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  :أحمد البوني وكتابه 

   ))التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف((

  سعد بوفالقة.د

  :توطئة

َترمي هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على مصنَّف مهم من مصنفات علم  ََ َّ ُ ٍُّ
ُوهذا املصنَّف يتمثل يف , من أعالم الفكر يف حضارتنا العربية اإلسالمية

)٢( إفريقية بلد سيدي أيب مروان الشريف)١(ةالتعريف ببون((: كتاب
((

 ألمحد )٣(
ًبن قاسم البوين أحد مشاهري الكتاب وأكثرهم خصبا وإنتاجا يف أواخر القرن  ً ُّ

  .احلادي عشر وأوائل القرن الثاين عشر للهجرة
  .حياة أمحد بن قاسم البوين وآثاره: وتتناول هذه الدراسة يف شقها األول

هذا , فتتناول كتابه املذكور بالتعريف والتحليل, َّأما يف شقها الثاين
ّالكتاب الذي يعد من أهم الكتب اليت عرفت ببونة وعلمائها َّألن مصنفاته , ُّ

ّالدرة املصونة يف ((: يف التاريخ مل يصلنا منها إال هذا الكتاب ومنظومته املسماة
))علماء وصلحاء بونة

ته الكربى وهي املنظومة اليت اختصرها من منظوم, )٤(
وقد , وحتتوي املنظومة املختصرة على ألف بيت, احملتوية على ثالثة آالف بيت

ٍوكان شرحها متداوال إىل عهد قريب, شرحها َ ُومصريه مصري كثري من كتب , ً
))جامد وجاهد((ضاعت بني , الرتاث

)٥(.  
وقيمته , ودوافع تأليفه مث مصادره وحمتواه, سنستعرض التعريف بالكتاب

  .ة والتارخييةالعلمي
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ّوخنتم الدراسة بفذلكة نلخص فيها أهم األفكار اليت وردت يف الكتاب ّ.  
ًأوال    حياته وآثاره: ّ
 ):موجز ترجمته( حياته - ١

ُولد ببونة , هو أبو العباس أمحد بن قاسم بن حممد ساسي التميمي البوين
يها سنة وتويف ف, )م١٦٥٣/ھ١٠٦٣(املعروفة اآلن بعنابة يف شرقي اجلزائر سنة 

ُفقد كانت عائلته تنتمي إىل  , نشأ يف أسرة ميسورة احلال). م١٧٢٦/ھ١١٣٩(
ًجمموعة بشرية واسعة ممتدة غربا إىل نواحي قسنطينة(( ّ وشرقا إىل نواحي الكاف , ُ

))حيث أخذ أمحد بن قاسم العلم من هذه النواحي, وباجة
)٦(.  

واإلمام , د ساسيّوجده حمم, ّويف بونة بدأ تعلمه على يد والده قاسم
ًمث واصل دراسته متنقال بني , وغريهم, )سيدي إبراهيم(الشيخ إبراهيم بن التومي  ّ
وأخذ مبصر عن الشيخ , كما رحل إىل املشرق العريب, املغرب األقصى وتونس

والشيخ حيىي الشاوي , )م١٦٨٨/ھ١٠٩٩(عبد الباقي الزرقاين املتوىف سنة 
مث عاد , وغريمها, ّدره لإلقراء باألزهر الشريفوتص, امللياين بعد عودته من احلج

وقد أخذ عنه جمموعة من , إىل بونة مسقط رأسه وتفرغ للتدريس والتأليف
, وعبد القادر الراشدي القسنطيين, عبد الرمحن اجلامعي: منهم , العلماء
, وله مؤلفات كثرية, )٧(وعاملا باحلديث, وكان من كبار فقهاء املالكية, وسوامها
 .ن ر بعضها بعد حيسنذك
 : آثاره - ٢
فهو , يعد أمحد بن قاسم البوين من الشخصيات املتعددة الثقافة:  شعره - أ

 ,)٨(له ديوان شعر, واحلديث النبوي الشريف, مع رسوخ قدمه يف الفقه املالكي
ّولكن الشعر التعليمي قد , ّومنظومات شعرية كثرية يف موضوعات متعددة
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ُوقد كان انتشار التعليم يف هذا العصر ,  العنايةٍحظي عنده بنصيب وافر من
وقد نظم كتاب غريب , ًسببا يف تفكري أمحد البوين يف تبسيط هذه العلوم
ِالقرآن الكرمي للعزيزي يف حنو أربعة آالف بيت َ ونظم اخلصائص الكربى , ِْ

 ًونظم األجرومية يف تسعني بيتا، ونظم يف التاريخ, للسيوطي يف حنو مثامنئة بيت
 وهي يف ألف بيت ))الدرة املصونة يف علماء وصلحاء بونة((املنظومة املسماة 

 .وقد اختصرها من منظومته الكربى احملتوية على ثالثة آالف بيت وغريها كثري
فبدأ , فقد ذكر فيها تراجم علماء بونة, وحسبك من شعره درته هذه
والعلماء الواردين , اورةمث علماء القرى ا, َبأساتذته وأقاربه من سكان املدينة

وقد , سواء أكانوا مقيمني أم عابري سبيل من خمتلف جهات القطر, على بونة
ّاستفاد من تأليف علي فضلون البوين الذي صنف كتابا يف تاريخ بونة بعنوان 

))الكلل واحللل((
وقد ضاع تأليف علي , وهو من علماء القرن التاسع اهلجري, )٩(

. ))...الدرة املصونة((أليف أمحد بن قاسم البوين املذكور فضلون الذي استوعبه ت
: ويف ذلك يقول, وقد انتهى أمحد البوين من تأليفه أواخر القرن احلادي عشر

َْنظمت وآن أن أدعو ملا متمت. يف عام تسعني وألف(( ّْ ُ((
)١٠(. 
  :يقول , َوقد اشرتط يف مرتمجيه العلم مع االستقامة والصالح

ََبشرط إن كانوا للعلم درسوا ِ ْ ٍ ْ ِأو لصالح نس   ِ ُ َ ِ ُبوا ما اندرسواْ ْ ُ 
َِّويبدو أن أحد طالبه هو الذي طلب منه تأليف درته ُ كما ذكر وكان , َ

  :فقال , فاستعجله, َّعلى أهبة السفر
َطالبـها مسافرا و ذو عجل ً

ِ ُ َ ا و إين يف خجل   ََ َزو◌دته  َ ّ ِ ُ َ َّ 
  :وفيها يقول 

ُلذاك رام مين بعض األذكياء ّ ِ َ َ َ ِتـوسال ب ِ ً َ ِذكر بعض األزكياءَ َ ِ ِ 
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ُُْفجئته ُّْبدرة مصـونه((. . . َ َ ٍَّ ُ َْذكـرت فيها  أولياء بونه ))ِ ُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ َ 
َلكن بال طـول وال تـاريخ َ ٍ َ ِ م صرخيي َ ِلضيق نظمي  ِ َ ِِ ِ َ ِ 

َوبعد ذلك يشري إىل أن مرتمجيه ّ , ن التاسعالذين عاشوا قبل القر, ُ
  :يقول , مذكورون يف تأليف علي فضلون

ُحواهم مجع    َْ ُ َ ُألخرالتاسـع من قرون   ))علي فضلوين((َ ْ ِ ِ َّ ِ 
َثـم أتيت بالـذيـن بعــده َ م تـفريج كل كربه   َ َْأرجو  ُْ ُ َُّ َ ْ ُ ِِ 
َمن عاشر القرون واحلادي عشر ِ ُ ِ ِ ْويف البالد ذكرهم قد انتشر ِ َ ِ ُ ُ ْ

ِ َِ ِ 
اية الشاعر من ذكر مرتمجيه من علماء بونة َوبعد  ُخيتم القصيدة باملوازنة , ِ

  :فيقول , بينهم وبني معاصريه
ِواآلن يـلحنون فوق املنرب َ َ َ َْ  

ُوكتب اجلهل على َ َ
   جباههمُِ

ِليت اجلدود نظروا إليهم َْ ََ َ ُ َ  
  

َِال يقبـلون النصح حىت من بري ْ َِ ّ َ ْ ّ َ ُ َ  
ْاليوم خيتم على أفواههم
ِ

ُ َْ َ َ  
ْولو رأوهم لبكوا عليهم َ َ َْ َُ َ ْ

)١١(  
  

َّمن خالل هذه املوازنة نستشف أن بونة يف القرن احلادي عشر اهلجري  ُ
ًولكنها يف الوقـت نفسه كـانت مقرا حملمد . َََعرفت احنـطاطا ال نظري له ّ

))بكداش((
ا وتزوجوا فيها وأخذوا عن , )١٢( وهو أحد األتراك الذين أقاموا 
ا َوعني باشا اجلزائر, فارتقى ذلك الرتكي, ُووالده,  منهم أمحد بن قاسم,أساتذ ُِّ ,

ا  بعد ,ھ ١١٢٠وهو الذي فتح وهران سنة . فكان وفيا لبونة وألساتذته 
ُاحتالهلا من قبل اإلسبان مدة ست ومئيت سنة

 وقد ذكر ذلك أمحد البوين )١٣(
  :يف درته حني قال 

ُوفتحت على يديه وهران ِ ْ ُفكمل املجد له و الربهان  ُ ْ َ َ َ 
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ذه األرجوزة مهنئا إياه بفتح وهران ًِوالفتا نظره إىل حال مدينة , ًِّمث كاتبه 

  :فقال , بونة
ِيا حاكم اجلزائر َ َ  
ْأريد أن أخربكم ُ ِ ْ ْ ُ  

َحبال ه ِ َ َِْذي القريةِ َ
)١٤(  

ُقد صال فيها الظامل
ِ َّ َ َِ َ ْ َ  
ُخربت املساجد ِ َ

ِ َّ ُ  
َِحبسها قد أسرفا ْ َ ُ ُُ  
ُوأمهلت أسعارها َ ْ ْ ِْ  
ُوالشرع فيها باطل
ِ ِ ُ ْ ّ  

َواخلوف يف سبلها ُُِ ُ َ  
ِوكم من القبائح ِ َ ْ ََ  
ُيضيق عنها النظم ّ َ ُ َ  
ِتبكي عليها بالدم ِ  
ُ◌واهللا قد والكم َ ْ ُ ِ  
  ْفداركوا اإلسالما

َددوا األحكاماَوس َ ْ ُ ِّ  
 

ِياأنس نـفس الزائر َ ِ ْ َْ  
ْأدام ريب نصركم ُ ْ َ ِّ َ َ َ  
ِبالصدق ال بالفرية َ ِ ْ ّ  
ُوهان فيها العامل
ِ

َ ِ َ  
ُوقل فيها الس◌اجد  ِ َ َّ َّ َ  
َناظره فأشرفا ْ ُُ

ِ َ   
َُوبدلت شعارها َ ِ ْ َ ُِّ  
ُوالظلم فيها هاطل
ِ َ ِ

ُ  
َوالقحط يف سنبلها ُُِْ َ  
ِوكم من الفضائح ِ َ ْ َ  
ُوخار منـها العظم َ َ ْ ِ َ َ  
َِقد قربت من عدم َ ُ

ِ ْ َُ ْ َ  
ُحكما وقد عالكم ُ َ ْ َ ً ُ  
ََونوروا الظ◌الما َّ ّ ُّ  
َوفـرحوا األناما ُ َِّ

)١٥(  
 

, مبنقوش يف صفحة القمر, ُّ على هذه الدرر– حممد بكداش –فكافأه ((
َوكمل له املقصود واألدب, وأعطاه فوق ما طلب ُ((

)١٦(.  
الدرة املصونة ((كانت هذه منادج شعرية ألمحد البوين من خالل منظومته 

, فيها وأوجزدع وكذلك من خالل أرجوزته اليت أب, ))يف علماء وصلحاء بونة
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ّغري أننا , وهي مناذج قليلة ال نستطيع من خالهلا أن حنكم على شاعريته
ّإن منظومته الشعرية هي مما يذكر لقيمتها التارخيية اهلامة: نستطيع أن نقول فقد , َّ

ولغتها قلقة , ّولكنها ركيكة األسلوب, ّعكست واقع بونة على مستويات شىت
ا العلة, مضطربة  من جوانب خمتلفة كشعر العلماء وبعض الفقهاء وقد اعتور

َّفيتكلفون ما ليس , الذين يتعاطون النظم وليس هلم من األدب حظ وال نصيب

َّأما األرجوزة فقيلت بأسلوب سهل . ًفيأيت نظمهم باردا سخيفا, من سجيتهم
 .ٍوبلغة رقيقة عذبة يف جمملها, سلس

  : مؤلفاته - ب
وين حنو مئة كتاب ما بني خمتصر ومسهب بلغت مصنفات أمحد بن قاسم الب

َ الذي عدد فيه أمساء ))التعريف ما للفقري من التأليف((حسب ما ورد يف كتابه  َّ
تعريف اخللف برجال ((وقد نشر احلفناوي قائمة لتلك التآليف يف كتابه , مؤلفاته
))السلف

َّإال أن األستاذ سعيد دمحاين, )١٧(  بن ذكر أثناء ترمجته للشيخ أمحد, ّ
منظومة يف قالب ((ُمعظمها , عنوانا) ١٧٥(َّأن تآليفه بلغت زهاء , قاسم البوين

))مواضيعها تتعلق باحلديث والسنة والقرآن, )أراجيز(
)١٨(.  

َوسنتعرض يف حديثنا عن هذه املؤلفات لفئتني متباينتني منها ِْ ّ   :مها , ُ
 : المطبوعة - ١

 عمل بعض أهل –لم  فيما أع–ألمحد البوين كتابان مطبوعان فقط 
ما الطالب , العلم والفضل على نشرمها وإخراجهما للوجود لينتفع 

  :ومها , والكتابان املطبوعان كالمها يف التاريخ, والدارسون
يف , نشر األستاذ ابن أيب شنب,  الدرة املصونة يف علماء وصلحاء بونة-أ

  . م١٩١٣/ھ ١٣٣١التقومي اجلزائري لسنة 
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تقدمي األستاذ (بلد سيدي أيب مروان الشريف , إفريقية التعريف ببونة -ب
لس الشعيب البلدي بعنابة, )سعيد دمحاين  . م٢٠٠١سنة , نشر ا

 : المخطوطة - ٢ 
ا تلك املصنَّفات اليت أشار إليها أمحد البوين يف كتابه  التعريف ما ((ونعين 

تعريف اخللف ((ه ونشر احلفناوي قائمة بأمسائها يف كتاب, ))للفقري من التآليف
  .))برجال السلف

موعة عناوين منها حبوزة األستاذ سعيد دمحاين  )١٩(وتوجد صورة مشسية 
  :وهذا ثبت ببعضها حسب الرتتيب اهلجائي 

  . إحتاف األقران ببعض مسائل القرآن-١
 .ّ إحتاف األلباء بأدوية األطباء-٢
 . إحتاف النجباء مبواعظ اخلطباء-٣
 .حكام الباب والكوة إظهار القوة بإ-٤
 . اإلعانة على بعض مسائل احلصانة-٥
 . إعالم األحبار بغرائب األخبار-٦
 . إعالم أرباب القرحية باألدوية الصحيحة-٧
 . إعالم القوم بفضائل الصوم-٨
 . إهلام السعداء ملا يبلغ ملراتب الشهداء-٩
ام واالشتباه- ١٠  .ْ اإلهلام واالنتباه يف رفع اإل
 .لنفوس بفوائد القاموس أنس ا- ١١
 . حتفة األريب بأشرف غريب- ١٢
 . الرتياق الفاروق لقراء وظيفة الشيخ زروق- ١٣
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 . تعجيز التصدير وتصدير التعجيز- ١٤
 . بتنقيح األذكار  تلقيح األفكار- ١٥
 . تليني القاسي من نظم اإلمام الفاسي- ١٦
 .ى تنوير قلوب أويل الصفا بذكر بعض مشائل احلبيب املصطف- ١٧
 . الثمار املهتصرة يف مناقب العشرة- ١٨
ا حنو ( اجلوهرة املضيئة يف نظم الرسالة القدسية - ١٩  ). بيتا٧٧٥أبيا
 ).يف مثانية أجزاء( حث الوارد على حب األوراد - ٢٠
 . خالصة العقائد للقاين والتوايت- ٢١
 . رفع العناء عن طالب الغناء- ٢٢
 .الشريف الظل الوريف يف البحث على العلم - ٢٣
 . الفتح املتوايل بنظم عقيدة الغزايل- ٢٤
 . الكواكب النريات املعلقة على دالئل اخلريات- ٢٥
 . لباب اللباب يف ذكر رب األرباب- ٢٦
 . املنهج املبسوط يف نظم عقيدة السيوط- ٢٧
 . نظم تراجم كتاب الشمائل للرتمذي- ٢٨
 . نظم كتاب البخاري- ٢٩
 .)٢٠(وغريها كثري, ى يف التوحيدالكربى والصغر:  الياقوتتان- ٣٠

   ))التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف((كتابه  :ثانيا
  :تقديم 

لس الشعيب البلدي((صدر هذا الكتاب عن منشورات  يف ,  يف عنابة باجلزائر))ا
  . اين والتعليق عليه األستاذ سعيد دمحّللقراءّوقد توىل تقدميه , م٢٠٠١طبعته األوىل سنة 



  
  سعد بوفالقة.  د)التعريف ببونة إفريقية(: البوين وكتابهأمحد 

 

١٥٥ 

إفريقية بلد سيدي أيب مروان الشريف يقع يف ثالث  وكتاب التعريف ببونة
ُّويضم يف طياته صفحات عن , وعشرين ومئة صفحة من احلجم املتوسط

ا العلمية خالل القرون ) عنابة(تاريخ بونة  , والسابع, اخلامس: وشخصيا
, بع عشروالرا, والثالث عشر, احلادي عشر(والتاسع اهلجري , والثامن

  ).واخلامس عشر امليالدي
  : دوافع تأليف الكتاب ومصادره- ١

 عن )٢١(الكتاب مبثابة رد على ما أورده الرحالة حممد العبدري البلنسي
فعندما زارها يف أواخر القرن السابع اهلجري , الرحلة املغربية: بونة يف كتابه 

, نة بونةمث وصلنا إىل مدي((:وصفها بقوله , )م١٢٨٩/ھ٦٨٨حنو سنة (
ولكنَّها بزحف النوائب , مبسوطة البسيط, فوجدناها بلدة بطوارق الغري مغبونة

ًتالحظ من كثب فحوصا ممتدة, مطوية خمبونة , َّوتراعي من البحر جزره ومده, ُ
َتغازهلا العيون من جور النوائب، وتأسى هلا النفوس من األسهم الصوائب َْ وقد , ُِ

ِأقض وطرا من دخوهلاْفلم , ُأزعج السفر عن حلوهلا ً ومن أغرب املسموعات , ِ
ا زويرقا للنَّصارى ال تبلغ عمارته عشرين شخصا ًأن صادفنا وقت املرور  ً ُ َ وقد , ْ

ًوأسروا من الرب أشخاصا , َّحصروا البلد حىت قطعوا عنه الدخول واخلروج
ومن موالنا , وتركناهم ناظرين يف فدائهم, فامسكوهم للفداء مبرسى البلد

))لطيف اخلبري نسأل اللطف بنا يف أحكام املقاديرال
)٢٢(.  

ّويراعي مقاييس ال يقره عليها جل , َّويبدو أن العبدري كان متشائما ُ ُّ
ُإذ وصف يف رحلته كثريا من العواصم ال تتفق مع واقعها, الباحثني ً

ّإال أنه . )٢٣( ّ
وقد اختص مبيزة , ُّفهو ال يغرت باملظاهر, ْال ينبغي أن نغفل عن دقة مالحظاته

ّيف رحلته مل يشاركه فيها أحد من الرحالني ُهي اجلرأة يف التعبري عن رأيه , ٌ
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م . والنقد الالذع, وشعوره َلقد وصف مصر وأهل مصر يف أخالقهم وعادا َ
ِ

كما أصلى العنانبة حني , ًوأصالهم نارا حامية من نقداته, وصفا دقيقا
َّويبدو أن عدم ترحاب . شرونفقد غلبهم من الكفار ع, ُوصفهم باجلنب

ُوقد أزعج السفر عن (َّالبونيني به أثر يف نفسه حىت قال فيهم هذا الكالم 
ِّوكان مذهبه أن الناس هم يعلمون ). ًفلم أقض وطرا من دخوهلا, حلوهلا َّ

َالشاعر اهلجاء بسوء أخالقهم
)٢٤(.  

مه بأن ذا الكتاب وا ّلذلك تصدى له أمحد بن قاسم البوين  ّ َّأخل ((ه َّ
ًبالتعريف ببلد العبد الضعيف، بل ذكر هلا نقيصة عظيمة َفعقب , ً أمحد (َّ

ًعلى مقالة العبدري معتمدا على مؤرخ بوين ... يف التعريف ببونة إفريقية) البوين
وهو أبو احلسن على فضلون الذي صنف , عاش يف القرن التاسع اهلجري

)))واحلللالكلل (ًكتابـا يف تـاريخ املدينة بعنوان 
)٢٥(.  

  : محتوى الكتاب 
الدرة املصونة يف ((ويف منظومته , ذكر أمحد بن قاسم البوين يف كتابه هذا

))ُعلماء وصلحاء بونة
 تراجم علماء بونة من القرن اخلامس إىل القرن )٢٦ (

َّويبقى أن ما تركه أمحد بن قاسم البوين عن وضع بونة . التاسع اهلجريني
لكتابني املذكورين من الوثائق الفريدة اخلاصة بتاريخ الفكري يف ا) عنابة(

َ على كتاب أيب احلسن علي فضلون –ً يوما –يف انتظار العثور , املدينة
  .)٢٧( وغريه))الكلل واحللل((

والتوطئة , واملقدمة, بعد التمهيد...) التعريف ببونة إفريقية(وجاء الكتاب 
َّوقد ورد يف التقدمي أن ,  مباحثيف عدة. )٢٨(وترمجة مصنف الكتاب, والتقدمي

هذا الكتاب جزء من جمموعة نصوص من أعمال الشيخ أمحد ابن قاسم بن 
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موعة تشمل مثانية عشر عنوانا, حممد ساسي البوين   :منها , وا
  .وهو نظم ألمحد بن قاسم,  الدرة املصونة يف أولياء بونة-١
 .محد بن قاسمنظم أل, ّ الذخر األسىن بذكر أمساء اهللا احلسىن-٢
ألمحد بن , بلد سيدي أيب مروان الشريف,  التعريف ببونة إفريقية-٣
 ...)وهو هذا الكتاب الذي حنن بصدد عرضه(قاسم 

  .)٢٩(وجاء الكل يف سفر من أربع ومئيت صفحة من احلجم املتوسط
  :المقدمة 
: فقال , ّفقد ذكر فيها املصنف أسباب تأليفه هلذا الكتاب, ّأما املقدمة

ُملا كتبت بإعانة اهللا تعاىل رحلة اإلمام العبدري رمحه اهللا تعاىل(( ّ
ُعثرت على , 

عند ذكره بلدنا وبلد قسنطينة، , ّبعض األماكن ارتكب فيها غري الصواب
ّفأردت التنبيه عليها ليعلمها كل أواب ,  طرة٣٠٠ُوقد كتبت عليها أزيد من , ُ

ُّكل واحدة أحسن من درة، عند ذي نفس برة , فمن أضافها هلذه األوراق, ُّ
, وقد أعجلين الوقت عن فعل ذلك, كانت حاشية عليها عذب موردها وراق

راجيا ثواب اإلعانة على , وقد أذنت غريي أن يفعله ساعيا يف خري املسالك
وقد أخل بالتعريف ببلد هذا العبد . العلم الشريف، ذي الظل الوريف

ا هضيمةًوأمور, بل ذكر هلا نقيصة عظيمة, الضعيف ال يقبلها عقل , ا خملة 
ا ناقل, عاقل ُوسأفصل ذلك تفصيال حسنا, وال يصدق  ّ ُوأؤصل فضلها , َ ّ

ََتأصيال بسنا ِ َقوال باحلق ال مبالغة فيه وال إيقال, ً وإن كنت يف كثري من , ً
ببعض التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أيب (ومسيت هذه األوراق , االشتغال

)))مروان الشريف
) ٣٠(.  

 : الرد على اعتراض العبدري على الشيخ الفكون - ١
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فيتحدث املؤلف عن اعرتاض العبدري على الشيخ , ّأما يف املبحث األول
وانتقاد العبدري لبعض , )٣١(الفكون القسنطيين صاحب الرحلة املنظومة

يف رحلته من قسنطينة إىل ((الكلمات اليت وردت يف قصيدة الفكون املشهورة 
ي, وبدور, كالغنج ())مراكش وقد كشف أمحد البوين يف هذا , )وغريها, و

ًمقدما حججا , ودافع عن صحة تلك الكلمات, املبحث أخطاء العبدري ّ
ُواملصنف رمحه اهللا تعاىل ((: وختم املبحث بقوله, علمية ال يرقى إليها الشك

ٍقط ما التمس عذرا ألحد يف هذه الرحلة املباركة
ً ُ ُوإمنا شأنه, ٍّ  االنتقـاد حىت على ّ
))وتـال شنشنة املقاربة حىت اآلن, أهل اإلسناد, أشياخه األسياد

) ٣٢(.  
 : نقد وصف العبدري لبونة - ٢

وأما كالمه يف ((: فيقول, ويف املبحث الثاين ينتقد وصف العبدري لبونة
ُّفال يقبل ذلك إال كل ذي نفس بتصديق الكذب مغبونة, بلدنا بونة ّ أميكن , ُ
عاقل أن تكون بلد فيها من رجال املؤمنني مئون حذرون يغلبهم من يف عقل 

... َّال يقبل هذا عقل عاقل وإمنا هو كذب من الناقل! َّالكفار عشرون ؟ كال
ّوما خلق اهللا تعاىل العقل يف اإلنسان إال ليميز به بني الكذب والصدق ّ ...

))إخل
) ٣٣( .  
 : ترجمة الشيخ سيدي أبي مروان - ٣

فيحدثنا  املؤلف عن سيدي أيب مروان , لقسم الثالث من الكتابّأما يف ا
ًكان رجال ((:ّومما قاله عنه بعد كالم, وصحيح البخاري, شارح املوطأ, الشريف

ًصاحلا فاضال حافظا نافدا يف الفقه واحلديث ِ وقد تويف ... وأصله من قرطبة, ً
))م١١٠٨/ھ ٥٠١سنة 

) ٣٤(.  
 : ترجمة أحمد بن علي البوني - ٤
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ُيتحدث املؤلف عن مشاهري بونة احملروسة: يف القسم الرابع و من خالل , ّ
وقربه جببانتها ((:يقول, موجز ترمجة الشيخ أمحد بن علي البوين دفني تونس

الوعظ (وهو صاحب كتاب ... ُرمحه اهللا تعاىل, وبركت به, زرته, مشهور
) مشس املعارف(وكتابه , وطيبه يعبق دون خبور, ُّوعظه يذيب الصخور) الغريب

ومن حبره , ُال ينبو عنه إال غري عارف, )٣٥(الذي كالمه يغين عن مساع املعازف
ّأنه يتناول , رضي اهللا تعاىل عنه, وقد كان من حال هذا الشيخ, ...غري غارف

))وإىل ذلك أشرت يف األلفية املذكورة, فريجع يف يده املباركة ذهبا, الرتاب
) ٣٦( 

  .))يف علماء وصلحاء بونةالدرة املصونة ((: يعين
 : ترجمة أبي عبد اهللا محمد المراكشي الضرير - ٥

يواصل املؤلف يف القسم اخلامس من الكتاب احلديث عن مشاهري بونة 
فيحدثنا عن العامل الصاحل القارئ الناظم الناثر النحوي اللغوي , احملروسة

: بونة يف القرنني وهو من علماء , العروضي أيب عبد اهللا حممد املراكشي الضرير
فأعجبته , ونوادر غزيرة, بعلوم كثرية((قدم إىل بونة , السابع والثامن اهلجريني

ويف , ّألف يف البيان, ّمل يسمع مبثله الزمان, وكان آية يف العرفان, واستوطنها
, ُّكتاب أمسـاع الصم يف إثبات الشرف من قبل األم) َّوألف(, تفسري القرآن

وكـان حيفظ , ّوكان يدرس باجلامع األعظم, ))بانت سعاد((ًوشرحا عظيما على 
ُوتلميذه , وتلميذه أبو القـاسم ابن أيب موسى من عرضتني, من عرضة واحدة ِ

))ُوقـد ذكرت ذلك يف األلفية, )من كتاب ابن فضلون(ٍاهلناد من ثالث 
) ٣٧(.  

 : موجز ترجمة فقهاء بونة - ٦
َومل يفت صاحب التعريف ببونة أن يدون ّ  بعض تراجم فقهاء بونة يف ْ

, والعاشر, والتاسع, والثامن, والسابع, ّفتحدث يف القسم السادس, كتابه
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عن طائفة من , والرابع عشر, والثالث عشر, والثاين عشر, واحلادي عشر
ّوالفقيه املؤرخ , )٣٨(الفقيه العالمة عبد الرمحن آمالل: فذكر منهم, فقهاء بونة

وأمحد بن فارح , )٤٠(وأبا زكرياء حيي الكسيلي, )٣٩(يالشاعر أبا القاسم اجلذام
وأبا , )٤٣(وحممد بن أمحد التمتام, )٤٢(وحممد بن إبراهيم التمتام, )٤١(الضرير

 )٤٦(وحممد بن عبد اجلليل, )٤٥(وحممد اهلواري, )٤٤(إسحاق إبراهيم التمتام
  ...وغريهم

ؤالء الفقهاء من حيث التعريف  والتقصي عن , مّوتتعلق هذه األقسام 
م   .أنبائهم وذكر مؤلفا

 :ُ هجومات النصارى على بلد العناب - ٧
ّوحتدث يف القسم اخلامس عشر من هذا الكتاب عن هجومات النصارى 

  :فقال , )بونة(على بلد العناب 
ُكم هجمت النصارى على بلدكم بلد العناب: فإن قلت فيما : قلت , ّ

وقد كان يف , زمن الشيخ اهلواريقريبة من : أوالهن. أربع مرات, أعلم
 والثالثة. )٤٨( يف حياة ابن عبد اجلليل املذكوروالثانية. )٤٧(السادسة من عمره

  .)٥٠(م١٦٠٧/ھ١٠١٦والرابعة سنة . )٤٩(م١٥٧٤/ھ٩٨٢عام 
 :َ في من مدح بونة - ٨

ُويف القسم السادس عشر من كتاب التعريف ببونة يتحدث املؤلف عن  ّ
  :وهم , فذكر منهم أربعة مع مناذج من شعرهم,  بونةالشعراء الذين مدحوا

ومصطفى اجلنيين , )٥٢(ومنصور السويدي, )٥١(حممد بن عبد الكرمي الفكون
  .)٥٤(وعبد الرمحن اجلامعي, )٥٣(العنايب
  :)٥٥(بونة  أقطاب- ٩
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  :وهم مخسة, فتحدث فيه عن أقطاب بونة, ّأما القسم السابع عشر من الكتاب
  .روانأوهلم سيدي أبو م

  .وثانيهم البوين صاحب مشس املعارف
  .وهو أبو العباس أمحد بن فارح الضرير, وثالثهم الذي أكل مع القطب

  .سيدي حممد ساسي, ويل اهللا, ّورابعهم جدنا
  .)٥٦(م١٦٧٦/ھ١٠٨٧املتوىف سنة , سيدي إبراهيم بن التومي, وخامسهم شيخنا

 :َ ذم بونة وحديث عن العبدري -١٠
ّفتحدث فيه املؤلف عن الشيخ ابن : لثامن عشر من الكتاب َّأما القسم ا
َّ الذي ذم بونة)٥٧(عروس التونسي ْأكذب من كل كذاب من مدح ((: فقال, َ َ ّ َّ ُ
))ُّمدينة العناب

ًوبالرغم من ذلك فإن املؤلف التمس له عذرا. )٥٨ ( َ م , َّ ّوا
ُّلعناب أكذب من كل َّمن ذم بلد ا((: َّوذكر بأن أصلها, َالناقل بتحريف العبارة

 ويف هذا الشأن يورد عدة أحاديث عن العبدري لعدد من العلماء ))كذاب
َّلعل قدحه ((: وبعضهم هجاه بقوله, ْواملؤرخني يعاتبونه فيها عن قدحه لبونة

ٍوأي قدح يقبل من آخذ عن حلوف اليهودي , فيها كان حالة غيبة عقله ِ ِْ ُّ– 
))-ُلعنه اهللا تعاىل 

) ٥٩( .  
 :ُوصف بونة  -١١

هي بلد مجعت ((: فيقول, ويف القسم التاسع عشر يصف لنا املؤلف بونة
ا من العلماء والصلحاء ما ال , فهي كاحللي يف النحر, بني الرب والبحر و

ومثارها كثرية يابسة , مياهها عذبة, ومدحها للمنصف ال يستقصى, يـحصى
اء, جارية غزيرة كبرية, وأوديتها كثرية عذبة, ورطبة ))إخل...ذات منظر و

)٦٠(.  
 : مسائل مختلفة -١٢
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 مسائل لغوية حول – باإلضافة إىل ما سبق ذكره –وحيتوي الكتاب 
ٍوغرابيب سوداالقتباس واستشكال العبدري لآلية الكرمية  ُ ُ ِ َ َ وتفسريها من 

وكذلك يشتمل الكتاب على ملحقات تتعلق برسالة , قبل طائفة من املفسرين
ووفيات , وجواب يوسف باشا,  أيب اجلمال يوسف باشاحممد ساسي إىل

  .)٦١(بعض أعالم بونة وغريها
  : قيمته العلمية والتاريخية- ٢

يعد كتاب التعريف ببونة من املصادر املهمة اليت يرجع إليها الباحثون يف 
وقد امتاز من كثري من الكتب , تاريخ بونة السياسي واالجتماعي واألديب

احلديث عن احلركة العلمية اليت كانت سائدة يف بونة خالل ِالقدمية بتفرده ب
ّواليت قدمها لنا أمحد البوين من خالل الرتاجم الوافية اليت أعدها , عدة قرون ّ

ويستمد هذا الكتاب . عن علماء وفقهاء بونة الذين كان هلم دور علمي بارز
فهو , ة علميةقيمته وأمهيته من كونه يعاجل موضوع تاريخ بونة وعلمائها معاجل

ُولذلك فالكتاب صاحل , ال يرتك مسألة من املسائل اليت عاجلها دون تعليل
  .ًللجمهور والباحثني معا

  :فذلكة 
: فقد توقفنا يف هذه الرحلة مع أمحد بن قاسم البوين وكتابه , وبعد

  .التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أيب مروان الشريف
فكان القسم األول منها منصبا : نني ّوقسمنا هذه الرحلة إىل قسمني اث

ا, على دراسة شخصية امحد البوين ّوعلى كل ما يتصل  وبنتاجها العلمي , ُ
وحاولنا أن نقدم , وقد اصطحبنا أمحد البوين يف مجيع مراحل حياته, واألديب

  .ومؤلفاته, وشعره, يف نفسه, صورة عنه
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 ))...التعريف ببونة((فكان منصبا على دراسة كتاب , َّأما القسم الثاين
  .وحتليل حمتواه

ّوقد يكون من غري املتيسر وال املناسب يف هذه املعاجلة اإلملام جبميع 
ّوإمنا نشري إىل أمهها, وهي كثرية, القضايا اليت عاجلها املؤلف يف كتابه وهي , ّ

  :كاآليت 
  .ّ الرد على اعرتاض العبدري على الشيخ الفكون وانتقاده لبونة-١
َومن كان فيها من علماء , ياة العلمية يف بونة يف عدة قرون وصف احل-٢
 .وإسهامهم يف خمتلف العلوم, وفقهاء
 ..وفواكهها وأزهارها, ووفرة مياهها,  التغين جبمال طبيعة بونة-٣
وذم بلدهم من قبل بعض الشيوخ ,  نقد العنانبة ووصفهم باجلنب-٤

 ).والشيخ ابن عروس التونسي, العبدري(
اضل أمحد بن قاسم البوين يف أرجوزته اليت أرسلها إىل حممد بكداش  وقد ف- ٥

 .وذم عصره,  يف املاضيوهو عهد ازدهار بونة, فمدح أحدمها, بني عهدين
ّوإنه ملن املفيد حقا أن نرى اليوم كيف كانت هذه املدينة يف القرون 

ا ّوأن حندد ما أصابته وأصابه أهلوها م, املاضية يف حماسنها وعيو ن تقدم ْ
  .وتطور أو تقهقر وتراجع يف عصرنا هذا

  

 الهوامش والمراجع 
على , على الساحل, تقع يف الشرق اجلزائري, احلالية) عنابة(هي مدينة :  بونة - ١

ا قرطاجنة, ّأسسها الفينيقيون,  كلم شرق اجلزائر العاصمة٦٠٠مسافة  مث , ّوغز
ُوملا هزم يوغرطة, استوىل عليها ملوك نوميديا ّضمت املدينة , )م. ق١٠٥سنة  (َّ ُ

, وقد أصبحت بونة مدينة مزدهرة, وأراضيها إىل ما يسمى بوالية إفريقية الرومانية
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بعدما انتشرت فيها ) مقر األسقفية(كما أصبحت من أهم املراكز الدينية 
املدن املغربية: إمساعيل العريب : انظر ... (ھ٧٨وفتحها املسلمون سنة , املسيحية

ُ
 ,

 ).م١٩٨٤, اجلزائر, املؤسسة الوطنية للكتاب,  وما بعدها١٩٦: ص
سكن بونة من بالد ,  هو أبو مروان عبد امللك بن علي األندلسي القرطيب األصل- ٢

ُرواه عنه , وشرحه على املوطأ مشهور حسن, ن كان من الفقهاء املتعنتي, إفريقية ُ ََ
ًوكان رجال صاحلا. الناس ً تويف سنة ,  الفقه واحلديثًنافذا يف, ًحافظا, ًفاضال, َ
, التعريف ببونة إفريقية بلد أيب مروان الشريف: أمحدبن قاسم البوين  (ھ ٥٠١
حاجي : ًوانظر أيضا. م٢٠٠١, اجلزائر, عني مليلة, دار اهلدى, ٥٠ – ٤٩: ص

. م١٩٨١, بريوت, دار الفكر, ٤٢٧: ص, ٦مج, كشف الظنون: خليفة 
, دار بريوت للطباعة والنشر, ٥١٢ :ص , ١مج, معجم البلدان: واحلموي 

 .م١٩٨٤, بريوت
لس الشعيب البلدي(( صدر الكتاب عن منشورات - ٣   .م٢٠٠سنة , يف طبعته األوىل,  بعنابة))ا
 .م١٩١٣/ھ ١٣٣١ نشرها األستاذ ابن أيب شنب يف التقومي اجلزائري لسنة - ٤
حماضرات ...  والسياسيحملات من تاريخ بونة الثقايف:  األستاذ املهدي البوعبديل - ٥

 يوليو ١٩ – ١٠: امللتقي العاشر للفكر اإلسالمي املنعقد بعنابة ما بني
لد األول, م١٩٧٦  .اجلزائر, نشر وزارة الشؤون الدينية, ٥٤: ص, ا

ترمجة أمحد البوين بقلم األستاذ سعيد (, ٣٢: ص, املصدر السابق:  أمحد البوين- ٦
 ).دمحاين مقدم الكتاب

,  وما بعدها٣٧٦: ص , ٢ج, تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي  :   انظر- ٧
دار , ١٩٩: ص , ١مج, األعالم: والزركلي .  م١٩٩١, اجلزائر, موفم للنشر

: ص , معجم أعالم اجلزائر: وعادل نويهض. م١٩٨٠, بريوت, العلم للماليني
 الدولة التحفة املرضية يف: وحممد بن ميمون اجلزائري . م١٩٨٠, بريوت, ٤٩

: ص, )حممد بن عبد الكرمي.د: تقدمي وحتقيق(البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية 
 .م١٩٧٢, اجلزائر, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, ٧٧
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, املصدر السابق: وأمحد البوين , ٥٠:ص, املرجع السابق:  انظر عادل نويهض - ٨
 .والديوان مل يطبع حىت اآلن. ٢٥ :ص

 .٢٦: ص , املرجع السابق: بوين انظر أمحد ال- ٩
 .٥٤: ص, املرجع السابق:  البوعبديل-١٠
 . وما بعدها ٥٤: ص , املرجع السابق:  البوعبديل-١١
: حممد بن ميمون اجلزائري: انظر (كلمة تركية معناها احلجر الصلب :  بكداش-١٢

 ).٤:  هامش١١٢: ص , التحفة املرضية يف الدولة البكدشية
 .٥٥: ص, املرجع السابق:  البوعبديل-١٣
 .ُ مدينة بونة اليت ينسب إليها))القرية(( يريد بـ -١٤
 .١٣٠ – ١٢٩: ص , املصدر السابق:  حممد بن ميمون اجلزائري -١٥
 .١٣٣:ص , املصدر السابق:  حممد بن ميمون اجلزائري -١٦
 . وما بعدها٣٧٦: ص , ٢ج, املصدر السابق:  انظر احلفناوي -١٧
 .٣٥ – ٣٤: ص , املصدر السابق:  بن قاسم البوين  انظر أمحد-١٨
 . وما بعدها٢٤: ص ,  انظر قائمة العناوين يف املصدر السابق-١٩
: تقدمي(وأمحد البوين .  وما بعدها٣٧٦: ص , ٢ج, املصدر السابق:  انظر احلفناوي - ٢٠

معجم : وعادل نويهض .  وما بعدها٢٤: ص , املصدر السابق) : سعيد دمحاين
= دار, ٤٢٧: ص , ٦مج, وكشف الظنون.  وما بعدها٤٩: ص , م اجلزائرأعال

دار بريوت , ٥١٢: ص, ١مج, معجم البلدان: واحلموي . ١٩٨١بريوت , الفكر=
 .م١٩٨٤, لبنان, بريوت, للطباعة والنشر

 من جنوب –قبيلة ,  نسبه إىل عبد الدار– هو حممد بن حممد بن علي العبدري -٢١
َّبل إن املقروءات , وكان من العلماء,  يسكن يف السوسكان, املغرب األقصى

ّواملسموعات اليت مسعها من الشيوخ تدل على علو كعبه يف العلم , اليت قرأها
فسافر , إىل املشرقعزم على الرحلة . يقول الشعر, وكان واسع احملفوظ, واألدب

الح الدين الدكتور ص. (ّوسجل كل ما رآه يف ذهابه وإيابه, ھ ٦٨٨إليه يف سنة 
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دار , ٧٠: ص, الوسطىاملشرق يف نظر املغاربة واألندلسيني يف القرون : املنجد
, ٢٦٠: ص , ٧مج,  األعالم:الزركلي: وانظر.  م١٩٦٣, بريوت, الكتاب اجلديد

 ).م١٩٨٠, بريوت, دار العلم للماليني
 نشر كلية ).وُّاألستاذ أمحد بن جد: حتقيق(الرحلة املغربية :  حممد العبدري البلنسي- ٢٢

 .اجلزائر, اآلداب اجلزائرية
حماضرات ومناقشات امللتقى (حملات من تاريخ بونة الثقايف والسياسي :  املهدي البوعبديل- ٢٣

, ٥٢: ص , ١ مج,) م١٩٧٦ يونيو ١٩ – ١٠عنابة , العاشر للفكر اإلسالمي
 .اجلزائر, منشورات وزارة الشؤون الدينية

 .٧١: ص, املرجع السابق: صالح الدين املنجد .  د-٢٤
 .٢٦: ص , املرجع السابق:  أمحد بن قاسم البوين -٢٥
يف , نشرها األستاذ ابن أيب شنب,  منظومة الدرة املصونة يف علماء وصلحاء بونة-٢٦

 . م١٩١٣/ھ ١٣٣١التقومي اجلزائري لسنة 
 .٢٧: ص , املرجع السابق:  أمحد بن قاسم البوين -٢٧
 .وغريه, از األستاذ سعيد دمحاين هذه املقدمات من إجن-٢٨
وانظر بقية عناوين .  وما بعدها٢٤: ص , املرجع السابق:  أمحد بن قاسم البوين -٢٩

موعة هناك  .ا
 .٤٢ – ٤١: ص , املصدر نفسه: أمحد البوين :  انظر -٣٠
شاعر املغرب :  هو أبو علي حسن بن علي بن عمر القسنطيين املعروف بابن الفكون - ٣١

َرحل إىل مراكش ومدح اخلليفة عبد املؤمن, من أهل قسنطينة, سط يف وقتهاألو َ له , َ
معجم أعالم : عادل نويهض: انظر. (م١٢٠٥/ھ٦٠٢كان حيا سنة , ديوان شعر

 ).٣٠: ص, الرحلة املغربية: والعبدري. ٢٥٤ – ٢٥٣: ص , اجلزائر
 .٤٧ – ٤٦ص , املصدر السابق:  البوين -٣٢
 .٤٨ – ٤٧ : ص,  املصدر نفسه-٣٣
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الدرة : ًوانظر أيضا.  وما بعدها٤٩: ص , وانظر عنه. ٥٠: ص,  املصدر نفسه- ٣٤
 .٩٦ – ٨٧: ص, املصونة يف صلحاء وعلماء بونة للمؤلف نفسه

انظر (صوت اجلن وهو جرس يسمع باملفاوز بالليل : العزيف: مجع مفرده:  املعازف-٣٥
 ).٥٠هامش  (٦٠: ص, املصدر السابق: البوين 

 .٦٠: ص, التعريف ببونة إفريقية:  انظر البوين-٣٦
 . وما بعدها٦١: ص,  انظر املصدر نفسه-٣٧
 .٦٦: ص,  انظر املصدر نفسه-٣٨
 .٦٧ – ٦٦: ص ,  انظر املصدر نفسه-٣٩
 .٦٧: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٠
 .٦٨: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤١
 .٦٩: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٢
 .٧٠: ص , فسه انظر املصدر ن-٤٣
 .٧١: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٤
 .٧٣: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٥
 .٧٥ - ٧٤: ص ,  انظر املصدر نفسه-٤٦
ُ لعله يشري إىل هجوم بيزاين - ٤٧ أعقبه احتالل املدينة سنة ) من مجهورية بيزا بإيطاليا(ّ

 ).))٨٤هامش (( ٧٦: ص,انظر املصدر السابق. (م١٠٣٤/ھ٤٢٦
ا فلنسية وميورقة سنة  هي محلة - ٤٨ وكان , وباءت بفشل ذريع, م١٣٩٩/ھ٨٠١قامت 

 ).))٨٥هامش (( ٧٦: ص,انظر املصدر السابق(م ١٣٩٩ سبتمرب ٢ أوت إىل ٢٧ذلك من 
 .٧٦: ص , املصدر السابق:  انظر البوين -٤٩
, سبتمرب اليت وقعت يف منتصف )) الربوفلسايل–الطوسكاين (( وهي غزوة التحالف - ٥٠

من ) ٢٠٠(وقد أسروا مئتني , انسحب الغزاة,  ست ساعات من اهلجوموبعد
من ) ١٥٠٠(ومخسمئة وألف شخص ) القصبة(املدنيني الذين كانوا بالقلعة 

 ).))٨٩هامش (( ٧٧: ص, املصدر نفسه: انظر البوين (املدينة 
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تعريف : حممد احلفناوي : وانظر أيضا . ٨٠: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين -٥١
 .١٦٦ص , ١ج, خللف برجال السلفا

 .وذكره أمحد بن قاسم يف ألفيته من بني فضالء قسنطينة. ٨٣: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين- ٥٢
 .٨٥: ص , التعريف ببونة:  انظر البوين-٥٣
 .٨٧: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين-٥٤
وذكر ابن , صوفيةوهي أعلى مرتبة يف سلم القيادة عند ال: مفرد قطب :  األقطاب-٥٥

ُأن معناه رأس العارفني: خلدون يف املقدمة  ّويزعمون أنه ال ميكن أن يساويه , ّ
مث يورث مقامه آلخر , أحد يف مقامه يف املعرفة حىت يقبضه اهللا سبحانه وتعاىل

املصدر : الفصل السابع عشر يف علم التصوف نقال عن البوين (من أهل العرفان 
 ). ))١٠٤هامش (( ٨٨: ص , نفسه

 .٨٩ – ٨٨: ص , املصدر نفسه:  انظر البوين -٥٦
من أهم صلحاء مدينة , م١٤٦٣/هـ٨٦٨املتوىف سنة ,  هو أبو العباس أمحد بن عروس- ٥٧

 ).))١٠٧هامش (( ٩٠: ص, املصدر نفسه: انظر البوين(وزاويته ال تزال قائمة , تونس
 .٩٠: ص , املصدر نفسه:  البوين-٥٨
 .وحلوف اليهودي أحد أساتذته الذين أخذ عنهم العبدري. ٩٤: ص , نفسهاملصدر :  البوين- ٥٩
 . وما بعدها٩٦: ص , املصدر السابق:  انظر البوين -٦٠
  . وما بعدها٩٩: ص , املصدر السابق:  انظر البوين -٦١


