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 "الهنر الطاحف للبيب الراحب" للش يخ عبد القادر التاليك عرض وتقدمي" هتدف اىل:هذه املقاةل املعنونة
،دراسة خشصية التاليك وعرض كتابه املذكور ليتجىل للقارئ مضمونه ومهنجه ومصادره وماكنته العلمية
 "الهنر الطاحف: واعمتد الباحث فهيا عىل نسخة خمطوطة لكتاب،وقد هنجت املقاةل مهنج االوصفي التحلييل
 وبعض البحوث اليت قدمت حول التاليك وانتاجاته مع مقابةل بعض،للبيب الراحب" مكصدر أويل
.الشخصيات اليت لها صةل ابملوضوع مكصادر اثنوية
Abstract
This paper titled “al-Nahr al-Tafih li al-Labib al-Rabih: view and presentation” aims to introduce the book
written by Sheikh Abdulqadir Bin Muhammad Bello Al-Taliki (1333-1417 A.H / 1911-1995 A.D) ho spent
lived in Gashua Town of Yobe State Nigeria. Many has written on Al-Taliki’s works but this book was left
behind. The primary source of data is the manuscript of “Al-Nahr Al-Tafih li Al-Labib Al-Rabih” and
interviews with related personalities. The secondary data will be obtained through the classical and modern
text books in the field of Arabic linguistics and philology, the book contributed a lot in the field of Arabic
philology, and serves as a major reference to Arabic scholars and students. The manuscript contains about
228 pages, and comprises 135 chapters. in it he discussed a lot of issues which include: the origin and
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development of languages in general and Arabic in particular; the borrowing of words into Arabic and ways
of identifying them, substitution in words, proverbs and so on.

املقدمة

يعد التالكي من جهابذة العلماء في شمال الشرقي نيجيريا املهتمين بالكتابة ،له تأليفات كثيرة تربوا على عشرين مؤل ًفا
بعضها في مجال األدب وبعضها في مجال النحو وبعضها في مجال التوحيد وبعضها في مجال الفقه وبعضها في مجال

فقه اللغة وعلومه .وكتاب "النهر الطافح للبيب الرابح" من إنتاجاته في فقه اللغة ،تهدف هذه املقالة إلى دراسة
شخصية التالكي وكتابه املذكور ليظهر مساهمته في مجال فقه اللغة ،وسيعالج املقالة النقاط اآلتية إن شاء هللا:
 شخصية التالكي (نسبه وحياته) حياته الثقافية. نشاطاته العلمية. إنتاجاته كتاب "النهر الطافح للبيب الرابح (موضوعه ومضمونه ومنهج تأليفه ومراجعه)شخصية التالكي (نسبه ووالدته)
ّ
ُ ْ
هو أبو أحمد ،عبد القادر بن محمد بلو1بن عبد هللا بن محمد امللقب بحماري ( )Hammareبن َد ُابو غون ُد ،بن أبي
بكر بن عثمان بن محمد َب َاي ُرو ،ينتمي أجداده إلى أسرة فالنية من منطقة تسمى دلول بايرو ( )Dallol Bayeroفي أرض
ُف َ
وت ُت ُ
ورو )Futa-toro(2.بالصنغاي في القرن السادس عشر امليالدي ،فاتجهت إلى السودان الغربي وحلت مناطق
َ
يج َيا3واستوطنت هناك4.وكانت والدته الحاجة خديجة بنت محمد آجي ،املشهور
مختلفة حتى وصلت إلى منطقة ح ِط ِ
بالورع والتقوى بين علماء عصره5.
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كانت والدة التالكي في يوم الخميس الخامس عشرة من شهر ربيع األول سنة 1342هـ ،املوافق 1912م ،في مدينة
َ
َحط َ
يج َيا إلى
يجيا6.فنشأ تحت حجر والديه الكريمين وترعرع بين يديهما ،فربياه تربية حسنة .هاجر به والده من ح ِط ِ
ِ ِ
قرية مجاورة لها تسمى تالكو ،)Taliko(7وهو في السن الخامس من العمر ،وقض ى طفولته فيها فمارس الحياة الريفية
البدوية التي ساعدت في تقوية عضالته الجسمية وذكائه الفطري8

حياته الثقافية.

نشأ التالكي في بيت علم ،فكان أبوه حافظا للقرآن الكريم وأديبا وفقيها َ
ومح ِّدثا ،تعلم على يديه القرآن الكريم وحفظه
في سن مبكرة ،ثم تصدى إلى دراسة مبادئ كتب الفقه ،واللغة واألدب ،فقرأ عليه كتاب األخضري ،والعشماوي،
واملقدمة العزية ،والرسالة ألبي زيد القيرواني ،وتخميس الوسائل املتقبلة –العشرينيات ،-فمعلقات الشعر الجاهلي
السبع ،ومقامات الحريري وغير ذلك من الكتب ،كما حفظ بعضا من قصائد الشيخ عثمان بن فودي وعبد هللا بن
فودي قبل أن يبلغ الخامسة عشر من العمر9.

ثم أخذ عصا التسيار فطاف البالد ونزل على نخبة من العلماء فتزود منهم العلوم واملعارف التي ساعدته في تكوين
َ
شخصيته العلمية إضافة إلى ما أخذه من أبيه ،ومن أبرز العلماء الذين أخذ عنهم :الشيخ علي غ َم َاوا ،والشيخ عبد
ََ
َ
ََ
ََ
والشيخ محمد سلغا في كانو ،وابنه الشيخ محمود سلغا11.
حطيج َيا10
هللا غب ِاري في أز ِر والشيخ محمد أب ِري ( )Abareفي ِ ِ
ومنهم أيضا :الشيخ صالح معلم أبوبكر ،والشيخ معلم علي ،والشيخ معلم شو امللقب بمودبو ،والشيخ أبوبكر يابو،
والشيخ أبوبكر محمد بيكا ،والشيخ إبراهيم ظافي ( ......)Tsafe12وغيرهم.
هذا؛ إن املتتبع لحياة التالكي العلمية يدرك أنه زار أماكن مختلفة في شمال نيجيريا لتحصيل مراده املعرفي ،وبقدرة
ّ
هللا تعالى قد ُو ِف َق بجمع معلومات كثيرة في الفنون العربية واإلسالمية املختلفة ،وقد ساعده على ذلك ذكائه الفطري،
إذ يقال أنه قلما يقرأ كتابا ولم يحفظه.
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نشاطاته العلمية:
َ َُ
بعد أن طاف التالكي البالد فجمع العلوم وتمكن فيها؛ -وهو لم يتجاوز من العمر ست وثالنين سنة -اتخذ مدينة غشو
لميا وعكف على التدريس فيه ليل نهارَ ،
مسكنا له ومحال لنشر الدعوة اإلسالمية وعلومه ،ففتح بها معهدا ِع ًّ
إلتف
حوله عدد كبير من الطلبة من مختلف األنحاء والزموه حتى تمكنوا في العلم ،فمنهم من عاد إلى قريته بعد تحصيله
َ ُ
على العلم ومنهم من سكن غش َو .ولقد اشتهر معهده بتدريس فنون العلم املختلفة ،ومن بينها :علم اللغة ،وعلم
الفقه ،وعلم الكالم ،وعلم املنطق ،والحديث وعلومه ،والتفسير وعلومه ،واألدب ،وعلم النحو ،وعلم الصرف ،وعلم
البالغة ،وعلم الحساب ،وعلم الرمل ،وعلم الفلك ،وعلم التصوف13

ولقد تخرج من هذا املعهد عدد كبير من العلماء النابغين في العلم ،ومما هو جدير بالذكر أن خريجي هذا املعهد
ساروا على نهج أستاذهم ،فيقومون بالدعوة واإلرشاد ،إضافة إلى التعليم ،وقد جاهدوا في تأسيس الزوايا الصوفية
َ ُ
واملعاهد العلمية في أقاليم غش َو"14وغيرها من البلدان .ومن يبنهم :ابنه وخليفته الحاج أحمد ،والحاج يوسف محمد
 15والسيد الحاج محمد غمبو املتوفى في سنة 2007م ،والسيد الحاج إبراهيم غمبو ،والسيد معلم
(يوسف باشا) ،
ُ
ْ ُ َ ْر ُ َ َ ُ
ُ
َ
وك غش َو ( Unguwar
محمد ش َو الساكن في دماتر ،والسيد معلم عمر ببربري16،والسيد الحاج عمر ن ِد ِيجي أمغو ك
 ،)kukaوالسيد معلم َب َع ِاد ِلي املتوفى في سنة 2008م .والسيد معلم هارون ....وغيرهم كثيرين .عالوة على ذلك كله؛ فقد
كان للشيخ مدرستان إحداهما لتدريس القرآن وتحفيظه ،وأوقات الدراسة فيها ثالث مرات يوميا ،الوقت الصباحي
والوقت النهاري ثم الوقت املسائي أو الليل .كما كان له مدرسة إسالمية نظامية حديثة ،تقوم بمهمة تدريس الدروس
اإلسالمية والعربية على النظام الحديث ،وكل ذلك على نفقة الشيخ التالكي17 .

إنتاجاته:
رأى التالكي من الواجب عليه أن يقوم بمحاوالت أخرى يرجع إليها الالحقون ،فلذلك ألف كتبا كثيرة في العلوم
َ
َ
املختلفة ،التي نور بها املكتبة العربية النيجيرية- ،مع ف ْق ِد بعضها في عهد املؤلف وبعضها من بعده ،-وأول ُمؤلف له
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هو قصيدته املسماة بـ"تحفة الخالن" لكن لألسف الشديد ضاعت هذه القصيدة .ولقد ذكر الباحثون أن التالكي بدأ
التأليف قبل الثالثين من العمر وتوقف عنها بعد الستين18.

قسم الباحثون إنتاجات التالكي إلى علمية ،وأدبية ،وصوفية ،ولغوية ،وسيقسم الباحث هذه االنتاجات على حسب
موضوعاتها ،إلى :لغوية ،أدبية ،عقائدية وصوفية ،ووعظية ،وإرشادية ،وفقهية ،وصرفية ،وعروضية .وإليك ذكر
هذه اإلنتاجات:
أ .إنتاجاته اللغوية :ومن مؤلفاته في هذا املجال :النهر الطافح للبيب الرابح ،والعقد الفريد فيما يحتاجه املريد،
وقصيدة بعنوان "للعسل أسماء" .
ب .مؤلفاته األدبية :ومن مؤلفاته في هذا املجال :تهنئة الوراد في مدح خير العباد ،وديوان التالكي في مدح الشيخ
أحمد التجاني ،وتخميس قصائد الغوث ،وقصيدة طاب نيل املرام ،وروضة الفقراء في ذكر صفات خير األنبياء،
وقصيدة عش تحت ظل مورق األغصان ،ومنظومة سما لك شوق ،ونفحات امللك الغني في السياحة في أرض بماكو،
وقصيدة كفاني ما أالقي من غرام ،وقصيدة إن قيل لي ما تشتكي ،وقصيدة رحلة العنس ،وقصيدة بدأت نظمي.
ت .مؤلفاته الصوفية والعقائدية :ومن بين مؤلفاته في هذا املجال :تحبير النقول في معاني أصحاب العقول ،وتبيين
ورد ختمنا اإلمام الحسيني أحمد التجاني19،وتسنيم الجنان في ورد شيخنا أحمد التجاني20،وأرجوزة في التوسل بأسماء
وروضة الفقراء في ذكر صفات خير األنبياء23.
والروح الروحانية في هذه الجثة الجثمانية22،
هللا الحسنى21،

ث .مؤلفاته في الوعظ واالرشاد :ومن مؤلفاته في هذا املجال :تنبيه الساهي وتذكير الناس ي ،وتنبيه املتغافل وتحذير
املتجاهل ،والعصا على رأس من طغى وعص ى ،وتحذير علماء السوء ،والخصال املكفرة للذنوب املتقدمة واملتأخرة،
وشرح منظومة الخصال للذنوب املتقدمة واملتأخرة ،وتنبيه العوام على تضييع الصيام ،والكذب مغضوب ،وتنبيه
املريدين24.
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ج .مؤلفاته الفقهية :ومن مؤلفاته في هذا املجال :كتاب مسائل العدة ،وإنفاذ العدة في شرح مسائل العدة ،وكتاب
الكبائر.
ح .مؤلفه في الصرف :له قصيدة في علم التصريف ،هي منظومة على بحر الرجز ،ألفها التالكي في عام1370هـ
املوافق 1940م ،تقع في مائة واثنين وستين  162بيتا ، ،قسمها إلى أقسام عدة ،عالج فيها بعض مباحث علم الصرف،
كأبنية املزيد ،وأبنية املصادر ،وأبنية املبالغة ،وأبنية الكثرة ،وغير ذلك من املباحث.
خ .مؤلفه في العروض :ومؤلفه في هذا املجال هو :منهل البلغاء ومركز العلماء في علم العروض .هذا الكتاب لم يعثر
عليه الباحث.
وفاته:
فقد ّلبى التالكي دعوة ربه سبحانه وتعالى في يوم األربعاء التاسع من ذي الحجة سنة 1425هـ ،املوافق بالعاشر من
َ ُ
شهر مايو سنة 1995م ،وصادف ذلك يوم عرفة ،ودفن يوم عيد األضحى بمدينة غش َو ،اللهم ارض عنه واكرم منزله
واجعل جنة الفردوس مأواه بجاه سيد الوجود صلى هللا عليه وسلم .آمين.
النهرالطافح للبيب الرابح :موضوعه ومضمونه
هذا الكتاب منظوم على بحر الرجز ،سماه املؤلف بـ"النهر الطافح للبيب الرابح" وموضوعه هو فقه اللغة ،وقد ّ
صرح
بذلك املؤلف في كلماته اإلفتتاحية للكتاب حيث يقول في البيت التاسع:
ُّ َ
َ َ َُْ ُ ُ ّ َ
ََ ُ َ
ات
الثق ِ
وب ْعد؛ ه ِذ الن ْه ُر ِفي اللغ ِ
ات ** جـمعتها ِفي كت ِب ِ
انتهى من تأليف الكتاب في يوم الخميس الرابع من شهر هللا رجب سنة 1383هـ ،ويحتوي الكتاب على ألفين وستمائة
وثالثة بيت ( ،)2600موزعة في مائة وستة وثالثين ( )136موضوعا ،تختلف املوضوعات فيما بينها طوال وقصرا،
فأطول املوضوع هو :ذكر األلفاظ التي ال تستعمل إال في النفي ،وفيه مائة وثالث عشرة بيتا ( ،)113وأقصرها
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املوضوعات ذوات البيت الواحد ،وهي :ذكر ما يفرد ويثنى وال يجمع ،وذكر ما يفرد ويجمع وال يثنى ،وفعالء جمع فعلة،
وذكر ما اتفق في جمعه على فعول وفعال.
إفتتح الكتاب بالحمد والثناء على هللا سبحانه وتعالى الذي أنعم على اإلنسان ،فجعله ناطقا متميزا عن غيره من
املخلوقات ،وجعل بني آدم على قبائل ولغات مختلفة ليتعارفوا فيما بينهم ،وفضل اللغة العربية على جميع لغات
العالم ،فجعلها لغة لحبيبه املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ،فأنزل كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين
يديه وال من خلفه ،كما صرح بذلك القرآن بنفسه:ﭐُّﭐ ﲈ ﲈ ﲈ ﲈ ﲈ ﲈ ﲎ ﲏ ﲈ ﲑ ﲈ ﲈ ﲔ ﲈ ﲈ 25،وهو يقول:
َ
ِ
ِ ِِ
ِ
َ
َْ ْ َ َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ
ات
ات ** ِل ِـحك ٍم ِفي القص ِد ب ِالـغ ِ
وخلق األلسن واللـغ ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
ََ
َ ََ ْ َ َ
ـاني
ـاني ** وأظهر األسرار ِفي الـمب ِ
ووضع األلفاظ ِللمع ِ

َ ْ َ َْ َ ّْ َ َ
ْ َ
انا26
َح ْم ًدا ل َـم ْن َعل َم َنا ال َب َيانـا ** بفضـله وألـهم التبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

واختتمه بقوله:
َ
لح َـمين ** َو ُ
الس َب َاء ْين َك َـذا ال ْ
الي ْس َـرْين َو َك َذا َ
أ َح ُد ّ
الو ْج َـهـ ـ ـ ـ ْي ِـن
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
ُ ْ
َ
اله َ
َو َ
اج َي ِين املوت َـت ِين َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذي ** َمقال ُـه ْم َرْي َع ِين خذ ِإن َف ـ ِـاذي
َْ
َ
َ َ َ
َ ََ َ
ْ
َع َام ثال ٍث َوث َـم ــا ِن َين ك ـ ـ ُـمل ** ثالث ِمائ ٍة َب ْع َد أل ٍف ِاش َت َـمل
َ َ
ُ َّ َ
َ
َ
ص ِل ًيا َعلى الن ِب ّ ِـي األ ْع ـ ـ ــظ ِم ** َس ِّي ِـدنا ُم َـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٍد ُمكــر ِم
م
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ َ ْ
ْ
َ
س ـ َـرار27
وء ِال ِه وصح ِـب ِه األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ِار ** الـح ِامل ــين لغـ ـ ـ ــة األ ِ
والكتاب مخطوط بخط مغربي ،على أوراق حمراء طولها خمس وعشرون سنتميتر مربع وعرضها اثنان وعشرون
سنتميتر مربع ،وتتراوح أسطر الصفحات فيما بين ثمانية وأحد عشرة سطرا ،وعدد صفحاته مأتين وثمان وعشرين
(.)228

380

الهنر الطاحف للبيب َّالراحب للش يخ عبد
القادرالتاليك عرض وتقدمي
"مامل" جمةل ادلراسات العربية (سلسةل جديدة) العدد الثاين2019 ،م ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365

طاهر حيىي و أ.د .أدم محمد جربيل

ّ
واملالحظ في عنوان الكتاب أن التالكي قلد العلماء القدامى في تسمية كتابه بالنهر ،لكونه يحفل بين طياته علوم
العربية املختلفة ،فيجذب عقول الناس إلى الكتاب فيحاولون التعرف على ذخائره ،وممن سبقه في ذلك أبو حيان،
الذي أطلق اسم تفسيره ببحر املحيط ،والفيروز آبادي ،الذي أطلق على معجمه اسم قاموس املحيط ،والصاغاني،
الذي أطلق على معجمه اسم العباب الزاخر ،والصاحب بن عباد الذي أطلق على معجمه اسم املحيط في اللغة،
وعبد هللا بن فودي الذي أطلق على كتابه اسم البحر املحيط في النحو ،وغير ذلك .ومن الفنون اللغوية التي تناولها
التالكي في الكتاب:
تاريخ نشأة علم اللغة

تناول التالكي في هذا الكتاب موضوعات كثيرة ُّ
تمت بصلة إلى نشأة اللغة االنسانية وتطورها ،فقد عرف اللغة لغويا

واصطالحيا ،يقول في ذلك:
َ َ ُّ َ َ َ ُّ ُ َ
َ ْ
ُ
األ ْ
ات
وحدها تصرف
ات ** ِلك ِ ّـل َما ِمن ال ُـم َعـب َـر ِ
ص َو ِ
َ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ُْ َ ُ َ َ
صل َها ك ـ ـ ــك َر ٍة ق ــل ْو ُت
تص ِريفها ِمن فعل ٍة لغوت ** وأ
ُ
ات ** َك َذا ل ُغـو َل َو َك َمــا ُث َب ُ
ل َذا َأ َتى في َج ْـمع َها ُل َغ ُ
ات28
ِ ِ
ِ
ويقول في واضع اللغة:
َ
ْ ٌَ َََ ُ
ُ
ٌ
َ
اطـ ٌـؤ َ
ج َرا29
َه ْل ِه َي ت ْو ِقيف َو َو ْح ٌي ش ِه َرا ** أ ِم اص ِطـالح وتو
ويقول في ذكر املتواتر واآلحاد:
َ َ
َ
َُ ُ ُ
َ َ َ ُ
الن ْق ُل ِإما أ ْن ت ِـجي ت َوات َـرا ** أ ِو األ َح ِادي ،فث ُبوت ُه ت َرا
َْ َ ْ
َ ُ َ َُ ُ ْ
ض ِـح ال َب َيا ِن
ت َوات ٌر ذي لغ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ُق ـ ْـر ِآن ** َو ُسن ٍة ِفي أو
َأو ْال َك َالم ْال َع َرب ّي النـاصع ** َف َذ َ
اك َق ْطع ٌّي ب َال َت َن ُ
ـازع30
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
وفي فن الصرف يقول التالكي في القلب:
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ َُ ُ َ َْ
ات أ ْو ِإلغ ُاز ** أ ْو ِإن َـها قل ٌب ِلك ْي ُي ْـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت َاز
هل ِإنـها لغ
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َ
ْ
ُ َ َْ ََ
َ ُ ْ َ ً َ
فخذ ِمثاال ِل َـمق ِال ِـه ْم َجـ َـبذ ** ِفي لغ ٍـة َوقل ُـب ُه أتـ ـ ـ ـ ــى جذ ْب
ض ّر َ
ض ْب َع ْن َج ْنب ِه َم ْس ُح ُ
وب ** َرَب ْ
َأ ْط َي ـ َـب ُه َأ ْي َـط َب ُه َم ْق ُل ُ
وب31
ِ
ويقول في ذكر صيغ املبالغة:
ْ َ
َ
َ
َ َ ُ َ
اق ،غ ُدر ،نحوه غ ّدار ** غ ُدور معطير كما ِمعطار
فس
َ َ َ ُْ َ
َ
ُ
ُ
ُ
وه َمـزة ول َـم ـ ـ ـ ـ َـزة َمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولة ** َعـالمة ر ِاوية معل ـ ـ ـ ـ ــولة
وفي فن املعجم والداللة:
هناك أبواب كثيرة تناولها التالكي في هذا الكتاب ،تتمثل في ثروة اللغة العربية وكثرة معانيها ،فيقول مثال في ذكر جملة
من الفروق الداللية بين األلفاظ ذات املعنى الواحد:
َ
َن ِ َ َ
َ ُ ُ
وق ** ِم َن ال َـم َعـا ِني ِلـذ ِو التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ِفيـ ِـق
ات ِبذا الب ِ
اب ِمن الف ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِ
َ ُ
َ َ َ ُ 32
َ ُ ْ َ َ
َ
اث
اإل ْرث ِفي الح َس ِب فخذ أبح ِ
الو ْرث ِفي ا ِمل َير ِ
اث ** و ِ
و ِفي األم ِالي ِ
ّ َُْ
َ
َ َ
الر ْح َل ُة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ْج ُه َل ُه َم ـ َـج ُ
َ ُ َ ّ
ال33
الرحلة ِ
اإلرِتـ ـ ــحال ** و ِ
سدى الندى ِ
يقول في ذكر ما ورد بحرفين وأصله واحد:
ْ
ُْ ٌ َ ُْ
َ
ْ
صل ٌت َوال َب َرى ِم َن الث َـرى ** َوالد ْب ُر َوالدث ُر ِملَ ٍـال ثـم َرى
صلب و
َ
َأ ْل َب ْب ُت ب ْاملَ َكان م ْن أ ْل َثـ ْـث ُت ** َو ْال َك ْر ُث َو ْال َك ْر ُب ُه َـما َغ َ
ص ْـم ُت
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ََ ُ
اث َكالـر َغاب في َم ْع ـ ـ ـ ـ َـن ُاه ** َوك ْن َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـح َوك ْنثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـح َت َر ُ
اه34
رغ
ِ ِ
ويقول في األمثال:
فاألمثال من الحكم اللغوية التي يستعملها العرب في أحاديثهم ،ويتمثل حكمة الشعب وتاريخه ،وهي الصورة الصادقة
لحياة الشعوب واألمم ،فيها خالصة الخبرات العميقة التي تمرست بها األمم عبر عهد بعيد من حياتها الحضارية.فقد
عقد التالكي في هذا الكتاب بابا لألمثال ،فيقول فيه:
َ َ َ ُّ َ ُ َ َ ُّ َ
َ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
صوف َها َمذله
اب لوال الـذله ** خرقاء وجدت
يا حبذا التر
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َ
َ
اك َأ ْو َك َـتا َو ُف َ
َي َد َ
وك َن َـف ـ ـ ـ ـ ـ ْـخ ** َو َال َيب ُّ
ض ح ـ ـ ـ َـج ُر ُه ف ُي ْـر َسخا
ِ
َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
لع ْي ُر أوقى ِل ـ َـد ٍم ُم ـ ـ ـ ـ ـ َـر َاده
ال ُـح ْس ُن أ ْح َم ٌر ِمل ـ ـ ـ ــن أ َر َاده ** ا
مكانة الكتاب العلمية
إن لهذا الكتاب مكانة علمية ،ويظهر ذلك جليا في محاولة املؤلف من وضعه على أسلوب شعري مخالف لبقية كتب
فقه اللغة القديمة في كون معظمها منثورا .ولكونه يحتوي على الذخائر اللغوية وثروتها عند العرب ،فكان موسوعا
للمفردات العربية ،ومما زاد الكتاب قيمة علمية لدى طالب العلم تقريبه البعيد ،نظرا إلى تعسر وجود أمهات الكتب
العربية واإلسالمية في عهد الشاعر ،وإما لعدم قدرة الطالب من شرائها أو عدمها في األسواق املحلية ،وأخيرا إن قيمة
هذا الكتاب العلمية من الجانب اللغوي ال تقل عن قيمة الكتب اللغوية القديمة والحديثة في هذا املجال.
وعالوة على ذلك كله فقد كان الكتاب مرجعا أساسيا لطالب العلم في هذه البالد يظهر عبقرية املؤلف وزخيرته
اللغوية واملعرفية وسعة اطالعه على كتابات القدماء ،إضافة إلى كونه علما من أعالم األدب العربي النيجيري.
منهج التالكي في الكتاب
لقد اتبع التالكي في هذا الكتاب منهج العلماء اللغويين القدامى في تآليفهم ،فافتتح الكتاب بالحمد والثناء على هللا
تبارك وتعالى ،ثم الصالة والتسليم على النبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين ،ففي مقدمته ما يعرف ببراعة االستهالل أوحسن اإلفتتاح ،حيث أنه أشار إلى بغيته من تأليف
الكتاب وموضوعه ليأخذ بيد القارئ إلى الكتاب ،اسمعه يقول:
َ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ
ات ** لـح َكم في ْال َق ْ
ات
ص ِد َب ِالـغ ِ
وخلق األلسن واللـغ ِ ِ ِ ٍ ِ
ََ َْ َ َ
َ َ َ َ َْ َ َ
اظ ل ْل َم َ
األ ْس َر َار في ْال َ
اني
ـم
ر
ه
ظ
أ
و
**
ـاني
ـ
ع
ووضع األلف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َعل َم َآد َم َج ِـم َيع األ ْس َم ِاء ** ِإذ ك ُّل ل ْف ـ ٍـظ ف ِإل ْي ِه ُي ْن َما
ََّ ْ
َ ْ َ َ َ َ َ ُّ
الل َغ َة ْال َع َربي ** َو َف ْ
ض َل َ
ال َـم ْرع ّـي35
ا
ه
ق
ح
في
ا
ه
أظهر شرف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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فقد أشار التالكي جليا في هذه األبيات إلى أن مؤلفه هذا يتحدث عن علم اللغة العربية وبيان أسرارها وشرفها بين
لغات العالم .ثم بعد ذلك دخل في الحديث عن الكتاب فقسمه إلى عناوين مختلفة ،فبدأ بتعريف اللغة أوال ،ثم
واضعها ،ثم أصلها ،ثم الغرض من وضعها  .....وعلى ذلك رتب املوضوعات على نهج العلماء القدامى ،إذ تجد أنه
يتحدث عن موضوع من موضوعات اللغة وينتقل إلى موضوع آخر ،ثم يعود إليه فيما بعد ،فمثال عندما يتحدث عن
الصرف ذكر أبوابا مثل :باب اإلبدال والتناوب من غير لثغ ،فباب معرفة القلب ،ثم انتقل إلى البالغة فذكر باب ذكر
املشترك ،فباب معرفة األضداد ،فباب املترادف ،ثم رجع بعد ذلك إلى الصرف ،فذكر :باب نوع آخر من اإلبدال ،ثم
عاد مرة ثانية إلى البالغة ،فذكر باب معرفة العام والخاص ،فباب العام الذي أريد به الخصوص ..إلخ .والتالكي
يعرض اختالفات العلماء في القضية ثم يرجح بعضها تارة وأخرى يتركها هكذا ،فمن أمثلة ذلك قوله:
ـصدر ** َشذ َو َمع ُشـ ُـذوذه َ
ََ ُ ًََ ً َ َ
الف ْتـ ُـح َح ِر
ِِ
تفاوتا تف ِاوتا ِملـ ٍ
ويقول في واضع اللغة:
َ
ْ ٌَ َََ ُ
ُ
ٌ
َ
اطـ ٌـؤ َ
ج َرا 36
َه ْل ِه َي ت ْو ِقيف َو َو ْح ٌي ش ِه َرا ** أ ِم اص ِطـالح وتو
ويقول في وضع األلفاظ بإزاء الصور:
ّ
الذ ْهن َأ ْو َماه َية الت َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ٌ َ َ ُّ َ
صـ ُّـو ِر
ِ ِ
هل وضعها حتم ِإزاء الصو ِر ** ِفي ِ ِ
َ ُ
ْ
َ ْ
ََ ْ َ ُ
اإل َم ِام فخ ُر ال ـ ـ ِّـد ِين ** ِألو ٍل أ ِّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ِبال َي ِـق ـ ِـين
ومذهب ِ
ْ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َْ َْ ْ
ال بالث َ ُ
ََ َ
اقا37
ض اس ِتح
وق ِ
اني أب ـ ـ ـ ــو ِاس ــحاق ** واخ ِتير ِعند البع ِ
ِ
َ
عال املبني على الكسر ،فقال:
كما يخص بابا إليراد الكلمات التي جاءت على صيغة واحدة ،فمثال عقد بابا في ذكر ف ٍ
ََ ُ َ
َ
ََ َ َ
ات ك ْس ٍر ِفي ِب َنا ال َـمـ َـبا ِني
ال ِفي ت ِال ِيف ِه الص ـ ـ ـ ـ ــغا ِني** ذو
وق
ُ َ َ َ َُ َْ َ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َُ ْ َ 38
هن ثال ِثين بع ـ ـ ـ ـ ـ ــيـد ال ِـمـأ ِة ** وزاد ِفي جـمـهر ٍة لفيــظ ِة
َه َ
اك َن َع ٍاء َو َش َت ٍ َ َ َ
ُْ َ َ ََ َ َ َ َ
اب
اب ** ِمنه حـم ٍاد ورص ٍاد وضــر ِ
ـات وذب ِ
يذكر في الكتاب مصادره التي استعملها في كتابه ،فمثال يقول في كلماته االفتتاحية:
ُُ ّ
ُّ َ
ََ ُ َ
َ ُ
الث َقات 39
ات ** ج َـم ْعت َها ِفي كت ِب ِ ِ
وب ْعد؛ ه ِذ الن ْه ُر ِفي اللغ ِ
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ويقول في باب ما جاء على تفعال:
َ
َ
وإ ْن ُتر ْد إ ْس ًـما َف ُق ْل ت ْف َـعال ** َأ ْو َم ْ
ص َد ًرا ِم ْن ُه ف ُقـ ـ ـ ْـل ت ْف َع ِال
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ َ َُ
َ
الصحاحَ **40ما ألبي ع ْمرو من اإلف َ
ّ
ُ
ص ِاح
ٍ ِ ِ
ِ
ذكره الض ِرير ِفي ِ ِ
ًَ
ََ
َن َق ْل ُت ُه في ُم ْزهر ُّ
وطي ** َحا ِفلة َج َاء ْت ِبال ت ْف ـ ـ ـ ِـري ِط
الس ـ ـ ـ ـ ـ ُـي ِ
ِ
ِ ِ
كما كان يكثر ذكر الشواهد واألمثلة في كل باب عالجه ،حتى يشعر القارئ كأنه يذكر جميع املفردات املتكوبة تحت
النقطة املتحدثة عنها ،فمثال :في باب ذكر ما جاء من صفات النساء من غيرها؛ ذكر أربعمائة وتسعة عشر ()419
مثاال ،وفي باب اإلتباع وما لها من اللغات؛ ذكر ثالثمائة وخمسة وستين ( )365مثاال ،وفي باب نوع آخر من اإلبدال؛
ذكر مأتين وستين ( )260مثاال ،وفي باب ذكر األلفاظ التي ال تستعمل إال في النفي؛ ذكر مأتين وسبعين ( )270مثاال،
وفي باب ذكر َ
املعرب؛ ذكر مائة وسبع وتسعين ( )197مثاال ،وفي باب جملة من الفروق؛ ذكر مائة وأربع وأربعين
( )144مثاال.،
وأما في ختام الكتاب فقد اتبع التالكي ما يعرف بحسن الختام أو حسن التخلص ،إذ نجده اختتم بذكر سنة انتهائه
من الكتابة والصالة والتسليم على النبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،يقول:
َْ
َ
َ َ َ
َ ََ َ
ْ
َع َام ثال ٍث َوث َـم ــا ِن َين ك ُمل ** ثالث ِمائ ٍة َب ْع َد أل ٍف ِاش َت َـمل
َ َ
ُ َّ َ
َ
َ
ص ِل ًيا َعلى الن ِب ّ ِـي األ ْعـظ ِم ** َس ِّيـ ِـدنا ُم َـحـم ٍد ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكــر ِم
م
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ص ْح ــبه األطـ ـ ـ ـ ـ ـ َـهار ** ال َـحاملـ َ
َ
َ َ
ـين ل َغة األ ْ
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرار41
ِِ
و َء ِال ِه و ِ ِ
ِ
ِ
الخاتمة
توصلت هذه املقالة إلى نتائج أهمها:

 أن التالكي من العلماء املهتمين بالكتابة في شمال الشرقي نيجيريا ،عاش في منطقة َغ ُش َو من أوئل القرنالعشرين إلى أواخر التسعينات منه
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 له إنتاجات كثيرة منها" :النهر الطافح للبيب الرابح" نظم فيه كتاب "املزهر في علوم اللغة وأنواعها"للسيوطي ،واستفاد بكثير من مؤلفات فقه اللغة القديمة.
 عالج فيه قضايا لغوية كثيرة ،منها :األصوات ،والصرف ،والنحو والداللة وحتى األمثال لم يتركه جانبا. يبدوا أن التالكي أمينا في تأليفه إذ يسند اآلراء إلى أصحابها ،ويذكر في بعض األحيان مراجعه. كان لكتاب "النهر الطافح للبيب الرابح أهمية كبيرة لدى طالب اللغة العربية ودارسيها في نيجيريا ،ألنه مرجعمنظوم في فقه اللغة
الهوامش واملراجع:
ّ
 -1وقد ذكر الباحثون أن السبب في تسمية أبيه بمحمد بلو هو ،أن جده عبد هللا معاصر للشيخ عثمان بن فودي ،فذهب إلى صكتو
ّ
لزيارة الشيخ عثمان فوديو ،وملا وصل إليها وجد أن الشيخ قد توفي قبل وصوله بأيام قليلة ،فقابل خليفته أمير املؤمنين محمد بلو،
وبعدما دار الحوار بينهما تنبأ األمير لجد التالكي قائال :بأنه ترك زوجته حامل وستلد ابنا ذكرا يكون آخر ما تلده ،فأرجو أن تسمي
ّ
ّ
هذا املولود باسمي –محمد بلو .-وبعد عودة جده من السفر أنجبت زوجته طفال ذكرا فسمى املولود باسم محمد بلو ،وصدقت
تنبآت األمير بأن كان محمد بلو هو آخر ما ولدته هذه املرأة .محمد مي أبوبكر ،ديوان "تهنئة الوراد في مدح خير العباد" للشيخ
عبد القادر التالكي ،مسح عام وتقويم .بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو-كانو،
للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية وآدابها ،سنة 1993م.
 - 2محمد األول عيس ى عبد املؤمن" ،التالكي وانتاجه الشعري" بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة
ميدغري ،للحصول على شهادة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1987م ،ص15 :
َ
 - 3هي عاصمة إحدى حكومات املحلية في والية ِجغ َاوا ،نيجيريا –حاليا.
 - 4محمد األول عيس ى عبد املؤمن ،املرجع السابق والصفحة نفسها
 - 5الفالتي ،أحمد عثمان ،الشيخ عبد القادر التالكي :حياته وشعره .بحث تكميلي مقدم إلى قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو –كانو،
للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1990م ،ص .19ومحمد ثالث طنالدي ،دالالت املورفيمات الزائدة في
األفعال الثالثية الزائدة في ديوان تهنئة الوراد في مدح خير العباد للشيخ عبد القادرالتالكي دراسة تحليلة ،بحث تكميلي مقدم إلى
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ّ
كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة أحمد بلو ،زاريا ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية2016 ،م،
ص.13
- 6الفالتي،املرجع السابق ،ص ،20وطنالدي ،املرجع السابق،ص13
َ
يج َيا في الجنوب الشرقي ،وتقع اآلن تحت حكومة جاكسكو املحلية في والية يوبي.
 - - 7كانت هذه القرية تجاور ح ِط ِ
 - 8التالكي ،عبد القادر بن محمد بلو ،تبيين ورد ختمنا اإلمام الحسيني أحمد التجاني ،ص ،2-1مخطوط
 - 9محمد األول ،عيس ى عبد املؤمن ،املرجع السابق16 ،
 - 10يوسف عبد هللا يوسف ،ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد التجاني :تحقيق وتعليق عروض ي .بحث تكميلي مقدم إلى كلية
الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة عثمان بن فودي صكتو ،للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية ،سنة
2014م ،ص15
 - 11طنالدي،محمد ثالث ،املرجع السابق ،ص15
 - 12هي إحدى حكومات املحلية في والية زمفرا ،نيجيريا ،كانت على طريق املرور إلى صكتو.
 - 13محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص ،21وماهر هارون ماهر ،جماليات الصورة الشعرية في ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد
التجاني.بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغر ،للحصول على
درجة الدكتوراه في الدراسات العربية سنة 2015م ،ص.44
 - 14الفالتي ،أحمد عثمان ،املرجع السابق ،ص.25
 - 15جاء من قرية جاكسوكو بوالية يوبي والزم التالكي ملدة طويلة ،ثم عاد إلى بلدته فأسس معهدا هناك ،وتوفي في عام 1999م.
 -16هو من قبيلة كانورية ،التحق بمعهد التالكي ،والزمه مدة طويلة ،ثم استوطن قرية سابون غري بوالية يوبي ،وبها توفي في عام 2006م.
 -17الفالتي ،أحمد عثمان ،املرجع السابق ،ص.26
 - 18محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص.31
 - 19محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص34
 - 20محمد األول عيس ى عبد املؤمن ،املرجع السابق ،ص.27
 - 21محمد مي أبوبكر ،املرجع السابق ،ص.36
 - 22املرجع السابق ،ص.35
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 - 23املرجع الستبق والصفحة.
 - 24ماهر هارون ماهر ،املرجع السابق ،ص.57
 - 25سورة الشعراء ،اآليات.195 – 192 :
 - 26التالكي ،عبد القادر بن محمد بلو ،النهرالطافح للبيب الرابح .ص ،1مخطوط.
 - 27املرجع نفسه ،ص.228
 - 28التالكي ،املرجع السابق ،ص.3
 - 29املرجع نفسه ،والصفحة.
 - 30التالكي ،املرجع السابق نفسه ،ص.11
 - 31املرجع السابق ،ص54
 - 32أي كتاب :األمالي ألبي علي القالي.
 - 33التالكي ،املرجع السابق ،ص.183
 - 34التالكي ،املرجع السابق ،ص.37
 - 35التالكي ،املرجع السابق ،ص.2
 - 36التالكي ،املرجع السابق ،ص.3
 - 37املرجع السابق ،ص5
 - 38أي كتاب :جمهرة اللغة ،ألبي بكر ابن دريد.
 - 39التالكي ،املرجع نفسه ،ص.2
 - 40يعني كتاب :الصحاح في اللغة للجوهري.
 - 41التالكي ،املرجع السابق ،ص.228
املراجع:
 القرآن الكريمّ
 -التالكي ،عبد القادر بن محمد بلو ،النهرالطافح للبيب الراح .مخطوط ،يوجد النسخة بمكتبة الباحث.
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 إبراهيم عبد هللا رفيدة ،معنى التعريب في فكرنا اللغوي القديم وضوابطه ،وصور منه ،مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ األعداد( ،)102 - 81ج.62
 محمد األول عيس ى عبد املؤمن" ،التالكي وانتاجه الشعري" بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعةميدغري ،للحصول على شهادة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1987م.
 الفالتي ،أحمد عثمان ،الشيخ عبد القادر التالكي :حياته وشعره .بحث تكميلي مقدم إلى قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو –كانو،للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 1990م.
 محمد مي أبوبكر ،ديوان "تهنئة الوراد في مدح خير العباد" للشيخ عبد القادر التالكي ،مسح عام وتقويم .بحث تكميلي مقدم إلىكلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة بايرو-كانو ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية وآدابها ،سنة 1993م.
 تكر إسماعيل ،الشكوى في شعر عبد القادر التالكي .بحث قدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري،للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة1998م.
 عثمان عبد هللا غمبو ،شعر الرثاء عند الشيخ عبد القادر التالكي :دراسة تحليلية لقصيدة تعزية اإلخوان" ،بحث قدمه إلى قسماللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة 2008م.
 إبراهيم خليل ،الشيخ عبد القادر التالكي ومساهماته في علم اللغة ،دراسة نموذجية لكتاب :النهر الطافح للبيب الرابح" بحثقدمه إلى قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغري ،للحصول على درجة الليسانيس في اللغة العربية ،سنة
2008م.
 أحمد عثمان الفالتي ،الشيخ عبد القادر التالكي وانتاجاته األدبية بحث قدمه إلى شعبة اللغة العربية قسم الديانات والفلسفة،جامعة جوس ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية ،سنة 2010م.
 محمد الثاني علي ،ديوان التالكي في مدح الشيخ الصمداني أبا العباس سيدي أحمد التجاني :دراسة تحليلية .بحث قدمه إلى كليةالدراسات العليا ،شعبة اللغة العربية ،قسم الديانات والفلسفة ،جامعة جوس ،سنة 2012م.
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 ماهر هارون ماهر ،جماليات الصورة الشعرية في ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد التجاني.بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراساتالعليا ،قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،جامعة ميدغر ،للحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية سنة 2015م.
 يوسف عبد هللا يوسف ،ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد التجاني :تحقيق وتعليق عروض ي .بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراساتالعليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة عثمن طن فوديو ،صكتو ،للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية ،سنة 2014م.
 ثاني أبوبكر عبد هللا ،فن املديح النبوي لدى الشيخ عبد القادربن محمد بلو التالكي النيجيري :دراسة أدبية تحليلية لديوانه (تهنئةالوراد في مدح خير العباد)" ،بحث تكميلي قدمه إلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية،
جامعة بخت الرضا ،السودان ،للحصول على الدرجة الدكتوراه في اللغة العربية ،سنة 2015م.
 محمد ثالث طنالدي ،دالالت املورفيمات الزائدة في األفعال الثالثية الزائدة في ديوان تهنئة الوراد في مدح خير العباد للشيخ عبدّ
القادرالتالكي دراسة تحليلة .بحث تكميلي مقدم إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة أحمد بلو ،زاريا ،للحصول
على درجة املاجستير في اللغة العربية ،سنة 2016م.
 إبراهيم أبوبكر موس ى ،مظاهر اإلنحراف اللغوي في ديوان التالكي (تهنئة الوراد في مدح خير العباد) دراسة أسلوبية أدبية" بحثّ
تكميلي قدمه إلى كلية الدراسات العليا ،قسم اللغة العربية ،جامعة أحمد بلو زاريا ،للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية،
سنة 2018م.
ُّ
 ُي ُوس َف ِاريِ ،بلو مصطفى ،قواعد التصريف لعبد القادر التالكي ،دراسة وتحليل ،بحث تكميلي قدمه إلى كلية الدراسات العليا ،قسم
اللغة العربية جامعة بايروا ،كنو ،للحصول على درجة املاجستير في اللغة العربية ،سنة2018م.
املقابالت الشفهية:
 ماهر هارون ماهر ،محاضر بقرية اللغة العربية ،إنغاال ،مقابلة أجراها الباحث معه في بيته بميدغري2017\4\24 ،م في الساعةالخامسة مساء ،ويوم 2017\5\18م في الساعة الرابعة ونصف مساء.
َ َ ُ
 الحاج أحمد بن الشيخ عبد القادر التالكي ،مقابلة أجراها الباحث معه في بيته ،بحارة َم ْنغ ْل ،غش َو 9:00 ،صباحا2018\10\28 ،م.َ ُ
 -املعلم عبد القادر ،حفيد الشيخ مقابلة أجراها الباحث معه بزاويته بغش َوا 11:20 ،صباحا2018/10/28 ،م.
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طاهر حيىي و أ.د .أدم محمد جربيل

 الشيخ طيب ُي ُس َف ِاري ،مقابلة أجراها الباحث معه بزاويته بيسفاري 10:21 ،صباحا2018\10\31 ،م.ُ
ُ
 -الشيخ أمين ُين َس ِاري ،مقابلة أجراها الباحث معه بزاويته ُبين َس ِاري 10:21 ،صباحا2018\10\30 ،م.
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