تأليف:

أحــــمد بن عبد العزيز بنعبــدال
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مــــــــقـــــدمــــــــــة
أوصى رسول ال صلى ال عليه وسلم في أحاديث صحيحة بمحبة أهل بيته الطهار
و توقيرهم وخدمتهم و قد حصرهم البعض في قوله :
و حمزة هم آل النبي بل نكر

علي و عباس عقيل و جعفر

و مستند هذا البعض في ذلك حديث الصحابي الجليل زيد بن أرقم رض??ي ال عن??ه ال??ذي روى
عن رسول ال ص??لى ال علي??ه وس??لم أن??ه ق??ال'' :إن??ي ت??ارك فيك??م ثقلي??ن  :أولهم??ا كت??اب ال في??ه
الهدى و النور ،فخذوا بكتاب ال و استمسكوا به'' ثم قال صلى ال عليه وسلم '' :و أهل بي??تي،
أذكTركم ال في أهل بيتي'' قالها ص ثلث مرات .فقال حصين أحد رواة الحديث'' :و م??ن أه??ل
بيته يا زيد ،أليس نساؤه من أه??ل بيت??ه؟ ق??ال نس??اؤه م??ن أه??ل بيت??ه ،و لك??ن أه??ل بيت??ه م??ن ح??رم
الصدقة بعده قال :و من هم؟ قال  :ه??م آل عل??ي و آل عقي??ل و آل جعف??ر و آل عب??اس ق??ال :
كل هؤلء حرم الص??دقة ،ق?ال  :نع??م'' )رواه أحم??د و مس??لم و النس??ائي و الترم??ذي و الح??اكم و
صححه الذهبي و الحديث وارد عن جماعة(.
و ل شك أن من دواعي محبة أهل بيته التعريف بهم حتى ل يقع الناس ف??ي المح??ذور بالس?اءة
إليهم بدعوى عدم التمييز بينهم و بين العوام لن فروعهم تشعبت و تع??ددت و ق??د تكف??ل علم??اء
النساب و منهم المغاربة بحفظ أنساب الشراف ،حي??ث وض??عوا دواوي??ن له??ذا الغ??رض .و ق??د
راودتني فكرة الكتابة ع??ن الش?راف المغارب??ة ،و يرج?ع الفض??ل لوال?دي ال??ذي ش?جعني م?رارا
مقترحا علي أن يقتصر بحثي على العلميين لن الكثير من العلميين أنفسهم فضل عن غيره??م
ل يعرف??ون س??بب ه??ذه التس??مية و ال??تي تميزه??م ع??ن الدارس??ة غي??ر العلميي??ن ،و ق??د ك??ان ه??ذا
التش??جيع ح??افزا ل??ي عل??ى المض??ي ق??دما لنج??از ه??ذا العم??ل ،و للق??ارئ أن يتس??اءل لم??اذا نعي??د
الكتابة من جديد في هذا الموضوع خاصة و ق?د ط??رق م??ن ط?رف النس??ابين المغارب??ة .الحقيق??ة
أنني أحببت أن أضع معلومات كثيرة حول العلميين رهن إش??ارة الق??ارئ اس??تقيتها م??ن مراج??ع
عدي?دة س?واء المطبوع??ة منه?ا أو المخطوط?ة ،فه?ي و إن ك?انت جله?ا ف?ي متن?اوله ،فل ش?ك أن
اهتمام??اته الفكري??ة المتنوع??ة تجعل??ه يع??دل ع??ن البح??ث عنه??ا لن ذل??ك س??يأخذ من??ه وقت??ا ط??ويل
خاصة و أن هذه المعلومات مبعثرة هنا و هناك في كتب كثيرة.
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و ل أدعي أنني ألممت بجميع ما يتعل??ق ب??العلميين ،فه?ذا لي??س م??ن ش??رط ه?ذا الكت??اب ،فبح??ثي
يقتصر فقط على التعريف بالعلميين مع ترجمة أعيانهم م??ن الس??ر العلمي??ة و التوس??ع ف??ي ذل?ك
إذا اقتضى الحال .و قبل أن ندخل في صلب الموضوع ،ل بأس أن نعطي تعريفا م??وجزا ع??ن
الشراف المغاربة عامة .و نتحدث أيضا عن علقة بع??ض الس??لف بأه??ل ال??بيت و كي??ف ك??انوا
يمثلون النموذج السمى في حفظ وصية سيدنا رسول ال صلى ال عليه وس??لم تج??اه أه??ل بيت??ه
الطهار .و م??ن المثل??ة عل??ى ذل??ك م?ا رواه اب??ن الس??بكي م??ن أن عائش?ة بن??ت طلح??ة ) (1بن??ت أم
كلثوم بنت أبي بكر الصديق و ضرتها س??كينة بن??ت الحس??ين )و ال??تي جم??ع بينهم??ا مص??عب ب??ن
الزبي??ر ك??زوج لهم??ا( حجت??ا مع??ا؛ و ك??انت عائش??ة الم??ذكورة ق??د حج??ت ف??ي س??تين بغل عليه??ا
الهوادج ،فأخذ الحداة يتفاخرون و قال حادي عائشة :
ل زلت ما عشت كذا تحجين

عائش يا ذات البغال الستين
فشق ذلك على سكينة ،فنزل حاديها و قال :

لول أبوها ما اهتدى أبوك

عائش هذي ضرة تشكوك

فأمرت عائشة حاديها حينئذ أن يكف ،Tفكف .وقد علق ابن السبكي على ذلك قائل '' :فلله درها
حي??ث كف??ت موض??ع النكف??اف أدب??ا م??ع رس??ول ال ص??لى ال علي??ه وس??لم ،فق??د ك??ان الم??ر و
المف??اخرة ف?ي ال??دنيا ه?زل فقلبت??ه س??كينة ب??ذكر رس?ول ال ص??لى ال علي??ه وس??لم ج?دTا ،ف?أفحمت
خصمها ،و أقامت عليها الحجة ،فلله درها من مناظرة عرفت مواقع الجدل و در Tخصمها من
مذعنة للح??ق منق?ادة للص??دق'' .و م?ن المثل??ة الحي??ة ال??تي تؤك??د ك??ذلك م?دى محب??ة عام?ة الن??اس
لهل البيت م??ا وق?ع ف??ي زم??ن عب?د المل??ك أو الولي??د حي??ث ح?ج هش?ام ب??ن عب??د المل??ك ) (2فط??اف
بالبيت ،فجهد أن يصل إلى الحجر الس??عد ليس??تلمه ،فل??م يق??در ،فنص??ب ل??ه من??بر و جل??س علي??ه
ينظر إلى الناس و معه أهل الشام إذ أقب??ل عل??ي ب?ن الحس??ين و ك??ان م??ن أحس??ن الن??اس وجه?ا و
أطيبهم أرجا ،فطاف بالبيت ،فلما بلغ الحجر تنحى له الناس حتى يس??تلمه فق?ال رج??ل م?ن أه??ل
الشام من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة فقال هشام ل أعرفه مخافة أن يرغب فيه أهل الش??ام
و كان الفرزدق حاضرا فقال لكني أعرفه قال الشامي إذن من هو فأجاب الفرزدق :
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هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

و البيت يعرفه و الحل و الحرم

هذا ابن خــــير عباد ال كلهم

هذا التقي النقي الطاهر العلم

إلى أن قال:
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله

بجده أنبياء ال قد ختموا

و من المثلة كذلك ما وق?ع لمامن?ا مال?ك لم?ا امتح?ن ) (3ف?ي قض??ية ''الطلق المك??ره ل يج?وز''
المشهورة حيث ضرب و نيل منه حتى حمل مغش?يا علي?ه ،ف?دخل الن?اس علي??ه ،وعن?دما أف?اق،
فقال'' :أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل'' ،فزاروه ف??ي الي??وم الث??اني ،ف??إذا ب??ه تماث??ل للش??فاء،
فسألوه ع??ن س?بب مس??امحته ل??ه م??ع أن?ه ن??ال من?ه فق??ال'' :تخ??وفت أن أم??وت أم??س ،ف?ألقى الن??بي
صلى ال عليه وسلم ،فأستحيي منه أن يدخل بعض أهل بيته النار بسببي''.
أما بالنسبة للشراف المغاربة ،فيمكن تقسيم جلهم إلى قسمين  :حسنيين و حس??ينيين بالض??افة
لوجود بعض السر من آل جعفر و العباس.
 Iالحسنيون:خلف عبد ال الكامل المحض )ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط( سبعة فروع منه??م الم??ولى
إدريس ،سليمان ،موسى الجون ،و محمد النفس الزكية.
 (1المولى إدريس  :يعتبر الدارسة أكثر الشراف تشعبا و ع?ددا حي?ث خل?ف مولن?ا إدري??س
الزه??ر ب??ن الم??ام الم??ولى إدري??س الك??بر بض??عة عش??ر ذك??را أنه??اهم البع??ض إل??ى عش??رين و
المشتهر منهم اثنا عشر ) (4و جلهم أعقبوا ،و يظه??ر م??ن خلل م??ا كتب??ه النس??ابون المغارب??ة أن
الجوطيين و العلميين مثلوا أشهر الفروع الدريسية.
 (2سليمان  :الصحيح أن سليمان قت??ل بف??خ ،ن?ص عل??ى ذل??ك اب??ن ح?زم ) (5و مص??عب ،و دخ??ل
ابنه محمد تلمسان ،و منه?ا انتق??ل بعض?هم إل??ى المغ??رب ،و ل ت?زال الس??ر الس?ليمانية معروف?ة
بس??وس و جله??ا م??ن ذري??ة الش??يخ عب??د ال ب??ن منص??ور دفي??ن قري??ة عي??ن الح??وت القريب??ة م??ن
تلس?مان .و ق?د ع??رف ب??الفرع الس??ليماني الس?تاذ المخت??ار السوس??ي ف?ي كت??ابه المعس??ول )انظ??ر
هامش القرطاس لبن أبي زرع ص  18بتعليق الستاذ عبد الوهاب بنمنصور(.
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 (3موسWWى الجWWون  :يوج??د م??ن ذريت??ه الق??ادريون ) (6بف??اس و ه??م م??ن عق??ب الس??يد إبراهي??م ب??ن
القطب سيدي عبد القادر الجيلني قدموا من بغداد مقر أسلفهم بع??د وقع??ة التت??ار مخاف??ة الس??بة
و العار حيث انتقلوا إلى الندلس ،فغرناطة ثم فاس.
 (4محمد النفس الزكية  :يعتبر العلويون ش??رفاء ت??افيللت و سجلماس??ة م??ن ذريت??ه حي??ث ج??اء
أهل سجلماسة بجدهم الحسن الداخل ) ( 7من ينبع بالحجاز تبركا به لن الثم??ار ل??م تك??ن ص?الحة
ببلدهم فحقق ال رجاءهم و أثمرت سجلماسة بحلوله بها .و هنالك من يرى أن??ه لم?ا طل??ع نج?م
الدولة المرينية التي أعادت العتبار للشراف و رفعت من قدرهم لم يكن بسجلماسة أح??د م??ن
أه??ل ال??بيت ،ف??أجمع أعي??انهم أن ي??أتوا بم??ن يت??بركون ب??ه منه??م ،فوق??ع اختي??ارهم عل??ى الش??ريف
المذكور جد العل??ويين و ق?د قس??م ش??يخ الجماع??ة س??يدي عب??د الق??ادر الفاس??ي ) ( 8ش??رفاء المغ??رب
بحس?ب الق??وة و الض??عف إل??ى خمس?ة أقس??ام و مث?Tل للقس??م الول المتف??ق عل??ى ص?حته بأص??ناف
منهم هؤلء السادة السجلماسيون .و للت??ذكير فالش??يخ س?يدي أحم?د التج?اني رض??ي ال عن??ه ه?و
كذلك من ذرية سيدي محمد النفس الزكية أيضا.
 – IIالحسينيون:
المشتهر منهم ثلث شعب  :الصقليون و العراقيون و المسفريون )ويق??ال إن بص??راء المغ??رب
فرقة رابعة (.
 (1الصقليون ) (9يتفرعون إلى ثلثة فروع  :الول السبتيون ،الث??اني الط??اهريون ) (10بف??اس و
الث??الث الص??قليون ال??ذين م??ازال يطل??ق عليه??م ه??ذا اللق??ب .و نس??بتهم إل??ى ص??قلية جزي??رة نزله??ا
الشراف الحسينيون ،و كانت لهم به??ا غاي??ة الش??هرة ،افتتحه??ا أس??د ب??ن الف??رات س??نة 220ه ث??م
ملكها ال??روم س?نة 490ه  ،فانتق??ل منه?ا ه?ؤلء الش?راف ف?ي الدول??ة الموحدي?ة ،فن?زل بعض??هم
بسبتة و انتقل البعض لفاس ،و من أشهرهم القطب مولي أحمد الصقلي رضي ال عنه.
 (2العراقيون ) : (11الواردون من العراق و أول قادم منهم إلى فاس محمد الملقب بالهادي بن
أبي القاسم أوائل المائة الثامنة في عهد السلطان أبي سعيد المريني الذي توفي سنة 731ه.
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 (3المسفريون ) : (12منهم جماعة ذات أقدار ،و قد رفع نسبهم من طريق محمد بن الحسين و
هو خلف ما أجمع عليه النسابون من أن سيدنا الحسين رضي ال عنه انحصر عقبه في علي
زين العابدين.
بالض??افة إل??ى الحس??نيين و الحس??ينيين ،يوج??د ب??المغرب أش??راف م??ن ذري??ة جعف??ر و العب??اس
رضي ال عنهما .بالنسبة لل جعفر فقد الTف العلمة الم‹ؤرخ النس??ابة الش??هير أحم??د الناص??ري
صاحب الستقصا كتابا أكد فيه ثبوت نسب آل ناص??ر م??ن طري??ق س??يدنا جعف??ر الطي??Tار)ولب??ي
المواهب سيدي العربي بن السائح نظر آخر في هذا المجال كما أكد لي ذلك وال??دي( .و تج??در
الشارة كذلك إلى أن آل أكنسوس هم من ذرية هذا الصحابي الجليل.
و هنا ينتهي حديثنا عن الش??راف المغارب?ة لننتق??ل للح?ديث ع??ن أج??داد العلميي??ن و محنته?م م?ع
موسى بن العافية الذي كان سببا في انتقالهم إلى )حجر النسر(.
________________________
)) (1طبقات الشافعية( لتاج الدين ابن السبكي ج  1ص  – 166المطبعة الحسينية المصرية سنة 1324ه
) (2نفس المصدر ص 153
)) (3ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة (أعلم مذهب مالك للقاضي عياض السبتي ج  2ص‘– 51
مطبعة فضالة – المغرب – وزارة الوقاف و الشؤون السلمية.
) (4الدرر البهية ج(  2ص  14و  – 16طبعته وزارة الوقاف و الشؤون السلمية بالمغرب سنة 1999
 (5نفس المصدر ص 175
 (6نفس المصدر ص 181
 (7الستقصا للناصري ج  4ص  – 2المطبعة المصرية سنة 1312ه.
 (8الدرر البهية ج  1ص 89
) (9الدرر البهية ج  2ص 204
) (10نفس المصدر .يج??ب ع?دم الخل??ط بي?ن الص??قليين الط??اهريين الحس??ينيين الم??ذكورين هن??ا و الط??اهريين
الدارسة الحسنيين .انظر كذلك ج  2من نفس الكتاب ص .34
) (11نفس المصدر ص 222
)  (12نفس\المصدر ص 246
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:الفصل الول

أجداد العلميين
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الفصل الول
أجداد العلميين

لما توفي المولى إدريس الثاني قام بالمر بع?ده ابن??ه محم??د ) (1بعه?د من?ه إلي??ه ث?م انتق?ل الم??ر
بع??د ذل??ك لول??ده عل??ي ب??ن محم??د الملق??ب بحي??درة و ه??و ج??د الش??راف العلميي??ن .ق??ال اب??ن أب??ي
زرع  :كان الناس في أيTامه في أمن و دعة إلى أن توفي سنة  234ه .ثم خلفه أخوه يحي??ى ب??ن
محمد بن إدريس ) (2فجاء بعده ابنه يحيى الثاني الذي أساء السيرة حي??ث دخ??ل عل??ى يهودي??ة
الحم??ام فث??ار الن??اس علي??ه ف??اختفى بع??دوة الن??دلس و م??ات غTم??Tا ف??ي نف??س الليل??ة ،ث??م اس??تولى
عبدالرحمن الجذامي على الحكم فاستنجدت عاتكة زوجة يحي??ى الث??اني بوال??دها عل??ي ب??ن عم??ر
بن إدريس صاحب الريف الذي استرجع مدينة فاس من جدي??د ف??انقطع المل??ك م??ن عق??ب محم??د
بن إدريس و أصبح بعد هذا تارة في عقب عمر بن إدري??س ص??احب الري??ف و ت??ارة ف??ي عق??ب
القاسم بن إدريس .ثم بايع الناس عليا بن عمر و استقام له المر إلى أن ثار عليه عب??د ال??رزاق
الفهري الخ?ارجي حي?ث اس??تعرت بينهم?ا ح?رب ش?ديدة .ف?انهزم عل??ي ب?ن عم??ر و ف?ر إل?ى بلد
أورب??ة فبع??ث أه??ل ف??اس ليحي??ى ب??ن القاس??م ب??ن إدري??س المع??روف ب??العوTام و ه??و ج??د الش??راف
الجوطيين فبايعوه إلى أن اغتاله الربيع بن سليمان فخلفه يحيى بن ادريس بن عمر بن إدريس
الذي قال في حقه ابن خلدون  :لم يبلغ أحد م?ن الدارس??ة مبلغ?ه ف?ي الدول??ة و الس?لطان إل??ى أن
طما على ملكه عباب العبيديين القائمين بإفريقية فأغرقه .زحف مصالة بن حب??وس المكناس??ي
صاحب تاهرت سنة  305ه بأمر من عبيد ال المهدي خليف??ة العبي??ديين بإفريقي??ة إل??ى المغ??رب
حيث حارب يحيى المذكور إلى أن هزمه محاصرا حاض??رة ف??اس فاض??طر يحي??ى ب??ن إدري??س
إلى أن يصالحه على مال يؤديه إليه و على البيعة لعبيد ال المه??دي عل??ى أن يبق??ى أمي??را عل??ى
فاس ف?ي حي??ن عق?د )مص??الة( لب??ن عم?ه موس??ى ب??ن أب??ي العافي?ة عل??ى م??ا س?وى ذل??ك م??ن بلد
المغرب.
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و هنا تبدأ محنة الشراف الدارسة مع هذا الخير.

موسى بن أبي العافية و محنة الدارسة و انتقالهم لحجر النسر

كان موسى هذا قائدا على تسول وتازة ) (3و عندما ق??دم مص??الة قات??ل مع??ه ف??ي جمي??ع حروب??ه
بالمغرب و حسنت منزلته لديه و وله بلد المغرب كلها عدا فاس التي تركها للمير يحيى.
و كان ابن أبي العافية كلم?ا أراد الظه??ور ب??المغرب غم?ره يحي?ى ب??ن إدري??س بحس?به و نس?به،
فدبر له مكيدة للتخلص منه عند قدوم )مصالة( للمغرب للمرة الثانية س??نة  309ه حي??ث س??عى
عن??د ه??ذا الخي??ر ح??تى أوغ??ر ص??دره علي??ه ،فقب??ض علي??ه )مص??الة( و نف??اه إل??ى أص??يل إل أن
موسى تعقبه و سجنه عشرين سنة ثم أطلقه حيث ذهب إلى إفريقية فمات بالمهدي??ة جائع??ا س??نة
 332ه .و قد انتقم له الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس ) (4المعروف بالحجTام حيث ثار
على عامل فاس ريحان الكتامي ) (5الذي استعمله مصالة عليها و قتله سنة  310ه ثم حارب
موسى ب?ن أب??ي العافي?ة فقت?ل م?ن عس??كره  2300م?ن جملته?م ابن??ه منه?ال ب?ن موس?ى ث?م ك?انت
العاقبة لموسى على الحجام حيث فر لفاس فغدر به عامله عليها حامد بن حمدان ،فقبض علي??ه
ليسلمه لموسى اب?ن أب??ي العافي?ة بع?د أن اس??تولى ه?ذا الخي?ر عل??ى ف?اس إل أن حام?د ن?دم عل?ى
فعلت??ه فس??اعد الحج??Tام عل??ى اله??روب لك??ن عن??دما ت??دلى م??ن الس??ور س??قط فك??ان ذل??ك حتف??ه .أم??ا
حم??دان فف??ر إل??ى مهدي??ة .حينئذ اس??تولى موس??ى اب??ن أب??ي العافي??ة عل??ى المغ??رب و أجل??ى جمي??ع
الدارسة من البلد التي بأيديهم فلجأوا إلى قلع?ة حج?ر النس?ر )و ال?ذي بن?اه محم?د ب?ن إبراهي??م
بن محمد بن القاسم بن إدريس( لكي يتحصنوا فيه فشدد عليهم الحصار و أراد قتلهم فعارض??ه
أكابر دولته ،فاستحيى و خلف عليهم قائده أبا الفتح التسولي و كان ذل??ك س??نة  317ه ث??م رج??ع
لفاس و استولى بعد ذلك على تلمسان و نكور فانتظم المغرب و الجزائر تحت نفوذه .غير أن?ه
م??ا لب??ث أن انض??م إل??ى الدول??ة الموي??ة بالن??دلس ف??دعا للناص??ر منقض??ا عل??ى الف??اطميين ال??ذين
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حاربوه بقيادة حميد المكناسي أخي مصالة و ظل المغرب يتأرجح بي??ن الش??يعة والم??ويين ف??ي
معارك موصولة أدلى فيها الدارس??ة ب??دلوهم إل??ى أن م??ات اب??ن أب??ي العافي??ة و ق??د ك??ان ميس??ور
الخص??ي ق??د أقص??ى موس??ى و ذريت??ه ع??ن ف??اس إل??ى الص??حراء س??نة  323ه  ،ف??ي حي??ن أق??ام
الدارسة بالريف و توالى أمراؤها على معظم المغرب فملك القاسم كنون أخو الحجTام ثم ولده
أبو العيش الذي بايع لعبد الرحمن الناصر و تنازل مكره??ا عل??ى بع??ض البلد ث??م ق??رر الهج??رة
لللندلس برسم الجهاد فاستخلف أخاه الحسن بن كنون .ولما علم الفاطميون بانضواء المغرب
تحت المويين أرسلوا جعفر الصقلي .و هنا مني الحسن بمحنة قاسية تأرجح فيه??ا بي?ن مبايع??ة
العبيديين ثم النقضاض عليهم و ال??دعوة للناص??ر و الحك??م المستنص??ر ث??م الرض??وخ م??ن جدي??د
لقائد الفاطميين بلقين بن زيزى و مواجهة الثأر الموي في حرب عارمة انتهت بفرار الحسن
إلى )حج??ر النس??ر( حي??ث حوص??ر و نق??ل م??ع أهل??ه و الم??راء الدارس??ة إل??ى قرطب??ة ث??م مص??ر
فأعاد الكرة و رجع إلى المغرب لسترجاع ملكه فحورب إلى أن قتل.و بذلك كان آخر.
وبعد أن تحدثنا عن المل?وك الدارس??ة و انقراض??هم ننتق?ل للح??ديث ع?ن العلميي??ن و جب?ل العل??م
الملوك الدارسة بالمغرب.

________________________
الستقصا ج  1ص (1) ) 76
تاريخ المغرب ج  1ص  92للستاذ عبد العزيز بنعبد ال) نشرته مكتبة السلم بالرباط ومكتبة )(2
.المعارف بالدار البيضاء( /الستقصا ج  1من ص  78إلى ص 80
ملحظة  :لم يترك سيدي علي حيدرة العهد لولده أحمد المزوار بل خلفه أخوه يحيى بن محمد .و قد انتقل
.الدارسة و من ضمنهم المزوار إلى قلعة النسر بعدما طردهم موسى بن أبي العافية كما سنرى
).القرطاس لبن أبي زرع ص  .97المطبعة الملكية  – 1999المغرب .الستقصا ج  1ص 3) 80
قال ابن أبي زرع )ص  : (98لقTب بالحجTام لنTه كانت بينه و بين عمTه أحمد بن القاسم حرب شديدة )(4
حمل فيها الحسن على فارس من جند عمTه فطعنه في المحاجم ثم فعل ذلك مع غيره فقال عمTه أحمد إنTما
ابن أخي حجTام و في ذاك يقول بعضهم :
و سمTيت حجTاما و لست بحاجم

و لكن لطعن في مكان المحاجم

).تاريخ المغرب ج  1ص  95لعبد العزيز بنعبدال /الستقصا ج  1من ص  81إلى ص  89بتصرف )5
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:الفصل الثاني

من هم العلميون ؟
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الفصل الثاني
من هم العلميون ؟

بعد وفاة سيدي علي حيدرة ،انتقل المر لخيه يحيى بن محمد و ل??م ي??تركه لول??ده س??يدي أحم??د
المعروف بالمزوار ) (1و الذي انحاز لقلعة النسر قرب جبل العلم حيث توفي 317هـ .و كان
أول من استوطن جبل العل?م ) (2م?ن العلميي??ن س?يدي س?لم ) (3ب?ن الم?زوار .و ق?د ك?ان ق?دوة
إمامة و ديانة و علما حسب ما ذك??ره ص??احب )م??رآة المحاس??ن( نقل ع??ن وال??ده س??يدي يوس??ف
الفاسي .و ولد له ولد سماه عيسى و ولد له?ذا الخي?ر بوحرم??ة فعل??ي ث?م أب?و بك?ر .و م?ن س?لم
المذكور أعله إلى أبي بكر لم يوجد لحد منهم إل عقب واحد .فأبو بكر ) (4رابع البن??اء م??ن
السيد سلTم هو الجد الجامع للعلميي??ن خل??Tف س??بعة أولد  :س??ليمان الم??دعو مش??يش ،و ي??ونس و
علي Tو ملهي Tو ميمون ،و الفتوح و الحاج و كلTهم أعقبوا إل الحاج حسب الشيخ القصار.
و المعروف عن?د العلميي??ن أن?ه ل عق??ب لميم??ون و فت?وح و الح?اج لق?ب لح?دهما أو لمله?ي .Tو
الب??ن الس??ابع اس??مه أحم??د و ل??ه عق??ب و ه??م أولد القم??Tور بالحص??ن .و ق??د ع??رف العلمي??ون
بصراحة النسب ) (5إذ يؤكد ص?احب )ال?دTر الس?ني (Tأن?Tه لي??س ف?ي بن?ي إدري??س م?ن يبل?غ مبل??غ
الجوطيين و العلميين في صراحة النسب و الش??هرة خلف??ا لم??ا ذك??ره )اب??ن الس?كTاك( ف??ي كت??اب
)نص??ح مل??وك الس??لم( م??ن حص??ر الطبق??ة العلي??ا م??ن ش??رفاء المغ??رب المقط??وع به??ا ف??ي بي??تي
الجوطيين الحسنيين و الصقليين الحسينيين ،و قد اعترضه غير واحد من الئمة و أجي??ب ب??أنTه
إنTم??ا قص??د ش??رفاء بل??ده ف??اس و خصوص??ا م??ن ط??الت إق??امته به??ا و ل??م يك??ن وق??تئذ به??ا أح??د م??ن
العلميي??ن و المحم??ديين .أم??ا العراقي??ون فك??ان منه??م الف??رد و الف??ردان .و ق??د ت??وفي الس?كTاك س??نة
810هـ .و أما المؤلفات التي كتبت في شأن النسب العلمي ) (6فنذكر منها :

نسب الشرفاء العلميين )خع 771د( لحمد ب??ن عب??د الق??ادر ب?ن عل??ي الق??ادري ي??دعى علل 1-
).عاش سبع سنوات بالقاهرة و توفي بفاس عام 1133هـ )السلوة ج  2ص  / 352النشر ص 113
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شذرات الذهب في خير نس?ب .نظ??م تع?رض في?ه لنس?اب الش?رفاء العلميي??ن –  120بي?ت2- ،
.لبن أبي المحاسن محمد العربي بن يوسف الفاسي .نسخة بالخزانة الفاسية ضمن مجموع
رسالة في النسب العلمي – مكتبة تطوان رقم  656لحمد بن عبدالوهاب الوزير الغسTاني 3-
كما يوجد تذييل رسالة في النسب العلمي منسوب لحمد الفاسي – )خ تطوان رقم 656
).كذلك
)كتاب علم التحقيق و اليقين في ذكر شرفاء العلم )مخطوط لمؤلف مجهول في مكتبة ابن غازي 4-
.فتح العلم الخبير بتهذيب النسب العلمي بأمر المير لمحمد بن محمد الصادق ابن ريسون خع 5- 152 / 2

أما فيما يخص حرص العلميين على حفظ أنس??ابهم م??ن ال??دخلء فنج??د الك??ثير منه??م تخصص??وا
في علم النساب و كتب??وا دواوي??ن ف??ي ذل??ك للتفري??ق بي??ن الش??راف و المتش??رفة .و م??ن المثل??ة
عل???ى ذل???ك وق???وف ص???احب ال???درر البهي???ة )ج  2ص  (106عل???ى رس???م م???ؤرخ ب 1213هـ
مض??منه حص??ر دي??ار الش??رفاء العلميي??ن بمدين??ة ف??اس حي??ث ش??هد في??ه س??بعة ع??دول و كله??م م??ن
أشراف العلم من أبناء عبد الوهاب و أبناء شقور .و قد أدوا شهادتهم أمام قاضي تل??ك القط??ار
السيد الطاهر بن عبد الوهاب الشريف الحسني العلم??ي ،فانحص??ر دور العلميي??ن بف??اس حس??بما
في الرسم المذكور في دور أبناء مولي التهامي بن محمد بن مولي عبدال الشريف اليملحي
و دور الشرفاء الموسويين و دار الفقيه سليمان الحوات و قد انقرض ،و دار أولد شقور
و دار السيد الطاهر اللوات ،و دار سيدي محمد بن الغالب المجي??Tح و دار س?يدي عب??د الرحم??ن
اللحياني و دار أولد أخريف و قد انقرضوا م??ن ف?اس .و ق?ال ف?ي الرس??م الم??ذكور ''و ك?ل Tم??ن
يدTعي فيها أنTه علمي إما مفتر في دعواه و إم?ا جاه?ل بأص??ل نس??بته ،و إم??ا س?مي ب??العلمي كم??ا
يسمى الرجل بالمكي و المديني ) .(7و أخيرا قبل أن انتقل للحديث عن العلميين بالتفصيل مع
التعريف بكل فرق??ة منه??م و ترجم??ة أعي??انهم أود أن أذك??ر بع??ض أعلم الس??ر العلمي??ة ال??تي ل??م
يتسن لنا التعرف إلى أية فرقة تنتمي و منهم :
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أحم?د ب??ن الن?ادي الحم?دوني الس??ريفي ) : (8ش??ريف علم?ي تح?دث عن??ه المه?دي بنس??ودة ف?ي -
فهرسته و ذكر أنه كانت له راية التحقيق في الفقه و النح??و و العل??وم .م??ن ش??يوخه عب??د الس??لم
.الزمي و محمد الزروالي و محمد ابن منصور و السلطان المولى سليمان
 أحمد العلمي السريفي ) : (9حله العلمة محمد الحجوجي في كت??ابه )فت??ح المل??ك العلم ف??يتراج??م علم??اء الطريق??ة التجاني??ة العلم مؤسس??ة علل الفاس??ي رق??م ع  (610بش??يخ بع??ض
شيوخنا من أهل الفضل و ال??ورع و العل??م .ك??ان نقيب??ا عل??ى الش??راف العلميي??ن .أخ??ذ العل??م ع??ن
جهابذة كبار و تخرج به جماعة من شيوخنا منهم سيدي امحمد بن قاسم القادري ،و كان يثن??ي
على جنابه الثناء العظيم ,أخذ الطريق?ة التجاني??ة و ت?وفي ب?أرض الحج?از عن??د ذه?ابه للح??ج ف?ي
المرة الثانية بعد التسعين و مائتين وألف.
ابن عبد اللطيف  :اسم عائلة جزائرية شريفة علمية منها السيد عبد القادر بن أحمد و أولده -
توجد بتطوان )عمدة الراوين ج  3ص  17مطبعة الخليج العربي تطوان  2003تحقيق جعفر
).ابن الحاج
 محمد بن العياشي العلمي  :من علماء الرباط ،حله تلميذه جدنا العلمة عبد الواحد بنعب??دال''بالعلمة الشريف المحقق المحصل المدقق'' .من جملة تلميذه العلمة الشهير س??يدي الم??دني
اب??ن الحس??يني و محم??د الس??ائح و أب??و بك??ر ب??ن أحم??د بن??اني .ت??وفي س??نة 1956م )الف??ارق بي??ن
المصنف و السارق ص  4لعبد الواحد بنعبدال المطبعة الهلية بالرباط – الطبعة الول??ى ع?ام
1345ه(.

 محمد بن محمد بن إبراهيم العلمي الحسني من كبار علماء الفل??ك و الت??وقيت .ترج??م ل??ه )اب??نسودة( في كتابه )سل النصال( محليا إياه بشيخ الجماعة في علم التوقيت و التنجيم و الحساب
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و الهيئة و غي??ر ذل??ك م??ن عل??وم الرياض??يات .م??ن ش??يوخه محم??د الغ??زاوي و عب??د الس??لم
الهواري .درس و انتفع به كثير من الطلبة .ومن مؤلفاته :
'' -1مرقاة الحساب في عمل التوقيت بالنساب'' – طبع على الحجر بفاس )ص (30
'' -2جدول النسبة الستينية'' – طبع على الحجر بفاس )ص (22
'' -3حل العقدة على مقاصد العمدة'' – طبع على الحجر في  184ص
'' -4جداول الظل الثني عشر المحلول''  -طبع على الحجر بفاس )ص (37
'' -5أرج??وزة ف??ي المناس??خات و ص??رف الجامع??ة''  -طب??ع عل??ى الح??روف بف??اس ض??من
مجموع )ص (87
'' -6المنهاج الميسر في الربع المقنطر''  -طبع على الحجر بفاس )ص (28
'' -7الفلق الكاش??ف لظلم??ة الفل??ق ف??ي حص??تي الفج??ر و الش??فق''  -طب??ع عل??ى الحج??ر بف??اس
)ص (19
'' -8السراج الموضوع على العلم المرفوع''  -طبع على الحجر بفاس في  55ص.
ت??وفي س??نة 1373هـ )انظ??ر كت??اب "ف??اس منب??ع الش??عاع" ف??ي الق??ارة الفريقي??ة ج  2ص 704
لوالدي الستاذ عبد العزيز بنعبدال المطبعة الملكية الرباط 2001م(.

_______________________
) (1م??رآة المحاس??ن للعرب??ي الفاس??ي  /ال??درر الس??نية ف??ي أخب??ار الس??للة الدريس??ية – مص??ر
 1349هـ  /الستقصا ج  / 1شذور الذهب في خيرنسب.
) (2مخطوط عبد النور العمراني سمى جبل العلم بالعلم في ترجمته للش??اذلي )هورس??ت ص
 (8و سماه الحسن الوزان جبل بني عروس ) وص??ف إفريقي??ا – ترجم??ة إيب??ولر ص  (270و
العلم في عرف علماء النسب الجبل الذي دفن فيه القطب م??ولي عب??د الس??لم .نس??ب العلمي??ون
لهذا الجبل لسكناهم به مدTة مديدة حيث أخرجوا من طرف موسى بن أبي العافية م??ن ف??اس م??ع
سائر الدارسة أواسط الم??ائة الرابع??ة ح??تى س??اروا إل??ى قلع??ة حج??ر النTس??ر ،فحاص??رهم به??ا ،و
أراد استئصالهم فمنعه من ذلك رؤس?اء المغ??رب فخل??ف عليه??م بع?ض ق??واده إل??ى أن ق?دم حمي?د
ابن ش?بيل ق?ائد عبي?د ال الش??يعي فف?ر Tمن?ه و تف?رق منه??م الج?م الغفي?ر ف?ي تل??ك الن??واحي و بن?وا
مداش??ر خاص??ة به??م ،و تفرق??وا ف??ي س??ائر القب??ائل الهبطي??ة و غيره??ا .و أول م??ن اس??توطنه م??ن
العلميين جدهم سيدي سلTم رابع البناء من المولى ادريس الثاني )النيس المط??رب لب??ن أب??ي
زرع ص 8و  / 1الشراف ج  1ص .(219

) (3الش??راف لب??ن الح??اج ج  1ص  220و هنال??ك رواي??ة ش??فاهية )ذكره??ا ص??احب حص??ن
السلم بين يدي أولد مولي عبد السلم ص  (295نقلها الباء عن الج??داد مفاده??ا أن س??يدي
أحمد المزوار جاءه بعض أه??ل الفض??ل م??ن الس??كان المج??اورين يطلب??ون أن ي??ذهب معه??م أح??د
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أبنائه للعيش بين ظهرانيهم للتبرك به ،فوقع الختيار على س??لم م??ن بي??ن إخ??وته حي??ث تف??رس
فيه أبوه الخير ،و كان سلم عروسا و اسمه عبد السلم و ناداه أبوه سلم تخفيف??ا للس??م الول
فانتقل معهم فعرفوا ببني عروس.
) (4الشراف لبن الحاج ج  1ص  – 220أبو بك??ر ب?ن عل?ي ب??ن حرم??ة ب?ن عيس?ى ب?ن س?لم
الم??ذكور و ل يع??رف الن لغي??ره بتل??ك الن??واحي الهبطي??ة س??وى جماع??ة م??ن بن??ي عم??ران ،و
جماعة من أولد أبي العيش أحمد ب??ن قاس?م ،و جماع??ة أولد ڭن??ون ب??ن عيس??ى – ق?اله الط??الب
ابن الحاج في إشرافه.
 (5الشراف لبن الحاج ج  1ص (.222 - 221
) (6اعتم??دنا ك??ثيرا ف??ي تأليفن??ا ح??ول العلميي??ن عل??ى مص??درين ه??امين هم??ا '' :الش??راف عل??ى
بع??ض م??ن بف??اس م??ن مش??اهير الش??راف'' للط??الب اب??ن الح??اج )خ ع 653د( طب??ع من??ه الج??زء
الول )قسم الدارسة( و الذي ترجم فيه المؤلف للعلميين –  2004بتحقيق جعفر ابن الح??اج ،
ثم ''الدرر البهية و الجواهر النبوية'' لمولي إدريس الفضيلي ج  – 2طبعة وزارة الوق??اف –
1999م.
) (7ادعى الشرف الكثير من الناس ،فأمر السلطان سيدي محمد بن عبدال بعزل الشرفاء عن
المتشرفة اعتمادا على الديوان السماعيلي )''العز و الصولة'' لب??ن زي??دان – ج  2ص (109
ثم استفحل ذلك في عهد مولي اليزيد بين قبائل الشمال إلى أن طالبت بعض القبائل بعدم أداء
الزكوات و العشار "حتى استوي ف?ي العص??ر اليزي??دي بي?ن الش??راف و المتش?رفة" كم?ا أك??د
ذلك الحوات في كتابه ''السر الظ??اهر" )"ق??رة العي??ون س??ليمان'' و كت??اب "الروض??ة المقص??ودة
في مآثر بني سودة" كلهما لسليمان الحوات(.
أعلم القصر الكبير'' ص  142محمد بن خليفة طبعته جمعية البحث التاريخي" )(8
والجتماعي للقصر الكبير– فهرست المهدي ابن سودة ص " ،9أعلم المغرب العربي'' ج 7
.ص  181المطبعة الملكية
فتح الملك العلم في تراجم علماء الطريقة التجانية العلم" – مخطوط بمؤسسة علل" )(9
.الفاسي رقم 610
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خل ف أب و بك ر الج د الج امع للعلميي ن كم ا
ذكرن ا س بعة أبن اء ،خم س منه م أعقب وا.
وس نحاول أن ن ترجم لك ل واح د منه م عل ى
حدة و سيكونون على الترتيب التالي:
أحم د ،عل ي ،مش يش ،مله ي و
أخيرا يونس.
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:الفصل الثالث

أحمد بن أبي بكر
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الفصل الثالث
أحمد بن أبي بكر
القمTوريون الم??دعوون بف?اس بالقص??ريين م?ن ذري??ة س?يدي أحم?د ب?ن أب?ي بك??ر و القم??Tور ط?ائر
مع?روف .و أوTل م?ن لق??Tب ب?ه س?ادس البن?اء من?ه ج?دTهم عب?د الكري??م ب?ن أحم?د ب?ن الط??اهر ب?ن
العربي بن قاسم بن محمد بن أحم?د ب??ن أب??ي بك??ر .و يحك??ى أن Tس??بب ه?ذا اللق??ب ه??و أن Tوال??ديه
سافرا به و هو رضيع ،فم?رTا بنه??ر ،فع??بر وال??ده ب??أمTه ،و ترك??ه ،فلم??Tا أراد الرTج??وع ليع??بر ب??ه،
وج??د النه??ر ف??ي الزTي??ادة و بق??ي الرTض??يع ف??ي الع??دوة الخ??رى وح??ده ثلث??ة أي??ام.و ك??ان القم??Tور
الطائر يأتي إليه بطعام كل Tصباح و مساء فسمTي بذلك .أمTا مقر Tسكنى س??لفهم فك??انت بالحص??ن
أحد مداشر العلم .ثم انتقل??وا للقص??ر و يعرف??ون في??ه بش??رفاء النم??ر .و أول م??ن انتق??ل منه??م إلي??ه
جدTهم عبد ال بن محمد بن عبد الكريم المذكور .و أول قادم لفاس هو الح?ادي عش??ر م?ن أبن??اء
عب??د ال الم??ذكور الفقي??ه الس??يد قاس??م ب??ن أحم??د ب??ن قاس??م س??نة 1002هـ و أق??دم رس??م بح??وزة
الشراف القمTوريين م??ؤرTخ س??نة 950هـ ش??هد بص??حته جماع??ة منه??م الع??ارف س?يدي عل??ي ب??ن
ريسون و العالم العامل سيدي عمر بن عيسى بن عبد الوهاب ،كما أن Tالعلم??ة النس??ابة س??يدي
محمد بن محمد الصادق اب??ن ريس?ون بع??ث ف?ي آخ?ر عم?ره لقريب??ه الفقي?ه الدي??ب س?يدي أحم?د
شقور يؤكد له تحققه من أن TالقمTوريين على فرقتين كلتاهما بالحصن أح??د مداش??ر العل??م ،فرق??ة
عيشونية م??ن بن?ي القاس?م ب?ن ادري??س ،و فرق?ة علمي??ة م?ن بن?ي أحم?د ب?ن أب??ي بكرالج?د الج?امع
للعلميين )الشراف لبن الحاج ج  1ص .(259
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:الفصل الرابع

علي بن أبي بكر

20

الفصل الرابع
علي بن أبي بكر

م??ن أبن??ائه :أولد أخري??ف و أولد معل??ى و ك??ذلك أولد زرTوق )الش??راف
لبن الحاج ج  1ص .(260
أما بالنسبة لولد أخريف :فقد ذك??ر الره??وني ف??ي ''العم??دة'' )ج  3ص (50
أن Tالفقيه الشريف محمد بن محمد بن عبد السلم أخري??ف ،ك??ان إم??ام ج??امع
العيون و خطيبها في حدود عام 1326هـ )الشراف ج  1ص  ،260الدرر
البهية ج  2ص .(69
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:الفصل الخامـس

مشيش بن أبي بكر
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الفصل الخامس
مشيش بن أبي بكر

).لمشيش ) (1بن أبي بكر ثلثة أبناء ) :سيدي عبد السلم و موسى ويملح
 : -Iسيدي عبد السلم بن مشيش المبحث الول
هو الشيخ المام الواصل الولي الكبير سيدي عب??د الس??لم دفي??ن جب??ل العل??م ) ،(2ب??ن مش??يش –
أي خادم لبيب – و اسمه سليمان دفين مدشر''أغيل'' من قبيلة بني عروس ،ابن أب??ي بك??ر الج??د
الجامع للعلميي??ن دفي??ن مدش?ر ''عي??ن أحدي?د'' ف??ي غاب?ة ال??دك ،اب??ن عل??ي دفي??ن ''أوج'' عل??ى ش??ط
وادي الخمي??س ،اب??ن حرم??ة دفي??ن مدش??ر ''مج??ازليين'' ،ب??ن س??لم دفي??ن ''التبمي??ل'' ق??رب مدش??ر
''مجمولة'' ،ابن مزوار – أي رئيس الق??وم – دفي??ن حج??ر الش??رفاء م??ن قبيل??ة س??ماتة ،اب??ن عل??ي
الملقب بحيدرة دفين مسجد الش??رفاء م??ن ف??اس ،ب??ن أمي??ر الم??ؤمنين س??يدي محم??د دفي??ن الج??امع
المذكور )عمدة الراوين ،ج  7ص  .(123و أول مصدر تحدث عن مترجمنا هو ''سبك المقال
في فك العقال'' للتونسي ابن الطواح في ترجمة الشاذلي .حفظ م??ولي عب??د الس??لم ب??ن مش??يش
حسب صاحب ''الروضة المقصودة'' )ص  (580الق??رآن عل??ى ي??د الحس??ن ال??دوالي ،كم??ا درس
على يد أخيه موس??ى ،و أخ??ذ الفق??ه ع?ن الش??يخ أحم??د قط??ران )ص  .(578أم??ا التص??وف فأخ?ذه
عن سيدي عبد الرحمان الزيات )انظ??ر س??نده إل??ى س??يدنا عل??ي اب??ن أب??ي ط??الب ك?رTم ال وجه??ه
عند اب?ن عس??كر ص  ،13تحقي?ق محم?د حج?ي( .قت?ل عل??ى ي?د اب?ن أب?ي الط??واجن )الع??بر لب?ن
خل??دون ،ج  6ص  .(458و اختل??ف ف??ي الس??نة ال??تي استش??هد فيه??ا رض??ي ال عن??ه .و ق??د أش??ار
لذلك العلمة النسابة س??يدي عب??د الس??لم ب??ن الطي??ب الق??ادري ف??ي نظم??ه لعم??ود نس??ب القط??اب
الشراف الربعة بقوله :
أو خمسة على خلف محتمل

و كان في اثنين أو أربع قتل

قتله في ذاك باغي الفئة

و بعد عشرين و ستمائة
).الروضة المقصودة ،ج  2ص (496
23

و قد نوه الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي ال عنه بمولنا عبد السلم بن مش??يش واص??فا إي??اه
''بالقطب الكامل و الغوث الشامل'' الذي يحصل منه المدد للوافدين علي??ه )''ج??واهر المع??اني''،
ج  1ص  5لتلميذه سيدي علي ح??رازم ب??رادة( .كم??ا م??دحه الع??ارف س??يدي محم??د ب??ن عل??ي ب??ن
ريس??ون )وال??د س??يدي الحس??ن ب??ن ريس??ون ص??احب ''فت??ح التأيي??د''( مؤك??دا أن أه??ل المغ??رب ل
يعرفونه لنه كان في غاية الخمول ،و ل يعرفه إل الخاصة ،و إنما عرفه المشارقة لن ن??وره
غاص في جبل العلم ،و تفجر في السكندرية في تلمي??ذه أب??ي الحس??ن الش??اذلي ) .(3أم??ا س??يدي
عبد القادر الجيلني فقال  :ق?دمي عل?ى رقب?ة ك??ل ول?ي ل ،فس?مع ص??وتا ي?ذكره ق?ائل  :ي?ا عب??د
القادر ارفع قدمك عن رجال المغرب فإن قطبهم المسمى عبد السلم قد ولد اليوم ،فرف??ع ق??دمه
)س??????امي عم??????ار – أب??????و الحس??????ن الش??????اذلي ص  – 79الق??????اهرة ،طب??????ع س??????نة .(1951
من أقوال مولنا عبد السلم بن مشيش حي?ن س??أله تلمي??ذه الش??اذلي ع?ن ورد المحققي??ن م?ا ه??و،
فقال '' :إسقاط الهوى و محبة المولى'' .و المعنى أنهم في الشياء بمراد ال و محبته و عبادته
و القي???????????????????ام بح???????????????????ق رب???????????????????وبيته )ج???????????????????واهر المع???????????????????اني ،ج  2ص .(126
خل??ف الم??ولى عب??د الس??لم ب??ن مش??يش أربع??ة أولد  :محم??د و ه??و أك??بر أولده و أحم??د وعب??د
الصمد و علي المدعو علل )الشراف لبن الحاج ،ج  1ص .(252
و يعتبر الجرد المريني )مخطوط خع الرباط ،رقم د  (728أقدم وثيق?ة تم?ت عل??ى ي?د الس?لطان
أب??ي س??عيد المرين??ي س??نة 809هـ تخ??ص ذري??ة أولد الم??ولى عب??د الس??لم ب??ن مش??يش .و يمك??ن
الق??ول أن إقص??اء الدارس??ة و م??ن ض??منهم العلمي??ون ف??ي العه??دين المرابط??ي و الموح??دي ك??ان
طبيعيا إلى أن جاء المرينيون و ردوا العتبار للشراف ،و ك??ان ه??دفهم ه??و التقوي??ة معتم??دين
على السند الروحي و الذي يمثله الشراف في المجتمع لن المرينيين برابرة زناتيون.
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ما صنف حول مناقب
)ابن مشيش مولي عبد السلم رضي ال عنه )625هـ1227/م
و شروح صلته
ترجمه محمد بن قاسم بن زاكور في '' :الستشفاء من اللم في التلذذ بمآثر صاحب العلم'' و تكلم فيه -
).على جبل العلم و مداشره .نقل جله سليمان الحوات في ''الروضة المقصودة'' )خم ) (3585د.م690 = .
أرجوزة في نسب مولي عبد السلم و أشراف العلم'' لعلي بن أحمد ابن قاسم بن موسى مصباح )خع'' -
2015.د ،م (2-1 = .و هي أرجوزة في نسب مولي عبد السلم و أشراف جبل العلم
مناقب المولى عبد السلم'' لعبد الملك بن موسى الوراق )خع  (1384و مناقب أخرى لعبد ال بن'' -
).محمد الوراق )خع 1484د/خم 5930
).لمية في ابن مشيش'' لحمد زروق )مكتبة تطوان - ''656
).أساطير حول الشيخ المولى عبد السلم'' )''الوثائق المغربية''،ج  3ص - ''119
).القطب الرباني مولي عبد السلم بن مشيش'' لعبد الصمد العشاب )الرباط - ''1996
شهادة القسيس السباني في حق مولي عبد السلم بن مشيش )كلمة مقدمة لندوة الشيخ ابن مشيش رجل -
).و فكر – طبعة العرائش نونبر  1993لمحمد حكيم بن عزوز
).جبل العلم بين الشعر و التاريخ'' لعبد السلم شكور )مجلة كلية الداب رقم  – 5تطوان - ''1991
الشراف على نسب القطاب الربعة الشراف'' لعبد السلم القادري )1110هـ1698/م( – طبع على'' -
.الحجر بفاس )عام 1309هـ1891/م( و منهم مولي عبد السلم بن مشيش
قراءة جديدة حول استشهاد الشيخ عبد السلم بن مشيش'' لعبد ال المرابط الترغي )ندوة العرائش –'' -
).نونبر  – 1993حول ابن مشيش الرجل و الفكر
.ابن مشيش )البحث العلمي('' لعبد ال ڭنون - ''1976
حصن السلم بين أولد مولي عبد السلم'' للطاهر اللهيوي )طبعة دار الثقافة – الدار البيضاء'' -
1978).
).شذور الذهب في خير نسب'' للتهامي بن رحمون العلمي )خع 1484د/نسخة مصورة - ''1322
كروم عريش التهاني في الكلم على صلوات ابن مشيش الداني'' )خع 3512د( لمصطفى ابن كمال'' -
.الدين البكري الصديقي
).شرح الصلة المشيشية'' للشيخ الطيب بن كيران )خع 1870د/خم - ''6191-4552-4520
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شرح الصلة المشيشية'' لحمد الصاوي )ضمن كتاب عبد الحليم محمود شيخ الزهر حول القطب'' -
).الشهيد عبد السلم بن مشيش( )طبع دون بيان مكان الطبع
تنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير'' للشيخ محمد مرتضى الزبيدي )نشر و تقديم أحمد'' -
).إقبال الشرقاوي – مراكش 1986
).شرح الصلة المشيشية'' للحسن بن يوسف الزياتي )1023هـ1614/م( )خع 2793د'' -
عبد القادر بن عبد الكريم الورديغي له شرح على الصلة المشيشية )انظر طبقات المالكية لمحمد ظافر -
).ص 162
الحسن الفللي المراكشي -
محمد بن عبد الرحمن بن زكري اسمها '' :اللمام و العلم بنفثة من بحور علم ما تضمنته صلة -
القطب عبد السلم'' مع ذيل لشرح ألفاظها – طبع بفاس في 312ص )خع 2459د ،م=-201
/401).الزيتونة/خم /440ثلث نسخ أخرى بالمكتبة الوطنية بتونس 3598م
محمد بن علي الخروبي الطرابلسي )خع  ،2404م=328/1736-298د /خم - /4424 / 7503 /8847
 /6083).دار الكتب الوطنية بتونس ق -9س 25
).محمد بن محمد الحراق )1261هـ1845/م( – شرح في كراسين )خع 1388د /مكتبة تطوان - 84/600
بدر الدين محمد بن محمد الشاذلي الحمومي )1266هـ1849/م(  :له شرح سماه ''الكواكب المنيرة في -
).حل ألفاظ المشيشية الشهيرة'' )في كراسين ،خم 5349
).ابن حيون محمد بن أحمد بن عيسى الخمسي الزروالي ''الفتوحات الربانية'' )في كراسين ،خع 952د -
محمد بن عبد السلم بن حمدون بناني )1163هـ1749/م( )في ثلثة كراريس ،خع 1599د( .له -
).النفحات القدسية على الصلة المشيشية )مكتبة حسن حسين عبد الوهاب 18115
).محمد بن علي الوزروالي )1030هـ1620/م -
النفحات القدسية في الحضرة العباسية في شرح الصلة المشيشية'' لعبد ال بن إبراهيم بوحسين'' -
).المرغاني الحسيني )الزيتونة  /245/1712المكتبة الوطنية بتونس 2877م
تعليق على الصلة المشيشية لعبد الرحمن بن محمد بن يوسف الفاسي )خع 1816د ،م= /103-102خم -
6047).م
الوزير أحمد بن عبد الوهاب الغساني )خم '' (8706الفيوضات اللهية'' ليعقوب الكيلني )خع 2150د- ،
).م=499-490
).حسين عبد الشكور البكري الطائفي )خع 1638د -
.التحف العرائشية على الصلة المشيشية'' لبن سليمان الغالي الفاسي صنفها بالعرائش'' -
26

أبو بكر بن محمد بناني الرباطي  :له ''الفتوحات الغيبية في شرح ألفاظ الصلة المشيشية'' )''العلم'' -
).للزركلي ج  1ص 222
.محمد بن الحاج العياشي سكيرج الفاسي الطنجي )1385هـ(  :له تكميل شرح الصلة المشيشية للحراق -
أحمد بن جعفر الكتاني )1340هـ1922/م(  :له ''الحلل العبقرية على الصلة المشيشية'' أو ''الفتوحات -
''.الوهبية'' أو ''المنح الفيضية
).عبد الرحمن بن محمد العياشي )خع 1638د -
ابن عجيبة أحمد '' :مقدمة لشرح المشيشية'' )خع 1651د( نشره عبد السلم العمراني الخالدي – -
).العرائش  /1982كذلك في خع 1071د1736 /د،م=2010 /18-1د،م=452-414
).محمد بن قاسم بن زاكور )خع - 2459
).الكيلني عبد القادر )خع 2150د -
.المراجع '' :معلمة التصوف السلمي'' ،ج  2ص  53لوالدي
- Michaux-Bellaire :
1. Une opinion sur Moulay Bouselham, A.M., 15, 184.
2. L’histoire du Rif, Rif et Jbala, Ed. du Bul. De l’Enseig. Public du
Maroc, Janvier 1926 n° 71 (p 35-45).
خع  :الخزانة العامة بالرباط
خم  :الخزانة الملكية
م=  :مجموعة

________________________
).مشيش و يقال بشيش بالباء بدل الميم و هي لغة )''الشراف'' ج  1ص (1) 219
ذكر الستاذ عبد السلم شكور في كتابه ''جبل العلم بين الشعر و التاريخ'' )ص  (66أن بناء ضريح )(2
مولي عبد السلم تم سنة 1087هـ حسب وثيقة بثها سيدي الحاج محمد بن أحمد بن عبد الوهاب ،فكر
صاحبها خمس سنوات في هذا البناء مع استشارة سيدي علي البقال و الشيخ عبد القادر الفاسي .و نذكر أن
النسابين اتفقوا على أن ينسبوا لجبل العلم كل من سكنه من أولد أبي بكر ،فيقال لمن كان أصله ينحدر من
أبي بكر في غير قبيلة بني عروس علمي ،و ل يطلق هذا السم على أبنائهم الدارسة ،و لو سكنوا معهم
.في جبل العلم
.اختصار ''فتح التأييد'' للرهوني المنقول من كتابه ''عمدة الراوين'' ج  5ص (3) 38
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سيدي أحمد بن مولي عبد السلم بن مشيش 1).من أبنائه أولد أفيلل ،و أولد الطالب ،وأولد القصري'').الدرر البهية'' ،ج  2ص 104

 :آل أفيلل
أصلهم من جب?ل ح?بيب ث??م بمدش?ر محمول?ة م?ن بن??ي ع?روس .انتقل?ت منه?ا فرق?ة إل??ى تط?وان،
فكان منها العلمة القاضي سيدي المأمون بن النادي أفيلل و الفقيه سيدي سيدي الهاشمي ب??ن
الهاشمي أفيلل .وولده الفقيه العلمة سيدي محمد و ابناه العلمة المفضل و آخر قضاة الع??دل
مولنا التهامي .أما سبب انتقالهم فمرجعه طلب أهل تطوان من الس??لطان م??ولي إس??ماعيل أن
يس???كن معه???م بع???ض الع???ائلت الش???ريفة للت???برك به???ا )''عل???ى رأس الربعي???ن'' ل???داود ص
''/111).عمدة الراوين'' للرهوني ج  3ص ''/54الدرر البهية'' ج  2ص 104

 :المأمون بن النادي أفيلل
كان على جانب عظيم من العلم و متانة الدين .ولي القضاء سنة 1231هـ بأمر من السلطان
المولى سليمان ،و كان شديد الشكيمة على الظلTم فغار منه عامل البلد و أهلها و ذهبوا إلى
السلطان و طلبوا منه عزله و رشحوا له الفقيه سيدي أحمد الحرTاز .له حفيد هو المأمون بن
أحمد كان كذلك فقيها وأخذ القرآن على العلTمة محمد بن عبد ال ابن عجيبة مقدم الزاوية
التجانية ثم قرأ النحو و الفقه و غيرهما و احترف العدالة بعد ذلك )''عمدة الراوين'' ،ج  5ص
140).

:محمد بن الهاشمي أفيلل
حله الرهوني'' :بالعلمة الشريف النزيه قال في حقه س??كيرج الفقي??ه الب??ارع الك??وكب الس??اطع
" .ولد بتطوان سنة  1194هـ .فأخذ عن العلمة المحق??ق س??يدي محم??د ب??ن الهاش??مي ،مح??رش
الغم??اري ،التط??واني وعل??ى المه?دي البق?ال ث?م ارتح??ل إل?ى ف?اس فق?رأ عل??ى س?ليمان الح??وات و
العلمة أحمد الصقلي و حمدون بن الحاج ثم رجع إلى تطوان س??نة  1230هـ .ول??د ل??ه م??ولي
التهامي و سيدي المفضل .و قد قال العلمة أحم??د الس??لوي يوم?ا لحفي??د الم??ترجم س?يدي أحم??د
ب???ن المفض???ل  :إذا ع???ثرت عل???ى رس???م بخ???ط وانشريس???ي وقت???ه ف???احفظه فأج???ابه بق???وله  :إن
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وانشريس??ي ك??ان ق??ديما و م??ن ل??ي ب??ه فأج??ابه ب??أن وانشريس??ي وقت??ه ه??و ج??ده س??يدي محم??د
).بلهاشمي" .توفي المترجم سنة '') .1264عمدة الراوين'' ،ج  4ص  180مخطوط

 :المفضل بن محمد الهاشمي أفيلل
حله داود ":بالديب المشارك ال??ذي امت??از عل??ى علم??اء عص??ره بغ??زارة النت??اج"'') .داود ف??ي
تاريخه'' ،ج  3ص  .(163أرسل عياله إلى شفشاون و بقي هو في تطوان عند نشوب الح??رب
السبانية سنة 1276هـ و لم يستسلم إل بعد انه??زام المغ??رب حي??ث اض??طر أن يخ??رج م??ن بل??ده
ليلتحق بأسرته بشفشاون ليص??بح مدرس?ا بجامعه?ا العظ?م .ث?م انتق??ل إل?ى القص??ر الك??بير فعي?Tن
إمام??ا و خطيب??ا ومدرس??ا بمس??جدها العظ??م ،إل أن حنين??ه إل??ى مس??قط رأس??ه جعل??ه يغادره??ا
للرجوع لتطوان بعد جلء القوات الس??بانية منه??ا .و يظه??ر أن الم??ترجم ل??م يتع??ود عل??ى المق??ام
بمدينة القصر الكبير كما عبر عن ذلك في قصيدة يقول فيها :
قدم خيرا أمامه
ولو بقصر كتامة

ما فــــــاز إل ذكي
حيث أقامه يرضى

ذكر المترجم في كناشه أنه أخذ الطريقة الريسونية عن شيخه سيدي عب??د الس??لم ب??ن ريس??ون،
كما تعلم منه الرماية و كيفية الضرب بالمكحلة .و قد لزمه حتى أصبح محبوب??ا ومقرTب??ا عن??ده
حيث استخلصه خطيبا لزاويته )حسب الرهوني( ،وكان إذا حضر لديه يؤم به و يدنيه منه
و يقبل عليه غاية القبال .أما ع??ن ولدت??ه ،فأك?د أن??ه وج?د بخ??ط وال??ده أن??ه ازداد ي??وم الس??بت 6
جمادى الخير من س?نة 1239هـ .بالنس?بة لش?يوخه بف?اس فق?د أخ?ذ ع?ن الولي??د العراق??ي و عب?د
السلم بوغالب و الداودي التلمساني و أبي بك??ر ب??ن كي??ران و ش??يخه أحم??د بن??اني كل )و ال??ذي
يق???ول ف???ي حق???ه " :ختمن???ا تلخي???ص المفت???اح عل???ى ش???يخنا العلم???ة الدرTاك???ة الفهTام???ة المحق???ق
المتصرف في جمي?ع العل??وم التص??رف الكام??ل الزاه??د ال??ورع أب?ي العب??اس أحم?د بن??اني"( .أم??ا
أولده ،فه??م س??بعة أش??هرهم الحس??ن و أحم??د و عب??د ال و عل??ي .ت??وفي س??نة 1304هـ )''النعي??م
المقي??م ف??ي ذك??ر مج??الس العل??م ومج??الس التعلي??م لمحم??د المري??ر ج  2ص  83مطبع??ة الخلي??ج
العربي سنة 2000م مراجعة جعفر ابن الحاج'' ،عمدة الراوين'' ج  4ص .(181

 :أحمد بن المفضل أفيلل
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ولد بشفشاون سنة 1276هـ ،و بعد خروج السبان من تطوان رجع مع أبيه إليها فأخذ العلم
عن علمائها ثم انتقل لفاس للدراسة هناك عمل أمينا للصائر بدار عديل بفاس سنة 1311هـ
كما عمل قبل ذلك بثلث سنوات بديوانة مليلية .توفي بتطوان سنة 1367هـ )"عمدة
).الراوين" ،ج  4ص 192

 :الحسن بن المفضل أفيلل
ولد بتطوان سنة 1283هـ ،وأخذ بفاس عن أحمد بن الخياط و محمد بن جعفرالكت??اني و أحم??د
ابن الجيلن?ي .ت?ولى خلف?ة القض?اء بتط??وان بق??رار م?ؤرخ ع?ام 1336هـ .و هن?اك ق?رار آخ??ر
مؤرخ س??نة 1342هـ وص??ف في??ه الم??ترجم ب??الفقيه الجلي??ل اللوذع??ي الم??درس الع??الم النج??د".
عي??ن نائب??ا ع??ن قاض??ي تط??وان س??يدي أحم??د الره??وني .كم??ا أص??بح س??نة 1353هـ مدرس??ا م??ن
الطبقة الولى ثم عضوا بالمجلس العلى للتعلي??م الس??لمي .ت??وفي س??نة 1956م )"الربعي??ن"
لداود،ج  1ص  174-173منشورات جمعية تطوان أسمير سنة 2001م(.

 :عبد ال بن المفضل أفيلل
ولد سنة 1285هـ ،تتلمذ على علماء تطوان ثم التحق بفاس س??نة 1310هـ ليأخ??ذ ع??ن أش??ياخها
ث???م رج???ع س???نة 1316هـ لتط???وان .اس???تخدم بديوان???ة الجدي???دة وت???وفي س???نة 1367هـ )"عم???دة
الراوين" ،ج  4ص .(195

 :التهامي أفيلل
هو العلمة المشارك قاضي الجماعة بتطوان ،ولد سنة 1260هـ ،و تربى يتيما بعد وفاة والده
س??نة 1264هـ .أخ??ذ ع??ن أخي??ه س??يدي المفض??ل و القاض??ي عزيم??ان ،و ق??د انف??رد بإتق??ان عل??م
الن??وازل و الحك??ام .ث??م اش??تغل بتع??اطي العدال??ة و الفت??وى م??دة ح??تى ك??ان المش??ار إلي??ه فيهم??ا.
استخدم في ديوانة مارتيل ثم طنجة مرتين .له خمسة ذكور أولهم محمد ت??وفي غريق?ا ث??م أحم??د
فمحمد العلمة الوزير فسيدي عبد السلم الذي ول??د س??نة 1304هـ و تع??اطى التج??ارة و أخي??را
الديب سيدي البشير أفيلل ،بالضافة طبعا للناث .توفي سنة 1339هـ )"عمدة الراوين"،
ج  4ص .(200

 :محمد بن التهامي أفيلل
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ه??و العلم??ة المف??تي ،ول??د س??نة 1301هـ ،وتتلم??ذ عل??ى وال??ده أول ث??م أخ??ذ عل??ى ش??يوخ تط??وان
كأحم???د الزواق???ي و أحم???د الره???وني و محم???د ب???ن الب??ار و محم???د البق???الي و أحم???د العمران???ي
الغماري .بعد ذلك انتقل لفاس سنة 1322هـ ،فأخذ عن كبار علمائها و على رأس??هم محم??د ب??ن
جعفر الكتاني .و من لطيف ما حكاه عنه الفقي??ه داود أن وال??ده تن??ازل ل??ه عم??ا ك??ان يتس??لمه م??ن
الحب??اس مقاب??ل تدريس??ه للعل??م حي??ث أن الس??لطان م??ولي الحس??ن ك??ان ق??د تفض??ل عن??د زي??ارته
لتطوان سنة 1307هـ بقدر مالي على العلماء المدرTس??ين .عي??Tن مفتي??ا س??نة 1333هـ م??ع رفيق??ه
العلمة المرير كما اختير سنة 1336هـ عضوا بالمجمع العلمي بتطوان .ثم تدرTج ف??ي طبق??ات
العلم??اء إل??ى أن أص??بح مدرTس??ا م??ن الدرج??ة الول??ى س??نة 1341هـ .وعي??Tن وزي??را للع??دل س??نة
1353هـ و أض??يفت ل??ه رئاس??ة الس??تئناف الش??رعي عن??د تأسيس??ه ث??م رئاس??ة المجل??س العل??ى
للتعليم الس??لمي ،و بالت??الي ك??ان يتحم??ل ثلث مس??ؤوليات .ت??وفي س??نة 1968م )"الربعي??ن"
لداود ص " / 111عمدة الراوين" ج  4ص .(204

 :البشير بن التهامي أفيلل
حله شيخه الرهوني في عم??دته "ب?الفقيه العلم??ة المحق?ق" .ول??د س?نة 1314هـ بتط?وان .فأخ?ذ
عن شقيقه محمد بن التهامي و أحمد الزواقي و الرهوني و المرير و محمد سكيرج ) .(1عيTن
عض??وا ف??ي اللجن??ة العلمي??ة الرس??مية ال??تي كلف??ت بمراجع??ة ق??انون تنظي??م المح??اكم العدلي??ة ث??م
مستشارا بوزارة العدلية فنائب??ا لوزيره??ا م??ن س??نة 1360هـ إل??ى 1373هـ .ت??وفي س??نة 1992م
)"الربعين" لداود ص  30و " / 75عمدة الراوين" ج  4ص .(208

______________
يحتفظ ابن أخي المترجم الديب الدبلوماسي سيدي التهامي بن سيدي عبد السلم أفيلل بالمراسلت )(1
التي كانت بين سيدي البشير و شيخه محمد سكيرج من جهة و بين المترجم و أحمد سكيرج من جهة
.أخرى و قد أطلعني عليها مشكورا
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م??ن أبن??ائه أولد الش??نتوف ال??ذين ك??انوا موج??ودين بس??وماتة و ببن??ي مص??ور و ف??اس وغيره??ا،
وهنال??ك م??ن ي??رى أن ه??اته الس??رة تع??رف ببوش??نتوف .م??ن أعي??ان علمائه??ا الدي??ب أب??و بك??ر
بوشنتوف )''الدرر البهية'' ،ج  2ص ''/104الشراف''  ،ج  1ص .(256
 :أبو بكر بن عبد الهادي بوشنتوف
من كبار أدباء سل .ولد بها و أخذ عن علمائها أمث??ال أحم??د بنموس??ى و عب??د ال ب??ن خط??راء و
أحمد الناصري .ثم انتقل لفاس فاستفاد من مشاهير فقهائها و بع??د م??دة ع??اد إل??ى مس??قط رأس??ه،
فاشتغل بالت??دريس بالمس?جد العظ?م .عي??ن قاض??يا بوج?دة ف?ي العه?د اليوس??في ث?م قاض?يا بال?دار
البيض??اء .ل??ه ع??دة كن??انيش توج??د واح??دة بخ??ع 197ج و الخزان??ة العلمي??ة الص??بيحية .و ه??ذه
الكنانيش الدبية تشهد بطول باعه و علو كعبه في الدب ضمنها الكثير من القصائد الش??عرية.
له كذلك شرح للهمزية سماه ''البستان الفس??يح بش??رح همزي??ة المدي??ح'' )المكتب??ة الص??بيحية رق??م
'') .(445س??ل أول??ى حاض??رتي أب??ي رق??راق''م??ن منش??ورات الخزان??ة العلمي??ة الص??بيحية بس??ل
 1989لوالدنا الستاذ عبد العزيز بنعب??د ال '' /ال??درر البهي??ة'' ،ج  2ص '' / 104أعلم الفك??ر
المعاص????رلعبدال الجي????راري'' ،ج  2ص '' / 263أعلم المغ????رب العرب????ي'' ،ج  1ص 266
المطبع???ة الملكي???ة  -1979معلم???ة المغ???رب ج  5ص  1733مط???ابع س???ل س???نة  1992إنت???اج
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر(.

علي بن مولي عبد السلم بن مشيش 3من أبنائه :أولد اب??ن يعق??وب  ،و أولد المجي??ح بف??اس وتق??دمت فيه??م النقاب??ة عل??ى ش??رفاء العل??م
بمراكش ومنهم أولد م?ولي عل?ي ب??ن مس?عود وله?م ش??هرة وث??روة وج?اه من??ذ عص?ور خ??والي
وكذا بشفشاون وغروزيم وهنالك كذلك الراشديون و ال??ترغيون .و ذك??ر ص??احب ''الش??راف''
)ص  (252أن س??يدي عل??ي ب??ن م??ولي عب??د الس??لم ي??دعى علل ) "ال??درر البهي??ة" ج  2ص
.(104

Iـ الراشديون :
من أبناء سيدي علل بن مولي عبد السلم بن مش??يش بن??ي المي??ر الجلي??ل أب??ي الحس??ن عل??ي
ب??ن موس??ى ب??ن راش??د ب??ن عل??ي المجاه??د المش??هور المت??وفى س??نة 917هـ و ه??و ال??ذي اخت??ط
شفشاون .و كانت لهم وجاهة و رئاسة و إمارة .و ما تقوله ابن عسكر من أنهم من ذرية راشد
مولى ادريس ل?م يص??ح ،أنك??ر ذل?ك علي?ه أه??ل الهب?ط .و ق?د ترج?م اب??ن ع?زوز حكي?م ف?ي كت?اب
"مولي علي بن راشد مؤسس شفشاون" لعدد من بني راشد منهم :
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 1إبراهيم بن المير علي بن موسى بن راشد  :ولد بشفشاون سنة 895هـ .أصبح على رأس
المارة بعد ما كان خليفة لبيه و تولى حكم تطوان مباشرة من سنة 925هـ إل??ى س??نة 931هـ.
نظم عدة هجمات ضد البرتغاليين المحتلين لمدين??ة أص??يل .و ف??ي س??نة 935هـ أص??بح ال??وزير
الول للملك أحمد الوطاسي بفاس إلى أن مات سنة 946هـ1540/م.
 2أحمد بن محمد بن المير علي بن راشد  :كان خليفة لبيه المير محمد و ناب عنه عن??دما
ك??ان وال??ده أس??يرا بف??اس م??ن س??نة 961هـ إل??ى 962هـ .و ف??ي س??نة 969هـ ف?ر Tم??ع وال??ده إل??ى
المشرق حيث مات مقتول بمصر.
 3إدريWWس بWWن علWWي بWWن إبراهيWWم بWWن الميWWر علWWي بWWن راشWWد  :ك??ان أديب??ا ش??اعرا عل??ى عه??د
السلطان أحمد المنص??ور ال?ذهبي .لقي??ه أحم?د المق??ري و ترج?م ل??ه ف?ي كت??ابه "روض??ة الس "
كما ترجم له ابن القاضي في "درة الحجال".
 4عبد السلم بن علي  :كان خليفة لخيه إبراهيم بشفشاون من سنة 937هـ إلى 945هـ.
 5علل بن سعيد بن موسى بن راشد  :كان خليفة لبن عمه المير ابراهي??م ب??ن عل??ي م??ا بي??ن
922هـ و 937هـ.
 6علWWي بWWن إبراهيWWم بWWن راشWWد  :ول??د س??نة 917هـ و ك??ان يراف??ق وال??ده ف??ي الغ??زوات ض??د
البرتغال بمدينة أصيل .وقTع مع والده وعمه محمد المعاهدة المبرمة مع البرتغال سنة 945هـ.
 7علWWي بWWن موسWWى العلمWWي بWWن راشWWد المجاهWWد و مؤسWWس مدينWWة شفشWWاون  :ول??د بقري??ة
إين??اروزيم بقبيل??ة الخم??اس الغماري??ة س??نة 844هـ ،و ذه??ب إل??ى الن??دلس س??نة 864هـ حي??ث
حارب هناك بجانب ملك غرناطة .ث??م ع??اد إل??ى المغ??رب فاخت??اره اب??ن عم??ه الفقي??ه الص??الح ب??ن
جمعة العلمي )"مرآة المحاسن" ص  (168خليفة له كأمير للجه??اد .وق?د أس??س عل??ي ب??ن راش??د
مدينة شفشاون سنة 876هـ ،و جعل منه??ا دار الم??ارة الراش??دية و ظ??ل عل??ى رأس??ها إل??ى س??نة
922هـ .و في سنة 888هـ أعاد المير عل??ي بن?اء مدين??ة تط??وان المخرب??ة ،عل??ى أح??د الق??وال.
فكان أول حاكم لها إلى سنة 898هـ .تذكر له المصادر عشرين غزوة قام بها ضد البرتغ??اليين
المحتلين لصيل و طنجة و سبتة .اعتنقت زوجته الولى "السبانية" السلم .توفي الم??ترجم
سنة 922هـ.
 8عمر بن راشد بن علي بن سعيد )ابن راشد( :عم المير علي ب??ن موس??ى و خليفت?ه م??ا بي??ن
876هـ و 892هـ .شارك في عدة معارك ضد البرتغاليين و استشهد ف?ي المعرك??ة ال?تي ج?رت
بضواحي طنجة سنة 892هـ في حين سقط ابن أخيه المير علي أسيرا بيد البرتغاليين.
 9محمد بن المير علي بن موسى بن راشد  :كان خليفة لخيه ابراهي??م م??ن س??نة 945هـ إل??ى
سنة 946هـ .تولى المارة م??ن س??نة 946هـ إل??ى س??نة 960هـ .س??جن س??نتين بف??اس ع??اد بع??دها
إلى إمارته بشفشاون سنة 962هـ .و قد حاصره جي??ش الس??لطان عب??د ال الغ??الب س??نة 969هـ.
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و تمكن محم?د م??ن الف?رار إل??ى مرس?ى ترغ??ة و منه?ا أبح?ر إل?ى المش??رق حي?ث ت?وفي بالمدين??ة
المنورة.
 10موسى بن راشد بن علي بWن سWعيد  :وال?د المي??ر عل?ي ب?ن راش??د مؤس?س شفش?اون .ك?ان
يرافق ابنه في المعارك ضد البرتغاليين.
 11موسى بن سعيد العلمي مجاهد  :عمل خليفة لعمه المير علي ب??ن راش??د حي?ث س??قط مع?ه
أسيرا و ظل رهينة بعد إطلق سراح عمه المير علي.
 12يعقوب بن سعيد بن موسى  :شارك م?ع عم??ه ف?ي معرك?ة ض??واحي طنج?ة 892هـ و ظ?ل
ك??ذلك رهين??ة بع??د إطلق س??راح عم??ه .عين??ه عم??ه ق??ائدا عل??ى فرق??ة ببن??ي وم??راس بقبيل??ة بن??ي
عروس لمراقبة تحركات البرتغاليين في أصيل.

IIـ أولد

الشريف:

و هم ش?رفاء الق??وس بمدين?ة شفش?اون م?ن أبن?اء س?يدي علل ب?ن م?ولي عب?د الس??لم كم?ا ف?ي
"المرآة و ابتهاج القلوب" خلف ما في "لمحة البهجة العلية" و "نشر المتاني" و غيرهما من
تآليف سيدي محمد بن الطيب القادري من أنهم وهابيون لن بني عبد الوهاب من ذرية محم??د
بن مولي عبد السلم بن مشيش .و واسطة عقدهم العلمة النوازلي سيدي عل??ي ب??ن عيس??ى و
جده الثاني أحمد بن علي )"الشراف" ج  1ص " ،252الدرر البهية" ج  2ص .(105
 1الفقيWWه العلمWWة البركWWة الشWWريف مWWولي أحمWWد الشWWاهد ب??ن م??ولي أحم??د العلم??ي الحس??ني
الشفش??اوني ث??م التط??واني أخ??و قاض??ي شفش??اون ف??ي عص??ر م??ولي الحس??ين ب??ن م??ولي أحم??د
العلمي .و يعرف هؤلء الشرفاء بشفشاون بشرفاء القوس .س??كن ص??احب الترجم??ة و اح??ترف
بها العدالة .و لما وقعت واقع?ة 1276هـ خ?رج لشفش??اون و ل?م يرج?ع إل?ى أن ت?وفي ف?ي ح?دود
1280هـ .و خلف ولده الفقيه العلمة المدرس المف??تي م??ولي الغ??الي ال??ذي عي??ن قاض??يا به??ا و
توفي عام 1348هـ )"عمدة الراوين ج  7ص .(12
 2أحمد بن علي العلمي الشفشاوني  :أما مشجر نسبه فهو أحم??د ب??ن عل??ي ب??ن أحم??د ب??ن عل??ي
بن عيسى بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب بن علل بن عبد السلم بن مش??يش .يع??د الم??ترجم
من فقهاء الشاون .ولد بها سنة 971هـ .تتلمذ عن علماء فاس بعدما أخذ حظ??ا واف??را م??ن العل??م
بمسقط رأسه .سكن بيتا بمدرسة الصفارين حيث كان رفيقا في طلب العل??م لحم??د ب??ن يوس??ف
الفاس?ي و عم?ه عب??د الرحم?ن ب?ن محم?د الفاس?ي .تكف??ل بالنف?اق علي??ه س?يدي يوس?ف الفاس?ي و
زوجه ابنته و كان له زوجة أخرى بشفشاون لما استقر بها بعد نهاية دراسته العلمي?ة بف?اس .و
لهذا السبب قسم السنة بين فاس و شفشاون ستة أشهر لكل مدين?ة .بع?د وف??اة محم?د اب??ن الحس??ن
ابن عرضون عين قاضيا للمدينة .و قد حله شيخه محمد بن قاسم القصار إجازته ل??ه "بس??يدنا
الفقيه المتفنن الفاضل سيدي أحمد بن السيد الكبير الحاج المجاهد الشهير سيدي علي الش??ريف
الحسني حفيد قطب القطاب سيدنا عب??د الس??لم" .ل??ه ع??دة مص??نفات منه??ا كت??اب ف??ي النس??اب
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جزء منه في أنساب أهل جبل العلم .توفي س??نة 1027هـ .و يع??د م??ن ش??رفاء الق??وس بشفش??اون
أولد الشريف .و للتذكير فعلي بن عيسى بن عل?ي ب??ن أحم??د الم?ترجم ه?و ص?احب "الن?وازل"
المش??هورة ال??تي طبع??ت م??رارا )"نش??ر المث??اني" ج  1ص " ،220ابته??اج القل??وب"" ،أعلم
المغ????رب العرب????ي" ج  5ص " ،320الش????راف" ج  1ص " ،252ال????درر البهي????ة" ج  2ص
.(105
 3ابن المين :اسم عائلة شريفة علمي??ة م?ن ش?رفاء الق??وس العلميي??ن الشفش?اونيين .منه?م الفقي??ه
الكاتب سيدي عبد السلم بن سيدي محمد بن المين العلمي ،توجد بتط??وان )"عم??دة الراوي??ن"
ج  3ص  .(46و المعروف أن شرفاء القوس بشفشاون من ذرية سيدي علل ب??ن م?ولي عب?د
السلم بن مشيش حسب ما جاء في "الدرر البهية" )ج  2ص .(105
 4علي بWWن عيسWى بWWن علWWي بWن المWام الشWWهير السWWيد أحمWWد  :م??ن ش?رفاء الق??وس المعروفي??ن
بأولد الشريف من بني سيدي علل بن مولي عبد السلم العلمة النوازلي المفتي المش??هور.
أخذ عن سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي و القاضي العربي بردلة و سيدي أحمد بن العربي
ابن الحاج .له نوازل جمع فيها فتاوي سلفه وأشياخه ومعاصريه )خع  876ـ  1015ـ 1581
 /خع ـ 2622ـ  9041طبع على الحجر بفاس مرارا في جزء ثم ف??ي جزئي??ن ،طب??ع ك??ذلك م??ن
ط??رف وزارة الوق??اف بتحقي??ق المجل??س العلم??ي بف??اس س??نة 1983م( )"الش??راف" ج  1ص
" ،252الدررالبهية" ج  2ص .(105

IIIـ شرفاء

غروزيم:

المدعوون بفاس بالشفشاونيين و هم من الدارسة العلميين من بني القطب مولي عبد السلم
بن مشيش ثم من بني الولي الصالح سيدي عبد ال بن سعيد بن موسى بن عيسى ب??ن عل??ي ب??ن
سعيد بن عبد الوهاب سيدي علل بن مولي عبد السلم بن مشيش .يوجد منهم بحوم??ة زق??اق
الحجر الفقيه أحمد بن محمد بن إدريس )"الشراف" ج  1ص .(250
 1أحمد بن محمد من شرفاء غروزيم  :هو الفقيه العالم المش??ارك الشفش??اوني الموج??ود بف??اس
بن الفقيه سيدي محمد بن إدريس بن محمد بن عبد ال بن محمد بن عبد ال الولي الصالح م??ن
أحفاد سيدي علل بن مولي عبد السلم ب??ن مش??يش .ول??د بشفش??اون و انتق??ل لف??اس حي??ث ك??ان
يقطن بحومة زقاق الحجر عدوة فاس القرويين ،أخ??ذ ع??ن س??يدي حم??دون ب??ن الح??اج و قاض??ي
الجماعة أحمد بنسودة و سليمان الحوات الذين ب??الغوا ف??ي الثن??اء علي??ه )"الش??راف" ج  1ص
.(250
IVـ أولد المجي}WWح :م??ن الدارس??ة العلميي??ن م??ن بن??ي علل اب??ن م??ولي عب??د الس??لم ب??ن
مشيش ثم من بني ال??ولي الص??الح الم??دعو المجي??Tح )لجيح??انه( لس??ياحته ف??ي الرض و المس??مى
بالس?يد ال??وافي .انتق??ل حفي??ده الفقي??ه الص??الح محم?د اب??ن الفقي??ه الغ??الي ب??ن محم?د ب??ن ال??وافي م??ن
شفشاون لفاس حيث توفي بها") .الشراف" ج  1ص " ،254الدرر البهية ج  2ص .(104

35

سيدي محمد بن مولي عبد السلم بن مشيش 4-
من أبنائه أولد ابن عبد الوهاب و ابن حليمة و مرون و المؤذن و الردام وابن سليمان
و القصري) .الشراف ج 1.ص  255و  . 256الدرر البهية ج  2ص .( 103

:أولد ابن عبد الوهاب
 1عمر بن عيسى بن عبد الوهاب ":بن محمد بن إبراهي??م ب??ن يوس??ف )ب??ن عب??د الوه?اب ب??ن
عبد الكريم بن محمد بن مولي عبد السلم بن مشيش"( ،حله ص??احب "ممت??ع الس??ماع"":
بمنبع الطريقة الشاذلية كان م?تين ال??دين ص?لبا ف?ي الح?ق" .كم?ا نعت?ه ص?احب )ال??درر البهي?ة(
"ب??الفقيه المش??ارك الدراك??ة" .أخ??ذ العل??م بف??اس ،وتتلم??ذ لس??يدي عب??د ال الغزوان??ي .وق??د أنك??ر
المترجم على العلمة محمد بن علي بن الحاج الشطيبي قوله" :م??ن زع??م أن محم??دا ص??لى ال
عليه وسلم قد مات فقد كفر" ،حيث رد عليه بقوله" :من زعم أن محمدا ص??لى ال علي??ه وس??لم
لم يمت فقد كفر" .فراجعه الشيخ قائل له أنه لم يرد بذلك الموت المعبر عنه بالمفارقة.فلما ألح
عليه في النكار سكت عنه ولم يجبه ،والمعروف أن الشطيبي كان كثير المشاهدة للنبي صلى
ال عليه وسلم حسب ابن عسكر فلعله كان يقصد أن ال قد يكرم من عباده م??ن ي??راه ص??لى ال
عليه وسلم على خرق العادة وإن كان صلى ال عليه وس??لم ق?د انتق??ل إل??ى ال??دار الخ?رة .ت?وفي
سنة  956ه) .الشراف ج 1ص  256دوحة الناشر ص  - 23الدرر البهية ج 2ص .(105
 2أحمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الصغر :ذكر النسابة محم??د الته??امي ب??ن رحم??ون
أنه كان نقيبا للشراف العلميين بتاريخ  983ه أيام? السلطان? عبد? المالك? السعدي .وكان? له
من الولد عشرة ،منهم عبدالقادر الذي كان نقيب??ا للش??راف العلميي??ن ف??ي وقت?ه وك??ذلك الش??أن
بالنسبة لحفيده م??ولي احم?د ب??ن محم??د ب?ن عم??ر ب??ن عب??د القادرال??ذي ت??ولى ه??و الخ?ر النقاب??ة.
)حصن السلم للطاهر اللهيوي ص .(315
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 3أحمد بن عمر بن عبد الوهاب  :فقيه نسابة ،كان نقيبا في عه??د الس??لطان م??ولي إس??ماعيل،
حيث قام بحملة ضد المتشرفة الذين ادعوا الشرف،كما جمع الديوان السماعيلي معتم??دا عل??ى
تحرياته مع تنحية جميع العقود المزورة) .معلمة المغرب ج  18ص .(6142
 4المهدي بWن احمWد بWن عبWد السWلم :وه?و م?ن بن??ي عب?د الوه?اب .ك?ان فقيه?ا م?ن بي??ن أعي?ان
تطوان الذين بايعوا المي??ر م??ولي س??عيد ب??ن م??ولي اليزي??د س??لطانا س??نة  1236ه  ?،أما? ابنه
الفقيه محمد المكي بن المهدي فقد تولى التدريس بجامع القص??بة ،ووق??ع ص??ك بيع??تي الس??لطان
سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة  1276ه وابنه مولي الحسن الول سنة? ) . 1290معلمة
المغرب ج  17ص  .5929عمدة الراوين ج  6ص .(238
 5ابن عبد الوهاب :محمد ب?ن الط??اهر ،ت??ولى خط??ة القض??اء بتط??وان س?نة  1255ه ?،أما? ابنه
محمد الفقيه العلمة ،فقد كان هو الخر قاضيا بتطوان سنة  1277ه) .عمدة الراوين ج 6ص
.( 248
 6محمWWد المختWWار بWWن احمWWد المعWWروف بWWابن القاضWWي :نقي??ب الش??راف العلميي??ن ف??ي القب??ائل
الجبلية ،ولد سنة  1250ه وأخذ العلم عن علماء فاس وفي مقدمتهم محمد بن المدني كنون،ثم
اشتغل بالتدريس بتطوان .ألف كناشا في أنساب الشرفاء وت??وفي س??نة  1332ه بطنجة).عمدة
الراوين ج  8ص .(129
 7محمد بن احمWد العلمWWي) :وال??د الط??بيب عب?د الس?لم العلم?ي( :م?ن علم?اء القرويي??ن  ،اخ??تير
مدرسا لبناء السلطان محمد بن عبد الرحمان .وت??وفي بف??اس ع??ن س??ن تن??اهز  .90ذك??ر نس??به
صاحب "العلم العلمة التعارجي ،فهو إذن "محمد بن أحمد بن العربي بن احم??د ب??ن احم??د
مكرر بن عمر بن عبد القادر بن احمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوهاب الص??غر ب??ن محم??د
بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب الكبر بن عبد الكريم بن محم??د ب??ن م??ولى عب??د الس??لم
ب??ن مش??يش" ) .القنيط??رة ميلد المدين??ة والحرك??ة الوطني??ة م??ا بي??ن 1913م و 1937م لل??دكتور
مصطفى مشيش العلمي ص .(47
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 8عبد السلم بن محمد العلمي :أخذ الطب بمصر حيث استفاد من أطباء فرنسيين وإسبانيين
فحضر تشريح  1600جثة م??ن م??وتى ث??ورة عراب??ي كم??ا ش??اهد العملي??ات الجراحي??ة بمستش??فى
مصر ،ولما عاد إلى المغرب ،أصبح طبيبا خاص??ا لم??ولي الحس??ن الول ،وك??انت ل??ه مص??حة
صغيرة قرب الحرم الدريسي .من مؤلفاته":ضياء النبراس ف??ي ح??ل مف??ردات النط??اكي بلغ??ة
فاس" ضمنه شيوخه بمصر وقد طبع بالمطبعة الحجرية سنة  1318ه ،حيث قام بتصحيحه
تلمي??ذه العلم??ة عب??دالكريم بني??س .ول??ه ك??ذلك "الب??در المني??ر ف??ي علج البواس??ير"كم??ا وض??ع
منظومة سماها مفتاح التشريح .وقد أصيب بفالج في نصفه السفل فلزم داره من سنة
 1304ه إلى? أن? أدركته? المنية? سنة? 1323ه) .العلم? المراكشي? ج  8ص  - 490الطب
والطباء بالمغرب ص  87المطبعة القتصادية سنة  –1961و فاس منبع الشعاع ف??ي الق??ارة
الفريقية ج 2ص  716كلهما لوالدي الستاذ عبد العزيز بنعبدال(.
 9مشيش بن عبدالسلم العلمWWي :ول??د بف?اس س?نة  1864وك?انت ل?ه مس?كة م??ن العل?م .تع?اطى
للتج??ارة وه??و ش??اب وس??افر لول م??رة إل??ى أورب??ا س??نة 1922م  .ك??ان س??يدي مش??يش م??ن أول
المهاجرين إلى القنيطرة بعد الحماية عندما حاول الفرنسيون إحالتها إلى مرف??أ تج??اري )مين??اء
ليوطي( كما كان معشرا لعدد م??ن كب??ار التج??ار بالعاص??مة الدريس??ية .وعن??د انتق??اله ،دع??ا إل??ى
تعزيز المركز التجاري الجديد بإنشاء ميناء بالقرب من المهدية كمنفذ لجل??ب الس??لع م??ن أورب??ا
إلى فاس عوضا ع?ن الع??رائش م?ع الس??تمرار ف?ي الس?تعانة بمرف?أي أب??ي رق?راق وطنج?ة ل
سيما بعد إح??داث خ?ط س??ككي بي?ن ه??ذه المراك??ز لتقلي?ص مص??اريف النق??ل عل??ى ظه??ور البغ??ال
والجمال كما أصبح يقوم من??ذ 1915م بالتعش??ير ف??ي مين??اء القنيط??رة الجدي??د بخص??وص الس??كر
المستورد من هولندا .وق?د ك?انت ل??ه مكتب?ة فيه?ا كت?ب ن?ادرة اقتناه?ا وال??ده بمص?ر أي?ام دراس??ته
للطب حيث وضعت تحت تصرف مثقفي المدينة .من جهة أخرى كان للش??ريف اتص??ال وثي??ق
بالحرك??ة الوطني??ة حي??ث ظ??ل مث??ال حي??ا للرج??ل المناض??ل رغ??م ش??يخوخته فش??ارك م??ع رف??اقه
ال??وطنيين ف??ي تنظي??م مس??يرة احتجاجي?ة ض??د المس??تعمرانطلقت م??ن الزاوي??ة التجاني??ة ب??القنيطرة
والتي يعتبر المترجم مقدما لها) .معلمة الغرب ص  164لعبدالعزيز بنعب??دال /القنيط??رة ميلد
المدينة ص .(49
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 10إدريس بن الحسن العلمي :شاعر أديب لغوي.ولد س??نة 1926م ب??القنيطرة )ال??تي تبع??د ب
 40كلم عن الرباط( نظم الشعر مبكرا ،فحصل على ثلث جوائز في مباراة الع??رش الش??عرية
ال??تي نظمته??ا الوكال??ة المغربي??ة للش??هار)الج??ائزة الثاني??ة س??نة 1949م ث??م الج??ائزة الول??ى ف??ي
سنتي 1950م و 1951م( .وقد كانت بعض قصائده حول الكفاح الوطني سببا في الزج به في
الس??جن م??ع العل??م أن??ه ك??ان يعم??ل ض??من خلي??ا ح??زب الس??تقلل .بع??د الس??تقلل عي??ن رئيس??ا
لمص??لحة التعري??ب بمكت??ب التس??ويق والتص??دير وص??درت ل??ه ع??دة مع??اجم ب??اللغتين العربي??ة
والفرنسية كالمعجم المهني والمعجم الجمركي والمس??تدرك ف??ي التعري??ب ،كم??ا طبع??ت ل??ه ع??دة
دواوي???ن ش???عرية منه???ا" :ف???ي ش???عاب الحري???ة" و"ف???ي رح???اب ال" و"م???ع أزه???ار الحي???اة"
و"الس??عاد" .ق??ام ك??ذلك بترجم??ة ع??دة كت??ب م??ن العربي??ة إل??ى الفرنس??ية ككت??اب "آمن??ت بربك??م
فاسمعون")وهي قصة إسلم المريكية إيملي برامليت( .من شعره في المديح النبوي:
كتبوا المولد نثرا

ووجدت الشعر أحــــــلى

مدحوا الذات ولكن

مديح الروح أعــــــــــلى

نثرهم إن كان تبرا

فيواقيتي أغــــــــــــــــلى

توفي بفاس سنة 2007م ) .معلومات شخصية /ترهات الزمزمي القس??م الث??اني ص  78ت??أليف
جماعة من الساتذة"مطبعة فضالة( -.أما نسبه فهو كالت??الي :إدري??س ب??ن الحس??ن ب??ن احم??د ب??ن
عبد السلم "الطبيب الشهير" بن محمد ،انظر باقي الشجرة عند ترجمة هذا الخير(.
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 : -IIموسى بن مشيش المبحث الثاني
من أبنائه:

أولد الحـراق

 - 1أحمد بن عبد السلم بن الطاهر العلمي :علم??ة ،مش??ارك ،مق?رئ .عين?ه الس??لطان م??ولي
الحسن الول لتعليم أبنائه كما عينه المولى عبد العزيز قاضيا بجب??ل العل??م .ل??ه فهرس??ة" :تحف??ة
البرار في التعريف بالشيوخ والسادات الخي??ار " ألفه??ا باس??م تلمي??ذه المي??ر عم??ر ب??ن الحس??ن
الول .تعاون مع عبد الكريم الخطابي ضد المستعمر إل أن خلفا وقع بينهما كان سبب حتفه.
)الدليل لبن سودة /فهرس الفهارس ج 1ص  285المطبعة الجديدة بالطالعة سنة  1346ه(.
 - 2محمWWد الحWWراق :ول??د بشفش??اون س??نة  1188ه  ،رافق??ه وال??ده إل??ى ف??اس لس??تكمال دراس??ته
العلمي??ة إل?ى أن أص??بح عالم?ا ك??بيرا ي?درس بمس?اجدها فغ?ار من?ه بع?ض الفقه?اء حي?ث رش?حوه
للخطاب??ة والت??دريس بالمس??جد العظ??م بتط??وان وذل??ك عن??دما طل??ب أهله??ا م??ن الس??لطان م??ولي
سليمان عالما من القرويين يقوم بهذه المهمة وواصل مسيرته العلمية بتطوان حيث ث??ابر عل??ى
إلقاء دروسه إل أنه لم يسلم من علمائها هم الخرين فض??ايقوه ودب??روا ل??ه مكي??دة لتنحيت??ه ،وق??د
تحدث العلمة الته??امي ال??وزاني ف??ي كت??اب "الزاوي??ة" ع??ن ه??ذه الم??ؤامرة ق??ائل" :فعم??دوا إل??ى
حيلة ليجعلوه?ا حج?ة ف??ي إس?قاط الح??راق م??ن وظيف??ة خطب?ة الجمع??ة ،فلم?ا ك??ان ي??وم الجمع??ة و
الوقت وقت خطبة دخل المام إلى المقصورة ليدخل منها إلى المس??جد عل??ى الع??ادة ول??م يغلقه??ا
من خلفه ،وقد أرص??د ل?ه خص?ومه متتبعي??ن لحركت?ه بعض??هم خ?ارج المس?جد وبعض??هم داخل?ه،
فلما رأى المراقبون من الداخل أن المام ق??د أخ??ذ مس??تقره م??ن المن??بر أش??اروا إل??ى مس??اعديهم،
فأمروا امرأة من الفاجرات ...بأن تدخل إلى المقصورة من الباب الذي بقي مفتوح??ا ففعل??ت م??ا
أمروها به ،ثم وقفوا على أب??واب المس??جد يجمع??ون الن??اس والك??ل ده??ش س?اكت إل??ى أن اجتم?ع
بباب المقصورة خلق كثير ،فإذ ذاك خرج?ت الم??رأة كأنه?ا تتس?لل ل عل??م له?ا بم?ا وراء الب?اب،
فتهامس الناس في الذان ،ثم شاعت القضية ،وأقام الناس بين??ة البين??ات ش??هد فيه??ا  144رج??ل.
كما أكد الستاذ الوزاني كذلك أن قاضي تطوان العلمة عب??دالرحمان الحاي??ك ه??و ال??ذي تزع??م
هاته المؤامرة حيث كان يغار من المام الحراق الذي نازعه في المسجد العظم .وكانت ه??ذه
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المحنة بداية تحول في مسار حياة الحراق الذي التجأ إلى التصوف للخروج م??ن أزمت??ه ،وكم??ا
يقال كم من نقم في طيها نعم .ونلحظ أن الحراق عندما أعطاه سيدي أحمد بن عجيبة تفس??يره
المشهور ب"البحر المديد" ليقرظه أكد له أنه عمل جيد ،ودفع له الكتاب دون تقريظ وقد س??ئل
بعد أخذه للطريقة الدرقاوية عن ذلك ،فأجاب ب?أنه ك??ان ي??رى أن التفس??ير بالش?ارة ال??ذي س??لكه
ابن عجيبة لم يكن ليتفق وميوله العلمي??ة .أم??ا ق??وله أن ه??ذا العم??ل جي??د ،فك??ان يقص??د ب??ه تس??فير
الكتاب الذي كان مزخرفا بالذهب .لكن نظرته للتصوف ال??درقاوي س??تتغير بع??د لق??ائه بم??ولي
العربي ال?درقاوي رض??ي ال عن??ه )ال??ذي ج?اء إل??ى أنج??رة للتعزي??ة ف??ي وف?اة تلمي??ذه البوزي??دي(
وأخ??ذه ال??ورد عن??ه بحي??ث أص??بح م??ن كب??ار رج??الت الطريق??ة الدرقاوي??ة)نقل ع??ن الزاوي??ة
بتصرف( .ولجوء المام الحراق إلى طريق القوم ي??ذكرنا بم??ا ق??ال أب??و المحاس??ن الفاس??ي ":إذا
أراد ال أن ينفع عباده بأحد من خواص خلقه ،أغفله علم الباطن ف?ي ابت?داء أم??ره ح?تى يتغلغ?ل
في علم الظاهر ،ثم يرده لعلم الباطن وطريق القوم) عم??دة الراوي??ن ج 4ص  (170والملح??ظ
أن مولي العربي الدرقاوي لم يأمر تلميذه الحراق بلب??س المرقع??ات ول بال??ذكر ف??ي الس??واق
ول بالسؤال .كما أمر أصحابه كالبوزيدي وابن عجيبة .وكان هذا المنه??ج ال?ذي س??لكه الح??راق
س??ببا ف??ي التخفي??ف م??ن اض??طهاد درق??اوة بتط??وان .أم??ا م??ن الناحي??ة السياس??ية فق??د ل??زم الح??راق
الحياد وبقي وفيا للسلطان مولي اسليمان ال??ذي ك?ان س??ببا ف?ي انتق??اله إل??ى تط??وان ،ول??م ينض??م
إل??ى ح?زب أبن??اء عم??ه و عل??ى رأس??هم م??ولي العرب??ي ب??ن عل??ي ب?ن أحم??د ب??ن الطي??ب ال??وزاني
وجماعة من أعيان بني ريسون الذين ناصروا إبني المولى اليزيد :م??ولي إبراهي??م ث??م م??ولي
السعيد ال??ذي أخ??ذ البيع??ة م?ن أعي??ان تط??وان ،وك??ان س??يدي محم??د الح??راق م??ن جمل?ة م??ن دع??ي
لحضور اجتماع عقد البيعة حيث حاول إقناعهم بعدم صحة فسخ العقد الذي ه??و بي??ن الس??لطان
والرعية إل بعد ثبوت تخلي مولي سليمان عن الملك لكن محاولته لم تلق آذان??ا ص??اغية ،فلم??ا
س??نحت ل??ه الفرص??ة تظ??اهر الم??ترجم ب??أنه ذاه??ب لس??باغ الوض??وء ،فتس??لل وخ??رج إل??ى قبيل??ة
الحوز ،فمكث هناك حتى خمدت الفتنة ،فرج?ع لتط??وان ،وع??رف ل?ه ذل??ك م??ولي س??ليمان وق?د
بقي الحراق على نف??س النه??ج م??ع الس??لطان م??ولي عب??د الرحم??ان ب??ن هش??ام )الزاوي??ة للته??امي
الوزاني ص  204 – 202 -156مطبعة الريف 1942م بتطوان(.
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أما مصنفات الحراق فمنها:
 -1شرح الصلة المشيشية )كراسان( خ.ع 1388د  /مكتبة تطوان 84/600
 -2شرح الحزب الكبير )خ.ع  1388د ( وق??د جم??ع ط??رره عل??ى الح??زب الك??بير للش??اذلي اب??ن
سليمان الغالي الفاسي في كتاب "لوامع الغرر في جمع الطرر"
 -3رسائل مولي العربي الدرقاوي )طبعت بفاس عام 1318ه وبعدها(.
 -4ديوان )خ.ع  960د/طبع بتونس عام  1331ه وبفاس بدون تاريخ وك??ذلك بمص??ر -راج??ع
قصائد ومقامات في خ.ع .( 9297
 -5الحك??م الحراقي??ة بعن??وان"إثم??د القل??م ف??ي أح??داق الحك??م")،مكتب??ة تط??وان  /84خ.ع 1991
د(وهي على نسق "الحكم اللهية " لبن عربي الحاتمي)المكتبة الوطنية بت??ونس 629م راج??ع
"كشف الغلق عن حكم العارف الحراق لسيدي أحمد بن جعفر الكتاني(.
 -6اشعار وحكم )خ.ع ( 4774
 -7التائية المشهورة التي أولها:
وأوسطها:

أتطلب ليلى وهي فيك تجلت

وتحسبها غيرا وغيرك ليست

ومكن بكف الشرع أمرك كله

فدونك إن لم تفعل الباب سدت

)(1

ولها عدة شروح منها:
 -1شرح لبي عيسى المهدي بن محمد القاضي المتوفى بفاس عام  1271ه
 -2شرح للمك??ي ب??ن المه??دي ب??ن الط??الب ب??ن س??ودة ت??وفي) 1317ه( س??ماه "الفتوح??ات
القدسية على شرح التائية" طبع بفاس على الحجر سنة  1315ه في )188ص(.
أما وفاة المترجم ،فقد ذهب صاحب )الستقصا( إلى أنه?ا ك??انت س?نة  1271ه وتبع??ه الته??امي
الوزاني في ذلك )الزاوية ص  (214لكن الصحيح هو م?ا ذك??ره تلمي??ذه س??يدي المفض??ل أفيلل
في )كناش??ه( م??ن أن تاري??خ الوف??اة ك??ان س??نة  1261ه .وكلم العلم??ة أفيلل مق??دم عل??ى غي??ره
لنه تتلمذ له وحضر بعض مجالسه في التفسير بالجامع العظم بتطوان بين العشائين غير م??ا
مرة عندما كان في الكتاب ،كما درس عليه بعد ذلك في الجامع الم??ذكور حك??م اب??ن عط??اء ال.
)معلمة التصوف لوالدنا الستاذ عب??د العزي??ز بنعب??دال ج 2ص  276و  - 277عم??دة الراوي??ن
ج 4ص .(180
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-------------------------------- -1جاء في النعيم المقيم للمرير )ج 1ص  (189أن العلمة محم??د ب??ن الم??دني كن??ون لم??ا س??مع
هذا البيت،أعجب به وقال" :لو أدركت الشيخ الح?راق لخ?ذت عن??ه م?ع أن?ه ك?ان ينتق?د جماع?ة
من العلماء ويعيب عليهم حضور حلق الرقص كعبد الكبير وجعف??ر الكت??اني وتلمي??ذه أحم??د ب??ن
الخياط".
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أولد

الحـوات:

ه??م أولد ال??ولي الص??الح البرك??ة الس??يد الحس??ين الملق??ب ب??الحوات حس??ب اب??ن الح??اج ص??احب
الشراف).ابن إبراهيم بن علي بن حمدون بن موسى بن مشيش بن أب?ي بك??ر( .لق?ب ب??الحوات
لصطياده حوتا ل??م ي??ر ق?ده بثغ??ر ترغ??ة م??ن بلد غم?ارة .أم?ا العلم??ة زي??ن العاب??دين ب??ن هاش?م
العراقي تلميذ سليمان الح??وات واس??طة عق??د ه?ذه الس??رة فق??د ذك?ر أن ال??ذي لق?ب ب??الحوات ه??و
الجد الرابع لسليمان الحوات المسمى بموسى ابن الحسين)ص  276من فهرسة زي??ن العاب??دين
العراقي(.
عمدة الراوين ج 3ص  -116الدرر البهية ج 2ص  95والشراف ج 1ص .(238
 - 1سليمان الحوات :ولد بشفشاون سنة  1160ه وهو علم??ة نس??ابة انته??ت إلي??ه الرئاس??ة ف??ي
الدب والمه??ارة ف??ي اللغ??ة وعلومه??ا وأي??ام الع??رب وأنس??ابها أخ??ذ ع??ن س??يدي الت??اودي بنس??ودة
وألف )الروض??ة المقص??ودة( ف??ي أولد بنس??ودة" و"الس??ر الظ??اهر ف?ي أولد الش??يخ عب??د الق??ادر
الجيلني" و"تغيير المنكر في الرد على من حرم السكر" )خ.ع رق?م 1072ك( وخطب?ة يح?ث
فيه??ا عل??ى مس??اندة المص??ريين بع??د حمل??ة ن??ابليون بون??ابرت س??نة 1212ه 1789/م )المص??ادر
العربي??ة لتاري??خ المغ??رب ج 2ص ( 66-65ترج??م لنفس??ه ف?ي كت??ابه "ثم??رة أنس??ي ف?ي التعري??ف
بنفس??ي" ول??ه ك??ذلك دي??وان ش??عر ف??ي م??دح الس??لطان م??ولي س??ليمان .وله ه??ذا الخي??ر نقاب??ة
الشرفاء الدارسة بمدينة فاس ،ثم بدا ل??ه أن يش??رك مع??ه ف??ي النقاب??ة الش??ريف الس??يد الك??بير ب??ن
عبد الهادي بن عبد النبي الدرقاوي ،وق??د خص??ص تلمي??ذه زي??ن العاب??دين العراق??ي ف??ي فهرس??ته
حيزا هاما لترجمته ،عاش فترة مهمة من حياته بفاس من سنة 1196ه إلى سنة 1235ه حتى
أنه قال لطول المقام بها ":قد حص??لت ألف??ة أكي??دة بين??ي وبي??ن أك?ابر بيوته??ا وتمكن??ت حض??ارتها
مني حتى صارطبعي ل يألف شفشاون التي ه??ي مس??قط رأس??ي وم??دفن أس??لفي م??ا يزي??د عل??ى
ثلثمائة سنة )ص  76ثمرة أنسي( .توفي بفاس سنة  1231ه.
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 - 2محمد بن عبد ال الحوات" :وال??د النس??ابة س??ليمان الح??وات" :أخ??ذ ع??ن المس??ناوي ال??دلئي
وكان قاضيا بشفشاون .انتسب للطريقة الناصرية ،وألف كتاب??ا س??ماه "تحف??ة المعاص??ر ببع??ض
صالحي تلمذة امحمد ابن ناصر") .الروضة المقصودة ص .( 245 -244

الشفشاونيون:
ف??ي تس??ميتهم ق??ولن :أح??دهما أن له??م خؤول??ة عل???ى الراش???ديين العب??د الس???لميين المؤسس???ين
لشفشاون سنة  876ه حيث سكنوا معهم بها فدعوا بهذه النس??بة ،الث??اني أن ج??دهم الفقي??ه الس??يد
أحمد بن يحيى بن الحس??ن الق??ادم إل??ى ف?اس ،ق??رأ العل??م به?ا ف??دعي بالشفش??اوني غي??ر أن م??وطن
سلفهم الذي قدموا منه هو مدشر بسرواس من جبل العلم ويعرفون بأولد ابن يحيى.
)الشراف ج 1ص  ( 223و )منظومة لحمدون بن الحاج( و )الدرر البهية ج 2ص .(98
 - 1أحمد بن محمد بن عبد السلم :من علماء شفشاون ول??د و درس به??ا ث??م انتق??ل لف??اس فأخ??ذ
عن ابن عمه أحمد شقور الموسوي ومحمد بن محمد الصادق الريسوني وحم??دون ب??ن الح??اج.
كان إماما وخطيبا بالجامع الكبير بشفشاون.
---------)مفتون منسيون( ص 29
)إتحاف المطالع( ج 1ص 178
 -2أحمد بن يحيى بن الحسن بن أبي القاسم جد الشفشاونيين :ولد هذا الفقيه العلمة المش??ارك
سنة  945ه  ،أثنى عليه صاحب "المرآة" وك??ذلك "ص??احب البته??اج" ،أخ??ذ العل??م بف??اس ع??ن
الس??راج الص??غير والحمي??دي ،وت??وفي س??نة 1001ه بف??اس .خل??ف ابن??ه الفقي??ه العلم??ة القاض??ي
محم??د ب??ن أحم??د ب??ن يحي??ى ال??ذي اس??تنابه القاض??ي محم??د ب??ن محم??د ب??ن إبراهي??م ال??دكالي س??نة
1034ه ) .الدرر البهية ج 2ص  -.99الشراف لبن الحاج ج 1ص .(244
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- 3يحيى بن المهWدي ) :ب??ن الط?الب ب?ن العرب??ي ب?ن امحم?د ب??ن أحم?د الج?د الراب??ع الق?ادم إل?ى
فاس( .ولد سنة  1153ه بفاس و كان فقيها محدثا متبحرا ،.أخذ ع??ن محم??د ب??ن قاس??م جس??وس
وعمر الفاسي والتاودي بن سودة ،وولي المامة والخطابة بمسجد الشرفاء نحو  30س??نة  ،إل
أنه تخلى عن ذلك اختيارا سنة  1224ه وكان السلطان سيدي محمد بن عب??د ال يحب??ه واقتف??ى
أثره ولده المولى سليمان فزاره في بيته ،كما زار شيخه سيدي عبد القادر بنش??قرون والت??اودي
بنسودة .توفي سنة  1229ه) .الدرر البهية ج  2ص  -. 100الشراف ج 1ص . (231

أولد شقور
أول من خرج منهم لفاس جدهم الفقيه محمد بن محمد الطيب بن موسى.
)الشراف ج 1ص  - 233الدرر البهية ج 2ص ( 94 – 93
 - 1أحمWWد بWWن محمWWد بWWن محمWWد الطيWWب بWWن موسWWى  :ك??ان فقيه??ا أديب??ا بارع??ا نس??ابة ،أخ??ذ ع??ن
حمدون ابن الحاج وقريبه سليمان الحوات علوم العربية واعتم??د ف??ي الفق??ه أحم??د بنس??ودة وم??ن
نظمه يخاطب شيخه حمدون بن الحاج ،بمناسبة ليلة المولد التي أقامها بداره ،وك??ان ذل??ك دأب??ه
كل سنة:
ما للمعالي سوى حمدون شرفها

إذا رنا نحوها بدت بل حجب

وأنعم بعيد أتى يبشركــــــــــــم

بنيل مفخرة سيقت بل طلب

وق??د نظ??م ش??يخ الم??ترجم النس??ابة س??ليمان الح??وات عم??ودهم ف??ي أرج??وزة )أنظره??ا بكامله??ا ف??ي
الشراف ج 1ص  ( 236وجمع المترجم ديوان شيخه المذكور ورتبه)س??لوة النف?اس ج 2ص
 ( 345وق??د ذك??ره الزي??اني ف??ي )جمه??رة التيج??ان( ص  141ض??من تلمي??ذ الس??لطان الم??ولى
س??ليمان .ت??وفي س??نة  1234ه ووال??ده ه??و ال??ذي ق??دم إل??ى ف??اس ).ال??درر البهي??ة ج 2ص - 93
الشراف ج 1ص .( 234
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 - 2علي بن أحمد  :هو الولي الصالح الزاهد ،ألف صاحب الدرر البهية باقتراح من الم??ترجم
كتابا سماه" :إزالة اللبس عن حقيقة النفس" .كان صاحب الترجمة يقطن بشفشاون وك??ان بيت??ه
وزاويته ملتقى هواة المديح )أنظر الفصل المخصص للسماع( .توفي سنة  1315ه
)معلمة المغرب ج  16ص  - 5400الدرر البهية ج 2ص (.94
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III-

المبحث الثالث  :يملح بن مشيش

  Iبنو السيد الحسني:منهم السيد التهامي ب??ن الفقي??ه س?يدي الحس??ني ب??ن الته??امي ب?ن الحس??ني ب??ن مولن??ا الته??امي ب?ن
محمد الجد الجامع .ذكر )ابن الحاج( في )الشراف( أن مولنا الته??امي ب??ن م??ولي محم??د ب??ن
م??ولي عب??د ال الش??ريف ل??ه أربع??ة أولد منه??م الس??يد الحس??ني انتقل??وا إل??ى ف??اس ف??ي حي??ن أك??د
)الضعيف( أن الحس??ني ب??ن الته??امي ال??ذي ج??اء م??ن وزان ت??وفي بالرب??اط س??نة 1214ه وال??ذي
يترجح من خلل هذه المعلومات المتوفرة أن السيد الحس??ني ب??ن الته??امي ال??ذي اس??تقر بالرب??اط
هو الحسني المثنى حفيد الحسني الول الذي أتى إلى فاس خاصة إذا علمنا أن مولي التهامي
حفيد مولي عبد ال الشريف توفي سنة  1127ه )حيث خلفه أخوه مولي الطيب( ول يمك??ن
أن يكون ولده المباشر السيد الحسني المستقر بفاس هو الذي أتى إل??ى الرب??اط بق??ي أن نوض??ح
أن الحسني الرباطي التي من وزان حسب الض??عيف ربم??ا يك??ون ج?اء م??ن ف??اس وم??ر ب??وزان
وبقي بها فترة قصيرة قب?ل أن ينتق??ل إل??ى الرب?اط حي??ث ت??وفي به?ا .وم??ن جه?ة أخ??رى نش??ير أن
عائلة ابن الحسني العلمي الرباطية والتي ينتمي إليها سيدي المدني ب??ن الحس??ني ل يع??رف م??ن
أين أتت  ،هل من وزان أو من فاس وهل لها علقة بالحسني بن التهامي الرباطي.
) الشراف ج 1ص  -. 248 – 246الدرر البهي?ة ج 2ص  - .81معلم?ة المغ??رب ج  10ص
( 3435
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 -1عبد الكريم ابن الحسني:
والده هو العلمة سيدي )المدني بن الحسني( .ولد بالرباط ،وأخ??ذ ع??ن علمائه??ا كم??ا لزم أب??اه.
كان أديبا وله بحوث تاريخية ومقالت في عدة مجلت  .وك??ان يع??رف ب??ابن خل??دون الص??غير.
توفي سنة 1978م.
)معلومات شخصية(.
 -2محمWWد ابWWن الحسWWني ):ع??م العلم??ة س??يدي الم??دني( :أخ??ذ ع??ن العلم??ة الهاش??مي الض??رير
وتتلمذ على سيدي إبراهيم التادلي وله تقييد حول حياته .من شيوخه كذلك القاضي أبو العب??اس
ملي??ن وس??يدي العرب??ي ب??ن الس??ائح ال??ذي أج??ازه ف??ي الطريق??ة التجاني??ة .درس كتب??ا عدي??دة منه??ا:
)همزية البوص??يري( و)جم??ع الجوام??ع( و )الحك??م العطائي??ة( و)أدب ال??دين وال??دنيا للم??اوردي(
و)معيد النعم ومبيد النقم( لبن الس??بكي و)التن??وير( لب??ن عط??اء ال وبع??ض الش??فا .وم??ن جمل??ة
من تتلمذ له ابن أخيه سيدي المدني بن الحسني .تعاطى للتجارة بقيس??ارية العط??ارين ال??تي تق??ع
بين الزاوية التجانية وس??وق القناص??ل بالرب??اط ،كم??ا حك??اه ل??ي وال??دي ،وأك??د ل??ي ك??ذلك أن أح??د
المنتسبين للطريقة التجانية من أسرة بنعمر الرباطية حدثه أن المترجم كان يملك سبع حوانيت
منحه??ا كله??ا لبع??ض أص??دقائه المع??وزين وك??ان م??ن بينه??م ه??ذا الخي??ر ق??ائل" :أن??ه ليح??ق ل??ي
امتلك ذلك وإخواني في ال في حاجة" .توفي سنة 1922م) .أعلم الفكر المعاصر للجراري
ج 2ص  -.115معلومات شخصية(.

 -3محمWWد الغWازي ابWن الحسWWني :وال??د س?يدي الم??دني اب??ن الحس??ني .ك??ان فقيه??ا مه??ر ف?ي عل??وم
الحساب والتوقيت والتعديل .درس أول على الفقيه الهاشمي الض??رير ،كم??ا أخ??ذ ع??ن إبراهي??م
الت??ادلي وتتلم??ذ عل??ى الع??ارف العلم??ة س??يدي العرب??ي ب??ن الس??ائح  .اختص??ر كت??اب )وفي??ات
العي??ان( لب??ن خلك??ان .وت??وفي بالس??كندرية عن??د قف??وله م??ن الح??ج س??نة  1307ه) .مج??الس
النبساط لدينية ص  - .215الغتباط لبوجندار ص (.453
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 -4محمد المدني ابن الحسني :من كبار المحدثين ولد سنة  1307ه بالرباط .ترب??ى ف??ي كن??ف
جده لمه المين عبد السلم الت??ازي .أخ??ذ ع??ن علم??اء الع??دوتين وبع??ض فقه?اء مراك??ش عن??دما
رافق جده المذكور في رحلته إليها .تتلمذ أول على عم??ه س??يدي محم??د ب??ن الحس??ني والش??ريف
العلمة المحقق سيدي محمد بن العياشي ثم انتق??ل للخ?ذ ع?ن ش?يوخه أمث?ال المك??ي البط?اوري
وعبد الرحمان بريطل وأحمد جسوس ومحمد الرندة.لزم حضور دروس ش??يخه س??يدي احم??د
بنموس??ى ف??ي ص??حيح البخ??اري برواي??ة ب??ن س??عادة بض??ريح أب??ي الم??واهب س??يدي العرب??ي ب??ن
السائح وأجازه فيه .كانت له مشاركة في جميع العلوم من حديث وتفسير وأصول وآداب ولغة
وفقه وبلغة .تتلمذ عليه والدي لعقدين م??ن الس??نين حي??ث حض??ر دروس??ه الفجري??ة والليلي??ة ف??ي
التفسير وعلوم الحديث كما لزم دروسه النهارية قبيل الزوال بالمسجد العظم بالرب??اط حي??ث
ق??رأ علي??ه )جم??ع الجوام??ع( ف??ي الص??ول لب??ن الس??بكي و)زاد المع??اد( لب??ن القي??م ف??ي الس??يرة
و)البي??ان والت??بيين( للج??احظ ف??ي الداب .عي??ن رئيس??ا للس??تئناف الش??رعي س??نة 1944م .وم??ن
مؤلفاته )شرح النصيحة( لشيخه محمد بن جعفر الكتاني و)حدائق البهجة ف??ي الرحل??ة لطنج??ة(
كم??ا وض??ع تخريج??ا لح??اديث المختص??ر الخليل??ي .ول??ه )ث??الث افتت??اح لص??ح الص??حاح( )خ.ع
1821د /م.(107 -73 .توفي سنة .1959
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:- IIأولد حمدان
الولي الصالح سيدي عبWWد القWادر العلمWWي):المع??روف بس??يدي ق??دور( م??ن أولد حم??دان حس??ب
صاحب الدرر البهية )ج 2ص  (92أما عبد الرحمان بن زيدان ص??احب التح??اف فق??د اعت??بره
من العبدسلميين .نشأ بمكن?اس ث?م انتق??ل إل?ى مراك??ش فمك?ث به?ا بض??عا وعش?رين س?نة .تتلم??ذ
سيدي قدور عن سيدي الطي??ب ال??وزاني ورغ??م أميت??ه ك??ان م??ن أش??هر ش??عراء الملح??ون .تلقاه??ا
عنه تلمذته  ،منهم امحمد بن عبد الهادي غريط الذي ألف فيه أرجوزة سماها" :رياض أن??س
الفكر والقلب" .أما الخذون عنه فمنهم السلطان مولي عبدالرحمان وال??ذي ك??ان ي??زوره كلم??ا
ح??ل بالعاص??مة الس??ماعيلية ويستش??يره ف??ي ك??ل مه??م ع ?ن Tل??ه ويق??ف عن??د ح??د إش??ارته وك??ذلك
العلم??ة ص??الح الرض??وي البخ??اري .وحظي??ت أزج??اله باهتم??ام الب??احثين ف??ترجمت إل??ى اللغ??ات
الفرنسية واللمانية .توفي سنة 1266ه .عن سن عالية ودفن بزاويته بمكناس.
)التحاف لبن زيدان ج 5ص  -. 336الدرر البهية ج 2ص (.92

  IIIأولد الشاعرمنه??م الفقي??ه الس??تاذ الش??هيد الس??يد عبدالس??لم الش??اعر ك??ان مس??توطنا بف??اس ،فقت??ل بالص??فارين
صبرا أيام القائم مولي السعيد بن مولي اليزيد لتهامه بالميل للسلطان مولي سليمان وذل??ك
سنة  1236ه) .الشراف ج 1ص .( 250
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 IV -آل

الحائك:

عبد الرحمان الحائك :حله ابن عجيبة في )أزه??ار البس?تان( ":ب?الفقيه الع??الم الم??درس المتفن??ن
السعيدي الصل التطواني الدار .له مشاركة حسنة في فنون من العلم"  ،له تآليف عديدة منه??ا
حاشية على تفس?ير الجللي??ن ،وحاش?ية عل??ى عق?د اب?ن س??لمون ل?م تكم?ل .ون??وازله ال??تي ذكره?ا
س?يدي المه??دي ال??وزاني ف??ي )المعي??ار الجدي?د( ك?ان قاض??يا بتط??وان مرتي??ن الول??ى ف??ي ح?دود
 1207ه و الثانية ما بين  1225ه و  1227ه  .وقد وقف الرهوني على تقييد ل??ه بخ??ط حفي??ده
تضمن نسبه الشريف وهو " :أبوزيد عبد الرحمان بن امحمد بن عبد الرحم??ان ب??ن امحم??د ب??ن
عبد الرحمان بن عبد الرحم??ان ب?ن عثم??ان ب??ن س?يدي عم??ر النج??اري أص??ل الزواك??ي الحس?ني
دفين )خندق البير( من قبيلة مصمودة بن سيدي احمد بن س??يدي عب??د الجب??ار ب??ن س??يدي محم??د
بن سيدي يملح بن مشيش بن سيدي أبي بكر جد العلميين" .وذكر ف??ي ه??ذا التقيي??د أنه??م يلتق??ون
م??ع س??اداتنا الش??راف ال??وزانيين ف??ي س??يدي عم??ر النج??اري" .ت??وفي س??نة ن??وازله ال??تي ذكره??ا
سيدي المهدي الوزاني في المعيار الجديد  1237ه وقد ترجم له كذلك الفقيه المرير في كتابه
)النعي??م المقي??م( وتوس??ع ف??ي النق??ل .م??ن مؤلف??اته ال??تي ت??دل عل??ى ض??لعته ف??ي الن??وازل الفقهي??ة
وغيرها من العلوم.
)عمدة الراوين ج 5ص  - .123النعيم المقيم ج 1ص (.149

محمWWد بWWن عبWWد الرحمWWان الحWWائك :العلم??ة الن??وازلي ،ول??د س??نة  1190ه وق??رأ عل??ى وال??ده
وغيره حتى برع ف?ي جمي?ع العل??وم ،ت?ولي القض??اء مرتي?ن الول??ى س?نة  1250ه والثاني?ة ع?ام
 1270ه  .وتوفي قاضيا سنة  1271ه) .عمدة الراوين ج 5ص (.131
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:- Vأولد اللحياني
عاشوا بتازروت ،وانتقل بعضهم لفاس.
)الشراف لبن الحاج ص  249ج  – 1الدرر البهية ج 2ص .(91
سيدي العربي العلمي اللحياني  :هو الولي الصالح والعلمة المشارك في فنون كثيرة .كان
يقطن بداره بدرب الطويل قرب زاوية سيدي محمد بناني المحشي بفاس .أخذ العلم عن بدر
الدين الحمومي والمين الزيزي وأبي بكر بن الطيب بنكيران والحجرتي وعلي التسولي
وعلل المريني والطالب بن الحاج واحمد بناني كل وإدريس البكراوي .ومن مؤلفاته:
"الترغيب والترهيب" و"منحة الخوان " وكلهما في الطريقة التجانية وكذلك )القول النافع
والجواب القامع( وهو تقييد في علم القراءات و)العتب والزجر لمن واجه بعض أهل البيت
بالسب والبجر( .له عدة تلميذ منهم العلمة سيدي الحسن مزور الذي ترجم له في فهرسته
)إتحاف العيان بأسانيد العرفان() مخطوط ص  .(.50-49انتقل سيدي العربي العلمي
لموساوة وهومدشر قريب من زرهون وبنى به زاوية تجانية حيث كان مقدما كبيرا بها .توفي
سنة  1320ه عن سن عالية.
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:- VIالشرفاء الوزانيون
من أبناء الولي الصالح مولي عبد ال الشريف نزيل وزان) .الشراف ج 1ص .(240
م??دحهم الش??يخ س??يدي احم??د التج??اني رض??ي ال عن??ه بق??وله " :إن س??اداتنا أه??ل وزان ينبغ??ي
للنسان أن يك??ون منه??م عل??ى ب?ال ف??إن ك?ل م??ن خ?الطهم ول??م يحس??ن الدب معه??م ف?إنه يق??ع ف?ي
الضرر سريعا".
)كشف الحجاب لسكيرج طبعة بيروت ص .(174

سبب تسميتهم بشرفاء دار الضمانة
تحدث السيد الطاهر اللهيوي في كتابه )حصن السلم( ص  305عن زواج السيدة فاطمة بنت
مولنا عبد السلم بن مشيش بولد عمها سيدي محمد بن يملح ال??ذي م??ات أب??وه وترك??ه ص??غيرا
ف??تربي ف??ي حج??ر عم??ه م??ولي عب??د الس??لم حي??ث ك??ان تزويج??ه منه??ا بإش??ارة م??ن عم??ه س??يدي
موسى .ولم تقبل السيدة فاطمة في أول المر لن ابن عمها كان يأك??ل ويعي??ش م??ع أبيه??ا ليتم??ه
وفقره ،وأصرت على موقفها إلى أن أرضاها أبوها تطييبا لخاطره??ا ب??أنه يض??من له??ا الس??عادة
الدنيوي??ة إن أج??ابت وقبل??ت ،ف??وافقت عل??ى مض??ض وأنجب??ت ول??دين هم??ا الس??يدان عب??دالغفار
وعبدالجبار ،ولهذا السبب أطلق عليهما شرفاء دار الضمانة .وقد اعتمد اللهيوي في ذلك عل??ى
الرواية الشفاهية وهو ما نقله الباء عن الجداد .ويبدو أن السباب قد تعددت ومما يؤك??د ذل??ك
أن الشيخ سيدي احمد التجاني رضي ال عنه )الفادة الحمدية لمولي الطيب السفياني
ص  (77سئل عن معنى دار الض??مانة ،ف??ذكر أن الخروب??ي الطرابلس??ي ال??ذي ك??ان قطب??ا س?أل
النبي صلى ال عليه وسلم الشفاعة ف??ي أه??ل عص??ره فق??ال ل??ه ص??لى ال علي??ه وس??لم س??بقك به??ا
ولدي محمد "يعني سيدي محم??د ب??ن م??ولي عب??دال الش??ريف"  .وم??ن أراد الس??تزادة فليرج??ع
لكت???اب محم???د ب???ن أحم???د الغ???ازي الرب???اطي المس???مى ":ح???رز المان???ة ف???ي س???بب تس???مية دار
الضمانة".
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أما جدهم مولي عبدال الشريف) :بن ابراهيم بن موس??ى ب??ن الحس??ن ب??ن موس??ى ب??ن إبراهي??م
ب??ن عم??ر ب??ن احم??د ب??ن عب??د الجب??ار ب??ن يمل??ح( .فق??د ول??د رض??ي ال عن??ه س??نة  1005ه حله
صاحب )نشر المثاني( بأحد العلم المذكورين والكبراء المشهورين" كان مقر أسلفه بقري??ة
)تازروت( أحد المداشر العلمية من القبائل العروسية وبها نشأ .أخذ عن الع??ارف س??يدي احم??د
بن علي الصرص??ري أح?د أرك?ان الطريق??ة التباعي??ة الجزولي?ة ،ث?م وجه?ه ال??ى تط??وان و ف?اس
بقص??د ق??راءة العل??م  ،ولم??ا ت??وفي ش??يخه الم??ذكور س??نة  1207ه ن??زل بمدش??ر ش??قزة م??ن قبيل??ة
مصمودة ،ث??م انتق??ل إل??ى المغ??ال ،فض??اقت نفس??ه فارتح??ل ون??زل وزان حي??ث درTس العل??م لج??ل
طلبة تل??ك البلد كم??ا س??معوا من??ه الح??ديث النب??وي الش??ريف )التحف??ة القادري??ة ج 1ص  92لعب??د
السلم القادري – نسخة بالخزانة العامة بالرباط رقم ك  .(2310وله فهرسة وردت ف??ي نف??س
المصدر ذكر فيها طرفا من حياة أشياخه )نسخة بزاوية أهل وزان الشرش??ور( دلي??ل الم??ؤرخ-
بنس??ودة ع??دد  – 1317نقل ع??ن كت??اب "وزان منب??ع علم??ي وروح??ي ص  13لوال??دي" .وذك??ر
)صاحب تحفة الخوان( أن مولنا عبدال الشريف أطعم في ليلة واحدة أربعة عشر ألف م??ن
الزائري??ن ول??م يم??ت ح??تى ت??رك خمس??مائة م??ن الرج??ال الع??ارفين ال??دالين عل??ى ال .ت??وفي س??نة
1089ه وورثه ولده سيدي محمد.
)الشراف ج ج 1ص  -. 241الدرر البهية ج  2ص  - 77بغية المستفيد لشرح مني??ة المري??د
لسيدي العربي بن السائح ص  156دار الفكر .( 1973
وتجدر الشارة إلى أن زاوية وزان كانت تتوفر على مكتبة هامة داخل ضريح مولي عبدال
الشريف إل??ى ح?دود 1947م ث?م نقل?ت ب??القرب م?ن الج?امع العظ?م حي?ث اش??رف س?نة 1973م
الستاذ المنوني عل??ى ترتي??ب وإحص??اء م??ا تحت??ويه م??ن مخطوط??ات ن??ادرة )وزان منب??ع علم??ي
وروحي ص  55نشرته جمعية دار الضمانة بوزان(.
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 -1سيدي إبراهيم بن سيدي الطيب بن سيدي احمد الوزاني ثم الرباطي ،كان رحمه ال خي??را
نزيها تولى النقابة بوزان .وتوفي سنة  1320ه بالرباط) .مجالس النبساط ج 2ص .(263
 -2أحمد بن الطيب :بعد وفاة مولي الطيب بن محمد بن مولي عبد ال الشريف "ال??ذي ك??ان
ق??د ورث أخ??اه م??ولي الته??امي" س??نة  1181ه  ،خلف??ه ول??ده الع??ارف ب??ال م??ولي احم??د ال??ذي
توفي بوزان سنة  1196ه .ث?م خلف??ه ول??ده العلم??ة المش??ارك الفهام??ة الع??ارف س?يدي عل??ي ب??ن
احمد إلى أن ل?بى داع??ي رب?ه ع?ام  1226ه وق?د أل??ف في?ه العلم?ة س?يدي محم?د ب??ن محم?د ب??ن
حمزة المكناسي كتابا سماه "الكوكب السعد في مناقب القطب سيدي علي بن أحم??د ".ث??م ج??اء
دور ولده الشيخ العارف الكبير الذي يقال في?ه أن??ه س?ابع أقط??ابهم أب??و حام??د س?يدي العرب??ي ب?ن
سيدي علي المتوفى عام  1266ه) .عمدة الراوين ج  7ص .(199
وقد نظم الشاعر العرب??ي المس??اري المت??وفى ح??والي  1240ه أبيات??ا يطل??ب فيه??ا كبش??ا بمناس??بة
عيد الضحى من شيخ زاوية وزان سيدي احمد بن الطيب الوزاني يقول فيها:
إن العباد كلهم قد اشتروا

أكباشهم لعيدهم كما اشتهوا

إلى أن قال:
فجد على محبك المساري

من ذكره قد شاع في القطار

بما ينتاش من كبش سمين

للحمه لون كمثل الياسمين

ويختم بقوله:
وال يبقيك على طول الدوام

تعطي لنا كبشا سمينا كل عام.

) ص  50ديوان المساري تحقيق احمد العراقي(.
-3أحمد بن عبد السلم الوزاني ) 1379ه 1955/م( :دفين زاوية سيدي المحجوب المجاورة
لزاوية الحاج عبد ال الخياط)حي الشرشوربفاس( ينحدر من فريق الشاهديين من ذرية سيدي
أحمد الشاهد بن مولي التهامي فهو أبو العباس احم??د ب?ن عب??د الس??لم ب??ن الطي??ب )دفي??ن قبيل?ة
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الجايا( بن محمد الحاج )دفين وزان( ب?ن محم?د الش?اهد)دفي??ن بن?ي ورياغ?ل( ب??ن احم?د الش?اهد
)دفين وزان( ولد بقبيلة )الجايا( بمدشر )خندق سولته( قرب ورغة عام) 1291ه 1874/م(.
وانتقل إلى فاس للدراسة في جامعة القرويين العامرة وكان يحضر مجالس الش??يخ أب??ي ش??عيب
الدكالي وتتلمذ خلل رحلته إلى الحجاز على الش??يخ يوس?ف النبه??اني الش?امي وف??ي ف?اس عل??ى
الشيخ سيدي احمد سكيرج الذي ش??جعه عل??ى طب??ع مؤلف??اته وأخ??ذ الطريق??ة الوزاني??ة ع??ن وال??ده
وعن سيدي محمد بن علل الوزاني وعمن تمسك بها خارج وزان أمثال م??ولي عب??د اله??ادي
الطاهري الفاسي وسيدي احمد الودغيري الفاسي ولكن عم??دته ف??ي طري??ق الص??وفية ه??و ش??يخ
الزاوية الوزانية في عهده الشريف مولي الطيب بن العرب??ي ال??وزاني ال??ذي أذن ل??ه ف??ي تلقي??ن
الطريقة في رابع شعبان ) 1351ه( وأخ??ذ المص??افحة النبوي??ة ع??ن الش??ريف الح??اج المك??ي ب??ن
إبراهي??م أل??وزاني المت??وفى طبنج??ة ع??ام ) 1339ه 1920/م( .وق??د س??كن بف??أس بحوم??ة )زق??اق
الرمان( بعد أن اس??توطن ب??أولد عيس?ى بالحياين??ة ح??والي ) 1338ه 1919/م( ول??م يتع??اط ق?ط
للتدريس مع كونه من العلماء وقد خلف خزان??ة نفيس??ة م??ازال جله??ا بي??د ورثت??ه بف??اس ومكن??اس
كما صنف مؤلفات قيمة منها:
) – 1رسالة الخوان في التخلق بالخلق الحسان( :ف??ي التص??وف ،و)إف??ادات( ف??ي الوق??اف،
و)م??واعظ ونص??ائح( ف??ي مك??ارم الخلق ،يق??ع الكت??اب ف??ي جزئي??ن ض??خمين ين??اهز مجم??وع
صفحاتهما اللف ،الجزء الول عند الش??ريف م??ولي المك??ي ب??ن الح??اج عب??دال ال??وزاني زوج
ابنة المؤلف بفاس ،يقع في ) 631صفحة( ،ويوجد الجزء الثاني بمكناس ،عند الشريف سيدي
علل ب???ن علل الش???اهدي ال???وزاني ،زوج ابن???ة المؤل???ف ،ويس???مى الكت???اب أيض???ا" :رس???الة
الحس???ان ،ف???ي التمس???ك بطريق???ة س???اداتنا آل وزان أو " الرس???الة الك???برى ف???ي وظ???ائف أه???ل
البشرى".
) – 2منهال التجريد فيما يطلب العمل به عند أهل التوحيد( :أو" :منه??ال المتج??رد ف??ي جمي??ل
ما يطل?ب م?ن عظي??م الوص?ايا وتنوع??ات الح?اديث النبوي??ة والف?وائد" و "منه?ال الفض??ائل فيم?ا
يطل??ب عن??د الن??اس الفاض??ل" .ش??حنه بإف??ادات ،ومنتقي??ات نثري??ة ،تش??مل الم??واعظ والنص??ائح
والح??اديث النبوي??ة ،ومواص??فات ش??يخ التربي??ة والش??مائل المحمدي??ة .يق??ع الكت??اب ف??ي جزئي??ن
ضخمين ،يوجد المجلد الول في )558ص( عند الشريف سيدي التهامي بن عبد الجلي??ل حفي??د
المؤلف ،ويوجد الجزء الثاني عند ابنه مولي الطيب بن الحاج عبد السلم بفاس.
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) – 3رحل??ة الص??وفية ف??ي بع??ض وظ??ائف أه??ل الخصوص??ية( :نق??ل في??ه نصوص??ا م??ن كت??ب
التص??وف م??ع التعري??ف ببع??ض الش??رفاء ال??و زانيي??ن ،يوج??د مخطوط??ا ف??ي جزئي??ن متوس??طين:
الجزء الول عند ابنه مولي الطيب بفاس ،والثاني عند حفيده مولي التهامي ،وتسمى أيضا:
"الت??ألف فيم??ا ه??و م??ن وظ??ائف التص??وف" أو "منه??اج أه??ل الص??فا ف??ي التعري??ف بالتص??وف
ومراتبه عند أهل الصطفا".
 - 4تأليف في ترجمة والده الحاج عبد السلم بن الطيب الشاهدي الوزاني:
) – 5نظم المداح الحمدية في ذك??ر مش??ائخ الطريق??ة الوزاني??ة( :قص??يدة مطول??ة نظمه??ا ع??ام)
 1337ه 1918/م(

في شيوخ الطريقة الوزانية ورجالتها من المتقدمين والمت??أخرين .ع??دد

أبياتها ) (406مطلعها.
باسم ال في كـــــــــــل احيــــــــــان

سيدي الحاج عبد السلم نجل وزاني

سيدي الحاج عبد السلم يا نبل سهامي

غير علي يا نجل التـــــــــهـــــــامي

وقد أوردها ك?ل م?ن ص??اب رحل?ة الص??وفية )ج 2ص  (116 – 97و)رس?الة الخ?وان( )ج 1
من ص  397إلى (585
 – 6ت??أليف ف??ي ترجم??ة الش??ريف محم??د ب??ن احم??د الش??اهدي ال??وزاني :عمي??د الزاوي??ة التهامي??ة
بمكناس المتوفى عام ) 1346ه  1926 /م( )نسخة بالخزانة الحمدية السودية بفاس( ونسخة
ثانية بخزانة الستاذ محمد المنوني ) 11صفحة(.
) – 7أح??وال المري??د الفقي??ر( :رس??الة أثب??ت فيه??ا ) (279وص??فا ص??وفيا للمري??د الص??ادق ف??ي
الطريقة الصوفية ،طبعت بفاس بالمطبعة العصرية عام ) 1359ه( في)  30صفحة(.
) – 8حزب المواثيق والعهود في حمل راية المعرفة وكمال الشهود( :وهو ح??زب مؤل??ف م??ن
آيات وسور وأدعية ،ألفه الشيخ الوزاني ليقرأ بعد الصلوات)طبع مع ح??زب الوقاي??ة بالمطبع??ة
العربية بالدارالبيضاء،عام ) 1354ه( ،في)  12صفحة( )مثبت ف??ي رس??الة الخ??وان،ج 1ص
.(3
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) – 9حزب الوقاية وكمال التحصين من الشيطان وكل عدو مبين( :طب??ع م??ع ح??زب المواثي??ق
وه??و أش??به ب??دعاء الحص??ن الحص??ين ،ض??منه آي??ات وأدعي??ة وتوس??لت ،ذك??ره ف??ي) :رس??الة
الخوان ،ج 1ص . (207
) – 10حك???م هوات???ف المري???د ف???ي إرش???اد أه???ل البداي???ة وأه???ل الس???لوك م???ن العبي???د( :يس???مى
أيضا)مفتاح الورود في نيل أوطار المقصود( )طبع بفاس بمطبعة النهضة(.
) – 11التح???اف بم???ا ل???ذلك م???ن المن???اقب ومزي???د الش???راف( :نس???خة ف???ي ) 730ص???فحة(
)مخطوطة( عند ابن المؤلف مولي الطيب بفاس.
) – 12أش??رف الوص??ايا وتنوع??ات الف??وائد ،فيم??ا يطل??ب عن?د ال م??ن عظي??م المزاي??ا والم??واعظ
والخواص والحكم وجميل العوائد( :مجل??د ض?خم ف??ي )740ص?فحة( يوج?د مخطوط??ا عن?د اب??ن
المؤلف مولي الطيب.
) – 13رس??الة الربعي??ن م??ن أح??اديث س??يد المرس??لين( 1600) :ح??ديث ،مخطوط??ا عن??د ابن??ه
مولي الطيب بفاس(.
) – 14مفت??اح أقف??ال القل??وب ف??ي الص??لة عل??ى الح??بيب المحب??وب( :نس??خة عن??د ابن??ه م??ولي
الطي??ب ،يش??تمل عل??ى أزي??د م??ن ) (8170ص??لة عل??ى الن??بي ص??لى ال علي??ه وس??لم ،ول??ه تس??ع
تسميات.
) – 15منظومة الحصن الثبت من نشر بعض محاسن آل البيت( :أشار إليها في )كتابه رسالة
الخوان ،ج 1ص .(317
)– 16الطري??ق الس??ليمة ف??ي أق??رب الط??رق المس??تقيمة():راجعه??ا ف??ي رس??الة الخ??وان،ج 1ص
.(354 – 350
) – 17المن??ى والس??ول ف??ي التعري??ف بمع??اني الوص??ول( :أثبت??ه ف??ي كت??ابه :رس??الة الخ??وان ،ج
1ص .(357 – 354
) – 18رسالة الراغبين في أخلق الصوفية وكبراء الصديقين() :ورد نصه ك??امل ف??ي رس??الة
الخوان ج 1ص .(414 – 407
) – 19الحاديث الربعين في فض??ائل الص??الحين( :أثبت??ه بالرس??الة الك??برى )ج 1ص – 470
.(407
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) – 20أحاديث نبوية في صلة الرحم(  :بلغ عددها ) (40حديثا أثبته?ا بالرس?الة الك??برى ،ج 1
ص .(592
) – 21حزب التسهيل والتيسير والنج??اح فيم?ا ورد م?ن الدعي??ة المخت??ارة والح??اديث ال??واردة
واليات القرآنية في أسباب الفلح( :أثبته آخر كتابه الرسالة الكبرى بالجزء الول.
) – 22الكنانيش( :سجل فيها ذكرياته ،والحداث التي واكبها .ومق??رو آت??ه ،ووج??اداته ،وم??واد
كتبه .يوجد بعضها بيد ورثته.
) – 23الشعار( :لم يجمع أبو العباس قصائده في ديوان واحد ،فهي مبعثرة بعضها في كتب??ه،
معظمها في مدح الولياء والصالحين ،والرسول ،كقصيدة في مدح محم??د ب??ن علل ال??وزاني،
في  83بيتا ومقطوعاته في مدح المولى إدريس الول والثاني ومطلع الولى في مدح م??ولي
إدريس الثاني:
فجد لي بكل يسر جميل يا شريف المرام

جئت لبابك منكسرا يا بحر الكرم
ومطلع الثانية في مدح مولي إدريس الثاني:
أمولن??ا إدري??س ي??ا إكس??ير طري??ق اله??دى

فاش??فع بج??اه ج??دك واطل??ب ل??ي النج??اة م??ن

الردى
ومطلع الثالثة في مدح مولي إدريس الثاني أيضا:
أنت مقر كل مجد يا نبل طريق الحكم

أمولنا إدريس يا باب الكرم
ومطلع الرابعة في مدح المولى إدريس الول:

إدريس الذي حاز أسمى المطالب

قف وتأدب بباب إمام المغرب

)نقل عن وزان منبع علمي وروحي ص  9/10/11لوالدنا (.
-4احمWWد بWWن علWWي الWWوزاني الربWWاطي :ه??و الش??ريف الفقي??ه الجلي??ل ،ك??ان ل??ه معرف??ة بالنس??اب
واعتناء بعل??م الت??وقيت ومق??دما للطريق??ة التهامي??ة  .ت??وفي ع??ام  1265ه ودف??ن بض??ريح م??ولي
المكي بن محمد) .مجالس النبساط ج 2ص  256لدينية(.
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 -5إدريس بن احمد الوزاني ) 1350ه 1931/م(  :ينحدر الشريف من فرقة م??ولي الط??اهر
ب??ن الش??يخ م??ولي الته??امي  .ول??د بف??اس ع??ام ) 1275ه 1858/م( والتح??ق بجامع??ة القرويي??ن
وتتلمذ للشيخ المح?دث محم?د كن??ون وش?يخ الجماع?ة أحم?د الخي?اط ولس?يدي محم?د ب??ن الته?امي
ال??وزاني وعم??دته ه??و الش??يخ محم??د الق??ادري وق??د اش??تغل بالت??دريس وك??ان ل??ه دور ف??ي تركي??ز
الثقافة والفكر العلمي في وزان فهو علمة قدوة ولي كبير ونحري??ر ش??هير متمس??ك ف??ي س??يرته
بالعلم الظاهر والمؤي??د بكم??ال الهداي??ة ف??ي الب??اطن والظ??اهر( .كم??ا يق??ول أحم??د ب??ن عب??د الس??لم
ال??وزاني ف??ي رحل?ة الص??وفية)ج 2ص  (258ووص??فه تلمي??ذه العلم??ة م??ولي إدري??س ب??ن عب??د
القادر الوزاني بالشيخ المام العلمة المحقق المشارك الهمام الصولي الجل الناس??ك الكم??ل
فريد عصره ونادرة الدهر ،وقد خلف تراثا حافل بالعطاء منه:
) – 1النشر الطيب على شرح الش??يخ الطي??ب( :ح??ول تفس??ير م??ا غم??ض م??ن ش??رح الطي??ب ب??ن
كي??ران عل??ى توحي??د الش??يخ اب??ن عاش??ر ف??ي "المرش??د المعي??ن " )طب??ع بالمطبع??ة المص??رية ع??ام
 1348ه(.
) – 2رس??الة التن??بيه و اليق??اظ والثب??ات لنف??ي الل??زوم العقل??ي م??ن الدراك والحي??اة( )المطبع??ة
الجديدة بفاس  1348ه )ص .(24
) – 3الرسالة الذابة عما ورد في ش??أن الداب??ة( أو )الجوب??ة المفي??دة المعت??برة ع??ن أس??ئلة الداب??ة
المنتظرة ناقش فيها مسألة الدابة التي تخرج ءاخر الزمان )المطبعة الجديدة بفاس  1349ه(.
) – 4تحقق أهل اليمان والسعادة بما يتعلق بكلمة الشهادة( )أشار إليه إدري??س ب??ن عب??د الق?ادر
في ترجمة المؤلف )مطبوع(.
 – 5حاشية على مولد الشيخ جعفر البرزنجي المدني )مخطوط مفقود على ما يظهر(.
 – 6حاشية على شرح الكردودي لخطبة اللفية المتضمنة للبيات السبعة )مخطوطة(.
) – 7بي???ان الص???دق و الك???ذب وم???ا فيهم???ا م???ن الم???ذاهب( :ش???رح في???ه ق???ول القزوين???ي ف???ي
تلخيصه":تنبيه :صدق الخبر مطابقته للواقع )مخطوط(.
 – 8شرح مبحث المسند من كتاب التلخيص للقزويني )مخطوط(.
)نقل عن وزان منبع علمي وروحي ص .(9
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- 6مولي التهامي بن محمد بن مولي عبد ال الشريف  :أخذ عن أبيه كما لزم جده حضرا
وسفرا حيث كان يخدمه .قال فيه ص??احب الني??س " :رأي??ت الن??اس وف??دوا علي??ه برس??م الزي??ارة
من البلد المشرقية وقرأت أنا غير ما مرة رسائل وفدت علي??ه م??ن ال??ديار المص??رية والش??امية
والعراقية مشتملة على طلب الدعاء" .توفي س??نة 1127ه وخلف??ه أخ??وه م??ولي الطي??ب م??ع أن
ل??ه ع???دة أبن???اء) .بغي???ة المس???تفيد ص  – 156ال???درر البهي???ة ج 2ص  – 80الش???راف ج 1ص
.(243
 -7التهWWامي الWWوزاني :م??ن أج??ل علم??اء تط??وان ذك??ر ف??ي كت??ابه الزاوي??ة )ج 1ص  (9أن ج??ده
المباشر سيدي التهامي بن محمد ب??ن عب??دال ب??ن محم??د ب??ن العرب??ي ب??ن الش??يخ م??ولي الته??امي
كان عالما مجاهدا " .ولد سنة  1321ه وحفظ الق??رآن عل??ى ي??د الفقي??ه احم??د ب??ن حم??زة ث??م أخ??ذ
العلم عن مشيخة تطوان كأحمد الرهوني والبار وغيرهما من العلماء  .وك??ان س??يدي الته??امي
من كب??ار ال??وطنيين وم??ال إل??ى التص??وف من??ذ ص??غره إل أن??ه اخت??ار الطريق??ة الحراقي??ة ب??دل أن
يتمسك بطريقة أجداده رغم محاولة جدته إقناعه بذلك .بعد استقلل المغرب عين عمي??دا لكلي??ة
أص??ول ال??دين ث??م أس??تاذا ب??دار الح??ديث الحس??نية عن??د تأسيس??ها .ت??وفي س??نة  1392ه وم??ن أه??م
مؤلفاته" :كتاب الزاوية" حيث تعرض لس??يرته الذاتي?ة وترج?م لبع?ض ش?يوخه كم?ا عل??ق عل?ى
بعض الحداث التاريخية الهامة التي وقعت في وقته .وإليكم لئحة بأسماء هاته المؤلفات:
:المطبوعة )(1
التاريخ العام للطفال – تطوان مطبعة الريف 1 – 1947
المغرب الجاهلي –مطبعة الريف 2 – 1947
.الزاوية – مطبعة الريف  1942جزء واحد – 3
تاريخ المغرب – مطبعة الريف  .1942ثلث أجزاء) :اختصر فيه المؤلف الستقصا – 4
للناصري مع إضافات حيث تمم أخبار المغرب من حيث وقف الناصري إلى  29أكتوبر
 1937وفي شمال المغرب إلى  .1940كما يعد هذا الكتاب مصدرا مهما لتاريخ الحركة
الوطنية في شمالها وجنوبها / ".انظر الجزء الثالث ص  17من كتاب المصادر العربية
.").لتاريخ المغرب -محمد المنوني –منشورات كلية الداب بالرباط
.له حواشي على تاريخ تطوان لمحمد داود – 5
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المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال المغرب  .نشره محمد ابن عزوز حكيم – – 6
.مطبعة الساحل 1980
.فوق الصهوات – جريدة الريف– 7
:المخطوطة )(2
).ترجمة مرويكوس لتوماس غرسية فكيراس )عن السبانية – 8
 .رحلة إلى جبل العلم – 9
.خمسون سنة في صحبة آل بنونة – 10
.آل النقسيس بتطوان – 11
 .الثورة الفرنسية 12-
.الوطنية المغربية في طورها الحاسم – 13
.مذكرات عن بني ورياغل – 14
.مذكرات عن الحركة الوطنية – 15
 -8الشWWاهد الWWوزاني  :أخ??ذ ع??ن الش??يخ س??يدي احم??د التيج??اني طريقت??ه بع??د أن ك??ان متمس??كا
بطريقة أهل وزان)كشف الحجاب – احمد سكيرج -المكتبة الشعبية – بيروت ص .(194
 -9مولي الطيب بن محمد بن مWWولي عبWWد ال الشWWريف :أخ??ذ ع?ن أخي??ه م??ولي الته??امي ب??ن
محم??د  ،ب??الغ ف??ي الثن??اء علي??ه س??يدي المعط??ى ب??ن ص??الح الش??رقي ص??احب )ال??ذخيرة(  .ونق??ل
سليمان الحوات في )الروض??ة المقص??ودة( )ج 2ص  (512أن س??يدي الطي??ب بع??ث ل??ه م??ولي
التهامي وق??ال ل??ه" :اجم??ع ك??ل م??ا تمل??ك واتن??ي ب??ه " فاش??تراه م??ولي الته??امي حياك??ا وجللي??ب
وقشاشيب وسبابيط وغير ذلك من الثياب وبعث الجميع للمجاهدين لسبتة .توفي سنة  1181ه
فخلفه ولده احمد ثم ورثه ولد علي وهو قد ورثه أبو حامد العرب??ي) .بغي??ة المس??تفيد ص -155
الدرر البهية ج 2ص  – 86الشراف ج 1ص .(244
 -10عبد ال بن العربي التهامي الوزاني 1338) :ه 1919/م( عالم أدي??ب أخ??ذ ع??ن إبراهي??م
الت??ادلي و أب??ي حام??د البط??اوري و رث??اه الش??اعر الرب??اطي محم??د ب??ن اليم??اني الناص??ري )أخ??و
الشيخ المكي الناصري( بقصيدة )من  34بيتا ( جاء فيها:
الموت ل يرثى لنا

ل كن يشتت شملنا

ل تغفلن فإنــــــــه

يسقى الورا كأس الفنا
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)الغتب?اط لب??ي جن??دار ص  -.391نقل ع?ن وزان منب?ع علم??ي وروح?ي للس?تاذ عب?د العزي??ز
بنعبدال ص .(13
 -11عبWWWد ال الWWWوزاني  :أخ???ذ ع???ن جماع???ة م???ن العلم كس???يدي إبراهي???م الت???ادلي والعلم???ة
البطاوري
و الجيلني بن إبراهيم .عين عدل بمرسى أس??في والرب??اط وت??وفي قي??د حي??اة وال??ده س??نة 1380
ه) .مجالس النبساط ج 2ص  324لدينية(.

 -12عبد الجبار بWWن محمWWد بWWن عبWWد الجبWWار :ب??ن عل??ي ب??ن احم??د ب??ن م??ولي الطي??ب ال??وزاني)
 1331ه 1913/م( )العلم للمراكش???ي ج 8ص  – 28طبع???ة الرب???اط/فه???رس الفه???ارس ج
2ص  44ذكر وفاته ع??ام  1325ه(/ت??أليف لب??ي عيس??ى المه??دي ب??ن محم??د العمران??ي الش??هير
بالوزاني(.

 -13عبد السلم بن العربWWي بWWن علWWي الWWوزاني 1310) :ه 1892 /م( أل??ف ف??ي من??اقبه س??يدي
محمد العربي بن عبد ال التهامي الوزاني )بلوغ القصد والمرام في من??اقب س??يدي الح??اج عب??د
السلم( وعليه تقريظ لحمد بن محمد ب??ن الحس??ن بن??اني ) 1340ه ) (1921 /خ.ع  1722د(
)السلوة ج 1ص / 105تاري??خ تط??وان-داودج 4ص ) (124-91-76-41العلم للمراكش??ي ج
8ص  -490الرباط() .ص  12/13نقل عن وزان منبع علمي وروحي لسيدنا الوالد(.

 -14عبد الكريم الوزاني 1382):ه 1963/م()من أعلم الفكر المعاصر ج 2ص  (353ك??ان
يسكن رباط الفتح وكان بيت??ه منت?دى للعل??م والدب وق??د م?دحه الدي??ب احم?د ب??ن محم??د الزب??دي
الرباطي )المتوفى عام  1380ه 1961/م( بقصيدة جاء فيها:
تاج العل اللوذغي النزيه

إلى الشريف الزكي الوجيه
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سللة القطاب أهل وزان

من قدرهم للمجد والعل زان

عبد الكريم الفاضل الواه

نجل الماثل العظام الجاه

وه???ي 27) :بيت???ا راجعه???ا ف???ي "أعلم الفك???ر " ج 2ص ).(67نقل ع???ن وزان منب???ع علم???ي
وروحي.ص (13

 -15سيدي العربي الوزاني) :ابن عبد ال بن محمد بن التهامي بن الحسني بن الم??ام م??ولي
الته??امي رض??ي ال عن??ه( .ول??د س??نة  1250ه وأخ??ذ ع??ن الفقي??ه الهاش??مي الزي??اني الض??رير
والعلمة السرايري كما ترج??م لنفس??ه ف??ي كت??ابه :بل??وغ المن??ى والم??ال فيم??ن لقي??ه م??ن المش??ايخ
وأه??ل الفض??ل والكم??ال" وذك??ر في??ه أيض??ا ان??ه أخ??ذ ال??ورد الته??امي ع??ن الش??ريف المبج??ل أب??ي
العباس سيدي احمد بن علي الوزاني .لسيدي العربي ال??وزاني ع??دة ت??آليف منه?ا" :في?ض الني??ل
في الفروسية ورك??وب الخي??ل" )ال??ذي قرظ??ه م??ولي المك??ي البط??اوري والعلم??ة س??يدي احم??د
بناني والدي??ب أحم??د الزعيم?ي( و كت??ابه العجي??ب ال??ذي ح?اذى ب?ه )ذخي??رة المحت??اج( وه??و ف??ي
سبعة أج??زاء س?ماه":ل??وائح الن??وار ف??ي الص??لة عل??ى الن??بي المخت??ار" وك??ذلك كت?اب ح?اذى ب??ه
دلئل الخيرات و"بلوغ القصد والمرام في مناقب سيدي الحاج عبد السلم " وفي س??نة 1336
ه ،أصبح نقيبا للشراف بوزان .وتوفي سنة  1339ه عن سن يناهز التسعين.
)مجالس النبساط ج 2ص .(326
 -16علWي بWن احمWWد بWن الطيWWب الWWوزاني  :ورث أب?اه س??يدي احم?د وك??ان معظم??ا عن?د الخ??اص
والعام  .قال في حقه مولنا احمد التجاني أنه كان قطبا )هامش إتحاف الخ?ل الم??واطي ببع?ض
مناقب المام السكياطي مؤسسة علل الفاسي رقم  .(9وجاء في المصدر المذكور أن العلم??ة
الجيللي السباعي الذي كان يقرأ التفسير بالمسجد النبوي عندما وجه له الم??ولى س??ليمان 200
دينار مع الفقي??ه الزروال??ي طالب??ا من??ه ال??دعاء ومؤك??دا ل??ه أن??ه يتكل??ف الع??دل م??ا أمكن??ه ،رفض??ها
السباعي وعاتب مولي سليمان لن??ه ي??ولي عل??ى المس??لمين العم??ال الظ??المين مقترح??ا علي??ه أن
يخت??ار أمث??ال اب??ن عب??د الس??لم الفاس??ي وس??يدي عل??ي ب??ن احم??د ال??وزاني ح??تى ول??و رفض??ا .ب??ل
يجبرهما لنهما ليسا أفضل من أبي بكر وعمر .ويضيف نفس المصدر أن المولى سليمان لم??ا
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أراد تعيين محمد الرهوني قاضيا في وزان امتنع فقال ل??ه الم??ترجم :أط??ع أمي??ر الم??ومنين فق??ال
نعم بشرط أن تكون أنت عدل .وجاء كذلك في تاري??خ الض??عيف ص  192ووزان منب??ع علم??ي
وروحي ص  (14أن س??يدي عل??ي ب??ن احم??د ال??وزاني ك??ان يهتب??ل ك??ل فرص??ة لزي??ارة الس??لطان
سيدي محمد بن عبد ال حيث توجه مثل عام  1201ه من وزان إلى مراك??ش لتهنئة الس??لطان
بالعودة من تافيللت .توفي سنة  1226ه.

 -17سWWيدي محمWWد بWWن مWWولي عبWWد ال الشWWريف :خل??ف وال??ده ف??ي ال??دعوة إل??ى ال  ،ل??ه ع??دة
أبناء  :الطيب ،الهاشمي ،المكي ،عبد ال ،احمد ،والسيد التهامي الذي خلف والده.
)الدرر البهية ج 2ص  – 79بغية المستفيد ص  – 156الشراف ج 1ص .(242

 -18محمد بن المكي الوزاني :هو الفقيه الجليل نقيب الشراف بوزان سيدي محمد بن المكي
بن احمد بن علي الوزاني الرباطي .كان كثير المطالعة يحب الجم??ع م??ع العلم??اء ،م??ن تلمي??ذه
س??يدي المك??ي البط??اوري ال??ذي حله بش??يخنا وس??ندنا الش??ريف الص??يل البرك??ة ذي الكرام??ات
ومدحه بقصيدة يقول فيها:
يا سيدا جل قدرا

عن مدحتي وثنائي

وعز مجدا وفخرا

وفاق كل سناء

وطاب أصل وفرعا

وحاز كل بهاء

إلى آخر القصيدة .توفي سنة  1316ه بوزان ودفن بضريح جده سيدي علي بن احمد.
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 -19المكي بن محمد بن عبد ال الوزاني) 1150ه( دفين الرب??اط وه??و علم??ة ع??ارف ذك??ره
مولي عبد ال بن الطيب الوزاني في كتابه )الروض المنيف في التعريف بأولد م??ولي عب??د
ال الشريف( فوصفه بفريد دهره وأعجوب??ة عص??ره أق??ام ع??دة س??نين بمص??ر حي??ث درس الفق??ه
والحديث وأجازه علماؤها وكانت س??كناه بالرب??اط ب??داره الملص??قة لمس??جد م??ولي المك??ي وق??د
أدخلت في المسجد عند توسيعه لصلة الجمعة صنف فيه قاضي الرب??اط أب??و حام??د البط??اوري
)حسان آل وزان( كتابا سماه )الروض الف??ائح المس??كي م??ن طي?ب ذك??ر س??يدنا ومولن?ا المك??ي(
)الغتباط ص  (340ومن مدحه فيه:
عمادي ركني عند شدتي
وحصني مولنا وسيدنا المكي
)تلميذ مولي الطيب الوزاني) 1195ه 1781/م(
ل??ه) :تحف??ة الخ??وان ببع??ض من??اقب ش??رفاء( وزان )ف??اس  1324ه( وطب??ع بهامش??ه )الك??وكب
السعد لسيدنا ومولنا علي بن احمد )بن الطيب بن محمد بن مولي عب??د ال الش??ريف لمحم??د
ب??ن حم??زة-المكناس??ي-وتوج??د نس??خة م??ن التحف??ة ف??ي خ.ع  2208د ) 402ورق??ة(/خ.ح 4063
/الج??زائر  / 303الزيتون??ة  – .195محم??د ب??ن احم??د الغ??ازي الرب??اطي ) 1313ه 1895م( ل??ه
)حرز المانة في سبب تسمية دار الضمانة( )دليل المؤرخ عدد  (81لعبد السلم بنسودة(.
E- Michaux – Bellaire :
1 – la maison d’Ouezzane, in revue du monde Mus. Mai 1908.
2 – Touat et les Chorfas d’Ouezzan, Mémorial, Henri Basset,II
(p.139.151).
).نقل عن وزان منبع علمي وروحي لوالدي ص (18
ROBER S. WATSON AVISIT TO WAZAN. THE SACRED CITY
OF MOROCCO
 -20مWWولي المكWWي بWWن محمWWد بWWن عبWWد القWWادر ال??وزاني الرب??اطي ال??ولي الص??الح ص??احب
الكرامات ذكر أن بعض السادات الوزانيين من قرابته أخبره أن??ه ك??ان ف??ي أوائل الق??رن الث??الث
عشر وأن المحل الذي به ضريحه الن بالدورة كان موضع سكناه ولما توفي دفن به).مجالس
النبساط ج 1ص .(171-147
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الفصل السادس
ملهي بن أبي بكر
قيل هو الملقب بالحاج لكونه حج دون إخوته وليس له إل فرع واحد وهم :أولد الح??داد .انتق??ل
منهم سيدي محمد بن علي الح?داد إل??ى تط?وان واس??توطنها حس??ب رس?م م?ؤرخ س?نة 1120ه .
من أشهر أحفاده أحمد بن عبد الكريم الحداد )الجد(المتوفى سنة 1274ه وسميه أحمد بن عب??د
الكريم الحداد )الحفيد( المت??وفى س?نة 1986م).الربعي??ن ل?داود ص  – 157الش?راف ج 1ص
.(261
 - 1أحمد بن عبد الكريم الحداد التطواني )الجد( :كان يتجر أول في الحلي والعطر بالجزائر
والشام وغيرهما .ثم أصبح أمينا برباط الفتح وعلى البنية السلطانية حيث أظه??ر م??ن الص??دق
والمانة ما استوجب ثن?اء الن??اس علي?ه م?ن العام??ة والخاص?ة .فلم?ا قب?ض أولد أش?عاش ،كل?ف
المكي القباج لستصفاء أمتعتهم ،وأمر السلطان المولى عبد الرحمان المترجم ب??الوقوف مع??ه
في ذلك ،ثم عينه بعد ذلك عامل على تطوان .وقد بنى قنطرة أبي صفيحة وخل?ف ول?ده س??يدي
عبد الكريم الذي استخدم عدل بديوانه مليلية) .عمدة الراوين ج 2ص .(82

 – 2أحمWWد بWWن عبWWد الكريWWم الحWWداد )الحفيWWد(  :ول??د بتط??وان س??نة 1309ه .وتتلم??ذ عل??ى كب??ار
علمائها كأحمد الزواقي والبقالي والرهوني واقتصر عليهم فلم يأخذ عن علم??اء ف??اس كم??ا ه??ي
عادة علماء تط??وان .أثن??ى علي??ه ش??يخه الره??وني ف?ي عم??دته .عي??ن رئيس??ا لمحكم?ة الس??تئناف
سنة 1936م .ثم عضوا بالمجلس العلى للتعليم الس??لمي س??نة بع??د ذل??ك  .وف??ي س??نة 1939م
عين عضوا بالمجلس العلى للحباس السلمية ث?م أص??بح ص??درا أعظ?م )وزي??را أول( س?نة
1948م .ع??رف بتواض??عه وع??دم تص??ريحه بانتم??ائه له??ل ال??بيت .ت??وفي س??نة 1986م) .عم??دة
الراوين ج 2ص  – 83الربعين ص .(159
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الفصل السابع
يونس بن أبي بكر
يونس بن أبي بكر الجامع للعلميين :ق?بره بالحص?ن ،خل??ف ول?دين س?يدي عب?د ال وس?يدي عب??د
الرحمان ومن مشاهير أولد سيدي عبد ال أولد المع?رTف ال??ذين ك?انوا بت?ازروت وانقرض?وا.
وأولد الم??ؤذن وأولد ب??ن ريس??ون أم??ا أبن??اء س??يدي عب??د الرحم??ان فمنه??م أولد اب??ن رحم??ون.
)الشراف ج 1ص  – 261الدرر البهية ج 2ص .(70

:Iابن رحمون -
أس??رة علمي??ة يونس??ية  .ق??دم الفقي??ه س??يدي عل??ي اب??ن رحم??ون م??ن جب??ل العل??م إل??ى ف??اس حس??ب
صاحب )الدرالسني( .فهو علي بن الحسن بن علي بن محم??د ب??ن عب??د الرحم??ان ب??ن محم??د ب??ن
عبد الرحمان بن علي بن عبد الرحمان بن احمد بن عبد الرحمان بن يونس بن أبي بكر .ومن
أشهر هذه السرة الشريفة النسابة محمد التهامي بن محم??د ب??ن رحم??ون والعلم??ة الته??امي ب??ن
المكي ابن رحمون .ويوجد بفاس فريق يدعون بالرحمونيين وليسوا منهم).الدرر البهي??ة ج 2ص
.(71 / 70

 -1التهامي بWWن المكWWي ابWن رحمWWون العلمWWي اليونسWWي :الفقي??ه العلم??ة أح??د الع??دول الم??برزين
المش??هورين بف??اس .ق??دم إل??ى ف??اس وه??و م??ن خي??ار الش??راف وأعي??انهم عرض??ت علي??ه خط??ة
الحس??بة به??ا ف??أبى وذك??ر العلم??ة س??كيرج ف??ي كت??ابه )رف??ع النق??اب( )ج 1ص  (254أن حفي??ده
العلم??ة المش??ارك الع??دل س??يدي ادري??س ب??ن الط??ايع أخ??بره أن ج??ده ك??ان عن??د قاض??ي الجماع??ة
بفاس في وقته بمكان حتى كان يقول ما عن??دي ف??ي الع??دول س??وى س??يدي عب??د الس??لم بوغ??الب
وسيدي التهامي بن رحمون وقد استخلفه في النيابة عنه ف?ي المنص??ب الش?رعي .أج??ازه الش??يخ
المحدث جار الحرم الشريف يوسف بن ب??در ال??دين الم??دني س??نة 1258ه .ل??ه ت??آليف ع??دة منه??ا
"تقيي?د ف?ي المس??بعات العش?ر" أب?دى في?ه وأع?اد حي?ث ض??منه م?ا تلق?اه ع?ن ش?يخه س?يدي أحم?د
التيجاني الذي أجازه في الطريقة التجانية  .وكان يوما م??ع ول?ده الط?ايع بمحض??ر س?يدنا الش?يخ
التجاني فطلب منه الدعاء له فوض??ع الش??يخ رض??ي ال عن??ه ي??ده عل??ى رأس??ه وق??ال ط??ائع ونع??م
الطائع يكون من أمره ما يكون فقرت بذلك عين والده و رأى فيه ما يسره .وله كذلك
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)الدرر والعقي?ان فيم?ا قي?دته م?ن جمه??رة التيج?ان( )خ.ع 724 =.اختص??ر في?ه ت?أليف الزي??اني
"جمهرة التيجان و فهرسة الياقوت و اللؤلؤ والمرجان في أشياخ مولن??ا س??ليمان" .ت??وفي س??نة
 1263ه) .كشف الحجاب ص  – 367رفع النقاب بعد كشف الحجاب ج 4ص  -.254ال??درر
البهية ج 2ص  – 70الموسوعة المغربية ج 1ص  104لوالدنا(.

 -2الطيب ابن رحمون  :حله سكيرج في تاريخه "بالفقيه العالم العلمة الناسك ولي ال تعالى
القاضي سيدي الطيب ابن رحمون الحس?ني العلم??ي ،قرأن?ا علي?ه أرج??وزة اب?ن عاص?م" .ت?وفي
سنة 1220ه ول?ي قض?اء ه?ذه المدين??ة م?ن  1214ه إل?ى  1219ه بإش?ارة م?ن العلم??ة س?يدي
محم??د ب??ن الص??ادق الريس??وني .وه??و م??ن أق??ارب الم??ترجم محم??د الته??امي اب??ن رحم??ون)عم??دة
الراوين ج 6ص .(4

 - 3سWWيدي عبWWد السWWلم ابWWن رحمWWون :حله س??كيرج" ب??الفقيه الم??ام الس??ني ك??ان رحم??ه ال ل
يجارى في صناعة التوثيق وله فيها اليد الطولى والمزية العليا ،أخذت عنه وعن ولده مولي
الصافي تلك الصناعة الشريفة .توفي سنة 1200ه )عمدة الراوين ج 6ص .(25

 - 4عبد العزيز ابن رحمون :حله تلميذه ابن ريس??ون ف??ي فهرس??ته )مؤسس??ة علل الفاس??ي ع
 (424بش??يخنا النح??وي اللغ???وي الع??ارف ب???المغني و اللفي??ة وش??روحها وحواش???يها الش??ريف
الصالح القدوة عبد العزيز بن الفقيه العدل المتقن الموثق س??يدي المه??دي ب??ن رحم??ون الحس??ني
العلمي اليونسي .توفي والده المهدي سنة  1162ه وولده في حدود 1180ه.
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 - 5محمد التهامي بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي ابن رحمون :كان حيا بعد 1130ه:
علم??ة نس??ابة ل??ه) :النج??م الزاه??رة ف??ي الذري??ة الط??اهرة( خ.ع =  ،1494ول??ه ك??ذلك )ش??ذور
الذهب ف??ي خي??ر نس??ب( خ.ع= / 1484خ.م  .2371تكل??م عن??ه ليف??ي بروفنص??ال ف??ي "مؤرخ??و
الشرفاء" )ص  (279وكتب عنه تحليل بالفرنسية الستاذ سالمون.
.Archives marocaines T.3p.159G. Salamon
)الموس???وعة المغربي???ة للعلم البش???رية والحض???ارية لوال???دي ج 1ص  104طبعت???ه وزارة
الوق???اف والش???ؤون الس???لمية ب???المغرب  –1975العلم للزركل???ي ج 3ص  44و ج  6ص
(.290

:IIأولد ابن ريسون -
شرفاء علميون من ذرية سيدي عبد ال بن ي??ونس ب??ن أب??ي بك??ر الج??امع للعلميي??ن .أم??ا ريس??ون
فهي والدة جدهم سيدي علي بن عيسى الش??ريف نس??ب إليه??ا لك??ونه رب??ي ف??ي حجره??ا .وج??رى
ذلك على من بعده م??ن أولده ولس??يدي عل??ي ب??ن عيس??ى الم??ذكور ش??قيق م??ولي عب??د الرحم??ان
الذي ل عقب ل??ه .إذن فك??ل أولد اب??ن ريس??ون م??ن أعق??اب س??يدي عل??ي ب??ن عيس??ى ال??ذي خل??ف
سيدي امحمد .هذا الخير كان له عشرة أولد وقد انقرض عقب??ه إل م??ن س??يدي الحس??ين وك??ان
أصغر بنيه .ومن عقب س?يدي الحس?ن ه?ذا ال??ولي الص??الح س?يدي عل?ي ب??ن محم?د اب??ن ريس?ون
وابن??ه الع??ارف س??يدي عب??د الس??لم اب??ن ريس??ون و النس??ابة الش??هير س??يدي محم??د ب??ن محم??د ب??ن
الص??ادق اب??ن ريس??ون .وهنال??ك ص??لحاء وعلم??اء ومجاه??دون عرفته??م ه??ذه الس??رة ،وم??ن أراد
الستزادة فليراجع:
 – 1أبطال صنعوا التاريخ تطوان  1975للمحامي علي الريسوني المصادر
 – 2رجل ومواقف دفاعا عن وحدة المة على الغالي
 – 3حقائق تاريخية عن زاوية تازروت بن المين الريسوني – طبع بتطوان
 – 4مساهمة رباط تازروت في معركة وادي المخازن – الرباط  – 1989ابن عزوز حكيم.
 – 5معرك???ة وادي المخ???ازن ودور رب???اط الزاوي???ة الريس???ونية فيه???ا )الطبع???ة الثاني???ة (1982
)الشراف ج 1ص .(264 – 263
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 - 1احمد الريسوني) :بن محمد بن سيدي عبدال ابن سيدي المكي ب?ن أب??ي بك?ر ب?ن أحم?د ب??ن
الحسين الصغر بن علي بن الحسين الكبر بن سيدي محمد بن سيدي علي الجد الجامع( .ولد
بمدشر الزنيات من قبيلة فحص سنة 1280ه و بنى قصرا ل نظي??ر ل??ه بأص??يل ث??م تخل??ى عن??ه
وأقام مدة بطنجة ثم توجه لزاوية أسلفه تازروت .ت??وفي م??ولي احم??د الريس??وني س?نة 1343
ه ودفن بنواحي أجدير م??ن قبيل??ة بن??ي ورياغ??ل الريفي??ة لن أه??ل الجب??ل والري??ف هجم??وا علي??ه
بداره بتازروت وهو مريض ونقلوه لجدير حيث قضى نحبه )عمدة الراوي??ن الج??زء الخ??امس
ص .(20
 - 2خديجة بنت يونس  :تزوجها مولي عبد السلم بن مشيش ابن عمها ).حصن السلم ص
.(304
 – 3ريسWWون :م??ن ذري??ة الم??ولى عب??د الس??لم ب??ن مش??يش ك??انت م??ن الص??الحات وله??ا كرام??ات
ذكرها القاضي ابن عسكر ف??ي )الدوح??ة( ،ع??رف آل اب??ن ريس??ون به??ذا الس??م نس??بة إليه??ا فه??ي
والدة جدهم علي بن عيسى .كما جاء ف??ي معج??م البل??دان أن ريس??ون اس??م لقري??ة ب??الردن ك??انت
ملك??ا لمحم??د ب??ن م??روان )انظ??ر معج??م الم??دن والقب??ائل ص  210لوال??دنا الس??تاذ عب??د العزي??ز
بنعبدال – الشراف ج 1ص .(262
 - 4مWWولي الصWWادق الريسWWوني :ه??و) محم??د الص??ادق ب??ن المخت??ار ب??ن محم??د ب??ن العرب??ي ب??ن
امحم??د ب??ن عب??د الرحم??ان ب??ن أب??ي م??دين ب??ن عيس??ى ب??ن س??يدي محم??د ب??ن عل??ي الش??هير ب??ابن
ريسون( .ولد بشفشاون عام  1280ه .وأخذ القراءات السبع عن الفقي??ه المه??دي العافي??ة .تتلم??ذ
بمسقط رأسه على علمائها منهم احم?د ب?ن الطي??ب ب?ن المي??ن العلم??ي ث?م ش?د الرحل?ة إل??ى ف?اس
فأخذ عن شيوخها كمحمد بن جعفر الكتاني وطبقته  ،جددت له تولية القضاء لقبيل??ة الخم??اس
الفوقية والسفلية سنة  1316ه في عهد مولي عبد العزي??ز بع?دما ك??ان ق?د عي??ن س??نة  1311ه
بعد مدة ثارت القبائل بزعامة مولي احمد الريس??وني عل??ى الس??لطة الش??رعية فنهب??وا داره م??ن
أثاث وكتب لكونه قام بقيادة محلة سلطانية برئاسة بالقائد محمد بن البغدادي ضد القبائل بقصد
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تأديبهم وقبض زعيمهم وإطلق سراح الكولنيل ماكلين النجليزي ،ففشلت المحل??ة وانتص??رت
القب??ائل .مم??ا اض??طر مع??ه التخل??ي ع??ن وظيفت??ه س??نة 1325ه .ف??ي عه??د م??ولي الحفي??ظ عي??ن
بظهير مستشارا للعامل مولي احم?د الريس??وني س?نة  1326ه ث??م قاض?يا عل??ى القص??ر الك??بير
والخلوط .سنة 1328ه فخليفة عن العامل المذكور  .ومن جملة ما ق?ام ب??ه كتاب??ة البيع??ة لم??ولى
يوسف وحمل الناس على المبايعة له .أما في عهد الحماية فقد عين قاضيا على القص??ر الك??بير
من جديد مع الشراف على قبيلتي آل سريف وبني كرف??ط بظهي??ر م??ن المي??ر م??ولي المه??دي
بعدما كان قد ترأس وفدا لتهنئة المير المذكور الذي أص??بح خليف??ة ف??ي المنطق??ة الش??مالية .وق??د
زادت ش??هرته بتعيين??ه مدرس??ا بالمعه??د ال??ديني بتط??وان م??ن الدرج??ة الول??ى ث??م عض??وا باللجن??ة
العالية للم??آثر التاريخي??ة ،ف??وزيرا للمالي??ة .وف??ي س??نة 1373ه عين??ه المي??ر م??ولي الحس??ن ب??ن
المهدي ضمن حاشيته كمستشار عن مقاطعة غمارة شفشاون م??ن جمل??ة عش??رة أعض??اء وعن??د
تجديد البيعة للسلطان سيدي محمد الخامس ،كان أول من بادر إل??ى ذل?ك رفق??ة الفقي??ه الره??وني
واحمد بن عب??د الق??ادر الفاس?ي الفه??ري ث?م تبعه??م م??ن بع?دهم .ت?وفي س??نة 1376ه .م??ن مؤلف?اته
كراستان في ترجمة ابن عمه مولي احمد الريسوني وموجز عن تاري??خ شفش??اون وق??د طبع??ا.
وأربعة كراريس في شرح أبيات لسيدي عبد السلم بن ريسون ضمنها تاري??خ أس??رته وبع??ض
تاريخ المغرب م?ن أول الم??ائة الرابع??ة إل?ى ق?رب وف?اته .وأوراق ف?ي تعيي?ن الح??رم المشيش?ي.
وقد نجحت وساطة مولي الصادق الريسوني ل??دى الس??لطان م??ولي عب??دالحفيظ للف??راج ع??ن
مولي احمد الريسوني الذي سجن بالصويرة .وقد آتاه ال حفظا وملكة كبيرة في جميع العلوم
حتى في فن الموسيقى مع تواضع وحسن خلق) .عل??ى رأس الربعي??ن ل??داود ص  -178عم??دة
الراوين ج 5ص .(20
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 - 5سيدي عبد الرحمان بن عيسى :أمه ريس?ون حله الع??ارف الغزوان??ي "بياقوت?ة المغ?رب"
كما وصفه صاحب الدوحة "بالعالم الولي الزاهد" لم يتزوج قط حيث عرض عليه أمراء بن??ي
راشد بناتهم للتزويج فلم يقبل  .توفي سنة  954ق??اله ص??احب ال??در الس??ني) .دوح??ة الناش??ر ص
 – 25الشراف ج 1ص  – 263عمدة الراوين ج 5ص .(7
 - 6عبد السلم بن علي ابن ريسون :ولد سنة 1215ه ،وتولى أمره وصي أبي??ه علي??ه س??يدي
عبد السلم الخمسي الذي دربه على الرياضة البدني??ة والم??ور الحربي??ة م??ن ممارس??ة الس??باحة
وركوب الخيل والمسابقة والرماية ،كما كان يحضر مجالس العارف الحراق )النعيم المقي??م ج
1ص  .(67درس العل??وم بتط??وان  ،كم??ا ق??رأ الداب وعل??م الموس??يقى و انف??رد بإتق??انه للت
الطرب .أما علقته م?ع العلم?اء ،فك?ان يقربه??م م?ن مجلس?ه م?ع م?ذاكرته له??م ف?ي جمي?ع العل?وم
ومعارضتهم بالحجج القاطعة  .وغالبا ما كانت تسرد بين يديه عل??وم الس??يرة كس??يرة الحل??بي و
دحلن .وممن كان ي??زوره العلم??ة محم??د ب??ن الم??دني كن??ون وس??يدي محم??د ب??ن جعف??ر الكت??اني
الذي أخ?ذ عن?ه الطريق??ة الريس??ونية بالض?افة طبع?ا لكب?ار علم?اء تط??وان وف?ي مق?دمتهم تلمي??ذه
العلم???ة س???يدي المفض????ل أفيلل )عم????دة الراوي????ن ج 5ص  .(87 – 81أم???ا م???ن الناحي???ة
الجتماعية ،فك??ان ك??ثير الوق??اف والص??دقات ،وأنف??ق كم??ا أك??د ص??احب ال??درر البهي??ة)ج 2ص
 (73في إصلح طريق مولنا عبد السلم ب?ن مش??يش أم?وال جزيل?ة واعت??ق م?ن الرقي??ق ع?ددا
كبيرا .ت??وفي س??نة  1299ه) .تاري??خ تط??وان ج 2ص  206و ج  4ص  -.196حي??اة الص??وفي
التطواني الشريف سيدي عب?د الس??لم ب??ن ريس??ون وكرامت??ه .ترجم??ة محم?د ب??ن المف??تي مطبع??ة
كريماديس بتطوان سنة 1951م(.
 - 7علي بن عيسى ):بن عبد الرحمان بن الحسن بن موسى بن الحسن ب??ن عب??د الرحم??ان ب?ن
علي بن محمد ب??ن عب?د ال ب?ن ي??ونس ب?ن أب?ي بك??ر الج?د الج?امع للعلميي?ن( :أم??ه ه?ي ريس?ون.
وهوجد جميع آل ريسون كما أسلفنا .أخذ عن الغزواني وترجم له صاحبا دوحة الناشر وممتع
السماع .تتلمذ عليه ص?احب الدوح??ة ،وق?ال ف??ي حق??ه" :ك??ان ف??ي حي??اة أخي?ه يتج??ر ف?ي الس??لعة
ويشتري في السواق ،فلما توفي أخوه نبذ الدنيا وش?مر للعب??ادة" .أم?ا حفي??ده الحس?ن ب??ن محم?د
بن علي فقد ذكر في كتابه":فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه و الوال??د" أن??ه ك??ان يحف??ظ مس??ائل
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القاضي اب??ن جماع??ة ف??ي ال??بيوع ،ي??أمر ب??المعروف وينه??ى ع??ن المنك??ر ويري??ق الخم??ر ويكس??ر
أواني??ه .ت??وفي ش??هيدا ف??ي ح??دود 963ه بس??بب س??م جع??ل ل??ه ف??ي الطع??ام عل??ى ي??د الس??لطان أب??ي
حسون الوطاسي .وقد اعتبره ابن عسكر في الدوحة من حفدة مولي عب?د الس?لم ب?ن مش??يش،
لكن الصحيح هو ما ذكرناه) .الشراف ج 1ص  – 263 ،262عمدة الراوين ج 5ص .(11
 - 8علي بن محمد ابن ريسون :كانت وفاة والده سنة 1189ه .ولما بل??غ نعي?ه للش?يخ الت??اودي
ابن سودة أنشد:
هاذي المنية ل تنفــــــــــــك آخـــذة

ما بين محتقر فينا وذي نســــــــــــب

هو الحمام فل تعجـــــــــب عليه ول

تعجب لديه فما في الموت من عجب

وإن تغب شمس ذاك الفق ل عجب

وأي شمس رأينــــــاها ولم تغـــــــب

وإن توارى أبو عبد الله بدت

شمس أبي حسن نجل ذوي الحســـب

أما مشجر المترجم فهو "أبو الحسن علي بن محمد بن العارف س??يدي عل??ي زي??ن العاب??دين ب??ن
الحس??ين الص??غر ب??ن س?يدي عل??ي زي??ن العاب??دين ب??ن س?يدي الحس??ين الم??دعو الك??بير ب?ن ال??ولي
سيدي محمد بن علي بن عيسى الجد الجامع للريسونيين".خلف سيدي علي عشرة من ال??ذكور
وخمس??ة م??ن الن??اث ،م??ن أش??هرهم س??يدي المك??ي والع??ارف الش??هير س??يدي عب??د الس??لم وول??ده
الصغير سيدي أحمد الذي ولد في السنة التي توفي فيها والده وهي سنة 1229ه حيث ك??ان ل??ه
ولوع كبير بالموسيقى ،وقد آتاه ال ملكة بديعة في الرباب .ولد من جهة أخرى سيدي علي بن
ريس??ون حس??بما ذك??ره اب??ن عم??ه وص??هره العلم??ة محم??د ب??ن محم??د الص??ادق الريس??وني س??نة
 1158ه ثم انتقل من تازروت مقرأسلفه إلى تطوان وقد كت??ب العلم??ة امحم??د ب??ن احم?د ب??ن
امحمد غيلن تقييدا ف??ي كرام??اته .وف??ي خص??وص مش??اركته ف??ي نكب??ة الش??يخ اب??ن عجيب??ة ،ف?إن
العلمة سليمان الحوات انتقده على موقفه حيث كتب إليه )الروضة المقصودة ج 2ص (469
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مؤكدا له أن غي?رة القرب??ى النس??بية حملت??ه عل?ى المبالغ??ة ف?ي نص?حه موجه?ا ل?ه بع?ض البي?ات
يقول فيها:
أبا الحسن كن مثل والدك الذي

تغيب في سكر الشهود عن الحس

فكيف يهين بن عجيبة مسلـــــم

وعلمه بال أجلى من الشــــــــمـــس

وعالم تازي لح بدر سعـــــوده

فظن لديكم أنه كوكب النـــــــــــحس

فدونك نصحي يا بن ريسون واشتغل

بنفسك عن الناس من عمرو أو قيس

وقد اعت??ذر الفقي??ه المري??ر )النعي??م المقي??م ج 1ص  (57ع??ن الم??ترجم مؤك??دا أن ال??ذي ينبغ??ي أن
يحم?ل علي??ه م?ا ص??در من?ه ف??ي ح?ق اب??ن عجيب??ة ه?و أن??ه ك?ان ي??رى كم??ا ي??رى غي??ره أن اللي??ق
بالشيخ اب??ن عجيب??ة ه??و بق??اؤه س??الكا متمس??كا بالس??باب متص??درا للعل??م والتعلي??م منتص??با لف??ادة
العموم ،لنها طريقة الرسل والنبياء والسلف الصالح من أهل القت??داء وأن??ه ك??ان ي??رى تج??رد
مثل العلمة ابن عجيبة وإعراض??ه ع??ن العل??م الظ??اهر في??ه خس??ارة للم??ة وب??ذلك ص??رح عام??ل
البلد عند جمع علماء المدينة وأعيانها إذ اقترح عليه أن يرجع إلى مسجده وتدريسه .ويض??يف
المرير أن سيدي علي بن ريسون لم يكن قصده التنقيص من مق??ام اب??ن عجيب??ة وش??يخه م??ولي
العربي الدرقاوي رضي ال عنه لنه يعرف أن مولي العربي المذكور أخذ عن والده ال?ولي
الصالح سيدي محمد بن ريسون بتارزوت حيث تبرك به وهو ص??غير آتي??ا إلي??ه م??ن قبيل??ة بن??ي
زروال سبع مرات ،ومن مدينة فاس مرة أو مرتين) .النعيم المقيم ج 1ص من  57إل??ى – 60
وعمدة الراوين ج 5ص  20و .(50
 - 9محمد بن علي بن عيسى بن ريسون  :ج??دته المباش??رة لل ريس??ون .ب??الغ ف??ي الثن??اء علي??ه
ش??يخه عب??د ال ب??ن حس??ين دفي??ن تمص??لوحت .وق??د خل??ف رض??ي ال عن??ه عش??رة أولد حس??ب
صاحب الدر السني .لكن ابن الصادق في ديوانه أوصلهم إلى ثلثة عشر ول??دا .والمثب??ت مق??دم
على النافي خاصة وأنه )أي ابن عبد الصادق( من حفدته .عقب??ه م??ن خمس??ة س??يدي عل??ي وه??و
أكبر أولده وسيدي الحسين وهو الخليفة بعده وسيدي الحس??ن )(1بف??اس )ك??ان عالم??ا ع??امل ،ل??ه
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وظ??ائف وأذك??ار وأح??زاب ألفه??ا وجمعه??ا م??ن الكت??اب والس??نة ول??ه ت??آليف ف??ي الس??يرة النبوي??ة
وت??أليف ف??ي من??اقب وال??ده وج??ده وعم??ه س??ماه "فت??ح التأيي??د" وت??أليف ف??ي أنس??اب أه??ل ال??بيت
النبوي( .وسيدي عبدال وسيدي عيسى والسبعة الب??اقين ل عق??ب له??م منه??م عب??د الرحم??ان وق??د
كان أستاذا نحويا مشاركا في العلوم .يقول أبو العباس المقري فيه??م ،عن??دما زاره??م بع??د م??وت
أبيهم.
همة هاشمية

قد قضت للعلى الديون

لو رآها أبو كم

لرأى قرة العيـــــــون

ت??وفي س??يدي محم??د ب??ن عل??ي س??نة 1018ه .ق??ال ف??ي حق??ه ص??احب م??رآة المحاس??ن أب??و حام??د
العرب??ي الفاس??ي" :زرت??ه م??رات وانتفع??ت ب??ه ك??ثيرا وربم??ا أف??رد ل??ي مجلس??ا م??ن الظه??ر إل??ى
المغ??رب أو إل??ى العش??اء وربم??ا ق??رأت علي??ه ش??يئا م??ن كت??ب التص??وف .وك??انت بين??ه وبي??ن أب??ي
المحاسن ألفة كبيرة من الصبا وطلب العلم والمعاشرة في سبيله بالمدرسة المصباحية بف??اس".
أما بالنسبة لسنده الصوفي فقد قال ولده سيدي الحسن في كتابه فت??ح التأيي??د :ك??ان س??يدي محم??د
بن علي أحد أقطاب الطريقة الشاذلية .شهد له ابن حسين أنه الخليفة بعده":وقد أخذ سيدي عبد
ال بن الحسين عن سيدي الغزواني عن التباع عن الجزولي الذي ينتهي س??نده إل??ى س?يدي اب??ن
الحسن الشاذلي) .عمدة الراوين ج 5ص  16و  – 21الشراف ج 1ص .(265

--------------------------------------) (1هو صاحب كتاب فتح التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالد .كانت له كناشة مخطوطة وهي
في حوزة المؤرخ السباني طوماس فيكي??راس ال??ذي اس??تولى عليه??ا عن??دما ك??ان مراقب??ا ب??إدارة
الحماية بقبيلة بني عروس واعتمد عليها في كتاب مولي أحمد الريسوني شخصية ب??ارزة ف??ي
المغ??رب المعاص??ر)معلم??ة المغ??رب ج  13ص  -(4516كناش??ة الحس??ن ب??ن ريس??ون نقل ع??ن
كتاب "مس??اهمة رب??اط ت??ازروت ف??ي معرك??ة وادي المخ??ازن" لع??زوز حكي??م  1989تط??وان(.
و)كت??اب فت??ح التأيي??د يوج??د ب خ.ع  1812د( )م (29-16 :طب??ع بتط??وان س??نة 1985م بتق??ديم
علي الغالي الريسوني.
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 - 10محمد بن محمد الصادق ابن ريسون :علمة نسابة من شيوخ السلطان المولى س??ليمان.
أخذ عن العلمة النحوي عبد العزيز بن المهدي بن رحمون اليونسي والعلمة النح??وي محم??د
بن الحسن بن ميمونة الخمسي الشفشاوني قاضي القصر الكبير)وال??ذي ك??ان يخ??اطبه الس??لطان
محمد ب??ن عب??د ال بس??يبويه وقت??ه بحض??ور جماع??ة م??ن الفقه??اء ال??ذي ت??وفي س??نة 1214ه( ،ث??م
رحل سنة 1177ه إلى فاس فأخذ عن جماعة م??ن علمائه??ا وعل??ى رأس??هم– ش??يخ الجماع??ة ف??ي
الحديث العلمة الحافظ وأعرفهم بالرجال والعلل والمتن أب??ي العلء س??يدي إدري??س ب??ن محم??د
العراق??ي الحس??يني فق??د أخ??ذ عن??ه م??ا تيس??ر م??ن الكت??ب الس??تة وموط??أ مال??ك وغي??ر ذل??ك كمس??ند
ال?دارمي" .كم?ا انتف??ع بعلم?اء آخري??ن ك??أبي حف?ص عم??ر الفاس?ي ال??ذي أج??ازه ومحم?د ب??ن عب??د
السلم الناص??ري ومحم?د ب??ن عب??د الس??لم الفاس?ي وغيره??م م??ن علم??اء ف?اس .أم??ا م??ن لقي?ه ف??ي
وجهته الحجازية بالحرمين الشريفين ومص??ر وطرابل??س وت??ونس فمنه??م ع??الم المدين??ة المن??ورة
عثمان الشامي والعلم??ة المغرب??ي س?يدي الجيلل??ي الس?باعي ،وف?ي مص??ر أخ?ذ ع?ن محم?د ب?ن
محم??د المي??ر وعب??دال الش??رقاوي .كم??ا انتف??ع بالش??يخ ص??الح الك??واش التونس??ي حي??ث وص??فه
المترجم بالعلمة المتفنن المتبحر في علم الصول وعلم الكلم والبيان).مؤسسة علل الفاسي
رقم 424ع( .أما مشجر نسبه  ،فهو "محمد بن محمد الصادق ب??ن أحم??د ب??ن الحس??ين الص??غر
بن سيدي علي زين العابدين ب?ن س??يدي الحس??ين الم??دعو الك??بير ب??ن س?يدي محم??د ب??ن عل??ي ب?ن
عيس??ى الج??د الج??امع للريس??ونيين" .استقض??ى الم??ترجم ببل??ده قب??ل اتص??اله بالس??لطان ث??م اتص??ل
بالمراء العلويين حيث كانت ل??ه حض??وة ك??بيرة خاص??ة عن??د محم??د ب??ن عب??د ال وول??ده م??ولي
سليمان الذي استوزره :فأصبح مسموع الكلمة عنده مفوضا له تولية من فيه المص??لحة وع??زل
م??ن في??ه المض??رة ل تأخ??ذه ف??ي الح??ق لوم??ة لئم .أخ??ذ الطريق??ة الش??اذلية ع??ن الطي??ب ال??وزاني
والريسونية عن والده بالضافة للخلوتية عن مولي أحم?د الص?قلي .ل?ه فهرس?ة و":فت??ح العلي??م
الخبير بتحرير النسب العلم??ي ب?أمر المي?ر" .ت?زوج أول م?ن كريم?ة الع??ارف س?يدي عل?ي ب??ن
ريسون السيدة الزهراء ث?م تص??اهر م??ع س?يدي أحم??د ب??ن الطي??ب ال??وزاني ببنت??ه الس??يدة زين??ب،
ولما زار السلطان الناحية الهبطية والجبلي??ة وج??ده مريض??ا فاس??تأذنه ف??ي الت??وجه ل??وزان ،فل??بى
داعي موله هناك وذلك سنة  1236ه) .عمدة الراوين ص  – 62النعيم المقي??م ج 1ص .158
– فهرسة للمترجم رقم  424ع(.
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 - 11محمWWد الصWWادق ابWWن ريسWWون  :ول??د س??نة 1121ه حله ول??ده العلم??ة محم??د ب??ن محم??د
الص?ادق ف?ي فهرس?ته" بس?يدنا وش?يخنا مولن??ا الوال?د العلم??ة المح?دث النح??وي النس?ابة س?يدي
محم??د الص??ادق ب??ن الفقي??ه س??يدي أحم??د ...ق??رأت علي??ه النح??و والفق??ه وص??حيح س??يدي البخ??اري
وص??حيح س??يدي مس??لم وش??مائل الم??ام الترم??ذي ."...أخ??ذ أول بت??ازروت ع??ن اب??ن عم??ه الفقي??ه
المحدث النسابة سيدي عيس??ى ب??ن الغ??الي ب??ن أب??ي م?دين وع??ن أخي??ه الفقي??ه س?يدي الم??امون ب?ن
أحم??د كم??ا تتلم??ذ عل??ى العلم??ة المش??ارك المحق??ق س??يدي العرب??ي ب??ن أحم??د التلمس??اني الص??ل
التطواني الدار ،والعلمة أحمد السرايري التطواني .فبالضافة إلى هؤلء العلم  ،أخ??ذ كم??ا
يقول ولده عن العلم??ة المحق??ق القاض??ي المف??تي خاتم?ة قض??اة الع??دل ومحقق?ي الفت??وى بالجب??ال
الغماري??ة والص??نهاجية والقب??ائل الهبطي??ة س??يدي محم??د المج??ذوب ب??ن أحم??د ب??ن عب??د الحمي??د
الحسني العمراني قرأ عليه الفق??ه ك??ثيرا ولزم??ه م?دة طويل??ة ) وأخ?ذ ه??ذا الخي?ر ع??ن ص??احب
الترجمة الحديث والسير وعلم النساب .إذ كان له فيه الباع والي??د الط??ولى ( .أم??ا ش??يوخه ف??ي
ف??اس فمنه??م ش??يخ الجماع??ة محم??د ب??ن عب??د الس??لم بن??اني وأحم??د ب??ن مب??ارك ومحم??د ب??ن قاس??م
جسوس و العلمة النحوي المشارك محمد بن عزوز الفاسي دفين طنجة .توفي س??نة 1187ه.
) فهرسة ابن ريسون محمد بن محمد الصادق – مؤسسة علل الفاسي رقم.ع .(424
 - 12المكي بن علي ابن ريسون :ولد سنة 1215ه وكان من أجل العلم??اء حي??ث عك??ف عل??ى
مطالع??ة كت??ب الح??ديث والس??ير والتفس??ير .ك??ان ل??ه ول??وع ب??آلت الط??رب والموس??يقى ،فك??ان
أص??حابه يطرب??ون به??ا عن??ده .ت??وفي س??نة 1288ه ل??ه مرثي??ة لتط??وان بع??د احتلله??ا م??ن ط??رف
السبان) .عمدة الراوين ج 5ص  – 62تاريخ داود ج  5ص .(265
 - 13المكي بن محمد :الفقيه العلمة المشارك الوزير سيدي محمد بن القدوة مولي الص??ادق
الريس??وني ب??ن أحم??د ب??ن حس??ين ب??ن عل??ي ب??ن حس??ين ب??ن س??يدي محم??د ب??ن عل??ي الج??د الج??امع
للريسونيين .ولد بتازروت عام 1268ه و بها قرأ القرآن ث??م انتق??ل لبن??ي س??ريف لق??راءة العل??م
وتوفي سنة  .1342خلف ول??ده الوحي??د س??يدي محم??د الفقي??ه الدي??ب النزي??ه) .عم??دة الراوي??ن ج
5ص .(19
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:IIIمحمد بن الطيب العلمي -
هو أبوعبد ال محمد بن الطيب بن أحم??د ب??ن ريس??ون ب??ن أحم??د ب??ن يوس??ف ب??ن أحم??د الش??ريف
العلم??ي اليونس??ي كم??ا ج??اء ف??ي ش??رح اب??ن ش??هبون عل??ى )لمي??ة العج??م( .حله الفران??ي وه??و
معاص????ر ل????ه ف????ي كت????ابه )ش????رح التوش????يح( "بت????اج الدب????اء وس????راج البلغ????اء" .م????ن أش????هر
مؤلفاته":النيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب" ومجموع يتضمن أشعاره يوجد
بالخزانة العامة .كما يوجد بمكتبة المرحوم محمد المن??وني كت??اب للم??ترجم ف??ي فض??ائل الخي??ل.
تتلمذ على المسناوي وأحمد بن زاكور وتوفي بالقاهرة سنة 1134ه وهو في طريقه إل??ى بي?ت
ال الح???رام) .اب???ن زي???دان ،اتح???اف أعلم الن???اس ج 5ص  – 283سلس???لة ذكري???ات مش???اهير
المغ??رب رق??م  14لكن??ون– تاري??خ تط??وان ج 2ص  112مؤرخ??و الش??رفاء ص  – 295ال??در
المنتخ??ب لب??ن الح??اج ج 8ص  – 28النش??ر ج 2ص  / 204العلم للزركل??ي.ج 7ص – 46
بروكلمان ج 2ص .(684
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:IVأولد المؤذن -
توجد ثلث فرق :فرقة من أولد سيدي محمد بن مولي عبد السلم بن مش??يش )الدررالبهي??ة
ج 2ص  (103وفرقة يملحية )الشراف ج 1ص  (249وفرقة ثالثة من ذرية سيدي يونس ب??ن
أب??ي بك??ر ع??م م??ولي عب??د الس??لم ب??ن مش??يش منه??م العلم??ة الش??هير محم??د الم??ؤذن التط??واني
المتوفى سنة  1337ه )الدرر البهية ج 2ص  74وص  ( 103ويؤكد الرهوني في عم??دته )ج
6ص  (190أن هناك فرقة رابعة عمرانية غير علمية من أبناء سيدي عبد ال بن إدريس.

 - 1محمد بن محمد بن الحسن بWن محمWWد) :الم??دعو الم?ؤذن( ب??ن محم?د ب??ن أحم??د ب?ن موس??ى
انتق??ل إل??ى تط??وان م??ن مدش??ر دارالحي??ط م??ن قبيل??ة بن??ي ع??روس حينم??ا طل??ب أه??ل تط??وان م??ن
السلطان سكنى الشرفاء ببلدتهم .وهو من الشراف العلميين اليونس?يين) .عل??ى رأس الربعي?ن
للفقيه محمد داود ج 1ص (135

 - 2محمد بن محمد المؤذن :من ذرية ي??ونس ب??ن أب??ي بك??ر الج??د الج??امع للعلميي??ن .انتق??ل ج??ده
الثالث محمد بن محمد بن الحسن لتطوان.
أما المترجم فقد ولد سنة 1269ه و رحل إلى فاس عند حرب تط??وان وه??و اب??ن س??ت س??نوات
وبعد انتهاء الحرب رجع إليها ،ولما كان عم??ره س??ت عش??رة س??نة ع??اد إل??ى ف??اس لطل??ب العل??م.
رجع بعد ذلك إلى مسقط رأسه تطوان ليتقلد عدة وظائف .حيث عين عضوا ب??المجلس العلم??ي
بها ،كما كان مدرسا من الطبقة الولى بالجامع العظم إلى أن توفي سنة 1337ه.
)على رأس الربعين للفقيه محمد داود ج 1ص .(135
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الست الحرة :بن??ت )المي??ر م??ولي عل??ي ب??ن موس??ى ب??ن راش??د ب??ن عل??ي ب??ن س??عيد ب??ن عب??د
الوهاب ب?ن علل ب?ن مولن?ا عب?د الس??لم ب?ن مش?يش( ،اختل?ف ف?ي اس?مها ف?ذهب داود إل??ى أن
اس??مها عائش??ة)تاري??خ تط??وان ج 1ص  (113أم??ا الس??تاذ عب??د الرحي??م جب??ور فنعته??ا بفاطم??ة
)مجل??ة الن??وار ص  (6-5واتق??ف الم??ؤرخين الج??انب المعاص??رين له??ا عل??ى تس??ميتها بالس??ت
الحرة )الست الحرة حاكمة تطوان – ابن عزوز ص  (9أما المغارب??ة فأش?ار إليه??ا اب??ن عس??كر
ف??ي )دوح??ة الناش??ر ص  (44إش??ارة ع??ابرة عن??د ترجمت??ه لرج??ل مجه??ول ك??ان عل??ى طري??ق
الملمتية يسمى بالجاسوس لكن سرية من المسلمين عن??دما ذهب??وا للغ??ارة عل??ى س??بتة وج??دوه
قريبا منها فظنوا أنه من الجواسيس فأتوا به إلى تطوان في ولية الح??رة بن??ت عل??ي ب??ن راش??د.
ويعتقد أن السبب في عدم إسهاب ابن عسكر في الحديث عنها هو ما كان بينه وبي?ن محم?د ب?ن
راشد من وحشة أوجبت رحيله من شفشاون حيث قلده السلطان الغالب بال أبو محم?د عب?د ال
ابن السلطان أبي عبد ال محم??د الش??يخ الش??ريف خط??تي القض??اء والفت??وى بمدين??ة قص??ر كتام??ة
وثغ??ور الهب??ط ونظ??را لش??ح المعلوم??ات ف??ي المص??ادر التاريخي??ة المغربي??ة فق??د اعتم??دنا عل??ى
المصادر البرتغالية والسبانية التي تحدثت عنها أك??ثر م??ن غيره??ا ونق??ل ه??اته المعلوم??ات اب??ن
عزوز في كتابه الست الحرة .فالمترجمة إذن من أم إسبانية تزوجها والدها علي بن راشد بع??د
أن اعتنق??ت الس??لم وأطل??ق عليه??ا اس??م لل الزه??راء حي??ث التق??ى به??ا عن??دما انتق??ل إل??ى مملك??ة
غرناط??ة وش??ارك م??ع المس??لمين ض??د الس??بان .تزوج??ت الس??ت الح??رة ب??المنظري الث??اني ال??ذي
خلف عمه المنظري الول وذلك عند وفاته سنة  910ه حيث استمر إلى أن توفي هو الخ??ر
سنة  925ه  .وكانت الست الح??رة تن??وب عن??ه ف??ي حك??م تط??وان عن??د غي??ابه مم?ا أكس??بها خ?برة
كبيرة ستساعدها في الخذ بزم??ام الم??ور خاص??ة بع??د انتق??ال أخيه??ا الم??ولى إبراهي??م إل??ى ف??اس
سنة 935ه كوزير للسلطان أحمد الوطاسي بعد أن كان حاكما على تطوان ابتداء م??ن  925ه
أي السنة التي توفي فيها صهره المنظري الثاني.
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وابتداء من سنة  935ه أص??بحت المص??ادر البرتغالي??ة تطل??ق عل??ى الس??ت الح??رة س??يدة تط??وان
حيث كان أخوها المولى إبراهيم يساندها مساندة قوية إلى حدود س??نة 946ه وه??ي الس?نة ال??تي
توفي فيها فاغتنم هذه الفرصة أخوها الغير الشقيق محمد ب??ن راش??د للتض??ييق عليه??ا طمع??ا ف??ي
ض??م تط??وان إل??ى شفش??اون إل أن الس??ت الح??رة اض??طرت إل??ى الس??تعانة ب??زوج ابنته??ا م??ولي
احمد الحسني المنظري الذي شاركها في حك?م تط??وان م?ن س?نة 946ه إل?ى س?نة 948ه .وف?ي
ه??ذه الس??نة ت??زوج به??ا الس??لطان م??ولي احم??د الوطاس??ي مم??ا س??اعدها عل??ى النف??راد ب??الحكم
بتطوان وتنحية صهرها فأصبحت تتمتع بنفوذ أقوى واضطلعت بأدوار مهم??ة منه??ا كم??ا يق??ول
المؤرخ لبيرون قيامها بمحاربة النصارى حيث ك??ان له??ا بمرتي??ل س??فن ج??اهزة للقي??ام بعملي??ة
القرصنة ضد الشواطئ السبانية ليل نهار وكانت تربطها بأتراك الجزائر علقة متينة فك??انت
ترحب بهم في تطوان وإذا اقتضى الحال تذهب بنفسها إلى جزيرة ب??ادس لتتف??اوض معه??م ف??ي
شأن السرى النص?ارى" .إل أن ه??ذا النف??وذ ل??م ي?دم ط??ويل حي??ث ازداد خص??ومها خاص??ة بع??د
إعلنها الحرب على حاكم سبتة البرتغالي من جهة وثورة أخيها محمد ضد السلطان  .ونج??اح
المنظ??ري الراب??ع وه??و وال??د ص??هرها ف??ي تنحيته??ا ومص??ادرة أمواله??ا حي??ث ح??ل محله??ا كق??ائد
لتطوان ثم أرغمها على مغادرة المدينة في اتجاه مسقط رأسها شفش??اون .وأخي??را يمك??ن الق??ول
أن للشراف العلميين وبالخصوص بني راشد أن يفخروا بهاته السيدة التي س??جل له??ا التاري??خ
كونها الم??رأة الوحي?دة ال??تي حكم?ت مدين?ة تط?وان) .الس??ت الح?رة حاكم?ة تط?وان .للس?تاذ اب??ن
عزوز حكيم – مطبعة الساحل 1983م  -.دوحة الناشر لبن عسكر ص  31وص .(44
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سنحاول في هذا الفصل الحديث عن بعض مشاهير العلميين الذين انتقل أسلفهم م??ن المغ??رب
وه??دفنا ه??و التأكي??د عل??ى وج??ود الك??ثير منه??م س??واء ب??المغرب العرب??ي أو بالمش??رق كمص??ر و
القدس والحجاز .وقبل ذلك أود أن أتحدث عن مولي عبد ال الشريف وطريقته التي انتشرت
بمصر فقد قام تلميذه العلم?ة محم?د ب?ن عب??د ال الكنكس??ي القص??ري ) (1بتأس?يس زواي?ا وزاني??ة
بالقاهرة والسكندرية وانتصب للتدريس والقراء والفتاء ،كما أجاز جماعة م?ن كب?ار علم?اء
مصر في هذه الطريقة منهم مسند مصر وعالمها أحمد الجوهري الشافعي وأحمد ال??دمنهوري
شيخ جامع الزهر في زمنه والشيخ العلمة أحم?د المل??وي ذو التص??انيف المفي??دة وال??ذي أج??از
بدوره الشيخ مرتضى الزبيدي الذي حلى الكنكس??ي بق??وله " :ش??يخ مش??ايخنا أفض??ل المت??أخرين
العلمة أبو عبد ال محمد بن عبد ال القصري الكنكسي")تاج الع??روس ج 16ص  .(455كم??ا
نجد يوسف النبهاني يتلقى هذه الطريقة عن الشيخ إبراهيم السقا ع??ن الش??يخ محم??د المي??ر ع??ن
والده المير الكبير عن الشيخ أحمد الجوهري والشيخ عبد الوهاب العفيفي كليهم??ا ع??ن الش??يخ
الكنكسي عن مولي عبد ال الش??ريف )ش??واهد الح??ق ف??ي الس??تغاثة بس??يد الخل??ق للنبه??اني ص
 .(411توفي الكنكسي بالقصر الكبير س??نة 1125ه .كم??ا كل??ف م??ولي الته??امي ال??وزاني أخ??اه
وتلمي??ذه بنش??ر الطريق??ة الوزاني??ة ب??الجزائر وت??ونس وب??ذلك نس??بت إلي??ه واش??تهرت بالطريق??ة
الطيبية) .(2بعد حديثنا عن الطريقة الوزانية وإشعاعها الروحي خارج المغرب سننتقل لترجمة
بعض العلميين المشاهير.
-------------) (1مدينة القصر الكبير الذاكرة والحاضر  .ص .(163
 محمد بن خليفة":القصر الكبير :أعلم أدبية علمية تاريخية"ص .119) (2الشرف والمجتمع والسلطة السياسية – الشمال الغرب??ي –ج 2ص 360أطروح??ة دكت??ورة
الدولة لمحمد عمراني مرقونة – بكلية الداب بالرباط2000 -م.
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أحمد الصغر بن أحمد بن عيسى بن عبد الوهاب :غ??ادر بل??ده قري??ة تاي??دة بقص??د أداء فريض??ة
الحج صحبة ابن عمه الفقيه العالم سيدي محمد بن عم?ر ب??ن عيس?ى ب?ن عب??د الوه?اب الص??غر
أوائل القرن  11ثم استوطن دون ابن عمه بلدة منوفة ،وهي قرية بمصر ،ترك بها ول??دا اس?مه
محمد ،ثم انتقل هذا الخير منها إلى مكة المكرمة واستوطنها وت??رك به??ا أربع??ة أولد ذك??ور ،
هم السيد محمد سعيد  ،والسيد زين العابدين ،والسيد أحمد  ،والسيد عارف ،أما أحمد وعارف
فق??د انق??رض عقبهم??ا ،وأم??ا أولد الس??يد محم??د س??عيد فه??م الفقي??ه الع??الم الس??يد إبراهي??م  ،والس??يد
محمد سعيد  ،والسيد عل??ي ،والس??يد عثم??ان وه??م بن??و الفقي??ه الع??الم الس??يد س??الم ب??ن الفقي??ه الع??الم
السيد إبراهيم بن محمد سعيد ،بن جعفر بن محمد سعيد الم??ذكور وه??م بمك??ة ،ي??دعون الش??رفاء
المنوفيين ،وأما السيد زين العابدين فقد ترك أولدا ذكورا بالمدينة المن??ورة ،وه??م الفقي??ه الع??الم
أحد خطباء المسجد النبوي السيد محمد سعيد ،وأخوه السيد محمد عب??د الس??لم وأخوهم??ا الس??يد
أحم??د ،وه??م بن??و الس??يد ع??ز ال??دين ب??ن الس??يد عب??د الرحم??ان ب??ن الس??يد زي??ن العاب??دين الم??ذكور،
ويعرفون بها أيضا بأهل البيت المنوفي) .حصن السلم ص .(326
سيدي البشير التونسي :ينتهي نسبه إلى س??يدي عب??د الس??لم ب?ن مش??يش .وق??د أخ?ذ عن??ه س??يدي
إبراهي??م الري??احي الطريق??ة الش??اذلية ف??ي أول أم??ره قب??ل أن يلتق??ي بس??يدي عل??ي اح??رازم ال??ذي
أجازه في طريقة شيخه سيدي أحمد التجاني رضي ال عنه ولسيدي إبراهيم الرياحي قص??يدة
في مدح المترجم) .تعطير النواحي بترجمة سيدي إبراهيم الرياحي ج  1ص .(9
صالح الكــواش :بن الحسين ب?ن محم??د الك??واش الك?افي ،م??ن كب??ار علم?اء ت??ونس .حله تلمي??ذه
محمد بن محمد الصادق الريسوني في فهرس??ته )مؤسس??ة علل الفاس??ي رق??م ":(424بالعلم??ة
المتفن??ن المتبح??ر ف??ي عل??م الص??ول وعل??م الكلم ،والبي??ان الش??يخ ص??الح الك??واش العلم??ي نس??با
حدثني أن أسلفه حدثوه بذلك ) ينتهي نسبه إلى المولى عبد الس??لم ب??ن مش??يش( .ارتح??ل أهل??ه
م??ن المغ??رب إل??ى الك??اف وانتق??ل محم?د ج?د الم??ترجم إل??ى ت??ونس ونش?أ به?ا ول??ده الحس??ين ال??ذي
تع??اطى الفلح??ة وك??ان كواش??ا بكوش??ة س??يدي المش??رف)والك??واش كلم??ة بربري??ة معناه??ا ف??ران
المخ??بزة ش??اعت ف??ي اس??تعمال اللهج??ة التونس??ية من??ذ ق??رون( .أم??ا الم??ترجم ل??ه فق??د ذه??ب إل??ى
طرابلس لطلب العلم ،فأدرك بها الشيخ محمد التاودي بن سودة الفاسي فقرأ عليه الش??فا .كم??ا
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أخذ التفسير والحديث ع??ن الش??يخ محم??د اكنس??وس المغرب??ي ث?م رج??ع إل??ى ت??ونس منتفع??ا بكب?ار
علمائها ومن مؤلفاته شرح للصلة المشيشية ألف?ه باس??طنبول ب?اقتراح م?ن ش?يخ إس?لمها ال??ذي
ن??ال استحس??انا ل??دى علمائه??ا )مطب??وع( .وثب??ت في??ه جمي??ع مروي??اته .وق??د عين??ه الب??اي التونس??ي
سفيرا لدى السلطان المولى سليمان لطلب المساعدة من المغرب بسبب المجاعة ال??تي أص??ابت
تونس .لكن نظرا لكبر سنه ،اقترح عل??ى الب??اي تلمي??ذه الش??يخ إبراهي??م الري??احي ال??ذي ق?ام به??ذه
المهمة ونجح في سفارته .ت??وفي الم??ترجم ف??ي نف??س الس??نة ال??تي ج?اء فيه??ا الش??يخ الري??احي إل??ى
المغرب وهي س?نة 1218ه) .كت?اب مش?اهير التونس?يين -.تراج??م الم??ؤلفين التونس?يين ج 4ص
 181لمحمد محفوظ)دار الغرب السلمي ببيروت – الطبعة الولى سنة 1986م(.
محمد صالح بن سيدي أحمد م??ن ذري??ة ال??ولي الش??هر عب??د الس??لم ب??ن س??ليم الش??ريف الحس??ني
الدريسي من "ذرية مولنا عبد السلم بن مشيش .التقى به العلمة محمد ب??ن محم??د الص??ادق
ابن ريسون عند وصوله إل?ى القص??ير م??ن بلد الص??عيد محلي?ا إي?اه "بمحبن?ا الس?ري الش?هر".
)مؤسسة علل الفاسي رقم  424ع(.
محمWWود المطمطيWWة الجWWزائري :ول??د س??نة 1298ه ش?يخ الجماع??ة ف??ي وقت?ه  .وتخ??رج ب?ه أن??اس
كثيرون من جملة شيوخه الشيخ حمدان الونيسي وأجازه بإجازة عالي??ة مطلق??ة وخصوص??ا ف??ي
الص??حيحين البخ??اري ومس??لم .أخ??ذ الطريق??ة التجاني??ة  .ول??ه  166مؤل??ف ذك??ر أس??ماءها تلمي??ذه
العلمة محمد الحجوجي في )نيل المراد في معرفة رجال الس??ناد ف??ي الج??زء الث??الث رق??م 85
الذي خصصه لترجمة شيخه صاحب الترجمة( وذكر كذلك أن عائل?ة المطمطي??ة يرتف?ع نس??بها
إلى ال??ولي الص??الح المكن??ى ب?أبي جمع?ة المغرب??ي المكناس?ي دفي?ن مس?جد س?يدي عب?د الرحم?ان
الثعالبي بالجزائر وهو شيخ س?يدي عب??د الرحم?ان الم??ذكور ونس?ب س?يدي بوجمع?ة يرتف??ع إل?ى
مولي عبد السلم بن مشيش).نيل المراد و فتح الملك العلم (.
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ساهمت "العزائب" التي أنعم بها سلطين المغ??رب عل??ى الزاوي??تين الريس??ونية و الوزاني??ة)(1
في توطيد العلقات بينهما وتدعيما لممارسة وظيفتهما الدينية .ونلحظ أن الزاوي??ة الريس??ونية
كانت سباقة في الستفادة من هذا المتياز منذ معركة وادي المخازن التي شاركت فيها زاوي??ة
تازروت بزعامة محمد بن علي بن ريس??ون ،فق?ام الس?لطان أحم?د المنص??ور ال??ذهبي بمكافئته?ا
على ذلك ،كما نجد هذا المتياز حاضرا في عهد العلويين مع الزاوي??ة الوزاني??ة ال??تي اس??تفادت
منه بدورها لقيامها ب?أدوار طلئعي??ة ف?ي قم?ع ث?ورة بع?ض القب?ائل ض??د المخ?زن وق?د أص??بحت
وزان منذ أوائل العهد العلوي مركزا له أبعاد سياسية كان لها الثر الق??وي ف??ي تكيي??ف مواق??ف
المخزن إزاء شرفاء وزان س??لبا وإيجاب??ا .فق?د لج?أ إل??ى الح??رم ال??وزاني العلم??ة محم?د المش??اط
لنه رفض مواقف المولى إسماعيل في قضية تمليك الحراطين والتي ذه??ب ض??حيتها العلم??ة
جسوس حيث أودعه السجن وعذب إلى أن مات )تحف??ة الخ??وان ص  ،(106كم??ا التج??أ أيض??ا
إلى زاوية وزان بعض المط??اردين م??ن ط??رف المل??وك مث??ل الباش??ا عب??د الن??بي الحي??اني وق??دور
السهلي في عهد المولى عبد ال وكانوا يتعززون بحماية الشراف له??م يخرج??ون عن??د الخط??ر
مع أولدهم الصبيان باللواح حاملين غطاء مولي عبد ال الش??ريف وغط??اء م??ولي الته??امي
)تاريخ الضعيف ص  .(160وفي بعض الحيان من جه?ة أخ??رى ت?أزمت العلق?ة بي??ن ش?رفاء
وزان والمخزن حيث نجد أحم??د ب??ن عب??د ال ب??ن ح??دو الريف??ي يض??يق عل??ى أه??ل وزان إذ ك??ان
يحكم في مائة قبيلة من طنجة إلى تازة وبني يزناسن فطمع في الملك ل سيما وأنه كان ص??هر
المولى المستضيء ،وص?نع ف?ي بلد ال?روم س??رير المملك?ة وادع??ى الش??رف والنتم?اء للم??ولى
عبد السلم بن مشيش ،فشهد له شرفاء أولد حمام وعلماء تطوان والقصر والعرائش وطنج??ة
وشفش??اون وأب??ى ذل??ك م??ولي الطي??ب ال??وزاني ،فض??يق عل??ى عزب??ات الش??رفاء م??ن أج??ل ذل??ك
وصار يقبض منهم الخراج )وزان منبع علمي وروحي ص .(34
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أما في عهد سيدي محمد بن عبد ال فقد خرج ولده المولى اليزيد عن طاعته طمع??ا ف??ي المل??ك
فالتج??أ خوف??ا عل??ى نفس??ه إل??ى ض??ريح الم??ولى عب??د الس??لم ب??ن مش??يش فتوس??ط كم??ا ج??اء ع??ن
الضعيف )ص  (197مولي العربي بن المعطى الشرقي وسيدي علي بن احمد ال??وزاني لح??ل
هذه الزمة إل أن المولى اليزيد رفض رفضا قاطعا وبقي بالحرم العلم??ي إل??ى أن ت??وفي وال??ده
)الستقصا ج 4ص  ،(119فحل محله إلى أن قض??ي نحب??ه ه??و الخ??ر .وق??د تن??ازع إخ??وته بع??د
وفاته على الملك حيث لجأ الم??ولى مس??لمة إل??ى الح??رم العلم??ي خوف?ا م??ن أخي?ه الم??ولى س?ليمان
)تاريخ تطوان ج 2ص  (204فتوس??ط العلم??ة محم??د ب??ن محم??د الص??ادق ب??ن ريس??ون وس??يدي
عل??ي ب??ن ريس??ون لقن??اعه بالع??دول ع??ن مناقش??ة أخي??ه الم??ولى س??ليمان عل??ى أن يعف??و عن??ه ه??ذا
الخير بشرط استقراره بتافيللت وع??دم دخ??وله إل?ى ف?اس  ،إل أن مس?لمة فض?ل الهج??رة إل?ى
المش??رق .أم??ا الش??يخ عل??ي ب??ن أحم??د ب??ن الطي??ب ال??وزاني فك??ان مص??مما أول الم??ر عل??ى بيع??ة
مولي س?لمة رغ??م بيع?ة الن?اس للم??ولى س??ليمان ،فكت??ب إلي?ه )الم??ولى س?ليمان( عل?ى أن ي?أتي
لفاس ليقع العدل في البيعة بالشريعة ،فإن اس??تحقها الم??ولى س??لمة فه??ي ل??ه)وزان منب??ع علم??ي
وروحي ص  (34وكان سكان وزان يميلون عن المولى سليمان رغ??م م??ا ك??ان يب??ذله م??ن جه??د
لس?تمالتهم  .فف?ي ع?ام 1215ه ت??زوج ول?د الس??لطان الم?ولى س??ليمان )م?ولي محم?د عل??ى م?ا
يلوح( بالشريفة بنت سيدي إدريس بن التهامي الوزاني ولم يرد أهل وزان مصاهرة الس??لطان
إلعن كره منهم) .(2أما نزاع المولى سليمان مع أخيه م??ولي هش??ام ال??ذي ك??ان يناص??ره أه??ل
مراكش والحوز ،فقد حل بفضل نج?اح وس?اطة الش??ريفين س?يدي عل?ي ب??ن ريس?ون ) (3وعل??ي
بن أحم?د ال??وزاني حي?ث ذهب?ا إل?ى م??ولي هش?ام وطلب?ا من?ه الن??زول ع?ن المل??ك لخي?ه م?ولي
سليمان فأجابهما ل??ذلك بش??رط أن يجعله??ا م?ولي س??ليمان ف??ي بن?ي أخي??ه فقبل ش??رطه وض??مناه
وألزماه مولي س??ليمان فقبل??ه وال??تزمه ووف??ي ب??ه ،فلم??ا ق??رب أجل??ه كت??ب العه??د إل??ى ول??د أخي??ه
م??ولي عب??د الرحم??ان كم??ا ه??و مق??رر ف??ي الستقص??ا وغي??ره)عم???دة الراوي??ن ج 5ص 20و
.50ونظرا للمكان??ة والنف??وذ الق??وي ال??ذي يتمت??ع ب??ه ش??رفاء وزان ل??دى الك??ثير م??ن القب??ائل  ،فق??د
اضطر المولى س??ليمان م??رارا عل??ى الس??تعانة بوس??اطة الش??رفاء كلم??ا أث??ار بع??ض الق??واد ض??د
المخ??زن فق??د ت??وجه ش??يخ وزان س??يدي عل??ي ب??ن احم??د ال??وزاني ف??ي ربي??ع الث??اني س??نة 1211ه
لناحي??ة آس??في ص??حبة الفقيهي??ن محم??د ب??ن عب??د الس??لم الفاس??ي وعل??ي ب??ن المع??رف الفاس??ي
للسترعاء على عبد الرحمان بن الناصر العب??دي لن??ه ف?رق كلم??ة المس??لمين لج??ل خلف??ه م??ع
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المولى سليمان وكان ف??ي ص?حبته الق??ائد "ب??ن خ??ده الش?ركي" ،ال??ذي عف?ا عن??ه الس??لطان وعين??ه
ق??ائدا عل??ى ش??راكة وأولد عيس??ى وبع??ض قب??ائل جبال??ة وك??ان عب??د الرحم??ان ق??ائدا لعب??دة يري??د
الخلفة لنفسه ويموه على الناس بأنه ولد مولي عبد ال لن أمه جارية عندها فأعطاه??ا لبي??ه
فكان يخط??ب بم??ولي هش?ام )وزان منب??ع علم??ي وروح??ي ص  . (34وأخي??را يمكنن??ا الق??ول أن
النفوذ الروحي للزاوي??ة الوزاني??ة ض??عف بع??د ذل??ك بس??بب التج??اء الش??ريف م??ولي عب??د الس??لم
الوزاني إلى طنجة حيث فضل الحماية الفرنسية وبذلك تأزمت العلقة بين الزاوي??ة والس??لطان
وسبب ذلك حرجا للشرفاء الوزانيين.

---------------------------------------)(1راجع ما كتب??ه محم??د عمران??ي ف??ي كت??ابه "الش??رف والمجتم??ع" "الش??مال الغرب??ي نموذج??ا"
حي??ث تح??دث بالتفص??يل ع??ن ع??زائب العلميي??ن والمتي??ازات الممنوح??ة له??ا )أم??ا الع??زائب فه??ي
الراضي الفلحية الصالحة للزراع??ة ال?تي منحه?ا س?لطين المغ??رب لبع?ض الزواي??ا وملكوه?ا
لهم للنتفاع بها(.
) (2وزان منبع علمي وروحي ص .34
) (3في مقابل الخدمات التي قدمها سيدي علي ب??ن ريس??ون للس??لطان م??ولي س??ليمان وعرفان??ا
بالجمي??ل ،اقطع??ه دارا مج??اورة لل??ولي الص??الح الس??عيدي بتط??وان وملكه??ا ل??ه برياض??ها وجمي??ع
منافعه??ا )النعي??م المقي??م ج 1ص  .(59م??ن جه??ة أخ??رى نج??د س??يدي عل??ي الم??ذكور ي??رد س??نة
1212ه مع نحو المائة من أهل تطوان عل??ى الم??ولى س??ليمان حي??ث ق??دموا عش??رة آلف مثق??ال
كهدية طالبين أن ل يحكم فيهم الحكماوي بعد أن هموا بقتله )تاريخ الضعيف ص .(302
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كان للعلميي??ن نش?اط متمي?ز ف?ي الس?ماع ع??رف ازده?ارا ك??بيرا خاص??ة ف?ي الزاوي??تين الحراقي?ة
والريسونية .وقبل الحديث عنهما أود أن أشير أن الزاوية الوزاني??ة ه??ي الخ??رى أدل??ت ب??دلوها
حي??ث يتح??دث الض??عيف ف??ي ت??اريخه ع??ن الش??اب الج??ابري عب??د الس??لم ال??ذي اس??تدعي س??نة
1209ه من فاس إلى الحرم الوزاني فجاء بعوده مع شباب من أهل فاس ق??ال )فقص??رنا بالل??ة
ليالي شعبان ورمض??ان وش?وال( وأش?ار إل?ى أف??راد الجوق?ة وه?م المعل??م موس?ى ب?ن أب??ي جمع??ة
الرب??اطي الش??بايني وهاش??م التط??واني والش??ريف محم??د ب??ن الحس??ن الفاس??ي ورفيق??ه علل ب??ن
المول??ود الفاس??ي والش??اب أحم??د التط??واني )الغتب??اط لب??ي جن??دار الرب??اطي نقل ع??ن تاري??خ
الضعيف ص  . (1)(258من جهة أخرى كان بيت الولي الصالح سيدي علي بن أحمد ش??قور
الموسوي بشفشاون ملتقى هواة المديح  ،ثم تحول س??يدي عل??ي إل??ى زاويت??ه ال??تي أقامه??ا لل??ذكر
وإنش??اد الم??داح عل??ى الطب??اع الموس??يقية الندلس??ية .وق??د تخرج??ت م??ن الزاوي??ة الش??قورية
بشفش??اون نخب??ة م??ن مش??هوري ط??رب الل??ة وفن??ي المدي??ح والس??ماع ،وف??ي طليع??ة ه??ؤلء لم??ع
العربي الزايدي عازف العود والرباب ومحمد بن الصادق عازف الرباب والهاش??مي الفبلل??ي
أخديم والعربي الحضري عازف الكمنجة ومحمد المفريج وعبد السلم الورياش??ي وهم??ا مم??ن
ب??رع ف??ي حف??ظ كن??اش الحاي??ك ومه??ر ف??ي تعلي??م النوب??ات الندلس??ية)معلم??ة المغ??رب ج 16ص
 .(5400أم?ا بالنس?بة للزاوي??ة الحراقي?ة  ،فق?د ك?ان إمامه?ا س?يدي محم?د الح??راق يح??ب الس?ماع
ويستدعي في بعض الحيان من يحسن هذا الفن وبدأ السماع يزداد أهمية بزاويته
ف??ي عه??ده خاص??ة وان بع??ض م??ن انتس??ب إل??ى الطريق??ة الحراقي??ة ك??ان م??ن رواده منه??م الفقي??ه
محمد بن العرب??ي ال?دلئي الرب??اطي ال?ذي ترج?م ل??ه تلمي?ذه العلم??ة عب?د الق?ادر ب??ن عب?د الك??بير
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الورديغي الشفشفاوني في كتابه )بغي??ة المش??تاق( حي??ث نق?ل ع??ن ش??يخه الرب??اطي أن??ه أت??ى عن??د
السلطان الم??ولى عب?د الرحم??ان بص?فته رئيس?ا لص?حاب الم??داح النبوي??ة ال?تي تنش?د بي??ن ي?ديه
لتقانه علم الموسيقى في وقته فهيأ ال السباب للدلئي الرباطي الذي عندما اجتمع مع الم??ام
الحراق بداره بفاس )هذا الخير كان له داران إحداهما بفاس والخرى بتطوان( أخ??ذ بمج??امع
قلبه فأص??بح م??ن أخ??ص تلمي??ذه)مج??الس النبس??اط ج 2ص  (192وك??ان ش??عر الم??ام الح??راق
يحظى بحص??ة الس??د ف??ي مج??الس ال??ذكر ال??تي تقيمه??ا الزاوي??ة الحراقي??ة ب??ل نج??د الس??لطان عب??د
الحمي??د ال??تركي ال??ذي أخ??ذ الطريق??ة الدرقاوي??ة عل??ى ي??د الش??يخ ظافرالم??دني) (2عن??دما زار
اسطمبول يتواجد كلما تقام حضرة الذكر وتنشد قصيدة الحراق بين يديه والتي يقول فيها :
فغادرت العقول بها حيارى.

أماطت عن محاسنها الخمارا

وقد ازداد شعره أهمية خاصة بعد وفاته حيث يحدثنا التهامي الوزاني في الزاوي??ة )ص (190
عن أحد المجالس التي حضرها علماء وأشراف ووزراء وغيرهم وصار بعض??هم ي??ردد ش??عر
الح?راق وك?ان ب??المجلس م?ن العلم??اء م?ن ل?م يس?بق ل?ه أن س?مع تل?ك القص??يدة م?ن ش??عره حي?ث
طرب لها والتفت إلى شيخ الجماع??ة بف??اس س??يدي احم??د ب??ن الخي??اط وق??ال":يح??ق لن??ا أن نطل??ق
على س??يدي محم?د الح??راق اب??ن الف??ارض الص?غير"فأج??ابه اب??ن الخي??اط  ،ب?ل إن??ه اب??ن الف?ارض
الكبير وأجل من ابن الفارض وعلل ذلك ش??يخ الجماع??ة الم??ذكور بك??ونه م??ن آل ال??بيت بخلف
سلطان العاشقين كما أن له من المزايا منها أنه من أيم??ة الس??لم وم??ن كب??ار المربي??ن  .ش??ارك
ابن الفارض في مذهبه وزاد علي?ه بم?ا أحكم?ه م?ن م??زج الش?ريعة بالحقيق?ة .ويض??يف الته??امي
الوزاني من جهة أخرى في كتابه "الزاوية" )ص  105أن ش??يخه حفي??د الم??ام الح??راق س??يدي
إدريس بن الحسني كان يولي أهمية كبرى للطرب حيث كون مدرسة للمطربي??ن ال??ذين يغن??ون
ب??الجرة بالزاوي??ة ،وك??انت إح??دى غرفه??ا ق??د زودت بجمي??ع آلت الله??و م??ن رب??ائب وكمان??ات
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وعي??دان وخاص??ة عي??دان "ال??دويص" وه??و رج??ل ع??رف بج??ودة ص??نع عي??دان الط??رب .وه??اته
اللت اقتناها الحفيد المذكور أيام الح??رب العالمي??ة الول??ى م??ن أص??حابها حي??ث ل??م يع??د للن??اس
وق??ت للس??لو والتروي??ح ع??ن النف??س ،وك??ان الن??اس ينك??رون أش??د النك??ارعلى الش??يخ الح??راق
المذكور وفي مق??دمتهم العلم??ة أحم??د الره??وني ال??ذي اعت??بر الط??رب والموس??يقى م??ن ش?أنه أن
يفسد عقول الشباب ورغم ما ك?ان م?ن منافس?ة بي?ن الطريق??تين الحراقي?ة والريس??ونية ،فق?د زار
سيدي احمد حفي?د الم?ام الح?راق س?يدي عب??د الس?لم ب?ن ريس??ون عن?دما عل?م أن أص?حاب ه?ذا
الخير يرغبون في حضوره لن ال رزقه مزمارا م??ن مزامي??رآل داود م??ع معارض??ة س??يدي
عبد السلم لذلك حتى قال" :لم يبق لعبد الس??لم ش??غل إل أن يبع??ث لحفي??د القط??ب ليغن??ي ل??ه إل
أن س??يدي أحم??د الم??ذكور اعت??بر حض??وره بي??ن ي??ديه ش??رفا عظيم??ا)الزاوي??ة ص 213وق??د ك??ان
للعارف بن ريسون جلسات خاصة بالس?ماع والموس??يقى يس??تدعى له??ا كب?ار المنش??دين وص?فها
لن??ا الم??ؤرخ الره??وني ) (3بش??يء م??ن التفص??يل وه??اكم م??ا ق??اله ف??ي ه??ذا الص??دد":أم??ا بالنس??بة
للط??رب بالس??ماع واللت الوتري??ة ،فك??ان س??يدي عب??د الس??لم ب??ن ريس??ون مولع??ا من??ذ ص??باه
بالس??ماع وآلت الط??رب ،وك??ان منف??ردا ف??ي إتقانه??ا ،إمام??ا مجته??دا فيه??ا يحف??ظ جمي??ع الطب??وع
ويحسن الطرب في جميع اللت  ،بل كانت له ملك??ة اخ??تراع اللت الحديث??ة وذل??ك من??ه إرث
م??ن أس??لفه الك??رام ،إذ أح??والهم ومواج??دهم وأذواقه??م منوط??ة بالس??ماع وآلت الط??رب ،فه??ي
عندهم م??ن آك??د ش?روط طريقه??م ل يس??تغنون عنه?ا ول يج??دون راحته??م إل فيه?ا ويغيب??ون عن?د
س??ماعها عنه??ا ف??ي محب??وبهم رض??وان ال عليه??م .فل??ذلك اتخ??ذ وال??ده القط??ب س??يدي عل??ي أناس??ا
يطرب??ون بمحض??ره وك??ذلك أخ??وه الفقي??ه العلم??ة س??يدي المك??ي و ك??ذلك ه??و رض??ي ال عن??ه
يحضر مجلس طربه عدد من المطربين مث??ل الش??ريف محم??د النبخ??وت المت??وفى س??نة 1320ه
رحمه ال الذي لم يكن لصوته نظير في وقته حسبما شاهدناه ف?ي قراءت?ه للهمزي??ة ف?ي الزاوي??ة
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الريس??ونية ومث??ل الش??يب البرك??ة الس??يد أحم??د ب??ن الرب??اج التط??واني ال??ذي ك??ان ش??يخ الجماع??ة
والمتولي للفتتاح والختتام بأمر صاحب الترجم??ة ،وك??ان يلق??ب ب??أم الجماع??ة وق??د ت??وفي س??نة
1310ه وهذان كانا يتناوبان ضرب "الطار" ،ومثل المرحوم المين السيد الحاج عبد الكري??م
بن المهدي بنونة المت??وفى س??نة 1331ه ال??ذي ك??ان يحس??ن ض??رب اللت الوتري??ة كله??ا ومث??ل
المين السيد العربي بن احمد الحمار الذي آتاه ال ملكة وحلوة في ضرب الكمانجة ل??م يؤته??ا
غيره ،ومثل المرحوم السيد احمد بن عبد السلم ويدان المتوفى س??نة 1310ه ال??ذي ك??ان يتق??ن
الرباب وأخيه السيد محمد الذي كان يتقن نقر العود والشريف السيد المفضل الخرازالذي ك??ان
يضرب في آلة مخصوصة محدثة وأضرابهم .وربما كان يحضر عنده الشريف س??يدي احم??د
بن عبد اللطيف الجزائري الذي لم يكن له نظير في ضرب الكامنج??ة وك??ان يض??رب ف??ي الل??ة
المعروفة "بالضربوكة" المين الوجيه السيد الح?اج العرب??ي ب?ن المه??دي بنون?ة وك?ان يض??رب
أيضا في العود فإذا حركوا أوتارهم حصلت حالة طرب عجيب??ة ،وحص??لت لص??احب الترجم??ة
رضي ال عنه حالة غيبة فربما يغيب عن حسه في بعض الوقات حتى ينطق بمغيبات وك??ان
الناس يتلقون أعماله وأح??واله بكم??ال القب??ول ويس??لمون ل??ه م??ا ل??م يص??ل علمه??م إلي??ه ح??تى ش??يخ
شيوخنا سيدي الحاج محمد بن المدني كنون الفاسي فإنه كان يزوره ويعتقده م?ع م?ا ك?ان علي?ه
من شدة النكار على من يستعمل آلة الطرب ويحكى الجماع على حرمة ذلك وقد ألف
في ذلك تأليفه الذي سماه "الزجر والقماع عن آلة السهو والسماع" حك??ى في??ه الجم??اع عل??ى
الحرمة وقدم به في بعض زياراته له بت??ازروت مري??دا ص??رفه ع??ن ذل??ك ب??ذلك الت??أليف قاص??دا
بذلك النصيحة لما حصل له على مقامه من الغيرة في نظ??ره رحم??ه ال فق??ابله رض??ي ال عن??ه
بغاية البشاشة وقال له :هل هذه اللة من الكبائر أو من الصغائر فقال  :بل م??ن الص??غائر فق??ال
له :فنحن إذا فرغنا منها نستغفر ال ولم يعارضه رضي ال عنه لم??ذهبه م??ن الحلي??ة لن?ه رأى
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أن ل ف??ائدة م??ن المعارض??ة ث??م ق??ال ل??ه ك??ان الول??ى بعلم??اء ه??ذا العص??ر أن ينه??و العام??ة ع??ن
مطالعة كتب الصوفية التي ل يفهمونها عل??ى حقيقته?ا مث??ل الفتوح??ات المكي??ة والنس??ان الكام?ل
لن تلك الكتب أضر على من ل يفهمها من غيرها ث?م أه?دى ل??ه كس?اءا جي??دا ورج?ع م?ن عن?ده
مسرورا والجماع الذي حكاه في ذلك التأليف غير مسلم له وق?د تص??دى لتحري?ر ه?ذه المس??ألة
شيخ شيوخنا سيدي جعفر الكتاني في كتاب حافل في الموضوع اختصره شيخنا مولي احمد
بن الخياط .اه .كلم الرهوني ).عمدة الراوي??ن ج??زء الخ??امس ص  .(81 – 78بالض??افة لم??ا
ذكره الرهوني في مسألة السماع أود أن أؤكد أن أنظ??ار العلم??اء اختلف??وا ف??ي ه??ذه القض??ية بي??ن
مؤيد ومعارض ولكن القول الفص??ل فيه??ا ه?و ان??ه ج?ائز م??ا دام ل ي??ؤدي إل??ى مح?ذور وه??ذا م??ا
ذه??ب إلي??ه بع??ض كب??ار العلم??اء م??ن المغ??رب ) (4كس??يدي المه??دي ال??وزاني ال??ذي أل??ف رس??الة
س??ماها" :النص??يحة الخالص??ة لول??ي اللب??اب بإباح??ة الس??ماع الخ??الي ع??ن الرتي??اب" فق??ال ف??ي
صدرها" :وبعد فهذا جواب عما يكثر الخوض فيه من الحكم في استماع اللت في الع??راس
والعياد والولئم وغير ذلك وحاصله إن كانت معها شرابا مسكرا وك??انت ت??ؤدي إل??ى مح??رم
فالس??تماع ح??رام وإل فل" .كم??ا ع??بر العلم??ة س??يدي احم??د ب??ن الم??امون البلغي??ثي ع??ن رأي??ه
بقوله ":والقول الفصل في المسألة وهو التحقق انه ل يمنع منه إل ما تنشأ عنه مفسدة
من اختلط الرجال بالنساء ،ودنو بعضهم من بعض أو نظر محرم أو تحري??ك لع??ب مح??رم أو
التشوف بذلك إلى الزنى أو الستمتاع بالمحرم إلى غي??ر ه??ذا م??ن الف??ات ال??تي ذكره??ا العلم??اء
رض??ي ال عنه??م وإل فل ملم??ة حي??ث تحقق??ت الس??لمة ب??ل ه??و حينئذ من??دوب .ث??م ق??ال  :ق??ال
مقيدهم عفا ال عنه وال ماجلست مجلسا للسماع إل تذكرت عند الطرب ب??ه م??ا ف??ي الجن??ة م??ن
النعيم وخصوصا من ذلك النوع فيحصل عزم على الطاعة والتقوى لبلوغ ذلك".

100

وما نقلناه آنفا عن مؤرخ تطوان سيدي احمد الرهوني عن العارف ابن ريسون إنما أخ??ذه ع??ن
بع??ض ش??يوخه ال??ذين أدرك??وه ومنه??م عل??ى الخص??وص العلم??ة س??يدي المفض??ل أفيلل ال??ذي
يحدثنا في كناشه) (5أنه رافق شيخه ابن ريسون مرة في زيارة لضريح سيدي عبد السلم ب??ن
مش??يش حي??ث ك??انت مناس??بة ليجي??زه ف??ي الطريق??ة الريس??ونية ويض??يف العلم??ة أفيلل أن??ه ف??ي
إحدى نزهاته التي خ??رج فيه?ا م??ع ش?يخه الم??ذكور بتاري??خ  13ش?عبان 1274ه إل??ى جن??ان اب?ن
المف??تي بموض??ع ي??دعى "الطول??ع" خ??ارج ب??اب المق??ابر اس??تمعوا للهمزي??ة ب??الطبوع والنغم??ات
والتي كان ينشدها أرباب الط?رب م??ن تط?وان كم?ا عرف??ت مش?اركة أح?د الش?باب الفاس?ي وه?و
إدري??س بنون??ة وال??ذي ك??ان ل??ه ص??وت حس??ن يتق??ن الطب??وع والنغم??ات بالغن??Tة الدريس??ية وك??ان
العلمة أفيلل كلم?ا زار ف?اس إل والتق??ى بش?يوخه ال??ذين أخ??ذ عنه?م ومنه??م س??يدي عب??د الس??لم
بوغ??الب ) (6ال??ذي اجتم??ع مع??ه ف??ي ليل??ة حض??رها أه??ل الط??رب ب??دار المي??ن بني??س وتح??دث
العلمة أفيلل كذلك عن زيارة أخرى بعد عيد الفطر من سنة 1274ه مع شيخه اب??ن ريس??ون
لضريح سيدي المبارك بالفنيدق رفقة بعض أعيان وتج??ار تط??وان حي??ث أق??اموا م??دة ولم??ا عل??م
أعيان النصارى من سبتة بذلك دمرهم ال خرجوا إلينا يقول أفيلل وجاءوا ببعض الحلوي??ات
فأخرجنا لهم من ذلك مالم يخطر لهم ببال مم??ا أتقن?ه أعي??ان تط??وان فعجب??وا م??ن ذل??ك وص??اروا
يقترحون علينا فقلن??ا له??م إن ك?ان لب??د فأتحفون??ا بس?ماع الموس??يقى فأج??ابوا ل??ذلك ورجع??وا فلم?ا
ق??رب العص??ر أخرج??وا عس??اكرهم ومعه??م الموس??يقى ...وف??ي الغ??د بلغن??ا أن النص??ارى جمع??وا
أن??واع المله??ي والط??رب وه??م خ??ارجون إلين??ا رج??ال و نس??اءا فك??ره ش??يخنا ملق??اتهم ف??أمر
بالرتحال في الحين".
-------------------------------------
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) :(1انظر كتاب والدنا "وزان منبع علمي وروح??ي ص  ( 48والملح??ظ أن الض??عيف س??مى
الجابري بعبد السلم والذي يظهر أن اسمه الصحيح هو عبد الحق لن??ه ه??و ال??ذي اش??تهر فيم??ا
بعد وبعد دخول الشيخ سيدي احمد التجاني رض??ي ال عن??ه إل??ى ف??اس س??نة  1213ه أخ??ذ عن??ه
الطريقة التجانية وأنشد مرة بين يديه قصيدة ابن الفارض وطلب منه الش??يخ التج??اني اس??تعمال
الطبوع الموسيقية كما أثنى عليه سيدي العربي بن الس?ائح حي?ن زاره برب?اط الفت??ح منش?دا بي?ن
يديه:
يا أكرم الخلق ما أقول )بالكاف المعقودة(

إن قيل زرتم بم رجعتم

واجتمع الفرع والصول

قولوا رجعنا بكل خير

حيث قال عنه :لنه يحرك الجماد وتهتز ل??ه النف??وس الكثيف??ة )كش??ف الحج??اب ص  (275وق??د
أصبح سيدي عبد الحق الجابري من أشهر الموسيقيين ح?تى أن علم?ة الرب??اط س?يدي إبراهي??م
التادلي لما ترجم له في كتابه "التذكار لما في التذكرة من الطب مع الختصار نسخة بمؤسسة
علل الفاسي رقم  677ع ( أكد أن??ه ك?ان آي??ة بف??اس ف?ي ص??وته وي??ديه ف??ي الرب??اب ون?ال ش??رفا
عظيما مع السلطان مولي عبد الرحمان والج??دير بال??ذكر أن الج??ابري الم??ذكور أخ??ذ ع??ن اب??ن
نصيحة الذي كان يمشي في وقته بفاس في هيأته كأنه سلطان.
) :(2ولد الشيخ الطرابلسي المدني سنة  1212ه وزار فاس فقرأ بها واجتمع بمولي العرب??ي
الدرقاوي حيث لقنه الطريقة الدرقاوية ثم هاجر إلى المدينة المن??ورة وم??ا نقلن??اه هن??ا أش??ار إلي??ه
الوزاني فقال":وجدنا الفقراء يذكرونه انظر "الزاوية" للتهامي الوزاني ص ."89
) :(3عمدة الراوين ج 5ص .(81 – 78
) :(4النعيم المقيم للمرير ج 1ص .81
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) :(5هذا الكناش هو بحوزة الدي??ب الديبلوماس??ي س??يدي الته??امي ب??ن عب??د الس??لم ب??ن الته??امي
أخي المفضل أفيلل وقد زودنا بنسخة منه مشكور
) :(6ترجم له تلميذه ابراهيم التادلي في كتابه اختصار تذكرة النطاكي"مؤسسة علل الفاسي
ع  " 677واصفا إياه "بأنه كان رأسا في معرفة الموسيقى".
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العلميون و الجهــاد
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الفصل الثاني عشر
العلميون والجهـاد
كان للعلميين مواقف بطولية ف??ي س?احة ال??وغى دفاع??ا ع??ن المغ??رب ،وم??ن بي??ن ه??ؤلء القط??ب
م??ولي عب??د الس??لم ب??ن مش??يش ال??ذي ت??ذكر بع??ض المص??ادر دخ??وله س??بتة بقص??د ال??ذهاب إل??ى
الن??دلس م??ن أج??ل الجه??اد) .(1كم??ا نج??د ص??احب الم??رآة يش??يد بجه??اد أب??ي جمع??ة العلم??ي ض??د
النصارى واصفا إياه" بالشريف الصالح الناصح المجاهد الش??هيد" )الستقص??اج 2ص ،(161
ثم جاء بعده خليفته علي بن راشد الذي انتقل إل??ى مملك??ة غرناط??ة مش??اركا م??ع المس??لمين ض??د
الس?بان ،ف?تزوج م?ن إس??بانية وأطل?ق عليه?ا اس??م لل فاطم??ة الزه?راء وول??دت ل?ه الس??ت الح?رة
حاكمة تطوان وت??ذكر المص?ادر مش?اركته ف?ي عش??رين غ??زوة ض?د الي??بيريين لتحري?ر أص??يل
وطنجة وسبتة وأسس لهذه الغاية مدينة شفشاون التي ك??انت منطلق??ا لجه??اده بمس??اهمة ثل??ة م??ن
المجاه??دين م??ن بن??ي راش??د )انظ??ر الفص??ل الخ??اص ب??العلميين العبدس??لميين ال??ذي عرفن??ا في??ه
برج??الت ه??ده الس??رة( .أم??ا بالنس??بة للس??ت الح??رة فق??د جاه??دت ه??ي الخ??رى ض??د النص??ارى
بش??هادة الم??ؤرخ لبي??رون حي??ث ك??ان له??ا بمرتي??ل س??فن ج??اهزة للقي??ام بعملي??ة القرص??نة ض??د
الشواطئ السبانية )انظر كذلك الفصل الخاص بالمرأة العلمية( بع??د بن??ي راش??د حم??ل مش??عل
راي??ة الجه??اد بن??و ريس??ون حي??ث يؤك??د الم??ؤرخ طوم??اس فيك??راس ف??ي كت??ابه "م??ولي احم??د
الريسوني شخصية بارزة في المغرب المعاصر" مشاركة سيدي علي ب??ن عيس??ى ) (2بج??انب
علي بن راشد في بعض غزواته ضد البرتغاليين المحتلين لمدينتي أصيل وطنج??ة حي??ث س??قط
أسيرا غير أنه استطاع الفرار ،كما ساهمت زاوي??ة ت??ازروت مس?اهمة فعال?ة ف??ي معرك??ة وادي
المخ??ازن برئاس??ة محم??د ب??ن عل??ي ب??ن ريس??ون ال??ذي أبل??ى البلء الحس??ن م??ع أخي??ه احم??د وابن??ه
الطي??ب لب??ن المي??ن الريس??وني حق??ائق تاريخي??ة ع??ن زاوي??ة ت??ازروت وبع??ض ص??لحاء بن??ي
ريسون طبع بتطوان( وكانت ثمرة هذه المشاركة لتقدير السعديين لبني ريسون حي??ث أقطعه??م
احمد المنصور مجموع الراضي التي دارت فيها المعركة .(drague, esquisse.p.66
.
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أما في عهد العلويين فنجد العلمة النسابة الشهير سليمان الحوات يحث المغاربة في خطبة ل??ه
على إع??داد الع??دة لتحص??ين ه??ذا البل??د م??ن أي هج??وم محتم??ل وع??دم الغ??ترار بأمج??اد الماض??ي
خاصة بعد احتلل نابليون لمصر وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عل??ى بع??د نظ??ره يق??ول أب??و
الربيع في خطبته ...وهل نسيتم ما كان في هذا العصر من دخول الكف??ار أه??ل مص??ر وعت??وهم
فيها ،وإفسادهم نهبا وقتل يكاد يفيض إلى ارتداد أكثر أهلها لول أن ال ت??داركهم بلطف??ه رحم??ة
من??ه وفض??ل.....فكي??ف يغ??تر العاق??ل بق??ول الق??ائل :إن النص??ارى يعلم??ون أن المغ??رب بجي??وش
صائل فل قدرة لهم على الخروج إليه والسلم يعلو ول يعلى عليه) ."...(3ولم يبق المغارب??ة
مكتوفي اليدي ب?ل نج??دهم حاض??رين جنب??ا لجن??ب م??ع إخ??وانهم المص??ريين ض??د حمل??ة ن??ابليون
عل??ى مص??ر فه??ا ه??و العلم??ة المغرب??ي س??يدي الجيلل??ي الس??باعي )(4يعق??د حلق??ات ب??الحرمين
الشريفين يلقي فيها خطبا حماسية يحث فيها جماهير المومنين على الجهاد لنقاذ مص??ر وك??ان
النساء يحضرن هذه المجالس فيلقين خواتمهن وعقودهن وملبسهن هذا فضل ع??ن المعون??ات
الضخمة التي قدمها المحسنون من رجالت الحجاز ،ثم ينتق??ل عالمن??ا الف??ذ الش??ريف الس??باعي
على رأس جموع من المتطوعين من مكة ف??ي اتج??اه مص??ر حي??ث دخ??ل مي??دان المعرك??ة ف??أبلى
البلء الحسن  .بالنسبة لبني ريسون ال?ذي تح?دثنا ع?ن مش?اركتهم ف?ي معرك??ة وادي المخ?ازن،
فقد كان لهم أدوار أخرى سنحاول الح??ديث عنه??ا م??ن خلل شخص??يتين ب??ارزتين هم??ا الع??ارف
عبد الس??لم ب??ن ريس??ون وم??وقفه م??ن ح??رب تط??وان ،ث??م احم??د الريس??وني وعلقت??ه بالفرنس??يين
والسبان وما قيل في ذلك.
---------------------------------------------) :(1نق??ل اللهي??وي ذل??ك ف??ي حص??ن الس??لم ص  411اعتم??ادا عل??ى رواي??ة للعلم??ة عب??د الح??ي
الكتاني الذي أثبت ذلك من خلل بعض الوثائق ،كما أن ابن عزوز حكي??م يؤك??د اطلع??ه عل??ى
وثيقة بالسكوريال ثبت هذه المشاركة للعارف ابن مشيش رضي ال عنه
) :(2معلم??ة المغ??رب ج  13ص  4517مس??اهمة رب??اط ت??ازروت ف??ي معرك??ة وادي المخ??ازن
لبن عزوز حكيم – أبطال صنعوا التاريخ لعلي الريسوني.
) :(3المصادر العربية لتاريخ المغرب مطبعة فضالة منشورات كلي??ة الداب بالرب??اط 1989
ج 2ص  65للمنوني.
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) :(4نف???س المص???در ج 2ص  44نقل ع???ن كت???اب "درر نح???ور الح???ور العي???ن بس???يرة الم???ام
المنصور علي وأعلم دولته الميامين للطف ال بن أحمد بن لطف ال اليمني الصنعاني.

:Iموقف المترجم من حرب تطوان -
أما بالنسبة لحرب تطوان فس??نتحدث عنه??ا بش??يء م??ن التفص??يل م??ع الختص??ار معتم??دين عل??ى
كناشة العلمة سيدي المفضل أفيلل الذي كان شاهد عيان حيث س?جل لن?ا بع??ض أح??داثها قب?ل
س??قوطها  .وق??د أك??د أفيلل أن??ه لم??ا توص??ل أعي??ان أه??ل تط??وان ف??ي  29ربي??ع الول  1276ه
بكت??اب م??ن محم??د الخطي??ب م??ن طنج??ة يخ??برهم ب??أن الس??بان سيقص??دون تط??وان بع??د ي??ومين
استغاثوا بأهل الجبل لمحاربة العدو لكنهم رفضوا لنهم كانوا قد طلبوا منه??م إم??دادهم ب??الزرع
ال??ذي يوج??د عن??دهم لن تل??ك الس??نة ك??انت مجدب??ة خاص??ة الناض??ورأهل تط??وان ك??انت ممل??وءة
زرعا  .لكن السلطان لما علم بذلك كتب لهل الجبل يستحثهم على الجهاد فامتثلوا أم??ره .وف??ي
 15ربيع الثاني اجتمع من جديد أعي??ان تط??وان م??ع العلم??اء للتش??اور ف??ي أمره??م ،ف??اتفق رأيه??م
على أن يقاتل السبان أهل الجبل فإذا هزم المسلمون ص??الحوهم ودخل??وا تح??ت حكمه?م .وك?ان
العارف مولي عبد السلم بن ريسون قد اقترح عليهم إخراج الطفال والنساء والضعفاء م??ن
البلد للتفرغ للجهاد وال?دفاع ع?ن المدين??ة لك?ن رأي??ه ل?م يل?ق آذان?ا ص??اغية وخاص?ة م?ن الفري??ف
الذي يفضل الدخول تحت حكم النص??ارى ومن??ع الن??اس م??ن إخ??راج أهله??م م??ن تط??وان واقنع??وا
العباس خليفة السلطان الذي كان بطنجة فقدم إلى تط??وان برس??م الجه??اد .وف??ي  15م??ن جم??ادى
الولى 1276ه توجه الخليفة العباس إل??ى الفني?دق رفق?ة س?يدي عب??د الس?لم ب?ن ريس??ون ومع?ه
ع?دد م?ن رم?اة تط??وان حي?ث ح?الف النص??ر المس??لمين ف?ي وقع?ة عظيم?ة هن?اك .ورغ??م انه??زام
السبان فإنهم لم يغ?ادروا ذل??ك المك?ان ب?ل ض??ربوا أخ??بيتهم وطل?ب المجاه?دون م??ن الخليف?ة أن
يمدهم بالسلح الذي نفذ فبعث في الحين لهلها للحص??ول عل??ى الب??ارود ف??أبوا ،فش??اور الخليف??ة
العارف ابن ريسون في النتقال من ذلك المحل لقربه م??ن الع?دو فق?ال ل?ه س?يدي عب?د الس??لم :
"الرأي أن نقيم في محلنا ول ننتقل عنه ف?إذا انتقلن?ا ح?ل في?ه الع?دو وش?جعه ذل??ك عل?ى المض??ي
قدما نحو المدين??ة  .فاستحس?ن الخليف??ة رأي??ه ،لك??ن بع?ض جلس??ائه مم?ن ل رأب له??م ف?ي الجه??اد
نجحوا ف?ي إقن??اعه فأج??ابهم ل??دلك ،فق??رر اب??ن ريس??ون ال??ذهاب ب?أهله إل??ى ت??ازروت مغاض??با ث??م
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رجع هو لغرسته بكيتان فسقطت بعد ذلك تطوان في يد الع?دو وح?دث م?ا تنب?أ ب?ه الع??ارف اب?ن
ريسون ،مما يدل على بعد نظره وإلهامه الص??حيح .ويؤك??د المري??ر ف??ي )النعي??م المقي??م ج 1ص
 ،(84أنه بعد نزوح الس??بان اع??ترف أعي??ان تط??وان ورؤس?ائها ببع??د نظ??ر الش??يخ وبع??د إلح?اح
منهم لعودته من تازروت إلى تطوان التمس منه السلطان سيدي محمد ب??ن عب??د الرحم??ان ذل??ك
في رسالة وجهها له فقبل الشيخ وكان رجوعه إليها يوما مشهودا.

:IIأحمد الريسوني -
يمكن تقسيم حياة المترجم إلى قسمين  :قسم ما قبل الحماية  ،وقسم ما بعدها  .أما ف?ي المرحل??ة
الول??ى فق?د اعتق??ل س??نة 1896م ف?ي س??جن الص??ويرة بتهم?ة الخ??روج ع??ن طاع??ة المخ??زن إل??ى
حدود 1900م .بع??د ت??دخل الن??ائب محم??د الطري??س ل??دى الس??لطان الم??ولى عب??د العزي??ز لطلق
سراحه ،إل أن هذا العفو لم يثنه عن عزمه حيث نلحظ أنه تمادى ف??ي س??لوكياته وخاص??ة ف??ي
طنج??ة ونواحيه??ا وال??تي ك??انت آن??ذاك تع??ج بالقناص??لة والس??فراء ال??ذين يمثل??ون بل??دانهم وس??بب
للمخزن إحراجا كبيرا  ،ورغ??م ذل??ك ف?إن الس??لطان س?امحه حس??ب رس??الة وجهه??ا ف?ي ) 22ذي
القع??دة  1320 /ه  20/ي??براير  (1903الس??يد غن??ام إل??ى وزي??ر خارجي??ة المغ??رب وربم??ا ك??ان
السبب هو إسهام الريسوني في دعم سياسة الدولة للحد من التسرب الوروبي مما حدا الن??ائب
السلطاني إلى اليعاز بالتسامح معه وكذلك نظرا للقوة التي أصبح يتمت??ع به?ا ف?ي المنطق?ة مم?ا
جع??ل الم??ولى عب??د العزي??ز يعين??ه ف??ي يوني??و 1904م ق??ائدا عل??ى أح??واز طنج??ة رغ??م م??ا خلف??ه
الريس??وني م??ن بلبل??ة م??ن وجه??ة نظ??ر بع??ض الديبلوماس??يين وخاص??ة بع??د اختط??افه المريك??ي
"بيرديكارس"وصهره النجليزي "وارل??ي" ونظ??را للمش??اكل ال??تي ك??ان يتخب??ط فيه??ا المخ??زن
آنذاك فإنه لم يستطع الحد من سيطرته وإضعافه حيث استفحل المر بع??د اختط??اف الريس??وني
للكولني??ل "م??اكلين" مراس??ل جري??دة "الت??ايمز" ال??ذي أراد أن يلع??ب دور الوس??يط بين??ه وبي??ن
المخزن وقد تزامن ذلك مع بيعة السلطان المولى عبد الحفيظ والذي عينه عامل على أصيل .
أما في عهد الحماية فيمك??ن الق??ول أن ه??ذه المرحل??ة ك?انت مث??ار ج?دل بي??ن الم??ؤرخين وخاص??ة
الجانب منهم لهذا يجب الحتياط في قبول ما يقولونه وخصوصا ما يتعلق بعلقته بالمستعمر
 .ورغم ما قيل  ،فلب??د م??ن التأكي??د عل??ى مواق??ف الريس??وني المش??رفة ض??د المس??تعمر وخاص??ة
السبان حيث أعل??ن الح??رب عليه??م ب??الرغم م??ن أن ه??ذه المرحل??ة تخلله?ا بع??ض الغم?وض فيم??ا
يخص علقته بالسبان خاصة وان محمد بن عبد الكريم الخطابي لم تكط??ن علقت??ه ب??ه علق??ة
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جيدة حيث أن القبائل الجبلية التي تميل إليه ساهمت في القضاء عل??ى الريس??وني وأتب?اعه .وق?د
ق??ام الس??تاذ اب??ن ع??زوز حكي??م ف??ي كت??ابه "المقاوم??ة المس??لحة بش??مال المغ??رب بنحلي??ل مواق??ف
الريسوني س??نة فس??نة حي??ث داف??ع بش??دة ع??ن الم??ترجم اعتم??ادا عل??ى ع??دة وث??ائق تاريخي??ة اس??تند
إليها) .مخطوط حول مدينة أص??يل للس??تاذ عب??د العزي??ز بنعب??دال – المقاوم??ة المس??لحة بش??مال
المغرب لبن عزوز حكيم(.
وف??ي نهاي??ة ح??ديثنا ع??ن جه??اد العلميي??ن ال??ذي حاولن??ا إب??راز بع??ض ماق??اموا ب??ه  ،لب??د أن نش??يد
بالشريف مشيش العلمي وهو من كبار تجار القنيطرة في عهد الحماي??ة حي??ث س??اهم ف??ي تنظي??م
المظاهرة الولى بالقنيطرة ضد المستعمر انطلقا من الزاوية التجانية للمدينة القديمة سنة 27
اكتوبر 1937م بمشاركة ثلة من رفاقه من رجال الحركة الوطنية حي??ث تجمع??وا وأخ??ذ الكلم??ة
كل من محمد الديوري وبوشتى الجامعي ومحمد بناني للتنديد بالسياسة الس??تعمارية الفرنس??ية
وخصوص???ا الظهي???ر ال???بربري الم???ؤرخ ب 1930م كم???ا ت???م ق???راءة اللطي???ف  .وق???د أدت ه???ذه
النتفاضة العارمة إلى سجن عدد من الوطنيين في مقدمتهم الشريف مشيش العلمي الذي أشاد
بغيرت??ه الوطني??ة وص??لبته ف??ي وج??ه المس??تعمر الغاش??م الس??تاذ أب??و بك??ر الق??ادري ف??ي كت??ابه
"مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من 1930م إلى 1946م" حيث يقول في هذا الص?دد:
"هذا الرج??ل ذو ه??ذه المكان??ة ك??ان يتع??اطف التع??اطف الكل??ي م??ع الحرك??ة الوطني??ة وم??ع رج??ال
الح??زب ال??وطني ،وبه??ذا العتب??ار ف??إن الس??تعماريين ينظ??رون إلي??ه نظ??رة ح??ذرة وي??رون في??ه
الرج??ل الت??اجر المؤي??د للح??زب وللحرك??ة ح??تى إذا ج??اءت  27أكت??وبر  1937ك??ان م??ن جمل??ة
المعتقلي??ن ال??ذين جمعن??ا وإي??اهم س??جن "غبيل??ة" بالدارالبيض??اء) .القنيط??رة ميلد المدين??ة ص
.(140للدكتور مشيش العلمي.
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