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نتاج الفكري من التأليف خالل العهد  العماداني اكدان ار  در اإلإن أغلب 

ي  شددأ أن كلددأ اعددلن  فددي العلددلش الةددرليو يال ددلفيو يالابددا   ا ن يددو 

 ال رجو ا يلى إلى كلن القرآن يال  اث الاربع الذي استر  مره البزائرادلن 

كل أللن تفكيدرم  يأناداح يد امه   ييدث  تايدز  العلدلش  التقليد  يال فد  

يالتكرار  يق  يايل لب  الكرا  الفللن صايب كتاب مرةلر اله ااو فدي يدال 

ى البالن الفكري؛  ن فقهاء البزائر خدالل من انلى العل  يالل او الملرة لل

" ال راادو " القرن ا يل من التلاج  العمااني ندانيا  تقد ا  ا جتهدان العقلدي 

فقد  " الرياادو" للدى التقليد  ( ال راسا  ا ستكةافيو القائاو للى العقل)

كددانلا اددرننين أقددلال الاتقدد مين يا فظلنهددا يفظددا سدد  يا   لقددل فيدده ي  

امرين  دال ف  يقدلة ال افظدو  فقد  كدان أيفد  الردال مدل أللد  تفكير ياتظ

يداف  : الرال يالصف أيا  الاقدري  أنده كدان أيفد  أمدل ههمانده يلقدب  دد

 .الاغرب ا يسط

فظامرة ال ف  يالتقلي  جا   اإلنتاج العلاي في كل العللش  يكان ا ن 

لعقلددي العرددا ي مددن أيائددل الفقهدداء الددذان نلددلا إلددى المددلرة للددى الباددلن ا

يسي رة التخلف للى التعلي  يأمله؛  ل نلى إلى ا خدذ  أسدباب ال ردارة 

ل در ) الغر يو  كلأ  ن أير ا في تلأ الفترة كانت تعيش ل درا مدن الرهردو 

 (.الترلار 

 إنتةار يركو التأليف في البزائر  :السرضادسة رضاة  احمل
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كاا نلى إلى ال   من نةاح ال راياش الذان أضريا  دالابتاع يسدب 

ي رداءا للدى كلدأ . نرأاه  يمل مؤلف كتاب السعي الا الن في نظداش البردل

اعتبددر العهدد  العمادداني فقيددرا مددن ييددث اإلنتدداج المقددافي يا متادداش  ددالعللش 

يالفرلن  ييث تفرغ العلااء إلى العللش الةدرليو يادناب يالتدلاراا الا ليدو  

يلكن لرااته   ت يان ال ب يال ساب يالفلأ قليلو  يما كان شائعا من لللش 

اكدن ماارسدلي اتاتعدلن  اإلسدتقالليو فدي يفرلن   اخرج لدن التقليد  يلد  

الفكر يالعقل يريح اإل  اع  يمل ما جعل الريالدو ا جاندب الدذان لاشدلا فدي 

تلأ الفترة ا كادلن يكادا قاسديا للدى للاداء البزائدر ياتهادلنه   السد ر 

يالةعلكة يالتخلي لن تراث أج انم  من لللش يفردلن شدالت فدي التدراث 

 .ملي  ا ن ل العباسي  الاةرق يالع ر ا 

يكددان ارظددر إلددى الاهددت   هددذي العلددلش  للددى أندده شدداك لددن ريح الع ددر 

يالابتاع يكتب ا ن خا يش يمل أي  فقهداء يللاداء البزائدر آندذاد  عد  أن 

مدل كتداب لبيدب التدأليف  :احلع للى كتاب في ال ب متدرج  إلدى العر يدو

يسن ال ريع لل  أنه م ةل كفرا تذل في ا ق اش  ابب الت ذار مره  يمدذا 

ا ل للى تراجع الاستلى العلاي لعلااء البزائر في مذي الفترة  يالذي كان 

نتيبو يتايو لتقص إحالله  للدى ج اد  العلد  يالب دث العلادي الات دلرة 

 .في  قاع أخرى من ا رض


