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 وتقدير شكر كلمة

 احلمد هللا الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات.
كر منهم:أ  شكر كل َمن كان له فضٌل علينا يف إظهار هذا الكتاب, ونخصُّ بالذِّ

يخ  )1 قلَبه قبَل أن يفتح لنا أبواب  (حفظه اهللا) الذي فتح لنا البوعبديل عياضالشَّ
 التي استفدنا من خمطوطاهتا ووثائقها كثريا إلعداد هذا الكتاب. مكتبة الزاوية

ق األستاذ  )2 تصحيح قسٍم كبري ِمن هذا يف  ساعدنا يالذ عمر عشاباملحقِّ
 الكتاب.

ة منهماملهديأنجال الشيخ  )3 ين ذَ ل, الحسان, والسيد عبد الغني: السيد , خاصَّ
انا ببعض الوثائق.  أمدَّ

نا بمجموعة ِمن مراسالت الشيخبليل حسن ا األستاذ )4 البشري  لذي أمدَّ
يخاملحمودي   (رمحهام اهللا تعاىل), املهدي  مع الشَّ

نا ولو بوثيقة واحدة ختدم هذا الكتاب. )5  وكلُّ َمن أمدَّ
  وخالص الثَّناء.فلهم منَّا مجيعا جزيل الشكر, 

 
محن دويب  عبد الرَّ



8 

 



9 

 
 
 

يخ محن شيبانقال الشَّ  (رمحه اهللا تعاىل): عبد الرَّ

خ «  س, واملؤرِّ جل املفتي املدرِّ إنَّ اِالحتِفاَء بِذكرى هذا الرَّ
ق, واألُستاذ املحاِرض, ُتوِجُب اِاللتِفاَت آلثاِره,  املحقِّ

لباِحثَني يف والعمَل عىل َمجِعها ثمَّ َنرشها, لتكوَن نِرباًسا ل
, ِألَخِذ الُقدوة احلسنة, التي هبا َيعلو شأن تاريخ اجلزائر

عوب   .»األَوطاِن والشُّ

  هـ12/6/1429:جريدة البصائر
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  تصدير
  الدكتور أبو القاسم سعد هللاألستاذ بقلم 

قلَّ نظريه يف تاريخ املغرب ا جال موسوعي رَ  املهدي البوعبديل يَخ رفنا الشَّ عَ 
د باجلزائر سالمي التي كانت تنعقِ كر اإلِ الفِ  ساسيا يف مؤمتراِت ا أَ حاِرض وسالمي, اإلِ 
ا يف بعض امللتقيات الدولية من ا رئيسي اِرض املايض, وُحم  ن القرنِ بعينيات مِ الل السَّ ِخ 

قا لبضع خمطوطات هامة يف تاريخ اجلزائر السيايس والثقايف بالقرن أملانياإىل  اهلند , وحمقِّ
 التاسع عرش. 

عوَد عىل املرسح  هو األستاذ الذي هيَّ  رفنا كذلك أنَّ وعَ  يوم  مولود قاسمأ له الصُّ
مثيلها يف بعض ه يف إنتاج الوزارة وأمره بتَ صيل, فهو الذي أرشكَ عليم األَ كان وزيرا للتَّ 

اث فايا الرتُّ ن َخ هات أخرى بالكشف عَ فته جِ ينية, كام كلَّ لمية والدِّ امللتقيات الدولية العِ 
قهية واملراسالت بني الفِ  راساِت اجم والدِّ ف والرتَّ التصوُّ امل للعمران وقايف الشَّ الثَّ 

نتها الوثائق ديمة التي اختزَ ولية القَ يف املعاهدات الدَّ  عيان والدول, والبحِث واألَ  العلامءِ 
 (األرشيف).

ه بدو أنَّ ظون باملخطوطات, ويَ وحيتفِ  رون الوثائَق ن الذين يقدِّ مِ  البوعبديل يُخ كان الشَّ 
ه فُ كيف يصنِّ  خم عرَف َض  صيدٌ نها رَ يه مِ حتى أصبح  لدَ  ,ىشتَّ  يها بطرٍق عل كان حيصُل 

 سهولة. ه بِ تِ ر فيها عىل ضالَّ مة يعثُ ة ومنظَّ ت مكتبته يف بطيوة غنيَّ عليه, فكانَ  ظُ وحيافِ 
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 نايةَ وادر, كام الحظنا العِ ن النَّ زانة مِ يناها ِخ رأَ قصرية فَ  ه املكتبة زيارةً رنا هذِ د زُ وقَ 
 ظى هبا. موعة َحت زة التي كانت كل َجم املركَّ 

للمعرفة, فكان  بالعطشِ  ام أحسَّ كلَّ  يُخ رشب منها الشَّ بة هي التي كان يَ هذه املكت
 رَف الطَّ  أنَّ  ه إذا عرَف علمِ بِ  بخُل به, فهو ال يَ  ري إذا وثَق به الغَ  ويفيدُ  ما فيها دُ يعتمِ 

ه نَّ ه فإِ وثائقِ  ر قيمةَ ال يقدِّ  َب الِ الطَّ  أنَّ  ذا عرَف ه إِ نه, ولكنَّ فيد ويفيد مِ يستَ الطالب له َس 
 هبا. والبخلِ  كان شديد الشحِّ 

 ,ع هباالتي متتَّ  هليةاإلِ  واملواهُب  ,قاللاالستِ  ها قبَل التي توالَّ  وكانت الوظائُف 
(زاوية  واياحدى الزَّ ه إلِ وانتامؤُ  ,ةالقويَّ  اكرةُ شف, والذَّ راسة والكَ عىل الدِّ  درةُ والقُ 
يف  لٍ بدون كلَ  ن يسهمَ له ألَ ذلك أهَّ  كلُّ  ,فولتري اد ولغةَ الضَّ  ه لغةَ هرية, وإتقانُ ه) الشَّ جدِّ 

 العريب اإلسالمي. اِث قافية والرتُّ الثَّ  احلياةِ 
يف الزيتونية  ثمَّ  ,باجلزائر مازونةيف زاوية العائلة ويف مدينة  املهدي الشيُخ  درَس 
 بتونس. 
شأن علامء  حافة والبحِث صالح والسياسة والصَّ اإلِ و لِ يف عامل التأمُّ  رحلةٍ  وبعدَ 
 وغريها قبل االستقالل. بجايةيف مدينة   القضاءَ توىلَّ  ياالستعامر هدِ يف العَ اجلزائر 

 ه كانعنهم يف أنَّ  ه اختلَف ولكنَّ  ,ثلهفوا مِ ثله وتوظَّ نوا مِ مالئه قد تكوَّ ن زُ وكان عدد مِ 
قيمتها وأمهيتها للباحث, وهي ا بِ عارفً  ,الوثائق واملخطوطات واةِ ن هُ مِ  ـ كام قلناـ 

طري ه الفِ إىل استعدادِ  ألخبار النادرة, إضافةً ة واأاملخب ته باملعلوماِت املصادر التي أمدَّ 
 للكتابة. 
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ا عً تواِض ذلك كان مُ  ومعَ  ,وشفوف يبةٌ أنه كانت له هَ  يعرُف  ٍب ه عن كثَ عرفُ والذي يَ 
 روته املعرفية.ن ثَ ستفيدون مِ نهم كام يَ ستفيد مِ ويَ  ,باهتامم قابل الناَس جمالس يُ  وصاحَب 

سيام ال  ,اخي ددا َس يل مَ  فكانَ  ,قايفعدادي لتاريخ اجلزائر الثَّ إِ  معه عندَ  راسلُت تَ 
ن الذين يقولون بل مِ  ,اس أشياءهميبخسون النَّ  ن الذينمِ  ني لسُت أنَّ  ما اكتشَف عندَ 
 نت.حَس أَ  حسنِ للمُ 

رحيية, أَ  كلِّ نا بِ خبارَ نا وأَ عارفَ مَ  تبادُل ا نَ فكنَّ  ,قافية عديدةناسبات ثَ نا مُ ت بينَمجعَ  ثمَّ 
َّ منه أكثَ  فيدُ ستَ يف الواقع أَ  وكنُت  ه راساليت معَ مُ  بعَض  د مجعُت وقَ , ينِّ مِ  ستفيدُ ان يَ ا كر ِمم

ينية الدِّ  سامهته يف احلياةِ احته ومُ راسالت تظهر َرص وات, وهي مُ سنَ  ةِ دَّ ا منذ عِ رشُهت ونَ 
ه ال نَّ ولكِ  ,الدهبِ  قاللِ بعد استِ  ربىوي القُ ذَ  ظلمبِ  د حيسُّ عتقِ وكان فيام أَ  ,قافيةوالثَّ 

 . ذلكليلني بِ  القَ صارح إالَّ يُ 
 , ومعَ ّق ستحِ ه بام يَ عىل جهدِ  ه دون مكافأةٍ عارفَ مَ  لُّ ستغِ هم كان يَ بعَض  أنَّ  دُ عتقِ يَ  كانَ 

 ,القائي تِ  لب وليَس حتت الطَّ  ـ كام يقالـ  ه كاننتاجِ عظم إِ ومُ  ,نتاجذلك كان كثري اإلِ 
 قول الشاعر: هولسان حالِ 

ـ لعـلَّ  طعتَ م ما اسـتَ فعلِّ   يالجِ
 

 جابـاالعُ  عجـبَ ال ثُ يأيت حيدِ سَ  
 

به اهللا الذي وهَ  محن دويبعبد الرَّ السيد  خصِ يف َش  الفعلِ بِ  هذا اجليُل  د ظهرَ وقَ 
ديدة والبعيدة يف ا العَ ظاهنِّ ن مَ مِ  البوعبديليخ الشَّ  عامَل أَ  س, فجمعَ فَ النَّ  وطوَل  ربَ الصَّ 

 ة. سالمية عامَّ فة العربية اإلِ قافتخر هبا الثَّ هبا البالد وتَ  عتزُّ روة كبرية تَ ذا هي ثَ ها, فإِ غلبِ أَ 
فيعة رَ  ملنزلةٍ  محنعبد الرَّ يد السَّ  ُل هِّ وتؤَ  ,قايفالثَّ  فِق سعة األُ يخ بِ للشَّ  شهدُ تَ  روةٌ وهي ثَ 

طر يف هذا القُ  اِث قافة والرتُّ الثَّ  قديرا عاليا خلدمةِ نحه تَ ومتَ  ,نقيبوالتَّ  البحِث  يف عاملِ 
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ا, موهنَ يكاد اآلخرون يلتهِ ن آثار ركوا مِ لوا وتَ بوا وجايَ نجَ بام أَ  ىل اجلهلِ هله إِ أَ  الذي جنَح 
 مون.وهو نائِ 

التي قام هبا  راساِت الدِّ  مِق ع املوضوعات وعُ ن تنوُّ عَ  محنعبد الرَّ يد السَّ  فقد كشَف 
  ييل:عامَّ  صنيفا ال خيرُج فها تَ صنَّ  , ثمَّ البوعبديليخ الشَّ 

البوعبديل  بآلِ  عريَف التَّ  تناوُل ول تَ وفيه فص ,يخ جمملةحياة الشَّ قسم خاص بِ  :أوال
الفصول يف هذا  أهمّ  ولعلَّ , هنهجه وآرائِ آثاره, ومَ عريف بِ راسة, والتَّ وضع الدِّ وابنها مَ 

ة وتأبني وما قيل ن وصيَّ ستتبع ذلك مِ وفاته وما يَ  يخ, ثمَّ مكتبة الشَّ عريف بِ سم هو التَّ القِ 
 فيه.

هنا, الرتاجم والسري, وتاريخ اجلزائر ومدُ ـ: ك, عديدة وي عىل فصولٍ قسم حيتَ  :ثانيا
فات, املؤلَّ  واصم واملناطق, ثمَّ املراكز والعَ  خصِّ وباألَ  ,قافية باجلزائراحلياة الثَّ  ثمَّ 

وخارجه, واملراسالت الكثرية مع  حالت داخل الوطنِ بالرَّ  تب, ثمَّ عريف بالكُ والتَّ 
 قات, وهي كثرية. املتفرِّ  مَّ رشقني, ثاملسلمني واملستَ  عيانِ عرب وأَ يَ  أبناءِ 

ني ني هامَّ كتابَ بِ  وهو خاصٌّ , ةن مادَّ ويه مِ ما حيتَ  ةِ قلَّ ا لِ سبي صري نِ ه قَ بدو أنَّ قسم يَ  :ثالثا
 ودليل احلرياندي, اِش محد بن سحنون الرَّ ألَ  الثغر اجلامين :ومها ,امحقيقهِ تَ بِ  يُخ الشَّ  قامَ 

 د بن يوسف الزياين.ملحمَّ 
صالحية زوا باالنتامء إىل احلركة اإلِ قد متيَّ  البوعبديليخ عارصي الشَّ إذا كان بعض مُ 

ت فاَض  دالءٍ وا فيها بِ دلَ قاللية وأَ ستِ اِال  ىل احلركةِ و إِ وفور, أَ مَ  فيها بنصيٍب  سهامِ واإلِ 
 نَّ فإِ  ,و الفنِّ عر أَ و الشِّ أَ  دِب أو األَ  ِف التصوُّ  ن طريِق املعرفة عَ  مِ صعدوا يف سلَّ  وياهها, أَ مِ 
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عىل  دويبيد جهود السَّ  ربهنُ وستُ  ,واملعرفة العلمِ  هلِ ن أَ ه مِ ز بأنَّ د متيَّ قَ  البوعبديل يَخ الشَّ 
 ذلك.
 عبدفاجلامع هو  ,اها شاب ا وناِرش كان جامع آثاره شاب  يَخ الشَّ  الع أنَّ الطَّ  سنِ ن ُح ومِ 

صاحب  رضا رمحوينفهو  اِرش ا النَّأمَّ  ,ههلِ وأَ  ا للعلمِ قً رفناه عاِش الذي عَ  محن دويبالرَّ 
 ين. فني اجلادِّ ) صديق املؤلِّ دار عامل املعرفة(

 املهدييخ رون موسوعة الشَّ اث سيقدِّ قافة والرتُّ الثَّ  أهَل  هنا هو أنَّ  سايسواألَ 
صفحة يف  4000حتى اآلن  تواها الذي بلغَ زارة ُحم غَ تفاجؤون بِ م سيَ ألهنَّ  البوعبديل

ن دة التي صفت هلم مِ هذه املائِ  لون عىلقبِ سيُ  اءَ القرَّ  نَّ فإِ  يهوعلَ , داتوايل ثامنية جملَّ َح 
 درون.و ال يَ درون أَ حيث يَ 

 أ/د. أبو القاسم سعد اهللا
 2012سبتمرب  28دايل إبراهيم (بيت األردن), 
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  مقدمة 
  األستاذ محمد الهادي الحسنيبقلم 

D  C  B       A 
ُته الطيِّبات وحتياُته املباركات عىل أرشِف خلِقه, وأفضِل احلمُد هللا حقَّ محِده, وصلوا

َأنبياِئه وُرسِله, وعىل آله وصحبِه, وعىل املهَتديَن ِهبَدِيه, املستنِّني بُِسنَّتِه, املتخلِّقني 
 بخُلِقه.

, وإنَّ أعظَم بليَّة ابُتلَيت هبا َعرب تارخيها الطويل, هي اجلزائرإنَّ أكرب حمنة امُتِحنت هبا 
املِحنة والبليَّة الفرنسية التي داَمت قرًنا واثنَتني وثالثني سنة, وما َنزال ُنعاين ِمن آثارها 

يِّئة إِىل اليوم, بعد ُمرور مخسني عاًما عىل ختلُِّصنا ِمن الُوجود الفرنيس  يف  الظَّاهريالسَّ
 .اجلزائر

سا, وإِنَّ االستعامَر كّله إنَّ االستعامَر كّله ِرجس, ولكنَّ االستعامَر الفرنيس أكثر ِرج
يا وَمعنويا, وإنَّ االستعامَر كّله ّرش,  َعذاب, ولكنَّ االستعامَر الفرنيس أشّد َعذابا مادِّ

إذا كان اهللا «ولكنَّ االستعامَر الفرنيس أكرب رشا, فهو كام قال أحُد الكتَّاب األُوربيِّني: 
د الصالحانظر , »فرنيس فإنَّه مل خيِربين به َقد خلَق ُمسَتعِمًرا أسوأ ِمن اِالستعامر ال  حممَّ

يق  ).مِن قلب اللَّهيب: (الصدِّ
يَّة يف البلداِن التي حيتلُّها,  إنَّ الغالَِب عىل أيِّ استعامٍر هو أنَّه َيسَتهِدف اجلوانَب املادِّ

ره للعمِل جمَّانا أو بَثمٍن َبخٍس لِفاِئدته, ويستغّل  اخلريات  فَيستعبِد اِإلنسان, وُيسخِّ
الطبيعية ملصاِحله, حاِرًما َأبناَء البلِد ِمن تلك اخلريات, ولكنَّ اِالستعامَر الفرنيس متيَّز ـ 



18 

ليبيَّة والنَّزعة الِعرقية الُعنرصيَّة, ولذلك فَقد  وح الصَّ إضافًة إِىل اجلَشع والنَّهِب ـ بِالرُّ
ة  األَرواح واألَشباح, واألَرواح  ـ اجلزائراستهدَف يف البلداِن التي اسَتعمَرها ـ خاصَّ

 قبَل األَشباح, والعقوَل واحلقول, والعقول قبَل احلقول.
ًة عىل خطاِب الوايل العام الفرنيس يف  عبد احلميد ابن باديسلَقد علَّق اإلمام  مرَّ

إنَّ نِسبَة الوفيات بَني األَطفاِل اجلزائريِّني َحديثي الِوالدة « الذي قال فيه:  اجلزائر
نا ُنعاين ِمن املوِت  «عىل هذا الكالِم قاِئال:  ابنُ باديس, فعقَّب اِإلماُم »َتِفعة ُمر إنَّ

 .»الِفكري َأضعاَف ما ُنعانيه ِمن املوِت املادِّّي 
ولة اجلزائريَّةهو إِزالة  اجلزائرالعاجل يف  فرنساكان هَدف  , وقد تمَّ هلا ذلك يف: الدَّ

ولة), وكان هدفها ـ  ئراجلزاباحتِالهلا َمدينة  5/7/1830 ـ اآلجل  فرنسا(عاصمة الدَّ
ماهتا ... ِمن دين, ولسان, وعادات, وتقاليد ... فإذا  ة اجلزائرية بَِمحِو ُمقوِّ هو حمو األُمَّ

ا َتتامَيز يف اجلوانب احلضاريَّة والثَّقافية. سات فإِهنَّ ول َتتشاَبه يف اهلياكِل واملؤسَّ  كاَنت الدُّ
, ليسهَل عَليها حمو سياسة (التَّجهيل)لَتحقيِق َهدفها اآلجل عىل  افرنسلَقد اعَتمدت 

ِم وَتعليِم دينِهم ولغتهم, وتارخيهم ...  ة اجلزائرية, َفمنَعت اجلزائريِّني ِمن َتعلُّ األمَّ
هت َأسامَء ُمدِهنم  وهدمت ُمنشآهتم, وَأتلَفت وثاِئَقهم, وَأحرَقت مكتباهتِم ... وشوَّ

هت رت يف َأعُينِهم وعُقوِهلم ُكرباَءهم ِمن علامء, وُأدباء, وقادة وُقراهم َأو غريَّ ا ... وحقَّ
) َأو َالتيني, gaulois( غايلسياسيِّني وَعسكريِّني ... وَزعَمت أنَّ أصَل اجلزائريِّني 

ة, ومل تؤّسس دولة, ومل ُتنِشئ حضارًة وال َثقافة, بل َزعم  اجلزائروادَّعت أنَّ  مل تُكن أمَّ
النـ وهو: » لامئهاع«أحُد  ورْ بية«ـ أنَّ  بيري مُ , وَقد اسَتعاَنت »اجلزائريِّني غري قابِلني للرتَّ
يف َتنفيِذ ُخطَّتها يف َجتهيِل اجلزائريِّني بِدينهم, وُلغتِهم, وتارخيِهم, ويف َبرتِهم َعن  فرنسا

ه األُستاذ   ».الرتسانة التارخيية« مولود قاسم:ُجذورِهم بِام سامَّ
قت بعض النَّتائج يف هذا امليدان, حيُث كتَب أحُد  فرنسايف أنَّ  ال شكَّ  قد حقَّ

نا التِنيون«ِكتاًبا زعَم فيه » اجلزائريِّني« ٍة »أنَّ , وكتَب أحُدهم َمقاال نَفى فيه وجوَد أمَّ
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 أناَجزائريَّة بعَدما سأَل التَّاريخ, واسَتنطَق املقابر ... وجعَل عنواَن ذلك املقال: (
محة  ),فرنسا خُص عامَّ قال, وكاَنت آِخرته َحسنة, َفندعو اهللا له بالرَّ وقد َتراجَع هذا الشَّ

 واملغِفرة.
إنَّ ِمن ُسنِن اهللا (سبحاَنه وتعاىل) يف خلِقه سنَّة التَّداُفع, وهذا التَّدافع كام يكوُن يف 

ى اجلزا ئريون للفرنسيِّني امليداِن املسلَّح يكوُن يف امليداِن الِفكري واحلضاري, وقد تصدَّ
يت اجلزائر:  يف امليدان العسكري, وَأعلنوا كثريا ِمن الثَّوراِت املسلَّحة حتى ُسمِّ

 ».األرض الربكانية«
ًة يف َميداِن التَّاريخ, وسبُب  ي الِفكري للفرنسيِّني, خاصَّ روا يف التَّصدِّ ولِكنَّهم تأخَّ

هيبة التي انَتهجَ  ياسة الرَّ ر هو السِّ  تها فرنسا يف هذا امليدان, التي متثلت يف:ذلك التأخُّ
  فة إِىل خارج  .اجلزائرطرِد العلامء والنُّخبة املثقَّ
  ِمن أيِّ نشاٍط منظٍَّم ُمثِمر. اجلزائرمنِع َمن بقي منهم يف 
  عدِم وجود َمطبعة َوطنية إِىل ُمنتَصف العرشينيات ِمن الَقرن العرشين, فَقد

يُخ  ر َجريدَته (ـ َمث أبو اليقظانكان الشَّ , ثمَّ ُيرِسُلها اجلزائر) يف وادي ميزابال ـ حيرِّ
لطات اجلزائرلُتطبَع هناك, ثمَّ ُيعيدها مطبوعًة إِىل  تونسإىل  , وَقد ُتصاِدرها السُّ

يَّة.   الفرنسية, وال خيَفى ما يف هِذه العمليَّة ِمن عنٍَت, وَخسارة مادِّ
  وِل العربية, َفرِض ِحصاٍر عىل ُدخول الكُتِب الِعلمية ًة التَّارخيية ـ ِمن الدُّ ـ خاصَّ

رات ...  اجلزائروكان إِدخال كتاٍب إِىل  يف َنظر الفرنسيِّني َأخطر ِمن إِدخال املخدِّ
, »)لعنة مريانت«حتت عنوان:  أيب القاسم سعد اهللا(انظر َمقاال لألستاذ الدكتور 

ؤون  مريانتو ها اِإلمام , وهي املديرية التاألَهليةهو مدير الشُّ : ابن باديسي سامَّ
ا كانت ال ُتسأل عامَّ َتفعله يف َقمع العلامِء والنُّخبة ِمن َذوي اِاللتِزام »اململكة« , ألهنَّ

يني والوطني, فَقد أوَىص  املسؤولني الفرنسيِّني بُِمحاربة الِكتاب العريب  مريانتالدِّ
   . اجلزائروَعرَقلة إِدخالِه إىل 
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غِم ِمن ذلك كلِّه, فَقد بدَأ اجلزائريُّون َينرشون ُكتبا َقديمًة ألَسالفِهم, هلا ِصلة  وبالرَّ
يخ الرحلة الورتالنيةبِتارخيِهم الثَّقايف, مثل: كتاب (  عنوان, و(احلسني الورتالين) للشَّ

راية , ثمَّ ابن مريم) لـ: البستان يف ذكر العلامء واألولياء يف تلمسان, و(الغربيني) لـ: الدِّ
د ابنألمُري كتَب ا ), وكتَب حتفة الزائر يف تاريخ اجلزائركتاب: ( عبد القادراألَمري  حممَّ

لفكتاَبه: ( احلفناوي  ).تعريف اخللَف برجال السَّ
ى ِجديا ملواجهة الفرنسيِّني يف ميداِن التأليِف يف  ل َمن تصدَّ , تاريخ اجلزائركان أوَّ

يخ  تاريخ ات كتاَبه القيِّم: (يتصِف العرشين, الذي أصدَر يف ُمنمبارك املييلهو الشَّ
بِقبوٍل حسٍن ِمن  َل وُتُقبِّ ), الذي اسُتقبَِل باهتامٍم كبري, اجلزائر يف القديم واحلديث

فهم ما مل يكونوا َيعرفون َعن تارخيهم, وأثبَت هلم كذَب اِالدِّعاءات  اجلزائريِّني, ألنَّه عرَّ
سِهم, وبعَث فيهم اِالعتِزاَز بَِسلفِهم, وهلذا متنَّى الفرنسية, فَأعاد إِليهم الثِّقة يف أنفُ 

ى ِكتاَبه: ( مبارك املييلعىل تِلميذه  باديس ابناِإلمام  ), ثمَّ أعقَبه حياة اجلزائرلو سمَّ
يخ أمحد توفيق املدين) لألستاذ كتاب اجلزائر( ز الِكتاباِن بِثالٍِث للشَّ عبد الرمحن , ثمَّ ُعزِّ

 ».اريخ اجلزائر العامتهو كتابه: ( اجلياليل
يايس  لقد اشَرتكت هِذه الكُتب الثَّالثة يف ميزٍة واِحدة, هي املزُج بني التَّاريخ السِّ
والتَّاريخ الثَّقايف للجزائريِّني, حيُث أشاَرت هذه الُكتب الثَّالثة بَِدرجاٍت ُمتفاِوتة إِىل 

ة ا حلضارة اِإلسالمية التي إِسهاِم اجلزائريِّني يف احلضاراِت التي عاَرصوها, خاصَّ
َرضبوا فيها بَِسهٍم وافِر, وكانوا يف بعِض امليادين راَدة ... وكان القصُد ِمن ذلك هو 
م ليسوا بَرشا ِممَّن  َنسُف األكاذيب الفرنسية بعدِم وجود فِكر وَثقافة للجزائريِّني, كأهنَّ

 خلَق اهللا.
َقد انتَهت بانتِصاِرنا بَِطرِد فرنسا و اجلزائرإذا كانت املواجهُة الَعسكريُة بني 

ِمن َأرِضنا, فإِنَّ هِذه املواجهَة يف امليداِن الِفكري ـ ويف اجلانِب  1962الفرنسيِّني يف 
يَن عىل  التَّارخيي خصوًصا ـ ما َتزال ُمسَتعرة, ألنَّ الفرنسيِّني ما َيزال أكثرهم مرصِّ
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عيَّة يف هذا امليدان, وهم جيَتِهدون يف َأفكارهم َغري الِعلميَّة, وعىل آرائِهم َغري املوضو
إِذكاِء َحرهبِم النَّفسية ِضدَّ اجلزائريِّني, وحيِرصون يف ذلك أشدَّ اِحلرص عىل َمنع استِعادة 
اجلزائريِّني ألَرشيفِهم الذي َرسَقه الفرنسيُّون, لكي َيبقى ِسالًحا بَأيدهيِم, وهلذا كتَب يف 

د الرشيف ساألستاذ  1964سنة  ه:  احيلحممَّ ِكتاًبا باللغة الفرنسية, َدعا فيه إىل ما سامَّ
, وهو َيقصد التَّاريخ اجلزائري ِمن َسيطرة املدرسة التارخيية الفرنسية »حترير التاريخ«

ه الُعنرصي, املتَِّسمة بَتزييِف احلقائق, وحتريِف الكِلم َعن َمواضِعه, وَقد  ذات التَّوجُّ
), وقد يؤدِّي استِعامر األذهان إىل ستعامر اجلغرافياا) إىل (استعامر التاريخُيفيض (

 استعامر البلداِن واألَوطان.
يخ  يايس والثَّقايف الشَّ  املهديِمن الذين عِملوا يف َميداِن التَّاريخ اجلزائري السِّ

(رمحه اهللا), الذي بذَل جهوًدا كثرية لَتجِلية هذا التَّاريخ, وَتعريِف اجلزائريِّني  البوعبديل
صفحة,  4000 عبد الرمحن دويبه, فكَتب وحاَرض حتى جاوَز ما َمجعه له األستاذ بِ 

عها عىل ثامنية جملَّدات.  وزَّ
وا الِكتابَة  فكرةهناك  ُدها بعض الكاتبِني هنا وهناك, وهي أنَّ أسالَفنا الذين َتولَّ ُيردِّ

صوا يف التَّاريخ, ومل يلَتِزموا يف  يف جماِل التَّاريخ اجلزائري َليسوا أكادميِّني, إذ مل يتخصَّ
ِكتابتِهم َمناهَج البحِث احلديثة, وَيدعون بسبِب ذلك إىل َعدِم اِإلقباِل عىل ِكتاباهتِم, 

ا ـ يف َزعمِهم ـ  لميَّة«ألهنَّ  .»غري عِ
انُوتُووَأردُّ عىل هؤالِء وُأولِئك قائال: ما لكم َتقَبلون وُتقبِلون عىل ِكتاباِت:  , هَ

... وغريهم, وهم  لويس رين, وإميل فيلكس جويت, وربيال إِسكريج, وشارل فريوو
خني, وليسوا َمنهجيِّني, وليسوا موضوعيِّني ?   َليسوا مؤرِّ

م ِمن إِفكِهم َملحُجوُجون.  َأال إِهنَّ
مري  َد َأسالفِنا ِمن اهلَدِف اخلسيِس للمدرسِة التَّارخيية الفرنسيَّة اخلاِئنة للضَّ إنَّ تأكُّ

يَّة بِاملنهجيَّة الِعلميَّة عىل َمذبح األيديولوجية اِالستِعامرية هو الذي الِعلمي, و اُملضحِّ
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ص ـ إِىل ُمنازلِة الفرنسيِّني يف هذا امليدان, َكام َفرَضت  دفَعهم ـ ِمن َغري إِعداٍد وختصُّ
 ابن, وابن نارص بن شهرة, واملقراين, وفاطمة نسومر, وعبد القادر األَمريالظُّروُف عىل 

حراء, الرشيف ابن عبد اهللا, وبوعاممة, ويانز ل نوفمرب, وجماهدي الصَّ َأن  وجماهدي أوَّ
ين  بني ِقتاليا, واملَُعدِّ ُيواِجهوا ـ وهم غري عسكريِّني ـ اجليوَش الفرنسيَّة وقادهتا املدرَّ

 ِعلميا خلوِض احلروِب وقيادِة املعارك.
م األستاذ  ه, وُزهِد النَّاِسك,  ـ يف َصمِت  عبد الرمحن دويبلقد قدَّ الباحِث وجدِّ

(األعامل الكاملة للشيخ خَدماٍت جليلة للثَّقافة اجلزائرية, وِمن هِذه اخلدمات مجُعه هلِذه 
ِف الباحثني يف املهدي البوعبديل وخارجها, وبذلك فهو  اجلزائر), ووضعها حتَت ترصُّ

ة أنَّه قاَم بذلك  كَر والتَّقدير, خاصَّ  أبوالتي كتَب يل ُأستاذي  اجلزائريف يسَتِحقُّ الشُّ
إنَّ الكتابَة يف « ), جاء فيها: 1987( باريسرسالًة ِعندما كنُت يف  سعد اهللا القاسم

 ».اجلزائر ُمعجزة 
محنوال شكَّ أنَّ ممَّا ساعَد األستاذ  عىل إِنجاز ما َأنَجزه هو اِالستِعداد  عبد الرَّ

, لتبنِّي هذا العمل املتميِّز للنَّرش عامل املعرفة, صاحب دار رضا رمحوينالكامل لُألستاذ 
ة واجليِّدة, وَنرجو أن ِجيَد هذا العمل ما هو بِه حقيق ِمن إِقباٍل  وغريه ِمن األَعامِل اجلادَّ

 عليه واهتامٍم به.
ال يف اآلِخرة. نيا, ومَؤجَّ ال يف الدُّ  َفجزامها اهللا َأحسَن اجلزاء, ُمعجَّ

عاِملني, وَجزاُهم اجلزاَء األَوىف, وثبَّتنا مجيًعا بِالقوِل الثَّابِت يف وَرحم اهللا علامَءنا ال
نيا ويف اآلِخرة.  احلياِة الدُّ

د اهلادي احلسني  حممَّ
 هـ1433ذو القعدة  14البليدة: 

  م2012سبتمرب  30
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مة األ صوورة عن الصَّصفحة األوىل مِن مقدِّ



 
األستاذ حممدد اهلادي احلس  سني
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مة ا ة مِن مقدِّ خريةفحة األ ف صوورة عن الصَّ
  



مل يف حقِل 
هذا التَّأليف 
ها منذ نعومة 
جاية, حيُث 
 نرش الثَّقافة 
خا وكهوال 
ليم,  يهه السَّ
ة يف خمتلف 

  علجت

 

 
 النَّاِهض العا
بام يف ذلك ه
اهتمَّ بِجمِعها
ديِّني بج مة احلامَّ
 املبذولة يف
 حوَله, شيو
, وَتوجيه جلمِّ
ة  املعرفة احلقَّ

 
هر أَيت ع

وآله وصحبِه.
شباِب اجلزائر

ة,  زائر خاصَّ
ه اهللا), التي 
فتيا يف عاصم
 فيه جهوَده
فاف النَّاس

, ونشاطِه اجل
أي وَغرِس
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تقريظ 
حمَّد الطاه

ىل رسوِل اهللا و
ِمن شب  دويب

يف تاريخ اجلز
(رمحه وعبديل

َ مف تونة وعنيِّ
ت, وعرفُت
 َأثَمرت اِلتِف
الِقه العالية,
أ  وَتوحيِد الرَّ

 الشَّيخ مح

الم عىل  والسَّ
محن  عبد الرَّ
 والباحِث يف

املهدي البوخ
يت ن جامعة الزَّ

ية األَربعينيات
شكورة التي

 املتينة, وأخال
مل  مجع الشَّ

بقلم

الُة هللا, والصَّ
ستاَذ الفاِضل

ة, سالمية عامَّ
يخ ع آلثار الشَّ
ِجه ِمن نذ خترُّ
هناك يف بِداي
 وأعامله املش
ضِل ثقافتِه

ديد عىل مجشَّ 

 
احلمُد هللا
إنَّ األس
الثَّقافة اإلس
القيِّم اجلامع
أظفاره, ومن

ف ُت بِهتعرَّ
اإلسالمية,

وشبابا, بِفض
وِحرِصه الش

 الطَّبقات.



ومام , التي صُّ
ناِدرة,  كُتٍب 

إنَّ « يل يوما: 
ائدة يف  ة السَّ

 م

وادي الصُّو ة
بِام حتوهيا ِمن

كام قال يل ئر
احلياِة الثَّقافية

م2011فريل 

بجايةميَّة يف 
عة بِ ِة املتنوِّ حلقَّ

اجلزائ تاريخ 
التَّنقيب عىل 

 غفران ذنبِه
 علجت
أفر 13ملوافق: 

 وزريعة)
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بيوتاِت الِعلم
ِمن املعرفة احل
ه نحو دراسِة
وَح البحِث وا

ي عفَو ربِّه و
لطاهر أيت ع

هـ/امل1432
ر العاصمة (بو
 التَّوقيع

ائبة بالب تِه الدَّ
َل عىل كنوٍز ِم
هه كانت توجِّ
ي بعَث يفَّ روح

 ».واِسعة
اجي كتَبه الرَّ
د ا حممَّ
مجادى األوىل
باجلزائر

 

 عىل اتِّصاالتِ
ضِلها أن حيصَل
ت مجَّة نفيسة ك

هو الذي ومام
الو اجلزائرطق 

مج 09بتاريخ

عالوًة
استطاَع بِفض
وخمطوطاٍت
و وادي الصُّ
خمتلف َمناط

 



 
يخ أيت ت علجت  يظ الشَّ
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فحة األألوىل مِن تقري صورة عن الصَّ



 
ية مِن التَّقريظ  ظ
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فحة الثَّانية صصورة عن الصصَّ



اِملة  افية الشَّ
ب ِمن َتوسيع 

ه أكثر ث جتعلُ 

يخ   املهديشَّ
, بطيوةفاتِه: 

 شهر جوان 

شعبان  13ثاء 

  لي

ا راسة الضَّ لدِّ
ارَئ الكتاِب
اٍت وَأحداٍث

حِدُر منها الشَّ
ط رأِسه ووف

ي تويف به يف

صمة يوم الثالث

  
 البوعبدل

  )1(الى)

 
صاحب ال ب

ن قا خصية متكِّ
ف وخصوصيا

لة التي ينح
إىل َمسَقط س,

يف البيت الذي

ة باجلزائر العاص
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مقدِّمة
خ عياض
ه هللا تعا

محن دويب لرَّ
علوماٍت َشخص
وع ِمن ظروٍف

 تاريَخ العائل
الونرشيسد

 َأحداث.
يف 1907في

ِمن يده الكريمة
 م. 2

لم الشَّيخ
ه(حفظ

عبد األستاذ
لتقديِم مع يل

حييُط باملوضوع

ُت أن أذُكر
األَصيل: بال
 امتاَز به ِمن َأ

جانف30يوم 
                 

ه ِمملرقومة بخطِّ 
2012جويلية  

بقل

عند َرغبة األ
هدي البوعبديل
عه إىل ما َقد حي

الغرِض رأيت
ِمن َموطنها 
هبذا البلِد وما

يخ املهديشَّ
                      
مة امل ت هذه املقدِّ

3 هـ املوافق لـ:

  

ُنزوال 
قيق  املهللشَّ

جماِل اطِّالعه
 إملاًما به.

وهلذا 
ِم البوعبديل

والتَّعريَف هب
ولد الشَّ
                    

) استلمُت1(
ه1434
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(الونرشيس), وقد اشتَهر الكثري ِمن َأسالفِه  مغراوة, وينحِدر نسُبه ِمن قبيلة 1992
وحية, وقد  ياسة يف التَّدريس واملشَيخة الرُّ الح, وَتوارثوا َمقاماِت الرِّ بالعلِم والصَّ

ُخ  يخ املعرباخلرب يف كتابه ( حممد أبو راس النارصيترجم املؤرِّ ) ألحدِهم, وهو الشَّ
يخ « , فقال: أَيب عبد اهللا املغوفلجدُّ  واضح  واضح بن حممد بن عيسى بنومنهم الشَّ
يخ 865, تويف سنة فكرون ه أبوه عىل شيخه الشَّ  واضح بن عاصم املكنايسهـ, سامَّ

 ». (دفني خنق ارهيو) 
يُخ  يباجيف ( أمحد بابا التنبكتيوذكر الشَّ ه: ) مذيل الدِّ  واضح بن عثامن بن« ا نصُّ

الح, قال حممد بن عيسى بن فكرون املغراوي , أبو البيان, الفقيه القايض األَعدل الصَّ
نا وفياته) يف (املعيارصاحب ( أمحد بن حييى الونرشييس ) ِمن بعِد َوصِفه بام ذكر: بلديُّ

يخ انتهى ك» هـ 856وَقريبنا, تويف سنَة ستٍّ ومخسني وثامنامئة للهجرة  أمحد الم الشَّ
 .بابا

ملا كان بينَه وبَني  الونرشييس,واخلالُف يف تاريخ الوفاة َيدعو إىل ترجيح رواية 
يخ   ِمن ُمعارصٍة وِجواٍر وَقرابة.  واضحالشَّ

يخ  أبو عبد اهللا املغوفل لفية,  ) هو جدُّ األُرسة البوعبدليةواضح(حفيد الشَّ الشَّ
د بن عيل  ) عنَد ترمجتِه لـ:جذوة االقتباس( يف أمحد بن القايض املكنايسذَكره  حممَّ
أيب عبد اهللا عن  عمر بن زيان املديوينـ َيروي َعن  اخلرويبكان ـ « , حيث قال: اخلرويب
نويس حممد بن حممد (صاحب وهران) عن  أيب إسحاق إبراهيم التَّازيعن  يوسف السَّ

لفي  .» بن واضح الشَّ
, حيث استقرَّ شلفإِىل بالِد  الونرشيسَل ِمن هذا, هو الذي انتق حممد بن واضحو

, وهو صاحب أبو عبد اهللا املغوفل, ولَِد ابنه وادي ارهيوبعائَلتِه, وهناك ُقرَب مدينة 
) التي تفوُق أبياُهتا ثالثامئة َبيت, ذَكر فيها علامَء وُصَلحاَء الفلك الكواكبيأرجوزة (
دوا فيها يف القرون السادس والسابع ), الذين ُوجِ (غيليزان) ُقرب املطمر( البطحاء
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 والثامن. 
) عجائب األَسفار ولطائف األخباريف كتابه: ( حممد أبو راس النارصيويذكره 

هر يف علِمه ووَرعه أبو عبد اهللا املغوفلومنهم « بَِقوله:  , كان أحد أعجوباِت الدَّ
ن بيتا ليَس فيها حرٌف مما , فيها َسبعوملسو هيلع هللا ىلصوكراماتِه, يشهُد لعلِمه قصيدة مدَح هبا النَّبيَّ 

ة, وكان  الذي هو ِمن  دقيشيستحقُّ النقط, بل كلُّها َعواطل ِمن النقط, وكفى بِه حجَّ
هم  بني خمزومَنسِل  » خيُدمه, وخرَج ِمن نسِله علامء وَأولياء (نفعنا اهللا هبم) يعُرس عدُّ

 اهـ.
 :أبو راسوهِذه بعُض أبياٍت ِمن القصيدة التي أشاَر إليها 

ــدحــ  رس اِإللــه حــىل اإلمــاِم حممَّ
ــه ــلوِّ وراح ــَل السُّ ــه عس  وأماَح
ــوَرى ــِل لل ــِل املؤمَّ ــِل اآلم  الكام
ــامهم ــامهم وُمه ــوِك إِم ــوىل املل  َم

سـوِل األَمحـدِ    وكسا عاله حىل الرَّ
ــدِ  ــدوِّ األَحس ــل الع ــه أم  وَأراَح
ــدِ  ــمِّ األَوَك ــَل امله ــِل العم  والعام
لوك ِهالل َسعِد األَسـَعدِ   أعىل السُّ

د الوالُد (رمحه اهللا) أنَّ املمدوَح هبِذه القصيدة إنَّام هو أحُد أمراِء َعرصه, وليس  وأكَّ
سول   ملسو هيلع هللا ىلص.الرَّ

يخ  ة فيام بني  ترارةبِجبال  بني خالديف  املهديأما سبُب استيطاِن ُأرسِة الشَّ املمتدَّ
ِمن َمسقِط  ملقدما امللقَّب بـ: حممدواحلدود املغربية, فهو [قدوم] جدُّ أبيه  وادي تافنة

(أوالد سيدي امليهوب) إىل هِذه النَّواحي اجلبلية التي ظلَّت بَِمعزل ِمن  شلف رأِسه بـ:
الُوجود األَجنبي إِىل حدِّ األَربعينات, نظرا لُوعورة َمسالِكها, وتكاُثِف غاباهتا, وندرة 

كنية الكبرية ا راعية هبا, وانِعداِم املجموعاِت السَّ لتي كانت جتلب املساحاِت الزِّ
رين الفرنسيِّني وَمن كان ُيرافُِقهم ِمن األُوربيِّني األفاقني واملرَتزقة.  املعمِّ

نحو  اجلزائرحتى استِسالِمه وُمغاَدرته  األَمري عبد القادرذلك أنَّه كان يف ُرفقة 
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ى اليوم بـ:فرنسا لفي املسمَّ وكان  ,أوالد سيدي امليهوب , فرجَع هو إىل أهِله بِالبلد الشَّ
 العريبيبعَد اِخلالف الذي َأثارته َوفاة اخلليفة السيد  األمري عبد القادرأهله ختلَّوا َعن 
اليتيم ِمن  عبد القادر, فام كان له إِالَّ َأن غاَدر أهَله َمصحوًبا بِوَلِده األَمريوهو يف ِضيافة 

ه السيد  بولِده نحو  املقدم حممداألُمِّ التي كانت َقد توفيت عن َوحيِدها هذا, وتوجَّ
طوا  اهنا الذين تورَّ ار, وَعن سكَّ غرب البالد, قاِصدا اِالبتعاَد َعن أرٍض حيكُمها الكفَّ

 بقبوهلم واِإلذعان حلكمِهم. 
س الطريقة الدرقاوية),  العريب الدرقاويوكان َأحُد أقاربه وتلميذ موالي  (مؤسِّ

يخ  ر اِهلجرَة كام  العريب بن عطيةوهو الشَّ يف رسالٍة كَتبها إِىل أحِد علامِء البالد قد قرَّ
يخ  لفية, وهو الشَّ ة بن حميي الدينالشَّ فإينِّ يف حرية مما أصاَبنا ِمن « يقول فيها:  عدَّ

ها رسوُل اهللا  يف قوله: أنا بريٌء ِمن كلِّ مسلٍم ملسو هيلع هللا ىلص اِإلقامِة بَني َأظُهر الكافرين, وقد ذمَّ
ا: َمن باَت ليلًة يف أرِض الكفر ناوًيا اِإلقامة, فَقد ُمقيٍم بَني أظُهِر الكافرين, وقوله أيض
ناُر املؤمِن وناُر الكافِر ال يَرتيان, بَمعنى ال ملسو هيلع هللا ىلص: حبِط له عمل َأربعني سنة, وقوله 

يتقاَربان, فادعوا اهللا لنا أن ينجينا ِمن هِذه املصيبة, وينجي مجيَع املسلمني, وأن يردَّ 
ين التي َأتانا هبا رسوُل ربِّ العاملني عَلينا وعَليهم يف َمجع الكِلمة ع  ».ىل إِقامة َرشائع الدِّ

سالة إىل   حيث ماَت وُدفن.  تونس,وقد هاَجر صاحُب الرِّ
د املقدموكان  طالبا للقرآن والعلِم يف  عبد القادر األمريهذا, َقد تعاَرش مع  حممَّ

يخ القايض  بطيوة بايعتِه أمريا, ومل يفاِرقه يف , والتحَق به عند مُ أمحد بن الطاهرلَدى الشَّ
, حيث جلَأ الكثري بني خاللة, بِقبيلة ترارجهاِده إىل يوِم انتهاِء نِضاله, ثمَّ استقرَّ يف بالد 

 ِمن َأمثالِه الذين دَفعتهم األَنفة إِىل اِهلجرة ِحفاًظا عىل دينِهم وَسالمتِهم مما َقد يرضُّ هبام. 
ِمن حكِم اِالحتِالل اجلديِد إالَّ عىل يِد قياٍد ومَوظَّفني  وبام أنَّ البالَد كان ال َيِصُلها

ُمسلمني, فإِنَّ الكثَري ِمن العائالِت املهاِجرة مكثوا يف هِذه البِقاع, حيث ال يَرون َأجنبِيا 
 وال ما َيسوؤهم يف دينِهم وحياهتِم.
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دعىل أبيه  عبدُ القادر البوعبديلحفَظ القرآَن الكريم  ومل يعُد ِسنَّ , املقدم حممَّ
جه.  ج, فلام أينَع الولُد زوَّ  التزوُّ

َذ  دواختَّ خري, بسفح جبل  املقدم حممَّ ننيعىل شاطئ البحِر الصَّ كوًخا مكَث فيه  هُ
يُح شاِخًصا ُحماًطا  منفردا ُمنقطِعا للتِّالوِة والعبادِة إىل َأن مات وُدفن فيه, وما زاَل الرضَّ

رتا واِحدا, وشاَء القدُر َأن يبَقى هذا القُرب َمعزوال َعن بُِجدراٍن ال يبلُغ ارتفاُعها م
ر الوصوُل إِليه دوَن املرور يف  النَّاس, إِذ َأصبَح املكاُن مقرا لرشكِة َأعامٍل َأجنبيَّة يتعذَّ

ص فيه.  داِخلها, وهو أمٌر َغري مرخَّ
ا الولُد  د,فَقد سكن بَِسفح َربوة ِمن بالد  عبد القادرأمَّ  دار مكانا ُيعرُف بـ: بني خالَّ

 , ما زالت َأطالل املسَكن واملسجِد شاِخصة للعيان. بن صالح
فتعلَّم القرآَن يف مسجِد  1868سنة أبو عبد اهللا بن عبد القادر يف هذا املكاِن ولِد 

ه َقد توفيت ِمن قبل, فجمَع بعَض ما  فر لِطلِب العلم, وكاَنت أمُّ أبيه إىل أن َبدا له السَّ
ن َأمتِعة مع َلوحتِه وَدواتِه وَأقالمه, وهو ال يَتجاوز اِالثنَتى عَرش ِمن سنِّه, وبدَأ حيتاُج مِ 

ال ِمن مسجٍد آلَخر, وِمن لَدى شيخ إِىل آَخر, فَقد  املغربيف رحلته بِشامِل  قي, مَتنقِّ الرشَّ
تِه يف الفنِّ كان الطالُب يف ذلك العهِد إنَّام يقصُد َمن اشتَهر ِمن املشايخ بِمكانتِه ورياد

ِل أو احلديث, فذلك  الذي ُيريده الطالب, ِمن فنوِن الِفقه َأو اللغة أو تفسري الكتاِب املنزَّ
ون يف خمتلِف الفنون, ما عدا بعض العواِصم  زماٌن مل ُتوَجد فيه َمعاهد وأساتِذة خمتصُّ

 التي ليس الوصول إِليها يف ُمتناَوِل طلبة الَبوادي.
ت عىل  ال بني مشاهري املشايخ علام وَفضال  د اهللاأَيب عبومرَّ سنون طويلة متنقِّ

يخ  تلمسانوبركة, ثمَّ رجَع إىل  , حرشاويحيث تتلمَذ عىل أشَهر َمشاخيها, مثل: الشَّ
امالذي هاَجر فيام بعد إىل  بن يلسوالشيخ  أبو بكر , وقربه هناك مشهور, والشيخ الشَّ
ر  شعيب  رسالَته هبذه األبيات:الذي أجاَزه ِشعرا وَنثرا, وصدَّ
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ـــــاهللا ريب ـــــوُل والقـــــوُل بِ  أق
 العامـــــَل العـــــامل ذي املـــــآثر
ــوادر ــاظَم النَّاِشـــَد ذي النـَّ  النـَّ
ـــــلفي رشفـــــا ونســـــبا  الشَّ

ـــي  ـــذي وِحبِّ ـــزُت تلمي  إينِّ أج
 الكامــَل الفاضـــَل ذي الَبصـــائر
 أبــا عبــد اهللا بــن عبــد القــادر
ـــــاذيل املـــــالكي َمـــــذهبا  الشَّ

ب ا لعلِم عنَد انتهاِء ِدراستِهم, ولَدى َهتيُّئِهم للعمل, يتَِّجهون إىل إنَّ معظَم طالَّ
غار والكبار, والقياِم  البحِث َعن مسجٍد يَتعاقدون مَع أهِله لتعليِم القرآِن الكريِم للصِّ

لواِت اخلمس, وذلك ما فعَل  , حيث اختاَره مجاعة اهللا أبو عبدبإِمامة اجلامعة يف الصَّ
ـ إماًما معلِّام ملسجِدها, وبعَد سنواٍت قليلة  أرزيوو سيقني َمدينَتي ـ قرية ب املنارصية

ة إِىل   .أرزيو, اسُمها آنذاك: بطيوةانتقَل يف نفِس املِهمَّ
, بعَد استقالل الوطِن وتغِيري َأسامِء املُدِن بطيوةهذا البلد الذي أطِلَق عليه اسم: 

ها الفرنسيون بِام َهيواُهم ِمن أعالمِ   ديانتِهم وَعسكرهم وعلامئِهم, فاختاروا لـ: التي سامَّ
ا كلمة: saint leu( سان لو, اسم: أرزيو ومانية أرزيو), أمَّ , الذي ضلَّت اسم املدينة الرُّ

)portus Magnus .منذ َخراهبا وَهدِم َمعاملها ( 
جبل  وُتنبئ اآلثار واِالكتِشافات اجليولوجية يف أماكن خمتلفة ِمن الناحية, كـ:

, وغريمها ـ وهي َتتمثَّل يف َأواين وَأدواٍت وَأسلحٍة حَجرية ـ احلوييس, وموسى سيدي
 بُِوجود احلياة البرشية فيها منذ العصور احلَجرية. 

كام خلَّف التاريُخ آثاَر وجوٍد فينقي وقرطاجني اسُتخِرَجت ِمن احلفرياِت التي 
, ومنها وهران ) بـ:زبانا متحف, منها ما هو َموجوٌد يف (نوسڤما ورتوسپُأجرَيت يف 

, وتثبُِت هذه البقايا بأنَّ العاصمة ) بـ:متحف باردو( َصفيحتاِن حَجريتان َقرطاجنية بـ:
املكاَن كان َمركزا ِمن املراكز التِّجارية التي كان ُيقيمها الفينيقيون, وبعَدهم 

ض, َيستبِدلون الَقرطاجنيون, َمرافِق ملراكبِهم البحرية, ولتِجارهتِم مع أرباِب األر
ق, كـ: املنتوجاِت املحلِّية, كـ: يوت, واملوايش, باملسَتورداِت ِمن الرشَّ  احلبوب, والزُّ
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يتية, والعطور, واملنسوجات, واألَسِلحة.   املواد الزَّ
كان,  بط, بينَام ُتوَجد َمدارش آِهلة بالسُّ وال يوَجد أثٌر إِسالمي يف هذا املكاِن بالضَّ

دينة األَثرية بِبضعة أميال, وَعن شاطئ البحر بنفِس املسافة َتقريبا, عىل َمقربة ِمن امل
اُهنا باسم:  ون ِمن  الطائفوأهُل  بني سليم,, ساللة محيانُيعرف سكَّ الذين كانوا يتطريَّ

بب  األَطالِل واملنازِل اخلِربة, ويَتحاشون ُجماَورة شواطئ البِحار, ولعلَّ هذا هو السَّ
اب املرتاكم الذي حتِمله  لبقاِء املكاِن خاليا ان, فُطِمست َمعامل املدينة حتَت الرتُّ ِمن السكَّ
ياح.  يوُل والرِّ  السُّ

َي املكاُن باسم:   اإلدرييس, وكتَبه آرزاوم: 1068سنة  البكري, كتبه أرزيووسمِّ
, وظلَّ ُمشتِهرا هبذا النُّطق بـ: (ياء) ِعَوض (ألف), منذ ذلك العهد, وأول أرزيوبعَده: 

اٌل إِنكليزي, فكتبه: (مَ  ), بكتابة اإلنكليز حرف: Arzewن ذَكره ِمن األوربيِّني جوَّ
)w.(واو) بقيمة ,( 

ا معنى الكلمة فهي كأمثاهلا من كثري أسامي األَعالم الرببرية, فغالب الظنِّ أنَّ  أمَّ
لغاِت ا فاهية, كلَّ حماولٍة للحصوِل عليها َستظلُّ بال فاِئدة, وذلك لسبٍب خاصٍّ بالُّ لشَّ

فاللغُة الَرببرية بِمختلِف هلجاهتا غري مكتوبة, وبام أنَّ كلَّ لغة ينتاُهبا التَّغريُّ مع َتوايل 
َأجياهلا, فاملكتوبة حتافِظ عىل األَسامِء بِمعانيها, وغري املكتوبة ُحتافِظ عىل األَسامء وتضيع 

اخلالُف يف بنية اللفِظ بني معانيها, وتفوُت مع َفواِت األَجيال, ومما يؤيِّد ذلك هذا 
) عند الثاين, وال يفصُل بينهام إال أرزيو) عند األول, و(أرزاو, (اإلدرييسو البكري

من, كان كافًيا لتغيري الكلمِة متأثِّرة بالَّلهجة املحلِّية َعن الكلمة  ُقرابة قرٍن واحٍد ِمن الزَّ
ُتوجُد أسامء مُدٍن َأو ِجبال  األَصلية, وذلك شأن اآلالف ِمن األَعالم يف بالدنا, حيث

 َأو وديان فَقدت َمعانيها ومدلوالهتا. 
ناعة البحرية يف غرِب البالد,  أرزيوعرف عن  أنَّ مرساها كان مركزا هاما للصِّ

م, وظلت 1162بُصنع مائة سفينة حربية سنة  عبد املؤمن بن عيلوفيه َأمر اخلليفُة 
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التي  أرزيووسيق داول حكِمها بني مدينَتي عىل طوِل تَ  تلمسانتابعة ململكة  أرزيو
, ثمَّ ُأطِلق مريس بني زيانكانت مرفأهم ومركز جتارهتم مع اخلارج, معروفة باسم: 

 , فحسب. املرسى, ثم: مرسى أرزيوعليها اسم: 
روا َفراغها, هو خروُجهم ِمن  أرزيوإىل  بطيوةوالذي جاء بأهِل قرية  حيث عمَّ

يفبِالِدهم يف  هتم الثانية عىل  بني مرين ُمنارصين لـ: غريبامل الرِّ يف  بني زيانغداة كرَّ
, بعد َأن فشلوا يف فتِحها بعد حصاٍر دام ثامنية سنني, وبِنائِهم مدينة تلمسانعاِصمتِهم 
 ملواصلتِه وَتشديده. املنصورة

 م, ولسبِب ُنرصهتِم لـ:1377سنة  أيب احلسن املرينيعىل يد  تلمسانكان فتح 
خني َوجَهني:  نياملرينيِّ   يرى بعُض املؤرِّ

 , فيكونون أخواله. بطيوةِمن  أيب احلسن: هو أنَّ أم األول
م يقطنون أرًضا ِمن بالد اآلخرو يف: هو أهنَّ اء, يعاين أهُلها ِمن د, جبلية جرالرِّ

نهم ِمن َتبديِل ُعرسهم بُِيرس , وكان الفقر, ما جيعلهم يُتوقون إىل كلِّ ما ِمن شأنِه َأن ُيمكِّ
ضوا له وَهزموه  ق, وملوك احلفصيِّني الذين تعرَّ اجليُش املريني واصَل زحَفه نحو الرشَّ

, فَقفلوا راِجعني إِىل َأهليهم ما عدا مغراوةالتي كانت حتت إِمرة حلفائِهم  مازونةيف 
وا يف أرِض  البطيويِّني , وهي أرٌض ذات خصوبة, مستغانمبِجوار  النوييصالذي استقرُّ

دين عىل وميا ٍه وافِرة, وأشجار مثِمرة, وكانوا رجاال ونساء, عاِملني أقوياء, متعوِّ
ل لكسِب قوِت َأهلهم.   اِالجتهاِد والتَّحمُّ

م بعَد أكثر ِمن َأربعة قرون, وبعد فتح  يد  ِمن البالِد عىل األسبانوإِجالء  وهرانثمَّ إهنَّ
اضيهم الثَّرية لقوٍم آخرين, ذلك أنَّ مجًعا , ُأجِربوا عىل ترِك ِديارهم وأرحممد الكبريالباي 

بخة أرزيوكانوا َيستغلُّون  برج معسكرِمن أهِل  التي ُتنتج ِملًحا شائَع اجلودة إِىل اآلن,  سَ
بخةِمن اخلروج ِمن  البايولسبٍب ما أمَرهم  , ونقلهم إىل أرٍض ترَك هلم اختيارها, السَّ

 . الربجية الوا حلدِّ اآلن ُيعرفون بـ:, حيث ما زالنوييصيف  بطيوةفاختاروا َأرض 
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ا  اغرة, َفوجدوا َموقَع  البايفإن  بطيوةأمَّ هم بَِدورهم ما يريدون ِمن البالِد الشَّ خريَّ
ومانية ( لون للنَّاحية نُفورا ِمن portus Magnusاآلثار الرُّ اُن األوَّ ) التي هَجرها السكَّ

مل يكن هذا اجلوار اجلديد لريوَقهم, ألنَّ الذي  األَطالِل وجماورة البحر كام رَأينا, لكنَّهم
ومانية وما حوَله ِمن األَرايض, عىل ِمساحة َتبلُغ  بطيوةسلِّم إىل أهِل  هو موقع املدينة الرُّ

واب, وغابات,  قرابَة الثَّالثني كيلومرت مربَّع, ِمنها أراٍض فالحية ُمعتربة, وَمراع للدَّ
دها قرار الباي مكافأة وجزاء عىل قبوِهلم التَّخيلِّ َعن  وآبار مياه صاحلة, والتي حدَّ

وما  أرزيوكان َحريًصا عىل إِبعاِدهم ِمن  الباي, الذي الربجية َأرضِهم الغنيَّة لـ:
 جاورها, ألَسباٍب يعلُمها اهللا وهو. 
يف  بني زيانكانوا ينقبون َعن كنز  الربجيةأنَّ  البايومما قيل عنها أنَّه وقَع يف علِم 

بخة, وِمن املعروِف أنَّ ال بعد  تلمسانبعَد فِرارهم ِمن  بني زيانغاباِت املجاورة للسَّ
, حيث كان يقطُن الكثري ِمن سيقالذوا إىل َنواحي  أيب احلسن املرينيَهزيمتِهم عىل يد 

ظلَّت وهران و أرزيووسيق , وإنَّ يغموراسنالذين سكنوا النَّاحية ِمن عهِد  الزيانيِّني
 .تلمسانعة ململكة دائام تاب

, وقد مات باهظةكانت تتوفَّر عىل كنوز  مملكة بني زيانومعلوٌم كذلك أنَّ 
ك هبا دون أن يعلم أحد أين كان خمبِّئا هلا.  املتمسِّ

ة بني  غائن ُمستِمرَّ املحيطة هبا, قُر محيان و بطيوةوقد ظلَّت اِخلالفات والضَّ
فِالحية وَمراع, وسياسية فيام بعد, فكان ألسباٍب ُمعظُمها راجٌع إِىل َقضايا حدود 

هر عىل ِحفظ  بطيوة األَتراُك مؤيِّدين لـ: ومعَتنني بالَقرية وبناِء َمسِجدها العتيق, والسَّ
 األَمِن وَضامِن القضاء, وكان البلُد حيكُمها القايض نيابًة عنهم. 

اك, وبدأ عىل احلاِل التي َتركها األتر أرزيوو وهرانوجد االحتالُل الفرنيس 
ت 1833م/فيفري 1248(شعبان  األمري عبد القادراجلهاد, َفوقعت مبايعة  ), واستمرَّ

 واجليش الفرنيس.  األمرياملعارك بني جيِش 
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قافلة ِمن َأهِل  األمريم أوَقفت دورية من جيش 1832ويف شهر فيفري ِمن سنة 
 بوايىلجنرال الفرنيس حتمل مواد متوين وَأبقارا وخيوال ل وهرانمتَِّجهة إِىل  بطيوة

)Boyer أمحد بن الطاهر),فُأِرس َأعضاؤها األَربعون, وُقتل قائُدها ـ وهو صهر القايض 
وقبَض  األَمري, فهاَمجه األمريالذي طلَب العوَن ِمن اجليِش الفرنيس لالنتِقاِم ِمن رجاِل 

راتهعَليه, وهو يقول يف ( ه وَرفيقه ) التي كتب بعضها وأمىل البعَض عىل ِصهرمذكِّ
فَقبَض عىل قاضيها  مرفأ أرزيوثمَّ انتقَل إىل « , ومما جاء فيها: مصطفى بن التهامي

ل َمن بدَأ اِإلفساَد بِنقض الَبيعة, وَأوصَله بـ: أمحد بن الطاهر,سيِّدي  عسكر ألنَّه أوَّ , أممِّ
اب ناظِرا عليه, فجاَء ذاَت يوٍم َفوجَده فارا طالِعا إِىل  وسجنَه بِدار ُسكناه, وجعَل البوَّ

ٍة لَيهرَب منها, فقبَض عليه, ورفَع أمَره, فَأفتى اجلامعُة بِقتِله.  كوَّ
َتواصَلت املعارُك بني اجليَشني, اجلزائري والفرنيس, إىل َأن اتَّفَق اجلانباِن عىل َوقِف 

 بتفويٍض ِمن املِلك الفرنيس وإمضاِئه األمريمع  دي ميشالالِقتال, وَأمىض اجلنرال 
 وحده.  األمريالتِّجاري حتَت ُسلطِة  مرسى أرزيومعاهدًة تضُع نشاَط 

هذه املعاهدُة كِمثلها ِمن ُمعاهدات َوقِف القتال, هي يف احلقيقة َفرتات وَمراحل يف 
يُّث, وُفرٌص ُتنتَهز لالستِعداِد الستِئناِف القتال, وهو الذي وقَع  احلروِب ُيراد هبا الرتَّ

 .مَع اجلانِب الفرنيس
واب, وامللح,  عة, ِمن احلبوب, والدَّ ذلك ألنَّ صادرات النَّاحية املغربية املتنوِّ

ِمن اجلنوب كـ: ريِش النَّعام,  تلمسانَ والعسل, واألَصواف, وما يأيت عىل طريِق 
 واجللود املدبوغة, والعاج, وَأواين الطِّني. 

يس إِىل أنَّه َأصبَح ُمضطرا إِىل وما مرَّ إال قليل ِمن األَياِم حتى تفطَّن اجلانب الفرن
ِن ِمن  ما جعَل مدير املالية الفرنسية خياطُِب  األمري,باألَسعار التي ُتعيِّنُها إِدارة  أرزيوالتَّموُّ

لَع ): « 24/11/1834الوايل العام ( اخلة إىل خمتلِف َمناطق اإلِ إنَّ السِّ يالة َتقيض عىل الدَّ
 »., وهي َبيع َمنتوجاتِنا إفريقياَأن َنسَعى إِىل َكسبِها يف َأحد أثمِن الغنائم التي جيُِب 
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ينمو يف َنوايا الفرنسيِّني, ومن ذلك رسالة  معاهدة دي ميشالوبدَأ فِكُر َنقِض 
ة عبد القادر َقد َأصبَح ): « 26/12/1834الوايل العام إىل وزير احلرِب ( يتمتَّع بِقوَّ

َأن يكوَن َأقوى ... وَأخريا فإِينِّ ُمضطرٌّ مَع األَسِف ُمفرطة, وِمن واجبِنا َأن َنمنَعه ِمن 
, وإِينِّ َأطلُب دي ميشالإِىل ُمصاَرحتِكم بأينِّ لن َأستطيَع َأن َأضَع ثَِقتي يف اجلنرال 

 ».(قائد ديواين)  تريزالَتعويَضه باجلنرال 
ه تريزالوتمَّ ذلك, وجاء  بِجيشه الذي  هذا بإِرادِة نقِض املعاهدة, وبعَد أياٍم توجَّ

ه ملهامجِة  بكلِّ ما لَديه ِمن جنوٍد وَأسِلحة ومَؤن وَذخرية لَعرشة أياٍم كاَن َيراها  األمريأعدَّ
 (عاصمة األمري) والقضاِء عليه هنائيا. معسكركافيًة لبلوغ 

بجيٍش قواُمه  وهرانومل ُيباِل بَِخرقه للمعاهدِة اُملمضاِة ِمن ملِك بلِده, فَخرج ِمن 
جني بِاألَسِلحة واملدافع ألفان و مخسون وأربعة وأربعون ِمن اجلنود والضباط مدجَّ

ال يف األَرايض التَّابعة لـ: , حيُث وادي تليالت, حتى وصَل إىل األمري واملؤن, ُمتوغِّ
َض له بعض جيش  غابة وادي  ـ نحو ستامئة رجل ـ يف املكاِن املعروِف بـ: األمريتعرَّ

نة تكبَّد فيها اجليشان خسائر كبرية, املئات بني قتىل , وداَرت معركة طاحِ الزبوج
ه, َفنزَل بَأعىل  األَمريُ , فَوصل سيقوَجرحى, ثمَّ َتسابَق القاِئداِن لبلوغ  بَِجيشه َقبل عدوِّ

بَأسفِله بعَد َأن واَجهه الباقي ِمن جيِش األَمري وهو يف  تريزال عسكروأناخ  الوادي
ع ِل الذي الَتحَم مَع العدوِّ يف َطريقه إىل االلتِحاِق بالرَّ , مما جعَل وادي الزبوجيِل األوَّ

َخسائر اجليِش الفرنيس ترتفُع إِىل ثامنني قتيال, وما ُيقارب مائة وثامنون َجرحيا, وَقد 
 ـ. سيقـ غري بعيد َعن مدينة  غابة موالي إسامعيلوَقعت املعركة الثانية يف 

, ونظًرا للخسائر التي ُمني هبا اجليُش ادي سيقووبعَد َمبِيتِهام ُمتقابلني بِجانبي 
الفرنيس, وُخصوصا مع ُوجود املائة َجريح يف صفوفه, وضياع الكثري ِمن املَؤِن 

خرية, فإِنَّ  اه إِىل  تريزالوالذَّ أصبَح ُمضطرا ِإلعادِة النَّظر فيام كان َيقصده ِمن اِالجتِّ
بقدِمه, فلم يبَقى أماَمه  معاهدة دي ميشال, والذي ِمن َأجِله مل يرتدَّد يف دوِس معسكر
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جوع إىل  لكن ليس عىل الطَّريِق الذي أتى عَليه, والذي تكبَّد فيه خسائر  وهرانإِالَّ الرُّ
ـ احلليف املتعاِمل ـ غري أنَّ الطريَق إليه  أرزيوكبرية, فرَأى ِمن األَصَوب أن يقصد بلد 

رة غابة يمرُّ بـ: وادي تصاِعِد الَوعر, فاختار مسلًكا ثالثا, وهو , وَمسلِكها املشعبة اآلخِ
ولذلك َتفاجأ قادُة جيش  أرزيو,لُقربه ِمن البحر الذي يسهُل معه الوصول إِىل  املقطع
البعيد املَدى (نحو مخسة  سرياتِعندما رَأوا القوى الفرنسية سائرة عَرب سهِل  األمري

 .وادي املقطعوعرشين كيلو مرتا) وهي تتَِّجه إِىل 
خون وشهوُد املعركِة أنَّ  كان ذلك اليوم غائبا عن  عبد القادر األمريويذُكر املؤرِّ

ال حمالَة أصبَح  تريزالألَسباب, منها أنَّ اجلميع يف جيِشه أصبحوا عىل يقٍني ِمن أن  سيق
عاِجزا َعن ُمواصلة َزحِفه, بِسبِب ما َأصابه ِمن َخسائر يف العتاِد واألَرواح, وباألخصِّ 

 األمرين كثرِة َجرحاه الذين ُيقارُب َعددهم املائة والثَّامنني, وبام أنَّ الكثَري ِمن جنوِد مِ 
كانوا ِمن املسبَّلني الذين ُيشاركون يف املعارك مَع بقائِهم يف عاِئالهتم وديارِهم, وبام أنَّ 

جوان, هي أيام حصاِد احلبوب, ومجُع املحاصيل  27و 26أياَم هذه األَحداث: 
الحية ال تقبُل تأخريا, فإنَّ َعددا كبريا ِمن املجاهدين غاَدروا اجليَش ظنا منهم أنَّ الفِ 

 املعركَة لن تسَتِمّر.
كي,  خليفة ولد حممودفكان أن القائد  الذي كان قاِئدا عسكريا يف اجليش الرتُّ

بني ِمن  معاهدة  ـ:وفًقا ل أرزيو مرسى, وممثِّله يف األمريوأصبَح ِمن املساعدين املقرَّ
ك اجليش الفرنيس نحو ديميشال أدرَك أنَّه سيمرُّ عىل ممرٍّ ضيٍِّق  وادي املقطع, ملا رأى حترُّ

بني مرَتفعاٍت معَشوشبة صعبة, ومستنقع املرجة, فكان ذلك يف نظِره ُفرصة ال جيوز 
دي َتفويتها, وهتيَّأ النتِهازها, فجمَع ألَف فارس, كلُّ واحٍد ُيراِدفه عىل فرِسه جن

هل, َيراهم وال يَروَنه, وسبَقهم إىل  بسالِحه, وسلَك هبم أعىل الغابات املرشفة عىل السَّ
 لُِرسعة ُخيولِه وثِقل َسري العدوِّ بآالتِه وَمراكبِه ومدفعيَّته وَجمارحيه. املقطع

وسبَق املهاجر قائد ): « مذكِّرات أمبوازيف ( األمري عبد القادرويقول يف ذلك 
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ابة  بالَعسكر فرتَّبه يف مواضع خمندقة إىل أن وصلوا, فتكلَّم  يفة ولد حممودخلالغرَّ
ام, فوقع ما وقع   ».البارود ِمن قدَّ

ملا وصَلت املمرَّ الضيِّق بني املرتفعاِت واملستنقع,  تريزالالذي وقع هو أن حملَّة 
ب ِمن األمام, وحاوَل بعض اجل مت حتى َدخلت بِكاِملها, وانطلَق الرضَّ نود وتقدَّ

بات واملدفعية املقطورة  ر عليهم ذلك, النشغاِل املكان باملركَّ اجع إىل الوراء, فتعذَّ الرتَّ
ُب َفيندفعون نحو  عود عىل اليسار فُيقابُِلهم الرضَّ وَمراكب اجلرحى, و[إذا] حاولوا الصُّ

 وال حراكا.املستنقع, فُتمِسكهم َأوحاهلا الطِّينية, وتكبِّل َأرجَلهم فال َيستطيعون ِدفاعا 
 الشقراين أمحد بن عبد الرمحن املداحيوكان يوًما شديد احلرارة, يذكره الكاتب 

رة طوال « ـ وكان حاِرضا يف الواقعة ـ فقال:  البوشيخي تتابعت مناوشات متكرِّ
واهللا إينِّ رأيُت احلجلَة َتطري َيمينا وِشامال وال ِجتد منفذا وال « , إىل أن قال: »الطريق

اكِب َأو عىل رأِسه مسلكا, حت  ».ى تنزل يف ِحجر الرَّ
ُب عىل الفرنسيِّني, وضاَع منهم الكثري ِمن َمدافعِهم, وداَرت عليهم  واشتدَّ الرضَّ

ائرة, ويف خضمِّ هذا القتال استشهَد القائُد  , مما تسبَّب يف البلبلة حممود ولد خليفةالدَّ
عركة, واشتغَل كثٌري ِمن املقاتلني يف , و[يف] تسِيري املاألمريواِالضطراب يف صفِّ جيِش 

بي ومجع الغنائم واألَسلحة, وهو ما سمَح لـ: يف تنظيِم جنوده, وإحكاِم  تريزال السَّ
م نحو البحر.  خطَّة دفاعه, وإحراز بعد التقدُّ

ومات يف ذلك اليوم البطل ): « سعد السعوديف كتابه ( املازريويف ذلك يقول 
جاع القائد  وصَل وقَت : « األمري, إىل أن يقول عن » خليفة ولد حمموداملفقود الشُّ

الغروِب إىل حملِّ املعركة, ومل يَر حلوقهم, ولو حلقهم لفعل اهللا هبم ما أراده يف غيبه, وأما 
, وملا بلَغ وهران لـ: مرسى أرزيواجلنرال واألعيان وباقي العسكر ركبوا البابور ِمن 

وائر و وهران اخلُرب لـ: احل, فرَجعوا يف يوم  أرزيوالزمالة وَقصدوا إىل أتى الدَّ مع السَّ
 اهـ.»  املرسىجوان باخليالة وأهل املدافع والقراريط الذين وجدوهم يف  30
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لقد ُخضنا أمس حول ): « 29/6/1835إثر ذلك إىل الوايل العام ( تريزلوكتَب 
األموات, ) ِمن 262معركًة كانت َنتائجها وخيمة, بلغت خسائرنا ( املقطعنصب 

) جرحى, لكنَّ العدوَّ قد استوَىل عىل قافلة املجاريح واملؤن, لَقد وصلُت 308و(
, لكنَّهم ما زالوا ُمندِهشني إىل حدٍّ جعَل قادة الَوحدات يَرون َأن أجتنَّب أرزيوباجلند 

جوَع هبم إىل  إيلَّ  لريسَل  مرسى الكبريبرا, وعليه فإنَّني أكتُب إىل قائد حمطَّة  وهرانالرُّ
ولة, والَبواخر التِّجارية املوجودة, حلمِل اجليِش إىل  ...إينِّ  وهرانمجيَع َمراكب الدَّ

 اهـ. »َأتنازل َعن القيادة التي ُأنيطت يل, وأطلُب َتفويَضه فيها 
مه الوايل العام إىل وزير احلرب يوم:  م, بعد 12/7/1835وجاء يف تقرير قدَّ

العرَب توقَّفوا َعن ُمالحقتِه, آلل بِه األمُر ال حمالَة إىل َوضع لوال أنَّ « تعريفه باحلَدث: 
الح َأرضا واستِسالِمه   ».السِّ

ا أقدم َهزيمة : « تشارتشيلوعن هذه املعركة يقول الكولونيل اإلنكليزي  إهنَّ
), وَقد حاوَلت القيادُة Waterloo( واترلوتكبَّدها اجليُش الفرنيس بعَد هزيمة 

َعن طريِق البحر للتَّهويِن ِمن الفضيحة, إالَّ  تريزالسية أن َتنفي هروَب العسكرية الفرن
 ». أنَّ الواقَع َأثبَتها 

ا اجلنرال واألعيان وباقي ): « السعود سعديف ( املازريوِمن اإلثبات قول  وأمَّ
 اهـ. »  وهران لـ: أرزيو مرسىالعسكر ركبوا البابور ِمن 

صاصة التي َأزهقَ  َقد كاَنت سبًبا يف  حممود ولد خليفةت روَح القائد لعلَّ تلك الرَّ
ولة الفرنسية عىل  ا كاَنت الُفرصة اجلزائرَتغِيري جمرى التاريخ فيام يتعلَّق بَِحرِب الدَّ , ألهنَّ

ن ِمن  بَّاط الفرنسيِّني ِالسِرتجاع َسيطرهتِم عىل جنُودِهم, والتَّمكُّ التي اغتنَمها الضُّ
 امليدان.َتنظيِم انِسحاهبِم ِمن 

أِي العام الفرنيس, وَمواقف حكومتِه, لو  ولنا َأن َنتساءَل عام كان يستجدُّ يف الرَّ
 .نابليونأرس اجليش الفرنيس وقائده, ومها جيش وضباط وجنرال 
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ا َعن ركوِن  إىل َتوقيِف املعركة, فإِنَّه شاهَد ِعند ُوصوله َمشهًدا  األمري عبد القادرأمَّ
حايا واملصابِني ِمن َرهيبا ِمن ِمئات الق تىل واجلرَحى, وَفرائس اخليول, وعدَد الضَّ

رجالِه, وَزحَف الظَّالُم عىل امليدان, فرَأى أن جيعَل حدا للمعركة َرمحًة وشفقًة عىل 
 َجيشه يف هذا البلِد الذي جعَله املقدوُر ملتقى ألَحداٍث ُعظمى يف تاريخ اجلزائر. 

م, وتعلَّم القرآَن يف مسجِد والِده, 1907نفي جا 30يوم  املهدي البوعبديلولد 
سمية  فحفظه, كام درَس مبادَئ اللغة والِفقه, ودرَس اللغَة الفرنسيَة يف مدرسة بلِده الرَّ

لك االبتدائي, ثمَّ ساَفر إىل  التي ظلَّت منذ قروٍن عاصمَة ِدراسة  مازونةإىل هناية السِّ
املغرب, حيث كانت  ريفواحي الغربية ِمن الِفقه املالكي غرِب البالد, وحتى يف النَّ 

ُتشرتط للحصوِل عىل منصِب القضاء, وبعد سنَتني ِمن اِإلقامة  مدرسة مازونةشهادة 
ج منها بـ:جامعة الزيتونةو تونسقصَد  مازونةيف   شهادة , حيُث درَس إىل أن خترَّ

ع  . التَّطوُّ
يخ  راسة, وهو الشَّ اوهذا َأحُد رفقاِئه يف الدِّ نا عنه  زهري أبو زاهر هريالزَّ خيِربُ

) عىل املوطأ, حيُث كنَّا َندرُس مًعا (جامع الزيتونة بـ: تونس لقد عرفُته بـ:« بقوله: 
يخ  , فكان ِمثال اِالجتهاِد يف طلِب العلم, ولَقد اختاَره الطَّلبُة لرئاسة البشري النيفرالشَّ

ل مجعية للطلبة م, ثِقًة فيه ـ نش1933(جلنة الطلبة اجلزائريني) سنة  ا كانت أوَّ ري إىل أهنَّ
يتونةاجلزائريِّني يف  بَتخفيِض تعريفة  اجلزائرـ وِمن نشاطِه أنه طالَب حكومَة  الزَّ

ردَّت عليه بأنَّ العربيَة  اجلزائر الركوب بالِقطار للطَّلبة, كالفرنسيِّني, ولكنَّ اإلدارَة بـ:
يخ انتهى كال» لغة َغري رسمية, ورَفضت الطَّلب  اهري,م الشَّ الذي ذَكر يف نفِس  الزَّ

يُخ 1956املقاِل َترصحيا يف نوفمرب  مَع مجاعٍة ِمن املفايت والنواِب  املهديم أمضاه الشَّ
 عىل حقِّ َتقرير املصري. التحرير الوطني جبهةاجلزائريِّني, ُيطالبون فيه بالتَّفاوِض مع 

م المتِحاِن الَوظي تونسوبعَد رجوِعه ِمن  يني, فعنيِّ إِماما بـ:تقدَّ  مسجد ِف الدِّ
يخ مسجد بجاية , ثمَّ بـ:وهران العتيق إِىل  أبو احلبال, ثمَّ ُمفتيا هبا بعَد انتقاِل ُمفتيها الشَّ
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يخ  وهران  يف َمزاره. اهلواريمفتيا, حيُث تويف ودفِن بِجوار الشَّ
يخ  والثَّقايف, فكان ِمن حافلة بالنَّشاط الِعلمي  بجاية بـ: املهديوكانت إقامة الشَّ

ي نادهيا الثَّقايف, وَرئيسا َرشفيا لفوج  افة اإلسالمية اجلزائريةُمسريِّ طا هليئٍة الكشَّ , ومنشِّ
وغريها ِمن املُدِن  تونسحملِّية تتكفَّل باِإلنفاِق عىل الطَّلبة الفقراِء املزاولني ِدراستهم يف 

 البعيدِة َعن بَلدِهم وَأهليِهم.
, مع االهتامِم وَقد بدَأ هن اك ِدراساته للتَّاريخ الِعلمي والثَّقايف بَِوجٍه خاصٍّ

فاِت العلامِء والكتَّاِب املحلِّيِّني, حتى  ائَبني عىل اقتِناِء املخطوطات ِمن مَؤلَّ واِحلرِص الدَّ
ة, َفينقل كل ما يعُثر فيها ِمن َوثائ ق, كان يف أياِم ُعطلتِه يتَِّصل بَأهِل اِخلزاناِت اخلاصَّ

عر امللحون, فكان َيستعُني بِبعِض الطَّلبة لِنقل ما َيستعريه ِمن  حتى بِاللغة العامية والشِّ
دا يف إِرجاع الكُتِب إِىل أرباِهبا بِال َتواين, وكنُت أنقله  كتٍب لريِجَعه إِىل َأهِله, وكان متشدِّ

لوثائق, كثريا ما تكوُن بِسياريت إىل بعِض الُقرى والَبوادي لالطِّالع عىل ما ِعنَدهم ِمن ا
يف بيوٍت َمهجورة ُمظلمة, ال يَتناوُل ِمنها يشء حتى يَتطاير منه الُغبار َأو احلرشات, 

 وظلَّ عىل هِذه العادة طِوال حياتِه إِىل َأن َأقعَده املرض.
وكان منظِّام ألَوقاته حتى ال يضيع منها يشء, كان ينام باِكرا َفيقوُم بالَّليل يف 

مس يقَتني ما حيتاُج إِليه, فيطَّلع عىل ما يأيت به ُمنتصِفه ل لكتابة, وخيرُج ِعند طلوع الشَّ
ه فيها, وخيرُج للمسجِد  ت, ثمَّ يقيض هناَره يف املطاَلعة وَتقِييد ما هيمُّ ِمن جرائد وجمالَّ

  َفيجتمع فيه مع بعِض ِجريانه ورفاِقه إىل أن ُيصيلِّ معهم العشاء, ثمَّ َيرجع إِىل َبيته.
ائمة بالتَّنقيِب واستِظهار الكتِب القديمة, والتي كانت تأخُذ  لعلَّ هِذه الِعناية الدَّ
كثريا ِمن َوقتِه, والتي كانت له عاِئًقا َعن الكتابة أكثر مما َأنجز, كاَنت يف املقابل ذات 

ياع إِفادة ُعظمى, إذ سَمحت بإِنقاِذ كنوٍز تارخيية وثقافية كانت صائرة ال حمالَة إِىل  الضَّ
واِالختِفاء إىل األَبد, ولذلك نأمُل َأن َتتضافر اجلهود للتَّصدي هلذا اخلطر بِاليَقظة 
والتَّوجيه وَبذِل النَّصائح, ألنَّ ُتراَث األمة كلَّام يضيُع منه يشء, َيضيُع مَعه طرٌف ِمن 
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 تاريخ األمة وَضمريها.
) يف أحِد كاديمية املغربيةجملَّة األونختُم هذا احلديث بكلامٍت كَتبها مدير (

إهنا ثمرة ِمن ثمراِت جمهوٍد َموصول لتقويم الرأي وتصويب الفكر يف « أعداِدها: 
يُخ  ها إىل مصاِدرها  البوعبديلجمالٍت خمتلفة للتاريخ املغاريب, حاوَل الشَّ أن يردَّ

سوِم واملخطوطات, ُمسَتقصيا وحم قا األَصلية, جدَّ لذلك يف طلِب النُّصوِص والرُّ قِّ
با ومدقِّقا, فسهل له فيام كان مستعصيا عىل غريه ِمن أصول مستحكمة, وقرائن  ومنقِّ
صحيحة واِضحة, وسلَّط عىل بعِض األَحداِث أنوارا جديدة, كَست البحوَث التَّارخيية 

يُخ  ائب, واملنطق اخلصب ... ساهَم الشَّ يف احلدِّ ِمن  البوعبديلحظا وافِرا ِمن العلِم الصَّ
لغِو التَّارخيي, وِمن حسِن الظَّنِّ بالكالِم املجامل, واحلديث املعاِد بِدون تثبٍُّت وال َنظر ا لَّ

.« 
  
 



 
حفظه اهللا تعا ىل) (حخ عياض 
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يخ مة الشَّ فحةحة األوىل مِن مقدِّ صورة عن الصَّ



 
(حفظه اهللا ت   تعاىل) يخ عياض شَّ
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مة الشَّ فححة األخرية مِمِن مقدِّ صورة عن الصَّ



 
 (بطيوة)
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وعبدلية ( الب الزاوية
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  مقدمة

D  C  B       A 
الم عىل رسول اهللا, وبعد:    احلمد هللا, والصالة والسَّ

ولو أغفَل العلامُء مجع األَخبار, ومتييز اآلثار, وَتركوا «(رمحه اهللا):  عبد الربقال ابن 
العلُم  ضمَّ كلِّ َنوع إىل بابه, وكلِّ شكٍل ِمن العلِم إىل شكِله لبطلت اِحلكمة, وضاعَ 

واالشتِغاِل  ودرس, وإن كان لَعمري َقد درَس منه الكثري بِعدِم الِعناية, وقلَّة الوعاية,
نيا والَكَلِب عليها, ولكنَّ اهللا عزَّ وجلَّ ُيبقي هلذا العلِم قومًا ـ وإن قلُّوا ـ حيفظوَن  بالدُّ

النَّاُس بَِخري ما بقَي  يزاُل  عىل األمة أصوَله, ويميزون فروَعه, فضًال ِمن اهللا ونعمة, وال
 . اهـ» األوُل حتى يَتعلَّم ِمنه اآلِخر

إِذا كانت األيام َتطوي صفحاِهتا عىل كثري ِمن األموات, فال ُختلِّد هلم ذكًرا, فألنَّ 
ل اسمه باستحقاق يف قائمة اُملخلَّدين, فَمن  رصوَفها ال ُحتايب, وال تشفع فيمن مل ُيسجِّ

ول, ورَيض هلا بالقعود مع اخلوالف, فال يطمع أن ينال حظا رمى بنفسه يف وهاد اخلم
كر اجلميل وهو يف رمسه, أو أْن يكون له لسان ذكٍر يتل و حماسنه ويتغنَّى بإنشاِد من الذِّ

امه وأخباره, ذلك أنَّ التاريخ ال حيِمُل أعباء َمن مل يصنع األحداث, وأنَّ َمن مل  قصائدِ  أيَّ
ف, فسينقطع حديثه وُتطوى سريتهيتَِّصل بأسباب الِعزِّ  يف طي النسيان  ومناهج الرشَّ

د حلوله قربه, فيذهب غري مأسوٍف عليه. ص ظلُّ تقلَّ واإلمهال, وي  ذكِره بمجرَّ
جال, فإنَّ سريهتم عىل صفحات اخلُلد, سطَّرْهتا أعامهلم اجلليلة,  ا عظامء الرِّ أمَّ

هم عىل أقوامهم أن خيِفضوا ودبَّجتها إنجازاهتم العظيمة, وهلذا مل يُكْن مِ  ْن خالِص حقِّ
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لِّ من الرمحة فقط, وإنام واجب العدل وكرم الفضل ُيميل عىل عقالء  هلم جناح الذُّ
 األحياء أن يرفعوا هلم أيًضا, ِذكًرا يف املحافل وامللتقيات, والُكُتب واملجالت.

لوفاء اُملشار وعن أعامله وإنجازاته, هو جزء من هذا ا املهديوالكالُم عن الشيخ 
موِّ يف احلياة تتعانق يف فضائه ا أ مركزً تبوَّ إليه, واحلديُث عنه هبذا االعتبار ي لغة السُّ

ونشوة  ,نظافة الروح الَبساطة يف البحث النَّزيه, كلُّ ذلك يف جوٍّ من معاينالعلمية, و
 نفس.اإليامن وطهارة ال

يخ  العلامء واملصلحني  ِمن مجلة كبار (رمحه اهللا تعاىل), زيادًة عىل أنهاملهدي فالشَّ
ِمن  وجيه أبنائها وختليصهموتَ  ,والنهوض هباوطاهنم عملوا عىل إصالح أ الذين

عاتقِهم أمانة فهو كذلك ِمن القالئل الذين َأخذوا عىل  ,فوالتخلُّ  رحجُّ التَّ  رواسِب 
كشِف َكْيد ُه بعد ذهاِب رحيه, وذلك بردِّ حتريفات املغِرضني, وخدمة التاريخ, فأحَيو

َخ  حوا بذلك املسار, وَأزاحوا َعن خمطوطاته الغبار, كلُّ ذلك لِترتسَّ املتحاِملني, فصحَّ
 الوعي باهلوية العربية,وترتبَّع مشاعر هميَ قِ يف نفوس أبناِء األجيال القاِدمة معاين 

ينيَّة واألَ  نوا من محِل رسالتِهم الدِّ راهتم, ليتمكَّ خالقيَّة واإلسالمية عىل مقاعد تصوُّ
 .فةبداع واملعرِ واإلِ  سرية العلمِ يف مَ بعَد ذلك  واِمه اسواحلضاريَّة, ولِيُ 

ويمثِّل هذا الكتاب إرثا ِعلميا يناقش قضايا الرتاث, ويضمُّ معلومات ثريَّة عن 
ض لبعض املواقف واألحداث التارخيية, تقيض يف  شخصيات علمية وثقافية, كام يتعرَّ

ة,  مجلتها لصاحبِه بالشكر اكرة التارخيية اجلزائريَّ والعرفان, وختلِّد ذكره يف ِسجلِّ ُبناة الذَّ
خني الدكتور  هكام يقول عن هذلك أنَّ   البوعبديلالشيخ : «أبو القاسم سعد اهللاشيخ املؤرِّ

ًفا تراثيا عاديا  ».ليس مثقَّ
 

gèæ<à·flÿ†Ö]<‚fÂ< <
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 حمتو الكتاب:
ة هذا  البحث اقتَىض  ع مادَّ  ثالثة أقسام. إىل تابالكأن نوزِّ

يخ : القسم األول  .(رمحه اهللا تعاىل)املهدي البوعبديليف تعريف الشَّ
 : آثاره.القسم الثَّاين
 : حتقيقاته.القسم الثالث

 ـ إن شاء اهللاـ صفحة, ويقع  4000ه: عدد صفحاتِ  بلغ ـ بفضل اهللاـ  املجموعو
 .ص 500, كلُّ جملَّد يف حوايل ) جملَّدات8(ثامن يف 

 دون القارئ الكريم جممل ما حيتوي عليه كلُّ قسٍم ِمن هذه األقساِم الثَّالثة:و
 : القسم األول

تناولنا فيه التَّعريف بصاحِب هذه اآلثار وذلك بشكٍل جمَمٍل, آملني يف املستقبل 
ض فيه جلوانب كثرية من  القريب ـ إن شاء اهللا ـ إفراد ترمجته يف كتاٍب مستقلٍّ نتعرَّ

ته الثريَّة باألخبار واألحداث, معتمدين يف َرسد حقائقها عىل جمموعة من مراحل حيا
 الوثائق التي وَقفنا عليها.

 أيضا عىل ملحَقني: القسمكام يشتِمل هذا 
(رمحه اهللا) بعنوان:  بوعزيز حييىفهو عبارة َعن حمارضة للدكتور  امللحق األول أما

ض فيهاتع ,يخ املهدي البوعبديل العامل والباحثالشَّ  يخ  رَّ ة من حياة الشَّ جلوانب مهمَّ
م  وهذه املحارضة أغفلها جامعو آثاره, فلم تنرش ِضمن موسوعة آثاره  ,لهاملرتجَ

هبذا القسم, ولتكون  , وهذا ما دفعنا إىل إحلاقهاآثار الدكتور حييى بوعزيزاملوسومة بـ: 
 ه الباحثون.مصدرا يعتمد 

ا  الشيخ ترمجة ذاتية خمترصة, أصلها رسالة بعث هبا فهو عبارة عن امللحق الثاين وأمَّ
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, مع ملفٍّ لالنخراط يف 1962يف شهر أكتوبر سنة  وزير األوقافإىل  املهدي البوعبديل
ة عن بعض جوانب  سلِك املوظَّفني بعد استقالل اجلزائر, وملا كانت تضمُّ معلومات مهمَّ

ف يف عرضها.حياته أردنا أن نبقي عىل أصلها, ونلحقها هبذا القسم   كاملة من غري أن نترصَّ
 القسم الثاين: 

َته إىل ثامنية فصول: منا مادَّ صناه آلثاره, وقسَّ  خصَّ
: احلياة الفصل الثالث: تاريخ املدن, الفصل الثاين: الرتاجم, الفصل األول

فاته,  :الفصل الرابعالثقافية,  : الفصل السادس: التعريف بالكتب, الفصل اخلامسمؤلَّ
قات.الفصل الثامن: املراسالت, الفصل السابعت, الرحال  : متفرِّ
 قسم الثالث:ال

يخ  قها الشَّ  (رمحه اهللا تعاىل), املهديأوَردنا فيه ما وصلنا ِمن نصوٍص تراثية حقَّ
 , ومها:وهرانوهي عبارة عن كتاَبني لعاملَِني جزائرَيني يف تاريخ مدينة 

امين يف ابتسام الثغر الوهراينالثَّ  )1  للشيخ حممد بن سحنون الراشدي. :غر اجلُ
للشيخ القايض حممد بن  :هران يف أخبار مدينة وهراندليل احلريان وأنيس السَّ  )2

  يوسف الزياين.
ة  منه املتعلِّق بآثاره, فإننا تتبَّعنا  القسم الثاينوأما عن موارد هذا الكتاب, وخاصَّ

حمارضاته ومقاالته, كـ: جملة التي كانت ُتعنى بنرش  واملجاميعِمن املجالَّت  مظانَّه
, وغريها مما هو مذكور هبامش كلِّ مقاٍل يف هذا التاريخ, وجملة الثقافة, وجملة األصالة

الكتاب, وسيقف القارئ عىل مقاالت كثرية جديدة مل يسبق نرشها من قبل, وهي يف 
عاصمة, مجلتها عبارة عن حمارضات له وقفنا عىل أغلبها باملركز الثقايف اإلسالمي بال

 وعىل مجلة منها باملكتبة البوعبدلية, وهي كلُّها بخطِّ يده.
علومات التارخيية ن املجمموعة مِ  كلِّها عىل األقسام هيف ثنايا هذ القارئ قفيَس و

 والِفكرية ُتساعده عىل فهم كثري ِمن احلقائق, وعىل تصحيح مجلة ِمن املفاهيم.
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  القسم األول
  )1(في تعريف الشَّيخ المهدي البوعبدلي

y1<wć†q<ĆÖ]<äfŠÞVÌè†< <
د املهدي بن ـ : ب املعروفـ  حممد املغوفلبن  بن عبد القادرأيب عبد اهللا  هو حممَّ

 :املدعو ـ بن حممد بن واضح بن عثامن بن احلاج عيسى بن حممدـ اهللا  سيدي بوعبد
بن عبد الكريم بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عبد الواحد بن  القاسم بنـ فكرون 

السالم بن مشيش بن أيب بكر بن عيل حيدرة بن عبد اهللا بن حممد بن أمحد  حممد بن عبد
األصغر بن إدريس األكرب بن عبد اهللا الكامل بن احلسن بن اإلمام احلسن  بن إدريس

 ملسو هيلع هللا ىلص.وفاطمة الزهراء بنت رسول اهللا  )وجهه م اهللاكرَّ (بن أيب طالب  السبط بن عيل
ه مجاعة من املؤلِّفني بانتامء العائلة  فهو هبذا النَّسب ينتمي إىل أصول رشيفة, وقد نوَّ

), جمموع احلسب والنَّسبالبوعبدلية إىل الشجرة النبويَّة الكريمة, منهم صاحب (
 ), وغريهم.شجرة األصوليف ( حشالف), والقايض مرآتهيف ( ابن عبد احلكموالشيخ 
 شلف يف منطقة هم األعىل الذي كانت له شهرة واسعةإىل جدِّ  نسبةً  البوعبديلو

, صاحب املنظومة املوسومة املغوفلـ: امللقب ب ,أبو عبد اهللاوهو الويل الصالح  ,هاكلِّ 

                                                            
مستغانم وأحوازها عرب ) البن عبد احلكم العطايف, 324(ص:  املرآة اجلليةانظر ترمجته يف:  )1(

مة ) لألستاذ عبد القادر بن عيسى املستغانمي,90(ص:  العصور القاسم أبو لدكتور ا ومقدِّ
الشيخ : مقالو ,مراسالت الشيخ املهدي البوعبديل, رسائل يف الرتاث والثقافة لكتابه:سعد اهللا

يخ املهدي البوعبديل: وكتابنا: , بليل حسنيألستاذ ل م)1992ـ  1907املهدي البوعبديل ( الشَّ
 م.2008هـ/1429منشورات املكتبة الوطنية اجلزائرية, شهادات ووثائق, 
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اقي إىل املراتباالفلك الكوبـ: ( , والقصيدة املهملة الشهرية,وهو )1()كب وسلَّم الرَّ
 .حاليا شلفوالية ب رهيوا يوادمدينة  رشقبمدفون 

y2Vå‚ÖçÚ<w< <
ليلة اخلميس عارش ذي احلجة ـ أي: يف يوم النَّحر ـ  املهدي البوعبديلولد الشيخ 

م, واشتهر عند بعضهم خالف ما ذكرناه, 1907 جانفي 25هـ املوافق لـ: 1324 سنة
 وولد, وتاله من اإلخوة نينتَ بيه بعد بِ الرابع ألَ  وهو الولدُ : « بليل حسنيوقال األستاذ 

, والصواب أنه املولود )2(»  عياضآخرهم مولدا ووجودا عىل قيد احلياة الشيخ  ,ثالثة
يف وثيقة وَقفنا عليها بمكتبة الزاوية, وهي بخطِّ والده  الثاين لوالده حسبام هو مرسوم

يخ  ه مع ذكر تاريخ يذكر فيها بالتَّفصيل تاريَخ والدة جمموعة من أوالد أيب عبد اهللالشَّ
التي ولد  م,وهي السنة1920وفاة بعضِهم, والظاهر أنَّ هذه الوثيقة كتبت قبل سنة 

يخ  يخ عبد الربِّ فيها ابنه الشَّ  عياض(رمحه اهللا تعاىل), فإنَّه مل يورد فيها اسمه وال اسم الشَّ
ها: 1922املولود سنة  دة تاريخ وال«م, وال بأَس بعرِضها يف هذا الفصل, وهذا نصُّ
 ـ : أبو عبد اهللا بن عبد القادر البوعبديلعبد ربِّه  ـ بعض أوالدي

د ولَد يل: )1 رشاوْ , امللقَّب بـ:حممَّ , بالبيت القبلية ِمن دار بطيوة, بقرية )3(حَ
باحلاج بن احلاج حممد الزعومي, وكانت والدته بني فجر وإسفار يوِم األربعاء خامس 

ف ربيع األول ُمطابق هر املرشَّ ثالث  1323عارش شهر ماي الفرنجي, عام  الشَّ

                                                            
 نرشها. ىل نسخَتني منها, وهي اآلن َقيد التحقيق, يرسَّ اهللاوَقفنا ع )1(
ذكر  م),1992 م ـ1907الشيخ املهدي البوعبديل (, بعنوان: بليل) ِمن مقال أرسله إيلَّ األستاذ 2(

ل (سمعي برصي) أجراه هذا املقال امش وهأحد يف  أنه استفاد هِذه املعلومات ِمن لقاء مسجَّ
يخ  م, كام اعتمد أيضا يف إثبات تلك 2001يف صاِئفة  زاوية بطيوةيف  يلعياض البوعبدمع الشَّ

رة تَ واملعلومات عىل  يخ ثيقة خمطوطة مصوَّ  وُأصوله. املهدي البوعبديلتناول شجرة الشَّ
يخ حرشاو) 3(  (رمحه اهللا تعاىل). احلرشاوي: ربام نسبًة إىل َشيخ والِده الشَّ
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 .)1( 1905وعرشين وثالثامئة وألف هجرية, 
ًكا بدار ابن داود اململوكة اآلن لورثة املهدي, امللقَّب بـ : حممد وُولَِد يل: )2 , تربُّ

(أرزيو), وكانت  بطيوةاملختار ابن الدقاوي, املجاِورة للمسجد األعظم ِمن مسجَدي 
), عارش ذي احلجة ـ 40,12صف الَّليل ِمن ليلة اخلميس ساعة: (والدُته بعد ُمَيض نِ 

أربعة  1324أي: ليلة عيد النَّحر ـ مطابق اخلامس والعرشين جانفي إفرنجي, عام 
 .1907وعرشين وثالثامئة وألف هجرية, 

, ِمن 2, شقيقة األَخَوين َقبلهام بعد ميضِّ ثلثي الليل ساعة: حفصة وُولَِدت يل: )3
ار املولود هبا ليلة السبت,  العارش ِمن شهر رجب, املطابق الثامن ِمن شهر أوت, بالدَّ

 .)2( 1908ستَّة وعرشين وثالثامئة وألف هجرية,  1326وأخوها, عام  املهدي
تِّي ُولَِدت يل: )4 مني بُسدس آخر ليلة االثنَني, ساعة: سِ , شقيقة الثَّالثة املتقدِّ

صها خلوَص طلوع القمر, وذلك ليلة يوم ), وافَق وضُعها ـ أي: متامه ـ وخلو4,50(
ار املولود هبا أخواها  , وبعد حفصةو املهدياالثنني اخلامس والعرشين ذا القعدة, بالدَّ

اها اشرتاًء, مطابق الثامن والعرشين نوفانرب عام   .)3( 1910هجري, 1328ملكي إيَّ
ادس عياض ولَِد يل: )5 بع عرش ِمن صَفر, مطابق را 6, ضحى يوم الثالثاء السَّ

مسيحي, بداري  1913هجري,  1331جانفي املسيحي ـ أي: يوم دخول ينَّري عام 14
                                                            

يخ ) 1( د وعىل آله « , قال: عبد اهللاأيب ويف وثيقة أخرى بخطِّ الشَّ احلمد هللا, وصىلَّ اهللا عىل سيِّدنا حممَّ
ل يوٍم ِمن صَفر  بت أوَّ د (رمحه اهللا) قبَل صالِة الَعرص يوَم السَّ وصحبِه وسلَّم, مات ابني حممَّ

تويف قلت: , » 1943فرباير عام  6بل  (كذا) اثنني وستِّني وثالثامئة وألف, جانفي 1362عام 
ج ِمن جامعة ييف مرض التيف أمحد ابنه السيد كام أخربين س الذي اجتاح البلد آنذاك, وهو متخرِّ
يد عايتكفَّل بروه حزنا بالًغا, بفاس, وقد حزن عليه والدُ  القرويِّني بعده,وقد  أمحدة ولده السَّ

ت يل  اوية, وأفادين ببعض الوثائق النَّفيسة.املوجود رته يف بيته يازتيرسَّ  بجنب الزَّ
 م.1983سنة (رمحها اهللا)توفيت  )2(
 مبمدينة وهران.1986م, أو سنة 1985سنة (رمحها اهللا)) توفيت 3(
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اؤه ـ أي:  ـ ارتكبُت ما يف تسميته قبَل سابع  ستِّي, وحفصة, واملهدياملولود هبا أشقَّ
 عياضالوالدة لألمر الدويل القايض بِتسمية الوَلد يوم الوالدة, مات هذا املولود ـ أي: 

 .1913, جانفي 1331صَفر  11األحد  ـ بعد فجر يوم
, وماَتت ثالث 1331/1913نوفانرب عام  15 )1(أخُتهم ولَِدت ليلة النَّحر ... )6

 ., انتهى ما نقلناه من وثيقة والده»يوم ِمن والدِهتا 
ج م, درس عند والده بالزاوية وخترَّ 1920سنة عبد الرب السيد  وولد له أيضا: )7

طلبتها إىل   شؤونَ س هبا ويتوىلَّ ه, فكان يدرِّ اوية بعد وفاتِ عليه, ثم خلفه يف تسيري الزَّ 
 م.1979ه سنةغاية وفاتِ 

 تلمسانمدينة , ثم بمازونةـ : م, درس ب1922 عياضيد السَّ  وولد له أيضا: )8
 .الفرنسية اإلسالمية املدرسةيف 

 

                                                            
ن مِ 1( هر أنَّ والدها مل يذكر اسمها ألهنا توفَّيت قبل سابع اظالن قراءهتا, و) مقدار كلمة مل نتمكَّ

 ., واهللا أعلموالدهتا



 
 ه اهللا تعاىل)

 
( 

وعبديل (رمحه

مد (رمحه اهللا)
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يب عبد اهللا البو
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صورة شقيقه

صورة والد

ص



 
 هللا)

 
 هللا)

الرب (رمحه اهللا

ض (حفظه اهللا
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صورة شقيقه

صورة شقيقه 

ص

ص
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صوررة عن الوثيقة
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يف َأحضاِن عائلة ِعلمية حمافظة عىل التقاليد  بطيوةبمسقط رأسه  املهدينشَأ الشيخ 

واألخالق, فتعاهَده والُده بالرتبية والتعليم, وأرشده منذ  واألصول, وُمتحلِّية باآلداب
نعومة أظفاره إىل حفظ القرآن, فزكا منبُته, وصفت أملعيُته, بحفظ جزٍء كبري منه عىل 

عبد القادر  عىل يدي الشيخ , وأتمَّ الباقي بزاوية والده أيضارواية ورش عن نافعب يديه
ه فيه د رأى مناًما يأمرُ قَ  هذا األخري كانوفاس, ـ: ب نيالقرويِّ ن ج مِ تخرِّ امل بن طويس

ن قيده, مِ  هحرسِّ ليُ ـ  املهديوالد ـ أيب عبد اهللا إىل الشيخ  هاِب بالذَّ ِمن املشايخ  شيٌخ 
 ه وطلَب ه قصدَ درَس  , فلام أهنى الشيُخ فنَّ القراءات س يف زاويتهده يدرِّ وَج فإليه  فذهَب 

فقال , مؤنة الطلبة قليلة ألنَّ  ,ه الشيخ:ال أستطيععليه, فقال ل ةله بالتلمذ منه أن يسمَح 
 رأيت رؤيا القراءات, غري أينِّ  منك يف علمِ  تريد احلقيقة, أنا أعلمُ  ,له: يا شيخ

َظ ابني فِّ ك هو أن حتاُح ثم قال له:َرس , ه كام قالربه الشيخ, فوجدَ فاختَ , ها عليه...وقصَّ 
 .ه عليهحفظَ  فأتمَّ , ـ القرآن املهديهذا ـ وأشار إىل 

 عىل فائدة نقَلها األستاذ موقع أهل احلديث يف شبكة األنرتنت يف ثمَّ إينِّ وقفُت 
ثانوية ـ : (ب الثانوي درسُت  ن التعليمتي األوىل مِ يف سنَ « , قال: مجال بن عامر األمحر

آنذاك هو األستاذ  باللغة العربية , وكان أستاذنا اخلاّص قاملةمدينة ب )حممود بن حممود
 )7(مري سبع الكريم وعُ  القرآنَ  ثنا يوما فقال:حفظُت حدَّ , مصطفى رسايديملاين الرب

 ». سنوات)5(ه وعمره مخس ظَ حفِ  املهدي البوعبديليخ سنوات, لكن شيخي الشَّ 
وبعد حفظه للقرآن الكريم التزَم جمالس العلم التي كان والده يعِقدها بزاويتهم, 

يف  ابن مالك)ألفية(ن ل مِ صف األوَّ يل النِّ وقرأ عليه حوا فأخذ عنه مبادئ العلوم,
  .النحو



 
محه اهللا تعاىل) )
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 والده (رمحل أخر صورة ص
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ملبادئ األولية يف الفقه ايه تلقِّ  ثمَّ  ,مهزاويتالقرآن الكريم يف مسجد  هبعد حفظ

حال تاَقت نفُسه إىل الكامل ا ِمن العلوم األساسية,ف وغريهحو والرصَّ والنَّ  , فشدَّ الرِّ
ى فيها بعناية فائقة ( مدرسة مازونةإىل  ) يف الفقه املالكي, خمترص خليلاملشهورة, فتلقَّ

رة يف ذلك املعهد العلمي, حيث قىض فيه  وغريها من الكتب الفقهية التي كانت مقرَّ
 حوايل سنَتني أو أكثر.

 

 
 الشيخ املهدي البوعبديل

 م)1924(حوايل سنة 
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, ))1مدرسة مازونةبِعنوان:  له يف مقال بن عيل شغيبذكر الشيخ حممد املهدي 

يخ  ذكر ,حممد املهدي بن عيلبقلم الشيخ  د الصغري بو راس فيه كاتبه أنه التقى بالشَّ حممَّ
اخيل ِمن جهة «  (مفتي مازونة ومدير مدرستها) فاستفَرسه عن املدرسة ونظامها الدَّ

) دون أن املخترصَ ازم الطَّلبة وكيفية التَّعليم, وملَ امتازت هذه املدرسة بِدراسة (لو
ُتضيَف إليه شيئا ِمن علوم اآللة التي ربام كان خلو التلميذ منها داعية احلرمان من َنيل 

ها من ذلك يعتَرب ثلمة يف َهيَكِل التَّعليم  م وجه استغرابه بقوله»األماين, وخلوُّ  , ثمَّ دعَّ
) ال تشقُّ عىل التَّالميذ وال عىل املخترصَ وإضافُة بعِض املبادئ العربيَّة إىل املدرسة مع ( «

 ». األشياخ, ونفُعها َأوضُح ِمن كلِّ واضح 
يخ قائال:  إنَّ أرباَب النَّظر املوكوِل إليهم أمَر املدرسة فعلوا ذلك اقتِداًء «فأجابه الشَّ

سوها, فإِهنَّ  ياء) خمترصَ م كانوا ال يعلِّمون فيها إالَّ (بَِأسالفِهم الذين أسَّ سيدي  أيب الضِّ
 »., وعزَّ عليهم أن يسنُّوا غَري ما سنَّه هلم آباؤهم األَقَدمونخليل

يخ بأنَّ  أهل « أما َعن لوازم الطَّلبة (األكل والطَّبخ) وما َأشبه ذلك, فيقول الشَّ
ت الطَّلبة, ولو بلَغ عددهم حدا يضيُق املدينة يقومون هبا, ويتنافسون يف القياِم بمهامَّ 

 ».عنه نِطاق احلرص, وعدُد الطَّلبة املوجودين اآلن باملدرسة ال يتجاوز األربعني تلميذا 
هي قديمة العهد, ويظهر أنَّ حدوثها كان يف القرِن « أما عن نشأة املدرسة فيقول: 

يخ احلادي عرش ِمن اهلجرة حسبام ُيستفاُد ذلك ِمن مكتوٍب بع َث به والدي ـ أيب والد الشَّ
 ».م1904) عندما طلَب منه ذلك سنة رنواملفتي احلايل ـ (رمحه اهللا) إىل حاكم دائرة (

الشتامهلا عىل تاريخ املدرسة  )2(ثمَّ ساق صاحُب املقال نصَّ تلك الوثيقة
ها:  ِل نشأِهتا, وهذا نصُّ ده, احلمد هللا وحم, 1904أفريل  18يف «وأساتذهتا ِمن أوَّ

                                                            
م  8: اجلمعة جريدة البالغ) 1( نة األوىل, ص: 27م, العدد: 1927جويلية  8/ه1346حمرَّ  .2, السَّ
يخ ) 2(  ونقَلها كاملة بخطِّه (رمحه اهللا تعاىل). املهديوقد وقف عىل هذه الوثيقة الشَّ
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ف بدائرة ( ), السالم عليك, وبعد, فإِجابًة عامَّ رنواملعظم األرفع السيد احلاكم املترصِّ
سني باسِمه, وذلك  كلَّفتنا به ِمن التَّعريف بأحوالِنا, وبياِن كلِّ واحٍد ِمن َأسالفِنا املدرِّ

 م.1904أفريل  15) يف تاريخ مازونةحني قدوِمك للجامع األَعظم بـ (
يخ فأوُل َمن َرش  َع يف التَّدريس ِمن َأجدادنا يف فنِّ الفقه وغريه باجلامع املذكور الشَّ

مدالسيد  لِه ـ املعروف بـ :  حمَ ارفـ بِفتح أوَّ , بن أَمحد بن عيل بن عبد العزيزـ  ابن الشَّ
, وترَك شلف, ومات به, وقُربه معلوٌم هناك وعليه قبَّة بُِقرِب جماهرالذي كان بَوطِن 

 ثرية, ِمن َأرض ِحراثة وَبساتني أخَذ البايلك مجيعها.َأمالًكا ك
ل الَقرن احلادي عرش د] املذكور أوَّ من الذي ابتدَأ فيه التَّدريس السيد [َحممَّ ِمن  والزَّ

َة  ًسا فيه مدَّ س املسجد املذكور وبناه وَأقامه ِمن مالِه, وبقَي مدرِّ سنة,  64اهلجرة, وأسَّ
 هـ.1164وتويف سنة 

محنتَّدريَس بعَده ولُده السيد وتوىلَّ ال محن, وملَّا تويف السيد عبد الرَّ توىلَّ  عبد الرَّ
يد  يد عيلبعَده ولده السَّ , وتوىلَّ التَّدريَس بعَده ولده )1(هـ 1189سنة  عيل, ثمَّ تويف السَّ

يد  دالسَّ يخ  حممَّ وله ـ الذي عمَّ نفعه العباَد ِمن حاِرضٍ وباد,  أيب طالبـ املعروف بالشَّ
اِم َوقتِه, وبنَت  بركة كثرية وشأٌن عظيم وعلٌم غزير, وُحرمٌة كبريٌة عنَد النَّاِس وعند حكَّ
ولة  كية اجلامَع وبيوَت املدرسة, واستمرَّ ذلك البِناء إىل أن َهدمته الدَّ ولُة الرتُّ له الدَّ

ًسا م1852الفرنسوية حَني بِنائها البِناء املوجود اآلن سنة  َة م, وبقَي مدرِّ سنة,  44دَّ
 .)2(هـ 1232 وتويف سنة

يد  ة تدريس السيد هنِّيسيدي  أمحد بنوتوىلَّ التَّدريَس بعَده ولُد ابنِه السَّ , ويف مدَّ
ولة الفرنسوية [سنة  أمحد هنِّي مت سيادة الدَّ ] بِبناِء املسِجد 1852(املذكور) تكرَّ

                                                            
يخ  )1( يخ  حاشيةعىل وثيقة حبس عىل ُنسخة ِمن  املهديوقد وقف الشَّ عىل  مصطفى الرمايصالشَّ

يخ التتائي ارف, حبسها حفيد الشَّ خة سنة , وحممد بن الشَّ  هـ. 1177هي مؤرَّ
يخ  )2(  .»هـ 1233إىل أن تويف سنة : « املهدييف نسخة الشَّ
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ِك مجيعا ِسوى قبَّة السيد وبيوِت املدرسة املوجوَديِن اآلَن بعَد هدمها بِناَء ال حممد بن رتُّ
ارف ِك إىل يوِمنا هذا. الشَّ ال), فهي باقية عىل بِناِء الرتُّ  (املذكور أوَّ

ولُة الفرنسوية البِناَء املذكور سلَّمت البيوَت لِسكنَى الطَّلبة كام كانت  وملَّا متَّت الدَّ
سا نحو الثَّامن وثالثني سنة,  (املذكور) أمحد بن هنِّيعىل العهِد القديم, وبقَي السيد  مدرِّ

 هـ.1371وتويف سنة 
ـ وهو  ابن هنِّيـ املعروف بـ :  حممدوتوىلَّ التَّدريَس بعَده ولده السيد احلاج 

مة حني ذهابِه للحجِّ سنة  ة املكرَّ ة ثامنية أعوام, وتويف يف مكَّ سا مدَّ والِدي, وبقَي مدرِّ
 هـ.1379

يُت التَّدريَس أنا بعَد وفاِة أيب, وبقيُت  حممدولُد احلاج  هنِّي بو راسعبُد ربِّه  ثمَّ تولَّ
ة  سا إِىل اآلن, فهذه مدَّ س 43مدرِّ  . )1(سنة وأنا مدرِّ

وَقد أحرَز كثٌري ِمن تالمذتنا عىل وظائف دينيَّة كثرية ِمن احلكومة, كـ : القضاء, 
 اهـ املكتوب باختِصار. » ا واإلفتاء, والعدالة, يف سائر أنحاِء اإليالة الوهرانية وغريه

ملَّا أدرَكه الكرب  حممداحلاج  ولد هني بو راسثمَّ إنَّ السيد « ثمَّ قال صاحب املقال: 
يخ  مة الشَّ , حممد الصغري بو راسبدا له أن يتنازَل عن منصبِه البنِه, فتوىلَّ بعَده ابنُه العالَّ

 ».م 1965سبطانرب سنة  9وذلك يف 
يخ  مستغانممدينة  وقد حَرض تنصيبه ِمن , حممد احلراق بن الكريتيلكلٌّ ِمن الشَّ

يخ  يخ  عبد القادر بن قاري مصطفىوالشَّ  عبد القادر بن املوفق(مفتي مستغانم), والشَّ
نوه من التَّسمية خَلفا عن والده بمحرض الوالد.   (قايض مستغانم), ومكَّ

سياسية, كان ُيزاول الشيخ يف هذا اجلوِّ العلمي, ويف هذه الظروف االجتامعية وال
 دراسته يف هذه املدرسة. املهدي

                                                            
يخ  )1( ها كام « (رمحه اهللا تعاىل):  املهديإىل هنا ينتهي نصُّ الوثيقة, قال الشَّ نقلُت هذه الوثيقة بنصِّ

يخ   ». (املفتي احلايل بامزونة)  حممد الصغريوجدُهتا بخزانة الشَّ
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بسنتني ـ  تونسإىل  املهديم ـ أي: قبل ذهاب الشيخ 1927هـ/1346يف سنة 
يخ  يتونية والطرقيُّون مقاال بعنوان:  مصطفى بن شعباننرش الشَّ , تناول فيه )1(الكليَّة الزَّ

بعض الطُّرقيِّني الذين استوىل عليهم اخلوف ِممَّن يقصد الزيتونة للدراسة عرَض أباطيل 
ة وقد عِلموا بأنَّ جلَّ املصلحني إنام أِرشبوا فكرة اإلصالح من  اجلامع هبا, خاصَّ

يتوين يتوين, وملا أعجزهم تشويه صورة الزَّ هون صورَة  اجلامع الزَّ   .»تونس راحوا يشوِّ
هاب جملَّةوعلَّقت  وايا ِقراءَة العلم, وال « عىل مقاله:  الشِّ هكذا ُحيارُب رؤوس الزَّ

م ال َخيتاروَن للتَّعليم فيها إالَّ َمن  نَّك ما جيعله بعضهم ِمن دروٍس يف زواياهم, فإِهنَّ يغرَّ
يسكُت عنهم وال جياوز يف ِقراءتِه املبادئ وال َحيوُم وال يدري كيف حيوُم حوَل ما يفتق 

فة فهو مغموٌر باألَكثريَّة الظاهرة األذهاَن وينبِّه   ». األفكار, وَمن كان عىل غري هذه الصِّ
هكذا كانت ترسم صورة الزيتونة يف أذهان َمن سقطوا يف ِرشاك الطرقية املذمومة, 

 ومل يكن الشيخ وال والده اجلليل لُيخدَعا هبذا التضليل والتشويه.
, وال ختلد أبدا إىل الراحة  نفوس املهيَّئني للمعايل تتوق دائام وملا كانت إىل السموِّ

, فإنَّ نفس الشاب » سمينال العلم براحة اجلِ  ال : «يب كثريأحييى بن  والكسل, كام قال
, ورحلت به إىل  رت عن ساعد اجلدِّ املهدي مل ترَض هبذا القدر ِمن التحصيل, فشمَّ

 اجلامعِسلك طلبة  حيث املعني الصايف, واملورد العذب, فقصد مدينة تونس لينخرط يف
عت دائرة الزيتوين ف عىل شيوخ أجلَّة وطلبة كرام, فكثرت معارفه, وتوسَّ , أين تعرَّ

مجعية  اتِّصاالته ونشاطاته, واشتهر فضله وظهرت مواهبه, وهناك عنيِّ عند تأسيس
 , أول رئيس ملجلسها اإلداري.التالمذة اجلزائريِّني الزيتونيِّني

                                                            
هابجريدة ا) 1( نة 117م, العدد: 1927أكتوبر  13هـ/1346ربيع الثَّاين  16: اخلميس لشِّ , السَّ

 .9ـ  7الثالثة, ص: 
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ولقد اختاره الطلبة لرئاسة جلنة : «املهديعن الشيخ  زهري الزاهريقال الشيخ 
 .)1(»م, ثقة فيه 1933سنة الطلبة اجلزائريني 

م, وعليه فقد فيكون 1938ينهل ِمن معني علامئها إىل غاية سنة  تونسومكث بـ: 
ن الزيتونة ما يقارب ج مِ ن املرحلة االبتدائية إىل أن خترَّ استغرق يف دراسته اعتبارا مِ « قد 
 .))2» قطع عن الدراسة إال يف الظروف املرضية الطارئةنة, ومل ينس 25

جه ِمن  , وحصوله عىل شهادة التحصيل, عاد إىل وطنه بنيَّة الزيتونةوبعد خترُّ
اإلفادة, غري أنَّه اصطدم بواقع ال نقول كان جيهله, وإنام كان ـ بحكم مرحلة التحصيل 

يدا عنه, غري مِلمٍّ برزاياه وبالياه, ذلك أنَّ اإلدارة التي ال ترتبِط غالبا بتكاليف احلياة ـبع
جني من هذا املعهد نظرة سيِّئة, فأغلقت دوهنم مجيع  الفرنسية كانت تنظر إىل املتخرِّ

يخ  (رمحه اهللا تعاىل) يف وصِف حالة  عبد اللطيف القنطريأبواب التوظيف, قال الشَّ
ج من  يتونة جامعاملتخرِّ نِجد التلميَذ يقيض عىل « هادة التَّطويع: بعد حتصيله عىل ش الزَّ

نِجده حائر البال,  شهادة التطويعاألقّل سبع سنواٍت يف التَّعليِم القانوين, وإذا أخَذ 
له له شهادته فيِجُد  ر يف أمر مستقبِله, فيذَهب إىل الوظائف التونسية التي ختوِّ يفكِّ

وأنَّ هناك قرارا وزاريا يقيض بَِمنع األبواَب ُمغَلقة يف َوجِهه بَِدعوى أنَّه جزائري, 
عيَّة, فيذهب  ـ وطنه ومسقط رأِسه ـ فيِجد  اجلزائرإىل  بعداجلزائري ِمن الوظائف الرشَّ

عيََّة هلا مدارس حكومية تقرأ فيها, وأنَت  مثل ذلك أو أشّد, بَدعَوى أنَّ الوظائَف الرشَّ
 .)3(»يشَء فيها  مل تقرأ بِتلك املدارس, فريجع بَِيٍد فارغٍة وأخرى ال

هلذا نجده يف ختام مقاله يستحثُّ أصحاب الكلمة املسموعة ِمن النواب 
حافيِّني أن يعريوا هذه القضية جانبا ِمن االهتامم.   والصَّ

                                                            
 ).33: الشيخ املهدي البوعبديل: نصوص ووثائق (ص: انظر )1(
 .بليل حسني ألستاذل , مقالم)1992 مـ1907الشيخ املهدي البوعبديل ( )2(
هاب) 3( نة 119م, العدد: 1927أكتوبر  27هـ/1346اين ربيع الثَّ  30: اخلميس جريدة الشِّ , السَّ

 , ما هكذا يا سعد تورُد اِإلبل, عبد اللطيف سلطاين القنطري.12ـ  11الثالثة, ص: 
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يخ  ظاهرها فيه العذاب, وباطنها  القنطريوهذه احلالة التي كان يشكو َمرارهتا الشَّ
ة بخري كبري, إذ لو التحَق  ن أغلبهم, وملا قامت  عاد عىل األمَّ جون بالوظيف لُدجِّ املتخرِّ

 للجزائر قائمة اإلصالح.
 

 
 صورة نادرة ألعضاء(املجلس اإلداري األول)

 لـ:مجعية التالمذة اجلزائريِّني الزيتونيِّني
الرئيس: أبو رنان املييل عيسى التبيس, نائبه: املهدي البوعبديل, الكاتب العام: 

يل املغريب, أمني املال: أبو بكر األغواطي, نائبه: عبد املجيد احلفناوي هايل, نائبه: ع
 حريش, والبقيَّة: (أعضاء إداريُّون)
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 25ما يقارب  الزيتونةج من إىل أن خترَّ بداية الطلب ن استغرق يف دراسته اعتبارا مِ 

 :)1(عليهم ة, ومن أبرز الشيوخ الذين درَس نس
رواية ورش عن بأخذ عنه القرآن الكريم  : البوعبديلأبو عبد اهللاوالده الشيخ  )1

 .حون ألفية ابن مالك يف النَّ نافع, وقرأ عليه حوايل النصف األول مِ 
 وهو معلم الصبيان بزاويتهم. الشيخ حممد بن زقنون: )2
 . )2(أتمَّ عىل يديه حفظ القرآن الكريم عبد القادر بن طويس: )3
أيب راس  نجل الشيخم): وهو 1956: (ت أمحد الكفيف املازوينالشيخ الفقيه  )4
 .املعسكري أيب راسحفيد  املازوين
 (الصغري). محن املازوينحممد بن عبد الرَّ الشيخ الفقيه  )5
 .صاحب املجالس العلمية حممد عبد العزيز جعيطالعامل اجلليل التونيس  )6
 املهدي الشيخ وكان :الطاهر بن عاشور الشيخ العامل الفقيه األصويل املفرسِّ  )7

 .ه يف التفسريرض دروَس حي
 .رالتونيس املستقَ  األصل, اجلزائري :حممد اللقاين بن سايحالشيخ  )8
املهدي  الشيخأحد أكابر علامء جامع الزيتونة, قال  :أمحد العياريالشيخ احلاج  )9
 وحتى بعض األساتذة, ,حترضه أكثر من مخسة مائة نفرا, من طلبة وجتار«: هدرس يصف

 . )3(» ن غزارة يف البيانا مِ وذلك ملا أوتيه السيد هذ
 وله معه مراسالت.: التونيس السالم عبدالشيخ  )10

                                                            
, كام وهرانمدينة ب مسجد الرشيفيةـ: إمام ب رشاكعبد القادر الشيخ أفادنا بمعرفة شيوخه  )1(

 .األستاذ بليلاستفدنا أيضا ِمن مقال 
 .رشاكعبد القادر ن إفادة الشيخ مِ  )2(
 ).213ـ  212ص: ( الشيخ املهدي البوعبديل شهادات ووثائق انظر:) 3(
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 زهري الشيخ رفيقه (املوطأ) مععليه  قرأ :رحممد البشري بن أمحد النيفالعالمة  )11
ه بتونس لقد عرفتُ «  :املهدي عن الشيخ زهري الزاهرييخ قال الشَّ  ي,الزاهر

ريخ عىل الشَّ  )املوطأ(ا كنَّا ندرس معً  حيُث  ),جامع الزيتونة( بـ:  ,البشري النيفَ
 .)1(»  فكان مثال االجتهاد يف طلب العلم

 .الفاضل ابن عاشور الشيخ )12
رشح يف البالغة, و )عدالسَّ خمترص (درس عليه  حممود سكيس: الشيخ )13

 للقرايف. )تنقيح الفصول(, و)العاصمية(عىل  التاودي
 .م1945املتوىفَّ سنة  :الشطي د الصادقحممَّ  الشيخ )14
 دة.الُرب رشح درس عليه التاريخ واإلنشاء وعبد الرمحن يوسف:  الشيخ )15
 .م1967املتوىفَّ سنة  :إبراهيم النيفر الشيخ )16
, م1944تويف سنة  يف النحو, األشموينس مدرِّ معاوية التميمي:  الشيخ )17

أوسع خربة منه بكالم  ما وجدُت  « قول عنه:يوه يالزمُ  اهريالزَّ الشيخ كان 
منه ذوقًا, وال أحزم منه يف  بمواقع النقد, وال أصحَّ  رص منهأب العرب, وال

... وكثريًا ما أعرض عليه  مشكلة تنزل من الباطل يف كلِّ  متحيص احلقِّ 
قصيدًا  إذا قلُت  ى أصبحُت حتَّ  كذلك منه أشياء, فام زلُت  القصيد فيعيب عيلَّ 

 شيئًا بنيَّ  ذا عاَب إِ  ه, ألنَّ هعرَض ن أَ أَ  بلِ ن قَ شياء مِ ن األَ مِ  ه عيلَّ يعيبُ ما َس  أعرُف 
 .)2(»ى عنهتنحَّ فأَ  ,يبالعَ  جهَ وَ 

 .م1956املتوىفَّ سنة : العنايب د بن محيدة بن الشاذيلحممَّ الشيخ     )18
ى عنهم خمتلف العلوم والفنون, خاصة بـ:  ة تلقَّ , أين قىض تونسوله شيوخ عدَّ

 سنوات كثرية ينهل فيها ِمن معني علامئها العذب.

                                                            
 ).33(ص:  نفسه) 1(
 ) صالح اخلريف.76(ص: شعراء من اجلزائر  )2(
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جه والده كام العادة بكريمة األصل  قبل رجوعه واستقراره هنائيا باجلزائر زوَّ

ن املشهورة, ومِ  ننيهُ ن قبيلة مِ وهي ,قاسمي مامالة يدة الفاِض ه السَّ أّم أوالدِ  واحلسب
 توفيت, )1( العريقة ديةاملوحِّ لدولة يف عهد اأمري املؤمنني عبد املؤمن بن عيل ذرية 

 , أنجبت معه مخسة أطفال:م2002سنة  )هللا تعاىلرمحها ا(
 .م1932: ولدت سنة نظيفةالسيدة  )1
 .م1936: ولد سنة عبد الغنيالسيد  )2
 م.1938 : ولد سنةحممدالسيد  )3
 م.1943 : ولد سنةحسانالسيد  )4
 م.1946: ولد سنة مجيلالسيد  )5

جها وة, تزوَّ من مدينة بطيوهي  ,خرية هنانيدة الكريمة السَّ ب فكان اينالثَّ  هجازوأما 
مل و ,فأقعدها عن خدمته زوجته األوىل أصاب مريضٍ بسبب  م1948الشيخ سنة 

ز ن عمر يناهِ م عَ 1997سنة )رمحها اهللا تعاىل(ُينجب منها الشيخ أوالًدا, توفيت 
 سنة.70

ل الشيخ بحضانة طفلة صغرية بنت ستة أشهر, أطلق عليها الشيخ اسم: كام تكفَّ 
 إن شاء اهللا تعاىلـ الل, وكانت هذه البنت قد تويف والدها شهيًدا قنا باالستِ , تيمُّ حورية

م, وبقيت 1960متها للشيخ سنة ن طرف املجاهدين وقدَّ فجاءت هبا امرأة مرسلة مِ  ـ

                                                            
, وذلك أن العدو ننيهُ م يف 1957ن أوالده قد قتلهم العدو الفرنيس سنة كان والدها وأربعة مِ  )1(

ات للمجاهدين باملنطقة, فحذر أهلها من مغبة ذلك, وبعدها بيوم فقط أحرق قد سمع بتحرك
املجاهدون يف كمني عربة عسكرية للعدو, وقتل َمن فيها من عساكر الظلم واالعتساف, فانتقم 

 .رجًال من أهايل القرية 17فقتل  احلاكم العسكري جلنوده,
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م, 1967أو  1966أصاهبا سنة  مرضٍ  حتت رعايته الكريمة إىل غاية وفاهتا بسبِب 
 .)رحم اهللا جلميع( أيب عبد اهللاعىل يمني قرب والده الشيخ قربها و
y9<wäf‘^ßÚæ<äËñ^¾æJ< <

نه ِمن أدوات التوجيه ووسائل اإلرشاد, التي  بعد استكامله ملراحل التحصيل, ومتكُّ
سالة املنوطة هبم لتبليغها وأدائها عىل أحسن وجه, وبعد  ل أعباء الرِّ توجب عىل مثله حتمُّ

ر يف إجياد وظيف خيدم به دينه  رجوعه إىل وطنه, واستقراره ببلده, صار لزاما عليه أن يفكِّ
شاد, ثمَّ  ر يف جريدة الرَّ ووطنه, ويستجدي منه قوته ورزقه, فُعِرَض عليه ابتداًء منصب حمرِّ
منصب اإلمامة, وختم مطافه يف منصب اإلفتاء, هذا يف عهد االحتالل, أما بعد استقالل 

ة لدى اجلزائر فقد عنيِّ عضوا يف املجلس اإلسالمي األعىل, وشغل منصب م كلَّف بمهمَّ
ينية, كام توىلَّ بعض األعامل سنشري إىل بعضها يف هذا الفصل.  وزارة الشؤون الدِّ

 منصب التحرير يف جريدة اإلرشاد:  )1
يتونة سنة  جه من الزَّ ح لتقليده بعد خترُّ ل منصٍب رشِّ ر يف  هو 1938أوَّ منصب حمرِّ

ادمجعية االتي كانت ترشف عليها  )1(جريدة الرشاد برئاسة  الزوايا والطرق الصوفية حتِّ
ة سنة أو ما ُيقارهبا, ثمَّ تركها مصطفى القاسميالشيخ  , وبقي يعمل يف اجلريدة مدَّ

التي كانت ختوضها هذه اجلريدة  لرغبته يف منصب يكون فيه بعيًدا عن املعارك الفكرية
 مع مجاعة املصلحني.

 :منصب اإلمامة )2
, ولكنه وهرانبمدينة ـجامع الرتك  ـ شابمسجد الباعنيِّ إماما 1940ويف سنة 

ُرسعان ما تركه ليستِقرَّ يف نفس املنصب بجامع سيدي الصويف بمدينة بجاية, هذه 
                                                            

يخ 1( د العاصميحم) جريدة أسبوعية كان ُيرشف عىل حتريرها الشَّ وايا ا, وهي لسان حال (مَّ اد الزَّ حتِّ
وفية يخ والطُّرق الصُّ ), انظر: زاوية اهلامل, شيخ (مصطفى القاسمي), التي كان يرأسها الشَّ

 ).5/262( تاريخ اجلزائر الثَّقايف



 كنوز نفيسة 
ريته العلمية 

حممود ألستاذ 
عيان املدينة, 
 يمدح فيها 

ـــهْ   امَم
ــــهْ   َم
 َماَمــهْ 
 َالَمـهْ 
 كَراَمـهْ 

 

يف وقوفه عىل
 مسريندا له يف

ة والدين, األ
غريهم من أع
 هلذا األخري

ــــٍة أوِعَام  ُجبَّ
ـــامل ُذو إَِماَم
َك َأْهــَل اِإلَم

ى َعال َىل اُملَسـمَّ
ِف ِحْفـُظ الَكَر

كانت سببا يف
رزة كانت سن
لعلم واألخوة

, ولود طياب
 عىل قصيدة

ـــَت شـــبا َحت
ـــ ــــَوالَُّه َع ُي
ــْم َصــاَدُفوك
واِالْسـُم َعـَىل
زيَن الَوظِيـِف

 يف (بجاية)
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علُّقا كبريا, و
شخصيات بار
هم به رابطة الع

مولوواألستاذ
وقفنا وزوزو

 ب, قال:
 ة إِالَّ 
 َأْوَىل
 ْعَلْم
ِديــ
 ْعَلم

ُخُش 
َأْن ُي
ُــ َأهنَّ
ـيا و
َأنَّ ز

 

سيدي الصويف

شيخ املهدي تع
ف هبا عىل شخ
 كانت جتمعهم

, وي الزروقي
بو ع األستاذ

يه هلذا املنصب لِّ
ــــِة ـَن األَِئمَّ
ــــِة َأ ب اِإلَماَم
ِإلَماَمــِة َفــاْع
يف اهلَـْدِي َمْهِد
 َما ِعْشَت َواْع

مسجد س

 تعلَّق هبا الشي
ف طات, وتعرَّ
ومن أبرز َمن

اهلاديألستاذ
 مراسالته مع
ي وهينِّئه بتولِّ
ــــا ِمــــ ا َرَأْينَ
ــــُب ـام َمنِْص
َت لِإل ن ُاْخــِرتْ

َأْسـَمْوَك ِيف يًام 
النَّْفِس ُصنَْها

املدينة التي
من املخطوط
والعمليَّة, و

, وابوزوزو
ويف بعض

املهد الشيخ
مــــا
ــــ إِنَّ
َلــِئن
َوَقِديًام

ةَ  ا ِعزَّ
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 :منصب اإلفتاء )3
إىل  بجاية(مفتي بجاية) من مدينة  حسن بوحلبال ويف نفس وبعد انتقال الشيخ

م بطلب لإلدارة املكلَّفة بتعيني بجاية, وشغور منصب اإلفتاء يف وهرانمدينة  , تقدَّ
وتنصيب املفايت, وبعد نجاحه يف امتحان الرتشيح, ُعنيِّ مفتيا هبذه املدينة, وسِعد به 

وتلقى جموعة من الرسائل هبذه  أهُلها الذين وجد فيهم خري ُمساِعد يف أداِء رسالته,
يه هلذا املنصب, انظرها يف فصل مراسالته.  املناسبة هتنِّئه بتولِّ

ر بأمٍر مهمٍّ رأينا كثريا ِمن الناس خيوضون فيه خوَض َمن يأخذ األمور  يبقى أن نذكِّ
ق رماية يف عامية, فأردنا أن نرفع اللبَس عنه, ونحلِّيه بثوب اإلنصاف, وهذا األمر متعلِّ 

بَمن كان يتوىلَّ وظيفة اإلمامة أو اإلفتاء أو القضاء يف احلقبة االستعامرية, فبعض 
نف ِمن العلامء بعني السخط, ذلك أن أغلب َمن كان  املعارصين ينظرون إىل هذا الصِّ
م بني يَدي تعيينه قرابني الوالء وشواهد اإلخالص  ح لتلك املناصب كان يقدِّ يرشَّ

نف ِمن لإلدارة الفرنسية, وعىل  هذا األساس حكَم طائفٌة ِمن املعارصين عىل هذا الصِّ
املوظَّفني بأهنم كانوا ُجنَّة لإلدارة الفرنسية يستِجنُّ هبم ِمن رضبات األحرار ِمن بني 
جنسهم,وأهنم كانوا له عيونا وأبواقا يف ترسيخ أمنه وتوطيد استقراره, وختدير أذهان 

 ت له فيهم مآرب أخرى. اجلزائريِّني وتدجني نفوسهم, وكان
وهو مسلٌك وعٌر يقيض عىل سالكه بأن يتنازل يف كثري ِمن املواطن عام كان يعتقده 
مما ال يِصل إىل درجة الثوابت, وهو أيضا مهيع صعب قلَّة قليلة من دخلته وخرجت 

ر العلامء منه.  منه ساملة يف دينها وعرضها, هلذا كان حيذِّ
م هذه حقيقة, لكن جيب أن تقف ب جنبها حقيقة أخرى, وهي أنه ال ينبغي أن نعمَّ

هذا احلكم عىل مجيع َمن توىلَّ هذه الوظائف يف تلك احلقبة ِمن الزمن, أوال ألننا وجدنا 
كثريا ممَّن ال يساورنا أدنى شكِّ يف إثبات عدالتهم ونزاهتهم, وإخالصهم لدينهم 

األنظار واألفهام متفاوتة يف احلكم ولوطنهم قد توىلَّ الوظيف يف تلك املرحلة, ثمَّ إنَّ 
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ق هبا املصلحة العامة, فال لوَم عىل َمن استقرَّ رأيه وكان مبلغ  عىل األشياء التي تتحقَّ
لك أنه سيخدم به دينه ووطنه وقومه.  علمه أنه بسلوكه سبيل التوظُّف يف هذا السِّ

وحيكم عىل  , ونعتِقد اعتقاد َمن يشهداملهديونحن ال نشكُّ يف إخالِص الشيخ 
األشياء بظواهرها بأنه كان ِمثاال يف دينه وإخالصه لوطنه يف كل مراحل حياته, وال 
أدلَّ عىل ذلك أنه حينام محي الوطيس, وركَن كلُّ جنٍس إىل جنسه, واختارت كل نفٍس 

بدايته  فئتها, وجدنا الشيخ املهدي مع فئة احلقِّ يف ثورة اجلزائر وجهادها, وَمن كانت
 , والِعربة باخلواتيم.كانت هنايته أكثر إرشاقامِرشقة 

يؤدِّي عمله  بجايةيف مدينة  املهديعود عىل بدء ـ والعود أمحد ـ بقي الشيخ 
م, حيث غادر بجاية ليتوىل نفس املنصب بمدينة األصنام 1944ورسالته إىل غاية سنة 

 وذويه.  (الشلف حاليا) ال زهدا يف بجاية وأهلها, ولكن ليكون قريبا من أهله
األصدقاء ِمن أعياِهنا حفلَة  هأقام ل األصناممنتِقال إىل مدينة  بجاية َق رعندما فاو
, وكان ِمن مجلة اخلطباء األخ 1368ن سنة يف ربيع األول مِ  املدرسة اخللدونيةـ: وداع ب

س باملدرسة اخللدونية( املولود طياباألستاذ   :طابه القيِّم هبذه األبيات, فختم ِخ )املدرِّ
ـــ ـــرَع  ضـــيناها رفقـــةا قَ ى اهللا أياًم

ـــاعَ  ـــيد املكارم ـــن يش ـــاكم مم  رفن
دىوما كنتم فينا ِسـوى النُّ   بـل والنـَّ

هننِّيكم  لئن كان ماضينا أشاد بإشبييل
ــــــا ــــــذرف أدمع ــــــني ت  والع

بـــى بجايـــةوإنَّ وداًعـــا عـــن   والرُّ
 يدكمقت جِ ولو طاعت األشعار طوَّ

 

ــتُ   ــا س ــن أيام ــدِ وزيَّ ــىل ُبع  طوى ع
 اجلــدِّ  نــا ومنــتكَس حمزو ويســعدُ 

شــدِ  ــة الرُّ  وإال حليــف احلــزم يف حلَّ
 املهـديفسوف يشيد العطر بـاملفتي 

ــاٍس عــىل كــلِّ ذي ُودِّ   عــىل ســفٍر ق
 ودِ منيــــة الَعــــرفوقــــا بأُ قـــدم مَ ت

 ذا الـوردبِباقاِت مدح خمجـالت َشـ
 ة لد وزرة الشؤون الدينية:ف بمهمَّ مكلَّ  منصب )4

ته يف منصب مفتي املدينة, غري  لفشبعد االستقالل بقي الشيخ يف مدينة  يتابع مهمَّ
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ت, وألغي منصب املفتي, فتوىلَّ الشيخ منصبا  أنَّ تراتيب الوزارة بعد االستقالل تغريَّ
ة د املهام, هلذا كان يف مقاالته يضيف بعد ذكر اسمه: مكلَّف بمهمَّ  بالوزارة غري حمدَّ

فها, فكان حيلد وزرة الشؤون الدينية ارض يف خمتلف املناسبات, ,فهو حتت ترصُّ
ويمثِّل اجلزائر يف خمتلف التظاهرات الوطنية والدولية, ويعقد الدروس يف املساجد, 

 ويستقبُل الوفود, ويقوم بمهاٍم أخرى أيضا.
دريس, فقام بام أنيط به أحسن بالتَّ  نظارة الشؤون الدينيةل بَ ن قِ ف الشيخ مِ كلِّ كام 

زاويتهم يف بطيوة,  ن مقرِّ تارة مِ  ,صمةاإىل اجلزائر الع هجِ أسبوع يتَّ  قيام, فكان يف كلِّ 
ليلقي دروسا عىل األئمة ),شلف حاليا(ن منصب عمله يف األصنام وتارة أخرى مِ 

ن درسوا عليه , ومن مجلة مَ مدرسة مفتاحـ: اخلطباء الذين يزاولون فرتات تدريبية ب
اعة ممَّن هم اآلن أئمة يف مجو ,الباروديالشيخ  ـ والية مستغانمـ  مدرسة كاسانشيخ 

 .)1(املساجد 
 :ف هباوكلِّ :املهدي دها الشيخمن بني املهام التي تقلَّ و
 م.1963وذلك منذ تأسيسه سنة  املجلس اإلسالمي األعىل:ا بعضو عمِل )1
بَ ل )2 ليقوم  وزارة الشؤون الدينية لبَ ن قِ مِ  )وزارة الثقافة (دائرة املعامل األثريةانتُدِ

 خيية.بإنجاز أبحاث تار
بحوث يف جمموعة وله ب الوطني للدراسات التارخيية, تيف املك اعضو عِمَل  )3

 .)2(التارخيية ة الدراساتجملَّ 
 

                                                            
 .حسني بليلألستاذ عن مقاال) 1(
 .املصدر السابق) 2(



 
 رضة
 
يُلقي حمارض

بالعاصمة ي
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ُ ي البوعبديل
ايف اإلسالمي

 لية:

لشيخ املهدي
باملركز الثقا
زاوية البوعبدل

ا

صب شيخ الز منص )5
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صبه وتوىلَّ تسيري شؤون م, خلفه يف من1979سنة  عبد الرببعد وفاة شقيقه الشيخ 
ه ويرِشد َمن َيستفِرس عن أمور  الزاوية البوعبدلية, فكان يلقي بعض الدروس, ويوجِّ

 دينه, ويؤمُّ الناس يف الصالة, إىل أن وفاه األجل. 
y10w<<å…^maV< <

إنَّ اهللا تعاىل َقد أجرى عادَته « (رمحه اهللا):  حممد ابن مرزوق التلمساينقال العالَّمة 
ء اإلسالِم أن ُيبارَك ألَحدِهم يف ِقراءته, وآلَخر يف إلقائه وَتفهيمه, وآلَخر يف يف علام

 .)1(اهـ» نسِخه ومجِعه وِعبادتِه 
 بدا لنا أن اهتاممه بالكتابة بدأ مبكرا, فقد املهديِمن ِخالل تتبُِّعنا آلثار الشيخ  

أي: حينام كان تلميذا  ) أنشأه يف مرحلة حتصيله,النجاحوقفنا له عىل مقاٍل يف جريدة (
ض فيه للحديث عن اجلامع الزيتوينيف  التي قىض يف مدرستها  مدينة مازونة, تعرَّ

هرية سنوات قبل أن يغاِدرها إىل  , كام وقفنا له عىل خطاٍب أرسله إىل جريدة تونسالشَّ
 , وحالت دون نرشه موانع نجهُل تفاصيلها.الشهاب

جذوته, ومل نقف للشيخ  أت شعلته وخبتوهذا االهتامم املبكر رسيعا ما انطف
م, حيث نرشت له 1952عىل أثر منشور يف اجلرائد أو املجالَّت إىل غاية سنة  املهدي

د بن ) مقاال بالفرنسية يف التَّعريف بالشيخ La revue africaine( املجلَّة اإلفريقية حممَّ
 .)2(عيل اخلرويب

ليه من خالل تتبُّعنا آلثاره, فقد كانت هكذا كانت بدايته يف الكتابة حسبام اطلعنا ع
مشاركته يف حترير املقاالت حمتشمة, وبعد االنقطاع املشار إليه عادت حركة الكتابة 

                                                            
 ين, حتقيق: د. حييى بوعزيز.) البن صعد التلمسا220(ص: روضة النرسين  )1(
كتابته وكذا بعض  املهديم للشيخ جِ أنه كان كثًريا ما يَرت (حفظه اهللا)  عياضشيخ ذكر يل الوقد  )2(

ومن املقاالت التي ترمجها له: , اإلذاعة الفرنسية اجلزائريةيف  ايلقيهاملحارضات التي كان 
 م.1952) سنة La revue africaine( املجلَّة اإلفريقية استه املنشورة يفرد
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م, 1970لتنتِعش عنده, وذلك بفضل مشاركاته يف ملتقيات الفكر اإلسالمي منذ سنة 
املرحلة التي وانتدابه إللقاء حمارضات يف التاريخ عرب خمتلف مدن الوطن, فكانت هذه 

دامت حوايل عقَدين من الزمن هي أثرى املراحل يف عطائه الفكري من ناحية التدوين 
جه من  والنرش, إذ وبحسب استقرائنا ملراحل حياته فإن معَني عطائه مل ينقطع منذ خترُّ

را يف الزيتوين املعهد ,وقد جريدة الرشاد, فإنه كام سبق يف فصِل وظائفه كان يعمل حمرِّ
عنا أعددا كثرية من هذه اجلريدة ومل نحصل عىل مقاٍل معزوٍّ له أو أمضاه باسمه تتبَّ 

, اإلذاعة اجلزائرية الفرنسيةالرصيح, كام سبق وأن أرشنا إىل انتدابِه إللقاء حمارضات بـ: 
صها للتعريف  ات,ييف بداية اخلمسين فكان الشيخ ُيذيعها عرب أثري هذه اإلذاعة, وخصَّ
ة والعواصم الثَّقافية بالقطر اجلزائري,وقد وقفنا له عىل حمارضة باحلوارض الِعلمي

 ).تنسبعنوان: (
كام شارك يف جمال الكتابة بتأليف كتاَبني يف التاريخ, وحتقيق خمطوطني يف تاريخ 

 مدينة وهران.
 ويمكن حرص كتاباته فيام ييل: 

 ه وحمارضاته:مقاالت )1
مة هذا الكتاب أنَّجلَّ آثاره إذ ال يمكن الفصل بينهام, وقد سبق أن ذكرنا  يف مقدِّ

وحيارض هبا يف خمتلف  املهديهي عبارة عن مقاالت أو حمارضات كانت يشارك الشيخ 
ت, و  كتابنا هذاِمن  القسم الثايناملناسبات, ثمَّ يعمل عىل نرشها يف خمتلف املجالَّ

ملجاميع, وله يشتمل عىل جلِّ هذه املقاالت املنشورة واملنثورة يف بطون املجالت وا
مة لكتاٍب  أيضا جمموعة ِمن املقاالت املخطوطة التي حاَرض هبا أو أنشأها لتكون مقدِّ

ن ِمن نرشه.  أراد حتقيقه ومل يتمكَّ
 فائدة:
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يف األطرشيف مداخلة للشيخ  (رمحه اهللا تعاىل) ألقيْت عىل  السنويس أمحد الرشَّ
يخ  ), قال يف ختامها: أرزيوبـ ( ديلاملهدي البوعبهامش ملتقى االحتفال بشخصية الشَّ

يخ «  اء, ليكن بعض ما عثرُت عليه من آثار الشَّ ادة األعزَّ يف دنيا البحث  املهديأهيا السَّ
ادر يوم الثَّامن أوت عام النَّجاحالعلمي, ما كتبه هو بنفسه يف جريدة ( ) يف عددها الصَّ

): وقد أتاح يل فرنساـ (ب املكتبة الوطنية, قال عن )1(إحدى ومخسني وتسعامئة وألف
احلظ املوفِّق أن أعرف هذه املكتبة وأالزمها صباح مساء, نحو سبعة أشهر كاملة, إثر 

م, وأهم ما انرصفت إليه عنايتي يومئذ هو التَّفتيش 1937) يف خريف باريززياريت إىل (
: مه قائالوختم كالجزًءا كبريًا من ذلك املقال,  نقلثمَّ , »عىل الكتب العربية املخطوطة

يخ «  ), وختم باريزعامَّ عثر عليه يف مكتبة ( املهدي البوعبديلهذا ملخَّص ما ذكره الشَّ
ابلة, فلم نعثر عىل العدد  كالمه بإشارة: (ُيتبع), ومع األسف انقطعت بنا السَّ

  .)2(»الالحق

يخ ع وقوفال لنا وقد يرسَّ اهللا ), احالنَّجمن أعداد ( السنويسىل ما مل تطله يد الشَّ
يخ  د املهديوتتبَّعنا مقاالت الشَّ يخ حممَّ لنا إىل أنَّ الشَّ (رمحه اهللا) اشتبه  السنويس, وتوصَّ

خصيَتني توافقلل مرعليه األَ  ك االهتامم املشَرت وكذا يف  ,يف االسم املوجود بني الشَّ
تار, وهناك أدلة كثرية ترشح هذا االلتباس, , املخطوطاتالرتاث وب نها موترفع عنه السِّ
د املهديه األستاذ ذكر ما يف احلديث عن النَّخل  مقاالٍت  له من سلسلةِ  يف مقالٍ  حممَّ

ثمَّ شاءت األقدار أن أشغل منصب العدالة « ه: ومجاله, قال يف سياق احلديث عن نفِس 
عية يف حمكمة ( ة 1945) أياًما معدودات من خريف عام جلفةالرشَّ م, ويف هذه املرَّ

                                                            
م, 1951أوت  8هـ/1370ذو القعدة  5, األربعاء 1, ص: 3926, عدد: جريدة النَّجاح) 1(

د املهدي.  أبحاث أدبية وعلمية, من ذكريات باريس, بإمضاء: حممَّ
يار ) 2( يف األطرش السنويس, مفتي الدِّ يخ أمحد الرشَّ مقتطفات من مقاالت ومداخالت الشَّ

), مجع وتقديم: محدادو بن عمر, وبوعاممة العريب, دار األديب للنَّرش 35ـ  34(ص:  الوهرانية
 م.2006والتَّوزيع 
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يخ , » ) بالتَّفصيلالزيبان) بـ (ريغ واديعرفُت ناحية ( مل يشغل هذا  املهديوالشَّ
وال شك, وبعد البحث تبنيَّ لنا  ) بال ريببجايةبمدينة ( قبةاملنصب, وكان يف تلك احل

أم  , صاحب كتاب:حممد املهد بن عيل شغيبأن صاحب تلك املقاالت هو الشيخ 
  أعلم.(تاريخ قسنطينة), واهللاحلوارض يف املايض واحلارض 

 ه:فاتمؤلَّ  )2
فاته فهي وإن كانت قليلة مقارنة مع ما بذله من جهٍد يف سبيل إحياء  أما مؤلَّ
الرتاث وحترير املقاالت وعقد املحارضات العلمية يف التاريخ والثقافة, إال أهنا نفيسة 

ة, وكلُّها م  الثقايف والفكري, وهي ثالثة مؤلَّفات: ق بتاريخ اجلزائرتعلِّ ومهمَّ
وانب من احلياة الثقافية باجلزائر يف العهد العثامين (من القرن العارش اهلجري ج] 1[

 إىل القرن الثالث عرش): 
 اجلزائر يف التاريخ, اجلزء الرابع, العهد العثامين, باالشرتاكضمن كتاب:  نرشت

فا يف نصوصهنرشه  ,نارص الدين سعيدوينالدكتور  مع شهاب الدين  األستاذ مترصِّ
بتكليفه ِمن ِقَبل اللجنة العلمية للكتاب التي أرشفت عىل نرشه, وبموافقة  وهذا ,يلس

يخ  مته, وطبع سنة  املهديأيضا ِمن الشَّ سة 1984(رمحه اهللا تعاىل) كام يف مقدِّ م باملؤسَّ
, ونحن يف هذا الكتاب أعدنا إرشاف (وزارة الثقافة والسياحة) الوطنية للكتاب, حتت

تقع يف كراسَتني, وَأبقينا النصَّ كام  املهديبيد الشيخ طوطة نرشه معتمدين عىل نسخة خم
 .هذا األصلوجدناه يف 

 ): م1851سنة  بطل ثورة بالد القبائل( ثورة الرشيف بوبغلة] 2[
راسات التَّارخييَّةنَرشهتا وهو عبارة عن رسالة خمترصة  اث مديريَّة الدِّ  وإحياء الرتُّ

طبعت  ),املوسوعة التارخيية للشبابِضمن ( ياحةالثَّقافة والسِّ : وزارة التابعة لـ
سة الوطنية للفنون والطِّباعة (  45م, وعدد صفحاهتا: 1985) سنة الرغايةباملؤسَّ
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: « حممد الطاهر العدواينهتِدف كام هو مرقوٌم بظهر ِغالفها بقلم الدكتور هي صفحة,و
ب اب الذي يبدو اليوم أكثر تعطًُّشا إىل تعميم الثَّقافة التَّارخيية الوطنية يف أوساِط الشَّ

ة  بِذكرى  اجلزائر, ووافق صدور هذه املوسوعة احتفال »للمعرفة عامة, وللتاريخ خاصَّ
سالة , ومرور ثالثني سنة ِمن اندالع ثورهتا املباركة زيادة َقد اعتمدنا ِإلعادة نرش هذه الرِّ

صفحات, وهي بخطِّ  )10عىل نسخة خطية غري كاملة تقع يف (املطبوعة نسخة العىل 
يخ   (رمحه اهللا تعاىل). املهدي البوعبديلالشَّ
 (خمطوط): طبقات علامء اجلزائر يف العهد العثامين وما قاربه] 3[

وهو عبارة عن موسوعة تراثية عقد فيها تراجم جمموعة كبرية من علامء اجلزائر, 
نه أيضا جمموعة كبرية من16ويقع الكتاب يف ( اسة, كام ضمَّ تراجم علامء أدركوا  ) كرَّ

ه به كثريا يف مراسالته مع أصدقائه, بل إنه ذكر يف بعض هذه  عرص االحتالل, وقد نوَّ
مه للطبع و ح بذلك يف  »العوام وأشباههم«تالعبت هبا أيدي املراسالت أنه قدَّ كام رصَّ

 .)1( بعض (مراسالته)
 ه:حتقيقات )3

لنا بذلوا النفس والنفيس يف نرش أوائ إنَّ « (رمحه اهللا تعاىل):  املهديقال الشيخ 
, ة التي نعيشهانهذه األزم خصوصا يف مثلِ  ,ن ال نبخل بام تركوهأنا وواجبُ , العلم

ما  ِرش سعى بجميع الوسائل لنَني سأَ فإنَّ  ,اهللا يف األجل فإن فسَح , وهذه أمنيتي يف احلياة
 . » ... اثن هذا الرتُّ لني مِ وَص 

عن فائدة مجع  هيف معرض حديث حمموديوبني الشيخ بينه سلة ارميف أيضا ومما قاله 
                                                            

), وهذا الكتاب نفيس, 122ـ  108(ص: : الشيخ املهدي البوعبديل: نصوص ووثائق انظر  )1(
ة, وقد يرسَّ اهللا لنا الوقوف عىل مجيع أجزائه, ونعمل حثيثا عىل  وحيتوي عىل معلومات مهمَّ
حتقيق نصوصه وتقديمه للنرش يف أقرب وقت ـ إن شاء اهللا ـ, وكانت األمنية أن يضمَّ هذا 

 الكتاب إىل هذه اآلثار.



85 

ين دِّ والصاحلني الذين غرسوا الء فقهاال... فإن هؤالء العلامء و:« ما ييل ,الرتاث
حرام عىل اخللف أن حيتفظوا برتاثهم ويرتكوه لألرضة  ,وإنتاجهم ونرشوه بسريهم

هذه هي أمنيتي  ـ بحمد اهللاـ وكانت  ,وحيرموا اخللف من االطالع عىل آثارهم, رأوالف
, وأخشى دائام أن حتول بيني وبني هذه األمنية عوادي الزمان ,منذ اشتغلت هبذه املهمة

وهي ضامن  ,فتكون له فائدةـ ولو من نقص ـ وعندما يطبع , هلذا بادرت بجمع ما تيرسَّ 
 . )1(»  مون ما نقصمن رجال يتمِّ ـ إن شاء اهللا ـ وال حيرم , خلوده

ماته عىل التَّأليِف وِكتابة املقاالت وإلقاء الدروس واملحارضات, مل تقترص اهتام
وإنَّام كان معتنِيًا أيضا بالتنقيب والتَّحقيق, وقد بذل ما يف وسعه (رمحه اهللا تعاىل) يف هذا 
ق اهللا له جزءا ِمن أمنيته, إذ انكبَّ منذ بداية اهتاممه بالنرش عىل حتقيق  اجلانب, وحقَّ

لكتب واملخطوطات, بعضها رأى النور, وبقيت أخرى جمهولة جمموعة كبرية من ا
املصري, فأما الذي أخرجه لنا ِمن عامل الطيِّ والنسيان إىل عامل النور والنرش, كتاَبني من 

 , ومها: وهرانالرتاث الثقايف املخطوط املتعلِّق بتاريخ مدينة 
حممد بن يوسف لشيخ ل :هران يف أخبار مدينة وهرانيس السَّ ندليل احلريان وأ )1

 اين.يالز
م, بالرشكة 1979هـ/1399سنة  املكتبة الوطنية اجلزائريةُنِرش ضمن إصدارات 

ال يتجاوز نصف أصله  القسم املنشور ِمن الكتابالوطنية للنرش والتوزيع (اجلزائر), و
, 3324حتت (رقم:  بقسم املخطوطات باملكتبة الوطنية اجلزائرية املوجود املخطوط

ف  إىل بعضها دون بعض, ارشقام الشيخ باختصار فصول منه, أفقد , )3325 كام ترصَّ
) أو خمترص دليل احلريانوعليه فكان األوىل أن يعنَون َله: بـ: ( بحذف فقرات كثرية,

 ) أو ما شاَبه ذلك.هتذيب دليل احلريان(
                                                            

, نسخة منها مصورة عند 1391رمضان  4مؤرخة بتاريخ  , رسالة خطيةاملهدي البوعبديل) 1(
 .األستاذ بليل حسني



86 

ن حممد بن عيل بن سحنوأمحد بن  للشيخ :ر اجلامين يف ابتسام الثغر الوهراينثغال )2
 .الراشدي

ة سنة  الكتابد حظَي هذا وقَ  ل مرَّ م, بمطبعة البعث بقسنطينة 1973بالنرش ألوَّ
الدينية  وزارة التعليم األَصيل والشؤونالتي نرشهتا  سلسلة الرتاث) ِضمن اجلزائر(

يخ املهدي البوعبديل (رمحه اهللا تعاىل).  باجلزائر, بتحقيق وتقديم الشَّ
صفحات  عبارة عن(رمحه اهللا)  مولود قاسمق األستاذ كام وصفه الوزير السابهو و

ذهبية يف تاريخ مقاومة هذا البلد األمني, وورقات من صمود هذا الشعب الذي كان 
 .االنكسار وال االنحناءِشعاره دائام: 

y11Víe^jÓÖ]æ<ð^ÏÖý]<»<äeç×‰_<w< <
, وإنام أكاديمي أما عن أسلوبه يف الكتابة أو يف اإللقاء فلم يكن يلتزم فيهام بمنهج

وهذا األسلوب كام ذكرنا اتَّسمت به غالبا أحاديثه, فهو امتاز أسلوبه بكثرة االستطراد, 
إذا أخذ يف احلديث َعن مسألة ِعلمية فإنَّه ال يكاد يتوقَّف, فهو كام يقول القدماء: بحٌر « 

يرجع ـ إذا مل ُيرِجعه  ال ساِحَل له, يتدفَّق باملعلومات ... يتتبَّع مراِحَلها وفروَعها, ثمَّ 
ا  غريه ـ إىل نقطة االنطالق, وخالل ذلك حيصُل للمستمع إليه عىل فوائد غزيرة رغم أهنَّ

 .)1(»مشتَّتة
ث كام يقول الدكتور أبو القاسم, أما إذا كتب فحدوده هي الورقة أو « هذا إذا حتدَّ

ها لإلجابة, فإذا نفدت األوراق توقَّفت فكرته أو معلوماته عنها,  األوراق التي أعدَّ
 . )2(»ذلك أن الشيخ يسرتِسُل يف اإلجابة بدون نقطة أو فاصلة أو عودة إىل السطر 

أما أسلوبه االستطرادي الذي يصوغ به معلوماته يف كتابة املقاالت والبحوث فهو 

                                                            
 ), ط/الثانية.10ـ  9(ص: رسائل يف الرتاث والثقافة )1(
 ).10(ص:  نفسه )2(
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النهر املتدفق الذي يصعب يمكن وصُفه ب« : سعد اهللا أبو القاسمكام قال عنه الدكتور 
 .)1(» عند مصبِّه األصيلوقفه إال

ومن امليزات التي سيقف عليها القارئ بغري عناء يف كتاباته سمة التكرار, فهو 
ر رسد معلوماته العلمية والتارخيية, وهذا راجع ربام لكثرة حمارضاته  كثريا ما يكرِّ
وتنقالته عرب خمتلف مدن الوطن, إذ جلُّ هذه املقاالت هي عبارة عن حمارضات كان 

ها الشيخ يف مناسبات خمتلفة, فكان ال ِجيد ما يعوقه عن تكرار رسد معلومات سبق يلقي
له ذكرها يف حمارضة ما, وهذا أمٌر مألوف عند َمن سلك سبيل إلقاء الدروس 

  واملحارضات.
y12Vì…çnÖ]<»<äjÒ…^Ú<w< <

يف الثورة اجلزائرية, ذلك أنَّ  املهديقد َيستغرب بعض الناس مشاركة الشيخ 
ه يمنع أمثاله يف الغالب عن اخلوِض يف القضايا السياسية, الوظ يف الذي كان يتوالَّ

فضال عن املشاركة يف ثورة مسلَّحة, ألنَّ أغلب املوظَّفني يف ِسلك اإلدارة الفرنسية يف 
مِت وأخذ احلذر, وهذا  عهد االستعامر التزموا ِخالل سنوات الثورة سلوك طريق الصَّ

 كن ما يستغرب هو أن نجَد يف مجلة هؤالء املوظَّفني َمن يعملأمٌر ال غرابة فيه, ول
نف ِمن الناس كانت خماطرته بنفسه أشد ِمن  لصالح الثورة وخيفي انتامءه هلا, وهذا الصِّ

الح وجيوب به السهول واجلبال.  خماطرة اجلندي الذي حيمل السِّ
يخ  أبو القاسموما ذكره الدكتور  ُعر بعد االستقالل أنه ِمن ربام كان يش املهديبأن الشَّ

لطة بِحكِم تولِّيه الفتوى زَمن االستعامر, قد  مجلة املضغوط عليهم ِمن طرف علامء السُّ
كان يف مرحلة الثورة ملتزما احلياد, أو أنه  املهدييستِشفُّ القارئ من كالمه هذا أنَّ الشيخ 

هادات ُتثبِت مل يشارك إخوانه يف حترير البالد, وسنعرض نامذج عن بعض الوثا ئق والشَّ
يخ   منها:  يف الثورة املباركة, وإبالءه فيها البالء احلسن, املهديمشاركة الشَّ

                                                            
 ).6(ص:  نفسه )1(
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[انظر الوثيقة رقم:  األصنام) فرعجبهة التحرير الوطني (شهادة صادرة عن  )1
خة يف  ],1 , جبهة التحرير الوطنيم, ورد فيها ذكر تاريخ انتامئه لـ: 1965أفريل  5مؤرَّ

م, مع ذكر األعامل التي كان مكلَّفا هبا, وهي أنَّه كان عضوا مكلَّفا 1956وهو سنة 
باالتصال املبارش مع الوالية الرابعة والوالية اخلامسة, وكذا االتصال املبارش بمركز 
الح إىل املجاهدين باجلزائر, ومجع  القيادة املوجود باملغرب األقىص املكلَّف بإرسال السِّ

 ة. األموال لصالح الثور
جبهة نامذج عن بعض املراسالت التي كان يتبادهلا مع بعض قادة جيش  )2

هذه « ], فيكتب: 2, يعلِّق عىل هامش بعضها [انظر الوثيقة رقم: التحرير الوطني
رسالة من الرسائل التي كنُت أتبادهلا يف أيام حرب جبهة التحرير مع الوالية اخلامسة 

 حممد عبد الوهاب املازوينطريق كاتبه السيد  عن عثامن, مع العقيد املرحوم وجدةبـ: 
خة يف 3, ويعلِّق أيضا عىل رسالة أخرى[انظر الوثيقة رقم: » م, 1961ماي  20] مؤرَّ

ق اللَذين كانا يف رفقة املالزم  اجلبيلو جماهدهذه رسالة ِمن اإلخوة « فيقول:  مصدَّ
وهران التي استبدلت بـ: , كان عنيِّ رئيسا ملنطقة صبيح, أصله ِمن اجليالين بن غالم

ق, وقد استشهد املالزم املحمدية قبل االستقالل بسنة, وعنيِّ مكانه  وهرانبـ:  مصدّ
ق, ووهرانثمَّ بـ:  سيدي بلعباسالذي كان رئيسا لقدماء املجاهدين بـ:  جماهد  مصدَّ

 ».هو الذي ُأطلق اسُمه عىل حيٍّ ِمن أحياء وهران 
ة التي أغف )3 خون لتاريخ الثورة اجلزائرية, عريضة ومن الوثائق املهمَّ َلها املؤرِّ

م, شاركه يف 1956يف أكتوبر سنة (مفتي األصنام) املهدي البوعبديلالشيخ هبا م قدَّ ت
اإلدارة بون فيها طالِ , يُ دوفالالكردينال حتريرها وإمضائها جمموعة ِمن املفتني, وأيضا 

وهي عبارة عن  ,تقرير املصري عىل حقِّ  جبهة التحرير الوطنيبالتفاوض مع الفرنسية 
كتاب مفتوح إىل رئيس الوزارة الفرنسية وإىل الوزير املقيم باجلزائر وسائر الوزراء (

ت « ظروف كتابة هذه العريضة, فقال:  املهديوقد ذكر الشيخ  والنواب), عندما اشتدَّ
ماء, طلَب ِمنِّي األخ املذك السيد  :ور ـ أياألزمة, وانُتِهكت احلُرمات, وُأهِرَقت الدِّ
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مالء, ُنعِلُن فيها األَعامَل  عبان رمضان (رمحه اهللا) ـ َحترير وثيقة مع َمن َأثُِق فيهم ِمن الزُّ
ض هلا بِتفصيل, ثمَّ اِإلعالن بأنَّ  جبهة اِإلجرامية التي َيقوم هبا اجليُش الفرنيس والتَّعرُّ

عب اجلزائري للتَّ  التحرير الوطني فاوض معها يف حلِّ القضية, هي املمثِّل الوحيد للشَّ
حِف  مالء, وُنِرش موجز ذلك البيان يف بعِض الصُّ رنا ذلك مع بعِض الزُّ وقد حرَّ

 الشيخ, واملمضون عىل هذه العريضة هم: »الفرنسية, ونِرش بِتامِمه يف صُحِف املغرب 
 دراسكنالشيخ , (مفتي احلنفية) بن جيكوالشيخ , (مفتي املالكية بالعاصمة)بابا عمر 

(املدرس  التلمساينالشيخ , (مفتي املالكية) فخارالشيخ , (مفتي احلنفية باملِديَّة)
ها:(عميد املسيحية باجلزائر) دوفالالكردينال , وبالعاصمة)  , وهذا نصُّ

D  C  B       A 
 كتابٌ مفتوح

 إىل رئيس الوزارة الفرنسية وإىل الوزير املقيم باجلزائر
 وسائر الوزراء والنواب

يانة اِإلسالمية بَِعاملة اجلزائر, وهم: هيأة اإلفتاء واإلمامة وتدريس  ِمن َأعضاء الدِّ
م إِىل  العلوم اإلسالمية الُعليا باجلامع األَعظم باجلزائر واملساجد التَّابِعة له, نقدِّ

 ِسيادتِكم ما ييل:
اد هِذه املساِجد نظًرا إِىل كثرة التَّشكِّي الوارِد عَلينا ِمن َنواحي الَعاملة عَىل لِسا ِن قصَّ

ر هذا التَّشكِّي لكلِّ َفرٍد ِمنَّا  ي العلوِم اِإلسالمية هبا, وإنه تكرَّ ينية وتلقِّ عائر الدِّ ألَداِء الشَّ
ممَّا ُيرتَكب ِمن الفظائع املنَكرة, واملعامالِت السيِّئة التي ال ُتطاق, وهي صاِدرة ِمن كثري 

ي عَىل َرشِف ِمن اجلنوِد وَأعواِهنم عَىل الُربآ بيان, والتَّعدِّ ء والَعجزة والنِّساء والصِّ
 البيوتات, ومن اِإلفساِد يف املساكن واحليوان واألَمواِل وسائر املكَتسبات.
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امية والَفظائع الَكثرية التي َجتري بِالبالِد اجلزائرية منُذ ِسنني,  وَنظرا للمآيس الدَّ
ِن والَعقِل التي يأباها َضمري اِإلنسان, وَيرفُضها احل , وَيندى هلا َجبُني اِإلنسانيِة والتَّمدُّ قُّ

ليم, وُينِكرها كلُّ ِدين.  السَّ
ونظرا لَرتاُكِم األَوصاِب واملِحن عىل هاتِه األُمِة املنكورة احلظِّ ِمن طرِف احلكومة 

يتخلَّل  املركزيَّة, واِإلدارة املحلِّية, واجليِش الفرنيس, والبوليس معا بَِجميع َأنواعه, بام
ذلك ِمن َعنٍت وضيق, وإِزهاِق نفوٍس َبريئة, وإِضاعِة َأموال, وَتعذيٍب وَتنكيل, 

 وِسجٍن وَنفي, وَتلويِث َأعراض, وغري ذلك.
رين, واملنِصفني, والكتَّاب,  ونظرا ِالستِنكار كثري ِمن األُدباِء الفرنسيِّني, واملفكِّ

كر منهم: رجال الك متِهم هلذه احلالة, ونخصُّ بالذِّ رئيس نيسة الفرنسية, وعىل مقدِّ
 باجلزائر. األَساقفة

م اهللا َقتَلها إالَّ بِاحلقِّ يف كلِّ َرشيعة, وُوجوِب َتوفري  ونظرا حلرمِة النَّفِس التي حرَّ
ويَّة بني النَّاس.  َكرامتِها وُحقوقها يف احلياة عىل السَّ

ة عىل احلقِّ « ونظرا الستِفظاع مبدأ:  (إمرباطور  غليوم الثاينكام نطَق به , » غلبة القوَّ
ابق, الذي جرَّ عىل العامل َجريرَة احلرِب العاملية األوىل, التي هي َوليدة كربياِئه  أملانيا) السَّ

 وَعجرَفتِه.
, كام عربَّ عنه  عيِف عنَد احلقِّ ة الضَّ (اخلليفة الثَّاين) لـ:  عمر بن اخلطابوَنظرا لقوَّ

د هاهتم َأحرارا  مَتى«, حيث يقول: ملسو هيلع هللا ىلص حممَّ  ...».اسَتعبدُتم النَّاَس وَقد وَلدُهتم ُأمَّ
, واألَمر باملعروِف والنَّهِي  وَنظرا ملسؤولياتِنا ِعند اهللا, وِعند النَّاس, يف إِظهاِر احلقِّ

 َعن املنكر. 
نا َنرفُع َصوَتنا ِجهارا َأماَم اهللا والعاملِ َأَمجع:  فإِنَّ

نا َنستفظُِع وَنستنِكر كلَّ  )1  اِالستِنكار َقتَل النَّفِس املظلومة ُمطلًقا. أنَّ
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نا ُننِكر اِالعتِداء عَىل املنازل واألَموال, كام ُينِكرها كلُّ دين, وكلُّ قانوٍن  )2 بَِأنَّ
س عىل احلريَّة والعدل.  وضعي, وُخصوًصا القانون الفرنيس الذي أسِّ

نا َنضيُق َصدًرا بِكثرة اِالعتِقاالت, وإِمالِء املحتَ  )3 شداِت ِمن ُأناٍس مل تُكن وبأنَّ
قاء, وَتشتيتها شَذر  ِة البؤِس والشَّ هلم أيَّة ُمبارشة يف َجريمة, وإِلقاِء عاِئالٍت كثرية يف هوَّ

 مَذر, بحيُث ال جيَتمع هلا شمٌل يف املستقبِل ُمطلًقا.
ياسيَة التي َتسلُكها األمة الفرنسية نحو األُمِة اجل )4 ريَة السِّ نا َنعتِرب السِّ زائرية بأنَّ

عيفة, وباخلصوِص سياسة التَّهدئةَمجعاء, وهي َتسميُتها:  , َحربا عوادا عىل األُمة الضَّ
ل هبم وال َيفهمون لِذلك َمعنى.  عىل املدنيِّني الُبسطاء, الذين ينكَّ

عفاء, قهرا ال يدعُمه احلق, وال َترىض بِه  )5 بأنَّ اهللا ال َيرىض بَِقهر األَقوياِء للضُّ
ياِت الَوطنية عىل كثري ِمن البِالد.اِإلنسانيُة ا نة, يف زماٍن َأرشقت فيه شمُس احلرِّ  ملتمدِّ

نا َهنيُب بَِمن يف َأيدهيِم احلل والعقد َأن يرتكوا سياسَة اِالستعامر التي جمَّها  )6 بأنَّ
البَرش يف مجيع البِقاع, وَأن ُيعطوا النَّاَس حقوَقهم البَرشيَّة, ويلبُّوا عَىل اخلصوِص 

 بهم يف تقرير َمصريهم وَمطالبهم الَوطنية.َرغائ
ماء, وَوضع حدٍّ هلِذه املآيس, َأن  )7 هِل يف َسبيِل حقِن الدِّ بأنَّه ِمن الواجِب السَّ

الِم واِالطِمئناِن بَني  احلة لِتوطيِد السَّ ُتباِدر احلكومة الفرنسية بَِفتح باِب املفاوضاِت الصَّ
اِن هِذه البالد, مع الذين يف إِمكاِهنم َوقف القتال, وإِهناء كلِّ اصطِداٍم  مجيع سكَّ

الح.   بالسِّ
أ.   وَيظهر لنا جليا أنَّ هِذه َرغبة األُمة مجعاء التي نحن جزٌء منها ال يَتجزَّ

وَنعترب َتسويَف حلِّ املشكِل اجلزائري ِمن َعدِم املباالة بقتِل النُّفوِس الربيئة, 
 ىل الذين ُيعانوَن العذاَب منذ سنَتني.وإِضاعِة األَموال, وَتطويِل املآيس ع

يمقراطية, والثَّوراِت عىل الباطل,  )8 ولَة التي ُعِرف تارخيها بالدِّ نا نأمُل َأنَّ الدَّ إنَّ
ة, والعدلوجعَلت ِشعاَرها:  , وَأنَجبت أمثال ... ال َتتواَن بعد هِذه احلرية, واألخوَّ
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رة يف إِجابة َرغائب اجلزائريِّني.  املذكِّ
صوثائق وغريها مما مل ننرشه يف هذا هذه ال ترفع  املهديِمن ترمجة الشيخ  امللخَّ

ة كانت مستورة وغري معلومة عند َمن تناوله بالبحث والرتمجة,  تار عن جوانب مهمَّ السِّ
وهي جديرة بالذكر والنرش, إذ ُتساهم يف إعادة النظر يف كتابة التاريخ, وخاصة فيام 

يف ِسلك اإلدارة الفرنسية يف عهد االحتالل, فال جيوز تعميم يتعلَّق بطائفة املوظَّفني 
ن َمن توايل وحياربون يوالو احلكم عليهم بأهنم كانوا مجيعا أبواقا لإلدارة االستعامرية

, فهذا احلكم وإن كان يغلب عىل أكثرهم, فإن اإلنصاف يقيض عىل الباحثني َمن حتارب
موا هذا احلكم عىل مجيع هذا ا نف ِمن املوظَّفني, فإن يف الزوايا خبايا, أن ال يعمِّ لصِّ

خري ِمثاٍل عىل ذلك, ألنَّ الوظيف الذي  املهديوالناس أشكال وأنواع, وسرية الشيخ 
ته ووطنه. ه قبل أن خيدم به نفسه خدم به أمَّ  كان يتوالَّ
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, )1(»وكان ينتمي إىل الطريقة الدرقاوية « : أبو القاسم سعد اهللاال عنه الدكتور ق

هذا بالنظر إىل انتامء أصوله إىل هذه الطريقة, أما هو فإنَّني مل أقف له عىل ما يشري ـ ال 
كان يقول للذي ِمن قريب وال من بعيد ـ إىل انتامئه لطريقة ِمن الطرق الصوفية, وإنام 

 .)2(» مل أقبض, ولن أعطي«  ورد أو سند الطريقة:يطلب منه ال
را يف جريدة (الرشاد)  أما عن اتِّصاالته الكثرية بشيوخ الطرق الصوفية وعمله حمرِّ
ذات الطابع الطرقي, فهذا ال يلزم منه أنه كان منتميا أو سالكا لطريق ِمن الطرق, وإنام 

تلف األطياف واملشارب, هي عالقات أخوية, وارتباطات دينية, كانت جتمعه مع خم
وإذا كان ال بدَّ وأن نصنِّفه ِمن خالل عالقاته أو كتاباته ِضمن إطار أو مرشٍب فكري, 
فإننا ال نستطيع من خالل كثرة عالقاته باألشخاص واهليئات تصنيف مذهبه أو حتديد 

ره وا أما انتامئه, نزوائه إىل كتاباته فهي ترَشح بام ال مزيد عليه برسم مذهبه وبيان حترُّ
ف النقّي. ظه يف بعِض القضايا التي متسُّ جوهر التَّصوُّ  طائفة املصلحني, مع حتفُّ

                                                            
 ).16(ص:  رسائل يف الرتاث والثقافة )1(
يف لقاء معه ببيته بـ: بطيوة  سيد أمحد,, املدعو: حممد البوعبديل أمحد بنالسيد ابن أخيه من إفادة  )2(
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y14w<₣×¤]æ<íéÏ×Ž¤]<äi^Ë‘<˜ÃeÏíé<V< <
يخ « : أبو القاسم سعد اهللاقال الدكتور  دون أن خيتلط به حيسبه  املهديَمن عرف الشَّ

شخصا بعيدا ال يمكن االقرتاب منه, فله هيبة ظاهرية جتعل الكثريين يتَفادونه باحلديث 
 النافذتني والضخامة والسؤال, وله هيئة مجعت إىل الطول الفاره واهلامة العظيمة والعينني

البدنية واللباس التقليدي املتمثِّل يف القندورة والعاممة يف شكِل شاش يتدىلَّ ذنبه عىل أجزاء 
قبة واألذنني, كلُّ هذا املظهر جيعُل من الشيخ  إنسانا بعيَد الَغور,  املهدي البوعبديلمن الرَّ

ة ِممَّن مل ُخيالطه, ولكن إذا أ خذ يف احلديث َعن مسألة ِعلمية فإنَّه ال يِقُف عىل مسافة ممتدَّ
 ».يكاد يتوقَّف, فهو كام يقول القدماء: بحٌر ال ساِحَل له, يتدفَّق باملعلومات

يخ  ةد بصحبسعِ وكان قد  صها خصَّ  يف رحلته التيعبد احلميد ابن باديس الشَّ
« , ومما قال: واالستقامة لزيارة الغرب اجلزائري, وقد شهد له اإلمام (رمحه اهللا) بالعلم

وهو  ,ظارنايف انتِ  اهللا بوعبد آل اهللا بوعبدالشيخ  ابن مهديالسيد  غليزانـ: دنا بوَج 
ينا منه , ورأَ وهرانـ: حلة بالرِّ  نا إىل متامِ رافقَ , فَ جامع الزيتونةـ: ب نجيب, تلميذٌ  شابٌّ 

د لكل والتودُّ بدماثة اخللق وحسن املعارشة  , كام شهد له غريه)1(»يفة آدابا وأخالقا َرش 
ق مع منتامه العائيل, إذ فِ وذلك ما يتَّ  ),صديق اجلميعب بـ : (نه لقِّ إيعرفهم, حتى ن مَ 

 .)2(رب اجلزائريمرموقة بالغَ  مكانةً  أتهو سليل عائلة موصوفة بالعلم والدين, تبوَّ 
 أنه دخل يوًما إىل دكان للمواد الغذائية تعاىل) رمحه اهللا(ن طريف ما ُيذكر عنه ومِ 

ليشرتي بعض ما حيتاجه, فصادف أن دخلت بعده امرأة فرنسية, فطلبت من صاحب 

                                                            
 ).4/246( آثار الشيخ ابن باديسانظر:  )1(
يخ املهدي البوعبديلبمناسبة  محن شيبانرَّ عبد اليخ ) من كلمة ألقاها الشَّ 2( باملكتبة  انعقاد ملتقى الشَّ

 .م2008هـ/1429ية سنة الوطنية اجلزائر
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الدكان أن حيرض هلا ما حتتاجه, فلام انتهت من رشاء ما حتتاجه, وأرادت الذهاب التفتت 
 . » J’espère que je n’est rien oublié « إىل صاحب الدكان وقالت له:

 .)Si madame, la politesse «)1«  :ـ بالفرنسية ـاملهديفقال هلا الشيخ 
y15<wäjfjÓ²<Ìè†ÃjÖ]V< <

ن لنفسه  املهدياستطاع الشيخ  الته, ووفرة اتِّصاالته, أن يكوِّ ِمن خالل كثرة تنقُّ
س أخبار املكتبات العريقة,  مكتبة غنيَّة بالكتب املطبوعة واملخطوطة, فكان يتحسَّ

للبيع,  ة من املكتبات معروضة كتبهاويتتبَّع أنباءها, فإذا بلغ سمعه خرب يفيد بأن مكتب
ه وحتويه ِمن درر, وكان أيضا يقصد األسواق  أرسع القتناء نفائسها, ورشاء ما تضمُّ
التي ُتعرض فيها الكتب القديمة واملخطوطات للبيع, بل كان يسافر إىل الُقرى النائية 

د ساعده ِمن أجل احلصول عىل ورقة خمطوطة تشبع هنمه وختدم مرشوعه املعريف, وق
منصبه يف كثري ِمن األحيان عىل مجع هذه النفائس من املخطوطات, وكان أيضا إذا 
وقَف عىل خمطوط نفيس غري معروٍض للبيع نسخه بيده, وقد رأيُت يف مكتبته الكثري 
نف, وكان أيضا كثريا ما يستعني بَمن يثُق يف كفاءاهتم ويكلِّفهم بنسخ ما  من هذا الصِّ

 كتِب القديمة.يراه مفيدا ِمن ال
كلُّ هذه العوامل ساعدت الشيخ املهدي عىل تكوين مكتبة صارت مواردها 
ة ثريَّة يستعني هبا يف ِصناعة  ة يف تكوين شخصيته العلميَّة, ومادَّ إحدى العوامل املهمَّ
ته ُرحلة يقصده العلامء والباحثون من كلِّ مكان  إنتاجه الفكري والثقايف, بل صريَّ

 وِمن كنوز مكتبته.لالستفادة منه 
يف مرحلة ِمن املراحل ملصادرة هذه املكتبة اِجلهات الرسمية وملا بلغه سعي بعض 

لو حيُدُث أن ُتقِدم هذه اجلهة « قال:  ,املكتبة الوطنيةوتأميمها, وضمِّ كنوزها إىل رصيد 
                                                            

, املهدي البوعبديلالشيخ مكتبة  البلدية املسامة:كتبة ول املمسؤ عيلأفادنا هبذه القصة األستاذ ) 1(
 .بمدينة بطيوة
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تي عىل يشء وأبُذَل فيه مايل وِص  عىل هذا الفعل, فسأحِرقها, إذ كيف يِصحُّ أن أتعَب  حَّ
َها, وُتصاِدَرها منِّي   حييى بوعزيزوعلَّق الدكتور , »وأوقايت الثمينة, ثمَّ تأيت جهة ما لُِتَؤممِّ

 .» وهو عىل حقٍّ يف ذلك ِمن كلِّ الوجوه« عىل كالم الشيخ املهدي قائال: 
ِمن اإلشاعات التي انترشت عند بعض َمن ال يلتزم سرب األخبار ومتييز صحيحها 

كان  (رمحه اهللا تعاىل) املهديل ما حتتويه مكتبته من نفائس, أن الشيخ حو ِمن َسقيمها
يستعري املخطوطات ِمن أصحاهبا بقصد االنتفاع هبا مستِغال منصبه يف ذلك, ثمَّ ال 

يخ  ها إىل ذوهيا, والظاهر أنَّ الشَّ قد وصل سمَعه بعُض هذه اإلشاعات,  املهدييردُّ
خة سنة وتأذَّى هبا كثريا, هلذا نِجد م يشهد اهللا عىل 1986هـ/1407ه يف وصيَّته املؤرَّ

: أشهُد عىل نفيس بأنَّ خزانة املهدي بن أيب عبد اهللا البوعبديلإينِّ عبد ربِّه « نفسه فيقول: 
ُن ِمن َخزائن  , وهي تتكوَّ ة, املطبوع منها واملخطوط, اشرتيُتها باميل اخلاصِّ كُتبي اخلاصَّ

ض هذه اخلزائن التي اشرتى بالرشاء الصحيح معظم ما حتويه , ثمَّ يذكر بع»َمشهورة 
وجمموعات كتب أخرى اشرتيُتها ِمن أسواق وبلدان خمتلفة « ِمن نفائس, ثمَّ يقول: 

  . »تونسواملغرب و اجلزائرببالد 

إنَّني ذكرُت يف هذه الوثيقة أنَّ ِخزانتي  «, يقول فيها: إحلاقةوخيتم هذه الوصية بـ: 
نُته عون أنَّ معظم هذه الكتب هذه كوَّ َد بعض َمن يدَّ , دفًعا ملا تعوَّ ا ِمن مايل اخلاصِّ

قد وقفت , قلت: »منهوبة أو ُمستعارة, وإنَّني قد ذكرُت يف فهارِسها َمصادر رشائها 
 .(رمحه اهللا تعاىل) املهدي, وهي بخط الشيخ عىل هذه الفهارس بمكتبة الزاوية



 
رت معظمهاها من تركة 

 هـ136
كتب التي اشرت

6ذلك سنة 
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y16<wäiøu…V< <
ل وكثري املهدي كان الشيخ  عرب خمتلف مدنه وُقراه  داخل الوطن ,األسفارالتنقُّ

للبقاء ن الوقت سعا مِ ال جيد متَّ  حياناأل بعضيف كان أنه  , وِمن كثرة أسفارهوخارجه
 للوقوف عىل مجلة مصاحلهم.ه ومع أهل
سة, وللمشاركة عن املخطوطات النفي للبحثداخل الوطن  كانت جّل أسفارهف

ولة, سات الدَّ وقد زار يف رحالته املتكررة يف خمتلف التظاهرات التي كانت تنظِّمها مؤسَّ
دينة خزانة احلاج محو بم,مثل معظم اخلزائن التي حتتوي عىل املخطوطات

تندوف, مدينة ىل ولده الفاضل السيد حممد البدوي القايض بالتي آلت إ,وعسكرم
متوشنت, مدينة عني ابق بوخزانة املرحوم السيد ابن عبد اهللا بن حسن القايض السَّ 

, وأدرار, وخزائن تندوف, وخزائن معسكر, وخزائن القلعة, وخزائن بجاية
إما عن طريق من هذه اخلزائن  يستفيدوكان غريها من اخلزائن, وومتنغست, وشلف, 

 , أو عن طريق النسخ.التبادل , أو عن طريقالرشاءعن طريق اإلعارة أو 
اململكة و فرنسا,و, روسياو ليبيا, :منها ,كثرية اا خارج الوطن فقد زار بلدانأمَّ 

استجابة  ه إما يف مهمة رسمية أواهلند, وهذا كلُّ و باكستان,و أملانيا,والعربية السعودية, 
, وقد تعرف إىل الكثري من العلامء وكانت واملؤمترات دواتيف النَّ ركةلدعوة بقصد املشا

 .)1(بينه وبينهم مراسالت
y17<wi]^ãä<íéÛ×ÃÖ]V< <

 يها الشيخ املهدي يف ِمشواره العلمي:صل علمن الشهادات التي حت
 .1936هـ/1354الزيتونة سنة جامع شهادة التحصيل من  )1
سنة  حلضارة اإلسالمية جامعة وهرانمعهد ا الرشفية من ثم شهادة الدكتوراه )2
 .م1991

                                                            
 .حسني بليلمن مقال األستاذ ) 1(
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 الرشفية صورة عن شهادة الدكتوراه

y18<wæVå^è^‘< <
قبل وفاته بسنوات كتب الشيخ املهدي جمموعة من الوصايا, جلُّها متعلِّق بتسيري 

 مكتبته بعد وفاته, وهذا نصُّ واحدة من هذه الوصايا:

D  C  B       A 
: أشهُد عىل نفيس بأنَّ خزانة كُتبي  عبد اهللا البوعبديلاملهدي بن أيبإينِّ عبد ربِّه 

ُن ِمن َخزائن  , وهي تتكوَّ ة, املطبوع منها واملخطوط, اشرتيُتها باميل اخلاصِّ اخلاصَّ
يخ احلاج  , باع جّلها وهرانبـ:  بالقاسم بن كابوَمشهورة, منها: ِخزانة املرحوم الشَّ

يخ  د بن داود ىل طريق األخ , وذلك عاهلربي بن كابواملرحوم الشَّ اوية إمام حممَّ الزَّ
يخ وهرانبـ:  البوعبدليَّة د بن داود, وخزانة أوالد سيدي ... بواسطة الشَّ املذكور,  حممَّ

يخ  ,وخزانة املرحوم الشَّ الذي باعها أخوه بعَد وفاته بواسطة  حسني املرتىض القيلِّ
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ر بـ: (كذا)  تالنطقيتاملرحوم السيد الصديق  يف حياته, وجمموعات كتب  بجايةاملسفِّ
 . تونسو املغربو اجلزائرأخرى اشرتيُتها ِمن أسواق وبلدان خمتلفة ببالد 

وإّنني حبَّسُت مجيَع هذه الكتب املوجودة بمحيلِّ اخلاص مع فهارسها حبسا شامال 
وم , واألخ املرحعبد الربعىل َمن فيه األهليَّة ِمن أبناء األوالد, وأبناء األخ املرحوم 

وولدي األخ املرحوم عبد الرب, ومها: الطبيب السيد حممد  عياض, وكلَّفُت األخ حممد
ف, كام  وأخوه السيد نافع نظَّارا عىل اخلزانة مجاعة, بحيث ال يستِقلُّ أحٌد منهم بالتَّرصُّ
خول يف أقساِمها إال بعد أن  َن من الدُّ أوَصيُت بأن ال ُتعطى مفاتيح اخلزانة وال يمكَّ

ف األخ جتدَّ   عياضد هلا الفهارس, وُجتعَل هلا أقفال, وتكون الفهارس حتت نظر وترصُّ
 .نافعو حممد, ومها: عبد الربوولَدي األخ املرحوم 

ر بـ: بطيوة يوم األحد   1986ديسمرب  21ربيع الثاين املوافق لـ:  19حرِّ
 (لطَف اهللا به)عبد ربِّه املهدي البوعبديل

 , وأصلحُت اخلطأ.1986بَدال ِمن  1989خ, فذكرت : وقع خطأ يف التاريتنبيه
نُتها ِمن مايل اخلاصِّ دفًعا ملا إحلاقة : إنَّني ذكرُت يف هذه الوثيقة أنَّ ِخزانتي هذه كوَّ

عون أنَّ معظم هذه الكتب منهوبة أو ُمستعارة, وإنَّني قد ذكرُت يف  َد بعض َمن يدَّ تعوَّ
 فهارِسها َمصادر رشائها.
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y19<wæVäßée`iæ<äi^Ê< <
بعد معاناة دامت حوايل أربع سنواٍت إثر إصابته بمرٍض رمحه اهللا تعاىل تويف 

يونيو  6:هـ املوافق لـ1412 سنة احلجة اخلامس ِمن ذيوم السبت السكري, وذلك ي
ألقى كلمة بمقرِّ زاويتهم, خارج املسجد كام أوىص بذلك, و ودفن يوم األحد, م1992

, وهذا بحرضة املشايخ والعلامء, واجلمع الغفري, وصىل د القادر الزيرعبالتأبني الشيخ 
 .(رحم اهللا اجلميع) اهللا أيب عبدتلميذ والده الشيخ  عبد اهللا النَّجاري عليه إماًما الشيخ



 
 وعبديل

112 

خ املهدي البو
   

 

الشيخ
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الشيخ املهدي رفقة الشيخ عبد الرمحن بن بيبي عن شامله, ثم الشاب حممد 

ق بن بيبي, والطفل الصغري هو أمحد رضا ابن الشيخ عبد الرمحن بن بيبي, الصاد
 وأما الواقفان فهام: السيد رابح املجاين والسيد الطيب (تلميذان بجامع الزيتونة)

 م)1934(تونس حوايل سنة 
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 م بمدينة وهران1924الشيخ املهدي البوعبديل حوايل سنة 

 
 
 



115 

 
ط الشيخ املهدي عن شامله والشيخ عبد الرمحن الشيخ عبد السالم التونيس يتوسَّ 

 بن بيبي عن يمينه, والواقفان: الشيخ عياض واألستاذ حممود بوزوزو
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فيكتوراه الرشَّ

 مع رئيس اجل
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صورة عن
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شيخ اجلياليل يل الفاريس
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الشيخ املهملهدي البوعبد رفقة الشبديل
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ملهدي عن يم

رفقة األستاذ
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يخ املهدي ر
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 رفقة جمموع
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 (رمحه اهللا): حممد ابن مرزوق التلمساينقال العالَّمة 
إنَّ اهللا تعاىل َقد أجرى عادَته يف علامء اإلسالِم أن « 

, وآلَخر يف إلقائه وَتفهيمه, ُيبارَك ألَحدِهم يف ِقراءته
 »وآلَخر يف نسِخه ومجِعه وِعبادتِه

 ) البن صعد التلمساين220(ص: روضة النرسين 
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يخُ   : اىل)(رمحه اهللا تع البوعبديل املهدي قال الشَّ
هو , مآثرهم واستعراضِ , سالفاألَ  حياء جمدِ إِ االهتامم ب نَّ إ«

 ر اجليلُ وذلك ليتصوَّ , يلناعىل جِ  الواجباتِ  دِ وكَ ن أَ مِ 
 ».قيقتهاه عىل حَ بالدِ  تاريخَ  اعدُ الصَّ 
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  صالح بن مهنا القسنطيني
  )1(ناشر السلفية في الجزائر ومحنته

ن مٍ ترمجة حياة علَ  املحارضة ذهيف ه سأتناولُ  إنَّني له  لهذه البلدة سجَّ  عالمأَ  مِ
تعاليمه خلفا  ونرشوا الذين خدموا اإلسالمَ  مةاألئِ  يف مصافِّ  تهجعلَ  مواقفَ  التاريخُ 

 بعض مواطنيهم. وتعنُّترغم ما لقوه يف طريقهم من مقاومة , عن سلف
, سبيل ذبِّه عىل تعاليمها ويفلفية السَّ  إحياء وكان ميدان نشاطات مرتمجنا ه ملا

يَ , حيكت له بعض الدسائس عن عزيمته إىل أن  ثنِهلم تُ ف, يف سبيل نرشها ما لقي ولقِ
بإجياز لبعض  ضُ أتعرَّ , أن أواصل احلديث عن ترمجته وقبل, اهللا صابرا مثابرا لقيَ 

زُ اجلزائر  يفاألدوار التي قامت هبا السلفية  عندنا بعد ظهورها  لفيةعىل تاريخ السّ  وأُركِّ
 من القرن السابع اهلجري. ابتداءً  بيف املرشق واملغر يَّةبصفة جلِ 
للسلفية بعد امتحان أحد  مةتآليف قيِّ  وأجانب مُسلمنيَ كثري من الباحثني  صخصَّ 

تهاأئِ  , يف البالد اإلسالمية تشارناللتعاليمهم ا تِبكام كُ , التاريخ دهمخلَّ  ينالبارزين الذ مَّ
فيه  رتعىل بالد املرشق إىل العهد األخري الذي تطوَّ  ةهذه البحوث مقترص لُّ كانت جُ 

خصوصا بعد ظهور كثري من , املرشق واملغرب من ثهذه البحو بتم فترسّ وسائل اإلعال
 واإلمام باحلجاز ابيةنارش الدعوة الوهَّ  بن عبد الوهاب حممد اإلمامأمثال  ودعاهتاأنصارها 

 من األعالم. وغريهم حممد عبدهالشيخ  وتلميذه مجال الدين األفغاين

                                                 
يخ اعتمدنا يف إدرا  )1( (رمحه اهللا تعاىل), تقع  املهديج هذه املقالة عىل نسخة أصلية خطية, بقلم الشَّ

 ) صفحة. (ع)50يف (
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فتْ لفية التي عُ حث السَّ هؤالء الباحثني الذين تناولوا بالب لُّ جُ  حرص يف زماننا  رِ
أمحد بعد امتحان اإلمام  :أي ـ منبعها يف املرشق جعلواو, اإلصالحية عوةاألخري بالدَّ 

تاريخ ظهورها  :أيـ عن دور السلفية  غفلوا وهؤالء الباحثون أ وتناسى ـ تيمية بن
السلفية ظهرت  أن وسنر ـ بصفة خاصة اجلزائر ويف, ببالد املغرب العريب بصفة عامة

 دعاهتا علامءَ  وكان ,ببالد املغرب العريب يف نفس الوقت الذي ظهرت فيه باملرشق
ثمل حتُ  امع الفرق الوحيد أهنَّ  ,مغاربة ةالضَّ  دِ ابن يف عهد اإلمام  باملرشق حدثتهاالتي أ جَ
ت النقاط التي تعهدَّ  وهذه ,أهنا بقيت يف بالد املغرب يف إطارها العقائدي وذلك, تيمية
ما ال : «وهوني أقترص عىل القول املأثور نَّ فإِ , جمال هذا البحث املحدود ولضيق, ببحثها

 ».لُّهجُ  رتكال يُ  لُّهكُ  دركيُ 
تعاليمها نابعة من تعاليم  يرون أنَّ  لفيةمن الباحثني عن تاريخ ظهور السَّ  اكثريً  إنَّ 
 االتعاليم التي اشتهر هب لكت, والسنةالكتاب  وهي ـ من دعائم تعاليمه :أي ـ اإلسالم

يةاملَ  ملسو هيلع هللا ىلص بيالنَّ طبةخُ  نَتهتباعا ملا تضمَّ اِ علامء احلديث  ةيف حَ  نهجِ قال  والتي, الوداع جَّ
وسنة  ,كتاب اهللا :أبدا ديبع وا تركت فيكم ما إن استعصمتم به لن تضلُّ إينِّ «فيها: 

 وتوسيع ,أحوال اخلالفة اإلسالمية رتطوُّ  وبعد, أو كام قال, »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 علمظهر دعاة , خصوصا علوم الفلسفة ,من العلوم األجنبية كثريٍ  ونقل ,الفتوحات

 ياحلسن الرسّ  أيبو ,معروف الكرخي :أمثال, ن القرن الثالثمِ  ابتداءً  وأئمتهف التصوُّ 
نيدو, بسطامييزيد ال أيبو, سقطيال صوفية  رقلكثري من هؤالء األئمة طُ  وكان, اجلُ

رحتى دعوا إىل التَ  واوتغالطبقات أخر أرسف بعضها  ظهرتثم , إليهم ةمنسوب  حرُّ
 هذه الطبقة من العوام فاختلط احلابلُ  أتباع وكثر, كاليفالتَّ  وأسقطوا, من التقاليد

 حوايل(املُتوىفَّ  جالَّ احلسني بن منصور احلهذه الطبقة  دمن أبرز أفرا وكان ,ابلبالنَّ 
 فانترشت الفوىض يف صفوف العوام, لولإىل مذهب احل ةبالدعو املشهور ه)309

تعاليمه تنايف تعاليم الرشيعة  كانت حيث ,مذهب احللول يغواالذين مل يستس
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أن  وأثبتوا ,علامء احلديث دهمأيَّ  ينإلنكاره الفقهاء الذ فلهذا تصدَّ  ,اإلسالمية
فمن مذاهب التَّ  وكثريامذهب احللول  تعاليمها من مذاهب غري  تاستمدَّ  صوُّ

  .ميةإسال
احلديث  وعلامء ,ن جهةف مِ بني علامء التصوُّ  اعالرصِّ  :أيـ هذا املوضوع  إنَّ 
صتو ,قُتل بحثاـ ن جهة أخر مِ  والفقه صِّ ينُهامَ  زال الالتي  آليفله التَّ  خُ بْ مل يَ  عِ  نْضَ

ال  يِّقجمال هذه املحارضة الضَ  أنَّ  وهو ,ر ما سبق يل ذكرهأكرِّ  نيوإنَّ , نا هذاإىل عهدِ 
ضيسمح يل بالتَّ  أتيت هبذه  وإنام ,الرصاع ذان همِ  ةحتى إىل اخلطوط العريض عرُّ

 صالح ابندراسة ترمجة الشيخ  :التي هي املحارضةملوضوع  ومدخلالفقرات كتمهيد 
تعاليمها يف هذه  يوان دعاة السلفية الذين حاولوا أن حيُ الذي كان مِ  ,القسنطينيمهنا 

عىل حماربته  واستعانتهم ,عليه خصومه وتأَلُّب, عاليمه التَّ الوسط هلذ رالبالد رغم تنكُّ 
وهإذ هدَّ  ,ينيبعنارص خارجة عن اإلطار العقائدي الدِّ  يَّ ه يف معاشِ  دُ رِّ ه تهوحُ رضِ إال  ,وعِ

يَ إىل أن لَ  ادقنياملؤمنني الصَّ  باتثبت ثَ  هأنَّ   Q Rاهللا مؤمنا بقوله سبحانه: ﴿ قِ

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a ) ﴾ :الفجر
27−30.( 

رأرسة مرتمجنا  اشتهرت كَ ) رحلتهيف ( ثياليناحلسني الوربعض أفرادها الشيخ  وذَ
قهاعليها  قعلَّ التي  ماملُ  وحقَّ ): رحلتهيف ( احلسني الورثيالينإذ قال , اصالح بن مهنَّ  رتجَ

 لسيدوا يأمحد بن محود والسيد أمحد بن الطيب الزواوياجتمع ذات ليلة بالسيد  هنَّ إ«
لُّهم ,امهن  .ها» وصالح وعلم فضل ووذ وكُ

ُناـ مُ  صالحالشيخ  قفعلَّ   نمِ  وه )امهن( :قوله«ـ عىل هذه الفقرة بقوله:  رتمجَ
 ابنذكرهم  ,عىل املدينة وأُمراء ف: أرشارةاملنوَّ  املدينةأسالف باملرشق وب ولنا, أسالفنا
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نقل هذا  وقد, )1(»الفداء وأبذكرهم  امأسالف أيضا بالشَّ  ولنا, )تارخيه(يف  خلدون
ىفَّ املُ  عبد اهللا الرببايشالتعليق املخترص الشيخ  قال , يلةمنذ سنوات قل سطيف :ـب تَوَ

تاب اهللا  احلسني املشييش عبد اهللا بن السعيد بن زيان اننقله فقري ربه احلنَّ «عليه:  علِّقامُ 
لكون الشيخ , أوالد أورابح :ـب اآلن بنيقَّ لاملُ , انمهأوالد , عليه للمحرتمني األرشاف

هم وه املذكور مهنا  .ها» )ريض اهللا عنه( يالينالورثيخ الذي اجتمع به الشَّ  جدُّ
, القاهرة ىلإ يةأقام هبا بعد رحلة علم يالت قسنطينةيف  اصالح بن مهن الشيخر اشته
ه جِ عامعارصيه مُ  ةكان عىل عاد وقد, األزهر اجلامعمن  وختَرُّ يف بعض  دريسبالتَّ  تطوِّ

اخلطط مل  وهذه, احلنصلية ةالطريقيف  بالتقديمكام اشتهر  ,اإلمامة ثم توىلَّ , مساجدها
لفت  الذي ولفية ههذا يف جمال السَّ  هوموقفُ , البدع وحماربةن االنتصار للسلفية متنعه مِ 

الذين كانت  الذي نصبه له خصومه الكمني يفخصوصا بعد ما تداخل , إليه األنظار
الشيخ  دوا بالعامل املغريب الذائع الصيتنجِ أن يستَ  وأمكنهم, السلطات احلاكمة ؤيِّدهمتُ 

 حالالرِّ  الشهرية الذي شدَّ  آليفالتَّ  وصاحب, يف عهده مشيخ اإلسال ايناملهدي الوزَّ 
املسلول باليد اليمنى لقطع رأس  السيف: (هتأليفه الشهري الذي سامَّ  وألَّف قسنطينةإىل 

ياملذكور الدَّ  أليفهيف تقديم ت اينالوزَّ  املهدي بنيَّ  وقد, )اابن مهن إذ ذكر أنه , إىل تأليفه اعِ
ثم  تلمسانعىل  ومرَّ )  هـ1323(  وألفمائة  وثالث وعرشينعام ثالث  قسنطينةزار 

 قسنطينةوصلت إىل  وملاَّ : «اينالوزَّ هذا قال  ويف ,قسنطينة :ـف ,) اجلزائر( العاصمة
 أنَّ  وأخربوين, وأعياهناكثرية من أهلها  ووجوهٌ , وفضالئهائها من علام اجتمع يب مجاعةٌ 

ن عرشة أزيد مِ  مرص :ـالعلم ب مكان يتعلَّ , اابن مهن :عندهم رجال من أهلها يقال له
نكر ,التصوف أهلمن  هزاعام أنَّ  لفقرا يِّ رجع بزَ  قسنطينةرجع لبلده  وملاَّ , أعوام  ويُ

منقِ األخيار ويُ  ويسبُّ  ,أمورا رضورية هُ بالغ, صُ  ,خصوصا أهل املغرب ,ميف شتمهِ  ويُ

                                                 
 م حتقيق صالح بن مهنا. 1983ه/  1321طبع تونس رحلة الورتيالين: ) 1(



13 

بُّ بل , وصلحاءهمعلامءهم  مُّ فإنه يذُ   ةعىل قلَّ  لُّ مقاالت تدُ  وله ,مجيع أهل املغرب ويسُ
 وأ, ببيِّنةهل ثبت هذا عليه  :فقلت هلم ,اهللا فيه عن حكمِ  وسألوين, أدبه مع أهل البيت

هألَّ  كتابٍ  يفثبت ذلك  :قالوا يلف, ذلك مما يثبت به رشعا بغري وأ, يدٍ  بخطِّ   وطُبع, بيده فَ
تِهعىل ذِ  تونسيف   وه وإذا, فأتوين بنسخة منه ,منهم إحضار هذا الكتاب فطلبتُ , مَّ

ما كتبه الرجل املذكور  وهبامشه, الورثيالينالشيخ اإلمام سيدي احلسني  رحلة
 غربالته يف أهل املأن أذكر هنا بعض مقا فأردتُ , فوجدته كام قالوا ,كاحلاشية عليه

 هنَّ إاملغرب ف اينالوزَّ  يخذكر الشيوعندما . ها» باختصار نهاع ونجيبه ,البيت وأهل
 .املغرب األقىصيقصد 
عىل  تعليقه ويف رشحه أ اصالح ابن مهنإىل بعض ما كتبه  اينالوزَّ  ضتعرَّ  ثم

ال , فصول ةعليه يف عدَّ  للردِّ  تصدَّ ف, املغرب يف انتقاد علامءيف املقالة الثالثة  )حلةالرِّ (
عليها سياق  فُ يتوقَّ  منها نقترص عىل ذكر فقراتٍ  اموإنَّ , عِهايسعنا جمال هذه الدراسة لتتبُّ 

 الورثيالينيخ ـ أي: صدق الشَّ  ولقدـ  اصالح ابن مهنقوله ـ أي: «ما ييل: قال , احلديث
عوذة جلالدَّ  ني إىلمنسوبا عند املرصيِّ  فصار املغريبُّ , مجيع ما ذكره ـ يف حر والشَّ  ,والسِّ
واحد  عامل فهما ألَّ  هيفوقُ , املغاربة من الكتب فهقال بعض العلامء: مجيع ما ألَّ  ىحتَّ 

 فواألَّ  مفإهنَّ , عوذةوالشَّ كتب السحر  اما عد ,يوطيالسُّ  ينجالل الدِّ  اإلمام وهو ,مرصي
, هبا أموال الناس وجلبوا ,وغريهابن احلاج الكبري  :ـك, هبا األرض وملؤوا ,منها كثريا
 .لخا...  ن أسالفهمتوارثوها عَ  وأظنُّهم
منه  ئونن السحر هم بريللمغاربة مِ  اخلبيثـ ما نسبه هذا  اينالوزَّ  :: ـ أيقلت

 ,نعرف باملغرب ساحرا واحدا ما اهللا فو ),عليه السالم( يوسفن أكل كرباءة الذئب مِ 
  .»فضال عن مجاعة ,فضال عن اثنني
 بطن بقية القِ مِ  هفلعلَّ , لخا... العلامء ضقوله: قال بع اوأمَّ : «اينالوزَّ  ثم قال
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هتقوَّ  هلعلَّ  وأ ,أن يقولوا ذلك مرص :ـالعلامء ب وحاشا, به عتدُّ فال يُ , مرص :ـب منياألقدَ   لَ
الغضب يف  الذي أثار عليه موجةَ  بن مهنا صالحإىل كالم  ضتعرَّ  ثمَّ , »عليه كعادته

ذلك منطلق احلملة التي وصلت شظاياها إىل بالد  وكان, قسنطينة :ـية باألوساط العلم
تأليفه:  وإبراز قسنطينةإىل  ايناملهدي الوزَّ ن نتائجها شد رحال مِ  وكان, األقىص املغرب

ـ ني بني قوسَ ـ  وهنا, كرالذِّ  ابق) السَّ املسلول باليد اليمنى لقطع رأس ابن مهنا السيف(
 وأشار, قسنطينة :ـب الغضب موجةَ  ابن مهنا ىلالتي أثارت ع :يأ ـنذكر أن هذه القضية 

ن مجلة املسائل التي مِ  وكانـ  مهنا ابنعىل  فيه ردَّ كتابه الذي  يف تقديمِ  ايناملهدي الوزَّ إليها 
هماألخيار  يسبُّ : «مهنا ـ ابن نَّ إ: أي ـ نهعليه فيها ما قاله ع ردَّ  , يف شتمهم ويبالغ, ويُنقِصُ

إىل , » أهل املغرب مجيعَ  ويسبُّ بل , وصلحاءَهم همعلامءَ  فإنه يذمُّ , املغرب خصوصا أهل
 ».الخ... أدبه مع أهل البيت لَّةعىل قِ  مقاالت تدلُّ  وله: «أن قال
 :األرشاف ثالثة أقسام إِنَّ ـ  ثيالينالور :أيضا ـ أي وقال«يف ذلك ما ييل:  اينالوزَّ  قال
 قال, ف»...دون الثالث لنيني األوَّ سمَ للقِ  تعظيموال, ومتجاهرون ,ومستورون ,طائعون
 ـن األرشاف العاصية مِ  :أي ـ رقةفهذه الفِ «: )حلةالرِّ (عىل قول صاحب  معلِّقا ابن مهنا

ن مَ  أنَّ كالمه عىل  دلَّ  :ابن مهنا ـ :أيـ  قلت: «ثمَّ قال, هآخر إىل » ... عندنا عتربةمُ  غري
يامُ  كان وول عتربمُ  غريُ  والرشع نَةخالف السُ  عِ ف وأ الحللصّ  دَّ الفرقة  وهذه العلم وأ الرشّ

 أنّ  وهيفيها  اكنت قلت مثل هذه املقالة التي قاهل وقد, فاءن الرشُّ أنكر عليها الشيخ مِ  يالت
باب املسح عىل  وتعلَّمقرأ مسألتني  نممَّ  ذالِ بعض األر فأنكرها عتربالرشيف الفاسق ال يُ 

) فقال: قال بعض املننيف كتابه ( الشعراينبه اإلمام  حرصَّ  وقد« إىل أن قال:, »... فَّنياخلُ 
يفينبغي تعظيم  والالعلامء:  حلة( فالشيخ مؤلِّ  وكذا, ها .ماتإذا تعاطى املحرَّ  الرشَّ  )الرِّ
ةفهذه الفرقة غري مُ «ثم قال: , برشف هذه الفرقة املذكورة حألنه رصَّ  به  وناهيك, عندنا عتَربَ

 ».الخ...  أولئك احلمري مِن وفأين ه, ووالية حاوصال وديانةعلام 
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ن إِ  الشعراينفيام نقله عن  ة: ال حجَّ قلت«بقوله:  مهنا ابنعىل  هيف ردِّ  اينالوزَّ  فعلَّق
ةال تقوم به حُ  واملجهول, بعض الفقهاء جمهول ألنَّ  ,هلفظَ  وكان ه إىل أن قال: , »... جَّ

رُ إذ املُ , اق بمثلهاعىل تسويد األور تحاشىسفسطة منه يُ  وهذه«  وه, يف الرشيعة قرَّ
  .»الخ... املؤاخذة بعد وأ ابتداءً  اإمَّ , مطلقا صاةيف العُ  فاعةالشَّ  ثبوت

حلة(ن عرش مِ  املقالة احلاديةيف  اابن مهنعىل  وردِّهيف تذييله  اينالوزَّ قال  ثمَّ   )الرِّ
رناه اممَّ  ضحقد اتَّ «قال:  , فيه أوصاف ذميمة تاجتمع مهنا ابن أنَّ  أليفيف هذا التَّ  قرَّ

كان هذا التأليف  كلٍّ  وعىل, » الخ... آلل البيت والبُغض, والكذب, منها: اجلهل
 يفن امتازوا مَ  لةمجُ  ومن, فيها ادَةوال هَ  حماربةً  وحماربته اابن مهنخصوم  ألُّبسببا يف ت

ماملُ  ثالبه متأليفا مجع في صالذي خصَّ , عاشور اخلنقي يخهذه احلرب العامل الشَّ  , رتجَ
ه  بعطُ , )األرشاف ومواليهم من األطراف صاةفضل عُ  عىل رشافمنار اإل كتاب: (وسامَّ

 وعالوة, متازينأفذاذ العلامء امل نمِ  عاشور والشيخ, م1914ه/1332سنة  اجلزائريف 
ينيةا لومجلميع فروع الع ليلهعىل تذ من أئمة  إمامٌ  وفه ,وفقه وتفسرين حديث مِ  لدِّ

جمبوال عىل إذاية , سانسليط اللِّ , نفعالواال ررسيع التأثُّ  هإال أنَّ , يف علومها لِيعٌ ضَ , غةاللُّ 
مُّ يشكر , قلُّبالتَّ  كثري وهذا فه ومع, قلمهو بلسانه اسالنَّ  , شكٍّ  وألدنى سبب أ ويذُ

عن الشيخ  ناحديثَ  نهيبعد أن نُ  اابن مهن صالحعن مواقفه مع الشيخ  ثوسنتحدَّ 
يف: (وتأليفه اينوزَّ ال املهدي  اابن مهنعىل  فهمؤلِّ  ردَّ  نمل يتضمَّ  ي) الذولاملسلُ  السَّ
يف  وكان ,ونثرانظام  ظُوهقرَّ  ينعلامء املغرب الذ لَّ بل مجع فيه انطباعات جُ  ,فحسب

ظنيطليعة املُ   الشيخاألرشاف العلويِّني  نقيب اينالوزَّ  املهديآراء الشيخ  نَّواتبَ  ينالذ قرِّ
 أيالرَّ  مثِّلكان يُ  اينالوزَّ  ملهديافالشيخ  ,يف ذلك وال غرابةَ  ,ن بن زيدانـٰمحعبد الر
شيخ اإلسالم له مكانة يف األوساط  اميالسَّ  صبهمن بحكمو فه سميالرَّ  غريبالعام امل

 لمية.العِ 
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 نقيب األرشاف يف تقريظه:  قال
 فيــه فضــيحة اإلنســان اجلهــل

ه ــــــرُّ  أســــــبابه ملهامــــــه وجتُ
 يذالـ مرِ اجلاهل الغ اابن مهن مثل
 هاســمه صــار اهلــوان لنفســ فمــن
 هلــــ الــــه تبــــ الــــه تبــــ تبــــا

ــحقا ــ سُ ــ حقالــه سُ  لــه حقالــه سُ
 رلــه مــن فــاجر متجــاه ويــلٌ 
ســول ذمَّ  أندعــاه هــواه  فلقــد  الرَّ
ــ وغــدا يذ بُّ يسُ ــالا وِ رامُ  لعُ  تــأزِّ
 óšmŠ½aغدا الشـيخ اإلمـام  فلذا

ــتاذنا ــي أ أس ــاأعن ــامعيســى  ب  اهلُ
ــقيه ــ يس ــأك دَواب ال ــه رَّ  ويُذيق
ــيفه ــلول يق وبس ــعاملس ــه ط  رأس

 

ــــوده ــــواطن ال ويق ــــرانمل  كف
اء ــرَ عْ  اخلرســان ويســلكها ذو وَ

 هتــانقــد قــام يرمــي الغــرب بالبُ 
ـــ ـــارق فتَّ ـــن م ـــه م ـــا ل  انتعس

ـــه يف ســـائر األوطـــان  طـــردا ل
 انشــيط لــه مــن فاســقٍ  ويــلٌ 

 والعـــدوان والبغضـــاء إلفـــكبا
ـــــ  ذيانلذويـــــه باهلـــــ هبذمِّ

 والعصـــيان حشـــاءوالف وربـــالزُّ 
ـــامل الرَ  ـــوم الع ـــر العل ـــاينبح  بَّ

 وزايناألتقــــى الــــ املتقــــي م
صَ غُ   يف كـؤوس هـوان رائـرامل صَ

وِّ بـــني األحبـــة ـــدُ ـــا والعَ  ينالشَّ
ض كام  ,وأُدبائهاملغرب  ءكثري من علامـ  ايناملهدي الوزَّ تأليف  :أيـ  هذا التأليف قرَّ

ذكرنا  قدف, تَبُّعهاال يمكننا تَ  وحيث, همظيف تقاري أقذعواففلم يملكوا أعصاهبم 
, مةله مكانة يف بالد املغرب العريب بتآليفه القيِّ  يالذ نيالعلويِّ  األرشافنقيب منظومة 
 , هلذا فإنناكام اشتهر ببحوثه العلمية يف املؤمترات العاملية, املثال ادرةلنَّ كتبه ا وبخزانة

قيلت ,  تبلغ أبياهتا ثامننين قصيدة أخربعض أبيات مِ  هاعلي وزدنا, نقترص عليها
التي أقذع فيها صاحبها  وهي ,) املذكوراملسلول السيف( :بكتا ضأيضا يف تقري

بَاقةحدود األدب  وجاوز  بل جاوزه إىل سبِّ  ,صالح بن مهنا يقترص عىل ذمِّ  مل و ,واللَّ
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رِّ قال املُ  ,ه يافعاركتَ ـ الذي  ميِّت هو و ـ والده  : ظقَ
ــا ــامله تب ــه ن ــذا وابن ــب ال  يلكل

ــاهر ــق متج ــن فاس ــه م ــا ل  تعسً
ýiŠnß ــا ــش نازع ــرداء أفح  ب

 فُحشـهسل عنه مرص تر هلا مـن 
يــكَ عنــه بلدتــه تُ  ســل  هخصــال رِ
ــد ــدَّ  ق ــيهم ي ــام ف ــهيف زع عيق  م

ـــد ـــ ولق ـــه نتفطَّ ـــه لدهائ  قوم
 

ــوي  ــثيع ــان ويله ــائر األحي  س
ــيط ــا الش ــي رض ــوره يبغ  انبفج

 ãbyŠÛaïثوب احلياء عن وجهه 
 انه بعيـــشـــكو بقلـــة دينـــ

 جرانبـــاهلُ  وهحتـــى لقـــد منحـــ
 نيل الصـالح لكـي يـر متـداين

ــــوهفتجنَّ  ــــانفصــــار كاللَّ  ب  هف
ا نَهاالتي ضَ  آليفالتَّ  أمَّ  وإن ,فهي كثرية مهنا صالح بنأصحاهبا ردودهم عىل  مَّ

عىل فضل عصاة األرشاف ومواليهم  رشافاإل مناربوقفة قصرية مع كتاب: ( دتُ تعهَّ 
 صالح عىل محل راية الردِّ  يالذ وإذ ه ,اجلزائري نقياخل ورعاش) للشيخ من األطراف

ن, باجلزائر مهنا بن , به عنهيكتف بام كتَ  ومل, والتَّكفري واإلقذاع تائمتأليفه هذا الشَّ  وضمَّ
التي  آليفبقية التَّ  اأمَّ , يطول ربٍ بعض الفضالء ألود بحياته خلِ  للوال تدخُّ  هنَّ إبل قيل 

كتاب:  آليفهذه التَّ  ومن, فيهامؤلِّ  وأسامءي أكتفي بذكر عناوينها فإنن, أرشنا إليها
يّ ( ما فاه به بعض األنذال الذي جهل  يف ردِّ , عالبمحاور البغال وقتل العقرب بالنِّ  الكَ
 تهاجر ,حممد بن مصطفى املرشيف الغرييسجزائري  لعامل وهو, )من أهل الضالل هأنَّ 

 ,اجلزائر عىل دويرتدَّ  جارةَ التِّ  حيرتف وه وكان, ملغربأرسته بعد االحتالل الفرنيس إىل ا
بط, اجلزائرجتاريا بغرب  حيث فتح حمال  وال نستغرب من , غيليزانيف مدينة  وبالضَّ

 وأ اجلزائر :ـيف ذلك ب سواءلمية صاحبه اشتهر يف األوساط العِ  فإنَّ  ,أليفعنوان هذا التَّ 
سبق له أن خاض  وقد, عاشور اخلنقيلشيخ بام اشتهر به زميله ا األقىص املغرب :ـب

أي  ـ يف عهده )املفتي املالكي( احلفاف بن عيلمع الشيخ العامل  اجلزائر :ـب وهومعركة 
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يف هذه  وكال, آليففيها التَّ  وتبادال ,اهلالل بوتعىل قضية ثُ ـ  نرصميف أواخر القرن املُ 
 وأمحد بن حممد أب القايض السيد إليهام مَّ التي مل تقترص عىل اخلصمني بل انضَ  آليفالتَّ 

, األمري عبد القادرأرسة  نمِ  وهو ),بن احلفافاعيل تلميذ ( يللِّ ـڤـال :ـاملشهور ب طالب
رغم نواحيها  فضال آليفهلذه التَّ  وإنَّ  ,قسنطينةالقضاء بمدينة  لوالده أن توىلَّ  وسبق
هذه اخلالفات  والالتي ل, ميبالدنا العل اثبرتُ  قلنا أحداثا تتعلَّ  لتحيث سجَّ  ,السلبية

هذه الكتب  فإنَّ , علامء ذلك العهد يَمقِ هي ما أفادتنا  وأقلُّ  ,يف تسجيلها أحدٌ  رملا فكَّ 
احتمل يف طَ  كانت ولو تائمن اأصحاهبا لبعضهم بعضا مِ  كالهما  يَّاهتِ  افإهنَّ , والقذع لشَّ

مكشفت الغطاء عن قِ  هِ تكام أظهَ  ,العلمية يَمِ ظًايَ  اام لنا رأيا ع رَ غيورا عىل تعاليم  قِ
بِّ  ينالدِّ    .ومبالغة بتحامل ولو, عنه والذَ

 ايناملهدي الوزَّ ا مع شيخ اإلسالم إىل ذكر عناوين الكتب التي متاأل أصحاهبُ  ولنرجع
 وبنادقالرياع  سناننها كتاب: (فمِ ـ  ناموضوع دراستـ  اصالح بن مهنه عىل يف محلتِ 

 حممد العابد بن سودة الشيخ وه وصاحبه, )الناس شتموالقرطاس يف نحر من جازف 
 .الفايس

دتُ إىل الوقفة التي تَ  ولنرجعنكتفي بام ذكرناه   هَّ قُوفِها عَ  عاشورمع كتاب الشيخ  بوُ
مالذي تزَ  ببعض نامذج  ستداللالا وقبل, اصالح بن مهنعىل  ثريتاحلملة التي أُ  عَّ

بُهنذكر ما تتطَ  )إلرشافمنار ا(كتاب   قفمو أنَّ  وهو, قاميف هذا امل ةمانة العلميَّ األ لَّ
ونهويُ , اصالح ابن مهن :ـكانوا ينترصون ل ينالذ قسنطينةكثري من علامء  رُّ عىل تعليقه  قِ

نعلم عنهم  نَّا) ملا كُ رشافمنار اإل( كتاب ولوال ),ثيالينرحلة الور(عىل  قهالذي علَّ 
تعجب  وإن«يمه الذي قال فيه: يف تقد عاشورهذا املوقف أشار الشيخ  وإىل, شيئا

البعض جُ  قولُ  فعجبٌ  ما  إنَّ , حاشا فوارس احللبة ,بالغلبة علامءال وبعض ,لبةالطَّ  هَّ
حلةعىل  اابن مهنتعليق  أيـ  املجموعهذا  نهتضمَّ  ما رأينا مثله يف  ,ـ كالم هائل الرِّ
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َ ما هذا إال كال :وجوابه ,أن يكون له طائل ظَنُّ فال يُ , كتب األوائل , لجاه لِّطم خمُ
لأن يُ  حبُهصا قُّ يستحِ  اهل وأ اهقيف ديوان احليوان النَّ  سجَّ   .»الصَّ

دلنا أنه وُ  بنيَّ فقد  يف  اابن مهنلرأي  بتأييدهم اهروامن علامء البالد جَ  نفصِ  جِ
 لحاالرِّ  إذ لوالها ملا شدَّ  ,ةالسياسيَّ  بغةاحلملة بالصِّ  غَتملا اصطبَ  وإنام, العقائدي الاملج
تالتي سُ  ةأثار هذه الضجَّ  وملا ,املغرب لامءعُ  نمِ  عاملِ  قسنطينةإىل  رَ هلا األقالم  خِّ

 وهو, )إلرشافا منارأن يطبع كتابه ( عاشورأمكن أيضا للشيخ  وملَاَ  ,اإلعالم ووسائل
يف  ر) مل يؤثِّ رشافاإل منار( كتابظهر  ملاَّ و ,وفقرحياته يف ضيق  امأي قىض جلَّ  الذي

, أليفاملعرفة صاحب التَّ  فاجلزائريون يعرفون متامَ , منهو املرج أثريالتَّ  ةالعلميَّ األوساط 
ههَ  نَّ أو, معارصيه عىل جلِّ  وحتامله, زاجهمِ  ةوعصبيَّ , ه القلقطبعَ  يعرفونو وَ  جْ
كانت هذه األوصاف ال متنع  وإن, واوينالدَّ  مألي املحفوظ عىل ألسنة الناس عارصيهملِ 

من تاريخ  صفحاتٍ ـ ) رشافاإل منار( :أيـ  لنا يف كتابه لسجَّ  هبأنَّ  االعرتافمن 
فتناعَ  ,قايفبالدنا الثَّ  , ونثراالعربية نظام  اللُّغة لذلَّ  أديباً  االذي كان عاملِ  ؤلِّفبقيمة املُ  رَّ
دُّ يُ  ةاهللا ذاكرة قويَّ  ورزقه اظه عرصه دباءيف طليعة أُ  بحقٍّ  عَ فَّ حياته  عاش طيلةَ  وقد ,وحُ
د الزمه فقَ , عليه هرن قساوة الدَّ وشكا مِ  ,نا حياته زمان الطلبل رصوَّ  إنو, احمروم

الثقايف  اثمن هذه املحارضة إحياء الرتُّ  كان الغرضُ  وملا, حياته طيلةَ  رمانذلك احلِ 
نافقد  ,ببالدنا رَّ بَتالذي ت احلديث إىل هذا العاملِ  جَ بني مادح , آراء معارصيه فيه شعَّ
إىل  اعيالدَّ  أنَّ ذلك  ومن ,الناس إليه يف احلياة قربن سهامه حتى أَ مِ  جُ نْ يَ  ومل, وقادح

 ىاحلياة حتَّ  فارقمل يُ  هإال أنَّ , فللرشَّ  واالنتصار بُّ الذَّ  وه ) ـاملنار( :أي ـ تأليفه هذا
 .راباجلزائر هجوا مُ  األرشافهجا نقيب 

ريُ  ذإ ,ليهع هرالدَّ  ساوةقَ  من ويشك عاشور كان حياته األوىل يف طلب العلم لنا  صوِّ
 واجلوع والفاقةاحلاجة  ةبشدَّ  بايليُ  وال, لبيف الطَّ  جهدا وكان ال يأل هنَّ إ« :فيقول
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هر والعُري ة لبةوال بإذاية الطَّ  ,والنَّصب والسَّ كابَدَ  هاربالنَّ  وال يكاد يتغذَّ , عبالتَّ  ومُ
رَ  الإ يلينام من اللَّ  وال, وال يسرتيح  . ها »ريحيُ  ال لذيا النَّزْ

ناعَ  وقد فْ وايا مكثريا عىل بيوتات العل دكان يرتدَّ  عاشورالشيخ  أنَّ  رَ اب والزَّ  ,والنُوَّ
بِنيمن املُ  كان كثريٌ  ينعىل أبواب اإلدارة الذ حتَّىبل  رِ تَعْ رجاهلا يسعون يف  نمِ  سْ

فالتَّ  ةعِ  إال أنَّ , به عرُّ لوَّ نفسه  زَّ تِه وعُ َّ راتالثَّ  وتلك, يثور تهجعل ةالبدهييَّ  ورصاحته مهِ  وَ
أن حاول  بعدف, له قرار قرَّ يست ومل, مل هينأ له فيها بال كانت سببا يف قضائه حياةً  يهي الت

عالتَّ  راسةالدِّ  اممن أيَّ  هبعد انتهائِ  يَ لَ , قسنطينةيف بعض مساجد  دريسبالتَّ  طوُّ هخصو قِ  مَ
ينمع األسف كثِ  وكانوا, له باملرصاد عىل عدم تصحيحه  قاله معتذراً  ما ذلك فمن, ريِ

غاية  عىل ,واجلمعكامل اإلنشاء  وعند, يف حال الوضع كنتُ : «قال, إذ قبل طبعه فهلتألي
يبعىل معاودة النظر فيه بالتَّ  ,العزم وهناية, احلزم ذِ يح هْ , والتصحيح والتَّحرير, والتَّنْقِ
 فيمصيبة النَّ فاستعجلتني عىل ذلك , تى يكمل بعون اهللا عىل الوجه الصحيحح

تْن, والتَّغريب قَ هَ ْ رتَ يبَةُ عليه مَ  يواسْ ةمُ , والتَّعذيب جنالسّ  شِ  تزيد وأ, سبعة عرش عاما دَّ
اما راأشهُ  بِ بمُ , وأيَّ ة, يفالرشَّ  جموعهذا امل وجِ دَّ معن حَ  بِّ الذَّ  وشِ  نِيفأهله املُ  رَ

البإغراء ذلك الدَّ  ه, الالضَّ  جَّ ة األمر اليوم من أهل وال, اللعىل ذلك الضَّ  وأشياعِ
هُ دولة الفرنسيس بام افْ  وْ َ  غليطعىل وجه التَّ  ,دليسمن أراجيف التَّ  إيلَّ  وأضافوه عيلَّ  رتَ

حُ تُ  ,هرالدَّ  ئحذلك العهد مل تزل طوا ومن, والتَّلبيس إىل وطن عىل  يب من وطنٍ  طَوِّ
ةرَ  عىل أشدِّ  قرية تارة يف رشِّ , سبيل القهر يَّ يةعىل أعظم  الَّ إ أهلها وعلميال يراين  ,زِ  ,فِرْ

يةوال مِ  عندهم يف ذلك من غري شكٍّ  هم وعلامئهم خيهميستبيحون بمشا, رْ  وعوامِّ
بى واملناكر نز بمختلفات عىل بعضٍ  ينزو وبعضهم ,بامجيع أنواع الرِّ  ورؤسائهم , الدّ

موعَ  لَّامكُ  تُهُ لقد جئتنا يا هذا  :يليقولون , يدسدِ  رشعيٍّ  نصٍّ  وأ حديثٍ  وأ بآيةٍ  ظْ
 والنَّهار يلباللَّ  ,العلم وتعليمهلم  دريسإىل التَّ  يتُ األمر تصدَّ  وبآخرة, جديد بمذهبٍ 
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لْم طفغاية اللُّ  عىل واعسى أن يَ , واحلِ فُّ وا وأ كُ  واهللافام زادهم , لمالظُّ  كمثل ذل عن يعفُّ
ةً إالَّ شِ  ذلك إيلَّ  ة, يف أذاهم دَّ وَّ اهمب يف عيلَّ  وقُ  ربجل, حالالرتِّ  سبيال إىل وجدتُ  وما, ذَ

مالوالة يل عىل اإلقامة بني أظهُ  هِ  .»حال عىل كلِّ  رِ
ِ , جونفبينام أنا عىل تلك الشُّ «ثم يقول:   لكن بعد  ,جونخمتلفات السُّ  إيلَّ  لتإذ محُ

كغاية العَ  كالدَّ  وهناية رْ ة, رْ عىل غاية كراهية , بعضها فوق بعض يف سجن ظلامتٍ  فمرَّ
, والنَّهار هليلُ  عيلَّ  سواءٌ , تكاد ظلمته تذهب باألبصار, غْضالبُ  هنايةويل فيه  التهوُ 
دامُ  رِ سُّ ال أُ  نْفَ ةً , اجلار ئسب هعىل أنَّ , أربدبيب الف فيه إالَّ  حِ الذي  جونالسُّ  يف رشِّ  وكرَّ
ونهيُ  مُّ يتْ : (سَ  بوادِيأخالط ال من, ن أرشار األجالفمِ  ) بني مساجنيَ تَعَظْمِ

عبادهتم , جلوَ وال  خوفٌ  يعرتهيم وال ,وال خجل حوهلم حياءٌ  ومال حيُ  ,واألحالف
اشٌ هِ  بابٌ  رَ ل و وسِ جَ  ».زَ

فُ يَ  ثم ةَ مُ  صِ هعليه خُ  أَلَّبَ حيث تَ  قسنطينة :ـإقامته ب دَّ يف  دريسمن التَّ  ومنعوه صومُ
 امكأنَّ  ,من زاوية إىل زاوية بيتقلَّ  وبقي ,ن مجيع املساجدحتى أخرجوه مِ  دهامساج
ودبعض طرق الوُ  يف بالقتل له ضواتعرَّ  وربَّام, أصبحت عىل عروشه خاوية نةقسنطي  رُ

ور دُ , احلال وسوء والفاقَّةعىل غاية احلاجة  ,البلبال هائج كاسف البال وبقي والصُّ
نْكفضال عن الفَ  سلْ الفِ  هرال يكاد يملك يف الشَّ , نْكاملعيشة الضَّ  وهناية ثِييَ , رَ له  رْ
قُّ و ,الكاشح وُّ العد  ».حُ له القلب الكاسِ  يرِ
علامء  أنَّ  بَنيِّ لنُ, بقلمه هاالتي خطَّ  عاشورترمجة الشيخ  من الفقراتنقلنا هذه  ناإنَّ 
لفال يف  حصَ أَ  وبعبارةٍ ,وأوائل اجلاري  عاشوا يف القرن املايض ينالذ :أي ـ سبيالنِّ  سَّ
اضَ  ـ األوىل ةالعامليَّ  واحلرب م1871ما بني ثورة  رتةف وْ  لواوحتمَّ , يف سبيل أفكارهم حَّ

ممل يُ  لَفٍ بخَ  تُلُواابْ  همولكنَّ , اجلبال همحلِ  من نُوءُ ما تَ  هُ فْ  لَفاخلَ  تَّابِ بل الكثري من كُ , نصِ
ونيَ   اإمَّ , يعيشون يف أكناف الدولة وأعواهنا ,م كانوا فقهاء جامديناجلميع بأهنَّ  رمُ
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نيموظَّ  منيأو  فِ دَّ قَ  دٌ وتعمُّ  وجهلٌ  ,عىل التاريخ هذا افرتاءٌ و ,ملختلف الطرق الصوفية مُ
اجلائرة التي  ثنائيةستِ الكر القوانني امن الباحثني يتناسون ذِ  كثرياً  كام أنَّ , الواقع يفزيِ لت

َ و, قبل احلرب العاملية األوىل هلا البالد كانت ختضعُ  لُ التي كانت ختُ  رئيس جملسٍ  أليِّ  وِّ
ففي هذه الثورة , ن املسلمنين شاء مِ عىل مَ جن واإلبعاد بلدي فرنيس أن حيكم بالسِّ 

دوُ  رَ جاهبوا الظلم واجلَ  رجالٌ  جِ ن ومَ  ,بثبات وشجاعة يف سبيل إعالء كلمة احلقِّ  وْ
عند قوله:  عاشورأن جياري الشيخ  مكنهيُ  جاعةاحلرية والشَّ  نجده من اخللف يف زمنِ 

يبَةُ عليه مَ  واسرتهقتني ,غريبوالتَّ  فيعجلتني عىل ذلك مصيبة النَّ فاستَ « السجن  شِ
ةمُ  ,عذيبوالتَّ  اأيَّ و اأشهرً  تزيدأو  لُّ تقِ  ,سبعة عرش عاما دَّ  ».الخ...  امً

ونالذين يُ  تَّابِنابعض كُ  اهللاَ فليتَّقِ  رُ وِّ ونَهعىل حسب ما يتصوَّ  نالنا ماضي صَ  وأ ,رُ
ره نهم غريُ  تصوَّ ِ  ينالذ مِ  .اريخلتَّ ساب ابام مل يفعلوا عىل حِ  مدواأن حيُ  بُّونحيُ

ماخلَ  ابن عاشورما يف ترمجة الشيخ  نوعاً  عتُ توسَّ   , مهنا صالح ابن :ـل دوداللَّ  صْ
ْ  هأنَّ  كرتُ ذَ  وقد  : هذلك قولُ  ومن ,مهنا صالح بنعىل  لتِهبالغ يف محَ

ــاوز ــيسَ  جت ــنياللَّ  إبل هُ ع ــنْفَ  وصِ
ــامَ  فينـــاعَ  بـِ  أرغـــم اهللا أنفـــه رَّ

 

انَ أَ  وجاوزَ  ـوَ هاخلـدوع  جْ  ووصـفَ
ــتُ عَ  ب ــوامٍ ألِ  جِ ــلُّونَ يُ  ق ــهخَ  صَ فَ  لْ

ائِرُ  سَ اءً اقْ  لَّواصَ  امَ  وَ  بَطَلبه  تِدَ
ـدْ  قَ ــ لَ يقاً زِ  انَ بَ هُ دِ بَــاحُ تُ  نْـدِ ــاؤُ  مَ
نْ  ـمْأَ  فَمَ هُ ـراً دَ مَّ اؤهُ لُ طُـويَ  هْ  أَدَ

 

حُّ يَ  الَ  أْيٍ رَ  لِّ كُ  ىلَ عَ  اؤهُ اقْ  صِ دَ  تـِ
مْعَ  َـاعِ بِ  لَيهِ مالْ  إِمجْ لُـوِ ـاؤهُ قَ  عُ  ضَ

امَ  وانُ أَ  أنَّ  كَ َبيثا جْ لْ الذي دَ  خلْ  غَ
ىلَ  ـةِخِ  عَ مَ هيف حَ  اموسِ النـَّ دْ اتـِ كَ  رَ

ــ فــوقَ  ادَزَ  اهــذَ  ولَكِــن اتِهِ صِ  فَ
 

افاقْ  أُناســـاً  فغـــرَّ  وْ ـــدَ تِهِ بِ  تَ ـــالَ  صَ
وصاً خُ  ُ  اطَ حَ  دْ قَ و صُ امُ اجلْ هِ بِ  ذَ اتـِ  ذَ
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عَ  شَ عْ شَ نْهُ  يحِ القَ  يحُ رِ  وَ تىمِ  أطل حَ
 وَ هُ جِ  حَ مُ اصَ  سْ رً ا دْ رً  وشيَّناَ  وظَهْ

ىلَ  ـةِ جِ  نْزرقة مِ  عَ لْـبِ الْ  يفَ اأَ  كَ تَنـَ  نْ
 

ــاً ذِ اع ــاقاً  رَ ــهُ مِ  وسَ ــىحَ  نْ ــاتَ  تَّ نَ  لَوَّ
ــىحَ  ــاتثِ  يلِ  كَ ــهإِ  قَ ــ نْ إِ  نَّ ُ ــابِ  زجيَ  نَ

ىلَ  اآذَ  فِّ الصَّ  عَ بَثبِ  انَ لْ  نْ مِ  أَخْ  بَصَ
نَرج تعليقه  ىلعالوة ع فإنه, اصالح ابن مهنترمجة الشيخ  ةإىل احلديث عن بقيَّ  عولْ

 فتحمنها: ( ,أخر فاتفله مؤلَّ , تونساملطبوعة يف  ثياليناحلسني الور لةرح عىل
 ربِّهفيقول الفقري إىل «يف تقديمه ما ييل:  قال, )رشح نصيحة اإلخوان نـٰ محالرَّ  حيمالرَّ 

 لعتُ طَّ ا كنتُ  وقد...  القسنطيني األزهري ,ةعبيد اهللا صالح بن حممد بن مهن ,نَّةذي املِ 
 املبارك أمحداحلاج  سيديالشيخ  اممالقدوة اهلُ  إلماما للعاملِ املنسوبة  النصيحةعىل 

غر حجمها قد احتوت مع صِ  افوجدهتُ  ,الطريقة احلنصالية شيخ احلنصايل القسنطيني
لَت, عىل علوم غزيرة فخطر ببايل أن أضع عليها , كثرية آدابٍ ب مهارجلطافة  عم وتكفَّ

يتُ  ,اً رشح إىل أن يقول يف , ») رشح نصيحة اإلخوان نـٰ محالرَّ  حيمالرَّ  فتح( :بـ هوسمَّ
ةيف غُ , تدريسه تْمليلة خَ , يضهن تبيِ الفراغ مِ  وافق و«ختامه:  سنة , ذي القعدة احلرام رَّ

, البيضاوي: فاسريالتَّ , كثرية كتبٍ  نه مِ مجعتُ  وقد, وتسعني ومخسة ومائتنيألف 
يالنَّ و, اخلازنو فِ  اجلامع, مسلمو ,البخاريكتب احلديث: , سانواهر احلِ اجلو, سَ

هيب غيبالرتَّ , امئلالشَّ , فاءالشِّ , الصغري , حديثا األربعون, مجرةابن أيب , والرتَّ
غر: وحيدالتَّ  تبكُ , مرقنديالسَّ  تب, ورشحها اجلوهرةو, الصُّ ف كُ وُّ , اإلحياء: التَّصَ

هذا الكتاب  بِعطُ  وقد, »كذل وغري, دخلامل, ادعبَّ  ابن, كماحلِ , ورديالسهر, القشريي
 .م1312باملطبعة البارونية سنة 

تهُ بام  هذه الرتمجة مأختِ  إِنَّني َ هايُ  ي) التِّ لتقىاملُ  جملة( نَرشَ رُ دِ  كاديميةاملركز الثقايف بأ صْ
 يدسليامن الصَّ األستاذ  نام) بقلم صديقِ 1971ه/1391بعددها السابع ( قسنطينة
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, هأمهله قومُ  يترمجة هذا العامل العبقري الذ راسةفضل يف اهتاممه بدِ له ال ياملحامي الذ
رُ أَ , راسةالدِّ  ههذ كرذِ  وعىل , قسنطينةعند زياريت يف السنة املاضية إىل مدينة  نِيأنَّ  ذكُ
يتُ أَ  حيثُ  تَنيحمُ  لقَ  بناصالح  ترمجة يفحمارضة  لقاءبإِ  دتُ ) تعهَّ ةالشعبيَّ  اجلامعة(ـب ارضَ
من جهود يف  لهعىل ما بذَ  واطِّالعي يدسليامن الصَّ باألخ األستاذ  امعيجتا وبعد, امهن

َ , أطروحته لنيل الدكتوراه تهدراس نالعظيم الذي ضمَّ  جلدراسة حياة هذا الرَّ  تُ اقرتَ  حْ
اعتذر للمرشفني عىل  تِهعند عودَ  أنه إالَّ  بِلَ فقَ , املحارضة هذه وه عليه أن يتوىلَّ 

لْتُ ففَ , به سابقا موعدهتُ  ما كنتُ  نجازإِ  فاقرتحوا عيلَّ , يةحمارضات اجلامعة الشعب , عَ
 أكابِربرتمجة حياة عامل من  فادتناإلِ  سليامن الصيددراسة األستاذ  نرشأن تُ  ىأمتنَّ  وإينِّ 

ر ُ نَ  ولكن, يف سبيل آرائه ما القاه القى ,علامء عهده يومفكِّ  يالتِّ  راسةهذه الدِّ  رشْ
هااختَّ  يناأعىل ملُ  هي مثلٌ  ةٍ علميَّ  ةٍ أطروح وعَ موض ذَ فِ حتى جيعلوا  اعدالصَّ  يلمن اجلِ  ثقِّ
لبلدهم املُ  راثإحياء تُ  فهمهدَ  مَ ما يشتغل بعض شبابنا بشخصيات أجنبية  اإذ كثريً , هْ

ونَ يُ  واطِنُوهمإذ مُ , عنهم نىً هي يف غِ  دُّ منهم بمثل هذه  أوىلم وه, باملاليني عَ
لنيملُ عىل هؤالء ا ويصدق, راساتالدِّ  تْ تَ : «يقول يعندنا الذِّ  ياملثل العامِّ , تطفِّ كَ  رَ

جهازَ   ». يف حممود يتعزِّ  وذهبت ,ودممدُ  وْ
تِم لنخْ هُ بام نَ  راسةهذه الدِّ  وَ تْ َ ) القسنطينية املذكورة بقلم األستاذ امللتقى جملة( رشَ

محياة املُ  ترمجةَ  الذي استوعبَ  سليامن الصيد جَ ْ من  إنَّه«فقال: , انصالح ابن مه رتَ
سنة  قسنطينة :ـب وتويف, م1854سنة  وذلك, لنواحي القُ , كركرة العرشةمواليد قرية 

 وأرجع ,صحيح غريـ  م1854 :أي ـتاريخ الوالدة املذكور أن ذكر  ثمَّ , » م1910
ماملُ  وأنَّ ه, م1840هبا تاريخ سنة  حَ التي رجَّ  ةاألدلَّ  ومن, م1840ذلك إىل سنة  جَ ْ  رتَ

 يخعن الشَّ  وأخذ األزهر :ـب التحق هكام أنَّ  ,ه1277سنة  امع الزيتونةج :ـب لتحقَ ا
ماملُ  وأنَّ  ,ه1280سنة  حسني املرصفي جَ ْ لِّ بسِ  الدتهتاريخ وِ  لسجَّ  يالذ وه رتَ بلدية  جِ

والدته  ريخنقص من تا وقد, م1854ن مواليد مِ  هأنَّ  وذكر, م1889سنة  قسنطينة
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تْهُ دَ  ألسبابٍ  اتيإليها ال عَ  ضكام تعرَّ , وظيفة اإلمامة لِيَتِهِ وتَ  هاأمهِّ  نمِ , اريةاإلد برتَّ
 اصالح بن مهن قرب هذا«ما ييل:  هعلي تِبكُ  يلذكر شاهد قربه الذ سليامن الصيداألستاذ 

 ». ه1328يف ربيع الثاين  ىفَّ توامل
َ الذي تُ  عاشور هأن رضيح خصمِ  دفن غريب الصُّ مِ : «الصيدقال األستاذ  ثم يفِّ  وُ
دُ يبْ هـ  1929 سنة  ».أمتار مخسة وعنه بنح عُ

دُّ صفحات ذكرناها من تاريخ رجل يُ  هذه  ركةً خاض مع, كررجال الفِ  ةيف طليع عَ
كان  ملِاانترص  وبأنَّه ,باهللاسالحه الوحيد هو إيامنه  وكان, أقوياء خصومٌ  افيه عليه بتألَّ 

 . احلق طريق وه هيعتقده أنَّ 
نَاوصَ  قد يهمع مُ  امهن صالح بنتبادهلا  آليفت أيضا بعضُ  لَ ِ تْ ندر هل سَ  ومل ,عارصِ  بَقَ

العامل  أنَّ  وهي ,منها نقترص عىل ذكر واحدةٍ , اعنه رتعنها أم تأخَّ  ثناحتدَّ  ياملعارك الت
نواحي  العلمةن بلدة ه مِ أصلُ  ,دأيب اهل :ـاملشهور ب دادا ابنأمحد الشيخ احلاج 

جختَ  ,سطيف معهد آل الشيخ  :ـإثر رجوعه إىل البالد ب نتصبَ وا فاس :ـب القروينيمن  رَّ
ُّودي  ضوء: (هاسامَّ  ,األرشاف مدح يف رسالةً  دأبو اهلألَّف الشيخ , بني ورثيالن :ـب محَ
عىل  الردِّ يف  يناملغرتِّ  تنبيه: (هسامَّ  بتأليفٍ  اصالح بن مهنعليه الشيخ  ردَّ  وقد, )الشمس

نيالتَّ  ينذَ تبادل ه أنَّ  والغالب, )إخوان الشياطني عىل تعليق  ملةكان قبل احل أليفَ
ماملُ  جَ ْ حلةفيه عىل ( قعلَّ  يالذ رتَ  . )ثيالنيةالور الرِّ

وهُ أن يُ  وأرادواعليه معارصوه  بتألَّ  ن ترمجة حياة رجل عبقريهنا ننتهي مِ  إىل لُ وِّ  قَ
ةالضَ  عنتتبَّ  وال, لهما مل يقُ  , الفايس اينزَّ املهدي الوها كتاب شيخ اإلسالم أحدثَ  يالت جَّ
دودوايا بعض عىل سوء نَ  دليالً  ويكفينا  أنَّ  اينالوزَّ تأليف  أصحاهباهبا  ضالتي قرَّ  الرُّ

اكُ  هَ وجَّ  منهاكثريا  مشتائِ  تَّاهبُ هُ ملوالد املُ  مَ جَ , ن املوتىكان عندما ظهر اخلالف مِ  يالذ رتَ
 هنفسَ  عاشورالشيخ   أنَّ كام, أيرجال العلم وال الرَّ  نيكن مِ  ومل, يعرفوا عنه شيئا ومل
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 هداسَ  يالذ فعىل الرشَّ  هالداعي لذلك غريتُ  أنَّ  وأَظهراملعركة باجلزائر  ىتبنَّ  يالذ
هبِ  هخصمُ  عمِ ـ  راهجا عىل عادته ـ هجوا مُ  ىاحلياة حتَّ  عاشورإذ مل يفارق الشيخ , زَ

ثاملُ  مةنجل العالَّ  ورقدُّ  الشيخ وهو, نقيب األرشاف باجلزائر يف عهده دِّ  أمحديخ الشَّ  حَ
يةه السِّ واقفِ املشهور بمَ  هارالزَّ  يفالرشَّ  , ادراألمري عبد الق ندالكتابة عِ  إذ توىلَّ , ياسِ

راته( نهضمَّ  يكام اشتهر بتأليفه الذ, أمحد باي قسنطينة واحلاج  قهاحقَّ  ي) التِّ مذكِّ
ا أمحد توفيق املديناألستاذ  هاونرشَ  ارآل الزَ  وكان, أخريً  قابة األرشافِ وارثون نَ يت هَّ

 . ـثالثة قرون  ةمدَّ  :أي ـكي الرتُّ  العهدِ  طيلةَ  اجلزائر بعاصمة
نا عىل  لعنااطَّ  دلنقيب األرشاف باجلزائر فقَ  عاشور الشيخ وعىل هج لِعنطَّ  مل وإن وإنَّ

ده باجلزائر يف عه عالبيةاألستاذ باملدرسة الثَّ , عبد احلليم بن ساميةالشيخ  مةالعالَّ  ردِّ 
 قال فيها: , عبد احلليم بن ساميةمنظومة  نأبيات مِ  وهذه, عليه

أعاشور عارش الرشَّ ما دُمْتَ يف الور 
ـــأنَّ  تظـــنُّ  ـــه ŞŠ’Ûaب  أنـــت وكيلُ

ـــةً   لـــئن كنـــتَ يف قـــوم أروك مذلَّ
ـــأالفاتَّ  ـــئِ ـــور إنَّ ـــابحد عاش  ك ن

 

ــــذَّ  ــــك ب ــــلُ فإنَّ ــــيٌّ مغفَّ  اء غب
ČŠ’ÜÛë  ُــــل ــــا يتمثَّ ــــوام هب  أق

ــه أَكمــلفســوف تــر ذُ  ــا من  ال هن
ــــآل النَّ  ــــلب ــــي أصــــله متأصِّ  ب

 

اءً  رعاشوالشيخ  كان  نمجلة مَ  ومن, عارصيهمُ  نالقليل مِ  ن شظاياه إالَّ مِ  مل ينجُ , هجَّ
هيتَّ  كان يالذ )قسنطينة مفتي( املولود بن املوهوبهجاهم الشيخ  مُ له  ضبأنه تعرَّ  هِ

 نيبيتَ  املولودالشيخ  ظَمَ الفعل أن نَ  وكان ردُّ , يف مساجد البلدة دريسالتَّ  نمِ  ومنَعه
ا مهُ بالعاصمة الشيخ  ديرهاكان يُ  يـ الت أظنُّ  فيام ـ) إفريقيا كوكببجريدة ( ونرشَ

 قال فيهام: , القسنطيني ولحممود كحُّ 
ــ وقــد يل خــيلِّ  قــال  نــاا مرركنَّ
 نذا أعجب مِ :عجيب قلت ذا

ـــ ـــدر السَّ ـــابح ب ـــب ن  امبكل
ـــهِ حاســـد مل يُ  ضِ ـــمـــا قُ  رْ  امَ سِّ
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 فقال: ,وحرش معه بعض أصدقائه عاشورعليه  فردَّ 
ـــــهام رشح ـــــني بتخميس  بيت

ـــتجىلَّ  ـــن ي ـــام هامم ـــث ك  خب
 

ـــطريمها ـــات تش ـــد إعالن  بع
 هبــــــام فســــــار يــــــتجىلَّ 

 

 ؤمااللُّ  ئِيماللَّ  بنُ  اللَّئيم
يُّ عِ ياملُ  الدَّ عِ ـف وصفَ  دَّ  الرشَّ

 

 مــا لــه واهللا يف العــرب طــرف
اه  ابنه فيام خرف فتقفَّ

ـ كان  ع ( الوجيـه)يف حمكمـة الرشَّ
ـقيمن مل يدر مقصود ال حاشى  شَّ
ـــا ـــال يف ي ـــن أيب األحب ـــيل ب  ع

ــوف ــا خ ــى هرم  أن يعجــف حت
ـــرود ـــطحت وق ـــد ش ـــده ق  عن

 

ــو  ــب أب ــل الكل ــذاقت ــفيه ه  الس
ـــد ـــه مح ـــولقاأن ـــل الط  ىن مث

ــ ــدق كظهــر ضــبي ل  رضب البن
ــو ــلحت ل ــد س ــه ق ــالب فوق  ك

ــرد  ــكوخصوصــا ق  األشــأما ذل
سواء , بقيمته وقيمة آثاره عاشورالشيخ  عرتاف للعبقري الفذِّ ا من االال يمنعن وهذا

مَّ  رُ له ذلك تفإنَّ هناك دواعٍ كان, التي مدحَ فيها أو ذَ ِّ ينا أمهلوا هذا , تُربَ ِ عارصِ إالَّ أنَّ مُ
اث العاملي لُّ عن الرتُّ ي ال يقِ اث الذِّ لَغَ فيه التَّ وقد رأينا أنَّ يف الوقت الذ, الرتُّ ب ي بَ عصُّ

ه دَّ أي, املذهبي أشُ  لنااحتفظ , وأفتى بعض العلامء بحرق كتب املُخالفني هلم يف الرَّ
مها مِ الفتح ابن خاقان و ابن قزمان آثارالتاريخ ب ة األدبوغريِ ين مل ينج من الذ, ن أئمَّ

ثِني دِّ خريَّتهم الالَّذعة كبار العلامء والفقهاء واملُحَ وحتَّى امللوك  ,انتقادهم وسُ
الطني.و  السَّ

فُ ال يُ  اثالرتُّ  وإمهال ِّ شعرنا  يالذ يف الوقتِ  اثعن الرتُّ  ثُ نتحدَّ  لنا وما, البالد رشَ
ربعد استقالل البالد املُ  ن مِ  إذ ال ينبغي أن نطرحَ , رونادام قُ  أعقب احتالالً  يالذ ظَفَّ
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يها ما ف قُونحيرِ  سبانإلِ كان ا, الفرنيس إلحتاللت احوايل ثالثة قرون سبقَ  حسابنا
ُ إ ىحتَّ , ن الكتبعثروا عليه مِ  رضَ بِ  يتونةجامع الزَّ قوا خزائن حرَّ  مهنَّ حْ  لِكمَ  ومشهد مَ

 بِ يف كتُ  مشهورٌ  وه كام نخري الديِّ  خرجواهبم ليُ  دَ استنج يالذ ,احلسن احلفيصالبالد 
هانظِ  وجدَ أن يُ  قلَّ  يبخزائن الكتب الت قسنطينة اشتهرت وقد, التاريخ  يف بالدِ  ريُ
هاعلام وتوارثَ , العريب املغربِ  ها وأبناءُ  ؤُ ِ  وماذا ? اآلنهي  وأين, خلزائنتلك ا أُرسَ
مَّ اللَّ , اثن ذلك الرتُّ مِ  البالدُ  تهاستفادَ  ونها أرباهبا أمِ  استفادَ  ثَرما يُ  إالَّ  هُ  بعضِ  عليه يف عْ
خزائن  بتُ كُ بعضِ بنفيس عىل  لَعتُ اطَّ  وقد, بعيدا نذهبُ  لنا وما, ةاخلردَ  أسواقِ 

هُ عليها خَ  عبد احلميد ابن باديسيخ املرحوم الشَّ  ه طُّ ورها  وخامتَ  سواقِ يف أَ بِيعَت بِدَ
تِهابحُ  مُ تتنعَّ  والبالدُ ة اخلردَ  يَ  ! قالهلاواستِ  رِّ
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  أبو عبد هللا محمد بن خميس التِّلمساني 
  )1(م)1309 - 1253ه/708 - 650(

اعر الفيلسوف أبو عبد اهللا حممد بن  عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن مخيس هو الشَّ
رين والباحثني اعتنى برتمجته كبار املفكِّ , التلمساين حجر ذي رعني احلمريي, احلجري

ومن ذلك أن , وال زال معني البحث عنه مل ينضب بعد, ن أتى بعدهمن معارصيه ومَ مِ 
وبقيت , همبعض املعارصين حاولوا مواصلة دراسة آثاره إال أهنم مل يصلوا إىل أهداف

 الدين ابن لسانُ دامى ن القُ مِ  مخيس ابنَ ترجم , اجلوانب املجهولة من حياته لغزا
لامين ونرش أهم  ,)عائد الصلة(و ,)اإلحاطة يف أخبار غرناطة(يف تأليفه: , اخلطيب السَّ

 وهي رسالته املفتتحة بقوله: ,ن آثارهأثر مِ 
 عجبــا هلــا أيــذوق طعــم وصــاهلا

ـــ ـــري إِىل تعلَّ ـــا الفق ـــاعةوأن  ة س
ــا ــرَّ بباهل ــل أن يم ــيس يأم ــن ل  مَ
ـــا ـــاة مجاهل ـــي زك ـــا ومتنعن  منه

, ض للتعريف هبان دون أن يتعرَّ عىل نرش هذه الرسالة مِ  ابن اخلطيبوقد اقترص 
وقد لفت األنظار إىل , التي كتبها فيها أو الظروفِ , ابن مخيسخماطب  وعىل األقل ذكرِ 
ياض يف أخبار القايض تأليفه: (يف  أمحد املقري التلمساين هذه الرسالة أزهار الرِّ

ة قصائدنفح الطيبكام ترمجه يف: (, بعدما ذكر له ترمجة وافية, )عياض , ) ونرش له عدَّ
سالة شيئا , رغم أنه كاد أن يستوعب مجيع ما نرشه عنه مرتمجوه, إال أنه مل يذكر عن الرِّ

                                                 
م, السنة: 1977سبتمرب ـ أكتوبر ه/1397, رمضان ـ شوال 49/50: العدد: األَصالة )1(

 (ع) .12ـ  2السادسة, ص: 
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 أبو عبد اهللا حممد بن مخيسابن ومن الباحثني القدامى الذين كانوا يف طليعة مرتمجي 
يف  تلمسانف به عند مروره عىل وقد تعرَّ , )رحلته املغربية(يف  حممد العبدري احليحي

وما رأيت بمدينة تلمسان من ينتمي إىل «ويف ذلك قال:  ,ه688ابتداء رحلته سنة 
, وال من يتعلق به بسبب سو صاحبنا أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن مخيس, العلم
, واملعني عليه, وله عناية بالعلم مع قلة الراغب فيه, مولده عام مخسني, فتى السنوهو 

...وكنت حني « إىل أن قال: ,»وطبع فاضل يف قرض الشعر...., وحظ وافر من األدب
وأكثر جمالسته , فكنت آنس بابن مخيس, وردهتا قد أقمت هبا منتظرا للركب

 .ها »ه عىل حال انزواء وتقلل من الدنيا فإين وجدت, وأعجبني ذهنه وحاله, ومفاوضته
ه بشأن  العبدريكان  الذي كان  ابن مخيسكام ذكرنا هو الكاتب األول الذي نوَّ

فني ببالده  رغم أنَّ بعض آثاره ومنها رسالته املفتتَحة بقوله:, جمهوال عند طبقات املثقَّ
ــ عجبــا هلــا أيــذوق طعــم وصــاهلا ــامَ ــر بباهل ــل أن يم ــيس يأم  ن ل

والذي اهتمَّ برتمجة , )رحلتهيف ( العبدريحيث حكى ذلك , لغ صداها إىل مرصب
ن القدامى واستوعب جلَّ ما كتب عنه  ابن مخيس الذي أفادنا , أمحد املقري التلمساينمِ

, )مزية املرية عىل غريها من البالد األندلسيةيف كتابه: ( ابن خامتة األندليسبام كتبه عنه 
مجع ديوان شعره يف جمموع سامه:  بد اهللا حممد بن إبراهيم احلرضميأبا عكام أفادنا أن 

ر النفيس يف شعر ابن مخيس(   ).الدُّ
مجي  ن مرتَ دامى ابن مخيسهذا يف اجلملة ما وصلنا مِ رون فقد ترمجه , القُ أما املتأخِّ

الم بن مزيان التلمساين عبدواألستاذ , حممد بن أيب شنب اجلزائرياألستاذ  , السَّ
خ الدولة املغربية( عبد الوهاب ابن منصورستاذ فاأل يف دراسة قيِّمة سامها:  )مؤرِّ

)املنتخب النفيس من شعر ابن مخيس(  :زها عىل رشح رسالته املنشورة يف وقد ركَّ
ث عنهالسان الذين بن اخلطيب التلمساين  :ـ) لاإلحاطة( ن , املتحدَّ مها بكثري مِ ودعَّ
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سالة ورشحها ارتطمت بالغموض الذي اكتنفهاإال أنَّ حماولته لتح, قصائده , ليل الرِّ
ن  ضوا  لسان الدين بن اخلطيبحيث اقترص نارشوها ابتداء مِ ن دون أن يتعرَّ بذكرها مِ
م لنا ذلك م األستاذ , هلا ولَو بِكلمة كام تقدَّ اعتذاراته  الوهاب بن منصور عبدوقد قدَّ

اء دراسته د وبنيَّ أنَّ حماولةَ رشحه ال , لقرَّ رٍ موثوق وإِنَّام هي جمرَّ تعتمد عىل مَصدَ
رات م دِراستَه عنه يف  عبد السالم بن مزيانبِخالف األُستاذ , افرتاضات وتصوُّ الذي قدَّ

ن , م1936 سنة تلمسان) املنعقد يف مؤمتر املسترشقني( م افرتاضات كحقائق مِ وقدَّ
د  ه هو جمرَّ ن أنَّ رشحَ اءَ دراستِه مِ د عىل روايةدون أن ينبِّه قرَّ وملا ظهر , اختيارات ال تَعتمِ

أَيب احلسن بن عبد اهللا بن احلسن النباهي املالقي :ـ) لتاريخ قضاة األندلسكتاب: (
ق الفرنيس  قه ونرشه املستَرشِ (مدير معهد الدراسات  ليفي بروفنصالالذي حقَّ

ـ وكان م 1948اإلسالمية بجامعة باريس) ـ طبع دار الكتاب املرصي بالقاهرة سنة 
ني قايض  مجَ من القضاة املرتَ ن , القريش ابن هديةحممد بن منصور  تلمسانضِ وذكر أنَّ مِ

كبري قطره يف عرصه نباهةً ... «ويف ذلك قال: , ابن مخيسمجلة مآثره: رشح رسالة 
ة جاهَ امة, ووَ ةً يف احلقِّ ورصَ ه, وكان أَثريا لد سلطانه, وقوَّ , قلَّده مع قضائِه كِتابةَ رسِّ

زارئه ه فَوقَ منزلة وُ واصِّ ن خَ لكِه, وأَنزلَه مِ ه يف تدبري مُ رُ ري , فصار يُشاوِ فقلَّام كان جيُ
ن مَشورته لطنة إِالَّ عَ ن أُمورِ السُّ أي, وبعد استِطالع نَظره, شيئاً مِ , وكان أَصيلَ الرَّ

راً سلطانَه باخلري, مُصيبَ العقل عينا عليه, مذكِّ لة يف الرَّ  ئُ كاتباً بليغا ينش, مُ سائل املطوَّ
اردة ن علمِ العربية واللغة والتَّاريخ, املعاين الشَّ حممد بن رشحَ رسالةَ , ذا حظٍّ وافر مِ
 استفتح أوهلا بقوله:, احلجري عمر بن مخيس

 عجبــا هلــا أيــذوق طعــم وصــاهلا
ـــاعة ـــة س ـــري إىل تعلَّ ـــا الفق  وأن

ــا ــرَّ بِباهل ــل أن يم ــيس يأم ــن ل  مَ
ـــ ـــاة مجاهل ـــي زك ـــا ومتنعن  امنه

ن نظمٍ ونَثر سالة مِ ورضوبِ األَدب , رشحاً حسنا أَتى فيه بفنون العلم, إىل آخر الرِّ
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 .ها »الخ... مفيد املجالسة, جمَّ املشاركة, وكان مجيلَ األَخالق, بام دلَّ عىل بَراعتِه
ح كان معروفا عند مرتمجي  الذين , األَوائل ابن مخيسومما الشكَّ فيه أنَّ هذا الرشَّ

ن ب ن تالمذة , لسان الدين بن اخلطيبينهم مِ ولكن جلَّ ما , ابن هدية القريشإذ هو مِ
ي  ن مُرتمجِ ح ابن مخيسوصلنا مِ د فيهم مَن ذكر هذا الرشَّ م , مل نجِ رغم ذِكرهم وترمجتهِ

ن هؤالء , لصاحبه ه  أمحد املقريومِ من أساتذة جدِّ الذي تَرجمَ ابن هدية القريش ضِ
ب إن عدَّ , ان وفاس يف عهده)(قايض تلمس حممد املقري  رشح ابن هديةوهلذا ال نَستَغرِ

ر بفهارسها التآليف , يف قائمة الكتب املفقودة د له أثرا يف املخطوطات التي تزخَ ومل نجِ
صة هلا ح بإِحد خزائن , املخصَّ ن هذا الرشَّ ن حسنِ احلظِّ أن ختَم املطاف بِنُسخة مِ ومِ

ه صاحبه منذُ سنوات قليلةوأَ , بيُوتاتِ العلم بوادي بجاية طِّالع عليه , ظهرَ فأَمكننا االِ
ستفادة منه ورغمَ أنَّ مؤلِّفه , وهذا املخطوط نادر رغمَ نقصِ بعضِ األَوراق منه, واالِ

ها ومرغام ح بأنه ألَّفه مكرَ د باقتِصاره عىل رشح وحتليلِ اجلانبِ اللغوي, رصَّ , ولذا تعهَّ
ن حياةِ ابن مخيس. فإِنه رشحٌ مفيد أنار لنا اجلوان ضة مِ  ب الغامِ

ن تقديم ابن هدية يف رشحه بنيَّ فيها الظُّروف التي أَقدم فيها عىل  وهذه فقرات مِ
نهاجه فيه, تأليفه وفرضَ , فإنَّ مَن ألزمنا اهللا تعاىل لألَمر طاعته, أما بعد«قال: , مع مِ

وارف , ظِلِّهأضفى اهللا علينا وارف , عىل كلِّ أمره مؤمتر له منها استطاعته وأضفى له عَ
كم, ثم أمر وأمر, وطلب طلبته مثله أمر ممتثل, فضلِه وعملٌ , وأمرُ األَمري حكمٌ حمُ

عتَمل ندَ أَهلِ العلم مُ وتعيِني ما , أن أتضمن له بتبيِني معاين األلفاظ اللغوية, صالحٌ عِ
ن إِشارات األغراض التارخيية يخ األُستاذ األ, يعنُّ مِ ن رسالة الشَّ  أيب عبد اهللاديب مِ

ـ حجر ذي رعني ـ  احلجري حممد بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن مخيس
 بن عتيقحييى  الفضل حممد بن أبوـ أي:  فاسالتي كتب هبا إِىل مرشف مدينة , احلمريي
با ـ وشاكيا له عصابةً أساءوا , ثنيا عليهومُ , ـ شاكرا له العبدري , بزعمه إِليهـ تعصُّ
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نها من ب, وأَودَعها مثورا ومأثورا, ظوما ومنثوراضمَّ د يف ذلك وصوَّ أَ , صعَّ وخطَّ
ب  .ها »وعال وسفل...الخ, وصوَّ

ح [هو] امللك أبو تاشفني األول مه عىل هذا الرشَّ من ملوك , وكان امللك الذي أرغَ
ويف , اجلزائروهذا امللك هو الذي بنى منارة اجلامع األعظم املالكي بعاصمة , بني زيان

صار طويل تلمسانمدينة  أبو احلسن املرينيده احتلَّ امللك عه ورغم هذا , بعد حِ
صار ة التي أمكن مجعها طيلة أيام احلِ االستِسالم  أبو تاشفنيرفضَ امللك , احلصار والقوَّ

ه.  تِل يف املعركة كبقيَّة أفرادِ جيشِ م إىل أَن قُ  وقاوَ
ارح اسم املخاطَب ن هذا الفقرات أَفادنا الشَّ سالة مِ  فاسوهو مرشف مدينة , يف الرِّ

ه  بن عتيق العبدري ىأَبو الفضل حممد بن حيي ح هذِ الذي تركَ بعضَ مَن حاولَ رشَ
سالة يف متاهاتِ االفرتاضات واالستِنباطات , والتي بينها وبني احلقيقة بُعدٌ شاسع, الرِّ

الم ابن مزيانفاألُستاذُ  حه لبيت  عبد السَّ ند رشَ  قال فيها: التي ابن مخيسعِ
 مــن بعــدها أجــر عــىل آســاهلا أنَّنـيىاعلم أَبـا الفضـل بـن حييـ

ن ملوك بني زيان «قال:   وقَد استَبعد عبد الوهاب ابن , »إِنَّ الفضل هذا هو ملك مِ
وقد وقعَ هو أيضا يف نفس , ) هذا االفرتاض ونبَّه عليهاملنتخب النفيسمنصور يف: (

ندما قال يف رشحه للب  :ابن مخيسيت الذي قال فيه الغلطة عِ
ــا الربكــات مــن بركاهتــا ــا وأنــل أب ــكوكه بمحاهل ــال ش ــع حم  وادف

 بعد أن قال:
  حتفةحييى  خذها أبا الفضل بن

 

  ما جال يف مضامرها شـعر وال

 

  جاءتك مل ينسـج عـىل منواهلـا

 

  سمحت قرحيـة شـاعر بمثاهلـا

 

  الربكات ... أبا وأنل
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ـ ابن مخيس ـ تلميذ  أبو الربكات ابن عيشون البلفيقي: «فظنَّ أنَّ أبا الربكات هذا هو
ائه, » ه لقرَّ م اعتِذارَ هم , والفرقُ بينَهام أنَّ األستاذَ عبد الوهاب بن منصور قدَّ الفِتاً انتباهَ

د استِنباطاتٍ وافرتاضات ه جمرَّ  ما دامت تَعوزه املصادر املوثوقة., إىل أنَّ تعاليقَ
وترك بعضَ مرتمجيه , ابن مخيسضَ الذي اكتنفَ حياةَ الغموابن هدية أزاحَ رشحُ 

عوذة حر والشَّ ف, ينسبه إىل السِّ هدِ والتصوُّ رغم أنَّ , والبعضَ اآلخر ينسبه إىل الزُّ
ين بن اخلطيبترمجتَي  شادة بقيمته ومكانته العبدريو لسان الدِّ ليَّتان يف اإلِ وقد , جَ

م لنا ما قاله عنه  لةفإِنه ترمجه يف: ( لدين بن اخلطيبلسان اأما , العبدريتقدَّ ) عائد الصِّ
هداً وانقباضا, كان (رمحه اهللا) نسيج وحده«وقال:  ة, زُ َّ يبة مجيل , وأدباً ومهِ حسن الشَّ
در قليل التَّصنُّع, اهليئة ياء, سليم الصَّ عارفا , عامال عىل السياحة والعزلة, بعيدا عن الرِّ

طبقة الوقت , قائام عىل العربية واألَصلَني, نّحلمضطلعا بتفاريق ال, باملعارف القديمة
عر ل, يف الشِّ  . »الخ... أَقدر النَّاس عىل اجتِالب الغريب, وفحل األوان يف املطوَّ

ن خالل رشح  تهاابن مخيس أنَّ ابن هدية ظهر مِ , كان ينترصِ للفالسفة ويشيد بأئِمَّ
متهم  ندقة ـ كانوا حي ابن هديةوالفقهاء إِذ ذاك ـ وىف مقدِّ كمون عىل الفالسفة بالزَّ

قَت ب, والكفر ن األسباب التي جعلته يعيشُ ابن مخيس  :ـوهذه التُّهمة التي أُلصِ هي مِ
هوال يف األَوساط العِلمية ياً منعزال جمَ وِ يقول يف  العبدريمما جعل , يف بالدِه منزَ

نيا «) عنه: رحلته( ن الدُّ قريب ابن مخيس ذ كان إ, »وجدتُه عىل حالِ انزواءٍ وتقلُّلٍ مِ
متحان الذي أصابه بمدينة فاس حيث نصب له فقهاؤها كمينا مثل فيه أمامَ , عهدٍ باالِ

م ندقة, حمكمتهِ  ابنُ مخيسإذ ملا محي وطيس املحاكمة دافع , فحكموا عليه بالكفر والزَّ
جاعة وثَبات ن أرائه بِشَ نادقة, عَ لوه يف دفرتَ الزَّ وتسجيلُ  ,ممَّا أد حماكموه أن يسجِّ

فرت ه, املحكومِ عليه يف هذا الدَّ ن إِباحة هدر دمِ نجِ , عبارة عَ ن تَنفيذ  ابن مخيسومل يُ مِ
عدام عليه إالَّ مغادرته مدينة  وبعدَ , حتت جناح الظَّالم كام سنبنيِّ ذلك فاسحكم اإلِ
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 لنَّباهياالذي قال  ابن هدية القريشوجدَ احلاكمَ بأَمره فيها القايض  تلمسانوصوله إِىل 
ه, وكان أَثريا لد سلطانه«...يف ترمجته:  ه , قلَّده مع قضائه كتابة رسِّ ن خواصِّ وأنزله مِ
لكه, فوق وزرائه لطنة إال , فصار يشاوره يف تدبري مُ ن أمور السُّ فقلَّام كان جيري شيئا مِ
 .ها »رته وبعد استِطالع نظرهعن مَشو

ياسية فقط ابن مخيس :ـلومل تكن منزلة ابن هدية ـ اخلصم الَّلدود  بل , ـ مكانته السِّ
هري  هريهو عالوة عىل ذلك [فهو] سليل الفاتح الشَّ والرأي العام , عقبة ابن نافع الفِ

ن سوء حظِّ , يقدِّس عقبة وبنيه ولنرتك , أنَّه كان مطَّلعا عىل حماكمتِه بفاس ابن مخيسومِ
حه لبيت ابن هدية القريش :ـل  يف رسالته:  ابن مخيس الكلمة حيث قال عند رشَ

ــن بركاهتــا ــا الربكــات مِ ــا وأَنــل أب ــكوكه بمحاهل ــال ش ــع حم  وادف
يف أبا الربكات ـ أبا الربكات «قال:  املعروف  حممد بن عيل احلسنيـ يعني الرشَّ

نعم وكان له بعلم الِّلسان , وكان له بحثٌ يف علم الكالم, الشواذكي :ـببلده فاس ب
 أَبا الفضل ابن أَيب عبد اهللا ابن مخيسوبسبَبِه وقعَت خماطبةُ , مبعض االعتِناء واالهتام

سالة عتيق إذ كان أبو الربكات هذا هو متويلِّ مناظرته حال حلوله بمدينة فاس , هبذه الرِّ
بلها بِسنني, واجتيازه هبا واهللا , وأحسبُ ذلك ما بني الثَّامنني والتِّسعني وستامئة أو قَ

كنت قاطنا هبا إذ ذاك مع والدي (رمحهام اهللا تعاىل) لسبب  التي فاسوبمدينة , أعلم
ي الكالم واللسان, أوجبَ مفارقةَ الوطن يطولُ ذكره لمَ انقطع , وكانت املناظرة يف عِ

ه الربهان حينئذٍ  أبو عبد اهللا ابن مخيسفيها  ه الدليل وأعوزَ فرسمه , انقطاعَ مَن عزَّ
يف أبو الربكات عند ذلك يف ديوان ا الل والكفرالرشَّ ه مع ما وسمه اهللا به , لضَّ ووسمَ

عر إليه يف النظم من هذه الرسالة  ابن مخيسولذلك ما أشار , من التَّفلسف بانتحال الشِّ
 .»والنثر

ارح ابن هدية يف الفلسفة ومعتنقي مذاهبها فقد أَظهره عند رشحه لقول  أما رأي الشَّ



36 

فباتت ختب إليه , ي األحوذيةوجأجأ هبا من قدماء احلكامء كل أوحد: «ابن مخيس
مي «فقال: , »الخ ... وتوضع واإلشارة هنا باحلكامء القدماء إىل مثل مَن ذكره من متقدِّ

ثمَّ عقد ابن هدية , »... لعنهم اهللا ولعن االهتداء هبدهيم واالقتداءالفالسفة الرؤساء 
يف  ابن مخيس فصال بسط فيه القول عن الفالسفة اإلسالميِّني وغريهم عند رشحه لقول

وحتت هذه األستار خمدرات أرسار أرضهبا اإلرسار وطاملا تكر معارفها «رسالة: 
إىل بطون هذه األوراق يف ظهور رقوق , ونقلت من صدور أولئك الصدور, اإلنكار

والفلسفيات «هذه الفقرة بقوله:  ابن هديةرشح  »اتر فلسفيات معاين علومهم الرقاقدف
, وهو الفيلسوف وقد تفلسف, : الفلسفة احلكمةابن سيدهال وق, منسوبة إىل الفلسفة

ندقة البحتة والضاللة املحضة  والفلسفة عند أهل السنة وكافة األشعرية عبارة عن الزَّ
وعلومها تنقسم إىل الغرض , والكفر الواضح الناشئ عن مطلق اخلالف الواضح

, وخلقية, وسياسية, هليةوإ, وطبيعية, ومنطقية, ستَّة أقسام: رياضية, املطلوب منها
فأغنى ذلك عن تبيِينها , وبنيَّ آفاهتا, (رمحه اهللا) يف بعض تصانيفه أبو حامدبيَّنها اإلمام 

ط, هنا وكذلك ينقسم أصناف أرباهبا عىل كثرة فرقهم , إذ فيه خروج عن الغرض املشرتَ
هريُّون , واإلهليون, والطبيعيون, واختالف مذاهبهم وتشعُّب طرقهم ثالثة أقسام: الدَّ

 .»لعائن اهللا ترت عليهم, وكلهم زنادقة كفار
ختم , املنتسبني هلذه األقسام الثالثة وردِّ بعضهم عىل بعض ابن هديةوبعد أن بنيَّ 

, ابن سيناكـ: , فوجب تكفريهم وتكفري شعثهم من املتفلسفة اإلِسالميِّني«فصلَه بقوله: 
 . ها »عليهم لعنة اهللا أَمجعني, ملقتدين برأهيموغريمها من املهتدين هبدهيم ا, الفارايبو

لالستدالل هبا عىل رأيه يف  ابن هدية القريشهذه فقرات خمترصة نقلناها من رشح 
ن حماكمة  ابن هديةنقترص عليها ثمَّ ننتِقل إىل رواية , الفالسفة ومذاهبهم  ابن مخيسعَ

وقد , ابن مخيستي سيق إليها وقَد أفادنا عن هذا النَّوع من املحاكم ال, فاسيف مدينة 



37 

 ابنوقد أورد يف روايته ما يثبت أنَّ , فاسكان لروايته وزهنا حيث إنه كان ساكنا بمدينة 
 . الربكات أبوجادل حماكميه حتى مل يبق منهم إالَّ رئيس اجللسة  مخيس

عالوة عىل رأيه يف الفلسفة والفالسفة الذين حيكم عليهم جزافا بالكفر  ابن هديةكان 
ندقة  ومن ذلك ردّه عليه عند رشحه لبيته الذي قال فيه:, وهينيه ابن مخيسحيتقر , والزَّ

ــن دوحــة ــإِنَّني م ــرد ضــالهلا وإذا انتســبت ف ــاب ف ــل األنس  تتقي
وكذا لعمري كل ما , وهذا غلوٌّ مفرط وكذبٌ مورط... «يف رشحه:  ابن هديةقال 

هذا املجر ن قوله جر م مِ أن قال عند رشحه للقسم النَّثري من إىل , »الخ... تقدَّ
سالة:  لو إىل عقد الكرب ... «الرِّ هبذا الكالم ابن مخيس ومرادُ «قال: , »ماجدا يمأل الدَّ

 حيث قال:  الفضل ابن عباس بن عتبة ابن أَيب هلب
ــدا ل ماج ــاجِ لني يُس ــاجِ ــن يُس  يمــأل الــدلو إىل عقــد الكــرب مَ

ن «ل: يف حديثه فقا ابن هديةثمَّ اسرتسل  فأنتَ تر ما يف كالم ابن مخيس هذا مِ
عة فعة التي ناطته بمناط اخلمول والضّ ة واجلرأة عىل معاطاة الرِّ عىل أنه مل يقف , القحَّ

ه ظَت بقبائها احلجري رحلها, هنا وال جعله حدَّ , بل أرضبَ عنه وقال بعده: لو لوحِ
ها ذي رعني إال استوفت سجلها ن فأَقول:, وساجلت بوفاء جدِّ يمِ عري بِمَ هيُ , ليت شِ

بثِ خلقه ح بِخُ م حني رصَّ رقه, وبحقوقِ مَن اعتصَ , فلقد أَمر أمره, ونطق بسجية خَ
يف تلك األَساليب , فوا عجباً كيف ركب ذلك اللكع اهللباجة, وطال وعرض فخره

ت سباسبها كيدا, ماشيا فيها رويدا, هجاجه مع ما يعرف , آمنا من أن يصادف يف مضالَّ
ن أ ندقة قطع ألسنمِ إنا اهللا , وأنَّ أديمه يف اهلجر استشن, نَّه يف معاناة معاين معارف الزَّ

م من السقط, وقل اجلازع, عز وجل الوازع إذ , ما يعد من هذا النمط, عىل أن فيام تقدَّ
لته عنى, كل ما أسس من رسالته وبنى لهمَّ إِنَّه خبط خبط , فإنام هذا املعنى إن تأمَّ الَّ

يه, إذ ركب عمياء, عشواء ملا أبد مثل هذا البيت , وبصرية هتديه, ولو كان له برص يؤدِّ
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عي : «ابن مخيسإىل أن قال خماطبا , »... الذي أرداه وأفىض به إىل املقت وأما الفقه الرشَّ
احة احة, فمعلوم أنك منه صفر الرَّ قاصدا , مل تزل قارصا عىل اجتناب أسبابه, بريء السَّ

 معاداة له ومناوأة ملن محله:, هالجتنابِ أرباب
 ولست منـه لـد ورد وال صـدر فلست منهم لـد خـرب وال خـرب

عراض من استتار مقاصدك السيئة واألعراض ألَومأتُ , ولوال أنَّ األَليقَ إِيثار اإلِ
عك منه عضّ الثِّقاف ن تَناولك هذا , ويرميك بثالثة األَثايف, من ذلك إىل ما يوجِ فإِنك مِ

ج لِك يف ذلك املجال, الالسِّ فاخرتَ وما فيهام , أو كفر واضح, بني جهلٍ فاضح, وجتاوُ
 .ها »الخ... حظٌّ ملختار

ن صفحاتِ تاريخ حياة  ن بيان بعض اجلوانب املجهولة مِ در مِ نكتفي هبذا القَ
د ةً طويلةً منزويا خائِفا يرتقَّب مرور األَخطار التي كانت هتدِّ ه عبقريٍّ عاش يف بالدِه مدَّ

ندقة ام خصومه إِياه بالكفر والزَّ عدام, إثر اهتِّ ن قادة  ابنُ مخيسكان , واحلكم عليه باإلِ مِ
جاعة األَدبية حيثُ دافع عن , وقَد رضبَ لنا أروعَ مثلٍ لذلك, الفكر املمتازين بالشَّ

هم, فاسرأيِه أثناءَ حماكمتِه بمدينة  عظمُ  مُ ه حيث توارَ ومل يبقَ يف , وأَفحمَ خصومَ
ه الَّلدود امل  . ابن هديةيدان إال رئيس املحكمة باعرتافِ خصمِ

 ة يف ابتداء حياته موظَّفا بقصور ملوك بني  ابن مخيسوهكذا نر الذي عاش مدَّ
, وكان يف إِمكانه أن يرقى بسهولة إىل أعىل املناصب, ككاتب يف ديوان اإلنشاء, زيان

ف وا ته إالَّ أَن خيتار حياةَ التقشُّ َّ ن حياة القصور التي ضاق هبا ذرعاأبَت مهِ هد بدال مِ , لزُّ
كر بالغ معارصه , وحالت بينَه وبني ما كان يصبو إليه من حرية الفِ  عبد املهيمنومل يُ

ر حياةَ القرص بِقوله: احلرضمي  الذي صوَّ
ـــرؤ ـــراين ام ـــي أن ي ت َّ ـــت مهِ  أبَ
ــــــت ــــــا ذاك إالَّ ألين اتقي  وم

ــه ذا خنــوع هر يومــا ل ــدَّ  مــد ال
ــــز القن ــــوعبع ــــة ذل اخلض  اع
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إىل أن واتته الظروف , عيشة الزهد والتقشف والعزلة بتلمسان ابن مخيساختار 
ثم ختم به املطاف بغرناطة ومل تنسه حياة البذخ والرتف , فغادرها حتت جناح الظالم

التي كان كلام ذكرها إال وبكاها يف قصائده التي أودعها  تلمسانالتي القاها بغرناطة 
, خلجات فوائده وقد استفاد التاريخ الثقايف التلمساين من هذه القصائدنبضات قلبه و

 فريدة يف نوعها. تلمسانقصيدة ضمنها معامل 
وال شكَّ أن ما , التي وصلتنا ابن مخيسهذه هي اخلطوط العريضة من ترمجة حياة 

األندليس صاحب كتاب:  ابن خامتةتبقى منها ـ وهو يف حكم املفقود ـ مثل تراجم 
وما كتبه عنه مواطنه أبو عبد اهللا حممد , )ية املرية عىل غريها من البالد األندلسيةمز(

ى: (ثالثيات البخارياحلرضمي صاحب ( الدر النفيس ) الذي مجع ديوان شعره املسمَّ
ن أعرف النَّاس به, )يف شعر ابن مخيس  املرية.إذ عارصاه ورافقاه يف مدينة , وكالمها مِ

, تاريخ األدب العريب وباخلصوص املهتمني بدراسة ابن مخيس كان أكثر الباحثني يف
ين ين األَثرَ ر النفيس يف شعر ابن مخيسوقد أشيع بأن: (, يتطلَّعون إىل هذَ , ) اكتشفالدُّ
د إِشاعة, وقد هيَّأه مكتشفه للطَّبع  ابن مخيسوالذي اكتشف حقيقةً من آثار , إال أهنا جمرَّ

ز هبا رسالته ا سالة جمهولة متامارسالة ثانية عزَّ , ألوىل ـ موضوع حديثنا ـ وبقيت هذه الرِّ
إذ كتبها قبل وفاتِه بست , ابن مخيسإىل أن اكتشفت منذ سنوات قليلة وهي بخطِّ 

أرسل ابن مخيس هذه  ,ه682كان سنة  تلمسانفتاريخ إِرساهلا من , وعرشين سنة
سالة يف وقت واحد مع رسالته األوىل التي أرسلها إىل   أبومرشف مدينة فاس الرِّ

والثانية ـ القريبة العهد باالكتشاف ـ أرسلها , بن عتيق العبدريحييى  الفضل حممد بن
ويظهر أهنا بقيت يف خزانة أيب غالب املغييل , فاس أبو غالب املغييلإىل قايض مدينة 

من أبو عبد اهللا ابن مخيس  إن هذه الرسالة أرسلها«حيث كتب ولده يف ختامها: 
 .» فاسهـ بعد رجوعه من 682إىل والدي سنة  تلمسان
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ن أصدقاء  فاسوالغالب أنَّ قايض  ـ احتفظَ هبا خشية أن  ابن مخيسـ الذي كان مِ
سالة الثَّانية يف نفس موضوع األوىل, جترَّ له التُّهمة شادة بالفلسفة , والرِّ وأهم ما فيها اإلِ

وهي كسابقتها يف حاجة إىل , روأساطينها الذين كان يراهم املثل العليا حلرية الفك
قة سالة األوىل كام رأينا اقترص فيها شارحها عىل االهتامم بالناحية , دراسة معمَّ إذ الرِّ

وحماولة نقض , فهي ال جتاوزُ اهلجوم عىل صاحبِها, وإن فلتَت منه استطرادات, اللغوية
 الخ.. آرائه وتكفريه..

تنا يف هذا املقال أن نختمه بام ختم به ابن وال يفو, وهلذا فهي يف حاجة إىل دراسة فنية
ن فقهاء فاس الذين نصبوا , مخيس رسالتيه األوىل والثانية صور يف ختامهام انطباعاته عَ

بام له عىل أَيب الربكات  أبو الفَضلأَقسمَ «قال: , له كمينا وحكموا عليه بام هو معروف
ن الفضل ذلك العراقي األرومة وإن يك ذاك إرسائييل , ومةال هذا الفايس اجلرث, مِ

اء, وهذا إِسامعييل اجلنس, األصل ن فاسه الغرَّ , أنَّ موطئ قدم أَيب غالبنا املذكور مِ
ن  قعد رقوطيهم املشهور مِ ن مَ ء أيب أميتهم , احلمراء غرناطةألَرفع وأَسنى مِ ن متبوَّ ومِ

أرأيت , ألوكفبام لكت أبا الفضل من هذه العجرفة و, املرحوم من جنة جزيرة اخلرضاء
ال واهللا ما عىل ظهر هذه الغرباء من يتظاهر بمثل هذه , يف عمرك مثل هذا الصعلوك

من , ال حال لنا معك وال عيش, فأي يشء هذا املنزع إيش, املعرفة يف بني غرباء
ارجع إىل ما كنت بصدده , أمخار بك أم ثمل, ما هذا اخلبل, يصحبك عىل هذا الطيش

لل ماذا , رقَّ غزلك فحك لنا منه أرق غزل, جلدِّ فام يليق بك اهلزلخذ يف ا, وقيت الزَّ
ن مكاملتِكم هذه , وأي عقل يطابقني عىل هذا املعقول ?أقول تني ـ واهللا ـ عَ مَ أفحَ
ن, املِحن حَ ه من اإلِ ن طلبِ مساملتكم ما لكم عيلَّ يف دنياكم هذِ إن تكلَّمتُ , ومنعني مِ
متُ عجمت, كلِمت ا, وإن استَعجَ لَّة آس أَمَ ا هلذه الغيلة مُواس, هلذه العِ ما حيلتي , أمَ

عفي قلبُ زمانِكم القاس, يف طبع بلدكم اجلاس ا يلنيُ لِضَ ه الدمن, أَمَ يا بني , ما هلذِ
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فإن , إن مربكم الويل محقتموه, أظهرتم املجن فقلب لكم ظهر املجن, خرضوات الدمن
م احلكيم غصصتم به فكفرمتوه وإذا نجم فيك, زجركم العامل فجرتم عليه ففسقتموه

واذهبوا من مراعيكم املستوبلة حيث , كونوا فوىض فام لكم اليوم من رساة, وزندقتموه
عاة ضيعتم السنن والرشائع وأظهرتم يف بدعكم العجائب , ما شئتم فقد أمهلكم الرُّ

وأبحتم , استصغرتم الكبائر, وأقمتم سوق الفسوق عىل ساق, والبدائع نفقتم النفاق
د فقريكم الصابر, أين غنيكم الشاكر, لصغائرا يرشد متعلِّمكم , أين عاملكم املاهر ?يتفقَّ

د لنا رشيعتك , وحكم اجلهل بقطع دابر احلكامء, مات العلم بموت العلامء, اجلائر جدِّ
ارعني ال ـ واهللا ـ ما يوقظكم من , قم فينا بموعظتك يا أفصح التابعني, يا أفضل الشَّ

من إال سيف صاحبه أيب احلسن, احلسن هذا الوسن وعظُ  ن فتن هذا الزَّ ذكم مِ , وال ينقِ
الم  .ها »والسَّ
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   الفقيه الحافظ
  )1(مصطفى الرَّمَّاصي الرَّاشدي الجزائري

فقيه حافظ , ايصمَّ ايص املشهور بمصطفى الرَّ مَّ د بن عبد اهللا بن مومن الرَّ حممَّ  هو
ة عند فقهاء آراؤه حجَّ  اآلنزالت إىل  وال, اشتهر يف األوساط الفقهية رشقا وغربا

 .اإلسالميةاجلامعات واملعاهد 
ذها مصدرا لرشحه عىل واختَّ , املرصي رديرالدَّ يخ الشَّ  )ةحاشيته الفقهيَّ (اعتمد 

, رقاينعبد الباقي الزَّ عىل  )حاشيته(يف  الفايس البناينيخ كام اعتمد الشَّ , )خمترص خليل(
من , رينحاشية من حواشيه للمتأخِّ  أو, )رص خليلخمت(من رشوح  رشحٌ  وال خيلو

 .قل عنه وتدعيم حججه بأقوالهالنَّ 
 عبد الباقييخ كالشَّ , ه آراء بعض فقهاء مرصشقنابم ايصمَّ الرَّ كام امتاز مرتمجنا 

ته تلك املناقشة وأدَّ , فناقشهام احلساب, د اخلريشحممَّ وشيخ اإلسالم , املذكور رقاينالزَّ 
ح يف رصَّ  ثمَّ , )املخترص(يف رشحه عىل  اخلريشأحىص فيه غلطات إىل وضع تأليف 

وذلك , عبد الباقيا السائل حتتفل بكالم وأراك أهيُّ «بعض أجوبته برأيه فيهام فقال: 
ة لعدم اشديَّ ال نكرتث هبام يف بالدنا الرَّ  اخلريش رشحرشحه و ألنَّ , حقيقبمعزل عن التَّ 

 .ها »كثري اخلطأ وهو ريجهووعمدهتام كالم األ, حتقيقهام
 فلم يكونوا عالة أو, أي الرَّ كثريا من فقهاء بالدنا كانوا مستقيلِّ  وهذا دليل عىل أنَّ 

                                                 
يخ  )1( (رمحه اهللا تعاىل), تقع  املهدياعتمدنا يف إدراج هذه املقالة عىل نسخة أصلية خطية, بقلم الشَّ

 ) صفحة. (ع)51يف (
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كام وصمهم  ,متحيص من دون نقد أو ن فقهاء املرشقدون ما وصلهم مِ يردِّ  اأبواق
يف آخر هذه  فصيلن البيان والتَّ ذلك بمزيد مِ لوسنعرض , بذلك بعض املعارصين

 الدراسة.
ورغم سمعته , رغم املكانة التي بلغها يف حياته ببالده, ايصمَّ مصطفى الرَّ مرتمجنا  إنَّ 

ه كانت ترد عليه يف حياته االستفتاءات من نَّ إى حتَّ , ببالد املغرب العريب واملرشق
, وغريهم )األزهر(ة وكانت تآليفه من أثمن املصادر بعد وفاته عند أئمَّ , خمتلف األقطار
يخ ومن ذلك ما قاله الشَّ , سياناإلمهال والنِّ  ثاره ببالده ستائرآأسدل عىل  ومع هذا فقد

املصادر لرتمجته  أعوزتهعندما  )لفتعريف اخللف برجال السَّ ( يف القاسم احلفناوي أبو
 .وإنتاجاعنه مكانة وسمعة  الذي ال يقلُّ  ن األخرضيـٰمحعبد الرَّ وترمجة 

, همظانِّ يف ويل اريخ بعد البحث الطَّ من كتب التَّ ومل أعثر عىل غري هذه اجلملة «قال: 
لون بقاءها املستحوذين عليها يفضِّ  وسيلة ألنَّ  فات بكل حيلة واملؤلَّ  جنوحماولة مسا
, وال يبالون بام وراء ذلك, ة عىل إفادة طالبيها هبا واستفادهتم منهاضذخرية لألر

نسأل اهللا , ع عزيزة الوجودضيوازاعمني أهنم باستعارهتا فقدوا منها كتبا نفيسة امل
 ».توفيقنا وإياهم ملا فيه رضاه 

هلذا السبب مل أقف عىل تراجم علامء مشاهري «فصله هذا بقوله:  احلفناويثم ختم 
 ».ايص واألخرضي وغريمهامَّ كالرَّ 

مدير ثانوية السالم , عيدي املجاجيد السَّ وقد حكى يل هبذه املناسبة األستاذ حممَّ 
حيث زاره , عند نشوب ثورة التحرير صادفه احلال مديرا ملدرسة معسكرباألصنام أنه 

 املجاجيرافقه  اجلزائروعند عودة الشيخ إىل , العريب بالقاسم التبيساملرحوم الشيخ 
وملا علم , مصطفى الرمايصحيث يوجد رضيح , رماصةوكان مرورمها عىل قرية 

ن الرمايص له مكانة وشهرة يف وذكر لرفيقه أ, دعا له بالرمحة العريببذلك الشيخ 
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فأجابه , ف عىل اندثار آثاره باجلزائروتأسَّ , مل تنل منها األيام األوساط األزهرية
 املجاجيفأخربه , فبهت الشيخ مستفرسا, زال موجودا املجاجي بأن تأليفه الفقهي ال

بادرة وطلب منه امل, لت أسارير وجه الشيخ عند سامعه هلذه البرشفتهلَّ , بأنه يملكه
وقد , إال أن ظروف الثورة حالت بينهام, بإرساله إليه املجاجيفوعده , بإعارته إياه

بعد االستقالل فبقي عندي مدة أمكنني فيها االستفادة منه  املجاجيأعاره يل األخ 
حيث نسخ , ذافذمن علامء ضواحي مدينة األصنام األ واالطالع عىل ناسخه الذي كان

والية  عبد القادر املقراينالشيخ  توىل الناسخ املذكور وهو وقد, عرشات أمهات الكتب
من األرس التي توارث أفرادها العلم  املقراينوأرسة , الناحية يف عهد األمري عبد القادر

حفيد  عمر املقراينن الشيخ وعميدها اآل, زالت بقاياها بمدينة األصنام وال, قرونا
 ن.يمن الشعراء الشعبيني املشهور الناسخ وهو

إذ , من هذا كله سأتناول بالبحث حياة هذا العامل أي مصطفى الرمايص بتفصيل 
واغتنمت هذه , كانت مفقودة أويف حكم املفقود, أمكنني التحصل عىل وثائق متعددة

إذ , من خالل ترمجته لدراسة عرصه ضسأتعر ينإتعم فائدهتا و حتىالفرصة إلذاعتها. 
وكذلك , عض اإلجازات التي أجاز هبا تالمذتهمن بني الوثائق التي عثرت عليها ب

وتوصية من باشا , وبعض الرسائل تبادهلا مع معارصيه, مرثية رثى هبا أحد أساتذته
اجلزائر أوىص فيها برعاية جنابه وحسن معاملته وغريها من الوثائق التي هي من أهم 

 السيايس. سجالت تاريخ البالد الثقايف
 والدته ونشأته: 

, قرب قلعة هوارة شامل مدينة معسكر, رماصةبقرية  مصطفى الرمايص ولد مرتمجنا
, هـ عن سن عالية1137يف أوائل القرن احلادي عرش وقد ضبط تاريخ وفاته يف سنة 

أبرز فقهاء عهده. حيث كانت فتاويه معتمدة عند  الذي كان أخذ عن والده الذكاء
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وختم , تيارتوفامزونة  ثم التحق بمعاهد قلعة هوارة, أصحاب النوازل الفقهية
صب انت, وبعد انتهاء رحلته يف طلب العلم, رحلته يف طلب العلم بفاس ثم القاهرة

الذين كانوا , كثري من علامء عهده سنةعىل , لتدريس بمعهد والده يف مسقط رأسهل
املعاهد التي  أساتذهتم أو يفضلون التفرغ للتدريس والتأليف بمعاهد أرسهم أو

فمن مجلة , بدال من الوظيف واحلياة باملدن وقصور الوالة, غايةأسسوها هلذه ال
من , لتلميذه حممد بن عيل الرشيف اجلعدي إجازته, اإلجازات التي وصلتنا للمرتجم

فيه  ينويف ما أجاز أجزته يف مجيع مرويايت«سكان ضواحي مدينة اجلزائر قال فيها: 
قه ولغة وبيان ومعان ومنطق من توحيد وف, منهم باللسان ومنهم بالبنان يأشياخ

 .ها »وقراءات
 عىل عادة األساتذة, إجازتهثم قال املجيز مفصال ما أمجله يف القسم األول من 

ق الويل الصالح قراءايت يف العقائد السنوسية عىل الشيخ املحقِّ  وأكثر«ذاك:  املجيزين إذ
حممد بن  يديوأما البخاري فأخذته عن س, اخلرويب القلعيبن يل عحممد بن يدي س

 . ها » زيد الراشديأيب ن ـٰعبد الرمحوبعضه عن سيدي , الشارف املازوين
فيقول عبيد اهللا سبحانه , وبعد... « :اجلعديثانية للمجاز املذكور  إجازةوقال يف 

قد طلب مني ولدي سيدي حممد بن عيل , الرمايص مناهللا بن مو وتعاىل حممد بن عبد
وإن كنت لست أهال , فأسعفته لذلك, وأخذ اخلرقة, دةالدخول يف سلسلتنا يف العبا

وباب اهللا مفتوح جلميع خلقه وإن كان ال يقرع بابه إال من كان , إسعافا لرغبته, هنالك
وقد أخذت هذه , خييب وافيه رجى سواه وحاشاه أن حيرم راجيه أوفمن يُ , أهال له

د ل قلعة مامون ببالنزي, حممد الصحراويالطريقة عن الشيخ القطب الرباين سيدي 
 .ها منداس

وقد عرف التلميذ املجاز بنفسه فقال يف آخر  ه.1116وكان تاريخ هذه اإلجازة سنة 



47 

,  ٰن الرشيف نسباـمحد بن عبد الرمحأحممد بن عيل بن يقول كاتبه «اإلجازة املذكورة: 
 .ها ...»من عاملة اجلزائر حرسها اهللا, اجلعدي وطنا

ملجاز من بقايا قبائل صنهاجة الذين حكموا هذه املنطقة ا إليهمجعد املنسوب  وبنو
الذين عرفت ا وهم إخوة لبني مزغن, زيري بن مناد مدينة اجلزائر نب قنيبل سقبل تأسي

 هبم اجلزائر.
هذا من أكابر علامء مدينة اجلزائر وقد اشتهر من بني  حممد بن عيل اجلعديكان 
أن  اجلعديوقد ذكر , در الفايس الشهريعبد القا نن بـٰحممد بن عبد الرمح أساتذته

ة تَّ حاح السِّ وأجازه فيها كام أجازه يف الصِّ  )املنح البادية( شيخه الفايس ناوله فهرسته
 ه.1133وكان ذلك بفاس سنة , وغريها

 هاملذكور يف إجازتي ايصمصطفى الرمَّ ولنرجع إىل التعريف بمشايخ مرتمجنا 
 :للجعدي

املنسوب إىل قلعته هوارة التي صارت , اخلرويب القلعيحممد بن عيل فاألول منهم  
التي توارثت  كانت بقلعة بني راشد من األرس وأرسة اخلرويب, تعرف بقلعة بني راشد

وقد توىل الكثري من أفرادها القضاء يف العهد الرتكي ويف عهد األمري عبد , العلم قرونا
دفني  عيل اخلرويب الطرابليس حممد بنونسبهم يتصل بعامل اجلزائر الشهري , القادر

 . اجلزائر صاحب التآليف املشهورة 
ارف املازوينحممَّ فهو , أما ثاين األساتذة املذكورين الذي رو عنه  د بن الشّ

الذي انتصب فيه  )مازونةـ (س للمعهد الفقهي باملؤسِّ  فهو, صحيح البخاري الرمايص
جرة إىل هناية سنة أربعني وستني بعد نة املتممة أللف من اهلمن السَّ  للتدريس ابتداءً 

حيث  ,مازونةالذي كتب له اخللود من بني معاهد  وهذا املعهد هو, ه)1064( فاألل
د احتالهلا سنة استحال إىل املدرسة الفقهية التي شارك طلبتها يف رباط وهران الذي مهَّ 
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حفيد  لب املازوينطاأبو حممد بن عيل باجليش املرابط العامل الفقيه  وقد التحقَ  ,ه1206
 املذكور.  حممد بن الشارفالشيخ 

وولديه  ,(وعمره يتجاوز الثامنني سنة) عىل رأس مائتي طالب طالب أبوشارك 
الذين استشهدا منهام يف ساحة الوغى أكربمها السيد هني الذي اشتهرت األرسة باسمه 

س عليها وحبَّ  وقد جدد باي وهران هذه املدرسة بعد احتالل وهران, إىل زماننا هذا
ن كانت املدرسة إو, األمالك والكتب التي الزلت األرسة حتتفظ ببعضها إىل زماننا هذا

حيث ضيقت السلطات , تعطلت ولفظت أنفاسها عند نشوب احلرب العاملية الثانية
عىل طلبتها الذين كانوا يتابعون دروسهم فيها وجلهم من رشقي املغرب األقىص 

حامليها خطط  وتويل, فقهيةالاألقىص تقدر هذه الشهادة وكانت السلطات باملغرب 
وتالمذهتم برشقي , جي مدرسة مازونةزال كثري من متخرِّ  وال, العدالة والقضاء

 .الريفو, بني يزناس :ـك, املغرب
 زيد عبد الرمحن أبوالشيخ  اإلجازة فهويف أما األستاذ الثالث للمرتجم املذكور 

عقد :(كتاب أشهرها, وله تآليف عديدة, علامء عهدهالذي يعد من أكابر  التوجيني
الذي خصصه لرتاجم نخبة من , )يف بيان علامء وأرشاف غريس, اجلامن النفيس

املشهور  عبد الرمحن ابن زرفةزه عىل ترمجة أستاذه الشيخ معارصيه من العلامء وركَّ 
 .معسكرالذهب ضواحي مدينة  يداو فنيد, وبسيدي دحّ 

زال  الذي ال )دفني قلعة مأمون( حممد الصحراوياألخري الشيخ واألستاذ الرابع و
ومل , رضحيه بمقربة سفح جبل جزول شامل الطريق الرابط بني مدينتي الرحوية وتيارت

زالت أرس كثرية يف  نه الأ, نطلع عىل ترمجة الشيخ حممد الصحراوي. وكل ما نعرفه عنه
 ادة البالد.وحتيي ذكراه سنويا عىل ع, تنتسب إليه, الناحية

زيادة عىل السند العلمي , حممد الصحراوياملرتجم بالشيخ  إجازةوقد استفدنا من 
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وال امتداد بالد منداس التي , لوالها ملا كنا نعرف موقع قلعة مامون إذ, املوقع اجلغرايف
مشهورة يف عهد حروب بني مرين وبني زيان يف القرن الثامن اهلجري ومل  إمارةكانت 

  .غليزانوتيارت بني مدينتي  ةاسمها الذي يطلق عىل قري اإلمارة إال يبق من تلك
 إذيدة جدا ففإهنا كذلك م املرشيف عمر الرتاريأما املرثية التي رثى هبا مرتمجنا شيخه 
نظرة جمملة عىل  إلعطاءفيها  ضن املرتجم تعرإزيادة عىل ما أفادتنا من السند العلمي ف

عندما قارن بني أستاذه , يف عهد أستاذه وعىل إبداء التدهوراحلياة الثقافية واالجتامعية 
 يفاملرشأرسة  نوأستاذه هذا م, وبعض معارصيه الذين كان املرتجم يضيق هبم ذرعا

وكان مقر األرسة ومعهدها العلمي , وقد توارث أفرادها العلم قرونا, الشهرية بالعلم
 إىل املغرب يفراد أرسة املرشوقد هاجر بعض أفـ  معسكرقرب مدينة ـ  الكرطبمدينة 

زال كثري منهم  وال, الفرنيس وساروا هناك عىل سنن أسالفهم االحتاللاألقىص بعد 
 االحتفاظيرجع الفضل يف , وإىل هؤالء املهاجرين إىل املغرب, متولني اخلطط العلمية

ة كام أرشنا إىل ذلك من حمارضتنا ثيعىل تراث األسالف الذي من ضمنه هذه املر
اف اجلزائريابقة من هذه السلسلة عند حديثنا عىل الشيخ الس وخالفه مع  عيل بن احلفَّ

  . هبا واملتويف, فاس :ـالساكن ب يفعبد اهللا املرش أيبالشيخ 
 : مرثيته بقوله الرمايصافتتح 

 خلييل عوجا يب عـىل طلـل عفـا
  وأسفت عليه السـافيات بعيـدنا

 بعــد أن كــان غبطــة أنــواءفعــاد 
  ألفـالناس مغنى ومكأن مل يكن ل

ــارة ــدين من ــن للواف ــأن مل يك   ك

 

 هدّ معاملــه قــد غــريت ومعلــم هــ
  جالـدهأنحط منها  نااق احلصادق

  أوابـدهوصار مقر الـوحش فيـه 

ــد ــوده وخرائ ــه خ ــب في   هتالع

  همالعـــب معمـــورة ومصـــائد

 

  :إىل أن قال
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 فأعيــا جوابــا بعــدما قــد نشــدته
  فأعرضت عنه والدموع سواجم

ــد  ــرام  إخــوانعــىل فق ــةك   أجل

  تكبّدتشموس بدور النجم قد 

  تضوع مسكا دهرهم بوجـودهم

  مناهــل للــوارد ملجــأ ســائل

  ذاعوا فنون العلم يف كل مـوطنأ

هبم طار صيتا يف املدائن والقـر  

 

ــده ــه وجالم ــب فائ ــف جيي  وكي
  هكئيبا حزينا هالك القلب سـاند

  عيـــون الزمـــان لبـــه وفرائـــده

  هنوافـذ سامء العالم العلـم زهـو

  جانــه وقالئــدههبــم تي وحــىل

  ههوحائـدن للقصد م هبم هيتد

ــ ــم أثبت ــه وو تهب ــأركان   ائدهص

ــاوز  ــاجوج ــد إنت ــار فوائ   هالبح

قارن بينهم وبني , بطبقة العلامء التي كان يمثلها أستاذه الرمايصوبعدما أشاد 
دعاء والتطاول إذ كانوا ذلك اخللف الذي كان يتهمه باالـ عىل عادة معارصيه ـ  خلفهم

  :وإىل ذلك أشار بقوله, والوظيف وما إىل ذلك, عصبيةيعتزون بال
 الذكر من بعد فقـدهم ليمخفعاد 

  مطاع طريح يف فنا اهلجـر واللقـا

  تعاطــاه مــن ال يســتطيع ســباحة

 

 خس السوم كاسدهايناد عليه ب
 تعاطاه من قد ظـل عنـه راشـده

ـحيحعنـده ال نايفس   وفاسـده صّ

 :وة العليا التي بلغها يف املعارف فيقولثم يرجع إىل أستاذه فينوه بشأنه وبالدع
 وال سيام اجلهيبذ والشهم عمـرهم

  ل والــدين والتقــىفضــلــه بال أقــرّ 

ــ   هىلــه مهــة فــوق الســامكني والسّ

ــوم وضــبطها ــق العل ــي بتحقي   عن

 لســـانه ســـيف صـــارم ويراعـــه

 لـه بالسـبق يف العلـم حاسـده أقرّ 
ــده ــايل كــل مــن هوناك ــل املع   وني

  تقارص عنهـا كـل مـن جـا يعانـده

  عرتف بـالعجز مـن جـا جيالـدهمف

  ر عيــان نشــاهدهحــعــىل طرســه ب
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 فريد وحيـد الـدهر واسـط عقـده
ــد امتطــى ذروة العــال ــره ق  وحتري

ــىل  ــه وألصــبور ع ــان تبيت   الزم

 

ــده ــا ورائ ــق قطع ــة التحقي   وخامت

  رقـدين قواعـدهفوحلت بـأعىل ال

ــدائده ــه ش ــب مل ترع   بصــدر رحي

 : فيقول ون التي كان يدرسها الفقيدالفن ضثم يستعر
ـــه ـــده وفروع ـــل بع ـــن اخللي  فم
  فكم من مشكل قد حل مـن مقفالتـه

 

 به مولـع مـذ شـب واشـتد سـاعده
  بـاق جتنـى عوائـده خبـيءوكم من 

 :إىل أن يقول
 ن تعــارض نقلهــاإ ëŠ’ÜÛومــن 

  مــام ابــن مالــكومــن خلالصــة اإل

ــرَ  ــه مغ ــب ب ــل حاج ــك نج   مليب

  بشــارحه التوضــيح قــد كــان معنيــا

  bçŠ’Çويف يف السبع بل  ةله خوض

 

  فيعـــرف منهـــا غشـــها فيجـــاوده

ـــرادي  ـــامورشح امل ـــدهدائ    متعاه

  تغــــرب فيــــه مل تعقــــه والئــــده

ــه مفكــر الــذه  اردهصــ نيف انقال
  لني مع علـم املعـاين يـراودهصواأل

وبعد أن ذكر جل الفنون التي كان يدرسها الفقيد انتقل إىل نشاطاته يف املجال 
الذين كانوا ينتصبون يف , فقهاء عهده ننسالفقيد كان عىل  وذلك أنَّ  االجتامعي

إذ مل تكن هلم خطة رسمية , وجمانا,  املتخاصمني وللفتو تلقائيابنياألسواق للقضاء 
وهي من , هبذه الواجبات التي يروهنا من أهم مأمورياهتم نوإنام يقومو, تلزمهم بذلك

وميزة هذه الطبقة , باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر امللقاة عىل عواتق كل مسلم
, يتمتعون بثقة اجلامهري إلخالصهم ونزاهتهم وتفقههم يف الدينا كانو أهنم, من الفقهاء

 .وقد بقي هلذه العادة امتداد إىل العهد األخري
 ,وسهل عليهم مهمتهم, وقضاة املحاكم الرسمية, فقضت عليها السلطات الفرنسية
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التزوير  واواحرتف, ريق السويعن الط واترسب بعض العنارص من الذين انحرف
حمل ثقة , اآلنزالت إىل  ال, بقيت بقية من هؤالء الفقهاء, ومع هذا كله, ىوالرش
ويرضون بأحكامهم املستمدة من الرشيعة , فيقصدوهنم ليتحاكموا عندهم, اجلامهري

 :يف مرتبة أستاذه بقوله الرمايصوإىل هذه األوصاف أشار , اإلسالمية
ـــكر ـــوق أم عس ـــك س ـــام ليب   دائ

  ل حازمـاصفيحكم بني اخلصم بالف

  عنـده احلقـري ومـن ســطى نايوسـ

ــــي برشــــوة   وال يســــتميله الغن

 

ــه قــد أذاع احلــق ال  ناجــدهيمــن  ب
  عنــده القريــب وباعــده نايفســ

ـــده ـــه مكائ ـــه ومل ترع ـــم خيش   فل

  مـع املنهـاج ال مـن ينـادده يفيجر

 : بمعهد أرسته فيقول ثم يتعرض إىل الفراغ الذي تركه أستاذه
 لتبــك عليــه قريــة الكــرط رسمــدا
ــت ــا وتفتق ــه أحالكه ــاءت ب   أض

  طرفهـا كـايسوسالت بأهنار من ال

  وضــاعت فجاجهــا عبــريا ومنــدال

 

 ها فيهــا رســمه ومســاجدهحوســو
  بعـــذب فـــرات ال يغيضـــه وارده

  مصــفى لذيــذ يســتلذه ال ســده

  كــدهاو ملــن هــو بطلعتــه تزهــو

 

حيث , الفرنيس االحتاللىل عهد اشدية إوملا كانت هذه الناحية قطعة من بالد الرَّ 
 : قال يف ذلك, اآلنالذي الزلت تعرف به إىل  عزيرساشدية باسم استبدل اسم الرَّ 

ـــىل أنّ  ـــل الرَّ ع ـــتك   اشـــدية أيم

 

  واحـده ايتيـبموت وحيد الدهر ال 

ان هبذا النوع من الوثائق التي هال ينبغي أن يستإذ  ـ وإن أطلت ـ نكتفي هبذا القدر
ن كثريا من إحيث ,  نقصد من ذكرها االستدالل عىل قيمتها األدبية اخلاصةمل, كام ذكرنا

يف خلع  أصحاهباالتي يبالغ  اإلجازاتلغتها مهلهلة وكذلك بعض  دهذه املراثي نج
كاستعراض الفنون التي , هإال أن حمتواها له وزن, األلقاب عن مشاخيهم املجيزين هلم
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وكذلك , علامء خمتلف اجلهات واألقطاروسند املشايخ الواصل بني , كانت تدرس
القر وقمم اجلبال خصوصا يف عهد املرتجم الذي انتقلت  أمكنة املعاهد املنترشة يف

ومن ذلك معهد مرتمجنا الذي زاره كثري من كبار , فيه مراكز الثّقافة من املدن إىل القر
اجلامعي الفايس ن ـٰومن بينهم أبوزيد عبد الرمح, والرحالني ووصفوه لنا, العلامء

فقد ذكر يف تأليفه , )التاج املرشق ملواقيت املغرب واملرشق( :صاحب الرحلة املسامة
 مصطفىقال عن زيارته ملعهد , يف تاريخ مدينة وهران أرجوزة احللفاويالذي رشح به 

, العلم األصفى لمنه, العالمة ملادت عىل العفكنت و: «هـ1119حوايل سنة  الرمايص
فوجدته يسكن بأهله بيوت الشعر قرب , حممد املصطفى الرمايصسيدي  عبد اهللا أيب

ومسجده يطالع كتبه , بالنهار يف داره لّ ظغابة يف رأس اجلبال يأوي إليهم ليال وي
سبانيني خوفا كنا عىل هذه احلالة عىل عهد اإل« :فسألته عن ذلك فقال, »طلبته ئويقر
ليسهل , فخرجنا لبيوت الشعر, كونا ليالصفإننا كنا ال نأمن يف الدور من أن ي, منهم

 .ها »ة اجلبل بعلينا الفرار لغا
وقد حكي عنه أيضا أنه كان بصدد حترير بعض تآليفه يف معهده املذكور وتساقط 

بربنسه األسود املعروف , فاستعان عىل الوقاية من قطراته, املطر عليه من سقف البيت
وواصلوا نشاطهم رغم ما , الذين نرشوا العلم فأمثال هؤالء العلامء األفذاذ, بالزغداين

, وشن الغارات عىل خمتلف اجلهات النائية, أصاب البالد من جتديد احلروب الصليبية
ومع هذا يواظب األستاذ , ق الرق ببالد أوروبااسوأليختطفوا سكاهنا ويبيعوهم يف 

لتي كان يتسابق وقد رأينا نامذج من هذه التآليف ا, والتأليف والفتو, عىل التدريس
إىل اقتنائها علامء األمصار ويتخذوهنا مصادر كام اشتهر علامء هذه النواحي طيلة حكم 

, اشتهروا بمشاركتهم يف حرهبم معهم, قرون 3الذي دام حوايل , بوهران األسبان
حسبا تدل عليه تاريخ , قائمة شهدائهم تعد باملئات نَّ أو, وحصارهم ملدينة وهران
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ار صو, تارخيهم اجتاهلو أو, خلف جهلوهمبنجدهم ابتلوا , ذا كلهومع ه, وفياهتم
واخلمول وخدمة ركاب , ويرميهم باجلمودإال , الكثري ممن يتصد للحديث عنهم

 الدالة عىل اجلهل واجلحود واللؤم. االفرتاءاتوإىل ذلك من , احلكام
 :يواحلفناال ق, والتشدد, نه اشتهر بحدة املزاجإولنرجع إىل احلديث عن مرتمجنا ف

وسمع الكلمة عند , كان رمحه اهللا ممن اشتهر بالتحقيق والتحرير واملتانة يف الدين«
ومع ذلك , ورسيرة صافية وقلب سليم, تسليمتوؤدة مع لني جانب و, السوقة واألمري

 فإن امتثلتَ  :تساهال فيام يلقى عليه باية أوإربام يقول يف بعض فتاويه ملن يتخيل منه 
حة معلومة عنها واضِ  عرضَ ن أَ وعادة اهللا هبتك مَ , يعة صائبة مسمومةالرشَّ  امُ هوإال فسِ 

 .ها »
 السيد أبو, من مجلتهم قايض مدينة قلعة بني راشد, وقد محل عىل كثري من معارصيه

  :العباس الذي بلغه عنه أنه أصدر فتو خالف هبا اجلمهور فقال يف هجوه
ـــاأ ـــاح مجع ـــذي أب ـــل لل  ال ق
  استحسنت صـنعاعاك الوهم ود

  فخانوا العهد واستعصـوه رشعـا

  فأنــت اليــوم قــد أبــدعت بــدعا

  منعت األصل واستحسنت فرعـا

  أمـــا علمـــت لووفقـــت ردعـــا

 

ـــت ـــت أخ ـــة وبن ـــابني خال   م

ــ ــبتك ــوم س ــود ي   ام صــنعت هي

  وبــاعوا اللحــم حممــوال بســحت

  وبـــؤت بعـــد شـــيبك بالتفـــت

  وقــال باحلــل يف ســبع وســت

  سيسأل اهللا عن ثالث كـل مفـت

 

تجىل هذا التشدد يف رسالة خاصة أرسلها إىل أحد تالمذته اشتهر بمكانته كام ي
وأننا , وكان هذا التلميذ ينحدر من األرس األندلسية الالجئة إىل اجلزائر, ومكانة أرسته

 نادليفإن أسلوهبا البليغ ـ  موضوع حديثناـ  ألهنا زيادة عىل حمتواها, نثبت هذه الرسالة
, فقد كان أسلوبا راقيا إن مل نقل رائعا, عند بعض الفقهاء عىل مستو النثر األديب



55 

ويف احلقيقة كانت الكتابة , بخالف من عمموا أحكامهم عليه بأنه كان منحطا متدهورا
إال أن ختصيص كتابة , ذاك يف غالب البالد اإلسالمية أدركتها الشيخوخة والتدهور إذ

وهذه رسالة الفقيه , غري صحيحوتعميم احلكم عليهم , جزائرية وباخلصوص فقهائها
مايص بعد احلمدلة قال الرُّ ,  تتحد كل من تساهل يف احلكم املذكورالرمايصّ 

وتطوي عنه , أما بعد فكثريا ما يرد عليك كتابنا فترضب عليه صفحا«صلية: والتَّ 
مع علمنا أن املساحمة يف احلق مداهنة , رااومل هنتك لك رض, وساحمناك مرارا, كشحا
وحسام ملادة الشقاق , االئتالفبقاء مودة إسهل ذلك , اها ومل ينبغي لنا ذلكارتكبن

, ورجاء أن تفيق من سكرتك, ومجعا للشتات وخوف من كالم الوشاة, واالختالف
حتى وقفت عىل كتابك تقول فيه بعد , فأبيت إىل التامدي عىل ذلك, وهتب من رقدتك

لشاين وصاحب قيب احلسن والاه ألَ وقوفك عىل ما كتبناه وعلمك بام سطرناه وعزون
مل يقل شيئا ينسب  فإن عنيت بذلك اخلصم فهو, وما سو هذا جور وفجور, )ررالدُّ (

, وإن عنيتنا باجلور والفجور فنحن حمله, بام كتبناه ىلوإنام أد, فيه للجور والفجور
والناقل , تقدمام قلنا كالم من وإنَّ , ا مل نقل من عندنا شيئاونسأل اهللا العصمة عىل أنَّ 

فالكتب , تنا فيام قلناهبوإن كذّ , كوحسبُ  ما سمعتَ  أدِّ : «وقد قال مالك, بمنجاة
 .»م الكذب...صموجودة بأيدينا تشهد لنا وتنفي عنا و

: سل يف كتابه فقالمايص موضوع اخلالف بينه وبني خماطبه اسرتوبعد أن ذكر الرَّ 
ط األمر يتساف لوقفت عند ختلعوجانبت التعسف واالِ , صفت باإلنصافو اتَّ فل«

سائال سؤال هلفان , د مع سليامنهمتأدبا مع أئمة األمة تأدب اهلد, وقفة حريان, عليك
وينزل لك يف حمله , فيفهمك كالم األئمة, من يريد التحقيق فيهديك سواء الطريق

بصارتك عن و, وينقشع عن بصريتك غشاها, واالختالف ضويذهب عنك التعار
إذ أنت قد أحللت , ادتكعواستقللت بفهمك عىل , تغنيت بنفسكغثاها ولكن اس
أسئلتهم  يلواألئمة ترد ع, ومل تباحثني يف قضية, مل تسألني عن مسألة, نفسك للفتو
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واإلخوان عن يمينك وشاملك تباحثني , من تلمسان ومن املغرب األقىص ومن اجلزائر
املشكالت وتلك طريقة أهل لتفتح أقفال , مكاتبة ومشافهة وكتابة بجودة األبحاث

وأنت مل تلمم بنا أدنى , قال سحنون أنا عند ابن القاسم وأجوبة مالك ترد علينا, العلم
من استقل بنفسه فقد زل ويوشك أن  تعلم أنَّ  أمل, إملام ـ وسارعت للنضال بغري سنام

 قَ من حقَّ ال هيتدي فيها إال , طاقا اخلطا وحتار فيها الهويف العلم مهامه تقرص في, يضل
 .ها »وباحث أهل التحقيق واعترب, النظر

 زوائه بمعهدهنرغم ا, فمن هذه الرسالة استفدنا بعض ما ناله املرتجم من شهرة
ومع هذا كانت ترد عليه األسئلة من علامء اجلزائر وتلمسان , النائي عن العمران
شهرة فاستحكمت هذه ال, زادت شهرته عندما أذاع تآليفه دقو, واملغرب وفاس

ه يف طليعة علامء حيث نجد األمري عبد القادر يعدُّ , وبقيت إىل عهد االحتالل الفرنيس
 وازأمبقرص تابتها يف أرشف عىل كِ  التي راتهمذكِّ بل والغرب واجلزائر يف , اشديةالرَّ 

فإنه بعد ما ذكر نشأته واستعرض احلياة , مصطفى بن التهاميه وخليفته تِ صحبة ابن عمَّ 
وناهيك بوطن خرج منه «ختمها بقوله: , اشدية التي تلقى فيها معلوماتهالرَّ الثقافية ب

أمحد  كالسيد, ومن حاكاه من تالمذته صطفى الرمايصاملحممد العالمة شيخ األسالف 
وقد سبق األمري عبد القادر , »لخا... بومعزة الذي يسميه أهل الوطن برشع الواسطة

حممد يخ الشَّ من بينهم العامل الشهري , الرمايص بمصطفى كثري من علامء اجلزائر أشادوا
حوازها من أو بمستغانم العقيان فيمن حلِّ  سبيكة(صاحب:  )دفني مستغانم( بن حواء
 :صها لذكر علامء مستغانم وضواحيها حيث قالالتي خصَّ ) األعيان

 قلت وقـد أدركـت بـذا الـوادي
ـــــا ـــــة حفَّ خيمش ـــــاا أئم  اظ

 Š–ÈÛaأوهلــم شــيخ شــيوخ

 وغريها من حوز هـذا الـوادي 
 متـــابعني علمهـــم أيقاظـــا
ـــر ـــامء القط ـــع عل ـــرة مج  غ
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 اظ والنقـــــادخامتـــــة احلفـــــ
ــاتح قفــل مشــكالت الو  مصــف

 رئــيس مجــع األقويــاء الغــواص
  

 

 شمس بـدور األقويـا األفـراد
 الظلـامت الـدهم غـبشرساج 

  املصـــطفى حممـــد الرمـــايص

 

, إليه من بعض آثاره وننتقل إىل ذكر ما وصلنا, نكتفي هبذا القدر للتعريف بمرتمجنا
, نامقيّ  انليفأفقد وصلنا من آثاره ت, وإجازاته, ومراسالته ملعارصيه, فعالوة عىل فتاويه

: ـب ةاملعروف )دفني تلمسان(يوسف السنويس ن حممد ب اإلماماألول حاشيته عىل عقيدة 
)أيب مهدي عيسىفيها آراء العامل املراكيش  ناقشوقد , يف علم التوحيد )الصغر 

 ف .اين يف حاشيته عىل نفس التأليتالسك
حممد بن عبد اهللا  قال مؤلف هذه األوراق«تأليفه املذكور بقوله:  الرمايصختم 
هذا آخر ما يرس اهللا مجعه عىل عقيدة الشيخ العارف باهللا السنويس نفعنا اهللا به  :الرمايص

واإلغضاء عام , ءالدعا إخالصطالبا منه , عىل كل من وقف عليهي منِّ والسالم , آمني
ممن له , ولكن محلني عليه بعض اإلخوان, فأنا لست أهال لذلك, وقع فيه من اخللل

يكون حجة علينا  ال وأن هرغبة فأسعفته لذلك وأرضع إىل اهللا أن جيعله خالصا لوجه
 ,ه1107لعرص يوم عاشوراء مفتتح عام وكان فراغنا منه يوم اجلمعة بعد صالة ا, بمنه

 . ها »قوباهللا التوفي
التي  )خمترص اخلليل(عىل  تائيين التَّ شمس الدِّ فهو حاشيته عىل رشح أما أثره الثاين 

الذي , ملا كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب اهللا وسنة رسول اهللا«افتتحها بقوله: 
قد صنف فيه األئمة األعالم دواوين ال , به تعرف األحكام ويتميز احلالل من احلرام

, إذ أقبلت عليه الطلبة غربا ورشقا, )خمترص اخلليل(سن ما صنف يف ذلك وأح, حتىص
اشتمل  ملا, )رمحه اهللا( يئاتشمس الدين التأحسنها رشح العالمة , وله رشوح كثرية
لكنه مات قبل أن , ألنه رجل أديب, وحسن العبارة ومجعه للفوائد, عليه من االختصار
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رغب , عليه تغيريا بإقباهلمع وزاده الطلبة يف يف مواضصحجد فيه التَّ يصلحه فلذا وُ 
فَ شكله وحتل مُ حاشية تبني مُ  مني بعض اإلخوان أن أضع عليه ذلك بعد لفأجبته , هلَ قْ

وقصدي , ومع املؤلف, مت مع غريه من رشاح هذا الكتابام تكلَّ وربَّ , ستخارةاال
 ».لخا... بذلك إيضاح احلق ال إذاعة النطق

رشقا , الذي نال الشهرة والتقدير احلاشية املذكورة هوأي , وهذا التأليف الثاين
املختار اخلطايب بن قال الشيخ عبد القادر , وتسابق العلامء إىل اقتنائه واعتامده, وغربا

 )الكوكب الثاقب يف أسانيد الشيخ أيب طالب:(املجاهري اجلزائري األزهري يف تأليفه
ـ  شيخ مدرسة مازونة الفقهية ـ طالب أبوصه لشيخ مشاخيه حممد بن عيل الذي خصَّ 

ثنا عنه يف هذه املحارضة ثا عن الشيخ حممد بن عيل املؤلف املذكور متحدِّ  قال, الذي حتدّ
أخربنا شيخنا حممد بن القندوز « :طالب املذكور قال أيبالسنويس دفني ليبيا تلميذ 

فأراه , لكتابته لرشحه عىل خلي ردير حنياملستغانمي فقال: كنت أحرض القطب الدَّ 
والثانية , عليها املحل املقصود من حاشية الرمايص حدامهاإ, نيفعته مرامَ مَ جاعال أَ 

, الزرقاينويف يده كراسة من املحل املقصود من رشح , عليها مثله من حاشية البناين
, ني يف ذلك املحلبعد مطالعة احلاشيتَ , ه من املحل املراد لهتْبَ فيخلص منها ما يريد كَ 

فقال إهنام , وإين سألته عن ذلك, عليه ًًومشيا, اهرَ خلصه عىل طبق ما حرَّ  ويكتب ما
فليس يف هذا الرشح , راهِعن مطالعة كتب كثرية من أمهات املذهب إذ مها حمرّ  ينأغنيا

 . ها »حمرر املذهب لذلك ـ الرمايص :أي ـ فكان يسميه, اعتامد عىل غريمها
يف  ـ مايصتأليف الرّ  :أيـ فس املوضوع يف ن حممد احلجوي الثعالبيوقال الفقيه 

صاحب  خليلعند ترمجته للشيخ  )الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي: (تأليفه
رغام عن كون , املؤلفات الفقهية صوابا أكثرفمخترص خليل «فقال:  )املخترص الفقهي(

فاعتنى , ل وغريهوقد وقع للزرقاين أغالط يف النق, جه إىل النكاح كام سبقمؤلفه إنام خرَّ 
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 مصطفىاملغاربة بتصحيحه ووضعوا عليه حوايش مستمدة من حوايش الشيخ 
 .ها» منهم الشيخ حممد بن احلسن بناين ,وغريها تائيتَّ العىل  الرمايص

غ خلدمة فتفرَّ , ووسط عشريته, سيار بمسقط رأسهتعصا ال مايصالرَّ ألقى مرتمجنا 
وتكرار املحن يف , الشتداد األهوال, تالعلم وقد رأينا أنه رغم صعوبة املواصال

َ , حيث كانت عاصمة الوالية الغربية حمتلة ما يزيد عن القرنني املنطقة  طَّ كان معهده حمَ
وكانت االستفتاءات ترد عليه كذلك من , من خمتلف جهات القطر, العلم ةرحال طلب

مل «ميذه وقال له: علامء البالد وخارجها كام أشار بذلك يف رسالته التي أرسلها إىل تل
أسئلتهم من تلمسان ومن  واألئمة ترد عيل, ومل تباحثني يف قضية, مسألة عن تسألني

 .ها »املغرب األقىص ومن اجلزائر 
خطة رسمية ومع هذا لفت أنظار والة األتراك خصوصا باشا  ةَ د مرتمجنا أيَّ مل يتقلَّ 
وهذه الوصية هي التي عرفت  ,ذاك إذوالة عادة ال عىل, استوىص به خريا يذاجلزائر ال

وهذا نص توصية باشا اجلزائر قال: , بالظهري الذي ال زال يطلق عليها باملغرب األقىص
العيل , ليعلم من يقف عىل هذا األمر الكريم واخلطاب الواضح اجلسيم النافذ أمره«

فني يف والقواد والعامل اخلاص والعام ومجيع املترص الرالبايمني شأنه وقدره من املعظَّ 
إىل  لق الكووفّ , األحوال بالناحية الغربية من عاملة اجلزائر املحمية سدد اهللا اجلميع

األفضل األجمد  الزكيُّ  أما بعد فإن حامله املعظم األجلُّ , صالح القول وحسن الصنيع
اج احل املاجد األبرّ , األنقى, ق األتقىاملحقق املدقّ , امةهَّ األنجد العامل العالمة الفخر الفَ 

شامال , أنعمنا عليه إنعاما تاما مطلقا, حممد املصطفىالنشأة الصاحلة السيد , املعتمر
وال , والوظائف السلطانية قلت أوجلت, رناه من مجيع املطالب املخزنيةوحرَّ , ًاعامّ 

ألحد عليه من سبيل بوجه من الوجوه وال حال من األحوال وأوصينا بحرمه 
ْ , ه السني جلنابهوحفظ, كرامهإواحرتامه ورعيه و ْ له حُ  كُ تَ بحيث ال هتُ له  مُ ضَ رمة وال هيُ

من غري , يقاس بام يقاس به غريه وال, يصله أحد بإذايه وال بمكروه وال, جناب
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فحسب من يقف عليه أن يعمل , معارض له يف ذلك وال منازع وال مناقش وال مدافع
واهللا املوفق للصواب , دَّ توجب احلَ ومن يتعد احلد فقد اس, اهبام فيه وال خيالفه وال يتعدَّ 

حسبي ونعم الوكيل وال حول  وهو, وال معبود سواه, ال رب غريه, وإليه املرجع واملآب
تيل السيد حممد داي لطف وكتب عن املعظم األرفع الدوال, العيل العظيم وال قوة إال باهللا

 .»ه1119بتاريخ أواسط صفر اخلري عام , اهللا به بمنه وكرمه آمني
وترك أوالدا ودفن  ,ه 1137قد تويف مرتمجنا مصطفى الرمايص بمعهده سنة و

بناءه الباي حممد بن عثامن الكبري فاتح  دَ دَّ زال حيتفظ برضحيه الذي جَ  بمعهده الذي ال
باي حممد بن عثامن هذا كان أمثل والة األتراك الذين راعوا الو ,ه1206وهران سنة 

مصري أوالده ومعهده فقد عثرنا عىل وثيقة مؤرخة يف  وأما, أصحاهباعوا جَّ الثقافة وشَ 
أوالد الشيخ اهتمتهم  هـ يذكر فيها حمررها أنَّ 1271السابع من ذي احلجة سنة 

دوا الثورة بأهنم أيَّ , مصطفى منزايلالسلطات الرتكية وباخلصوص باي وهران 
ثيقة أخر كام وجدت و, وحكموا عىل بعضهم بالقتل, فصادروا أمواهلم, رقاويةالدَّ 

رضيح  يذكر فيها أنه زار, العريب بن عبد اهللا شنتوف املعسكريبخط املرحوم الشيخ 
مصطفى الشيخ  :يف ذلك قال حتت عنوانو ,ه1333سنة  مايصمصطفى الرَّ الشيخ 

وجدت قبة يف , وملا زرت رضحيه الرشيف الرمايص حممد مصطفى بن عبد اهللا بن أمحد
غري (أي الباي حممد ها الصَّ ها الباي حممد الكبري ثم رممَّ بنا, رافةغاية اإلتقان والظَّ 

, أكربهم موالنا قدور أحدهم وهو, الصغري ولد األول) يف وسطها قبور أوالده الثالثة
فلم يبق من نسلهام أثر وأما الثالث  نالأما األوَّ , والثالث اسمه حممد, صطفىاملالثاين 

تلقوين بالقبول وليس فيهم من يطلب ن يوهم الذ, الذي نسله باق فهو حممد الذي هو
 .ها »ام رأيت واحدا فقط واجتمعت به اسمه السيد البشري له إملام بالفقهإنّ , العلم

هذه هي اخلطوط العريضة من ترمجة هذا العامل الذي يعد طليعة علامء اجلزائر بصفة 
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ا من ون باشدية اشتهرت طيلة ثالثة قرفالرَّ , بصفة خاصة ةعامة ويف بالد الراشدي أهنّ
وحيد إال ويفتخر بسنده ف يف التَّ وكان كل من ألّ , املراكز املمتازة للتوحيد والفقه

ح بذلك أمحد املقري التلمساين يف حاشيته عىل رصَّ قد اشدية واملتصل بعلامء الرَّ 
هكذا تلقيناه من أشياخ «وأيب مهدي عيسى السكتاين املراكيش الذي قال:  غرالصُّ 

 ».ديةاشعلامء الرَّ 
من حلول مصطفى الرمايص مرتمجنا وقد قال  اشدية بالفقه ابتداءً اشتهرت الرَّ 

بعدما حتدث عن سند مشاخيه بصفة خاصة وعلامء  )راتهمذكِّ (األمري عبد القادر يف 
وال يذهب الوهم بمن وقف عىل هذه األسانيد فيعتقد أننا «اشدية بصفة عامة قال: الرَّ 

بل وطننا الغرييس حمط علم وحمل تعلم وتعليم فها  مل نأخذ العلم إال من بعيد
ملا تكلم عىل بعض من األجداد قال: ومنهم أبوحممد السيد ) قد اجلامنعِ (هواجلوزي يف 

ه عليه وتفقَّ ... «إىل أن قال:  ة مرضعتهعبد القادر من أبناء عبد القوي املعروف بابن خدَّ 
وسيدي وموالي عيل , ن بن زرقةـٰشيخنا السيد عبد الرمح :منهم, كثري من الناس

 عنه بشيخ شيوخنا يف غري ما مرة م نقله ويعربّ وقد كان الغداميس يعظِّ :قلت... الرشيف
ورة يف وملا صنف خطيب اجلزائر ومفتيها سيد سعيد قدُّ , يف رشحه عىل الصغر

 ة فالبد منالتوحيد قال هذا جعلته كالتكميل لتقييد شيخنا السيد عبد القادر بن خدَّ 
قال شيخنا , كان ما يزيد عىل مائة قرية غريسذكر أن يف  اجلوزي عىل أنَّ , اجلمع بينهام

فوجدت الكاتب ملا , رأيت كتابا وقفت عىل متامه: يفاملرشالسيد بن عبد اهللا بن الشيخ 
كتبته بقرية أوالد عيل بن صناج ويف القرية ما يزيد عىل ثالثامئة مؤلف  :كتب اسمه قال
 أمم هي خربة تسمى القواير وبقرهبا روضة سيدي عثامن بن عمر حتت والقرية اليو

 .ها »لخا... عسكر عند انحدار واديه إىل األرض املستوية البطاح
املهدي البوعبديل
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  المفتي المالكي فعلي بن الحفَّا
  واألدوار التي قام بها خالل النصف الثاني 

  )1(من القرن الماضي الهجري

وموضوعها , ات التي ابتدئها يف سمرنا الليلةرضمن املحا إنني يف هذه السلسلة
سأتناول بالبحث جوانب من تاريخ , تراجم بعض أعالم اجلزائر قدامى ومتأخرين

 .البالد مرتبطة برتاجم حياهتم
قة وصل لبرز الشخصيات اجلزائرية التي كانوا حأإن مرتمجنا عيل ابن احلفَّاف من 
وقد لعب أدوارا يف املجاالت السياسية , فرنيسبني العهد الرتكي واالحتالل ال

الدراسة هذه نني يف إو .والثقافية طيلة النصف األخري من القرن الثالث عرش اهلجري
سأحتدث عن نبذة من ترمجة حياته ثم أتعرض لبعض األدوار السياسية والثقافية التي 

ها من معسكر هقام هبا وتركت صد داخل البالد وخارجها منها رسالته التي وجَّ 
هها إىل علامء عاصمة وجَّ , حيث كان كاتبا خاصا لألمري, األمري عبد القادر بمليانة

والتحاقهم بصفوف , اجلزائر بدال من مغادرهتام بخهم فيها عىل إقامتهاجلزائر وبَّ 
كان , بعد مبايعته وإعالنه اجلهاد, املجاهدين الذين توىل قيادهتم األمري عبد القادر

, ين التحقوا باألمري وقد عينه كاتبا خاصا بدائرتهالعاصمة الذ نخبة علامء مرتمجنا من
وحكم عىل كل من ريض باملكث يف اجلزائر , ال يف رسالته هذه هتام شنيعة لزمالئهكوقد 

                                                 
يخ  )1( (رمحه اهللا تعاىل), تقع  املهدياعتمدنا يف إدراج هذه املقالة عىل نسخة أصلية خطية, بقلم الشَّ

 ) صفحة. (ع) 51يف (
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كان وقع هذا احلكم وهذه التهم أليام عىل العلامء الذين كان من بينهم , ومل هياجر بالكفر
وإنني سأذكر يف , الصغري أستاذ عيل بن احلفَّاف الذي توىل الردالعامل حممد بن الشاهد 

م بدوره تلميذه ابن اهد واهتَّ هذه الدراسة بعض النقاط التي أجاب عنها حممد ابن الشَّ 
 ثم بالغباوة واجلهل., احلفَّاف بالتحامل واالفرتاء

ه للشيخ دحالن ابن احلفَّاف أيضا مناظرت ومن مجلة األدوار التي قام هبا مرتمجنا عيل
 ه.1286موسم احلج سنة  يفبه سة عندما اجتمع املفتي الشافعي بالديار املقدَّ 

ع املناظرة قضية البسملة هل هي جزء من الفاحتة وما يرتتب عن تارك ووكان موض
مشهور عند أئمة املذاهب وقد ألف رسالة بعد رجوعه من  قراءهتا يف الصالة مما هو

وذيلها برد آخر عىل الشيخ عليش  )فصلة يف حترير آية البسملةالدقائق امل(احلج سامها: 
دي الشيخ دحالن يف وجهة يف نفس املوضوع إذ كان الشيخ عليش من مؤيّ , املرصي

 نظره.
, والدور الثالث واألخري الذي أتعرض له يف هذه املحارضة من نشاطاته الثقافية

زالت آثارها إىل  وال, من قديم أثارت اجلدل بني علامء اجلزائر, يتعلق بقضية شائكة
يومنا هذا وهي قضية ثبوت األهلة فقد كان مرتمجنا كثريا ما يقلد تونس يف ثبوت 

وبحكم منصبه يفرض رأيه عىل كثري من املفتني والقضاة خارج منطقة نفوذه , اهلالل
ى عبد اهللا حممد بن حممد بن املصطف أيبالشيخ  اجلريءفصادف مرة وجود العامل الفقيه 

صادف هذا اخلالف , الفايس النشأة والسكنو ,اجلزائري األصل والوالدة يفاملرش
بمدينة غليزان حيث كان حيرتف التجارة وهاله أن كان اخلالف بني الرؤيتني ثالث 

فحينئذ , فيها عىل مرتمجنا ابن احلفَّاف فتداخل يف املوضوع وألف رسالة ردَّ , ليال
وهذا ,  ردا مقذعايفبن احلفَّاف ورد عىل املرشتداخل من جهة أخر بعض تالمذة ا

وكيفام كانت آثار هذه الرسائل املتبادلة بني , طالب قايض مستغانم أمحد أبو التلميذ هو
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 من جهة وبني عيل ابن احلفَّاف وتلميذه أمحد من جهة أخر فإهنا سجلت لنا يفاملرش
صفحات  ولوالها لبقيت, وزميليهوقائع وأفادتنا برتمجة وافية ملرتمجنا عيل بن احلفَّاف 

سنتعرض هلذه األدوار الثالثة التي قام هبا مرتمجنا , هامة من تاريخ بالدنا الثقايف جمهولة
عيل بن احلفَّاف يف هذه الرسالة بمزيد من البيان والتفصيل إذ هي كام ذكرنا من تاريخ 

متاما وافرت حتى صارت جمهولة , فرتة سادها الغموض وأسدل عليها ستار اإلمهال
وا عىل احلكم اجلائر عليها بأهنا فرتة ؤعليها كثري من الباحثني املعارصين الذين تواط

الت الدينية والثقافية اساد فيها اجلمود واجلهل وما إىل ذلك من املفرتيات سواء يف املج
 والسياسية.

 ترمجة الشيخ عيل ابن احلفَّاف: 
افن بن حممد املدعوـٰعيل بن عبد الرمح هو كان جده حممد بن احلفَّاف إماما , : احلفَّ

إذ , أقدم مساجد العاصمة أي هو, اجلامع العتيق وهو, خطيبا بجامع سيدي رمضان
وقد , إال عىل أقدم مسجد يف البلدة, وصف العتيق نكان علامء ذلك العهد ال يطلقو
من مجلة  إذ كان, راس النارصي يف رحلته املؤرخ أبو, ترجم حممد بن احلفَّاف هذا

هـ يف طريقه إىل بالد 1204العلامء الذين اجتمع هبم عند مروره عىل مدينة اجلزائر سنة 
, ولقيت باجلزائر فقيهها ومفتيها وخطيبها واسع الرحاب واألكتاف« :املرشق فقال عنه

د العريب بن ممعارصه  هكام ترمج, »حممد ابن احلفَّاف  صباح اليعالوي يف تأليفه حممّ
العامل العالمة البحر الفهامة « :فقال, )طةتوشيح طراز اخلياطة بشامئل شيخ شالَّ : (مالقيّ 

 ».السيد حممد بن احلفَّاف اجلزائري , الرائق واألدب الفائق ذي اخلط
, نـٰوقد خلفه يف خطة اإلمامة بجامع سيدي رمضان بعد وفاته ولده عبد الرمح

ظ بتاريخ والدة مرتمجنا عيل ابن احلفَّاف ومل نح, الثالثني سنة إماما خطيبا فبقي هبا نحو
هـ سجل يف دفرت الوفيات بأنه بلغ من العمر حني وفاته  1307إال أنه عندما تويف سنة 
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تعرض لرتمجة تلميذه , وكان التسجيل إذ ذاك بالسنة الشمسية ال القمرية, تسعني سنة
القادر بن محودة طالب قايض مستغانم نقال عن الشيخ عبد  القايض أمحد املجاهد أبو

, اإلمام العامل اخلري الثقة الواعظ هو«بصوم املدرس باجلامع األعظم باجلزائر فقال: 
 عبداملرحوم السيد  عيل بنالسيد  احلسن أبو, املشارك املتفنن, املحدث املقرئ املتمسك

افاملرحوم السيد  ن بنـٰالرمح , رشيف النسب احلسني فهو, وبه عرف, حممد بن احلفَّ
احلنفي القارئ اخلطيب املفتي  ىالتق العلم عن مشايخ أجلة يف عرصه منهم أبو قرأ

أخذ عنه علم القراءات يف صغر سنه وأجازه يف ذلك  ةيأمحد ابن الكاه يالشيخ سيد
 وأخذ الفقه والنحو, ف فيهرواية ودراية ومتهر فيه وصار له الباع الطويل حتى ألَّ 

وأخذ الفقه أيضا عىل الشيخ ,  حممد بن الشاهد الثاينواملنطق واملعاين من األستاذ الكبري
 )القايض باجلزائر( حممد بن عواديف زمانه السيد  مالكاملحقق رافع راية مذهب اإلمام 

وعلم الكالم  وأخذ الفقه والنحو, أخذ الفقه والعروض وبعض الرسائل يف املعقول
 يعن الشيخ املجود سيد وأخذ التوحيد مشافهة, إبراهيم بن موسىعن الواعظ الشيخ 
ن بن ـٰعبد الرمحعن اخلطيب املدرس السيد و وأخذ الفقه والنح, عبد القادر البليدي

اف وأخذ الفقه واألصول ومصطلح احلديث عن الشيخ املفتي األديب املحدث , احلفَّ
 عيل بن يوحرض جملس اإلمام العامل العالمة املفتي الشيخ سيد, مصطفى القبابطي

, والترصيف والفقه وشيئا من احلديث عن الفقيه حمرر القضايا وأخذ النحو, املنجاليت
وباجلملة , العريبعن اإلمام التقي النقي الزكي السيد  سيدي وعزيزقايض احلارضة 

فريد عرصه يف علم القراءات بقية السلف , واعظ, فإنه ورع فقيه نحوي أديب صويف
 . يف ترمجته طالب أمحد أبوكره القايض بعض ما ذ. ها »انتفع به الناس, وعمدة اخللف

 ابنأساتذة املرتجم  :أيـ ونلفت النظر إىل أنه يوجد من بني هؤالء األساتذة 
اف , ثر االحتالل الفرنيس مبارشةإثنان اشتهرا بمواقف ترتبط بتاريخ اجلزائر ا ـ احلفَّ
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ا وألبعادها كتاب من كتب تاريخ تلك الفرتة التي تعد باملئات من التعرض هل وال خيلو
األستاذان مها قايض احلارضة الشيخ  وهذان, زال معينها مل ينضب بعد العميقة وال

الفرنيس  االحتاللاللذين أدركهام , مصطفى القبابطيوعزيز واملفتي املالكي 
فبلغ اخلرب القايض الذي , تنرصت حجوطوذلك أن مسلمة من سكان , بمناصبهام

ثم , واحتج عىل ترصفات الساعني يف ذلك التنصري رولقوااتصل بالوايل العام اجلنرال 
عىل  )Pélissierالفرنيس ( فحينئذ اقتحم املحكمة الضابط, أحرض املتهمة ملحاكمتها

ا يف وجه خإال رفع اجللسة صار وعزيزرأس كوكبة من الفرسان فلم يسع القايض 
بأمره يف الشؤون  الذي كان مديرا لديوان الوايل العام واحلاكم, )Pélissier( الضابط

واحتمت باجليش الفرنيس الذي , بأنه أهان العدالة فاغتنمت املتهمة الفرصة اإلسالمية
 التنصري. مراسمقادها إىل الكنسية حيث أجريت عليها 

واتفقا , وأطلعه عىل ما جر, مصطفى القبابطيأما القايض فإنه ذهب إىل املفتي 
وبالفعل أغلقت املحاكم , عددها سبعة وكان, املحاكم بالعاصمة إرضابعىل إعالن 

وأنذر القايض واملفتي بأهنام إن مل يأذنا , إال أن اجلنرال قوارول مل يستسغ هذا الترصف
فلم يلتفتا إىل هتديده ووعيده وبقيت , بفتح املحاكم سيعزالن ويعوضان بآخرين

ايض بيت ق( أمحد ابن جعدونالشيخ  قوارول اجلنرال حينئذ عنيَّ ف, املحاكم مغلقة
قاضيا  عواد بن عبد القادروقايض البليدة السيد , مصطفى القبابطيمكان املفتي , )املال

الرأي العام  استياءوظهر , وملا تأزمت احلالة, مكان القايض املالكي وعزيز, مالكيا
عن تنفيذ  قوارولاحتج احلاكم املدين عىل هذه الترصفات وتراجع اجلنرال , اإلسالمي

زال  عيا أنه اليف موضعه مدَّ  أمحد بن جعدونوتعيني , صطفى بن القبابطيعزل املفتي م
فإنه أقيمت حفلة تنصيب خللفه قايض  وعزيزأما القايض , مل يبلغه إذن وزير احلرب

جل أعيان البلدة املسلمني الذين كان أكثرهم من املوظفني وأعضاء  ودعا, البليدة
مرب بتس 10وكان هذا احلفل يوم , فتخلف عن احلضور أكثرهم, املجلس البلدي
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تداخل الشعب مظهرا لسخطه  االحتاللوألول مرة يف تاريخ اجلزائر بعد , م1834
كام أعلنوا سخطهم عىل قايض البليدة الذي , واستياءه من ترصف السلطات الفرنسية

واجلذب من , وقام أحد املتظاهرين داخل املحكمة وجذبه من حليته, ريض بالتولية
وقد ألقت الرشطة القبض عىل بعض , ز بأن صاحبها منعدم الرجولةاللحية رم

فكان رد الفعل أن تظاهر الشعب يف الشوارع ومل , املتظاهرين وقادهتم إىل السجن
هذه القضية التي جرنا سياق موضوع املحارضة , يفرتق إال بعد إطالق رساح املساجني
إذ , ام اجلزائري والفرنيس مدةوشغلت الرأي الع, التي ذكرها كانت هلا أبعاد عميقة

خصوصا يف عهد اجلنرال  االحتاللرغم ما وقع طيلة السنوات األربع التي أعقبت 
ل املساجد إىل وحوَّ , وصادر األمالك, كلوزيل الذي داس بنود املعاهدة واحدا واحدا

, وهدم كثريا منها بدعو توسيع الشوارع, صطبالتا أو, خمازن أو, ثكنات وكنائس
الذي أد أكثر السكان إىل  اليشء, كساحة الشهداء احلالية, داث الساحاتإح أو

مغادرة البالد كاظمني غيظهم وبقى اآلخرون يف انتظار الفرج لتسهيل اللحاق هبم كام 
اللهم إال النخبة التي , بني ذلك حممد بن الشاهد يف رسالته التي أثار فيها قضية اهلجرة

, ة والساسة لتستعني هبم عىل فضح هذه املوبقاتالتحقت بباريس واتصلت بالصحاف
سجال هلذه  )املرآة: (مثلها إذ ذاك محدان بن عثامن خوجة الذي يعد تأليفهأوكان 

عبية عند الساسة الفرنسيني املدنيني أثبتت هذه املظاهرة الشَّ , األحداث بتاممها
إال أنه عندما , ملظاملل اوقد صرب وحتمَّ , الشعب اجلزائري قوي اإليامن والعسكريني أنَّ 

 نَّ إحيث , وكان هلذه األحداث مفعوهلا, وصل األمر إىل العقيدة اإلسالمية انفجر
اجلنرال قوارول أراد أن حيمل مسؤولية هذه املظاهرة ملوقف احلاكم املدين الفرنيس 

وزير احلرب أدرك احلقيقة   أنَّ إالَّ , الذي كان يناوئه وأمكنه فعال أن يعزله من منصبه
وأعطيت التعاليم الرسية إىل رجال الكنسية بالكف عن الدعوة , فعزل اجلنرال قوارول

يف التقارير الرسية التي ) D'erlon( ديرلون هذه األرسار اجلنرال وقد بنيَّ , إىل التنصري
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وكان من مجلة أبعاد , مكان اجلنرال قوارولن عيَّا ملَّ , تبادهلا يف املوضوع مع وزير احلرب
ة االستدالل هبا عند مؤرخي فشل التنصري عىل حصانة السكان املسلمني إذ هذه القضي

خصوصا عندما قارنوا بينها وبني , باتلك احلصانة التي سامها بعضهم تعصُّ , ذاك
 االحتاللمواقف بعض األرس املرصية التي تسابقت إىل تزويج بناهتن بضباط جيش 

واصل حديثنا عن ترمجة عيل بن وقبل أن ن, الفرنيس عند محلة نابوليون عىل مرص
اف ا أمَّ , نبني أن القايض وعزيز هاجر بعد عزله من منصبه إىل املغرب األقىص, احلفَّ

سنة هـ املوافقة ل1259الشيخ مصطفى فإنه بقي يف منصب اإلفتاء املالكي إىل سنة 
, فامتنع, حيث حاولت احلكومة الترصف يف أحباس اجلامع األعظم املالكي, م1843

فاختار اللحاق بزميله ومواطنه الشيخ حممد بن حممود بن , عزلو قي عليه القبضفأل
ثر االحتالل الفرنيس للجزائر إ َلِزاحلنفي باجلزائر الذي عُ  اإلسالمالعناين شيخ 

نته احلكومة املرصية مفتيا حنفيا إىل أن حيث عيَّ , واختار اإلقامة باإلسكندرية, مبارشة
كام نرش كثريا من مآثره التي منها , ةِمَيّقَالقاسم سعد اهللا بدراسة  ه أبووقد خصَّ , تويف هبا

, إذ كثريا ما اشتبه مصطفى القبابطي به, بعض فهارسه د.عبد الكريم الزموري
إذ كان يطلق عىل كل منهام املفتي , وحسبهام القراء وبعض الباحثني شخصا واحدا

أمنيتنا أن يعتني بعض  فإنَّ , ةِمَيّقَاجلزائري وإن حظي حممد بن حممود احلنفي بدراسات 
فإنه كان , ف رسميا باإلسكندريةالباحثني بحياة مصطفى القبابطي الذي وإن مل يوظَّ 

وقد ذكر  ,ه1268دركه املنون هبا سنة أ من خدمة العلم خصوصا رواية احلديث إىل أن
سودة  يف ترمجة أمحد بن, )إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس: (صاحب
باإلسكندرية عن الشيخ مصطفى بن حممد الكبابطي  ,ه1267أنه رو سنة , الفايس

 ».هـ1268باإلسكندرية سنة  اجلزائري املتوىف
 عبد احلليموالد العالمة الشيخ , عيل ابن ساميةأي ابن بنته الشيخ , كام نجد حفيده
ي محله عند رجوعه إىل الذ وقيل هو, التحق به وقرأ عنه وعن غريه, ابن سامية اجلزائري
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ونه من األغاين إذ يعدُّ , زال حمل اعتناء الفنانني باجلزائر الذي ال, اجلزائر زجله املشهور
هل خشية , م مل ينسبوه إىل صاحبه ومل ندر السبب يف ذلكإال أهنَّ , األندلسية املختارة

ي كان ? والشيخ مصطفى بن الكبابط أم العقوق للرتاث غثه وسمينه, قلم املراقبة
فقد نظم هذا الزجل يف , وملحنا, اشاعر, مبدعا, ككثري من علامء زمانه باجلزائر فنانا

  :ه بقولهيبث فيها نجواه ويعرب عن أساه وقد استهلَّ  اإلسكندرية
 بلغ سالمي يا الورشان للجزائر

  :وهذه بعض األبيات منه
 من يبات يراعي األحباب آش هي
  الحنـني وال رحــيم يعــرف آش يب

  محــام اعنــاين واعمــل مجيــل يف يــا

 

 يش غزاير حالتو ودموعو عىل اخلد
  يبـات سـاهرا حالتي حالة من لبد

  بلغ سالمي يـا الورشـان للجزائـر

 : إىل أن يقول
 آش حالة من جرع من الفراق كيسان

  مكوي بصهد نريان ش حالة من هوآ

  آش حالة من ظل وبـات بـه سـهران

 

 لو جيـرع بحـور مـن بعـدهم يـذيب
  سـكيب ودمعـو األحبـابعىل  ينشد

  بيـباحليتمنـى يراعـي  طول عمـرو

 : إىل أن خيتمه بقوله
 مكوي بميات كية اانوكيف نصرب 

  آه يا قلبـي اصـرب واسـتلزم اخلفيـة

  يــا امحــام اعنــاين واعمــل مجيــل يف

 

 وحشهم يف قلبي حرقة بال رشاير
ــه  ــابرك ــد ص ــى عب ــيام تلق   هللا ف

  بلغ سالمي يا الورشان للجزائـر

افواصل حديثنا عن بقية مواقف مرتمجنا ولن ا التحق بجيش األمري فإنه ملَّ  ابن احلفَّ
رت فيهم فأثّ , أرسل رسالته التي ذكرناها إىل علامء العاصمة,  كاتباعبد القادر وعنيّ 
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ومن بعض فقرات هذا , وتوىل جوابه عنها أستاذه حممد بن الشاهد الصغري, تأثريا سيئا
كام نستفيد منها , املكفهر الذي كان يسود البالد هر لنا اجلويظ, اجلواب التي نذكرها

ونسبوا الكثري منها إىل , خوها بني حمبذ ومنكرِواختلف مؤرّ , حقائق عاشتها العاصمة
حلمدان  )املرآة(م أنكروا حمتو هنَّ إحتى , الرصاع الذي كان بني العسكريني واملدنيني

 بدعو أهنم مل جيدوا له أصال, مل حيرره وذهب الكثري منهم إىل أنه, بن عثامن خوجة
وإنام , هبا )املرآة( ومحدان مل يكن ضليعا باللغة الفرنسية حتى يتمكن له حترير, عربيةلبا

, الذي كان يف طليعتهم احلاكم املدين باجلزائر, خصوم اجلنرال كلوزيل )املرآة(كتب 
احلقائق املوجودة يف أن ا يثبت عندن, فمن رد حممد بن الشاهد عىل الشيخ بن احلفَّاف

كن لكان أول من نفاها الشيخ حممد بن تمل  هي التي عاشها سكان اجلزائر ولو )املرآة(
هتم أخر ذكرها  إذ مل يمنعه موقفه من ردّ , الشاهد ليربر هبا رد اهتامات ابن احلفَّاف

اف اهد هذا من وهلذا يعد كتاب ابن الش, وقال له أنه ال نصيب هلا من الصحة, ابن احلفَّ
حيث ألقى أضواء عىل فرتة من التاريخ بلبلت أفكار , أهم الوثائق التارخيية وأصحها

فهي , كثريا منهم ظهر هلم أهنا عىل فرض صحتها نَّ إحتى , وتركتهم حيار, املتأخرين
ابن افتتح , وهذه فقرات من كتاب ابن الشاهد إىل ابن احلفَّاف, من مبالغة ال ختلو
, نهام موضوع الكتابضمَّ , رصصلية عىل عادة علامء العَ باحلمدلة والتَّ كتابه  الشاهد
ن العتب والوقوع تنا مِ نَ وألسِ , ن أوساخ األغراضر قلوبنا مِ احلمد هللا الذي طهَّ «فقال: 

خصوصا , هبام تزويق األلفاظ ياسة والظهور املؤذنِ الرِّ  وأزال عنا حبَّ , يف األعراض
إىل أن , »... يها القلوب وتزامحت عليها أنواع األمراضعت فيف هذه احلالة التي انصدَ 

كم وأظهرتم علوَّ , وجزتمم فيها وأَ صلتنا رسالتكم التي أطنبتُ فقد وَ , وبعد... «يقول: 
 بسببِ , تكفرينا حتومون فيها حولَ , مكثرتُ رصحيا والتزاما أَ نا تَ بِّ ن سَ ومِ , ضمرتمعلينا وأَ 

هي  الت أوهامٍ هتا ختيُّ نشأَ أَ , واهية ونا بسهامٍ قتمُ رشَ فَ , ناقالانتِ  وعدمِ  نا يف هذه البلدةِ مكثِ 
ت لكم أنكم نتجَ فأَ ,  الهيةعو ومتابعتها للهوَ وبارتكاب الدَّ , ساهية احلقِّ  اتِّباععن 
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, رابةيف غاية القَ  ن اجلهلِ ومِ  عدِ يف غاية البُ  ن العلمِ نكم مِ وأَ , صابةاإلِ  ن غرضِ عزل عَ مَ بِ 
د قد واحلسَ احلِ  أَمواجقلوبكم ت بِ وهاجَ , فكاركمبأَ  ألغراضِ ت بحور املا جرَ  نولك

 به احلجةُ  تقومُ , لدليل نادٍ ن غري استِ م إىل تكفرينا مِ مدتُ عَ , ن بني أظفاركمهرت مِ حتى ظَ 
وأفهامكم , م بتخيالتكم الفاسدةل ختيلتُ ئدالم بِ تيتُ أَ بل , العليل ويشفى به غليلُ 

وما هي إال كرساج بيد من ال , وم علينا هبا احلجةأهنا تق, هانكم اجلامدةأذو, الراكدة
وذلك ألن تلك الدالئل بعد , يدر أين يضع قدمه فأوقعه سوء فعله يف بحار اللجة

عىل  اإنام هي يف حق من كان قادر, التسليم إنام تدل عىل وجوب اهلجرة عىل اإلطالق
والعجب , ا احلجةفال تنهض عليه هب, أما من كان عاجزا كأمثالناو, اهلجرة وتركها

واآلية التي , حيث ارتكبتم اإلمجال يف مقام التفصيل, منكم وأنتم من ذوي التحصيل
s r q p  t﴿:وهي قوله تعاىل, استدللتم هبا عىل وجوب اهلجرة

_~ } | { z yx w v u  hg f e d c b a `
j i o n m lk﴾ )إىل قوله: , )97: النساء﴿} ~ � ¡ 

 ن الوعدَ وعجزها تضمَّ , ن الوعيدصدرها تضمَّ  ألنَّ , ةلمفصّ ) 99النساء: ( ﴾£ ¢
 كموكأنكم مل تعلموا أن ح, )98النساء: ( ﴾p q﴿:ولذلك قال, بالعفو

ومن متام , عيناهمعنى التفصيل الذي ادَّ  وهو, املستثنى خيالف حكم املستثنى منه
ومل , مدعاكم بصدر اآلية الذي هو, العجب أنكم استدللتم عىل وجوب اهلجرة

كأنكم خشيتم أن , حتوموا حول محاه ومل, متمسكنا عرجوا عىل عجزها الذي هوت
, فيستيضء بأنوار العلم جبينه, ن خصمكم ملا تقوم به احلجة عليكم ويتم مناهيتفطَّ 

 وهو, ويفوت غرضكم الذي أنشأتم له هذه الرسالة, وتسود بسواد اجلهل منكم اجلباه
هللا دركم ما , إىل اجلهالة هوانتسابه وحد, واتصافكم بغاية العلم, تبكيت خصمكم

, خصوصا إن كنتم ممن يظهر اخلشوع يف األسواق, صنيعكم واستنباطكم أحسن
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فتكونون عند العامة من العلامء , وترسل الدموع الساحة بعد األخر منكم األحداق
أهنم  سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون لّ ظمن الذين , وأنت يف باطن األمر, العاملني

, عليكم من ذلك ألن غرضكم متعلق باألمور الدنيوية, يشءوال , حيسنون صنعا
وكان من حقكم أن تسألوا عن سبب مكثنا ... «:إىل أن يقول,... والشهوات النفسانية

وكيف , لغري ذلك هو أو, وحمبة يف معارشة أهله, بالكفر رىض هل هو, يف هذه البلدة
, وقد غلت أسعارنا, ونحب معارشة أهله, الكفرننا نرىض بأ, يتصور يف أذهانكم
ونبشت , وحفرت مقابرنا, وتعرست مكاسبنا, واهندمت حوانيتنا, وتعطلت صنائعنا
لنا يف هذه  فأي عزّ , وما حصلت هذه األشياء إال بسبب دخوله, رضائح أوليائنا

فال حتب , ن النفوس اللئيمة إذا ألفت العزإوقلتم , األشياء حتى نرىض هبا كام ذكرتم
ال نريد أن , نحن إذا أصبحنا, واهللا الذي ال إله إال هو, لنا أهبذه األشياء عزّ , مفارقته

ثم تعرض ابن الشاهد لوصف حالة , »وإذا أمسينا ال نريد أن يصبح معنا, يميس معنا
وبقي املستضعفون وامللحقون , من الطبقة املرتفةم السكان الذين هاجر الكثري منهم وه

التي ال تفي , وحالتهم املادية, خصوصا طبقات املثقفني, توسطي احلالمن م, هبم
ألن اجلل : «ويف ذلك قال, خارجها سواء داخل البالد أو, بحاجات ما تتطلبه اهلجرة

 كام هو, رشقا وغربا, الكثري من ذوي األموال ارحتل وسافر من هذه البلدة برا وبحرا
, االرحتاللفت أسباب تأخرهم عن اخت, وهذه البقية, مشاهد حمسوس لكل واحد

مل , ومنهم من له ديون, اآلنيتيرس له ذلك إىل  ملو, فمنهم من له عقارات يريد أن يبيعها
ينتظر , ومنهم من له عياالت كثرية تعلقت برقبته, هابضتطب نفسه أن يسافر قبل ق

يوم  مل تكن يف, ملسو هيلع هللا ىلصوهجرة أصحاب النبي , الوقت الذي حيصل له تيسري االرحتال فيه
ونحن , هاجر كل منهم يف الوقت الذي تيرست له اهلجرة فيه, واحد وال يف شهر واحد

لكن كل يرتبص وينتظر الوقت الذي , فالناس قاطبة عىل نية االرحتال واخلروج, كذلك
 ».لخ ا... هذا حاصل سبب مكثنا يف هذه البلدة, حيصل له فيه التيسري
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التي , وانظر عىل هذه املعاين الركيكة«تم رسالته بتأنيبه وجتهيله فقال: خثم 
ومن منابر , فضحتني, تستنبطها حتى صارت الفتو تنادي بلسان حاهلا فضحتني

وحق هلا أن تنادي ألن , ويف بحار اجلهل وظلامته أغرقتني, العلامء وروضاهتم أنزلتني
ألقدام التي تزل فيها ا, حيث استسهلت ارتقاء املراقي, هذا لعمري منك غاية اإلقدام

فكان األحق واهللا أن , وعدم تفريقك بني املنطوق واملفهوم, تقانك للعلومإمع عدم 
وأن ال , وتسلك طريق التخيل عن اجلوالن يف مهامه الفضول, تلزم زوايا اخلمول

كي ختلص نفسك , جتوس خالل هذه الديار إال إذا ركبت جواد السبق لذلك املضامر
مع فراغ ذات اليد وقلة , وقوف بسوق النفائسومن ال, من ارتكاب هذه البشاعة

 ».لخا... البضاعة
مع لفت النظر إىل , نكتفي هبذا القدر من رسالة ابن الشاهد إىل تلميذه ابن احلفَّاف
من فجر التاريخ , أن قضية اهلجرة هي من القضايا الشائكة يف البالد اإلسالمية عموما

تلك , الذي كان يشمل بالد األندلس وباخلصوص يف بالد املغرب العريب, اإلسالمي
من القرن  بتداءً األزمت جل سكاهنا هجرهتا , ت عليها أهوال ومأساةالبالد التي مرَّ 

ودامت هذه , طوائف البالدالبعد سقوط اخلالفة األموية ومتزيق ملوك , اخلامس
وفتح باب اهلجرة عىل مرصاعيه جلميع السكان , اهلجرة إىل سقوط مملكة غرناطة

, فاختاروا الرجوع إىل األندلس, وقد القى كثري منهم مسغبة يف بالد املغرب, سلمنيامل
فحينئذ وقع رد فعل من فقهاء املغرب وقد تعرض لذلك العامل الشهري أمحد بن حيي 

, )هياجر غارت عليه النصار وملأأسنى املتاجر فيمن : (الونرشييس يف رسالته القيمة
هلجرة يف عهد الصحابة إىل مأساة األندلس وما ختلل وقد استعرض يف تأليفه قضية ا

ذلك من موقف املسلمني الذين تساكنوا مع املسيحيني يف صقلية وغريها من اجلزر 
الذي أفتى بوجوب  الونرشييسوقد بقي حكم , رسدينياو مالطاجزيريت  :ـك, التابعة هلا
دة عىل رسالة ابن ولذلك وجدنا زيا, الفرنيس االحتاللساري املفعول إىل  اهلجرة
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كبري أهل الشور يف , القاسم بن أمحد بن اهلواري البزاغتي العامل الشهري أبو, احلفَّاف
وكتبه العبد املذنب «نقل بخطه رسالة الونرشييس وقال معلقا عليها بام ييل: , عهده

ل إليه برسوله, إىل رمحة املوىل القدير احلقري الفقري اغب فيه املتوسّ إليه  أن حيفظ, الرّ
يه من أعدائه الكفرة الفجرة, إيامنه وأن يعينه عىل اهلجرة مع األهل , وأن ينجّ

وكان نفس مرتمجنا عيل بن احلفّاف الذي  ,ه1252يف مجاد عام , »الخ ... والذريّة
الذي ملا وضعت , وهو أعلم النّاس بتغيري موقف األمري عبد القادر, أثار هذه القضيّة
امأذنَ ل, احلرب أوزارها جوع من الشَّ لتولية وظائف , كثري من أقاربه وحاشيته بالرُّ

ه, رشعيّة هري الطيّب بن املختار, ومنهم ابن عمّ الذي توىل القضاء بمدينة , الكاتب الشَّ
ومن ذلك ما حكاه , فإنّ عيلّ بن احلفاف كان ينوي اهلجرة, تيغنيف قرب أم عسكر
أنَّه ملَّا زار اجلزائر , ع األمصار واألقطار)(صفوة االعتبار بمستودبريم اخلامس يف رحلته 

, ومن األخيار الذين اجتمعت هبم«وذكر انطباعاته عن هذا االجتامع فقال: اجتمع به 
املفتي املالكي بقاعدة , العامل الشيخ عيل بن احلفَّاف النحرير, ومنحوين فضائل أخالقهم

وله , خربين بذلك عن نفسهكام أ, من تالمذة الشيخ إبراهيم الرياحي وهو, اجلزائر
 ».لخا... وسعة يف الفقه واحلديث, وتقو وسكينة واطالع, فضائل كاملة

رته وذاكرين يف اهلجرة فذكّ ... «ثم ذكر أن املرتجم استشاره يف قضية اهلجرة فقال: 
أنفع للعامة , وأنا بقاءه فيه لتعليم الناس دينهم, بأن مثله قليل الوجود يف ذلك القطر

بل وربام محل , وإبقاء تلك األمة املسلمة خالية من مثله برأسه من خروجه, اهللا وله عند
, فتبقى العامة بال تعلم لديانتهم, عىل شاكلته عىل اخلروج ممن هو, خروج غريه

وأمثاله فإنه  بخالف ما إذا بقي هو, وتضمحل منهم الديانة شيئا فشيئا والعياذ باهللا
 وذلك هو, وتبقى الديانة إن شاء اهللا حمفوظة يف األهايل, تنترش تعاليم العقائد والفقه
 .ها »املنصوص عليه يف كتب فقهنا
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نكتفي هبذا القدر الذي نختم به الدور األول من األدوار الثالثة التي قام هبا 
ومناظرته للشيخ , املتعلق برحلته إىل املرشق وهو, وننتقل إىل الدور الثاين, مرتمجنا

ولنرتك له الكلمة حيث قال يف مقدمة رسالته التي , عي باحلجازدحالن املفتي الشاف
احلمد هللا الذي فتح أقفال قلوب «قال: , )الدقائق املفصلة يف حترير آية البسملة:(سامها

وأمد اجلميع بنور , وادخر لألواخر منهم دقائق رقائق األفكار, العلامء بدقائق األنظار
وعىل آله وأصحابه , األرسار يدنا حممد مهدوالصالة والسالم عىل س, منبع األنوار

, بالوصول إىل احلرم الرشيف, وبعد فإنه ملا من اهللا عىل العبد احلقري, الطيبني األخيار
انجر الكالم  ـ مفتي السادة الشافعية ـ دحالن بالعالمة الشيخ سيدي االجتامعواتفق 

رقاين يخ الزَّ حميش الشَّ , ناينحرير سيدي حممد البنِّ فذكرت نقل العالمة ال, عىل البسملة
د تهن املج: إفقال, اءاملقتد به يف البسملة القرَّ  نَّ إ :ملخصهما وقلت , )املخترص(عىل 

السيام يف موسم , ذلك الوقت لضيق فرصة الغريب يففلم يسعني البحث , ال يقلد
, كر والنظرضيه القوانني الرشعية وبام يسعه الفتملا تقف للمسألة أن أتعر ظهر يل, احلج

قاصدا بذلك إظهار  )الدقائق املفصلة يف حترير آية البسملة: (فجعلت رسالة سميتها
السيام مع أئمة , واهللا يعلم بأين مل أقصد اعرتاضا وال معارضة, ابتغاء وجه اهللا, احلق

 نوإنام املقصود التنبيه عىل ما خفي ع, د املرسلنيالدين املقتد هبم يف رشيعة سيّ 
ر لألواخر ما خفغري مستبعد أن يد, انيةومواهب ربَّ , انت العلوم منحا إهليةإذ ك, بعض

 .ها »عرس عىل األوائل
لها برسالة أخر وذيَّ  ,ه1286مجاد الثانية سنة  26وكان تاريخ هذا الرسالة يف 

فقال , د الشيخ دحالن يف القضيةناقش فيها آراء الشيخ حممد عليش املرصي الذي أيَّ 
اف بام ورد عن , »وذيلت الدقائق املفصلة يف حترير آية البسملة«يف التذييل:  ابن احلفَّ

بكالم الشيخ  الذي استدلَّ , العالمة الشيخ حممد عليش وهو, بعض فضالء مرص
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 28وكان هذا التذييل يف , )ضوء الشموع عىل رشح املجموع: (األمري املنقول يف تأليفه
 .ها »ه1297شوال 

املتعلق  وهو, ر الثالث واألخري الذي قام به مرتمجناولنواصل حديثنا عن الدو
,  السابق الذكريفحالة حممد بن املصطفى املرشفقد انتقد موقفه الفقيه الرَّ , بقضية اهلالل

 ةطالب قايض مستغانم الذي كان من تالمذ فعندئذ تصد للرد عليه الشيخ أمحد أبو
اف ورد اإلنصاف يف : (وسمى رسالته هذه, عيل ابن احلفَّاف نرصة نجل احلفَّ

السهام الصائبة يف رد ( ها:رسالة سامَّ ب يفعليه املرش فردَّ , )فسافاعرتاضات السَّ 
احلسام يف (طالب برسالة أخر سامها:  عليه القايض أبو ثم ردَّ , )عاو الكاذبةالدَّ 

ورغم ما يف هذه الرسائل من إقذاع وخروج عن صميم موضوع , )متكسري السها
ـ  لع عىل تراجم كثري من علامء ذلك العهدإذ لوالها ملا كنا نطَّ , ا مفيدة جدااخلالف فإهن

 اءوساط الفقهأكام أفادتنا هذه الرسائل وجود رأي عام يف ـ  وإن كان عهدا قريبا
ال كام يتصوره كثري من املعارصين بأن قضية ثبوت اهلالل كانت تفرضها , والشعب
لألوامر دون أن  نفيمتثلو, نالفقهاء اجلامديعىل السكان بواسطة  االحتاللسلطات 

وهكذا نر كثريا من املتأخرين استغلوا هذه الفرتات من تاريخ البالد , حيركوا ساكنا
 ا .هوهفمسخوها وشوَّ 

اف ورد (ولنرجع إىل احلديث عن رسالة أيب طالب:   اإلنصاف يف نرصة نجل احلفَّ
, ليلة األربعاء, ك السنة بالعاصمةوذلك أنه ثبت اهلالل يف تل )اعرتاضات السفساف

ني ثالث ليال وبني أي كان الفرق بني الرؤيتَ , ومل يثبت يف والية وهران إال ليلة اجلمعة
ففي , د يف كل سنة رشقا وغرباغريب يف بالدنا إذ يتجدَّ القوسني (وهذا األمر ليس ب

وأفطر , لسبتوأفطرت اجلزائر يوم ا, فطر إخواننا باملرشق يوم اجلمعةأسنتنا هذه 
رية النبوية الذي وكنت حرضت يف هذه السنة مؤمتر السِّ , يوم األحدباملغرب األقىص 
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وكان , وهنايته ليلة املولد النبوي, وكانت بدايته فاتح ربيع األول, عقد بالباكستاننا
ويف طليعتهم شيخ , دولة )70ا (وحرضه ممثلو, هبذه الليلة رائعا بكراتيش االحتفال
, من البداية إىل النهاية املؤمترلذان أرشفا عىل أعامل الَّ , زهر وإمام احلرم املكياجلامع األ

ويوم السبت , العربية السعودية إال أن يوم املولد احتفل به يوم اجلمعة باحلجاز أو
ولنرجع إىل احلديث عن رد القايض أيب طالب عىل , باجلزائر ويوم األحد يف باكستان)

وأما العادة فيبعد عنها كل  :فسافقال السَّ «وقال:  » فسافالسَّ « :ـ الذي لقبه بيفاملرش
ليلة األربعاء باجلزائر ومل ير بأرضنا  يثبت بالكامل بل يستحيل أن ير اهلالل أو, البعد

السبع  وبيننا وبينهم نحو, صغريا وال التي بعدها إال ليلة اجلمعة فيبدو, تلك الليلة
 .ها هذا ملخص اعرتاضه, مراحل
أهل اجلزائر ال يمكنهم أن يسبقوا  فال نسلم أنَّ , ادة حمكمةلئن سلمنا أن العَّ  :ولأق

ثم , »... عاه الليلة الذي نقله عن أيب احلسن الطرطويشبرؤية اهلالل ليال يناقض مدَّ 
بسنتنا هذه وقد صام املسلمون  :فسافالسَّ  قال: «طالب يف فقرة أخر قال أبو
ومل يصم أحد , وكذلك ما واالنا من اجلنوب, بحر املحيطمن تلمسان إىل الف, باجلمعة

الذين مل , وأمره بذلك من اجلهال, أومن اقتد به, باألربعاء إال هذا الغافل عن دينه
 .رضابهأهبذا و يعلموا قدر ما جيب عليهم يف االقتداء

  أنــرتك نصــا للرســول ونقتــدي

 

  بشخص لقد أبدلت بالرشد الغيـا

هذا , قاداهتم الفاسدةتواع, ض املحققني إىل أخبارهم الواهيةومن ثم مل يلتفت بع 
 ».ملخص اعرتاضه 

وقبل أن نختم هذه الدراسة نذكر نبذة من ترمجتي القايض أيب طالب وخصمه 
 .يفاملرش
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 املجاهد بن حممد بن عبد القادر بن عيل أبو أمحد املدعو طالب هو فالقايض أبو 
 ,ه1252لد أمحد هذا يف القيطنة سنة وُ , مريأخ السيد حميي الدين والد األ, طالب

فأخذ , ثم واصل مسريته إىل دمشق, وهاجر أبوه حممد إىل فاس بعد انتهاء حرب األمري
 وتوىل هو, مرتمجنا عن قريبه األمري ثم رجع مع أبيه إىل اجلزائر فتوىل أبوه قضاء قسنطينة

رف بالشيخ عيل بن احلفَّاف فتع, ومنها انتقل إىل قضاء األربعاء, بقضاء سطيف همكان
اإلنصاف يف : (وقد ذكر يف تقديمه لرسالة, الداعي إىل انتصاره لههو وهذا , وأخذ عنه

قد , ين بعض األدباء بأوراقاجأف«الظروف التي ألفها فيها فقال:  )فسافالرد عىل السَّ 
 وعرف بإساءة األدب, ويزعم أنه من احلذاق, زخرف ألفاظها بعض من ينتحل الفقه

حتى أضاف إليه عدة ذوات من أهل , وما كفاه عرضه النقي, فيها عىل مفتي اإلسالم
فلام , وأورد اعرتاضات ليس هلا رأس وال ذنب, بباجلزائر الكرام من غري ذنب وال س

ة سنني وأهل اجلزائر ينفردون بصيام يوم أو يومني من ... : «تأملت قوله وبعد فهذه عدَّ
, وبينهم وبني املسلمني يف ذلك خمالفة, ومني من رمضانويأكلون يوما أو ي, شعبان

يعتقدون , ويأمرون من حوهلم إىل وهران بالفطر والصيام, وكالم باملكاتبة واملشافهة
الذي يستحقّ عليه , إىل آخر ما افرتاه من الكالم, أهنم عىل سنة سيدنا حممد عليه السالم

سهمه  وإنَّ , خذول قد غلط غلطا فاحشاهذا امل وأنَّ ... «:إىل أن قالاملالم واإليالم 
باإلنصاف وتصديت  تكسفلذلك مت... ادة قد جاء طائشاالذي رمى به أوالئك السَّ 

اف والتزمت بأن ال أتعرض لنصوص األحكام , فسافعىل ذلك السَّ , لنرصة ابن احلفَّ
 ألنه أمهلها ووضعها, أعارض نصوص احلكم التي استلبها وال أناقض أو, التي جلبها

فتغافل , االعتناءعدم  بأمر اهلالل أو االعتناء وألن موضوع مسألتنا هو, غري حملها يف
وصار يغالط العوام بالبحث عن طول , عن هذه اجلملة وأعرض, فسافذلك السَّ 

: وسميته, وقد رتبت ما عنيت عىل مقدمة ومقصدين وخامتة,... البلدان والعرض
 .)»ساففاإلنصاف يف الرد عىل اعرتاضات السَّ (



80 

من بيت توارث   فهويفعبد اهللا حممد بن حممد بن مصطفى املرش ا خصمه أبوأمَّ 
 املتوىف سنة يفالشيخ عبد القادر بن عبد اهللا املرش :وأشهرهم, أفراده العلم واملجد قرونا

ثم , وقد هاجر مرتمجنا بعد االحتالل الفرنيس إىل املرشق مع والده, بالكرط هـ1112
وقد  فأفاد هبا واستفاد, حيث هاجر إليه بعض أقاربه, ده إىل فاسرجع بعد وفاة وال

ال يف الشيخ عبد احلفيظ الفايس يف معجم شيوخه الذين رو عنهم احلديث فق هترمج
عبد اهللا حممد بن حممد بن  احلاج بن مصطفى أبو): «املدهش املطرب رياض اجلنة أو(

العامل الفقيه الشاعر , يس دارا ووفاةغرييس الفا اإليفالسيد احلاج املرش مصطفى املدعو
كان رمحه اهللا عاملا ذا مشاركة حسنة يف الفقه ... : «إىل أن قال» رمحه اهللا تعاىل...
العامل الشاعر , إال أنه كان هجاء كشيخه وابن عمه, وكان شاعرا, والعربية وغريمها

لناس مما كان سببا فقد مزقا أعراض ا,  الشهرييفاهلجاء الكبري أيب حامد العريب املرش
وتردد , طلبه العلم وتأهله بفاس اشتغل بالتجارة دوكان املرتجم بع, لنفرة الناس منهام

را طويال إىل أن استقر بفاس حدود دهيف سبيلها بني فاس وغيلزان من وطن اجلزائر 
 فلم يزل, ةينفواله إذ ذاك قايض اجلامعة بفاس نيابة قضاء احليا, العرشة بعد الثالثامئة

 نثم ذكر صاحب املعجم أشهر مشاخيه الذي, » إىل أن تويف رمحه اهللا تعاىل, عىل ذلك
أجازين رمحه اهللا رواية : «وختم ذلك بتاريخ وفاته فقال, أخذ عنهم بفاس ومؤلفاته

ودفن بروضة , ) وكانت وفاته يف السنة التي بعدها1300( أي بعد  23عامة عام 
 .ها »سن بن حرزهم نفعنا اهللا تعاىل بهأيب احلجوار الشيخ , لغرباءااملهاجرين و

, التي فارق من أجلها وطنه باألسبا نضية اهلالل يف حياته ولربام مقرت وقد أثَّ 
بحياة الوظيف املقيدة بأكوار , واستبداله احلياة احلرة يف التجارة بني فاس وغيلزان

ك يف القصيدة التي حامد حممد العريب ذل الشيخ أبو هر ابن عموقد صوَّ , مدينة فاس
  :مدحه فيها عند رجوعه من غيلزان إىل فاس فقال وكأنه يريد تسليته
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  مــان الفاســدقــدمت ســلام للزَّ

 

  واخلنـــا  والتجـــربكـــربدهـــر الت

 

  دهــر اجلنايــة واخليانــة واجلفــا

 

  والعمـىِ ارصُ نـَوالتَّ ِ ارسُ جَ دهر التَّ 

 

ـعَ دهـر التَّ    مـن جهالـة أهلــهِ بصُّ

 

ــلَّ  ــد ك ــه استأس ــر ب ــبثع ده   ل

 

  اهلمــما عهــد دهــر األىل خــانو

 

ـــاملوا  ـــ يفوتع ـــياعهمخطَّ  ة أش
ــاملا ــت س ــك إذ رجع ــد إهل  فامح

 شـــكر ديانـــة وأمانـــة هواشـــكر
ــــه راحــــة ــــال في  الكــــد للعي
ـــد املصـــطفى ـــن حمم ـــد ب  أحمم

Š’½a¿ ــ ــداالصَّ ــت مهن  لت كن
 هـــمللبغـــاة حتطُّ  aŠãالزلـــت 

 ســالفاعهــدا فأقــدم غــدا لتحيــي 
ـــة ـــة ميمون ـــي حتي ـــك من  وعلي

 

  دهــر كــل فاســدلئــام لادهــر

 

ــلّ  ــه لك ــرت فواحش ــد ظه   ماج

 

  عابـــدِ لكـــلّ  مســـاويهظهـــرت 

 

ــلّ  ــه لك ــرت عوائق ــاهدِ ظه   مش

 

ـــلّ  ـــار ك ـــألفوا وح ـــمكاِ فت   دب

 

  هامــدِ وعــوت وعاوعــه بكــلّ 

 

ــيب ــدب ــود العاق ــدت عق   عهم فس

 

  بربى النسا والفضل يا بـن املاجـد

 

 بــدينك املــربور ديــن الســاجد
ــاء ا و ــن الثن ــائلث ــد بفض  وحمام

 الكــرام ونخبــة األماجــد يــا ابــن
ــذنب وجمالــدي ــوب م ــو ذن  مح

ـــ ـــدحل ـــابر ومعان ـــل مك  زم ك
ــاز الصــائد ــة الطــريان ب ــن رتب  م
 ففـــي انتظـــارك ال حمالـــة عائـــد
ــد ــدا يف واح ــك واح ــي أهل  حتي

الذي ذكرنا نبذة , بن احلفَّاف ولنختم هذه املحارضة بالرجوع إىل تتميم ترمجة عيل
اإلنصاف يف اعرتاضات : (طالب يف رسالة أمحد أبوخمترصة من ترمجته أثبتها القايض 

التقية  هوكنت ترددت عىل جمالس«قال: , به فهوالتي ذكر فيها ظروف تعر, )فسافالسَّ 
وال , فام سمعت سو مقتضيات السنة والكتاب, تيجة الغربية والرشقيةبمأيام واليتي 
 توكان, راب بالبابارتاب فاألع ومن شك أو, املتابعة للجامعة واألصحاب رأيت إال
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 كت مني ما كان ساكنا لوصف بعض أختامه:فحرَّ , لطمتني لطيمة ختامه
 ختم احلديث لـه األكـوان تنفـتح
واخلري والنفع واإلقبال فـيام رو  

ثنا ــدَّ ــال ح ــيام ق ــه ف   واحلســن كل

 

ــتح ــوحي مفت ــدأ ال ــا يب  الســيام م
  Š’äßعن نافع مالك والصـدر 

  قــال أنبأنـــا ال فــرق يتَّضـــح أو

 

 أن قال:  إىل
 فهذه روضة التحديث قد فتحـت

ــول عــن   همِهتفَفاســمع ســامع قب
 

 عن زهري اخلتم فيه الفتح منرشح
ـاف قـد منحـوا   مع فتية بعيل احلفَّ

فاته المقائمة ثم ذكر  يف  )االستداللة املتعال يف تكميل نَّ مِ :(قيمة التي من بينهاؤلَّ
وعلم القراءات , ء القراءات باجلزائرعيل بن احلفَّاف خامتة علام حيث يعدُّ , القراءات

رد عليها يو, وكانت له معاهد خاصة بوادي بجاية, ة قروناحتضنته اجلزائر عدَّ 
ويف  ,ه1307تويف رمحه اهللا باجلزائر كام أسلفنا سنة قد و, ب من تونس وغريهاالطالَّ 

اإلمام ابن وكانت وفاة : «)اخللف تعريف( :بـيف ترمجته  القاسم احلفناوي أبوذلك قال 
مع , وكنت يف عشية يوم اجلمعة قصدته ,ه1307احلفَّاف يوم السبت صباحا عام 
فزرناه وطلب , املكي بن مصطفى بن عزوزالشيخ , عالمة املغربني األدنى واألوسط

ويف , فأجازه, ويف غريه عىل ما أظن عموما, خصوصا )البخاري(منه الشيخ اإلجازة يف 
 .ها »القدير عىل مجع من يشاء بمن شاء متى شاء فسبحان, الغد سمعنا بوفاته

املهدي البوعبديل
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َ ـٰ حمعبد الرَّ     خضرين األ
 )1(لفية في الجزائروأطوار السَّ 

ونشاطه يف خمتلف  ن األخرضيـٰعبد الرمحض لرتمجة نبذة من حياة قبل أن أتعرَّ 
مسامهتهم يف املعارك و, نذكر بإجياز دور علامء اجلزائر البارز يف السلفية, ميادين الثقافة
ابتداء من القرن , يف بالد املرشق واملغرب, منذ ظهورها بصفة جلية, التي أثارهتا

 .السابع اهلجري
وطريق ترسهبا إىل , سأتناول بالبحث الظروف التي ظهرت فيها السلفية وإين
ن ـٰإىل عهد عبد الرمح, وظهور أنصارها يف األوساط العلمية باجلزائر, اجلزائر
 .من غري تعرض للتفاصيل , ثم مواصلة مسريهتا إىل أوائل القرن اجلاري, رضياألخ

يف خطبته املنهجية يف حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصكانت السلفية تتلخص فيام أوىص به النبي 
كتاب اهللا وسنة , تركت فيكم ما أن استعصمتم به لن تضلوا أبدا إين«التي قال فيها: 

وظهرت املذاهب ملختلف امللل , إلسالموعندما انترش ا, أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلص »رسوله 
وتغالوا يف الدعوة , الذي أرسف بعض أئمته, وكان من بينها مذهب التصوف, والنحل

وزاد األمر تعكرا عندما ظهرت لكثري من , وإسقاط التكاليف, إىل التحرر من التقاليد
الذين , ءظهر رد فعل الفقها, فعندئذ, أقبل عليها كثري من العوام, أئمة التصوف طرق

                                                 
, كام اعتمدنا عىل نسخة 35ـ  21م, ص: 1978جانفي ه/1398, صفر 53: : العدداألَصالة )1(

يخ املهدي (رمحه اهللا تعاىل) تقع يف ( ) صفحة, سقطت من بدايتها صفحتان . 44خطية بقلم الشَّ
 (ع)
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الذي كان , خصوصا بعد حماكمة احلسني بن منصور احلالج, ضاقوا ذرعا هبذه التعاليم
, كان رد فعل الفقهاء الذين انضم إليهم كثري من املحدثني, من دعاة مذهب احللول

حيث اهتموا بأن تعاليمهم مستمدة من مذاهب غري , اهتام املتصوفة باملروق من الدين
 إسالمية.

وليس املقصود يف هذه املحارضة التعرض لبحث اخلالفات , ع قتل بحثاإن املوضو 
 .ومدخل ملوضوع البحث, ةئوإنام ذكرت ذلك كتوط, ذاك املذهبية إذ

إذ صار , حتى ظن أنه اختفى لألبد, اشتدت محلة الفقهاء واملحدثني عىل التصوف
 أبو, العامل الشهريويف القرن اخلامس اهلجري ظهر , جل املنتسبني إليه يرمون بالزندقة

وحاول التوفيق بينه وبني علوم , الذي أمكنه أن هيذب علم التصوف الغزايل حامد
وبالفعل جعل منه علام إىل جانب ما فيه من العمل وجعل فيه بنوع خاص طريقا , السنة

 . إىل املعرفة اليقينية
, مواقفهم منه بالقبول احلسن وأرس الفقهاء عىل الغزايلوقد تلقى أهل السنة تعاليم 

وقد شذ من بينهم فقيه , خصوصا فقهاء املغرب العريب واألندلس مما هو مشهور
صاحب املنفرجة  ابن النحوي أبو الفضلوهو  لغزايلا :ـجزائري له مكانته انترص ل

مر اخلطر الذي كان هيدد , وبعد ظهور دولة املوحدين, )دفني قلعة بني محاد( الشهري
فقد ظهرت محلة ضد تعاليمه , أما يف املرشق, يف املغرب العريبخصوصا  الغزايلتعاليم 

ثم ظهر بعد  ,ه597سنة  املتوىف, البغدادي أيب الفرج عبد الرمحن اجلوزيأمهها تآليف 
, الششرتيوتلميذه , ابن سبعنيو الدين ابن عريبي حميمثل , أئمة آخرون, الغزايل

عدام إال بمعجزة وقد تصد هلم إلِ من احلكم با وافأثاروا املشاكل من جديد ومل ينج
, حلق هبم العلامء الذين أيدوهمأ و, يف عهده فحكم عىل أكثرهم بالكفر ابن تيميةاإلمام 

التوسل وزيارة  إنكاركام تطرق ابن تيمية إىل , إزاء دعوهتم, أو وقفوا مواقف سلبية
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التهمة من  وكانت هذه, ملسو هيلع هللا ىلصالقبور إىل أن اهتمه خصومه بأنه منع زيارة قرب الرسول 
ترك ابن تيمية تآليف , مجلة التهم التي جرت له الويالت وسجن إىل أن مات يف سجنه

ز عليها ابن عبد فنرشوا تعاليمه وتآليفه التي ركَّ , ون عنه رتبةعديدة وتالميذ ال يقلِّ 
 ).مذهب الوهابية فيام بعد(الوهاب 

ريق عامل سلفي شهري هو فنجدها ترسبت إليها عىل ط, لنرجع إىل السلفية باجلزائرو
يف , ري قايض مدينة فاسغِ ري وبالصَّ غَ أبو احلسن عيل بن عبد احلق الزروييل الشهري بالصُّ 

 ه.719أوائل القرن الثامن إذ توىف عن سن عالية سنة 
بام اشتهر به معارصه ابن تيمية يف املرشق , اشتهر أبو احلسن الصغري هذا يف املغرب

وأهل املغرب كلهم مالكيون بخالف , حلسن كان فقيها مالكياأن أبا ا, والفرق بينهام
ويف املرشق علامء ينتمون إىل مجيع املذاهب كام أن أبا احلسن , فكان حنبليا, ابن تيمية

الزروييل كان نشاطه السلفي يف إطار املذهب السني بخالف ابن تيمية فإن خصومه 
ىل املدينة املنورة هو الصالة يف اهتموه بأنه كان يرصح بأن املقصود من شد الرحال إ

 .  وهذا ال يقول به فقيه سني ملسو هيلع هللا ىلصة قرب الرسول رال زيا, مسجدها
ويف مقدمتهم أعلم أهل , انترص لتعاليم أيب احلسن الصغري بعض علامء اجلزائر 

ورد عىل زميله قاسم , احلافظ ابن مرزوق احلفيد الذي أشاد بالفقيه املذكور, عرصه
وقد سمى ابن مرزوق , ملتصوفة زمانه االذي ألف رسالة انترص فيه العقباين التلمساين

ثم ترجم أليب احلسن , )اقصعي رتبة الكامل النَّ عىل مدَّ  دِّ صح اخلالص يف الرَّ النُّ (تأليفه: 
, ما عارصه مثله وال كان مثله فيام قارب عرصه اإلسالمإنه شيخ «الصغري فقال: 

 ».الخ... ع بني العلم والعملقد مج, وبمقامه يف الفقه يرضب املثل
مثل الشيخ عبد , وقد كان من مجلة أنصار قاسم العقباين بعض أكابر العلامء

كام , الذي هو من تالمذة اإلمام ابن مرزوق املذكور, ن الثعالبي دفني اجلزائرـٰالرمح
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يف علم , أبو عبد اهللا حممد بن يوسف السنويس الشهري بتآليفه اإلمامانترص للعقباين 
 يف الرد عىل أيب احلسن, نرصة الفقري: (التوحيد وقد خص هذه املعركة بتأليف سامه

 ر املكنونة يف نوازلرالدُّ ( :ـك, وقد كان مرسح هذه املعارك كتب النوازل, )1()الصغري
وقد مجعت معظم , )املعيار(وفتاو أمحد بن حييى الونرشييس املجموعة يف , )مازونة

مجعت فيه فتاو علامء اجلزائر , ص مفيد يف موضعهليف خاأهذه الفتاو يف ت
وقد كان واضع هذه القضية عىل بساط املناقشة أبا فارس عبد العزيز , واألندلس

وشارك فيها بني حمبذ ومنكر من اجلزائريني عبد , القريواين تلميذ أيب احلسن الصغري
وسعيد العقباين , ساينوابن مرزوق احلفيد التلم, ن الوغلييس فقيه بجاية الشهريـٰالرمح

, )عنوان الدراية(وعيسى الغربيني البجائي ولد أمحد الغربيني صاحب , التلمساين
 . أبو بكر الطرطويشو, أبو سعيد ابن لب األندليسو, الشاطبيني ومن غري اجلزائريِّ 

إذ تعرض فيه , خيتلف عن معظم الفتاو املذكورة السنويسوقد كان تأليف اإلمام 
وقد ذكر يف مفتتحه األسباب , أفكار أيب احلسن الصغري مجلة مجلةصاحبه لنقض 
وسألته , ملا لقيت الشاب الفقيه أبا العباس أمحد زروق«حيث قال: , الداعية إىل تأليفه

واملتأمل , » الخ... قاصدا احلج 841ملا قدم سنة  ـ عن أيب احلسن الصغري :أيـ عنه 
زيادة عىل إمهال مرتمجي السنويس لذكره فهو , يشك يف نسبة هذا التأليف للسنويس

, واالعتدالاهة زه عنها السنويس الذي اشتهر بالنضمن مؤلفاته فيه عبارات بذيئة يتنزَّ 
وهو عىل سنن أستاذه الثعالبي الذي نجده عندما تعرض لنفس املوضوع يف بعض 

ع يف أكابر فذكر أنواعا من الكالم يق )إبليستلبيس (وقد وقفت عىل كتاب «تآليفه قال: 
, الغزايلفوقع يف , املجمع عىل فضلهم, العلامء الذين مجعوا بني العلم الظاهر والباطن

املجمع , مورضبائهوباجلملة طعن عىل هؤالء , أيب القاسم القشرييو, املحاسبيويف 
                                                 

 لفية باملغرب.أيب احلسن الصغري هو غري األول نارش مذهب السَّ  )1(



87 

وملا وقف شيخنا أبو مهدي عيسى الغربيني خامتة علامء , عىل فضلهم يف زماننا هذا
بليس يا س إلبَّ  ـ واهللاـ عليك  :ألقاه من يده وقال له, ا الكتاب وتأملهعىل هذ إفريقيا
وزعم كاتبه , مهجورا ال يلتفت إليهـ  بتونس :أي ـ ورأيت هذا الكتاب هناك, مسكني

الذي ألف كتبا عديدة يف  )املورد(وليس هو إن شاء اهللا باجلوزي صاحب , أن للجوزي
و من تأليف أيب الفرج البغدادي املتويف سنة والكتاب ه, املواعظ وحكايات الصاحلني

 .م لنا احلديث عنهالذي تقدَّ  597
عىل , وهم بني حمبذ ومنكر, قترص عىل هذا القدر من مواقف بعض علامء اجلزائرن

املرة بعد , قضية شائكة لفتت أنظار علامء الدين قرونا وال زالت حتدث اهلزات العنيفة
وكثريا ما شارك فيها , وانطباعاته, وتثري انتباهه, يوتشغل الرأي العام العامل, املرة

  .وتداخل فيها املسترشقون طورا, األجانب
وكانت قرية تامقرة بنواحي , لسلفية يف آخر عهدهالآخر طوراً ثم تبنت اجلزائر 

وهو الذي له ارتباط وصلة بموضوع هذه املحارضة , بجاية هي منطلق املذهب اجلديد
الذي كان له الفضل يف تعميم , ن األخرضيـٰمجة عبد الرمحالتي ركزناها عىل تر

 .املذهب اجلديد
ختم املطاف بالعامل أمحد زروق الفايس الشهري الذي أقام بتامقره يف معهد حييى 

إذ شاهد , الغزايل :ـالعبديل وألف فيه معظم كتبه التي ضبط فيها علم التصوف اقتداء ب
التي  شاهد الفوىض, والعاصمة وقسنطينة زروق بعد إقامته الطويلة بني تلمسان

, من مقرتيف البدع, خصوصا املحرتفني, وأشباههم عىل علم التصوف, أدخلها العوام
, )أصول الطريقة(و, )قواعد التصوف: (ـفكرس حياته وألف كتبه املشهورة ك

وصارت حجة عند املتصوفني , هذه التآليف كتب هلا اخللود, )كتاب البدع(و
بأنه خامتة اجلامعني  زروقوأمجع مرتمجو , وعلامء احلديث والفقه يف آن واحد, امللتزمني
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بني احلقيقة والرشيعة وقد ساعده عىل أداء مهمته تضلعه يف علوم احلديث والتفسري 
كان انتشار , ثم استقامته املثالية ونزاهته حتى صار حكام عند جل الطوائف, والفقه
ن ـٰتلميذه عبد الرمح يديل اخلرويب دفني اجلزائر وأعىل طريق تلميذه حممد بن ع, مذهبه

فإن , وإذا كان اخلرويب اشتهر يف األوساط اخلاصة, موضوع حديثنا, األخرضي
األخرضي عمم نرش املذهب يف الطبقات العامة حيث كان جل معاهد التعليم بالبالد 

 .ة عن ظاهر قلب يالقدس تهيلزمون طلبتهم بحفظ منظوم
وهو من , توارث أفرادها العلم قرونا, ن األخرضي من أرسة علميةـٰكان عبد الرمح

فقد نظم الرساج يف , وامتاز هو من بني أفراد أرسته بالنبوغ, بنطيوس الزاب اجلزائري
وهو , )سطرالبأزهار املطالب يف علم اال: (كام نظم, الفلك وهو ابن سبع عرشة سنة

وقد , وفنوهنا فهي تربو عىل الثالثني, رفةأما تآليفه يف بقية فروع املع, ابن عرشين سنة
وقع اإلقبال عليها من جامعات العامل اإلسالمي كاألزهر والزيتونة والقرويني إذ 

وتوىل فطاحل علامء املرشق واملغرب رشحها , أدخلت يف برامج التعليم منذ ظهورها
ة لتتبع مراحل وإن مل يسعنا جمال هذه املحارض, القدسية تهوالتعليق عليها ومنها منظوم

وأخذ الزروق بدوره عن بعض , فال يفوتنا أن نذكر أن والده تتلمذ عىل الزروق, حياته
, وقد أمجع مرتمجو األخرضي, هخيأفراد أرسته حيث نجد ذكر األخرضي ضمن مشا

هـ ويف هذه  920وهو من مواليد سنة  ـه 953أنه مل يعمر طويال ومات حوايل سنة 
أحد أفاضل علامء الزاب وثيقة تدل عىل أنه توىف سنة إحد السنوات األخرية اكتشف 

 إذ عثر عىل تأليفه له نظم فيه األجرومية قال يف ختامه: , وثامنني وتسعامئة
 ثـــم بحمـــد اهللا مـــا قصـــدنا

ــــة  ــــدرة البهي ــــميتها بال  س
ــــرام ــــرم احل ــــان يف حم  وك

ــا ــي أردن ــذه الت ــم ه ــن نظ  م
 حمويـــة فهـــي ملـــا يف أصـــلها

 امـظـنـذا الــنا لـتمـدءا وخـب
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 يف عــام إحــد وثامنــني ســنة
 

 مــن بعــد تســعامئة مستحســنة
ويف هذه الظروف كان تدهور البالد بلغ هنايته .  أنه جاوز اخلمسني سنة فتبنيَّ 

ثم حلقتها العاصمة , األسبانفبجاية العاصمة الثانية لدولة بني حفص سقطت يف أيدي 
إىل أن صاروا , ببقايا الدولة احلفصيةوبلغ الضعف والتخاذل , األوىل املركزية تونس

فثارت القبائل واغتنم الفرصة رؤساء , إلخراج خري الدين باشا باألسبانيستعينون 
وقد اهتم عبد , اإلقطاع فصاروا يستعينون برجال الدين كان فيهم الغث والسمني

, ةواالستغاث, مثل الوصية, يف عدة قصائد, بتصوير حالة البالد, ن األخرضيـٰالرمح
 ملتصوفة زمانه فقال فيهم: , بيتا 357وخصص القدسية التي حتتوي عىل 

ـــة  ـــا جليل ـــوا مراتب ـــد ادع  ق
ــول  ــة الرس ــذوا رشيع ــد نب  ق
ـــة  ـــرة الطريق ـــدخلوا دائ  مل ي
ــــام ــــيد األن ــــدوا بس  مل يقت

ــام  ــوهبم أوه ــت قل ــد ملك  ق
 كفــاك مــن مجــيعهم خيانــة

 

Š’ÛaëÊ قــد جتنبــوا ســبيله 
 فالقوم قد حادوا عـن السـبيل

 ال عــن دائــرة احلقيقــةفضــ
ــة اإلســالم  فخرجــوا عــن مل

 هلـــم إمـــام إبلـــيسفـــالقوم 
ـــة ـــدنيا بالديان ـــوا ال  إذ ختل

 إىل أن يقول: 
 من كان يف نيل األمـاين راجيـا

ـــــون  ـــــبس مفت ـــــه ملت  فإن
 

ــا ــة الرســول نائي  وعــن رشيع
 وعقلـــــه خمتبـــــل جمنـــــون

 ثم يتعرض للمتصوف احلقيقي فيصفه بقوله:
  واعلـــم بـــأن الـــويل الربـــاين
 والفرق بني اإلفك والصـواب

 لتــــابع الســــنة والقــــرآن
ـــاب ـــنة والكت ـــرف بالس  يع
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ÊŠ’Ûaëميــزان األمــور كلهــا 
 والرشع نور احلق منـه قـد بـدا

 

ـــا  وشـــاهد ألصـــلها وفرعه
فــانفجرت منــه ينــابيع اهلــد 

 

 ثم ينتقل إىل وصف حالة البالد إذ ذاك فيقول: 
 هذا الزمان كثـرت فيـه البـدع 

 فلتأووخسفت شمس اهلد 
ــه ــدمت أركان ــد هت ــدين ق  وال

ـــان  ـــزور والبهت ـــامت ال  وظل
 

 واضطربت عليه أمواج اخلـدع
 من بعدما قد بزغـت وكملـت
 والــزور طــابق اهلــو دخانــه
ــان ــة األوط ــت يف مجل  تزخرف

 ثم يرجع إىل ما قاله يف وصف الويل احلقيقي فيؤكد ذلك بقوله: 
 وقال بعـض السـادة الصـوفية
ــــري ــــال يط ــــت رج  إذا رأي

 ÊŠ’Ûaيقــف عنــد حــدود  ومل
ــال  ــى دج ــام الفت ــه إن  فارفض

 

ـــــة صـــــفية ـــــة جليل  مقال
 أو فوق مـاء البحـر قـد يسـري
ــــدعي ــــه مســــتدرج وب  فإن
ــامل ــق والك ــه التحقي ــيس ل  ل

ثم خيتم هذا الفصل ويعرتف بأنه استمده من شيخ شيوخه وشيخ والده زروق 
 فيقول: 

 ومـــن يـــرد معرفـــة بالبـــدع
 ففــي كتــاب شــيخنا الــزروق

 

ــا أن ــدعوم ــه أصــل امل ــا علي  بن
 فوائــــد بديعــــة الفتــــوق

ثم يعود مرة أخر إىل متصوفة زمانه الذين شوهوا نسبة الطريق بانحرافاهتم 
 :ملهم مسؤولية هجراهنا فيقولحيو

 واحرساتى عىل الرصاط املستقيم
 قد أرشفـوا عـىل كهـوف الكفـر

 قــد ادعاهــا كــل أفــاك أثــيم
ــــالفقر ــــدعتهم ب ــــرتوا ب  وس
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ــــاال  واختــــذوا مشــــائخا جه
ــــدود اهللا ــــد ح ــــوا عن  مل يقف

 الـــدينفنفـــروهم مـــن رعـــاة 
 نـٰفأعرضــوا عــن ســبيل الرمحــ

 وهــــدموا قواعــــد اإلســــالم
 وعكســــوا حقــــائق األمــــور
ـــنفس ـــهوات ال ـــوا بش  وأولع

 

 مل يعرفـــوا احلـــرام واحلـــالل
 ســــنة اهلــــادي رســــول اهللاو

ـــم  أويل ـــى والعل ـــنيوالتق  اليق
ـــيطان ـــالك الش ـــوا مس  واتبع
ـــام ـــف األوه ـــربوا خرائ  واعت
ــــل الفجــــور  ونصــــبوا حبائ
 بكــــل بــــدعي هلــــم تــــأيس

 

 إىل أن يقول: 
 ه عــىل طريقــة قــد ذهبــت آ

 فيهــا دعنيوهــاج أفــك املــ
ـــة الكـــامل  ـــىل طريق ـــا ع  آه
ــدع ــة أفســدها أهــل الب  طريق

 

ـــتدوهـــ  مت أصـــوهلا وقلب
ــفيها ــا س ــن يطلبه ــار م  وص
ـــالل ـــة الض ـــدها طائف  أفس
ـــع ـــت مهجـــورة ال تتب  فرتك

التي كان هلا الفضل يف , ية من منظومة القدسيةهذه يف اجلملة اخلطوط اجلوهر
الذي , فيها الرأي العام يروع, بعدما أفرغ يف بوتقة, تعميم مذهب أمحد زروق السلفي

كان ينقاد إىل فقهاء املذهب املالكي حيث برهنوا أهنم كانوا محاة الرشيعة اإلسالمية يف 
هبية جارفة خصوصا يف عهد أحرج األوقات التي اجتازهتا البالد وأصيبت بتيارات مذ

أمكنها أن تكون حصانة لتعاليم التصوف , الشيعة أحدثت تآليف زروق ثورة فكرية
هبذه  اهتموقد , الغزايلالذي انترص له كثري من علامء البالد من عهد , اإلسالمي
 فتاو ابن(حيث طبعت مع , كثري من علامء املرشق واملغرب إىل زماننا هذا املنظومة
 ).يةبلسائل احلالرَّ (وأخريا يف , )كتاب الزهر الباسم(ويف  ,)الصالح

كام  »علامء السوء«وحذر أيضا من , وقد اهتم األخرضي باملجتمع فوصف نخبته
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ويتقربون إىل رؤساء , العلامء االنتهازيني الذين كانوا يقولون ما ال يفعلون :أي ـ سامهم
 فقال عنهم يف قصيدة أخر: ـ اإلقطاع ويوالوهنم

ــامء و ــذر عل ــد ااح ــوء فق  لس
 حفظــوا األقــوال ومــا عملــوا 
ــــب ــــرفتهم إال لع ــــا ح  م

ــــية  ــــوب قاس ــــاب قل  أرب
ــــم ــــذكر اهللا هل ــــق ل  ال نط

 ـــو ـــم س ـــبون العل  ال يكس
 طمــــس األقــــوال متلقهــــم 
 يصــــــلون دارا كــــــام وردا

 

ـــوا با ـــلإلخص ـــك وباخلط  ف
ـــل ـــوم ق ـــاء الق ـــالعلم فس  ب
ـــل ـــال قل ـــاس ب ـــوم الن  وحل
ـــــل ـــــال مل مت ـــــة أص  للطاع

ــــــــالله ــــــــاهلزلإال ب  و وب
 لريــــاء النــــاس وللجــــدل
 لـــوالة الســـوء ذوي اخللـــل

 األوثـــان قـــل مـــن قبـــل أويل
 الخ

رشح احلسني الورتالين , أمهها فيام ظهر يل, وقد حظيت هذه املنظومة برشوح قيمة
وأحىص تأثري العادات , عىل حالة املجتمع, ألنه ألقى فيه أضواء, صاحب الرحلة

, ظهرت تآليف قيمة أخر عززت تآليف األخرضيوقد  .السيئة التي ألصقت بالدين
للشيخ عبد الكريم  )منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية: (منها كتاب

وكان من فطاحل العلامء حيث أثنى  ,ه1073حوايل سنة  بن الفكون القسنطيني املتوىف
وغريمها , يف نفح الطيبوأمحد املقري التلمساين , عليه كثريا أبو سامل العيايش يف رحلته

بل فريد يف , وهذا التأليف من أحسن ما ألف يف موضوعه, من علامء املرشق واملغرب
ترجم فيها , تعرض فيه مؤلفه لطبقتني أو طائفتني من معارصيه الطائفة األوىل, بابه

وليست هلم كفاءة لتولية , وسلوكهم غري مريض, للعلامء الذين تولوا املناصب العلمية
والطائفة الثانية منتحلو الرياسة , وغريها, املناصب كالقضاء واإلفتاء والوزارةتلك 
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وقد قال يف مقدمة تأليفه , خ الطرق الذين حيرتفون الدجل والشعوذةيومشا, الدينية
 املذكور الذي قسمه إىل فصول ثالثة وخامتة قال: 

 .: يف ما لقيناه من العلامء والصلحاء املقتد هبمالفصل األول
 .وهم الذين قصدنا هبذا التقيد إيضاح أحواهلم, : يف املتشبهني بالعلامءالفصل الثاين
 جاجلة الكذابني عىل طريق الصوفية املرضية. : يف املبتدعة الدَّ الفصل الثالث

 .خوان العرص وما هم عليهإيف  :اخلامتةو
وميزة , )منشور اهلداية: (هذه هي النقاط الرئيسية التي حللها املؤلف يف كتابه

بل شخص , التأليف هي أن مؤلفه مل يكتف بعرض األوصاف التي ينكرها الرشع
العامة واخلاصة ومعظم من تعرض  وأفرد لكل واحد منهم ترمجة حياته, املتصفني هبا
والكثري منهم له هبم عالقة القرابة , أو من سبقهم بمدة ال جتاوز القرن, هلم معارصوه
فلام رأيت الزمان بأهله  :أما بعد«مة تأليفه قال فيها: مقدِّ  وهذه فقرات من, أو التلمذة

وسحائب اجلهل قد أظلت وأسواق , وسفائن النجاة من أمواج البدع تتكرس, تعثر
, من أجلها خسيسا ىوالعامل يف منزلة يدع, فصار اجلاهل رئيسا, العلم كسدت

وروائح السلب , قد أصبح وأعالم الزندقة عىل رأسه الئحة, وصاحب أهل الطريقة
وأوصاف , فموهوا عىل العامة بأسامء ذهبت مسمياهتا... والطرد من املوىل فائحة

هلا عىل أهل العرص أهنم من  بانتحاهلملبسوا , تالشت أهلها منذ زمان وأعصارها
أن ينسب مجاعة , غرية عىل حزب اهللا العلامء, يتقطع يكل ذلك والقلب من, أهلها

وغرية عىل جناب , أو يذكروا يف معرضهم, املضلني هلم اجلهلة املعاندين الضالني
وأنذال احلمقى املغرورين أن يتسموا , السادة األولياء الصوفية أن تكون أراذل العامة

ومل آل يف التنفري من كلتا الطائفتني والتحذير , أو يظن هبم اللحوق بآثارهم, بأسامئهم
ويف هذا التأليف , »الخ ... انوبني كل صالح من اإلخو, منهم يف كل زمان وأوان
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نه كان من العلامء الذين ال أ وذكر, ن األخرضي وأشاد بمواقفهـٰترجم لعبد الرمح
ويستعني عىل ذلك بجيش , بل كان يغريه بيده, يكتفون بتغيري املنكر بألسنتهم وقلوهبم

وق وانفرد بنرش رسائل خاصة كاتب فيها زر, زروق وتآليفهبكام أشاد املؤلف , طلبته
بعض خواص أصحابه يف املوضوع خصوصا انطباعاته املبنية عىل مشاهداته يف بالد 

ثم ظهرت يف نفس الوقت  .وهي قيمة جدا جمهولة متاما, املغرب العريب الذي عاش فيه
وهي شبيهة , أي القرن احلادي عرش ثم الثاين عرش تآليف أخر قيمة يف املوضوع

ورة وقد أستاذ سعيد قدُّ , حممد بن عيل املجاجي ن بنـٰكمنظومة عبد الرمح, بالقدسية
, ه هبا ابن الفكون حيث تعرف بمؤلفها الذي زاره إىل قسنطينة يف طريقه إىل احلجنوَّ 

املجاجي هذا رثاه ابن الفكون  وملا تويف, وطلب منه أن يرشحها, وأهد له منظومته
 .بقصيدة بليغة أرسلها إىل أخيه

من علامء القرن , خ حممد ابن حواء دفني مستغانموظهرت بمستغانم منظومة للشي
تعرض  )بمستغانم وأحوازها من األعيان سبيكة العقيان فيمن حلَّ : (الثاين عرش سامها

, وانتشار البدع, ثم تطرق إىل وصف حالة البالد يف عهده, فيها لرتاجم علامء البالد
وظهر , وعىل نمطها, سيةوهي أيضا شبيهة بالقد, والعجز عن النهي عن املنكر وتغيريه

كتاب خاص للشيخ حممد بن عبد اهللا اجلاليل مدير املدرسة املحمدية التي بناها الباي حممد 
كتب حممد بن عبد اهللا , وكلفه أيضا برياسة رباط وهران, بن عثامن فاتح وهران بمعسكر

سس الطريقة إىل زميله يف الدراسة بفاس الشيخ أمحد التجاين مؤ, اجلاليل هذا رسالة خاصة
, كاتبه جوابا عن رسالته التي ذكر له فيها انه فتح عليه بام مل يفتح عىل من سبقه, التجانية

وأنه تصد للرتبية وهو بصدد تأسيس طريقة صوفية فأجابه حممد بن عبد اهللا اجلاليل 
وجهت إليه وأورد عليه أسئلة لربام يعجز عن جواهبا إن , جوابا مسهبا ناقشه فيه احلساب

يف قالب , وهذه الرسالة أفرغها مرسلها املذكور, وحذره من مغبتها, من طرف منتقديه
 .وأهم حمتواها حرية الفكر إذ ذاك واليقظة, توجيه وحتذير ونصح
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كام ظهر من أنصار السلفية إذ ذاك املؤرخ أبو راس النارصي الذي مل يقترص عىل  
وذلك أنه اجتمع باألمري , لوهايببل جاوزها إىل سلفية املذهب ا, سلفية مدرسة زروق

الذي كان يرأسه ويل عهد ملك , وتذاكر معه بحضور الوفد املغريب, الوهايب يف احلج
وقد أشاد املؤرخ أبو راس , املغرب إذ ذاك وأوردوا عليه أسئلة أقنعهم يف جوابه عنها

 . بمذهبهم وذكر ذلك كله بتفصيل يف رحلته
زائر الذين وقفوا مواقف تأييد أو إنكار عىل السلفية ملا وإننا إن تتبعنا قائمة علامء اجل

وقبل اخلتام نذكر مواقف بعض العلامء اجلزائريني من , وسعنا جمال هذه املحارضة
فإنه , فنجد موقف ابن احلداد بطل الثورة املشهورة, السلفية بعد االحتالل الفرنيس

وبرأ الطريقة الرمحانية , وأنكرها, خصص تأليفا للبدع التي كانت تقرتف يف عهده
كان مركزها نادي صالح باي حيث , كام ظهرت محلة ضد البدع بمدينة قسنطينة, منها

توىل , ألقى فيه بعد تأسيسه مبارشة الشيخ املولود بن املوهوب سلسلة حمارضات
ترمجتها إىل الفرنسية السيد الرشيف بن حبيلص القايض املوثق والنائب السابق بالربملان 

بل , فيام يظهر, إال أن هذه احلملة مل تكن تلقائية أو مبنية عن عقيدة, يس ونرشهاالفرن
كانت متصلة ومرتبطة بخيوط حركتها أو شجعتها ملقاومة الطريقة الرمحانية بعد اندالع 

وقد كشف النقاب عنها أحد أعضاء جلنة الربملان , ثورة املقراين وصهره ابن احلداد
 . جلزائر حتت رياسة الوزير الفرنيس: جول فريالفرنيس التي أرسلت إىل ا

وذكر هذا العضو من مجلة وسائل مقاومة التعصب الديني الذي كانت تشخصه 
 باملوظفني الدينيني والرشعيني باجلزائر.  االستعانةإىل  االلتجاء, الطريقة الرمحانية

فيا يعد من ضحايا إال أهنا حماولة فاشلة خلرب يطول وإنام نذكر يف هذا الباب عاملا سل
وقد أثار موقفه أول , الفكرة السلفية يف طورها السابق املتصل باحلرب العاملية األوىل

هزة من نوعها يف بالد املغرب العريب بعد االحتالل الفرنيس كان هذا العامل هو صالح 
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 وبعد, خترج من الزيتونة ثم من األزهر, قباراإبن مهنا القيل منشأ والقسنطيني مقرا و
وإن مل يسعنا جمال املحارضة للتبع مراحل , رجوعه انتصب للتدريس بمدينة قسنطينة

كان أحد علامء البالد أي من القطاع القسنطيني : فإننا نذكرها بإجياز, حياته بتفصيل
ضوء : (ألف رسالة سامها, نيالقرويِّ يدعى أمحد بن دادا املشهور بأيب اهلد خترج من 

 فلام اطلع عليها صالح بن مهنا ردَّ , رشاف ولربام بالغ يف ذلكنوه فيها باأل )مسالشَّ 
املغرتبني يف الرد عىل إخوان  تنبيه: (يف تأليف سامه, عليه مبالغاته ووضع األمر يف نصابه

بتحقيق صالح بن , وصادف هذا التأليف ظهور طبعة أوىل لرحلة الورتالين, )الشياطني
اء إذ ذاك تعليق ابن مهنا عام قاله نظار القرَّ ـ لفت أـه1321مهنا يف مطابع تونس سنة 

, مستورون, عونئإن األرشاف ثالثة أقسام: طا: «قال الورتالين, الورتالين يف األرشاف
فهذه الفرقة أي العاصية من ... عظيم للقسمني األولني دون الثالثوالتَّ , ومتجاهرون

كالمه  دلَّ  :قلت«لة بقوله: فعلق ابن مهنا عىل هذه اجلم, »األرشاف غري معتربة عندنا 
ولو كان مدعيا للصالح أو الرشف أو , ع غري معتربن خالف السنة والرشَّ عىل أن مَ 

وهذه الفرقة التي أنكر عليها الشيخ من الرشفاء قد كنت قلت مثل هذه املقالة , العلم
 فأنكرها بعض األرذال ممن قرأ, وهي أن الرشيف الفاسق ال يعترب, التي قاهلا فيها

يف  الشعراينبه اإلمام  حوقد رص: «إىل أن قال, »...وتعلم باب مسح اخلفني, لتنيأمس
الرشيف إذا تعاطى  موال ينبغي تعظي :قال بعض العلامء :فقال )املنن(كتابه 

ح برشف هذه الفرقة ألنه رصَّ  )حلةالرِّ (وكذا الشيخ مؤلف هذه  ها»املحرمات
وناهيك به علام وديانة وصالحا , ربة عندنافهذه الفرقة غري معت« :ثم قال, املذكورة
ح فيه بالرد عىل وقد رصَّ , تعليق صالح بن مهناها» فأين هو من أولئك احلمري, ووالية

, ه الثاين كان أعنفإال أن ردَّ , من فقهاء قسنطينة )تنبيه املغرتبني:(منتقديه عىل كتابه
, هم األمرض املسؤولني هيمُّ ولربام كان بع, ه خصومه حتديا ال ينبغي السكوت عنهوعدَّ 

خصوصا إذا كان  ـكام كانوا يعربون عنها ـ حيث كانوا باملرصاد لألفكار املستوردة 
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اء فاختري للرد عليه أمثل هجَّ , سالمية حينئذجا من اجلامعات اإلِ الداعي هلا متخرِّ 
ار كتاب من:(فكان تأليفه, وهو األديب العبقري الشيخ عاشور اخلنقي, عرفته البالد

املطبوع يف اجلزائر سنة  )رشاف عىل فضل عصاة األرشاف ومواليهم األطرافاإل
 م. 1914ه/1332

ن مؤلفه كان مشهورا بثلب إحيث , ت بثمرته املرجوةؤومل ي, عانومل يكن هذا الرد مق
ر بتعليق صالح ابن مهنا ن الرأي العام تأثَّ أوعاشور نفسه مل خيف يف تأليفه , األعراض
وبعض , وإن تعجب فعجب قول بعض جهالة الطلبة«يف ذلك قال: و, وأعجب به

كالم هائل ما رأينا مثله  :املجموعأي ما تضمنه هذا , ا فوارس احللبةشحا, العلامء بالغلبة
, ما هذا إال كالم خملط جاهل :وجوابه, فال نظن أن يكون له طائل, يف كتب األوائل

ولذلك اختريت أعظم , »هق أو الصاهليستحق صاحبه أن يسجل يف ديوان احليوان النا
وهو شيخ اإلسالم بالديار املغربية املؤلف الشهري الشيخ , شخصية علمية باملغرب إذ ذاك

وخصها , ـ واطلع عىل تعاليق ابن مهناـه1323فجاء إىل قسنطينة بسنة , املهدي الوزاين
 .)يف املسلول باليد اليمنى لقطع رأس ابن مهناالسَّ ( :بتأليف سامه

وإنام ذكر أنه , وقد أخفى الشيخ الوزاين الظروف التي جاء من أجلها إىل قسنطينة 
ولنرتك له الكلمة حيث , فأطلعوه عىل ما ذكر, ورد إليها عابر سبيل واتصل بعلامئها

ثم العاصمة , ومر عىل تلمسان, قال يف مقدمة كتابه بعد ذكر أنه عقد الرحلة إىل تونس
, وفضالئها, اجتمع يب مجاعة من علامئها, لت إىل قسنطينةوملا وص«ثم قسنطينة قال: 

يقال له ابن , وأخربوين أن عندهم رجال من أهلها, ووجوه كثرية من أهلها وأعياهنا
رجع , وملا رجع لبلده قسنطينة, كان يتعلم العلم بمرص أزيد من عرشة أعوام, مهنا

ويسب األخيار , يةوينكر أمورا رضور, زاعام أنه من أهل التصوف, بزي الفقر
مع , وله مقاالت تدل عىل قلة أدبه, ويبالغ يف شتمهم خصوصا أهل املغرب, وينقصهم
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أو بخط يده , فقلت هلم هل ثبت هذا عليه ببينة, وسألوين عن حكم اهللا فيه, أهل البيت
وطبع يف تونس , فقالوا يل ثبت ذلك يف كتاب ألفه بيده, أو بغري ذلك ما يثبت به رشعا

وإذا هو رحلة الشيخ , فأتوين بنسخة منه, فطلبت منهم إحضار هذا الكتاب, تهعىل ذم
اإلمام سيدي احلسني الورتالين وهبامشه ما كتبه الرجل املذكور كاحلاشية عليه فوجدته 

ونجيبه عنها , وأهل البيت, ذ كرهنا بعض مقاالته يف أهل املغربأكام قالوا فأردت إن 
 . ها »باختصار

نتتبع ما كتبه الوزاين يف املوضع وإنام نلفت نظر املستمعني إىل أن  وال يمكننا أن
ذكر فيه الرحالة الورتالين أهل املغرب  )الرحلة(صالح ابن مهنا قال يف تعليق آخر من 

ولقد صدق : «فقال ابن مهنا, ه إىل ذكرها سياق احلديثجرَّ , وسمعتهم يف املرشق
جل والشعوذة ني إىل الدَّ  منسوبا عند املرصيِّ فصار املغريب, الورتالين يف مجيع ما ذكره

, فه عامل واحد مرصيمجيع ما ألفه املغاربة يفوقه ما ألَّ  :حتى قال بعض العلامء, حروالسِّ 
م ألفوا منها هنَّ فإِ , عوذةحر والشَّ ين السيوطي ما عدا كتب السِّ وهو اإلمام جالل الدِّ 

, وجلبوا هبا أموال الناس, وغريه ,كابن احلاج الكبري, وا هبا األرضؤومل, كثريا
 ».الخ... ظنهم توارثوها عن أسالفهمأو

بتقاريظ جل العلامء البارزين حينئذ  حظيوعىل كل حال كان هذا الكتاب الذي 
موسوعة شتائم وقذف انصبت عىل ابن مهنا الذي مل يقل عرش ما قاله من قبله , باملغرب

غرب العريب مملوءة بأقوال شاذة أحصيت نوازل امل وكتبُ , من علامء املرشق واملغرب
وهلذا كله , من دون أن حترك ساكن أوالئك العلامء, ن أجلهاعىل أصحاهبا وحوكموا مِ 

 .راأن رد الشيخ املهدي الوزاين كان مدبَّ  حنرجِّ 
قاريظ التي مل يقترص فيها أصحاهبا عىل نقد وشتم ولنرجع إىل عينات من هذه التَّ 

فقال أحد أكابر , هم والده امليت من زمانوا يف هجومهم وسبِّ ركاصالح ابن مهنا بل ش
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  :قال ـ»  أذكروا موتاكم باخلريملسو هيلع هللا ىلص: «النبي  غفل أو تناسى قولـ الفقهاء 
ــ ــا ملهن ــذي  اتب ــب ال ــه الكل  وابن

ــن فاســق متجــاهر ــه م  تعســا ل
Šnß بــال بــرداء فحــش نازعــا 

 سل عنه مرص تر له من فحشـه
  بلدتـه تريـك خصـالهسل عنـه 

 

ــ ــث يويع ــان ويله ــائر األحي  س
ــي  ــوره يبغ ــابفج ــيط رض  انالش

 ïãbyŠÛaثوب احليا عن وجهـه 
 شـــكو بقلـــة دينـــه بعيـــان
 حتـــى لقـــد منحـــوه بـــاهلجران

كام قرض التأليف املذكور نقيب األرشاف , وهذه املنظومة تبلغ أبياهتا ثامنني
 فقال: , ن بن زيدانـٰعبد الرمح, مؤرخ املغرب يف عهده, نيالعلويِّ 

ــاناجل ــيحة اإلنس ــه فض ــل في ه
وجتـــــره أســـــابه ملهامـــــه 
مثل ابن مهنا اجلاهل الغمر الذي

تبالـــــــه تبالـــــــه تبالـــــــه 
سحقا لـه سـحقا لـه سـحقا لـه 
ــاهر  ــاجر متج ــن ف ــه م ــل ل وي

óšmŠ½aفلذا غدا الشيخ اإلمام 
ــا عيســى اهلــام  أســتاذنا أعنــي أب
يســقيه أكــواب الــرد ويذيقــه 
ــه  ــع رأس ــلول يقط ــيفه املس وس

 

ــــو ــــرانويق ــــواطن الكف ده مل
ــلكها ذوو  ــراء يس æaŠ¨aوع

قـد قـام يرمــي الغـرب بالبهتــان
طـــردا لـــه يف ســـائر األوطـــان
ــيطان ــق ش ــن فاس ــه م ــل ل وي
ــدوان ــاء والع ــك والبغض باإلف
ـــاين ـــوم العـــامل الرب بحـــر العل
ــــوزاين ــــى ال ــــى األتق م املنتق
ــوان ــؤوس ه ــر يف ك ــل املرائ غل
بــني األحبــة والعــدو الشــاين

 

رد عليه حممد بن حممد بن مصطفى املرشيف اجلزائري األصل والفايس كام ألف يف ال
بن احلفاف املفتي  سبق له أن هجا األمري عبد القادر يف تأليف خاص وعيل, دارا ووفاة
كام رد عليه عبد السالم العمراين يف , الذي كان كاتبا عند األمري عبد القادر املالكي
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ل العقرب بالنعال يف رد ما فاه به بعض األنذال الكي بمحاور البغال وقت: (تأليف سامه
سنان : (وحممد العابد ابن سودة الذي سمى تأليفه, )الذي جهل أنه من أهل الضالل

 ).سالرياع وبنادق القرطاس يف نحر من جازف وشتم النا
أما الشيخ عاشور فإنه بعدما نرش يف األسواق واألوساط العلمية بكامل البالد 

املذكور والكتاب هام يف موضوعه إذ تعرض فيه  )املنار:(ه يف كتابههجوه البذيء مجع
وهو رغم كل ما ذكرناه عنه من األدباء املمتازين واللغويني الذين ذللوا , لرتمجة حياته

تأليفه ال يستغني عنه مؤرخو األدب العريب وتطور  واللغة العربية ومن احلفاظ النوادر 
 .احلركة الثقافية باجلزائر 

  :بعض أبيات من قصائده يف هجو ابن مهنا قال وهذه
ــة ــاء دالل ــا يف النس ــه أيض تأمل

جتد من أذاهم ساء سمعا وجابـة 
 

عىل كفرهم فـيهم شـقاقا جهالـة
عىل مثل هذا الكفر أفتـى رسـالة

 لنا ابن مهنا الصالح السالح اجلعل
ــــوذ  ــــه فتع ــــراب إذا القيت غ
وحارب أهل البيت يف كل منفـذ 

 

سالم يف كل مأخـذلقد خالف اإل
ــارهم الــذي وقــال بإســقاط اعتب

 ه عال وجلعتقدم فيمن مل يط
ذهابا إىل أن الرشيف إذا اتقـى

فمن أهل اإلهانة والشـقا وإال
 

ىفمعتــرب مــن حيــث تقــواه والنقــ
ىقياسا ملن ألفى مـع الرشـف التقـ

 جهل األضلإذ عىل صحبة األشقى 
جتاوز ابلـيس اللعـني وصـنفه

ــا أ ــر فين ــام غ ــه ب ــم اهللا أنف رغ
 

اخلــدوع ووصــفه نوجــاوز أجــوا
ــه ــلون خلف ــوام يص ــت ألق عجب
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 وسائر ما صلوا اقتداء به بطل
لقـد بــان زنـديقا تبــاح دمــاؤه

فمن أمهـم دهـرا يطـول أداؤه 
 

عىل كـل رأي ال يصـح اقتـداؤه
مجــاع العلــوم قضــاؤهإعلــيهم ب

 كام أن أجواه اخلبيث الذي دغل
تـهعىل خدمة النـاموس يف حركا

ــفاته  ــوق ص ــذا زاد ف ــن ه ولك
 

ـــدوا بصـــالته فغـــر أناســـا فاقت
خصوصا وقد حاط اجلذام بذاتـه

 منه متى أطل حوشعشع رمح القي
حو جسمه صدرا وظهرا وشينا
نـاتعىل زرقة من جيفـة الكلـب أن

 

ــا ــى تلون ــه حت ــاقا من ــا وس ذراع
ــه  ــا ن جيــزإحكــى يل ثقــات أن بن

 

 خبث من بصلأبا عىل الصف آذن
 خ.ال... 

هذه خالصة أطوار السلفية باجلزائر وقد تركنا احلديث عن حادثني هامني يتعلقان 
مها زيارة الشيخ حممد عبده إىل اجلزائر يف أوائل القرن اجلاري  :بصميم املوضوع

ها العامل األديب عبد احلليم بن وآثار تلك الزيارة التي خصَّ , صاله بكثري من علامئهاواتِّ 
كتورلع عليها أخريا اطَّ , ةمسامية برسالة قيِّ   ـ تلميذ عبده وجامع آثارهـ عثامن أمني  الدُّ

ق عىل الذي علَّ  رشيد رضاض له د فيها مامل يتعرَّ إذ وجَ , ما كتب عنه ن أهمِّ ا مِ فرأ أهنَّ 
 ).حلةالرِّ (هذه 

, بقليل عبدهيخ عاملان جزائريان قبل زيارة الشَّ  اين معركة أو حماورة أثارهاوالثَّ 
, )الروضة الندية: (درامري هوبال اهلندي وقرظا كتابههبا ملحمد صديق خان اانترص

إذ كان , اغستاينالم الدَّ يخ عثامن بن عبد السَّ فالمهام عىل ذلك مفتي املدينة املنورة الشَّ 
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وتبادل معهام رسائل هامة يف , ن أنصار السلفية الوهابيةحممد صديق خان اهلندي مِ 
والشيخ , املنور املجاجي ناملان اجلزائريان مها الشيخ اجلياليل بوالع, لفيةموضوع السَّ 

 َّ  هولكن ل, إال أن هذا احلوار كان يف منطقة حمدودة, اطي األصناميأمحد بن حييى الرشَّ
والسالم عليكم , ن شاء اهللافإىل فرصة أخر إِ ... خصوصا يف تلك العهود, وزنه

 .ورمحة اهللا وبركاته
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  عبياعر الشَّلشَّ ا
 )1(يويدالسّ  تيخ ابن السويكلشَّ ا

ينتمي هذا الشاعر إىل قبيلة سويد العربية التي نزحت إىل اجلزائر يف مسرية بني 
باحثون من خمتلف ووقد اعتنى هبذه املسرية وآثارها وأسباهبا مؤرخون , هالل

ن كثريا من إغات وال زالت هذه العناية متواصلة حيث لاألجناس وبمختلف ال
وملا كان موضوع دراستنا خاصا , سرية ال زال مكتنفا بالغموضجوانب هذه امل

خصوصا مراحل احلرب التي , بالشاعر ابن السويكت الذي خلد مآثر قبيلة سويد
 .دارت بينها وبني اجليش النظامي الرتكي يف أواخر عهده باجلزائر

 اجلزائر كبقية القبائل التي نزحت إىل, كانت قبيلة سويد كام سبقت اإلشارة إىل ذلك 
وقد قتل تاريخ , ثر انتقال امللوك الفاطميني العبيدين إىل مرصإ, يف مسرية بني هالل

ثم خصصت هلا اجلزائر ملتقى من , مسرية بني هالل بحثا داخل البلد وخارجها
 وكان موضوعه إحياء ذكر, م1972ملتقيات الفكر اإلسالمي الذي انعقد سنة 

 )قائد الدولة الفاطمية( يناد الصنهاجمزيري بن  مرور ألف سنة عىل وفاة بلقني بن
, بعد انتقاله إىل مرص, دين اهللا الفاطمي حلكم بالد املغرب العريبلاملعز  هالذي عين
وهلذا خصصت اجلزائر هذا , ملديةامؤسس مدن: عاصمة اجلزائر ومليانة و وبلقني هو

تأسيس مدن اجلزائر وإحياء ذكر مرور ألف سنة عىل , امللتقى إلحياء ذكر وفاته
رتباط قوي هبذه اهلجرة أي هجرة امللوك اهالل هلا ي ومسرية بن. ملديةاومليانة و

                                                 
 .45ـ  35, ص: 97: العدد: جملة الثقافة )1(
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جنب قراءنا الدخول يف نو, نكتفي بمجرد اإلشارة إليها, الفاطميني إىل مرص
كانت كبقية قبائل , فهي كام سبق لنا ذكره, ولنواصل حديثنا عن قبيلة سويد, التفاصيل

ضعيفة تتكون من جتمعات وخميامت من عرب , يف بدايتها متفرقةمسرية بني هالل 
السكن واملراعي وامتازت  أقطاعاتليمكنوهم  ديتقربون ويوالون حكام البال, رحل

, متكنت مع طول الزمان أن توسع أرجاءه, الذي حصلت عليه إقطاعهاقبيلة سويد بأن 
ممر القوافل التجارية التي  وذلك أنه كان, وتنظم سكانه إىل أن صريته يف مصاف الدول

, كانت تلتجئ إىل محاية القبيلة يف غدوها ورواحها من املغرب إىل املرشق ذهابا وإيابا
وقد اخرتت من مجلة التعاريف تعريف ابن , ريهاصولنقف قليال للتعريف بالقبيلة وم

ا ييل: خلدون الذي كان أدر أهل زمانه بمعرفتها قال يف التعريف بالقبيلة وأمرائها م
ورثوا الرياسة عىل , ينتهي نسبهم إىل زغبة, أوالد عريف هؤالء عرب من سويد«

واتصل عريف ببني مرين ملوك املغرب وسفر عن أيب احلس , قومهم منذ القديم
 . )48ـ  6:44, : جديوان العرب»  وإىل املامليك بمرص, ني وبني األمحراملريني إىل احلفصيِّ 

متتد ما بني , منذ مسرية بني هالل,  سبق لنا ذكرهكانت مواطن قبيلة سويد كام
سهول مليانة إىل نواحي مستغانم وكانت هذه الرقعة تابعة عند الفتوحات اإلسالمية 

وملا أسلم زعيمها ونزمار املغراوي عىل يد اخلليفة عثامن بن عفان أقره , إىل قبيلة مغراوة
أول دولة إسالمية جزائرية  ـ تهايف رقع :أي ـ اخلليفة عىل حكمها وحينئذ تكونت هبا

هـ فأفل 360لعبت أدوارا هامة يف تاريخ البالد إىل أن قىض عليها بلقني بن زيري سنة 
فكان , ويف عهد دولة املوحدين وتقاسم عامهلا الثالث للدولة املركزية, مها مدةجن

نصيب بني مرين دولة املغرب األقىص وبني زيان مملكة تلمسان وبني حفص تونس 
فاستعان بنومرين بقبيلة , ثم طرأ خالف بني بني مرين وبني زيان, والرشق اجلزائري

وأجلوا بني زيان عن مملكتهم مدة ربع قرن أعقب هذه األحداث صلح , سويد
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فاسرتجع بنوزيان رقعة مملكتهم التي كانت تشمل قبيلة سويد التي أمكنها املحافظة 
واألخر كانت , مدينة تنس انت قاعدهتامارة ك:إومها, ها داخل رقعتهايعىل إمارت

كام أثبت لنا التاريخ أن قبيلة سويد بقيت , املعروفة اآلن بمدينة السور قاعدهتا كلميتو
ني بملا احتل األسبان مدينة وهران يف أواخر عهد ملوك  إذ, حمتفظة بنفوذها وصولتها

ليفة العثامين باشا ينه اخلعوظهر يف األفق خري الدين الذي  ه) 914ة نزيان (حوايل س
سباين مستغانم فلقيه عىل أبواهبا حسن بن خري قائد وهران اإل هاجم عىل مملكة اجلزائر

الدين وهزمه رش هزيمة وقد سجل هذه املعركة الشاعر الشهري يس األخرض بن خلوف 
من خروج الباشا حسن من اجلزائر قاصدا  انطالقاالذي سجل مراحل هذه املعركة 

ر الشاعر مراحل هذه املسرية التي كانت عالوة عىل اجليش النظامي فذك, مستغانم
كانت القبائل اجلزائرية تلتحق بجيش الباشا وتبايعه , العثامين الذي قاده الباشا حسن

ويف ذلك قال الشاعر يس , وكانت يف طليعة هذه القبائل قبيلة سويد, هعىل حرب
 األخرض:

ــوم )1(يف زكــار  أمقــيم كــم مــن ي
ــواد ــذ ال ــوم )2(أخ ــايع املعل  الش

  جــاوا شــيوخ سويــــد للســلطان

ـــــان ـــــري ال تلي ـــــالوا لألم   ق

Š’na ــــان ــــلطانا وازي   س

 

 لــــني جاتــــه قيادهــــا ورمــــاة
ــه أصــالن ســويد  ــة )3(في   ملموم

)4(مـــــد فـــــيهم بـــــوبكر وحم
  

ـــــن إال د ـــــال دي ـــــن حمي   دم

ـــد ـــة ترع ـــه زاهي ـــت قوم   راح

 

                                                 
 اجلبل املطل عىل مدينة مليانة. :زكار  )1(
 .شلف, عياشيقصد بالواد ال  )2(
 .أصالن سويد موضوع حديثنا  )3(
 بوبكر أمري تنس وأخيه حممد أمري كلميتو.   )4(
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 إىل أن قال: 
 حزنـــاهم للســـور ذاك اليـــوم

  الـدوممن حيط الـدرشة حلـوض 

 

 تســـعة آالف بقـــات مغنومـــة
ـــة ـــاة حمطوم ــــرة آالف مش   عش

ومن هذه القصيدة استفدنا أن سويد رغم خالفها مع ملوك بني زيان الذين فقدوا 
يف منطقة نفوذهم  نيبقوا حمتفظني بإمارت, سيادة مملكتهم ربع قرن ثم اسرتجعوها

شا حسن وهزمت اجليش األصيلة كام أهنم كانوا يف طليعة القبائل التي انضمت للبا
إذ ما ذكره الشاعر األخرض , سباين عىل مستغانم هزيمة قل نظريها يف تاريخ احلروباإل

سباين يف معركة دامت ثالثة أيام تسعة عرشة ألف أي خسارة اجليش اإل, بن خلوف
ما أيده املؤرخون األجانب الذين استقوا معلوماهتم من  هو, جندي بني قتيل وأسري

سبانية وكان كذلك من حسن حظ ع الوثائق احلربية بوزارة احلرب اإلسجالت مستود
إلحياء ذكر هذه  ياسنو التاريخ أنه منذ سنوات قليلة أحدثت والية مستغانم مهرجانا

املعركة وشاعرها الشعبي الشهري يس األخرض بن خلوف أطلق عىل هذا املهرجان: 
لسلطات املدنية والعسكرية يف هذا املهرجان ا وقد شارك, )مهرجان يس األخرض(

واملنظامت الوطنية كمنظمة املجاهدين واحلزب واجلامعة وال زال إحياء هذا املهرجان 
كان الفضل يف االحتفاظ بملحمة يس األخرض التي خصصها هلذه املعركة , متواصال

إذ ال , وكان الشعراء الشعبيون يتسابقون إىل حفظها, مداحه النبويةأاشتهار ناظمها ب
أما قصيدته . لت أمداح هذا الشاعر املجاهد مشهورة يف كامل بالد املغرب العريب زا

التي خلد فيها معركة مستغانم ولقي فيها حتفه ومخسني ضابطا ساميا من رفقائه 
الشاعر وخصصها مؤرخون أجانب  ـ إىل ذلك اإلشارةكام سبق لنا ـ خلدها أيضا 

سبانية وقد أثبتناها باملهرجان ة احلرب اإلاستقوها من مستودع الوثائق الرسمية لوزار
 .مزيد من البيانباألول الذي خصص هلذا الشاعر 
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ن تتبع مراحل تاريخ قبيلة سويد واألدوار التي قامت هبا يف اجلزائر انطالقا من إو 
مسرية بني هالل ال زال حمل خالف بني كثري من الباحثني الذين يعتمدون املصادر 

كتاباهتم أحكاما جائزة مغرضة فيحكمون مثال عىل قبائل مسرية بني الزائفة ويثبتون يف 
ثم زاد آخرون فيام خيص , هالل باللصوصية وقطع الطرق وختريب املعامل احلضارية

األتراك عندما تصد ملحاربتهم  األسبانقبيلة سويد أهنا كانت من القبائل املتعاونة مع 
ملحاربة األتراك  األسبانسويد مع وقد نقل بعض هذه الوثائق التي تثبت تعاون 

محد توفيق املدين (الذي كان من املواظبني عىل أليف املرحوم الشيخ آونرشت يف ت
احلضور يف مهرجان مستغانم) إال أن هذه الوثائق عثر عليها يف بعض مستودعات 

يف  سبانيا ونرشت يف املجلة اإلفريقية التي كانت تصدر باجلزائر ونرشها املرحوم املدينإ
 .)مدة ثالثة قرون األسبانحرب : (تأليفه

وهذا ال يمنع أن قبيلة سويد كانت كثريا ما تتمرد عىل السلطات العثامنية كام 
 .سنتعرض لذلك بقدر ما يسمح لنا به جمال هذه الدراسة 

نكتفي هبذا القدر ولنواصل حديثنا عن الشاعر الشعبي ابن السويكت موضوع 
 من قصائده وصف بعض املعارك بني أفراد قبيلة سويد دراستنا الذي سجل يف كثري

واألتراك عندما متردوا عليهم يف أواخر العهد الرتكي وكان أفراد قبيلة سويد يعرفون إذ 
وكان السويكت يعرف باملحيل وال زالت قبائل املحال بنواحي , ذاك باملحال أيضا

روب التي دارت بينهم شلف الغريب والرشقي وكذلك باجلنوب اجلزائري من عهد احل
وبعد مقاومة عنيفة دامت أزيد من قرن هاجروا موطنهم شلف , وبني األتراك

هذه  تد سجل الشاعر ابن السويكقو, واستقووا باجلنوب أي والية تيارت احلالية
وبعد تغلب اجليش النظامي الرتكي عليم اختاروا اهلجرة إىل اجلنوب وكان من , املعارك

إذ , شعراء الشعبينيالهذه احلرب سجلها ابن السويكت وبعض  حظ تاريخ البالد أن
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عراء بطبيعة احلال انقسم هؤالء إىل قسمني: قسم يشيد بقبيلة سويد وقسم آخر  الشّ
وتتبع ابن السويكت , يشيد باألتراك وانتصاراهتم إىل أن ختمت هذه املعارك باجلالء

 احلها هذه .قومه سويد بعد جالئهم للجنوب وبني طريق مسريهتم ومر
يف اجلملة اخلطوط العريضة من دراستنا نختمها بقصائد الشاعر ابن السويكت 

قال الشاعر . وبعض الشعراء الشعبيني الذين كانوا ينترصون للجيش النظامي الرتكي 
 رهيوايصف إحد املعارك التي دارت رحاها بني مدينتي وادي  ابن السويكت

 قال: , شلفكانت تعرف بمنطقة ال التي وجديوية
 وعـىل جديويـة كارسـنيعىل ارهيو

ــابلني ــود متق ــا والبن ــع خب ــا م   خب

ـــاقو   مقابـــل العـــابرين لبـــاي باون

ـــــاي ـــــور قـــــد الب   هلـــــم ش

ـــــد ـــــم ارف   ســـــنجاقو و اعلمه

ــــــار ــــــيهم اك النه ــــــايش ل   م

ــل النا ــويد أه ــا س ــار حن ــةف   باجلمل

  حنا أهل العـالم والطبـل والصـولةا

  مطافـل متمقـنياإذاكم الطمـع مـن 

ـــــــ ـــــــبال ين ـــــــرتك لل   زادوا ل

ــــــاهلم ــــــاي ج ــــــودو الب   بجن

ـــــد ـــــور احلدي ـــــدو س   واش هي

  الســــــنجاق محــــــو رفــــــدو

ــورخني ــويد مت ــوايع س ــرت ش   ظه

 وسـويد جـاوا للقبلـة الرتك جـوف
ــة منالصــبح للمســا ــوم مقتل   كــل ي

ــال ــال غلغ ــه املح ــات ل ــى الق   حت

ــــــه ــــــة زادوا وســــــويد ل   محل

  القتـــال وقتلـــوا عمـــدوا عـــىل

  بانصــــــالو يتبــــــدل النصــــــل

  حنـا إيل طـاغنياإحنا أهـل النشـا و

  مقتلـــة شـــاو åíŠ’Çëربعـــة 

ــوا  ــا يطيع ــويد م ــاال ÚŠ’Ûaس   قت

ـــاوا ـــا اعط ـــويد م ـــة وس   بالطاع

ــــوحال ــــويد ال ــــا س ــــوا ي   طيع

ــــا  ــــات م   تصــــيبوا راحــــةهيه

ـــــــا ـــــــبالد مل ـــــــويد لل   وس

  والغــرب كــل قبلــة ÖŠ’Ûaملكــوا
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ــاو ــة ج ــري عقب ــع األم ــدينم  جماه
  جازوا وجوزوا من أيامهم سـاعدين

 

ــاال ــل جه ــاس ك ــت الن ــني كان  أمن
  مــن اقصــد إدا بــال قلــة ومجيــع

 

وقد شارك يف هذه املعركة شعراء شعبيون منهم من انترص للعثامنيني ومنهم من 
وهذا ما  االعتدال ودعوة الشعراء املتخاصمني إىل حاول التخفيف من وطأة اخلالف

 : قال االعتدالوصلنا من شعر الداعي إىل 
ـــذم ســـويد م الـــرتك وال ت ـــذّ  الت

  ــــدة وحــدة وميــز فريفــديــرهم ك

  املحال طيور أحرار وصنايد الوغال

 

ـــادة  ـــا ق ـــال ي  ال جتـــرح يف األبط
ــو ــا ه ــد م ــد وح ــان يتع   بالطغي

عمر حـرت العقبـان مـا يـا يـرد  

 

 أن قال: إىل
ــد ــم يزي ــات ث ــاي الباي ــدها ب   ق

 

  وفـات ونعـد)1(دار كي شـعبان 

 ثم خاطب هذا الشاعر ابن السويكت فقال: 
ـــوال ــت ق ــويكت أن ــن الس  اب

 غـوالأميزان يف كـل رهم كفة بد
 ما تدوم احلجزا مـا يـدوم احلـال

 أعبيدقلت من معناك أنت القوم 
ـــيد ــاهلم حتي ــحا م ــاوا النص   يلق

 

  وال يف ذوك ال جتــــرح يف هــــاذو

 

 ويـــريض ذوك زمـــان يغضـــب ذو
 فلــوك يف املضــايق موالنــا يــدير

ـــــدودين ـــــام مع ـــــد قي  والعبي
ــــودا ــــا الس ــــوا أرشار احلامي   يتق

 

ي سجل فيها ابن السويكت وبعض زمالئه املعارك التي نكتفي هبذه النامذج الت
طبيعة احلال اشتد ضغط اجليش النظامي الرتكي بو, دارت رحاها بواحة وادي شلف
                                                 

قاعدة شعبان كان باي الغرب اجلزائري إذ بعد االحتالل اإلسباين لوهران اختذت مستغانم   )1(
ثم معسكر إىل أن أخرج الباي حممد بن عثامن , التي ازدهرت بعدها ثم قلعة بني راشد فامزونة

 من وهران.  األسبان
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عىل سويد والتجأ سويد إىل اجلالء بوالية تيارت احلالية فحينئذ سجل هذه املرحلة أي 
أخبار الثوار من  الشاعر ابن السويكت الذي انقطعت عنه مرحلة اهلجرة إىل الرسسو

 سويد وصار يتساءل عنهم وعن مصريهم قال: 
ــــويد ــــي س ــــاري وبن ــــا ن  ي
ـــــابرين ـــــىل األبطـــــال الع   ع

  يـــا نـــاري ويـــن أهـــال العـــالم

  ي املجيـدأأهل العـدة وأهـل الـر

ــــورين   وأهــــل اجلامعــــات من

  وأهــــل ركابــــات مــــذهبني

  فرســــــــان ال خيــــــــافوش

 

ــــــد ــــــزن ونزي ــــــب نح  واج
ــــور أحصــــيد ــــانوا س ــــن ك   م

  ذكروشنـــــــــو مـــــــــا يوال

  أهل ركابات وأهل مصـون وعبيـد

  والـــــــدير يبـــــــان جديـــــــد

  ــــل الكـــالمها يـــا نـــاري ويـــن

ــــــالتامم   صــــــدوا فرســــــاين ب

 هانة ما صربوشلل
 إىل أن قال: 

ــام ــدنيا مق ــوا يف ذا ال ــا ثبط  م
  خــالوا واهــدادوا األرســام

  وا حصـــن بعيـــدنمـــن ســـك

ـــــد ـــــرتك احلدي   ضـــــد ال

 

ـــــاقوش ـــــا ط ـــــدوهم م  لع
  وافراســــــني ال خيــــــافوش

  لســننياســهول عــىل طــوال ا

ـــه ـــوا مش ـــف راح   ينورللحي

 

 يفرح له كل العبيد
 إىل أن قال:

 قـــــارنّ أال راحـــــوا زل ال
  يغزوا يف الليـل ويف النهـار

 

ـــــــلح ـــــــال املس  نياألبط
هم قتـــــــــالني   لعـــــــــدوّ

 ما هلم يف ذا الدنيا أعامر
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 إىل أن يقول: 
 )1(كــان شــلف عــامر باملحــال

ــــوال ــــابني الط ــــابوا رك   غ

ــــال ــــوم القت ــــوا ي   إيل يزك

  الصـــامن حممـــد بـــن عصـــ

  عبـــان أطـــال عيطـــا غـــوالث

 

ــــــ ـــــــه لّ ك ــــــاس تفادي  الن
ــــــه ـــــانوا في ـــــا ك ـــــايل م   ك

  أهــــــل احليــــــف ومواليــــــه

ـــــــــــه   قـــــــــــادر ريب هيدي

ــــــه ــــــن ابالدي ــــــل ال م   بط

 أال راحوا زل النقار                            إىل أن يقول:
ة بعض عىل عاد) (دفني بغدادبد القادر اجليالين (إىل أن يقول متوسال بالشيخ ع

 ): لبالد إىل يومنا هذاسكان ا
ــرج قطــب الصــاحلني  يف األع
ــــابرين ــــل الع ــــب للت   يقل

ــــنيتو ــــايل زاهي ــــود أبط   ع

ـــايزين ـــاس ف ـــره ن ـــن يك   م

 

 ســـــــــد وحاليفوســـــــــيد
  واجيـــــويف يـــــوم ســـــعيد

ـــــد ـــــكري نزي ـــــا يف ش   وأن

  كـــــريس نـــــاس اصـــــناديد

 

 إىل أن يقول: 
 ال مـــن جـــاب أخبـــار ســـويد
  اســـــتقدت افراســـــني الكيـــــد

ــــعيد ــــان س ــــد أن ك ــــل بع   ني

ـــــد ـــــب جدي ـــــدف يف عي   وه

 

  راهــم نــازلني احمــايل šßlŠ نأيــ

ـــل اخلـــايل   توحشـــت ســـثيب الت

  يوم أن فارقوه األجواد شوف حلـايل

ــات أوصــايل ــىل الوطي   نقســمت ع

                                                 
اعر باملحال: سويد.  )1(  وهنا يعني الشّ
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 إىل أن قال: 
ـــحو ـــاد يض ـــلف امليع  يف س

ــــهيد ــــوت ش ــــت مت   إذا م

  ســلت عــىل نجــع الريــاس

)1(قـــالوا حطـــوا يف منـــداس
  

ــــد ذكــــره غــــاس   ارة العاب

 

 دهر قلـت قبـايل ترأس مبنية كيل
  لبــي وتــزول أعــاليلنــربا مــن ق

  ال فــــارس يعطــــي األخبــــار

ـــــازل األوعـــــار   بلغـــــوا ملن

ـــريب اللوحـــة يف األجـــدار   غ

 إىل أن خيتمها بقوله: 
ــــم وظلمنــــاه ــــاي ظل   الب

 

ـــار ـــه الع ـــا في ـــا درن   واحن

 

تداخل بعض األبيات يف  إنني أعتذر لد القراء حيث نجد بعض التكرار أو 
وقد , أخر نجعلها كتتمة وحملق قصائد أخر وسنتدارك هذه األخطاء يف دراسة

اجلزائر وأمهيته بالشعر الشعبي (كانت الصحف املحلية أطلعتنا عىل ملتقى موضوع: 
أمهل من هذا  م فرصة هذه امللتقيات جلمع ما تشتت أونوبودنا أن نغت, )للتاريخ الثقايف

هذا  بن خلوف خلري مشجع لفوائد األخرضدي يالرتاث وإن يف إحداث مهرجان س
ف بمستودعات هذا النّوع من  نوع منال الشعر الشعبي امللتقيات واستمراريتها والتّعرّ

وقد اطلعت عىل عدة خزائن شهرية مجع فيها , الذي كان األوائل يعطونه أمهية عظمى
 أصحاهبا نوادر املخطوطات مل ختل من هذه القصائد .

أحد معارصيه يف ولنختم ترمجة الشيخ ابن السويكت موضوع دراستنا التي خلصها 
 هاذين البيتني:

 شلف الرمهه ندو قال الرتك
                                                 

حراء فذكر معامل   )1( ويكت املراحل التي مرّ عليها قومه يف طريقهم إىل الصّ اعر ابن السّ تتبع الشّ
 واألجدار, واللّوحة.  تارخيية شهرية ال زالت حتتفظ بأسامئها كمنداس واألوعار,
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 :فأجاهبم سويد
 الواد قلنا هلم جدودنا يف

ما ترتكوش احلرب حتى تطيب الصام  

 

)1(هتـدوش العقبـة عـىل األوالدوما 
  

 )وهران(
 املهدي البوعبديل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 فإهنا ال تلني ولوبقيت أياما وليايل يف النار., اسم احلجارة التي يتخذ منها اجلري :يقصد بالصام )1(
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   من أعالم الجزائر
  )1(الموحديَّةأبو القاسم القالمي كاتب الدولة 

ن القاملي والظروف التي توىل فيها الكتابة عند امللك عبد أبو القاسم عبد الرمحـٰ
 املؤمن ابن عيل.

زهتا عىل   إنني سأتناول يف حمارضيت هذه ترمجة لكتاب أيب القاسم القاملي وقد ركَّ
هذا , اءدين وتوىل الكتابة يف ديوان اإلنشِحّالظروف التي تعرف فيها برئيس دولة املو

ثت وألقيت حمارضة عن حياته منذ سنوات يف هذه البلدة يف إطار  وقد سبق يل أن حتدَّ
ينية عندما دعيت للمسامهة يف هذا ِالنَّشاط الثَّقايف التي كانت تقوم به وزارة الشؤون الدّ 

 امللتقى.
اخرتت أن أعود إىل ترمجة هذا العبقري وركَّزت دراستي هذه عىل الظروف التي  
ف فيها بامللك عبد املؤمن بن عيل إذ إنَّ كثريا ما تشح علينا املصادر التَّارخيية برتاجم تعر

املعجب يف العلامء واملصدران اللَّذان وصلنا عن ترمجة حياته مها كتاب (, أمثال هؤالء
 ,ه625) لعبد الواحد املراكيش املؤرخ املشهور املتوىف سنة تلخيص أخبار املغرب

ابعة ببجاية ةدراية يف ذكر من عرف من العلامء يف املائعنوان الوكتاب ( ) للقايض السَّ
                                                 

اعتمدنا يف إثبات هذا املقال عىل ما نرشته جملة املعامل, الصادرة عن مجعية التاريخ واملعامل األثرية,  )1(
, كام 15ـ  10م, ص: 1990ة, السدايس الثاين من عام , السنة الرابع5بمدينة قاملة, العدد: 

(رمحه اهللا تعاىل), تقع يف  املهدياعتمدنا عىل نسخة خطية مبتورة اآلخر, وهي بخطِّ الشيخ 
  ) صفحة . (ع)35(
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 هـ .704املشهور أيب العباس أمحد الغربيني املتوىف بتونس سنة 
ل ( ) ذكر فيه صاحبه أبا القاسم املعجب يف تلخيص أخبار املغربفاملصدر األوَّ

ل ذكره يف الفصل الذي عقده ل القاملي يف موضعني: املوضع رتمجة امللك عبد املؤمن األوَّ
دين ذكره عندما ِحّدولة املو ِسسّبن عيل تلميذ وخليفة اإلمام املهدي ابن تومرت مؤ

ث عن وزراء عبد املؤمن فقال:  واستوزر عبد املؤمن أبا جعفر أمحد بن عطي «حتدَّ
فجمع بني الوزارة والكتابة فهو معدود يف الكتاب والوزراء فلم يزل عبد املؤمن 

له إىل أن فتح بجاية فاستكتب عبد املؤمن من أهلها رجال من نبهاء الكتاب جلمعها 
 يقال له أبو القاسم القاملي وسيأيت ذكره يف كتابه) .

ثم كتب له «هو عندما تعرض املؤرخ لذكر كتّاب عبد املؤمن قال:  :املوضع الثاين
ة من ضيعة من أعامهلا ن القاملي من أهل مدينة بجايبعد أيب جعفر أبو القاسم عبد الرمحـٰ

ف به مرتمجنا أبو القاسم عبد الرمحـٰ »تعرف بقاملة  رِّ ن وهذا التَّعريف الثاين هو كل ما عُ
 القاملي.

السابعة  ةراية يف ذكر من عرف من العلامء يف املائِّعنوان الدأما املصدر الثاين وهو: ( 
ضا عند ترمجته جلعفر ابن وقد ورد تعريفه عر, ) فلم يزد عىل هذا التعريف شيئاببجاية
الذي ويل الكتابة للملك أيب يوسف يعقوب بن عبد املؤمن , املعروف بابن حمرشة, أمحد

 بن عيل.
ت علينا بتفاصيل ترمجته فينبغي لنا , هذا وإن كانت الوثائق التَّارخيية األصليَّة شحَّ

اجلزائر بصفة عامة إذ عار عىل أبناء , أن نواصل ونتتبَّع أبحاثنا داخل البالد وخارجها
وأبناء قاملة باخلصوص أن هيملوا تاريخ بالدهم وتراجم رجاهلا الذين لعبوا أدوارا 

والروماين ولفتت  يإذ قاملة اشتهرت بمكانتها يف العرص الفينيق, مرشفة يف تاريخ البالد
بآثارها زالوا يواصلون بحوثهم التَّارخييَّة وهيتمون  خني الذين الِانتباه كثريا من املؤرّ 
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نا نعرف أنَّ اجلزائر يف , فإنَّ تارخيها يف العهد اإلسالمي جمهول ,احلضاريَّة والثَّقافيَّة وإنَّ
العهد اإلسالمي والدول التي تكونت لدولة مغراوة والفاطميَّة وبني زير كانت نفس 

ن من اخليام وقد أشار إىل ذلك صاحب  الذي  )عنوان الدراية(بعض العواصم تتكوَّ
نا نر أنَّ كثريا من علامء عهدنا , »ضيعة من أعامل بجاية«حيث قال: , قاملةعرف ب وإنَّ

ومع , زالوا يتبعون تاريخ دول وحضارات بادت وفقدت وحدهتا وكثريا من آثارها ال
 مجعية :جيتمع فيها أساطني الباحثني مثل ,زال خلفهم يعقد املؤمترات هذا فال

م وعقدت مؤمترين بجزيرة مالطة. 1972سنة ست التي أسِّ  حضارات البحر املتوسط
ا نحن مع األسف صدق علينا املثل العامي اجلزائري الذي يقول:  خالت رجلها «أمَّ

 .»ي يف حممود ممدود وراحت اتعزِّ 
وملا كان جمال هذه الدراسة حمدودا يمنعنا من الدخول يف التفاصيل لننتقل إىل  

القاملي والظروف التي اجتمع فيها بامللك  مواصلة حديثنا أي تتمة ترمجة أيب القاسم
 دين.ِحّعبد املؤمن بن عيل رئيس دولة املو

نت يف اجلزائر إثر الفتح مبارشة هي دولة مغراوة  ل دولة إسالمية تكوَّ هي , كانت أوَّ
وقد أسلم رئيسها ونزمار , قبيلة بربريَّة كانت حتكم ما بني سهول مليانة إىل مستغانم

اخلليفة عثامن بن عفان خلرب يطول وأقره عىل حكم قبيلته وقد غلط املغراوي عىل يد 
نت ِِكثري من املؤرّ  خني وباخلصوص األجانب الذين ذهبوا إىل أنَّ أول دولة إسالمية تكوَّ

خول أيضا يف بحث  يف اجلزائر بعد الفتح هي الدولة الرستميَّة اإلباضيَّة ومل أقصد الدُّ
نا إىل احلديث عن اخلطوط العريضة منه.هذا املوضوع وإنَّام سياق البح  ث جرَّ

ويف مدة هذه الدولة أي دولة مغراوة التي كانت تعرف بدولة بني خزر ظهر يف  
نت بأيكجان جبل بابور شامل سهول سطيف , األفق الدولة العبيديَّة الفاطميَّة التي تكوَّ

ة إذ بعد ظهورها بأيكجان وهذه الدولة أي العبيديَّة متَّردت عىل دولة اخلالفة العباسيَّ 
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اكتشفت الدولة األغلبيَّة التابعة للدولة , جبال بابور أطاحت بدولة تاهرت اإلباضيَّة
العباسيّة وكانت قاعدهتا بتونس مدينة القريوان وبرشق اجلزائر طبنة وقد نالت 

الذين  انترصت هلا قبائل بني زير بن منَّاد ذاستقالهلا الداخيل عند خلفاء العباسية فحينئ
وقد , توىل منهم زير بن منَّاد وولده بلكني مؤسس مدن اجلزائر احلالية ومليانة واملدية

وقد , م بمرور ألف سنة عىل تأسيس املدن الثالثة املذكورة1972احتفلت اجلزائر سنة 
هـ وملا انتقل املعز لدين اهللا الفاطمي إىل 460أطاح بلكني بن زير بدولة مغراوة سنة 

انت تعرف بالقاهرة املعزية خلف عىل حكم بالد املغرب العريب احلايل مرص التي ك
راسة الدخول يف تفاصيله. ثم ظهرت يف األفق ِبلكني خلرب يطول ال يسعنا جمال هذه الدّ 

ست  زالت حتتفظ  التي ال قلعة بني محاددولة بني محَّاد التي هي من أرسة بلكني وأسَّ
س امللك وبعد مسرية بني هالل إىل , بآثارها موضوع ـ  بجايةمدينة  بن محاداجلزائر أسّ

يف طريق رجوعه من املرشق  املهدي بن تومرتاجتمع اإلمام  بجايةويف ـ حديثنا 
وقد اختلفت الروايات يف ظروف هذه املالقاة فمنهم من , عيل عبد املؤمن بنبتلميذه 

ملا اشتهر عندهم  نتلمساومنهم من ذهب إىل أنَّ علامء , ذهب إىل أهنا كانت تلقائية
اشتهر املهدي بالصالبة يف األمر , ملالقاته عيل عبد املؤمن بنأرسلوا  املهدياإلمام 

وكذلك يف دعوته إىل توحيد املذاهب وحماربته ملذهب , باملعروف والنهي عن املنكر
وألَّف ابن تومرت , اإلمام مالك الذي كان يسود بالد املغرب العريب وبالد األندلس

 بجاية :ـويف مدة إقامته ب ,مالكاإلمام  )موطأ(الشهري باملوطأ التي عوَّض هبا  تأليفه
فالزمه وأعانه يف نرش دعوته فتوجس امللك  عبد املؤمن بن عيلاجتمع به تلميذه 

نحو  بجايةاحلامدي منهم خيفة فأمر بسجنهم فالتجئوا إىل قرية ماللة التي تبعد عن 
زالت قرية ماللة هذه  يلة صنهاجة ونرصوهم والعرشة أميال فآواهم سكاهنا من قب

سه  ة طويلة غادر ماللة  أمحدوبعد إقامة , املهدي بن تومرتحتتفظ باملسجد الذي أسَّ مدَّ
بط إىل مراكش.  متوجها إىل بالد املغرب األقىص وبالضَّ
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و كام يدلُّ عليه عنوان هذه لقطات ذكرناها كتوطئة ملوضوع بحثنا الذي ه 
ف فيها أبو القاسم القاملي بامللك عبد املؤمن بن عيل: ( املحارضة , )الظروف التي تعرَّ

وشاء القدر أنَّ اإلمام املهدي بن تومرت عندما رجع إىل مسقط رأسه وجد ملك البالد 
عيل بن يوسف بن تشفني املتوين فثار عليه وانترص وبعد وفاته خلفه تلميذه عبد املؤمن 

يا املتونيني وحارص وهران التي التجأ إليها تاشفني بن بن عيل الذي واصل حربه مع بقا
فواصل عبد املؤمن , عيل بن يوسف بن تاشفني آخر امللوك اللمتونني خلرب يطول

د فحينئ , وىل عبد املؤمن أبا القاسم القاملي ذمسريته إىل بجاية حيث استلم ملكها احلامَّ
لك عبد املؤمن أثناء إقامته وهنا نقف لنطرح سؤاال وهو هل سبق اتصال القاملي بامل

دي أوامره للقبض عىل املهدي وأصحابه  ببجاية ثم مناله بعد أن أعطى ملكها احلامَّ
الذي يف طليعتهم عبد املؤمن بن عيل إذ كان املهدي بن تومرت صاحب مذهب 

وقد انخرط يف سلك مذهبه كثري , عقائدي وهو الدعوة إىل السلفية وتوحيد املذاهب
ر أنَّ عبد املؤمن بن عيل بمجرد وصوله يعنيَّ أحد كبار إطارات  ,من العلامء إذ ال يتصوَّ

 الدولة تلقائيا.
ويف ختام هذه الدراسة نذكر بمزيد من البيان هذه اخلطة وما كان يشرتط يف  

 بعدها نجيب عىل سؤالنا املطروح ولو عىل سبيل االفرتاض., متوليها
ا جادت علينا بام هذا وإن مل جتد علينا املصادر برتمج  ة أيب القاسم القاملي متصلة فإهنّ

كام جادت علينا , كان يشرتط يف ذلك العهد من رشوط يف من تولوا هذه اخلطة
بني الذين خلفوه يف  بالتعريف املفصل لبعض تالمذته خصوصا إحد تالمذته املقرّ

فنجد مثال , هتمإذ كان كثري من علامئنا يستدلون عىل فهم كبار العلامء بتالمذ, منصبه
ن الثعالبي الذي هاجر من اجلزائر إىل بجاية لطلب العلم يذكر أنَّه الشيخ عبد الرمحـٰ

عندما وصل بجاية وجد عاملني من علامئها ناال شهرة وتركا تآليف قيمة كانت من مجلة 
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ن الوغلييس فذكر تالميذمها املؤرخ ابن خلدون ومها أمحد ابن إدريس وعبد الرمحـٰ
عندما وصلت إىل بجاية وجدت العاملني الشهريين قد توفيا إال أنَّني «ي ما ييل: الثعالب

 . »وهم أبعد الناس عىل أبواب القصوروجدت تالميذمها عىل سنَّتهام 
ولنرجع إىل مواصلة حديثنا عن اتصال امللك عبد املؤمن بن عيل بمرتمجنا أيب 

امللك عبد املؤمن بن عيل رئيس دولة كتابة اإلنشاء عند  ِيهلّالقاسم القاملي وظروف تو
ثم تويف عبد  ,ه547كان فتح بجاية الذي أعقبه مبارشة تعيني القاملي سنة  ,املوحدين

وكان أبو القاسم القاملي مالزما له طيلة أحد عرش سنة إذ  ,ه558املؤمن بن عيل سنة 
هـ قبل 555نجد رسالة من رسائله كتبها عنه أي عن امللك عبد املؤمن مؤرخه سنة 

ويف ذلك قال صاحب املعجب يف , وفاة عبد املؤمن الذي خلف والده بعد وفاته
كتابه أبو حممد عياش بن عبد امللك عياش كاتب أبيه «تلخيص أخبار املغرب ماييل: 

وأبو القاسم املعروف بالقاملي وأبو الفضل جعفر ابن أمحد املعروف بابن حمرشة من 
القاسم القاملي بمنصبه أي كتاب ديوان اإلنشاء يف بالط أهل مدينة بجاية كان خيدم أيب 

امللك أيب يوسف يعقوب بن عبد املؤمن. ومن ذلك ما ذكره القايض أبو العباس أمحد 
عنوان الدراية يف ذكر من عرف من العلامء يف املائة السابعة (الغربيني البجائي يف تأليفه: 

الفضل املشهور بابن حمرشة الذي توىل يف ترمجته الكاتب الشهري أبو «قال: , )ببجاية
يخ «فقال: , »سف يعقوب مكان بن القاسم القامليالكتابة عند امللك أيب يو ومنهم الشَّ

الفقيه اجلليل العامل الصدر النبيل النبيه الزكي القدر الكاتب البارع أبو الفضل حممد بن 
, ويعرف بابن حمرشة, من أهل بجاية وأصله قد اشتهر, عيل بن طاهر بن متيم القييس

له علم متسع املد وختصص ووقار , كان أبوه قاضيا ببجاية, يكنى أبا الفضل وأبا عيل
بام سبيله يف بابه يقتد«. 

ة السنيَّة واألخالق املرضية وكان لاملعرفة حسن الشارة وا ِنمتمكّكان  صفة له اهلمَّ
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حرضهتم بمراكش فارحتل  استدعاه اخلليفة ابن عبد املؤمن إىل ,وجيها مكرما ومرشفا
من بجاية وهو كاره الرحتاله من علمه أنَّه استدعاه ملنصب يسمو به عىل أمثاله ولكن 

ة العلم أغنته عن الناس وحصلت له من املزية يف األنفس أزيد مما به يقاس ثم , عزَّ
أخربنا شيخنا الفقيه أبو حممد عبد احلق بن ربيع أنَّ «واصل الغربيني حديثه فقال: 

واهتم أمري املؤمنني بذلك , سبب استدعائه أنّ كاتب رس اخلليفة يف ذلك الزمان تويف
وكان مسعود بن سلطان الرباحي املعروف بمسعود البلطي وفد عىل , غاية االهتامم

وقبل أن نواصل حديثنا عن أيب حمرشة , أمري املؤمنني من هذه البالد وكانت له عند مزية
سم القاملي يف بالط امللك أيب يعقوب يوسف ابن امللك عبد الذي خلف أستاذه أبا القا

نا إنام تتبَّعنا ترمجة ابن حمرشة بمزيد من البيان , املؤمن ابن عيل نقف وقفة قصرية لنبني أنَّ
والتَّفصيل ألنّ علامء ذلك العهد ال يتساهلون يف خلع األلقاب عىل مرتمجيهم من دون 

اسم القاملي مل يصلنا منها إال نزر قليل أثبتنا ترمجة تلميذه وملَّا كانت ترمجة أيب الق, مبالغة
, الذي كان من مالزميه وهلذه الصفات اختاره امللك يعقوب ابن عبد املؤمن خلالفته

ولنرجع إىل مواصلة  »الولد نسخة من أبيه «وقد صدق املثل العريب الذي يقول: 
عقوب ابن امللك عبد املؤمن احلديث عن الظروف التي اختار فيها امللك أبو يوسف ي
ذكر الغربيني أنّ الرباحي وفد , الكاتب أبا الفضل ابن حمرشة تلميذ أيب القاسم القاملي

عىل أمري املؤمنني أيب يوسف يعقوب متأثرا وكان من تالميذه املقربني: قال مسعود 
, ا سيدناي«فقلت له: , »فوجدته مهتام مغتام وقد ظهر التغري يف وجهه «البلطي يف ذلك: 
إن كاتب سيدنا فالنا قد «فقال له: , »ما الذي أمهكم ال أمهكم اهللا , يا أمري املؤمنني

مات وقد احتجنا إىل من نقيمه مقامه وما وجدنا ألنه حيتاج يف كاتب الرسّ أن يكون عىل 
برشاك يا سيدنا يا أمري املؤمنني هذا الرجل «فقلت له: ، »صفة كذا وعىل نعت كذا 

فكتب , ووصف له من صفاته ما وقع منه موقع القبول, بو الفضل ابن حمرشةببجاية أ
فلم يكنه بعد , له أمري املؤمنني من حينه وأمر وايل بجاية أن حيتفي به وحيمله خري حممل
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وملا وصل إىل حرضة مراكش , وصول األمر إال طاعة أمري املؤمنني ومل يمكنه التخلف
ما أغناه عن اختياره فأكرم  سيمته وروائه ووقاره ومثل بني يدي اخلليفة رأ من حسن

وملا وقع اإلطالع عىل ما عنده من فنون العلم علم أن الكتابة , نزله ورفع منزلته وحمله
. انتهى ما هالتي وقع االستدعاء بسببها إنَّام هي بعض صفاته وإحد آالته وإدراكات

ن حمرشة الذي عني مكان الكاتب كتبه صاحب عنوان الدراية أمحد الغربيني يف ترمجة اب
أيب القاسم القاملي وأننا أثبتنا هذه الفقرات يف ترمجة أيب الفضل بن حمرشة الذي كان من 

 .»تالمذته أيب القاسم القاملي هذا
وملا كانت متثل هذه الرتاجم لعلامء ذلك العهد شحت علينا هبا املصادر القليلة 

هو من أبناء هذه البلدة وصادف أنه خلفه يف  الوجود ثم إنّ هذا الكاتب الفريد الذي
ابن حمرشة بجائي وينتمي إىل أرسة علمية حيث إن أباه كان قاضيا  خطة الكتابة تلميذه

كام أن ذلك العهد أي القرن السابع اهلجري كان يزخر بأساطني العلم , ببجاية
ويف , ا مقاييسإال أن هذه الوظيفة كان امللوك يراعون يف أصحاهب, والكتاب واملؤلفني

عهد اخلليفة أيب يوسف يعقوب بن اخلليفة عبد املؤمن بن عيل مل يعد يف عاصمة اململكة 
إذ ذاك مراكش ويف بالد األندلس نخبة من أكابر العلامء ال حيتاج إىل تعيني كاتب رسه 

 من البالد النائية كبجاية.
ملسترشق املشهور وقد احتفظ لنا التاريخ ببعض رسائل دولة املوحدين مجعها ا 

فلقد مجع , بنرشه لعدة وثائق أصيلة من تراث املوحدين باملغرب العريب وبالد األندلس
دينما أمكنه احلصول عليه من رسائل املوحدين ونرشها حتت عنوان:   رسائل املوحِّ

نقترص عىل هذه اللقطات من ترمجة أيب الفضل ابن حمرشة الذي خلف أستاذه , م1948
نا كام يدل عىل , قاملي يف خطة الكتابة عند ملك الدولة املوحدية هذاأبا القاسم ال وإنَّ

عنوان هذه الدراسة تعرضنا للخطوط العريضة من الظروف التي تعرف فيها امللك 



123 

ن القاملي وهي عبد املؤمن بن عيل بمرتمجنا وموضوع دراستنا أيب القاسم عبد الرمحـٰ
ؤمن بن عيل به عند مالقاته بشيخه املهدي عىل سبيل االفرتاض إذ سبق اتصال عبد امل

وقد امتحنه كام سبق لنا ذكره , بن تومرت يف طريق رجوعه من املرشق إىل املغرب
واملهدي ابن تومرت كان داعية ملذهب عقائدي وهناك رواية تذكر أن عبد املؤمن جاء 

ىل كل حال وع, موفدا من علامء تلمسان ملا اشتهر أمره يف األوساط العلمية بتلمسان
فمن , فإن عبد املؤمن مل ينس بجاية التي أقام فيها أزيد من سنة صحبة شيخه ورفقائه

ذلك ما أثبته التاريخ أن عبد املؤمن ملا كان خمتفيا ببجاية وملك البالد احلامدي أمر بإلقاء 
القبض عليه واشتد به اجلوع فقصد عبد املؤمن خبازا باحلي الذي كان خمتفيا به وقدم 

خباز هدية رهنها عنده وأخذ خبيزات ووعده بأنه سريجع إليه باملقدار الذي استدانه لل
فأعطاه اخلباز ما طلبه ورجع له اهلدية فحني رجع عبد املؤمن يف طريق فتوحاته إىل 

ظهر يل أهنا  :عبد املؤمنفقال له , ? فأجابه بنعم زالت خمبزتكم بجاية فقيل له هل ال
بجرياهنا ليبيعوا لك ما حتتاجونه يف التوسعة وأنا أتوىل دفع ثمن صل وعىل هذا اتَّ  ,ضيقة

 ما تشرتونه منهم. 
 القاسم أيب :ـهبذا نختم هذه الدراسة وأمنيتنا أن يعود علينا الزمان برتمجة كاملة ل 

  حتى تكون نواة ملستودع الوثائق التارخيية هلذه املدينة. القاملي
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  بن موسى ترجمة الشيخ ابن مهدي عيسى
   )1(التوجيني دفين بالد الطاغية بنواحي معسكر

 
 والصالة والسالم عىل رسول اهللا., احلمد هللا

ن  ن بطون زناتة, بني توجنيأصله (رمحه اهللا) مِ كان , جبل وانرشيسأهل , بطنٌ مِ
وألمريهم حممد بن , لقومه توجني عىل عهد دولة بني مرين وبني زيان إمارة قبائلهم

ابن عطية التُّوجيني يدٌ يف إعانة السلطان أيب سامل املريني عىل حرب بني عبد القوي 
 زيان أمراء تلمسان كام سنبيِّنه يف آخر حديثنا.

واطنيه غريسيف بالد  أبو مهدينشأ الشيخ  كانوا أول ما يستفتِحون , نشأةَ معظمِ مُ
واطنهموبعد ذلك يأخذون مبادئ العل, به التعليم قراءة القرآن ثمَّ جتويده ثم , وم بمَ

قون هبا لمية فيلتحِ ن رحالهتم يف طلب العلم , يقصدون العواصم العِ وليس املقصود مِ
فر للبعد عن األهل , إىل اخلارج فقد أهله بالبالد لون مشاقَّ السَّ وإنام كانوا يتحمَّ

راسة.  واالنقطاع للدِّ
د اهللا بن عبمنهم الشيخ , فاس فقرأ عىل جلَّة علامئها أبو مهديقصد الشيخ 

عامل  أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن غازيوالعالمة اإلمام الشيخ , عبدالرزاق الغرييس
ن مشاهري علامء املغرب توىلَّ رئاسة العلم والفتيا , فاس وشيخ مجاعتها الذي كان مِ

                                                 
(مدير  بوزيد بومديناعتمدنا يف إثبات هذا املقال عىل نسخة خطية أفادنا بصورة منها األستاذ  )1(

) 7(رمحه اهللا تعاىل), تقع يف ( املهديالشؤون الدينية, وهي بخطِّ الشيخ  الثقافة) بوزارة
  صفحات . (ع)
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إىل أبو مهدي الزمه الشيخ , وله تآليف عديدة, واإلمامة بجامع القرويِّني, بمدينة فاس
نن علامء بلده, ه كام أجازه غريهأن أجاز , ثم رجع إىل بلده فانتصب للتَّدريس عىل سَ

ن مجيع النواحي خ الشيخ , فقصده طالَّب العلم مِ أبو فكان كام وصفه العالمة املؤرِّ
ث عىل قومه بني توجني:  راس النارصي خرج منهم مجاعة من العلامء «عندما حتدَّ

قدهم بن موسى عيسىوكان الشيخ , وامللوك واألولياء , وحمل فخرهم, واسطة عِ
رين, وعني أعياهنم, وكوكب سعادهتم, وذروة جمادهتم , وباجلملة فهو عالمة املتأخِّ
قني ورياض , وغصن شجرة املعارف التي طاب أصلها وزكت فروعها, وخامتة املحقِّ

عت فنوهنا املايش عىل طريقة السلف   .اسأيب رانتهى كالم الشيخ  »اآلداب التي تنوَّ
ة علامء ج عليه عدَّ يخ , خترَّ مة الشَّ ن بن حممد بن موسى عبد الرمحـٰمنهم العالَّ

ف به األستاذ , التِّلمساين صار  أبو مهديتعرَّ األول الذي وقع عىل يد الباشا  وهرانيف حِ
فات): «البستانالذي قال فيه صاحب (, )1(حسن , رشيف األخالق, كان مجيل الصِّ

ع, وافر العقل, دائم البرش, واضعكثري التَّ , كثري األدب , شديد االقتفاء ألحكام الرشَّ
مة يف الفقه والوثائق وعلم احلديث والنحو ماهرا يف اللغة واحلساب , كان عالَّ

 إىل آخر ما قال فيه. ... جيِّد القرحية, والفرائض
يخ  ين أبو مهديكان الشَّ صار الباشا حسن بن خري الدِّ وكان  ,(رمحه اهللا) حرضَ يف حِ

يخ عبد الرمحـٰ نع , ن املذكورمعه تلميذه الشَّ ن صُ يخ أبو مهدي ثوبا مِ فأهد له الشَّ
يخ عبد الرمحـٰ, البالد وبعث معها قصيدة , ن إىل تلمسان بعثَ له كسوةفلام رجعَ الشَّ

  :قال فيها
 كســــــوتك فاقبلـــــــه هللا وادع يل
 وال تنســـني يـــا شـــيخ هللا دائـــام

 وأوالدي مع أخي وأحبايب مـع أهـيل 
ــــدي إين فقــــري وذو ذل  وخــــذ بي

                                                 
 .ابن خري الدين فتتلمذ له وكان أقرب الناس إليه وكان الشيخ عبد الرمحن هذا شاعرا) 1(
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 فأبقـــاك ريب كهـــف علـــم وملجـــأ
 جــــاه إمــــام املتقــــني حممــــد ب

 

 لذا اجلنس من أهل اللسان بل الكـل 
 عليــه صــالة اهللا ذي اجلــود والطــول

 

 :إىل أن يقول
ــد ــى حمم ــن موس ــل اب ــه نج  وناظم

 

 يقبل منك الكف والرجـل يف النعـل
يخ عبد الرمحـٰ ة قصائدن شاعرا وله عكان الشَّ صار وهران, دَّ نها , خصوصا يف حِ فمِ

ين:  قوله خياطبُ الباشا حسن بن خري الدِّ
ــب ــن آل غال ــار م ــوايل باملخت  أم

 

ــحب كــل األقــارب  أحبتــه والصَّ
 إىل أن يقول:

 وترعـاه يف الـدنيا ويف األخـر دائـام
 وجتعلــــه مفتــــاح خــــري وفاحتــــا

ـــك زادك اهللا  ـــى عن  ñŠ–ãوال خيف
 ربكمبقولــه كيــف كــان إيــاه حــ

ـــــد ـــــو أن ذاك عوائ ـــــه ه  أجاب
 وأنـــت ألصـــحاب النبـــي خليفـــة

ـــه  ـــل ب ـــرب تن ـــه واص ـــق باإلل  فث
ـــٰ ــد الرمح ــد وع ــهوق ــل جالل  ن ج

ــأيت املواهــب  عــىل قــدر تقــو اهللا ت
 

 من احلقد واألضـغان كـل املصـائب
 لذا احلصن يا موالي معطي املواهـب
 سؤال هرقل البن حـرب وصـاحب

ــائب  ــر ص ــال نك ــه ب ــجال جواب  س
 أهــل املناقــب Š–ãور وعقبــى األمــ

ــب ــو أفضــل غال ــه ه ــزب اإلل  وح
ــوارب ــا ومرســى الغ ــرادك وهران  م

 لسـت يف ذا بغائـب ŠÈÛa Šíمع 
 وتــأيت عــىل قــدر الــذنوب املصــائب

 

وبعد رجوعه إىل , يخ أبو مهدي ثوبا غريسياوعندما كان هذا احلصار أهد له الشَّ 
 :فيها وبعث قصيدة يقول, تلمسان بعث هو بدوره إىل الشيخ كسوة

 لخ.ا... كسوتكم
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يخ عبد الرمحـٰ كان مجيل «ووصفه بقوله: , )البستانن هذا صاحبُ (ترجم الشَّ
 »....الصفات

يخ مشتغال بالتدريس إىل أن وقعَ له حادثٌ أثَّر كثريا يف حياته وذلك أن , بقي الشَّ
ن بني عباد ـ بطن من بطون احلشم ـ وهي قبيلة عتيدة كانت تتمتَّع بال نفوذ التام ظاملا مِ

ث عنها بعد ـ قتل ولده السيد , بتلك النواحي (رمحه اهللا) سنة إحد  حممدسنتحدَّ
كي بمعسكر فشكا له باملعتدين, وستني وتسعامئة وبقيَ , فذهب الشيخ إىل األمري الرتُّ

ة يرتدَّد عىل األمري ن إنصافه إياه, مدَّ ه إ, وهو ينتحلُ له يف األعذار إىل أن أَيِسَ مِ ىل فتوجَّ
ن ظامليه, اهللا بنظم قصيدته املشهورة مَ اهللا له مِ احلني لينتقِ سل والصَّ , يستغيثُ فيها بالرُّ

 قال فيها:
ــور ــالدِ اجل ــزتُ يف ب ــا عج  مل
جــالَ احلــق  ناديــتُ غوثــا يــا رِ
 يـــا ســـادة عبيـــدكم حقـــريا
ـــــريب ـــــيلة ل ـــــتم وس  وأن
 بجــاههم لــديك يــا جليــل

 

ــالفور ــد ب ــار ول ــذ ث ــن أخ  ع
 اخللـقيا أهـل بـدر يـا عيـون 

ـــريا ـــواكم نص ـــه س ـــا ل  وم
ــريب ــاري وزوال ك ــذ ث  يف أخ
ـــل بثـــأري إنَّنـــي ذليـــل  عجِّ

 وهي منظومة طويلة. 
خون, وقبيلة احلشم هذه كانت تسكن بسهول غريس فمنهم , اختلف يف نسبها املؤرِّ

يخ الطيب بن املختار قايض معسكر, مَن قال إهنم عرب وابن عم األمري , كالعالَّمة الشَّ
, )القول األعم يف نسب احلشم( :فإنه ألَّف يف نسبهم كتابا سامه بـ, القادر املنعم عبد

ومنهم مَن ذهب إىل أهنم برابر ينتَمون لبني حممد الزناتيِّني أقارب , وأيَّد نظرياته بحجج
قيل , وهي املعروفة اآلن بجبال عمور, كانوا يسكنون بمواطن بني راشد, بني زيان

ونزلوا عند بني ورنيد , حروبٍ وقَعت بينهم وبني بني هاللإهنم غادروا مواطنهم إثر 
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لة النَّسب يسكنون بصحراء تلمسان ثمَّ جاؤوها إثر نزاع , الذين كانوا يمتُّون هلم بصِ
ان غريس إذ , واستَوطنوا غريس يف القرن الثامن, وقع بينهم وبني بني عامر وكان سكَّ

ن بطون مغراوة ولكن يف هذه , نهم كذلك حروبفوقعت بي, ذاك بني زروال بطن مِ
ان األصليِّني بني زروال ة وقَع جالء السكَّ , فذهبوا إىل نواحي املزيلة قرب مستغانم, املرَّ

 وبقي احلشم بغريس. , حيث يسكنون اآلن
دين وبني زيان , كانت احلشم مشهورة بالبطولة النادرة حتى إن أغلب امللوك كاملوحِّ

ا عىل حالتهم إىل أن استَوىل األتراك عىل اجلزائر وبقو, اختذوا منهم حرسهم اخلاص
ن أعظم القبائل عون عىل حساب , فوجدوهم مِ ة إقامتهم بغريس يتوسَّ إذ كانوا مدَّ

وعندما احتلَّ األسبانيون , إىل أن صاروا يعادلون قبيلة بني عامر, القبائل املجاورة هلم
يِّدين لألتراك الذين قطعوا فبقي احلشم تابعني, وهران دان هلم بالطَّاعة بنو عامر  ومؤَ

ة جهات  وسيق. , هربة :كـ, هلم عدَّ
وهلذا ال نستغرب عجز , كانت أعظم قبيلة يعتمدها األتراك إذ ذاك هي قبيلة احلشم

قابه. ن عِ يخ فضال عَ ن متابعة قاتِل ابن الشَّ كي بمعسكر عَ  األمري الرتُّ
ن عدالة أمري وقتِه يخُ مِ ن أخذِ ثأره وظهر عجزه, أَيِس الشَّ فشكا إىل اهللا بقصيدته , عَ

حها هو بِنفسه, املشهورة يخ أيب راس الذي سامه بـ, ورشَ  :كام اطَّلعنا عىل رشح الشَّ
رِّ املهدي لغوثية أيب مهدي(  ).الدُّ

يخ يف نكبته هذه بنو خالد تِلَ , إذ هم الذين نقلوا جثَّة ابنه, انترص للشَّ ألنه بعدما قُ
وهم الذين بحثوا , وحرضوا يف دفنِه, فنقله مجاعة منهم لوالده, ةتركوه ملقى يف الفال
هم هبا, عىل القاتل فعرفوه يخ هلم هو ختليد ذِكرهم بقصيدةٍ مدحَ ودعا , فكان جزاء الشَّ

 هلم باخلري والنَّرص: 
 كم كشفوا مهـا وغـام يف احلـروب أوالد خالــد هبــم تفــج الكــروب
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 أوالد خالــــد مــــن الشــــجعان
 الشك أهنم لـد احلـرب أسـود

ــ  وب غمــهكــم كشــفوا عــن القل
ــور رسورا ــوا عــىل ال  كــم دخل

 

ــان ــن اخلزي ــا م ــوا قوم ــم قتل  ك
 واجلنــود bíaŠÛaكــم شــتتوا مــن 

 كشــــف ربنــــا علــــيهم مهــــه
 جعـــل ربنـــا علـــيهم ســـورا

 

 إىل أن قال:
 Š–äÛaأدعــو هلــم بــاخلري ثــم 

 

ــر ــول العم ــدان ط ــحة األب  وص
رُ مثالب هذه القبيلة وهيجوها, خأثَّر هذا احلادثُ كثريا يف حياة الشي كام , وصار يُظهِ

ن ذلك قوله:, وهي معسكر, كان هيجو مركز احلكم هبا  فمِ
 وكيف تنـزل رمحـة اإللـه عـىل

 

 أم العساكر دار الظُّلم والفُجـر 
 

يخ بعد هذا احلادث حياته العِلمية ن كلِّ ناحية, استأنف الشَّ ه التالمذة مِ , وقصدَ
كمٌ ذ يخ ونُقِلت عنه حِ كام ألَّف الشيخ , يف رشحه املذكورأبو راس كرَ الكثريَ منها الشَّ

نها مَن , )بغية الطالب يف ذكر الكواكببعد هذا احلادث منظومة بديعة سامها: ( ضمَّ
ن علامء وطنه الراشدية  يقول فيها:, كان عىل عهده أو قريبا منه مِ

ـــالكي ـــم اهللا ريب وم ـــدأت ببس  ب
ــه ــري خلق ــىل خ ــا ع ــليت ثاني  وص
 أال أن أهــــل اهللا ملجــــأ هــــارب
 رجــــال كــــرام أدبــــوا فتــــأدبوا
 بنوا بشـهود احلـق مـن بعـدما فنـوا
 يداوون أمـراض النفـوس بجملهـا

 

 جميبـــي ومنقـــذي عنـــد النوائـــب
ـــب ـــن آل غال ـــار م ـــد املخت  حمم
ـــة حمتـــاج وبغيـــة طالـــب  وغني
ـــب ـــن اهللا غال ـــل م ـــآداب تنزي  ب
 عن الكون فاستجلوا ضياء املواهب

 املصــائب عــىل ضــد مــا هتــواه ذات
 إىل أن يقول: 
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 ويف راشــد مجــع وهــم بنــو راشــد
 

 وحــل مــن االنجــاد كــل بغــارب
مون جبلٌ عظيم لسلتي األطليس مما ييل الصحراء, وراشد كام عرفه املتقدِّ , أحد سِ

, وجبال العمور, وجبل الرسسو, جبل وانرشيس :كـ, ويف ضمنه جبال تعرف بأسامئها
, ألنه مقرّ شعوب زناتة, أي جبل العمور, خري فقطوقيل إنه كان يطلق عىل هذا األ

الذين منهم بنو توجني وبنو راشد وبنو كجيل ثم انتقل بنو راشد إىل سهول غريس 
اشدية, بنواحي معسكر يت تلك السهول بالرَّ حتى إن , وصارت ال تُعرف إال هبا, فسمِّ

مة الفقيه الشيخ مصطفى الرمايص املشهور عند الفقهاء بحا قال , شيته عىل التتائيالعالَّ
وذلك بمعزل عن , وأراك أهيا السائل حتتفل بكالم عبد الباقي«يف بعض أجوبته: 

ح اخلريش ال نكرتث هبام يف بالدنا الراشدية , لعدم حتقيقهام, التَّحقيق ألنَّ رشحه ورشَ
مدهتام كالم األجهوري  .»وهو كثري اخلطأ , وعُ

 تلك الناحية: ويقول أحد شعراء امللحون يصف أيضا أهل
 أمسى اهلالل وأكسا صحو أسـامهم الغـيم
 أخـــال املكـــان بعـــد العـــامرة والـــدعيم
 ما شـفت مـا يصـرب قلبـي مـن ذا األلـيم

 ذ

ـــد ـــياخ ومري ـــالم أش ـــاهم الظ  وأخش
 كمــــي صــــنديد ار وأذعــــنڤــــزل الن

ـــد ـــة نبكـــى ونزي  حقـــى عـــىل الفحول
 وطني الراشدية وأهيل جتاهنا

وهل , الق اسم الراشدية عىل تلك السهولواحلديث عن بني راشد وعن سبب إط
بحثَ , واستيطاهنم بجبل العمور ثم انتقاهلم لسهول غريس ?بنو راشد عرب أو بربر

ن العلامء وه بالتآليف, فيه كثريٌ مِ  نكتفي هنا بنقل بعض آثارهم., وخصُّ
مة الطيب بن املختار قايض معسكر قال يف حديثه عىل احلشم:  يخ العالَّ  وكانوا«الشَّ

ون قبل ذلك بـ ال بجبل راشد الذي هو بَطن من , بني راشد :يسمَّ وهو إما حللوهلم أوَّ
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ثم انتقلوا , فإن احلشم كانوا أوال به, ويعرف هذا اجلبل اآلن بجبل العمور, بطون زناتة
فأطلِق عليهم اسم , ودخوهلم يف أتباعهم, وإما لنزوهلم عىل أرشاف غريس, إىل غريس

ومن املعلوم أن أرشف غريس يدعون , ية التابع باسم املتبوعاألرشاف من باب تسم
وراشد هذا , وكانوا ال يعرفون يف القديم إال هبذا نسبة إىل راشد بن إدريس, ببني راشد

غرر التنوير يف ذكر آل النبي ويف: (, هو األصل الذي جيتمع فيه أعيان أرشاف غريس
شهر الشيخ سيدي عيسى بن موسى ما ) الويل األكرب العالمة األغوثيةويف (, )البشري

... فَقوله: (ويف راشد, الخ... حيث يقول: ويف راشد مجع وهم بنو راشد, يرشد هلذا
 انتهى قول الشيخ الطيب بن املختار.  »عىل حذف مضاف أي: ويف وطن راشد , الخ)

وعىل عهد «) يف حديثه عن احلشم: تسهيل املطالب لبغية الطالبوقال صاحب: (
ن قبائل سليم وزغبةاملوحِّ  ن قريش, دين نزل بغريس قبيل احلشم مِ ال , وبينهم أفراد مِ

اختذ , وعىل عهد بني زيان أمراء تلمسان, زال عقب قريش يعرفون هلذا العهد باألجواد
وجعلهم حصنا حصينا بينه وبني أعدائه , احلشم :وسامهم, يغمراسن منهم جيشا له

ذوها قاعدة عسكرية  حيث ,معسكرهلم مدينة  واحتلوا, )أمراء تاهرت( بني توجني اختَّ
وها ب, هلم ن قبائل , معسكر :ـولذلك سمَّ بني  :ـك, عبد الوادوأنزل معهم كثريا مِ

وملا , وصارت هلم الرياسة عىل أهل الوطن األصليِّني, وغريهم, بني غاسورو, واسني
ن  احلشميف أوائل القرن العارش اشتدَّ ظلم  دولة بني زيانانحلَّ نظام  عىل أهل الوطن مِ

ن , زناتة قوا يف النواحي واألقطار, غريسوأجلَوهم مِ ومَن بقي منهم اندمجَ حتت , فتفرَّ
وصارت ملكا للحشم , بينهم معروفا بالعني واألثر هلذا العهد الزنايتوال زال , احلشم

ن األرشاف الفاطميِّني , إىل أن صارت ملا هي عليه اآلن سكنوها وهبذا الوطن بيوت مِ
وعىل كلِّ حالٍ فالشيخ عيسى بن موسى ذكر «إىل أن يقول: , »الخ... يف أوقات خمتلفة

فذكر , يف منظوماته العلامء املستوطنني لبالد غريس التي كان يطلق عليها اسم الراشدية
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 فمن ذلك قوله:, كام ذكر كثريا من الربابر, كثريا من األرشاف
 فمنهم أبو موسـى رشيـف وماجـد

ــون ــاجي شــقيقه وميم ــوب امله  أي
 فــام هــي يف البطحــاء إال فريــدة
 أبـــو زكريـــا وابـــن حييـــى حممـــد
ــرا ــدية زاخ ــه يف الراش ــر علم  ت

 

ــب ــني العجائ ــون مب  واألفضــل ميم
 ضــــياؤهم يف رشقهــــا واملغــــارب
 حواها نظـام املجـد مـن كـل جانـب
 بعلمهــــام حــــازا كثــــري املناقــــب
 لعمري بدا كالشمس من غري حاجب

 إىل أن يقول:
 والورغى أمحـد كهفهـم ويوسف

 وللشيخ عـثامن بـن زيـان والـذي
 

 وهبلوهلم عيسى رئـيس الكتائـب
ـــب ـــو املرات ـــدار عل ـــب ق  يلق

ن األرشاف وبالد الراشدية , وكثريا من الربابر, ففي هؤالء املذكورين نجد كثريا مِ
كانت كام وصفها الشيخ أبو , ويف عهد الشيخ أيب راس ببالد غريس, املعروفة اآلن

لة, كانت يف غاية اخلري واألمن والعافيةراس:  فقد كانت قرية , والقر والبساتني املتصِ
وأما , اجلمعة منها املزيلة خترج منها مائة فرس بالشكائم للتِّجارة بتلمسان وغريها

ث عن البحر وال حرج ت عىل ذلك إىل أن , العلم والتقو والوالية فحدِّ واستمرَّ
ن بني زياندخلها احلشم أواخر املائة ال عف ملك متبوعهم مِ فأذهبوا , تاسعة ملا ضَ

ن , وامليت الغابر, فصارت كأمس الدابر, ودرسوا مراسمها, معاملها فكم خربوا مِ
ن أعىل هنر الطاغية , مسجد كان مشهورا بالقرآن والفقه وغريها حتى حكي أنه كان مِ

وكان أبو «ن قال: إىل أ, »... إىل مضيق كرسوط ستون مسجدا عامرا بالقرآن والعلم
هم وتفاخرهم, مهدي أدرك احلشم ورأ جورهم وفجورهم واهنامكهم يف , وجتربُّ

وال يتناهون عن منكر , ال يفعلون خريا أملوه, واضمحالل العدل منهم, الباطل
 . ها »فعلوه
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ن املحيط الذي كان يعيش فيه الشيخ أبو مهدي عيسى بن موسى , هذه صورة مِ
خصوصا تأليفه للمنظومة الفريدة , اململوءة باألعامل اجلليلة ونبذة عن ترمجة حياته

ة تآليف يف مواضع شتى, التي ذكر فيها علامء بالده املعارصين له , وبلغنا أن له عدَّ
ن مرقدها ليعمَّ نفعها ويطَّلع الناس عىل , نتمنَّى أن يقيِّض اهللا هلا مَن يعنى هبا ويبعثها مِ

ن تاريخ البالد  هذه الناحية التي لعبت دورا عظيام., اجلزائرية حلقة مفقودة مِ
يخ أبو مهدي (رمحه اهللا) أواخر القرن العارش , ودفن بشاطئ هنر الطاغية, تويف الشَّ

ن أعظم املزارات بتلك الناحية, بنواحي معسكر أما خصومه , وما زال قربه إىل اآلن مِ
م كام علمنا كانوا أنصارا لألتراك بعدما خذَ  وهم الذين , هلم بنو عامراحلشم فإِهنَّ

واطنهم بنواحي غيليزان سو, أعانوهم عىل سويد فأجلَوهم عن مَ ثم , وذهبوا إىل الرسَّ
ثم خذلوا امللك إسامعيل يف , انقلبوا عىل األتراك وبايعوا امللك إسامعيل (ملك املغرب)

نت عالقتهم مع األتراك, واقِعة شلف هم وبنو عامر الشيخ إىل أن وقعت ثورة , وحتسَّ
رقاوي فأيَّدوه وا عىل هذه احلالة مع األتراك, ابن رشيف الدَّ وتارة , فتارة يطيعوهنم, وبقَ
وإىل , إىل أن وقع جالء األتراك ووقع االحتالل الفرنيس, يثورون عليهم ألدنى سبب

ورجع اآلخرون إىل مواطنهم األوىل , أن وقع استسالم تافنة فهاجر بعضهم إىل املغرب
 مساكنهم اآلن.حيث , بغريس
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 )1(حمد التهامي الغريسيأمصطفى بن 

د العريب املرشيف صاحب ( فه تلميذه العالمة الشيخ حممَّ ل عرَّ ذخرية األواخر واألوَّ
ل فه عند ذكر , )(رحلة املرشيف) املشهور عند املعارصين بـ فيام ينتظم بأخبار األوَّ عرَّ

فقال , مفتي وهران ـ د بن التهاميمشاخيه الذين أخذ عنهم ومنهم ولده ـ أي ولد أمح
ال , والرأي الصائب, له الفهم الثاقب, فهو شفيع سيبويه يف النحويات: «يف تعريفه

وحرضنا جملسه يف , درس يف علم املعاين والبيان, يف العروض واملعقوالت رجيا
. ..له قصائد موزونة, وإليه املرجع يف املشكالت, سها باألصنامدرَّ , )رسالة الوضع(

, وترارة, وجبال وهلاصة,  اخلالفة بالنيابة عن احلاج عبد القادر لقبائل بني عامرتوىلَّ 
ة س التفسري يف جامع بني أميَّ فدرَّ , ام بأمر أوجبه الوقتوانتقل للشَّ , وسواحل ندرومة
, ةخمرشينزعات الزَّ الب وكان يتجنَّ , م هبا عىل علامء فنونه واشتهروتقدَّ , األعظم بدمشق

 .)»س تربة ثراهوقدَّ , رمحه اهللا(وانتقل إىل دار السالم , امماحلِ  هبا هوفاجأ
كان من , اشتهر مرتمجنا مصطفى بن أمحد التهامي بالعلم واألدب والشجاعة

بأسه ويرمونه خيشون اط الفرنسيون بَّ وكان الضُّ , األوفياء واملخلصني لألمري عبد القادر
ني الذين وقعوا يف قبضة ة قتل األرس الفرنسيِّ لوه مسؤوليومحَّ , ينيب الدِّ عصُّ بالتَّ 

                                                 
) 10(رمحه اهللا تعاىل), تقع يف ( املهدياعتمدنا يف إثبات هذا املقال عىل نسخة خطية بقلم الشيخ  )1(

(رمحه املهديصفحات, وعىل نسخة مرقونة مبتور اآلخر, وهبا تصحيحا وهوامش بقلم الشيخ 
   اهللا تعاىل) . (ع)
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عىل  وكان عددهم يربو)1(األمري يف معركته املشهورة بـ (معركة سيدي إبراهيم) جيش
ثالثة مائة أسري. إنَّ مرتمجنا ـ أي: مصطفى بن التهامي ـ عالوة عىل حياته السياسية له 

ن اآلثار ح فيه (منها تأليف ق, حياة ثقافية تركت له كثريا مِ ) منظومة العقيقةيِّم رشَ
عراء  ن الشُّ حها كثريا مِ هري سعيد املندايس ـ وقد تَبار يف رشَ اعر الشعبي الشَّ للشَّ

د أبو راس املعسكري, املعارصين خ حممَّ صها بسبعة رشوح ـ , ويف طليعتهم املؤرِّ فخصَّ
ثيَّةكام ألَّف استغاثة ( ر فيها حياة األمري ورفقائه بسجنغوَ وحتتوي , قرص أمبواز ) صوَّ

متها, هذه املنظومة عىل ثالثني ومخس مائة بيت ضا: «قال يف مقدِّ , ومما قلته مع الرِّ
عا, والتسليم للقدر والقضاء ال مترضِّ , مفضال يف الوسائل تارة, معرتفا مرشعا, متوسِّ

ة , راجيا النفع يل ولكلِّ مَن دعا هبا مِّال حصول كشف الغمَّ  ».مبتذال ومؤَ
ة التي قضاها األمري بقرص أمبواز حتفة الزائرصاحب (ذكر  فقال: ) يصف املدَّ

ن مجاعته« ة عىل تدريس العلم وإفادة الطلبة مِ ثمَّ سلك ... وداوم األمري يف تلك املدَّ
د السعيد واخلليفة السيد مصطفى بن التهامي جادته و أفادوا الطلبة , أخوه الكبري حممَّ

فاء و, عىل نيَّة تفريج كرهبم بخاريالواجتمعوا لقراءة , إفادته , عىل تلك النيَّةكتاب الشِّ
وجاء البرش بطلق الرساح , واجتمعوا عىل التدريس إىل أن انتهى أجل األكدار واألتراح

 :ثمَّ اختتم األرجوزة بقوله, »عىل ما نذكره 
 ملـــا جـــر القـــدر بـــاخلالف

 

ـــاالئتالف ـــف ب ـــع اخلل   ووق

                                                 
صها اجلنرال أزان  )1( ة عند القادة الفرنسيِّني, وقد خصَّ بتأليف  )(Azaneأثارت هذه املعركة ضجَّ

ن الوثائق الرسميَّة بمناسبة مرور مائة سنة عىل ا م, 1947ملعركة, وذلك سنة خاصٍّ استقاه مِ
 وعنيِّ , إىل رتبة جنرال ىارتق ثمَّ , قائد منطقة تلمسان برتبة كلونيل, هذا(Azane)وكان أزان 

ن بينها: ( ةإىل عضوية األكاديمي قبل إحالته عىل التقاعد ة كتب, مِ حياة العسكرية, وألَّف عدَّ
ال النَّدرومي. ), وكان له اتِّصال شخيص باألمري خالد, رعبد القاد األمري د بن رحَّ يخ حممَّ   وبالشَّ
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  وأحلـــق الـــنقص ببـــدر الـــتمِّ 

 

  واقتــنص الصــقر عــدو صــائد

 

ــلوا ــول حي   بتعــدت عــن العق

ــكن ــال والس ــق إال االبته  مل يب
  ســـبحانه تعـــاىل جـــده العـــىل

 

ــيمِّ  ــر ال ــوحش بقع   ووجــب ال

 

ـــر وصـــائد ـــام يف الق   وللنّع

 

  واقتعــدت بــاالغرتاب جيــل

 

 للقــاهر املالــك كــلّ مــا ســكن
ــام    لكــلّ معــتىل Š–ČäÛbiمــن ق

 

احلني كام جرت بذلك العادة عند وبعد استغاثته باألنبياء والصحابة التا بعني والصَّ
 :املستغيثني قال

ــواي ــه نج مت ــذي قدَّ ــذا ال  ه
ــا بصــالح احلــال ــامنن علين  ف
  موالي يـا ذا املـنّ واألفضـال

ïÐã ــذاذ ــة واألف ــع الرفق   م

 بمنزل رحـب اجلنـان والسـعة
 

ــواي ــال بل ــع ضــيمه وب  يف رف
ة املحــال  وأنقــذن مــن شــدّ
  داوي ســقام دائنــا العضــال

  األرس إىل اللـــواذ مـــن ربقـــة

)1(ومســـجد مجاعـــة ومجعـــة
  

 إىل أن قال:... 
ــك يشــكو ــا إلي ــوث وقتن ــا غ  ي

 يف األمـور ÑíŠ–nÛaيا صاحب 
  إىل جانبــــك الســــني أشــــفع

ــــك إىل الشــــفيع   وســــيلتي ب

 

ــــا  ــــو  Š’Èßëأمرين  فيبك
 وكــــافال بشــــأنك املــــأثور
  بأوليـــــاء اهللا ثـــــمّ أرفـــــع

óšmŠ½a ــــع ــــد الرفي   حممّ

 

ة قصائ منها قصيدة رثى هبا العالمة احلافظ الشيخ ابن عبد اهللا , د رائعةوملرتمجنا عدَّ
                                                 

 وقد استجاب اهللا دعاءه حيث توىل قبل وفاته إماما رسميا بجامع بني أميّة الشهري بدمشق.) 1(
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 :سقاط املرشيف افتتحها بقوله
  ارم اللباس وخـل ذاك التعـايل

 

ــاء خــوال ــن اهلن ــتالل م   إنّ ال

 

يخ  محد التهاميأمصطفى بن  :أيـ معظم آثاره  إال أنَّ  مة الشَّ ـ وآثار والده قبله العالَّ
إال أنَّ , ضاعت مع األسف, وهران يف عهد األتراك ) أمحد التهامي (مفتي مدينة

هري , التاريخ احتفظ لنا ببعض آثار مرتمجنا مصطفى باملرشق اثة الشَّ فقد ذكر البحَّ
يخ عبد القادر  ن املرحوم الشّ صه ملحارضاته عَ د أسعد طلس يف جمموع خصَّ الدكتور حممَّ

يت ائع الصَّ هـ واملتوىف سنة 1284املولود سنة  ,املغريب عضو املجمع العريب بدمشق الذَّ
الشيخ عبد القادر املغريب املذكور  إنَّ والد« :م1956م ـ و1865هـ املوافق لـ: 1375

ة إقامته بدمشق مالزما لألمري  هو السيد مصطفى املغريب (من أصل تونيس) كان مدَّ
علامء  وكان جملس األمري عبد القادر بدمشق جتتمع فيه نخبة, عبد القادر اجلزائري

وكان كثريا ما حيتدُّ النِّزاع بني املصطفوين ـ أي: مصطفى , املغرب واملرشق املهاجرين
ة , املغريب (والد عبد القادر املغريب موضوع حديثنا) ومصطفى بن التهامي ابن عمَّ

األمري ـ وقد ضمن مصطفى املغريب تأليف تلك املجالس التي كان يتجادل يف 
  ...مواضيعها بقرص األمري

ن ترمجته بكتاب:( وقد أعالم الفكر اإلسالمي يف العرص اطَّلعتُ عىل فقرات مِ
بتقديم السيد , يموريةفات التَّ جلنة نرش املؤلَّ  ) للعالمة أمحد تيمور باشا نرشتهاحلديث

بية والتعليم ف ذكر املؤلِّ , م1967: هـ املوافق لـ1387 :الطبعة األوىل, حممد وزير الرتَّ
يخ والد الشَّ  هـ1280ـ  1205يف ترمجته: مصطفى املغريب الدرغوثي أمحد تيمور باشا

ف ث عنه الذي ألَّ املتحدَّ , عضو املجتمع العلمي العريب بدمشق, عبد القادر املغريب
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ذكر أصل  )1(هعأود, )آل املغريبام املشهورين بآل درغوث يف طرابلس الشَّ :(هكتابا سامَّ 
يخ ، ام طرابلس الشَّ تراجم أجدادهم يف ثمَّ , أرسته يف تونس وقد جاء فيه أنَّ والده الشَّ

ام يف حدود  رغوثي نزل دمشق الشَّ هـ وكان حيرض جملس 1275مصطفى املغريب الدَّ
هري حيث جيتمع العلامء والفضالء ويتبارون املسائل العلميَّة  األمري عبد القادر الشَّ

يخ مصطفى , واجلدلية   .ة األمرياملغريب التهامي ابن عمَّ ومنهم الشَّ
فق أن تناظرا يوما يف جملسه يف قول واتَّ , وكان األمري يعجب بمناظرهتام خاصة

 اعر: الشَّ 
  فأصــلحت بعــد خــطّ هبجتهــا

 

ـــام ـــومها قل ـــر رس ـــأنَّ فق   ك

 

ن ألغاز النُّحاة ه توجيها يف اإلعراب واملعنى يناقض به , وهو مِ فكان كلٌّ منهام يوجِّ
رغوثي عىل أن كتب رسالة يف وقد محل هذا اجلدل الشَّ , اآلخر يخ عبد القادر املغريب الدَّ

ن جهة اللغة واإلعراب واملعنى.   هذا البيت وما يتعلَّق به مِ
 A B C ﴿وذكر األستاذ املغريب يف مؤلِّفه املذكور أنَّ والده ألَّف رسالة تفسري:

D E ﴾ ) :ام وغريهم يف ذلك العرص1اإلخالص ظها علامء الشَّ ألمري كا, ) وقد قرَّ
يخ عبد اهللا احليلّ , عبد القادر اجلزائري يخ الكزبري, والشَّ يخ التهامي , والشَّ والشَّ

ه, وكان تَقريظ األخري هلا نظام ونثرا, املغريب يباجة ما نصُّ فقد , وبعد: «قال فيه بعد الدِّ
, فتمثَّلت يل, واستقصيت معاين طروسها الصبائح, استقرأت سطور هذه الصفائح

يواطىء , ورسوم أعالمها بأزهار ونجوم طوالع, ها بآثار سيوف قواطعرقوم أقالم
ياطني , دالئل حججها هداية تذكار للمسرتشدين وظواهر غالئل جلجها رجوم للشَّ

وق, واملعتدين حائزة من حوز , ومكارم مريد احللية بالطوق, معامل سليم الفطرة للذَّ
                                                 

هو منقول من تأليف أعالم الفكر  85إىل هناية الرتمجة ص  –أودعته  –بتداءا من هذه الكلمة ) 1(
 ا رمحه اهللا .اإلسالمي يف العرص احلديث ألمحد تيمور باش
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ى عند ... شوط احلاللجائزة من فوز الرباعة ال, البالغة السحر احلالل فحقّ أن تسمَّ
مام فرائد االغتنام ي به اإلِ دِّ عىل أهل , األنام بام سمِّ رسالة التأسيس والتقديس يف الرَّ

 أو منهاج اخلالص يف تفسري سورة اإلِخالص. , التلبيس
 مالحظة:

فها غاية اإلبداع و رصع فوائد فرائدها ترصيع االخرتاع , فلقد أبدع فيها مؤلِّ
قائق, وقف فيها عىل احلقائق, تداعواالب مها بدعائم الدَّ  :ودعَّ

 فهنــاك عقــودا قــد حكتهــا جــواهر
  هلــا زجــل الرتصــيع يســبى نظامــه

  مضــمنة األلغــاز يــزدان حســنها

  فإن حكت األبريز قـل ذاك وصـفها

ـــغ ـــل مبت ـــمع متاثي ـــذ فاس   وحينئ

ـــه ـــل إن زان برج ـــا اإلكلي   يامثله

  كــذا علــم يتلــو الغــروب ابتهاجــه

  صـالح أبـد سـفورهنعم فلـق اإل

ــه ــا الغــزو إن نظّمــت ب   ســامء رساي

ــا ــال األوراق نســج رقمه   فــذ مث

ال   وشيمته قـد صـاهنا الضـوء معـدّ

  إليك ومنك انحاز للعلـم مصـطفى

  لقد ظفر الغـرم الـذي حـاز جمـدكم

كتبت لكم ذاك النوال الـذي جـر  

  نعم هو يف األعراف قد حـقّ ظـاهرا

ــىل ــا يف ســناها زواهــر, ب  وحكته
  مكلّلـــة بالـــدرّ تنمـــو الظـــواهر 

  ظـاهر ČŠÛaëعىل القمر املكمول 

  وحكــاه البــدر إن تــمّ بــاهر, بــىل

ÚŠí ــن ــيال يســاهر êaŠ’i م   ل

ــاهر ــر ن ــث و النّه   وشــولتها للغي

  بجمرته والوقـت حانـت مظـاهر

  قـاهر paŠ½aودلّ عىل شـمس 

ـــران اجلـــور ويل    يعـــاهرهلـــا دب

ــر ــاق مزاه ــت اتس ــر وق   ويف قم

  بــذا كرمــت رفعــا وعلــوا جتــاهر

ــاهر ــوم األش ــا الرق ــآثر حلّته   م

ــاهر ــهم م ــاز بالشّ ــتكم فامت   بمنب

هر داهــر   بــه القلــم املعلــوم و الــدّ

  وال أحد عن منبت األصـل نـاهر
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ــارا ــا ابتك ــر منه ــات الفك ــك بن   أتت

 الغرب أنســى لوحشــهاهلــا كفــؤ بــ
 

  ببكر عـذار اللّـبّ تعنـي تصـاهر

  ويؤنسها من تونس الفجـر طـاهر

 

د أقواله وأفعاله, خلَّص اهللا أعاملنا وأعامله كتبه خديم , ويرسَّ لنيل املراد آماله, وسدَّ
د , املقتفي باعتقاده منهجهم السامي, ومقبِّل الثر حتت أقدام الكرماء, العلامء حممَّ

الوهراين , املغريب الغرييس نجارا, املالكي األشعري, املصطفى بن أمحد بن التهامي
ه, يني حسبا ونسبا وشعارااحلسني احلس, ثمَّ الدمشقي دارا, تعلُّام فه اهللا قدر نفسِ , عرَّ

نيا وحال حلوله يف رمسه , وغفر له ولوالديه وللمسلمني أمجعني, ولطف به يف الدُّ
 .ها» واحلمد هللا ربِّ العاملني, آمني

ين  يخ مصطفى التهامي بخطِّ نسيبه املرحوم السيد حميي الدِّ ووقفت عىل ترمجة للشَّ
ن ترمجة نسيبنا املرحوم العالمة السيد احلاج : «)قال (رمحه اهللا, احلسني غاية ما أعلم مِ

ه وملا رشع , مصطفى التهامي أنَّه حينام توىلَّ األمري عبد القادر اجلزائري عيَّنه كاتبا لرسِّ
ة حروب مع , يف تنظيم العساكر عيَّنه خليفة يقود قطعة من اجليوش وقد شاهد عدَّ

) قرب مدينة أمبواز( ه إىلتصحبعىل سريته احلسنة إىل أن  وال زال, )1( األمري عبد القادر
ة فنون يف جامعها الكبري, دمشقو بروسةثمَّ إىل , باريس س يف عدَّ وتقلَّد , وكان يدرِّ

دٌ عجيبٌ يف العبادة, إمامة املالكية يف األَموي ففي شهر , وكان (رمحه اهللا) له جلَ
ن كلِّ عام كان بعد أن يصيلِّ صالةَ  اويح رمضان مِ ه يف اجلامع, الرتَّ دُ وحدَ رِ ويرشعُ , ينفَ

                                                 
ذ اآللة ورتَّب احلاشية, وعقد رجال 1( ) ملا متَّت البيعة لألمري عبد القادر, واستقام له األمر, واختَّ

م ما دخل يف طاعته إىل مقاطعتَني:  الدولة, قسَّ
 مقاطعة تلمسان: ووىلَّ عليها السيد حممد البومحيدي الوهلايص. .1
حلاج مصطفى بن أمحد التهامي, وكان رئيس مقاطعة حرضته معسكر: ووىلَّ عليها السيد ا .2

 ديوان اإلنشاء.
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يف بتاممه ن ويظلَّ هذ, يف صالة ركعتَني خيتم فيهام القرآن الرشَّ ا دأبه يف كلِّ ليلة مِ
هر,  بعد املائتني  الثامنني رأسعىل  هحبن قىض أنإىل  وما زال عىل تلك احلالة املرضيةالشَّ
ن التأليف »البقاع احلجازيَّة وكان األمري عبد القادر غائبا يف , واأللف . انتهى ما نقلته مِ
 املذكور.
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  ساهم في إحياء التُّراث والثَّقافة  عالم جزائري
 )1()اهر الجزائريالطَّ (في العالم اإلسالمي اإلسالميَّة

عوين مْ السَّ  )2(يب القاسممحد بن موسى بن أَ صالح بن أَ  فِ املؤلِّ  العاملِ  بنُ ااهر هو الطَّ 
 . ييسلِ غْ الوَ 

الل الفرنيس حتِ ثر االِ إِ  )وادي بجاية( ه بني وغليسبيلتَ ه صالح املذكور قَ هاجر والدُ 
ن تويف هبا سنة دمشق إىل أَ يار بِ سْ ا التِّ صَ ى عَ قَ وألْ , )3(ه1263بائل حوايل سنة القَ  لبالدِ 

 ه.1285

                                                 
 . (ع)48ـ  43, ص: 6م, السنة: 1977أوت ه/1397, شعبان 48: العدد: األَصالة) جملَّة 1(
معوين ): «3/221( األعالم) يف 2( د صالح) ابن أمحد بن موهوب السَّ طاهر بن صالح (أو: حممَّ

مشقي   (ع).» اجلزائري, ثمَّ الدِّ
يف  املهدي البوعبديليخ لشَّ وذكر ا, »سنة: أربع وستِّني ومائتني وألف ): «2/733(احللية  ) يف3(

ه يخِ حتالل الفرنيس مع شَ ثر االِ ه هاجر إِ أنَّ بِ ) 7/132( كيتراجم علامء اجلزائر يف العهد الرتُّ 
« نقالً عن والده أنه  ريةاهِ ة الطَّ رَ ذكِ التَّ , ويف ه1263ام سنة إىل الشَّ  كالوي الرياتنياملهدي السَّ 

رهم اهللا تعاىل ـ خرج منها فارا بدينه مع  ن حادثة الكفرة الفرنسيس ـ دمَّ ملَّا دهم بالده ما دمهها مِ
, واويالزَّ  املهدييخ الك املسلك الشَّ ريقة واحلقيقة, السَّ يخه ووسيلته إىل ربِّه, شيخ الطَّ شَ 

اجر إليها, الزالت حرضته العليَّة كعبة للفضائل يُطاف حوهل ا, ومدينة لآلداب والكرامات هيُ
لهمَّ إنَّا واخر عام ثالثة وستني ومائتني وألف, الَّ ام, أَ ثمَّ صار استقرار اجلميع بدمشق الشَّ 

انا ونحن مسلمون نسألك كام هديتنا لإلسالم, أن ال تنزعه منَّا حتى تَ  بَ الشَّ »توفَّ رَ يخُ أبو , وأغْ
مة حتقيق ة فقال يف مقدِّ  (ع) !.عبد القادر اجلزائري!مري األَ  ه هاجر معَ أنَّ بِ ) التِّبيانكتاب ( غدَّ
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, اريخكتاب يف التَّ و, رسالة يف علم امليقات:منها, خمتلف الفنون يف ة تآليفوترك عدَّ 
ذكر تآليفه , )الث عرشرن الثَّ لية البرش يف تاريخ القَ حِ :(يف يطاراق البَ عبد الرزَّ ه وقد ترمجَ 

, ريبغَ  رٌ نادِ  وطريقٌ , جيبعَ  وله فيه أسلوبٌ «فقال:  التاريخمنها تأليفه يف  وخصَّ 
ً , اي قِ ا تَ وكان صاحلً   ا عامَّ رً بِ دْ مُ ,  اهللاعىل الً بِ قْ مُ , االحرتامرفيع املقام وافر , اي قِ ا نَ وفاحلِ

إىل , هحالِ وْ ن أَ هر عَ الدَّ  نَ ا مِ يّ تخلِّ مُ , مل يزل عىل حاله, اللجليل اخلِ , مجيل املقال, واهسِ 
 .ها »ته دواعي املنية إىل دار اآلخرة العليةبخط أنْ 

را أوالدً  صالحترك   . باجلزائري املشهور اهرالطَّ نا مجَ رتْ منهم مُ  اشتهَ
 ثم التحق, درسة والدهم يف مَ وتعلَّ  ,ه1268وايل سنة مشق حَ دبِ  اهرالطَّ  دَ لِ وُ 

 كية.والرتُّ , الفارسية, لغتنين الُّ تقَ أَ و, ربيةامية فنبغ يف خمتلف الفنون العَ باملعاهد الشَّ 
َ رْ تَ  دْ وقَ  أعالم الفكر اإلسالمي (يف كتاب:  رأمحد تيمو, به اسِ النَّ  فُ رَ وأعْ  هيقُ دِ صَ  هُ مجَ

 عِ مْ جلِ , الدالبِ  لفِ تَ ه يف خمُ لِ نقُّ تَ ا لِ ببً سَ  تبِ لكُ ه لِ وايتُ .. وكانت هِ : «الفق )يف العرص احلديث
 العلامءِ  نَ مِ  كثريٍ ه بِ التُ ت صِ قَ وتوثَّ , ة جديدةمجَّ  فَ عارِ ه مَ التُ حَ ه رَ تْ بَ سَ أكْ فَ , هاسِ فائِ نَ 

 عرفةِ ومَ  ملخطوطاتِ ا فِ صْ وَ  يف فنِّ  به دُّ تَ عْ ا يُ جعً رْ وصار مَ , هاارَ التي زَ  الدِ يف البِ  واألدباءِ 
 ».اظاهنِّ مَ 

يف  احلثيثِ  عيِ يف السَّ  ضلُ الفَ  يرجعُ  طاهر اجلزائريالشيخ  ىلإو: «يمورتَ  قال ثمَّ 
 التي ضمَّ  )اخلريية اجلمعية(ها متِ ويف مقدِّ , دمشقيف  افعةِ النَّ  ساتِ املؤسَّ  نَ مِ  كثريٍ  نشاءِ إِ 
 سَ ارِ دَ مَ  تْ أَ شَ وأنْ , 1894ها سنة تأسيسُ  مَّ تَ و, نييِّ ورِ السُّ  هاءِ جَ والوُ  العلامءِ  ليها مشاهريَ إِ 

 . »ةاملدرسيَّ  بِ تُ الكُ  نَ مِ  كثريٍ  بعِ طَ بِ  تْ قامَ  طبعةً مَ  تْ أَ شَ ام أنْ كَ , ةديدَ عَ 
 )اهريةاملدرسة الظَّ (تأسيسُ , ساعيه احلميدةن مَ ومِ «وله: قَ بِ  مجةَ الرتَّ  يمورتَ ل واصَ  ثمَّ 
 واملخطوطاتِ  تبِ ن الكُ ا مِ رً ثَ عْ بَ فيها ما كان مُ  عَ برية التي مجَ بتها الكَ نشاء مكتَ وإِ , بدمشق
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 االنتِفاعَ  َويرسَّ , ياعن الضَّ لك مِ ذَ ها بِ ظَ حفِ فَ , )1( ريهاوغَ  د واملدارسِ يف املساجِ  مةِ يِّ القَ 
 .هبا

 . دسالقُ بِ  )املكتبة اخلالدية( نشاءِ يف إِ  طاهر اجلزائرييخ ىل الشَّ إِ  ضلُ الفَ  رجعُ كام يَ 
ونوادر , فائس املخطوطاتنَ   مجعِ عىلَ ) رمحه اهللا( فَ كَ ه عَ كلِّ هذا  ىل جانبِ وإِ 

 بِ رَ العَ  زيرةِ ىل جَ إِ  ةٍ دَّ عِ  حالتٍ رَ بِ  وقامَ , مجةوالرتَّ  أليفِ ه يف التَّ جهودَ  وواصلَ , املطبوعات
والبالد , مرصو, األستانَة إىل رَ خْ أُ  التٍ حَ رَ ها بِ بَ قَ عْ ثم أَ , قاملرشِ  الدِ ن بِ ها مِ وغريِ 

 .األوروبية
َ عُ  م1898ه/1316ويف سنة  ع بَ أرْ  بِ يف هذا املنصِ  ثَ بِ ولَ , امالشَّ ملكاتب  شاً مفتِّ  نيِّ

 هبا.  هوضِ ب والنُّ املكاتِ  لِتَنظيمِ هذه ليلةٍ جَ  ماتٍ دَ الهلا خَ م خِ قدَّ , نواتسَ 
طات لُ ناك قامت السُّ ه هُ تِ بَ يْ غَ  ناءِ ويف أثْ , فلسطنيإىل  لةٍ رحْ بعد ذلك بِ  أن قامَ  ثَ دَ وحَ 

عليها يف مكتبه  ظِ حفُّ والتَّ , هاقِ رَ وْ ه وأَ بِ تُ كُ  رةِ صادَ ومُ , ه فيهادارِ  تيشِ فْ تَ مة يف دمشق بِ اكِ احل
ه عىل يُ أْ رَ  واستقرَّ , فاستاء من هذه املعاملة, )باشا(عبد اهللا العظم :بمدرسة اخلاصِّ 

 . 1905له ذلك يف سنة  مَّ وتَ , إىل مرص ةِ رَ املهاجَ 
 )املكتبة الظاهرية(تها يف ا بقيَّ كً تارِ , مينةه الثَّ تِ بَ كتَ مَ ات معه إليها أكثر حمتوي ومحلَ 
ُ  يَ وبق, مرص وأدباؤها به علامءُ  بَ وقد رحَّ , فها عليهابعد أن وقَّ , بدمشق ا وطً فيها حمَ

فعاد إىل دمشق , م1919عالجه سنة  طالَ  ضٍ رَ مَ بِ  صيبَ حتى أُ , كريمباإلجالل والتَّ 
                                                 

يخ1( ى عليها : «نطاويعيل الطَّ  ) قال الشَّ ْشَ د والزوايا, خيُ قَة يف املساجِ رِّ تفَ كانت الكتُبُ املخطوطة مُ
افُ التَّلَف, فعَمل عىل مجعها يف مدرسة امللك  ياع, وخيُ شق, فقام ) يف دمالتارخيية(الظاهر الضَّ

طُ الواقِف), اعليه اجلاهلون من أصحاب النَّظر القصري أعداء كلِّ إصالح, وقالو ْ : (رشَ
تُبمحدي باشافاستعان عليهم بصديقه الوايل  اه لضاعت هذه الكُ ومل تَنشأ  , ولوال صداقته إيَّ

ها اليوم من مفاخر الشَّ دار الكتب الظاهرية( دُّ  (ع)). 2/129( رجالٌ من التاريخ» ام ) التي نعُ



146 

َ حيث عُ  ه مرضَ  ولكنَّ , هناك )ميلْ العِ  عِ مَ املجْ (ا يف وً ضْ ثم عُ , اهريةا للمكتبة الظديرً مُ  نيِّ
 .تيمورا هـ ترمجة » قليل  ها بعدَ رة إىل بارئِ اهِ الطَّ  هُ وحَ رُ  مَ لَ وأسْ , دَّ تَ اشْ  أنِ  ثَ بِ ما لَ 

يا لامءِ عُ  بارِ ن كِ مِ  له كثريٌ  ذَ تلمَ تَ وقد  ورِ  مجيلو, حممد كرد عيل: ها أمثالامئِ عَ وزُ  سُ
كام اعرتف له بالفضل , وغريهم, ين اخلطيبحمب الدِّ و, شكيب أرسالن األمريو, مردم

 )1(ي املجر )كولد صيهر:(من كبار املسترشقني الذين اخرتنا من بينهم كثريٌ , واإلفادة
)Goldziher ( َنْ مِ  هُ بَ الذي كات )ت ابَسْ هذا  تْ رشَ ونَ  ,ه1317سنة) Budapestبُودَ

إىل  سالمٌ «هـ الذي استهله بقوله: 1373خ بصفر يف عددها املؤر )ة األزهرجملَّ (الكتاب 
احلاوي , هو املرجع لألماثل واألفاضل, خالشامِ  لِ والفضْ , خالباذِ  الرشفِ  صاحبِ 

مة الشيخ طاهر بن صالح املغريب العامل العالَّ , ألقىص معارج الفضائل والفواضل
 يالُ م خَ كُ بِ لْ ن قَ نمحى مِ أرجو أنه ما ا«إىل أن يقول: , »...أدام اهللا تعاىل فضله, اجلزائري

 ن أنوارِ ا مِ سً بِ تَ قْ هـ مُ 1290م يف سنةكُ امِ شَ بِ  جريُ تَ سْ الذي كان يَ , املجري ! مكُ بِ احِ صَ 
ا سً أنِ تَ سْ مُ , ماوْ يَ ا فَ م يومً كُ بَ وصاحَ , هاائِ بَ دَ ها وأُ الئِ ضَ ني فُ بَ  لَ داوَ ا ما تَ وكثريً , هالامئِ عُ 
, نابابِ ن شَ اِ وَ فُ نْ يف عُ ـ  بكم الكاتِ م وعبدُ أنتُ ـ ذاك  ا إذنَّ وكُ , مكُ تِ رَ ذاكَ ومُ  كمتِ رَ جاوَ مُ بِ 

                                                 
ة: مسترشق جمري من )م1921ـ  1850(جولد تسيهر  )1( راسات أصولٍ هيوديَّ , من مؤسيس الدِّ

دائه لإلسالم وبخطورة كتاباته عنه, كتبَ عن القرآن  ف بِعَ رِ اإلسالمية احلديثة يف أوروبا, عُ
ري: ( نيِّ أمينًا لدائرة املعارف اإلسالميةواحلديث, وكان من مجلة حمرِّ لجالية اليهودية يف )!, عُ

!له مؤلَّفات أمحد أمني, تأثَّر بكتاباته بعض املنهزمني فكريا من أمثال: الكاتب بودابستمدينة 
كثرية ومقاالت نرشها يف خمتلف املجالَّت التي تُعنى باالسترشاق, مزج فيها السمَّ بالدسم, 

اهات تفسري القرآن ), و(حمارضات يف اإلسالموأشهر كتبه: ( ), انظر: عند املسلمنياجتِّ
جَ اسمه ) ملصطفى السِّ 41(ما هلم وما عليهم) (ص:  سترشاق واملسترشقوناإلِ  باعي, وقد أدرَ

ـ  197(ص:  موسوعة املسترشقنياملسترشقني املعارصين, وانظر: أخطر ضمن قائمة: أسامء 
 (ع) ن بدوي.ـٰ ) لعبد الرمح203
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هيهات بعد  واآلنَ , ةريفَ الطَّ  اآلدابِ  حورِ يف بُ  قنيَ رِ غْ تَ سْ مُ , ةيفَ يف العلوم الرشَّ  رينَ بحِّ تَ مُ 
اهللا تعاىل ما ا وَ أمَ , بايْ  شَ أيسِ رَ  لَ عواشت, يمِ ظْ عَ  نَ هَ وَ , األحوال نَ سبعة وعرشين مِ  رِّ مَ 
 : نفيس وفؤادي مع أين نْ ين مِ  املنربَ بنياحِ الصَّ  رُ كْ ذِ  سَ ندرَ ا

ِصَ يلَعِ  دْ قَ لَ  ــ تْرَاثَ كَ تَ م وَكُ دَعْ ي بَ ربْ ُ ــلَ وَ , يومِ مهُ ــ نَّ كِ ــ بَّاملحِ  ورُ بُ صَ
ُ , ةواملودَّ  ةِ املحبَّ  نَ نا مِ تعاىل يف قلوبِ  اهللاُ بلَ ما جَ  ا عىل دوامِ دً مِ عتَ ومُ  َرسَّ  يخُ يا أهيا الشَّ  أَجتَ
, يفالتي حتت ترصُّ  بِ تُ هلا يف الكُ  )1( دَ ال أحَ , ةٍ يَّ قِ شْ مَ دِ  ن مسألةٍ م عَ كُ مَ هِ فْ تَ أسْ  أنْ , مةالعالَّ 
 .ةتي يف تلك املادَّ هَ بْ شُ  ي إلزالةِ ياقِ تِ اشْ  ةِ دَّ مع شِ 

  .ياملحبِّ )2()ةالصَ خُ (يف  رأتُ قَ  فذلك أينِّ  
 علامءِ  بقاتِ وطَ , خييةارالتَّ  تبِ الكُ  نَ ال غريمها مِ , يرادللمُ )3()ررَ لك الدُّ سِ (و

ه جوعِ بعد رُ  ,ه 1014املتويف سنة  د ابن سوارعبد القادر بن حممَّ  الشيخَ  نَّ أ, اإلسالم
وهي , رصن مِ ها مِ قلَ حسنة نَ  دعةً بِ  ,ه 940سنة  شأَ أنْ  نْ ل مَ كان أوَّ , من مرص إىل دمشق

 ..ملسو هيلع هللا ىلص. بيلوات عىل النَّ ة للصَّ املختصَّ , كريةقامة اجلامعات الذِّ إِ 
 اهللا الكريمِ  نَ مِ , وابالثَّ  ا مجيلَ ثابً مُ , شافٍ  وابٍ جَ  بإفادةِ , يخيا أهيا الشَّ  عيلَّ  لْ فضَّ تَ  
هللا تعاىل  رُ تشكَّ يَ كم فَ ا عبدُ وأمَّ , ااهتِ يَّ زئِ ا وجُ ياهتِ ن أحوالكم كلِّ ا عَ وين أيضً ربِ وختُ , ابالوهَّ 

م يكُ علَ  المُ والسَّ , ابرينالصَّ  معَ  اهللا إنَّ , اعىل الباليَ  صابراً , هريِ ن خَ عليه مِ  نعمَ عىل ما أَ 
                                                 

واب: 1( دُ هلا يف «) كذا, ولعلَّ الصَّ تبال أجِ  (ع)». ِ... الكُ
الصة األَثر ) 2(  (م) .)103ـ  2/102(خُ
هـ 1014 سنة د ابن سوار املتوىفَّ يخ عبد القادر بن حممَّ ) ترمجةً للشَّ ررلك الدُّ سِ مل يورد يف ( املرادي) 3(

ه اين عرش فقط, وإنام ترجم فيرن الثَّ عيان القَ يراد أَ إِ اقتصاره عىل طه يف ألنه ابتداءً ال جيري عىل رشَ 
مشقي, املولود سنة  ملصطفى ابن سوار ا عىل 1144هـواملتوىف سنة 1072الدِّ مً هـ وذَكر أنَّه كان مُالزِ

دمة (  (ع) ).القاهرةسالمي (), دار الكتاب اإلِ 4/218سالفه () كعادةِ أَ املحياخِ
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 ه.ركاتُ اهللا وبَ  محةُ ورَ 
احلقري الفقري  العبدُ  كتبهُ هـ 1317ة من شهور سنة ذي احلجَّ  5 ابستْ ودَ بُ :يف حتريراً  

ها »أجناس كولد صهر املجر . 
يف  )1(تسْ وُ ري الَ نْ هُ نيس رَ الفَ  هريُ الشَّ  ه املسترشقُ رمجتِ ن تَ مِ  بذةً نُ  رشَ وقد نَ 

يف ربيع الثاين  خِ ها املؤرَّ دِ دَ عَ ) بِ املغربان (وَ طْ تِ التي كانت تصدر بِ ) املغرب اجلديد:(جملة
َ نَ , م1935ه/1354 احلركة اإلصالحية :(حتت عنوان قاالً املذكور مَ  املسترشقُ  رشَ

طاهر التي أصدرها الشيخ  )املجلة السلفيةن(ث فيه عحتدَّ  )ةيَّ فِ لَ ية املعروفة بالسَّ نِّ السُّ 
) يف طاهر اجلزائري( دَ لِ وُ «ض فيها لرتمجته فقال: تعرَّ  1917سنة [يف فرباير]ئرياجلزا

مع , اءوَ سية عىل السَّ كية والفارِ ة والرتُّ غات العربيَّ اللُّ  قَ ذَ وقد حَ  1851دمشق سنة 
حتت  1878وقام يف سنة , )خزانة دمشق(سَ وأسَّ , ةيَّ بِ رْ الغَ  بادئ العلومِ يف مَ  كةٍ شارَ مُ 

, هتِ عَ وْ ا يف رَ وظً فُ ه فيها حمْ بتنظيم التعليم يف سورية التي ما يزال ذكرُ  اشامدحت بإرشاف 
ئًا َعاد ثمَّ , كيالغارة عىل االستعامر الرتُّ  كام أنه شنَّ  تَجِ لْ , إىل القاهرة 1919يف سنة  مُ

 .ها »حيث وافته املنون
ها إىل بعضُ  مَ رجِ وقد تُ , وغري املطبوع, منها املطبوع ة كتبٍ دَّ عِ  طاهر اجلزائري فَ ألَّ 

 :من بينها, ةاألجنبيَّ  غاتِ اللُّ 
 كولدملانية ىل األَ ربية إِ ن العَ ه مِ رمجَ الذي تَ  )ثراألَ  ىل علمِ ظر إِ وجيه النَّ تَ (تأليفه:  )1

                                                 
صَ يف  :م)1983ـ  1903( هنري الؤوست) 1( اهمسترشقٌ فرنيسٌّ ختصَّ لفي, دراسة اإلجتِّ وهو  السَّ

بحثٌ يف آراء ابنِ : (, منهاله أعامل ومؤلَّفات كثرية, الشيخ طاهر اجلزائريبما يُفرسِّ اهتاممه 
عيَّة عند ابنِ تيمية), و(ياسيةتيمية االجتامعية والسِّ  ا إسهامٌ يف دِراسة املناهج الرشَّ نيِّ مديرً ), عُ

) كوليج دي فرانس(يف منصب أستاذ بـ:  ماسينيونللمعهد الفرنيس يف دمشق, ثم خلف 
 (ع) ن بدوي.ـٰ ) لعبد الرمح511ـ  510(ص:  موسوعة املسترشقنيبفرنسا, انظر: 
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 .املذكور صيهر
 ).وايلسانيد العَ يف األَ  ود الآليلعقُ (ومن تآليفه املطبوعة:  )2
 ).نبياءاألَ  صصِ ذكياء يف قَ منية األَ (و )3
 ).جساماألَ  واصِّ ة خَ فَ عرِ سام يف مَ اجلِ  دُ ائِ والفَ (و )4
 .مثال واحلكمورسالة يف األَ  )5
 قائد.  يف العَ خرَ وأُ  )6
 :ا التآليف الغري املطبوعةأمَّ 
 .فسري الكبريفالتَّ  )1
 .واملعجم العريب )2
 ).ةبويَّ النَّ  ريةُ السِّ (و )3
 ).عالرشَّ  دِ قاصِ مَ  عرفةِ بع يف مَ الطَّ  الءُ جَ (و )4
 وادرِ ن نَ ه مِ نها ما اختارَ ضمَّ , داتة جملَّ دَّ يف عِ ) ةرَ ذكِ التَّ :(وموسوعة باسم )5

 .آليفوالتَّ  املخطوطاتِ 
حممد السعيد أصهاره األستاذ  ندَ ا عِ يفً ونزل ضَ , )1(1912وقد زار اجلزائر حوايل 

                                                 
يخ 1( واوي) يف رسالة الشَّ يخ أَيب يعىل الزَّ خة يف: طاهر إىل الشَّ هـ 1331مجاد األوىل  7, واملؤرَّ

اطبه: 1913أفريل  14[ فكم إيلَّ ـ وأنتم أَ «م] قال خيُ ن أنْ  رُ شهَ وقد عرَّ فوا ـ األُ  مِ  ستاذُ تُعرَّ
 :ي, أَ اجلزائر] املفتي احلايل بمدينة ابن زكري[ د سعيدحممَّ يخ طني, صديقي احلميم الشَّ الوَ 

فتُم بالد  ثني عنكم حينام رشَّ أبحاث وآراء يف تاريخ اجلزائر , » عرشين سنةمنذ نحو  اجلزائرحدَّ
 =ني إىلني اثنتَ قد قام برحلتَ  طاهريخ , وعىل هذا فيظهر أنَّ الشَّ أبو القاسم سعد اهللا, )2/157(
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ملحمد السعيد وقد سبق , واملدرس باملدرسة الثعالبية إذ ذاك, ملفتي املالكيابن زكري ا
صحبة ولده صديقنا , بالشام املبارك الدليسأرسة الشيخ , بهن زار أقارأَ , ابن زكري

لزيارة  اهُ يَ عَ ودَ , فا بهوتعرَّ , يف عهده )املدرسة الثعالبية(مدير  أمحد ابن زكرياألستاذ 
والحظ الشيخ , ث بالقبائليةكان يتحدَّ , وأثناء مقامه باجلزائر, فأجاب دعوهتام, اجلزائر

باجلزائر  ذٍ ئِ ينَ ة حِ لَ مَ عْ تَ غة املسْ ن اللُّ ر مِ ثْ ه كانت أَ غتَ ل أنَّ  ابن زكري عيدد السَّ حممَّ 
 .)1(بألفاظها األصلية

بَّ  حمب الدين اخلطيباألستاذ  هُ بَ تَ كَ  قالٍ مَ راسة بِ م هذه الدِّ تِ خْ ولنَ   عنه هُ لتْ قَ فيه ونَ  هُ نَ أَ
ها دِ دَ عَ بِ  سعبد احلميد ابن بادي اذُ تَ ها األسْ رُ صدِ ة التي كان يُ يالقسنطين )هابجملة الشِّ (

 . )2()يخيشَ (حتت عنوان: , 1937يوليو  10ه/1356خ يف مجاد األوىل سنة املؤرَّ 
                                                                                                                            

ةً األوىل, اجلزائربالده = , أيب يعىليخ م كام جاء يف رسالة الشَّ 1893ه/1311: حوايل سنة املرَّ
ة الثانيةو  (ع) ., واهللا أعلمم كام يف هذه املقالة1912:حوايل سنة املرَّ

يخ 1( ) 7/137( ر يف العهد الرتكيتراجم علامء اجلزائيف كتابه:  املهدي البوعبديل) ذكر الشَّ
يخ خمطوط( لِّ املهاجرين « , وأمحد) صحبة ابنه دمشقزار ( ابن زكري) أنَّ الشَّ اجتمعا بِجُ

لَّ  ا جُ دَ جَ ندما وَ ِتا عِ لسيِّني, وقد هبُ واطنيهم وأقاريبهم (كذا) (آل املبارك) الدَّ هناك, خصوصاً مُ
صْ  ة الفُ رينَ وأبنائهم يتكلَّمون الرببريَّ ا إال القليلون ـ املهاجِ داهتِ رَ فْ فُ بعضَ مُ رِ عْ حى التي كادَ ال يَ

 ع)».((رمحه اهللا) ـ أمحد ابن زكريحكى يل ذلك صديقنا 
ام, فاملُراد هبم املغاربةوإذا أُطْلِقَ لفظُ (          عند اإلطالق, كام ذهب إىل ذلك  أهل زواوة) يف الشَّ

واويالشيخ  يخيف رسالته املشار  أبو يعىل الزَّ ا إىل الشَّ , وهذا اإلطالق طاهر اجلزائري إليها سابِقً
واهد ال  يِّدُ بعض أطرافه, والشَّ قَ ه, فإنَّ الواقع يُ وإنْ كان له من األحداث التَّارخيية ما يُفرسِّ

بهة هذا اإلِطالق كتاب: ( اهلجرة اجلزائرية نحو بالد ختدمه من كلِّ جوانبِه, وانظر لدفع شُ
ام ر هالل.(م)), للدكتور عالشَّ  امَّ

ت ) 2( ن بناتِ فِكره, وأنه تلمذَ  هذه املقالة نُرشِ ا مِ مَ الكثري بأهنَّ َّا أَوهَ يخ ابن باديس, ممِ ضمن آثار الشَّ
يخ طاهر اجلزائري. (ع)  للشَّ
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ي ذِ وهو الَّ , يلِ قْ ى عَ بَّ ي رَ ذِ الَّ  وَ هُ «حتت العنوان املذكور:  )اخلطيب ينِ الدِّ  بُّ حمِ (قال 
ْ  إىل أنْ  فالً طِ  نتُ منذ كُ , الفكري االجتاههذا  ب إيلَّ حبَّ  , افً ؤلِّ مُ  فُ عرِ وال أ, الرجُ  تُ رصِ

واستفادة من , األعظم إال وقد كانت له صلة هبذا املريبِّ , يف ديار الشام قلمٍ  لَ وال حامِ 
وكل الذين جاهدوا , أو بواسطة الذين استفادوا منه, مبارشة إما, عقله وسعة فضله
وإلعادة جمد العروبة , علوم السلف وإلحياء, ويف سبيل املعارف, هناك ألجل احلرية

أو من طبقة , وهو واسطة عقدهم ورأس جمالسهم, إنام كانوا من إخوانه, سالمواإل
أو من الذين أخذوا عن تالميذه وهو , ومطمح أنظارهم, وهو قدوهتم, تالميذه

وباإلمجال هو , وسعة اإلطالع التي ال حد هلا, مرضب املثل عندهم يف كامل العقل
جل إىل أن هاجر هذا الرَّ , عىل سوريا  األوىل من أيام والية مدحت باشاريجرثومة اخل

فكان موضع حرمة كل من يعرف الفضل من  ,ه1325حوايل سنة , العظيم إىل مرص
وأمحد زكي باشا , وأمحد بك احلسيني, يوسف يخ عيلوالشَّ , كتيمور باشا, أهلها

لف النافعة التي نرشها النارشون إنام نرشوها بإشارته وأهم كتب السَّ , وأمثاهلم
الذي كان يتدفق من , إال قطرة من بحر اخلري, لسنا, نا وكل ما نرشتهأو, ضهوحتري

وليس له , الذي كانت الدنيا ال تساوي عنده جناح بعوضة, صدر هذا العامل العامل
كام كان يف أيام القوة والعدل والعلم ,  أن ير عز اإلسالم يعودالَّ فيها من أمنية إِ 

 إبطائييف  تُ رْ كَّ ام فَ كلَّ , اجلميل وإنكارِ , لعقوقنفيس با يرمأ, وتقو اهللا عز وجل
, ة دونهوَّ خارت القُ , املطلوب مَ ظُ إذا عَ  نْ ولكِ , حتى اآلن عن القيام بحقه عىل التاريخ

بل هي تاريخ األمة يف , حياة دور من أدوار اإلصالح, طاهر اجلزائرييخ وحياة الشَّ 
رمحة اهللا عليه ومغفرته , يوم من األيام وال بد أن أقوم هبذا الواجب يف, حقبة من حياهتا

 ».ورضاه
)ةذَ بْ نُ (هذه  ِ مُ  ظارَ أنْ  تَ فَ لَ , عامل رجلٍ  ن حياةِ مِ   ٌ , لمه يف العِ قِ عمُّ عىل تَ  ةً يه عالوَ عارصِ
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ْ  كانَ , يةثالِ مِ  حياةٍ هم بِ أنظارَ  تَ فَ لَ , هالعِ إطِّ  ةِ وسعَ   جاعةً شَ , حالِ الصَّ  فِ لَ السَّ  لامءُ ا عُ ياهَ حيَ
َّ  عَ فْ ورَ , رةنادِ  ةً يَّ بِ أد  ن أكلٍ ه مِ ياتِ حَ  اتِ يَّ ورِ نه كان تعوزه احلاجة يف رضَ إى حتَّ , ةٍ مهِ
اهلدايا  بولِ أو قَ , فلُّ سَ وال يلجأ إىل التَّ  ـك ملِ ما يَ  أعزُّ  يَ وهِ  ـه بِ تُ كُ  عضَ بَ  يعُ بِ يَ فَ , باسولِ 
ا باهتِ عض واجِ بَ ت بِ فهل قامَ , اقوقً له عىل اجلزائر حُ  وإنَّ , )1(أصدقائه ن أعزِّ ى مِ حتَّ 

 نحوه?
 

                                                 
يخ : «حممد رشيد رضاقال األستاذ   )1( اساة مالِيَّة لَكانَ له مِن  طاهرولو كان الشَّ وَ دٍ مُ ن أحَ بَلُ مِ قْ يَ

فاءِ والكِتْامن, ولكنْ كان له  أمحد تيمورديقه الويفِّ املخلِصِ ص قَ ما يكفيه مع اإلخْ ما يكفيه وفَوْ
بَ  رْ ين ما يَ ة والقناعة بآداب الدِّ فَّ ن العِ فِ البَيْت, ومِ َ ة النَّفس بالعلم ورشَ زَّ ن عِ ن ذلك مِ أ به عَ

ة 784, ص: 10, اجلزء: 30, املجلَّد: جملَّة املنار, »(رمحه اهللا تعاىل) مايو ه/1348, ذو احلجَّ
 م. (ع)1930
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ن ريَّة) خمطوط  صورة مِ  )1((التَّذكِرة الطَّاهِ

 
                                                 

ركيل يفالتَّذكِرة الظَّاهرية ) 1( لِّ آثاره, فَقال: 3/222(األَعالم  (خمطوط), ذكر الزِّ ن أَجَ ا مِ )بأَهنَّ
طِّه, 28) بدمشق (اخلزانة الظاهريةوهي جمموعة كبرية يف موضوعات خمتلفة, ويف(« ) دفرتا بِخَ

, أحتفنا »مما رآه أو قرأ عنه , رات, وفوائد تارخيية, وأسامء خمطوطاتمنها ما هو تراجم, ومذك
ل  (حفظه اهللا). (م) وقد طبع مؤخرا بدار التوفيقية إبراهيم املييل بصورة منها األستاذ الفاضِ

 (ع) يف جملدين بتحقيق األستاذ حممد خري رمضان يوسف . للنرش والتوزيع
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  ادد أمزيان بن حدَّيخ محمَّالشَّ 
  )1(ة الحجِّ وقضيَّ

يف ألَّ  أليف م للتَّ وقدَّ , محانيةريقة الرَّ ق بالبدع املنسوبة للطَّ أليفا يتعلَّ تاملذكور  خالشَّ
وذلك بأمر شيخه املهدي  هـ ـ1261نة أي س ـ بحثا يصف فيه حالة البالد إذ ذاك

إذ هاجر , نتنيوذلك قبل هجرته بنحو السَّ , )دمشقـ (ب الرياتني املتوىف يكالوالسَّ 
  ه.1263كالوي وصحبه سنة املهدي السَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصمان الذي وصفه املصطفى فقد أدركنا الزَّ , وبعد... «قديم: اد يف التَّ قال ابن احلدَّ 
فال ريب وقد شاهدنا , »وال من القرآن إال رسمه, إال اسمهمل يبق من اإلسالم «بقوله: 

م مسلمون وهم ال عون أهنَّ فتجدهم يدَّ , عرص بلغ إليه علمنا قطر ويف كلِّ  ذلك يف كلِّ 
وال يؤمنون باهللا ورسله , ون عند االستطاعةون وال حيجُّ ون وال يصومون وال يزكُّ يصلُّ 
ع فهو ما خالف الرشَّ  فكلُّ , رشعيٍّ  غري وجهٍ  فإن فعلوا ذلك أو بعضه فعىل, اإليامن حقَّ 
  .» الة وأركاهناوا مل يأتوا برشوط الصَّ فإن صلَّ , باطل

 ثمَّ , الفقه فيها فصيل وحكمِ الة بالتَّ هارة والصَّ ف املخالفات يف الطَّ يتتبع املؤلِّ  ثمَّ 
ت قاعدهتا كاة فقد هدما الزَّ وأمَّ «كاة فيقول: الزَّ  ثمَّ , ومض للحديث عن الصَّ يتعرَّ 

ولألرشار دون , فيعطوهنا لألغنياء دون الفقراء, غري رشعي عىل وجهٍ , ية إال نادرابالكلِّ 
, فقد فقدت االستطاعة التي هي رشط يف وجوبه يف أهل غربنا هذا ا احلجُّ وأمَّ , األخيار

                                                 
نة: 1976جانفي ـ فيفري ه/1396رم ـ صفر , حم29/30: العدد: األصالة ) جملَّة1( , 4م, السَّ

 (ع) .154ـ  142ص: 
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ة غري واحد من األئمَّ  ذكرعىل سقوطه عىل من  وقد نصَّ , فاحلمد هللا عىل سقوطه علينا
ه أجاد يف فإنَّ , )يخ خليلخمترص الشَّ (نهوري عىل يخ سامل السَّ فعليك بالشَّ ,  هبمقتدَ امل

أنا مل  ثمَّ , أجزأه فه وحجَّ فمن تكلَّ «الة عىل سقوطه إىل أن قال: نقل نصوص املذهب الدَّ 
وأزواجهم , قةؤال أو للرسَّ الفقراء الذين يعرضون أوالدهم للسُّ  فه غالبا إالَّ أر من تكلَّ 

ا أغراضهم ونياهتم وأمَّ , موهناوأكثرهم جهلة ال يعرفون أحكامه وال يتعلَّ , انلزِّ ل
 .ها»فيعلمها العليم اخلبري

, الفكر حرُّ , املحافظة أي هو فقيه جليل حمافظ أشدَّ صاحب هذا الرَّ  واملقصود أنَّ 
ض له وما يتعرَّ , إىل احلجِّ  )رحلته(يخ الورتالين يف لع عىل ما كتبه مواطنه الشَّ وعندما نطَّ 

ان عىل سكَّ  ن حكم بسقوط احلجِّ اد عىل مَ موافقة ابن احلدَّ  نعلم أنَّ , اج إذ ذاكاحلجَّ 
خصوصا وهو من , ساهل يف الفتوباب التَّ [من] ليس من املبالغة أو , املغرب يف عهده

 .)املذهب(عيفة يف خص واألقوال الضَّ افني متابعة الرُّ فقهاء املذهب املالكي النَّ 

ة أداء نب لبيَّة التي شاهدوها مدَّ الني عن النَّواحي السِّ حَّ ذٌ من انطباعات الرَّ
ادس اهلجري إىل عهده هذا:, فريضة احلجِّ   ابتداء من أواخر القرن السَّ

الذي , د بن أمحد بن جبري الكناين األندليس البلنيسالني أبو احلسني حممَّ حَّ ل الرَّ فأوَّ 
فاقات عن اتِّ , تذكرة باألخبار):(رحلته(ى سمَّ و, ه)578سنة ( رحل إىل احلجِّ 

 . م1907 :بريل)(سخة املطبوعة يف مدينة ليدن (هوالندا) بمطبعة (عن النُّ , )األسفار
من , حاالت املعروفةالرَّ  هي يف طليعة كلِّ  )حلةالرِّ (هذه  فق الباحثون أنَّ وقد اتَّ 

إىل القاهرة يف عهد تولية  وقد وصل, ونزاهة صاحبها, ة الوصفة ودقَّ حيث املوضوعيَّ 
 .ويبين األيُّ امللك صالح الدِّ 

لطان املزلفة من اهللا ومن مفاخر هذا السُّ «املذكورة:  )رحلته(من  )55 :ص(قال يف 
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رضوب وظيفة إزالته رسم املكس امل, نياين والدُّ تعاىل وآثاره التي أبقاها ذكرا مجيال للدِّ 
غط يف استيدائها عنتا اج يالقون من الضَّ فكان احلجَّ , )نيبيديِّ العُ (ة دولة اج مدَّ عىل احلجَّ 
ام ورد منهم من ال فضل لدين عىل نفقته وربَّ , ة خسف باهظةويسامون فيها خطَّ , جمحفا

من , وكانت سبعة دنانري ونصف دينار, يبة املعلومةفليزم أداء الرضَّ , أوال نفقة عنده
منية (نسبة إىل عبد املؤمن بن عيل الذي ومالتي هي مخسة عرش دينارا , ةالدنانري املرصيَّ 

ويعجز عن ذلك فيتناول بأليم , رأس عىل كلِّ , )كانت األندلس تابعة حلكمه إذ ذاك
ام اخرتع له من أنواع وربَّ , ـ مفتوحة العنيكاسمها ـ فكانت , )عيذابـ (العذاب ب

, ذ باهللا من سوء قدرهنعو, نيعةأو غري ذلك من األمور الشَّ , عليق من األنثينيالعذاب التَّ 
ووصل , )عيذابـ (مكسه ب نكيل وأضعافه ملن مل يؤدِّ أمثال هذا التَّ  )ةجدَّ ـ (وكان ب

سم هذا الرَّ  ـ ينصالح الدِّ ـ لطان هذا السُّ  افمح, م عليه عالمة األداءاسمه غري معلَّ 
عني موضع م ي جمبوعنيَّ , ودفع عوضا منه ما يقوم مقامه من أطعمة وسواها, عنياللَّ 

سم املذكور كان باسم الرَّ  ألنَّ , )احلجاز(ل بتوصيل مجيع ذلك إىل بأرسه لذلك وتكفَّ 
بيل ل السَّ وسهَّ , ض من ذلك أمجل عوضفعوَّ  ـ رمها اهللاعمَّ  )ـاملدينة(و )ةمكَّ (مرية 

وكفى اهللا املؤمنني عىل يدي هذا , وعدم االستطاع, وكانت يف حيز االنقطاع, اجللحجَّ 
 .» الخ... كر لهب الشُّ فرتتَّ , وخطبا أليام, عادل حادثا عظياملطان الالسُّ 

املعرتضة يف  )عيدالصَّ (وببالد هذا «يف نفس املوضوع:  )62ص (يقول يف  ثمَّ 
ض عرُّ من التَّ  )منية ابن اخلصيب(و )قوص(و )أمخيمـ (اج واملسافرين كالطريق للحجَّ 

ا فحصً , جارأليدي إىل أوساط التُّ فها والبحث عنها وإدخال املراكب املسافرين وتكشُّ 
, ما يقبح سامعه وتستشنع األحدوثة عنه, طوه أو احتضنوه من دراهم أو دنانري تأبَّ عامَّ 
حسبام ذكرناه يف , صاب منهاها أو ما يدرك النِّ كاة دون مراعاة ملحلِّ ذلك برسم الزَّ  كلُّ 

وهل , عىل ما بأيدهمام ألزموهم األيامن وربَّ , من هذا املكتوب )اإلسكندرية(ذكر 
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اج بني فيقف احلجَّ , عليه وحيرضون كتاب اهللا العزيز يقع اليمنيُ , عندهم غري ذلك
وهذا أمر يقع , رهم أيام املكوستذكِّ , مواقف خزي ومهانة, أيدي هؤالء املتناولني هلا

 كام أمر بقطع ما هو أعظم هولو عرفه ألمر بقطع, ين ال يعرفهصالح الدِّ  القطع عىل أنَّ 
, فعسُّ ر عنهم من التَّ جبات ملا يصدُ اجهادهم من الو فإنَّ , له وجلاهد املتناول, منه

وخرجوا , وسوء املعاملة مع غرباء انقطعوا إىل اهللا عز وجل, وعسري اإلرهاق
 . »األمني  همهاجرين إىل حرم

... «ف إىل االزدحام الذي يقع حول البيت فيقول: ض املؤلِّ يتعرَّ ) 180 :ص(ويف 
ني وسواهم خلراسانيِّ اني يوم لألعاجم العراقيِّ  ام يفتح البيت الكريم كلَّ هذه األيَّ  ويف

, فظهر من تزامحهم وتطارحهم عىل الباب الكريم, من الواصلني مع األمري العراقي
م يف غدير من كأهنَّ , وسباحة بعضهم عىل رؤوس بعض, ووصول بعضهم عىل بعض

وهم يف خالل ذلك ال ,  تلف املهج وكرس األعضاءل منه يؤدي إىلوهأ أمر مل ير, املاء
رب بل يلقون بأنفسهم عىل ذلك البيت الكريم من فرط الطَّ , فونوال يتوقَّ  نيبالو

ني يف دخوهلم فعادت أحوال الرسو اليمنيِّ , إلقاء الفراش بنفسه عىل املصباح, واالرتياح
باإلضافة إىل هؤالء , ووقار كر حال توءدةمة الذِّ فة املتقدِّ البيت املبارك عىل الصِّ 

ن دنا ديد مَ وقد فقد منهم يف ذلك املزدحم الشَّ , )اهتميَّ نفعهم اهللا بن(األعاجم األغتام 
فيخرجن وقد , ام زامحهم يف تلك احلال بعض نسائهموربَّ , )واهللا يغفر للجميع(أجله 

الذي محى بأنفاس الشوق وطيشه , نضجت جلودهن طبخا يف مضيق ذلك املعرتك
  .»الخ... )واهللا ينفع اجلميع بمعتقده(

طبعة , )فاسـ (املطبوعة ب )رحلته(هري يف الة املغريب الشَّ حَّ وذكر أبو سامل العيايش الرَّ 
وكان كثريا ما يرافق , ات يف أوائل القرن احلادي عرشه رحل مرَّ وذلك أنَّ , ةحجريَّ 

يخ عبد الكريم بن الشَّ  هريالشَّ  )قسنطينة(الذي كان يقوده عامل , الوفد القسنطيني
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ـ ب ييصف اهلد )198 :ص(املذكورة  )حلةالرِّ (من  )لاجلزء األوَّ (قال يف , ونالفكُّ 
 )سورة املرسالت(وكان نزولنا وراء املسجد قرب الغار الذي نزلت به «ما ييل:  )ىنً مِ (

يف هذا كان نزولنا و«إىل أن يقول: , »... )حيحالصَّ (وخربه مذكور يف , ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ عىل النَّ 
مع كونه أنظف وأوسع وأقرب للجبل , وقرب املسجد, لقرب هذا املكان اإيثار املحلِّ 

اس والنَّ , وهو أسرت وأمكن لإلنسان يف حاجته, هاكلِّ  )ىنً مِ (الذي يرشف منه عىل 
َّ  ة من أذيتحامون القرب من اجلبل تقيَّ  ون إىل ويفرُّ , بعضبفيستجري بعضهم , اقالرسُّ

, وال يبالون بام ناهلم يف ذلك من وطء األقدام وتقطيع احلبال, اسر النَّ خول يف غامالدُّ 
قة يف جنب هذه ونحن استسهلنا أمر الرسَّ , وائح الكرهيةن األرجاء واستنشاق الرَّ وتعفُّ 
وقد ذبح يف , وكان منزلنا أنظف املنازل وأحسنها وأبعدها عن األذ وأهبجها, املضار

وكفى الوارد , والفقري يَّ ه من البقر والغنم ما أحسب الغنذلك اليوم والذي بعد )ىنً مِ (
فال , واألكارع اقطوأما اجللد والسَّ , حمرقات وأفنية املنازل باللَّ وامتألت الطُّ , واملستوطن
مل , اس من هناككثري من الغنم غري مسلوخ إىل أن ارحتل النَّ  يَ بل بق, يأخذها اتر واحد

ن يأخذ نحوا من عرشة من الغنم فيبيعون حلومها بأرخص فمن الفقراء م, اسه النَّ يمسَّ 
, سون ما قدروا عليه ضيافة اهللا امللك احلق الذي ال يقدر أحد عىل كفاية خلقهوييبِّ , ثمن

من  فأكل الكلُّ , أغنياء وفقراء, فقد ورد من آفاق األرض أصناف من اخللق ال حتىص
  .ري والوحش واهلوامالطَّ وفضل ما أعجز , دوا ما قدرواضيافة مالكهم وتزوَّ 

فوجدت , )ائفالطَّ (من  قفويليف , لقد مررت هبذا املكان بعد سنة أو قريبا من ذلك
إىل أن صارت مثل  مل متسَّ , ة من الغنم قد يبست جلودها عىل حلومها وعظامهابه عدَّ 

 .الخ »اخلشب من يبسها
ة األنظار يف فضل نزه: (ة) املسامَّ ه1193 ـ 1125وعن رحلة احلسني الورثالين (

 م. 1908ه/1326 سنة طبع اجلزائر, )اريخ واألخبارعلم التَّ 



160 

ـ ني اج اجلزائريِّ منها وصفه للحجَّ  )رحلته(لبية التي شاهدها يف واحي السّ ذكر النَّ 
 دوال يقفون عن, كب اجلزائري فال حكم عندهم أصالا الرَّ وأمَّ ... «قال:  ـ مرافقيه :أي

أبغضوه  ان سطيف) فام فارقهم أحد يف هواهم إالَّ أهل عامر (سكَّ  السيام, هياألمر والنَّ 
ة والقيام نَّ آمرهم بالسُّ  وقد أصابتني منهم عداوة عظيمة من أجل أينِّ , اوجعلوه عدوّ 

, يقصد سري القافلةـ  زول بنزولهيخ والنُّ ري بسري الشَّ السيام السَّ , عيةباألحكام الرشَّ 
يذهبن مكشوفات  نَّ وسرت نسائهم ألهنَّ  ـ ن هو يشغلهكب الذي كايخ رئيس الرَّ والشَّ 

, لريعن من فتن هبنَّ , ألجل ذلك نَّ بل يتزيَّ , اسالنَّ  لكلِّ  فيبدين زينتهنَّ , العورات
من عاداين  غري أنَّ , فصارت يل فتنة عظيمة, وعىل أزواجهنَّ  عليهنَّ  إقامة احلدِّ  فأردتُ 

وتاب , وا وتشاءموا بعد ذلكفتطريَّ , أظهر اهللا أمرهف, ة مل يرجع إىل بيتهنَّ ربكة السُّ بمنهم 
وقد , ةبويَّ ة النَّ نَّ واحلمد هللا عىل إظهار السُّ , منهم بعد أن هلك من هلك منهم يَ من بق

وقد «إىل أن يقول: , )7حممد: (﴾¨ © ª » ¬ ® ¯ قال تعاىل: ﴿
ن ممَّ , اإلهليةجد انية واملوان يزعم (كذا) األحوال الربَّ بعض الفاسقات ممَّ  سمعنا أنَّ 

من  وتزعم أنَّ , جالض بنفسها للرِّ تتعرَّ , هلن لت أنفسهنَّ وسوَّ , يطان عليهنَّ استوىل الشَّ 
, ن مل توافقني يف غريضإبل قد تقول , بمصيبة مل يوافقها يف غرضها الفاسد ابتيل

ل املخدوع املخذو, اجلاهل املغرور ويظنُّ , نه فيصري ذلكبأن تعيِّ , وكذا أصابك كذا
 .ها »وكرامة منه تعاىل , اينذلك أمر ربَّ  أنَّ  ـ والعياذ باهللا تعاىلـ  قيُّ الشَّ 

اج ما ييل: ضون للحجَّ صوص الذين يتعرَّ يا من اللُّ يقول يف موضع آخر متشكِّ  ثمَّ 
, »... يطول بنا استقصاؤها, ني كثريةالوقائع التي وقعت بيننا وبني البدويِّ  حاصله أنَّ «

فلام كنا عىل شاطئ البحر يف توديع من ذهب يف البحر والنتقالنا إىل .. .: «إىل أن يقول
أخر ارتشاه  ةل الذي أراد سجني يف قضيَّ كي األوَّ املوضع املذكور أتانا ذلك الرتُّ 

د  علم ذلك املتمرِّ ليقتله فلامَّ  شليت عليه بعض أصحايبأفلام رأيته أرادين , بدوي آخر
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فأعطاه سيدي أمحد , لبفصار يسلك مسالك الطَّ , ةخاف إذ هو منفرد ونحن يف مجاع
, ه مسلموعليه البعد من اهللا فال أظن أنَّ , طاقة نصف ريال أيب  ـمن بني يعىلـ ود بن محُّ 

 أهنم خوارج أو طغاة ال تعمى أبصارهم لكن تعمى قلوهبم.  )مرص(كثر العسكر يف أإذ 
أو جيعلوهنم , اس فيبيعوهنم عبيدام يأتون إىل املستضعفني من النَّ لنا أهنَّ  يَ كوقد حُ 

, )ن مل يعلم هدايتهمإأهلكهم اهللا (إىل أن يموتوا  )ويسالسُّ (أرس خيدمون يف مدينة 
ام واملرتفني وسبب هذا اإلمهال من احلكَّ , ةوهذا معلوم رضورة يف زمان هذه احلجَّ 

مل يعلموا هبذه و, فوسقاب والنُّ فأباحوا الرِّ  ام يف نعمة عظيمة مل حيسبوا أحدألهنَّ 
فوس أقبح فصارت يف النُّ , كاكنيرق والدَّ قة يف الطُّ والرسَّ , يف األسواق ذائل كالغشِّ الرَّ 

حيتقر املغاربة  إالَّ  )مرص(فال جتد أحدا من  )ةمكَّ (و )مرص(ذهلا للغريب أ, األوطان
نظر بال , وطبائعهم منافية لطبائع أهل املغرب, ى كادوا أن خيرجوهم من اإلسالمحتَّ 

فلم , ورولو بالزُّ , بوا عليهم بالباطلم تعصَّ فرت املغريب إذا تكلَّ , لعلمهم وال لفضلهم
فإذا , فيتحاشى عن أسواقهم وما فيها, عدم خمالطتهم واالنعزال عنهم ينفع فيهم إالَّ 

ليرصف عنه , ما بزهيِّ أو يتزيَّ , اختلس مقصوده اختالسا حيفظه من املخالطة ه أمرٌ اضطرَّ 
ودأهبم وديدهنم , صدروهم لنا أكرب وأعظم يوما ختف, ادرة منهموء والفحشاء الصَّ السُّ 
 .ها »الخ ... وسلب ما عندنا, ل ألخذ أموالناحيُّ التَّ 

ويسهل , لهالبيات التي شاهدها الورتالين وسجَّ نقترص عىل هذه الفقرات من السّ 
كعثوره عىل , يف طريق ذهابه ونيسكذكره ملا شاهده يف اجلنوب التُّ , هاعها يف حملِّ تتبُّ 

, جمتمعني يف بعض األودية, حون عراةيسبَ  رجاال ونساءً  ان ذلك املحلّ اجتامع سكَّ 
ر يلعنهم ويرميهم باحلجارة إىل أن اة الوادي وصفقابلهم من ضفَّ ,  املنكرفأراد أن يغريِّ 

ملوضوع أبو سامل ض له ومل يزد عىل ما كتبه يف افتعرَّ  )ىنً مِ (يف  يَ ا اهلدوأمَّ , انرصفوا
 .بتاممه )رحلة العيايش(وقد نقل ما يف , )رحلته(العيايش يف 
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ني قدميِّ ل لطبقات التَّ الثينات كصحايف وكممثِّ د حسني هيكل احلجاز يف الثَّ زار حممَّ 
ياسة السِّ (ة كرئيس حترير ملجلَّ  )1926/27(ثر احلملة التي قام هبا حوايل إدين واملجدِّ 

يف :(هم سامَّ ته يف تأليف قيِّ ال انطباعفسجَّ , اب العامل اإلسالميد صداها كتَّ وردَّ , )ةاألسبوعيَّ 
 . )ص 670(وقد تربو صفحاته عىل  هـ1356طبع يف القاهرة سنة  )منزل الوحي
وقد تبادل , تها وجهة نظره يف حكمة مرشوعيَّ وبنيَّ  ض جلميع مناسك احلجِّ وقد تعرَّ 

وعىل , )احلجاز(ذين كانوا قريبي عهد بتولية حكم ني العوديِّ السَّ  املسؤولنيآراءه مع 
رين املسلمني الذين اجتمع كام اجتمع بكثري من العلامء واملفكِّ , رأسهم امللك عبد العزيز

, نيالني املسلمني األصليِّ حَّ انطباعات الرَّ  عىللع د آراءه بام اطَّ وأيَّ , هبم يف موسم احلجِّ 
من  ـموضوع بحثنا  نى سأنقل لقطات هتمُّ نَّ إو, ين اإلسالميجانب املعتنقني للدِّ واأل

 ـ غري ترتيب
غداة  عدتُ : «)حكمة اجلمرات, ىنً منازل مِ ( :حتت عنوان )115 :ص(قال يف 

ومعي صاحب يسألني عن رجم اجلامر ما  )اجلمرة الوسطى(من رجم  )حريوم النَّ (
ت إذ يقول: أن ل يل وأنا أسمع لقوله صاحب عرفاومتثَّ  ?ة مثوبة فيهوأيَّ  ?حكمته

من  )احلجاز(ذكرت ما يقوله أهل  كام, هيا وال نعرف حكمتهافروض نؤدِّ  مناسك احلجِّ 
هم إىل املعصية ى ال يعود فيوسوس إليهم لريدَّ يطان باجلمرات حتَّ ام يرمجون الشَّ م إنَّ أهنَّ 

دين دِّ ام يريد أن يعرف رأي املجإنَّ , لكن صاحبي ال يقتنع هبذا القول وال بذلك, واإلثم
هؤالء العلامء يرون يف إلقاء اجلامر إعالن املشيئة عىل  نَّ :إقلت له, ري املسلمنيمن مفكِّ 
مايض  وصدق اإلرادة لدوام طهرها بعد أن غفر اهللا باحلجِّ , فس من زيفالنَّ يف طرح ما 
ر هذا كالم أدنى إىل تصوِّ «قال صاحبي: , هشهاد مأل املسلمني عىل ذلك كلِّ إو, حوباهتا

واة األقدمون يف بطون ه الرُّ فاقا مع ما يقصُّ أكثر اتِّ  )احلجاز(وإن يكن أهل , عقلال
 . »ي أحسب حكمة اهللا أبلغ من هذا ومن ذاكلكنِّ , الكتب
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فاقا مع ما جاء يف القرآن من ه أكثر اتِّ وانتهينا إىل رأي لعلَّ , وتداولنا احلديث يف األمر
وهم يومئذ جيتمعون , )عرفاتـ (ب احلجِّ  ل اجتامع للمسلمني يففأوَّ , حكمة احلجِّ 

, ن ينوب عنهأو مَ , مستمعني إىل خطاب أمري املؤمنني, مني مستغفرين رهبَّ حمرمني ملبِّ 
وشهود املنفعة املشرتكة التي تربطهم , شاورعارف والتَّ ه ما يشغلهم عن التَّ ويف ذلك كلِّ 

أن , ونزلوا منه )عرفات(ن ى أفاضوا مِ متَّ , لذلك وجب عليهم, بعضهم ببعض
فة ساعات معدودة واجتامع ألوفهم املؤلَّ , جيتمعوا وأن يتعارفوا وأن يشهدوا منافع هلم

شاور عارف والتَّ الثة ليحسنوا التَّ حر الثَّ ذلك فرضت أيام النَّ ل, ق هذا الغرضال حيقِّ 
هلم ت سنَّ , وجالل موقف احلجِّ , فق وروح اإلسالموإلمتام ذلك بام يتَّ , وشهود املنافع

منسك خري من أن  وأيّ , وأرواحهم طاهرة, ةنفوسهم نقيَّ  وهنا إىل اهللا لتظلَّ مناسك يؤدُّ 
وأن يلقوا بسواعدهم مجرات يعلنون , ملسو هيلع هللا ىلصسول التي شهدها الرَّ  )العقبة(يشهدوا 

ويذود بعضهم عن عقيدة , ينفع بعضهم بعضا )بيعة العقبة(م عىل عهده يف بإلقائها أهنَّ 
ويشهدون , عوة إليهاوحرية الدَّ , اإلسالميةذلك حرية العقيدة ب ويكفل الكلّ , بعض

هم إذا حاول فتنتهم م عىل استعداد إللقاء مثلها يف وجه عدوِّ عىل أنفسهم إذ يلقوهنا أهنَّ 
 أو حاول إخضاعهم وقهرهم. , عن دينهم

فهذا الدين كله , أي أدنى من غريه إىل روح اإلسالم وحكمة اهللا فيههذا الرَّ  لعلَّ 
ولقد , ة أضعافا مضاعفةظام الذي يضاعف هذه القوَّ وكله النِّ , البأس والقوة عىل احلياة

هو يصل باحلرية إىل غاية , ظام واحلرية ما مل جيمع بينهام دين غريهبني النِّ  اإلسالممجع 
واألمري ورجل البادية سواسية , فال عبادة إال هللا, ظام إىل غاية حدودهوبالنِّ , حدودها
هم يف , منهم حدود اهللا فقد ارتكب إثام وهبتانا عظيام ومن يتعدَّ , اهللا ام حدوديف التز

واحلرية , مظاهر هذه احلياة الدنيا ويف كلِّ , روة ويف اجلاهوإن تفاوتوا يف الثَّ , هذا سواء
 .ألخيه ما حيبُّ  وجيب أن تكون أعزّ , اإلنسان لنفسه ما حيبُّ  أعزُّ 
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وال قوة جلامعة إال بالنظام , ة الفرد مالكها قوة اجلامعةوحري, إذا أراد أن يكمل إيامنه
عملها مجيعا متام  اتساقويف , يبلغ من دقته أن يكون كنظام جسم الفرد يف تألف ذراته

هذا االتساق يفسد حياة الفرد وجيعله عرضة لألمراض يف  اضطرابكل , االتساق
ضة لتسلط الغري عليها نظام اجلامعة يضعفها وجيعلها عروكل اضطراب يف , والعلل

ومظاهر النظام يف اإلسالم بالغ غاية الدقة من غري أن جيني مع ذلك , ولتحكمه فيها
وهو يقوم عىل أساس من املساواة الصحيحة والتعاون , عىل احلرية أو أن يمسها

, ويف احلج, ذلك شأنه يف أركان اإلسالم مجيعا: يف صالة اجلامعة ويف الصوم, الصادق
واجتامع املسلمني بمنى , وأعمق يف النفس أثرا احلج أوضح جالال ومظهره يف

وإلقاؤهم اجلمرات ختام شعائر احلج بعد الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي 
أما وغاية احلج اشرتاك املسلمني من أقطار األرض يف التفاهم عىل , بني الصفا واملروة

ه الغاية أن يبلغ نظامهم أثناء احلج فيجب لنجاح هذ, منافعهم واشرتاكهم يف ذكر اهللا
وجيب لذلك أن يكون إلقاء اجلمرات والتعارف والتشاور خريا مما هي , غاية الدقة
واملسلمون يشعرون اليوم بواجبهم يف حتقيق هذه الغاية أكثر مما كانوا , اليوم نظاما

وا ؤاملكانة من الذين جا يوذدعا الشباب العريب السعودي , يشعرون به من قبل
وقد , يؤدون فريضة احلج من أهل األمم املختلفة إىل اجتامع بمنى للتعارف والتشاور

وبادل الداعون , وجاء جملس بني هندي وتونيس, اجتمعنا يف املوعد املرضوب
, يف مثل هذه احلفلة إحداثهوأحدثوا بينهم من التعارف ما يستطاع , ضيوفهم التحيات

كم متنيت لو كان بني من يؤدون فريضة احلج من و, ثم دعوا بعضهم ليتحدثوا إليهم
لتتم , أهل املكانة والرأي والكلمة املسموعة يف بالدهم من حيرض مثل هذا االجتامع

ويكون هلم , حكمة احلج ولتكون مكة مقرا لعصبة األمم اإلسالمية تسمع كلمة أهلها
ونوا يمثلون من ولكن ذوو الكلمة املسموعة ممن حرضوا مل يك, يف العامل رأي معدود

لذلك , ومل يكونوا يقصدون باجتامعهم إىل غاية وراء االجتامع, العامل اإلسالمي إال أقله
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ضعف الرجاء يف أثر ما ألقوا يف هذا االجتامع من أقوال مل تتعد الدعوة العامة إىل إخاء 
ولو اجتمع ذوو الكلمة املسموعة لغاية يريدون حتقيقها لكان , املسلمني وحتاهبم

 .ها » أثر يدوي يف العامل كله جتامعهمال
ويقارن بني , ةة واالجتامعيَّ ف إىل مظاهر احلياة االقتصاديَّ ض املؤلِّ وبعد أن يتعرَّ 

ة ال ض إىل ناحية جوهريَّ يتعرَّ , مايض اجلزيرة واحلرمني باخلصوص يف أطوار مراحلها
مثل األمري شكيب , ضعري اإلسالم الذين يرون تغيري الوزالت تثري اخلالفات بني مفكِّ 

ل انطباعاته وسجَّ , وأقام مثل زميله هيكل, رسالن الذي ذهب إىل أداء فريضة احلجِّ أ
, يوص لذبائح اهلدض باخلصُّ وتعرَّ  )طافرتسامات اللِّ اال(املشهورة:  )رحلته(يف 

ل قال هيك, اتنالثيمشاكلها إىل امللك عبد العزيز آل سعود يف الثَّ  حات حللِّ اقرتام وقدَّ 
جيد يف ناحية , وهذا املايض الذي يثقل خطى دعاة اإلصالح«ما ييل:  )138 :ص(يف 

, ب عليهغلُّ املحاوالت التي تبذل للتَّ  إزاء من أزره ما يشدُّ  )ةمكَّ ـ (من نواحي احلياة ب
والذي جيعل , ل هذا الفصل إليهيف أوَّ  فكري القديم الذي أرشتُ احية هي التَّ هذه النَّ 

زق بام والقناعة يف الرِّ , عي يف احلياةوعدم السَّ , واكل والكسلل قائمة عىل التَّ وكُّ فكرة التَّ 
لريون  )ةمكَّ ـ (ألوفا وعرشات األلوف من املقيمني ب وأنَّ , ة أو عملجييء من غري مشقَّ 

ر أحدهم يف مزاولة عمل وال يفكِّ , دقات التي جتري عليهما هلم أن يعيشوا من الصَّ حق 
ة وخاصَّ , )ةمكَّ ـ (ل منترشا بسوُّ وح هو الذي جيعل التَّ وهذا الرُّ , أهله يقيم أوده وأود

عىل  وجدتَ , الةللصَّ  )املسجد احلرام(إىل  ام ذهبتَ فأنت كلَّ , انتشارا مروعا, أثناء احلجِّ 
عرشات من الصبية , ة وعرشين باباوهي تبلغ ستَّ , باب من أبوابه الكثرية العدد كلِّ 
وكثريات منهم , اجوير كثريون من احلجَّ , ويسألوهنم إحلافا, اسالنَّ فون ساء يتكفَّ والنِّ 

ء خيص اليشَّ فهم ينفقون يف ذلك العطاء الرَّ , فرضا عليهم أن يعطوا هؤالء بنوع أخصٍّ 
فلهم مثوبة ذلك عند , ا أعطاهم اهللا من فضلهم يعطون الفقري ممَّ بأهنَّ  مؤمنني, الكثري
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قادرون عىل , اء األجسامأصحَّ , لني أقوياء البنيةوكثريون من هؤالء املتسوِّ , رهبم
أو يف أرياف  )القاهرة(ن لو وجد من أحياء منهم مَ  وكثريا ما رأيتُ , العمل

اإلسالمية  )املدينة(هم يف لكنَّ , طة عليه اخلناقدت الرشُّ ولشدَّ , درشُّ بالتَّ  )ألنذرمرص(
, ا معهم من جانب احلكومةاج املسلمني وتساحمعليهم من حجَّ عطفا سة جيدون املقدَّ 
م تنطبق عليهم اآلية: وأهنَّ , إسامعيلية م من ذرِّ ك لو سألت يف ذلك لقيل: أهنَّ ولعلَّ 
﴿ a ` _ ~ } | { z y x w v u t s

 g f e d c b﴾ ) :37إبراهيم.( 
اس إىل ساكني ام هو هذا اهلو من أفئدة النَّ دقات إنَّ اس من هذه الصَّ ما يبذله النَّ  وأنَّ 

 اليوم إالَّ  إسامعيلة يَّ من ذرِّ  )البلد احلرام(ان هذا وإن مل يكن بني سكَّ , )لبلد األمنيا(
 .ة يف آسيا وإفريقياا األكثرون فخليط من أبناء البالد اإلسالميَّ أمَّ , القليل

العمل  لني بام تقرر مذاهب عرصنا احلارض من حقِّ رين مشهد هؤالء املتسوِّ ولقد ذكَّ 
اس ليمشوا يف مناكب األرض ويأكلوا ن النَّ آدعوة القر وذكرتُ , ا منهلألفراد كي يعيشو

يف سوء  فلم أجده إالَّ , )ةمكَّ ـ (ل بسوُّ أن أجد مسوغا النتشار التَّ  وحاولتُ , من رزق اهللا
ذهبت إليه طائفة أرادت استغالل العواطف لفائدة قوم , ةأويل للفكرة اإلسالميَّ التَّ 

ه مذهب أويل الفاسد ال يقرُّ وهذا التَّ , لعمل قادرونوهم عىل ا, كساىل ال يعملون
ولقد كان , أساسها العمل يف احلياة واجلهاد للرزق فيها اإلسالميَّةعوة فالدَّ , سليم

سول  هاجروا مع الرَّ فلامَّ , اس دأبا وسعيامن أكثر النَّ  )ةمكَّ (لون من أهل املسلمون األوَّ 
أبوا ذلك عىل أنفسهم رغم , هم أمواهلمووأراد األنصار أن يشاطر, )املدينة(إىل 

ويعمل يف , له مواهبه لتجارةجارة منهم من تؤهِّ وذهب يعمل يف التِّ , حاجتهم إليه
عىل العاجزين  ومل تكن األرزاق يومئذ جتري إالَّ , راعةل العمل يف الزِّ راعة من يفضِّ الزِّ 

ا القادر عىل فأمَّ , رةشأهنم يف ذلك شأن أمثاهلم اليوم يف أرقى األمم حضا, عن الكسب
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, والعمل للقادر عليه عبادة هلا مثوبتها عند اهللا, له يف احلياة ما مل يعمل الكسب فال حقَّ 
من  )ةمكَّ ـ (األلوف التي تعيش اليوم ب ولو أنَّ , اسوهلا كرامتها واحرتامها عند النَّ 

ما خيرجه  ولو أنَّ , )ةمكَّ ( وجه احلياة يف دقات زاولت من األعامل ما تستطيعه لتغريَّ الصَّ 
لني مجع وأنفق يف أعامل يقوم عىل استغالهلا هؤالء املسلمون من ماهلم صدقات للمتسوِّ 

عقلية , ة املريضةت هذه العقليَّ لتغريَّ  ثمَّ , بالفائدة )ةمكَّ (لكان أعود عليهم وعىل 
 )ةمكَّ (يدفع  ااس تغريُّ  تبعا لذلك تفكري النَّ ولتغريَّ , واكل والكسل املزري العجيبالتَّ 

ال جتمع  )ةمكَّ (وأهل ,  من عرسأجهل ما يف ذلك التغريُّ  لستُ , إىل ناحية احلياة احلديثة
 .ةيف تكوين احلياة القوميَّ  ابطة أثرها القويّ وهلذه الرَّ , بينهم رابطة اجلنس

ا نفرض وكنَّ , جدينيصميم يف حرب األرشاف والنَّ  يكث يوما إىل مَ أحتدَّ  ولقد كنتُ 
فقنا عليه ا اتَّ وممَّ , موفورين )ائفالطَّ (من  )ةمكَّ (ت إىل دخول اإلخوان ب التي أدَّ األسبا

املنترشة , من خليط من أجناس املسلمني املختلفة )ةمكَّ (من هذه األسباب تكوين أهل 
 يف أنحاء األرض مجيعا. 

ا أو شي قر افامذا يعني املغريب أو اجلاوي أو األفغاين أو اهلندي أن يكون حاكمه عربي
زق بال سعي منهام يدع له أسباب الرِّ  وما دام كلٌّ , ما دام هذا وذاك مسلام, ا نجديابدوي 

ا وذلك شأنه فليس يعنيه أن يشرتك يف نزاع أمَّ , ما اعتاده منذ قرون خلت, وال عمل
ولو , وليس يصيبه من تغيري احلاكم خري وال أذ, )احلجاز(أو حكم  )ةمكَّ (عىل حكم 

فاع عن  وجه تفكريهم يف الدِّ كانت جتمع بينهم رابطة اجلنس لتغريَّ  )ةمكَّ (ل أه أنَّ 
, فاع عن الوطنه الدِّ ألنَّ , صال بكرامتهممتَّ , فاع واجبا عليهمولرأوا هذا الدِّ , مدينتهم

يعيش عالة عليه  وأالَّ , فرد من أبناء الوطن أن يعمل خلري الوطن لرأوا واجبا عىل كلِّ  ثمَّ 
 را عىل العمل. ما دام قاد

 َّ ة فلم تعمل لتغيري عقليَّ , يف املايض ولقد أدركت احلكومات العثامنية هذا الرسِّ
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بل عملت عىل تثبيت قواعدها وتعميق جذورها , هكلِّ  )احلجاز(ويف  )ةمكَّ (واكل يف التَّ 
وتشجيع , واستوطنوها )ةمكَّ (الذين نزحوا إىل , رابعبإجراء األرزاق عىل هؤالء األ

ـ واكل والقعود بد التَّ بذلك توطَّ , ليسار عىل حبس األوقاف إلجرائها عليهمذوي ا
 ر القيام فيه بأيِّ وبذلك تعذَّ , )زااحلج(وانترش منه إىل ما حوله من بالد , )البلد احلرام(

 إخراجه يريد نَّ أه مقصده ونعت بوِّ شُ , يف إصالحٍ  ر أحدٌ فإذا فكَّ , من اإلصالح خطٍّ 
, اقهبم إىل حظرية العمل الشَّ  جِّ والزَّ , عيدة التي أرادها اهللا هلمهم السَّ تننيأاس من طمالنَّ 

 ة املارقة. ارَّ واألفكار الضَّ 
واكل سائدة أهل البلد بيعة قضت ببقاء فكرة التَّ الطَّ  ا سبق إىل أنَّ أقصد ممَّ  لستُ 
 غيري ال يتمُّ التَّ  أنَّ ام أقصد إىل وإنَّ , ة منهم إىل ربوع البالد العربية املختلفةممتدَّ , األمني

كام , منه لكن متامه أمر ال مفرَّ , يف بلد تربط وحدة اجلنس بني أبنائه رساعا كام يتمُّ 
يرسع  االتِّصالهذا , بني العرب والعامل اخلارجي االتِّصاللتزايد أسباب , أسلفت

من خمتلف  ون البيتعىل أيدي املسلمني الذين حيجُّ  )ةمكَّ (فكري احلديث إىل بألوان التَّ 
كام يرسع به إليها ما بني احلكومة العربية واحلكومات اإلسالمية األخر من , األقطار

عليه بني حكومة  االتِّفاق مَّ تما , يف تفكري التواكل االهنيارأسباب التفاهم ومن أسباب 
غلة  )احلجاز(إىل  )مرص(مر األرزاق التي جتري من أيف  )ةعوديَّ السَّ (واحلكومة ) مرص(
فقد كانت , ويف أمر األموال التي ترسلها حكومة مرص إىل احلجاز, وقاف احلرمنيأل

 )ةمكَّ (صدقات ضئيلة القيمة عىل أهل  االتِّفاقع فيام قبل هذه األرزاق واألموال توزَّ 
فقد أصبحت هذه األرزاق  م1936عام  مَّ تالذي  االتِّفاقا بعد أمَّ , )املدينة(وعىل أهل 

ة يف رق وتعمري املنشآت اإلسالميَّ كتعبيد الطُّ , ةل ذات فائدة عامَّ جتمع لتنفق يف أعام
دقات عن مزاولة هذه األعامل اس هناك يكتفون بالصَّ وقد كان النَّ , سةالبالد املقدَّ 

حاجات  يت فصارت ال تكفدقات أو قلَّ فإذا انقطعت هذه الصَّ , إلقامة حياهتم
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ني ني وغري املرصيِّ ل املرصيِّ العامَّ  لك حملَّ وا بذوحلُّ , أهل البالد للعمل اضطرَّ , العيش
 ن جياء هبم إلمتام هذه األعامل. ممَّ 

من  )مرص(مثال لغري  )ةاحلكومة العربيَّ (و )مرص(بني  مَّ تالذي  االتِّفاقوسيكون 
ال يبقى  ومن ثمَّ , سةة املقدَّ ة التي جتري األرزاق إىل األماكن اإلسالميَّ األمم اإلسالميَّ 

, اجغري مكتفني بام يصلهم من صدقات احلجَّ , أن يعملوا الكساىل إالَّ  أمام هؤالء
وترضب عىل أيدي , دقات كذلكم هذه الصَّ احلكومة العربية ستنظِّ  أنَّ  يوأغلب ظنِّ 

ها ولكنَّ , حالة حمزنة تثري اليوم إشفاق الكثريينعىل وتعمل جهدها للقضاء , لنياملتسوِّ 
سول العريب أعظم داع بمن يقيمون يف موطن الرَّ  رايةتثري إىل جانب إشفاقهم الزِّ 

هنالك تتغلغل فكرة العمل يف حياة , عي والعملولإلخاء يف السَّ , عي والعملللسَّ 
بعد أن كانت تعترب , حيحةة الصَّ ا الفكرة اإلسالميَّ عىل أهنَّ , )احلجاز(وحياة  )ةمكَّ (

 خمالفة لروح اإلسالم.
 .»الخ... نحو احلياة احلديثة )ةمكَّ (التي تدفع  عن العوامل هذه ملحات رسيعة تشفُّ 

ض لوصف بعد أن تعرَّ , )منزل الوحي: (د حسني هيكل يف كتابهما كتبه حممَّ انتهى 
اج يف لطات وبعض احلجَّ وما دار بينه وبني السُّ , لبيةبعض املناسك ونواحيها السَّ 

 . لبياتإصالح هذه السَّ 
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  الكومي يعبد المؤمن بن عل
  )1(نينهقط رأسه ومس

 تلمسانـ (ب )مؤمتر الفكر اإلسالمي(راسة بمناسبة انعقاد ذه الدِّ رت هحرِّ 
 ).أرشقول(و )ننيه):(امللتقى(زرنا خالل هذا , م)1975

أوعرش  ـ بقرية أوالد عبد اهللا ببني عابد ,ه487آخر سنة  ولد عبد املؤمن بن عيل
اللهم , ما زالت القرية حتتفظ باسمهاو, ثالثة أميال قرب مدينة هنني بنحو ـ بني عابد

 فقد استبدل اسمها يف العصور األخرية برتارة ., إال القبيلة التي كانت تعرف بالكومية
وذلك أن  ـه237عرفت هنني باسمها احلايل يف التاريخ اإلسالمي ابتداء من سنة 

من أمري ثم فر , وأول القرآن حسب هواه, مشعوذا من نواحي تلمسان كان ادعى النبوة
روض يف فذكر قصته ابن أيب زرع , وكانت طريقه عىل هنني, األندلس تلمسان إىل
 القرطاس . 

حصن هنني أربعة  ومن حصن الوردانية إىل«ثم بعد قرنني ذكرها البكري فقال: 
كر بساتني ذِّ مة الأكثر احلصون املتقدِّ  وهو, د مقصودمرسى جيِّ عىل  وهو, أميال

وبني هذا احلصن ومدينة ندرومة اجلبل , كومية :ىة تسمَّ تسكنه قبيل, ودروب ثمر
وبعد قرن ذكرها , »... ومسافة ما بني احلصن ثالثة عرش ميال, املعروف بتاجره

رائجة  وجتارهتا, بأهنا مدينة صغرية مجيلة مسورة وهبا متاجر«وقال: , اإلدرييس

                                                 
  ) صفحات . (ع)3هذا املقال عىل نسخة مرقونة تقع يف ( اعتمدنا يف إثبات ) 1(
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 .»وضواحيها مغروسة باألشجار
 ,ه538كثريا من تولية عبد املؤمن اخلالفة سنة نني استفادت هومما ال شك فيه أن 

هـ اختارها مركزا لألسطول البحري التجاري واحلريب ضمن مراكز 557ففي سنة 
نني حلقة وصل بني هوكان مرسى , لخا... وأرزيو, ووهران, بجاية :ـك, ديناملوحِّ 

لد البلوي ذكر الرحالة األندليس خا, إذ كان أقرب املرايس لألندلس, تلمسان واألندلس
فنزلنا هبا ضحوة يوم الثالثاء التاسع «هـ فقال: 732نني التي زارها سنة )هرحلته(يف 

غر طة بني الصِّ متوسِّ , جليلة املنظر, ال كبرية وال صغرية, بلدة نضرية فرأيتُ , جلامد األوىل
, )1(حلفظها ارتفاع قلعة ودار صنعة, ني بني بحر وشجرموضوعة بني أسفل جبلَ , والكرب
 . )2(»ن األندلس هي مذكورةولقرهبا مِ , فورة ومساجد معمورةداق مووأس

املنقول من  )ما يطلب أعزُّ :(املهدي بن تومرتمته لتأليف زهري يف مقدِّ  دذكر قول
وقد كتبت , )زانة اجلزائرخِ (سخة املوجودة يف وهي النُّ , أقدم نسخة موجودة يف العامل

إىل  هـ515ن مِ  أي ابتداءً ـ ونصف  قرنٌ  مرَّ «يف الكتاب: ما صا قال ملخِّ  579سنة 
بعبارة  ة واإلفريقية أورت البالد األندلسيَّ تأثَّ  ـ م1275م و1121 :ـهـ املوافق ل674

 .ن الوثائق التي جيمعها هذا الكتابالذي يظهر مِ   تيار ديني وسيايس هواماجتاحه أدقّ 
لبالد الرببرية برسعة دين كغريها من األفكار التي اجتاحت اكانت فكرة املوحِّ  

 ـوإن كانت هذه املعركة يف مبدأ أمرها ضعيفة , انرت تأثريا قويا يف السكَّ أثَّ , مدهشة
, ومل يكن منتظرا منها إحداث ذلك االنقالب املدهش ـيف عهد املهدي بن تومرت  :أي

م إال 1143 ـل قاملواف ـه558مام القيادة حوايل سنة  عبد املؤمن زِ د ما توىلَّ فإنه بمجرَّ 
 .»ت الفكرة املغرب العريب وبالد األندلسوعمَّ 

                                                 
 زال موقعها يعرف عند السكان بدار السلطان. وما  )1(
 نني.ـ: هأهم ما وصلنا من التعاريف ل هو, وتعريف خالد البلوي  )2(
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ن مِ  اءً إذ ابتد, دين جيد الفكرة نفسها مدينة لعبد املؤمنع تاريخ املوحِّ ن تتبَّ مَ  نَّ إو
عىل ـ ر ماغ املدبِّ الدِّ  كان عبد املؤمن هو, )ماللةـ (وإقامته ب )بجايةـ (اجتامعه بشيخه ب

يف  إذ كان ال يشكُّ , ةة والفكريَّ ياسيَّ السِّ , تنيرسم اخلطَّ الذي  وهو ـتعبري املعارصين  حدِّ 
بنه ا ثمَّ , يعقوب يوسف وخلفه ابنه أبو ـه558تويف عبد املؤمن سنة , نجاح الفكرة

 يعقوب املنصور.
 )األندلسـ (خصوصا ب, ديناحلديث عن االنقالب الذي أحدثته فكرة املوحِّ  نَّ إو

ن خمتلف األجناس اب والباحثني مِ اهتامم الكتَّ  ما زال حملَّ , وبالد املغرب العريب
 واألديان. 
ا مركز انطالق الفكرة التي رسم دين ال ألهنَّ مرتبطة بتاريخ دولة املوحِّ  اجلزائرونجد 

 اممحايته ماللةان  سكَّ وتوىلَّ , )ماللةـ (ب املهدي بن تومرتتها عبد املؤمن مع شيخه خطَّ 
بجاية كذلك كانت  بل ألنَّ , هلام )بجايةـ (ب يدلك احلامَّ ام مضايقة املفاع عنهام أيَّ والدِّ 

فوذ عون بالنُّ يتمتَّ  ـ بجايةـ أي: إذ كان فقهاؤها , ديةمركز انطالق مقاومة الفكرة املوحِّ 
, هريالشَّ  ـدفني تلمسان  ـ مدين يخ شعيب أبووالشَّ , شبييلعبد احلق اإلِ  :ـك, القويِّ 

دين الذين كانوا يرموهنم ا عىل املوحِّ رد , )ةاهريَّ الظَّ ـ (دين بمون املوحِّ هِ وكانوا يتَّ 
 بني(اختار أسطول , )ملرابطنياـ (وانتصارهم ل, وملكانة بجاية وفقهائها, جسيمبالتَّ 

فاسرتجع , دين وانترص الفقهاء عالنية لبقايا املرابطنيبجاية وباغت املوحِّ  )غانية
يخ أيب ونظرا ملكانة الشَّ , )ملرابطنياـ (ترصين لن املنوانتقموا مِ , بسهولة دون بجايةَ املوحِّ 

 ).مراكشـ (اخلالفة ب مقرِّ  ان البالد وداخل اململكة أبعدوه إىلمدين عند سكَّ 
إذ ال , اا بل فكري ال سياسي , ديناملقاومة فعلت مفعوهلا وقضت عىل دولة املوحِّ  إنَّ 

 غانية.  ق شملها بنوة مزَّ القويَّ  )ديندولة املوحِّ (خون بأنَّ خيتلف املؤرِّ 
 ا ما زال حملَّ ا معامري تراثً , اث الفكريزيادة عىل الرتُّ  )ديندولة املوحِّ (وقد تركت 
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 الخ. ... )األندلس(و, )باطالرِّ (و, )مراكشـ (اح العامل بإعجاب سوَّ 
دت وجِ  )بجايةـ (إذ ب, دينن تراث املوحِّ سط وافر مِ باحتفاظها بقِ  اجلزائروامتازت 

عها نانري وزَّ وهذه الدَّ , عبد املؤمن يرجع عهدها إىل, ةهبيَّ نانري الذَّ لوءة بالدَّ ة ممجرَّ 
وما زالت , عىل متاحف باريس واملغرب العريب )ة األوىلاحلرب العامليَّ (ون قبل الفرنسيُّ 

ومنذ , )villa du trésor( )فيال الكنزـ (ة تعرف بار التي وجدت فيها تلك اجلرَّ الدَّ 
طع من القِ , ةة أخر مملوءة دنانري ذهبيَّ جرَّ  مازونةدت قرب وجِ , قطثالث سنوات ف

امللك أيب يعقوب يوسف بن  يرجع عهدها إىل ـوزهنا أربع غرام ونصف  :أي ـ الكبرية
  .عبد املؤمن

, من آثار املدينة مسقط رأس عبد املؤمن حتتفظ بصورها وكثريٍ  هننيكام ما زالت 
وحتت إرشاف , خر بعد االستقاللآ مسجدٌ , )لقديماملسجد ا(عىل أنقاض  قد بنيَ و
حمتفظا  )املسجد القديم(موقع  وقد بقيَ , )ةينيَّ ؤون الدِّ عليم األصيل والشُّ وزارة التَّ (

 بجزء من منارته.



175 

   عبد الكريم بن الفقون القسنطيني
   عريف بتأليفه:والتَّ ه)1073 - 988(

عى العلم منشور الهداية في كشف حال من ادَّ (
 )1()واليةوال

هرة نال الشُّ , لم من أعالم اجلزائرراسة لدراسة حياة عَ موضوع هذه الدِّ  اخرتتُ 
كام سأتناول , ةوهو من مواليد هذه العاصمة العلميَّ , واإلعجاب من نخبة معارصيه

ال عىل املستو الوطني بل , ادر املثال يف موضوعهالنَّ , متأليفه القيِّ , حليلبالبحث والتَّ 
منشور اهلداية يف كشف حال من :(أليف هووهذا التَّ , األدب العريب العام عىل مستو

 . )ادعى العلم والوالية
أفرادها  ثتوار, ة شهريةمن أرسة علميَّ , ينحدر مرتمجنا عبد الكريم ابن الفقون

الة حَّ أمثال الرَّ , ه به كثري من معارصيهوقد نوَّ , )قسنطينة(العلم واملجد قرونا بمدينة 
كثري من أفراد  يكام حظ, وغريمها, لمساينمحد املقري التِّ أو, ايش أيب سامل العيَّ املغريب

                                                 
, كام 32ـ  14, ص: 6م, السنة: 1977نوفمرب ه/1397, ذو القعدة 51: العدد: صالةاألَ ) 1(

يخ املهدي (رمحه اهللا تعاىل) تقع يف ( اعتمدنا وعىل ) صفحة, 52عىل نسخة خطية بقلم الشَّ
يخ17نسخة مرقونة تقع يف ( , املهدي (رمحه اهللا تعاىل) ) صفحة وهبا تصحيحات بقلم الشَّ

م, 1976فيفري  2ه/ 1396صفر  2باملركز الثَّقايف اإلسالمي بتاريخ ها حمارضة ألقاوأصلها 
ر إلقاءها  جانفي  7هـ املوافق ل  1397حمرم  17بتاريخ  )قسنطسةـ (عب ببكلية الشَّ ثمَّ كرَّ

 . (ع)160, ص: 31, عدد: األصالةم, انظر: 1977
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عيل حسن بن  أيبابتداء من عميد األرسة , واألدبة العلم ة من أئمَّ أرسته برتاجم ضافيَّ 
 )قسنطينة(ه من نها رحلتَ التي ضمَّ , املنظومة )حلةالرِّ (صاحب , وند الفكُّ عيل بن حممَّ 
عندما كانت عاصمة , ادسذهب إليها يف أواخر القرن السَّ  ملاَّ  )راكشم(إىل مدينة 

, واإلشادة بصاحبها, خو األدب العريب إىل نرشهاوقد تسابق مؤرِّ , ةديَّ ولة املوحِّ الدَّ 
 وهي التي افتتحها بقوله: 

ــل  ــن  ŞÜÛðŠأال ق   ŞÛaðŠب

 

ـــدر اجلـــواد األرحيـــي    أيب الب

 إىل أن يقول: 
 بــدورا فجئــت بجايــة فجلــت

  ويف أرض اجلزائــر هــام قلبــي

ــوقا ــت ش ــد ذب ــة ق   ويف مليان

 

 ييضيق بوصفها حـرف الـرو 
ــف ــول املراش ــوثر بمعس   يك

  ïÔÛaبلبن العطف والقلـب 

 

 ...الخ
والتنويه , وكان الفضل يف نرشها, تشتمل هذه املنظومة عىل اثنني وثالثني بيتا

احليحي يف رحلته املغربية التي  للرحالة أيب عبد اهللا حممد بن حممد العبدري, بقيمتها
 في تاريخ األدب العريب. ثم تناقلها كثري من مؤلِّ  ,ه688سنة  ابتدأها

, فإنه كان من مواليد أواخر القرن العارش اهلجري, ولنرجع إىل احلديث عن مرتمجنا
 استفاد التي كانت آهلة بالعلامء ثمَّ  )قسنطينةـ (هـ قرأ ب 988وبالضبط من مواليد سنة 

قبل أن يستقل هبا بعد , حيث كان يرافق والده أمري ركب احلج, ن رحالته إىل احلجم
كانت خطة إمارة ركب احلج ال تسند إال , فكان يذهب إىل الديار املقدسة سنويا, وفاته

ر أمهها , فيه عدة مقاييس ىتراع, ألمثل عامل ل ثّ مإذ هو امل, واالستقامةيف العلم التبحّ
ويتبادل معهم , حيث جيتمع بجل علامء األقطار اإلسالمية, ئهاولنخبة علام, لبالده

ويشارك يف املناظرات العلمية التي كانت تعقد حلل املشاكل , اإلجازات والتآليف
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 .واالستفادةفكانت مهمة أمري الركب يف رحالته اإلفادة , العويصة
بداية من , تهتوىل مرتمجنا هذه اخلطة التي خصصها والة قسنطينة األتراك ألفراد أرس

ـ الذي واله األتراك بعد احتالهلم ل ,ه 975الكريم بن حيي سنة  تولية جده عبد
وذلك , اعرتافا بموقفه البطويل الذي سهل للجيش الرتكي احتالل البلدة, )قسنطينة(

, وكانت قاعدة الدولة احلفصية بتونس, أن قسنطينة كانت تابعة إذ ذاك للدولة احلفصية
استنجد ملكها احلفيص بملك إسبانيا شارلكان  )تونس( الدين باشا وعندما احتل خري

الذي , نفس املوقف مع اجليش الرتكي )قسنطينةـ (اختذ الوايل احلفيص ب, لطرده منها
فعندئذ مترد عليه السكان الذين كان عىل رأسهم العامل اجلليل عبد  حاول احتالل البلدة

أما الوايل احلفيص فقد آزره , ي انترص لألتراكجد املرتجم الذ, الكريم بن حييى الفكون
ودامت مقاومته للجيش الرتكي سنوات انقسمت فيها , شيخ اإلسالم عبد املؤمن

وحينئذ قتلوا شيخ اإلسالم عبد , الرتكي هنائيا اجليش تغلبأن املدينة إىل قسمني إىل 
ونية هذه اخلطة فتوارث أفراد األرسة الفكُّ , جد املرتجم املذكور املؤمن وولوا مكانه
خ القسنطيني احلاج أمحد ويف وصف هذه األحداث قال املؤرِّ , طيلة العهد الرتكي
, وملا وقع الصلح بني القبائل واألتراك): «تاريخ حارضة قسنطينة: (املبارك يف تأليفه

وكان رأس , ومنهم من امتنع, فمنهم من أذعن لألتراك, اختلف أهل قسنطينة
العامل , ورأس الراضني بدخول األتراك, امل سيدي عبد املؤمناملمتنعني الشيخ الع

ورشعوا يف بناء , ونزل األتراك بسطح املنصورة, وناجلليل سيدي عبد الكريم الفكُّ 
وأهل , وخالف سيدي عبد املؤمن, وأظهروا العدل والسياسة, قصبة هناك لعسكرهم

لوا عىل الشيخ سيدي عبد تاحان إىل أ, وقابلوهم ثالث سنني, حومة باب اجلابية عىل الرتك
, ومل يزالوا ينصبون له حبائل املكر واخلداع, فصاحلوه, وكانت له مشيخة البلد, املؤمن

, وخرج إليهم آمنا فقتلوه, فأجاهبم, دعوه لضيافة بقصبة املنصورة, حتى متكنوا به
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روف به ودفنت جثته بمسجده املع, قطنا وبعثوا به إىل اجلزائر وملئوه, وسلخوا جلده
 . »الفكون فلام قتله األتراك ردوا مشيخة اإلسالم وإمارة الركب إىل ابن, اليوم

أي والد والده , كثريا ما اشتبه عىل املؤرخني مرتمجنا بسميه الذي هو يف احلقيقة جده
. كان املرتجم كام ه988لتي ولد فيها مرتمجنا أي سنة وقد تويف اجلد يف نفس السنة ا

قىض عمره الطويل يف خدمة العلم. ومل متنعه , لامء عرصه املشهورينذكرنا من أكابر ع
وال عبء إمارة ركب احلج التي كانت تلزمه الرتدد إىل الديار , خطة مشيخة اإلسالم

مل متنعه من خدمة العلم بالتدريس والتأليف. كام اعرتف له بذلك جل , املقدسة سنويا
وصاحلها  عامل قسنطينة: «فقال, فح الطيبمرتمجيه. ذكره أمحد املقري التلمساين يف ن

املؤلف العالمة , وارث املجد كابرا عن كابر, ساللة العلامء األكابر, وكبريها ومفتيها
 . )»حفظه اهللا(الشيخ سيدي عبد الكريم الفكون 

وكان ريض اهللا عنه يف : «يصفه يف أخريات حياته )رحلته(وقال أبو سامل العيايش يف 
بعدما كان إماما , وجمانبة علوم أهل الرسوم, النزواء عن اخللقغاية االنقباض وا

إىل أن , »... شهد له فيها بالتقدم أهل عرصه, وله يف كثري منها تآليف, يقتد به فيها
مستوفاة يف فهرسة شيخنا أيب مهدي عيسى  )ريض اهللا عنه(ومروياته ... : «يقول

 . ها »فنحن نروي عنه مجيعا, الثعالبي
وملا : «)الزهرات الوردية يف الفتاو األجهوية:(ه املؤلف إجازته لصاحبكام ترمج

صاحب , العامل اهلامم, الشيخ اإلمام, أراد اهللا سبحانه وتعاىل االجتامع بشيخ أهل املغرب
سيدي الشيخ بن حممد عبد الكريم بن حممد , والرباهني القاطعة, التصانيف النافعة

وكان ذلك يف مستهل , حال رجوعه من احلج الرشيف, هالقسنطيني حفظه اهللا تعاىل ورعا
يف احلديث والفقه  يسنادإالتمس مني أن أذكر له , ربيع األول سنة مخس وأربعني وألف

 . ها» فاته وغريهاواإلجازة فيهام ويف غريمها بعدما التمست منه اإلجازة يف مصنَّ 
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وكان , العهد الرتكيوقد توارث أفراد األرسة كام سبق لنا مشيخة اإلسالم طيلة 
, آخر من توالها حممد بن عبد الكريم بن بدر الدين الذي أدركه االحتالل الفرنيس

بعد احتالل الفرنسيني ملدينة  :أي ه.1256إذ توىف سنة , وهو يناهز الثامنني سنة
يف )1(وقد ذكر املؤرخ اجلزائري أبو راس النارصي ,ه1252قسنطينة الذي وقع سنة 

إلسالم حممد بن عبد الكريم بن بدر الدين الذي نزل عنده ضيفا يف شيخ ا) رحلته(
وأشاد بأفراد , رحلته إىل املرشق يف أوائل القرن الثالث عرش اهلجري وأثنى عليه

كانت أهم اخلزائن اجلامعة لنوادر التي وامتازت هذه األرسة بامتالكها اخلزانة , أرسته
 . ـ مسلمني وأجانب ـ ن العلامءه هبا كثري مونوَّ , املخطوطات رشقا وغربا

فإن , ليفهآأما ت, هذه يف اجلملة اخلطوط العريضة من حياة مرتمجنا ذكرناها بإجياز
منشور وقد استوعب ذكرها يف تأليفه (, الكثري منها كان يف احلديث والفقه واللغة

 ,اهب فاعرتف )رحلته( يف العيايش سامل أبو الرحالة كام تعرض لذكر بعضها, )اهلداية
 نحور يف السنان ددحم( :كتاب والتحليل بالنقد تناوهلا التي ليفآالت طليعة يف وكان
 هو أفتى أن بعد التدخني بجواز أفتوا الذين معارصيه عىل الرد موضوعه )الدخان إخوان

 وقد ,سابقا املذكور األجهوري يلع الشيخ باجلواز املفتني ضمن من وكان ,بتحريمه
 يف لحلَّ  كام ,)رحلته( من صفحات ةعدَّ  يف هذا )السنان ددحم( :كتاب العيايش خلص

 الذي املرتجم ولد عليها أطلعه التي تآليفه وبعض )شعره ديوان( املذكورة )الرحلة(
  رحالته. يف به جيتمع العيايش وكان ,احلج ركب إمارة يف والده خلف

 يف اهلداية نشورم( :وهو ,به بالتعريف تعهدت الذي التأليف عن احلديث إىل وننتقل
 وزهنا هلا التي القيمة ليفآالت من ذكرنا كام وهو ,)والوالية العلم عىادَّ  من حال كشف

  وفوائدها.
                                                 

 1204تني األوىل سنة رحل إىل املرشق مرَّ  :ه)1237ـ  1165( أبو راس النارصي الراشدي  )1(
 هـ . 1226, والثانية حوايل ه
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 األسباب نذكر ,جوانبه بعض وحتليل ,به التعريف موضوع صميم يف ندخل أن وقبل
 أن إىل لقراءا نظر نلفت أن يفوتنا ال كام ,تقديمه يف املؤلف ذكرها حسبام تأليفه إىل الداعية
 التدهور من الوافر حظها نالت فقد ,جدا سيئة كانت ,املؤلف عهد يف البالد حالة

 شواطئ مدن عىل هجوماهتا وشن الصليبية احلروب غارات استئناف ثرإ والفوىض
 ,ومليلية ,سبتة :مثل ,األخر بعد الواحدة سقطت التي املتوسط األبيض البحر

 التي واالضطرابات الفتن من ذلك عن نجم وما ,سوطرابل ,وتونس ,وبجاية ,ووهران
 من ونجت اجلغرايف بموقعها نتحتصَّ  قسنطينة كانت وإن هذا ,البالد داخل انترشت
 السكان ومترد ,األتراك لدخول تعرض الذي واليها موقف فإن ,الصليبي اجليش غارات
 ,وخارجها البلدة داخل نفوذها وفقدت ,احلفصية اإلدارة عر تفكك أعقبه ,عليه

 حياربون وصاروا ,نفوذهم بمناطق جلهم فاستقل ,اإلقطاع رؤساء الفرصة هذه فاغتنم
 التي األوضاع مجلة من وكانت ,األمن وفقد ,والفتن األهوال فانترشت ,بعضا بعضهم
 كانا ,العهد ذلك يف والثقافة والدين الدينية احلياة ,ذرعا مرتمجنا هبا وضاق تغريت

 ,دينا العامل كان إذا إال العامل اسم يطلقون أو يعرتفون وال ,الناس وريتص ال إذ متالزمني
 ,واملدرسني واملفتني للقضاة الشاملة الرسمية الطبقة ,لطبقتني الديني النفوذ وكان

 الغري والعلامء واملتصوفني الزوايا رجال طبقة وهي ,بالرسمية امللحقة والطبقة
 الثانية الطبقة هذه أفراد أن الغالب ويف ,للرشف املنسوبة البيوتات وساللة ,املتوظفني
 نر كام فاملؤلف ,عزهلم أو تعيينهم يف دخل هلا كان التي السلطات مع حسنة عالئقها
 واملفتني كالقضاة األوىل الطبقة أفراد من كثري صار حيث ,املذكورة األوضاع تغري شاهد

 أو ,بالرشوة ينالوهنا وإنام ,ءةكفا وال استحقاق دون من املناصب هذه يتولون واملدرسني
 ,والوالية للصالح املدعني ,الدين لرؤساء بالنسبة األمر كان وكذلك ,املحسوبية
 حال كشف يف اهلداية منشور( :هذا تأليفه مرتمجنا فركز ,الطرق رؤساء من ومعظمهم

 وأبناء ,الدين ورؤساء ,املوظفني أي الطبقات هذه عىل ,)والوالية العلم ادعى من
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 علامء ترمجة ,منه اهلدف كان الذي التأليف حمتو ضمن ,للرشف املنسوبة لبيوتاتا
 تأليفه تقديم يف ذلك بني وقد ,والطبقات الرتاجم علامء عادة عىل ,املعارصين البالد
 البدع أمواج من النجاة وسفائن ,تعثر بأهله الزمان رأيت فلام :بعد أما« :قال حيث
 ,رئيسا اجلاهل فصار ,كسدت قد العلم وأسواق ,تأظل قد اجلهل وسحائب ,تتكرس
 وأعالم أصبح قد الطريقة أهل وصاحب ,خسيسا أجلها من يدعى منزلة يف والعامل
 يأعن أهنم إال ,فائحة املوىل من والطرد السلب وروائح ,الئحة رأسه عىل الزندقة

 ذهبت بأسامء العامة عىل فموهوا ...رشعية بمناصب دينهم من متسكوا الطائفتني
 سطرت أخر والطائفة ...وإعصارها زمان منذ أهلها. تالشت وأوصاف ,مسمياهتا
 من أهنم الزمن غابر يف يأتى ممن ,همري مل من يوهم ما ,السجالت قراطيس يف أناملهم
 حزب عىل غرية يتقطع مني والقلب ذلك لك ,األعلني مشاخيهم ومن بل ,العلامء حزب
 يف يذكروا أو ,هلم املضلني الضالني املعاندين اجلهلة مجاعة ينسب أن ,العلامء اهللا

 احلمقى لنذاأو ,العامة أراذل تكون أن األولياء السادة جناب عىل وغرية ,معرضهم
  بآثارهم. اللحوق هبم يظن أو ,بأسامئهم يتسموا أن املغرورين

 كل نيوب ,وأوان زمان كل يف منهم والتحذير ,الطائفتني كلتا من التنفري يف لزأ ومل
 تقييد عىل أعتكف أن يف صدري اهللا فرشح ...« :يقول أن إىل ,»...اإلخوان من صالح
 فهذا واألخر.. الدنيا يف اهللا إىل وسيلة ويكون ,أرسارهم ويفضح ,عوارهم يبدي
 رشع نسخوا ,أعداء هبم وناهيك ,اهللا أعداء نحور يف السيف من أحد هو الذي اجلهاد
 ,بأفعاهلم الرشى وأحلوا سجالهتم يف بأقالمهم املسطرة ائهمبآر ملسو هيلع هللا ىلص حممد وموالنا سيدنا

 أرفع عندهم فهي ,أنديتهم يف بأخذها واالعتناء ,طلبها عىل والعكوف ,هبا والتمدح
  هى.نتا » املطالب وأسنى ,املكاسب
 يف منهاجه ليبني التآليف مقدمة يف املؤلف ذكرها التي الفقرات هذه عىل نقترص

  وخامتة. فصول ثالثة إىل تأليفه قسم وقد ,مرتمجيه بعض مثالب وكشف ,تأليفه
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 والصالح الصدق حيث من ,قدوة ماختذه الذين للعلامء فيه ترجم األول فالفصل
  اهلجري. التاسع القرن علامء من وجعلهم والنزاهة

 ,والعلمية والرشعية ,الدينية الوظائف تولوا الذين العلامء فيه ترجم الثاين والفصل
  ة.ئدني وسائل عليها للتحصيل واختذوا ,كفاءة دون من ,والتدريس ,والقضاء ءكاإلفتا

 عىل ينطبق الذي هو الفصل وهذا املنحرفني الدين لرؤساء خصصه الثالث والفصل
 ).والوالية العلم ادعى من حال كشف( :التأليف عنوان مرتمجيه
 اخلامتة هذه يف ما وأهم ,ومعارصة اتصال به هلم كان ملن خصصها فقد اخلامتة أما
 منها جوانب بقيت ,برتمجته الباحثني اهتامم رغم الذي ,التلمساين املقري أمحد ترمجة
 ,املرشق إىل املغرب من رحلته طريق يف اجلزائر بمدينة كإقامته ,تفاصيلها يف جمهولة
, ومرافقته ألحد كبار علامئها إىل املرشق, وكذلك مروره عىل تونس ,بعلامئها واتصاله

وذكر األحداث التي , م إن التأليف حيتوي عىل صفحات من تاريخ اجلزائر وتونسث
وهي مرتبطة برتاجم كثري من العلامء املذكورين يف , تعرضت هلا البلدان إذ ذاك

والوصف الدقيق , وذلك كاستعراض لبعض الثورات يف جبال األوراس, التأليف
ومتردهم عىل احلكام واختاذهم , اعوإحصاء رؤساء اإلقط, للمعاهد العلمية والقرآنية

كام تعرض للقبائل التي كانت , بعض رؤساء الدين آالت جللب السكان وترضيتهم
حترتف النهب والسلب وقطع الطريق عىل القوافل التجارية التي كانت ترتدد من شامل 

ي كان ذلك االتصال الذ, ثم استمرار االتصال املتني بني علامء البالد, البالد إىل جنوهبا
وبلدان املغرب , من أسباب متتني الوحدة الثقافية بني البلدان اإلسالمية بصفة عامة

 كام سنبني ذلك بمزيد من التفصيل يف موضعه من هذه الدراسة. , العريب بصفة خاصة
بلغه بعض  لربام و, كان املؤلف يدرك أنه مل يسبق إىل مثل صنيعه يف طريقه تأليفه

والعامة لكثري من , تعرض بإسهاب إىل احلياة اخلاصة حيث, انتقادات معارصيه
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هيجس يف النفس بأن : «مثل قوله, مرتمجيه فلذلك نجده يقدم اعتذاره ليربر به عمله
, وترفيع لقدرهم, تنويه بذكرهم, اء هبم يف الكتبعتنذكر هؤالء يف األوراق واال

 ئهو امللج, العام إال أن النصح, وعدم التعرض لذكرهم أحق وأجىل, وإمهاهلم أوىل
جلوس مثل  يأن يدع, لذكرهم والغرية عىل محى اهللا ورسوله وبساط أوليائه وأصفيائه

لقد , يف هذا سلف من خري سلف ويل, هو املوجب للتعرض هلم, هؤالء عليه
 ومن ال يصح, نقلة حديث من يصح النقل عنه, وأئمة املسلمني, أوضحت علامء الدين

, أن املؤلف مل يطلع عىل من سبقه من املؤلفني, يتأكد لدينا, ةمن هذه الفقرة األخري, »
الذين , وأسوته فيه علامء احلديث, فجعل قدوته يف ذلك, الذين طرقوا موضوع تأليفه

 .ورجال السند, فتحوا باب التعديل والتجريح عىل مرصاعيه لرواة احلديث
اللهم إال ما ذكره , ومل نطلع عىل ردود فعل ضحاياه, بقى هذا التأليف مغمورا 

للعامل  )األلفية( :ـاملشهورة ب )رة املصونة يف علامء وصلحاء بونةالدُّ : (صاحب منظومة
وهذه املنظومة مجعت بني ما اشتهر يف ذلك العهد من , الشهري الشيخ أمحد سايس البوين

صها صاحبها لذكر علامء بونة وقد خصَّ , نظم التاريخ اجلهوي واالستغاثة بالصاحلني
وتعرض لذكر , وعندما ترجم جلده حممد سايس, وللعلامء الواردين عليها, نواحيهاو

عندما ترجم للشيخ  )منشور اهلداية: (التي ذكرها يف, نفى عنه هتم ابن الفكون, حماسنه
نه من مجلة من تتلمذ له إفقال , والتدجيل, واهتمه بالزندقة, طراد دفني نواحي بونة

رة الدُّ (وحممد سايس هذا هو جد صاحب , إذ ذاك حممد سايس خطيب جامع عنابة
 التي قال فيها صاحبها أمحد سايس بعد أن عرف بجده يف قوله:  )املصونة

  بجــــــده حممــــــد ســــــايس

ـــاس ـــني الن  وفضـــله أشـــهر ب
  نـدرسامن جدد العلم وقد كان 

 

ــوايس  ــارف امل ــري الع ــد الفق  ج
  نرباس لـد العسـعاسر من نو

ــس ــال دن ــا ب ــه خملص ــام في   وق
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 قال: , فت انتباه القراء بأن طعن الفكون فيه باطل وظلموهنا ل
  طعن الفكون فيه صـاح باطـل

  فطعنــــه حتامــــل وظلــــم

ـــرام ـــه ح ـــدح يف أمثال   والق

 

  فــاحلكم العــدل تعــاىل حيكــم

 

 إذ هــو قطــب عــارف وكامــل 
ـــم ـــاىل العل ـــا تع ـــد ربن  وعن

ـــه الكـــرامك الوذا ـــرىض ب  ت
ـــيجاز ـــنهام وس ـــامل بي   الظ

 

حيث , يس من االعرتاف البن الفكون بالصالح والعلموهذا كله مل يمنع أمحد سا
عندما حتدث عن علامء قسنطينة الواردين أو املارين عىل بونة , قال يف نفس املنظومة

 قال: 
ـــامل ـــريم الع ـــد الك ـــيدي عب  بس
 مؤلـــــف التـــــآليف الكثـــــرية
 بنجلــــه حممــــد نــــور الظــــالم
 وبيننـــــــا وبينـــــــه قرابـــــــة
 وعنـــــده الكتـــــب بـــــاآلالف
ــــ ــــاب إىل الرس ــــري أرك   ولأم

 

ـــارم  ـــون ذي املك  الصـــالح الفك
 وكـــــان ذا مناقـــــب أثـــــرية

وام أربى جمدهم عىل الد االلهأبقى 
ـــــة  عـــــىل األقـــــران يف النجاب
 واملجــــد تالــــد بــــال خــــالف
  ســـــيدنا حممـــــد ذي الســـــول

 

فهو كام ذكرنا تناول فيه تراجم الطبقات األربع , ولنرجع إىل احلديث عن التأليف
وقد تتبع حياة , دينة قسنطينة ومن معارصيهمن العلامء الذين كان معظمهم من م

املرتمجني سواء املمدوحني أو املقدوحني برصاحة وتفاصيل مل يتعودها املؤلفون يف 
من , وأطوار حياته, فهو يذكر املرتجم باسمه ولقبه, الرتاجم القدامى منهم واملتأخرون

ممن تربطهم به هم , وأكثر من محل عليهم, وجيسم املحاسن أو املساوي, لدن نشأته
من أعيان بيوتات , خصوصا قسم املوظفني, كام أن جلهم, صلة القرابة أو التلمذة
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ومن مجلة من تعرض هلم بنقده , الذين ال زالت بقايا أرسهم إىل يومنا هذا, قسنطينة
ق عىل لاملتعارف عند اجلميع يط, الالذع طبقة سامها باحلرض وأن مدلول هذا االسم

يقني يف التمدن واحلضارة. ولكن املؤلف مل يعن من انتقدهم من أفراد سكان املدينة العر
حيث استوطنت , وإال فهو وأرسته من أعرق األرس احلضارية, هذه الطبقة هبذا املدلول

 أرسته املدينة أزيد من مخسة قرون. 
اسم احلرض إال أنه بقى يكتنفه الغموض فقد عرفه عندما ترجم  وقد عرف بمدلول

ويف الباطن خمتلفان عىل عادة صنفهم , فوقعت بينهام ألفة الظاهر: «يه وقالألحد مرتمج
ولو يف النادر. وإن , بمجر العادة ال تتخلف, املسمى باحلرض إذ ذاك صفة هلم الزمة

ظنا مني  )حمدد السنان: (كنت أظن ختلفها يف بعض منهم كام أرشت إليه يف تأليفنا
فانبهر يل عموم الوصف يف , التنبيه عليه إن شاء اهللا كام يأيت, وأمل أشعر باطنه, ملرءاه

 . » ما أكن إىل بلوغ قصده يوبعضهم خيف, مجيعهم إال أن بعضهم يعرف عنه ابتداء
ورجعت املودة «ثم كرر محلته عىل احلرض يف موضوع آخر من نفس الرتمجة وقال: 

وهم بالغاية , عاومع هذا ففي احلضور حتسبهم مجي واملخالفة بغضاء., بينهام شحناء
بود كل منهام وقوع منتهى الرشور , وأهواؤهم متبددة, قلوهبم شتى, القصو
فقد جبلوا عىل , وليس هذا بدعا ممن هو من اجلنس الذي يلقب حرضيا, بصاحبه
 . )»حمدد السنان(كام أودعت بعض صفاهتم تأليفنا , ذلك

إذ كل ما عرفنا به , غامضا يبق, من هذين الفقرتني يتبني لنا أن مقاييس اسم احلرض
وليس هذا بدعا ممن هو من اجلنس الذي : «املؤلف هو قوله يف الفقرة الثانية املذكورة

حمدد (كام أودعت بعض صفاهتم تأليفنا , فقد جبلوا عىل ذلك, يلقب حرضيا
هذا الصنف ال يوجد إال يف  ثم ذكر يف موضع آخر من التأليف أنَّ  ».الخ... )السنان
 .وأعطى أمثلة دعم هبا دعواه, قسنطينة
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وسكان املدن , وإن كانت مسألة اخلالف بني سكان املدن والبدو من جهة ,هذا 
مشهورة يف التاريخ خصوصا يف املدن العريقة يف احلضارة , والطارئني عليها, القدامى

الذي وعمال باملبدأ , ولتتميم الفائدة, علامء اإلسالم كانوا ال هيتمون هبا كثريا إال أنَّ 
قال يف ترمجة عامل , نذكر نامذج من بعض الرتاجم املذكورة »باملثال يتضح املقال : «يقول

وكان : «توىل اإلفتاء والقضاء والتدريس بعد أن اعرتف به وبأرسته وأنه من أقاربه قال
وطلب , وكان ذا نجابة يف أحوال الدنيا, يف أول زمانه ممن أحبنا هللا وأحببناه فيه

ىل النيابة عن قضاة العجم يقصد بالعجم (األتراك) وامتحن من الوالة تو, رئاستها
وينسبون إليه , وكان مقليا عند اخلاصة, وتشكت به العامة, وأغرم املال مرات, كثريا

نفسه يف  هنويمت, همعظموي, وكان خيدم الوالة, أمورا ال يليق صدورها بعاقل
ر أنه يتوسط هلم يف ذلك من أهل البلد وربام يقال فيام اشته, مواالهتم ويعطيهم الرشا

, وتوىل خطة الفتو يف زمن زكرياء بن حمجوبة, وينال هو من ذلك حظا, والرعايا
إال أنه كان يستعني عليه باجلمع اخلاص وفريق , وكانت له يد عليه يف بعض األحيان

ال يعرف  ,وكان أمي اخلطاب والكتابة, وبعد وفاته استقل برئاستها يف التصدير, العامة
يتفقد من , نه يف غالب أحوالهإ غري عارف باهلجاء حتى, وال حيسن الوسم, طريق اخلط

, وكان يف ابتداء أمره منصفا, ليصلح ما فيها من فساد الرسم, جيالسه من أحبابه مكاتبه
 ».الخ... واقفا عندما حيد له

مية والدينية من أي املتولني الوظائف العل, ثم يذكر يف ترمجة أخر من هذا القسم 
وانكبابه , وأما تكالبه عىل الدنيا: «بعد أن اعرتف بمرتمجه وبأرسته, دون استحقاق

فرتاه يف مجعها يرتكب أمورا ال , وأوضح من أن يسطر, عليها فهو أشهر من أنه يذكر
حتى حتقق فيه وعيد , وال عليه أن تكون من حل أو ال, أو هلكة, يبايل هبا من ضعة

مل يبال اهللا أي باب من أبواب جهنم , يبال من أين مطمعه ومرشبهمن مل  :حديث
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وعدم اكرتاثه , ومجع حطام الدنيا, هذا مع تغريه للرشيعة وجتاهره بالرشاء, يدخله
يرضاها  ال أو من كان عىل شكله من اخلاصة أمورا, وتسويغه للعامة, باألوامر الرشعية

م األمور الشاقة يف النواهي والزواجر وتسهيله هل, من يف قلبه مثقال حبة من إيامن
إال ما , أما العمل فالحظ له فيه... : «إىل أن يقول, »... وهيتك حدودها قوال وفعال

وأمحق ممن القيت وان كان , وأما العلم فهو أجهل ممن رأيت, سطر من مساويه
 تعاطيه البن احلاجب يف ناديه, وأعجب من ذلك, قراء املخترص والرسالةإليتصد ,

ثم يقول بعد , »معه شأن له فلو كان يف زمن حمتسب هللا لكان , مع مجع عمتهم اجلهالة
وأحر , ولعمري ال يصلح ألن يقعد بني العلامء فضال أن يتسمى بالعلم... : «ذلك

وكثرة , وخراب البلدة, وقلة احلياء من اهللا, أن يتصد للتدريس لكن غباوة اجلهل
 . »كالعامة هي التي جرأته عىل ذل

ولقد سمعت من والدي أنه أحىص مجيع ما « :ثم يتعرض لترصفاته يف خطته فيقول
مخسة وثالثني حبسا أو , واالبتياعوتسبب يف هتك حرمتها والبيع , باعه من األحباس

أن فعل ذلك يف األحباس املوقوفة عىل خدمة املدينة , نه ترامى به احلالإحتى ... نحوها
يف هتك ما نسب , وال وقره, وال عظمه, انب النبي الرشيفومل يراع فيها ج, الرشيفة

 ».الخ... إليه
فإن مساويه أكثر من أن حيصيها , ولنكف العنان: «وخيتم هذه الرتمجة بقوله

ليف للنصح العام أتينا بنبذة من مساويه ليدل مبدأها عىل أوملا كان هذا الت, اإلنسان
 . » وهللا عاقبة األمور, منتهاها

 :أيـ  توىل خطة النيابة: «رتمجة شخص آخر من هذا الصنف فيقول عنهثم يتعرض ل
ال , وكان عامي القلم والفكر... وعزل مرات, ومكث فيها زمانا, بالبلد ـ نيابة القضاء

غري أنه اختذ كتب الوثيقة , يعرف ما يصلح له وضوءه وصالته فضال عام وراء ذلك
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نزاله تلك إوضعف الدين أوجب , ورسام امعلصناعة عىل ما فيها من الفساد واإلفساد 
, وهو أول من ظهر الغرامة عىل خطة النيابة, وغرم كرات, وامتحن مرات, املنزلة

, وربام أرشى الوالة يمينا وشامال, حتى ولوه إياها, أعطى عليها ماال لقضاة العجم
بعد أن , وسمعت عن شيخنا أيب عبد اهللا التوايت املذكور أنه طلب منه الرجوع لقسنطينة

أو , عتذر بأنه ال يرجع عىل بلد فيه فالن نائباكام قدمناه ف, أخرج منها واستوطن باجة
  .»واهللا أعلم بالرسائر, وكان موسوما بالرشى مغموصا بشهادة الزور, ونحو ذلك, قاض

من النامذج اخلاصة بالذين تولوا اخلطط الدينية والرشعية  القسم األولإىل هنا ننهي 
أما القسم الثاين من , من تأليفه الفصل الثاينوعقد هلم املؤلف , ة واستحقاقبدون كفاء

, املؤلف الفصل الثالث من تأليفههلا هذه النامذج فهو يشمل الطبقة التي خصص 
, واملتشدقة, ابنيجاجلة الكذَّ دعى الوالية من الدَّ االفصل الثالث فيمن : «قولهبِ وعنونه 

ربام أجلأ احلال إىل ذكر من مل يكن بصفة من ذكر لقصد و, واملبتدعة الضالني املضلني
 . »فسننبه عليه إن شاء اهللا, التعريف به

كان ينكر عىل املنحرفني من مدعي املشيخة , فإن املؤلف كام نر من قوله هذا
ن ـٰوتلميذه عبد الرمح, مذهب أمحد زروق, وكانت أسوته يف ذلك, والتصوف

وهلذا نبه , وال أصل التصوف, عىل أصل الصالح إنكارهاألخرضي أي كان ال يعمم 
وربام أجلأ احلال إىل ذكر من مل يكن بصفة من ذكر لقصد التعريف : «يف فصله هذا بقوله

 . »إن شاء اهللا عليه به فسننبه
وقد خلص نظريته بعد ذلك يف املقياس الذي كان يعتمده يف أحكامه عىل هذا 

من , ألعدل يف ذلك أن ننظر إىل املرء وما هو عليهوامليزان ا: «الصنف من مرتمجيه بقوله
فهو ممن , تباع السنة قوال وفعال وعمال. فام كاناالطريق القويم والرصاط املستقيم يف 

 . » فال, الما , جيب االعتقاد فيه
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: هاين وبني الداعي إىل البداية برتمجته يف قولهأمّ قد بدأ هذا الفصل برتمجة قاسم ابن 
وبعد أن ذكر أن جد , »وشهرة بدعته وقوهتا, عظم مفسدته بني اخللقوبدأنا به ل«

ن األخرضي الذي كان ينكر ـٰوكان معارصا لعبد الرمح, املرتجم ينتسب إىل الصالح
كان يف ابتداء أمره ذا سمت  ـ قاسم بن أم هاين :أي ـفاعلم أن هذا الرجل «قال: , عليه
ثم ادعى , تقشف والزهد ولبس املرقعاتوقد أظهر ال, وكان جلده رعايا وأتباع, حسن

وأما «وحكم املؤلف بالزندقة معلال حكمه عليه بقوله: , »مراتب الوالية والصالح
ومن , من مل يوافقه عىل مرغوبه فهو بربكته, الزندقة فبدعواه أن ما أصاب من النكبات

إذا حتد فالويل , وقد علم أن التحدي فارق بني منصب النبوءة والوالية, أجل حرضته
أن من , رب واخلصوص وقد ذكر علامؤنا يف كتبهمقوخرج عن دائرة أهل ال, تزندق

وأما من هو يف , هذا لو كان آثار الطريقة ظاهرة عىل صاحبها, فهو زنديق, قال أنا ويل
التي هي , ويف تيه احلرمان راكض متلطخ بقذرات املعايص الظاهرة, ج العامية غريقجل

 . »ى يشم رائحة أهل اهللاعنوان عن الباطن فأن
أصله لص من «ثم ترجم آلخر وهو الشيخ طراد دفني نواحي عنابة فقال عنه: 

وكان كبري املتلصصة ثم زعم أنه  ـ ويقصد باللصوص رؤساء اإلقطاعـ  اللصوص
وهو باعتبار ظاهر الرشع من , فصار من أهل الصفوة والوالية, اهللا أنابإىل و, تاب

صار لص الباطن , والبعد عن اهللا والغواية كان لص الظاهر, أهل الطرد واجلناية
, ذبح هبا العباديوسبحته هي ما , مل يزل بيده للحرابة والفساد, رحمه الظاهر, والظاهر

وهلذا الرجل ... ويقطعهم عن باب امللك اجلواد, ويضلهم هبا عن طريق الرشاد
ويأخذ , ن الغارات عليهاويش, إذ مل تدخل حتت طاعته, حروب ووقائع مع شطر قبيلته

 أمواهلم يستحلها. 
يذكر أن جل سكان , والطرق التي يستعملها جللب الناس, ذكر موبقاتهيوبعد أن 

تباعه اوعكف عىل , ومنهم خطيب جامعها وفقيه بلدها, حبولتهأعنابة دخلوا يف 
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 وامتأل بأكاذيبهم حافتا الوادي وأكثر من مآثره التي هي يف طي, جالف البواديأ
  . الخ... احلارض والبادي, اخلرافات

عندما , الذي تقدم لنا احلديث عنه, قصد بخطيب جامع عنابة الشيخ حممد سايسيو
الدرة املصونة يف علامء وصلحاء ( تكلمنا عىل حفيده أمحد سايس صاحب منظومة

 .ثم ترجم لغريهم, )بونة
والية والصالح الذي عقده لذكر املنحرفني من املدعني ل الفصل الثالثوختم  

صه يف هذه اجلمل التي نلخِّ , فعقد هلم فصال مفيدا, يعرف باملجاذيب, بصنف آخر
أنه من  − أي املعتقدون يف صالحهم -فإن زعموا «ذكرها يف ترمجة واحد منهم فقال: 

أم , أجذب أهل الوالية, ما تعنون باجلذب :فيقال هلم, وأنه غري خماطب, أهل اجلذب
ويتحاشى , ومرتبة رفيعة, فهو مقام عال, أما األول, الدرايةجذب من سلب العقل و

وكيف ال , والوقوع يف املحرمات, فضال عن الواجبات, صاحبها عن ترك املندوبات
, يناسهاإوأبعدته من , وطهرته من أدناسها, وقد جذبته من أوصاف النفس يد العناية

فال يصح , العقل والدراية وأما الثاين وهو سلب: «إىل أن يقول, » الخ... حساسهاإو
, ال يعرف معروفا, يف عقل عاقل أن يدعي الوالية فيمن سلب عقله وصار مثل البهيمة

J I ﴿ :وحاد عن سواء الطريق, فيمن سلب التوفيق وقد قال تعاىل, وال ينكر منكرا
R Q P O N ML K﴾ ) :وقد علم أن العقل جعله اهللا تعاىل , )44الفرقان

وقد امتن به عىل اإلنسان فكيف يكون يف , نه ال يسكنه إال من أحبوأ, مناطا للتكليف
وقد أخرب اهللا , متى كان هم كاألنعام أو أضل وكاخلشاش أولياء مقربون, نسبتهم
فهل ) 22األنفال: ( ﴾z y x w v u t s r } |  ﴿: تعاىل

د هذا وهل معتق, أن يكونوا أهل احلرضة واحلظوة, تر من أخرب اهللا عنهم بصفة الرش
 . »وعافانا مما به أدهاهم , الهمتباعافانا اهللا مما , أو معاند شقي, إال جاهل غبي



191 

طبقة أخر تفرعت من أرس دينية أو منسوبة , حلق املؤلف هبذه الطبقاتأو
وصار العقب عند اخلاصة , ظهر منهم العتو واالستكبار: «للتصوف فقال يف وصفهم

 إذا قالوا أوالد, وال يقاسون بقياس غريهم, شأووالعامة يف عرصنا ممن ال يلحق هلم 
بل وأوالد سيد , وصلحائها, : علامئهااألمةجر من تفضليهم عىل مجيع , فالن

ألوالد النبي  هما مل جيعلوا معشار, فيجعلون هلم من الرفعة واالفتخار, املرسلني
. إىل أن قال فهذه والطرد أوىل هبم واخلذالن., والكفر أقرب هلؤالء من اإليامن, املختار

 . » الخ... فتنة ومصيبة ال أعرفها إال يف هذه البلدة الظامل أهلها
منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم (أي ـ واحلاصل أن هذا التأليف 

ويف املكتبة , ليف التي تعد باألصابع يف املكتبة العربية عموماآمن الت ) ـوالوالية
إذ مل , باحلياة اليومية, ه تناول فيه ما يعرب عنه يف زماننا هذاففإن مؤلِّ , اجلزائرية خصوصا

وغري املوظفني الذين ركز , يقترص فيه عىل إطارات البالد من رؤساء الدين املوظفني
بل حتدث عن أوضاع البالد يف , وخصصهم برتاجم وافية بشجاعة نادرة, عليهم تأليفه

وتولية األتراك الذين كان ألرسة , فصيةالفرتة احلاسمة التي أعقبت اهنيار الدولة احل
, ومع هذا فقد احتفظ املؤلف بالنزاهة, املؤلف فضل عىل متكينهم من احتالل قسنطينة
الذين سامهم , وعىل رؤساء اإلقطاع, حيث عمم انتقاده عىل والة األتراك املنحرفني

ه الناحية أقام ومن هذ, وأفتى بعدم عدالة العلامء الذين كانوا ينترصون هلم, باللصوص
الدليل عىل بطالن ما ذهب إليه كثري من كتابنا املعارصين يف ة مؤلف منشور اهلداي

تعميم اهتامهم املؤرخني السابقني من أهنم كان ال يعنيهم من تاريخ البالد إال حياة 
فإن مرتمجنا كام نر أظهر يف , امللوك والسالطني والرؤساء وإمهاهلم حياة الشعب

ومل يرسل , نزاهة وموضوعية ومحل مسؤولية االنحراف احلاكم واملحكومتأليفه هذا 
بل جسمها يف كل منحرف وتعرض من خالل ترامجه إىل حالة البالد , التهم جزافا
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 مموبق −أي قسنطينة −السياسية والثقافية فذكر املعاهد العلمية والقرآنية بالبلدة
ألتراك بتفصيل قل ما تعرض هلا كام أحىص الثورات التي اندلعت يف عهد ا, اجلبال
 ـ ال زالت جمهولة يف تفاصيلها ـ وألقى أضواء عىل صفحات من تاريخ تونس, غريه

خصوصا عندما استنجد ملكها احلفيص بالطاغية شارلكان عىل خري الدين واغتنم 
جد , ومن هؤالء اخلصوم, امللك احلفيص هذه الفرصة فانتقم من خصومه رش انتقام

 ى بن الفكون الذي قتل يف حلقة درسه بجامع الزيتونة . حيي, املرتجم
كام تعرض املؤلف لرتمجة عاملني جليلني من علامء تونس أوفدهتام احلكومة التونسية 

, ثر األحداث التي وقعت بني اجليش اجلزائري واجليش التونيسإ, إلبرام معاهدة صلح
إسحاق إبراهيم الغرياين  وذلك يف سنة سبع وثالثني وألف وهذان العاملان مها أبو

 قرب عنابةـ  ويف مدة إقامتها بقرص جابر, وأبو حممد تاج العارفني العصامين, القريواين
اجتمعا بالوفد اجلزائري الذي كان من بني أفراده العامل اجلزائري أبو العباس أمحد بن  ـ

ني لشيخه الذي حدثهام عن أستاذه عبد الكريم فحماله إجازت, احلاجة تلميذ املرتجم
لتمساوهذان , أثبتهام املؤلف, مها قطعتان من النثر الفني, املذكور زيادة عىل قيمتها  ناإلِ

فيهام داللة واضحة عىل أن الوحدة الثقافية والرابطة اإلسالمية بني , األدبية والتارخيية
ا فإنه رغم اخلالفات السياسية والظروف التي ورد فيه, كانت حقيقة, العلامء املسلمني

ستجاز, هذان العاملان للحدود اجلزائرية محال زميلهم اجلزائري هلام من أستاذه  ةاالِ
وال أظن الوقت يكفينا لعرض نامذج من الفصل األخري الذي ختم به املرتجم , الفكون
 خامتة الكتاب يف ذكر من أردنا ذكره من األصحاب واألحباب: «وعنونه بقوله, تأليفه

, سواء كانوا من املوظفني أو رؤساء الدين, املستقيمي األحوال ها ملعارصيهوقد خصَّ , »
وملكانة أمحد , ومن بني مرتمجيه فيها أمحد املقري التلمساين, وهي تراجم مفيدة جدا

نقترص , الذي ال زالت جوانب من ترمجه حياته جمهولة, املقري يف تاريخ األدب العريب
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إذا املقري , ة باملؤلف الذي ختم كتابه برتمجتهأسو, عىل ذكرها ونختم هبذه الرتمجة دراستنا
وال , مسلمني وأجانب, اهتم به وبآثاره كثري من الباحثني, شخصية كادت أن تكون عاملية
يف طريق , وبمدينة تونس, مثل إقامته بعاصمة اجلزائر, زالت جوانب من حياته جمهولة

  .الخ... البالد ومثل الظروف التي غادر فيها, ذهابه من املغرب إىل املرشق
وتبادل معه الرسائل وترمجه يف نفح , سبق للمقري التعرف باملؤلف ابن الفكون

إال أنه حدث ما كدر صفو هذه الصداقة وذلك أن املؤلف ابن الفكون سبق له , الطيب
وعند اجتامع , أن كتب جوابا عن سؤال طرحه تلميذه أبو عبد اهللا حممد بن باديس

وبعبارة , فعلق عليه املقري, املقري يف موسم احلج أطلعه عليه تلميذه املذكور بأمحد
ومن مجلة ما قال , بن الفكون وأرستهاوختم تقريظه باإلشادة والثناء عىل , أصح قرظه

وحتقق الكل أن بيته , وباجلملة فهو العامل الذي ورث املجد ال عن كاللة«يف ذلك: 
وقار والسكون ال زال اخللف منهم بن الفكون هضاب العلم والابيت , شهري اجلاللة

فهو الذي حاز , ودام عبد الكريم فردا يف العلم والزهد والوالية, حييون مآثر السلف
 . » ل والدرايةضواهللا يبقيه ذا سمو خملد الف, فضل السبق وصار يف ذا الزمان آية

زه يف إال أنه تبني له أن املقري مل, كام وكيف, فأجابه ابن الفكون بجواب عىل نمطه
 الرجل«ومل يكظم غيظه وقال يف الرد عليه: , ولذا انفجر, له بعض اهلنات وعد, تقريظه

وحفظ التصانيف , وصوغ الشعر, فرح بام أويت من فصاحة اللسانـ  املقري أي ـ
وهل طلب , فتغطى فكره عن اقتناص بنات التدقيق, التوفيق حياروجانبته , واألقوال

ثم , وهو نور يقذفه اهللا يف قلب من يشاء, والعلم غري احلفظ, املوىل من العلم إال العلم
إنام تقابل بالشكر الذي هو , أو فصاحة اللسان, إذا أنعم املوىل عىل العبد بنعمة احلفظ

, وهل ما ناله من كده أو كد أبيه أو جده, ال باالحتقار واالستصغار لغريه, سبب املزيد
) 239البقرة: ( ﴾V U Z Y X W ﴿:ال لغريهله إنام الفضل واملنة 
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﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ ) :املوفق لنفسه فضال , )113النساء فال ير
هذا هو عني الصواب وطريقة العلامء , ممن مل يصل إىل درجته, وفا عىل غريهفوال ش

فام , واملعرفة بأبحاثه وتوجيهاته, لو كان عنده من احلفظ الفهم فيام حفظ أن, العاملني
صوت خال من , ه كالصداءنمنه إ, ذلك كام قال يف جوابه بالك بمن هو جامد يف

 .وأظهر ما كمن يف النفس من احلسد ورفعة النفس وترفعها, دُخيالءهثم أوضح , معنى
وتعاىل , واحلقيقة أن ابن الفكون أطلق العنان لعواطفه الدالة عىل حساسيته املرهفة 

فال يربر له  ـ ملزا أو مسا بكرامته وإن ثبت ما سامه املؤلفـ يف حتامله عىل املقري الذي 
وأن نظرياته سطحية وأنه معجب , كالتخلص من املسؤولية, ذلك ما كاله من التهم

, فاهتمه باستجداء أغنياء مرص وجتارها باملدح, ثم تتبعه يف حياته اخلاصة, بنفسه حسود
لنقد الالذع يف طريقه من انتقده بمثل هذا ا لقيوال أظن أن املقري , بعد وصوله إليها

اللهم إال إذا كانت بينهام خالفات , وطعن يف عرضه بمثل هذه القساوة كابن الفكون
فعالوة عىل هذه النواحي السلبية يف , كل حال وعىل, أخر ال زلنا مل نطلع عليها

فإن املؤلف استوعب فيها جوانب هامة جمهولة متاما من مرتمجيه القدامى , الرتمجة
 واملتأخرين. 
حيث مل يقترص فيه صاحبه عىل جتسيم املنكر , اليف نفيس جد أهذه التَّ  صة أنَّ واخلال

ة بمثل هذه آليف اخلاصَّ نة كام هو مألوف يف كثري من التَّ واالنحراف عند طبقات معيَّ 
فوذ عون بالنُّ حليل عىل اإلطارات الذين كانوا يتمتَّ قد والتَّ ط أضواء النَّ بل سلَّ , اجمالرتَّ 
كام تسلط , رؤساء اإلقطاع من ام بأمرمن والة البالد ومن احلكَّ  دّ املستمَ , رصفوالتَّ 

كان , فجعلتها مقاييس للنبالة والفخر, عىل طبقة تغالت يف احلضارة والرفاهية والرتف
إذ كانت الدولة الرتكية يف أول عهدها تستمد , رؤساء اإلقطاع هم املترصفون يف البالد

وكان , وصار يطلق عليهم ألقاب اللصوص, هم املؤلففجاهب, من الكثري منهم نفوذها
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ثم , صارما عىل العلامء الذين يستمدون نفوذهم منهم أو يقبلون عطاياهم وجوائزهم
وللطرق التي , فتعرض لرتامجهم, مل يكتف املؤلف بالتنفري منهم بل أحلقهم بمرتمجيه

 .سلكوها للوصول إىل رياسة قبائلهم
ه كان مدينا لوالة األتراك الذين نَّ إحيث , ام ذكرنا كان نزهياف كاملؤلِّ  نَّ إ, اوأخري 

التي توارثها أفراد أرسته طيلة حكم العهد  )مشيخة البلد(و, )مشيخة اإلسالم(وه ولَّ 
ام ومع هذا فلم نر يف كتابه مجلة واحدة أشاد فيها بحاكم من حكَّ , كي بالبلدالرتُّ 

ه سياق احلديث عن مثالب ما جيرُّ  بل بالعكس من ذلك فقد كان كثريا, األتراك
الذين كان , شاء للقضاة والوالة األتراكوالرّ , قملُّ ف والتَّ زلُّ همهم بالتَّ فيتَّ , مرتمجيه

ة البالد ل ترامجه من احلديث عن وضعيَّ ه عالوة عىل ما ختلَّ هذا كلُّ , بهم باألعاجميلقِّ 
دات مرُّ كالتَّ , يخ هذه الفرتةلع عىل مثلها يف كتب تارال زلنا مل نطَّ , بتدقيق وتفصيل

, )تونسـ (ني بوامللوك احلفصيِّ  )قسنطينة(ورات واخلالفات التي كانت بني علامء والثَّ 
ف حييى بن املؤلِّ  ومن بني هؤالء املهاجرين جدّ ,  إىل هجرة الكثريين منهما أدَّ ممَّ 

كام , م لنا ذلككام تقدَّ  )يتونةجامع الزَّ ـ (الذي استشهد يف حلقة درسه ب, ونالفكُّ 
ال يف املجال  )تونس(وعلامء  )قسنطينة(الذي كان بني علامء  لالتِّصالف ض املؤلِّ تعرَّ 

 بل يف املصاهرة. , قايف فحسبالثَّ 
, حياء جمد األسالفإاالهتامم ب نَّ [إىل] أانتباه بعض األخوة  ويف اخلتام ألفتُ 
اعد ر اجليل الصَّ ك ليتصوَّ وذل, هو من أوكد الواجبات عىل جيلنا, واستعراض مآثرهم

أحد كبار  فإنَّ , به واالهتاممحياء الرتاث إوعىل ذكر , تاريخ بالده عىل حقيقتها
 )جامعة باريسـ (نة املاضية سلسلة بحوث بألقى يف السَّ , املسترشقني يف العرص احلارض

ه عىل ردُّ  ةوازل الفقهيَّ ومن بني هذه النَّ , )نوازل الفقيه ابن عظوم القريواين:(موضوعها
 ـ. فاملؤلِّ  جدّ ـ ون الذين كان من بينهم حييى بن الفكُّ , )قسنطينة(بعض فقهاء 
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مؤمتر لدراسة بحوث احلضارات لغريب البحر (نة املاضية انعقد ويف صيف السَّ 
, وكان الباحثون يربو عددهم عن اخلمسني, )جزيرة مالطةـ (ب )طاألبيض املتوسِّ 

كاحلضارة , طتعاقبة عىل حوض البحر األبيض املتوسِّ تناولوا بالبحث احلضارات امل
, مل يغادروا فيها صغرية وال كبرية, اهتاروها بجزئيَّ فصوَّ , ةومانيَّ والرُّ , ةوالفنيقيَّ , ةاليونانيَّ 

عون ما يعثرون ام هم يتتبَّ وإنَّ , إذ معظمها مفقود, ةومل يعتمدوا يف بحوثهم عىل آثار كتابيَّ 
وآثار البناءات , ذكاريةصب التِّ كالكتابة عىل شواهد القبور والنُّ  ,يةعليه من آثار مادِّ 
فمن العار علينا أن نرتك تراثنا الكتايب , واألرضحة وما إىل ذلك, واألدوات املنزلية

  يضيع.



197 

  ينتأثير الثقافة والبيئة الجزائريتَ 
 )1(ة ابن خلدونفي شخصيَّ 

إحياء , املركز الوطني للبحوث التارخيية الذي نظمه امللتقىبمناسبة انعقاد هذا 
مارة ن قالع إِ التي كتبها بقلعة مِ , ابن خلدون مةمقدِّ ة قرون عىل ظهور لذكر مرور ستَّ 

تأثري الثقافة (وهو: , عليها عنواهنا راسة كام يدلُّ دِّ موضوع هذه ال خرتتُ ا, نرشيساو
 . )ني يف شخصية ابن خلدونوالبيئة اجلزائريتَ 

عينها فإن مَ  ن ـتعبري املعارصي عىل حدِّ ـ  لت بحثاتِ حياة ابن خلدون ولو قُ ن إِ و, هذا
 اعتناءزالت حمل  التي ال )مةاملقدِّ ( خصوصا, وكذلك آثاره, ال زال مل ينضب بعد

ومن آثاره يف , ال زالت جوانب من حياته, ومع هذا كله, الباحثني بمختلف اللغات
, إذ آراؤه دائام يف جتدد وتطور, بعضها ببعض حليل وإىل ربطحاجة إىل مزيد من التَّ 

كان ابن خلدون كثريا ما يشري إىل , وهلذا نجد كل باحث يعرب عنها حسب رأيه اخلاص
متجنبا , أو رواها ويكتفي بذكر اخلطوط العريضة منها, األحداث التي شاهدها

تيارات وبعض هذه األحداث التي أشار إليها ومن بينها ال, فاصيلالدخول يف التَّ 
, هبا من جاؤوا بعده وخصصوا هلا دراسات قيمة اعتنى, البالد اجتاحتالفكرية التي 

 ـ كام تقدم ذكرهـ  وقد تناوهلا بعض الباحثني كل منهم تناوهلا, سنتعرض هلا يف موضعها
إذ , إنني أركز دراستي هذه عىل إظهار صلة ابن خلدون باجلزائر, من زاوية خاصة

                                                 
م, ص: 1979أفريل ـ ماي ه/1399, مجاد األوىل والثَّانية 68/69: العدد: األَصالة) جملَّة 1(

 (ع) .119ـ  111
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بل كانت هلا سابقية يرجع عهدها إىل حوايل مائة سنة قبل , ائيةصلته هبا مل تكن تلق
حيث , جده احلسن من األندلس إىل املغرب العريب انتقالوبالضبط من عهد , والدته

وحلق باألمري أيب «وإىل ذلك أشار يف حديثه عن جده املذكور بقوله: , أقام يف بونة
وأقطع , وفرض له األرزاق, نعمته ومرعى, واستقر يف ظل دولته, كرياء ببونة فأكرمهز

فنشأ يف جو تلك النعمة , فدفن ببونة وخلف ابنه حممد أبا بكر, ومات هناك, األقطاع
 . ها »ومرعاها

احتفظت األرسة بأمالكها يف بونة إىل أن , وملا انتقل أفراد أرسته إىل تونس حيث ولد
 صودرت وأممت يف عهده. 

وخصص  أساتذتهوذكر فيها جل , )متهمقدِّ (ها برتمجة حياته فضمن ابن خلدوناهتمَّ 
, من بينهم من هلم األثر امللموس يف تكوين شخصيته كان يف طليعة أساتذته املذكورين

 .كام يدل عىل ذلك عنوان الدراسة, تعهدت بذكرهم نالذي, أساتذته اجلزائريون
بل , العريبعىل بالد املغرب شهرهتم ني مل تقترص إن أساتذة ابن خلدون اجلزائريِّ  

كام سأتعرض يف هذه الدراسة إىل صلته بالقبائل , جاوزهتا إىل بالد األندلس واملرشق
االنتقادات التي جرت عليه وابال من  االنطباعاتتلك , العربية وانطباعاته عنها

من  امع أن كثري, وما إىل ذلك, والشعوبية, والعنرصية, مثل العصبية, واالهتامات
ويف طلعتهم أشهر فقهاء البالد , عن القبائل العربية انطباعاتهكونه يف معارصيه كانوا يشار

الذي أفتى بوجوب ردع تلك , لدود اإلمام ابن عرفةوعىل رأسهم خصمه الَّ , نياملالكيِّ 
ومل يتصد أحد من الكتاب باإلنكار عىل , وأيده يف فتواه جل معارصيه, القبائل وقتاهلا
شخصوا مع أهنم , حد بالعداء للعرب أو يمس كرامتهمكام مل يتهمهم أ, هؤالء الفقهاء

ومل تقترص هذه الفتاو عىل نشاطات القبائل , جرائم تلك القبائل بمزيد من التفاصيل
 .سبق ذلك ض ترصفات القبائل الرببرية كامعبل شملت أيضا ب, العربية إذ ذاك
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طالعه عن كثب عىل وا, ابن خلدون بربط صلته املتينة برؤساء القبائل العربية امتاز 
, واألدوار التي لعبوها يف بالد املغرب العريب, ونظم معيشتهم, وترصفاهتم, نشاطاهتم

إذ نظم هذا القبائل تطورت مع مرور , هذه النقاط هي التي سأحاول كشف القناع عنها
ومل تبق عىل حالتها التي عرفت هبا عند بداية مسريهتا واكتساحها لبالد املغرب , الزمن
استحالت هذه القبائل يف عهد ابن خلدون إىل دول , ريب يف أوائل القرن اخلامسالع

ذلك الضعف الناجم , املستمدين من ضعف ملوك البالد, تشعر بمكانتها وقوة نفوذها
فبنو مرين , عن انحالل واهنيار الدولة املوحدية املركزية التي تقاسم عامهلا أشالءها

 .وبنو حفص بتونس, زائروبنو زيان باجل, باملغرب األقىص
ن تراجم أساتذة ابن خلدون إىل ذكر نامذج مِ  أرجع, قاطة هذه النِّمَّ وقبل مواصلة تتِ  

ن وأيب ـٰمحباألخوين أيب زيد عبد الرَّ  ولنبدأ, ني الذين كان يعرتف بممنونيته هلماجلزائريِّ 
تلميذمها القايض حممد ترمجهام , ني املشهورين بابني اإلماملمسانيِّ اإلمام التِّ  ابنيعيسى 

رحل الفقيهان إىل املرشق يف حدود العرشين «املقري أستاذ ابن خلدون فقال: 
وكان ذلك من , قي ابن تيمية فظهرا عليهوناظرا التَّ ... : «إىل أن قال, » وسبعامئة

 من محل حديث النزول عىل ظاهره, وكان للتقي املذكور مقاالت شنيعة, أسباب حمنته
, عرف مكانتي من الطلب وملا حللت ببيت املقدس«ترمجته فقال:  ملقرياثم واصل , »

, ن مكانك من النفوس مكني:إأتى إيل بعض املغاربة فقال يلو, وتناظرت مع بعضهم
وقل , فإن سئلت فانتسب إليهام, اإلمام ابنين وأنا أعلم أخذك عَ , وقدرك عندهم رفيع

 . ها » سمعت منهام وأخذت عنهام وال تعدل عنهام
إذ كان نظام , تعلم ابن خلدون يف مراحل حياته األوىل تعليام تقليديا كبقية مواطنيه

ثم واصل تعلمه يف عواصم املغرب , التعليم متشاهبا يف جل األقطار العربية اإلسالمية
إذ كانت احلياة الثقافية شغله الشاغل كام أنه ولو كانت شهرته يف , واملرشق التي أقام هبا
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كان له الباع الطويل يف بقية فروع املعرفة وامتاز بدراسة , واالجتامعيخ علمي التار
وقد درسها عىل , التي كانت تطلق عىل العلوم العقلية التي من بينتها الفلسفة ـ احلكمة

ومل يغب ذلك عن , رغم أن تعلمها كان حماطا باحلذر والتخوف, أبرز املتخصصني فيها
كام كان −اياها من بينهم الفيلسوف الصويف طلع عىل بعض ضحاابن خلدون الذي 

 حممد ابن مخيس التلمساين الذي خصصه معارصوه برتاجم وافية أبو عبد اهللا −يلقبه
وقد مثل ابن مخيس أمام حمكمة  .وأيب عبد اهللا احلرضمي, كلسان الدين ابن اخلطيب

ذه وقد بسط القول يف ه, استثنائية بمدينة فاس حكمت عليه بالزندقة والكفر
ابن هدية القريش يف , ورئيس وزرائها, ويف ظروفها قايض مدينة تلمسان, املحاكمة
وهي الرسالة التي نرشها لسان الدين  )رسالة ابن مخيس لق النفيس يف رشحالعِ :(تأليفه

 اكتشفوبقيت لغزا مقفال إىل أن  )الطيب نفح(يف  املقريبن اخلطيب وأشار إليها أمحد 
بني ابن هدية القريش ظروف حماكمة , ات قليلة خلرب يطولرشحها املذكور منذ سنو

فقهاء فاس البن مخيس وحكمهم عيه بالكفر والزندقة ذلك احلكم اجلائر الذي يرتتب 
فقال عند , مل خيف ابن هدية رأيه يف الفلسفة ومنتحليها يف عهده, عليه هدر دمه
, ةترة عن الزندقة البحوالفلسفة عند أهل السنة وكافة األشاعرة عبا«التعريف هبا: 

: إىل أن قال بعدما حلل مذاهبها وأصحاهبا, »... والكفر الواضح, والضاللة املحضة
كابن سينا والفارايب , نيعتهم من املتفلسفة اإلسالميِّ يوتكفري ش, فوجب تكفريهم«

 . ها » عليهم لعنة اهللا أمجعني, وغريمها من املهتدين هبدهيم املقتدين برأهيم
ومها أبو عبد اهللا حممد ابن , ابن خلدون عن أستاذين جزائريني الفلسفةكام أخذ 

خصوصا , وقد نوه هبام عدة مرات, لمسانيانوأبو عبد اهللا الرشيف التِّ , اآلبيل إبراهيم
قال يف , اآلبيل الذي مل حيظ أستاذ من مجيع أساتذته اجلزائريني وغريهم برتمجة مثله

أنه أخذ بتونس عن ابن عبد السالم الذي كان : «كورترمجة أيب عبد اهللا الرشيف املذ
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بام كان , البن سينا )كتاب اإلشارات(عليه فصل التصوف من  فيقرأخيلو به يف بيته 
, وقرأ عليه كثريا من كتاب الشفاء البن سينا, أحكم ذلك الكتاب عن شيخنا اآلبيل

, وقدم عالية, ىلوكانت له يف كتب اخلالفيات يد طو, ومن تالخيص أرسطو البن رشد
 . ها »وانقلب إىل تلمسان , وأوجب حقه, فعرف له ابن عبد السالم ذلك كله

الكتب الفلسفية التي أخذها عن بمل يرصح ابن خلدون يف ترمجة حياته العلمية 
إذ يظهر عليه أنه كان حيذو حذو ابن , وإنام ذكرها يف ترمجة أيب عبد اهللا الرشيف, اآلبيل

حيث تعرض يف الفصل , مه عىل الفالسفة كالفارايب وابن سيناهدية القريش يف حك
قال بعد أن  )حليهاتبطال الفلسفة وفساد منإ: (الذي عقده للفلسفة حتت عنوان

ثم كان من بعده يف : «استعرض تاريخ ظهورها من عهد أفالطون وتلميذه أرسطو
وذلك أن ,  القليلاإلسالم من أخذ بتلك املذاهب واتبع فيها حذو النعل بالنعل إال يف

من اللسان اليوناين إىل اللسان , مني ملا ترمجها اخللفاء من بني العباسكتب أولئك املتقدِّ 
منتحيل من وأخذ من مذاهبهم من أضله اهللا , العريب تصفحها كثري من أهل امللة

وكان من أشهرهم أبو نرص , وجادلوا عنها واختلفوا يف مسائل من تفاريعها, العلوم
وأبو عيل بن سينا يف املائة اخلامسة لعهد , لعهد سيف الدولة, ايب يف املائة الرابعةالفار

 . ها »نظام امللك من بني بويه بأصبهان وغريمها 
والتحذير , ثم حلل ابن خلدون آراء الفالسفة ومذاهبهم وعقب عىل ذلك بنقصها

فليكن «مها بقوله: رأيه يف تعل إال أنه كان حذرا متحفظا حيث قيد, من االشتغال هبا
وال يكب أحد , من الرشعيات واإلطالع عىل التفسري والفقه االمتالءبعد , الناظر فيها

واهللا املوفق , فقل أن يسلم لذلك من معاطبها, عليها وهو خلو من علوم امللة
 . ها »للصواب

موقفه من علم النجم الذي عقد له , ومما يلحق بموقف ابن خلدون من الفلسفة
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يف املقدمة قال فيه بعد أن حلل آراء أصحابه ونقضها إال أنه مل يمنعه ذلك من فصال 
لة أبتيمور مدة حصاره لدمشق وذكر له مس اجتمعستدالل عىل صحتها عندما اال

القرآن الذي كان يرتقبه املنجمون ويذكر يف ذلك ابن خلدون أنه سأل شيخه أبا عيل بن 
لسبع مائة عندما لقيه بجامع القرويني يف فاس باديس القسنطيني عام أحد وستني بعد ا

مة أعىل ثائر عظيم يف اجلانب الشاميل الرشقي من القرآن ـ أي  ـ فقال يل يدل«قال: 
 ثم ,» املعمور أكثر عىل ستويلتو ,وتقلب الدول, تتغلب عىل املاملك, مخياأهل , بادية
 ثم ,» أخباره تنترش وثامنني أربعة عام :فقال ?زمنه ومتى :فقلت« :خلدون ابن قال

 ملك طيب اليهودي زرزر ذلك بمثل يل وكتب« ل:فقا حديثه خلدون ابن واصل
 حممد املعقوالت إمام )اهللا رمحه( شيخه وكان« :قال ثم ,» ومنجمه فونش إذ ابن اإلفرنج

أو سألته عنه يقول: أمره قريب والبد لك إن , ذلك يف فاوضته متى ,اآلبيل إبراهيم ابن
 . ها »راهعشت أن ت

هي التي أفرغها ابن خلدون يف بوتقة أضفى , وكانت آراء هؤالء املنجمني يف القرآن
, ونفس ما ذكرته من آرائه يف الفلسفة, وقدمها لتيمور تقربا أو تقية, عليها صبغة علمية

نجده ينطبق متاما عىل آرائه يف التصوف التي ال يسعنا املجال , وآرائه يف علم النجم
 .لتتبعها

التي أثارها د. طه حسني عندما , ولنختم هبذا الفصل ما أثري حول نظريته يف الفقه 
ن االجتامعية)أفلسفة ابن خلدون :( يفنيذكر طه حس, انتقده انتقادا الذعا ال مربر له

ثم وضح ذلك , مل يقرأه خمترص ابن احلاجب الفقهيعى أنه قرأ دَّ اابن خلدون الذي 
نه إكان من بني الكتب التي يقول  خمترص ابن احلاجب يقرر ابن خلدون أن«بقوله: 

خمترص مع أن , متهه ضمن كتب الفقه املالكي يف ترمجتهويف مقدِّ ويعدُّ , درسها يف تونس
نتشار وهو مؤلف جم اال, بل هو كتاب يف أصوله الفقه, ليس كتاب فقه ابن احلاجب
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ولكنه مل يقترص عىل , ذهبمؤلفه مالكي امل, س يف األزهر حتى يومنا هذاال يزال يدرَّ 
ما كتبه . ها» وهو علم خاص, رشيع يف املذاهب كلهاالتَّ  مبادئبل رشح , الفقه املالكي
 . طه حسني

 خمترص ابندعى قراءة اوطه حسني يف حتامله عىل ابن خلدون وتزويره عليه أنه 
امله جار حت »لكي ال يبدو أقل شأنا من منافسيه أساتذة األزهر  « احلاجب الفقهي

عون إىل إصدار أحكام مغرضة عىل رين الذين يترسَّ هذا كثريا من القدامى واملتأخِّ 
, أو خيطر هلم ببال, لوهنم ما مل يقولوهوكثريا ما يقوِّ , تمى باخلصوص من دون تثبُّ االقد
وابن خلدون , هل به طه حسني دعوتَ مثل ما علَّ , اماهتم بعلل واهية مرجتلةهتِّ الون ويعلِّ 
, خمترصه يف األصولأ بل قرأه وقر, ابن احلاجب الفقهي خمترصرص عىل قراءة مل يقت

صها لبقية فروع املعرفة التي عن الفصول التي خصَّ  ال يقلُّ  )متهمقدِّ (وعقد فصال يف 
ص وقد خصَّ , الخ... وأصول, وفقه, وحديث, ن تفسريمِ , كانت تدرس يف عهده

فإنه الحظ أن  الفقهي رص ابن احلاجبخمتوعندما ذكر , الفقه وأصوله بدراسة هامة
ومل , ثورة ثقافية عند داريس الفقه املالكي ببالد املغرب العريب ذلك التأليف أحدثَ 

وال أظن أنه , »لكي ال يبدو أقل شأنا من منافسيه أساتذة األزهر  «يذكر ذلك املخترص 
ولذكر , أكفرهولكن قتل اإلنسان ما , وجد عامل أشاد باألزهر وبمرص مثل ابن خلدون

ابن خلدون خمترص ابن احلاجب وما أحدثه من تطور يف دراسة الفقه ببالد املغرب 
كانت من بينها , مةصه كثري من باحثي تاريخ الفقه اإلسالمي بدراسات قيِّ العريب خصَّ 

مفتي اجلمهورية ـ رها العامل الشيخ حممد الفاضل ابن عاشور دراسة هلا أمهية حرَّ 
بدمشق  )جملة املجمع العلمي العريب: (ونرشها قبل موته بشهور يف ـه التونسية يف عهد

وهذه , )الثقافة اإلسالمية باملغرب:(نرشها حتت عنوان, م1969ه/1389سنة 
إذ قال ابن , عوا قاله ابن خلدون يف املوضملالدراسة عبارة عن حتليل وتبسيط وتتميم 
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ن ابن أيب زيد إِ «ة الفقه ما ييل: ر قراءه الستعراض تطوُّ الذي عقدَ  الفصلخلدون يف 
 انقراضإىل ... )كتاب النوادر(القريواين الفقيه املالكي املشهور مجع ما يف األمهات يف 

إىل أن جاء كتاب ابن , ك هبام أهل املغرب بعد ذلكثم متسَّ , دولة قرطبة والقريوان
لربنامج فجاء كا... : «إىل أن قال, »... ص فيه طرق أهل املذهباحلاجب فلخَّ 

وملا جاء كتاب ابن احلاجب إىل : «ثم واصل ابن خلدون حديثه فقال, » للمذهب
خصوصا أهل بجابة ملا كان , عكف كثري من طلبة املغرب, املغرب آخر املائة السابعة

فإنه كان , وهو الذي جلبه إىل املغرب, ختهم أبو عيل نارص الدين الزواوييكبري مش
 ,تالميذه يف بجاية بقطر وانترش به اءفج ,ذلك خمترصه ونسخ ,قرأه عىل أصحابه بمرص

 الفقه وطلبة« :بقوله فصله خلدون ابن ختم ثم ,» املغربية األمصار سائر إىل انتقل ومنهم
 من الدين نارص الشيخ عن يؤثر ملا ,ويتدارسونه ,قراءته يتداولون العهد هلذا باملغرب
  .ها » فيه الرتغيب
 الفقه دراسة رتطوُّ  يف الفقهي احلاجب ابن خمترص ألثر التحليالت هذه بعد أيعقل

 منافسيه من شأنا قلأ يبدو ال لكي « قراءته عىادَّ  خلدون ابن أن العريب املغرب ببالد
 احلاجب ابن خمترص عليه اشتبه خلدون ابن أن حسني طه يذكر ثم ,» األزهر أساتذة
 ابن أن وفاته ,األصيل رصاملخت بتعريف ذاك حني وتعرض الفقهي باملخترص األصيل
 كتاب وأما« :فقال ,األصيل احلاجب ابن خمترص وذكر ,الفقه ألصول فصال عقد خلدون

 كتابه يف احلاجب ابن عمرو أبو فلخصه ,املسائل يف حتقيقا أكثر وهو لآلبيل )ألحكاما(
 هلأ يوعن ,العلم طلبة تدارسه آخر كتاب يف اخترصه ثم ,)الكبري املخترص( :ـب املعروف
  .ها » ورشحه وبمطالعته به واملغرب املرشق
 وال ,الفقهي احلاجب ابن خمترص وجود متاما جيهل حسني طه أن يتبني كله هذا من
 قراءة عاءدِّ اب خلدون ابن شخصية مثل شخصية يرمي أن وجوده جيهل كان نإ له عذر
  تثبته. قبل كتاب
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 مراحل تتبع عن املجال لضيق فوأتأس اجلزائريني بأساتذته وتأثر خلدون ابن استفاد
 يعطي كان خلدون ابن أن عىل الدال الثقايف املجال يف خلدون ابن حياة من القسم هذا

 « بجاية مملكة وزراء رئيس عني عندما قال ذلك ويف ,افةقللث نشاطاته مجيع يف األولوية
 تدبري من انرصايف بعد ـ عاكف ذلك مع وأنا القصبة بجامع للخطابة بجاية ملك وقدمني

 لنا حتفظا وقد ,» ذلك عن أنفك ال ,القصبة بجامع النهار أثناء العلم تدريس إىل ـ لاملل
 ,فيها خلدون ابن إقامة مدة الثقايف بجاية مناخ صاحبها فيها يذكر هامة بوثيقة التاريخ
  باديس. ابن أمحد بجاية عامل عن وأخذه

 ,حياته يف اجلزائرية البيئة بتأثري تعلقي ما وهو املحارضة من األخري القسم إىل ولننتقل
 بجل وخصصها هبا أقام التي والسياسية العلمية العواصم اجلزائرية البيئة من أقصد ومل

 كان ,ممتازة وسلطة قويا نفوذا حينذاك نالت التي العربية القبائل بيئة أقصد بل ,نشاطاته
 .والسالطني امللوك هلا خيضع

 هذه أشهر ذكر عىل نقترص ,جله يرتك ال كله يدرك ال ما :وهو املأثور بالقول وعمال 
 ,رؤسائها مجيع مع عالئق له كانت أنه وذكر ,جلها عدد خلدون ابن كان نإو ,القبائل
 الوسط ويف ,عامر بني قبيلة كانت غربه ويف ,الذواودة قبيلة كانت اجلزائري الرشق ففي
 ال البالد ملوك وكان ,الرؤساء ءهبؤال وثيقة خلدون ابن صلة كانت ,سويد قبيلة كانت
 صالح يف نفوذه ليستعمل األزمات عند إليه يلجأ منهم كل إذ ,الصلة هذه جيهلون
 .مملكته

 وهيمنته نفوذه بقوة رؤسائها من كل وشعور ,وتطورها القبائل هذه عن احلديث إن 
 كانتصار هعزل أو ملك تولية عىل عزمهم عند أثره له كان الذي النفوذ ذلك ,إقطاعه عىل

 التي األدوار ومن ,قرن ربع اجلزائر احتالل من مكنوهم الذين مرين نيب مللوك ,سويد
 البسيط عبد الرحالة وشاهدها ,زيان بني ملوك عهد أواخر يف عامر بني قبيلة هبا قامت
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 الذين فهم الذواودة أما ,باجلوالن فضل آل بقبيلة عامر بني قبيلة وشبه رحلته يف املرصي
 خلدون ابن وكان ,أخاه ملكها كان التي بجاية مملكة حتاللا عىل قسنطينة ملك ساعدوا
 العامل يولون بامللوك يتشبهون ذكره لنا سبق كام القبائل هذه رؤساء كان ,وزرائه رئيس

 خزائن يتخذون ,والفقهاء الشعراء بالطاهتم يف جيمعون ,نفوذهم مناطق يف والقضاة
 من ويأنفون ,الصحابة بعض إىل نتساباال قلاأل عىل أو الرشف يدعون ,الكتب

 شعرائهم من الكثري بل ,هالل بني مسرية يف البالد عىل وردت التي القبائل إىل نتساباال
 الفاحتني مع جاءوا أهنم يذكرون ـ السويدي السويكت ابن الشعبي الشاعر مثل ـ

 كتابه يف ,عهده يف انوتلمس مازونة قايض املغييل زكرياء أبو حييى الفقيه ذكر ,األولني
 −  بالدنا فقهاء بعض سأل« :ييل ما )اجلهاد باب( يف )مازونة نوازل يف املكنونة الدرر(

 بني قتال قضية عن ,عرفة ابن اإلمام شيخه سأل −املريض أمحد العباس أبو الفقيه وهو
 لبعض اختصار عن السؤال ونص قال أن إىل ,» وسبعامئة وتسعني ستة عام سويدو عامر

 تبلغ العرب من مغربنا يف مجاعة هي مسألة: عن بكم اهللا أمتع سيدنا جواب ...« :لفاظهأ
 وقطع ,الغارات شن إال حرفة هلم ليس ,تزيد أو آالف عرشة قدر وراجلها فارسها بني ما

 حرم يأخذون ,حق بغري أمواهلم وانتهاب ,دمائهم وسفك ,املساكني عىل الطرقات
 أو السلطان أحكام أن مع ,وخلفهم سلفهم دأب هذا ,وغلبة اقهر ,وثيبا أبكارا املسلمني

 ,باألعطية يدارهيم إنام بل ,ردعهم عن فضال مقاومتهم عن ضعف بل ,تناهلم ال نائبه
 يف النظر عن السلطنة عامل نظر وقطع ,فيها عامهلم ونصب ,رعيته بالد ببعض واإلنعام
 مالك قاله ملا » جهاد بأنه ورصحنا ,مبقتاهل فأمرنا« :قال أن إىل أحكامها وفضل ,جنايتها

 بعض علينا فأنكر ,كثري منهم وقتل ,اهللا فهزمهم قتاهلم عىل الناس فاجتمع ,املدونة يف
 فأجابه الخ.. املذهب بنصوص عليهم فاستظهرنا ,كلهم بل البالد هبذه للعلم املنتمني

 العقباين حممد ومفتيها تلمسان فقيه عىل السؤال نفس وطرح ,واملوافقة بالتأييد عرفة ابن
 ,البالد عىل املتغلبني األعراب هؤالء عن العقباين حممد سيد احلفيد وسئل« :نصه وهذا
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 بني مثل بلدنا عرب يفعل كام السلطان عىل خمالفني يكونون أحيانا ,السلطنة لضعف
 تصح هل ,فيقيض ,اإلمام أمر بال ,وطنه يف قاض تولية إىل أحدهم يعمد ,وسويد عامر
  .ها »?ال أم خطابه? عىل ويعمل ?أحكامه وتنفذ ليته?تو

 اتصل خلدون ابن كان ,وغريمها تنيريالشه القبيلتني هاتني أفراد عن ذكرناه وما
 إذ ,أرسارها عن واالطالع نظمها خفايا بدراسة وانفرد ,وصداقة ود اتصال برؤسائها

  ربوعها. يف احلياة إىل التجأ ما كثري
 ما عىل العربية القبائل وصور زمانه أحداث سجل الذي ونخلد ابن أن واخلالصة

 نظم عىل حتتفظ كانت ,الزمان مع تطورها رغم كانت إذ ,اليومية حياهتا يف عليه كانت
 يف خلدون ابن يشارك وكان ,القبيلة مصالح إال هاهيمُّ  ال أنه ذلك من ,العريقة حياهتا

 فيهم اجلهاد بجواز أفتوا الذين البالد اءفقه يمثله كان الذي العام الرأي عنها انطباعاته
 بني قبيلة ومنها ,الفعل يف تشاركهم كانت التي الرببرية القبائل يف بجوازه أفتوا كام

 لتأليف قالعها إحد يف خلدون ابن كفتعا التي وانرشيس مملكة قبائل إحد تيغريت
 للحط سالحا اختذت أهنا ,انطباعاته عن خلدون ابن به خذؤي أن يمكن ما وكل ,تارخيه
 هذه أمثال تتبعنا وإذا ,ومجاعات فراد احلضاري املجال يف ومؤهالهتم العرب قيم من

 من ختلو ال احلضارية األمم أرقى نجد ,بأزمنتها املرتبطة اجلامعية أو الفردية الترصفات
 الفرنيس اجليش به قام ما ذلك ومن تارخيها من فرتات يف اهلمجية الترصفات هذه أمثال

 الفرنسيون واملؤرخون الباحثون وسجلها ,سنوات ثالث مدة مبارشة حتاللاال ثرإ
 .اخلاصة تقاريرهم يف منهم املسؤولني من كثري أيدها كام أنفسهم

 عهده مللوك استامالهتم يف وتداخله ,العربية القبائل برؤساء خلدون ابن تصلا كام 
 ذوو هم عهده يف القبائل رؤساء أن خيف يكن ومل ,الثقة منه وفقدت التهم عليه جرت
 وكيف ,الوفاء بعدم ويتهمهم ,محاياهتم إىل يرتاح كان الذين امللوك بخالف املطلق النفوذ
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 ,أباه يغتال فالولد بعض لبعضهم الكيد من عليه هم ما شاهد وقد ,حلامياهتم يرتاح
 .دوهلم أعداء بألد بعضا بعضهم عىل يستعينون واألخوة ,ولده واألب

 منتصف من وذلك ,وأسبابه وبدايته التدهور فيه سجل فصال خلدون ابن عقد وقد 
 وانفجار الكارثة ينتظر كان بل ,األحوال حتسن من اليأس عليه غلب وقد ,الثامن القرن

 كاتبه الذي اخلطيب ابن الدين لسان لصديقه كتاباته بعض يف ذلكب رصح وقد ,الربكان
 ما الإ« بقوله: فصله وختم احلالكة البالد ةحال له وصف أن بعد له وقال ,تونس من

 ذبال مخودو ,والوسط األطراف من األرض ونقص العرب تغلب من البالد يشمل
 .ها » متام إىل بداية وكل ,جهة كل يف الدول
 باجلزائر إقامته إن ثم ,مساوئ أو حماسن من فيها بام زمانه وقائع لسجَّ  خلدون فابن

 لتأليف غالتفرُّ  ثم ,خميامهتم يف وسكناه ,قبائلها برؤساء طهواختال ,ربوعها يف لهوجتوُّ 
 شاهد خبري حكمَ  ,زمانه أحداثِ  عىل باحلكم ينفرد جعلته ,العهمقِ  نمِ  قلعة يف كتابه
  أكثر. وال أقلَّ  ال ,عيان
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  وثائق أصيلة تلقي 
 )1(على حياة األمير عبد القادر أضواء

 :ةوإجابة لرغبة جملَّ , ةعبد القادر املئويَّ  ني بمناسبة إحياء ذكر وفاة األمريإنَّ 
: أن يكون عنوان دراستي اخرتتُ , اخاص  اكر عددت هلذه الذِّ التي أعدَّ  )قافةالثَّ (
 ).عىل حياة األمري عبد القادر وثائق أصيلة تلقي أضواءً (

 أنَّ  إالَّ , غاتراسات بمختلف اللُّ آليف والدِّ مئات التَّ بيت حظِ  إذ حياة األمري ولو
زال يف  قايف فاما اجلانب الثَّ أمَّ , من حياته ها عىل اجلانب احلريبت جلُّ مواضيعها انصبَّ 

 .وضيحصحيح والتَّ حقيق والتَّ حاجة إىل مزيد من التَّ 
, ة األصيلةنوات األخرية بكثري من الوثائق اجلوهريَّ السَّ  هذه اهللا علينا يف منَّ  وملاَّ 

ى حتَّ , عريف هباوالتَّ , راسة عىل بعض هذه الوثائقدِّ هذه الفرصة لرتكيز هذه ال اغتنمتُ 
واألمري عبد القادر كام , ة عظمىإذ هلا أمهيَّ , لبعض الباحثني نرشها بتاممها ى يل أويتسنَّ 
إذ كان سلوكه , خيص قبل توليته وبعدهارت يف سلوكه الشَّ ة أثَّ معلوم نشأ نشأة دينيَّ  هو

ويع بُ  وملاَّ , ومل حيد عنه قيد أنملة, زعيم ديني ة قبل مبايعته سلوكيف حياته اليوميَّ 
واختار , ذ دستوره القرآنفاختَّ , اشدينله األعىل سرية اخللفاء الرَّ ذ مثَ باململكة اختَّ 

 . ذلك بتفصيل يف موضعهام سنبنيِّ ك, ين ورؤسائهمن رجال الدِّ  إطاراته
هذه  وأهمُّ , البالدف بعد استقالل ا الوثائق التي أرشنا إليها فمعظمها اكتشِ أمَّ 

                                                 
نة: الثَّالثة عرشة, عد), الثَّقافة) جملَّة (1( ة لوفاة األمري عبد القادر, السَّ كر املئويَّ د: عدد خاص بالذِّ

 م. (ع)1983ماي ـ جوان ه/1403, رجب ـ شعبان 75
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يف طريق رجوعه من  )قربص(ين من جزيرة يد حميي الدِّ الوثائق: رسالة كتبها والده السَّ 
 .ة من أعيان مواطنيهلَّ ثرافقه فيها ولده و, )رحلة:(وأطلق عليها اسم, احلجِّ 

ذي ال, هامييخ مصطفى بن التُّ كتبها األمري بإعانة كاتبه الشَّ ) رسالة(انية والوثيقة الثَّ 
 ملاَّ  )سالةالرِّ (كتب األمري هذه , )اجلزائر(ته ومن أعالم وكان ابن عمَّ ,  قيادة اجليشتوىلَّ 

وهي عبارة عن جواب عىل رسالة وردت عليه من بعض , )قرص أمبواز(كان أسريا يف 
 ,وحياة والده, قافيةق بحياته الثَّ ة أسئلة تتعلَّ ها عدَّ نها كاتبُ ضمَّ , نييسني الفرنسيِّ القسِّ 
ا وثيقة أهنَّ  إالَّ , ظبتحفُّ  فأجاب عنها األمري ولو,  فيها احلكمروف التي توىلَّ والظُّ 

ة ص حلياته احلربيَّ ملخَّ  أو, وهي شهادة عيان, كثريا من األحداث تْ حة صحَّ جوهريَّ 
 ).راتمذكِّ : (اسم وهلذا أطلقنا عليها, من بدايتها إىل هنايتها

املساعد حاليا لقداسة الكاردينال ديڤال )ـ تييس(وقد اكتشفها األسقف املسترشق 
التي أطلقنا , مة لسابقتهاوجدناها متمِّ , اها مع الوثيقة األوىلقارنَّ  وملاَّ  ) ـاجلزائرـ (ب

 ).ينيخ حميي الدِّ رحلة الشَّ : (عليها اسم
 ألحد تالمذة )ةمرثيَّ (من بينها , ةيَّ عن هاتني الوثيقتني أمهِّ  وهناك وثائق أخر ال تقلُّ 

 )ـ القيطنة معهدـ (ين بيخ حميي الدِّ سها الشَّ نها الفنون التي كان يدرِّ ضمَّ , ينيخ حميي الدِّ الشَّ 
الذي , يد مصطفى بن املختارالسَّ , ينيخ حميي الدِّ سها والد الشَّ التي أسَّ  ـ مسقط رأس األمري

 .وثائقوه ة رسائل بخطِّ وقد ترك عدَّ , كان بدوره أمثل فقهاء عهده وأدبائه
, هامييخ مصطفى بن التُّ أرجوزة للشَّ عن هي عبارة , ية أيضاهلا أمهِّ  )وثيقة(وهناك 

 قرص(هامي يف يخ مصطفى بن التُّ نظمها الشَّ , )1() االستغاثة(أو )ةيَّ ثوغال(من نوع 
                                                 

) وهذا النَّوع من التَّأليف قديم يف تاريخ األدب العريب, ومن أشهر املؤلَّفات فيه, تأليف األديب 1(
ه: ( عني القرطبي ابن بشكوال, سامَّ ت واحلاجات, واملترضِّ كتاب املستغيثني باهللا تعاىل عند املهامَّ

غبات وال ه اهللا هلم من اإلجابات والكراماتإليه بالرَّ عوات, وما يرسَّ  ).دَّ
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وهي حتتوي عىل حوايل مخس مائة , ام األرسحالته وحالة رفقائه أيَّ  هار فيصوَّ , )مبوازأ
 . الخ... بيت

 .راسةضيف ملا ذكرناه من هذه الوثائق ما يسع ويسمح لنا به جمال هذه الدِّ وسن
: التي أطلقنا عليها اسمباألوىل  ولنبدأ, ولنرجع إىل احلديث عن بعض هذه الوثائق

إىل أخيه  فقد كتبها كام ذكرنا يف طريق رجوعه من احلجِّ , )ينيد حميي الدِّ رحلة السَّ (
وننرش منها بعض , )القيطنةـ (لفه كعميد لألرسة بالذي خ, طالب يد عيل أيبالسَّ 

د بن يخ حممَّ نقلها الشَّ , ينيخ حميي الدِّ الشَّ  قلت من خطِّ نُ  )سالةالرِّ (وهذه , فقرات
يخ مصطفى بن ين وبوالده الشَّ يخ حميي الدِّ احلاج اجليالين الذي كانت له صلة بالشَّ 

وقد , )اجةجمَّ ـ (من بيوتات العلم ب, هذا )1(د بن احلاج اجليالينوكان حممَّ , املختار
 أمري[منصب]  يف العهد العثامين وكان هذا العامل يتوىلَّ , ة وثائق ورسائلاحتفظ بعدَّ 
وهنا ألهل العلم ون يف عهدهم يولُّ تلك اإلمارة التي كان العثامنيُّ , اجركب احلجَّ 
حميي  …قر الور من أف«ين رسالته بام ييل: يخ حميي الدِّ الشَّ  وقد استهلَّ , والفضل

دنا عيل أيب طالب سيِّ , غوث املواهب يِّ نا سموِ نْ صِ بن املختار إىل امصطفى  بن ينالدِّ 
وضعَّف , اهللا درجتهاأعىل (فاطمة  :يدةوبعدما ذكر والدته السَّ , »…)صانه اهللا ورعاه(

احلة ب, خدمتها المة واألعامل الصَّ د بن حممَّ  )القيطنة(ذكر عامل , )هاءقاوأطال مع السَّ
نا وعمّ , وشقيقتنا خدجية, هرةوابنتنا الزَّ , د بن عابددي حممَّ وشيخنا سيِّ «قال:  ثمَّ , رصان

لبة ومجيع والطَّ  ) ـاجليمـ (هكذا رسمها ب)ـ يطنةاجل(ة أهل وكافَّ , دي عبد القادرسيِّ 
, كمرادفق مُ جعلها موالنا عىل وِ , ة أحوالكمؤال عن كافَّ والسُّ : «إىل أن قال, »ةابالقر

                                                 
د بن احلاج اجليالينوبواسطة  )1( ف والد  حممَّ ه  األمريتعرَّ بأرس علميَّة رشقَي البالد,  مصطفىوجدُّ

ين وجدا فيهام القليعةبـ ( ابن عالَّل), وأرسة رششالبـ ( الربكاينكأرسة  بعد توليته  األمري), الذَ
 .ابن عالَّلالبطل املثايل  أنصارا, خصوصا
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علينا مع تضييق  اهللاه فقد يرسَّ , فلله احلمد واملنة, والعمرة فقد أنعم اهللا علينا بتامم احلجِّ 
ـ  لوناوعطَّ  هاب يف الربِّ وامتنعوا من الذَّ , امتحنوا بالفتنة )مرص(أهل  ألنَّ , مان عليناالزَّ 

اين عرش إىل الثَّ لونا وعطَّ «إىل أن قال: ) ـ مرصعىل أمري(ثورة املامليك  :بالفتنة هوقصد
 .»…من ذي القعدة 

 )مكة(احلاصل بني , امل اهللا علينا بفضله فمكثنا يف البحر ثامنية أيَّ وعجَّ : «قال ثمَّ 
لطان ـ أي نَّ إ: «إىل أن قال, » …ووقفنا باألربعاء , أربعة عرش يوما )مرص(و أمري  :السُّ
وأجربهم عىل اخلروج , ةاج املغاربحارص خلقا كثريا من احلجَّ ـ  ظهريفيام  )ةمكَّ (

ين ث عنها حميي الدِّ واحلرب التي حتدَّ , » نيابيِّ  هبم عىل الوهَّ ليجعلهم عسكرا يتقوَّ 
 . نيابيِّ الوهَّ  )نجد(وأمراء , )ةمكَّ (كانت بني أمري 

املغاربة رفضوا كام رفض أهل  ذكر أنَّ  ثمَّ , »اميكب الشَّ وكذلك مصري الرَّ : «قال ثمَّ 
إذ , ومات من اجلانبني أموات, الحواستعمل املغاربة السِّ , نيد اإلجباريجالتَّ  )امالشَّ (

املداد كثريا من  وحما, قةرة ممزَّ راسة كانت حتت يدي نسخة مصوَّ عند حترير هذه الدِّ 
 سطورها.

كب ض حلالة رفقائه من الرَّ تعرَّ  ثمَّ , » كاد أن يمتنع احلجَّ  واحلاصل أنَّ «قال:  ثمَّ 
 ه اشتدَّ إنَّ : منهم فقال اذكر واحد ثمَّ , منهم لبلده ونسب كال , احداواحدا و, اجلزائري

يد حميي  أمره السَّ وتوىلَّ , )أمعان(ى امح له بالبقاء يف قرية تسمَّ وطلب السَّ , عليه املرض
, الكساء, ـ ينحميي الدِّ  :أي ـ وكانت درامهه نفذت فباع كساءه, فاكرت بيتا, ينالدِّ 

باس وهي اللِّ , )اجلزائر(لت تستعمل لباسا يف بعض جهات از ال, ملةالشَّ  :ىوتسمَّ 
 .)ابةالعزَّ ( )وادمزابـ (ة بينيَّ سمي للهيئة الدِّ الرَّ 

 :وعرضها, )سم44:(طوهلا, )رحلة:(التي أطلقنا عليها اسم )سالةالرِّ (وهذه 
 .)كلمة أومفردة 22:(سطر حيتوي عىل وكلُّ  ,)سطرا54: (سطورها وعدد, )سم28(



213 

حوايل  )اجةجمَّ ـ (بحممد بن اجليالين يخ تشاف هذه الوثيقة بخزانة آل الشَّ فبعد اك
وكانت يف , )تييس(انية التي اكتشفها األسقف لعنا عىل الوثيقة الثَّ اطَّ , م1965سنة

, يف عهده )اجلزائر(رئيس املجلس البلدي بعاصمة  )جاك شوفايل(خزانة أرسة أقاربه 
اط الذين بَّ الذي كان من الضُّ )1()تنبواصو(ال ه اجلنروقد ورثها من مكتبه قريبُ 

 قىض منها وطرا فلامَّ , )مبوازأقرص (يف  إقامتهة تداولوا عىل حراسة األمري عبد القادر مدَّ 
, )وزارة قدماء املجاهدين(ة إىل هديَّ  )شوفايل جاك(مها مالكها قدَّ  ـ )األسقف(ـ [أي:] 

ة ها بعدَّ صتُ عليها وخصَّ  لعتُ حيث اطَّ , )نيةاملكتبة الوط(الوزير بدوره إىل  أهداهاوقد 
عبويف (, )اجلزائر) بـ (املركز الوطني للبحوث التَّارخييَّة(حمارضات يف  ية الشَّ ) بـ كلِّ

يف ملتقى  حيث شاركتُ , )باريزـ (ب )فرانس الكوليج دوثمَّ يف (, )قسنطينة(
 :وذلك يف, )املرشقحياة األمري عبد القادر ب(موضوعه:  )فرانس الكوليج دوأقامه(

ن هذه عثوا حتدَّ  نالذي )ملتقى باريس(وكان مناملشاركني يف , م1977مايسنة 20
 ).باريزـ (رش بمدير دار النَّ  ) ـياز دكياوشو ميشال(األستاذ  ):راتاملذكِّ (

بعدما , بتفصيل والده إىل احلجِّ  )رحلة(فقد وصف فيها األمري  )راتاملذكِّ (ا أمَّ 
وكان يرافقه يف  ,ه1241وذلك حوايل سنة , )وهرانـ (ب )ي حسنالبا(أطلق رساحه 

مرتمجي  كانت معروفة لد جلِّ  إنو )2()حلةالرِّ (وهذه , حلة ولده األمريهذه الرِّ 
إذ ابتدأها األمري بفائدة , ا كانت جمهولة يف تفاصيلهاأهنَّ  إالَّ , خي حياة األمريومؤرِّ 
سمي الذي كب الرَّ ة الرَّ بسافر صح يني الدِّ يد حميوالد األمري السَّ  وهي أنَّ , عظمى

                                                 
ـ اذيل يخ الشَّ الشَّ  إرسال مراقبا لألمري اشتهر باختياره عنيِّ  وملاَّ ), قسنطينةـ (كان حاكام عسكريا ب )1(

 ملؤانسة األمري.  ) ـقسنطينة(عامل 
قيق حإذ أعوزهم التَّ , ومل جييبوا عنه )ينرحلة حميي الدِّ (ؤال عن خني طرحوا السُّ رِّ كثريمن املؤ )2(

 ليل.والدَّ 
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, ااج برَّ ا األمري فقد ذهب مع قافلة احلجَّ أمَّ , وكان ذهاهبم بحرا, )الباي حسن(سه يرتأَّ 
 )تونس(ومن , حيث التقى مع والده, )تونس(إىل  )سيق( فيها مراحل املسرية من وبنيَّ 
ـ ب )الكيالنية(عميد األرسة  حيث وجدوا يف انتظارهم, )اإلسكندرية(بحرا إىل  اذهبو

يخ حميي كان الشَّ  إذ, )بغداد(جاء الستقبال والده واستضافته ومرافقته إىل  )بغداد(
, )اجلزائرـ (ميها بومقدِّ  )ريقة الكيالنيةالطَّ (يخ مصطفى من مريدي ين ووالده الشَّ الدِّ 

يخ أرسة الشَّ احتفظت هبا , بخطوطهام, املوضوع يف اموقد عثرنا عىل كثري من رسائله
, احلجِّ  لفريضةهم ءذكر أدا ثمَّ , الذي كان من مريدهيام, اجيد بن اجليالين املجَّ حممَّ 

, )باي وهران(جاين عىل يخ التِّ بلغهم خرب ثورة الشَّ  )ةمكَّ (ويف , اجواجتامعهم باحلجَّ 
هبذه املناسبة  ضتعرَّ  ثمَّ , جاينثورة التِّ  إىلاعي  الدَّ وبنيَّ , )معسكر(تل يف جاين قُ التِّ  وأنَّ 
, إياه أسباب حماربته وبنيَّ , األمري بعد مبايعته د عىلالذي مترَّ  ائر هوجاين الثَّ التِّ  اأخ أنَّ  إىل

ما قاله يف رسالة  وهذا الذي ذكره األمري هو, وحصاره الطويل يف مركزه (عني مايض)
موه بمحاربة  األمري لبعض الئميه الذينكتبها , ةة هي ضمن الوثائق األصليَّ خاصَّ  اهتَّ

أ , القادريَّة والتِّجانيَّة, التِّجاين للتَّنافس املوجود بني الطَّريقتني فنبَّه األمري يف رسالته وتربَّ
ة التي بايعت  اه بالباطل وبنيَّ موقف التِّجاين الذي رفض اتِّباع إمجاع األمَّ من هتمته إيَّ

روأنَّه اعتد عىل كثري من مواطنيه بغري م, األمري  الخ ... ربّ
ة ـ التي كتبها األمري يف سالة اخلاصَّ د ما تؤيِّ , عهد املحاربة وهذه الوثيقة ـ أي: الرِّ

 . جايناخلالف بينه وبني التِّ  فيام خيصُّ  )راتملذكِّ ـ (اذكره عند حتريره ل
 ) ـةاشديَّ الرَّ بالد ( الثَّقافية ـ أي: حلالة البالد أيضابوصفها  )راتاملذكِّ (متتاز هذه 

ي الفقه لمَ ص يف عِ خصُّ أهتا التَّ ونالت مكانة بوَّ , )معسكر(التي كانت عاصمتها 
 هو, ة قرننيقافية مدَّ يف استعراضه حلالة البالد الثَّ  األمريما وصفه  وأهمّ , وحيدوالتَّ 
 ة.ة يف تلك املدَّ ة علامء البالد اجلزائريَّ ببقيَّ , وناحيتها )عسكر أمّ (ضه لسند علامء تعرُّ 
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ا اكتشفها األسقف م لنا احلديث أهنَّ التي تقدَّ  )راتاملذكِّ (احلديث عن  إىلع ولنرج 
, تاريخ األمري عبد القادر( ة:تب عليه بالفرنسيَّ اس عادي كُ وهي عبارة عن كرَّ , )تييس(

سنة بخطِّ األمري كتب بعضه , هامييد احلاج مصطفي بن التُّ نقل من خمطوط السَّ 
 .م)1849

يسني هي عبارة عن رسالة كتبها بعض القسِّ , ام سبق لنا ذكرهك )راتاملذكِّ (وهذه 
, )مبوازأ قرصيف(ف بحراسته ابط املكلَّ األمري عبد القادر بواسطة الضَّ  إىلني الفرنسيِّ 

 وهذه بعض الفقرات هتمُّ , عنها اجلوابَ  بإحلاحٍ طالبا منه , أسئلةطرح عليه فيها بعض 
من : «قال كاتبها, ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ ة عىل النَّ صليَّ ة والتَّ فبعد احلمدل, سالةموضوعنا من هذه الرِّ 
ه ين أعزَّ الدِّ  ييالقادر بن حم يد احلاج عبدم السَّ م املحرتاملعظَّ  إىلعبد اهللا القبطان فالن 

وهي أن تكتب يل مع وسع اخلاطر , ةه طالب منك مزيَّ عرف أنَّ ا, آمني» اهللا وأرشده
, )رمحه اهللا(ين ي الدِّ يدي احلاج حمدنا سيِّ سيِّ  بحوادثشاء اهللا  تبدأ إن, مجيع حوادثك

ق بأحوالك بعد تاريخ ما صار من األمور العجيبة التي تتعلَّ  )1(كتابك أشغال يفوتذكر 
مع  وتأويلك, ك سلطنة العربتاملرشق وتولي إىلمن سفرك , وقتنا هذا إىلابتداء صباك 

وما جر , عيم أمر الرشَّ ووتق, وقوام املخزن, وبناء األبراج واملدائن, ترتيب العسكر
مع اجلنرال  )ملدية(و )موزايا(خصوصا فتنة , لك مع اجلنراالت من أمر العافية والفتن

 يفلطان بولد السُّ  عندما التقيتَ )2(ذهنك يفوما جاء , )المورسيار(واجلنرال , )ةقيفدو(
ع أمور اجلملة م يف ما كان مقصودك وتبنيِّ , )اجلزائر(حاكم مملكة  )الغزوات(مرسى 

 يفرضيت تزيد ما يظهر لك منهم ومنك  وإذا, نيوما تلوم وتشكي عند الفرنسيِّ , نياالدُّ 

                                                 
ا أهنَّ  غة إالَّ وكان املرتجم ضعيفا يف اللُّ , ةترمجت إىل العربيَّ  ثمَّ , ةبت بالفرنسيَّ سالة كتِ الرِّ  يظهر أنَّ  )1(

 مفهومة املعنى.
 . انطباعاتك :أي )2(
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مصالح املسلمني الذين مل  يفر هلم وما تدبِّ , مرضهبم يفكنت  إذاوما تقيض , املايض
ل وقائعك مع سلطان وتفصِّ , حكمهم مرشوطا ببقاء ثبوت دينهم ايقبلوا اهلجرة وقبلو

وتبطل مجيع , شاء اهللا إنقبلت كالمي وفعلت بمزيتي تنفع  إذاأنك  علماو, )الغرب(
 ىويصف, املكاتب ويف )القوازطحوادثك يف(بني الذين كذبوا عليك وعىل اكذب الكذ

واهللا , ممن امللك العالَّ  امُّ ولك األجر التَّ , ابني عليكالقول واملقال من تكثري كذب الكذَّ 
ني ومائتني األخرية سنة أربع وستِّ  امس عرش مجادخ, قنا للخري بجاه أهل اخلرييوفِّ 

 .»ها وألف
عليه بأن جييب عنها  طرحها عىل األمري وألحَّ  أسئلةنه كاتبه هذا الكتاب الذي ضمَّ 

هذا آخر مكتوب «هامي بام ييل: يد مصطفي بن التُّ ق عليه السَّ وقد علَّ , صاحله يف
اهللا  أعىل( فنيكلَّ , هامعانيه كلِّ  واستوعبَ , هبَ مكتو )ده اهللاأيَّ (موالنا   قرأفلامَّ , للقبطان
عىل ما طلب بأن أمجع ذلك  )ه بصالح احلال واملآلعلينا وعليه عوايد برِّ  أعانو, مقامه
, ة املسالكوسالكا صحَّ , املالك بإعانةواثقا , فأجبته باملوافقة, كاتب املكتوبذلك 

 .»ته ل اهللا وقوَّ يني بحوالح الدِّ ا مآله الصَّ ومرجتيا نفعا دنيوي 
 ه لألمري وتوىلَّ هامي عىل الكتاب املوجَّ ق به الكاتب مصطفى بن التُّ هذا ما علَّ 

ظروف  إذ, غرية والكبرية منهالصَّ  يفاألمري كان يشاركه  فيه أنَّ  الذي ال شكَّ , حتريره
طه ورش, قبل مغادرته البالد )جامع الغزواتـ (نقل بنود املعاهدة التي أبرمها األمري ب

ظ التي طرحت عليه بتحفُّ  بالد املرشق جعله جييب عن األسئلة إىلفر متكينه من السَّ 
, )بيجو(طليعتهم املاريشال  يفني الذين كان خصومه العسكريِّ  خصوصا وأنَّ , وحذر

اهامه واهتِّ  أي العام الفرنيس ومطالبة الرَّ , إبراهيمسيدي   معركةقتل أرس يفه يدا بأنَّ  إيَّ
د رسالة سالة ليست جمرَّ فكانت هذه الرِّ , م حربمعاملة جمرِ  فرنسا األمريَ  لبأن تعامِ 
, هنايتها إىلعىل نبذة من تاريخ حياة األمري من بدايتها  االطالعة يريد صاحبها شخصيَّ 
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األمري  وثبت لدهيم أنَّ , يعطفون عىل األمري, كبار مسؤولونها كان وراء كاتبها ولكنَّ 
ة بعد ذلك الوثائق احلربيَّ  أَثبتتْ وقد , ي إبراهيمة سيدمن دماء أرس واقع يءبر

 بعضوقد نرش معظمها , )ةوزارة احلرب الفرنسيَّ (ية التي كانت يف مستودعات الرسِّ 
وقتل  إبراهيمص لواقعة سيدي الذي خصَّ , )آزان(طليعتهم اجلنرال  ويف, الباحثني

م ـ 1948سنة  :أيـ لواقعة األرس تأليفا كتبه ونرشه بعد مرور مائة سنة عىل تلك ا
ا ة جد طرحها أصحاهبا عىل األمري هامَّ  التياألسئلة  كام أنَّ , إبراهيم)سيدي :(سامه

 :إفادهتمذ طلب من األمري إ, ومفيدة
 برتمجة والده.  )1
 إىلوسفره مع والده , والده )معهديف(بداية من نشأته , خصيةترمجة حياته الشَّ   )2

 .احلجِّ 
 فيها. روف التي بويعالظُّ   )3
 الخ.... وتنظيم مملكته, تكوين جيشه  )4

وعىل  كابني الذين كذبوا عليوا عليه بأن جييبهم ليبطل مجيع كذب الكذَّ وأخريا أحلُّ 
 .الخـ ... حافةالصَّ  :أي)ـ القوازط( ك يفحوادث

ضوقد  اهر الطَّ  بن ة شيخه أمحديَّ ضكق, ةهامَّ  أحداثاق أجوبته فحقَّ  يفاألمري  تعرَّ
د العريبي ة بعض خلفائه كاحلاج حممَّ وقضيَّ , باإلعدامالذي حكم عليه  )وقايض أرزي(

 .الخ... )معسكر( إيله مات مسموما ملا دعاه األمري الذي أشاع خصومه أنَّ 
 كانت البالد ذاك إذالعكر الذي ساد البالد  يف اجلو هذا ال جيعلنا نشكُّ  كلُّ 

احلكم  ـ إدارة كم القبائل املخزنيةحتت تأثري ح ما زالت ةاحية الغربيَّ خصوصا النَّ 
 جو )وهران(و )جلزائرـ (ل ني مبارشةثر احتالل الفرنسيِّ إوقد ساد البالد  ـ كيالرتُّ 

ىل واأل :نيعوة إىل مؤمتر البيعتَ بب يف الدَّ السَّ  هو وكان هذا اجلو, االضطرابالفوىض و
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, )حسن جامع(وقعت يف  انية التيخصوصا يف البيعة الثَّ , ن حرضمَ  جلُّ  إذ, انيةوالثَّ 
 ـخال األمري ـ  ابن آمنةيخ ر فيه الشَّ وحرَّ , )معسكر(بمدينة , )ءالبيضا عني:(بحي

ؤمتر مجع امل إىلاعية فجعلوا من األسباب الدَّ , عها العلامء املؤمترونوثيقة املبايعة التي وقَّ 
ها ية يصف فيَّ ة هلا أمهِّ د هذا وثيقة أصيلا يؤيِّ وممَّ , انتشار الفوىض إذ ذاك, ومبايعة األمري

, )وهران(و )اجلزائر(ثر االحتالل الفرنيس ملدينتي إأي , صاحبها حالة البالد إذ ذاك
زهر : (ه صاحبهوالوثيقة هي عبارة عن تأليف صغري حيتوي عىل حوايل ثالثني ورقة سامَّ 

نفسه يف  فكام عرَّ  فه هوومؤلِّ , )ة والرباهنيالبساتني يف بيان االسم األعظم باألدلَّ 
د بن عبد د العريب بن أويس بن حممَّ فيقول الفقري إىل اهللا حممَّ , وبعد«ليف فقال: أالتَّ 

أصال لطف اهللا به اللطف اجلميل وخار له  اشدية الرَّ القادر بن أمحد املعروف بابن خدَّ 
يف وبلغت من الكرب ما ين, أس شيباي واشتعل الرَّ وهن العظم منِّ  ملاَّ ... املقام والرحيل
وعضل , احلنيا راحلة يف عسكر الرَّ فس علم يقني أهنَّ وعلمت النَّ , نيعىل نيف وستِّ 

فقد , 1248م سنة نة التي هي املحرَّ وفقد األطباء والسيام هذه السَّ , واءالدَّ  اء وعزَّ الدَّ 
بسبب  )وهران(وثغر  )اجلزائر(خربت  وكثرت الفتن من يوم, ت فيها املحناشتدَّ 

فاتح , م احلرامل املحرَّ وذلك أوَّ ـ  فيد املؤلِّ  كذا بخطِّ ـ  سالفرنسيوم الرُّ 
لت وتعطَّ , وكثر القتل واهلرج واخلصام, امفخلت األرض من احلكَّ هـ 1246ماملحرَّ 
من يف حرية ؤوامل, )وجدة(إىل بالد  )تونس(وذلك من عاملة , رائعت الذَّ وعمَّ , ائعالرشَّ 
فهم أوىل من أهل الفسوق  ام ظلم وجورللحكَّ  وإن كان, يلة املطريةاة يف اللَّ كالشَّ 

 فالتجأتُ , ميتة اجلاهلية اإلنسانويموت , نياين والدُّ ام يفسد الدِّ وبفقد احلكَّ , والفجور
فيق طريق كالرَّ   كلِّ يفو, املطالب الب يف كلِّ لطَّ لإىل اهللا يف مجع تأليف يكون إعانة 

علينا يف كثري من علم األسامء واحلروف قد فتح اهللا , بابوكنت يف أوان الشَّ , فيقالشَّ 
ته أن أمجع أردت بحول اهللا وقوَّ , نة والكتابع يف السُّ ضلُّ بعد التَّ , واألوقاف واحلساب

واالسم , عاء ورفعة شأنهمشتمال عىل فضل الدُّ , ال خمترصا وال بسيطا, سفرا وسيطا
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وأسباب بلوغ , والقبولمضيفا إىل ذلك ما شاء اهللا من أدعية اإلجابة , األعظم وتبيانه
, ةوحكايات صوفيَّ , ةوأحاديث نبويَّ , دا بآيات قرآنيةمؤيَّ , املقصود واملأمول

 .»الخ... )ة والرباهنيزهر البساتني يف بيان االسم األعظم باألدلَّ :(يتهوسمَّ 
جيتمع مع األمري عبد القادر يف جده الرابع أي عبد  −كام ذكر−مؤلف هذا الكتاب 

ختار املشهور بسيدي قادة الذي أطلق اسمه عىل روضة أرسة األمري وبعد القادر بن امل
عىل أثر ما عدا هذه  −أي املؤلف–نعثر له  االستقالل أطلق اسمه عىل القرية إال أننا مل

ويظهر املؤلف أنه كان من ذوي الغرية , الرسالة التي هلا أمهية عظمى يف موضوع بحثنا
 .ع اجلور عىل االرجتال والفوىضوالواقعية حيث فضل حكم احلاكم م

وقد تعرض بعض املؤرخني الذين كانت هلم مكانة يف البالد عىل وصف هذه الفرتة  
التي حدد بدايتها املؤلف ومن هؤالء املؤرخني مسلم بن عبد القادر احلمريي كاتب 

ومن مجلة , م1249إذ تويف سنة , بايات وهران الذي عاش بعد انتهاء حكم األتراك
فلها وزهنا إذ صاحبها مارس احلكم مدة  –التي رغم أن لغتها مهملة ضعيفة  –ه تآليف

وقد امتاز يف تأليفه بالنزاهة , طويلة وشاهد جالء العثامنيني واستسالم باي وهران
هلم  االعرتاففقد اعرتف بام ارتكبه العثامنيون من غلطات إال أن هذا مل ينسه , والوفاء

بيتا  143ليفه أرجوزته يف تاريخ اجلزائر التي حتتوي عىل ومن تآ. بالشجاعة واإلقدام
 وقد استهلها هبذه األبيات:

ــ ــبالثغ ــل ال ــه ح ــر ب  ر اجلزائ
 فاجتمعقد جهز األصفر جيشا

 فانحل عقد النظم منـه وخـال
 وحث يف السري حثيث املنتجـع

, )زهر البساتنيه: (وحالة البالد التي وصفها قريب األمري عبد القادر يف تأليف 
إذ األمري لقي , م بن عبد القادر احلمريي يف أرجوزته التارخيية ليست باألمر اهلنيلومس

فان التفت , عراقيل وصعوبات عندما بويع وشمر عىل سواعده لتكوين دولة مثالية
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ويف خنق  إسامعيلجل القبائل حوله يف املعارك التي بينه وبني الفرنسيني يف غابة موالي 
مها والده حميي الدين وكان حظ التاريخ أن سجلهام الشاعر الشعبي النطاح وكان يقود

وأشار األمري نفسه إىل معركة ـ  من نواحي مدينة سيقالتحاليتي ـ الشهري احلاج عدة 
خنق النطاح إذ فيها ظهرت شجاعته وانترشت يف مجيع األوساط حيث متكن من 

ركة األوىل بغابة عاملكانت , األعداءصفوف  اختطاف ولد أخيه حممد السعيد من
 بقوله: التحاليتيقرب سيق وقد استهلها الشاعر  إسامعيلموالي 

ــــــا ــــــا س ــــــميي  ل راين نعظ
ï’ßaدمازيــــــللبهجــــــة ا 

ـــــــــم  يف ذا اجلـــــــــيش ايل تالي
 نـٰالرمحـ أعداواعمل خصلة ضارب 

 إىل أن قال:
ــــر ــــدين دب ــــي ال  ســــيدي حمي
 يف ســــيق انــــزل يــــا احلــــارض
ــــارص ــــوا الع ــــم ركب ــــن ث  م

ــــــة  ــــــالخليف ــــــىلجه  د لب
 قــــال هلــــم مــــا كــــان هربــــة
 للميمــــــر نعططــــــوا مكبــــــا

ـــــرأي ويف ذا  ـــــرال ـــــا امزي  ج
ــان هــو ــن زي ــربوك الفحــل اب  وامل

 األقطاب اجتمعوا واتفقوا يف ديوان
 وامجــــــع قومــــــان الغرابــــــة
 من هدر يف الغيب يـاك اليـوم يبـان

ــازلو ــات امن ــة رضــوان وايل م  جن
املذكور  التحاليتيها الشاعر ثم وقعت بعد ثالثة أشهر املعركة الثانية التي سجل

وهي أيضا حتت قيادة حميي الدين وتلميذه الشيخ عبد القادر بن زيان دفني مقربة سيق 
 وهي التي وقعت يف خنق النطاح عىل أبواب وهران:

ــا ســا ــوانئي ــد لــك هــاد الغي  ل نعي
 الديوان ذااثنني مجعوا يف ه األقطاب

 محر اللحية الفحل الشيخ ابـن زيـان

 لــبالد الــروم نجوعنــايــوم حتركــوا 
 وانرصهم يـا الطالـب احلـي القيـوم

ــدها ــاد ق ــي اجله ــز يبغ ــيوم ع  املض
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 الـوقيح زيفـط للعربـانحميي الدين
 أحمـــال قويـــة تلمـــت يـــا فرســـان
 كجعبــــوين غرابتــــي عــــز عــــيل

ـــةا ـــل ثني  خـــربهم راه شـــاع يف ك
 

 كافــة تــرأس وقــوم اإلســالمجاتــه
 طموماعدادها هيالت اال من حييص 
 ا مـالح امحلهـم جـارعىل االعالج ي

 اربـدمار بني اجلهـول واشـبوب ايل 
 

انية ذكر فيها هذه الثَّ  خصوصا وأنَّ , تان يف موضوعهاموهاتان القصيدتان هامَّ  
ة مدَّ  إالَّ  إذ مل مترَّ , ين واحدة واحدةيخ حميي الدِّ ت دعوة الشَّ صاحبها القبائل التي لبَّ 

, )باي وهرانـ (العضد األول ل, عيلإسامى انفصل عن األمري مصطفى بن قليلة حتَّ 
 ل هذه املعركة أيضا األمري عبد القادر الذي قال:وقد سجَّ , ة رفقائهوحلق به بقيَّ 

ـــق النِّ ملأ ـــر يف خن ـــا ت ـــاح نطاحن  ط
ـــار  ـــة ذاك النه ـــم هام ـــوك  ددهتاق

ـــقر ـــاحهم وأش ـــه رم ـــت كلمت  حت
ــارتقى إىل ــا أخــي ف ــوم قىضــ نحب  بي
ــه ــهام عنان ــع الس ــن وق ــد م ــام ارت  ف

ــن ــه حــني قــد ومــن بي  óšÓهم محلت
 حتــت جــواد برميــةóšÓويــوم 

ــو ــا الن ــجام هل ــاكم س ــداة التقين  غ
ــه شــو ــا طعن  بحــل حســامي والقن
بل ومـا التـو مرارا ومل يشك اجلو 
ــرىض أو ــي ال ــا النب ــه فيه ــان ل  جن
ــن عــو ــرغم م ــوز ب ــاه الف  إىل أن أت
وكــم رميــة كــالنجم مــن أفقــه هــو 
ويب أحدقوا لوال أولو الباس والقـو 

وانحالل احلكم , ثر االحتالل الفرنيسإوقفنا وقفة قصرية لوصف حالة البالد  
رضت عىل والده واعتذر عن فاألمري عبد القادر أمكنه بعد مبايعته التي عُ , العثامين
فات التي الصِّ  توكان, ينكرجل دِ , ةبة يف األوساط الغربيَّ ع بسمعة طيِّ كان يتمتَّ , قبوهلا

ة هي التي خاطبه هبا أحد تالمذته قبل ظهور سمعة والده البطوليَّ عب راعاها فيه الشَّ 
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بن عبد  )1(نويسالسَّ يخ خاطبه تلميذه الشَّ , )وهرانـ (عليه القبض وسجن ب عندما ألقيَ 
 اوي هبذه األبيات:حَّ اشدي الدَّ القادر الرَّ 

ــوِّ  ــكع ــرب ال تفزع ــىل الص  وال ترعــك بــام فاجتــك وهــرانل ع
  إىل أن قال:

ــمل يثقفــوك أحميــي الــدِّ   ةين عــن زلَّ
 العواقــــب يف القــــرآن ثابتــــة إنَّ 

ـــنَّ  ـــىل س ـــزل ع ـــت واهللا مل ت  ةوأن
 يوف وتسعى يف حـوائجهمتقر الضُّ 

ـ جى تتلوتبيت بني الدُّ   عـن لاملفصَّ
 ة وثانيــــةس العلــــم مــــرَّ تــــدرِّ 

ـــــا ـــــأل أن أراك منطلق  واهللا أس

 ولكــن أشــقى القــوم شــيطان ارأو
 ل قــرآنقــني وصــدق القــوللمتَّ 
ــ ــان دي إىل احلــقِّ هي ــك طغي  مل يمل

 وال ران ال غـــشَّ  وحتمـــل الكـــلَّ 
 قلــب وتصــبح مثــل البــدر تــزدان

ـــ ـــذِّ تلقِّ ـــؤاد يقظـــانن ال  كر والف
 تسعى وما حواليك حراس وأعوان

وتقدير يف  ع به من حبٍّ حالته وما كان يتمتَّ , ر لنا كمرآة صافيةهذه القصيدة تصوِّ 
 هي وهذه, أي العام يف البالدلون الرَّ الذين كانوا يمثِّ  ,خبة من مواطنيهأوساط النُّ 

إذ زيادة , عوة إىل اجلهادوما أعقبها من الدَّ , فات التي روعيت عند مبايعة األمريالصِّ 
, كرابقتي الذِّ يد حميي الدين للجيش الذي حارب يف املعركتني السَّ عىل قيادة السَّ 

ي دعا القبائل للجهاد ولبوا دعوته ثم أن القبائل ين هو الذحميي الدِّ  ل أنَّ اعر سجَّ فالشَّ 
طبقة , كانت متثل الطبقتني ـ التي شاركت يف املعركة :أي ـ التي ذكرها واحدة واحدة

وجيش الطلبة والفقهاء وبعبارة أوضح الطبقات  ـ اجليش املوايل للباي ـ املخزن
 الشعبية املبايعة لألمري وإىل ذلك أشار الشاعر بقوله:

                                                 
اشدي) 1( نويس بن عبد القادر الرَّ بيدي,السَّ رتَىض الزَّ ج من (األزهر) هووأخوه, وأخذا عن مُ  : خترَّ

ق.  وهلام (فهارس) مشهورة يف الرشَّ
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 ين الـوقيح زيفـط للعربـانلدِّ حميي ا
 تلمـــت يـــا فرســـانةأحمـــال قويـــ

 كافــة تــرأس وقــوم اإلســالمجاتــه 
 اطموم هيالت أعدادها ال من حييص

خصوصا بعد تداخل , همئظامي ورؤساخرس األمري بعض أفراد اجليش النِّ  إن وهلذا
, اإلغراءاتيع أنواع وها بجمنوا املعارضة وغذَّ الذين كوَّ , نياط الفرنسيِّ بَّ اسة والضُّ السَّ 

وبعض  إسامعيل بن بمصطفى)تريزيل(كام فعل , ودوس املعاهدات, غائنوإحياء الضَّ 
 ها. رَّ احلياة وم وقاسموه حلو, عب حمافظني عىل والئهم لهفقد بقي أفراد الشَّ , رفقائه

ني من بدايتها إىل هنايتها كانت مع الفرنسيِّ  األمريحرب  أنَّ د حإذ ال خيفى عىل أ
ما أن  إالَّ , كل وقت ومل خيف يوما من األيام أنه كان يف مجيع مواقفه مدافعا حرب

من بدايتها إىل هنايتها  مرياألَ معظم املعارك التي خاضها  له تاريخ هذه احلرب أنَّ سجَّ 
وقد امتازت هذه املعارك أيضا بنرش اهللع , كانت هزائم اجليش الفرنيس فيها شنعاء

 فرنيس رغم أن رؤسائهم هم املبادرون بالرش .واخلوف يف صفوف اجليش ال
التي شنها اجلنرال تريزيل ومعركة سيدي , ومن بني هذه املعارك معركة واد املقطع

ويف طليعة , مهاؤمنهام رؤسا وقد أدان كلٌّ , انياكطمون ل دويالتي شنها الكولون إبراهيم
 تقرير رسي أرسله إىل املدينني هلم الوايل العام باجلزائر الذي وصف هذه املعركة يف

إن اجليش الذي ذهب من وهران حتت قيادة اجلنرال تريزيل «وزير احلرب قال فيه: 
عىل ستامئة جندي مع كل  فخسارته تربو 28/06/1835رش هزيمة يوم  يلق

أي ما تبقى  ـ إن األمري عبد القادر الذي تابع جيشنا يف انسحابه«ثم قال: , »... عتادهم
دخل معسكر وكتب يل منها رسالة يف غاية  إىل مدينة أرزيو ـ زممن اجليش الذي ه

وإال لكان من السهل عليه أن  ومن حسن احلظ أنه مل يلحق اجليش بأرزيو االعتدال
 . »يقيض عليه يأرسه أو

وقد نرش يف جمموع  م,13/07/1835بتاريخ  193كان هذا التقرير حيمل رقم:
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 االحتفالاحلكومة الفرنسية بنرشها بمناسبة رسائل اجلنرال دروين درلون التي أذنت 
 . م1930سنة  لالحتاللاملئوي 

مل تفقده  االنتصاركان األمري كام ذكر ذلك الوايل العام مالكا ألعصابه فإن نشوة 
وإنكم سمعتم بنتيجة «إذ ختم كتابه الذي أشار إليه الوايل العام بقوله: , رباطة جأشه

 وكذلك وقع لزميله دو, ميشال معاهدة دوتريزيل الذي خرق  :أي, »عجرفته 
جندي  500التي خرس فيها اجليش الفرنيس حوايل  إبراهيمانياك بمعركة سيدي طمون

بني قتيل وأسري وقد خصصها كثري من الكتاب واملؤرخني بدراسات قيمة التي من 
 .كةه املعرذبينها تأليف جمموع وثائق للجنرال أزان ألفه بمناسبة الذكر املئوية هل

ولننتقل إىل الوثيقة التي حتدثنا عنها وقد ضمنها صاحبها الفنون التي كان يدرسها  
ي الدين يف معهد القيطنة وهي عبارة عن مرثية رثا هبا تلميذ من تالمذة حميي الدين يحم

شيخه ضمنها الفنون التي كان يدرسها حميي الدين بمعهد القيطنة وهي تعطينا صورة 
سيد حميي الدين وأن معهد القيطنة مل يقترص عىل تعليم القرآن حقيقية عن ثقافة ال

وصاحب , وخمترص خليل بل كانت تدرس فيه فنون كالتفسري واحلديث وعلوم اللغة
يف تونس سنة  املتوىف حممد بن معروف الونرشييسهذه املرثية هوالعامل املحدث الشيخ 

م رضيح الثعالبي باجلزائر يف اج موسى أمااحلهـ . كام ذكر ذلك تلميذه عيل بن  1265
عهده وقد هاجر اجلزائر بعد االحتالل وكان األمري كلفه برتشيح القضاة بناحية شلف 

 وهذه بعض األبيات من املرثية املذكورة: .وونرشيس وقد عثرنا عىل وثائق تثبت ذلك
 ن اهللا أنجــز وعــدهإوبعــد فــ

 نصــيح لكــل املســلمني دلــيلهم
 ةالكف شيخ الطريق يبفقد سخ

 لسنة خـري اخللـق أزكـى الربيـة
 إىل أن قال: 

ــي أن تســيل دموعــه  عــىل ســيد ذي حكمــة وبراعــة حيــق جلفن
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 بدا يشهد العـدول كاملستفيضـة سام وارتقى وسـاد أهـل زمانـه
 إىل أن قال:

 تر كتب ابن حاجب وخليلنا
 مــعجوا وســعد وســلم ومجــع

 كشف رموزنـابمن لنا يقولون 
 إذا ومعرفة الصحيح من ضده

ــ ــة ةوألفي  ابــن مالــك مــع غني
 وسـنة وتفسري مـا يـتىل كتـاب

 وحل غريب اللفظ عند القراءة
 تعارضت اآلثار من غـري ميـزة

 إىل أن قال:
ــا ــع قلوبن ــىل ربي ــفي ع ــا أس  في
 ويــا أســفي عــىل خليفــة مالــك

 مزيل الصدا عنها بعلم وحكمـة
 مامنا حميي الدين شيخ وقـدويتإ

 لده حممد السعيد فيقول:و ثم تعرض لذكر خليفته وهو
خليفته السعيد فأبرش بـه تـر 
 سعدنا به فـالتم شـملنا بعـدما

 نفائس علم مـع لذيـذ معيشـة
 تفرق صاح مع عظـيم مصـيبة

ضه لألمري عبد القادر الذي بويع قبل وفاة والده بسنة واحدة ختم منظومته بتعرُّ  ثمَّ 
 فقال:

ـــا ربُّ  ـــعادةوزادن ـــيم س ـــا العظ  ن
 حاب سـامءهاالسَّ  بدت بعد أن عمَّ 

 وقصدي به املنصـور عبـد القـادر

 رص شمس اخلالفةبنشأة شمس النَّ 
 فضاءت عىل األقطار غربـا وقبلـة

ــه افتخــرت أمُّ  ــر ب ــاكر جه  ةالعس
 الخ... 

إذ هي زيادة عىل استعراضها , ةفوائدها مجَّ  ة وإن كانت لغتها مهلهلة فإنَّ وهذه املرثيَّ 
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ين يف ن خلف حميي الدِّ ضت لذكر مَ تعرَّ , ينيخ حميي الدِّ سها الشَّ للفنون التي كان يدرِّ 
ال األمري عبد القادر كام غلط يف , عيدد السَّ كر حممَّ ولده البِ  وهو, )معهد القيطنة(إدارة 

الذي اختطف األمري  هووعيد د السَّ وحممَّ , غري صحيح وهو, خنيذلك كثري من املؤرِّ 
, )سنة15(وعمره مل جياوز , هكة قادها جدُّ ل معرولده القتيل الذي استشهد يف أوَّ 
 .)طاحخنق النِّ :(صها ملعركةوذكره األمري يف قصيدته التي خصَّ 

 ثمَّ , د فقيهين مل يكن جمرَّ حميي الدِّ  اللة عىل أنَّ ة للدَّ نكتفي بذكر نبذة من هذه املرثيَّ 
احتفظ هبا  هالذي عالوة عىل رسائله التي ذكرنا أنَّ , نذكر والده مصطفى بن املختار

فقهية  يفتاو )وثائق(ه وجدنا وهي بخطِّ , )جماجةـ (د بن احلاج اجليالين بتلميذه حممَّ 
عىل  تدلُّ , بليغة كتبها يف آخر خمطوط نقله لبعض مشاخيه )منظومة(وكذلك , قرضها

 قال:, وهذه بعض األبيات منها, عه يف الفقه واألدبتضلُّ 
 كتبتــه لصــاحب املجــد العــىل

ـــمامنـــا ذي الإ  ف املؤثـــلرشَّ
ـــداالرَّ  ـــا ومول  اشـــدي موطن

ــفوة اإلال ــدوره ص ــب ب  هقط
 رايــةرئــيس أهــل العلــم والدِّ 

 موىل املواهـب اجلزيلـة العـدد

ــيل ــن ع ــدوتنا اب ــمي ق  اهلاش
 قــى والعلــم والتبتــلشــيخ التُّ 
ــــ ــــبا ياحلس ــــداني نس  وحمت

ـــاهي ـــر ن ـــن آم ـــا م  بقطرن
 وايــةفســري والرِّ والفقــه والتَّ 

ـــد ـــال عم ـــا ب ـــه رافعه  رفع
 الخ ...

مستقاة من مصادر , هق برتمجتي والد األمري وجدِّ يتعلَّ ما ا هذكرنا في هذه نبذٌ 
زنا عليها وعىل غريها من الوثائق التي ركَّ , األمري )راتمذكِّ (زهتا وعزَّ , ةجوهريَّ 

ة مدَّ  )ةاشديَّ الرَّ (ة بموطنه ض فيها األمريبتفصيل للحياة العلميَّ تعرَّ  إذ, دراستنا هذه
ـ ك, ةة بينها وبني علامء البالد اإلسالميَّ ما فيها ربط العالئق العلميَّ  مّ هأو, قرنني
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اغتنام  فلهذا أردتُ , وتاريخ تأسيسه )معهد القيطنة(ن عث د حتدَّ قو, وغريه )األزهر(
ال زال تارخيه يكتنفه  إذ, وتاريخ تأسيسه )املعهدـ (ق بالفرصة فأثبت بعض ما يتعلَّ  هذه

 أخطاء منافية للواقع.  ليهإبت حيث ترسَّ , الغموض
ه مصطفى بن فقال عن جدِّ , ةث عن احلياة العلميَّ يتحدَّ  )راتاملذكِّ (يف  األمريقال 
, لمساينر التِّ نوَّ املأخذ عن  وهو, )1(بن عبد اهللا املرشيف ه أخذ عن عبد القادرنَّ إاملختار 

ه مصطفى بن املختار جدِّ  مشايخاستعرض  ثمَّ , )األزهر(صلة بعلامء وذكر أسانيدمها املتَّ 
صلة بعلامء املرشق وذكر أسانيدهم املتَّ , نيواحدا من اجلزائريِّ ا واحد ـ املذكورـ 

د بن وحممَّ , كمصطفى بن اهلاشمي )وهران(وأخذ أيضا عن علامء : «قال ثمَّ , واملغرب
, ادق بن احلمييسيد الصَّ وعن السَّ , د بن اهلاشميل أخذ عن أخيه حممَّ واألوَّ , قريد

 ـني صلت باجلزائريِّ إحدامها اتَّ  :وهذا األخ له طريقان, د بن عبد اهللا اجلياليلوعن حممَّ 
صل بسنده إىل وهذا وإن اتَّ , ورةإجازة إىل املفتي سعيد قدُّ  ـ اجلزائر)(يقصد علامء مدينة 

علوم التي فقد أخذ مجلة ال, نيونسيِّ ه بالتُّ صل سندُ عالبي املتَّ ن الثَّ ـٰدي عبد الرمحاإلمام سيِّ 
, واملسناوي, مة أيب حفص عمر الفايسكالعالَّ , نيعن مجلة من الفاسيِّ  جلها لهاحصَّ 

صال سنده املعلوم اتِّ , وهم عن أيب عيل احلسن اليويس, الوأيب عيل احلسن بن رحَّ 
د شاركه يد أمحد بن حممَّ السَّ  واملذكور قبل والده وهو, بن نارصابشيخه وأستاذه اإلمام 

, يد العريب بن قيزانباألخذ عن السَّ  وانفرد هو, له طريقان, عن والده املذكوريف األخذ 
 .»الخ... املرصي أخذ عن املفتي وهو, ن اجلرجريـٰمحد بن عبد الرَّ أخذ عن حممَّ  وهو

يد مصطفى بن األمري السَّ  عرض الكاتب لنخبة العلامء الذين أخذ عنهم جدُّ  إنَّ 
ـ ك, باملرشق واملغرب, ة إذ ذاكصلة بعلامء العواصم العلميَّ وذكر أسانيدهم املتَّ , املختار

                                                 
, بعد تأسيسه )معهد القيطنةـ (يخ مصطفى بن املختار مديرا لنه الشَّ هوالذي عيَّ , املرشيف هذا )1(

 .)ةاشديَّ الرَّ ـ (ة شهرية بوهورئيس أرسة علميَّ 
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 قافية.أفادنا كثريا عن احلياة الثَّ , )فاس(و, )اجلزائر(و, )تونس(و, )األزهر(
ر عند قراءته ام يتصوَّ لربَّ  القارئ أنَّ  إالَّ , )راتاملذكِّ (ض الكاتب إىل صاحب تعرَّ  ثمَّ 

فقال: ... بعواصم الرشق والغرب فقط صلةلعرض أسانيد مصطفى بن املختار املتَّ 
وال يذهب الوهم بمن وقف عىل هذه , ة بحسب الوقت من طريقنا العلميَّ هذا ما تيرسَّ «

إذ كانت البالد  ـ )الغرييس(بل وطننا , من بعيد نا مل نأخذ العلم إالَّ األسانيد فيعتقد أنَّ 
 علم وحملّ  حمطّ  ـ معلوم وكام ه )ةاشديَّ الرَّ ـ (عرف بصارت تُ  ثمَّ , )غريسـ (عرف بتُ 

م عن بعض األجداد املذكورين لَّ ملا تك )عقد اجلامن(يف  )اجلوزي( هو فها, م وتعليمتعلُّ 
د من أبناء عبد يد عبد القادر بن أمحد بن حممَّ د السَّ حممَّ  ومنهم أبو: «قال, سبيف النَّ 
يخ عبد اهللا ه الشَّ وهبذه األوصاف حالَّ  ) ـمرضعته( ةاملعروف بابن خدَّ  ـ القوي

ف صنَّ  وملاَّ ... : «إىل أن قال, »... )البستان يف ذكر العلامء واألعيان(الونرشييس يف كتابه 
كميل هذا ما جعلته كالتَّ  :قال, وحيدورة يف التَّ ومفتيها سعيد قدُّ  )اجلزائر(خطيب 

اجلوزي  فالبد من اجلمع بينهام عىل أن, ةيد عبد القادر بن خدَّ لتقييد شيخ شيوخنا السَّ 
 ) ـراتاملذكِّ (صاحب  :أي ـ ثم قال, كان ما يزيد عىل مائة قرية )غريس(يف  ذكر أنَّ 

قال شيخنا السيد بن عبد اهللا بن الشيخ املرشيف رأيت كتابا وقفت عىل متامه فوجدت 
عيل بن  أوالدويقال هلا  ـ سيدي عثامن أوالدالكاتب ملا كتب اسمه قال كتبته بقرية 

رية ما يزيد عىل ثالثامئة مؤلف والقرية هي اليوم خربة تسمى القوارير ويف الق ـ رتاق
وبقرهبا روضة سيدي عثامن بن عمر حتت أم عسكر عند انحصار واد هبا إىل األرض 

 ستوية البطاح.امل
وقد وجدنا من العلامء املنسوبني هلذه القرية حممد بن عثامن الزروايل املشهور بابن 

ن يف جمرش أوالد عيل بن ـٰوابن عمه عبد القادر بن عبد الرمحصفية من كبار املؤلفني 
شفاء الغليل والفؤاد ( :اغ يف تأليفهبَّ امزي املكنايس ذكره الصَّ ند بن زناق خترج عن حممَّ 
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وهذا : «قال, ازيالتَّ  )إلبراهيممنظومة املرادية:(أي, )هري باملرادظم الشَّ يف رشح النَّ 
نا) أي كان من علامء أوائل القرن العارش ثم واصل يد أدركه كثري من أهل عرصالسَّ 

وناهيك بوطن خرج منه العالمة شيخ األسالف حممد  :صاحب املذكرات حديثه فقال
املصطفى الرمايص ومن حاكاه من تالمذته كالسيد أمحد بومعزة الذي يسميه أهل 

بالتخصص يف ن هؤالء العلامء اشتهروا إ :الوطن برشع الواسطة ثم عدد عدة علامء وقال
كان كثريا , وقاضيها )مراكش(فقيه مدينة , كتاينمة عيسى السَّ العالَّ  نَّ إعلم التوحيد حتى 

 .ها »)ةاشديَّ الرَّ (يناه من علامء هكذا تلقَّ : «)نويسصغر السَّ (ما يقول يف حاشيته عىل 
بعضها  فها به مالكها بأنَّ وما عرَّ , األمري )راتمذكِّ (هذه صفحات ذكرناها من 

حيث , ل نظرة منهاهامي يلوح ألوِّ مصطفى بن التُّ  خر بخطِّ األمري والبعض اآل بخطِّ 
حفيد عبد القادر بن عبد اهللا ـ نجد الكاتب عند ذكره للحافظ ابن عبد اهللا املرشيف 

 عنه يعربِّ ) ـ معهد القيطنة(ل يف وَّ ومساعده األ مصطفى بن املختارشيخ , املرشيف
قافية يف بالد احلالة الثَّ  ووصفُ  .من مشاخيه الذين انتفع منهميف احلقيقة  وهو, بشيخنا

ـ ك, وخارجها )اجلزائر(ة داخل ة العواصم العلميَّ ها بعلامء بقيَّ ئوصلة علام )ةاشديَّ الرَّ (
 .ةقافة اإلسالميَّ ة يف تاريخ الثَّ من الوثائق اهلامَّ  )مرص(و )فاس(و )تونس(

ة ويع مل ينحرف عن حياته اليوميَّ بُ  األمري ملاَّ  أنَّ إىل ما كان سبق لنا ذكره  اآلنولنرجع 
بعد حديثه عن  )راتاملذكِّ (ه قال يف فإنَّ , بل كانت حياته حياة رئيس ديني, قافيةالثَّ 

وجاءت له الوفود باهلدايا من , فأذعنت له األعراش): «ميشال صلح دو(وعن , املبايعة
, واختيار العدل هلا يف كل موطن, القضاء ظر يف أمرابتدأ به النَّ  يشءل فأوَّ , كل ناحية

 وفد  كبري كلِّ بعد أن وىلَّ , اية األموالبج لتعيينهم يف, قبيل ؤال عن املؤمنني يف كلِّ والسُّ 
األمر  فحني استقرَّ , )ريض اهللا عنه( مال باألثر الوارد عن عمر بن اخلطاباع عىل قبيلته
, نت له اإلمارة يف مجيع األرجاء القريبةوتعيَّ  )عسكر أمِّ ـ (واجتمعت الكلمة ب, وانتظم
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 )مينا(فابتدأ بمواطن : «إىل أن قال, »... فررشع يف السَّ , هيلألمر والنَّ  أهلهاواستمع 
, رئيس وافد بمن معه من قبيلته فجاء كلُّ , وما واالمها من املحال وغريهم )الشلف(و

تلك املدة فاستشاره يف  وكان الوالد سافر معه يف, د بن سيدي عريبيوفد احلاج حممَّ 
أي ما بني  –والية ابن عريبي فواله خليفة عىل تلك النواحي كلها إىل وادي الفضة 

(وهي املنطقة التي كان يشغلها احلاج حممد بن عريبي  –مستغانم ووادي الفضة 
ولنقف وقفة قصرية هنا  –من والده)  بإذنكخليفة يف عهد العثامنيني فأقره عليها األمري 

 أن األمري مل يقصد بعد مبايعته مبارشة إبعاد أنصار العثامنيني وخصوصا خلفاء لنبني
وقدور  إسامعيلالبايات وهم مساعدو الباي يف مناطق نفوذهم وممثلوه كمصطفى بن 

بي وجتديد تعيينه يف يواحلاج حممد العريبي وذهابه صحبة والده لزيارة العر يولد املخف
ولنواصل  .التي حرضت لدليل عىل حسن نوايا األمري مركزه استجابة لرؤساء الوفود

باملنطقة التي كان يشغلها يف  خليفةبي يحديثنا عام قاله يف املذكرات عن تعيني العر
األديب النبيه  هو ـ التعينيـ  إن الذي توىل حترير رسم البيعة«العهد العثامين فقال: 

 ةحواء القاطنني ما بني الفج ومينبن اوالد أن الفصيح البليغ السيد حممد بن الطاهر مِ 
وبلغ فيه غاية الرباعة بالغة وبراعة وحسن , فجاد يف ذلك الرشط وأجاد, وعني موسى

 مطلع.
اخلليفة العريبي إىل مقر األمري بأم  ىإال أن الظروف تغريت وشاءت األقدار أن يدع

غيبة إىل فعندما وصل األمري من , فشاع اخلرب بأنه مات مسموما, اهبعسكر ويموت 
م هلم ذهب إىل أهله وقدَّ , ق أن موته كانت بسبب مرضوبلغه اخلرب وحتقَّ  معسكر
 ».... وبراءته من القتل تهتعزي

إىل أن صف أعداء األمري كانوا له باملرصاد فأشاعوا خرب املوت غدرا وخديعة 
 وأنشد صهره الشاعر الشعبي املشهور الشيخ الطاهر بن حواء الذي سبق أن حرر عقد
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األديب : «خليفة وأعجب األمري يف املذكرات وخلع عليه ألقاب بييجتديد تعيني العر
قصيدة بليغة مؤثرة أثبت فيها أن صهره , كام سبق لنا ذكره »النبيه الفصيح البليغ

ودعا إىل إحياء العصبية واألخذ بالثأر إال أهنا كانت , »قتل مكبال يف سجنه « العريبي 
بن عبد اهللا باملتمردين اولده  التحقأثرها إال بعد مدة حيث مل يظهر وصيحة يف واد 
وولد املخفي وغريمها وهذه أبيات من القصيدة التي أنشدها  إسامعيلكمصطفى بن 

 الشاعر الطاهر بن حواء الذي قال:
 يش نار قلبي وين وين الربيع النجال
 احلــزن واجــب علينــا ســيور اجلبــال

 انجومـه ورجـع لـو توالغرب زهر

 غـاس اخيـالو )1(فحل الفحول محاد 
 ــاانطــو  وانــدرس اصــيالو أعالمن

 هاللـواوالرشق صد حرمه وانمسى 
مناطق نفوذ اخلليفة حممد , نواحي مينا وشلف :وبالرشق, غريس: يقصد بالغرب(

 ).العريبي
 إىل أن قال: 

 مــات العقيــد حممــد غــري بــال قتــال
ــدق النصــال ــات فرســانه ب  وال افن

 شـاميت عـز الـداللاألمان وصله ل
 قتلوه موت غفلة مـاهويش بالقبـال

 غريس وعملوا ما بغاوا أيدهيممدوا 
ـاهلها اعـالوا  اجلبال شوموا طاحوا وامس
 امنني كان عمر انجوعـوا مـا ادواوا

 

 وال عليــه هــيالت أطمــوم ايشــالوا
 قعـــدوا حمـــريين إيـــامن واشـــاملوا
ــالو ــدر مقت ــق امق ــري ح ــافوا بغ  ط

 بــالويف ديــار مظلمــة متوثــق باك
 ذي املعرة وجريمـة كاينـا ÖŠ’Ûa يف

 وىل اجلــران ياكــل ثعبــان اعيانــا
ـــات حممـــد ـــني م ـــا امن  زال اهنان

 

                                                 
 .يعني به حممد العريبي :محاد) 1(
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 اخشاش األرض طلت واثعالبها اعـواوا
 ااسـواو ال من اتعلموا احلكومة فينا

 اسقاوأيل ا قتلوا بغري حشمة واسقاو
 اارمـاو نجدا من كيلو بحر اجلود أو

 

 انوالصيد ذل ما قعـدت فيـه اخشـا
ــا ــل دار فين ــاوا يف اجلب ــااع ورم  هن

ـــا ـــا فطان ـــزه ي ـــخ يف الكع  وىل امل
 السواحل مـا هيـدد عطشـان أسقى

 

 لخا... 
هذه املنظومة التي حاول الشاعر أن يثري هبا محية أنصار العريبي إال أهنا مل يظهر هلا 

ند موت مل حيرض األمري ع, أثر إال بعد مدة بعدما جتددت املعارك بني األمري والفرنسيني
العريبي وبعد رجوعه ذهب بنفسه وتربأ من التهمة أي قتل العريبي وقدم تعزيته ألفراد 

 أرسته .
وقال أن موته كان متسببا عن الوباء وعىل كل أخذت هذه القصيدة حقها من أنصار 

ه عىل أضواء الوثائق والروايات الشفاهية أن األمري كان قُ وخصوم األمري والذي نتحقَّ 
إال أن األمري كان حماطا , بخلفاء العهد العثامين االستعانةنيته عندما أراد صادقا يف 

لة ويف هذه القصيدة نر أن جترمببعض أفراد حاشيته كثريا ما يترصفون ترصفات 
الذي سجنه بمعسكر وحكم   تعرض لقضية شيخه أمحد بن الطاهر قايض أرزيورياألم

عىل حادثه مل حياول األمري انتحال األعذار أقرب الناس إليه ولكنه  عليه باإلعدام وهو
نه قتله ألنه حاول الفرار وكان من السهل عليه أن يقول مثل ذلك يف حق إبل قال 

عىل منطقة نفوذه يف العهد  ـ خلفاء البايـ  العريبي الذي كان أول من أقره من الوالة
املؤرخني الذي ترمجوا حمل اتفاق بني معظم  وبرنامج األمري الذي تقدم لنا هو, العثامين

يف تأليفه  خ الفرنيس يلييس دوراينوبداية حياته بعد املبايعة مبارشة فقد خلص املؤرِّ 
ال يميل إىل الزخرفة والرفاهية إال يف اخليل , كان بسيطا يف مسكنه«فقال: , )احلوليات(

حب معه ه القليلة يف املطالعة كام كان يصغمياال للثقافة يستغرق أوقات فرا, والسالح
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خذ بيت حيث يتَّ , ومل تظهر عليه شارة امللك إال عند مغادرته لعاصمته, دائام خزانة كتبه
عند صالة الفجر  ويستيقظ, يلل من اللَّ لث األوَّ شعر مجيل يسهر مع مساعديه إىل الثُّ 

 .ها»فسري واحلديث إللقاء درس يف التَّ  أثرهاوجيلس , بحرفقاءه يف صالة الصُّ  فيؤمُّ 
الذي زاره إىل عاصمته بعد  ائد الفرنيس طارطارود ما ذكرناه يف املوضوع الرَّ وقد أيَّ 

وكانت أول مرة قابل فيها األمري مسؤوال فرنسيا قال يف تقرير أثبته  معاهدة دوميشال
 وهو, )احلياة الثقافية باجلزائر يف عهد األمري عبد القادر(األستاذ ايمريت يف تأليفه: 

عبارة عن بيت ناصع البياض وعىل  وجدناه يف مكتبه اخلاص وهو«قال: , جمموع تقارير
األربعني كتابا خمطوطا وجملدا وكان كاتبه جالسا عىل يساره وهناك  يمينه ويساره نحو

 .مقعد فارغ يسع أربعة أشخاص والبيت مفروش بزربيتني من نسج القلعة
ا أن األمري مل ينحرف وبام سقناه من هذه الشواهد يتبني لنو ما ذكر الرائد طارطار 

 فمدة أرسه بقرص أمبواز تقاسم هو, عن حياته التي نشأ عليها وبقي وفيا هلا إىل وفاته
 ورفقاؤه التعليم والتدريس.

سنة يف امللك  15فالرجل الذي قىض , تعليم األوالد الصغار القرآن وتوىل هو
جل العادي وقد رأينا الدنيا واختار تعليم الصبيان عىل األلواح ليس بالر أنظارولفت 

ن أخذ الزائد عىل أصحابه مأنه ملا كان يف األرس وكان كثريا ما ينقصه احلطب فيمتنع 
إين رأيت يف بالدكم أن الرؤساء يأخذون  :وقال له )1(الكولونيل دوماس فالمه

رست سرية أولئك الرؤساء ملا قاسموين احلياة التي  لو :فقال له, اإلعانات من رعاياهم
وكانت اجلراية التي , وعندما أطلق رساحه وذهب إىل املرشق, سنة 15 حييتها

 .إال أنه مال للحياة الثقافية واملجالس العلمية, يتقاضاها جتاوز جراية ملوك ذلك العهد
                                                 

إذ كان يتوىل قنصلية معسكر إثر , ة األمريوقد سبقت له معرف, : كان مراقبا له يف أمبوازدوماس) 1(
 .ومل يقطع عنه الزيارة بأمبواز, معاهدة دوميشال
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حياة ( بباريس وكان موضوعه: الكوليج دوفرانسالذي أقامه  امللتقىوهنا أنتقل إىل 
وقد توىل من بني املشاركني يف , 1977مايو 20يف  وذلك, )األمري عبد القادر يف املرشق

والعبد , جروناف ثم األستاذ شوفايل, األستاذ جاك بريك :وهم عىل التوايل, هذه الندوة
وكانت لدراسته أمهية عظمى حيث أثبت اجلانب السيايس من حياة األمري يف , هللا

ني الذين دافع عنهم دفاع ف إزاء ذبائح املسيحيِّ وهي أنه ملا وقف موقفه املرشِّ , املرشق
,  هلم قيمة الرجلانقلب الرأي العام الفرنيس وتبنيَّ , ن ال تأخذه يف اهللا لومة الئممَ 

إال أن األمري مل , رشق عىل األمريفرأ نابوليون أن الفرصة سانحة لعرض مملكة امل
مل يكن  إن هديف: «وقال لرسول نابوليون, ن قبوهلا رغم املغرياتعَ  االعتذاريسعه إال 

 فقدتُ ,  الدفاع عنهاوإنام ظروف بالدي جعلتني أتوىلَّ , يف يوم من األيام تولية اململكة
خدمة  وهو, فانتقلت إىل اجلهاد األكرب, صفحة اجلهاد وشاء اهللا أن تطو, جيوشها

 .»ينالعلم والدِّ 
: قالروف التي اجتازهتا بالد املرشق ففحة والظُّ ق املحارض عىل هذه الصَّ وهنا علَّ 

 حكم بالد يتوىلَّ  قويٍّ  مل تكن أمنية رجال احلكم الفرنيس العثور عىل رجل عريبٍّ «
, ني يف البلوغ إىل هذا اهلدف اإلنجليز أيضابل كان يشارك الفرنسيِّ , املرشق بإعانتهم

ها فرنسا من سوء حظِّ  أنَّ  إالَّ , إذ وجدت امللك فيصل, وقد بلغت إنكلرتا هدفها
 ». خصيتنيان ما بني الشَّ وشتَّ , مري عبد القادروجدت يف طريقها األ

ن فأدانه كثري مِ , ة األخرية التي تناولت حياة األمريحف يف هذه املدَّ قد أطلعتنا الصُّ 
روا أن وتصوَّ , نيمن مجلتها إهناؤه للحرب مع الفرنسيِّ , ته وغلطاتهدوا زالَّ اب وعدَّ الكتَّ 

... وأنه عاش يف املرشق مستجديا, ينة النترصَ إىل أمحد باي قسنط هجهودَ  ضمَّ  األمري لو
 .الخ

وأمجعوا , رونظمة التي اعرتف له هبا املعارصون واملتأخِّ حياة األمري مملوءة بالعَ  إنَّ 



235 

وإنام نكتفي بذكر ما قاله رجل عظيم يف  اهليس هذا حملُّ , عىل نزاهته وزهده وإخالصه
مستودع :(هريةحلة الشَّ نيس صاحب الرِّ ود بريم اخلامس التُّ يخ حممَّ الشَّ  وهو, املوضوع
 يٌّ تركِ , نيا رشقا وغرباشؤون الدُّ  ىلالعه ععلمه وسعة اطِّ  نزيادة ع وهو, )األبصار

 )األستانةـ (توارث أفراد أرسته مكانات مرموقة يف الوزارة وقيادة اجليش ب, أصيلٌ 
يخ عيل بن الشَّ  فيها بمفتيها العامل إقامتهة واجتمع مدَّ  )اجلزائر(وزار , )تونس(و

 إدارة وتوىلَّ , ل عهدهالتحقوا باألمري يف أوَّ  نالذي كان من العلامء األفذاذ الذي, افاحلفَّ 
ة بعد ة األمري وأسباب توليته ومواقفه البطوليَّ قضيَّ  فذكرَ , )هكتابة رسِّ (و, )ديوانه(

 اخلبريلعامل  اوبنيَّ , االذي استسلم حق , ريع الذي أصاب اجليش العثامينالفشل الذَّ 
قال بريم يف , منه هذه الفقرات نقتطفُ , ةولة العثامنيَّ يف اهنيار الدَّ  ببَ األصيل السَّ  كيُّ الرتُّ 

طبع بمرص , )8 :ص, 4:ج) (بمستودع األمصار واألقطار االعتبارصفوة (رحلته 
ه عن ا ما ذكرَ صً ملخِّ , )تاريخ اجلزائر اجلديد: (عقده حتت عنوان صلٍ فهـ يف 1303

: قال, الفرنيس وأسبابه االحتالليف العهد العثامين التي أعقبها  )اجلزائر(ر تاريخ تطوُّ 
فسدت أخالق أكابرها ففسقوا , ة باحتالهلان يف أمَّ اهللا إذا تأذَّ  أنَّ  بب هوفتحقيق السَّ «

ومن فسوقهم إسناد األمر إىل غري أهله فحق عليها القول وسلط عليها ما يدمرها , فيها
واملعلوم , املشاهد بالعيان وهو, يفال عليه القرآن الكريم واحلديث الرشَّ دَّ ال وذلك هو

 . »ول وتقهقرهاواريخ يف اضمحالل الدَّ من التَّ 
أمجعت اجلهات  ثمَّ «لظهور األمري عبد القادر فقال:  )حلةالرِّ (ض صاحب تعرَّ  ثمَّ 
ر األمري سيدي عبد ل املطهَّ سساللة النَّ , جل الوحيدة عىل مبايعة الرَّ ة واجلنوبيَّ الغربيَّ 

ة يف كثري من رصة اإلهليَّ وصحبته النُّ , قيامال وقام هللا حقَّ , ين احلسنيي الدِّ يالقادر بن حم
ة كَّ فرضب السِّ , واستقامت له احلكومة, سبع عرشة سنة الوقائع .. ودام حماربا هلم نحو

حدا تَّ ا احلاج أمحد باي ليَ ودع, وخشيته فرنسا أمرهونفذ , نشأ املدافع والبنادقأو, اسمهب
ة إىل أن وهن أمره واستوىل وخذل األمَّ , ا وطغياناجتربُّ , ا واحدة فامتنعويكونا يدً 
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دي عبد القادر مدافعا ومهامجا إىل أن وبقي األمري سيِّ , ون عىل من كان حتتهالفرنسيُّ 
اد مع اإلحتَّ  )املغرب(ة لسلطان يانة اإلسالميَّ ة املخالفة للدِّ فسانيَّ لت الغلطات النَّ سوَّ 

التجائه  خطَّ  )املغرب(وقطع عنه سلطان , ة األمري املشار إليهرباني عىل حمالفرنسيِّ 
 ما ذكره بريم باختصار.انتهى  »الخ... سليماألمري إىل التَّ  فاضطرَّ , جهات الصحراء

فقة وفقد خرس الصَّ  )حسني داي(األتراك وباخلصوص  نَّ إ: «وقال يف موضع آخر
 .»عبعة وثقة الشَّ مالسُّ 

خني الذين تناولوا العهد العثامين قبل االحتالل املؤرِّ  ض هلا جلُّ وهذه حقيقة تعرَّ 
حلمدان ) املرآة(و, اينيَّ للزَّ  )دليل احلريان يف أخبار مدينة وهرانـ (ك, الفرنيس مبارشة

سمعة  نَّ ق أيتحقَّ  )أمحد باي( وهلذا قال بريم بأنَّ , فانقيب األرش )راتمذكِّ (و, هخوج
ا كانت هزيلة فإهنَّ , املقاومة لالحتالل الفرنيس ذلك يف وقد رأينا أثر, ني ساءتالعثامنيِّ 

ام استسلم برشط أن حيتفظ بام وإنَّ , مل يقاوم )حسن(نفسه  )باي وهران(و, اوضعيفة جد 
ة وظهرت آثارها يف مجيع ميادين عب احلقيقيَّ نت مقاومة الشَّ هذه حقائق وما تكوَّ , له

 ويف طليعتهم األمري عبد القادر. , عب رؤساءهبعد أن اختار الشَّ  القتال إالَّ 
وهي , ة التي وعدنا بنرش بعضهاوقبل اخلتام نرجع إىل احلديث عن الوثيقة اهلامَّ 

وصف فيها حالة و, )مبوازأقرص ـ (هامي بيد مصطفى بن التُّ التي نظمها السَّ  )ةالغوثيَّ (
حيث قال:  )ائرحتفة الزَّ ( ظمت فيه صاحبُ الذي نُ  ف اجلووقد وص, ةاألرس املعنويَّ 

سلك أخوه  ثمَّ , لبة من مجاعتهة عىل تدريس العلم وإفادة الطَّ األمري يف تلك املدَّ  وداومَ «
, تههامي جادَّ يد مصطفى بن التُّ وخليفته السَّ , يد مصطفىوأخوه السَّ , عيدد السَّ حممَّ 

 .»الخ... ة تفريج كرهبملقراءة البخاري عىل نيَّ واجتمعوا , لبة إفادتهوأفادوا الطَّ 
ه مع ا قلتُ وممَّ «كر: ابقة الذِّ السَّ  )ةالغوثيَّ (هامي يف تقديم منظومته قال مصطفى ابن التُّ 

, ال يف الوسائل تارةعا معرتفا مفصِّ ال مترضِّ متوسِّ , قدر والقضاءسليم للضا والتَّ الرِّ 
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ال حصول كشف الكرب ال ومؤمِّ متبذِّ , ن دعا هبامَ  فع يل ولكلِّ راجيا النَّ , الة جممِ ومرَّ 
 إىل أن قال:, »... اعية عن الدَّ دَّ ورفع الشِّ , والفرج

 ملــا جــر القــدر بــاخلالف
 ووجــب الــوحش بقفــر الــيم

 صـائد واقتنص الصـقر عـدو
 يــلحوابتعــدت عــن العقــول 

ــق إال ــالمل يب  والســكناالبته

ـــف  ـــع اخلل ـــاالئتالفووق  ب
ــق أو ــحل ــدر اال  لــتمنقص بب

 وللنعــام يف القـــر وصـــائد
ــل ــاالعرتاف جي ــدت ب  واقتع

 لـك كـل مـا سـكناللقاهر امل
 إىل أن قال:

ــواي ــه نج ــذي قدمت ــذا ال  ه
ــا بصــالح احلــال ــامنن علين  ف
 موالي يـا ذا املـن واألفضـال

ïÐã ــذاذ ــة واألف ــع الرفق  م
 بمنزل رحب اجلنـاب والسـعة

ــواي ــال بل ــع ضــيقي وب  يف رف
ــدَّ  ــن ش ــذين م ــالوأنق  ة املح

ــالد ــم العض ــقاما دائ  اوي س
 مـــن ربقـــة األرس إىل اللـــواذ
 ومســــجد مجاعــــة ومجعــــة

 الخ... 
راسات وقد وع من الدِّ والسيام هذا النَّ ,  من بدايتها إىل هنايتهاحياة األمري مل تتغريَّ  إنَّ 

موا واهتَّ , لبعض املصطادين يف املاء العكر وإن طرأ شكٌّ , زناها عىل الوثائق األصليةركَّ 
رض عليه ه عُ فيكفينا أنَّ , املناسبات لطلب اإلعانات ه كان يستجدي ويستغلُّ بأنَّ  األمري

ة تعجز عن مثلها كبار له ميزانيَّ  اوفرضو, لك املرشق العريب من رئيس فرنسا نفسهمُ 
, كرابق الذِّ السَّ  )ملتقى باريز(يف ) Ageron( دول الرشق والغرب كام ذكر ذلك األستاذ

ة املسعورين همة نجد وراءها بقيَّ حاولة إلصاق هذه التُّ فم, ل رفضهورفض وعلَّ 
, وهذه الوثيقة كتبها صاحبها يف أواخر حياته الذي كان يتبادل معه املراسلة, وأذناهبم
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صل األمري اتَّ  ويف بعض أواخر رسائله بلغه أنَّ ,  فيها القضاءوتوىلَّ  )اجلزائر(واستوطن 
الشيخ الطيب   فلم يتاملك هذا القريب وهوويفد عليه العهد الصُّ وجدَّ  املشايخببعض 

نة املسافرين لسِ أوقد بلغنا من , هذا: «فقال يف كتابه )تيغنيف(بن املختار قايض بلدية 
يخ يف سفرك هذا بشَّ  ك اجتمعتَ أنَّ , يةميار التهاالوافدين من احلرضة احلجازية والدِّ 

من فضل اهللا الذي  ق فيام سمعت بعد أن علمتُ أصدِّ  فام كدتُ , عارف أخذت عنه
فقد , شكيكوحلصول العلم الذي ال يقبل التَّ , ة اعتقادي فيكولقوَّ , لديكم ما علمت

 وجالستُ , عن حقائقها جال وكشفتُ الرِّ  وسربتُ , يف مشارق األرض ومغارهبا جلتُ 
 إالَّ  فال بحرٌ , ربك شيوخ الطريق وكرباءهابرسم التَّ  وجالستُ , بقصد االستفادة علامءها

 االغرتابفصار يل من أنواع , راعهمعلوم ذِ  وطئت كام هو إالَّ  وال برٌّ , اعهرشِ  ورفعتَ 
 ن ذهبَ مَ  فام رأيتُ , هوأنا بعد ذلك كلِّ  رجعتُ  ثمَّ , فر ما ال أصفه من العناءالسَّ  ومشاقِّ 

وال من تعرف من صدور , ووقف بباطنه مع احلقيقة مثلك, يعةبظاهره مع الرشَّ 
ك مقام عارف ال مقام فمقامُ , سنة األقالم وأفواه املحابر معرفتكلأو, الكرايس واملنابر

 .»الخيستفيد .. مَن ن يفيد ال ك مَ ومثلُ , مريد
كاتب هبا , نيامن شهادة أحد أكابر العلامء جاب أقطار الدُّ , قطاتنكتفي هبذه اللَّ 

انطباعاته  )اجلزائرـ (إليها ما ختم به نقيب األرشاف ب وأضيفُ , األمري يف أواخر حياته
ة مدَّ  واحلاصل أنَّ «.. وقد ختمها هبذه اجلمل القصرية التي قال فيها: , عن األمري

ة سبعة عرش سنة مل حيصل من دولة األتراك من الطاعة مدَّ , )اجلزائر(واليته عىل إقليم 
ه بسبب عدله وإحياء سنة نبيِّ , ة اليسريةسنة ما حصل له يف هذه املدَّ  335ة وطول املدَّ 

 .»لدنياااهللا ذكره يف مجيع  ياحأ
عبي الطاهر بن اعر الشَّ يب بن املختار ونقيب األرشاف الشَّ د صد الطَّ وقد ردَّ 

د عىل األمري بعد موت صهره اخلليفة حممد مرُّ ض قومه عىل التَّ حواء الذي كان حيرِّ 
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 خلو ة حكم األمري كثريا ما سجن فلم متنعه عالئق املايض بعدطيلة مدَّ كان و, العريبي
 فيها عن عقيدة نها قصيدة بليغة عربَّ ضمَّ , البالد من األمري وصحبه من رثاء البالد

 قال:, زيهأي العام املسلم النَّ الرَّ 
 عيدةاعمة السّ ولة النَّ ه عىل الدَّ آ

 ناس التقى والدين والثقـة والثبـات
 بكياســة ورياســة وفخــر متواليــات

 أرضاتهبم فرحت اإلسالم واخلليقة 
 وانطبع باحلياة األوطانهبم سعدت 

 بالفانيـا مـا اهلـاوا ما طاغو ما زاغو
 

ــدة ــد ونج ــراجح واجل ــل ال  والعق
 ساروا بالسـرية الواضـحة احلميـدة
 بأحكـــام راضـــية هانيـــة ســـعيدة

 أرشـــيدةعـــدلوا فيهـــا وأقواهلـــا 
 بقــدة مــا تركــوا حــق وال ارضــاوا

 

 الخ... 
زناها عىل بعض ركَّ , دهره ق بحياة رجل عبقري فلت بهة تتعلَّ هذه حقائق تارخييَّ 

سامهنا هبا يف هذا العدد , معروف حقائق ووثائق اريخ كام هووالتَّ , الوثائق األصلية
خوة الكاتبني هبذه بعض اإل وأمنيتنا أن هيتمَّ , )قافةالثَّ (اخلاص الذي أصدرته جملة 

ل ال نبالغ رج ون بذلك واجبا نحووسيؤدُّ , فائدهتا قوها وينرشوها فتعمَّ ليحقِّ , الوثائق
 مان كثريا.ومن األفذاذ الذين ال جيود هبم الزَّ , هاه فخر للبالد اإلسالمية كلِّ نَّ إإن قلنا 

 املهدي البوعبديل
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  ين األفغانيمانون لوفاة جمال الدِّ الذكرى الثَّ 

   ين األفغانيدور جمال الدِّ 
 )1(رق ونهضة المسلمينفي يقظة الشَّ 
ين ة , األفغاين من خمتلف جوانب حياته إنَّ احلديث عن مجال الدِّ يتطلَّب عدَّ
                                                 

, واعتمدنا أيضا 40ـ  27م, ص: 1977هـ/أفريل 1397, ربيع الثاين 44: العدد: األصالة) 1(
(رمحه اهللا تعاىل),  املهدي) صفحة, وهبا تصحيحات بقلم الشيخ 11عىل نسخة مرقونة تقع يف (

هذا عنوان حمارضة : «عىل ورقة منفصلة بقلمه أيضا تابعة هلذا املقال, جاء فيها ما ييل وقفناكام 
ل  19) يوم األربعاء املركز الثَّقايف اإلسالميكنتُ ألقيتها بـ (  09هـ املوافق لـ: 1397ربيع األوَّ

بني األستاذ 1977مارس  محن اجلياليلم, وكان من مجلة املعقِّ تباه احلارضين , فلفت انعبد الرَّ
يخ  ين األفغاينبأنَّ انخراط الشَّ ح بعض تالمذته  مجال الدِّ يف (املاسونية) غري مسلَّم, حيث رصَّ

يخ  أ منها قبل وفاته, ومن مجلة هؤالء التَّالمذة: الشَّ , عضو عبد القادر املغريببأنَّه تربَّ
ين  ر املغريبعبد القاد) بدمشق, وقد اطَّلعتُ عىل دراسة املجمعالعلمي العريب( لـ (مجال الدِّ

م, دار املعارف للطِّباعة 1948, يوليو 68), بعددها: إقرأاألفغاين) التي نرشهتا سلسلة: (
اء رصاحته هذه, وجتديده يف العلم «, فقال: 32والنَّرش بمرص, ص:  وقد نشأ له من جرَّ

يوخ والسيام مَن ي ين, وفهم احلياة, مريدون كثريون, فحسده الشُّ ن والدِّ عدُّ قراءة الفلسفة مِ
ياسة املرصيَّة, ونبَّه املرصيِّني إىل وجوب  يد غامر السِّ ة, وخاض السَّ الكفر, ومال إليهم العامَّ
ر والة األمور له, واخلشية منه, والسيام بغضه  تنظيم حكومتهم, فساعد هذا كلُّه عىل تنكُّ

) ليفسح له املجال أمام األعامل ونيةاملاسلإلنكليز الذي كان يعلنه وال خيفيه, وانتظم يف سلك (
ياسة توىلَّ ( ياسية, وكتب مقاالت يف السِّ دَّ عليها, ووافق ذلك تولية غالدستونالسِّ ) نفسه الرَّ

ج من القطر املرصي, فذهب إىل توفيق باشا( يد, فأخرِ رب عىل السَّ ) للخديويَّة, فلم يطِق الصَّ
 (ع)ه. ا» هـ1296), وذلك سنة اهلند(
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ص بالفعل بمئات التآليف, جملَّدات وموضوع , وال زال حملَّ اهتامم الباحثني, وقد خصِّ
ي سبق لبعض مرتمجيه افتتاح بِّ ببيت شعر للمتن )املحارضة( وإينِّ استهلُّ هذه, دراساهتم

 وهي: , دراسته بذكرها
 أن يسمىما ابتغي جلَّ ?وما تبتغي ةيقولون يل ما أنت يف كل بلد

فقال املرتجم يف تعليقه عىل هذا البيت: لعل هذا البيت ال يصدق عىل إنسان كام 
فقد كان ذا أمل كبري يدفعه , يصدق عىل العامل املصلح الفيلسوف مجال الدين األفغاين

, البهجة واالنتعاشال لينعم بالرحلة اهلادئة ذات , إىل التنقل يف شتى املاملك القاصية
وليهدم ما تعفن من اآلثار , ويشعل يف كل مملكة رضاما, بل ليقيم يف كل أرض ثورة

وإن رجال واحد , ويقيم عىل أنقاضه رصوحا عالية من العزة واالستقالل, البالية
طائر , جلدير أن يكون رنان الصوت, يمكنه أن يزلزل الرشق اهلامد بصيحته العالية

 .)1(ها » الصيت
مراحل حياته يف البلدان  ثمَّ , ينمجال الدِّ  لنشأةض يف هذه املحارضة سأتعرَّ  وإينِّ 

سواء يف امليدان العقائدي , من آثار فيها فهوطبع كل واحدة منها بام خلَّ , التي أقام فيها
ثم أذكر لقطات من انطباعات بعض مرتمجيه املشهورين بالنزاهة , يايسأو السِّ 
قاط البارزة يف ترمجة ما أمكن من النِّ  خلصُ أو, وتقييم الرجال, ياالع عىل اخلباطِّ واال
 فاصيل. خول يف التَّ ب املستمعني الدُّ وأجنِّ , حياته

 ته: نشأته وشخصيَّ 
املحدث , الرتمذي ينحدر من ساللة عيل, هو مجال الدين بن السيد صفرت األفغاين

 يهذا يرتق والرتمذي, )يالرتمذسنن (الذي ال زال تأليفه حيمل اسمه وهو , الشهري

                                                 
 ), مطابع الدار القومية بمرص.55رجب البيومي, كتاب علامء يف وجه الطغيان (العدد:  د) حمم1(
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كام جزم بذلك الشيخ , )م اهللا وجههكرَّ (نسبه إىل سيدنا احلسني بن عيل بن أيب طالب 
 حممد عبده املرتجم األول ألستاذه مجال الدين. 

القريبة  )بادآأسعد (يف قرية , م1839املوافق لسنة  هـ1254ين سنة ولد مجال الدِّ 
وانتقل بانتقال والده كام نذكر , و أفغاين ال فاريسوه, ابعة لبالد فارسمن مهذان التَّ 

 ذلك يف موضعه. 
ومن ذلك أهنا , تتوارث منزلة علية يف قلوب األفغانيني مجال الدينكانت أرسة 

ومركز العشرية , كانت هلا السيادة عىل جزء من األرايض األفغانية تستقل باحلكم فيه
 . )2(لمن أعامل كابُ )1(رنَّ كان يف كِ 

وكان األمري الذي , دت العشرية هذه اإلمارة يف عهد والد مجال الدينوقد فق
ومن مجلة املنقولني والد مجال , نقل أفرادها إىل مدينة كابل, استلب من األرسة إمارهتا

أجلس للتعليم عىل الطريقة املتبعة يف البالد , ويف السنة الثامنة من عمره, الدين وأعاممه
وقد أهنى تعلمه يف سن مبكرة , ختتلف كثريا عن بعضهاوهي ال , اإلسالمية إذ ذاك

, منذ نعومة أظفاره وقرحيته الوقادة وشهرته باجلد واالجتهاد, نظرا الستعداده الفطري
وكان ذلك يف سنة , وبمجرد إمتامه ملعلوماته فارق بلده ألول مرة لقضاء فريضة احلجِّ 

البالد  ايلرأسه فقلده ووبعد أدائه فريضة احلج رجع إىل مسقط , م1856ه/1272
وكان دوس هذا هو الذي استلب من األرسة , دوس حممد خان خطة يف احلكم

, وقعت حروب بني دوس هذا, ونقل أفرادها إىل كابل كام تقدم لنا ذلك, إماراهتا
م فامت دوس أثناء 1863هـ  1280وكان ذلك سنة , وبعض أقاربه كان واليا عىل هراة

وكان , ووقعت أحداث بني أفراد األرسة فتوىل بعضهم ,احلصار وتوىل ويل عهده
                                                 

  ».كِنَّر: بالكرس وتشديد ثانيه وفتحه, وآخره راء ): «معجم البلدانقال ياقوت يف () 1(
 ).البلدان معجم( » املوحدة ء: بضم الباكابل«وقال:  )2(
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, فعينه رئيس وزرائه ثم هزم ذلك الصديق يف حروبه, صديقا محيام جلامل الدين
وذلك سنة , فكانت تلك أسباب مغادرة مجال الدين بالده, ةنار الفتن واشتعلت

حكومة  ورغم أن, بالد اهلند, وكان أول بلد ألقى فيع عصا التسيار, م1869ه/1285
إذ حالت , إال أهنا أشعرته أنه غري مرغوب يف طول إقامته, اهلند تلقته بحفاوة وإكرام

وهلذا كانت إقامته باهلند , ومل تأذن إال للقليل منهم باالتصال به, بينه وبني علامء البالد
وقد ودعته حكومة اهلند بنفس التكريم الذي تلقته به عند , مل تزد عىل شهر واحد

, السويس عىل نفقتها ةومن ذلك أهنا سخرت له الباخرة التي أقلته إىل قنا, يهاوروده عل
وجيتمع , كان يرتدد فيها عىل األزهر, فجاء إىل مرص وأقام فيها نحو األربعني يوما

ثم انتقل إىل , حيث مكث فيها حوايل أربعني يوما, ومل تطل إقامته بمرص أيضا, بطلبته
وبعد وصوله بأسابيع قليلة اجتمع بالصدر األعظم , امنيةعاصمة اخلالفة العث األستانة

وبعد إقامته , وصارا متالزمني, الذي تلقاه بمزيد من احلفاوة والتبجيل, باشا عيل
وكان كثريا , همته أحسن قياممفقام ب, عني عضوا يف جملس املعارف, حوايل ستة أشهر

 نالذي, بعض زمالئه فيعارضه, ما يقرتح إدخال بعض اإلصالحات لتعميم التعليم
وعند حلول شهر رمضان سنة , كان عىل رأسهم شيخ اإلسالم حسن فهمي أفندي

حتسني أفندي من السيد مجال الدين أن  )دار الفنون: (م طلب مدير1870هـ 1287
اعتذر لضعف و, )الرتغيب يف التصنيع(موضوعها , )دار الفنون( :بـيلقى حمارضة 

وقدمه قبل إلقائه إىل , هيأ خطابه كتابة, فحينئذ, قبل عذرهفلم ي, معرفته باللغة الرتكية
, وإىل منيف باشا, ةوإىل احلاكم العسكري عىل رشواين زاد, صفوة باشا, وزير املعارف
فمن هذه االحتياطات كلها تبني أن مجال الدين كان , فاستحسنه كلهم, ناظر املعارف

وخماطبته إياهم أول فرصة وكان اتصاله باجلامهري , عىل حذر من مكائد خصومه
وأولوا كالمه , فإهنم قولوه ما مل يقله, وهذا ما وقع بالفعل, يمكنهم استغالهلا ضده
فلام سنحت , وهذه التهم هي التي كانوا يروجوهنا عليه خفية, فاهتموه بالزندقة والزيغ
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يث ح, زعم أن النبوة صنعة, )دار الفنونـ: (هلم الفرصة اهتموه بأنه يف حمارضته ب
ومل ينتظر شيخ اإلسالم رد فعل املحارض مجال , ذكرها يف خطاب يتعلق بالصناعة

بإثارة هذه التهمة امللفقة يف , ووعاظها, حتى فاجأه باإليعاز إىل خطاب املساجد, الدين
فعندئذ , واالحتجاج عىل صاحبها بالتنفيذ والتنديد, ودروس الوعظ, خطبهم املنربية

 يليثبت عىل رؤوس املأل بطالن ما رم, من الدفاع عن نفسهطلب مجال الدين أن يمكن 
وكان مجال الدين ال يلني يف مثل هذه , وذلك يف مناظرة بينه وبني شيخ اإلسالم, به

بعد أن اطلعوا , املواقف ورغم موقف أهل احلل والعقد الذين حرض جلهم للمحارضة
إىل أن هيدأ , كيد خصومه وعدم االلتفات إىل, ونصحوه بالتغايض, عليها قبل إلقائها

غادر , وملا مل جيب إىل مرغوبه, عىل املناظرة إحلاحهفامتنع وأرص يف , الرأي العام
مأسوفا عليه من النخبة التي كانت تقدر مواهبه وعبقريته وشجاعته األدبية  (األستانة)

 النادرة املثالوكانت وجهته مرص. 
 رجوعه إىل مرص الثانية: 

, م1871ه/1288يف وجهته إىل مرص يف أول حمرم  (األستانة)ين فارق مجال الدِّ 
ويف مرص اجتمع برئيس الدولة مصطفى رياض باشا , وكان قصده جمرد االستجامم

قدره , فأجرت عليه احلكومة املرصية مرتبا شهريا, فاستامله عىل اإلقامة ورغبه فيها
ونخبة , لعلمفالزم بيته التي صارت حمط رجال طلبة ا, ألف قرش مرصي جمانا

وكان يرتدد عىل األزهر أيام اجلمعة ومل يؤثر عنه أنه انتصب يوما ما , املفكرين املرصيني
بل , جريا عىل عادة كثري من العلامء الواردين عىل مرص, يف حلقة من حلقات الدروس

وذلك كله حمافظة عىل عدم املس من كرامة مسرييه (األزهر) , كان يلقى دروسه يف بيته
ومع كل هذه التحفظات ثار عليه فقهاء , جرح عواطف فقهاء البالد املحافظني واتقاء

أي , باألستانةالم سواهتموه بام اهتمه به شيخ اإل, غضبهم وا عليه جامَّ البالد الذين صبُّ 
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وهو األستاذ , ولنرتك الكلمة لتلميذه الذي عاش معه تلك الفرتة, الزندقة واإلحلاد
مجة قال فيها مشريا إىل موقف علامء مرص منه ما ييل: حممد عبده الذي خصص له تر

هذا ما حسده عليه أقوام واختذوه سبيال للطعن فيه من قراءته بعض الكتب الفلسفية «
عىل أن القائلني هبذا القول مل يطلقوه , أخذبقول مجاعة من املتأخرين يف حتريم النظر فيها

أما الثابتون يف , عقائدهم من الزيغفصار النظر خشية عىل , بل قيدوه بضعفاء العقول
فال , ملذاهبهم أو خمالفني هإيامهنم فلهم النظر يف علوم األولني واآلخرين من موافقي

ولنا يف أئمة امللة اإلسالمية ألف , وقوة يف يقينهم, يزيدهم ذلك إال بصرية يف دينهم
ب الفالسفة إىل ولكن متكن احلاسدون من نسبة ما أودعته كت, تقوم عىل ما نقول, حجة

ثم أيدهم أخالط من الناس من مذاهب , وأذاعوا ذلك بني العامة, رأي هذا الرجل
وال , ثم حيرفون يف النقل عنه, ال يفهمونافيسمعون م, خمتلفة كانوا يطرقون جملسه

ومل , غري أن هذا كله مل يؤثر يف مقام الرجل من نفوس العقالء العارفني بحاله, يشعرون
إىل أن توىل خديوية مرص حممد توفيق , والقلوب عليه يف اجتامع, ارتفاعيزل شأنه يف 

إال أن بعض املفسدين ومنهم مسرت فيقيان , وكان السيد من املؤيدين ملقاصده, باشا
ونقل املفسد عنه ما اهللا يعلم أنه بريء منه , قنصل انجلرتا العام سعى فيه لد اخلديوي

 املرصي ففارق مرص رصأمره بإخراجه من القفأصدر , حتى غري قلب اخلديوي عليه
 . ها »الخ ... بادآ وأقام بحيدر, م1871سبتمرب ه/1296 إىل البالد اهلندية سنة

: هذا ما قاله الشيخ حممد عبده يف دراسته اخلاصة التي نرشهتا دار اهلالل حتت عنوان
 . 274 :عددم  1973أكتوبر  هـ1393رمضان , )الثائر اإلسالمي مجال الدين األفغاين(

ملزيد من البيان  قصرية وقبل أن نواصل حديثنا عن حياة مجال الدين نقف وقفة
, التي كانت منطلقا لتعاليمه يف البالد, والتوضيح عن حياة مجال الدين يف مرص

هذا البيان أن  من كام يظهر لنا, ويف البالد العربية بصفة خاصة, اإلسالمية بصفة عامة
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وحتريض مجال الدين تالمذته عىل مزيد من , لكتب الفلسفيةالدعوة إىل دراسة ا
أو وشايات قنصل , ليست هي التي أوغرت صدر اخلديوي حممد توفيق, االهتامم هبا
الذي تسبب يف إصدار األمر بإخراجه من مرص التي فارقها لألبد سنة , انكلرتا العام

ومن ذلك ما , ةنشاطاته السياسي, بل الذي أوغر صدورهم عليه, م1871ه/1296
الذي قال يف ترمجة مجال الدين , )علامء يف وجه الطغيان: (ذكره صاحب كتاب

, لقد اجته إىل مرص ليصل رسالته يف البعث واإليقاظ: «قال, وخروجه من مرص مبعدا
ليتخذ من , واتصل بأزهرها اإلسالمي, فعرف وجوهها وأحواهلا, وقد زارها مرتني

ومل تكن األحوال يف مرص بأحسن منها يف اهلند , يعدلون طالبه دعاة هيدون باحلق وبه
وقد , االستعامر إىل وطنه حتى جرّ , وبالغ يف القرض والتبذير, إسامعيلفقد استدان 

فأخذ يفتح العيون عىل ما جيري يف البالد من , ألف الناس االستكانة واالنصياع
ثم اختار صفوة ,  اإلصالحوبراجمه يف, ويتصدر املجالس ليعلن آراءه يف احلكام, أهوال

ويفضحوا , من تالميذه ودفعهم إىل الكتابة يف الصحف ليصوروا الفساد الداخيل
وإقامة حكومة , ثم يرسموا طريقة اخلالص باالستقالل التام, الطغيان اخلارجي

وحيد من الفردية , حياسب عىل التبذير والرشوة, دستورية ختضع لربملان متيقظ
يف هذه الظروف التي خلقتها  إسامعيلوقد عزل , كم والسلطانالدكتاتورية يف احل

فأدرك احلاكم اجلديد , وكان ذا صلة بجامل الدين, مآسيه املتالحقة وجاء ولده توفيق
أن , ومها منه, وأراد أن يالطفه لريجع عن مبادئه يف احلرية واالستقالل, قوة تأثريه

أ اجتامعا عاجال يف القرص وكان أن هي, الرجل قد يستجيب وينسحب دون ضوضاء
ين أن ويرسُّ , نيخري للمرصيِّ  كلَّ  أحبُّ  ينإمراوغا: , توفيق فقال مداهنا هبدأ, اخلديوي

أن أكثر , ولكن مع األسف, والفالح يقأر بالدي وأبناءها يف أعىل درجات الرُّ 
 ,روس واألقوال املهيجةال يصلح أن يلقى عليه ما تلقونه من الدُّ , عب جاهلالشَّ 

 فيلقون أنفسهم والبالد يف هتلكة. 
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ليسمح يل سمو أمري : «ثم رفع رأسه ليقول يف اعتداد, فاعتدل مجال الدين يف جملسه
ن وجود اخلامل ال خيلو مِ , عب املرصي كسائر الشعوبن الشَّ إالبالد أن أقول له: 
ذي تنظرون فبالنظر ال, ن وجود العامل والعاقلولكنه غري حمروم مِ , واجلاهل بني أفراده

وأرسعتم يف إرشاك , صوإن قبلتم نصح هذا املخلِ , به إىل الشعب املرصي ينظر إليكم
ن األمة فتأمرون بإجراء انتخابات نواب مِ , األمة يف حكم البالد عن طريق الشور

وأدوم , يكون ذلك أثبت لعرشكم, ها باسمكم وإرادتكمذُ وتنفِّ , القوانني تسنُّ 
ق صاحب املقال ثم علَّ , بعد أن ملس توفيق خيبة مسعاه, اءوانتهى اللق, »لسلطانكم 

لقد كان مجال الدين يدرك بعد هذه املقابلة أن أيامه يف مرص : «عىل هذه املقابلة بقوله
ة قاسية تلجئه إىل العنف وكانت به حدَّ , فانبعث يشعل اللهب بخطبه وأفكاره, حمدودة

بلغ أعضاؤه أكثر من ثالثامئة عضو , دافأنشأ حمفال ماسونيا جدي, الرصيح دون مواربة
با عَ نظم شُ , وكان يف هذا املحفل مطلق احلرية, نياهضني املرصيِّ رين والنَّ من نخبة املفكِّ 

, وثالثة لألشغال, وأخر للاملية ـالعدالة  :أيـ للحقانية  ةفشعب, لألعامل املختلفة
تدرس كل شعبة , عبةشُ وزارة ومصلحة  وهكذا لكلِّ  ـ أي للجيشـ ورابعة للجهادية 

كل  ثمَّ , ن الظلم ووجوه اإلصالح فيهاوتعرف ما يقع مِ , شؤون وزارهتا ومصلحتها
فكان لذلك , حازم رصيح غه رغباهتا يف أسلوبٍ وتبلِّ , ل بالوزير املختصِّ صِ شعبة تتَّ 

 . ها »ة يف األندية واملجتمعات هزَّ 
وصاحب : «ل الدين بمرص فقالروف التي أعقبت نشاطات مجادراسته بالظُّ  ختمَ  ثمَّ 

والطغيان , فقد تعاون االستعامر اخلارجي, ال بد أن حيارب بعنف, ثورة كهذه الثورة
 . )1(ها» املوقد وأشعل الثقاب ولكن بعد أن أعدَّ , فغادر مرص, إبعادهالداخيل عىل 

ال تلك اإلقامة التي ق, ة إقامته يف مرصوهذه آراء معظم مرتمجي مجال الدين عن مدَّ 
                                                 

 املخزومي باشا. , نقال من حممدزعامء اإلصالحعن كتاب:  )1(



249 

مثل تأثريه يف , ر فيه مجال الدينما من قطر من أقطار الرشق أثَّ : «عنها بعض مرتمجيه
   .)1(»وح الوطني يف هذه البالدر الرُّ فهو من أوائل العاملني عىل تطوُّ , مرص

إذ كان , ومن ذلك أن جل مرتمجيه اعرتفوا أن الثورة العرابية املرصية من أثر دعوته
فاجته الناس إىل نقد ترصفات , وتنبيههم إىل حقوقهم, اظ الناسلكالمه أثر عميق يف إيق

وحقه املطلق يف الترصف يف , وأخذت تتضاءل عقيدة سيادة احلاكم, أصحاب السلطان
وليس : «شؤون الرعية والذي استدل عليه كثري من مؤرخي الثورة العرابية هي قوله

حقق أن املبدأ الوطني الذي سيطر شك يف أن جلامل الدين يدا يف احلركة العرابية ومن امل
وأيد نظريته بام كتبه األمري شكيب أرسالن يف املوضوع , »عىل تلك احلركة من غرسه 

, وان كان هب عىل ذلك الزرع من سموم اجلهل ونقصان الرتبية السياسية: «حني قال
أو , شأن تلك الدسائس عىل كل هنضة حتدث يف الرشق, ولفحة الدسائس األجنبية

إصالح تشفق من ورائها الدول أن تتمزق حجب الغباوة التي هي أصدق  حركة
 . )2(»عوامل االستعامر

لت خطبة سجِّ , كام كان خلطبه عىل قلتها يف التجمعات اجلامهريية تأثريها يف الثورة
: ة قليلة قال فيها خماطبا اجلامهريقاهلا يف اإلسكندرية قبل خلع اخلديوي إسامعيل بمدَّ 

وتقوم بأود , تشق قلب األرض لتستنبت ما تسد به الرمق, لفالح املسكنيأنت أهيا ا«
 . )3(»فلامذا ال تشق ظاملك? ملاذا ال تشق قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك, العيال

ولنواصل حديثنا عن مراحل حياة املرتجم بعد مغادرته مرص فإنه قصد حيدر أباد 
من حيدر أباد إىل كلكوته التي ألزم باإلقامة  باهلند إال أنه بمجرد اندالع ثورة عرايب نقل

                                                 
 : ملحمد صربي باشا.اإلمرباطورية املرصية يف عهد إسامعيل ) 1(
  ). 303ـ  289, ص: 2: شكيب أرسالن (ج حارض العامل اإلسالمي  )2(
 : أمحد شفيق باشا. حوليات مرص السياسة  )3(
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فغادر اهلند ومر يف طريقه إىل باريس , ثم أذن له يف الذهاب إىل أوروبا, اإلجبارية فيها
سمعة اكتسبتها من ثورهتا  من ملا كانت تتمتع به, واختار اإلقامة بباريس, عىل لندن
الذي  ـ ند رياسة حتريرها لتلميذهالتي أس )ىالعروة الوثق(جريدة , فأنشأ فيها, املشهورة

وقد متكن من إصدار ثامنية عرش عددا منها ثم , وهو الشيخ حممد عبدهـ  حلق به فيها
وصودر كثري , حيث منعت اجلريدة من الدخول إىل اهلند, تعرضت طريقه صعوبات

يف بقية البلدان التي كانت ختضع للنفوذ الربيطاين مبارشة أو بواسطة  أعدادهامن 
 . م1885ه/1303اب أمله يف بالد احلرية وغادرها سنة فخ

وهذه الرتاجم وإن , كثري من املؤرخني برتمجة مراحل حياة مجال األفغاين اهتمَّ 
فكادت أن تتفق يف جمموعها , اختلفت يف بعض تفاصيلها أو يف بعض املؤثرات عليها

 ونزاهته. , وشجاعته املثالية, عىل صدق نية الرجل
ض لنامذج من انطباعات مرتمجيه نذكر انطباعات بعض املعارصين وقبل أن نتعر

أي نبدأ بآخر مرتمجيه الذي قال يف ختام , منهم عىل طريقة اللف والنرش الغري املرتب
مات مجال الدين يف القسطنطينية يف أواخر القرن التاسع عرش مصابا : «ترمجته إياه

ذهب ضحية خصومه كام هي العادة وهلجت األلسن بعد ذلك أنه , بالرسطان يف لسانه
ولكن ماذا كانت حياة مجال الدين الذي , وهذه شائعة ال أثبتها وال أنفيها, يف الرشق

وكان , كان من عظامء العامل? إنه كان كسقراط يف حكمته وقدرته عىل تكوين الرجال
, وكان كديموستني يف فصاحته وخطبته, كابن خلدون يف علمه واتساع دائرة معارفه

ومل يتمكن يف واحدة من املاملك اإلسالمية الرشقية التي , لقد عاش مضطهدا مطاردا
أو يتمتع بحياة , من أن يعيش عيشة راضية, وخدم شعبها, خريها وأحبعاش فيها 

بل عاش عيشة , ومل يتول منصبا, ومل يدخر ماال, ومل يبن بيتا, ومل يؤسس أرسة, هادية
ومع ذلك فهو الرجل , ه وال يدري أين يكون صباحهيبيت ليلت, ديناليك املرشَّ صعال

منذ اجتاحه املغول من , الوحيد الذي أيقظ الرشق من رقدته التي نامها سبعة قرون
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بعد أن يئس كل من هو الرجل الذي أهنض الرشق , واألوربيون من املغرب, الرشق
 .)1(ها »عداه من إيقاظه

 )2(الفيلسوف الشهري) Ernest Renon( رنست رنانأوقال عنه الكاتب الفرنيس 
 أين, وإخالص قلبه, فكان خييل إىل من حرية فكره ونبالة طبعه, كنت أحتدث إليه: «قال

أشهد ابن سينا أو ابن رشد أو واحدا من  وأين, أر وجها لوجه أحد معاريف القدماء
 .ها »تقاليد الفكر اإلنساين , الذين مثلوا خالل مخسة قرون, أوالئك األحرار العظام

ولنرجع إىل مواصلة احلديث عن نامذج من انطباعات بعض املؤرخني الذين ركزنا 
 دراستنا هذه عىل شهاداهتم وآرائهم إذ كانوا أدر الناس برتمجته. 

كان مجال الدين سيد النابغني : «ومن هؤالء األمري شكيب أرسالن الذي قال عنه
فهذا كان املنهاج الذي هنجه ... م الدهاةوداهية من أعظ, وأمري اخلطباء البلغاء, احلكامء
, فبلغ من علو املنزلة يف املسلمني ما قل أن يبلغ مثله سواه, وكانت سريته كبرية, عظيام

, وجال غريب أوروبا بلدا بلدا, طاف العامل اإلسالمي قطرا قطرا, وكان سائحا جوابا
الواسع يف سري طالع العميق والتبحر فاكتسب من هذه السياحات الكرب ومن اال

 أرسارا خفية. واكتنهالعامل واألمم علام راسخا 
فكأنه عىل وفور , عامل سجيته وطبعه وخلقه داعيا مسلام كبرياي مجال الدينوكان 

فانقادت له , استعداده ومواهبه إنام خلقه اهللا يف املسلمني لنرشة الدعوة فحسب
من األقطار اإلسالمية  فليس من قطر, وطافت متعاقدة من حوله قلوهبم, نفوسهم

                                                 
 علامء يف وجه الطغيان, ملحمد رجب البيومي.  )1(
, نقله عنه د. عثامن 1883ماي  19لباريسية يف عددها املؤرخ يف ) اles débatsنرشته جريدة (  )2(

نقل د.عثامن أمني يف تأليفه  )2(. 305أمني يف تأليفه (رائد الفكر املرصي حممد عبده) ص: 
 .305ص:  1(رائد الفكر املرصي حممد عبده) ج 
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وال , ال ختبو نارها, إال وكانت فيه ثورة فكرية اجتامعية, وطئت أرضه قدما مجال الدين
نكب عىل السياسة افجامل الدين , منهاجا السنويسوكان خيتلف عىل , يتبدد أوارها

 مجال الدينالسيد  أنغري , عىل علوم الدين وترقيتها ـ السنويس :أيـ  وذلك, وشؤوهنا
, األفغاين كان أول مسلم أيقن بخطر السيطرة الغربية املنترشة يف الرشق اإلسالمي

وأدرك , ورسخت يف تربة الرشق, وامتدت حياهتا, طال عهدها اومتثل عواقبها فيام إذ
وما سينزل بساحة اإلسالم واملسلمني من النائبة الكرب إذا لبث , شؤم املستقبل

, نفسهبفهب مجال يضحي , ه التي كان عليهاالرشق اإلسالمي عىل حال مثل حال
فلام اشتهر شأن , وإنذاره بسوء العقبى, حياته يف سبيل إيقاظ العامل اإلسالمي يويفن

دعو أنه بفنفته , وحسبت له ألف حساب, مجال خشيت احلكومات االستعامرية أمره
, يطانيةمثل ما خافته واضطهدته الدولة الرب, ومل ختف دولة مجاال وتضطهده, هائج

وكان له , م1880فجاء إىل مرص حوايل سنة , ثم أطلقت رساحه, فسجنته يف اهلند مدة
فلام احتل االنكليز مرص سنة , التي أوقدت نارها يف وجه الغربيني, يد يف الثورة العرابية

حتى وصل إىل , وأنشأ يسيح يف خمتلف البلدان, نفوا مجاال للحال فزايل مرص 1882
, وقربه منه, ة والكرامةيزبطل اجلامعة اإلسالمية بامل عبد احلميدتلقاه ف, القسطنطينية

فقلده السلطان , بتوقد ذكائه ونفسه الكبرية, ر مجال السلطان الداهيةخورفع منزلته فس
ويغلب أن ما ناله السلطان عبد , رياسة العمل يف سبيل الدعوة للجامعة اإلسالمية

إنام كان عىل يد مجال الدين , يل اجلامعة اإلسالميةيف سب, من النجاح يف سياسته احلميد
 1896والتحق مجال الدين بالرفيق األعىل سنة , املشتعل العزم, األفغاين املتوقد اهلمة

ـ ها» شيخا وعامال كبريا يف سبيل النهضة اإلسالمية حتى النفس األخري من أنفاسه
 . شكيب أرسالنكالم 

: ا قاله الكاتب الشهري حممد لطفي مجعة يف تأليفهوالنموذج الثاين من هذه النامذج م
): الزعامء يف الرشق: (قال حتت عنوان, )حياة الرشق: دوله وشعوبه وماضيه وحارضه(
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بل يف كل ناحية من ناحيات الرشق , لقد ظهر يف الرشق زعامء سياسيون كثريون«
ن األفغاين وأمحد ونحن نذكر منهم عىل سبيل املثال مجال الدي, ويف مرص خاصة, العريب

أما مجال الدين األفغاين فكان : «إىل أن قال, »... عرايب ومصطفى كامل وسعد زغلول
ولكن السياسة كانت الصبغة , يف احلقيقة مصلحا عاما للدين والسياسة واالجتامع

ونرش الفلسفة  سيايسولعله اختذ اإلصالح الديني واإلصالح ال, الغالبة عىل مبادئه
وكان , ير أن إصالح السياسة يصلح كل يشء كان ألنه, السيايس وسيلة لإلصالح

حترير الشعوب من احلكم  :ينحرص يف نقطتني: األوىل, اإلصالح السيايس يف نظره
الذين كانوا لعهده يف فارس , أي من ظلم احلكام الرشقيني املطلقني, االستبدادي

وروبا قد هجمت عىل مل تكن أ, وعندما ظهر ألول عهده, واألفغان وتركيا ومرص
, والفرنسيون يف اجلزائر, يف اهلند وحدها اإلنجليزبل كان , الرشق هذا اهلجوم الفظيع

وارتأ خلالص , ونظر بعد ذلك يف ختليص أمم الرشق الواقعة حتت حكم األجنبي
تأليف اجلامعة اإلسالمية حتت رعاية , الشعوب اإلسالمية مما كانت واقعة فيه لعهده

 . عبد احلميد يكن لعهده رجل يصلح لتويل هذا املنصب سو السلطان ومل, فةياخلل
وقد , وحاول هدايتهم بالعالقة الشخصية, أوال إىل امللوك أنفسهم األفغاينلقد جلأ 

ومتكن من قلب , نجح فعال يف إقناع شاه الفرس برضورة إعطاء الدستور إىل شعبه
بعد أن , من الشعب الفاريس وامتزج باملصلحني, وبذل له اإلخالص كله, الشاه

, وملا اضطهد وتآمروا ضده, استامهلم إليه بعقله وعلمه وفصاحته وشخصيته اجلذابة
ب إىل األفغان وكانت فذه, بقوته ونفوذه فنفوه اإلنجليزوشعر , سافر إىل بالد اهلند

 ألهنا خطر عىل أبواب, اإلنجليزيةوهي واقعة حتت السلطة , بها املظاملهمملكته تتنا
وترك فيها مخرية صاحلة كام , ولكنه لقحها, فلم يكن الدور الذي لعبه فيها عظيام, اهلند

 . ها »وكام ترك آثاره يف اهلند, ترك مخرية يف فارس
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نرجع مرة ثانية إىل تتبع مراحل حياة مجال الدين بعد , هذه الدراسة يوقبل أن أهن
فعالوة ,  باريس تركت أثرا حمموداإال أن مدة إقامته يف, خيبة أمله يف باريس كام تقدم

والتي رددت صداها األوساط , عداد التي أصدرها من جريدة العروة الوثقىعىل األ
, لريد عىل بعض الكتاب األوروبيني, فإنه اغتنم فرصة وجوده هبا, الرشقية والغربية

 Ernest( رنست رينانأوكان من بني هؤالء , الذين كانوا يتطاولون عىل اإلسالم

Renon( وقد سبق جلامل الدين عندما كان , الذي ذكرنا انطباعاته عن مجال الدين
, ووردت عليه استفتاءات من علامء اهلند عن بعض الطوائف ظهرت فيها, بادآبحيدر 

غادر باريس تلبية لطلب شاه , )نيرسالة الرد عىل الدهريِّ ( :ـفألف رسالته املشهورة ب
وعندما عرض عليه اإلصالحات , مستشارا للملكةالذي عرض عليه أن يتخذه , إيران

ورأ الشاه أن علامء فارس , املستعجلة التي من بينها إحداث برملان خيتاره الشعب
فنفاه ورمى به خارج , ونخبتها التفوا حوله سارع إىل التخلص منه ومن إصالحاته

حيث  نةاألستاورجع مرة أخر إىل , فغادر مجال الدين فارس مكرها, حدود بالده
وعرض , الذي أعد لسكناه قرصا ملكيا, احلفاوة والتبجيل من اخلليفة عبد احلميد لقي

, وقد اتفق مؤرخو تلك الفرتةـ  مشيخة اإلسالمـ  عليه أرقى منصب ديني يف اخلالفة
إال , كان يتفق متاما مع مجال الدين يف فكرة اجلامعة اإلسالمية, أن اخلليفة عبد احلميد

, يف اجلامعة اإلسالمية, مل تكن يف احلسبان قضت عىل آمال الرجلني معا أن هناك موانع
فإن , وكيفام كانت أسباب اإلطاحة هبا, ألخبار تطول, التي لقيت حتفها يف مهدها

, اإلنكليزيةكان االستعامر الغريب الذي كانت تشخصه اإلمرباطورية , املنتفع األول
م للكاتب اإليطايل 1917وبالضبط سنة , وىلوقد ظهر تأليف أثناء احلرب العاملية األ

يف  )Enrico Insabato( أنريكو انزباطوالشهري يف األوساط الدبلوماسية وهو الدكتور 
الذي عندما تعرض فيه لسلطة اخلالفة اإلسالمية  ,)اإلسالم وسياسة اخللفاء( :تأليفه

الشبان (وبا أن من حسن احلظ ألور... : «ختم بحثه هبذه اجلمل, وخطرها, العثامنية
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ـ »  الوحدة اإلسالمية« الذين أطاحوا باخلليفة عبد احلميد أوقفوا مسرية  )األتراك
التي كان يرعاها عبد احلميد وأن ترصفهم هذا سواء كان ناشئا  ـ اخلطرية عىل الغرب
, الوحدة الرتكية :ـب, الوحدة اإلسالمية: حيث أرادوا استبدال, عن جهل أو غباوة

, إىل هفوهتم ـ بعد أن فات األوان ـ وقد تفطنوا, ا عن الروح العربيةفإهنم أبعدو
وذلك عندما أعلن سلطاهنم اجلهاد أثناء انضاممهم يف , املرمى أخطؤواوشعروا بأهنم 

فسبقتهم , ثم حاولوا الرجوع عن غلطاهتم, احلرب العاملية األوىل إىل أملانيا القيرصية
ـ تبنت احلركة العربية وآزرهتا , األحداث عن كثب إذ انكلرتا التي تتبع هذه, األحداث

 .  ـ الوحدة العربية :أي
ترك , كان من أفذاذ قادة الفكر وعظامء الرجال مجال الدين األفغاينواخلالصة أن 

نكليز استاملته باملال حاول اإل, بصامت أصابعه يف تاريخ البالد اإلسالمية غربا ورشقا
إذ كان حمافظا عىل زيه  ـ لباسه القومي البسيطوالتاج والسلطنة فأشعرهم وهو ب
فأشعرهم وهم الذين كانوا يتصورون فيه صورة ـ  األفغاين قباء وكساء وعاممة عجراء

بأهنم , من كانوا يعرفوهنم من األمراء والسالطني عباد الفروج والبطون والقصور
يطانيا من زائر ن ختوف حكومة برإ :وترك يف سجالهتم كلمته التي قاهلا عنهم, غلطوا

وعدم أمنها , وقلة عدهلا, وضعف شوكتها, أعزل مثيل يسجل عليها وهن عزيمتها
 . ها »ذه األقطار أضعف بكثري من شعوهباوأهنا يف حقيقة حكمها هل

حياء ذكراه ملرور ثامنني سنة عىل وفاته باملركز الثقايف إوال غرو أن سامهنا يف 
الذي امتاز يف , بوي الرشيفر املولد النَّ الذي صادف االحتفاالت بذك, اإلسالمي

مولود قاسم نايت هذه السنة بمحفل رهيب يف مدينة وهران حتت رئاسة األخ الوزير 
وأمنيتنا أن , )اهتامم األمم بأيامها: (الذي فتح سلسلة حمارضات حتت عنوانبلقاسم 

.نعود إىل املوضوع يف فرصة أخر 
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  ة بالهقارتراجم بعض أبطال المقاومة المسلح
  وفي طليعتهم السلطان أحمود

  )1((المشهور بأمود)

 ـ مسلمني و أجانب ـ خني والباحثنيوارق أنظار املؤرِّ انه التَّ لفت جبل اهلقار وسكَّ 
ني يف هذه نَّ و إِ , مة ال زال معينها مل ينضب بعدصوه بدراسات قيِّ وخصَّ , منذ قرون

حة اهلقار ويف املسلَّ  تراجم أبطال املقاومة(: راسة املحدودة املجال سأتناول بالبحثالدِّ 
د لذلك ببسطة وسأمهِّ , عىل ذلك عنوان املحارضة كام يدلُّ  ,)لطان أمحودطليعتهم السُّ 

, وتاريخ الصحراء بصفة عامة, وراق بصفة خاصةع فيها مراحل تاريخ التَّ تارخيية أتتبَّ 
ب إىل هذه عندما ترسَّ , ينوبداية القرن العرش ها عىل أواخر القرن التاسع عرشزُ أركِّ 

 .األورويب الذي كان يف طليعته املبرشون املناطق االستعامرُ 
 ُ اللهم إال , ن تارخيها يف العهد اإلسالميراسة عىل ذكر نبذ مِ يف هذه الدِّ  وسأقترصِ

 .ن تارخيها قبل اإلسالمإىل ذكر بعض الفقرات مِ  نا سياق احلديثُ إذا جرَّ 
 ابنالة حَّ رين ابتداءً من الرَّ ن الباحثني القدامى واملتأخِّ مِ  كثريٌ  هذه املنطقة عرف
عىل  واقترصتُ , ابن خلدونو, )2(النارصي راس حممد أيبخ اجلزائري واملؤرِّ , بطوطة

عيان  ن شاهدِ تعريفه له أمهية حيث استقاه مِ  نَّ أكام , هرب عهدِ قُ راس لِ  عريف حممد أيبتَ 
عجائب األسفار ولطائف (يف تأليفه  اسأبو رقال , هبوع يف عهدِ جاب تلك الرُّ 

                                                 
ف عىل الفكر اإلسالمي),  الثالث عرشامللتقى (   ) 1(  .29− 11,ص1ج م متنراست1979للتَّعرُّ
ان معسكر ومواليدها.ه): 1237ـ  1165) حممد أبو راس النارصي (2( ن سكَّ  مؤلف مشهور مِ
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خربين الطالب أوقد  :قلت«عرض حديثه عن قبائل صنهاجة ما ييل: يف مَ )1() األخبار
سكنه من أو, د اهللا رضحيهبرَّ (األجل الناسك األمثل شقيقي سيدي عبد القادر 

وكان , نوداى إىل السُّ هبا وختطَّ  وكان ذا معرفة بتلك البلدان ملا مرَّ  )الفردوس فسيحه
ثم واصل أبو , » ه)1194إخباره يل بذلك ملا سألته سنة أربع وتسعني ومائة وألف (

, وارقا بالتَّ نلثام املعروفون عندثم إن صنهاجة أهل الِّ «ه عن صنهاجة فقال: راس حديثَ 
لون بالبحر املحيط صِ متَّ , مال التي هي ختوم بالد الرببرودان وبني الرِّ مساكنهم بني السُّ 

واختالف , وهم اآلن عىل اختالف الكلمة, غرب إىل ساحل النيل باملرشقيف ال
ن ون مِ اعة مللك السودان ويفرُّ بعضهم يعطون الطَّ , عىل عهدهم األول, نةلسِ ألا

فكان أحب يشء , عليهم القوافل إىل السودان بأرضهم ومترُّ  وهلم رشفٌ , عسكره
م وأما الغنَ , بل والبقرمنه اإلِ  زوهم بامل أخذواوإن ظفروا يف غَ , خانندهم الدُّ عِ 

مجعوا له  يفٍ ضَ وإن ذبحوا لِ , ن اجللدوبيوهتم مِ , ويقال هلم العنادي, مهمفيأخذها حشَ 
وهي اآلن ـ  شامماهلم كنت بيقال  زائهم رهطٌ وبإِ , د بهوالباقي يتزوَّ , لحم فيأكلكل الَّ 

مل تتغري , مية واألنصارينتمون إىل بني أـ بعضها تابع ملايل وبعضها األخر ملوريطانيا 
ثم اسرتسل أبو راس يف حديثه عن التوارق فقال: , اللغة العربية عندهم إىل اآلن

ثم انتقل إىل استعراض قبائل , )»رمحه اهللا(خربين شقيقي سيدي عبد القادر أهكذا «
, وس األقىصرب السُّ عومساكنهم قبلة املعقل , فقبيلة قدالة منهم«صنهاجة فقال: 

 )2(ملوك ملتونة الكالم عىل ومرَّ : «ثم قال, »تيكة يف مقابلة ذوي منصوروملتونة و
يف مقابلة  اوترك, ابوملطة يف مقابلة عرب الزَّ , يف مقابلة املغرب األوسط, ومسوفة

                                                 
) احللل السندسية) رشح به أبو راس منظومته املشهورة بـ: (عجائب األسفار) هذا التأليف: (1(

نها تاريخ وهران.1206التي قدمها للباي حممد بن عثامن فاتح وهران سنة   هـ ضمَّ
دولة ملتونة هي املعروفة بدولة املرابطني التي أسسها امللك يوسف بن تاشفني دفني مدينة ) 2(

 مراكش.
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, واخليل عندهم قليلة أو معدومة«عن التوارق:  ثاً إىل أن قال متحدِّ , »...إفريقيا
وهلم مع بني سعيد من بطون رياح عرب , جيبالنَّ  :اوهنيسمُّ , هويركبون من اإلبل الفار

, وفزان, وغدامس, ويغريون أيضا عىل سوف, وارقال وقائع وغارات إىل اآلن
 :وأمريهم يقولون له, ومن مغراوة, وأما أهل وارقال فهم من بني يفري, وغريهم
, لصنهاجةين مرحلة إىل القبلة منحرفا قليال إىل الغرب بلدة نكدة وعىل عرش, السلطان

, فأعطوهم اثني عرش ألف راحلة زكاة )1(أيام أيب عنان, وقد اجتاز هبم نفر من جتار مايل
وبعض مصاب , هم صنهاجةفكلُّ , وأكثر مصاب, وتوات, وتيقرارين, ما أهل فقيقأو
 .»علمأو اهللا , ن ملايةمِ 

قار عريف بالتوارق ومناطق جبال اهلللتَّ  أبو راسهذا الفصل الذي عقده  نقلتُ  
من الباحثني  عاه كثريٌ لدحض ما ادَّ , ن أصل بربريالتي كان معظمها مِ , املجاورة هلم

للخالف بني , ن بقية القبائلوارق مع جرياهنم مِ الذين حاولوا فرض حرص حروب التَّ 
خني العنان الفرتاضاهتم هذه اخلالفات ن املؤرِّ مِ  وأطلق الكثريُ , العرب والرببر

, حت إىل إفريقياأوربية نزَ  ن بقايا أممٍ التوارق هم مِ  نَّ أعموا إذ زَ , العقائدية والعنرصية
الذي ذكر يف تأليفه: ) GAUTIER()2(قويتخني األستاذ وكان يف طليعة هؤالء املؤرِّ 

م هنَّ إف, قرب إلينا من العربأإن هؤالء الناس «وارق فقال: يصف التَّ  )حراءالصَّ (
العربية , فهم ال يعرفون كلمة عربية, هم ضعيفالمَ سإِ  نَّ أبب يف ذلك والسَّ , حونمتفتِّ 

 أوهلذا فهنَّ, جاتهم متربِّ ونساؤُ , فهم ال يصومون شهر رمضان, سلغة القرآن املقدَّ 
ظون ويمتازون بأهنم ال زالوا حيتفِ , ثون بالرببريةوالتوارق يتحدَّ , سائناقرب شبها بنِ 

ليبية جائية الِّ ردوا باستعامل احلروف اهلِ فقد انف, ان العاملبكتابة هذه اللغة دون بقية سكَّ 
فقال:  ترهاتهحديثه أو  قويتثم واصل , »)Tifinar( املشهورة بحروف تيفينار, القديمة

                                                 
 يقصد به امللك أبا عنان املريني.   )1(

(2  )  E.T.gautier « Le sahara » /3, Edition Payot paris 1950. 
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م للعرب هو بغضهُ , ن أصلهم الرببري وحافظوا عليهمن مجلة ما ورثه التوارق مِ «
ظون وال زالوا حيتفِ , ة متواصلةرَّ احلرب بينهم وبني العرب مستمِ  نَّ إِ وهلذا ف, الفاحتني

 ثمَّ , »م683ل يف سنة عقبة الفاتح العريب األوَّ  تلَ البطل األورايس الذي قَ  يلةسَ كُ بذكر 
ون رصِ كان العرب ينتَ «إىل هذه احلروب التي خاضها التوارق مع العرب:  قويتض تعرَّ 

لون األسلحة عمِ هم عىل شواطئ البحر األبيض جعلهم يستَ حواذَ ن استِ إفيها حيث 
لون عمِ ون التوارق ال زالوا يستَ ويف أوائل القرن العرشين وجد الفرنسيُّ , نعجلديدة الصُّ ا

ن نوا مِ لة هذه األسلحة متكَّ آورغم ض, يوفوالسُّ , بالالنِّ ـ: ك, األسلحة القديمة العتيقة
كانت هذه اهليمنة عىل طرق , حراءإيقاف الغزو العريب واهليمنة عىل طرق الصَّ 

ينبغي أن نطلع عىل : «قويتثم قال , »ني يف امليدانلوال ظهور األوروبيِّ  ستمرُّ الصحراء تَ 
ه للمعركة التي دارت رحاها بني التوارق عند وصفِ ) Nachitigal( قالتناشِ ما كتبه 

كام كان نفس , ن ربح املعركةن التوارق مِ وكيف متكَّ , وقبيلة أوالد سليامن العربية
 نَّ أومما يلفت االنتباه , تومبوكتوالفرنيس قرب ) Bounier( املصري الذي القاه فيلق بوين

إذ أقو قبائلهم ال جياوز عدد , همة عددِ لَّ التوارق انترصوا يف هذه املعارك رغم قِ 
, قاقيف صفوفهم اخلالف والشِّ  أفراد قبائلهم دبَّ  كام أنَّ , 400أفرادها املقاتلني 

 ,)Mouidir( املويديرو ),Octakor( االكطاكورـ: فالتوارق الذين ترعى إبلهم ب
لة يف حروب متواصِ ) Tidikelt( تديكالتوالذين يسيطرون عىل , )Ahnet( واحنات

... نون عىل واحات غاتوهييمِ  تاسييلالذين يرعون يف  )Azdjer( )1(ازجرمع قبائل 
 .»الخ

رين لقبائل ن تعاريف القدامى واملتأخِّ هذه هي اخلطوط العريضة انتقيناها مِ 
 .فاصيلمن دون أن ندخل يف التَّ , التوارق

                                                 
 هم من التوارق أيضا. زجرأقبائل   )1(
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, حة باهلقاربطال املقاومة املسلَّ أتراجم بعض ( :ن كان موضوع املحارضة هوإو, هذا
 ).ويف طليعتهم أمحود

يف ختام  وهو يعدُّ , احلرب العاملية األوىلن مِ  ظهر يف امليدان ابتداءً  أمحودوالسلطان 
ن أواخر القرن التاسع ببالد التوارق مِ  وارثوا املقاومةبطال املقاومة الذين تَ أسلسلة 
ة وبالد بطال املقاومة ببالد التوارق بصفة خاصَّ أمالئه من ه وتراجم زُ ن ترمجتَ إو, عرش

ضت بالدهم ع تاريخ قبائل التوارق منذ تعرَّ ف عىل تتبُّ تتوقَّ , الصحراء بصفة عامة
اب كثريا من الكتَّ   أنَّ إالَّ , انصارعهم عىل أيدي السكَّ هم مَ ولقي جلُّ , حراءاد الصَّ لروَّ 

حراء ومن بينهم التوارق إىل ان الصَّ ت بسكَّ سباب احلقيقية التي أدَّ األَ  حاولوا إخفاءَ 
 رق واللصوصية.اع الطُّ سبوها إىل قطَّ فنَ , غتياالتتلك االِ 

سمية ن الوثائق الرَّ ني الذي اعتمد عىل كثري مِ اب الفرنسيِّ حد الكتَّ أ وقد تصدَّ  
كلود موريس  :وهذا الكاتب هو, فة عىل حقائق هذه االغتياالتالكاشِ  ضواءَ فألقى األ

) L’Echo d’Alger( )صد اجلزائر(ر جريدة حمرِّ ) Claude Maurice Robert( روبري
 نرصي يف عهدها باجلزائر يف تأليفٍ التي كانت لسان حال االستعامر العُ , اليومية

ه بتمنراست عاصمة بالد اهلقار سنة فَ تب دوفوكو الذي لقي حَ صه لرتمجة األَ خصَّ 
عريف ض فيه للتَّ تعرَّ  )L’ermite du Hoggar ()1( كان عنوان هذا التأليف:, م1917
شادة اب الذين بالغوا يف اإلِ امغة أراء ونظريات الكتَّ نقض فيه باحلجج الدَّ و, بالتوارق
هذا التأليف فقرات  نف مِ طِ نقتَ , حراءالل بالد الصَّ ضوا دولتهم باحتِ وحرَّ , بالتوارق

 : موضوع دراستنا موجزة هتمُّ 
 يريفرديو, )Gautier( قويت املذكور ما كتبه يف املوضوع حايفالصَّ  دعدَّ  

)Duveryrier( ,ن هؤالء إِ ف«ه عليهم هبذه اجلمل: ثم ختم ردَّ , ونقض آراءهم, مهاوغري
                                                 

(1)   L’Emite du Hoggar.Edit Baccorrier Alger 1939. 
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, هبلة لدقيق الذَّ امِ ون بالقوافل احلموهام حيلسبحون يف اخليال واألَ اب الذين يَ الكتَّ 
 فالتريحراء أن قافلة رائد الصَّ  شيعَ الذي أُ , واللؤلؤ, برجدوالزَّ , والعاج, عاموريش النِّ 

)Flatters (ب ثم عقَّ , »... جاجن بينها ما يبلغ حجم بيض الدَّ وكان مِ , اكتشفه
ن واآلن عندما أزيل القناع ع«قوله: بِ عىل هذه اخلالصة ) Robert( روبريالصحايف 

, »... لولل يف رمال التُّ نه يتمثَّ أإال , عالفِ  هب موجودٌ فدقيق الذَّ , لغزالتوارق انحل الُّ 
, مة متامانعدِ قيمة الصحراء االقتصادية مُ  إنَّ , نافَ ح موقِ ينبغي أن نصحِّ «ثم قال: 

ُ فقيمة الصحراء تَ , مةنعدِ بقي مُ وستَ  , » يف املجالني السيايس واملوقع االسرتاتيجي نحرصِ
, فريقيا البيضاءإِ , بني عاملني كانت العداوة بينهام حمكمة فالصحراء برزخٌ «م قال: ث

ردف ثم أَ , » شجي متوحِّ ن وعامل مهَ وضح: عامل متمدِّ وبعبارة أَ , وإفريقيا السوداء
ماد الرَّ  وما هي يف احلقيقة إال ذرُّ , إنكم ما تطلعون عىل مثل هذه الرتهات«خماطبا: 

ومساحتها , مرباطوريةحراء إِ الصَّ  :وذلك مثل قوهلم, ني األغبياءياح والصحفيِّ للسِّ 
إنني يف الطبعة األوىل من هذا «ن قال: أإىل , »...اتساحة فرنسا عرش مرَّ ل مِ عادِ تُ 

, اهلقارمن  )5000(منها , نسمة 7800عدد التوارق يبلغ  نَّ أرت ذكَ , التأليف
حصائيات ن اإلِ أوذلك , ذاكإذ  سخيا  وقد كنتُ , )Azdjer( زجرأمن  )2800و(
(سكان جبل اهلقار)  التوارق ن عددَ أحف ذكرت هتا الصُّ سمية احلديثة التي نرشَ الرَّ 

, )4500(و )1500(هم يبلغ ما بني م ازجر فعددُ هنخواإوأما , سمةنَ  )8000(يبلغ 
ني حد الصحفيِّ أمه املليون الذي قدَّ  عن عددِ  دا نا بعيدون جِ نَّ أن هذا املجموع نر فمِ 

مخسة أالف نسمة جمموعة برشية «ه بقوله: صلَ ختم روبري فَ  ثمَّ , » م1856ونرشه سنة 
ساحتها طعة من األرض مِ يسكنون يف قِ , قربة والفَ ها يف األوساخ واملسغَ يعيش معظمُ 

ببها سَ فهذه حقيقة (دولة التوارق) التي سالت بِ , اتمساحة فرنسا مخس مرَّ  لُ عادِ تُ 
هذا الفارق بني احلقيقة واألساطري ال «ثم قال: , » ماءومثلها من الدِّ داد ن املِ ودية مِ أَ 

ومن مجلة نارشي «ثم قال: , » بل هو جمموع متاهات وأوهام, يه تفاؤالينبغي أن نسمِّ 
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فإذا كان سكان التوارق عىل ما ), Durgrier Henri( هنري ديقرييهذه الرتهات 
أي سنة  ـ التي هم عليها يف وقتنا هذا هم حالتَ فرسِّ نُ فكيف , م1860وصفهم به سنة 

 يريرديفأي من عهد صدور تأليف  ـومن ذلك العهد «ثم قال: , »م ـ1988
)Duveryrier ( بالد اهلقار  وا يف خلقِ فني تبارَ احا وموظَّ ابا وسوَّ نجد كتَّ  م ـ1860سنة

و األكاديمية عض) Pierre Benait( بونو بيريأمثال , اخليالية البعيدة عن الواقع التارخيي
ة اخليالية مللكة اهلقار صَّ القِ ) Atlantide( )تالنتيداأل(ه وايتَ ن رِ الذي ضمَّ , الفرنسية

حتى , رصاعيهاواية التي فتحت أبواب اخليال عىل مِ تلك الرِّ , )Antinéa() انتينيأ(
ه هو عَ ن موقِ أو, ن اهلقار هو منبع احلضارة الرببريةأول باب إىل القَ ذهب بعض الكتَّ 

رحلة ابن (ن مجال مِ ) Maurice Robert( موريس روبريثم نقل , »حمور للبرشية مجعاء
ف عن انه ـ أي التوارق ـ ال خيتلِ وكان حكمه عىل سكَّ , ث فيها عن اهلقارحتدَّ  )بطوطة

 .)اع طرققطَّ (ن وصف دهم عَ نه مل جيرِّ إحيث , حايفحكم الصَّ 
قاقها ومدلوهلا باللغة الرببرية تِ حايف أصل مادة اهلقار واشف الصَّ وبعد أن عرَّ 

م صل هبِ واتَّ , قامةهم لإلِ فوكو الذي اختار بالدَ  ف دوباعات األسقُ نقل انطِ , صيلةاألَ 
فقال: , مل حيصل عليها غريه عطياتٍ ن مجع مُ نه مِ صاال وثيقا مكَّ امهم اتِّ م وحكَّ سائهِ وبرؤَ 

م قاهتِ وبِ عىل مجيع مُ  عٌ لِ فهو مطَّ , ميتهِ صوصِ عىل لُ  لعَ وقد اطَّ , فوكو يعرفهم األب دو إنَّ «
دوا باء بيض كانوا تعهَّ آة وا ستَّ حيث قتلَ , م1881م إىل 1876التي قاموا هبا من سنة 

عضاء أيضا كيف اغتالوا أَ  نه يعرفُ أكام , م يف أراضيهمقامتهِ ة إِ م مدَّ م ومحايتهِ حراستهِ بِ 
روف أيضا الظُّ  فُ ويعرِ , )تامجوت(يف ) Flatters( فالتري هريحراء الشَّ لة رائد الصَّ قافِ 

يف طريق ) De Morés( موراس دوابط راسة الضَّ ميله يف الدِّ التي قتلوا فيها صديقه وزَ 
من غتيال الِ ضوا لحراء الذين تعرَّ اد الصَّ روَّ  أسامءَ  روبريحايف د الصَّ ثم عدَّ , ) »غدامس(

 وارق واحدا واحدا.التَّ 
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 قديم الذي ال مفرَّ يف التَّ  ولو أطلتُ , املوضوعولنتقل إىل صميم , نكتفي هبذا القدر
ينا ذ لوالها ملا اهتدَ إِ , بموضوع البحث ربوطٌ ن ذكر رؤوس خيوطه مَ إحيث , منه

بطال مقاومة أن ه مِ ن سبقَ سهولة إىل استخالص نتائج مقاومة السلطان أمحود ومَ بِ 
هذه النتائج  ارتبطت, حراء بصفة عامةبطال مقاومة الصَّ أو, ةالتوارق بصفة خاصَّ 

واعي احلقيقية وا الدَّ صحاهبا أن خيفُ راسات التي حاول فيها أَ ليف والدِّ آالتمن بسيل 
لبسة التي حراء الذين كيفام كانت األَ اد الصَّ ن روَّ الدهم مِ خالء يف مناطق بِ ملقاومة الدُّ 

ام كلَّ وهلذا كانوا , عداء ال يريدون هبم خرياأَ  :ان عليهمكَّ صوها كان حكم السُّ تقمَّ 
 .ئصالنهم باالستِ ا مِ وص وختلَّ رص إالَّ حت هلم الفُ سنَ 

رين مني واملتأخِّ راء الكتاب املتقدِّ آوعن , الكتابة عن اهلقار نَّ إِ ما ذكرت ف ومع كلِّ  
 ) ال زال حملَّ تالنتيداأل( :يف روايته بيري بونواإليه الكاتب الفرنيس  وعام ذهبَ , عنه

) اليومية اجلزائرية املجاهد( ةيدرومن ذلك ما نرشته ج ,ناية بعض العلامء املعارصينعِ 
تالنتيد: يف سبيل اكتشاف ألا( :حتت عنوان 1979خ يف أفريل ها مؤرَّ ن أعدادِ مِ  يف عددٍ 

 لشبونةه وردت برقية لوكالة األخبار من نَّ إِ «قال فيه صاحبه: , )القارة املفقودة
)Lisbonne ( ُّال ؤَ هذا هو السُّ  ?تالنتيدون جزيرة األوفياتيها: هل اكتشف السُّ هذا نص

 )Lisbonne( لشبونةرصحيات التي فاه هبا يف تغالية بعد التَّ ربحافة اله الصَّ الذي تطرحُ 
 نائب مدير معهد) André Akeswov( أندري أكسنوفويس العامل الرُّ 

)Océquographie ( َإن السيد«ثم قال: , » اد السوفيايتكاديمية العلوم باالحتِّ أل 
كتشافات ن باخرة االِ ن مخسني عاملا سوفيتيا نقلها مِ ن مِ الذي يقود بعثة تتكوَّ  أكسينوف

ور ن الصُّ أ) Lisbonne( لشبونةساء الباخرة املذكورة يف إرح أثناء رصَّ ) Vitiaz( فيتياز
هدها إىل عَ  رجعُ دارج يَ ثار أسوار ومَ آلمية أظهرت حد أعضاء البعثة العِ أها التي التقطَ 

رات وافرتاضات أعضاء املفقودة حسبام ذهبت إليه بعض تصوُّ تالنتيد زيرة األجموقع 
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ن منطقة أعامق البحر وسط امنية التي التقطت مِ ور الثَّ هذه الصُّ «ثم قال: , »البعثة
ويس ثم أضاف العامل الرُّ , ناءات برشيةثار بِ آتظهر , ابط بني الربتغال ومادرريق الرَّ الطَّ 

ىل نتيجة ل إِ وصُّ صني للتَّ صورا أخر ستلتقط ملساعدة املتخصِّ  هناك نَّ أيف ترصحيه ب
 .ها» لةهور املقبِ ور يف الشُّ نرش هذه الصُّ وستُ , تعتمد عىل االكتشاف يف املجال العلمي

ن عناية مِ  ه املنطقة كانت حملَّ هذِ  ن أنَّ ه مِ دالل عىل ما ذكرتُ هذا اخلرب لالستِ  سقتُ 
 .لة إىل عهدنا هذاصِ وال زالت بحوثهم متوا, دامىالقُ 

شتغال بمثل هذه االِ  رونَ فينا الذين يَ ن مثقِّ كثري مِ  هانتبا تَ لفِ رصة ألُ هذه الفُ  غتنمُ وأ
هلم  فرضبتُ , للوقت يعٌ ضيِ وهي تَ , اث ليست هلا أمهيةقة باآلثار والرتُّ البحوث املتعلِّ 

ن أداء نها مِ ي متكِّ لمية مجيع املعطيات الترت لبعثة عِ ماننا سخَّ مثال باهتامم دولة يف زَ 
 .ألفراد البرشية مجعاء كٌ مشرتَ  لمي الذي هو حقٌّ تها يف البحث العِ همَّ مُ 

إىل صميم  رجعُ أو, قديمعني عىل طول هذا التَّ مِ ر االعتذار إىل املستَ كرِّ أُ ني نَّ وإِ  
ان صة ملقاومة سكَّ وهو بطولة السلطان أمحود التارقي املشخِّ , راسةموضوع الدِّ 
 يام وحديثا.الصحراء قد

ني الذين التارقيِّ ) Azdjer( أزجركان هذا البطل ينتمي إىل قبائل إيامنه من فرقة 
ند مواطنيه السلطان عِ  ىوكان يدع, قاعدة اهلقار الشاملية جانت إمارةتداولوا حكم 

إذ , م1915يطاليا حوايل سنة إني ليبيا وبنه ملا اندلعت احلرب الثانية أوذلك , أمحود
يطاليا عىل شامل ليبيا التي كانت حتت حكم إتها ها احلرب األوىل التي شنَّ تكانت سبقَ 

روا عىل ني شمَّ ليبيِّ إال أن الِّ , نيوقد انتهت هبزيمة العثامنيِّ , م1911ني وذلك سنة العثامنيِّ 
وهامجوا املراكز الرئيسية , يف وأخيه العابدمحد الرشَّ أنويس سواعدهم حتت قيادة السَّ 

عامل ب عىل استِ ة بجيش باسل مدرَّ ون هذه املرَّ يطاليُّ ئ اإلِ وجِ بجنوب ليبيا ففُ  نييطاليِّ لإلِ 
 ئَ وجِ كام فُ , عظم مراكزهمن مُ فام كان عليهم إال أن انسحبوا مِ , األسلحة احلديثة
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حراء ضت مراكزهم احلربية بالصَّ إذ تعرَّ , ليبيةم باهلجومات الِّ هتهِ ن جِ ون مِ الفرنسيُّ 
سكنها قية التي كانت تَ وباخلصوص احلدود الرشَّ , للحدود الليبية تةاجلزائرية املسامِ 

 ـ موضوع حديثنا ـ لطان أمحودسهم السُّ ن التوارق الذين كان يرتأَّ ) مِ أزجرقبائل (
ما هم عندَ زائمَ ون هَ الفرنسيُّ  إذ مل ينسَ , قةشديد محاية هذه املنطِ تَ ون بِ ى الفرنسيُّ فلهذا اعتنَ

, وحيني الرُّ نوسيِّ ني كانتا حتت نفوذ السَّ لتَ الَّ  )ياأود(و )شادلتَّ حرية ابُ (حاولوا احتالل 
), Tiffeati(, )Onnyanga( قااالونيانو تبستيبت فيها الفرق الفرنسية املرابطة يف تسبَّ 

, قيحراوي الرشَّ غر الصَّ رسال احلامية للثَّ ذ ذاك إىل إِ الوايل العام باجلزائر إِ  رسعَ فلهذا أَ 
) Meynier( مينيرسلوا إىل تلك املنطقة الرائد  الذين أُ نيِّ ادة الفرنسيوكان من مجلة الق

وكان من , ية ـ التونسية يف بالد الذهيباترابع باحلدود اجلزائلق الرَّ يالذي كان يقود الفَ 
راسة هو عليه هذه الدِّ  زتُ حيد الذي ركَّ ن املصدر اجلوهري الوَ أالتاريخ  حسن حظِّ 

يذكر فيها مراحل هذه , سائهائد املذكور إىل رؤَ رسلها الرَّ جمموع تقارير حربية كان ي
وملا  ـ هة أخرية الفرنسية من جِ رواجلزائ, من جهة اإليطاليةالليبية  :أي ـ احلرب

وزارة ا بِ شا عام  مفتِّ وعنيِّ , ى الرائد إىل رتبة جنرالوضعت هذه احلرب أوزارها وارتقَ 
نها جمموع مة ضمَّ هذه احلرب بدارسة قيِّ  صخصَّ , فاع الفرنسية لشامل إفريقياالدِّ 

عليق وتَ  ن رشحٍ به مِ ونرش هذا املجموع مع ما كان يتطلَّ , عنها تقاريره التي سبق احلديثُ 
ـ ها براسة ونرشنقل تلك الدِّ  ثمَّ , )34(و )33:(بعددهيا )ة العسكرية الفرنسيةاملجلَّ ـ (ب
ني يف سنة خَ دهيا املتتابعني واملؤرَّ التي كانت تصدر باجلزائر يف عد )املجلة اإلفريقية(

 ـ م1915: نوسية يف إفريقيا الفرنسيةسة للسَّ احلرب املقدَّ ( :حتت عنوان, م1939
قع اواملو, ه هذه وضعية احلدود بني اجلزائر وليبياراستِ  اجلنرال ميني يف دِ بنيَّ , )م1918

روف التي ظهر ض للظُّ ثم تعرَّ , قيةوهي بالد التوارق الرشَّ , ضة للخطرالتي كانت معرَّ 
لة مجة مفصَّ رتَ ه بِ وخصَّ  ـ موضوع دراستنا ـ فيها البطل السلطان أمحود املشهور بأمود

 استعرضَ , لطان أمحودعريف بالسُّ ضت للتَّ لرتمجة الوحيدة التي تعرَّ اوهي ـ فيام أظن ـ 
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وبدأها بوصف حالة اجليش الفرنيس , ظروف تلك احلرب) Meynier( مينياجلنرال 
اسة من احلدود واه ومتركز باملواقع احلسَّ نه ملا مجع قِ أفذكر , رابط باحلدود إذ ذاكامل

نوسية التي  القيادة السَّ إىل غات ومرزوق قاعديتَ  فداً ته وَ رسلت قيادَ اجلزائرية الليبية أَ 
ان املناطق إليها فيام بعد سكَّ  مَّ ضيطالية التي انليبية اإلِ ب الِّ رعىل احل فُ رشِ كانت تُ 

 ثم تعرض اجلنرال لألخطاء التي, حكم اجليش الفرنيس صحراوية التي كانت حتتال
 ني يف ترصفاهتم.ارتكبها بعض القادة الفرنسيِّ 

فيها السلطان أمحود قائد منطقة التوارق  عىل الظروف التي انضمَّ  سهابٍ ث بإِ ثم حتدَّ 
القديم السلطان  يف هذه الظروف ظهر يف األفق خصمنا«فقال:  أزجرالرشقية إىل قبائل 

خص البارز عند والشَّ ), Djanet( )جانتـ (ئيس القديم لخر أمراء إيامن الرَّ آأمحود 
 :ـحيث بلغه خرب إرسال اجليش الفرنيس املرابط ب, أعيان بالد التوارق, زجرأقبائل 

فحينئذ مجع السلطان أمحود , م1915وذلك يف يوليو , تونسإىل ) Tidikelt( تدكالت
ن وكان من مجلة مَ , نيودعاهم ملحاربة الفرنسيِّ , )غاتـ (ؤمتر رسي عقده بأنصاره يف م

بطل حترير , ه الزعيم عبد السالم بن عبد الرزاقزرَ وا أَ ؤساء وشدُّ ن الرُّ إليه مِ  انضمَّ 
ن با معظم أفراده مِ وره جيشا مدرَّ دَ عيم بِ ن هذا الزَّ فكوَّ , يطايلن االحتالل اإلان مِ زالف

يطايل دريب العسكري يف صفوف اجليش اإلِ هلم التَّ  الذين سبقَ اجلنود املسلمني 
دت هذه اجليوش مترَّ , ليبية بكفرةعت احلرب الِّ وعندما اندلَ , واجليش الفرنيس

ن هذا اجليش مِ  كان منطلقُ , تادحة والعَ سلِ معها األَ  لةً ت بصفوف الثوار حامِ والتحقَ 
السلطان أمحود  جيشُ  قصدَ , رزاقعيم عبد السالم بن عبد الالزَّ  قاعدة مرزوق مقرّ 

حصن اسم:( ونعليه الفرنسيُّ  طلقَ خر أَ آ صنٍ ز بحِ الذي سبق أن عزِّ  )جانت(صن حِ 
يف أول عهدها  )تْ انَ جَ (كانت , ووضعت فيه كتيبة فرنسية حلاميته, )Chariet() ييشار

 )جانت(حارص السلطان أمحود , )زاوية سنوسية(وبعبارة أوضح , معهدا دينيا
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)Djanet ( َّة مد)ن مِ  ـ أي املحارصـ ن اجليش الفرنيس املرابط هبا وقد متكَّ , يوما )18
عسكري  مٍ ن القيادة الفرنسية التي كانت مرابطة بمخيَّ جدة مِ ير وطلب النَّ ذإرسال الن
ت اجليش الذي كان جدة وجدَ وملا وصلت النَّ , ملك 300بنحو  )جانت(يبعد عن 

جيش السلطان  نَّ أإال ), Assakou( أساقول إىل تسلَّ غادر املكان و )جانت(ـ ا بحمارصَ 
 اجليش نى مِ ع ما تبقَّ تتبَّ  ثمَّ , خرهمآن رسهم عَ هبم وأَ  أمحود كان هلم باملرصاد فلحقَ 

هذه  مينيوبعدما استعرض اجلنرال , فأرسه بدوره جبل أساقوإىل  لالذي تسلَّ  الفرنيسِّ 
ت تفاصيل هذه نرش )فريقيا الفرنسيةجريدة مجعية إ(إن «األحداث ختم مقاله بقوله: 

 La( البيري )جانت(ـ قائد احلامية الفرنيس املرابطة ب ومن ذلك أنَّ , املأساة بمزيد من البيان

pierre ( بقي أسريا يف)ق لنا بما س :أي ـ ن هذاومل يكُ , م1919إىل  1915من سنة  )كفرة
حصار  نحاولت إنقاذها مِ التي والفرق  )تْ انَ جَ (نصيب حامية  )ـتْ انَ جَ (ذكره عن حامية 

ن مِ , لة بتلك املناطقبل كان مصري معظم الفرق الفرنسية املنتقِّ , جيش السلطان أمحود
ويبعد عن , املوجود بإفريقيا الغربية جادوصال بمركز تِّ الفرقة التي حاولت االِ  :بينها

صا ثه ملخِّ حدي مينيثم واصل اجلنرال , »وهو بجنوهبا الرشقي, ملك 600بنحو  )جانت(
فقال: ), Djanet( )جانت حصن(احلالة العامة للجيش الفرنيس بتلك املناطق بعد سقوط 

 غاتفالطريق الرابط بني , اجد  ئةً سيِّ  زجرأم ببالد 1916خر مارس آكانت احلالة يف «
حاق بقية وكانت السلطات ختشى التِ , عليه املجاهدون املسلمون نُ كان هييمِ , اهلقارو

وهذا كله يرجع إىل ظهور السلطان أمحود يف , زجرأبتوارق  اهلقارو يجرالنِّ الد اق ببرالتو
ان املنطقة الرشقية أو سواء سكَّ , واطنيهة مُ قَ بة وثِ معة الطيِّ ع بالسُّ حيث كان يتمتَّ , امليدان

نشاطاته  يعومج دوفوكوإىل األسقف  مينيض اجلنرال وهنا تعرَّ , » املناطق الغربية
 قاله إىل متنراست حيث لقيَ ثم انتِ , )الساورةـ (ب بني عباسقامته يف ن إِ مِ  ءً بتداابالصحراء 

ضه ملا له فوكو تعرُّ  اجلنرال عن األسقف دو ن حديثِ نا مِ والذي هيمُّ , م1917ه سنة حتفَ 
بني األسقف ورئيس  طُ ربِ داقة التي كانت تَ روابط الصَّ  ذكرَ  حيثُ , ارتباط بموضوع حديثنا
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الذي كان صديقا أيضا لقائد ) Moussa ag amestane( أمسطان أق موسىتوارق اهلقار 
 :أي ـ انالسكَّ  الءَ د له وَ لذي كان يؤكِّ ا) la Roche de( الروش دواملنطقة العسكري 
وا إىل مُّ ضدي السلطان أمحود انساعِ مُ م بِ صاهلِ د اتِّ كان بمجرَّ السُّ  إال أنَّ  ـ منطقة متنراست

 .ها» عانةإلِ وهم بام وأمدُّ تهِ ومَ بني عمُ 
ان التوارق قوا بني سكَّ اب الذين حاولوا أن يفرِّ  أن الكتَّ ه يتبنيَّ من هذا كلِّ 

تهم الذين أفرغَ , وسود, وحراطني, وبربر, حراء عربان الصَّ ن سكَّ ومواطنيهم مِ 
وامللل  خواهنم من خمتلف األجناسِ العقيدة اإلسالمية يف بوتقتها وصاروا كجميع إِ 

ت يف أو ظهرَ  عت بينهم حروبٌ ن وقَ إو, ن عقيدهتم اإلسالميةن عَ عودافِ حل يُ والنِّ 
سالم اإلِ  الظلم ال ضدَّ  وضدَّ , األشخاص فهي ضدَّ  وراتٍ أو ثَ  داتٍ م مترُّ صفوفهِ 

هم للعقيدة اإلسالمية األسقف فاءَ حالة التوارق ووَ  ن اكتشفَ ن مجلة مَ ومِ , واملسلمني
م فيه حياة يف تأليفه الذي ترجَ  س روبريموريه فيام حكاه عنه الصحايف نَّ إف, دوفوكو
ظهر أالذي عاش بني دوفوكو فقال عن , ابن الكتَّ د مزاعم كثري مِ وفنَّ, دوفوكو
ن مل ينخدع ألراء كثري مِ , م وحضارهتمبدراسة تارخيهم وتاريخ لغتهِ  واهتمَّ , التوارق
صديقه لن دوفوكو كان أثناء جولة صحية أ: «كره الصحايفذومن ذلك ما , مواطنيه

ان تلك املناطق ثا عن سكَّ م قال متحدِّ 1904يف ثالث يوليو ) Laperrine( البرينالرائد 
بل , دقعن صِ  ولكن استقباهلم هذا ال ينمُّ , ن األهايل يستقبلوننا بحفاوةإِ  :الصحراوية

, كام قال: إن جمتمعهم يف احلقيقة هو جمتمع لصوص, دعتهم إليه املطامع أو احلاجة
نه يوجد إ: دوفوكوقال  ثمَّ , قن هلمسوة يصفِّ والنِّ , هبقة والنَّ ن الرسَّ عيشون مِ يَ جال فالرِّ 

وال , أما هذه البالد فال يوجد فيها إال الرشَّ , يف البالد املسيحية اخلري كام يوجد الرشَّ 
, والعنف, هاءوالدَّ , فاقوالنِّ , كل ما يوجد فيها الكذب, ثر إال نادراأري وجود فيها للخَ 

 .ها» حشيةجلهل والوَ مع ا
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ان هذه املناطق سواء منها العربية أو الرببرية ن سكَّ أ دوفوكومل خيف األب 
 هم وبني كلِّ ت بينَ حالَ  بغة التي كانت حصانةً تلك الصِّ , سالميةبغة اإلِ ت بالصِّ اصطبغَ 

 نمِ  صه كثريٌ اد الصحراء الذي خصَّ ان لروَّ ع اغتيال السكَّ ن تتبَّ ن مَ إو, خيلةعقيدة دَ 
باجلزائر  )نرشة اجلمعية اجلغرافية(فصوله  رشت بعضَ مة ونَ الباحثني بدراسات قيِّ 

 ),Les Martyrs de Sahara( )ضحايا الصحراء( :حتت عنوان )1(وبإفريقيا الشاملية 
اد الصحراء مون يف مجيع روَّ ان هذه املناطق كانوا يتوسَّ ن سكَّ أجيد , وذلك يف الثالثينات
ن أو, مئصاهلِ ن استِ نهم مِ رص التي متكِّ نون الفُ ولذا كانوا يتحيَّ , األجانب أعداء هلم

بع بغة اإلسالمية وانتشار العقيدة اإلسالمية يف خمتلف املناطق الصحراوية كانت تتَّ الصِّ 
حالت يف امليادين ياح أو الرَّ سبل حتى عند ال, سبسمية فحَ ال يف األوساط الرَّ  مباهتام

ن ومِ , ع تأثري العقيدة اإلسالميةم كانوا ال يغفلون عن تتبُّ هنإف, االقتصادية والعمرانية
 ذلك ما نذكره كنموذج ومثال: 

وقد , م1925ودان حوايل سنة ريق الرابط بني اجلزائر والسُّ مسرية تدشني الطَّ  إنّ 
 وقد انضمَّ , جارية باجلزائر ووهران وقسنطينةف التِّ رَ ت عىل هذه املسرية قوافل الغُ أرشفَ 

 ون وأعضاءُ ومن بينهم برملانيُّ , النواب ورجال األعامل واالقتصاد لوفود جلُّ إىل هذه ا
صد را بجريدة (ني كان حمرِّ حد الصحفيِّ أ)2(ن هذه املسرية د دوَّ وقَ , يوخجملس الشُّ 

عضو األكاديمية ) Dr gaser( قاسريمها د. اليومية وقدَّ ) L’Echo d’Oran( )وهران
دا إىل ما نِ ستَ مُ , حراءقديمه ملايض الصَّ ض يف تَ تعرَّ , يوخللعلوم االستعامرية وجملس الش

  ).Herodote , Plotemée ( دامى أمثال:خني القُ ه عن املؤرِّ نقلَ 
ة عىل طريق الرب فكان املرَّ  )بشار(ن حلة التي كان منطلقها مِ ن الرِّ أما الصحايف مدوِّ 

ندما وصلت القوافل ومن ذلك عِ , لمهلق العنانَ  فيطلقُ , ينيالدِّ  وقفه اجلوُّ ة يستَ بعد املرَّ 
                                                 

(1)   Bulletin Société de géographie d’Alger et de l’Afrique du nord. 
(2)   Engèrre Cruk Rédacteur du quotidien,L’Echo d’Oran sous titre: L’Algérie en Mission 

au Niger, d’Oran à par Tanezrouft (Edit Heintz Oran) 1926.  
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, نائهاجتديد بِ  ثمَّ , يدي التوارقراهبا الذي كان عىل أَ ث عن خَ وحتدَّ ) gao( قاوإىل مدينة 
ثار منقوشة آلة من نائه وما وجدته القافِ وتاريخ بِ  )سقياأمسجد (ن عَ  سهابٍ ث بإِ حتدَّ 

وقف هبم القطار  )اكارد(وقبل وصول القوافل إىل , األرسة فرادِ عىل شواهد قبور أَ 
 باميا أمحادويخ ريقة الكنتية الشَّ حيث كان رئيس الطَّ ) Diroudal( ديرودالبمحطة 

وكان ملزما باإلقامة , م ـ أربعا وسبعني سنة1926سنة  :البالغ من العمر إذ ذاك ـ أي
ياح يف يلفت أنظار السِّ  تيكان مسجد الشيخ الكن, )ديرودال(ويف , اإلجبارية فيها

وقد بلغت تكاليف بنائه حوايل , كان قريب العهد بالبناء حيثُ , ة البلدة العموميةساح
عن تاريخ  ريقة الكنتية وأعطى بسطةً ر للطَّ ض املحرِّ تعرَّ  ثمَّ , عرشين مليون فرنك

 ينغال. ت بالسِّ وكيف انترشَ , هاخيلسلة مشاوسِ , وانتشارها, ظهورها
 ه يدلُّ وما ذكرناه كلُّ , ان املنطقةها هبا سكَّ دُّ ريقة التي كان يمض ملوارد الطَّ كام تعرَّ 

ه احلياة االقتصادية أو نسِ عىل أن االستعامر يف مجيع مراحله بالبالد اإلفريقية مل تُ 
, هدة النتشارخطار املهدِّ ه يف طليعة األَ حيث كانوا يرونَ , ينية ومناخهاياسية احلياة الدِّ السِّ 

اب عناية الباحثني والكتَّ  ينية بإفريقيا حملَّ ت احلياة الدِّ وهلذا فال زال, قل بقائهأو عىل األَ 
خ الباريسية بعددها املؤرَّ  )Le Monde( )لوموند( حيث أطلعتنا صحيفة, نا هذهإىل أيامِ 

حتت  النيجرالد ن بِ رسله إليها مكاتبها مِ أَ  م عن مقالٍ 1978نوفمرب  12يف 
) Say( سايه عن قرية مقالَ  الكاتبُ  ) استهلَّ األزهر اجلديد يف الغرب اإلفريقي:(عنوان

 ألفايخ ق إىل رضيح الشَّ تطرَّ , ملك 560بنحو ) Miamey( ميان قاعدة ميالتي تبعد عَ 
نه أوذلك , سهاإذ هو مؤسِّ , املوجود بالقرية) Alfa Mahamane Diobi( حمامن ديويب

 ىل مصافِّ واستحال قربه إ, فيها تسع سنوات وتويف هبا م فأقامَ 1800ورد عليها سنة 
 أقدزوحي بمكانة يف املجال الرُّ  )ساي(مكانة  ه الكاتبُ شبَّ  ثمَّ , املزارات املشهورة

)Agadés (بارثـ: وها كزارُ الذين اب ذكر انطباعات بعض الكتَّ  ثمَّ , ق البالدرش 
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, م1858ه عنها يف يوليو باعاتِ ل انطِ الذي سجَّ ) Barth Heirich( األملاين هانريش
, م1902الذي زارها سنة ) Louis Mouteil( لويس منتا والضابط الفرنيس

فقال: , )أزهر املستقبل يف الغرب اإلفريقي(ختم مقاله الذي عنونه بقوله:  ثمَّ , وغريهم
) Seyni Kountcha( ةتشنسيني كوم خارج القرية وضع الرئيس لعىل بعد مخسة ك«

مليون فرنك  )17(األوىل  عاتربُّ د بلغت التَّ وقَ , األسايس ألزهر املستقبل راحلجَ 
يف  فكريُ وقد كان التَّ , لوع يف العمَ سني للرشُّ ن املهندِ وورد عىل البلدة كثري مِ , إفريقي

ول اإلسالمية يف ساء الدُّ رؤَ  عندما اجتمعَ  ـ بناء اجلامعة اإلسالمية :أي ـ هذا املرشوع
 ـ )لوموند( أي مراسل جريدة ـ الكاتب ختمَ  ثمَّ , » م1974سنة  )باكستان( الهور

 .ها »عىل طريق اإلسالم  هنا يمرُّ  يشءٍ  كلُّ , كربأاهللا : «ه هبذه العبارةمقالَ 
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  تراجم بعض مشاهير
  )1(غرىعلماء زواوة القبائل الصُّ 

, ةولة الفاطميَّ املشهورة بتأسيس الدَّ  )قبائل كتامة(كانت جزءا من  )زواوة(بالد  إنَّ 
 )تنس(إىل , رشقا )القالة(ي بني مدينتَ  يمتدُّ  )ةكتام(وموقع , )ايقجان(يف إحد قراها: 

ة منهم ابن وخاصَّ , خونحسبام ذكره املؤرِّ , األقوال عىل أصحِّ  )سدلَّ (أو , غربا
 خلدون.

وماين:   تاريخ النَّاحية يف العهد الرُّ
وكانت يف قسمة منطقة نفوذ , ة (صلدا)ومانيَّ الرُّ  )بجايةـ (تابعة ل )زواوة(كانت 

وبعد ثورة , )نوميدياـ (أي تابعة ل, اخيلستقالل الدَّ ع باالعندما كان يتمتَّ  )سينيساام(
ه ت حملَّ حلَّ أو, )نوميدياـ (اخيل لستقالل الدَّ عرتاف باالاال )روما(أبطلت  )يوغرطة(

ضمها إىل موريطانيا  )Auguste) (أوقست(اقتىض نظر اإلمرباطور  ثمَّ , احلكم املبارش
احية ببعض آثار وقد احتفظت النَّ , قبل املسيح 33ك سنة وذل, ةرششال) القيرصيَّ (

 . )احلوادي السَّ ـ (ب, فح الفنايةسَ )بحصن تيكالت:(منها, ذلك العهد
وقد , )Quinquegentiens( )1(كانكو جنتيان )زواوة(ون ون يسمُّ ومانيُّ كان الرُّ 

                                                 

ف عىل الفكر اإلسالمي), عن كتِب هذا املقا   )1( ابع للتَّعرُّ ل كدليل للمشاركني يف (امللتقى السَّ
 املنطقة التي عقِد فيها هذا امللتقى.
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ورة منها الثَّ  ,اتة مرَّ إذ ثاروا عليهم عدَّ , سم يف كثري من وثائقهملوا هذا االسجَّ 
 وملاَّ , وقام إلمخادها أحد أقارب امللك, م293وذلك سنة , املشهورة التي دامت سنني

, )Maximien Hercule( هركول ماكسميانوار التحق به اإلمرباطور ب عليه الثَّ تغلَّ 
قي والرشَّ , )رششال(جيش القطاع الغريب  وماين الذي كان يضمُّ  قيادة اجليش الرُّ وتوىلَّ 
 ورليوس ليساأ )رششال( وقد ترك وايل, )سطيف(كانت قاعدته املمتازة  الذي

)LitruaDrurlins (ر عليه وقد عثِ , م297د فيه هذه احلرب التي انتهت سنة خلَّ  نصبا
 . )الكانكوجنتيان(م أمخدوا نار ثورة ر فيه أهنَّ وقد ذكَ , احلالية )بجاية(يف أنفاق كنيسة 

يم واإلهانة التي كانت تلحقهم للضَّ  )روما(رون عىل احية يثوان هذه النَّ وكان سكَّ 
ت اخلالفات كام كانوا يف انقالبات قادة اجليش خصوصا بعدما اشتدَّ , اممن احلكَّ 

, )بيزنطة(ة إىل عهد وبقيت احلالة مستمرَّ , ابعمن القرن الرَّ  ابتداءً , ة بينهمينيَّ دِّ ال
, ةاحليَّ كانوا يعتنون باملدن السَّ  موذلك أهنَّ , دنفسها تتجدَّ  )روما(فوجدوا سياسة 
, ان القر واجلبالوإمهال سكَّ , فاخر بالقصورن يف التَّ فنُّ والتَّ , ومظاهر زخرفتها

خ وقد وصف املؤرِّ , ورات متتابعةدات والثَّ مرُّ فكانت التَّ , ةاقَّ وتسخريهم لألعامل الشَّ 
لبالد كانوا يطمحون إىل ان هذه اسكَّ  إنَّ  «:ان األمازيغ إذ ذاك بقولهالسكَّ  )فريو(

شبيهة , فحالتهم هي هي, اموهلذا كانوا يثورون عىل احلكَّ , يمإذ كانوا أباة الضَّ , ةيَّ احلرِّ 
 . »بام هم عليه يف زماننا مل تتغريَّ 

دة تربطها وكانت طرق معبَّ , احيةعاصمة هذه النَّ , بطبيعة موقعها )بجاية(وكانت 
 :كانت أشهرها, ة البالدببقيَّ 

                                                                                                                            
ترجم  ـ ةتينيَّ االختصايص يف الالَّ )ـ ريجبربر(خ املؤرِّ  َ|نإ): «تاريخ بجاية:(يف تأليفه فريوقال    )1(

 :وذلك يف تأليفه, وماينالعهد الرُّ يف  )زواوة(وأعطى تفاصيل يف موقع , فظةهذه اللَّ 
 «Les époques militaires de la Grande Kabylie» par Berbruger 
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 قرص(, )بجاية:(بالد القبائل الكرب تشقُّ  ):دلسـ (ب )بجاية(ريق التي تربط الطَّ 
 ).دلس(, )تورقت(, )هاريجالصَّ  جامع(, )كبوش

, )بجاية:(غرالقبائل الصُّ  وتشقُّ  ):الغزالن سورـ (ب )بجاية(والتي تربط 
 ).الغزالن سور(, )أقبو(, )تيكالت(

عىل  ومترُّ , احلاملعروفة اآلن بطريق السَّ وهي  ):جيجلـ (ب )بجاية(التي تربط  ثمَّ 
) انطونان(و, )يمبتولي:(اجلغرافيان, اهتارق وحمطَّ وقد ذكر هذه الطُّ , )املنصورية(
)Ontonin( ,)Ptoleunée.( 

 العهد اإلسالمي: 
من القرن اخلامس:  عاصمتان ابتداءً  )اجلزائر(ا يف العهد اإلسالمي فكانت لبالد أمَّ 
, )القريوانـ (إذ ورثت العواصم اإلسالمية املندثرة ك, بجاية, فالرشقية ,ةة وغربيَّ رشقيَّ 

ثر إكام جلأ إليها كثري من علامء األندلس , )تيهرت(و, )ادقلعة بني محَّ (و, )يةصقلِّ (و
كام , )لةليطِ طُ ـ (ك األسبانوتساقط بعض العواصم يف أيدي , ةولة األمويَّ انحالل الدَّ 

 ة. ربيَّ العاصمة الغ )تلمسان(كانت 
, سبانيف أيدي األ )بجاية(سقطت  إىل أنْ  )بجايةـ (بالطبع تابعة ل )زواوة(كانت 

 :نت يف البالد إمارتانفعندئذ تكوَّ , )ةاحلفصيَّ  ولةالدَّ (هـ يف عهد 910حوايل سنة 
لت إىل حتوَّ  ثمَّ , )اسعبَّ  بني قلعة(وكانت قاعدهتا  :: إمارة القبائل الصغر)األوىل(

 قراين. وكان يتداول حكمها آل امل, )انةجمَّ (
ويتداول حكمها , )كوكو جبل(وكانت قاعدهتا  :: إمارة القبائل الكرب)انيةالثَّ (

 ولةالدَّ (يف أواخر عهد  )بجاية( قضاء الذي توىلَّ , واويأفراد أرسة أمحد بن القايض الزَّ 
 . )ةاحلفصيَّ 
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عهد  :أي, الد طيلة ثالثة قرونفان يف البولتان أو اإلمارتان تترصَّ بقيت هاتان الدَّ 
ومع , سبانوكانت عالئقهام مع األتراك ومع األ, األتراك ثمَّ , )بجايةـ (سبان باأل

, ة إىل ضعف من قوَّ كام كان نفوذمها يتغريَّ , وتارة حرب, فتارة سلم, بعضهام ختتلف
 الثة. طيلة هذه القرون الثَّ , والعكس

 ـ غرالكرب والصُّ  :أي ـ ن هذه القبائلكثريا م أنَّ ونجد يف العهد اإلسالمي  
ومل تقترص , ة توارثت العلم قرونانت هبا أرس علميَّ وتكوَّ , ة ممتازةاشتهرت بمراكز ثقافيَّ 

ة بالد العامل بل جاوزهتا إىل بقيَّ , ة داخل البالد فحسبشهرة هذه األرس العلميَّ 
, ةوزرخفا, بني يتورغ, نبنو غربي, برتونة:(فمن هذه القبائل, سالمي رشقا وغربااإل

بنو , ةمشدالَّ , يليتن, بنو منقالت, بنو صدقة, قشتولة, بنو يراثن, بنو فراوصن
 . )القبائل الكرب(هذا فيام خيصُّ , )مليكش

, سبانيف أيدي األ )بجاية(بعد سقوط , فكانت معاهد العلم )غرالقبائل الصُّ (ا أمَّ 
, )ورةزمُّ و(, )بني يعىل العجييسو(, )ةوادي بجايـ (ب :أي, راهامنترشة يف معظم قُ 

ة حتتفظ  العلميَّ وال زالت كثري من األرسَ , نيسوها علامء البالد واألندلسيِّ وكان مؤسِّ 
ة  حتتفظ بإجازات علميَّ كام ال زالت كثري من األرسَ , ائيأصلها البجَّ  تثبتُ )1(بوثائق
ت الفنون التي كانت ثبِ جازات تُ بإ, صاهلا بكثري من علامء البالد القدامىوباتِّ , ةأزهريَّ 

وهي نفس الفنون التي كانت وال زالت تدرس باجلامعات , )وادي بجايةـ (س بتدرَّ 
 اإلسالمية كاألزهر والزيتونة والقرويني. 

                                                 
خة سنة مؤرَّ , تنتمي إىل اهلادي بن حيي بن موسى احلرضي), بني وغليسـ (من مجلتها أرسة ب   )1(

دما دخلها اخلارجني منها عن )بجاية(من رشفاء , يفيقول يف ختامها احلرضي الرشَّ  ,ه1149
أفراد األرسة عند  ه.1064ويس سنة د الروداين السُّ وهذه الوثيقة أجاز هبا حممَّ : صارالنَّ 

 ).لفصلة اخللف بموصول السَّ ( ):فهرسته(وهو جزء من , مروره عليهم يف طريقه إىل املرشق
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 العهد الفرنيس: 
مت إىل مناطق قسِّ , الكرب ثمَّ , غرالقبائل الصُّ  :أي, هةللجِ  )فرنسا(بعد احتالل 

 .)1854)1ـ  1853ـ 1852ـ  1850(بقرارات 
, بني خليفة, عمراوة, ثاورقت, بني سليم, تشمل: بني ثور )سدلَّ (فكانت ناحية 

... نثرايبني , بني فراوصن, عزازقة, بني غربين, زرخفاوة, ادبني جنَّ , املعاتقة, برتونة
 الخ. 

بني , بني واصيف, بني يني, تشمل: بني صدقة )ذراع امليزان(وكانت ناحية 
 .الخ... . الةومشدَّ  ,منقالت
 أنَّ  رارا يف العهد الفرنيس إالَّ قسيم مِ ن أعيد التَّ إو, املفعول يقسيم سارهذا التَّ  يبق

من أقدس  أنَّ  وأظنُّ , د موقعهامواقع هذه املراكز التي اشتهرت بالعلم والعلامء حدِّ 
, )لةمالَّ (ع وحتديد موق, هي حتديد بعض هذه املراكز )ابعمللتقى السَّ اـ (وصيات لالتَّ 

 )ايقجان(و, )ديندولة املوحِّ :(وهي, سالمحيث فيها وقع ختطيط أعظم دولة عرفها اإل
 ).مرص(ومتركزها يف  )القريوان(قبل انتقاهلا إىل  )ةولة الفاطميَّ الدَّ (سقط رأس مَ 

ها ومان إىل أن احتلَّ من عهد الرُّ , مركزها الذي امتازت به طيلة قرون )بجاية(فقدت 
 )زواوة(حياة علامء  نَّ إو, ةل هلا صفحات ذهبيَّ اريخ أنصفها وسجَّ التَّ  أنَّ  إالَّ  ,سباناأل

وعىل سبيل املثال نذكر ما وصفها , وبمعظمهم اشتهرت, جواإذ منها خترَّ , مدينون هلا
 هلام: أوَّ , سنة )50(ات متقاربة ال تتجاوز رتالتان مشهوران زاراها يف فرحَّ 

عىل  ه مرَّ فإنَّ , )حلة املغربيةالرِّ ( :صاحب )2(ي احليحىرد العبدعبد اهللا حممَّ  أبو
                                                 

(1  )  Notes et documents concernant l’insurrection de 1856/57 de la Grande Kabylie, par le 
Colonel Robin (Edit. Jourdan Alger 1902). 

مها األستاذ    )2( قها وقدَّ د الفايسحقَّ د اخلامس, بـ (حممَّ باط, طبع: جامعة حممَّ  ). الرِّ
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, )بجاية(وصلنا إىل مدينة  ثمَّ «قال يف وصفها: , م1289ه/ 688 حوايل سنة )بجاية(
, ةة رسيَّ سنيَّ , ةة بحريَّ بريَّ , حصينة منيعة شهرية, وهي مدينة كبرية, هايةمبدأ اإلتقان والنِّ 

موضوعة يف أسفل سفح , غريبة املعاين, يعة املباينرف, عجيبة اإلتقان, وثيقة البنيان
,  منيعةامنة هبمتحصِّ , رشاف الطليعةإمرشفة عليها , ومقطوعة بنهر وبحر, جبل وعر

منفرد يف , وهلا جامع عجيب, سع فيها لطاعن وضاربوال متَّ , فال طمع فيها ملحارب
ها ف عىل برِّ وهو مرش, املوضوعة املذكورة, من اجلوامع املشهورة, حسنه غريب

در ينرشح الصَّ , رجة واألنسفهو غاية يف الفُ , وموضوع بني سحرها ونحرها, وبحرها
به وهلم يف القيام , الة فيه مواظبة رعايةوأهلها يواظبون عىل الصَّ , فسلرؤيته وترتاح النَّ 

وهذا البلد , ل أنسه مسلك األرواح وخيامريتخلَّ , فهو هبم مأهول عامر, م وعنايةمهِ 
, وله من حسن املنظر طيب املخرب, ه من العلامء أعالملِّ ح وحملُّ , ة قواعد اإلسالمبقيَّ 

 )مرَ إـ (ر بزما أ, ومن احلصانة ووثاقة البنيان, املعنى الفائق, ائقومع املرأ الرَّ 
بة ما نبأ عن طيب اهلواء واملاء والرتُّ , وألهله من حسن اخللق واألخالق, )غمدان(و

وقد غاض , وان البدو واحلرضما شمل يف هذا األ, ريَ ه من الغِ اه اعرتغري أنَّ , واألعراق
وبه آحاد من , وعفا رسمه حتى صار طلال, ى عاد وشالبحر العلم الذي كان له حتَّ 

وسلكوا يف ترك تصحيح , فاترحف والدَّ وا عىل مطالعة الصُّ طلبة العلم قد اختصُّ 
 .»عالم األكابرواية طريقا مل يرضه األالرِّ 

اقترصوا عىل «العبدري مل يعرتف بالعلم للذين  أنَّ , قد علمنا من الفقرة األخرية
يف نفس الوقت الذي  )بجاية(وهلذا وصف  ـ اقلنيالنَّ  :أيـ  »فاترحف والدَّ مطالعة الصُّ 

عنوان :(ملائة ومخسني من أعالمها يف تأليفه )أمحد الغربينى(ترجم فيه أحد أبنائها الربرة 
 يالعبدرو, ثنا عنهار املجاورة التي حتدَّ ني من القُ كان الكثري من املرتمجَ و, )رايةالدِّ 

 وغريه.  )اىلين املشدَّ نارص الدِّ ـ (ك, نفسه اجتمع بالكثري منهم
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زارها يف , )1(األندليس ويخالد البلَ , كاإذ ذ )بجاية(الني الذين وصفوا حَّ وثاين الرَّ 
: إىل أن يقول, »... زمان يطري رها يف كلِّ كوذِ , بلدة قدرها خطري«قال:  ,ه730أوائل 

قد أجر اهللا فيه عذائب املاء تسقيه وترضب يف , أمامها بسيط أخرض مد البرص يمتدُّ «
, د العسجدمرُّ حمفوفة بالزُّ , برجدني ممدودة يف بساط الزَّ جَ ا سبائك اللُّ كأهنَّ , نواحيه

قد انعطف , األعظم ينساب بني يدهياهر والنَّ , امرة األشجار يانعة الثِّ والبساتني ملتفَّ 
فهي , اقة عليهواحلدائق تنتظم بحافتيه وتفيء ظالهلا الورَّ , وارعليها انعطاف السِّ 

, بة اهلواءيِّ الطَّ , ة األزهاراجلنيَّ , العذبة األهنار, وحرحيان والاخلرضة الرَّ , وحظرية الرُّ النَّ 
وبعد , وشيد هلا البناء, لم هلا اللواءوس, التي اجتمعت عليها األمراء, املسرتقة األضواء

حر.. فيها من الوادي والبحر قالدتان عىل ذلك النَّ  مَّ ضوان, ناءيت املحدود والثَّ هلا الصَّ 
 أبويخ الشَّ , وركاب األعواد والكرايس واملنابر, هبا من أرباب املحابر ن لقيتُ ل مَ فأوَّ 

 ». الخ... د بن جعفرعبد اهللا حممَّ 

 ري العلامء:تراجم بعض مشاه
 ولنبدأ برتاجم العلامء الذين اشتهروا خارج البالد اجلزائريَّة:

واوي:1  ) حييى بن معطي الزَّ
حييى بن معطي بن عبد النُّور زين «) فقال: معجم األدباء( ترمجه ياقوت احلموي يف:

واوي ين املغريب الزَّ غرب مولده بامل, أديب شاعر, ةيف العربيَّ  إمام, فاضل معارص, الدِّ
, ف هباوتوظَّ  )مرص(رحل إىل  ثمَّ , فأقام هبا زمنا طويال )دمشق(هـ وقدم 564سنة 

وهو , )اجلامع العتيقـ (حو واألدب ب) إلقراء النَّ األيويبر بأمر امللك الكامل (وتصدَّ 
 )األلفية(و, حويف النَّ  )الفصول اخلمسون:(ومن تصانيفه, هلذا العهد )القاهرةـ (مقيم ب

                                                 
 ال زالت خمطوطة مل تطبع. )رحلته(   )1(
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وإىل , غةخصوصا يف اللُّ , ة تآليف يف خمتلف الفنونذكر له عدَّ  ثمَّ , »يضاحو أيف النَّ 
 املشهورة التي قال فيها: )ألفيته(هذه أشار ابن مالك األندليس يف  )ألفيته(

.............................. 
ــيال ــائز تفض ــبق ح ــو بس  وه

 ابــن معطــي )ألفيــة(فائقــة 
 مســتوجب ثنــائي اجلمــيال!

 :أبو عيل يواوعبد اهللا الزَّ ) منصور بن 2
اشتهر بحسن العهد : «فقال, )اإلحاطة(ين ابن اخلطيب يف ترمجه لسان الدِّ 

مستقيم , اسمنقبض عن النَّ , القتصادلر ثمؤ, عصنُّ قليل التَّ , ةهارة والعفَّ والطَّ , والصون
ن له ممَّ غري آنف عن مح, م العلم وتعليمهمثابر عىل تعلُّ ... منصف يف املذاكرة, اهرالظَّ 

من  فاستفاد منه كثريٌ , دريسوانتصب فيها للتَّ  ,ه753عام  )األندلس(م قدِ , هو دونه
 ». اطبي الشَّ  إسحاقمنهم اإلمام أبو , أعالم البالد

, بفتح امليم واملعجمة ـ: ايلِّ د بن أيب القاسم أبو الفضل املشدَ د بن حممَّ )حممَّ 3
 )بجايةـ (ولد ب, ويعرف باملرشق بأيب الفضل ,)زواوة(نسبة لقبيلة من , موتشديد الالَّ 

 )دمشقـ (وكان يقيم تارة ب, وانتقل إىل املرشق, )تلمسان(فأخذ ببالده ثمَّ  هـ822سنة 
خاو وترمجه يف وقد عارص السَّ , ب العلموقصده طالَّ , وذاع صيته, )القاهرةـ (وتارة ب
استغرقت ما يقرب من , وافية ترمجةً  )اسعمع يف بيان علامء القرن التَّ وء الالَّ الضَّ :(تأليفه

, وقد حصلت بيننا اجتامعات وصحبة: «ومن مجلة ما قاله يف ترمجته, عرش صفحات
, »ة الفهم هن وذكاء اخلطر وصفاء الفكر ورسعة اإلدراك وقوَّ ة الذِّ منه من حدَّ  ورأيتُ 

ة فدانت له اململك... اإلمام ابن حجر وفرح به وأعجب به ولقي: «إىل أن يقول
ض عليه وعرِ , )األزهر(س يف درَّ , انيةوالبالد القاصية والدَّ , ةاميَّ واألقطار الشَّ , ةاملرصيَّ 

 .»متنع اف )امالشَّ (و )مرصـ (القضاء ب
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وشاع , مشاخيهوبرز عىل أقرانه بل , سعت معارفهاتَّ : «يوطي يف تعريفهوقال السُّ 
, هو أحد أذكياء العامل: «الإىل أن ق, »وصار كلمة إمجاع, اسمه األسامع ومأل, ذكره
 .»ل أوفقواألوَّ  ,ه866 :وقيل ,ه860سنة  )حلبـ (مات ب
 :)731 ـ 631 (يلمنصور بن أمحد بن عبد احلق املشدا) 4

 اإلمام الفذُّ : «فقال, )يباجذيل الدِّ (ترمجه صاحب , ينيخ نارص الدِّ أبو عيل الشَّ 
يخ الفقيه اإلمام الشَّ  )بجايةـ (لقيت ب )رحلته(جيبي يف ترمجه الغربيني وقال التُّ  األوحد
 )إفريقيةـ (آخر رجاالت الكامل ب, واوي املشدايلِّ منصور الزَّ  الفضالء أبا عيل أوحد

وأحكم حظا وافرا من العربية , ن مجع بني معرفة الفقه وأصولهممَّ , )املغرب األقىص(و
م يف استبحر فيها وتكلَّ و, بق يف علوم كثريةوحاز السَّ , ل املنطق واجلدل وغريمهاوحصَّ 
وهو الذي أحدث , وغريمها )مرص(و )امالشَّ بـ (وسمع , وناظر يف مجيعها, أنواعها

 ر الفقه. أن يطوِّ  هثورة ثقافية يف البالد وأمكن
 :يلأبو موسى عمران بن موسى املشدا) 5

شفني ى له أبو تاوهو الذي بنَـ كر ابق الذِّ السَّ ـ ين صهر نارص الدِّ , )تلمسان(نزيل 
 )املجلس البلدي(عىل أنقاضها  يَ نالتي بُ  )ةاشفينيَّ املدرسة التَّ (ل و موسى األوَّ بن أيب محُّ 
ن وممَّ , اموقد اكتشفت بعض آثارها يف هذه األيَّ , وكانت آية يف الفنِّ , )تلمسانـ (احلايل ب

 . ه)745ـ 760ن ابن خلدون (ـٰمحأستاذ عبد الرَّ , د املقري اجلدّ ج عنه حممَّ خترَّ 
 :يلد بن أيب القاسم املشدا) حممَّ 6

, آليف املشهورة يف الفقه واألصولصاحب التَّ  ـ كرابق الذِّ السَّ ـ والد أيب الفضل 
وأخربه عن موت ولده أيب , )بجاية(بداره يف  عبد البسيط املرصيالة حَّ وقد زاره الرَّ 

وأثبت كثريا من , قواملرش )اجلزائرـ (ة بوقد كانت شهرته يف األوساط العلميَّ , الفضل
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توىف سنة , )املعيار( وصاحب, )رر املكنونة يف نوازل مازونةالدُّ ( فتاويه صاحب
  ه.866
 :واوياس الزَّ ) أبو العبَّ 7

حيح احلسن املسند الصَّ :(يف تأليفه )اجلدّ ( ابن مرزوقترمجه , ابن خلدونمن مشايخ 
 أيب احلسنمني ملجلس امللك من مجلة العلامء الذين كانوا مالز, )يف مآثر أيب احلسن

 اسأيب العبَّ مة املشارك األستاذ العالَّ , لزم احلرضة أخريا ثمَّ : «ابن مرزوققال , ينياملرِّ 
وكان آية من , وال أحسن صوتا وال أنداه, الذي مل يرق عرصه أطيب منه نغمة واويالزَّ 

له تصانيف يف ... «, » الخ... ومل أر يف املرشق واملغرب نظريا له, وجلَّ  آيات اهللا عزَّ 
 ». الخ... نظام ونثرا, ةالقراءات والعربيَّ 

قبله وال بعده يف قطر من  ما رأيتُ : «ين ابن اخلطيبوقال يف ترمجته لسان الدِّ 
ومات , )إفريقية(فسافر معنا إىل , والزم احلرضة وارتسم يف مجلة الفقهاء, األقطار مثله

وانتفع به خلق , عداء جيودون عليهوم وأوالده السُّ وكان موالنا املرح, غريقا )رمحه اهللا(
 ». دوا عليه وأجازهم جوَّ  )تونسـ (ب

 :) عيسى بن أمحد اهلنديس البجائي8
م يف الفقه تقدَّ : «)معوء الالَّ الضَّ :(يف خاويالسَّ ترمجه , اطابن الشَّ  :ـف بيعرَ 
ة وتقدمة يف أنواعها مع فروسيَّ , حفظا هلا وفهام ملعانيها, ة وغريهاوالعربيَّ , وأصوله
شيخ وقدوة أهل  هـ890وهو اآلن يف سنة ... إلفتاء واإلقراءل وتصدَّ , وديانة

 .»... )صحيح مسلم(لطيف عىل  تعليقله , سنة )60(يزيد عىل  )بجاية(
 :واوييت) الزَّ يت (املنجالَّ وح ابن مسعود املنكالَّ ) عيسى أبو الرُّ 9

عىل  )بجاية(يف  هتفقَّ ): «يباجذيل الدِّ (ترمجته صاحب قال يف , ناكان فقيها عاملا متفنَّ 
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, )قابسـ (القضاء ب ويلَ , هوتفقَّ  )سكندريةاإل(وقدم , واويأيب يوسف يعقوب الزَّ 
 )12(يف  )صحيح مسلم(فرشح , )دمشقـ (وويل نيابة القضاء ب, )األزهرـ (س بودرَّ 
جامع (واخترص , الفقهي )بخمترص ابن احلاج(ورشح , )كامل اإلكاملإ:(هوسامَّ , دجملَّ 

 −664دات (يف عرش جملَّ  )اريخالتَّ (ف كتابا يف وألَّ , )نةاملدوَّ (ورشح , )ابن يونس
 . )القاهرةـ (ب تويف ه)743

 :البجائي إدريس) أمحد بن 10
 ابنله رشح , ن الوغلييسـٰمحأخذ عنه أبو زيد عبد الرَّ , يف وقته )بجاية(كبري علامء 

ن بن ـٰ محوعبد الرَّ , هوينكام أخذ عنه حيي الرُّ , ينقل عنها العلامء ة تآليفوعدَّ , احلاجب
وال زال معهده حيمل اسمه بالقبائل )ـ وهران(دفني ـ اري د بن عمر اهلوَّ وحممَّ , خلدون
يلولُّ يال نـٰمحيخ عبد الرَّ معهد الشَّ (رب قُ , الكرب( . 
 :ن بن أمحد الوغلييس البجائيـٰ) عبد الرمح11

ـ هـ ب 786توىف سنة : «قال ابن قنفذ القسنطيني, يها الفقيه العامل أبو زيدعاملها ومفت
, )رر املازونيةالدُّ ـ (ب كام له فتاو, )الوغليسيةـ (مة املشهورة بوله املقدِّ , )بجاية(
 . كأيب القاسم املشدايلِّ , )بجاية(وله تالميذ من كبار علامء , )املعيار(و

 :جائيد بن حسن الب) محزة بن حممَّ 12
قدم  ثمَّ  ,ه808سنة  )تونس(وفد عىل ,  وولده أيب عبد اهللاأخذ عن أيب املشدايلِّ 

ترمجه , هبا هـ902ف إىل أن مات سنة س ويؤلِّ يدرِّ  )ةيخونيَّ الشَّ (فنزل يف  )القاهرة(
 . )معوء الالَّ الضَّ (خاوي يف السَّ 

 :واوي البجائييت الزَّ د بن يعقوب بن يوسف املنجالَّ ) حممَّ 13
 ثمَّ , )بجاية(ويل قضاء , كان حافظا فقيها مستبحرا, واوييعرف بأيب عبد اهللا الزَّ 
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م املرتجَ  أنَّ  )فهرسته(ذكر احلرضمي يف , ين املشدايلِّ وكان صديقا لنارص الدِّ , ر عنهأخِّ 
  . هـ730هبا عام  وتويف, وأخذ عنه كثري من علامئها, وأقرأ هبا, رسوال )املرية(ورد عليهم 

 :واوي البجائيد بن عيل الزَّ د بن حممَّ مَّ ) حم14
 )ةمكَّ (واجتمع به يف , وقوترمجه أمحد زرُّ , اكان صوفي , شهر بالفراوصنى

 فامتحن لذلك, ه كانت له مرءاة أنكرها عليه العلامء بسبب دعاويهأنَّ  إالَّ  )القاهرة(و
تاريخ  :أي هـ882وذلك سنة , وقكام قال أمحد زرُّ »ومات مرفوضا والعياذ باهللا «

 وفاته. 
 الوغلييس:براهيم إد بن ) أبو عبد اهللا حممَّ 15

وكان , ل عليهم هبم واملعوَّ وهو أحد املقتدَ , ةورفعة ومهَّ , كانت له نباهة ووجاهة
وأخذ عنه كثري من , )بةصجامع القـ (اخلطبة ب ويلَ , ةعيَّ ة والرشَّ األدبيَّ , نيعاملا بالكتابتَ 

 ارين يف اململكة. وكان من املستش, العلامء
 :يتواوي املنجالَّ ) أبو يوسف يعقوب بن يوسف الزَّ 16

 )تونس:(أيـ ورحل إىل حارضة إفريقية , )بجايةـ (قرأ ب, له معرفة بالفقه واألصول
ـ مات ب, ني واملشاورين يف وقتهوكان أحد املفتيِّ , ةأ عليه الكتب املذهبيَّ وكانت تقرَ  ـ
 ه.690عام  )تمنجالَّ (

 :واوي اليتورغيد الزَّ بن حممَّ  احلسن عيل ) أبو17
بلدة ـ (ب )رمحه اهللا(ولقيته ): «رايةعنوان الدِّ (اس أمحد الغربيني يف قال عنه أبو العبَّ 

كان من , »ين ففرح يب ورسَّ , نِّ ل السِّ وأنا عىل أوَّ , بموضع سكناه منها, )بني يتورغ
َّ , أكابر العلامء  به.  إىل أن تويف, ب لألخذ عنهمالزما ملعهده حيث يقصده الطالُّ



285 

 :) عيسى بن حييى أبو مهدي الغربيني18
 ه تصدَّ نَّ إوقال , )معوء الالَّ الضَّ :(خاوي يفترمجه السَّ , وعاملها )تونس(قايض 

ونقل عنه الربزيل , والعجييس, د القلشاينومن مجلة تالمذته حممَّ , )تونس(دريس يف للتَّ 
  ه.816سنة  يفتو, ووصفه بصاحبنا, )فتاويه(يف 

 :د بن عمر املليكيش) حممَّ 19
ف بأيب عمر املليكيش د بن عمر .. عرِ حممَّ : «يف ترمجته )نيل االبتهاج:(قال صاحب

ال إىل بلد اجلزيرة , )جزائر إفريقيةإىل (نسبة , هكذا بخطِّ , البجائي اجلزائري
فقيها كاتبا كان صدرا يف الطلبة والكتاب  ):مشيخته(قال احلرضمي يف , (األندلس)

أبو عبد ... « )يبنفح الطِّ :(فه صاحبوعرَّ  ,ه740سنة  )تونسـ (ب تويف, الخ... أديبا
كان بطل جمال , الفةومشعشع األدب الذي يزر بالسّ , اهللا املليكيش كاتب اخلالفة

ـ وكانت إقامته ب, »الخ ... قدم هذه البالد وقد نبابه وطنه, ورب روية وارجتال
 نظم:(لامين يف تأليفهين ابن اخلطيب السَّ نقلها املقري من لسان الدِّ  وترمجته, )مالقة(

 . )من اجلواهر التاج
 :واوي) أبو العباس أمحد بن عبد اهللا اجلزائري الزَّ 20

د بيتا) التي رشحها تلميذه حممَّ  400وحيد (الشهرية يف التَّ  )املنظومة(صاحب 
, وله معهد مشهور, عالبين الثَّ ـٰمحالرَّ كان من تالمذة عبد  ـ دفني تلمسانـ نويس السَّ 
 قاين وغريه. الم اللَّ عبد السَّ  )تهمنظوم(رشح  وقد ,ه884سنة  تويف

 :) حيي العيديل21
واشتهر كثري من , اسعكان من فقهاء القرن التَّ , الح والفقهاشتهر بالصَّ  )متقراـ (ب

ـ اغ بَّ ن الصَّ ـٰمحعبد الرَّ ومن هؤالء , تأليف كان يأمرهم بذلكالتالمذته املالزمني له ب
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ذلك , )رشح ابن مرزوق احلفيد عىل الربدة(ق عىل فقد علَّ  ) ـجايةبـ (ب, )مقربة(دفني 
توجد  ـعليق عليه وتلخيصه وقد تبار املعارصون بالتَّ , ةبيه بموسوعة أدبيَّ ح الشَّ الرشَّ 

شيخه  متها أنَّ ف يف مقدِّ رتِ يع ـ اغبَّ ن الصَّ ـٰمحلعبد الرَّ  )املكتبة الوطنيةـ (منه خمطوطة ب
, نيسوق الربُ يخ زرُّ وقد الزمه الشَّ , )الوغليسية(اغ بَّ كام رشح الصَّ , ضه عىل ذلكحرَّ 

يخ تالمذة كثريون وللشَّ , )متقرا(يخ يف د الشَّ هة تآليف بمعف عدَّ ه ألَّ أنَّ  )كناشه(وقال يف 
 ثمَّ , ل عهدها بيت دينوَّ آل املقراين كانت يف أ تإذ بي, س أرسة املقراينمؤسِّ  :منهم

 استحالت إىل بيت رياسة إدارية. 
 :محوينواوي الرَّ الزَّ  يلاملشدا ن العيسويالح بن سليامد الصَّ ) حممَّ 22

رجع انتصب  وملاَّ , )تونسـ (ب, )يتونةجامع الزَّ ـ (ه قرأ وأجيز به أنَّ وجد بخطِّ 
ن األزهري ـٰمحعبد الرَّ  يخ حممد بنإىل أن استدعاه الشَّ  )بني عيسىـ (دريس بللتَّ 

سنة  إىل أن تويف, )جرجرةـ (ينرش العلم ب فبقي سامدرِّ  )معهدهـ (نه بفعيَّ , اجلرجري
ال زالت متداولة , وله تآليف عديدة يف خمتلف الفنون, سنة )90(عن نحو  هـ1242
ة وره عدَّ وترك بدَ , ف مقامه يف نرش العلمخلَ , يبكام ترك ولده أمحد الطَّ , اسعند النَّ 
  ه.1251يب سنة مات أمحد الطَّ , تآليف

 :معوين الوغلييس البجائي) صالح بن أمحد بن موسى بن أيب القاسم السَّ 23
ثر االحتالل الفرنيس مع إوهاجر  ـبجاية  يواد )ـبني وغليس(كان من علامء قبيلة 

اق البيطار زَّ ترمجه عبد الرَّ  ,ه1263سنة  )امالشَّ (كالوي الرياثني إىل شيخه املهدي السَّ 
ادة يف فقه السَّ  وله منظومة«) يف تاريخ القرن الثالث عرش فقال: حلية البرش:(يف

قد مجع , )رشح عىل رسالة يف علم امليقات(وله , وقد كتب عليها حاشية جليلة, املالكية
وصل فيه لقدوم , مز واإليامء واإلشارةعىل طريق الرَّ  )تاريخ(وله , تاتما نرشته يد الشَّ 

وله فيه , دارة الصَّ الوزير األعظم الذي كان قد توىلَّ , وايند رشدي باشا الرشَّ حممَّ 
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 هـ1285سنة  تويف, اا وفاحلا نقي وكان صاحلا تقي , وطريق نادر غريب, أسلوب عجيب
 يخ طاهر املشهور. وترك أوالدا أشهرهم الشَّ 

 :ه)1268) طاهر اجلزائري (24
وزار , وفيها أخذ معلوماته, )امالشَّ ـ (د بولِ  ـ مجةابق الرتَّ السَّ ـ يخ صالح ابن الشَّ 

واألستاذ , )املفتي املالكي(عيد بن زكري د السَّ ونزل ضيفا عند املرحوم حممَّ , )اجلزائر(
غة كام كان يتقن اللُّ , ةغة القبائليَّ م اللُّ وكان يتكلَّ , م1912حوايل  )ةعالبيَّ املدرسة الثَّ ـ (ب

خصوصا صديقه , ق وترمجوهوقد اعتنى به كثري من علامء الرشَّ , ةكيَّ والرتُّ , ةالفارسيَّ 
أعالم الفكر اإلسالمي يف العرص :(بهايف كت, حافلة ه ترمجه ترمجةً فإنَّ , أمحد تيمور باشا

يخ طاهر اجلزائري يرجع الفضل ىل الشَّ إو: «ومن مجلة ما ذكره تيمور قوله, )احلديث
 » .. )دمشق(افعة يف سات النَّ ؤسَّ عي احلثيث يف إنشاء كثري من املالسَّ  يف

وإنشاء مكتبتها , )دمشقـ (ب, )اهريةاملدرسة الظَّ (ومن مساعيه احلميدة تأسيس 
مة يف املساجد را من الكتب واملخطوطات القيِّ الكبرية التي مجع فيها ما كان مبعثَ 

توىف سنة  ,)القدسـ (ب, )املكتبة اخلالدية(كام يرجع الفضل إليه يف إنشاء ... واملدارس
 . م1919
 :ه)1278 − 1200كالوي الرياثني () احلاج املهدي السَّ 25
عىل رأس ـ ن اجلرجري ـٰمحد بن عبد الرَّ تلميذ حممَّ  ـ ف شيخه عيل بن عيسىخلَ 

ف تلميذه ني خلَّ ب الفرنسيِّ وبعد تغلُّ , وقد قاوم االحتالل الفرنيس, )ةمحانيَّ ريقة الرَّ الطَّ (
ة من عىل رأس ثلَّ  )امالشَّ (وهاجر إىل , ريقةاد عىل رأس الطَّ د أمزيان ابن احلدَّ حممَّ 

حلية البرش يف تاريخ : (اق البيطار يفزترمجه عبد الرَّ  ,ه1263تالمذته وأقاربه سنة 
 )دمشق(وقد أخذ عنه كرباء : «فمن مجلة ما قاله يف ترمجته, )الث عرشالقرن الثَّ 
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, واملشري العظيم اخلطري, وزير الكبريوأخذ عنه ال, امها وفضالؤهاوحكَّ , ؤهاوعلام
 وملاَّ «هـ: 1278سنة  ه تويفنَّ إقال , » وكان وايل دمشق, ة باشاولة أمحد عزَّ صاحب الدَّ 

ت وانسدَّ , اط حتتهبسى صارت كالاس حتَّ عليه النَّ  ازدحموضع نعشه عىل األعناق 
جامع (اس يف ن النَّ  عليه األلوف موصىلَّ , لوكرقات فلم جيد اإلنسان طريقا للسُّ الطُّ 

 . » الخ) ...مقربة ذي الكفل(يف , )قاسيون(ودفن يف , )بني أمية
 :ن بن عيل الغربيني البجائيـٰمح) عبد الرَّ 26

 ـ دفني اجلزائرـ عالبي ن الثَّ ـٰمحيخ عبد الرَّ أخذ عن الشَّ , اسعكان من علامء القرن التَّ 
ويف , ةة كتب أدبيَّ وعدَّ , )وق عىل الربدةتعليقه عىل رشح ابن مرز: (منها, ة تآليفوله عدَّ 

 اسع. مات يف أواخر القرن التَّ  إىل أنْ  )بجاية(وقد استوطن , غةالبالغة واللُّ 
 :ويليف اليلُّ د بن عيل الرشَّ ) حممَّ 27

ترمجه تلميذه العريب بن  ,ه1112ولد سنة , هسومؤسِّ , )طةمعهد شالَّ (صاحب 
غوي أبو مة األستاذ اللُّ يخ الفقيه العامل العالَّ لشَّ هو ا: «فقال, )قايض بني يعىل(مصباح 

, واوي بلدا.. الزَّ  ه)د اهللا رضحيبرَّ (يف الرشَّ  يد عيلاهد السَّ د ابن العامل الزَّ يد حممَّ الفضل السَّ 
الذي  )معهده(كان , »هـ1112سنة  )عنهاهللا ريض (د ولِ , ويل صقعالُّ الي, طي مولداالَّ الشَّ 

وهم , لبةل بمؤنة مجيع الطَّ ه تكفَّ نَّ إ«تلميذ  )300(به , بن مصباحوصفه تلميذه العريب 
ة تآليف ذكرها يف له عدَّ , »...الخ ائرين يوف الزَّ وبمؤنة مجيع الضُّ , يزيدون عىل ثالثامئة

ليف آمنها ت, )معامل االستبصار بتفصيل األزمان ومنافع البوادي واألمصار:(ليفهأت ةممقدِّ 
م واالستدالل توسُّ الَّ و(, )ن بعدهم امللوك والعرفاءسرية اخللفاء ومَ (و, )ةبويرية النَّ السِّ (يف 

كام كان , ةغة األمازيغيَّ باللُّ  )وحيدكتاب يف التَّ (و, )جالساء والرِّ عىل حماسن أخالق النِّ 
خمترصابن (سان إذ كانا يدرِّ , واحين أكابر فقهاء تلك النَّ يخ احللو مِ والده وخاله الشَّ 

 واألصول.  هات كتب الفقهريه من أمَّ وغ, )احلاجب
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 :د العريب بن مصباح اليعالوي) حممَّ 28
نسبة إىل بني يعىل , وق بن مصباح اليعالويرُّ زد العريب بن املوهوب بن أمحد حممَّ 

فقد , )رحلته(وقد ترجم للكثري من أفراد هذه األرسة احلسني الورتالين يف , العجييس
ـ  القضاء والتحق يف زمان الطلب بم توىلَّ واملرتجَ , عن جدّ دريس أبا توارثوا العلم والتَّ 

عراء ومجع ما قاله الشُّ , يفالرشَّ  د بن عيلوهو الذي ترجم لشيخه حممَّ , )طةمعهد شالَّ (
ض فيها لرتمجة أستاذه تعرَّ , )توشيح طراز اخلياطة: (رسالة قيمة سامها, يف مدحه
, )املسيلةـ (ك, ب اجلنوبان يقصده طالَّ ك )املعهد(ذلك  واستفدنا منها أنَّ , املذكور

أجازه  فاملؤلِّ  )إجازة(أليف ما يف هذا التَّ  أهمّ  ثمَّ , )زواوة(زيادة عىل طلبة , )ابالزَّ (و
 . )بني يعىل(س بمعاهد ذكر فيها الفنون التي كانت تدرَّ , أحد أقاربه هبا

 :)1193 − 1125( )حلةصاحب الرِّ () احلسني الورتالين 29
مع آل ـمصاهرة  ـ صالتِّ اوله , )ورتالن يبنـ (يخ احلسني من بيت علم بكان الشَّ 

ويف سنة , فيقيض هبا شهر رمضان )بجاية(د عىل وكان يرتدَّ , وآل حييى العيديل, املقراين
ق لنظام ة ال من حيث وصفه املدقَّ يَّ التي هلا أمهِّ  )رحلته(ن فدوَّ  ذهب إىل احلجِّ  هـ1179

ولكن الشتامهلا عىل وصف , الخ... لتي كانت جتمع فيها القوافلات اواملحطَّ , حلةالرِّ 
ن إو, ةضه لذكر بعض البيوتات العلميَّ ولتعرُّ , ةى من معاهد بالد القبائل العلميَّ ما تبقَّ 

ا مفيدة هنَّ إوكثريا من الكرامات املبالغ فيها ف, سب املشكوك فيهها وفرض عليها النَّ أثقلَ 
 ا. جد 

 :ود الورتالينمحُّ  ) أمحد بن حيي بن30
وكانت , ونرشوه يف تلك اجلهات, ة توارث العلم أفرادهاعامل فقيه من أرسة علميَّ 
هبا  هجازأوال زال أفراد األرسة حيتفظون بإجازة للمرتجم , هلم خزانة كتب مشهورة
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ان ملن ك نني باأللقاب إالَّ وهو الضَّ  ـبه وقد لقَّ , بيديىض الزَّ مة شيخ اإلسالم مرتَ العالَّ 
 ومريبِّ , البنيمة مفيد الطَّ الح اإلمام اهلامم العالَّ يخ الصَّ الشَّ : «بقوله ـها يستحقُّ 

شيخ الوقت , ةنيَّ دُ ترقيات الفيوضات اللَّ  وجميل, يةهلشمس سامء املعارف اإل, الكنيالسَّ 
من الح خليفته ولولده الصَّ , )نفع اهللا به(ود هاب أمحد بن حيي بن محُّ سيدنا وموالنا الشِّ 

وسائر : «ويقول, بأسامئهميذكر علامء آخرين  ثمَّ , »دوفيق سيدنا احلاج حممَّ أيب التَّ , بعده
 ):اإلجازة(وتاريخ , » الخ... ي .وا عنِّ أن يروُ  )تالنربني و(يف يف طلبة العلم الرشَّ 

 هـ . 1203شهر صفر 
 :يتن املنجالَّ ـٰمح) عمر بن حممد بن عبد الرَّ 31

ة من األرس التي توارثت العلم قرونا واشتهرت أسامؤها يف كان أفراد هذه األرس
وأرسة ـ  وأرسة الغربيني, بالد العامل اإلسالمي لوفرة عدد أفرادها كأرسة املشدايلِّ 

الخ انتقل كثري من أفراد هذه األرسة بعد سقوط بجاية ... يتوأرسة املنجالَّ ـ  اليتورغي
عنه تلميذه أبو عبد اهللا حممد بن قاسم بن  إىل عاصمة اجلزائر ومنهم مرتمجنا الذي قال

, )طوانأجازين باجلزائر وتِ  ر البستان فياماهانرش أز: (زاكور الفايس يف رحلته املشهورة
ن ممَّ : «قال يف تعريفه, )املغربـ (أعيد طبعها أخريا ب ثمَّ , )اجلزائر(وقد طبعت يف 

َ , األشهر واحلرب األكربالعامل , وأجاز يل رواية ما لديه, لتا يديهاقتبسني بكِ  فني حائز الرشَّ
 أبقاه اهللا ونرضَّ (يت ن املنجالَّ ـٰمحد بن عبد الرَّ أبو حفص عمر بن حممَّ , ايتوالذَّ  يضالعرَ 
إذ عليه , لفالذي محى اهللا به ذلك القطر من التَّ , وبركة اخللف, لفة السَّ هو بقيَّ , )هآمر

حكامه لقواعد العلوم إو, خطب مفزع كلِّ وإليه املرجع يف , املدار يف السري واألخبار
. ..يصول ويتصول األصول, وأعطاه رشفا غري مروم, جومهو الذي أمطاه فنه النُّ 

, وأنشدهتا بني يديه, زهتا ببعض حالهيف قصيدة طرَّ , عن عاله وقد أفصحتُ ... «, »الخ
ىل من شهور ابع من مجاد األوبت الرَّ وهو يوم السَّ , عليه )مجع اجلوامعي(يوم ختم
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 :وقد قال يف هذه القصيدة, » هـ1094سنة أربع وتسعني وألف 
ـــ ـــبقيَّ ـــهة السَّ ـــايض ونخبت  لف امل

 قايض القضـاة الـذي ال يشء يعدلـه
 بحر العلـوم التـي غاضـت مناهلهـا

 لكـــن حماســـنه أزرت بمـــن غـــربا
 اس واشتهرافشا يف النَّ ي يف عدله الذ

 راجـمنذ زمان وسـيل اجلهـل فيهـا 
 قول: إىل أن ي

 بـــدر اجلزائـــر صـــان اهللا هبجتـــه
 وبحرها العذب ال زالت جداولـه

 عن أن ير بخسوف البدر مسترتا
ــدو ــاملني الب  aŠš§aëروض الع

, د بن أمحد بن عمر كان من أكرب علامء البالد وأدبائهامة حممَّ حفيده العالَّ  كام أنَّ 
 .اين عرشوجدنا آثاره يف منتصف القرن الثَّ 

 ما نقرتحه أنَّ  وكلُّ , داتاحية ملا وسعتنا املجلَّ عنا تراجم علامء هذه النَّ تبَّ نا لو تنَّ إو
 كان حصانةً وغرست يف نفوس السُّ , سالميين اإلهذه البالد خدمت العلم والدِّ 

ى وبشتَّ , األوقات خمتلف يف, ةبشرييَّ ة والتَّ ياسيَّ املحاوالت السِّ  ارتطمت هبا كلّ 
جتديد , مها لألجيال التي حيل بينها وبني أجماد أسالفهادِّ عظم خدمة نقأ فإنَّ , الوسائل

 عريف برتاجم علامئها.والتَّ , ةمواقع هذه املراكز العلميَّ 
 
 
 
 
 



292 

 
 
 
 



293 

  جوانب المجهولةال
  )1(قافيةمن حياة األمير عبد القادر الثَّ 

 
 .الم عىل رسوله األمنيوالسَّ الة والصَّ 

 توطئة:
راسة  لقيمة البحث يف جمال الدِّ ه االعرتاف الكيلِّ اعتناء األمم برتاثها معنا إنَّ 

اريخ احلضاري ور الكبري الذي يلعبه التَّ واعرتاف ضمني كذلك للدَّ , اثة للرتُّ ارخييَّ التَّ 
ظرة العميقة االعرتاف بذلك ال يعني مطلق العزوف عن النَّ  غري أنَّ , يف حياتنا املعارصة

للهيكل احلضاري باالستناد إىل  يةي نظرة جتديدام هوإنَّ , قيقة للحارض واملستقبلوالدَّ 
الذي نفثه أعداء  مّ والسُّ , مناي لألخطار التي جتابه تارخينا وقيَ صدِّ يف حماولة التَّ , املايض

اريخ ار عىل مراحل متنوعة من التَّ يَّ امية التي احتضنها هذا الكوكب السَّ احلضارات السَّ 
جتاه هذه احلقب التارخيية ملقاة عىل عاتقنا وأن املسؤولية , عوباإلنساين هلذه الشُّ 

, وأن التاريخ لن يتسامح معنا إن مل نقم بواجبنا بكل جدية وبكل نزاهة نحوها, مجيعا
 نحو, بل ومن أخطر األسلحة التي تواجه جمتمعنا املتطلع, وأن التشكيك سالح خطري

إىل تكوين جيل  الساعي, البناء والتشييد الدائم احلركة واالنفعال نحو, غد مرشق
                                                 

ة لوالية ينيَّ ؤون الدِّ والشُّ  عليم األصيلة التَّ قايف ملديريَّ يف إطار املوسم الثَّ وأصلها حمارضة ألقاها   ) 1(
كلية  :بقاعة, م1977أفريل  1: ـهـاملوافق ل1397اين ربيع الثَّ  12يوم اجلمعة ), قسنطينة(

 ).قسنطينة(الشعب 
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 شاعر باملسؤولية التارخيية نحو, مقدس للمواقف والبطوالت, يؤمن بالقيم واملبادئ
بكل ما حتمله من نور , يف إطار االلتزام والرصامة األخالقية جتاه احلضارة, تارخيه

 وفعالية...
 وإذا كان التشكيك يف تارخينا قد انطلق عىل يد املفكرين الغربيني الذين ما فتئوا

بادعاءات ومهية قصد إزالتنا , يستعملون أسلحة املوت والدمار ضد أرواحنا وتارخينا
غري أن احلقيقة كانت , أعامق التاريخ عمق عن خريطة الشعوب واألمم الضاربة يف

حيث حافظ الشعب اجلزائري عن تراثه احلضاري , يسعون إىل حتقيقه كانوا عكس ما
وحتى يف األرضحة وشواهد القبور ولئن , وثائقوال, وتارخيه النضايل يف املخطوطات

قالوا كذلك عنا (تضليال للرأي العام) إننا نامرس الفحش الفكري يف ثقافتنا فإننا 
صمدنا وبرهنا بالعقل والعمل أننا أمة حترتم تارخيها وتتعامل مع تراثها بكامل اجلدية 

 قوها هبا.والعناية وبكل حتفظ كذلك إزاء النظريات التخريبية التي ألص
إن تدهور الدول واملجتمعات وانحالهلا يبدأ أول ما يبدأ يف تشكيك علامئها 

وملا كان الرتاث , مني إليها برتاثها وقيمها احلضارية والعزوف عنها وازدرائهاضواملنت
فإن التشكيك فيه ونبذه ...  احلضاري جوهر احلضارات وجامع قيمها ومثلها العليا

هتا البرشية القومية املميزة هلا وانعدام التامسك اشخصي معناه فقدان املجتمعات
 االجتامعي فيها.

وإذا كان البد أن نرفض هذا التشكيك حفاظا عىل أنفسنا وقيمنا من الذوبان 
 . )1(طبقا للحقيقة التي وجد من أجلها واالنحالل فالبد أن نكتب تارخينا بوجه سليم

ن جاءت كنتيجة حتمية لسد الفراغ الذي التي هي بني أيدينا اآل )املحارضة( نَّ إو

                                                 
 ة عراقية).(جملَّ , 70 :صم, 1977مارس  7 :عدد), ةآفاق عربيَّ : (ةنظر جملَّ ا )1(
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 عوإن كانت صفة هذا البحث تتعامل م, ظل يعاين منها تاريخ األمري عبد القادر الثقايف
فإن هذه , واملوضوعية يف التحليل, والنزاهة يف البحث, التاريخ طبقا لألمانة العلمية

حيث أزال  ـ ف قيمتهاريخ وعرعرف التَّ ـ  املهدي البوعبديلالصفة كانت طابع األستاذ 
ال تقبل الشك من حيث أصلها وال , الغموض واملالبسات بأسانيد ووثائق ومقارنات

 واملوضوع. لختضع للتأويل من ناحيتي الشك
 )ةينيَّ ؤون الدِّ عليم األصيل والشُّ ة التَّ مديريَّ ـ: (ل فاملترصِّ 

 التوايت. م) قسنطينة(لوالية 
 

 :عبد القادر الثقافيةمن حياة األمري  اجلوانب املجهولة
حظيت باهتامم الباحثني واملؤرخني من , معلوم كام هو عبد القادرإن شخصية األمري 

 زال معينها مل ينضب بعد. آليف التي الوقد خصصت بمئات التَّ , خمتلف بلدان العامل
الكتاب الفرنسيون إذ مقاومة األمري عبد القادر , كان يف طليعة هؤالء الباحثني

, وثقت الصلة بينه وبني قادة اجليش الفرنيس, الفرنيس طيلة مخسة عرش سنة لالحتالل
بسبب خوضهم غامر احلروب مع نابليون , اكتسب الكثري منهم شهرة عاملية نالذي

, إال أن اهتامم الكتاب املذكورين, يف ساحات الوغى ببلدان أوروبا واملرشق, األول
من تعرض منهم حلياته  وقلّ , تهة من حياكان مقصورا عىل اجلوانب احلربية والسياسي

حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد كتاب ( هو واملصدر الوحيد الذي تعرض هلا, الثقافية
األمري حممد رغم اجلهود التي بذهلا الستيعاب  نإثم , ) تأليف ولده األمري حممدالقادر

 تهشخصي بام تستحقه حيث مل يتعرض لنشأته العلمية, قد ترك فراغا, ترمجة حياة والده
 الفذة.
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يف سياق أحاديثه التي طغت عليها ته عىل رسد أسامء بعض أساتذ اقترصبل  
 .النواحي السياسية واحلربية

, سأتناول بعض اجلوانب املجهولة من حياة األمري الثقافية, وإنني يف هذا البحث 
هتا فيها عالوة عىل وأن املصادر التي اعتمد, دراسةكام أرشت إىل ذلك يف عنوان هذه ال

, ومراثي, وثائق تشمل تآليف ورسائل ومذكرات وفتاو جمموعة هي, حتفة الزائر
والكثري منها مل ير النور إال , خزائن خاصة وعامة كانت مبعثرة يف ومعظم هذه الوثائق

وقد ركزت هذه الدراسة عىل , األخرية وبالضبط بعد استقالل البالدسنوات يف هذه ال
ثم تعرضت , بوسائط اجم أساتذة األمري الذين أخذ عنهم مبارشة أواستعراض تر

 غريس :ـوهي املعروفة اآلن ب, إليها ميالتي ينت )ةاشديَّ الرَّ ـ (الثقايف يف عهده ب للجو
 التوحيد وانبثاق لعلمي, إذ كانت مركز إشعاع, طيلة ثالثة قرون وكانت دار علم

من بالد املغرب العريب كانوا  ـ م التوحيدخصوصا يف علـ  وكثري من املؤلفني, الفقهو
 .)1()ةاشديَّ الرَّ (تتصل بعلامء  يف علم التوحيد التي بأسانيدهمنوهون ي

يف حاشيته عىل صغر اإلمام  )2(لمساين الشهريكام ذكر ذلك أمحد املقري التِّ 
, قبل األوان, تلمسان :ـ(وقد كنت قيدت عىل أشياخنا ب :السنويس التي قال فيها

أن بعض  ريهم من علامء بني راشد العارفني هبذا الشأن) والذي يؤسف له هووغ
إذ ادعوا , الثقايف يف عهد األمري عىل ما خيالف الواقع حاولوا تصوير اجلو, املعارصين

, إال حفظ القرآن الكريم يف ذلك العهد من الثقافة أهنا تدهورت فيه الثقافة حتى مل يبق
هذا احلكم  وعمموا, ومبادئ بعض العلوم اللغوية ,ودراسة خمترص خليل الفقهي

                                                 
 . )ائرحتفة الزَّ ( :كتاب, ةقافيض حلياته الثَّ واملصدر الوحيد الذي تعرَّ    )1(
أزهار الرياض ), و(نفح الطيب, ومن تآليفه: (1041أمحد املقري التلمساين املتوىف بمرص سنة   )2(

 ).يف أخبار القايض عياض
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الذين , جريا عىل ما تواطأ عليه بعض الكتاب األجانب, اجلائر عىل القطر اجلزائري كله
ومنها انحطاطا الثقافة يف , كان هدفهم وصم العهد الرتكي يف اجلزائر بجميع املساوئ

وضعفت يف ذلك العهد يف إننا ال ننكر أن الثقافة تقهقرت كثريا , عهدهم وتدهورها
 دإال أن اجلزائر مل يصل فيها االنحطاط إىل الدرجة التي أرا, معظم البالد اإلسالمية

وهلذا فإنني تتبعت يف هذه الدراسة تراجم نخبة من , ها عىل التاريخ بعض كتابناضافرتا
ذ جل من إ, ينتسبون إليها وبينت خمتلف املدارس التي كانوا يمثلوهنا أو, أساتذة األمري

اقترصوا عىل رسد أسامئهم من دون أن يتعرضوا لرتاجم , ذكروا هؤالء األساتذة
هذا وإن كان نظام التعليم مل يصل إذ ذاك إىل ما بلغه يف , حياهتم ومكانتهم يف املعارف

فإنه كانت توجد , وإحداث الشهادات اجلامعية, العرص احلارض املمتاز بالتخصص
فة درجة الطالب وذلك مثل اإلجازات التي كانت تعطى مقاييس يتوصل هبا إىل معر

يذكر فيها املجيزون الفنون التي تلقاها عنهم طالب العلم مع ذكر , من املعاهد
هذه  كام ال ختلو, أسانيدهم فيها تلك األسانيد التي كثريا ما تصل إىل مؤلف الفنون

عىل الدروس والسرية  الطالب يف االجتهاد واملواظبة الشهادات من اإلشارة إىل درجة
وتاريخ , اهتمفيوو, وتاريخ والدة األساتذة املذكورين يف السند واالستعداد الفطري

كل ذلك بضبط  )1(, واملكان الذي أعطيت فيه اإلجازة وذكر من حرض معهم, التناول
وداللة واضحة عىل قيمة , هذا النوع من اإلجازات كانت له أمهية عظمى, وتدقيق

 .هحاملها ومستوا
عىل األقل من تقديم نامذج من  وإن منعنا جمال هذه الدراسة املحدود من التعمق أو 

هيمهم األمر من  نحتى يتسنى مل, فال يمنعنا ذلك من التنبيه عليها, هذه اإلجازات

                                                 
نجد يف كثري من اإلجازات ذكر من حرض املجلس الذي سلمت فيه الشهادة للطالب, يذكر   )1(

 د قدورة اجلزائري لسليامين الروداين السويس.كال باسمه ومهنته ومن ذلك إجازة سعي
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ال ينبغي أن يقترص , إذ شخصية مثل شخصية األمري, تتبعها ودراستها, الباحثني
الذي ترك ترسب بعض  وهذا النقص هو, بعض أساتذتهمرتمجوها عىل جمرد ذكر أسامء 

معلميه الذين كان من بينهم معلمه األول: والده السيد حميي لبعض األغالط بالنسبة 
أي يدرس , فإن كثريا من فقهاء البالد كانوا وال زالوا يعتقدون أنه جمرد فقيه, الدين

, اعتمدناها يف هذه الدراسة يتإىل أن عثرنا عىل وثيقة من هذه الوثائق ال, خمترص خليل
ومن مجلتها التفسري , واحدا واحدا, كان يدرسها بمعهده ذكر فيها صاحبها الفنون التي

كام سنجد يف ذكر , والبالغة وأصول الفقه والتصوف وما إىل ذلك واحلديث والنحو
ط من ال يتطرق إليها الشك بأن ما تلقاه األمري يف معهد أرسته البسي, هذه الرتاجم أدلة

مثل , كان ثمرة معظم املعاهد العلمية املشهورة يف البالد اإلسالمية إذ ذاك, الفنون
 األزهر والزيتونة والقرويني.

 أرسة األمري ونشأته: 
تعرض ولده لذكرها يف كتاب حتفة , ينتمي األمري عبد القادر إىل أرسة مشهورة

ل اتفاق عند مجيع املؤرخني حم وما ذكره عنها هو, الزائر بمزيد من البيان والتفصيل
بداية من القرن التاسع , الذين ختصصوا يف فن الرتاجم واألنساب الراشديةببالد 
التي امتاز هبا , مكانة بعض أفرادها العلمية, كل ما أذكره يف املوضوع, اهلجري
الذي اشتهر يف امليدان الثقايف , الراشدي ةبن خدَّ اعبد القادر مثل جده األعىل , بعضهم

وكذلك ولده أمحد املختار , اإلمام السنويس غرأشهرها حاشيته عىل ص, بعدة تآليف
ولضيم أدركه غادرها إىل , س معهد بمدينة معسكر القطاع الغريب إذ ذاكالذي أسَّ 

 نسمط التي هي مركز األرسة اآلن ومدفن آباء األمري وأجداده. 
الذي  ملشهور بسيدي قادة وهوا, عبد القادر بن املختار, ثم ظهر ولد أمحد املختار

) ثم ظهر واشتهر حفيده السيد سيدي قادةاشتهرت به القرية وسميت باسمه اآلن (
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 اممحَّ الشهرية قرب  القيطنةالذي اختط قرية  هو ـ مصطفى بن املختار أي والد والده
در هذه ولد األمري عبد القا القيطنةويف قرية  ـ س فيها معهده وأسَّ يناملعد ابن حنيفية

هـ وكان من بداية تأسيسه معهدا 1190أسس هذا املعهد حوايل سنة  ,ه1222سنة 
العامل املفكر عبد القادر ابن عبد  وهو, أسندت إدارته إىل أمثل عامل يف الراشدية, علميا

وقد ترك , اشديةإمام الرَّ  :ـحتى لقب ب, علم يف عهدهالالذي حاز رياسة , املرشيفاهللا 
حتت والية األسبان من  هبجة الناظر يف أخبار الداخلنياب (منها كت, عدة تآليف

) ذكر فيها األحداث التي أعقبت فتح وهران األول الذي وقع سنة األعراب كبني عامر
وخصص هذا التأليف , بعد أن دام احتالل األسبان هلا ما يزيد عىل القرنني ,ه1120

من التآليف القيمة يف  وهو, افيه اهللا وحكم, لذكر القبائل التي تعاونت مع األسبان
وكل , الزموري حممد بن عبد الكريموقد حققه ونرشه منذ سنوات قليلة د. , موضوعه

أنه وقع غلط يف اسم مؤلفه الذي اشتبه باسم  هو, ما ينبغي أن نلفت نظر القراء إليه
توىل الذي  وهذا هو, ابن عبد اهللا سقاط :ـأي ابن ابنه املعروف ب, حفيده ابن عبد اهللا

أما مؤلف الكتاب جده الشيخ عبد القادر بن عبد اهللا , اخلالفة عند األمري عبد القادر
وهبذه املناسبة نقف , الثالثني سنة تويف قبل والدة األمري بنحو, املرشيف إمام الراشدية

) الذي ذكر أن معهد حتفة الزائروقفة قصرية لتصحيح غلطة من غلطات كتاب (
واعتمد هذا التاريخ كل من  ,ه 1206مصطفى ابن املختار سنة  القيطنة أسسه جد أبيه

إن مل ـ  كام ذكرنا ,ه 1190واحلقيقة أن املعهد أسس حوايل سنة , خطأ وهو, نقله عنه
وذلك أن األستاذ عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف الذي أسندت إليه رياسة  ـ يكن قبله

 ه.1192املعهد تويف سنة 
س ار ن كان يف طليعتهم تلميذه اخلاص املؤرخ حممد أبوباتفاق مرتمجيه الذي

  :ضمنها تاريخ وفاته فقال, النارصي الراشدي الذي رثاه بمرثية طويلة
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 ام ثو ضحى اخلمـيس لعـارشمه
ــ ــن س ــدوانةم ــني وتســعني قي  اثن

 من شهر رمضـان اهلـد واملغـافر
 من بعد املائة واأللف أهل البصائر

وقد ... «قال فيها: , معهد القيطنة هذا يف رحلته اسر وأبوصف املؤرخ  كان امك
وعن , نوالة كبرية ملحراهبا ووقفت بباب اجلامع فإذا هو... ذهبت إىل القيطنة ذات يوم

أحد تالمذة الشيخ املذكور  مصطفى بن املختاريمينه بيت الشيخ املرشيف فرأيت الشيخ 
 مصطفى البطيويشيخ يدرس يف األول من املخترص ثم رجعت يف ساعة فرأيت ال

 .»نسيا منسيا  ينأأحد من الطلبة ك يب ومل يبال, يدرس يف الثاين
التي , راس لقرية القيطنة قبل ذهابه إىل مدرسة مازونة كانت زيارة املؤرخ أيب

 1165معروف من مواليد سنة  رأس كام هو وأبو, وصلها عندما وجب عليه الصوم
 )حتفة الزائر(لتأسيس الذي ذكره صاحب وهلذا إن أمعنا النظر نجد تاريخ ا ,ه

أن  هو, وكل ما يمكننا افرتاضه إلصالح هذا اخلطأ, بعيد جدا عن احلقيقة  1206وهو
التي أرشف عىل , حسبام ذكر ذلك نفس األمري يف مذكراته, املعهد طرأ عليه جتديد

يخ ال تار له قدمه تاريخ التجديد ويكون التاريخ الذي, قرص أمبوازتسجيلها يف 
 التأسيس.
يف , برقة :ـب ه1212مؤسس املعهد حوايل سنة  مصطفى بن املختار السيد تويف

سمط نالذي كان من مواليد , حميي الدينطريق رجوعه من احلج وخلفه ولده السيد 
وقد عثرنا عىل وثيقة ذكر فيها صاحبها , التدريس ورياسة املعهد يف لفهخ, 1190سنة 

وهي عبارة عن مرثية أحد , بمعهد والده حميي الدينيخ الفنون التي كان يدرسها الش
وهذه املرثية وإن كانت لغتها ضعيفة ومهلهلة إال , تالمذته نال شهرة ومكانة فيام بعد
 :وهذه نبذة منهـا, هلا أمهية عظمى, أن قيمتها التارخيية يف موضوع بحثنا
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ـــده ـــإن اهللا أنجـــز وع ـــد ف  وبع
ــ ــؤمنني ينص ــل امل ــيلهمح لك  دل

 ابـن حاجـب وخليلنـاتر كتب 
 وســعد وســلم ومجــع جوامــع
 يقولون مـن لنـا بكشـف رموزنـا
 ومعرفــة الصــحيح مــن ضــده إذا
ــروا ــوم لتكث ــوا إىل دار العل  هلم

 عــىل ربيــع قلوبنــا يفيــا أســف
ــف ــا أس ــكيوي ــة مال ــىل خليف  ع

 بفقد سخي الكف شـيخ الطريقـة
ــة  لســنة خــري اخللــق أزكــى الربي
 وألفيــة ابــن مالــك مــع غنيــة

ــا  ــنةوتفســري م ــاب وس ــتىل كت  ي
 اءةوحل غريب اللفـظ عنـد القـر
 يــزةتعارضــت اآلثــار مــن غــري م

ـــة ـــام األئم ـــىل إم ـــفكم ع  تأس
 مزيل الصدا عنهـا بعلـم وحكمـة
 إمامنا حميي الدين شيخي وعمديت

 الذي خلفه يف إدارة املعهد والتدريس فيقول: حممد السعيدثم يذكر ولده 
خليفته السعيد فأبرش بـه تـر 

 التم شـملنا بعـدماسعيدنا به ف
 وقــد زال عنــا مــا أصــابنا أوال

 نفائس علم مـع لذيـذ معيشـة
 تفرق صاح من عظـيم مصـيبة
 ورصنا بحمد اهللا يف خري منحة

 ثم ختم مرثيته بذكر األمري عبد القادر الذي بويع قبل وفاة والده بسنة واحدة فقال: 
ـــعادة ـــيم س ـــا العظ ـــا ربن  وزادن
 بدت بعد أن عم السحاب سـامءها

 به املنصـور عبـد القـادر يصدقو

 بنشأة شمس النرص شمس اخلالفة
 ربـا وقبلـةعفضاءت عىل األقطار 

ــه افتخــرت أم  ــرةاب ــاكر جه  لعس
 خ قصيدته هذه بقوله: وقد أرَّ 

 من أجل رجال حافظني رشيعة وعامنا هذا فيه ساحت دموعنا
من ( :أي ـ ن البيتاين مِ ثَّ طر اليف أوائل حروف كلامت الشَّ  )ةاملرثيَّ (نه تاريخ فضمَّ 
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فكان املجموع , عىل طريقة حساب احلروف األبجدية, )أجل رجال حافظني رشيعة
 )ةاملرثيَّ (إن صاحب , وقد ذكر فيها وفيات أخر أيضاـ  هـ1249سنة  :أي ) ـ1249(

, )جةاجمَّ ـ ( القضاء بتوىلَّ , )1(الونرشييس يابن هنِّ  د بن معروفهري حممَّ ث الشَّ املحدِّ  هو
 )تونس(هاجر إىل  ثمَّ , قيةوالوالة يف املنطقة الرشَّ  ه األمري عبد القادر ترشيح القضاةالَّ وو

سنة  )تونسـ (وسنده فيه مشهور تويف ب, فانتصب فيها لرواية احلديث, بعد االحتالل
 ).فهرسته(يخ عيل بن احلاج موسى اجلزائري يف حسبام ذكره تلميذه الشَّ , ه1265

يد عبد السَّ  هو, وحفظ القرآن, اين الذي أخذ عنه األمري مبادئ الفقهواألستاذ الثَّ 
ابط ريق الرَّ املوجودة يف منتصف الطَّ , )الرحامنة(من قرية , القادر بن عودة املنصوري

حيث , عىل ثقة وطيدة باألمري وإن كان, وهذا الفقيه, )سيق(و )أرزيو(تي بني مدينَ 
 )منظومة(وقد ترك , مل يذكره أحد, املة خلرب يطولوأقام عنده سنة ك, )دمشق(زاره يف 

يف  هووأحكام السَّ , ةابيَّ هارة املائية والرتُّ فيها أحكام الطَّ , ارجةغة الدَّ يف العبادات باللُّ 
 ها بقوله: استهلَّ , الةالصَّ 

 ومنُّ تنامي وجييك ال كي عينييا 
 ومالنـُّيوعشـقتأمهنيـةراكي

ـــتناك ـــرة يس ـــذاب اآلخ  وع
 وأعـامكغشـك  نام هـوذاك امل

  :وخيتم منظومته بقوله ض لصميم موضوعه أي أحكام الطهارة والسهويتعرَّ  ثمَّ 
 اهللا يرحم الشاعر وأهل اللـوم
 اهللا يـرحم املنصـوري معلــوم

 ســـلكوا هـــذا مـــن ذاك وايل
 امعـاك بشا ةقدور ولد بنعود

إذ  ةيض بطيوة املعروفكام نجد من أساتذة األمري املشهورين السيد أمحد بن الطاهر قا
حكم جملس قضاء  هو, والذي لفت أنظار املؤرخني إىل ذكر هذا القايض, أرزيو :ـذاك ب

                                                 
 .ـ احيةدفني النَّ ـ األرسة  حيتفلون بجدِّ  )ةوادي الفضَّ (زال أفراد أرسته قرب  ال )1(
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وتنفيذ احلكم عليه بمدينة معسكر عاصمة اململكة يف بداية أمر , األمري عليه باإلعدام
ومع هذا مل نجد من , تأليف من تأليف مرتمجي األمري من ذكره وهلذا ال خيلو, األمري

دليل احلريان وأنيس إىل أن عثرنا أخريا عىل نبذة منها يف (, تعرض منهم لرتمجته العلمية
ووجدنا نبذة أخر من , ) ذكره ضمن علامء وهرانهران من أخبار مدينة وهرانالسَّ 

تأليف العامل الشيخ حممود , )فاضل الكتابأ زهر اآلداب يف مجع شعر( :ترمجته يف كتاب
بوي ملسلم بن عبد ذكر فيه منظومة يف املدح النَّ , )1(اءبن حوَّ ااهر طَّ بن القايض املجاهد ال

وذكر األدباء والكتاب الذين , )وهرانـ (دفرت دار الباي حسن ب, القادر احلمريي
 رهالطا أمحد بنالشيخ  أرزيووكان من بينهم قايض , قرظوها أو, رشحوا هذه املنظومة
ذي , ضل اجلليل اجلامع بني كل تعظيم وتبجيلومنهم الفا«قال: , الذي أخذ عنه األمري

 .»العينية وهوالذي رشح , أيب العباس أمحد بن الطاهر, املكارم واملفاخر
األديب  وهو, وقد رشحها بعض من العلامء« :ثم قال يف موضوع آخر من الكتاب

 .» )أرزيوقايض ( العباس أمحد بن الطاهر أبو
فه مؤلِّ  ) بخطِّ ابع شعر أفاضل الكتَّ زهر اآلداب يف مج( :وتوجد نسخة من كتاب

, كية يف العهد الرتُّ الذي كان قايض املحلَّ  ـ املذكورـ  اءاهر بن حوَّ د بن الطَّ حمميخ الشَّ 
قها ونرشها املرحوم وقد حقَّ , )ةاملكتبة الوطنيَّ ـ (توجد ب ,ه1237وقد كتبها سنة 

يخ أمحد بن الشَّ  أنَّ , ضايا أنل من هذا يتبنيَّ , قبل وفاته بقليل)2(رابح بونار :األستاذ

                                                 
), عضوا إلدارة وهران(د بن عثامن فاتح نه الباي حممَّ وعيَّ ), قايض معسكر: (اءبن حوَّ ااهر الطَّ    )1(

باملجاهد, ذكر ترمجته بتفصيل مصطفى ابن  واشتهر, وىلفاستشهد يف املعارك األرباط وهران, 
زرفة يف (الرحلة القمرية يف األخبار املحمدية), التي ضمنها مراحل فتح مدينة وهران سنة 

 حيث استشهد القايض الطاهر بن حواء. 1206
 (م) .م1974طبعت حوايل    )2(
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 .أي قبل مبايعة األمري بام يزيد عىل العرش سنوات, كي القضاء يف العهد الرتُّ اهر توىلَّ الطَّ 
ة ن أرسة علميَّ مِ , اشدينويس بن عبد القادر الرَّ السَّ يخ ومن أساتذة األمري الشَّ 

ج من خترَّ , ء عهدهاشدي من أبرز علاميخ عبد القادر الرَّ كان والده الشَّ , شهرية
وامتاز برواية , د األمريحممَّ يخ وعىل الشَّ , بيدييخ مرتىض الزَّ عىل الشَّ  )األزهر(

من أساتذة  وهو, رجال احلديث باملرشق واملغرب ندمشهورة ع )فهرسته(, احلديث
, عند تعداد أساتذته )رحلته(وبذلك أشار يف , وتالمذته يف آن واحد, ساأيب رخ املؤرِّ 

كام ترجم لولده , » وتلميذنا يف الفقه املنقول, ومنهم شيخنا يف منطق املعقول«فقال: 
, وقال ابنه األجمد األنجد... «فقال: , ضمن ترمجة والده ـ املذكورـ نويس يد السَّ السَّ 
ومما وجد من كالم , ونصه, نويسيد السَّ مة السَّ تلميذنا العالَّ , بل باألسدأشبه الشِّ  اوم

موالنا أبا , أيب املآثر والتآليف العديدة املفيدة األديب رشح الفقيه اإلماموالدنا يف مدح 
 فوجدته يستجلبه الذوق, الرشح وما فيهووقد تأملت مدح والدنا ... س النارصيار
 ه:فمدحته بام نصُّ : «إىل أن قال, »

 يا درة جـذبت مـن خـالص الـدرر
 الناس إذا نظروا للت طرا العقوهذأ

 إىل حسـن لوالك ما طمحت نفـس
 فخرت إذا سبكتك رائحـة رشفـت
ــــــزة ــــــام معج ــــــه لألن  أدام

 

ــر ــهى يف النظ ــق أش ــت بعقي  ونظم
 ذات اخلــال واخلــور يــدإليــك يف ج

 الغــرر دحسن تلك اخلـدو ابد وال
ــىل ــام أيب رأس ع ــد اإلم  Š–iô ي
 Šš§aë يعلــم فضــله أهــل البــدو

 

خاطبه  الذي وهو, والسيد السنويس هذا كان من تالمذة السيد حميي الدين
إىل  قادوهو, حرس الباي حسن, بقصيدته املشهورة عندما ألقى عليه القبض بمعهده

 سجن وهران فقال فيها:
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 عول عىل الصرب ال تفزعـك أشـجان
ــوك أحم مل ــييثقف ــن  ي ــدين ع ــزال  ةل

ــــر ــــب يف الق ــــةآإن العواق  ن ثابت
ـــنن ـــىل س ـــزل ع ـــت واهللا مل ت  وأن

 الضيوف وتسعى يف حوائجهم يتقر
 املفصـل عــن تتلوتبيت بني الدجى 

ــــة ــــرة وثاني ــــم م ــــدرس العل  ت
ــــــااو ــــــأل أن أراك منطلق  هللا أس

 وال ترعـــك بـــام فاجتـــك وهـــران
ــيطان ــوم ش ــقى الق ــن أش  رأوا ولك

 قـــني وصـــدق القـــول قـــرآنتللم
ــان ــك طغي ــق مل يمل ــدي إىل احل  هي

 أيلكـــل ال غــــش وال راوحتمـــل 
 قلــب وتصــبح مثــل الـــبدر تــزدان
ـــان ـــؤاد يقظ ـــذكر والف ـــن ال  تلق

 حواليك حراس وأعـوان تسعى وما
واستبدل سجن السيد حميي الدين باإلقامة , وملا توسط بعض أعيان املخزن

فاغتنم هذه الفرصة لألخذ عن , حلق به ولده األمري عبد القادر, اإلجبارية يف وهران
حديثنا عن أستاذته بمعهد  هينن, تذته بوهراناوقبل أن نتحدث عن أس, بعض علامئها

سليل , العامل الشهري حممد بن عمر بن آمنة بن دوبة, ان من بينهم خالهوالذين ك, والده
وقد اشتهر يف التاريخ حيث حرر وثيقة املبايعة , العامل الصالح الشيخ عمر بن دوبة

العهد  كالذي اشتهر من ذل, الثانية لألمري التي وقعت يف املسجد اجلامع بمعسكر
: ـ الصواب جده ـ ) يذكر والدهالزائرحتفة ويف ذلك قال صاحب (, بمسجد املبايعة

, طويلة, ثم خطب عليهم خطبة مبكرة, ثم خرج إىل املسجد اجلامع فصىل بالناس«
, وبعد االنرصاف منه, وحث عىل اجلهاد, وأمر وهني, حتتوي عىل وعظ ووعد ووعيد

بن  فكتبه يف جملسهم العامل اجلليل الشيخ حممد, انفرد أفاضل العلامء لتحرير صك البيعة
والشيخ حممد بن آمنة هذا من بيت توارث  ـ خال األمري ـ عبد القادر الشهري بابن آمنة

, كثري من أفراده عىل سنن أسالفهم اآلنزال إىل  وال, ده العلم خلفا عن سلفاأفر
د أمدين أحد األصدقاء قو, واملساعدة عىل نرشه, ن باالنتساب إىل العلم وخدمتهتعزوي
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وسأذكر مرثية , ام سامهوا يف حرب األمري بالنفس والنفيسك, منهم بوثائق هامة
 يربو, لبعضهم ألف رسالة أحىص فيها أفراد أرسته الذين استشهدوا يف حرب األمري

وأعقبها برثاء قريتهم التي , وذكر املواطن التي استشهدوا فيها, عددهم عن العرشين
دب العريب من عهد الفارس هاجرها سكاهنا وهذا النوع من املراثي شهري يف تاريخ األ

) الذي أثبت 534 ـ 480بطل احلروب الصليبية ( )1(العريب األديب أسامة بن منقذ
ص مراثيه ألفراد وأسامة خصَّ , )2()املعازل والدياركثريا من هذه املراثي يف تأليفه (

 .تذر ملوأرسته الذين زلزلت منازهلم ليلة واحدة فلم تبق منهم أحدا 
زها عىل وقد ركَّ , املجاهدين يف حرب األمري ىاألمري وأستاذه فقد رث ا قريب خالأمَّ 

 :أخاهفقال خياطب , ثر انتهاء املقاومةإ, هكلّ  )غريس(رثاء قريتهم ووطن 
ــه وعــىل غــريس ــا أســفى علي  ي
 فــــارحتلوا ســــكانه وفقــــدوا

 واتـقعأهل اجليـاد الصـافنات ال
 ف الصاقالت للجهادوأهل السي

ـــه ـــة مـــن وطن  فـــارحتلوا قاطب
ــــــل حلــــــايل ــــــه مماث  فحال

ــيس ــه أن ــه وال ل ــان حزن ــد ب  ق
ـــه وىف ـــدوا من ـــه ال يوج  أركان

ـــــادق ـــــة البن ـــــزوا بزين  فمي
ــاد ــالح الفس ــا إلص ــأمروا هب  ف

ـــهأف ـــد أهل ـــه بفق ـــود حال  س
ــف ــا أس ــال يفي ــىل الرج ــال ع  ق

 إىل أن قال يف ختامها:

                                                 
 :ها كتابأمهُّ , ة تآليفوترك عدَّ , يبوين األيُّ كان مستشارا عند صالح الدِّ  :قذأسامة بن من )1(

وطبعته إحد اجلامعات , هريبناين الشَّ ى الكاتب اللُّ قه فيليب حتَّ الذي حقَّ , )االعتبار(
 .)ةاملعرَّ (ين بالد وقد أقطعه صالح الدِّ م, 1930حوايل سنة , األمريكية

املجلس األعىل (ا ورشع يف طبعه, )روسيا(), خزانة لينني غرادـ (كانت توجد منه نسخة ب )2(
 .)مرصـ (ب), ةللبحوث اإلسالميَّ 
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ـــار ـــائر األقط ـــتتوا يف س  فش
ــة ــيهم باكي ــا احلــب عل  أدركه
 لأهلمني الشكو لسـان احلـا

ـــال وداع ــا ب ــارحتلوا تركوه  ف
ـــازل العـــوامل ـــي هبـــا من  أعن
ـــدان ــت عــىل البل ــرة كان  زاه

ـــائمشـــا ـــانوا هب ـــة ك  خا أئم
ـــذكر والصـــالح ـــوا بال  عرف

 

ـــار ـــل والنه ـــوحهم باللي  تن
ـــاكية ـــا ش ـــا أراه ـــأدمع مل  ب
ــال ــىل الرج ــان ع ــا ك  بكاؤه
 فــذهبوا وخلفــوا نعــم البقــاع
ــ ــا م ــدلت أفراحه ــن أب  تمآم

ـــرآن ـــوم والق ـــدريس العل  بت
 اكيـــة علـــيهم طـــول ليلهـــاب

ــاح ــى وبالنج  والفضــل والتق
خصوصا إذا قورنت بمرثية , وهذه املرثية وإن كانت ضعيفة يف السبك والوزن

إال أهنا مل تقل عنها تأثريا وروعة من حيث , التي هي من روائع الفن, أسامة بن منقذ
وتتميام , وشتان ما بني من مات حتت األنقاض ومن مات يف ساحات الوغى, املحتو

, للموضوع الذي استطردناه لذكر مرثية أسامة بن منقذ التي قاهلا عندما رجع إىل قريته
 التي غاب عنها ووقعت الواقعة أثناء غيبته ومل جيد منها إال أطالهلا فقال:

 مل يرتك الدهر يل من بعد فقـدهم
 رؤوا لقــالوا مــات أســعدنا فلــو

 ربينمل يرتك املوت مـنهم مـن خيـ
 عا وما شـادوا فواعجبـابادوا مجي

 هاذي قصورهم أمست قبـورهم
 الزلزال أفنت معرشي فـإذا ويح

 عـدا زمــن بني أيب أن تبيدوا أو
 يبيد جو قلبي وال كمـدي نفل

ــا  ــلواناأقلب ــمه صــربا وس  جش
 ان أشـقاناحـزوعاش للهم واأل

 مـا القـوه تبيانـا حعنهم فيوضـ
 وعمرانـاللخطب أهلك عـامرا 

 كذاك كانوا هبا من قبـل سـكانا
 ذكرهتم خلتني يف القوم سـكرانا
 عليكم دون هذا اخللق عــدوانا

 يبيـد الـدهر شـهالنا عليكم أو
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 فـامأفسدتم عمري البـاقي عـيلّ
 

 نفك فيه كئيـب القلـب وهلانـاأ
إليه ما وجده من أشعار  ى ضمَّ عر احلزين حتَّ ومل يكتف أسامة بن منقذ هبذا الشِّ 

 .غريه
ة تراجم أساتذة ولنرجع إىل بقيَّ , ا سياق احلديث إليهنكتفي هبذا القدر الذي جرن

ه ارجتل حترير نَّ أمن , )ائرحتفة الزَّ (زيادة عىل ما قاله عنه صاحب , فخاله هذا, األمري
فنجد ترمجته أيضا يف تأليف العامل , ة من أعالم ذلك العهدثلَّ  ضم البيعة يف جملس صكِّ 

يف بيان  القول األعمّ ـ (ب ىاملسمَّ , ـ األمري ابن عمِّ  ـ )1(يب بن املختارالطَّ يخ األديب الشَّ 
من علامئهم املشهورين بني العلم و: «فقال, يف معرض حديثه عن أرسته, )نسب احلشم

فإنه كان , خال ابن عمنا األمري عبد القادر أيده اهللا, ابن يامنة بن دوخةسيدي , والوالية
رياسة فيهم قديام وحديثا يف بيت وكانت ال, عرصه وأوانه يّ وأصبح, سيبويه زمانه

وفيهم كان , أوالد سيدي حممودو, أوالد سيدي البشريويف بيت , أوالد ابن دوخة
 ».وفيقالفضالء والعلامء واهللا ويل التَّ 

أبياهتا  تربو, ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ منها قصيدة يف مدح النَّ , ة قصائدعدَّ  منةآابن وقد ترك الشيح 
 ختمها بقوله:, بيتا )150(عىل 

ـــه مجعنـــي  دهـــر بمـــن قلوت
 حضـلنياومن أحب منـه قـد 

pŠ–Ïــال ــاءلوفك ــهتثن  أم

 مـرا Š’ÈÛaفـام  يرغام عىل أنف
 فــرق شــميل منــه دهــر قداســا

ــد ــا وق ــد أن يلحقه ــاويري  ج
 

                                                 
, رافق األمري بعد )ائرحتفة الزَّ (نرش بعض قصائده صاحب , عامل أديب :يب ابن املختارالطَّ  )1(

, )يفتيغنِّ ـ (ة القضاء ب خطَّ وتوىلَّ , رجع بأمر من األمري ثمَّ , إطالق رساحه يف سريه إىل املرشق
 واصلة.وكانت مكاتبته مع األمري مت
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ــة ــل حمن ــري بك ــافهني ده  ش
ــل ــر حنظ ــه م ــا في  أذوق يوم
ــة ــىل منص ــورا ع ــي ط  يرفعن
ــه ــىل حياض ــا ع ــذودين يوم  ي

 كؤســا مــن األ ال ينوقــد ســقا
ــار  ة يســقيني ســلوانا حــالوت

ــوا ــيض واهل ــارة إىل احلض  وت
 وأحيانــا يكــون يل منــه حضــا

بن ايخ ته الشَّ أخذ عن مفتيها زوج عمَّ , )وهران(وبعد حلاق األمري بوالده وإقامته يف 
 اخلالفة يف عهد الذي توىلَّ , هاميبن التُّ ى يخ مصطفوالد العامل البطل الشَّ , هاميالتُّ 

 حاسمة وقعت ة عندما ثارت يف ربوعها آخر معركةنطقة الغربيَّ وكان قائد امل, األمري
وهذه املعركة هي التي وقعت قبل وضع حرب األمري , بني األمري واجليش الفرنيس

ـ وقد وقعت ب,  فيها اجليش الفرنيس ثالث مائة قتيلخرسِ , أوزارها بسنة واحدة
ـ ني باب الفرنسيِّ الكتَّ  خصوصا عند, اريخواشتهرت يف التَّ , )مغنية(قرب , )الكركور(
أصبحت , )مغنية(و )ندرومة(بني مدينتي  هوقعماسم رضيح , )إبراهيمواقعة سيدي (

ها اجلنرال أزان قد خصَّ و, اعتناء قادة اجليش الفرنيس حملَّ , هذه املعركة وهزيمتها
بتأليف وضع فيه الوثائق اهلامة سنة , )باريسـ (ب, )ةاألكاديمية العسكريَّ (عضو

مسؤولية قتل األرس , هامي قائد املنطقة إذ ذاكوقد محل مصطفى بن التُّ , )1(م1948
 ني خلرب يطول.الفرنسيِّ 

ثم إىل املرشق حيث , عبد القادر إىل منفاه بفرنسا رافق مصطفى بن التهامي األمريَ 
 ث عنه. وسنتحدَّ , أدركه املنون قبل األمري بمدة

 د بن حسنأمحد بن حممَّ يد القائمة السَّ ومن أبرز أساتذة األمري الذين نختم هبم 
                                                 

التي هي من , أليف بمناسبة مرور قرن عىل هذه املعركةهذا التَّ ) Azan(ف اجلنرال أزان ألَّ  )1(
األمري تالشت قواه  أنَّ , مجيع قادة احلرب وقد وقعت بعد ظنِّ , اريخاملعارك احلاسمة يف التَّ 
 .والفرِّ  والتجأ إىل حرب الكرِّ 
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حسن خوجة  وأخ وهو, )وهرانـ (اب الباي حسن بكان من كتَّ , خوجة املستغانمي
الذي كان من مصادر كتاب: , )األعيان يف أخبار مدينة وهران درُّ ( :صاحب كتاب

 .ياينأمحد بن يوسف الزّ  :ـل) هران يف أخبار مدينة وهراندليل احلريان وأنيس السَّ (
لبايات  ءنشاأفراده الكتابة يف دواوين اإل ثواألخوان املذكوران من بيت علم توار

بفضل اهللا  تهفتح اإلله ومنَّ ( :رحلته س يفار خ أبووقد ترجم ألبيهام املؤرِّ , )وهران(
كان كاتبا عند , )الكاتب املستغانميـ (املعروف ب, د بن حسنيد حممَّ السَّ  وهو, )ونعمته
وفارس , ولةلسان الدَّ «س يف ترمجته: ار قال أبو, )وهرانفاتح ( بن عثامند حممَّ الباي 
به يف وقرَّ , ه وشفعهوأقرَّ , ومجعه العزّ  وأفرد له متلو, الذي عظم مكانه ورفعه, اجلولة

وأعطاه لواء العلم األعىل فوجب عىل , عادة ورشعهفتح له باب السَّ , بساط امللك تقريبا
العامل , مام من ال حيتاج إىل يشء معهذوحسبك من , يتبعه نعته أنص من دونه من أويل

د بن يد حممَّ السَّ , البالغة واجلزالة ذو, واألمثل األفضل األكمل, زيهاحلرب النَّ , الفقيه
 .»ةنياصمن بيت علم و, حسن

 ا ال شكَّ وممَّ , األمري أخذ عليهم مبارشة نقترص عىل هؤالء األساتذة الذين ثبت أنَّ 
بفهارسهم , ةبالد اإلسالميَّ لالوا شهرة يف انرون خوجد يف عهدهم علامء آه يفيه أنَّ 

 .نييعتَ منهم حرض يف البَ  واجللُّ , ومناظراهتم, وتآليفهم
نذكر حالة البالد يف , وقبل أن نواصل حديثنا عن حياة األمري يف امليدان العقائدي 

وانطباعات بعض علامء , تلك الفرتة الفاصلة بني االحتالل الفرنيس ومبايعة األمري
وثيقة , نواتن مجلة الوثائق التي اكتشفت يف هذه السَّ وقد كان مِ , لوهاالبالد الذين سجَّ 

ه أليف سامَّ وهذا التَّ , غري معروف متاما, ف من أقارب األمريملؤلِّ , ة يف املوضوعجوهريَّ 
فه حمتواه يف  مؤلِّ بنيَّ , )ة والرباهنيزهر البساتني يف بيان االسم األعظم باألدلَّ صاحبه: (

 د العريب بن أويس بنحممَّ ... فيقول العبد الفقري إىل اهللا, وبعد«تقديمه الذي قال فيه: 
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 )ةابن خدَّ ـ (املعروف ب د بن عبد القادر بن أمحد املختار بن عبد القادر بن أمحدحممَّ 
وهن  ملاَّ ... يلحوخار له يف املقام والرَّ , طف اجلميلاللُّ  هلطف اهللا ب(اشدي أصال الرَّ 

علمت , نيف وستِّ رب ما ينيف عىل نيِّ ن الكِ مِ  تُ غلبو, يباأس شَ ي واشتعل الرَّ العظم منِّ 
وفقد , واءالدَّ  وعزَّ , اءوعضل الدَّ , احلنيا راحلة يف عسكر الرَّ أهنَّ , علم يقني فيسن

, ها املحنت فيقد اشتدَّ  هـ1248م الفاتح نة التي هي املحرَّ والسيام هذه السَّ , األطباء
, سيسوم الفرانبسبب الرُّ , )وهران(وثغر  )اجلزائر(من يوم خربت , وكثرت الفتن

وكثر القتل واهلرج , امفخلت األرض من احلكَّ  هـ1246م احلرام فاتح ل حمرَّ وذلك بأوَّ 
إىل بالد , )تونس(وذلك من عاملة , رائعت الذَّ وعمَّ , ائعلت الرشَّ وتعطَّ , واخلصام

فهم , ام ظلم وجوروإن كان للحكَّ , يلة املطريةاة يف اللَّ كالشَّ , يف حرية واملؤمن, )وجدة(
ويموت اإلنسان , نياين والدُّ ام يفسد الدِّ وبفقد احلكَّ , ن أهل الفسوق والفجورأوىل مِ 

ويف , الب يف كل املطالبيكون إعانة للطَّ , إىل اهللا يف مجع تأليف فالتجأتُ , ةميتة جاهليَّ 
د فتح اهللا علينا يف كثري من علم ق, بابيف أوان الشَّ  وكنتُ , فيقفيق الشَّ كالرَّ , طريق لِّ ك

حول بأردت , ة والكتابنَّ ع يف السُّ ضلُّ بعد التَّ , األسامء واحلروف واألوقاف واحلساب
ورفعة  الدعاءال بسيطا مشتمال عىل فضل وا رصخمتال ن أمجع سفرا وسيطا أته اهللا وقوَّ 
, انه مضيفا إىل ذلك ما شاء اهللا من أدعية اإلجابة والقبولواالسم األعظم وتبي, شأنه

وحكايات , ةوأحاديث نبويَّ , ةمؤيدا بآيات قرآنيَّ , وأسباب بلوغ املقصود واملأمول
ة زهر البساتني يف بيان االسم األعظم باألدلَّ يته: (وسمَّ , ةكميَّ وأشعار حِ , ةصوفيَّ 

 .»)والرباهني
أي عبد القادر بن , ابعه الرَّ مع األمري عند جدِّ  جيتمع, ف الكتاب كام ذكرومؤلِّ 
ب ذلك نا مل نجد له ذكرا فيام وصلنا من كتُ أنَّ  إالَّ , )سيدي قادةـ (املشهور ب, املختار
ضوا لوصف حالة خني الذين تعرَّ من املؤرِّ  كثريٌ , فد ما قاله هذا املؤلِّ وقد أيَّ , العهد

وكان , اع رؤساء القبائل واإلقطاع نفوذهمواسرتج, البالد بعد اهنيار احلكم العثامين
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انية املبايعة الثَّ  عوا صكَّ العلامء الذين وقَّ , ض لوصف حالة البالد أيضان تعرَّ ن مجلة مَ مِ 
حياة الفوىض واالضطراب التي اجتاحت البالد , لوا به املبايعةن مجلة ما علَّ ومِ , لألمري
ة حكم ل مسؤوليَّ بوصف رجل خبري حتمَّ ني أكتفي لتدعيم ما ذكرناه وهلذا فإنَّ , إذ ذاك

, أي بعد تولية األمري بسنة ,ه1249وعاش إىل سنة , ة سنواتدَّ هراين عوالقطاع ال
وكان , م لنا احلديث عنهالذي تقدَّ , مريييد مسلم بن عبد القادر احلالسَّ  وهذا املسؤول هو

االحتالل  خصَّ  فقد, الذي أدركه االحتالل الفرنيس, عند الباي حسن )1()دفرت دار(
ض بتفصيل وتعرَّ  ,ه1246نظمها سنة , اتبي )143(تشتمل عىل  )منظومةـ (الفرنيس ب

 وهي:, واقتطفنا منها بعض أبياهتا, )وهران(و, )اجلزائر(ي الحتالل مدينتَ 
ــبال ــل ال ــه ح ــر ب ــر اجلزائ  ثغ
 قد جهز األصفر جيشا فاجتمع
 يف عام لـه مـن القـرن العـارش
 ننيفامتد ملكهم به كاف وسـي

 د النظم منـه وخـالقفانحل ع
 وحث يف السري حثيث املنتجـع
ــر ــك للجزائ ــداء املل ــان ابت  ك

 ا كمل الوعد كان البنيذإحتى
 :ثم تعرض الحتالل مدينة وهران فقال
 يف خامس من صفر حان الرحيل
ــــوا ــــهم وخلف ــــروا بأنفس  ف

 اجوامــافرتقـوا رشقــا وغربـا وو
 فـــارتكبوا وانشـــتبوا وانتهبـــوا

 حر والناس سكـاريف يوم ذي

 ألهل وهران خوفـا مـن التبـديل
 هبــا ملــك الوقــت عنــه انحرفــوا
 وساحوا يف كل األوطان وعاجوا
 واهنتكـــوا وانتهكـــوا وانتكبـــوا
كيومهم يف احلرش صاروا حيار 

ومن مجلة الوثائق التي عثرنا , كام ردد صد هذا االحتالل كثري من سكان اجلبال
                                                 

برتبة , ةة املدنيَّ ؤون اإلداريَّ ف عىل الشُّ يرشِ  )فرت دارالدَّ (كان , معناه كاتب عام ):دفرت دار( )1(
 ). وزير(
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ان أمحد بن عيل بن رابح الونرشييس مؤرخة يف الثامن حمرم عليها رسالة للشيخ أيب زي
وجهه إىل تالمذته ومعارفه قال فيه: , هي عبارة عام نسميه اليوم منشورا 1246

وغريهم من أجناس  )1()الكرايشحية(والسالم يعم مجيع املسلمني من كافة نا«
ائر كان اليوم حمصورا فسلطان اجلز, ألن اجلهاد قد حل عندنا يف ناحية املرشق, املؤمنني

يطلب من يعاونه يف اجلهاد يف  وهو, دائرة احللقة, والنصار دائرون به, يف مدينته
فإن , وصار هرجا كبريا, ألن الكفار خرجوا لربنا وغنموا حمال السلطان, سبيل اهللا

. ها »املجاهدين يف سبيل اهللا قد مات منهم ستة مائة وكذلك الروم أكثر من ذلك العدد
 ـ . ونرشيسزالت أرسة هذا العامل يف  الـ 

, الذي مل يكن تلقائيا, تكون مؤمتر البيعتني, املضطرب املتالطم األمواج يف هذا اجلو
الذي نجم عنه  وهو, هـ بمعسكر 1225وقع آخرها سنة , إذ كان مسبوقا بمؤمترات

وقد خصص , د للباي حممد بن عثامن الكبري فتح وهرانالذي مهَّ , رباط وهران الشهري
والذي يتتبع تاريخ وفيات علامء , بعدة تآليف, وفتح وهران الذي أعقبه, هذا الرباط

الراشدية جيد قائمة املستشهدين منهم يف حرب وهران طويلة ومتواصلة وهلذا وقع 
السيد حميي الدين الذي تنازل عنها لولده  اختيار املؤمترين عىل أمثل شخصية دينية وهو

, خاض به معركتني حاسمتني مع اجليش الفرنيس عىل أبواب وهرانبعد أن قاد جيشه و
 كام ظهرت فيهام بطولة ولده عبد القادر. , رغم شيخوخته ومرضه, ظهرت فيهام بسالته

سجل فيهام  )2(ومن حسن حظ التاريخ أننا عثرنا عىل قصيدتني لشاعر شعبي شهري
 هاتني املعركتني قال يف األوىل: 

                                                 
 ـ.  )ونرشيس() ـ ي موسىعمِّ (و), تيارت(بني ناحية  متتدُّ  :قبيلة الكرايش   )1(
قرب مدينة ), قبيلة حتاليت(ان وكان من سكَّ ,  القضاءي توىلَّ ذال, ييتحالة التَّ يخ عدَّ الشَّ  هو   )2(

 .ـ عبيعر الشَّ الشِّ  :أيـ ل شعراء امللحون من فحو وهو), سيق(



314 

ــــــم ــــــائل راين نعظ ــــــا س  ي
 مشــــــى للبهجــــــة أيــــــزادمأ

ــــر ــــدين دب ــــي ال  ســــيدي حمي
ــــا احلــــارض ــــزل ي  يف ســــيق ن
ــــارص ــــوا الع ــــم ركب ــــن ث  م
ــــــى ــــــاد لب ــــــة للجه  خليف
 قــــال هلــــم مــــا كــــان هربــــة
ــــــا ــــــوا امكب ــــــر نعط  للميم

 

ــــــــيش أيلّ ذ يف ــــــــما اجل   تالي
 نـٰوعمل خصلة ضارب أعدا الرمح

 يف ذا الــــــرأي وجــــــا مزيــــــر
)1(واملـربوك الفحـل بــن زيـان هو

 اتفقوا يف ديواناألقطاب اجتمعوا و
ــــــة ــــــان الغراب  وأمجــــــع قوم
ــان ــوم يب ــب الي ــدر يف الغي ــن هي  م

ــازل ــات من ــوانوا وايل م ــة رض  جن

 ثم قال يصف املعركة الثانية التي وقعت بعد األوىل بثالثة أشهر:
 لـك هـاد الغيـوان يا سـائل نعيـد

 األقطاب اثنني مجعوا يف ذا الديوان
 يخ الفحل بن زيـانمحر اللحيا الشَّ 

 زيفـط للعربـان يحين الوقحمي الد
ــان ــا فرس ــت ي ــة التم ــال قوي  أحم

 

 نـا لـبالد الـرومعيوم حتركـوا نجو
 وانرصهم يا الطالب احلـي القيـوم
 يبغــي اجلهــاد قــدها عــز املضــيوم
 جاته اإلسالم كافـة تـرأس وقـوم
 ال من حييص عدادها هيالت طموم

ف مل تتخلَّ , حدة واحدةوا, اعر القبائل التي شاركت يف هاتني املعركتنيوقد ذكر الشَّ 
وقد , ه عىل األمريائد مصطفى بن إسامعيل ورفقإذ كانت املعركتان قبل مترُّ , منها قبيلة

ة سنة سبع يف أواخر ذي احلجَّ : «فقال, )ائرحتفة الزَّ (ني صاحب ني املعركتَ أشار إىل هاتَ 
 القادر بن زيانعبد يد د عليها للسَّ قة عرسيَّ  ز سيدي اجلدّ ني وألف جهَّ وأربعني ومائتَ 

                                                 
يقصد به الشيخ عبد القادر بن زيان تلميذ الشيخ حميي الدين وهو دفني (مقربة سيق), وله ذرية   )1(

 .هبا
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را كمعس  قرب ترامى له العدوفلامَّ , )وهرانـ (ب بعثه الستكشاف أحوال العدو, الزياين
 .)طاحخنق النِّ ـ (يف املوضع املعروف ب, يف ساحتها

أمام  )القيطنة(ن فنهض مِ ,  اخلرب إىل سيدي اجلدّ وطريَّ , فأقام يراقب حركاته
اس به سار هبم إىل وبعد أن تالحق النَّ , وأرسل يف البالد ينادي باجلهاد, )واديسيق(

 .» نيوكثر القتىل من الفريقَ , ودارت بينهام رحى احلرب, )وهران(ساحة 

 تكوين األمري العقائدي: 
يني الذي كان يسود الدِّ  ر باجلوفتأثَّ , )القيطنةـ (نشأ األمري عبد القادر بمعهد جده ب

فامتازت ثقافته , ماننا: مركز تكوين الدعاةكام يعرفون أمثاله يف ز )املعهد(وكان , املعهد
ينفخ فيها , الدينية والعقائدية بصبغة التصوف الذين كانوا يرونه متمام للعلوم الدينية

كل البعد عن الشعوذة واجلمود والدعوات  ابعيد, روح التهذيب والرتبية الفاضلة
تصد ملحاربتها أئمة  وتلك الدعوات التي ,وثانيةغالقطبانية وال :ـك ,الكاذبة امللفقة

 لف واخللف.التصوف من السَّ 
بقي األمري حمافظا عىل ثقافته الدينية التي تلقاها يف معهد األرسة ومل يتنكر هلا طول 

نال ثقة القبائل , وبفضل هذه الثقافة التي طبعته بطابع االستقامة يف السلوك, حياته
إذ كان يف طليعة املبايعني نخبة من , تلك الثقة التي جتلت يف مبايعتهم إياه, وأهل الدين

 ين الذين كان من بينهم أساتذته وأساتذة أساتذته.رجال العلم والدِّ 
وولده أمحد , ةبن خدَّ اعبد القادر اشتهرت أرسة األمري من عهد جده األعىل الشيخ 

وقد ترك أمحد , املختار الذي سبق ذكرمها بنرش العلم وتلقني أوراد الطريقة القادرية
 الكيالين القادر عبدملختار منظومة مشهورة يف مناقب مؤسس الطريقة القادرية الشيخ ا
 افتتحها بقوله:, )دفني بغداد(
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 قــول ملــن أعيــا الطبيــب عالجــه
ي الـدين يـا طالـبيـذ بمحال لُ أ

 ةِ وقد مل مـن رشب الـدواء لعلَّـ
ــوِّ ــوع ــور املهمَّ ــه يف األم  ةِ ل علي

التي , مصطفى بن املختار بعد رجوعه من حجته األوىلاشتهر جده األقرب الشيخ 
 :ـزار خالهلا بغداد وجدد الورد القادري الذي صار يلقنه بمعهده الذي أسسه ب

وهذا , وكان زيادة عىل تبحره يف علوم الدين أديبا موهوبا وشاعرا ممتازا, القيطنة
 ختام خمطوط نموذج من شعره اقتطفناه من قصيدة مدح هبا أحد أساتذته سجلها يف

 :له قال فيها هنسخ
 كتبتــه لصــاحب املجــد العــيل

 لثاملـــؤ ÒŠ’Ûaإمامنــا ذي 
ـــدا ـــا ومول  الراشـــدي موطن
 قطــب بــدور صــفوة اإللــه
 رئــيس أهــل العلــم والدرايــة
 موىل املواهـب اجلزيلـة العـدد

 اهلاشــمي قــدوتنا بــن عــيل
 شــيخ التقــى والعلــم والتبتــل
ــــدا ــــبا وحمت ــــني نس  احلس

ـــا ـــر ون ـــن آم ـــا م  هيبقطرن
 والتفســري والروايــة هوالفقــ

ـــد ـــال عم ـــا ب ـــه رافعه  رفع

الذي خلفه فقد كان من مجلة الكتب التي يدرسها  حميي الدينأما ولده السيد 
إرشاد ( :كتاب الغنية الذي ذكره تلميذه يف مرثيته كام ألف تأليفا سامه, بمعهده
, زار خالهلام بغداد وبقي يف املرشق سنتني, وملا ذهب إىل احلج صحبة ولده ,)املريدين

من هذا كله يتبني لنا أن تربية , س اخلرقة عىل العادة املتبعةبوجدد الورد القادري ول
فعندما توىل احلكم مل تستهوه , األمري العقائدية طبعته بطابع جتىل عليه طول حياته

وال حياة البذخ والرتف والقصور التي كان حيياها والة البالد يف العهد , لقاراته
وقد سبق له مشاهدهتا يف تونس ومرص والبالد , فضال عن حياة البايات, لرتكيا
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 . )1(ىل احلج إعندما ذهبا , الرشقية التي زارها رفقة والده
 les() احلوليات: (يف تأليفه Pelissier d eRaynaud)( بلييس دورينوذكر املؤرخ 

annales ,( :يعيش , بسيطا يف مسكنهكان «بل يصفه بعد تربعه عىل عرش اململكة فقال
, كان ملبسه أبسط من مسكنه, ال حرس له, كبقية مواطنيه, بمدينة معسكر بعد مبايعته

يستغرق , كان مياال للثقافة, ال يميل إىل الزخرفة والرفاهية إال يف اخليل والسالح
كان يصحب معه دائام , ومن شدة اعتنائه بالثقافة, أوقات فراغه القليلة يف املطالعة

إال عندما يغادر عاصمته حيث يتخذ بيت , ومل تظهر عليه شارات امللك, انة كتبهخز
يسهر مع مساعديه إىل الثلث األخري من الليل ثم ينام ويستيقظ ألداء صالة , شعر مجيل

 . ها »الصبح بالناس وجيلس إثرها مبارشة إللقاء درس تارة يف التفسري وتارة يف احلديث
) الذي Tartareau() طارطارو(ائد الفرنيس الرَّ , )دورينو(خ د ما قاله املؤرِّ وقد أيَّ 

لح الذي أبرم معه معاهدة الصُّ , ةاملنطقة الوهرانيَّ  ئدقا )دوميشال(أوفده إليه اجلنرال 
اجلزائر يف تأليفه ( )2() تإيمري: (فيام نقله عنه األستاذ )طارطارو(قال , املشهورة باسمه
عبارة عن بيت  وهو, وجدناه جالسا يف مكتبه اخلاص« :لقا, )عبد القادر يف عهد األمري
وكان كاتبه , دةها جملَّ كلُّ , األربعني خمطوطا وعىل يمينه ويساره نحو, ناصع البياض

والبيت مفروش , وهناك مقعد فارغ عىل يمينه يسع أربعة أشخاص, جالسا عن يساره
 .ـ  )قلعة بني راشدـ أي: (. ها » القلعة جن نسني مِ بزربيتَ 

وشعوره بقيمته , غر سنهينية بعد توليته اململكة رغم صِ ر األمري لرتبيته الدِّ مل يتنكَّ 
                                                 

احلفاوة التي القوها عند عميد أرسة الكيالين الذي استضافهم بمرص  راتهمذكِّ ذكر األمري يف   )1(
أويف  » ن امللوك والسالطني يعجزون عنهاإ: «فختم روايته بقوله ,وحياة البذخ التي كان حيياها

 معناه.
 .كان أستاذا بجامعة اجلزائر )emerit(يت ريمإ   )2(
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ومتكن من اختطاف جثة ولد , البطولية التي ظهرت للمأل يف املعارك التي قادها والده
أخيه من بني خمالب أعدائه كام أنه مل يتخذ أسوته عندما توىل امللك السالطني وامللوك 

بل اختذ أسوته ومثله األعىل اخللفاء الراشدين فجعل دستوره , تراكوباشاوات األ
فكان يؤم جيشه يف , الرشيعة اإلسالمية ومعاملته للرعية كانت معاملة زعيم ديني

ويذهب للمسجد اجلامع لفصل , الصلوات وبعد فراغه منها جيلس للوعظ والتوعية
فألغى النظام , أفراد الشعبالتسوية بني  :وكان أول عمل إجيايب قام به, اخلصومات

وفرض , فسو بني طبقة املخزن والرعية, الطبقي الذي ساد البالد طيلة العهد الرتكي
ثم اختار إطارات دولته من رجال العلم والدين , عىل اجلميع الزكاة بدال من اخلراج

 هاذنه حكم عىل أستأحتى , فكان صارما عىل املخالفني, وتوىل مراقبة مجيعهم, والنزاهة
حاول خصومه أن يثريوا ضده عصبية بعض , أمحد بن الطاهر باإلعدام ونفذ فيه احلكم

وقد تربأ من هذه التهمة وذهب , )1(كخليفته احلاج حممد العريبي, من اهتموه بقتلهم
بنفسه لتقديم تعزيته إىل أهله وإقناعهم بأن موته كان طبيعيا إال أنه خصومه كانوا له 

فكلفوا صهره الشاعر املشهور الطاهر بن حواء , استغالل املوقف باملرصاد وعزموا عىل
إذ زاره األمري صحبة والده حميي , الذي سبق له أن حرر عقد تعيينه اخلليفة العريبي

وكانت منطقته متتد من سهول مليانة عىل , الدين وأقره يف حكم منطقته كخليفة له
, حترير عقد لتعيينه وأعجب بإنشائها األمري اءبن حوَّ ااهر اعر الطَّ  الشَّ وتوىلَّ , مستغانم

 فوه أن يثري ويثبت الكمنيكلَّ , )قرص أمبوازـ (لها بالتي سجَّ  )راتهمذكِّ (كام ذكر ذلك يف 
                                                 

ل خليفة فقد كان أوَّ , كان له نفوذ ديني وسيايس يف عهد األتراك :د العريبياخلليفة احلاج حممَّ )1(
حسبام ذكر ذلك ), مستغانم(إىل  )ةالفضَّ  وادي( ة منه عىل حكم منطقته املمتدَّ وأقرَّ , نه األمريعيَّ 

العهد الرتكي عليه دعاهم بلغه متاأل خلفاء وملا ), قرص أمبوازـ (ب), راتهمذكِّ (األمري يف 
لتعزيتهم هله ألورغم ذهاب األمري ), معسكرـ (ن بينهم العريبي الذي تويف بوكان مِ , ملعسكره
 ه ابن عبد اهللا إىل املتمردين.انضم أخوهم وإقناعهم بموته الطبيعي وأقام
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التي , مرثيته ذاعفأ, وهلذا طلب أخذ الثأر, رادغالذي نصب للخليفة وأن موته كان 
وإن مال أخوه وبعض أفراد أي العام كان واعيا إال أن الرَّ , ضمنها ما سامه خديعة

وهذا , ة لألمريعشريته إىل مصطفى ابن إسامعيل فمعظم القبائل بقيت وفيَّ 
 : )املرثية(نصُّ 

 يش نار قلبـي ويـن الربيـع النجـال
 غريس وعملـوا مـا بغـاوايدهيم ادوا م

 طاحوا وامساهلها اعـالو إال جبال شومو
 امنني كان عمر انجوعـوا مــا دوارا

 اثعالبها اعـواوااخشاش االرض طلت و
 تعلموا احلكومة فينا مـن ال اسـواوا

 يل اسـقاوااقتلوا بغري حشـمة واسـقاوا 
 مات العقيـد حممـد غـري ابـال قتـل

ــدق الن ــات فرســانه ب  الصــوال افن
 األمان وصله لشـاميت عـز الـدالل

 هوش بالقبال لة مافوقتلوه موت غ

 غاس اخيالوا )1(فحل الفحول محادي
 اريمـة كاينـة وجرذا املعـ ÖŠ’Ûaيف 

 ياكــل ثعبــان اعيانــا نوىل اجلــرا
ـــا ـــات حممـــد زال اهنان ـــني م  امن
 والصيد ذل ما قعـدت فيـه اخشـانا

ــا واىف اجل ــاورم ــا عاهان ــل دار فين  ب
ـــا ـــا فطان ـــزة ي ـــخ يف الكع  وىل امل
ــالوا ــوم ش ــيالت اطم ــه ه  وال علي
ـــامن وشـــاملو ـــدوا حمـــريين إي  قع

ــدر  ــالوامطــاقوا بغــري حــق امق  قت
ـــق ب ـــة متوث ـــالوايف دار مظلم  كب

وتأييدا ملا ذكرناه من أن أغلب معارصيه كانوا يرون أن استقامته هي التي فرضت 
نذكر ما قاله يف املوضوع نقيب أرشاف اجلزائر قال بعد أن ذكر ظروف مبايعته , طاعته

ثم ذكر نبذة من معاركه , حذوه حذا وال قاربه أو, هأوفلم يدرك من توله اإلمارة ش
وسل سكان , وشعاب خروف, ردده يف الصفوف أودية سيقسل عن ت... «فقال: 
وما نال فيها من قتاهلا من , وسل ثنية مزايا, خذ من أرس وغنائمأوكم , مستغانم

                                                 
 يقصد حممد العريبي.  )1(
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مل حيصل من , واحلاصل أن مدة واليته عىل إقليم اجلزائر مدة سبعة عرش سنة... املزايا
... يف هذه املدة اليسريةسنة) ما حصل له  335دولة األتراك من الطاعة (وطول املدة 

 .ها » يا اهللا ذكره يف مجيع الدنياحوإحياء سنة نبيه أ, سبب عدلهبف
, هذه صفحات من حياة األمري الثقافية نر أهنا أثقلت ميزان رصيد سمعته الدينية

وال جيشا , إذ مل تكن له عشرية قوية يعتمد عىل نفوذها, ا عند الرعيةهب عالتي كان يتمت
وتفككت عراه , إذ اجليش النظامي الرتكي واملخزين انحل, با عىل احلروبنظاميا متدر

وما تبقى منه انضم إىل مصطفى بن إسامعيل الذي كان عونا , بعد هزيمة األتراك
ومقاومة جيش , ين: مقاومة جيش االحتاللللجيش الفرنيس وكان األمري بني نارَ 

اجلانب  هو, يف تلك الظروففاجلانب القوي الذي استعان به , مصطفى بن إسامعيل
ومل حيد عنه قيد , إىل تكوينه الديني الذي الزمه طول حياته, مدين به الروحي الذي هو

, فقد رأيناه أنه أيام توليته احلكم كان يقاسم أوقاته يبن اجلهاد والعبادة والتوعية, أنملة
 قدور بن رويلةسيد فقد ذكر ولده يف حتفة الزائر القصيدة الرائعة التي أنشدها كاتبه ال

كام ترك األمري نسخة من , بمسجد املدية بمناسبة ختم األمري لتدريس صغر السنويس
رواية  هتمت البخاري أربع مرات بعضخ :خراها ما ييلآكتب يف  )صحيح البخاري(

وبعضه دراية وأنا الفقري إىل مواله كثري الذنوب واألوزار عبد القادر بن حميي الدين بن 
ورشعت يف اخلامسة وأنا حمارص ... املختار الراشدي أمري املجاهدين مصطفى بن

تلمسان عجل اهللا بفتحها وأعادها دار إسالم وإيامن بجاه النبي وآله والبخاري ورجاله 
 . ها » والسالم

خديم أهل اهللا «وبعد ختليه عن اململكة كان دائام يقترص يف توقيعه عىل اسمه فيقول: 
 .»الدينعبد القادر بن حميي 

ومدة إقامته بسجن قرص أمبواز تقاسم مع رفقائه الدروس فتوىل بعضها وتوىل 
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واختار اإلقامة , وعندما أطلق رساحه, تعليم الصبيان القرآن عىل الطريقة التقليدية
بدمشق تفرغ خلدمة العلم فاستنسخ عدة خمطوطات وكان يرشف عىل املناظرات التي 

ناظرات التي كانت تقع بني مصطفى درغوث املغريب والد هلا العلامء من بينها امل يدعو
, بدمشق ومصطفى بن التهامي )املجمع العلمي العريب( الشيخ عبد القادر املغريب عضو

ذكر بعض , وقد تناول احلديث عنها أخريا د.حممد أسعد طلس يف سلسلة حمارضات
ننا نظرا وإ .هذه املناظرات بني مصطفى درغوث املغريب ومصطفى بن التهامي
ووعدنا بإمتام , لالرتباط الوثيق الذي كان يربط األمري بقريبه مصطفى بن التهامي

أختم هذه الدراسة بنبذة من ترمجته التي تعزز هبا ترمجة األمري يف امليدان , احلديث عنه
ن مصطفى بن التهامي الذي الزم األمري منذ توليه امللك وتقلد إ :الثقايف والعقائدي

تفرغ بسجن أمبواز , ختمت بتوليته قيادة جيش املنطقة الغربية, رموقةمسؤوليات م
 بيتا استهلها بقوله:  530أبياهتا عىل  للتدريس وفيه نظم استغاثته املشهورة التي تربو

 ملــا جــر القــدر بــاخلالف
 ووجــب الــوحش بقفــر الــيم

 صـائد واقتنص الصـقر عـدو
 وابتعــدت عــن العقــول حيــل

ــال وال ــق إال االبته  ســكنمل يب

ـــاالئتالف ـــف ب ـــع اخلل  ووق
 متواحلــق الــنقص ببــدر الــ

 وللنعــام يف القـــر وصـــائد
ــل ــاالعرتاف جي ــدت ب  واقتع
 للقاهر املالـك كـل مـا سـكن

 وقد ظهر تواضعه وقناعته فاقتصد يف طلبه حيث خلصه يف هذه األبيات: 
ــا بصــالح احلــال ــامنن علين  ف
 موالي يـا ذا املـن واألفضـال

ïÐã ــذا ــة واألف ــع الرفق  ذم

 وأنقــذن مــن شــدة املحــال
 داوي ســقام دائنــا العضــال

 قـــة األرس إىل اللـــواذبمـــن ر
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 ومســــجد مجاعــــة ومجعــــة بمنزل رحب اجلنـاب والسـعة
وبالفعل استجاب اهللا دعاءه وختم حياته مع األمري يف دمشق التي توىل يف مسجدها 

ويف هبا رمحه اهللا سنة إمامة املذهب املالكي إىل أن ت, الشهري املشهور بجامع بني أمية
هـ وكان األمري غائبا يف احلج وكتب ولده السيد حميي الدين إىل صديقه أمحد  1280

بعد أن نذكر , عض فقراهتا هذه املحارضةبتيمور باشا املرصي ترمجته التي سنختم ب
تلك , الذي توىل كتابة مذكرات األمري بقرص أمبواز جانبا هاما من حياته إذ هو

لتي ألقت األضواء عىل كثري من النقاط التي كانت جمهولة يف تفاصيلها املذكرات ا
وقد ركز دراسته للحياة الثقافية , وسفره إىل احلج, الراشدية :ـخصوصا احلياة الثقافية ب
كام , وعهد آبائه, املتصلة بعلامء املرشق واملغرب يف عهده, بتحليل أسانيد علامئها

وهي , وتبني طريق القوافل الربية إذ ذاك, الدهتعرض لذكر سفره إىل احلج صحبة و
وتتميام , من القرن السادس اهلجري ختالف طريق الرحالني التي كانوا يسلكوهنا ابتداءً 

ملوضوع هذه الرحلة نذكر أن من مجلة الوثائق التي ظهرت يف هذه السنوات األخرية 
أما , من احلج رسالة كبتها السيد حميي الدين من جزيرة قربص يف طريق رجوعهم

وكل من املذكرات ورسالة السيد , األمري فقد تعرض يف املذكرات لوصف الذهاب
ىل أخيه يف طريق الرجوع من احلج مها من أهم الوثائق إحميي الدين التي أرسلها 

 .التارخيية
التي , وآن األوان أن نختم هذه الدراسة بفقرات من ترمجة مصطفى ابن التهامي 

عىل أن وفاء مصطفى بن التهامي , يد حميي الدين وفيها أكرب دليلكتبها قريبه الس
لتكوينه بمعهد القيطنة ال يقل عن وفاء األمري عبد القادر وهذه هي الفقرات التي ختم 

ففي , يف العبادة اً عجيب اً وكان رمحه اهللا جلد« :هبا السيد حميي الدين ترمجته التي قال فيها
, ينفرد وحده يف اجلامع, أن يصيل صالة الرتاويحشهر رمضان من كل عام كان بعد 
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ويظل هذا دأبه يف كل ليلة , ويرشع يف صالة ركعتني خيتم فيهام القرآن الرشيف بتاممه
 .ها »من الشهر

هبذا ننهي هذه املحارضة التي تعرضنا فيها حلياة األمري عبد القادر الثقافية التي كان 
أنه بقي وفيا لتكوينه يف )1(خالل صفحات حياته وقد رأينا من, مدينا فيها ملعهد أرسته

 بعبارة أخر يف اجلالل واجلامل مل تعقه من أدائها حياة امللك أو أو, الرخاء والشدة
السجن واملنفى حيث سجل اسمه يف مصاف األبطال اخلالدين الذين جاهدوا بالسيف 

 والقلم. 

 ملحق:
لألمري يف ختام حياته من بينها  ل التهميبعد هذه املحارضة تناول بعض املغرضني ك

, أنه كان يستجيب للحكام الفرنسيني وأنه امتنع من ضم جهوده إىل جهود أمحد باي
عبد  بحياة األمري ابباريس عقدت ملتقى خاص الكوليج دوفرانسفصادف أن جامعة 

وكنت من بني املشاركني حيث , 1977سنة  ـ فيام أظن ـ يف املرشق وذلك القادر
اته الثقافية وقد كان من مجلة من تعرض لرتمجة حياته األستاذ شارل تعرضت حلي

تقترص عىل مرحلة من مراحل حياة األمري يف املرشق كانت ) Charles Ageron( جرونآ
ن كان يأمل أن تويل فرنسا وحلفاؤها نابوليوأن  هو )Ageron( موضوع دراسة

ف األمري عبد القادر يف قضية نظرا ملوقو, شخصية عربية قوية تتوىل اململكة الرشقية
انقلب الرأي العام الفرنيس لصاحله وتبخرت هتم , ني ومحاية األمري هلماملسيحيِّ مذبحة 

 نابوليونإبراهيم فحينئذ جدد  سيديله بمشاركته يف قتل أرس واقعة  املارشال بيجو
ب األمري عرضه عىل األمري مغريا إياه بميزانية تعجز عنها الدول العظمى فام كان جوا

                                                 
 م). 1967ه/1387(بعة األوىل الطَّ , ألمحد تيمور, احلديث عالم الفكر اإلسالمي يف العرصأ )1(
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كانت إال أنه مل يصب إىل تولية قط وإنام ظروف بالده جعلته يقود املقاومة والدفاع و
) Ageron( هكذا علقالنتيجة أن خرس املعركة فاختار رجوعه إىل خدمة أمته ودينه. و

إن فرنسا ليست وحدها التي كانت ترمي إىل حل مشكل : «عىل موقف األمري فقال
ونالت ما كانت  ,بل كانت تشاركها أيضا انكلرتا ,بية قويةرشق بتعيني شخصية عرامل

إال أن الفرق بني الدولتني أن انكلرتا وجدت من حسن حظها شخصية  ,إليه تصبو
وشتان ما بني , فيصل وأما فرنسا فمن سوء حظها وجدت عبد القادر يف طريقها

 .» الرجلني أي عبد القادر وفيصل
إىل تولية  )رحلته(يف  بريملألمري فقد تعرض  باي أمحدجهود  ضم أما فيام خيص 

ذكر ظروف االحتالل الفرنيس ونجاحه لضعف األمري فأشاد بمقاومة األمري البطولية و
وهلذا مل جيد الفرنسيون مقاومة من طرف , حكم األتراك الذين فقدوا ثقة السكان

أن أمحد عرض عليه األمري ضم جهودمها لبعضهام إال  أمحد باين إ: «وقال, الشعب
باي رفض تكربا وتعنتا وفاته أن يدرك أن الشعب اجلزائري مل تبق له إذ ذاك أية ثقة يف 

 وساق أمثلة لذلك. ,»األتراك
فني هام ألسنة املزيِّ تكتني اللمن هذا يتبني لنا أن هاتني التهمتني الشنيعتني ال

ب السامية عند الرتكي القح الذي توارث أفراد أرسته املناص بريمواملغرضني نر أن 
اخللفاء العثامنيني خصوصا بتونس اعرتف بأن باشوات اجلزائر خرسوا الصفقة يف 
أواخر عهدهم وساق أدلة مقنعة للتدهور والضعف وتعصب اجلنود األتراك للتمرد 

 عىل السلطات وظلم السكان.
د شهِ األمري كان يستجيب حلكام بفرنسا فقد  ن أنَّ اب آخرون مِ به كتَّ  تبجحا ما أمَّ 
خمة فأبى ضت عليه مملكة بميزانيتها الضَّ جل عرِ الرَّ  أنَّ  إطالعله مكانة وسعة  دشاه

عند مناقشة كثري من )Ageron( جرونآوكانت احلجج التي اعتمد عليها , ورفض
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 .ة وخاصةة رسميَّ وثائق هامَّ , )فرانس الكوليج دو(احلارضين يف قاعة اجتامعات 
 تة التي هاجره عثر أخريا عند بعض األرس اجلزائريَّ أنَّ وال يفوتني أن أذكر يف اخلتام 

البالد بعد االحتالل الفرنيس وهناية حرب األمري أرسة مصطفى بن التهامي وكان ابن 
اعية يف إهناء ثام عن األسباب الدَّ م هلا تقديام أماط فيه اللِّ وقدَّ , غوثيته ح رشأخته توىلَّ 

 .ـ شاء اهللا إنـ سننرشها يف فرص أخر , حرب األمري
 املهدي البوعبديل
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  حياة األمير عبد القادر الثقافية
  موضوع ملتقى: في كوليج دو فرانس بباريس

اجلوانب املجهولة من حياة األمري عبد سبق يل أن أعددت دراسة موضوعها: (
, وألقيتها يف أوائل شهر أفريل املايض بكلية الشعب يف مدينة قسنطينة, )القادر الثقافية

ويف تلك األثناء , كان يف احلسبان أن أعيد إلقائها بمركزنا الثقايف اإلسالمي هذاو
, وردت عىل الوزارة دعوة للمشاركة يف ملتقى أعدته جامعة باريس الكوليج دو فرانس

موضوعه (دراسة حياة األمري عبد القادر بدمشق) فأوفدتني الوزارة لتمثيلها يف هذا 
رضة باملركز الثقايف اإلسالمي حيث أضفت هلا ملخص ما امللتقى فتأجلت إعادة املحا

وعىل هذا فموضوع سمرنا الليلة هو: , دار يف ملتقى الكوليج دو فرانس بباريس
ثم موضوع حمارضيت األوىل ـ أي: , )لقطات من ملتقى الكوليج دو فرانس بباريس(
 ) ـ.اجلوانب املجهولة من حياة األمري عبد القادر الثقافية(

 20صباح يوم اجلمعة  الكوليج دو فرانسح هذا امللتقى بقاعة املحارضات يف تِ افتُ 
الكلمة  وحينئذ أحال إيلَّ , جاك بريكوكان املرشف عىل جلساته األستاذ  1977ماي 

ث عنها حتت , فافتتحت سلسلة املحارضات وكان موضوعه تلخيص حمارضيت املتحدَّ
 »بيته الدينية حسب الوثائق التي مل تَر النورحياة األمري عبد القادر العلمية وتر«عنوان: 

ص لكلِّ حمارضة نصف ساعة , ثم تَتلوها مناقشة تستغرق ساعة, كان الوقت املخصَّ
حارض ـ وهي غالبا استفسارات وطلب املزيد  ه األسئلة للمُ وار ـ أي: توجَّ به حِ هي شِ

ن حتليل بعض النقاط املبهمة ه بعض األساتذة وكثريا ما يشارك, فيجيبُ املحارض, مِ
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هذا كله بعد تعليق املرشف عىل اجللسات , الذين يرشفون عىل اجللسات مع رئيسها
ة وحمتواها كل هذا يفرغ يف مجل خمترصة ليس فيها كلمة زائدة أو , عىل صلب املحارضَ

ن رجال ونسوة متتلئ هبم القاعة, خارجة عن املوضوع وعدد , وكان عدد املشاركني مِ
ن الكرب عتيا, الرجالالنسوة يفوق عدد  تبَّعن , وامتازت بعض النسوة بأهنن بلغن مِ وتَ

قِهن يف اإلطالع عىل حياة , باهتاممٍ زائد املحارضات واملناقشات , األمريمما يدلُّ عىل تعمُّ
تاء. نا يف أشدِّ أيام الشِّ تهاطلة كأنَّ  وهذا كلُّه يف جوٍّ كانت األَمطار فيه مُ

جوانب من كتاب املواقف «فكان موضوع دراسته  جاك بريكثم أعقبني األستاذ 
فاختار من هذه اجلوانب بعض استنباطات أو استلهامات األمري , »لألمري عبد القادر

التي جار فيها األمري حميي الدين بن عريب دفني دمشق املشهور عند باحثي العلوم 
صة فرعون التي ما ذكره ابن عريب فيام خيص ق, الفلسفية ومن مجلة هذه االستلهامات

, كان ير أنه مات مؤمنا معلال ذلك بام ال يسمح لنا جمال هذه الدراسة املحدود بتتبعه
من , وكان هذا الرأي ملحيي الدين بن عريب هو الذي جلب له أسباب حمنته حيا وميتا

ذلك محلة اإلمام ابن متيمة عليه واهتامه بالزندقة والكفر مما هو منصوص يف التآليف 
زالت مثار جدال بني الفرق اإلسالمية وغري  ة هلذه املواضيع الشائكة التي الاملخصص
ويؤاخذه بام , ابن تيميةكان يضيق ذرعا باإلمام  األمري عبد القادركام أن , اإلسالمية

وذلك عندما قال معرضا , حيث تشم من كتابته رائحة اللمز, عياضكتبه عن القايض 
يب وماذا أراد هذا : «عياضبالقايض  ريْ يف انتصاره للقايض  األمريأن  بريكفرأ , »املُغَ
ن هذا التعايل الذي كان كثريا  البدَّ أن يكون أحسّ  عياض أو شاهد يف اغرتابه أنواعا مِ

حيث يلزمهم لذلك أداء , ما يشكو منه علامء املغرب الذين كانوا هياجرون إىل املرشق
مل يقترص  عياضانتقاده عىل القايض  يةابن تيمإن الصيغة التي صاغ فيها , فريضة احلج

بل مسَّ شخصيته ذلك املسّ الذي ينمُّ عىل , عياضعىل نقض آراء  ابن تيميةفيها 
يب: «حيث قال, اإلهانة ريْ  .»هذا املُغَ
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ها علَّق التي بعد أن فرسَّ , وتفسري آية اجلهاد األمريطويال عند حتليل  بريكثم وقف 
وكذلك ال يرتاح لتدمري , اح عند قتل اإلنسان لإلنسانعليها بأن ضمري اإلنسان ال يرت

ـ بقوله:  بريكوختم انطباعاته ـ أي: , وإبادة ما متَّع اهللا به عباده من زينة احلياة الدنيا
ن رجل قىض حياته , هذه مدهشة األمري عبد القادرإن آراء « حيث إهنا صدرت مِ

ثم , ») شعره ديوانأشاد هبا يف ( وكثريا ما, وشبابه يف اجلهاد الذي ظهرت فيه بطولته
ن رأيه يف املرأة وال يمكننا أن , مما أثار تصفيق احلارضات وتساؤهلن, واصل حديثه عَ

ن هذا ع بأكثر مِ ل , نتوسَّ ة عندما تتَّصِ ص ذلك ـ إن شاء اهللا ـ بدراسة خاصَّ وإنام سنخصِّ
 Charles( نشارل آجرويف جلسة املساء األستاذ  بريكثم تال , هبذه املحارضات

ageronوكان موضوع أطروحته التي نال هبا , ) الذي كان أستاذا بجامعة اجلزائر
ثم زار أخريا اجلزائر حيث ألقى , دكتوراه الدولة بعض مراحل التعليم يف اجلزائر

يخ حممد بن رحال كان موضوعها: (, حمارضة قيِّمة بمركز البحوث التارخيية حياة الشَّ
موقف األمري عبد «وكان موضوع حمارضته: , 1977مارس  24وذلك يف , )الندرومي

ت عليه رضَ وهذه السلطة ـ أي: سلطه العرب , »القادر مِن سلطة العرب التي عُ
ر فيها   نابوليون الثالثثم اكتشف حفيده , نابوليون األولباملرشق ـ كان أول مَن فكَّ

ه املذكور فتبنَّاها رات جدِّ , وأقنع كثريا منِ رجاالت احلكم, هذا احللم أو األمنية يف مذكِّ
فاع عن املسحيِّني , دمشقوعندما ختم املطاف باألمري إىل  ووقف وقفتَه املشهورة يف الدِّ

فعةً واحدة, الذين اغتيلوا بدمشق قدَ والعداء , انقلب الرأي الفرنيس دُ إذ كان حيمل احلِ
ر معركة وقعت لألمري بِنَ لألمري الذي محَّ  تلك , مغنيةواحي مدينة له إعدامَ أَرس آخِ

تَّاب الفرنسيِّني بـ وكان عدد , معركة سيدي إبراهيم :املعركة التي اشتهرت عند الكُ
ن بينهم قائدهم الكولونيل دو منطنياك (, قَتالها مئتي جندي , )Do Montagnacمِ

وا يف املعركة, )300وكان عدد األرس يَربو عىل ( ومائتان كانوا , منهم مائة أُرسِ
اسٍ لقافلة حتملُ السالحذاهب , فاستسلموا عن آخرهم جليش األمري, ني إىل وهران كحرَّ
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ن األسباب التي ثار هلا الرأيُ العام, ألَخبارٍ تطول ض لنقل األمري إىل , وهذه مِ وتعرَّ
لم Duc d’orléansاملرشق كام تعهد له بذلك الدوك دورلياه ( ) عند إبرامه معاهدة السِّ

انقلب الرأيُ العام , غزوات التي فارق منها الوطن إىل األبدمع األمري بمرسى ال
وقد , نابوليون الثالثعىل نَزعاهتا ومشارهبا تؤيِّد رأيَ  فرنساوكانت صحافة , الفرنيس

ن عيِّناهتا أجرونتال املحارضِ  , األمريو نابليونوتُبودل االتصال بني أعوان , كثريا مِ
ل رس األمريوكان  هم يف التفكري قبل إجابته النِّهائية نابليونل يف أول األمر جيامِ عِدُ , ويَ

إىل أن انتهى األمر بأهنم أَوقَفوه أمام األمر الواقع ـ أي: هيَّئوا له جيشا يتوىلَّ قيادته 
احتِه املعهودة فقال:  دمشقالحتِالل  إنَّ الظروفَ «ـ فحينئذٍ رفضَ وأجابَ بِرصَ

فاع عَ  َى وطنيواألقدار محَّلتني مسؤوليةَ الدِّ ةَ مخس عرشة سنة, ن محِ هدا مدَّ , فلم آل جُ
إال أنَّ قومي وصلوا إىل , وكانت حترير البالد وإرجاع سيادهتا بعد طرد العدوِّ املحتل

وكان , وزاد عىل هذا تألبُّ بعض القبائل علينا, درجة مل متكنهم معها مواصلة املقاومة
القبض ويسلِّمني  لفرص ليلقي عيلَّ (ملك املغرب) يتحني ا نعبد الرمحـٰموقف امللك 
ضع حدٍّ هلا, إىل الفرنسيِّني صحيفة اجلهاد األصغر  تْ يَ وِ وطُ , فاخرتتُ إهناءَ احلربِ ووَ

ست حيايت هلذه الغاية, الذي ينحرص يف خدمة العلم والدين, إىل اجلهاد األكرب إذ , فكرَّ
ن السعي إىل  فغايتي كانت, مل يكن هديف يوما من األيام الرتبع عىل العرش أنبل مِ

ن «فقال: , آجرونثم واصل حديثه , »سلطنة ومملكة زائفة  , األمريأيس الفرنسيون مِ
وكان هذا احللم ـ أي: تولية سلطان عريب عىل البالد الرشقية ـ يشارك فيه الفرنسيِّني 

, فيصلحيث عثروا عىل , إىل أمنيتهم ولو بعد حني اإلنكليزوقد وصل , اإلنكليز أيضا
ن سوء حظِّ الفرنسيِّني أنَّ األمري ول  آجرونوبعد انتهاء , » فيصلغري  عبد القادركن مِ
)Ageron ( من استعراض الوثائق العامة واخلاصة القديمة واحلديثة يف موضوع

ض لقضية ذبائح املسيحيِّني إذ ذاك, دراسته قد عقائدي , تعرَّ فبنيَّ أهنا مل تنشأ عن حِ
بل هي امتداد , كام مل تكن تلك املذابح تلقائية, قها هباحاول ساسة ذلك العهد إلصا
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إذ وقائع , وإننا نر أن هذه السياسة مل تنته بعد, للسياسة االستعامرية وختطيطاهتا
متُ  املرشق اآلن هي من باب إعادة التاريخ لنفسه ـ وهنا بني قوسني اعتذر حيث قدَّ

 Chodkie wiez,Michel(عىل دراسة األستاذ:  آجروناحلديث عن دراسة 

chodkieniez( ,فإنه هو الذي , مدير البحث العلمي باملركز الوطني للبحث العلمي
 افتتح جلسة املساء بدراسته ثم تاله األستاذ أجرون فمعذرة ـ.

, تكلم األستاذ املذكور الذي اعتنق اإلسالم وذهب منذ سنة أو سنتَني إىل احلجِّ 
وحي من  حياة األمري واهتاممه املبكر ـ أي: منذ إلقائه عصا فتناول بالبحث اجلانب الرُّ

الذي كان من األعامل اإلجيابية  حميي الدين بن عريبالتسيار بدمشق ـ بشخصية الشيخ 
ومجع حوله كثريا من , منها الفتوحات املكية, هلذا االهتامم استنساخه لبعض تآليفه

ثم ذكر الظروف التي , حلهعلامء دمشق هلذه الدراسات التي كانت تعقد هلا ندوات بم
د فيها األمري الطريقة الشاذلية بمكة عند اجتامعه بأحد مشاخيها بموسم احلج وهذا جدّ 

ورأ أنَّ , األمريطرق أسانيد  ميشالثم حلَّل األستاذ , حممد الفايسالشيخ هو الشيخ 
الداعي  كان, وأخذ الطريق الشاذلية, األمري الذي كانت طريقته وطريقة أرسته القادرية

ن البحث يف هذا املوضوع ـ أي: جتديد الطرق لغايات سياسية  إىل ذلك حسبام يُستقرأُ مِ
 أكثر منها دينية ـ .

) تعرضنا هلا يف سمرنا الليلة كتوطئة ملتقى الكوليج دو فرانسهذه فقرات من ( 
آملني , )اجلوانب املجهولة من حياة األمري عبد القادر الثقافيةللمحارضة التي عنوهنا: (

كام أن بعض املحارضين , أن نعود إىل املوضوع عندما نتصل هبذه الدراسات بعد طبعها
املتخصصني يف حياة األمري عرضت هلم موانع عن احلضور فاعتذروا وستطبع 

اجلوانب املجهولة من دراساهتم . ولنواصل حديثنا الذي يدل عليه العنوان األول: (
 ولربام سيطول قليال., )يةحياة األمري عبد القادر الثقاف
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  جوانب مجهولة
   من تاريخ حياة الشيخ بوعمامة

  )1()م1881بطل ثورة (

 :تقديم
ذه الثورة حلقة من حلقات سلسلة الثورات املتعددة التي اجتاحت البالد كانت ه

واكتست هذه , استأنفت بعد االحتالل الفرنيس, اجلزائرية يف أواخر العهد العثامين ثم
فالسياسة كانت متسببة عن , ني: إحدامها سياسية واألخر عقائديةغتَ الثورات صب

أما العقائدية فكانت تنجم عن اخلالفات , القمع الذي قام به بعض الوالة العثامنيني
, والشيخية, والتجانية, يةتكالرمحانية اخللو, املذهبية عند ظهور بعض الطرق الصوفية

, من القرن احلادي عرش اهلجري السلفية ابتداءً  ت هلا وقاومتهاالتي تصدَّ , والدرقاوية
وكانت خامتتها الطريقة الدرقاوية التي قادها مقدمها بالقطاع الغريب الشيخ عبد القادر 

ها زميله حممد بن األحرش بالقطاع زم وعزَّ 1805ه/1220بن الرشيف الفرندي سنة 
ة نفسها األخري سنة واستمرت هذه الثورة إىل أن لفظت الدولة العثامني, القسنطيني

 ه.1246
مؤسس الطريقة التيجانية  أمحد التيجاينوقد مترد عىل الدولة العثامنية أيضا الشيخ  

 .يالة الوهرانيةوواصل التمرد ولده السيد حممد الذي لقي حتفه يف عهد آخر باي باأل
                                                 

امللتقى الوطني للبحث يف تاريخ املقاومة (يف إطار  املهدي البوعبديليخ حمارضة األستاذ الشَّ   )1(
 .م)19قرن اجلزائر خالل الب حةاملسلَّ 
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وبعد االحتالل الفرنيس ظهرت ثورات ختتلف قوة وضعفا بعد إهناء األمري عبد  
كانت هذه , قادر حربه مع الفرنسيني بعد مقاومة عنيفة دامت حوايل مخس عرشة سنةال

الثورات التي اندلعت بعد مقاومة األمري عبد القادر: ثورة الزعاطشة التي قادها الشيخ 
, باألوراس 1850بوزيان وواصلها الشيخ الصادق بن احلاج بجبل أمحر خد وحوايل 

وقد آزرها الشيخ األزرق الفليتي بنواحي  1864ثم ثورة أبناء سيدي الشيخ سنة 
ثم ثورة الشيخ حممد أمزيان بن احلداد شيخ الطريقة الرمحانية , منداس وونرشيس

ثم أعقبتها ثورة الشيخ بوعاممة ـ , 1871املشهورة يف كتب التاريخ بثورة املقراين سنة 
 . 1881موضوع دراستنا ـ سنة 

 التعريف بأبناء سيدي الشيخ: 
عميد هذه األرسة الشيخ عبد القادر بن حممد بن سليامن بن بوسامحة املولود يف كان 

ينحدر من أرسة دينية اشتهر من بني أفرادها  هـ وهو951قرية الشاللة الظهرانية سنة 
ن الساحيل مريد ـٰ جده الشيخ سليامن بن بوسامحة تلميذ الشيخ حممد بن عبد الرمح

استوطن الشيخ سليامن جد , مليانة الشهري الشيخ أمحد بن يوسف الراشدي دفني
التي كانت دار علم وقد القى فيها حفيده  فجيجمرتمجنا عبد القادر ابن حممد بلدة 

, عميد األرسة الشيخ عبد القادر بن حممد يف عهده مقاومة عنيفة يف املجال العقائدي
املرة بعد املرة بني  مرجعها إىل اخلالفات التي أرشنا إليها فيام سبق من أهنا كانت تظهر

كان قائد هذه املعركة الشيخ أمحد بن القايض , السلفيني ومشايخ الطرق الصوفية
هـ وقد  1023املشهور بأيب عيل صاحب معهد بني عباس بالساورة املتوىف حوايل سنة 

أمثال الشيخ سعيد قدور املفتي املالكي , انضم إىل أيب عيل وأيده كثري من علامء الشامل
والشيخ , )معهد جماجة(ده وأستاذه الشيخ حممد بن عيل املجاجي صاحب يف عه

القاسم بن عبد اجلبار صاحب معهد فجيج وغريهم  املرشيف املعسكري والشيخ أبو
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هـ حسبام أرخها أبوعيل الذي كان له 1010كانت بداية هذه املعركة سنة , وغريهم
عركة مناخ احلياة العلمية يف ذلك زيادة عىل امل, ليف أفادتناآالفضل يف ختصيصها بعدة ت

 العهد والرابطة املتينة التي كانت جتمع بني علامء الشامل واجلنوب.
إال أن رغم شهرة العلامء الذين آزروا أبا عيل فالشيخ عبد القادر بن حممد بقي 

 الذي زار املنطقة يشايحمتفظا بمكانته وسمعته وذلك ما استفد ناه من رحلة أيب سامل الع
حفص وذكر يف  ف فيها بولده الشيخ أيبوفاة الشيخ عبد القادر املذكور وتعرَّ  بعد

وهبذه القرية بنزل الشيخ احلاج األبر سيدي «قال:  ـ املنيعة ـ رحلته يصف مدينة القليعة
بوسامحة ويعرف  نسليامن ب نالصالح سيدي عبد القادر بن حممد ب الويل نأبوحفص ب

ثم , » أوالده إىل اآلن يدعون أوالد سيدي الشيخو, الشيخ عند أهل بلده بسيدي
ها وصحرائها يمّ , يف هذه النواحي كلها تيصو ةله حرم«واصل العيايش حديثه فقال: 

مثابر عىل , فله هدي وصمت حسن وتنسك, حفص خصوصا ولده هذا سيدي أبو
 فقد أفنى غالب عمره يف الرتدد عىل احلرمني الرشيفني, فعل اخلريات من جهاد وحج

ذلك دأبه إىل أن تويف سنة إحد وسبعني يزل وربام رجع من الطريق قبل أن يصل ومل 
د قو, ونمغودفن عند والده بمقربهتم املعروفة باألبيض قرب بوس ه)1071وألف (

زرناه مرات عديدة ولقينا بعد وحججنا معه سنة تسع ومخسني وقفلنا معه إىل توزر 
وله أتباع وكان , لون وتؤثر عنه كراماتذلك يف حجة سنة مخس وستني ونحن قاف

, األمراء فمن دوهنم ويعامله الناس كثريا, يسري غالبا إىل احلجاز بنسائه وأوالده
 .ويتربكون به

إىل أن , إذ هذا النوع من املصادر ضاع جله يلنقلت هذه الرتمجة من مصدرها األص 
رصوا عىل احلوادث احلربية صار معظم كتابنا وباحثينا عالة عىل ما كتبه األجانب واقت

كسبها أنصارا من القبائل التي توارثت التلمذة أوجردوها من حميطها العقائدي الذي 
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والوالء لألرسة من عهد الشيخ سيلامن وحفيده الشيخ عبد القادر بن حممد إذ حاول 
التغيري اإلداري الذي ألغى  هؤالء الكتاب األجانب حرص الثورة يف سبب واحد وهو

, حالة العيايش له وزنهوهلذا نجد وصف الرَّ , )باشاغا(وأبدهلا بخطة  )خليفة(خطة 
حفص وارث مقام  الشيخ أيب ةحيث قال يف ترمج, ن شاهد عيانوشهادته صادرة مِ 

... ها وصحرائهايث يف هذه النواحي كلها يمّ صو ةله حرم«والده الشيخ عبد القادر: 
زالت مدينة  إذ ال, أيب حفص وبعد وفاتهفقد ظهرت آثار ذلك يف حياة الشيخ , » لخا

زال تاريخ هذه املنطقة حيتفظ هلذا  كام ال, القليعة حتتفظ بآثار معهد الشيخ أيب حفص
الزعيم الديني بجم نشاطاته يف املجاالت الدينية والسياسية كالصلح بني القبائل 

 .وتسوية مشاكلهم ونرش تعاليم اإلسالم
 ال يعطون أمهية هلذا النوع من املصادر فإن كثريا من هذا وإن كان كثري من املوطنني 

هبا ويتخذوهنا مراجع ومصادر لدراساهتم  املؤرخني األجانب رغم حتفظهم يشيدون
الذي خصص هلذه الرحلة فصال ممتعا يف تأليفه  كراتشوفسكيمثل املسترشق الرويس 

حالة العيايش: الرَّ  الذي قال فيه متحدثا عن )اجلغرايف العريب تاريخ األدب( القيم:
ه لطرق القوافل من املغرب إىل مكة مع الواقعية وصفُ  تهوحيتل أمهية خاصة يف ماد«

كام توجد لديه تفاصيل متكن من تبيان احلد الذي يفصل , تبيان واف للمنازل املختلفة
وقد لفت إىل هذا منذ  .بني األرايض الصحراوية واألرايض الصاحلة للزراعة

غري أن املؤلف نفسه مل يعترب كل بربريفجري القرن املايض مرتجم الرحلة األربعينات من 
إىل فحص مناهج  يشءقد رصف اهتاممه قبل كل  فهو, هذا جديرا باهتامم الرحالة اجلاد

, إىل حد ما −أي الرحلة −بحيث يمثل كتابه العلوم اإلسالمية يف البالد التي زارها
وقد رأ لزاما عليه أن يشري يف كل  م والتصوفدائرة معارف فريدة من نوعها يف العلو

واملؤلفون املتأخرون يف , موضع إىل املخطوطات النادرة التي زارها يف األماكن املختلفة
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حيتل آخر موضع يف سلسلة املنتجات اجلغرافية  وهو, املغرب استفادوا كثريا من كتابه
وال ,  تضاعيف كتابنا هذاوالتي كثريا ما رجعنا إليها يف, رجييس بالشريالتي نرشها 

نفس االجتاه  منيوجد بالطبع ما يربر ذلك ألنه وجد بعد العيايش عدد من الكتاب 
غري أنه يمكن عىل أية حال أن , يتممون التقاليد اجلغرافية وإن مل يأتوا فيها بجديد

هذا العهد األخري الذي مل يطرأ فيه أي تقدم يف هذا  جلميع مؤلفييعرتف به كنموذج 
  .ها» عىل األقل إىل القرن التاسع عرش  مليدان إىل العرص احلارض أوا

أن ينفرد  د لنا وصف العيايش املعمق للمناطق الصحراوية التي كامن هذا يتبنيَّ 
وأقل ما استفدناه منه , بوصفها هي املصدر الوحيد الذي بفضل نرشه كتب له اخللود

 كبقية علامء عهدهـ  ي الشيخ اهتاممهحفص وارث مقام والده سيد فيام خيص الشيخ أيب
 ن جهادٍ اخلريات مِ  نه مثابر عىل فعلِ إِ « واحلج حيث قال يف وصفه:, بقضايا اجلهاد ـ

وتنظيم  فوذ منهم عىل أداء فريضة احلجِّ فإن حتريض أئمة املسلمني وذوي النُّ , »وحجِّ 
ات طوال طرق اذ حمطَّ واختِّ , ومحايتها بحرس خاصٍّ , كب هلاوتعيني أمراء الرَّ , القوافل
واستضافة السكان , وتعمري أسواق جتارية لتموين القوافل يف ذهاهبم وإياهبم, القوافل

ر اإلسالم هبذه برفع منا  لنا أنَّ كل هذا يبنيِّ , لخا... للحاج واالحتفاء هبم مدة إقامتهم
حراء لصَّ ان الة بني سكَّ وقد ظهرت ثمرهتا عندما انقطعت الصِّ , املناطق حقيقة ملموسة

ملا اشتغلت الدولة العثامنية بالدفاع عن ثغور البحر األبيض , ولة املركزية بالشاملوالدَّ 
فكانت إمارات , نت إمارات باملناطق الصحراوية هلا شبه استقالل ذايتاملتوسط وتكوَّ 

املثل ني رضبتا لتَ الَّ ورقلة و توقرت إماريتَ  :ـك, نيها للبالد حوايل قرنَ حكمُ  مثالية استمرَّ 
, ورعاية االقتصاد, واملحافظة عىل النظام واألمن, األعىل يف تسيري شؤون البالد

مشاكل احلياة  روف ال تعجز عن حلِّ ت عىل أن تعاليم اإلسالم كيفام كانت الظُّ فربهنَ 
وعندما نكبت , االقتصادية وأاحلضارية  منها املشاكل السياسية أو, سواءب اليومية
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حراء الذين اد الصَّ رصاعيه لروَّ اع عىل مِ وفتح باب الرصِّ , الفرنيسباالحتالل  )اجلزائر(
 نصري.بينهم وبني التَّ  تحال ان حصانةً كَّ وجدوا يف السُّ , ونكان يف طليعتهم املبرشِّ 

يخ سنة  يدي الشِّ  م:1864ثورة أبناء سِ
امتازت ثورة أبناء سيدي الشيخ عن الثورات التي سبقتها يف عهد االحتالل 

ق حتويل وانتقال يف سياسة احلكم الفرنيس باجلزائر وكانت لأهنا كانت منط الفرنيس
فعندما اندلعت الثورة  .حاول إخفاءها كثري من الكتاب والباحثني أسباهبا معقولة ولو

كان النظام احلاكم باجلزائر املوروث عن عهد األمري عبد القادر يقسم البالد عىل رأس 
أي خليفة امللك إذ سلطته مستمدة مبارشة من , ةكل منطقة حاكم مسلم يسمى خليف

سلطة امللك فاحتفظت السلطات الفرنسية هبذا النظام إثر االحتالل ثم أبطلته وعوضته 
ن حاكم نفوذه وسلطته مِ  الذي يستمدُّ  )باشاغا(وإبداهلا بخطة ) خليفة( ةبإبطال خطَّ 

 املدين.  املنطقة العسكري أو
بثورات قيادهتا  1864قبل اندالع ثورهتم سنة  كانت منطقة أبناء سيدي الشيخ

أفراد أرسهتم من بينهم السيد محزة الذي كان خليفة ملنطقة أوالد سيدي الشيخ الرشاقة 
فحينئذ خلفه  1862بكر الذي تويف سنة  خلفه ولده السيد أبو 1861تويف سنة  اومل

كم السابق الذكر أي  عهد سليامن وقع تغيري نظام احليفو بن محزة سليامنأخوه السيد 
الذي أعلن الثورة  هذا هو سليامنوالسيد , )باشاغا(وإبداهلا بخطة  خليفةإلغاء خطة 
ة سابقا أهنا أحدثت هزَّ  هوقد امتازت هذه الثورة كام ذكرنا, م1864ني سنة عىل الفرنسيِّ 

نتج ما  ن أهمِّ ومِ , عنيفة ارتاعت هلا أوساط احلكومة الفرنسية باجلزائر وبفرنسا معا
 كام فتح محلةَ , رصاعيهجنيس عىل مِ الذي فتح باب التَّ  نابوليونعنها إصدار قانون 

 . ذلككام سنبنيِّ  الفيجرينصري التي قام هبا الكاردينال التَّ 



339 

التي  )سيدي الشيخ أوالدثورة ( :ـت بفَ رِ ولنرجع إىل احلديث عن الثورة التي عُ 
 )باشاغا( حيث عنيِّ , سليامنعواطف السيد اب إىل أن أسباهبا جرح ن الكتَّ مِ  ذهب كثريٌ 

كانت عىل  فالثورة ورةفهؤالء الباحثون مل جيهلوا أسباب اندالع الثَّ , )خليفة(بدال من 
الغذاء لبقية  كام كان املفعول الديني هو, اهايني الذي غذَّ فوذ الدِّ ن مفعول النُّ بصرية مِ 

فصيل  ذلك بمزيد من التَّ كام سنبنيِّ الثورات يف البالد يف أوائل عهد االحتالل وأواخره 
 يف ختام دراستنا.

يخ بو عاممة:  التَّعريف بالشَّ
واسم والده العريب ابن الشيخ ينحدر من ساللة الشيخ التاج بن حممد يخ اسمه الشَّ 

كر دفني قرية م الذِّ يخ املتقدِّ عميد أرسة أبناء سيدي الشَّ  عبد القادر بن حممدالشيخ 
 .األبيض

يخ بوعاممة بقرص احلامم الفوقاين بضواحي بلدة فجيج سيد العريب والد الشَّ استقر ال 
القادر  عبدخترج عميد األرسة السيد  فجيج معاهدومن , التي كانت دار علم باملنطقة

فإنه أخذ عن والده العريب ثم عن  بوعاممةأما الشيخ , املشهور بسيدي الشيخ بن حممد
ويف سنة , نـٰم الفوقاين السيد حممد بن عبد الرمحمقدم زاوية سيدي الشيخ بقرص احلام

انتقل بوعاممة إىل مقرار حيث عني مقدما عىل زاويتها التابعة لعميد األرسة  1875
سيدي الشيخ ويف مدة إقامته بمقرار الحظ أن نفوذ األرسة الديني تضاءل وتقلص 

تالل الفرنيس خصوصا بعدما توىل رؤساء األرسة املناصب احلكومية بعد االح, ظله
يف  ةفحينئذ قام بوعاممة بنشاطات يف املجال العقائدي من بينها إدخال تعليامت جديد

عىل نمط الطريقة السنوسية  األوامر وتوجيه املريدين إىل مقاومة االحتالل الفرنيس
وركزها عىل نرش الدعوة , طريقته العاممية وسمى, التي كانت ترتكز عىل السلفية

طريق منظمة  ىلبة التنصري الذي انترش إذ ذاك يف املناطق الصحراوية عاإلسالمية وحمار
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وهنا نقف وقفة قصرية , املبرشين التي أحدثها الكاردينال الفيجري أسقف اجلزائر
وجنوهبا حيث استغل الكاردينال  اجلزائرلنبني أن خطر التبشري كان أثره ملموسا بشامل 

ومات بسببها ثالثامئة ألف , م1867سنة  ائرالفيجري املسغبة التي اجتاحت بالد اجلز
فحينئذ التقط الكاردينال الفيجري , نسمة من السكان املسلمني بسهول وادي الشلف

ه إال أنه بعد مرور خطر ئوافتتح كتاتيب إلنقاذ لقطا ءعىل ألف طفل أيتام ولقطا ما يربو
سلطات الفرنسية وهيم رغم تدخل اله إىل أهليهم وذَ ئاملجاعة امتنع من إرجاع لقطا

 ديرا, واختار إحداث دير يف نفس املنطقة املنكوبة بسهول وادي شلف, باجلزائر وفرنسا
رضحيا رمزيا أطلق عليه اسم سان سيرييان  بهمركزا ومنطلقا للتبشري وأحدث قر هاختذ

الذي كان حماميا يف القرن الرابع امليالدي بقرطاج وحكم عليه باإلعدام حيث اعتنق 
فامتنع واختار تنفيذ حكم اإلعدام عليه  جنله أنصاره يف الفرار من الس فسعى املسيحية

 .ليسجل يف قائمة ضحايا العقيدة واملبدأ 
ر إىل العامل الغريب اشعإقام به بل عزز ذلك بتوجيه  باممل يقتنع الكاردينال الفيجري 

با آخرا لسد اتكتامن أعىل منرب إحد الكنائس بباريس ملقاومة بيع الرقيق وافتتح 
النفقات كام دعا حلملته املسعورة التي شنها عىل بيع الرقيق تدعيمها باملتطوعني 

حني ليفرضوا لَّ ويف الواقع جنودا مس, األجانب الذين كانوا يف ظاهرهم مبرشين
 د زكي باشامحأوكان من حسن حظ التاريخ أن سجل املرحوم , التنصري باحلديد والنار
وخصومه الذين  الفيجريوتبودلت بني الكاردينال , ذه القضيةاملرصي تأليفا خاصا هب

االت نرشهتا الصحف العاملية لكشف قكان عىل رأسهم أحد سفراء الدولة الرتكية م
عىل  وهوـ الكاردينالريع واعرتاف القناع عن هذه القضية التي ختمت بالفشل الذَّ 

ظهور  تبشري بالصحراء هون قضية الما غزله مِ  ضأن سبب نق ـ فراش املوت باجلزائر
بمعهده يف  وهو الرقيق ض لطريق قوافل جتاروذلك أنه كان يتعرَّ , الطريقة السنوسية
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ثم يعتقهم برشط أن , فيشرتي منهم الصبيان ويرسلهم للتعلم بزواياه ـ ليبياـ البيضاء
 بإجياز ن كل ما ذكرناه ولوفمِ , يرجعوا إىل أهليهم وذوهيم ليعلموهم قواعد اإلسالم

 لنتصور مناخ البالد الشاملية والصحراوية الذي عاشه الشيخ بوعاممة هذا وإن مل نتص
أنه كزعيم ديني ينتمي إىل أرسة دينية  بأدلة عىل انخراطه يف سلك أوراد السنوسية إال

سامل العيايش يف رحلته فيام  ام أشار إىل ذلك أبوكنالت حظوة ونفوذا يف تلك املنطقة 
يث يف هذه صو ةوله حرم«يث قال: ححدثيه عن الشيخ أيب حفص سبق لنا ذكره عند 

يف  كابوالنو دوبونثم إن ما أثبته الكاتبان الفرنسيان , »ها وصحرائها النواحي كلها يمّ 
عبارة عن جمموعة وثائق رسمية مجعاها  الذي هو )الطرق الصوفية: (تأليفهام املسمى

ا املجموع باجلزائر يف مطبعة جوردان سنة وقد طبع هذ وببأمر الوايل العام باجلزائر قان
التي أحدثها  ةفقد أثبت الكاتبان أن الطريق العاممية املنتحلة من الطريقة الشيخي 1897

 .الشيخ بوعاممة كانت هلا الطريقة السنوسية أسوة ومثال
واحلاصل أن شخصية الشيخ بوعاممة شخصية المعة وبطولته يف ميادين اجلهاد  

رة رغم قرص مدهتا وهذا حمل اتفاق بني من كتبوا عنه رغم اختالف بطولة جلية ناد
إال أنه من اخلطأ الفادح حماولة عزل ثورة بوعاممة عن ثورة أقاربه , وجهات نظرهم

كام أنه من اخلطأ أيضا حماولة , أوالد سيدي الشيخ بل هي امتداد هلا كام سنبني ذلك
دي وجعل السبب يف اندالعها جرح عزل ثورة أبناء سيدي الشيخ عن حميطها العقائ

احتجاجا عىل ترصفات السلطات  1864سنة ذي أوقد نارها كربياء السيد سليامن ال
أن بعض  والدليل عىل ما ذكرناه هو, التي ألغت خطة اخلليفة وأبدلتها بخطة باشاغا

ي الوثائق التارخيية أثبتت أنه قبل اندالع ثورة أوالد سيدي الشيخ انعقد شبه مؤمتر رس
وقد كان من بني احلارضين يف هذا , حرضه بعض أفراد أوالد سيدي الشيخ وأنصارهم

والسيد جلول بن محزة , املؤمتر الشيخ ابن الطيب رئيس أوالد سيدي الشيخ الغرابة
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والتوراق ومعهم الزعيم ابن  وتبعته قبائل اخلنافسة ـ املنيعةـ  الذي كان يقيم بالقليعة
 لخ. ا... ن يقود قبائل األرباعالنارص بن شهرة الذي كا

وال يسعنا املجال املحدود هلذه , ت بحثاقتلهذا وإن ثورة أوالد سيدي الشيخ 
ولكن ال يفوتنا أن نثبت ما سبق , ىل مراحلها والدخول يف تفاصيلهاإ ضرعالدراسة للت

لنا ذكره من عدم عزل الثورة عن حميطها العقائدي كام تعرضنا للدور الذي قام به 
بالد  ان الصحراء ملا انتقلت الثورة من الشامل إىل اجلنوب إذ ملا ضعفت الثورة يفسك

محد بن التومي أالشامل نقلها قائدها إذ ذاك إىل الصحراء وكان سبقه إليها قائد جيشهم 
لقائد بوشوشة إىل اوقد التجأ  1869الذي انضم إىل الثورة سنة , املشهور ببوشوشة

واختذ ,  الشعابنة الذين وردوا عليها من نواحي ورقلةرسأتدكالت حيث كانت تقيم 
ثم انسحب وأعاد  1870بوشوشة تدكالت منطلق هجوماته عىل القليعة ومتليلة سنة 

فهاجم ورقلة وتقرت ووصل إىل وادي سوف إىل أن هزم وألقي  1871الكرة سنة 
اليتهم عليه القبض وحكم عليه باإلعدام وبقي سكان تلك املناطق حمافظني عىل و

 ألوالد سيدي الشيخ فآووا أهل القائد بوشوشة وجيشه. 
ويف تلك األثناء ورد عىل تلك الربوع السيد قدور بن محزة فاستقبله ونرصه سكان 

كون , 1876منيع بوادي غري سنة  ليهم املخادنة وذووإكام انضم  1872اخلنافسة سنة 
ة والقرارة بوادي ميزاب السيد قدور بن محزة جيشا عرمرما هاجم به ضواحي ورقل

ين ثم انسحب املجاهدون إىل قوارة كام قاد يف تلك الفرتة السيد الدّ , يلة والقليعةمتلو
غنم ف, زينايمحزة متطوعني من سكان تلك النواحي حارب هبم األبيض وقرص بر نب

 .منهم ألف مجل
يخ يف نكتفي هبذا القدر الذي أثبتنا فيه صفحة هامة من ثورة أبناء سيدي الش 

مرحلتها الثانية بعد انتقاهلا من الشامل إىل اجلنوب منقولة من وثائق أصلية عثر عليها 
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الرائد مارتان بمستودعات وثائق توات ونرشها يف جمموعة القيم السابق الذكر وقد 
هذا ومل يكن , ن أن شغل منصب ترمجان عسكريي يف مدينة البيضاسبق للرائد مارت

ل إىل اجلنوب تلقائيا بل كان لداعي والء تلك القبائل إىل أرسة انتقال الثورة من الشام
 ).حفص سيدي الشيخ وولده أيب(أوالد سيدي الشيخ من عهد عميدها 

إذ ملا انتهى , م1864لة الشيخ بوعاممة بأقاربه أبطال ثورة وهنا بني قوسني نذكر صِ 
ثورة أبناء سيدي انسحب إىل ذوي منيع حيث كان قائد  1882بوعاممة من ثورته سنة 

ثم شاءت األقدار أن اختار بوعاممة استئناف حياته , الشيخ السيد قدور بن محزة الجئا
زالت غامضة من بينها أن بعض أقاربه مل  ها بمقرار لظروف الأالعلمية التي ابتد
وإذ كان الرأي , له وتفرقهم عليه هنه انسحب خلذالن أنصارإوقيل , ترضهم ثورته

أصلية )1(الرأي الثاين باطل ال صحة له وذلك أننا عثرنا عىل وثيقةاألول حمل شك ف
كتبها الرحالة الشيخ حممد بن هشام الرشيف التوايت الذي كان ضمن الوفود التي 

صف الرحالة حممد بن وزارت الشيخ بوعاممة يف معهده بدلدول يف قرص أوالد عبور 
بوعاممة ضيوفه وأنواع د لقرار فوصف املخيم الذي كان يستقبل فيه ههشام مع

املأكوالت واملرشوبات التي كانت يقدمها لضيوفه ولطلبة معهده مل يقترص الرحالة 
ها فمن ءم والطلبة بل ذكر القبائل الزائرة ورؤساار املخيَّ عىل ذكر زوَّ  حممد بن هشام

) تواتمجلة القبائل التي ذكرها: الشعابنة من متليلة وورقلة والقليعة وسكان تيمة (
 .لذي كان الرحالة حممد بن هشام من سكاهناا

احلاج حممد باخي ومن أوالد عروسة  هاخون وأسّ لرؤساء فذكر من بينهم باحاأما 
 الخ .... غاغدوالي الصديق ابن العريب من أممن بني تامرت و

                                                 
حراء من أربعة قرون من تاريخ املغرب يف الصَّ :(ىاملسمَّ  هأثبت هذه الوثيقة مارتان يف جمموع  )1(

 .)م1922إىل  م1894ويف املغرب من سنة م,  1902إىل سنة  م1504سنة
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 ىفمن هذه الوثيقة يتبني لنا بطالن دعو تفرق أنصار بوعاممة عليه وبسببها أهن 
ىل الدول الستئناف حياته العلمية إال أن السلطات الفرنسية مل تطمئن حربه والتجأ إ
ناته ومن ذلك وثيقة عثر عليها بعد كامة بل بقيت تتبع حركاته وسعاملنهاية حرب بو

مة أشخاص كانوا ئذكر فيها حاكم عسكري قا 1910استقالل البالد مؤرخة يف سنة 
كان , )قائمة أنصار بوعاممة( ظهره متهمني بمواالهتم للشيخ بوعاممة يف ملف كتب عىل

اللجنة املركزية عندما كان حمافظا للحزب  فاين هبذه الوثيقة األخ حممود الواعي عضواو
 .بوالية سعيدة

فمن هاتني الوثيقتني يتبني لنا أوال أن إهناء ثورة بوعاممة مل يكن سببها تفرق أنصاره  
نفوذ الشيخ بوعاممة الديني يف أوساط ثانيا أن السلطات الفرنسية مل تكن جتهل , عليه

 .مواطنيه
ولنختم هذه الدراسة بنرش وثيقة أصيلة هي عبارة عن مرثية رثا هبا صاحبها الشيخ  

 تعرض فيها بتفصيل لقيمته الشخصية وسجاياه عنواهنا: , إثر وفاته
 عزوين يا ناس:

لسيد املهناين ا من تالمذته الذين كانوا مالزمني له هو وصاحب املنظومة الذي هو
 :1336من أوالد سيدي عبد احلاكم سليل سيدي الشيخ وتارخيها رمضان 

 استهل الشاعر منظومته بقوله: 
 عزوين يا نـاس يف شـيخ العربـان

 لبوعاممة طول ازمـاناتبكي عيني
ـــاح أوراد ـــه ومفت ـــزه واعنايت  ع
 تبكي عينـي عـىل امعكـس مبعـاد

 إىل أن قال: 
 يــبس أنباهتــا أشــوايق واقعـــاد النيا شيح أدخلها خـذكمن فقد
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ــ ــه تت ــار ب ــانبع ايض لبص  األعي
ــان ــن باتــت يف األكف  جــوهرة دي
 كنت امعاه كالوزير مع السلطــان

 بحر العلوم ذات علم مـع الزهـد
 نلـه خـرب يـا تكـام ما جبـت اوأن

 فاململكة أوزير حتت حرم سـيدي
عرض إىل مناقبه باه من فقد أستاذه تاا يتعرض للحزن واألسى اللذين أصم وبعد

 فقال:
 ما كان يف اجمالس بني إخوان اليلك

 اسري القومان كان يف أرس كاليل ما
 شفتم ما افعل بشيفني الـديوان لو

 فوق الكريس خياطب كـالم اهلـاد
 بعالمــة كاجلهــاد قــادم للعبــاد

 شاهدتم يوم تيقـر واخـرب فنـد أو
 ثم تعرض لوصف معارك أخر فقال:

ــاوا  اجلــردانحيــاربوه بمجــال  عي
 اعيــاوا يــراودوه يعطــيهم األمــان

ــامنا ــال األث ــراودوه بأثق ــاوا ي  عي
 

 ال عـــرب ليـــه بالقنســـري اليهـــود
 قــاهلم يــا هالكــم مــن بــارود
 قال هلم شهدوا أوخذوا مـا عنـده

 

ن األمراء إوهذا البيت دليل قاطع عىل أن حماربته كانت للدفاع عن العقيدة حيث 
أي النطق , شهدوابدوا وخذوا ما عنده والقصد شه :عرضوا عليه املال فكان جوابه

 ثم قال: , بالشهادتني
 وسدت بيباهنـا عـىل شـوق أثـامد سدت بيباهنا أهل الكفر والطغيان

ثم انتقل الشاعر إىل صفات بوعاممة البطولية فشبهه باخلليفة عيل ابن أيب طالب 
 وبعض الصحابة أمثال خالد بن الوليد فقال:

 وابن الوليد خالـد الصـيد الفتـان موىل الرسحانايمثله عالل حيدر 
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ــد ــدمة كاألس ــيف اهللا يف املص  س
 شـــيخ الســـلوك عليـــه اعـــتامده
ــاد  وافراقــه راه حــرم انعــاس ارق

 حرض يف أزماهنم ليه الرجحـان لو
ـــب احمـــان ـــه راه زاد فالقل  افراق
 يا موىل الزاوية اطعامك للجيعـان

 يف الشدة والرخاء ادواء اللبد
 أوصاف مريديه فيقول:  ثم ينتقل إىل

 احلرضا فرسان عند فقراء اظراف يف
 مثل اسامحات راكـني عـىل الربعـان
 مثـــل املجبـــود وأمطـــار بـــامليزان
 وامكاحل صاصـبوتلوح بالنشـاب

 

 توبة عىل الشـيخ إيل سـيديالوأهل 
 يقدر يشءبالسهمة واسالح من كل 

 باهلـاده ةجديد فات نجمـاوأركاب 
 فـردواقلنزه بقصب الربق رضب ال

 

 يردون عليه من خمتلف اجلهات فيقول:ا ثم يتعرض للزوار والتالمذة الذين كانو
 اجيــوه الــواردين مــن بــر الســودان
 وجيوه الزايرين مـن عـرش امحيـان
 واجييه شعابنة كل الشيب والشـبان
 واجييه من توقرت وأهـل احلرشـان
 واجتيه اركاب من املغـرب العـادي
 واجتيـــه اركـــاب شـــام والبغـــداد

 جتيه اركاب من أطراف وازيـاروا
 بعده يشءواجته لعمور لشيخها كل 

 وأهـــل النيـــة ذاك أوذا أغـــادي
 وجيوه اركـاب مـن القبـل وبريـان
ــوان ــر والعط ــة واجري ــاء ملنيع  ج
 يسقيها كامل الفضل فايق االكـوان

 وإىل جايش عىل أفضل منه يدري
 فيقول:  لطيبمن بعده السيد ا ثم خيتم منظومته بذكر فضائل ولده وخليفته

ــدي ولده الطيب الكامل الدين واإلحسان ــام اجلني ــد كاإلم ــق الرش  وطري
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 أوتى احلكمة اصغري يف حالة الشـباب
 تبكــي عينــي لبوعاممــة طــول ازمــان
 ادخلت عليك برجـال أهـل الورفـان
 تســـقيني يف ليلـــة اتـــروح عطشـــان

 منها حكامت بالغيب عىل أهل الوجدة
 تبكــي عينــي عــىل ذخــرية بــارود

ــا ــوداديذه ــاس ال ــاربني ك  وك الش
ــاس يف الظــالم إال وحــده  هــاين والن

ذه املرثية عىل ثامن ومخسني بيتا وهي كام نر من الوثائق األصيلة التي تشتمل ه
استوعبت ترمجة الشيخ بوعاممة من املهد إىل اللحد وإننا نتبناها يف هذه الدراسة عىل 

ن جل من كتب عن بوعاممة املؤرخون طوهلا ألننا كام ذكرنا يف بداية هذه الدراسة أ
األجانب الذين أعطوا لنا وجهات نظر احلكام الفرنسيني أما الوثائق األصيلة فإن 
معظمها كان مغمورا خمافة من حماكم التفتيش التي رأينا أهنا كانت تتبع حركات 

مثل الوثيقة التي وافانا هبا األستاذ حممود ـ  وسكنات السكان حتى بعد موت الشيخ
يتبني لنا من هذه الوثيقة أن حياة بوعاممة كانت مركزة من  م ـ1910الواعي املؤرخة سنة 

 أقاربهبدايتها إىل هنايتها عىل احلياة الدينية فمن هذا اجلانب حياة ختتلف متاما عن حياة 
هوه املناصب وسواء اتصل بالشيخ السنويس أومل يتصل به فلم تستَ , م1864موقدة ثورة 

قدوة يف نرش الدعوة اإلسالمية وحماربة التنصري وقد أمكنه أن يسرتجع النفوذ فإنه اختذه 
الديني الذي اشتهرت به أرسة أوالد سيدي الشيخ ذلك النفوذ الذي أشاد به الرحالة 
العيايش كام أشاد به الشاعر الشعبي حممد باخلري يف عدة قصائد من ديوانه وإن غفل عن 

وروبيني ومن نقلوا عنهم فتلك شتته اعتمدوها يف جل اجلانب الديني بعض الكتاب األ
الثورات التي اندلعت يف اجلزائر خصوصا ثورة أوالد سيدي الشيخ وثورة ابن احلداد 
الذي وصفوه بأنه شبه عامة وقد اطلعنا عىل وثائق أصيلة هامة تثبت أن ابن احلداد كان من 

 اإلسالمي.  كرأمثل علامء عهده أتبناها يف امللتقى اخلامس عرش للف
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  الجوانب المجهولةمن ترجمة حياة
  )1(أحمد بن يحي الونشريسي اإلمام

, ة وثائقه يف عدَّ ف نفسه بخطِّ د بن عيل الونرشييس كام عرَّ بن حممَّ  ىهو أمحد بن حيي
 :أي, »د بن عبد الواحد بن عيلبن حممَّ  ىأمحد بن حيي«ه: فه بعض معارصيه بأنَّ وقد عرَّ 
ارش يف بيان علامء القرن ة النَّ وحد(صاحب ك, د وعيلحممَّ  بنيَ , الواحدعبد  اسمبزيادة 
 ).العارش

املغرب ـ (وزير املعارف يف عهده بيـ د احلجوعىل تعريف الفقيه حممَّ  االقتصارورأيتُ 
 الذي يعدُّ  )امي يف تاريخ الفقه اإلسالميالفكر السَّ (الذي نرشه يف تأليفه  )ـاألقىص
 .أتيح له مجع معطيات مل تتح لغريه,  ذلكوهو عالوة عىل, معارصا

د بن عبد الواحد الونرشييس بن حممَّ  ىأبو العباس أمحد بن حيي«قال يف تعريفه: 
يار اإلفريقية يف حامل لواء املذهب املالكي بالدِّ , )ارالدَّ (الفايس , )األصل(لمساين التِّ 

, رب واألندلس وإفريقيةاملشتمل عىل فتاو فقهاء املغ )املعيار:(ابتوصاحب ك, وقته
عىل ما فيه من ضعف , أن عند فقهاء الوقتليف ذات الشَّ آوهو من الت, مجع فأوعى

بن احلاجباتعليق عىل خمترص :(وله, شتهر يف العاملاو )فاسـ (طبع ب, بعض الفتاو( ,
مجع نحو , )قواعد اإلمام مالك إىلإيضاح املسالك :(هوكتاب يف القواعد الفقهية سامَّ 

                                                 
نة التَّاسعة, شعبان ـ رمضان 28ـ  19), ص: (83/84), العدد: (األصالةجملَّة ( )1( ), السَّ

راسة عىل (م, 1980ية ـ أوت جويله/1400 ) بخطِّ نسخةكام اعتمدنا يف حتقيق نصِّ هذه الدِّ
يخ املهدي (رمحه اهللا تعاىل) تقع يف (  ص).38الشَّ
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وعن , ها خمتلف فيهاها أو جلُّ ولكن كلُّ , عليها اخلالف املالكي يَ بن, قاعدة فقهية )ةمائ(
, (وثائق)وله , ة مفيدةفهو كفلسفة فقهيَّ , يف فروعها االختالففيها نشأ  االختالف

أربع  ه)914( عام يف تويف, وغريها, )شتايلفرشح وثائق ال(و, )الفروق(وكتاب يف 
 ها.»وتسعامئة ةعرش

يف القرن , خر العرشة األوىلآيف ): ارشدوحة النَّ (ويف : «مجةال احلجوي يف الرتَّ ق ثمَّ 
ـ تعريف احلجوي بها».ر الوفيات ال حيرِّ  )وحةالدَّ (صاحب  إال أنَّ : «قال ثمَّ , »العارش

 . )اميالفكر السَّ (
إذ , رتمجنيامل فاق بني كلِّ تِّ هي حمالُّ , يتاريخ الوفاة التي أثبتها احلجو ويف احلقيقة أنَّ 

وهلذا نجد كثريا من مرتمجيه , )وهران(ملدينة  األسبانحتالل اصادفت وفاته تاريخ 
نة التي وهي السَّ «دها بقوله: ب عليها ويؤكِّ يعقِّ  )يباجذيل الدِّ (وباخلصوص صاحب 

 ». )وهران(صار مدينة فيها النَّ احتلَّ 
موطن  )ونرشيسن تاريخ (نبذة مد له بذكر خول يف صميم املوضوع نمهِّ وقبل الدُّ 

طلق عليه وال زال إىل يومنا هذا يُ , امخجبلها الشَّ  ملةكان علام  )ونرشيس(إنَّ , املرتجم
رفت والتي عُ , نت فيهولة التي تكوَّ عىل الدَّ )ـ ونرشيس:(أياسمهـ من قبل أن يطلق 

ة دولباسم(وتارة , اكنة يف منطقتهالقبيلة السَّ  اسم, )دولة بني توجنيـ (تارة ب
 ). ونرشيس

بط عندما ثار وبالضَّ , جرياهلابع ولة هبذه املنطقة يف أواخر القرن الرَّ نت هذه الدَّ تكوَّ 
ملك دولة بن (أخيه باديس بن املنصور بن بلقني  ابنعىل  )املشهور(ني قاد بن بلمحَّ 

, )مرص(قي إىل امل اإلفريني من الشَّ بيديِّ ني العُ دولة الفاطميِّ  انتقلتإذ ملاَّ , )ادزيري بن منَّ 
وكانت عاصمة , امل اإلفريقيفت بلقني بن زيري قائد جيشها عىل حكم الشَّ وخلَّ 

فانتقل إىل قاعدة , بعد وفاة بلقني خلفه ولده املنصور ثمَّ , )القريوان(ولة يف مدينة الدَّ 
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التي مل يفارقها  )أشري:(اد بقاعدة األرسة وهيمحَّ )1(وترك أخاه, )القريوانـ (اململكة ب
أخيه كانت قاعدة  ابنوعندما ثار , اد واليا للمنطقة الغربيةكان محَّ , ة حكمهلقني مدَّ ب

 انترصن ومن مجلة مَ , اده محَّ فحينئذ حارص باديس عمَّ , )املسيلة(احية الغربية مدينة النَّ 
قطع هلم أف, )زناتة(الذين ينتمون إىل , )الربابرة(له أثناء احلصار قبائل بني توجني 

, ايتالذَّ  باالستقاللوهو ما يعرف يف عهدنا , إمارهتم رصته حكمَ لنُ  اءً باديس جز
يف اإلدرييس يف كتابه فها الرشَّ وكان موقع هذه اإلمارة كام عرَّ , اخيلالدَّ  وباالستقالل

وعىل «ما ييل:  )مليانة( الذي قال بعد تعريفه ملدينة )اآلفاق اخرتاقنزهة املشتاق يف (
يسكنه قبائل من الرببر , )ونرشيس(ى اجلبل املسمَّ , نوهباويف ج, ثالثة أيام منها

إىل أن , ...» )2()ةطامطم(و, )بني خليل(و, )كتامة(و, شو)حر(و, )مكناسة:(منها
 ».  )تاهرت(ينتهي إىل قرب و, وطول هذا اجلبل أربعة أيام... « :قال

الذي توارث  ,)دافلتن(كانت رياسة القبيلة يف حكم , اإلمارة هذه نتوعندما تكوَّ 
 )ونرشيسـ (ادس نزل بويف أوائل القرن السَّ , أفراد أرسته احلكم طيلة القرن اخلامس

 ) ـبجاية)ـ (لةمالَّ (يف طريقه من  )ديندولة املوحِّ (س تومرت مؤسِّ  ابناإلمام املهدي 
م كانوا خيتفون من عيون ملك رغم أهنَّ , )ونرشيس(ان سكَّ  فاستضافهم, )مراكش(إىل 

حيل الفقيه عبد اهللا بن حمسن إليهم عندما عزموا عىل الرَّ  وانضمَّ , دياحلامَّ  )بجاية(
 )ديندولة املوحِّ (لعب دورا مرموقا يف صفوف  يالذ, )البشريـ (نى بالونرشييس املكَّ 

تومرت وخليفته عبد املومن بن عيل  ابننه اإلمام املهدي إذ هو الذي عيَّ , اشئةالنَّ 

                                                 
سها وصارت التي أسَّ  )القلعة(كام تنتسب إليه ), اددولة بني محَّ (نتسب إليه تاد هذا هو الذي محَّ   )1(

, )دولة بني زيري(قسم  :ولة إىل قسمنيالدَّ  قسمتوانعن أبناء أخيه  انفصلقاعدة حكمه ملاَّ 
(القلعة(ملوك ), ادبني محَّ ( وقسم, من ساللة املنصور  )املهدي( .)بجاية), ثمَّ

 )املهدي( الزالت يف مواقعها., هذه القبائل املذكورة وجلُّ   )2(
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ني يف متونيِّ اللَّ  )دولة املرابطني(ة عندما أعلنوا احلرب عىل ولقائد جيش الدَّ , الكومي
 .عهد امللك عيل بن يوسف بن تاشفني

, ثقة عند ملوكهم إذ صاروا حملَّ , دينمكانة عند املوحِّ  )دولة ونرشيس(نال قادة 
ؤواومن ذلك العهد  هاجم  حيث ملاَّ , )ةديَّ ولة املوحِّ الدَّ (مكانة مرموقة عند ملوك  تبوَّ

ونزلوا بمدينة  )ميورقة(الذين كانوا بجزر , )بني غانية(من  )دولة املرابطني(ايا بق
بني (ع آثار وتتبَّ , دي جيشهاملوحِّ  )1(ز امللك املنصورجهَّ , عىل حني غفلة )بجاية(
وهو , إذ ذاك )ونرشيس( طريقه إليها عىل أمرييف ومرَّ , )تونسـ (فلحقهم ب, )نيةغا

كام , استقالهلاالذي نالت اململكة يف عهده  ياألمري عبد القوأخ  ـ ةاس بن عطيَّ العبَّ 
, معه يف ذهابه وإيابه ـ فاستصحبهراسة ث عىل ذلك يف موضعه من هذه الدِّ سنتحدَّ 

حكم  قل)بني ح( امللك املنصور عميد أرسة ويف هذه املسرية وىلَّ  ,ه584وذلك يف سنة 
ام وإنَّ , ع تفاصيلهملحدودة عىل تتبُّ راسة اجمال هذه الدِّ  عال يس, خلرب يطول )تونس(

, الين إىل ذكرها سياق احلديث أوَّ جرَّ , بذكر اخلطوط العريضة من هذه األحداث اكتفيتُ 
إذ , وليست كام يرتاء خروجا عن املوضوع, نا نجدها مرتبطة بموضوع البحثإنَّ ثمَّ 

فينتج عنها , حرية القارئ يف ترتكُ  كثريا ما يقترص الباحث عىل اإلجياز فريتكب أخطاءً 
هذه هي بعض , إذ يعتمدون عىل رسد األحداث من تالخيص, يطلخناقض والتَّ التَّ 
دولة بني ـ (اريخ تارة برفت يف كتب التَّ التي عُ  )دولة بني توجني(قط من تاريخ النُّ 

من بداية تأسيسها إثر تولية باديس ملك , )دولة ونرشيسـ (وتارة ب, وهو األكثر )توجني
 .ائراد الثَّ ه محَّ ملوقفه معه عندما قمع عمَّ  عىل حكمها جزاءً  )ني زيريدولة ب(

, )بني غانية(دي بط بعد ما حلق امللك املنصور املوحِّ وبالضَّ , دينويف عهد املوحِّ 
دين لت نظرة املوحِّ حتوَّ  ـه584اس بن عطية سنة ورافقه يف مسريته أمري القبيلة العبَّ 
                                                 

ة إذ ذاك بمدينة ديَّ كان بقاعدة اململكة املوحِّ , املنصور يعقوب بن يوسف بن عبد املومن بن عيل  )1(
 )املهدي( .)مراكش(
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فصار موقعها , عوا هلم رقعة اإلمارةبل وسَّ , باالستقاللم م يعرتفون هلوبرهنوا له أهنَّ 
, )منداس(وغربا سهول , )املدية(املعروفة اآلن بجبال  )تيطري(ه رشقا جبال حتدُّ 

وصارت هذه اململكة , )فرندة(وجنوبا نواحي مدينة , وواديه )شلف(وشامال سهول 
مت قاعدة اململكة مع التي تقاس )1()تاقدمت:(منها, ة قالع حصينةتشتمل عىل عدَّ 

فهذه هي , )ملدية(و, )وترتاغ(و, )تفرقينت(و, )برج بونعامةـ (اجلبل املعروف اآلن ب
 .دينيف أواخر عهد املوحِّ  )بني توجني(القالع األربعة التي كانت تشتمل عليها مملكة 

خ عبد إذ فيها أقام املؤرِّ , ةيَّ شهرة عامل )وترقلعة تاغاشتهرت(ومن هذه القالع 
, )متهمقدِّ (فيها  فأقام هبا أربع سنوات أتمَّ , اخلالد )تارخيه(خلدون لتحرير  ابنن ـٰمحرَّ ال

, دثاة قرون عىل هذا احلمنذ سنتني بإحياء ذكر مرور ستَّ  )اجلزائراحتفلت(وقد 
مسلمني , ى مجع نخبة من الباحثنيملتقً  )ارخييةاملركز الوطني للبحوث التَّ (م ونظَّ 

 ة جوانب من تاريخ حياته. ياة هذا العبقري بدراسة عدَّ تناولوا ح, وأجانب
, ا كتمهيد لرتمجة أحد أبنائها الربرةذكرهتُ  )ونرشيس(تاريخ مملكة  من هذه ملحات

, له األشمِّ با جله كان وفي أنَّ  إالَّ , ةة ثقافيَّ ة عواصم إسالميَّ نال شهرة ومكانة يف عهده بعدَّ 
, )الوفيات:(وهو املشهور بكتاب, ض علامء بالدهأحىص فيه بع, مصه بتأليف قيِّ فخصَّ 

 شتهر هذا العاملاكام , ليفه التي نالت شهرة يف بالد العامل اإلسالميآزيادة عىل بعض ت
والذي كان شعاره مع ملوك , يمه من أباة الضَّ عىل أنَّ  ببعض مواقفه التي تدلُّ  اإلسالمي

خلدون ـ ملك عهده أبا  ابن أستاذ ـ )2(يرضمزمانه ما خاطب به عبد املهيمن احل

                                                 
بيديُّون  وكانت عاصمة مملكتهم إىل أن أطاح بدولتهم, ونستميُّ سها الرُّ أسَّ  :تاقدمت  )1( العُ

 )املهدي( .الفاطميُّون
قات(, قديام وحديثا, اهتامم علامء اجلزائر بعلم احلديث انظر عنه مقال:  )2( ), من هذه قسم املتفرِّ

 ). اآلثار(
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  قلمه وخاطبه بقوله: فكرسَّ , أساء إليه بأبيات ملاَّ  يني الذي كان كاتبه اخلاصّ احلسن املرِّ 
ــت مهَّ  ــراينأب ــي أن ي ــرؤت  ام

 قيــــتُ تَّ ا ألينِّ  ومــــا ذاك إالَّ 
 هر يوما له ذا خضـوعمد الدَّ

ـــزِّ  ـــة  بع  اخلضـــوع لَّ ذالقناع
ملكها  وذلك أنَّ , كرهامُ  إالَّ  )تلمسان(بالده  رشييسإذ مل يفارق أمحد بن حيي الون

, لعلامء ورعايتهملبتشجيعه  اشتهرالذي , ل عىل اهللاد بن أيب ثابت املتوكِّ أبو عبد اهللا حممَّ 
ان يف تاريخ يوالعق رُّ الدُّ (من بينها , مةليف قيِّ آظهرت ت ه) 866/888 ( إذ يف عهده

ليحي أيب زكريا )مازونة لوازنرر املكنونة يف الدُّ (و, نيسللحافظ التَّ )دولة بني زيان
 .)1(املغييل املازوين
, فصادر أمواله, بن حيي الونرشييسابه فقد حاول إخضاع أمحد  اشتهرورغم ما 

حيث , عليه اخلطر بسالم ل منها فمرَّ سلُّ وكان أمكنه التَّ , عليه داره فهدمها واقتحم
وترك آثارا فرضت نفسها عىل تاريخ , ةفواصل حياته العلميَّ , )فاس(وصل إىل مدينة 
عن فتاو علامء , املعيار املعرب( :ة املعروفة بـكموسوعته الفقهيَّ , ةالبالد اإلسالميَّ 

: بنفسه فقال اعتزازهوقد أشار بعض مرتمجيهإىل , )غربأهل إفريقيا واألندلس وامل
ولذلك مل يكن له مع أمراء , ال تأخذه يف اهللا لومة الئم, كيمة يف دين اهللالشَّ  دكان شدي«

 .»اتِّصالوقته كثري 
وهو وإن كان صغري احلجم , )الوفياتخصوصا كتابه (, وغرر ررٌ ها دُ ليفه فكلُّ آأما ت

خني مل بعض املؤرِّ  رغم أنَّ , تاريخ هذه املنطقة جمهول ومغمور ه نظرا إىل أنَّ أنَّ  إالَّ 
وقد ترك , يايسبتارخيه السِّ  هتمَّ ا بن خلدوناأنَّ  إالَّ , ويف طليعتهم بن خلدون, هيملوه

 .قايفاحلضاري والثَّ  )ونرشيس:(أي, الفراغ لتاريخ البالد
ا كانت دولة هنَّ إحيث , اب لتارخيها احلضاريتَّ ر إمهال الكُ ما يربِّ [هناك] إن كان و

                                                 
 )املهدي(ه.  883سنة  )تلمسانـ (تويف ب), مازونة(قايض , حيي أبو زكريا  )1( 
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 [من غري ل يف تراجم علامئها أمهلقايف الذي يتمثَّ تارخيها الثَّ  فإنَّ , ة تسكن اخليامبدويَّ 
ر سائغ] لعلامء  )الوفيات( ص تأليفه املذكورفخصَّ , هذا الفراغ مرتمجنا فسدَّ , مربَّ

تراجم  )املغرب(و )األندلس(تراجم علامء [كتب] نجد يف [ما] وكثريا , )ونرشيس(
إذ , )ونرشيسـ (صاحبها نشأ ب من القطع بأنَّ  نانكِّ متسبة ال د النِّأن جمرَّ  إالَّ , نيلونرشيسيِّ 

, )األندلس(متواصلة من عهد فتح  )األندلس(امل اإلفريقي إىل ة من الشَّ كانت اهلجر
سبة إىل بع حيتفظون بالنِّ وهم بالطَّ , نيباط كثريهاد والرِّ تجة االفكان املهاجرون بنيَّ 

 .سبة ألبنائهم وأحفادهمثون هذه النِّ ويورِّ , قبائلهم
فمن هذه ,  البالد أو ماتوا هبافه ملن عاشوا يفصه مؤلِّ ه خصَّ فإنَّ  )الوفيات(ا كتاب أمَّ 

تي خدمة جليلة بنكمة أمحد بابا التَّ  العالَّ وقد أدَّ , يمتهقأليف وزنه واحية كان هلذا التَّ النَّ 
ه كانت توجد منه ويشاع أنَّ , )يباجذيل الدِّ (حيث نقل كثريا من ترامجه يف , اريخللتَّ 

 .)غربامل(و )اجلزائرـ (ة باخلزائن اخلاصَّ  يفسخ بعض النُّ 
فيها إمارة  استحالتاألطوار التي  رجع إىل مواصلة ما سبق لنا ذكره فيام خيصُّ نول

, اريخمن إمارة بسيطة إىل دولة ذات شأن تركت بصامت أصابعها يف التَّ , )ونرشيس(
الذي سبق لنا احلديث عن أخيه , وجينيوذلك من عهد األمري العبقري عبد القوي التُّ 

ع تتبُّ  إىل يف مسريته ـه584دي سنة الذي رافق امللك املنصور املوحِّ  ـة عطيَّ  ابناس العبَّ 
 )ـ. بني غانية(

ص هلذه اململكة فصوال مضبوطة بن خلدون الذي خصَّ اخ ولنرتك الكلمة للمؤرِّ 
, دينوصارت هلم خالفة املوحِّ , بأمر إفريقية)1(بنو أيب حفص ستبدَّ اوملاَّ «قة فقال: مدقَّ 

                                                 
 عند رجوعه والد نيَّ ), عتونسـ (وهزمهم ب )بني غانيةـ (حلق ب امللك املنصور ملاَّ  م لنا أنَّ تقدَّ    )1(

ة ولتويف خلفه ولده أبو زكريا فخلع طاعة الدَّ  وملاَّ , عامال عليها األمري أيب زكريا احلفيص
 )املهدي( .باالستبدادبن خلدون اوهذا ما أشار إليه , ةاملركزيَّ 
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ودخلت يف طاعته قبائل , )املغرب األوسط(إىل  ـ احلفيصـ  هنض األمري أبو زكريا
ض يف بعض وتقبَّ , د إليهم الغزو فأصاب منهموردَّ , أمامه )زناتة(ت وفرَّ , )صنهاجة(

ـ باخلرضة  فاعتقله, اس أمري توجنيالعبَّ  ـابن األمري :أيـ غزواته عىل عبد القوي 
فصاروا شيعة له ولقومه آخر , قومهله  أنيستألفوأطلقه عىل , عليه ثمَّ منَّ  ـ تونس

, ه يف مجلتهفكان عبد القوي وقومُ , )تلمسان(زكريابعدها إىل  أبووهنض األمري , هرالدَّ 
, عقد لعبد القوي هذا عىل قومه ووطنه, إىل(تونس)ورجع  )تلمسان(ى إذا ملك حتَّ 
  .»ل مراسم امللك لبني توجني هؤالءفكانت أوَّ , اذ اآللةختِّ اذن له يف أو

عدوان  يف ردِّ  )ونرشيس(ة مواضع ملشاركة ملك خلدون يف عدَّ  ابنض تعرَّ  ثمَّ 
 )Saint Louis ( ي: سان لوامللك الفرنيس )تونس(ها عىل ة التي شنَّالصليبيَّ  اهلجامت

خلدون  ابنوإىل هذه احلادثة أشار , )قرطاج(فيها ودفن بمدينة , حتفهالذي لقي 
 668ني وستامئة (سنة ثامن وستِّ  )تونس(إلفرنجة بساحل صار انزل النَّ  وملاَّ «بقوله: 

 ولد أيب زكرياء احلفيصـ بعث املستنرص باهللا احلفيص  )احلرضة(وطمعوا يف ملك  ه)
من بينهم  وخفَّ , فرصفوا وجوههم إليه, يخبالرصَّ  )زناتة(إىل ملوك  ) ـكرم الذِّ املتقدِّ (

ـ لطان بونزل عىل السُّ , وطنه من أهل قداحتشدو, يف قومه يد بن عبد القوحممَّ 
امه معهم مقامات وكانت له يف أيَّ , ءحسن البالأمن جهاد العدوِّ  وأبىل, )تونس(

عن  العدوُّ  ارحتلوملاَّ , [معدودة] عند اهللا حمتسبةو, ومواقف مشهورة, مذكورة
لطان جائزته أسنى السُّ , إىل وطنه االنرصافد بن عبد القوي يف وأخذ حممَّ  )احلرضة(

وجهات من , )1()مغراوة(قطعه بالد أو, باإلحسان وجوه قومه وعساكره مَّ وع
 .»)ابالزَّ (

                                                 
بالد (مغراوة) كانت إذ ذاك حتت حكم (بني منديل), وعاصمتها (مازونة), وكان حكمها    )1( 

 )املهدي(يمتدُّ إىل (متِّيجة) ومدينة (اجلزائر).
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عبد  ابند أخرج حممَّ «رها فقال: وتطوُّ  )ونرشيس(خلدون حديثه عن  ابنواصل  ثمَّ 
إىل سباط  وانزاحوا, )يطري(تةالذين كانوا حيكمون جبل بعالثَّ القوي يف عهده ال

 ». وأوطاهنا )يجةمتِّ (
التي لقيت اجلحود والعقوق  )ونرشيس(ذا القدر لتوضيح أطوار مملكة نكتفي هب
, بصلة مون هلحيث نجدهم يتطاولون عىل تاريخ ممالك ورجال ال يمتُّ , من أبنائها

وإحياء , ومع هذا يرضبون صفحا عن تاريخ بالدهم, الهتموأهلهم يف غنى عن تطفُّ 
وممالك أو إمارات كانت , ةة والفكريَّ بآثارهم يف امليادين البطوليَّ  اشتهرواذكر رجال 

ما يكتب بعضنا عن هؤالء  اكثري واألنكى أنَّ , زهاءخني النُّ عناية املؤرِّ  زالت حملَّ  وال
بون للملوك هم يتقرَّ م كانوا كلُّ ظلام وعدوانا وغباوة ـ بأهنَّ  ـ همهمالعلامء ونتَّ 

مون هذا احلكم مِّ ويع, رتضيتهماريخ لهون التَّ شوِّ يو, ون هلم احلرامحيلُّ , الطنيوالسَّ 
لف فذلك ا تعميمه عىل علامء السَّ أمَّ , ة ينطبق عليهاام نجد أقليَّ الذي لربَّ , رئالقايس اجلا
 .خطأ وظلم

أمحد بن حيي الونرشييس الذي  :هذا بمناسبة تناول ترمجة هذا العامل أي وذكرتُ  
ة التي غادر بسببها عاصمة ليَّ اريخ مواقفه البطود له التَّ وخلَّ , هامةل الشَّ كان يمثِّ 

ـ  اريخ مواقفهم مع ملوك زماهنمد التَّ وقد سبقه علامء آخرون خلَّ , )تلمسانه(بالد
 ـ دفني اجلزائرـ )1(عالبين الثَّ ـٰمحومن ذلك ما قاله عبد الرَّ  ـ كاملِ  كُ الذي كان فيه امللِ 

فذكر من , ةلعلميَّ يف رحلته ا )بجايةـ (يصف العلامء الذين أخذ عنهم ب )فهرسته(يف 
وتلميذه عبد ) ـ العزازقة(صاحب املعهد بنواحي  ـ إدريس ابنبينهم تالمذة أمحد 

 :عالبيقال الثَّ , خلدون ابنخ يكان من مشا, إدريس هذا ابنوأمحد , ن الوغلييسـٰمحالرَّ 
                                                 

محن الثَّعالبي تويف سنة    )1(  ) املهديه.(875عبد الرَّ
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عىل ن تالمذهتام الذين كانوا عه أخذ أنَّ  إالَّ  )بجاية(قبل وصوله إىل  اه وجدمها توفيأنَّ 
 .»دون عىل أبواب قصورهموال يرتدَّ , ال يعرفون امللوك« , سننهام

فها ليفه التي ألَّ آت الستعراضضه عالبي املذكور من تعرُّ ليف الثَّ آومل خيل تأليف من ت
د لتتأكَّ , عريف بأنفسهمعىل عدم إمهال التَّ  اءهُ قرَّ  وحيثُّ , همع ذكر سنِّ , واحدا واحدا

ليفهم للملوك آفني الذين هيدون تغضبه عىل املؤلِّ  جامَّ  يصبُّ  ثم, أليفقة يف التَّ الثِّ 
 امرئوما أقبح حال , ه وجه اهللاعملف أن يقصد بوينبغي للمؤلِّ «فيقول: , الطنيوالسَّ 

 .»ا وال نفعاال يملك لنفسه رض , يقصد بأعامله عبدا مثله
َّ كتَّ  بعضإىل  التفتناإذا  ثمَّ  من دون حياء أو  ـ وهنايرسل[الذين] و, هاتاب هذه الرتُّ
ـ  تعبري املعارصين ايت عىل حدِّ قد الذَّ بالنَّ  ـ إىل أنفسهم التفتواإن , عاتجمُّ يف التَّ ـ  خجل

بل إىل اإلذناب , الطنيقرب ال إىل امللوك والسَّ ف والتَّ جيدون أنفسهم منغمسني يف الرتَّ 
د ما وبمجرَّ , ناصب] امل[هباوينالون , الذين يصطادون يف املاء العكر, ذناب األذنابأو

وائر تدور  .رون هلمون منهم ويتنكَّ عليهم يفرُّ  الدَّ
, يمعالبي الذي ذكرناه كنموذج ألباة الضَّ ولنرجع إىل مواصلة حديثنا عن مواقف الثَّ 

, وكان مالزما لبيته إثر مرض, االستسقاءعىل صالة  )اجلزائر(ان ه سكَّ نذتأسافإهنَّ 
 :ا هذان البيتانة منهفأجاهبم بأبيات شعريَّ 

 )ةمزغنَّ ـ (حاب بيطوف السَّ 
ــ  زول فلــم يســتطعيريــد النُّ

ــاء زالل ــرات وم ــذب ف  بع
 جلور القضاة وظلـم الـوالة

P O NM L K JI ﴿ ?بزلف والتقرُّ ون بالتَّ رمَ أمثال هؤالء يُ أ
S R Q﴾  :5(الكهف.( 

زة من جائ ني الذين مل ختللفيِّ ولنختم هذا الفصل بذكر شعار علامء احلديث السَّ 
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س ألياتركواا: «ةحاملن هذه الوصيَّ ون إليهم الرِّ لتالمذهتم الذين كانوا يشدُّ  )1(زهموائج
 وكان هذا شعارهم خلفا عن سلف. , »ةاس تعيشوا أعزَّ ا يف يد النَّ ممَّ 

زهتا التي ركَّ , الونرشييس ىة احلديث عن ترمجة أمحد بن حييولنعد إىل مواصلة بقيَّ 
 وثيقة كتبها اكتشافهذه اجلوانب هو  وأهمُّ , ملجهولة من حياتهعىل بعض اجلوانب ا

تأليف أستاذه أيب زكرياء  تقريظوهي عبارة عن , ثالث سنواتبقبل نكبته  )تلمسانيف(
 لجمهو ظقريوهذا التَّ , )وازن مازونةنرر املكنونة يف الدُّ (حيي بن موسى املغييل املازوين 

من هؤالء  ح كثريٌ بل رصَّ , مجي الونرشييس املتوافرينمن مرت رش إليه أحدٌ إذ مل يُ , متاما
املعيار املعرب عن فتاو علامء أهل إفريقية واألندلس (تأليفه  املرتمجني للونرشييس أنَّ 

من خزانة تلميذه قايض  )األندلس(و )فاس(فتاو  فيام خيصُّ  استفاده أنَّ  )واملغرب
 )يباجذيل الدِّ (نبكتي يف ال أمحد بابا التَّ ق, غلبيد بن الغرديس التَّ حممَّ , (فاس) يف عهده

د بن الغرديس قايض حممَّ  :أي ـ جلوبخزانة هذا الرَّ «يف ترمجة أمحد الونرشييس ما ييل: 
 )املعيار( يف تصنيف كتابه استعانوهبا , ها عىل تصانيف الفنونئحتواال, نتفع) ـ افاس(

 هذه اخلزانة ت له منام تيرسَّ فإنَّ , )األندلس(و )فاس(سيام فتاو. 
 لوازن(يف ذلك عىل  )فاعتمدتلمسان(و )إفريقية(ا فتاو وأمَّ : قلت

يباجانتهى ما ذكره صاحب ( » امفيام يظهر ملن طالعه )الربزليواملازوين وعىل , )ذيل الدِّ
, كام مل يرش أي أحد هلا, عىل هذه الوثيقة هذا فإنَّ أمحد بابا التَّنبكتي مل يكن له اطِّالع

 .خه املازوينيفيها بش اجتمعروف التي ظُّ وإىل الأ
 اكتشفه, م1964بط سنة وبالضَّ , )اجلزائراستقالل(بعد  التَّقريظهذا  اكتشف

إذ  ـ يف عهده )قسنطينة(ة بوالية ينيَّ ؤون الدِّ الشُّ  ـ مفتشعيمي يخ نعيم النُّ املرحوم الشَّ 
يخ عبد القادر بن يسعد شَّ من خزانة ال )وازن مازونةنرر املكنونة يف الدُّ (نسخة  استعار

                                                 
 .»مل ختل جائزة من جوائزهم... ): «املقال املنشور), وكذا يف (صل املخطوطاأليف (   )1(
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سخة نقلت من النُّ فوجدنا أنَّ , )غليزان(قرب , )قلعة بني راشد(ناحية )1()بةالدّ (بقرية 
ه نَّ إوقال , )اإلجازةـ: (ه ناسخه بسامَّ , الونرشييس املذكور تقريظفها وعليها مؤلِّ  خطِّ 
 .الونرشييس خطِّ من نقله 

دنا الم عىل سيِّ الة والسَّ والصَّ , ناء واحلمدلثَّ ا احلمد هللا مستحقّ «التَّقريظ: وهذا نصُّ 
اين عىل أرمزة فر الثَّ السِّ  لعتُ ا ملا طوبعد فإينِّ , د حائز أوصاف الكامل يف كامل املجدحممَّ 

, ل ورقة منهد هذا عىل أوَّ املطبوع املقيَّ , عنأليف اجلامع املااألنكحة والبيوع من التَّ 
, يخ القايض العامل العاملمجع الفقيه الشَّ  )مازونة لوازنرر املكنونة يف الدُّ ـ (املرتجم ب

, املشار إليه يف سامء املعايل باألنامل, احلافظ احلافل الكامل, امليد اجلامع الشَّ فامل
شيخنا , اخلصال وسني, نيةذي اخلالل السَّ , لالفضامة العلم در األوحد العالَّ الصَّ 

يخ الشَّ  ابني حيدي أيب زكرياء سيِّ , بالدنادنا وموالنا وبركة ومالذنا وسيِّ , ومفيدنا
 .»... دي موسىعلم األعالم ...أيب عمران سيِّ , الفقيه اإلمام

ب الشيت نقاورفع عنها , ومجع فرعها وأصلها, قد أحرز خصلها: «إىل أن قال
 ـ أعظم اهللا مثوبته ـ وشحنه صاحبه, كوكسوم والصُّ وأوضح نتائج الرُّ , كوكوالشُّ 
 إليها احلاجة وتعمُّ  حقيقة ودقيقة متسُّ  وكلِّ , من علم القضاء والفتو, ديعةنكتة ب بكلِّ 

اقة اخلفَّ  ألويتهد ونرش وجنَّ , ة املغرب واملرشقوحشد عيون نصوص مالكيَّ , هبا البلو
 .»... ىوبن ف يف الفنِّ من ألَّ  عىل كلِّ 

ـ ل املتوكِّ  أنَّ لك وذ, )تلمسان(ف إىل فيها املؤلِّ  انتقلروف التي لظُّ لض تعرَّ  ثمَّ 
الم اجلزيل والسَّ : «بقوله ظقريختم هذا التَّ  ثمَّ ... نه مستشارا يف بالطهعيَّ  ـ كرابق الذِّ السَّ 

                                                 
 ـه1008 سنة املتويفِّ , اجياملجَّ  د بن عيلحممَّ بن  يخجني عىل الشَّ يخ من املتخرِّ كان هذا الشَّ   )1(

وضاع معظمها فيام , ر املخطوطاتدن خزانة مجعت نواوكوَّ ), ةبَّ الدّ (دريس بقرية نتصب للتَّ او
 )املهدي( اث.من كتب الرتُّ ضاع 
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عىل , تبه العبد الفقري اجلاينافه من كيعتمد سيادة مؤلِّ , مّ هاألطيب األ, مّ تاجلميل األ
ِّ , داينالبعد والتَّ  ىل أمحد بن حيي بن حممد بن عيل عبيد اهللا تعا, واملعاين وحلمها بالرسِّ
ل ( بيـاض ) عام وكتب يف العرش األوَّ , ولطف به, خار اهللا له سبحانه, الونرشييس

 . ها» فنا اهللا خريه عرَّ , إحد وسبعني وثامنامئة
وهي عالوة , عليها ترمجة أمحد بن حيي الونرشييس زتُ هذه هي الوثيقة التي ركَّ 

, )ررالدُّ (دة من ترمجة صاحب أفادنا بجوانب متعدِّ , )ررالدُّ (صاحبها لكتاب  ليتقريظع
حيث , )تلمسان(إىل عاصمة البالد  )مازونة(فيها من  انتقلروف التي من بينها الظُّ 

, بسطور قليلة صوه إالَّ مل خيصِّ  )ررالدُّ (مرتمجي صاحب  مع أنَّ , لقي هبا حتفه ودفن فيها
 ).تلمسانـ (مات ودفن بو )مازونة( قضاء ه توىلَّ فوه فيها بأنَّ عرَّ 

أيب عمران موسى بن  ابنحيي : «)يباجذيل الدِّ (ويف ذلك قال أمثل مرتمجيه صاحب 
, )احلفيد(مرزوق  كابنة ن األئمَّ مأخذ , مة الفقيهقاضيها اإلمام العالَّ , عيسى املازوين
 )وازلهن(ف ونجب وبرع وألَّ , وغريهم, اسالعبَّ  وابن, زاغو وابن, وقاسم العقباين

, )اجلزائر(و, )بجاية(و, )تونس(أهل , ريناملشهورة املفيدة يف فتاو املتأخِّ 
فرينيف , وغريهم, )تلمسان(و فيام  )الربزيل لوازن(مع , الونرشييس دَّ مستاومنه , سِ

, واهللا أعلم )األندلس(و, )فاس(من فتاو أهل  :أي,  ما تيرسَّ اموأضاف إليه, يظهر يل
فه بالفقيه صوو, )تلمسانـ (ام ثالثة وثامنني وثامنامئة بع :تويف كام قال الونرشييس

 .ها» الفاضل 
نسج عليها , ة بقيت جمهولة مغمورةهذه صفحات من هذه الوثيقة اجلوهريَّ 

لوا نوا وسهَّ وال مكَّ , ستفادوا منهااأمهلها ورثة هذه اخلزائن فال هم , العنكبوت بيته
ة شرتطوا يف حتبيسهم األهليَّ ايس هذه اخلزائن مؤسِّ  مع أنَّ , لعوا عليهااملستفيدين أن يطَّ 

 .يف أعقاهبم
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واإلشادة بفضائل  )ررالدُّ (كتاب  تقريظوقيمة هذه الوثيقة ليست منحرصة يف 
فيها  انتقلروف التي واإلشارة إىل الظُّ , فهاعريف بمؤلِّ جدها أيضا يف التَّ نبل , فهامؤلِّ 
 ثمَّ , ستشارة بالبالطدريس واالاه إىل التَّ ل دعامللك املتوكِّ  وذلك أنَّ , )تلمسان(إىل 
وكان , )مازونةـ (منهام القضاء ب  كلٌّ ين توىلَّ ه الذَ ف وجدِّ ضه إىل ترمجة والد املؤلِّ تعرُّ 

والقدم , وىلصاحب اليد الطُّ : «حيث قال الونرشييس فيه, فنيوالده من كبار املؤلِّ 
املفتي املفيد , قإليها شيِّ  لبٍّ  ف التي كلُّ صانيوالذي وذي التَّ , قمقام ضيِّ  اسخ يف كلِّ الرَّ 

 .»دي موسىاملنعم أيب عمران سيِّ 
ومل حتظ , لع عىل ترمجة هذا العامل الذي أمهله قومها نطَّ ملا كنَّ  التَّقريظولوال هذا 

الذي نقل فتاوهيا حظي من  )املعيار(مع أنَّ , ى باإلشارة إليهاة حتَّ موسوعته الفقهيَّ 
بخالف , عناية الباحثني زال حملَّ  وال, اجم املسهبةفه بالرتَّ مؤلِّ  ظيَ وح, رشجهته بالنَّ 
ستثنينا ما قام به أخريا أحد أعالم ن اإ إالَّ  همَّ اللَّ , )املذكور(زوين اومفيده امل أستاذه

مة جعل صه بدراسة قيِّ الذي خصَّ , )جاك بريك(املسترشق الفرنيس , الفكر املعارصين
التي  )اتاحلوليَّ ( :ةونرش بعض فصوهلا يف جملَّ , )اجلزائرـ (موضوع سلسلة حمارضات ب

 .)Les Annales()1) (زباريـ (تصدر ب
صتها للعدد خصَّ , هذه هي اخلطوط العريضة من ترمجة أمحد بن حيي الونرشييس

 زهتا عىل هذه الوثيقة اجلوهرية.وقدركَّ , )لةااألص: (ةمن جملَّ  اخلاصِّ 

                                                 
(1)  J.Berque: Les Hilaliens repentis ou l’Algérie rurale au XVe siècle d’après un 

manuscrit jurisprudentiel (Annales E.S.C) sept-oct 1970. P:1325- 1353.  
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  محمد عبدهالشيخ ن آثار زيارة مِ  جوانب مجهولة
  )1()هـ1322 /م1903سنة (لجزائر إلى ا 

 
, حديثنا السابق املتعلق بأطوار السلفية يف اجلزائر الليلةنواصل يف حمارضتنا 

حتدثنا عن ظهور .  ن األخرضيـعبد الرمحٰ اإلمام أحد روادها وهو  حياة وترمجة
 اجلزائر ابتداء من القرن وطريق ترسهبا إىل , السلفية وتطورها يف بالد املرشق واملغرب

عىل طريق الفقيه كانت كام ذكرنا أن السلفية التي ترسبت إىل اجلزائر  ,الثامن اهلجري
 هـ. 720حوايل  وييل املتوىفرأيب احلسن الز

ابن تيمية إال أن سلفيته كانت لإلمام  وييل هذا معارصاركان أبو احلسن الصغري الز
در نومل .وكيفام كان دعاهتا  ,حماربة البدع كيفام كانتوشعارها , يف إطار املذهب املالكي

عرفه هو أن ابن تيمية كان معروفا عند نوكل ما  ?هل كان بني الرجلني تعارف واتصال
, نيلمسانيَ هريين ابني اإلمام التِّ اجم أن العاملني الشَّ يذكر علامء الرتَّ  .إذ ذاك زائراجلعلامء 

وترمجهام ضمن أساتذته كام أخذ عنهام  ,بن خلدونن ـٰ عبد الرمحامين أخذ عنهذَ اللَّ 
الذي كان يف مقدمة دفني تلمسان, تلميذ ابن خلدون أبو عبد اهللا حممد بن مرزوق 

ناظرا ابن تيمية باملرشق قبل استيطاهنام تلمسان  ,العلامء املنترصين أليب احلسن الصغري
                                                 

, 54/55دد: , الع7م, السنة: 1978فيفري ـ مارس ه/1398: ربيع األول والثَّاين األَصالة  )1(
جوان  18بالعاصمة بتاريخ  اإلسالميحمارضة ألقاها يف املركز الثقايف وأصلها , 88ـ  72ص: 

ها عىل نسخة خطية تقع يف (م1974  . ) صفحة27, واعتمدنا يف ضبط نصِّ
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 ,بكلمة اهل وام يتعرضلاملناظرة, فوسكت هؤالء املرتمجون عن موضوع  ,وظهرا عليه
 .رغم أن كثريا من الباحثني حاولوا كشف القناع عنها  ,وال زالت إىل اآلن جمهولة

موضوع املحارضة أن أتعرض ملناخ البالد اجلزائرية صميم واسمحوا يل قبل تناول 
قبل هذه الزيارة ويف أثنائها. فمام ال شك فيه أن اجلزائر كانت ال  العقائدي يف امليدان

وذلك حتى يف العهد الرتكي  ,العقائدي عىل بقية بالد املغرب العريب ن لف يف امليداختت
 االحتاللوبعد  ,فيه املذهب احلنفي حيث كان املذهب الرسمي للدولة الذي ساد

عرض لألطوار التي مرت هبا اجلزائر حينئذ, التالفرنيس تغريت األوضاع وال يمكننا 
يف , عقب االحتالل مبارشة اخلالف بني علامء البالدأ ,وإنام نكتفي بذكر بعضها بإجياز

والتحقوا  ,وذلك أن كثريا من العلامء الذين هاجروا اجلزائر العاصمة, قضية اهلجرة
أفتوا بكفر من بقي منهم جماورا  ,أو خرجوا من البالد للمرشق واملغرب ,بالثوار

عيل بن احلفَّاف الذي بني هؤالء املهاجرين الشيخ من وكان  ,وراضيا بأحكام الكفار
وقد رد عليه زميله حممد  ,التحق باألمري عبد القادر وتوىل إدارة ديوان اإلنشاء بمليانة

حيث بني أن بقاءه بالعاصمة مع بعض زمالئه ليس رضا  ,بن الشاهد وناقشه يف فتواه
وقد احتفظ لنا التاريخ هبذه الفتو  ,هناك أسباب أخر ذكرهاكانت بالكفر ولكن 

ثر االحتالل, وقد بقي أثر هذه إتعطينا وصفا دقيقا للعاصمة  ,هامة يف موضوعها وهي
الفتو ساري املفعول إىل أن زار اجلزائر املحدث الشهري الشيخ الرضوي البخاري, ثم 

وخففا من وطأهتا وأفتيا بأن بقاء العامل يف وسط قومه  ,بريم اخلامس صاحب الرحلة
 .أفضل من هجرته لنفسه

 ,مت السلطات الفرنسية التعليم باملساجد والزوايا وضيقت عليه اخلناقثم قاو 
بقسنطينة واملدية  :وعوضته يف املدن بالتعليم الرسمي وأحدثت لذلك مدارس ثالث

وتلمسان, ثم حولت مدرسة املدية إىل العاصمة فكان جمموع تالمذة هذه املدارس 
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) خترج منهم يف نفس السنة 842ا (م ثامنامئة واثنان وأربعون تلميذ1892الثالث سنة 
وهذه إحصاءات رسمية رصحت هبا جلنة جملس الشيوخ , )14أربعة عرشة تلميذ (

 Julesاسة الوزير الشهري (يم حتت ر1892التي أوفدهتا احلكومة الفرنسية سنة 

Terryلتبحث يف القضية الدينية والثقافية (. 
بن العريب العضو باملجلس  من اتصل هبذه اللجنة الطبيب حممد كان من مجلة 

م النائبان املذكوران مطالب قدّ , والشيخ حممد بن رحال الندرومي, البلدي يف العاصمة
وإصالح الرضائب  ,تتلخص يف إصالح التعليم وتعريبه, يرياهنا مستعجلة اكان

إذ كانت هذه القضية  ,واسرتجاعه من ريع األحباسوالقضاء, ثم تكلام عىل ما تبقى 
شال ياسة املاريم, عندما زارت اجلزائر جلنة بحث برملانية حتت ر1869ة ت سنريأث
)Randon(  إذ هلا عالقة بموضوع بحثنا ,ث عنهاوسنتحدَّ ـ . 

رت يف أواخر العهد الرتكي كانت أحباس اجلزائر بعد االحتالل الفرنيس قدِّ  و
 7ماليني (  وكان نصيب عاصمة اجلزائر منها سبعة ,مليون) 40بأربعني مليون فرنك (

م عند زيارة 1892ويف سنة  ),150(  اعها عىل مائة ومخسني مسجديماليني) ينفق ر
 60جلنة ( جول فريي) كانت ميزانية الوظائف الدينية اإلسالمية ستني ألف فرنك ( 

ألف فرنك ) وتشمل هذه امليزانية مرتبات السلك الديني الذي كان من بني أفراده 
ما  بني انوايا املترصفني وعنرصيتهم عندما قارن للجنة سوء ئبانوقد بني النا ,املدرسون

مثال لذلك أن مرتب املفتي كان ثالثة  اكان خيصص للكنسية من هذه امليزانية ورضب
 30.000( مرتب األسقف ثالثني ألفبينام كان فرنك)  3000( سنويا ألف فرنك 

 ةاملؤسس نائبان املذكوران عكام تكلم الن ,الذي أمم من أجله فرنك) زيادة عىل القرص
اخلريية التي كانت تعرف بالتكية وقد بلغ ريعها السنوي بعد االحتالل مبارشة بامئة 

صدقاهتا سبع عليهم فرنك) وكان عدد الفقراء الذين توزع  110000وعرشة آالف (
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ألف فرنك)  40م وصل ريعها إىل (  1892) ويف تلك السنة أي سنة 700مائة (
 700رنك بينام تضخم عدد الفقراء من سبع مائة إىل مخسة عرشة ألف ( أربعني ألف ف

 .) 15000إىل 
نعي ولنعتذر عىل عدم يكام أثارا قضية أخر وهي مؤسسة خاصة للمرحوم الق

وإنام ذكرنا هذه الفقرات لنبني أن سكان اجلزائر مل  ,إمكان التطويل بأكثر من هذا
 ,إىل اليوم هناووال زال الكثري منهم يردد ,تابيكونوا عىل احلالة التي لفقها بعض الك

زيادة عىل اجلهل الذي كان  ة,من أن اجلزائر كان يسودها اخلمول واجلمود والالمباال
كثري من مواقف أمثال الوال زالت السجالت التارخيية الرسمية تثبت  ربا أطنابه,اض

ه زيادة عىل موقفه فإن ,وابن رحال هذا شخصية المعة أمهلها اخللف, هؤالء النواب
م, وقدم دراسة قيمة 1897باريس سنة يف هذا شارك يف مؤمتر املسترشقني املنعقد 

 ,يعجز عن كتابتها والترصيح بام فيها كثري من املعارصين» مستقبل اإلسالم« موضوعها
واقرتح يف جملس النيابات املالية بعد احلرب  ,كام كان أول املدافعني عىل التعليم العريب

( غستاف  الشهري سترشقاملوقد اتصل به  ,جلب األساتذة من املرشق ,املية األوىلالع
عند مدة لوبالن) والزعيم اليساري ( كارل ماركس) الذي زار اجلزائر إذ ذاك وأقام هبا 

اإلفريقي  جملة الشاب تابنته التي كانت متزوجة هنا, ويف هذا األسبوع فقط نرش
أندري جوليان) الذي خصص عدة تآليف لتاريخ  لاستنطاقا للمؤرخ الفرنيس (شار

وذكر أن بداية اهتاممه باجلزائر كان يف العرشينات من القرن اجلاري حيث عني  ,اجلزائر
وانتخب عضوا باملجلس العاميل وفيه تعرف بزميله ابن رحال  ,أستاذا بثانوية وهران

 .وأشاد بنضاله وعلمه ومواقفه
ت فيها قضية األحباس رية األوىل التي أثاحلديث عن اللجنإىل وإن رجعنا  

م 1869فإهنا ملا زارت اجلزائر سنة  ,ووعدت احلكومة إحداث جلنة خاصة لذلك
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وهم السادة حسن برهيامت والقايض املكي بن  ,قابلها نواب اجلزائر وقسنطينة ووهران
 امللعوترأس هذا الوفد ا ,, وكان كل منهم يمثل املجلس العميلةقاد دباديس وأمحد ول

وكان من مجلة ما رصح به للجنة املذكورة أن  ,األديب حسن برهيامت نائب اجلزائر
 .التجنيس ال يوافق تعاليم الرشيعة اإلسالمية

اتصال بعدة علامء خارج له  , كان حسن برهيات أيضا من الشخصيات الالمعة 
الدين سنة  ومنهم الوزير الشهري خري الدين التونيس, وملا ظهر تأليف خري ,البالد

هـ الذي الزال كثري من الباحثني السياسيني يعدونه من دعائم النهضة احلديثة 1284
وهذا  ,وعمق نظره ,ا يدل عىل مكانتهضه حسن برهيات تقريضقرّ  اإلسالمي,يف العامل 

 ضريقنقل بعض فقرات من هذا التنول), املاملك أقوم املسالك يف أحوال( التأليف هو:
بعد أن عرف بمؤلفه وبام لقيه الكتاب يف بالد العامل  , فإنهه التاريخالذي احتفظ لنا ب

األوحد  ,مؤسس الضوابط السياسية وهبجة الديار التونسية«اإلسالمي من رواج قال: 
خري الدين أبقاه اهللا للنصح باذال  السيد املوىل ,الذي هو يف هذا الشأن منقطع القرين

قد نطق عن  ,ن ناصح أمني ومرشد صادق مبنيهللا دره م ,وعن بيضة اإلسالم مناضال
أم كيف  ,اليمني فقةالصدق ص عىل وكيف يمني من أعطى ,نيقفشيقني ونصح نصح امل

 هبذا هللا مهم من قام عنهتأم كيف ي ,من اختار احلركة فيام ينفع الناس عن السكون ,ونخي
عن ساق اجلد وشمر  فامتعض,اهتضام اإلسالم  أر وأمتم ,وأنجز فيه  ,األمر املهم

أعمل القلم  ,جر سحابة اجلهل فانقشعتزو ,القرحية فأرسعت, ودعا منترصا هللا وهنض
وبعث بعوث النصيحة عوضا عن بعوث األسلحة إىل  ,عاملإحيث مل يكن للسيف 

وأنبأ أن العدل  ,وأشار إىل تعيني املصلحة يف هذا الصنف ,عىل العنف فقوآثر الر ,األعامل
إىل  يضفْ مُ ـف اللْ وحذر عن ركوب اخلُ  ,ن اإليناس قبل األساسوأ .لذلك هو األساس

ن أوهو ش ,األعامل وبعض الذل أبقى لألهل واملال ري أسدّ مْ هذا لعَ الضعف, ل وشَ الفَ 
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ودع األمور جتري عىل  ,فقم بالنصائح ألهلها ,املترصفني دلوأهل الع ,األئمة املنصفني
ئت عىل حني يج ,وآرائك املستقيمة السديدة ,ثارك احلميدةآجزاك اهللا خريا عن , دالهلا إ

 ,وانتهكوا محى املحارم كأن مل يكن عندهم للرشيعة ذمام ,ترصف الناس بال قيد وال زمام
فتقطعت هبم األسباب وتالعبت هبم  د,ومل يراعوا ما يف طيها من صالح املعاش واملعا

فأصبحوا  ,مكرهم وذنوهبم حاق هبمأو ,اهللا قلوهبم أزاغفلام زاغوا  ,األهواء يف كل واد
 ,بساط احلضارة والرفاهية وانطو بضوانقوانزو, نهم ظل العمران عوقد تقلص 

فعظمت بلواهم وانتقضت  , سوك الثعالبموألبستهم  ,بخالوتناولتهم النوائب بامل
 ,طوا يف ليايل اخلطوب احلوالكبوخ ,وخرسوا دنياهم وأخراهم ,وانحلت عراهم ,قواهم

  إىل أن يقول: ...»هيدهيم اهللا إىل أقوم املسالك وهلكوا إن مل
ــ ــن علَ ــدين م ــري ال  مهللا درك خ

 ههنجا قـويام هيـدي سـالكَ  هنجتَ 
ـ بينتَ   هـامَ داد أقوَ مـن طـرق السّ

 هلــاذنصــيحة تلــك حــق شــكر با
 

 قـننأبد منار اهلد للناس يف ال 
 ي مـن الفـتنبـجَ إىل السياسة أو ينْ 

 للــدين والــوطن aŠ–näß وقمــتَ 
ــةٌ  ــنِ مُ  ومن ــننحَ ــن أعظــم امل  ت م

 

 .)15القصيدة املحتوية عىل مخسة عرشة بيت ( إىل آخر ...
فخذها إليك من قلم تكلم «ه هذا ببيان األسباب الداعية إليه فقال: ضوخيتم تقري 

وال تبسم يف وجه لئيم قط  ,هش صدع والان اصفات احلق وم عوصد, من غري دهش 
وال  ,م التخلف إعالنات املعاريضؤذرته شوال ح ض,التقاري هتْ وال أنذرَ  ,وال بش

ج زخرفاته, وال مرتقبا تروي ه,ويتجاوز مقدور ه,ميسور جلأته الرضورة أن يتعدأ
وال  ,تهآوتعجيل مكاف, وال مرتجيا أصفاء مصافاته ,وجتويز موضوعاته ومؤلفاته

تكاد  ,احلق ليست عادلة نعادلة وع شهادةً , عاببل حمبا حمقا متط, متصنعا وال متنطعا
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, ار اخلاطركسهبا من ان ما عىل ,واحلامم اوتطري مع القط ,مامشوقا إليك أن تسري قبل الت
لتخلفها عن النظائر, فلهذا وافتك غري متربجة بزينة , الرزينتها بام كسبت رهينة, تود 

الخ.. وقد كتب هذا  أن لو سبقت يف الركاب, وتقدمت مع تقاريض الكتاب..
 .هـ  1286الثاين عام  خر ربيعآيف  ضيرالتق

رشنا بعض فقراته التي هي زيادة عىل تصوير صاحبها ملناخ البالد الذي ن وإننا
فإهنا فيها داللة واضحة عىل مواقف بعض رجال الفكر يف تلك  االحتاللأعقب 

بل كانت جماالت  ,أنفسهم خويصاتالظروف القاسية فلم يقترص نشاطهم عىل 
تتبع تطور احلركات العلمية والسياسية داخل البالد  حيث سامهوا يف ,نشاطهم واسعة

حيث كانت يف  ,وخارجها وسجلوا لبالدهم اجلمع بني اجلهاد بالسيف والقلم
 . زيادة عىل ما ذكرناه من روائع النثر الفني ضوهذا التقري ,عهودهم الثورات متتابعة

  :نكتفي هبذا القدر ولنرجع إىل احلديث عن زيارة حممد عبده 
م بعدما أقام رفقة أستاذه 1903هـ املوافقة لسنة 1322حممد عبده اجلزائر سنة  زار

وقد تعرض هلذه الزيارة ووصفها كثري من الكتاب  ,مجال الدين األفغاين سنني بأوروبا
نقترص عىل  ثالثة  وإننا ,مسلمني وأجانب وال زالوا إىل اآلن يواصلون بحوثهم عنها

وعنيناه  ,خصوصا من ركزنا عليه موضوع املحارضة ,هلم اتصال وثيق به ,كتاب منهم
أوال وهو الشيخ عبد احلليم بن  ,بأنه صاحب اجلوانب املجهولة من آثار هذه الزيارة

وأن كتابته عنه هي انطباعاته اخلاصة مل  ,درسة الثعالبية باجلزائراملاألستاذ ب ,سامية
لواجب الصداقة التي   كتبها تأديةً وإنام ,نتقادهأو الِ  ,وال لإلشادة بعبده ,يكتبها للنرش

 .ن الذي كان مفتيا بوهران إذ ذاكـٰكانت تربطه بزميله الشيخ عيل بن عبد الرمح
والدكتور  اأما الكاتبان اآلخران اللذان اخرتنا نقل ما كتباه فهام الشيخ رشيد رض 

يه كل ما وخصص حلياته تارخيا ضخام مجع ف ,بنا روحيا لعبدهافاألول كان  :عثامن أمني
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وأما الدكتور عثامن أمني فإنه خترج عن تلميذ  ,يتعلق بحياته العلمية ونضاله السيايس
 ةوهو الشيخ مصطفى عبد الرازق وزير املعارف املرصي ,عبده وأقرب الناس إليه
موضوع  »حياة حممد عبده«لتلميذه عثامن أمني وقد اختار  ,السابق وشيخ األزهر

وقد قال مصطفى  ,دكتورة يف األربعينات من القرن اجلارياألطروحة التي نال هبا ال
وكنت حارض  ,قرأت رسالتك ملا أمتمتها«: عبد الرازق يف مقدمته للدراسة املذكورة
فكنت من أشد الناس رسورا بك وإعجابا  ,مناقشاهتا حني تقدمت هبا لنيل الدكتورة

وحييط بكل اجلوانب من ناطقة  صادقةً  ,بمصنفك املمتاز الذي يربز صورة للشيخ عبده
الفلسفية يف اتساق ووضوح  نشاطه اإلصالحي املرتامي األطراف ويعرض أنضاره
دُّ ثغرةً يف الدراسات الشيخ عبده, ويف املتصلة ب وحسن طريقة, وإن كتابك ليَسُ

من ناحية أثر الشيخ  ,هنضتنا الفكرية واالجتامعية احلديثةالدراسات املتصلة بتاريخ 
 ». عبده فيها

التي جلزائر فلخصها يف نقط ثالث إىل اعىل زيارة الشيخ عبده  رضاعلق رشيد 
 هي:

 .العلوم الدينية والدنيوية من طرقهام القريبة  صيلاجلد يف حت −1
اجلد يف الكسب وعمران البالد من الطرق املرشوعة الرشيفة مع االقتصاد يف  −2
 .املعيشة
الذي نرشه  ارشيد رضتعليق  ها». سةمساملة احلكومة وترك االشتغال بالسيا  −3

 . )تاريخ الشيخ عبده( :ثم نقله يف كتابه ),جملة املنار(يف 
 رائد الفكر اإلسالمي( :ق به الدكتور عثامن أمني عىل هذه الزيارة يف كتابهأما ما علَّ 
وقد كان « بتقديم مصطفى عبد الرزاق قال: 1945الذي نرشه يف سنة  )حممد عبده

م 1903ويف صيف سنة  ,م أثر ظاهر يف إفريقيا الشاملية بفضل جملة املنارألستاذ اإلمال
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عودته من أوروبا أن يقف بنفسه عىل أحوال املسلمني يف شامل  إبانأراد األستاذ اإلمام 
مقال يف ذكر كاتب وقد اكتشف هنالك كام  ,فقام بجولة إىل اجلزائر وتونس ,إفريقيا

ونستطيع أن  ,ود حزب إصالحي كبري ينتمي إليهوج ـ مانالزَّ ـ  )Le temps(جريدة 
نذكر أيضا من أنصار جتديد اإلمام يف اجلزائر الشيخ حممد بن اخلوجة وهو مؤلف كتب 

يف موضع  , ثم ذكر عثامن أمني»وكذلك الشيخ عبد احلليم بن سامية ,إسالمية عديدة
 ﴾والعرص﴿ :لتفسري سورة ضبن اخلوجة تقريا آخر من الكتاب أن من مجلة تآليف

 ضوقد نرش التقري ة,وقال عن عبد احلليم بن سامية أنه مدح عبده بقصيدة بليغ ,لعبده
  ـ . اه» روالقصيدة املنا

ولنرشع يف احلديث عن اجلوانب  ,ن هذه الزيارةعهذا جل ما عرفه القراء 
له إجابة لزمي ,املجهولة من هذه الزيارة وهي التي ذكرها عبد احلليم بن سامية يف رسالة

 .إىل العاصمة ةأي نسب ,ن املشهور باجلزيريـٰمفتي وهران الشيخ عيل بن عبد الرمح
بالعاصمة سنة  املتوىفن من مدرسة العامل الشيخ محيدة العاميل ـٰخترج عيل بن عبد الرمح

كامل املشهور البن سامية ومصطفى ا, وكان من مجلة زمالئه عبد احلليم ه1290
عثامن أمني حممد بن اخلوجة وحسن برهيامت صاحب سامه الدكتور  ة الذيبرضمب

وملا زار  ,للوزير التونيس خري الدين وغريهم )يف أحوال املاملك أقوم املسالك( ض:تقري
ن زميله عبد احلليم يستقصيه عن أحوال الشيخ ـٰعبده اجلزائر كاتب عيل بن عبد الرمح

ينا القالقل يف شأن ذلك قد كثرت عل: «عبده وهذه مجل من كتابه, قال بعد الديباجة
الرجل الفرد الكامل اجلليل الشيخ عبده الوارد حلرضتكم السعيدة ما بني قادح 

عىل الرشيعة  ذابّ , عامل باملعقول واملنقول ,ل السيد من أهل االجتهادفمن قائِ  ,ومادح
 نه سني يف الفروع معتزيل يفإومنهم من يقول: . الخ... ة البيضاء سالك املحجَّ  ,والدين

مكم بحمد اهللا يهم وخدؤوتزامحت علينا أقواهلم وتراكمت أهوا ,االعتقاد إىل غري هذا
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 ,البطالني من غري بيان وال تزلزله عن موقفه لواعجُ  ,ال تزحزحه عواصف األقوال
هو  ,فالذي يقتضيه النظر الصحيح ,تزامحت القالقل من غري ترجيح ,قصار األمر

وملا أخرجه مسلم يف  ﴾فتبينوا﴿قوله تعاىل: ل ,الوقوف حتى يتبني احلق من غريه
َ «: ملسو هيلع هللا ىلصصحيحه من قوله  وهذا السيد اجلليل  ,»ث بكل ما سمعدّ كفى باملرء إثام أن حيُ

العدالة أصل, ومنها  ,منها حسن الظن املطلوب ,حاتالعامل الفريد ينزه جنابه بمرجّ 
هلها سنيون وقرأ مع نشأ ببلدة أ واجلرح طارئ, كام هو عند اإلمام األعظم, ومنها أنه

فبعيد أن يكون  ,وأدرك رتبة اإلفتاء الكرب عىل علامء سنيني ,عىل علامء سنينيوقوم 
وإن كنت لست  ,ميهذا الذي اقتضاه نظر اخلد ,معتقده عىل خالف أهل السنة واجلامعة

 ,كالمه يف تأثري القدرة احلادثة ,ابتالئه هبوس القارصين ولعل هذا السيد سببُ  ,بيشء
لة يف غاية الغموض عند أه وهي مسكاحلامتي وأرضابِ  ,ذي هو مذهب العارفنيال

تباعهم ألقوال ال يعرفون هلا رأسا االذين يزعمون أهنم خرجوا عن التقليد ب ,املقلدين
احلكمة ضالة «: ملسو هيلع هللا ىلصإىل أن يقول: قال  ...وهم إىل اآلن غارقون يف بحر التقليد ,وال ذنبا

 وقال بعض تالمذة العارف أفالطون احلكيم اليوناين:, »املؤمن يلتقطها أين وجدها
يف حق أفالطون  وقويل أوىل. فإن اختلفا فاحلق ,أفالطون واحلق ما اتفقا بُّ أحِ «

وإن كان أفالطون  :هلم يقال ,من أنه فلسفي كافر ,العارف خالف ما يعتقده القارصون
ت مّ ذفالفلسفة ما ين ءومعلمهم فهو من احلكامء املشا ,رئيس الفالسفة يف زمانه

هي أتى به نبي اهللا إدريس عىل نبينا وعليه أفضل الصالة فعلم الفلسفة علم إال ,السمها
«  ¼  ﴿يقول:   واهللا , ب احلكمةحم  :معناه واالفلسفي قال فإذاً  ,والسالم

Á  À    ¿   ¾  ½   ,﴾ نعم دخل القيل والقال يف الفلسفة من جهة
هية ونبذوا الكتب اإلال مبعقوهل اإلهلياتتكلموا يف , دة ة والعقول الكاسداآلراء الفاس

  ...يف وجوهم ñŠš§aوسدوا أبواب  ,وراء ظهورهم
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ط بلة القدرة احلادثة هي إحد املسـائل التـي وقـع فيهـا اخلـأومس«إىل أن يقول: 
لة وحدة الوجود ومنهـا أومنها مس ,للعارفني من غريهم ,والتكفري والزندقة ,والسخط

علـق تلة أومنهـا مسـ ,لة العينية الذاتية والقرب الذايتأومنها مس ,الصفات يةعينلة أمس
لة سـببية املعـدوم الـذي أومنها مس ,الذي علم اهللا أنه سيوجد ,علومالسمع والبرص بامل
مع اتفاق العارفني أنه  ,قوهلم احلياة ال تتعلق بيشء ي,لة احلأومنها مس ,علم اهللا وجوده

ومنهـا  ,لة الكالم القديم بحروف وأصـوات قديمـةأومنها مس ,ال تعطيل يف أسامء اهللا
فنرغب مـن أخينـا «. ثم خيتم رسالته بقوله: .املعرب عنه بالزمن الخ. ,مسألة اآلن الدائم

واهللا يـبلغكم  ,وترسل لنا رسائله يف علـم الكـالم ,أن تنعشنا مما علمتم من ذلك اهلامم
 هـ.  1322اين ربيع الث 17وأرخ رسالته يف  ,»أقىص املرام

وهذه فقرات من نص رسالة عبد احلليم بن سامية التي أجاب هبا زميله وهي هامة 
ورياض طبيب نعشو إىل شموس أنواره, مرشفنا الذي «يف موضوعها افتتحها بقوله: 

نا اهللا أمدّ  ,نـٰموالنا وسيدنا عيل بن عبد الرمح ,حياتنا الذي ننتعش باستنشاق أزهاره
لم من املتاعب واملصائب ويدفع عنا كل ما يُ  ,بتغنا إىل املرالّ بَ ما يُ  ,من مهته العالية

 .واحلواجب
حتيات طيبات  وأوىف ,قطر الغامم ثرويكا ,أزكى سالم ينافح الزهر يف األكامم 
وقد  ,وانُ أخص بذلك مقامكم األعىل زاده اهللا علوا ومن حرضة القدس دُ  ,مباركة

  ».. الخ.ه .سُ نني أمّ الذي ع ,لرشيفونعمة بكتابكم ا رمحةٌ  اهنالت عيلّ 
ي فيام أعلم من فضيلة العالمة الذي شاع ياستبداء رأ ,ومما تضمنه كتابكم الرفيع

ن مل إو ,عمال بالواجب عىل كل متدين من الذب عن أهل اهللا وإِين ,واشتهر أمره ,ذكره
صائص الرجل يف من خ ,بام اطلعت عليه عُ صدَ أَ , فليس هللا ويل ,يكن العلامء أولياء اهللا

 ,فأقول: هذا الرجل اجلليل رجل حنكته جتارب الزمان ,ةرتهذا الزمان الشبيه بزمان الف
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وتطلع من الفنون عىل اختالف  ,واستقىص أحوال األمم حتى ميز منها ما شان وما زان
يف احلبل املتني والقرآن املبني  رَ كّ وتفَ  ,وأعمل فكره أعمق تدبر ,ومواضيعها أنواعها
: األنبياء﴾ (a b  c d `﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص قوله عز وجل لنبيه الكريم فأدرك
فهو ير أن كل خري صدر أو يصدر يف الوجود إنام هو ملحة من شعاعه وبركة  ),107

بأنواره. وقد  واالهتداءإال باتباع سننه  ,د من سعد من األممفام سعِ  اتباعه,ناشئة من 
من تركهم العمل بام أنزل  مسالإلح عن ذلك يف مقالة له طويلة يتأسف فيها عىل اصأف

ذلك التخاذل والتقاطع والكذب  لَ نارص واختاذهم بدَ عليهم من األمر بالتعاون والتَّ 
وتأخروا وتقدم  ,للذين كفروا وفتنةً  ,واخلداع إىل أن صاروا حجة لغريهم عىل دينهم

قبس أضاء : « عن ذلك بقولهأن عربّ  إىل ,يف األزمنة السالفة بهغريهم بام كانوا يتقدمون 
 باملرشق ونوره باملغرب ويرمي يف مجيع أبحاثه إىل بيان املنازع التي منها ثار تأخرُ 

بأن  ,وقد بني يف صدر رسالته يف التوحيد أ,بسد يوشقاقهم وتفرقهم أ ,اإلسالم
هو عدم اقتصارهم عىل كتاب اهللا فيام  االعتقادسبب أول شقاق وقع بني املسلمني يف 

ل عن أرسطو نقَ يُ هوس الفلسفة وإعجاهبم بام  مقوف عند حده وإدخاهلأرشدهم إىل الو
وا إىل أمور ومباحث ال تطيقها عقوهلم فتنازعوا وأفالطون حتى تعمقوا بذلك وارشأبُّ 

بقوله تعاىل:  ,ر هذا وأمثالهكِ وكثريا ما سمعته يستدل إذا ذُ  ,وفرقوا دينهم وكانوا شيعا
﴿ i j k l m o n    p q  r ,﴾ ولقد شاهدتُ ) 159نعام: (األ 

ومن عجيب  ,ر من االختالف فراره من األسدأن يفِ , كام سمعت منه قوال ,منه فعال
 من جنود ن من إلقاء القبض عليه بجندومتكَّ  إالخالفه خمالف يف جملسه ما أمره أنه 

ه ال يستفزّ  وعقلٍ  ,غطلوكل ذلك بكالم ال خيالطه ال جنبه,حتى يوقفه إىل  ,احلقِّ 
ه حتى بِ بمقدمات ينتزعها من وجدان خماطَ  ,لق ال يأيت عىل وسعه ضيقوخُ  ,يشالطَّ 

ين ولعها وراثة من شيخه مجال الدِّ  ,يضطر إىل اإلقرار واالعرتاف بنفسه من نفسه
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وهذا أمر معروف  ,صم أحدا إال غلبهايات عنه أنه ما خاتضافرت الرو ذيفغاين الاألَ 
كام يشهد  ,نيبائعيِّ عىل الطَّ  فها يف الردِّ عجيبة التي ألّ ورسالته ال ,حتى بني علامء أوروبا

 ملثل هذا تلميذه الذي نحن بصدد الكالم عليه ما أنشأه من املقاالت العجيبة يف الردِّ 
ع ويستغفر من الكالم ويعرتف بغزارة ه يتشفَّ بام أفحمه وصريَّ  )وطهانو(عىل الوزير 

احلرج ويف مثل هذا املقام  ,يانة اإلسالميةضه للطعن يف الدعند تعرُّ  ,د عليهاعلم الر
وبعد ما رد  ,وتظهر أرباب الغرية من أصحاب احلرية ل,ات احلجابالرجال من ر  ُ تتبني

 ,عىل بلده عند سفره إىل اجلزائر مرَّ  ,عافالزُّ  رَّ املعه وجرَّ  ,سمعه أليم الكالمأعليه و
فأضافه وأكرم مثواه وأرسل إىل  ,ه يف ضامئرهبثِّ  ما ة وزارته منطو عىلووهو باق يف سط

 ,التهيف جتوُّ  وإسعافهل فيها بالوصايا للقائمني هبا عىل إكرامه النواحي التي يريد التجوُّ 
 .ومثلكم ال ختفى عليه هذه األرسار

ها, ثم عِ له عىل اهللا ال يسعنا املقام لتتبُّ يخ وتوكُّ ذكر عبد احلليم أدلة عىل ثقة الشَّ  ثمَّ  
لفي أول  وإين: «لشيخ يف نقص الثقافة اإلسالمية إذ ذاك وركودها فقالإىل رأي ا انتقل
بتحصيل قواعد  اقتناعهمكرته فيام عليه طلبة الزمان من اذ بيني وبينه يف حميل مالقاة

فقال  ,العلم دون حتصيل امللكة الراسخة يف النفس التي هي املقصود بالذات من العلم
وإنا لنر أن حتصيل اللغة عىل الوجه املطلوب  ,يل هذا الذي نحن قائمون باحلث عليه

والدين كله كالم اهللا العظيم الذي ملا سمعه األعرايب  ,هو رابطة هذا الدين القويم
دركون فيُ  ,تعلام حقيقيا مأن الناس باألقل يتعلمون لساهن ,فمرادنا ,سجد لفصاحته

 ». يظهر عليه أثر ذلك أالت عيناه بالدموع وهو جيتهد قَ رواغرو ,ولو رتبة هذا األعرايب
فيلخص انطباعاته يف هذه  وصلبه املوضوع ثم يدخل الشيخ ابن سامية يف لبِّ 
الذي يتلخص من أحوال هذا فوباجلملة « :اجلمل التي قال فيها قبل ختامه لكتابه

ومن علم العقائد إال أوثقه  ,أفصحه إالالرجل أنه ال يرىض هلذه األمة من علم اللسان 
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 هلم أنه يمكنهم بنيّ ويُ  ,ال أوفقه وأمجعه وأبعده من اخلالفإمن علم الفقه و ,وأصدقه
ويمكن  ,فإن دين اهللا واحد يرجع إىل رشيعة واحدة ,ن تعددت املذاهبإو االجتامع

وذلك أوىل من التنافر  , فيقللكل إنسان أن يعمل بجميع املذاهب وبالتقليد والت
أن التزام مذهب معني حتجري  ملحظه وملخص ,اددَ  األمة طرائق قِ والتفريق الذي صريّ 

وال يعقل أن هذه املذاهب رمحة إال إذا كان العمل  ,التي اتسعت بتعدد املذاهبللرمحة 
قول من أقوال املذاهب فهو عىل رشيعة سيدنا بفكل من عمل  ,جلميع اخللق اهبا مفتوح

مَ ولذلك «إىل أن يقول:  ....ملسو هيلع هللا ىلصحممد  َ معوا من املذاهب مذهبا العلامء عىل أن جي هزّ مهِ
بينهم اخلالف وروغان  به به العمل جلميع الناس ويرتفعُ  ج عن أقواهلا يتيرسُ ال خيرُ 

 ,م أغراضهماألقوال التي تالئِ مع وجرهيم عىل حسب األغراض  األحكامالقضاة يف 
ن األئمة األربعة ريض اهللا عنهم يعملون اه بأن الناس كانوا قبل زملحظوجينح عىل م

كرم وجهه أريض اهللا عنه و اويسأل أحدهم سيدنا عليملسو هيلع هللا ىلص ما ثبت عن رسول اهللا بكل 
ل هذا املنوال بعد دّ فلام بُ  ,وهكذا ,خر فيعمل بهاآلصحايب الو ,مثال فيعمل بام أخربه به

مثل هذه األمور التي يقصد هبا رفع اخلالف من وله .... عرص الصحابة ريض اهللا عنهم
ما ال يمكن أن يعد  ,اخلالف ق يف كل مقام يلوح له فيه مثارُ هم إىل الوفابني األمة وجرّ 

ح قادح وال يفرح ر وال يأمل من قدْ دّ ال يتغري وال يتك ,يف هذا املقام قائموهو  ,وال حيىص
فح عمن ساء إليه والصَّ حسان ملن أَ رب واإلِ زانة والصَّ دة والرَّ ءمع متام التو ,بمدح مادح

ه عىل تدبر آي القرآن واستنباط وجوه احلكم من يف مجيع أوقات عاكفٌ  ,عليه جنى
 يوكفاك ما بلغنا أنه إذا أقبل شهر رمضان ال خيرج إىل أحد من الناس وال يلتق ,كالمه
قوة اإلدراك ملعاين القرآن ما ال من تدبر القرآن قال: ألنه جيد فيه بويشتغل فيه  ,بأحد

 .جيده يف غريه من األيام
 أن الَّ إِ ه له خصومه من اهتامات فيقول: وما جرّ  ,نهه ميثم يتعرض ملوقف معارص 
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والعلوم الوقتية,  األنظارو األفكارالرجل ملا كان يتنزل يف كالمه للعقول بام ألفته من 
فرقة  :بني فرقتني هفتجد الناس يف أمر, هفتْ ألِ  بمثل مافهام ري األاوكثريا ما جي ,اجلارية
وال حتصل , د بذكرهبّ عَ تَ عندهم مما يُ  ذَ خَ تَ أن تُ  وكادت ,التعبري بالعبارات القديمة ألفت

فربام تطرق إىل أذهاهنم أنه زنديق حياول بعباراته تدريج الناس  ,الربكة والنفع إال بلفظه
إىل األخالق واألفكار األوروبية خصوصا مع كونه قد دارس العلوم األوروبية وأتقن 

يعلم أنه ممن يستمع القول فيتبع أحسنه واهللا , ي الشبهة فيهفكان ذلك مما يقوّ  ,ألسنتهم
ت هذه فَ وفرقة ألِ . م موصل للنفع الالئق بالوقتلّ سُ  ويتخذ من كل يشء ما يراه أنه

كلام سمعوا كالمه أخذ بمجامع قلوهبم وعظم  احلادثة فهم األفكار اجلديدة والقوانني
 .ولكل وقت كيفية ,جةولكل شبهة حُ  ,يف صدورهم ولكل عقل خطاب

 هر منلة علم التوحيد وكيف كان ينفُ أإىل اخلوض يف مس ساميةبن اقل ثم ينت 
أن استعمل معهم طرقا مناسبة للعرص ولعقوهلم فأثر فيهم كثريا وهذه  تالمذته إىل

راته, ثم ختم رسالته بأن أرسل والطريقة هي التي كان يستعملها عبده يف تدريسه وحما
 هلراسِ ملواضيع التي استقصاه عنها مُ وأشار إىل ا )رسالة التوحيد(إليه نسخة من 

 ».الخ... لصاحلنيلكرامات الوخلق األفعال و ,لة اجلن وإنكار الواليةأكمس
 هـ 1322ربيع الثاين  29يف  عبد احلليم بن ساميةالفقري إىل مواله 

هذا فحو رسالة الشيخ عبد احلليم بن سامية التي استوعب فيها جوانب من 
وال شك أن حممد عبده قبل  .لذي الزمه مدة إقامته باجلزائرا ترمجة حياة حممد عبده

 ,باملرشق زيارته للجزائر مل يكن جمهوال يف أوساطها العلمية إذ كانت اجلزائر متصلةً 
فكانت التآليف والصحف واملجالت ترد إليها كام كان املتخرجون من األزهر يف عدة 

هد الشهري عيبي صاحب املطر وكان أمثلهم الشيخ املولود البوشعقجهات من ال
 ,لتدريس يف البليدة بطلب من علامئهالزونة والذي كان يقيض شهر رمضان ابنواحي م
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الذي كان من ألد عليش الفقيه املشهور شعيبي هذا من خواص تالمذة الشيخ بوكان ال
االلتفاف حول الشيخ  منوزميله  ساميةيمنع عبد احلليم بن  ملكل هذا  ,خصوم عبده
الثالثة من العلامء كان هؤالء  ,طلعوا عىل تفاصيلهاانتصار لتعاليمه بعد أن عبده واال

الفتو ثم هـ والذي توىل القضاء 1290سنة  خرجيي معهد الشيخ محيدة العاميل املتويف
صاحب  برهيامتكام كان من خرجيي مدرسته األديب حسن  ,ليف قيمةآوترك ت

الذين تركوا  ,نه وغريه من كبار الكتابالذي حتدثنا ع )أقوام املسالك(كتاب  ضتقري
 ممدرسا ث كانمصطفى مرضبة  : إنآثارا تدل عىل علو مناصبهم يف ميادين العرفان

الشبه رسمية وختم حياته  )املبرش(إماما خطيبا بجامع سفري وقد توىل حترير جريدة 
دبية أكثر من نواحيها األ يف هذه الوظيفة ىاعَ رَ عالبي, وكان يُ لرضيح الشيخ الثَّ  وكيال

أن عني  ىلإصمة اكام كان عبد احلليم بن سامية مدرسا بمساجد العناحيتها املادية , 
ن الذي طرح قضية حممد ـٰوقد علمنا أن عيل بن عبد الرمح ,عالبيةأستاذا باملدرسة الثَّ 

الطريقة فلنقارن بني هذا  ييجانيوكان ثالثتهم ت ,عبده الستقصائها كان مفتيا بوهران
وكان  ,قا عليهضيّ من العلامء يف عهد االحتالل الذي كان التعليم العريب مُ  الصنف

يف , ولو فلنقارن بينهم وبني أئمة مساجدنا اليوم  ,نصيب جل العلامء السجن والنفي
تمني هفبينام كان أولئك العلامء يف طليعة امل, أي يف نطاق العلوم الدينية ,املحيط الضيق

نجد هذه الطبقة  ,وآرائهم وزهنا وآثارها ملواقفهمانت وك, بتطور الفكر اإلسالمي
كنت منذ أشهر قليلة بمفتشية  ,واليشء باليشء يذكر كام يقال ,اليوم مواقفها سلبية متاما

بعض جهوية تابعة لوزارة التعليم األصيل والشؤون الدينية فقدم كاتب املفتشية ملف 
حيمل ثالث  ,وظفأي امله املوظفني فأطلعني عليها األخ املفتش فوجدت صاحب

شهادات ليسانس واحدة يف األدب الفرنيس والثانية يف اللغة اليونانية القديمة والثالثة 
 اهواملوظف املذكور بصدد حتضري دكتور ,يف اللغة الالتينية, ثم دكتورة يف العلوم الدينية

وال زال مل  هذا املوظف هو أسقف كنيسة وهرانو ,يف حياة األمري عبد القادر بالعربية
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شهادات هذا القسيس ختوله شغل رتبة  إِن ,سنة) 45جياوز عمره مخسة وأربعون سنة ( 
اخلاصة يف سبيل وحياته بابه شَ ضحية بِ أستاذ يف كثري من جامعات العامل ولكنه اختار التَّ 

عد كثري من شيوخنا عقيدته, فإذا كنا نشكو من تدهور األخالق وطغيان املادة وبُ 
أليس من حقنا أن نحاسب أنفسنا ونستفت قلوبنا كام يقال أو  ,املساجد وشبابنا عن

وإذا كانت األجيال املتدينة إىل  ,للنقد الذايت عىل حد تعبري أهل زماننا انخصص أوقات
وقت قريب تشكو من طغيان أمواج اإلحلاد واإلباحية ويستدلون عىل ما فاه به ماركس 

احلالة اليوم وظهرت فرق تر أن شعار  فقد تطورت ,در الشعوبخممن أن الدين 
وهذه الفرق تر أن كل مؤمن سواء كان هيوديا أو نرصانيا أو  يماركس هذا رجع

 ملويرون أن الواجب عىل املجتمع أن حي ,مسلام فهو مصاب بداء عضال وهو اخلبال
وأن  ,داؤهم يف املجتمعات يحتى ال يرس ,ي واسعة إلنقاذ هؤالء املرىضعلة ومح

... وهذه الفرق ليست من تصوير ـ اه »عن األوبئة املبيدة للشعوب م ال يقلُّ خطره
اخليال بل عقدت طائفة منها مؤمترا يف هذا الشهر بسويرسا, وهي تضم ما يزيد عىل 

عضو) فيهم كثري من كبار العلامء والباحثني يشغلون  5000مخسة آالف عضو ( 
 مناصب راقية يف املجتمع. 
ين سياق احلديث إىل هذا االستطراد الذي لربام ير فيه بعض واسمحوا يل أن جر

 روج عن املوضوع ولنرجع إىل موضوعنا لنأيت باخلالصة. اخلاملستمعني 
هتامم الباحثني يف عهدها ثم ال اإن زيارة الشيخ حممد عبده للجزائر كام نر أثارت 

رشته جملة البالغ ويف هذه األيام اطلعت عىل مقال ن, اب يتحدثون عنهاتّ زال الكُ 
بمناسبة وفاة املرحوم السيد عالل  ,م1974ماي  27بعددها الصادر يف  ,البريوتية

: قالت فيه بعد ذكر نبذة من ترمجته ),عالل الفايس يف املرشق: (الفايس حتت عنوان
األوىل ألقاها يف دمشق يف هناية األربعينات بعنوان:  ,ص حمارضتنيوننرش له ملخَّ «
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 ,والثانية ألقاها يف القاهرة يف بداية اخلمسينات), سبة للعامل العريبب بالنِّ أمهية املغر(
زيارة حممد (وعنواهنا:  ,لفية يف املغرب إىل حركة وطنيةر احلركة السَّ ز فيها عىل تطوُّ وركَّ 
ويذكر عالل الفايس هذا زيارة قام هبا : «ثم قالت املجلة ,)» للجزائر وتونس عبده

ويذكر  ,ن من زيارة املغرب األقىصتونس واجلزائر دون أن يتمكَّ  ىلالشيخ حممد عبده إ
 .»قامت بني هذا املصلح املرصي وبني زمالء له يف املغرب ةً أن مراسل

التي تبادهلا حممد العريب العلوي شيخ اإلسالم  ةورأ عالل الفايس أن املكاتب 
هي التي كانت  ,املغربرائد اإلصالح ب )الوزير السابق(باملغرب وأبو شعيب الدكايل 

وما قاله الدكتور عثامن أمني من أن حممد عبده , حلركة اإلصالحية يف املغربابداية 
يمكننا أن  ,ة املنارجملَّ  ةطريق ىللد زيارته وجد آثاره التي كانت تصل إىل اجلزائر عَ 

رق بني ال ف ,ة أوساطدَّ رة يف عِ وومنش ,نعلق عليها بأن السلفية كانت موجودة باجلزائر
 دّ ورَ  ,طريق أيب احلسن الزروييل نالسلفية التي حتدثنا عنها, ووصلت إىل اجلزائر ع

أو  ),نرصة الفقري يف الرد عىل أيب احلسن الصغري: (اإلمام السنويس يف كتابه عليها
ابقة فصيل يف املحارضة السَّ ثنا بنوع من التَّ وقد كنا حتدَّ  ,السلفية التي تزعمها ابن تيمية

وهو الشيخ صالح بن  ,ادها الذي ظهر يف أواخر القرن امليالدي املايضحد روَّ  أعىل
ن نواحي ني مِ ىل عاملني سلفيَ ابقة إِ كام أرشنا يف املحارضة السَّ  ـ دفني قسنطينة ا ـمهن

اطي, وذكرنا أهنام تناظرا وأمحد بن حييى الرشَّ  , بن املنور املجاجييناجليال :مها ,األصنام
والسبب يف هذه املناظرة أن  ,ستاينغة املنورة عثامن بن عبد السالم الدامع مفتي املدين

 )الروضة الندية يف رشح الدرر البهية(اطي هذا اطلع عىل كتاب أمحد بن حييى الرشَّ 
 :ني صاحب التآليف املشهورة التي من بينهايلصديق بن حسن بن عيل البخاري احلس

هـ,  1290د ألف الكثري منها ابتداء من سنة , وق)البيان يف مقاصد القرآن فتح(تفسري 
 ,صيت يف البالد مفأنكر عليه بعض علامء البالد الذين خترجوا من األزهر وكان هل
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طلع عىل كتابه اف ,اطي إىل بعض معارفه من املهاجرين باملدينة املنورةالفقيه الرشَّ  هفوج
قد أتانا كتابكم « اله بقوله:ستاين فأجابه عىل سؤغمفتي املدينة إذ ذاك الشيخ عثامن الدا

من حكام اهلند عىل يد  امرأةيف شأن الرجل املسمى بصديق حسن اهلندي زوج اهلندية 
من غري  الوقت, وأنه أعجبكم وظهر لكم أنه جمتهد وجمدد ,الوهايب املشهور اإلنجليز,
من سائر  اثنانن ال خيتلف فيهام االلذ ,ه من الظالل والغوايةنع وما هو منطوٍ  ,معرفة له

يف هذا الزمان  لالجتهادفإن كنتم جموزين  ,علامء السنة من أهل اهلند وسائر بالد املرشق
ألن  ,منهم حدٌ او االجتهادَ  يَ دعِ ولكن معاذ اهللا أن يَ  ,ن أوىل باالجتهادوفالعلامء املذكور

فور لعدم و ,حتى انعقد إمجاع علامء األمة أيام الغزايل عىل عدمه ,االجتهاد أمره عظيم
أردتم ومع هذا   من الثريا,رن الثّ أيو ,وكيف يقاس أئمة السلف بزماننا هذا ,األهلية
كمعرفة اآلباء  هالذين يعرفون تن علامء اهلند الثقاإو...تهم يف أمور أمجعوا عليهاخمالف

كون ويستغيثون تَ ويشْ  ,دون مجاعات كل سنة للحجفوكذلك ي ,أظهرنا نيلألبناء ب
ن له عىل أهل السنة أل ولهاطت وسببُ  ,للمسلمني وإظاللهفساده  لعلامء احلرمني من

والية اإلنجليز لزوجته, وهو وزيرها وقد طغى بسبب  ماال عظيام وجاها عريضا بسبب
لو واالنفراد باجلاه,  ذلك, وأبى أن يشكر نعمة اهللا تعاىل, ومل يرد إال زيادة العُ

اإلتباع للسلف الصالح بل أراد أن  واستنكف أن يكون مشاركا لألمة فيام هم عليه من
خيالف اجلميع حلصول الصيت والشهرة, والعجب منكم أهيا األجلة العظام, من عدم 
التثبت والتحري يف الدين مع أنكم أنتم أهل ذلك... واحلاصل أننا حترينا يف شأنكم 
غاية التحري من هذه النزعة الشيطانية , كيف وصلتكم, مع أهنم يقولون أن مذهب 
مالك خال من البدع... ويا عجبا كل العجب لقوم زاغوا يقولون لساملي العقيدة زيغوا 
معنا, هل هذا منهم نصحا أو عمى, وأما اغرتاركم بإغوائه وقوله كيف يرتك العمل 
بالكتاب والسنة, ويُعمل عىل خالفهام? هذه كلمة حق أريد هبا باطل, وقوله: كيف 

? ومن قال لكم: إن املذاهب خمالفة لكتاب اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يتبع املذاهب ويرتك رشيعة النبي
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وأهنم خالفوا الرشيعة ولو يف جزئية, وغاية ما عند أئمة املذاهب  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة النبي 
رضوان اهللا عليهم, فهموا األحكام من الكتاب والسنة عىل الوجه األحوط, 

بوها ونقحوها لنا, فجزاهم اهللا خريا, وجعلوا هلا قواعد و قوانني واستنبطوها,وهذّ
وضوابط وحرصوها لنا, ولوالهم ما اهتدينا جلزئية واحدة , وهم أعرف بالناسخ 
واملنسوخ, والعام واخلاص, وشأن النزول وسبب النزول, وهم الذين رووا السنة لنا 
بُّوا عنها, وحرسوها من امللحدين, واآلن من فيه أهلية االجتهاد? ومن فيه ورع أو  وذَ

 أمانة كأمانتهم?...
علامء املدينة  إىل توجيه سؤال علني لعلامء  أجلأتأثارت هذه املراسلة ضجة وقد 

ما قولكم , دام فضلكم, ونفع املسلمني بعلمكم, يف «اإلسالم إذ ذاك هذه مجل منه: 
عي االجتهاد املطلق, ويُفتي الناس بأقوال اجتمعت األئمة عىل  حسن صديق يَدّ

? ويَمنع تقليد أئمة اهلد عدول هذه األمة خالفها, هل يعد ذلك خرقا لإلمجاع? أم ال
بإمجاع السلف واخللف, ويطعن يف مجيع أتباعهم وجيعلُهم يف أعىل درجات الفسوق 
واالبتداع , ويقول مجيع ما نزل من القرآن يف الكفار من الذم والوعيد حيمله عليهم, 

يعة املطهرة, ويعلن ذلك, بل ألف التآليف والتفاسري ضمنها مذهبه الذي نسخ به الرش
حتى بلغت أقىص بالد اإلسالم, واغرت منهم أقوام وصمموا عىل اتباع مذهبه (يقصد 
هبام الفقيهني اجلزائريني) وقالوا هذا جمتهد الوقت وجمدد الدين, جيب عىل األمة 

وختمها بقوله: اِفتونا مأجورين, ولكم جزيل الثواب من امللك  »اتباعه... إلخ..
 الوهاب. اهـ .

أجاب عىل هذا السؤال كثري من العلامء أيدوا مفتي املدينة فأرسلها بدوره إىل وقد 
 الفقيهني الذين أثارا هذه القضية , فصمام عىل رأهيام. 

من هذا تبني لنا أن هذين الفقيهني مل يكونا من أكابر علامء البالد, فإن أحدمها كان 
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إال أهنام كانا  ,هلها العلم قروناوالثاين ينتمي إىل أرسة علمية توارث أله معهد قرآين 
لفكر والسلفية كام ذكرنا, ذلك يف حمارضتنا السابقة مل يكن الناس مدينني فيها ا أحرار

ألفراد أو مجاعات, بل جيد العاملِ منبعها يف الدراسات اإلسالمية التي تدعو إىل الكتاب 
ثون, وفرضوها عىل النخبة بسريهم , ونزاهتهم ومل والسنة, وقد حافظ عليها املحدّ

ثوها باختاذها وسيلة لالحرتاف واالرتزاق أو خلدمة ركاب املغرضني من طالب  لوِ يُ
اجلاه واملال الذين حيبون أن حيمدوا بام مل يفعلوا, ويدخلوا فيها العوام وأشباههم كام 
فعل كثري من املتصوفني الذين فتحوا باب طرقهم إىل العوام, اتبعوا اجلوانب السلبية 

دوا الناس يف التصوف, وتصد للرد عليهم كثري من املتصوفني من ا لتصوف, حتى زهّ
ن األخرضي, وكانت حماربة البدع واملتصوفني الذين ذكرنا من بينهم عبد الرمحـٰ

املحرتفني خصوصا طبقة اجلهال التي تستغل الظروف والسذاجة واألوساط اجلاهلة, 
امليالدي, وتوىل أحد األدباء اجلزائريني وكثر هذا النوع يف أواخر القرن املايض أي 

تصويرهم يف مقامات باللغة املهلهلة اجلامعة بني الفصحى والعامية, وقد كان فضل 
ختليد هذه املقامات ألحد املسترشقني فجمعها وترمجها إىل الفرنسية ثم نرشها يف املجلة 

 األسيوية التي كانت تصدر يف باريس.
من هذه املقامات فقرات تصور لنا املشعوذ الذي بنى  وتتميام ملوضوع بحثنا أنقل 

عليه املؤلف مقاماته, وقد كان هذا املشعوذ الذي اختاره املؤلف من طبقة ما يسمى يف 
تونس باملروقى, واملروقى مفرد املروقية, وهي عبارة عن مؤسسة تشتغل بالقراءة عىل 

امع أفرادها, تتكون من بعض اجلنائز وتشيعيها, وهلا نظام وقوانني خاصة ونادي الجت
من حيفظون بعض سور القرآن, وهذا النوع يوجد عندنا, إال أنه ليس هلم نظام 
وقوانني, يذكر املؤلف أنه كان بشاطئ فوكة فأخربه إمامها أنه مدعو الستقبال أحد 
املدعني للوالية, فطلب منه املؤلف مرافقته, ولنرتك له الكلمة ليصور لنا املحفل عىل 
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فنزلت أنا واإلمام حافني كام قدر اهللا ناعمني, فوجدنا الطلبة لبعض «طئ, فقال: الشا
دِكون, وغريهم يميسون ويتمتمون,  رْ دَ السور يقرؤون, والدراويش يركضون, ويُ
وبلحاهم يرتعدون وهيتزون, فنزل علينا  ما نزل عىل القوم من اجلذب, وخشعنا 

ردِكني, خشوعا من صميم القلب, ورصت أقرأ مع القارئ دِك مع املُدَ رْ ني ومرة أُدَ
وأخر أميس مع املائسني, وطورا أمتتم مع املتمتمني, وأهز حليتي مع اهلزازين, ونحن 
يف شدة تسبيح وهتليل, إىل أن قرب الشيخ عىل نحو امليل, ... إىل أن يقول ... وقد جترد 

ابقوا عىل من يمس جم غفري ودخلوا البحر بالسباحة, ليلتقوا بالفلك عىل البعد, وتس
الفلك باليد, وقد داروا بالفلك متخابطني عىل املاء, ووقعت العربدة  والزبد طائر 
للسامء , ولوال عناية القذاف لغرق القطب يف املاء وجاف... ثم يصف نزوله من الفلك 
وذهابه إىل حمل االجتامع, فلام وصلوا, عرفه, فقال: فلام انتهت نوبة مروره بقرب , ال 

ْتُ برصي عليه, وحققت النظر فيه, فإذا هو صاحبنا ابن لتم ب, حلُ رَ س منه ما جيلو كُ
عيسى املهلهل واملحلحل السمني املبلبل املربذل, الزال يتلون ويتقلب يف أحواله 

أنه أرس لصديقه اإلمام بأنه عرفه  :وأشكاله, ويتمرد بأقواله وأفعاله,...... إىل أن يقول
 عامل ناصح, وإنام هو صعلوك لكاع, خداع بداع..... إلخ . وليس هو بويل صالح, وال

ثم يذكر لنا مقامة أخر جرت له يف معسكر ذهب إىل سوقها لقضاء بعض املآرب 
وقد كنت وقتئذ يف البالد غريب, ليس يل فيها قريب, وقد قرب الظالم, وقد « :فقال

د مسجدا أو أكتمش, أم أدخل ق ت يف املبيت, فلم أدر أأوعِ رْ هوة وأرمتش, ثم إين حِ
تذكرت أن ويل املجامع منع الرقاد يف اجلوامع, أما القهاوي فمجلبة للمصائب 
يْطة فيها ناس مساكني ظاهرين من حاهلم حماسني, فلام  وَ والدعاوي .... فملت إىل حُ
أمتمنا الصالة, وأعقبناها بالباقيات الصاحلات, وقف علينا رجل البس جالبة مزرقطة 

م عىل اجلالس وقال يا أهيا الناس أال حترضوا وعدة مربوكة وزيارة الوالبة, فسل
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مقبولة, فقالوا له: ففي أي مكان وجودها? ومن أين املقصد إليها ? فقال: إهنا قرية 
مغراوة, بزاوية درقاوة, فقالوا له: رس اعرض غرينا, وسننطلق وحدنا, فقاموا بأمجعهم 

 .»أخوض مع اخلائضني وقبضوا الطريق خلفهم, فحدثتني نفيس بأن
ثم يذكر املؤلف الشعوذة البلهوانية التي يقوم هبا األتباع وعندما تشارك           

الزوار يف تقديم زيارته وتظاهر الشيخ باإلغامء والتف املتربكون حوله عرف املؤلف 
 صاحبه... إلخ.

 سنوات هذه املقامات كتبت يف أواخر القرن املايض أي قبل زيارة الشيخ عبده ب 
وركزها عىل األوساط املنحطة  ,صور فيها صاحبها جوانب من املجتمع اجلزائري

, الدجالني اتربطني من طبقمواملت, التامئم والسحرة يكاحلفالت عند األرضحة وبائع
وهذا ما  ,حكمنا عىل املتصوفني كلهم بأهنم من هذا النوع مُّ ا نعُ نوهذه األشياء ال جتعل

ورفيقه مصطفى  ساميةوقد كان الشيخ عبد احلليم بن  ,هتصد له األخرضي وغري
متنعهام جتانيتهام من االنتصار مل  ولكن ,نية عندما تعرفا بالشيخ حممد عبده جتانيِّ بمرض

يجانية ن حافظ الشيخ عبد احلليم عىل عالئقه مع التِّ إو, ملبادئ عبده عن عقيدة وبيان
دينيني الوظفني املكام نجد  ,ه بعبدهعد اتصالبفقد قطع زميله مصطفى مرضبة كل صلة 

بل حيكى أن نابليون  ,ن و مصطفى مرضبةـٰمحبن الرَّ  يلإذ ذاك ليسوا كلهم من طبقة ع
 ,م وكان يميل إىل تكوين دولة ملكية أو شبهها1865الثالث عندما زار اجلزائر حوايل 

ويف  , املفتيعىل لّ أراد أن يتصل بشخصية إسالمية حملية يتذاكر معها يف املوضوع فدُ 
عام يقرتحه وكان املرتجم بينهام هيوديا فأجابه املفتي وكان شهر  هأثناء احلديث سأل

ويف هذه  ,بية بمناسبة رمضانالَ ن العادة أن يعطى له قنطار زُ أباألبواب  رمضان عىل
وقد حكى  ,هكان هذا الذي هيمُّ و ,السنة بلغه أهنم ال يرسلون إليه إال نصف قنطار فقط

احلرب العاملية الثانية أي يف رت يف العهد األخري رألصدقاء أن هذه الواقعة تكأحد ا
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مدينة  ريَ هنوزَ ياِ الكبار من أركان حرب اجلنرال  انعندما زار أحد الضباط األمريك
وأطلعه عىل  ,تلمسان وتقابل مع املفتي وسأله عن أمانيه فكشف له املفتي عن صدره

 .الثياب :أي, »ا ينقصناهذا م :ق, وقال لهقميصه املمزَّ 
إىل واسمحوا يل أن أطلت وإذا ذكرنا جوانب جمهولة من آثار زيارة حممد عبده  

 .جلزائر وهي كلها إجيابية فهناك نواحي سلبية تفرض علينا أمانة البحث أن نذكرهاا
وإذا كانت  ,هذا عند املعارصين اال زالت شخصية حممد عبده تثري اجلدل إىل يومن 

 , امليدان العقائدي حمل اتفاق وتقدير فإن نشاطه السيايس بعكس ذلكنشاطاته يف
منذ أطلعني جلزائر فإن أحد األصدقاء إىل انا من هذا هو ما يتعلق بزيارته والذي هيمُّ 

 إباناجلزائر بيل العام الفرنيس اوهي ترصيح الو , أسبوع عىل وثيقة تتعلق باملوضوع
الربملان الفرنيس يف اجللسة التي عقدها املجلس احلرب العاملية األوىل رصح هبا يف 

وكان هذا الوايل  ,وفاة الشيخ بنحو تسع سنوات ,أي بعد ,م1914فرباير  9املذكور يف 
رضت عىل ثر ما أحدثه قانون اخلدمة العسكرية اإلجبارية التي فُ إرصح  د ليوتوهو 

د خصوصا م وهاجر بسببها كثري من سكان البال1911اجلزائر ابتداء من سنة 
فقد انتقد كثري من النواب سياسة احلكومة فتداخل الوايل  ,ني إىل دمشقلمسانيِّ التِّ 

وحماربة دعاة اهلجرة الذين كانوا  ,ن فرنسا سعت يف هتدئة األفكارأاملذكور وأجاب ب
يل أهنم حصلوا عىل ثالث فتاو من علامء اقال الو ,يفتون بأن البقاء حتت حكمهم كفر

فتو وأهم هذه الفتاو , الكفارحكم أهنم يمكنهم أن يعيشوا حتت فحواها  ,مرص
ه(أي الشيخ حممد عبده أفتاها عند زيارته للجزائر وهي مهمة للغاية عىل حد تعبري

ة بأيدي الكفار ص يف أن أرض اجلزائر ليست حمتلَّ وهذه الفتو تتلخَّ د), توولي الوايل
نعى دْ ني أصحاب كتاب يُ املسيحيِّ  ألنَّ  د صد هذا الترصيح عند جون ,الخجيل... اإلِ

الذي ال يشك يف نضاله ووطنيته حيث كاتب جزائري مشهور وهو املرحوم عمر راسم 
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سجنته السلطات الفرنسية سنني إبان احلرب العاملية األوىل, قال يف مذكرات بخطه  
صل نقلها األخ األستاذ حممد قنانش الكاتب باخلزانة الوطنية, والزال حيتفظ باأل

ق الرشَّ  نبغاءُ هكذا كان و«: عىل زيارة عبدهاملوجود يف مذكرات عمر راسم, قال معلقا 
وال جرم  ,ونية عىل طاعة اهللاسمون طاعة أوامر املام يقدِّ هنَّ فإِ  ,ونيةسمسمومني بداء املا

عىل عباس حلمي  رومركل لورد ألنه كان يفضِّ  ,الشيخ حممد عبده منهم نَّ إِ أن نقول 
 ,ة أو عثامنيةوال تكون مستقلَّ  إنجليزيةويرىض بأن تكون مرص  ,عبد احلميدوالسلطان 

وأن  ,ذات القوة والبطش ,ح لنا باعتقاده أن إنجلرتا دولة الرب والبحره كام رصَّ نَّ إِ و
  . قنانشما نقله األخ  هـ ا »مقاومة بريطانيا العظمى هماملسلمني ضعفاء ال يمكن

ه ومواهبه وهو مع فضلِ  ,األوساط األدبية اجلزائريةيف  مشهورٌ  عمر راسميخ والشَّ 
 ويف كلِّ  ,به يف رشاء طوابع الربيدوكان ينفق مرتَّ  ,ذاعةحتى أنه كان مقرئا يف اإلِ  ,شاذ

 نظام ,انني واملقرئني واملصلحنيام والفنَّ واحلكَّ  ابِ سائل للنوَّ عرشات الرَّ  لُ رسِ يُ  شهرٍ 
 .ولساء الدُّ رؤَ ل لُ رسِ يُ  بل كثريا ما ,همهم ويشتمُ يسبُّ  ونثرا 

نا  ا ال تنقصُ هنَّ فإِ  حممد عبدهيخ ن زيارة الشَّ ضنا هلذه اجلوانب السلبية مِ ن تعرَّ إِ و وإنَّ
لع عليها إذ اطَّ  ,هلا أمهية بن ساميةايخ ووثيقة الشَّ  ,لفيةجل يف ميدان السَّ ن قيمة الرَّ مِ 

نا نَّ إِ و ,ورأ أمهيتها ,أصدقائه نعليها كثريا مِ  طلعَ أني ومنذ سنتَ  عثامن أمنيالدكتور 
 ومقارنتها بام كتب عنه. ,ض إىل حتليلهان دون التعرُّ ها عرضا مِ اعرضن
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  ديخ عبد القادر بن محمَّ صفحات من ترجمة الشَّ 
  يخيدي الشِّ أوالد سِ  أسرةعميد 

 )األبيض( :قايف ببلديةلدعوة اإلخوة املرشفني عىل األسبوع الثَّ  ني استجبتُ إنَّ 
التي هلا , جوانب من تاريخ هذه املنطقة أن يكون موضوع دراستي: اخرتتُ و, هتاودائر

نويه بظاهرة إحداث هذه الفرصة للتَّ  كام أغتنمُ , )اجلزائر(أبعاد وأجماد يف تاريخ بالد 
لطات إلحياء هذه كان والسُّ ومشاركة السُّ , قافية يف أنحاء الوطنهذه األسابيع الثَّ 

ة تنعكس بالفوائد اجلمَّ ال شك أهنا التي , قافية واالقتصاديةت الثَّ عات يف املجاالجمُّ التَّ 
دها ة التي خلَّ ة باألحداث اهلامَّ ريَّ ا عىل تاريخ هذه املنطقة الثَّ خصوصً , عىل تاريخ البالد

ل ثورة من نوعها بعد يخ التي كانت أوَّ يدي الشِّ ومن بينها ثورة أوالد سِ , اريخهلا التَّ 
, ةولة الفرنسيَّ ت مضاجع الدَّ ا أقضَّ خون عىل أهنَّ حيث أمجع املؤرِّ  ,الفرنيس االحتالل

 .)اجلزائرـ (ة بياسة الفرنسيَّ ل وانتقال السِّ وكانت بداية لتحوُّ 
لسلة من املحارضات بإلقاء هذه السِّ  فتُ دت به عندما كلِّ عىل ما تعهَّ  بناءً وإين , هذا

ؤون وزارة الشُّ ـ (ابع لالتَّ , )اإلسالمي املركز الثقايف( بحوثيف إطار , عرب أنحاء الوطن
اريخ اإلقليمي بالبحث ة لتناول التَّ بإعطاء األولويَّ  التزمتُ , )ة واألوقافينيَّ الدِّ 

ف بإلقائها يف هذا املنتد: التي سأترشَّ  )املحارضة(وهلذا سأتناول يف هذه , حليلوالتَّ 
د بن سليامن القادر بن حممَّ  يخ عبدالعامل الشَّ  ـ دفني املنطقةـ صفحات من ترمجة (

دت هلم ثورهتم عىل االستعامر الذين خلَّ  )يخيدي الشِّ عميد أرسة أوالد سِ , بوسامحة
 .اريخمكانة يف التَّ  1864الفرنيس سنة 
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, من مواليد منتصف القرن العارش اهلجري يخ عبد القادر الذي هواشتهر الشَّ 
 يسإذ خاض غامر معركة حامية الوط, ةياسية والسِّ بمسامهته يف أحداث عهده الفكريَّ 

 راسة. ذلك يف هذه الدِّ كام سنبنيِّ , بت عليه كثريا من اخلصومألَّ , ةيف امليادين الفكريَّ 
وها يخ وخصُّ الباحثون املسلمون وأجانب بتاريخ ثورة أبناء سيدي الشِّ  اهتمَّ 

نوا مراحلها وأسباهبا فدوَّ , ونن كتب عنها الباحثون الفرنسيُّ مَ  وجلُّ , آليفبعرشات التَّ 
اب ض هلا كتَّ تعرَّ  ثمَّ , لوا انطباعهم عنهاإذ الكثري منهم خاضوا غامرها وسجَّ , وآثارها

ن مَ  :أيـ هم وكلُّ , ةة واخلاصَّ ة العامَّ سميَّ آخرون اعتمدوا فيام كتبوا عنها عىل الوثائق الرَّ 
وهي ال , وية واحدةنظروا إليها من زا, اوا معلوماهتم عنهاستمدُّ مَن  أو, شاهدوها

 ز.من حتيُّ  ختلو
وكتاباهتم , حراءما كتبه بعض علامء الصَّ  ه مل يصلنا منهم إالَّ اب املسلمون فإنَّ ا الكتَّ أمَّ 

امل عندما انتقلت رحاها من منطلقها بالشَّ , ورةانية من هذه الثَّ منحرصة عن املرحلة الثَّ 
أمثال , نيعبيِّ عراء الشَّ عض الشُّ ما وصلنا عنها أيضا من انطباعات ب أو, إىل اجلنوب

د باخلري الذي كان الفضل لنرش بعض قصائده يف املوضوع يرجع ألحد اعر حممَّ الشَّ 
, ةالذي أضفى عليها بتحقيقه دراسة مستقلَّ , ايحبوعالم ابن السَّ يد أبناء هذه املنطقة السَّ 

 .ورة املباركةفيها اخلطوط العريضة من تاريخ هذه الثَّ  استوعبَ 
بع أيضا اخلطوط العريضة من سأتَّ , راسة املحدودة املجالي يف هذه الدِّ نِّ وإن, ذاه

 .دا عىل املصادر األصيلةمعتمِ , يخ عبد لقادرالشَّ  ـ كرابق الذِّ السَّ  ـ ترمجة عميد األرسة
ورة عنه املعارصون بالثَّ  ة ينطبق عليها ما يعربِّ يف حياته ثورة فكريَّ  ناخاض مرتمج

وهذا , فةة واملتصوِّ لفيَّ اع بني السَّ إذ كانت معركته مع معارصيه امتدادا للرصِّ , قافيةالثَّ 
من  ابتداءً , ةوبالبالد اإلسالميَّ  )اجلزائرـ (اريخ الفكري باع ترك بصامته يف التَّ الرصِّ 

وتتخلص , من فطاحل العلامء اع كثريٌ وقد ساهم يف هذا الرصِّ , امن اهلجريالقرن الثَّ 



391 

, ةنَّ عىل العمل بام يف الكتاب والسُّ  االقتصارة تر لفيَّ  الفريقني: أن السَّ هذه املعارك بني
إينِّ تركتُ فيكم ما إن «ة الوداع التي قال فيها: جَّ يف حَ ملسو هيلع هللا ىلصبي ة النَّ عمال بوصيَّ 

 كام قال. أوملسو هيلع هللا ىلص » كتاب اهللا وسنَّة رسوله , استعصمتم هبام لن تضلُّوا أبدا
ق  فة فقد ظهرت فِرَ ا املتصوِّ  إلنكاروتعرضت , منهم تأثَّرت بالفلسفة اليونانيةأمَّ

عيفة ساهل يف االستدالل باألحاديث الضَّ موهم بالتَّ موهم واهتَّ فقاوَ , ثنيالفقهاء واملحدِّ 
 .ة حماربة البدع يف خمتلف مظاهرها ومنابعهالفيَّ فحينئذ كان موقف السَّ , واملوضوعة

ة وضعفا وهي تزداد قوَّ , ةة بعد املرَّ ني املرَّ د بني أنصار الفريقَ ت هذه املعارك تتجدَّ يَ بقِ 
بط يف ت هذه املعركة يف عهد مرتمجنا وبالضَّ دجتدَّ , ةة واملكانيَّ مانيَّ رات الزَّ حسب املؤثِّ 

ا خصومه فقد ميخ عبد القادر متصوفا وكان له أنصار أكان الشَّ , أواخر القرن العارش
الذي بعد أن  جلاميسأيب حميل السِّ  املشهور أمحد ابن القايضظهر يف صفوفهم الشيخ 

القاسم  أبويخ الذي كان من مجلة أساتذته فيه العامل األديب الشَّ  )معهد فجيج(جاور 
انتقل إىل  )فجيجـ (جه من معهد ابن عبد اجلبار بوبعد خترُّ , ار الفجيجيعبد اجلبَّ  بن

ويف , مانذلك الزَّ  س معهدا عىل سنن علامءحيث أسَّ , )اورةالسَّ ـ (ب )اسقرص بني عبَّ (
, )هرانيةلة الظَّ الَّ الشَّ ـ (ه بيف حملِّ  دعبد القادر بن حممَّ يخ ف بمرتمجنا الشَّ ة تعرَّ هذه املدَّ 

وصادف , جوعفوعده بالرُّ , وعرض عليه البقاء بمعهده لتعليم أوالده, وتصاهر معه
 ارالقاسم بن عبد اجلبَّ  أبويخ قيام علامء البالد ويف طليعتهم الشَّ , يارة بقليلقبل هذه الزِّ 
ساهل موه فيها بالتَّ اهتَّ و, عبد القادريخ بحملة عنيفة عىل الشَّ  )أيب حمىلأستاذ ( الفجيجي

ن أمثل علامء كان مِ , ار هذاوالشيخ ابن عبد اجلبَّ , فات مريبةوبترصُّ , عىل اقرتاف البدع
مشهورة يف , مةقيِّ  وقد ترك تآليف, ه من األرس التي توارثت العلم قروناوأرستُ , عهده

رشح به , )صيديد وتوحيد الوالفريد يف تقييد الرشَّ (من بينها: , تاريخ األدب العريب
, بيتا )213(يد حتتوي عىل صَّ يف ال, )لوانروضة السّ ـ(املعروفة ب براهيمإه منظومة عمِّ 



392 

ليف صها بثالثة تآوقد خصَّ , ومحل لواءها, املعارضة إىل صفِّ  حميل بوأ فحينئذ انضمَّ 
, ض هلذه احلملة التي قام هبا علامء البالدحيث تعرَّ , مفيدة يف باهبا, مة يف موضوعهاقيِّ 

الذي , )اجةمعهد جمَّ (د بن عيل صاحب يخ حممَّ أمثال الشَّ , املإليهم علامء الشَّ  وانضمَّ 
, صهم بعض معارصهيم وتالمذته بتآليفوخصَّ , ج منه فحول علامء ذلك العهدخترَّ 
 .ها لرتامجهمضوا فيتعرَّ 

, بعيد ق هبا من قريب أوما يتعلَّ  ل مراحلها وكلَّ هلذه املعركة وسجَّ  حميل أبوض تعرَّ 
حيث كان , ة التي اجتازت عىل املغرب العريب إذ ذاكياسيَّ زها عىل األحداث السِّ وركَّ 
ة طوال مد شواطئ البحر األبيض ليبيَّ ستئناف احلروب الصَّ اد وا لتجدُّ ربً همك اجلو
غربا واطئ اء تلك احلروب مدن الشَّ وسقطت من جرَّ , ط واملحيط األطليستوسِّ امل
خاذل ألخبار عف والتَّ ب إليهم الضّ حيث ترسَّ , لتقاعس ملوك البالد وعجزهم, رشقاو

ان عىل كَّ ضوا السُّ وحرَّ , باطاتوا الرِّ ون فأحيَ ينيُّ عامء الدِّ األمر الزُّ  فحينئذ توىلَّ , تطول
ان ضوا سكَّ ني الذين نادوا باجلهاد وحرَّ ينيِّ عامء الدِّ لة هؤالء الزُّ وكان من مج, اجلهاد

يخ الشَّ , عىل توحيد جهودهم وتوثيقها ملجاهبة العدوان )املغرب األقىص(و )اجلزائر(
 سعيد بنعلامء جزائريون عىل رأسهم الشيخ ـ نية اجلهاد ـ بالذي التحق به  حميل أبو
بالدعوة إىل اجلهاد بل كون جيشا من  حميل أبويكتب  صاحب التآليف الشهرية مل ورةقدُّ 

أنصاره وتالمذة معهده بقرص بني عباس وهاجم هبم امللك زيدان السعدي الذي اهتمه 
كان النرص حليف , العرائشالذين احتلوا مدينة  واألسبانمعارصوه بمواالة الربتغال 

وخرج امللك , ومراكش سلجامسةايب حميل يف البداية أمكنه بسهولة احتالل مدينتي 
زيدان من البالد خائفا يرتقب أخبار تطول أيضا ذكرها جل املؤرخني فحينئذ 

 قدو ,بالصبغة السياسية عبد القادراصطبغت املعركة الفكرية التي خاضها الشيخ 
نها فحو املعركة يف امليادين بتآليف ضمَّ  حميلأبو الشيخ  ـ م لنا ذكرهكام تقدَّ ـ صها خصَّ 
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زالت  وهذه التآليف وإن مل حتظ بالنرش فإهنا ال ,املحضة ويف امليدان السيايسالفكرية 
ابن إىل ترمجة  أصحاهباض فيها كتاب من كتب الرتاجم التي تعرَّ  وال خيلو ة,موجود
األوساط العلمية والسياسية  يفكام أن هلذه التآليف مكانة  ,من اإلشارة إليها حميل

 :أيـ جعلها  فرنس الكوليج دو جامعةار أساتذة أحد كب ومن ذلك أنَّ  ,األجنبية
نوية يف موضوع دروسه السَّ ـ  حميل أيبوالشيخ  عبد القادر بن حممداملعركة بني الشيخ 

  .راسة اجلاريةنة الدِّ السَّ 
كام ذكرنا يعد عميد أرسة أوالد سيدي  ولنرجع إىل احلديث عن مرتمجنا الذي هو

قيادة الروحية لدا مواطنيه كام أفادنا بذلك الرحالة ال يتبوأالشيخ إذ نال سمعة جعلته 
 1864ثم توارث أبناؤه فأحفاده هذه القيادة إىل أن أدركتهم ثورة سنة  سامل العيايش أبو
فاستفادت الثورة من القيادة الروحية التي توارثتها األرسة  ـ طيلة ثالثة قرون :أيـ 

من العنارص اجلوهرية يف دعم الثورة وعضت عليها بالنواجذ وهذه املكانة الروحية هي 
  .فصيل لنا ذلك بالتَّ عرشين سنة كام سيتبنيَّ الوامتدادها ما يربوعىل 

إىل الوراء قليال فنجد أن االستعامر الفرنيس لقي مقاومة عنيفة بعد هناية  ولنرجع
 :ـب الزعاطشةإذ اندلعت ثورات عديدة متتابعة منها ثورة  األمري عبد القادر حرب

التي قادها الزعيم أبوزيان وامتدت إىل جبال األوراس حيث عززها الشيخ  ابزال
و سنة صاحب معهد جبال  الصادق ابن احلاج  ابن عبدثم ثورة الشيخ , 1850أمحر خدّ

فثورة أبناء سيدي الشيخ موضوع دراستنا وهذه الثورات وإن كانت  ,اهللا الفليتي
وأسباب فإن هدفها واحد وهوالتخلص ختتلف قوة وضعفا كام كانت لكل منها دواعي 

امتازت , ومن الكفر وأهله إذ كانت كلها حتت قيادة زعامء دينيني االستعامر ريمن ن
 أهنامثورة أبناء سيدي الشيخ ثم ثورة املقراين والشيخ حممد أمزيان ابن احلداد من بعدها 

اول كثري من ح, أحدثتا هزات عنيفة ارتاع هلا احلكام الفرنسيون باجلزائر وفرنسا
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موقدها  الباحثني واملؤرخني أن يرجعوا أسباب ثورة أبناء سيدي الشيخ الذي غضب
السيد سليامن بن محزة بعد استبدال احلكم العسكري باحلكم املدين إذ كانت اجلزائر 

أي خليفة , عىل رأس كل منها حاكم مسلم يسمى خليفة, تنقسم إىل مناطق إدارية
مستمدة من السلطان مبارشة فاحتفظت فرنسا هبذا النظام السلطان ألن سلطته كانت 

 :لت فيه خطةاملوروث من عهد األمري عبد القادر ثم ألغته وعوضته بنظام آخر استبد
هذا ال يتمتع بأي ترصف شخيص  الباش آغات وصريَّ  ,باش آغا :هذه بخطة ,اخلليفة

نيس للمنطقة كانت منطقة بل يرجع يف مجيع ترصفاته اإلدارية إىل استشارة الرئيس الفر
الذي عني خليفة , محزةحتت قيادة السيد ثر االحتالل الفرنيس إأبناء سيدي الشيخ 
وبعد وفاة السيد محزة املذكور , ةقإذ ذاك بأوالد سيدي الشيخ الرشا للمنطقة املعروفة

فخلفه أخوه السيد  1862بكر سنة  ثم تويف أبو بكر أبوخلفه ولده السيد  1861سنة 
امن بن محزة الذي استبدلت السلطات الفرنسية يف عهده خطة اخلالفة بخطة باش سلي

الذي عده بعض الباحثني الفرنسيني من أسباب غضب  آغا وهذا التغيري اإلداري هو
إن القيادة الروحية التي توارثها أفراد األرسة كانت تتناىف مع , سليامن وإعالنه الثورة

 االحتاللهذه القضية بعد  أثريتالسلطة الفرنسية وقد القيادة اإلدارية املستمدة من 
وأفتوا , الفرنيس مبارشة حيث أفتي بعض العلامء املستشارين عند األمري عبد القادر

كل من توىل اخلطة من سلطات االحتالل الفرنيس وقد وصلنا من هذه الفتاو  بكفر
در فتو يف املوضوع كاتب األمري كام أص عيل بن احلفافالفتو التي حررها الشيخ 

إال أنه بعد انتهاء املقاومة غري األمري رأيه وأذن لرفقائه بقبوهلا إذ  األمري عبد القادر
وكان من مجلة من تولوا اخلطط الرشعية ابن , بقاؤهم بالبالد أجد وأنفع ملواطنيهم

 عيلعم األمري الشيخ الطيب ابن املختار وكذلك السيد املولود بوطالب ونفس الشيخ 
 اإىل أن تويف مفتيا هب اجلزائر :ـثم بالبليدة  :ـ بنه عنيِّ إري فر فتو التكفحمرِّ  بن احلفاف

 هـ .1307سنة 



395 

ه ه ثبت أنَّ ومن ذلك أنَّ , بل كانت نتيجة تفكري وتدبري, ةتلقائيَّ  سليامنمل تكن ثورة 
يخ ابن ا املؤمتر الشَّ ن حرض هذومن مجلة مَ , ورةأنصار الثَّ  فيه جلَّ  ا مجعَ ي عقد مؤمترا رسِّ 

املغرب ـ (املقيمني إذ ذاك ب :أي ) ـابةالغرَّ (يخ يدي الشِّ ب رئيس فرع أوالد سِ يّ الطَّ 
الذي  )معهد القليعة(إذ كان , )القليعةـ (املقيم ب, ول بن محزةيد جلُّ والسَّ  ) ـاألقىص

, جداده األحفاد عن األشعاع توارثَ إيخ أبوحفص بن عبد القادر مركز سه الشَّ أسَّ 
عيم ابن ومعهم الزَّ , )وارقالتَّ (و, )اخلنافسة(ول بن محزة أعيان قبائل واستصحب جلُّ 
 ).قبائل األرباع(شهرة عىل رأس 

, )اجلزائرـ (يخ منطلق حتويل وتغيري يف سياسة فرنسا بيدي الشِّ كانت ثورة أوالد سِ 
مسلمني عىل جنيس للوفتح باب التَّ , ق احلكم العسكري عىل احلكم املدينفتفوَّ 

 )ثالثامئة ألف(التي مات بسببها , م1867ورة مسغبة أعقبت هذه الثَّ  ثمَّ , مرصاعيه
الذي مل , الكاردينال الفيجري )اجلزائرـ (فحينئذ ظهر يف األفق رئيس الكنيسة ب, مسلم

وبالفعل , ةحراويَّ خصوصا باملناطق الصَّ , ه لتنصري املسلمنيخيف ختطيطه الذي أعدَّ 
عات بدعو وافتتح قوائم تربُّ , نشاطاته يف امليدان التقاطه أللف صبيٍّ ل كان أوَّ 

رجاع ملتقطيه إامتنع من , ه بعد مرور خطر املجاعةأنَّ  إالَّ , ن شبح املجاعةإنقاذهم مِ 
 )اجلزائرـ (ة بلطات الفرنسيَّ ن طرف السُّ معارضة مِ , وقد أثار عليه موقفه هذا, لذوهيم

س هلم وأسَّ , حيث خرج منترصا واحتفظ بملتقطيه, اومل يفد ذلك شيئ, )فرنسا(و
 )ةينيَّ ؤون الدِّ وزارة الشُّ (صت وقد خصَّ , نصريبشري والتَّ النطالق التَّ  معاهد جعلها نواةً 

وقد , بشرية التَّ نقاطا للبحث يف قضيَّ  )تيزي وزو(املنعقد يف , )ابعمللتقى السَّ ـ (ل
ه رغم اجلهود التي بذلتها  أنَّ لنبنيِّ , راسةدِّ ضت لإلشارة إليها ما دعاه سياق هذه التعرَّ 

ت محلة الفيجري بجميع أمدَّ  ثمَّ , جنيسعندما فتحت أبواب التَّ , ةاحلكومة االستعامريَّ 
كام , وا هبا بديالومل يرضَ , تهمك املسلمون بقوميَّ فقد متسَّ , ةة واألدبيَّ يَّ الوسائل املادِّ 
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متهم الكاردينال نصري ويف مقدِّ  سالطني التَّ أدَّ ا ممَّ , ةحافظوا عىل عقيدهتم اإلسالميَّ 
ه يرجع إىل فضل وهذا كلُّ , بشرييةتهم التَّ ريع يف مهمَّ عرتاف بفشلهم الذَّ الفيجري إىل اال

بل كانت , ةفهي أيضا مل تكن تلقائيَّ , ان هذه املناطقاملناعة واحلصانة التي امتاز هبام سكَّ 
 هذه اجلهود يف وتتجىلَّ , وا اهللا عليه طيلة قرونثمرة جهود بذهلا رجال صدقوا ما عاهد

الون حَّ وهي التي وصفها لنا الرَّ , ة طول البالد وعرضهاعوة اإلسالميَّ انتشار معاهد الدَّ 
ث يف والتي سنتحدَّ , املالذين جابوا هذه املناطق عندما انقطعت صلتها بعواصم الشَّ 

م زيادة عىل متاز القائمون هبا بأهنَّ يخ التي ايدي الشِّ معرض حديثنا عن ثورة أوالد سِ 
ته فوذ الذي أمدَّ ذلك النُّ , يني لألرسةفوذ الدِّ زة عىل النُّ حة املركّ ورة املسلَّ قيامهم بالثَّ 
 .ةينيَّ املعاهد الدِّ 

قت رباط ة التي وثَّ وحيَّ لطة الرُّ ورة التي استفادت من السُّ ولنواصل حديثنا عن الثَّ 
صلني ومرتبطني برؤساء األرسة يف عهد قبائل الذين كانوا متَّ لة بينها وبني معظم الالصِّ 

ا ضعفت مله وذلك أنَّ , يخ أيب حفصد وولده الشَّ يخ عبد القادر بن حممَّ عميدها الشَّ 
, )املخادنة(و, )اخلنافسة(ور بن محزة إىل قبائل يد قدُّ امل التجأ قائدها السَّ ورة بالشَّ الثَّ 

يد أمكن للسَّ  م1876ويف سنة , م1869من سنة  بتداءً اوذلك , وه باملال والعتادفأمدُّ 
وهاجم به ضواحي , )غري يوادـ (با من دون منيع با مدرَّ ن جيشً ور بن محزة أن يكوِّ قدُّ 

سه ن جيشا آخر ترأَّ كام كوَّ  ))القليعة(و, )متلييل(و, )ميزابـ (ب )القرارة(و, )ورقلة(
 .فغنم به ألف مجل )بريزينا(وقصد , )األبيض(ين ابن محزة قصد به أخوه الدِّ 

حيث أعانوا , باألجماد ءٌ ورة ونرصوها ميلان هذه املناطق الذين آووا الثَّ ومواقف سكَّ 
بعد  ) ـتدكلتـ (املقيمني إذ ذاك ب)ـ الشعابنة(ن بدوره جيشا من عيم بوشوشة الذي كوَّ الزَّ 

أعاد  ثمَّ , )تلييلم(و, )القليعة(وهاجم هبم بوشوشة حصن , ة)ورقلـ (ني لغزوالفرنسيِّ 
 .)وادي سوف(و, )تقرت(و, )ورقلةـ (فهامجهم ب, م1871ني سنة ة عىل الفرنسيِّ الكرَّ 
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يني فوذ الدِّ يخ التي استفادت من النُّ هذه لقطات من تاريخ ثورة أبناء سيدي الشِّ 
من منتصف القرن العارش اهلجري عندما ضعفت  الذي توارثه أفراد أرسهتا ابتداءً 

وانتقلت بعد مخس سنوات من اندالعها إىل املناطق , املنطلقها يف الشَّ ورة بمالثَّ 
عندما ظهر يف األفق , م1881إىل سنة  م1869حيث امتدت من سنة , ةحراويَّ الصَّ 

ام اب واحلكَّ عليه الكتَّ  ورغم ما متاأل, ورةيخ بوعاممة الذي واصل الثَّ البطل الشَّ 
يت إىل آثارها بقِ  فإنَّ , قليل من شأهناهدها للتَّ وا عليها يف مم قضَ ون من أهنَّ الفرنسيُّ 

ة رها قائد املنطقة العسكريَّ ة حرَّ ومن ذلك اكتشاف وثيقة جوهريَّ , م1910حوايل سنة 
وهي عبارة عن معرض أرسله إىل رؤسائه , م1910خة سنة مؤرَّ , )فراءعني الصَّ ـ (ب

معركة :(منها, بعض املعارك نهضمَّ و, وارع الثَّ يذكر فيها مسرية اجليش الفرنيس لتتبِّ 
عني (وقد اكتشفت هذه الوثيقة يف منطقة  ـ يت فوانس)أقرب ( )ـوخدُّ (أو )وقرص قدُّ 

أرسل يل منها نسخة طبق األصل األخ حممود الواعي , )مركز فرطاسةـ (ب, )فراءالصَّ 
 اأمَّ , م1974يوليو18وتاريخ إرساهلا يف , )سعيدة(ابق لوالية املحافظ الوطني السَّ 

 .م1910يونيو8 :فيفالقائد الفرنيس للمنطقة  ضتاريخ حترير معر
يدي يني ألرسة أوالد سِ فوذ الدِّ النُّ  تباإثولنرجع إىل الوراء قليال لنتابع حديثنا عن 

د اعتامدا يخ عبد القادر بن حممَّ من عهد عميد األرسة الشَّ  ؤهميخ الذي توارثه أبناالشِّ 
عندما  )رحلته(ذه الوثائق ما كتبه أبوسامل العيايش يف فمن بني ه, عىل الوثائق األصلية

: يف طريق ذهابه إىل احلج فقالالتي مر عليها , )القليعة(مدينة  نض للحديث عتعرَّ 
دي الح سيِّ يد أبوحفص ابن الويل الصَّ السَّ  يخ احلاج األبرّ كان ينزل الشَّ , وهبذه القرية«

يخ يدي الشِّ أهل بلده بسِ  دعرف عنويُ , د بن سليامن بن بوسامحةعبد القادر بن حممَّ 
ثم واصل العيايش حديثه عن , »يخ يدي الشِّ ون بأوالد سِ دعَ ن يُ ى اآلحتَّ , وأوالده

ها يمِّ , ت يف هذه النواحي كلهايمة وصروله ح: «يخ عبد القادر عميد األرسة فقالالشَّ 
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, كت حسن وتنسُّ وشمْ  خصوصا ولده هذا سيدي أبوحفص فله هديٌ , وصحرائها
ني احلرمَ (ىل إد دُّ فقد أفنى غالب عمره يف الرتَّ , مثابر عىل فعل اخلريات من جهاد وحجٍّ 

تويف يف سنة  ىل أنْ إومل يزل ذلك دأبه , ام رجع من الطريق قبل أن يصلوربَّ , )نييفَ الرشَّ 
قرب , )األبيضـ (فن عند والده بمقربهتم املعروفة بودُ , إحد وسبعني وألف

وزرناه , )توزر(وقفلنا معه إىل , حججنا معه سنة تسع ومخسنيوقد , )بوسمغون(
ر عنه وتؤثَ , ني ونحن قافلونة سنة مخس وستِّ جَّ ولقيناه بعد ذلك يف حَ , رارا عديدةمِ 

اس ويعامله النَّ , بنسائه وأوالده )حلجازـ (اوكان يسري غالبا ل, وله أتباع, كرامات
 .ها» كون به ويتربَّ , ن دوهنمالكثري األمراء فمَ 

عطينا صورة أصيلة مجعت ترمجة أيب ا تُ ألهنَّ  )رحلة العيايش(فحة من نقلت هذه الصَّ 
وضياع املصادر األصيلة , ةحراويَّ سمعة والده باملناطق الصَّ  ثمَّ , حفص ومكانته

اب والباحثني يعتمدون عىل املصادر جعلت كثريا من الكتَّ , أوإمهال املوجود منها
لون تأويلها وتفسريها من دون ة ويرتجَّ عض األحداث اهلامَّ فيفرتضون ب, ةاألجنبيَّ 

ض الكرامات اوأشباههم يبالغون يف افرت كثريا من العوامِّ  كام أنَّ , حتقيق أومتحيص
, سيئون إىل هؤالء األعالم أكثر مما حيسنونفيُ , عوخوارق العادات التي يأباها الرشَّ 

ة هلا ة قويَّ إذ هوحجَّ , راسةالدِّ عىل وصف العيايش يف موضوع هذه  وهلذا اقترصتُ 
كام وصف , ه وترحالهف به يف حلِّ رجال تعرَّ  وصفَ , ه شهادة عيانوشهادتُ , وزهنا

ثقة ال  ه حملَّ الني بأنَّ حَّ ة الرَّ وهوعالوة عىل ذلك يمتاز عن بقيَّ , منطقة عربها مرارا عديدة
 )رحلته(ما كتبه عن ومن ذلك , ى عند األجانببل حتَّ , اب املسلمني فحسبعند الكتَّ 

فني الذين امتازت الذي كان من كبار املؤلِّ , هري كراتشوفسكيويس الشَّ املسترشق الرُّ 
ى: ام يف تأليفه املسمَّ فصال قيِّ  )حلةالرِّ (ص هلذه فقد خصَّ , زاهةدراستهم باخلربة والنَّ 

وصفه , ته الواقعيةة يف مادَّ ة خاصَّ يَّ وحيتل أمهِّ «قال فيه: , )العريب تاريخ األدب اجلغرايف(
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كام يوجد , للمنازل املختلفة بيان وافٍ مع تِ , )ةمكَّ (إىل  )املغرب(لطرق القوافل من 
ة واألرايض حراويَّ الذي يفصل بني األرايض الصَّ  ن من تبيان احلدِّ لديه تفاصيل متكِّ 

مرتجم , وقد لفت األنظار إىل هذا منذ األربعينات من القرن املايض, راعةاحلة للزِّ الصَّ 
berbervuggerحلة بربر بفجريالرِّ 

مل يعترب كل هذا جديرا , غري أن املؤلف نفسه )1(
إىل فحص مناهج العلوم  يشءباهتامم الرحالة اجلاد فهوقد رصف اهتاممه قبل كل 

اإلسالمية يف البالد التي زارها بحيث يمثل كتابه ـ أي الرحلة ـ إىل حد ما دائرة معارف 
العلوم والتصوف وقد رأ لزاما عليه أن يشري يف كل موضع إىل فريدة من نوعها يف 

, ها يف األماكن املختلفة واملؤلفون املتأخرون يف املغربآاملخطوطات النادرة التي ر
استفادوا كثريا من كتابه وهوحيتل آخر موضع يف سلسلة املنتخبات اجلغرافية التي 

ا إليها يف تفاصيل كتابنا هذا وال يوجد والتي كثريا ما رجعن )Blachiére)2نرشها بالشري
يتممون , االجتاهبالطبع ما يربز ذلك ألنه وجد بعد العيايش عدد من الكتاب من نفس 

أن يعرتف به , غري أنه يمكن عىل أية حال, وإن مل يأتوا فيها بجديد, التقاليد اجلغرافية
إىل , دم يف هذا امليدانكنموذج جلميع مؤلفي هذا العهد األخري الذي مل يطرأ فيه أي تق

 .ها »العرص احلارض أوعىل األقل إىل القرن التاسع شعر 
ولنضف إىل ما ذكرناه أي استمرارية النفوذ الديني لألرسة من عهد عميدها ما 
وصف لنا أحد الرحالني الصحراويني الشيخ بوعاممة عندما زاره يف معهده الذي 

ع اجليش الفرنيس وهذا الرحالة هوحممد أحدثه بدلدول بعدما خاض املعارك األوىل م

                                                 
)1(  berbrvugger  كان من أساتذة جامعة اجلزائر ومن املرشفني عىل)التي نرشت  )املجلةاإلفريقية

 .ق تارخييةعدة وثائ
تويف يف السبعينات من القرن , ة تآليفوله عدَّ , باريزببالشيري كان مديرا ملعهد الدراسات  )2(

 .اجلاري امليالدي
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بن هاشم الرشيف التوايت الذي قال بعد أن تعرض لذكر ظهور بوعاممة يف امليدان سنة 
 أسسحيث , ثم انسحابه إىل دلدول, هـ وخوضه للمعارك مع اجليش الفرنيس 1881

ويف معهده هذا استأنف حياته العلمية التي , م1882معهدا يقرص أوالد عبوسنة 
وهذه احلياة الدينية أي حتفيظ القرآن , قبل إعالنه الثورة, قت له بمعهد مقرارسب

هي التي , الفقراء واملساكني وعابري السبيلوإطعام , واإلرشاف عىل الدروس العلمية
وكانت ميزة أفراد هذه األرسة وبقية األرس الدينية الذين رابطوا يف , أسالفهتوارثها عن 

ام بالدعوة اإلسالمية وبعدما وصف لنا الرحالة حممد بن املناطق الصحراوية للقي
ثم تعرض لذكر , »وحينئذ هرع إليه الناس من املغرب واملرشق : «هاشم ما ذكر قال

كام , فهدد الكثري منها, بعض هذهالقبائل التي هرعت لزيارة الشيخ بوعاممة يف معهده
كان يستقبل فيه بوعاممة ووصف لنا املخيم الذي , عدد كثريا من رؤسائها وأعياهنا

زواره وأنواع املأكوالت واملرشوبات التي كانت تقدم للزوار ولطلبة املعهد وصاحب 
فمن القبائل التي ذكرها قبائل , وقورارة, الرحلة نفسه كان من بني أعضاء وفودتوات

وسكان تيمي ثم ذكر , والقليعة, وورقلة, مقيمني بمتلييلا الشعانبة الذين كانو
وأعياهنم الذين من بينهم باحسون وأخوه من أوالد عروسة واحلامجحمد  رؤساءهم

ثم تعرض لوصف , » لخا... غباخيمن تامرت وموالي الصديق بن العريب من أدغا
وعدد ما كان يقدم هلم , يوف الواردين عليهخميم أيب عاممة الذي كان يستقبل فيه الضُّ 

إذ , ة يف موضوع دراستناة جوهريَّ يَّ ا أمهِّ حلة هلهذهالرِّ و, فيه من املأكوالت واملرشوبات
ام فوذ كان مدعَّ وهذا النُّ , يني لد أفراد األرسةفوذ الدِّ ة وراثة النُّ أثبتت لنا استمراريَّ 

أثبتت احللقة األوىل من تاريخ هذه األرسة يف  )رحلة العيايش(بنرش العلم فإن وجدنا 
بوحفص فإن رحلة حممد بن أسيد املجال الديني وحرصته يف عميد األرسة وولده ال

التي بدأها عند , الين قبلها بقليلنثم رحلة الشيخ عبد القادر الت, هاشم املذكورة
ووصلنا منها تعرض , رفقة قافلة احلجاج, تيمي بتوات, مغادرته ملسقط رأسه مهدية
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ملراحل تلك الرحلة التي سجلها من تيمي إىل عني صالح فوصف لنا بتدقيق املعاهد 
لمية واألسواق التجارية واحلفاوة واألفراح التي كانت تقام لقوافل احلجاج مدة الع

حطة عني صالح التي كميف انتظار حلاق بقية القوافل هبم , إقامتهم باملحطات الرئيسية
 وال, وبني لنا ذلك بتفصيل الرحالة املذكور, كانت تقام فيها األفراح أسبوعا كامال

حماطة بعناية السكان وهي من بني معامل البلدة املقدسة  زالت تلك املحطة أي ساحتها
إذ , استشهدوا يف حرب االحتالل نملقربة شهداء البلدة الذي تَةومن الصدف أهنا مسامِ 

كان تاريخ حترير , انكَّ احة فامتنع السُّ عىل هذه السَّ  االستحواذون حاول الفرنسيُّ 
 هـ .1230نالين املذكور لرحلته سنة التَّ 

 ال ) ـد بن هاشمرحلة حممَّ (و, )نالينرحلة عبد القادر التَّ :(أيـ حلتان الرِّ  وهاتان
 حوذوقد كانتا من مجلة املخطوطات التي است, زالتا معروفتني عند سكان تلك املناطق

ا تمبارشة إال أهنام من حسن احلظ أهنام حظي االحتاللعليها الضباط الفرنسيون بعد 
جل الوثائق التي عثر عليها إذ , قيم ترجم فيها حمققه برتمجة بعض فصوهلام من جمموع

ذاك ونرشها وهذا املرتجم هوالرائد مارتان الذي كان يف طالئع جيش االحتالل 
إىل  1894وتاريخ املغرب من  1902إىل  1504تاريخ الصحراء من عنوانه: (

هذا و, بباريس )leroux( لروكس ةمكتب :ـب 1923وطبع هذا املجموع سنة , )م1912
بعد انتقاهلا , املجموع مفيد جدا خصوصا فيام يتعلق بتاريخ ثورة أوالد سيدي الشيخ

الع طِّ ا, ومن مجلة الوثائق اهلامة التي استفدناها منه, من الشامل إىل املناطق الصحراوية
عىل رسالة وجهها ملك املغرب إذ ذاك إىل امللك بوعاممة حيذره  مالرحالة حممد بن هاش

وكان هذا , شاركة يف ثورة أبناء عمه أوالد سيدي الشيخ قبل إعالنه للثورةفيها من امل
التحذير يف قالب النصيحة هذا كل ما يتعلق بثورة أبناء سيدي الشيخ وامتدادها من 

وقد رأينا أن القائمني هبا استفادوا كثريا من نفوذ , منطلقها بالشامل إىل بالد الصحراء
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ذ الديني الذي استفادت منه هذه الثورة مقترصا عىل ومل يكن النفو, األرسة الديني
أنصار العائلة املقيمني بالصحراء بل استفادت الثورة أيضا بأرسة ذات تأثري شاركت يف 
الثورة وكان أحد رؤسائه الدينيني من تالمذة الشيخ عبد القادر ابن حممد عميد 

ثورة أبناء سيدي الشيح  وهذه الثورة التي اندلعت بشامل البالد اثر اندالع, األرسة
اسم قائدها , هي ثورة قبيلة فليتة التياشتهرت أيضابثورة سيدي األزرق, بأسابيع

ا ظم من كتبوا عنها مل يتعرضوعت هذه الثورة أيضا بتآليف إال أن مصوبطلها وقد خص
أي تلمذة أحد زعامء القبيلة لعميد أرسة أوالد سيدي , للعالئق اخلاصة التي ذكرناها

كان هذا التلميذ هوالشيخ حممد بن عودة الشهري بقبيلة فليتة قرب مدينة , الشيخ
وقد انفرد بذكر تلمذته للشيخ عبد القادر عميد األرسة املذكورة الشيخ حممد , غيليزان

دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة (الزياين صاحب كتاب نو يوسف ب
 ذكر, يف الثالثينات من القرن اجلاري اهلجريوتويف , الذي كان قاضيا يف عهده )وهران

وجد عليها تعليق بخط أستاذه عيل , أيب رأس النارصي نه عند مطالعته لرحلة املؤرخأ
علق فيه عىل الرحلة  ,ه 1324ن مفتي وهران يف عهده واملتوىف هبا سنة ـٰبن عبد الرمح

رضه للخالف بني املذكورة رد فيه أوبعبارة أصح صوب فيه ما ذكره أبورأس عند تع
فاقتد حممد بن يوسف  حمىل أليبوانترص فيه , ىلالشيخني عبد القادر بن حممد وابن حم

 .عىل تعليقه هيف تعقيب, ن املذكورـٰبأستاذه عيل بن عبد الرمح
ض فيه لنفي التهم التي وجهها حيث تعرَّ , وكان هذا التعقيب له أمهية عظمى 

خبار قصور أالنزهة النورانية يف : (وضوع صاحبخصومه عليه مستدال بام كتبه يف امل
عبد احلق املزكوين صاحب بن وما كتبه أيضا الشيخ حممد , )صحراء العاملة الوهرانية

وحينئذ تعرض الزياين لذكر تالمذة الشيخ ببالد الشامل فذكر من , الرد عىل االهتامات
لوحيدة التي تعرضت وهذه فيام أظن الوثيقة ا, يتليفبينهم الشيخ حممد بن عودة ال
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أخربوه فثم استقصيت بدوره بعض فقهاء القبيلة , لذكر تالمذة الشيخ بشامل البالد
أهنم كل ما يعرفونه من آثار هذه العالئق أن وفدا من أعيان القبيلة كان يذهب سنويا 

كانت ثورة فليتة هذه التي , لزيارة رضيح عبد القادر بن حممد ويقدم بني يديه فرسا
لشيخ األزرق بن احلاج بعد أسابيع قليلة من اندالع الثورة أوالد سيدي الشيخ قادها ا

التي تبعد عن زمورة بنحوالعرش  )بدار ابن عبد اهللا(انطلقت من معهد بطلبها 
ا كيلومرتات وكان عدد الثوار يشمل مخس مائة فارس ومائة ومخسني راجال تعرضو

كان عىل رأس فيلق ذهب حلراسة  ذيال قائد منطقة مستغانم lapassierللجنرال البايس
قافلة التموين من مستغانم إىل تيارت ويف طريق رجوعها من تيارت هامجهم الثوار 

إذ ابتدأت , واستغرقت املعركة التي هزم فيها اجليش الفرنيس هزيمة شنعاء يوما بتاممه
يخ أن عىل الرابعة صباحا وانتهت عىل اخلامسة بعد الزوال وكان من حسن حظ التار

وعني مساعدا للجنرال , الذي أفردها بتأليف هوضابط كان مرابطا بمدينة مليانة
liebret  ليتة فقائد املنطقة الذي أرسل لقمع ثورة أوالد سيدي الشيخ وبعد اندالع ثورة

هوالذي سجل مراحل , عني القائد ليبيري ملقاومتنا وكان مساعده الضابط أوجي هذا
نوع اليوميات أواملذكرات استفدنا منه كثريا تعرض فيه  يف تأليف من, هذه الثورة

هذا ولوكانت ثورة فليتة , للثورتني معا أي لثورة أوالد سيدي الشيخ ثم لثورة فليتة
 جمهولة يف تفاصيلها فإن هذا الضابط تعرض ملراحلها يف تأليفه القيم الذي سامه:

 )م1864جزائرية خامتة ثورة  إرسالية(
«une expédition algérienne épisode de l'insurrection de 1864 » par le 

capitaine oget écrit basia 1871 . 

اخلطوط العريضة  :أي ـ اتهن فيه يوميَّ أليف الذي دوَّ من هذا التَّ  هاستنفدناما  وأهمُّ 
ث عن الظروف التي اندلعت فيها ثورة أوالد سيدي عندما حتدَّ  )وهران(من ثوريت 

إن سليامن ولد «من التأليف متحدثا عن بطلها سليامن ما ييل:  2ص  الشيخ قال يف
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ووارث السيد محزة خليفة منطقة أوالد سيدي الشيخ محل ضدنا راية الثورة وجر يف 
أسباب هذا  إنَّ « :ثم قال, »ثورته كل القبائل اخلاضعة لنفوذه اإلداري ونفوذه الديني 

 ».زالت جمهولة  ب القلُّ التَّ 
التي ذهب إليها  )ي موسىعمِّ (ثنا عن مدينة قال متحدِّ , )ليتةفثورة (عن ويف حديثه 
, ونائب الوايل العام, )اجلزائرـ (ملالقاة قائد اجليش األعىل ب) lievert( صحبة اجلنرال

بحيث مل يبق من , هباهوالذي خرَّ : «د األزرقائر الفليتي سيِّ الثَّ  قال بعد أن ذكر أنَّ 
د األزرق طاف باملنطقة املرابط سيِّ  إنَّ ): «187 :ص(قال يف  ,» احلىص مبانيها إالَّ 

ان الذين كان احلقد كامنا كَّ فاستجاب لدعوته مجيع السُّ , وداعيا إليه, حامال راية اجلهاد
 .ها» أر من أعدائهمشني ألخذ الثَّ كام كانوا متعطِّ , ال يف نفوسهمومتغلغِ 

ق من غضب بطلها الستبدال احلكم ورة أعمأسباب الثَّ   لنا أنَّ فمن هذا يتبنيَّ 
عبي الذي عر الشَّ  يف الشِّ ظرية يتجىلَّ د هذه النَّ ونجد ما يؤيِّ , العسكري باحلكم املدين

د باخلري اعر حممَّ ع الشَّ وولنقترص عىل بعض ما قاله يف املوض, وارثثَّ أشاد هبذه ال
ورة من صبغتها بتجريد هذه الثَّ  أفتىالرزيقي يف معرض هجوه للقايض عطا اهللا الذي 

 د باخلري: فقال حممَّ ـ  أي اجلهاد ـ ةينيَّ الدِّ 
 مقــواين نبكــي االجــراح مهــولني
رانا رضوك راس النجوم متنزهني

ــز اال ــي وع ــة وطن ــانيب فرق  وط
 ما قعدوا فالذل إال صحاب بوران

 إىل أن قال: 
ــ ــي اجلنَّ ــافرينإيل يبغ ــاد الك  ة بض

 قولوا لعطا اهللا وش كلفك يا حزين
ــت  ــانينيلعب ــا ف ــدنيا ايامه ــك ال  ب

 

 التمـــران ىاهلنـــا ابغـــ ىوإيل ابغـــ
 واله تشمت يف اللـه لـداهم قـران
 ما اخيار انتاي وإال كـالب رمحـان
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 :أن قال إىل
 احنا جماهدين مـا هوقـول ضـعيف
 واحنا فزنا عىل العرب جيد ورشيف
 واحنا مباعدتا عـىل امليعـاد ظريـف

 

 تبعنــــا مــــا قــــال ريب فــــالقرآن
 األديـاناشـمي شـارع وفرح بنـا اهل

ــديان ــة للع ــدا ونقم ــاجلودة واج  ب
 

د باخلري يف بعض ابتهاالته لتحقيق رجائه لتغيري أوضاع اعر حممَّ ض الشَّ كام تعرَّ 
ة تعترب العمود الفقري لد مجيع ينيَّ إذ احلياة الدِّ , البالد التي سئمت احلكم الكافر

 اعر: فقال الشَّ , املسلمني
 سـلطانيا سلطان الكريم تـايت ب

 ينرص دين النبي عىل دين اخلزيان
 

ــــيعة ــــاحلق والرش ــــق ب  ينط
 يعطيـــــه اخلـــــارجي ابيعـــــة

 إىل أن يقول: 
 مكـانموىل القـدرة ضـيق علـيهم اال

ــان ــيهم ثعب ــلط عل ــروم س  أوالد ال
 من قام الدين بالصالة وشهر رمضان

 عنــده هيــون يشءحبيــب اهللا كــل 
 

ــــة ــــال وديع ــــي ب ــــدا الروم  يغ
ــــــة ــــــة وزيع ــــــريوا زابل  وص

ــــــةيف ــــــه رفيع ــــــة درجت   اجلن
ــــــه رسيعــــــة ــــــا رصخت  موالن
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  التَّعريف بمحمَّد بن إبراهيم
  )1(بِنواحي مدينة سعيدة (دفين كيف الملح)

رية  يح مَشهورٌ بِقَ , البطحة :يف األرض املسامة بـ, )2(التوتةإنَّ صاحبَ هذا الرضَّ
 .وادي الوراقيو

ة منها مَن, تَنتمي أُرسٌ كثرية إىل صاحبِ هذا الرضيح ومنها من , تنتسب إليه بالبنوَّ
ة د صاحبَ الرضيح بإِحياء ذِكراه, تنتسب إليه بالتَّلمذَ ن الطائفتَني تتعهَّ دِ , وكلٌّ مِ دُّ والرتَّ
واليدهم, عىل زيارة الرضيح رت به , وختليد اسمه بإِطالقه عىل بعض مَ حسبَ ما جَ

طن. ن أنحاءِ الوَ  العادة يف كثري مِ
سول أما ثبوت رشفه النَّسب ينا املعطيات لثبوت  ملسو هيلع هللا ىلصي ـ كونه سليل الرَّ ت لدَ ـ فليسَ

مان, ذلك أو نفيه ن قديمِ الزَّ دة مِ عقَّ ة , إذ قضية النَّسب هذه شائِكة مُ الَ وقد اهتمَّ هبا وُ
ة فاء, األَمر وعيَّنوا هلا مصالح أَو إدارات خاصَّ بل , ومل يكتفوا بذلك, كلَّفوا هبا علامء أَكْ

دارة هي ما كان , ني يتوقَّف عىل مُصادقة األُرس الثابِث نَسبهاجعلها هذا التَّعيِ  ه اإلِ وهذِ
كي بـ ر العهد الرتُّ وكتب الوثائق األندلسية باخلصوص , نقابة األَرشاف :يُعرف إِىل أَواخِ

ود. صت نامذج هلذه العقُ  خصَّ
                                                 

م هبا علينا األستاذ الفاضل ) 1( رة تكرَّ  بومدين بوزيداعتمدنا يف إثبات هذا املقال عىل نسخة مصوَّ
ينية, ويقع  ن خاللِ أسلوبه أنه 7يف ((مدير الثقافة) بوزارة الشؤون الدِّ ) صفحات, وظهر لنا مِ

خصية.  راسلة شَ  عبارة عن مُ
سالة.قرية التوتة)2(  : هي التي تعرف بقرية بوعالم حسبام ذكرته صاحبة الرِّ
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م هؤالءِ األَرشاف اجِ صوا تآليف لرتَ بة لبِالدنا وبالنِّس, وكان كثري من املؤلِّفني خصَّ
رت تآليف د بن إِبراهيم ظهَ فينها حممَّ ن دَ منها: , خصوصا للناحية املسؤول عَ

أليب مهدي عيسى التُّوجيني (دفني وادي الطاغية) , بغيةالطالب يف ذكر الكواكب)(
ن لعبد الرمحـٰ, العِقد النَّفيس يف بيان علامء وأَرشاف غريس)و( ,ه960حوايل 
, )القوالألعمّ يف بيان نسباحلشمو(, رن احلادي عرش اهلجرييف أوائل الق, التُّوجيني

جرة كالعشاموي , وهناك كتبٌ أُخر, للطيب ابن املختار ابن عمِّ األَمري ورفيقه يف اهلِ
ور نهم, وابن فرحون وغريها مملوءة بالزُّ روا ما أَمكَ ضون وزوَّ , حيثُ زاد فيها املغرِ
ا األَرشاف منهم ـ بام وذلك أنَّ األَتراك كانوا كثريا ما يعفو وصً ينِ ـ خصُ نَ رجالَ الدِّ
ن إِيواء ان مِ قون به السكَّ ل, كانوا يُرهِ س املتجوِّ راسة , ونقل احلبوب, ومتوين احلرَ وحِ

ائِب باة الرضَّ ئ إىل تلفيق شهادة النَّسب, جُ ه الطَّبقة تلتَجِ هودَ , فكانَت هذِ فيَجمعون الشُّ
و ر العقد ثمَّ يُعرض عىل مُ ثمَّ , افقة نَقيبِ األَرشافِ الذي كثريا ما يُصادِق علَيهوحيرَّ

لطاتِ فيصبحُ ساريَ املفعول م للسُّ ظُ هبا , يقدَّ تفِ هادات بقيت بعضُ األُرس حتَ ه الشَّ وهذِ
ها, وتَتوارثُها دواها أَكثرُ مان وعدمِ جَ ه االحتياطات كلِّها , وضاع معَ طولِ الزَّ ومع هذِ

وصً  دُ بعضَ العلامء ـ خصُ نهمنجِ خني مِ ـ  1165(كأَيب راس النارصي , ا املؤرِّ
هده بِكثرة التَّزوير يف النَّسب ه)1237 فكان ردُّ فِعله أَن ألَّف كِتابا , ـ ضاقَ ذرعه يف عَ
ه: ( بسامَّ فِ انتَسب وذهَ ن إِىل الرشَّ بذةٍ مِن النَّسب ومَ هبفي نُ وقَد أَحدثَ , )مروج الذَّ

نيفة يف األَ  ة عَ يالت, وساطِ املعنيَّة بِاألَمر إِذ ذاكتأليفه هذا هزَّ نها أَنه أُحرقَ , وجرَّ له وَ مِ
لتَني كان جيمعُ بينَهام يف  فتاء والقضاء الَّ ن وظيفتَي اإلِ ل مِ زِ إِذ ال زالت , معسكركِتابه وعُ

نايت ر الزَّ عاءً ـ ال تُصاهِ يفةُ ـ سواء حقيقةً أَو اِدِّ , يف تلك النواحي إىل اآلن األُرسةُ الرشَّ
يف نايت هذا يُطلق عىل غري الرشَّ م أحدُ كبار , بل يُطلقُ عىل النَّذل, والزَّ وقد تقدَّ

طبة عائِلة بَسيطةيف تلك الناحية, األَغنياء ة مَاليِني خلِ ستِقالل بعدَّ بلغُ ثَروته بعدَ االِ , تَ
خصيات دينية م شَ دوه إِن عادَ إِليهم, وقدَّ وهو , سبحيثُ هو جمهول النَّ , فأَطردوه وهدَّ
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ن ثَروتَه بعدَ استِقالل البِالد ضة , شابٌّ كوَّ ن ثَروته ومَصاريفه الباهِ واحلديثُ عنه وعَ
 هي أَحاديث النَّوادي واملجتَمعات.

خ  غم املعطيات  أَيب راسولنرجع إىل احلديثِ عن تأليف املؤرِّ الذي اعرتفَ أنه رَ
ت نقابة األ يه إذ ذاك من سجالَّ ة التي كانت متوفِّرة لدَ رشاف والتآليف والعقود اخلاصَّ

ند األُرسَ  وافَق الباحثُ عىل نفيِ أَو , اعرتفَ أنَّ املوضوعَ شائِك, عِ عبِ أن يُ ن الصَّ ومِ
 إثباتِ بعضِ األَنساب.

خ  أيب راسوقيل  دُ القايض  ابن خلدونـ أي: يف عهد املؤرِّ  حممد املقريالتِّلمساينـ نجِ
ن , ثمَّ مدينة فاس يف عهدِ امللِك أيب عنان املريني ,الذي توىلَّ قضاءَ مدينة تلمسان وهو مِ

ين ابن اخلطيب, ابنِ خلدونأَساتِذة  رضة امللِك, ولسان الدِّ ويف جملسه , وقعَ له بِحَ
ندما دخلَ جملسَ امللِك , حادثٌ معَ نَقيب أَرشافِ املغرب وذلك أنَّ النَّقيب املذكور عِ

ن العلامءِ  ين مِ ا, واألعيان قامَ له كلُّ احلارضِ فنظَر إِليه النَّقيبُ , وبقيَ حممد املقري جالسً
ن القيام, شزرا ه مِ ق املقريفأَجابه املقري بأنَّ رشفَه هو ـ أي: , وسأَله عن امتِناعِ , ـ حمقَّ

ف العلم واملنصب ا هو ـ أي: النَّقيب املخاطَب ـ فَمشكوكٌ فيه, وهو رشَ وال يُمكِنه , أمَّ
عوه مكانَه ولو ثَبت له, إِثباته عيه لعزلوا امللِكَ ووضَ إالَّ , كلُّ ذلك وامللِكُ ساكِتٌ , ما يدَّ

ة ـ أي: امللِكُ والنَّقيب ـ  م انتقموا منه بعدَ مدَّ  أهنَّ
صوصياتِ املسلمني ن خُ ن املعرفة ليسَ هو مِ رع مِ هتاممُ هبذا الفَ ن , واالِ فكثريٌ مِ

عوب ـ خصوصا األُربيِّني ـ ال زال حملّ اه مالشُّ ن ذلك ما ظَهر أخريا يف , تاممهِ  :فرنسامِ
هصاحبه:أوال    : كتاب سامَّ

Les Héritiers que je cherche, par Maurice Contot, Edit Laffout Paris. 

ه صاحبه أيضا:كتاب:ثانيا  سامَّ
A la recherche de nos ancetres, par yaron Grandeau, Edit Stak Paris . 



410 

  
ادر يف: La monde جريدة: (اموقد قرضته دِها الصَّ  1974ديسمرب  15/16) يف عدَ

  حتت عنوان:

Généalogie Deux livres:une profession passionnante… 
ينية بغة الدِّ ن الصِّ دٌ مِ إِالَّ أنَّه , ومتتاز بحوثُ العلامءِ الغَري املسلمني يف هذا الفنِّ بأنَّه جمرَّ

ن الناحية التارخيية. فيدٌ مِ  .ها مُ
 هدي البوعبديلامل
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 صورة عن الصفحة األوىل من املقال السابق
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  أضواء على تاريخ حياة األمير عبد القادر قبل توليته
 مبوازلها في قصر أَ راته التي سجَّ من خالل مذكِّ 

أضواء عىل (عنوانه:  عليه كام يدلُّ  وهو, يلةموضوع سمرنا هذه اللَّ  ني اخرتتُ إنَّ 
 )راتاملذكِّ (راسة عىل يف هذه الدِّ  زتُ وركَّ , )لقادر قبل مبايعتهتاريخ حياة األمري عبد ا

 . )قرص أمبواز(التي كتبها يف 
 اللهمَّ , جمهولة عند بعض الباحثني الذين اعتنوا بتاريخ حياته )راتاملذكِّ (كانت هذه 

دون يرتدَّ  ااب اهلواة الذين كانون مراسالته للكتَّ ومِ  ن بعض ترصحياتهما عرف مِ  إالَّ 
 ه.يف معتقلِ  هليه ويزورونع

 وكلُّ , فة بالغموضزالت مكتنَ  ال )راتاملذكِّ (فت فيها هذه الظروف التي اكتشِ  إنَّ 
كاشفة عن املرحلة األوىل من حياة  ا تلقي أضواءً أهنَّ  يلة هونا منها يف سمرنا اللَّ ما هيمُّ 
 ,)ةاشديَّ الرَّ (بالد املشهور ب األمريائد إذ ذاك بموطن قايف السَّ الثَّ  وعن اجلو, األمري

 .)غريس(ن ويف عهده ببالد واملعروف اآل
التي كتبها  )راتهمذكِّ (ز عليها األمري هي التي ركَّ ) غريس(قافية ببالد واحلياة الثَّ 

وقد ظهرت فيها , هاميمصطفى ابن التُّ يد السَّ  هوخليفته أيام حكمِ  بمساعدة قريبه
ام تستحقه من العناية كالباحثون  ض هلاحيث مل يتعرَّ , زالت جمهولة جوانب ال

يف العهد  )اجلزائرـ (قافية باب عىل تاريخ احلياة الثَّ ن الكتَّ وقد جنى كثري مِ , ةواألمهيَّ 
ومل ت عت وتدهورقافة يف تلك الفرتة تضعضَ الثَّ  موا أحكامهم الباطلة بأنَّ فعمَّ , كيالرتُّ 
, غويةومبادئ العلوم اللُّ  )يلخمترص خل(ودراسة  )القرآن(حفظ  ن آثارها إالَّ مِ  يبقَ 



414 

 نَّ إو, ظالم وجهالة عرصُ  كي يف زعمهمالرتُّ  العرصَ  نَّ إوضح وبعبارة أشمل وأَ 
واألدباء , تنيني املتزمِّ جعيِّ الفقهاء الرَّ  ب إذ ذاك إالَّ رشقيها وغربيها مل تنجِ  )اجلزائر(

 احني املحرتفني.عراء املدَّ والشُّ , فنيالقارصين املتكلِّ 
انتقلت يف العهد الرتكي من املدن إىل القر  )اجلزائرـ (قافة بمراكز الثَّ  نَّ أ الشكَّ 
تها إىل قافية انتقلت برمَّ مراكزها الثَّ  فإنَّ األسبان بعد احتالل  )بجايةـ (كام وقع ل واجلبال

ان مدينة ومن بينهم سكَّ  حال إليهاون الرِّ ان املدن يشدُّ وصار سكَّ  وادهيا وقمم جباهلا
 ومل ينقطع منها العلم سباينالتي كانت بفضل موقعها بعيدة عن اخلطر األ )ةقسنطين(

ص يف خصُّ وغريها للتَّ  )بجاية وادي(ومع هذا كان كثري من علامئها يذهبون إىل معاهد 
 تونسى بعض علامء بل كان يشاركها يف هذا حتَّ , ومنها القراءات بعض الفنون

 وصارت حمطَّ  غم استحالتها إىل عاصمةالتي ر )اجلزائر(وكذلك وقع لنفس مدينة 
ة ة ملختلف الوظائف العلميَّ الذين كانت توفدهم اخلالفة العثامنيَّ  )انةتاألس(أكابر علامء 

كثريا من علامئها كانوا يلتحقون بمعاهد قراها  فإنَّ  دريسامية كالقضاء واإلفتاء والتَّ السَّ 
ج من املتخرِّ  ورةسعيد قدُّ هري الشَّ ومن هؤالء العامل , ص يف العلومخصُّ وجباهلا للتَّ 

 وغريمها., املطامطي القاسم أبووأستاذه قبله , )األصنام(بنواحي  )اجةجمَّ  معهد(
ن أوائل القرن مِ  ه اشتهر ابتداءً فإنَّ  ,ا القطاع الغريب الذي له صلة بموضوع بحثناأمَّ 
دون عىل ة العلم يرتدَّ وصار طلب ,وحيدص يف دراسة الفقه والتَّ خصُّ وامتاز بالتَّ  ,العارش

ضون يف عندما يتعرَّ و ,وحيدص يف التَّ خصُّ للتَّ  ن بالد املرشق واملغربمِ  )ةاشديَّ الرَّ (
ن مِ , [يشيدون بالراشدية], وحيدن أسانيدهم يف التَّ هتم للحديث عَ اإجاز تآليفهم أو

 صغر(يف رشحه عىل  )نفح الطيب(صاحب  لمساينالتِّ  قريأمحد املذلك ما قاله 
وقد كنت قد : «قال املغربيف طريقه إىل احلج من  اجلزائر :ـالذي كتبه ب )نويسلسَّ ا

قبل هذا األوان وغريهم من علامء الراشدية العارفني  تلمسان :ـقيدت عن أشياخنا ب
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يقول يف  مهدي عيسى السكتاين أبا كام نجد قايض مراكش الذائع الصيت, »هبذا الشأن 
ض لذلك بمزيد وسنتعرَّ , »اه من أشياخ علامء الراشدية ينهكذا تلقَّ : «نفس املوضوع

 . فصيل يف موضعهن التَّ مِ 
 اآلنوهي , قرص أمبواز :ـب األمريالتي كتبها  )راتاملذكِّ (ولنرجع إىل احلديث عن 

صل به أحد اتَّ  قرص أمبواز :ـملا كان يف أرسه ب األمريوذلك أن , بمكتبتنا الوطنية
طرح  فقدم إليه كتابا, ف بحراستهطة الضابط الفرنيس املكلَّ ني بواساألساقفة الفرنسيِّ 
: ص ما قاله يف املوضوعملخَّ [اجلواب عليها, وهذا] طالبا منه بإحلاح  ,عليه فيه أسئلة

بعض أساقفة النصار طلب كتابا مضمنه تاريخ ما جر بيننا وبينهم  فإنَّ  ,وبعد«
ونزيده مع  ,ينمرَ كل واحد من األَ  ببيان سبب ,ن مكافحة ومصاحلةبالقطر اجلزائري مِ 

, رض اآلكد منهغال وهذا هو, ذلك التعريف باملجاهد اإلمام األعظم األعدل األكرم
إىل املعظم املحرتم السيد , ونص كتابه: احلمد هللا والصالة والسالم عىل مجيع النبيني

طالب منك اعرف أين , آمني), ه اهللا وأرشدهأعزَّ ( ي الدينيعبد القادر بن حماحلاج 
إن شاء اهللا بحوادث  أتبد, مجيع حوادثك وهي أن تكتب يل مع وسع اخلاطر, مزية
وتذكر يف كتابك أشغال تاريخ ما صار من , )رمحه اهللا( حميي الدينالسيد احلاج  سيدنا

من سفرك إىل , من ابتداء صباك إىل وقتنا هذا ق بأحوالكالتي تتعلَّ  األمور العجيبة
, واملدائن وبناء األبراج, نة العرب وتأويلك مع ترتيب العسكراملرشق وتوليتك سلط

, من أمر العافية والفتن تاجلنراالوما جر لك مع , عوتقويم أمر الرشَّ  وقوام املخزن
وما جاء يف , المورسيارواجلنرال , ومع اجلنرال دوقيقة, ملديةو موزايةخصوصا فتنة 

 ما كان وتبنيِّ , حاكم مملكة اجلزائر واتمرسى الغزولد السلطان يف  ذهنك حني التقيتَ 
وإذا رضيت تزيد , وما تلوم وتشكر عند الفرنسيني, مقصودك يف اجلملة من أمور الدنيا

وما تدبر , وما تقيض عنهم إذا كنت يف موضعهم, يف املايض ما يظهر لك منهم ومنك
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طا ببقاء ثبوت مرشو ,عليهم يف مصالح املسلمني الذين مل يقبلوا اهلجرة وقبلوا حكمهم
واعلم أنك إذا قبلت كالمي وفعلت , غربل وقائعك مع سلطان املوتفصِّ , دينهم
ابني الذين كذبوا عليك وعىل وتبطل مجيع كذب الكذَّ , تنتفع إن شاء اهللا بمزيتي

ولك , ابني عليكن تكثري كذب الكذَّ قول والقال مِ وتصفى ال, حوادثك يف القوازط
خامس عرش مجادي , قنا للخري بجاه أهل اخلريهللا يوفِّ وا, األجر من امللك العالم

ق عليه وقد علَّ , » كتاب األسقف . اهـرية سنة أربع وستني ومائتني وألفاألخ
 )ده اهللاأيَّ (فلام قرأ موالنا , هذا آخر مكتوب القبطان«بقوله:  مصطفى ابن التهامي

ه بصالح ا وعليه عوائد برِّ وأعاد علين ,أعىل اهللا مقامه, واستوعب معانيه كلها, مكتوبه
فأجبته , بأن أمجع ذلك عىل حسب ما طلب كاتب املكتوبفأمرين , احلال واملآل

مآله الصالح  ومرجتيا نفعا دنيويا, وسالكا صحة املسالك, واثقا بإعانة املالك, باملوافقة
, ما رغبكل واستقصاء , ن استقراء مجيع ما طلبإ :فقلت, تهالديني بحول اهللا وقوَّ 

 مصطفى ابنق به هذا ما علَّ , » الخ... يقتيض انحصار اجلواب يف مقدمة وسبعة فصول
ذكر أن نأن نواصل حديثنا عن فحو اجلواب وقبل , األسقفعىل كتاب  التهامي

 بالفرنسية ما ييل:منه أول صفحة  املخطوط كتب عىل
 ابن فىمصطنقل خمطوط السيد احلاج  األمري عبد القادرتاريخ : «وهذه ترمجتها

 .»م1849األمري  كتب بعضه بخطِّ  التهامي
كشف القناع عن أحداث هامة  ـ وإن كان خمترصاـ إن هذه الرسالة واجلواب عنها 

 ,رسالته األسقفولنبدأ بتحليل الفقرة األخرية التي ختم هبا , ق بحياة األمري كلهاتتعلَّ 
ب يف نقض رشوط سبَّ وت األمرياملضطرب الذي أعقب إهناء حرب  حيث تشري إىل اجلو

د بمجرَّ  :أيـ إثرها  غى عىلوأل ,الغزوات :ـب فرنساويل عهد مع ها لح التي أبرمَ الصُّ 
جن بدال من نقله السِّ , فنقِل إىل (le duc d'orléans) الدوق أورليون فرنساوصوله إىل 
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 ني.اجلانبَ  بني تفاق عليهإىل بالد املرشق كام وقع االِ 
حيث  ,إال أن هذه اإلقامة كانت مفاجأة له, قرص أمبواز :ـأقيم ب ولو األمريإن 

 ,د له هبا ابن ملك فرنسا وويل عهد أبيهالتي تعهَّ  مدينة الغزواتت رشوط صلح ديسَ 
ضغط الرأي العام الفرنيس الذي هو ن مرجع عدم الوفاء بالعهد أ ثم اطلع بعد ذلك

سنة  مغنيةرب مدينة ق أسري فرنيس إثر معركة الكركور 300قتل  له مسؤوليةَ محَّ 
وهذه املعركة هي املشهورة عند ـ  قبل هناية احلرب بسنة واحدة :أيم ـ 1846

وهنا خون خيصُّ وال زال الباحثون واملؤرِّ  ,إبراهيم واقعة سيدي :ـني بخني الفرنسيِّ املؤرِّ 
سنة  فهألَّ  :أي ـ فه بمناسبة مرور قرن عليهاالذي ألَّ  أزانليف اجلنرال أمنها ت, بالتآليف

املسئولني  جلَّ  كام أظهر فيه أنَّ  ,همةن هذه التُّ مِ  األمريوأظهر فيه براءة ـ 1946
ثر احلملة إوإخفاءها  دوا كتامهناتعمَّ  وإنام ,من هذه الرباءة ني كانوا عىل علمٍ الفرنسيِّ 

 .بيجواملسعورة التي قام هبا املاريشال 
 األمري إدانة بيجوب زى حلنَّ رشوط الصلح حتى يتس ر لنقضِ وكان هدفها وجود مربِّ 

أشار األسقف يف الفقرة  وإىل هذا اجلو ,كملِ  ه معاملةَ عاملتِ ن مُ بدال مِ  ,كمجرم حرب
بمزيتي تنفع  وفعلتَ , كالمي ذا قبلتَ إعلم أنك او: «األخرية من رسالته التي قال فيها

يف القوازط ابني الذين كذبوا عليك وعىل حوادثك وتبطل مجيع كذب الكذَّ , ن شاء اهللاإ
, ابني عليكتكثري كذب الكذَّ  نوتصفى القول والقال مِ , اجلرائد ـ ويف املكاتب :ـ أي

 . »ولك األجر التام
ح يف تعقيبه عىل الكتاب يف يرصِّ  مصطفى ابن التهاميوهذه الفقرة هي التي جعلت 

فعا ن ومرجتيا, وسالكا صحة املسالك, واثقا بإعانة املالك ,فأجبته باملوافقة: «قوله
 .»يني بحول اهللا مآله الصالح الدِّ , ويايند

م ن قدِّ إو ـ ل وهلة أن الكتابن أوَّ ل الكتاب واألسئلة املطروحة يظهر مِ وبعد تأمُّ 
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ن جواب  ذلك مِ بنيِّ نالدوائر العليا املسئولة كام س إال ال هيمُّ  فهو ـ لألمري باسم أسقف
ما وهو , أمبوازقرص باألرس يف  ئفوج[بإطالق رساحه] و هممند هالع الذي أخذَ  األمري

التي كانت بدورها  مصطفى ابن التهاميوهي استغاثة  ,ده يف غري هذه الرسالةنجِ 
ودوام األمري يف : «قال أمبوازقرص والده يف  إقامةث عن مل يذكرها عندما حتدَّ  ,جمهولة

حممد  الطلبة من مجاعته ثم سلك أخوه السيد وإفادةتلك املدة عىل تدريس العلم 
 وأفادواجادته  مصطفى ابن التهاميوخليفته السيد  مصطفىوأخوه السيد  السعيد
 ».عىل نية تفريج كرهبم البخاريواجتمعوا لقراءة , إفادتهالطلبة 

االستغاثة كام هي معروفة يف تاريخ , اكتشفت هذه االستغاثة منذ ثامن سنوات تقريبا
األهوال واملحن وظهور العجز التام يف أصحاهبا عند شدة  إليها أاألدب العريب يلج

ومن  ,زماننا هذا إىلوقد بقيت سارية املفعول  ,الدعاء واالبتهال إىلفيلتجئون  ,دفعها
 بضيم أو أصيبوافكانوا كلام  ,ان املغرب األقىص يف عهد احلاميةا نراه عند سكَّ ذلك ما كنَّ 

 أبياهتاترجع  التهامي مصطفى ابنواستغاثة , )اللطيف(جور قصدوا املساجد لقراءة 
والتسليم للقضاء والقدر متوسال  اومما قلته مع الرض«مهد هلا بقوله: , عىل اخلمس املائة

متبذال ومؤمال حصول كشف , ولكل من دعا هبا, مترضعا ومرة جممال راجعا النفع يل
 :ثم استهلها بقوهلا, » الخ... الكرب والفرج ورفع الشدة عن الداعي

ـــدر ـــا جـــر الق ـــاخلالفمل  ب

ــيم ــر ال ــوحش بفق ــب ال  ووج
 واقتـــنص الصـــقر عدوصـــائد
ــل ــول حي ــن العق ــدعت ع  وابت

 االبتهـــال والســـكن إالمل يبـــق 
  ســـبحانه تعـــاىل جـــده العـــىل

 

 ووقــــع اخللــــف بــــاالئتالف

ـــتم ـــدر ال ـــنقص بب  واحلـــق ال
ـــائد ـــر وص ـــام يف الق  وللنع
ـــل ـــاالعرتاف جي ـــدت ب  واقت
 للقــاهر املالــك كــل مــل ســكن
ــتع ــل م ــالقهر لك ــام ب ــن ق  يلم
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 ,ادة املستغيثنيعلصحابة والتابعني والصاحلني عىل وبعد أن استغاث باألنبياء وا
 قال:

ـــه نجـــواي ـــذي قدمت  هـــذا ال

 فــامنن علينــا بصــالح احلــال
ــن واألفضــال ــا ذا امل ــوالي ي  م

 مـــع الرفقـــة واألفـــذاذ نفيســـ
 بمنــزل رحــب اجلنــاب والســعة

 

ــواي ــال بل ــيمي وب ــع ض  يف رف
ـــال ـــدة احل ـــن ش ـــذن م  وأنق

ـــق ـــالداوي س ـــا العض  ام دائن
ـــة األرس  ـــن ربق ـــواذ إىلم  الل

  ومــن مســجد مجاعــة ومجعــة

 

, نها طلبه يف بيتنيه ضمَّ نَّ إف, ) بيتا500عىل ( ن كانت املنظومة تربوإوقد رأينا أنه و
  ومها:

ïÐãمــع الرفقــة واألفــذاذ 
بمنــزل رحــب اجلنــاب والســعة 

 

 مـــن رقبـــة األرس إىل اللـــواذ
ــــة ــــة ومجع ــــجد مجاع  ومس

ويف  ,األمريبل أنشأها بمشاركة  ,هبذه االستغاثة مصطفى ابن التهاميتقل ومل يس
 ذلك يقول:

ــك يشــكو ــا إلي ــوث وقتن ــا غ  ي
 

 فيبكـــــوا Š’Èßëأمرينـــــا 
 

, وكتب فيها رسالته ,قرص أمبواز :ـب األمريق بمناخ الفرتة التي قضاها هذا ما يتعلَّ 
ال  نينإو, ن رسالتهاألخرية مِ  رةقيف الف األسقفهذا املناخ  إىلوأشار  ,موضوع حديثنا

, فاقترصت عىل فصلني ,بعة التي انحرص فيها اجلوابصول السَّ فض لليمكنني التعرُّ 
  .زت عليهام هذه الدراسةركَّ  ,ن جواب األمرياألول والثاين مِ 
وتناول , ومراحل حياته قبل مبايعته أمريا األمرينشأة  الفصل األولوقد تناول 
حلة التي بقيت تفاصيلها جمهولة رِّ تلك ال, احلج إىلوالده  صحبةَ رحلته  الفصل الثاين

 إىلكتبها , ن كشف جانب منها يف الرسالة التي كتبها والده يف طريق رجوعهإو ,أيضا
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, سالة أيضا جمهولةوهذه الرِّ , ث عنها يف موضعهاسنتحدَّ كام  ,قربصن جزيرة أخيه مِ 
 .اجلزائرإىل  األمريفاة رُ وبالضبط عند نقل  ,اكتشفت منذ سنوات قليلة

ثار خالف بينه وبني ما كان مَ  ب كلِّ ر وجتنُّ كام ذكرنا باحلذَ  األمرييمتاز جواب 
سواء يف حماربته لصاحب , عاليم الدينيةفاته بالتَّ د يف ترصُّ يتقيَّ  األمريكام كان , نيالفرنسيِّ 

ل أستاذه ومن ذلك قت ,سجنهم قتله لبعض خلفاء العهد الرتكي أو أو عني مايض
  .)أرزيوقايض مدينة (

عالقا بذهنه وذهن  كان بامبل , نةيد مدوَّ د عىل تقايِ مل يعتمِ  األمريكام يظهر أن 
  .مصطفى ابن التهاميمساعده 
ض ثم تعرَّ  ,فق عليهمعروف ومتَّ  أول اجلواب عن نسب األرسة مما هو يف حتدث

بة من ن اجلهة الغربية عىل مقرُ مِ  غريسبطرف  )ريض اهللا عنه(نشأ : «فقال ,األمريلنشأة 
ن القرن الثالث ها والد والده عىل رأس املائة مِ أبيه يف قرية اختطَّ  رِّ بمستقَ  أم عسكر

ه قاطنون ألن أهلَ , عنضد الضَّ  ,ن القطنة مِ مشتقَّ , القيطنة :ـاشتهر اسمها ب, وعرش
الذي خلفه  ملختارمصطفى ابن اس القرية اجلد يذكر وفاة مؤسِّ  ثمَّ ,» ليسوا بأهل عمود

 ,) فردا600يبلغ عددهم ( ويذكر أنه كان له تالمذة ومريدون ,حميي الدينولده 
حد بايات األتراك ض للمسجد الذي بناه أتعرَّ  ثمَّ , تسعهم سبع حلقات للتدريس

 ا آخر بنى املسكن.يوأن با ,بالقرية

 جواب األمري عن اختطاط القرية: 
جممع عليه يف  كام هوـ هـ 1206رية القيطنة سنة ق :أيـ إن تاريخ اختطاط القرية 

أبا رأس خ إذ نجد املؤرِّ  ,خطأ وهو), حتفة الزائر( الوحيد كتاب مصدره زماننا
 وقد ذهبتُ : «)رحلته(ن وصف هذه القرية بعد اختطاطها فقال يف أول مَ  النارصي
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نوالة  فإذا هوووقعت بباب اجلامع  ,للقيطنة ذات يوم أسأل يف البيوت ما يأكله الطلبة
أحد  ابن املختار مصطفىفرأيت  ,املرشيفوعن يمينه بيت الشيخ  ,كبرية بمحراهبا

 يف ساعة فرأيت ثم رجعتُ  ,)املخترص(س يف األول من تالمذة الشيخ املذكور يدرِّ 
 .أيب رأسكالم  ها» ومل يبال أحد ,س يف الثاينيدرِّ  يومصطفى البطيالشيخ 

قبل التاريخ  :أيـ  1192وقد تويف سنة  ,أيضا يب رأسأأستاذ  هو املرشيفوالشيخ 
أبا نجد  ثمَّ ـ الختطاط قرية القيطنة بأربع عرشة سنة  )حتفة الزائر(مه صاحب الذي قدَّ 
وكانت أول بلدة قصدها لطلب العلم , ه لطلب العلمقبل سفرِ  القيطنةزار قرية  رأس
ن مواليد سنة مِ  ساأبا ر ونعلم أن, فذكر أنه ذهب إليها بعد صومه بسنة ,مازونة
د وجود اخلطأ يف تاريخ اختطاط وقد أيَّ  ,1180هـ فقد تكون زيارته حوايل سنة 1165
رأس املائة  ها والد والده عىليف قرية اختطَّ « :حيث قال ,يف هذا اجلواب األمري القرية

 .»من القرن الثالث عرش
وبقي : «ديثه فيه بقولهفقد واصل ح ,األسقفعىل رسالة  األمريولنرجع إىل جواب 

  .»الخ ... وليتهن تَ فامت بعد سنة مِ  عبد القادر ولده إىل أن توىلَّ  الدين يحمي
مصطفى ابن ن الشيخ إ«فقال:  ,غريسث فيه عن الثقافة يف بالد ثم عقد فصال حتدَّ 

املنور أخذ عن  وهو ,بن عبد اهللا املرشيفعبد القادر عن  (جد األمري) أخذَ  املختار
وخمتلف طرق أسانيدهم  ,أساتذة اجلد واالبن واحلفيد استعرض جلَّ  ثمَّ , »لمساينالتِّ 
صني ذلك مل يوجد حتى عند املتخصِّ  كلُّ  ,مرصو تونسو فاسواجلزائر لة بعلامء صِ املتَّ 

 ن أصحاب الفهارس املشهورين.ع هذه األسانيد مِ يف تتبُّ 
إذ فيه الدليل  ,كرب ه أمهيةً بذكر األسانيد كان علامء ذلك العهد يعطونَ  واالهتامم

 ,لة بينهمومتتني الصِّ  ,بادل الثقايف بني خمتلف علامء البلدان اإلسالميةالقاطع عىل التَّ 
تغيري  أو ن حاول املسَّ مَ  ف املواقف احلاسمة يف وجه كلِّ وتكوين رأي عام قوي يقِ 
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ون إليه لك العهد يشدُّ وهلذا كان علامء ذ ,هانة أهلهالتالعب بالدين وإِ  ع أوأحكام الرشَّ 
  .الرحال

تارة , ام البالدر العالئق بني حكَّ د أنه كثريا ما تتوتَّ وبالنسبة لبالد املغرب العريب نجِ 
فراء د السُّ فكانت السلطات توفِ  ,تونسواجلزائر ات بني ومرَّ , املغربواجلزائر بني 
لون صِ دين إليها يتَّ ملوفَ د وصوهلم للبالد افكان أولئك السفراء بمجرَّ  ,عي يف الصلحللسَّ 

م العالئق بني ملوكهم بعلامئها ويتبادلون معهم اإلجازات والتآليف رغم تأزُّ 
 . وهلذا كانت الروابط متينة بني العلامء ,وسالطينهم

 األمريعنهم جد  حديثه عن أسانيد العلامء الذين أخذَ  )راتاملذكِّ (وملا أهنى صاحب 
وال يذهب ,  بحسب الوقت من طريقنا العلميةرسَّ هذا ما تي: «ب عىل ذلك بقولهعقَّ 

بل وطننا  ,د أننا مل نأخذ العلم إال من بعيدالوهم بمن وقف عىل هذه األسانيد فيعتقِ 
م عىل ملا تكلَّ ) قد اجلامنعِ (يف  اجلوزي فها هو ,م وتعليمالغرييس حمط علم وحمل تعلُّ 

عبد القادر ابن أمحد السيد مد حم أبوومنهم سب قال: بعض األجداد املذكورين يف النَّ 
ه وهبذه األوصاف حالَّ ـ  عتهرضِ مُ ـ  ةابن خدَّ  :ـمن أبناء عبد القوي املعروف ب ابن حممد

ه عليه وتفقَّ , )البستان يف ذكر العلامء واألعيان( :يف كتاب الونرشييس عبد اهللالشيخ 
عيل موالي وسيدي و ,ن بن زرقةـٰالرمح عبدمنهم شيخنا السيد  ,كثري من الناس

 .»اجلوزيكالم  ها. الرشيف
م يعظِّ  الغداسميوقد كان  :قلت«حديثه فقال:  )راتاملذكِّ (استأنف صاحب  ثمَّ 

شيخ  :ـ عنه بويعربِّ  ـ اجلوزيالذي ذكره  )جد األمري( عبد القادر بن خدة :أي ـ هنقلَ 
ئر ومفتيها ف خطيب اجلزاوملا صنَّ  ),الصغر(ة يف رشحه عىل يف غري ما مرَّ  ,شيوخنا
عبد هذا جعلته كالتكميل لتقييد شيخنا الشيخ  :يف التوحيد قال سعيد قدورةسيدي 
كان ما يزيد  غريسذكر أن يف  اجلوزيعىل أن  ,ن اجلمع بينهاممِ  فالبدَّ , » ابن خدة القادر
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احلافظ  وهو ـ املرشيفقال شيخنا السيد ابن عبد اهللا ابن الشيخ : «عىل مائة قرية
خليفة له  األمرينه ثم عيَّ  ,معسكر :ـ القضاء والتدريس يف العهد الرتكي بوىلَّ ت ,املشهور

 املرشيفقال  ـ قيل مات مسموما ,هوأوفده سفريا إىل ملك املغرب حيث لقي حتفَ 
كتبته بقرية  :فوجدت الكاتب ملا كتب اسمه قال ,عىل متامه رأيت كتابا وقفتُ : املذكور

والقرية هي اليوم خربة  ,فما يزيد عىل ثالثامئة مؤلِّ  ويف القرية ح,ابأوالد عيل بن ص
عند انحدار  ,عسكر أمحتت , روضة سيدي عثامن ابن عمروبقرهبا  ,القواير :ىسمَّ تُ 

من و حممد مصطفى الرمايصوناهيك بوطن خرج منه العالمة الشيخ  :ثم قال, وادهيا
  ».حاكاه من تالمذته

وهران وختم قائمة علامئها بذكر بعض علامء  ,ن علامء الراشديةوذكر عددا وافرا مِ 
ن جوابه عىل انتقل إىل احلديث عن الفقرة الثانية مِ  ثمَّ  ,القدامى واملتأخرين تلمسانو

 ـ.أي رحلة األمري صحبة والده إىل احلج  ـ الرسالة
ض هلذه الفقرة التي استوعبت رحلة األمري إىل احلج لنرجع إىل وقبل أن أتعرَّ 
 الراشديةفنر أن  ,راتهمذكِّ  األمريز عليها التي ركَّ  اة الثقافية بالراشديةاحلديث عن احلي

ينبع العلم  :ن املراكز التي كام قيلا مِ ن أوائل القرن التاسع عرش بأهنَّ مِ  ابتداءاشتهرت 
ئل عن عندما سُ  لمساينأيب عبد اهللا التِّ تعبري  عىل حدِّ  ,منها كام ينبع املاء من عيون سهوهلا

ن حيطاهنا ن صدور رجاهلا كام ينبع املاء مِ العلم ينبع مِ  وجدتُ : «فقال ,يف عهده بجاية
حمي  )دفني تلمسان( حممد بن يوسف السنويسهبا كثري من تالمذة اإلمام  فقد استقرَّ , »

ما جعل علامء املغرب العريب يف تآليفهم  وهو ,وحيد يف العامل اإلسالميعلم التَّ 
 ـ ن منبعههنم أخذوه مِ يذكرون ألم التوحيد عنيدهم يف وإجازاهتم عند ذكرهم ألسا

لمساين املقري التِّ  ام روـ كل الدراسة من علامء الراشدية كام ذكرنا ذلك يف أوَّ  :أي
غريهم من علامء عن و تلمسان :ـه بخيأنه أخذه عن مشا: «ن علم التوحيدالذي قال عَ 
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تلقيناه من هكذا : «عيسى السكتاين مهدي وما قال أبو, »العارفني هبذا الشأن الراشدية
 وغريمها.» أشياخ علامء الراشدية

وكان العلامء عىل اختالف  ,إن دراسة علم التوحيد كانت هلا أمهية إذ ذاك ثمَّ 
إذ يرون أن العقيدة هي األساس الذي تبنى عليه  ,فون يف علم التوحيدمذاهبهم يؤلِّ 

األصل األول  جعلوا التوحيد هو ,زلة مثالاملعت :ـونر بعض الفرق ك ,احلياة اإلنسانية
حيث  ,عهدنا األخريإىل  االهتامموبقي هذا  ,عندما أقروا األصول اخلمسة التي جتمعهم

كام امتازت  ,ة لغاتوترمجت إىل عدَّ  ,وحيدرسالته يف التَّ  حممد عبدهف الشيخ ألَّ 
 ,ني يف آرائهمؤها مستقلِّ وكان فقها ,مراكز دراسة الفقه املالكي ن أهمِّ بأهنا مِ  الراشدية

خصوصا يف , ة تآليف فقهية مشهورة إذ ذاك يف العامل اإلسالميحيث قاطعوا عدَّ 
 الراشديةفعلامء , م بينهم وبني علامء تلمسان يف ذلكووقع تصادُ  ,املغرب العريب

عبد الباقي و نييِّ األجهوروتآليف  ),رشح اخلريش عىل خمترص خليل(قاطعوا دراسة 
عريف يف التَّ  )تسهيل املطالب لبغية الطالب: (ومن ذلك ما قاله صاحب ,الزرقاين

يف بعض  تائيالتَّ  حميشِّ  مصطفى الرمايصناها الشيخ وهي التي عَ « :قال ,بالراشدية
 ,وذلك بمعزل عن التحقيق ,وأراك أهيا السائل حتتفل بكالم عبد الباقي :أجوبته بقوله

ام وعمدهتُ  ,لعدم حتقيقهام ,يف البالد الراشديةث هبام ال نكرتَ  اخلريشرشحه ورشح  ألن
أحىص فيها  رسالةً  مصطفى الرمايصف وقد ألَّ , »كثري اخلطأ  وهو ,األجهوريكالم 

 هذا هو مصطفى الرمايصألن  ,هباصوَّ  ثمَّ  ),املخترص(يف رشحه عىل  اخلريشأخطاء 
 اجلزائريف بالد ال  ,ن األئمة الكبارحقيقة مِ  وهو ,راتالذي أشاد به صاحب املذكِّ 

وقد اعتمد تأليفه  ,مرصوخصوصا يف أيضا, بل يف املرشق  فحسب, واملغرب العريب
فقد  ),املخترص(شارح  رديرالدَّ منهم الشيخ  ,ن العلامءذه مصدرا كثري مِ الفقهي واختَّ 
بن حممد ه خين مجلة مشامِ  )فهرسته(يف  )دفني ليبيا( حممد بن عيل السنويسرو اإلمام 

عىل  رديرالدَّ ن أدخل رشح نه أول مَ إ: «قال عنه), ورديرتلميذ الدَّ ( ملستغانميقندوز ا
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أخربه أنه عندما كان  ,هذا ابن القندوزذكر أن شيخه  ثمَّ , » اجلزائرإىل  خمترص خليل
 ,حاشية مصطفى الرمايصكان يعتمد عىل  )خليل خمترص(تأليف رشحه عىل  دِ بصدَ 

غنيني فهي تُ  ,حافظي املذهب ,قنين املحقِّ صاحبها مِ  إنني أعتمدها ألن :ويقول لتلميذه
الفكر السامي : (يف كتابه حممد احلجوي املغريبده الشيخ وهذا ما أيَّ  ,عن مطالعة غريها

فمخترص «قال:  ),املخترص(مؤلف  خليل :ـعند ترمجته ل )يف تاريخ الفقه اإلسالمي
جه إىل النكاح كام فه إنام خرَّ لِّ رغام عن كون مؤ ,فات الفقهية صواباخليل أكثر املؤلَّ 

ووضعوا  ,فاعتنى املغاربة بتصحيحه ,وقد وقع للزرقاين أغالط يف النقل وغريه ,سبق
منهم , وغريها مصطفى الرمايص عىل التتائين حوايش الشيخ ة مِ عليه حوايش مستمدَّ 

 .احلجويكالم   ها »حممد بن احلسن بناينالشيخ 
 عبدفقد ذكره , مصطفى الرمايص :ـائر واملغرب بمن علامء اجلز كام أشاد كثريٌ 

التاج املرشق اجلامع ملواقيت املغرب : (يف رحلته املسامة الفايس ن اجلامعيـٰالرمح
هـ قال يف 1119سنة  )فاتح وهران( الباشا بكداشئا مهنِّ  اجلزائرعندما زار  )واملرشق

أيب عبد  األصفىنهل العلم وفدت عىل العامل العالمة الراوية النقاد م كنتُ : «)رحلته(
عر قرب غابة رأس فوجدته يسكن بأهله بيوت الشَّ , حممد مصطفى الرمايصاهللا سيدي 

فسألته  ,بالنهار يف داره ومسجده يطالع كتبه ويقرئ طلبته ويظلُّ  اجلبل يأوي إليهم ليال
ا نأمن يف فإننا كنَّ  ,ني خوفا منهمكنا عىل هذه احلالة عىل عهد اإلسبانيِّ  :عن ذلك فقال

 .ها »رار لغابة اجلبل عر ليسهل علينا الفِ فخرجنا لبيوت الشَّ , ن أن يصكونا ليالالدور مِ 
  .اجلامعيكالم 

عندما يقطر عليه سقف , وكان ن مسودتهويف تلك الظروف كان بصدد نقل تأليفه مِ 
 . الرغداينـ ب غريساملشهور يف بالد  ,نسه األسودربالبيت حييل بينه وبني القطر ب

ولنختم ترمجته  ,املجهول مع األسف يف بالده الرمايصوال يمكننا أن نطيل يف ترمجة 
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أنصفت  فلو: «له فيهان فتو فقهية قال به عَ أنَّ  عندما لبعض تالمذته بام قاله هو
وقفة  لوقفت عند ختليط األمر عليك ,عتسافوجانبت التعسف واال ,باإلنصاف

إذ  ,واستقللت بفهمك عىل عادتك ,غنيت بنفسكلكن است: «إىل أن قال ,»... حريان
واألئمة  ,ومل تباحثني يف قضية ,مل تسألني عن مسألةو ,أنت قد أحللت نفسك للفتو

ن يمينك واإلخوان عَ  ,اجلزائرومن  املغرب األقىصومن  تلمسانأسئلتهم من  د عيلَّ ترِ 
 ,فال املشكالتأقهلم لتفتح  ,وعن شاملك تباحثني مكاتبة ومشافهة بجودة األبحاث

 .»لخا ...وتلك طريقة أهل العلم 
قة باحلياة قت هبا عىل النقطة الثانية من الفقرة األوىل املتعلِّ هذه مجلة خمترصة علَّ 

 .الراشديةالثقافية ببالد 
ها لرحلة األمري التي خصَّ  )راتاملذكِّ (ولنواصل احلديث عن الفقرة الثانية من 

  .يعته بخمس سنواتقبل مبا والده إىل احلجِّ  ةَ صحب
 ,ابر  تونسإىل  وهرانن ابتدأ هذه الفقرة بذكر الطريق الذي كان يسلكه املسافرون مِ 

 وهرانمن  حميي الدينسافر السيد «قال:  ين,الني املشهورطريق خيالف طرق الرحَّ  وهو
مع كبائر ـ  1240سنة  :أيـ شعبان سنة آخر ثالثني ومائتني وألف  3يوم السبت 

وكان منطلقهم من  ,فقد ذهب مع القوافل األمريأما  ـسمي مع الوفد الرَّ  :أي ـدولتها 
وهذا  ,ن املدينة املذكورةكان مِ  وهراناج والية ف بأن رحالت حجَّ عرَّ  ثمَّ  ,»سيقمدينة 

إىل  سيق وادي وهو ,املبنية آثارها املرسومة, ما قاله حسب رحالت وطننا املعروفة
ثم منها إىل  ,املديةاف إىل جندل إىل إىل العطَّ  جماجةإىل  ويةجديإىل  سيدي املقداد وادي

إىل  مبارك سيديإىل  البيبان مبتدأيف  بني منصورإىل قرية  برج محزةإىل  أربعاء بني سليامن
 مرجةإىل  الشارف الواديإىل  الصومعةثم منها إىل , قسنطينةإىل  البار وكالةإىل  سطيف
, احلطاب سيديإىل  تستورإىل , الكافىل مدينة إوادي رشاط  :ـب ورغةإىل  كحيل
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ن يوما مِ  27ن رمضان يف املؤنسة أول يوم مِ  تونسووافق دخولنا املدينة اخلرضاء 
وأسواقها  ,وبعد اطالعنا عىل مساجدها البهية, وشغلنا ترنقها ,قهافأعجبنا تأنُّ  ,مسرينا
خصوصا علامء , والتبجيل يمفلقي أهلها الوالد بالتعظ ,يةهب إهنا واهللا :قلنا ,الشهية

 ل: يفكانت أهال حلسن املق, جيلبالتدريس والت
لتـــونس تـــؤنس مـــن جاءهـــا 
ـــراق  ـــدوولوحل أرض الع  فيغ
 ويأمـــــل عـــــودا ويشـــــتاقه 

 

 وتودعه لوعـة مـن حيـث سـار

ـــار ـــني الوج ـــا حن ـــي إليه  حي
ــوار ــرزدق عــود الن   اشــتياق الف

 

ب دولتها خصوصا الفقيه فأقمنا فيها أحد عرش يوما مكرمني عند علامئها وأربا
حائز رياسة العلم والعمل بإفريقية  الطاهرساللة الشيخ  أمحد املحرزيالعالمة السيد 

وأخذ ما عندنا خيال  بإكرام وأي إكرام أمحد احلرييشولقينا وكيل أوقاف املغاربة احلاج 
ائه حيث وبغاال ومجاال بأثامن متضاعفة وبعد أن ذكر إكرام الوكيل املغريب لوالده ورفق

قال وال أستحرض اآلن رئيس املركب غري أين أثبت  هيأ هلم فلكا يظهر أن قائده إيطايل
وسافرنا  ,أندري :خرواسم اآل, كوكو :اسم أحدمها حاذقني أن عنده صغريين أديبني

ستة أيام عارضتنا الريح النكباء وما قدرنا إال عىل التويل للمرسى وملا الرئيس صاحب 
هذا  :اغتاظ لذلك وقال فيه أهل خمزن وهران سافر ومركبه باق املركب الذي ركب

وها هي  ,وأقو منهم عىل املسائل العملية, ونحن أدق منهم صنعةي, مركب انجليز
سبقتني وشد حينئذ قالعه ووافقت الرياح فبقينا يف البحر بني أيام الرجوع الصعبة 

شارقة مدينة اإلسكندرية آخر تسعة عرش يوما فوافق نزولنا ملرسى مقصد املغاربة وامل
عيد الفطروعيد الرسور باخلالص من : يوم من رمضان واجتمع لنا بذلك عيدان

وقبل أن نواصل احلديث نذكر أن األمري مل يتحدث عن والده منذ مفارقته ... البحر
والغالب  )كبائر دولتها ( :ـبمدينة وهران حيث رافق الوفد الرسمي الذي عرب عنه ب
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 لخ.ا... لوا يف تونس حيث ذكر أن علامءها أكرموا الوالدأهنم تقاب
ثم استأنف حديثه فقالثم سافرنا يف وادي النيل باملتاع وسافر الوالد من موضع يقال 
له كافور الزياتلزيارة ويل اهللا سيدي أمحد البدويويف اليوم السادس وصلنا قاهرة مرص 

لسكون واحلركة السيد حممد السعيد فلقينا خارجها ويل اهللا الربكة املقتدي به يف ا
الفاندي وجدناه بعيدا من املدينة ينتظرنا منذ سمع خرب الوالدوهوولد سيدنا وموالنا 
حميي الدينفمشى بنا إىل داره مكثنا هبا أثني عرش يوما ونحن ومجيع الرفقة طعامنا من 

اهللا عنه من  داره غذاء وعشاءوأخبيتنا بموضع يقال له بركة الفيل ورأينا بداره ريض
اجتامع العلامء ورؤساء الدولة عنده يف كل وقت ما فيه معلوم ملن جيهل قدرهومغنم ملن 
يأمل أجرهوشاهدنا من برهم بالوالد وأدهبم معه وتعظيمه ما يزهى الناظر ومشى معنا 
 والصغر لزيارة احلسنني عليهام السالم واإلمام الشافعي وأهل القرافة الكرب

ها املحققني كالشيخ عيل املييل والشيخ ئثم بعد زيارة علاموأزهر ر ما هبر واجلامع األزه
فراج والشيخ حممد بن األمري وأمثاهلم سافرنا يومني وليلة إىل مرسى بحر سويس فلقينا 
ضابط مدينتها بإكرام وتبجيل وعني لنا مركبا مع رفقتنا رئيسه اسم الرئيس سعيد إيامن 

ذن اهللا وعونه بعد صالة اجلمعة ويف أكثر أيامها نميش وخليفته اسمه بخيتوركبنا بإ
بالنهار ونريس بالليل ملا يف البحر من كثرة احلجر التي هتلك الفلك فأرسينا عىل ينبوع 
البحر يف تاسع يوم من سفرناثم ذكر وصوهلم إىل جدة بعدما وقفوا برابغحيث لبسوا 

صف هذه الضيافة بقوله إهنا لباس اإلحرام ويف جدة ضيفهم الرئيس سعيد بمنزله وو
اشتملت عىل اإلكرام املعجوز عنه من كثري من الناس ورسنا منها ليلتني ويام بالتلبية 
والتهليل إىل أن دخلنا بالد اهللا احلرام قبل الفجر بمقدام ساعة وبعد أداء املناسكبهرهتم 
وفود احلجاجوهوبني مهلل ومكرب وبني طائف حول البيت أوساع بني الصفا 
واملروةثم قالفجملة إقامتنا ملناسك احلج والعمرة ستة وأربعني يوما ثم سافرنا مع 
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الركب الشامي قاصدين الروضة الغناء الرشيفةفأقمنا هبا أيام عاشوراء مقدار ما صلينا 
مجعتني بمالزمة املسجد النبوي وتالوة قرآن ودعاء وابتهال إال أن نخرج لزيارة أهل 

ته ومن به من الصحابة والتابعني أولزيارة أحدوقرب عمه محزة البقيع من زوجاته وبنا
أوزيارة مسجد قبا ثم خرجنا مودعني صاحب الروضة زائرين مدينة السالم بغداد عن 

اهلم حكم السلطان لقطاع الطريق من اللصوص الذين ال ين طريق الشام لألمن واتقاءً 
 .ها »وال خيشون اهللا

ويف هذه : «ب عليها بقولهوقد عقَّ  ,حلة احلجازيةإىل هنا انتهى احلديث عن الرِّ 
وكان  ,ت بوطننا الوهراين فتنة وراءناجرَ  الشامإىل  طيبةفر من األيام التي وقع السَّ 

حسن ونواحيها وما بينهام  مليانةونواحيها إىل  تلمسانيف هبا  أمر الناس وقتئذٍ متويل 
اسمه و عني مايضر عليهم صاحب اأنه ث وهوحسني باشا  اجلزائر الربايعىل يد  بايالر

  ». اآلنهبا  هذا الذي هو أخو حممد بن امحد التيجاين
, تسعة أشهر عني مايض :ـوأنه حارصه ب ,لحديث عن حماربته أيام حكمهلثم انتقل 
ثم استأنف احلديث عن الصلح بينه  ,هـ1256حماربته إياه سنة  صيل أسبابَ ثم ذكر بتف

 « م عن ظروف البيعةثم تكلَّ  ـ ميشال معاهدة دو :ـشهور بامل :أيـ ني وبني الفرنسيِّ 
 يشءفأول  ,ن كل ناحيةوجاءته الوفود باهلدايا مِ , ثرهاإ عىل التي أذعنت هلا األعراش

والسؤال عن املؤمتنني يف  ,به النظر يف أمر القضاء واختيار العدل هلا يف كل موطن ابتدأ
عامال باألثر  ,وفد عىل قبيلته كلِّ   كبريَ أن وىلَّ  بعد ,لتعيينهم يف جباية األموال كل قبيلٍ 
واجتمعت  ,األمر وانتظم فحني استقرَّ  ,)ريض اهللا عنه( عمر ابن اخلطابن الوارد عَ 
واستمع أهلها لألمر  ,يف مجيع األرجاء القريبة إمارتهنت وتعيَّ  أم عسكر :ـالكلمة ب
مينة وشلف وما واالمها من  فابتدأ بموطن: «إىل أن قال ,»فررشع يف السَّ  ,والنهي

سيدي  حممد بنمنهم وفد احلاج  ,ن قبيلتهن معه مِ رئيس بمَ  فجاء كلُّ  ,املحال وغريهم
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ه خليفة عىل تلك فاستشاره يف واليته فوالَّ  ,ةوكان الوالد سافر معه يف تلك املدَّ  ,عريبي
فقبض  أرزيوثم عىل رسله مغربا إىل  ,ومن هناك ,وادي الفضةالنواحي كلها إىل 

بنقض البيعة وأوصله إىل أم  اإلفسادقاضيها سيدي أمحد ابن طاهر ألنه أول من ابتدأ 
عسكر وسجنه بدار سكناه وجعل البواب ناظرا عليه فجاء ذات يوم فوجده فأرا طالعا 

الذي أقره يف عمله  العريبي إىل كوة ليهرب منها ثم استطرد يف احلديث عن اخلليفة
األديب النبيه  أن الذي توىل حترير رسم البيعة بعد توليته هوبإشارة من والده فذكر 

 مينةو الفجالفصيح البليغ السيد حممد بن الطاهر من أوالد بن حواء القاطنني ما بني 
 غيليزانوبني قوسني هذا املحل يف الشامل الغريب مدينة  ـ أبرطيلوعني موسى و

وحسن  وبراعة بالغة ية الرباعةفجاد يف ذلك الرشط وبلغ فيه غاـ كيلومرتا  15بنحو
 .»لخا... مطلع

ط التي اخرتناها من اراسة من النقن وما سمح لنا به جمال هذه الدِّ هذا ما متكَّ 
التي كتبها والده  :أيـ ثنا عنها وقبل اخلتام أذكر أن الرسالة التي حتدَّ , األمري راتمذكِّ 

وإنام نذكر أهنا كتبت , هم فقراهتاال يسعنا الوقت لنقل ولوأ ـ ن احلجِّ يف طريق عودته مِ 
ذكر له فيها , ن جزيرة قربصوكتبها لشقيقه السيد عيل أبوطالب مِ , الثاين بعد احلجِّ 

ثم ذكر األهوال التي صادفتهم , ق إليهمان القيطنة الذين كان يشتوَّ أفراد األرسة وسكَّ 
م ذكر أن أهل مرص ث, واملسافة بني مرص ومكة, ة اإلقامة بمرصهاب ومدَّ يف طريق الذَّ 
كام أشار إىل , للفتنة املوجودة بني املامليك وحممد عيل نة مل يذهبوا إىل احلجِّ يف تلك السَّ 

اج املغاربة وحاول أمري مكة جتنيد احلجَّ , نية والوهابيِّ الفتنة يف احلجاز بني أمري مكَّ 
اءه واحدا واحدا ذكر رفق ثمَّ  ـ حمي الدين :أي ـ فامتنعوا واستعملوا السالح بأمر منه

 فر واشتدَّ هم عجز من السَّ وذكر أن أحدَ , ن خمتلف بلدان القطاع الغريبوهم كثريون مِ 
ويظهر أنه مل  ـرشقي األردن ـ فاكرت له بيتا بمدينة أمعان , به األمل وطلب البقاء هناك



431 

 أو )الشملةـ (ب اآلنى وهي ما يسمَّ ,  عليهاه كام عربَّ ءولذا باع كسا, يبق معه مال
حيث إهنا لباس رسمي , وال زالت مستعملة خصوصا عند اإلخوة اإلباضية, )الكيس(

 .سالة جزيرة قربصكام وصف يف الرِّ , ابةللعزَّ 
كام أثار قضية , أمحد ابن الطاهرفإنه أثار قضية أستاذه  ,األمري راتمذكِّ لنرجع إىل و

عليه أن األول ذهب  الصحافة الفرنسية إذ ذاك كانت محلت ألنَّ , العريبياخلليفة 
ن حيث كان يموِّ , نيم بأنه كان مواليا للفرنسيِّ واهتُّ , األمريرغم كونه أستاذ  تهضحي
وأظهر  ـ اخلليفة :أيـ والثاين , بمقاطعتهم األمريثر قرار إ وهران :ـهم املرابط بجيشَ 

ن حواء صهره حممد الطاهر ب مات موتا طبيعيا إال أنَّ  اخلليفةوأن , أهنام نقضا البيعة
ر رسم البيعة أذاع رواية القتل وطالب بأخذ الشاعر الشعبي الذي ذكره األمري بأنه حرَّ 

 الثأر وهجا األمري وقومه: 
يش ثار قلبـي وبيـع الربيـع النجـال 
 احلــزن واجــب علينــا ســيور اجلــامل 

 احلـال الغرب زهرت انجومه وارجعلو
 مــات العقيــد حممــد غــري بــال قتــال 

ــ ــانه ب ــات فرس ــال وال افن  دق النض
 االمان وصلت لشاميت عـز الـدالل 
  قتلوه موت غفلة ما هـويش بالقبـال

 

 فحل الفحول محادي غـاس اخيـالو 
 انطــو أعالمنــا واندرســت حيــال
 الشوق حد حرمـه وانمسـى هاللـو
ــالو ــوم ايش ــيالت اطم ــه ه  وال علي
ـــاملو ـــامن واش ـــريين اي ـــدوا حم  قع
ــالو ــدر مقت ــق امق ــري ح ــاقوا بغ  ط

  وثــق بكبــالويف اديــار امظلمــه مت

 

  راشف
 مدوا ايدهيم اغريس وعملـوا مـا ابغـاوا 

 واعـالوا  األجبال شوم طاح وامساهلها
 أمنــني كــان عمــر انجومــه مــا ادواو

 يف الرشــق ذا املعــرة وجريمــة كاينــا 
 وىل اجلـــران يأكـــل ثعبـــان أحيانـــا

ـــات حم ـــني م ـــاامن ـــد زال اهنان  م
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 خشاش األرض طلعت واثعالبها عـواو
  فينـا احلكومـة مـن ال اسـواو تعلمو

 

 والصيد ذل مـا قعـدت فيـه اخشـانا
ــا ــا عاهان ــل دار فين ــاوا يف اجلب   وارم

 

 لخ.ا... 
هم التي ه ويدفع التُّ فَ ر موقِ يف كتابه ليربِّ  األمريض هلا ط التي تعرَّ اقهذه بعض النِّ

جلني: وقف الرَّ وكانت أوىل لبناهتا مَ , ى املعارضةمه هبا الرأي العام الفرنيس الذي تبنَّ اهتَّ 
 وقد التفَّ , وغريه ,إسامعيلمصطفى ابن  :ـك ,أحلقت هبام البقية ثمَّ , والقايض, اخلليفة
خصوصا وأن سلوكه , عذا للرشَّ ه منفِّ ونَ إذ كانوا يرَ , حاياهحتى أقارب ضَ  األمريحول 

 وهو, ىه لساحات الوغَ الذي كان يقود جيشَ  فهو, رضب األمثالخيص صار مَ الشَّ 
ق كام وفِّ , بح العشاء والصُّ س بعد صاليتَ يدرِّ  ثمَّ , لوات اخلمسالصَّ  هبم الذي يصيلِّ 

ا وقف رجاهلُ , فكانت له وفية, اشديةن معاهد الرَّ جة مِ خبة املتخرِّ عند اختياره للنُّ 
ن الذين كان مِ  ,دوا وثبتوا أمام هجومات قادة اجليش الفرنيسوصمَ  ,األبطال واقفَ مَ 

مع  آسياو أوروباامر حروب الذين خاضوا غِ , املشهورين اطبَّ ن كبار الضُّ بينهم كثري مِ 
 واقعة واديمنها , دوا انتصارات باهرةفاع بل خلَّ يكتفوا بالدِّ  ومل, األول نابوليون
نا نر أن وإنَّ , ث عنهااملتحدَّ  واقعة الكركورـ قبل هناية احلرب  :أي ـ وأخريا, املقطع

نه عندما إحيث , وإىل البيئة غريسلعلامء كا يرجع وانتخابه ملِ  األمريالفضل يف ظهور 
ن مِ  ت كثريٌ ورجعَ , االضطراب كية سادَ اإلدارة الرتُّ  رصحُ  وانصدعَ  وهران باياستسلم 

املشهور  غريسفكان مؤمتر علامء , ها بعضغارات انتقام عىل بعضِ  القبائل إىل شنِّ 
س يملقاياوإنام , ويةالذي مل تكن له عشرية ق حميي الدينواختياره لوالد األمري السيد 

 :ـن بجِ التي روعيت يف اختياره هي أوصافه التي خاطبه هبا أحد تالمذته عندما سُ 
 : وهران

ــام فاجوال تَ زعك أشـجانفل عىل الصرب ال تعوِّ  ــك ب ــرع ــرانت  ك وه
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ــ ــالــدِّيمل يثقفــوك أحمي ــين عَ  ةن زلَّ
 العواقــــب يف القــــرآن ثابتــــة  إنَّ 

ـــ ـــزل عـــىل سَ  نن وأنـــت واهللا مل ت
 تقري الضيوف وتسعى يف حوائجهم 

 ة وثانيــــة تــــدرس العلــــم مــــرَّ 
 ل أن أراك منطلقـــــا ســـــأواهللا أ

 

 ولكن أشـقى القـوم شـيطان,رأوا
ــرآنللمتَّ  ــول ق ــدق الق ــني وص  ق

ــان هيــدي إىل احلــقِّ   مل يملــك طغي
ـــ ـــ لَّ وحتمـــل الكَ  وال ران شَّ ال غِ

 تلقـــي الـــذكر والفـــؤاد يقظـــان
 اس وأعـوانتسعى وما حواليك حرَّ 

جيتمع الذي  األمريأقارب  البالد قبل انعقاد املؤمتر بشهور قليلة أحدُ  ر حالةَ صوَّ  وقد
ملا وهن العظم واشتعل الرأس : «مة بعض تآليفهحيث ذكر يف مقدِّ  ,الرابع معه يف اجلدِّ 

أهنا راحلة  وعلمت النفس علم يقني ,وبلغت من الكرب ما ينيف عن نيف وستني ,شيبا
السيام سنتنا التي هي  ,وفقد األطباء الدواء الداء وعزَّ  ظمعو ,يف عسكر الراحلني

من يوم خربت اجلزائر  ,وكثرت الفتن ,ت فيها املحنفقد اشتدَّ  ,1248م فاتح املحرَّ 
فخلت , 1246وذلك بأول حمرم احلرام فاتح  ,بسبب الروم الفرنسيس وهرانوثغر 

 ,رائعذت اللت الرشائع وعمَّ وتعطَّ  ,وكثر القتل واهلرج واخلصام ,امن احلكَّ األرض مِ 
وإن  ,طرةماة يف الليلة املواملؤمن يف احلرية كالشَّ  ,وجدةإىل بالد  تونسن عاملة وذلك مِ 

ام يفسد الدين وبفقد احلكَّ  ,ن أهل الفسق والفجورام ظلم وجور فهم أوىل مِ كان للحكَّ 
يف مجع تأليف يكون  وجلَّ  فالتجأت إىل اهللا عزَّ  ,ويموت اإلنسان موت جاهلية ,والدنيا

 .» لخا...  ويف كل طريق كالرفيق الشفيق ,يف كل املطالب إعانة للطالب
ه التي نشأ حياتَ  استأنفَ  ,الشاموبعد أن أهنى احلرب وأطلق رساحه واختار بالد 

: حيث قال سار أبوخ وأجاد املؤرِّ  ,الذي أحسن وصفه ,عليها يف معهد والده البسيط
غ لنرش العلم ومجع العلامء وإحياء فتفرَّ ـ  كوخا كبريا :أي ـ »ةريبن نوالة كإنه عبارة عَ «

خصوصا  ,وهذه الصفات هي التي راعاها له شعبه, ر ملاضيهفلم يتنكَّ  ,الرتاث
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 ن هجاهل مَ الذي كان أوَّ الطاهر ابن حواء وهذا الشاعر الشعبي , فة منهالطبقات املثقَّ 
ه ذكر عهدَ تفقد  ,كان كثريا ما يسجنه األمري نَّ منه, ألقام ه لطلب الثأر واالنتِ عا قومَ ودَ 

 : وهذه بعض أبياهتا ,رةعه بقصيدة مؤثِّ وودَّ 
ه عىل الدولـة الناعمـة السـعيدة آ

 نجدة الوالعقل الراجح واجلدة و
 ساروا بالسرية الواضحة احلميدة 
ــة ســعيدة   بأحكــام راضــية هاني

ــا  ــا وأقواهل ــدلوا فيه ــيدة اع  رش
 ة يـبفد ورضـااما تركوا حق وال 

ــد ــا اقت ــد الرشــع أقواهل   وبقواع
 بخيول السـيق كـل بلــدة  عفس

 طرشون إىل تضـنى الـداه ولـده 
 

 والثبـات قىتناس التقى والدين وال 

 بكياســة ورياســة وفخــر متواليــات
 ة ارضاتقهبم فرحت اإلسالم واخللي

 هبم سعدت األوطان وانطبع باحلياة
 بالفانيات ما زاغوا ما طاغوا ما اهلاوْ 

 فيهم ما يعاب طـاهرين الـذوات ما
 حكموها رشق وغرب كل ملة اهدات
 رايسهم عنرت عبس فارس الكائنات
 عبد القادر قدره عظيم رتبه اعالت

 

 جامع مانع ملحوظ بالزيادة
 إىل أن يقول: 
ـــرامآ ـــاس الك ـــىل الن  ه ع

 ركــــن اإلســــالم  كــــانو
 ركبــــوا فلــــك التعــــوام 
ـــام  ـــنهم االرس ـــرت م  قف
 مــن يوصـــلهم مـــا يـــرام 

  احــــوا ألرض الشــــامر

 

 

 عــــــــاليني املقــــــــام
ــــــــز اهللا ان ــــــــع  امض
 المظـــــــيف بحـــــــور ال

ـــــــوم ـــــــاخرين العل  ف
 مــــا اتســــوده امهــــوم

ـــــحاو ـــــالنجوم واض   ك
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  )1(محمد بن رحَّال الندرومي

الهو  تربى يف حجر  1858, ماي 16يف  ندرومة :ـاملولود ب حممد بن محزة بن رحَّ
وبعد أن تناول معلوماته األولية , هالذي كان من أمثل علامء بالد محزةالشيخ  والديه

حيث نال شهادته , عىل العادة املتبعة إذ ذاك التحق باملعهد امللكي الفرنيس بالعاصمة
 الثانوية بالفرنسية. 

فاغتنم هذه الفرصة , املعرض األمميللحضور يف  باريسذهب إىل  1878ويف سنة 
وربونلاللتحاق بجامعة   باريسويف , اآلداب الفرنسيةونال شهادة الليسانس يف , الصُّ

ة شخصيات علمية ف بعدَّ  Gustave( لوبون ـستافڤمنها الكاتب الشهري , تعرَّ

Lebon( ,) :الذي تبادل معه املراسلة فيام بعد. , )تاريخ احلضارة العربيةصاحب كتاب 
عندما أرسلت احلكومة الفرنسية جلنة بحث مكونة من أعضاء  1892ويف سنة 

هري  جملس الشيوخ حتت كان من مجلة مَن اتَّصلت هبم , جول فرييرئاسة الوزير الشَّ
(عضو املجلس البلدي) بمدينة  حممد بن العريبهذه اللجنة مرتمجنا الذي رافق الطبيب 

ا هلذه اللجنة املطالب التي رأياها مستعجلة إذ ذاك, اجلزائر وهذه املطالب , وقد كانا أعدَّ
عي ائبوال, تشمل إصالح القضاء الرشَّ وإصالح , وإعانة الفقراء واملساكني, رضَّ

ضتُ هلذه املطالب وما أثارته إذ ذاك يف العدد الثَّامن ملجلَّة , التعليم وتعريبه وقد تعرَّ
خ يف مجاد األوىل  األصالة م , )1972ماي  :املوافق لـ 1392(املؤرَّ كام شارك املرتجَ

وألقى فيه حمارضة قيِّمة عنواهنا: , م1897سنة  باريس :ـيف مؤمتر املسترشقني املنعقد ب
                                                 

 ) اعتمدنا يف إثباهتا عىل نسخة خطية تقع يف صفحتَني. 1(
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ن جملة , )اإلسالم مستقبل( م  وثمَّ , األصالةوقد خلَّصتُها يف العدد املذكور مِ نجد للمرتجَ
رين يف  الة املعمِّ نُ عليه غُ مواقفَ بطولته يف جملس النواب املالية الذي كان هييمِ

ن القرن اجلاري امليالدي.  العرشينات مِ
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  ور أحمد بن يحيى بن قد
  )1(المختار الشراطيبن عبد القادر بن أحمد 

ة خمطوطات أوالد فارس :كان له معهدٌ قرآين بـ زانة تشملُ عدَّ ن مجع خِ ن مِ , ومتكَّ
كر, وكان يساعده  نادرة, كام كانت له مواقف ونشاطات تدلُّ عىل حيويته وحرية الفِ

ام اتِّصال ببعض املهاجرين , وقد كان هلاجليالين بن املنور املجاجيصديقه العامل الشيخ 
, انترص خان يقدِّ ص, وملا ظهرت تآليف العامل اهلندي املدينة املنورةاجلزائريِّني يف 

 عثامن ابن عبد السالمله, فلام اطَّلع الشيخ أمحد الرشاطي و اجليالين بن املنورالشيخان 
ى بـ: : «ن كتابهه فقرات مِ ذ, وه(مفتي املدينة املنورة) عىل ذلك كاتَبهام الداغستاين املسمَّ

ام اهلند عىل يدِ اإلنكليز الوهايب صديق حسن اهلندي ن حكَّ ندية, امرأة مِ , زوج اهلِ
ن غري معرفة له, وما هو  د الوقت مِ املشهور, وإن أعجبكم وظهر لكم أنه جمتهد وجمدِّ

الل والغواية ... وسببُ تطاوله عىل أهلِ السنَّة [أنَّه] كا ن الضَّ ن له مال منطوٍ عنه مِ
 بسببِ عظيم, وجاه عريض, بسبب والية اإلنكليز لزوجته, وهو وزيرها, وقد طغى 

 ,واالنفراد باجلاه رد إال زيادة العلوِّ ومل يُ  ,اهللا تعاىل عمةَ وأبى أن يشكر نِ  ,لكذ
لف الصالح, بل أراد أن  واستنكف أن يكون مشاركا تباع للسَّ ن االِ لألمة فيام هم عليه مِ

هرة, والعجب منكم أهيا األجلة العِظام, من عدم خيالفَ اجلمي يت والشُّ ع, حلصول الصَّ
ين,  ي يف الدِّ د ما مجرَّ بِ لك, وكيف حيسن بأمثالكم ذ مع أنكم أنتم أهلٌ التثبُّت والتَّحرِّ

                                                 
 ت. اصفح )4أربع ( ) اعتمدنا يف إثباهتا عىل نسخة خطية تقع يف1(
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 ت صدوركم له, ومل تعرفوا القائلكتم وانرشحَ م به ومتسَّ تُ ذوادا يف بياض أخرأيتم سَ 
ليته, وال مذهبه  وال عقيدته, مع معرفتِكم للكتبِ املجهولة أرباهبا ال جيوز العمل وال حِ

 , نا يف شأنكم غاية التحريُّ ه النزعة الشيطانية كيف ذِ يف ههبا ... واحلاصل أننا حتريَّ
متم ن البدع, وأيضا أنتم قد صمَّ مِ  هب مالك خالٍ ذن مإ :مع أهنم يقولون ,مكوصلت

ه جسارة ذواهللا هب اتباعه وخمالفة غريه, ولعمري اتِّباعه واالقتداء به, وقلتم: جيعىل 
 »....الخ وهتافت يف دين اهللا

يق خان, عندما اطَّلع عىل تأليف  أمحد الرشاطيوكان الشيخ  ى بـ: صدِّ املسمَّ
رر البهية يف األحكام الفقهية( ), أعجِب به فردَّ عليه بعض الروضة الندية يف رشح الدُّ

مة الشيخ  فقهاء البالد, وأظنُّ أن صاحبَ  دِّ هو العالَّ , شعيب البوشعيبي األزهريالرَّ
ن املهاجرين  أمحد الرشاطي), فكاتبَ الشيخُ رسدون معهدصاحب ( بعضَ معارفه مِ

لني بالعلامء هناك, ليستفتوهنماملدينة املنورة :اجلزائريِّني املقيمني بـ ه ذ, وه, كانوا متَّصِ
مان, وفارس احلقِّ والبيان, السيد ملا فتح اهللا علينا بو: «ن كتابهفقرات مِ  جود جمتهد الزَّ

املنتسب إىل ذرية سيد ولد عدنان, وألف التآليف الكثرية احلسان,  اهلندي حسن صديق
الروضة الندية رشح «وعمت مجيع األقطار والبلدان ووقع بأيدينا كتابه الذي سامه 

ا فيه من األحكام وحكمنا , فاستحسناه وقلنا بصحة م»الدرر البهية يف األحكام الفقهية
بصحة تقليد من يقلده من األنام, فأنكر علينا كثري من طلبة بلدنا املنتسبني إىل العلم 
وال معرفة هلم بتحقيق الفروع واألصول, وال جمال هلم يف علم املنقول واملعقول, فكتبنا 

كان تاريخ هذه , و»رسالة ملن نعرفه من بعض املهاجرين من بلدنا باملدينة املنورة...الخ
 هـ.1306الرسالة سنة 
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  جوانب من ترجمة حياة الشاعر الشعبي 
  )1(سيدي األخضر ابن خلوف

, املزييل األخرض بن خلوف :, واشتهر بـاألكحل بن عبد اهللاسمه احلقيقي: 
اللة  ن سُ ر مِ غراوة , وال زال  بإمارة مزيلة, قبيلة خلوف أوالداملغراوي حيث ينحدِ مَ

ن مخسة قرون, وقبل أن أتَناول بالبحثِ اخلطوط  ب مِ ار منذ ما يقرُ قربه حمط رحال الزوَّ
وقعها ما  ن تاريخ إمارة مغراوة التي كان مَ ن ترمجة حياتِه نَذكر بإمجالٍ نبذةً  مِ العريضة مِ

 ... الخ. مستغانمومليانة بني سهول 

 :ل دولة إسالمية بـسالمية, فكانت أوَّ خ البالد اإلِ لعِبت هذه اإلمارة أدوارا يف تاري
وقع  بن وزمار صوالتبعد الفتوحات اإلسالمية مبارشة, إذ كان زعيم القبيلة  اجلزائر

الفة, فأَسلم عىل يدِ اخلليفة  حبةَ األرسة إىل اخلِ عثامن بن أسريا عند الفاحتني, وسيقَ صُ
 :ث أبناؤه حكم أول دولة إسالمية بـفمنَّ عليه وأقره عىل حكم إمارته فتوار عفان
هجرية إثر  360, وعرفت هذه الدولة بدولة مغراوة إىل أن لفظت أنفاسها سنة اجلزائر

حروب طاحنة بينها وبني دولة العبيديني الفاطميني ثم تكونت من أفراد هذه القبيلة 
ية إثر دولتان سجلهام التاريخ األوىل عرفت بدولة بني خزرون ستني وثالثامئة هجر

اكتساح بالد املغرب العريب من طرف الدولة العبيدية الفاطمية, والدولة الثانية أو 

                                                 
 ت. اصفح )6ستِّ ( اعتمدنا يف إثباهتا عىل نسخة خطية تقع يف   )1(
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اإلمارة تكونت بطرابلس ليبيا عرفت بدولة بني خزرون أما الدولة الثالثة, فقد كوهنا 
بنوا منديل واختذوا مازونة قاعدهتا يف القرن السادس اهلجري بإعانة دولة املوحدين, 

ذه الدول الثالثة فقد احتفظت اخلريطة اجلغرافية بإطالق اسم القبيلة وإن أقل نجم ه
عىل املنطقة, أي ما بني سهول مليانة وبالد مستغانم إىل زماننا هذا أنجبت إمارة مغراوة 
يف مراحل دوهلا الثالث زيادة عىل أبطال حروب اشتهروا يف بالد املغرب العريب 

برتاجم صافية أحفظت لنا هبم كتب واألندلس علامء أجلة خصصهم معارصوهم 
الرتاجم, وقد كان الشاعر سيدي األخرض ابن خلوف أبرزهم حيث نجده يف قصيدته 
التي ركزنا عليها هذه املحارضة يشري إىل اتصاله بإمارة مغراوة, وذلك عندما كان 
حيرض القبائل التي رافقت الباشا حسن بن خري الدين الذي تصد لرد عدوان 

 ذين هامجوا مدينة مستغانم, وقال:األسبان ال

ـــد ـــوا للكي ـــراوة احتزم ـــا مغ  مــنكم خلقــت أســالطنا وأجــواد ي

وهذه املنظومة التي خلدها التاريخ لشاعرنا سيدي األخرض ال زالت حمل عناية 
الرواة أب عن جد هلا أمهية عظمى امتازت هبا, وهي وإن كانت  توارثها إذ املعارصين 

يت فقد مجعت ما مل تسعه املجلدات الضخام, فقد تعرض تشتمل عىل حوايل مائة ب
سيدي األخرض إىل املعركة وموقعها, وهي وإن مل تطل مدهتا إال ثالثة أيام فقد خرس 
فيها اجليش االسباين حوايل عرشين ألف جندي بني أسري وقتيل كام بني فيها الطريق 

إذ بدال من أن يسلك  »ألكنت دالكادوت«باين سي يسلكه قائد اجليش اإلذامللتوي ال
الطريق املشهور الرابط بني وهران ومستغانم  أظهروا عىل أنه ساق عيشه ملناورات 
حربية بناحية تاشلة إال أن حيلته مل تفت عىل املجاهدين حيث كانوا له باملرصاد, 
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ولذلك أرسلوا رسلهم إىل العاصمة لينذروا الباشا حسن حيث يعد أهبته وبالفعل 
تحق بمستغانم, وقد تعرض الشاعر لكل ما ذكر أي حماولة العدو جهز جيشه وال

مفاجأة الباشا, كام تعرض لذكر املراحل التي مر عليها اجليش وللحاق روسا, القبائل 
به, وذكر معامل البلد اجلغرافية وأسامء القبائل والسكان هذا وإن ظهرت عدة تآليف يف 

ق احلربية الرسمية, وال زالت حمل عناية وصف هذه املعركة استقاها أصحاهبا من الوثائ
  مؤرخي ... 
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Histoire culturelle de l’EMIR Abdelkader 

 L’Histoire de l’EMIR Abdelkader a donné matière à un très grand 
nombre d’écrits dans lesquels, les œuvres de langue Française constituent la 
majorité. 

Peu d’auteurs cependant ont fait places dans leurs travaux à l’éducation 
et la vie culturelle de l’EMIR Abdelkader et quand ils l’ont fait, ils se sont 
bornés, à énumérer quelques noms de ses professeurs et quelques dates de 
son enfance. 

Le petit fils de l’EMIR lui-même, dans sa”TOUHFAT EZZAIR FI 
MAATHIR ILAMIR Abdelkader” n’a rapporté de manière anecdotique que 
quelque noms de personnes ou quelques faits se rapportent à la vie étudiante 
de son grand frère. 

Des documents récemment mis à jour ou publiés: livres correspondances, 
fetouas, gasidas découvertes dans des bibliothèques publiques et privées 
nous permettent de présenter cet exposé sur les aspects encore ignorés de la 
vie intellectuelle de l’EMIR, son éducation culturelle, ses éducateurs et ses 
différents professeurs, ainsi que le milieu culturel de la région dans laquelle 
il a vécu son enfance: LA RACHIDYA ou pays du GHRIS. 

Les ulémas de la RACHIDYA ontacquis une grande renommée 
intellectuelle dans tous les pays du Maghreb où leurs œuvres faisaient 
autorité notamment dans les sciences juridiques du rite Malekite et en 
théologie. 

Le Cheikh El-Magarri Ettilimçani a indiqué dans son commentaire de la 
“Soghra” de l’Imam ESSENOUCI: “j’ai enregistré les enseignements de nos 
maîtres de TLAMCEN dans mon enfance et d’autres maîtres parmi les 
savants de BENI-RACHED, avertis dans cette matière”.  
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Nous constatons par ailleurs que beaucoup d’Auteurs Contemporaires 
jugeant la valeur des ulémas de cette époque n’hésitent pas à affirmer que 
leur savoir ne dépassait point la connaissance du Coran et du droit 
Musulman de Khalil, sans plus. 

Ils ne font en cela, qu’adopter l’opinion de certains Auteurs Etrangers qui 
s’efforcent de prouver que l’Administration Turque a mené une politique 
obscurantiste et décadente. 

Certes l’état général des connaissances intellectuelles de cette époque 
n’était pas dans notre pays très élevé mais le phénomène était général à 
travers tous les pays Musulmans et beaucoup d’autres Régions dans le 
monde. Nous pouvons affirmer toutes fois que le niveau intellectuel n’était 
pas et beaucoup s’en faut au plus bas de l’échelle mondiale. 

Les critères de valeur n’étaient pas ce qu’ils sont devenus par la suite, ni 
les diplômes hiérarchisés, les disciplines spécialisées n’avaient cours dans 
nos régions. 

Toutefois les études supérieures étaient sanctionnées par 
YJAZA(Attestations) qui permettaient d’apprécier d’une manière très 
détaillée très précises les niveaux des connaissances acquises par les 
étudient. 

Ces attestations précisent les matières étudiées, les références des 
signataires remontant jusqu’à l’Auteur du livre étudié, les mérites, le 
sérieux, l’assiduité les efforts, lauréat, sa conduite, ses aptitudes, les 
professeurs cités dans les références, leurs dates de naissances et décès, la 
période des études, lieux de délivrance, les personnes présentes aux 
examens. 

L’analyse de se genre de documents auraient permis d’éviter des erreurs 
d’appréciation sur les éducateurs de l’EMIR. 

Le 1er son père MAHIEDINE que beaucoup considèrent comme un 
simple Fquih n’ayant enseignés que les Coran et Khalil. 

Dans un document, un discipline du Cheikh MAHIEDINE énuméré les 
matières. Qu’il lui avait enseignées. 
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L’exergére du Coran, Hadith, la grammaire, la réthirique, les sources du 
droit Musulman, la mystique. 

Les matières apprises par l’EMIR dans le modeste Institut familial est le 
produit des principaux institues scientifiques des pays Musulmans: Azhar, 
Zeitouna et karaouyine etc... 

L’EMIR Mohamed fait l’historique détaillé des études des Membres de 
sa famille. 

Il concorde avec l’unanimité des historiographes de la Rachidya. 

Son arrière grand-père: ABDELKADER BEN KHEDDA ERRACHIDI: 
Auteur de plusieurs écrits dont la plus connu est son commentaire de la 
Soghra de l’Imam SENOUCI. 

SON FILS AHMED EL MOKHTAR Fondateur d’un Institut d’études à 
MASKARA, alors capital de l’Ouest Algérien s’est installé à Nesmoth 
devenus depuis résidence de la famille et lieu d’enterrement des ascendants 
des l’EMIR. 

Enumération des présents:( Non et profession) diplôme de SAID 
KADDOURA EL DJAZAIRI à Solima, Erroudani Essousi. 

ABDELKADER IBN EL MOKHTAR (SIDI-KADDA), Fils du 
président. 

MUSTAPHA BEN MOKHTAR Constructeur du Village El Ghetna, 
voisine des Bains Thermaux actuels Sidi Bou Hanifia où il a fondé son 
Institut. 

C’est dans cette agglomération que ? naquit l’EMIR Abdelkader 1222. 
(1808). 

L’Institut fut fondé en 1990, destiné aux études, sous la Direction du plus 
illustré parmi les savants de la Rachidya: le savant penseur AEELKADER 
BEN ABDELLAH EL MECHERFI Dont l’autorité intellectuelle fut 
unanimement reconnue, qui lui valut le surnom d’Imam Errachidie.il est 
l’auteur de nombreux écrit, dont le plus connu est le libre Bahdjat Annadhir, 
qui relate les événement qui survient la première libération d’ORAN 
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(1420H.1777) après une occupation espagnole de plus de 2 siècles et 
essentiellement à l’énumération des tribus qu’il ont collaboré et prête leur 
aide à l’occupant et leur situation devant le droit Musulman. Corrigé et édité 
par le professeur Mohamed Ben Abdelkrim Ezzemmouri, ce libre à une 
grande valeur dans son genre, il faut toutefois corriger une erreur dans le 
nom de l’auteur qui a été confondu avec son petit fils IBN ABDELLAH 
Saquet qui fit un Khalife de l’EMIR Abdelkader. 

L’auteur du livre quant à lui est mort une trentaine avant la naissance de 
l’EMIR je profite de cette même occasion pour relever une autre erreur dans 
TOUHFAT EZZAIR où il est mentionné que l’institut de la Guetna fut 
fondé par MUSTAPHA BENEM LOKHTAR en l’an 1206h. 

Cette date se retrouve chez tous les auteurs qui se sont référés au livre. 
En vérité la fondation de l’institut remonte aux environs de 1190 comme 
nous l’avons déjà indiqué. 

En effet un première directeur, Abdelkader ben Abdallah El Mecherfi est 
mort en 1192, date confirmée par l’ensemble de ses biographes, dont son 
disciple, l’histoire Mohamed Bouras Ennassiri Errachidi, qui site cette date 
dans une élégie composée à l’occasion de sa mort 

D’Autre part Mohamed BOURAS relate sa première visite à la 
GHETNA dans ces termes:   « Je me suis rendu un jour à la ghetna…Je me 
suis arrêté devant la porte de la mosquée. C’était une grande nodale 
(chaumière) avec son mihrab. A droite se trouvait une pièce occupée par le 
Cheikh el Mecherfi. 

J’ai vu le cheikh MUSTAPHA BEN EL MOKHTAR, un élève de ce 
cheikh qui faisait un cours sur la première partie du MOKHTACAR 
(KHALIL). 

Je suis revenu, une heure après j’ai vu le cheikh Mustapha El Battioni 
enseignant dans la seconde partie (du Mokhtacar divisé en quatre parties). 
Aucun étudient ne fit attention à moi, ce fut si je n’existais pas»(fin de 
citation). 

Après cette visite, le Cheikh BOURAS se rendit à MAZOUNA où il est 
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arrivé alors atteignait selon ses propres termes l’âge de son premier jeune de 
Ramadhan (Age de puberté, le Cheikh BOURAS est né en 1165 il est à la 
date de 1206 indiquée dans la Touhfat, il avait 41 ans. 

Le cheikh MUSTAPHA BEN EL MOKHTAR est mort en 1212 à 
BARGA(Lybie) sur son chemin de retour de la Mecque. 

C’est son fils MAHIEDINE, né à Nesmoth en 1190 qui lui succéda, dans 
la direction de l’institut et dans les cours j’ai retrouvé un document. 

Dans un document composé sous forme d’élégie à l’occasion de la mort 
du cheikh MAHIEDDIN, un de ses disciples cite des déférentes disciplines 
dans lesquelles il enseignait Ibn Hadjib et Khalil (sciences juridiques) 
Alfyat Ibn Malik (grammaire arabe) Sâad, Soullem (logique) Djamaa el 
djaouamia (sources du droit), exégèse du coran et Hadith. 

Ce disciple a acquis par la suite une grande notoriété: il s’agit du 
spécialiste du Hadith, le cheikh Mohammad Ben Mâarouf Ben Henni El 
Ouencharissi qui devint Cadi de Médjadja (région de l’Esnam) avant de se 
voir confier par l’EMIR la direction des affaires de l’administration et de la 
justice dans la partie Est de pays. Il se retira par la suite à Tunis ou il 
enseigna le Hadith. Le deuxième maître enseignant de l’EMIR, fut le 
Cheikh Abdallah el Mansouri qu’il a eu pour élève du Coran et du droit, au 
douar Rhamna à mi-chemin entre Sig et Arzew. 

Ce Cheikh dont les historiographes de l’EMIR ne firent aucune mention 
est resté en rapport étroit avec l’EMIR auquel il a rendu à Damas une visite 
qui a durés une année entière. Il a composé en langue parlée de ces 
descendants connaissent par cœur, a ce jour. 

Le Cheikh Ahmed Ben Tahar, Cadi de bethioua est le troisième 
enseignant de l’EMIR. Ce personnage que tout historiens connaissant par la 
fin dramatique qu’il connut puisqu’il a été condamné à mort pour haute 
trahison par le conseil de magistrature de l’EMIR et exécuté à MASCARA. 
AUCUN auteur cependant ne s’est préoccupé de sa vie d’enseignant ni de 
ses travaux littéraires. 

Notre récente mise a jour du”Dalil El Hayran oua anis essahran fi akhbari 
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mandinati Ouahran” nous permet de la trouvé présenté par l’auteur parmi les 
oulémas d’Oran. 

Nous l’avons retrouvé encore dans “Zahr El Adab” du cheikh Mahmoud 
Ben El Cadhi Tahar Ben Haoua qui s’est distingué dans le commandement 
du Ribat du Bey Othman sur la ville d’ORAN, jusqu’à sa mort au combat 
peu avant la reconquête turque de cette ville. 

Tahar Ben Haoua cité le Cadi de Bethioua parmi les commentateurs de la 
Cacida dédiée au prophète par Mouslim Ben Abdelkader El Himiari. Il écrit 
“parmi eu, l’illustre et honorable: le généreux et glorieux Aboul Abbas 
Ahmed Ben Tahar Cadi d’Arzew qui a commenté la Ainya”. 

Nous apprenons ainsi que Ahmed Ben Tahar Cadi d’Arzew au temps de 
l’administration turque, donc plus de dix ans avant l’avènement de l’Emir. 
Le cheikh Essenouci Ben Abdelkader Errachidi figure sous la liste des 
maîtres enseignants de l’EMIR.il appartient une famille disciple des cheikhs 
Ezzoubeidi et Mohamed El Amir. Il est réputé dans sciences du Hadith et a 
écrit un fihrist très répandu parmi les hommes du Hadith, dans le Maghreb 
et un moyen Orient. Il a eu pour élève et pour maître à la fois le cheikh 
Abou Bas Ennaciri qui l’a présenté dans sa rihla dans ses termes: Notre 
maître dans les sciences philosophiques et élève dans les études du droit. Le 
cheikh Essenouci fut à son tour le disciple du cheikh Mohiédine. C’est lui 
qui lors de l’emprisonnement du père de l’EMIR par les autorités turques a 
exprimé son affliction et sa révolte dans une très célèbre et très belle qacida 
prends patience, que la douleur ne t’atteigne point et que ne t’afflige point la 
traitrise d’ORAN, ils ne t’ont pas pris sur une faute constatée mais c’est 
Satan le plus misérable des créatures. Le Coran a enseigné que la meilleure 
fin est réservée à ce qui demeurant croyants tu es toujours resté dans la voie 
qui mène à la vérité sans jamais céder à l’injustice. 

Tu accueilles ceux qui t’approchent, soucieux de les servir. 

Avec patience et égale humeur. 

Tu veilles dans la nuit noire lisant de mémoire du coran. 

Et tu te réveilles à l’aube comme l’astre embelli. 
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Tu dispenses la science puis inculque. 

Le Dhikr l’âme en éveil 

Je prie dieu de te revoir libre 

Marchant sans garde et sans surveillance”. 

Lorsque la détention du cheikh MAHIEDINE fut transformée en 
résidence forcée à ORON, il fit venir son fils qui poursuivi alors ses études 
auprès des plus célèbres professeures de cette ville. Il avait auparavant 
assisté au cours de son oncle maternel Mohammed Ben Amina Ben Doukha 
qui est un Chroniqueur très connu. C’est lui qui rédigea dans la grande 
mosquée de MASKARA l’acte de la deuxième consécration de l’EMIR. 

L’auteur de Touhfat Azzair relate ainsi la cérémonie qui s’est tenue à cet 
effet après un long sermon prononcé par l’EMIR, les oulémas se sont réunis 
pour mettre au point l’acte de consécration qui fut rédigé en leur présence 
par le vénéré Cheikh Mohamed Ben Abdelkader, oncle maternel de l’EMIR, 
plus connu sous le nom de Ben Amina. 

Par l’un de ses actuels descendants, j’ai pris connaissance d’une Qacida 
manuscrite dans laquelle l’auteur, un proche parent du cheikh Ben Amina 
prononce une élégie sur les quelques quelque vingts membres de sa famille 
tués dans les rangs de l’armée de l’EMIR et sur leur tribu anéantie et 
abandonnée par ses habitants. Ce genre d’élégie collective est très usité dans 
la littérature arabe depuis le guerrier Oussama Ben Mouakid(488-584H) qui 
a composé une qacida de ce genre lorsqu’un tremblement de terre a détruit 
sa tribut corps et biens. 

A ORAN, l’EMIR a été disciple du Cheikh Ahmed Ben Touham, son 
oncle par le mariage, père de Mustapha Ben Touhami Khalifat et 
compagnon d’Oril de l’EMIR qui se trouvait au commandement de la zone 
Ouest du pays lors de la dernière bataille de la guerre d’Algérie à el karkour 
prés de Maghnia, mais célèbre sous le nom de la bataille de Sidi Brahim. 

Le Cheikh Ahmed Ben Mohamed Ben Hacéne Khodja El Mostéghanemi 

Fut à ORAN le deuxième professeur de l’EMIR. Il était secrétaire du Bey 
Hacéne d’ORON et le frère de Hacéne khoudja auteur du “Dorr El Ayan 
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Fiakhbari Ouahran” qui a servi de référence à Mohammed Ben Youcef 
Ezzayani pour mon livre “Dalil Al Hayran”. 

C’est là la liste des plus illustrés professeurs qui ont présidé à l’éducation 
et à l’instruction de l’EMIR. Nous devons maintenant dire quel était le 
climat politique et social après la disparition de l’armée turque et la 
débandade de leurs alliés locaux qui en majorité se sont mis à la disparation 
de l’armée française et combattu, tel Mustapha Ben Ismail à ses côtés. 

Cette situation est décrite avec détail dans un document rédigé par un 
auteur inconnu j’jusqu’à la découverte de son manuscrit dans ses toutes 
dernières années. 

Il s’agit d’un parent de l’EMIR: Mohamed Ben Larbi Ben Ouis 
descendent, comme l’Emir Abdelkader Ben Khedda Errachidi, intitulé 
“Zahir El Basatin Fi Bayani Elismi El Aâdham Bil Adillati Oued Barahim” 
se livre rapporte entre autres faits. 

Dans cette année de 1248 H où les malheurs se sont aggravés, les 
désordres multipliés à cause de la destruction d’Alger et ORAN par les 
français en 1246, le pays a perdu ses chefs et ses administrateurs, les 
désordres les crimes, les discordes sont innombrables, la justice a disparu, 
l’insécurité règne de la province de TUNIS à la ville d’Origa le croyant est 
angoissé comme la brebis dans la nuit pluvieuse. Les administrateurs même 
injustes et corrompus sont préférables aux malfaiteurs et aux criminels. 

L’absence des chefs aboutit à la dégradation du monde et de la réligion 
… etc. 

D’autre auteurs, et notamment des cheikhs du monde rural ont exprimé 
des inquiétudes analogues devant ce phénomène dont les développements 
ont posé d’un poids certain dans la détermination des ulémas et des chefs de 
tribus à instaurer dans le pays une autorité légitime. C’est dans cette 
atmosphère perturbée que les deux congrès de congrès de consécration qui 
avaient été précédé de nombreuses autres réunions de ce genre dont la 
dernière à MASCARA a aboutit en 1225h (1810 J.C) à la constitution du 
fameux ribatt d’ORAN qui a ouvert Bey Mohamed Ben Athman le kébir, la 
voie de la libération d’ORAN. 
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Les oulémas de la Rachidya ont joué un rôle prépondérant dans 
l’organisation de ces consultations à trouvé la mort, aussi bien que dans les 
combats d’ORAN ou un grand nombre parmi c’est pour ces raisons que le 
choix unanime n’est porté sur le personnalité de la Rachidya la plus 
présentatives et la plus valeureuse par son savoir et sa piété: le cheikh 
MAHIEDINE celui-ci a assumé le sultanat durant lequel il a mené ses 
troupes à deux combats contre l’armée française avant que son âge et son 
état de santé l’obligent a se faire remplacer par son fils, l’EMIR Abdelkader. 

Ces deux batailles sont décrites par un poète populaire, le Cheikh Adda 
Tahalaiti, dans deux Qasidasd’une haute valeur littéraire et historique, ou 
énumère toutes les tribus qui ont participé à ces combats. 

Quand à l’enfance de l’EMIR à El Guetna, son éducation, sa formation 
religieuse et ses études, nous avons que ces instituts très répandus dans tout 
le pays étaient consacrés aux études, à l’éducation religieuse et à l’initiation 
mystique. 

Le Taçaouf (mysticisme) était considéré comme le complément éducatif 
idéal insufflant à l’homme l’esprit de la morale et des vertus humaines n’ayant 
rien de commun avec les pratiques qui relèvent plus du charlatanisme et des 
superstitions que de la véritable religion et qui se répandent souvent là où 
l’instruction et l’éducation correcte et saine font défaut. 

Les authentiques imams du Taçaouf ont précisément pour mission de 
combattre tout ce qui est de nature à alt-gérer la pureté du culte. 

L’EMIR est resté fidele durant toute sa vie est dans ses actes aux 
principes de cette éducation acquise auprès de ses différents maître et 
apparait dans sa conduite simple et rigoureuse, sa droiture et sa sincérité. 

Ses vertus lui valurent la confiance des tribus qui le connaissaient et qui 
se sont placées sous son autorité. Car à leur tète se trouvaient les chefs 
intellectuels et religieux dont les décisions étaient sacrées au sein des 
populations. 

Dans son armée combattait un grand nombre de ses maîtres et des 
maîtres de ses maîtres. 
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Sa famille depuis son aïeul Abdelkader Benkhadda et le fils de celui-ci 
Ahmed El-Mokhtar s’est toujours consacrée aux études, a l’enseignement et 
à la communication des préceptes de la confrérie Quadirya. 

Ahmed El Mokhtar a composé une qasida très répandue dédiée au 
fondateur de la Tariqua Kadirya, le cheikh Abdelkader El Keïlani enterré à 
Baghdad. 

Le grand- pére de l’EMIR acquit, a son tour, une grande notoriété. 

Au retour de son premier pèlerinage à la Mecque, il fit un séjour à 
Baghdad au cours duquel il acquit l’autorisation de dispenser l’Ourid Kadiri 
dans l’institut qu’il a fondé à El Guetna. Il était par ailleurs très versé dans 
les sciences religieuses et homme de lettre de valeur. 

Son fils MAHIEDINE enseignait comme nous l’avons vu un grand 
nombre de matières. Il écrit un livre intitule”Irchad El Mouridine “ dans la 
Taçaouf. 

Il fit un pèlerinage à la Mecque en compagnie de son fils Abdelkader. Ce 
voyage dura deux ans, au cours desquels, ils se rendirent à Baghdad, auprès 
de l’autorité Kadérite. Nous pouvons montrer ainsi l’héritage spirituel et 
intellectuel qui échut à l’EMIR et constitua la matière de sa formation 
idéologique qui a régi son existence. Nanti de l’autorité suprême, il est resté 
indifférent aux tentations qui harcèlent toujours les souverains. 

Il ne s’est permis aucun luxe, il n’a pas habité de parlais, les résidences 
des beys leurs richesses, leurs terres très riches, celles des gouverneures 
étaient nombreuses et abandonnées il ne s’est jamais approprié le moindre 
de ses biens. 

L’historien Pélissier le Raynaud a décrit son mode de vie pendent son 
règne dans les annales: 

Ce témoignage est confirmé par le colonel Français Tartareau qui a été 
envoyé auprès de l’EMIR par le Général et dont les propos sont rapportés 
par le professeur Emerith. 

Tenant de pouvoir absolu, jeune, authentique guerrier qui n’hésite pas à se 
lancer au milieu de la cavalerie ennemie pour enlever seul le corps de son 
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neveu trie dans la bataille (Khengue Ennitah), combattant malheureux par la 
suite, emprisonné, humilié, l’EMIR a accompli sa vie toute dans l’observance 
de la règle de conduite et avec la foi, acquises depuis sa toute première enfance. 
Son éducation et sa formation l’ont écarté des honneurs et des opulences que 
suivent presque toujours les monarques et les souverains, il an obéi aux seules 
prescriptions de sa religion et s’est comporté avec son peuple. D’abord en chef 
religieux et en éducateur imprégné des principes de la morale mystique. 

Il conduisait les soldats dans les batailles, présidait aux prières, donnait 
plusieurs cours tous les soirs, se levait tôt et après la prière de l’aube, 
enseignait encore l’exégèse du coran, le hadith et la théologie. 

Dans sa prison d’Ambroise, il enseignait le coran aux enfants de ses 
compagnons et se consacrait une grande partie de son temps à leur 
éducation. 

Dans la Touhfat son fils l’EMIR Mohamed cite une belle gacida du 
secrétaire de l’EMIR Bey Rouilan décrivant la cérémonie grandiose que fut 
tenue dans la grande mosquée de Médéa pour célébrer son cours terminal de 
la Soghra de l’Imam Essenouci. Dans un exemplaire manuscrit du Sahih El 
Boukhari qui lui appartenu, figure de propre écriture l’annotation suivante: 
«j’ai achevé le commentaire d’El Boukhari quatre fois, une partie de 
mémoire et une partie de lecture, moi l’humble serviteur de son dieu chargé 
de péché et de remords Abdelkader Ben Mahiedine Ben Mustapha Ben El 
Mokhtar Errachidi, Emir des Moudjahidines, j’ai entrepris la cinquième 
alors j’assiège TLEMCEN que dieu rapproche sa libération et en fasse à 
nouveau une maison d’Islam et de foi, Amen ». 

A Damas il s’est consacré entièrement à l’étude. Il a transcrit de sa main 
plusieurs livres. Il organisait des débats scientifiques auxquels il convient 
théologien philosophes juristes et hommes de lettres et qu’il dirigeait lui-
même parmi les plus habitués à ces débats nous trouvons Mustapha 
Derghout El Maghribi, père du Cheikh Abdelkeder El Maghribi membre de 
l’Académie scientifique arabe de Damas et Mustapha Ben Tohami. 

Ces débats ont fait l’objet d’une série de conférences que vient de donner 
le Docteur Mohamed Assad Talas. 
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Mustapha Ben Tohami qui dans une gasida de 530 vers composée à 
Amboisé priait Dieu de lui faire retrouver une “maison spécieuse et 
hospitalière et une mosquée pleine de fidèles” a vu ses vœux exancés 
puisqu’il devint Immam Malékitede la célèbre mosquée des Oméyades de 
Damas où il mourut en 1280h. 

C’est Mustapha Ben Tohami qui à Amboise a rédigé sous la dictée de 
l’EMIR les mémoires de l’Amboise « récemment découvertes et qui projette 
une lumière nouvelle sur la vie intellectuelle de la Rachidya, son voyage 
avec son père à la Macque, l’inéraire du voyage qui diffère de celui que 
pratiquaient les caravanes depuis le 60éme Siècle de l’hégire l’analyse des 
références des ulémas de sa région dont plusieurs remontent à des savants 
du moyen orient ». 

Pendent son séjour à Damas, et au cours d’un pèlerinage à la Mecque, il 
rencontra son cousin Tayeb Ben El Mokhtar Cadi de TIGHANNIF apprit la 
nouvelle, il en fut de l’EMIR dans les dernières années de sa vie voici une 
partie de ce document que nous proposons en conclusion de cet exposé. 

Nous avons appris par des voyageurs venant de la cité Hedpazienne que 
tu as rencontré durant ton séjour dans ces lieux un Cheikh initié de qui tu as 
sollicité le Dikr. 

Je n’ai pas osé prêter foi à cette information, alors que je sais ce dans la 
générosité devinerons a comblé. La force de ma foi et la certitude que m’ont 
permis d’éprouver mes voyages dans les pays du couchant au levant et la 
connaissance des hommes de sciences et les chefs spirituels et les plus 
grandes éducateurs qu’aucun homme ne t’égale dans se domaine. 

Je n’ai pas vu qui autant que toi n’a réglé ses actes sur les prescriptions 
du droits et sa vie intérieure sur la vérité mystique. 

Je n’ai pas connu d’hommes qui aussi entièrement que toi s’est donné 
aux chaires et aux pupitres et s’est exprimé comme tu le fais par la langue 
des plumes et la bouche des encriers. 

Ta position est celle d’un chef spirituel, non d’un adepte, tu es de ceux 
qui donnent et non de ceux qui sollicitent … 
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NOTE SUR SIDI ABED 

SAINT - PATRON DE LA REGION D’INKERMANN 

Son véritable nom était ALI Zine-El-Abidine ben Mohammed ben 
Yamna ben Mohammed-AFGHOUL ben Hadj BOUABDALLAH, 
enterré dans la plaine du chélif,il fut surnommé ABED (l’ascète) pour sa 
grande dévotion, son père est Mohammed ben Yamna, son grand père est 
Mohammed AFGHOUL, fils ainé de SIDI BOU ABDALLAH, ce dernier 
avec lequel grandit le prestige de la famille, est né au 9° siècle de l’Hégire, 
il est mort dans le siècle  )127 )suivant (15)-16° S.J.C.). Sa réputation d’homme 
de savoir et de bien lui ont conféré une grande autorité, notamment dans 
l’immense tribu des SOUID ou il était vénéré et écouté, de nombreux 
historiens ont écrit à son sujet et au sujet de certaine de ses ascendants et 
descendants. 

Le cheikh Mohammed Ben Ali SABBAGH EL KALU(128)nous présente 
le Cheikh BOUABDALLAH et ses deux(129)fils Mohammed AFGHOUL 
(grand-père de sidi ABED) et Sidi AMMAR, dans son livre «Boustan El 
Azhar   » destiné à l’histoire de la vie du Cheikh Ahmed ben Yousef, enterré 
à Miliana, il nous apprend que ce sont ces deux fils du Cheikh BOU 
ABDALLAH qui accompagnèrent le Cheikh EZZETTOUNI de Fès, lors de 
son voyage à Miliana pour y rendre visiteau Cheikh Ahmed ben Yousef, 
celui-ci était le disciple du Cheikh Ahmed ZERROUK EL BOURNOUCI 
lui-même disciple du Cheikh EZZETOUNI, il put ainsi traverser en toute 

                                                 
(1)  Il est mort en 923H. 
(2)  El Kalý   )القلعي( 
(3)  Ce sont ces deux fils qui sont cités dans la lettre insérée dans la Revue africaine 1873 

de ch. Ferand, ainsi que dans la note du poème du Cheikh Bouabdellah dont j’ai relaté 
dans mes notes sur « navazil mazouna» ci-joint. 
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sécurité, les pays des SOUID qui soumettaient à tribut, toute caravane de 
passage, dans leur fief, celui-ci s’étendait de Relizane à Orléansville. 

Le Cheikh SABBAGH a d’autre part, écrit l’ontologie du cheikh ABOU 
ABDELLAH qui était contemporain du cheikh Ahmed Ben Yousef et qui à 
différentes occasions, protégeait ce dernier contre les chefs de la tribu des 
SOUID. 

Le père du Cheikh Sidi BOUABDALLAH est le Cheikh Mohammed ben 
OUADAH que le cheikh IBN EL CADI EL FASSI  )130 )nous fait connaitre 

dans son ontologie du Cheikh Mohammed  )131 )IBN ALI EL KHERROUBI  ; 
enterré à Alger. 

Selon cette œuvre le Cheikh EL KHERROUBI  a appris le Hadith dans 
des variantes transmises par le Cheikh Mohammed ben OUADAH, quand 
grand-père du Cheikh ABOU ABDALLAH, le Cheikh OUADAH, il est cité 
par le Cheikh Ahmed ben Yahia El OUENCHARISSI, auteur du «Mûar» 

( عيارامل ) qui le présente en ces termes «Maitre éloquent, magistrat intègre et 

généreux, il est notre compatriote et notre proche: mort en 856 de l’Hégire 
(15° S.J.C.)». 

Ce passage est repris dans son livre réputé   « Dheil Eddibadj  » , par le 
Cheikh Ahmed Baba ETTOMBOUCTI. 

Les ascendants aux troisième et quatrième degrés du Cheikh ABOU 
ABDALLAH ont été cités par le Cheikh MOUSSA BEN AISSA EL 
MAGHILI EL MAZOUNI, dans son livre « ManakibEssolah Ech-
Chalafyine » (

132). Il mentionne qu’ils étaient parmi les plus grands hommes 

                                                 
(1)   El Miknassi. 
(2)  El Kherroubi mort vers 963H. Était Imam Prédicateur à Alger, chargé par Hacéne b. 

kheireddine d’une ambassade, il a visité le Maroc a deux reprises, et a eut avec ses 
savants des controverses qui l’ont laissé célèbre, et on trouve sa biographie dans « 
Daouhat annachir », d’Ibn askar, et « Nouzhat Al Hadi » D’El Yefrini. 

(3)   manakib Echchelefiyne est: )باجة االفتخار يف مناقب أولياء اهللا األخياريد( . 
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de savoir et tous deux (133) magistrats, « Il existe, de se livre, un exemplaire 
manuscrit dans la bibliothèque de la Médersa de Mazouna, chez l’actuel 
muphti ». 

Voici enfin une citation de M. Louis RINN, dans son livre « Royaume 
d’Alger sous le dernier dey » Alger, impr. Ad. JOURDAN-. 

« Dans la région tellienne, un seul grand fief héréditaire s’est maintenu, 
entouré de la considération générale: c’était celui des OULED SIDI 
BOUABDALLAH EL MGHAOUFEL DE TAGRIA, prés de confluent de 
la Mina et du Chélif ». 

C’est le Cheikh SIDI BOUABDALLAH qui s’est fixé dans la région du 
Chélif, ses ascendants se trouvaient à Ouenchariss (Ouarsenis), capitale du 
petit royaume des Béni Toudjine. 

Les habitants de ce pays avaient coutume de célébrer les anniversaires de 
leurs chefs religieux ou de ceux de leurs aïeux ayant acquis quelque 
notoriété d’ordre culturel ou moral. 

 A l’origine ces manifestations se bornaient à quelques pieuses 
cérémonies: lectures collectives du coran, causeries sur la vie du défunt … 
etc. 

 Elles donnaient lieu à des distributions, aux étudiants et aux nécessiteux 
de dans d’espèces diverses et de vivres, c’étaient alors des jours de prière, 
de méditations et d’actions généreuses. 

Par la suite, ce genre de manifestations évolua progressivement, des 
tributs voisines y furent invitées qui accoururent, cavaliers en tête, les poètes 
intervinrent chantant les éloges de leurs tributs en s’évertuent à ridiculiser 
les tribus ennemies des leurs, le pèlerinage devint foire, l’un des premiers 
pèlerinages à avoir franchi ce grand pas est celui de SIDI 
BOUABDALLAH, après l’occupation française le Khalifat BEN 
ABDALLAH LARIBI prit à charge la célébration, sept jours durant, du 

                                                 
(1)  Ce sont cheikh Othman et cheikh aissa Ben Fakroun dans les mausolées se trouvent a 

Ouencharis (Bordj Bounâama) et les habitants de la région commémorent chaque 
année leur tombeaux. 
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pèlerinage de SIDI BOUABDALLAH, son aïeul, il y convia les chefs des 
tribus voisines comme les Medjadja, Mazouna, …etc. 

Les cérémonies comportaient la visite des mausolées de certains 
descendants de SIDI BOUABDALLAH, tels SIDI AMMAR, SIDI 
GHLAMALLAH, SIDI ABED. 

Un peu plus tard, des descendants de SIDI ABED, fixés dans le voisinage 
de Tiaret organisèrent le pèlerinage particulier de leur saint aïeul.  

Ils étaient riches et animés d’un sentiment d’un sentiment d’émulation, 
leur déplacement se faisait avec grand apparat, un grand nombre de 
cavaliers ouvraient la marche et les cérémonies furent comminées par de 
fastueuses et continuelles fantasias.  

C’est ainsi que changea le caractère de ces manifestations: pieuses et 
modestes, à l’origine, limitées à la participation des descendants de SIDI 
ABED et leurs fidèles de la tribu des AKARMA, elles firent place à une 
vaste fête foraine, les tribus environnantes y participèrent en nombre de plus 
en plus grand, l’usage qui consistait pour les femmes à ne pas se voiler 
durant la fête, fut adopté par les nouveaux participants, le pèlerinage de 
SIDI ABED devint alors pour de nombreux jeunes gens, l’occasion attendue 
de voir celles qu’ils choisiront pour épouses, des gens qui n’étaient en aucun 
titre, liés à SIDI ABED devinrent des fidèles pèlerins, des pèlerins du plaisir 
et de débauche. 

 Les descendants du Saint et ses fideles s’effacèrent complètement, 
cédant la place à des éléments de’ la plus basse catégorie, parmi les 
habitants des grandes villes des commerçants et des affairistes ne 
manquèrent guère à exploiter cette manifestation qui a perdu désormais son 
prestige spirituel et son utilité morale. 

Cette évolution des pèlerinages coïncida avec l’apparition, en Algérie, de 
l’Islah (les Oulémas) dont les écrivains exploitèrent les moindres écarts pour 
s’attaquer à la chose même leur tache fut facilitée par les excès que nous 
venons de voir, ils ne manquèrent pas leur but et finirent pas influencer les 
propres descendants des marabouts et les plus fidèles parmi leurs adeptes: 
les plus jeunes notamment.  
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Cet état de choses eut pour conséquence logique d’aider à la perte de 
toute valeur spirituelle et à la lamentable dégradation des pèlerinages, les 
propres responsables de ces manifestations affolés par de justes critiques ne 
surent pas défendre leur cause par le seul moyen efficace: redonner au 
pèlerinage son caractère religieux et sa pureté, ils se mirent, au contraire à 
multiplier les erreurs en exagérant le faste et les apparats se soumettant et 
entrainant leurs fidèles à des dépenses inconsidérées dans les réceptions 
couteuses et les banquets, ils firent servir du vin en ces lieux qui sont des 
cimetières et qui doivent rester sacrés et respectés, c’est alors que les 
critiques se généralisèrent et aboutirent à la condamnation de tous les 
pèlerinages et l’accusation de profanation à l’encontre de ceux qui les 
organisent. 

En résumé, ces pèlerinages à caractère commémoratif étaient, à l’origine 
organisés par les membres de la famille du Saint ou de sa tribu, les fidèles se 
retrouvaient avec un sentiment de piété et de communiation.  

Le mausolée et les lieux avoisinants s’emplissaient de prières collectives, 
de causeries religieuses, de lectures de Coran, des tantes s’élevaient ou les 
pauvres et les passants étaient rassemblés et généreusement nourris, l’on 
distribuait aux nécessiteux, des dons en espèce et l’on recevait dignement 
les invités: chefs de tribus, propriétaires, cheikhs cavaliers. 

Les jeunes gens profitaient de ces jours de saine allégresse pour 
s’adonner aux plaisirs des fantasias et s’y perfectionner, ils écoutaient l’aire 
l’éloge de leurs familles et dire les mérites de leurs aïeux par les bardes de 
leurs tribus. 

L’on se séparait, au terme des cérémonies, fiers des seins, de ses chefs, 
des hommes de savoir et du culte, le cœur plein de respect à l’endroit du 
Saint, qu’il fut un aïeul ou maître de la famille. 

Nombreux étaient ceux qui s’abstenaient de fumer leur tabacs dés 
l’apparition du mausolée, fut-il à des kilomètres. 

Mais lorsque ce jeune qui respectait le sanctuaire au point de s’interdire 
de fumer à sa vue, voit couler le vin à flots en ces lieux sacrés, lorsqu’il y 
voit, se suivre des spectacles de stupre et d’aberration morale, il est logique 
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que naisse en lui le sentiment que ces manifestations ont perdu leur contenu 
moral et tout rapport avec le Saint Homme qui repose là, ainsi, peu à peu, ce 
jeune perd sa foi dans le pèlerinage et peu à peu apprend à écouter les 
détracteurs de ce genre de fêtes, à douter de leur utilité et finalement, à ce 
descendant de tel Saint, la honte fera taire son origine. 

A l’origine le pèlerinage de SIDI ABED n’avait rien de différend des 
autres pèlerinages qui ont gardé jusqu’à nos jours leur caractère de modestie 
et de propreté: telle la visite du mausolée de SIDI MOHAMMED BEN ALI, 
Saint patron des Médjadja (Orléans ville) qui est fête tous les ans par ses 
descendants, la tribu fidèle de SENDJAS et autres, tous s’y rendent, 
hommes, femmes et enfants pour y passer deux ou trois jours, une fois dans 
l’année et retournent chez eux. 

La particularité du cachet qui marque le pèlerinage de SIDI ABED et qui 
lui a donné son ampleur actuelle a eu pour origine certaines légendes 
abondamment imaginées et diffusées par des fidèles fanatisés. 
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ABOU ABDELLAH MOHAMED IBN KHAMIS 
(Le philosophe poète) 

(650 - 708 h) (1253 - 1309 j.c) 

(Dissipation du voile qui a entouré sa vie durant des siècles et qui devient 
possible grâce aux documents récemment mis à jour) 

Notre auteure est née et vécu à Tlemcen, la plus part de ses 
commentateurs sont unanimes à dire qu’il a eu une jeunesse pauvre, humble 
et effacée. Ils ont cependant très peu écrit sur sa jeunesse, sa famille et ses 
maitres. 

Le premier a l’avoir cité et attiré l’attention sur lui fut le villégiateur 
magrébin EL ABDA (1) qui l’a rencontré en 688-1289 a Tlemcen lors de son 
voyage vers le moyen Orient. 

Beaucoup d’homme de science et de pensée de politique anciens et 
modernes se son préoccupés de IBN KHAMIS et de son œuvre. En premier 
lieu, il convient de situer Lissan El Dine IBN KHATIB, l’illustre ministre 
de grenade qui a fait sa biographie dans deux livres: «Aïd Essila» et « El 
IHATA fi akhbar Gharnata » et a propagé sa rissala (tout le contenu). 

Tout le contenu est resté incompris pendant des siècles, Ibn Khatib s’est 
contenté de sa propagation sans faire connaitre les causes et les 
circonstances qui ont motivé la rédaction ni le destinataire à qui elle a été 
initialement adressée ce document a été évoqué par Ahmed El Makarri (2) 

                                                 
(1)  Abou Abdellah Mohamed Ibn Mohamed El Abdari El HIHI, auteur de la: «Rihla El 

maghribiya » éditée en 1968 par Mohamed El Fassi ? RECTEUR DE L’UNIVERSITE 
Mohamed V de Rabat. 

(2)   Ahmed El MAKKARI Ettilimsani (986-1041 h) 
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dans le long passage consacré a Ibn El Khamis de son livre « Azhar Arriadh 
fi akhbar El Kadhi Ayadh », mais lé aussi, sans aucun explication sur le 
texte. 

Parmi les contemporaines, le professeur Abdelouahab Ibn Mansour, 
Historien du royaume marocain, a entrepris d’expliquer et de commencer le 
rissala dans sa riche étude sur Ibn Khamis: "El Mountakhab ennafis min chir 
Ibn Khamis" mais ce travail basé essentiellement sur des suppositions 
personnelles n’apporte aucun éclaircissement réel. 

Il en fut de même pour l’étude présentée au deuxième congrée de la 
fédération des sociétés savantes de l’Afrique du Nord (Tlemcen 14-17 Avril 
1936) par le professeur Abdeslam Meziane de la Médersa de Tlemcen. 

Le travail représente un effort méritoire mais il est dans ce qui se 
rapporte à la rissala, empreint d’erreur flagrante incompatible avec la 
rigueur et l’objectivité requises dans des sujets pareils. 

A travers ce qui précède, il nous apparait que les nombreux biographes 
d’Ibn Khamis ont passé sous silence plusieurs aspects de sa vie, et ont 
parfois d’entre aux l’accusèrent de sorcellerie, d’imposture ou de 
charlatanisme. 

Ibn El Khatib quant a lui, le présente ainsi: «Models rare d’austérité, 
d’humilité, de vertu et de dignité, vieux a la belle allure et franc, aimant les 
voyage et la solitude, averti dans les sciences anciennes et les généalogies 
… etc ». 

Ibn khatima El Andaloussi, homme de lettres du 8° siècle de l’Hégire, 
souvent cité par "El MAKKARI", cité dans son livre «-Mazyat Almeria», 
les poèmes désirés par Ibn Khamis au visir Ibn El Hakim(1). Il dit ensuite: "Il 
était un grand poète et un maitre de la Rhétorique, utilisait les rimes les plus 
complexes, planant avec aisance dans les cieux de la poésie, possédant une 

                                                 
(1)   Mohamed Ibn Abderrahim Ibn Ibrahim Ellakhmi Errondi, surnommé Ibn El Hakim, né 

a RONDA en 660h, secrétaire des rois de grenade jusqu’a son assassinat en 708h. 
Figure parmi les grand savant et hommes de lettres de son époque. Il réserve à Ibn 
Khamis, le meilleur accueil a grenade et le compte parmi ses intimes les plus proches  
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grande connaissance de la poésie et histoire arabe, de la philosophie 
passionnée de l’étude, enseignant de la langue arabe a grenade, etc.… "  

Abou Abdellah Mohamed Ibn Ibrahim El Hadrami (1) lui a également 
consacré une biographie et a assemblé un recueil de ses poésies qu’il a 
intitulé: "EDDOUR ENNAFIS MIN CHIRI IBN KHAMIS". 

Nous devons citer encore parmi ses biographes l’Imam Mohamed Ibn 
MARZOUK Ettilimçani dans son livre "El Mousned Essahih El Hasas fi 
maathiri maoulane abilhassan" , qu’il a terminé en l’an 772h. 

(Manuscrit a la bibliothèque de l’Escurial): Yahia Ibn Khaldoun, dans sa 
"Boughiat arraouad fi Hidri El moulouki min béni Abdelouda "(édité en 
ALGERIE, à l’imprimerie Fontana 1328h-1910 j.c.). 

Le Cherif El Gharnati dans se "el Boudjoub el Mestoura fi mahacini el 
Makaoura"(édition ALGER 1326-1988). 

Ce n’est point par souci du détail que j’amène ces références: elles sont 
presque toutes très réputées et ont déjà fait l’objet de nombreuses études. 
Elles sont groupées dans les deux livres d’Ahmed El MAKKARI 
Ettilimçani "Azhar arriadh( édition le CAIRE 1302h)et "Nafh Attib" 
(imprimerie" El Azhar 1302h). Ainsi que dans celui de Abdelouahad Ibn 
Mansour: "El Mountakhab ennafis"(édition TLEMCEN 1365 h). 

Mon intention, cependant, est d’évoquer certains aspecte ignorés de la 
vie d’Ibn Khamis et révélés au cours de ces toutes dernières années, 
dissipant le mystère qui a entouré sa personnalité. 

Deux documents importantes ont effet été mis a jour au cour des dix 
dernières années: le premier est un commentaire de la rissala éditée par 
l’Issam Eddine Ibn El Khatib et reproduite par Abdalouahad Ibn Mansour, 
dans le "Mountakhab Ennafi" qui n’apporte comme nous l’avons vu, aucun 
fait digne d’intérêt dans ce qui intéresse.  

Ce commentaire était déjà connu de Aboulhassan Ibn Elhassan Ennibahi 

                                                 
(1)  Officier Ministériel d’Alméria, Auteur d’un catalogue très connu, mort en 777-1375. 

Précepteur d’Abderrahmane Ibn KHALDOUN 
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El Maliki El Andaloussi qui a été seul a l’avoir cité dans son œuvre 
biographe sur les cadis de l’Andalousie et qui a pour titre « Kitab El 
Markaba El Oulia fi man Yastahikou El kadhaa ouel fitia »: ce livre a été 
revu , présenté et édité sous le titre de "Edition critique " par E.Lévi-
Provançal-Profeseur a la Sorbonne ; Directeur de L’Institut d’études 
Islamiques de l’Université de PARIS( Edition du SCRIBE Egyptien le 
CAIRE1948). 

C’est dans ce livre qu’Abou l’hassan Ennibahi dans le biographie 
consacrée au Cadi de Tlemcen ABOU Abdallah Mohamed Ibn Mansour Ibn 
hadya El Koraichi, a noté que celui-ci avait écrit un commentaire de la 
rissala d’Ibn Khamis sous le titre "Al IIkou ennafisfi charhi rissalati ibn 
Khamis ". Il s’agit de cette rissala pendant si long temps énigmatique, 
comme nous l’avons déjà vu.  

Il est assez étonnant, par ailleurs, que ce commentaire de la rissala ne fut 
jamais évoque par les nombreux auteures anciens et contemporaine, 
notamment Ahmed El Makarri qui a étudié la vie et l’œuvre d’Ibn Khamis 
avec un soin et un sérieux particulière. C’est lui qui nous a permis de 
connaitre entre autre, les travaux d’Ibn Khatima et d’Abou Abdallah El 
Makarri. 

« El IIK annafis » a abouti dans une bibliothèque des environs de Bougie 
un deuxième document s’est retrouvé dans une bibliothèque de Constantine 
très connue parmi les intellectuels et de nombreux orientaliste.  

Ibn Hadya El Korachi était Cadi des Cadis de Tlemcen. En plus de sa 
fonction judiciaire, il assumait celle qui équivaudrait de nos jours a celle de 
premier ministre. Son biographe Ennibahi dans son écrit sur les Cadis de 
l’Andalousie, le présente ainsi "parmi les cadis de la vie de Tlemcen, le 
cheikh juriste Abou ABDELLAH Mohamed Ibn Mansour Ibn Ali. Ibn 
Hadya El Koraichi, hautement doué, clairvoyant, rigoureux et intransigeant 
pour défendre le droit influant après de son Sultan qui lui a confié outre la 
magistrature suprême, son secrétariat particuliers, lui réservant parmi ses 
proches, une considération plus importante que celle de ses ministre. Il le 
consultait dans les affaires du royaume et entreprenait rarement une affaire 
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sons avoir pris son avis et ses conseils."Ennibahi ajouta plus loin:" il avait 
une grande part de connaissances de la littérature, de la langue et de 
l’histoire il a commencé la lettre de Mohamed Ibn Amar Ibn khamis El 
Hidjri qui commence ainsi: "Il est étonnant que jouisse de sa présence celui 
qui n’espérait pas même attirer son attention et qui est composé en vers en 
prose. C’est un bon commentaire ou il montre par ses connaissances de la 
science et de la littérature, toute sa valeure"(fin de citation). 

Ibn Hadya est mort vers 736 de l’hégire, soit 28ans après Ibn Khamis. 
Celui-ci a rédigé sa lettre a Tlemcen aux environs de 682h ainsi que nous le 
verrons lorsque nous parlerons du deuxième document d’Ibn Khamis qui 
vient d’être découvert. 

La lecture du commentaire «El IIk ennafis" nous apprend que son auteur 
était un ennemi acharné d’Ibn Khamis et qu’il n’a entreprit ce travaille qu’il 
se bornerait a l’explication littérale du texte. Ce qui ne l’a pas empêché 
d’attaquer Ibn Khamis chaque fois que le déroulement du texte l’entrainait a 
la polémique dans le domaine doctrinaire. Il le couvrait alors de ridicule et 
d’insultes et de mépris. Car Ibn Khamis qui avait le parti des philosophes, 
était fortement accusé de déviationnisme idéologique. 

Il connu pour cette raison beaucoup de déboire qui l’ont amené jusqu'à 
comparaitre a FEZ devant un tribunal inquisitionnaire qui l’a reconnu 
coupable et inscrit eurlle registre des hérétique . Il ne crut son salut qu’a la 
fuite. A son retour a Tlemcen, il rédigée deux lettres: la première est celle 
qui nous préoccupe, l’autre étant le deuxième document que nous avons cité 
plus haut et qui a été trouvé, il y a cinq ans. Rédiger de la main de son 
auteure, Ibn Khamis, elle a été écrite 26 années environ avant sa mort. Elle 
est en effet datée de Tlemcen en 682h.  

C’est par ce manuscrit que nous avons pu connaitre la date de la ressala 
.en effet, Ibn hadya avait omis de dater la procès de Tlemcen. Il connaissait 
bien toutes les péripéties de l’existence de son auteure. 

Quand a la deuxième lettre, Ibn Hadya en a toujours ignoré l’existence 
pour les raison que nous s’exprime ainsi: 

La philosophie cher les sunnites et tous les achaârites, est l’expression de 
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la pure hérésie, la perdition absolue et abjuration maniâtes. Puis il cite les 
déferlante sciences de la philosophie, ses parties, les grands philosophes 
anciens et modernes et termine an ces termes "On doit tenir pour hérétique, 
les philosophes et leurs partisans musulmans, telle Ibn Sina, El Farabi, et 
d’autres qui les suivent et adoptent leurs idées. Que le malédiction de Dieu 
soit sur aux tous". 

Cela explique les violente attaques qu’il lance a Ibn Khamis lorsqu’il est 
amené a discuté ses idées: «il dit entre autre ». Vous voyez ce que 
contiennent les propos de cet Ibn Khamis d’outrecuidance et d’insolente 
ambition de s’élever qui l’ont ramené au niveau de la médiocrité et de la 
bassesse. Mais il ne s’est pas arrêté a cela et n’an a pas fait sa limite. "il 
ajouta" on sèmerait bien savoir quels intérêts l’ont Soussi a ces propos qui 
dénotent des meurs objectes et une nature dévoyés. Comment a-t-il osé 
s’aventurer dans se domaine avec tant d’assurance, ligneront les dangers 
auxquels il s’apposait a moins qu’il ait agit en inconscient. Puis Ibn Hadya 
répond a sa question:"Non, appentis hérétique, parle – tu sous l’effet d’un 
matinal au point que ce que tu veux faire apparait ». Il écrit encore:" si les 
convenances ne m’incitaient a me détourner de tes mauvaise intentions et 
tes visées, j’aurai évoqué ce que tu ressentirais avec beaucoup plus mal car 
tu te trouves dans ton entreprise, dans l’un des deux cas: l’ignorance 
hanteuse ou l’abjuration manifeste. A vous lecteur, de choisir l’un des deux 
cas". (fin de citation). Ibn Hadya en arrive ensuite a la partie inconnue de 
l’existence d’Ibn Khamis. Cette partie que les biographes ont essayé de 
reconstituer par l’imagination et l’hypothèse. L’auteur nous explique les 
causes qui ont poussé Ibn Khamis a trouvé refuge dans une vie de solitude 
et d’isolement est qui ont fait dire a l’auteure du (Mountakhab ennafis) 
que paner du milieu d’un homme qui logeait dans les remises dormait sur 
des peaux de moutons et sur tous les auteure qui l’ont étudié sont unanimes 
a le présenter comme un homme austère, solitaire, simple et retiré…". 

Il a vécu a Tlemcen ou Ibn Hadya détenait une haute autorité car en plus de 
son rang dans la couyur Zianide,il jouissait auprès de l’opinion publique d’un 
crédit particulière a cause de sa descendance du conquérant OKBA Ibn Naffi El 
Fihri. C’est pour ces raisons, qu’Ibn Khamis ne conse pas longtemps sa 
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fonction de secritaire du diwan qu’il a occupé dans la cour du Sultan de tlemcen 
Abi Said Othman Ibn Yaghmorasan Ezzayani, vers l’année 681 – 1282. 

Ibn Hadya termine son commentaire par la relation du jugement de FEZ 
qui a profondément marqué Ibn Khamis. cat il a été la cause non seulement 
de sa retraite a Tlemcen jusqu'à son départ précipité, dans la peur et 
l’inquiétude mais dans une grande mesure de sa mort quoique les historiens 
sont unanimes, a dire que son assassinat a fait suite a celui de son 
employeur, le ministre Ibn El Hakim. 

Voir comment Ibn Hayda relate ces événements:« ces propos d’Ibn 
Khamis constituent la raison pour laquelle, il a été amené a rédiger la lettre 
dont j’ai parle au début de cet écrit (la ressala) car Ibn Khamis , comme il a 
été établi, pratiqué la recherche et s’écarta par ses idées et ses actes de la 
légalité. Arrivé a FEZ au début de protection de certaines haute 
personnalités, il s’est trouvé un jour, dans une de cas assemblées ou 
figuraient grand nombre de personne respectables parmi lesquelles, des 
Achaarites éminents et des légiste Malékites dont le Charif Abi El 
Barakat.la discutions sur la théologie fut abordée afin d’AMENER Ibn 
khamis a dévoiler ses basses idées philosophiques. Dans le chapitre de la 
création de l’Univers, ils exposèrent des preuves tranchantes et anéantirent 
arguments des philosophes. Il ne tarde pas a révéler le fond de ses opinions. 
Abou l’barakat le prie a parti, lui et sa doctrine abjecte. Une longue 
polémique s’engagea entre eux bien après que les personnes présentes se 
fussent retirées. A bout d’arguments, Ibn Khamis finit par sa taire et ne 
souffla mot. Pis, il se renduit compte des applications juridiques de ses 
propos et craignant des décisions des magistrats il pris la fuite dans la nuit 
pour ne s’arrêter qu’en son domicile a Tlemcen. Ibn Hadya dit encore:" 
Nous percevons a travers ses déclarations, sa persistance dans ses idées, 
celles entre autres qui affirment tant a nier la création de l’univers et la 
résurrection et qui affirmant la fin absolue du monde. Tout cela équivaut a 
l’abjuration de la foi et de l’islam, les philosophes que Dieu les maudisses 
ont depuis toujours soutenu ce genre d’idées et perturbé bien des esprits. Les 
Achaarites les ont citées dans le détail et détruites par des arguments 
multiples et convaincants (fin de citation). 
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Ibn Hadya a ainsi révélé dans ces paragraphes ce qui était ignoré dans la 
vie d’Ibn Khamis , il a également montré toute la haine et la rancœur qu’il 
nourrissait a son égard sans connaitre de limite, allant jusqu'à accusation 
d’hérésie dans les idées et les faits. Ainsi d’un trait de plume, il a proféré un 
jugement dont nous connaissons les conséquences qu’il pouvait avoir à 
l’époque (licitation du sang de l’individu dont l’exécution devient un acte 
pieux). 

Il a également porté sur lui une accusation des plus infamantes et des plus 
humiliantes, lui reprochant ses va- et- vient a Fes parmi riches a la recherche 
de leur secours. 

Nous avons cependant qu’Ibn Khamis a défendu ses idées avec 
obstination devant ses accusateur, qu’il a mis dans l’embarras ses propres 
juges au point ou seul permis eux, le Chérif Abou l’barakat qui présidait la 
conseil en vertu de sa qualité de dignitaire de Fes . 

 c’est a cela que fait allusion Ibn Hadya lorsqu’il écrit comme nous 
l’avons déjà vu:"Il ne tarda point a dévoiler le font de ses opinions. Abou l’ 
barakat le pris a partie, lui et sa doctrine, une longue polémique s’engagea 
entre eux et se poursuite bien après que les personnes pressentes se fussent 
retirées etc.… », Il reprend dans le même chapitre « dans ses propos, nous 
santons sa persistance dans les idées qui l’ont amené a cette comparution ». 
De toute cela, nous apprenons que le silence d’Ibn Khamis n’ais pas comme 
l’écrit ses commentateur a un manque d’arguments, mais plutôt ainsi que le 
confirme ce même commentateur « Il se rendit compte des implications 
juridiques de ses propos et craignant les décisions des magistrats, il prit la 
fuite…».  

Ibn Hadya évoque les circonstances qui en amené le rédaction de la 
rissala une fois arrivé chez lui a Tlemcen. Ecoutons Ibn Hadya:« Lorsque sa 
frayeur se fut apaisée son esprit calmé, il se mit a rédiger cette lettre , mais 
quand il l’eut terminé, il craignit les conséquences de sa diffusion et décide 
que sa propagation se fit sans en franchir les limites. Car s’il l’avait faite 
parvenir, il l’aurait amèrement regretté et n’aurait foulé le sol du Maghreb 
qu’an imagination « fin de citation ». 
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Ibn Hadya a pensé alors que la Rissala n’était pas parvenue au Maroc or 
la deuxième Rissala adressés par Ibn Khamis a son ami le Cadi de FEZ, 
Abou Ghalib El Maghli confirme qu’elle est bien arrivée et en précise la 
date 682. 

Il semble qu’Ibn Hadya n’a pris connaissance de ce document que 
lorsque le Sultan Zianite Abou Tachfine, leur a remise pour le commenter. Il 
a alors tenté qu’elle n’est jamais sortie de Tlemcen et a aboutie a la 
bibliothèque du Sultan. Il semble également ignorer la date précise de sa 
rédaction jusqu’il la situe entre les années 20 et 90". 

C’est bien a ce Aboul'barakat Ibn khamis s’est adressé dans se vers. Le 
professeur Ben Mansour dans "El Mountakhab ennafis" a fait une 
confusion lorsqu’il a écrit" Abou elbarakat pourrait être Abou l’barakat Ibn 
Aichoun El Balfidi, disciple d’Ibn Khamis. 

Quant au professeur abdesslam méziane, il affirme dans l’étude présentée 
au Congrée des Orientalistes de 1936, que le destinataire de le Rissale s’agit 
de Mohamed Ibn Yahia El Abdari. Le professeur Abdelouahad Ibn Mansour 
a relevé cette erreur, après s’être lui-même excusé de se limiter à la seule 
analyse du texte de la Rissala. 

La date de la Rissala, citée par Ibn Hadiya dans le commentaire est 
confirmée par la deuxième Rissala dont le manuscrit porte à la dernière 
page, annotation rédigée par le fils du cadi Abou ghalib El Maghili El Fassi: 
"cette lettre à été écrite par le légiste et littéraire parfait Abou Abdellah 
Mohammed Ibn Khamis, à son père" Que dieu leur réserve sa miséricorde" 
de la ville de Tlemcen après son départ de FEZ (dieu la protège) en l’an 
602".  

Cette deuxième Rissala est composée de 26 pages, chaque page comporte 
21 lignes. Dans chaque ligne il y a dix mots. Des pages sont longues de 21 
centimètre et large de 15 centimètre et demi. Le style calligraphique est 
maghrébin andalous. Le papier est légèrement marqué par des lépismes.  

Cette lettre constitue un appui à la première, elle rapporte au même sujet. La 
seule différance entre les deux, réside dans le fait que la première est composée 
en partie en vers, alors que la deuxième est entièrement écrite en brosse. 



472 

La deuxième comme la première, se terminent par une diatribe 
accablante contre l’habitante de la ville de Fez à qui il s’est adressé dans ces 
terme: "comment faire face aux mœurs de votre pays impitoyable ? Ma 
faiblesse ne devrait-elle pas attendrit le cœur dur de votre époque ? Pourquoi 
ces rancœurs, engante des herbages malsain ? Vous voue êtes montrés 
hostiles, on vous a alors tourné le dos. Si le savant vous réprimande, vous 
vous rebellez contre lui et l’accusez d’immoralité. Si le sage apparait parmi 
vous, vous le haïssez et le déclarez impie et hérétique. 

Restez dans l’anarchie car vous n’avez plus de Chefs et circulez librement 
dans vos champs arides, car vous avez perdu les bergers. Vous avez abandonné 
les traditions et les lois et montrez des innovations surprenantes, ouvrant la voie 
à l’hypocrisie et généralisant la débouche. Vous sous-estimez le vice et 
légitimez les défauts – montrez-moi vous riche, reconnaissants à dieu et 
s’inquiétants du sort des pauvre résignés – montrez-moi votre savant éminent, 
intnisent le disciple désorienté. Le savoir est mort par la disparition des savants 
et l’ignorance a décidé l’extermination des sages. Toi le meilleur parmi les 
légistes, régénère ton code et fait nous entendre ton prêche, toi le plus éloquent 
des tabis (1). Non certes, ces sermons. 

de Hassan, ne vous réveilleront pas de votre l’Thargis vous ne pouvez 
être sauvée de la perdition que par le sabre de son maitre Abi l’hassan (le 
calife Ali). 

Une autre différance entre les deux Rissalas apparait: la première est 
adressés à l’administrateur de Fez Abou ldhl Mohamed Ibn Yahia Atik El 
Abdari et comporte selon Ibn Hadiya « des remerciements des louange au 
destinataire ainsi que des plainte contre un groupe de fanatique qui l’avaient 
malmené, composée on vers et en prose, avec des hauts et des bas, du faux 
et du vrai…etc. » (fin de citation). 

La deuxième fut adressée au Cadi de Fez qui semble être de ses amies. Il 
a exposé ses idée d’une manière plus détaillée et prend ses adversaires a 
partie. C’est un document qui pressante une grande valeur dans son contexte 
et nécessite une étude approfondie par des spécialistes. 

                                                 
)1) Il s’agit d’Hassan Ibn abi l’hassan el Basri.  
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 Le Cheikh Mohamed Ibn Ali El KHERROUBI 
(XVIe siècle) 

Mohamed Ibn Ali El Kherroubi el - Taraboulsi, mort à Alger, au milieu 
du XVIe siècle, tel est le sujet que nous proposons d’étudier. 

Le Cheikh El Kherroubi représente par la compétence scientifique et la 
notoriété religieuse auxquelles il accéda. Une valeur intellectuelle 
indéniable. Il n’a pas eu hélas! La célébrité qu’il mérite et dans laquelle 
nous avons coutume de voir la consécration logique des hautes valeurs 
humaines. 

Un grand nombre de ses contemporains, issus pourtant de la même école 
que lui, sont très connus. De tous El Kherroubi fut le plus érudit. Le plus 
représentatifs des idées de son école et le plus étroitement attaché a son 
Maitre. Alors que ses contemporains ont acquis une grande popularité et de 
maitre en disciples célèbres et très visitez le nom même d’El Kherroubi est 
tombé dans un oubli quasi-total. Son tombeau est resté inconnu. 

Nous allons essayer de rechercher les causes qui ont laissé dans 
l’obscurité une personnalité éminente qui a joué un rôle important dans 
l’histoire de ce pays et dont le temps n’a pas même épargné la tombe. 

El Kherroubi  est né à Karakich-localité située sur le bord de la mer, 
quatre Kilomètre environs, à l’Ouest de Tripoli, (Libye) et qui porte le nom 
de son fondateur, le roi karakich qui vivait au vle siècle de l’Hégire). Il 
entreprit ses études suivant les méthodes traditionnelles de l’époque et eut 
pour maître le Cheikh Hadj Kacem puis son propre père, le Cheikh vénéré 
Ali Kherroubi . A la mort de son père, il devait disciple du célèbre Cheikh 
çoufi Ahmed Zerrouk El Barnoussi El Fassi, enterré à Mesrata (tripolitaine). 

Ce Cheikh Zerrouk est l’une des personnalités religieuses et 
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intellectuelles dominantes de son siècle, le IXe de l’Hégire. Il a fondé une 
école religieuse au sein de laquelle il a fait revivre les vrais principes, alors 
négligés, du mysticisme, tout en s’efforçant de les débarrasser des 
innovations et pratiques illégitimes (bidàa) qui avaient provoqué de 
puissants mouvements de critique contre les chefs çoufis de l’époque. 

Le Cheikh Zerrouk naquit à Fès où il commença son éducation auprès de 
nombreux maîtres parmi lesquels, le Cheikh Abou Abdellah Ez-Zeitouni. 
Puis il entreprit un long périple qui le conduisit d’§ord à Tlemcen ou il 
fréquenta et se perfectionna auprès de maître illustres dont le grand 
théologien Es-Senousi. A Alger il fut disciple du cheikh abderrahmane Et-
Taalibiet de son élève ; le Cheikh Ahmed Ibn Abdellah El Djazairi Ez-
Zaouaoui, auteure de la célèbre pièce théologique en vers. Il arriva enfin à 
Bougie ou il se fixa auprès du Cheikh Abou Zakaria Yahia El Aydali qui lui 
céda des terres importantes. 

C’est à Bougie que le Cheikh Zerrouk eut pour disciples: le Cheikh 
Ahmed Ibn Youcef Er-Rachidi dont le sépulcre est à Miliana. Le Cheikh 
Ahmed ben kadda, l’un des ascendants de l’Emir Abdelkader, enterré à 
Ghriss. Par la suite, le Cheikh Zerrouk quitta Bougie et se rendit à Masratah 
où il eut pour élève le Cheikh El Kherroubi  qui nous dit, parlant de lui: 

«Ce Cheikh a dirigé notre éducations et notre instruction: nous avons 
hérité de lui un bien inestimable. Il s’est chargé, que Dieu ait son âme, de 
notre enseignement, à la mort de notre père. Il était affectueux, indulgent et 
généreux ; il est resté fidèle au souvenir de notre défunt père. Des actes trop 
nombreux pour être cités lui confèrent sur nous des droits qui ne nous serons 
jamais assez reconnaître. Puise Dieu lui réserver, ainsi qu’a tous nos 
maîtres, la meilleure récompense». 

Sans être en mesure de citer les dates exactes, nous pouvons néanmoins 
situer la naissance du Cheikh El Kherroubi  aux environs de 880h(1475) et 
celle de son départ du pays natal, vers Alger, en 916h. (1510), date de la 
conquête de Tripoli par la Génois. Nous savons que cette conquête 
provoqua l’exode de la quasi-totalité des habitants et tout particulièrement, 
des Oulémas de cette ville et de sa province. 
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El Kherroubi, se fixe à Alger où il se voit confier la chaire 
d’enseignement ainsi que la direction du culte, à la Grande Mosquée. Il 
entre en relation avec la nombereaux oulémas de la province. Il entre autre: 
le Cheikh Ahmed Ben Youcef de la Kalaa des beni-rached. Dans cette ville, 
il fait la connaissance de nombreux maître du Hadith, parmi lesquels le 
Cheikh Omar El Aloui Er-Radudi, disciple des Maître Abd El Djalil Er- 
Rachidi, Abou Abdullah Ibn Marzouk, El-Thaâlibi. Il apprend encore par la 
voie (terme désignant le canal par lequel, les traditions, transmises de maître 
en disciple, arrivent à l’intéressé) du Cheikh Omar Ibn Ziane El Mediouni, 
par Es-Senousi, par Ibrahim Et-Tazi, par Mohamed Ibn Ouadah, père de 
Cheikh Abi abdellah, enterré au chelif. 

Après ce bref aperçu sur la jeunesse d’El Kherroubi, sa venue à Alger, 
ainsi que les maître qu’il y fréquent, essayons de voir quels furent sa vie, 
l’école mystique qu’il y fondée et enfin le rôle qu’il y a joué. 

El Kherroubi , ainsi que nous l’avons déjà vu, et un disciple de l’école 
çoufie du Cheikh Zerrouk il est cependant plus sévère que son maître et plus 
ardent la lutte contre la «bidâa» et ce qui la pratiquent. Il se signale tout 
particulièrement par sa condamnation du Dikr (formule de prières 
supplémentaires et facultatives récitées en nombre plus ou moins limités). 
Le premiers à subir son blâmeest son ami et condisciple Ahmed Ben Youcef 
à qu’il s’adresse en ces termes: «tu profanes la sagesse en apprenant les 
noms sacrés aux ignorants et jusqu’aux femmes» il est impitoyable, envers 
ses contemporains, chefs de confréries. Voici sur quel ton il les juge: 

«Il paraît, de nos jours, charlatans, dépourvus de toute connaissance 
solide de l’Islam et qui n’éclairent guère leur conduite à la lumière des 
traditions du Prophète (que la Paix de Dieu et le salut soient répandus sur 
lui). Ils s’attribuent les plus hauts titres et les degrés les plus élevés de la 
sainteté, allant jusqu’à prétendre au khalifat spirituel, que Dieu les 
extermine! Nous en avons connus qui invitent leurs adeptes à repousser les 
enseignements dogmatiques et juridiques, ainsi que la culture religieuse. Cet 
état d’esprit les a amenés à la haine des Oulémas et à la lutte contre eux. Ils 
croient servir quelque chose. Ce sont des imposteurs, ne savant-ils pas que 
les Oulémas de l’Islam sont les conducteurs des âmes vers Dieu et les 
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gardiens du droit qui éclairent les hommes dans la bonne voie, protègent le 
culte et nous conservent les sciences.» 

Dans ce domaine, celui la lutte contre l’enseignement de Dikr aux 
illettrés, il semble qu’El Kherroubi  soit plus imprégné des idées de son père 
que de celles de son maître, Zerrouk. 

Le Cheikh Ali, père d’El Kherroubi  était. En effet, selon le témoignage 
de son disciple Abou Abdellah El Hattab El Maliki, enterré à la Mecque, un 
ennemi acharné de l’enseignement du Dikr, il lui dit: «on raconte que tu as 
fixé une obligation» et lorsqu’El Hattab eut reconnu le fait, il ajouta: «Tu 
fixes une obligation et le prophète en fixe une autre. Que veux- tu qu’il 
résulte de l’obligation fixée par la prophète de dieu ?». EL Hattab ajoute 
qu’il abandonna, de ce jour, le Dikr à la suite des reproches de son maître. 

El Kherroubi  ne s’est pas contenté de rédiger et d’enseigner des théories. 
Il combattait la «bidâa» là où la découvraient, car il y voyait une atteinte à la 
religion. Il n’eut aucun égard, aucun ménagement pour ceux qui lui 
semblaient s’écarter des principes de l’orthodoxie islamique, et cela lui créa 
beaucoup d’ennemis. 

Ces idées sur le mysticisme visaient à faire de ce système un soutien de 
la religion, qui propageât, par des méthodes nettes et essentiellement 
conformes auxprincipes de la tradition et de la juridiction islamique, 
l’amour de la bonne éducation et de l’instruction saine. Il considérait que le 
mysticisme ainsi conçu était fondé à éclairer la conduite des fidèles grâces à 
l’austérité et à la piété qu’il imposait à l’âme. 

Fidèle au principe qu’il a défendus, sa vie durant, El Kherroubi  était lui- 
même pieux et austère. Il était d’une nature simple et modeste, comme son 
maître Zerrouk dont il faisait son modèle.il aimait à répéter les vertus de son 
maître et se plaisait surtout à rappeler qu’a la mort du Cheikh zerrouk, sa 
succession avait porté uniquement sur quelques vêtements de laine brute, sa 
bibliothèque et un cheval qu’il possédait avec son beau-frère en copropriété, 
alors qu’il lui eût été facile d’amasser une fortune, notamment à Bougie où 
il comptait parmi ses élèves de nombreux fils de familles princières. 

C’est pour ces raisons, sans doute que de nombreux auteurs des époques 
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récentes voient en lui, le dernier des vrais chefs mystiques. 

Les relations du Cheikh El Kherroubi  avec les gouvernements Turcs d’ 
Alger étaient excellentes. Lorsque la guerre se déclara entre les Turcs et les 
Chérifs Saâdiens, c’est lui que désigne Hassan Ibn Kheireddine, pour mener 
les négociations et limiter les frontières entre les deux royaumes. Cette 
mission diplomatique ouvre un chapitre très important dans l’histoire de la 
vie d’El Kherroubi  ; sans elle nous n’aurions pas su grand-chose de cet 
homme. 

El Kherroubi  s’est rendu au Marok, à deux reprises, en 959 et 961h. 
(1552 et 1554). Il fut l’hôte du sultan Abou Abdellah qui lui fit une brillante 
réception. Les oulémas du Maghreb entier s’empressent à sa rencontre, car 
sa renommée de grand érudit et l’écho de ses rapports avec le maghribin 
d’origine, le Cheikh Zerrouk, l’avaient précédé dans le pays. Au cours de 
ses entrevues avec les Oulémas, El Kherroubi  constate avec une grande 
surprise qu’un grand nombre parmi eux avaient la moustache rasée. Il devait 
apprendre, par la suite, qu’il s’agissait des adeptes du Cheikh Abou Amr El 
Kastalli, disciple du Cheikh El Jazouli, célèbre auteur des «Dalail el 
Kheirat» et que tout nouvel adepte, dans cette confrérie était tenu de raser la 
moustache suivant ainsi l’exemple du Cheikh el Jazouli lui-même. Or, la 
tradition interdit rigoureusement une telle pratique qu’El Kherroubi  
condamne aussitôt de Bidaâ blâmable. Cet incident donne lieu à une 
violente polémique dont les échos se répercutent dans tous les milieux 
culturels du Maghrib où la renommée des deux principaux antagonistes était 
grande. 

L’ambassadeur cependant néglige quelque peu ses obligations 
diplomatiques pour la polémique religieuse se trouvant ainsi dans son 
domaine de prédilection. Il se met à énumérer les Bidâa- qui étaient alors 
nombreuses- de ses adversaires et public sa fameuse «lettre de la ruine sur 
les distingués habitants de la ville de Fes», violente diatribe contre El 
Kastalli et ses amis. 

Avant d’en arriver aux profondes répercussions de cette «lettre» dans le 
Maghrib, il serait utile de montrer le prestige dont l’élite intellectuelle 
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maghribine et en particulier, la Cours de Fes, accréditaient le Cheikh El 
kastalli et son maître Souleïman el Jazouli. Ce dernier jouissait auprés des 
habitants du Sous notamment d’une autorité immense qu’illustre cette 
singulière histoire. Vers la fin du règne des Béni Ouatas un adepte du 
Cheikh Al Kastalli, Amr Essiaf se porte à la tête d’une révolte ; il exhume le 
cadavre du Cheikh El Jazouli qu’il promène, dans un cercueil parmi les 
tribus ; cette macabre exhibition qui dure 20ans se traduit par vingt ans de 
victoire. Essiaf finit par être assassiné par son épouse qui rend ainsi la paix 
au pays. Lorsque les Chérif Saâdiens accèdent au pouvoir, ils font enterrer 
les restes du Cheikh el Jazouli au cimetière de Marrakech qu’il prennent 
soin de faire surveiller par la garde, de crainte qu’un autre révolté ne déterre, 
à nouveau, le cadavre pour l’exploiter. 

C’est le Cheikh Abou Amar Al kastalli qui succède au Cheikh El Jazouli 
à la mort de ce dernier. En plus de ce titre, El Kastalli avait celui de 
descendant direct du grand Calife Otmane Ibn Affane et cela explique d’une 
part, l’accueil très réservé que font aux critiques d’El Kherroubi  un grand 
nombre de milieux cultivés et qui pis est, le roi, et d’autre part, son échec 
dans sa mission diplomatique. Mais cette dernière sorte de revers importe 
bien peu à El Kharoubi qui se retire avec la satisfaction suprême du devoir 
religieux accompli: il a découvert et dénoncé des Bidâas ; il a pris contact 
avec de nombreux maîtres de hadith auxquels il a communiqué d’importants 
textes de cette matière. Il a eu par ailleurs la joie d’acquérir des livres de 
valeur dont il était un amateur passionné. 

Après le retour d’El Kherroubi , la tension s’aggrave entre Alger et le 
Maghrib ; des propos outrageants sont échangés par lettre et l’animosité 
augmente au point que le Calife ottoman Souleïman Chah dépêche un de ces 
régiments d’élite qui lui rapporte la tête de son ex-ennemi, le roi Saâdien. 

La lettre du Cheikh El Kherroubi  qui devait créer bien des désordres 
dans les milieux culturels du Maghrib, présente ailleurs un intérêt historique 
exceptionnel puisqu’il ne se trouve pas ou presque pas d’œuvres des auteurs 
Maghribins du Xes .H, et de l’époque suivante qui ne s’en soit fait un écho, 
nous permettant ainsi de grouper quelques renseignements, les seuls qui 
existent sur la d’El Kherroubi . 
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La polémique déclenchée à propos de «la lettre» partage les Oulémas du 
Maghrib en deux clans dont l’un prend position pour El kastalli et l’autre, 
pour El Kharoubi, car nous pouvons dire que ce dernier est l’héritier 
spirituel du Cheikh Zerrouk, lequel compte dans le Maghrib un grand 
nombre de disciples. 

Il advint qu’un partisan d’El Kherroubi , le Cheikh El Habti trouva dans 
la lettre une erreur qu’il craignit de voir exploiter par le clan adverse. Il 
charge un de ses élèves d’écrire à El Kherroubi  pour lui signaler le passage 
à revoir. L’élèves écrivit bien la lettre, mais il jugea bon, avant de l’envoyer 
au destinataire, de la communiquer au Cheikh El-Yastitni. Muphti de Fès et 
courtisan du Sultan. 

Le Cheikh El-Yastitni lit la lettre de découvre en l’erreur une aubaine 
inespérée dont il se hâte de tire profit en ajoutant au texte rédigé par 
l’étudiant, un commentaire de circonstance. Après quoi il rend la lettre à 
l’étudiant en lui enjoignant de l’expédier à El Kharoubi. L’étudiant rend la 
lettre à son maître. Le Cheikh El Habti qui se refuse alors à la communiquer 
à El Kherroubi , jugeant le sectarisme. Il trouve en outre, dans le 
commentaire du Muphti de Fès, une erreur plus grossière que celle d’El 
Kherroubi . Fort de ces prétextes le Cheikh El Habti se met en rapport avec 
El Yastitni pour tenter de circonscrire l’incident, vainement hélas! Une 
profusion de correspondance ne tarde guère à changer le duel épistolaire El 
Kharoubi- El Kastali en quelque entre El-Yastitni et El Habti, chaque 
antagoniste ayant ses partisans, le premier grâce à sa situation à la Cour, le 
second, grâce au soutien que lui garantissait sa puissante tribu des Ghomara. 
Le Sultan de Fès intervient et soumet les deux hommes à l’arbitrage d’un 
conseil d’Oulémas. Bien que ne se faisant aucune illusion sur l’issue d’un 
tel débat, le Cheikh El Habti accepte de comparaître devant le conseil 
proposé. Il savait pourtant que ce genre de haute Cour ne se formait qu’à la 
seule fin de justifier certaines décisions auprès de l’opinion publique. La 
sépulture du grand Lissan Eddine Ibn El Khatib, victime d’une accusation 
de même genre n’est-elle pas là, souvenir immortel d’un exemple édifiant. 
Le Conseil d’Oulémas se réunit, présidé par El-Yastitni et après avoir 
proclamé son hérésie, condamne à mort le Cheikh El Habti, se chargeant 
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ainsi devant Dieu, de la responsabilité de son sang. 

Au cours du débat El habti n’a pas tenté de se défendre.il s’est contenté, à 
l’ouverture du conseil, de demander la faveur de faire réciter «la Fatiha», 
afin que Dieu éclairât les esprits. Puis il a gardé le silence. 

Le conseil achevé, El-Yastitni rédige une lettre de reconnaissance de 
culpabilité et demande de grâce, qu’il tente, au nom du Roi ; de faire signer 
par El Habti. Mais celui-ci avait le courage de l’homme de foi qu’il 2tait. Il 
refuse de se laisser prendre à la ruse de son adversaire ; et au lieu de la 
signature qui lui était demandée, écrit sur le texte une déclaration en 
attribuant la rédaction au Sultan et à El-Yastitni. Le Sultan n’a plus qu’un 
recours: l’amnistie. 

Quelle est donc la raison qui a pu dicter ce geste au Sultan car il est 
évident qu’El-Yastitni n’a pu soutenir l’accusation d’hérésie, contre le 
Cheikh El Habti que pour se conformer au désir de la Cour et se soumettre à 
ses ordres. 

Serait-ce l’attitude des Ghomara qui ont commencé à s’intéresser à 
l’affaire surtout lorsque le Chef des Chechaouen eut prétendu qu’El Habti 
nourrissait l4intention de se saisir du pouvoir ? 

Le Sultan aurait-il compris que l’accusation d’hérésie contre la Cheikh El 
Habti n’était pas de nature à être facilement acceptée par l’opinion 
publique ? 

Devons nous plutôt voir dans ce geste du Sultan, L’attitude du croyant 
qui craint Dieu ? 

Quelle qu’en fût la cause, El Habti s’en fut sain et sauf dans son pays. Un 
mois après, El-Yastitni succombe à un cancer. Ses adversaires ne manquait 
pas d’exploiter cette mort qu’il entour de larges commentaires. Mais 
quelques semaines plus tard El Habti est atteint à son tour, d’une paralysie 
totale. 

Du Cheikh El Kherroubi  nous perdons toutes traces ; il survit deux 
années aux deux héros du fameux conseil d’Oulémas de Fès et meurt au 
cours de la grande épidémie, en 963h. (1556). 
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Jetons maintenant un regard sur la situation de l’Afrique du Nord à cette 
époque. Les gouvernements et royaumes islamiques, minés par la rapide 
progression de la décadence, tombent l’un après l’autre ; les Béni-Ziane 
glissent déjà dans l’ombre, leur royaume partagé entre turcs et Espagnols ; 
les Béni-Ouattas sont supplantés, nous l’avons vu, par leurs adversaires 
saâdiens, cependant que les Portugais occupent un grand nombre de leurs 
ports maritimes ; les Béni-Ahmar sont repoussés par les Espagnols, lors de 
leur dernière base en terre andalouse. A Tunis et Bougie, les berbères se 
révoltent contre les béni-Hafs dont les ports sont en partie occupés par les 
Sicilients. Lorsque le Turc Kheireddine eut reconquis le territoire du Prince 
Hafside, ce dernier se rendit en Espagne et demanda une aide. Il obtint une 
escadre qui réussit à vaincre Kheireddine ; mais par la suite, les Espagnols 
s’installent à Tunis après avoir exterminé un tiers de ses habitants. Nous 
savons que la tripolitaine a été conquise par les Génois qui l’occuperont 
quelque temps avant d’en être délogés par les Turcs. Il est tout a fait normal 
que des désordres et des vicissitudes de ce genre et de cette envergure 
produisent leurs effets et laissent leurs traces: la grande épidémie et du 
nombre, qui réduisit la population de deux tiers et compta parmi ses 
victimes le Cheikh El Kherroubi. 

Voyants à présent quels furent d’abord l’œuvre de notre personnage et 
ensuite, les causes qui l’ont privé de la popularité, de la célébrité et de la 
gloire. 

Parmi les livres appréciés d’El Kherroubi, nous pouvons citer «Kifayat El 
Mourid», que de nombreux auteurs comparent à certaines études d’El 
Ghazali. Parlant de ce livre, sur la mystique, le Cheikh Hassan El Oudjaimi, 
un des maîtres du voyageur bien connu Abou Salim El Ayachi, écrit: «parmi 
les œuvre les plus utiles pour ceux que Dieu veut mettre dans cette sainte 
voie, le livre kifayat El Mourid du Cheikh El Kharoubi». Cette opinion est 
aussi partagée par l’œuvre du Cheikh El Kherroubi  de celle d’El Ghazali. 

Autres œuvres célèbres d’El Kherroubi, son commentaire de la «lettre sur 
les Origines de la confrérie Religieuse» de son maître le Cheikh Zerrouk: et 
son commentaire «ouyoub ennefs» sur les cinq dogmes de l’Islam. 
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Quant aux causes pour lesquelles El Kherroubi n’a pas acquis la célébrité 
qui fut la part de certains parmi ses contemporains dont la valeur culturelle, 
la moralité, et le rôle joué dans leur génération n’égalent pourtant pas les 
seins, nous ne pouvons que nous demander s’il ne faut pas les rechercher 
dans ses rapports avec les oulémas de son temps qu’il ne ménageait guère. 

Il y a aussi l’accusation d’hérésie, soutenue contre lui par El-Yastitni au 
Maghrib et qui a pu être ébruitée en Algérie et toucher les esprits crédules. 
C’est la une chose très faisable de la part des adversaires d’El Kherroubi  
qui pouvaient disposer de puissants moyens de propagande. Nous pouvons 
encore évoquer ses rapports avec les gouvernants Turcs... Mais cette 
dernière possibilité est plutôt à écarter, car loin de diminuer la célébrité des 
Oulémas les accointances avec les princes sont plutôt de nature à la 
consacrer. N’est- ce pas le cas des contemporains d’El Kherroubi, les 
Cheikhs Ahmed Ben Yousef et son disciple Ech-Chérif, réputés pour avoir 
vécu en termes très cordiaux avec les Turcs ? 

Quoi qu’il en soit il nous est difficile d’expliquer les causes de ce 
véritable voile tissé par le temps sur la personnalité du Cheikh El Kherroubi. 
Nous ne pourrons sans doute pas le faire de manière satisfaisante aussi 
longtemps que nous feront défaut des œuvres locales traitant de la vie de cet 
homme. Il est à remarquer, cependant que la popularité d’un maître quelle 
qu’en fût la valeur, n’a jamais pu être consacrée en ce pays, si aux titres 
intellectuels de la personne ne s’ajoutent une certaine notoriété moral avec 
l’attribution de propriétés anormales tels les miracles vrais ou simplement 
éclos dans l’émargination de quelque adepte. 

Citons en example, le cas du Cheikh Ouali Dada, contemporain lui aussi, 
du Cheikh El Kherroubi  et dont la popularité atteignit des propositions 
extraordinaires à la suite d’un fait très anodin qui lui fut attribué. De nos 
jours encore personne n’ignore, à Alger, le tombeau de Sidi Ouali Dada. 

Ibn Khaldoun, lui-même, connu dans le monde entier par son œuvre est 
resté totalement méconnu dans la région même  - proche de Tiaret - où il 
vécut plusieurs années durant et où il entreprit la composition de ses 
Prolégomènes. Dans ces mêmes régions qui ont ignoré l’existence d’Ibn 
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Khaldoun, combien de simples d’esprit errants se sont vu élever des 
mausolées, aujourd’hui lieux de pèlerinage, pour avoir séjourné ou 
seulement traversé la tribu. 

Disons pour terminer que le Cheikh el Kherroubi était d’une nature 
ennemie et dédaigneuse de la gloriole. Ecoutons le dans son livre (Ouyoub 
Ennefs), «les imperfections de l’âme humaine». 

«Lorsque l’homme montre la piété dans des actes de vertu et de soumission 
aux prescriptions de Dieu, alors que dans le font il est indifférent, c’est un grand 
défaut de l’âme humaine, une preuve d’immoralité et de dégradation ; c’est un 
indice d’hypocrisie. Or, Dieu a flétri ceux dont les apparences ne sont pas 
conformes au fond. Il a dit dans le Coran -«Ils abusent les gens et ne pensent 
guère à dieu»- La raison de tout celui est l’amour de l’apparat et des 
compliments flatteurs. Il n y a aucun doute que celui qui aime les honneurs et 
les louanges de la part de ses semblables, recherche les moyens qui lui procure 
ces honneurs et lui attirent les louange, autrement dit, il se rapproche des gens 
en s’éloignant du créature. 

Dieu a épargné El Kherroubi, les gloires éphémères en lui assurant la 
sympathie et l’admiration de ceux qui apprécient son intelligence et ses 
œuvre pour la cause de la science et de la religion. 

La ville d’Alger, si elle a négligé la tombe d’El Kherroubi a su par 
contre, conserver de lui un témoignage précieux, dans la Bibliothèque de la 
Grande Mosquée d’Alger. Ce manuscrit est un volume du «Sahih El 
Boukhari» (hadith) dont le texte est suivi de l’inscription suivante: 
«L’esclave de Dieu glorifié, Mohammed Ibn Ali El Kherroubi Ettaraboulsi, 
que dieu l’absolves ! Déclare: j’ai revu et corrigé ce livre à l’aide d’une 
vieille édition manuscrite ». 

Puis il donne une description détaillé de ce manuscrit annoté par de 
nombreux oulémas des Ve et VIe siècles h. attestant l’austénite du livre. Il 
continue:« j’ai transcrit tout ce qui précède à partir de cet ancien manuscrit 
auquel j’ai rendu conformes le présent texte afin que sois certifiée son 
authenticité. Puisse Dieu nous éclairer dans la bonne vois, il n’y a de Dieu 
que lui». 
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La présence de ce livre avec le texte écrit de la main d’El Kherroubi, 
dans la mosquée d’Alger, présente pour les spécialistes du Hadith une 
richesse inestimable et autrement précieuse que le tombeau inconnu du 
Cheikh El Kherroubi. 

El Mahdi BOUABDELLI 
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