتوي عمى رصيد وثائقي خاص باألمير عبد القادر، وتحتوي عمى قرآن 
 .)1(منقوش عمى عسب النخيل

وتوّفر الزاوية عناية خاصة وىاّمة بالمخطوطات؛ إذ قام القائمون عمييا       
ئل الماّدية الحديثة كأجيزة الحواسيب، والماسحات الضوئية، وكل ما بتوفير الوسا

تحتاجو عممية رقمنة المخطوطات. إذ توّفر المكتبة الشروط الضرورية والالزمة 
، وقام القائمون عمييا )2(لمحفظ، كما قامت بتصوير المخطوطات تصويرا رقميا

واجدة بالمكتبة والذي بإعداد الجزء األّول من الفيرس الخاص بالمخطوطات المت
 اعتمدنا عميو بشكل كبير في إحصاء المخطوطات التي أّلفيا شيوخ الزاوية. 

 ومن مخطوطات الشيخ العالوي المتواجدة بالمكتبة العالوية:   
مفتاح الشيود في مظاىر الوجود في عمم الفمك، قام بنسخو في تونس  .1

يوني التونسي، والمنسوخة محمد بن خميفة بن الحاج عمر المديني القصيبي المد
م. والمكتوب بخط مغربي ولون الخط المستعمل 1910م أو 1909في حوالي 

أسود بالنسبة لمنص أّما الرسومات فاستعمل فييا مختمف األلوان كاألحمر 
سطر في  25بمعدل  70واألخضر والبرتقالي وغيرىا، وعدد صفحات المخطوط 

 1940بع ىذا المخطوط سنة سم؛ وقد ط19،5×  28الموحة وقياس الورق 
 بالمطبعة العالوية بمستغانم.

برىان الخصوصية في الطريقة البوزيدية، وموضوعو التصوف والزىد  .2
واألذكار والنظم، وال توجد بو معمومات حول الناسخ وتاريخ ومكان النسخ، إذ كتب 
بخط مغربي وبمون مداد أسود بالنسبة لمنص وأحمر بالنسبة لعناوين الفصول 

                                                           
 (1) www.djanatualarif.net  3415:عمى الساعة  1820 سبتمبر 28بتاريخ   عمى الخط المفتوح. 
، ص 2016، نوفمبر10التراث المخطوط لمزاوية العموية، جامعة غرداية، مجمة الجامعة، عددميمان وزار، س (2) 

112.  

http://www.djanatualarif.net/
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سطرا في الموحة  24صفحة بمعدل  62آليات القرآنية. ويتكون المخطوط من وا
 سم؛ ولإلشارة لم يطبع ىذا المخطوط.1725×  2224وبمقاس 

المواد الغيثية، في التصّوف والزىد واألذكار والنظم، نسخ في مستغانم  .3
، لكن لم 1910سبتمبر سنة  25ه الموافق لـــ 1328رمضان سنة  20بتاريخ 
اسم الناسخ. كتب المخطوط بخط مغربي وبمون أسود بالنسبة لمنص ولون يذَكر 

أحمر بالنسبة لكتابة العناوين والفصول وأسماء األعالم وتمييز بغض المفردات 
سطرا في الموحة  26صفحة بمعّدل  282في النص. يتكّون المخطوط من 

ية سم. وقد طبع المخطوط في جزأين بالمطبعة العالو 19× سم 28وبقياس 
 م.1941بمستغانم سنة 

األجوبة العشرة )الكراس األّول(، في مواضيع مختمفة وال يوجد بو  .4
معمومات عن النسخ والناسخ. وكتب بخط مغربي وبمون أسود بالنسبة لمنص وسط 
إطار ممّون باألصفر واألسود من الصفحة الثانية إلى الصفحة الثالثة والعشرين، 

صفحة  91األصفر. ويتكّون المخطوط من  كما كتبت عناوين الفصول بالمون
سم. وكان  1725× سم  2224سطرا في الموحة، وبقياس  19إلى  16بمعّدل 

الدافع إلى تأليف ىذه الكراسات لإلجابة عن عشرة أسئمة موّجية من السّيد عبد 
م، وقد طبعت فصول 1923الرحمان طابي صحفي وفيمسوف فرنسي توّفي سنة 

ضة السنية في المآثر العالوية لمشيخ عّدة بن تونس سنة المخطوط في كتاب الرو 
م بالمطبعة العالوية بمستغانم، ثّم أعيد طبعيا في كتاب منفصل بعنوان 1936

 م بنفس المطبعة.1982 مظير البّينات في التمييد بالمقّدمات سنة
األجوبة العشرة )الكراس الثاني(، في مواضيع مختمفة أيضا. ولمتذكير  .5

طوط تكممة لممخطوط األّول إلتمام اإلجابة عن الفيمسوف والصحفي يعتبر المخ
عبد الرحمان طابي. وال يوجد بالمخطوط معمومات حول الناسخ ومكان النسخ وال 
تاريخو، وأّما الخط الذي كتب بو المخطوط فيو مغربي كالعادة ولونو أسود. وأّما 
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سطرا  26لى إ 23صفحة بمعّدل  23فيما يخص عدد صفحات المخطوط فيي 
 سم. 1725×سم2224في الموحة وبقياس 

األجوبة العشرة )الكّراس الثالث(، كذلك في مواضيع مختمفة ويأتي تكممة  .6
لمكراسين السابقين، وىو أيضا ال يحتوي عمى معمومات الناسخ والنسخ. وكتب 

سطرا في الموحة  24صفحة بمعّدل  29بخط مغربي وبمون أسود، ويتكّون من 
 سم. 1725×سم1724وبقياس 

مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليو المريد، موضوع المخطوط في  .7
الفقو، وال توجد معمومات حول الناسخ والنسخ. كتب بخط مغربي وبمون مداد 

سطرا  28صفحة بمعّدل  117أسود. وفيما يخص عدد صفحاتو فيو يتكّون من 
م 1997سنة سم. طبعت مضامين المخطوط 1625×سم24في الموحة وبقياس 

بالمطبعة العالوية في كتاب سّمي المنياج المفيد في أحكام الفقو والتوحيد، لمتفريق 
بينو وبين الطبعة المختصرة الحاممة لنفس عنوان المخطوط والتي صدرت الطبعة 

 م عن المطبعة العالوية.1947الثانية منيا سنة 
حول الناسخ  البحر المسجور، في القرآن وعمومو، وال توجد بو معمومات .8

 76والنسخ. وكتب المخطوط بخط مغربي وبمون أزرق، ويتكّون المخطوط من 
سم. وقد ألحق  19× سم  2927سطرا في الموحة وبقياس  33صفحة وبمعّدل 

بالمخطوط ثالث ورقات كتبيا عبد اهلل أحمد الغماري اإلدريسي البركاني بتاريخ 
م، وقد أشار فييا إلى 1941أوت سنة  17ه الموافق لـــ 1364رجب سنة  24

أّنو وجدىا في خزانة الشيخ العموي. لإلشارة فإّن المخطوط مبتور األّول وىو في 
 من سورة البقرة. 79التفسير حيث يبدأ من اآلية 

الرسالة العالوية )الكراس األّول(، وىو نظم في العموم الفقيية، وقد قام  .9
وبمون مداد أزرق وفي  بنسخو محّمد قري بمستغانم، وقد كتب بخط مغربي

الصفحات األولى تصويبات بخط الشيخ عّدة بن تونس. يحتوي المخطوط عمى 
سم؛ وقد  1722× سم  2225سطرا في الموحة وبقياس  23صفحة بمعّدل  42
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صفحة بينما بقية الصفحات تطّرق فييا الناسخ إلى  28كتب نص المؤّلف في 
 وية.عرض لقاءاتو وعائمتو لمشايخ الطريقة العال

الرسالة العالوية )الكّراس الثاني(، في العموم الفقيية وال توجد بو  .10
معمومات حول النسخ والناسخ، وقد كتب المخطوط بخط مغربي واستعمل الحبر 
األزرق واألسود لكتابة النص واستعمل الحبر األحمر في بعض التصحيحات. أما 

سطرا في الموحة،  23صفحة، بمعّدل  23فيما يخص حجم المخطوط فيتكّون من 
بيتا من بين األلف بيت  499سم. ويضم المخطوط  1722× سم  2225وبقياس 

 من القصيدة.
المناجاة؛ وىو مخطوط في التصّوف والزىد واألذكار والنظم، وال توجد بو  .11

معمومات حول الناسخ والنسخ، وقد كتب المخطوط بخط مغربي وبمون مداد أسود. 
 2224سطرا في الموحة وبقياس  15حة وبمعّدل صف 28ويتكّون المخطوط من 

سم. ولمتذكير فقد نشرت مضامين المخطوط في ممحق كتاب القول  1722× سم 
م عن مطبعة النيضة 1926المقبول فيما تتوّصل إليو العقول لنفس المؤّلف سنة 

 بتونس.
المناجاة؛ وىو مخطوط أيضا في التصّوف والزىد واألذكار والنظم، وقام  .12

 21الصديق بن أحمد بن الخدير بن أحمد بن الطّيب بن أوحاب بتاريخ بنسخو 
م بمستغانم، وقد كتب 1935جوان سنة  23ه الموافق لـــ 1354ربيع األّول سنة 

المخطوط بخط مغربي وبمون مداد أسود لمنص األصمي كما كتب بحبر حديث 
أزرق  أحمر في أعمى كل صفحة المناجاة العالوية، ورّقمت الصفحات بحبر

سطرا في الموحة  22صفحة بمعّدل  36حديث أيضا. ويتكّون المخطوط من 
 سم.x 1628سم 2222وبقياس 

معراج السالكين ونياية الواصمين؛ وىو عبارة عن شرح منظومة شيخو  .13
البوزيدي في الحضرة اإلليية، وموضوعو التصّوف والزىد واألذكار والنظم، وال 

ربيع األّول سنة  06نسخ المخطوط بتاريخ  يوجد بو معمومات عن الناسخ. وقد
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م بمستغانم، وقد كتب المخطوط بخط 1901جوان سنة  23ه الموافق لــ 1319
مغربي وميِّزت أبيات النظم بخط أحمر بينما كتب شرح األبيات بمون أسود. 

سم  2022سطرا في الموحة وبقياس  22صفحة بمعّدل  18ويتكّون المخطوط من 
 سم. 1725× 
الشيخ العالوي؛ وىو مخطوط في التصّوف والزىد واألذكار والنظم،  ديوان .14

وىو مجموعة قصائد لمشيخ العالوي، وال توجد بالمخطوط معمومات حول الناسخ 
والنسخ. وقد كتب المخطوط كغيره من المخطوطات السابقة بخط مغربي، وقد 

األحمر كتبت أغمب القصائد والنصوص بالحبر األسود في حين استعمل الحبر 
 79واألزرق في كتابة البعض منيا أو في شكل إحداىا. ويتكّون المخطوط من 

سم. وقد نشرت  1725× سم  2022سطرا في الموحة وبقياس  22صفحة بمعّدل 
أغمب قصائد الشيخ العالوي المدرجة في ىذا المخطوط في ديوان صدرت الطبعة 

 م عن المطبعة التونسية.1920األولى منو سنة 
ؤّلفات الشيخ عّدة بن تونس المخطوطة المتواجدة بالمكتبة ىناك مخطوط ومن م

واحد بعنوان استدراك اليفوات في ترقيع الصموات؛ في العموم الفقيية، والذي قام 
بنسخو محّمد بن محّمد العوادي بمستغانم ولكن لم يوجد تاريخ النسخ ليذا 

لمخطوط بمون أزرق المخطوط. وقد كتب المخطوط بخط مغربي، وقد كتب نص ا
بينما كتب الفصل األخير وىو فصل قضاء الفوائت في صفحتين بقمم الرصاص. 

سطرا في الموحة وبقياس  32صفحة بمعّدل  29ويتكّون المخطوط من 
 سم. 1923×سم2922
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 خاتمة:ال
ىذا باختصار المخطوطات الخاصة بمؤسسي الزاوية العالوية المتواجدة بالخزانة، 

الجزء الكبير منيا، والتي تعتبر موروثا تاريخيا وعقائديا ميّما يكشف والتي طبع 
عن آراء وتوّجيات شيوخ الطريقة في تمك الحقبة، ويرسم معالم وتوّجيات الزاوية 
في عيد الشيوخ، والتي ساىمت بقسط كبير في المحافظة عمى اليوية الوطنية، 

مس التوجيات العربية ومحاربة المحاوالت المتكّررة لممستعمر الفرنسي لط
واإلسالمية لمشعب الجزائري عاّمة ولسّكان مستغانم خاّصة، عمى أن ىذا التراث 
المخطوط التكتمل فائدتو إال بتسميط الضوء عميو من طرف الباحثين، وذلك من 

 خالل تحقيقو تحقيقا عمميا أكاديميا ونشره لتعم بو الفائدة.
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 مالحق البحث:
 

 المخطوطات بالزاويةصور 
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