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  مقدمة الناشر 
 

الم عىل رسول اهللا, وبعد. الة والسَّ  احلمد هللا, والصَّ
د بن  ) تأليف الشيخدليل احلريانفقد اشتهر عند كثري من الباحثني أنَّ كتاب: ( حممَّ

ياين الربجي يخ  يوسف الزِّ (رمحه اهللا  املهدي البوعبديلالذي قام بتقديمه ونرشه الشَّ
ِقسام كبريا منه, غري أنَّه بعد أن وقفنا عىل نسخته  تعاىل) يمثِّل مجيع الكتاب, أو

, 3324املخطوطة املوجودة بقسم املخطوطات باملكتبة الوطنية اجلزائرية (رقم: 
ف 3325 ) تبنيَّ لنا أنَّ القسم املنشور منه ال يتجاوز نصف أصله املخطوط, وأنَّه ُترصِّ

ف يف  كثري ِمن فقرات النصِّ حذفا فيه فاخُترصت منه أبواب وحذفت أخرى, كام ُترصِّ
خمترص وترتيبا, وقد ُأشري إىل بعضها دون بعض, وعليه فكان األوىل أن يعنَون َله: بـ: (

 ) أو ما شابه ذلك.هتذيب دليل احلريان) أو (دليل احلريان
), حيث جاء يف هامش (ص: الدولة الثانية العبيديونمثال ذلك ما ورد يف فصل (

, ويف فصل: »قِّق باختصار هذا القسم من الكتاب. (النارش العلمي)قام املح«), ما ييل: 79
يوجد هنا بٌرت هامٌّ يشمل: ): «107, ورد يف هامش (ص: (الدولة السادسة بنو مرين)

القسم األخري ِمن اجلزء األول, والقسم األول من اجلزء الثاين, وهو هيم الدول التالية: 
دون, وبنو زيان, و  )».العلمي النارشقسم ِمن دولة بني مرين. (املرابطون, واملوحِّ

وهذا االختصار كنا نظنُّه عبارة عن حذف لفصول فقط, وبعد مقارنة الكتاب 
ف يف أصل الكتاب فحذف  املهدياملنشور باألصل املخطوط الحظنا أنَّ الشيخ  ترصَّ

 من الفصول املنشورة فقرات كثرية, وقصائد طويلة.
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(رمحه اهللا  املهدي دنا يف تصحيح ما نرشه الشيخونحن يف هذه الطبعة بذلنا جه
ه,  تعاىل), وقابلناه بأصِله املخطوط, ونعمل حثيثا إلخراج الكتاب كاِمال مع حتقيق نصِّ

 إلعادة نرشه قريبا ـ إن شاء اهللا ـ.
 مالحظتان:

ملا بلغ املؤلِّف إىل الدولةالتاسعة املتعلِّق بدولة الفرنسيس مجح قلمه عن  )1
أقوال التَّأسيس تابة فيه, واستعاض بذلك حترير رسالة ُمفردة بعنوان: (الترصيح بالك
املتوىفَّ قبل االحتالل الفرنيس  أيب راس) نَسبها للحافظ ن الفرنسيسع مِ عامَّ وقع وسيقَ 

بأزيد ِمن عرش سنوات, عىل أن ذلك صدر عنه بطريق الكشف املتعارف عليه عند 
ق القول فيها ا (رمحه اهللا تعاىل) ِمن إنشاء الزياين  املهدي لشيخالصوفية, وهي كام حقَّ

دليل صاحب دليل احلريان, وعليه فإننا يف طبعتنا القادمة ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ لكتاب (
سالة بعدما وقفنا عىل (احلريان  ) نسخ منها.3) سنذيِّله هبذه الرِّ
ائرية كان ) املخطوط املوجود باملكتبة الوطنية اجلزدليل احلرياننسخة كتاب ( )2

يخ  (رمحه اهللا تعاىل), وعليه بعض تعليقاته, وهو الذي اعتمده يف  املهديبِحوزة الشَّ
 نرشته, ثمَّ انتقل منه إىل املكتبة املذكورة عن طريق اإلهداء.
 عبد الرمحن دويب

    



 

 

خمطوط (دليل  احلريان)
 ية اجلزائرية
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األوىل من خمط
ملكتبة الوطني

ن الصفحة ا
املوجود بامل

صورة عن
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 قمة المحقِّ مقدِّ
  الشيخ المهدي البوعبدلي

@ 
صه صاحبه لتاريخ مدينة ( ) كام يشري إليه وهرانإنَّ هذا التَّأليف الذي خصَّ

كي بـ ( ) بصفة إمجالية, ويشمل الفرتة األخرية اجلزائرالعنوان, يشمل تاريخ العهد الرتُّ
ث املؤ ة, حتدَّ  ها, وأهمِّ ) والبايات الذين تداولوا حكمَ وهرانلِّف عن (منه بصفة خاصَّ

 طر. ت يف عهدهم بكامل القُ األحداث التي وقعَ 
كي, التي تعدُّ حلقة وميزُته هو حتدُّث املؤلِّف عن الفرتة األخرية مِ  ن احلكم الرتُّ

خني توقَّفوا عن الكتابة بعد فتح (  هـ). 1206) األخري سنة (وهرانمفقودة, إذ معظم املؤرِّ
ضه لذكر ( هـ) عرشين 1220عة سنة () املندلِ ثورة درقاوةكام يمتاز التَّأليف بتعرُّ

 إىلمن التَّفصيل, وعرض األحداث بصفة جليَّة, غري متحيِّز  زيدٍ ومائتني وألف, بمَ 
صوها بتآليف, وال  سميِّني الذين خصَّ خني الرَّ خني املنترصين  إىلوجهة نظر املؤرِّ املؤرِّ

عبي ـ. للثُّوار  عر الشَّ لوا أحداثها يف قصائدهم ـ الشِّ  الذين سجَّ
خني  ن األمهيَّة, ) ومل يعطوها ما تستحقُّ مِ ثورة درقاوة( إىلأشار كثٌري من املؤرِّ

دات واالنتِ  ثوا عنها كحديثهم عن بقيَّة التَّمرُّ ة بعد فتحدَّ د املرَّ فاضات التي كانت تتجدَّ
كي, ثمَّ  ة يف العهد الرتُّ ا هي فقَ  املرَّ هـ) وبقيت 1220بت سنة (د نَش خيبو هلبها, أمَّ
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ةً  ةً  عهدِ  طيلةَ  ومتواصلةً  مستمرَّ كي, وإن كانت ختتلف قوَّ  وضعفا.  احلكم الرتُّ
) بالنَّقل عن املصادر التي اشتهر ثورة درقاوةه ألحداث (املؤلِّف يف عرِض  مل يكتِف 

األعيان يف أخبار  (درّ صاحب:  حسن خوجةـ : , كاألتراك م حلكمِ واالهتِ بمُ  أصحاهبا
باش دفرت بايات ( مسلم بن عبد القادر احلمريي, والكاتب اخلبري مدينة وهران)

ونرشه  ,)Adrien delpech( أدريان دلبيشالفرنسية  إىله ), الذي ترجم كتابَ وهران
خ 1874) لسنة املجلَّة اإلفريقيةيف ( فصوالً   الذي أصيب راس النَّارصي أيبم, واملؤرِّ

ه: (بَش  قاوة يف فتنة درقاوةظاياها وألَّف فيها تأليفا سامَّ زها درء الشَّ ), وغريهم, بل عزَّ
عبيُّون الذين كان شهود عيان, وما تَ  انطباعاِت  ببعضِ  عراء الشَّ له الشُّ واة, وسجَّ ناقلته الرُّ

ل  )1(لشاعر شعبي ن قصيدةٍ ر أبياتا مِ جلُّهم ينترصون للثُّوار, وعىل سبيل املثال نذكُ  سجَّ
ل معركة وقعَ  يفت بني فيها أوَّ  مصطفى وهران باي, ورقائد الّثوا( عبد القادر بن الرشَّ

فلة, بانفراده إالَّ متسلِّال عىل حني غَ  ومل ينج ,البايم فيها زِ ), وهُ فرطاسةبـ ( منزايل
اعر:  )معسكردا (قاِص  ن دون رسجواده مِ ممتطيا َج   إالَّ بشقِّ األنفس, قال الشَّ
ة  كي هاألجواد مع أتـراك النُّوبـقصَّ

هذوك أتراك الكريس دهر فـاتو رهبـ
هبـحماعقـد  )2(انعقد غايش األحـرار
هودق احلربـابالسيف أونـار املشـط

اوجـاوا ÑíŠ’Ûaأن فزعهم ابن  يوم
اقــالوا األجــواد عــىل حرمنــا نزكــاو

ــاو  ــة ش ــوايف فرطاس ــار واتالق اهن
ــه  ــاروااماهلي ــد أفن ــا عيطــا أعقي ومن

                                                 

جراري, وقد) 1( عبي هذا, هو: أبو عالم الطّيب السَّ اعر الشَّ نسبها بعض النَّاقلني إىل  قيل إنَّ الشَّ
 غريه. 

 ر. ائانترصت للث [اجلزائري] : قبيلة عربية يف اجلنوباألحرار) 2(
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ـــا اك همقعشـــم ذاك هيـــوم باحلرباب
iŠšÛaéو سلموا يف اتغلبوا األتراك ا

بقاوااعىل الطريق اوأفرايس األتراك 
تعــراوااأهــل العــدة البيضــا كامــل 

 اهـ. األتراكمن حلم  هدار الذيب العول
اعرثم  يف والثّ  اسرتسل الشَّ بغة وار, وأضفى عىليف اإلشادة بابن الرشَّ  الثَّورة الصِّ

ي يف والنَّرص اإلهلي, ثمَّ ذكر كيف دخَل  نيَّةالدِّ  إىلوار املنترصين الثّ  عىل رأسِ  ابن الرشَّ
), وقد وهرانهم بـ (وحاَرص  مصطفى), وكيف تتبَّع جنود الباي معسكرمدينة (

 باشابالبناء, واستغاث بـ ( األبواِب  بغلِق  , فأمرَ مصطفىاستوىل اهللع عىل الباي 
ه باجلاجلزائر د بنيف مكانه  يش والعتاد واألسطول, إالَّ أّنه عزله وعنيَّ ) الذي أمدَّ  حممَّ

غري هري  ,)1( عثامن الصَّ  . )2( أمحد بن هطَّال التِّلمساينويف هذه املعركة مات الكاتب الشَّ
ا إ), حيث اجلزائربـ ( األتراكن أسباب اهنيار دولة إنَّ هذه الثَّورة التي كانت مِ  هنَّ

كا يف رسالته  )3( ابن عمرية املخزومين الذين ينطبق عليهم ما قاله فقدت ثقة معظم السُّ

                                                 

غري )1( د بن عثامن الصَّ د الكبري, كان مقيام بـ (الُبَليدة) صحبة ابن أخيه  وأخ :حممَّ الباي الفاتح حممَّ
كة مع الثَّائر ابن األحرش, وقتل يف معر ,)قسنطينة بـ (وعنيِّ  )وهرانعثامن, الذي عِزل من (

غري تفرقة   وبني أخيه ابن عثامن الكبري.بينه وقد لقِّب بالصَّ
د بن عثامن الكبري, ورافقه إىل غزوة (أمحد بن هطَّال )2(  عني) و(األغواط: كان كاتِبا عند الباي حممَّ

ل تلك الغزوة التي اشتهرت بـ (مايض د بن عثامن الكبري), وسجَّ ), وقد نرشها رحلة الباي حممَّ
موري.  د بن عبد الكريم الزَّ  أخريا, د. حممَّ

ف أمحد بن عمرية املخزومي) 3( هري يف رسالة كتبها ملواطنه احلافظ  :أبو املطرِّ الكاتب األندليس الشَّ
ابع. ), وظروف احتالهلا مِ بلنسيةف فيها حالة (ابن األبَّار يِص   ن العدوِّ يف أوائل القرن السَّ
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 ». ويل وزفرة, وبكلِّ صدر غليل وحرسة ففي كلِّ جانب عَ : «ارالبن األبَّ 
ة هبا لنقارن بينها وبني ( ) موضوع هذا دليل احلريانمل نتَّصل باملؤلَّفات اخلاصَّ

, الذي تعرَّض فيه للفرتة ن بن عثامن خوجةمحداـ : ) لاملرآةالتَّقديم, اللَّهم إالَّ كتاب (
كي, و ) يف تأليفه, ثورة درقاوةة كربى لـ (يَّ نفسه مل يعط أمهِ محدان األخرية من العهد الرتُّ

ث  ث عنها كام حتدَّ كي عرَ غريها مِ عن وإنَّام حتدَّ ل ن األحداث يف العهد الرتُّ  إىلضا ليتوصَّ
كي والاملقارنة بني العهدَ   ده), ومع هذا الفارق نجِ اجلزائرفرنيس إثر احتالل (ين, أي: الرتُّ

 معه يف أسبابه.  يتفق مع (دليل احلريان) يف تدهور احلكم الرتكي إذ ذاك, وإنام خيتلف
ض بمزيد مِ وهناك مؤلِّف آَخ  خ ثورة درقاوةن التَّفصيل لـ (ر تعرَّ ), وهو املؤرِّ

التَّآليف القيِّمة التي من هـ), صاحب 1249ـ 1147( يَّاينأبو القاسم الزاملغريب 
ب عن دول املرشق واملغربمجلتها: ( مجان املعرِ بتاريخ  ) ترتبطُ ثورة درقاوة), إذ (الرتُّ

ل للتَّوفيق بني الثّ  دولة امللك سليامن العلوي د بن عثامنوار, والباي الذي تدخَّ  حممَّ
غري  .))1الصَّ

خ  يَّاين أيبوهذه وجهة نظر املؤرِّ هـ وقعت فتنة بني 1220 عام ويف: «القاسم الزّ
ك والعرب أهل الواسطة, بسبب بعض فقراء ( ه يف طلِب  الباي هم) قتلَ درقاوةالرتُّ  ووجَّ

يفم يخهِ َش  يخ األكرب سيِّدنا وموالنا  خليفة عبد القادر بن الرشَّ رقاويالشَّ  العريب الدَّ
يف), ففرَّ سيِّدي املغرب(رمحه اهللا) بـ ( بوطن  ه ونزَل وطنِ  عن عبد القادر بن الرشَّ

                                                 

د بن عثامن الكبري, وهلذا كان لتدخله صبغة شخصيَّة, كان املل )1( ك سليامن من أصدقاء الباي حممَّ
م له  الح, ويقدِّ غري, خياطبه فيها بالولد الصَّ د الصَّ ة رسائل كتبها للباي حممَّ وقد عثرنا عىل عدَّ

ر.  ره من عاقبة التَّهوُّ  فيها نصائحه, وحيذِّ
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 ابنضوا ملن ُقتل منهم, ونفي شيخهم ), وامتعَ درقاوةعليه فقراء ( ), واجتمعَ األحرار(
يف ر لذلكعن زاويته ووطنِ  الرشَّ بوا  ,عشائرهم ه, وتذمَّ ك وحزَّ وقاموا عىل الرتُّ

كهبم, وملاَّ قدمت حملَّة رحل , تهعىل عاد الباي) عىل عادهتا ولقيها اجلزائرمن ( الرتُّ
, وقتلوا منهم وهنبوا حملَّتهم, األتراكفاهنزم  هم, ووقع القتاُل وأحالفُ  قصدها العرُب 

 الباي), فكتب وهرانوحارصوهم بـ ( هم العرُب ) مفلولني, فقصدَ وهرانودخلوا لـ (
لطان يَ   . )1(هـ ا»هتهن جِ وينتظر الفرج مِ  ,رقع هذا اخلرق  يفستنِرص للسُّ

ب االنحِ  تلك أنَّ  بن عثامن خوجة محدانويرى  الل الثَّورة كانت نتيجة لترسُّ
زق, املتغلِّب اجليش املرتَ  خلليطِ  والّضعف يف احلكومة املركزيَّة, التي صارت ألعوبةً 

ة, حسب األهواء عليه اللَّفيف األَ  ة بعد املرَّ د املرَّ جنبي, فكان هذا اجليش يثور ويتمرَّ
كر, وكانت بداية ذلك ـ التي ظهرت بصفة واملطامع, وحتت تأثري املصطادين يف املاء الع

د عىل أمثل وأصلح حاكم, وهو  دون مصطفى باشاجليَّة ـ التَّمرُّ , الذي تآمر عليه املتمرِّ
بوا مكانه مِ  م), 1805هـ/1220سنة ( أمحد خوجةن اللَّفيف األجنبي, وقتلوه, ثمَّ نصَّ

نا نجد بعَض  رين, مث إالَّ أنَّ خني األجانب املتأخِّ ) مذكِّراتو( ,)E.Cat()2( كاطل: املؤرِّ
ـ : كيَّته لزيف ت محدان(قائد جيش االحتالل الفرنيس) خيالفان  )3(دو بورموناملاريشال 

كي بـ (, ويذكران أنَّ بداية تدهوُ مصطفى باشا  موِت  ) كان بعدَ اجلزائرر احلكم الرتُّ

                                                 

  (خمطوط), ذكر ذلك يف ترمجة امللك سليامن العلوي. غربالرتمجان املعرب عن دول املرشق وامل )1(
ه: ( )2( غري للجزائر واملغرب وتونسله تأليف سامَّ  م.1891), طبع يف اجلزائر سنة التاريخ الصَّ
ه: (P.Servalم بيري سريفال (1965نرشها سنة  )3( ) املاريشال املجهولون يف التَّاريخ) يف كتاٍب سامَّ

 .دوبورمون
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م) 1805 ـ 1798(مصطفى باشا م), وتولية صهره اخلزناجي 1798( حسن الباشا
بمنصبه  دينٌ مة, جهوال فظا, وهو مَ كنَّاًسا يف بادئ أمره بشوارع العاِص  الذي كان
ق يف شؤون البالد, فبسبب ف املطلَ ه الترصُّ , فلهذا كان لليهود يف عهدِ بوشناقلليهودي 

ن البايات, كثري مِ  كام وقع عزُل  ,صادرات ال هناية هلات مُ م يف شؤون الدولة وقعَ لهِ تدخُّ 
 ... أمواهلم وأهني كثري منهم تجراءات استثنائية ضدَّ القناصل األوربيِّني, فغصبثمَّ إ

خان فصوال ذكرا فيها أنَّ مجيع ما أصاَب  الخ, ) يف الفرتة اجلزائر( وقد عقد املؤرِّ
كي كان بسبِب األخرية مِ   ينرالتاج )1()وبكري رشكة بوشناقخل (اتد ن العهد الرتُّ

ضت هلاملشهورين,  ) التي األصالةجملَّة: (ا بتفصيل يف مقاٍل خاصٍّ ُنرش يفوقد تعرَّ
ينيَّة), بعدَ  ؤون الدِّ   .)15و 14دهيا: (تصدرها (وزارة التَّعليم األصيل والشُّ

كي يف فرتته األخرية حمّل اتِّف خني الذين وعىل كلٍّ فتدهور العهد الرتُّ اق بني املؤرِّ
راتدت وجهات نظووصلتنا تآليفهم, وأيَّ  ذكرناهم  تب األجنبيَّةوالكُ  ر بعضهم املذكِّ

التي نرشت بعد االحتالل الفرنيس, والتي كانت تعتمد عىل وثائق رسميَّة, وكلُّ ما 
 ن اخلالف بينها هو يف األسباب. نجده مِ 

 مصطفىالذي قال بعد أن ذكر  محدان بن عثامن خوجةواصلة حديث مُ  إىلولنرجع 
ن اجلرائم أثناء كبرية مِ  سلسلةً  إنَّه ارتكَب : «ةأمحد خوج , قال مبارشة عن خلفهباشا

م ناصبهِ ن مَ يعزل البايات مِ  ه, وقد زاد يف أجور اجلنود مكافأة هلم, بيد أنَّه راححكمِ 

                                                 

خني لقضيَّة رشكة اليهودَيني, واتِّصاهلامتعرَّ  )1( , نابليون) وزير طالريانبـ ( ض كثٌري من املؤرِّ
ان عىل اليهود, وقتلوا اواألدوار التي لعب كَّ م اجلوُّ بسببها, وثار السُّ , ثمَّ قتلوا بوشناقها, وتسمَّ

 , رغم انضاممه للثَّوار, وتظاهره بقمع اليهود. مصطفىالباشا  هحامي
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... وَمن أراد يف هذا العرص «أن يقول:  إىل ,»رواهتم...وثَ  مأرزاقهِ ويقتلهم ليستويل عىل 
د هلم باشا أمحدأقرباء فام عليه إالَّ أن يتَّصل ب بايا أن يكونَ  ندما بدفع الثَّمن عِ  الذين يتعهَّ

, ىباع وتشرت, وعىل هذا فإنَّ وظائف البايات قد أصبحت وظائف جتاريَّة, تُ بايا يصبُح 
ت اغتصاباهتم َميل أصحاِب  وهذه التِّجارة توافُق  لطة الذين استمرَّ وابتزازاهتم  السُّ

 . ))1»ن القوانني خارجة عَ 
ض  ت بـ وأكرب املظامل التي حدثَ : «فقال ),ثورة درقاوة( ألسباِب  انمحدثم تعرَّ

دارة وال ليسوا ذوي َج  أشخاصٍ  إىلناصب البايات مَ  ) قد نجمت عن إسنادِ اجلزائر(
ى فاءة, ومن هؤالء األشخاصِ كَ  قد كان صنيعا , )2(مصطفى :شخٌص يسمَّ

ن قداٍر كبري مِ ما التزم بدفع مِ ) بعدوهرانلـ ( باشا يه, فقد عنيِّ , وحمبوبا لدَ )3(للخزناجي
مع شيوخ  التَّعِيني, وليس هلذا الباي أيَّة عالقة, وال أدنى ارتباطٍ  يف مقاَبل هذا املال

ته إالَّ يف سلِب ن يَ القبائل, ومل يكُ  عيَّة أمو عرف أبدا هذا اإلقليم, بل مل تظهر عبقريَّ ال الرَّ
ن واحدا واحدا, ومِ  أمحد خوجةالباشا  اءَ خلف محداناهـ. ثمَّ يذكر  » هحامي إىلوإرساهلا 

م, والذي وقعت 1809هـ/املوافق لسنة 1224الذي توىلَّ سنة  عيل باشابينهم احلاج 
غري), وقد كلَّف هذا الباشا الباي تونسمع ( ه احلرُب يف عهدِ  د ابن عثامن الصَّ بعد  حممَّ

هاب درقاوةانتصاراته عىل ( ن عىل الذي برهَ  جيشه ) عىل رأسِ تونس( إىل), بالذَّ

                                                 

مُّوري. رآةامل )1( د بن عبد الكريم الزَّ  , ترمجة ونرش, د. حممَّ
ل معركة بينهام بـ (2( يف وهزمه يف أوَّ ), وهو فرطاسة) هو مصطفى منزايل, الذي ثار عليه ابن الرشَّ

خ    وممدوحه. راس أيبصديق املؤرِّ
كي :اخلزناجي) 3( ة يف العهد الرتُّ   .مدير املاليَّة والرضائب, كانت له سلطة قويَّ
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, الباشاأنصار  قتلِ  ) بعدَ تونسن () بدال مِ املغرب( إىلسالته, إالَّ أنَّ الباي وىلَّ وجهَته بَ 
 ه. هدفِ  إىلوصوله  قبَل  ه ألَقوا عليه القبَض يومؤيِّد الباشا أعوانَ إنَّ خلرب يطول, ثمَّ 

حت زوجته .. ثمَّ عوقب باإلعدام, وأصب«يف حديثه فقال:  محدانثمَّ اسرتسل 
, آخر باي), ثمَّ خلفه اجلزائر( إىلثروته  ظيعة, ونقلت مجيعللمعاملة الفَ  رضةً وأوالده عُ 

ي حسن القارأن جاء الباي  إىلسميات البايات باإلقليم الوهراين, وهكذا تتابعت تَ 
 .)1( » الفرنسيِّني إىل) وهرانالذي سلَّم ( حسن

ر القارئ حالة البالد إذ ذاك, وأث دات واالنقالبات التي الوليتصوَّ مربِّر هلا,  ر التَّمرُّ
ة (  م)1817 هـ/1232( إىل )م1805هـ/1220أي: ما بني سنوات ( ـ ) سنة12ففي مدَّ

د وتا طبيعيا, ونجِ مخسة باشاوات, قتِل منهم أربعة, ومات واحٌد منهم مَ  احلكمَ  تداوَل  ـ
 محَّل املسؤوليَّة للبايات , حيثاألسباب يف بعضِ   َمحدان) خيالف دليل احلريانصاحب (

ذوابدال مِ  ي, واختَّ ثورة قمع ( ن الباشوات, فهو يرى أنَّ البايات بالغوا يف الظُّلم والتَّعدِّ
خصيَّة, ففتحوا باب الوِ  للّرشى ) وسيلةً درقاوة شايات واالرتشاء عىل واالنتقامات الشَّ

ل :ني, أير ما حكاه عن باَيني اثناملثال نذكُ  يه, وعىل سبيلِ رصاعَ مِ  الذي توىلَّ بعد  األوَّ
 واألخري الذي وقَع يف عهده االحتالل الفرنيس.), ثورة درقاوةاندالع (

لقال عن  غري الذي توىلَّ بعد عزل  :وهو( األوَّ د بن عثامن الصَّ مصطفى حممَّ
امه بطلب  ... وملاَّ توىلَّ اشتغَل « :)منزايل رقاوييف أيَّ وقصم حمامله, وقطع آثاره  الدَّ

ى به عنده, وادَّعى عليه حمبَّة  نَّ َمن حسدَ إومعامله, وبغاته ومظامله, حتَّى  أحدا وشَّ

                                                 

ابق., املرآة )1(   املرتِجم السَّ
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رقاوي  قتال مل شفيع, وابتدعَ  منه شفاعةَ  , بادر لالنتقام منه بأيِّ نوع شاءه, وال يقبُل الدَّ
نهم , فمِ أنواع إىلَمن يظفر به  عذاَب  عَ نيع, ونوَّ َش  ن امللوك قبله, وهو فعٌل مِ  عه أحدٌ دِ يبتَ 
وق, ودقِّ أعضائه حيا, شيئا فشيئا, باملعاول إىل اه خراجِ ن يأمر بإِ مَ  أن يموت  إىللسُّ

ر ن يأمُ ن حينه, ومنهم مَ ه أعمى مِ يه ويرتكُ ينَ ن يأمر بإقالع عَ بانفظاع (كذا), ومنهم مَ 
ه, بحن يأمر بذَ ه, ومنهم مَ يف سجنِ  عليه, فيموُت  ه, فإن مات وإالَّ أجهزَ بقطع أعضائِ 

ن غري ذلك مِ  إىلنقه, َش ن يأمر بِ بقره, ومنهم مَ ن يأمر بِ ه, ومنهم مَ ن يأمر بخنقِ ومنهم مَ 
 .)1(»األنواع املختلفة

ثمَّ عوقب باإلعدام, : «محدان بن عثامن خوجةوهذا الباي هو الذي قال عنه 
 ».رضة ... الخت زوجته وأوالده عُ وأصبحَ 

ن طرف رسول اإلعدام عليه مِ  يذ حكمِ ) كيفيَّة تنفدليل احلريانوبنيَّ صاحب (
ل به أشدَّ النّكال, فأمر آغة الباَي  عمرُ  وقتَل : «, فقالباشا اجلزائر), عمر آغة( , ونكَّ
, وملاَّ سلخ حشوه قُ سلخ رأِس بِ  طويل  ) فعلَّقوه عىل عودٍ اجلزائره لـ (طنا, وبعثَ ه وهو حيٌّ

 بعَض  اهللا ربَّ العاملني, وقتَل  خيَش غار, ومل ِص  بيةٌ ه وهم ِص أوالدَ  ديدا, وقتَل زمنا عَ 
يد الربامكةفصار هبم ما صار بـ ( ,هخدمِ   خوجة حسن) مع العباسيِّني, وقد قال فيه السَّ
 . )2(») قصيدة غابت عنِّي وقتئذاألعيان يف أخبار وهران درّ ( مؤلِّف

وهو حسن بن موسى الذي وقع  ـ الذي اخرتناه كنموذج ـأما الباي الثاين 
ثمَّ كُثر عبث هذا الباي : «ل الفرنيس يف عهده واستسلم للفرنسيني فقال عنهاالحتال

                                                 

  ).106(اجلزء الثَّاين, ص:  دليل احلريان) 1(
  ).111, ص: 2( ج  دليل احلريان) 2(



20 

يه, وبان منه الظُّلم  عيَّة بغاية تعدِّ يه, واجرتاؤه عىل العلامء واألولياء والرَّ وظلمه وتعدِّ
دِّي, الل والرتَّ ي, وكثر منه الضَّ ماء  والتَّعدِّ ر ظلمه فأكثر من سفك الدِّ يف العباد, وتكرَّ

  .»سادوالف
عيَّة من دون  له عىل مجع الغرائم التي يفرضوهنا عىل الرَّ وقد كان حيرِّض عامَّ
عيَّة بام ال تطيق,  موجب, وملاَّ المه بعض أصدقائه عىل املبالغة يف ذلك, وإرهاق الرَّ

عيَّة  أهل إنَّ : «أجابه بقوله يَّة, ولذلك تراين أكلت الرَّ ل ثمَّ قا ,»اجلزائر قد أكلوين بالكلِّ
ثمَّ صار مهام مات أحد, وهو ذو مال ونفوس, إالَّ صريَّ نفسه : «)دليل احلريانصاحب (

ة معهم عىل عدد ؤوس واحدا من ورثته, فيأخذ حصَّ  .)1(»الرُّ
نا نرى من هذه ) أليب القول املعرب), و(املرآة), و(دليل احلرياناملقارنة بني ( وإنَّ

خون ا ياين, وما نرشه املؤرِّ لفرنسيُّون بعد االحتالل تقارب وجهات النَّظر يف القاسم الزِّ
كي يف فرتة حكمهم األخرية, والنَّاتج  ام العهد الرتُّ وصف حالة التَّدهور الذي حلق حكَّ
عن عدم كفاءة الوالة, وهتاوهنم باملسؤوليَّة امللقاة عىل عواتقهم, وتكالبهم عىل 

ل عند اندالع االرتشاء بجميع الوسائل, وهلذا ملاَّ انترص ابن الرشَّ  يف انتصاره األوَّ
ا هلا بقولهكاَتَب  الثَّورة لِّ واملسكنة : «الرعية مبرشِّ ك والذُّ نزعنا عنكم ظلم الرتُّ

 . )2(»واملكوس, فالواجب عليكم مبايعتنا, فوافقه جمٌّ غفري, وخلٌق كثري
فنا فيام خيصُّ ترمجاملرآةوإنَّام نجد اخلالف التَّام بني صاحب ( ة الباي حسن ـ ) ومؤلِّ

ره مثال أعىل للنَّزاهة املرآةاملتحدث عنه ـ فصاحب ( األتراكآخر بايات  ) يصوِّ
                                                 

  ).119, ص: 2(ج دليل احلريان  )1(
 .95, ص: 2) جدليل احلريان), ونقله عليه صاحب (در األعيان يف أخبار وهرانما ذكره صاحب ( )2(
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ته, وصاحب ( ) يراه بعكس ذلك, بل يراه دليل احلريانواالستقامة, وأنَّه نجح يف مهمَّ
وكان للباي حسن هذا, «): املرآةأرذل وأقسى باي عرفته الوالية, قال صاحب (

وهران) دايل باي, وهذه القرابة التي كانت بني الباَيني قد  (باي عالقات عائليَّة مع
نت من إ ته, باخلصوص طيلة أربعة عرش اراديسامهت يف نجاح هذا اإلقليم, وحسَّ

ة حكم الباي حسن, وقد سريَّ هذا الباي إقليمه بأحاسيس أبويَّة, فلم يكلِّف  عاما, ملدَّ
ان إالَّ برضيبة طفيفة, ومل يعامل كَّ ة, ولذلك كان اإلقليم السُّ هم أبًدا بالعنف والقوَّ

 . )1( »مزدهرا يف عهده, وشهد له باجلميل
), املرآةصدق َمن قال: ما أكذب التَّاريخ, فلو اقترصنا عىل ما كتبه صاحب ( وقد

لوا ظلمه  ), وغِريه من شعراء البالددليل احلريانومل نطَّلع عىل ( عبيِّني الذين سجَّ الشَّ
ترمجة محدان  خاطئة, اللَّهمَّ إالَّ إذا محلنا انطباعاتنا عن الباي حسن انتوموبقاته, لك

خوجة حلسن بناًء عىل ما اشتهر به قبل توليته بايا, فهذا حملُّ اتِّفاق بينه وبني صاحب 
درُّ األعيان يف ( الذي نقل ما كتبه عنه كاتبه اخلاّص حسن خوجة يف: )2()دليل احلريان(

املة, والزمته سنة كاملة, فلم  وقد والَّين كاتبا عليه لألمور« ), قال:أخبار وهران الشَّ
يظهر منه من  أسمع منه فقط جناحا, وال كلمة وال منا وال فخرا وال مزاحا, وإنَّام

وكان قليل الغضب, كثري الرِّىض, «, قال: »حماسن األخالق, ما يريض امللك اخلالَّق
ميمسح برؤوس اليتامى ويعيد املرىض, ك حُّ د ثري الرتَّ دُّ الفقراء واملساكني, حمبا  إىل والرتَّ

احلني, مواظبا عىل الطَّهارة ال يرتكها أصال.. فاء والصَّ أن يقول:  إىل ,»للعلامء والرشُّ

                                                 

د بن عبد الكريم, ترمجة د. حماملرآة) 1(  , مَّ
 ). 116, ص 2(ج دليل احلريان) 2(
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ابق, « عيَّة, رفض ما كان عليه من الوصف السَّ وملاَّ استوثق له امللك, وأذعنت له الرَّ
 . »... الخ عيَّةوكثر ظلمه وغضبه وبغضه وعبثه بالرَّ 

يخ منظومة), (دليل احلريانوقد أيَّدت ما قاله فيه صاحب ( ارف ابن ) الشَّ الشَّ
وك ل موبقاته يف ( تكُّ عبي املشهور, الذي سجَّ اعر الشَّ ) التي رثى فيها شيخه منظومتهالشَّ
 . حسنضحيَّة الباي  )1( القندوز ابن

ثة, وقد كثر هذا النَّوع يف العهد ) من نوع الغوثيَّة أو االستغااملنظومةوهذه (
كي, ثمَّ يف العهد الفرنيس , يبدؤها املستغيث تارًة باألنبياء أو الصحابة )2(الرتُّ

يم,  , ثمَّ يذكر ما يشكو من الضَّ احلني, أو سور القرآن, ومنهم َمن جيمع بني الكلِّ والصَّ
عاء عىل ظامله, قال تلميذ بالقندوز ـ املذكور ـ:   وخيتم بالدُّ

ــدوز ــيخي بالقن ــم ش  ارح
 زهـــــــدبالقنـــــــدوز امل

ـــذكر يمجـــدال ـــدا يف ال  ب

ــيخ ــد الشَّ ــزوز مري )3(املع

ـــ ـــد هيف وســـط الطَّلب  عاب
ـــــــدم ريبِّ  ـــــــ بالنِّ خي  هي

                                                 

املندثرة, وقتله الباي حسن فافرتق  )البطحاء: كان له معهد قرآين قرب مدينة (ابن القندوز) 1(
تالمذته الذين من بينهم الشاعر صاحب املرثية, وقد كتب هلذه املرثية اخللود حيث أن طلبة 

 اجلمعة إىل زماننا هذا.  ذلك املعهد كانوا ينشدوهنا ليايل
) مصطفى بن التهامي, وزير األمري عبد منظومةمن مجلة هذه االستغاثات يف العهد الفرنيس: ( )2(

 بيت.  400 القادر, نظمها عندما كان سجينا صحبة األمري بـ (قرص أمبواز), وهي تربو عىل
يخ املعزوز كناية ل )3( يخ عبد القادر اجلياليل كان ابن القندوز قادري الطَّريقة, والشَّ دفني (لشَّ

 بغداد). 
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ض للباي حسن فيقول:   ثمَّ يتعرَّ
ـــن ـــذب حس ـــا رب ع  ي
 والطلبـــة قعـــدت تنهـــان

)1(افرتقـــــوا يف تامحـــــدا 

 مـــا تضـــني كيفـــو ولـــدا
ــــم كــــانوا جممــــوعني  ث

ــن يكفــل مــن ال ــده وي  عن
ــــــم اهللا قــــــدر  ذا حك

 فركــت ببيــت اهللا تعيــان
ــــــا  وافرتقــــــوا يف بكري
 هشـــدوا مـــن بـــه العمـــد
ــة ــيد أرقي ــي س ــم النب  اس
ــــــاكني ــــــامرة للمس  ع

ïØí ايل اجيــوه أعرايــا 
 هخفيـــــاعـــــامل بكـــــل 

 ثمَّ يذكر تاريخ الواقعة بالتَّدقيق, فيقول: 
ــــــفر ــــــهر اهللا ص  يف ش
 بالثالثــــة بعــــد الفجــــر

ـــنيعـــام اخلمســـة وا  ربع
 فرحـــوا لـــه الطـــائغون

 دارت بــــــه العســــــاكر
 هيـــــدين العديـــــاوىل يف 

ــــة اال ــــوىف ليل ــــنيت  ثن
ـــــدنيا ـــــابطون يف ال  الغ

 الخ... 
), ثورة درقاوةن (مِ  نكتفي هبذا القدر الذي يلقي لنا بعض األضواء عىل جوانب

 والصنصوله اجلنرال الفرنيس ن فُ كثريا مِ  ونقَل  ن هذا التَّأليفوقد استفاد مِ 
كي, وسامه: ه الذي خصَّ يف كتابِ  (Walsin Esterhazy) ازياستريه ه للعهد الرتُّ

                                                 

زال  ), كام الاملعهدزال أثر ( ام), واملطمر) و(يلل) ـ أي: بني (املعهداسم القرية التي كان فيها ( )1(
  ). مازونة) و(وادي رهيواملوضع الذي نفِّذ فيه حكم اإلعدام عىل ابن القندوز, بني (
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كي  .هذه الثَّورة بتفصيل , وذكر أحداَث Domination Turque)( االحتالل الرتُّ
 زأين: ) عىل ُج دليل احلريانكتاب ( يشتمُل 

ل( مه  :)اجلزء األوَّ  أربعة:  فصولٍ  إىلقسَّ
ل ف فيه مدينة (األوَّ خون مِ  ,اشتقاق الكلمة), ووهران: عرَّ  ن قديمِ وما قاله املؤرِّ

مان.   الزَّ
سيها, وسبَب  ر فيه تاريَخ : ذكَ الثَّاين  تسميَّتها.  تأسيسها, ومؤسِّ
ه لذِ الثَّالث مان, وخصَّ مِ وليائها مِ كر علامئها وأَ : خصَّ فينها م دَ ن بينهِ ن قديم الزَّ

اري د بن عمر اهلوَّ  ,)1(التَّازي إبراهيم ذه وخليفته ِمن بعده, وتلميه843سنة  , املتوىفَّ حممَّ
بإعانة  هاومرصَّ  ,البلدة نِ ) ومدُ وهرانمدينة ( إىلإدخال املاء  ن مجلة مآثرهالذي كان مِ 

ه بتأليٍف  كبارِ  األنصاري  ابنُ صعد ينمع شيخه واثنني آخرَ  قيِّمٍ  أغنيائها, وقد خصَّ
ى: (  األندليس رينروضة النَّرسين يف يف تأليفه املسمَّ  ). التَّعريف باألشياخ األربعة املتأخِّ

ابع ست : ذكَ الفصل الرَّ املؤلِّف, فبدأ بـ  عهدِ  إىلر فيه قائمة َمن ملكها منذ تأسَّ
َض  ) يف عهدِ وهران) الذين بنِيت (مغراوة(  وإسالمِ  )مغراوةلنسب ( إمارهتم, ثمَّ تعرَّ

                                                 

 قلعةإىل ( ـ ودفن بـ (وهران), ثمَّ نقل يف عهد اإلسبان ُخفيةً ه 866: تويف سنة إبراهيم التَّازي )1(
الة  )وهران( حيه, وقد زار), حيث يوجد َرض بني راشد حَّ حوايل سنة  عبد الباسط املرصيالرَّ

هـ وزار معهده, حيث حرض حفال أقيم فيه بمناسبة ختم أحد تالمذته القرآن, فبهرته  868
ل انطباعاته يف تآليفه, مكتبة الروز (باريس بناياهتا, ترمجه املسترشق (برانشو يق), وسجَّ

 م). 1936
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ان عىل يدِ  أمريهم م بعد ء, ثمَّ واظبوا عىل والئهِ فوا به بالوالالذي اعَرت  عثامن بن عفَّ
ث عَ األندلس), ثمَّ (دمشقبـ ( بني أميَّة وته مللوكِ مَ  ), مغراوةن علامء (), ثمَّ حتدَّ

 م, فالُعبيديِّني الفاطميِّني, ثمَّ املرابطني اللَّمتونيِّني. لحائهِ وُص 
لوهذا كلُّه يف (  كرُ ), وذِ وهرانبـ ( ره هو التَّعريُف ), وإنَّ أهمَّ ما ذكَ اجلزء األوَّ

ا َمن تَ علامئها القُ  رين, أمَّ ه مِ  ها فهو منقوٌل داولوا عىل حكمِ دامى منهم واملتأخِّ ن بنصِّ
خ )1()عجائب األسفار ولطائف األخباركتاب: (  وره كان ينقُل دَ بِ  أبو راس, واملؤرِّ

ض لعهد ابن خلدونكثريا عن  , وإن كان كثريا ما يناقشه, وهلذه األسباب مل نتعرَّ
دين ل مللوك (بني زيان). , املوحِّ  والقسم األوَّ
) فإنَّه ممتاز ومفيد, بدأه باحلديث عن امللك أيب محُّو موسى الثَّاين اجلزء الثَّاينأما (

ث عن اإل ين), ثمَّ حتدَّ ياين, وعن اخلالفات بني ملوك (بني زيان) و(بني مرِّ  سبانالزِّ
م لـ (وهران), ومجيع ملوكهم الذين وموقع بالدهم, وأصل جنسيتهم, وتاريخ احتالهل

كي  تداولوا احلكم عندما عب الرتُّ ث عن الشَّ كانت (وهران) خاضعة هلم, ثمَّ حتدَّ
نت دولتهم, وانتهى هبم األمر  ولة, ثمَّ بعد ما تكوَّ ن منهم الدَّ  إىلوجنسيَّته, قبل أن تتكوَّ

ولة العثامنيَّة, وترجم للخلفاء العثامنيِّني ا لذين كانت (وهران) تابعة تأسيس الدَّ
ين, وتاريخ توليتهم عىل (اجلزائر), وانطوائهم حتت  وج وخري الدِّ حلكمهم, وذكر عرُّ
لواء اخلالفة العثامنيَّة, ثمَّ عقد فصال للباشوات الذين توارثوا احلكم بـ (اجلزائر), 

                                                 

خ أيب راس النَّارصي ( عجائب األسفار ولطائف األخبار) 1( هـ), رشح به 1237 −1165, للمؤرِّ
ندسيةمنظومته: ( ينية, التي ذكر فيها فتح (وهران) سنة احللل السُّ هـ 1206), املشهورة بالسِّ

ات.وهو يف طريق رجوعه من ال ة مرَّ قية, وقد رشحها عدَّ حلة الرشَّ   رِّ
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كي يف (اجلزائر), وحلَّل وظيفة الباي بت دقيق, وختم باحلديث عن نظام احلكم الرتُّ
وذكر قائمة بايات الغرب اجلزائري واحدا واحدا, إالَّ عرشة منهم يف فرتة قليلة, عندما 

ذت (مازونة) قاعدة, وذلك يف سنة  (ثالثهم) الباي : «هـ, ويف ذلك يقول971اختِّ
ايح املازوين: ومل صواق: ومل أقف  أطَّلع عىل تارخيه, وسَقته زوجته فامت, (رابعهم) السَّ
عرش سنة, ومات ومل أقف عىل موته أيضا,  إحدى وليته, وبقي يف امللكعىل تاريخ ت

د بن عيسى توىلَّ  إىل(خامسهم) ساعد: ومل أقف عىل تارخيه, وِمن ساعد  الباي حممَّ
عرشة بايات, وبحثُت عىل أسامئهم وخدمتهم وتارخيهم بحثا شديدا ومل أجد ذلك 

(سادس  د ذلك فليلحقه بمحلِّه,منصوصا يف كتاب, وال مشى به التَّواتر, وَمن وج
د بن عيسى: ومل أقف عىل تاريخ توليته, وال عىل علمه, (سابع  عارشهم) حممَّ
ين وأهل اإليامن الزناقي الباي  عارشهم) الغطريف اهلامم األسد الرضغام معز الدِّ

(مازونة) وغريها من مرشق املغرب  إيالة.. توىلَّ . األنجاد األتراكالسيد شعبان: أحد 
 .)1( »الوسط يف حدود التِّسعني بعد األلف ... الخ 

هذا الفراغ الذي بقي للمؤلِّف عند ترمجته لقائمة بايات (وهران), وهذا الفصل 
ل التَّقديم ـ أهّم ما يف التَّأليف, إذ كان  األخري الذي ختم به تأليفه هو ـ كام ذكرنا يف أوَّ

ض لبقيَّة أحداث الوطن التي وقعت يف ع هد أولئك البايات, فلم يقترص فيه عىل يتعرَّ
(ثورة درقاوة), وإنَّام ميزة الكتاب يف حديثه عن درقاوة, أنَّه درسها دراسة وافية, ِمن 

هلا  ا كانت متوافرة لديه, زيادة عىل  إىلأوَّ آخرها, ومجع كلَّ املصادر التي ال شكَّ أهنَّ
عبي  عر الشَّ فاهية, والشِّ وايات الشَّ عندما نقول: إنَّه أحسن ما  الذي ال نبالغالوثائق والرِّ

                                                 

  ).73, ص 2(ج دليل احلريان) 1(
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 لتاريخ بالدنا يف تلك الفرتة.  سجل
ولة التَّاسعة : «) عقد املؤلِّف عنوانا للعهد الفرنيس, فقالاجلزء الثَّاينويف آخر ( الدَّ

 . »الفرنج, والكالم عليهم يف سبعة مواضع  :الفرنسيس, ويقال هلم
ط, فاختار طريقة  لكنَّه أهنى تأليفه عند هذا العنوان, وال شكَّ أنَّه ال يريد أن يتورَّ

ر مواطنيه من  ل من االحتالل, وحذَّ ة يف العهد األوَّ ل فيها األحداث اهلامَّ أخرى سجَّ
عب عواقبها, وأفرغ ذلك كلَّه يف قالب التَّنبُّؤات, التي كان  خصوصا −أفراد الشَّ

نيا عدال«نتظر يؤمن هبا, إذ مل تفارق عقيدة املهدي امل  −املتديِّن الطبقات  »الذي يمأل الدُّ
فنا أمكنه أن يتخلَّص من الورطة فنسب تأليفه ـ  املؤمنة يف بالد املغرب العريب, ومؤلِّ

خ  ل هذا أيب راس النَّارصيوهو عبارة عن صفحات ـ للمؤرِّ , كام أمكنه أن يسجِّ
تآليفه, وقد تناقل هذا ) التي ذكر فيها رحلة أيب راسعنوانه ـ يف آخر ( :التَّأليف ـ أي

لطات فبذلت جهودا للتَّحصيل عليه,  فني, وقد بلغ خربه للسُّ التَّأليف معظم املثقَّ
خصوصا يف (احلرب العامليَّة األوىل), فقد فتَّشوا املنازل وسجنوا كثريا من الطَّلبة الذين 

م يملكونه, كام أمكن ملؤلِّفه احلقيقي أن حيتفظ برسِّ  ون أهنَّ ه, حيث مل يعرف كانوا يشكُّ
يَّة, واسم الكتاب: ( ), أقوال التَّأسيس عامَّ وقع وسيقع من الفرنسيسنسبته إليه إالَّ أقلِّ

 وسنتحدث عنه بمزيد من التفسري يف ختام هذا التَّقديم. 
ياين الربجي, دليل احلرياناحلديث عن ( إىلولنرجع  د بن يوسف الزِّ ), ومؤلِّفه حممَّ

أرسة علميَّة بنواحي مدينة (برج عياش), املشهور اآلن بـ (برج  ىلإكان املؤلِّف ينتمي 
ه أمحد بن يوسف  ولد املخفي), قرب (معسكر), وكلُّ ما نعرفه عن أرسته هو أنَّ عمَّ
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ياين هـ), وقد توىلَّ  1170امللياين ( إبراهيمكان من العلامء املستشارين عند الباي  )1(الزِّ
م حسبام وجدناه يف وثيقة 1861) سنة الربجبمدينة () القضاء دليل احلريانمؤلِّف (

 واديرسميَّة, كاَتبه هبا احلاكم العسكري الفرنيس للنَّاحية, ثمَّ انتقل ملثل خطَّته بـ (
أوائل  إىل), وبقي يف قيد احلياة وادي سيقم, ثمَّ قاضيا بـ (1883) حوايل سنة تليالت

من فتاواه, وتعاليقه عىل بعض الكتب, القرن اهلجري اجلاري, وقد اطَّلعنا عىل كثري 
محن اجلزائري (مفتي  ومراسالته لبعض علامء البالد, ومنهم: العامل عيل بن عبد الرَّ

هري, كاتَبه سنة  له1320وهران) الشَّ حمبُّنا الفقيه, العالَّمة موالنا : «هـ. قال يف مستهَّ
يد ابن يوسف ... الخ   . »السَّ

عتمد عىل ما ينقله من املصادر من دون متحيص, وهلذا نجد يظهر ِمن تأليفه أنَّه كان ي
) ملكوا مغراوةاعلم أنَّ (: «)مغراوةله بعض غلطات تارخييَّة, مثل قوله عندما تكلَّم عىل (

ل سكناهم (اإلسالم) قبل إفريقيَّةضواحي ( فوا يف (طرابلس, وأوَّ ), وهم املغرب), وترصَّ
واحلقيقة هي أنَّ موطن  ,»... الخ  )طرابلسو (فَرق كثرية, فمنهم: (بنو خزرون) مالك

, وقد أدركت ) شامالتلمسانو( )2()مليانة), بني (اجلزائر) األصيل كان بـ (مغراوة(
 يَّة إمارهتم, وأسلم أمريها عىل يد اخلليفة عثامن بن عفان, خلرب يطول,اإلسالمالفتوحات 

ه اخلليفة عىل إمارته التي ُعرفت بـ (  ). خزر يإمارة بنفأقرَّ
ست مدينة ( ), وقَىض عىل إمارة (مغراوة) هذه, بلقُني وهرانويف عهد بني خزر أسِّ

                                                 

  ).82, ص 2(ج (دليل احلريان) ذكره يف 1(
بط عند ملتقى 2( ) كانت قاعدهتا قرية (بني ورسيفان), وهي حمطَّة بني (مليانة) و(تنس), وبالضَّ

ة).   (وادي شلف) بـ (وادي الفضَّ
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نهاجي, إثر معركة مشهورة يف التَّاريخ بني (ا  . )1()البطحاء) و(تيارتبن زيري بن منَّاد الصَّ
ا  م من ساللة بني خزر, وهاجروا من ( بنو خزرونأمَّ ) طرابلس( إىل) اجلزائرفإهنَّ
ة إمارهتم, رجعوا يف عهد  وا اإلمارة, وبعد انقضاء مدَّ مركز القبيلة  إىلبني زيري, فتولَّ

سوا إمارهتم الثَّالثة, التي كانت قاعدهتا شلفاألصيل بـ ( ) ـ بني ورسيفان ـ وأسَّ
د بني منديل), وعِرفوا بـ (مازونة( وضع  إىل), كام أنَّ املؤلِّف كان أسلوبه يتعمَّ

و تركيب مجل ال ختضع للقواعد العربيَّة, لغة ونحوا ورصفا, مفردات, أو ترصيفها, أ
وهذا ال يمنع من كون التَّأليف له قيمته, فقد مجع أشتاتا من األحداث التَّارخييَّة كانت 
قة يف الكتب, ال توجد إالَّ بصعوبة, كام استمدَّ بعض هذه األحداث ِمن كتب ـ  متفرِّ

ا, وال خيلو هذا التَّأليف من فوائد ختصُّ تاريخ جلُّه وإن كانت قريبة العهد ـ فقد ضاع
ما هيمُّ منه يف  إىل), وتراجم بعض رجاله, علامء وملوك, وقد أرشنا املغرب األقىص(
يخ البشري حممودي فهرس املوضوعات( ), واملخطوط الذي أعاره يل صديقنا الشَّ

هري الذي ورث خزانة أسالفه, وكان كلَّام  ة إالَّ الربجي, اخلطَّاط الشَّ اطَّلع عىل وثيقة هامَّ
وأطلعني عليها, وقد استغلَّ أرحييَّته بعض املواطنني, فاستعاروا من عنده كتبا قيِّمة, 

 فذهبت من دون رجعة. 
ى: ( إىلولنرجع  أقوال التَّأسيس عامَّ وقع وسيقع من احلديث عن التَّأليف املسمَّ
خ أيب  إىل ), الذي الزال منسوباالفرنسيس راس النَّارصي, فإنَّ املتأمِّل فيه, يدرك املؤرِّ

ل وهلة أنَّه كتِب بعد االحتالل الفرنيس, وأبو راس كام نعلم تويف حوايل سنة  من أوَّ
                                                 

هـ, والتحق بقيَّة أمراء (مغراوة) بملوك (األندلس), الذين آووهم 360 ) وقعت هذه املعركة سنة1(
  وأقطعوا هلم بالد (املغرب األقىص).



30 

هـ ـ أي قبل االحتالل الفرنيس بسنوات ـ ورغم هذا, َوجدْت هذه العقيدة 1237
أبو راس كان طول رواجا عند َمن يؤمنون هبذا النَّوع من التَّنبُّؤات, وعلم الغيب, و

ة  حياته ويف معظم تآليفه ينكر عىل أصحاب هذه األفكار ويفنِّدها, وأنَّ عقيدة املهدويَّ
ين كثريا ما يلجأ  استعامهلا العباقرة واملخلصون, ملحاربة اليأس  إىلكانت سالحا ذا حدَّ

فنا من أصحاب هذه الفكرة, كان ؤون العامل واالستسالم, ومؤلِّ  يَّة,يقظا بصريا بالشُّ
عب  خطر خطَّة االستعامر, وقد اختفى وراء  إىلفأراد أن ينبِّه مواطنيه, ويرشد الشَّ

عب, وكانت آراؤه وأقواله مسلَّمة, وتآليفه يف  خ أيب راس الذي هو حمّل ثقة الشَّ املؤرِّ
اء  مجيع فروع املعرفة منترشة, ذه تقيَّة حتَّى ال تترسَّ  إىليتسابق القرَّ ب اقتنائها, وقد اختَّ

لطات الفرنسيَّة, وزيادة عىل ما ذكر فإنَّ  إىلإليه, و يَّة, هتمة السُّ أمثاله الذين كانوا أقلِّ
نة فيهم ضعيفة, إذ  عيِّني ـ كانت ثقة اجلامهري املتديِّ ينيِّني والرشَّ املوظَّفني ـ خصوصا الدِّ

لوظيف من بعض العلامء بأنَّ َمن قبِل االنخراط يف ا أثارت قضيَّتهم مشاكل, وأفتى
اف يخ عيل بن احلفَّ اجلزائري الذي توىلَّ الكتابة  )1(الفرنسيِّني فهو كافر, وِمن هؤالء الشَّ

غري وقد  اهد الصَّ د بن الشَّ يخ حممَّ ة عند األمري عبد القادر, وردَّ عليه زميله الشَّ اخلاصَّ
ت األحوال بعد أن وضعت حرب األمري أوزارها, فأذن األم ر نفسه  عبد القادريتغريَّ

ي فعال قاضيا بـ (تيغنِّيف), وكانت  لقريبه الطَّيب بن املختار َقبول وظيفة القضاء, وسمِّ
ة بن  ض هلذه املأساة بتفصيل القايض عدَّ مراسلته لألمري ال تنقطع, وقد تعرَّ

                                                 

األرس العلميَّة بـ (اجلزائر), توىلَّ اإلفتاء املالكي بالعاصمة وتويف  [أبناء] من :عيل بن احلفاف )1(
يخ ع1307سنة  ة تآليف ومناظرات مع معارصيه كالشَّ ّليش املرصي, ودحالن بـ هـ, له عدَّ

ة), ويعدُّ خامتة املقرئني بـ (اجلزائر).   (مكَّ
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هري واجليش الفرنيس, وقد انتقده مواطنوه ملاَّ قبِل  )1(التحاليتي عبي الشَّ اعر الشَّ الشَّ
ة يف موضوعها, ثمَّ إنَّ عيل بن احلفَّاف نفسه, خطَّة  القضاء, فردَّ عليهم يف قصيدة هامَّ

 بريموإن توىلَّ الوظيف فقد بقي يف نفسه يشء من ذلك, وقد ذاكر يف املوضوع (
حلة), صاحب (اخلامس ح له الرِّ ) ملاَّ ورد عىل (اجلزائر) واستشاره يف اهلجرة, فرصَّ

يف وطنه أنفع بكثري من اهلجرة, وقبوله الوظيف  , وبقاء العامل(بريم) أنَّه خمطئ يف رأيه
 أفضل ِمن أن يرتكه, فُيسند ملن مل تتوفَّر فيهم الكفاءة النِّسبيَّة. 

أي وينرشه, وقد أمكنني أن أطَّلع عىل  ج هذا الرَّ د بن يوسف أن يروِّ أمكن ملحمَّ
) بخزانة جامعة 502م: () التي كتبها, وكانت بخطِّه, وكانت حتت رقرحلة أيب راس(
, وفيها ـ أي: يف آخرها ـ قائمة تآليفه التي تبلغ نحو اخلمسني, وزيد عليها )2( )اجلزائر(

), قول التَّأسيس فيام وقع وسيقع من الفرنسيسبخطٍّ مغاير كتب أخرى من ضمنه: (
وهذا التَّأليف ختتلف كثري من نسخه, وإن كانت تتَّفق يف املوضوع الذي هو شبه 

االحتالل الفرنيس واطَّلع عىل نوايا  لرجل عاش يف الفرتة األوىل من عهد ذكراتم
نات أو التَّنبُّؤات, وهذه  االستعامر وأهدافه, فسجلَّها بعد ما أفرغها يف قالب التَّكهُّ

ا بعد, فإنَّ اهللا  فتح عيلَّ تعاىل فقرات من هذا التَّأليف, فبعد احلمدلة والتَّصلية, قال: أمَّ
النَّقل والكشف, ما مل حيصل لغريي بمنَّة ذي اللُّطف, فكشف يل عامَّ وقع  بطريق

                                                 

يد1( ل معركة بني السَّ ل أوَّ ة بن حتاليتي: سجَّ ين واجليش الفرنيس بـ (غابة موالي حميي  ) عدَّ الدِّ
اب, فلمحته األنظار, وسلَّم له األمر والده  إسامعيل), ويف هذه املعركة ظهرت بسالة األمري الشَّ

  غم ِصغر سنِّه.ر
حلة) كانت هذه (2( ) ضمن خمطوطات أخرى, بمكتب الكاتب العام للجامعة اخلاص وهلا الرِّ

  م.1950فهرس خاص هبا, وذلك حوايل 
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يت ما  وسيقع من الفرنج أهل املكر واخلسف, فأردُت مجع ذلك يف ُوريقات, وسمَّ
 1(.()وسيقع مع الفرنسيس عجائب األخبار ذات التَّأسيس فيام وقعمجعته بـ (

), ثمَّ يقع له فرنسااجلنس الفرنيس وموقع (التَّعريف ب إىلوبعد ذلك يتعرَّض املؤلِّف 
ومان والبيزنطيِّني, إذ يذكر حماربتهم للفاحتني, وينسب هلم اآلثار  التَّخليط بينهم وبني الرُّ

ومانية, ثمَّ يتحدَّث عن احلروب الصليبيَّة يف املرشق, ثمَّ يف ( ) ـ امللك تونس) و(دمياطالرُّ
م «بحثنا فيقول: موضوع  إىل) ـ ويصل سان لويالفرنيس ( ا ما سيقع فال جرم أهنَّ وأمَّ

زون من ( ) جيشا عظيام, حيتوي عىل الثَّالثني ألفا, يأتون به اجلزائر) (كذا) لـ (الربيزسيجهِّ
وميةيف البحر, يقصدون ( ) يف سيدي الفرج) ويلِّ اهللا األكرب (مرسىبـ ( ), فينزلونقرب الرُّ

ة من  عام مخسة وأربعني ومائتني وألف, وحيصل بينه يوم االثنني ثاين عرشين ذي احلجَّ
) بجيوشه أتراكا وعربا قتاٌل شديد, يمكثون فيه نحو العرشين يوما, باشا اجلزائروبني (

) عنوة, َيسبون ما فيها, وحيطُّون كلكَلهم عىل أهلها, ويكبِّلون باشتها اجلزائرويدخلون (
م سنة ستٍّ  وأربعني, فيا هلا من رزيَّة ستحلُّ  ويكون دخوهلم يوم االثنني ثالث عرش حمرَّ

هم, ثمَّ ينتقلون لـ ( نة, وهرانباملسلمني, ويا هلا من مصيبة ستقع هبم وتعمُّ ) تلك السَّ
باهيا  هلم لدخوهلا, فسيجيل منها أهلها ويدخلون بأدنى سبب, وحيملون )2(بمكاتبة الباي

                                                 

ة  )1( فوا يف عنوان الكتاب, ألنَّ حماكم التَّفتيش التي أحدثت يف البحث عنه مدَّ اخ ترصَّ كثٌري من النُّسَّ
لوه من أمايل (احلرب العاملية األوىل),  تسبَّبت يف اختفائه, وكثٌري من مالكيه نقلوه أو سجَّ

اظ.  احلفَّ
كاَتب الباي حسن قائد احلملة الفرنسيَّة, وعرض عليه تسليم (وهران) برشط أن حيافظ عىل  )2(

 أمواله, ويضمن سفره إىل املرشق, ممَّا هو مشهور يف كتب التَّاريخ. 
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النَّهب, وتشنُّ الغارات عىل  للمرشق يف أمن ال يف عناء كالباشا, وترسع العرب للفساد يف
بعضها بعضا, وحتصل املقاتلة بينهم بحيث تصري كلُّ قبيلة تغزو عىل األخرى, بقصد القتل 
ماء بال موجب, نعوذ باهللا من ذلك, ومل يشعروا بام سيحلُّ هبم من  والنَّهب وسفك الدِّ

هم, ومل جيتمعوا عىل قتاله قبل أن يملكهم بمكيدته وخيله, ثمَّ  إنَّ العدوَّ يشنُّ عىل  عدوِّ
الغارات, ويبذل ماله ألهل الطَّمع منهم بأدنى إشارات (?).. وتدخل يدي  املسلمني

وائر....    .)1( »حكمه بقصد الغزو الدَّ
: ومعظمها مكتوب بني سطور (خمطوط) آخر, وهلذا اكتفيُت بكتابة فقرات, منها

اقتضاه رشعهم احلقري,  ون األحباس باملسلمني, وينفوهنم بحسب ماؤ.. ويمل.«
ويقتلون برشعهم ما وجب ومل جيب قتله... ويف كلِّ سنة حيدثون القوانني, وحتصيل ما 
هو هلم يف إهانة العرب, ويتَّفقون عىل ظلم املسلمني, وارتفاع رشعهم ووضع رشع 

ونقض أحكام القضاة إن خالف القوانني, ولو كانت مأخوذة من األقوال  ,اإلسالم
اجحة, وقرص القضاة عىل غري اجلائز, وال يرون ملسلم عزا وال حرمة... ويصري  الرَّ

اما, ما بني رعاة ومخَّاسني, وطائفني هلم بالبيوت   . »املسلمون هلم خدَّ
وتتعطَّل : «أن يذكر تعمري األرض وغرسها ثمَّ اغتصاهبا من مالَّكها, يقولوبعد 

لقهاوي, ويشتدُّ الفجور والبهتان, املساجد, وتعمر األسواق والبيوت من الفنادق وا
ور والفجور, وال يوجد ور, وترسم األحكام والوثائق بالزُّ ين  وترتكب شهادة الزُّ للدِّ

نارص, وينعكس احلال بأهله, فيصري األعيان أذلَّة, وتتسابق الطَّلبة للوظائف, وحيبُّ 
                                                 

وائر) 1( املوالية لألتراك, كان رئيسها مصطفى بن إسامعيل الذي انضمَّ إىل : قبيلة من القبائل الدَّ
 الفرنسيِّني, وقاتل األمري عبد القادر. 
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كاة مغارم... ياسة, ويذلُّ كلُّ عزيز, وتصري الزَّ وتصري : «أن يقول إىل, » كلُّ ذليل الرِّ
اليهود أهل مشورة ومجاعة, ويدخلون يف حزهبم وال خيشون جزاعة, ويرتدون لدينهم 

إنَّه : «ثمَّ خيتِمها بقوله, »عىل دينه من ضعف عقله, ويصري أكثر جيشهم من العرب... 
وائر   . »البدَّ أن تدور عليهم الدَّ

ة وحتتاج  سالة هامَّ خ دراسة خاص إىلوهذه الرِّ قه أنَّ نسبتها للمؤرِّ ة, فالذي نتحقَّ
ة طويلة, وبعد إهناء األمري  أيب رأس مستحيلة, فقد كتبْت بعد االحتالل الفرنيس بمدَّ

سالةعبد القادر املقاومة, وقد ذكره صاحب ( ه بسطور الرِّ ) ويف نفسه منه يشء, فخصَّ
ان (نسب فيها ألعوانه الظُّلم والفوىض, وال شكَّ أنَّ املؤلِّف ال ), الربجذي كان من سكَّ

اآلن ـ الذين كانوا من  إىل) مقرَّ أرسة املخفي ـ حتَّى ال زالت حتمل اسمه الربجوكان (
وا األتراكأعوان  وا األمري فانتقم منهم األمري رشَّ ربالفرنسيِّني, وحا إىل, ثمَّ انضمُّ

اهنا, فلربَّام  بقَي يف نفس القايض الربجي انتقام, فقد أوقد فيها النِّريان, وسجن جلَّ سكَّ
سالة أو التَّأليف ـ بقطع ال. يشء نَّظر عن مقصد مؤلِّفه .. وأقلُّ ما نستفيده من هذه الرِّ

ر انطباعات شاهد اجلزائرهو اطِّالعنا عىل صفحات من تاريخ ( احلقيقي ـ ), تصوِّ
لة لذلك العهد  عيان, اطَّلع عىل أحداث أوائل االحتالل, إذ املصادر العربيَّة املسجَّ

 قليلة. 
قول التَّأسيس ممَّا وقع وسيقع من احلديث عن النُّسخة الثَّانية من ( إىلولنرجع 
), وهي وإن كانت تتَّفق مع األوىل يف جوهرها, يظهر أنَّ صاحبها اخترصها الفرنسيس

 بأنَّه الكتابتها إىل أوائل احلرب العاملية األوىل, واعرتف صاحبها وتأخرت  ,فيها وزاد
هري, : «يريد أن يطلق العنان لتنبُّؤه, إذ أمر بذلك.. وهذا نموذج منها قال العالَّمة الشَّ
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واحلرب النِّحرير, فريد أهل التَّحقيق يف املعارف, ووحيد أهل التَّدقيق يف العوارف ... 
د بن أمحد املعسكري ... قال ين أبو ريس (كذا) حممَّ كوشف يل كْشٌف للذين  :حممود الدِّ

قلبي بمثله, بام سيقع هبذا القطر اجلزائري وأهله, من تقلُّبات األزمان واألحوال, ِمن 
يُت ما اجتمع يل من أخبار: ( نا ذي اجلالل, وسمَّ التَّأسيس فيام سيقع كلُّ ذلك بمشيئة ربِّ

امع, ولو اطَّلعتم عىل باملسلمني من دولة الفرنسيس ا السَّ ), هذا ما كِشف يل به أهيُّ
ول املذكورة ستحلُّ بـ (الغيب الخرت الح اجلزائرتم الواقع, إنَّ الدُّ ) من ناحية الويلِّ الصَّ

 .) صاحب الكرامات واملآثرسيدي فرج(
نة حتلُّ بمدينة (  ), وهذا من غري شكٍّ وال هبتان, ثمَّ يكثر وهرانثمَّ يف تلك السَّ

لنَّواحي واجلهات, الفساد والنَّهب, ويشتدُّ اهلمُّ والعطب, وتكثر الغزوات يف تلك ا
ياسة ملن مشى بني يديه وخضع, وينخدع لتلك  ويبذل ماله ألهل الطَّمع, ويمنِّيهم بالرِّ
ق  املكيدة رعاع النَّاس, ثمَّ جيري فيهم جمرى الوسواس, فيتشتَّت شملهم, ويتفرَّ
يف األصل, ويستعني عىل العامل  مجعهم, ويرتفع اخلسيس النَّذل, وينحطُّ الرشَّ

ة عىل َمن أطاعه,  باجلاهل, افل, وتظهر احلرمة والعزَّ الح بالسَّ وعىل ذي القدر الصَّ
لة واملسكنة عىل َمن خالفه, فتدخل النَّاس يف طاعته أفواجا, وما َدَروا أنَّ ذلك  والذِّ

 يكون عليهم ملحا أجاجا, فيستويل عىل (متِّيجة) وأعامهلا ... 
ة والطَّ  ل داخل حتت طاعته, بقصد العزَّ مالة, فتقوى وأوَّ اوئر والزَّ اعة, ذئاب الدَّ

د هبم نرصته, وحيارب هبم القبائل, ويدل هلم عىل مكان احلامئل,  هبم شوكته, وتتعضَّ
ين, يدع أنَّه أمري الوقت بال  يفعند ذلك ينبع نابع غرية عىل املسلمني, ونرصة ألهل الدِّ

له تلك النَّواحي تقلَّب احلوت  عناد, فيرشع يف قتال العدوِّ يف احلرض والفيايف, وتتقلَّب
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احة وطيب املنام, ثمَّ  ًة من األعوام, معدوم الرَّ ايف, ويستمرُّ عىل ذلك عدَّ يف املاء الصَّ
ّل واخلبل, ملا حيبيظهر عىل حاله الفشل, وعىل من قتل العلامء واألولياء   جيشه الذُّ

وما ذلك إالَّ لتوفيقه والعبث باملستضعفني من النَّاس بخيله ورجله,  وصناديد وقته,
يادة, ومل يريدوا نرص  نيا والسِّ واستضعافه لسفهاء جنده, قصدا منهم بذلك جلب الدُّ
هادة, فحينئذ حيلُّ بأهل الوطن النَّكال, وبجيوشهم املكر  احلقِّ وال إعالء كلمة الشَّ

ء احلال, ثمَّ يق ِّ ه بـ (باليسَّ ي لبعض ف, فين)اجلزائرض نفسه ذاك الثَّائر, ويدفعها لعدوِّ
هل والوعر,  األقطار, وتتّم هلم األوطار, ويستجد ملكهم يف البدو أو احلرض, والسَّ

ضوا يف ذلك اإلسالمويظهرون العدل يف األحكام, واملحبَّة يف رشائع   إىل, ومل يتعرَّ
نوا بذلك من املقاصد, وينخدع هلم غليظ القفا اجلامد,  إىلخاصٍّ وال  عاّم, ليتمكَّ
دون األوطان متهيدا, ويصري أهلها هلم عبيدا, فيرضبون املغارم عىل البهائم  فيمهِّ

ور واألرضني, ليظهر العدوُّ بذلك  واجلامجم, وعىل احلبوب والبساتني, وعىل الدُّ
لِّ واهلوان, جزاء بام كسبوا من العنف  التَّغلُّب والقوى, ويِسمون املسلمني بِسمة الذُّ

يعة النَّبويَّة, والطُّغيان, ثمَّ حيكمون بني ا لنَّاس بالقوانني املعقوليَّة, ويرفضون الرشَّ
نوهنا متد سون األرض تأسيسا, ويمدِّ سا, فيكثر فيها من بناء القناطر واملدن ينا نفيويؤسِّ

ات من جهة  كك املارَّ ون فيها طرق العربيات والسِّ أخرى, وجيلبون  إىلوالُقرى, ويمدُّ
صاص, املياه من األهنار واآلبار والعي ون للمساكن واملزارع, يف أنابيب احلديد والرَّ

ون غابة البالد, فام من امللح واحلديد والقزدير, وحيمويستولون عىل معدن املسلمني, 
يدعون فيها منفعة لعباد, ويتمتَّعون فيها بالِعتاق من اخليل اجلياد, وينتخبون فحوال 

رصوص بأنواع احلديد, ويملؤون املشيدة امل لرتبية األوالد, ويتطاولون يف البنيان
م  األحباس بالناس, ويتفقون عىل ظلم املسلمني وإهانتهم, ويتواَصون عىل ذهلِّ
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دون القوانني يف كلَّ عام, ويظهرون حكم اليونان عبدة األصنام, من  وقهرهم, وجيدِّ
ة عىل سكك احلديد, وجلب األخبار يف الّسلك من كلِّ قطر بعيد, وامل فن املارَّ كاملة السُّ

وخيرتعون يف  قبون أحكام املسلمني,عيف ذلك مشافهة, من غري شكٍّ وال مدافعة, ويت
وقائع الوقت قوانني, ويقرصون القضاء عىل بعض األحكام, لكي تندِرس بذلك 

نافس عندهم أقدار ت, كثري املال عندهم جليل, والفقري عندهم ذليل, وتاإلسالمأحكام 
اس, وعامل وجاهل, وعال وسافل, فعند ذلك يقيِّض اهللا النَّاس, ال فرق بني رئيس ومخَّ 

هامة والباس, يدعى بلغتهم بـ ( ), فيحارهبم حرب الربوسهلم جنسا مشهورا بالشَّ
) املاسوس, ويؤرس باريسالبسوس, وهيلك منهم األموال والنُّفوس, ويدِخُل يف (

ة, ويصريِّ أمرهم ة, فتشتدُّ عليهم احلرسة بينهم شورى زهاء العرش طاغيتهم يف هذه املرَّ
لح وا إىلوالنَّدامة, ويميلون  ما استوىل  هني, عىل تركلغرامة, عىل عدد كثري من املاليالصُّ

: أن يقول إىل ..».. ةيحكومتهم مجهور عليه من املدن واألرضني, وبعد ذلك تنتظم
واخلمسني, ثمَّ .. ويستمرُّ حاهلم عىل ذلك التَّنظيم والتَّحسني, زهاء ما بني األربعني .«

ة, وبعد ذلك تستحسن النَّاس أحكامهم,  وائر أّي دورة, بأشنع من هذه املرَّ تدور عليهم الدَّ
وحيبُّون مشورهتم وجمالستهم, ما بني راع ومخَّاس, وحارس ووسواس, وكلُّ ذا والعلامء 

احلني تتسابق عىل حمبَّة ال ال, ذوي املال, وأبناء الصَّ وم وخدمة تزدحم عىل أبواب اجلهَّ رُّ
ل, وتدفع هلم النَّواحي و( )... تونسأن جياوزوا حارضة ( إىل), بني سنوس) و(وجدةالعامَّ

 .»وتتخلَّق النَّاس بأخالقهم, من رشب املسكرات واخلمور ... 
م عن   د بينهم وبني (الربوس) فُيهزمون, ثمَّ يعتذر بام تقدَّ ثمَّ يذكر أنَّ احلرب تتجدَّ

فيقيَّض اهللا هلم أيضا جنس ... «), وهذا ما ختم به رسالته: احاملبإمتامه للحديث (
م  ), الذي مازال رعبه هلمالربوس( النُّفوس, فيقع بينهم احلرب الطَّحون, الذي مل يتقدَّ
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مثله يف سابق القرون, وحيدث التَّحاسد والتَّحافز بني امللوك يف املشارق واملغارب ... 
ق ملكهم كُملك كرسى, وتؤرس عذ إىلتنكرس جيوشهم  راؤهم والبكرى, ويمزَّ

) كام انترصت باألخرى, فهناك تنكشف للطَّالب الربوسةرص جيوش (تكرسى, وتن
العواقب, ويظهر له املغلوب من الغالب, ويظهر الفرق بني العامل واجلاهل, وعند هذه 

ن دعاه, , وال تيئسوا من روح اهللا فإنه جميب مل, ويظهر للطَّالب من هذه اآليةُ الغايةُ 
ولقد كشف يل عن النِّهاية, كام كشف يل عن البداية, ولكن ِهنيُت من اإلظهار, كام هو 

هنا أُشدُّ عنان  إىل), وصدور األحرار, قبور األرسارشأن هذه األرسار, ولقد قالوا: (
سالة بتلخيص.  »ن االلِّسان, وللحيطان آذان, وريبِّ كلَّ يوم هو يف ش  اهـ الرِّ

ة ترمجة املؤلِّف تت إىلولنعد  يَّاينمَّ د بن يوسف الزّ , فإنَّه خلَّف ولدا فقيها توىلَّ حممَّ
, بناه صهره بمدينة ( أن تويف به, كام خلَّف املؤلِّف بنتا  إىل), سيقإمامة مسجٍد حرٍّ

دها عىل عوائد احلجاب,وهراناشتهرت يف مدينة ( فكانت خترج  ) وواليتها بتمرُّ
أرسة  إىلا الفالحيَّة, وتشارك زوجها الذي كان ينتمي سافرة, وتقوم بشؤون أرسهت

هتا اإلدارة الفرنسيَّة عىل نفوذها, وكانت هلا أراض  كي, وأقرَّ لعبت أدوارا يف العهد الرتُّ
يدة حليمة هذه, تتوىلَّ شؤوهنا, وتركب اخليل, وتشارك يف  شاسعة, فكانت السَّ

ائرة ل زوجها, وتشارك يف احلفالت التي كان األلعاب الفروسيَّة, وتستقبل الوفود الزَّ
ف هلا باسم: رتعي وويٌل ملن مل ... عيان البالد,) ألاجلزائريقيمها الوالة العامُّون بـ (

ا قبل وفاهتا احلرب العامليَّة الثَّانية), وقد توفيت يف أوائل (القائدة حليمة( ), إالَّ أهنَّ
ة, بـ ()القائدةحجِّ بيت اهللا, واستبدلت لقب: ( إىلذهبت  ), وال زالت األرسة احلاجَّ

يانية حمرتمة يف األوساط   يَّة الوهرانيَّة.اإلسالمالزِّ
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  مة المؤلفمقدِّ
 

ي اخلالئق املوصوف بالبقاء نالقهار, مف هللا مدول الدول سبحانه الواحدِ  احلمدُ 
ار, اجلاعل ؤوف اجلبَّ الرَّ  وام واالستمرار, املنفرد بالوحدانية والعلموالقدم والدَّ 

ام األخبار ا بمطالعة األخبار, السيَّ دور انرشاًح ا والصُّ رسورً  فوس هبجة والقلوِب للنُّ 
 .فكر واالعتبارالدالة عىل التَّ 

فيع يف يوم ة اخللق الشَّ د املبعوث لكافَّ دنا وموالنا حممَّ والسالم عىل سيِّ  الةُ والصَّ 
ابعني هلم ومن به من املهاجرين واألنصار, والتَّ األهوال والفرار, وعىل آله وأصحا

تعاقب  متالزمني مادائمني  اوسالمً  صالةً  ,تشخص فيه األبصار يومٍ  إىلتبعهم بإحسان 
 .هاريل والليل بالنَّ هار باللَّ النَّ 

, حممد بن عيف الفاين, املفتقر لرمحة مواله الكريم الغنيِّ فيقول العبد الضَّ  ,وبعد
واألخبار ملا كان من العلوم التي ينبغي االعتناء هبا وال  اريخعلم التَّ  إنَّ  :ياينيوسف الزَّ 

يل وأدبر وأقبل فيه اللَّ  ,جيش األعامر جتعل يف زوايا األدفار, وكان وقتنا الذي فيه يفرُّ 
ل بلسان هاألبصار, وفاه فيه أهل اجل وسكت فيه أهل العلم والزموا غضَّ  ,هارفيه النَّ 

ب كنوا وأسكنوا تابعهم بدار البوار, نعوذ باهللا من ذلك بجاه طيِّ أن س إىلالضاللة 
ا من بناء بأعصار, وإهنَّ  اإلسالمت قبل طَّ من املدن التي اختُ  )وهران( األذكار, وقالوا إنَّ 

يها خزر أن خمتطِّ  ومل يعلموا ,األخبار ندهم عن باطلوم ال من بناء املسلمني يف ما عالرُّ 
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من  ملسو هيلع هللا ىلص املختار ىبي املصطفى املجتبة النَّ آخر القرن الثالث من هجر ايت يفاملغراوي الزنَّ 
اللة يف زاخر البحار, ار, رأيتهم خيوضون باجلهالة والضَّ اصطفاه واجتباه الواحد القهَّ 

وتابعها يف غاية  )وهران(كافال بأخبار  ته أن أضع تأليفابعون اهللا وحوله وقوَّ  أردُت 
ه يتُ هار, وسمَّ يل يف النَّ اللَّ ويل هار يف اللَّ خارة ملولج النَّ لوضعه بعد است األرسار, وبادرُت 

عىل أربعة فصول  بته, ورتَّ )هران, يف أخبار مدينة وهراندليل احلريان وأنيس السَّ ( ـب
 :بإتقان

 .عريف بوهرانيف التَّ  :األول
 .يت بوهرانوملاذا سمِّ  ,ها وأي وقتيف ذكر من اختطَّ  :الثاين
أن صارت مورد  إىلومن جلب هلا املاء  ,ها وأوليائهائعلام ذكر بعض يف :الثالث

 .ظمآن
 .مانهذا الزَّ  إىلت طَّ يف ذكر من ملكها من حني اختُ  :الرابع

وأن  ,فع يف كل عرص وأوانوالنَّ  ,اإلعانة عىل إمتامهتعاىل ن اهللا تبارك وسائال مِ 
ه عىل ما يشاء وال, وإنَّ جيعله خالصا لوجهه الكريم املتعال, وينفعنا به وقت ترادف األه

برصه عن  واب, وغضَّ ضا والصَّ ه بعني الرِّ ورحم اهللا عبدا نظرَ  ,قدير, وباإلجابة جدير
وأصلح اخللل إن وجده بام فيه صواب, فأقول بحسب ما رزقت من  ,خط والعتابالسُّ 

 ).88هود: (  mÎ  Í  Ì  ËÏ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðlنصيب, 
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  األول الفصل
  هرانعريف بوفي التَّ 

وفيات األعيان وأنباء أبناء (لكان يف كتابه بفتح الواو كام البن ِخ  )وهران( علم أنَّ ا
اخلرب (و )عجائب األسفار(و )عجائب األخبار(أيب راس يف كتبه  , واحلافظِ )الزمان
وهي مدينة من  ,ط من كرسهاوغريهم ال بكرسها وغلِ  )روضة السلوان(و )املغرب

ة, جسيمَ  عظيمة ذات مساحة وفخامةٍ  ,وميالبحر الرُّ مدن املغرب األوسط بساحل 
وفواكه وخرض جديدة, بوب عديدة, وبساتني وأشجار, ومياه عذبة وأطيار, وُح 

رحية ماء ونار أحكيم, وة, من طبقتني فأعىل ببناء التَّ دة, وقصور معددَّ مشيَّ  وبروٍج 
ع وريح وطحونات وسور فخيم, وفنادق ومحامات وشوارع ورياضات, ومداف

تكية وغنى لكل حمتاج, متبحرة يف العمران, وسارت أوأبراج, ومنافذ وسبل فجاج, و
ع, ومن ع وال تدافَ عن نفسها تدافِ كبان, معدودة من أمصار املغرب التي بأخبارها الرُّ 

 ,جار وسائر أرباب البضائعوالتُّ أحسن معاقله التي تطاع وال تنازع, مقصودة للعلامء 
رر املكنونة املازونية رب وسائر اآلفاق, وقد ذكرها صاحب الدُّ هلا صيت باملرشق واملغ

الق, وجاءت هلا امللوك من أقايص األقطار, وتزامحت عليها لنيل قضاء يف نوازل الطَّ 
ار, األوطار, ورحل لسكناها األخيار واألرشار, والعبيد واألحرار, واملسلمون والكفَّ 

جاعة والعطاء األسود, أهل العناية والشَّ  اداتفكانت مفتخمة عىل غريها بمخزهنا السَّ 
سة يف أسفل املمدود, ومقصودة للعفاة والوجود, والعساكر واجليوش واحلشود, مؤسَّ 
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 )برج مرجاجو(ته بالبناء املحكم, يون بقنَّ سباناإل , الذي اختطَّ األشمِّ  )1( )جبل هيدور(
ق ملدرك, ضيِّ الشامخ العتيد, وقطب رحا حرهبا الشديد, صعب املسلك, بعيد ا

منه اجلو يف الصعود. وكاد  الفجاج, املرشف عىل املدينة واملرسى واألبراج, غصَّ 
ذهب بالسامء بفروعه وكالكله, ومأل اجلو بقرونه  ,يلمس بيده األفالك بالعقود

يه ومرتفقه, وتلفع جلسته وترقِّ  فرقه, واستوى كامللك يفمجوم يف نظم النُّ وهياكله, 
ه صوت املدافع, وبرقه ببينه وبني الناس بحجاب, رعدُ ب رضحاب, فبمروط السَّ 

ز حيِّ  إىلمالقيا ه بإذنه, وأصغى هلا جوِّ  إىلياح أوت الرِّ  شعلتها التي ليس هلا دافع, كأنَّ 
ذنه, وأطل عىل البحر بشامرخيه, وجعله حياكي معاين توارخيه, واستدبر الرب أُ امء بالسَّ 

, )بني ماخوخ(و )قيزة(وحجره, حتى صارت جبال بظهره, وأناخ سائر اجلبال بمنيعه 
تبايعه وله تنوخ, وتسمى باسم الرجل الذي كان به من غري مناكث, وهل هو الرجل 

امء جبل كهر, الث, وطاملا ارتفع للسَّ ها الثَّ ايت أو االسبنيويل أو احلمياين أصحُّ نَّ الزَّ 
قالمة, يف قنة غاممة, أو بازا  ه أقر, تراه وأنت أسفله كأنه يف اجلوِّ بعلوِّ وفاحتفظ له 

 :صحاء يف ملحونهه بعض الفُ وصفِ  وعقاب عىل ظهر سحاب, وقد قال يف
 نايـاهْ اوا عليـه مرجـاجو كـان سلُ 

 شــيخ اجلبــال عــايل يــا فطانــا
 لمسـانتْ ْاراقب البحر وأبـراج مْ او

 ت لــه ســجدانكــل اجلبــال خــرَّ 
ادات األخيار يف آخر القرن لسَّ وملا دخلها ابن مخيس أحد العلامء الكبار والفقهاء ا

ائع, وكانت اجلزائر إذ يف اخلرب الشَّ  )اجلزائر(موقع بعد ما دخل  ابع وقعت منه كلَّ الرَّ 
 خزرٍ  )وهران(أعجبني باملغرب مدينتان بثغرين  :مدين, فقالذاك قريبة عهد بالبناء والتَّ 

                                                 

 اسم للجبل املطل عىل وهران. )1(
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, وكيف ال تكون )زائراجل(س مدينة مؤسِّ  )ادبن منَّ  ني بن زيريقبل( بلكني )جزائر(و
ل مدينة ملكها عبد املومن بن عيل الكومي سنة تسع فائس, وهي أوَّ النَّ  من ذخائر

 )1(محنعبد الرَّ  يخالشَّ  وقوُل « :أبو راسادس قال احلافظ وثالثني من القرن السَّ 
 ...: «قال ثمَّ , ... »ظاهر  غريُ  ـ هي مدينة صغريةـ  احللفاوياجلامعي يف رشحه لرجز 

ه من أعجوبات البناء التي ذكرها لعدَّ  )تاريخ مرص والقاهرة( ها صاحُب رأى بناءَ  ولو
ملا اعتنى بوصف  )الرحلة(صاحب  زاُل , ولو رآها الغَ )املحارضة حسنُ (يف كتابه 

الواصف لضخامة بنيان  )اللباب(كتاب  خرب هبا صاحب, ولو أُ )طليطلة(و )تةبس(
 ظم, ومامسجدها األع )2(وغمدان, ولو رأى الغزال ار داران إيوانالبلدان, ملا قال الدَّ 

انه يف اهلواء بالبناء املحكم, والتزاويق املرونقة, قتإساطني وعة واألاشتمل عليه من السَّ 
هلا باهليكلة, تروم منه النزول  ,امءالسَّ  وصومعته التي علت جلوِّ  ,افقة باملاءته الدَّ وخاصَّ 

الربج ( ـ, واجتمعت العجائب ب)طليطلة(عظم الذي بمدينة ملا وصف اجلامع األ
ال يقدر عىل ( :ولو رآه سليامن بن سابق, لقال ه يفوق حصون بني األمحر,نَّ إ, ف)األمحر

قلعته التي صعدت للجو  ونقة, وزادت له يف االبتهاج والرَّ )مثله الحق وال سابق
هو ملك بني الذي  )امصيا(, ملا وصف قالع )اليهود برج( ريونق ابنمرشقة, ولو رأى 

 )صباحييةاإل(و )احلامرات برج(, و)سىبرج املر(املتقدم و )مرجاجو( وأيناليهود 
 )برج رأس العني(, و)املدرسة(و )املارستانات(و )القصبة(و, )احلريس(و )مرجة(و

                                                 

له رحلة ورشح عىل قصيدة احللفاوي التلمساين يف تاريخ وهران  :عبد الرمحن اجلامعي الفايس )1(
 .واحتالل اإلسبان هلا

ألفها سنة  ),نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد(له رحلة  :ندليسهدي الغزال األأمحد بن امل )2(
 هـ, وزار اجلزائر يف مهمة إذا كان كاتبا عند سالطني املغرب.1179
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, وأبواهبا املفرتقة بحسب النواحي, واملدن والضواحي, ولو وصفت لك )املكنسة(و
 )1(بنية العظام, لقلت يعجز عنه سورديهمن األ احتت أراهيه امم, ومامصانعها عىل التَّ 

جدار, , وملا وصف قرص اجلم والبديع واألولعجز باالشتهار األهراماملفتخر ببناء 
رض لتي تعلو السامء ثم تنبسط عىل األوسائر بنياهنا املرصوص, ومياهها العذبة ا

اء املحكم فتذهب معه للبحر بالبن األرضق عىل الرخام ثم جتتمع يف سيح حتت وتتفرَّ 
ل والفرض حتى صارت ال حتىص فوتغوص, ولقد عظمت مساحتها يف الن ففيه تصبُّ 

عديد والتَّ  عظيمة العدِّ  ول والعرض, فأحاط هبا سورها اجلديد, بأميال فصارتيف الطُّ 
خنة والعلس, وما خرج عن سورها الدُّ  ثلغريه م ة العدس, أوومن أين يطيق عذوبيَّ 

حرير, اخلالصة القدوة الكبري, نِّ يخ العالمة الالشَّ  سان, وهللا درُّ نيان, فال يضبطه لمن الب
سب الفاخر, , احلمريي ذي العلم الباهر, والنَّ )2(بن عبد القادر مسلمالكاتب السيد 

م البها, فلقد أصاب وأجاد, ووافق االسم املسمى أالكنية ب )جلزائرـ(حيث جعل هلا, ول
ثر, جع والنَّ ظم والسَّ ضبط بحرص, ما بني النَّمدحها من الكالم ما ال يُ  فأفاد, وما قيل يف

صفية, وهو العالمة ادات الكرام األذكية, السَّ األ )3(الراشديةفمن ذلك قول بعض علامء 
الراوي, اخلايل عن سائر  ادُ النقَّ  )فتح وهران(ف كتاب والقدوة األبجل, مؤلِّ  األجلُّ 

يف , )4(حاويدَّ ال عبد اهللا ىمصطفلرشيف احلسني, السيد املساوي, أحد رشفاء غريس ا
                                                 

 ح).ين األهرام (املصحِّ الربام ذكر هذا االسم يف بعض الكتب من أنه ب )1(
ن وله أرجوزة يف تاريخ االحتالل الفرنيس كان كاتبا عند بايات وهرا :مسلم بن عبد القادر )2(

 للجزائر.
 عسكر). هي املعروفة اآلن بأرض غريس (أم :الراشدية )3(
 هـ.1206اخلاص بفتح وهران سنة  )الرحلة القمرية يف األخبار املحمدية(هو صاحب  )4(
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والرفق واجلهاد  ل, صاحب العد)1( حممد بن عثامنمدحها ومدح أمريها السيد 
الغربية وتلمسان, يف قصيدته القافية التي من بحر  يالةاإل, باي واإلحسان فنصاواأل

 الطويل, فريدة القصائد ونفسية اجلواهر يف غاية التشكيل:
ــــرا ــــورقجين أع ــــهاد م ــــى س  ش

 ورق فــــؤاد مــــن حلــــول صــــبابة
ــميها ــب نس ــد وطي ــوى نج ــاين ه  أت
 ورمـــت انضـــامما نحوهـــا برياضـــها

ـــ ـــوح منه ـــا تف ـــاحني اوأزهاره  ري
ــــل ــــا بالب ــــرن فيه  وأشــــجارها ت
ـــــــه ـــــــة لفواك ـــــــا ملم  وأفناهن

 منظــروفــام شــئت مــن ذوق لذيــذ 
ـــم يشء يف اشـــتياقي لكامـــل  وأعظ
ـــة ـــع رتب ـــد أرف ـــايل املج ـــه يف املع  ل

 هـــب يف العلـــوم بأرسهـــاواثبـــات ذ
ــــا ــــم نعيمه ــــران ث ــــه وه  بطلعت
 وطــاب فــرع األمــن طيــب أصــله
ــذب ــاف مه ــاء ص ــذ امل ــذب لذي  وع
 وكيف ال وهو ناش من أصل ذي العال

 ومـــن ذلـــك الســـهاد قلبـــي خيفـــق
ــــق ــــزاج تعل ــــل امل ــــم دواخ  وع
 ورصت كســـيف البـــال ذا تشـــوق
 هبــــا غــــرف سلســــبيل مــــدفق
ـــق ـــني رون ـــه للع ـــوح من ـــور يل  ون
ــق ــرى التعش ــوات ي ــف األص  بمختل

 مــورق ضاألكــل غصــن منهــا غــ
 م فيهــــا العــــني ثــــم موفــــقتــــنع

ــــوق ــــى املش ــــه املعن ــــوذ بأنس  يل
ـــق ـــدح ألي ـــو بامل ـــظ ه ـــر ح  وأوف
 وزان ارتفـــاع القـــدر منـــه حتقـــق

 ن التعــانقاوطــاب هبــا النــوى وبــ
ـــه متخلـــق ـــرى مـــن طيب  فنبـــت الث

êŠ–äÈi ــــداؤه فهــــو مغــــ  قدافت
 رئـــيس بنـــي عـــثامن ذلـــك املرونـــق

                                                 

 هـ.1206فاتح وهران سنة :حممد بن عثامن  )1(
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ــه  أمــري بــالد الغــرب مــن خضــعت ل
 هلهــــااوشــــد بأعبــــاء اخلالفــــة ك

ــد ــل معان ــف قي ــالح كي ــى الس  وألق
ــا  ــادى لســان احلــال ي  املــال Š’Èßون

ــول م ــب حل ــوي ذو ل ــبوهــل ين  راث
ـــ ـــدري ب ـــب ال ـــناؤهاإذا الكوك  ن س

 حـان ضـوءها وإن دنا نور الشـمس أو
ــــيفه ــــري وض ــــرت لألم ــــاء وس  هن

 

 رقــاب كانــت بــالزعم أوىل وأســبق
 وفـــــوق الثريـــــا بنـــــده ملخلـــــق

ـــر  ـــقوج ـــو موث ـــذل وه ـــول ال  ذي
ــأ ــبق إىلدنو ي ــيس يس ــن ل ــباق م  الس

 هبـــــا حـــــط الرحـــــال مصـــــدق
ــــربق ــــواهر ي ــــناء للج ــــأي س  ف

ــالع  ــوء للمط ــى ض ــم يبق  ÖŠ’íفل
ــرزق ــو أو ي ــو يمح ــيم العف  ورب عظ
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  الفصل الثاني
  ها وأي وقتاختطَّ  نفي ذكر مَ

 يت بوهرانولماذا سمِّ 
 

هنا وحرسها, هو سها ومدَّ سَّ ها وأابن :أي ,)وهران( ن اختطَّ ل مَ أوَّ  أن اعلم
املغراوي خزر بن حفص بن صوال بن وزمار بن صقالب بن مغراو بن يصلني بن 

 إحدىيف عام اثنني وتسعني وقيل  ,مرسوق بن زاكني بن ورسيخ بن جانا بن زنات
قال احلافظ  ,وهذا القول األخري هو األصح ,وتسعني من القرن الثالث من اهلجرة

اريخ يف كتاب إين رأيت هذا التَّ  :وقد قال يل ثقة« ):خباراألغريب (أبوراس يف 
 بن ها يف وقت ملك األندلس من بني أمية السلطان عبد اهللائان ابتداء بناك, وه»ديفالصَّ 

م بن هشام بن عبد الرمحن الداخل بن معاوية بن هشام حممد بن عبد الرمحن بن احلك
 , بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافبن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العايص

عبد لطان وهران بنيت يف وقت السُّ  من أنَّ  وما ذكرته ,ملسو هيلع هللا ىلصوهنا جيتمع نسبه مع النبي 
يف  أيب رأسحيح املوافق لنقل احلافظ اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم هو الصَّ 

 ):سفاراألب عجائ(يف  )ريض اهللا عنه(وأما قوله  )عجائب األخبار(و )اخلرب املعرب(
صحيح لكون عبد الرمحن  فغريُ  ,»األمويست يف وقت عبد الرمحن بن احلكم هنا أسِّ إ«

ام وإنَّ  ,الفداأليب  )املخترص(الث كام يف ويف يف عام ثامنية وثالثني من القرن الثَّ املذكور تُ 
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عامال  موال لبني أمية وهم الذين أذنوا هلم يف بنائها ملا كانوا ملكوهن)1(بناها مغراوة
ويقال هلا  )نفيسة اجلامن(أسامها  يف سينيته التي عليهم هبذه العدوة قال احلافظ أبو راس

 :)احللل السندسية(أيضا 
ــواليهم ــإذن م ــراوة ب ــا مغ  بنته

 سهامنهم قد أسَّ  خزٌر قرنٍ  ثالَث 
ـــويِّ   ـــدلساألم ـــراء األن  ني أم

 والشمسِ  لكهم يف غاية العزِّ ومُ 
 البيت األول: سخ بدلويوجد يف بعض النُّ 

 عىل يد األموي سلطان أندلس ملغـــراوة حلـــو ســـابقهثغـــٌر
 وبدل السطر األول من البيت الثاين:

 وملكهم يف غاية العزوالشـمس هامنهم قد اختطَّ خزٌرآخر ثالٍث
عون وحممد بن عبدون ومجاعة من  واتفق عىل بنائها حممد أب« :البكريوقال 
 ,ن وهم ازداجةقمس ينتجعون مرسى وهران مع نفزة وبني البحريني الذين األندلسيني

وكانوا أصحاب القريش فبنوها سنة تسعني ومائتني واستوطنوها سبعة أعوام وبنو 
 عىل سبعة أقوال:  )وهران( ـلف يف سبب تسميتها بني واختُ قن هم مرسقمس

  .يت بهام سميت بذلك لكون خزر الذي اختطها لقبه وهران فسمِّ إنَّ  :األول
  .ي يبني فيها اسمه وهران فسميت بهجل الذيت بذلك لكون الرَّ مِّ إنام ُس  :اينالثَّ 
 »وه«ـبة تركيبا مزجيا من كلمتي وهران فإنام سميت بذلك لكوهنا مركَّ  :الثالثو

                                                 

املمتدة ما بني مليانة  أمارهتااخلليفة عثامن بن عفان عىل حكم  قبيلة بربرية شهرية أقرها :مغراوة )1(
 وغليزان يف عهد الفتوحات.
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وعامل  )بني يفرن(كانوا هبا كانوا يف تعب وهالك مع  ألن مغراوة الذين, فعمعناه الضُّ 
  .فسميت بذلك )عجيسة(و )ازدجية(غريهم وكذا و )صنهاجة(يعة من الشِّ 

ملا رشعوا يف حفر  )مغراوة(اتية وذلك أن سميت بذلك لكوهنا زنَّ  إنام :الرابع
وقالوا  ,فسموها بذلك وهران أساسها وجدوا به غارا فيه ثعلب واسم الثعلب بلغتهم

 .االسم لآلن وهذا أشهر األقوال فاستعملت هبذا )وهران(مدينة 
 »وه«ـف نبة تركيبا مزجيا من كلمتي وهرالكوهنا مركَّ  يت بذلكسمِّ  امإنَّ  :اخلامس

ف الذي يكون عىل لَ ان أي الغَ فهي ضعيفة الرَّ  ,لفمعناه الغُ  »ران«و ,عفمعناه الّض 
ا فلذلك اس ألن خزر الذي اختطها كانت عقيدته ساملة لكونه كان سني قلوب النَّ 
 .هضعف رانُ 

ن بنيأكلمتي واه رانا وذلك  بة منلكوهنا مركَّ  سميت بذلك إنام :ادسالسَّ 

ثر بنائها مل هيتدوا إليها ومل يطلعوا عليها لعدم معرفتهم هبا لكوهنا إملا غزوها  )1(يفرن
فألفوا بقرهبا رجال ذاهبا منها  ,صاحبه إالحل مشعر ذا غيظ كبرية ال يعرفه مبكانت 

دوا عليه فجعل عصاه ربهم هبا فشدَّ سألوه عنها فأبى أن خيولبعض مآربه فتقبضوا عليه 
رانا  :ثم سمعوا آخر يقول ,واه :فقال هلم ,هي صوب النيشان :نيشانا نحوها فقالوا

هلا  هذه غنيمة واه رانا فاستعملوا :فقالوا ,وا أهلهابَ فقصدوه فعثروا عليها فأخذوها وَس 
الذي بعد  رانا حذفوا كلمة غنيمة وألف واه الذي بعد الواو وألفاسام من ذلك ف

  .وهران : ووصلوا الكلمتني فقالواون النُّ 
                                                 

قبيلة من زناتة أسست مدينة تلمسان قبل الفتح ومدينة ايفكان قرب أم عسكر وبدد  :بنو يفرن )1(
 أمارهتم جوهر الصقيل عامل العبدين.
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الذي  سميت بذلك ألهنا مقلوبة من كلمتي نارهو أي ظهر أمر خزر إنام :السابع
 .ها ونار عىل غريه من قرابته وغريهماختطَّ 

اريخ والبحث ن طلبتهم الذين هلم اعتناء بعلم التَّ صارى مِ اق النَّ ذَّ وقال يل بعض ح
 لفيُت أو ,)هوارة(هم و ,اهنان اسم سكَّ ام سميت بذلك ألهنا مأخوذة مِ إنِّ  :عن األمور

يت هبذا االسم بأمد بعيد قبل أن نيت وسمِّ ا كثريا ال يالم لكون وهران بُ عدً يف قوله بُ 
 . »واهللا أعلم بذلك ,)ارةهوَّ (يسكنها 
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  الفصل الثالث
  في ذكر بعض علمائها وأوليائها ومن

  رد ظمآنأن صارت مو إلىجلب الماء 
 
وأولياءها  وهرانعلامء  ـ أنَّ  اك بأرسارهيَّ إونفعني و ,اك بأنوارهيَّ إدين اهللا وأيَّ ـ علم ا

  :فنقول ,ي أذكر منهم بعض املشاهريولكنِّ  ,عددهم كثري, وحرصهم عسري
  :من علامء وهران نَّ إ

  .رطبيمري القُ الوهراين أحد شيوخ ابن عبد الرب النَّ  إسحاقأبو ها ثَ حمدِّ 
صاحب  الدين كنُ ويروي رُ  ,ينكن الدِّ رُ ـ : وامللقب ب ,أبو عبد اهللا الوهراينومنهم 

دخل مرص يف حدود السبعني  ,ه لألمري عز الدين موسكتِ لعىل لسان بغ)1()سالةالرِّ (
واشتهر بالعلم واألدب وحسن الفهم فكان قد حصل هبا من  ,من القرن السادس

سالة ملا فيها من العلوم والفوائد الرِّ  جاهبا, ونصُّ العلوم لباهبا, وكشف عن احلقائق ح
ين اململوكة رحيانة بغلة الوهراين تقبل األرض بني يدي األمري عز الدِّ «ذات اجلاللة: 

ر ذكره قوافل العري, ورزقه من القرط عري, وعطَّ اه اهللا من السَّ ظهري, أمري املؤمنني نجَّ 
واستجاب فيه أدعية اجلم الغفري, مثل اخليل  عري, ما وسق مائة ألف بعري,والتبن والشَّ 

                                                 

 . 94− 90, ص1968وحممد نفش, القاهرة,  ,براهيم شعاللإحتقيق ), منامات الوهراين(نظر: ا )1(
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يام, وسوء القيام, والتعب مواصلة الصِّ  البغال واحلمري, وتنتهي إليه ما تقاسيه منو
نيام, وقد أرشفت اململوكة عىل التلف, وصاحبها ال حيتمل الكلف,  بالليل والدواُب 

والعبري واالطريفيل ه يف بيته مثل املسك وال يوقن باخللف, وال يقول بالعلف, ألنَّ 
باط, ومن الغفل يف رأس قايض سنباط, فشعريه يعد من الكبري, أقل من األمانة يف األق

من قرط مارية, ال خترجه صدقة  ه أعزُّ العبور, ال وصول إليه وال عبور, وقرطُ  ىعرالشِّ 
 اليه من االبن, واجللبان أعز عنده من ذهن البان, والتبن أحبُّ  وال هبة وال عارية,

وأما الفول فمن ظيم, والفضة أمجل عنده من سبائك الفضة, النَّ  والقضيم أعز من الدرِّ 
 بعيون اآلداب, والفقه الَّ إدونه آلف باب مقفول, وما هيون عليه أن يعلف الدواب, 

 .ؤال واجلواب, وما عند اهللا من الثواباللباب, والسُّ 
لوم, وال  تعيش بسامع العُ البهائم ال توصف باللحوم, وال ومعلوم يا سيدي أنَّ 

ام البغال, تشتغل يف مجيع اهلامم, وال سيَّ ن تطرب بشعر أيب متام وال تعرف احلارث ب
, وقفة من )البيان والتحصيل(إليها من كتاب  األشغال, فسلة من احلصيل, أحبُّ 

, لغمه )املقامات(فلو أكل البغل كتاب  دريس,إالدريس, أحب إليها من فقه حممد بن 
ن إأنت هالك  :, لشهق وضاع, ولو قيل له)الرضاع(مل جيد إال كتاب إن ومات,  اُل احل

مل, وال ل ذلك, وكذلك اجلمل, ال يتغذى برشح أبيات اجلُ , ما قبِ مالكأ موطمل تأكل 
إليه من رشح أيب  فعال, وحزمة من الكال, أحبُّ موازن األ كْل  إن قيل لهُ  يصغي ملقال

ال لسامع إب ب, وأما اخليل فال تطرَ املتنبي أيب الطيِّ  رُ ب شعالعال, وليس عنده بطيِّ 
ليل, والويل هلا ثم الويل وال هار قبل الَّ , ماتت بالنَّ )يلالذَّ (الكيل وإذا أكلت كتاب 
 من شعر أيب اجلريش, وإذا )ةساماحل(أكل احلشيش, بام يف  تستغني األكابيش عن
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الليل قبل النهار, أو أصبح بات به الدمار, وم شعر ابن عامر حلَّ   أطعمت احلامر
ف, العالَّ  إىله فقد راح صاحبها منفوخا كالطبل عىل باب االصطبل, وبعد هذا كلِّ 

وأكثر  ,ل عىل عياله ألف بعريوطلب منه ويبة شعري, جمم ,وعرض عليه مسائل اخلالف
 لب, وهومغتاضا من السَّ  ,خري, فانرصف هذا الشيخ مكسور القلبله من الشخري والنَّ 

املسكينة, وقد سلبه اهللا ثوب السكينة, وقال  إىلأبخس من ابن بنت الكلب, فالتفت 
شعريا ما دمت عندي, فبقيت اململوكة حائرة,  إن شئت أن تكدي فكدي, ال ذقت :هلا

سباله, وال  إىلال جتزعي من خياله, وال تلتفتي  :ال قائمة وال سائرة, فقال هلا العالف
الدين, سيف  ون عندك أحسن من عنفقته, هذا األمري عزُّ نفقته, وال يك إىلتنظري 

ب سائال, فلام سمعت اململوكة هذا وال يرد قائال, وال خييِّ  املجاهدين عن الكروب,
جام, وجرت مام, ورفست الغالم, وقطعت احلزام, وفسخت اللِّ الكالم, جذبت الزِّ 

, ورأيك اإلسالممري ها عىل األقدام, وقالت امللجأ أبغري احتشام, حتى طرحت خدَّ 
 . » والسالم ,أعىل

  ).اهللا به نفعا( متيم الواعظ وأبومنهم 
التي  كعب ابن زهرية ميَّ شارح ال )1(بن أيب مجعة الوهراينحممديخ ومنهم الشَّ 

تويف سنة عرشين من  م,عل جم واحلساب وكلِّ , وله يد يف علم النَّ )بانت سعاد( :اسمها
ه , ولقد رأيته بخطِّ )تسهيل الصعب عىل المية كعب(ح القرن العارش, واسم الرشَّ 

  ).نفعنا اهللا به(املبارك 

                                                 

 عامل شهري أخذ باملغرب عن ابن غازي وهو من ساللة حممد اهلواري دفني وهران. )1(
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حممد هو للشيخ الذي أصلح كتاب السَّ )1(مقالش أبو زيد عبد الرمحنومنهم 
كام يأيت قريبا  ,» ن أين ملحمد اهلواري بالعربيةمِ « :وقال له, فلم يقبل منه ذلك اهلواري

 .ـتعاىل ن شاء اهللا إـ 
, وعامل وهران األتقياءئها وأوليائها قطب األولياء, ورئيس الزهاد ومن علام

رجات وكاملها, صاحب الكرامة الظاهرة, واألحوال الباهرة, ورفيع الدَّ  وعاملها,
رسار احلارضة, املقطوع بواليته باتفاق, واألخالق الطاهرة, والعلوم الوافرة, واأل

لشيخ املغراوي اهلواري, سيدي الرشيف احلسني بغري شقاق, الرئيس الساري, ا
بن اعمر بن عثامن بن عياشة بن عكاشة بن سيد الناس بن أمحد بن حممد بن )2(حممد

عيل ابن األمري امغار بن أيب عيسى بن حممد بن موسى بن سليامن بن موسى بن حممد 
بن موسى بن عيسى بن حممد بن موسى بن سليامن بن موسى بن حممد ابن احلسن ا

ابن فاطمة بنت رسول  )هم اهللا وجهَ وكرَّ  ,ريض اهللا عنه(عيل بن أيب طالب  السبط ابن
  ).جواهر األرسار يف معرفة آل النبي املختار(ن مِ  ه ا ملسو هيلع هللا ىلص »اهللا 

وملا نشأ يف مغراوة وتربى يف هوارة قيل له تارة املغراوي وأخرى اهلواري وهي 
  .األكثر

ن الشيخ إ: «)اخلرب املعرب(ويف  )األخبارعجائب (يف  راس أبوقال احلافظ 
اهلواري كان كثري السياحة أخذ بفاس عن العبدويس والقباب وببجاية عن الشيخ أمحد 

                                                 

 .كان معارصا للهواري دفني وهران :عبد الرمحن مقالش )1(
 .)دفني وهران(حممد اهلواري  )2(
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وكان كثري الثناء عىل أهل بجاية  :قال. )2(الرمحن الوغلييس والشيخ عبد, )1(دريسإ بن
وجاور  ,وغريه العراقيوبمرص عن احلافظ  ,ملحبتهم للغرباء وحتفظهم يف معاملتهم

احلرمني مدة ثم سافر للقدس فجال بأرض الشام ومكث باجلامع األموي بدمشق مدة ب
وكان يف سياحته يأوي للغيظ فتأيت إليه الوحوش وعادية السباع ثم استقر آخرا بوهران 
بلد أسالفه وبقي هبا مثابرا عىل العلم والعمل فانتفع به خلق كثري وملا قرب أجله كثر 

 )التنبيه(كتابه الذي سامه بوألف كتاب السهو ثم رشحه  ,اهللاكالمه بالتبشري بسعة عفو 
وأصلح فيه أشياء وزنا  ,)هوالسَّ (م الذكر كتاب املتقدِّ  زيد عبد الرمحن مقالش أبوفأخذ 

هذا : يخفقال له الشَّ  , أصلحت سهوكينِّ إ ,سيدي :فقال له ,يخوأتى به للشَّ  ,عراباإو
نام إ ,عليه هو فهو سهو الفقراء يبقى عىل ما يا سهوأمَّ  ,هو يقال له سهو مقالشالسَّ 
 .هـ ا » ن أين ملحمد اهلواري بالعربية والوزنومَ  ,املعنى إىلر فيه ينظَ 

 يف هذا املعنى أبياتا فقال: سيبوبهوأنشد 
 لســان فصــيح معــرب يف كالمــه
ـــ ـــاة وإنَّ ـــيحا يف احلي  امأراه فص

 ىقعراب إن مل تكن تُ وما ينفع اإل

 سـلمُ يَ  العـرضِ  فيا ليته من وقفـة 
ــة يُ  ــه يف القيام ــاف علي ــأخ  مُ لَج

 معجـمُ  ذو تقـوى لسـانٌ  وما رضَّ

 . » عربى ال نُ نا حتَّ لِ ما يف عَ وحلنَّ  ,لحنى ال نَ نا حتَّ بنا يف كالمِ عرَ أَ : «ساكوقال بعض النُّ 

                                                 

زال معهده ورضحيه بالقبائل  وال ,أخذ عنه عبد الرمحن بن خلدون :دريس البجائيإأمحد بن  )1(
 الكربى.

 .)رر املكنونة يف نوازل مازونةالدُّ ـ: (بمنثورة وله تآليف وفتاوى  ,ذهيتلم :عبد الرمحن الوغلييس )2(
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 اظ نحويٌّ الوعَّ  بعضِ  حرض جملَس : «ما معناه )بحر الدموع(يف  ابن اجلوزيوقال 
نا وأعربنا ا بلسانِ حلنَّ  :يخفقال الشَّ  ,اميقيخ فأعرض عن احلضور بالن الشَّ حلنا مِ  فسمعَ 
ن ترفع الكلمة وتنصبها أصب واخلفض واجلزم فع والنَّ ليس حقيقة الرَّ  ,بجناننا

وحقيقة  ,احلاتك مجيع األعامل الصَّ ن ترفع لربِّ أفع ام حقيقة الرَّ وختفضها وجتزمها وإنَّ 
ن أوحقيقة اخلفض  ,صاص يف يوم القياماتميزان القِ  صب أن تنصب بني عينيكالنَّ 

تك وإن وحقيقة اجلزم أن جتزم بنيَّ  ,اتذاية اخللق وسائر املرضَّ إختفض نفسك لآلفات و
ملن كان  ىاحلات, فطوبقبل منك إال األعامل الصَّ وال يُ  ,ن األمواتك مِ ا بأنَّ حي  كنَت 

ه يوم نَّ إِ واله, وقيف أَ  نن حلمِ  نلالحطاحلا, فليس ا ا ملن كان حالهعمله صاحلا, وتب 
ك أو ب, وال يقال له أنت حمرِّ مذنِ  أنَت معرب, وإنام يقال له  القيامة ال يقال للعبد أنَت 

ام يقال له أنت فعلك قبيح, صيح, وإنَّ وإنام يقال له أنت جمرم, وال يقال له أنت فَ  جمزم,
وال  ,فلسن صالح األعامل مُ نت مِ ص, وإنام يقال له أم أو خملِّ وال يقال له أنت مشمِّ 

شقاوة, وال يقال له أنت وام يقال له أنت ذو تباعة يقال له أنت ذو فصاحة ونقاوة, وإنَّ 
ومن أهل  ,وإنام يقال له أنت عن اجلنة مطرود ,عارف باملقصور واملنقوص واملمدود

سالة من بالرِّ هج نفوسا, لكان هارون أوىل غني وتبتُ  ار معدود, ولو كانت الفصاحةُ النَّ 
 فرجعَ  ),124األنعام: ﴾ (ÇÆÅÄÃ﴿ :ن قائلمِ  موسى, قال جلَّ 

  .هـا » وتاب مما صدر منه ,للمجلس حويُّ النَّ 
كان كثري املطالعة 2((التالويتالشيخ  نَّ أ)1( املاليلوذكر : «أبو راسقال احلافظ 

                                                 

 تلميذ السنويس وله تأليف يف مناقبه. :املاليل )1(
 أخو الشيخ السنويس. :التالويت )2(
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 هسهوَ ن ملن قرأ مِ فه َض مؤلِّ  ه أنَّ بخطِّ  ورأيُت « :قال ,»يوم كلَّ  )نبيهالتَّ (و )هوالسَّ ( لكتايب
يخ ن تلميذه الشَّ عناه مِ خرى, وسمِ نيا وأُ دُ  ةه ضامننَّ أه أن ال جيوع وال يعرى, وبواعتنى 
  .»كايوم تربُّ  كلَّ  سهوهوكان خيتم  ,التازي إبراهيم

اهلواري  وذكر بعضهم أنَّ  ,»عاء عند قرب أيب مدين مستجابالدُّ  أنَّ « نبيهالتَّ وذكر يف 
فبعث إليه  ,بعض أصحابه عراب أخذ ماَل أن بعض طغاة األ :منها ,يف الكرامة يةآ كان
ه فقام من جملسه وقد أمرُ  ده فبلغ الشيَخ ه وقيَّ ذلك املال فأخذ رسولَ  يخ رسوال لريدَّ الشَّ 

 :ازي فسمعته يقولقال تلميذه التَّ  ,ة الغضب ودخل خلوتهشدَّ  وجهه من اسودَّ 
الناس ينظرون والظامل يلعب يف عرس  ميف وقته قا ,ايكرره مرارً  »مفرطح ,مفرطح«

ذا هو إياب نزعه من فوق الفرس ورضب به األرض ففإذا برجل أبيض الثِّ  ,إليه
 ,يخه رسول الشَّ ت أمُّ طلقَ أف ,ساه منكَّ دخل رأسه يف جوفه من شدة رضبِ  مفرطٌح 

 »فيك اليوم حيلةَ يخ فأبيت فال رتك دعوة الشَّ وقالت ختاطب ولدها امليت يا ولدي حذَّ 
فجازت البحر فوجدته بيده  ,ه أمر سلوقية تأيت بابن امرأة أسري ملا شكت لهومنها أنَّ 

ه البحر فجازته وهو معها حتى أدخلته عىل أمِّ  فخطفتها له فتبعها وانضمَّ  ,دتهدوارة لسيِّ 
د احلفيص لطان أيب العباس أمحوز ابن السُّ لطان أبا فارس عزُّ السُّ  ومنها أنّ  ,)وهرانـ(ب

وقد زحف من  ,مانامللك العادل قال فيه عرفة أنه كعمر بن عبد العزيز بحسب الزّ 
ياين بواسطة فرغبه ملكها أمحد العاقل الزَّ  بجنود عظام لتلمسان ألمر له فيه حقٌّ  تونس

أبركان املزييل الراشدي فبعث خديمه للشيخ اهلواري يف كف أيب )1(الشيخ احلسن
وقد نزل آخر  ,وملا اشتدت الرغبة واإلحلاح دعا عليه ,للملوكمايل و :فارس فقال

                                                 

 ا دفني تلمسان.خ السنويس وهو أيضيأحد مشا :احلسن أبركان )1(
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سفح السدر حذو جبل وانرشيس فامت  )837رمضان من سنة سبع وثالثني وثامنامئة (
فجأة ضحوة عيد الفطر فانتظره الناس لصالة العيد حتى خشوا خروج وقتها فذهب 

» تونس وأخفى موته إىلابنه رسادق والفساطيط فوجده ميتا فجعله يف حمفة وانقلب 
تآليف عديدة يف  )ريض اهللا عنه(وكان له  ,للحافظ أيب راس)1()اخلرب املعرب(اهـ من 

 .آمني ),نفعنا اهللا به(طريق القوم رأيت واحدا منها 
يخ اهلواري عليها وذلك هو دعاء الشَّ  )وهران( ـك النصارى لسبب متلُّ  واعلم أنَّ 

املسمى  دي أمحد اهلائج وقتلوه ظلام وعدوانا باملحلِّ بغوا عىل ولده سي )وهران(أهل  نَّ أ
وادعوا عليه إنه هائج عليهم بغري  ),وادي اهلائج(وواديه يقال له  ),ئجااهل(به اآلن وهو 

ر ولده أالولد املذكور عىل أخذ ث ضته زوجته أمُّ فحرَّ  ,سمع بذلك الشيخ وسكت حقٍّ 
 فالليسٍ  دجاجة عندها ذاِت  إىلت فذهب ,هلا تفلم يلتف )وهران(باالنتقام من أهل 

ه إليها وصارت تضارهبا يخ ينظر فجاءت أمُّ ا منها والشَّ وأخذت فلوًس  ,صغار
رية هتا الغِ جاجة كيف أخذَ يا هواري انظر هلذه الدَّ « :صها منها, فقالت له زوجتهلتخلِّ 

لك , فعند ذ»ظلام وعدوانا وكيف بك مل تأخذك الغرية عىل ولدك املقتول ,عىل ولدها
ألنه ثمرة فؤادي وقرة عيني  ,يا أهل وهران ,ألي يشء قتلتم ولدي :يخقال هلم الشَّ 

من  :عليه وقتلته الرشيعة, فقال هلم تألنه ارتكب ذنبا وثب :له فقالوا ?ضعة منيوبُ 
ام رأينا وإنَّ  ,حكم حاكم إىلال نحتاج يف ذلك  :فقالوا له ?حكم بقتله من ساداتنا العلامء

 ,أنتم قتلتم بزعمكم أن الرشيعة قتلت ولد اهلواري :فقال هلم ,فقتلناه الرشيعة قتلته
 ,الظاهر مقبولن قولكم يف ان كإو ,وأن اهلواري ال جيوز ولده لعدم حتقيق دعواكم

                                                 

 .األسفارأحد رشوح احللل السندسية وهو خمترص لعجائب  :املعرب اخلرب )1(
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ألنه  ,صارىللنَّ  )ريض اهللا عنه(مها وكالمكم حملول, فسلَّ  ففي الباطن ولدي ناٍج 
, اهللا قسمهم لو أقسموا عىل اهللا لربَّ  لذينأمرها, وكان من ا سلطان مرصها, ومتويلِّ 

ارقة, يا ذات الفاسقة, يا كثرية اجلور والبغي والطَّ  )وهران(روحي يا « :دعائه ونصُّ 
يوم  إىل, )جالقة(و )مالقة(لنصارى  ارقة, إين بعتك بيعة موافقةاألهل الباغية السَّ 

قال له بعض تالمذته  ,ذلكفلام قال الشيخ  ,»البعث والتالقة, مهام ترجعي فأنت طالقة
 .والفرج الحقة :يخفقال الشَّ  ,يا سيدي والفرج الحقة :احلارضين لدعوته

ام دخلوها بعد وفاته باثنني وإنَّ  ,صارى مل يدخلوها بفور دعائهالنَّ  اعلم أنَّ  ثمَّ 
بت ثاين عرش ربيع الثاين سنة ثالث صبيحة يوم السَّ  )رمحه اهللا( ه تويفا ألنَّ وسبعني عامً 

يف وقت امللك أمحد العاقل ابن أيب محو موسى بن يوسف  ,وأربعني من القرن التاسع
محو موسى بن يوسف الزياين الذي أيب بن حييى  ووقت أخيه القائم عليه أيب ,الزياين

أمحد « ):سفاراألعجائب (دار ملكه وسكناه. وقول احلافظ أيب راس يف  )وهران(اختذ 
وحرض « ):األسفارعجائب (قلم, قال يف  سبُق  »كهالعاقل الذي جعل وهران دار مل

وأنذر  ,لمساينالتِّ  األصفريخ سيدي عىل الشَّ  )وهران(عىل  )ريض اهللا عنه(ه لدعوتِ 
 صارىبقصيدة تائية. ودخلها النَّ  )وهران(ازي أهل التَّ  إبراهيمتلميذه الشيخ 

 أيت مع ما انضمَّ يون سنة أربعة عرش, من القرن العارش وقيل مخسة عرش كام يسباناإل
أحد )1(أمحد بن يوسف الراشدييخ أيب العباس سيديعوة من دعوة الشَّ لتلك الدَّ 

أصال نفعنا اهللا  )2(األخيار اهلواري وطنا الدامودياألولياء الكبار واألتقياء األبرار 
                                                 

باجلزائر إذ اجتمع  األتراكدفني مليانة الشهري وله يد يف دخول  :أمحد بن يوسف الراشدي )1(
 بعروج بكرشتل حسبام ذكر ذلك الصباغ يف بستان األزهار.

 قرية من توات. :دامود )2(
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فكتب قائدها  ,تعظيم مه أهلها أشدَّ فعظَّ  )وهرانـ(باجلميع آمني. فإنه ذهب مرة ل
خيشى منه امللك, فكتب  )هوارة(رجال من أرض  نَّ أياين وهو أبو قلموس  الزَّ لألمري
بعث العامل ألمري  )راس املاءـ(قتله, فلام أتى الشيخ أهله باأو  القائد ابعثه إيل إىلاألمري 

يخ عىل ذلك وارحتل من وطنه, وقال أمحد بن غانم يف الشيخ, فاطلع الشَّ  )هوارة(
ش اهللا بني زيان من  من البحر والرب. فلم يكن إال قليل حتى شوَّ شهم اهللاونا شوَّ ُش شوَّ 

 , فرحل الشيخ)تلمسان(فأخذوا  األتراكومن الرب ب )وهران(البحر بالكفرة فأخذوا 
فاعرتضه حماربون من سويد فقبض عىل ثالثة أحجار من الصم )1(قاصدا بني غدو

تم لنا يسحقكم اهللا مثل هذه ضإن تعرَّ « :مهم يف يده فصاروا رمادا وقال هلموحكَّ 
 فأتوه تائبني مذعنني.  ,»األحجار

ن إه له حينئذ ابنة اسمها عائشة وكراماته ال حتىص ووذكر سيدي صالح القلعي أنَّ 
 إحدىسنة  )رمحه اهللا(تويف  )2(القلعي ها فعليك بالصباغها أو جلَّ أردت استيفاءها كلَّ 

رش وقربه بمليانة من أعظم املزارات كام أن وثالثني وقيل أربعة وعرشين من القرن العا
من أعظم املزارات وال تلتفت ملن يقول إن قربه بسيدي  )وهرانـ(قرب الشيخ اهلواري ب

 :)سينيته(قال احلافظ أبو راس يف  ,)3( املسعود أو سيدي سعيد من أرض تارقة
 حممد ذي املقدار العادم احلجس  يف وقــتهم كــان قطبهــا وعاملهــا

                                                 

 قبيلة قرب قلعة هوارة. :وبني غد )1(
كان قاضيا بقلعة هوارة وألف كتاب بستان األزهار يف مناقب أمحد بن يوسف  :الصباغ حممد )2(

 الراشدي.
  قرب عني متشنت. :تارقة) 3(
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 يف بعض النسخ بدل هذا البيت:ويوجد 
 حممد اهلواري األستاذ كابن شاس يف وقـــتهم هبـــا الربـــاين عاملهـــا

أحد علامء اجلزائر حيرض أمري وقته  )1(وملا قال العالمة الشيخ حممد بن عبد املؤمن
 حسن باشا عىل غزو وهران ما نصه:

ـــبِّ  ـــك وهـــران فل ـــ نادت  داهانِ
 بـىبـاطيح والرُّ ل هباتيك األواحلُ 

 واستدع طوائف العساكر نحوهـا
 قد طال ما عبثت هبا أيـدي العـدا
 كــم مــن أســري حوهلــا ال يفتــدى

 رسى هبــامــع صــبية أَ  ســاوكــم نِ 
ــنهم ــارص دي ــوهني لن  مــن بعــد ت

ــ ــر حتَّ ــرىواستأصــل األث  ى ال ي

ــدنَّ   ــا ال تقص ــزل هب ــواها وان  س
ŞåŠ–naë ـــا األ ـــاوَّ دفينه  اه

 يغزوهنـــــا وينزلـــــوا بفناهـــــا
ــ  أرضــها ومحاهــا ى اســتباحواحتَّ

ــلَّ  ــري ح ــن فق ــم م ــا ك  يف مثواه
ــدر اهللا ــيس ي ــن ل ــم م  أرسى هب
ـــا ـــاء عـــامر ســـاءهم مرءاه  أبن
 مــن عــامر مــن يرجتــي جــذواها

 ,بدر سامئها ا),اهدفينها األوَّ ـ (أراد ب: «)اخلرب املعرب(يف  أبو راسقال احلافظ 
 د اهلواريحممَّ يخ جيور الشَّ حى وبدر الدَّ شمس الضُّ  ,قد أوليائها وعلامئهاوواسطة عِ 

يخ مدفون بإزاء الشَّ  اهلوارييخ الشَّ  :ن قالقول مَ  لردِّ وهذا : «ثم قال ,»املشهور 
 . ها » )تارقة جبل(املسعود قرب 

ريض اهللا (وقد وقفت عىل قصيدة يف االسترصاخ به : «)غريب األخبار(يف قال  ثمَّ 

                                                 

 .)التحفة املرضية يف األخبار الباكدشية(ذكره صاحب ) 1( 



64 

 حفيد العالمة سيدي )1(حممدنظمها بديع زمانه وأديب أوانه أبو عبد اهللا سيدي  )عنه
 فأقول وخمترصا منها ما يطول: 1116سنة  )رمحه اهللا( املهدي اجلزائري

ــ ــال نتوسَّ ــا شــيخ الع ــاك ي  لجئن
 ا قبولــهبمشــفع يف اخللــق حقــ

ــيد ــار أفضــل س ــو أمحــد املخت  ه
ــا ــزع بن ــوم يف ــق ي ــف اخلالئ  كه

ـــربُّ  ـــه جـــلَّ  وال ـــه بلطف  جالل
ـ  ديق والفـاروق مـنوبحرمة الصَّ
ــث ا ــذيوبثال ــثامن ال ــاء ع  خللف
 óšnãaاملصطفى مـن  وبنجل عمِّ 

ــ ــيد الشُّ ــهوبس ــا ل ــزة ي  هداء مح
 وبصـــنوه العبـــاس مـــن دعائـــه
 وبجـــاه فاطمـــة وعـــز جناهبـــا

ـــرؤ وّىف  ـــد وإذ ام ـــبطي أمح  بس
ـــه ـــريم طباع ـــا والك ـــام أتين  هب
 أحــرى برحيــانتي رســول اهلــدى

ـــــ يف ردِّ  ـــــذين متسَّ  كوادارك لل

 ونــروم غيثــا مــن جنابــك هيطــل
ــه يتوســل  وقضــاء حاجــة مــن ب

ــه  ــاه من ــرِّ  إىلباجل ــال  لىض يتوسَّ
ــــم مسرتســــل ــــيهم ودمعه  إل
ـــميع مـــا يقولـــه ويقبـــل  وس

 اللة يفصلشبه الضَّ  من غدا باحلقِّ 
ــــدل ــــه ال يع ــــه وحيائ  يف دين
ــل ــه ســيفا كيــف حــارب يقت  إلي
ــزل ــوب تزل ــولته القل ــد لص  أس

ــ ــام بَص ــقي األن ــلس  يب يتسلس
ïšÔm احلـوائج واملؤونـة تسـهل 
ــتام ين ــح ــألف ــول ويس ــا يق  د م

ــوم يفضــل ــاه عزيــز ق ــام أت  مه
 فاألرواح إن طلبت لذينيك تبـذل
ـــ ـــه وتوكَّ ـــاهللا واعتصـــموا ب  ُل ب

                                                 

, يف الفقه "األهنر رشح ملتقى األبحر جممع"حممد بن عيل بن حممد املهدي الشهري بان عيل, له   )1(
  .احلنفي وهو والد الشاعر الشهري حممد بن عيل معارص ابن عامر صاحب الرحلة
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ـ  فح مـنرمحاك يا عامل اهلدى بالصَّ
  ســـبحانهجـــو رضـــاك فـــريبِّ نر

ــــ  ل إليــــك بســــادةإنــــا نتوسَّ
ـــبحقِّ  ـــاف  هم إال قضـــيت حقوقن

 حتــى نــرى وهــران دار إقامــة
 ونــرى هبــا القــرآن يفشــو درســه

 

ــ ــل احلقيق ــلأه ــة أمج  ة يف اجلناي
ــ ــا يتفضَّ ــيت بفتحه ــام رض  لمه
ـــ  لأقـــدامهم فـــوق اجلبـــاه تبجَّ

 وفتحت من باب العـدا مـا يقفـل
ــ ــلالصَّ ــدمها اآلذان مكم  الة يق

ــم ــلَّ  والعل ــزل ح ــم املن ــا ونع  هب
 

 أن قال يف آخرها: إىلوهي قصيدة طويلة 
ــو واأل  ها ومطلع حسنهاضاهت شقيقتَ  ــفُ احلــق يعل  ُل باطــل تس

عند  )ندةرُ ـ(ين بن اخلطيب التي أنشأها بالدِّ  اد بشقيقتها قصيدة لسانِ ثم قال أر
لطاين أيب سامل سنة من عند السُّ  )غرناطة(لكه حممد بن نرص لدار مُ  هرجوع خمدوم

 ني وسبعامئة وكان مطلعها:وستِّ  إحدى
ــه ال يُ   لباطــل تســفُ احلــق يعلــو واأل ــن أحكام ــأُل واهللا ع  س

 الخ ...
, تلميذ ازيه بمنزلة الرَّ مالذي يف عل يف احلسنيُّ الرشَّ  :ليائهاوأو اومن علامئه

ازي بن عىل بن مالك بن عبد امللك بن أمحد بن التَّ  إبراهيميخ الشَّ  ,إسحاقاهلواري أيب 
أيب جعفر الصادق بن حممد الناطق بن  بن موسى املرتىض بن عبد اهللا بن عيسى الريض

دريس بن عبد اهللا الكامل بن احلسن املثنى إزة بن عيل زين العابدين بن عبد اهللا ابن مح
بن احلسن السبط بن عيل بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وريض عنه وابن فاطمة بنت ا

من الشيخ التازي وشيخه اهلواري نسل  ولكلٍّ  ),جواهر األرسار(من  اهـ ملسو هيلع هللا ىلص»الرسول 
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 .)ةاتلوَّ ( ـايت ألن أسالفه سكنوا بللوَّ وإنام قيل للتازي ا ,مبارك
كتب ألن ترمجته مبسوطة يف  يخ التازي(اقترصت عىل هذه النبذة من ترمجة الشَّ 

 )رمحه اهللا(املؤلف  الخ.. ثم إنَّ  )روض النرسين(, و)البستان(, و)ذيل الديباج(ـك ةكثري
 .)استطرد حكايات كثرية تتعلق باإلمام الغزايل وغريه

ودفن  ,أربعني مائتني وألفسنة تسع و )1(بن عبد القادر  وتويف عبد اهللا مسلم
كا بسادات الكرامة حرشنا ة تربُّ . وإنام ذكرت هذه التتمَّ )تارقة(بسيدي املسعود من بلد 

ذيلة عىل عافية وسالمة, وأماتنا نيا الرَّ اهللا يف زمرهتم يوم القيامة, وأخرجنا من هذه الدُّ 
 مة.ن روعنا عند املوت ويف القرب يوم القياعىل كلمة اهلياللة وأمَّ 

, وكان من )2( أيوب املغراوي  ور الساطع, سيدي داداالنُّ  والقطب ذ :ومن أوليائها
ابع, وهو بينها وبني املرسى الكبري بمكان عىل البحر فيه متعبدون أهل القرن الرَّ 
 .كامه مقصود للتربُّ وصاحلون ومحَّ 

سيدي  :هرةن الشُّ أغنى عن التعريف بام له مِ  هو ومن علامئها وأوليائها من
ة , قد مجع اهللا له بني العمل والعلم, وجودة احلفظ وقوَّ )فني بلد غمرة(د )3(بختي

يانة وكثرة النصيحة, فانتفع به خلق كثري, فهو من الفهم, والنجابة وذكاء القرحية, والدِّ 
يخ فاجتمع بالشَّ  ,اسعمن أهل القرن التَّ  )عنهتعاىل ريض اهللا (وكان  ,أولياء اهللا املشاهري

فكان من  ,بركاته ونال ,ةيَّ وأخذ عنه فانتفع منه بعلوم دينية ولدنِّ  ,وتلمذه ارياهلوَّ  دحمم
                                                 

 .)8: ص(سبق التعريف به ) 1(
 مشهور بحامم معدين قرب رضحيه ال زال يعرف بحامم داداي (مرخم.)  )2(
 ما زال له رضيح مشهور يقصده الزوار. ) 3(
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 ,الزاهد سمية وحمبة عظيمة مع الويلِّ وكانت له صحبة جِ  ,يشء كلِّ يف  ماملفتوح هل
كثري املعاين وصاحب  ,ادوقدوة العبَّ  ,شيخ املاجد شيخ الزهادال ,القطب الغوث املاجد

وأحد ساداهتا األعيان,  )دفني تلمسان( )1(أيب عيل احلسن بن خملوفأرسار احلروف, 
وأرسار  العلومَ  حممد اهلواريالشيخ  ,ألخذمها معا عن من اشتهر عن وصف الواصف

 أيب محوالسلطان  ابنالعاقل  أمحدلطان السُّ  ,اينالقايص والدَّ  املعارف, وكان مغيُث 
املذكور, فكان يكثر  أيب عيل احلسندي عظيم بسي له اعتناءٌ  ,موسى بن يوسف الزياين

ليه, فلام إبه  أمر حلَّ  أموره عليه, ويفزع يف كلِّ يقتبس من إشارته, ومدار من زيارته, و
زيان حممد املستعني بن  وأربعني وثامنامئة ابن ابن أخيه أبو إحدىعليه يف أواخر سنة  مقا

رشقية بعد أن قام عليه أخوه أيب تاشفني بن أيب محو موسى بن يوسف الزياين باجلهة ال
اسع بن أيب محو موسى بن يوسف الزياين يف سنة ثامن وثالثني من القرن التَّ حييى  وبأ

أمحد العاقل بالشيخ أيب عيل احلسن بن خملوف فقال  لطانُ ك وهران واسترصخ السُّ لَ ومَ 
بختي  ولكني أبعث أخي يف اهللا سيدي ,ال طاقة يل عىل هذا األمر يف هذه املدة« :له

يخ اهلواري , فبعث لسيدي بختي وهو ذهب للشَّ »لشيخنا اهلواري عىل حاجتك
, »ال مدخل ملحمد اهلواري يف أمر امللوك« :بوهران وملا وصله قال له الشيخ قبل تكلمه

خملوف هو الذي بعث لك عىل ذلك, فقال  نيا سيدي بختي إن تلميذك اب« :فقال له
ه ال يرى أحدمها لصاحبه ال خوف عليه فإنَّ اذهب ألخيك وقل له يقول  اهلواري
قبل وصوله يف ثاين يوم من شوال سنة ثالث  )اجلزائر( ـتل بفكفاه اهللا أمره وقُ  ,»اآلخر

 . اهلواريذلك من كرامات الشيخ  يعد ,وأربعني وثامنامئة

                                                 

 ان السابق التعريف.هو احلسن ابرك ) 1(
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, صاحب )1(د بأسامء الشكور القطب سيدي هيدورومنهم الويل املشهور املتعبِّ 
, كان من أهل القرن )تاسالة(ور, كثري العظامة واجلاللة, دفني بالد أسالفه اجلبل املشه

 لتعبده به وله وارث. )وهران(بل جالثالث, ونسب له 
سيدي : صوصالل واللُّ مل الواصل قامع أهل الضَّ ومنهم القطب الكامل العا

وعظمة , كان من أهل القرن التاسع, وله جاللة بن يبقى دفني جبل أيب عروص )2(حممد
 .ورس نافع

ومنهم العالمة األكرب, والكربيت األمحر, من مجع اهللا له بني العلم والعمل, ونار 
 )3(الشيخ غانم :وقته وسعد به املكان واملحل, الرشيف الذي رسه وعلمه كاملاء جيري

فضله, من بالد أوالد عيل العامري, فظهر  )ماخوخ(, دفني جبل بن يوسف الغمري
 يخكسري اجلابر, وكان من أهل القرن التاسع والعارش, اجتمع بالشَّ وكثر رسه فهو لل

 .النارش اشدي ثم امللياين ذي الرسِّ أمحد بن يوسف الرَّ 
أبو  :امة كثري املعارف واألنوار, واخلوارق واألرساراكة الفهَّ رَّ ومنهم العالمة الدَّ 
جواهر ( راين املغراوي, مؤلفاوي, الوهاد الرَّ , النقَّ النجار )4( العباس أمحد بن أيب مجعة

يف  كانت له اليد الطوىل, )باء الصبيانآاالختصار والبيان, فيام يعرض من املتعلمني و

                                                 

 ال زال اجلبل يعرف هبيدور.) 1(
 ال زال رضحيه باجلبل املنسوب إليه بني وهران وأرزيو شامال وهو قرب قرية كرشتل. )2(
غانم مشهور وله ساللة معظمهم يسكنون وهران وهلم اتصال برضيح جدهم حيتفلون به  )3(

 سنويا عىل عادة أهل البالد.
 .: ...)ص(به عة الذي تقدم التعريف أخو حممد بن أيب مج )4(
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مري وأخذ يخ غانم بن يوسف الغُ اجتمع بالشَّ  ,كل يشء, وكان من أولياء اهللا األكابر
 .عنه فوائد مجة, ومسائل مهمة

بع, صاحب السَّ  أمحد الفاليليخ اجلني, والشَّ حييى  سيدي البشري بن :ومنهم
حممد بن أيب  ينويس, وسيدوالشيخ حممد أغريب, وسيدي بدر الدين, وسيدي السَّ 

 .طق حرصهم برتتيبيعز وغريهم من األولياء الذين مل أُ 
يد عبد اهللا بن عالمة السَّ ال :رقاويةومنهم بالقرن الثالث عرش شيخ الطريقة الدَّ 

لفقيه السيد احلاج ابن الزين السليامين أمام اجلامع حدثني ا ,الطيب بن حواء التجيني
اقريد الغريب عند السيد عبد  أنه ذهب مع العالمة السيد حممد بن )وهران( ـعظم باأل

ال تأخذ عني شيئا ألن « :فأبى ذلك وقال له ,رقاويةنه الطريقة الدَّ اهللا بن حواء ليلقِّ 
ة باملنام فقبض سبابتي اليمنى قبضا رقاوي اجتمعت به البارحشيخي موالي العريب الدَّ 

لام افرتقنا دار ف, »الزلنا معك عىل العهد القديم ,زرنا :شديدا وجذبني إليه وقال يل
يخ ألن شيخه غرضه بفعله م اهللا األجر يف الشَّ عظَّ « :الشيخ ابن قريد يف وجهي وقال يل

يخ صاحبه الشَّ وهو , فلم يكن إال قليل وإذا بحسن باي أمر بقتله »وقوله القدوم عليه
فرقان الفليتي, فقتال ودفنا بقرب واحد ثم نقال ألهلهام بضواحي البطحاء سنة أربع 

فأمر  )1( بن حواء التجيني وألف وحيكى أن سبب قتلهام السيد حممود وثامنني ومائتني
 .هـ1239الباي بقطع رأسيهام يف شعبان سنة تسع وثالثني من القرن الثالث عرش 

والسيد حممود بن حواء  ,د بن قريد الغريببالقرن املذكور حممَّ  ومن علامئها
                                                 

كان قاضيا عند األتراك كام اشتهر بنسخ الكتب ويوجد باملكتبة الوطنية تأليف  :حممود ابن حواء )1(
 ).893ملسلم بن عبد القادر كتبه بخطه (حتت رقم 
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وكاتب الرس السيد مسلم بن عبد القادر الزائري  ,والرشيف فرقان الفليتي ,التجيني
أبو راس , وقد أثنى عليه احلافظ )1(بن حسن وكاتب الرس أيضا السيد حممد ,احلمريي
عيل بن أيب سيف  وصفه غاية الوصف, والسيدُ ناء و, غاية الثَّ )تهله ومنَّ فتح اإل(يف كتاب 
وهو الذي قال فيه السيد أمحد الكالعي  ,سليامن بن الرتاري الديري يدُ والسَّ  ,الرتاري

 ن:ان البيتاتها هذلحاوي قصيدة من امللحون من مجبن املكي الدَّ ا
 أو يف وهران صبت سـليامن كــــل بــــالد ابــــدحها

يد أمحد بن ه السَّ وصنوُ  ,اظ البخاريفَّ يد مصطفى بن جلول وكان من حوالسَّ 
احلاج حممد بن  يدوكاتب الرس السَّ  )2( والقايض السيد حممد بن اجليالين ,جلول

نا السيد أمحد بن يوسف وعمُّ , )3( فغولآوالسيد أمحد بن  ,اخلرويب اخلروبيني القلعيني
 الصادقالربجيني والقايض السيد  )5(بن قجيلالسيد احلاج حممد و )4(الزياين

والقايض كاتب الرس  ,يزيوِ السيد أمحد بن الطاهر الرّ  )7(رزيواوقايض  )6(احلمييس
                                                 

 حممد بن حسن ابن اخلوجة املستغانمي.) 1(
ادها القضاء عند األتراك وهو منهم ثم أدرك األمري من أرسة توىل أفر :حممد بن اجليالين اخلرويب )2(

 عبد القادر وتوىل عنده القضاء ثم هاجر إىل الشام.
 من علامء مازونة أخذ عنه املؤرخ أبو راس يف أواخر القرن الثاين عرش. :أمحد بن آفغول )3(
 .راس وأبفقيه أخذ عنه املؤرخ  ,فاملؤلِّ  عمُّ  :أمحد بن يوسف الزياين )4(
 ,توىل أفرادها القضاء يف العهد الرتكي )أم عسكر( الربجمن أرسة بنواحي مدينة  :بن أقجيلا )5(

 ويف أوائل عهد االحتالل الفرنيس.
القايض حممد الصادق بن احلمييس سليل أيب حييى زكرياء املفييل صاحب الدرر املكنونة يف  )6(

 يف العهد الرتكي. وازل مازونة كان قاضيا بامزونة ثم انتقل إىل قضاء وهرانن
 =قايض أرزيو أخذ عنه األمري عبد القادر وخلرب يطول حكم عليه باالعدام :أمحد بن الطاهر )7(
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وشيخ اجلامعة السيد احلاج مفتاح )1(اخلوجة ابنه السيد أمحد بنويف السيد الرشَّ 
والسيد احلاج قارة اجلزائري, ومنهم رشفاء غريس السيد مصطفى  ,البخاري احلنفي

 ,)3(والسيد حممد بن الطاهر املحفوظي الودغريي القايض ,)2(بن عبد اهللا الدحاوي
والقايض السيد عبد اهللا اجليالين العفيفي  ,د حممد بن البشري احلريزيوالسيِّ 

يد احلبيب بن وابن عمه شيخنا السَّ  ,واملفتي السيد عبد القادر بن بروكش ,نياملعسكريَّ 
وابن أخيه السيد حممد سقاط  ,)4(بن الشيخ املرشيف يد الطاهروالسَّ  ,بروكش الورغيني

                                                                                                                            

ونفذ فيه احلكم بأم عسكر, توىل القضاء يف العهد الرتكي وهو مذكور ضمن العلامء الذين =
 :رقم ,وطنية باجلزائرطوط باملكتبة الخمقرظوا تأليفا لكاتب البايات مسلم عبد القادر احلمريي (

 هـ)1232كتبه القايض حممود بن حواء سنة  ,893
من أرسة علمية سكنت مستغانم منهم حسن ابن  :اخلوجة السيد الرشيف وابنه السيد أمحد ابن )1(

خوجة هذا أخذ عنه األمري عبد  وأمحد بن ),در األعيان يف أخبار وهران(اخلوجة صاحب 
 أبيه املحكوم عليه باإلقامة اإلجبارية يف عهد الباي حسن. القادر بوهران عندما كان صحبة

 "الرحلة القمرية"كاتب الباي حممد ابن عثامن وهو صاحب  :بن رزقةااملصطفى ابن عبد اهللا  )2(
 هـ. 1206وتوىل القضاء واإلفتاء بوهران بعد فتح وهران سنة

توىل  ,ب هامة معظمها نقله بخطهعامل شهري مجع خزانة كت :القايض حممد بن الطاهر املحفوظي )3(
وتعرف أرسته اآلن بأرسة خطيب انتقل منهم  ,القضاء بوهران وتلمسان يف العهد الفرنيس

 أكثرهم بالراشدية. يبعضها إىل املغرب والبعض اآلخر ملدينة األصنام وبق
ر علامء وكان من كباالطاهر هذا كان ولد عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف أستاذ أيب راس  )4(

 القضاء يف عهد األتراك. الراشدية توىل
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يد احلاج عبد القادر بن وابن عمهام شيخنا السَّ  ,)1( بن عبد اهللا بن املصطفى بن املرشيف
 ,أحد أوالد السيد أمحد بن علب )2(بن التهامي املصطفى املرشفيني واملفتي السيد أمحد

د احلاج عبد القادر مصطفى بن التهامي خليفة األمري املخلص السي احلاج يدوابنه السَّ 
األمري  ي الدين بن املختار والدياجلامعة السيد حم وشيُخ  ,الدين احلسنيحميي  بن

 ,وغريهم ممن ال أطيق حرصه وال أحيص ذكره ,يد مصطفى بن التهاميوالسَّ  ,املذكور
 .ةدور أهلَّ هم علامء وأئمة بُ وكلُّ 

بن اايس السيد عيل اجلزائري العبَّ  مفتيها وخطيبهامان, ر بعد الزَّ منهم بوقتنا وهو تأخَّ و
ويف السيد أمحد بن حممد بن امللياين امللقب مام جامعها األعظم الفقيه الصُّ إو ,)3(عبد الرمحن

السيد احلبيب بن البخاري احلريزي,  أنكرويف, ومدرس جامعها العرى التنبيزي (كذا)
بابن العالية بن اجليالين الغريب يخ اهلواري املغراوي السيد املعروف ة القطب الشَّ مام قبَّ إو

جسييس (كذا) السيد احلاج عبد الرمحن بن الطيب اجلني املغراوي, واخلايل عن التَّ 
اهب والعاين, ياقوتة الكامل واجلواهر الغاين, الغرييس, ونخبة األرشاف مقصد الذَّ 

 خلفه.الوزاين, نفعنا اهللا بسلفه, ومتعنا به وب إبراهيمالرشيف احلسني السيد ابن 

                                                 

احلافظ توىل القضاء عند األمري وبعثه يف مهمة إىل املغرب فامت هناك  :ابن عبد اهللا سقاط املرشيف )1(
 وهو دفني مكناس ومن تالمذة أيب راس.

د جيش وهو قائ األمريصهر األمري عبد القادر وولده مصطفى كان خليفة  :أمحد ابن التهامي) 2(
  تلمسان يف واقعة مغنية ومات بدمشق مهاجرا.

  وكذلك من ذكرهم بعده وكان متصال هبم., 1324عامل تويف حوايل ) 3(
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اعلم أن الذين ملكوا وهران من حني اختطت إىل هذا الزمان 

والسليامنيون فلم أذكرهم ألهنم مل  األدارسة دول, وأما تسعة
 يملكوا وهران.
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   )مغراوة(الدولة األولى 
  األندلس  أمراءِ  األمويين الُ عمَّ 

 :والكالم عليهم يف مخسة مواضع

  .هبم وذكر نسبهم التعريفيف  :املوضع األول
القبائل الكبار من برابرة  إحدىو ),اتةزنَّ (قبيلة عظيمة من  )مغاورة( اعلم أنَّ 

بن بن يصلني ملغراو  بةً س, ناإلسالممن قبل قديمة الفخر  ,الذكر مشهورةُ  ,املغرب
ـ بن ورساك بن صوالت حييى  ن زاكني بن ورسيخ بن جانا بن زنات بنبمرسوق 

بن مادغيس بن احيك ربن ـ ويقال رضيس ورضيسن ـ بن رضى  ـ ويقال له ورماك
  .)مجهرته(قاله أبو حممد بن حزم يف  ,بر بن قيس بن عيالن

بنا اِ خوان شقيقان أيفرن ومغراوة : «رطاسيف القُ  رعيخ عيل بن أيب زقال الشَّ 
فلذا كان األمري يد بن يعال  ,يصلني بن مرسوق بن زاكني بن ورسيخ بن جانا بن زنات

دخل بن حممد بن صالح اليفرين ينافس زيري بن عطية املغراوي, ومن غلب منهام ا
. فنسبة »بعضها أن قتله زيري بن عطية بعد حروب سنذكر إىلوأخرج اآلخر  )فاسا(

ا لغريمها من بني واسني كبني عبد , وأم)بني يفرن(و )ملغراوة(ام هي ايت حقيقة إنَّ الزنَّ 
 ,والزرادلة ,وبني راشد ,وبني ورسيفن ,وبني لومي ,وبني مانو ,وبني مرين ,الوادي

 هو جماز وتغليب فقط.  ,ومديونة وغريهم ,وبني زيان ,وبني وطاس
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هاتني  وسبب ذلك أنَّ «  :اريخسائر كتبه التي جعلها يف التَّ يف  أبو راسقال احلافظ 
فهم ترصُّ  َي وِ وقَ  ,وأرفع شأنا وأعز نفرا ,اوأقوى ملكا وجندً  ,القبيلتني كانتا أكثر عددا

غلبت نسبة زناتة عىل  )األقىص املغرب(أرض  إىل )طرابلس(يف أرايض املغرب من 
خني فاق املؤرِّ عدة املغرب األوسط باتِّ هي قا )تلمسان(اجلميع تبعا هلام أال ترى أن 

حتى قيل يف ضعيف بكثري  اإلسالما كانت قبل ها بنو يفرن, ومعلوم أهنَّ ل من اختطَّ وأوَّ 
 .» الخ ...األقوال اجلدار املذكور يف القرآن 

  .يف بطوهنم :املوضع الثاين
 ل سكناهم, وأوَّ اإلسالمقبل  )إفريقية(ملكوا ضواحي  )مغراوة(اعلم أن 

ومن  ,)طرابلس(بنو خزرون مالكو  ;فمنهم ,وهم فرق كثرية ,يف املغرب )1(طرابلس
ذين قتلهام بنو زغبة بن هالل ملا نزلوا سعيد بن خزرون وأبوه خليفة اللَّ  :مشاهريهم

بنو صقالب ملكوا بطائح إفريقية,  ;ومنهم ,هناك, آتني من املرشق وسط املائة اخلامسة
فوق  )العجامة(بنو وراين فهم بأرض  ;, ومنهمملسو هيلع هللا ىلصنبي وصقالب هذا كان يف زمن ال

 )شلف(و )بجاية(و )قسنطينة(وبازاء  )األقىص املغرب(من بالد  )تازة(فوق  )مسون(
بنو  ;سنجاس, ومنهم ;, ومنهم)طرابلس(ونواحي  )األقىص سوس(و )مراكش(و

 )لةورقـ(حي ب ;ومنهم ,قرط بني الزاب وجبل راشد وهلم هناك قصور كثرية مشهورة
                                                 

بلكني عليهم يف  ءموطنهم األصيل قرب مليانة وأسسوا إمارهتم املعروفة ببني خزر وبعد قضا  )1(
ألندلس ثم فرقة بليبيا سموا واقعة شهرية قرب البطحاء تفرقوا فكانت منهم فرقة باملغرب وا

مازونة بمساعدة املوحدين أواخر القرن السادس  إمارةببني خزرون ثم رجعوا وأسسوا 
 اهلجري ففي كالم الزياين ختليط مل يقل به مؤرخ عىل كثرهتم.
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بنو  ;ومنهم ,)مليانةـ(ملكوا ب )1(بنو ورسيفان ;ومنهم ,ومنهم ريغة بالزاب وغريه
وأخرى  ,ني زروالبقبيلة مشهورة باسم مغراوة بإزاء  ;ومنهم ,)تلمسانـ(زاغو ب
الكنادرة وأهل عني الفرس  ;منهم ,بنو عث أهل جبل كرسوطو ;ومنهم ,بغريس

 ,منهم فرقة بمينا جتاور بني راشد من املرشق ,الغربية التي بغريب غريس, وأهل الكرطو
وكانت فرقة منهم بأرض أوالد خالد باليعقوبية تركوا وتالشوا, وهناك مدينتهم 

مقياس  :ويقال له ,وكان الغرن أمريا عىل منداس ومينا ,ومنهم بنو الغرن ,خرابا
 )يةإفريق(من أقايص  )قابس(وقتل بجبل نفوسة حول مدينة  ,وغري ذلك ,والرسسو

بنو منديل بن عبد الرمحن  ;ومنهم .ي بن غانية املسوينيأوائل القرن السابع نارصا ليح
ألن اسم أبيهم مازون, كام  )اتةزنَّ (اسم قبيلة من  )مازونة(و ),تنس(و )مازونة(ملكوا 

التي  )مازونة(الذي اختط  ومنديل هو ,حيحعىل الصَّ  )اتةزنَّ (اسم رجل من  )تنس(أن 
 )اخلرب املعرب(ادس كام يف يلة واندرست سنة مخس وستني من القرن السَّ كانت هبا القب

ها هو أبوه عبد الرمحن الذي اختطَّ  إنَّ « ):عجائب األسفار(, ويف )عجائب األخبار(و
وكانت الدائرة عىل منديل وقبض عليه ابن غانية وذهب به حييى  هذا زحف )2(وملنديل

ادس, وإنام ابع وقيل أثناء القرن السَّ ل القرن السَّ فصلبه عىل سورها يف أوَّ  )اجلزائر( إىل
حتى  )يجةمتِّ ( ـعالبة بالغارات عىل الثَّ  منديال كان يشنُّ  ألنَّ  ,قصده حييى من قابس

 )عجائب األخبار(بعده ابنه عيل عىل ما يف  )مازونة( خرب هلم ثالثني مدينة وتوىلَّ 
                                                 

هم املركز األصيل ملغراوة ومنه وقع االنطالق إال أهنم كانوا يرجعون إليه سواء من ذهب منهم ) 1(
 ألندلس واملغرب أو طرابلس.إىل ا

 ,بواجر :وإنام تكتب عند ابن خلدون ومن نقل عنه ,تويف يف واقعة شهرية بواد جر قرب مليانة )2(
 وال زال اسم وادي جر مستعمال, أي يطلق عليه. 
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احلفيص ومعه أمري أيب زكرياء  وهو الذي وفد عىل )ابن خلدون(و )اخلرب املعرب(و
منه  فغزاها وفرَّ  )تلمسان(ال عليه أمر وسهَّ  )تونسـ(توجني عبد القوي بن عطية ب

استعمله عليها ورجع وذلك سنة تسع وثالثني وستامئة  ثمَّ سلطاهنا يغمراسن بن زيان 
د من العباس املغراوي وعب أمر كال  )تونسـ(يف إيابه ل )شلف(هـ) وملا نزل  639(

امللوك من بنود وطبول ونجائب وغري  باختاذ زيِّ  القوي التجيني ومنصور املليكيش
امللوك  أول من عمل زيَّ  وشجا يف صدره فبان لك أنَّ  ,ذلك ففعلوا مضاهاة ليغمراسن

ى هـ) حتَّ  639بن منديل سنة تسع وثالثني وستامئة ( العباُس  )شلف( أهلِ  من مغراوةِ 
يخ فقط, ومنهم قبائل يع اآلفاق, وأما أبوه فكان يدعى بالشَّ تطاولت إليه األعناق يف مج

. خرج منهم أولياء وعلامء ومنهم بنو خزر أصحاب )شلف(كثرية حيث يصب هنر 
وملكوها وتوارث ذلك فيهم وهم الذين عرضنا  )وهران(اختطوا  ,املغرب األوسط
 )يرس وادي(ا من وما حوهل )تلمسان(ومنهم بنو بختي اخلزريون ملكوا  ,الكالم عليهم

 .اآلن إىليرس تسمى هبم  ,وشعاهبم
وما  )صفرو( بنو دامود ملكوا مدينة ;ومنهم ,توجنيبنو يرنان من بني  ;ومنهم 

هري سيد أمحد بن القطب الشَّ  :ومن بني دامود ,أن أبادهم يوسف بن تاشفني إىلحوهلا 
وبنو الفرطاس ملكوا  بنو محدان وبنو وانود ;ومنهم ,امودياشدي ثم الدَّ يوسف الرَّ 

وقد  ,)تيطوان( إىل )فاس(وهي اآلن خراب يف أرض مالك وسفيان بطريق  )البرصة(
بنو  ;ومنهم ,ف وستني من القرن الرابع كام يأيتيف نيِّ  نهاجيني بن زيري الصَّ لكِ غزاها بُ 

 هم, وزامحهم عليه بنو يفرن فجرت بينهام حروب, ومن مشاهري)فاس(عطية ملكوا 
سجلامسة سنة ست وستني من القرن الرابع فهزم ولد الشاكر  إىلذي زحف خزرون ال
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مع كتاب الفتح للسلطان هشام  )قرطبة( إىلوبعث برأسه  ,وقتله واستوىل عىل بلده
حجابة املنصور بن أيب عامر  وذلك أوَل  ,الذي أبو داود القارئ من مواليه ,داملؤيَّ 

ارك ومنهم بنو د ,من املغرب )مكناسة(وبقتل ولد الشاكر انقرض ملوك  ,عافرياملُ 
الذين  )شلف(وف يف أسفل لُّ خومنهم أوالد  ,قصاحب اجلبل املعروف بجبل درا

الذين نرصوا أبا  إفريقيةصحراء أهل  )األغواط(ومنهم  ,كام يأيت األكحلمنهم سيدي 
 )قسنطينة(ومنهم بنو عيار بطن من بني سنجاس نزلوا بأعامل  ,يزيد اخلارجي اليفرين

بنو يوسف بن عبد اهللا أصحاب  ;ومنهم ,نزلوا بقفصة يف سنة أربع عرش ومخسامئة ثمَّ 
ومنهم بنو ورياكل أهل  ,وقيل من سنجاس )األغواط(م بطن من هنَّ إقيل  )رتتقُّ (

 غري ذلك. إىلومنهم النكارية  )بجاية(ماللة بإزاء جمانة عىل فرسخ من 

ومن اشتهر منهم بالرشف ثم اندرج  يف ذكر علامئهم وأوليائهم :املوضع الثالث
 .فيهم حتى عد منهم

وأوليائها املشاهري أبا العباس أمحد بن حممد بن عبد  )مغراوة(من علامء  اعلم أنَّ 
مل يكن له : «)اسعالضوء الالمع يف أخبار القرن التَّ ( يف خاويالسَّ اهللا املغراوي, قال 

 ». عارضات مع ابن خلدونوم ,وله مناظرات مع البسطامي ,نظري يف املالكية
لمساين الذي له اليد الطوىل يف ويف التَّ يخ أبو العباس أمحد بن زاغو الصُّ الشَّ  ;ومنهم

وأوالده علامء أجلة  )املعيار(و )الدرر املكنونة(وله فتاوى يف  ,ى اهلندسةعلم حتَّ  كلِّ 
 .ابن زاغويقال هلم أوالد  )تلمسان(من علامء 
وصنوه  , سنة عرش وتسعامئةأيب مجعة الوهراين املتوىفَّ يخ حممد بن الشَّ  ;ومنهم

 .العباس أمحد بن أيب مجعة النجار كام مرَّ 
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اجليش (يخ شقرون الفايس تلميذ ابن غازي ذو التآليف العديدة منها الشَّ  ;ومنهم
يف املأكوالت  )املنظومة الشقرونية(, ومنها )عىل من يكفر علامء املسلمني الكمني يف الردِّ 

 .وغريها ,رشوباتوامل
الح سيدي حممد املغراوي تويف بقلعة بني راشد أواسط القرن الثاين الويل الصَّ  ;ومنهم

والشيخ الطاهر وله باع يف القرآن  )تلمسانـ(الشهرة ب والقاسم ذ ويد أبوابناه السَّ  ,عرش
بن أخذ القراءة عن الشيخ حممد  ,وأحكامه وله منظومات كثرية عىل رسم القرآن العظيم

عىل رشفه الشيخ أمحد بن أزقاق العبد الوادي  م الذكر نّص عمر اهلواري املغراوي املتقدِّ 
 .)ريض اهللا عنه ورمحه(قربه املستوطن قرية الدبة من أعامل القلعة هوارة وهبا 

اين عرش ومن أرشافهم وعلامئهم وأوليائهم املشاهري عامل وكان من أهل القرن الثَّ 
اري املغراوي املتقدم الشيخ حممد بن عمرو اهلوَّ  ;ها وفاحلهاوصاحلها وقطب )وهران(

. )جواهر األرسار(و )كتاب االعتبار(و )بصارثمد األ(إعىل رشفه صاحب  نّص  ,الذكر
 .وتقدم الكالم عليه مستوفيا

ة جبلية وعنده املغراوي دفني وادي مكرة وعىل رضحيه قبَّ  إبراهيمالشيخ  ;ومنهم
عىل رشفه صاحب  نصَّ  ,إبراهيمفرنسيس تعرف بمدينة سيدي ها الاآلن مدينة اختطَّ 

 ).ثمد األبصار(إ
أغراض البخاري املبهمة يف  د بن منصور الذي حلَّ الشيخ أبو عبد اهللا حممَّ  ;ومنهم

 .اجلمع بني احلديث والرتمجة
أبو حممد عبد اهللا بن منصور  ;ائقة, واخلوارق الفائقةومنهم ذو الكرامات الرَّ 
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ثمد إ(عىل رشفه أبو زيد عبد الرمحن بن حممد الفايس يف كتابه  نصَّ  )تلمسان( ـاحلويت ب
اشتغل بالقراءة  )عني احلوت( ـد اهللا بن منصور ملا قدم لب, حيكى أن سيدي ع)األبصار

اشرتى  ثمَّ  ,ما أراده من العلوم أن نال مجيع إىل عىل سيدي أمحد بن احلسن التلمساين
جه بابنته اهللا حممد بن سليامن الرشيف احلسني أن يزوِّ  دارا وطلب من سيدي أيب عبد

وصارت سوداء, فقال له  ,هن تغريُّ ت البنت مِ فتغريَّ  ,ن ذلك حال الشيخ مِ فأبى, فتغريَّ 
 ,جك منهااجعل ماء هنا يف هذا البلد إن كنت ذا رس وأزوِّ  :بعد ذلك سيدي أبو عبد اهللا

جه فزوَّ  ,ثم ثانيا باملاء ,مال بالدَّ فانفجر أوَّ  ,لهه الذي سامَّ  صاه املحلَّ عَ بِ  فرضب الشيُخ 
وقف عند باب  األتراكن جند ا مِ عسكري  سيدي أبو عبد اهللا بابنته, وحيكى أيضا أنَّ 

ما  إىلإن ارتقيت  ,يا سيدي :ة صادقةنيَّ وقال له بِ  ,رضيح سيدي عبد اهللا بن منصور
رتبة  إىلبريا, فارتقى العسكري ونجعل لك احرتاما ك ,ة عجيبةنطلبه نبني عليك قبَّ 

وجعل عليه توقريا عظيام  ,ة كام قالوجعل عليه قبَّ  ,ة كام قالفبنى عليه قبَّ  ,باي
االحرتام وهو الكركور  حدِّ  إىلبحيث أن القاتل إذا هرب له ووصل  ,واحرتاما جسيام
 أحد ة عىلقبَّ ثم بنى هذا العسكري  ,وال يطالب بعدها بيشء ,ن يشءنجا وال خياف مِ 

املتويف سنة  ,وهو أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن عبد اهللا بن منصور احلويتـ ه حفدتِ 
وكان الشيخ سيدي عبد اهللا بن منصور يف القرن الثامن ـ سبعني من القرن الثاين عرش 
 .)1( اهـ » عىل ما قيل ويف قلبي منه يشء

قال  ,ون املغراوييخ واضح بن عثامن بن عيسى بن فكرأبو البيان الشَّ  ;ومنهم

                                                 

كان رمحه اهللا من أهل القرن التاسع حسبام ذكره صاحب روض النرسين يف ذكر املشايخ العلامء  )1(
 املتأخرين. األربعة 
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) ويروى ه956ويف سنة ست ومخسني وتسعامئة (ت): «يباجذيل الدِّ (يف  أمحد باباالشيخ 
يخ واضح بن عاصم املكنايس دفني وقد سامه أبوه عىل شيخه أيب البيان الشَّ  )1(وثامنامئة

 .افرشانمن جبل  )وادي رهيو(قي من خنق اجلانب الرشَّ 
ن عثامن أبو عبد اهللا حممد املغوفل بن حممد واضح يخ واضح بابن ابن الشَّ  ;ومنهم

هادة فكان نحلته وأكلته الزَّ أيف بطائح افرشان وكان ممن  )شلفـ(صاحب القبتني ب
هر يف علمه وورعه وكرامته يشهد لعلمه قصيدة مدح هبا رسول اهللا أحد أعجوبات الدَّ 

بني خمزوم خيدمه, وكان دقيش العريب الذي هو من نسل  ,فيها سبعون بيتا مهملة ملسو هيلع هللا ىلص
كان خيدمه فذلك بعيد ألن الشيخ أبا عبد اهللا  حالِّ العبد رئيس املَ  ةوما يقال من أن أمحيد

يخ كان من أهل احلادي عرش بدليل أن الشَّ  العبد )2(كان من أهل القرن العارش وأمحيدة
دلس بمرسى جيني أمره بالغزو عىل هربة ملا تعدوا عىل املهاجرين من األنحممد أقدار التَّ 

. ورضحيه بسدار مينا ,تويف سنة مخسة وستني وألف )3(, والشيخ حممد أقدار)أرزيو(
وخرج من نسل سيدي أيب عبد اهللا علامء وأولياء منهم ابن ابنه الشيخ عيل زين 

للباي وكان معارصا العابدين أبو عباية صاحب املرجة, وتسميه العامة سيدي عابد 
                                                 

 ذيل(التي نقل منها صاحب  )وفياته(يف  الونرشييسكام ذكر  ,ثامنامئة :أي ,وهو الصواب) 1(
 . )يباجالدِّ 

إال أهنم كانوا يطلقون هذا االسم عىل كثري منهم  ,من قواد سويد املعروفني باملحال :أمحيدة العبد )2(
 ابتداء من القرن الثامن.

ء آخر فوج من األندلسيني أي ان يف أواسط القرن احلادي عرش وملا جكا :حممد أقدار التوجيني )3(
ونزلوا بمرسى أرزيو تعرض هلم سكان قبيلة هربة وذبحوا الكثري منهم انتقم  1018حوايل 

 . )السينية(يف رشوحه عىل  أبو راسمنهم الشيخ أقدار, وقد ذكر الواقعة بتفصيل 
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يخ أبو زيد عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أمحد بن حممد والشَّ  وهران,شعبان الزناقي دفني 
هو الذي مدح الشيخ أبا عبد اهللا جد الشيخ و ,جيني دفني البطحاء من أرض املحالِّ التَّ 

اللغة وعلم يف ره عيل زين العابدين بقصيدة ميمية وهي تدل عىل غزارة علمه ومتهُّ 
ني وألف نص عىل رشف هؤالء تويف أبو زيد املذكور سنة ثامن وتسع ,العروض

 .)ثمد األبصار(إالبوعبدليني أسالفا وأخالفا صاحب 
 بن عيسى املغييل موسىقال احلافظ الشيخ  ,الشيخ أبو يعقوب العشعايش ;ومنهم

 ,ظهر رشف أيب يعقوب آخر املائة السابعة: «وغريه )املهذب الرائق(مؤلف  )1( املازوين
  .هـا » ويف قلبي منه يشء :قال الوالد

ابن  تعديا حممد بن عبد القوي )شلف( ـذ زاويته بخوأبو يعقوب هذا هو الذي أ
فدعا عليه أبو  )2(عطية التجيني بعد أن زار ويل اهللا سيدي واضح بن عاصم املكنايس

املذكور وصاحب كتاب  )املهذب(عىل رشفه صاحب  يعقوب فأهلكه اهللا, نصَّ 
 .وغريمها )االعتبار(

                                                 

زونة, له ديباجة االفتخار يف مناقب أولياء اهللا األخيار, والد صاحب الدرر املكنونة يف نوازل ما )1(
 وتسمى بمناقب الشلفيني.

واضح بن عاصم املكنايس ذكره موسى املغييل يف ديباجة االفتخار يف مناقب أولياء اهللا األخيار,  )2(
لعب أدوارا يف عهد يغمراسن بن زيان وبني توجني, رضحيه بمعهد قرب  ,أو مناقب الشلفيني

 أرهيو.  وادي
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وتسمية العامة سيدي  )1( بن عبد اهللا اخللويف يدي األكحلويل اهللا س ;ومنهم
 ).تونس( ـابن عروس بكشهرة  ملسو هيلع هللا ىلصاملشهور بمدحه  ملسو هيلع هللا ىلصبي األخرض شاعر النَّ 

عىل  توين, نصَّ , وقيل ملَ )3( بن شاعة والشيخ حممد )2( يخ عفيفالشَّ  ;ومنهم
 ).السلسلة الوافية(و ,)ثمد األبصار(إرشفهم صاحب 

يخ أبو العباس أمحد بن يوسف الراشدي والشَّ  ,الكندوري هيمإبرايخ الشَّ  ;ومنهم
قيق بن حواء التجيني وفيه يقول الشيخ حممد الرَّ  ,وتقدم الكالم عليه ,ثم الدامودي

 جز:التي من الرَّ  )غوثيته(ل يف عىل سبيل التوسُّ 
 ائعِ الشَّ  اشديِّ من القرون الرَّ  اسـِعاس فحل التَّ يب العبَّ أوب

 .)االعتبار(وكتاب  )ثمد األبصار(إصاحب  نص عىل رشفه
وهو  نويسالسَّ يخ تلميذ الشَّ  ,املشهور اجلنّ  ئمقرحييى  حممد بنيخ الشَّ  ;ومنهم

                                                 

صاحب األمداح النبوية, وقصيدة حرب مزغان,  األخرضاألكحل بن خلوف املشهور بسيدي  )1(
 كلم. 60لة رشقي مستغانم بنحو يمغراوي األصل دفني مز

 عفيف له رضيح قرب مدينة سيدي عيل, وله ذرية حتتفل سنويا بذكراه. )2(
ووصفوه بالعلم والصالح وكفاه أن  حممد بن شاعة شخصية غامضة ذكره املؤرخون القدامى) 3( 

الشيخ األخرض بن خلوف من تالمذته إال أن هناك األساطري التي جعلته شخصا يتطري كثري 
من القبائل باسمه وكانوا ال خيالطون املنتسبني إليه وال يصاهروهنم واهتموه بقتل الشيخ حممد 

قف فون ببني زروال, هلم مواميذ يعربن عيل املجاجي, وهو غري صحيح له ذرية مشهورة وتالا
 حرب وهران مع اإلسبان. بطولية يف

 دليل احلريان وأنيس السهران يف(ن هذه البقية من الرشح والتعليق عىل اجلزء األول من كتاب إ        
 ذ جلها يوجد عل هامش املخطوط. إ 29و 22تابعة لصفحتي  )أخبار مدينة وهران
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وهو  ,وحيد وغريهوحيد به وله تآليف يف التَّ التَّ  وبثِّ  )غريس(الذي أذن له يف سكنى 
ة مقصودة , ورضحيه بوادي فروحة وعليه قبَّ )غريسـ(وحيد بأول من بث علم التَّ 

 )جواهر األرسار(و )ثمد األبصار(إنص عىل رشفه صاحب لزيارة من اعرتاه اجلان, 
وشارحه الشيخ اجلوزي املزييل الراشدي  )عقد اجلامن النفيس(و )السلسلة الوافية(و

 ).تلمسان(ه من مجلة علامء وأولياء نَّ إيف حرف امليم قائال  )البستان(وذكره املديوين يف 
مغراوة  ادات األرشاف كلهم يقال فيهم مغراوة, هذا ومل أبلغ يف عدِّ وهؤالء السَّ 
واندرج يف القبائل  ,كر والبعض تالشواوقد انقرض بعض من ذُ  ,نصف نصفهم

ت عليهم أذياهلا فأنسوهم ذكر املجد وفجر الدول جرَّ  أنَّ   الَّ إوالبعض باق معروف 
 .هالعز وترف امللك فصاروا من القبائل العارمة ا

وذكر أمراء , وصريورهتم موايل لبني أمية ,ذكر سبب إسالمهم يف :ملوضع الرابعا
 ,وأول من ملك منهم باألندلس ,وسبب مصري امللك إليهم ,بني أمية باألندلس

 :ومن امتد ملكه منهم هلذه العدوة
ة كام أن لصنهاجة والية هلم والية عنق لبني أميَّ  )مغراوة( ه ال خالف أنَّ اعلم أنَّ 

عبد اهللا بن سعد  نَّ إ :خنيفقال مجهور املؤرِّ  ,ام اخلالف يف سبب إسالمهملويني, وإنَّ للع
إفريقية يف زمان عثامن ابن عفان  إىلبن أيب رسح أحد بني عامر بن لؤي ملا زحف ا
 )إفريقية(وأمره بغزو  )مرص(ه عىل ضاعة فلذلك والَّ ه أخوه من الرَّ ألنَّ  )ريض اهللا عنه(

حابة أربعة آالف من الصَّ  )احلجاز(من اهلجرة وأتى معه للغزو من سنة تسع وعرشين 
بن اخلطاب ومها عبد اهللا وعاصم وفيهم عبد اهللا بن جعفر بن  رَ وأوالدهم فيهم ابنا عم
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, وفيهم عبد )عجائب األسفار(أيب طالب كام ذكره ابن خلدون واحلافظ أبو راس يف 
ودار  )طنجة(و )طرابلس(ك ما بني لَ فرنجي مَ ام. وكان جرجري البن العوَّ  اهللا بن الزبري

فلقي املسلمني يف مائة وعرشين ألفا واملسلمون يف عرشين ألفا فكان  )اسبيطلة(ملكه 
له اهللا هلم من أمواهلم فوما ن ,هم مللكهم جرجري الفرنجيحابة للروم وقتلِ الصَّ  من هزمِ 

بري لعهد أمري املسلمني له بذلك الزُّ  ابنابنته آمنة بقاتل أبيها  ت منهنَّ وبناهتم التي اختصَّ 
 .إفريقيةبعد اهلزيمة ما هو مذكور يف كتب فتح 

فله ابنتي, فلام سمعها ويروي أن جرجري قال جليشه من قتل منكم أمري العرب  
بري سكت ومل ابن الزُّ فله ابنته, فلام قتله  من قتل منكم جرجريا :ابن سعد قال للمسلمني

من قتل جرجريا  :بي قال األمريضع وعرشين سنة, فلام اجتمع السَّ وهو ابن ب ,ع قتلهدَّ ي
فعرضوا عليها  » أعرفهينِّ إالذي قتل أيب  نَّ إ« :, فقالت البنتفليأخذ ابنته فلم جيبه أحد

 .»إنام قتله هللا ال البنته« :فقال ?متتكلَّ ملْ  ملَ  :العساكر فخرجت عىل ابن الزبري, فقيل له
 بالفتح فأخذ م وبعث اخلمس لعثامن بن عفان مع ابن الزبري املبّرش م األمري الغنائثم قسَّ 

ى صارت آمنة بنت امللك تعاقب برقة بعبيده وحشمه فامت له أكثر اإلبل بربقة حتَّ 
يا بنت جرجري متيش « :قال هلا اخلادم ,خادم ابن الزبري عىل بعري فكانت إذا ركبت عقبته

 هلا ذلك أنفت من فلام فّرس  ,»ملدينة ربتكعقبتك لتحملن من قبا قربتك, أي عليك با
 .لغريها فسقطت عىل رأسها من فوق البعري فامتت أن تكون أمةً 

بعد قسم الغنائم  ما سواه فهو جعاجع, ثمَّ  هذا حتقيق أمرها بال منازع ودع عنك 
فلقيته مغراوة ببعضها ووقع بينهم حرب عظيم ثم  )إفريقية(الغارات عىل بطائح  شنَّ 

هم ثم صالح الفرنج املسلمني عىل ثالثامئة قنطار ذهبا فرحلوا عنهم غراوة كلُّ اهنزم م
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ه يف وهذا القول الذي ذكرتُ  .ففعلوا ورجعوا للمرشق واشتغلوا بفتنة اجلمل وصفني
واد يف بغية الرُّ (شأن إسالم وانزمار بن صقالب وقومه هو الذي خرج عليه صاحب 

الدر (, و)عجائب األسفار(, و)املعرباخلرب (, وصاحب )أخبار بني عبد الواد
ال عىل إمل يكن هلم الوالء  ن صحَّ إه مغراوة موايل عتق لبني أمية مع أنَّ  , من أنَّ )والعقيان

وانزمار ملا رجع من املدينة  أنَّ  وال شكَّ  ,وانزمار وحده وال يكون اال لعثامن وحده
ليهم سبي ثم أسلموا بعده, وهذا ه مل جير عاملنورة مسلام أسلم قومه تبعا له ومعلوم أنَّ 

 ,فقت عليه الفقهاءة امللك السبي برشط الكفر وهذا ما اتَّ رشط صحَّ   ألنَّ هو املتعنيَّ 
ن ابن إيخ أمحد بابا يف تأليف مستقل جامعا مانعا وذلك الشَّ يف  وقد بسط الكالم

ل وَّ بل هو املع )بغية الرواد(خلدون نفسه ذكر يف بعض املواضع ما ارتضاه صاحب 
ونسبهم وعد قبائلهم قال ولصنهاجة والية  )صنهاجة(ه ملا ذكر له أنَّ  ويدلُّ  ,عليه وعنده

, إال )ريض اهللا عنهام(ملغراوة والية لعثامن بن عفان األموي  بن أيب طالب كام أنَّ  لعيلِّ 
  .بلفظه .اهـ »ا ال نعرف سبب هذه الوالية وال أصلهاأنَّ 

ـ  ويف موضع آخر أبوه وانزمارـ مغراوة صوالت أمري  نَّ إ: «خلدون ابنُ وقال 
 )ريض اهللا عنه(عىل أمري املؤمنني عثامن بن عفان  وقومه للمدينة وفد ههاجر بعد اسالم
د إسالمه لديه هلجرته وعقد له عىل قومه ووطنه بعد أن جدَّ  والقبول فلقيه عثامن بالربِّ 

فلم يزل  ,مظاهرا لقبائل مرض ,ينمكروما مغتبطا بالد ,بلده حمبوبا حمبورا إىلوانرصف 
ة ا هو وسائر األحياء من مغراوة بوالء عثامن وأهل بيته من بني أميَّ هذا دأبه خمتص 

 إىلا هلذا الوالء ندلس رعيً ني باألفكانوا هلم خاصة دون قريش وظاهروا دعوة املروانيِّ 
ره مت قام بأوملا هلك وانزمار بن صوال ,أن هلك وانزمار وابنه صوالت وقومه بعده
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تة ابنه اوسائر زنَّ  وملا هلك صوالت قام بأمره يف مغراوة ,يف مغراوة ابنه صوالت
اتة وملا هلك حفص قام بأمره يف مغراوة وسائر زنَّ  ,حفص وكان من أعظم ملوكهم

ن ـ إرادنا الكالم عليه وعىل بنيه مُ و , مرَّ َام الذي اختط وهران ك وهو ,أيضا ابنه خزر
خول عبد الرمحن ة باألندلس ودُ ني من بني أميَّ املروانيِّ  إىلب مصري امللك وسبـ شاء اهللا 

بثأر  اً جدوا أخذحيث وُ  ,اهمإيَّ ة وقتلهم اس عىل بني أميَّ اخل هلا هو قيام بني العبَّ الدَّ 
اخل بن وملا رأى عبد الرمحن الدَّ  ,وغريهمحييى  بن احلسني وابنه احلسني وزيد بن عيلِّ 
ابن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ن عبد امللك بن مروان بن احلكم طريد رسولِ معاوية بن هشام ب

ة بن عبد شمس بن عبد مناف قتل بأيب صري من عمل مرص بن حممد أميَّ  العايص بن
 )الفرات(قرية من قرى  إىل ة باملرشق سنة اثنتني وثالثني ومائة, فرَّ آخر ملوك بني أميَّ 

ا فرأوه عىل خوه ابن ثالثة عرش سنة فار لب خرج ومعه أبالطَّ   أحسَّ بأهله وولده فلامَّ 
 إىلار سوقتل أخوه ثم فنجا هنر الفرات فحملوا عليه فرمى بنفسه يف املاء  شاطئ

ل ملوك بني العباس يف زعج عبد اهللا بن عيل عم السفاح أوَّ فأ )برقة( إىل ثمَّ  )مرص(
غرب وحلق بمغيلة ملإىل اتوجه عبد الرمحن  ثم ,عىل أثر فلم يقف له ,طلبه عامر املرنجي
طلب  ثم اشتدَّ  ,فنزل عىل أيب قرة شيخهم واسمه وانسوس )مازونة(أهل واريزن بازاء 

أليب جعفر املنصور العبايس اخلليفة باملرشق عليه  )فريقيةإ(عبد الرمحن بن حبيب أمري 
مكان فلم  شوا عنه كلَّ ففتَّ  ,يب قرة بعث رسله إليهأنه عند أوالفحص عنه فلام سمع 

 لكون تكفة زوجة أيب قرة جعلته حتت ثياهبا فلم يفتشوها الستعفافهم ذلك, ثمَّ  ,وهجيد
  .مرسى هناك إىللب عنه ا انرصف الطَّ أتوا به ملَّ 

 )»تنس(هي « :وقال احلافظ أبو راس ,وقوله بعيد )»سبتة(هي « :قال اليعقويب
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هم موايل كلُّ  )دلسناأل(, وكان أمراء )واريزن(حيح لقربه من وقوله قريب بل هو الصَّ 
مع فأرسل هلم عبد الرمحن مواله بدرا يف مركب فأجابوه بالسَّ , ة وأبناء نعمتهملبني أميَّ 

وبعثوا له مركبا فأجازوه البحر  ,اعة, منهم أبو عثامن وعبد اهللا بن خالد وغريمهاوالطَّ 
كوه بيعة وملَّ اخل فعقدوا له الوال زالت لآلن تعرف بالدَّ  ة)البري(ل مدينة نزل هبا وأوَّ 

مر مثل عبد العزيز بن موسى بن ليه األإل وسلم العامَّ  ,ة ثامن وثالثني ومائةنعليهم س
فاستقام أمره وعال صيته وكان  ,نصري ومغيث وأيب عثامن وعبد اهللا بن خالد وغريهم

ن حاهلم أشبه بحاله, إموصوفا بالعقل والفضل, والعلم والعدل, وكذا بنوه بعده ف
وأحسن  ,ب هبامفرحَّ  ,عليه ةُ كفَ ه تَ ة وزوُج رَّ وفد أبو قُ  مَّ عية عىل منواله, ثوساسوا الرَّ 

لك منك كان ذ« :فقالت له »لقد آذيتني بنتن إبطك« :ا هلاا مداعبً يومً  وقال لتكفةَ  ,إليهام
فاستظرف جواهبا وأعرض بمواجهتها بمثل » فزعكومل تشعر به لفرط  ,يا سيدي
متعصبا باليامنية ملحاربة أمريها يوسف بن عبد  )قرطبة( إىلاخل زحف الدَّ  ذلك, ثمَّ 

با فلقيه يوسف متعصِّ ـ فاتح املغرب وباين القريوان ـ الرمحن بن عقبة بن نافع الفهري 
ي اجلوشن أحد قتلة احلسني ذشمر بن  بالقيسية من قبائل مرض ومعه الصميل من نسل

لسبعة  )قرطبة(اخل الدَّ  فقتل يوسف الفهري وافرتق مجعه ودخل )ريض اهللا عنه(
ذلك فقام أصحاب عبد الرمحن  ميل بعدقتل الصَّ  ثمَّ  )البرية(أشهر من دخوله مدينة 

زيتونة كراهية تنكيسها نظري هدم بباب  إىلوعقدوا له راية يف قناة بعد صعود من عقدها 
بن  بعد قتله مرسوق لتدخل رايته مستقيمة اإلسالميلمي قبل ملا دخلها الدَّ  )صنعاء(

أيام وكان ذلك  ,ني وسبعني سنةتبعد ما ملكوه اثن )اليمن(احلبشة عن  وإجالئهأبره 
ا زم أبدً فلم ُهت  ايةكون بتك الرَّ يتربَّ  )األندلسـ(بوصار بنو أمية  ,كرم الذِّ أنورشوان املتقدِّ 
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ولة د غريها فوجم لذلك أشياخ الدَّ حتى فلت أيام حممد بن عبد الرمحن بن احلكم وجدَّ 
اخلرب (قال احلافظ أبو راس يف  ,دخل دولتهم اهلرم وجد ومن ثمَّ ة فلم تُ رقَ بت اخلُ فطل

 اخل مع يوسف الفهري أنْ ومن عجائب االتفاق يف واقعة عبد الرمحن الدَّ « ):املعرب
واليامنية مع األموي كلهم  ,اخل األمويال ثالثة مع الدَّ إهم كان مع الفهري قيس كلُّ 

حاك بن الضَّ  إىلاخل ملا زحف كذلك مروان أحد أجداد الدَّ و ,الفهريمع إال ثالثة 
أربع وستني بمرج راهط كان مع األموي  نةقيس الفهري بعد موت يزيد بن معاوية س

 ,وكان قيس مع الفهري كلهم إال ثالثة مع األموي ,هم إال ثالثة مع الفهرياليامنية كلُّ 
م كانوا يف ستني ألفا وكان مروان رصت اليامنية عىل القيسية عىل كثرة قيس فإهنَّ ونُ 

داعيا  وكان الضحاك ,زمت قيسوهُ  الفهريَّ  حاكُ فقتل الضَّ  ,واليامنية يف ثالثة عرش ألفا
اخل الذي ك مروان وبنوه باملرشق كام ملك عبد الرمحن الدَّ لَ ثم مَ  ,لعبد اهللا بن الزبري
ثنني مع معاوية ومها وكانت األنصار بصفني مع عيل إال ا )األندلسـ(من نسله وبنوه ب

اخل بفور ) وملا بويع الدَّ بوزن حممدد (لَّ بن ُخمَ  عامن بن بشري بن مسعود ومسلمةالنُّ 
 ,يزيد يف عقيل ال ملا ينقصه ما إىل حمتاج إينِّ  :خروجه من البحر أتوه بخمر فقال هلم

 وكان شجاعا ذا حزم »تيهلم إن اشتغلت هبا أضعت مهَّ « :وأتوه أيضا بجارية فقال
ومع هذا كان مهابا يف  ,متواضعا جدا ,وحيرض اجلنائز ,يعود املرىض ,ورأي وعدلٍ 

اخل وملا حججت دخلت عىل ما هبت أحدا هيبة الدَّ  :قال زياد بن يوسف ,األعُني 
ايس ه خطب بدعوة أيب جعفر املنصور العبَّ ومن تواضعه أنَّ  ,ه أكثرمالك باملدينة فهبتُ 

ه عبد امللك بن عمر بن مروان الفة وملا قدم عليه ابن عمِّ با مع كريس اخلعرشة أشهر تأدُّ 
هذا قتلنا أنفسنا فرتك  إىلبن احلكم يف مجاعة من قومه من املرشق قالوا له إن عدت 
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ام التي بعثت له مصحفا من مصاحف عثامن بالشَّ  األصبغومن نظمه ألخته أم  ,ذلك
 هذه األبيات األربع: )ريض اهللا عنه(بن عفان 

ـــ ـــيمِّ الرَّ  اأهيُّ ـــب امل  م أريضاك
ــأرضِ  إنَّ  ــراه ب ــام ت ــمي ك  جس

ـــدّ  ـــق ـــا فافرتقنَ ـــني بينن  ار الب
 اعلينَـ هر بـالفراِق قد قىضـ الـدَّ 

ـ مـنْ  هِدأ   الم لـبعضِ بعـض السَّ
 وفـــؤادي ومالكيـــه بـــأرضِ 

 مضوغِ  عن جفوينَ  وطوى البنيُ 
 flíčšÔïفعسى باجتامعنـا سـوف 

ه نشأ وزاعي ألنَّ عبد الرمحن األ اإلمامعىل مذهب  )األندلس(وهو الذي محل أهل 
 ريش وملاقُ  وكان يلقب بصقرِ  ,هم عىل مذهبه فقاموا عليهوأهلها إذا ذاك كلُّ  ,امبالشَّ 

ل وهو أوَّ  ,من بني أمية )األندلس(ل من دخل أوَّ  اخل فهوب بالدَّ لقِّ  )األندلس(دخل 
 وكان أصهَب  ,من أحدث األذان مجاعة لوأوَّ  ),األندلس( ـة بمن بني أميَّ  من ملك
وهو ـ  أخشمَ  ,له ظفريتان ,اجلسم أعور نحيَف  ,ف العارضني بوجهه خاليخف ,طويال

وا إليه ولد بأرض دمشق سنة ؤة من املرشق والتجوقصيدته بنو أميَّ  ,الذي ال يشم
وسبعني ومائة وهو ابن ثامن  إحدىثالث عرشة ومائة وتويف يف ربيع اآلخر سنة 

ايض توىل موضعه ابنه هشام الرَّ  ثمَّ  ,ث وثالثون سنةومدة ملكه ثال, نةسومخسني 
وتويف سنة ثامنني ومائة وكانت إمارته سبع سنني وسبعة أشهر وثامنية أيام وعمره تسع 

عىل مذهب اإلمام مالك  )األندلس(وهو الذي محل أهل  ,وثالثون سنة وأربعة أشهر
وا جلسوا يف حلقة اإلمام ا حجُّ أعيان أهل األندلس مل وسببه أنَّ  )ريض اهللا عنه(بن أنس 
فسأهلم عن أمراء بني أمية كيف سريهتم فأمنوا خريا ووصفوا  )املدينة املنورة( ـمالك ب

ا بأعدائهم هلم عدهلم فصار اإلمام يثني عليهم بمجلسه وفشا ذلك عنه تعريًض 
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اهللا  ني وقتلهم وحبسهم حسبام فعل أبو جعفر املنصور بعبدهانتهم العلويِّ العباسيني إل
دريس إواحتال يف قتل  ,بغدادبفهو ـ وهو الرشيد ـ الكامل وبنيه وما فعل أخو موسى 

غرب األقىص فلام سمع هشام املذكور بثنائه ـ باملوهو زرهون ـ بن عبد اهللا بولييل ا
وشيخ ـ وذلك يف نيف وسبعني ومائة ومالك حي ـ اس عىل مذهبه محل النَّ  ,عليهم

وزاعي فرتك املذهب األ األوزاعية إمامصعصعة بن سالم  )لساألند( ـاملفتني حينئذ ب
املبايع له ـ ى قال احلكم بن النارص حمبة اإلمام مالك يف قلوب ملوكهم حتَّ  وجعل اهللاُ

 ,ده سلم من شوائب البدعمذهب مالك من قلَّ : «ـسنة مخسني وثالثامئة كام يأيت 
من أفتى بغريه : «وقال له ,إبراهيم الفقيه أيب إىل وهبذا كتب »بخالف غريه من املذاهب

  .»عاقبته
ومتبوع  ,مام دار اهلجرةإه ته أنَّ يكفي يف أرجحيَّ « :زروق الربنويسيخ وقال الشَّ 

  .» اعةقيام السَّ  إىل أهل املغرب الذين ال يزالون ظاهرين عىل احلقِّ 
وار ام الثّ أيَّ  اهري وقد أدرك أواخرهمبن حزم الظَّ  ام هؤالء األمراء عيلُّ وكان يف أيَّ 

أن تويف سنة ست ومخسني  إىلاس فلم يفد شيئا ر عنه النَّ يرغب عن مذهب مالك وينفِّ 
ابنه احلكم يف صفر سنة ثامنني ومائة وتويف  ىلَّ اهـ. ثم وَ . ام املعتضد بن عبادوأربعامئة أيَّ 

ف تسعة وخلَّ  ,ته ست وعرشون سنةاثنان ومخسون سنة ومدَّ  سنة ست ومائتني وعمره
 ثمَّ  ,قبلة قرصه جيمعها داران ,هرعرش ابنا وكانت له ألف فرس مربوطة عىل شاطئ النَّ 

ابنه عبد الرمحن األوسط وتويف ثامن وثالثني ومائتني ربيع اآلخر وكان مولده سنة  ويل
وثالثون سنة وثالثة أشهر وعمره اثنان وستون  إحدىست وسبعني ومائة وواليته 

ف مخسة وأربعني ابنا ويف وخلَّ  ,ب باحلناءحية خيضِّ لِّ ال وكان أسمر طويال عظيم ,سنة
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راهم ل من رضب الدَّ وهو أوَّ  ,ف وابن املاجشونعرصه ابن حبيب تلميذ مطرِّ 
وكان  ,وكانوا قبل ذلك يتعاملون بام حيمل إليهم من املرشق )األندلسـ(نانري بوالدَّ 

األندلس ومنه امتد  قترص عىلعدوتنا وتارة ي إىلتارة يمتد  )األندلسـ(ملك بني أمية ب
 .اتام  املكهم هلذه العدوة امتدادً 

له امللك هبذه  وكان ممن امتدَّ « :)عجائب األسفار(وقول احلافظ أيب راس يف  
وهو الذي  ,اخل األمويبن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الدَّ  العدوة عبد الرمحن

ست عىل يد حفيده عبد اهللا ا أسِّ حيح أهنَّ والصَّ  ,صحيح غريُ  )»وهران(ست عىل يده أسِّ 
عجائب (عليه هو يف  حسبام نصَّ  الفصل الثاينيف  بن حممد بن عبد الرمحن كام مرَّ 

ويل ابنه حممد بن عبد الرمحن بن احلكم لثالث ليال خلون  ثمَّ  )اخلرب املعرب(و )األخبار
ومائتني بعني وتويف سلخ صفر سنة ثالث وس ,من موت أبيه سنة ثامن وثالثني ومائتني

وجعل  ,وثالثني سنة وأحد عرش شهرا وكانت واليته أربعا ,وعمره مخس وستون سنة
ويل ابنه  ثمَّ  ,ال هبذه العدوة ومواليهم مغراوة أوالد ونزمار بن صقالبهو ومن قبله عامَّ 

م املنذر بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم وتويف سنة مخس وسبعني ومائتني يف املحرَّ 
وكان أسمر  ,وكان عمره نحو ست وأربعني سنة ,اليته سنتني غري شهروكانت و

ويل أخوه عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم وتويف يف  بوجهه أثر جدري ثمَّ 
وكان أبيض أصهب أزرق  ,وكان عمره اثنتني وأربعني سنة ,ربيع األول سنة ثالثامئة

ورزق أحد عرش ولد  ,ين سنة وكرساواليته مخسا وعرش وكانت ,وادربعة خيضب بالسَّ 
من احلدود وهو والد عبد الرمحن  ذكورا أحدهم حممد املقتول قتله أبوه املذكور يف حدٍّ 

ها خزر بن حفص يف آخر القرن فاختطَّ  )وهران(الذي أمر خزر ببناء  ارص وهوالنَّ 
بن حممد بن عبد اهللا  ارصويل حفيده عبد الرمحن النَّ  ثمَّ  ,الفصل الثاينيف  الث كام مرَّ الثَّ 
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وكانت  ,وتويف يف رمضان سنة مخسني وثالثامئةـ حممد بن عبد الرمحن بن احلكم  بنا
وكان أبيض أشهل حسن  ,وعمره ثالث وسبعون سنة ,مخسني سنة ونصفا إمارتهمدة 
ى سمَّ بألقاب اخللفاء وتَ  )األندلس(ب من األمويني أصحاب وهو أول من تلقَّ  ,الوجه
وبقي عبد  ,بون وخيطب هلم باألمري وأبناء اخلالئفوكان من قبله خياطَ  ,ني املؤمنريبأم

مارته سبع وعرشون سنة وبلغه ضعف اخللفاء بالعراق إأن مىض من  إىلالرمحن كذلك 
أمر حينئذ أن يلّقب بالنارص  ,فريقية وخماطبتهم بأمري املؤمننيإني بوظهور اخللفاء العلويِّ 

وقيل عبد  ,وقيل أول من لقب احلكم بن هشامملؤمنني. الدين اهللا وخيطب له بأمري 
ه أم ولد اسمها يعة وأمُّ دارسة والشِّ وكانت له حروب مع األ ,اخل كام مرَّ الرمحن الدَّ 

ارص ن النَّ محويل ابنه احلكم بن عبد الر ف أحد عرش ابنا ثمَّ وخلَّ  ,مزنةويف نسخة  ,مدنة
وتويف سنة  ,وتلقب باملستنرص ,بن احلكم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن

وعمره ثالث  ,مارته مخس عرشة سنة ومخسة أشهرإوكانت  ,ست وستني وثالثامئة
اريخ وكان فقيها عاملا بالتَّ  ,هراءالزَّ  أبيهِ  ه وكريسِّ وكرسيُّ  ,وستون سنة وسبعة أشهر

د باهللا باملؤيَّ  ولقبه ,نيسنعرش ابنه هشام بن احلكم باخلالفة وعمره  إىلوعهد  ,وغريه
ابنه هشام املؤيد بن احلكم بن عبد  ثم ويل ,يعةدارسة والشِّ وكانت له حروب مع األ

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكم وهو ابن عرشة  بنِ  اِرص الرمحن النَّ 
 حجابته وتنفيذ أموره أبو عامر حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر حممد بن أعوام فتوىلَّ 

د ولة وحجب املؤيَّ واستوىل عىل الدَّ  باملنصورالقحطاين ويلقب  الوليد بن يزيد املعافري
 باألمر قال ابن اخلطيب يف رقم احللل: ومل يرتك أحدا يصل إليه أو يراه واستبدَّ 

ــوُر ــه منص ــامِر آِل حجب ــيَس ع ــ فل ــآمرِ بالنَّ  اهي وال ب
من قرية من أعامهلا  )األندلس(ن اخلرضاء مِ  وأصل املنصور املذكور من اجلزيرةِ 
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وكانت له نفس رشيفة فبلغ معايل  )قرطبة(املنصور بالعلوم يف  واستقلَّ  ,تسمى طرش
 ,فا ومخسني غزوةى بلغت غزواته نيِّ وأكثر الغزو حتَّ  ,واجتمعت عنده الفضالء ,األمور

 ,اهرةلزَّ اثالث وتسعني وثالثامئة وهو الذي بنى  ةأن تويف سن إىلومل يزل يف احلجابة 
بعده ابنه أبو مروان عبد امللك  توىل وملا تويف ,وكانت واليته نحوا من سبع وعشني سنة

د عىل قاعدة أبيه ر وجرى يف الغزو وسياسة امللك هلشام املؤيَّ بن املنصور وتلقب باملظفَّ 
ثم قام باألمر بعده أخوه عبد  ,فتكون وفاته سنة أربعامئة ,وبقي يف الوالية سبع سنني

ة أربعة أشهر فخولط ومل يزل مضطرب األمور مدَّ  ,ارصب بالنَّ وتلقَّ  بن املنصورلرمحن ا
الفهري  م يف مجادى اآلخرة سنة تسع وتسعني وثالثامئة حممدٌ اثم خرج عىل املؤيد هش

واجتمع عليه الناس وبايعوه  ,ارص األمويبن هشام بن عبد اجلبار بن عبد الرمحن النَّ ا
يف  رواستمَّ  ب حممد املذكور باملهديِّ وتلقَّ  )قرطبة(د وحبسه يف ملؤيِّ باخلالفة وقبض عىل ا

 إىلاهرة وعاد الكريس امه الزهراء والزَّ وهدمت يف أيَّ  ,اخلالفة وهو أول أمراء الفتنة
فهرب حممد بن  ارصثم خرج سليامن بن احلكم بن سليامن بن عبد الرمحن النَّ  ,)قرطبة(

ثم مجع  ,ليامن عىل اخلالفة يف أوائل شوال سنة أربعامئةهشام بن عبد اجلبار واستوىل س
فهرب سليامن وعاد املهدي للخالفة يف  )قرطبة( ـا وقصد سليامن باملهدي مجوعً 
وقبضوا عىل املهدي  اجتمع كبار املعسكر ثمَّ  ,املذكورة نةِ ل من السَّ امنتصف شو

نة املذكورة حلجة من السَّ جن وأعادوه للخالفة يف سابع ذي اد من السِّ وأخرجوا املؤيَّ 
أمره  وقام بتدبري, املؤيد يف اخلالفة تل واستمرَّ هدي بني يديه فأمر بقتله فقُ وأحرضوا امل

واتفقت  ,دد عىل واضح فقتله فكثرت الفتن عىل املؤيَّ ثم قبض املؤيَّ  واضح العامريِّ 
ال سنة شوَّ  الرببر مع سليامن فسار وحارص املؤيد بعد ذلك وبويع باخلالفة يف منتصف
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فخرج عليه يف سنة سبع وأربعامئة شخص من  ,ب باملستعني باهللاوتلقَّ  ,ثالث وأربعامئة
د وصار يف مجاعة كثرية من ه من أصحاب املؤيَّ اد يقال له خريان العامري ألنَّ القوَّ 

وكان عيل بن محود بن أيب العيش ميمون بن محد بن عيل بن عبد اهللا بن عمر  ,نيالعامريِّ 
ن املثنى بن احلسن السبط بن عيل بن سبن عبد اهللا الكامل بن احل إدريسبن  إدريسبن ا

وكان أخوه القاسم  ,مستوليا عىل سبتة وبني العدوتني املجاز )ريض اهللا عنه(أيب طالب 
وحني رأى عيل بن محود خروج خريان عىل  ءعىل اجلزيرة اخلرضا بن محود مستوليا

فاجتمع إليه خريان وغريه من اخلارجني عىل سليامن  عرب من سبتة إىل مالقة,سليامن 
األموي وأمر املؤيد قد اختفى عليهم من استيالء سليامن عىل قرطبة سنة ثالث 
وأربعامئة كام مر وأخرج املؤيد م القرص ومل يطلع له عىل خرب فبايعوا عليا بن محود 

 إىلظهر وساروا  نإؤيد سنة ست وأربعامئة عىل طاعة امل باملنكب ما بني املرية ومالقة
قرطبة وجرى بينهم وبني سليامن قتال شديد اهنزم فيه سليامن وأخذ أسريا هو وأخوه 
وأبومها احلكم بن سليامن بن عبد الرمحن النارص وكان أبومها متخليا للعبادة فملك عيل بن 

فلم  ,يدمحود قرطبة ودخلها يف هذه السنة وقصد القواد وعيل بن محود القرص طمعا يف املؤ
قال له عيل بن  ,م أبومها للقتلحني قدِّ , وفقتل عيل سليامن وأباه وأخاه ,يقفوا له عىل خرب

فبادر عيل بقتله وأظهر موت املؤيد  ,يرزق ه حيٌّ نَّ إقتلناه و واهللا ما :فقال ,قتلتم املؤيد :محود
 .لدين اهللاارص وقيل النَّ  ,ل عىل اهللاوتلقب باملتوكِّ  ,اس لنفسه فبايعوهودعا النَّ 

ة يوليه فوجد عبد وبحث عىل واحد من بني أميَّ  ,ن ذلك نكثاوملا رأى خري 
 )جيان(ا بمدينة ارص األموي مستخفيً حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن النَّ  محن بنالرَّ 

خمالفني  )رطوشةطُ (و )ةيبالنس(و )شاطبة(واجتمع إليه أهل  ,باملرتىض بهفبايعه ولقَّ 
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ليه إومجع له ابن محود اجلموع وقصد املسري  ,ينترص له األمر , فلملويعيل بن محود الع
م ليخرج منه ويسري فاغتاله غلامنه ودخل احلامَّ  ,وأبرز العساكر لظاهرها )قرطبة( من

العساكر دخلت  فلام سمعْت  ,م يف أواخر ذي القعدة سنة ثامن وأربعامئةوقتلوه يف احلامَّ 
 .ة واليته سنة وتسعة أشهرمدَّ و , سنةبعنيروكان عمره ثامين وأ ,البلد
ـ وقيل بعرشة أعوام  ـ ود وكان أكرب منه بعرشين سنةأخوه القاسم بن محُّ  ويل ثمَّ  

ثم سار  ,سنة اثنتي عرشة وأربعامئة إىلوغريها  )قرطبةـ(ب باملأمون وبقي ملكا لولقِّ 
ودعا  )قرطبةـ(ود بفخرج عليه ابن أخيه حييى بن عيل بن مح )شبيلية(إ إىل )قرطبة(من 

ه فأجابوه لذلك يف مستهل مجادى األوىل سنة اثنتي عرشة اس لنفسه وخلع عمَّ النَّ 
 )شبيليةإ(ه القاسم من ى سار إليه عمُّ حتَّ  )قرطبةـ(ب باملعتيل وبقي بوتلقَّ  ,وأربعامئة

واستوىل عليهام سنة ثالث  )اجلزيرة اخلرضاء(و )مالقة( إىل )قرطبة(فخرج حييى من 
اريخ املذكور وجرى بينه وبني يف التَّ  )قرطبة(ه ة وأربعامئة يف ذي القعدة ودخل عمُّ عرش
فا ومخسني يوما وبقي بينهم القتال نيِّ  )قرطبة(قتال شديد فأخرجوه عن  )قرطبة(أهل 

فقصده ابن أخيه  )رشيش( إىلوسار  ,ق عسكرهواهنزم القاسم وتفرَّ  )قرطبة(وانترص أهل 
موت حييى وملا جرى ذلك خرج أهل  تى مات يف احلبس بعدحييى وأمسكه وحبسه ح

بن  إسامعيلأبا القاسم حممد بن  )إشبيلية(موا عليهم قايض عن طاعتهام وقدَّ  )إشبيلية(
أن أمسك  إىل )قرطبةـ(وكانت والية القاسم ب )شبيليةإ(أمر  إليهعباد اللخمي وبقي 

 .وثالثني وأربعامئة إحدى ةنأن مات س إىلوبقي حمبوسا  ,وحبس ثالثة أعوام وشهور
رجال من بني أمية اسمه عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار  )قرطبة(أقام أهل  ثمَّ  

وبويع  ـ د بن هشامحممَّ  أخو املهديِّ  وهوـ ب باملستظهر باهللا بن عبد الرمحن النارص ولقِّ 
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يع وبوملا قتل  ,ذلك يف سنة أربع عرشة وأربعامئة يف رمضان وقتلوه يف ذي القعدة كلُّ 
ثم  ,بن عبد اهللا بن عبد الرمحن النارص ولقب باملستكفيباخلالفة حممد بن عبد الرمحن 
عىل طاعة  )قرطبة(ثم اجتمع أهل  ,يف الطريق فامت مَّ وُس  ,خلع بعد سنة وأربعة أشهر

خرجوا عن طاعته يف  ثمَّ  ,فخطب له باخلالفة )مالقةـ(محود وكان ب نبحييى ابن عيل 
وأقام هبا  ,)ةنقرمو( إىل )مالقة(ة ثم سار من ين عرشة وأربعامئة وبقي كذلك مدَّ سنة ثام

وكمن بعضهم مركب  ,د خيلاوخرجت للقايض أيب القاسم بن عب )شبيليةلـ(إحمارصا 
 .م سنة سبع وعرشين وأربعامئةتل يف املعركة يف املحرَّ فقُ  لقتاهلم حييى
امللك  د بن عبدنا بايعوا هلشام بن حممَّ طاعة حييى كام ذكر )قرطبة(وملا خلع أهل  

ـ ولقبوه باملستعني باهللا سنة ثامين عرشة وأربعامئة  ,بن عبد الرمحن النارص األموي
يطول رشحها حتى ) األندلس(وجرى يف أيامه فتن وخالفات من أهل ـ حسبام ذكرنا 

وهو « :)ملعرباخلرب ا(وأربعامئة, قال احلافظ أبو راس يف خلع هشام سنة ثامن وعرشين 
ا من ولد عبد الرمحن هشام شخًص  بعد )رطبةقُ (أقام أهل  ثمَّ « :وقال أبو الفدا »آخرهم

 قتل فإنَّ أال ختش عليك أن تُ « :قالوا لهوملا أرادوا واليته  ,ةارص أيضا اسمه أميَّ النَّ 
فبويع فلم  »بايعوين اليوم واقتلوين غدا« :فقال »السعادة قد ولت عنكم يا بني أمية

 .ينتظم له أمر واختفى فلم يظهر له خرب بعد ذلك
وقد نظم أبو  ,واحد منهم ما أراده حتت طوائف ملوك كّل  )األندلس(صارت  ثمَّ 

أرجوزة حتتوي عىل فنون من  )شقر(طالب عبد اجلبار املعروف باملثنى األندليس من أهل 
 فمن ذلك قوله:  )دلساألن(اريخ يشتمل عىل تفرق ممالك العلوم وذكر فيها شيئا من التَّ 
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 رطبـــةا رأى أعـــالم أهـــل قُ ملـــ
 اعــــةمت شــــاكلة للطَّ دوعــــ

ــدَّ  ــفق ــيخ مــن آل َج موا الشَّ  ورِ ْه
ـــدَ  ـــد بع ـــا الولي ـــه أب ـــم ابن  هث
ــاورة ــا اجله ــاهرت بحوره  فج

ــذروالثَّ  ــه من ــام في  غــر األعــىل ق
ــار يف طُ  ــيش ث ــن يع ــةواب  ليطل

 ويف بطليـــوس انتـــزى ســـابور
ـــار يف  ـــإوث ـــو عبَّ  ادشـــبيلية بن
ــــار يف ــــوُس  وث  غرناطــــة حب

ــــ ــــوا املريَّ ــــن ملك  ةوآل مع
 وثـــار يف رشق الـــبالد الفتيـــان
 ثـــم زهـــري والفتـــى لبيـــُب 
ــة ــى داني ــى بمرس ــلطانه رس  س

ـــم أ ـــث ـــقام  قالبةت هـــذه الصَّ
ـــم ب ـــا ملكه ـــل م ـــيةوح  لنس

ــــم ــــت آلل قاس ــــد البي  وبل
ــ ــاره يف السَّ ــن ج ــن رزي  هلةواب

ــذه الطَّ  ــتمرت ه ــم اس ــفث  وائ
 

 ةربَ األمـــور عنـــدهم مضـــطَ  أنَّ  
ـــتع ـــةاس ـــا اجلامع  ملت آراءه

ــــدبُّ  ــــاحلزم والت ــــي ب  رِ املكتن
ــ يفدو وكــان حيــ  داد قصــدهالسَّ

 قطــر حــل فيــه قــافره وكــلُّ 
ــذكر ــيام ي ــن هــود بعــد ف ــم اب  ث

 ون تصفى امللك لهثم ابن ذي النُّ 
ــن األفطــس املنصــور  وبعــده اب
 والكــذب والفتــون يف ازديــاد
 ثـــم ابنـــه مـــن بعـــده بـــاديُس 
 ةبســـــرية حممـــــود مرضـــــيَّ 

ـــامريون و  مـــنهم خـــريانالع
 بيـــــبومـــــنهم جماهـــــد اللَّ 

ـــى  ـــم غـــزا حت ـــة إىلث  رسداني
 البــن أيب عــامر هــم بشــاطبة

ــــاهر بمُ  ــــار آل ط ــــيةوث  رس
 ى اآلن فيــه حــاكموهــو حتَّــ

 كــل املهلــه ل أيضــا ثــمَّ مهــأ
 خيلفهـــم مـــن آهلـــم خوالـــف
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 تنبيهات: 
ى ل فتحها عىل يد طارق بن زياد وموسة أمراء األندلس العرشين من أوَّ مدَّ  :األول

 ,امة وشهران ومخسة أيَّ نة وأربعون سيوسف بن عبد الرمحن الفهري ستَّ  إىلبن نصري ا
 − ام املختفيبإسقاط أيَّ  − دبن هاشم بن حممَّ املعتمد  إىلة بني أمية قاتل يوسف مدَّ  ثمَّ 

ة عرشة سنة التي للحموديني األدارسة, ومدَّ  إحدىون سنة بدخول مائتا سنة وستُّ 
ملكه الواحد  يضقنفسبحان من ال ي ,سنة وأربعة أشهرث وثامنون ملكهم باملرشق ثال

 :النعامن بن املنذر قالت هند بنتالقهار و
ـ اس واألمر أمرناوكنا نسوس النَّ   ففها نحن رصنـا سـوقة نتكفَّ

 بسيدي حرازميخ عيل بن حرزهم املعروف ة القطب الّش من بني أميَّ  أنَّ  :الثاين
تلميذ أيب بكر بن  )فاسـ(املنسوب إليه دفني باب الفتوح بواملشهور باحلامم املعدين 

 إبراهيمالح الشيخ حممد بن املاهر الصَّ  ئومنهم القار ,عريب وأحد أشياخ أيب مدين
 .)فاس(وغريها دفني  )أحكام القرآن(اخلراز صاحب 

عجائب (عىل ما يف  )وهران(الذين ملكوا  )األندلس(األمويني أمراء  أنَّ  :الثالث
وابنه  ,د بن عبد الرمحنحممَّ  وابنه ,عبد الرمحن األوسط بن احلكم :وهم سبعةٌ  )فاراألس

النارص بن حممد بن عبد  وحفيده عبد الرمحن ,وأخوه عبد اهللا بن حممد ,املنذر بن حممد
وعىل ما يف  .وابنه هشام املؤيد بن احلكم ,وابنه احلكم بن عبد الرمحن النارص ,اهللا

األربعة الباقني  الثة األولني وعدِّ أربعة بإسقاط الثَّ  )خلرب املعربا(و )عجائب األخبار(
 وابنه املؤيد. ,وابنه احلكم ,ارصوحفيده النَّ  ,عبد اهللا :وهم



101 

 .)وهران(يف ذكر من ملك منهم  :املوضع اخلامس
نسقا بل وال نأيت هبم  ,من مغراوة هم اخلزريون )وهران(علم أن الذين ملكوا ا

 :ولندراجهم يف الدُّ نني وابحسب السِّ 
ك مغراو ملَ  زمار بن صقالب بننا خزر بن حفص بن صوالت بن وهفأوهلم خمتطُّ 

املغرب (اخلالفة عن  ص ظلُّ وعندما تقلَّ  ,اتةملا هلك أبو حفص أقام مقامه يف أمر زنَّ 
خزر وقومه  ت فتنة ميرسة احلقري ومطغرة وهم مدغرة اعتزَّ ء وأظلَّ اليشَّ  بعض )األقىص
ن واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطاهنم عىل البدو م )القريوانـ(ة ب املرضيَّ عىل أرس
باملرشق وكانت الفتنة ة وملا انتقض بعد ذلك أمر بني أميَّ  ),املغرب األوسطـ(زناتة ب

فملك  )ملغرب األوسطـ(ا وعتوا وانترش سلطاهنم لباملغرب ازداد خزر وقومه اعتزازً 
نترش صيته وعلت كلمته عند املروانيني او )طساملغرب األو(وسائر  )وهران(خزر 

 )تلمسان(و )رشقون( ـيامنيني بلوالس )األقىص املغرب( ـدارسة بواأل )األندلسـ(ب
قام بأمره بعده ابنه حممد بن  ثمَّ  ,أن هلك خزر يف خالل ذلك إىل )فريقية(إ ـيعة بوالشِّ 

ما أراد وشن  ضواحيها بكلِّ وأجلب عىل  )وهران(خزر فهو ثاين اخلزريني وسكن 
املصامدة وسجلامسة  إىل )األقىص(ويف  )إفريقية( إىل )املغرب األوسط(الغارات يف 
 وعاش كثريا من السنني وجرَّ  ,اسوخشيت سطوته واذعنت له النَّ  ,وهابته امللوك

له والذي يقتضية كالمه من أوَّ  »عىل مائة سنة َف ه نيَّ أنَّ : «فقد قال ابن خلدون ,األمور
 إىلبن عبد اهللا ملا هنض  إدريس نَّ إه قال فيه بلغ املائتي سنة أو قارهبا فإنَّ  هأنَّ  آخره إىل

لقى إليه املقادة أسنة أربع وسبعني ومائة تلقاه حممد بن خزر هذا و )املغرب األوسط(
أهلها وانتظم  بعد أن غلب عليها بني يفرن )تلمسان(وأمكنه من وبايع له عن قومه 
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وقام بنو خزر  )تلمسان(مجيع أعامل أبيه وملك  مر وغلب عىلاأل دريسإالدريس بن 
بعد ذلك سنة مخسني وثالثة  ثم وفد عىل املعزِّ « :أنا قال إىلهؤالء بدعوته كام كانوا ألبيه 

س يف الكن قال احلافظ أبو ر »السنني ف عىل املائة منوقد نيَّ  )القريوانـ(مائة وهلك ب
وكانت له حروب كثرية  »فيه ختليط وتناقضكالم ابن خلدون « :)عجائب األسفار(

 .مع عجيسة وإخوهتم ازدجية ومع الشيعة
باحلروب الكثرية املتواترة ازدجية وعجيسة أن أخذها منه  إىلبيده  )وهران(ومل تزل 

  :مواضع والكالم عليهم يف مخسة ,ملكها ازدجية مع عجيسة ثمَّ 
 :األول يف ذكر مواطنهم

جبل (وقبلة  )وهران(كانت غريب  )املغرب األوسط(من  )ةزدجي(ان واطِ مَ  علم أنَّ ا
البحر  إىلمنترشين يف وطامالتة واجلبال احلائطة هبا ممتدين  )وهران(وهو جبل  )يدورهِ 
  .أدرجناهم يف الدولة األوىل )وهرانـ(ة والبأس ولقلة ملكهم لدَّ ة والشِّ يف غاية القوَّ  موه

  :يف التعريف هبم املوضع الثاينو
وهلام اعتزاز وآثار يف احلروب  ,بيلتني كانتا من أقوى قبائل الرببرقأن هاتني ال علما

ام من بطون هنَّ إ :فقال أكثر املؤرخني :واختلف يف نسبهام ,وهلام قوة وشدة وبأس كام مرَّ 
 ,قوم كسيلة األورايسـ  ,من الرببر من بطون الربانس هنام قبيلتانإ :وقال أقلهم ,اتةزنَّ 

ابن قال  ,ـسيد عقبة بن نافع الفهري فاتح املغرب يف املرة الثانية من الرببرالذي قتل ال
وقال سابق بن سليامن  »جيمع الرببر جدان ومها برنس ومادغس ابنا بر: «خلدون

ن بن الربنس بنو مازيغ بن كنعان ومادغس بنو بر بن قيس إ« :ابة الرببراملطامطي من نسَّ 
 .هنام من العربإ :خرونوقال آ ,»ن مرضلياس بإعيالن بن 
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  :املوضع الثالث يف ذكر بطوهنم
من  )وهران(ني جياورون ڤبنو مرس :بطون هاتني القبيلتني كثرية فمنهم علم أنَّ ا

آلن وقد اختط هبا الفرانسيس  ىلإمرسڤني  ال زالت البلد تسمى بجدهم ,اجلهة الغربية
واكه واخلرض واملستنبتات وأكثروا فيها من الغرس ذي الف )تلمسان(مدينة عىل طريق 

وعجيسة بجيم : «ابن خلدونقال  ,املختلفة لكثرة مائها وجودة أرضها وطيب تراهبا
ومنهم فرقة بالبحر  )شلف(هنر  ومنهم فرقة حيث يصبُّ  )سدلَّ ـ(فة ومنهم فرقة بخمفَّ 
وقد  »)املغرب األقىص( ـمنهم املرازقة ومنهم فرقة ب )جبل وسالت( ـب )افريقية( ـب

 .بطوهنم ابن خلدونوىف است
 :يف ذكر بعض رجاهلم وعلامئهم: ابعاملوضع الر

ومن رجال عجيسة أبو ديلم بن  ,الكريم عبدِ بن من رجال أزدجية شجرة  علم أنَّ ا
لبني شجرة ذكر باملرشق وسوس  كام أنَّ  )األندلسـ(ولبني ديلم ذكر ب ,اخلطاب
 .األقىص

يخ أيب تلميذ ابن غازي معارص الشَّ يخ عبد الوهاب العجييس ومن علامئهم الشَّ 
 ,جيني زاجر الطري وهو الذي رشح بيت شيخه ابن غازيالتَّ  مهدي عيسى بن موسى

 وهي:
 امر والرش عوض به ارجعَ عُ  اتقان وبضـعان مًعـلحان عِ ُص 

يخ أيب ه من العرب بدليل قول الشَّ نَّ إوقيل  ,فيه ستة أبيات وبينها أحسن بيان بنظمٍ 
الشيخ عبد الوهاب هذا يف عد : «موسى املذكور يف رشحه لقصيدةمهدي عيسى بن 
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 ,ذو نسل :, أيواملقداد ذو نجل :عند قوله )صحيح البخاري(ني املذكورين يف البدريِّ 
ريض (الشيخ عبد الوهاب من نسل سيدنا املقداد بن األسود الصحايب البدري  أي أنَّ 
 اهـ. » أن املقداد ال نسل لهلليفرين )نزهة احلادي(اهـ. والذي يف  )»اهللا عنه

 ,أتوا هلا من جبلهم يف القرن اخلامس أيام ملتونة )تلمسان(ومنهم املرازقة علامء 
وقد رأيت اخلطيب منهم وسألته عن أصله  ):عجائب األخبار(قال احلافظ أبو راس يف 

ن أصل سلفي من عجيسة قبيلة من الرببر ومستقرنا بجبل وسالت وأتى إ :فقال يل
 هنم من آل البيت وعليه التواتر وبه انتساهبم اآلن.إ :قيلوا لتلمسان أيام ملتونة سلفن

 (باختصار) يف ذكر وقت ملكهم لوهران: املوضع اخلامس
ادس من القرن الرابع يف العام السَّ  )وهران(علم أن أزدجية وعجيسة ملكوا ا

عليه فلذلك غلبوه  هم) وأخذوها من يد حممد بن خزر املغراوي بمعونة مجيع حيِّ 306(
ملكوا يف سنة ست من  ثمَّ  )األندلس( ـعليها وبقوا فيها سبع سنني عامال لألموية ب

 )تلمسان(يف قرب القرن اخلامس دار امللك بني صالح وهي قلعة النكور مرسى بالرِّ 
لف يف ثم اختُ  ,بن تاشفني هم يوسُف طع ملكَ أن قَ  إىلبوها وبقوا هنالك مالكني وخرَّ 

أخذها من أيدهيم داوس « :)عجائب األسفار(من أيدهيم فقال يف  )وهران( أخذالذي 
فأنت ترى كالم  »يعة واستعمل عليها حممد بن عونبن صوالت الكتامي عامل الشِّ 

وبالثاين قال شيخنا العالمة السيد احلاج أمحد بن  ,س كيف اختلفاالشيخ احلافظ أيب ر
داوس أخذها  ل أنَّ حيح األوَّ والصَّ « :)1()وسطالقول األ( عبد الرمحن الشقراين يف كتابه

                                                 

 .كانت توجد منه نسخة بخزانة بلدية وهران) األوسط القول ألوسط يف من حل باملغرب( )1(
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ن حممد بن خزر ملا إ ثمَّ ـ كام سرتاه ـ من يد اخلري بن حممد ال من يد أزدجية وعجيسة 
أخذها من يد أزدجية وعجيسة واسرتدها منهم بعد حروب كثرية كان الظفر له فيها 

 ثمَّ  ,ثالث اخلزرينيهو بقي ازدجية وعجيسة حتت حكمه و عليها ابنه اخلري وعليهم ويلَّ 
كعادهتم  ,اخلري بن حممدبن خرز ملا ملكها قام بضبط امللك غاية وظاهر املروانيني إنَّ 

 )وهرن(الغارات عىل ضواحي  وشنَّ  ,الرمحن النارص وقتئذ عبدُ  )األندلس(وأمري 
 ,والصحراء )تلمسان(ها وسوس األدنى وفملك بالد الغرب كلِّ  )املغرب األوسط(و

 )املسيلة(و )بسكرة(وغزا  ,حروبا عظاما )تاهرت(و )إفريقية(لشيعة ملوك وحارب ا
دعوة املروانيني أمراء  اواتصلت يده بيد موسى بن أيب العافية املكنايس فبثَّ  )الزاب(و
ارص ن النَّ زاحفا للحرب فبعث هلام عبد الرمحفسد ما بينهام وت باملغرب ثمَّ  )األندلس(

ح وهو منذر بن سعيد الوهلايص ثم البلوطي فأصل )قرطبة(قايض  )األندلس(أمري 
من يد ازدجية وعجيسة سنة ثالث عرشة  )وهران( لـبينهام وكان أخذ حممد ابن خزر 

ه عامل عبيد اهللا الشيعي أمري أن أخذها من إىلهـ) واستمرت بيده 313وثالثامئة (
 بعد حروب عظيمة شاب هلا رأس الغراب. إفريقية
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  انية الدولة الثَّ 
  العبيديون

 )1((باختصار)
 
املوضع  .والكالم عليهم يف مخسة مواضع ,فضيةاالر :ويقال هلم ,هم الشيعةو
يف  :الثالثيف ذكر أصحاب اإلمامة املعدين للمهدي منهم,  :الثاينذكر نسبهم,  :األول

يف ذكر  :اخلامساملوضع  ,يف سبب مصري امللك إليهم :الرابع ,سبب تسميتهم بالشيعة
 .لوكهم ومن ملك منهم وهرانم

هم عبيد اهللا املهدي بويع يف ربيع اآلخر سنة سبع ني جدُّ ل ملوك العبيديِّ أوَّ  نَّ إ
ن فدوَّ  ,ه يف اململكة بارش األمور بنفسهمُ قدَ  وملا استقرَّ  ,)297وتسعني ومائتني (

عه شيئا من يعي وأخيه أيب العباس مومل يدع أليب عبد اهللا الشِّ  ,األموال ىالدواوين وجب
 أخرجَت  :يعيوالفطام صعب فصار أبو العباس يقول ألخيه أيب عبد اهللا الشِّ  ,احلكم

أن أحنقه وذلك  إىلوأخوه ينهاه عن ذلك وال زال  ,مهمته لغريك ويندِّ األمر عنك وسلَّ 
ليس هذا املهدي  :يعي يقول لرؤوس القبائلالشِّ  ى صار أبو عبد اهللايبلغ املهدي حتَّ 

  .فطلبهام املهدي وقتلهام ,كم إليهالذي دعونا

                                                 

 .قام املحقق باختصار هذا القسم ِمن الكتاب) 1(
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وقال  ,»كان مقتلهام يف سنة ست وتسعني ومائتني): «الكامل(يف  ابن األثريقال 
كان مقتلهام  :)تارخيه(وابن خلكان يف  ),اجلمع والبيان يف تاريخ القريوان(القريواين يف 

وهو األصح  :أبو الفداقال  ,)298يف نصف مجادى األوىل سنة ثامن وتسعني ومائتني (
  .عندي

املغرب واملرشق فضايق بني  إىلش سوى جتهيز اجليو مل يكن للمهدي همٌّ  ثمَّ 
أخرج منها بني األغلب عامل  إفريقيةوملا ملك  ,دريس باملغرب وبني العباس باملرشقإِ 

متصلة بالرب كهيئة  هنالك مدينة حصينة عىل ساحل البحر وهي جزيرة ىوبن ,العباسيني
ا عظيمة وزن كل وجعل هلا سورا حمكام وأبوابً  ,زند يف سنة ثالث وثالثامئةمتصلة ب كفٍّ 

خلون من ذي القعدة سنة  وكان ابتداء بنائها يوم السبت خلمسٍ  ,مرصاع مائة قنطار
هي سبب نجاة  :وكان يقول وقت بنائها ,سبت إليهة فنُ التاريخ املذكور وسامها املهديَّ 

ثم  ,اآلن آمنت عىل آل فاطمة بحصانتها :بناؤها قال تمَّ  اوملَّ  ,عليهم بي من القائمعقِ 
موضع السهم ينتهي  إىل :ناحية املغرب وقال إىلسهام ورمى به  هأخذ قوسا وفوق
ثم جعلها دار  .فكان األمر كام قال ,يعني أبا يزيد اخلارجي اليفرين ,صاحب احلامر

مذهبه فكل  إىللناس ودعا ا ,بكر وعمر أيب يعة من سبِّ ومتذهب بمذهب الشِّ  ,ملكه
وكان عنده من علم  ,الشيعة كام مرَّ  لفهو أوَّ  ,عاقبة ىوكل من أب ,من تبعه أحسن إليه

فكان كل ما يفعله من آرائه وحروبه وسياسته يعتمد  ,احلدثان ما استعان به عىل أموره
 .وأبوه عن آبائه فهو متوارث عندهم ,أخذ ذلك عن أبيه ,عىل ما عنده فيه من العلم

املرشق وعقد عليه البنه  إىلز جيشا يف الرب والبحر ثم يف سنة ست وثالثامئة جهَّ  
ة املقتدر فمن بالد الصعيد فبعث اخللي وكثراً  )سكندريةاإل(أيب القاسم نزار فأخذ 
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فكانت بينهم حروب عظيمة فقام الوباء والغالء  ,العبايس جيوشا من بغداد حلربه
 ـ) جهز جيوشا ل316يف سنة ست عرشة وثالثامئة ( ثم .أبيه إىلباملرشق فرجع نزار 

فذهب عروبة وأناخ عىل  وعقد عليها لعروبة بن يوسف الكتامي )ملغرب األوسطا(
ها وهي مدينة عظيمة اختطَّ  )تيارت(ويقال هلا اآلن  ,عراق املغربالتي هي  )تاهرت(

مينا يف  رشقي هنر )منداس(تلول  ستم بسفح جبل أقزول عىل رأسرعبد الرمحن بن 
وإليها  ,وهي بفتح اهلاء وضمها ,هـ)148جبل الرسسو سنة ثامن وأربعني ومائة (

ستم روملوكها وقتئذ بنو عبد الرمحن بن  ,اد التاهريتينسب أبو عبد الرمحن بكر بن محَّ 
وهم أوالد حممد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرمحان بن  ,باضيةمن اخلوارج اإل

ة مع سعد بن أيب د رستم الفاريس صاحب حرب القادسيَّ رستم بن دستن من ول
بهم يف آخرها وانقرض لرت بينه وبينهم حروب طوال غافد ),ريض اهللا عنه(وقاص 

نوة واستقرهبا ثم ارحتل عنها وعقد عليها أليب محيد دواس بن أمرهم به ففتحها عَ 
 )تاهرت(امي فاتصلت حروب داوس مع ملاية شيعة بني رستم ملوك صوالت الكتَّ 

 ,قهمتزيد فأثخن فيهم وفرَّ  تبلغ خيلهم ثالثني ألفا أو )سوالرسَّ ( ـوكان ملاية متوطنني ب
ثم  ,غري ذلك إىلمزاب وبعضهم جلبل راشد اب وهم بنو جبل مصَّ  إىلفبعضهم انتقل 

يعي افضية عىل رأي الشِّ الرَّ  إىل حارب لواته ومطامطة وكان من غلبه ينقله من اخلارجية
  .)298يعة سنة ثامن وتسعني ومائتني (ثم الشِّ  .ستمبنو رُ  )تاهرت(من ملك ل فأوَّ 

وقبض عىل  )وهران(ب عليهم حممد بن اخلري اخلزري املغراوي أحد ملوك ثم تغلَّ 
 ,ة أيام املنصور بن أيب عامرنزلتها عساكر بني أميَّ  ثمَّ  ,ميسور اخليص وأطلقه بعد حني

ثم زحف داوس  ـ, كام يأيتـ أن أزاهلم عنها ابن غانية  إىلثم املوحدون  ,ها ملتونةكَ ثم ملَ 
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) فحارصها وحارب هبا 318وهران يف سنة ثامين عشة وثالثامئة ( إىل )تاهرت(عامل 
زدجية وعجيسة أمن مغراوة ومعه  )وهران(ملكها اخلري بن حممد بن خزر ثالث ملوك 

من يد اخلري  )وهران(أخذ لكوهنم يدا واحدة مع اخلري بن حممد بن خزر فأثخن فيهم و
ل يعي فهو أوَّ بن حممد بن خزر املذكور واستعمل عليها من قبله حممد بن عون الشِّ ا

 يعة داوس عامل عبيد اهللا املهديل من ملكها من الشِّ وأوَّ  )وهران( ـيعة بعامل للشِّ 
تني د اهللا املهدي يف ربيع األول سنة اثنبوتويف ع )املغرب األوسط(افضية فعمت الرَّ 

وملك أربعا وعرشين سنة وعرشين  ,وعرشين وثالثامئة وهو ابن ثالث وستني سنة
 بموضعه ابنه القائم أبو القاسم توىلَّ  ثمَّ  ,اثالث سنني ونصف )وهران(وقد ملك  ,يوما
أبيه  مف باسن له من أموره وصار يترصَّ كاما  د نزار فأخفى موته سنة كاملة لتدبريحممَّ 

 َّ ) 323ر موته فبويع بموضعه فجهز يف سنة ثالث وعرشن وثالثامئة (ت أظهفيها وملا مت
وأمره  ,ال حلية له يض وسمي بذلك لكونهخلجيشا لغزو املغرب وعقد عليه مليسور ا

ر ظاهَ وعىل العبيدين  )فاس( ـبمحاربة موسى بن أيب العافية املكنايس الذي انتفض ب
فأقره ) وهران(قيه حممد بن عون وايل ه ميسور بجيشه فلفتوجَّ  )األندلس( ـاملروانيني ب

خرج إليه عاملها أمحد بن أيب بكر طائعا ن أ إىلفحارصها أياما  )فاس( ـعليها وزاد ل
بعد أن أخذ منه املال  دقه يف القيووثعليه و عظيمة ومال جسيم فقبض ميسور ةهبديَّ 

قوا مدينتهم يف ذلك غل )فاس(وملا رأى أهل  ,ففعل فعال غري مشكور ,املهدية إىلوبعثه 
ايت فحارهبم وا عىل أنفسهم حلربه حسن بن قاسم اللوَّ وجهه ومنعوه من دخوهلا وولَّ 

ولبود  وإقطاعميسور سبعة أشهر ومل يقدر عليهم بيشء فصاحلهم عىل ستة آالف دينار 
وقبل  ,فرفضوا ,وذكره يف اخلطبة ,كةوقرب للامء وأثاث وكتب اسم أيب القاسم يف السِّ 
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العافية  وذهب ملحاربة موسى بن أيب ,عليهم حسن بن قاسم اللوايت م وأقرَّ ميسور منه
حلرضة  أن هرب ابن أيب العافية إىلتوىل أكثرها األدارسة  ,فوقعت بينهام حروب عظيمة

 .النكور
أن  إىلنكور  إىل )1( األدارسة ما كان بيده فبقي رشيدا مالكا من الرصيف َك ومتلَّ  

واصطلح األدارسة مع أيب القاسم  ,وأربعني وثالثامئة إحدى أو قتل سنة ثامن وعرشين
وم فبعث فن لغزو الرُّ واشتغل بتجهيز السُّ  ,صلت يده بيدهم فصار يف هناءالعبيدي واتَّ 

فافتتحوا كثريا من بالدها وغنموا غنيمة ورجعوا  )جنوة(عظيام ألرض  أسطوال
بو يزيد اخلارجي اليفرين سنة حلامر أاعليه صاحب  د له املغرب ثم قامبوفدهم ومتهَّ 

 )تونس(و )القريوان(ت شوكته فاستوىل عىل ) واشتدَّ 333( ثالث وثالثني وثالثامئة
أن أكل  إىلوأدام حصارها  ,با القاسم باملهديةأوضايق  إفريقيةمدن  وسائر )باجة(و

ها أبوه أعدَّ هرية التي زاأل مومل يبق إال اجلند ففتح هل ,قوا يف النواحيأهلها امليتة وتفرَّ 
قرب البلد رمية القوس  إىلفكان أبو يزيد يركب محاره ويأيت  م,قها عليهوفرَّ  ,لذلك

 .اس يقاتلونويقف النَّ 
وغنم أهل املدينة كثريا من عسكره فمرض  )القريوان( إىلض جيشه وفر قثم انت

صار ابنه به باملنصور ولزم الفراش وولقَّ  إسامعيلالقائم أبو القاسم ووىل العهد البنه 
ال سنة أربع وثالثني وثالثامئة وَّ  يف ثالث عرشة مضت لشأن تويفِّ  إىل أمر اجليش يتوىلَّ 

ا أن مجيع ذلك رً ز العساكر مظهِ وأخفى ابنه موته سياسة وصار خيطب باسم أبيه وجيهِّ 
 توىلَّ  ثمَّ  ,حتته عرشة أعوام )وهران(حاله فأظهر موته فبقيت  أن تمَّ  إىل ,بأمر أبيه

                                                 

  .كذا يف األصل, ولعل الصواب: من الريف )1(



112 

بأمر فقام موت أبيه  ظهراس له بامللك ملا أَ املنصور بمبايعة النَّ إسامعيلضعه ابنه بمو
 .تهوضبطه بحسب قوَّ  ,امللك
ز له جيشا يف الرب والبحر وقتل كثريا من جهَّ  )سوسة(وملا سمع بأن أبا يزيد حارص  

ثاروا و ,خولفمنعه أهلها من الدُّ  )القريوان( إىلففر  ,هتأصحابه وهزمه وأخذ حملَّ 
وصار أمره يعلو وأمر  )القريوان(املنصور فجاء بنفسه ودخل  إىلفوصل اخلرب  ,بعامله

فسلخ  ,أن ماَت  إىلرحيا فأقام عنده جأن ظفر به يف بعض املعارك  إىل ينحطُّ  اخلارجيِّ 
 إىلدخل بتلك احلالة وأُ  ,عل يف قفص بني قردين يلعبان بهوُج  ,يش تبناوُح  جلده

 .يف به فيهامفطِ  ),ديةامله(و )القريوان(
 ,وأربعني وثالثامئة إحدىال سنة شوَّ  تويف شهرأن  إىلومتهد للمنصور امللك  

عن يده وكان  )وهران(ويف كلها مل خترج  ,يوما وكانت خالفته سبع سنني وستة عرش
ابنه  إىلباخلالفة  دَ وعهِ  ,وكان خطيبا بليغا خيتار اخلطبة لوقته ,وثالثني سنة عمره تسعا

 ,لدين اهللا به املعزّ بن القايم بن عبيد اهللا املهدي ولقَّ  إسامعيلبن املنصور بن  متيم معدِّ  أيب
اس ذن للنَّ سابع ذي احلجة فأُ  إىليف يوم موت أبيه وأقام بتدبري األمور  املعزَّ  اُس فبايع النَّ 

 ,ن سنةا وعرشيوكان عمره إذ ذاك أربعً  ,موا عليه باخلالفةخول فدخلوا إليه وسلَّ بالدُّ 
وأربعني وثالثامئة جيشا  إحدىز يف سنة ثم اشتغل بتمهيد امللك وجتهيز اجليوش فجهَّ 

 فذهب مصالة للمغرب وأقرَّ  ,عليه ملصالة بن حبوس الكتامي وعقد ,لتدويخ املغرب
وأزال ما ظهر به من أمر املروانيني  ,خ املغرب غايةه ودوَّ يعة عىل حملِّ كل عامل كان للشِّ 

 .ورجع بغنائم عظيمة ),لساألند(ملوك 
 يعىل بن حممد بن صالح اليفرين مدينة اختطَّ  ثم يف سنة اثنتني وأربعني وثالثامئة 
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ه عبد فوالَّ  )األندلس( ـني بوظاهر املروانيِّ  ,هبا أحد أرايض بني راشد واستقرَّ  )ايفكان(
حروب  وعقد له عىل )املغرب األوسط(عىل  )األندلس(ك لِ الرمحن النارص األموي مَ 

فخال اجلو ليعىل بن حممد بن صالح  )للمهدية(افضية وكان مصالة قد رجع يعة الرَّ الشِّ 
م ألهنَّ  )عجيسة(و )ازدجية(هبا حممد بن عون و فحارص )وهران( ـاليفرين وزحف ل

وطالت بينهم وبني يعىل  ,افضيةوعنه أخذوا الرَّ  ,دا واحدةيصاروا مع حممد بن عون 
 ,وأربعني وثالثامئة ق مجعهم سنة ثالٍث أن غلبهم وفرَّ  إىلام ابن حممد احلروب العظ

 )األندلس( ـوعجيسة ب هبا فلحق أكثر ازدجيةوخرَّ  ,اعنوة وأرضمها نارً  )وهران(فافتتح 
ملا يئسوا منها فكانوا بعد ذلك من أعيان جند املنصور ابن أيب عامر املعافري صاحب 

 .املؤيد األموي
وانتقل إليها بأهله  ,د بن صالح اليفرينا بناها يعىل بن حممَّ خرابً  )وهران(وملا بقيت  

أن قبائل كثرية  )أيب عبيد البكري(ويف  ,كام مرَّ  )ايفكانـ(وولده من مدينته التي بناها ب
ن ڤسالم بني مسإسنة سبع وتسعني ومائتني يطالبون أهلها ب )وهران( إىلزحفوا 
من إسالمهم فحارصوهم حربا ومنعوهم  فأبوا ,ين عندهم لدماء كانت بينهماملستقرِّ 
بت القبائل وتغلَّ  ,واستجاروا بازداجة فأجاروهم ,ن ليال هاربنيڤبنو مس فخرج ,املاء

وأرضمت  ,خائرهم وأرزاقهمذمني يف فخرج منها أهلها بأنفسهم مسلِّ  )وهران(عىل 
عني ومائتني يف سنة ثامن وتس نة ثم عاد هلا أهلهاا يف ذي احلجة تلك السَّ نارً  )وهران(

وا بناءها يف ؤداود وابتد :ويقال له )تاهرت(بأمر أيب محيد داوس بن صوالت عامل 
هبي ووىل عليهم داوس بن صوالت الذَّ  ,مما كانت نة فعادت أحسنشعبان تلك السَّ 

أن أوقع يعىل بن  إىلتزل يف عامرة وكامل وزيادة وحسن حال  حممد بن أيب عون فلم
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 وكانت تلك الواقعة ,ق مجعهموفرَّ  )جبل هيدور( ـبازداجة بحممد بن صالح اليفرين 
يعىل مدينة  فدخل ,انية سنة ثالث وأربعني وثالثامئةبت منتصف مجادى الثَّ يوم السَّ 

مدينته املعروفة وذلك يف ذي القعدة من عام  إىلوملكها ثم نقل أهلها  )وهران(
اس تراجع النَّ  سنني ثمَّ  بقيت كذلكو ,قهاة ثانية وحرَّ مرَّ  )وهران(بت وخرِّ  ,اريخالتَّ 

أهلها موصوفون بعظم  )يفري(قرية  )وهران(وكان يف عمل « :إليها وبنيت قال
 إىلجل الكامل يف اخللق املعهود من غريهم يكون الرَّ  ى أنَّ حتَّ  ,ة األيديوشدَّ  ,اداألجس

عىل ة نفر وخيطو هبم خطوات وكان رجل منهم حيمل ستَّ  ,جل منهمدون منكب الرَّ 
لعمل بيت  رجال منهم احتاج وأنَّ  ,وعىل ذراعيه اثنني ,ويتأبط باثنني ,عاتقيه اثنني

 .  اهـ » اشا معرومحلها عىل ظهره وبنى هبا بيتا تام  ةخلكفاقتطع ألف 
 ,وبنو يفرن هم أخوة مغراوة ,الفاريف لغة الرببر هو  )يفرن(قل وفانظر لتخالف النَّ 
ومنهم  ,فصاروا يف الغامر, وأكلتهم البوادي واألمصار خوهتمإوقد انترشوا كانتشار 

 ,)تادال(وأهل  )تازة(حذو  )ةغياث(ومنهم  )مرنيسة(ومنهم  )فريقيةإـ(بنو واركو ب
 )قسنطينة(والكثري منهم يف عاملة  )مازونة(و )شلف( ـوكان هلم هبا ملك ومنهم نبذة ب

 بال اخلسف وخطة القهر والذلِّ مان ووغري ذلك فأذاقتهم ملوك الزَّ  )األقىص املغرب(و
 .واهلوان

يملك منهم  وملا مل ,وغريمها )النزهة(وصاحب  )العقيدة(ومن علامئهم صاحب 
يف سنة أربع  ثمَّ  .انيةالثَّ  ولةإال يعىل بن محد بن صالح أدرجناهم يف الدَّ  )وهران(

عبد  أنَّ  وسبب ذلك )األندلس( إىلأسطوال  زُّ ز املعِ ) جهَّ 344وأربعني وثالثامئة (
 د فيه بضائع لتباع يف بالوسريَّ  ,عمل مثلهيُ  الرمحن النارص األموي أنشأ مركبا كبريا مل
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العلوي  زِّ املعِ  إىل )صقلية(فلقي يف البحر مركبا فيه رسول من  ,املرشق, ويعتاظ عنها
وبلغ ذلك املعز  ,وأخذهم بام معهم فقطع عليهم املركب األندليس ومعه مكاتبات إليه

 )صقلية(واستعمل عليه احلسن بن عيل عامله عىل  ,)األندلس( إىلأسطوال  زفجهَّ 
وأخذوا ذلك املركب  ,يناها من املراكبموأحرقوا مجيع ما يف  )املرية( إىلفوصلوا 

 ,لعبد الرمحن وأمتعة اتوفيه جوار مغنيَّ  ),اإلسكندرية(الكبري املذكور بعد عودته من 
وملا جرى ذلك  ),املهدية( إىلتلوا وهنبوا ورجعوا ساملني فق الربِّ  إىلوصعد أسطول املعز 

فوصلوا إليها فقصدهم عساكر املعز فرجعوا  فريقيةإبالد  إىلجهز عبد الرمحن أسطوال 
 .بعد قتال جرى بينهم )األندلس( إىل

اختذها بنو يفرن دار ملكهم  )وهران(حممد بن اخلري بن حممد بن خزر ملا رأى  نَّ إ ثمَّ  
بن  اعة ووفد عىل املعزِّ ى هلم الطَّ يعة وظاهر هلم وأدَّ الشِّ  إىلعوة املروانية نزع دَّ وبثوا ال
لغزو املغرب سنة سبع وأربعني  اجوهرً فألفاه جهز قائده  بإفريقيةيعي الشِّ  إسامعيل

يف جيش كثيف ومعه حممد بن اخلري بن حممد, وكان من  )القريوان(وثالثامئة, فخرج من 
أن نزل  إىلفسار جوهر  ,أرشفهم نفسا فكان عنده بمكانة عظيمةخزر و مشاهري بني

ارص لدين اهللا النَّ  بن صالح اليفرين أمري بني يفرن وخليفة فلقيه هبا يعىل بن حممد )تاهرت(
 )شلف(بناحية  )تاهرت(مقربة من  عىل )اتةزنَّ (عىل بالد املغرب يف جيش عظيم من قبائل 

رب بينهام وأخرج األموال وبذهلا لقواد كتامة فضمنوا له املدينة نفسها فالتحم احلـوقيل ب
قواد كتامة وأجنادها وقصدوا يعىل  أنجادعصابة  متقتل يعىل, فلام اشتد القتال صمَّ 

وبعث برأسه  ,جوهر فأعطاهم أمواال جليلة بشارة عليه إىلواحتزوا رأسه وأتوا به  فقتلوه
 مجعهم.  رن وتفرقوهزم بني يف )القريوان( ـفطوفه ب املعزِّ  إىل
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اعة نافذا لعهد البيعة عن ن يعىل لقي جوهرا مذعنا إليه بالطَّ إ« :ابن خلدونوقال 
 وأرس ذلك ,بلده وختري لذلك يوم فصوله عن ,له جوهر وأضمر الفتك بهقومه فقبِ 

عامء من كتامة لبعض خلصائه من أتباعه فأوقعوا نفرة يف أعقاب العساكر طار هلا الزُّ 
ا وقتله ملظاهرته للمروانيني قبض عليه حي  وقيل ب دمه هدرا يف القبائل,وصنهاجة وذه

أن يعىل مل يلق جوهرا « :خني, وقال بعض املؤرِّ »اخلري بب يف قتله حممد بنوكان السَّ 
هاب عند وقال بعضهم لقيه يف الذَّ  ,»ام لقيه عند إيابه منهوإنَّ  عند ذهابه للمغرب

, وملا كام مرَّ  )شلف(وهناك كان الفتك به بناحية  )تتاهر(الغزاة بمدينة  منرصفه من
 )وهران(يملك  ه مليعىل قام مقامه ابنه يد بن يعىل بن حممد بن صالح اليفرين إال أنَّ  مات

ر من ذلك هبا فلم تعمَّ فخرَّ  بناها يعىل يالت )ايفكان(بمدينة  با ومرَّ ذهب جوهر مغرِّ  ثمَّ 
ثم ذهب جوهر ومعه  ,)وهران(بن خزر عىل  عقد ملحمد بن اخلري بن حممد, والوقت

 جلامسةس إىلحممد بن اخلري وزيري بن مناد الصنهاجي رشيك جوهر يف الوزارة 
وهي تفاللت التي  من أسفل وسكون الالم) (بكرس السني املهملة واجليم املعجمة

د مَّ فوجد القائم بأحواهلا حم ,الصفري سنة أربعني ومائة ها عيسى بن يزيد األسوداختطَّ 
اخلالفة  فري قد ادعىان الصَّ روَّ  نبن الفتح اخلارجي املعروف بواسول بن ميمون با

 ,وكتب فيها اسمه ,ة هباورضب السكَّ  ,ب بالشاكر هللابأمري املؤمنني وتلقَّ  وتسمى
اكر عىل وكانت يف غاية الطيب, وكان الشَّ  ,اكرية دنانري ومثاقيلته معروفة بالشَّ وسكَّ 

فنزل عليه وحارصه ودخلها عنوة وقبض  ,ذهبامل مالكيَّ  ةنَّ مة السُّ غاية العدل وإقا
  .به أسريا قت مجوعه وأيتوتفرَّ  ,فأوثقه يف احلديد وقتل رجاله ومحاته ,عليه

فانرصف عنها  ,يقدر عليها فنزهلا وحارصها وقاتل أهلها فلم )فاس( ـثم سار ل
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 إىللك البالد مجيعا ثم عاد البحر املحيط وسلك ت إىلى انتهى وجال يف الغرب حتَّ 
ثم دخلها عنوة  ,جهة ثالثة عرش يوما وحارصها وأدار هبا القتال من كلِّ  )فاس(

ض عىل امئة وتقبَّ ضحوة يوم اخلميس عرشين رمضان سنة ثامن أو تسع وأربعني وثالث
 وهنب ,وقتل محاهتا وأشياخها ,ارصي األمويايت عامل النَّ أمريها أمحد بن أيب بكر الزنَّ 

وبقي باملغرب ثالثني شهرا عىل ما أليب حممد  ,فكان احلادث عظيام ,موسبى وهدَّ 
مجيع  ني فخطب هلم عىلها للعبيديِّ ولة املروانية منه وردَّ خة وقطع الدَّ أن دوَّ  إىل صالح

 أقرَّ  )وهران( ـ, وملا مر ب)املهديةـ(ب مواله املعزِّ  إىلثم انرصف راجعا  ,منابر املغرب
جلميع وقائعه وهو حامل  املغراوي اخلزري الذي كان معه وحرض بن اخلريعليها حممد 

وحممد بن الفتح أمري  ,ومخسة عرش من أشياخها )فاس(ألمحد بن أيب بكر اليفرين أمري 
وعىل رؤوسهم قلنسوات  ,سجلامسة بني يديه يف أقفاص من خشب عىل ظهر اجلامل

 إىلثم محلهم  ,)القريوان(سواق هبم يف أ فطيف ,من لبد مستطيالت منبتة بالقرون
 .أن ماتوا بسجنها إىلهبا  املهدية فأدخلهم املدينة بني يديه وحبسهم

ني من أمراء هبا فهو رابع اخلزريِّ  واستقرَّ  )وهران(حممدا بني اخلري ملك  نَّ إ ثمَّ 
يعة له معهم حروب عظام وملا تلقوه مغراوة الذين ملكوها وكان قبل تقليده طاعة الشِّ 

اعة وظاهرهم غاية ى هلم الطَّ ة سبع أو ثامن وأربعني وثالثامئة التي قتل فيها يعىل أدَّ سن
 .عامهلم وصار هلم ضدا وجلميع ,ض دعوة املروانيني باألندلسقوانت ,هورالظُّ 

حال  )القريوان( ـد بن خزر به حممَّ هـ) تويف جدُّ 350يف سنة مخسني وثالثامئة ( ثمَّ  
ما فيه يف سنة الستني  موتقدَّ  .البن خلدونر كثريا كام أن عمَّ بعد  وفوده عىل املعزِّ 

د طاعة املروانيني هـ) فسد ما بني حممد بن اخلري والشيعة وتقلَّ 360وثالثامئة (
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ة يف عمل فإهنا مستمرَّ  )تاهرت(اتة املغرب األوسط ما عدا وحشد مجيع زنَّ  ,لسدباألن
بام أراد  )قرطبة(من  وأمده املرواينُّ  )اتةزنَّ (وقد ملك كافة  ,انقضاء دولتهم إىليعة الشِّ 

ي بن مع بذلك زيراألمم بحذافريها فس جيرُّ  )وهران( وهنض من ,مرمن اجليش العرم
هر إال قليال, وملا اجتمعت ومجع اجلموع التي مل يعهد بمثلها يف الدَّ  ,نهاجيمناد الصَّ 

عقد البنه  ,ي اآلن خرابها بسفح جبل تيطري وهالتي اختطَّ  )أشري(عنده بدار ملكه 
فدارت بني الفريقني  ,بلكني وأمره بحرب حممد بن اخلري فالتقى اجلمعان بالبطحاء

ناحية من عسكره  إىلبنفسه  ائرة عليه مالوملا رأى حممد بن اخلري أن الدَّ  ,حروب عظام
واهنزم قومه من سائر يومهم وبقيت  ,هـ)360وذبح نفسه سنة ستني وثالثامئة (

فهلك من مغراوة يف تلك الواقعة سبعة عرش أمريا  ,ماثلة بمصاريفهم أعرصاعظامهم 
 )فريقية(إ إىل أبيه ظافرا ثم بعثها زيري إىلتباع, فأخذ بلكني رؤوسهم وانقلب سوى األ

فبذلك عال زيري بن مناد  )قرطبةـ(هلا املنترص األموي ب فامتأل رسورا وغمَّ  للمعزِّ 
 .لنهاجي عىل سائر العامَّ الصَّ 

أر, وملا جاءهم جعفر بن طلبوا الثَّ  د بن اخلري وقومهامحممَّ  ين اخلري ويعىل ابنإثم  
وقام بدعوة  ,لقوا إليه حاهلم وجعلوا بيده زمام أمرهمأ عيل عامل املسيلة هاربا من املعزِّ 

واقتتلوا  )أشري(يعة فزحف إليه زيري بن مناد الصنهاجي من الشِّ  املرواين منتفضا عىل
 فكانت )فريقيةإ(ه مجيع بعد فتحه والَّ  )مرص( ـملا رحل ل وكان املعزِّ  ,شديداقتاال 

احلكم  إىلا رأسه وبعثوا به وفرسه فأخذوه واحتزبزيري بكب أو ,صنهاجةالدائرة عىل 
هـ) لسنة وعرشين يوما من 361وستني وثالثامئة ( إحدىسنة  )قرطبة( ـب املرواين

والدنيا تلك  ,ليلهم وهتدم بزيري البنيان لصنهاجةواليته فأخذ مغراوة ثأرهم وشفوا غ
 .عادهتا يوم بيوم, والدهر قاض ما عليه لوم
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 بعده ابنه اخلري بن حممد بن اخلري بن حممد بن بذبح حممد بن اخلري لنفسه توىلَّ  ثمَّ 
وكان املعز  ,وضبط امللك )وهران(وا كخزر وهو خامس اخلزريني من مغراوة الذين مل

هـ) 361وستني وثالثامئة ( إحدىيف أواخر شوال سنة  )فريقيةإ(من  )مرص( ـرحل ل
نانري وعملها مثل ى سبك الدَّ واستصحب معه أهله وخزانته وفيها أموال عظيمة حتَّ 

اعر األندليس قتل برقة وحممد بن هاين الشَّ  إىلوملا وصل  ,واجني وشاهلا عىل اجلاملالطَّ 
 ى كفر يف شعره فمامَّ حتَّ  يف مدح املعزِّ  ىلادا وغيمن قتله وكان شاعرا ُجم  ىال يدر ةيلغ

 قاله:
ـ ما شئت ال ما شـاءت األقـدار  ارفاحكم فأنـت الواحـد القهَّ

شعبان سنة اثنتني وستني  يف أواخر )سكندريةاإل(ى وصل حتَّ  ثم سار املعزُّ 
 )القاهرة(وأعياهنا فلقيهم وأكرمهم ودخل  )مرص(هـ) وأتاه أهل 362وثالثامئة (

أيب احلسن  عىل يد قائده )مرص(امس رمضان سنة اثنتني وستني وثالثامئة وقد ملك خ
سنة ثامن ومخسني وثالثامئة  ومي غالم والده املنصور يف سابع عرش شعبانجوهر الرُّ 

نة وكان اخلطيب ال من تلك السَّ عوة يف اجلامع العتيق يف شوَّ وأقيمت له الدَّ  ,هـ)358(
يف مجادى األوىل سنة تسع ومخسني  مشاطي, ثمَّ سني الشَّ أبا حممد عبد اهللا بن احل

عىل خري العمل, ثم أذن بعد  حيىجامع ابن طولون فأذن فيه ب إىلر وثالثامئة قدم جوه
سنة اثنتني وثامنني  )القاهرة(, وبنى الةبالبسملة يف الصَّ ذلك يف اجلامع العتيق وجهر 

سنة تسع عرشة وثالثامئة, فيكون  حادي عرش رمضان )املهدية( ـوثالثامئة, وولد ب
جوم ويعمل بام قال ا بالنُّ وكان معتز عمره مخسا وأربعني سنة وستة أشهر تقريبا, 

 .وكان فاضال ,املنجمون
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نة وبايعه حر من هذه السَّ وملا مات أخفى ابنه العزيز موته وأظهره يف عيد النَّ
 إسامعيلن املعز معد بن املنصور ثم توىل ابنه العزيز باهللا أبو منصور نزار ب ,اسالنَّ 

تني بقيتا من رمضان سنة ست وثامنني وثالثامئة وعمره وتويف لليلَ العلوي الفاطمي, 
وكانت  ,ومكان برز إليها لغزو الرُّ  )بليس(اثنتان وأربعون سنة وثامنية أشهر بمدينة 

شهر وعرشين سنة ومخسة أ إحدىوكانت خالفته  ,ة أمراض منها القولنجموته بعدَّ 
ا يقال له عيسى بن نطورس كتابته رجال نرصاني  ومولده باملهدية ووىلَّ  ,ونصف

ت النصارى واليهود هبام عىل لفاستطا ميشاا اسمه ام رجال هيودي واستناب بالشَّ 
 ,ةوعملوها عىل صورة امرأة ومعها قصَّ  )قراطيس( إىل )مرص(فعمد أهل  ,املسلمني

اليهود بميشا  بالذي أعزَّ « :العزيز فوجد فيها مكتوباوجعلوها يف طريق العزيز فأخذها 
, فقبض عىل عيسى »املسلمني بك إال كشفت عنا وأذلَّ  ,صارى بعيسى بن نطورسوالنَّ 

 .العفو ويستعمله رصاين املذكور وصادره, وكان العزيز حيبُّ النَّ 
أبيه فويل بويع ابنه املنصور أبو عيل احلاكم بأمر اهللا بعهد من ا مات العزيز وملَّ 

ا أبيض وكان خصي  أرجواناخلالفة وعمره أحد عرشة سنة وقام بتدبري ملكه خادم أبيه 
وتويف احلاكم لثالث بقني من  ,قتله احلاكم أن كرب ثمَّ  إىلفضبط امللك وحفظه للحاكم 

البالد  يل يفه كان يطوف باللَّ وسببه أنَّ  ,هـ)411عرشة وأربعامئة ( إحدىشوال سنة 
فخرج ليلة كعادته ومعه ركابيان وسبعة نفر من  ,جار ال يعرفه أحدلتُّ ا عىل زيِّ 
ومعه من ذكر فأعاد  )حلوان(رشقي  إىله فأصبح عند قرب الفضاعي وتوجَّ  ,أصحابه

ثم أعاد  ,أحد الركابيني مع مجاعته من العرب ليوصلهم ما أطلق هلم من بيت املال
من أصحابه  ة واملقصبة فخرج مجاعالركايب اآلخر وأخرب أنه خلف احلاكم عند العني
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وقد رضبت  ,ألنه كان يركب عىل احلامر ,محاره )حلوان(لكشف خربه فوجدوا عند 
وا يف موته ثم واتبعوا األثر فوجدوا ثيابه ومل يشكُّ  ,يده بسيف وعليه رسجه وجلامه

 أنهوكان سبب قتله  ,زادوا فوجدوه مقتوال يف بركة من ماء مع سبعة نفر من أصحابه
وكان عمره ستا وثالثني سنة  ,زوا له من قتلهاد وجهَّ د أخته فاتفقت مع بعض القوَّ هتدَّ 

 ,اكا للدماءا باملال سفَّ وتسعة أشهر وواليته مخسا وعرشين سنة وأياما, وكان جوادً 
 وتصدر عنه أفعال متناقضة يأمر بيشء ثم ينهى عنه وعكسه.

ين اهللا أبو احلسن عيل بن املنصور احلاكم دل لعزازااهر ه الظَّ وويل اخلالفة بعده ابنُ 
 إىلوهو إذ ذاك صبي وكتبت الكتب  ,وبويع له باخلالفة يف سابع مقتل أبيه ,بأمر اهللا

ووعدهتم  اَس النَّ  امللك ستُّ ته بأخذ البيعة له ومجعت عمَّ  )الشام(و )مرص(بالد 
ت هيبتها عند وقوي ,وبارشت تدبري امللك بنفسها ,بت األمورورتَّ  ,وأحسنت إليهم

ن سنة وتويف الظاهر منتصف شعبا, بعد قتل احلاكم أربع سنني وماتتاس وعاشت النَّ 
مخس  خالفتهه ثالث وثالثون سنة وكانت هـ) وعمر427سبع وعرشين وأربعامئة (

وكان مجيل  بإفريقيةواخلطبة  )الشام(و )مرص(وكان له  ,عرشة سنة وتسعة أشهر وأياما
 .عيةمنصفا للرَّ  ,ريةالسِّ 

ومولده سنة عرشين  ,ب باملستنرص باهللاا مات ويل بعده ابنه أبو متيم معد ولقِّ وملَّ 
وخاطبه يف إقامة  ,سامعييلهـ) ووصل إليه احلسن بن الصباح اإل420وأربعامئة (
فقال  » ن فقدت فمن اإلمام بعدكإ« :فقال له ,وبالد العجم )خراسان( ـدعوته ب
هـ) وتويف ثامن 450ببغداد سنة مخسني وأربعامئة (له وخطب »  ابني نزار: «املستنرص
 ةولة بسبب توليهـ) بعد أن ضعف أمر الدَّ 487سنة سبع وثامنني وأربعامئة ( ذي احلجة
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وهو  ,وعمره سبع وستون سنةأشهر وكانت خالفته ستني سنة وأربعة  ,ه عىل األمرأمِّ 
شدائد وأهواال وأخرج فيها ولقي املستنرص  ,ببغداد كام مرَّ  البساسرييالذي خطب له 
 وهو مع هذا صابر غري ,ته التي جيلس عليهاداجَّ ى مل يبق له غري سحتَّ  ,أمواله وذخائره

 .خاشع
ر سنة  لسبع عرش خلت من صفه أبو القاسم أمحد املستعيل وتويفِّ وملا مات ويل ابنُ 

 ان سنة سبعيف العرشين من شعبهـ) وكان مولده 495مخس وتسعني وأربعامئة (
ر بسبع سنني وقرب شهرين وكان املد هـ) وكانت خالفته467وستني وأربعامئة (

 .األفضل ابن بدر اجلاميل أمري اجليوشلدولته 
ب اآلمر بأحكام اهللا وكان عمره ملا بويع بويع البنه أيب عيل منصور ولقِّ وملا تويف  

وتويف يف  ,اميل املذكوربن بدر اجل ولة األفضُل اما وقام بتدبري الدَّ ا وأيَّ مخس سنني وشهرً 
ه وملا لمسرتة  إىلهـ) وسببه أنه خرج 524ة سنة أربع وعرشين ومخسامئة (ذي القعد

وكانت واليته تسعا وعرشين سنة ومخسة أشهر ومخسة  ,انية فقتلوهعاد وثب عليه البطَّ 
والعارش  ,وهو العارش من ولد عبيد اهللا املهدي ,وعمره أربع وثالثون سنة ,عرش يوما

 .ن اخللفاء العلوينيم
ه احلافظ عبد املجيد بن أيب القاسم بن املستنرص تل مل يكن له ولد فويل ابن عمِّ وملا قُ 

 ن ظهر, وملا توىلَّ إائب النتظار محل بل كان عىل صورة النَّ  ,ال باخلالفةباهللا ومل يبايع أوَّ 
 ,ب عىل احلافظوتغلَّ  ,باألمر فضل بن بدر اجلاميل فاستبدَّ أبا عيل بن األر احلافظ استوزَ 

ومل يزل األمر كذلك  ,داره إىلمن األموال  ونقل أبو عيل ما كان بالقرص ,عليه رَ وحجَ 
وسببه أنه قطع خطبة  ,هـ)526عيل سنة ست وعرشين ومخسامئة (أن قتل أبو  إىل
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ت منه رَ ففن )ري العملعىل خَ  حيَّ ( وقطع من األذان ,العلويني وخطب لنفسه خاصة
 .وهنبت داره ,وثار به مجاعة من املامليك وهو يلعب بالكرة فقتلوه ,نيالعلويِّ قلوب شيعة 

وبويع احلافظ يف  ,القرص إىلونقل ما يف دار أيب عيل  ,وأخرج احلافظ من االعتقال
ة قليلة وبقي يانس مدَّ  ,واستوزر أبا الفتح يانس احلافظي ,يوم قتل أيب عيل باخلالفة

سن تل احلثم قُ  ,احلسن بن احلافظ وخطب له بوالية العهدومات, فاستوزر احلافظ ابنه 
به وأساء  ب عىل األمر واستبدَّ ه تغلَّ هـ) وسببه أنَّ 529سنة تسع وعرشين ومخسامئة (

 ,اسمن مصادرات النَّ  وأكثرَ  ,وغريهم ظلام وعدواناقتل األمراء  وأكثر من ,ريةالسِّ 
واستوزر تاج الدولة  , فامتفسقاه سام فعلم أبوه ذلك  ,فأراد العسكر اإليقاع به وبأبيه

وتويف احلافظ يف مجادى  ,اسعىل النَّفتحكم واستعمل األمر ـ وكان نرصانيا ـ  رامُهب 
ومل يل اخلالفة من  ,وكانت خالفته عرشين سنة ,سنة أربع وأربعني ومخسامئة ,خرةاآل

 .ال احلافظ والعاضدـ إغري خليفة ـ العلويني املرصيني من أبيه 
 ,ظ عبد املجيدفبن احلا إسامعيلاهللا أبو منصور  افر بأمره الظَّ ا تويف بويع ابنُ ومل

 ,مالعادل بن السال )اإلسكندرية(فبقي أربعني يوما وحرض من  ,واستوزر ابن مصال
يف طلب بعض املفسدين فأرسل العادل ربيبه  )القاهرة(وكان خرج ابن مصال من 

وكان أبوه أبو  ,نهاجيبن املعز بن باديس الصَّ عباس بن أيب الفتوح بن حييى بن متيم 
 ,يار املرصية وتويف هباوقدم للدِّ  ,الفتوح فارق أخاه عيل بن حييى صاحب إفريقية

 ,اه وأحسن تربيتهفربَّ  ,اس بن أيب الفتوحفتزوج العادل بزوجته ومعها ولدها العبَّ 
لعادل بالقاهرة فتوزر ا إىلوعاد  ,ابن مصال فظفر به وقتله إىلولذلك أرسله يف عسكر 

سنة ثامن  إىلوبقي  ,فلم يكن للخليفة معه حكم ,ومتكن من امللك ,واستقر فيها
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افر يف املحرم سنة تسع وتويف الظَّ  ,ر بموضعهوتوزَّ  ,اسوأربعني ومخسامئة فقتله عبَّ 
ورة اسمه حسن الصُّ  وسببه أن عباسا كان له ابنٌ  ,اس أيضاقتله عبَّ  ,وأربعني ومخسامئة

ن لعباس وكان أسامة بن منقذ الكتامي حسَّ  ,ومل يقدر عىل فراقه ,ه الظافر فأحبَّ نرص
له كيف نصرب « :ن له أيضا قتل الظافر بأن قالثم حسَّ  , مكانهفقتله وتوىلَّ  قتل العادلِ 

اس يقولون ن النَّ إ« :, فقال»وما ذلك« :فقال له عباس ,»عىل ما نسمع من قبيح القول
افر لبيته فجاء فقتاله , فأنف عباس وأمر ابنه أن يدعو الظَّ »يف ابنك نرص افر يفعلالظَّ  نَّ إ

 .وسلم اخلادم الصغري وأعلم أهل القرص بموته ,ومن معه
أنتم  :فلم جيدوه يف القرص فقال هلم ,االجتامع به القرص وطلب إىلاس ثم جاء عبَّ 

القاسم عيسى ثاين يوم ثم أتى البنه الفائز أيب  ,أخويه يوسف وجربيل َل قتلتموه, وقتَ 
وبايع له  ,أبيه وهو ابن ثالث أو مخس سنني ومحله عىل كتفه وأجلسه عىل الكريس قتلِ 

 .فيسة بطاقتهوأخذ ما يف القرص من أموال واجلواهر النَّ  ,اسالنَّ 
وكان طالئع بن رزيك يف مينة  ,ودان عليهاس ذلك ثارت اجلنود والسُّ وملا رأت النَّ 

ام لالستغاثة, وكان ساء واخلدَّ فبعث إليه أهل القرص من النِّ  ,هاابن خصيب واليا علي
 ,حفام بام معه من األموال والتُّ لشَّ إىل افهرب  ,فجمع مجعه وقصد عباسا ,شهام

 .افاتصل به الفرنج يف الطريق فقتلوه وأخذوا ما معه وأرسوا ابنه نًرص 
 ,فبعث للفرنج أمواالالح ب بالصَّ ولقِّ  ,استقر طالئع بن رزيك يف الوزارة ثمَّ 

وأباد األعيان بالقتل  ,ونجا أسامة ,صلبه عىل باب زويلة ا فقتله ثمَّ فبعثوا له نًرص 
وتويف الفائز سنة مخس ومخسني ومخسامئة وخالفته ست سنني  ,واهلروب للبالد البعيدة

 .ونحو الشهرين
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 نِّ جل كبري السِّ ني فأيت إليه برالح القرص لتوليته من يصلح من العلويِّ ثم دخل الصَّ  
 »غريليس العباس بأحزم منك حيث اختار الصَّ «ـ: ا رس  ـ الح بعض أصحابهفقال للصَّ 

ومل  ,وأحرض العاضد أبا حممد عبد اهللا بن يوسف بن احلافظ ,موضعه إىلفأعاد الرجل 
زها ما ال جه بابنته وجهَّ يكن أبوه خليفة وكان مراهقا, فعقد له البيعة باخلالفة وزوَّ 

مع بمثله, ويف ثاين مجعة من حمرم سنة سبع وستني ومخسامئة قطعت اخلطبة باسمه يس
وأقام  )مرص(وسببها ملا متكن صالح الدين من  .ايسوصارت باسم اخلليفة العبَّ 

ايس أرسل نور الدين فجعل اخلطبة باسم العبَّ  ,كان خصيا أبيض )سديقراقوش األ(
ومل يتناطح فيها  ,ستيض ال العاضدفخطب باسم امل ,والعاضد مريض ,دون العلوي

مرض العاضد ومل يعلم بذلك فتويف يوم عاشوراء سنة سبع وستني  واشتدَّ  ,عنزان
ين للعزاء واستوىل عىل ما يف القرص وكثرته خترجه عن ومخسامئة, وجلس صالح الدِّ 

 وطبل ,بل الياقوت وزنه سبعة عرش درمها ومثقاالحوفيه أشياء نفيسة منها  ,اإلحصاء
نقل أهل  فكرس ومل يعلموا به إال بعد ذلك, ثمَّ  ,للقولنج إذا رضبه اإلنسان رضط

ماء, فباع وأعتق وجعلهم يف احلفظ وأخرج ما فيه من العبيد واإل ,العاضد من القرص
 .باألمس نَ وخال القرص من حينه كأن مل يغْ  ,ووهب

استيقظ ف ,أن عقربا خرجت من مسجده ولدغته وكان العاضد رأى يف منامه 
حرض له منه رجل اسمه نجم الدين أذاية تصله من ذلك املسجد فإ له بفعربِّ  مرعوبا

حيح وكان صوفيا اخلويشاين فسأله عن حاله وسبب إقامته وما عرضه فأخربه بالصَّ 
فلام أراد صالح الدين إزالة  ,عاءه مل يصله منه مكروه فوصله بامل وسأل منه الدُّ أنَّ  فظنَّ 

استفتى يف ذلك فأفتاه مجاعة من الفقهاء وكان منهم نجم الدين  ,ةيَّ ولة العلوالدَّ 
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 تهم وسلب عنهم اإليامن فصحئمساوه مرصحا بتعديد اخلويشاين وبالغ يف فتياه بخطِّ 
 رؤيا العاضد.

 ,واملعز ,واملنصور ,والقائم ,املهدي :ومجلة خلفاء العلويني أربعة عرش خليفة وهم
 ,افروالظَّ  ,واحلافظ ,واآلمر ,واملستعيل ,واملستنرص ,راهوالظَّ  ,واحلاكم ,والعزيز
سنة  إىلومدهتم من سنة ست وتسعني ومائتني ـ, وهو آخرهم ـ والعاضد  ,والفائز

 .امائتان واثنتان وسبعون سنة تقريبً  ,ست وسبعني ومخسامئة
إال  وصفومل تَ  ,إال ومتررت وومل حتل ,نيا مل تعط إال اسرتدتب الدُّ أوهذا د 
 .بل صفوها ال خيلو من الكدر ,رتدَّ وتك

 :متام األوىلإ إىللنرجع فانية الكالم عىل الدولة الثَّ  متمتُ أوحيث 
وأخذ ـ  كام مرَّ ـ د امللك للخري ابن حممد بن اخلري خامس اخلزرين وملا متهَّ  :فنقول
بثأر  األخذ إىلنهاجي هنض بلكني بن زيري اد الصَّ ه زيري بن منَّ بقتل عدوِّ الثأر البنه 

ومن ظاهر إليهم حروب صعاب, يشيب هلا رأس  )مغراوة(فكانت له مع  ,أبيه
ه برقة وسامَّ  إىلده أمر طاعته كلها مرص فقلَّ  إىللوي العَ  ووافق ذلك رحلة املعزِّ  ,رابالغُ 

ومل خيرج من عمله سوى مدينتني  ,فاتسعت مملكته وعال صيته ,لكنييوسف بدل بُ 
أقر عليها  )طرابلس(واألخرى  ,ها عاملها أبا احلسن الكلبيعلي أقرَّ  )صقلية(إحدامها 

أقايص املغرب  إىلزاته سنة سبع وستني وثالثامئة غفانتهت  ,عاملها عبد اهللا الكتامي
 بن نوروقبض عىل عيل  نيوطرد مجيع أولياء املروانيِّ  ,)سجلامسة(و )فاسا(فملك 

اتة مثل يد بن من بقي من ملوك زنَّ  رَّ وف ,بن حممد اخلري املغراويني فقتلهموحممد واخلري 
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املنصور بن أيب  إىل خيوبعثوا الرصَّ  ),ةبتبس( ـوبني عطية وغريهم والذوا بيعىل اليفرين 
 عليها ابن بعساكر مجة وىلَّ  همللجزيرة اخلرضاء ومنها أمدَّ  )قرطبة(عامر فخرج من 

فأجاز البحر وجعل  ه بامئة محل من املالوأمدَّ  ),بلكني(محدون وعقد له عىل حرب 
ل وأطل عىل فتحيَّ  )تيطوان(وبلكني بعساكره يف  )سبتة(مصاف القتال بظاهر 

وهدم البرصة  ,راجعا وقال هذه أفعى أبرتت إلينا فاها فكرَّ  ,عساكرهم فرأى ما أدهشه
وأذهب الدعوة األموية من  )القريوان( إىلبذلك  فسلبهم وبعث ,وجاهد يف بر غواطة

ثالث أن هلك سنة  إىل وإذعانحراء الصَّ  إىلمل تزل معه مغراوة يف ترشيد و ,هكلِّ  املغرب
ة التي هذه املدَّ يف  )وهران(وقد ملك  ,سقته له زوجته بسبب سمٍّ  ,وسبعني وثالثامئة

اتة يف موضع اخلري بن حممد بن اخلري أخوه يعىل بن حممد بن ثم قام بأمر زنَّ  ,مات فيها
 ,رت إجازتهفضبط امللك وتكرَّ  ,)وهران(ن مغراوة أمراء ني ماخلري وهو سادس اخلزريِّ 

وسلم  ,فلم حتصل هلام فائدة ,نيهو وابن أخيه حممد بن اخلري وأصحابه من الصنهاجيِّ 
 حممد بن اخلري بن حممد بن توىلَّ  ثمَّ  ,يعىل بن حممد اخلري البن أخيه حممد يف رياسة قومه

وكان ذلك يف  ),وهران(من مغراوة أمراء  نياخلري بن حممد بن خزر وهو سابع اخلزريِّ 
اتة باملغرب األوسط حممد بن يعىل بن حممد  بعده أمر زنَّ توىلَّ  ني وثالثامئة ثمَّ أعوام الستِّ 

 فملك ما ,)وهران(ني من مغراوة أمراء بن اخلري بن حممد بن خزر وهو ثامن اخلزريِّ 
 )املسيلة(ف لعمله ملكه أبوه وجده كافة واستوىل عىل كافة املغرب حتى أضا

 ,ةومل يبق لبني أمية معه باملغرب سوى اخلطبة خاصَّ  ,اتةوادي زنَّ والصحراء واملغرب وبَ 
 .وطرد الصنهاجيني من أكثر عملهم
ه تبادلت بن  زيري بن عطية بن عبد اهللا املدعو بأمِّ ثم يف سنة ثامن وثالثامئة توىلَّ 
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وغريها  )وهران(مغراوة الذين ملكوا وهو تاسع اخلزريني من  ,حممد بن خزر املغراوي
بعد انقطاع  ,وذلك بدعوة هشام املؤيد األموي وحاجبه املنصور بن أيب عامر املعافري

فملك املغربني وغلب عىل  ,أيام األدارسة وبني أيب العافية املكنايس من املغرب األقىص
وأورثها  ,ثامئةواستوطنها يف سنة سبع وسبعني وثال )فاسا(وملك  ,هبوادي املغرب كلِّ 

وبنى أخوه عجيسة باب عجيسة املعروف اآلن  ,لبنيه من بعده فبنى باب الفتوح بفاس
 .لوارتفع شأنه عىل سائر العامَّ  ,ال قدره وقوي سلطانهعَ فَ  ,يسةبباب القِ 

خمالفا عىل ابن أخيه منصور  ,نهاجيثم قام عليه أبو البهار بن زيري بن مناد الصَّ  
ة باملغرب األوسط ونقض العبيدية ومال ولة العبيديَّ وظهري الدَّ  ,يقيةفرإبن بلكني أمري 

 )رششال(و )شلف(و )تنس(و )مازونة(و )وهران(و )تلمسان(للمروانية فغلب عىل 
وبعث هلام  ,وخطب للمؤيد وحاجبه )ابالزَّ (وكثري من بالد  )مليانة(و )وانرشيس(و

فبعث له املنصور بالعهد عىل ما بيده من  ,سنة سبع وسبعني وثالثامئة ة يفبالبيعة واهلديَّ 
فبلغ املنصور ذلك  ,نيني وعاد للعبيديهرين ونقض دعوة األمويِّ البالد فبقي نحو الشَّ 

فسار إليه زيري  ,زيري املغراوي بالعهد عىل بالد أيب البهار وأمره بقتاله إىلفبعث 
بهار وحلق بابن أخيه منه أبو ال املغراوي بجيوش كثرية ما بني زناتة وغريهم ففرَّ 

 )سوس(فريقية وترك املغرب األوسط لزيري اخلزري, فاتسع سلطانه باملغرب من إب
ومخسني  ,س من عتاق اخليلوكتب للمنصور بالفتح مع مائتي فرَ  )الزاب( إىلاألقىص 

مهرية وألف درقة وصناديق زان كثرية وقطوط زبد ووحوش كاملط والزرافة وألف 
واستدعاه للقدوم فذهب له بعد أن  ,هلا املنصور فرسَّ  ةً فيعة هديَّ محل متر جيد وثياب ر

وثامنني وثاثامئة فأوسع له املنصور وألصحابه الستامئة يف  إحدىد له العهد يف سنة جدَّ 
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وأجازه  ,لعا نفيسة عظيمة هديةً وُخ  ,اجلائزة ولقبه بالوزارة وأعطاه أمواال جسيمة
ما أنا « :وقال ,هنر من قال له الوزيرى الوزارة حتَّ  ه اسموكرِ  ,زيري ذلك البحر فاستقلَّ 

ألن تسمع  ,األندلس رجل ما ترك عىل حاله املنصوربواهللا لو كان  ,إال أمري ابن أمري
 .اآلن أنت يل :وقال )طنجةـ(ووضع يده عىل رأسه ملا حل ب ,»باملعيدي خري من أن تراه

حف زفأخذها بأن  , غيبة زيريللمغرب يف ةيد بن يعىل اليفرين وجد فرص إنَّ  ثمَّ  
وبعث برأسه  هـ) فقتله382ذي القعدة سنة اثنتني وثامنية وثالثامئة ( لفاس ودخلها يف

ثم بنى زيري يف رجب سنة أربع  ,وهابته امللوك ,فلم يبق له باملغرب منازع ,املنصور إىل
ليها بأهله وانتقل إ ,د قصبتهانها وشيَّ وحصَّ  )ةدَ وجْ (هـ) 384وثامنني وثالثامئة (

  .نيطها للمغربَ وذخائره وجعلها قاعدته لتوسُّ 
فبعث له  ,هـ) فسد ما بينه وبني املنصور386وثامنني وثالثامئة ( يف سنة ستٍّ  ثمَّ 

يف جيوش عظيمة ولقيه زيري بجيوشه فكان مصاف القتال بوادي  )واضحا(املنصور 
كان الظفر فيها  ,ة أشهرة ثالثفوقعت بينهام حروب كثرية مدَّ  )طنجة(ردات بأحواز 

منهزما لطنجة وكتب للمنصور فأمده  وفرَّ  ,وهزم واضحا وقتل أكثر جيشه ,لزيري
وملا جاز  ,وأمره بحرب زيري ,رادها وعقد عليها البنه املظفَّ بجيوش األندلس وقوَّ 

 )تلمسان(و )سجلامسة(البحر وصل بطنجة هابه زيري وكتب للجيوش فأتته من 
قاء املظفر فوقع مصاف القتال للفنهض هبم  ,اتةوسائر بوادي زنَّ  )الزاب(و )وهران(و

من طلوع  سمع بمثلها قطُّ يُ  فوقعت بينهام حروب مل )طنجة(بوادي مينا من أحواز 
فوجد سالم غالم زيري فيه فرصة فرضبه بسكني ألليته يريد  ,الغروب إىلالشمس 

وهم يف  ,وشد عىل زناتة نحره وجرحه ثالثا وذهب للمظفر وأخربه فأمكنته الفرصة
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وغنم ما ال  ,وأكثر السبي والقتل ,دهشة من أمريهم فهزمهم وأتى عىل املحلة بام فيها
جوع فجهز له وأراد الرُّ  لهفواجتمع  )مكناسة(زيري ملضيق احلية قرب  حياط به وفرَّ 

ورضب حملة زيري  حتت واضح فأرسى هبم ليال ,املظفر جيشا قدره مخسة آالف فارس
فأوقع هبم وأرس من  ,هـ)387فلة نصف رمضان سنة سبع وثامنني وثالثامئة (يف غ

زيري يف رشذمة  وفرَّ  ,عليهم املظفر وصاروا من جنوده فمنَّ  ,أعياهنم نحو ألفي رجل
فأغلقت يف وجهه األبواب وأخذ أهله وزادا ودواب  ),فاس( ـمن أصحابه وقرابته ل

زاد لبالد صنهاجة فوجد أهلها اختلفوا  ثم ),سجلامسة( ـحراء فنزل بوانرصف للصَّ 
فبعث لقبائل زناتة فأتاه  ,كهم باديس بن منصور بن بلكني بعد وفاة املنصور ملِ ىلع

فأوغل فيها وهزم جيوشها ودخل  ,خلق كثري فاغتنم الفرصة وزحف لصنهاجة
وملك املسيلة ووانرشيس وشلف وتنس ومازونة ووهران  ,ومجلة من الزاب )تاهرت(

عوة للمؤيد بالدَّ  ن ووجدة وسائر املغرب األوسط وغريه, وعاد لوجدة وأقاموتلمسا
أن مات بجراحاته سنة  إىلقاعدة صنهاجة وبقي يغادهيا ويراوحها  )أشري(وحارص 
 .هـ)391وتسعني وثالثامئة ( إحدى

وضبطها وخضعت له  ,يعىل بن حممد بن اخلري مرة أخرى )وهران( ـثم قام ب 
هـ) فبويع 410سنة عرش وأربعامئة ( إىلاعته زناتة وهابته امللوك فبقي ت طعية وأدَّ الرَّ 

وأطاعته ه يعىل وضبط امللك أكثر من عمِّ  ,ة ثانيةأخيه حممد بن اخلري مرَّ  بموضعه ابن
 إىلعرش وأربعامئة  وامتد له يف امللك من سنة ,اتة املغرب األوسط مدنه وبواديهسائر زنَّ 

ه حممد بن يعىل بن حممد بن اخلري بن حممد بن عمِّ  قام بأمره ابنُ  ثمَّ  ,سنة ثالثني وأربعامئة
ه سائر املغرب ودخل يف طاعتِ  ,ة األوىلد له امللك أكثر من املرَّ ومهَّ  ,ة أخرىخزر مرَّ 
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ه مغراوة وبني يفرن وضايق صنهاجة باملرشق وأبناء عمِّ  ,بواديه وقراه ومدنه ,األوسط
 صلت يده بيد ابنواتَّ  ,ارة يف حرب وأخرى يف سلموصاروا معه ت ,باملغرب والصحراء

فتمهد  ,أخيه بختي بن متيم بن يعىل بن حممد بن اخلري بن حممد بن خزر ملك تلمسان
أن هلك حممد بن يعىل وبختي ووزيره أبو سعيد  إىلهلام املغرب وال زاال يف امللك 

بالزاب أعوام  )زغبة اهلالليني(و )عرب األثبج(الزنايت خليفة اليفرين يف حرب 
 .اخلمسني وأربعامئة

غري بن حممد بن يعىل بن حممد د الصَّ توىل بموضع حممد بن يعىل بوهران ابنه حممَّ  ثمَّ 
بن اخلري بن حممد ابن خزر واستبد كل منهام بموضعه وما يليه وحتت حكمه وال زاال ا

كام ـ هـ) 473أن أزاهلام يوسف بن تاشفني سنة ثالث وسبعني وأربعامئة ( إىلكذلك 
ملكوها مائة وسبع  مغراوة بعد ما من يد )وهران(فانقطع ملك ـ تعاىل يأيت إن شاء اهللا 
 فسبحان من ال ينقطع ملكه الواحد القهار. ,وأربعني سنة
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  الدولة الثالثة 
  المرابطون

 
 :مون وصنهاجة والكالم عليهم يف مخسة مواضعقال هلم ملتونة وامللثَّ يو
  .يف نسبهم :ألولاملوضع ا 

  .يف وقت مسريهم للمغرب :املوضع الثاين
  .يف ذكر قبائلهم وبطوهنم :املوضع الثالث
 .يف ذكر علامئهم :املوضع الرابع

 :ولنذكر بعضهم فنقول ,طوناعلم أن علامء صنهاجة عددهم كثري بكثرة البُ 
رصا للقايض معا يف كانويف ابن أمحد العرِّ يد الصُّ من علامء صنهاجة السَّ  نَّ إ
ارية شيخ أيب وأيوب بن سعيد السَّ  ,ومنهم أبو عيسى وأبو عبد اهللا بن آمغار ,عياض

ومنهم  ,نويسومنهم أمحد بن تومرت شيخ السَّ  ,يعزى الثالثة من صنهاجة آزمور
ايف رالقَ  ومنهم الشيخ ,بن عبد اهللا قايض دمشق آخر القرن الثامن إبراهيمالشيخ 

ومنهم  ,ادوهو من قلعة بني محَّ  ,)املنفرجة(نحوي صاحب وابن ال ,)الفروق(صاحب 
هو أحفظ من « :قال السبوري ,صبهان باملرشق األقىصأعبد اهللا بن الزكي دفني 

هو أحفظ « :قال ?وأبا عمران الفايس ,لقيت أبا بكر بن عبد الرمحن :قيل له ,»لقيت
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 إبراهيمومنهم الشيخ  ,ةيف باب الرشك )توضيحه(يف  خليليخ نقل عنه الشَّ  وقد ,»اممنه
صاحب  )فاس( ـيخ حممد بن آجروم بومنهم الشَّ  ),تلمسان( ـاملصمودي ب

  .غري ذلك من علامئهم إىل ...وحفع والرشُّ كثرية النَّ  )األجرومية(
 يف ذكر فرقهم ومن ملك منهم وهران: املوضع اخلامس

 .هم فيهم امللوكوكلُّ  ,رق صنهاجة ثالثةفِ  اعلم أنَّ 
فمن  ,فئالطوا امأيَّ  )األندلس(و )فريقيةإ(وهم ملوك  :البلكانية :ألوىلالفرقة ا

م املتقدِّ ـ ومنهم ابنه زيري بن مناد  ,اساد مقيم دعوة بني العبَّ منَّ  :ملوك الفرقة األوىل
ة التي اسيَّ ز إليهم زيري للوالية العبَّ فريقية حتيَّ إيعة وملا ملك الشِّ  ـ ةالذكر يف دولة مغراو

بسفح جبل  الذي اختطَّ  وهو )وطا محزة( إىل )املسيلة(وأرضه من  ,) اهللا عنهريض(لعيل 
سعت فاتَّ  ,القرن الرابع تيطري مدينة أشري وحصنها بأمر املنصور العبيدي أواسطَ 

طرف أرض بني مقران مما ييل  يف وهي اآلن خراب ,ورحل إليها العلامء ,تهاخطَّ 
قبل ذلك  توكان ,ابعيف أواسط الرَّ  ,اجلزائره بلكني بأمره مدينة واختط ابنُ  ,الغرب

 ,صورٌ هم الذين بنوها فقُ  األتراكملوك  وما قاله اجلامعي من أنَّ  ,ةأخصاصا لبني مزغنَّ 
 , )1( اينيَّ موسى بن يوسف الزَّ  وبن أيب مح تاشفني أبو وأما جامعها األعظم فبناه

 )ملدية( اريخ اختطَّ ذلك التَّ  يفو ,بلكني يف مخس ومخسني من الرابعها اختطَّ  )مليانة(و
التي بجبل  )القلعة(اد بن بلكني بن زيري بن مناد محَّ  واختطَّ  ,ذن أبيه زيريإب والكلُّ 

ه بقي يف بنائها ويف بعض التواريخ أنَّ  ,انة سنة ثامن وتسعني من الرابععجيسة بإزاء جمَّ 
                                                 

هذا غلط أيضا, فاجلامع األعظم بني قبل أيب تاشفني بقرون ال خالف يف ذلك, وإنام جدد أبو  )1(
 هذه الكتابة يف لوحة عند باب املنارة. تاشفني املذكور منارته فقط والزالت
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مدن املغرب  من أعظم )صنهاجة(وهذه املدن التي بنتها ملوك  ,ثامين عرشة سنة
والتي بناها أبوه زيري  ,الثة التي بناها بلكني فهي باقية هلذا العهدالثَّ   أنَّ إالَّ  ,األوسط
وبناء بلكني  ,اد خراببناء زيري ومحَّ  ب منه فإنَّ تعجَّ وهذا مما يُ  ,اد فهام خرابوابنه محَّ 

 .يف هناية العمران لآلن
 .وتشديد الكاف املكسورةوالالم  ,دة من أسفلوبلكني بضم الباء املوحَّ 

عادة يف ني رزق السَّ أن بلكِّ  والشكَّ : «)عجائب األسفار(يف  أبو راسقال احلافظ 
هـ) 360ات زيري سنة ستني وثالثامئة (وم ,» فلذلك بقي بناؤه دون أبيه وابنه ,عمله

 .كام مرَّ 
 ,)وهران(لك كر يف دولة مغراوة وقد مني املتقدم الذِّ قام باألمر بعده ابنه بلكِّ  ثمَّ 

اس بالسمع فريقية واملغرب وأمر النَّ إأسلم إليه ) مرص( إىل العلويُّ  وملا ذهب املعزُّ 
عه من القريوان وحني شيَّ  ,نيه يوسف بدل بلكِّ وأوصاه بأمور كثرية وسامَّ  ,والطاعة له

 ;ايا يوسف إن نسيت وصيتي فال تنس ثالثً : «جوعقال له ملا أمره بالرُّ  ,اصفاقس إىل
 أحدا وإياك أن تويلِّ  ,يف عىل الرببروإياك أن ترفع السَّ  ,اك أن ترفع اجلباية عىل الباديةإيَّ 

ى حتَّ  ,ني أربعامئة حاضنةوكان لبلكِّ  » م أحق باألمر منكمن أهل بيتك فإهنم يرون أهنَّ 
وهذا مل يسمع بمثله وكان  ,بوالدة سبعة عرشولدان البشائر وفدت عليه يف يوم واحد إ

 .ومات سنة ثالث وسبعني وثالثامئة كام مرَّ  ,يضٌّ ه رافرية إال أنَّ لسِّ د اجيِّ 
 ,اني بن زيري وكان ملكا كريام شجاعً فريقية ابنه منصور بن بلكِّ إقام بعده ب ثمَّ 

وثامنني وثالثامئة  وتويف سنة ستٍّ  ,ينارها ألف دِ عظيمة قيمتُ  ةً العزيز هديَّ  إىلوأرسل 
 .هـ) 386(
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حما رُ  ى إذا هزَّ وكان ذا بأس شديد حتَّ  ,يس بن منصور بن بلكنيبادويل بعده ابنه 
 إسامعيليخ حمرز بن خلف بن رزين بن يربوع بن حنظلة بن ومات بدعاء الشَّ  ,كرسه

 ,هـ)406سنة ست وأربعامئة ( )اهللا عنه ريض(ديق بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصِّ ا
تبقى  :وعزم عىل خراهبا وقال ,يعةلشِّ ه حارص تونس ملا فتكوا بأهل جنده من اوسببه أنَّ 

 نصفه فُرسَّ  إىلل النهار وعرضت عليه عساكره من أوَّ  ,أرض حترث وال تبقى تونس
عوا إليه وترضَّ  )د تونسسيِّ (ويل اهللا سيدي حمرز بن خلف املشهور  إىل وفزع أهل تونس

 :قال ثمَّ  ,باديس بل تبقى تونس وال يبقى :ا قالوا له ما قال باديسملَّ يف ذلك فقال هلم 
فحمل  )القريوان( ـفامت من ليلته ودار ملكه ب »اكفنا باديس ,هم يا رب باديساللَّ «

لبعض  ذلك وقع له يف حمارصته إنَّ « :ابن خلكانوقال  .واريخهكذا يف بعض التَّ  ,إليها
هـ) وعىل 413ثالث عرشة وأربعامئة (يخ حمرز سنة وتويف الشَّ  )»طرابلس(قرى 

 ,يخ حممد بن أيب زيد القريواينالشَّ  وهو السبب يف رسالة ,س مشهد عظيمرضحيه بتون
وتويف ابن أيب زيد سنة ست وتسعني من الرابع وملا  ,ألنه هو الذي أمره بوضعها

بن  إسامعيلالقايض  إىلوملا وصلت  ,مل يعتن هبا )فاس( ـابن زرب ب إىلوصلت رسالته 
 ,موهاها وعظَّ اب وغريهم تواصوا بأمرِ عبد الوهَّ ار والقايض ب ببغداد وابن القصَّ املسيَّ 

 .بامئة دينار ذهبا )بغداد( ـفكانت تباع ب
وضخم ملكه  ,عرشة سنة إحدىوهو ابن ثامن أو  بويع بموضعه ابنه املعزُّ  ثمَّ 

ولقبه  ,والتقليد من احلاكم العلوي ,لعووصلت إليه اهلدايا واخلُ  ,وعظم سلطانه
وأن  ,ى له مائة محل من املالعامل باغاية أدَّ  ملكه أنَّ  ويشهد لضخامة )رشيف الدين(

وأنه أعطى فلفوال املغراوي ملا  ,هببعض تراتيب بيته من العود اهلندي بمسامر من الذَّ 
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قدره  ),اصفاقس(ياب وعرش ساحل انقطع إليه ثالثني محال من املال وثامنني ختتا من الثِّ 
هـ) فعمل هلا 411عرشة وأربعامئة ( ىإحدتت سنة وإن جدته ما ,ثامنون ألف قفيز

وعلق عليه عرشين سبحة  ,هبعا باجلوهر وصفائح الذَّ تابوتا من العود اهلندي مرصَّ 
وفرق عىل  ,ونحر مخسني ناقة وذبح عليها مائة بقرة وألف شاة ,من نفيس اجلوهر

وله من  ,وقد بلغت خسارة عرسه ستة عرش ألف دينار ,النساء عرشين ألف دينار
يخ قويسم عىل ويف الشَّ  ,من يملكه من امللوك ليك عرشون ألفا وهذا العدد قلَّ املام

وفيه أيضا أن  ,قالبةوم والصَّ سوى الرُّ  الشفا أن املنذر العبايس له أحد عرش ألف خّيص 
ة وعرشين ألفا ومائتني من سمرقند وفرغانة ستَّ  األتراكشيد اشرتى من املعتصم بن الرَّ 

  .فاوالنارص بضعة عرش أل
هبي ويقرب من هذا ما ملك أمحد الذَّ « :)اخلرب املغرب(وقال احلافظ أبو راس يف 

 وكان املعزُّ  » ودان سنة أربع وألفمن العبيد واجلواري ملا ملك السُّ  ,سلطان املغرب
العرب وجرت الواقعة املشهورة بينهم بظاهر  ولذا بعث له املنترص العلويُّ  ,اسني 

وهو الذي محل أهل  )القريوان( إىلأحد أسباب دخول العرب فكان هو  ),القريوان(
حنيفة كام محل  وكانوا قبله عىل مذهب أيب ),ريض اهللا عنه( كلمااملغرب عىل مذهب 

اخل بعد أن كانوا عىل مذهب ايض بن عبد الرمحن الدَّ عليه هشام الرَّ  )األندلس(أهل 
كا بغرناطة كفاه بام لني وكان مبن بلكِّ ه زاوي وملا قدم عليه ابن عمِّ ـ كام مر ـ األوزاعي 
ته سبعا وكانت مدَّ  ,ومات بضعف الكبد سنة ثالث ومخسني وأربعامئة ,هشاء ووالَّ 

 .ها ال حتل له وهو أمر غريبألف امرأة كلُّ  )القريوان( ـواستخلف ب ,سنةوأربعني 
 ملك بعده ابنه متيم وهو الذي مدحه أبو عيل بن رشيق بقوله: ثمَّ 
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 ادَ ه يف النـِّاأعىل مـا سـمعنو أصحَّ 
 يول عن احلبـاأحاديث تروهيا السُّ 

ــذُ  ــأثور من ــرب امل ــن اخل ــديم م  ق
 مــن البحــر يف كــف األمــري متــيم

اما نظَّ  ,ا حلياموكان ذكي  ,يدة باملنستريوقربه يف قرص السَّ  ,ومخسامئة إحدىومات سنة 
عرشة أشهر وعرشون وأربعون سنة و وواليته ستٌّ  ,وعمره تسع وسبعون سنة ,للشعر
ملك نصارى  )عجائب األسفار(امه عىل ما يف ويف أيَّ  ,اوخلف أربعني ابنا وستني بنتً  ,يوما

 .فخرجوا منها ,فبذل هلم مائة ألف دينار ,املهدية سنة ثامنني وأربعامئة )جنوة(
مات يوم عيد األضحى  ,وهو ابن ثالث وأربعني سنة وستة أشهرحييى  ه ابنُ ويلِّ  ثمَّ 
وواليته مخس أو ثامن سنني  ,ة سنة تسع ومخسامئة وعمره اثنتان ومخسون سنةفجأ

ومات يف ربيع اآلخر سنة مخس  ه عيلٌّ  ابنُ ويلِّ  ثمَّ  ,ف ثالثني ولداوخلَّ  ,ومخسة أشهر
 ابنه احلسن وعمره ويلِّ  ثمَّ  ,فكانت واليته مخس سنني وأربعة أشهر ,عرشة ومخسامئة

ة وبقي صندل مدَّ  ,)اخليصُّ  صندُل (وقام بتدبري دولته  ,يهاثنتا عرشة سنة بعهد أبيه إل
ق ويف أيامه غزا نصارى صقلية املهدية بن موفِّ  وصار مدبر دولته القائد أبو عزٍّ  ,ومات

فخرج منها احلسن بام  ,هـ)543سنة ثالث وأربعني ومخسامئة ( وهم يف جماعة شديدة
بعض أمراء  إىلمري بأهله وأوالده وسار األ ,صارى بام فيهاواستوىل عليها النَّ  ,خف

 إىلفسار  ,ريقمرص فلم يقدر خلوف الطَّ  إىلوأراد املسري  ,العرب ممن كان حيسن إليه
رصف فوكل هبم حييى من يمنعهم من التَّ  ),ادبني محَّ (حييى بن العزيز من  )بجاية(ملك 

أن ملك عبد  إىلوبقي احلسن كذلك  ),بني مزغنة(ومل جيتمع هبم وأنزهلم يف جزائر 
هـ) فأخذها من مجيع 547وأربعني ومخسامئة ( يف سنة سبع )بجاية( املؤمن بن عيل
 ,ةأن فتح املهديَّ  إىلن فأحسن إليه وبقي يف إكرامه سفجاءه األمري احل ,مماليك بني محاد
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  .سن ويرجع لقولها من جهته وأمره أن يقتدي برأي احلفأقام هبا واليً 
ه يريد بأهلُ  ارحتَل  ,وملا ضعف أمره: «)عجائب األسفار(س يف اقال احلافظ أبو ر

 .ومل أقف عىل سنة موته ,فامت بتامسنا يف طريقه ,ذن يوسف بن عبد املؤمنإب )مراكش(
 ,ملوك سعةُ احلسن تَ  إىلمن بني باديس بن زيري بن مناد  لَك ة من مَ فكانت عدَّ 

سنة ثالث  قضت يفوان ,هـ)361وستني وثالثامئة ( إحدى سنة وكانت واليتهم يف
انقضت  « ,)عجائب األسفار(هـ) وقال احلافظ أبو راس يف 543وأربعني ومخسامئة (

ل وأوَّ  ,» واهللا وارث األرض ومن عليها ,ادسني من القرن السَّ والستِّ  يف حدود الستِّ 
زاوي  )اجلمع والبيان يف تاريخ أهل القريوان(يف  من ملك من صنهاجة بغرناطة كام مرَّ 

 .إفريقية كام مرَّ  إىلوعاد  ,تركها اد ثمَّ بن زيري بن منَّ  نيبن بلك
ني وبقي هبا حتى تويف سنة ملك غرناطة بعده ابن أخيه حبوس بن ماكسن بن بلكِّ ف

ى هبا حتَّ  وبقي ,) وويل بعده ابنه باديس بن حبوسهـ429( تسع وعرشين وأربعامئة
ى أخذها منه ودام فيها حتَّ , سوويل بعده ابن أخيه عبد اهللا بن بلكني بن حبو ,تويف

هـ) وقيل ثامنني وأربعامئة 479 سنة تسع وسبعني وأربعامئة (يوسف بن تاشفني
وملوك بجاية  ,)مراكش( ـام البحر لِهب  هـ) وأخذه يوسف هو وأخاه متيام وعرب480(

  .هلم محاد بن بلكني بن زيري بن مناد الصنهاجيبني محاد أوَّ 
سنة سبع وثامنني وثالثامئة  يف صفر نَّ إ« :)أخبار القريوان يف والبياناجلمع (قال يف 

اد بن بلكني عىل ه محَّ لعمِّ  )فريقية(إهـ) عقد باديس بن منصور بن بلكني صاحب 387(
واجتمع له العساكر  ,هاد وكثر دخله وعظم شأنُ سعت والية محَّ وخرج إليها فاتَّ  ,أشري

كام ـ القلعة التي بجبل عجيسة بإزاء جمانة  واألموال فبنى يف سنة ثامن وتسعني وثالثامئة
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اد القلعة نقل وملا بنى محَّ  ـ, كام سبقـ وهي خراب اآلن  ,)قلعة بني محاد(ويقال هلا  ـ مرَّ 
 ,م العلامء فرحل إليها كثري منهموكان يعظِّ  ),املسيلة(ة وأكثر أهل بإليها أهل محزة وجر

افضة وريض عن ة وقتل الرَّ نَّ هر السُّ وكان أظ ,جارفصارت بلدا مستبحرة كثرية التُّ 
 ,سنة مخس وأربعامئة إىليخني وبقي حتت ابن أخيه باديس بن منصور بن بلكني الشَّ 

واقتتال  ,فأظهر اخلالف عىل باديس وخرج عن طاعته وخلعه وصار كل منهام بجموعه
قتال  بعد اد هزيمة شنيعةهـ) فاهنزم محَّ 406(األوىل سنة ست وأربعامئة ل مجادى يف أوَّ 
اد للقلعة املذكورة ة هنبها ونقل منها الزَّ دكَّ  إىلثم سار  ,قلعة املغيلة إىل والتجأ ,شديد

أن تويف باديس  إىلوباديس نازل بقرهبا حمارصا هلا ودام ذلك  ,ن هباوعاد إليها وحتصَّ 
 ـ كام مرَّ ـ هـ) 406فجأة نصف ليلة األربعاء آخر ذي القعدة سنة ست وأربعامئة (

فاقتتل معه يف سنة  ,لف كأبيه باديسمحاد معه يف اخلُ  فاستمرَّ   بموضعه ابنه املعزُّ وىلَّ وت
هـ) يف تيني أو ينتي فاهنزم محاد هزيمة قبيحة بعد قتال شديد 408ثامن وأربعامئة (

وهو عمل ابن عيل وما وراءه  ,يقترص عىل ما يف يدهعىل أن  وبعدها اصطلح مع املعزِّ 
البنه قائد املسيلة وطبنة ومرسى واستقر له ذلك  فاستقرَّ  ),تتاهر(و )أشري(من 

اد ى تويف محَّ وبقي محاد وابنه القايد كذلك حتَّ  ,جاج وزواوة ومقرة ودكة وغري ذلكالدَّ 
 .هـ)419يف نصف سنة تسع عرشة وأربعامئة (

أن تويف سنة ست وأربعني وأربعامئة  إىليف امللك بعده ابنه القائد  استقرَّ  ثمَّ 
 .هـ) يف رجب446(

ثم خرج  ,ط وقتل مجاعة من أعاممهبرية وخه حمسن بن القائد فأساء السِّ ثم ويل ابنُ 
ني حمسنا املذكور واقتتل معه فقتل بلكِّ  ,ه بلكني بن حممد بن محادعن طاعته ابن عمِّ 
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 إىلوبقي كذلك  ,هـ)447(وأربعامئة وملك بموضعه يف ربيع األول سنة سبع وأربعني 
ارص بن علناس بن محاد وأخذ منه امللك يف رجب سنة أربع ومخسني النَّ أن غدره 

 إحدىأن مات سنة  إىليف امللك  ارص بموضعه واستقرَّ ثم ملك النَّ  ,هـ)454وأربعامئة (
أن  إىلارص وبقي يف امللك ه املنصور بن النَّ ملك بعده ابنُ  ثمَّ  ,هـ)481وثامنني وأربعامئة (

ده ابنه باديس بن املنصور وأقام عثم ملك ب ,هـ)498بعامئة (تويف سنة ثامن وتسعبن وأر
أن  إىلوبقي يف امللك  ,ثم ملك بعده أخوه العزيز باهللا بن املنصور ,ة يسرية وتويفمدَّ 
 إىلثم ملك بعده ابنه حييى بن العزيز باهللا وبقي يف امللك  ,ومل يقع يل تاريخ وفاهتام ,تويف

قال ابن األثري يف  )بجاية(ملغرب األقىص وملك من بن عيل من اؤأن غزاه عبد امل
 .وهو آخرهم »هـ)547وذلك سنة سبع وأربعني ومخسامئة (: «)الكامل(

وهم « :)فريقيةـ(إتسعة بفجملة ملوك البلكانية أهل الفرقة األوىل اثنان وعرشون 
لها ني وجعاخلطبة بالعلويِّ وهو الذي قطع ـ  زيري, وبلكني, ومنصور, وباديس, واملعزُّ 

 أربعة بغرناطةو ,واحلسن ,وعيل ,وحييى ,ومتيمـ وداء اية السَّ ونصب الرَّ  ,نيبالعباسيِّ 
وعبد اهللا ـ صاحب اللعب الذي يقال له باديس ـ وباديس  ,وحبوس ,زاوي :وهم
 ,وباديس ,واملنصور ,ارصوالنَّ  ,نيوبلكِّ  ,وحمسن ,والقائد ,ادمحَّ  :وهم تسعة ببجايةو

 وحييى. ,والعزيز
 .رقة الثانية من صنهاجة ملتونة وهم امللثمونالف
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  الدولة السادسة 
 )1(بنومرين

 
 إىلفنزل  )املغرب( إىلو يف أشياعه لفه أبو محُّ وخ )هـ761(فدخلها يف رجب سنة 

وأخذ ما وجد فيه  ,بهقرص وانزمار بن عريف بتخوم ملوية وخرَّ  )قرسيف الغريب(
وطاط فعاث يف نواحيه  إىلوختطى  ),بني مرين( ـحقدا عىل وانزمار وقومه بواليته ل

ان حممد أحد فعقد أليب زيَّ  ,أنقاذ فبلغ أبا سامل خربهم وما فعلوه بعمله إىلوانقلب 
وأنزله بالقرص  ),تلمسان(عىل  ـ وكان أبو زيان يعرف بالقبي ـ حفدة أيب تاشفني

 ,إبراهيمد بن ه عمر بن حممَّ هم واستوزر له ابن عمِّ اتة املرشق كلَّ عليه زنَّ  رَ القديم وعسكَ 
وأعطاه عرشة أمحال من املال دنانري ودراهم ودفع إليه اآللة, وعقد أليب العباس عىل 

 إىلراجعا  وأعطامها محلني من املال وانكفَّ  ),بجاية(وأليب عبد اهللا عىل  )قسنطينة(
فلم  ,يف شعبان من سنته )فاس(فدخل  ,وحسم داء العدوِّ  ,لسد ثغور املغرب )فاس(

وحلق  )تلمسان(ان رجع عىل إثره بعد أن أجفل من يلبث إال قليال وإذا بأيب زيَّ 
أبو  وحلق بالسلطان أيب سامل واستقلَّ  ,مجوعه وفضَّ  وأبو محُّ ب عليه وتغلَّ  )نرشيسـ(وب

ورشع كل  ,حصل السلم بني أيب سامل وأيب محو واصطلحا ثمَّ  )تلمسان(محو بملك 

                                                 

يوجد هنا برت هام يشمل القسم األخري من اجلزء األول والقسم األول من اجلزء الثاين, وهو هيم  )1(
 .بنو زيان, وقسم من دولة بني مرينالدول التالية: املرابطون واملوحدون, و
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وفد عليه بمجلسه ثالثة رجال واحد مكي واآلخر مدين واحد يف متهيد بالده, و
ال تشد : «قال ملسو هيلع هللا ىلصقد علمت أن النبي  املؤمنني يا أمري« :واآلخر مقديس, فقال املقديس

عليك أهل الثالثة  ك يا أمري املؤمنني بفضل اهللا, وإنَّ »الخ... حال إال لثالث الرِّ 
مدين وأنا مقديس, فأعجبه ذلك حال, فهذا مكي وهذا املواضع الرشيفة شدوا إليك الرِّ 

 .»وأجازهم إجازة عظيمة
ة من عند ماري جاطة حفيد هبديَّ  )هـ762(ووفد عليه بعض أهل السودان سنة  

 وردَّ  رافةل الزَّ مسنا موسى سلطان السودان هبدية فيها زرافة وفيل, فأجازهم وقبِ 
 ـل )تلمسان( رجع منه ملا إنَّ  , ثمَّ »أرجو أال أكون من أصحاب الفيل« :الفيل, وقال

ه روانا فخام جللوسه هبا لضيق قصوإيهبا  واختطَّ  ,انتقل من دار امللك للقصبة )فاس(
ج بأخته كل البلد اجلديد دار ملكه, وتزوَّ  ة عمر بن عبد اهللا بن عيل أمانهبا, وقد وىلَّ 

بيثة ثته نفسه اخلوملا استوىل عمر عىل دار امللك حدَّ , ذلك عىل يد اخلطيب ابن مرزوق
نطول فأتى بأخيه أوعقد ذلك مع قائد اجلند غرسية بن  ,ب عىل أيب سامل صهرهبالتوثُّ 

تاشفني املوسوس بن السلطان أيب احلسن ليلة الثالثاء سابع عرش ذي القعدة سنة 
وألبسه شارة امللك وقرب له مركزه  ,من مكانه بالبلد اجلديد وخلع عليه )هـ762(

وأكره شيخ احلامية والناشبة حممد بن  ,فأقعده عليهاأريكة السلطان  إىلوأخرجه 
مودع املال  إىلودخلوا  ,بولعان وقرعوا الطُّ لالزرقاء عىل البيعة له وجاهروا باخل

ففرضوا العطاء من غري تقدير وال حساب, ومال أهل البلد اجلديد من اجلند بعضهم 
 ,ةلع والعدَّ خازن من السِّ يف بعض واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء وانتهبوا ما بامل

ار يف البيوت سرتا عىل ما ضاع منها, وأصبح أبو سامل بمكانه من القصبة موا النَّ وأرض
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وغدا عىل البلد اجلديد وطاف هبا  ,فركب واجتمع إليه من حرضه من األولياء والقبائل
 وصعب عليه األمر ورضب معسكره بكدية العرائس خارج ,يريد منها منفذا فلم جيد

 ـته قائلة اهلاجرة فنزل بوأرضَّ  ,اس باالجتامع إليهحلصاره ونادى يف النَّ  )فاس(
أن  إىلوهو ينظر  ,اجلديد للبلداس يذهبون عنه فوجا بعد فوج النَّ وصار  )فسطاط(

فرسان مع لوركب يف عدد من ا ,جاة لنفسهته, فطلب النَّ نه أهل جملسه وخاصَّ ع ذهب
 ,نزماران داود ومقدم مواليه وجنده سليامن بن ووزيريه مسعود بن رح وسليامن ب

غشيهم وملا  ,سرت فدخل ومىض عىل وجههللتَّ خول يف داره وطلب من ابن مرزوق الدُّ 
ض عليهام عمر بن عبد اهللا ورشيكه دار امللك فتقبَّ  إىلوا عنه ورجع الوزير يل انفضُّ اللَّ 

يف طلب أيب سامل فعثر  غرسية وابن مايس بدار عمر وأشخص عليا بن مهدي ويدرجين
عن  وتوارى ,وقد نزع لباسه اختفاء بشخصه ,ورغة عليه نائام يف بعض املجارش بوادي

عمر فأزعج للقائه شعيب  إىلض عليه ومحله عىل بغل, وبلغ اخلرب فتقبَّ  ,العيون بمكانه
 بن ميمون بن ودرار وفتح اهللا بن عامر بن فتح اهللا وأمرمها بقتله وأخذ رأسه فلقياه

صارى بذبحه ومحل رأسه يف زاء كدية العرائس, فأمر بعض جنود النَّ إبخندق القصب 
بعاء ثامن عرش ذي القعدة سنة ربني يدي الوزير واملشيخة يوم األخمالة فوضعه 

اس وذوات األمور ه به عىل النَّ عمر باألمر فنصب املوسوس يموِّ  , واستقلَّ )هـ762(
قام عبد  صارى ثمَّ فتك بابن أنطول رشيكه قائد النَّ  أجل كتاب, ثمَّ  غايتها ولكلِّ  إىل

 )تلمسان(احلليم بن أيب عيل بن أيب سعيد عىل عمر بن عبد اهللا قادما عليه من 
ته مجاعة من بني مرين بسبو ونزلوا عىل البلد اجلديد من فتلقَّ  ,خالص ملكهم من يدهإل
 ,بكدية العرائس واضطرب معسكرهم ),هـ763(يوم السبت سابع حمرم سنة  )فاس(



146 

برز هلم  ليهم, ثمَّ إام والوفود واحلشود تتزايد وغادروا البلد بالقتال وراوحوها سبعة أيَّ 
مة اريخ يف مقدِّ بت القابل وهو رابع عرش املحرم سنة التَّ عمر بن عبد اهللا من السَّ 

ووكل  ,صارىالسلطان أيب عمر تاشفني املوسوس بمن معه من جنود املسلمني والنَّ 
ت مجوع عبد ّض فان ثمَّ  ,اعة فحصل بينهام قتال شديدلسلطان من جاء به يف السَّ با

  هذا ويعزل هذا أمرياوبقي عمر مستبدا باألمر يويلِّ  )تازة( ـورجع بأخوته ل ,احلليم
َّ  إىلبعد أمري   .نةت له السَّ أن مت

ن أيب احلسن لطاان حممد بن األمري عبد الرمحن بن السُّ قدم عليه األمري أبو زيَّ  ثمَّ 
م فاتح ثالث وستني وسبعامئة, منها يف املحرَّ  كان انفصاله )األندلس(املريني من 
اه عمر بن عبد اهللا اريخ, وقد تلقَّ منتصف صفر سنة التَّ  )كدية العرائس( ـووصوله ل

خرج للقائه عمر ورضب له  )كدية العرائس( ـب باألخبية وآلة امللك بطنجة, وملا حلَّ 
اس وتلوم هناك ثالثا بايعته النَّ  ال عمر ثمَّ فبايعه أوَّ  ,اس عليهع النَّ فسطاطا واجتم

 واستبدَّ  ,إليه أمرا وال هنيا َل ال يكِ ى حتَّ  ابع لدار امللك, وحجر عليه عمرودخل يف الرَّ 
فبلغ  ,ى من حرمه وأهل قرصهقباء حتَّ يه العيون والرُّ ليشء وجعل ع باألمر دونه يف كلِّ 
بيان, ونصب عمر نفسه لفصل األمور وجتهيز اجليوش مبلغ الصِّ  السلطان يف احلجر

 وفضَّ  )مكناسة( ـن بد احلليم وعبد املؤمن وعبد الرمحفقاتل عب ,وحرب العدوُّ 
قاتل كل معاند وعقد لعامر بن حممد عىل  لتفاللت ثمَّ  )تازة(مجوعهم وأجالهم من 

 )هـ763(يف شعبان سنة  )فاس(ارحتل من  واستوزر مسعود بن ماساي ثمَّ  )مراكش(
منهام بجيشه ووقع املصاف بتاغروطت عند  لقتال عبد احلليم بسجلامسة وزحف كلٌّ 

ومشى بينهام  ,اماقاء أيَّ ومهوا باللِّ  ,حراءالصَّ  إىلفرج اجلبل املفيض من تلول املغرب 
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صطلحا عىل أن يقترص عبد احلليم عىل سلجامسة بلد أسالفه الح فرجال العرب يف الصُّ 
, ودخلها يف رمضان تلك السنة )فاس( ـاها وال يطمع يف يشء, ورجع عمر لال يتعدَّ و

 .بسجلامسة عبد املؤمن عىل أخيه عبد احلليم وملا قام
سنة  )االسكندرية(أن قىض فرضه ومات بقرب  إىلوأخرجه عنها للمرشق  

نة , طمع عمر يف سجلامسة فبعث هلا الوزير مسعود بن ماساي يف ربيع س)هـ766(
لشهرين من حركته,  )فاس( ـفاستوىل عليها الختالف كلمة أهلها ورجع ل )هـ764(

ومن خيتصه  ,س الصعداء مع ندمائهأن صار يتنفَّ  إىللطان والزال عمر يدافع عن السُّ 
وأمر طائفة من العبيد  ,ثته نفسه باغتيال عمر املحجر عليهبذلك من حرمه وحدَّ 

قباء له بذلك فجاءه عمر يف حشمه وطرد عنه لرُّ باالغتيال به فأرسل بعض احلرم ا
ة واستدعى اخلاصَّ  ,ر يف روض الغزالنئفألقوه يف بى فاض وله عطا حتَّ اوتن ,ندماءه

 فأراهم مكانه وأنه سقط عن دابته, وذلك يف املحرم فاتح ثامن وستني وسبعامئة, لستِّ 
 .سنني من خالفته

أيب احلسن وأجلسه عىل رسير عىل  لطاناستدعى بأيب فارس عبد العزيز ابن الس ثمَّ 
تحت األبواب لبني مرين واخلاصة والعامة فو ,اسامللك بالقرص وبايعه وبايعته النَّ 

جهيز العساكر وفتح تفازدمحوا عىل تقبيل يده, وكمل له األمر فبادر الوزير عمر ل
 ,اريخسنة التَّ  باناكش يف شعلطان عبد العزيز ملرَّ فارحتل بالسُّ  ,يوان ونادى باإلعطاءالدِّ 

ونازل عامر بن حممد هبنتاتة ومعه أبو الفضل بن أيب سامل وعبد املؤمن بن أيب عيل, 
 ال سنته, ثمَّ لح بني الفريقني ورجع لفاس يف شوَّ لح فحصل الصُّ اس يف الصُّ وسعى النَّ 

ه ف يف يشء من أمررأى عمر حجر عليه ومنعه من الترصُّ  الطان عبد العزيز ملالسُّ  نَّ إ
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شفاقا, إه حاذرة عليه ر وكانت أمُّ اس من النهوض إليه من أمورهم, ترضَّ ومنع النَّ 
يك أمريا وأنه مغتاله ال ج بابنة أيب عنان وقال ألخيها نولِّ عمر يريد التزوُّ  وسمع بأنَّ 

رضاره وحزم بالفتك ة الغدر إلالقصبة, فركب أسنَّ إىلبالتحول عن قرصه  وأمره ,حمالة
بيته  إىلاستدعاه  جال وأمرهم بالفتك به ثمَّ ايا داره مجاعة من الرِّ به, وأكمن بزو

له  ظأغل ثمَّ  ,فدخل معه وأغلق اخلصيان باب القرص من ورائه ,للمؤامرة معه كعادته
يوف هربا ورصخ من زوايا البيت فتناولوه بالسُّ بالقول وعاتبه, وأتته الرجال لطان السُّ 

جا أغالقه فألفوا صاحبهم مرضَّ الباب وكرسوا أسمعهم فحملوا عىل ببطانته بحيث 
 جملسه فاستدعى إىللطان فولوا األدبار وانفضوا من القرص وانذعروا, وخرج السُّ  ,بدمائه
وحييى بن ميمون  ,احلشمي ته وعقد لعمر بن مسعود املريني وشعيب بن ميمونخاصَّ 

بن عمر  عيلِّ  ىل, وتقبض ع)هـ768(املوىل, وكملت بيعته منتصف ذي القعدة سنة 
خ املغرب ومهام أن قتلوا ليال, ثم دوَّ  إىله وحاشيتهم ورس هبم واعتقلهم وأخيه وعمِّ 

ونكب بعدة وزراء كيحيى بن ميمون املوىل  ,ه واستأصله بالقتلقام عليه أحد إال أذلَّ 
 ز له جيشا الرجتاع اجلزيرة اخلرضاءسأل ابن األمحر أن جيهِّ  ثمَّ  ,وعامر بن حممد وغريمها

فارجتعها ابن األمحر وكتب اهللا  )هـ770(ز له جيشا عرمرما سنة وعليه العطاء فجهَّ 
عنها وأجفل  )تلمسان(غزا  هـ)771أجرها ملن أخلص يف معاملته, ثم يف سنة (

دخلها  سلطاهنا أبو محو موسى بجنوده للمرشق, فدخلها وزيره أبو بكر بن غازي ثمَّ 
, وملا حل بقرصها وجد )هـ772(اشوراء سنة ثره يوم عإأبو فارس عبد العزيز يف 

 مكتوبا باحلائط ثالث أبيات من شعر أيب محو موسى وهي:
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 ســـــكناها ليـــــايل آمنينـــــا
 نا امللـــك املعـــىلبناهـــا جـــدُّ 

ــام أن ــدَّفل ــا ال ــاجالن  هر عنه

ــــا وأيَّ    mČŠ ŞäÛaåíŠÃbام
ــ ــوارثنيوكنَّ  ا نحــن بعــض ال

ــــوم  ــــا لق ــــرينآتركناه  خ
 لها فقالوا يف تغيريها:فأمر عبد العزيز بتبدي

ــــائفني ــــايل خ ــــكناها لي  س
ــايص ــيخ املع ــدنا ش ــا ج  بناه

ــ ــا السَّ  يف عنهــافلــام أن جالن

ــــوأيَّ    اظرينامــــا تســــوء النَّ
ـــن رشَّ  ـــا نح ـــوارثني وكن  ال

ــــ ــــوم غ ــــا لق  لبنياتركناه
ه ملا رأى البيت التي , فإنَّ )ريض اهللا عنه(يخ احلسن اليويس ونظري هذا ما وقع للشَّ 

 اب وهي:مسيلمة الكذَّ  قيلت يف مدح
 وأنـــت غيـــث ال زلـــت رمحانـــا يا ابن األكـرمني أبـاعلوت باملجد

 بدهلا بقوله:
 وأنت رش الورى الزلـت شـيطانا  سُفلت بالكفر يا ابن األرذلني أبـا

وعقد لوزيره أيب بكر بن غازي العساكر واجلنود  )تلمسان( ـأبو فارس ب واستقرَّ 
يف ذلك فارحتل من ض إليه وفوَّ  ,وانزمار هوليِّ  إىلواره باعه وجعل شتحه يف أورسَّ 

ا عىل وافدً  وكنُت : «أبو زيد عبد الرمحن بن خلدونم من سنته, قال آخر حمرَّ  )تلمسان(
فوشى  ,هنني لإلجازة لألندلس إىلعته وانرصفت أيب محو, فلام أجفل عن تلمسان ودَّ 

 احتملت ماال لألندلس, فبعث جريدة لطان عبد العزيز بأينِّ السُّ  إىليب بعض املفسدين 
, فأحرضين )تلمسان( إىلن قبل مدخيل ويتمن معسكره للقبض عيل ووافوين بوادي الزَّ 

رياح والقيام  إىلهوض وأمرين بالنُّ وخلع عيلَّ  , كذب الوايش فأطلقنيوسألني وتبنيَّ 
وزير وحلقت بال, فنهضت لذلك أيب محو لطانورصفهم عن طاعة السُّ  تهفيهم بدعو
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 ,فارقته ورست لرياح ثمَّ  ,وادي ورك من بالد العطاف إىلت معه بالبطحاء ورس
ثم رجع الوزير لتلمسان يف ربيع  ,وأيب محُّ تهم حتت عبد العزيز وأبعدهتم عن فأدخل

 .عامني وشهرين وثالثة عرش يوما )تلمسان( ـفارس بومكث أبو  ,اين من سنتهالثَّ 
حول ولذلك مل بام أصابه من مرض النُّ ,ت به احلمىل نشأته قد أزمنوكان عند أوَّ  

أفاق من مرضه وصلح بدنه ثم عاوده وجعه  حيتمله أبو سامل مع األبناء لرندة, وملا شبَّ 
خشية  به الوجع فصرب له وكتمه وتزايد عليه نحوله واشتدَّ  )مسانلت( ـوقت مكثه ب
اين والعرشين من ربيع الثَّ متودعا بني أهله وولده ليلة  )تلمسان( ـفامت ب ,اإلرجاف

اس فخرج عىل النَّ  ,أيب بكر بن غازيالوزير  إىلاحلرم اخلرب  , فدسَّ )هـ774(الثاين سنة 
اس عن خليفتهم عىل كتفه فعزى النَّ عبد العزيزلطان السُّ  ابن عيدحممد السَّ وقد احتمل 

عني فبايعوه  متفجِّ ألقى ابنه بني أيدهيم فازدمحوا عليه باكني لسبع سنني من خالفته, ثمَّ 
ثم أخرج الوزير شلو السلطان عىل أعواده  ,وأخرجوه للمعسكر ,لوا يده للبيعةوقبَّ 

املحلة ثم  إىلحيل فخرجوا أفواجا اس باحلراسة, وأذن يف الرَّ وأنزله بفساطيطه وأمر النَّ 
 .)اسف( ـري لالسَّ  ثم جدوا )تازة( ـارحتلوا لثالث, وجدوا السري للغرب فنزلوا ب

ة بقرصه وجاءته وفود األمصار لطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامَّ ونزل ابن السُّ  
بالبيعة عىل العادة واستبد الوزير أبو بكر بن غازي باألمر وحجبه بالقرص وحجره عن 

ف, واستعمل عىل اجلهاد وجلس للفصل رصُّ التَّ  رصف يف سلطانه ومل يكن يف سنِّ التَّ 
أيب  عبد الرمحن بن )مراكش(أن اجتمع عليه أمري  إىلا ونقًض  براماإواشتغل بأمر العرب 

 بن أيب احلسن املريني إبراهيمأبو العباس أمحد بن أيب سامل وسلطان املغرب  يفلوسن
أن نزل  إىلاجلديد  )فاس( ـهلام, وحارصاه ب ابن األمحركالمها قدما من األندلس بإعانة 
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وبويع به فاتح سنة  )فاسا(عن امللك ودخل  اس أمحد بن أيب ساملأيب العبَّ لطان للسُّ 
أيب بكر بن  بن عمِّ  د بن عثامنأبو العباس حممَّ وبايعه الوزير املذكور واستوزر  )هـ776(

رجع  فمكث هبا شهرا ثمَّ  ,ظهر أليب العباس يف أيب بكر ورصفه لألندلس ثمَّ  ,غازي
ت ففرَّ  )تازة( ـل بونز ,ش له أبو العباس جيشا عظياموأظهر اخلالف فجيَّ  ,لغاسة

لطان السُّ  إىلوأتوا به  ,ذعانفداخله وانزمار بن عريف باإل ,العرب أمامه ومعهم الوزير
فرعب منها صاحب  بوادي ملويةفبعث به لفاس واعتقله هبا ونزلت مقدمات العساكر 

بعد أن مجع  )فاس( ـورجع لدار ملكه ب ,لح بينهاملم فانعقد الصُّ وسأل السِّ  )تلمسان(
يوانه اقتىض نظره قتل أيب بكر فقتله يف إما ريض به, وملا حل ب )بايةاجل(امل من العَّ  له

لح مع األمري عبد الرمحن بن أيب واستوسع له امللك وأحكم عقد الصُّ  ,ماحسجنه بالرِّ 
بالسجن ليال خنقا بدسيسة  ين بن اخلطيبالدِّ  لسانَ  وقتل )مراكش(يفلوسن صاحب 

ى وأفتاه بعض الفقهاء حتَّ  ),األندلس(طان ابن األمحر صاحب لبن داود والسُّ  سليامن
 برشه, واألمر هللا, كلُّ  أن زال شعره واسودَّ  إىلفن وأحرق نه أخرج من قربه بعد الدَّ إ

 ).هـ776(ذلك سنة 
بمجاوزة  )مراكش(فسد ما بينه وبني صاحب  د له امللك وذهب املنازع, ثمَّ ومتهَّ 

لح بينهام يف الصُّ  يعأن ُس  إىلبينهام ثالثة أشهر ودام القتال  )اكشمرَّ (صاحب 
 إىله ورجع أبو العباس لدار ملكه ومكث يف حدِّ  وبقي كلٌّ  ,لاألوَّ  فاصطلحا عىل احلدِّ 

 ـك له أبو العباس وحارصه بفتحرَّ  ,ابمجاوزته احلد ثانيً  عبد الرمحنلح أن نقض الصَّ 
 إىلفاصطلحا  )األندلس(ر صاحب أن صالح بينهام ابن األمح إىلمخسة أشهر  )مراكش(

يه احلدود وقتله لبعض األعيان من أصحاب بتعدِّ  )مراكش(لح صاحب أن نقض الصَّ 
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 )مراكش( ـبجيوشه العديدة وحارصه ب )فاس(أيب العباس فنهض أبو العباس من 
 ,وبقي يف القصبة منفردا بولديه أيب عامر وسليم ,عنه جيشه أن فرَّ  إىلتسعة أشهر 
أن قتلوا خاتم  إىلفقاتلوا  ,بالقصبة أبو العباسحهم بفصا , االستامتة فأبياوسأل منهام

لطان فدخل السُّ  ),اكشمرَّ (مارته عىل إلعرش سنني من  )هـ784(مجادى األخرية سنة 
فائزا  )فاس( ـرجع ل ودفع املنازع ثمَّ  ,عىل سائر املغربوهدهنا واستوىل  ,)مراكش(

يف  أيب محولطان لكون السُّ  )تلمسان( ـهنض ل هبا ثمَّ فمكث  ,بالغنيمة ظافرا باملغرب
ب قرص وخرَّ  ,امسبعة أيَّ  )تازة(جاء للمغرب وعاث فيه وحارص  )اكشمرَّ ( ـغيبته ل

 )تلمسان( ـفرجع لفسمع به أبو محو  ,هبا ومسجده املعروف بقرص تازروتلك امل
هدم  ثمَّ  ,اقام هبا أيام وأ ,اس ودخلهاوأخذ أهله وأجفل عنها للمرشق فجاءها أبو العبَّ 

بام  أغراه عىل ذلك وانزمار بن عريف شيخ سويد جزاءً  ,أسوارها وقصور امللك هبا
وهو قرسيف  ,ومسجده وقرص وانزمار ),تازة( ـفعله أبو محو يف ختريب قرص امللك ب

ونزل  ,أيب محوتباع يف ا تلمسانمن أبو العباس ثم خرج  ,)ملوية(الغريب الذي بتخوم 
 )األندلس(جاء من  موسى بن أيب عنانابن عمه  فبلغه اخلرب بأن ,منهامرحلة عىل 

بلغه اخلرب  تاوريرتري لدار ملكه فلام بلغ للمغرب وخالفه لدار امللك, فرجع وجد السِّ 
د امللك فزاد مللوية وتردَّ  روحلوله بدا ,)فاس( ـل موسى بن أيب عنانلطان بدخول السُّ 

 )تازة( ـعزم عىل املغرب ونزل ب ثمَّ  ? )فاسـ (يزيد ل ة أوهل يذهب لسجلامس ,يف رأيه
 ,ار يف خيامه وخزائنهته وأرضمت النَّ كن فانتهبت حملَّ زاد للرُّ  ثمَّ  ,اموأقام هبا أربعة أيَّ 

 .)تازة( ـوا بقبضه فرجع لوهو ينظر ومهُّ 
 , ودخل)هـ786(دخل سبتة غرة صفر سنة  موسى بن أيب عنانوكان السلطان  
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ابن  إىلكتب  لتازة أبوالعباسع هبا, وملا رجع يف عارش ربيع األول من سنته وبوي )فاسا(
من  العهد أنَّ  نا عليه سابقا مر ما كنَّ تذكَّ : يقول له موسى بن أيب عنانلطان عمه السُّ 

ده وبعثه  وصله قيَّ  جييز صاحبه لألندلس, فكتب له بالقدوم عىل ذلك فلامَّ توىلَّ 
عىل ملك املغرب  موسى بن أيب عنان بن أيب احلسن املرينيلطان لألندلس واستوىل الس

استصفاه  ثمَّ  ,امتحنه اما ثمَّ فاعتقله أيَّ  ,د بن عثامنوظفر بالوزير حممَّ  ,)هـ786(سنة 
ق أشياعه وبقي جنه, واهللا وارث األرض ومن عليها, وفرَّ من األموال وقتله ذبحا بِس 

 أيب عيلٍّ السلطان ارص بن احلسن بن النَّ  ليه بغامرةقام ع ف بام شاء, ثمَّ يف امللك يترصَّ 
ر فَ رام الظَّ  ثمَّ  ,أخي الوزير مسعود بن ماساي مهدي بن ماسايله العساكر مع  زفجهَّ 

مسعود لدفع احلسن الثائر بغامرة, وقبل وصوله  بوزيره مسعود فلم ينل شيئا وذهب
من مرضه لثالث سنني  لطان موسى بن أيب عنان مرض فهلك ليوم وليلةاعرتى السُّ 
اس يعيش بن النَّ  واهتمَّ  )هـ789(األخرية سنة  وكانت وفاته يف مجادى ,من خالفته

لك السلطان موسى للمُ  ب ابن عمِّ بادر يعيش ونصَّ  ثمَّ  ,هه سمَّ ماساي أخا الوزير بأنَّ 
 ,فرجع فورا للقرص ,وبلغ اخلرب للوزير مسعود ,وهو املنترص بن السلطان أيب العباس

ة يف استقالله وبعث البن وبقيت اململك ,من طبقة الوزراء حممد بن موسى بيعالسَّ قتل و
ظهر له ألمر له فيه فائدة  ثمَّ  ,لطان أبا العباس مللكهبأن يبعث السُّ  )األندلس( ـباألمحر 
 أيبالسلطان  حممد بن أيب الفضل ابنام ابعث لنا الواثق عث أبا العباس وإنَّ بال ت :وقال له
وحصل بينه  كيدعه يدخل لدار املل ومل ,فبعث له فلم يظهر له منه يشء ,ن املرينياحلس

فمنهم من اعتقله ومنهم من قتله ومنهم من نفاه  ,ض عىل مجيع أعدائهوبينه قتال وتقبَّ 
ائر بغامرة للقدوم لدار ارص الثَّ استدعى موسى احلسن بن النَّ  ثمَّ  ,لألندلس وغريها



154 

أجازه لألندلس  ثمَّ  ,اماجاءه اعتقله أيَّ  ذلك خديعة منه فلامَّ  كلُّ  امللك وامللك ليتوىلَّ 
لطان أبو قدم السُّ  ه به ثمَّ ام يموِّ العباس إنَّ  لطان املنترص بن أيبوصار األمر له والسُّ 

وهبا صالح بن رم  )طنجة( ـزاد ل ثمَّ  )سبتة(لطلب ملكه فملك  )األندلس(العباس من 
فجاءه الوزير مسعود  ,عنها ألصيال فدخلها ت عليه فسارفصعب ,ئيس األبكمومعه الرَّ 

فيحة وحتصن به فحارصه به يف اجليوش العظيمة فخىل عن أصيال وصعد جلبل الصَّ 
نزمار بن عريف وذهب لتازة طان أبو العباس ابنه أبا فارس لوفبعث السل ,شهرين

يل بن غانم شيخ قام يوسف بن ع فأطاعه أهله ثمَّ  زاد به لصفرو ثمَّ  ,فأطاعه أهلها
 )فاس(الغارات ما بني  وشنَّ  ,اسلطان أيب العبَّ أوالد حسني من املعقل بدعوة السُّ 

فاس  إىلفسمع الوزير بذلك ورجع  ,اجلديد )فاس( ـوحارص أخاه ب )مكناسة(و
 ,ض للوزير أبو فارس بن السلطان فلم ينج الوزير إال ذمياموالسلطان يف أتباعه وتعرَّ 

بعث  ثمَّ  ,واستوىل أولياؤه عليها )اكشمرَ ( ـطان أيب العباس بوظهرت دعوة السل
لطان بالبلد اجلديد نزل السُّ  ثمَّ  ,السلطان ابنه املنترص ملراكش فاستوىل عليها واستقل هبا

لثالثة  )هـ789(أن دخله خامس رمضان سنة  إىلوحارصه حصارا شديدا ثالثة أشهر 
أن قتل  إىل )طنجة( ـاثق وبعث به معتقال لأعوام وأربعة أشهر من خلعه وقبض عىل الو

وامتحنهم  ,وقبض عىل الوزير ابن ماساي ليومني من دخوله وعىل إخوته وحاشيته ,هبا
يف كل بيت من بيوت بني مرين التي هنبها وكان يمتحن ابن ماساي  ,أن هلكوا إىل

نية, وذهب مثال اثم قطعت أربعته فهلك عند قطع الثَّ  ,أن جتاوز احلدَّ  إىلبعرشين سوطا 
 .يف اآلخرين

به أبو تاشفني  خاسترص ثمَّ  ,بامللك د بن يوسف بن عالل واستقلَّ استوزر حممَّ  ثمَّ 
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أن  إىل ,ابن السلطان أيب محو موسى بن يوسف الزياين عىل أبيه فرصخه بإعطاء اجليوش
عث مع وبـ  كام مرَّ ـ  )تلمسان(عىل  قتل أباه بالغريان وراء جبل بني ورنيد املطلِّ 
ملا مات أبو تاشفني برمضان سنة  ثمَّ  ,اجليوش ابنه أبا فارس ووزيره ابن عالل

ثم بعث ابنه أبا فارس  )تازةـ(ان أبو العباس خرج لطوسمع بموته السل )هـ795(
وما  )مليانة(و )وهران( ـزاد الوزير ل وأقام هبا دعوة أبيه ثمَّ  ,لتلمسان فاستوىل عليها

فملكها وانقرضت دعوة بني عبد  )بجاية(حدود  إىل )دلس(و )اجلزائر(وراءمها من 
 .الواد من املغرب األوسط, واهللا غالب عىل أمره

فيه حتفه فتويف فكان  ,أن اعرتاه مرض إىل )تازة( ـوال زال السلطان أبو العباس ب
 ـفبايعوه ب )تلمسان(استدعى املرينيون بابنه أيب فارس من  ثمَّ  ),هـ796(يف املحرم سنة 

 بامللك ومتهد له املغرب. فاستقلَّ  )فاس( إىلورجعوا به  )تازة(
ان الذي وفد من ن أيب طريق بن أيب عنَّ ب لطان أبو سعيد حممدومن ملوكهم السُّ 

الم أنا يف عبد الواحد وقال له وقت السَّ  )تلمسان( ـياين بعىل امللك الزَّ  )األندلس(
ز له وجهَّ  ,وصلت :اليف فقال لهأس ملَك  )فاسا(كني لِّ ى متُ حسب يغمراسن حتَّ 

وذلك يف العرشة الثانية  كه فاسا كام مرَّ بول وملَّ اجليوش وأعطاه األموال والبنود والطُّ 
 .يأو الثالثة من القرن التاسع لكون تعيني العام غاب عن حفظ

د حممد بن يِّ يف السَّ هـ) فانقطع منهم بقيام الرشَّ  895سنة ( إىلواستمر امللك فيهم 
بن عمران اإلدرييس اجلوطي آخر ملوكهم عبد احلق بن أيب سعيد املريني فخلعه عيل 

بدمشق أوهلم مروان وويل مكانه فابتدأ وانتهى ملكهم بعبد احلق كام أن بني مروان 
وآخرهم معاوية بن  )ريض اهللا عنه(آل سفيان أوهلم معاوية  نَّ إوآخرهم مروان, و
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دية التي حمَّ راهم املُ د السفاح الذي تنسب إليه الدَّ هلم حمماس أوَّ آل العبَّ  نَّ إيزيد, و
فصل التهمة وآخرهم حممد املعتصم الذي استشهد  يف ,يخ خليل يف خمترصهذكرها الشَّ 

هـ) وهو آخر ملوكهم ببغداد, ومل 556م السبت يف ربيع الثاين سنة (يف وقعة اقتنار يو
 بعده لآلن.يملكه واحد 

فمدة ملك بني مرين من  هـ)145العبايس سنة ( و جعفر املنصوروبغداد بناه أب
أو ثامن وستون سنة  احلق بن أيب سعيد مائتا سنة وسبععبد  إىلعبد احلق بن حميو 

ومدهتا قبل استيالئهم عىل كريس مراكش ست ومخسون سنة, والبقاء والدوام هللا, ثم 
عبد اهللا حممد طاس (بضم الواو) وأوهلم أبو لسنته من ملكه وتوىل بنو وُ خلع اجلوطي 

هـ) وتويف آخر رمضان 876بن زيان بويع آخر سنة (حييى  ءبن الوزير أيب زكريااالشيخ 
فاس  إىلهـ) فمدة ملكه أربع وثالثون سنة ويف أيامه انتقل من غرناطة 910سنة (

األرشاف القادريون لتغلب الروم عليها ثم ملك بعده ابنه أبو حممد عبد اهللا الغالب, ثم 
الشيخ أحد ملوك السعدية سنة املنصور وآخرهم أبو حسون قتله حممد  أخوه حممد

وبنو  ,ملكهم ثامنون سنة, وكان أهل فاس حيبون أبا حسون حبا شديدا ةهـ) فمد955(
وطاس جعلهم العالمة املسناوي من بني مرين وإن أردت استيفاءهم واحدا بعد 

 )س يف ملوك بني وطاسيل القرطا(ذو ,)يننزهة احلادي لليفر( ـب فعليك ,واحد
 .أيب راسللحافظ 

الرشيف انتقل ملك املغرب للدولة السعدية وأوهلم أبو عبد اهللا القائم بأمر اهللا  ثمَّ 
هـ) بسوس بقرية دادس قرب ترودانت باتفاق أقطار 918حممد الشيخ بويع سنة (

قادير وسواحل سوس فنزع من يد النصارى أ ,سوس بعد ندب الصاحلني هلم بذلك
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هـ) ثم توىل ابنه أبو العباس أمحد األعرج ثم حممد الشيخ الذي قتل أبا 923ويف سنة (وت
فنقلوا جثة ملكهم األول ثم انتقلوا ملراكش  ,حسون الوطايس, وغزا تلمسان كام مر

ثم ويل عبد اهللا  ,ونقلوا أيضا معه الشيخ حممد بن سليامن اجلزويل مؤلف دالئل اخلريات
ثم ابنه حممد فقام عليه عمه أبو مروان عبد املالك وخلعه  ,هـ) 964الغالب سنة (

فلام رأى حممد ذلك خالفه وخرج عليه فجهز إليه العساكر لنظر  ,ه كافة الناستوبايع
أخيه موالي أمحد الذهبي, وملا ضاق احلال عىل موالي حممد أجاز البحر مستغيثا 

يل عىل أن تكون السواحل بطاغية النصارى فأمده بجيوش عظيمة لنظر بستيان الربتغا
فعرب بستيان البحر بجنوده وكانت مائة ألف وعرشين  ,للطاغية وما عداها للمسلمني
 ,فطار اخلرب أليب مروان موالي عبد امللك فرحل نحوه ,ألف مقاتل, ونزل بتهدارت

غرضه إبعاده  »رحل مرة واحدةتما أأين رحلت إليك ستة عرش مرحلة « :ثم كتب له
حل بستيان ونزل بوادي املخازن بقرب قرص كتامة وخلف النهر وراءه فر ,عن البحر

كل فج عميق ويف الليلة التي صبيحتها  وجعل عليه قنطرة وأتى املسلمون للجهاد من
املعركة دس موالي عبد امللك كتيبة من اخليل للقنطرة فهدموها والنهر ال مرشع له 

املدافع والبنادق فامت السلطان ومن الغد اشتد القتال وأظلم اجلو بدخان بارود 
وصار يقول  )رمحه اهللا(موالي عبد امللك يف الصدمة األوىل وكتم أمره مواله رضوان 

فالن وبتأخر غريه وذلك سنة  لألجناد قال أمري املؤمنني كذا وأمر بكذا وبتقدم
وقتل بستيان  ,ووقع احلرب ساعات طويلة ثم وىل النصارى األدبار ,هـ)986(

وبحث  ,فلم جيدوا هلا أثرا ومل ينج منهم إال القليل , وقصدوا القنطرةالربتغايل
وملؤوه تبنا فأخرج وسلخ جلده  ,املسلمون عن موالي حممد فوجدوه غريقا يف الوادي
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أبو عبد اهللا حممد بن وطيف به بمراكش وغريها ووجد يف القتىل من أصحابه العالمة 
وقتل يف املعركة وأرس من  ,ض الرومكان دخل معه أر )دوحة النارش(مؤلف  عسكر

متلكوا مدن  مل ملَ  :هم طاغيتهم األعظم وقال هلمالنصارى زهاء مائة ألف ففدا
  .فأحرقهم بالنار ,الذي معنا أبى ذلك األمري :فقالوا ?السواحل قبل القتال

 :)سينيته(يف  أبو راسقال احلافظ 
ــا ــا أخــذوه لن ــا ســوى ذاك مم  وم
ـــــة ـــــه رداه قاطب  حممـــــد وابن
 وبســتيان أخــرى باملخــازي لقــد

ــرس ــن امل ــه م ــا حول ــادير وم  كق
 وطهرت به مـنهم أرايض سـوس
 مــن أيب مــروان ابــتىل بــالتعس

أمر أساقفتهم بإباحة  )وادي املخازن(الروم ملا فنى رجاهلم يف غزوة  إنَّ  :ويقال
 .هملتة مرصورأوا أن ذلك من تقديم دينهم ون ,سلنى ليكثر النَّالزِّ 

 )املغرب(خ هبي فدوَّ لطان األعظم أمحد الذَّ عد أيب مروان أخوه السُّ ويل ب ثمَّ  
َّ  ),مراكش( ـب البديعَ  ىبنو )السودان(و  ,مهرجانا أكل فيه سائر األقطار ه وضعَ وملا أمت

عىل طريق  هبيالذَّ فقال له  ,إشارة يف الغيب ن لهوكان فيمن دخل رجل من البهاليل ممَّ 
 ,فقال إذا هدمت صارت كدية كبرية من الرتاب ,فالنخرية كيف رأيت دارنا ياالسُّ 

فإنه هدم  بن عيل إسامعيللطان ذلك عىل يد السُّ  ظهر, وقد هبي وتطريَّ فوجم هلا الذَّ 
خاويا عىل ى صار البديع ملائة عام وسبعة عرش سنة بنائه ملوجب يطول ذكره حتَّ 

إال ودخلها يشء من وم ومل تبق بلد يف املغرب العروش ومرعى للموايش ووكرا للبُ 
 )سبتة(ما أفسده عليه يف غزوة  هبيالذَّ  ولو رصف )مكناسة الزيتون(أنقاضه والسيام 

لفتحها, لكن اهللا مل يرد ذلك, ونظري ما وقع للذهبي ما وقع ملنصور بن أيب عامر 
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باألندلس يف أواخر القرن  )اهرةالزَّ (املعافري صاحب املؤيد األموي فإنه ملا اختط 
يا دار  :من أولياء اهللا املكشوف هلم حجاب الغيب وقال هلا هبا ويلٌّ  بناءها مرَّ  وأتمَّ  ابعالرّ 

 ,أن نقل بعض أنقاضها للعراق إىليدي العدو فهدمها, أط عليها منك يف كل دار, فسلَّ 
فأجابه عاملها األديب وفقيهها  ,فهم فيهابرسالة عظيمة خيوِّ  )فاس(هبي أهل د الذَّ وهتدَّ 

 ,برسالة ال نظري هلا يف الوجود غازياملدعو  إبراهيمنجيب السيد حممد بن األريب ال
ز جيشا لباشته جودر وجهَّ  ,هاهود ولوال طوهلا جللبتُ والشُّ  ر إال من أئمة احلِق وال تصدُ 

) ه1004يخ أمحد بابا أسريا موثوقا سنة (الشَّ  )وتنبكت(فأتى بعامل  )ودانالسُّ (لغزو 
 ـة عرش مائة كتاب وهو أقل عشريته يف الكتب وحبسه بستَّ  فذهب له منها ,وهنب داره

أهل السودان أتوا له هبدية  أنَّ  سببهو ,خان باملغرب وانترشامه ظهر الدُّ ويف أيَّ  )مراكش(
 ,ويستعملونه استنشاقا ورشبا اإلسالمخان من قبل وكان أهل السودان يرشبون الدُّ 

ان وقت إتياهنم باهلدية سنة وك ,يف جوفه به مرض ى من مل يرشبه منهم يقولون أنَّ حتَّ 
الدخان: ( ﴾gf﴿: ىلااريخ من قوله تعذاق التَّ احل هـ) فاستنبط له بعض999(

فصار أهل اهلدية مهام رشب أو شم إال وناول ذلك ألهل  ,عريفبرتك أداة التَّ  )10
يف يوم فحرق منه  هلطان املذكور بحرقوأمر السُّ  ,ت بلوتهفعمَّ  ,مراكش املجالسني هلم

ه ة رشبه وشمِّ وم أقل ليقطع مادَّ يو ,ويوم أكثر ,ويف يوم آخر مائة ألف محل ,مائة محل
 فقد كان أهل املغرب ال يعرفونه قبل ذلك.  ,فلم يزده إال انتشارا

ام أول القرن احلادي عرش, وظهرت القهوة يف القرن ظهر بالشَّ  وقد« :سجيمقال 
 بن لطان سيدي حممدلطان موالي يزيد بن السُّ م السُّ اتاي باملغرب أيَّ اسع وظهر األالتَّ 

ام السلطان زيدان يف القرن , وقال بعضهم ظهر أيَّ »عبد اهللا يف أوائل القرن الثالث عرش
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 هدية. اإلنكليزيونصارى بعثه له النَّ  ,الثاين عرش
 ,وهو اجلواز :ة قد اختلف الناس فيهام عىل ثالثة أقوالخان والشمَّ الدُّ  علم أنَّ او

ة بلوهتا وكثرة ولشدَّ  ,ف األئمة فيهام تآليف عديدةوألَّ  ,وهو املعتمد ,نعوامل ,والكراهة
ن قال باملنع أرجح األقوال وأشهرها وأعمدها املنع, وممَّ  بأنَّ  :رضرمها قالوا فيهام

 ف يف ذلك رجزا جليال وهو:وألَّ  ,ياديالعالمة عمر الزِّ 
 القهـــرِ  احلمـــد هللا العظـــيمِ 

ـــ ثــمَّ   حيـــةة وكــذا التَّ الالصَّ
ــــــ  د وصــــــحبه واآللحممَّ
 سـمع ملقـال قـد جـالاوبعد ف

 خان ملـــا بانـــاالـــدُّ  يف بدعـــةِ 
ــــبالد ــــائر ال ــــر يف س  وظه

 ’ÛaëŠlمــن طعــامهم  أعــزُّ 
ــوال ــا م ــور ي ــب األم  وأعج
ـــا ـــه رغيف  مـــا يملـــك يف بيت
 فـــانظر تـــرى أوالده جياعـــا

éiŠ’i ــول ــد ضــاعت العق  ق
ــم  ــا وحيك ــه æìiŠ’mcي  جيف
ــ ــان م ــع ن عدخ ــالم م ــانظ  ت

 قــد وصــف ذمٍّ وإنــه بكــلِّ 

 هرِ الــدَّ  محــدا يــدوم بــدوامِ 
ـــىل ال ـــع ـــنب  ةي أرشف الربيَّ

ـــرِّ  ـــىل م ـــ ع ـــايلام واللَّ األيَّ  ي
ــرُ  ــد الفك ــا ق ــه مل  انجــال وقلت

 ســـواناجـــال والنِّ وأفســـد الرِّ 
ـــتعمل ـــادواس ـــب العب  ه غال

 وظهـــر يف رشقهـــا والغـــرب
ــال أنَّ  ــري احل ــنهم فق ــذي م  ال

ــــه ب ــــوحال ــــفق  اعيفَ ره َض
 ضــاعاوعقلــه مــن رأســه قــد 

 هولوطالـــت الغفلـــة والـــذُّ 
 هه وظيفــــنــــوقــــد جعلتمو

ـــدغ يف األســـنان ـــه يل  وحرق
ــاربه يف أْخ  ــزل ش ــف ومل ي  وت
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ـــه ـــه يطرطـــر حليت  وانظـــر ل
ـــن ب ـــل مل ـــفق ـــولخلِف  ه يق

ğŠ–ß ــــة اإلرساف  بحرم
ـــاريدعـــه يكـــن فقـــ  ا أو غني

 العلــمِ  هــذا قــال أهــُل  وغــريُ 
ـــب ع ـــجي ـــولا كلُّ لينَ ـــا قب  ن
ـــــ  حيـــــرم يشءٌ  ن أرضَّ إه بأنَّ

ـ  ويبلـيهاوي العـامل الققال السَّ
 تــراه يف كــل العلــوم بحــرا

 قـــاينوغـــريه كالقـــدوة الل
 والعـــامل العالمـــة الســـهاوي

 يبووشيخنا البحر الطامي الن
ــ ــنَّ ق ــه ص ــم في ــرام ث  فاال ح

ــامل عظــيم  وكــم وكــم مــن ع
 مسـتند دولقول األطبـاء العـ

ــاوة ــورث الغش ــوم ي ــال ق  وق
ـــوِّ  ـــفراريس ـــنان باص  د األس
şŠšíــني ــن يق ــاء ع  باألعض

ــذَّ  ــورث يف ال ــرتخاءوي  كر اس

 يف رشبــه ملــا يمــدد بصــوته
ــيس  ــول ÊŠ’Ûaنإأل ــا جه  ي

ــاف ــادم اإلنص ــا ع ــالف ي  خم
 رشعيـا ÒëŠ–ßفليس هـذا 

ــوال باالتِّ  ــمق ــا ذا الفه ــاق ي  ف
 العدول اتادقول األطباء السَّ 

 و ما يطعمكان هذا أ من رشٍب 
ــ ــامل طأعظِ ــن ع ــه م ــببم ب  ي

 وحـــرام جهـــرا ŽßĞŠšقـــال 
 بحرمتــــه ال كــــتامين ىأفتــــ

 اويربالشيخ عيسى وكذا الشـ
ــب ــذكي اللبي ــامل احلــرب ال  الع
ــ  فارســالة ســامعها فيــه الشِّ

 أفتــى وقــال فيــه بــالتحريم
ــد ــورث يف العــني الرم ــه ي  بأن

éiŠ’Ï منتهــــى الشــــقاوة 
ــار ــن األذك ــم ع ــغل الف  ويش

 الــــدينوهــــذه مصــــيبة يف 
ــاء ــر النس ــال هتج ــه الرج  من
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 بــــاخللق ŞŠšßñوهــــذه 
 قــــريُ  éiŠ’íن وكــــل َمــــ

ـــف  ب اهللا حلـــاكم الســـفلخيَّ
 ×şŠšíáه نَّـــإملـــا تقـــول 

ـــ ـــذالفخيَّ ـــر األن  ب اهللا بح
ــهور ــي باملش ــن يفت ــان م  وأع

 أقــوال العــدول ام بــنصِّ الســيَّ 
 بدعــة ضــاللة كــلَّ  مــن أنَ 

ــلُّ  ــرف وك ــري ذا ال يع ــن بغ  م
ــــةوكلُّ  ــــر يف القيام ــــا ننظ  ن

 ومن يكن يف العلم يفتي باطال
 يـــادي عمـــر الزِّ ينِّ إأقـــول 

ــرادي ــا م ــطّ  وم ــرة ق  إال املغف
 

 ن هــذا القــول قــول صــدقإو
ـــــه  ـــــرتف بأن  Ššíويع

 ال شك أن العقول فيها اخلبـل
 مل قطعــتم فيــه غالــب دهــركم

ــ  اللوأخــاب مــن يفتــي بالضَّ
 وقــول كــل ناســك مــربور

 ســولِ ام مــا قالــه طــه الرَّ الســيَّ 
 خان ال حمالـــةومنهـــا ذا الـــدُّ 

ـــــ  ه يف قولـــــه خمـــــالففإنَّ
ــ لــه ومــن عــىل احلــقِّ   المةالسَّ

 حزينـا خـاجال Š’§aتراه يف 
ــدٌ  ــلِ  عب ــم والرَّ  أله ــادالعل  ش

ـــا  ألنَّ  ـــاميل مجيع  ñŠ–Ôßأع
 

 ابنه زيدان يوم موت أبيه, ويف وقته توىلَّ  ثمَّ  ,هـ)1012أمحد الذهبي سنة (وتويف 
هـ) 1051حرم سنة (د العيايش املتوىف تاسع امليد حممَّ مة السَّ كان املجاهد العامل العالَّ 

, وقام عليه يوسف العنزوس )سال( ـرأسه ومحله ل وحزَّ  )سال(تاله بعض أندلس اغ
عبد )1( بفجيج وغريها من الصحراء بإعانة الشيخ حممد بن عبد الرمحن السهيل والشيخ

                                                 

 −  1864لشيخ املشهورين بثورة سنة جد أوالد سيدي ا :عبد القادر بن حممد السامحي احلمياين )1(
 =, انترص لزيدان بن أمحد املنصور الذهبي,)جنوب وهران( −دفني األبيض سيدي الشيخ
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تسع سنة  إىللك فيهم املُ  واستمرَّ  ,ه هو زيدان نفسهنَّ أا منهام القادر بن حممد احلمياين ظنَّ 
لمغرب يف القرن الثامن وذلك لالدوام هللا وحده, وجاء أسالفهم ثم انقطع وومخسني.

رشاف امللوك السعدية من أرض احلجاز أأن أهل أدرا ملا حجوا يف القرن الثامن أتوا ب
 إبراهيمإتيان أهل تفاللت بالرشيف عيل جد العلويني من الينبوع من مدرش بني نظري 

أردت استيفاء امللوك السعدية  يف حدود سنة مخس وسبعني يف القرن السابع, وإن
الزهرة الوردية يف امللوك (و ,لليفرين )النزهة احلاديةـ : (واحدا بعد واحد فعليك ب

 .هـ)1059سنة ( إىلهـ) 918راس فإنه تكلم فيها من سنة ( للحافظ أيب) السعدية
وكوين مل أمتم ذكر امللوك املرينية والوطاسية والسعدية كغريهم لذهاب من بقي  
 .عن يدي وخروج الكتب املتكلمة عليهم ,هم عن حفظيمن

 إىلهـ) حممد احلاج ثم أقروم الشيباين ثم السماليل 1063ثم ملك املغرب سنة ( 
أن نزعه منهم السلطان رشيد أول امللوك العلويني الذي أتى بعده أخوه السلطان 

 وهو بيد العلويني لآلن. ,إسامعيلموالي 
 
 
 

                                                                                                                            

انتصاره له من األسباب التي جرت عليه انتقادات واهتامات وكان  خالف ما ذكره املؤلف=
يف أظهر لآمعارصيه ومن ضمنهم صهره أمحد بن القايض بن أيب حميل الذي خصصه بعدة ت

 فيها ما ينسبه إليه من االنحراف عىل تعاليم الدين.
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  ولة السابعة الدَّ 
  يونسباناإل

 
وفتح  ,وسكون السني املهملة ,يا (بقطع اهلمزة املكسورةسباناإلسبانيون نسبة إل

بكرس الباء املوحدة من : «وبعدها ألف ساكن) وقال أبو الفداء ,لن أسفَ دة مِ الباء املوحَّ 
وفتح الياء  ,وكرس النون املوحدة من فوق ,وبعدها ياء مثناة من حتت ساكنة ,أسفل

قاعدهتم القديمة ودار ملكهم  ,» ويف آخرها هاء ألف مقصورة ,تاملثناة من حت
  :ستة مواضع والكالم عليهم يف ,طليطلةو ,مادريدوأما اآلن فقاعدة ملكهم  ,القويمة

 .يف ذكر نسبهم: املوضع األول
وهم من أوالد يافث وأتباعهم البطرك , يا كام مرَّ سبانني نسبة إليِّ سباناإل علم أنَّ ا

 ,ومادي ,وياوان ,مومر :وهم ,وراةكام يف التَّ ف يافث سبعة أوالد وخلَّ  ,وهو الباب
رنج ن الفِ وم ال مِ م فرقة من الرُّ أهنَّ  وطرياش, والشكَّ  ,وماسخطوبال, و ,وماغوغ

الذي كتبه  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب النبي  ن أنَّ مِ  فاالشِّ عىل اجي ين اخلفَّ شهاب الدِّ بدليل ما ذكره 
هو اآلن عند ملك  ,اإلسالم إىلومية أراقليوش يدعوه رُّ وم ويقال له بالهلرقل عظيم الرُّ 

, قال احلافظ قالوونملا أوفده عليه سلطان مرص حوي نَّ الصائغ الطليطلة وقد أراه البن 
املجاورين للموسكو  )سةماالنَّ (ه عند وقد سمعت أنَّ « :)غريب األخبار(أبو راس يف 
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وبدليل ما ذكره أبو حممد  ,»ا طليطلةيني هم الذين أخذوا منَّ سباناإل ومعلوم أنَّ  .(هـ)
ارص بن املنصور املوحدي ملا غزا األندلس النَّ  من أنَّ  )نيساأل(صالح بن عبد احلليم يف 
ت منه ملوك صارى بذلك واهتزَّ وسمع الفونش وملوك النَّ  ءبجيش يضيق عنه الفضا

مقدما بني يديه  ة عظيمةمستسلام خاضعا هبديَّ  )بيليةـ(إشل بينونةوم جاءه منهم الرُّ 
امللك عنده  علمه أنَّ ويُ  ,وم يستشفع بهالذي كتبه هلرقل عظيم الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب النبي 
ة با يف حلَّ ا مطيَّ هذا الكتاب عندهم يتوارثونه حمفوظً  وأنَّ  ,كابرأعن  اموروث أكابر

فقىض له  ,تعظيام وإجالال حلقه ,ا وطيباخرضاء يف وسط صندوق من ذهب مملوءا مسكً 
 .هـ) كام مرَّ 607ربه وذلك سنة (ؤمنني مآأمري امل
اه ببيت قفأل )حية الكلبيدِ (كتابه هلرقل املذكور مع صاحبه  ملسو هيلع هللا ىلص وقد بعث النبي 

وهو  ,اين عظيم برصىللحارث بن شمر الغسَّ  )ريض اهللا عنه(املقدس فأعطاه دحية 
ون هناك مع ل أبا سفيان عنه فقال قريش احلارضأوملا قرأه س ,ومأعطاه هلرقل عظيم الرُّ 

, البخاريكام يف  ,نه ليخافه ملك بني األصفرإ ,ابن أيب كبشة رأمْ  رَ مِ لقد أَ  :أيب سفيان
  .وم هم بنو األصفرالرُّ  وأنَّ 

ني يطينيِّ يون هؤالء من اللَّ سبانواإل« :)عجائب األسفار(قال احلافظ أبو راس يف 
تالشت وبقي  ثمَّ  )رنساف(وهم الكتيم وكانوا من أهل ملوك العامل وقاعدهتم األوىل 

صارت  ثمَّ  )ياإسبان(صارت قاعدهتم  ثمَّ  ,ةالعامَّ وهذا من وضع  ,سب إليهاالنَّ 
يف وقال فيه  .يطينيون من ولد ليطن بن يونانالشامريخ اللَّ وقال يف زهر  )مدريد(

وقال يف  ,وم من بني يونانن الليطينيني وهم الكتيم املعروفون بالرُّ إ :موضع آخر
يطينيون واللَّ  ,اليونان اإلغريقيون إىلمجيعا  الروم قون ينسبونواملحقِّ  :رموضع آخ
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 .امنقوراة من ولد يافث لصلبه واسمه فيه ياويونان معدود يف التَّ 
عوب الشُّ  نَّ إو ,ولذا يقال هلم العلوج ,أن يونان بن علجان بن يافث وعن البيهقي 

 ,ومي منهماإلسكندر الرُّ  نَّ إو ,يونانالث من يونان والليطينيون من ولد ليطن بن الثَّ 
عرصة بن كومر بن يافث وصقلب بن عرصة وقوط بن ماغوغ بن  والفرنج من ولد

 .»يافث
ن يافث ويف بريغ بن كومر إفيهم من ولد ا الفرانسيس وأمَّ « :وقال يف موضع آخر 

ن يونان بن يطينيني وهم الكتيم من ولد كتيم باللّ  صحاح العارش أنَّ ويف اإل ,وراةالتَّ 
 .يافث بن نوح

رى أهنم من أوالد يافث بال خالف وإنام اخلالف يف كوهنم من ولد يونان تفأنت 
يافث أو من  كتيم بن يونان بن يافث أو من له لطني بن يونان بن بن يافث لصلبه ولد

 .علجان بن يافث ولد يونان بن
وعىل  ,أو حفيده كون يونان ولد يافث لصلبه :قولني ومها إىلومرجع األقوال  

 ?ولد كتيم بن يونان بن يافث إىلهم من ولد لطني بن يونان بن يافث  الثاين هل
 )القسطنطينية( إىل )األندلس(يالء عىل جانب البحر الرومي من توكان للروم اس 

وكانت هلم حروب مع مجيع أجناس العامل يطول رشحها وكانوا أوال عىل  )املغرب(و
ر احلواريون بأرضهم ودعوهم لدين املسيح عيسى عليه السالم أن ظه إىلدين الصابئة 

ل من أخذ به قسطنطني وأوَّ  ,أخذوا بدينهم ثمَّ  ,ة بعد أخرىني مرَّ طوا عىل احلواريِّ فتسلَّ 
نسبة  نصاروا لتيوس وأمه هيالين بنت خمشميان أو خمشمليان قيرص وسمُّ واملظفر بن 
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الم ملا رجع مع أمه من مرص, ريم عليهام السَّ لنارصة القرية التي فيها مسكن عيسى بن م
هذا  وقيل من أبنية املبالغة ومعناه أنَّ  ارصة وقيل للنصارى.لنَّ نسبة لونرصاين قيل 

نرصاين يعود  :قتادةوقال  ,ين يف غري عصابة صاحبه فهو دين من ينرصه من أتباعهالدِّ 
الم يسكن بقرية من السَّ  هيكان عيسى عل :السعده يف غري النسب وقال لكنَّ  ,نارصة إىل

ام, ويقال هلا ويف القاموس نرصانة قرية بالشَّ  ,وم تسمى نارصةجبال الرُّ  إحدىساغني 
نرصان  هسيبويصارى عند النَّ  دصارى, ومفرنارصة ونصورية أيضا ينسب إليها النَّ 

ونصارى ممنوع من  ,هري ومهارىكمواحده نرصي  :اخلليلومؤنثه نرصانة, وقال 
وعيسى عليه السالم من بني  ,وهم قوم عيسى وتعرف القيارصة ببني األصفر فالرصَّ 

من  ,وعمران أبو مريم عليها السالم ,رسائيل من سبط هيود بن يعقوب عليه السالمإ
 قسطنطنيوملا تنرص  ,ولد ماتان بن يوحنا بن يوشيا السادس عرش من ملوك بني سليامن

تل فقُ  ,لع عليهم بامتناعهم من اخلنزيرطَّ او ,ا ظاهراوة فتنرصَّ رصانيَّ عىل النَّ  دمحل اليهو
 ى.من أب كلُّ 

ُ وسامَّ  )طةرنيب( ىبن ثمَّ  ه لثالثامئة وثامن وعرشين من ميالد املسيح ها باسمه, وتنرصُّ
سالمه إلف يف سبب واختُ  ,فهي منسوبة إليه )قسطنطينية(وهو الذي بنى  ,عليه السالم

فقال احلافظ  ذاية أهل دين عيسى عليه السالمإك عىل ته قبل ذلعىل ثالثة أقوال مع شدَّ 
سببه أنه كان به اجلذام بدعوة البطرك وما عليه فقيل « ):عجائب األسفار(أبو راس يف 

فرأى يف  ,هلم وأطلقهم ثم رقَّ فجمع منهم عددا  ,بهدماء األطفال تغتسل  ه شفاؤك يفل
فحينئذ  ,ئفربِ  ,هورده من نفيِ فأحسن له  ,ل من البطركه عىل التحلُّ ضُّ منامه من حي

سنني خلت من  ه بعد ستِّ صارى أنَّ سببه عىل ما زعمته النَّ « :أبو الفداوقال  »تنرصَّ 
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كانت « :ابن اخللدونوقال  »رصانيةليب فآمن بالنَّ امء شبه الصَّ هر له يف السَّ ظَ  ,ملكه
 . ـاه »وأخذت بدين املسيح فحملت ابنها عليه ,قسطنطني صاحلة هيالنة أمُّ 

 محلته عليه فهو أول من تنرصَّ  ,ئ من اجلذامرِ ه ملا بَ ويمكن اجلمع بني األقوال بأنَّ 
ل من كسا البيت عدي بن صيفي, وأوَّ  أبو كرب السَّ َري د من ِمح ل من هتوَّ من الروم, وأوَّ 

 ,ملسو هيلع هللا ىلصوعىل رأس ألف سنة من موته بعث رسول اهللا ), باباللِّ (بن وردع كام يف  تبعُ 
, بيارس أنعمر املشهور املغرب من ملوك املرشق يارس بن عمر بن يعفُ ل من غزا وأوَّ 
ل من رشقي بغداد عىل مسافة ستة أشهر, وأوَّ  )سمرقند(ه سمرقند هو الذي بنى وابنُ 

, )بابل( ـني بيانيِّ ل من اختذ اخلمر ملوك الرسِّ  بن سبا, وأوَّ َري هب من امللوك ِمح ج بالذَّ توِّ 
بابل يف دور ثامنني  وم كان سورمؤرخ الرُّ هرشيوش وقال  ,مؤرخ الفرس داهركام قاله 

وفيه  ,صاصوارتفاعه مائتا ذراع وعرضه مخسون ذراعا كله مبني باآلجر والرَّ  ,ميال
ويف أعاله مسكن احلرس واملقاتلة يف سائره من اجلانبني,  ,حاسمائتا باب من النُّ 

الفرس عىل بابل وش ملك اء الفرات, وملا غلب كليوحوله خندق بعيد املهوى فيه م
فه باخلشب بنو أميم أهل العراق والفرس من ذريتهم, هدمه, وأول من بنى البنيان وسقَّ 

ذ ل من اختَّ بن مرثد وهو أوَّ  ةوم من ملوك اليمن العرب علقمل من غزا الرُّ وأوَّ 
ل من بن كوش بن حام, وأوَّ  احلجاب, وأول من ملك األرض من ولد نوح كنعانُ 

ل من وضع الكبس انية عابر بن ارفخشد ومنه انقطعت الرسيانية, وأوَّ تكلم بالعرب
ة بعد أربعة تزيد الذي هو ستَّ  ,رسائيلإالعجمي غرياهوا من ملوك بني داوود من بني 

مس سنة الذي اقتضاه حساب سري الشَّ  حساب ربع كل يوم يف كلِّ  ,يوما عىل املاضية
ل من , وأوَّ )عليه السالم(أيب البرش ل ملوك األرض كيوموت بن آدم عندهم, وأوَّ 
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 .هـا »وج والركاب والسالح وعدد احلرب مخشيدرسأظهر ال
 ,وقيل هيالنة ,ه هيالينعرشة سنة مللك قسطنطني ذهبت أمُّ  إحدىمضت وملا 

اليهود ملؤوه زبال  خربت أنَّ ليب فأُ موضع الصَّ  وسألت عن ,لبيت املقدس للزيارة
أن استخرجت ثالثة  إىليفة ففعلوا خرة الرشَّ الصَّ وطرحه عىل , خراجهإفلزمتهم ب
ته ن مسَّ إت ويربئى ذا العاهة امليِّ  يوسالت ماء ايتاها فقال األسقف عالمتها حيي ,خشب

ليب يعرف عندهم بعيد الصَّ  ,صارى ذلك اليوم عيداذ النَّ جربة واختَّ فصدق ذلك بالتَّ 
طنطني من ملكه مجع سون سنة لقالكنيسة املعروفة بالقاممة, وملا مضت عرشوبنت ثمة 

فحرموا مذهب  ,ألفني وثامنية وأربعني أسقفا اختار منهم ثالثامئة وثامنية عرش أسقفا
 ,نسطور :ثالث فرق إىلنرص يف اعتقادهم وانقسموا بعد التَّ  ,اريوس االسكندرية

أصحاب ملكا الذي ظهر ببالد ـ وملكانية  ـ أصحاب يعقوب الربدغايـ ويعقوبية 
 ةابن تيميَّ ف فيهم لَّ أواعتقاداهتم مشهورة و ,كفرا ثليث منهم أشدُّ والقائلون بالتَّ  ـ الروم

وسبب  ,عليهم م والردِّ رقهِ ه ألف يف فِ فإنَّ  رطبيُّ القُ ومثله  , فيه فوائد جليلةا ضخًام ابً كتَ 
نسب , ولمساينابن التِّ وذكرها  ,يف التواريخ لةُ الم املفصَّ ة عيسى عليه السَّ رقتهم قصَّ فُ 

وغريه من  )ومك والرُّ املروم يف أخبار الرتُّ  الغرضِ (كام يف  ةين رومروملش با إىلوم الرُّ 
وقول بعض  ـ كام مرَّ ـ من ولد عجالن بن يافث ولذا يقال هلم العلوج  ,خنياملؤرِّ 
م من أهنَّ  )مبحث اجلهاد(ين وأكثر الفقهاء يف املفرسِّ  خني ومن تبعهم من ضعفاءاملؤرِّ 

 ُخ وكذا قول يوسف بن كريون مؤرِّ  ,إسحاقاس بن عيصوا بن س بن عطَّ ولد نيسو
 ,قون وأبوهنكره املحقِّ أقد  إسحاقم من ولد األصفر بن ليفار بن عيصو بن اليهود أهنَّ 

وم الرُّ  خطأ من قال أنَّ أو ,بني العيصو بادوا مجلة« ذكر أنَّ  )مجهرته(ابن حزم يف  ألنَّ 
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ويف  ,ل له أروماقع هلم من املوضع لكون موضعهم يقام الغلط ونَّ إ: «وقال » منهم
فيه  ناه اجلبل الذي ال نباَت عروم ومأالعيصو يقال له أروم ولذا يقال هلم بنو  وراة أنَّ التَّ 

 .هعلم أربابُ  سأل عن كلِّ ه يُ ألنَّ ابن خلدون ومثله  » فهذا سبب الغلط
سمه اهم جدَّ  يل إنَّ فق ;وم القيارصة ببني األصفرواختلف يف سبب تسمية الرُّ  

 ابن األثري يف ,ه كان بخديه صفورةوقيل ألنَّ  ,ونه كان أصفر اللَّ األصفر وقيل ألنَّ 
 .)الكامل(

أغسطس  ثمَّ  ,لك بعده يوليوسثم مَ  ,غاقيوس وماشتهر من ملوك الرُّ  ل منوأوَّ  
لق فأبقر لطَّ ه ماتت باأمَّ  ومعناه املبقور عنه ألنَّ  قيرصولقبه عرب بشينني وأصله بشينني 

ين مل إ« :وكان يفتخر بذلك فيقول ,وموصار لقبا مللوك الرُّ  ,عنه وأخرج فلقب بقيرص
 ,نارون ثمَّ  ,قلوذيس ثمَّ  ,غانيوس ثمَّ  ,ملك طيباريوس ثمَّ  ,» ج كغرييأخرج من الفرْ 

 ثمَّ  ,وملك سبع سنني وغزا اليهود وأرسهم وباعهم ,طيطوس ثمَّ  ,ساسيانوس ثمَّ 
ومات ـ  اذريانوس ثمَّ  ـ وقيل غراطيانوسـ طرايانوس  نارواس ثمَّ  مَّ ث ,ذومطينوس

ـ قوموذوس  ثمَّ ـ وقيل قوموذوس ورشكاؤه ـ مرقوس  ثمَّ  ,أنطونينوس ثمَّ ـ باجلذام 
 ثمَّ  ,ثم أنطونينوس الثاين ,ثم سيوارس ,فرطنجوس ثمَّ  ,ق نفسه ومات بغتةنَ وَخ 

 ثمَّ  ـويقال له دقيانوس ـ دقيوس  ثمَّ  ,غورذيانوس مكسمينوس ثمَّ  ثمَّ  ,االسكندروس
انفراد ولريانوس  ثمَّ ـ سمه ولوسينوس اِ وقيل ـ غلينوس وولريانوس  ثمَّ  ,غاليوس
 ثمَّ  ,قرونوس ثمَّ ـ وقيل أوليانوس ومات بصاعقة ـ اردفاس  ثمَّ  ,قلوذيوس ثمَّ  ,بامللك
قسطنطني  ثمَّ ـ  وموهو آخر عبدة األصنام من ملوك الرُّ ـ دقلطيانوس  ثمَّ  ,قاروس

 )هـ626(وثالثني سنة ومات يف منتصف سنة  إحدىوملك ـ كر املتقدم الذِّ ـ ر املظفَّ 
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وكان احلاكم عليهم منهم  ,الثةالثَّ  بنيه وملا مات انقسمت مملكته بني ,سكندرلإل
 ,كتاف وانترص عليهوقاتل سابور ذا األ ,عبادة األصنام إىل لليانوس وارتدَّ  ثمَّ  ,قسطس

 ثمَّ  ,طيانوسوالنَّ  ثمَّ  ,يوقيانوس واصطلح مع سابور ثمَّ  ,رس بسهميف أرض الفُ وقتل 
وانتبه  ,ومَ الرُّ  امه غزا فارُس ويف أيَّ ـ تاوذسيوس الثاين  ثمَّ  ,خرطيانوس ثمَّ  ,أنوبنانوس

 ,زنبون ثمَّ  ,الون الكبري ثمَّ  ,والطيس ثمَّ  ,مرقيانوس ثمَّ  ـ أصحاب الكهف من كهفهم
وكانت اهلجرة  ),أراقكيوس(ومية سمه بالرُّ اِ وـ هرقل  ثمَّ  ,قوقاس ثمَّ  ,نوساسطيتيا ثمَّ 

ه دحية مع صاحبِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبوية يف السنة الثانية عرش من ملكه وهو الذي بعث له النبي 
 .داباختصار من أيب الفِ  هـا » كام مرَّ  اإلسالم إىله يدعوه كتابَ  )ريض اهللا عنه( الكلبيِّ 

 .يني وحدودهاسبانن أرض اإليف بيا: املوضع الثاين
ني هي جزيرة األندلس بتاممها, وهي جزيرة واسعة بني سبانأرض اإل اعلم أنَّ 

ندلس بن يافث بن أنها أوال وهو يت باسم من توطَّ ومي والبحر املحيط سمِّ البحر الرُّ 
, ملسو هيلع هللا ىلصندلسية, وهلا أربعة أبواب كام يف حديثه دوة األالم, ويقال هلا العُ نوح عليه السَّ 

باب (, و)باب يسمى وادي احلجارة(, و)باب يسمى طرطوش(جزيرة احلرب  وهي
 ,)ةاألندلس باب من أبواب اجلنَّ ( :ويف احلديث .)ةباب يسمى نوريَّ (, و)ةيسمى املريَّ 

 فضلها أحاديث كثرية , وقد ورد فيها ويف»ها مواضع رباطهي كلُّ « :ويف احلديث
  .)مجانه(يف  الشاطبي إسحاقأبو ذكرها 
وقسم  ,قسامن: قسم رشقي« :أيب راسللحافظ  )اخلرب املعرب(كام يف  األندلسو
 .غريب
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وذلك مابني جزيرة  ,وميأوديته يف البحر الرُّ  هو الذي تصبُّ  :قيفالقسم الرشَّ 
 .رسقسطة إىلتدمري 

يمطر  , فالرشقيِّ أوديته يف البحر املحيط أسفل ذلك احلدِّ  هو الذي تصبُّ  :والغريب
يح الغربية وهي با ويصلح عليها, والغريب يمطر بالرِّ قية وهي ريح الصَّ رشَّ يح الالرِّ 

يح الغربية كثر مطر القسم الغريب والعكس فإذا استحكمت الرِّ  ,ويصلح عليها ,الدبور
  ».بالعكس
ركن بني اجلنوب واملغرب حيث  األوُل  ,ثوصفة األندلس كالشكل املثلَّ « :قال

نم اآلخر مقابل حيث الصَّ  )جليقة(اين يف بلد والثَّ  ),سقاد صنم(اجتامع البحرين عند 
من بالد الفرنج قرب  )برديل(ومدينة  )يديونة(الث بني مدينة والثَّ  ),غانية ابن(جزيرة 

فيكاد جيتمعان يف ذلك املوضع فتصري بالد  ,طامي املتوسِّ املحيط من البحر الشَّ 
 ,اكبة صحراء مسافة يوم للرَّ قى برزخ بريَّ ه يبلوال أنَّ  ,األندلس جزيرة بينهام يف احلقيقة

مة, وهي األبواب األربعة املتقدِّ  ,األبواب :ومنه املدخل لألرض الكبرية التي يقال هلا
 )األندلس(ون بأهل أهل املغرب األقىص كانوا يرضُّ  خني أنَّ كر واحد من املؤرِّ وذَ 
فأمر املهندسني بوزن  شكوا له )ذو القرنني(تصال األرض بينهام, وملا جاز عليهم ال

 اميَّ والشَّ  ,بقليل سطح املاء من البحر املحيط والبحر الشامي فوجدوا املحيط يعلو
ونقلها من احلضيض  ,اميبقليل, فأمر برفع البالد التي عىل ساحل البحر الشَّ  منخفضا

ام حمك وبنى عليها بناءً  ,فرتفحُ  )األندلس(و )طنجة(أمر بحفر ما بني  األعىل, ثمَّ  إىل
وبنى ما يقابله من ناحية  ,وهي املسافة التي كانت بني البحر ,طوله اثنا عرش ميال

من جهة البحر املحيط ففاض  رَ ال حفَ  كمُ ة أميال, فلامَّ وجعل سعة ما بينهام ستَّ  )طنجة(
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ه يظهر إذا ا البناء الذي من جهة األندلس فإنَّ عرشة قامة, فأمَّ  إحدىاملاء بني البنائني 
ا , وأمَّ القنطرةواحد ويسمونه   عىل خطٍّ ا مستقيًام نً ء يف بعض األوقات ظهورا بيِّ نقص املا

 اهـ. »املاء احتفر ما خلفه من األرض اثنا عرش ميال الذي من جهة طنجة فإنَّ 
ره هو الذي يصوِّ  ,بني طنجة واألندلس )ذو القرنني(وهذا البناء الذي بناه  :قلت

كة السِّ  ون أنَّ يظنُّ  ),ة أيب مدفعسكَّ ( ـة بيها العامَّ سمِّ وتُ  ,ةيَّ ضِّ تهم الفِ كَّ يون يف ِس سباناإل
  .دفع وذلك غلط منهمهبا صورة املِ 

موىل موسى بن نصري عامل الوليد  )طارق بن زياد(وملا افتتح : «)اجلامن(وقال يف 
وهو  ,خر مدينة من بالد الفرنجآمن اهلجرة ) 92(فريقية سنة إب بن عبد امللك األمويِّ 

ارجعوا يا بني  بل الفتحمن قِ  ,عليهاكتوبا منم األعظم وجد فيها الصَّ وَ  )ايرونة(
وإن مل ترجعوا ليرضب بعضكم  ,هنا منتهاكم وإن سألتموين أخربتكم إىل إسامعيل

ود عليهام امنها مائدة سليامن بن دة أشياء, عدَّ  )األندلس(يوم القيامة, وجد  إىلبعضا 
 .ها »السالم

: )روضة السلوان(و )اخلرب املعرب(و )غريب األخبار(و راس يف وقال احلافظ أب
 )قطالن(هو من  )األندلس(ني اآلن بحسب ممتلكهم يف يِّ سبانحدود أرض اإل«
وجياورهم الفرنسيس من  ,يف جهة املغرب )أشبونة( إىل ,من جهة املرشق )برشلونة(و

داخل يف ختومهم  )راجبل الطَّ (وجبل طارق وهو  ,املرشق والربتقيز من جهة الغرب
يا جاءت بني فرنسا إسبان: «)اجلغرافية(, وقال صاحب )االنقليز(د يه اآلن بإال أنَّ 

ا البحر وأمَّ  ,قيا فرنسا فهي يف شامهلا الرشَّ وقيانوسيا, أمَّ والبحر األوسط والربتقال واأل
نوسيا فهي يف وقياا األا الربتقال فهو يف غرهبا وأمَّ وأمَّ  ,األوسط فهو يف رشقها وجنوهبا
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إال بجبل الربيني  صل بالربِّ ا ال تتَّ غريب شامهلا وجنوهبا, فهي جزيرة غري كاملة كوُهن 
فقد جاءت يف أقىص جنوب أوروبا الغريب وليس بينهام وبني  ,الفاصل بينها وبني فرنسا

  .»بوغاز جبل طارق القليل العرض إىلعدوة املغرب 

هنا وأشهر مدُ  ااهنا اآلن وأقسام واليتهد سكَّ عدَ تها ويف بيان مساحَ : الثاملوضع الثَّ 
 :تهاوجباهلا وأوديَ 

وم, ولغتنا بحسب لغة الرُّ  )مرت وكيل(يا مخسامئة ألف إسبانمساحة مملكة  علم أنَّ ا
عندهم يشابه امليل عندنا تقريبا,  )مرت والكيل(ينقص شيئا ألن  وأمخسامئة ألف ميل يزيد 

بت ال للحراثة ولذلك عظمت فاكهتها, ويوجد هبا وما يستن ,دة للغرسوأرضهم جيِّ 
الفارهة كام جيب, كام يوجد هبا معادن احلديد  من اخليل اجليدة والبغال واحلمري

عندهم,  ناعةالغالب عىل أهلها الفقر لقلة الصِّ  صاص والزواق, إال أنَّ حاس والرَّ والنُّ 
ا اُهن وسكَّ  ,ماءكثرة سفك الدِّ و ,ة البغض والعداوةالغالب عليهم القساوة وشدَّ  كام أنَّ 

ة مديدة وملك ومنذ مدَّ  ,وقتئذ ستة عرش مليون بلغتهم واملليون عندنا ألف ألف
الباب والكاتوليكيون  وهو ,ومعناه املتبع للبطرك ,بامللك الكاتوليكيب يني يلقَّ سباناإل

 اقوس وقت بعض صلواهتمهم الذين جيعلون اجلامع وبه البطرك ويرضبون به النَّ 
يل, ونصف اللَّ  ,واملغرب والعشاء ,والعرص ,هروالظُّ  ,حىوالضُّ  ,بع وهي: الفجرالسَّ 

 ,مون البطركويعظِّ  ,غري ذلك إىلهم وتزوجيهم وازديادهم اوعند أعيادهم وموت
دتنا مريم عليها وعىل ابنها ني واألنثى خليفة سيِّ يفة عيسى كأحد احلواريِّ له خويرون أنَّ 

 .واجبطريك والبطريكة من الزَّ الم, ويمنعون الالسَّ 
منها ثامن ساحلية شاطيء البحر, وهي  ثالثة عرش والية إىلوتنقسم مملكتهم 
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 ,وبلنسية, وكتالونيا ,ةواألقاليم البسكيَّ  ,وقسطيلية القديمة ,واستوريا ,يسيالغ
 ,وليوين ,ونافرا ,غونوهي: أرَ  ةمخس داخليَّ مع غرناطة القديمة, ومنها  ,ندلسيةأو

التي هي اآلن قاعدة ملكهم  )مدريد(وقسطلية اجلديدة, وأشهر مدهنا  ,مادورة ,واسرت
 )برشلونة( الث عرش, ثمَّ وعرشين من القرن الثَّ  واستوىل عليها الفرانسيس سنة ستٍّ 

مرايس  يا وأخصُّ إسبانوهي ذات مرسى كبرية عىل البحر األوسط من أكرب مرايس 
 ثمَّ  ,)ط من كرسهام وغلِ بفتح الالَّ مالقة ( ثمَّ  ,ةشبيليَّ إ ثمَّ  ,ةبلنسيَّ  ثمَّ  ,البحر األوسط

وهلا مرسى  ,وهي عىل البحر املحيط املغريب )قالس(قادس ويقال له  ثمَّ  ,رسقسطة
 ثمَّ  ,اين عرشالفرانسيس سنة أربعني من القرن الثَّ ا عليه واستوىل ,عظيمة حصينة

 ,وطليطلة ,ورشية ,وشاطبة ,هلةالسَّ  ثمَّ  ,اإلسالمغرناطة وكانت قاعدة أحد ممالك 
 ,وقطالن ,وبطليوس ,ويابسة ,وميورقةوطريفة,  ,وقرطبة ,رطوشةوطُ  ,ندةورُ 

سيار  ثمَّ  ,سيار انفاد ثمَّ  ,وهبا جبال كثرية أعظمها جبلـ وهي سلسيلية ـ وصقلية 
كثرية  ديةوليطلة وهبا أجبال طُ  ثمَّ  ,ستوريةجبال اللُ  ثمَّ  ,سيار أكواد لوب ثمَّ  ,أمورونيا

 .كراديانا ثم الواد الكبري ثمَّ  ,ينوامَ  ثمَّ  ,تاغو ثمَّ  ,دورو ثمَّ  ,برةأأكربها هنر 

 .ها من أوروبايف بيان حملِّ : ابعالرَّ املوضع 
ة أهل اجلغرافيَّ  نَّ أيا من أوروبا هو اجلزء السادس عرش وذلك إسبان حملَّ  علم أنَّ ا

ـ  ا واحدً قليًام ـ إند والسِّ  اهلندُ  :وهي ,أقاليم وهاال كرة األرض عىل سبعة وسمَّ موا أوَّ قسَّ 
ـ قليام واحدا ـ إك وم والرتُّ والرُّ  ,وبابلـ, ته بغربه وشامه الحتاد ديَّ ـ ومرص  ,احلجازو
 .نيوالصِّ  ـ, اقليام واحدً ـ إجوج اجوج وماوي

 :ةمخسة أقسام أصليَّ  إىلا موها ثانيً قسَّ  ثمَّ 
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 ,جزيرة االنقليز :وهي شامهلايف أربعة  ,اجزءً  عرشة وها عىل ستَّ ؤُ وهي أوروبا وجزَّ 
 ,فرانسااوهي  :وسبعة يف وسطها .ومملكة املوسكو ,ومملكة دينمرك ,ومملكة سويد

ـ ويقال هلا االملند ـ واملاملك املعاهدة  ,سياووالرب ,وبلجيق ,وهوالند ,وسويس
واململكة  ,لكة القريقومم ,وطليان ,وبرتقال ,ياإسبانوهي  :يف جنوهباومخسة  ,واستوريا

 .سبة لألربعة الباقيةة التي بأوروبا وهذا القسم صغري بالنِّ العثامنيَّ 
ة التي واململكة العثامنيَّ  ,برييبالد ِس  :ة أجزاء وهيؤوها عىل ستَّ آسيا وجزَّ  ثمَّ 
 ,نداهلند والسِّ  وبالد ,وأرض يافون ,نيوأرض الصِّ  ,ومملكة العجم ,تاروبالد التَّ  ,بآسيا
 .زيرة العربوج

ومملكة  ,اجلزائر وبرُّ  ,مملكة مراكش :ؤوها عىل ستة أجزاء وهيفريقية وجزَّ إ ثمَّ 
 .حراءوبالد الصَّ  ,ومملكة مرص ,طرابلس وبرُّ  ,تونس

 .وبالد املكسيق ,وبالد اليتازوين ,وبريتانيا اجلديدة ,أمريكا املسكوبيا ثمَّ 
جزائر  ومملكة بريزيل ثمَّ  ,وبالدبر ,بالد قلوسيا :ثالثة إىلؤوها ة جزَّ واجلنوبيَّ 
 .أوقيانوسيا

ة حصون وقرى ومدن وشعاب وأدوية وجبال من هذه األقسام عدَّ  ويف كلٍّ 
 ويمتدُّ  ),البحر املحيط املغريب(وهي  :ة ثالثةم جعلوا األبحر األصليَّ غري أهنَّ  ,وأبحر

 ,سيا وأمريكاأيبني  وهو ممتدٌّ  )البحر املحيط األكرب(و ,بني أوروبا وأفريقيا وأمريكا
أبو قال احلافظ  ,اوأوقيانوسيسيا أو إفريقياوهو ممتد بني  ),البحر املحيط اهلندي(و

ام األمطار ويمتنع عبوره أيَّ  ,بيعوهنر املغرب األقىص وادي أم الرَّ « :امريخيف الشَّ   راس
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ا هنر آخر وينبع منه من جبال درنومنبعه  )آزمور( تنظره يف البحر نحو سبعني ميال عند
 وهنر ملوية منبعه من جبالٍ  ,مال قبلة سوس األقىصأن يغوص يف الرِّ  إىلببالد درعة 

 )شلف(وهنر املغرب األوسط  ,ومي عند اغساسةويصب يف البحر الرُّ  ),تازة(بلة قِ 
من بالد  التلِّ  إىلوهو جبل العمور ويدخل  ,منبعه من جبل راشد )واطيل بني( ـوهو ل
اشة أحد بطون وجبل عيَّ  )كلميتو(ومي بني أن يصب يف البحر الرُّ  إىل يمرُّ  ثمَّ  ,حصني
عىل مرحلة من  ت)نزرـب(يف البحر عند  دة يصبُّ وهنر املغرب األدنى جمرَّ  ,مغراوة
  .»تونس

القول (يف  راينالشقن عبد الرمحأمحد بن د احلاج يِّ مة السَّ وقال شيخنا العالَّ 
نيا الكبار عدد أهنار الدُّ  أنَّ  )سنيرين وآية املتدلِّ اظجة النَّ هب(ذكر صاحب : «)األوسط

وهي يف األرض  ,وعدد العيون الكبار مائتان وثالثون عينا ,امائتان وسبعون هنرً 
بع املسكون هبذا الرُّ  إنَّ  :رديِّ البن الوَ  )اخلريدة(ويف : «قال بعدُ  ثمَّ  ,» كالعرق يف البدن

فمنها ما جيري من املرشق  ,ألف فرسٍخ  إىلا سخً ه مخسون فرهنر منها طولُ  مائتي هنر كلُّ 
ها تنبع من وكلُّ  ,اجلنوب وعكسه إىلامل ومنها ما جيري من الشَّ  ,هاملغرب وعكُس  إىل

 ,جلةوالدِّ  ,والفرات ,يلالنِّ  :العظيمة باملرشق فمن األهنار ,يف البحار وتصبُّ  ,اجلبال
شهرين يف  ه مسريةألنَّ  ,طول منهنيا أيل املبارك ليس يف الدُّ والنِّ  وجيحون ,وسيحون
  .هـا »ة وشهرين يف اخلرابوشهرين يف الكفر وشهرين يف الربيَّ  اإلسالم

وجبل  ,طويلة عظيمةها ومجلة جبال األرض سبعامئة وتسعون جبال وهي كلُّ 
ويس ثم بن سعيد السُّ حييى  ءيخ أبو زكرياقال الشَّ  ,ثنى عرش ميالإبعليها ام ارتفع الشَّ ب

 :)مانخرب الزَّ (يل يف رجزه الذي سامه مالالسَّ 
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ــــام دورت ــــل فل  وعــــن مقات
ــرَ  ــد دائ ــاء متي ــىل امل ــت ع  هْ كان

 éiŠšíيح عــىل املــا ط الــرِّ فســلّ 
ـــزَّ  ـــأمر ع ـــلَّ  ف ـــت وج  رجع

 عــــددها خــــاء كــــذا يقــــال
 

ــُث  ــال حي ــ األرض باجلب  تثبَت
ـــني وال ـــإىل اليم ـــائِ شِّ  هْ رامل س

 هى أعـــاد زبـــده ولعُبـــحتَّـــ
 مجيـــع موجـــه جبـــاال مجـــدت

ـــ ـــدها مِ واف ق ـــاء بع ـــالظ  ث
 

 ثمَّ قال:
 ها طـول عظـامجبال األرض كلُّ 

 زاد عليهـــا يـــا أخـــي لألعـــىل
ــذب ــان ع ــاء ك ــل م ــ اوك  هطعُم

 أعني هبا صـخرة بيـت املقـدسِ 
ــاء ــذب امل ــري ع ــد جي ــه ق  فمن

 هابعة مــن البحــار فصــلُ وَســ
 ها طهـــــورة ســـــواؤُ هـــــوكلُّ 
ـــال  ألنَّ  ـــث ق ـــياريب حي  بلع

صــيح بــه ارجــع لوجــه األرض 
ـــااف ـــدر م ـــبت ـــعامء للطَّ ء السَّ  ل

ـــا ـــني عام ـــنقط س ـــرية ب  مس
 املَهـــل وقـــال ال يعـــذب هـــذا

 يا أخي البحر األفـيحهو والثاين 

ــ  ام مــن فوقهــا قــاموجبــل بالشَّ
ـــب مـــيال ـــه عنهـــا بي  وطول

 رمـهمن حتـت صـخرة يصـري ُج 
ــد صــحَّ  ــامللتَ  ق ــيس ب  سبَ هــذا ل

ـــربِّ  ـــر يف ال  čõaŠš¨aواجلزائ
 هـايـا قـدير كلُّ األرض  من فوِق 

 وفــان أعنــي مــاؤهبــاق مــن الطُّ 
 قلعــيأيــا ســامء غــيض مــاء وو

ـــدارها  ـــليف طوهلـــا مق  رضلَع
ــني رَ   ــي احل ــدرة اهللا فف ــعبق  ج

ـــا  ملـــح أجـــاج ماؤهـــا طعام
ـــزل ـــه ين ـــم علي ـــاؤه س  إذا م
 قال به ابن العريب احلرب الفصـيح
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 وهو الـذي اسـتقر فيـه احلـوت
 فــوق المعــةاألرايض والســبعة 

 والبحر فوق صخرة قد وضعت
ـــتم ـــىل س ـــا ع ـــدماه كانت  وق
ـــدما ـــد عن ـــك بع ـــه ياتي  بيان

ـــه ل ـــوائملعلي ـــن الق ـــور م  ث
ـــــري ـــــاطن كث ـــــم يشء ب  وث

 علم املخلوق ما حتـت الثـرىال ي
 هــــو الــــذي دبــــر ال يــــدبر
 وثالــث األبحــر بحــره املحــيط
ـــب ـــن العجائ ـــه م ـــر في  وذك
ــع األبحــر بحــر املكفــوف  وراب

 

ــه البهمــوت ــل في ــذي قي  ذاك ال
ـــبعة ـــا بس ـــره محله ـــن ظه  م

 عـتمن فوق عنق ملـك قـد رف
ــه حــوت عظــمنســ ــور قوت  م ث

ــا ــرح م ــيطان أن يط ــره الش  أم
 علماأربعـــة مـــن األلـــوف فـــ

ـــــري  يعلمـــــه املهـــــيمن اخلب
ــ ــرى وال ُي ــو ي ــذي ه  رىإال ال

 ســـبحانه عـــز وجـــل األكـــرب
 وراء قــاف علــه الــرب البســيط
 ماليس مـن وصـف وال تراقـب
 بني السام واألرض قالوا موقوف

 

 لخا ...
ة باعتبار بحث به عن الكرة األرضيَّ يُ  لمٌ هملة عِ بغني معجمة أو عني م )اجلغرافية(و

عرف به وصف األرض ن شئت قلت هي علم يُ إو ,اهناما عىل وجهها وحواصلها وسكَّ 
 ك والسائل واجلامد.الثابت واملتحرِّ   بأقاليمها وأقطارها وما عليها من املستقرِّ 

 .االعدوة سابقيف بيان من ملك تلك  : املوضع اخلامس
صارى خ النَّ عىل ما ملؤرِّ  , وهي األندلسيِّنيسبانل من ملك أرض اإلوَّ أ علم أنَّ ا



181 

م هنَّ إملكها الفنسيان قيل  ثمَّ  ـ جمهول األصلـ بر جدهم األ إىلنسبة  )بريوناأل(
 ثمَّ  ,بن نوح ثيونان بن ياف إىلملكها اليونانيون نسبة  ثمَّ  ,ةومكثوا هبا مدَّ  ,الفرس

 ثمَّ  ,ةوتعرف اآلن بكرطاجنَّ  )ةقرطاجنَّ (ا مدينة يقال هلا ون وبنوا هبملكها القرطاجنيُّ 
من اجلهة اجلوفية من بر  ةٌ ملكها الفندال وهم أمَّ  ثمَّ  ,ومومان ومنهم الرُّ ملكها الرُّ 

 ,ومروا ببالد اجلرمانية ,بالدهم الكائنة بقرب بحر البلطيكفخرجوا من  ,فرنجاإل
يالد املمن  )م409(وتوجهوا سنة ـ انسا وهي افرـ امسة وبالد القول وهي بالد النَّ 

 عيسىنوا بدين املسيح وا هبا وتديَّ فاستقرُّ  ,يا وهي بالد األندلسإسبان إىل ياملسيح
كها ملَ  ثمَّ  ,بعني لشيخ يقال له أريوسوافض املتَّ ون من الرَّ عدُّ م يُ غري أهنَّ  ),عليه السالم(
ها كَ ملَ  ثمَّ  ,ل من اهلجرةيف آخر القرن األوَّ ها العرب كَ ملَ  ثمَّ  ,كها الفزيقوملَ  فرنج ثمَّ اإل
 .يون استقالال لآلن بعد أن حاربوا العرب عليها نحو الثامنامئة سنةسباناإل

ومان فيام مىض من الرُّ  ة كانت حتت حكميَّ سباناململكة اإل وقال آخر منهم أنَّ   
صارى يت ملوك النَّ وبق اإلسالمل من اهلجرة فتحها ويف آخر القرن األوَّ  ,مانقديم الزَّ 

من اهلجرة غلبت عليها  )797(سنة  إىلة ثامنامئة سنة مدَّ  اإلسالميف حروب متتابعة مع 
ابق يا يف السَّ إسبانني وكانت يِّ سبانوبقيت يف ملكهم لآلن حتت اإل ,اإلسالمصارى النَّ 

ا عليها كومن دول أوروبا الكبار لكوهنا كانت هلا أمالك كبرية يف أمريكا اجلنوبية متلَّ 
ة املنجمني اسمه بسبب ظهور عامل منهم من العلامء البحريَّ  ,) من اهلجرة797(سنة 

كوا عىل كشف هلم عىل أمريكا التي ال معرفة هلم هبا قبله فتملَّ  )قلومب كريستوف(
أن نزعت منهم سنة  إىلت بأيدهيم واستمرَّ  ,أعظم جزء منها عدة جزائر بجوانبها

وا عن وخرج ,ة التي هم عليها لآلنعىل احلكومة اجلمهوريَّ جتامع أهلها هـ) ال1217(
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يا اآلن من إسبانمملكة  ولذلك ال تعدُّ  ,حكمهم فلم يبق هلم بأمريكا إال جزيرة كوبا
  .لكبار دول أوروبا النحطاطها عن مقامها األوَّ 

ون من ولد ربويُ ووفان األل من سكن األندلس بعد الطُّ أوَّ : «ابن خلدونوقال 
هم جدِّ  إىلنسبة ـ ملكها القوط  ثمَّ  ,ومودخلوا يف طاعة الرُّ  ,بن يافث بن نوحطوبال 

ني وباسم وم اإلغريقيِّ حلق هبم القلنش من الرُّ  ثمَّ  ـ قوط من ولد ماغوغ بن يافث
  .»يت األندلسالقلنش سمِّ 
وأخوه  ,المر األندلس ابن يافث بن نوح عليه السَّ من عمَّ ل أوَّ : «ابن سعيدوقال 

 ,فبقي أوالد أندلس به ملوكا دهرا )سبتة(بالعدوة املقابلة هلا وإليه تنسب مدينة  سبت
وطيطش هذا هو  ,بترِّ ملا عُ  )شبيليةإ(يت ومي وبه سمِّ ملكها اشبالن بن طيطش الرُّ  ثمَّ 

ى حتَّ  ط اهللا عليهم هبا الذلَّ الذي فتك ببني إرسائيل وأجالهم اجللوة العظيمة التي سلَّ 
 )طليطلة( إىلونقل من أثال اهليكل املبارك بالقدس  ,ا لآلنانقطاعا كلي نقطع ملكهم ا

 )دمشق( ـب الوليد بن عبد امللك األمويِّ  إىلفبعثه  ,ى وجد ذلك موسى بن نصري هباحتَّ 
 ثمَّ  ,اوم فبقوا دهرً ون من الرُّ غريق وهم اإلغريقيُّ ب عليهم اإلتغلَّ األندلس  نَّ إ ثمَّ 

ة وعرشون قواعد األندلس ستَّ  إحدى )طليطلة( ـمنهم ب وط ملكأخذها منهم القُ 
وآخرهم لذريق الذي قتله طارق بن زياد غالم موسى بن نصري يف خالفة الوليد  ,املكً 

ة ملوكهم صارة بنت ج امرأته ومن بقايا ذريَّ وتزوَّ  ,من اهلجرة )92(سنة بن عبد امللك 
بضم ـ  بابن القوطيةعبد اهللا املعروف  د بنحوي العالمة حممَّ غوي النَّ املنذر والدة اللُّ 

قال  ,يف األندلس )مرسية(من هـ) بقرطبة وأصله 367سنة ( املتوىفَّ ـ الواو 
 . اهـ »ند واهلندودان والسِّ وقوط هذا هو أبو السُّ : «الشربامليس
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قسم يقال له  ,مخسة أقسام إىلومان انقسمت مملكتها يا ملا متلكها الرُّ إسبان نَّ إ ثمَّ 
والقسم  ),األوراق(وقسم يقال له  )اآليل(وقسم يقال له  ,لتملكهم عليه )ساطاألق(

 ثمَّ  )ايربي(ومجلة األقسام يقال هلا  )القطالن(وقسم يقال له  ),فارالنِّ (القبيل يقال له 
يا وقت إسبانوكانت تسميتها ب ,يا برتك اهلاءإسبانثم قيل هلا  ,ياإسبانهـا قيل هلا 

 ) هجرية.888د وذلك سنة (اجتامعهم عىل ملك واح

 ومن ملك عىل ملك واحد ملوكهم من حني اجتامعهم يف ذكر: ادساملوضع السَّ 
 .منهم وهران
هو  )هـ888(يني ملا اجتمعوا عىل ملك واحد سنة سبانل ملوك اإلأوَّ  اعلم أنَّ 

مة يا ملدينتهم القديإسبانيت مملكتهم بوسمِّ  ,زابل مشرتكني يف اململكةيفردينة وزوجته ا
هـ) وهبا 895يف رجب سنة ( )غرناطة(وغزا  ,ني سنةوبقي يف امللك مخسا وثالث ,كام مرَّ 

ز هلا جهَّ  وأفسد زرعها ورجع لبلده ثمَّ  ,سلطاهنا حممد بن عبد اهللا فنزل بمرج غرناطة
ا أيًض  )غرناطة(فنزل بمرج  ,هـ)896سنة ( انيةجيشا عظيام يف ثاين عرش مجادى الثَّ 

ودام القتال سبعة  ),غرناطة(ق عىل وهدم القرى وضيَّ  ,خ األرضودوَّ  ,رعوأفسد الزَّ 
ريق بني غرناطة عد والطَّ النصارى عىل بُ  غري أنَّ  ,احلصار باملسلمني أشهر واشتدَّ 
تاء استوىل برد الشِّ  وملا اشتدَّ  ,والطعام من ناحية جبل سري ,صلة باملرافقوالرشات متَّ 

وبان االختالل  ,نع املسلمني من احلرث وضاق احلالوم ,عىل أكثر خارج البلد العدوُّ 
يف االستيالء  وطمع العدوُّ  ,هـ)897ل سنة (وذلك أوَّ  ,بوَ وكثرت النُّ  ,وعظم اخلطب

فاجتمع أناس ممن  ,األمر يف صفر واشتدَّ  ,بسبب اجلوع دون احلرب )غرناطة(عىل 
يوم  دو يزداد مدده كلَّ الع انظروا ألنفسكم ألنَّ : «وقالوا ,يشار إليهم من أهل العلم
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نوا الطاغية من البلد رين ومكَّ أي عىل ارتكاب أخف الرضَّ فاتفق الرَّ  » ونحن ال مدد لنا
 وستني رشطا وهي:  أن رشطوا عليه سبعةً  بعد

 .اسأمني جلميع النَّ أن يكون التَّ  )1
 .وأن يكون بقاؤهم يف أماكنهم )2
 .وأن يقيموا رشيعتهم عىل ما كانت )3
 .عىل حاهلا وأن تبقى املساجد )4
 .تبقى األوقاف عىل حاهلا وأن )5
 .ة األبدية جلميع املسلمنيوأن تكون احلريَّ  )6
 .دار مسلم وأن ال يدخل نرصاينٌّ  )7
 .ابوا أحدً ِص وأن ال يغ )8
 .ا وال هيودياهم عىل املسلمني نرصانيَّ طاغيتُ  يلوأن ال يو )9

  .رناطةغى الذين من وأن يطلقوا مجيع األرس )10
ملالكه وإنام  ردُّ ن غري غرناطة ودخل غرناطة ال يُ من هرب من األرسى م وأنَّ  )11

 .لطانيأخذ ثمنه من عند السُّ 
 .من أراد اجلواز من املسلمني للعدوة ال يمنع وأنَّ  )12
لطان دون كراء ومن جاوز نة يف مراكب السُّ ة معيَّ اجلواز يكون يف مدَّ  وأنَّ  )13

 .املدة جيوز ويعطي الكراء وعرش ماله
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 .هوأن ال يؤاخذ أحد بذنب غري )14
 .صارىجوع لدين النَّ وأن اليقهر من أسلم عىل الرُّ  )15
 .ى يظهر حاله من املسلمني يوقف حتَّ وأن من تنرصَّ  )16
 .ام احلربوأن ال عقاب عىل من قتل نرصانيا أيَّ  )17
 .ةام العداوخذ له ما كان سلبه هلم يف أيَّ ؤوأن ال ي )18
 .صارىف املسلم بضيافة أجناد النَّ وأن ال يكلَّ  )19
 .ملقام عىل املعتادن ال يزيد يف اوأ )20
 .ن ترفع عن مجيع املسلمني املظاملوأ )21
 .وأن ترفع مجيع املغارم )22
 .رووأن ال يطلع نرصاين للسُّ  )23
 .وأن ال يطلع دور املسلمني )24
 .ع عىل عوراهتموأن ال يتطلَّ  )25
 .أن ال يدخل مسجدا من مساجدهمو )26
 .صارى آمناوأن يسري املسلم يف بالد النَّ  )27
 .اليهودي الجيعل عالمة كام جيعلهاوأن  )28
 .ن من اآلذانمنع املؤذِّ وأن ال يُ  )29
 .الةوال املصيل من الصَّ  )30
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 .ائم من الصياموال الصَّ  )31
 .من احلجِّ  وال احلاجُّ  )32
 .صارى عىل املسلمني يعاقبوأن من ضحك من النَّ  )33
 .)صاحب رومة(وط وأن يوافق عىل رشط من الرشُّ  )34
  .هيده وخامتَ  وأن تكون موافقته بوضع خطِّ  )35
 .وطن بقية الرشُّ غري ذلك مِ  إىل

 ,هـ)897يف ربيع األول سنة ( احلمراء نمِ  )غرناطة(ذلك نزل سلطان  وملا تمَّ 
بنحو اخلمسامئة من  )غرناطة(ودخلها بعد أن استوثق من أهل  ,عليها وفاستوىل العد
 ,ومقدمني بالبلد ,مراء وحاكاموقد جعل قائدا باحل ,ن الغدرخوفا مِ  ,األعيان رهنا
أبو  )غرناطة(ن سلطان إ ثمَّ  ,واألمر هللا وحده ,لحات يف هذا الصُّ البرشودخل أهل 

ومنهم  ,غلزاملعروف بال ,د بن سهله أبو عبد اهللا حممَّ وعمَّ  ,احلسن عبد اهللا بن سهل
فأجاهبام  ,حهام للعدوةأن يرسِّ  دن فردينال مِ أس )سلطان وادي آش( غيليه بالزَّ من يسمِّ 
عبد اهللا صاحب ا فأمَّ  ,اكروا باملسلمني مكرً وصار اجليش يدخل وخيرج وم ,لذلك

ه ا عمُّ وأمَّ  ,أن مات إىل اهب واستقرَّ  )فاسـ : (ثم ذهب ل ),مليلةـ : (فخرج ل )غرناطة(
 ,)1( أن مات إىلهبا  واستقرَّ  )وهران( ـفخرج ل آشوادي غيل صاحب أبو عبد اهللا الزَّ 

  .الهـ) يف آخر شوَّ 897سنة ( وكان خروجهام من األندلس

                                                 

 ,ن أبا عبد اهللا الزغل املعروف باملجاهد خرج إىل مرسى وهران قبل سقوط غرناطة بسنواتإ )1(
 ومات بتلمسان.
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 ,هـ)498سنة ( )ةلطليط(مسلمني باألندلس صارى للل ما أخذ النَّ فكان أوَّ 
بن عبد  إسامعيلافر من ولد ن يد الظَّ ا مِ أخذها أذفونش بن فراند بن هراند صلحً 

ملا دخلها  يخ املغامي القاريَّ الشَّ  نَّ إيقال  ,نارص الدولة اهلواريبـ : ب امللقَّ  ,الرمحن
 ثالثني صىلَّ  ثمَّ  ,صارىى دخله النَّ ومل خيرج منه حتَّ  ,دهامسجِ صارى ختم القرآن بالنَّ 

هلم  )األندلس( ْت فَ َص و ,ماريخ املتقدِّ يف التَّ  )غرناطة(وكان آخر ما أخذوه لنا  ,ركعة فيه
 ا هللا وإنا إليه راجعون.فإنَّ  ,برشقها وغرهبا

 :)تهسينيَّ (يف  أبو راسقال احلافظ 
 مهِ تحِ طليطلــة هــي بــاكورة َفــ

ــر ــلَّ  آخ ــة ح ــك غرناط ــا ذل  هب
 ومواقهـا Š–ãبنـي  من بعـد غـر

 ونسذُفــت ألرجَعــ مــن اهلــواريِّ 
 كسقت شقرة من الويل والـرَّ ما لَ 

ــ  وسطاغيــة ينظــر هبــم نظــر الشَّ

بو أكام قاله  هـ)911اين سنة (يف أوائل ربيع الثَّ  )وهران(ثم غزا فردينة املار بجيشه 
سنة  إىلوا به فملك برج املرسى واستقرُّ  ,حممد الشيخ عبد اهللا قايض هنر بني راشد

نزهة (ومثله يف  ,)يباجذيل الدِّ (يخ أمحد بابا يف عىل ما للشَّ  )وهران(هـ) دخلوا 914(
يخ أبو والشَّ  ,)البستان(وبه قال املديوين يف  ,م منهاذلك يف آخر املحرَّ  وزاد أنَّ  ,)احلادي

وقال  ,)املعيار(وفيها مات صاحب  ,)رجزه( يف غريري اجلزائريِّ عبد اهللا حممد التَّ 
هـ) يف صفر بمداخلة اليهود 915دخلوها سنة ( ,وغريمها ,أبو راساحلافظ و ,باغالصَّ 
بوهم قتال صارى منهم فنكَّ ن النَّ ومكَّ  ,هيوديا خدع املسلمني وغدرهم وذلك أنَّ  ,غدرا
صارى للمدينة النَّاوي بن كيسة أتى بجيش هيوديا يقال له الزَّ  وكيفية ذلك أنَّ  ,اوسبيً 

ن كانا يالذني اَس وأخذ العسَّ فقام اجليش لباب املدينة ففتحه  ,ا باحليلةوأدخله هبا رس 
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 لطان أيبوالغناش كبريا وكان ذلك يف وقت السُّ  ,يعسان ومها عيسى بن الغريب الغريُّ 
به يف  توال استقرَّ  ,ين مل هين هلم بامللك قراراين من أواخر ملوكهم الذِ قلموس الزيَّ 

وفشل رحيه بعد كليته فصار جزئيا,  ,افعجز عن دفاعهم عجزا كلي  ,اململكة عامرة دار
  .دفاع ومل يبق هلم فيها طمع باجتامع فلم يكن للمسلمني حينئذٍ 

 :)سينيته(يف  أبو راساحلافظ قال 
 أنـاخ هبـا رشاعـخامس عرش من 
 محـوا جوانبهـا جحافل الكفر قـد

 الـرجسيون أهل الرشك وسباناإل
 وعن دفاعهم عجـز أبـو قلمـوس

رشطوا عليهم برج املرسى فأنزلوهم به  )وهران(صارى من ن اليهود النَّ وملا مكَّ 
هلؤالء  )يونسباناإل(وجعل  )هيدور( ـوإليهم ينسب برج اليهود الذي ب ,وفاء بالعهد

 رلبني عام فكانوا خيرجون ,اليهود من الصولة عىل املسلمني بعد ذلك ما ال يوصف
فأطردوهم خمافة أن  ,لوا منهم ما يكرهونهصارى ختيَّ النَّ  إنَّ  ثمَّ  ,يبة كامللوكلقبض الرضَّ 

 دكاسمه  )وهران( ـين بصارى املستقرِّ وكان طاغية النَّ  ,يفعلوا هبم ما فعلوا باملسلمني
 )شافع(و )قيزة(و )الونازره(أن دخل يف طاعته  إىلالغارات عىل املسلمني  فصار يشنُّ 

منهم  )غمرة(و )بني عامر(وغريهم من  )اهللا أوالد عبد(و )أوالد عيل(و )محيان(و
ذ منهم واختَّ  ,واملسري يف الطرق ,شيعته الذين ينرصونه ويعتمد عليهم يف جلب األخبار

دت غزاته عىل األقربني وقويت هبم شوكته وتعدَّ  ,جواسيس يقال هلم املغاطيس
من مجلة بالده التي حتت يده  )ةمالت(و )اتسري(ال له اجلو فصارت وَخ  ,واألبعدين

رت غزاته عىل وتكرَّ  ,وال منازع له فيها باضطراره واختياره ,د هبا يف ليله وهنارهيرتدَّ 
ة إال وال حول وال قوَّ  ,واأن تالشوا واضمحلُّ  إىل ,واحلرب بينه وبينهم سجال ),هربة(

 .العظيم باهللا العيلِّ 
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ثخانا عظيام وقتل إفأثخن فيها  قيةلفرس الرشَّ برمال عني ا )بني شقران(وغزا 
ابطة والكرط وكان معه رابح بن صولة غزا الرَّ  ثمَّ  ,اعةوأذعنوا له بالطَّ  ,وسبى

ثخانا إفأثخن يف أهل الرابطة والكرط  ,الصواولةالعلياوي وأوالده يقال هلم اآلن 
ل  بعد فردينة فيليب األوَّ ىلَّ تو ثمَّ  ,ساء واألمر هللاجال والنِّ وسبى الرِّ  وقتل وأرس ,شديدا

يف  )وهران(وبقيت  ,وخلع كالذي قبله ,وبقي يف امللك عرش سنني ),هـ923(سنة 
بالهم بالء أو ,عىل املسلمني دكت شوكة واشتدَّ  ,كام كاندك وأقر عليها  فيليبملك 
بغزو قلعة بني راشد ملا سأل منه ذلك سلطان  )هـ925(يف سنة  فيليبوأمر  ,عظيام

 جيش عرمرم ما بني جيشه وجيش أيب قلموس فنزل فغزاها يفأبو قلموس  )سانتلم(
ومعهم أمريها  فخرج الناس منها ,ورمى الكور عىل القلعة ,ونصب مدافعه ,عليها بالرباق

ن وملا متكَّ  ,نوامان فأمِّ وسألوا األ ,ل باشة باجلزائرين أوَّ شقيق حسن خري الدِّ  إسحاق
 :)تهسينيَّ (يف  راس أبو قال احلافظ تعاىل,آخرهم رمحهم اهللا صارى منهم قتلوهم عن النَّ 

 اوعـــاث دك ببطحتهـــا جمتلًبـــ
 أرجاءهـــا ملـــا أحـــاط هبـــا ورجَّ 

 إىلت يــداهفامتــدَّاجلــوُّخــال لــُه

 عــىل اإليــامن فلــم يبــل بمفــرتس
ــالفط ــا ب ــدلت شــم أعاله  سفأب

  تنــل رجــاله خمــتلسملإدراك مــا 
 ,وبقي يف امللك أربعني سنة )هـ933(ل سنة وَّ  كارلوص وهو شارل األتوىلَّ  ثمَّ 

ففتحها عنوة يف  )مزغران(ز جيشا عظيام لغزو ت وهران يف حكمه وجهَّ واستمرَّ 
وملا سمع بذلك  )1(الفرطاس ني من القرن العارش وكان طاغيتها يقال لهتِّ أواسط السِّ 

                                                 

لقب به املسلمون قائد وهران الكنت دالكادوت الذي قتل عىل أبواب مستغانم  :الفرطاس )1( 
 =هـ. وهي965ي سجلها الشاعر الشعبي األخرض بن خلوف وذلك سنة بواقعة مزغان الت
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أن  إىل )مزغران(قصد و ,ا عظيمةا ومجع جيوًش  كثريً ين حسن باشا اجلزائر تأملَّ خري الدِّ 
رص من اهللا للمسلمني بني الفريقني فحصل النَّ ديد نزل عليها وحصل القتال الشَّ 

هـ) 965س عرش ذي القعدة احلرام سنة (اجلمعة خام يومِ  وفتحها الباشا عنوة زواَل 
 قال بعضهم يف ذلك:

 ين مزغرانــافــتح خــري الــدِّ 
ـــة ـــدة زوال اجلمع ـــه قع  يف ي
ــاس ــد الن ــة عن ــذه القص  وه

ــــا  ــــه وهران ــــا لفتح  مرجتي
 فاســـتمعه خســـنة هـــر فصـــ
ـــ  ة الفرطـــاسمشـــهورة بقصَّ

ى حتَّ  ,م باجلامع األعظمفدخلوها وربطوا دواهبَّ  )1()هـ949(سنة  )تلمسان(وغزا 
 قراب اخلالفي جدُّ  ويقال أنَّ  ,االثة عرش يومالثَّ خرجوا خمتارين بعد أن مكثوا هبا نحو 

 ثمَّ  ,األتراككانت بني عبد الواد وا يف الفرتة التي بب يف دخوهلم هلالقراريب هو السَّ 
                                                                                                                            

 أن أحد األدباء أرخها بقوله: 35التي قال عنها املؤلف يف ص =
 فــتح خــري الــدين مزغرانــا
 يف يه قعـدة زروال اجلمعـة
 وهـذه القصــة عنــد النــاس

ـــا ـــه وهران ـــا لفتح  مرجتي
 ســنة هــر فصــح فاســتمعه

 مشهورة بقصـة الفرطـاس 
األديب من أن خري الدين هو فاتح مزغران, غري صحيح بل قائد املعركة كان ولده حسن, وما ذكره 

 وخري الدين كان غائبا باالستانة ويف ذلك يقول الشاعر األخرض بن خلوف يف قصيدته:
ـــران ـــوم مزغ ـــن ي ـــري حس ــدو األم ــن الع ــار م ــف الث ــقاخل  حتقي
يش اإلسباين عرشين ألف بني قتيل وأسري ومن بينهم دامت هذه املعركة ثالثة أيام, خرس فيها اجل

 الكنت دالكادوت رئيس احلملة ومعه مخسون ضابطا.
يف آخر ترمجة حممد بن  288 :ص )البستان يف ذكر العلامء واألولياء بتلمسان(قال ابن مريم يف  )1(

 .»هللاهـ يف عام أخذ النصارى تلمسان دمرهم ا 950وتويف سنة : «عبد اجلبار بن ميمون
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د بن املسعود حفيد العلج رضوان اهللا حممَّ أيب عبدمع أمريها ) هـ951(غزوها ثانيا سنة 
غزوا  ثمَّ  ,وخرجوا منها خمتارين ,فدخلوها ومكثوا هبا شهرين ,ايف أربعة عرش ألفً 

 من بني الفلقوا خي ,اجلن ئمقر  )1(حييى بنأرض الشيخ سيدي حممدفروحة بغريس 
فاستشهد منهم العرويص أحد أجواد غريس قبلة  ,عياد أحد بطون احلشم فتحاربوا

ني من يف وسط الستِّ  ثمَّ  )وهران( إىلوانقلبوا  ,وأخذوا رأسه وفرسه ,كدية عظيمة
وهو , )2(جاينبن موسى التِّ   يخ سيدي عيسىالعارش غزوا عىل زاوية أيب مهدي الشَّ 

اب عىل ري الرتُّ ذوصارت ت ,اغية فأتت إليه قنربة وجلست أمامهي هنر الطَّ نازل رشق
حيل فرحلوا ري فأمر زاويته وأهله بالرَّ يخ عارفا بزجر الطَّ وكان الشَّ  ,توتصوِّ رأسها 

فلم يكن إال  ),دار اهلناء( :ودخلوا يف غيطة كبرية يقال هلا ,هرمن حينهم وعربوا النَّ
عامر فلام مل يروا  يوبن ,صارىقية من النَّ ة الوادي الرشَّ يف حافَّ واقف  يسريا وإذا باجلند

واستأصلوا  غزوا قرية الكرط أخرى ثم أخرى ثمَّ  ,هرأحدا رجعوا ومل يعربوا النَّ
هـ) فلم حتصل هلم فائدة 967غزوا اجلزائر ثانيا سنة ( ثمَّ  ,ل الباقيجلوهرب ا ,اهناسكَّ 

هلا وملكوا برج  األتراكال قبل دخول ا أوَّ وهوكانوا غزَ  ,ورجعوا خائبني خارسين
 برج(بأيدهيم ل باشا باجلزائر ين حسن أوَّ وجد خري الدِّ  األتراكوملا دخلها  ,مرساها

وهلم جباية ورضائب عىل أهل  ,اليوم )الفناربرج (يف جزيرة حيث  )مرسى اجلزائر
                                                 

املشهور بمقرئ اجلن من تالمذة اإلمام السنويس دفني تلمسان, وقد أذن له  :حممد بن حييى )1(
ثاره وما حبس آأستاذه بنرش علم التوحيد بالراشدية فاستوطنها وأسس هبا معهدا ال زالت 

 عليه من األحباس, وله ذرية كثرية باجلزائر واملغرب.
دفني وادي الطاغية قرب معسكر, عامل شهري له تآليف  :يأبو مهدي عيسى بن موسى التوجين )2(

 .)بغية الطالب يف ذكر الكواكب(و ,عديدة من مجلتها قصيدته الغوثية
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جعل يف البحر هـ) و948أن فتح الربج عنوة سنة ( إىلفأقام معهم احلرب  )يجةمتِّ (
اجلزائر مشهورة وألجل ذلك غزا الروم وم الربج وغزاته يف الرُّ  إىلطريقا تصل 

هـ) فأخذوها 967سنة ( )تونس(غزوا  ثمَّ , دة التي مل ينتج هلم هبا يشءالغزوات املتعدِّ 
ها منهم أن اسرتدَّ  إىلوبقيت بأيدهيم  ,نيعنوة من يد أمحد بن حسن أحد احلفصيِّ 

يف واستولوا عىل حجر باديس بالرِّ  ,هـ)981بيع سليامن شاه سنة (الرَّ  لطان أبوالسُّ 
 .هـ) فهي يف أيدهيم لآلن964سنة (
ني  امللك سنة أربع وستِّ عدي ملا توىلَّ لطان عبد اهللا الغالب السَّ السُّ  ذلك أنَّ  ببوس 

ع فق مف منهم واتَّ ال ينقطعون عن مرساها ختوَّ  )اجلزائر(ورأى مراكب  ,من العارش
ودخلوها فنبشوا  ,ففعل األتراكله حجر باديس فينقطع بذلك مدد  ياغية أن يعطالطَّ 

اين سنة  فليب الثَّ توىلَّ  انوا املسلمني غاية اإلهانة ثمَّ هوأ ,اروأحرقوها بالنَّ  قبور األموات
 فليب توىلَّ  ثمَّ  ه,حتت حكم )وهران(يف امللك اثنني وأربعني سنة و وبقيهـ) 973(

دخلت  هـ)1019ثالثا وعرشين سنة ويف سنة ( وبقي يف امللك هـ)1015نة (الث سالثَّ 
يخ الشَّ )1(من السلطان حممدا يون بإعطائهسبانالعرائش يف حكمه فاستوىل عليها اإل

لطان موالي أن أخذها منهم السُّ  إىلعدية هلم فبقيت حتت حكمهم ملوك السَّ  أحد
واحلرب متصل  ,ارصته هلا ثالثة أشهربعد حم )هـ1101(العلوي سنة بن عيل  إسامعيل

وقتل من  ,ور فاقتحمها حينئذ هدم به السُّ ى جعل هلا لغًام وصعبت عليه حتَّ  ,بينه وبينهم
 ,ت أحدفلم يفل ,وكان ذلك مبلغ عامرهتا ,ف ومائتنيلوأرس نحو األ ,ألفنيصارى النَّ 

فيها  ,ن نحاساونحو مائة وثامنني نفضا منها اثنان وعرشو ,ووجد هبا خزائن بارود
                                                 

حممد الشيخ بن أمحد املنصور الذهبي اهتمه معارصوه باالتفاق مع الربتغاليني عند احتالهلم  )1(
 ملدينة العرائش وكفروه.
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 ,نفض يسمى الغصاب يف طوله ومخسة وثالثون قدما زنة كورته مخسة وثالثون رطال
 ثمَّ  ,ني وثامنني سنةتار اثنبقيت يف أيدي الكفَّ قد و ,حيلق عليه بقرب خزانته أربعة رجال

ويف واليته غزا  ,ا وأربعني سنةوبقي يف امللك أربعً ) هـ1038(ابع سنة ليب الرَّ ف توىلَّ 
 األتراكزاها من غمن ل يف وسط القرن احلادي عرش فهو أوَّ  )وهران(باشا  راهيمإب

  .مملكته إىلا منها يسفامتنعت عليه ورجع آ ,البونبة من املائدةو ,ونصب عليها املدافع
 :)سينيته(يف  راس أبو قال احلافظ

ــ األتـــراكوقـــيض اهللا   ةبمزغنـَّ
 وسـط حـادي إبـراهيمأتاها باشا 

 ينــــا يزاوهلــــاقــــام باملائــــدة ح
 

 حلرب وهران دار الكفـر وااللـس
 من القرون من بعد األلف للوطس

 قفــا درجــه مــن فتحهــا آيــس ثــمَّ
 

روا يف إقامته وصعب ودبَّ  )قلعة مرجاجو( ـني العناية بيِّ سبانومن حينئذ وقعت لإل
ال و ,محيان وقبيلته )1(إقامته شيخل من أتاهم بقرب املاء ألجل فكان أوَّ  ,عليهم املاء

                                                 

زحت يف احلملة اهلاللية, وقد خصهم عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف قبيلة عربية ن :قبيلة محيان )1(
هبجة الناظر يف أخبار (اإلسبان سامه  ع) بتأليف ضمن املتعاونني م1192(املتوىف سنة 

حتت والية اإلسبانيني بوهران من األعراب كبني عامر, وقد هجاهم بعض األدباء  )الداخلني
 ساعدته يف بناء احلصن فقال:بعد إعانة شيخهم إلسبان وهران وم

ـــة ـــا مـــع قرب  التكـــب امل
 ادفــع الكلــب مــع ريبــة

ـــاين  ـــا محي ـــول أن ـــن يق  مل
 ïãaŠ–ãوقل قلبـه مـازال 

 وقال غريه:     
ـــــــان ـــــــافع ومحي ـــــــزة وش  جارهم ما يتهنى وميتهم ما يدخل جنة قي

 وهذه القبائل املذكورة يف البيت كانت متعاونة مع اإلسبان.        
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هؤالء من بني يزيد بن عيسى بن زغبة  )محيان(و ,العظيم حول وال قوة إال باهللا العيلِّ 
 ,دينوأرض بني حسن من قبل املوحِّ  ,هوصوالدَّ  ,كانت هلم اإلتاوة عىل أرض محزة

كثر عيث  )تلمسان(ك ل مُ وسبب إتياهنم لتلك األرض أن يغمراسن بن زيان ملا توىلَّ 
من صحراء بني  )بني عامر( ـأتى ب )نقاد(أوهم أهل  ,سادهماملعقل املجاورين له وف

 إىليف املرشق  )مسيلة(كانوا قبل ذلك ما بني  )زغبة(ن أل ,يزيد وأنزهلم بينه وبني املعقل
حلقتهم قبيلة  ,ا أتى هبم من تلك األرضوملَّ  ,يف أرض القفر ,يف املغرب )تلمسان(قبلة 

ا ا ودرءً حجزً  )تلمسان(وا ساكنني بني املعقل وقبائل بني يزيد واستمرُّ  إحدى )محيان(
امن وكان من ني من القرن الثَّ ف وستِّ يف حدود نيِّ  أبو محو األوسط كى متلَّ ووقاية حتَّ 

نقلهم أبو  ,ان وقد فتك أبو عنان املريني هبم وكاد أن يستأصلهمأعياص ملوك بني زيَّ 
جبل  )هيدور( إىلهتم صلت حمالَّ تَّ وا ,ة وأنزهلم تاسالةالقبليَّ  )تلمسان(محو من ضواحي 

 ,احلفرة وما واالها ,وهران فكان قسم محيان أحد بطون بني يزيد بتلك األرض
من  )عامر بني(مع  )تلمسان(ضواحي  إىلومل ينتقل  ,اآلن إىلواألكثر منهم بقي بالقفر 

  .محيان بن عقبة بن يزيد بن عيسى بن زغبة ,ل احلال هذه أحوالأوَّ 
منهم  واتر أنَّ قات بالتَّ أخربين كثري الثِّ : «)رعجائب األسفا(يف  أبو راس قال احلافظ

هؤالء شعوب بني  كلُّ  ,واخلشنة ,واملرابعة ,وبنو موسى ,وبنو كرز ,اداملحامد أهل حدَّ 
انتقلت  ثمَّ  )الحق دالألو(ياسة فيهم وكانت الرِّ  ,خوهتم عكرمة بن عيسىإومن  ,يزيد

سعد بن مالك من نسل مهدي بن يزيد بن  صارت يف بيت ثمَّ  )ألوالد امعافا(منهم 
ريض اهللا ( يقدِّ مهدي بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصِّ ه عيسى بن زغبة وهم يزعمون أنَّ 

 . هـا »وانظر متامه ابن خلدونهكذا قال  ,باه رياستهم عىل غري عصبتهمأنسب ت )عنه
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 إىلا ت أيدي الكفرة أيًض آيسا منها امتدَّ  )وهران(باشا عن  إبراهيموملا أقلع 
 إىلصارى بعث طاغية النَّ  نَّ إى حتَّ  ,وصار املسلمون معهم بني نفرة واستقامة ,اإلسالم

ك ال ختشى ك عربية وتزعم أنَّ ن كانت أمُّ إ: «وقال له ,ولد املمدود من رؤساء غريس
نف من أف ,» رصانية ما يفعل بكترى ابن النَّ )ةمالت(و )رساتا(نزل بعرشك اطويت فَس 

تا رشقية اوعمر سري )الغمري(أرض  إىل )ڤسي وادي(ونزل من  ,قوله وارحتل بعرشه
 إىل إسامعيلموالي  )1()وجزبُّ (من  وهرانسا بينه وبني حراا وة وجعل عيونً ربيَّ وغ

اغية ذلك مجع الطَّ  فلام سمع ),وهران(اغية إذا جاءه من حلرب الطَّ  واستعدَّ  ,املقطع
وشافع  ,وقيزة, والونازرة ,وغمرة ,وهم محيان ,ةنرصِّ تلعرب املصارى واجيشه من النَّ 
وخرج من وهران  ,وغريهم ,وأوالد عبد اهللا ,وأوالد سليامن ,وأوالد عيل ,وبني عامر

مشوا به أسفل  ثمَّ  ,أن وصل ألوالد عبد اهللا إىل )نيمرسڤ(ومشوا به غربا عىل طريق 
ة بالد رجع لناحيَّ  ثمَّ  ,ناحية ماكرهخوخ فمشى لأن وصل جلبال ما إىل )تاسالة(جبل 

وكمنوا به فمن ذلك الوقت سمي  ,صارىأن وصل خلشاب النَّ  إىلأوالد سليامن 
اغية مع فطار اخلرب لولد املمدود وهو دلة بن العرويص وهبط الطَّ  ,صارىبخشاب النَّ 

 ,والقتلبي اس بالسَّ أن أثخن يف النَّ  إىلتركه دلة  )ڤسي( ـوملا وصل ل ,وادي املبطوح
ومل ينج من  ,عظيام إثخاًناوقصده وأثخن فيه  ,جهة عليه طرق املجاز من كلِّ  وقد سدَّ 

 إىلواألرس  ,بيوالسَّ  ,ثره بالقتلإله مجيع ما سباه والزال يف  وفكَّ  ,صارى إال القليلالنَّ 
ملا وصل  ,ةرصِّ نسيام العرب املت ,ومات من الفريقني ما ال حيىص )وهران(أن أدخله 

 ملن تكون علوُّ « )وهران(بعث له والد املمدود وهو بضواحي  )وهران( ـاغية لالطَّ 

                                                 

 كلم. 15بنحو  سيقويسمى اآلن بغابة موالي إسامعيل شامل مدينة  :ج موالي إسامعيلزبو )1(
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 ».رصانية كال لئن مل تنته عن حماربتها ألرمجنكالكلمة لولد العربية أو لولد النَّ 
يف امللك مخسا  وبقي) هـ1082(سنة  شارل الثاين كارلوص الثاين وهو توىلَّ  ثمَّ 

واألسد  , الغطريف اهلاممامه توىلَّ ويف أيَّ  ,كمهحتت ح )وهران(وثالثني سنة فبقيت 
 ,األنجاد األتراكأحد  ,الزناقي الباي شعبان :الدين وأهل اإليامن معزُّ  ,الرضغام

سعني وغريها من رشقي املغرب الوسط يف حدود التِّ  )مازونة( إيالة ,وأعياهنم األجماد
عليهم بدولته  صلتوطالت به معهم احلروب واتَّ  )وهران(فغزا  ,واأللف دون شطط

جوج أأن صاروا ي إىلق عليهم من اخلروج وضيَّ  ومنعهم ,أعظم احلروب والكروب
أن  إىل ,والزموا بيوهتم واحلصون وصاروا ال يفارقون اجلواسيس والعيون ,جوجأوم

اليوم ومن خرب ذلك  ,وتنزيه فبموته حصل هلم فرٌح  ,غزاهم يف اليوم الذي استشهد فيه
يف أربعة آالف فيهم نحو ثالثة آالف  )وهران(ـ زحف ل )رمحه اهللا(ن الباي شعبا أنَّ 

مع مردة العرب من بني عامر وقيزة وغمرة  )وهران(وزحف الكفرة إليه من  ,فارس
 )غريب األخبار(ويف  ,رجالة فيهم ألف خيل والباقي ,وغريهم يف أزيد من ثامنية آالف

وهو  ,أكثرهم رجالة ,يف زهاء أربعة آالفصارى زحفوا إليه النَّ  أنَّ : «أيب راسللحافظ 
  ».يف أكثر من ألف كلهم خيل

ت انفضَّ  وصرب الفريقان ثمَّ  ,بكدية اخليار فكان املصافُّ : «)عجائب األسفار(قال يف 
 وبعضهم طرحوا أنفسهم ,وقد ربط بعضهم أنفسهم باحلبال ,مصافهم صارى واختلَّ النَّ 

فقتل يف تلك اهلزيمة أكثر من  ,للموحدين ائً وفيْ  ,منيفجعلهم اهللا غنيمة للمسل ,يف األكبال
 )برج العني(قبلة  إىلى انتهى املسلمون ودامت عليهم اهلزيمة حتَّ  ,عرش مائة إحدى
ى وصل ا وهو أمام جيشه املنصور حتَّ هزموهم ثانيً  ثمَّ  ,لوا هنالك قتاال شديداتفاقت



197 

 )1(الباي شعبان ك املعركة قتلويف تل ,فحمي الوطيس عنده )وهران(باب  إىلاملسلمون 
برميه من رجل من العرب  ,من الفردوس ميطانه وأسكنه ,ه برضوانهوأمدَّ  ,)رمحه اهللا(

فلقد كان  )هـ1098(وذلك سنة  ,صارى املسمني عندنا باملغاطيساخلني يف سلك النَّ الدَّ 
ى هلذه الغاية املحمودة ى جرحتَّ  ,ئامصارى اللِّ نارصا ألهله عىل النَّ  ,اإلسالمد ُس ا من أُ أسدً 

من أعمل يف هذه الطريقة  وحركها وكذا كلُّ  ,وأزعج سواكن املسلمني لألجر ,فأدركها
 َّ ِّ  ),120التوبة: (  ﴾¡¢ � ~ { | }﴿رميام ورمال  ,تهمطي ب وال خيي

 ,قوه عىل البابوا رأسه وعلَّ ته بأيدهيم فحزُّ بقيت جثَّ  )رمحه اهللا(تل وملا قُ  ,لراجيه أمال
يل نورا يسطع عليه فبعثوه للمسلمني فجعلوه مع جسده صارى باللَّ بعض النَّ فرأى 

ة وكان عىل رضحيه قبَّ  )سيدي شعبان(وقربه لآلن يعرف بقرب  ),وهران(ودفنوه خارج 
جل الذي اسم الرَّ  نَّ إويقال  ,صارى اآلن هدمها ملا بليتفلام سكن جواره بعض النَّ

وقيل  ,أحد بطون بني عامر ,طون أوالد عبد اهللاقتله أبو نصابية من النصاصيب أحد ب
كام  )وهران( ـبن عيل العلوي ل إسامعيللطان موالي وذلك سبب غزو السُّ  ,غري ذلك

أبو الوليد عبد اهللا بن حممد بن يوسف القرطبي األندليس  شهدوملا استُ  ,يأيت إن شاء اهللا
ا ابع متغريِّ دفن يف الرَّ  ثمَّ  ,امبقي بال دفن ثالثة أيَّ  )هـ403(سنة  )سيةنبل(احلافظ قايض 

رت يف فكَّ  ثمَّ  هادةوسألت اهللا الشَّ  ,قت بأستار الكعبةه قال تعلَّ وروي عنه أنَّ  )رمحه اهللا(
 )ريض اهللا عنه(وكان  .فاستحييتأرجع وأستقيل اهللا من ذلك  هول القتل فهمت أن

م كلَ ال يُ : «قوليف تلك الواقعة جرح وبقي بني القتىل فسمع هاتفا بصوت ضعيف ي

                                                 

فاستشهد  ,وكانت قاعدة الوالية إذ ذاك مازونة ,قتل الباي شعبان يف معركة وقعت بوهران  )1(
 نه تكرس يف يده ذلك اليوم سيفان.إ :هـ. قال صاحب الثغر اجلامين1098سنة 
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يح ريح م والرِّ لون الدَّ  اللونُ  ,دما بعثه يرُح أحد يف سبيل اهللا إال جاء يوم القيامة وُج 
 أليبو  قىض وهذا احلديث أخرجه مسلم ثمَّ  ,ه يعيد عىل نفسه احلديثكأنَّ  ,»املسك
 :شعار حسان منهاأهذا  الوليد

ــ ــُف أســري اخلطاَي ــك واق ــد باب  ا عن
ــا مل يغــب عنــك  عيبهــا خيــاف ذنوب

 ىقــســواك ويتَّ  ىومــن الــذي يرجــ
ــا ســيِّ   دي ال ختــزين يف صــحيفتيفي

 اموكن مؤنيس يف ظلمـة القـرب عنـد
 ي عفوك الواسع الـذيلئن ضاق عنِّ 

 

ــلٍ   ــىل وج ــارُف  ع ــت ع ــه أن ــا ب  مم
 وخــائُف  ويرجــوك فيهــا فهــو راٍج 

 ومالــك يف فصــل القضــاء ختــالف
 حائفإذا انترشت يوم احلساب الصَّ 

 املوالـف وجيفـوذوي القربـى  يصدُّ 
ــــ ــــإينِّ  يأرجِّ ــــالُف إلرسايف ف   لت

 

 :)تهينيَّ سِ (يف  أبو راسقال احلافظ 
 رصهــااآخــره شــعبان الزنــاقي ح

 ألراضـيهم رأوطى الفليـق اجلـرا
 دارت حروب عظيم بينهم قد أتى

 مسســت أيــام َشــمَ وَش  فامتنعــْت  
 م مـن زكـا وخـسبه مهت دمعُهـ

ــا باستشــهاده ــنفس آخــر أمره  ال
 :بدل الشطر األول من البيت األول النسخ ويوجد يف بعض

 ناقي حارصهاه الزّ آخر ما بعدَ 
ت شوكتهم واشتدَّ  ,اا شديدً صارى فرًح فرح النَّ  )رمحه اهللا( شعبانوملا مات الباي 

 )تاسالة(العلمي بوطن  ثمَّ  ,فغزوا ويل اهللا األكرب سيدي إبالحة املهاجي ,اإلسالمعىل 
 سنة ثمَّ  )وهران( ـفبقوا ب ,الثأرسوه هو وبناته الثَّ وقتلوا وسبوا و ,فأخذوا زاويته

ومل ينتج منها يشء لدعاء والدها  ,جها لهوالد دموش فزوَّ  بناته عيلٌّ  إحدىدى وفَ  ي,دفُ 
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أ ودعا فخرج أبوها لساحة بيته فتوضَّ  ,ها عليهاوبقيت الثالثة فكثر بكاء أمِّ  ,عليها بالرش
إين أمشط رأيس فنقرين  :ئلت فقالتفُس  ,خرجي لبنتكها أوإذا هبا مقبلة فقال ألمِّ  ,اهللا

  .وطني إىلى فتبعته حتَّ  ,طري أبيض
  )1(املهاجييخ ابالحةالشَّ  نَّ إويقال : «)اخلرب املعرب( يف أبو راسقال احلافظ 

إذا كان يف صبيحة غد  ,ا الشيخأهيُّ « :ينم ولده الزَّ قال بيوم قبل الواقعة ملعلِّ  )رمحه اهللا(
وال ترجع هبام للزاوية إال بعد  )تاسالة(صعد هبام لرأس جبل اه والزين وأمَّ  خذ تلميذك
ففعل  ,ا كان مفعوالليقيض اهللا أمرً  ,الث هنا يف الزاويةودعني أنا وبنايت الثَّ  ,الغروب

من  كام عدُّ  ,هن كرامتِ ذلك مِ  دَّ وعُ  ,ن األرسه مِ وأمَّ  ى اهللا الولدَ فنجَّ  ,املعلم ما قاله له
سمع سلطان املغرب الرشيف موالي  ثمَّ  ,»ن األرسالثة مِ إتيانه البنته الثَّ  هكرامتِ 

سمع ا عظيام ال يكاد يُ فجمع جيًش  ,بن عيل بقتل العرب املنترصة للباي شعبان إسامعيل
وقيل  )هـ1112(سنة  )وهران(ك به عىل بني يزناسن وحرَّ  إىلبمثله من أقايص سوس 

ووجد حوهلا  ,كلكله عليها وحطَّ  ,ونظر إليها )هيدورـ(بفنزل  ,اين عرشل القرن الثَّ أوَّ 
ومل جيد هلا حمال  ,ةفقاتلها مدَّ  ,ا عىل قتاهلافاستعان هبم أيًض  ,خوة سويدأع خميس نج

ليث نظر فعند ذلك صعد عىل املائدة ونظرها  ,يلحقها منه رضره ملنعها بربج مرجاجو
وارحتل  ,رضُّ رض وال تُ حتت حجر تَ هذه أفعى  :فقال ,ومنعها ,العريسة وعاين أحكامها

ورجع  ,الكعراب هنالوسط فقامت عليه األ )زبوجة( ـأن وصل ل إىلقا عنها مرشِّ 
  .أن وصل املغرب إىل ومتادى يف فلوله ,مفلوال

                                                 

ذرية كثرية الزالت  هبالقعدة, كان من علامء القرن احلادي عرش ول مشهور :ابالحة املهاجي )1(
 حتتفل بذكراه.
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  :)تهسينيَّ (يف  أبو راسقال احلافظ 
ــة يف نقــط يــبو وبعــد ألــِف  مائ

 كلكلـــه حوهلـــا حمتزمـــا فحـــطَّ 
 ال هلــاامــا حيتــقــام هبيــدور أيَّ 

 ا ومنعتهــاحيلتهــا حزًمــ أعيتــه
 فقال هـذه أفعـى حتـت صـخرهتا

 

 وسهلا أقـايص ُسـ إسامعيلجهزا  
 عىل النزال فلـم جيـد حمـل بـؤس 

 قد استعان بـام حوهلـا مـن خمـيس
 قد ارتقى مـن احلـرس عقاب جوٍّ 

 يـأيت هلـا مـن أنـسŠšÛaال  تُرضُّ
 

 ل:سخ بدل البيت األوَّ ويوجد يف بعض النُّ 
ــاأوَّ  ــاين ل الع ــرن ث ــن ق  Š’Çم م

ــد حلَّ  ــةق ــري غافل ــرس غ ــت بح  ق
 هلــا أقــايص ســوس إســامعيلع مجــ

 بل يسمعون حسيس اآليت كاحلسس
ة يف نسبه هل هو من ذريَّ  أيب راساحلافظ نقل هذا اختلف  إسامعيللطان والسُّ 

 ,الكامل د النفس الزكية ابن عبد اهللاة حممَّ أو من ذريَّ  ,موسى اجلون بن عبد اهللا الكامل
جلاميس السِّ  املشهور بن عيلِّ  إسامعيللطان هو السُّ : «)عجائب األسفار( يففقال 

دنا موسى اجلون بن عبد اهللا الكامل بن احلسن املثنى بن من نسل سيِّ  ,يف احلسنيالرشَّ 
  ».احلسن السبط بن عيل بن أيب طالب

د دنا حممَّ نسل سيِّ من  ,يفالرشَّ  هذا هو ابن عيلٍّ  إسامعيل: «)خبارغريب األ(وقال يف 
 .هـا »)بجاه النبي الشفيع ,ريض اهللا عن اجلميع(دريس الكبري إشقيق  ,النفس الزكية
غريب (حيح ما يف والصَّ  ,سهو من شيخ شيوخنا )عجائب األسفار( وما يف :قلت
  .اريخسب والتَّ ه املوافق ملا يف كتب النَّ ألنَّ  )األخبار

التذكرة (يف  اكيشوز املرَّ عبد اهللا بن عزُّ سيدي  هريالكبري والقطب الشَّ  قال الويلُّ 
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دنا حممد بن سيِّ : «ـ أمري املؤمنني إسامعيلد بن عبد اهللا بن يف نسب سيدنا حممّ ـ  )نيةالسَّ 
بن احلسن  بن يوسف ين عيلِّ  بن حممد بن عيلِّ  يف بن عيلِّ بن الرشَّ  إسامعيلعبد اهللا بن 

د بن احلسن بن عبد اهللا بن حممَّ   القاسم بنبن حممد بن حسن بن قاسم بن حممد بن أيب
بن قاسم بن  إسامعيلد بن عرفة بن احلسن بن أيب بكر بن عيل بن حسن بن أمحد بن حممَّ 
كية بن عبد اهللا بن حسن بن حسن السبط بن عيل بن أيب طالب, فس الزَّ د النَّ حممَّ 

اثنني وثالثني رجال فإذا د بن عبد اهللا وبني سيدنا عيل فوجدنا بني أمري املؤمنني حممّ 
زدهتا عىل سبعة ومخسني رجال التي بني نبينا حممد وآدم يصري املجموع ثامنية وثامنني 

ة جنس وملَّ  ل هو من كلِّ يهذا اجل وهذا مابني أهل ,هو التاسع والثامنونوآدم  ,رجال
ل ابط الذي تعرف به نسب كوبني آدم إما يزيد بخمسة أو ينقص بخمسة فهذا هو الضَّ 

  . اهـ »وقتك إىلدم آجيل من 
من ينبوع النخل  ),املغرب(بن عيل سلطان  إسامعيلصل سلف موالي أو

وا يف أهل سجلامسة ومرُّ  , وملا حجَّ إبراهيمويقال له مدرش بني  ,ومدرشهم فيه مشهور
املعروف  سيدنا عيلّ  ,والطالع األسعد ,جمدألاأتى معهم الويل  ,اهبم بالينبوعيّ إ

قافا عظيمة وذلك يف حدود سنة وفاستوطن أرضهم ووقفوا عليه أ يف,بالرشَّ 
املريني فكثر أوالده بسجلامسة,  لطان يعقوب بن عبد احلقِّ ام السُّ أيَّ  كام مرَّ  )هـ675(

واحد يقول بدفنه عنده بمدرشه  عليه فكلُّ  )تافياللت(مات تنازع أهل  ملا هنَّ إ :ويقال
, )بارأ( ـفدفنوه عندهم ب )بارأ(غلب أهل مدرش  أن إىلكثرية  )تافياللت(لكون مدارش 

وإنام وقع عىل  ,يفالرشَّ  التنازع مل يقع عىل موالي عيل نَّ إ :وبعض الفالليني يقول
, )صاحب جواهر األرسار(به قال ووهو الذي أتى من الينبوع,  ,موالي حسن والده
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مدرش  :لهفقالوا  ?سجلامسةخربوين عن وسط أ :إبراهيماهللا  فقال هلم ويلُّ 
 .)تلتافيال(ادفنوه به ليكون فضله منترشا عىل مجيع بالد  :فقال هلم ,)اقرينفوت(

 إسامعيللطان رشيد صنو موالي وثب السُّ  ,وملا فشل ريح بني وطاس وبني سعد
ي وجيش بن عيل عىل املغرب فاستوىل عليه واستعان عىل ملكه بامل ابن مشعل الذمِّ ا

ولذلك صار  لبةرص من اهللا واجليش من الطَّ النَّ : «, وقال)هـ1076(ل سنة لبة يف أوَّ الطَّ 
هذا  إىلسنة, و ام يف كلِّ زهة سبعة أيَّ ون يعطون احلكم للطلبة عىل سبيل النُّالعلويُّ 

ة فمدَّ  )هـ1082(أن مات سنة  إىل, وبقي يف امللك تاموزونة الرشيدية لطان تنسبالسُّ 
 .ملكه سبع

األربعاء سادس وعرشين  يومَ ـ املشهور ـ  إسامعيلطان لبويع بامللك أخوه السُّ  ثمّ 
وهو ابن ست وعرشين سنة  ,موافقا لثالث يوم من أفريل )هـ1082(ذي احلجة سنة 

فنهض بأعباء  ,وكنيته أبو النرص), ولقبه املظفر ه1056والدته كانت سنة (ألن 
دت له ومتهَّ  ,ثارد اآلوخلَّ  ,خ األقطارودوَّ  ,وضبط األمور ,ريةاخلالفة وأحسن السِّ 

 ,يلما وراء النِّ  إىلودان وبلغ فيها ى استوىل عىل ختوم السُّ البالد بعد احلرب الطويل حتَّ 
ر وشمَّ  ),بسناس(و )مازونة(ما حول  وبلغ بالتلِّ  )بسكرة(اب قرب الزَّ  إىلويف املرشق 

ـ  ام مرَّ كـ أن فتحها عنوة  إىلفحارص العرائش  ,صارى الذين بسواحل املغربحلرب النَّ 
صارى هلا من أيدي ), وكان أخذ النَّه1095أن فتحها عنوة سنة ( إىل )طنجة(وحارص 

أسلموا هلم,  غيث هلممون أن ال مُ ل), بعد قتال عظيم, وملا رأى املسه870املسلمني سنة (
وقال  )الشفاء(انظره يف  »ين بحر طنجة الذي ال عامرة وراءهيبلغ هذا الدِّ « :ويف احلديث

وقد , اء وكرسها وسكون النونبفتح الطَّ ـ طنجة : «)رشح الشفاء(اخلفاجي يف  الشهاب
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ة وهو اسمها , وحارص املهديَّ »اإلسالممدينة عظيمة فتحت أوائل  ,بربري فظٌ ـ لتفتح 
أن دخلها  إىل, )ه1098(هنض إليها سنة  )اسال(اآلن وكانت تسمى املعمورة وهي قرب 

وحارصها ودام حصاره هلا  )سبتة( ـهنض ل ثمَّ  ,ثالثامئة وأرس منها نحو ,نةعنوة تلك السَّ 
 ,عن ثالث وثامنني سنة ,)ه1139أن تويف سنة ست أو تسع وثالثني ومائة وألف ( إىل
وقيل ثالث وستون سنة وقيل غري ذلك, وكان  ,ة ملكه منها قيل سبع ومخسون سنةدَّ وعِ 
 ).رمحه اهللا(عن ظهره  )صحيح البخاري( خيتم

توىل ابنه سيدي حممد بن عبد اهللا بن  ثمَّ  ,أن مات إىل ابنه موالي عبد اهللا توىلَّ  ثمَّ 
وهو الذي فتح  ,وبقي يف امللك نحو اخلمس وثالثني سنة وقيل غري ذلك إسامعيل

بقرب  )أزبوة(وهم أهل مدينة  ـ كام مرَّ ـ ويقال هلم الربتقيز  ,من يد الدبرقيز )الربجية(
هـ) 1205وتويف يف أعوام اخلمسة بعد املائتني واأللف ( عىل البحر املحيط )األندلس(

امللك عاما وبقي يف  ,وقد ثار عىل أبيه يف حياته ابنه موالي اليزيد يوم موت أبيه توىلَّ  ثمَّ 
 لا شديدا وضايقها وزلزحصارً  هـ),1206( ةسن )سبتة(وثامنية أشهر وحارص 

بمراكش بباسهم  )رمحه اهللا(ن كان قتله أ إىلوار فثنى عنانه إليهم  بالثُّ فعنيِّ  ,قوائمها
 إىلني) نسبة (بفتح السِّ  سبتةو ,)لفعَ  يَ سأل عامَّ ن ال يُ مَ  انَ بحَ سُ (بموته  وخال لسبتة اجلوُّ 

ختطها فهي من مشاهري املدن التي ال من ه أوَّ الم ألنَّ سبت بن يافث بن نوح عليه السَّ 
وملا زحف إليه موسى  ,صمودم وكانت منزل بليان بن غامرة بن ,اإلسالمكانت قبل 

به طارق بن زياد موىل موسى املذكور قاصدا غزو  ملا مرَّ  ثمَّ  ,ه عىل اجلزيةبن نصري أقرَّ ا
ومن  ,ن الرببر ومن املصامدةم دة ونفر معه أناسأعانه بليان إعانة جيِّ  ,)األندلس(

بايفكان  له اآلن الذيبويقال جل ,مشاهري من أجاز مع طارق للغزو حييى بن وسالس
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ة تتداول سب ثمَّ  ),مالك أموط(جد حييى بن حييى راوي  بن شهالل أوسالسجبل 
صارى أواخر ملك بني مرين أن أخذها النَّ إىلدارسة وغريهم ملوك املغرب من األ

  .املخلوع عبد احلقلطان أيب سعيد والد ام السُّ هـ) أيَّ 811ا سنة (غدرً 
 :)تهسينيَّ (يف س اأبو رقال احلافظ 
ـ ائش وطنجة ثـمَّعر  برجية أخذتا مـن ادبـرقس  ةمهديَّ

 وقال قبل ذلك: 
 بحافـده ثـمَّ  إسـامعيل بحرِب
 اآلن سـبتة بعـدوهتا إىلها هم 

 مسوكسفت بسبتة أضواء الشَّ  
ــاديس ــة ونكــور مــع ب  ومليلي

وبقي يف امللك  ,موالي هشام )باسه( ـائر عليه الذي مات بتوىل بعده أخوه الثَّ  ثمَّ 
 .امنية أشهرسنة وث
  .أن مات إىلامين وثالثني سنة توىل سليامن وبقي يف امللك نحو الثَّ  ثمَّ 

ملا اجتمعت به  )أدام اهللا نرصه(ولقد سألني : «)رحلته(يف  أبو راسقال احلافظ 
 ,فأجبته بام عندي ,واياوبعض أهل الزَّ  ,اسوبني وطَّ  ,عديةامللوك السَّ  :عن مسائل منها

وذلك العلم الذي تعتني به  ,ام العربنساب وأيَّ اريخ واأليف التَّ  له يدا وعلمت أنَّ 
ثم توىل موالي عبد  ,وكان جملسه ال خيلو من العلم والعلامء تعليام وتعلام ,امللوك قديام

أن مات وثار عليه موالي  إىل ,الرمحن بن هشام وبقي يف امللك نحو الثامين وثالثني سنة
توىل ابنه  ار عليه ابن موالي سليامن ومل حتصل فائدة ثمومل حتصل له فائدة ثم ث ,سعيد

بالسلم  )هـ1261(سيدي حممد بن عبد الرمحن وهو الذي حرك عىل الفرانسيس سنة 
ن غنيمة عظيمة للنصارى وجهز حيث كان خليفة عىل أبيه فلم حيصل منه يشء بل كا
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ي الدين األمري ين حموسط السيد احلاج عبد القادر بعظيام لقتال أمري املغرب األ جيشا
وملا  ,وكان مهاجرا بأرضه فقاتله قتاال شديدا) هـ 1264(املخلص لرب العاملني سنة 

ق فتفرَّ  ,جاء عند الفرانسيس ببعض دائرته تعاىل,ال ملجأ له إال اهللا  رأى األمري أنْ 
ام سنة مات بدمشق الشَّ  أن إىل ,ونال منهم عزا ورفعة وحرمة ,الباقي فأكرموا مثواه

ثم توىل  ,أن تويف إىلعرشة سنة  د يف امللك نحو الستَّ وبقي موالي حممَّ  )هـ1300(
خ أحد ومل يدوِّ  ,وله نحو األربع عرشة سنة منذ توىلَّ  ,وهو املوجود ابنه موالي احلسن

عن  إسامعيلوملا ارحتل موالي  ,إسامعيلإال موالي  ,املغرب مثله من أسالفه
ت شوكتهم عىل املسلمني وأكثروا ه مل ينتج منه يشء اشتدَّ صارى أنَّ ورأى النَّ  ),وهران(

عادهتم مهام رأوا قائام  وأخرجت األعراب املظاهرون هلم كل لبلده ألنَّ  ,من غزوهم
من  اإلسالموكم لعلامء  ,وإذا أقلع عنها خرجوا منه ,انحازوا هلا )وهران(عىل نصارى 

يف  عبد الرمحن اجلامعييخ قال الشَّ  ,فاع ومل ينتج يشء من األعرابحريض عىل الدِّ التَّ 
مني غاراهتم, وقلت من أهل البالد لوملا كثرت عىل املس: «)رجز احللفاوي(ـرشحه ل

عليهم غريهتم, واشتدت عىل املسلمني شوكتهم, خاطب علامء اآلفاق, عىل سنة 
 غاثة, يعايروهنم بالدخول حتت ذمةالرفاق, يف بني عامر وزناتة حمرضني هلم عىل اإل

قرع أسامعهم, وال طرق رباعهم, ما  ذلك الكوافر, وافرتاشهم بناهتم احلرائر فكأن
 )1(احلجوب, فمن ذلك قول أيب العباس أمحد بن ظوالعياذ باهللا من طبع القلوب, وغل

                                                 

املشهور بابن أيب حميل السجلاميس, ثار عىل زيدان السعدي والتحق  :أمحد بن عبد اهللا بن القايض )1(
به الشيخ سعيد قدورة عىل رأس وفد من تلمسان وبني راشد وأبدوه وأعان علامء اجلزائر يف 

 هـ.1021ومقاومة اإلسبان, مات قتيال يف معركة سنة ومقاومة  ة إىل اجلهادالدعو
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صاحب القرن احلادي عرش خياطب بني راشد  ,املراكيشعبد اهللا أيب حميل املساوري 
 :وهو هذا األتراكوغريهم و

ــل م ــامرفه ــل ع ــي قبائ ــغ عن  بل
 وكــل كمــي مــن صــناديد راشــد
 وطلحة واألحالف يف غرب هـذه

 يــا كــل عــامل األتــراك ’ÈßŠويــا 
ــذر كلكــم ــا ع ــاهللا م  أناشــدكم ب
 أذلكـــم اجلبـــار كيـــف رضـــيتم
 فرصتم مـن جـور البغـاة كـأنكم

ــو ــال مهــة تعل ــة ف  بكــم عــن دني
 وال ذمــــة ترعوهنــــا يف نبــــيكم
 عليكم أكاف الذل أيـن فحـولكم

 ةهــودي غــادة عربيــوحتــت الي
ـــنكم أال  ـــا م ـــه ï–وم  أذل

  أضــيم امللــوك أم تغلــب ظـــامل

 وال سيام من قد ثـوى حتـت كـافر
 بتيجاهنا مـع راسـها عبـد القـادر
 وشــيخ ســويد بــل وكــل مفــاخر
ــــر ــــافظ لألوام ــــل ويل ح  وك
 لــدى اهللا يف وهــران أم اخلنــازر
 بسبي العذارى من بنـات األكـابر

 صــاغرهيــود اجلــزا تعطوهنــا باأل
 غــــرية تــــدعوكم للمــــآثروال 

ـــالبواتر ـــا ب ـــة حتموهن  وال حرم
 أما ابرصتم يف السبي غري احلرائـر
ــر ــوق اهلزاب ــر ف ــا واخلنزي  يعاليه

ــمه  ــامر ïãaŠ–äÛaهبيس ــا آل ع  ي
  كم رمـاكم يف جـوار الكـوافرعلي

لليهود  نبام كا بني عامرأن تعيري  إىل ,» الخ ... وحتت اليهودي: «وأشار بقوله
غر لكون اليهود كانوا نازلني بمرسى هذا الثَّ  وذلك أنَّ  ,صارىمن النَّ ولة عليهم من الصَّ 

 ,صارى هلا كانت عىل أيدهيم فكان خيرج العامل منهم عىل خراجات بني عامرتولية النَّ 
وكانوا ـ  كام مرَّ ـ  امِّ ف التَّ هي والترصُّ فينزل عليهم نزل امللك يف مملكته باألمر والنَّ 
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حممد بن عبد يخ ا ومنها قول العالمة الشَّ ناثً إا ولمني ذكورً سارى من املسيملكون األ
 :)رمحهام اهللا( حسن باشاض أمري وقته حيرِّ  )اجلزائر( ـقايض املالكية ب املؤمن

ــبِّ  ــران فل ــك وه ــداها نادت  ن
 بـىالرُّوباطح واحلل بتلك األ

 سـواها وانزل هبـا ال تقصـدنَّ  
 اهــاوَّ دفينهــا األ ŞåŠ–naو

ابن القوجييل   ومنها قول العالمة الشيخ حممد ,م ذكرهاوقد تقدَّ  ,آخرها إىل
د أمحد باشا خوجة من قصيدة طويلة يف عرص السيِّ  ,ئراخماطبا لباشا اجلز )1( اجلزائري
 :أن قال إىل ,هاة والقيام بحقِّ ملصالح الرعيَّ  فيها بالعدل وااللتفات يوصيه

ـــوَّ  ـــاد بق ـــت نحـــو اجله  ةوالتف
 ال ر احلــرِب أرضم عـىل الكفــر نـا

ـــرانُ  ـــا وه ـــؤمل رضٌس  وبغربن  م
 كم أذت من مسلمني وكم سـبت

 ĆŠ–änßaفاهنض بعزمك نحوها 

 كورذقطـــع أصـــله بـــافـــالكفر  
 ورِ تقلـــــع وال متهلهـــــم بفُتـــــ

ــاء رسور ــاع يف اعتن ــهل اقتن  وس
 أســـرية وأســـري lŠšiمـــنهم 

 ويف تشـــــمري بـــــاهللا يف جـــــدٍّ 

 ,رصاخات يعرض عنها صفحاذا سمع هذه االستإفصار كثري من العرب وزناتة 
حتى كان  جهدهم فيأنفون من ذلك ويستعظمون ويسارعون لدفع ذلك األتراكوأما 
 .أنواألمر هللا العظيم الشَّ  ,ا كانأن عاد األمر ألكثر ممَّ  إىل ,ما كان

                                                 

هـ وجه لباشا اجلزائر أمحد خوجة قصيدة 1081املتوىف سنة  :حممد بن حممد بن عيل أقوجيل )1(
له  ,وكان من كبار العلامء, هـ1067وذلك سنة  ,بة اإلسبان بوهرانرحيرضه فيها عىل حما

 فهرس مشهور.
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بنوا هبا بناء ضخام فبنوا سورها  )وهران( ـني ملا دام هلم امللك بيِّ سباناإل إنَّ  ثمَّ 
وبنوا عدة أبراج كربج مرجاجوا املار  ,وا يف بناء الربج األمحر وبرج املرسىالعظيم وزاد

وأما برج  ,س العني وبرج املرسى الثاين وبرج احلامرات والربج اجلديد وغريهاأوبرج ر
والربج األمحر وبرج املرسى  ,عىل املدينة والبحر واملرسى فبناه هيودي لُّ اليهود املطِ 

 ,سعت دائرهتامصارى زادوا فيهام فاتَّ لكن النَّ  ,سن املريني كام مرَّ ل فبنامها أبو احلاألوَّ 
ة وحدها بتسعني وذكروا أن الربج اجلديد أقامته نرصانيَّ  ,األتراكصباحيية بناه وبرج األ

 .الدوروألف ريال كبرية وهو 
 اهللا َل ا صدقة ماهلا, ال تقبَّ وذكروا أهنَّ : «)غريب األخبار(يف  أبو راسقال احلافظ 

 اهـ. » قنيل اهللا من املتَّ ام يتقبَّ نَّ إمنها 
الرشاقة حذو املقطع يف جيش عظيم خرجوا به من  )1( صارى العبيدغزا النَّ  ثمَّ 

أن وصلوا  إىلعىل سيدي حممد الزناقي  ثمَّ  )رزيو(عىل  ثمَّ  )قديل( وا عىلومرُّ  )وهران(
اقة فاجتمع معهم الرشَّ , وكان اخلرب تقدم للعبيد )الرشاقة(للمقطع وانحدروا عىل 

ائرة صارى ودارت الدَّ املصاف عىل النَّ  وهربة والربجية وجماهر فاختلَّ  )2( العبيد الغرابة
ومن ذلك الوقت أتوا  )وهران( ـلهم لكورجع  ,عليهم فكان أكثرهم غنيمة للمسلمني

الء نزلوهم هبذه األرض التي هم هبا اآلن ترسا بينهم وبني هؤأو ),مالتة(بحميان من 
 .وأخرى مذعنني للعرب ,صارىتارة مذعنني للنَّ  محيان تفكان ,األعراش

                                                 

 قرية الرشاقة. :وتسمى ,رزيوأبني مستغانم و ),ستيديا(مقرهم اآلن ببلدة  :الرشاقة العبيد )1(
ن أصلهم من عبيد موالي إ :ى بالغرابة, يقال, وقراهم تسمَّ وادي سيقشاميل  :العبيد الغرابة )2(

 غزوه لوهران وبقوا هنا.يف رافقوه  ,سامعيلإ
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وبقي  ,)هـ1117(ه سنة وهو ببطن أمِّ  لوي الرابع عرشاوولده  فليب اخلامس توىلَّ  ثمَّ 
ت , واشتدَّ ياإسبانحتت حكمه كسائر مملكة  وهرانوبقيت  ,بعا وعرشين سنةريف امللك أ
 ,هبني والذَّ سب وكثري اللجَ يف النَّ  بوقته الرشَّ أن توىلَّ  إىلصارى عىل املسلمني شوكة النَّ 

القائم يف  ,انيةأبو الفتوحات الربَّ  ,وبدر مطالع السعادة األهبر ,مام جامع املجادة األزهرإ
 د خوجة بن عيلِّ أبو عبد اهللا حممَّ  ,ةولة العثامنيَّ فات الدَّ ة بترصُّ املحميَّ  )اجلزائر(حمروسة  إيالة
املنصور باهللا عىل  ,كداشاببـ : املعروف  ,جارالنِّ  النكديل املنشأ القرييشُّ  ,الدار راجلزائداي 

 التي هي مأوى لكلِّ  ,باشة اجلزائر ,)د رضحيهوبرَّ  ,س اهللا روحهقدَّ (وباش, صارى األالنَّ 
بعد عزل  ,انرصامبال  )هـ1118(سنة  ,قاطن وزائر, يوم اجلمعة منسلخ ذي القعدة احلرام

ا وكان بايً  ,خوجةيف الرشَّ  حسنيوهو السيد  ,ائر لألمور املجوجةلذي قبله الصَّ الباشة ا
 الغم بن يوسف املرسايتمصطفى أبو الشَّ د السيِّ  ,االفتخار إيالة )تلمسان(و )مازونة(عىل 

ن هبا بجيشه رها وقتال مَ اوقدم حلص ,الباي املذكور )وهران( ـك لفتحرَّ  ,اهلواري ثمَّ 
 ,موا عىل أرجائها سهال ووعرافخيَّ  ,اا وبحرً اجلنود بر  )رمحه اهللا( اهلا الباشز وجهَّ  ,املنصور

فكانت  ,عريورهبة من نار السَّ  ة املأوىالكثري رغبة يف جنَّ  ,وانتدب للجهاد اجلم الغفري
وال  )وهران( ـل ويذهبون منها مع الربِّ  )أرزيو(اجلنود التي تأيت من البحر ينزلون بمرسى 

ة مع زيادة شدَّ  ,صارى بينهم وبينهاالحالة مراكب النَّ  ,رها من جهة البحريمكنهم حصا
ئيس عىل اجليوش التي تأيت من البحر خليفة الباشا ورديفه , وكان الرَّ ىبأس برج املرس

فحارص  ه,تعىل حملَّ  مصطفى الكبرييعني الطويل والباي  حسن أوزنوصهره ووزيره 
واحلرب مرتادف وشوهد هلذا الباي املنصور باهللا  ,ةا مدَّ القتال هب وضايقها واشتدَّ  )وهران(

ومازالت  ,فيها شجاعته وكفايته تيبة ظهررومحالت غ ,يف تلك احلروب أمور عجيبة
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حها بتصاو اوتراوحه ,اوتنال منها غنائم ومثوبة وأجرً  ,)وهران(جيوش املسلمني حتارب 
وذلك صبيحة اجلمعة سادس  أن فتحها عنوة وقهرا, إىلوتعاجلها بالقتال وتغادهيا 

قامة إبعد  ,)م1708ـ  هـ1119عام  :الصواب(, )هـ1219(وعرشين شوال سنة 
  .مائتي سنة ومخس سنني يف املشتهر صارىالنَّ 

 :)السينية(يف  أبو راسقال احلافظ 
ـــود اإل ـــا أراد اهللا ع ـــامل ـــامن هب  ي

ــد ب ــحى احمم ــداش أض ــتهابك  اش
 مشـــحنة األتراكفنـــا بـــججهـــز  

ـــدافعً  ـــرم ـــاا وع ـــا هب  ادات أتان
 يف كــل حــني أوزن حســن يزاوهلــا

ــارشهففُ  ــع ع ــوة يف تس ــت عن  تح
ــررت ــد ق ــوار ق ــدر للب ــة الغ  عاقب
 أضــحت مراتــع أمــن لألنــام وقــد

 هبـــا اســـتقلَّ  Š’Çقدمـــه بعـــد 
ــدَّ حكــم اإل ــرى ق ــه كــام قــد ت  رهل

 أقـــام بـــاجلزائر مـــذهب الـــدنس 
 غسهاء والرَّ قد فاق األكفاء يف الدَّ  

ــوا يف ب ــا نزل ــبسرِّ يف رشقه ــا الي  ه
 ئسبـنمُ أضحى لذلك حزب الكفر 

 وفائق مصطفى ذو البأس والفرس
 من بعد سكنى ره والدين يف وكس

ــنَّ  ــنَّ س ــد س ــا ق ــها يف ة ربن  دسج
 بـات األنـس يف دنـسكانت هبا طيِّ 

ــرس ــدو للف ــدت كالع ــة وج  بغاي
 فسالـنّ  Š’Çملكوهـا مـا لو شـاء 

 :)رجزه(يف  زائرياجل )1(حممد بن التغريري أبو عبد اهللايخ وقال الشَّ 

                                                 

 ي.ريحممد بن الثغ :وقيل )1(
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 هــر بــوهران ظَ يــا ســائال عــامَّ 
ـــــ  ار بالثبـــــاتأخـــــذها الكفَّ

ـــع  ـــنة أرب ـــتمَ  ñŠ’Çëس  ض
 فامئتــــان مــــع مخســــة ســــنني

ـــمَّ  ـــن اإل ث ـــزم م ـــد الع ـــهبع  ل
ـــعة  ـــنة تس ـــت س  Š’Çففتح

 الِ مــن شــوَّ åíŠ’ÈÛaيف ســادس
ــريَّ  ــن ص ــدي م ــىل ي ــرْ ع   اجلزائ

ـــ  ولـــةد بكـــداش فخـــر الدَّ حممَّ

ــا كــام اشــمــن أخــذها وفكَّ    تهره
 قــــاتفــــيام روينــــاه عــــن الثِّ 

ــد كمُ  ــعامئة ق ــد تس ــن بع ــتم  ل
ــدد مُ  ــدي ع ــا بأي  č×Š’½afĺكثه

ــــتح ــــا الف  اهللاŠ–äiوجاءن
ــف تُ  ــد األل ــن بع ــة م ــومائ  ربْ عَت

ـــالِ  ـــة خـــذ مق  صـــبيحة اجلمع
ــــرْ  ــــاطن وزائ ــــل ق ــــة ك  جن
ــ ــايل الصَّ ــريها ع ــن س  ولةوحس

كان  ,تحها حينئذاس بعد فظهر للنَّ : «)عجائب األخبار( يف أبو راسقال احلافظ 
ا األعيان مَّ أو ,ون وجوده من غري معرفة عينههذا الباشا هو الشخص الذي كانوا يتمنَّ 

 ,هم فيهاظنَّ تعاىل ق اهللا فلم يصدِّ  ,ون وقوع هذا الفتح عىل أيدهيمالذين كانوا يظنُّ 
 ,لفاطميا  عىل يد اإلمام املهديِّ هذا الفتح ال يكون إالَّ  م كانوا يزعمون أنَّ وذلك أهنَّ 

بعضهم لذاك بام  واحتجَّ  ,غر ورودهفكانوا يرتقبون هلذا األمر وجوده وينتظرون هلذا الثَّ 
 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول اهللا  رسِّ  صاحِب  )ريض اهللا عنه( نسبة حلذيفة بن اليامنـ  )ةياحلذيف(وقع يف 

م ابخرائب املدائن والقرى فيخرب الشَّ تعاىل يأمر تبارك و, من أنه إذا أراد اهللا ظهورهـ 
والدار  ,وسال ,وسبتة ,وطنجة ,ووهران ,وطرابلس ,ومديونة ,وترشيش ,ومرص
 . هـا »وسوس األقىص واألدنى ,وزرهوين ,وخوالن ,البيضاء

فقال املحتج هبذا : وقال بعضهم وقد اختلف يف معنى اخلراب عىل أربعة أقوال
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صارى أو تزول وما ذكر معهام ستخرب النَّ )طنجة(و )وهران( املراد باخلراب هنا أنَّ 
وهبذا قال أبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن أيب حميل  ,والاخلراب بالزَّ  َل فأوَّ  ,من أيدهيم

ا قال كنَّ  ثمَّ  )فريتعىل العفريت النِّ  الصليت يف الردِّ ا( ه:اكيش يف كتاباملساوري ثم املرَّ 
 .»ي أو عىل يديهمام املهدا يفتحها املسلمون بني يدي ظهور اإلأهنَّ   )وهران(نسمع يف 

 ل اخلراب فأوَّ  ,الة اجلور عىل هذه األماكنإزل بعضهم املراد باخلراب املذكور وقا
 الة اجلور.زبإ
  ُّل فأوَّ  ,قوط لدورها واهندام بيوهتاوقال بعضهم املراد باخلراب عىل بابه وهو الس

 اخلراب عىل بابه.
 هذه األماكن يذهب  ني أنَّ يامن يعوقال بعضهم املراد باخلراب املذكور خراهبا من اإل

ل اخلراب بخراهبا من فأوَّ  ,الكفر عىل أهلها ومل يبق هبا إال نادرا ويعمُّ  ,يامنمنها اإل
 .يامناإل
  .وهذا هو املوافق :لتق

ويلها األول فقد أطالنا زمان هذا أذيفية وتت هذه احلإذا صحَّ : «اجلامعيقال 
ن مكَّ  )سبتة(رة من الكفر ومل تبق إال ورة مطهَّ فالكثري من هذه البقع املذك ,مام املنتظراإل

  .وزيادة تصارخاب» وملكهم من قريبها وقاصيتها ,اهللا املسلمني من ناصيتها
  أنَّ ومل حترص إالَّ  ,ة وهي مشحونة بنصارى الدبرقيزفتح الربجي« :ابن أيب حميلوزاد 

أو  ,ن بنواحيه إال مرور البارقووال يمرُّ  ,ارقف السَّ ها إال ترصَّ فون يف برِّ أهلها ال يترصَّ 
  .»خلوفهم من املسلمني ,احللم الطارق
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ام يكون عىل هذا الفتح إنَّ  مان يرون أنَّ وقد كان كثري من أهل الزَّ : «اجلامعيوقال 
جفارهم أيعتقدونه ويزعمون نقله من  )وهران(نصارى  نَّ إى حتَّ  إسامعيللطان يد السُّ 

 وقوحمقِّ  ,ما علامء األخبارأام حصارهم وتراك أيَّ حون به لألويرصِّ  ,وصحيح أخبارهم
ن توليتهم أو ,)اجلزائر(هذا الفتح ال يكون إال عىل يد ملوك  نَّ أفكانوا يرون  ,األجفار

 بقوله: ابن أيب حميلح به كام رصَّ  ,)وهران(للجزائر عالمة عىل فتح 
 يف العالئـم من أرشاط فتحهـا وذا  لســتم أخــذتم دار ملككــم التــيأ

انتقل هلا من املعسكر وسكنها  )وهران(الغم ملا فتح الباي مصطفى أبا الشَّ  إنَّ  ثمَّ 
توىل الوى  وا هبا ثميات وهران الذين ملكوها واستقرُّ اكام يأيت ذلك إن شاء اهللا يف ذكر ب

 املارِّ ـ  فيليب اخلامسه نة البن عمِّ وسلم يف امللك يف تلك السَّ  )هـ 1141(أبو ربو سنة 
وهي  ,نة الثالثة من توليتهويف السَّ  ,انية اثنتني وعرشين سنةة الثَّ يف امللك يف املرَّ  فبقي ـ

موت  وذلك بعد ,جيشا عظيام فدخلوها عنوة )وهران(ز لغزو جهَّ  )هـ1143(سنة 
وقد انتقل منها بسبب  ,ويف حياة الباي مصطفى أيب الشالغم )رمحه اهللا( الباشا بكداش

 ,زرفيه النَّ  قتل ها دار ملكه بعد مناوشة حرب قليلوصريَّ  )مستغانم( إىلذلك 
قامة املسلمني هبا أربعة إوبعد  ,واستشهد فيه عيل بن مسعود املحمودي احلشمي

 ,انيةوأخذوها يف هذه الثَّ  ,ة األوىل بامهلا وأهلهاصارى يف املرَّ وعرشين سنة أخذها النَّ 
  .نفسألابأكثر ما فيها من األموال ونجت 

 :)ينيةالسِّ (يف  راس أبوفظ قال احلا
ــدّ   أربعــة ثــمَّ  Š’ÇŠ’Çë عــِدن بَ ِمــ ــرَّ ع ــا ق ــتَّ وا إليه ــني ال  عسة أع
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ـــة  ـــري ملحم ـــال كب ـــا ب  فملكوه
ـــرَّ  ـــةفم ـــا غـــري غالي  تني ابتاعوه

ــامرة ــدوها ع ــورين انتق ــا ط  أتوه
 وا هبـانُّ أهلا اجلـو رصفـا واطمـ خال

 يا له من ثغـر أضـحى أهلـه جـزرا
ــ ــامن ح ــم واإلي ــة العل ــا لَّ مدين  هب

ـــلِّ  ـــة مـــن ك  شـــارقة اآلالم بارق
 وم ال نالــت مقاســمهمتقاســم الــرُّ

 الكــن يف األوىل بخدعــة منخــيس  
 خسِ كيــف يبــاع ثغــر وهــران بــالبَ 

 وعــد عليهــا إلــيهم غــري منخــيسِ 
 رسلـت للكفـر جلـوة الِعـجتوقد 

ــتَ  ــه يف ال ــد من ــات واجل  سِ عَ للنائب
 سواخلبُ  سِ باحلصن من اخلبْ  ما حلَّ 

ــاد لأل ــا ع ــا مته ــالعرسم ــداء ك  ع
 فسمعاقلهــا املحجوبــة الــنَّ  غــرٌّ

 الخ ...
 ,ا وعرشين سنةيف امللك تسعً  يوبق هـ)1163(سنة  ادسالسَّ  هفردينثم توىل 

 وبقي يف امللك تسعةً  )هـ1176(سنة  كارلوصتوىل  ثمَّ  ,يف حكمه )وهران(وبقيت 
ل الفتح األوَّ  صارى من حنيالنَّ   أنَّ إالَّ  ,يف حكمه )وهران(وعرشين سنة وبقيت 

وعرفوا قدرهم لكن رعبهم مل يذهب  ,انكرست شوكتهم من الغزو العظيم للمسلمني
  ).وهران( ـمن قلوب املسلمني بعد الفتح فأحرى بعد رجوعهم ل

 كنت وفدُت : «)أرجوزة احللفاوي( ـيف رشحه ل عبد الرمحن اجلامعييخ قال الشَّ 
 ,ادحقيق الوقَّ رساج التَّ  ,ادالدراية النقَّ  ,امةالفهَّ  اكةالدرَّ  ,مةعقب الفتح عىل العامل العالَّ 

جتاوز ( )1(مايصاملصطفى القلعي الرِّ  عبد اهللا سيدي حممد أيب ,منهل العلوم األصفى

                                                 

 =ملشهور بمصطفى الرمايص, فقيه حافظ له حاشية عىل رشح التنائي عىلا :حممد بن ميمون )1(
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عر قرب غابة يف شَّ ال فوجدته يسكن بأهله بيوت )وايصاهللا عنا وعنه يوم األخذ بالنَّ 
 ,هطالع كتبه ويقرئ طلبتَ ره ومسجده يُ ا يف داهنارً  ظلُّ يو ,رأس جبل يأوي إليهم ليال

ا ال ا كنَّصارى خوفا منهم ألنَّ ا عىل هذه احلالة عىل عهد النَّ كنَّ  :فقال يل فسألته عن ذلك
 إىل عر ليسهل علينا الفرارالشَّ  جنا لبيوتفخر ,ونا ليالأن يصكُّ ور من يف الدُّ  نأمن منهم

وال  ,واغيتسلمني خوف أولئك الطَّ أين بلغ بامل إىلفانظر  ,»غابة اجلبل فنمتنع منهم
السيد  احلسن أبووأخربين املرابط اخلري  ,مان إال من ذاق مرارة اخلوفرف حالوة األعي

 ,همإال إذا جعلوا من حيرُس  م كانوا ال هينأ هلم يف بالدهم نومٌ أهنَّ  عيل بن حسون العبديلِّ 
ة يف نومه من شدَّ  ويرصخ ,صارى عليهمغارة النَّ إومهام ينم أحدهم جتده هيذي ب

ا عظيام يف مخسامئة سفينة كبرية مشحونة به يف املذكور جيًش  كارلوصز جهَّ  ثمَّ  ,خوفهم
 يف السيد حممدها الرشَّ وهبا باشتُ  ,اجلزائرهـ) لغزو 1180امنني ومائة وألف (أعوام الثَّ 

 برج موالي(ا عظيام يف ليلة واحدة يقال له وبنوا به برًج  )اشاحلرَّ ( ـفنزلوا ب )1( باشا
وف للجزائر لدفع لزمة الصُّ  )قسنطينة(ووافق ذلك قدوم الباي صالح من  )حسن

ني يِّ سبانم تلك اإلبل أمامه وجعلها سورا بينه وبني اإلفقدَّ  ,وهي حممولة عىل اإلبل
القتال ومحي  فاشتدَّ  )اجلزائر(واجتمعت عليه القبائل مع جيش  ,اوقاتلهم قتاال شديدً 
فن وفشا فيهم القتل صارى فكرست هلم تلك السُّ ائرة عىل النَّ دَّ الوطيس وكانت ال

                                                                                                                            

خمترص خليل يعنمدها كثريا الدردير يف رشحه عىل املخترص والبناين الفايس تويف بمعهده =
 تدل عىل شجاعته األدبية. ىوله فتاو ,هـ1137قرب قلعة بني راشد سنة 

الزهرة النائرة فيام جرى (ين بتأليف سامه هذا اهلجوم هو الذي خصه حممد بن رقية التلمسا )1(
م. وهذا اهلجوم هو 1775هـ, 1194أمته سنة  )للجزائر حني أغارت عليها اجلنود الكافرة

 .)D’Oreilly( الذي شنه اإلسبان حتت قيادة



216 

 .وذهبوا مفلولني فريض اهللا عن الباي صالح ,أن عال دمهم عىل البحر إىلواجلراحات 
ز هلا يف فجهَّ  ,حتت حكمه )وهران(وبقيت ) هـ1205( سنة ابعالسَّ  هفردين توىلَّ  ثمَّ 

ا ونجحها, املمتطي منصة الرضوان, ضه اهللا لفتحها وأرشده لسعادهتوقته من قيَّ 
يامن, وباسط مهاد العدل واألمان, الباي السيد حممد بن عثامن, أحتفه اهللا راية اإل ومشيد

 )فمن هجرة من حاز الكامل والرشَّ 1205(سنة  طف وأمضاه,برضاه, وجدد له اللُّ 
فتح  فخرج من املعسكر قاصدا ,ور واالطمئنانرص والرسُّ ا حصل له به النَّ جيًش 

ه ذخرا حلرهبم فدخره بربج م أمامه البارود يف عدة صناديق, وأعدَّ , وقد قدَّ )وهران(
يريد قتال  وارحتل من الغد ,امغيث الرضِّ وهو كاللَّ سيڤ فنزل ب )ڤوادي سي( ـشاليب ب

ات, , واشتاقت روحه لدخول روضات اجلنَّ )وادي تليالت( ـفنزل ب ,ئامصارى اللِّ النَّ 
, واجتمعت )دي اهلايجوا(لغد صباحا وهو بفعله هائج, فنزل بوطاء ارحتل من ا ثمَّ 

العاملني,  رص يلوح عليه من ربِّ مكني, وجاءه املخزن والنَّ والتَّ  يه بالعزِّ فعليه األعراش 
العباد, فتفاوضوا معه  وكان الوقت وقت احلصاد, الذي فيه جتمع عيشها سائرُ 

لنا ولك الذي أي وقالوا له يا سيدنا الرَّ  ,اوتشاوروا, وجتاوبوا معه يف القول وحتاورو
اس جلمع عيشها, ن تدع هذا القتال لوقت اخلريف, لتذهب النَّ أاملنيف,  فيه العزُّ 

 رأي يفحكمة وصواب, ولكن نحن وأنتم  غ بقتال جيشها, فقال هلم رأيكم فيهوتتفرَّ 
هتم يكون لنا الفوز ا باألمور, وبإشاراألولياء والعلامء أويل األلباب, فهم أدرى منَّ 

وهو بجبل  ,السيد حممد بن دية الرضير ,هريور, فبعثوا من حينهم لويل اهللا الشَّ والرسُّ 
, فأتوا به يف أكمل حالة, فاجتمع به وشاوره وتردد القول بينهام وحاوره, فقال )تاسالة(

تفتحها يوم  وإنام ,يف هذه السنة )وهران(ك ال تفتح له الويل املذكور قولته الكاملة, إنَّ 
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قلبه وصدره انرشح,  هبا الباي وفرح, واطمأنَّ  اإلثنني من رجب سنتك القابلة فُرسَّ 
ما قاله هذا  , فوافَق األكحل اخللويفيف فتحها عىل كالم سيدي  وكان هذا الباي معتمدا

فارحتل  ,ار, ما بقي من يعطي األخبارباخل ىن أبمَ  :وكان هذا الويل يقول ,ويفالويل الصُّ 
م عسكر رجع, وصار يراصد الوقت الذي هو له أنفع, وملا كان سنة ينه وألحباي من ال
فجاءه ويل هبلول من  )تليالت( ـونزل ب ,يف مائة فسطاط )وهران(قدم لفتح  )1206(

ا الباي إذا أردت أن وصار يقول يف املحلة أهيُّ  ,أولياء اهللا املفتوح هلم حجاب الكشف
وكان هذا اجلنني ببالد أوالد عيل فلام سمع  ,نني مسكنيفآت هلا عىل ج )وهران(تفتح 

فرجع  ,فقال له القول هو ذاك ,دماذا تقول يا هذا السيِّ  :وقال ,الباي ذلك أحرضه لديه
 وجاء عىل )فالزفري( ـنزل ب ثمَّ  ,م عسكر وخرج بمحلته عىل أيب احلنفيةالباي أل

جاءه ذلك الويل وقال له اآلن ف )تليالت(قدم  ثمَّ  ),جنني مسكني( ـالقعدة فنزل ب
ارحتل ونزل عليها وحارصها  ثمَّ  ,اية قبلتهاارحتل ونزل بالضَّ  ثمَّ  تعاىل,ن اهللا ذتفتحها بإ

لبة وحرض لقتاله عدد من الطَّ  ,وكان القتال عليها مرتادفا ,وضايقها مضايقة شديدة
اهللا  مة ويلُّ م العالَّ وفيه ,د بن املولود املخييسحممَّ يخ وكبريهم الشَّ  ,خلمسامئةايقرب 

دارة ( :صاحب احلاشية التي أسمها  )1(أيب طالب املازوين حممد بنيخ سيدي الشَّ 
خرا ثواب ذلك , وقد بارش هذا األمري حرهبا بنفسه, مدِّ )احلوايش يف حل ألفاظ اخلريش

 ,ئة فسطاطوهي ما ,امته املعهودة له يف سائر األيَّ  يف حملَّ إالَّ  )رمحه اهللا(لرمسه, ومل يكن 

                                                 

هـ عىل رأس مائتي 1206عامل فقيه التحق برباط وهران سنة  :حممد بن عيل أبو طالب املازوين )1(
سنة وبنى له األتراك مدرسة مازونة التي اشتهرت بتدريس  80يه وعمره يربو عىل طالب وولد

 هـ.1232الفقه وتويف سنة 
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رمحه (وقد تويف هذا الباشا  ,شاطباشا بمدد يظهر منه يف هذا األمر النَّ  حممد هومل يمدُّ 
األمر عىل ما كان  فأقرَّ  يف صحيح األخبار, حسن باشا بعده أثناء احلصار, وتوىلَّ  )اهللا

به  ى فتح اهللا هذا الفتح املبني الذي أضاءة إال ماكان لديه, حتَّ عليه, ومل يزده محيَّ 
ور بعد عيم والرسُّ ستبدل النَّ اين بعد عبوسه, وغر وجه الدِّ سم يف الثَّ باجلبني, وت اإلسالم

ل يف فتحها األوَّ  الغممصطفى بن يوسف أيب الشَّ يد ال كام وقع للّس  ,ضنكه وبؤسه
من اجلزائر اجليوش حلرهبا, ه وجَّ  )رمحه هللا( د بكداشحممَّ الباشا  املزيل به لكرهبا, فإنَّ 

ووزيره  هته, رديفدَّ دته, وظهرت يف املضايق شجاعته وِش نجعليهم من عرفت ر وأمَّ 
ا تبط, واألمري مصطفى فهو عىل هليس في رمحةً  )اجلميعرحم هللا (أوزن حسن وصهره 
جع الث عرش من واليته, رائام النُّ د يف العام الثَّ ك هلا األمري حممَّ ته فقط, وحترَّ أهل حملَّ 

ه من حني قصدها يف العام يد أنَّ يقاورأيت يف بعض التَّ  , عمله وسعيهوفيق من اهللا يفوالتَّ 
ابنه األمري  فردانوقد  ,واندحض كل جالس ,أن كمل له األمر إىلاخلامس مل يرجع عنها 

وصار احلرب بني األمري  ,ا عىل األعداء النزالالقتال بمحلة فكثر منهعثامن يف هذا 
صارى به عىل النَّ  ثخانا عظيام حلَّ إ النصارىلبة يف وأثخن الطَّ  ,والنصارى سجال

نرصاين  إىلأن سبق طالب  إىلصارى موا للنَّ لبة تقدَّ ة قتال الطَّ من شدَّ  :كال, يقالالنَّ 
وصار  ,البعنه الطَّ  ومل ينزل ,رصاين للمدينةفذهب به ذلك النَّ  ,وارمتى عىل ظهره
أن وصله  إىل ,رصاينلك النَّ ذ إىلوملا رأى ذلك بعض الطلبة تسابق  ,هيضم فيه بجنوه

عىل كان  الب الذيعليه هو والطَّ  وجهز ,فأسقط باألرض ,ني لعراقيبهورضبه بالسكِّ 
  .اسذلك بمرآة النَّ  تهام كلُّ وجاءا معا ملحلَّ  ,ظهره

 أو )مرجاجو(د بمدفع من صارى رضبوا فسطاط األمري حممَّ النَّ  نَّ إ :اويقال أيًض 
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ته بمحلَّ  اه اهللا فجاء أحد الطبجية الذينونجَّ  ,ركيزتهله  من برج احلامرات فكرسوا
وكواه فذهبت الكورة  ,ه حتى حتقق بأنه يعطلهنذلك املدفع ووزب املدفع نحو وصوَّ 
ورحل من  ,عن العمل من ذلك الوقتفعطله دخلت يف جوف ذلك املدفع  أن إىل

نرصه (وعدل  ,قتاهلا اس عىلض النَّ حيرِّ  )رمحه اهللا(والزال  ,ذلك املحل ونزل باملربك
 ,ا ذات بأس شديدٍ يلتفت لقول املرجفني من أهنَّ  رق عواقبها فلم يعتربها وملعن طَ  )اهللا

ن إمنع من عقال اجلو, وأهو, لكوهنا عب واللَّ قبل اللَّ اعتناءه هبا من  نَّ إو ,وجند عتيد
ذلك  بشدِّ  نائل, بل لوقتل جنده بال طائل وال حصو ,فر هباعاقبة أمره معها عدم الظَّ 

ه وراء ظهره, ومل يعمل إال برأيه وأمره, ومل يسترش أحدا يف ذلك خوفا من تثبيطه, كلِّ 
جماز عن  ,وعدم تنشيطه, ملا فيه من رشده ونجحه, سوى سيفه ورحمه, ومشاورته هلام

املساعدة واإلسعاف, واالنقياد واالنعطاف, ودام حصاره هلا بالقتل الصادر منه ومن 
ن فتحها بقتاله الرسيع يف اليوم أ إىلصواعقه ومدافعه وكوره وباروده جنوده, وشدة 

الرابع أو اخلامس من رجب الفرد ضحى يوم اإلثنني سنة ست من القرن الثالث عرش 
ة التي بعد الفتح صارت صارى هبا يف هذه املرَّ وقد أقام النَّ  ع,بي) يف فصل الرَّ 1206(

لك اليوم املبارك وأناخ هبا رحله وال له فيها ودخلها يف ذ ,ثالثا وستني سنة ,كالسنة
فتحها عنوة  )ريض اهللا عنه(األمري  نَّ إ :فقال بعضهم ,لف يف فتحهامشارك, واختُ 

صارى دون علم منها النَّ ففرَّ  ,ا فتحت بشدة الزالزل احلالة هباهنَّ إ :وقال آخر ,ودخلها
أبواهبا وال هبا حس  دا عنا أحدً لالختالس مل جيدو من املسلمني وملا ذهب هلا الطلبة ليال

ودخلوها فوجدوها خاوية عىل  )س العنيأر(روا عليها من جهة فتسوَّ  ,وال حسيس
فسمع  وتوكان جهور الصَّ  ,فرقي أحدهم املنارة ورفع صوته باآلذان ,عروشها
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لبة مقبلني عىل فوجدوا الطَّ  ,أمامهم رصومعهم األمري املؤيد بالنَّ  ,املسلمون ذلك فأتوها
ن أمري املؤمنني إ: «أبو راسوقال احلافظ  )ريض اهللا عنه(فدخلها األمري  ,تالوة القرآن

سأل منه  )وهران(ملا ضايق  )تلمسان(و )الغربية يالةاإل(باي  د بن عثامنيد حممَّ السَّ 
فذهبوا منها  ,فأعطاهم األمان عىل أمتعتهم وأنفسهم ,صارى السلم وراوضوه عليهالنَّ 

وهذا هو  ,تركوها خاوية :وقيل ,فأخذه منهم بالقيمة ,فيها لألمريما  كلَّ  وتركوا
  .حيحالصَّ 

 :)ةينيَّ السِّ (يف  أبو راسقال احلافظ 
ــــداركها اهللا بر ــــى ت ــــهأحت  فت

 نابتقليــد املغــرب الوســط لعمــدتِ 
 ة العـنسِ من بعد ما مىض هلـا مـدَّ  

 ك الغلـسِ ه بعد حالِـأضاء شمَس 

عىل رفع القتال عنهم  )وهران(مع نصارى  وملا اصطلح األمري حممد بن عثامن
 ريضبني النكفعل  ,بون بنياهنا باأللغام نكاية للمسلمنيصاروا خيرِّ  ,وخيرجون منها

ملا حارصهم رسول  ,ا عزموا عىل اجلالءملَّ  رةاملدينة املنوَّ فرق اليهود الذين بإزاء  إحدى
  .ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

د بنرص يني عىل يد املؤيَّ سبانبفتحها من اإلاهللا عىل املسلمني  ملا منَّ  )وهران( إنَّ  ثمَّ 
ور للمسلمني وحصل الرسُّ  ,طار خربها للمشارق واملغارب ,اهللا السيد حممد بن عثامن

 باعد واألقارب:األ
 :ة)ينيَّ السِّ (يف  أبو راسقال احلافظ 

 لقيتنا يف امـدرحات مـن ورا قـابس  خبارها قد طارت يف األرض قاطبةأ
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ـــة حجِّ  ـــاأوب ـــا لن ـــا هنيئ ـــا فقلن  ن
 معهاوجدنا سوسة واملسـري قـد سـ

 

 وصــلنا حــج مجــع باجلهــاد الــنفس
 وجربـة مـع تـونس يخمـمدينة اللَّ 

 

وبقي يف  )1225(سنة  نابوليون بنربطلطان الفرانسوي أخو السُّ  زوزاف توىلَّ  ثمَّ 
وبقي يف امللك عرشين  )1230(مرة ثانية سنة  ابعالسَّ  هفردين توىلَّ  ثمَّ  ,امللك مخس سنني

 ثمَّ  ,وبقيت يف امللك مخسا وثالثني سنة) 1250(سنة  انيةالثَّ  يزابيلإثم تولت  ,سنة
سنة  أماديتوىل  ثمَّ  ,وبقوا عىل ذلك سنتني )1285(ورى سنة صار حكمهم مجاعة للشُّ 

ة ثانية ورى مرَّ رجع ملكهم حلكم مجاعة الشُّ  ثمَّ  ,سنني وبقي يف امللك ثالث )1287(
يه املسلمون سمِّ وتُ  رشع اينونص الثَّ لفُ أ توىلَّ  ثمَّ  ,ذلك سنني وبقوا عىل )1290(سنة 
ونص لفُ أ ابنه توىلَّ  ثمَّ  ,أن مات إىليف امللك عرش سنني  وبقي) 1292(سنة  الفنش

ه هي فأمُّ  ,هوهو طفل صغري يف كفالة أمِّ  )1302(يوم موت أبيه سنة  الثالث عرش
 املديرة مللكه وهو املوجود اآلن يف امللك.
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  امنةولة الثَّ الدَّ 
  ركـــــــــالتُّ  

  :واضعة مَ والكالم عليهم يف ستَّ  ,األتراك :ويقال هلم

 .يف ذكر نسبهم وبطوهنم ومسكنهم: املوضع األول
عليه (فهم من أوالد ترك بن كومر بن يافث بن نوح  ,ك يافُث نسب الرتُّ  اعلم أنَّ 

ه أوالد أريغ بن كومر بن يافث بن نوح كام نَّ أل ,فإخوهتم يف كومر الفرانسيس ),المالسَّ 
 ,نيوالصِّ  ,وياجوج وماجوج ,وس واخلزرجواأل ,قالبةالصَّ  :يافثيف  خوهتمإو ,يأيت
 .)المعليه السَّ ( يافث بن نوح مجيعهم أوالد نَّ أل

سلم منهم يف شهر مائة , أيامنإ ترك ويقال هلم ,كامنوبطوهنم كثرية فمنهم الرتُّ 
ن أوذلك  ,ربيسلموا عىل يد حذيفة بن اليامن كام يف ابن جرير الطَّ أ زرومنهم اخل ,ألف
وقد أذهب اهللا ملك الفرس فشا  ,ملا ويل اخلالفة )ريض اهللا عنه( انبن عفَّ  عثامن

 ,كالرتُّ  بعض أهل ذلك املحل عليه قتال نهوَّ  )العراق(يف خراسان فضال عن  اإلسالم
 , عليهم سلامن بن ربيعة الباهيلن عرشة آالف ووىلَّ فجهز عثام: «ربيُّ ابن جرير الطَّ قال 

فأتى  ,هذا القوم ال يعمل فيهم احلديد عندهم أنَّ  وشاع ,جفلوا منهأوملا دخل أرضهم 
فحينئذ  ,وأخذ رأسه وذهب به مللكهم ,رجل منهم لغيظة ورمى صحابيا يغتسل فقتله

رسول  بن اليامن صاحب رسِّ  عثامن بعث هلم حذيفة إنَّ  ثمَّ  ,همكلُّ  زحفوا هلم وقتلوهم
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أي ترك  ,وهم من اخلزر كامنفأسلم منهم مائة ألف يف شهر ولذا يقال هلم الرتُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ا تار أيًض ويقال هلم التَّ  ,ومنهم الطغرغر وهم الطرطر ,ايبضم الزَّ  طُّ زُ ومنهم ال ,يامنإ

 عبد اهللاو اسيني وهفقتلوا آخر خلفائها من العبَّ  )هـ657(سنة  )بغداد( ـزحفوا ل
فجوزي من  ابن العلقميوهو  ,وقتلوا وزيره الذي كان سببا لدخوهلم املستعصم باهللا
اس وأمريهم إذ نوا النَّ أمَّ  ثمَّ  ,ا وثالثني يومايف يف بغداد أربعً وأطلقوا السَّ  ,جنس عمله

  .تيمور ثمَّ  ,الكوهُ ابنه  ثمَّ  ,ذاك جنكزخان
وقد  ,ام فهزمهم اهللاوقد زحفوا للشَّ  ,الماإلسوقد فشا فيهم : «بكري يارالدِّ قال 

ام وقد هزم اهللا قبلهم من الشَّ  ,إذا ذاك تيميةَ  ابنِ  اإلسالمظهرت شجاعة شيخ 
ة ار أمَّ وهؤالء التتَّ  ,» العبيديِّ  قائد املعزِّ  جوهريف القرن الرابع عىل يد  )القرامطة(

 .ا من الدول القديمة ومنهم الغورعظيمة حاربوا كثري
 ,»م املغولهنَّ أواريخ ورأيت يف بعض التَّ : «)الشامريخ(يف  أبو راسافظ قال احل

ويقال  ,سالمبولإومنهم العثامنة سالطني : «قال ,»ة م املغورهنَّ إ: «وقال يف موضع آخر
  ».ل أصحُّ واألوَّ  ,)ريض اهللا عنه(هم من ولد عثامن  :خاويُّ السَّ قال , ن اسطنبولله اآل

الكتب  ورأيت يف بعض: «)الشامريخ( نموضع آخر مٍ  يف أبو راسوقال احلافظ 
هنم إ :يف قوله خاويسَّ ال وأغرب احلافظ ,دنيا اآلن منهماملعتمدة أن آل عثامن ملوك ال

وهو  ,ومن الرُّ وقيل مِ  ),جنرفال(ومنهم  ,)عنه ريض اهللا( عثامن بن عفانمن ولد 
 ,ل بحر نيطش يف جزائرهبجبا )اجلركس(ومنهم  ,أرمينيةشامل  اخلزر وبالد ,األصحُّ 
 ,يف رشقي بحر نيطش وهي ,التي يسكنوهنا املدينة إىلمنسوبون  )البلغار(ومنهم 
اهلياطلة  وإخوهتم ,سيحون هنررشقي  انةغوفر خوارزموهم بني  )الربجان(ومنهم 



225 

ومنهم  ,ملا قتلوا جد أبيه كامور )أنو رشوان(ويلقب ملكهم باخلنشوار أبادهم 
منهم صالح  )األكراد(ومنهم  ,نيم ذكر يف دولة اخللفاء العباسيِّ هل وكان )العقابلة(

 ,ادسالسَّ  يف القرن )مرص(ين يوسف بن أيوب بن شادي بن مرون الكردي ملك الدِّ 
 العامد الكاتب: )اخلريدة(ف فيه بحرضة وزيره مؤلِّ  هانابن الدَّ ولذا قال 

ـــرتُّ  ـــدح ال ـــواهلمك ألأأم ـــغ ن  ك مـرتوكرتُّ زال عند ال عر ماوالشِّ  بت
ومنهم  ),الخ ... زال والشعر ما: «ى ال يقوله حتَّ عطإ :م صالح الدين وقالفتبسَّ 

منازهلم كانت  )لجوقيونالسَّ (وكان تلقيب ملكهم عابه  ,وقد مخد ذكرها )رهيل(ة أمَّ 
ولكل من الذين ذكرنا أخبار مسطورة  ,اسآل العبَّ  وأدركوا ملكا يف دولة )لخبَ (رشقي 

 .هورةووقائع مش
هم ترك بذلك نسبة جلدِّ  وامُّ ُس : «ك فقال بعضهملف يف سبب تسميتهم بالرتُّ واختُ 
يف  ابن هشامقال و ,بي منه يشءقال ويف قل ,» المبن يافث بن نوح عليه السَّ  بن كومر

 ملا بنى السدَّ  ,من ياجوج وماجوج آمنوا باهللا فرتكهم ذو القرنني ةً أمَّ  نَّ إ: «ن)التيجا(
 ,)رشحه للبخاري( من ريخلسفر األيف ا القسطاليننظر ا ,كوا لذلك الرتُّ مُّ فُس  ةبأرمينيَّ 

 ,ياجوج وماجوج اثنان وعرشون قبيلة أنَّ  قتادةعنه أيضا عن  )كتاب بدء اخللق(ويف 
 كالرتُّ  ويقال أنَّ  ,وترك واحدة سموا الرتك ,وعرشين إحدىعىل  ذو القرنني السدَّ  ىبن

وهم  ,اآلن إىلل دولتهم من أوَّ  خاقان وملكهم يقال له ,بهم ليوث بني آدم يف احلرو
ة عهد امللوك الكينيَّ  لكهم قديم منومُ  ,وم وغريمهاة فارس والرُّ تضاهي أمَّ  ة قديمةأمَّ 

ني والسد الذي بنى ذو االقرنني أرض الصِّ  إىلوما وراءها  ,ومسكنهم يف أقىص املعمور
 )الصني(أرض  إىلهنر سيحون و )بلخ(وأن أمة طول دوهنم فهم ممتدون من 
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 )جرجان(ومنهم أهل  ,وبحر نيطش )سنطينيةالقُ (لون يف أرض املرشق وشامل ومتوغِّ 
 )خاربُ (ومن ختومهم  ,وغري ذلك )برذعة(و )قالة قايل(و )دستان(و )خزرجان(و
 ,وهم أجناس أصحاب مدن وحصون) «البخار(عىل  القسطالينقال  )وسمرقند(

 ويأكلون الرخم ,يدعمل إال الصَّ  اجلبال والرباري ليس هلم ن برؤوسومنهم من يسك
د ومنهم من ومنهم من هتوَّ  ,ن بدين املجوسواألكثر يتديَّ  ,وليس هلم دين ,والغربان

يعرف خربهم لكوهنم ى أن البعض ال فهم يف أقايص األرض حتَّ  ,وفيهم سحرة ,تنرصَّ 
 )».خراسان(و )العراق(خلف 
 كاألشعريِّ  دييرأبو منصور املاتيف االعتقاد ـ  اإلسالم ملا فشا فيهمـ مامهم إو
 ,ي لتبديعا يف ثالثة عرش مسألة ال تؤدِّ وقد اختلفَ  ,مهدى من رهبِّ  هم عىلوكلُّ  ,عندنا

اس أو هل لعموم النَّ  ,﴾وال يرىض لعباده الكفر﴿ :منها مسألة ,فضال عن التكفري
يف كتبه  نويسالسَّ يخ هبا الشَّ  وقد أخل )كوينالتَّ ( :ومنها مسألة ,للخصوص منهم

 )كرباه(يف  نويسالسَّ يخ قول الشَّ  :ولنذكر طرفا من ذلك فنقول ,اخلمسة غاية االختالل
ق التنجيزي علُّ  عنه بالتَّ هذا هو الذي يعربَّ  إنَّ  « ,)الخ ... الناشئة عن صدور األفعال(

ماتة هي حياء واإليق واإلزخليق والرتَّ التَّ  نَّ إو ,عىل قول عدامجياد واإلكاإل ,درةللقُ 
 إىلة شعريَّ نة فذهب األه وقع يف هذا املقام نزاع بني أهل السُّ نَّ إكوين و عنها بالتَّ التي يعربَّ 

دور حادث إذ لو عن القدرة تنجيزا وذلك الصُّ  املراد منه صدور األشياء ه حادث ألنَّ أنَّ 
القائم  ئمن صفات البار فهو عندنا ال يكون ,كان قديام للزم قدم العامل وهو حمال

ام هو أمر اعتباري فال بصفة حقيقية وإنَّ  فليس هو ,قيام احلوادث بذاته بذاته الستحالة
أنه قديم  إىلوذهب املاتريدية  ,ه ألن األمور االعتبارية عدمية ال وجوديةيلزم عدُّ 

ن صفة اهللا كويوالتَّ « :يفالنسعد عىل قول ة ذكر منها السَّ واستدلوا عىل ذلك بوجوه ستَّ 
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فهوعندهم صفة  ,وذكر يف رشح املقاصد اثنني زيادة عىل األربعة .أربعةً  »أزليةتعاىل 
فهو  ,فتكون املعاين هبا ثامنية ,وهي من صفات املعاين ,قديمة يوصف اهللا به يف األزل

بوجهني ويف  )رشح املقاصد(تهم يف كالعلم وعورضت أدلَّ  ,ةعندهم صفة حقيقيَّ 
ومنشأ اخلالف هل القدرة من صفات الذات أو من صفات  ,آخرينالطوالع بوجهني 

 ,زق قال هي صفة ذات قديمةإجياد الرِّ  ن نظر يف القدرة عىل االقتدار عىلفم ?األفعال
تعلق القدرة قال هي صفة فعل حادثة وال استحالة يف ذلك يف الصفات  إىلومن نظر 

أيب يخ اب فيها فليطلع حاشية الشَّ طنومن أراد اإل ,الفعلية واإلضافية بخالف الذاتية
 :سمهاارحلة احلافظ أيب راس التي  عليها أو )حاشية اليويس(عىل الكربى أو  راس

لفتح ا( ولوال اخلروج عن املقصود لبسطنا الكالم  ,نه أطنب وكشف الغطاإِ ف )ه ومنتهإلِ
واالشعرية هنر  بني املاتريدية دُّ واحل ,وما أتينا به فعىل سبيل االنجرار للرتك ,يف ذلك

لبعدهم  اإلسالم إىلكتب للرتك يدعوهم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  سيحون وال خيطر ببال أحد أنَّ 
يف احلديث الذي رواه  ملسو هيلع هللا ىلصبي وعدم معرفة أحواهلم وجهل العرب بأرضهم ولذا قال النَّ 

 ,دلف االنف ,محر الوجوه ,عنيتقاتلوا الرتك صغار األى اعة حتَّ ال تقوم السَّ «الشيخان 
وقد ورد هذا احلديث من طرق بألفاظ خمتلفة أنظر  » املجان املطرقة ن وجوههمأك

تركوا ا«وقال العارف باهللا ابن أيب مجرة يف حديث  )رمحه اهللا(للخفاجي  رشح الشفا
الم عىل ترك والسَّ  ةعليه الصال حضَّ  م من مجلة الفتيان ماهنَّ أ فلوال» ك ما تركوكمالرتُّ 

بلفظه يف حديث انتهى.  »قتال غريهم من الكفار مطلقاوأمر ب ,قتاهلم ما مل يبدؤوا به
وا تليوشك بكم أن تقا: «ملسو هيلع هللا ىلصوملا قال رسول اهللا , املتقدم »اعةال تقوم السَّ : «ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
ربام استبعد بعض أصحابه ذلك لبعد أرضهم ولذلك بعث احلسني  ,احلديث »...الرتك

 إىلربالء أن يرتك سبيله يذهب حارصه بك لعبيد اهللا بن زياد ملا )عنهام ريض اهللا(بن عيل 
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 .اخللق من العراق وال حكم للخلفاء عليهم فأبى لكوهنم أبعد الرتك
أمحد لطان وقد أتاه به جودر باشا السُّ  )ذيل الديباج( يفبابا  وقال الشيخ أمحد 

وطلب  )1004(سنة  )مراكشـ(ا موثوقا وحبس بمن تنبكت أسريً  عديهبي السَّ الذَّ 
عرش  ةَ بت داري فذهب يل ستَّ ذنبي وقد ُهن  ما له: ه قالى بفلام أت ,طانلا لقاء السُّ يومً 

 ,أنتم أمراء أرضكم وأردت اجتامع الكلمة: فقال له ? وأنا أقل عشرييت كتبا ,مائة كتاب
وهي أقرب إليك  )تلمسان(ك عن غزو وإذا كان هكذا فام صدَّ : يخ أمحدفقال له الشَّ 

فقال له الشيخ  ,» اتركوا الرتك ما تركوكم: «ملسو هيلع هللا ىلصقوله اقتدينا ب :الذهبيفقال له  ,امنَّ 
ك ال ترتكوا الرتُّ : «روى عنه ابن عباس ثم ,أوال ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث قاله رسول اهللا  :أمحد
م وفرق اوق ,وأغلق الباب ,أمر فسبل احلجاب ,لطان هبذافلام سمع السُّ  ,» تركوكم ولو

لطان سنة به حتى مات السُّ  وبقي ,جنالسِّ  إىل أمحديخ الشَّ وأمر برد  ,األصحاب
  .حهرسَّ  زيدانوملا ويل ابنه  ,)1012(

والذي يف  ,وهو ظاهر ,كالرتُّ ن يسلم مِ  يث ابن عباس هذا فيمن ملوحد :قلت
عد أرضهم ة ذلك إما لبُ علَّ  أنَّ ـ املتقدم ـ  »ك ما تركوكمتركوا الرتُّ ا« :ثييف حد اخلفاجي

 حلسناأيب يخ شَّ لا بن أبا عيليخ الشَّ  نَّ : إويقال ,والكالم يف ذلك كثري ,همة بأِس أو لشدَّ 
ك ال جيوز الرتُّ  نَّ إ: «قال د بن عيلحممَّ يخ أخو الشَّ  )1(عيل أهبلول الوطايس املجاجي

كوا لم األتراكو ,ل القرن احلادي عرشه كان يف أوَّ ألنَّ  ,»وال تفيد دعوة الرش ,قتاهلم

                                                 

هو أخو حممد بن عيل صاحب املعهد الشهري الذي خترج منه سعيد قدور  :أبو عيل املجاجي )1(
فاء النفيس يف بيان رش(وأستاذه املطامطي وقد خص جل تالمذة معهد املجاجي بتأليف سامه 

 .)وعلامء غريس
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 .املغرب األوسط أوائل العارش
 ,ضل يف ذلك الوقتفاألمر يف احلديث حممول عىل اإلرشاد ملا هو األ اعلم أنَّ  ثمَّ 

 ,﴾اديدً أو حَ  ةً جارَ وا حِ ونُ كُ ﴿ :هانة نحووال لإل ﴾,الةأقيموا الصَّ ﴿ ـال للوجوب ك
ه جيوز لنا أن نرتك مقاتلتهم ونشتغل بمقاتلة غريهم يف عىل أنَّ  ناأرشدنا ودلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

وإذا كان  ,واجبا علينا كُ وة ذلك الغري أن يكون ذلك الرتَّ لق ,مان لكونه أوىلذلك الزَّ 
: بقوله )املخترص(يف  خليليخ كام رواه الشَّ  ,مقاتلتهم جائزا كان قتاهلم جائزا ركُ تَ 
أبا انظر احلافظ  ,واحلديث خليليخ فال معارضة بني الشَّ  ,» وجاز قتال روم وترك«

 ).امريخالشَّ (يف  راس
هم ت شوكتُ واشتدَّ  ,هملت كلمتُ ك املامليك فعَ رب من الرتُّ ل من دخل بالد العوأوَّ 

ابن اخلطيب قال  مسطر يف كتب التاريخ هوما  ,أن أوقعوا بملوك العبابسة وغريهم إىل
اشرتى  يف املعتصم بن هارون الرشيد ملا )ولرقم احللل يف نظم الدُّ ( :يف كتابه لامينالسَّ 

 واالفشني: وجعلهم أهل دولته واستوزر أشناس األتراك
ـــه األ ااألتراكـوهو الذي قـد آلـف ـــبوا لقوم ـــافنص  رشاك

 :)تهنونيَّ (يف  )رمحه اهللا( )1( املندايس بن عبد اهللا سعيديخ وقال الشَّ 
 انـاك هنَّ فيا ليتـه مـن شـوكة الـرتُّ اس رمحـةذو القرنني للنَّ بنى السدَّ

ك الرتُّ  ملك )اسياتمر( ـوكان ل: «)امريخزهر الشَّ (يف  أبو راسقال احلافظ 

                                                 

الشاعر الشعبي صاحب منظومة العقيقة, تويف يف أواسط القرن  :سعيد بن عبد اهللا املندايس )1(
 .الثاين عرش بسجلامسة, وهذا البيت من قصيدته التي هجا فيها حكام األتراك بتلمسان
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قتل  ويف حروهبم ,وغريمها )هلراسب(و )يستاسب(حروب عظام مع ملوك الفرس 
 ,ك ويستاسب ملك الفرسوجرت واقعة عظيمة بني حمروراسب ملك الرتُّ  )هلراسب(

يستاسب  نَّ إ ثمَّ  ,املشهور وهو ينوربش حمروراسب وقتل يف اهلزيمة ساحرهمفاهنزم 
 )بلخ(فاستباح  )حمروراسب(أخو  كيالرتُّ  جوهرُ ا الفرس فغز ,ترهب وانقطع للعبادة

وغنم  ,بنت يستاسب وهي جماين ,وسبى كريمة الفرس يستاسب وقتل هلراسب كام مرَّ 
بجموع الفرس فهزمهم  كالرت إىلزحف استفديار بن بستاسب  ثمَّ  ,اية الكربىالرّ 

م وغنِ  ,سب وأهل بيتهد البنوها وبيوت النريان وقتل حمروراما أخذوه وجدَّ  واسرتدَّ 
حارب  وملا ويل عىل الرتك سبابة خاقان ,بلد صول إىلى انتهى خ بالدهم حتّ وسبى ودوَّ 
ك ودام احلرب بني الفرس والرتُّ  )المعليه السَّ (ها يف عهد اخلليل وهذه كلُّ , ةالفرس مدَّ 

وزاد بستان  ,ندند واهلخ السِّ امه فدوَّ يف أيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص لد النبيُّ أن ويل أونو رشوان الذي وُ  إىل
ووصل  ,حكم بناء يف البحر بصولأصول و ةوطخرستان ودهستان واستلحم أمَّ 

أن  إىلوبذلك امتنع صول من ملوك الرتك  ,السور يف الرب ما بني جبل الفتح والبحر
ى كاد أن حتَّ  ,من دوهنم إىلور يمنع من دخول الرتك ذلك السُّ  فكان ,ب ذلك التتارُ خرَّ 

وملا وىل املسلمون اهلزائم عىل ملوك  ,تار لهرنني لوال ختريب التَّ ذي الق كسدِّ  يكون
 )خراسان(وأدخلوه  ,بن أيب رشوان بن قبياد الفرس وهو يزدجرد بن ابريوز بن هزمر

ك فأتاه عىل بعد يندوك ملك الرتُّ  إىلبعث  ,ن بقاعدته وهي مروالدوذ املشهورةوحتصَّ 
ويلقب ملك الرتك  ,سلمني فلم يغن شيئاألفا نرصة له عىل جند امل أرضه يف ثالثني

  .بخاقان
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 .يف سبب انتشارهم يف األرض: ايناملوضع الثَّ 
لطان عثامن خاقان ابن ارصفل بن سليامن شاه السُّ  اعلم أن سبب انتشارهم هو أنَّ 

 ,للسخاويِّ وتقدم ما  ,من نسل أنو رشوان لوقي ,تارطائفة من التَّ  ,الرتكامين أو الرتاكمة
هر من أقايص مما وراء النَّ  )بلخ(قرب  )دمهان(ه ملكا يف بلد ينهم كان جدُّ جد سالط

يف مخسة  )بلخ(تار وخرب بالده فخرج من فظهر عليه جنكزخان ملك التَّ  )خراسان(
ق جنده فامت بالفرات يف طريقه فتفرَّ  ,ومآالف من أهل بيته وشيعته قاصدا أرض الرُّ 

فأذن له باإلقامة يف أرض  ,ين السلجوقيء الدِّ عال لطانم عثامن عىل السُّ وقدّ  ,هناك
 عىل بالد أن توىلَّ  إىلوالزم اجلهاد  ),هـ676(وذلك سنة  ,وأمره باجلهاد )قرمان(

أن ويل بموضعه  إىل ,از جنده إليه ودخل يف طاعتهحناين وملا ضعف عالء الدِّ  ,ومالرُّ 
ولده أورخان عىل  وقد غلب), هـ726( وتويف سنة ,وظهرت له آثارات يف اجلهاد

وم واستوىل عىل بالد الرُّ ب عىل أكثر فتغلَّ  مراد األولوخلفه ابنه  ,ام واملرشقأرض الشَّ 
وظهرت هلم آثارات يف  )القسطنطينية(روم وقهروا  ,قليم الرسنتق رشقي اخلليجإ

سنة  )القسطنطينية(د لطان حممَّ ملك السُّ  ام ثمَّ أن ملكوا الشَّ  إىلوبقوا عىل ذلك  ,اجلهاد
من أيدي اجلراكسة سنة  )مرص(لطان سليم ثم ملك السُّ  ,وأجيل الروم منها )هـ857(
خري الدين هم ملك باشتُ  )هـ925(يف سنة  ثمَّ  ,من جزر البحر غري ذلك إىل )هـ923(

اريخ أقربه ويف ذلك التَّ  )وجدة(ضواحي  إىل )تلمسان(و )اجلزائر( حسن بن املدلية
بيع سليامن لطان أبو الرَّ بعث السُّ  )هـ971(ويف سنة  ,)طرابلس(ملك الباشة درغوث 

يني من حلق الوادي سبانج اإلركب فأخرَ افريقية يف مخسامئة مَ  إىلشاه وزيره سنانا 
صارى سنة من النَّ  )بجاية(و )1028(وما وراءه سنة  )بغداد(وملكوا  ),تونس(وملك 

 .ىلااهللا تعال إن شاء ويأيت ذلك مفصَّ  ,فهذا سبب انتشارهم )هـ968(



232 

 .راجلزائبوقت جاءوا وكم مكثوا  أيّ و اجلزائر إىليف سبب جميئهم : الثاملوضع الثَّ 
أليب عبد اهللا حممد بن  )دوحة النارش(سبب جميئهم للجزائر عىل ما يف  علم أنَّ ا

تغلب  وه ,ساللحافظ أيب ر )غريب األخبار(و ,ألمحد بابا )يلالذَّ (و ,عسكر الرشيف
 بنأمحديخ وملا رأى ذلك العالمة ويل اهللا أبو العباس الشَّ  ,واحلالنصارى عىل الس
فبعث للجزائر الباشة خري الدين  ,السلطان سليم بذلك إىلكتب  ,)1(القايض الزواوي

 بالقلعة وعروج بجبل إسحاقوملا قتل  ,إسحاقو ,حسن بن املدلية وشقيقه عروجا
رمحه (فامت شهيدا  هوقتل ,قايضال ختوف خري الدين من الشيخ أمحد بن ,بني يزناسن

  .والقصة مشهورة فال نطيل هبا ),اهللا
  :واختلف يف وقت جميئهم للجزائر عىل مخسة أقوال

هـ) واستولوا عىل 899م ملكوا اجلزائر سنة (هنَّ إِ  :خنيفقال بعض املؤرِّ  .1
  .وال خيفاك ضعفه ,هـ)941سنة ( تلمسان

احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن و ),زهر الشامريخ(يف  أبو راسوقال احلافظ  .2
يعني يف  ,م ملكوا اجلزائر يف أول القرن العارشهنَّ إِ  :)دوحة النارش(يف يف عسكر الرشَّ 

  .العام األول من القرن العارش

                                                 

بعروج وخري  واتصل ,نه منهمإ :ني وقيليأمحد بن القايض توىل قضاء بجاية يف عهد احلفص )1(
الدين وكاتبهام  صحبة ابن التومي الثعالبي أمري اجلزائر وسهال عليهام احتالل اجلزائر, وقيل: 
إنه كاتب اخلليفة بعد احتالل اإلسبان للشواطئ اجلزائرية, أسس إمارة بالقبائل الكربى كانت 

 قاعدهتا جبل كوكو, وقتل يف بعض املعارك بثنية بني عائشة.
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ملكوا اجلزائر يف مخسة عرش من القرن  :عبدالرزاق اجلزائري وقال الشيخ .3
  .وبه قال شيخنا ,العارش
ملكوا اجلزائر يف ثالث وعرشين من القرن  :)ادينزهة احل(يف  اليفرينوقال  .4
  ).عجائب األخبار(يف  أبوراسوبه قال احلافظ  ,العارش
فقد  ,يف بعض وعرشين من العارش :نه قالإف عبد الرمحن اجلامعيما الشيخ أو .5
يف  ا اجلزائرهنم ملكوإ :)زهر الشامريخ(يف موضع آخر من  أبو راسوقال احلافظ  ,أمجل

مسلم بن عبد القادر وبه قال السيد  ,والعرشين من القرن العارش كام مرالعام اخلامس 
 :بقوله )رجزه(يف  احلمريي

ــر يف عام كه مـن القـرن العـارش ــرتك للجزائ ــداء ال ــان ابت  ك
مالكني عىل األول ثالثامئة وستا وأربعني سنة وعىل الثاين  اجلزائرومكثوا يف بر 

ابع ثالثامئة سنة وعىل الرثالث ثالثامئة وثالثني ة وعىل الثالثامئة ومخسا وأربعني سن
  .وعىل اخلامس ثالثامئة وعرشين سنة واثنتني وعرشين سنة

 :)رجزه(يف  مسلم بن عبد القادر احلمرييقال الشيخ 
 حتى إذا كمل الوعد كان البني امتد ملكهـم هبـا كافـا وسـني

 .هم وهرانومن ملك من اإلسالميف ذكر ملوكهم يف : املوضع الرابع
أوهلم الغازي  :اآلن هنا أربعة وثالثون سلطانا إىلعلم أن ملوك الرتك من أوهلم ا

هـ) وتوىل 656ولد سنة ( ,قريبا الرتكامين املارعثامن خان بن أرصفل بن سليامن شاه 
هـ) كام مر قريبا وهو 726وتويف سنة ( ,هـ) وهو ابن ثالث وأربعني سنة699سنة (
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 .فأورث ذلك يف بنيه ,سنة يف امللك سبعا وعرشين وبقي ,سبعني سنة ابن
 إحدىابن هو هـ) يف حياة أبيه و721ابنه الغازي أورخان خان سنة (ثم توىل  

هـ) 680وكان ميالده سنة ( ,ب عىل أرض الشام واملرشقوأربعني سنة وهو الذي تغلّ 
 .ومدته مخس وثالثون سنة ,وثامنني سنة إحدىهـ) وهو ابن 761ووفاته سنة (

وهو ابن مخس  ,هـ) يوم وفاة أبيه761ثم توىل ابنه الغازي مراد خان األول سنة ( 
 ,هـ) وهو ابن مخس وستني سنة791هـ) وتويف سنة (726ولد سنة ( ,وثالثني سنة

وتغلب عىل أكثر بالدهم  ,وهو الذي قهر روم القسطنطينية ,ومدته ثالثون سنة
 .رشقي اخلليج )الدستنق(يم لقإواستوىل عىل 

ولد سنة  ,هـ) وهو ابن ثالثني سنة791ثم توىل الغازي يلدرم بايزيد خان سنة ( 
  .ومدته أربع عرشة سنة ,هـ) وهو ابن أربع وأربعني سنة805هـ) وتويف سنة (761(

هـ) وهو ابن أربع وعرشين سنة 805ثم توىل الغازي حممد خان جىل األول سنة (
نة ومدته هـ) وهو ابن ثالث وأربعني س824هـ) ووفاته سنة (781وكان ميالده سنة (

 .ثامين عرشة سنة
) وهو ابن ثامين عرشة سنة ولد سنة هـ824الغازي مراد خان الثاين سنة ( ثم توىل 

وثالثني  إحدىومدته  ,هـ) وهو ابن تسع وأربعني سنة857( هـ) وتويف سنة806(
 .سنة

وهو ابن اثنتني وعرشين  هـ)857ثم توىل الغازي أبو الفتح حممد خان الثاين سنة ( 
وصريها  ,وم منهاهـ) وأجىل الر857هـ) ووفاته سنة (835وكان ميالده سنة ( ,سنة

 .دار ملكه
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هـ) وهو ابن 886امن سالطينهم سنة (ثالغازي بايزيد خان الثاين وهو  ثم توىل
 ,هـ) وهو ابن اثنتني وستني سنة918هـ) وتويف سنة (856ثالثني سنة وولد سنة (

 .ون سنةثنتان وثالثومدته ا
وأربعني  هـ) وهو ابن أربع918خان األول سنة ( ثم توىل الغازي ياوز سليم 
هـ) وهو ابن اثنتني ومخسني 926هـ) وتويف سنة (874( فهو تاسعهم ولد سنة ,سنة
مرص وجزر البحر من يد اجلراكسة سنة وهو الذي ملك  ,ومدته ثامن سنني ,سنة

لغزو  إسحاقن حسن بن املدلية وشقيقه عروج وهـ) وجهز جيشا خلري الدي923(
مرساها وملك من  سباناشا خري الدين وأخرج اإلهـ) فغزاها الب925زائر سنة (جلا

لباشا درغوث وأمره  زجهَّ  ثمَّ  ,نة عىل ما قيلوجدة يف تلك السَّ  إىلاملغرب األوسط 
ذلك بمكاتبة وكل  ,فغزاها وملكها يف سنته ,قرهبا وأنة السَّ  تلك )طرابلس(بغزو 

واحل صارى ملكوا السَّ له عىل ذلك ملا رأى النَّ  أمحد بن القايض الزواويالعالمة سيدي 
 )مزغران( ـبعد فتحهم ل )جدةوَ ( إىله واملغرب ص هلم املرشق كلُّ وخلُ  ,فأجابه

املغرب  بسلطان وملا اجتمعُت : «)رحلته(يف  أبو راسقال احلافظ  .كام مرَّ  )وهران(و
ه حدُّ  ابن خلدون :فقلت له قال ,املغرب األقىص سألني عن حدِّ  ,موالي سليامن

وأتراك  إسامعيللطان ك السُّ ل القرن الثاين عرش مع جدِّ د ذلك احلد أوَّ دِّ وُج  ,»)ةجدَ وَ (
وما قاله موالي سليامن « :قلت .هـا .فسكت )تافنا( رأيت حده ّين إفقال يل  ),اجلزائر(

 .)»لتهرح(اين يف يَّ الذي ذكره الزَّ  هو
هـ) وهو ابن مخس 926توىل عارشهم الغازي أبوالربيع شاه خان سنة ( ثمَّ  

هـ) وهو ابن أربع 974ووفاته سنة ( )هـ901(وكان ميالده سنة  ,وعرشين سنة
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وهو الذي جهز لوزيره سنان سنة  ,ومدته سبع أو ثامن وأربعون سنة ,وسبعني سنة
فغزا تونس وأخرج  ,فريقياإبغزو  وأمره ,هـ) مخسامئة مركب مشحونة باجليوش971(
 )بجاية(وفتح باشته باجلزائر  ,السنة تلك )تونس(وملك  ,يني من حلق الواديسباناإل

 .هـ)968صارى سنة (من النَّ 
هـ) وهو ابن 974ثم توىل حادي عارشهم السلطان الغازي مراد خان الثاين سنة ( 

 وهو ابن ثالث ومخسني هـ)982سنة (هـ) وتويف 929ولد سنة ( ,مخس وأربعني سنة
 .ومدته ثامن سنني ,سنة

هـ) وهو ابن 982لطان الغازي مراد خان الثالث سنة (ثم توىل ثاين عارشهم السُّ  
هـ) وهو ابن مخسني سنة 1003هـ) وتويف سنة (953تسع وعرشين سنة ولد سنة (

 .وعرشين سنة إحدىومدته 
وهو  ,هـ)1009الث سنة (ثم توىل ثالث عارشهم السلطان الغازي حممد خان الث 

وهو ابن ثامن  )هـ1012هـ) ووفاته سنة (974ابن تسع وعرشين وكان ميالده سنة (
 .وثالثني سنة ومدته تسع سنني

أربع عرش سنة  ن الغازي أمحد خان األول وهو ابن رابع عارشهم السلطاتوىلَّ  ثمَّ  
ومدته أربع  هـ) وهو ابن ثامن وعرشين سنة1026هـ) وتويف سنة (998ولد سنة (
 .عرش سنة

ثم توىل خامس عارشهم السلطان الغازي مصطفى خان بن حممد خان سنة  
هـ) وخلع أول سنة 1001ولد سنة ( ,هـ) وهو ابن مخس وعرشين سنة1026(
 .هـ) ومدته ثالثة أشهر1027(
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وهو ابن  هـ)1027(ثم توىل سادس عارشهم السلطان عثامن خان الثاين سنة 
هـ) وهو ابن تسع عرشة 1031هـ) وتويف سنة (1012د سنة (مخس وعرشين سنة ول

هـ) وهو 1028راء النهر سنة (وما و )بغداد(وهو الذي استوىل عىل  ,ومدته أربع سنني
 .وثالثني سنة ومدته سنتان وثالثة أشهر إحدىابن 

هـ) وهو 1032خان الرابع سنة ( توىل سابع عارشهم السلطان الغازي مراد ثمَّ  
وهو ابن ثامن  )هـ1049(هـ) وتويف سنة 1021ولد سنة ( ,ة سنةعرش إحدىابن 

 .ومدته سبع عرشة سنة ,وعرشين سنة
هـ) وهوابن 1049خان سنة ( إبراهيمتوىل ثامن عارشهم السلطان الغازي  ثم 

هـ) وهو ابن 1058هـ) ووفاته سنة (1024مخس وعرشين سنة وكان ميالده سنة (
 .نيته تسع سنسنة ومدَّ  ثالث وأربعني

هـ) وهو 1058لطان الغازي حممد خان الرابع سنة (توىل تاسع عارشهم السُّ  ثمَّ  
هـ) ومدته أربعون سنة ومخسة 1099هـ) وتويف سنة (1051ابن سبع سنني ولد سنة (

 .أشهر
هـ) وهو ابن 1099توىل موىف عرشينهم السلطان سليامن خان الثاين سنة ( ثمَّ  

 ,هـ) وهوابن مخسني سنة1102هـ) ووفاته سنة (1052سبع وأربعني سنة, ولد سنة (
 .ومدته ثالث سنني ونصف

 هـ) وهو ابن1102عرشينهم السلطان أمحد خان الثاين سنة ( ثم توىل حادي 
ومخسني سنة  هـ) وهو ابن أربع1106(هـ) وتويف سنة 1052سنة ولد سنة (مخسني 

 .فومدته أربع سنني ونص
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وهو ابن  ,هـ)1106ى خان الثاين سنة (ثم ويل ثاين عرشينهم السلطان مصطف 
 إحدىوهو ابن  هـ)1115(هـ) وتويف سنة 1074ني وثالثني سنة ولد سنة (تاثن

 .وأربعني سنة ومدته تسع سنني
 وهو ,هـ)1115توىل ثالث عرشينهم السلطان الغازي أمحد خان الثالث سنة ( ثم 

ستني  هـ) وهو ابن1143هـ) وتويف سنة (1083( ولد سنة ,ابن اثنتني وثالثني سنة
نة الرابعة من توليته  السَّ يفو ,)ـه1119نة (ومدته ثامن وعرشون سنة ويف وقته س ,سنة

 حممد بكداشل عىل يد باشة اجلزائر السيد يني الفتح األوَّ سبانمن اإل )وهران(فتحت 
 )تلمسان(و )مازونة(الغربية اجلامع بني  يالةاإلوباي  أوزن حسنووزيره  ,الرشيف

يون سنة سباناهلواري وعاد هلا اإل ثمَّ  ,الغم بن يوسف املرسايتد مصطفى أيب الشَّ السي
فهذا  ,الباي املذكور كام مر ويف حياة ,ور بمدةكاملذ اوبعد وفاة الباش ,لطانوفاة هذا السُّ 

 )وهران(ه مل يملك نّ إوقيل  ,كمن سالطني الرتُّ  )وهران(لطان هو أول من ملك السُّ 
به من  ك واستقلَّ حكمها عن سالطني الرتُّ  خرَج  )اجلزائر(هم لكون كغريه من سالطين

 .يكون هبا باشة
هـ) 1143( ان الغازي حممود خان (األول) سنةتوىل رابع عرشينهم السلط ثمَّ  

 هـ) وهو ابن1168هـ) وتويف سنة (1108ولد سنة ( ,وهو ابن مخس وثالثني سنة
 .ته مخس وعرشون سنةومدَّ  ,سنة ستني

 هـ) وهو ابن1168لطان عثامن خان الثالث سنة ( خامس عرشينهم السُّ وىلَّ ت ثمَّ 
 ,هـ) وهو ابن ستني سنة1171هـ) وتويف سنة (1110ولد سنة ( ,ثامن ومخسني سنة

 .ته مخس وعرشون سنةومدَّ 
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وهو  )هـ1171لطان مصطفى خان الثالث سنة ( سادس عرشينهم السُّ توىلَّ  ثمَّ 
هـ) وهو 1187هـ) ووفاته سنة (1129ت والدته سنة (وأربعني سنة وكان إحدى ابن

 .ته ست عرشة سنةومدَّ  ,ابن ثامن ومخسني سنة وستة أشهر
, )هـ1187(لطان الغازي عبد احلميد خان األول سنة ويل سابع عرشينهم السُّ  ثمَّ 
 وهو ابن ستٍّ  هـ)1203(, وتويف سنة )هـ1137(مخسني سنة, ولد سنة  وهو ابن

 .ته مخس عرشة سنة وثامنية أشهروستني سنة, ومدَّ 
هـ) وهو 1203الثالث سنة ( الغازي سليم خانلطان  ثامن عرشينهم السُّ توىلَّ  ثمّ  
ثامن  وهو ابن )هـ1223(وتويف سنة  )هـ1175(ولد سنة  ,ثامن وعرشين سنة ابن

 .ته تسع عرشة سنةوأربعني سنة ومدَّ 
هـ) وهو ابن 1223رابع سنة (لطان مصطفى خان التوىل تاسع عرشينهم السُّ  ثمَّ  

وهو ابن ثالثني  ,هـ)1223ووفاته سنة ( ,هـ)1193سنة ( وكان ميالده ,ثالثني سنة
 .سنة ومدته سنة واحدة

وهو ابن  ,هـ)1223لطان الغازي حممود خان الثاين سنة ( مويف ثالثينهم السُّ توىلَّ  ثمَّ  
هـ) وهو ابن مخس 1255سنة ( هـ) ووفاته1199أربع وعرشين سنة والدته سنة (

ويف وقته بويع أمري املغرب األوسط  ,ان وثالثون سنةتومدته اثن ,ومخسني سنة وستة أشهر
مارة العاملني باإل ص لربِّ يف احلسني املخلِ ين الرشَّ السيد احلاج عبد القادر بن حميي الدِّ 

م يو ملكهم اجلزائر عن وخرجت ,هـ)1248عىل املغرب األوسط ثاين عرش رمضان سنة (
 .ودخل بيد الفرنسيس كام يأيت هـ)1246االثنني ثالث عرش املحرم فاتح سنة (

هـ) وهو 1255غازي عبد املجيد خان سنة (ان اللط حادي ثالثينهم السُّ توىلَّ  ثمَّ  
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هـ) وهو ابن 1277هـ) ووفاته سنة (1237سنة ( وكانت والدته ,سنةابن سبع عرشة 
وكانت له حروب سجال مع  ,ستة أشهرومدته اثنني وعرشين سنة و ,أربعني سنة

 .لح بني الفريقنيالصُّ  إىلمر فيها ل األآ ,هـ)1271سنة ( )املوسكوا(
اثنتني  هـ) وهو ابن1277العزيز خان سنة (لطان عبد ويل ثاين ثالثينهم السُّ  ثمَّ  

 ,هـ) وهو ابن ثامن وأربعني سنة1293هـ) وتويف سنة (1245وثالثني سنة ولد سنة (
 .مخس عرشة سنة ومخسة أشهرته ومدَّ 

هـ) وهو ابن سبع 1293توىل ثالث الثالثني السلطان مراد خان اخلامس سنة ( ثمَّ 
هـ) ملا رأى 1293وخلع ملا خلط يف عقله سنة ( ,هـ)1256ولد سنة ( وثالثني سنة

 ,خلط يف عقله كثريا ,ويبس ذلك هره الدمُّ وقَ  صدَ حني فَ  ,عمه عبد العزيز مات فجأة
 .ثامنية أشهر ومدته ثالثة أشهر وقيل ,بد احلميدع امللك للسلطانوسلم يف 

هـ) 1293الثاين سنة ( لطان الغازي عبد احلميد خان رابع ثالثينهم السُّ توىلَّ  ثمَّ  
أفندي اهلدى العالمة  ومدحه أبو ,ومل أقف عىل تاريخ ازدياده ,وهو املوجود اآلن

بقصيدة رائية  )افعي وأتباعه األكابرالرالغوث قالدة اجلواهر يف ذكر (يف كتابه  اديالصيَّ 
 معنى وسيط فقال: من بحر البسيط مشحونة بجوهر كلِّ 

 مرمان وطاب الوقت والعُ الزَّ  طاَب 
ــ  ة مــنركــن اخلليفــة ســلطان الربيَّ

ــد  ــد احلمي ــدِّ إعب ــام ال ــيِّ م  دناين س
 رئيس جحفل حزب املسلمني أمـري

ــه الزَّ   ــن لدي ــل رك ــدرُ بط ــر تنح  ه
ــاه ب ــاب علي ــدو ب  Šš§aëالذ الب

ــ ــه أمَّ ــن ب ــالمة وم ــرُ  اإلس  تفتخ
 ن دعــت غــريإاملــؤمنني محــاهم 

 .الخ ...
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ىل املنابر يف املشارق طب به عوُخ  ,ةكَّ واحد من هؤالء نقش اسمه يف السِّ  وكلُّ 
وخطب هلم يف املشارق واملغارب : «)امريخزهر الشَّ (قال احلافظ أبو راس يف واملغارب.

فهم  ,آخره إىلمن وجدة ومل خيرج عن ملكهم إال املغرب األقىص  ,د وما قاربعُ وما بَ 
 ,»يل وأطراف النهاراللَّ  ءناآهلم  ىؤدتُ  ؤون ممتعون منصورون يف األقطار, واملغارمُ مهنَّ 
ومل ـ أقىص وأدنى ـ رب غا اآلن فخرج عن يدهيم مجيع املكان ذلك يف وقته, وأمَّ  :قلت

 )مرص(, فخرج عن يدهم )ستانةاأل(وما قارب  )طرابلس برِّ (يبق هلم احلكم إال يف 
 .وحده صارى سلطاهنم بامليت, واألمر هللاولقب النَّ , )اجلزائر برُّ (و )تونس(و

 )جيمعهم عىل باشاواتمن ومنهم ( يف ذكر باشاهتم باجلزائر: املوضع اخلامس
 .ومن ملك منهم وهران

د بن زاق بن حممَّ يخ عبد الرَّ اجلزائر وقع للشَّ  الباشاوات الذين ملكوا برَّ  اعلم أنَّ 
يف ذكر  )ائرةهرة النَّ الزَّ (صاحب لو ),القاموس يف الطب(محدوش اجلزائري صاحب 

 هم وعددهمبيتالباشاوات اجلزائرية وغريمها من األئمة اضطراب واختالف يف تر
 .وأسامئهم وتارخيهم

اق بَّ ه سادتنا السُّ ح ما غلط فيوتوضَّ  ,فاقولنذكر يف كتابنا هذا ما وقع عليه االتِّ  
 )تيطري(الث وهي ياالت الثَّ الذي يويل البايات باإل الباشة هو ال جرم أنَّ  :فنقول

 )رالباشا( :ويقال له ,ولذا يقال له باي البايات ,)الغربية يالةاإل(و )الرشقية يالةاإل(و
 منهم ن توىلَّ ممعدد  نَّ إو ,معنى مجيعبنويه عندهم فهي هي للتعظيم والتَّ  )الر(وكلمة 

مى باجلزائر فقط عىل وبني من تسَّ  )اسطنبول(لطان من باجلزائر بني ما كان يبعثه السُّ 
 ."مخس وسبعون باشا"وغريه  أيب راس املؤرخني كاحلافظ وق عليه حمققحيح املتفَّ الصَّ 
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) ه925(  عىل الصحيح من األقوال سنةتوىلَّ  ,خري الدين باشا بن املدلية :أوهلم 
ل باشا باجلزائر من فهو أوَّ  ,وأربعني سنة إحدىيف امللك  وبقي ,)ه966وتويف سنة (

 , واشتدَّ انترش صيتهم وعمَّ  حتى ,وباب سعدهم ,فكان واسطة عقدهم ,األتراك
ـ لطان ياوز سليم خان األول , والذي بعثه للجزائر هو السُّ أن تمَّ  إىلملكهم باجلزائر 

لقلعة بني راشد خليفة  إسحاقفبعث  )وجعر(و )إسحاق(وقدم معه شقيقاه  ـ كام مرَّ 
أن كثر فساده فقام  إىلوبعث عروجا لتلمسان خليفة عنه  ,أن مات شهيدا هبا إىلعنه 

ين وملا قدم خري الدِّ  ,كام مر فامت هناك) بني يزناسنـ(ل وفرَّ  )تلمسان(عليه أهل 
ون هلم دُّ ؤوم ييني يف جزيرة حيث برج الفنار اليسبانللجزائر وجد برج مرساها بيد اإل

 ,هـ)948سنة ( املرسى برجفتح  أن إىلفأدام معهم يف احلرب  ,ائبالرضَّ  )متيجة(
الغزوات  اجلزائر ومُ ن أجل ذلك غزا الرُّ فمِ  ,إليه وجعلت يف البحر طريقا تصل

ل باشا باجلزائر أوَّ  أنَّ ِمن  )ةريِّ هرة النَّ الزَّ ( وصاحب الشيخ عبد الرزاقويف  ,املشهورة
لتلمسان  حسن بن خري الدينوبعث ولده  ,احفذلك غلط ُرص  ,عروج وبعده ,إسحاق

 خامس يني زوال يوم اجلمعةسبانن اإلففتحها مِ  )مزغران(وغزا رمحه اهللا  ,خليفة عنه
ن وأذَّ  ,أن صارت تال  إىلصارى حتى مجع رؤوس النَّ  ,هـ)965عرش ذي القعدة سنة (

 ,امءالرتفاعها يف السَّ  وهرانمعة نصارى ورأى تلك الصو ,الةن عليها للصَّ املؤذِّ 
 :اسمه مزغرانـ: ن بطريق النصارى الذين بأل ,قصة الفرطاسـ: ب ةوتعرف تلك القصَّ 

خري  من أنَّ  )ةريِّ هرة النَّ صاحب الزَّ (و الشيخ عبد الرزاقويف وما  ,كام مرَّ  ,الفرطاس
 ثمَّ  ,السنة حسن باشا  بموضعه تلكوتوىلَّ  ,وأربعني وتسعامئة إحدىين تويف يف الدِّ 

 ,هـ)958بعده حسن آغة سنة ( توىل ثمَّ  ,هـ)952توىل بعده حسن بن خري الدين سنة (
توىل بعده صالح باشا تلك  ثمَّ  ,هـ)969توىل بعده حسن بن خري الدين أيضا سنة ( ثمَّ 
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كام ـ حيح أن خري الدين تويف يف مخس وستني وتسعامئة والصَّ  ,السنة فهو غلط رصاح
 أيب راسمزغران كام يف احلافظ  )1(وفتح ,هو الذي فتح برج مرسى اجلزائره وأنَّ ـ منا قدَّ 

عبد اهللا قايض هنر  والشيخ أيب عبد اهللا حممد بن التغريري اجلزائري والشيخ أيب حممد
قصة (صاحب قصيدة  ملسو هيلع هللا ىلصبي بني راشد والشيخ األكحل بن عبد اهللا اخللويف شاعر النَّ 

وقد مدح هذا الباشا  ,ن امللحون ألنه أقعد بالقضية حلضورهمعلومة التي م )مزغران
الذي أدب عرصه عىل أدبه عياله, وسلب يد البديع ووفق كل كالم  ,يالةاإلأديب هذه 
بن حييى  وابد, والغرائب الشوارد, أبو زكرياء ألااله, املقيد بفرس ذكائه املعاين بليغ وج
فلله دره من  ,وحىل عاطل جيد املجادة ,جادةفإنه أجاد يف وصفه غاية اإل ,أيب راشد

 أديب وذكي لبيب بقوله:
 oÏŠ’mســقى املطــر اهلطــال أرضــا 

ــدا ــن م ــر م ــاء تظه ــة الفيح  بمزغن
ــت ــد تبلغ ــا ق ــام أبراجه ــروج الس  ب
ــام ــيطة أنج ــه البس ــىل وج ــا ع  تراه
ــدا كســا الريــاض متوجــا  وحيــث ب
 ذوائبهـــا تســـقي الغصـــون فتنثنـــي

Š–jnÏ أغصـــان احلـــدائق ســـجدا 
 ا وبل السحائب فانتشتسقى روضه

 ومـــا هـــي إال جنـــة قـــد تأرجـــت
 

 بمرص غدت للفضل والفخر جامعـة
 تــرى كســقيط الــثلج بيضــاء ناصــعة
ــة ــة طالع ــق األجن ــن أف ــك م  تروق

ـــان ـــجار أغص ـــرنح  وأش ـــةيت  انع
 بتـــاج نـــوار فهـــي صـــفراء فاقعـــة
 ةمحائمها تشدو عـىل الغصـن سـاجع
ــة ــني وراكع ــن الصــوت احلن ــد م  مت

ـــحك دا ـــاء تض ـــره بامل ـــةأزاه  مع
 مباخرهــا بالطيــب واملســك ســاطعة

 

                                                 

 عنه يف الصفحة األوىل من هذا التعليق.وقع احلديث  )1(
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 فقال: )رجز احللفاوي( وأنشد األديب الشيخ عبد الرمحن اجلامعي شارح
ــد  ــت لق ــواترفتك ــك الب ــب فت  بالقل

 رعى اهللا ظبيا قد رعى حـب مهجتـي
ـــي ـــب أنن ـــاه وحيس ـــت أرع  ومازل
 ويظهــــر إحســــاين إليــــه إســــاءة
ــه ويل ــديع ل ــن الب ــم احلس ــذا حك  ب
ـــا ـــاء عيوهن ـــذل يف ظب ـــن ع  أحيس
 متــــر قــــدود يف دعــــوص كأهنــــا
 حوى بالصحاح البيض من كل عابث

 عيـــون الظبـــاء االنســـات اخلـــوادر
 غـــوارا وحـــاجر ومل يـــرع يف نجـــد

ــاجري ــدا فيصــبح ه ــه عه ــون ل  أخ
ــواظر ــني الن ــه ب ــا يبدي ــالعكس م  وب
ــائر ــديع بج ــن الب ــم احلس ــا حك  وم

ــ  حشــا أســود خــوادرأقطعــت  يظب
 ود اجلزائـــربنـــود تشـــت يف جنـــ

ــاجر ــف ف ــه ك ــث ب ــم تعب ــاه فل  مح
هـ) وبقي يف امللك أربع سنني 966صالح باشا توىل سنة ( ثانيهم, وهي طويلة

يوم األربعاء سابع وعرشين شوال  صارى عنوةً وفتحها من النَّ  )بجاية(وهو الذي غزا 
م ابنه حممد باشا بن صالح باشا ثالثه ,هـ) بعد حصاره هلا سبعة عرش يوما968سنة (

نوة هـ) وبقي يف امللك أربع سنني وغزا املغرب األقىص فدخل فاسا ع970توىل سنة (
هرة صاحب الزَّ (و الشيخ عبد الرزاقويف وما  ,)هـ971يوم األحد ثاين صفر سنة (

 ههـ) وبعد963هـ) وبعده قرطاجلي سنة (959صاحلا باشا توىل سنة ( من أنَّ  )ةريِّ النَّ 
سنة أربع أو ثامن وستني وتسعامئة وبعده أمحد بسطانجي سنة  حسن بن خري الدين

صالح سنة  بن هـ) وبعده حممد974هـ) وبعده حسن بن خري الدين سنة (969(
غة توىل سنة آحسن  رابعهم .اوالتاريخ معً  تيِب هـ) فذلك وهم فاحش يف الرتَّ 974(
الدين توىل سنة  م حسن بن خريخامسه .عرش سنة إحدىهـ) وبقي يف امللك 974(
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ه العالمة السيد حممد بن عبد حرضَّ  امللك ست سنني وهو الذي هـ) وبقي يف985(
 هلا:أوَّ  يبالقصيدة اهلائية الت )وهران(املؤمن اجلزائري عىل قتال 

 نداها نادتك وهران فلبِّ 
لك هـ) وبقي يف امل991 سنة (توىلَّ  قرطاجلي سادسهم حممد .آخرها كام مر إىل

 عيل العلج امللقب توّىل  ثمَّ  ,هـ)996مخس سنني ثم توىل أمحد بسطانجي سنة (
 هـ) ثم توىل رمضان1002توىل أعراب أمحد سنة ( ثمَّ  ,هـ)1000بالفرطاس سنة (

جعفر سنة  هـ) ثم توىل1003بطان سنة (قن بن ) ثم توىل حسهـ1003سنة (
 توىل ثمَّ هـ) 1009امي سنة (ثم توىل م ,هـ)1007توىل يونس سنة ( هـ) ثمَّ 1004(

احلاج شعبان سنة  توىل ثمَّ  ,هـ)1012أخرض سنة ( توىل ثمَّ هـ) 1011دايل أمحد سنة (
 ثمَّ  ,هـ)1017سليامن سنة (توىل  ثمَّ  ,هـ)1015مصطفى سنة ( ثم توىل ,هـ)1013(

حسني  توىل ثمَّ هـ) 1021كوسة مصطفى سنة ( توىل ثمَّ  ,هـ)1019رضوان سنة ( توىل
 توىل ثمَّ  ,هـ)1025سنة ( مصطفى خزناجي حسني توىل ثمَّ  ,هـ)1023ا سنة (باش

ثم سليامن أيضا سنة  ,هـ)1028حسني الشيخ سنة ( ثم ,هـ)1026سليامن سنة (
لياس سنة إحسني بن توىل  ثمَّ  ,هـ)1030ثم مصطفى حفيد كوسة سنة ( ,هـ)1028(
ثم حسن باشا  ,هـ)1034(رساف باشا سنة إهـ) ثم 1032مراد سنة ( ثم ,هـ)1032(

 ثم )هـ1037رساف مرة ثانية سنة(إهـ) ثم 1036حسن سنة ( هـ) ثم1035سنة (
يوسف سنة  ثم ,هـ)1041ثم توىل حسن باشا سنة ( ,هـ)1039يونس سنة (

هـ) ثم 1050ثم قرطاجلي يوسف سنة ( ,هـ)1050ثم عيل باشا سنة ( ,هـ)1044(
هـ) ثم أبو شناف أمحد باشا سنة 1054( هـ) ثم أمحد سنة1052برسايل سنة (حممد 
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ثم احلاج  ,هـ)1066سنة ( إبراهيمثم  ,هـ)1063ثم حممد أيضا سنة ( ,هـ)1061(
 وجييلقحممد بن الالعالمة بوقته السيد  وهو الذي خاطبه ,هـ)1067أمحد باشا سنة (

قها بقصيدة طويلة يوصيه فيها بالعدل وااللتفات ملصالح الرعية والقيام بح اجلزائري
 أن قال فيها: إىل

 الخ...  والتفت نحو اجلهاد بقوة
هـ) ثم حسني 1072سنة ( إسامعيلثم  ,هـ)1069باشا سنة ( إبراهيم ثمَّ 

أن مات  إىل )وهران(هـ) ويف وقته حارص الباي شعبان الزناقي 1076موزمورط سنة (
) ثم هـ1102سنة ( هـ) ثم عمر1100مصطفى باشا سنة ( ثمَّ  ـ كام مرَّ ـ شهيدا 

هـ) ثم عيل باشا سنة 1105هـ) ثم موسى سنة (1103مصطفى باشا سنة (
 بن عيل حاركا لوهران إسامعيلهـ) ويف وقته جاء سلطان املغرب موالي 1112(

ثم مصطفى باشا  ,وذهب مرشقا ورجع مفلوال كام مرَّ , وحارصها فلم ينتج له يشء
باشا سنة  مد باكداشهـ) ثم الرشيف حم1117( الرشيف حسن سنة هـ) ثمَّ 1116(
عىل يد وزيره أوزن حسن وبايه  )انروهـ(هـ) وهو الذي جهز اجليوش ل1118(

هـ) ثم أوزن عيل 1120( ثم كوسة باشا سنة ,أن فتحت عنوة إىلالغم  الشَّ يبمصطفى أ
أوزن عيل شاوش سنة  هـ) ثمَّ 1124سنة ( إبراهيمهـ) ثم دايل 1124سنة (

بن رمضان  إبراهيمهـ) ثم 1136الصباحيية سنة (ا آغعبدي باشا  هـ) ثمَّ 1130(
ونقش اسمه وتاريخ بنائها عىل  ,اشهـ) وهو الذي بنى قنطرة احلرَّ 1144أفندي سنة (

 لوح من رخام مركبا فيها أربع أبيات من الرجز نصها:
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ـــمَّ  ـــاهي ت ـــديع الب ـــا الب  بناؤه
 باشــا بــن رمضــان إبــراهيموهــو 

ــــذكورا ــــعيه م ــــل اهللا س  جع
ــني م ــع ربع ــنه تس ــفس ــة أل  ائ

ــــن  ــــه اهللاإع ــــا لوج  ذن بانيه
 فصــار قنطــرة كــام تــرى العينــان
 ثــــم جــــزاه جــــزاء موفــــورا

 ÒŠ’Ûaëمن هجرة من لـه العـز 
عيل أبو صبع يوم األربعاء سادس  توىل ثمَّ  ,هـ)1158خوجة سنة ( إبراهيم مَّ ث

هـ) بعد طلوع الشمس بنحو الساعتني وتويف سنة 1161عرشين صفر سنة (
الرشيف حممد باشا سنة توىل  ثمَّ  ,هـ)1168توىل عيل باشا سنة (ثم  ,هـ)1168(
يون للجزائر يف مخسامئة مركب وقاتلهم صالح باي سبانهـ) ويف أيامه حرك اإل1179(

 فلم ,هـ)1205عثامن لفتح وهران سنة ( مر وحرك الباي حممد بن وظفر بغنائمهم كام
توىل  ثمَّ  ,هـ)1205احلصار سنة (أن مات هذا الباشا أثناء  إىليمده بيشء من اجليش 

هـ) ويف أيامه فتحت وهران الفتح الثاين وبنى اجلامع األعظم 1205حسن باشا سنة (
ويف أيامه تويف  ,هـ)1212بوهران الذي يقال له جامع الباشا ثم توىل مصطفى سنة (

فنقله للجزائر ) جرجراـ(ب حممد بن عبد الرمحن اجلرجري ودفنالقطب الكبري سيدي 
عيل داي سنة توىل  ثمَّ  ,هـ)1220( صد التربك ثم توىل أمحد خوجة سنةدفنه هبا بقو
حممد داي سنة توىل  ثمَّ هـ) 1224الرشيف احلاج عيل داي سنة (توىل  ثمَّ  ,هـ)1223(
عيل برسايل توىل  ثمَّ هـ) 1230هـ) وقتل باحلامم ثم توىل عمر آغا باشا سنة (1230(

عيل خوجة باشا سنة توىل  ثمَّ  ,هـ)1232ج حممد (احلاتوىل  ثمَّ هـ) 1230سنة (
هـ) ومات بالوباء الذي حدث قبله وبقي لتوليته ثم توىل احساين باشا سنة 1232(
هـ) وهو الذي لطم وجه سفري الفرانسيس فكان ذلك سبب جميئهم للجزائر 1233(
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 .وهو آخرهم
وأوزن  ,وسةوك ,حممد باكداش :من الباشاوات )وهران(واعلم أن الذين ملكوا 

 ,وأمحد خوجة ,ومصطفى ,وحسن باشا ,هؤالء يف الفتح األول .وعبدي ,عيل شاوش
واحلاج  ,وعيل برسايل ,وعمر ,وحممد داي ,يفواحلاج عيل داي الرشَّ  ,وعيل داي

 اين.هؤالء يف الفتح الثَّ  ,واحساين باشا داي ,وعيل خوجة ,حممد

أسامء و فه وعمله بالعوائدترصُّ  ةيف ذكر معنى الباي وكيفيَّ : ادساملوضع السَّ 
 .بايات الغرب ومن ملك منهم وهران

تلمسان أو تيطري أو قسنطينة  إيالةلقب ملن ويل  اجلزائرالباي عند أتراك  اعلم أنَّ 
  .والباشا لقب للذي يويل البايات ولذا يقال له باشا باي ,فقط

حلادي يف أخبار أهل القرن نزهة ا(يف كتابه  اليفرين غريأبو عبد اهللا حممد الصَّ قال 
 . هـا » وخيتص به قايد االصباحيية ,قايد القياد األتراكومعنى الباي بلغة : «)احلادي

 .الباي الر :مونه يقولون لهوملا يعظِّ 
والباي هو الذي يوليه الباشة ناحية : «)اخلرب املعرب(يف  أبو راسوقال احلافظ 

وقد انقطع هذا االسم ـ أعالهم اخلليفة  الماإلسأمراء  واحلاصل أنَّ  ,كبرية يف عرفنا
 ثمَّ  ـ, وهو املوجود اآلن يف اسطنبول واملغربـ لطان السُّ  ثمَّ  ـ أوائل القرن العارش

لطان قاعدة ثم الباشا وهو الذي يوليه السُّ  ,الوزير وهو املتويل احلروب باسطنبول
الباي وهو  ثمَّ  ,اآلنوبغداد يف عرفنا  ,والشام ,ومرص ,وطرابلس ,وتونس, كاجلزائر

والر  ,باشة اجلزائر جهة مثل قسنطينة واملغرب األوسط وغري ذلك عندنا من يوليه
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والر بمعنى مجيع  ,فيولداش بمعنى جندي ,ومن ذلك يولداش الر ,بمعنى مجيع
 ,معناها بالعربية مجيع يولداش ب العجم إضافة املضاف إليه للمضاف ألنَّ أود

لطان مراد خان عثامن اختذ مماليك سنة السُّ  وذلك أنَّ  ,يدواالنقرشية العسكر اجلد
 ,والراي بمعنى الرئيس ,به يل من سمفهو أوَّ  سمهم هبذا اال) فسامَّ هـ94(

فلفظ  ,ضافةار عىل عادهتم يف اإلومعناه راس الدَّ  ,ودباشية الر الواحد أودباشواأل
والبايش  ,البلك اسم اجلامعةف ,وأعىل منه البلكباشية ,سأار وبايش هو الرهي الدَّ  أود
 :ومراتب الباي ثالثة ,وأعىل منه آغة ,س اجلامعةأمعناه ر س كام مرَّ أالر

كية بذلك ل من ولته الدولة الرتُّ أوَّ  ه ألنَّ وهو أكرب البايات اسًام  )1(باي تيطريأوهلم 
 )طينةقسن(قية وقاعدته يعني اجلهة الرشَّ  باي الرشقوثانيهم  .)املدية(املحل وقاعدته 

وكان هذا الثالث منوعا  ),وهران(وقاعدته  ,يعني اجلهة الغربية باي الغربوثالثهم 
مجعا يف الثامن عرش من القرن  ثمَّ  ,)تلمسان(وثانيهام  )مازونة(عىل نوعني أحدمها 

 ثمَّ  )عسكرأم (ثم صارت  )قلعة بني راشد(الثاين عرش لواحد وصارت القاعدة 
ثم  )املعسكر(صارت  ثمَّ  ),مستغانم(ل ثم صارت وَّ يف الفتح األ )وهران(صارت 
 .انقطاعهم إىلواستمر احلال عىل ذلك  ,اينيف الفتح الثَّ  )وهران(صارت 

 ,ة بالقتل للعربعيَّ رصف املطلق يف الرَّ التَّ  :الثولبايات هؤالء القواعد الثَّ  
ض أحد رُّ تع دون ,واخلطية للعرب وغريهم ,جن والعقوبة بكل وجهوالسِّ  ,بوالرضَّ 

إال بمشاورة الباشا  األتراكالباي ال يقدر أن يقتل أحدا من  غري أنَّ  ,هلم يف ذلك
 .باجلزائر

                                                 

 .ويف األصل: أوهلم باي قسنطينة, ولعله سهو من طرف املؤلف أو الناسخ )1(
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ويف  ,ولة منهاعية ألخذ مال الدَّ ينوب عنه يف اخلروج للرَّ  أحدمهاوللباي خليفتان 
ن يقال له خليفة الكريس ينوب عنه يف قاعدته إ اآلخرو ,اجلزائر عند االفتقار إىلالقدوم 
 .غاب

 باش تافتار حدمها كاتب الرس ويقال لهأوله كاتبان عربيان يكتبان له مجيع األوامر 
 .غري ذلك وهو الصغري إىلسائل ويسجلها واآلخر يكتب الرَّ  ,وهو الكبري

غة يشرتيان هذا املنصب من الباي بمبلغ آوله وزيران من العرب ويقال لكل منهام 
وهلام مدخل عظيم  ,يعرضاهنا عىل الباي ثمَّ  ,ي العربومها يقبالن دعاو ,وافر من املال

 .وتارة جيمعهام للمشورة ,للباي من مشورهتام كل منهام فيام يليه فال بدَّ  ,يف ذلك
فهم كسائر  ,وله أربعة شواش أعوان تركا لباسهم خمالف للباس شواش الباشا

ام نَّ إو ,كشواش الطرطورة والقبطان ,العسكر لكون خدمتهم ليست موظفة هلم
وتسميتهم  ,أس ونحوهة فله أن يأخذ من شاء لقطع الرَّ توظيفهم من عند الباي خاصَّ 

وآخرون من العرب لتقديم الناس وتأخريهم وضبط  ,بايلشواشا ماداموا عند ا
 .أحوال الباي, يقال هلم شواش بني عرب

وله سبعة طبول وغوائط ونغارات وعدة سناجيق جيمعهم معه حال ركوبه 
 .وهو الوتان حتمله اثنا عرش مجال فضال عن البغال ,هوفسطاط

ن مل يلحقه عذر من مرض إوالبد للباي يف كل ثالث سنني من دخوله للجزائر 
خول عندهم بالدنوش هذا الدُّ ويسمى  ,ل عوضا عنهال بعث خليفته األوَّ إو ,ونحوه

عطاؤه إولة بيد اخلزناجي ومال الدَّ  إعطاؤهوعلة دخوله يف كل ثالث سنني هي 
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وصفته أنه إذا قدم  اس ملالقاتهللعوائد, ويقع يوم دخوله مهرجان عظيم وخترج أكثر النَّ 
حوش نزل يف حمل منسوب له يقال له  ,للبلد وبقي بينه وبينها نحو األربع ساعات

 إىلفينزل فيه  ,)عني الربط( :هل لومنه يقدم للجزائر فيصل قبل الفجر ملحل يقا الباي
ولة من اخلزناجية واآلغات فريكب أرباب الدَّ  ,وانفتاح أبواب املدينة ,رهاارتفاع النَّ 

ومعهم نوبة الباشا ترضب  ,وخيرجون ملالقاته ,يوان وغريهموخوجة اخليل والدِّ 
ه توجوي ,وترضب نوبته ,اياتركب الباي ومن معه حتت الرَّ  ,عليهم فإذا وصلوا لقربه

ينزل الباي ومن  ثمَّ  ,رضبنوبة الباشا تُ  منهم تسكت نوبته وتبقى نحوهم, وملا يقرُب 
من  ويسلم كلٌّ  ,ثم ينزل اخلزناجي ومن معهويميش خطوات  ,معه عىل خيوهلم

عليها فرساهنا  ,فتجري اخليل أمامهم ,وجيلسون يف مكان مرتفع ,الفريقني عىل صاحبه
من حني و ,يركبون مجيعا ويقصدون الباشا ويسمى هذا بامللعب, ثمَّ  ,ويرضبون البارود

أن  إىل ,اس الواقفني يمينا وشامالبرمي الدراهم عىل رؤوس النَّ  يكوب يشتغل الباالرُّ 
 يئة ثمَّ نَ وجيلس معه هُ  ,اعةفينزل ويدخل عىل الباشا ويؤدي له الطَّ  ,يصل ملقر الباشا

ويبارش خدمته  ,فينزل فيه ,البايات لولة لنزومن طرف الدَّ  عدِّ املحل املُ  إىلينرصف 
 ,وتلك اخلدمة ال تعطى إال ملن هو أهل هلا ,املسمى بوكيل الباي ,املقيم باجلزائروكيله 

اين يشتغل بتوزيع العوائد فيبدأ عها, ويف اليوم الثَّ ببام يت اليوم األطعمةفتأتيه يف ذلك 
واحلياك  ,فيدفع بعد مبلغ من املال الربانيس ,قن كان باي الرشَّ إف ,ال بالباشاأوَّ 

عام وبيضه واحلياك وريش النّ  فيعطي بعد املال العبيدَ  ,ان باي الغربن كإو ,واملصوغ
اش وغريهم وكل ذي منصب حتى الشوَّ , ولةرباب الدَّ ثم يعطي أل ,القلعية )1(والزرايب

                                                 

كانت قلعة بني راشد مشهورة بنسج الزرايب وال زالت إىل اآلن ينسجها نسوة  :الزرايب القلعية )1(
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خر خلدام آويعطي فيها ماال  ,تضيفه أكابر أرباب الدولة ,وبعد دفع العوائد ,همعوائدَ 
 ,ام فقطويمكث يف البلد ثامنية أيَّ  ,ما يدفعه للخزنة زيادة عىل ,كراماملحل عىل سبيل اإل

ه نَّ إف ,غةآولة إال ال خيرج معه أحد من أرباب الدَّ  ,وعند خروجه ملحله ,هويرجع ملحلِّ 
 ثمَّ  ,له إكراما تشييعه قدرا من املال يفويعود ويدفع له  ,اعتني أو الثالثسَّ يشيعه نحو ال

ريق يفعل به ما اقتضاه أمر ويف الطَّ  ,ثرهإيبعث يف  ,الباشا إذا أراد أن يقتل الباي نَّ إ
 .)رغيلقُ (ال من هو تركي أو إوال يتوىل بايا  ,الباشا
  :اآخرهم ثالثة وثالثون بايً  إىلهلم الغربية من أوَّ  يالةاإلوعدد بايات  

هـ) قبل توليته باشا 971سنة ( )مازونةـ(بايا ب حسن بن خري الدينتويل :هلمأوَّ 
 .أليب خدجية هومل يظهر له يف ذلك وسلم يف وظيف ,باجلزائر

 .فهو ثانيهم )مازونة(وجعل قاعدة ملكه  هـ)971توىل أبو خدجية سنة ( ثمَّ  
 .وسقته زوجته فامت ,لع عىل تارخيهالباي صواق ومل أطَّ  :ثالثهم 
عرشة  إحدىوبقي يف امللك  ,ايح املازوين ومل أقف عىل تاريخ توليتهالسَّ  :رابعهم 
 .ومل أقف عىل تاريخ موته أيضا ,ة وماتسن

الباي حممد بن عيسى توىل  إىلومن ساعد  ,ساعد ومل أقف عىل تارخيه :خامسهم 
ومل أجد ذلك  ,ابحثا شديدً  ,وتارخيهم ,وخدمتهم ,سامئهمأوبحثت عىل  ,عرش بايات

 .هومن وجد ذلك فليلحقه بمحلِّ  ,واتروال مشى به التَّ  ,ا يف كتابمنصوًص 
 .وال عىل عمله ,ومل أقف عىل تاريخ توليته ,د بن عيسىحممَّ  :عارشهمسادس  

                                                                                                                            

خني األثريني رى بعض املؤوهي مشهورة يف األسواق ومعروفة, وير ,ونواحيها بأيدهين ,البلدة
 ويستدلون عىل ذلك بزهرة عليها. اإلسالمأن هذه الصناعة قديمة جدا أي قبل 
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وأهل اإليامن الزناقي  ,الدين سد الرضغام معزُّ الغطريف اهلامم األ :سابع عارشهم 
وغريها  )مازونة( إيالة نجاد وأعياهنم األجماد توىلَّ األ األتراكأحد  الباي السيد شعبان

 )وهران(فغزا  ,تسعني بعد األلف بال شططمن مرشق املغرب الوسط يف حدود ال
 ,ودام حصارهم فعظمت عليهم الكروب ,يني احلروبسبانوطالت بينه وبني اإل
 ,هأمد اهللا رضوانَ  ,شهيدا )رمحه اهللا(أن مات  إىلودام عىل ذلك  ,وقاتلهم قتاال شديدا

 .لف كام مرأوذلك عام ثامنية وتسعني و ,وأسكنه من الفردوس ميطانه
اهلواري توىل  ثمَّ  ,م بن يوسف املرسايتالغالباي مصطفى أبو الشَّ  :ارشهمثامن ع 

 ,)هـ1098الغربية سنة ( يالةاإلفهو أول من مجعت له  )تلمسان(و )مازونة(بايا عىل 
قاعدته لكوهنا  وجعلها ,)ملعسكرا( ـل للقلعة ثم )مازونة(ونقل كريس اململكة من 

يد حممد باكداش يف السَّ ه الباشا الرشَّ وأمدَّ  ,)نوهرا(فغزا  , تلمسان ومازونةنيب اوسط
 )وهران(فنزل  ,وصهره ورديفه السيد أوزن حسن ,حتت نظر وزيره ,باجليوش

 ,هـ)1119ين شوال سنة (أن فتحها عنوة صبيحة اجلمعة سادس عرش إىلوحارصها 
وتقدمت قصة  ,وسكنها وجعلها قاعدة ملكه ,هلا )املعسكر(فنقل كريس اململكة من 

ل اهللا تقبَّ  ,ل املشهوروهو الفتح األوَّ  ,ثارنظام واآلوما يف ذلك من األ ,فتحها باختصار
يف  ,وروضة مجيلة ,ة جليلةبنى هبا قبَّ  )وهران(وحيث سكن  ,القصوروأسكنه أعىل  ,سعيه
وتاريخ  ,وكتب فيها اسمه ,وعقب عقبه ,هـ) وحبسها عىل عقبه1126شعبان سنة (آخر 
أمري املؤمنني العاشق  ,وضة املرونقةة املباركة والرَّ حبس هذه القبَّ : «ونصه ,وحتبيسها ,بنائها

رزقه اهللا كامل اليقني,  ,ي الدينياملحب يف سيد املرسلني, الباي مصطفى بن يوسف حم
 ,ديقنيوالصِّ  ,وأفاض عليه من كرامة الصاحلني, وحرشه مع الذين أنعم عليهم من النبيئني
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 ,بأن ال يدفن فيها غريهم ,وعقب عقبه ,رب العاملني, عىل عقبهوالشهداء والصاحلني يا 
وأمتمت وكملت هذه القبة عىل يد املعلم  ,ويتوىل االنتقام منه,فاهللا حسبه  ,ومن بدل أو غري

 هـ).1126بتاريخ أواخر شهر اهللا شعبان عام ( ,أسطى أمحد أعراب اجلزائري
 خري ما أوالك أبرش بام ترجتي من داخـــل القبـــة اهللا يرعـــاك يـــا

 .»ارأمحد النجَّ  ىسطأ كتب هذه األسطر 
احلمد ( :هوكتب عليها اسمه وتاريخ البناء ونصُّ  ,ثم بنى األقواس التي بالبالنصية

أمر ببناء هذه األقواس املجاهد يف , والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ,هللا وحده
أن  إىلبوهران  )رمحه اهللا(زال وال  .)ه1138 السيد مصطفى بن يوسف عام (سبيل اهللا
وسكنها  )مستغانم( إىلفانتقل منها  ,)ه1143يون مرة ثانية سنة (سباناإل دخلها
بعد ما ملكها سبعا وأربعني  ,)ه1146أن تويف هبا سنة ( إىل ,ملكه ها قاعدةوصريَّ 
 جد ,بجواره هبا آغته السيد البشري بن أمحد بخدة ,ةودفن هبا وعىل رضحيه قبَّ  ,سنة

 .وملا حل هبا بنى هبا الربج الذي يقال له برج الرتك ,البحايثية
 إسحاقالغم بن يوسف بن حممد بن يوسف بن مصطفى أيب الشَّ  :تاسع عارشهم

ومات بالوباء  توىل بعد موت أبيه ومكث يف امللك سنة واحدةاهلواري  املرسايت ثمَّ 
هو  إسحاقحممد بن وجد أبيه مصطفى وهو  ,هبا ودفن ,هـ)1147بتلمسان سنة (

قصبة بني يوسف  :ويقال هلا ,وتعرف اآلن بقصبة املسارتية ,الذي بنى قصبة القلعة
 .وهي بالكروكوري
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ودفن  ,) وسقي فامته1147توىل ( صطفى األمحر املرسايتم :)1(عرشينهم مويف 
  .فيه حيثبل  ,وكان آغة اجلواد الذي يف العطاء ال يعرف العدد ,)مستغانمـ(ب

 .ودفن مع أبيه ,مستغانمـ: مات ب بن عودة بن البشري بن أمحد البحثوياالسيد 
جوده ولقب بذلك لكثرة  ,قائد امللقب بقايد الذهب املرسايت :حادي عرشينهم 

 ـعليه عصامن ففر منه ل مقا ثمَّ  ,ي املحالاب :وهو الذي يقال له ,للناسوإعطائه الذهب 
وملا  ,فرارا من عصامن ,حلقه املحال بنجعهمأن  إىل يني واستقرَّ سبانعند اإل )وهران(

 ,وأتوا معهم بقايد )شلف(و )مينا(رجعوا ملوضعهم بني  ,لححصل بينه وبينهم الصُّ 
 نَّ إ ثمَّ  ,ووافقهم عىل ذلك الباشا باجلزائر ,وه عليهم وخرجوا عن حكم عصامنوولَّ 

أن مات  إىلا وسكن هب ,لتونس فسلم يف امللك وفرَّ  ,قايد سمع ما يكرهه من الباشا
وأتى  ,شيخ املهاية ,الذي غزا حناشاوهو  ,عىل تاريخ ذلكأقف فقربه هبا ومل  ,هنالك

وكان فرسا طويال مع األرض يسابق ثالثة  ,بعود حناشبفرسه املعروف عند الناس 
ثاين  ,اآليت إبراهيمالذي أتى به هو الباي  نَّ إ :وقيل ,عريمن الشَّ ويعلف برشالة  ,مشايل

 .أن قتل إىل ,وبقي يف امللك تسعة أعوام ,د املجاجيم حممَّ ينهعِرش 
العصامنية ملوك  ويقال له عصامن وهو جدُّ  ,احلاج عثامن :ثالث عرشينهم 

وقام عليه أهلها مع الباي يوسف املرسايت  )تلمسان( ـة األوىل ب يف املرَّ توىلَّ  ,)وهران(
 ,هـ)1160الغربية يف أواسط حمرم سنة ( يالةاإل انية عىل مجيعة الثَّ يف املرَّ  وتوىلَّ  ,ماملتقدِّ 

وسببه أنه كان بايا  ,مكرا كبريا أفنى به أكثرهم )املحال(و) تلمسان(ومكر بأهل 

                                                 

 .كذا يف األصل )1(
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فلذلك مل  ,وجاء بموضعه يوسف املرسايت املار مل يطل يف املدة ,بتلمسان يف املدة األوىل
وصاروا  ,موا عليهونق )تلمسان(فتعصب عليه أهل  ,حتسب تلك الوالية ومل تعد

 ـوملا مر ب ,اجلزائر إىلفاغتاظ لذلك وذهب  ,يل بكل ميتة ودميرمون ساحته يف اللَّ 
 ,وحني رشع يف رشبه أهرقوه عليه ,فأتوه بلبن ,سأل منهم ماء ملا عطش )املحال(

 )اجلزائر( إىلوملا وصل  ,ومشى للجزائر ,ها يف نفسهفأرسَّ  ,وضحكوا من ذلك
ويعطيه عددا  )املحال(و )تلمسان(ويطوع له  ,ل منه أن يوليه باياسأ ,واجتمع بالباشا

وصال عىل  ,وجاء مغربا باجليش معه فأوقع بأهل تلمسان إيقاعا كثريا ,فواله ,من املال
عىل أن ال يرفعوا رجعهم ملحلهم  ثمَّ  ),وهران( ـوأجالهم ل ,أن أفناهم إىلاملحال 
ومذكور يف كالم  ,اسعىل ألسنة النَّ م هبم ما هو مشهور بينه وبينه فحل ,رؤوسهم
 ,وحيكى أنه قتل يف يوم واحد أربعني رجال ,وغريه )1(تيكوابن السـ: ك ,الفصحاء

بنى وهو الذي  ,ودفن هبا بعد أن ملك تسعة أعوام ,وتويف باملعسكر ,فضال عن غريهم
  :نصهونقش عىل حجارة اسمه وتاريخ البناء و ,وليتهتاجلامع األعظم باملعسكر سنة 

أما  ,وصىل اهللا عىل سيدنا حممد نبينا عبده ورسوله ,احلمدهللا محدا ال هناية لطوله«
من مجع بني  ,للعدام األرفع القامع فقد أمر ببناء هذا املسجد املبارك املحمود املعظَّ  ,بعد
ومالك  ,صاحب لواء احلمد األسمى ,اس بدر هدىوطلع عىل النَّ  ,جاعة والندىالشَّ 

 سبيل ربِّ  املجاهد يف ,يف أمري املؤمننيالرشَّ  ,حاج احلرمني ,األمحى أزمة املجد
ابن  ,موالنا احلاج عثامن باي ,تبة العالية وحتفة امللوك العثامنيةصاحب الرُّ  ,العاملني

                                                 

وخاضوا  ,شاعر شعبي من قبيلة سويد املعروفة باملحال وثار قومه عىل األتراك :ابن السويكت )1(
 زالت بقاياهم هناك.وال ,معهم معارك سجلها هذا الشاعر, ثم جىل سويد إىل الصحراء
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 وكان ذلك يف ,مة واليا سامياوهو عىل األ ,د اهللا ملكه ملك عالياخلَّ  إبراهيمالسيد 
  .»هـ)1160( شهر شعبان عام

ة بَّ اس بقاملعروفة عند النَّ  ,عظم باملعسكرة املالصقة للجامع األبنى الدار والقبَّ  ثمَّ 
ال فهي قبة الشيخ عبد القادر اجليالين نفعنا اهللا به, إو ,فيها الكونه مدفون ,إبراهيمالباي 

 وتاريخ بنائها فكتب بحجارة ونصه:  ,وأمر بكتب اسمه
أمر ببناء هذه عىل سيدنا حممد, أما بعد فقد  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصىل اهللا«

املجاهد املرابط  ,الرفيع احلظ ,كملالعدل الشهري األ ,جلمري األاأل ,الدار املباركة
 عثامنموالنا احلاج  ,يف اجلوائز مزن الناحية الغربية عبد اهللا أمري املؤمننيعدله  ,املقسط

, بتشييد هذه القبة العظيمة ,يده اهللاأ ,حسبام أمر ,ونرصه ,خلد اهللا ملكه ,إبراهيمبن 
أدركنا اهللا رضاه,  ,عبد القادر اجليالينسلطان الصاحلني سيدي  ,حرمة للشيخ اجلليل

يخ فاتح املحرم احلرام عام بتار ,وثوابه اجلسيم ,قصد بذلك وجه اهللا العظيم
من مجيع  ,هوبني عمِّ  ,وإخوانه د بن حواءحممَّ وأمر بتحرير العالمة السيد , هـ)1167(

  .»كاليف املخزنيةالتَّ 
ابن سعيد  ,املجاهد الكفيل ,م اجلليلبأمر املعظَّ « :ونص ختامه ,وكتب هلم بذلك
مجادى األوىل عام  يف أواسط ,وتلمسان ,الغربية يالةاإلباي  ,السيد احلاج عثامن

 .»هـ)1167(
 ,حها عىل يديهاهللا بفت ومل يمنَّ  ,)وهران(من غزو ورباط عىل  )رمحه اهللا(وكم له  

 .هـ)1170بوب لديه, وكانت وفاته سنة (بل دخر فضل ذلك ملن هو حم



258 

سطنبول ملا وهرب من ملكه ال )هـ1170(حسن باي توىل سنة  :رابع عرشينهم
 توىلَّ , امللياين باي إبراهيم إسحاقثم خلفه أبو  ,وشدد عليه وأذله ,أهانه باشا اجلزائر

له وبنى برج العسكر باملعسكر, وأمر بكتب اسمه هـ) فكان حمبا للعلم وأه1170عام (
 : وتارخيه عليه نصه

له وصحبه وسلم, وآىل اهللا عىل موالنا وسيدنا حممد وص ,الرمحن الرحيمبسم اهللا «
سيدنا  ,اجلامع لعسكر اجلزائر املنترص ,بتشييد هذا الفندق املبارك الظريف أمرَ  ,أما بعد

وتلمسان  ,الغربية يالةاإلباي  إبراهيملعاملني موالنا أمري املؤمنني املجاهد يف سبيل رب ا
شهر اهللا املعظم رمضان عام أول  ,وكان الفراغ منه ,ونرصه آمني ,وأعزه ,خلد اهللا ملكه

وصانع هذا  ,ورشه آمني يا رب العاملني ,وكفانا ضريه ,عرفنا اهللا خريه ,هـ)1176(
ودفن باملعسكر  ,هـ)1185( وتويف يف عام )بن رصماشيقالتاريخ حممد بن احلسني 

وبقي  ,يخ عبد القادر املالصقة للجامع األعظمة التي بناها الباي احلاج عثامن للشَّ بالقبَّ 
واجلواد  ,جاع األفخمن آغته الفارس األعظم والشُّ اوك ,يف امللك أربع عرشة سنة

ب ت باسمه مدينة العرقوبن البشري البحثاوي الذي تسمَّ  إسامعيلالسيد  ,األكرم
 ,يشرتي هلم اجلواري احلسان ,وكان هذا الباي من شدة حمبته للعلامء ,باملعسكر

 ,وكان يكثر من جلوسهم واملذاكرة معهم ,حسب تفاوهتم يف العلمبوجعلهم طبقات 
حم  أمحد بند وقال يل العالمة السيِّ  ,اقضاها له فورً  ,ومن تعرض منهم حلاجة عنده

قال  ,ا اشرتى لعمك السيد أمحد بن يوسف الزياين اجلاريةمل إبراهيمالباي  نَّ : إ)1( الديب

                                                 

توارثه يقلعة بني راشد وهو من أرسة هلا معهد  : ينتسب إىل قرية الدبة قرببن حم الديب أمحد )1(
 ىل يومنا هذا.إرسة أفراد األ
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ال أحب ذلك ألين  :فقلت هلم ,ألن رتبتك بعد رتبته ,وبة فيكوقفت النَّ  قد :يل العلامء
 ,ا عىل مائة جزءأهتولو كانت تقبل التجزي جلز ,ففيها فوق الكفاية )القلعية( ـمتزوج ب

عىل عمله  ,ا تسعة وتسعني جزءا مكافأة لهنونعطي لبايِ  ,فنأخذ منها لنفيس جزءا واحدا
وأراد أن يشرتي يل فسألته أن  ,فلام سمع الباي ذلك ضحك كثريا :قال ,مع العلامء

 .ر فعفاينوخشيت من الرضَّ  ,غيور )القلعية(ي لكون يدفع ذلك عنِّ 
نة توىل يف السَّ  ,بالباي خليلاس ويعرف عند النَّ  ,احلاج خليل :همينعرشسادس  

هـ) وكان ال حيب األولياء وال 1185وهي سنة ( ,امللياين إبراهيم يف فيها البايالتي تو
نويس خرية فدفن بقبة سيدي حممد السُّ  ,هـ)1192سنة ( )تلمسانـ(غريهم وتويف ب
شاعر  ,يخ سيدي املدين ابن اعطاء الغرييسوسبب موته دعاء الشَّ  ,رضحيه الكريم

لبة ودعاء شيخ الطَّ  ,عليه باهلالك )عنهمريض اهللا (وأصحابه واألولياء  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
حال  ,املدين كان الباي خليل واعده بالقتل يُخ فالشَّ , ويل اهللا أيب ترفاس حممد بن حممد

وكان  ,يخ عبد القادر اجليالينيف ملحونه بالشَّ فاشتغل باالسترصاخ  ,رجوعه من سفره
 ,د الشقراين ثم البوشيخيله صديق يف اهللا العالمة السيد احلاج املوفق الكبري بن سعي

ورشع يف تالوة القرآن قائام  ,فقام السيد احلاج املوفق وتطهر ,عانة بالدعاءفسأل منه اإل
وملا نام جاءه  ,فدعا عىل الباي فاستجاب اهللا دعاءه ,أن ختمه إىلعىل رجل واحدة 

ره سف الباي يموت يف :قال ,استجاب اهللا لكام لصديقك قدهاتف بمنامه وقال له قل 
يخ املدين وكان الشَّ  ,للسيد املدين خيربه بام رأىا فبعث مبرشِّ  ,هذا وال يرجع للمعسكر

ن الفاجتمع الرسو ,املوفق ليعلمهفبعث رسوال بالبشارة للسيد احلاج  ,رأى ذلك أيضا
وكان من  ,رسول لصاحبه فرجع كلُّ  ,س املاء وأخرب كل منهام صاحبه بقول صاحبهأبر
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 هي من امللحون قوله:مجلة القصيدة التي 
ـــــــا الباي خليل ال ترد من ذا التغرابـا ـــــــياليل باب ـــــــا اجل  ي

 كيأحلف يف قايل مع السور اندل
 ومنها:

ـــــــ أولدايت أصغار ما يقدرو ملضـاربا ـــــــا اجل ـــــــيي   االيل باب
  الخ... 

بقتله  غزاه الباي وأخذ قيطنته وفرق الطلبة عنهم وهمَّ  )1(والشيخ أبو ترفاس
وفضحتنا  ,يخ نحن مساكني ال معرفة لنا بامللوك وشؤوهنمفقال له الشَّ  ,منهفعصمه اهللا 

بأرض  ,فرجع الباي خليل وملا وصل حلامم أيب غرارة ,ل هبالككفضحك اهللا وعجَّ 
ة عظيمة أصابته بني كتفيه وخترقت وهي حبَّ  ,هلا الشهدة الة يقابتاله اهللا بعلَّ حييى  دوي

وملا وصلها مات بالبيت التي هبا دون  ,)تلمسان( ـفحملوه من هناك ل ,مثل الشهدة
يف فصل  ,وتويف الشيخ أبو ترفاس بعده بقليل ,وملا دخلوا عليه وجدوه ميتا ,علم أحد
هـ) وفيها تويف الشيخ 1192ليلة اجلمعة حادي عرش ذي احلجة احلرام عام ( ,الشتاء
بن احساين شعشوع ثاين وتويف تلميذ أيب ترفاس سيدي البشري  )رمحه اهللا( )2(املرشيف

 هـ).1205عرش ربيع الثاين سنة (
 )وهران(ضه اهللا لفتح أبو عثامن السيد حممد بن عثامن الذي قيَّ  :سابع عرشينهم

                                                 

 ترفاس له زاوية مشهورة بنواحي العني الكبرية (ندرومة) ال زالت آثارها. وأب )1(
هبجة الناظر يف أخبار الداخلني "اهللا املرشيف صاحب يقصد بالشيخ املرشيف عبد القادر بن عبد  )2(

 ستاذ أيب راس, سبق التعريف به.أ "يف والية اإلسبان بوهران كبني عامر
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 اإلسالمومشيد راية  ,ضوانة الرِّ املمتطي منصَّ  ,عادة والغفرانالسَّ  إىلوأرشده 
توىل  ,طف وأمضاهدد له اللُّ وج ,أحتفه اهللا برضاه ,وباسط مهد العدل واألمان ,واإليامن

سان الفصيح من أهل البالغة واللِّ  )1()رمحه اهللا(حيح فكان عىل الصَّ  ,هـ)1192سنة (
من أنه هو أوهلم وتلك القولة غري  )أنيس الغريب(فهو ثاين ملوك العثامنية خالفا ملا يف 

وهابته  ,بواألعرا األتراكخ فلقد دوَّ  ,وانتهى إليه خريهم ,وبه رفع ذكرهم ,جالية
وأطاعته  ,وخشيته الفراعنة واألكارسة ,وذلت له امللوك واجلبابرة ,األباعد واألقارب

فحارص  ,ودارت به العساكر واجلنود ,ووفدت عليه الوفود ,ت به املزاياوخصَّ  ,الرعايا
أن فتحها  إىلودام عليها  ,ماننزهة الزَّ  وضيق عليها من كل فجٍّ ), وهران(مدينة 

وكان رجال  ,سنة ست من القرن الثالث عرش دون ثلب , خامس رجبصبيحة االثنني
لحاء حمبا للعلامء والصُّ  ,ون ال بالطويل وال بالقصرياللَّ  )2(أسمر ,جديرسيام بالتَّ ج

شديد األوامر  ,رسيع الرضا ,قريب الغضب ,بالءجعان والنُّ والشُّ  ,والفضالء واألدباء
 غواطاألففتح بني  ,رساءدائم االرحتال واإل ,حراءكثري الغزو عىل أهل الصَّ  اواالمض

بفتح بني يزناسن وأيب  وهمَّ  ,ونزل رشاعة ,ومزابا وأبا الرضوس عني مايضوالشاللة و
التي صعبت عىل  ووصل املواضع ,األتراكعروس وبلغ مبلغا مل يبلغه أحد من ملوك 

ا اهللا عىل يده التي صريه )وهران(وسهل عليه هبا اإلدراك وأعظم فتوحاته فتح  ,غريه
عر األدباء بالشِّ ليها للسكنى قصدته إوملا فتحها وارحتل  ,يامن وأمانإللمسلمني دار 

املارة أول  حاوياملصطفى بن عبد اهللا الدَّ د فمن ذلك قصيدة العالمة السيِّ  ,سنىاأل

                                                 

 الباي حممد بن عثامن الفاتح لوهران. )1(
 والدليل عىل سمرته أنه كان يعرف عند العامة بالباي األكحل. )2(
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 :البارعة االنتخاب )احللل السندسية(يف  أيب راسالكتاب ومنها قول احلافظ 
ــردَّ  ــاربُّ  ف ــرَّ  ن ــاالك ــا لن  ة عليه

 بجهبــذ شــمر للحــرب متــزرا
 قضينا دينا منها قد كان يف تنس 

 ومرتـد بـالربس Š–äÛaبحلل
 ومنها قول احلافظ املذكور:

 املـورد laŠ’Ûaخلييل قد طـاب 
 واجفت رحل الوافدين أم عسكر

 غر يقصــدمــر بــالثَّ ملــا أن صــار األ 
 وقد كان مـأوى للوفـود ومقصـد

  الخ... 
 يف منظومة أخرى: أبو راسافظ وقال احل

ــســلطان وهــران مــا ُخ   ب قاصــدهيِّ
ـــدت ـــه فغ ـــدها بحزم ـــد قواع  ش
 يرثهــــــا أوالده بعــــــده أبــــــدا
ـــه ـــا بطلعت ـــت إليه ـــدنيا ألبس  فال

 حســـانه بـــدوا وحارضهـــاإعـــم ب
 يف قبة من نوى قد شيدت عن حسب
ــه ــعدى تابع ــن س ــة واب ــن أمام  واب
ــو ــام فل ــط احلس ــه بس ــودت كف  تع
 ســـار مســـري زحـــل يف منازلـــه

 فـق سـاطعةعىل األأشمس بدت يف 
 كواكبهــا رض هــمملــوك أقطــار األ

ــم  ــاليم األم ــت أق ــه وعل ــت ب  زه
ــــيم ــــتم ومل ت ــــه مل تي  مكفولــــة ب

ـــ ـــاح احلـــرمإك  رث آل شـــيبة مفت
ــم ــه للعل ــاين جــاءت ب  رشــيدها الث

 كــمكالغيـث للهضــبات يـروي واأل
 هبــا مــن اخلــدمحييــى  وجعفــر بــن
 بودلـــف مـــع هـــرمأوحـــاتم و

 بـــل هتـــمأراد قبضـــه مل تعطـــه 
 طـمرايض واألوهب كـالريح يف األ

 أضاءت اخللق من عرب ومن عجـم
 راهـــم كـــالظلمأنـــواره وأشـــعاع 
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ôŠ’i  قبــال موعــدةنجــز اإلأفقــد 
 ثرهآعيتــــــه مــــــأذو املفــــــاخر 

ــرم  ــل ومل ي ــعد مل يف ــب الس  بالكوك
 مــن دون أدناهــا وقفــوا عــىل العــدم

نشدت أوملا : «دةعقب هذه القصي )عجائب األسفار( يف أبو راسقال احلافظ 
 ,)ة بتونسمفتي احلنفيَّ (د بريم ممثلها عىل هذا الروي بني يدي شيخنا سيدي حم

 :فقال يل ,ي أنه منقوصته يف ظنِّ نوكنت كرست واو بدو ونوَّ  ,وذكرت فيها البدو كهذه
الياء  لعلَّ  :فقال يل ,ات بالياءرأيته مرَّ  :فقلت له ,املنقوصةسامء انصبه فليس هو من األ

نتباهي من اهذا األمر املعلوم ك ن الغفلة عنفتنبهت مِ  ,فيه جيء هبا للنسب تي رأيتهاال
 ».النوم

 :)اهللا امرمحه(وقال فيه أيضا 
ــدَّ  ــد س ــ فق ــان خيش ــام ك  ى اتســاعهثل
ــلح ــه وأص ــدته رصوف ــد أفس ــا ق  م

ــتوى ــر فاس ــن الثغ ــا م ــوم معوج  وق
 نفى عنه خبث الرشك والرجس واألذى

ـــد  ـــه مزي ـــا علي ـــا م ـــع خرق  ورق
ـــى فخـــاب حســـود ـــا أثن  وأذاب م
ــــد ــــه يري ــــان من ــــا ك ــــه م  وبلغ
ــد ــو جدي ــاد وه ــيم ع ــن رم ــم م  وك

  الخ... 
ن املحاسن مِ  ئَت ا القصيدة البارعة التي ملا ِش أيًض  ـ أبو راسأي الشيخ ـ وقال فيه 

 جامعة:
 حســن امللــك حممــدأوال كــن 

 فسار مسـري الشـمس يف كـل بلـد
ــي   ــارع إىلدلن ــه ب ــعر يف مدح  ش

 جيلـب الغيـث نـافع وهب كـريح
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 كـأهنما ففاق ملـوك األرض طـرً  
 فقد سادهم حلام وجـودا ونجـدة

ــالع  ــدر ط ــا الب ــو بينه  نجــوم وه
 قــدام للكــل جــامعوبــاجلود واإل

  الخ... 
 :)فتح وهران(ومنها قصيدة العالمة السيد املصطفى بن عبد اهللا الدحاوي مؤلف 

 وملــــا أراد اهللا جــــرب قلوبنــــا
 ذ دنـتإ السعادة وفتحها ألبواب

ــاه ــد طلبن ــا ق ــا بكــل م ــيال لن  ون

ــا  ــرء ضــناها مــن معاجلــة العن  وب
ـــا ـــربة واملن ـــل امل ـــرا بأكم  وظف

ــد  ــاز وع ــه انج ــا ب  bãŠíورمن
 الخ... 

وبعد فتحه هلا  ,وحال فتحه لوهران ,قيل من املدح فيه حال سكناه للمعسكر اوم
ف ألَّ  ,تحه لوهران مشهورةة فوقصَّ  ,وسكناه هبا كثري يقل حرصه وتضيق به الدفاتر

وغريمها  حاوياملصطفى بن عبد اهللا الدَّ واحلافظ السيد  أيب راسفيها العلامء كاحلافظ 
لنا طرف من  وقد مرَّ  ,مجلة تصانيف ,وصنف فيها ما بني النثر والنظم ,عدة تآليف

 .حسبام نتجته القرحية من بنات فكرها ,ذكرها
قدمه مجع  )وهرانـ(د حممد بن عثامن ملا استقل بن السيالباي بنرص الرمح نَّ إ ثمَّ  

وبعضهم أقطع له أمري  ,فبعضهم باع له األماكن ,لسكناها الناس من كل مكان
وخمزنه  ,ويوم دخوله لوهران بأهله ,املؤمنني, وثمن املبيع عمر به بيت مال املسلمني

نا كا وتيمُّ تربُّ  بخاريِّ مام الصحيح اإلوبيدهم  ,لحاءقدم أمامه العلامء والصُّ  ,بغاية نيله
ويف اليوم احلادي والعرشين من  ,ر أعداءهونرش صيته ودمَّ  ,ق اهللا رجاءهفحقَّ  ,بفضله
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هبدم األبراج املوالية للرب وهو تعاىل هلام من اهللا إأمر ب ,وقيل من دخوله فيها ,فتحه هلا
وبرج وو ندوبرج فرا زيوالكبري والصغري وبرج ال )رأس العني(وبرجا  )برج مرجاجو(

أنه مهام أشار  )رمحه اهللا(ومن عادته  ,كارلوص وأشباههم من األبراج املوجهة للرب
ملسلمني وحسام ملادة ر عن اوغرضه بذلك رفع الرضَّ  ,دادبرأي إال كان فيه اخلري والسَّ 

وملا رجع  ,ال ترك األبراج بال هدمالغم ملا فتحها عليها أوَّ ن الباي أبو الشَّ إصارى فالنَّ 
 ,فلذلك أمر هبدمها ,ل رضر حصل للمسلمني من تلك األبراجصارى وكان أوَّ ا النَّ هل

وبنى باملوضع الذي وقف به فرسه عند الباب للمواقف مسجدا لصالة اخلمس 
ابعة واملائتني نة السَّ بنى يف السَّ  ثمَّ  بجامع بالناصفويعرف عند الناس لآلن  ,واجلمعة

والقلة لغة عربية  ,امء مرشقةله رونقة لصعودها للسَّ فزادت  ,لف قلة الربج االمحرواأل
بن  ىفمن ذلك قول موالنا عيل اهلدى ويعرف بعيل التق ,موجودة يف كالم شعرائهم

بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل  ىضحممد اجلواد بن عيل الرِّ 
 إىلبه ى حني سع )هللا عنهريض ا(زين العابدين بن احلسني السبط بن عيل بن أيب طالب 

وهجموا  ,األتراكل له مجاعة من رسل املتوكِّ أف ,ا وسالحاعنده كتبً  نَّ إ ,املتوكل العبايس
وهو مستقبل  ,عة من شعرفوجدوه يف بيت مغلق وعليه مدرَّ  ,عليه ليال عىل غفلة

ال إ رض بساطيف املوعد والوعيد ليس بينه وبني األ ,م بآيات من القرآنيرتنَّ  ,القبلة
ويف يده  ,ابل يستعمل الرشَّ واملتوكِّ  ,فحمل عىل هيئته للمتوكل ,مل واحلصاالرَّ 

يا أمري املؤمنني  :جانبه وناوله الكأس فقال إىلأعظمه وأجلسه  , رآه املتوكلالكأس فلامَّ 
 لقليل ينِّ إ :فقال ,انشدين شعرً أ :وقال .فأعفاه ,فأعفني منه ما خامر حلمي ودمي قطُّ 

 ال بد من ذلك فأنشده: :فقال املتوكل ,للشعر وايةالرِّ 
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 لـل األجبـال حترسـهمباتوا عـىل قُ 
 واستنزلوا بعـد عـز عـن معـاقلهم

 مـن بعـد مـا قـربوا ناداهم صـارخ
 أيــن الوجــوه التــي كانــت منعمــة

 صفح القرب عـنهم حـني سـائلهمأف
 أكلوا دهـرا ومـا رشبـوا اقد طال م

 

 غلــب الرجــال فــام أغنــتهم القلــل
 بـيس مـا نزلـوا ا يـافأودعوا حفـر

ـــل ـــن األرسة والتيجـــان واحلل  أي
 سـتار والكلـلمن دوهنا ترضب األ

 تلك الوجـوه عليهـا الـدود ينتقـل
 فأصبحوا بعد طول األكل قد أكلوا

 

نعم  :قال ,ينيا أبا احلسن أعليك دَ  :وقال ,ابأمر برفع الرشَّ  ثمَّ  ,لفبكى املتوكِّ 
 )ريض اهللا عنه(وكانت والدته  ,ه مكرمالمنز إىله فدفعها إليه وردَّ  ,الف دينارآأربعة 

ووفاته خلمس بقني من مجادى  ,ثالث عرشةوقيل  ,يف رجب سنة أربع عرشة ومائتني
ويقال  ,بناء القلة )رمحه اهللا(وملا أكمل  ,)رس من رأى كام مرـ(ب )هـ254(األخرية عام 

بيات التي أنشدها العامل كتب عىل صالة مركز جلوسه بأمامه األ ,ونبالنُّ  القنة :اهلا أيًض 
ذو املعايل  ,اثرالنَّ  ,اظمالنَّ  ,الكاتب ,البارع الفارد ,العدل املاجد ,ن اجلميلاجلليل املتفنِّ 

مع احلسب  ,امئلواألخالق والشَّ  ,واآلداب والكرم والفضائل ,عراب والفنونواإل
من حثوا يف  أنجب مع كل ,يف اجلميلالرشَّ  ,حصيلسب واملعارف والتَّ والنَّ ,األصيل

فتح وهران وجامع (مصطفى بن عبد اهللا ابن دحوا مؤلف  وجلوا السيد ,طلب العلم
 وهي: )اجلواهر احلسان

 يــا غــافال عــن أمــور زاهنــا ذهــب
 وجودهـــا دائـــم õïšßنورهـــا 

ــد ا  يــوان أمــري املــؤمنني أيبإقص

ـــني ـــا جل ـــب ولوهن ـــا رط  ومتره
 وصــوهتا منشــد باحلســن مرتقــب
 عثامن تلفى اخلريات كلهـا كوعـب
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 بــه تشــارك مــن نــوى ملقصــده
 به اشتباه الزهر يف صـبحتيه حكـى

 يتقــون وحكــى كيــف األهــايل بــه
ــدا  فعنــد ذا خــاطبوين وابتســامي ب
 كيف انساب األمور للوايت ارتبطت

 التصـقوا كذا عقال عرصـي قـدأه
ــه ــذي ترونق ــف ال ــه كي ــر ب  اظه

 إىلجتــدهم بــاختالف يف الــدعاء 
 كــامل العطــا مــن غــري مبتخــل إىل

 

ــو ــب فه ــام أره ــورى ف ــافع لل  من
 فكيــف بالعشــائر املقــيم صــوحب
 وكيــف يســلكون بكلهــم مــذهب
 منه جواب عن سنوى يظل املنجب

 قــدرا وينتصــبŠíبــرىض مــن
 القــدير عــاله رحــب Š–ãبالــذي 

 حمبــة الصــديق عنــد األهــيل ركــب
ــب ــدا رت ــد بالن ــد لواح ــن واح  م
 ألحــــد ولعطائــــه قــــد قــــرب

 

وبنى  ,باملدرسةف لآلن وتعرَ  ,ح التي هبا رضحيهطاوبنى املدرسة العظيمة بخنق النِّ 
وكل ما رصفه عليه هذا األمري فمن عند  ,أيضا اجلامع األعظم املعزو للباشا حسن

علم الباشا أ ثمَّ  )وهران(ن الباي حممد ملا فتح أحيكى ), رمحهام اهللا(الباشا املذكور 
رب قالتا له كان الالئق لطَّ ل به ااوملا رأته زوجته فاطمة وخالتها ج ,حسن بفتحها ففرح

سنة فعند ذلك أمر لدا يف األعالم رسورك تبني هبا جامعا عظيام يبقى ذكرك خملَّ بك إل
واحد ليرصف ذلك  واحدا بعد ,وبعث له صندوقني مملوءين ماال ,الباي حممدا ببنائه

 رشع يف وملا ,شايل بن تدبريت ليحرض لذلكائني حممد الرشَّ وبعث أمني البنَّ  ,عىل البناء
 ,ومجعوا ملنارته حجرا ضخام أربعة أيام ,ه حفر أساسه يف بستان حتت الربج األمحرئبنا

وقد ذكر  ,أتوا به من برج الصباحيية وكان السخارة هم الذين حيملون تلك احلجارة
 ا وابتداءً ورضبنا عىل ذلك صفحً  ,الباي ما رصفه عىل اجلامع مفصال وجممال يف دفاتره
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اسع فاين امن أو التَّ وتم يف الثَّ  ,ابع من القرن الثالث عرشهـ) السَّ 1207بنائه عام (
مع مجلة األشياء املحبسة وبنى  ,وكان تاريخ ذلك مكتوبا باحلجارة التي به ,نسيت ذلك

وتاريخ البناء له وملدرسته مكتوب  ),املعسكر(من بلد  )عني البيضاءـ(اجلامع األعظم ب
 إىلكام بنى جامع الكرط واجلامع األعظم بالربج  ,دبجانب حمرابه ونسيته لطول العه

ومن  )وهران(محر تاريخ فتح وكتب عىل بعض حوائط األ اإلسالمغري ذلك من شعائر 
 فتجها وأي سلطان وباشا كان الفتح يف وقته بام نصه:

وخرج الكفار منها أذلة  ,احلمد هللا فتحت وهران وأعادها اهللا للمسلمني 
اخلائف من مواله  ,واخلاقان األفخم ,لطان األعظمالسُّ  ,عظميف سعادة امل ,صاغرين
حسن  ,نفعرفع واهلامم األيف دولة املعظم األ )نرصه اهللا(السيد سليم  ,اهوَّ الطائع األ

حممد  ,وقامع أهل البغي والفساد ,ين كثري الغزو واجلهادي الدِّ يده اهللا عىل يد حمباشا أيَّ 
قل ويف كثري النَّ  ,هـ)1206ابع من رجب سنة (ثنني الرَّ قه اهللا بتاريخ يوم االباي وفَّ 

ببالد  )رمحه اهللا(وتويف  ,وإليه املرجع واملآب ,وابك أعلم بالصَّ وربُّ  ,خامس رجب
 درِّ (هـ) وبقي يف اململكة عىل ما لصاحب 1213قباله من اجلزائر سنة (إحال أصبيح 
 ,نة وهو سهو شديدثامين عرشة س )أنيس الغريب واملسافر(وصاحب  )األعيان

كام  هـ)1192ملا قد علمت أنه توىل سنة ( ,ه بقي يف اململكة عرشين سنةحيح أنَّ والصَّ 
بعث  ,)اجلزائر(وبينهام عرشون وملا طار خرب موته ألهل  ,هـ)1213(مر وتويف سنة 

 ,ليهمإفركب عجال وسار حثيثا  ,أوالده باململكة وهو أكرب ,رؤساؤهم البنه عثامن
 .)خنق النطاح( ـوأوىص بدفنه باملدرسة باملوضع املسمى ب )وهران( ـأباه ل بعدما بعث

 :وكان للباي حممد بن عثامن ويقال له ,نةوملا وصل اجلزائر ويل مكان أبيه تلك السَّ 
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منها أبو عثامن وأبو عيل وأبو أمحد وأبو  يَّ كحل كنواال واملجاهد ,الباي حممد الكبري
 ,غري ذلك إىلنرص وأبو املواهب وأبو الربيع وأبو الفتح حممد وأبو الفتوحات وأبو ال

 ,لبةكاية بالطَّ ه ملا رفعت له الشِّ حيكى أنَّ  ,بنى هلم املدرسةولذلك  ,وكان حمبا للطلبة
وانرصفوا  ,لبة منهالينظر يف ذلك فخرج الطَّ  )وهران(خراجهم من إرت أمر بوتكرَّ 
ورأى لنساء درجن عىل  ,من يلحقهم فلم ير ,هوصار ينظر يف الطلبة من حملِّ  ,عنها
فجاءه بعض آغاته وهو األسد  ,سطاح وأعينهم شاخصات نحو الطلبة أسفا عليهماأل

الكمي الباسل الشجاع  ,اجلواد العاقل ,الشهم الكامل ,البطل اهلامم ,الرضغام
 إسامعيلد قدور الكبري بن آغة السيِّ  ,عاويوفاصل الدَّ  ,مبدد األعداء ,الفاضل
 ,م بالغدوة والعيشِّ وقال له ال يليق بك وال بنا طرد الطلبة ألهنم يدعون رهبَّ  ,ويالبحثا

والذين اشتكوا لك  ,عوقب ومن ال فال ,ئق من فعل ذنبا يستحق به العقابام الالَّ نَّ إو
هم مر بردِّ أل منه وفقبِ  ,ثباتإالتي ادعوها دون  ,ذايةحيفظون أهلهم من اإل ,هبم

 ,وملا وصلهم ,وا بمواضعهم ذهب هلم عىل فرسه بشواشهاستقرُّ  فرجعوا وملا ,همملحلِّ 
ذاية إوا أنفسكم عن ا الطلبة اشتغلوا بالقراءة وكفُّ وقال هلم أهيُّ  ,دفع هلم ماال كثريا زيادة

عيان يف در األ(قال يف  ,ال أنا وآغة الفالين والنساءإيف املدينة من حيبكم  فام ,اسالنَّ 
ل وحدث بأوَّ  :)يب واملسافر, يف ظريف احلكايات والنوادرأنيس الغر(و )أخبار وهران

 أن أكلت فيها امليتة والدم إىل ,هلك هبا أناس كثريون ,مملكته باملعسكر مسغبة عظيمة
اعون الذي مل حيدث يف حدث الطَّ  ثمَّ  ,والعياذ باهللا من ذلك ,نسان واخلنزيراإل وحلم

تقل أهل ان أن إىلآل األمر فيه  ,اا وحًرض دوً اس بالنَّ  به جلُّ فامت  ,قليم قبله قطهذا اإل
عراب ظعون األ ,عر ظاعننيالبدو يف خيام الشَّ  إىل ,والباي بأهله وخمزنه ,احلرض
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 مالة ثمَّ وأدار هبا الزَّ  ,محراء من الوبر وقد جعل الباي خيمةً  ,ا طويالزمانً  ,البادية
التي مل حتدث  ,لزلة العظيمةلزَّ ثم حدثت ا ,ي العام بعام اخليمة احلمراءفسمِّ  ,وائرالدَّ 

براج عىل ور واألأن سقط هبا الدُّ  إىل ,أكثر من غريها )وهرانـ(ت بواشتدَّ  ,قبل ذلك
قيل وتلك  ,وحصارى بيوتا من اللَّ ذ النَّ أن اختَّ  إىل ,هلكوا بذلكصارى فأُ أمم من النَّ 

 ـ. كام مرَّ ـ لزلة هي سبب فتحها زَّ ال
بعد  هـ)1213(توىل سنة  إبراهيمبن عثامن بن  دعثامن بن حمم :ثامن عرشينهم

وملا توىل نقل دار احلكم  ,وبقي يف امللك ثالث سنني غري يشء ,موت أبيه بأيام قالئل
والغرف  ,واشتغل ببناء املعامل املرونقة ),وهران(القصبة التي بأعىل البالنصة من  إىل

شجار ذات الفواكه الطيبة غرس األو ,دةواألساطني املعدَّ  ,دةوالقصور املشيَّ  ,قةاملزوَّ 
 ,والقلب بِّ وأعرض عن اململكة باللُّ  ,رى املياه يف القوارير املؤتلفةجأو ,املختلفة

وكان جملسه ال خيلو  ,فاهنمك فيه اهنامك بعض ملوك العرب ,ربهو والطَّ وأقبل عىل اللَّ 
كلفه اهللا به من أمور ومل يلتفت ملا  ,فاءوالسادات األعيان الرشُّ  ,رفاءمن األدباء الظُّ 

لقا وأظرفهم َخ  ,اوكان من مجلة ندمائه حقً  ,سيا منسيا بالكليةبل جعل ذلك نِ  ,عيةالرَّ 
دب احلائز لأل ,اآلخذ من كل علم أوفر نصيب ,الكعب األريب ,بيبالفقيه اللَّ  ,قالُ وُخ 

 ,لوة باحتكامواختذ جملسا للخُ  ,ويب القلعيحممد بن اجلياليل اخلرُّ السيد  بالكامل املرعيِّ 
 ,فانتفعوا نفعا كثريا, أرباب دولته إىلورصف أمر رعيته  ,امفال خيرج منه إال بعد أيَّ 

فجاءه يوما  ,هووال يلتفت هلم يف تذكر وسهو ملا شغف به من أمر اللَّ  ,ماال غزيراونالوا 
ه وبني يدي ,املحاسب هو اهللا نّ إطرده وقال له ف ,بعض قواده للمحاسبة عىل ما بيديه

اه أن أدَّ  إىلودام عىل ذلك  ,ملا بيدك ويد غريك ا لست ملتفتينِّ إك فمرِ أسبيلك و إىلارجع 
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 إىلجار وذاك أنه بعث مع بعض التُّ  ,اهلزل إىلورجعه أمره من السمن  ,العزل إىلحاله 
فأتاه بجاريتني بارعتي اجلامل والغناء  ,املغنيات يشرتي به بعض اجلواري تونس ماالً 
ن بلغ أ إىلاما وليايل ولغريمها حماشا, يَّ أ هبام فتسىلَّ  ,النصب والعناء القلب تذهبان عن

 ,ر دارهوسمَّ  ,وهنب ماله ,وعزله ,للباشا فغضب لذلك غضبا شديدا) اجلزائر( ـخربه ب
وولده  ,فنزهلا بأهله ,ةعىل غري احلالة املرضيَّ  )البليدة( إىلونقله  ,له قيدا حديداوكبَّ 

أن قام عليه ثائرا  إىل ,وحاله يتشوش ,ن توىل بايا بقسنطينةأ إىل ,كليةنزلته ال ,وحشمه
جاء لتلك القبائل  ,ادرعي نسبً  ا, درقاوي طريقةً فتى مغريب مالكي مذهبً ابن االحرش 

اس وكان صاحب شعوذة وحيل وخرب, فرأت منه النَّ  ,مام املهدي املنتظره اإلنَّ أدعى او
ني, مهي قلب العني, ال حقيقة هلا دون ئب, التي العجائب, وأظهر هلم األمور الغرا

فنرصوه وعقدوا له البيعة حزبا حزبا, وجندوا معه وأمره كذبا, فحرك هبم قسنطينة, 
ال, فألفاه هزم وحارصها يوما كامال, وكان الباي خارجا عنها لقضاء شؤونه فأتاه عاج

متشتت فبات زالت جمتمعا غري  كن حاله الفخذه فكرست, ل وأصيب بالرصاص يف
وأثخن فيهم بالقتل  ,وهو بوادي الزهور, فلحقه هناك ,بداره ومن الغد خرج لطلبه

واحلرق, أمنه من شوكتهم الغرور, وقد ترك وراءه معقال صعبا  ,واألرس ,والسبي
وداروا  ءوأجروا فيه املا ,وكان أمره منشورا, ففر القبائل للمعقل ,ومضيقا وعرا

واشتد القتال ومحي الوطيس وكرب النهار فهزم الباي  بعسكره من كل جانب دحورا,
فحل به املكر بالقتل واألرس  ,غري ما تركه ووىل األدبار فوجد املعقل عىل ,هزيمة شنيعة

وفرح ابن األحرش  ,ني ورشكه فقتل هنالكأن كب به فرسه يف الطِّ  إىلوالكرس والسبي 
اعون الذي ذهب قبله فامت لطَّ امه ايَّ أوحدث يف : «)األعيان درّ (قال صاحب  .بذلك
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مام والفهامة اهلامم الشيخ سيدي عبد القادر بن كالعالمة اإل ,اس والعلامءمن النَّ  اجللُّ 
وابن عمهام الفقيه األديب  ,وأخيه الفقيه السيد اهلاشمي ,نويس ابن دح بن زرفةالسَّ 

وظهر  ,السيد املصطفى بن عبد اهللا وغريهم )فتح وهران(األملعي صاحب تأليف 
 .»ا عظيًام امر فسادً رع والثِّ اجلراد الكثري فأفسد الزَّ 
وكان  ,هـ)1215 سنة (احلاج مصطفى بن عبد اهللا العجمي توىلَّ  :تاسع عرشينهم
ا وشقاوة, ويف السنة الثانية  أيامه عامة درقاوة, فكانت عليه نحًس يفعاقال جبانا هاجت 

مات فيها  ,زموه هزيمة عظيمةهـ) غزا أهل انقاد فه1216من واليته وهي سنة (
فدخله هبا الوهن,  ,ل واقعة وقعت يف املخزنوهي أوَّ  ,وأرسوا وسلبوا ,رؤساء خمزنه

سبب ذلك, وقد مس املخزن بعض اجلبن والكسل من ذلك, ال  وكثر طمع الرعايا يف
جبانا خوال, فلم يزدهم إال جبنا وكسال, وقد أشار عليه بعض  سيام إذا كان األمري

 ياء بقوله:األول
 ï–Èmهو فوق الكريس والناس ï–ÈÛaســيأيت احلــاج مصــطفى 

وسبب قيام السيد عبد القادر بن الرشيف من أوالد سيدي بالليل الكساين قاطن 
ني زروال عند السيد حممد العريب بن أمحد بوادي العبد, أنه ملا ذهب للمغرب ب

 :ن بوطننا قوما يقال هلمإيدي يا س :قال له ,وأخذ عنه الذكر ,البوبرجيي الدرقاوي
وال يعبؤون بالعلامء  ,ويظلمون الناس ,اإلسالمال يشء هلم من دعائم  ,الرتك

رتيح منهم العباد, وتطهر منهم سلت ,نسأل منك أن يكون هالكهم عىل يدي ,واألولياء
ن اهللا ينرصك عليهم بكامهلم, فظن أن تلك إو ,عليك بجهادهم وقتاهلم :فقال له ,البالد

وكان أخذه ذلك أستاذا يقرئ الطلبة  ,نه أدرك ال حمالة فخرهأالقولة هي عني النرصة و
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فرجع لبلده وترك  ,أجازه يف إعطائه للناس ,وملا أخذ عنه ذلك ,القرآن ويعز أهله
 ,وعلق الببوش والقرون معه ,وركب الكلخ ,تعليم القرآن للطلبة ولبس املرقعة
 امساهل يف ملحونه:ولذلك قال فيه فصيح الربجية وهو 

ـــري ـــار اخل ـــاب اخب ـــن ج  ال م
 دايــــــر ملببــــــوش ازريــــــر

 كداروا للـدرقاوى اهنـار النطحـا 
 واحيمش فوق العكاز باين الطرحا
وأخذوا  ,وابتدع أمورا يمجها الطبع, وينكرها الرشع, واقتدى به كثري من الناس

التصوف  إىلذلك ينتمون  وبقي هو وأصحابه عىل ,أهل الصحراءعنه عامة خصوصا 
فدعا أهل  ,عرابوظهر صيته بني أظهر األ ,فسيقت إليه اهلدايا من كل فج ,والصالح

 ىحرار يأمر وينهوأقام باأل ,فأجابوهم لذلك ,حرار وغريهمكاأل ,الصحراء للبيعة
فابن الرشيف هابط للباي  ,ام وقصده بهيفجهز له جيشا عظ ,فسمع به الباي مصطفى

ووادي العبد, وشعلت نار  ,بني وادي مينا ,بفرطاسة أن تالقيا إىل ,وهو صاعد له
وأخذ ابن الرشيف بجيشه أدبارهم  ,فاهنزم الباي بجيشه ,ومحي الوطيس ,احلرب بينهام

وبقيت حملة الباي بام فيها غنيمة  ,قرب املعسكر إىلويؤرسون ويسبون  يقتلون
معسكر عىل غري ودخل الباي لل ,والدرقاوي يف رغد ,فصار الباي يف نكد ,للدرقاوي

وكان ذلك يوم  :)در األعيان(احلالة املعهودة, وعساكره خلفه مطرودة, قال صاحب 
كان ذلك يوم األحد ثالث ربيع  :وقال غريه ,هـ)1219األحد ثامن ربيع األول سنة (

ثم خرج الباي من املعسكر عشية اليوم الثاين ورجع لوهران  ,هـ)1219األول سنة (
وهونوا  ,مرألعليه ا وسهلوا ,مع عليه أعيان مملكته من املخزنفاجت ,فدخلها يف فله
فنحن  ,ابه وجيوشه وأصحابهرال جتزع من الدرقاوي وأع :وقالوا له ,عليه املصيبة
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وفرسانك الضاربة  ,وشجعانك الداهية ,ورماحك النافذة القاضية ,سيوفك املاضية
م, يوالرىض بام قضاه احلكيم العل ال التسليمإفال يليق  ,ن كان األمر من اهللاإالدامية, ف

ن شاء اهللا بغري خلق, أمل تعلم أننا فحول هذه البالد إال ما يرسنا ويرسك إال فال ترى إو
 قال الشاعر: ٍف لَ ا عن َس فً لَ وأبطاهلا نتوارث ذلك َخ 

ـــت حـــذامي فصـــدقوهاإ  ذا قال
 ن شئنا عىل النـاس قـوهلمإوننكر 

ــ  ــذاميإف ــت ح ــا قال ــول م  ن الق
 القــول حــني نقــولوال ينكــرون 

  .ليه احلصارإؤول يوما  ,لة احلربآقامة إو ,فعند ذلك اتفق أمرهم حتصني البلد
كتب  ,وعز جانبه ,ن الدرقاوي ملا استوىل عىل املحلةإثم : «)در األعيان(قال يف 

واملغارم  ,والذل واملسكنة ,مظلم الرتك للرعايا بالبشائر يقول هلم: قد نزعنا عنك
واجب عليكم مبايعتنا, فوافقه جم غفري, وخلق كثري, فاجتمع عنده فال ,واملكوس

وال يستطاع  ,ضحى يوم اجلمعة ثالث عرش ربيع األول تلك السنة ما ال حيىص عده
وسمع امرأة تنادي أخرى باسمها وكان اسمها  ,دفعه ورده, فمر بغريس الرشقي

وأطاعوه, حمبة أو كرها وأبدل اسمها بعربية, ثم دخل املعسكر  ,تركية, فأنف من ذلك
واختذها حمل مثواه, وهزم  ,ها دار سكناه, ومجع هبا أهله وولده وخاصتهصريَّ بايعوه, ف

يف ربيع الثاين من تلك السنة هزيمة  ,اجماهروهو حسن ببالد  مصطفىخليفة الباي 
 .شنيعة
قاصدا هبا  ,ان, متال اخلراب والعمرانذبجيوش كاجلر منها ابن الرشيفخرج  ثم 

غيط وبعضهم دخل ب ,ذهب بعضهم جلباهلا ,تح وهران, وملا حل بسيق بأرض الغرابةف
وأرسا حتى عرف املوضع  ,وسبيا ,قتال ,يقاعا عظيامإالتي هي طريقة فأوقع هبم  ,اجليزة
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 أنفسهم ىلنوح الناس بالبكاء ع لكثرة ,)شعبة النواحـ(ب ,الذي حل به ذلك لآلن
ووجهه وخشا, وكان  ,مهانا ع اال وتركته وحشامتر بموض وصارت جنوده ما ,وأهلهم

ليه وأطاعته مجيع العباد, ال عريب وال خمزين, إاحلصاد, فسارت  بانإقدومه لوهران يف 
كام ذلك عادة اجلنود  ,دين, خمافة عىل زرعهم ورضعهم وال رشيف القدر وال

ه, وقد سلط السلطانية, املتوجة بالتيجان الشيطانية, فلم ينفع ذلك من دخل يف طاعت
ورجع  ,وكذبوا ,وأرسوا ,وقتلوا ,وهنبوا ,فحرقوا ,عىل مزارع املخزن أتباعه يف بضاعته

 فار, قال الشاعر:كاملستغيث يف الرمضاء بالنار, والسفينة يف القِ  املستغيث هبم
 النـاربكاملستغيث يف الرمضـاء ةفاملســـتغيث بســـيفه يف كربـــ

طامعـا يف  ,وصـبحها بجنـوده اجلـراد املنترشـ ,بقرهبـا وهرانثم ارحتل ونزل ضواحي 
 وهم أقل عددا منه, فكـان النرصـ ,دخوهلا لضعف أهلها, فالقته أهلها وقاتلوه قتاال شديدا

~  {| }    u t v y x w z  و﴿  وهزموه بجنوده,  ,هلم عليه

a وعالمـة  ,وصار يومهم باكورة سعدهم ونجحهـم ,)249البقرة: ﴾ (_̀ 
واملهابة والنرصة  ,يوم بعده حاربوه إال كان هلم النرص والظفر فام من ,ظفرهم وربحهم

جتري عىل القـدر, والزالـت احلـروب بيـنهم وبينـه شـديدة, واملكايـد بيـنهام مديـدة, 
ذا بالسفن مع البحر ختفـق هبـا إأياما, و )اجلزائر(و )هرانو(بل الربية بني وانسدت السَّ 

ب ما يراد, قال حس خر عىلآحكم باي  الشداد, حتت األتراكأعالما, مشحونة بعساكر 
ومات كاتبا الباي العـامل  ,: وقد مات يوم فرطاسة من املخزن خلق كثري)عياندر األ(يف 

أبو عبـد اهللا حممـد سيد والعامل األديب ال ,أمحد بن هطال التلمساينالعالمة السيد احلاج 
عيـان يف األ درُّ (الرتكي مؤلـف  حسن خوجةويف ذلك يقول العالمة السيد  .الغزالوي
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 بيات:هذه األ )أخبار وهران
 فرطاســة يومهــا تــرى اجلنــود بــه

 لــه دفالبــاي جــاء بجــيش ال نفــا
ــل ــعي وال أم ــه س ــق ل ــم حيق  فل
 فاليوم البن الرشيف عز فيـه عـىل

 رسى غـري ناجينـاأما بـني قـتىل و 
 بـــه يريـــد لقـــاء العـــدو باغينـــا
 بل جاء جنده صفر الكـف باكينـا

 ن دينــاعــاجم لــوال الــديبــاي األ
 إىل, كان انتقل مع أخيه عثامن املقلشحممد بن حممد بن عثامن لقبه  :)1(ثالثوهنم

أن أقام ابن الرشيف الدرقاوي عىل مصطفى بن عبد اهللا  إىلالبليدة كام مر, وأقام هبا 
عزلوه هو  ,, وملا رأى أهل اجلزائر عجزه عن دفاع العدو)وهران( ـاملار وحارصه ب

توىل  ,بوالية العثامنيةوسعادة الوطن  ,لرياسته وشجاعته ,ه مكانهوخليفته حسن وولو
وهو ابن ثامين عرشة سنة عىل ما قيل, وقيل غري ذلك, وبقي يف اململكة  هـ)1220سنة (

حمارصا هلا  الدرقاويوكان من خربه أنه ملا قدم وهران وجد  ,ثالث سنني غري يشء
ملا استوىل عىل الضواحي  ,ت الربيوقلة القو ,من طول احلصار والناس يف أشد ضيق

وال من يدخل من الضواحي وال  ,ووجد أبواب املدينة اخلمس كلها مغلوقة ,العدو
أهيا الناس من أراد  من خيرج إال باإلذن, فأمر بفتح األبواب ونادى املنادي من قبله:

وال حرج عىل أحد, فتفسح الناس  ,ومن أراد اخلروج فليخرج ,الدخول فليدخل
رج املضيق, وأمنت من حينه الطريق, وهبت رياح النرص وخفقت أعالمه, وضاق وانف

وأظلمت لياليه وأيامه, وصار احلرب ألهل وهران عيدا, وعدوهم بني  ,متسع العدو
ياه فوزا وجمدا, قال إقاهتم أيدهيم صيدا, فكان قدوم هذا الباي عليهم سعدا, ومال

                                                 

 كذا يف األصل. )1(
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 الشاعر:
 فق السام صعداأوكوكب املجد يف  قبال ما وعـدانجز اإلأبرشى فقد

ستحوذ عليه صار يعد جنوده كل يوم بفتح وهران, وهو م رقاويالدَّ ن إثم 
عهم بأقواله اجلالبة, ويعدهم املواعيد مماين الكاذبة, ويطالشيطان, ويمنيهم باأل

أن جاءه شيخه من املغرب, وحرض  إىلالعرقوبية, ويقاوهلم باألقاويل املكذوبية, 
ة وشدة احلرب, مع جيش تلميذه فرأى بالعيان, ما ال يقدر عليه بكلمة البهتان, للمقاتل

طراق مغلوب حريان, ال يملك شيئا من يشء قدره املالك الديان, بعد إفأطرق برأسه 
هنم يف يومهم يدخلون وهران, ويصريوهنا أأن أمرهم بحمل الشواقري والفيسان, و
وا رشذمة بغضت من اهللا, إال أن اجلاهل كل باهلدم والتخريب مغارات الفريان, فباؤ

لشهادة, ومقدر غيب والا حيدثه اهللا, عامل من أراد أن حيدث يف الوقت ما مل اجلهل
ه سمع بأنَّ  )1(وحدثني املسن آغة الغرابة احلاج عبد القادر بن ونان, الشقاوة والسعادة

 الغرابة وقت ابن عىل نه قال له: كنت قايداأمن أبيه القايد بلقاسم بن ونان مشافهة 
 ,, وملا قدم لبلدنا خشيت عىل أهيل وقرابتي ومن كان قريبا يلاألتراكالرشيف حتت 

 ,حواض السامءأ :يل بأعىل اجلبل املجاور يل يف موضع يقال لههفرست له بعد أن نزل أ
 )وهران(وملا وصلنا للكرمة ودام القتال بيننا وبني أهل  ,ثم ركبت معه وقدمنا لوهران

هلا  رتعدوهي ترتعد شديدا حتى ي ,من الركاب ةً جله خارجأيت يف بعض األيام رِ ر
مدوره  ,متسع الوجه ,طويل القامة ,غليظ القوائم ,مجيع جسده, وكان رجال جسيام

                                                 

 , والزال143يف ص من أرسة توارثت قيادة قبيلة الغرابة املذكورة  :ونان احلاج عبد القادر بن )1(
 كثري من أفرادها بمقر األرسة.
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ع الذي بك اجلز وقلت له: ما هذا ,فقربت منه طويلهاكثيف اللحية  ,شديد البياض
واهللا لقد ذهب مجيع ما عندي من  ,ايل بالقاسميا خ: «فقال يل...  حتى اعرتاك االرتعاد
ن إ: «فقلت له ,»رذال الناسأمن مجلة  ,وأنا اليوم خاوي كاجلعبة ,الرس الذي جئت به

ملا ذهب رسي واهللا ال : «فقال يل ,»وتنرص عىل غريك ,شيخك عن قريب يكون عندك
تزامحت الناس  ,جاء شيخه وملا :قال ,»ال شيخي وال غريه ,يفيدين يف هذا الوقت يشء

 عليكم بالفيسان :واالستيالء عىل وهران, وملا نزل قال هلم ,وفرحوا بالظفر ,عىل لقائه
ذان واعتكاف الناس عىل العبادة يف وغريها لتخريب وهران غدا, وملا بات سمع األ

ال له سيدي عبدالقادر بن ق, جيوش ابن الرشيف فيها فساد كثري املدينة, ورأى
وال يصلون وليس  ,وال يصومون ىعهم نصاربن الرتك ومن تإ :يلنك قلت إ :الرشيف

 ين ملاإذن يف جهادهم فأذنت لك, وهلم من الدعائم الرشعية شيئا, وسألت مني اإل
عك هم املفسدون يف تباأن إو ,تباعكأيامنا وعبادة مني ومنك وإرأيتهم وجدهتم أشد 

وال شك أن  ,)وهران(هل ال يف أ ,ن اجلهاد فيك ويف قومك جائزأ فال شك ,األرض
ين إو ,وبينكوهو الفراق بيني  ,ين أرى القتال يف هذا اليومإو ,ال لك الدائرة عليك

وا فعند ذلك أيقن درقاوة من أنفسهم بالعجز واخلذالن وأيس .بريء مما أنت مرتكبه
  .)وهران(بحمد اهللا من فتح 

  Ï      Î  Í     Ì  Ë  ÊÐ  Ò  Ñ  ÓÔ﴿«  :)عياندر األ(قال يف 

Ú Ù Ø × ÖÕ ﴾ )أال  ,ن أهل وهران هم حزب اهللاإ أال ),19:املجادلة
والذهاب  ,فاتفق رأهيم عىل االرحتال عنها حلصنها: «قال ,»ن حزب اهللا هم املفلحونإ

وكان بالغرابة ويل من أولياء اهللا  ,فأصبحوا ظاعنني رائمني مدائن املرشق ,لغريها
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تلميذ الرضير السيد حممد بن أيب  ,عاممة در بن أيبالسيد عبد القا :يقال له ,الكاملني
ويسكن يف عبادته  ه,خكشي ف,مأذونا له يف الكالم بأمور الكش دية, وكان هذا الويل

يا سيدي " :صار يقول ,رجع الدرقاوي من وهران مرشقا وملا ,إسامعيلبغابة موالي 
وقبل قدوم ابن  ."د, غري هذه وال تعاود, يا سيدي مبارك, نوض اجلمل احلاركداو

 ."حواض السامء لو كان فيكم املاءأمزينكم يا " :الرشيف لبالد الغرابة كان يقول
فنالوا منه بعض  ,وملا وصل ابن الرشيف قرب سيدي داود مرشقا قام عليه الغرابة 

لقيتهم فرسان  )1( وابتدأ يف النقص, ثم ملا وصل لسيدي مبارك ,اليشء من املال وغريه
ليهم وهم سائرون, وتكلم املدفع الرباين من إضوا فتعرَّ  ,ليهمإ انضمَّ  مع ما الربجية

 وال ,وشاهده خارجا من القبة من كان حارضا ,سمعه من كان غائبا ,سيدي مبارك
 وهزموهم ,فنرصهم اهللا عىل درقاوة ,زالت طاقة من حيث خرج بسيدي مبارك لآلن

سيف والبارود يف أخيارهم وأخذوا بظهورهم وأدبارهم, ووضعوا ال ,هزيمة شنيعة
 ,وجرح من جرح ,من قتل فيهقتل  ,فكان ذلك اليوم عظيام عىل درقاوة ,وأرشارهم

مل يفتقر  ,وغنم احلارضون هلم كالربجية وبني شقران منهم غنائم كثرية ,وأرس من أرس
 .بعضهم بعدها قط

غليل, ليهم لقد أشفوا العليل, وأبردوا الإفلله در فرسان الربجية ومن انضم  
 ,هله ووخاصتهقاصدا دخول املعسكر أل ,لوال يف رشذمة قليلةفم وذهب الدرقاوي

 ,ومتكنوا من أهله وأوالده ,وأطردوه عنها ,فمنعه املعسكريون من الدخول لبلدهم
 إسامعيلمن السيد احلاج حممد باحلرضي بن ومكنوهم  ,ومجيع درقاوة الذين هبا

                                                 

 رضيح سيدي مبارك مشهور رشقي مدينة املحمدية (وهران).   )1(
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بض عليه الدرقاوي وقواد آخرين وسجنهم, وملا ألنه كان هناك مسافرا فتق ,البحثاوي
 وخلوا ,ليهم املعسكريون وأخرجوهم من السجنإهنض  ,وقع به ذلك بسيدي مبارك

لحرضي فصار حاكام عليهم وأمريا, ب إىلوفوضوا  ومكنوهم من أسلحتهم ,سبيلهم
 ,ه قبض عىل مجيع درقاوة الذين هبارسوملا خلص من أ بعد أن كان يف السجن أسريا,

: ىلاان, قال تعدواملرء يدان بام  ,ومنهم من أرسه ومنهم من جرحه ,لهمن قت فمنهم
يوم لك ويوم : «ملسو هيلع هللا ىلصوقال  .) 140آل عمران: ( ﴾ ́ ³ ² ± °﴿

 اعر من الطويل:وقال الشَّ  ,» هزيل يوم سمني ويوم: «وقالت العرب ,» عليك
ــا ــرء كله ــىل امل ــري ع ــة جت  ثامني

ــ ــةزرسور وح ــتامع وفرق  ن واج
 مـرئ البـد يلقـى الثامنيـةوكل ا 

ŠÇëŠíëافيـةعثـم سـقم و 
ومجع أرباب  ,هنض من ساعته رقاويالدَّ الباي ملا بلغه اخلرب بتشتيت شمل  نَّ إ ثمَّ 

 له من البلدان. فقال له وزراؤه تح ما تيرسَّ فه, ووأمرهم باخلروج لطلب عدوِّ  ,تهلدو
بام فعل ألهنم مل يروا ذلك وال تعاقب أحدا , واحي من املخزن بالقدومألهل الضَّ 

فقال هلم رأيكم هو  هم.فأساء اهللا ظنَّ  ,وظنوا عند الرؤية أن ال تقوم لنا قائمة ,سابقا
ما أشار به أعيان املخزن, بُمكاتبة واب وهو الذي يقع به الكتاب, وأمر كاتبه عني الصَّ 

ذلك  صلهموذخائره, وملا و ,وأوالده ,ء الدرقاوياثم بعث للمعسكريني ليأتوه بنس
فأركبهم من  ,وقدموا هبم عىل الباي بوهران ,وأوالده ,نساء ابن الرشيفخرجوا ب

كل مكان صحائف البشائر, ثم  إىلاجلزائر, وطارت  إىلوبعثهم  ,حينهم يف الفلك
وأقام هبا أياما ينتظر  ,دخرج نحو املعسكر فنزل بلد الربجية ومعه خليفته أخوه أمح

ذ جاءه اخلرب بأن الدرقاوي مجع مجوعا كثرية من قبائل إ ,فبينام هو كذلك, بارألخا
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فتحري  ,عزموا عىل الغارة عىل البايوأن اجماهر  ,بموافقة بني عامر واجماهر ,الصحراء
 )1(السيد حممد بن اجليالين ,وصاحبه احلبيب ,املتسع ونادى نديمه األديب به وضاق

 ,ن الرأي هم أهلهإف ,م يف ذلكامجع أعيان خمزنك واسترشه فقال له, وأخربه باحلال
فبعضهم  ,مرهم يف الرأيفاختلف أ ,أحرضهم وأخربهم باخلربف ,واحلرب هم أصله

وكان  ,أن سمع رأي اجلميع إىل ,وبعضهم رأى غري ذلك ,لوهران أحسن رأى الرجوع
من أسعد اهللا به  ,والصنديد املطاع ,والبطل الشجاع ,سد الرضغامالفارس اهلامم واأل

سعد, جمد, واجلواد األنجد, والفاضل األوأقامه لنفوذ مصالح العباد, القايد األ البالد,
ن شاء وصله وبالغه, إ, مكن اهللا من اجلنة )2(البحثاوي آغة إسامعيلالسيد قدور بن 

وعدم ما حيصل به وصامتا, فلام رأى ذلك االختالف, حارضا ساكتا, وعارفا بالرأي 
ال حمالة, وال ترضنا و به عليك البد من لقاء العدو االئتالف, قال له سيدي الذي أشري

نه حثالة احلثالة, بمنزلة الضباب والنخالة, وال يبلغ املجد إال بالصرب, وال إكثرته ف
 ال بعد أكل الصرب واملر, قال الشاعر:إحيصل الظفر بالعدو 

 ق الصـرباعـلن تبلغ املجد حتى تل نـت آكلـهأال حتسب املجد شـهدا
فاز باللذة اجلسور, وبالنرص يتميز األمري من املأمور, ومن طلب  :يقولون واحلكامء

فتتح هلم البالد, وتدوخ نام بعثك أهل اجلزائر لتإاملعايل سهر الليايل, وأنت أهيا امللك 
                                                 

من أرسة علمية توارث أفرادها القضاء بقلعة بني راشد يف عهد  :حممد بن اجليالين اخلرويب )1(
 األتراك.

سامعيل قائد اجليش الرتكي إهو والد أو أخو اجلنرال مصطفى بن  :سامعيل البحثاويإور بن قد )2(
سنة) وقتله 80( هىل الفرنسيني وحارب يف صفوفهم رغم كرب سنإثم انضم  ,املعروف باملخزن

 املجاهدون ببالد فليتة قرب غيليزان.
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يرس حني  ا أصابوه فيك, وال تكرس هلم قلباهلم ظن بال الشداد, فال ختيطهلم األب
وك, وأنت أوىل بذلك ملا اختاروك, واياك أن تكون هنم عىل غريك اختارإيوافيك, ف

وانفصمت أوثق عرواته, حتى تكالبت عليه العدا,  ,كمن بأول غزواته انكرست قناته
عراب ال خيفى علينا حاهلم وما لدهيم, كام ال خيفى األ ـ وأنَّ  وطمعت يف أكله احلدا

أي أن تبعث من والرَّ  ,ناآخرذا متنا عن إ إال ,حالنا عليهم, فال رجوع لنا عن تدوخيهم
توك باخلرب أوي ,عليهوما هم  )بني عامر(أعيان املخزن من يكشف لنا عن حال 

جيتمعون بكلهم  ,والربجية اجلبلية ,ورؤسائهم ,حيح كام تبعث لكرباء احلشمالصَّ 
ونحارب بحول اهللا وقوته كل واحد  ,اجماهريف مقابلة  ونحن نكون ,قون الدرقاويلوي

فهم فرقة  ,ألننا نريد الصالح وهم يريدون الفساد ,النرص لنا ال عليناويكون  ,وحده
 .عىل هذا األمر باغية يف ظاهر األمر, فوقع االتفاق

ولقوا  ,قال فظهر كذب أمر بني عامر واجتمع احلشم والربجية كام أمرهم 
لد ب إىلوقدم جماهر  ,واحيوطردوه عن تلك النَّ  ,وهزموه بعد حروب كثرية الدرقاويَّ 

وملا  ,وأكثروا من احلوص ,رع من املطامريوصاروا ينقلون الزَّ  ,ثخنوا فيهاأف )الربجية(
فلم  ,وا الغارة عليهموشنُّ  ,ليهم فامتثلوا قولهإبلغ ذلك الباي أمر املخزن بالركوب 

 ثمَّ  ,حللهم إىلالباقون  وفرَّ  ,اًس أسعني رذا باملخزن قطع منهم نحو التَّ إال قليل وإيكن 
 ثمَّ  )اجماهر(بينهم وبني  يف احلدِّ  )الربجية(لباي يف صبيحة الغد ونزل بطرف رحل ا

بعد أن مات من  ,ساعة فهزمهم جماهر فلقوه بالرضيوة وحاربوه إىلرحل بعد الغد 
قد اجتمعوا وغاروا عىل  )جماهر( ـواذا ب, امايَّ أونزل بامرسة وأقام  ,الفريقني خلق كثري

ليهم إفخرج املخزن  ,)املحلة( ـودارت جنودهم ب ,فلةً باح غحملة الباي وقت الصَّ 
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دبار بعد ما مات من وا األوولَّ  ,ال واهنزمواإغري ساعة  )اجماهر(فام لبث  ,وتراجعوا
والفارس  ,وكان من مجلة من مات من املخزن القايد املشهور ,الفريقني خلق كثري

ارحتل يف صبيحة غد  ثمَّ  ,ينالدِّ ي حمي بن احلاج ةد عدَّ السيِّ  ,منينديد األالصِّ  ,املذكور
ق فهناك أتته مجوع خمزن الرشَّ  )وادي مينا( إىليف الغد وزاد  )اجماهر(ونزل بالد 

أن نزل بوادي  إىلارحتل وصعد مع وادي مينا  ثمَّ  ,عايا بني أوراغومن الرَّ  ,باملسرية
عىل غفلة من  )املحلة(ه ا وقصد برقاوي مجع مجعا أيًض ذا بالدَّ إو ,مااوأقام به أيَّ  ,املالح

 ,وركبوا خيلهم ,اس لذلكففزعت النَّ » كابالرّ  ,كابالرّ « :فنادى املنادياس النَّ 
جاة وإذا بالدرقاوي بجيوشه قائم شارد, وللنَّ  ,ةئَ يْ نَ فلم يكن إال هُ  ,ةوخرجوا من املحلَّ 

سائل ناشد, وأظلم الغبار, وكرب النهار, وغصبت فرسان املخزن وصارت كأهنا 
سور, أطيور, ختوض بني أرساب الزرزور, فال ترى يف جيش الدرقاوي إال القتيل واملال

الويل قرب قرية  إىللرأس وزادوا عليهم واملقطوع األعضاء وا ,واملسلوب من اللباس
ن عودة, فرجع املخزن بالكبري, القطب الشهري, ذي املناقب املعدودة, سيدي حممد 

 ,يف طلب الدرقاوي ,ها للقرية املذكورةد متوجِّ رحل الباي يف صبيحة غ ثمَّ  ,عنهم
وكان بالقرية أمم  ,القرية بجنود ال قبل هلم هبا إىلزحف  ثمَّ  ,نزل بموضع هنالكو

وأخذوا يف القتل  ,وجالوا فيها وجاسوا خالهلا ,ودخلتها العساكر ,فلم تفد شيئا ,كثرية
  .موالواأل يبوالسَّ 

سها كسائر أطع ر رأيت امرأة قُ ينِّ إو: «)انعيان يف أخبار وهردر األ(قال مؤلف 
نا أدركَ (رضيح الويل سيدي حممد بن عودة  إىلبنفسه أو جلأ  ال من فرَّ إومل ينج  ,جالالرِّ 

 :قال ,ليهإض ملن جلأ عرُّ الباي أوىص بحرمته وعدم التَّ  ألنَّ  ,)اهللا برضاه دنيا وأخرى
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أن فرغت من  إىل ,ل والنهبورشعت يف القت ,سناجقها لدى الرضيح األتراكوركزت 
موا قبل م قدّ هنَّ أخربين من أثق به أولقد  :قال ,فرجعت لزيارة الويل املذكور ,ذلك

  .األتراكهذا ما كان من خرب  .الزيارة صدقة تنيف عىل املائتي ريال دراهم
 ,ا من القريةهنم القوا مجوع درقاوة خارًج إف ,ا ما كان من خرب أعيان املخزنمَّ أو
رص هلم وكان النَّ  ,من كربائهم ورؤسائهم ,أن جرح أكثرهم إىل ,هم قتاال شديدافقاتلو

فرتق احلرب فأمر او ,احيةوأطردوهم من تلك النَّ  ,عىل درقاوة فهزموهم هزيمة عظيمة
  .ؤوس فجمعتالباي بجمع الرُّ 

ولقد رأيت اجلندي يأيت بثالثة رؤوس أو أربعة : «)عياناأل درّ (قال مؤلف 
ؤوس بعثها الباي وملا مجعت الرُّ  ,هانةيدي الباي كام يضع البصل يف اإل ويضعها بني

أن دخلها  إىلثر ذلك قاصدا املعسكر إارحتل يف  ثمَّ  ,فر والنرصللمعسكر مع بشائر الظَّ 
 ,به بلد بني مريانن رقاوي مجع مجعا ونزلخليفة الدَّ  أتاه اخلرب بأنَّ  ثمَّ  ,اماوأقام هبا أيَّ 

 هيام بفرس اخلليفة املذكور وسالحِ يف بعض األ وقد أويت له ,هفذهب الباي لطلب
 ,رحاه يف تلك الواقعة التي ببلد بني مريان من أعيان اجلند قطُب بعد أن جرح  ,ولباسه

م املكرَّ  ,العاري من مجيع املساوي ,الفارس الباسل الصنديد الفاضل ,وشمس ضحاه
سا ه تعبُّ ولعدوُّ  ,ماال تقدُّ إجرحه فلم يزده  البحثاوي إسامعيلقدور بن آغة السيد 

ففعل العدو كأسد وفعله  ,سد اهلايجصولة األ نه صال عىل العدوِّ إو ,امولصديقه تبسُّ 
وقال فيه بعض  ,هابأبيات غاب عني حفظُ  )األعيان درّ (رابح وقد مدحه مؤلف 

 ويل:الفضالء هذه األبيات من الطَّ 
ــدُّ  ارص بـــالبواترالنَّـــ جـــزى اهللا جـــلَّ  ــن ق ــامعيلور ب ــدَّ  إس  وائرراس ال
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 يف مجيــع املعــارك تــراكاألحلــزب 
ـــراه  ـــدماإت ـــوطيس مق ـــي ال  ذا مح

 دبـــار ولـــو تراكمـــت األوال يـــويلِّ 
 شجاع شهم احلرب يوم الـوغى كميٌّ 

ــرٍّ  ــن ك ــه م ــم ل ــر وك ــه ف ــيس ل  ول
 وكم له مـن صـول عـىل العـدا دائـم

ــلِّ  ــع لك ــن دف ــه م ــم ل  مزاحــف وك
ـــانن زادت شـــجاعتُ   هويف بنـــي مري
 وزاد انـــدفاعا ملـــا رأى رأس العـــدا

ـــاول قب ـــهامةحي ـــو يف ش ـــه وه  ض
ـــا وزاد يف  ـــت هل ـــم يلتف  Üé«فل

 فرســــه ســــالحه لبســــه لوخــــ
 ودمــه مهطــل وهــو غــري جــازعِ 

ــه بِ  ــال ل ــفق ــالعْه ــىل رؤوس امل  د ع
ŞŠÏ  َّـــز ـــاي وع ـــه الب ـــه ب  جناب

 اهللا زاده رفعـــــة فـــــال غـــــرو أنَّ 
 ČflšÛaáËaŠالإيـــوث فـــال تلـــد اللُّ 

ــــقور  ــــأيت الص ــــاإوال ت  ال بمثله
ــذا اللَّ  ــت ه ــزَّ فبي ــث ال ــوةعيم ي  بق

 

ـــإف  احلـــرب لـــيس بقـــادر ه ليـــُث نَّ
ــمَّ  ــوارد ث ــدو ال ــل الع ــادر لقت  الص

ــائر ــن ض ــاف م ــدا وال خي ــه الع  علي
 وكم له مـن حـزم عـىل العـدا ظـاهر
 وكــم لــه مــن طعــن وقطــع احلنــاجر

 فــاخر لــه مــن فخــر عــىل كــلِّ  وكــم
ــــردُّ  ــــاألدابري ــــوىل ب ــــا م  ه أعقاب
 يظ مـــواترعـــدا بغـــعـــىل األ فكـــرَّ 

 بـالقرب جـائر Ş’ÛaÑíŠخليفة ابـن 
 البــاهر فحلــت بــه اجلــراح ذي العــزِّ 

ـــدوُّ  إىل ـــني احلـــوافر أن نجـــا الع  ب
 يـــث لبـــاي املفـــاخرتى بـــه اللَّ أفـــ

 فغـــم لـــه البـــاي وصـــار كاحلـــائر
ــل املضــائرإ ــن ك ــي خــري م ــي لف  نن

ـــلِّ  ـــزال يف ك ـــاه من ـــر وأدن  األوام
 ا وكـــل البشـــائرا واحســـانً وخـــريً 

ــود ــد الفه ــاور وال تل ــوى القص  س
 صـــاغروال تلـــد البـــزاة ســـوى األ

 كـــابرا أعـــىل مـــن بيـــوت األّهنـــإف
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 ),بني عامر(الباي ارحتل من مكانه ونزل ببلد أوالد سليامن أحد بطون  نَّ إ ثمَّ  :قال
أحد بطون  ,ثم رحل ونزل بثنية ماخوخ بلد أوالد عيل ,ورحل يف غد ونزل باملبطوح

رقاوي منتظرين ع الدَّ هم ببلد أوالد الزاير مكلُّ  )امرع بنو( وقد اجتمع ,ابني عامر أيًض 
 أهل تلمسان ضاق عليهم احلال, )رغليةالقُ (ن أبسبب  ,يشء لبه منهمقيف لقاء الباي و

اقب ورسلهم تتع صال,اآلو عليهم بالغدوِّ  بمنازلة العدوِّ  ال,املو ى عدموا القوتحتَّ 
 )قرغلية(عىل فرقتني تلمسانيون وافرتق ال الوبال,كال وعىل الباي بأهنم يف النَّ 

ان حاهلم لسو ى ذهل الوالد عام ولد,حتَّ  شعلت بينهام نار احلرب يف البلد,و )حرض(و
 ا من املتقارب:أبياتً  نكول,عذاب و وهم يف أشدِّ  يقول,

ـــــا وأ ـــــمالَّ إال فأدركون   فل
ـــفقوَّ  ـــد نف ـــا ق  ات رضرً دتن
 رى أبــداحــرب عظــيم ُيــو

ــ   ا بحيـــاة فتـــىجتـــدوا منـَّ
 ىتـــأ ه مـــذ عـــدوخزائنـــ

 أيـــن تبـــدو لنـــا أو متـــى إىل
أن مجع آالت  إىلاما يَّ أملا بلغ الباي خرب بني عامر والدرقاوي أقام بموضعه و :قال

 )تسالة(ورحل نحوهم فنزل  رضبه,واعتمد عىل طعنه للعدو و وسادات حزبه, حربه,
رقاوي ة بأخبار الدَّ عيونه ذاهبة وراجعو ),ايروالد الزَّ أ(احلد ببلد د يريد واد غثم رحل ب

عراب بالوادي املذكور ق بأن األأن حتقَّ  إىل ,احلزم من امللوكهو شأن أويل العزم وكام 
الزيادات يف عرف العرب باجلزائر و :قال قدمني زياداهتم بني أيدهيم,يريدون لقاءه م

 ,ل بني صفوف احلربولوِ بداخل كل هودج امرأة تُ  ,بوازل اجلامل عليها اهلوادج
ا أمَّ و وهذا فيام بينهم, الشجعان,يزيد يف زعامة و ,ع اجلبانذلك يشجِّ  ون أنَّ يزعم

 باي بعد اخلربفوقف ال ذا رأى العدو يصدمه كائنا ما كان,إه املخزن فعادته املعهودة أنَّ 
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ال هذا إمل يبق  : «قال هلمو يشكرهم.و ويثني عليهم ,خمزنهض عساكره وساعة حيرِّ 
 ثمَّ  ,» ال ما كتب عليهإنسان وال يصيب اإل ,باتالثَّ رب والصَّ فعليكم ب ,ليوم الكبريا

فأرشف  انحاز كل حزب حلزبه,و ,اس لبعضها بعضاوانضمت النَّ  ,عدوزحف لل
مشبهة  ,ة معسكرهجلَّ أو ,مقدمة بني عامرومن ثنية هناك فألقى  ,عىل العدواملخزن 
وقربت املوت  ,دت احلياةوبع ,مالوانتهت اآل ,, وحني تراءى اجلمعاناألتراك بعساكر

 :وايلبيات عىل التَّ يقول هذه األ ,لسان احلال أنشد منشدٌ و جال,حرضت اآلو
ــكر األ ــا عس ــيعكمأي ــراب مج ع

هي دونكم فال تعجلوا للموت ها
امــرؤ غــر افــرتاؤه مجعكــم بَّ فَتــ

ــ ــان جميُئ ــراق اآلن ح ــوم الف هفي
ـــردَّ  ـــر اهللا ال م ـــن أم ـــه ولك ل

سوف تـروا مـاذا بكـم سيصـريو 
ؤوس تطـريقـا منهـا الـرُّ لِّ غداة ال

وبيس فصوب الرأس منـه عسـري
ــادى غــراب البــنيِ  ــومٌ  ون كبــري ي

ــر ــى امل ــري ءفيعم ــو بص ــه وه في

مال عليهم و ,املخزن صال عليهم املخزن صولة جامدةو عرابملا تالقى األو :قال
نال  ملخزنفأول ا ,ته الكليةزاد عليهم فيها بقوَّ و ,محل عليهم محلة قويةو ,واحدةميلة 

فام لبثوا غري  ,مكارعراب األترادفت عىل األو ,ثانية مل جيد ما يرضبو ,بعض الرضب
 هبالنَّو أخذ عسكر الباي ظهورهم بالقتلو ,دبار األووىلَّ  ذا بعسكرهم فرَّ إو ساعة

توا فتشتَّ  ,ةهتم املواعيد العرقوبيَّ غرَّ و ,اه اهللا من نجَّ الَّ إمل ينج منهم و ,الغصبو رساألو
نزل الباي يف و ,الدرقاوي يف رشذمة قليلة لليعقوبية فرَّ و ,غريمهاو ترارةو عىل وهلاصة

ة ثبات خمزنه شدَّ و ,ممشتيت تلك األتور بالرسُّ و والح عليه الفرح املذكور, يالواد
 بني عامر,و رقاويما بني الدَّ  ,ؤوس املقطوعة يف ذلك اليومفجمعت لديه الرُّ  ,فخماأل
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 درُّ (يف كتاب  حسن خوجةيخ قال الشَّ  ,ها للجزائرفبعثها الباي كلُّ  فكانت ستامئة رأس
 ة رجالالستَّ و اخلمسةو ربعةه كان يقبض عىل األحيكى عن اجلندي أنَّ و: «)عياناأل
ني ألسريه قال بعض اجلنديِّ و اآلخر منهم فيقتله هو, إىلا عضهم بعًض بأمرهم بقتل يو

يف و: «قال, » ة ذلك اليوم كبريةقصَّ و ة,وأحواهلم كثري ?اصرب للموت أما مت قطُّ 
 ,كرباء القرغليةو أتاه قائدهاو ,اهته لتلمسان فنزل بساحاتوجَّ و ارحتل الباي صبيحة غد

 :ياسةخطاب الرِّ و ياسةفأجاهبم بكالم السِّ  ,ساءة احلالإو هوالمكابدة األ قصوا عليهو
 ﴾ È É Ê Ë Ì Í ﴿قال: اىل ـتعاهللا  نَّ ـإسري فـر العـمكم األال يرضُّ 

 اعر التي تغنيهم عن لسان مقاله:الشَّ  أنشد لسان حاله أبياَت و, )29 الشورى:(
 هصـعب مـرادُ  أ له من كـلِّ هتيَّ   اذا كان عون اهللا للمرء نـاًرصإ

 الخ ...
أصلح و ,ليهم ليأتوه فأتاه مجاعة منهمإوأرسل  ,مان لكرباء احلرضه أعطى األنَّ إ ثمَّ 
أوصامها أن يكونا و ,ائمةة الدَّ ف بني الفريقني تأليف املودَّ ألَّ و ),القرغلية(بني و بينهم

معه صهره و )وهران( إىلارحتل راجعا  ثمَّ  ,اماودخل املدينة فأقام هبا أيَّ  خوانا,إعباد اهللا 
أعالم النرص و صار جيد السريو ,أبو احلسن عيل قارة باغيل منتقال بأهله )تلمسان(قائد 

 مربورا )وهران(أن دخل  إىل ,ات البرشى توضع عىل رأسهحتيَّ و ,ختفق عىل رأسه
 لسان حاله ينشد شعرا مأثورا:و ,فرحا مرسوراو ,ساملا مأجوراو

ــَة  ظــافِر فــتح الفتــوح آب أوب
 لقاءهـا داء وال يمـلُّ يلقى الِعـ

ـــه و  ـــان رحيل ـــاهللا ك ـــإب  هْ ياُب
ــــ ــــاؤهنَّ أفك ــــواؤه أحب  ام أه

ام سمع صار كلَّ و ,أن اسرتاح إىلهر أقام هبا نحو الشَّ و )وهران(فدخل  :قال
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 ,همعراب ودوخَّ فأذل األ ,مجعه فضَّ و ,ت شملهشتَّ و ,رقاوي مجع اجلمع قصدهبالدَّ 
تركوا بالدهم و م ذهبواهنَّ إف ),بني عامر( ـك وأخىل بعض البلدان وأجىل أهلها عنها

 وم البالَّ إ ,وال حس وال حسيس ,ليس فيها أنس وال أنيس وزهرها غربا, قفرا,
غريه من و )فاس(افرتقوا عىل أماكن املغرب ما بني و ,هي خرابو الذئاب تعوي فيهاو

فحينئذ حصلت هلم  , يف تولية أيب كابوس حممد بن عثامنالَّ إمل يرجعوا و ,مقربو مبعد
فاز بالسعادة فلم يكن من أهل و ,قلبه اطمأنَّ و وملا اسرتاح الباي ,ماناألو احةالرَّ 

 )جماهرا(بادر لغزو و ,ا جسيامجندا عرمرمً و ,مجع جيشا عظيامو ,الوهن وال اجلبن
هي واقعة و ,أعياهنا املشاهريو قتلوا رؤساءهاو )ة خليفتهحملَّ (ابق هنبوا لكوهنم يف السَّ 

 فال نأيت هبا لطوهلا ,مذكورة ساأيب رظ افللح )قاوةدرء الشَّ (يف كتاب و ,مشهورة
اجليوش و ,باألمم الكثرية )وهران(هلم من  فخرج ,حتقيقها يف رسم جفرهتاو ,شهرهتاو

فبعثوا  ,دبارالباي غار عليهم ليقطع هلم األ بأنَّ  )جماهر( ـبلغ اخلرب لو ,الغزيرة
وكان بطال  ,فبعث هلم خليفته ابن املجاهد ,دائدبأنواع الشَّ رقاوي عىل املدد للدَّ 

أن دخل  إىل سريه هلم زاد الباي يفو ,مثله يف طائفة درقاوة قلَّ  ,شديد القسوة ,اشجاعً 
اجتمعوا فيه و )مانوادي الرُّ ( ـهم لكلُّ  )جماهر(وقد انحاز  ,بلدهم بغاية ما يبتغيه

وا منها فلقيهم ففرُّ  ,محلت عليهم عساكره محلة واحدةو ,فطلبهم الباي يف ذلك املوضع
 هبم القتل من ورائهم اشتدَّ و ,فرجعت دماؤهم سائلة بعد أن كانت جامدة ,البحر

أن وصل دم قتالهم  إىلودام عليهم  ,حصائهال طاقة إل ,اشديدً  إثخاًناثخن فيهم أو
 ,وال ملجأ هلم من أمامهم ,اعةأذعنوا به للطَّ  ,فناء عظيامإأفناهم فاختلط بامئة و ,للبحر

رجع و فأفناهم الباي ,امهمومن رشور أيَّ  ,يام عليهمفكان هذا اليوم من أنحس األ
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قد  ,اما قالئلأيَّ  )وهران( ـثم استقر ب ,ملال عدوه غانامو ,نودها بجمرسورً و منهم ساملا
اس فأتته النَّ  ,خرج به لتدويخ املرشقو از جيًش جهَّ و ,امئلالشَّ و حوالمجع اهللا له األ

 ,أن نزل بأيب خرشفة إىلوال زال سائرا  ,نواهيه سامعةو مذعنني له وألوامره ,طائعة
ذا باخلرب بلغه إفبينام هو كذلك و ,من هو داويو ,اعة من هو طائعفأتاه هنالك للطَّ 

ة ومعه درقاوة كافَّ  )درةعني السَّ ( ـه حل من أرايض غريس بنَّ أو ,رقاويبقدوم الدَّ 
وقد  نني معه بالقوة والقدرة,عظا ,وأثقاهلا ,ومواشيها ,أوالدهاو ,ونسائها ,بنجوعها

 الَّ إمل يبق هلم و ,د املنترشوهم كاجلرا ,تهأجنَّ  واحتطبوا ,لوا بغريس فأفسدوا زرعهجا
دوا عليه تردُّ و ,جاء أهل غريس للباي بذلك اخلربو لدخول بالد املعسكر, يوم أو أقلُّ 

صهم بجيشه ليخلِّ  ,ليهمإضني له عىل القدوم حمرِّ  ,اويعىل ما قال الرَّ  ,واحدا بعد واحد
أن  وجلَّ  ه عزَّ سائال من موال ,اسار حثيثً و ,فركب الباي عجال املنصور من الدرقاوي,

حرش وكان ابن األ ,حقيقأن وصل لذلك املوضع عىل التَّ  إىل ,امغيثً و ايكون له ناًرص 
ه وعلموا أنَّ  ,ورالرسُّ و فازدادو بقدومه من الفرح ,يف ذلك اليوم من املرشق عىل درقاوة

يمن األ فاجلناح جناحني,و جعله قلباو ,فقسم الباي جيشه ثالثا دون مني ,فيقهو الرَّ 
ونوا يف أمرهم أن يكو, وامراأل واحلشم باحتكام ,أتباعهمو مالةجعل فيه أعيان الزَّ 

ائرين الربجية الدَّ و ,يشهجيرس جعل فيه اخلليفة بواجلناح األ ,)بني عامر(مقابلة 
 والقلب فيه الباي وأعيان الدواير رقاوي,وأمرهم أن يكونوا يف مقابلة الدَّ  ,ويللمسا

ة العامة من غري فكانوا يف مقابلة عامَّ  ,وأصحاب املدافع اكاألترتباعهم وعساكر أو
رقاوي يف وكان الدَّ  ,فوفتزاحفت لبعضها بعضا الصُّ  ,اجلمعان ءىوملا ترا, منازع

أظلم و ,احلسيسو ال احلسإوال تسمع  محي الوطيس,و القتال فاشتدَّ  ألوف األلوف,
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ذا إدائد واس يف تلك الشَّ بينام النَّ ف هار,وعظمت فيه املصيبة وكرب النَّ  بالغبار, اجلوُّ 
رضهبم  اشتدَّ و ,وصرب رجال الربجية صرب الكرام ,باجلناح األيرس قام عىل ساق واحد

امم أحدهم مصطفى بن أن ذاق أربعة من كربائهم كأس احلِ  إىل ,بالبنادق واحلسام
ماجد وداموا عىل ه األالثة أبناء عمِّ و الثَّ  ,)1(بن املخفي املخفي والد اآلغة السيد قدور

فاهنزموا هزيمة كبرية تقشعوا فيها تقشع الغامم  ,أن قام درقاوة عىل ساق واحد إىل ذلك
 زال يقتل وال ,وركب املخزن ظهورهم ونال دخورهم ,ذا طلعت فيه شمس منريةإ
سبى نساءهم و ,فأخذ املخزن أمواهلم ودرقاوة كام هي, ,هروقت الظُّ  إىليسبي ويأرس و

خاب و ,بحهموبطل رِ  ,فشل رحيهمو ,وا من ذلك اليومضمحلُّ اف ,وقتل رجاهلم
  .نجيعهم
ائرة عىل الدَّ  جاهلم الكرام يف تلك الواقعة لكانترو )الربجية(ولوال فرسان  :قال
 رص باألقل,النَّ و فسبحان من جيعل اخلذالن يف العدد الكثري امم,تالو باجلمع ,املخزن

سمع  ثمَّ  ,شمله منتظمو ,امه مقبلةأيَّ و ,حمرتمومجعه  )وهران( ـودخل ل ,فهو املالك
فجمع له الباي عساكره  ,ه نازل هبا بجديويةنَّ إو ,ش جيوشا قويةرقاوي قد جيَّ بالدَّ 

ادات وبالرجال السَّ  ,واخروخرج له بالبحور الزَّ  ,دة املربورةوجيوشه املؤيَّ  ,املنصورة
 ىأن وصل للموضع املسمَّ  إىل ,هوأرسع لقتاله وطلب حماربته ونزال ,واجرالكرام الزَّ 
 ,قاويل املرويةة درقاوة يف األأن أتى املخزن عىل عامَّ  إىلحارصه و قاتلهو ,باجديوية

                                                 

) وقد عرفت املدينة هبم معسكرلربج (من أرسة موالية لألتراك كانوا بمدينة ا :قدور ولد املخفي )1(
وانتقم  مري عبد القادر,) وقد حاربوا األبرج عياشوأصله ( ,ىل زماننا هذاإ) برج ولد املخفي(

 دراية طيلة عهد االحتالل الفرنيس.وتوارث أفراد أرسته الوظائف اإل منهم,
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وفاز  ومخدت شوكة باقيهم, قاوة,الشَّ و اللةأهل الضَّ  ة درقاوة,فأفنى املخزن عامَّ 
رب وحصل له الطَّ  هبا واسرتاح, فاستقرَّ  ة اجلسيمة,لَ بالغنيمة القيهم, قتل للعدو املقتَ 

يوانه مع أرباب إفبينام هو يف  ليايل مديدة,و اما عديدة,وبقي عىل ذلك أيَّ  اح,واالنرش
 جاءه اخلرب بأنَّ  إذ دولته جالس, ومستيقظ ألموره وليس عنها بغافل وال ناعس,

 هلمغطيا للسَّ  أو اجلراد املنترش, ,كأنه البحر املديد جديد, شيف جي )تافنة( ـرقاوي بالدَّ 
سالكني معه  ة من الطلبةومعه أمَّ  جل املنفش املسمى بابن األحرش,وهو الرَّ  الوعر,و

 ,هليةرسار اإلذلك من األن أا منهم ظن  ملا شاهدوا عنده علوم اخلنقطرة, اقتحام العقبة,
 زواجعجال يف جيشه باأل فخرج له حرية الواهية,رسار السِّ ا من األهنَّ أومل يعلموا 

 د الباُي فبدَّ  احية,وقاتله قتاال شديدا يف تلك الضَّ  احية,مع به بتلك النَّ واجت الفرد,و
وغنم له أمواال عظيمة يف عدها  وقتل منه أمة كثرية, فرقه,و تدمريا شمله ومزقه

وهي مسطورة يف الكتب عىل  وهلذا الباي مع درقاوة أياما غريها مشهورة, عسرية,
  .وينا هلا كشحاطو أعرضنا عنها صفحا, لسنة مذكورة,األ

 ,دهسدَّ و ,ضواحيهو ن سبلهأمَّ و دهخ هذا الباي املغرب األوسط ومهَّ ملا دوَّ و :قال
أنواعا من  بعد أن ذاق ,تلةقِ  وأمروا بقتله فقتل رشَّ  ة,دَّ الشِّ و ةبالقوَّ  )اجلزائر(عزله أهل 

فيام  ,لقديمةكام هي عادهتا ا ,ه رسح املحلة للجزائرأنَّ وسببه  ,العذاب خارجة عن احلدِّ 
فبلغ خربه للباشا  ,ثقال عىل البقرر بحمل األمَ أَ  ,وملا عدم الدواب ,من اخلرب يحك

من  وال حادثة أشدَّ  ها حوادث,انت أيامه كلُّ كو وأمر فورا بعزله وقتله, فأنف من فعله,
 ار,مر هللا الواحد القهَّ واأل والعوابث, ,وكثرة الفساد ,عامروفناء األ ,سعارغالء األ

 .رسارواهر واألعامل بالظَّ ال
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املائتني و انية والعرشيننة الثَّ خر السَّ آة ثانية  الباي مصطفى بن عبد اهللا مرَّ توىلَّ  ثمَّ 
وملا توىل  ,وبقي يف اململكة تسعة أشهر الرشف,و والفخر لف من هجرة من له العزُّ واأل

يت الذي مهام تولَّ  رقاوييا عجبا من هذا الدَّ : «قام عليه ابن الرشيف الدرقاوي فقال
 وألجعلنَّ  دى,فواهللا ألذيقنه كأس الرَّ  , جبانينِّ أعتقد القد عرف اسمي و ,يقوم عيلَّ 
 .»ادً شمله مبدَّ 

 ملا سمع بأنَّ و ,تنيعليه كرَّ  وكرَّ  ,تنيانية مرَّ ولية الثَّ رقاوي يف التَّ وقد قام عليه الدَّ  
أريه سأخرج له و: «قال )فليتة( عالبة من بالدش اجليوش وهو بالثَّ رقاوي جيَّ الدَّ 

تالقى معه و بريز,الذي هو كالعسجد واإل ,ززيعفخرج الباي يف جيشه ال ,»الفشوش
 ,ه عالية باملطالبةقدمُ و ,الباي غالباو ,رقاوي مغلوباعالبة فكان ذلك اليوم فيه الدَّ بالثَّ 

 ,ورسور يف عزٍّ  )وهران( ـورجع ل وعادت جيوشه للباي مطيعة, فهزمه هزيمة شنيعة,
 .أقامو فاسرتاح هبا بغنيمة وحبور,

رقاوي يف جيوشه بمدغوسة من الدَّ  بأنَّ  ام,يَّ ذ جاءه اخلرب يف بعض األإفبينام هو هبا  
ري نحوه وكاده السَّ  وجدَّ  من غري جزع وال خمافة, ,فخرج له الباي بجيوشه بلد خالفة,

ومحل محلة منكرة  ملحل املذكور,أن وصله با إىل وترك املسري نحوه رويدا رويدا, كيدا,
وقتل  ومفلوال مذموما, رقاوي مهزوما,ا بالدَّ إذفلم يكن غري ساعة و بجيشه املنصور,

فرجع  موال العظيمة,وغنم األ وأفنى منهم مجعا غفريا, املخزن من أتباعه خلقا كثريا,
رقاوي عنه الدَّ وانقطع  اما كثرية,فمكث هبا أيَّ  مرسورا بتلك الغنيمة, )وهران( ـالباي ل

رقاوي تباع الدَّ اومحلوا أنفسهم عىل  سعوا يف الفساد, )جماهر( سمع بأنَّ  ثمَّ  ة شهرية,مدَّ 
ونزل بوادي اخلري أحد أودية  وللمقام بوهران تاركا, ,فخرج هلم حاركا وراموا العناد,
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د فبمجرَّ  ف,الباشا واله خزناجيا باجلزائر ففرح بعد ما تأسَّ  فأتاه اخلرب بأنَّ  ,)شلف(
وهو الذي بنى للعامل  للباي اآلخر, )وهران(وترك  وصول اخلرب له ذهب للجزائر,

عرش , وجمدد القرن الثالث قالطعىل اإل غريس شيخ أهل القدوة الفهامة, العالمة,
العالمة أبو راس حممد بن النارص  من هو بعني العناية مالحظ, شيوخنا, باتفاق,  شيخ

قال فيه احلافظ أبو راس يف  ربع,وبيت املذاهب األ رفع,علو األاملرصية ذات ال احلافظ,
 وىف,واخلليل األ, صفىامللك األ وهذه املرصية قد بناها لنا ):هتومن لهفتح اإل(كتاب 

 وأسكنه من اجلنان فسيحه, برد اهللا رضحيه, السيد الباي مصطفى, صفى,املحب األو
أهيا  عليك أتم السالم, :تنا بام نصهمع بعض تالمذ )املديةـ(رضحيه ب إىلين بعثت إو

نفاذ إعالم وتنافست يف اإل عزه وخفقت بنرص ,اإلسالملذي عرف فضله ا املوىل اهلامم,
حراز إو مضاء نصل,إو قسمت زمانك بني حكم فصل, قالم,األو هنيه السيوفو أمره

 ,يةر الصدقات اجلارالسالم عليك يا مقرِّ  ,اليقني عىل أصل نادة قامت مِ بوع خصل,
القلب و التسليمو السالم عليك يا حجة الصرب ايا السارية,الرسَّ و مكتب الكتائبو

 طيب روحكو سها,قدَّ و ربتكم اهللا تُ كرَّ , الذكر احلكيمو سامع احلديثو السليم,
ولقد كنت يف املواكب  ,لوم وليا ونصرياوللمظ فلقد كنت للمستجريين جمريا, نسها,آو

كام  بنى اهللا لك بيتا يف اجلنة, سرتا,و العباد ظال ظليالوعىل بدرا, وللمواهب بحرا, 
أعىل درجتك يف و نفعك اهللا بصدق اليقني, ة,نَّ بنيت لنا بيت الكتب بال أذى وال مِ 

 الشهداءو يقنيالصدِّ و اهللا عليهم من النبيئني وحرشك مع الذين أنعمَ  ني,يِّ علِّ 
 ».الصاحلنيو

املكنى بأيب و ,املسلوخو ,امللقب بالرقيقالباي حممد بن عثامن  :ثالثينهم يحاد 
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صنو  ويقال له الباي حممد الصغري فهو ,بالكابوس )1( لقتله للسائح بن خرضة ,كابوس
بقي يف و ,األلفو املائتنيو العرشينو خر السنة الثانيةآتوىل يف  ,الباي حممد الكبري

أفصم و ,درقاويملا توىل اشتغل يف أيامه بطلب الو ,اململكة مخسة أعوام غري يشء
 ن من حسد أحدا وشى به عندهإحتى  مظامله,و بغاتهو معامله,و قطع آثارهو حمامله,

وصار مهام ظفر بأحد من درقاوة بادر  ,نه ينتقم منه فوراإف ,دعى عليه حمبة الدرقاوياو
ن وابتدع قتال مل يبتدعه أحد مِ  لالنتقام منه بأي نوع شاءه وال يقبل فيه شفاعة شفيع,

فمنهم من يأمر  ,أنواع إىلن يظفر به مَ  ع عذاَب نوَّ و هو فعل شنيع,و ,ك قبلهامللو
ضاع, ومنهم فأن يموت بان إىل ,حيا شيئا فشيئا باملعاولدق أعضائه و خراجه للسوقبإ
فإن مات  ,يأمر بقطع أعضائه نهم مَ ن حينه, ومنمى مِ عقالع عينه ويرتكه أإن يأمر بمَ 
 ومنهم من يأمر بقطع رأسه ن يأمر بذبحه,ومنهم مَ  ه,نِ ز عليه فيموت يف سجهِّ ال ُج إو
غري  إىل ,ومنهم من يأمر بشنقه ,ومنهم من يأمر ببقره ومنهم من يأمر بخنقه, فضحه,و

 .واملعاطب املتلفة واع املختلفة,نذلك من األ
ضاق و م,الغموو تراكمت عليه اهلمومو فشل رحيه,و وقد نجا الدرقاوي بنفسه 

ناهلم من  ليه ملاإومل يبق من ينضم  ن عمله,وتربأت م ,قت عليه أتباعهوافرت به فسيحه,
 ,مهشتو خاصمهو ل ملصحبه,منه ومل يمِ  العطب ألجله, فصار مهام جاء عند أحد فرّ 

 ,جاء عند أهل اليعقوبية واستقر ,ما عدا مرة واحدة ,ومنصبه واستخف بجاهه

                                                 

كام عرفت يف الناحية  ,رئيس قبيلة سويد التي صارت تعرف بأوالد أقصري :السائح بن خرضة  )1(
زال أفراد هذه  وال ,عبيونلها الشعراء الشَّ ومعارك سجَّ  ,تراكله مواقف مع األ الغربية باملحال,

 ).ابن خرضة( :حمتفظني باسم آبائهم )صنامبلدية األ(رسة بأوالد أقصري األ
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بدد مجعه, ووشتت شمله  ,كلمون وقعه, فقصده الباي فورا هناوفاجتمعوا عليه ير
ثم انتقل أبعدوه, هم عنوطردوه عني مايض ف إىلثم انتقل  طردوه,فاألحرار  إىلفانتقل 

هو يف و ,يزناسنبني  إىلثم انتقل  ,طردوه ملا علموا مقصده عندهماألغواط فبني  إىل
ء ومل يقم ليش بخسه,و ترك ما سولت له نفسه ودام ذلهو فأقروه عندهم, ,مسكنةو ذلة
صار لفظ الدرقاوي يقال لكل و كثرة فاقته,و ,فقد مساعدهو ,كان عليه لعدم طاقتهمما 

 .بقي سوى ذلك اللفظ بينهم متعارفو ,فتربأت الناس من ذلك عاص خمالف,
ن قوما من درقاوة كانوا بالقلعة بني أيدهيم كسكسا ممتزجا بالزبيب فيه أكى ُحي و 

لفيت أمريتهم أملا قطعت و ,بقطع رؤوسهم فوراأمر و ,فظفر هبم قائد القلعة ,يأكلون
فقال  ,قال له هذا درقاويو ,قايد املعسكر إىلتى به آخر أن رجال أو بذلك مملوءة,

غرضه و ,ال اله اال اهللا عىل ما قال الراوي :حق سيدي دح منذ عقلت مل أقلو :للقايد
 ,تركهو ,ولهفضحك القايد ومن حرض لق لنفسه خشية أن جيعل فورا برمسه, النجاة

غزا الباي و. قد جعلها اهللا يل مسلكة :فقال له ,الكفر ةيا هذا ال تعد لقول :قال لهو
وفتك هبا فتكا جسيام,  ,هموقياد ,وكرباءهم ,فقتل أجوادهم ,احلشم الغرابة بغريس
 .وقصتهم مشهورة ال نأيت هبا ,وأوقع هبم موقعا عظيام

وشوكتهم  ,عريبا قبيلة عظيمة بادية أمر الباشاغزا ب ,د له امللكملا متهَّ ن الباي إثم  
 قسنطينةيف احلد بني باي  ,بني محزة والدهوص اووطنهم م ,ة وهم رعية آغة اجلزائرقويَّ 

ملا أراد اهللا أن  آغة اجلزائرشيخ عريب خالف برأيه  وسبب ذلك أنَّ  ,املديةوباي 
من ينتقم منهم وهيتكهم ير الباشا  فبلغ خربه آغة فأعلم بذلك الباشا, فلم ,يتالشى
ال باي الغرب جلرأة جنده بالطعن إ ,ويفتك هبم فتكا ,ويصريهم هباء منثورا ,هتكا
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 ,ن خمزنه أشداء عىل العدو يف احلروب, وشدة بأسهم عند تالقي الصفوفإف ,والرضب
وليس من شيمهم اهلروب, فالقايص عندهم  ,احلياةوال يعرفون  ,ال املوتإال يعرفون ف
 .وكل واحد منهم لبيب ,لصعب عندهم سهلب, وايقر

ة, الدوائر والزمالة والغرابة فهو مخسة أعراش جالي ,واملخزن ما هي قيل به 
ولبعضهم بعضا متوالية, وباقيهم  ,شداد يف احلرب عوالربجية واملكاحلية, فهم نجو

فهم أعراب ليست هلم جرأة يف  ,وبني عامر وغريهم ,وبني شقران ,وجماهر ,كاحلشم
فأمره  ,لكن املخزن أهل جرأة وتدبري ,ن كان عددهم كثريإحلروب وظفر الظافر, وا

الباشا بالغدو عىل عريب, وكان ذلك ال يتعقل لعدم ترصف باي الغرب يف غري رعيته 
بينه وبينهم باي  ذإ ,حوال السويةعنه باأل موبعد مكاهن ,بعيد أو قريب ,بكل وجه

ووزراؤه ذوي تدبري  ,م وجزم وعزم وكياسةفنهض من ساعته وكان ذا حز املدينة,
فأشاروا عليه بأنه ال بد له من  ,وشجاعة وسياسة, فجمعهم وعرفهم باخلرب ,ورأي

ن إوفرحة شديدة هلم  ,اهمها منن بلغوا منها ممإألهنا مزية عظيمة  ,فعل هذا األمر
ل جيعل ب ,فشاء هذا الرسإوتواصلوا بعدم  ,فاتفق رأهيم عىل ذلك ,وصلوا ملنتهاهم

 .ىخرذ
 ,وختىل منه أخرى ,فتعمر به أرض ,جير األمم) وهران(وخرج الباي بجيشه من  
أيب  إىلأمر برد أثقال املحلة وضعيفها  ,وما به من خشفة ,وادي دردر إىلأن وصل  إىل

 ,وبات يسري سريا شديدا ,وسار يف الفيايف طول هناره ,وركب أول هناره ,خرشفة
أن بلغ حليهم  إىلوراجعة, أن طلع النهار وعيونه ذاهبة  ىلإوخمزنه بالظفر طامعة, 

 ,وهنبا ,وقتال ,وأوقعت فيهم جنوده أرسا ,فأرسل عليهم خمزنه جيمعهم ,ونجعهم
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الختالف  ,من أين تلك اجلنود أقبلت )عريب(هم طعنا ورضبا, وال عرفت ووزاد
وصارت  ,رابيةفأخذوهم أخذة  ,وشجاعة فرساهنا وقوة أحواهلا ,مالبسها وأشكاهلا
ملا رأوا فرسانه من زيادة لطعن  ,ثم حتققوا بأنه باي الغرب ,ةيأمواهلم هلم جماب

للقوائم  ال الطعن والرضبإوليس هلم يف احلرب  ,ال تكل هلم سواعد ,والرضب
وأقام  ,نساء شيخ عريب وأوالده فكان من مجلة ما سباه الباي بجيشه ,والقواعد

 . ازديادهوالرسور يف ,ببلدهم يومه ذلك
راجعا للمدية يف طرب وابتسام, فنزهلا بعد ثالثة أيام, وقد تعرضت له يف  ثم كرَّ  

جبلني ألناس يقال  , وهو سائر بنيالطريق قبائل الطمع الذي يؤدي بصاحبه النجع
عالن, فلام سمع الباي ذا هبم ابتدروا اجليش بالرضب يف الرس واإلإأوالد عالن, و :هلم

 ,ال بأمره سأل عن ذلك تبليغا ملرادهمإال تفعل شيئا  ,وشه حشودرضب البارود وجي
عليكم هبم,  :فقال ,وأهنم يريدون منه الزطاطة ملروره ببالدهم ,فأخربوه بأمرهم

ذا باملخزن جير يف رؤوسهم, ويقتل إتوين بمن ظفرتم به منهم, فغري ساعة وإو
تلك األجرة  :وقال هلم ملسعودهم ومنحوسهم, وأتوه بعدة رجال فأمر بقطع أيدهيم,

أقام هبا وبعث السبي  ة)ملديـ(اوهو يريد مزيدهم, وحني نزل ب ,فخذوها وانرصفوا
 وكرَّ  ,يامظفرفعت مكانتهم عند الباشا رفعا ع ,حسانصاحب اإل اجلزائر إىلواملال 
 ,عانة والسالمة والعافيةفلام وصلها مكث هبا سائال من مواله اإل ,)وهران( إىلراجعا 

نام إيف فرح شديد بمخزنه السادة األسود الضارية, فصار ال يقدح ناره زناد, ووهو 
 .بريزتأججها عىل الدوام يف ازدياد, بجنده العزيز وخمزنه اإل

 ,سمع به من مجوع الدرقاويهل يبدر من أهل الساحل, لقطع ما ثم أنه حترك أل 
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مع بالدرقاوي عنده عىل ملا س ,ترفاس باأفغزا صهره الشيخ  ,ني يزناسن نازلبالذي ب
هاربا متذلال وأخىل  فرّ  ,ليهإوملا سمع الدرقاوي بنهوض الباي  ,غفلة من الناس

ه وقمعه, فزاد الباي رض بني يديه, وافرتقت من حينها مجوعه, وجاءته عجلة قواطعاأل
 ,وخرب قرية أيب ترفاس ,وأجىل ما أجىل ,وقتل ما قتل ,وأخىل منه ما أخىل ,للساحل

 ,وسلط عليها أذاها ومنتها, وملا فعل ذلك بقرية الشيخ أيب ترفاس ,جنتهاأواحتطب 
صهرك  نَّ إ :فقال له ?أهيا الباي ملا فعلت بنا هذا ونحن من ضعفاء الناس :قال له
قي درُ وعايرتني بالتَّ  ,ين شيخ الطلبةإ :ية, فقال لهادببوأحوالك  ,فأنت مثله ,درقاوي
س لك عباية, وهذا ولبَّ  ,مكانك ب اهللا عن قريٍب خرَّ  ,مكاين بَت وخرَّ  ,ن أهلهمِ  ولسُت 

فأهلكه اهللا يف رجوعه  خليلالذي غزاه الباي  أيب ترفاسمن ذرية الشيخ  أبو ترفاس
 .يف السبيل تلمسانـ : ل

وأصابه  ,انحطوفحل به البالء  ,أن وصل لوادي تافنة إىلا عراج ن الباي كرَّ إ ثمَّ  
ري اجلند ودخل وتعب كث ,فامت به كثري اخليل ,له قطالثلج العظيم الذي مل يمطر مث

البلدان,  هامت به يف ,وافرتقت املحلة افرتاقا خمتلفا ,لتلمسانمنه  االباي اضطرارً 
ومنهم من متزق خباؤه, ومنهم من تلف رسجه ومنهم من  ,فمنهم من مات جواده

وانكرست منه دمت بسببه الديار, ومنهم من تورمت أعضاؤه, واهن ,انكرست بندقيته
األشجار, فسبحان الواحد القهار, وعرفت تلك الواقعة بحركة الثلج واشتهرت عند 

وأمن عىل نفسه فضال  ,أن صفا احلال إىللناس بقصة عام الدلج, وبقي الباي بتلمسان ا
واستقامت له األحوال, اقتدت به  )وهران( ـرجع ل ,عن جيشه من الرضر والنكال

  .والالناس يف األفعال واألق
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ذا بالباشا بعث له باحلركة إو ,فبينام هو يف فرح وانبساط ورسور واغتباط :قال
وهلا كان هالكه وسخيطته, وعذابه وزوال امللك عنه,  ,لتونس التي كانت سيئة وخطيئة

هانته واالنتقام منه, وسبب احلركة أن أهل اجلزائر وقعت بينهم وبني التونسيني إو
وحمارصة, ودام ذلك بينهام زمانا طويال, رسا وجهرا, وقد مقاتلة ومشاجرة, ومواقفة 

من  ,هتيأ اجلزائريون هلم باحلركة برا وبحرا, فبعثوا للباي أن يتهيأ للحركة يف حملة جليلة
واحلزم والبسالة, ومآثرهم يف  ,أجناد خمربة ذوي اجلاللة, التصافهم بالشجاعة والشدة

وكان يرضب بمخزنه املثل يف كل بلدة,  ليس هلم خفاء دون حمالة, ,احلروب مشهورة
فالواحد منهم بمنزلة العرشة فاعال يف الثبات والشدة, والشجاعة والفراسة, واملعرفة 

وقمع  ,زالة اجلامجم عند الطيش والوحشة, والثبات للزحفوالكياسة, والتقدم إل
 العدو عند الذهول والدهشة, فهم رجال الوفاء واخلجل, وهم السادة الذين ال

جل, بل شأهنم التقدم للنزال بني الصفوف, وجوالهنم يف احلرب ويعرتهيم طمع وال 
فال  ,فة بمكايد احلرب, وختلقوا بأخالق الطعن والرضبربالبنادق والسيوف, وهلم مع

ن إخيشون من قتل يوم ترجف الراجفة, وال يفرون من موت حني تتبعها الرادفة, ف
ريهم فهم ثابتون, فهم الذين صدق يف وصفهم ن اهنزم غإو ,ذهل غريهم فهم ثابتون

 الشاعر ملا وصف قومه ونفسه ملا هو صائر:
ــــل ذا املرء مل يدنس من اللؤم عرضهإ ــــه مجي ــــل رداء يرتدي  فك

 الخ... 
ما غزيرا, وخرج من رومجع جيشا عرم ,وتزود زادا كثريا ,قال فامتثل الباي لذلك

به, وصاحب الغيب أعلم بام يف غيبه, وملا يروم تونس وفقا ملا أمر  ,بمخزنه )وهران(
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يف خفضه وعاله,  األتراكواخلروج عن  ,الباشا رنزل وادي يلل حدثته نفسه رفض أم
فأصبح  ,موالنا سليامن بن حممد بن عبد اهللا ,والدخول يف سلك ملك املغرب بوقته

كل من  يا للعجب, جازما بالدخول يف طاعة سلطان املغرب, فقتل األتراكمعلنا بقتل 
 افقتلوه ,صهاره, وأمر بني عامر بقتل املحلة التي عندهمأولو  األتراككان قريبا له من 

ال من نجاه اهللا إ ,بحيث فرقوهم عىل اخليام باالنفراد, ومل ينج من قتله ,خديعة
 .نزِ ب وَح ِض غَ  ,واختاره, ومتادى عىل ذلك, وملا سمع الباشا

ملا سمع بفعله  ,صهر الباي املذكور, الكريسامللقب قارة باغيل خليفة  ن علياإثم  
بمشورة  )وهران(ـل اتراك وسكن, وارحتل الباي راجعبام معه من األ )مازونة(دخل 

 ,غرضهم القبض عليهخديعة منهم له حيث فعل بال سبب ما ال يليق, و ,أعيان خمزنه
سكر سفن مشحونة بعالذا بإتوثيق, فبينام هم لوهران داخلون, ووللتوثيق بأشد 

وما  ,وكشف خربه ,يتطلعوا أمرهلون, جاؤوا لزيف البحر وباملرسى هم نا ,اجلزائر
البارود, لتصري املدينة  ةلقاء النار يف خزنإفجزم ب فدخل الباي حمله وسمع بذلك, ,هبسبّ 

حمالة, فصعب ذلك  نه ميت معهم الأو ,طالح وال مسعودوال ينجو  ,عاليها سافلها
 ,عليهالقلق والوجالة, فصعد له املخزن للدخول واشتد هبم  ,عىل املخزن وأهل البالد

وهنيه عىل فعله, فلم يدع أحدا يدخل عليه وزاد يف قوله وفعله, فرصخت  عليه للقبض
 الناس باالستغاثة وهرب من يطيق اهلروب, وأيقنوا باهلالك بغتة دون احلروب, فعند

سلم, موصحيح البخاري و ,يزذلك صعد له العلامء وبأيدهيم مصاحف كالم اهللا العز
 ,فأمرهم بالدخول عليه وأمنهم ,وناجوه من بعيد وأروه ذلك ووعظوه وعظا بليغا

من شاء تأخر ومن شاء تقدم, فدخلوا عليه وصربوه ووعظوه, وبقضاء اهللا  :وقال هلم
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وللموت حلظوه, فثبت يقينه, وزال ما به من الغضب, وعلم أن ذلك حيلة من  ,لزموهأ
وأذن  ,عنه النصب وذهب ,ه وريض باملوتبلوها لنجاة أنفسهم فاطمأن قلفع ,خمزنه

لك, ثم ألهنم أوىل بذ ,هذا شأن املخزن ال شأننا :لعلامء يف قبضه فأبوا ذلك, وقالوا لهل
 يف الدخول فدخلوا عليه وكبلوه, وشددوا عليه ورحلوه,أذن للمخزن ورؤساء احلرض 

ليدخل  ,وكتبوا لعمر آغة بذلك ,لوهم املدينةوأدخ ,وأخربوا العساكر التي يف السفن
 .كمن كان بالسفينة

قفطان املعد للملوك والبايات الر, فألبسه خلليفة الكريس عيل لوقد قدم عمر با 
الغربية, ال من صهره أيب كابوس  يالةاإلغيل باشتهار, وواله من حينه بابا عىل اقارة ب

عايرتني « :أيب ترفاس املارة يف الرواية خفظهرت فيه دعوة الشي ,ذي األحوال احلربية
وهران, فدخالها  , ثم قدم عمر وعيل قاصدين بجنودمها»س اهللا لك عبايةببالتدرقي ل

نس إلاوشياطني  ,نادما عىل فعله الذي حسنته له نفسه ,يف سجنهوألفياه مكبوال 
 واجلان, وهو صابر ملا ساقته له املقادير, فحق فيه قول الشاعر:

ــرء يف يغمــى عــىل  ــهأامل ــام حمنت  ما لـيس باحلسـن حتى يرى حسنا ي

جيوسان بالدمها  ,خرج هو والباي عيل بمحاهلام ,وملا رآه عمر ووقف عليه
وكانت هبا دار البن  )ترارة(وما عملت وقدمت فوصال جلبل  ,عيةويتفقدان أحوال الرَّ 

ثم رجعا  ,اتاجر إىلفأمرا هبدمها فهدمت, وصعدا مع اجلبل  ,حرش الدرقاوياأل
ونزال باملعسكر خارجا  ,ثم رحال نحو احلشم ,وفرار أهلها عنها ,لتلمسان بعد خلوها

ال إومل ينج  ,فقتلوهم عن آخرهم ,وأمر عمر آغة بقتل رؤساء العثامنة وغريهم ,عنها
 .وعصمه ربه من مكرهم ,من فر بنفسه
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 به أشدَّ  للقتل, ونكَّ ا رشِّ أفدخالها وقتل عمر الباي ب )وهران( ـرجعا ل ثمَّ  :قال 
وبعثه  ,ففعل فعال شديدا, وملا سلخ أحشوه قطنا ,حيٌّ  النكل, فأمر بسلخ رأسه وهو

ا, وقتل أوالده وهم صبية صغار, ومل خيش للجزائر فعلقوه عىل عود طويل زمنا عديدً 
ما صار بالربامكة مع العباسيني, وقد  فصار هبم ,وقتل بعض خدمه ,العاملني اهللا ربَّ 

أبياتا وغابت عني  )يف أخبار وهران عياناأل درّ (فيه السيد حسن خوجة مؤلف  قال
وله  ,املنجم مل يعهد طلوعه سابقا وكان طلوعه من الشَّ وطلع يف أيامه  :قال ,وقتئذ

  .ر بعد ذلكأفل ومل يُ  ثمَّ  ,امالوع أيَّ وأدام يف الطُّ  ,ذنب طويل شعاعي
وملا افتقرت مرصيتنا بيت : «)تهومنَّ  لهفتح اإل(يف كتاب  أبو راسقال احلافظ 

قعد سعد األوأردت جتديد تبييضها ذكرت ذلك للباي األ ,املذاهب األربعة للرتقيع
ادل عىل هر, السَّ رص, ونخبة العرص, ورحيانة الدَّ وحد, عزيز النَّ نجد واألجمد, األاأل
ضوان, وأحتفه ىض والرِّ أحتفه اهللا بالرِّ  حممد بن عثامنمان, الباي السيد من واألاألعية الرَّ 

قامة إ قامت أوىف ,كريم يف اجلنان, فبعث يل مع ساقه مائة ريال بوجههامطاريق التَّ 
رين أحسن وفارة, جعل اهللا فوفَّ  )رمحه اهللا(عنه  برتميمها وتبييضها, وذلك قبل أن أحجَّ 

 هـ) (سبع وعرشين ومائتني1227ارة, وملا أويت من احلج سنة (ذلك القتل له كفَّ 
نس اهللا غربته, آجعله اهللا يوم القيامة مقرب وحمجوب,  ,مائة حمبوب وألف) أعطاين

وأزكى ذريته وتربته, وجعل ذلك احلج املربور يف ميزانه, وراجع أوزانه, وتقبل اهللا 
اهد, وما أنفقنا من نفقة هناك ا الغائب والشَّ ملشاهد, التي ينتفع هبادعاءنا له يف تلك 
 إىلقمت وذهبت  ِربَ ال عوضه اهللا عنده حسنات كثرية أثرية, وملا قُ إكبرية أو صغرية, 
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الم, يف دار السَّ  ياومام, الثَّ الم عليك أهيا اإلالسَّ : )1( وقلت ,رضحيه وترمحت وبكيت
ومل تبسط العدل املمدود, ومل  ,نترش عىل رأسك البنودك مل تعرض اجلنود, ومل تُ كأنَّ 

ت الثرى, وأطلت الكرى, ورشبت الكأس توسد تعامل بفضلك الركع والسجود,
التي يرشهبا الورى, وأصبحت ضارع اخلد, كليل اجلد, سالكا سنن األب واجلد, ومل 

رابح جترك, فنسأل  الإصبحت لقربك,  ال صالح عملك, والإجتد بعد انرصام أملك, 
َّ اآلخرة ما يف الدنيا أرابك, أعطاك اهللا الوسيل ويصلح يف اهللا أن يؤنس اغرتابك, م ة, ومت

ب بدعاء اهللا قرُّ ال التَّ إلفى اجلزيلة, ومل أجد مكافأة لك, ومنحك الزُّ  ,مقاصدك اجلميلة
شادة بعد املامت بمجدك وكرمك, منحك محتك, وتغفري الوجنات يف تربتك, واإلرب

هر وباديه, وتراوحه وتغاديه, وأسكنك بة, مدى الدَّ ات الطيِّ حيَّ بة, والتَّ اهللا املغفرة الصيِّ 
وال أرىض بواحدة  ,من اجلنان بحبوحة, وأعطاك فيها فسوحة, آمني يا رب العاملني

 ».آمني ألِف  ألِف  حتى أقول ألَف 
يقال هلا  ,كبلدة الرتُّ  إىلنسبة  ,بقارة باغيلالباي عيل املعروف  :ثاين ثالثينهم

وك د الكبري بن عثامن ثاين ملهذا الوطن يف وقت الباي حممَّ  إىلكان أتى  )باغلة(
بنته, ا دجه الباي حممَّ واملعرفة والكياسة, فزوَّ  ,ياسةوكان موصوفا بالعقل والرِّ  ,العثامنة

 امنةنة الثَّ الغربية يف نصف السَّ  يالةاإل بايا بفتوىلَّ  ,لمملكةلأن ارتقى  إىل وأدناه منه
 اتيبف بالرتَّ ويتوظَّ  ,يةنعامل املخزورجع يتعمل باأل ,واأللف تنيلعرشين واملائاو

                                                 

يب احلسن هذه اخلطبة مأخوذة من خطبة لسان الدين بن اخلطيب السلامين خاطب هبا امللك أ )1(
 ),136: ص(ونرشها صاحب نفع الطيب يف اجلزء الرابع  )الرباط(املريني ملا زار رضحيه بشالة 

 هـ.1302زهرية, املطبعة األ
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أمر الباي حممد أيب كابوس الذي كان  ببسب ,ا كثرياطفألفى باملخزن ختلي ,ياسيةالسِّ 
غفر مجيع ذلك ملن  ,اس ولشدة عقله ورياسته ودينه وميثاقهم به كثري من النَّ هتَّ ا ,قبله
وال يسم منه  ,ه ال يقبل منهذا وشى أحد بغريإوكان ال يقبل الوشاة ف ,م به وعفا عنههتُّ ا

ام املخزن ال سيَّ  ,ال القليلإى طفال خي ,اسة للنَّ ياخلط وهو قليل ,منؤبه أخاه املي ذِ ما يؤ
 )درقاوة( امه ذكرُ انقطع يف أيَّ  دوق ,عكس ما كان عليه من كان قبله ,احلرضية وأهل

 .ال عىل وجه احلكايةإى صار ال يذكر حتَّ 
بالرشق  وعمَّ  ,امرروع والثِّ أفسد الزُّ  ,رش غري معهودوحدث يف وقته جراد منتَ  :قال 

, وكان من )وهران(ال مدينة إواحي واألقطار, ومل خيل منه مكان, والغرب سائر النَّ 
أخذ يف هنب ما يف  عمر آغة ملا فعل بأيب كابوس ما مرَّ  نَّ أ ,لطف اهللا الواقع هبذا الباي

أن  علم أن الباي اآليت البد ,خزندار ذلك إبراهيمبيت املال من األموال, وملا رأى 
اخلزنة وأخذ منها غفلة مجلة من املال,  إىلنكال, بادر إيكون من عدم املال يف رضر و

ال اخلالق املالك, وملا إأعىل اململكة وجعله هنالك, ومل يطلع ذلك أحد  إىلوصعد به 
يوان نظر لبيت املال فوجدها خاوية عىل العروش, فتحري توىل الباي عيل واستقر باإل

 إبراهيمعليه  فعل بنفيس مع هؤالء اجليوش, فدخلا, وقال كيف أمن ذلك وتأمل كثري
سيدنا ما يا  :لخزندار فوجده مع نفسه يف هم وحزن, وتأسف صاعد وحمن, فقا

وكيف ال  إبراهيميا  :ف, فقالر والتقشُّ أسف, والرضَّ أطرقك حتى رصت يف هذا التَّ 
يا  :إبراهيمارية, فقال له فام أصنع مع هؤالء اجلنود الضَّ  ,ف وبيت املال خاويةأتأسَّ 

 قد ينِّ إف وال تفزع, فأنفسنا لك وقاية, وأموالنا لك محاية, ودنا ال جتزع وال تتأسَّ سيِّ 
فقال  ,ت فيه من األحوالنالذخائر واألموال لتستعني هبا عىل ما أ يئا منشخرت لك ادَّ 
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لذخائر, ففرح الباي وبادر, وأحرض له ما كان حتت يديه من ا إبراهيمهبا فقام  يايتن :له
 .وظهر عليه الرسور, واستبرش والح عىل جبينه النور

عىل بني مناد, الذين بنواحي رششال ألمر ظهر عليهم من أمور  نه غزاإثم  
يقاعا وهتكهم هتكا جسيام, أفنى منهم عددا من األبطال وسبى إالفساد, فأوقع هبم 

يف تلك الوقعة من أعيان جنده القائد  بيان وأرس الرجال, وماتساء والصِّ األموال والنِّ 
احلليم  ,الصنديد الباسل الشهم الشجاع, اجلواد املطاع, ,الفاضل األجمد ,األنجد
الدين بالنواهي حميي  واملآثر الساطعة, رئيس الدوائر, ,اليد الواسعة وذ ,الكامل

 حسانواألوامر, صاحب املحاسن واملعارف, وحائز املعايل والعوارف, جالب اإل
واصل اهللا  آغة إسامعيلقدور بن ودافع املساوي, مفتخر النسب البحثاوي, السيد 

ديب, كامل اجلنة وأحكم بالغه, كام مات الطالب اللبيب, احلاذق األ إىلبروحه 
 ,وفضله وكرمه ,هبمنِّ )رمحهام اهللا( حممد بن قدورحسان واألجور, الفقيه السيد اإل

 .هللا رب العاملني احلمد نَّ أ اوجعل يف الفردوس آخر دعوامه ,آمني
 دباء أبياتا مرثية نصها:آغة املذكور بعض األيف وقد قال  

 ســد الــوغىأحيــق لنــا البكــا عــىل 
 وقـــاهر جبـــار عنيـــد ومـــارد
 ودامغ أعـداء طالـت هلـم األيـدي
ــا  وحــائز أوصــاف الكــامل بأرسه

 ًذىوال أ ومعطي العطايـا دون مـنٍّ 
ـــب ـــالح طال ـــامل وص ـــل ع  ولك

 ىغـوقـامع مـن ط ونارص مظلـوم
 ملــن بغــى شــتات ومغــنأوجــامع 

ــ  ملــن صــغى ذل أمــوال ومعــطاوب
 ملــن لغــى ب أخــالق ومصــغٍ مهــذَّ 

 كافــل أرامــل أيتــام بــام ابتغـــى
 هللا يف اهللا حبـــه مـــا التغـــى حمـــبٍّ 



307 

ـــدو ـــدوائر ق ـــيد ال ـــك س  روذل
ـــرمحن آل منادهـــ  افـــال رحـــم ال

 ىضبرشى لك باجلنان يا قدور الـرِّ

 اصبه آغنجل إسامعيل البحثاوي من
 ملــا قتلــوا املرحــوم نــال ملــا ابتغــى
 برشى لك بالغفران واخلـري ابالغـا

 ودهم عىلاحرار ورونزل باأل ,امه من بني يزناسنيف يف أيَّ وقد خرج ابن الرشَّ 
ليه إفخرج حاركا  ,شهار, فأنكره جلهم, ولباه أقلهم, فسمع به هذا البايالباي يف اإل

فأخذها وصعد هبا مع الوادي ومعه  ,ميناييق بأحوال مستقيمة, فألفى حملة الطر
م ه والتقدم أمامه بأهاليهم وأمواهلظعون معالوأمر مجيع نواحي القبلة ب ,عساكر عظيمة

أن نزل  إىلخمفقة عليه أعالمه, فامتثلوا أمره وأجابوا دعوته وذهبوا معه  ,ثرهمإوهو يف 
نحل عقد او ,نازعه أحد, ومل ي)وارقاأل(حرار, فأفسد زرعهم وشتت هلم األ ببالد

وجاءت شيوخ  الدرقاوي وانتثر نظمه وافرتقت أتباعه, وتركه وحيدا منفردا أشياعه
وزال  ,وأعظم مثواهم ,فأكرم نزوهلم ,ىضاألحرار بأمجعها لدى الباي تلتمس منه الرِّ 

ياما وقد ضاق به أوقام  ,ىض, وذهب الدرقاوي إىل فجيجوجاءه الرِّ  ,عنه الغضب
وسكن رحيه, ثم  ,فخمدت ناره ,وهو حمله األول )بني يزناسن(نتقل إىل فسيحه, ثم ا
مرسورا يف غاية املفاخر, وذهبت حملة الطريق وهي حملة الغرب  )وهرانـ (رجع الباي ل

ه مل تسعد عليه نَّ إوقالوا  ,, قاموا عىل عمر باشا فقتلوه)للجزائر(وملا وصلت  ,ملوضعها
املجاهد يف  والرايس محيده راحة وال أمان, وقد مات ام والبلدان, ومل يكن بوقتاأليَّ 

صارى االنقليز عليهم وقام النَّ  ,اعونوظهر الطَّ  ,وغلت األسعار بوقته ,محنسبيل الرَّ 
ودخلوا مرساها  )جلزائرا( لـ االنقليز جاؤوا ومنع املاعون, وذلك أنَّ  )اجلزائرـ(ب

نيعة, وبأيدهيم املبايعة بالصَّ بسفنهم عىل وجه اخلديعة, من تعرية رؤوسهم عىل مثل 
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حممود م أتوا به من عند السلطان األعظم أمري املؤمنني سجل عظيم يرقاين, زعموا أهنَّ 
, وملا جازوا رماية مدافع املسلمني, وكان ذلك وقت العرص واستمروا عىل اخلاقاين

لرضب فأبطلوا ا ,ذلك احلال بغاية التمكني, كان مدافعهم واحد إىل متام عرش ساعات
 .وملوا ملا حلقهم من املجاهدين

ـ رى النصارى الذين بابأس عالن, عىل املنِّ إب )اجلزائر(ثم اصطلحوا مع أهل  :قال 
نه مل يبق برب اإلسالم إكلهم باعتبار املقاصد, حتى , فأسلموهم هلم )وهران(و )اجلزائر(

  .نرصاين واحد )اجلزائر(من عاملة 
أربعني  )اجلزائر(تواتر املصدع, أهنم أرسلوا عىل والذي تواترت به األخبار  :قال

ة األكابر, وأجلسوه عىل كريس مقاإعيل باشا لوه أقاموا مكانه السيد توملا ق ,ألف مدفع
له ذلك واستقر بامللك قدمه, غري الرصف يف الدراهم  , وملا استقلَّ )اجلزائر(مملكة 

أوقية, حطه إىل اثنتي عرشة كان فيه مخس عرشة  تغيريا كان به عدمه, فالريال دورُ 
فحطه إىل  ,ن أواقأوقية, فقد أنقص مخسه, وأضاع فلسه, والريال اجلزائري كان فيه ثام

أواق, فأنقص منه ربعه, وغري من حينه مجعه, وأحدث أمرا مل حتدثه امللوك قبله  ةتِّ س
 ذلك ال, وكان قبل )انستلم(ووىل قائد  )اجلزائر(باألوامر, فقد وىل خليفة الرشق من 

من منصبه, وأزاله عن مقامه  عيلهان, وعزل الباي ال الباي بالربإ )اجلزائر(من  يويل
من  األتراكومرتبه, وسببه أن هذا الباشا املذكور بالبيان ملا توىل امللك نفى بعض 

, وملا ةوبعث يف أثرهم للباي عيل بقتلهم قتلة الرش ),وهران( ـأصحاب عمر باشا ل
اظ شديدا عىل غحلة الشتاء التي هبربة, فبلغ اخلرب للباشا فاستأحسوا بذلك فروا مل

وبقي يف غيظة بال ناكثة, وقد  ,مه بأنه هو الذي صدر منه هلم ذلك الرأيهتَّ االباي, و
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وملا  ,الثةنة الثَّ س السَّ أذهب الباي مدنشا للجزائر كام العادة عندهم من الدنوش عىل ر
قتله عيانة, ووىل  ثمَّ  ,ليه من عزلهإأرسل الباشا , )مليانة(نزل املرشع موضعه بأسفل 

ده وتثقيف نسائه, وتلك وسجن أوال ,لكثرة جفائه, وأمر بطبع داره بايا احسنمن حينه 
يف األصل, يوم طبل ويوم حبل, وذهب حسن مدنشا بجميع ما دنش به  األتراكعادة 

واألمتعة  اخليول املسومة,من األموال الكثرية, والذخائر النفسية الغزيرة, و ,الباي عيل
, فلقيته الناس باملبايعة والبشائر, )اجلزائر(أن دخل  إىلاملثمنة املقومة, وزاد متامديا 

رأسه  وأعالم النرص عىل )وهران(ل مطلبه, وخرج منها قاصدا مفقىض به أربه, وأك
ابه, شقائق النعامن, واجلنود به دائرة, واجليوش خلفه سائرة, تقف بوقوفه وتذهب بذه

, وقال )وهران(أن دخل مدينة  إىلوتتمثل ألمره وهنيه وختشى من عقابه, والزال سائرا 
 .احلمد والثناء هللا سبحانه امللك الديان, الغافر الرمحن

توىل يف  باهج حسنوهو آخرهم الباي حسن بن موسى املعروف  :ثالث ثالثينهم
ومن  ,مات فيه الباي عيلهـ) وهو اليوم الذي 1232منتصف ذي احلجة احلرام سنة (

قال مؤلف  ,عالنه كان يف أول أمره يبيع الدخان, ويتعاطى بيعه يف الرس واإلأن :خربه
وكان ذا عقل وافر وسياسة ورأي ناجح ورياسة, وملا  :)يف أخبار وهران األعيان درّ (

 أن أخذ بمجامع قلبه, حلسن إىله, رآه الباي حممد الرقيق عىل تلك احلالة شغف بحبِّ 
ه ال يصلح ملصاهرته قه وأدبه ومعرفته, وعفوه ومغفرته ورمحته, وظهر له أنَّ لُ قه وُخ لْ َخ 
ه ومعناه, به منه وأدناه, وأواله رسَّ هو, فقرَّ ر والسَّ ه هو الذي يوافقه يف التذكُّ نَّ أال هو, وإ

 ,تيمةبام ال قيمة له, مثل الدرة الي ,وشور له ابنته ,ه من مجلتهجه من ابنته وصريَّ وزوَّ 
والذهب واحلرير, والدراهم والدنانري, وغري ذلك من األمتعة, فصار من حينه يف غاية 
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يف حسن خوجة السعة, وواله قائدا بفليتة, وانضبطت أموره فليس هلا فليته, قال السيد 
والزمته سنة كاملة, فلم أسمع منه  املة,وقد والين كاتبا لألمور الشَّ : «)در األعيان(

ام يظهر منه من حماسن ا وال فخرا وال مزاحا, وإنَّ ن  كلمة فحش وال مَ قط جناحا, وال
 .األخالق, ما يرىض امللك اخلالق

سح برؤوس اليتامى ويعيد املرىض, م, يىضوكان قليل الغضب كثري الرِّ  :قال 
الفقراء واملساكني, حمبا للعلامء, والرشفاء والصاحلني, مواظبا  إىلد م والتودُّ كثري الرتحُّ 

عىل الطهارة ال يرتكها أصال, حمافظا عىل الصلوات فرضا ونفال, جمالسا ألهل الفضل 
كنه مل يبلغ فيها مناه, واله خليفة الرشق ل , ثمَّ »والعناية, جمانبا لذوي السفاهة واجلناية

مرغوبه ومنتهاه, وافق فيها خمالفة صهره الباي حممد الرقيق ألهل  إىلوال توصل 
 ,مكانه إىلكان من أمر اهللا أنه بلغه  اقه العقوق عن تلك املشاعر, ثمَّ اجلزائر, كام مر فع

واألوىل أعرض عنها, وقد قحط الورى قبل واليته فلم يمطروا,  ,أرفع منها وأرقاه بايا
أمطرهم اهللا بفضله, وخف بعض غالء  ,عليهم ودام عليهم ذلك فترضروا, وملا ويل

وكذلك : «)األعيان درِّ (يف  وجة الرتكيحسن خقال السيد  ,األسعار الصادر بعدله
م الوكيل وهي عوهو حسبي ون ,بيلوهو هيدي السَّ  قلت هذه األبيات واهللا يقول احلقَّ 

 ويل:من الطَّ 
 دام رسوركـم اإلسـالمŠ’Èßأيا 

 أمري أتانـا بعـد مـا قحـط الـورى
 تراها وقد أبدت من الغيث أبحرا
 كام حسنا كـان اسـمه حسـنت بـه

 اس دولتـه تـرىضنَّ بدولة من يف ال 
ــا ربُّ  ــا فأمطرن ــه أرض ــاد ب  العب

 فمن هائم طوال ومن هائم عرضا
ــ ــال وأيَّ ــالي ــه مرض ــت ب  ام وطف
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ــان أعفَّ إذا ذُ  ــر البايــات ك  هــمك
 هموإن ذكــر الفرســان كــان أكــرّ 
ــّر ــان أب ــرار ك ــر األب  هموإن ذك

 وأكثرهم جـودا وأوظـبهم فرضـا 
 وأفرسهم خيال وأرمـاهم غرضـا

 هم غيظـاوأوسعهم صدرا وأعظم
ابق يه من الوصف السَّ لكان ع ة رفض ماعيَّ ق له امللك وأذعنت له الرَّ توثوملا اس

وحدث بوقته الوباء العظيم, وتكرر  ,وكثر ظلمه وغضبه, وبغضه وعبثه بالرعية
فامت به خلق كثري, ويف وقته مات جمدد القرن الثالث عرش ذو  ,رجوعه بعد ذهابه

أبو راس املديدة, الرشيف األجمد, العالمة الفرد, احلافظ التآليف العديدة, والتصانيف 
حممد بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن أمحد بن النارص بن عيل بن عبد العظيم, ابن 

 الذي ليس له نظري وال مثيل, يوم ,بن عبد اجلليل الراشدي املعسكري معروف
 عليه وصىلَّ  )فوالرشَّ  من هجرة من له العزُّ  1238األربعاء خامس عرش شعبان سنة (

من  )بابا عيل(قبة ع, ودفن بايجأمحد الدَّ العالمة األسد اهلايج فريد وقته السيد 
ة ة, نفعنا اهللا به وأورثنا منه حمبَّ وعىل رضحيه قبَّ  , فنسبت له العقبة وهبا اشتهر,)املعسكر(

احلرث يف لناس انه, فرتكت ابَّ إالسنة نفسها رفع املطر عن العباد يف  كوقربة, ويف تل
 ,وقته وأوانه, وملا بقي للصيف نحو الشهر الواحد, أمطر اهللا العباد باملطر النافع املتزايد

فحرثت الناس فيه وحصدوا, وبلغت مناهم فشكروا موالهم ومحدوا, فسميت تلك 
مه لكثر عبث هذا الباي وظ السنة بصابة شهر, وتعاطى اسمها يف البدو واحلرض, ثمَّ 

لم والتعدي, والرعية بغاية تعديه, وبان منه الظُّ  اجرتاؤه عىل العلامء واألولياءيه, ووتعدِّ 
 ,وتكرر ظلمه والفساد وكثر منه الضالل والرتدي, فأكثر من سفك الدماء يف العباد,

 )ابن حليمة(هـ) السيد حممد بن أمحد الصدمي من أوالد سيدي 1239فقتل يف سنة (



312 

وجعل له  ,بأنه يريد أن يقوم عليه فبعث له من أتى به ,ملا سعى به خاله أبو ذريع عنده
فعلقه مع  )وهران( ـأن وصل ل إىلعىل عمود  ,ساجال من حلفاء ظليلة عىل رأسه

 ,من قتل حجلة فله جناحها :عايا حتى صار يقول لعاملهوأكثر من اخلطية للرَّ  ,خشبة
لكثرة  ,الصي أجرة اخلَ وه ,هه يأخذ من اخلطية حظَّ فإنَّ  ,يريد بذلك أن من سعى بأحد

 ,ت العقوبة خلدمتك الراديةبأنك استوج علما :أمر كتابه بأن يكتب ملن خيطيه ,ظلمه
 ,وغناء قياده ,نه يف بعض األيام رأى ضعف الرعيةإ ثمَّ  ,وال يبني سبب اخلطية

إين هزلت من اليدين  :حاجيتكم :فقال هلم ,األموال وآغاواته وأراد أن يأخذ منهم
فقال  ,فتحري الناس يف فهم أحجيته ,وبقي يل الشحم يف األذنني والعينني ,والرجلني

أن أظهرها لكل  إىل ,من غاص يف الفهم ببحور املعاين ,هلم آغته املعظم الوجيه املحرتم
ا أهيُّ  :السيد احلاج املزاري ,قاص منهم وداين, املعتصم بالباري, الشجاع األفضل

ويريد بأذنيه وعينيه قياده  ,ملا رأى ضعفهم ,جليه الرعيةور ,اس إن باينا يريد بيديهالنَّ 
وأتى بام ظهر  ,وبادر احلاج املزاري ,فعليكم بإعطاء املال  ,يف نظره كثر ماهلم وأغواته ملا

فإين واحد من أذنيك وعينيك,  ,وقال له هذا جواب أحجيتك ,له من العدد فدفعه له
 دفع ما قدر عليه, فرس بذلك وقال كل واحد يف نك خلبري بفكها, ثم رشعإفقال له 
ن املزاري لفهيم, وإنه آلغة جسيم, والمه بعض أصدقائه عىل كثرة اخلطايا إ :لوزرائه

ية, ولذلك تراين قد أكلوين بالكل )اجلزائر(ن أهل إالتي ضعفت هبا الرعايا, فقال له 
حدا من ال صري نفسه واإصار مهام مات أحد وهو ذو مال ونفوس,  أكلت الرعية, ثم

هـ) رحبة لبيع 1240فيأخذ حصة معهم عىل عدد الرؤوس, وبنى يف سنة ( ,ورثته
بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة : «وكتب عىل رخامتها ما نصه )املعسكر( ـاحلب ب
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والسالم عىل أفضل رسله حممد الكريم, وعىل آله وأصحابه املرشدين للرصاط املستقيم 
رحبة املاسويس, صاحب اخلريات واحلسنات السيد حسن أما بعد فقد أمر ببناء هذه ال

ثم كتب هذه  ,آمني ,ته ولوالديهئاخرياته وعفا عنه سيتعاىل باي بن موسى, زاده اهللا 
 األبيات:

ــاي ــبة هللا حســن ب ــا حس  بناه
ــه ــرا يل ــفحه خط ــنلن ص  اج

ــــن ــــدا ايك ــــارئي غ  أول ب
ـــ ـــون رمح ـــم ايلس ـــا ةوه  أب

ــاداي ــد عــن بني  بوحســمة ايل
 ســــونصــــحة عافيتــــه أول

ـــادان ـــون ش ـــك ايلس  جهات
 واجـــد أدنـــه رب غفـــران

 .)هـ1240(صوره أمحد بن حممد سنة 
د نجل القطب العالمة السيد أمحد بن د حممَّ السيِّ  )هـ1242(ثم قام عليه يف سنة 

من العرب  أهل عني مايض وعدد ,ل من التجانيةمعه ستامئة رج سامل التجيني, وجاء
ثم خرج منه ورجع  ,ودخل باب عيل منها, كرأن وصل للمعس إىل ,مع قوم احلشم

فامت بعواجة مع أصحابه كلهم, وكان من اخلرب يف سبب جميئه أن الباي حسن  ,لغريس
عىل الباي  ,دخله ختمني بأن التجيني سيقوم عليه كقيام ابن الرشيف الدرقاوي

 مصطفى ونوى أن يكرس شوكته قبل تزايدها, وهيدم قوته قبل تعاهدها, فجمع جيشا
عظيام, وعددا كثريا جسيام, وغزا به عىل السيد حممد بن أمحد بن سامل التجيني بعني 

عىل يد السيد احلاج حممد  ,أن حصل الصلح بينهام إىل ,مايض وحارصه هبا شهرا كامال
عىل أن يعطي التجيني للباي لزمة يف كل سنة  ,باخلرويب القلعي كاتب الباي حسن

فأخذ , )هـ1241(م احاال عرشين مائة ريال وذلك عويعطيه  ,قدرها مخسامئة ريال
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ى ما حل به بغري أن التجيني ملا رإثم  )وهران( ـل ورجع ,الباي تلك الغرامة احلارضة
كام جاءه ملحله ودس  ,والغزو عىل الباي حسن يف حمله األتراكظهر له مقاتلة  ,موجب

 ,ذعان لهظن به اإلويكاتب من ي ,وصار جيمع اجلنود وحيشد احلشود ,ذلك يف قلبه
وأخربهم بام يريده فوافقوه عىل ذلك, وملا دخلت سنة  ,ومن مجلة ذلك احلشم

 ,د أحواهلاة ليتفقَّ للجهة الغربيَّ  )وهران( ظهر للباي حسن السفر من )هـ1242(
نزل  , وملا)تلمسان(قاصدا  ,ام أعياهنمسيَّ  ,فذهب بجيوشه العديدة التي رأسها املخزن

وثانيها  ,أحدها من عند اهلواري احلشمي ,ثالثة مكاتب يف وقت واحدباحلناية جاءته 
وثالثها من عند مرة أمحد الرتكي الذي نفاه الباشا  ,من عند قدور بن سفري قايد املعسكر

 خيربونه فيها بأنَّ  ,وجعله هبا بمنزلة ناظر األحباس )ملعسكرا(ـ لحساين من اجلزائر 
القيام عليه, وملا قرأ الباي حسن املكاتب وفهم ما فيها  جيني عىلاحلشم قد اتفقوا مع التَّ 

توين بجيوشكم أكم توقال للقياد الذين معه البد ل ,أعلم كافة من معه من اجليش
رحل بالغد من احلناية وقصد املعسكر  واجلمع بيننا وبينكم يف واد مكرة, ثمَّ  ,الباقية
فأتاه احلشم كافة للضيافة  )اجةعوـ(ب )غريس( ـثم رحل ونزل ب )يرسَّ  يواد( ـفنزل ب
بعد األكل استشار آغة الدواير وهو السيد  ثمَّ  ,فوه غاية وهم ال علم هلم بام أرادهيفض

وهو السيد قدور بن وارد عىل  ,الزمالة آغة ,إسامعيلاملزاري بن قدور بن  احلاج حممد
 وابن أخته وهم حممد ولد عبد اهللا ,فأشار عليه بقتل قيادهم االثنا عرش ,شأن احلشم

احلبيب حممد بن زكموط وحممد بن نكروف وغريهم, وكان الكبري يف هؤالء القياد 
د ولد عبد اهللا فأمر الباي بقبض القياد حممَّ  ,وتدبري وشجاعة ,ا ورأيااالثنا عرش سن 

ملا سمع بام بن أخت حممد ولد عبد اهللا لكونه احلبيب ا وفر القايد ,فقبضوا أحد عرش
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ووقف من بعيد ينظر ما يفعله الباي مع القياد, فلام  ,سهرهبم مل ينزل عىل ف يفعله الباي
عرش  حدىالقياد اإل نَّ إ ثمَّ  ,هم ذهبوا هبم لبشوظة وهي حمل القتل, هرب حيث شاءآر

تاق  يا هذا لو :وقال ,وحتققوا به نطق منهم كبريهم حممد ولد عبد اهللا ,ملا عاينوا القتل
يا هذا املختل يف عقله  :ك الغش, فقال له حممد بن زكموطسلط علي ,ظلمتنا من غشك
ومن حتلف له ال ينظر وال يسمع, فالشاه فيك عىل القساوة, حيث  ,حلفك ال ينفع

فرصت من أهل الشقاوة, وملا وصلو لبشوظة, وصارت  ,كنت من أهل السعادة
ر مجوعهم مفضوضة, قال حممد بن زكموط لطربيز, وهو املوكل بقطع الرأس بأم

لقلة رأيه  ,األمري, سألتك باهللا أن تبدأ يف القتل بمحمد ولد عبد اهللا لتحصل منه الراحة
 وأبكم بعد ,أن كان من أهل السمع حيث أصم بعد ,وعدم سامعه لقولنا ,الذي فسد

طربيز ما أن كان من أهل الفصاحة, ثم اقطع رؤوسنا بعده واحدا بعد واحد, ففعل 
ـ لعرش قائدا وبعث برؤوسهم  حدىل وملا قتل الباي اإلقا ,له ابن زكموط املاجدقا
بعثا متواردا, أنكر عليه فعله كافة الرتك الذين معه يف املحلة والغائبني, كام  )ملعسكرا(

استرشت صغارا عىل فعل ذميم, سينتج منه  هوقالوا ل ,ذلك آغاواته املنعزلني أنكر عليه
تل القياد وحاله استبرش, رحل من ملا ق الباي حسن نَّ إلك ولنا رضر عظيم, ثم 

, وكان يف قلبه وجل من القايد عبدي وأيب األقدار, لعلو )املعسكر(ودخل  )عواجة(
جهار, وملا قتل كرباء احلشم رضب خطية كبرية واإل رسِّ الكلمتها عند العرب والرتك يف 

هلام غرضه قتلهام لتكون و اخلطية, عىل احلشم, فبعث عبدي وأبا األقدار لقبض تلك
أبو و فذهب عبدي القبيح,و ينفرد يف ملكه من املليحو يسرتيح,و نكية, ويتهنى منهام

واآلن  ,مس قتلتم قيادناباأل من العار, اقالوا هلام مل تستحيو ,ملا وصال للحشمو األقدار
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 مام النكاية,أ األتراكهيا أغرضكم و قد جرحتم أكبادنا,و ,منا جئتم ألخذ اخلطية
أن دخل يف  إىلأتبعه احلشم و ومهوا بقبضها ففر القايد عبدي فيه نكاية,فسرتيان مالكام 
 فدخلوا عليه يف اخليمة ,للحرمحييى  عرج أحد أوالد سيدي حممد بنخيمة سيدي األ

بعثوا و قطعوا رأسه كام قطعوا رأس أبا االقدارو ,أخرجوه جربا عىل السيد املذكورو
عىل رأس أيب و بدي هذا رأس الباي حسنعىل رأس ع :قالوا لهو ,بالرأسني للتجيني

ومل يبال بام  احلشم,و فاسرتاح الباي بفعله من الرتكيني قدار هذا رأس خليفته,األ
, وملا األتراكاحلشم حثوا عىل التجيني يف القدوم معهم لقتال  نَّ إ ثمَّ  سيأتيه من اهلم,

يه يف جيش عظيم قدم التيجيني قائام عل ,مكث هبا مدةو )وهران( ـرجع الباي حسن ل
ووصل لغريس يف خريف  ستامئة من التجانية,و من أهل الصحراء واليعقوبية

فبعث اهلواري للباي بذلك فلذلك جعله  حد,فنزل بفروحة يف يوم األ ـ)ه1242(
 نَّ إ ثمَّ  ,بجيوشه العديدة ,أطاع احلشم للتجيني ملا أحل ببالدهمو ,قائدا عىل احلشم

 )الزمالة(و )الغرابة(و )الربجية(و )بني شقران(و )بني عامر(التجيني كاتب 
 )الغرابة(و )الربجية(فأما  ذعان له,قية والغربية باإلواحي الرشَّ سائر النَّ و )رئالدوا(و
ربعة املتوالية الذين هم خمزن الباي فأبوا من عراش األهؤالء األ )الزمالة(و )الدوائر(و
صاروا يرتقبون و ,توقفوا دغريهم فقو )بنو شقران(و )بنو عامر(و أما  ذعان له,اإل

كانت عىل و ,رحل التجيني يف يوم االثنني للمعسكر ثمَّ  الغالب من الفريقني يتبعونه,
حومة و ,حومة سيدي عيل حممدو ,ورعليها السُّ و حومة العرقوبهي: و سبعة أقسام
 ,حومة سيدي حممد أيب جاللو ,حومة باب عيلو ,حومة الباب الرشقيو ,عني البيضاء

 ور,عليها السُّ و هي وسط البالدو اخلةومة املدينة الدَّ حو ,هذه اخلمسة ال سور عليهاو
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اه أهل فتلقَّ  ,)حومة العرقوب(هي و ,هار املذكوروسط النَّ احلومة الغربيةونزل عىل 
 بنو شقرانني أعان املعسكريِّ و بينه سجال,و صار احلرب بينهمو بالقتال, همالبالد كلُّ 

بات يف تلك الليلة بأعىل احلومة و ,نين الفريقَ كثري مِ  قد مات فيه خلٌق و ,يف ذلك القتال
 هلم بالدخول حتت طاعته ويف يوم الثالثاء بعَث  ـ حومة باب عيل :هيوـ  البحرية

خرب و ,منهم خلق كثري ن حاهلم أنه قتَل فكان مِ  ,وه بالقتالفدَ و فأبوا ,ذعان لهاإلو
 ,أشهب اللون فلام رأوا ذلك ساروا له بفرسٍ  ا,خالهل سجاو ,ن تلك احلومةكثريا مِ 

 ن املأكولأتوه يف تلك الليلة بمؤونة اجليش مِ و ,حتت حكمهو دخلوا يف طاعتهو
هم أصحاب و ـ واندرج يف ذلك أهل احلومة الرشقية ,العلف للدوابو املرشوبو

يف الغد الذي هو يوم  ثمَّ  حممد أيب جالل, يكذا أصحاب سيدو ـ الباب الرشقي
حومة سيد : هيو ـ عىل احلومة القبيلية ,نزل بخصيبيةو وضعهن مَ مِ  ارحتَل  ,األربعاء
 أو حيلَّ  ,ذعان لهخول يف طاعته واإلبعث هلم خياطبهم بالدُّ وـ  البيضاء عنيو ,عيل حممد

ويف الغد الذي  خلوا يف طاعته,دو فساروا له بفرس ,)احلومة البحرية(بأهل  هبم ما حلَّ 
(حومة العرقوب (حومة املحيط) هبا السور وهي أ بجيشه لقتال هتيَّ هو يوم اخلميس 

يب جالل لعرقوب أصحاب سيدي حممد أوااملدينة الداخلة), وقد دخل  سابقا 
ثم ظهر هلام يف  ,)ملدينة الداخلةاحومة (حاب سيدي حممد عيل للمدينة الداخلة أصو

ذا إني ول القتال مع أهل املدينتَ فبينام هو حيا ني,ت أبواب املدينتَ سدَّ و ,اخلروج فخرجا
 )مةالكرـ(السري ب ىلاخمزنه ووو بجيشه )وهران(خرج من و قد سمعَ  حسن بالباي

لكون حسني  سمي بذلك, )ع حسنيرشم(هو و ,)احلامم وادي(و )سيق(و )تليالت(و
وقتلوه به وذهب دمه هدرا  ,بعض العرب بفعل املنكر بذلك املرشعالرتكي تعدى عىل 
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  سميت بذلك ,يق عقبه املالحةدخوله للمعسكر يميش مع طر ادة البايوكان من ع
خذ طريق سيدي أو ),تيفرورة(ذهب مع و ,فنكب عن تلك الطريق ,لنكبة املالحة هبا

 أبطل رضب طبولهو ,وملا قرب منه طوى سناجيقه ,)به نفعنا اهللا(عيل بن أمحد 
ن اهللا سأل مِ و ,مهتدفع بيد مقدِّ بعث لرضحيه زيارة و ,توقريا للويل ,غوائطه ونواغريهو
ليث  ه قال له آغةوملا جاوزَ  ل بذلك الويل,ما يف دعائه التوسُّ مقدِّ  ,هعانة عىل عدوِّ اإل

سائر و إسامعيلالسيد مصطفى بن  ,عداء املقاصمالرضاغم, ومن كثرت منه لأل
 ,ادةوارضب طبولك كالع ,فانرش سناجقك ,كال ختش من عدوِّ  ,ا البايأهيُّ : «اتاآلغ

 .» النرص لنا ال لغريناو ,حيث جاوزت الويل
هبط عىل قرية  ),غريس(ة عىل لَّ املطِ  )خروبة الصيادةـ (ل البايوملا وصل  

جيني رأى عنده اجلراد الباي عىل التَّ  ملا طّل و دي عيل قطني,يومر عىل س ),الكرط(
حني رأى  ,د رحأوالهبط ناحية و ,املعسكرر عن جيني به فتأخَّ وقد سمع التّ  ترش,نامل

 ,وظن أن الدائرة عليه ال له ,الفزعو ه الرعبقحلو ,اجلزعو الباي ذلك دخله اخلوف
 :وقال له آغة السيد عبد اهللا بن الرشيف الكرطي ته أعيان خمزنه ووعدوه بالنرص,فثبَّ 

فضحك  مر,نا معك هلذا األأوصلَ و لكوالد هو الذي أوَص مشورتك لألو غاررأي الصِّ 
يا سيدنا سرتى ما يصدر من  :وقال للباي ن قوله,حلاج حممد املزاري مِ غة السيد اآ

وقد كان ابن حييى بن محود القاليل التجيني  غار,ن فعل الصِّ والد وما ينتج مِ األ
خليفة القايد و ,كان خليفة لقايد املعسكر ىلكون هذا ابن حيي ,تلتهم لهمقاو للمعسكر

ملا وصل ملحلة الباي و بن بالليلفجاء اإل ,بنهبعث الكتاب مع او ,يقال له آغة القايد
هو يقول هلم أوصلوين عند آغة و وه من كل يشءبلسو ,قبضه أهل املحلة عن الدخول
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 نسبه فعرفه بذلكو وصله سأله عن نفسه و ملا تيانه له,إفأمرهم ب ,السيد مصطفى
 تضع له ملو أن يردوا له كل يشء فردوه فورافعند ذلك أمرهم  ,ناوله مكتوب أبيهو

وقال  عرفه بالواقع,و و ذهب آغة مصطفى بمكتوب خليفة القايد للباي حسن قالمة,
ستطلع عليه الشمس و ,تراه من اجلراد فضباب عىل رؤوس اجلبالما ن إأهيا الباي  :له

فانرش بعضها بعضا  لن العرب ستأكل بعضها ويقتأو عن آخرهاحلارة فينرصف 
 نقرت الطبولو ,فنرشت السناجيق يف احلني ,يكوال حرج عل ,ر طبولكقنو ,لويتكأ
 رح دتقى اجلمعان بعواجة من بالد أوالوال الناغرات بصوهتا احلنني,و ,الغوائطو
 .ترادفت الردوفو تزاحفت الصفوف, ومحي الوطيسو احلرب بني الفريقني تنشأو

 عراب قامت عىل ساق واحدسائر األو ذا باحلشمإو فلم يكن غري ساعة: الق 
كافة العرب أمواال و ن الباي أعطى ألعيان احلشمإ :يقالو وحده يف جتاجنته, بقيو

فصار جيشه  ,تركوه يف جيشه اخلاص به منفرداو فروا عنهو ,فأوقعوا اهلزيمة ,كثرية
هو بستان عظيم من و ,يسارعون يف مشيهم نحو بستان أوالد رحو ,يذبون عن أنفسهم

أوقفوهم بموضع يقال له و ,ه جيش البايبينو ليتحصنوا به فحال بينهم ,اهلندية
أن قتل التجيني بجميع  إىلواشتد القتال بني الفريقني  ,أداروا هبم دور مقياسو ,السامر
بن حييى من أوالد سيدي  إبراهيمومات خليفته السيد  ,مل يفلت منهم واحدو ,جيشه

قايد و يمنهم حممد ولد قدور البحثاو ,ومن جيش الباي عدد كثري ,حممد بن حييى
كان عدة و ,وتكرس آغة السيد احلاج حممد املزاري من ركبته اليمنى خلق كثري,و ,غمرة

ذا ظفر بالتجيني ليرضبنه إنه أحلف  ,تقاعد يف النوبة عن اخلدمةبن قدور آغة الزمالة امل
أن هضمه من صدره  إىلملا ألفاه ميتا رضبه بالسكني للصدر و بسيفه حيا كان أو ميتا,
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يده و ,ملا تم القتال أمر الباي حسن بقطع رأس التجينيو ,ريا بتلك الرضبةهتضيام كب
 يت هبم للباي فبعثهم أمامه للمعسكر,أو فقطعت الرؤوس ,ورؤوس سائر التجاجنة

 و بمخزنه العظيم نال عزا ومؤيدا مغتبطا منصورا, ,دخلها فارحا مرسوراو ورحل
وألوية النرص ختفق عىل  نعامه,إه وفضلو كرامهإيف عزه و )وهرانـ(ثم رجع ل شكورا,و

 أنسه.و يف أنيسه )وهران(أن دخل  إىلرأسه 
أن صار الباشا  إىلاس فيه النَّ  قحطَ و ,وقع غالء عظيم )ـه1243(يف أول سنة و

كانت و ,عام خبز الباشاـ : ي العام بفسمِّ  غيف عىل الناس,ا صغريا كالرَّ يفرق خبزً 
 سيأيت حسن يأكل الرتغة :ن قالمنهم مَ و ,ى حسنك من يسمآخر الرتُّ  :ولياء تقولاأل
سيد احلاج حممد البوشيخي بأن قتل الو ولياء,لت األمر كام قافكان األ يزيد الرسن,و

 العالمة السيد ابن عبد اهللا بن حواء التجيني شيخ درقاوة, قتل, وباخلشبة بوهران هعلق
السيد حممود بن  ,ةايض املحلَّ ملا سعى يف قتلهام عند ق ,قتل معه السيد فرقان الفليتيو

ومنع العالمة السيد  ين,دَ دفنا بقرب واحد ذا َحل و فقتلهام بمقربة سيدي البشري ,حواء
 )وهرانـ(أسكنه بو ,مري السيد احلاج عبد القادر من احلجِّ الدين والد األحميي  احلاج

ذهب به لزاوية و ثم مجع جيشا عظيام ة طويلة,ال بعد مدَّ إمل خيل سبيله و بمنزلة املثقف
مون القرآن يتعلَّ  ,ليس عند هذا الشيخ سوى الطلبةو ,بالقندوز القداري بمينا الشيخ
يف  )ـه1245(رجع له يف عام  ثمَّ  ,رجعو ,علينا هذا ال يثورُ  ثُل مِ  :ملا رآه قالو ليقتله,
احلرب أراد الطلبة و ,تيانن اإلذا امتنع مِ إملا وصله قال ملن بعثه يأيت به و ,عظيم جيشٍ 

ين أبقوله هلم اعلموا  األتراكأوىص جيشه من و ,كان عددهم كثريا, وفارجع يل بذلك
قباب التي هبا الطلبة وشيخهم, فاقتلوهم وال فعليكم باألبالكابوس ذا رضبت البارود إ
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فيها وبيده  يعض حليته, فصار يعضُّ إذا أراد املكر بأحد وكان من عادته  ,حتاشوا أحدا
هيا الباي ماذا أوقال له:  ,سامعيل أتاه فورابن إأى ذلك آغة مصطفى الكابوس, فلام ر

ي أو :فقال له ? معك نن يتكلم فيك البارود من جيشك الذيأ تأردن تفعله أتريد 
 الدوائربعضهم من  ,الذين معك ن هؤالء الطلبة كلهم من اجليشإ :? فقال له سبب

ن بعضهم مِ و ,احلشمن بعضهم مِ و ,ربني عامن بعضهم مِ و ,الربجيةو الغرابةو الزمالةو
غري  إىل ,ن هنا أخوهومنهم مَ  ,ن هنا ولدهفمنهم مَ  ن النواجع,غري ذلك مِ  إىل ,اجماهر
الرأي و عندهم, احلقُّ و ,ذا رأوا القتل فيهم ال جرم أهنم يقاتلونك عىل قرابتهمإو ذلك,

 ,ئت ألجلهذي جِ ن يأيت لك هبذا السيد الوابعث مَ  ,أترك ما نويته :الذي أقوله لك
رأيك  :فقال له الباي :قال ,واترك الطلبة يذهبون ألهلهم ,ك اهللا يف شأنهحيث مل هيدِ 

ليأيت  املزاريالسيد  ;أوال بعث لهو ,أدخل كابوسه يف غمدهو ,فرتك ما أمر به ,صواب
 ;له ثانيا ومل حيتم عليه األخذ, ثم بعثة قد أعطاه زيارو ,, فذهب له ورجع بال يشءبه
 ابن :رجال عامريا يقال له ;ثم بعث ثالثا ,املزاريففعل كفعل  قدور بن املخفييد الس
وصله أأن  إىلرض األ ه عىلجرَّ و ةأخذه بشدَّ و هلطمه خلدِّ و تهدخل لقبَّ و , فذهب لهدمها
فكبل وافرتقت الطلبة من  ,الباي بوضع الكبل عليه فأمر, هو يسحب فيهو للباي
 .هذهب ألهل واحدٍ  كلُّ و حينهم

ملا مات و فقتله خنقا بطريقه, ذهب مرشقا,ن ذلك املوضع وثم ارحتل الباي مِ  
أتى أمر اهللا يا  :حممد أبو قرابصار يقول السيد احلاج , دون علم أحد بالقندوزالشيخ 

لته عن اأزو اق البايثو ة رحيا عظيام كرست به ركيزةط اهللا عىل املحلَّ فسلَّ  عباد اهللا,
زال بعد  ثمَّ  ماجت الناس يف بعضها بعضا,و ,هيلبالصَّ  اُب وت الدَّ ضجَّ و موضعه
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ن أولياء اهللا قراب مِ  وكان أبو دفنوه,و فحفروا له ,وت السيدساعة فعلموا بمَ 
 يه,جلَ يميش مع املحلة حيث ذهبت عىل رِ و ,د بيده قرابهبكان عىل األو ,الكاملني

ملا قتل بالقندوز صار الشيخ و موتة, رشَّ ابن دمها قد أمات اهللا و ,اشتهر هبذه الكنية
ك الرتُّ !  ا للعجبي :يقول حممد الوهلايصالكامل والقطب الواصل السيد موالي 

حيل و ,سالمبموته حيصل الفرج لإلو ,موالي حممد يموت فيهو ,يقتلون بالقندوز
يف حلم  ,ركيش أرواح تعيشيا مل :يقول جهراو ,ثم رجع يراقب البحر ,بالرتك االنتقام

  .األتراكانقطع بموته و ,أن مات إىليكرر ذلك و ,الدشيشالبقر و
غري ذلك  إىل ماذا يقع بأهل العامئم, ,يام السامئمأولياء من كان يقول يف ومن األ
 اهللا حممد بن عبدال السيد إأحد من األولياء  حسنومل ينج من الباي  ,من كالمهم

كان و قتل, يترصف فيه بالنه ملإ, فابن سحنونف عند الناس بالشيخ البوشيخي املعرو
ة دَّ فبعث له عِ  ,سعى به الوشاة عنده بأنه يريد أن يقوم عليهو ,ساكنا بضواحي تلمسان

 يرجع للبايو ,له منهم ال يقول له شيئاِص ن يَ مَ  فكلُّ  ,واحدا بعد واحد ليأتوا به ,أناس
ن إثم  ,بهذهبت له بجيشك فنظفر إذا ال إنه عىص القدوم عندك وال يأتيك إ :يقول لهو

 ,له حممد املزاري نام أبعُث إو ,ال أذهب لرجل واحد بجيويش :ر يف حاله فقالالباي دبَّ 
ذلك املنصب  يتولَّ مل و ,املزاري ليس بآغةو كان  نظر بعد ذلك ما يكون به األمر,نَ و

 ال حول وال :قالو ,هأمرَ  فامتثَل  تيان به,السيد واإلِ هاب هلذا فأمره الباي بالذَّ  ,أصال
أوصاه بأن يأيت به مكبوال عىل و ليت هبا,ما هذه املصيبة التي بُ  , باهللا العظيمالَّ إِ ة وَّ ق

ن أولياء ه مِ فوجدَ  ,فا, وملا وصله نزل عنده ونظر يف أحوالهسِّ املزاري متأَ  فذهَب  برذعه,
 تفبا ,ورانأنه ليس من أهل الثَّ و ,غريهمو املساكنيو بني للفقراءاملقرّ  ,ديناهللا املتعبِّ 
و ملا  ن بليتني به,مر يا مَ ن هذا األمِ  كيف يكون اخلالُص  :هو يقول يف نفسهو عنده
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قال ف مكبوال عىل برذعة, )وهرانـ(باح أراد أن يقول له عىل القدوم معه لأصبح الصَّ 
 ,خذ الكبل وافعل ما أمرت به ال خوف عليك, وكل من جاءين قبلك مل يقل يل شيئا :له

ب أن نام حتإو ,خذك معي مقيدا عىل برذعةآب أن يدي نفيس ال حتيا س :فقال له املزاري
 ,يفعل اهللا ما يريدو نذهب معا لوهران لدى البايو ,تركب معي عىل فرسك مرسجا

 طاعته واجبة عيلَّ و ,ري املؤمننيه أمنَّ إِ أمر الباي ف يا مزاري ال تعصِ  :فقال له السيد
ذ ُخ  :فقال له ,لك  ما قلُت الَّ إِ بنا  ال يليُق  ,يا سيدي :فقال له ,يةعىل كافة الرعو عليكو

له  عَ ربدِ ه أن يُ صاحبَ  أمرَ يد وقَ فأتى له السيد بِ  , فالالَّ إِ و ,ن بيتي لكي أذهب معكمِ  القيدَ 
 ,منهام عىل فرسه فركب املزاري والسيد كلٌّ  ,ففعل ,فرسهو زارييرسج فرس املو بغلة
أقسم ف ,)وهران(أن قربوا من مدينة  إىلوجاؤوا , ركب اخلدم عىل البغلة املربذعةو

يركبه عىل تلك البغلة ليدخل املدينة عىل عبد اهللا عىل املزاري أن يكبله والسيد حممد بن 
فرضر الباي  ,ن رضرك أخشى عىل نفيس مِ ينِّ , إِ يا سيدي :فقال له املزاري ,تلك احلالة
تظهر الطاعة و ,بذلك ألنك مأمور ,يا ولدي ال خوف عليك :فقال له ,وال رضرك
 ,باته فيها وه فأنزلَ قصد به بيتَ و ,رانأدخله وهو ففعل به املزاري ما أراد ,منك ومني

به  عليه قد جئُت  يالذي أمرتن نَّ إِ  ,يا سيدي :لهقال و ,للباي حسن د ذهَب ومن الغَ 
 واآلن نسأل منك األمان ,ما قيل فيه كذب كلَّ  نَّ إِ و ,يتيبَ بِ نه إو ,عىل احلالة التي أردت

ه ومل يقل له بعثته له قبيل وصلَ  نمَ  كلَّ  نَّ إِ و ,به دون خمالفة منه لك  أتيُت ينِّ إِ ف ,عليه
و أ الدية :فقال له ? وما تريد يا مزاري :فقال له الباي ,وحكى للباي مجيع الواقع ,شيئا

تعطيه أمان اهللا أن يا سيدي  فنحب ,وهو يف ضامنتي ,هيا لكاخلطية التي نلزمه هبا نؤدِّ 
 عليه األمان أن ال يشءَ  :فقال له ,ألنه يف حرمي ,ن ال تنتقم منه بالقتل أو السجنأ

ه حَرض أَ و فذهب املزاري ,موراأل ربه ببعضِ ين أختَ أغري  ,عىل ذلك واهللا شاهدٌ  ,عليه
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ما  ,هذا الرجل يا :ثم قال له ,يه حصلت للباي منه هيبةملا مثل بني يدَ و ,لدى الباي
 ,لضياف اهللاو وك بأين جاعل بيتا للطلبةذا أخربإ :لهفقال  ?الذي يسمع عنك

ن مِ  لسُت و ,ذا أخربوك بغري هذا فذلك كذب عيلَّ إو ,فذلك حق ,ذا جاءإللمخزن و
أن أختربك بأمور لك فيها  أردُت و, رسارين نخايل فيك بعض األإ :فقال له ,أهله
حزاب ن األمِ  نَت ن كإِ و ,ن ذلكرسار الربانية فتخلص مِ ن ذوي األمِ  ن كنَت إف ,رضر

 ن أنَت إ ,ني أقول لك قوالكل ما تريد لفعَ اِ  :فقال له ,يطانية فذلك آخر عمركالشَّ 
 ,ك تبعث برانَّ إِ ن بعثتني مع الرب فإف ,نك تنقذإني فأنقذتَ  ن أنَت إو ,نك هتلكإأهلكتني ف

لقاه الباي عىل خماطف أف ,ر باالختيارفبادِ  ,نك تبعث معهإن بعثتني مع البحر فإو
باع فلام رأته لقاه بني يدي السِّ أأخرجه و ثمَّ  ,حلديد فصار يلعب عليها والباي ينظرا

فصار يركب عليها واحدا بعد واحد وهي  ,ليه ومل هتلكه بيشءإت طمأنَّ او بصبصت له
ار كأهنا مل ألقاه يف الكوشة فطفيت النَّ ه وأخرَج  ثمَّ  ,الباي بمن معه ينظرونو ,ذعنة لهمُ 

ثم  ,ن أمر اهللابون مِ يتعجَّ و والناس ينظرون ,كأ السيد فيها طوالوات ,د أصالتوقَ 
يلحقك سن مع البحر وغدا نبعثك لبني يزنا :قال لهو ,املزاري لبيِت  هأخرجه وردَّ 

 ينِّ أعلم ا :فقال للمزاري ,بيته إىلذهب به و فأخذه املزاري ,مانالرب يف األأهلك مع 
فيكم  ف أحدٌ نه ال يترصَّ إو ,دةن بعدك مؤبَّ مِ وألوالدك  ,ياسةن اآلن الرِّ لك مِ  ضمنُت 
ه الباي لبني يزناسن من الغد بعثَ  ثمَّ  ,ر املخزينن الرضَّ كم عىل األبد يف أمن مِ نَّ إو ,بسوء

فكانت دعوته باخلري عىل املزاري هي  ,أمانأمر أن يلحق به أهله يف أمن وو ,فينةيف السَّ 
  .)ـه1242ذلك سنة (و يام صار آغةه يف تلك األنَّ إِ ف ,سبب توليته ملنصب آغة

ه بعث له السيد حممد بن نَّ إف ,اخلروطي إبراهيمير السيد ه الرضَّ ن رشِّ كذا خلص مِ و
ن الذين ال يثورون ه منظر يف حاله فوجدَ  )وهرانـ(ملا وصل لو ,املختار الزمايل ليأتيه به
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) ويف وهران(قامه خارج وم ,عىل حممد بن املختار نه دعا بالرشِّ إ :يقالو ,حه ألهلهفرسَّ 
قتله بعض من  ,هببيت هـ) مات العالمة السيد بن قريد بـ(وهران) شهيدا1244أيامه (

هب هبام ذُ ذت زوجتاه وِخ ومن الغذ أُ  ,فقتل قام ليدافع ذلك ليالو ,يهط عىل زوجتَ تسلَّ 
ليست  :فقال ,حدامها حاملإن إ :فقيل له ,رمومها يف البحراشكرومها و :فقال ,للباي

نجا الظاملان و ,وأمر بحرق نوايل تلك احلومة ,مر به البايأففعل هبام ما  ,ريدتأيت بابن ق
رفع له و ,الدينحميي  مري السيد احلاج عبد القادر بنحدمها يف والية األأأن قبض  إىل

ال ـ ن قرابة الشيخ بن قريد فقتلوه قصاصا نه مِ ملا ثبت القتل عليه مكَّ و ,فبحث يف أمره
 ـ  بن قريد أبداقاتل ا رحم اهللا
ملا له يف تلك و ,غريهاو نةخ مكاتبه بالسَّ ه ال يؤرِّ نَّ أالباي حسن  ن عادةِ كان مِ و

 :صليةالتَّ و ةه بعد احلمدلباشا اجلزائر نصُّ فمن ذلك بعض مكاتبه ل ,ةالتواريخ من الفائد
مقام من  ,عكم بدروع احلامية والتعظيمودرَّ  التكريم,و كم اهللا بمدد اهلدايةأمدَّ « 
حامي بيضة  سان,حأفاض عليهم سجال العدل واإلو ,نمانام يف مهد األأنام األ
 الم, واملالك العادل, املجاهد احلافل,الة والسَّ ونارص دين حممد عليه الصَّ  ,اإلسالم

عداء الربية والبحرية من ال زالت األ موالنا الدوالتيل أبو املعايل سيدنا حسني باشا,
  .تالشىسطوته تضمحل وت

 والرمحة الشاملة, املحفوف بالتبجيل والتعظيم, السالم عىل مقام سيدنا الكريم,
 .مام اإلكربَّ ن ون املؤذِّ د احلامم, وأذَّ ما غرَّ  والربكة الكاملة,

علينا بغنائم  وفتَح  ه,ادِ بَّ عُ و عىل أهل الصليب الذي نرص عبادهاهللا  محدِ  ا بعدَ أمَّ 
حتى  ,املؤمنني يف قلوب أعدائه أعراض النصارى وأمكن رعب أسارى,و سبيو منهم
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 فضال منه ومنة, ن أخرج عنهم,ن بناصية مَ ويتمكَّ  منهم, ا يظفر بالقويِّ نَّمِ  كان القليُل 
واملنحة الكاملة  فله احلمد عىل هذه النعمة العظيمة, ا بدخول اجلنة,منَّ  هيدَ قد وعد الشَّ و

 .العميمة
يوم السبت الثامن  )وهران(ننا خرجنا من ـ إاهللا  أدامهاـ رف به سيادتكم هذا ما نع

ويف يوم  ـتعاىل بلطف عناية اهللا ـ ة املنصورة قصد ترسيح املحلَّ عرش من صفر اخلري بِ 
قايد ن عند قائد الدار وقتنا مكاتب مِ الثالثاء احلادي والعرشين من شهر التاريخ حلِ 

 إبراهيمم السيد وابنكم املعظَّ  والثاين ألخينا ,أحدمها لسيادتكم :مرسى وهران اثنان
فها نحن وجهنامها  ,البوزريعي وذلك من عند الرايس عيل ,وكيل حرج باب اجلهاد
رايس املذكور دخل أخربنا به قايد املرسى يف كتابه أن الوالذي  ,حلرضتكم العالية باهللا

 ,مراكبثة ففتح اهللا عليهم بغنائم ثال ,الذي هو قبل هذا اليوم ,ننيعندهم يوم االث
 وسوق بالزواقوالثالث م ,والثاين موسوق بالقامش ,السكراألول موسوق بالقهوة و

البوزريعي  أتى منهم الرايس عيل ,اعرشين رومي وأرسوا تسعة و ,أصناف العطريةو
 ,امليورقي مع املراكب املغنومة بقيت ثامنية خلفهم عند رفيقهمو ,بواحد وعرشين رأسا

  .ألن الريح فرق بينهام ,ح بجبل طارق فيبيع مجيع ما بيدهين أدخله الرِّ إِ أوصاه و
حمروسة اجلزائر عند مهب  إىلالرايس عيل البوزريعي عنده القدوم  أخربنا أنَّ و

  .فضله آمنيه ورحيه فاهللا يصحبه السالمة بمنِّ 
ثم و ـ وأمنحهم بظفره ,كم اهللا بنرصهأمدَّ ـ بركة مقامكم ن فضل اهللا وه مِ هذا كلُّ 

  .اخلتاميف البدء و م,السال
  ». آمني ـ نه اهللاأمَّ  ـ م السيد حسن بايذن ابنكم املعظَّ إِ ن وكتب عَ 
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أن  إىلدخلها الفرانسيس فحملوه للمرشق  أن إىل )وهرانـ(وال زال حسن بايا ب
  .مات به

فسادهم بحيث ال يليق لك باجلزائر كثر ظلمهم وهلم املُ  دملا متهَّ  األتراكواعلم أن 
 واتر,لسنة بغاية التَّ وتواتر ذلك عىل األ املناكر,لم وما كانوا فيه من الظُّ  أن يذكر

اكة رَّ الدَّ  اعر,عالمة الشَّ فمن ذلك قول ال ذلك يف نظمهم,فاشتغلت العلامء يف ذكر 
 :)نونيته(يف  عثامن سعيد بن عبد اهللا املندايس التلمساين أيب ,املاهر

 انـاك هنَّ ن شـوكة الـرتُّ ه ِمـفيا ليتَ   ةاس رمحني للنَّ رنَ ذو القَ  السدَّ  ىبن

 :)رجزه(يف  مسلم بن عبد القادراعر السيد ومنها قول الشَّ 
 صــناديد لــوال الفســاد يف الــورى

 وجـاروا ا عـىل اخللـِق عاتوا عتـو 
 واودَعـــ كـــفَّ فرفـــع الكـــل األ

 جــلأمهلهــم لــه بلــغ الوقــت األ
 ومــا كــأهنم مــا كــانوا يف عــزٍّ 

ــلَّ لقُ   ــا ق ــوق لن ــثلهم ف ــ م  رىالثَّ
ـــادِ  ـــر العب ـــانوا أكث ـــاروا فك  وب

 وابـــام بـــه أجـــاب اهللا ورَجـــ
ـــمَّ  ـــريهم ث ـــدهلم بغ ـــل أب  العم

ـــتاممتلَّ  ـــويال من ـــرا ط ـــوا ده  ك

 وقال قبل هذا:
ــــأدَّ  ــــم رهبُّ ــــا طهب ــــم مل  واَغ

 لم لـيس مـن عـدلفاشتغلوا بالظُّ 
ــ ــمل ــا نُس ــا ذكِّ ــتَ وا م ــه خ  مروا ب

 وادرهم ملـــا بَغـــفهم بَقـــعـــرَّ  
 يال باملهـــلوبـــ اخـــذً ذوا أَ ِخـــفأُ 

 معـــــىل قلـــــوهبم اهللا وانـــــتقَ 
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INTRODUCTION  

 

L’ouvrage que nous mettons aujourd’hui à la disposition du public, est 

une histoire inédite de la ville d’Oran, intitulée Dalil al – hayran wa 

anis as – sahran fi akbar madinat wahran, qui fut écrite à la fin du 

siècle dernier par Muhammad B. Yûsuf Az-Zayyâni. 

Nous ne connaissons que peu de choses sur l’auteur, qui semble 

appartenir à une famille de lettrés, puisque son oncle Ahmed B. Yûsuf 

Az-Zayyâni figurait, en 1170/1756, parmi les savants occupant les 

postes de conseillers auprès du Bey Ibrahim Al-Malyâni. 

Quand l’auteur lui-même, on sait qu’il a occupé le poste le poste de 

cadi, en1861, à Bordj El-Mokhfi, prés de Maskara ; puis il a assuré les 

mêmes fonctions, en 1883, a Oued Tlelet, puis, plus tard, a Sig. Il était 

encore en vie au début de ce siècle, comme en témoigne une lettre que 

lui a envoyée Ali B. Abd-ar- Rahmân Al-Djazâ’iri, muphti d’Oran, 

en1901. 

Pour ce qui est de l’ouvrage, Dalil al-hayrân, il se divise en deux 

tomes, et comprend quatre sections :  

- La première est consacrée à une explication lexicographique du 

toponyme « Wahrân » et aux différentes opinions émises par les 

historiens à ce sujet. 

- La seconde traite de la fondation d’Oran. 

- La troisième est consacrée aux savants et saints d’Oran, et 

notamment Muhammed b. Umar al-Hawwârî, mort en 843/1438, et 

son disciple et successeur Ibrâhim at-Tâzî. 

- La quatrième, qui est la plus longue et la plus importante, puis 
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qu’elle comprend la plus grande partie du premier tome et tout le 

seconde tome, passe en revue les dynasties qui en établi leur 

domination sur la ville d’Oran depuis sa fondation jusqu'à l’époque 

de l’auteur. Commençant par celle des Maghrâw, à l’époque de 

laquelle remonte la fondation d’Oran, l’auteur traite, ensuite, des 

Ubaïdide, puis des lamtûna(Almoravides), et poursuit son récit par 

des développements sur l’occupation espagnol d’Oran et la période 

turque. 

Le premier tome est surtout intéressant par son exposé sur la ville 

d’Oran et ses savants. Quant à la partie relative aux dynasties ayant 

régné sur la ville, il s’agit généralement d’une compilation, l’auteur 

gayant emprunté l’essentiel de son récit à l’ouvrage d’Abû Râs, 

intitulé Adjâ’ib al-asfâr wa latâ’if al-akhbâr, ce dernier s’étant lui-

mêm, d’ailleurs, largement inspiré du kitab al-ibar, d’Ibn Khaldûn. 

Aussi, a-t-on estimé qu’il était plus indiqué de supprimer purement et 

simplement les chapitres relatifs au Almohades et a la première partie 

de l’époque ziyanide, ces passages n’apportant aucune documentation 

de quelque intérêt. 

 

Quand au second tome, il début par les relations entre le sultan 

ziyânide Abû Hammû Mûsâ II et les princes mérinides, et les conflits 

qui ont surgi entre les deux dynasties rivales. Puis, l’auteur traite de 

l’occupation espagnole, et pour ce, il fournit au lecteur des indications 

sur les Espagnole, et pour ce, il fournit au lecteur des indications sur 

les Espagnols, la situation de leur pays, leur origine et les différentes 

phases de leur occupation d’Oran. Enfin, il accorde une large place à 

la période turque, et, à ce propos, aborde des sujets tels que ceux de 

l’origine de la race turque, de leur histoire avant puis après la 
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fondation de l’Empire Ottoman, illustrée par une liste des sultans 

Ottomans jusqu'à l’époque de la rédaction de l’ouvrage ; cet aperçu 

général est suivi de développements sur les frères Arûdj et Khayr ad-

dine et leur installation en Algérie, sous la bannière du Califat 

Ottoman, puis sur les pachas et deys de la Régence d’Alger, 

l’organisation politique et administrative en Algérie, à cette époque, 

notamment pour ce qui est de la région occidentale, sur la charge de 

Bey, ce qui entraîne l’auteur à donner d’intéressantes indications sur 

les institutions beylicales, le cérémonial en usage à la cour des Beys, 

lesquelles sont suivies par une liste des Beys de l’Ouest, cités un par 

un, avec des détails sur le gouvernement de chacun d’entre eux et les 

événements marquantes qui ont eu lieu à son époque. Cette liste 

comprend, tout fois, une lacune allant du 6e au 15e bey, remontant à 

l’époque où la résidence des Beys de l’Ouest était Mazouna (fin du 

XVIe- milieu du XVIIe siècle), lacune que l’auteur n’a pu combler 

malgré les nombreuses recherches qu’il a effectuées en se sens. Par 

contre, la période des derniers beys d’Oran est traitée avec des détails 

revêtant un grand intérêt, notamment pour ce qui est de la révolte de la 

confrérie des Darqâwa et des graves conséquences qui en ont résulté. 

A cet égard, il convient de signaler un curieux opuscule, intitulé 

Aqwâl at-ta’sîs ammâ waqa’a wa sayaqu’u min al faransîs, et attribué 

à l’historien abû Râs an-nâsirî. Les événements relatifs à l’occupation 

française, jusqu'à la fin du siècle dernier, et la situation précaire des 

populations algériennes sous le régime colonial sont relatés sous la 

forme de prophéties, de révélation faites au célébres savant Abû Râs. 

Or ce dernier, mort en 1822, c’est-à-dire plusieurs années avant 

l’occupation française, ne peut valablement être considéré comme 

l’auteur de ce livre. 
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Mais alors, on peut se demander pourquoi cet ouvrage a-t-il été 

attribué à Abû Râs par celui qui en est la véritable auteur. Autrement 

dit, ce dernier avait-il à craindre un danger quelconque s’il révélait sa 

véritable identité ? 

Il se trouve que tel était en effet le cas de Muhammad b. Yûsuf Az-

Zayyânî, auteur du Dalîl al-bayrân, qui exerçait les fonctions de cadi 

sous l’occupation française, et d’un certain nombre de lettrés, qui 

avaient dû, eux aussi, accepter de servir dans l’administration 

coloniale. Ces fonctionnaires ne pouvaient traitait de la période 

coloniale d’une manière objective, sans risquer de perdre la faveur des 

autorités, et même d’être considérés comme des agitateurs. 

La situation de ces fonctionnaires était d’ailleurs, très délicate, 

puisqu’ils ne bénéficiaient guère du respect et de la confiance de leurs 

coreligionnaires. A cet égard, l’anonymat ou l’attribution d’un 

ouvrage à un auteur renommé, tel Abû Râs, peut se justifier également 

par le souci d’émettre des idées par l’intermédiaire de personnages 

irréprochables aux yeux des populations. Le précédé de révélation 

adopté par l’auteur semble destiné à faire admettre cette attribution à 

Abû Râs, puisque ce dernier a vécu avant les événements mentionnés. 

Ce petit ouvrage mériterait, certes, une étude approfondie, car il 

concerne une période de l’histoirede l’Algérie sur laquelle nous avons 

très peu de témoignage parmi les auteurs algériens de l’époque. En 

tout cas, son attribution à l’auteur du Dalîl al-hayrân très plausible, et 

expliquerait la suppression du dernier chapitre de l’ouvrage. 

Le Dalîl al-hayrân, de Muhammad b. Yûsuf Az-Zayyânî, s’ajoute à un 

certain nombre d’œuvres connues, qui ont été également consacrées à 

l’histoire d’Oran, telles que le Durr al-ayân fi akhbâr madinât wahrân 

de Hassan Khûdja, les Anîs al-gharîb wa lmusâfir de Mussalim b. Abd 
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al-qâdir, dont la traduction française, par a. Delpech, a paru dans la 

revue Africaine, année 1874, ainsi que plusieurs ouvrages d’Abû Râs, 

notamment son Adjâ’ib al-asfâr wa latâ’if al akhbâr. Ces ouvrages, qui 

ont été écrits vers la fin de la période turque, nous fournissent que fort 

peu d’informations sur l’histoire d’Oran après 1792, date de la fin de 

la seconde et dernière occupation espagnole. Ces information faut 

totalement faut pour la période sur du dernier Bey d’Oran. 

Le grand mérite du Dalîl al-hayrân est d’avoir comblé cette lacune, en 

fournissant des détails intéressants sur les dernières années de la 

Régence, période sur laquelle nous ne disposons que de rares sources. 

L’auteur ne se contente pas, d’ailleurs, de relater les événements qui 

ont pour théâtre le beylik d’Oran, mais il fait également allusion à des 

faits importants qui concernent le reste de l’Algérie. D’autre part, 

lorsqu’il traite du soulèvement de la confrérie des Darqâwa, dans la 

partie Ouest du pays, il s’appuie sur toutes les sources disponibles en 

son temps, ainsi que sur divers documents et témoignages oraux, et 

relate ces événements dans leur totalité, observant une attitude 

impartiale, que nous ne rencontrons pas chez les historiens officiels de 

l’époque, favorables aux autorités turques, ni chez les autres historiens, 

qui ont pris parti pour les Darqâwa. 

Par ailleurs le portrait que le Dalîl al-hayrân trace du Bey Hassan b. 

Mûsâ, dernier Bey d’Oran diffère considérablement de celui qu’on 

trouve dans le miroir de Hamdân Khûdja. Pour ce dernier, le Bey 

Hassan était un exemple de piété, de charité, de justice et d’intégrité. 

Par contre, le Dalîl al-hayrân le présente sous les traits les plus noirs : 

tyran sanguinaire, il avait érigé la corruption en principe, incitait les 

fonctionnaires placés sous son autorité à présurer les populations, et 

allait même jusqu'à prendre une part d’héritage, à la mort de personnes 
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connues pour leur richesse, aux côtés de leurs héritiers. Ces 

informations nous permettant, en particulier, de comprendre le 

profond mécontentement des populations et la corruption et le déclin 

de l’administration, dans la Régence, au cours de la période qui a 

immédiatement précédé l’occupation française. 

Aussi, en dépit des défauts que comporte le Dalîl al-hayrân, et qu’il 

partage en général, avec les œuvres de son temps, notamment les 

faiblesses de style et un recours trop fréquent à la compilation, il reste 

que cet ouvrage apporte des éléments nouveaux dans la connaissance 

historique de l’Algérie, et une documentation d’un grand intérêt. 

 

Texte traduit par Abdelhamid HADJIAT 

  

 

  

  

 
  

 

 




