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 امللخص

ولتقديم  ، هذا املعجم دراسة جديدة أفردت للتحدث عن أعالم القراءة بشنقيط

وتأيت أمهيته ، ومعلومات عنهم من خالل مصادر ترامجهم، إحصائية عن أعدادهم

واملرشق ، من كوهنم من األعالم الذين أسهموا يف النهضة العلمية يف املغرب

ـرار مغــ ىلكون عـيوللحاجة إليه ل، إسهاما مشهـودا قراء  الف بـريـعـتَف يف الـا ُألِّ

 وغري ذلك.  ، ةـيـالمار اإلسـطـض األقـعـيف بـ

 ،وحدوده ،وأهداف املعجم، أمهية املوضوع مقدمة فيها  وقد اشتمل عىل

ة مباحث تضمنت رسد ثالث وعىل ، ومنهجيته، البحثوخطة ، والدراسات السابقة

هلجري حتى القرن الثالث عرش عرش اناقطة من القرن احلادي لشا أعالم القراءة

 والفهارس. ،  والتوصيات ،  فاخلامتة ، اهلجري

وكذلك بقية علوم القراءات ، ومن نتائجه: إتقان أعالم شنقيط ملقرأ اإلمام نافع 

ئي كثرة املشتغلني بالقراءة وعلومها فبلغوا فيه  ويف اجلانب اإلحصا، القرآنية

وهو عدد قليل نظرا لندرة من -، أعالم  (4) فيه، هـ11يف ق ، باريتق( علام 144)

، ( علام59)  هـ12وق ، -وقلة الكتب املدونة يف تراجم أهل هذا القرن، ترجم هلم

 وغري ذلك. ، ( علام81)  فيه، هـ13وق 
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 املقّدمة

ه الصالة والضامن للرسول علي، زل القرآن من، احلمد هلل ذي القدرة واجلالل

 أما بعد: ، وحراسته من أهل الكفر والبهتان ،فظهوالسالم ح

من أعالم األمة اإلسالمية الذين أسهموا قديام وحديثا  (1) فإن ّأعالم بالد شنقيط

، نافعوخاصة يف قراءة ، واملرشق ، إسهاما مشهـودا يف النهضة العلمية يف املغرب

  ، هاوغري، واالبتداء وقفوال، والرسم والضبط، والتجويد، وبقية القراءات 

،  والشعراء ، واملفرسين، وحتتفظ املكتبة اإلسالمية بمؤلفات حول تراجم املحدثني

 . (3) خيتص بالقراء واملقرئني لكن ليس من بينها ما، (2) وغريهم من أهل شنقيط

القرن قرن احلادي عرش حتى من)ال، (4) لذا رغبت يف مجعهم يف معجم مستقل 

 . (5) م هبمالهتامإىل ا باحثنية لدعوة بعض البيتل، الثالث عرش اهلجري( 

 الدراسات السابقة: 
وال عىل كتاب  ، مل أقف بعد البحث والســـؤال عىل عنـــوان مماثل هلذا املعجم

  من املصادر لكن توجد أجزاء قليلة من ترامجهم يف عدد (6)مجع موضوعه بني دفتيه

  فتح الشكور( ) وكتاب، (7) -مطبوع- ،(هـ8141)تواضــح الربهان( للدنبجا )

 
 *  ** أر قط مثلهم     مل جاال رأيت ر   هم:لضمما قيل يف ف (1)

 .(4داخلالد يف معرفة الوال لدر)ا بشنقيط سكناهم من أقىص املغارب                                                                          

 . أسامء عدد منهاحيتوي فهرس مراجع هذا املعجم عىل (2)

 *  ** ني وسمهم  حل الصا   ارسد حديث   الم: مما قيل يف فضل احلديث عن سري األع (3)

 (.1وط/)واضح الربهان )املخط محاتفبذكرهم تتنزل الر                                                                                        

 وغريه.، )مطبوع( األقىص ملحمـد ححود)تراجم قراء املغرب  مثل كتاب (4)

 (.61، 2وض الغريبحلاية ال و  م املحاظر يفبه بحث )أعالرصح  (5)

منها  و، كون كثري من مؤلفاهتم خمطوطة منها، هـ1438يا عام رحلتي إىل موريتانل وبات خالوجدت صع  (6)

 تبات العامة.مؤلفات حوهلم يف املك  للحصول عىل ياانريتومالسفر املتكرر إىل  صعوبةكذلك 

 واملعارصين. ، املتقدمنيترجم فيه ألحد عرش شيخا من  (7)
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ّ رُبر لل وكتاب )احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات( للسيد ، -مطبوع-ُتّلِّ

وقد متيز هذا املعجم عنها من الناحية ، وغريها، -مطبوع-، أمحد عبد الرحيم

 (علام.144العلمية بالرتمجة لـ)

 :ة البحثخط
وخطة  ، ةت السابقساوالدرا، : أمهية املوضوعوتشتمل عىل ، وفيها مقدمة 

املبحث األول: أعالم القراءة   وثالثة مباحث:، ومنهجي يف البحث، البحث 

أعالم القراءة الشناقطة يف   املبحث الثــاين: و، الشناقطة يف القرن احلادي عرش اهلجري 

أعالم القراءة الشناقطة يف القرن الثالث   لث: واملبحث الثا ، القرن الثاين عرش اهلجري 

 واملوضوعات. ،  اجع املر   وفهرس ،  وتوصيات ،  ة فخامت   ، هلجري عرش ا 
 :  منهجي يف البحث

وعىل ، اعتمدت يف هذا املعجم عىل املنهج االستقرائي الوصفي التارخيي -

 .  إجراءات البحث األخرى املعروفة

حتى القرن هناية ، (1)اهلجري حّددته بحّد زمني يبدأ من )القرن احلادي عرش -

  عنوان يف  الوارد (لقراءةاظ)لفاملراد ب ددحي -عينو دّ وح، الثالث عرش اهلجري(

 ،هـ(169)تقراءة نافعخاصة ك القراءة يف جمال)من اشتهروا وهو، -املعجم

دون بقية علوم ، وغريها، والتجويد ، والرسم والضبط، والعرش، والقراءات السبع

ـة ـوم دول يلا ي هو، (2) ـطـقــي الد شن)بـ وحّد مكاين وهو، ريه(وغ، القرآن كالتفسري

 سالمية(.موريتانيا اإل

 
 بن ياسني كعبد اهلل أذكر أعالم القرون قبله ملو، ل منتظمرن الذي ظهرت فيه ترامجهم بشكقلاهو  (1)

 يف املصادر نادرة. مجهموترا، وغريمها ألن عددهم قليل ؛هـ(489)تواإلمام احلرضمي، هـ(451)ت

م ظهر مع سافهو  بالد شنقيط(ا )وأم  ،تكتب بالقاف واجليم ، مدينة يف موريتانيا اليوم ط( اسم)شنقي (2)

 (.26-18اط)بالد شنقيط املنارة والرب وهو أشهرها.، ةالثانيبداية األلف اهلجرية 
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ورتبتها  ، )يف املتن( أسامء األعالم من املصادر بحسب نظام الفهرسة استقريت-

ـ، ـريةعىل القـرون الـهج هلا  ثم جعلت، (1)يا داخل كل قرنائـجها هـبتـثــم رتَّ

 عجم(.  وأحلت إليها يف )فهرس أعالم امل، أرقاما تسلسلية

، ومشاخيه ،ووفاته، ثم نسبه، رصام العلم خمتوجدته من اس  ما ذكرت -

وأرشت يف )احلاشية( إىل ، ومؤلفاته يف القراءات وعلومها إن وجدت، وتالميذه

 ( أل)بلفظ ومل أعتّد ، أبقيت من كانت كنيته هي اسمه عىل كنيتهكام ، أسامئه األخرى

ّل  أول حرف يواعتددت ب، اينلثوااألول  يف االسم (أبو) وال، التعريفية يف األسامء

كام اعتددت هبمزة ، بعدمها واعتددت بام، (ولد) وال، (ابن) بـأعتد  كام مل، االسم

ـد)و، (اِحيد)الوصل يف مثل  َمَّ    وجعلت االسم ضمن اهلمزة.  (اْمر

مل  و، وألقاهبم ، وكناهم ، أسامئهمقمت بضبط ما حيتاج إىل ضبط من غامض -

 عىل كيفية  لعدم وقويف، (72) يف ترمجة( الكلسوكي: )لمثسامء أضبط كثريا من األ

 بذلكبالظاء الشتهارها وغريها  (39) رمجةاملحظرة(يف ت) وضبطت لفظة، ضبطها

 . الشناقطة بني الباحثني

 اختصارا.  مل أذكر صيغة الرتحم املعهودة عىل من مات منهم يف مجيع املعجم - 

  ء من ذلك فال وقويف عىل يشم عدحال ويف ، وطباعتها، بّينت حال مؤلفاهتم-

 . هاأذكر شيئا عن

، (كان موجودا يف ق هـ) ن من وجدت معلومات حول قرنه عبارةمل جعلت- 

 تلميذه فأعطيته قرهنام.    أو، وقد توصلت هلذه النتيجة باعتبار شيخه

وعزوهتا باستعامل ، األصيلة درهااملعلومات من مصا وّثقت يف )احلاشية(-

كاالختالف يف ، تعليق حيتاج إىل  يها عىل ماقت فوعلّ ، ملخترصةا تطريقة اإلحاال

 
يعرف عنه  بسبب أن بعضهم ال ذلكذر تع  لكن، زمنيا بحسب تاريخ وفاهتمكان من املفروض ترتيبهم   (1)

 خ وفاته. وهذا يصعِّب التعرف عىل تاري، موجودا يف )ق كذا( وى أنه كانس
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وتركت نقد كثري من الرتمجات ألن العهدة عىل ، ونحوه، أو تاريخ وفياهتم، أسامئهم

 واخلروج عن مقاصد املعجم. ، وخشية اإلطالة، من ذكرها
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 املبحث األول

 ر القرن احلادي عش

َاِني لااتفغنا هللا   -1  . (1) ء األوائل بشنقيطلقرامن ا ،هـ(11ية قاديف ب )ت  دَّْيم

أخذ عنه احلاج احلسن  ،هـ(1095)ت سيدي أمحد الويل بن أيب بكر احملجويب -2

َبِدي الزيدي  . (2) وغريه ، بن َأغر

نه ْممـد باب أخذ ع ،هـ(1010)تـرِييي ن الفـــــقيه أمحــــد بـَــعبـــد هللا بــ  -3

تِّي روايتبُ التُّنر  . (3) وورش ،الوني قكر

ِتي ابب  حممـد -4 ُبكم أخذ عن سيدي بن عبد   ،هـ(1014 )ت بن حبيب هللا التـُّنـم

 . (4) وعدد من علامء منطقته، وعبد اهلل بن الفقيه أمحد بري، املوىل اجلماليل

 

 

 

 
 

 

 

 
اَميِنّ تا عبد اهللأشفغ  يه وف، 31نيا احلياة الثقافيةريتاومحياة ) (1) ير ،  (80، 72القرآين )السند، هـ(1101 الدَّ

 (.78 )َأترَفَغ(يسانية ضبطهايف )احلسوة الب نا(والنسبة إىل )اتفغ 

 (.72)السند القرآين، (120)فتح الشكور (2)

 .(72)السند القرآين، (51)فتح الشكور (3)

)السند ، وفيه تاريخ وفاته(، 18 انـات األعيـيـزء وف ـانيا جـتـوريـ اة مـيـ)ح ، (196روـكـح الشـتـ)ف (4)

 (.80،  72 القرآين
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 املبحث الثاني

 القرن الثاني عشر

 اجحلاوالد سيدي عبد اهلل بن  ،ـ(ه1157ت) يالعلو  إبراهيم بن اإلمام -5

أخذ عنه ، كان من القراء األوائل يف شنقيط، )نرش البنود(إبراهيم صاحب كتاب 

 . (1)وأجازه فيها ، الّطالب سيد أمحد بن البشري الكلسوكي السبع

ُو العي الدَّوبماَليلي  -6  يذمن تالم ،هـ(1194)كان موجودا سنة  إبراهيم ولد زَهم

 .(2)    ْممـد رارا ولدد أمحالّطالب 

أخذ عن ِسيِدي عبد اهلل   ، هـ(12)كان موجودا يف ق ن احلاج عثمانحممـد ب وهابُّ  -7

 . (3) وعن ْممـد بن املختار بن األعمش، التِّنرَواِجيِوّي 

أخذ عن سيدي  ،هـ(1120)كان حيا سنة أمحد بن أعمر بن املختار اجلََكِني  -8

 . (4) القرآن(رسم له)الرساج يف ، املحجوب اجلََكنِّي 

يرخ سيد  ،هـ(1193)ت  ِويي اه هللا الَقالَّ ج محاحلا   أمحد بن  -9 أخذ عن أمحد بن الشَّ

ِوّي   )متشابه  له، وغريه، أخذ عنه سيد املختار بن الّطالب، أمحد بن الوايف الَقالَّ

 . (5)  القرآن(

 
)حياة ، (483)حياة موريتانيا حوادث السنني ، هـ(7115فاته وفيه تاريخ و، 109)فتح الشكور (1) 

تلميذه وهو غري صحيح ف ،هـ(1279وفيه تاريخ وفاته سنة)، 147موريتانيا جزء وفيات األعيان

 (.73)السند القرآين، والصواب ما أثبته يف املتن، هـ(1184) وكي تويف سنةالكلس

ولد   وفيه أنه من تالميذ الطالب أمحد، 24لغريبالية احلوض ااملحاظر يف وأعالم )، (291)السند القرآين  (2)

 )راره(. ةيب أيضا يف بعض املصادر الشنقيطقلت: اسم)رارا( يكت، ْممـد رارا(

تِّلِّ   طالب ْممـد)فتح الشكور لل (3)  (. 74)السند القرآين، (95الرُبر

 (.9تر ابة وَتَكانِ )معجم املؤلفني بواليتي العص، (105)السند القرآين (4)

،  ( 70ت األعيان)حياة موريتانيا جزء وفيا ، (202 )حياة موريتانيا حوادث السنني، (113ورفتح الشك) (5)

)أعالم املحاظر يف والية احلوض ، (94، 76، 72لقرآين)السند ا، (41احلياة الثقافية )حياة موريتانيا

 (.23الغريب
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نمِقيِطيي  -10 ءات أخذ القرا ،ـ(ه1188 )ت أمحد بن خليفة بن أمحد العلوي الشِي

 . (1) أخذ عنه حرمة بن عبد اجلليل القراءات، وغريه ،ّي وِ مد بن مولود الَقالَّ عن ْم 

أخذ عنه سيد املختار   ، هـ(12)كان موجودا يف القرن  أمحد بن سامل الـَمسُّوِميي  -11

اف وَّ  . (2) له )احلذف(، بن الّطالب بن الشَّ

يرخ أخذ عن ال ،هـ(12ودا يف قوجــمــ )كان أمحد عبد الرمحن اجلََكِني  -12 شَّ

أخذ عنه ِسيِد ْممـد املحجوب  ، والّطالب صالح التِّنرَواِجيِوّي ، وِمّي سُّ الح الـمَ الصــ

وِمّي   .(3) الـَمسُّ

عن  أخذ ،هـ(12)كان موجودا يف ق إلــياس حمــمـد بن احلـــاج عثـمان اجلُمَّاِني  -13

 .(4)   ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

 .(5) الب ْممـدولده الطّ أخذ عنه   ،هـ(1191ت)  بن انمدَ   عمر نض اباب بن   -14

أخذ عن ِسيِدي عبد  ،هـ(1148)ت أبو بكر الصديق بن عبد هللا البَـنَّاِني  -15

يِش ، اهلل التِّنرَواِجيِوّي بواسطة واحلاج أيب بكر بن احلاج ، وعن الّطالب األمني احلُرر

 
انيا حوادث اة موريتو)حي، (14لة(سا)الر، 2ط()واضح الربهان )خمطو، (112)فتح الشكور (1)

)تاريخ  ، (1/213ات املضيئات)احللق، (68يا جزء وفيات األعيان)حياة موريتان، (193السنني

،  247، 152، وسامه أمحد بن اخلليفة، 81، 75رآين)السند الق، (583اءات يف املرشق واملغربرالق

 (.12)من أبرز علامء شنقيط، (248

 (.291)السند القرآين، يخ وفاته( ف عىل تارمل أق ملحقق:قال ا، 100ر)فتح الشكو (2)

)احللقات  ، (276، 072، 120)السند القرآين، (702رب اريخ القراءات يف املرشق واملغ )ت (3)

يرخ يف بعض ، الطالب أمحد بن عبد الرمحن اجلََكنِّي  وسامه، 1/213املضيئات وقال: جاء عن هذا الشَّ

ورد أيضا  قلت: ، خمطوطات يف أسانيد موريتانيا( وصلني من  امعىل يشء فيومل أقف له ، أسانيد موريتانيا

 ن هو األشهر. تذكرته يف امل وما، اجلََكنِّي  أنه الطالب عبد الرمحن

،  81، 77)السند القرآين، (667)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب ، (31لة(هان )الرسا)واضح الرب (4)

ِرف   ّي(. َواِجيوِ نري أخذ عن التِّ القراءة التوفيه أنه مل َيعر

ضبطهام  نو)اند( مل أقف عىل م، اسم )نض(( و78)السند القرآين، (199ني)حياة موريتانيا حوادث السن (5)

 باحلركات. 
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ِوّي  بِّي د اإِلدَ مر بن أمحأخذ عنه ع، نرية بن حبيبمو، الَقالَّ لر والّطالب   ،القراءاتير

تِّلِّ   . (1)ْممـد الرُبر

   .(2) قارئ  ،هـ(1116)ت  أبو بكر الطفيل بن أمحد التِيِشيمِتي   -16

يرى صحة اجليم  و ،هـ(12)كان موجودا يف ق احلاج األمي بن أمحد جار هللا -17

 .(4) حسني عبد اهلل البوأخذ عن احلاج ، (3)  احلسانية

أخذ عن أيب بكر   ،هـ(6114)ت ِويي عيسى الَقالَّ كر بن احلاج احلــاج أبو بـ  -18

 . (5) الصديق بن عبد اهلل

 
 (.82،  78 )السند القرآين، (113حوادث السنني موريتانيا )حياة  (1)

َّلر ْممـد موسى بي أمحد بن وفيه أن له نظام ذكر فيه سيد، 139)فتح الشكور (2) القارئ ، يديالز ن َأْير

من ضبطه  مل أقف عىل، واسم)الشغ(، ( 6تر بواليتي العصابة وَتَكانِ  )معجم املؤلفني، املعروف(

 باحلركات. 

وحتليتها بصفات التفيش اخلاص بالشني املؤدي إىل  ، وإلشاممها، ملراد هبا )جيم كشنياحلسانية اجليم ا (3)

وقد ، 688لقراءات يف املرشق واملغربارصف من )تاريخ ريف منقول بتوهو تع ، ا( مهسها ورخاوهت

 ، سانية غري احل أما و ، (، 682ص املعهودة وسامها اجليم الرخوة، احلسانية ها يف هذه الصفحة اجليم سام

 وسامها ، وهو كذلك منقول بترصف من املصدر السابق ، فاملراد هبا: )التي سلمت من االمتزاج بالشني(

جمية ملن سكنوا والع ، والشديدة، 672واجليم املشددة ص ،682يم السودان صوج، املنعقدةاجليم يه ف

القرن احلادي عرش إثر  سألة يفأنه بدأ اجلدال يف هذه امل، 90، 98وجاء يف السند القرآين ، (683املدينةص

كان عند  مافا أنكر فيه فيها تأليوألف ، جميء ِسيِدي عبد اهلل التنواجيوي من املغرب بإنكار اجليم املتفشية

لقراءات يف املرشق )تاريخ اصاحب خلص و، (هلوبعضهم قب، د رفض ذلك بعض األعالموق ،القوم

وأن وصف  ، أو إعالن انتصار يف هذه املسألةو ترجيح إىل عدم امليل إىل إصدار حكم أ 771واملغرب ص

ن يستبعد أن يكو ة ال نطق هبا شديدهده من الإمام النحاة  للجيم التي سمعها ممن يثق يف عروبته يف ع

وأنه يف  ،ويقرأ هبا أكثر املغاربة، حسانوة مثل ما ينطق هبا عرب عض العرب يف الشام ينطقون هبا رخب

 يتضمن جواز القراءة بالنطقني(. احلاج إبراهيم ما اهلل بن جواب معزو لِسيِدي عبد

 من أوالد  األمني املشهور باحلاج، ِوّي مني الَقالَّ ه أنه األوفي، 38)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان (4)

 (.687ملرشق واملغرب)تاريخ القراءات يف ا، (موسى من األغالل

ِوّي(، 31عيانوفيات األ)حياة موريتانيا جزء ، (140شكورل)فتح ا (5) )بالد ، وسامه أبوبكر بن احلاج الَقالَّ

 (.78)السند القرآين، (503شنقيط املنارة والرباط
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َرر   ،هـ(1179 )ت احلـــاج أبو بـــكر بن الطيالب الُُبمتِلِيي -19 كان يقرئ نظم )الدُّ

ّي  اللوامع( بِّي بقرا قرأ عىل الّسيَّد أعمر بن أمحد، -البن َبرِّ لر أخذ عنه ، ءة نافعاإِلَدير

تِ مـد الالّطالب ْم   . (1) )فتح الشكور( احبصّلِّ رُبر

أخذ عن سيدي أمحد الويل  ،هـ(1122)تاحلاج احلسن بن َأغمَبِدي الزيدي  -20

 . (2)وغريمها، وعن الرشيف أمحد بن فاضل التِِّشيرتِّي ، بن أيب بكر املحجويب

احلاج األمني بن عنه أخذ  ،هـ(12)كان موجودا يف ق احلاج عبد هللا البوحسن -21

 . (3) ار اهللأمحد ج

عن  من القراء الذين تلقوا  ،هـ(12)كان موجودا يف ق احلاج املختار بن حممـد -22

 . (4)وجميزه، وهو شيخ ْممـد بن املختار بن األعمش، ابن القايض

 
شناقطة يف احلجاز  )أعالم ال، (63ألعيانجزء وفيات ا)حياة موريتانيا ، (143)فتح الشكور (1)

ومل أقف عىل من  ، (82،  78)السند القرآين، (583رشق واملغرب)تاريخ القراءات يف امل، (217قواملرش

(تُ أنه قرأ ضبطه )الرُب  أيضا وقد أفادين بعض األخوة، فيام طالعت من مراجع  )الربتّل( ضبط ّ أنه   وذكر، ّلِّ

 وريتاين. القطر املذ مشهور بـ)والته(يفوهم فخ، من )َباِرتَّيرل(

وفاته املذكور يف  ه تاريخ وفي، 72)السند القرآين، (133نيةالبيسانسبته إىل أغبدي كتاب احلسوة  )ضبط (2)

رشيف علومه ث ال)احلدي، هـ(1123وفيه أنه تويف سنة، 510)بالد شنقيط املنارة والرباط، النص هنا(

وفيه  ، 27َتَكانِتر بواليتي لعصابة و لفني)معجم املؤ، هـ(1123أنه توفيه ، 134علامؤه يف بالد شنقيطو

 ته(.وأن الرشيف فاضل قد نظم وفا،  ـه1123ةأنه تويف سن

)بالد شنقيط املنارة  لعله هو الذي يف كتاب قلت:، (688)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (3)

عامل جليل ، ي نمـد بن أمحد بن عيسى البوحسعبد اهلل بن بو املختار أو ابن ْم وفيه احلاج، 510طوالربا

، 137ى والتاريخ)الفتاو ويف، القرن احلادي عرش اهلجري( عاش يف، له ترمجة يف فتح الشكور، اعروش

 هـ(. 1101أنه تـويف سنة

يض الفايس شيخ عن ابن القا تاروفيه نص إجازة ابن األعمش عن احلاج املخ204)فتح الشكور (4)

هناك  ومازال، : مل نقف له عىل ترمجة قال املحقق ، هوأنه عليه مدار أسانيد من بعد، القراءات يف املغرب

 -أي ابن األعمش– وفيه أنه: 579ت يف املرشق واملغربالقراءا)تاريخ ، اضطراب يف حتديد هويته(

وأنه أخذ عن ابن  ، ونسبه، غري اسمه  ومل نعرف عنه، وشيخ له يف القراءات يدعى املختار بن سيدي ْممد

وسامه  ، القايض عن ابنج املختار بن سيدي ْممـد يروي احلاوسامه ، 74، 69)السند القرآين، لقايض(ا

 (. 910مـدتارة احلاج سيدي ْم
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أخذ عن احلاج ِسيِدي  ،ـ(ه1154)تاخلــضـــر بن الفـــــقيه حممـد اجلُمَّاِني  -23

 . (1) بن األعمش ْممد املختارن وع ، يِوّي التِّنرَواجِ  اهللعبد 

كانت قارئة من القراء  ،هـ(1159)ت خناثة بنت الشَّيمخ بكار املَغمَفِريي  -24

ِسُن القراءات السبع قرأهتا عىل الكاتب الّسيَّد ْممد املكي الدكايل  . (2)  حُتر

أخذ عن احلاج  ،هـ( 4311)كان حيا سنة  ر اجلََكِني سيد األمي بن املختا -25

 .(3)   وأجازه يف القراءات، احلسني يب املختار بن أعبد اهلل

أخذ عن الّطالب   ،هـ(1194)ت،  )َهـــاِه(،  سيد املختار ولد الطيالب اجلََكِني   -26

وِمّي  ِوّي ، أمحد بن السامل الـَمسُّ الب حبيب أخذ عنه الطّ ، والّطالب املصطفى الَقالَّ

ِدي بن املحجوب  َبير عر ب اوالّطال ، يِوّي ا التِّنرَواجِ بن ْممـد رار والّطالب أمحد، هللا

 . (4)   و)نظم عىل رسم املصحف(،  له)نظم يف احلذف(، اجلََكنِّي 

يرخ سيد   ،هـ(1184)ت سيدي أمحد بن البشري الكلسوكي -27 أخذ عن الشَّ

، وعن إبراهيم بن اإلمام العلوي،  األمني بن حبيب اجلََكنِّي القراءات السبع

يرخ سيدي أمحد الكُ   .(5) نرتِّي والشَّ

 
تِّلِّ  (1) زء وفيات ج )حياة موريتانيا، (31)واضح الربهان )الرسالة(، (173)فتح الشكور للطالب ْممـد الرُبر

فاته بني وردد يف سنة أن الربتّل صاحب فتح الشكور تو ، هـ(1153وفيه أنه تويف سنة)، 46عياناأل

)تاريخ  ، هـ(1154سنة)ثقايف ورجح ابن حامد يف اجلزء ال، هـ(5511و)، هـ(1154و)، هـ(1153)

 (.81،  73)السند القرآين ، (667، 581القراءات يف املرشق واملغرب

أعالم  )، وسميت فيها أخناثة( ، الشكل ومل يضبط فيها اسمها ب، وفيها ترمجتها ،244بيسانية ال)احلسوة  (2)

، 106 األقىص)تراجم قراء املغرب ، (119مهاجرونحجاج و)، ( 268جاز واملرشقاقطة يف احلالشن

 املذكور يف النص هنا. اوهذا مغاير لتاريخ وفاهت، (ـه 1155وفيه وفاهتا سنة 

 (. 18ابة وَتَكانِتر بواليتي العص )معجم املؤلفني (3)

يتي فني بوال عجم املؤل)م، (506 بالد شنقيطفرسون يف)التفسري وامل، (244زء جتكانت)حياة موريتانيا ج (4)

قال عنه صاحب فتح الشكور: أقبل عليه الشيوخ  ، ظام يف احلذفن له ن وفيه أ ، 90لعصابة وَتَكانِتر 

 ثور(.نوالطلبة واكتفوا به عن غريه من منظوم وم

 = ،هـ( 1180) سنة  وفيه أنه تويف، 64يات األعيان)حياة موريتانيا جزء وف، (111-107تح الشكور)ف (5)
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أخذ عن  ، هـ(1171)ت ـدي التيشيتـزيـ دي الد بن سيــي أحــمـ دـ سيـ  -28

أخذ عنه ، واحلاج ْممـد بن احلاج الزيدي وغريمها، ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

تِّلِّ   . (1)جويبمَمُُّو املحواإلمام عمر ، الّطالب ْممـد الرُبر

هلل  ي عبد ا ِسيدِ عىلس در ،هـ(8011)ت اجلكن ي بن احلبيبمسيدي األ -29

اَميِنّ القراءات السبع، التِّنرَواِجيِوّي  ير ، وأجازه فيها، أخذ عنه عبيدي بن ْممـد الدَّ

ِوّي ، وسيدي أمحد بن البشري الكلسويس و الَقالَّ  . (2) والّطالب ِجدُّ

أحد طرق  ،هـ(12 ق)كان موجودا يف الداوديعبد املالك  سيدي الطيالب -30

 .(3) اءة نافعصالح يف قرالّطالب 

َواِجيِويي  -31 ، نارص اجليم الشديدة ،هـ(1145)تسيدي عبد هللا بن احلاج التِينـم

،  أخذ عنه الّطالب صالح التِّنرَواِجيِوّي ، أخذ عن ِسيِد ْممـد حلبيب اللمطي العرش

 
وهذا  -ن موسى الكلسوكيد بوسامه ْممـد بن ْممـ، (ـه1184يف سنة) شكور تووذكر أنه يف فتح ال=

يف حوليات  كام، هـ(8111كام ذكر أنه توىف سنة) -والصواب ماهو يف املتن، فيام يظهر يل، االسم فيه خطأ 

، (75، 73)السند القرآين، ( 071م( كام يف فتح الشكور 1770)أو ، م(1771)أو، ( ـه1184أو )، والتة 

وما ذكرته يف املتن هو  ، البشري الكلسوكيد بعض املصادر أن اسمه الطالب سيد أمح ورد  يف :قلت

 األشهر.

)واضح ، (36ء وفيات األعيانريتانيا جزمو)حياة ، (194وفيه ترمجة والده ص102)فتح الشكور (1)

 44ء شنقيط)من أبرز علام، (688ق واملغرب رش)تاريخ القراءات يف امل، (31، 16الربهان)الرسالة(

َّ ه أنه سيدي أمحد بن موسى بن أَ وفي  لر الزيدي(.ْير

)حياة  ، وقال ْمقق  الكتاب: عامل ورئيس مشهور( ، سامه الفقيه سيدي األمني، 131)فتح الشكور (2)

يرخ سيدي ، 64تانيا جزء وفيات األعيانموري الصواب حذف و، وهو وهم-األمني بن املختاروسامه الشَّ

وفيه أنه عميد مدرسة  ، 243ة الثقافية يا)حياة موريتانيا جزء احل، (ابانا أمحدبيب بن فهو ابن ح، املختار 

، عيش بكار بن أعمر ألمري إدو اعأنه كان املستشار املط، 34وذكر يف جزء جتكانت، الرماظني البيض

د )السن، وسامه الفقيه سيدي األمني(، 825القراءات يف املرشق واملغرب )تاريخ ، وذكر مجلة من مناقبه(

(.وهو اجلد 18)معجم املؤلفني بواليتي العصابة وَتَكانِتر ، (47قيط)من أبرز علامء شن، (80، 75القرآين

 السادس ملؤلف هذا البحث.

 (. 280، 762، 155رآينلق)السند ا (3)



 (ه1441 ةمجادى اآلخر )     ن و ر والعش تاسعال عددال     نية   لقرآلدراسات ا الشاطيب لهد اإلمام جملة مع

431 

وسيدي أمحد ، بوهن أوعمر بن ْممد ب، وأخوه إلياس، احلاجواخلرض بن ْممد بن 

َّ  بن موسى  .(1) النقل السليم يف الصفة واملخرج للجيم(  له)، وغريهم، لر بن َأْير

أخذ القراءات   ، هـ(1143)تابن رَازمَكه ، ِسيِدي عبد هللا بن حَمَّمم العلوي -32

أخذ عنه ، مهاش العلوي وغريوعن ابن األعم ، عن ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

َّلر الزيديأَ  سيدي أمحد  . (2)  وغريه،  ْير

، كان يقرأ باجليم احلسانية ،(هـ1103)اجلََكِني  بن حممـد  احملجوبيدِ سِ  -33

 .(3) وقد خترج عىل يديه كثري من القراء، أجازه ابن القايض الفايس

َواِجيِويي  -34 أخذ عن  ، (هـ12يف ق )كان موجودا سيدي حممـد بن إبراهيم التِينـم

 
لعرش وأسندها كام يف )السند اقلت: قرأ ب، أزيد من السبع(وفيه أنه قرأ عليه ب، 368)فتح الشكور (1)

)تاريخ القراءات يف املرشق ، (31، 14ة(سال)الر، 12، 2()واضح الربهان)خمطوط، (96لقرآينا

يرخ سيدي أمحد التِّنرَواِجي 580وسامه يف ص، 666واملغرب خطأ  وهو-، هـ(1143سنة ) ّي املتوىفوِ الشَّ

ط يالد شنق)ب، ا نصوصا من كتابه اجليم(يضكام ذكر فيه أ، -ريخ وفاتهوتا، واضح من مؤلفه يف اسمه 

وسامه سيدي احلاج عبد اهلل بن سيد أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي ، 149، 17ينالقرآ)السند ، ( 513املنارة والرباط

)احللقات ، (45)من أبرز علامء شنقيط، (247، 524، 158، 153، 117وص ، املعروف بالّسيَّد

ني بواليتي لعصابة فم املؤل)معج ، (50والية احلوض الغريب )أعالم املحاظر يف، (1/244تاملضيئا

ويف بعضها ، ورد يف بعض املصادر أن اسمه ِسيِدي عبد اهلل بن أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي ت: ل(. ق30وَتَكانِتر 

 املعروف بالّسيَّد.، بكر التِّنرَواِجيِوّي  ن سيد أيب بأنه عبد اهلل

مه يف كثري من املخطوطات  سه ورد ا وفيه أن، 15عبد اهلل بن ْممي )ديوان ِسيدِ ، (288الشكور )فتح (2)

)واضح ، (1)الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، وسيد عبد اهلل بن ْمم(،  بن ْممـد هللد اباسم سيد عب

الد شنقيط )ب، وفيه أن اسم جده ْمم(، 41تانيا جزء وفيات األعيانحياة موري)، (16الربهان)الرسالة(

علامء رز )من أب، (246)السند القرآين، (688غربرشق وامل)تاريخ القراءات يف امل، ( 250طاملنارة والربا

 أنهويف بعضها ، ورد كذلك أن اسمه ِسيِدي عبد اهلل بن ْممـد بن الـقــايض العلوي قلت: (.45طشنقي

 بن الفقيه ْممـد بن القايض العلوي. عبد اهلل

يرخ املحجوو 702، 688يف املرشق واملغرب )تاريخ القراءات (3) ، 70)السند القرآين، نِّي(ب اجلَكَ فيه أنه الشَّ

وأنه شيخ ِسيِد ْممـد بن أيدا ، وفيه سيدي املحجوب بن حبيب اجلََكنِّي ، 42علامء شنقيط برز)من أ، (80

ه  وفي، ي ذكرته يف املتنوفيه اسمه الذ، 43جم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر )مع ، ّي(َكنِ األمني اجلَ 

  املتن هنا هو األشهر.يفه الذي قلت: اسم، تاريخ وفاته( كذلك
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  عبد اهلل وِسيِدي ، سبعال  لقراءات  التِّنرَواِجيِوّي ا األمنيْمفوظ ولد ْممـد 

 . (1) أخذ عنه الّطالب أمحد ْممـد رارا، لتِّنرَواِجيِوّي ا

وعن ، أخذ عن والده ،هـ(1151)تسيدي حممـد بن ايـمَدا األمي اجلََكِني  -35

 الرد  قدة يفله)األنوار املت، م املتفشيةرصوا اجليوهو ممن ن، سيدي املحجوب اجلََكنِّي 

 . (2) (-منشورة-دةيم املنعقجلعىل من قرأ با

أخذ عن الّطالب األمني  ،هـ(1132)ت حممـد بن سيدي احملجويبسيدي  -36

يِش   . (3) وغريه، احلُرر

َواِجيِويي  -37 ن  ـ أخــذ ع ،هـ(12)كان موجودا يف ق سيدي حممـد بن عبـــــد هللا التِينـم

 اطبية( ه )الشودرس عليه أخذ عن، َواِجيِوّي إجازةنرن أيب بـكر التِّ د اهلل بِدي عبـِسيـ

 . (4) لب أمحد بن ْممـد رارا التِّنرَواِجيِوّي الّطا

 
 (.92لسند القرآين)ا، (30ان )الرسالة(ربه)واضح ال (1)

 النصف األول من القرن عاش يف، ين كاوفيه سيدي االمني بن أيد االمني اجل، 131، 130)فتح الشكور (2)

ِسيِد  هفيه اسم و ، 30الربهان)الرسالة( )واضح، ن احلبيب اجلََكنِّي(وهو صهر سيد االمني ب، الثاين عرش 

وسامه سيد األمني بن أيد ، 555نارة والرباط)بالد شنقيط امل، َكنِّي( جلَ ْممـد الطالب بن أيد األمني ا

يرخ بن أيدا األمني اجلََكنِ ، رشق واملغربءات يف املقرا)تاريخ ال، األمني اجلََكنِّي( ،  675ّي وفيه أنه الشَّ

تي  الي)معجم املؤلفني يف و، ن أيدا األمني(باألمني سامه سيد  94وص ، 90، 70القرآين)السند ، (683

 وهذا االسم خمالف السمه-ْممـد بن احلبيب بن أيدا األمني اجلََكنِّي  وسامه، 46لعصابة وَتَكانِتر 

وار )األن بهوأيضا كتا، هو األشهرقلت: اسمه الذي يف املتن هنا ، كام أن فيه تاريخ وفاته( ، -عروف لهامل

 يِوّي.عىل ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواجِ  ردوهي رسالة يف ال، منشورة عىل اإلنرتنت خمطوطة منه نسخة املتقدة(

 (.08ين )السند القرآ، (35)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان (3)

باب اهلل بن  مـد بن ْممـد عبدوسامه ْم ، 232/ 1)احللقات املضيئات، (18)واضح الربهان)الرسالة( (4)

وترجم له يف ، 291، 288،  280،  472، 158،  81،  80،  77،  73ند القرآينس)ال، (التِّنرَواِجيِوّي 

الطالب أمحد ولد ْممـد تالميذه ومن ، هو ابن عم ِسيِدي عبد اهلل بن أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي و، 292ص

أوسيدي ، يِوّي نرَواجِ اهلل بن بـــاب التِّ  عبـــــد اسمه سيدي ْممـد بنقلت: ورد يف بعض املصادر أنه ، (رارا

،  والطالب هنا لقبه وليس اسمه -بن باب عضها أنه الطالب ِسيِد ْممـد بن عبد اهللب ويف، ْممـد بن عبد اهلل

عبد اهلل كام ينبغي التنبه إىل أن هذا العلم هو ابن عم ِسيِدي ، شهرتن هو األامل واسمه الذي أثبته يف

 البعض. مكاميتوهوليس ابنه ، وتلميذه ،اِجيِوّي التِّنروَ 
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تلقى عن سيد عبد  ،هـ(12)كان موجودا يف ق سيدي املختار بن حممـد األمي -38

 .  (1) الرمحن بن فتىمـد عبد أخذ عنه ْم ، اهلل التِّنرَواِجيِوّي قراءة ابن كثري 

ــخ  شي ،هـ(1195)ت َواِجيِويي تِينـم عبد الرمحن الاملختار بن ن سيدي ب -39

 . (2) ( له)واضح النفع يف القراءات السبع، ْمظرة

أخذ عن الفقيه ، قارئ هـ(1153ت) الشريف أمحد بن فاضل التِيِشيمِتي  -40

َبِدي  . (3)ى اهلل بن اإلماممـف حـريـالشـ هـنــــ أخذ عـ،  احلسن بن َأغر

أخذ عن ِسيِدي عبد  ،ـ(ه12جودا يف قمــو ـان )كــ، ـاحل الـَمسُّوِميي لصا يمـــخالشَّ  -41

 .(4) أخذ عنه أمحد عبد الرمحن اجلََكنِّي ، وْممـد ولد مولود، اهلل التِّنرَواِجيِوّي 

ِويي  -42 ُ الَقالَّ أخذ عن عمه أمحد  ،(هـ1184)ت الطيالب أمحــــد جــــدو بن ِِنمَتريم

ومِ  يسىلب علّطاـد اوْمم ، احلبيب ألمنيسيد ايرخ والشَّ ، الّطالب ،  غريهم و، ّي الـَمسُّ

ِوّي   . (5) أخذ عنه سيدي مالك بن احلاج املختار الَقالَّ

أخذ جتويد القرآن عن  ،هـ(1179ت) الطيالب أمحد بن حممـد التِيِشيمِتي  -43

 . (6)هتذ بعض تالموالبرصي عىل، واملكي، وقرأ بنافع،  نرَواِجيِوّي ِسيِدي عبد اهلل التِّ 

 
 (.268، 262وزاد امللقب بـ)الـنَّنَّه( ،  254 ، 120،  88 )السند القرآين (1)

 هـ(.1180)منه عامنتهى وا، وفيه أنه ألفه بفاس، 49)من أبرز علامء شنقيط  (2)

اوى )الفت، (514لرباطيط املنارة وا)بالد شنق، (30)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، (93)فتح الشكور (3)

 وفيه رمز وفاته:  ، 582ءات يف املرشق واملغربا)تاريخ القر، وسامه أمحد فاضل(   138اريختوال

 (.74د القرآين. )السن(مكملله نقش أب من طراز  **  ا املجد الرشيف بن فاضل* وأمحد ذ 

وطالب صالح قلت: اسمه أيضا ال (.270، 246، 120)السند القرآين (4)  ِمّي. بن قريش الـَمسُّ

 (.7وَتَكانِتر  )معجم املؤلفني بواليتي العصابة، (156روتح الشك)ف (5)

،  رمجته(وت، تِّي ِشير التِّ  بن أمحد بن ألشغ بن ْممـد مسلم وفيه من اسمه أبوبكر، 138، 103)فتح الشكور (6)

 لقرآين)السند ا ،(582غربملرشق وامل)تاريخ القراءات يف ا، (62)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان

بن ْممـد بن مسلم( ونسبته إىل )الشغة( مل أقف  غزيادة بعد أيب بكر أنه بن أمحد بن الش هوفي، 81، 75

 ات. عىل من ضبطها باحلرك 
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أخذ عن ِسيِدي عبد اهلل  ، ( ـه12موجودا يف قكان ) نمزيلتاعمِل ا الطيالب -44

 . (1) التِّنرَواِجيِوّي القراءات 

من تالميذ   ، هـ(12)كان موجودا يف ق، الطيالب اعمَمر امللقب بـ)الكنزي( -45

 . (2) وعليه مدار طريقه، نرَواِجيِوّي املبارشينسيدي عبد اهلل التِّ 

قــرأ ، ـ(ه1166ت) -ه احلُرمِشيبصوا-رشياج اخلـ يــن بن احلــ ب األمالطـال -46

 . (3)   عىل والده القرآن

، كان حيفظ )الشاطبية( ،هـ(1197)ت الطالب البشري بن احلاج اإِليِـــَدلمـيبي  -47

َرر اللوامع( بِّي بالسبع عىل قرأ القرآن، و)الدُّ لر  عبد اهللوِسيِدي ،  عمر بن ْممـد اإِلَدير

تِ  ّطالبأخذ عنه ال، نرَواِجيِوّي تِّ ال  . (4)ّلِّ ْممـد الرُبر

َواِجيِويي  -48 أخذ عن ِسيِدي عبد اهلل   ،هـ(12)كان موجودا يف ق الطيالب صاحل التِينـم

 . (5) أخذ عنه الّطالب أمحد اجلََكنِّي ، بن احلاج التِّنرَواِجيِوّي 
 

  ونسبته إىل ، بن الطالب التنمزي له ترمجة يف هذا البحث و ْممـدلده هوو، (247)السند القرآين (1)

 ن ضبطها باحلركات.عىل م )التنمزي( مل أقف

ونسبته إىل )الكنزي( مل ، (296،  292 ، 247،  219،  149،  116،  82،  81،  78 القرآين)السند  (2)

 ِزّي(.أقف عىل من ضبطها باحلركات ولعله )الَكنر

شِ  127، 312كور)فتح الش (3) يِش نسبة إىل احلُرر ابِيشر ، وفيه احلُرر أن وذكر ْمققه -وهم فصيل من الرَبَ

، بته(سوفيها ضبط ن، 109)احلسوة البيسانية، (-فد شنقيط تصحيالبكتاب ريش باملعجمة كام يف اخل

 (.519)بالد شنقيط املنارة والرباط، (78)السند القرآين

)تاريخ القراءات يف ، (519بالد شنقيط املنارة والرباط ) ،(73ألعيانجزء وفيات ا)حياة موريتانيا  (4)

وعن  ، وأنه كتب عن املتشابه ، دةابالزهد والعبا وأن والده كان مشهور، ترمجتهوفيه  583املرشق واملغرب 

(. قلت: ورد يف بعض املصادر أن اسمه 82، 80، 76، 73)السند القرآين، رسم والضبط(لمسائل ا

 وما ذكرته يف املتن هنا هو املشهور.، ـــاديـــــاج اهلشري بن احلبالـ

، 80، 77د القرآين ن)الس، (1/228ضيئات)احللقات امل، (667ملغرب ق وا)تاريخ القراءات يف املرش (5)

ويف  ، (280، 258،  219، 155، 154عض الطالب صالح ولد الطالب خمتاربويسميه ال، 276، 264

وما ذكرته يف املتن ، ب املختار ال الح بن الطـ الب صـلطـا ديكذلك سيـو، ح بعض املصادر الطالب صال 

 هر.هو األش



 (ه1441 ةمجادى اآلخر )     ن و ر والعش تاسعال عددال     نية   لقرآلدراسات ا الشاطيب لهد اإلمام جملة مع

435 

 ب ْممـدأخذ عنه الّطال ،هـ(1165)ت الطيالب حممـد بـــن الطيالب الُُبمتِلِيي -49

 . (1)ووصله(، مز)قصيدة يف نقل اهل  له، )صاحب كتاب فتح الشكور(تِّلِّ الرُبر 

كان يقرأ باجليم  ،هـ(12)كان موجودا يف ق، عبد الرمحن بن بو االرايح -50

 . (2) ِوّي قرأ بالسبع عىل ِسيِدي عبد اهلل التِّنرَواِجي، احلسانية

كان ، آنقرال بخبري ،هـ(1130)ت عبد الرحيم بن أمحد الويل احملجويب -51

 .(3) مهم العلم لِّ عَ ويُ ، هن يقرؤون عليهاجروامل

َاِني  -52 يرخ سيدي  ،هـ( 12)كان موجودا يف ق عبيدي بن حممـد الدَّْيم أخذ عن الشَّ

 . (4) هـ(1172) ة ها سنـــيـازه فـوأجـ، َكنِّي الــقــراءاتيب اجلَـاألمني احلــب

أخـــذ عـن ، لسبعقارئ با ،هـ(2115ت) يـملميبي بن بوه اإِلِيدَ  عمر بن حممـد -53

قرأ عليه احلاج بوبكر بن الّطالب بقراءة ، اهلل بن أيب بكر التِّنرَواِجيِوّي  ِسيِدي عبد

 . (5) وعبد الرمحن ْممت، نافع

أخذ ، قارئ بقراءة نافع ،هـ(1188)ت القاضي حممـد بــن يــدغـور التِييِشِيِتي  -54

 
عمر وسامه ْممـد بن ، 138 )الفتاوى والتاريخ ،(578والرباطد شنقيط املنارة )بال، (229كور)فتح الش (1)

 اخلطاط(.

 (.688)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (2)

 (.79 )السند القرآين، (34ات األعيان يانيا جزء وفموريت )حياة، (314)فتح الشكور (3)

(اهلل األهبمي الفغ عبيد ا ة القارئ عبيدي بنحقق العالموسامه امل، 131)فتح الشكور (4) اَميِنّ ير )حياة ، لدَّ

(، 64ات األعيانيموريتانيا جزء وف اَميِنّ ير )نفح الرياحني ، وسامه عبيدي بن ْممذ بن أشفاغا عبد اهلل الدَّ

اَميِنّ ه اعبيدي بن وسام ير  (.57عبد اهلل الدَّ

رئ ا املحقق أنه قوذكر ، بوه وسامه عمر بن ْممـد ، 31سالة()واضح الربهان)الر، (362)فتح الشكور (5)

وسامه ، 73)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان ، الشكور( حوأن ترمجته يف فت، هـ 1152بالسبع تويف

، 73)السند القرآين، (581لقراءات يف املرشق واملغربا)تاريخ ، ي(الطالب عمر بن ْممـد بن بوه اإلديلب

وسامه الطالب  ، 1/232قات املضيئات)احلل، ديلبي(بن ْممـد بوه اإل وسامه عمر  ،82، 80، 78، 76

بِّي  د بوه(. قلت:ـعمر بن أمحد بن ْمم لر وكذلك ، ورد أن اسمه الّسيَّد عمر بن أمحد بن ْممـد بن بوه اإِليَِدير

بِّي.ن د ببن أمح عمر لر  أمحد بن ْممـد بوه اإِلِيَدير
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 . (1) ي الزيد ِد ْممـد بن احلاجحلاج ِسيعن ا

َمر  ،هـ(12ودا يف ق)كان موج يولد صاحل األبيجقرشي ال -55 أخذ عن الّطالب اعر

 . (2) امللقب بـ)الَكنرِزّي(

 .(3) أخذ عن ابن األعمش ،هـ(1101ت) حممد بن احلاج عثمـــان اجلُمَّاِني   -56

وأمحدو ابني  ، مـدوعن ْم أخذ  ،هـ(1171)ت حممـد بن احلاج التِيِشيمِتي  -57

 . (4) ّيني يرتِ تِِّش ضل الفا

،  أخذ عن عمر الويل ،هـ(1107)ت العلويحممد بن املختار األعمش  -58

يِنّ ، واحلاج املختار بن سيدي  . (5)أخذ عنه مــحمـد بن احلاج عثامن اجُلامَّ

ِويي حممد ولد مـولـود بن ا -59 ـد أخـــذ عــن سيـ ،هـ(1161)ت ملخـــتار الَقالَّ

 .(6) أخذ عنه أمحد بن اخلليفة العلوي، سبعلقراءات الّي ايوِ جِ لتِّنرَواعــبد اهلل ا

َاِني  -60 له)منظومة مورد ، نرص اجليم املتفشية ،هـ(1166)ت،  حممـد الَيَدايلي الدَّْيم

 . (7)َدا األمني اجلََكنِّي(ا عن ابن اير و)رسالة رد هب، الظمآن يف ْمذوف القرآن(

 
 (.79لقرآين)السند ا، (96ء وفيات األعيان ريتانيا جز)حياة مو، (242)فتح الشكور (1)

 قلت: مل أجد من ضبط)األبيجي(.، لقريش(اوسامه ، 296، 149، 116 )السند القرآين (2)

، (25، 24يا جزء وفيات األعيان نا)حياة موريت، وفيه أنه من بيت علم يف إْيامن( 204)فتح الشكور (3)

 وفيه ترمجته(.، 109 )السند القرآين

  ن مل أجد م  قلت:، (79)السند القرآين، ( 56نياء وفيات األعانيا جز)حياة موريت، (235لشكورفتح ا) (4)

 ضبط اسم)الشغ(.

، (13سالة(رح الربهان)ال)واض، لكنه ذكره مرارا يف تضاعيف كتابه(، ومل يرتجم له ، 80)فتح الشكور (5)

ي املختار ولد األعمش العلوه وسام، 69)السند القرآين، (679)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب 

)بالد شنقيط املنارة ، بن األعمش( روسامه ْممـد املختا ، 43أبرز علامء شنقيطن )م ، (83، 80 ،72

رشيف )احلديث ال ، (هـ1107علوي توسامه الطالب ْممـد بن املختار بن األعمش ال، 528والرباط

 هـ(.1107تار تاملخوسامه الطالب ْممـد بن ، 54علومه وعلامؤه يف بالد شنقيط

 )السند القرآين، (1/228ت)احللقات املضيئا، (14، 13)الرسالة(، 31 ،2ان )خمطوط(الربه )واضح (6)

75 ،80، 219  ،246  ،247.) 

اَميِنّ )تاملعروف بالويل اليَدَ د تار بن سعيوفيه ْممـد بن املخ، 222)فتح الشكور (7)  ير   = ، ـ(ه1166ايِلّ الدَّ
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 . (1) م القراءاتبأحكاعامل ، جمود أستاذ  ،هـ(1185ت) يي لشِينمِقيطِ حممود ا  -61

ن  ذ عأخـ، مقرئ ْمقق  ،هـ(1195)ت الشَّوَّاف اجلََكِني  املختار بن علي بن  -62

وِمّي د بن س ـقــيه أمحـالف  . (2) له )تـسهيل حفظ احلذف(، الـم الـَمسُّ

َشِويي  -63 اشتهر ، اءةله حظ يف القر ،هـ(1162)ت منرية بن حبيب هللا الشَّمم

 . (3)أخذ عنه أبوبكر الَبنَّايِنّ ، )اجليم(هلل التِّنرَواِجيِوّي يف قضيةد اي عبِسيدِ  بمعارضة

 
اَم بن سوسامه ْممـد ، 223اء شنقيطدب)الوسيط يف تراجم أ= ير (عيد الدَّ )حياة ، يِنّ يعرف بمحمذ اليََدايِلّ

ه أن اسمه  وفي، 30)واضح الربهان)الرسالة(، هـ(1166وفيه ْممـد اليََدايِلّ ت 31ريتانيا احلياة الثقافيةوم

اَميِنّ وذكر ا، مـد اليََدايِلّ ْم ير ،  295رباط)بالد شنقيط املنارة وال ،(ملحقق أنه ْممـد بن سعيد الَيَدايِلّ الدَّ

وفيه اليََدايِلّ وكان يف  ، 682،  691ق واملغرباملرش)تاريخ القراءات يف ، (99ند القرآينلس)ا، (605

رج وله املخا، هـ 1166وفيه أنه ت ،504د شنقيط)التفسري واملفرسون يف بال، عرص أيدا االمني(

وكتبه يف   لهول الفقه رجا)أص، سم( وذكر له نظام يف الرَدايِلّ سامه ْممـد سعيد اليَ 507ويف ص ، والصفات

(ـد الوفيه ْمم، 234موريتانيا  (، 7)من أبرز علامء شنقيط، يََدايِلّ )ملحة عن العلامء ، وفيه ْممـد اليََدايِلّ

َشِوّي اليَدَ وفيه ْممـد بن املخ،  105ة واملآثر لذاتيلسرية اواملحاظر وا  (.ايِلّ تار بن ْممـد سعيد الّشمر

وأنه علم  ، ِوّي الَقالَّ وسامه سيدي ْممود ، 120ج ومهاجرونجا)ح، (148قىص غرب األ)تاريخ قراء امل (1)

 نزل بمستودع القرويني(.، هـ1176ضائع األخبار كان موجودا سنة 

شياخ وأنه اعتمدها األ،  احلذف يف الرسموفيه أن منظومته يف، 624ملرشق واملغرب ت يف القراءا)تاريخ ا (2)

 هـ(.1401ا سنةأكمله ، نثر ونظم حلسن نية مبدعها  منن كتب احلذف غريها م فأغنتهم عن ، والتالميذ

يات  زء وف)حياة موريتانيا ج، هـ(1162وسامه الطالب سيدي منريه بن حبيب )ت، 229)فتح الشكور (3)

َفِغّي(وفيه منرية بن حبيب اهلل بن املختا 51عياناأل َشِوّي األَلر   489 شنقيط املنارة والرباط )بالد، ر الّشمر

َشِوّي األَلرَفِغّي تـويف سنة  يب اهللوفيه منرية بن حب، 528، 532، يذهميه عدد من تالوف ،  هـ(1165الّشمر

ستدالله عىل صحة اجليم بأهنا عربية ردوده اومن  ،687، 582)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب

 أورد يف كام، ني بن أمحداج األموأنه رواها عن احل، هبارأوا وأن مجهور الصحابة ق، واترةمستفيضة مت

لكن أنكر ذلك  ، يرخ املحجوب اجلََكنِّي أهنم كانوا يقرأون باجليم احلسانيةم الشَّ ردوده أسامء أعالم منه 

ابن القايض باجليم  وأن ابن املحجوب قرأ عىل، م مل ينقل عنه يشء فيهاأن بعضه ليه بعليه بعضهم ورّد ع

كام استدل بفتوى ، املشددةوأنه تويف وهو يقرأ ب، اِجيِوّي وَ ع عىل التِّنرأ بالسب وأن ابن أيب األرياح قر، ددةاملش

سامه منرية  و، 78ينالقرآ)السند ، لِسيِدي عبد اهلل القايض العلوي بعدم جواز القراءة باجليم كشني(

َفِغّي(  .َفِغّي الطالب سيدي منري األَلر أنه  قلت: ورد كذلك، (6 )من أبرز علامء شنقيط علامء، األَلر
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 املبحث الثالث

 القرن الثالث عشر

واملختار بن  ، والدهأخذ عن  ،هـ(1255) أابت بن الطيالب ِجدُّو النِيَزاِريي  -64

يردَأحِ  ْممد طواملراب، ويِشّ أخذ عنه سيدي ْممـد الَعلُّ  ،والّطالب أمحد رارا ، بون
(1) . 

ُبوَجة ،هـ(1279)ت أمحد أسري املسلمي أمهار  -65  . (2)أخذ عنه ابن انر

ِويي   -66  . (3)أخذ عن ِسيِد ْممـد بن َحَبتر  ،هـ(1276)ت أمحد بن البشري الَقالَّ

لّطالب  أخذ عن ا  ،هـ(13ـودا يف ق )كـــــان مـــوجــــ ــد سيــــــد بن الطيالبــــأمحـ -67

 .(4)   بواسطة ِسيِد ْممـد ولد عبد اهلل ولد باد رارا بـم ْم  دلمحد وأ

أخذ عن سيدي ْممـد بن   ،هـ(1273)ت  أمحد الصغري بن محى هللا التِيِشيمِتي   -68

 . (5) َحَبتر 

ِعِيِشيي أمحد بن الطيالب اإلِ  -69 أخذ عن الّطالب أمحد بن  ،هـ(1257)ت ِيَدوم

 
فيه أن اسمه ْممـد أبات بن الطالب أمحد جدو و، 58يط)من أبرز علامء شنق، (291لقرآين ا )السند (1)

وفيه  ، 17واليتي العصابة وَتَكانِتر ؤلفني بم امل)معج، (145)الفتاوى والتاريخ، هـ(1255النزاري )ت

 مـد أبات بن امه ْمس، 56ويف ص ، -بق عن وفاته س مات: وهو خيالف قل-هـ(1317) أنه تويف سنة

 . لطالب أمحد جد بن الطالب املختار(ا

  وفيه أمهار ، 147)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان، (484، 556)حياة موريتانيا حوادث السنني  (2)

اف املسلمي التيشيتيبن ْمم أرسي  وَّ يخ القراءات تار)،د مسلم(من طلبة أهل ْممـ، ـد بن محى اهلل بن الشَّ

 (.620ملغربيف املرشق وا

 (.63)من أبرز علامء شنقيط، (273القرآين)السند ، (465ة موريتانيا حوادث السنني يا)ح (3)

 (. 287)السند القرآين (4)

سامه سيدي أمحد بن ْممـد الصغري املعروف بابن أنبوج من رشفاء  و، 89يطء شنق)الوسيط يف تراجم أدبا (5)

)حياة  ، (138ء وفيات األعيانجزة موريتانيا يا)ح، (450يتانيا حوادث السننيياة مور)ح، تشيت(

)السند ، (504)بالد شنقيط املنارة والرباط، هـ( 1272وفيه أنه تويف سنة، 30حلياة الثقافيةتانيا اموري

 ه سيأيت يف هذا البحث اسم ولدي، هـ(1272وفيه أنه تويف سنة، 61ن أبرز علامء شنقيط)م، (732آين القر

 بن ْممـد.د وسيدي ْممـ، ْممـد بن أمحد 
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ِوّي  اج محاه اهللحلبن ا وعبد اهلل، ّي مـد رارا التِّنرَواِجيوِ ْم  له)إرشاد القارئ ، الَقالَّ

ّي(السام َرر اللوامع البن َبرِّ و)أرجوزة ملاجرى به األخذ ، -خمطوط-ع لكتاب الدُّ

َرر اللوامع(  . (1)   وهو منظومة يف التجويد، األخذ(وكتاب )، يف اخلالف يف الدُّ

بن عبد  حرمة أ عىلرق ،هـ(1277ت) َدِغيي بن البخاري التـَّنم أمحد بن حممـد  -70

ي( ،ّي قرأ عليه ْممـدن فال التَّنرَدغِ ، اجلليل )نظم يف   له، وأمحد بن ْممـد )بدِّ

 .(2) و)رشح عىل مقدمة ابن اجلزري(، القراءات السبع(
له)إيضاح املرام يف  ، ساند اجليم احلسانية ،هـ(1251)ت  اجيأمحد حممـد احل  -71

و)تعليق يف قراءة  ، ام التجويد(أحك يففة الوليد حتو)، م(الرد عىل جيم األعجا

،  و)تعليق يف رسم القرآن(، اءات القرآن(و)رشح الشاطبية يف قر، قالون(

يف  وهر املنظمو)منظومة اجل، و)منظومة القول املعد فيام يف الرسم ال اللفظ يعد(

،  ( و)منظومة املبني، القرآن( و)نظم الضبط يف، (-ْمققة-رسم الكتاب املعظم 

 .(3) وغريها، آن(ة يف أوقاف القروهرجلاو)منظومة 

 
،  37)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، سامه امحيتي اإليدوعييش(و، 129ان)حياة موريتانيا جزء وفيات األعي (1)

)تاريخ القراءات يف املرشق ، (545د شنقيط املنارة والرباط)بال، (ن بريله رشح عىل الدرر اللوامع الب

كتاب  وب، ه عبد اهلل احلاج امحاه اهلليخامع بتعليق شلوثر يف كتابه عىل الدرر التأ وفيه أنه، 586واملغرب

ليل واستثمر فيه تع ، واستشهد بطيبة النرش البن اجلزري، حيث خلصه، صيل املنافع عىل الدرر اللوامعحت

الف  وأما أرجوزته فهي حول الراجح يف اخل ، راءة وتفسريها بالنصوص النحوية والترصيفيةوجه القأ

، عنه باألخذ تارة ف معرباإنه يبني ترجيحه ألحد شطري اخلال ف بن بري خالفاا  فيها أنه كلام ذكروبني

 502الد شنقيطن يف بملفرسو.)التفسري وا(وإذا كان يف املسألة وجهان ذكر الرتجيح، وبام به العمل تارة

بن الطالب ْممود   بعض امحيتلويسميه ا، وفيه أنه املعروف بامحيتي291، 94)السند القرآين، (505ص

 نت(.اإلنرت املخطوطات املوريتانية عىل شبكة قع)مو، دوعييش(ال ا

نة  فاته سوذكر أن تاريخ و ، 1/177)احللقات املضيئات، (12الرسالة(، 5، 2)واضح الربهان)خمطوط( (2)

،  428، 250، 152، 104)السند القرآين، ومل يرجح أحدها(، هـ 1277أو ، هـ1276أو ، هـ 5127

 وفيه أنه معارص للشيخ سيديه(.، 411اوى والتاريخفت)ال، اري(وسامه أمحد البخ

= أن  وفيه، 37)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، هـ(1251وفيه أنه تويف، 27اة موريتانيا احلياة الثقافية)حي (3)
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له كتاب )نظم اإلرشاد يف  ،هـ(1244)ت ُكِزيي إمساعيل بن عبد الفتاح الّتُّم  -72

و)نظم يف ، احلملة( م يفو)نظ، و)نظم يف ترقيق الراءات وتغليظها(، ضبط قالون(

 . (1) احلذف(

 عن ذخأ ،هـ(13من ق 3ديف آخر العق )تالناصري اعلي حممود بن حممـد  -73

و يدي بوبكر بن الّطالب جدو إجازة يف قراءة نافع يف ْمظرة الّطالب ِجدُّ س  ُ َترير و نِخر

ِوّي   .(2) وغريه، عليه أعمر بن سيد يوسف قرأ، الَقالَّ

أخذ عن املختار بن   ، هـ(13يف أواسط ق )ت آبَّ الُكنمِتي اإلمام بن حممـد  -74

 .(3) م( س ر الظم يف)ن له، لّطالب ابات النزارياو، بونا

ـم( عمد رس م يف الـ)نظـ له ،هـ(13)كــان مـــوجودا يف قاحمـمـد بن حممـد بَــــــابَـــهم  -75

 .  (4)   ـبد اهللم الّطالب عفيه إىل تبسيــط رس 

أخذ عنه ولده   ، هـ(1242)ت بن ِسيِدي عبد هللا العلوي-حممـدي–بدِي  -76

 . (5) ن(القرآسور  يف)الدرع الدالص   له ،وحرمة بن عبد اجلليل، أمحد

 
 683رشق واملغربامل )تاريخ القراءات يف، (543)بالد شنقيط املنارة والرباط، رشحا عىل الشاطبية(له =

،  هـ(1351وفيه أنه تويف سنة)، 610، 94)السند القرآين ، ىل جيم األعجام(ع نظام يف)الرد هوفيه أن ل

، هـ( 1251أنه تويف سنة)يه وف، 502ط )التفسري واملفرسون يف بالد شنقي، (57)من أبرز علامء شنقيط 

اجي  احل دأنه ألمحد بن ْممـد بن ْممـ(,وأن كتابه )اجلامع املقدم يف رشح اجلوهر املنظم 508ويف ص

يرخ ، حققه ْممـد ْممود الداهرسه وكتابه د قلت:، هـ(1251ي العبديل )تيبالتج وأيمن بن حييى الشَّ

 نسخة خمطوطة بمكتبتي. ومنه، ملنورةباملدينة ا، كالمها من كلية القرآن الكريم

  بط ي ضاإلرشاد ق)وفيه أن نظم ، 17وَتَكانِتر بة )معجم املؤلفني بواليتي العصا، (105)السند القرآين  (1)

 هـ(. 1345ووفاته فيه سنة ، قالون(

 (.46أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب) (2)

 (. 17انِتر وَتكَ العصابة معجم املؤلفني بواليتي )، (105)السند القرآين (3)

من ذج وذكر كذلك نام، ةأمحد يور ي بنوزاد يف اسمه أنه كرا، 648)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (4)

 (.34)من أبرز علامء شنقيط، به العالمة(لق 663ويف ص ، لرسم تعطي صورة عن براعتها نظمه يف

= واسمه ْممـد بن ْممـدي وذكر ، 752والرباط)بالد شنقيط املنارة ، (5)واضح الربهان )خمطوط( (5)
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أخذ عن  ، نيةنارص اجليم احلسا ،(هـ1223)ت ُبالَّ بن الفاضل احلسن -77

 . (1)   اّل بن أنجينان خترج عىل يديه عبد الودود بن عبد، املختار بن بونا اجلََكنِّي 

د أخذ عن ِسيِد ْممـ ، هـ(13ق بداية )ت البَـنَّاِني بن أمحد ِجدُّو العلوي -78

و)نظم بعض األخطاء الشائعة يف ، ورشحه(، التجويديف  )نظم هل، الَعلُّويِشّ 

 . (2)   التجويد(

 وعن أمحد بن ، أخذ عن والده  ،هـ(1243)ت عبد اجلليل العلوي  حرمة بن  -79

يرخ سيديا الكبري، العلوي اخلليفة  . (3) وأمحد بن ْممـد التَّنرَدِغّي ، أخذ عنه الشَّ

َيِيدسليمان بن املهاجر  -80 أخذ عن الّطالب  ،هـ(13يف ق ادموجو  ن)كابن امحم

 .(4)   أخذ عنه ْممـد اخلريش بن عيسى بن َكبَّادِ ، أمحد رارا 

ن  ـد بـلب أحـمـالّطا أخذ عن  ،هـ(1247)ت ِسيِد حممـد بن اعل الَعلُّوِشيي  -81

يرتِّي أخذ عنه أمحد الصغري التِِّش ، ، ْممـد رارا
   (5) . 

 
د اهلل عبـد بن ينا ْممفرق فسامه بدي بن سيد 508يف ص وبينه وبني ما، وفاته الوارد يف النص هناتاريخ =

)احلديث  ، (95وص ، 251)السند القرآين، هـ(1264القايض العلوي ت ن الفغ سيد أمحد بن َْمَّمر بنب

وسامه  ، 140)الفتاوى والتاريخ، هـ(1264فيه وفاته سنة و،  82 شنقيطالرشيف علومه وعلامؤه يف بالد 

 .هـ(1260تْممـدي بن سيدينا العلوي 

)تاريخ القراءات ، شقراوي(ال بن مكبد البوحسني ثم وفيه أنه بال، 933شنقيط م أدباء)الوسيط يف تراج (1)

 اوفيه اسمه عبد اهلل(.، 95)السند القرآين، (693يف املرشق واملغرب

د وسامه ْممـ، 65)معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر ، (505 واملفرسون يف بالد شنقيطسري)التف (2)

 ي(.دو العلوالبناين بن أمحد ج

وفيه أنه يقال  ، 12)واضح الربهان)الرسالة(، (24اء شنقيطأدبسيط يف تراجم )الو، (170)فتح الشكور (3)

،  (116)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان ، ( ايضسن بن القله حرمة الرمحن بن احلاج بن سيدي احل

)احللقات ، (12نقيطز علامء ش)من أبر، (248قرآين)السند ال، ( 511)بالد شنقيط املنارة والرباط

 (. 1/195املضيئات

وسامه سليامن بن ، 292، 288وزاد التِّنرَواِجيِوّي ، وفيه أنه ابن مهاجرن، 148، 112القرآين ند)الس (4)

 (.-تنواجيوية ة أرس-مهاجر 

(، 154)احلسوة البيسانية (5)  =)منح الرب ،احلوض والرقيبة(ليم غرب بالد وأهنا إق، وفيها التعريف بـ)َأَفلَّ
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أخذ عن ْممـد  ،هـ(13ان موجودا يف قك) يي بمِيريِِ ن حممـد األَ تار باملخ ِسيدِ  -82

 . (1)  يف رسم القرآن وضبطه(  )نظم له، وأجاز الكثريين، اخلريش بن َكبَّادِ 

أخذ عن سيدي ْممـد بن  ،هـ(13موجودا يف ق ان)ك أمحد الواليت ِسيِدي -83

 . (2) َحَبتر 

 . (3)   ةنعقدم امليقبلوا باجليمن الذين مل  ، هـ(1284)ت  انبن اجنين  ِسيِدي  -84

له   ، هـ(13يف أواسط ق )ت ِسيِدي عبد الرمحن بن سيدي بوبكر الـَمسُّوِميي  -85

وِمّي ، بيتا99وعدد أبياته ، ملحمول()نظم ا  . (4)   ( يف الرسمو)محلة الـَمسُّ

كتاب صاحب  ،هـ(1233)ت ِسيِدي عبد هللا بن احلاج إبراهيم العلوي -86

،  أخذ عنه عبد اهلل،  الباركياهلل عبد ديوس ، بن بونا املختارأخذ عن ، )نرش البنود(

)رشح منظومة يف قراءة   له، اابنا ْممـد احلبيب التِّنرَواِجيِوّي وغريمه، وسيدي ْممـد

و)صعود النظر إىل معارف القمر يف القراءات العرش من  ، العرشة(الثالثة باقي 

 . (5) -خمطوط- طريق النرش(

 
)بالد شنقيط املنارة  ، (140انيا جزء وفيات األعيانيت)حياة مور، ( ـه1274وفيه وفاته ، 162غفورال=

وزاد ، 139)الفتاوى والتاريخ، (291آينر)السند الق، هـ(1259وفيه أن وفاته سنة ، 514والرباط

اخلالد  در)ال، بالصواب(واهلل أعلم  ،سبق وهو خيالف ما-هـ1274ذكر أنه تويف  140ويف ص، الواليت

 (.9يف معرفة الوالد

 وفيه أن لقبه اإلدهبيمي(.، 52)من أبرز علامء شنقيط ، (728آين القر)السند  (1)

 (.273)السند القرآين (2)

 هـ(.1284وفيه أنه تـويف سنة ، 693قراءات يف املرشق واملغرب ال)تاريخ  (3)

وفيه تاريخ  ، 135نيا عرب العصورريتامو)، (95القرآين)السند  ،(557املنارة والرباط )بالد شنقيط (4)

 .ومل يذكر تاريخ وفاته(، 37بواليتي لعصابة وَتَكانِتر جم املؤلفني )مع ، ه( وفات

)حياة موريتانيا ، ( 106)احلسوة البيسانية، (37يف تراجم أدباء شنقيط )الوسيط، (083)فتح الشكور (5)

ترمجة ابنه ْممـد ْممود ، 710 ص ويف، هـ 1152نةأنه ولد س 69ويف ص ، 45األعيانجزء وفيات 

، (275وزاد العلوي، 248)السند القرآين، (513نارة والرباط)بالد شنقيط امل، هـ(1235نةاملتوىف س

 =)معجم املؤلفني بواليتي، (237وكتبه يف موريتانيا، )أصول الفقه رجاله ، (10طز علامء شنقي)من أبر
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 ، هـ(1209ت) -مشويشلا لهعل-الفاضل الشومشوي ِسيِدي عبد هللا بن -87

 . (1)  وعن املختار بن بونه اجلََكنِّي ، أخذ عن والده

ِويي مالك بن احل ِسيِدي -88 ليفة محد بن خأخذ عن أ ،هـ(1201)ت اج الَقالَّ

نرِقيطِّي  ِوّي ، العلوي الشِّ  . (2) وعبد اهلل بن احلاج الَقالَّ

ـــوِقـــــ  حممـد االمي بن الطيالب يِسيدِ  -89 ن للقراءات  قمتـ ،(هـ4121ت) يالسُّ

 .  (3)  وتعليام، كان جل انتفاعه من والده مهة، السبع

أخذ عن  ، (هـ13ا يف ق)كان موجود حممـد بن أيب بكر الـَمسُّوِميي  ِسيِدي -90

 . (4) ــد الّطالب اإلدبيـجــــبيالقريــش ولد صالح ولـ 

ِويي حممـد بن َحبَ  ِسيِدي -91 أخذ  ، شديدةلايم  اجلرصن ،هـ(8812)ت تم الَقالَّ

ِوّي  يرخ بن حامن، عن عبد الرمحن بن اإلمام الَقالَّ فيض املنان يف له )، أخذ عنه الشَّ

 .(5) ( و)منظومة يف أحكام التقاء الساكنني، (خواص احلروف وبعض القرآن

 
سامة  ب املنظومة الشهرية يف أصول الفقه املو صاحه قلت:، (11لعابمسيل ال)، (30عصابة وَتَكانِتر ل=

خرا بأنه وقد علمت مؤ ، ابه )صعود النظر( منه نسخة خمطوطة بمكتبتيوكت، مطبوع، )مراقي السعود(

 :ري يف هذا الرابطوقد كتب عنه ْمققه معلومات يف ملتقى أهل التفس، يف رسالة دكتوراه يف السودانق ْمق

vb.tafsir.net/tafsir//https:23951#.XEKonFXXLIU/ . 

، (66)فتح الرب الغفور، (77)احلسوة البيسانية، (ضلبن سيدي الفاوسامه عبد اهلل ، 301)فتح الشكور (1)

ب أن وفاته  الصوا، 85ويف ص، هـ 0911 سنةوفيه أنه تويف، 28ألعيان)حياة موريتانيا جزء وفيات ا

 (.76)السند القرآين، (138اوى والتاريخ)الفت ،هـ( 1210وقيل سنة، هـ 1209

ِوّي ج امه سيد احلاوس 48)فتح الرب الغفور، (263)فتح الشكور (2) وبني املحقق أنه يقصد به سيد ، الَقالَّ

حاظر يف الم املأع )، (79ِوّي الَقالَّ  وفيه سيدي مالك بن احلاج، 76)السند القرآين، (63وص، مالك 

 (.52والية احلوض الغريب 

 اجلبيهي دارا ووطنا(.، وقي نسباوفيه أنه الس، 78)السند القرآين، (266الشكور)فتح  (3)

 (.296ين)السند القرآ (4)

، 514نقيط املنارة والرباط)بالد ش، وفيه اسمه سيدي ْممـد بن حبت( ، 30)واضح الربهان)الرسالة( (5)

وِ سيدي أمح بنه سيدي ْممـد وسام   = )تاريخ ، (557وص،  556وص، ّي د بن اإلمام أمحد)حبت(الَقالَّ

https://vb.tafsir.net/tafsir39512/#.XEKonFXXLIU
https://vb.tafsir.net/tafsir39512/#.XEKonFXXLIU
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ْمظرة أبيه  ث ور ،(هـ13)كان موجودا يف ق دحممـد بن الطيالب أمح ِسيِدي -92

 . (1)  قرآنيةال ّي ومِ سُّ مَ ـالب أمحد الالطّ 

ِني  ِسيِدي -93 أخذ عن سيدي   ،هـ(13)كان موجودا يف ق حممـد بن عبد هللا الُفالَّ

 . (2)   ّطالب أمحد ولد ْممـد رارانه الأخذ ع، إبراهيم األسكوري

لب من الطرق عن الّطا ،هـ(2401) حممـد احملجوب الـَمسُّوِميي  ِسيِدي -94

وأخذ عنه عبد الرمحن ، لب أمحد اجلََكنِّي االطّ  ذ عنخأ ، السبع تاصالح يف القراء

ِوّي   . (3) بن اإلمام الَقالَّ

بُـُوَجه العلويحمم  ِسيِدي -95 ،  أخذ عن أبيه ،هـ(1275)ت ـد بن حممـد بن انـم

،  لقراءات السبعوسيدي ْممـد الدكايل ا، وعن ْممـد األمني بن طوير اجلنة

 . (4) و)نظم احلذف(، رآن( الق -شابهتم-يف ألفاظ ظم )البحر املحيطن له،  وغريهم

 
تفسري واملفرسون يف  )ال، ( 272، 270، 120، 95)السند القرآين ، (702القراءات يف املرشق واملغرب=

أمحد  ن وسامه ْممـد ْممود ب، 1/160ت)احللقات املضيئا، له تأليف يف التجويد(، 504بالد شنقيط

لت: أفادين من قرأ هذا البحث بأن ق، (141يخ)الفتاوى والتار، يه تاريخ وفاته(وف، ِوّي الَّ حبت القَ 

و لسيدي بن أمحد الغالوي  ل هب، ( ليس لهنروف وبعض القرآكتاب )فيض املنان يف خواص احل

املخطوطة   ارهمعجم املؤلفني املعارصين آثوأن ْممد خري رمضان يوسف ذكر ذلك يف )م،  هـ( 1374)ت

 .262 طبع منها أو حقق بعد وفاهتم ( يف ص قودة ومافوامل

تنية ع من الكتب املسند القرآين وهو وقد ذكرت هذا العلم لذكره ضمن كتاب ال، (291)السند القرآين  (1)

 وأسانيدهم.،  بالقراء الشناقطة

 نِّي(.كَ د ْممـد األمني بن أيدا اجلَ وقد ورد هذا يف سن، 112)السند القرآين (2)

وِمّي وكذلك سيد، 275وسامه سيدي املحجوب، 270، 09صدر السابقمل)ا (3) ،  ي ْممـد املحجوب الـَمسُّ

 /1 )احللقات املضيئات، (276، 012وص، وِمّي وب الـَمسُّ أنه سيدي املختار بن املحج276ويف ص

وِمّي(، 195  ر أسامئه.ذكرته يف املتن هو أشه  قلت: ما، وفيه املختار بن املحجوب الـَمسُّ

)بالد شنقيط املنارة ، دي ْممـد الصغري(ْممـد بن سي وسامه، 177ا جزء وفيات األعيانحياة موريتاني) (4)

وفيه سيدي ْممـد بن ْممـد الصغري ، 110، 97ين رآ)السند الق، (هـ13أنه من أهل القرن، 523والرباط

  = لفتاوى )ا، د الصغري(مـْممـد بن ْم هوفيه أن اسم، 62رز علامء شنقيط)من أب، بن انربُُوَجه العلوي(
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ه ِسيِد روى عن ،هـ(13)كان موجودا يف ق حممـد بن منصور الدكايل ِسيِدي -96

ُبوَجة العلوي القرْممـد بن ْممـد الصغ     .(1)   اءات السبعري بن انر

د بن خليفة عن أمحأخذ   ،هـ(1205)ت ِويي املختار بن الطيالب الَقالَّ   ِسيِدي  -97

 . (2)   لد ْممـد راراد و أمحب الطّ لا وعن ، لعلويا

ن سيد عبد  أخذ ع ،هـ(1255) مولود بن حممـد بن الشَّيمخ اجلََكِني  ِسيِدي -98

 . (3)واملختار بن بون ،  والّطالب أمحد رارا، براهيم اهلل بن احلاج إ

ير  ،هـ(3123)ت  مـد األمي اجلكني الشَّيمخ أمحد ولد الشَّيمخ حم  -99 خ  شهرته الشَّ

و)رشح  ، )كتاب مكمل لنظم الشاطبية عىل القراءات السبع(  له، نِّي جلَكَ ا القرآين

 . (4) (نظم يف القرآنو)، ابن بري(

أخذ عن حرمة   ، هـ(1284)ت ألَبمِيرِيِيي كبري بن املختار االشَّيمخ سيداي ال -100

 .  (5) لحن والتجويد(التسديد حكم نازلة القصد و)ال له، بن عبد اجلليل وغريه

 
 )معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر ، هـ(1275مـد تي ْممـد بن ْموسامه سيد، 140والتاريخ=

وهو )تيسري  ، وهو مطبوع مع رشحه،  ألفاظ القرآن( يف متشابه القرآنيط يفاملح )البحر قلت: نظم، (51

 (.4، 3املنان ملحمد بن أمحد األسود الوهاب 

 (.111د القرآينسن)ال (1)

)السند ، (78)حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان، (13(ربهان )الرسالة)واضح ال، (248)فتح الشكور (2)

ِوّي( ختااملوسامه سيد ، 291 ،76القرآين  (. 49  )أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب ، ر بن الطالب الَقالَّ

، طلب العلمق الّطالب أبات النزاري يف وفيه أنه كان رفي، 93َكانِتر بة وتَ )معجم املؤلفني بواليتي لعصا (3)

راءته باجليم ق يها يف مسألةه أرسل له أحد أحفاد ْممـدا بن أيب أمحد املجليس رسالة طريفة يناقشه فوأن

 بحث.هو اجلد الرابع ملؤلف هذا ال قلت:، ومسألتني أخريني(، املنعقدة

 (.102)السند القرآين  (4)

الزم حرم بن عبد اجلليل وأنه ، تلك البالدوفيه مل يظهر مثله يف ، 024تراجم أدباء شنقيط يفوسيط )ال (5)

موريتانيا جزء وفيات  حياة )، (13)الرسالة(، 11)واضح الربهان)خمطوط(، هـ(1283تويف سنة

، 516اطوالرباملنارة )بالد شنقيط ، هـ(1285وأنه تـ ،61)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، (151األعيان

يرخ سيدي بن املختار ، 16نيألعالم املوريتاني)تراجم ا، (248ند القرآين)الس، ( 564ويف ص وفيه أنه الشَّ

 =و)القصد والتسديد يف حكم نازلة ، تجويد(د يف علوم السديله )الفرق ال، بن اهليبة بن أمحد دوله 
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يرخ   ،هـ(1259)تبن أمحد األسود مـد ي حمديخ سيم الشَّ  -101 أخذ عن الشَّ

 .  (1) (-مطبوع -انله )تيسري الوهاب املن، ْممـد األغظف الداودي

ِويي  -210 )رشح عىل  له ،هـ(1299)ت الشَّيمخ بن سيدي حممـد بن َحَبتم الَقالَّ

 . (2) لقراءات السبع( ا ن بن أمحد بن اإلمام يفنظم عبد الرمح

أخذ عن  ، مقرئ ، هـ(1265)ت صطفى بن طوير اجلنةد املب أمحلاالطي  -103

 . (3) يْممد التهامأخذ عنه الرشيف ، عبد اهلل بن احلاج إبراهيم العلوي

َواِجيِويي  -104 أخذ القراءات   ، هـ(1210)ت الطيالب أمحد بن حممـد رارا التِينـم

قرأ عليه  ، يِوّي نرَواجِ اهلل التِّ  ِوّي عن ِسيِدي عبداِجيسيدي ْممـد التِّنروَ  السبع عن

 . (4) وغريمها، وإبراهيم ولد زهو العني الدوباليل، ْممـد األمني بن الّطالب الفاليل

 
وفيه أن وفاته ، 141ريختاوال )الفتاوى  ،هـ(1284ه تويف آخر يوم من سنةأن 79ويف ص ، التجويد(=

 سبق(. وهو خمالف ملا،  هـ1286 سنة

، نان(وهاب املبه )تيسري القلت: كتا، (291)السند القرآين، (130ريتانيا جزء وفيات األعيان)حياة مو (1)

، 2ط، عىل نفقة فاعل خري ، ( وهو مطبوععىل كتاب )البحر املحيط البن انبوجا التِِّشيرتِّي عبارة عن رشح 

 د.ت.، طابع الربكايت م ،هـ 1405

ير ، 5لرباط)بالد شنقيط املنارة وا (2)  )حبت( خ بن سيدي ْممـد بن سيدي أمحد بن اإلمام أمحدوفيه الشَّ

، 95)السند القرآين، (169وفيات األعيان)حياة موريتانيا جزء ، (560وص ،وفاته وتاريخ، ِوّي الَقالَّ 

يرخ بن َح كذقلت: ورد ، (66)من أبرز علامء شنقيط، ( 273، 610 .لك أن اسمه الشَّ  بَتر

 وفيه أنه كان  254)تراجم قراء املغرب األقىص، واسمه(، وفاته  ومنه صححت، 8-5واملنة )رحلة املنى (3)

العباس أمحد  وأنه أبو، (ـه1202ة)فقد ولد سن، هـ(1250وهو خطأ ولعله )-، ( ـه0115حيا سنة)

ن أمحد بن صائم و الطالب أمحد بن عبد اهلل بهح واسمه الصحي، أوهو خط  -صطفى بن عمرو اجلكاين امل

 (.-اجي الودايناحل

،  31رسالة (ان ) ال)واضح الربه ،وفيها ضبط اسم رارا(، 155)احلسوة البيسانية، (117الشكور)فتح  (4)

،  (86نجزء وفيات األعيا اة موريتانيا )حي، (66)فتح الرب الغفور، ـ(ه 1210وذكر املحقق أنه تويف سنة

،  157،  211،  81،  77السند القرآين)، هـ( 1210وفاته  وفيه أنه، 519ملنارة والرباطط اقي)بالد شن

)أعالم املحاظر  ، (138تاريخاوى وال)الفت، م له(وترج ، 280،  219، 158، 88وسامه ول ْممـد رارا 

 رصتقتوقد ا، )راراه(كتب يف بعض املصادر الشنقيطية قلت: )رارا( قد ي، (23يف والية احلوض الغريب

 الرائني. وهو ينطق برتقيق ، عىل األول لسهولة قراءاته
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أخذ عن ْممـد  ،هـ(1205)ت حل بن الفقيه عبد هللا الزحايفلب صاالطيا -105

 . (1)ود ن ْممـد عّل مولد الباقي بأخذ عنه عب، بن الّطالب التنمزي

 صاحب هـ(1250)ت حممـد األمي اجلََكِني  شَّيمخبن ال ب عبد هللاالطيال -106

،  و)رشحها(، -مطبوعة-أو)منظومة املحتوى اجلامع(، )رسم الّطالب عبد اهلل(

،  و)نظم احلملة ونظم املشدد من الواو والياء يف القرآن( ، و)منظومة ضبط القرآن(

  ظم ون، ن(آرررات القو)الكواكب يف متك ، متشاهبات القرآن(لكوكب يفونظم )ا

 . (2)   رق بني الصاد والسني والطاء والتاء()الفيف 

البدر الساطع )رشح  هل ،هـ(1220)ت الطيالب عبد هللا الرُّقـَيِيقم العلوي -107

ّي ، عىل نظم الّطالب عبد اهلل( َرر اللوامع البن َبرِّ  .(3)  (و)البدر الساطع عىل الدُّ

أخذ عن عبد  ، هـ(2712)ت يِطيي قِ نم شيِ الن الطيالب اعمِلي الطيالب حممـد ب -108

 . (4)  أخذ عنه القرييش بن صالح، الرمحن بن ْممت

نمِقيِطيي عبد الرمحن بن اإلمام العلوي ا -109 أخذ عن املختار   ،هـ(1296ت) لشِي

 
اهلل بن لب عبد أن اسمه الطاوقد جاء عند املحقق ،  31)واضح الربهان )الرسالة(، (782)فتح الشكور (1)

طة يف  )أعالم الشناق، (79سند القرآين)ال، (111عينية)الرحلة امل، هـ( 1205وتويف سنة ، أيب بكر الفقيه

 .(40فيات األعيان)حياة موريتانيا جزء و، (411رشقامل احلجاز و

رشق يف امل ريخ القراءات)تا، (576)بالد شنقيط املنارة والرباط، ( 38ة الثقافية)حياة موريتانيا احليا (2)

ير وفيه أ، 59)من أبرز علامء شنقيط، (96)السند القرآين ، (636واملغرب  خ نه الطالب عبد اهلل بن الشَّ

بواليتي  )معجم املؤلفني، (700شنقيط ملفرسون يف بالد)التفسري وا، هـ( 1257نِّي تجلَكَ ا ْممـد األمني

يرخ قلت:، ( 34لعصابة وَتَكانِتر   كني. عبد اهلل اجل ورد أنه الشَّ

يا )حياة موريتان، وفيها ترمجته( 17وص، ونسبه فيه الَعلُّويِشّ ، وفيه ضبط اسمه  58)احلسوة البيسانية  (3)

علامء )من أبرز ، (97)السند القرآين، (97األعيان )حياة موريتانيا جزء وفيات  ،(38يةافاحلياة الثق

وسامه  ، 139تاوى والتاريخ )الف ،هـ( 1220ت، 550)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيط، (53شنقيط

هلل ا رد أن اسمه عبدو  قلت:، (586 املرشق واملغربيف)تاريخ القراءات ، ونسبه إىل العلويش(، عبد اهلل

َقيِّ  ن احلاج الَعلُّويِشّ امللقبب (.بـ)الرُّ  قر

 (.1/129)احللقات املضيئات (4)
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وِمّي  ، له)منظومة يف القراءة(، أخذ عنه ْممـد بن أمحد َحَبتر ، بن املحجوب الـَمسُّ

 . ( 1) سبع( يف القراءات الظم و)ن

ِويي الرمحعبد  -110 أخذ عن سيد   ، هـ(13)كان موجودا يف ق ن بن اجلود الَقالَّ

وِمّي  أخذ عنه ِسيِد ، بن احلاج إبراهيموِسيِدي عبد اهلل ، املختار بن املحجوب الـَمسُّ

ِوّي   . (2)   ْممـد بن َحَبتر الَقالَّ

لّطالب  اعن أخذ  ،هـ(12ا يف ق)كان موجود  بن حممت بن أمحدعبد الرمحن    -111

َمر ِل التنمزي، امللقب بـ)الَكنرِزّي( اعر  .(3)   أخذ عنه ْممـد ولد الّطالب اعر

ِويي  اه هللاعبد هللا بن احلاج امح -112 درس القرآن عىل  ،هـ(1209)ت الَقالَّ

ِوّي  َشِوّي ، سيدي مالك الَقالَّ   ، أخذ عنه امحيتي اإليدوعييش ، وِسيِدي عبد اهلل الّشمر

و)نظم يف اختصار  ، تأليف يف القراءات السبع()و، آن(ن القر م بهله)نظم يف املتشا

 . (4) و)منظومة يف احلذف(، يف الرسم(  تأليف)ابن بري( و

 
)التفسري واملفرسون يف بالد  ، مام العلوي(بن اإل عبد الرمحن  وسامه، 41)حياة موريتانيا احلياة الثقافية (1)

 القرآين)السند ، (1/185املضيئات)احللقات ، مام العلوي(بن اإل  وفيه أنه عبد الرمحن، 501شنقيط

ِوّي(وفيه أن نسبه ال، 273  .َقالَّ

فة  معرلدر اخلالد يف)ا، (375، 270، 120)السند القرآين، (702واملغرب  )تاريخ القراءات يف املرشق (2)

 (.10الوالد

رمحن ه الطالب عبد القلت: ورد أن، (1/217)احللقات املضيئات، (296، 149، 116)السند القرآين (3)

 األشهر. اسمه الذي ذكرته يف املتن هوو، أمحدن  بن ْممت ب

)حياة  ،(91)الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، (167و ترمجة، وسامه عبد اهلل، 302)فتح الشكور (4)

 املنارة والرباط)بالد شنقيط ، (37)حياة موريتانيا احلياة الثقافية ، (85جزء وفيات األعيان انياموريت

ِوّي أمحد بن  لبد اهلل بن الطاامه عبوس، 520 )الفتاوى ، (580وص ، هـ(1209 تاحلاج محاه اهلل الَقالَّ

ِوّي( د اهلل بن أمح وسامه عبد، 248، 97 ، 78، 79، 76)السند القرآين، ( 381والتاريخ ، بن احلاج الَقالَّ

)تاريخ  ، (085، 505،  501يف بالد شنقيط )التفسري واملفرسون، (8)من أبرز علامء شنقيط علامء 

ذه امحيتي صاره للدرر اللوامع اعتمده تلميوأن اخت، تهوفيه ترمج، 583ملرشق واملغربت يف اءاالقرا

= ، 350عهد العلمي يف نواكشوط برقم املذا الرشح يف وفيه أيضا أنه توجد نسخة من ه، اإليدوعييش
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ـَشاِويي عبــد هللا بــن سيدي املختا -131 )الكواكب   له ،هـ(1266)تر الشَّمم

 .(1) الدرية يف الطرق العرشية( 

، علم وقضاء ن بيتكان م ، (هـ1252)ت الداودي عبد املالك بن النـَّفَّاع -411

 . (2)   أخذ عن الّطالب أمحد ولد ْممـد رارا

أخــــذ عـــن  ، هـ(1268)ت لمَفِغيي عبد الودود بن عبد هللا بن اجنينان األَ  -115

َرِوّي وغـــريهـب قر  . (3)  وغريه، أخـــــذ عـنه ْممـد عايل بن سيدي، ال الشَّ

من  (هـ1212)ت ،-ميذالتلو اأب- ،رمحن األمحديعثمان بن عبد ال -116

نرِقيطِّي   . (4) القراء األوائل الذين محلوا لواء السبع يف القطر الشِّ

ْممـد األمني بن أخذ عن  ،هـ(13)كان موجودا ق عبد الرزاق عثمان بن  -117

 . (5)   أخذ عنه أمحد اجيد بن الب، عبد الوهاب الفاليل

  ،(هـ1260)ت،ي(و بـ)انب امللقب ،احملجويب بد هللاعمر بن اإلمام حممـد ع  -118

 
اسمه   أنقلت: ورد ، ها(وكثرة األخطاء في، تآكل النسخة يصعب االنتفاع منها لرداءة النسخ و لكن=

يِضّ ه كذلك عبد اهلل بن أمحد بن احلوأن، ه اهلليرخ عبد اهلل بن احلاج محاالشَّ  نرِقيطِّي احلَور عبد اهلل بن و، اج الشِّ

نرِقيطِّي )ت محد بنيه الّطالب أالفق ِوّي األمحدي الشِّ ته يف املتن  ذكر وما، هـ(1209احلاج املصطفى الَقالَّ

 هو األشهر.

صنف يف الطرق العرشية   امن أحسن م  وفيه أن كتابه، 626، 622غرباملرشق وامل اءات يفاريخ القر)ت (1)

 (.100يند القرآ)السن، أخوه(ووصفه بأنه شيخه و، يد عبد اهلل بن انربُُوَجهكام ذكر س

ند القرآين )الس، (124وفيات األعيان وفيات)حياة موريتانيا جزء ، وفيها ترمجته( 157)احلسوة البيسانية (2)

 (.60ء شنقيط)من أبرز علام، (229

َفِغّي( وسامه عبد الودود بن، 374دباء شنقيطتراجم أ)الوسيط يف  (3) )حياة ، عبد إل بن أنجينان األَلر

رشق )تاريخ القراءات يف امل، (521)بالد شنقيط املنارة والرباط، (136ألعيان وفيات اريتانيا جزء مو

 (.140تاريخ)الفتاوى وال، (693واملغرب

 القرآين)السند ، (52)منح الرب الغفور، (89ن األعيا)حياة موريتانيا جزء وفيات  ،(348لشكورتح ا)ف (4)

 ألمحدي(.وفيه أنه امللقب بو التالميذ ا، 79

 (.279، 155 القرآين )السند (5)
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 .(1)   )أجوبة أسئلة سأله عنها امحيتي اإلدوعييش( له

أخـــــذ عن   ، هـ(1235)ت ار الكـصــريالقصري بن حممد بن املخت -119

ِّل ، الب البشري الطّ   . (2)أخذ عنه ْممـد أمحد، والّطالب ْممـد بن الّطالب اعر

  لح د صاريش ولقأخذ عن ال ،هـ(13ن موجودا ق)كا حممـد بن أمحد -120

وِمّي ، إلدبيجيا يرخ أمحد بن سيدي بن املحجوب الـَمسُّ  .(3) أخذ عنه الشَّ

ة ابن  ومــظـكان من املهتمني بمن ،هـ(1228)تبن الطفيل  ِحيمدحممد أَ  -121

َرر الله )ش لـ، ريبـ  . (4)  ع(ـامـوـرح عىل الدُّ

 ومركب  ،)أنظام يف الرسم له ،هـ(2312)ت حممـد ولد أعمر ولد بكار -122

 .(5)(ةزاهلم 

يرخ ْممـد فاضل  ،هـ(1254)ت حممـد االمي بن أمحد اجيد -123 أخذ عن الشَّ

َقِمّي ب َقِمّي ، ن مامني الَقلر  . (6)أخذ عنه ْممـد األمني بن ْممـد الَقلر

أخذ  ،(هـ13)كان موجودا ق، -بوشريوط-يي لمَقمِ حممـد األمي بن حممـد القَ  -124

 
وذكر ، وي اعمروسامه انب، 77، 50فيات األعيان)حياة موريتانيا جزء و، (38)فتح الشكور ترمجة  (1)

، (33)حياة موريتانيا احلياة الثقافية، عمر(ا ذكر أنه131ويف ص، هـ( 1260) تهوفاحقق أن الصواب ملا

 (.140)الفتاوى والتاريخ، آن(من القر نظم املتشابهوفيه أن له ، 102، 76)السند القرآين

ى )الفتاو، (1/185)احللقات املضيئات، (55ء شنقيط)من أبرز علام، (146، 367)فتح الشكور (2)

 (. 139والتاريخ

مـد بن أمحد بن أجفغ  وفيه ْم  43ؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِتر )معجم امل، (296القرآين  لسند)ا (3)

 (.ه اسميهامعله هو لتشابفل،  اجلََكنِّي 

 (.505يف بالد شنقيط)التفسري واملفرسون ، (586)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  (4)

 (.100القرآين )السند (5)

لعله -وهاب ولد الّطالب عبد الوهاب الفاليلال مـد األمني بن عبدوفيه ْم ، 160)احلسوة البيسانية (6)

يرخ ْممـد األمني بن عبد ، 125 انات األعيانيا جزء وفي)حياة موريت، اجلََكنِّي(-القاليل وسامه الشَّ

الوهاب بن أمحد اجليد  د ـد األمني بن عبوسامه ْمم ، 292، 280، 279، 155)السند القرآين ، الوهاب(

 لقمي(.الق
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 .(1) جـيــد ــمد ابن أحـ بن عمه ْممـد األمنيعن ا

 و من القراء بمدرسة إد ،هـ(1215)ت حممد ابب بن عبد هللا اليعقويب -125

 . (2)   بـ)َواَدان( احلــاج

أخذ عن أيب بكر الصديق بن  ،هـ(1219)ت حممـد بن أيب بكر الُُبمتِلِيي -126

 .(3)   ّطالبلبن ا بن الّطالب ْممـدوعن احلاج بوبكر ، َبنَّايِنّ القراءاتهلل العبد ا

يرخ ِسيِدي   ،هـ(1247)ت حممـد احلافظ بن املختار العلوي -271 أخذ عن الشَّ

 .(4) لوحرمة بن عبد اجللي، هلل بن احلاجعبد ا

ن سليام أخذ عن ،هـ(13)كان موجودا ق حممـد اخلرشي بن َكبَّاِد الـَمسُّوِميي  -128

َبيرِدي  أخذ عنه مني بن، بن امحيد بن املهاجر  .(5) اعر

، كان من أهل العلم والتقوى  ، هـ (12وأوائل ق، هـ11)عاش يف ق راد راحممـ  -912

 . (6) مـد رارا الب أمحد ولد ْم أخذ عنه ولده الطّ 

ذكر ِسيِدي  ، هـ(1271)ت ـد بن صاحل عبد الوهاب الناصري الواليتحمم -130

 
 (.927 ين)السند القرآ (1)

اسم  وفيه أن، 93 يات األعيان)حياة موريتانيا جزء وف ، هندي(وفيه حندي بدال من ، 266)فتح الشكور (2)

  وفيه هندي نقال عن حياة ، 2/552)منهاج أسباب اإلجابة بالدعاء، (79 )السند القرآين، جده حندي(

 د(. ياة الثقافية للمختار بن حاماحلموريتانيا جزء 

ة نه صاحب فتح الشكور يف معرفوفيه أ، 79، 78)السند القرآين، (508والرباطاملنارة  نقيط)بالد ش (3)

ن  بـد اهللـبـتابه فتح الشكور أنه الطالب ْممـد بن أيب بكر الصديق بن عـوعىل ك ، رور(علامء التك

تِّلِّ ّل بـــنـــالب عــطـال  (.ان الرُبر

عبد وأنه ممن أخذ عن حرمة بن ، تاريخ وفاته  فيهو، 13سالة()الر، 11ن )خمطوط()واضح الربها (4)

وفيه ْممـد احلافظ بن املختار ، 55نقيطأبرز علامء ش)من ، (517اط)بالد شنقيط املنارة والرب، اجلليل(

 (.56نقيطلرشيف علومه وعلامؤه يف بالد ش)احلديث ا، هـ(1247العلوي)ت

ومِ ، 815، 112ند القرآينلس)ا (5) وأن املختار بن حامد يف حياة  ، وترجم له 287ّي صوزاد أنه الـَمسُّ

 أوالد األمني(. اِد من فخذ يسى بن َكبَّ ذكر اخلريش بن الطالب ع، 241موريتانيا ص

 املزيد عنه(.قال: ومل أمتكن من معرفة ، 290)السند القرآين  (6)
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بُ  عبد اهلل بن  . (1)عليهقد تتلمذ إىل أنه  يلمح وَجة يف كتاب)القراءات(ماانر

أحد طرق  ، هـ(12)كان موجودا يف ق طيالب اعمــِل التنمزيولد الحممـد  -131

 . (2)  بن ْممتأخذ عن الّطالب عبد الرمحن  ، يف قراءة نافع الّطالب صالح

وِ حممـد عبد هللا األكُب بن الشَّيمخ بــــن َحاِمِن القَ  -132   ،هـ(1299)تيي الَّ

يرخ   . (3)  ابن َحاِمنِيأخذ عن والده الشَّ

 وتويف بعد ذلك، هـ1297)كان حيا سنة  بن الشَّيمخ اجلََكِني عبد هللاحممـد  -133

)رشح عىل محلة الّطالب عبد   له، ولقي ْممـد حييى الواليت، أخذ عن والده ،(لبقلي

 . (4) (بد اهللو)رشح الرساج الالمع عىل نظم الّطالب ع، اهلل(

ِويي  -134 يِد ْممـد بن  عن ِس أخذ  ،هـ(13 ن)عاش يف القر  حممـد بن عبدي الَقالَّ

ِوّي   .(5)   َحَبتر الَقالَّ

َشِويي صوابه -يب هللا الشمسويحممـد الـَماِميي بن حب -135  -الشيمم
 .(6)   له )املخارج والصفات(، نرص اجليــــم املتفشيـــة ،  هـ(2821ت)

 
تاريخ  ) ،( هـ1271د الوهاب النارصي توسامه صالح بن عب، 052املنارة والرباط)بالد شنقيط  (1)

ح بن عبد وفيه أنه صال، 412أعالم الشناقطة يف احلجاز واملرشق)، (620القراءات يف املرشق واملغرب

 (.140)الفتاوى والتاريخ،  ة(وأن له كتاب )احلسوة البيساني، هـ1272 وتويف سنة، ولد بوالته ، لوهابا

قلت: ، لتنمزي بن الصديق(ا وزاد أنه ابن حبيب اهلل، 296، 802، 155، 149، 116 السند القرآين) (2)

 و األشهر.ذكرته يف املتن ه وما، مـد بن الطالب ورد أنه سيدي ْم

 (.271لقرآين )السند ا (3)

رز  أب)من ، (98لقرآين)السند ا، (591املنارة والرباط)بالد شنقيط ، (38)حياة موريتانيا احلياة الثقافية (4)

وتويف  ، هـ1297وفيه أنه كان حيا سنة، 77وَتَكانِتر  ة)معجم املؤلفني بواليتي لعصاب، (67علامء شنقيط

 بعد ذلك بقليل(.

 .(273القرآين )السند (5)

 يف بالد شنقيط املنارة والرباط وأن وفاته ، وفيه اسمه ْممـد املامي الباركّل ، 30)الرسالة(ح الربهان)واض (6)

 ىل تشمشه ومعناها بة إو)الشمشوي نس، (-در ترمجتهوهذا خيالف بقية مصا ت:قل -، هـ1293سنة 

 = ْممـد املامي بن وسامه ، 518نارة والرباط)بالد شنقيط امل، (77ة البيسانيةاحلسو، بالصنهاجية اخلمسة
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د ـم أخذ عن ْم  ، هـ(13ودا يف ق)كان موج هللا اجلََكِني د عبد حممـد بن حممـ -136

ا قــراءة نافع، وغريه، د الفويتسعي  بنمنياأل دَّ  . ( 1)  أخذ عنه ْممـد األمني َأير

ّل بن ْممـد أخذ عن ع ،هـ(13)كان موجودا يف ق حممـد بن حممـدا فال -137

 . (2)   أخذ عنه بداه ولد البصريي، الرتيكي

قرأ   ،هـ(13عقد األخري من ق)تـويف يف ال مر الناصريولد أع حممـد حممود  -138

يرخ ، ومــقــرأه، خـــيه ْممـــد بن مَحَّاِدي القرآن ورسمهــىل أعـ ن امـ ولد حـوعىل الشَّ

ِوّي  ِوّي قرأ عليه عبد الرمحن بن َخطررِ ، الَقالَّ  . (3)  وغريه، ي الَقالَّ

أخذ عن  ،هـ(13ا يف قموجود)كان  ،حممـد حممود بن عبد الفتاح اآلبيريي -139

وعن ْممـد ْممود بن حبيب ، راهيماج إبن احلباهلل  دن ِسيِدي عبسيدي ْممـد ب

يرخ ِسيِد ْمم ، اهلل يرخ سيدياأخذ عنه الشَّ له )رسالة يف جواز القراءة ، ـد بن الشَّ

 . (4)   ديدة واملتفشية(باجليمني الش

من األجالء الذين   ،هـ(1277) اِني حَمَنمضم ابب بن سيد عبد هللا الدَّْيمَ  -140

َرِوّي أبويه عل قرأ،  ةييم املتفشنرصوا اجل قر  . (5)  بكر بن فتى الشَّ

 
)تاريخ ، له )مكتوب يف قرآن اآلحاد(575صويف ، (مؤلفا400مؤلفاته بلغت)، البخاري اليعقويب=

،  (504قيط واملفرسون يف بالد شنسري )التف، (96)السند القرآين ،(683يف املرشق واملغرب  اتالقراء

،  هـ(1292وفيه أن وفاته سنة ،141والتاريخ )الفتاوى، ( ،244رجاله وكتبه يف موريتانيا  )أصول الفقه

مد املامي اليعقويب ْمعن شيخ آخر هو  وخيتلف، أو ْممـد املَاِمّي ، ي قلت: ورد أنه ْممـد املَاِمّي البارك 

(حققه -ْمقق-رآنتيان يف رسم القكتاب )رشح منظومة حتفة الف ريلهفهذا األخ، يشبهه يف االسمالذي 

 ه نسخة عىل االنرتنت.ومن ، هـ1429م عا، مر فاروقْممد منقذ بن ع

 (. 1/265)إمتاع الفضالء، (198)السند القرآين  (1)

 (.141)السند القرآين (2)

 .(28ظر يف والية احلوض الغريبحا)أعالم امل (3)

 (.38)املصدر السابق  (4)

( وفيه، 30الة()الرس، 11واضح الربهان )خمطوط() (5) اَميِنّ ير   = يهوف، 175الغفور)منح الرب ، أن لقبه الدَّ
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أخذ عن املختار أبانا  ،هـ(1220)ت املختار بن سعيد بن بوان اجلكان -141

 . (1)  وغريه، اهلل بن احلاج إبراهيم العلويأخذ عنه ِسيِدي عبد ، أمحد وغريه

،  عرض القرآن ،هـ(12)كان موجودا يف ق الطيب املختار بن عمر -142

 .(2)   اهلل التِّنرَواِجيِوّي  عبدي يدِ  ِس عىل تراءالقوا

أول من أثار  ، هـ(13)كــــان مــــوجودا يف ق املختـار بـن الـــكليب السباعي -143

و)درر املجيد الغائص  ، رشـــاد فـي حرف الضاد(له)اإل، مسألة )الضاد( يف شنقيط

 . (3)   ويد(يف بحر التج

يرخ الّسيَّد  ذ أخ ،ـ(ه1368ت) يي ملرابط عبد الفتاح الّتُّمُكزِ  -144 القرآن عن الشَّ

ُكِزّي  ر ، له )رشح اإلرشاد يف رشح الرسم والضبط واملقرأ(  ،بن سيد املني الغاريب الرتُّ

و)نظم يف  ، يف احلذف والسداسيات(و)نظم ، و)نظم يف احلملة( و)رشحه(

 . (4)  بري(ن ح ابو)رش،  )ورشحه(، الردف(

 

 
عرش  وأنه من أهل القرن التاسع، 141)الفتاوى والتاريخ، (253، 248)السند القرآين ، تاريخ وفاته(=

 امليالدي(.

، ( 97وريتانيا جزء وفيات األعيان)حياة م، (277راجم أدباء شنقيط)الوسيط يف ت، (254)فتح الشكور (1)

)بالد شنقيط املنارة ، (9يطأبرز علامء شنق )من، (693رب راءات يف املرشق واملغ الق)تاريخ 

والسرية  ظرالعلامء واملحا )ملحة عن، (234به يف موريتانيا )أصول الفقه رجاله وكت، (530والرباط

 عىل أنه ألف يف القراءات وعلومها.من مصادر  : مل أقف فيام طالعتقلت، (43الذاتية واملآثر

، 72)السند القرآين، ي عبد اهلل التِّنرَواِجيِوّي(ن تالميذ ِسيدِ وفيه أنه م ، 31لربهان )الرسالة(ا )واضح (2)

 احلاج الطيب(.وسامه املختار ولد أعمر ولد ، 247،  81 ،77

)التفسري واملفرسون يف ، (719واملغرب  املرشق )تاريخ القراءات يف، ( 612)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

 ـ(.ه13السباعي قتار بن قليب وسامه املخ، 504، شنقيطبالد 

ترمجة ملرابط وفيه ، 96)من أبرز علامء شنقيط، هـ(1279ة)ـد سنـه ولـ ه أنــ يـوف ، 103يـرآنـد القـنـ)الس (4)

 .(508ون يف بالد شنقيط واملفرس)التفسري، واسمه عبد الفتاح بن سيدي(، الفتاحد عب
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ةــــاخلــامت

، افعلنا هذا املعجم تارخييا اشتغال أعالم شنقيط بمقرأ اإلمام ن رُ هِ ظر يُ  :جتائالن

 ويف اجلانب اإلحصائي، وبقية علوم القراءات القرآنية األخرى كالرسم والضبط

وهذا العدد يف   ، أعالم (4) ، هـ11ان منهم يف ق وك، ( علام تقريبا 144بلغوا ) أهنم 

ولقلة  ، لندرة من ترجم هلم ،ة وعلومهااءرقلاب ف لنا قلة املشتغلنيهذا القرن يكش

،  ( علام81) ، هـ13ويف ق ، ام( عل59ـ) ه12ويف ق ، الكتب املدونة يف ترامجهم

 نني. وازدهار علم القراءة يف هذين القر، وُتظرِهُر أعدادهم يف هذين القرنني كثرهتم 

ره  أخبا مضهوبع، صادر يف ترمجتهأسهبت امل ذا املعجم أن بعضهمكام ُيظرِهُر لنا ه

در  وبعضهم له ترمجة يف مص، وبعضهم له ترمجة يف عدد من املصادر، يهليلة فق

وأهنا الزالت ، معلومات عنها كام ُيظرِهُر أيضا أن كثريا من خمطوطاهتم ال، واحد

كذلك أهنم توزعوا عىل   ِهرُ ُيظر و، خلاصة والعامةتنتظر التنقيب عنها يف اخلزانات ا

 ية. ائح البلد العرقتلف رشن خم م مهن أو ،ناطق جغرافية متعددةم

 بأمور منها:  -الطلبة واملختصني -يويص الباحث  :التوصيات

إكامل البحث عن أعالم القراءة من القرن الرابع عرش واخلامس عرش -

 اهلجريني. 

اهتم املخطوطة يف عن مؤلفوالبحث ، نية برتامجهمالعناية باملخطوطات املعت-

 ونرشها. ، هاحقيقم بتلقيااو، زانات العامة واخلاصةاخل

هجيتهم يف تأليف  نمويف ، وتصويب ما اشتبه من أسامئهم، التأليف يف ضبط-

 ووسائل التعليم التقليدية يف املدرسة الشنقيطية. ، القراءة والقراءات كتب
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املراجعاملصادر و فهرس
حولية جامعة ، فال بن التيجايند ـمْمن ملحمـد ب ،ول الفقه رجاله وكتبه يف موريتانياأص -

 هـ.1431ة العدد الثالث واكشوط العرصين

يرخ يربان م الشناقطة يف احلجاز واملشرقالأع - دار النرش ، هـ1429، 1ط، لبحيد بن الشَّ

 الرياض. ، الدويل

، هـ1412بحث مرتيز سنة، االغاثة بن خمتور ملحمـد ،أعالم احملاظر يف والية احلوض الغريب -

ل مصورة من وراقة إسامعي، بنواكشوط، الميةالعايل للدراسات والبحوث اإلسعهد امل ن م

 منها نسخة بمكتبتي.، قبالة املعهد العايل

، 1ط، إللياس بن أمحد حسني الربماوي إمتاع الفضالء بّتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن -

 العاملية للطباعة.د.م. دار الندوة، هـ1142

املنظمة العربية للرتبية والثقافة  ،هـ1408، للخليل النحوي رابطوالارة املن طقيبالد شن -

 تونس.، لفنونوا 

دار الكتب ، 2008، 3ط، ملحمـد املختار ولد أباه اتريخ القراءات يف املشرق واملغرب -

 بريوت. ، العلمية

سف وي را د ،ـه1429، 1ط، سيدي ْممـد مواليملحمـد   بالد شنقيطالتفسري واملفسرون يف -

 ارات العربية.ماإل، مكتبة اإلمام مالك، بن تاشفني

وحترير بعض ، خالل القرنني الثاين عرش والثالث عرش اهلجريني األقصى تراجم قراء املغرب-

،  الكنانية حلديثدار ا، هـ1434، 1ط، ملحمد بن أمحد ححود التمسامين، األسانيد القرآنية

 وبريوت.، بطنجة املغر

من القرن التاسع إىل القرن  ا البالد العربية وتركيماء بالد شنقيط يفعل نو ر اجحجاج ومه -

 بريوت.، دار الكتب العلمية، هـ1433، 1ط، حلامه اهلل ولد السامل، هـ14

، 2ط، بن املجتبىمجع وتأليف ْممـد احلافظ  احلديث الشريف علومه وعلماؤه يف بالد شنقيط -

 الرسيعة.د.م. املطبعة، هـ1424
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ة حتقيق ودراس، ب النارصيبد الوهالصالح ع علم األنساب احلسانيةيسانية يف لبا ةو ساحل -

 بريوت.، دار الكتب العلمية، م2015، 1ط، ولد السامل محاه اهلل

، هـ1423 ،1ط، للسيد أمحد عبد الرحيم احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات -

 الرياض. ، احلمييضع مطاب ،شةبمحافظة بي، طبعة لصالح اجلمعية اخلريية

الريش ، إرشاف ْممـدو ْممـدن أمني، دللمختار بن حام وفيات األعيانحياة موريتانيا جزء  -

 الرباط. ، منشورات الزمن ، م2013، حتقيق جمموعة من الباحثني، ريبشتوك

، 1ط، دماح ن للمختار ب ا وجوارهاأربعة قرون من اتريخ موريتانيحياة موريتانيا حوادث السني  -

 ات.ماراإل، ظبي للثقافة والرتاث هيئة أبو، م0112

، طرابلس، الدار العربية للكتاب، م1990، املختار بن حامد ياة الثقافيةحياة موريتانيا احل -

 اجلامهريية العربية الشعبية االشرتاكية)ليبيا(.

يِدي عبد ود بن ِس ْمم ـدحممل مهيشَّيمخ ِسيِدي عبد هللا احلاج إبرامعرفة الوالد الالدر اخلالد يف  -

 لة املعهد العايل بنواكشوط(. سامعيل قبامن وراقة إ، مصورة بمكتبتي)، اهلل احلاج إبراهيم

دار ، م2004، 1ط، حققها وقدم هلا ْممـد الطريف ،ملاء العيني بن العتيق، الرحلة املعينية -

 أبوظبي.، ديالسوي

 ، 1ط، ودراسة محاه اهلل ولد السامل يققحت، نةجلا ريطوللطالب أمحد بن  ،رحلة املىن واملنة -

 بريوت.، ةدار الكتب العلمي، هـ4341

، 1ط، لِسيِد ْممـد ولد عبد اهلل السند القرآن دراسة وأتصيل السند الشنقيطي منوذجا -

 بريوت.  ، دار الكتب العلمية، م2011

 بريوت.، مياإلسالغرب ر الا د، م2000، 1ملحمـد املختار ولد السعد ط اوى والتاريخفتال -

حتقيق عبد الودود ولد ، ّليب بكر الربتملحمـد بن أ التكرور ة علماءــرفـي معـور فـكـح الشـفت -

دون ، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، وأمحد مجال ولد احلسن ، عبد اهلل

 معلومات نرش أخرى.
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ور من بالد خ التكرزء الثاين تاريجلا ويلعلا ه البن امبوج ح الرب الغفور يف تواريخ الدهورتف -

كلية اآلداب والعلوم ، رسالة ماجستري، املختار مني بن سيديمـد األحتقيق ْم، أقىص املغرب

 )منه مصورة بمكتبتي(.  ، جامعة نواكشوط، اإلنسانية

جعة را وم قيقحتملحمـد حييى بن ابوه اليعقويب  اتية واملآثرحملة عن العلماء واحملاظر والسرية الذ -

املكتبة  القانويناإليداع  د.م.ت.، م1986رسالة جامعية سنة، آبيه د األمني بن احلسن بن ْممـ

 نواكشوط. ، الوطنية للثقافة والتوجيه اإلسالمي

 قبالة املعهد العايل بنواكشوط.، فهرس وراقة إمساعيل، مسيل اللعاب -

، رشعيةملرتيز يف العلوم الة ا هادش لنيبحث ل ،املؤلفي يف واليت لعصابة وتكانت جممع -

، م2004، ـد بن احريموى بن ْمماإلسالمية ليحي العايل للدراسات والبحوثباملعهد 

 موريتانيا.

دون عدد ، ملحمـد عبد اهلل ولد املصطف عاملا( 212) ــــالتعريف ب، من أبرز علماء شنقيط -

 بموريتانيا. ، ة والفنونقافالث ةرا دإ، والشباب والرياضة، وزارة الثقافة ،م2013، طبعات

محد املصطفى كر بن أأليب ب الشكورأمهل صاحب فتح  ما ح الرب الغفور يف ذكرنم -

مصورة لدى  د.م.، م2001، 1دراسة وحتقيق وتقديم اهلادي املربوك الدايل ط، املحجويب

 )منه نسخة بمكتبتي(.، بنواكشوط، قبالة املعهد العايل، وراقة إسامعيل

د عبل  احلسىنظم أمساء هللاجابة يف شرح ناء هللا املستابألدعية أبمس، اإلجابة ابلدعاءاب أسب جا هنم -

يرخ، اهلل بن املرابط سيدي ْممود ، 1ط، مجع وإعداد وحتقيق ورشح مصطفى بن ْممـد الشَّ

 املدينة املنورة. ، دون مطبعة، هـ1437

 دون بيانات نرش.، ن ْممـد اهلاديب لماس ـلـ عصور اتريخ وجغرافية العصابةا عُب الموريتاني -

 .إلنّتنتعلى شبكة اموقع املخطوطات املوريتانية  -
د الشنقيطي ـمـخ أحـير ـَن الّش ـحمـد بـمـل نــــيــدي األمــرة الشَّيمخ سيـــي سيـن فــيــــــاحــح الريـــفــن -

 د.م.، م2008،  1ط
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ن العابدين ق زيحتقي، بن معاوية التندغيجا دنبلل قرآنواضح الُبهان يف تراجم أشياخي يف ال -

، نيايتامور، ةإلسالميعهد العايل للدراسات والبحوث ا ملبا، رسالة ماجستري، ولد املصطفى

ونسخة أخرى )خمطوطة مصورة من وراقة إسامعيل ، )نسخة بد إف عىل اإلنرتنت( 

 بنواكشوط(.

، 6ط، بعناية فؤاد سيد، يقيطنشلني ا ألمحد بن األم الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط -

 .رصم، أكتوبر 6مدينة، الرشكة الدولية للطباعة، هـ2914
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