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 فنون وشروحهاالثلاثة  صدف منظومة الجوهر المكنون في
  يلعبد الرحمن الأخضر

  إكرام مخفي
  جامعة بشار، الجزائر

 الملخص:
هـ) من كبار علماء الجزائر في القرن 980-هـ920الأخضري ( الرحمنالعالم أبو زيد عبد 

ن واللغة والأدب إلى العاشر الهجري، عرف نبوغا لافتا وتنوعا في الاهتمامات العلمية بين الدي
ّ  جانب ما عرف عنه من تصوف وترحال في سبيل العلم. يا بارزا أل ف وقد اخترت حقلا لغو

فيه هذا العلامة وهو علم البلاغة بمختلف أبوابه، حيث ألّف الأخضري منظومة من بحر الرجز 
يتا، وهذا ، تقع في مائتين وواحد وتسعين ب"الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون"بعنوان: 

يف بمحتواه العلمي خاصة من حيث  المتن قام صاحبه نفسه بشرحه لذلك سأتطرق إلى التعر
هذا  تبويبه، ثم ألتفت إلى شرحه ومقارنته بأهم الشروح التي تناولته لأنه من الأهمية بمكان.

براز نقاط التميز وا لإضافات دون إهمال الجوانب التي ركز عليها العالم الجزائري الأخضري، مع إ
 لجمع بين النظم والشرح والدراسة.التي حملتها منظومته الشهيرة. وبهذا أكون قد حاولت ا

  :الدالةالكلمات 
  منظومة، شروح، الجوهر المكنون، وصفية، مقارنة.
o

The poem of Al Jawhar al Maknoun and its explanations 
of Abd al Rahman al Akhdari 

Ikram Mekhfi 
University of Bechar, Algeria Abstract:  

The scholar Abu Zayd Abd al-Rahman al-Akhdari (920AH-980AH) was 
one of the leading scholars of Algeria in the tenth century AH. He was interested 
in religion, language and literature in addition to what was known about him of 
mysticism and travel for the sake of knowledge. And I chose a prominent 
linguistic field in which this scholar was composed, which is the science of 
rhetoric in its various chapters, Al-Akhdari composed a compilation from Bahr 
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al-Razz entitled: "The Essence within the Three Arts", located in two hundred 
and ninety-one verses. This text was explained by its owner himself, so I will 
address the definition of its scientific content, especially in terms of its 
classification. Then I turn to its explanation and compare it with the most 
important explanations that I dealt with because it is of great importance. This is 
without neglecting the aspects that the Algerian scientist focused on, while 
highlighting the points of distinction and additions made by his famous poem. In 
this, I have tried to combine versification and explanation and study. Keywords: 

poem, annotations, al Jawhar al Maknoun, descriptive, comparative. 
o

 َ سهم بدوره في إثراء المكتبة العربية عامة أ م العلوم باب واسع وثريّ ظْ ن
ية خاصة بعدد جدّ  ُ  والجزائر تح محـترم ومعتبر من المخطوطات، التي بوجودها ف

 ّ ا لدى علمائنا باب واسع آخر لنشاط التحقيق ومن ثمّة الشرح، ويبدو هذا جلي
 ّ ء الذين نحوا هذا المنحى من أجل تسهيل المعارف والعلوم المختلفة وتيسير الأجلا

ًّ تلقّ  لا من المنظومات ا هائيها وحفظها من قبل طلاب العلم والمعرفة، وبهذا نجد كم
  إلى الدراسة والتحليل والمقارنة.مما يدعو الباحث  ،وشروحها المختلفة

 الرحمنومن بين علماء الجزائر البارزين في هذا المجال نذكر: العلامة عبد 
وشرفا كبيرا نظرا لما تركه من آثار جليلة بلا منازع مفخرة  الأخضري الذي يعدّ 

واختصاصاته، حيث نجد فكره  ف موضوعاتهومهمة في هذا الميدان على اختلا
ية  موسوعيا ناظما ومؤلفا في شتى العلوم الشرعية والعقلية والفقهية واللغو

ياضية، و ّ "ممّا له: والر ة البيضاء في رّ الدّ "، الهيئة علم في" راج في علم الفلكالس
ّ "وهي أرجوزة في الحساب،  ،"أحسن الفنون والأشياء في علم  "م المرونقالسل

 "الدرة البهية في نظم الأجرومية"في الفقه المالـكي،  "مختصر الأخضري"منطق، ال
في البلاغة، وهي  "الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون"في النحو، وكذا 

لـكن في البداية يجدر بنا المنظومة التي سنتناولها بالدراسة في هذا البحث. 
 َ يف بهذا الع   ق الذكر.لم قبل التطرق إلى أثره السابالتعر
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  :الأخضري؟ الرحمنمن هو عبد  - 1
على الرغم من الخلاف الذي دار حول نسب هذا العالم إلا أن الثابت 

ر بن محمد بن عامر  الرحمنسيدي أبو زيد عبد "والأرجح أنه  َّ بن محمد الّصغي
كما اختلف أيضا في سنتي ميلاده ووفاته، غير أن الأرجح أنه . )1("الأخضري

، وبذلك يكون الأخضري قد توفي وهو للهجرة 953إلى  920عاش من سنة 
ٺتبين ومنه  ،)2(شاب في مقتبل العمر، إذ لم تتجاوز مدة حياته ثلاثا وثلاثين سنة

رف بالتردّي والانحطاط والضعف في أحواله وتميز نبوغه في عصر عُ  ،قمة عبقريته
  والموجودين فيه.

شغوفا  ،ن مستقيم الخلقضري نشأة علمية فكاخالأ الرحمنكانت نشأة عبد 
را حياته لتحصيله في شتى المجالات، وكان محيطه مساعدا على مسخِّ  ،بحب العلم

بية "أن يحقق مكانة علمية مرموقة، فقد  اكتنفه والده بالرعاية والتعليم والتر
ّ وساعده في ذلك فطانته  ،والتهذيب ه، وذكاؤه وحرصه على المعرفة منذ حداثة سن

نا من علوم النقل والعقل من ده أن كان عالما زاهدا متمكّ فكانت نتيجة اجتها
  .)3("الدين واللغة

حيث ظلت وفود  ،لقد حرص الأخضري على التأليف والتدريس
لذيوع صيته وتفوقه، وكان يوجههم إلى  "بطنيوس"الطلاب تصله في مسقط رأسه 

  منقوله على حد سواء إلى أن توفي.نهل العلم معقوله و
شأنه شأن غيره من العلماء  ،ضج شخصيته العلمية أكثر ترحالهومما شجع على ن

الذين يهبون حياتهم وجهدهم وعقولهم للعلم وحده، حيث رحل إلى الزيتونة 
نا وثراء واتساعا، ثم عاد إلى بسكرة ومنها ذهب إلى ليحتك بعلمائها ويزداد تمكّ 

ّ وبعدها عاد إلى بلدته ليستقر بها مدرّ  ،قسنطينة ية جده محمد م ،ماسا ومعل تخذا زاو
  .)4(بن عامر مركزا للإشعاع العلمي

مثلما هو شائع لدى  - غير أن وفاته كانت بسطيف بينما كان يقضي الصيف 
بالتحديد  )م1546-ـه953(في التل، إذ غادر الحياة سنة  - أهل الصحراء

 ببسكرة، أين يتواجد بها ضريحه" بطنيوس"بكجال، لينقل جثمانه بعدها إلى بلدته 
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  .)5(الة من بلاد المغرب جميعا، والذي ظل مزارا للعلماء والرحّ إلى اليوم
وقامة  ،لهذا يمكن القول إن هذا الرجل منارة من منارات الجزائر العلمية

يلقّ   نه، ومات تاركا إرثا يعدّ من قاماتها العالية، إذ عاش من أجل العلم يطلبه و
جيدا، العلوم المختلفة كان شاعرا مُ كنزا ثمينا، فهو إلى جانب تأليفه في ميادين 

فقد كان لا يفرغ من أرجوزة إلا ويبدأ  ،حيث غلب على نتاجه الجانب العلمي
ينظم " بالتخطيط لتأليف أخرى، ومع هذا كما ذُكر سابقا كان بين الحـين والآخر

 ّ ها ثم يكشف صبابته التي يكنّ  ،مثنيا عليه مستغفرا لذنبه ،هالشعر يناجي به رب
  .)6("الأعظمول للرس

يعد شعر الأخضري جيدا على قلته، لانشغاله بالتأليف في الجانب العلمي،  و
أنه انحصر في غرض مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والثناء عليه والتوسل  كما

وهذا راجع إلى اتجاهه الديني وزهده في حياته  ؛)7(إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء
وحبه له ولرسوله الـكريم، ولذلك نجد شعره رقيقا  وقناعته وتعلقه بكتاب الله

يميل فيه إلى أسلوب الوعظ والتذكير بنعم الله عز  ،مرهفا عميق الأفكار والمعاني
  وجل والثناء على رسوله.

  وشروحها:في البلاغة منظومة الجوهر المكنون  - 2
مائتين ويصل عدد أبياتها إلى  ،أرجوزة نظمها الأخضري الجوهر المكنون

ّ  291وواحد وتسعين  التلخيص "ص فيها كتاب بيتا، وهي عبارة عن منظومة لخ
ح به الأخضري نفسه وهذا ما صرّ  ،)8(لجلال الدين القزويني "في علوم البلاغة

  :)9(في البيتين التاسع عشر والعشرين حين قال
ٍ مفيدٍ  مهّذب منقح سديدٍ   فجئته برَجَز
َ التلخيصِ جواهرا ب  ملتقِطا من درر التلخيِص  ديعة

تقع هذه المنظومة التي اجتهد في تحقيقها الباحث محمد بن عبد العزيز 
تضم النص المحقق كاملا على أساس ما جاء نصيف، في إحدى وخمسين صفحة، 

ياته.   في المخطوط مع التقديم له وفهرسة محتو
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زة الأخضري منظومته بحمد الله والثناء عليه والتذكير بمعج الرحمنعبد بدأ 
القرآن، وقدرة الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر 

  .)10(عنوان مؤلفه في المقدمة في قوله
 في صدف الثلاثة الفنون  سمّيته بالجوهر المكنون

 ّ م إلى ثلاثة أبواب، وهو تقسيم منطقي تابع لأقسام وكتاب الأخضري مقس
ّ  البلاغة الثلاثة: البيان والبديع ى كلا من هذه الأبواب فنا، مثلا: والمعاني. وقد سم

الفن الأول: علم المعاني، الفن الثاني: علم البيان، والفن الثالث: علم البديع. وتناول 
يه من مكونات وعناصر ودروس، فأخذ يتحدث في الفن  في كل فن ما يحتو

بداية ور البيانية لى مختلف الصوفي الفن الثاني تطرق إالأول عن الخـبر ثم الإنشاء، 
من التشبيه، الحقيقة والمجاز، كما أدرج الاستعارة في هذا الباب، ثم تحّدث عن 

  الكناية.
أما الفن الثالث فقسمه إلى قسميه المعروفين: الأول يتضمن المحسنات 

 ّ ية، والثاني يتضمن المحسنات البديعية اللفظية، معر جا في حديثه على البديعية المعنو
  ن.كالاقتباس والسرقات والتضمي بعض المسائل

ولم يترك متنه دون إشعار بإنهائه، حيث يذكر أنه أنهى حديثه عما يتعلق 
بصنعة البلاغة بفنونها الثلاثة، ويتبع كلامه بالصلاة على النبي صلى الله عليه 

  .)11(يقول الناظم في خاتمة متنه وسلم.
 تأنّق في البدء والختامِ   وينبغي لصاحب الكلاِم
 وسبٍك أو براعة استهلالِ   بمطلع سهل وحسن الفاِل
 وفي الذي يدعونه فصَل الخطابْ   والحسن في تخلٍّص أو اقتضاْب
 إردافه بمشعر التمام  ومن صفات الحسن في الختام
 من صنعة البلاغة المحمودةِ   هذا تمام الجملة المقصودةِ
ُ الله طوَل الأمدِ  المصطفى محمّدِ على النبي  ثم صلاة
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 ما غّرد المشتاق بالأسحارِ   وآلِه وصحبه الأخيارِ 
ً إلى الرحمن  وخرَّ ساجدا إلى الأذقاِن  يبغي وسيلة
ِّ نصف عاشرِ القرونِ   ثم بشهر ذي الحجّة الميموِن  متم

وكما هو ملاَحظ بوضوح فإن الناظم يؤرخ لمنظومته النفيسة بمنتصف القرن 
  .ـه950أي في حدود سنة  ؛العاشر الهجري

الأخضري قد التزم معظم الترتيب  الرحمنوبهذا يكون العلامة عبد 
يات. ولم  الموضوع في كتاب التلخيص، ويُشهد له بالمهارة الفائقة في نظم المحتو

وإعادة  ،يكتف بالاقتباس والشرح بل راح يجتهد في إضافة بعض التفاصيل
  .)12(كرة وتوضيحها لتلاميذهتبويب بعض الموضوعات بهدف تقريب الف

كما يلاَحظ أيضا حرصه الـكبير على استيفاء أبواب البلاغة الثلاثة بما فيها 
جعلنا نقف عند جملة لأبي القاسم سعد الله وردت في معرض يمن فروع، هذا ما 

فقد نظم الأخضري الجوهر المكنون "حديثه عن جوهرِ الأخضري حيث يقول: 
، ثم شرحه بنفسه شرحا كبيرا فاق فيه تلخيص المفتاح في علمي البيان والمعاني

 ُ ّ لجلال الدين القزويني، ولـكن الأخضري توفي قبل أن ي يصقله، بي ض الشرح و
فكان ذلك حافزا لعدد من العلماء على استكمال النقص، ومن هؤلاء: أحمد بن 
م المبارك العطار القسنطيني في عمله المسمّى: نزهة العيون، وكذلك عبد الـكري

  .)13("الفكون
سعد الله ذكر أن نظم الأخضري للجوهر أبا القاسم نرى أن الدكتور 

المكنون جاء فقط في علمي البيان والمعاني علما أن المتن بتحقيقاته المختلفة ورد 
إلى منه إشارة مة بالذات يذكر العدد ثلاثة بالعلوم الثلاثة، كما أن عنوان المنظو

شيئا آخر  يقصدأبو القاسم سعد الله تها، إلا إذا كان الإحاطة بعلوم البلاغة ثلاث
  خفي عنّا.قد 

فإن مخطوطاته  ،ولأهمية هذا المؤلف وقيمته العلمية والتعليمية الـكبيرة
زالت ٺثير اهتمام الدارسين وحتى  منتشرة في مختلف مكتبات العالم، وما
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يون من أجل تحقيق   ه وشرحه.المستشرقين منهم، ومن ثم هّب الباحثون واللغو
وقد عكف شرّاح الجوهر المكنون على المحافظة على ترتيب أبوابه مثلما 

مرورا  ،نظمه صاحبه الأخضري، فبدؤوا شروحهم من المقدمة إلى الخاتمة
  ثم علم البديع ثالثا. ،وعلم البيان ثانيا ،بالفنون الثلاثة جاعلين علم المعاني أولا

ا لمنظومته البلاغية هاته زاد متنه كما نذكر بأن الناظم نفسه لمّا ترك شرح
 ً ً قيمة ، وفتح المجال واسعا أمام الباحثين لتحديد الفروق بين ، وميدان البلاغة ثراء

ولا اختلافا  اشرحه وشرح غيره لهذا الأثر النفيس، وهي فروق لا تُظهر خلاف
 ُ نجد برز نقاط التميز والتفاني التي حاول كل واحد الانفراد بها، فمثلا بقدر ما ت

 ً بعلم المعاني كما  اأحد الشارحين وهو علال نوريم يشرح أبواب الجوهر المكنون بدء
جاء في المنظومة، غير أنه عكف على إدراج تمارين تطبيقية بعد كل عنصر أو 

ه جّ وكونه يت ،فه من هذا الاجتهادهد موضوع يدرسه ويشرحه، وهذا راجع إلى
مبتدئين والمتعلمين الناشئين من أجل تيسير علم البلاغة وجعله بسيطا إلى الخاصة به 

مها فهذه محاولة جديدة في علوم البلاغة أقدّ " مفهوما، وهذا ما صرّح به قائلا:
  .)14("لإخواني المبتدئين لعلهم يجدون فيها شيئا من يسر، وبعضا من سهولة
المادة البلاغية فهذا الشرح جاء لهدف تعليمي ساٍم هو تيسير وتسهيل 

يل المعرفة العالمة إلى معرفة  الموجودة في المنظومة، وكأنّ  الشارح عمد إلى تحو
َّمة.   :)15(أما شرح الناظم فتميز بما يلي متعل

اظم نفسه، ولا شك أن فهم الناظم لنظمه مقدم على فهم كون الشارح هو الن -
 غيره.

(وهنا تبرز قدراته ومَلـَكته  .اهتمامه بفك عبارة النظم وإعراب ما يجب إعرابه -
ية).  النحو

 إثراء البلاغة بشواهد جديدة كثيرة، وخاصة في مجال الشواهد القرآنية. -

محمد بن علي بن موسى الثغري ومن الذين شرحوا الجوهر المكنون: 
وقد "، "موضح السر المكنون على الجوهر المكنون"الجزائري، الذي سمى شرحه: 

مقتنعا بأن منظومة الأخضري من أجمل ما كتب في علم أوضح الثغري أنه كان 
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ح وأنه قرأ شرح الأخضري عليها، ولـكنه كان متحمسا للقيام بعمل يوضّ  ،البيان
ُ لا ي َ  ظهر جمالَ غامض منها، و   .)16("البيان فيها البلاغة وقوة

 ِّ ب شرحه وإنما اتخذ تبويب الناظم نفسه، ومما يلاحظ أن الثغري لم يبو
يضيف أبو القاسم سعد الله أن  معتمدا في ذلك وحدة البيت والباب والفصل، و

 شرح الثغري كان متداولا كثيرا بين العلماء ويتضح هذا من كثرة النسخ منه.
فأظهر فنون البلاغة وعالج موضوعاتها  ،وقد سار الثغري في شرحه على ما وعد

ف بالإضافة إلى أنه عرّ  ،بتفصيل وتبسيط، حتى كان الشرح في حجم ضخم
يفا وافيابالأ   .)17(خضري تعر

وهناك شرح آخر للعلامة: أحمد بن محمد العباسي السملالي، الذي اعتمد في 
 ّ يا على مختصر سعد الدين التفتازاني على التلخيص، شرح هذه المنظومة اعتمادا كل

ينقل كلامه دون تصرف غالبا، وبتصرف بسيط في أحيان قليلة، ولذلك نجده 
ع ألفاظ المنظومة بالشرح والتعليق كما يفعل غالب الشراح، وإنما في الغالب لا يتتب

فينصرف مباشرة إلى ما ورد في  ،يورد بيتا أو مجموعة من الأبيات من المنظومة
مختصر سعد الدين التفتازاني بخصوص البيت أو الأبيات المذكورة، فيقتبس ما 

يا، ثم ينتقل إلى بيت أو أبيات أخرى أنهى شرح وهكذا حتى  ،يراه اقتباسا ضرور
يقة. غير أن هذا لا يعني أن المختصر هو مرجع هذا الشارح  المنظومة بهذه الطر
الوحيد في شرحه للجوهر المكنون، فقد كان في بعض الأحيان يتجاوزه إلى 

  .)18(مراجع أخرى يستعين بها وينقل منها أو يحيل عليها
شر عن مختصر التفتازاني وبهذا فإن تركيز هذا الأخير على مجرد النقل المبا

لأنه كان يتناول مجموعة من الأبيات  ؛وغيره جعل الشرح مقتبسا مجملا غير مفصل
  ويشرحها دفعة واحدة.

أما حلية اللب المصون على الجوهر المكنون لأحمد الدمنهوري، أحد 
م شرحا آخر لها، غير أنه هو الآخر قدّ  المشارقة الذين اهتموا بهذه المنظومة، فقد

فظ على ترتيب أبواب الكتاب وعناصره مثلما جاء في متن الناظم دون أي حا
وبين الشارحين السابقين يكمن في الالتزام التام تغيير، وربما الاختلاف بينه 
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يادة، فقد عمل الشارح على الشرح والدقيق بما جاء به المتن دون إضافة أو ز 
الخاتمة، دون إضافة تناول كل بيت على حدة من البسملة إلى آخر بيت في ب

موجودة في المنظومة، فاكتفى  رشواهد جديدة أو تطبيقات أو أمثلة توضيحية غي
  بما أورده الناظم.

غير أنه في شرحه لأشطر الأبيات حرص على شرح كل كلمة لوحدها، 
  :)19(الأخضري الذي يقول فيه الرحمنفمثلا في شرح بيت عبد 

 مهيع الرشادإلى بيان  الحمد لله البديع الهادي
جميل أقول الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود ب"يقول الدمنهوري: 

ِ صفاته، واصطلاحا فعل ينبئ ع ومعنى الشكر لغة هو  م بسبب إنعامه.ن تعظيم المنع
بدال لفظ الحامد بالشاكر معنى الحمد اصطلاحا واصطلاحا صرف العبد جميَع  ،بإ

ية لق لأجله، وجملة الحمد مفيدة له، ولو كانت خما أنعم الله به عليه إلى ما خ بر
  .)20("لأن الإخبار بالثناء ثناء

العباسي السملالي، من هنا نرى الفرق بين الدمنهوري والشارح السابق 
حيث نجد حرصا كبيرا على التفاصيل والشرح الدقيق كلمة كلمة، شطرا شطرا 

تيفاء المتن بالاستقصاء وبيتا بيتا من جانب الشارح الدمنهوري، رغبة في اس
  والتحليل والشرح.

لا شك أنه من وراء هذا العرض لهذا العدد من الشروح التي تناولت متن 
الأخضري الموسوم بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون، تتجلى لنا  الرحمنعبد 

مميّزة لا غير،  امجموعة من الفوارق بينها، وإن كانت تعّد في حقيقة الأمر نقاط
  ذكر منها:ون
عمد إلى إدخال علم النحو إلى شرح الأخضري صاحب المنظومة والعارف بها  -

يا، مما زاد شرحه ثراء، كما  متنه البلاغي، وهذا عندما يرى الأمر لازما وضرور
 حرص على الشرح المفصل لحصول الفائدة المرجوة لدى المتعلمين وطلبة العلم.

ظومة لإدراج ما يكفي من الأمثلة والشواهد، في المن لم يتسع المقام ولا المقال -
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لتوظيف ما يجب وما يكفي  والمتسعَ  لذلك وجد الأخضري في شرحه المتنفَس 
 من الشواهد وخاصة القرآنية.

شرح علال نوريم كان تعليميا وظيفيا يتماشى ومستوى المتعلمين المبتدئين، لذلك  -
 خه.أدرج تمارين وتطبيقات متنوعة لتعميق الفهم وترسي

يصا على استيفاء التفاصيل والنقاط الفرعية الغامضة  - الثغري كان هو الآخر حر
 الأخضري. الرحمنبالشرح، كما عّرف بصاحب المتن المنظوم: عبد 

شرح الدمنهوري لم يضف شيئا جديدا من خارج المنظومة، لـكنه حرص على  -
الكلمات التي  وذلك باستحضار المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل ،الشرح الدقيق

ثم بعد ذلك المعنى الذي يريده الناظم من هذا البيت كاملا ويخرج  ،ن البيتتكوّ 
 إليه.

المتفق عليه هو أن شرّاح الجوهر المكنون جميعا التزموا تبويب وترتيب الناظم  -
 نفسه.

بداعي فتح الباب واسعا أمام نشاط آخر هو - التحقيق  :المنظومات نشاط عقلي إ
 بعد ذلك الشرح. الذي يتبعه

ع على الدراسة والمقارنة وإبراز نقاط لمتن المنظوم الواحد تشجّ الشروح المتعددة ل -
 التميز التي تظهر بينها.

يكمن هذا التميز في القيمة التي يمكن أن يكتسبها شرح ما لمنظوم ما، وهذا  -
ل أو بفض ،بفضل الإضافات التي قد يثري بها الشارح المتن الذي بين يديه

يقة التي يعتمدها في شرحه.  الطر
دقة وحضورا في  وعليه يكون الشارح أحمد بن محمد العباسي السملالي أقلّ  -

 شرحه للجوهر المكنون.
وفي آخر هذه الدراسة حول الجوهر المكنون في صدف الثلاثة فنون لعبد 

ية الأخضري، تتجلى لنا بوضوح قيمة التراث الذي تكتنزه مكتباتنا العرب الرحمن
ية وحتى العالمية، هذا التراث المخطوط الذي منه ما خرج للنور، ومنه  والجزائر

 ُ ًّ الـكثير مما ينتظر الالتفات والنظر إليه، لأن مخطوطا واحدا قد ي ا كاملا نتج رف
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من التحقيقات والشروح والإضافات والاجتهادات التي تحتاجها جهود علمائنا 
  ل العلم وتقديمه لمريديهم ومن يأتي بعدهم.الأجلاء، الذين نذروا حياتهم في سبي

هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى المخطوطات التي حققت تحتاج إلى 
يبقى كنز أجدادنا محفوظا مصونا، وحتى لا يسبقنا إليه  لـكيوقفات ودراسات 

  غيرنا من الغربيېن والمستشرقين لأننا أولى به.
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