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  أعالم حوض الشلفالملقى الوطني الثاني حول 
  األستاذ عبد القادر بوزيانـي

  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، قسم األدب العربي
  طراز الديباجة في محاسن شريف مجاجة الشيخ سيدي امحمد بن علي أبهلول : عنوان المداخلة

 مقدمة

د أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، بسم اهللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا محم
  .وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين

 لَهو من األعمال الجليلة، ،إن إحياء التراث وتثمين الميراث بمختلف أنواعه، وأخذ العبرة منه
واالعترافات الجميلة لآلباء واألجداد، إنّها مسيرة الحياة قي خالل الزمن، ماض وحاضر وبناء 

  .حتى يكون الصرح أصيال، واالبن وصيالمستقبل 
 كل ضال وتائه، والعلماء ورثة بنورهم مصابيح في األرض يهتَدى بهم، ويقْتَدىويعتبر العلماء 

  .األنبياء واألنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما، وإنّما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر
 ن المناطق الغنية بعلمائها، وأوليائها الصالحين،وتعد منطقة الشلف أو حوض وادي الشلف م

  .وبمراكزها التي كانت قبلة لطالب العلم والمعرفة من شتى أنحاء الوطن
اإلمامة، وتفسير القرآن، والحديث الشريف، وعلوم الشريعة، فقد نالوا حظوة وشهرة في 

لرياضيات، والتأليف ، والقضاء، والتصوف، والفلك والنجوم واوالفتوى، التدريس، والتسييرو
ن، والمجاجي، وواضح ، وابن سحنو)2(، والونشريسي)1()م1329/ هـ 729 (التنسي: فيها أمثال

، وأبو اسحاق التنسي، والمطماطي، وأبو العباس )3()م1867/ هـ 1284  (زاغتيالشلفي، والب
قران المغراوي، والبوشعيبي، وقدور الشاوي المجاجي، ومحمد بن معروف، وعبد القادر م

  ...األصنامي، والشيخ بن عشيط وآخرون
الشيخ سيدي محمد بن علي أبهلول صاحب زاوية نذكر منها معهد مجاجة الذي أنجب و 

  .كانت زاوية سيدي محمد بن علي معدة إلقراء األضياف): إكمال البغية ( وقال في  مجاجة،
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وصاف الشريفة على سائر إماما هماما، عالما عالما، زاهدا عابدا، تفرد بهذه األ وصاحبها
ويحتمي الجاني .  وال زالت ذريته تمتد لها األعناق في النجدة والسماحة والوجود.علماء وقته

  .بساحتهم، ولهم حرمة وتعظيم عند األهالي والشرفاء
  .وكان للناس فيه اعتقاد، وكانت كرامته أوضح من شمس الضحى، وهي دليل استقامته

هذب النقول . تشد إليه  الرحال في المسائل العلمية. مستجابوكانت له بركة عظيمة ودعاء 
  .وله باع طويل عريض في الشعر والقريض. وكسا علم التصوف طالوة وبهجة .ونقحها

  .أحيانا اهللا وإياهم في عافية وصحة وافية ، وأعاذنا من شر الحساد أمين
   :حياة الشيخ محمد بن علي أبهلول ونسبه

هـ 945(ولد أواخر القرن العاشر الهجري سنة ، )4(لول المجاجيمحمد بن علي أبهاسيدي 
  ).هـ1002وتوفي قتيال سنة 

ياقوتة النسب "كتابه قال العالمة الشهير الشريف سيدي العربي المشرفي الحسني اإلدريسي في 
قال أحمد بن محمد المغراوي في  ": الوهاجة في التعريف بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة

  . األندلس بني حمود الحسني فمن شرفاء،أما نسبه الطيني رضي اهللا عنه: نسابتمييز األ
هو من شرفاء غرناطة بني عدى بن عبد الرحمن بن داود بن عمر وبن محمد : وقال الجعفري 

بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن أحمد بن محمد بن أبي زيد الشريف بن 
نسبه إلى عمر بن إدريس بن األول أنهى . دريس بن إدريس الحسني عبد الرحمان بن داود بن إ

بن عبد ) فتحا( علي بن عبد اهللا بن محمد إدريس الحسني ، إذ حمود هو بن ميمون بن أحمد بن
الرحمن بن قاسم بن إبراهيم بن يحيى بن عمر بن إدريس بن إدريس الحسني ، ولعله جاءه 

 األندلس ، وهم جموع كثيرة كما ذكرناها آنفا ، والثاني الغلط من كونه رآه منسوبا إلى شرفاء
  ، فهو موافق لصاحب وكا بها ، ومن قيد أولى ممن أطلق ملاقيده من شرفاء غرناطة ، وكانو

كان أسالفه : حيث عرف بسيدي محمد بن علي المجاجي ، وقال " سبط الآلل في معرفة اآلل "
ا األعناق ال زالت ذريته تمتد لهو.  من بيوت الملكشم فيهم رائحة الملك ، فهو رضي اهللا عنهتُ

  .    ويحتمي الجاني بساحتهم، ولهم حرمة وتعظيم عند الملوك. الوجودفي النجدة والسماحة و
وأرجع لنسب الشيخ سيدي محمد بن علي كان إماما هماما عالما عالما : قال العالمة المشرفي

واشتهر بالصالح والتقوى . ر علماء وقتهى سائفرد بهذه األوصاف الشريفة عل تا،زاهدا عابد
وكانت . ستقامتهوهي دليل ا  وكانت كرامته أوضح من شمس الضحى،،لناس فيه اعتقادلوكان 
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. هذب النقول ونقحها. تشد إليه  الرحال في المسائل العلمية. له بركة عظيمة ودعاء مستجاب
   الطويل العريض في الشعر والقريضوله الباع: إلى أن قال. وكسا علم التصوف طالوة وبهجة

 ليه أمرهتوسل فيها للمولى جل وعال مفوضا إ. نة سالمة من عيوب الشعرطناوقفت له قصيدة 
  . امر السطَي فَِذي للَِّرم َأضفوُأ: لهان له والحاسدين من أهل زمانه، أوفي المبغضي

فشي السالم، ويصلي والناس لطعام ويايطعم وكان رضي اهللا عنه . احتوت على أمثال وحكم
  .وقصيدة في ألقاب اإلعراب والبناء له قصائد شعرية في الزهد، والفتوى، .نيام
قتله الباي التركي غدرا وخيانة، والذي افتعل  . هجرية1002 تعالى قتيالً سنة ومات رحمة اهللا 

 بزوجة أبيه، مؤامرة يطلب من الولي الصالح سيدي امحمد بن علي أبهلول أن يحلل له الزواج
  .هي أمك هي أمك: فرد عليه قاءال
  أقوال العلماء

  .كانت زاوية سيدي محمد بن علي معدة إلقراء األضياف: )إكمال البغية ( قال في 
مد بن علي وأنزلنا بزاويته خرجنا إلى ثغر تنس ، فلقينا سيد مح: وقال الشيخ أبو حسين الشريف

 الزاوية  فأكرمنا خارج، وقصدناه للزيارة، نفس1300مجاجة، وكنا في جوع ونحن نحو 
كم يؤلف بينها ، اتركوها من ألف بين  قلوب: ، فقال لناذكوراً وإناثاً ، وكانت خيولنالكثرتنا

وبعد ذلك : العسل والسمن ، قالو جلسة، وأفاض علينا الثريد واللحم 24 على وأمرنا بالجلوس
  .قضاء الحوائجقبره مشهورة مزار لتوفي الشيخ قدس اهللا سره ، و

 :صفات أسالفه

وأسالفه الكرام رضي اهللا عنهم لهم درجة عالية في العلم، وقد توسل بهم صالح زمانه العالمة 
، كما توسل بغيرهم من )بالتصغير والقاف المعقودة(أديب الدين سيدي عبد اهللا بن حواء الرفيق 

  : علماء القرن التاسع فقال
  والـرقي في معـارج الواليـه ***    العنـايـه       وذوي العلـوم و             

  ثيـِه الِجنَّـِة الـفُحــوِل   ووار***      سيدنـا علـي البهـلــول               
يعني بوارثيه سيدنا محمد بن علي المجاجي وأخاه سيدي أبي علي، وله أحفاد من أوالده على 

 والتواضع لخلق اهللا، وال تخلو زاويتهم من علم، قدمه في الجود والكرم وحسن الخلق والمروءة
 وقد ساقتنا إليها «: ذكر صاحب تعريف الخلف من خالل ترجمته لمحمد بن علي المجاجي فقال

 هاجر إليها يسمى هـ، فلقينا بها عالمين جليلين وثالث جزائري1249 األقدار سنة )أي مجاجة(
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الغبار، في علم الحساب للقلصادي،   علم له شرح على كشف األستار عنبالقاسم البزاغتي،
  .)5(الذي اختصره من علم الحساب

 وبين أهل مجاجة والمشارفة أخوة صالحة في القديم لعلها كانت بمصاهرة، ومن نظم سيدي 
  :  قوله قصيدة من اثنان وثالثين بيتا،محمد بن علي رضي اهللا عنه

 ـدِس ـ  فُحوُل رجاِل اِهللا في حضرِة القُ***  لقد فاز أهُل الِجد بالصدِق والـوفا     .1

 ِسـوقد أعرضوا زهدا عِن الِجن واألن***    ْأجْل دأبهم حب اإللـِه وطـوعـه    .2

 وغابتْ عِن األكواِن والعرِش والكرسي***    وأنْفُسهم تَسموا على كـلٍّ رتـبـٍة    .3

4.  لهم في غير ذي العرش مطلَب ـم ِسوى التَّـلَ  *** فليسهذُِّذ بـاألنـِس ـ وما عند 

 دوِسـمكيـن علي قـد تجلى عـِن ال ***   ِمن الملِك الحقِّ المبيـِن مـقامهـم    .5

 بـِسـفمكَّنَهـم فضالً ِمن المنـِح والح***   أنالَهم المـولى الـكريـم كرامـةً    .6

 ْأِس ـ   وِفي حلَـٍل يزهو فَلَن يخشى ِمن ب***يِحـقُّ لمـن والهم جـر ذيـلـه    .7

 ِسـمـرٍب ومجذُوب وحي وذي رمـ***    فال فـرقَ فـي أحكامها بين سالٍك    .8

 ا الشَّمـِس ولكنمـا البـدور ليستْ كم*    **وذي الزهِد والـتَِقي فـالكُلُّ كامُل    .9

 ِسـالَّ بـال نقِمى النـجيب قَادر كُيس**    *فبعض يسمى بالنقيِب وبـعضهـم    .10

 هو الغوثُ في القول األصح لذي الحِس***    وبعض بأعمـٍد وقٌطْبٍِ جميعهـم    .11

 فصـوالً وإنَّمـا الـواليـةُ كالِجنـِس***     مراتبهم تَفَـاوتَـتْ بمـواهـٍب     .12

 ِريـد العون ِمنْكُم على النََّفْـِس إليكـم ي***     أسادتَنـا عِبيـدكُم جاء قَاِصـدا     .13

 وفي حبكم طيبـي وفي ذكركـم أنـسي***   بأذياِلكـم أهَل الـِوداِد تَعـلُّقـي     .14

ـِنظرٍة     .15  ال خُنْـِسـفأغنَى عِن األكواِن طُـرأ ب***    أيا ليتِني أفـوز ِمـنكُم ب

 سـصِبح في المعنى وفي الحس في جفوي***   ِبكُم يغتني المِريد عن كل كـائٍن    .16

 زَل القُـرِب واْألنْــِس ـوأنزلتموه مـن***    فكَم ساَِلٍك دللتُـم طُـرقَ سلكـه    .17

ـُم***   وكَم ِمن وضيٍع قد رفعتُم وفاجـٍر    .18  سيـوضعتم وجاهٍل بـكم عـالماً ي

 س ـظِّلِّ في األرِض بالشمكشفتُم كمثل ال***     وكم من لهيٍف قد أغثْتُم وكُربـٍة    .19

 ي عـِن الـدرِع والتُّـرِس ـِوقَايتُكُم تُغن***    وكـم خائـٍف أمنْتُم ِمن مهالـك     .20

21.     نُهزَل حذَا ع***    وكـم ِمـن حزيٍن قد تبد رورا بكم فـي الحين يفخررِس ـس 

 يشفـى ِمـن الـداِء والبـأِس م ـبجاِهك***    وكم ِمن عليـٍل قـد تأذَّى بسقِمِه     .22

23.     هدتُم أسـادنـي بمـا هـو كالطَّي***    وكم ِمن فقيٍر جاءكُـم يشكو فقرِسـفج 
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 ح من تَعـرض لكُـم بالكـرٍسـفيا وي***     لقد خاب من لـم يتعلّـق بذيلكُم     .24

 سـقصمتُمـوه علـى الحوكـم ظالـٍم ***     فكم قادٍح سلبتُم مـن إيمـاِنـِه      .25

 مـوه على األوِسـوشيـد مـن الحظت  ***        فطُوبي لمن قد فاز منكم بلحظة  .26

 اِبـِه َأهـل الصفَـاء بال دنـِسـوأصح***     بجاِه النبي الهاشـمي محـمـد      .27

 ىم لديـك والعـرِش والكُرِســوقَدِرِه***     إلهي بجـاه هـؤالء وجاههـم      .28

 واُسكُنْهما الِجنَـان فَضـال ِبال بخْـِس***     توسلت ِارحم واِلدي ِاعفُ عنْهما     .29

 فْـِسـَوِرزقـاً به َأغْنَى على كُلِّ ِذي ن***     وِنلِْني تَوفيقـاً عليـِه تَوفَّنــي     .30

 واِم ِمن أجمِل اللِّبـس دـوِستْـرا على ال***     كفايةَ أشْـرار الخالِئـِق كُلِّهـا     .31

32.    ـهـالمس الَةُ اللـه ثُـمص ثُمـِسـعلى خيِر خلـِق اِهللا في الغَ***     وِد واَألم 

  : من تالميذه
  )م1656/ هـ 1066: ()6(الشيخ سيدي السعيد قدورة

الجزائر، فقيه، مشارك في بعض العلوم، أصله من تونس نشأ ب: سعيد بن ابراهيم الشهير بقدورة
" شرح على السلم"محمد بن علي أبهلول، له اوولى اإلفتاء بها، أخذ العلم عن سعيد المقري، و

للقالي " شرح على جوهرة التوحيد"للسنوسي، و"شرح على الصغرى"و" األخضري في المنطق"و
  .في العقائد

  :رثاء تلميذه السعيد قدورة
  :رضي اهللا عنهما بقولهسعيد قدورة  ، عالمة الجزائر سيدي ه رثاه تلميذ
 ورزء عِظيم قَاطع للمفَاِصـِل***     مصاب جسيم كَاد يصمي مقاتلي     .1

 مرئ من مذِْهٍل غَير ذَاهٍلوأي ا***   لَتْ كلَّ ذي ِحجى   ألَمتْ دواهي َأذه .2

 الجنادِلين صمِّ ثَروا في الثرى ما ب***   فَلَم أر خَطْباً كَـافتقَاِد َأحـبـٍة       .3

 اِفـــُلـيراد ِبنَا فَِريح نُومان غَ ***    م غَاِفلُون عن الَّـِذي     ونَحن ِنيا .4

  و ِبها غَير عاقـِلـيلْهوكلُّ امرئ ***    اً قَد حلَتْ وهي ِجيفةُ      فَِهمنَا بدِني .5

 اي لَستُ ِبراِحـِلـكَـَأنِّي من دني ***     فَكَم ذَا أنَا لم أتَِخذْ زاد ِرحلَـِة      .6

7.      تُهِلمع ا قَدْل ِبممفاً من عاِل  ***     ومالي لم أعاِمــِلـفَيا أسٍم غيِر ع 

8.    هورسـر ومـدفيما ال ي عائــِل  ***     اُضيشَ ليس ِبزيالع اتي كََأنيح 

 لَـه هـادم اللذَّاِت َأسـرع ناِزِل***     الذي     فَما زهرةُ الدنْيا وزخرفُها  .9
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10. مرع اعسروِر للذي ض َأيو  في كلِّ ***        ه باِطــِلوأنْفَقَهــٍو ولَه 

 فقد هاج قَلِْبي ذكْر فقد األفاِضـِل***       أنُوح على نفسي وفَقَد أِحبتـي   .11

 ديارهم بعـد اعتمـاِر المنَـاِزِل***      تْ  ولم ال وأهُل العلِم بانوا وَأقفر .12

 عليـِه عيون دمعها مثُْل واِبــِل***    كََأن قد نَأى عنا قَِتيالً فََأصبحتْ    .13

14.  ـجكَارِم فانزعالم نِد القَنَــاِدِلـإلطْفَاِء نُوٍر وقتَ فق ***    لقد فُِقَئتْ عي 

15. ُل الِديِن وانهدشَم ددتَب كُـنُـهِق كَامــِلـلبدٍر فقدنا في الخَالَِئ  ***     ر 

 اِدِلـمن معنَظير وال في عصِرِه  ***      فقدنا إماماً ماله في ِخصاِلــِه  .16

 تُ وما حزني من معــاِدِلـحزنْ***    ِ   على عِلِم األعالَِم غُرِة عصـِره .17

18. شْهي ِحقُّ ِلوفِد الِعلِْم أنِض آف ***    روا األسىيِم اَألرِلـلنَجٍم هوى من أنْج 

19.   هـدعـةَ بخَليلَّي ما أولى األِحـب    ***كَاٍء ثَواِكـِلـِض نُفُـِبفَيب وٍس ِمن 

 ِلـداً لنَاِئـوأين الذي قد صار قَص ***    فَأين الذي قـد كَان ركناً ِلِشـدٍة   .20

 اُل أي تَطَـاوِلـا الجهـعلى العلم ***    تَطَاولَــتْ   فَان لدهِر جار فيه  .21

22. أسىأرى الغَر هدعب هرقْضي أمي ب  *** اذِلـر أو بـ  تَآمــِب أراٍش ونَه 

ـَـٍة   وتَخِْفقُ .23  وٍل وتَزري ِبفَاِضـِلـم ِبمفَضـِ  تَل ***  في ناديِه رايـةُ فَِتن

ـُ .24  ِلـاهي أجلِّ البهـاليـوالً البـأبهلُ***     وِخ محمداً   فَأعني به شَيخَ الشُي

 ِلـَِل نائـِد أفْضـاُل به في الخُلـينَ  ***     تُوفي شَِهيداً في تَحِنثَـه الـذي .25

26.    نَّــهتَِجد َئتْــهإذَا ما ج الِعلِْم من غير سائِل ***  إمام لدى الدرِس بحر   

 مـن العلَمـاِء العالَميـن األواِئــِل  ***     رس إالَّ وجدتَه  فما جَئتْه في الد .27

  وهو المداري كلَّ قـاٍس وجاِهــِل  ***   له ِطيب أخْالٍق وحسن سياسٍة     .28

  ومـن للبرايا يوم صولِة صاِئــِل  ***   فَمن لَألسارى واألرامِل في الظَما .29

ـْوى لساِئــِل وفَقْ  ***   اً  ـنَحواً ومنِْطقومن لفُنُوِن الِعلِْم  .30  هـاً وتَوحيداً وفَت

31. ِشَ تُتْانَ كَِهِلنِزلمِم   فَ***ـــا  نَلُا  رحـدراكٍبن ي سى ِإعِهليو ـــِلاِجر 

 وافــِلـن اسمو الِتجر ين وافٍد  وِم***    ـٍةلمف ماْشَِكي انِْغب يِداِص قَنوِم .32

33. هـرمِان َأنفقَ عمحِة الرــاِئــِل***     فَِفي طَاعكِّي الشَمٍخ زشَي فللَِّه ِمن 

 ولم يخْتَِش في الحـقِّ قَتَلَةَ قَاِتــِل***    فَماَ خَافَ في الرحماِن لَومةَ الَِئِم    .34

 ِجالً غَيـر آِفــِلوَأقْوى الباليا عا***   لَب الخَسراِن والطرِد والردى ستَجمَأ .35

36.    ـنفْهاً ومس هى طَوردـاِئــِل***   ومن قد تَعالفَع قبـح طَانالشَي نزي له 

 على قَوِل حقِّ ال على قوِل باِطــِل***   لْتَ األلمعـي تَعمــداً   أحقـاً قَتَ .37
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38.  قاً دمَأح  فْكَتَـهصوِن سِخ المبهاِطـِلإلى أ ***    الشَي منه تَ األرضقَيس ن 

 على األرِض ملَِقياً قَتيالً ِبنَاِصــِل  ***   ركْتَــــه َأحقاً عدو اِهللا أنْتَ تَ .39

40.    تَهبرفَ حتى ضيتَ السفَعقاً رخَاِتـــِل ***    َأحالم دوالع برٍة ضِبقاِطع 

 وفي فَرِح خَلَّفَتَ أهَل األباِطـــِل ***     هـاَ  َأحقاً صدور المؤِمِنين جرحتَ .41

  وما اُهللا عما قـد فَعلْتَ ِبغَاِفـــِل  ***     جنيت على اإلسالَِم أي ِجنَايـٍة   .42

 فيا خَير مقْتُوٍل ويا شَـر قاِتـــِل ***     قَتَلْتُ امرأ ِمن شاَِنِه الِعلْم والتُّقَى   .43

 ألنَّك لم تَتْرك لَه من ممـاِثـــِل  ***     لحجاِج سبعين قَتَلَــةً  ستُقْتَُل كا .44

 ولم يك كَلْب قَطُّ كُفْراً لنَـاِئـــِل*** عدوتَ على الضرغَاِم يا كَلْب ِخدعةً  .45

 اِتــِلوهيهاتَ تَنْجو ال نَجـاةَ ِلقَـ***     عذَابك في الدنْيا لقَتٍْل وروعـٍة     .46

 ى جميع القبائل ـأره تسعـلى ثـع***     وراءك كم من ثائر عن دم الذي    .47

 ل ـالسـرا بالسـا صاغـتُقاد إليه   ***     فمالك يـوم العرض إال جهنـم .48

 ل ـل سافـران أسفـد في النيـتُخل ***   وإن عشتَ في الدنيا حقيرا ففي غد  .49

 اض من اهللا نازل ـدر مـلى قـع ***     أعزي بنيه والسـري أبـا عـلي  .50

 لـوا من دموع هو اطـعليه وكف   ***  فيا أوليائي سلموا األمر واصبروا    .51

 واذل ـمصوناً عن األعدا وجمع الع***     ي      وأبقاك لإلسالم كهفاً أبا علـ .52

 ازل ـ وأسكنه في الخلد أعلى المن ***  د صار روح الشيخ في الجنة العال وق .53

                      وأزكى سالم في الضحى واألصائل ***         حمان أوسع رحمة   عليه من الر .54
                                :قصيدة للحاج محمد المطماطي

 في العبيد من  وقد سأله العالمة مفتي الجزائر سيدي الحاج محمد المطماطي عن حكم اهللا
  المسلمين بقوله 

 حـ  على الرسول صالة ما بدا البل***  ء حو ى   مد هللا حمداَ باآلالالح .1

 رجـه فـؤاد مالـثوى سواد الف  *** هاؤنا اكشفوا كربا   يا سادتي فق .2

 جـة ما تصفى له المهـمن األدل***    األقاليم أمره وليس له       عم .3

 رجـوالخير فيهم بدا منهم لنا س   ***بأي وجه نرى استخدام أعبدنا    .4

 رجـادة ال ملك وال حـبعد الشه***     ل أخبرنا  الرسوكيف التملك و .5

 جـل ال وال نهـم من سبيـلملكه***   د بدا فيهم اإلسالم قبل فما   إذ ق .6

 على التأسي بنهج الشرع قد عرجوا ***   رفوا الدين معالمه   يأتون قد ع .7

 جـا لجـم لهـاً عداوة بينهـبعض***   وإنما لسماع جلب بعضهم        .8
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 جـاً سؤاال لكم يهدي لنا حجـنظم***   كان شأنكم العلم فدونكم      إن  .9

  فمر هم النص يبري من به سفـج *** كم شفاه العليل إن شكوت لكم  في .10

 جـا الفلـ فالنظم والنثر يشفي بهم ***   وليس من شرطه رد مجانسه   .11

 جـشمس بأبراجها وصالت الحج***  ثم الصالة على المختار ما غربت .12

 مفتي الجزائر الحاج محمد المطماطي في حكم محمد بن علي أبهلول يجيب فيهااقصيدة للشيخ 
  :اهللا في العبيد من المسلمين بقوله

1. ـمكلح لِمـالحك ديـ هللا مبالحمد     ***   الحقِِّرِهظْوم لَقُّـ والح هح ــج ج 

  رجـ الهَلـطُبيدى ِل الهروـ نُيلوح  ***   ه ــعتيِرـشَ ِبن على م الصالةُمثُ .2

3. وبعدـِع للملْـُنْ فالمك محــتُجِب  ***      هسر نثِرـطمك مثل الدري ــِهتَبج  

 جــهـي المـغتَب تَيٌلِبوما إليه س   ***      هــمنـعك يهم للملالِم إسقٌبسف .4

5. وإذا ال يسقِّغ لنا بالركَلْ مـهـم   *   **   اِنـ منهم باإليموالقلبم ـِـتَمزج 

6. قد نصم نِل عبالحلِمتْم تْ رـتُبـالقل عليه فَ    ***   هبالصواِبب م ــِهتَبج  

7.  نوماألصَل كفرهي بَأن فليس في ملٍك  ***     ــم جيبم سلميهمــ حجر 

 واـقد بطلَتْ بانتهاِج نَهِج ما لَهج  **  *     هــَل حجتَـفلترد دنَّه بَأن األص .8

 واـيعبأ به وبذا أهل العلم قد لهج***    ال    ـُل عليه فـ ما ثبتَ النَقْ حيثُإذْ .9

 واــ للكفر قد خرجحليةُ الملك إذْ     ***   ـهد تكذبـومن يرى حدثَ التقلي .10

 ا أرجٍة وما لهـيتْ بمرضـليس***    وٍل وحجتُـه    ـوُل ذا غير مقبـفق .11

 جـاِس ذا سمـ ملك جميِع عواِم الن  ***  اح بـِه   ـبُل قوُل أو يـفكيفَ يقب .12

 ا ســرجـأهُل الكالِم فهم لجمعن***       فرد ذا القوَل يكفي فيه ما شرحوا  .13

 جـدت لجـاةَ ما بـومن يريد النج ***     ه  ـأمن يريد الهدى والرشد يطلُب .14

 دتْ حـجـجُـه وشَِهـتْ دالئلُـدلَّ  ***    فالمنع في الديِن والدنيا النجاةُ وقد  .15

 م وإن بدا الهــرجـتُ نعرتهـقم   ***  دني  ـولو وِجدتُ نصيراً أو يساع .16

 جـم من رباِق الرِق ينزعـه في فكّ ***   أسعى سريعاً بسيِف النصِر مجتهداً  .17

 ـِرجـرب ينفـتَ ساِع لعلَّ الكـولي   *** لقصِد يسعفُني فليتَ ساٍع على ذي ا .18

 رجـِرِه فَـس يدركُني ِمن غَيـ لي إذْ***   إليِه أشكو إله العرِش من كُـرٍب    .19

ـِدنـا   .20 خْتاِر سيالصالةُ على الم ـِق ما قد انتهى الفلـر الخالئـخي ***   ثُمج    
  :راب والبناءفي ألقاب اإلعقصيدة وله أيضا 
 بالضم عن كُلِّ مخلوٍق يرى عجباَ***          هــمن يبتِغ العزير فعن همتَ .1
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2.  منيتَــه ـَن ـَا***        وبين عينيِه ينصب  بفتِح باٍب لليِث الموت قد نُِصب

 بكسٍر شَهوِتهاَ يناُل مـا طلبــا ***     ويخفض النفس ال يبغي لها شرفاً .3

 فإن عصتْه رمى بسهِمِه عطَبـا ***       ا يجر لها النفع مجاِهدهــا  بذ .4

 وبالسكون يكون الجزم خُذ أدبا*** واجِزم على اللَّهو نفسك إذا اضطربتْ  .5

 لم يعربنْه كذا ِمن نحوِه صعباَ ***    عراب هذا الذي قدرتُ خُذ يا فتى إ .6

 منه قبوَل إلِه العرِش قد قَرباَ ***         قد بدا فترى  إعرب بِه كُلَّ فعٍل  .7

 محمِد بِن علي ملجإ الغُربـاَ    ***     نظم الحقيِر الذَليِل عند مالِكـِه   .8

9.    ان لْتُ بَأحمـدالعباِد تَوس اَ ***       رببالولديِن ح ذنُوبي وذنب تَغِْفر 

   دنيا وأخرى لقلٍب بالحبيِب صبا***    برزتْ صلى عليه إله العرش ما .10
  رسالة التماس

اجه في ترجمة  ملتمساً مني إدرالشيخ محمد الوانوغي مفتي األصنام من خط األخ في اهللا 
  :محمد بن علياسيدي 

 السالم عليكم ورحمة اهللا ،العالمة الشيخ الحفناوي بن الشيخ ومن شملته حضرتكم الشريفة  
  .ه تعالى وبركات

 له منظومات لجده طيبة يطلب من فضلكم أن تصححواسيد الحاج بوفإن محب الجميع ال: بعد و
. الولي الصالح العالمة سيدي محمد بن علي وتلميذه سيدي سعيد قدورة الجزائري وغيرهما

ه المذكور إن تمكن لكم ، وها هي ترجمة جدوها يرجوا منكم إثبات بعضها في وبعد أن تحرر
ولكم األجر التام أعانكم اهللا على مقاصدكم . وراق كما وجدت في األصل المنقول منهفي هذه األ
أبي   واآلغا السيد الحاج،قرانيمكم الوانوغي بن أحمد أبي مزراق ال والسالم من محب،الخيرية
  .طيبة
نة من ذرية سيدي محمد علي معاصرنا الفاضل الوجيه واألديب النبيه اآلغا السيد ابن أم:  أقول

 وترقى فيها إلى رتبة اآلغوية، ونال بصدقه ،ناصب الدوليةم رجل تقلب في الالحاج أبو طيبة،
إلى رتبة التطويق ، وله أدب فائق، وتواضع ر والتشريف من أولها في الوظيفة وسامات الفخ

 وأدام ،د صالحون مثله متعه اهللا بحياتهم، وأوالاسية نافذة عند الحكومية والرعية، وسيمطلوب
  .وجوده لهم أمين 

ع بشوش عليه رونق العلم والمعرفة، وهو ، كريم الطبله ابن عم عالم محبوب في الناحيةو
، وله الشيخ محمد بن عشيط، صاحبه محاضرة حسنة وفقة ظاهر، يستحضر نص خليل بسرعة

ليه ، واجتمعنا به مراراً فكنا نستأنس منه بما كان ع في الفنون المعهودة ببر الجزائرمشاركة
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كما يذكرنا اآلغا السيد ، ويذكرنا األوائل بأقواله وأحواله، نا من الهيأة الممتازة عن العوامفقهاؤ
، أحيانا اهللا وإياهم في عافية األشراف وترفع الكرام الحاج أبو طيبة بزيه المستظرف تواضع

  .ية ، وأعاذنا من شر الحساد أمينوصحة واف
، كفريدة العقد من البحر البسيط محاسن أشراف مجاجة، بعنوان طراز الديباجة فيوله قصيدة 

، في "بكليب الهامل"الوسيط، لجامعها العبد الفقير الحقير الخامل، عاشور بن محمد الملقب 
مديحبحري العلوم، ونيري المعارف والفهوم، فخري الشرف، وعلمي الظرف، أبي عبد اهللا 

لفحول، المقام الجلي، الشيخ سيدنا أبي عاي، الشيخ سيدنا محمد بن علي البهلول، وأخيه فحل ا
من أهل مجاجة األشراف األعالم، طلبها منا وألح علينا وأوالدهما الكرام، وأنجالهما العظام، 

األخ الهمام، وشيخ األسالم، ومفتي األصنام، أبو عبد اهللا الشيخ محمد الونوغي، ابن الشيخ أحمد 
 رفاق عند زيارتنا إياه، شوقا إلى مطالعة محياه، فامتثلنا اإلأبي مزراق، كان اهللا لنا وله بعظائم

 من األطماع، وهي احد وتسعون بيتا، أن لم أمره المطاع، على قدر المستطاع، ال ألدنى غرض
تكن كيتا وكيتا، كانت ذيتا وذيتا، أو إن لم تكن عسال أو زبدا، كانت سمنا أو زيتا، وهي هذه 

   . عائدة باهللا خير معاده
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   والمصادرالمراجع   
عبد / الجزء األول والثاني، د) 1962ـ 1830(آداب المقاومة الوطنية في الجزائر  .1

والبحث في الحركة الوطنية الملك مرتاض، سلسلة منشورات المركز الوطني للدراسات 
  .م1954وثورة أول نوفمبر 

 .هـ1378 ـ 1373األعالم لخير الدين الزركلي، طبع بمصر سنة  .2

 .هـ1327 ـ 1326برنامج المكتبة العبدلية، جزآن، من فهارس جامع الزيتونة تونس .3

ة البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسام، البن مريم التلمساني، طبع بالجزائر سن .4
 .م1908/ هـ 1326

 تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الثاني، من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري   .5
الدكتور أبو القاسم سعد اهللا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر    ) م20ـ 16(
  ).م1981/هـ 1401(
 .427 و30 ـ2/29تعريف الخلق برجال السلف، للحفناوي، ج .6

، )م1954ـ1925(مد توفيق المدني، مذكرات القسم الثاني، في الجزائر حياة كفاح، أح .7
  .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر

 .م1950دليل مؤلف المغرب لعبد السالم بن سودة، طبع في تطوان  .8

 .هـ1349شجرة النور الزكية، لمحمد بن محمد مخلوف، طبع بمصر سنة  .9

المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر شخصيات ومواقف، محمد الصالح الصديق،  .10
  .م1992

 .هـ1355 ـ 1353الضوء الالمع، للسخاوي مصر .11

تركي / عبد الحميد بن باديس، رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية في الجزائر، د .12
، مزيدة ومنقحة المؤسسة الوطنية لالتصال )م2001هـ، 1422(رابح، الطبعة الخامسة، 

  ).م2001هـ ـ 1422(، النشر واإلشهار الجزائر، 
 عبد الرحمن بن محمد الجياللي، الجزء األول، الثاني، الثالث، الرابع، ديوان  .13

 .المطبوعات الجامعية، الجزائر

 .هـ1347 ـ 1346فهرس الفهارس للكتاني، طبع بفاس  .14

 .م1941كشف الظنون لحاجي خليفة طبع في استانبول  .15

لمصلح الشيخ عبد الحميد بن  مجالس التذكير، من حديث البشير النذير، لإلمام ا .16
  .1983باديس، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، الطبعة األولى، سنة 
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  .مذكرات الجزء األول، محمد خير الدين، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  .17
مشايخ خالدون وعلماء عاملون، محمد بن إسماعيل، مطبعة الكاهنة، الدويرة  .18

 ).م1999هـ ـ 1420(الجزائر، سنة 

معجم أعالم الجزائر، عادل نويهض، الطبعة األولى، منشورات الكتاب التجاري  .19
 .للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 .معجم المؤلفين لكحالة، طبع بدمشق .20

  .1315نشر المثاني لممد بن طيب القادري فاس  .21
 .هـ1329نيل االبتهاج للتنبكتي، طبع على هامش الديباج، مصر  .22

 .م1955 ـ 1951ي، استانبول هدية العارفين للبغداد .23

 .هـ1324اليواقيت الثمينة األزهري مصر  .24

  :المجالت
 .1938شهر يوليو ،14جريدة الشهاب، المجلد  .1

كوكب افريقية، جريدة أسبوعية، سياسة أدبية علمية فالحية تجارية صناعية تصدر كل  .2
هـ 1330 ربيع األول 5، الجمعة 251العدد  السيد محمود كحول، مديرهايوم جمعة، 

   . م، السنة السادسة1912 فيفري 23الموافق
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