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 اقتراح مداخالت
 أكتوبر 10على الباحثین الراغبین تقدیم مداخالت أن یرسلوا ملخصا قبل 

یوضح الباحث منھج و موضوع البحث ، أین )ملخص ال یتجاوز صفحتین  (2006
  .األمازیغیة، العربیة و الفرنسیة: تقدم مداخالت الملتقى باللغات. بطریقة أصلیة

  

 لجنة التنظیم
. العدید من المؤسسات المحلیة و الوطنیة تحت تنسیق جمعیة جھیماب بجایة

بن إدریس مدیریة الشؤون الدینیة و األوقاف لمدینة بجایة و لجنة زاویة سیدي أحمد 
  )إلوال أمالو، بوزقن (
  

 لجنة البرنمج
         :مع   بالتنسیق  المحاضرة،  بموضوع  المعنیین  لمختصینا

Cheikh  Bouamrane (Haut Conseil Islamique),  Djamil Aïssani (Gehimab), 
Dahbia Abrous  (Béjaia), Mohand Akli Hadibi (Tizi Ouzou),  Judith 
Scheele (Oxford), Amara Allaoua (Constantine), Said Chibane (Alger), 
Xavier Ballestin (Barcelone), Cheikh Kacimi (Illula), Amar Talbi (Alger) , 
Slimane Hachi (CNRPAH), Kamel Chachoua (Aix-en-Provence), Tahar 
Ait Aljet (Tamokra), Salah Baïzig (Tunis),  Hafida Belmihoub (Alger), 
Tilman Hannemann (Brême), … 
 
 
 

 
 

    

 

 

 
 شرح بویوع للزرقاني

 

 زیارة و معرض
إلى األماكن التي لھا : رحلة .

عالقة بالشیخ سیدي أحمد بن إدریس، 
، الفالي  )تمزریث -أیت یمال(ینو  أبا
، )سیدي عیش - أیت وغلیس(

، )أكفادو - أیت منصور(إمغدسن 
  .)بوزقن -إلوال أمالو(ودریس 

  
بجایة و نھضة : ضمعر. 

الدراسات الفقھیة في بالد المغرب في 
 .میالدي 14-13القرنین 

     
رة 

صو
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 حد
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)بوزقن(تمعمرت نودریس   

 اإلستعالمات 
 

Association Gehimab – Laboratoire  Lamos 
Université de Béjaïa, Targua Ouzamour, 

06000 (Algérie) 
Téléphone : (213) 34 21 08 00, 

Tél/Fax : (213) 34 21 51 88 
E-Mail : lamos_bejaia@hotmail.com 

http://www.gehimab.org 



 

شروح  ".المختصر" العقباني و ھم من تالمذة ابن إدریس بوضع ملخصھما لھذا الكتاب 
ابن فرحون، أبو علي : أخرى و فھارس و مختصرات توالت في كل أنحاء المغرب

، )اإلبن(ذ،  العقباني   إبن  قنف أبركان، نصر  الزواوي، ابن  مرزوق  الحفض،
  ...الونشریسي، السنوسي

  
لم ترتقي إلى مستوى شرح أحمد بن إدریس، ھذا ما یفسر أن  إن كل ھذه الشروح

شروح القاضي الجماعة بتونس القلشني : شرحھ كان ھو المرجع لكثیر من البحوث المھمة
في محاورة (المشد لي  مللبجائي محمد بن بلقاس" اإلختصار"و العالم التلمساني ابن زاغو، 

  ...،)ابن عرفة أین مست آراء ابن الحاجب
  

المواضیع المقترحة، الجزء األول من الملتقى یحاول التعریف و التعرف  عبر
بأعمال و مساھمات أحمد بن إدریس، تحدید المراجع و مكان و إحصاء مخطوطاتھ و 

  .)بالمكتبات العمومیة و الخاصة بالجزائر و الخارج (أعمالھ الموجودة 
  

لم سیدي أحمد بن إدریس من أما الجزء الثاني من الملتقى، فیتطرق إلى الولي العا
إن الطریقتین متكاملتین، نحاول شرح عالقة أحمد . الناحیة األنثروبولوجیة و االجتماعیة

بن إدریس مع الجانب المحلي، ھذه العالقة تتجلى منذ وصول الشیخ إلى جبال القبائل عبر 
إن . إلوال أمالوقبل أن یستقر نھائیا في  )أقابیو، تمزریث (، مثل أبینو ةمحطاتھ األساسی

وجود منبع ماء مھم في أبینو و التي تنسب إلى ابن إدریس تطرح فرضیة سبب حفاظ 
  .القرویین على استمرارھا من الناحیة البیولوجیة و االجتماعیة و الثقافیة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدیم
  

أساسي في  في نھایة القرن الثالث عشر میالدي، ساھمت مدینة بجایة بدور
من بین ھؤالء المجددین األوائل و الذي لھ . إحیاء الدراسات الفقھیة في المغرب

في . )1335-1235(الزواوي  المشد لي نصر الدین" كبیر الشیوخ"  نجد تأثیر كبیر
مرحلة الصبي صاحب أباه إلى مصر أین  تعرف على  طلبة  الشیخ  المالكي ابن  

ن خلدون، نصر الدین  ھو األول الذي أدخل و حسب اب. )1248-1175(الحاجب 
  .للفقیھ ابن الحاجب" المختصر"كتاب  - بجایة  –إلى  المغرب 

  
أكبر علماء "من المحتمل أن یكون بفضل الفقیھ أحمد بن إدریس البجائي 

في " المختصر" ، تم نشر كتاب  م1358/ھـ760و الذي توفي " بجایة في زمانھ
التونسي " [ بالفقیھ الصالح" بالفعل إن الذي لقب . جمیع أنحاء المغرب و ما بعده

ابن فرحون، بن سالمة " [ المرجع األصلي" ، ])1399-1316  (ابن عرفة
قام أحمد . المشھور لكتاب المختصر إلبن الحاجب" الشرح"ھو مؤلف ...] البسكري

ابن : بن إدریس بتألیفھ للشرح قبل أن تستقبل مدینة بجایة تالمذتھ المشھورین
  ...خلدون، الھواري، الوغلیسي، بلقاسم المشد لي

  
في النصف األول من القرن الرابع عشر میالدي كانت الدراسات الفقھیة  

فقد  قدم . أكثر انتشارا، و كتاب إبن  الحاجب  لعب  دورا  أسا سیا في ذ لك
من تونس إلى بجایة لیشرح لطلبة ھذه المدینة  )1356-1282(الریاضي  األبلي 

في الوقت الذي قا ما ابن مرزوق الجد و سعید       . الصعوبات لكتاب المختصربعض 
.     .  

درست البیوع إلبن "
الحاجب  بالمسجد الكبیر في 

  ". بجایة عند بلقاسم المشد لي
  

 )1460. ت(المجري 

الوغلیسیة، كتاب الفقھ المشھور 
  ألحد تالمذة أحمد بن إدریس

 

 

 

قیت األئمة المقتدى بھم في العلم، و في بجایة، ل" 
الدین، و الورع، أصحاب الشیخ الفقیھ، الزاھد، أبي زید 
عبد الرحمان بن أحمد الوغلیسي و أصحاب الشیخ أبي 
العباس أحمد بن إدریس، و ھم یومئذ متوافرون، و أھل 
علم، وورع، و وقوف عند الحدود ال یعرفون األمراء و ال 

عھم و طلبتھم مسلكھم، رضي هللا و سلك أتبا. یخاطبونھم
  "عن جمیعھم

  
 )كتاب الجمع(الثعالبي                

 

إن شساعة المحیط الجغرافي و االجتماعي و 
الذي یمتد من قبیلة أیت یمال، أیت وغلیس، أیت 

ل الصومام إلى إلولن و أبعد من ذلك منصور في قبائ
إلى أیت عیسي في قبائل جرجرة تثبت أھمیة الحركة 
التضامنیة االجتماعیة التي یجسدھا الولي الصالح إلى 

  .یومنا ھذا
) تیمعمرث نودریس ( الشخصیة و مدرستھ  

، بفضل قداسة المكان، و )نڤبوز(في الوال أومالو 
عیة التي تتم في كل الشعائر التي ترافق الرحالت الجما

  تشكلموسم بطریقة استثنائیة في عید العاشوراء،  
بدورھا إحیاءا بمعنى الكلمة للذكرة التي تجلب و تسمح 
بدوران الثروة و التبادل في منطقة معدمة نسبیا و 

  .متشتة
              


