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ABSTRACT 

This fatwā banning jihād was issued by the jurist Ali ibn Mahammad al-Samlalī, after Morocco 

suffered two successive defeats, the first during the reign of Sultan Moulay Abdel Rahman ibn 

Hisham, in the battle of Isli against the French, and the second during the reign of Sultān Sidi 

Muhammad ibn Abd al-Rahmān, with the defeat of Morocco in the Tetouān War. 

After Sultān Mawlā Hassan I assumed power, he devoted himself to paving the country and putting 

down revolutions, including the al-Fattān al-Habrī revolution in the Oujda suburbs, and the tanners 

revolution in Fez. And the tribes rebelled in the Middle Atlas and elsewhere, until the matter was 

cleared for him, and the Sultān, Mawlā al-Hassan, stopped fighting the Spanish occupiers of the 

cities of Ceuta and Melilla, so people asked about why he did not fight the sultan and remove the 

enemy from the country? 

The jurist Alī ibn Mahammad Al-Sousī Al-Samlalī gave the answer on the authority of the imam. 

So he issued a fatwa and answered, temporarily banning jihad, for logical and legitimate reasons 

Keywords: Fatwā . Alī Al-Samlalī . Jihād . Sultān, Mawlā Al-Hassan I . Purposes of the law 

islamic 

 امللخص:

، األو ى عهد السماليل، بعد تَ َعرُّض املغرب هلزمينت متواليتني صدرت هذه الفتوى مبنع اجلهاد من الفقيه علي بن حممد
السلطان موالي عبد الرمحن بن هشام، يف معركة إسلي ضد الفرنسيني، والثانية  يف عهد السلطان سيدي حممد بن عبد 

 الرمحن، هبزمية املغرب يف حرب تطوان.

ربي بنواحي مهيد البالد وإمخاد الثورات، ومنها ثورة الفتان اهلوبعد أن تو ى احلكم السلطان املو ى احلسن األول، تفرغ  لت
وجدة، وثورة الدابغني بفاس. ومترد القبائل يف األطلس املتوسط وغريه، إ ى أن استثب له األمر، فتوقف السلطان املو ى 

 طان ويُبعد العدو من البالد؟ سلاحلسن عن قتال اإلسبان احملتلني ملدينيت سبتة ومليلة، فكثر تساؤل الناس ملَ ملَْ جياهد ال

فتو ى الفقيه علي بن حَمَْمد السوسي السماليل اجلواب عن اإلمام. فأفىت وأجاب مبنع اجلهاد مؤقتا، ألسباب منطقية 
 وشرعية.
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 مقاصد الشريعة. -السلطان املو ى احلسن -اجلهاد -علي السماليل -فتوى الكلمات املفاتيح:

 املقدمة:

اليت خلفها العلماء والفقهاء، واليت كانت مثرة جلهودهم يف خدمة هذه الشريعة اإلسالمية الغراء، هلي إن الثروة الفقهية 
دليل على عظمتهم وطول ابعهم يف العلم، وإن حتقيقها وتوثيقها وإخراجها للوجود هو من حقهم علينا، وتتمثل هذه 

 اوى وأجوبة وغريها.وحديث وتفسري وشرح للحديث وفتالثروة يف خمتلف املصنفات والقراطيس يف شىت اجملاالت من فقه 

وتكمن أمهية األجوبة والفتاوى الفقهية، يف كوهنا النتاج العملي لدراسة أحكام الفقه النظرية، فهي تنري للناس الطريق 
 لغراء.ا حىت يعبدوا هللا على بصرية، كما تبني حرص العلماء على أتدية الواجب املناط هبم يف تبليغ أحكام الشريعة

وقد حبا هللا املغرب األقصى على مر العصور بعلماء كبار حازوا قصب السبق يف خمتلف امليادين، فأانروا الطريق أمام 
 الناس بفتاوى وأجوبة كان هلا الفضل يف هداية الناس وإرشادهم.

امة يف فات وجهود علمية هومن تلك الزمرة العلمية، العالمة علي بن حَمَْمد السوسي السماليل، نزيل فاس، له مؤل
السياسة والتاريخ، وأدب الر ِّْحالت، وغريها... ومن فتاويه وأجوبته اليت تناولت موضوعا هاما يف حياة الناس وقتئذ، 
جوابه املشهور عن اإلمام فيمن قال له مالك ال جتاهد، وهي موضوع البحث والتحقيق والتخريج. وجاءت هذه الورقة 

 قسمني:البحثية  يف متهيد و 

 ذكرت فيه سبب اختيار املوضوع، وأمهيته، ومنهجية التحقيق. التمهيد:

 ويتضمن حتقيق اجلواب ابملنهج العلمي املعروف. القسم األول:

سوسي عرفت فيه ابملؤلف علي بن حَمَْمد الاألول: ويتضمن قسم الدراسة، وقسمته إ ى مبحثني،  القسم الثاين:
 بينت منهجه وصناعته الفقهية، وحكم اجلواب. املبحث الثاين:السماليل. ويف 

 متهيد: 

م(، زمن السلطان 1844ه /1260بدأت قصة هذا اجلواب منذ هزمية املغرب من طرف احملتل الفرنسي يف معركة إسلي)
املو ى عبد الرمحن بن هشام، مث اهنزام املغرب اثنيا يف عهد السلطان حممد الرابع يف معارك حرب تطوان ضد اإلسبان 

م( تفرغ 1873ه /1290م(. وبعد أن تو ى احلكم السلطان املو ى احلسن بن حممد األول سنة )1859ه /1275سنة)
لتمهيد البالد وإمخاد الثورات، ومنها ثورة الفتان اهلربي بنواحي وجدة، وثورة الدابغني بفاس ومترد قبائل بين مطري 
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فكثر  حلسن عن قتال اإلسبان احملتلني لقطري سبتة ومليلة،وغريهم، إ ى أن استثب األمر، فتوقف السلطان املو ى ا
 تساؤل الناس ملَ ملَْ جياهد السلطان ويُ ْبعد العدو من البالد؟

 فتو ى الفقيه علي بن حَمَْمد السوسي السماليل اجلواب عن اإلمام.

 أسباب اختيار  املوضوع:

 ذه احلقبة.كنوزه الثمينة، ليعم نفعها الباحثني والدارسني هل  اإلسهام يف إخراج تراث العالمة السماليل للوجود، وإبراز أحد

 أمهية املوضوع: 

 تكمن أمهية هذا العمل من جهة الفقيه النوازيل، وموضوع اجلواب، وإبراز الصناعة الفقهية اليت متيز هبا هذا الفقيه.

السلطان  والشاعر والنوازيل ومشاورأوال: صاحب اجلواب هو الفقيه علي بن حممد السوسي السماليل، املدرس والفقيه 
 احلسن األول، وستأيت ترمجته يف ثنااي البحث.

 اثنيا: أمهية املوضوع املتناول وقتها، فهو يتناول موضوعا سياسيا حساسا.

 اثلثا: بيان منهجه وعرضه للمقاصد.

 النسخة املتوفرة:

، وتسمى بفتوى يف اجلهاد، 30، ضمن جمموع، حتت رقم:مت العثور حبمد هللا على نسخة فريدة يف اخلزانة احلسنية ابلرابط
وهي من آخر ما ألفه السماليل، تقع يف مخس لوحات موزعة على مثان صفحات، جمدولة ابللون األمحر واألسود، ما 

 عدا اللوحة األخرية واليت قبلها، كل صفحة ضمت سبعة عشر سطرا.

بعبارة:"هذا ما أجاب به الفقري املعرتف ابلتقصري علي بن  مطلعها البسملة والصالة على النيب، والعنوان ابللون األمحر 
 حَممد السوسي السماليل يف اجلواب عن اإلمام فيمن قيل له: مالك مل جتاهد يف سبيل رب العاملني".

ئة ه طرر، كما تشري ذلك بعض الكلمات الساقطة أو اخلاطُكتب هذا اجلواب خبط مغريب جُمَْوَهٍر مليح، مصحح وعلي  
وهي عارية  ،واليت مت تداركها يف اهلامش، كما تدل على ذلك الرموز املستعملة، والنسخة هبا تعقيبة مائلة تتوسط اجلدول

صنف يف عن اسم الناسخ واتريخ نسخها، والواضح أن الناسخ واحد ألن الكتابة متت بنفس القلم واخلط، واعتمد امل
 نقله لألقوال كتابة حرف ه، يف آخر النقل، وهو اختصار لكلمة انتهى. 
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وهذا الكتاب املخطوط ال توجد منه إال نسخة وحيدة إ ى حد الساعة فيما أعلم، وبذلك ميكن إعداده من النسخ 
ن خطورة املخطوط، ميف إخراجه، ملا هو متعارف عند أهل التخصص يف حتقيق الرتاث ساورين شك (، وقد 1اخلزائنية)

وجمازفة يف االعتماد على نسخة فريدة، إال أين آثرت العمل بوصية العالمة قاسم السامرائي حفظه هللا، الذي أشار إ ى 
أن احملققني:"لو َعَزُفوا عن حتقيق النسخ الفريدة؛ فإن جانبا من تراثنا يبقى مدفوان جمهوال، ألن عددا كبريا من املخطوطات 

صل إلينا بنسخ فريدة، أو قطع من نسخ مل نكتشف منها بعد أية نسخة أخرى، واألنفع أن تنشر هذه املهمة جدا و 
الفرائد من أن تبقى مطمورة يف الزوااي والتكااي والصناديق املقفلة، فتتعرض لبعض اآلفات املعروفة كاحلريق واألرضة مثال، 

 (2ك كثريا")يد حتقيقها حتقيقا جديدا، وقد حدث مثل ذلفلعل أحدا يعثر يف املستقبل على نسخة أخرى مما نشر، فيع

 عملي يف التحقيق:

صارت عادة احملققني، أن يضعوا ألنفسهم منهجا يسريون عليه، ليتحقق قصدهم وفق قواعد منهجية وضوابط موضوعية 
رج النص كي خي  وضعها علماء املناهج، وسعيا لذلك بذلت جهدي للحفاظ على النص مراعيا يف ذلك الدقة واألمانة،

 سليما قدر املستطاع، وألجل ذلك حاولت يف حتقيق منت اجلواب مبا يلي:

 نسخ الكتاب املخطوط ابعتماد الرسم اإلمالئي احلديث.   -1
 ...ختريج اآلايت القرآنية ورمزت هلا ابلرمز األيت:   -2
 »...« ختريج األحاديث النبوية ورمزت هلا ابلرمز:   -3
 صحاهبا واإلشارة إ ى حبر البيت ابلرمز التايل.... عزو األبيات الشعرية أل   -4
 عزو األقوال ألصحاهبا حبسب توفرها وإمكانية الوقوف عليها ووضعتها بني:"..."   -5
 شرح ما حيتاج لشرح من األلفاظ وذكر املرجع الذي اعتمدته.   -6
 شكلت ما حيتاج للشكل والضبط يف النص، حىت يسهل قراءته قراءة سليمة.    -7
 لعناوين الفقرات الورادة يف الطرر برمز } { رمزت   -8
 رمزت للسقط يف املنت أو الزايدة برمز] [ وأشرت لذلك يف اهلامش   -9
 ((  ....))رمزت ألمساء الكتب هبذا الرمز:     -10
 وضعت فهرسا للمصادر واملراجع.   -11

 وهللا أسأل أن يكتب القبول والتوفيق هلذا العمل، واحلمد هلل رب العاملني.
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 5, No: 1, 2021 “91- 135 “ 

 
 96 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 من النسخة صور

 
 اللوحة األو ى من الكتاب املخطوط
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 اللوحة األخرية من الكتاب املخطوط
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 القسم األول: النص احملقق
 / بسم هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على سيدان حممد وآله12/

ي السَّْماَليلِّ يف اجلواب ْعرَتُِّف ابلتقصري علي بن حَمَْمد السُّوسِّ
ُ
ن اإلمام فيمن قيل له مالك ع هذا ما أجاب به الفقري امل

 مل جتاهد يف سبيل رب العاملني.

احلمد هلل الذي أخرج جواب املسائل يف العقول مبعونة الشرع، كما أخرج الثمرة يف الشجرة، ال فرق بني معقول ومنقول. 
 والصالة والسالم على حممد وآله أفضل مرسول، وبعد:

َ مَلْ ت ُ   ْقدِّم على اجلهاد؟{}اجلواب عن اإلمام إذا قيل له: ملِّ

فقد سألين بعض الفضالء عن سلطان وهو مواَلاَن احلََْسن، َأََب أن يتقدم على اجلهاد إال بعد كمال االستعداد، ألن 
احلرب الذي بني أيدينا قد ابء وصار كالعدم، والواجب على اإلمام أال يتقدم إال بعد أن يتعلم احلرب الذي حدث 

 الزايدة ليتحقق الغلب فليفعل.فيأيت مبثله، وإن أمكن له 

 }اإلمام ال يقف مع املعتاد من احلروب بل كلما حدث حرب{

قال أرسطو طاليس: ليس من السنة أن يقف اإلمام عند ما اعتاده يف احلروب، بل كلما حدث حرب أحدث مثله،  
 (.3وإن أمكن له الزايدة ليتحقق الغلب فهو أكمل)

 قال املتنيب:    .من اخلفيف 

َنااَن 4رَكََّب اْلَمْرُء للقناة) ُكلََّما أَنْ َبَت الزََّماُن قَ َناة    ( سِّ

 }ما كان ُعْرف ا وعادة يقدم على ما شهدت به البَ ي ِّنات وما يرتتب عليه{

/ يقدم على ما شهدت به البينات، وهي قاعدة من 13فأجبت سؤاهلم بعد االستخارة، وقلت: ما كان عرفا وعادة/
 ( به احلكم والفتوى، وفيه:.من الطويل 6(، ونص الزقاق)5)(( الزقاق وشراحها))ما يف قواعد الشرع ك

 ضعيف نعم لكن على العرف عوال. (8( إن البعض مما ذكرته)7فإن قلت)
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(، وكذلك مثله يف اختصار عبد 9ما شهدت به العادات مقدم على ما شهدت به البينات) :((املعيار))ويف 
 ( ه . 11)((اختصار ابن رحال يف البيوع))(، يف 10الصادق)

 }لو شهدت بَ ي َِّنة أبننا نغلب الرُّوم والعادة خبالفه، تُ َقدم العادة على البينة{

وعليه إن شهدت البينة العادلة أبننا نغلب الروم، والعرف والعادة يشهدان أبننا ال نغلبهم؛ ألن املعروف أن كل من 
إال غلبتهم، وأخذ بلدهم وصار جيري يف الشعاب واألودية، وعليه فمن أيمر ابجلهاد صادفه الروم من ملوك الدنيا العظام 

 دائما أراد خراب الدين وقطعه ابلكلية، كما وقع ملن هو أشد أبسا وأشد تنكيال.

 } أراد النيب أن يعطي ثلث مُثُر املدينة للكفار لريجعوا{

عند  عنهم، فقال أهل املدينة للنيب عليه السالم: إن كان هذا أمر منأراد النيب أن يعطي ثلث مثار املدينة ويرجع الكفار 
( 12هللا وجب علينا العمل به، وإن كان رأاي وهللا ال نعطي هلم مثرة واحدة، وإمنا نعطي هلم السيف حىت حيكم هللا بيننا)

 .!، هذا والنيب أراد أن يعطي للكفار مثرة

يوم اآلخر، ال حيل المرئ مسلم يؤمن ابهلل وال»تدبري السديد، ويف احلديث: وسلطاننا إمنا رجعهم ابملصانعة والرأي وال
 (.13«)أن يقدم على أمر حىت يعلم حكم هللا فيه

( 14وحكم هللا منا املنع من اجلهاد، حىت يقع االستعداد للعادة املذكورة والعيان واملشاهدة، مع أن املسألة اليت تتخلف) 
 األعراف والعوائد ال يفىت فيها بقول الفقهاء.فيها األحكام الختالف املقاصد و 

 }كلما ختتلف األحكام فيه ابختالف املقاصد، فال يفىت فيه أبقوال العلماء بل لالجتهاد واإلمام{

/ ابختالف املقاصد واألعراف والعوائد ال يفىت فيها بقول الفقهاء وال 14: كلما ختتلف األحكام فيه/((املعيار))قال يف 
 ( ه . 15) ((املعيار))واة، قاله يف برواايت الر 

وقد علمت أن هذه املسألة مما ختتلف فيه املقاصد والعوائد، وكل من أتى بفتوى أو رواية، قال اإلمام لصاحبها: ال حمل 
 هلا معنا. ه 

 }اجلهاد له شرط والشرط مفقود{
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( 16يف )ن الكفار كذلك. قال هللا العظيم.وأيضا اجلهاد له شرط، وهو اتفاق األمة حبيث أيتون للعدو وال خمالف، كما أ
َنٌة يف األرض َوَفَساٌد َكبِّريالكفار:  الفتنة ( ، وبه فسر بعضهم قول هللا: 17)بعضهم أولياء بعض إِّالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكن فِّت ْ

 (18.)أشد من القتل

واملاهية تنعدم ابنعدام شرطها، وأين هذا االتفاق الذي أََمَر هللا به يف املغرب، بل وال هو يف مدينة وال َمْدَشٍر وال يف  
بيت، فتجد البيت أهلها خمتلفون، فمنهم من كان مع إسبانية،  ومنهم من كان على دين النكليز، ومنهم من كان على 

 دين فرنسيس وهي دار واحدة.

 جعل هللا هلا عالمة على وجودها{ }األحكام

والشك أن هللا جعل عالمة على وجود األحكام  اخلمسة، اليت هي فرض وندب وكراهة وحرام ومباح، وكلما وجد 
َُسب ُِّب، كوجوب الصالة ابلنسبة إ ى الزوال، فإذا ُعدَِّم ُعدَِّم احلكم، 

واحد منها وجد حكم، فإذا وجد السبب وجد امل
 ا، وهذه اخلمسة تسمى خطاب الوضع، أي جعلها الشارع عالمة على وجود احلكم.وهكذا كل واحد منه

(، فإذا وجد سبب 20(:"وإن ورد سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا فوضع")19قال تقي الدين السبكي) 
/ 15ه/شار إلياجلهاد وهو وجود اآللة على متامها، وجب اجلهاد وإال فال، ويقابل هذا اخلطاب خطاب التكليف امل

 ( ه .21بقول السبكي:"احلكم خطاب هللا تعا ى املتعلق بفعل املكلف من حيث إنه مكلف")

( ه . "والشرط ما يلزم من عدمه العدم، وال 22"والسبب ما يضاف احلكم إليه، لتعلق احلكم به من حيث إنه معرف")
 (.24ع)( ه . والصحة موافقة ذي وجهني الشر 23يلزم من وجوده وجود وال عدم")

 }جواب من قال: االستعداد دائما هو تعلم العسكر واملدفع مها حاصالن{

(هبا، غري قد 25فإن قلَت: االستعداد الذي هو تعلم العسكر واملهراز حاصالن، قلُت: مسكني مسكني ُذهِّيَت)
ار، اف النه(.  إذا مسعت العسكر عند الروم فهو على قسمني: عسكر ال خيرج عن اخلدمة آانء الليل وأطر 26سها)

 مقداره حبسب كل جنس، أقلهم إثين عشر مائة ألف، أو مثان مائة ألف، والقسم الثاين: عسكر الكر.

 }خروج غري العارف ابحلرب ال يزيد إال خباال{

فإن يتعلم مجيع املغرب العسكر، ننشد هللا ما فائدة خروج الناس يوم الكر بال تعلم حرب إمنا يزيد خباال، ويوم وقوع 
فال ترى إال من يشتغل مبا يتعلق ابحلرب ولو يفتل الفتيل، ويزيدون يف كل نوع من أنواع الكور وغريه، زايدة مثل  الكر

 النصف أو أقل، هذا معىن االستعداد.
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 }كان املغرب عمَّر البحر والرب، فإن فات البحر عمران الرب تعمريا حسنا{

( لئن فاتت لنا عمارة البحر نعمر الرب 27ا من ستمائة عام، و .ألن )كان املغرب عمر الرب والبحر وقاتلوا ابألندلس حنو 
 عمارة متقنة، وهذا معىن االستعداد إذا مسعته، مع أن العسكر فيه أمور منها: 

 }تعلم الضرب ابلسكني{

(، 29ُمَدبَّال ) 28/ رأسها لوح من ألواح كرموس النصاري16تعلم ضرب السكني أبن جتعل خشبة على رأس امليدان وعلى/ 
 ويقطع الفارس نصفه، والنصف اآلخر ال يتحرك، إذ هذا الضرب من أكثر فوائد اخليل ومنها: 

 }تعلم التدريج وهو أمر آكد عند تلطم األقران تلطم احلية ابحلية{

ء يتعلم التدريج وهو أمر آكد إذا اعتنقت الرجال، وهو أمر آكد، ألن صاحب التدريج يضرب بصاحبه األرض وجي
 على قلبه، ويتمكن يف ضربه كيف شاء.

 ومنها : 

 }تعلم الصقر ابلسيوف ملبارزة الواحد بعده{

( ابلسيوف، فاملمارس فيه يقابل عشرة بسيوفهم، ويتخيل على صاحبه حىت يتمكن فيه ابلضربة، 30تعلم الصقر) 
 ( الثالثة لشهرهتا ألهنا عني احلرب. ومنها: 32( هذا)31وتركت)

 ال تفرق ال يف القتال وال يف غريه، وإال ضاعت فائدة العسكر{ }أن صفوف العسكر

صفوف العسكر ال تفرق ال يف القتال وال يف غريه، قاله ابن خلدون: وعسكران يف وقت القتال يتفرق وقد ذهبت   
 (.33فائدته وهي كالبنيان املرصوص والتقوية، ويتمكن فيه العدو إذا كان صفوفا ابلضرب)

  تكون يف القلب مع مدبر احلرب{}تعلم البغال اليت

قلت: ألهنم تركوا دواءه الذي هو وجود بغال حتمل املدفع للجهة اليت زامحها العدو وفيه خترج إليه، وهو فائدة الفرج  
اليت تكون وسط صفوف العسكر لتخرج فيها تلك اخليل عند مزامحة العدو، فإذا خرجت اخليل وضربت العدو رجعت 

(  جيعل تلك الفرج ويعلم البغال، فإذا به وقع 34إ ى موضع ضرهبا، وهنا كان احلاج حممد املصري) اخليل وحترك القلب
 له ما وقع، يطوى وال حيكى.
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 }حكمة ابلغة يف قول اإلمام سب َّْلُت َكَذا وإن مل يرده{

 تكن مصمما القبيلة وإن مل ( من متزيق قبائل املغرب وتشتيتها، أدى إليه قولك: َسبَّلت35تنبيه: ما أدى إليه اَبَسابُور)
/ عقوهلم بني غنمهم وبقرهم وأوالدهم أين يوضع؟ فال يبقى هلم التفات إ ى 17على ذلك فإهنم ال يكذبونك، وتشتت/

 القتال.

 }ابسابور واحملميات مزقوا املغرب واملدن واملداشر والديور{

 فروع:

كون سبب التشتت، كباسابور الذي مزق املغرب متزيقا، األول: املعروف عند العلماء أن األمر إذا اشتد وخيف أن ي -
يُور. وال تبقى فائدة مع هذا لقول هللا: رِّ وفرق الدُّ َداشِّ

َ
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب وفرق املغرب مث مزق املدن وامل

 (، اآلية. وقد طلبت من هللا أن يقطعه وتوسلت يف ذلك جباه النيب فقلت: . من الكامل 36)رحيكم

لْ  َع  د ِّ) أَُم   َح مَّ ٌد اْم   حِّ بِّ   َج    اهِّ   َك ظُ     ْلَمة   َر ابِّ  (37َع  مَّ ْت َم َدائِّ َن َوالْ َم َداشِّ

 (38إِّلَ    ْي    َك إَِّغ     اثَ    تِّ    ي لِّْل   َم  ْف   َأدِّ) إِّالَّ  َم       ايلِّ لِّ    تَدْفعِّ ال   ضُّ ر ِّ َع  ن ِّ ي حِّ يَلة  

 (39وج  الئ ل الرمحات منك لل ُم َردَّد) نَّصر شيمتك الكرمية عن وخذَوال

 إ ى آخر القصيدة.

 }ابسُبور ال دواء له ألن رايته يف يد كل جنس{

وهذه داهية كربى ال دواء هلا، فكيف ال ورايته يف يد كل جنس، وإن أمكن قطعه فال بد من الرجوع إ ى األصل أبن 
يف إعطاء ابسابور من غري موجب منكم وال منا، فيقولون: املوجب منا أنكم تظلمون الرعية، يقال للعدو: أنتم ظلمتموان 

 والقادر على رفع الظلم إذا مل يرفعه فهو ظامل، وحنن قادرون على رفع الظلم، فاجلواب عنهم:

يها لإلمام، يع ما فأننا ال نظلم أحدا ألن أرض املغرب على التحقيق واملشهور، كما أهنا فتحت عنوة يعين سلما، مج 
(، فإذا كان مجيع أمواهلم وأرضهم لبيت املال بِّتَ َعيُّننا عنهم فصران 40قال خليل: "ووقفت األرض كمصر والشام")

 / منهم بعض حقنا وتركنا هلم الباقي فهم ظاملون لنا، ألننا ظلمناهم فقبضنا منهم األعشار اليت حرم هللا.18أنخذ/

 تغرت مبا للفاسي{ }والعقوبة ابملال جائزة وال
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 (. 42( خالفا ملا عند الفاسي فال تغرت به")41والعقوبة ابملال جائزة كما عند العلماء) 

 }قبائل املغرب كلهم سراق وُغصَّاٌب وَحاُموَن للسُّرَّاق{

ساد، الف(، جيوز فيهم لإلمام ما قاله هللا يف الذي يسعى يف األرض 43وقبائل املغرب كلهم غاصبون وسراق وحماربون)
( )44قاله الرُبُْزيلِّ ْحيِّ الدين)45( وغريه كالعالمة سيدي علي الْتُسويلِّ

ُ
(. فأين 47( على يد اجلد املقدس)46( يف أجوبته مل

قلبتم احلكم وصريمت الظامل مظلوما، فالرعية بقي لنا عليها حقوق ما طلبتم هبا، فالشاكي إليكم كمن قتل  !هذا الظلم
رجال وجاء يشكي ويبكي، وهللا لو أردان أن أنخذهم حبقوقنا ما تركنا هلم فيها قالمة ظفر يف ما ترتب يف ذمتهم، أو 

 (.48نوظف عليهم كمصر)

 ملككم، نطلب من فضلكم أن ترفعوا عنا هذا الظلم. ه  ، هذا حكم السهل.أنتم شيمكم العدل وبه خلد هللا  

 ( أن يغري بعضهم على بعض وتقتل الرجال وتسىب النساء{49}جبال املغرب فتحت صلحا ألهنم دأهبم)

حكام، ألوأما اجلبال املشهور أهنا فتحت صلحا، فجوابنا عنهم أننا ال نتوصل منهم ببعض ما حرم هللا، ألنه ال تناهلم ا 
وعلى تقدير أهنا تناهلم األحكام، فهم معروفون أبن يغري بعضهم على بعض ليال أو هنارا، فيقتلون الرجال ويسبون 
النساء، وهذا حال اأْلَْجَبال عن آخرها. حرام على اإلمام إذا قدر عليهم أن ال أيخذهم ابملال بل بعقوبة ذلك، فإذا 

نه ما فيها، جاء يشكي إليكم كأنكم منعتموان من احلكم عليهم. وأيضا كما أخذان بعضا من رؤوس الفتنة و أخذان م
 (، ويف حممله خالف.51(: لإلمام أن يقتل الثلثني رجاء إلصالح الثلث)50يف الزرقاين صدر األجرة)

 }مما يرجى قطع ابسابور معىن هو االستغفار كتااب وسنة، ألنه أمان هلذه األمة إ ى يوم القيامة{

/كتااب وسنة وإمجاعا، ومن 19ين: أنه مما يرجى فيه دواء ابسابور فيقطع معىن وإن كان حسا، هو االستغفار/الفرع الثا
(52 ،)وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرونأنكره فقد أنكر القرآن، قال هللا جل جالله: 

(، ويف 53«)ن ألميت فإذا مت فاالستغفار أمان ألميت إ ى يوم القيامةأان واالستغفار أما: »قال ابن عباس، قال النيب 
 ( أن االستغفار أمان ألمة حممد إ ى يوم القيامة.54اخلازن: وعند علماء الشأن)

 }فينبغي لإلمام أن أيمر بذكر االستغفار يف كل موضع يُْذَكُر فيه اللطيف{

فينبغي لإلمام أن يذكره يف كل مكان يذكر فيه اللطيف على نية دفع هذا الداء، ويرد هللا مكرهم يف حنورهم، وكم من  
عامل فقيه يعتد بعلمه، إذا نزل أمر وآوى الناس إ ى املساجد يذكرون اللطيف، فيدخل الشيخ لزاويته فيجد الفقراء يقرأون 
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ار م  فقهاء؟ تركتم ما هو أصل؟ من هلذه األمة إ ى يوم القيامة، وهو االستغفاللطيف فيقول هلم بعد زجرهم: أليس فيك
 بنص الكتاب والسنة واإلمجاع كما تقدم.

الفرع الثالث: أن أهل اَبَسابُور واحلَِّمااَيت كفروا، ألهنم يستنصرون ابلكافر علينا، وقد أفىت فقهاء املغرب بذلك كلهم، 
( حني كان يف بلد النصارى فقال هلم:"بيعيت يف رقبتكم وجيب عليكم 55األعرج)أو جلهم كتبوا بذلك، حيث كتب هلم 

( فأجابوه مبا هو حاصله، أنت مستنصر ابلكفار واملستنصر ابلكفار كافر، قال هللا 56القتل عليَّ والبحث عن أمري")
 قلبه فهو كافر أيضا. ( من حيبهم ب58(، وكذلك .أيضا )57)ولن جيعل هللا للكافرين على املومنني سبيالالعظيم:

ه ، 1308انتهى. وسالم على عباده الذين اصطفى، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، يف آخر ذي احلجة عام 
على يد مؤلفه على بن حَممد السوسي السماليل، غفر هللا ذنوبه وسرت عيوبه، طالبا من سيدان الدعاء بغفر الذنوب 

 وسرت العيوب. انتهى.

 اين: قسم الدراسةالقسم الث

 املبحث األول: سرية علي بن َممد السوسي السماليل وشيوخه وأقرانه وتالميذه:

 املطلب األول: التعريف ابلفقيه علي بن َممد السوسي السماليل

هو أبو احلسن علي  بن حَمْمد )بفتح أوله(، بن علي بن حممد بن علي بن حممد املدعو سيدي حممد التزكورت  
(، جيهل اتريخ ومكان والدته، لكنه أشار إ ى قبيلة جده ومسقط رأسه)أَْمُرو يف إدا 59السوسي السماليل)الشريف 

وبعقيل( بسوس، فقال يف هناية كتابه عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة:"...وكان الفراغ من أتليف هذا 
ْسُكوْرْت(  اتَ يل من ذرية سيدي حممد الت َّزُْكوْرت، )و الكتاب )...( على يد مؤلفه علي بن حممد السوسي الشريف السمال

كلمة أمازيغة وهي احَلْجَلة ابلعربية، لقب بذلك ألن صائدا صاد حجلة وأدخلها قبة الشيخ، فأوقد النار عليها يوما 
حممد  يوليلتني فلم تطب، وهو يف بين بعقيل يف موضع يقال له أمرو، تتميز أبناؤه بكرب آذاهنم لذلك يقال له سيد

(، والسوسي نسبة إ ى سوس مث الفاسي الستيطانه ونزوله بفاَس، الفقيه العالمة، 60بومزوغ وهو ابلعربية األذن")
 املدرس، الشاعر األديب، النوازيل الصويف الفاضل، السياسي املشاور.

ه كمدرس س حياتنشأ رمحه هللا يف سوس األقصى، مث استوطن فاس ونزل هبا، والزم حممد احلراق بتطوان، كر   
تلقى علومه األدبية والفقهية على شيوخ سوس والصويرة . و (61)األول ومستشار عسكري للسلطان املو ى احلسن

ومراكش وتطوان وفاس، واستخرجت بعض شيىوخه ممن ترمجوا له، وكذلك من خالل استقراء معظم خمطوطاته، وبعض 
 عليه يف املطلب املوايل.خمطوطات معاصريه، فمن هم أهم  شيوخه؟ ذلك ما نتعرف 
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 املطلب الثاين: شيوخه

: هو النوازيل احملقق أبو احلسن سيدي علي بن عبد السالم بن علي مديدش التسويل، مات علي التسويل  1 
وقد استفاد منه السماليل يف نوازله، وأكثر من ذكره واالستشهاد أبقواله يف كتاابته (، 62()م1842ه /1258سنة)

 ( 63)املخطوط عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونةوخصوصا يف كتاب 

احلسن قصارة احلمريي، مات  : وهو علي بن إدريس بن علي أبوـ علي بن إدريس قصارة2      
(،مل يصرح السماليل يف كتاابته أنه تتلمذ عليه، إال أن املؤرخ اللجائي 64ودفن ابلقباب) م(1843ه /1259سنة)

بن إدريس قصارة، من ضمن الشيوخ الذين أخذ عنهم السماليل، فقال:"وممن أخذ عن  العمراين عد  الشيخ علي
سيدي علي التسويل والشيخ املرنيسي والشيخ ابن عبد الرمحن وسيدي علي قصارة وغريهم، العالمة املدرس املفيت 

 (.65النوازيل املطالع أبو احلسن علي بن حممد السماليل")

و أبو عبد هللا سيدي حممد بن حممد بن عبد الواحد بن حيىي بن عمر احلسين العلمي ه سيدي َممد احلراق:  3      
وقد (، 66)م(ودفن بتطوان1845ه /1261املوسوي، ينتهي نسبه إ ى سيدي موسى بن مشيش، تويف رمحه هللا سنة )

ه:"يقول شيخنا ووسيلتنا بقولصرح السماليل يف خمتلف خمطوطاته، مبالزمته والرتبية على يديه، فكان يعرب عن ذلك 
 (67")إ ى ربنا سيدي حممد احلراق

هو أبو حممد عبد هللا املعروف ابلوليد بن العريب بن الوليد العراقي احلسيين مات ـ الوليد العراقي: 4 
 (. 69(، وعرب السماليل يف كتابه منتهى النقول أنه من شيوخه يف الرتبية والسلوك)68م()1848ه /1265سنة)

الشيخ اإلمام علم األعالم، وحامل لواء مذهب مالك، عرضت  : وهود بن عبد الرمحن  الفاليل احلحْجرحيتـ َمم 5
(. صرح 70م(، ودفن ابلقباب قرب عبد العزيز الدابغ)1858ه /1275عليه املناصب فأعرض عنها، تويف سنة)

لفاضل، عبد الرمحن، الفقيه املدرس االعمراين اللجائي أنه من شيوخ السماليل أيضا، فقال:"... أخذ عن الشيخ بن 
 (.71السيد احلسن السماليل)

هو الفقيه الصاحل أمحد بن حَممد)فتحا(،  له حاشية على شرح املكودي على األلفية، وله أتليف ـ أمحد املرنيسي:  6
(، 72ودفن بزاوية الشيخ الدابغ) ،م(1860ه /1277يف "نظام العسكر وكيفيته واألدلة على ذلك"، تويف فجأة سنة )

ذكر السماليل أن الناس انتفعوا بقراءته يف الفقه والنحو، وأنه يقتصر على التحصيل وال يسرد املتون بل يعرب عن 
 (. 74(، كما ذكره وعدَّه العمراين اللجائي يف معرض حديثه عن شيوخ السماليل)73معناها)
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سى املهدي بن الطالب بن حَممد فتحا، مات هو أبو عياملهدي بن الطالب بن سودة:    7  
(، قال السماليل يف مؤلفه منتهى النقول ومشتهى العقول:"قرأت عليه القزويين)...(، 75()م1877هـ/1294)تسنة)

له آتليف عديدة، حج مرارا ولقي األكابر وأجازهم وأجازوه، وشهدوا له ابلتربيز والتقدم يف العلوم، وله الشهرة والصيت 
 .(76امللوك والرعية")عند 

 املطلب الثالث: معاصروه وأقرانه ورفاقه

 عاصر علي بن حممد السماليل السوسي سالطني الدولة العلوية، وعدة علماء وفقهاء من أشهرهم:

 : كان مقيما أول أمره بتافياللت، مث استقدمه املو ى سليمان يفـ السلطان املوىل عبد الرمحن بن هشام العلوي1
واله ثغر الصويرة، كان حمبا للعلم والعلماء، أمر مستشاريه بتافياللت ابختاذ علي السوسي مدرسا ألبنائه، آخر عمره و 

 (. 77م()1859ه /1276مات مبكناس سنة)

عاصر علي السماليل السلطان املو ى عبد الرمحن ومارس التدريس يف عهده فقال: "كنت مع الشيخ سيدي حممد 
قدس سيدان وموالان عبد الرمحن؛ أبن كل من يتعاطى صنعة املدفع واملهراز، يقبضون كذا احلراق بتطوان، وجاء أمر امل

 (.   78ويُْكَسْون)...(، وكان كبري القوم إذ ذاك أيمرين على سبيل احملبة أن أتو ى من فيهم األهلية ابلتعليم للحساب")

ر"،"و نتصار يف وزارة بين عشرين األنصامن مصنفاته "كتاب اجليش العرمرم"و"حسام االـ العالمة أمحد أكنسوس: 2
وصفه السماليل فقال: "ممن أدركناه الفقيه الزاهد الورع املتربك  (،79م()1877هـ/1294)تديوان شعر"  مات سنة 

 ( األوان الكنسوسي". 80به حيا، أديب الزمان وأعجوبة)

ه ووزيرا للحسن األول، عرف بشجاعته وذكائكان حاجبا للسلطان حممد الرابع، ـ الوزير األعظم موسى بن أمحاد: 3
م(، مدحه السماليل بقصيدة عند اقتحامه رفقة العسكر ملدينة 1878ه /1296وحسن تصرفه، تويف مبراكش سنة)

(. وقال السماليل عنه:" والوزير الذي استوزره موالان اهلمام موالان احلسن هو الوزير األعظم موسى ابن أمحد، 81فاس)
 (.82 ورثيته بقصيدة)وتويف رمحه هللا

من وزراء احلسن األول على الشكاايت، وكان وزيرا عند أبيه وجده، مات  يف  ـ الوزير َممد الصفار التطواين:4
(. ذكر السماليل أن أهل فاس اثروا يف عهد احلسن األول، فبعث 83م()1880ه /1298اتدال ودفن مبراكش سنة)

د،  الفتك والبطش أبهلها، فأمر السلطان ابلرفق واملساعدة ورفع اليهلم العسكر إلمخاد ثورهتم، وخالل ساعتني مت
 (.84فبعث هلم ابلوزير حممد الصفار بعفوه عنهم)
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هو الباشا عبد هللا بن أمحد بن مبارك السوسي، وهو أخ الوزير األعظم موسى بن ـ عبد هللا بن أمحد السوسي:  5 
(، وصفه السماليل أبنه فقيه الفقهاء وأديب 85م()1885/ه1303امحاد وعم احلاجب امحاد بن موسى، مات سنة)

(،كان قائد جيش 86األدابء، وأضاف أنه حني توليته على فاس رثى أخاه موسى بن امحاد بقصيدة فأجازه عليها)
احلسن األول يف فتحه مكناسىة الزيتون إلمخاد ثورة الرببر، قال السماليل:"ومقدم العساكر يومئذ سيدي عبد هللا بن 

 (87د قطب رحاها وهو وهللا يف احلرب الضيغم القسور، واملوت األمحر وشجاع ال يقابل وبطل ال ينازل...")أمح

: العالمة املطلع ،له مؤلفات مفيدة منها:" االستقصا يف أخبار املغرب األقصى"، اختذه ـ أمحد بن خالد الناصري6
الح السياسية، ومنها استشارته له أن يبدي رأيه يف إصالسلطان  احلسن األول مستشارا يف األمور املهمة والقضااي 

املالية املغربية ومداخلها، فألف كتااب مساه:"قانون يف الرتتيب اإلداري واجلباايت املالية ابملغرب"، وهو حمرر على أصول 
ريبة م(، التفصيل يف حكم املعونة أو ض1881ه /1299الشرع، وثبت أن السلطان أمر العلماء والفقهاء سنة )

(، قال السماليل:"فإن السلطان املو ى 88م()1896ه/1314اجليش، ومن ضمنهم هذا املؤرخ، مات بسال سنة )
احلسن سأل أهل العلم الشريف عن حكم املعونة والتوظيف إلقامة اجليش املوصوف لقمع العدو الكافر)...( فقال 

 وال شك أن من بينهم العالمة الناصري.(، 89نصره هللا أنتم أهل العلم أئمة اهلدى ومصابيح االهتداء")

ات ولد بتلمسان ونزل بفاس، من شيوخه عبد الرمحن احلجريت وأمحد املرنيسي، مـ العريب بن عبد القادر املشريف: 7
قال ابن سودة يف: "رأيته حملى من بعض معاصريه بقوله: الفقيه األديب الفائق يف فنه  م(: 1895هـ/1313)سنة 

( ولعله قصد بعبارة:"معاصريه"، الفقيه علي 90شعر ارجتاال وسهولة على لسانه سيدي العريب املشريف")ال نظري له يف ال
 (91بن حَممد السماليل، فنفس العبارة اليت ذكرها ابن سودة، أوردها السماليل يف خمطوطه طوالع احلسن واتباع السنن)

 ابن احلاج السلمي املرداسي، من مصنفاته: أتليفهو أمحد بن حممد بن الشيخ محدون ـ أمحد بن احلاج السلمي: 8
يف علم الطب مساه:"الدرر الطبية املهداة للحضرة احلسنية"،وألف كتااب يف اتريخ الدولة السعيدة أبمر من السلطان 
مساه:"الدر املنتخب املستحسن يف بعض مآثر أمري املؤمنني موالان احلسن"،وغريها من املصنفات، مات 

(، عاصر السماليل واجتمع معه يف شيوخه: كاحلجريت وعلي قصارة وحممد احلراق،  92)م(8189ه/1316)سنة
 كما اختصا معا وإ ى جانبهما العمراين اللجائي يف التأريخ للدولة العلوية و حكم السلطان املو ى احلسن.

، القابض لسياسي املطلعهو الوزير والصدر الكبري، اامحاد بن موسى: عرف ب"ابَّ امْححاد"،  سلطاينـ احلاجب ال9
على زمام األمور بعد وفاة املو ى احلسن، إذ كان مهه السيطرة والتغلب على أعدائه ومنافسيه، وقدم املو ى عبد العزيز 
للبيعة رغم صغره سنه للوصول إ ى مراده، ألف بعضهم أتليفا يف ترمجته مساه:"الثغر الباسم يف مآثر الوزير امحاد بن 

 (. 93،)م(1900ه/1318)يف مبراكش سنةموسى اهلمام"، تو 
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ة، هو شقيق احلسن األول وخليفته على فاس واألقاليم الشمالية والشرقيـ املوىل عرفة بن َممد الرابع العلوي: 10
 انب عنه يف البعثات النائية واحلركات اليت ال يتأتى للسلطان القيام هبا بنفسه، من أبنائه حممد بن عرفة الذي لعب به

(، قال السماليل: " وبعث نصره هللا صنوه 94)م(1906هـ/1324)لفرنسي لعبته الفاشلة هناية احلماية، ماتاحملتل ا
للخري الد ين الفاضل الناسك سيدي موالي عرفة وبعثين معه معينا وردءا ومشورة... ملا صرف عنان عنايته لتحويط 

 (.95مملكته وحتديدها من جماورة لفرنصيص من انحية الصحراء")

: العالمة املشارك، اجتمع مع السماليل يف شيوخه منهم: عبد الرمحن عبد السالم بن أمحد اللجائي العمراين ـ11
احلجريت، وأمحد املرنيسي، واملهدي بن الطالب بن سودة، وأخذ عنه الطايع بن ادريس القادري، من آتليفه: املفاخر 

(، عاصر علي السماليل، وقال 96)م(1914هـ/1332)سنة العلية والدرر السنية يف الدولة احلسنية العلوية"، مات
اللجائي واصفا إايه:" قرأ بسوس على شيوخها، وحدثين أنه قرأ على بعض شيوخها خمتصر سيدي خليل ثالث مرات 
ابرك هللا يف عمره...وهو اآلن سنة مخس وثالمثائة وألف أدام هللا عمره حي، ورمبا أرسله املنصور ابهلل لبعض البالد 

 (، 97رض")لغ

م(، ودفن 1882ه /1299هو القاضي الفقيه العالمة النحوي، مات سنة ) ـ َممد بن عبد الواحد بن سودة:12
(. أشار السماليل أن السلطان املو ى احلسن ملا تو ى اخلالفة، سأل أهل العلم عن حكم 98بزاوية جده التاودي)

واالستعداد للعدو، فسكت العلماء وأجابه حممد بن عبد التوظيف واملعونة)ضريبة املكس(، قصد إصالح اجليش 
  (. 99الواحد بن سودة رمحه هللا)

 املطلب الرابع: تالميذه

تتلمذ على يد علي بن حممد السوسي السماليل بعض أمراء الدولة العلوية وغريهم، إال أنه مل يشر لذلك يف كتاابته 
 ديث ذكره لبعضهم، كما أغفل العديد منهم.ومؤلفاته بقصد التعريف هبم، وإمنا اقتضى سياق احل

وممن أخذ العلم عن السماليل، أبناء السلطان املو ى عبد الرمحن بن هشام بتافياللت، بعد أن وجه رسالة إ ى     
م(، إبسناد تربية وتدريس أبنائه للطالب علي السوسي 1854ه /1271( سنة)100القائد ْبريك احلبشي)

 هم: ( وهؤالء األمراء101السماليل)

: درس على يد علي بن حممد السوسي السماليل بتافياللت، ـ األمري موالي سليمان بن عبد الرمحن العلوي1
ختصص هذا األمري يف التاريخ والسري واملغازي، واهتم بطلب العلم وحتصيله فقد كان جيتمع على مائدته األشراف 

 (.  102واألعيان بتافياللت للسرد واملدارسة)
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أبدى هذا األمري لوالده السلطان عبد الرمحن بن هشام، رغبته يف التعلم على يد علي بن مد الرابع: ـ السلطان َم2
حممد السماليل بتافياللت، واستخلفه والده على فاس، كما تو ى قيادة اجليش يف معركة إسلي، مات يف مراكش سنة 

قبيلة  بعد توليه السلطة، لقتال الثوار ك(، اختذ حممد الرابع مدرسه السماليل قائدا عسكراي103)م(1873هـ/1290)
 (.104غياثة بتازة والفتان الروكي اجلياليل، والساحر اهلربي)

درس هذا األمري على السماليل أيضا، وكانت سكناه بقصر ـ األمري موالي عبد السالم بن عبد الرمحن العلوي: 3
 (. 105ي)وقضاء حوائجهم القائد بريك احلبشآابر بتافياللت، ويعد من أبناء السلطان الذين سهر على تربيتهم 

ري درس أيضا على يد السماليل مبقر سكناه بتافياللت،  برع هذا األم ـ موالي عبد هللا بن عبد الرمحن العلوي: 4
م(، وجعله على رأس إخوته لكرب 1857ه /1274يف البيان واللغة، بعثه والده املو ى عبد الرمحن إ ى احلج سنة)

 (106سن ه)

درس بدوره على يد السماليل بتافياللت، برع هذا األمري يف األدب ـ موالي احلسني بن عبد الرمحن العلوي: 5
 ( 107والتنجيم واحلساب، وأسكنه السلطان قصرا أبابر بتافياللت، قرب قصر صنوه املو ى عبد السالم)

ن اليل، أبمر من السلطان حممد بتتلمذ على يد علي بن حممد السوسي السم ـ السلطان املوىل احلسن األول،6
م( ليتعلم منه السنوسية واأللفية، كما أمره ابلتأدب معه، 1860ه /1277عبد الرمحن، يف رسالة وجهها إليه سنة)

اهتم هذا السلطان ابلعالقات اخلارجية وإرسال عدة سفراء لدول أوراب، كما أكثر من إرسال البعثات من الشباب 
. أكثر السماليل يف مدحه وذكر مآثره يف آتليف وقصائد (108مـ()1893ه/1311)لتعلم العلوم، مات سنة 

 (109خاصة)

مد السماليل7 : الشك أن العباس تتلمذ على يد والده، وإن مل يصرح بذلك، ومن خمطوطاته ـ العباس بن علي بن َمح
 (110قصيدة "يف مدح السلطان موالي عبد العزيز")

عظمى كان عالمة مشاركا مطلعا مذاكرا تو ى الصدارة الد بن مبار  السوسي:ـ  الفقيه املختار بن عبد هللا بن أمح8
بعد وفاة الوزير امحاد بن موسى مث أخر عنها، وكان قبل ذلك وزيرا للخليفة املو ى عرفة، مات 

(، تتلمذ على يد السماليل وقرأ عليه، قال السماليل يف معرض حديثه عن والده عبد 111()م1916هـ/1335)سنة
 (112بن أمحد:"مدحته بقصيدة حني إقرائي لولده الفقيه الوجيه سيدي املختار النبيه")هللا 
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م(، تو ى السلطة بعد وفاة والده املو ى 1878ه /1295ولد عام )ـ السلطان املوىل عبد العزيز بن احلسن األول: 9
(. 113ل إ ى فاس)ومح مـ(1943ه/1362)م(، تويف بطنجة سنة 1907ه /1325احلسن، إال أنه عزل عنها سنة )

مدحه السماليل يف قصيدة من مخسة وتسعني بيتا مبناسبة حفظه وختمه للقرآن الكرمي َعْنوهَنا: "مبيزاب رمحة 
 (،  114الرمحن")

ثىن أ وهبذا يتضح أن علي بن حَممد السوسي قد استفاد وأفاد، وعمل على نشر العلم والفقه يف زمنه ابملغرب. وقد
ه (:" ابلعالمة املفيت النوازيل 1332وحتدثوا عن علمه الغزير. فوصفه اللجائي)تعليه الكثري من العلماء، 

ه (: "ابلفقيه العالمة الفهامة املدرس، كان فقهيا حنواي نوازليا مشاركا يف عدة 1345(. ونعته الكتاين)ت115املطالع")
 (117ا)ه (: أنه كان أديبا حنواي شاعر 1400(. ووصفه ابن سودة)ت116علوم وفتاوى ومقامات")

م(، فقال :"من العلماء املطلعني ذوي املشاركة الواسعة فيما كان يروج من علوم 1983ه / 1403ونعته اجلراري)
 (.119(. وومسه املرعشلي: "مبؤرخ املغرب")118وفنون لوقته، له إنتاج علمي هام يدل على حتصيله واطالعه")

 املطلب اخلامس: مهامه 

َية)أوال: عمل مدرس ا ملادة احلساب واملساحة، وما يتعلق ابملدافع   يف املدرسة العسكرية مبدينة تطوان، (، 120والطَّْبجِّ
يف عهد السلطان موالي عبد الرمحن بن هشام وأبمر منه، مقابل عوض وكسوة، قال السماليل: "كنت مع الشيخ 

 موالان عبد الرمحن؛ أبن كل من يتعاطى صنعة املدفع واملهراز،سيدي حممد احلراق بتطوان، وجاء أمر املقدس سيدان و 
يقبضون كذا ويُْكَسْون ...ألن احلساب أصل لتلك الصنعة كغريها من العلوم الكثرية كاملرياث والتعديل والتوقيت 

 (.121اب")سوالتنجيم...وكان كبري القوم إذ ذاك أيمرين على سبيل احملبة أن أتو ى من فيهم األهلية ابلتعليم للح

اثنيا : عمل قائدا عسكراي وكاتبا للسلطان حممد الرابع، فقد ذكر أنه شارك يف إحدى احْلرَْكات العسكرية بتازة، وكتب 
للسلطان يطلب منه الدعاء ابلنصر على الفتان الروكي، قال السماليل:"ومنها ما وقع لنا معه حيث كنا يف اتزة قاتلني 

كتبنا للمقدس بذلك، أي حممد بن عبد الرمحن، ومما قلت يف الكتاب: قد كان يكفي لغياثة، وظهر هناك فتان)...( ف
 (  122أن يدعو سيدان عليه، فأجاب عن كتابنا بقوله: وأما الفتان فقد كفاكم هللا أمره")

ة ياثلثا: كان مستشار ا للمو ى عرفة ضمن بعثة السلطان املو ى احلسن لتحويط اململكة ورسم وتسوية حدودها الشرق
مع فرنسا، قال السماليل:"...مث صرف عنان عنايته لتحويط مملكته وحتديدها من جماورة لفرنصيص من انحية الصحراء 

 (.123وبعث نصره هللا صنوه للخري الَدي ن الفاضل الناسك سيدي موالي عرفة وبعثين معه معينا وردءا ومشورة")
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(، 124زة)طان حممد الرابع لقتال املتمردين من غياثة  يف بالد اترابعا: مشاركته يف احلمالت العسكرية اليت  وجهها الس
مث اخنراطه يف احلركات اليت قادها السلطان املو ى احلسن بنفسه ومنها خروجه لقتال القبائل الثائرة كآيت عتاب وأيت 

ابع واحلسن الر (، وأيضا مشاركته يف حركة للقبض على الفتان اهلربي زمن حممد 125ه  )1299سري وأيت عطا سنه 
األول أيضا، قال السماليل عن احلسن األول"...ألن مشقة خروج موالان احلسن لطلب الساحر اهلربي الذي أعىي 

 (.126امللوك قبله مع حملة عظيمة من رؤساء الدولة كسيدي عبد هللا بن أمحد، وحصلناه وانفلت بسحره ونفثه")

 ن احلسن األول يف خمتلف األمور داخل البالد ومنها:خامسا: كان السماليل رسوال ومبعواث خاصا للسلطا

مشاركته يف مهمات الصلح بني القبائل شرق املغرب، قال السماليل:"...وبعثنا ) أي السلطان احلسن األول( لقضااي 
(، ويؤكد 127يف بين يزانسن وسائر أعراب تلك الناحية، لشقاق وقع بني كل قبيلة وجارهتا، شقاقا ال يرجى زواله")

لعريب اللجائي أن السماليل كان مبعواث خاصا للسلطان يف معرض التعريف به فقال: "...وهو اآلن سنة مخس ا
 (128وثالمثائة وألف أدام هللا عمره حي، ورمبا أرسله املنصور ابهلل لبعض البالد لغرض")

 املطلب السادس:  آاثره العلمية  

ية هامة، منها ما هو خمطوط، ومنها ما هو مطبوع، ومنها ما خلف علي بن حَمَْمد السوسي السماليل عدة آاثر علم
 هو مفقود، ومنها ما هو قيد التحقيق والطبع.

فقد ذكر الكتاين يف كتابه سلوة األنفاس، أن للسماليل كتابني، وتقاييد وطرر، يف النحو والفقه، وفتاوى ومقامات، 
(. بينما عدها الزركلي 130ختار السوسي يف أربعة كتب)(.وعدها امل129وذلك ما نقله العباس بن إبراهيم السماليل )

يف تسع مؤلفات، وذلك ابجلمع بني مؤلفات علي السوسي وعلي السماليل، اللذان عرف هبما متفرقني متومها أهنما 
 (.131َعَلمني، إال أهنما شخصية واحدة)

فاته هي:"طوالع احلسن واتباع (، وذكر اجلراري أن أهم مصن132وذهب ابن سودة، وعمر رضا كحالة، أن له كتابني) 
(. وقد متكن 133السنن بعلو راية موالان احلسن"، و"مطالع السعادة يف فلك سياسة الرايسة" و"تقاييد مفقودة")

الباحثان فؤاد خاليد طحطح وحسن بكور من إحصائها، فبلغت حنو تسعة عشر مصنفا، منها سبعة كتب وإثنتا 
 (134عشرة قصيدة)

 عتها من كتب الرتاجم، والدراسات اليت اهتمت آباثره، ومن مؤلفاته وخمطوطاته أيضا، وهي:وهذه قائمة لرتاثه مج 
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(. ألفه يف إثنيت عشر من رجب الفرد سنة 135)«طوالع احلسن وإتباع السنن بطلوع راية موالي احلسن»  -1
 م(، وهو أول مصنفاته.1874ه /1291)

وومسه ب: "سياسة العقول وسياسة النقول" أو السياسة مبجرد  ،«مطالع السعادة يف فلك سياسة الرائسة» -2
(، ألفه متم رجب الفرد 137(، كما نعته بكتاب "السياسة")136العقول وسياسة مؤيدة ابلنقول")

 م( 1874ه /1291سنة)
(، 138)«قمع أهل الرعونة يف حكم التوظيف واملعونة»أو « عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة» -3

 م(.1881ه /1299(: ألفه سنة)139«)إبكسري امللوك يف تدبري السلوك»أيضا:وقد مساه 
منتهى النقول ومشتهى العقول أو ما جيب أن يقال من األقوال وال يقال إال بعد التوازن يف املثال توازن » -4

 (.140م()1884ه /1302فرغ من أتليفه أواسط شوال سنة)«: املثقال ابملثقال
(: وهو كتاب خمطوط يف جزأين، األول يف 141)«الفحول أبصح معقول ومنقولهناية املقول يف تنبيه مهم » -5

صفحة فرغ من  208م(، واجلزء الثاين يف 1888ه /1306لوحة، فرغ من أتليفه أوائل رجب سنة) 220
 م(.1884ه /1302أتليفه سنة)

ها يف ألف وهي القصيدة اليت عارض فيها قصيدة البوصريي (142)«حتفة القاصرين عن اللحوق ابلسابقني» -6
 م(.1890ه /1308أواخر ذي احلجة سنة)

( وتسمى بفتوى يف اجلهاد، وهي من آخر 143)«اجلواب عن موالان احلسن فيمن قال له ما لك مل جتاهد» -7
 م(.1890ه /1308مصنفاته، ألفه يف آخر ذي احلجة عام )

 (144بيت شعري) 213قصيدة تضم   «معارضة الربدة » -8
(يف مائتا ومخس وستني 145)«احلسن األول عند فتحه للقطر السوسيقصيدة رائية يف مدح السلطان » -9

 بيتا.
(، يف ستني بيتا، ضمن جمموع يضم إثنان وعشرين مؤلفا، 146«)قصيدة يف مدح السلطان موالي احلسن» -10

 .109، وتنتهي عند اللوحة 107ورقم قصيدة السماليل الرابعة عشر، تبدأ من اللوحة رقم 
(: وتضم  القصيدة مثان ومثانني 147«)ئة ابنه موالي َممد ابلعرس واخلالفةقصيدة يف مدح السلطان وهتن» -11

 ( خبالفته وعرسه.148بيتا، افتتحها مبدح السلطان املو ى احلسن، ومدح املو ى حممد)
(، 149)«قصيدة يف مدح السلطان، يف انتصاره على الربابر، وأيت سخمان، وزعري، وزمور، وبين مطري» -12

 بيتا.وتضم  القصيدة سبعة وستني 
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(: تقع يف إثنان وعشرين لوحة، موزعة على ثالث 150«)أرجوزة طويلة يف مدح السلطان احلسن األول» -13
 وأربعني صفحة، وتضم  أربعمائة وإثنا عشر بيتا.

 (، وتضم  القصيدة مثان وستني بيتا.151«)قصيدة يف مدح النيب ومدح ولده موالان احلسن أيده هللا» -14
 (، ضمت سبعة ومائة بيت.152)ألول يف فتحه للجبالقصيدة يف مدح السلطان احلسن ا» -15
 (153)من مخسة وسبعني بيتا قصيدة يف هتنئه املوىل احلسن مبولود له وهو يف بين مستارة،  -16
الثني من واحد وث، قصيدة يف راثء وتعزية السلطان املوىل احلسن يف وفاة سيدة النساء أم كلثوم  -17

 (.154«)بيتا
 (: تضم إثنان ومثانني بيتا.155«)ألطفال رعيته قصيدة يف مدح السلطان عند طهارته» -18
( تضم مخسة ومائة من األبيات الشعرية، 156)«اهلمام للبخاري إمام احملدثني قصيدة إخبار موالان احلسن» -19

تقع يف مخس لوحات موزعة على مثان صفحات، مكتوبة خبط مغريب جموهر، افتتح مجيع أبياهتا بقوله: اي أحسن 
 الناس ملكا سيدي حسن.

 ملطلب السابع: وفاتها
(. 157م()1893/ ه 1311أشار  حممد بن جعفر الكتاين أن وفاة علي بن حممد السوسي السماليل كانت  سنة )

م(، واترة ابلسماليل 1893ه /1311مث جند  الزركلي قد اضطرب يف تعريفه، فعرفه اترة ابلسوسي املتويف سنة)
 (،  وجعل منه بذلك شخصيتني.158م()1910ه /1328)ت

( ويف كتابه دليل 159م()1893ه /1311بينما ذهب عبد السالم بن سودة، يف إحتاف املطالع أن وفاته كانت سنة )
 (، فنكون بذلك أمام اترخيني.160م()1910ه /1328مؤرخ املغرب األقصى أن وفاته كانت سنة)

فاته كانت ة األنفاس، أبن و وعليه  فالتاريخ الراجح يف هذه احلالة وهللا أعلم، هو ما ذهب إليه الكتاين يف سلو 
 م(؛ العتبارات منها:1893ه /1311سنة)

 أوال: أن سلوة األنفاس املرجع األول الذي تناول سرية السماليل. 

م( ذلك ألهنا تتناسب ووفاة كبار شيوخه:  1893ه /1311اثنيا: أن التاريخ األقرب واألنسب لوفاة السماليل سنة) 
(، وليست وفاته سنة) 1843ه /1259يخ قصارة )تم(،  والش1842ه /1258كالتسويل )ت

م( إذ ال يعقل  يف هذه احلالة أن يكون قد عاصرمها وتتلمذ عليهما وعاش إ ى حدود هذه السنة، 1910ه /1328
 نظرا للبون الشاسع بينها وبني ووفاة شيوخه. 
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م(، مث حدث عزله 1894 /ه1312اثلثا: ليس هناك من دليل أنه أدرك بيعة السلطان املو ى عبد العزيز سنة)
م(، وبيعة أخيه املو ى عبد احلفيظ، وما رافق ذلك من أحداث جسام كثورة الفتان بومحارة 1907ه /1325سنة)

م(، مث إلقاء القبض عليه وقتله عهد إمارة املو ى عبد احلفيظ 1902ه /1320واستالئه على اتزة سنة )
 يقدم بيعته للسلطان املو ى عبد العزيز، أو يديل برأيه وموقف ه (. وال ميكن أن يكون قد أدرك ذلك ومل1327سنة)

السياسي من خلعه، أو ما حدث مع الفتان بومحارة، وهو املؤرخ الذي أسهب يف خمطوطاته عن الفتانني واملارقني ومن 
 شق عصا الطاعة على السلطان. 

 ذكره  حىت اآلن.ورغم وفاة علي السوسي السماليل فهو ال يزال حيا  بعلمه، ومل ينقطع 

         املبحث الثاين: الصناعة الفقيهة يف اجلواب

 املطلب األول: أسباب احلكم ابجلواب 

حكم اجلواب: رفض ومنع اجلهاد هو املوقف الشرعي  والسياسي وقتها، قال السماليل:"وحكم هللا منا املنع من 
ونفس الرأي .(161وأضاف:"من أَمَر ابجلهاد دائما، أراد خراب الدين وقطعه ابلكلية") اجلهاد حىت يقع االستعداد"،

مال إليه السلطان أيضا. قال السماليل يف كتابه منتهى النقول:"وملا رأى نصره هللا )أي احلسن األول(،  أن األمر 
ررين وارتكاب أخف الض ابجلهاد يؤدي إ ى مفسدة عظيمة تؤدي إ ى قطع الدين قال: بعض الشر أهون من بعض

 وعزز السماليل جوابه وحكمه مبجموعة من احلجج واألدلة أمهها: (.162الزم")

أوال: إشارته إ ى ضعف اجليش والعسكر املغريب ألنه يقوم على تقنيات عسكرية عتيقة، ويف املقابل العدو واحملتل 
 يتمتع بتجهيزات حديثة. 

 لواقع، وليس ادعاءات الناس ونداءاهتم وما مجعوه من بينات.اثنيا: دعوة السماليل إ ى حتكيم العادة وا

 رابعا: إقرار السلطان وأمري البالد بعدم اجلاهزية للجهاد

خامسا: للجهاد عدة شروط، وشروطه مفقودة وغري متوفرة بسبب الصراعات القبيلة وانقسام اجملتمع ضف إ ى ذلك 
 األوربية. تشردم  أوصال اجملتمع  إ ى فئات حممية ابحلماايت

سادسا: انقسام اجملتمع إ ى قبائل متناحرة ومتطاحنة، تعيش حرواب أهلية مدمرة، وإعالن اجلهاد يف هذه احلالة هدم 
 لكليات الشريعة.
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، عكس املغاربة فعددهم قليل،  سابعا: مقارنته بني القوة العسكرية للنصارى املتميزة ابلقوة واالنضباط عند املواجهة،
 وضى والنهب ورفض الطاعة عند اللقاء.ويشتغلون ابلف

اثمنا: افتقار املغرب ألسطول حبري كما كان يف السابق، يف حروبه يف األندلس وذلك يؤيد عجز البالد على القيام 
 أبي جهاد. 

 املطلب الثاين: الصناعة الفقهية يف صناعة النازلة

 .إعمال السماليل للمقاصد يف عرضه للجواب 
قال  عالن اجلهاد ضد العدو واحملتل األجنيب هدما للدين ابلكليةإي بن حممد السوسي السماليل لقد اعترب الفقيه عل

إذ قال:"وملا رأى نصره هللا أن األمر ابجلهاد يؤدي إ ى مفسدة عظيمة تؤدي إ ى قطع الدين  ((منتهى النقول))يف كتابه 
فمقصد الشريعة الغراء احلفاظ على كلية (  163فقال: بعض الشر أهون من بعض وارتكاب أخف الضررين الزم")

الدين، يف ظل ضعف اجليش وغياب االستعداد. واعتمد السماليل فقه املوازانت بني املصاحل واملفاسد، فتوصل إ ى أن 
 حفظ كلي النفس، أو ى من حفظ جزئي الدين.

 ،اعتماده يف االستدالل على القرآن والسنة النبوية 
  بعض القواعد الفقهية واألصوليةاعتماده يف االستدالل على 
 .متكنه من فقه الواقع وأثره الواضح يف جوابه الفقهي 
   األخرى، كما أضاف أنه ميكن إخضاعاعتماده يف االستدالل على أقوال علماء املالكية، وعلماء املذاهب 

تل الثلثني مام قاملتمردين أبخذ رؤوس الفتنة، بقول شاذ نسب ملالك يف كتب فقهية، وهو أن مالكا أجاز لإل
إلصالح الثلث. وما ورد يف شرح الزرقاين على خمتصر خليل، مل يقله مالك حسب ما حققه  حممد بن احلسن 

(، كما نفى  املالكية ذلك القول وأنكروه بشدة، 164بناين يف حاشيته على شرح الزرقاين على خمتصر خليل)
 (. 165وبرؤوا مالكا منه)

ادن  مبنع اجلهاد، استجابة يف هذه النازلة للواقع، وملوقف السلطان املو ى احلسن املهوهبكذا خنلص أن السماليل أفىت  
 للدول األجنبية.

إال أنه يف خمتلف مصنفاته األخرى، ذكر خالف فتواه، فحث على اجلهاد واالستعداد ومقاتلة العدو، ومنه ما ورد  
ك األرض والسماء، اآلمر عباده ابجلهاد األكرب ذ قال: "احلمد هلل مالك ملو إيف مقدمة كتابه منتهى النقول 

(، وقال يف افتتاحه لكتاب عناية االستعانة :احلمد هلل ...والصالة والسالم على من أمر بقتال أهل 166واألصغر")
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الكفر والعناد، وحث على سل السيوف عليهم، جعل أفضل األعمال كل اجلهاد، خمربا أبن هللا جعل اجلنة حتت 
")ظالل السيوف،   (.167وأن أفضل الشهداء من أصيب يف اجلهاد ابحلُُتوفِّ

 اخلامتة: 
 بعد حتقيق اجلواب وخترجيه، واستخالص حكمه الشرعي ودراسة صناعة الفقهية، توصلت ملا يلي:

 قوة اللغة الفقهية واألصولية اليت كتب هبا اجلواب، تدل على امللكة الفقهية للمؤلف. -1
  .اجلهاد وقتها بعد عرضه لألدلة واحلجج حتقيقا ملقصد الشريعة يف احلفاظ على كلية النفس        ترجيح املصنف ملنع 2
     توضيح حكم املسألة حىت تكون حجة اثبتة يتم الرجوع إليها3
     صعوبة التصدر للفتوى أو لألجوبة عموما، خصوصا إن تصدر هلا من ليس أبهل هلا. وهللا تعا ى أعلى وأعلم.4

  :Footnote                                                                                              اهلوامش:

 

و عاملا أو أحد أو أمريا أو وزيرا  أ النسخة اخلزائنية: كتاب مكتوب خبط مجيل وورق مثني وغالف مزدان ابلذهب برسم خزانة خاصة حبيث يكون طالب الكتاب سلطاان 1
(.مصطلحات الكتاب العريب املخطوط، 2011. أنظر: بنبني، أمحد شوقي.طويب، مصطفى.) « Manuscrit bibliophilique»األعيان، ويقابله ابللسان الفرنسي:

 312، ص:4الرابط: مطبعة دار أيب رقراق، ط
Al-noskha al-khazāiniya: kitābon makhṭūṭ bikhaṭin jamīl wa waraqin thamīn wa ghilāfin mozdānin bidhahab, yakūno 

ṭālibo al-kitāb solṭānan aw amirān aw wazīrān.onẓor: benbīn aḥmed. ṭūbī mṣṭafā.(2011).moṣṭalaḥāt al-kitāb al-’arabī 

al-makhṭūṭ; al-ribāṭ. maṭba’at abī raqrāq. ṭ4, ṣ:312 
 89-88، ص ص:1(.علم االكتناه العريب اإلسالمي. الرايض: مركز فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط2001سم.)السامرائي، قا 2

Al-ssāmorrā’ī  Qāsīm.(2001).‘ilm al-iktināh al-’arabī al-islāmī. al-riyāḍ. markaz fayṣal lil-boḥūth wa ’l-ddirāsāt al-

islāmiyyah. ṭ1. ṣ: 88-89. 
ثر من اآلالت واستكثر من األْزَواد وإن مل حتتج إليها، وكفليكن مهك يف إقامة جيشك... "...ينظر ما قاله أرسطو لتلميذه اإلسكندر وهو يوصيه بتقوية اجليش، فقال: 3

تدبري الرايسة، ألرسطو طاليس ضمن كتاب  (.كتاب السياسة يف1954. ينظر: عبد الرمحن بدوي.)واستعمل يف أجنادك خالف اهليئات"اهلائلة واألصوات املفزعة...
. والظاهر أن السماليل أورد قول أرسطو ابملعىن، وأبسلوبه اخلاص كعادته يف 150األصول اليواننية للنظرايت السياسية يف اإلسالم، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، ص:

 خمتلف مصنفاته.
yonẓar ma qālaho arisṭū li tilmīdhihi al-iskandar wa howa youṣīhi bitaqwiyati al-jaysh faqāl:falyakon hamoka fi 

iqāmati jaychiqa.wastaktir mina al-azwād wa in lam taḥtaj ilayhā. onẓor: abderraḥmān badawī.(1954). kitāb al-

siyyāsa fi tadbīr al-rriyāssa, li arisṭū talīs dimna kitab al-oṣūl alyūnāniya li-nnaẓariyyāt al-ssiyāsiya fi al-islām. al-

qāhira. maktabat al-nahḍa al-miṣriyyah.ṣ:150 
 240، ص:4يف القناة. املتنيب، أبو الطيب، ديوان املتنيب، بريوت، دار املعرفة، ج: 4

fi al-qanāti. al-motanabbī, abū ṭayyib. diwān al-motanabbī. bayrūt. dār al-m’arifa.j:4; ṣ:240 

 
 . 448، ص:1م(، حتقيق: رشيد البكاري، الدار البيضاء، دار الرشاد احلديثة، ط2008الفاسي، ميارة، فتح العليم اخلالق شرح المية الزقاق) 5

Al-Fāssī Mayyāra. Fatḥ al-’alīm al-khāllāk fi sharḥi lāmiyat Al-zzaqqāq. (2008). taḥqīq: rachīd Al-bakkārī. al-ddār al-

bayḍā’. dār al-rrachād al-hadīta. ṭ1. ṣ:448 

 
نه عبد الواحد الونشريسي،  وأخذ عالزقاق: هو أبو احلسن علي بن قاسم بن حممد التجييب الشهري ابلزقاق، من أهل فاس، تتلمذ على حممد اللخمي واملواق وعبد هللا القوري،  6
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م(.فهرس املنجور، 1976ه (. أنظر أخباره يف: حجي، حممد)912خليل، مشاركا يف النحو واألصول واحلديث والتصوف، مات سنة) كان عارفا ابلفقه، متقنا ملختصر
 ، الرابط: دار املنصوريف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس .  املكناسي، أمحد بن القاضي. جذوة االقتباس58الرابط: مطبوعات دار املغرب للتأليف والنشر، ص: 

. 2(. نيل االبتهاج بتطريز الديباج، طرابلس: منشورات دار الكاتب، ط2000)أمحد اباب.  . والتمبكيت،532، رقم:477- 476، ص:2للطباعة والوراقة. ج:
 . 444،رقم:343ص:

Al-zaqqāq: howa abū al-ḥassan ’alī ibn qāsim ibn moḥamed al-ta jībī al-chahīr bi al-zaqqaq, tatalmadha ’ala moḥamed 

al-lakhmī wa al-mowaq wa abdellāh al-qūrī. wa akhadha ’anho: abdelwāḥed al-wancharīssī. kāna ’ārifān bi al-

fiqh.motqinan li mokhtaṣar khalīl, mochārikan fi al-naḥwi wa al-oṣūl wa al-taṣawof. māta sanat(912h). onẓor 

akhbaraho: hajjī, moḥamed(1976m), Fihris Aḥmed Al-manjūr.al-ribāṭ: maṭbū‘āt dār al-maghreb. ṣ:58. Al-Maknāsī 

Aḥmad ibn Al- Qāḍī.(1973). Jidhwato al-iktibāss fi dhikri man ḥalla mina al-a‘lām madīnata fās. al-ribaṭ: dār al-

manṣūr.j:2.ṣ:532. wa Al-tombūktī, Aḥmed bābā.(2000). Nayl al-ibtihāj bitaṭrīzi al-ddībāj. ṭarāblos: manchūrāt dār al-

kātib. ṭ:2, ṣ:343, rakm:444 
 .448قيل. ينظر: الفاسي، ميارة، فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق، مرجع سابق، ص: 7

Qīla. yonẓar: Al-Fāssī, Mayyāra. Fatḥ al-’alīm al-khallāq fi charḥi lāmiyat Al-zzaqqāq. marji’ sābiq. ṣ:448 
 .448مما نقلته. ينظر: الفاسي، ميارة، فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق، مرجع سابق، ص: 8

Mimā naqaltoho: Al-Fāssī Mayyāra. Fatḥ al-alīm al-khallāq fi charḥ lāmiyat Al-zzaqqāq. marji’ sābiq. ṣ:448 
 .150، ص:3م(. املعيار املعرب، الرابط:وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ج:1981ابتفاق. الونشريسي، أمحد بن حيىي.)ومن شهد مبعني مقدم على من شهد مبطلق  9

Wa man chahida bimo’ayanin moqadamon ’ala man chahida bi moṭlaqin bi itifāq. Al-wancharīssī, Aḥmed ibn 

Yaḥyā.(1981). Al-mi‘yār al-mo‘rib. al-ribaṭ:  wizārat al-awqāf wa al-choūn al-islāmiyyah.j:3. ṣ:150 
. والثعاليب ، 302، ص:1، ج:2ه (. ينظر: كنون، عبد هللا، النبوغ املغريب يف األدب العريب، ط1175ق الدكايل)تدلعله يقصد شرح خمتصر خليل حملمد بن عبد الصا 10

 .344، ص:2،ج:1علمية، طم(. الفكر السامي، بريوت:دار الكتب ال1996حممد احلجوي.)
 La’alaho yaqṣido sharḥ mokhtaṣar khalīl, li moḥamed ibn abdeṣādeq al-dokkalī, mata sanat 1175h. onẓor: Ganūn 

Abdellāh. Al-nnobūgh al-maghribī fi al-adab al-‘arabī.t2.j:1. ṣ:302. wa al-ḥajwī al-ta‘ālibī. Al-fikr al-ssāmī.Bayrūt: 

dār al-kotob al-‘ilmiyyah .ṭ1.j2. ṣ:344 

وآخر على نظم ابن  ،وعبد الصادق هو: أبو عبد هللا حممد بن عبد الصادق الدكايل الفرجي، مفيت فاس وخطيبها، قرأ على احلسن بن رحال له شرح على خمتصر خليل
(. معجم املؤلفني، بريوت: 1993. وكحالة، رضا. )765، رقم:344، ص:2سابق،ج:ه (. أنظر ترمجته يف: الثعاليب. الفكر السامي، مرجع 1175عاشر، تويف سنة)

 .1471، رقم:413،ص:3مؤسسة الرسالة،ج:
wa abdeṣādq howa:abū abdellāh ibn moḥamed ibn abdeṣādk addūkalī, moftī fās wa khatībohā. qara’a ’ala al-ḥassan 

ibn raḥḥāl. laho sharḥ ’ala mokhtaṣar khalīl, wa akhar ’ala naẓm ibn ’āchir, mata sanat(1175h). onẓor tarjamataho: Al-

ḥajwī al-ta‘ālibī, Al-fikr al-ssāmī, marji’ sābiq,j:2, ṣ:344, raqm:765. wa kaḥḥāla Redā.(1993). Mo‘jam al-mo’allifīn. 

bayrūt: mo’assasat al-rrisāla ,j:3, ṣ:413, raqm:1471 
وسعيد بن أيب سعيد  اويرحال: هو أبو علي احلسن بن رحال املعداين، الفقيه النظار املطالع، كانت بداية طلبه للعلم ابلزاوية الدالئية، أخذ عن اليوسي واملسن ابن 11

ه (. أنظر ترمجته يف: 1140خلالف، مات سنة)العمريي، برع يف الفقه، وتو ى قضاء اجلماعة، من كتبه: شرح خمتصر خليل املوسوم بفتح الفتاح، واالرتفاق يف مسائل ا
م(. 2006. احلضيكي، حممد بن أمحد.)294، ص:3(. نشر املثاين، حتقيق، حممد حجي، وأمحد التوفيق، الرابط: مكتبة الطالب،ج:1986القادري، حممد بن الطيب.)

 . 259، رقم:212، ص:1ج: ،1طبقات احلضيكي، حتقيق: أمحد بومزكو ، الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، ط
Ibn raḥḥāl: howa abū ’alī al-ḥassan ibn raḥḥāl al-m’adānī al-fakīh al- naẓẓār al-moṭāli’.kānat bidāyato talabihi li l’ilm 

fi al-zzāwiya al-ddilā’iya. akhadha ’ani lyūssī wa al-masnawī wa sa’id ibno abī sa’īd al-’amīrī. bari’a fi al-fiqh . wa 

tawalla kadā’a al-jamā’a, min kotobihi:sharḥ mokhtaṣar khalīl al-mawssūm bi fatḥ al-fattāḥ. māta sanat(1140h). onẓor 

tarjamataho . Kādirī Moḥamed ibn ṭayyib.(1986). Nachr al-matānī. taḥqīq: ḥajjī moḥamed wa tawfīk, moḥamed. al-

ribaṭ: maktabat al-ṭṭālib .j:3 ṣ:294. wa. Moḥamed Al- Al-ḥoḍaykī. (2006). ṭabakāt Al-ḥoḍaykī. taḥqīq: aḥmed 

būmazgū. al- addār al-bayḍā’. maṭba’at al-najāḥ al-jadīda. ṭ 1.j:1 ṣ:212. raqm:259 

 
مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، وعبد احلفيظ شليب، مصر:شركة مكتبة ( السرية النبوية، حتقيق. 1955أنظر اخلرب مفصال يف: البصري، عبد امللك بن هشام.)  12

( الطبقات الكبري، حتقيق: علي حممد عمر،القاهرة: مكتبة اخلاجني، 2001. والزهري، حممد بن سعد بن منيع.) 223، ص:2. ج:2مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط
 .65، ص:2. ج:1ط

Onẓor al-qawl mofaṣalan fi : al-baṣri, Abdelmalik Ibn hichām.(1955). Al-ssīra al-nabawiyyah. taḥqīq: Moṣṭafā al-

sakkā wa ibrāhīm al-abyārī. wa abdelaḥafīd shalabī.miṣr: sharikat maktabat moṣṭafā al-bābī al-ḥalabī wa awlādoho. ṭ 

2.j:2. ṣ:223.wa  Al-zzohrī, moḥamed Ibn Sa‘d.(2001).  - Al-ṭṭabaqāt al-kabīr.: taḥqīq: ‘alī moḥamed ‘omar. al-qāhira: 
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maktabat al-khānjī. ṭ1.j:2. ṣ:65 

 .593، ص:2، ج:1أنوار الربوق، حتقيق، حممد سراج، وعلي مجعة حممد، القاهرة: دار السالم، ط (.2001انظر: القرايف، أمحد بن إدريس.)القول ليس حبديث، و  13
Al qawl laysa bi ḥadīth. wa onẓor: Al-qarāfī ,Shihāb E-ddīn (2001). Anwāro al-borūq fi anwā’i al-forūq. taḥqīq: ‘alī 

joma‘a moḥamed. wa moḥamed sarāj. al-qāhira: dār al-ssalām. ṭ 1.j:2. ṣ:593 
 ختتلف. تصحيف وحتريف. 14

Takhtalifo. taṣḥīfon wa taḥrīf  
 460، ص:8وأن الفتاوى ختتلف عند اختالف العوائد. أنظر:الونشريسي، أمحد بن حيىي، املعيار املعرب، مرجع سابق:ج  15

Wa anna al-fatāwā takhatalifo ’inda ikhtilāfi al-’awā’id. onẓor: Al-wancharīssī, Aḥmed ibn Yaḥyā. Al-mi‘yār al-

mo‘rib. marji’ sābiq. j:8, ṣ:460 
 بدونه. ني املعقوفتني ساقط من األصل، وال يستقيم املعىنما ب 16

Mā bayna al-ma’qūfatayn sāqiṭon mina al-’aṣl, wa lā yastaqīmo al-ma’na bidūnihi 
ويف األصل بصيغة "إن ال تفعلوا"، وذلك سهو من  والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة وفساد كبري ، وفيها قال تعا ى: 74سورة األنفال، اآلية: 17

 املصنف أو الناسخ.
Sūrat al-’anfāl, al-’aya:74, wa fīha qala ta’ālā: waladīna kafarū ba’ḍohom  awliyā’o ba’ḍ illa taf’alū takon fitnaton 

wa fasādon kabīr. wa fi al-’aṣl bisīghat:(in lā taf’alū), wa dhālika sahwon mina al-moṣannif aw al-nnāsikh 
 .190سورة البقرة، اآلية: 18

Sūrat al-baqarah, al-’āya:190 
مات ، الد اتج السبكيو  تقي الدين السبكي: هو  أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف بن علي بن متام السبكي األنصاري اخلزرجي، أحد احلفاظ واملفسرين، وهو 19

(. طبقات الشافعية الكربى، حتقيق: حممود الطناحي، وعبد الفتاح احللو، مصر:دار إحياء 1964ه (.  أنظر أخباره عند: السبكي، اتج الدين عبد الوهاب.) 756سنة)
 . 1393، رقم:139، ص:10، ج:2الكتب العربية، ط

Taqy al-ddīn al-sobkī:howa abū al-ḥassan taqy e-ddīn ’alī ibn abdelkāfī ibn ’alī ibn tammām al-sobkī al-

anṣārī al-khazrajī.aḥad al-ḥoffād wa al-mofassirīn. wa howa wālido al-ttāj asobkī. mata sanat(765h). onẓor 

akhbaraho fi: Al-sobkī, Taj E-ddīn abdelawahhāb.(1964). ṭabaqāt al-chāfi‘iyyah al-kobrā. taḥqīq: maḥmūd 

al-ṭenāḥī wa abdelfattāḥ al-ḥilw. miṣr: dār iḥyā’ al-kotob al-’arabiyyah. ṭ2. j:10, ṣ:139, rakm:1393. 
 .14، ص:2(. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2003ينظر: السبكي، اتج الدين عبد الوهاب.) 20

Al-sobkī, Tāj E-ddīn abdelwahhāb,(2003).Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fiqh. bayrūt. dār al- kotob al- 

’ilmiyyah, ṭ:2, ṣ:14 
 13السبكي، اتج الدين عبد الوهاب. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، مرجع سابق، ص: 21

Al-sobkī Tāj E-ddīn abdelwahhāb.Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fikh. marji’ sābiq, ṣ:13 
 . 14السبكي، اتج الدين عبد الوهاب. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، مرجع سابق، ص: 22

Al-sobkī Tāj E-ddīn abdelwahhāb. Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fiqh. marji’ sābiq. ṣ:14 

 
 .69، ص:1، ج:1إلسالمي، طبريوت: دار الغرب ا (. الذخرية يف فروع املالكية، حتقيق: حممد حجي،1994القرايف، أمحد بن إدريس.) 23

Al-qarāfi, Shiḥāb Al-ddīn .(1994).Al-dhakhīra fi forū‘i al-mālikiyyah, taḥqīq: moḥamed ḥajjī. Bayrūth: dār 

al-gharb al islāmī. ṭ:1.j:1, ṣ:69 
 . 14السبكي، اتج الدين عبد الوهاب. مجع اجلوامع يف أصول الفقه، مرجع سابق، ص: 24

Al-sobkī Tāj E-ddīn abdelwahhāb. Jam‘ al-jawāmi‘ fi oṣūl al-fiqh. marji’ sābiq. ṣ:14 

 
 .532،ص:3(. لسان العرب، القاهرة: دار احلديث. ماة: ذها. ج2013عل:ذها، أي: تكرب وتعظم. ينظر: ابن منظور، حممد بن علي.)فذهيت. من ال 25

Dhahīt. mina al-fial dhahā, ay:takabbara wa taaddama. yonẓar ibn manẓūr, ahmed ibn alī.(2013). lisān al-

arab, . al-qāhira: dār al-hadīt. madat: dhahā 
 كذا كتبت.  26

Kadhā kotibat 
 ما بني املعقوفتني زائد يف األصل 27

mā bayna al-ma’qūfatayn zāidon fi al-’aṣl 
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 لعل املقصود ورق شجرة الصبار.  28

La’alla al-maqṣūd waraq shajar al-ṣobbār 
 ُمَدبَّال . أي جمتمعا. والفعل: دَبل. ينظر:ابن منظور. لسان العرب، مرجع سابق، مادة: دبل. 29

Modabbalan:ay mojtami’an. wa al-fi’lo: dabala. ibn manẓūr, mohamed ibn alī .lisān al-arab. marji’ sābiq. 

mādat dabala 
لعرب، مرجع سابق، مادة: ان االصقر. يقصد به ضرب احلجارة ابملعول، ويقال: َصَقَر احلجر َصْقر ا، وَصَقَرُه ابلعصا، أي ضربه على رأسه. ينظر: ينظر:ابن منظور. لس 30

 صقر.
Al-ṣakr: yoqṣado bihi: darbo al-hijāra bi al-mi’wali, wa yoqālo: ṣaqara al-hajara ṣaqrān. wa ṣaqaraho bi al-

’aṣā; ay darabaho alā ra’sihi. ibn manzūr, mohamed ibn alī, lisān al-arab. marji’ sābiq. mādat:ṣaqara 
 وذكرت. لعله األقرب للصواب. 31

Wa dhakarto: la’llaho al-’aqrab li al-ṣawāb 
 هذه. لعله األقرب للصواب. 32

Hādhihi. la’llaho al-’akrab li al-ṣawāb 
، وفيه:")...( وأما الذي  ابلكر والفر فهو قتال العرب والرببر من أهل 334، ص:1(. اتريخ ابن خلدون، بريوت: دار الفكر، ج:2001ابن خلدون، عبد الرمحن.)  33

 .املغرب،)...(وليس فيه من الشدة واألمن من اهلزمية"
Ibn khaldūn, Abderraḥmān.(2001). Tārīkh ibn khaldūn; bayrūt: dār al-fikr, j:1; ṣ:334, wa fīhi" )...( wa ammā 

al-lladhi bi al-karri wa al-farri fa howa qitālo al-’arab wa al-barbar min ’ahli al-maghreb,(...), wa laysa fīhi 

mina shidda wa ’al-amn mina al-hazīmah'' 
 احلاج حممد املصري. مل أعثر له على ترمجة. 34

Al-hāj  moḥamed al- miṣrī. lam ajid laho tarjama 

 
. والغالب أن الناس كانت حتصل عليه وقتها للحماية وصيانة املصاحل. وقد استفحلت احلماية األجنبية passportابسبور. لفظ ابللغة االجنليزية يقصد به جواز السفر:  35

( املغرب عرب التاريخ، الدار البيضاء: دار الرشاد 1994وقضائيا ودينيا. انظر: حركات، إبراهيم.)يف عهد السلطان حممد الرابع، وتضررت البالد بذلك سياسيا واقتصاداي 
 .252 -247،ص:3، ج:2احلديثة، ط

Paspror: lafẓon bi al-injlīziya yoqṣado bihi jawāzo al-ssafar; wa al-ghālibo anna al-nnāsa kānat taḥṣolo 

’alayhi lilḥimāya; wa kad istafḥalat al-ḥimāya al-ajnabiyaah fi ’ahdi aṣoltān moḥamed arābi’ wa tadarrarat 

al-bilādo bi dhālika: siyāsiyan wa iqtiṣādiyan wa qaḍā’iyan wa dīniyan. onẓor: ibrāhīm ḥarakāt.(1994). al-

maghreb ’abra al-ttārīkh. al-ddār al-bayḍā’. dar al-rrachād al-ḥadītha. ṭ 2,j:3, ṣ:247-252 
  47سورة األنفال، اآلية: 36

Sūrat al-’anfāl; al-’āya:47 

 .426  425ج، لوحة رقم:15السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، للسماليل، خمطوط، ابملكتبة الوطنية، ابلرابط، حتت رقم: 37
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-fohūl. makhṭūṭ fi al-maktaba al-waṭaniyyah. al-ribāṭ. 

raqm:15j; lawḥa raqm:425-426 
. وفيه شرح البيت فقال: اْلمِّْفآُد: حديدة يشوى هبا اللحم، يقال: فالن مِّْفآٌد، إذا أضره 426-425السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق. لوحة:  38

 أمر جدا، أي أستغيث بك  اي رسول هللا لتكشف الضر عن املسلمني الذين مجعهم الكافر يف املِّْفآدِّ.
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-foḥūl marji’ sābiq; lawḥa raqm:425-426, wa fihi sharaḥa 

al-bayt faqāla: al-mif’ādo: ḥadidaton yoshwa biha al-laḥm, yoqalo: folanon mif’ad: idha aḍarraho amr jidan. 

ay astaghītho bika ya rasūl allaḥ li takshifa al-ḍorra ’an al-moslimīn al-lladhīna jama’ahom al-kāfiro fi al-

mif’ād 
. وفيه يشرح البيت فقال: واملعىن أن النصر ملن استغاث بك هو طبيعتك، ويكون 426-425لْلُمَردَّدِّ. السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق. لوحة:  39

  رسول هللا أن هتب جالئل الرمحات ملردد، وهو املهلوك.على وخذ، والوخد: السرعة، ومن َشْيَمتَِّك أيضا اي
Lilmoraddadi. onẓor: Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-fohūl. marji’ sābiq; lawḥa rakm:425-

426, wa fihi yashraho al-bayta faqāla:wa al-ma’ana anna al-nnaṣra liman istharāta bika howa ṭabī’atoka, wa 

yakūno ’ala wakhdh, wa al-wakhdh: al-ssor’ato, wa min shaymatika ’aydan ya rasūl allah ’an tahobba 
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jalāilo al-rraḥamāti limoraddadi wa howa al-mahlūk 

 .90(. خمتصر خليل، حتقيق: أمحد محاد، القاهرة: دار احلديث، ص:2005خليل بن إسحاق.)، اجلندي 40
Al-jondī, Isḥāk ibn khālīl.(2005). Mokhtaṣar  khalīl. taḥqīq:Aḥmed ḥammād. . al kāhira: dār al ḥadīth, ṣ:90 

، 1دار ابن عفان،ط، السعودية: ( االعتصام، حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل1992أنظر: من أجاز العقوبة يف املال وعدم جوازها به، ومنهم: الشاطيب، إبراهيم بن موسى،) 41
. ومن العلماء من 110،ص:5،ح:1ط(. شرح الزرقاين على خمتصر خليل وحاشية بناين، بريوت:دار الكتب العلمية، 2002. الونشريسي، عبد الواحد.)622،ص:2ج:

. الفاسي، 179،ص:10بريوت،ج:(. النوازل اجلديدة الكربى، بريوت: دار الكتب العلمية، 2014أجاز العقوبة ابملال ويف املال بقيود جند: الوزاين، موسى بن علي. )
بن   . والعقوبة ابملال وردت فيها أحاديث منها ما أخرجه:السجستاين، أيب داود سليمان433ميارة، فتح العليم اخلالق يف شرح المية الزقاق، مرجع سابق، ص:

(. اجلامع 1964وعند القرطيب، حممد بن أمحد.) .4390، رقم:921(.سنن أيب داود، دمشق:مؤسسة انشرون، كتاب احلدود، ابب ما ال قطع فيه،:2013.)األشعث
 ، نقل عن الطحاوي أن العقوابت يف األموال منسوخة. 259، ص:4، ج:2دار الكتب املصرية ،القاهرة، ط، حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراهيم أطفيش، ألحكام القرآن،

Onẓor man ajāza al-’oqūbata bi al-’māl wa ’adam jawāzihā bihi minhom: Ash-shāṭibī, ibrāḥim ibn 

mūssa.(1992). al-i’tiṣām, taḥqīq:sālīm al-hilālī, al-sa’ūdiyya: dār ibn ’affān.t:1, j:2: ṣ:622. Al-Zzarkānī, 

abdelabākī  (  .2002. )  Charḥ al-Zzarkānī ala mokhtaṣar khalīl wa hāchiyt bannānī, bayrūt : dār al- kotob al-

’ilmiyyah. ṭ:1,j:5, ṣ:110. wa mina al-’olamā’ man ajāza al-’oqūbata bi al-māli wa fi al-māli bi qoyūd najido: 

Al-wazzān,  sidi Al-mahdī. (2014) . Al-nnawāzil  al-jadīda al-kobrā. bayrūt: dār al- kotob al-’ilmiyyah, j:10, 

ṣ:179. wa Al-Fāssī Mayyāra. Fatḥ al-’alīm al-khallāq fi sharḥ lāmiyat Al-zzaqqāq, marji’ sābiq, ṣ:433.wa 

al-’oqūbata bi al-māl waradat fihā aḥāditon minhā ma akhrajaho: Al-ssijistānī, abī dāwod Solaymān ibno 

Al-ach‘at.(2013). Sonan abī dāwod, dimachk: mo’assasat al-rrisāla nāchirūn. kitāb al-ḥodūd bāb ma la qat’a 

fih:921, raqm:  4390 . wa ’inda Al-qorṭobī, moḥamed  ibn aḥmed.(1964). Al-jāmi‘ li-aḥkām al- Qur’ān, 

tahqīq: Aḥmed al-bardūnī wa ibrāḥīm aṭfīch.al-kāhira: dār al-kotob al-miṣriyyah, ṭ 2,j:4, ṣ:254, naqala ’an 

al-ṭaḥāwi anna al-’oq ūbāt fi al-amwāl mansūkha 
، السفر 411، حتت رقم:لقروينياملقصود به الفقيه عبد القادر الفاسي، وهو ممن منع العقوبة ابملال.وانظر:اجلزويل، عبد الرمحن بن عفان. شرح الرسالة: مخ يف خزانة ا 42
 .122، لوحة:4

Al-maqṣūd bihi al-faqīh abdelkāder al-fāssī. wa howa miman mana’a al-’oqūbata bi al-māl. onẓor: Al-jazūlī 

Abderraḥmān ibn ’Afān, sharḥ al-rrisāla: makhṭūṭ fi khizānat al-qarawiyyīn. fās. raqm:411; sifr:4, 

lawḥa:122 
 .289السماليل، علي بن حممد. تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق، لوحة: 43

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. Tanbīh himam al-foḥūl  marji’ sābiq; lawḥa raqm:289 

 
  210،ص:10،ج:مرجع سابقالوزاين، سيدي املهدي.النوازل اجلديدة، 44

Al-wazzānī sidi Al-mahdī  Al-nnawāzil al-jadīda. marji’ sābiq. j:10, ṣ:210 
، 1أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد، حتقيق، عبد اللطيف أمحد الشيخ حممد صاحل، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط (.1996التسويل، علي.) 45

 . 153ص:
Al-tssūlī, ’ali.(1996). ’Ajwibat Alī-tssūlī ‘an masāili al-amīr Abdelakāder fi ’l-jihād, .taḥqīq:Abdellaṭif 

Aḥmed chaykh Moḥammed ṣāliḥ, .Bayrūt: dār al-gharb al islāmī, ṭ 1, ṣ:153 
م( بعد احتالل 1830ه /1246ة)حميي الدين. يقصد به األمري عبد القادر بن حمي الدين اجلزائري الشاعر واجملاهد األديب، من مواليد مدينة وهران، بويع له ابجلهاد سن 46

م(. ينظر 1883ه /1300ق إ ى أن تويف سنة، )فرنسا للجزائر، زار بغداد ودمشق، له مؤلفات منها: ذكرى العاقل، ورسالة يف األخالق، وديوان شعري، استوطن دمش
. ونويهض، 1491، ص:3:ج2(. حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر، حتقيق، حممد البيطار، بريوت: دار صادر، ط1993أخباره: البيطار، عبد القادر.)

 . 104 -103،:ص.ص:2(معجم أعالم اجلزائر، بريوت: مؤسسة نويهض الثقافية، ط1980عادل.)
Moḥyī al-ddīn: yoqaṣado bihi al-’amīr abdelakāder ibno moḥyī al-ddīn al-jazā’irī, a-chā’ir wa al-mojāhid; 

ba’da iḥtilāli faransā lil jazā’ir; mata sanat(1300h/1883m).onẓor akhbāroho: Al-Bayṭār Abderrazāk.(1993). 

ḥilyato al-bachari fi tārīkh al-qarn al-tālith ‘achari, taḥqīq:moḥamed al-bayṭār. bayrūt: dār ṣādir. t:2,j:3, 

ṣ1491. wa Nwihaḍ ‘ādil.(1980). Mo‘jam a‘lām al-jazā’ir. bayrūt: mo’assasat nwīhaḍ al-takāfiyyah. ṭ:2, 

ṣ:103-104 
( االستقصا، حتقيق:جعفر الناصري، وحممد الناصري، الدار البيضاء: دار 1997يقصد به السلطان عبد الرمحن بن هشام. ينظر: أخباره عند: الناصري، خالد،) 47
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. وابن 356،ص:3:،ج2األمان، ط حتقيق: محزة الكتاين وحممد الكتاين، الرابط: ددار سلوة األنفاس، للكتاين، .(2014).. والكتايت، حممد بن جعفر76-9/3الكتاب:
 .219-183(. النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية، حتقيق: مصطفى الشايب،الرابط: املطبعة امللكية، ص: 2016زيدان، عبد الرمحن.)

 Yoqṣado bihi al-sulṭān abderraḥmān ibno hishām. onẓor akhbāraho: khālid Al-nnāṣirī.(1997).Al- istikṣā fi 

tārīkhi al-maghreb al-akṣā. taḥqīq:ja’afar al-nnāṣirī wa moḥamed al-nnāṣirī. al-dār al-baydā’: dār al-

kitāb.j:9, ṣ:3-76. wa Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās wa moḥadathato al-akyās, taḥqīq: Al-

kattānī; moḥamed wa Al-kattānī, ḥamza, al-ribāt: dār al-amān, ṭ:2, j:3 ṣ:356. wa ibn zaydān. 

abderaḥmān.(2016). Al-nahḍa al-’ilmiyyah ’ala ’ahdi al-ddawla al-’alawiyayah, taḥqīq: moṣṭafā al-chābbī, 

al-ribāṭ: : al-matba’a al-malakiyah, ṣ:183-219 
 املكس. حتريف وتصحيف، ولعل األقرب للصواب: "نوظف عليهم املكس" عقااب هلم.  48

Al-maks. taḥrifon wa taṣḥifon. wa la’lla al-’akraba li ṣawabi: nowaẓifo ’alayhim al-maks; ka’ikabin lahom 
 دأبوا. لعله األقرب للصواب.  49

Da’abū. la’alaho al-’krab li ṣawab 
 .3، ص:7، ج:1(.شرح الزرقاين على خمتصر خليل، بريوت: دار الكتب العلمية، لبنان، ط2002ة.وانظر: الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف.)صدر اإلجار  50

Sadro al-ijāra; onẓor: al-Zzarqānī, abdelabāqi ibn yūssef.(2002). Charḥ al-Zzarqānī alā mokhtaṣar khalīl wa 

ḥāchiyt bannānī, bayrūt: dār al- kotob al-’ilmiyyah. ṭ:1,j:7, ṣ:3 
 .55، ص:7الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف. شرح الزرقاين على خمتصر خليل، مرجع سابق،ج: 51

Al-Zzarqānī, abdelabāqi ibn yūssef, Charḥ al-Zzarqānī alā mokhtaṣar khalīl wa hāchiyt bannānī, marji’ 

sābiq, j:7, ṣ:55 
 33سورة األنفال، اآلية: 52

Sūrat al-’anfāl, al-’āya:33 

. والرتمذي، 19506، رقم:264،ص:32(. مسند أمحد بن حنبل، حتقيق:شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد،بريوت: مؤسسة الرسالة، ج:1995رواه ابن حنبل، أمحد.) 53
نزل هللا عليَّ أَماَننْيِّ أ»، بصيغة: 3336، رقم:1048(، بريوت:مؤسسة انشرون، كتاب تفسري القرآن من سورة األنفال:2015حممد بن عيسى بن سورة، سنن الرتمذي.)

 « ألُميت، وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم"، "وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون"، فإذا مضيت تركت فيهم االستغفار إ ى يوم القيامة
Rawāho aḥmed ibn ḥanbal.(1995). Mosnad aḥmed ibno ḥanbal, taḥqīq cho‘ayb al-’arna’ūt wa ‘ādil morchid 

wa akharūn, bayrūt: mo’assasat al-rrisāla; j:32, ṣ:264, raqm:19506. bi sīghat:  » anzala allaho ’allayya 

amānayni li ommatī; ''wa mākāna allāho li yo’adhibahom wa ’anta fīhim wa makana allāho li yo’adhibahom 

wa hom yastaghfirūn''; fa idha maḍayto tarakto fīhim al-’istighfāra ’ilā yawmi al-qiyāma 
 .309،ص:2،ج:1(. لباب التأويل يف معاين التنزيل، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2004أهل املعاين. ينظر: اخلازن، عالء الدين علي بن حممد.) 54

Ahl al-ma’ānī. onẓor:Al-khāzin, ’ala’-ddīn ibn mohamed.(2004). lobābo al-tta’wīl fi  ma’ānī  al-ttanzīl. 

bayrūt: dār al- kotob al-’ilmiyyah. ṭ:1,j:2, ṣ:309 

ستقصا، مرجع الاألعرج: لعله يقصد به حممد بن عباد املعتمد ابهلل الذي استنصر ابلنصارى على املسلمني فأفىت العلماء بكفره". ينظر:الناصري، خالد، ا 55
. أو يقصد 134، ص:1هة احلادي، حتقيق، عبد اللطيف الشاذيل،الدار البيضاء: مطبعة النجاج اجلديدة، ط(، نز 1998. اإلفراين، حممد الصغري. )75،ص:5سابق،ج:

ع عمه عند خروجه جبيش يبه حممد بن عبد هللا بن حممد الشيخ السعدي، الذي استصرخ ابلنصارى على عمه عبد امللك بن حممد الشيخ، الذي انفسه احلكم، فكتب ملن اب
لنصارى حىت ابد اإلسالم، رسالة بعث هبا إ ى أعيان املغرب من علمائه وأشرافه، يغمض عليهم هبا يف نكث بيعته ونقضها ومبايعة عمه فقال:"ما استصرخت الربتغال إ ى بال

 . 70،ص:5عدمت النصرة من املسلمني" ينظر: الناصري، خالد، االستقصا مرجع سابق، ج:
Al-’a’raj: la’alaho yaqṣido bihi: moḥamed ibn ’abbād al-mo’tamid bi allāh al-lladhi istnṣara bi al-nnaṣārā 

’ala al-moslimīna fa aftā al-’olamā bikofrihi'' yonẓar: Al-nnaṣirī, khālid al-istkṣā, marji’ sābik, j:5, ṣ:75, Al-

’ifrānī, moḥamed al- ṣaghīr.(1998). nozhat al-ḥādī, taḥqīq: abdelallatīf al-chādilī, al-ddār al-baydā’. 

matba’at al-nnajāḥ al-jadīda. t:1, ṣ:134. aw yoqṣado bihi moḥamed ibn abdellāh ibn moḥamed al-chaykh 

sa’di, al-lladī astaṣrakha bi al-naṣārā ala amihi abdelamalik ibn moḥamed al-chykh, al-ladi nāfasaho al-

ḥokm fa kataba liman baya’a ’amaho ’inda khorūji jaychihi mina al-bortoghāl ’ila baladi al-islām, risālatan 

ba’ata bihā ila a’yāni al-maghreb min olamā’ihi wa ashrāfihi yaghmiḍo ’alayhim bihā fi naqḍi bay’atihi wa 

mobāya’ati ’ammihi faqāla: mā istaṣrakhto bi al-nnaṣārā hattā ’adomat al-nnoṣrato mina al-moslimīn''. 

yonẓar al-nnāṣirī, khālid al-istkṣā, marji’ sābiq, j:5, ṣ:70   
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 . ولعل السماليل كتب ذلك أبسلوبه كعادته يف خمتلف مصنفاته.70،ص:5الناصري، خالد، االستقصا مرجع سابق، ج: 56

Al-nnāṣirī, khālid, Al- istikṣā fi tārīkhi al-maghreb al-akṣā, marji’ sābik, j:5, ṣ:70. wa la’alla Al-nnāssirī 

kataba dhālik bi oslūbihi ka’ādatihi fi mokhtalafi moṣanafātihi 
 .140سورة النساء، اآلية: 57

Sūrat  al-nnisā’, al-’āya:140 
 ما بني املعقوفني زائد يف األصل. 58

Mā bayna al-ma’qūfatayn zā’idon fi al-’aṣl 
وعناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة، خمطوط، ابخلزانة العامة،  -. 19هناية املقول يف تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق، لوحة: خمطوط السماليل، علي بن حممد،  59

 .163د، لوحة: 480 :الرابط، رقم
- Al-ssamlālī  ‘Alī Ibn Maḥmad ,makhṭūṭ nihāyat al-maqūl fi tanbīhi himami al-foḥūl. marji’ sābik, 

lawḥa:19 - ‘Ināyat al-isti‘āna fi ḥokmi al-tawẓīfi wa al-ma‘ūna.  makhṭūṭ  fi al-maktaba  al-wataniyya  

Al-ribāṭ. raqm:480d, lawha raqm:163 

وخمطوط هناية املقول يف تنبيه مهم الفحول، مرجع  -. 163لوحة: سابق، رجعالسماليل، علي بن حممد، خمطوط عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة، م 60
 . 19سابق،لوحة:

- Al-ssamlālī ‘Alī  Ibn  Maḥmad ,makhṭūṭ ‘Ināyat al-isti‘āna fi ḥokmi al-tawẓīfi wa al-ma‘ūna. marji’ 

sābiq, lawḥa, lawḥa:163. - wa  makhṭūṭ nihāyat al-maqūl fi tanbīhi ḥimami al-foḥūl. marji’ sābiq, 

lawḥa:19  

. 1452، رقم:262، ص:9(. اإلعالم، الرابط: املطبعة امللكية.ج:1993. واملراكشي، العباس.)580، ص:3الكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج: 61
. وكحالة، رضا، 321، ص:1عبد القادر، إحتاف املطالع، مرجع سابق، ج:. وابن سودة، عبد السالم بن 20-19، ص:5والزركلي، خري الدين، األعالم، مرجع سابق،ج:

. 913ت: دار املعرفة، ص:و (. نثر اجلواهر والدرر يف علماء القرن الرابع عشر، بري 2006. واملرعشلي، يوسف.)9983، رقم506، ص:2معجم املؤلفني، مرجع سابق، ج: 
 . 35فرتة املعاصرة، الرابط: منشورات أمل، ص:(. مؤرخون مغاربة يف ال2016وطحطح خالد. بكور، حسن)

Onẓor tarjamatoho ’inda: Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik,j:3, ṣ:580. Al-

ssamlālī,  L-‘abbās.(1993). Al-i‘alām biman ḥalla Morrākocha wa aghmāt, al-ribāṭ: al-maṭba‘a al-

malakiyya, j:9, ṣ:262, raqm:1452. Al-ẓiriklī,  khayr al-ddīn, Al-a‘ilām, marji’ sābik, j:5, ṣ:19-20. Ibn Sūda 

Abdesalām, Itḥāf al moṭāli‘, marji’ sābik, j:1, ṣ:321. wa kaḥḥāla, Reda, Mo‘jam al-mo’allifīn, marji’ sābik; 

j:2,ṣ:506, raqm: 9983. Al-mar‘achlī Youssef. (2006). Nathr al-jawāhir wa al-ddorar fi ‘olamāi al-qarn 

arrābi‘ ‘achar, bayrūt: dār al-ma‘rifa, ṣ:913. wa ṭaḥṭaḥ, Khālid. Bakūr, ḥassan. Mo’arrikhūn maghāriba fi 

al-fatra al-mo‘āsira, ribāṭ: manchūrat ’amal. ṣ:35 
(. زهر اآلس يف بيواتت أهل فاس، حتقيق: علي عبد 2002. الكتاين، عبد الكبري بن هاشم.)335، ص:1الكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج: 62

 . 244،ص:1، ج:1املنصر الكتاين، الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة، ط
Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik, j:1, ṣ:335. Al-kattāni, abdelakabir, ibn 

hāshim.(2002).zahro al-ās fi boyūtāt ahl fās, taḥqīq:al-kattānī, ’alī  ibn  al-montaṣer, al-ddār al-baydā’: 

maṭba’at al-najāḥ al-jadīda, ṭ:1.j:1. ṣ: 244 
وخمطوط منتهى النقول ومشتهى العقول، مرجع سابق، -. 407-367-67السماليل، علي بن حممد، خمطوط هناية املقول يف تنبيه مهم الفحول، مرجع سابق، لوحات: 63

 109-75-20-19-13وخمطوط عناية االستعانة يف حكم التوظيف واملعونة، له، لوحات: -. 124لوحة: 
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ nihāyat al-makūl fi tanbihi himami al-foḥūl, marji’ sābik, 

lawahāt:67-367-407.- makhṭūṭ  Montahā al-nokūl wa moshtahā al-‘okūl, marji’ sābiq, lawha:124.-‘Ināyat 

al-isti‘āna fi ḥokmi al-tawẓīfi wa ’l-ma‘ūna, marji’  sābik, lawaḥat:13-19-20-75-109 
. والكتاين، حممد 14، رقم:106،ص:1(. الفهرسة الكربى والصغرى، حتقيق: حممد بن عزوز، بريوت: دار ابن حزم، ط2005: الزكاري، أمحد بن حممد ابن اخلياط. )64

 . 317رقم: 379، ص:2بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج:
Al-zokārī, aḥmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ.(2005). Al-fahrasa al-kobrā wa l- ṣoghrā, taḥqīq: moḥamed 
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ibn azūz. bayrūt: dār ibn ḥazm, ṭ:1, ṣ:106, raqm:14. Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ 

sābiq, j:2, ṣ:379, raqm:317 
 . 414، لوحة: 460يف اخلزانة احلسنية، الرابط، رقم:طوط اجلائي العمراين، املفاخر العلية والدرر السنية، خم 65

Al-lojā’ī abdesalām ibn aḥmed. Al-mafākhir al-’aliyya.  makhṭūṭ fi al-khizāna al-malakiyya. al-ribāṭ. 

raqm:460, lawḥa:414 
. والكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، 12، رقم:105:ينظر أخباره: الزكاري، أمحد بن حممد ابن اخلياط، الفهرسة الكربى والصغرى، مرجع سابق، ص 66

  .491،ص:1ج:
onẓor akhbaraho: Al-zokārī, ahmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ. Al-fahrasa al-kobrā wa l- ṣoghrā, marji’ 

sābik: ṣ:105, raqm:12 . Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik, j:1, ṣ:491 
وخمطوط هناية املقول يف تنبيه مهم -. 105.، لوحة، رقم:14445السماليل، علي بن حممد، مطالع السعادة يف فلك سياسة الرايسة، خمطوط ابخلزانة امللكية، رقم: 67

 .8رقم:، لوحة 3561وخمطوط حتفة القاصرين، مخ ابخلزانة امللكية، رقم:-، 18الفحول، مرجع سابق، لوحة رقم 
Al-ssamlālī, ‘Alī Ibn Maḥmad , Maṭāli‘ al-ssa‘āda fi falaki siyyāssat al-rriyyāsa, makhṭūṭ fi al-khizāna al-

malakiyya. Al-ribāṭ. raqm:14445, lawḥa:105. - nihāyat al-makūl fi tanbihi himami al-foḥūl. makhṭūṭ fi al-

maktaba al-wataniyyah. marji’ sābik, lawḥa:18.-Toḥfat al-kāṣirīn ‘an al-loḥūk bi al-sābikīn. makhṭūṭ fi al-

khizāna al-malakiyya. Al-ribāṭ. raqm:3561, lawḥa raqm:8 
ثعاليب، . وال1603، رقم:570،ص:1. وخملوف، حممد، شجرة النور الزكية، مرجع سابق، ج:61، ص:3الكتاين، حممد بن جعفر، سلوة األنفاس، مرجع سابق، ج: 68

 .819، رقم:132، ص:4احلجوي، الفكر السامي، مرجع سابق، ج:
Al-kattānī Moḥamed ibn Ja‘far, Salwato al-anfās, marji’ sābik, j:3, ṣ:61. Makhlūf, Moḥamed, shajarat al-

nūr al-zzakiyyah, marj’ sābik, j:1, ṣ:570. raqm:1603. Al-ṭa‘alibī ,Al-ḥajwī Al-fikr al-ssāmī. marji’ sābik, 

j:4, ṣ:819 

 
 . 148-146-142السماليل، علي بن حممد، منتهى النقول، للسماليل، مرجع سابق، لوحة : 69

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, Montahā al-nokūl wa moshtahā al-‘okūl. marji’ sābik, lawḥa:142-146-148 
. الزكاري، أمحد بن حممد بن اخلياط، الفهرسة 339، ص:2(. الدرر البهية و اجلواهر النبوية، املغرب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ج:1999الفضيلي، إدريس.) 70

 .11، رقم:105الكربى والصغرى، مرجع سابق:
Al-faḍīlī, idrīss. (1999). Al-ddorar al-bahiyyah wa al-jawāhir al-nnabawiyah, al-maghreb: wezārat al-awqāf 

wa ach-cho’ūn al-nnabawiyyah, j:2, ṣ:339. Al-zokārī, aḥmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ. Al-fahrasa al-

kobrā wa l-soghrā, marji’ sābiq: ṣ:105, raqm:11 
 .429 - 414اللجائي، عبد السالم بن أمحد، خمطوط املفاخر العلية والدرر السنية، مرجع سابق، لوحات رقم:  71

Al-lojā’ī abdesalām ibn aḥmed.  makhṭūṭ Al-mafākhir al-’aliyyah.  marji’ sābiq, lawḥat:414-429 
(. إحتاف أهل الدراية، حتقيق: حممد 2004. والقادري، حممد بن قاسم.)15، رقم:106ع سابق:الزكاري، أمحد بن حممد بن اخلياط، الفهرسة الكربى والصغرى، مرج 72

 .74عزوز. بريوت: دار ابن حزم، ص:
 Al-zokārī, aḥmed ibn moḥamed ibn al-khiyāṭ.  Al-fahrasa al-kobrā wa l- ṣoghrā, marji‘ sābiq, ṭ:106, 

raqm:15. wa Al-kādirī, moḥamed ibn qāsim. (2004).fahrassat moḥamed ibn qāsim al-mosammāt: Itḥāf ahl 

al-ddirāyyah, taḥqīq, moḥamed ibn azzūz, bayrūt: dār ibn ḥazm, ṣ:74 
 .129السماليل، علي بن حممد. خمطوط  منتهى النقول ومشتهى العقول،مرجع سابق، لوحة: 73

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ Montahā al-noqūl wa moshtahā al-‘oqūl. marji‘ sābiq, lawḥa:129 
 .414اللجائي، عبج السالم بن أمحد، خمطوط املفاخر العلية والدرر السنية، مرجع سابق، لوحة رقم: 74

Al-lojā’ī, Abdesalām ibn aḥmed.  makhṭūṭ Al-mafākhir al-’aliyyah.  marji‘ sābiq, lawḥa:414 
-308، ص:2. الفضيلي، إدريس. الدرر البهية و اجلواهر النبوية. مرجع سابق،ج:163، ص:9، مرجع سابق، ج:يف اتريخ املغرب األقصى الناصري، خالد، االستقصا 75

309 . 
Al-nnāṣirī, khālid, Al- istiqṣā fi tārīkhi al-maghreb al-aqṣā, j:9, ṣ:163. wa Al-faḍīlī, idrīss, Al-ddorar al-

bahiyyah wa al-jawāhir al-nnabawiyah, marji’ sābiq, j:2, ṣ:308-309 
 130-129رقم:  وحةالسماليل، علي بن حممد، خمطوط منتهى النقول ومشتهى العقول، للسماليل،مرجع سابق، ل 76

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ Montahā al-noqūl wa moshtahā al-‘okūl. marji’ sābiq, lawḥa:129-
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130 

. املشريف، حممد بن 219-183. ابن زيدان، عبد الرمحن. النهضة العلمية يف عهد الدولة العلوية، مرجع سابق، ص:9/3الناصري، خالد، االستقصا، مرجع سابق:  77
 .82-66ص:، 2،ج1(. احللل البهية. حتقيق: إدريس بوهليلة. املغرب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط2005مصطفى.)

Al-nnāṣirī, khālid, Al- istiqṣā fi tārīkhi al-maghreb al-aqṣā, j:9, ṣ:3. Ibn zaydān. abderaḥmān, Al-nahḍa al-

’ilmiyyah ’ala ’ahdi al-dawla al-’alawiyayah, marji‘ sābiq, ṣ:183-219. Al-mchrafī, moḥamed ibn 

moṣṭafa.(2005). al-ḥolal ’l-bahiyah fi molūki  al-ddawla al-’alawiyyah, taḥqīq: idrīss būhlīla, al-maghreb: 

wezātat al-awqāf  wa ach-choūn al-islāmiyyah, ṭ 1, j:2, ṣ:66-82 
 122. ومن املطبوع:66السماليل، علي بن حممد، طوالع احلسن واتباع السنن ؟ مرجع سابق، لوحة رقم  78

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. ṭawali‘ al-ḥossn wa ittibā‘o  al-ssonan. marji‘  sābiq, lawḥa raqm:66 wa mina 

al-maṭbū‘:122 
 . 161، ص:9. الناصري، خالد، االستقصا، مرجع سابق،ج:171-7، ص:1غريط، حممد. فواصل اجلمان. فاس: املطبعة اجلديدة، ط 79

Gharīṭ, moḥammed. Fawāṣilo al-jomān fi anbā’i wozarā’i wa kottāb al-zzamān. fās: al-maṭba‘a al-jadīda, 

ṭ1, ṣ:7-171.Al-nnāṣirī, khālid, Al- istiqṣā, marji’ sābiq,  j:9, ṣ:161 
، وحىت احملقق مل ينتبه 64. ومن املطبوع:8يف األصل: أعجبة. ينظر: السماليل، علي بن حممد، خمطوط مطالع احلسن واتباع السنن بعلو راية موالان احلسن، لوحة رقم  80

 هلا أيضا.
Fi al-’aṣl o’jobat . onẓor: Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad . makhṭūṭ ṭawali‘ al-ḥossn wa ittiba‘o al-ssonan. 

marji‘ sābiq, lawḥa raqm:8, wa mina al-maṭbū‘:64, wa hattā al-moḥaqiq lam yantabih lahā ayḍān 
-78-77وخمطوط طوالع احلسن واتباع السنن، مرجع سابق، لوحات رقم: -. 16 -7السماليل، علي بن حممد، خمطوط مطالع السعادة، للسماليل، لوحات رقم:  81

79 -129 
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad. makhṭūṭ  Maṭāli‘ al-ssa‘āda fi falaki siyyāssati al-rriyyāsati, lawaḥat:7-16. - 

makhṭūṭ Tawali‘ al-ḥossn wa ittiba‘o al-ssonan. marji‘  sābiq lawḥat raqm:77-78-79-129 
 . وفيه راثه بقصيدة من مخسني بيتا.297مهم الفحول. مرحع سابق. لوحة رقم: ينظر: السماليل، علي بن حممد ، خمطوط هناية املقول يف تنبيه  82

Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ  nihāyat al-makūl fi tanbihi himami al-foḥūl, marji‘  sābiq, lawḥa 

raqm:297, wa fih rathāho bi kasida min khamssīna baytan 
، 1(. التنبيه املعرب عما عليه اآلن حال املغرب، الرابط: دار نشر املعرفة.ط1994. بوعشرين، احلسن بن الطيب.)70غريط، حممد. فواصل اجلمان. مرجع سابق، ص: 83

 . 35ص:
Gharīṭ, moḥammed. Fawāṣilo al-jomān, marji‘ sābiq, ṣ:70. Gharīt, moḥammed. Fawāṣilo al-jomān, marji‘ 

sābiq, ṣ:70. Bū’achrīn, al-ḥassan ibn tayyib.(1994). Al-ttanbīho al-mo‘rib ‘amā ‘alayhi  al-’āna ḥālo al-

maghreb, al-ribāṭ: dār  nachr al-ma‘rifa, t:1, ṣ:35 
 - 125اع السنن، مرجع سابق، لوحات رقم: وطوالع احلسن واتب-. 190-6السماليل، علي بن حممد. مطالع السعادة يف فلك سياسة الرايسة،مرجع سابق، لوحات: 84

128- 140 . 
Al-ssamlālī ‘Alī Ibn Maḥmad, makhṭūṭ  Maṭāli‘ al-ssa‘āda fi falaki siyyāssati al-rriyyāsati, marji‘  sābiq, 

lawaḥat:6-190. -ṭawali‘ al-ḥossn wa ittiba‘o al-ssonan. marji‘  sābiq, lawḥat raqm:125-128-140. 
 . 1786، رقم:3/566. الكتاين، حممد بن جعفر. سلوة األنفاس، مرجع سابق:35بوعشرين، احلسن بن الطيب. التنبيه املعرب عما عليه اآلن حال املغرب، ص: 85

Bū’achrīn, al-ḥassan ibn ṭayyib Al-ttanbīho al-mo‘rib ‘amā ‘alayhi  al-’āna ḥālo al-maghreb, marji‘  sābiq, 

ṣ:35. Al-kattānī, Moḥamed ibn Ja‘far. Salwato al-anfās, marji‘ sābiq: j:3, ṣ:566, raqm:1786. 
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