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مــــــــــــقــدمـــــــة

 رضي ال عنه من أك�ابر العلم�اء ش�هد ل��ه ب�ذلك معاص��روه م�ن إن الشيخ سيدي أحمد التجاني 

 اعت��بر ج��ل أتب�اعه م��ن الع��وام وه�ذا غي��ر ص��حيح. كم��ا أك�د)  1(أهل العلم إل أن البع��ض منه��م 

 أن��ه بلغ��ه ع��ن بع��ض أه��ل العص��ر أن��ه يق��ول:" أن الطريق��ة) 2(العلمة س��يدي محم��د الحج��وجي

 التجانية ليس فيها علماء فحول وإنم��ا ه��م ع��وام" فك��ان ه��ذا س��ببا ف��ي ت��أليفه كت��اب "فت��ح المل��ك

 العلم ف��ي تراج��م علم��اء الطريق��ة التجاني��ة العلم" ترج��م في��ه لبع��ض العلم��اء التج��انيين م��ن

 مختل��ف القط��ار الس��لمية. أم��ا العلم��ة س��يدي أحم��د س��كيرج رحم��ه ال ف��ترجم ه��و الخ��ر

 لبعض العلم�اء ف�ي كت�ابيه "كش��ف الحج�اب " و"رف�ع النق��اب ". وق�د أنجب�ت الطريق��ة التجاني�ة

 علماء كبارا سطع نجمهم في فلك المعارف وطبقت شهرتهم الف��اق من��ذ تأس��يس ه��ذه الطريق��ة

 السنية إلى يومن�ا ه��ذا ن��ذكر م��ن بينه��م عل��ى س�بيل المث��ال ش��يخ الس�لم ورأس الفت��وى بت��ونس

 الذي كان كسلطان العلماء العز بن عبد السلم في وقته حسب شيخ)  3(سيدي ابراهيم الرياحي 

،5(والعلم��ة الك��بير س��يدي محم��د الح��افظ الش��نجيطي)،�� 4(الزه��ر الخض��ر التونس��ي  والعلم��ة)  

  سلطان الدولة التجانية بغرب افريقيا الذي لم يش��غله الجه��اد ع��ن)6(المجاهد سيدي عمر الفوتي

 تدريس العلم لجيوشه الغازية في س�بيل ال م�ع الوق�وف عن��د الح�دود والتمس��ك بالش��رع، واب�ن

 الذي كان يف��تي ف��ي الم��ذاهب الربع��ة ويستحض��ر) 7(أخيه علمة الحرمين ومحدثها ألفا هاشم 

 ، والعلم��ة الك�بير س�يدي إبراهي��م) 8(الكت�ب الس��تة، والعلم��ة الك�بير س�يدي محم�ود المطمطي��ة

 ال��ذي اس��لم عل��ى ي��ده واخ��ذ الطريق��ة التجاني��ة الج��م الغفي��ر،  و المح��دث س��يدي محم��د) 9(ني��اس 

 الذي أثنى عليه شيخ الزهر المرحوم عبد الحليم محمود بقوله:" والشيخ) 10(الحافظ المصري 

 محمد الحافظ حين يكتب في الحديث إنم�ا يكت��ب بص�فته حافظ�ا عالم�ا بالح�ديث رواي��ة ودراي��ة

 من الطراز الول وه��و ف��ي ه��ذا المج��ال م��ن الرج��ال المع��دودين ف��ي الش��رق الس��لمي كل��ه"،

 شيخ السادة التجانيين بالديار الشامية الذي انشأ المدارس) 11(والعلمة الصالح السيد علي الدقر

 الش��رعية العدي��دة لتعلي��م أولد المس��لمين، كم��ا ن��اهض الس��تعمار الفرنس��ي ال��ذي احت��ل دمش��ق

 وق��ام بت��وجيه الن��اس لجه��اد المس��تعمر فك��ان القب��ال علي��ه منقط��ع النظي��ر، و العلم��ة الش��يخ

  ن��ائب م��دير جامع��ة أم درم��ان الس��لمية وعمي��د كلي��ة الش��ريعة)12(مج��ذوب م��دثر الحج��از

 والقانون إلى غيرهم من العلماء. ، فالطريقة التجاني��ة ه�ي إذن طريق��ة العل��م والعلم��اء ل يمك��ن
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 إحصاء عدد علمائها لن كل قطر من القطار السلمية نجد فيه الك��ثير م��ن العلم��اء ينتس��بون

 لها خصوصا في دول المغرب العربي والسودان وغرب أفريقي��ا وآس��يا وق��د فك��رت ف��ي القي��ام

 بمش��روع يه��دف إل��ى ترجم��ة جمي��ع العلم��اء التج��انيين، فت��بين ل��ي أن��ه ل يمك��ن تحقي��ق ذل��ك إل

 بمجهود جماعي بحيث يقوم بعض الفراد بجمع م��ا ل��ديهم م��ن أس��ماء العلم��اء ف��ي قطره��م م��ع

 ترجمته��م ترجم��ة وافي��ة ولكنن��ي ع��دلت ع��ن الفك��رة وق��ررت أن اكت��ب ع��ن علم��اء المغ��رب

 القصى كخطوة أولى تعقبها خطوات أخ�رى م��ن ط��رف أف��راد آخري��ن يقوم��ون بنف��س المهم��ة

 بالنسبة لقطارهم ويتم تجمي�ع م�ا كت�ب ليك��ون ه�ذا المش��روع ك�امل. ول ادع��ي أنن�ي س�أترجم

 لجميع العلماء التجانيين إذ ذلك يصعب تحقيقه لن هنالك علماء انتسبوا للطريق��ة التجاني��ة ول��م

 يكون��وا مثل ي��أتون للزاوي��ة التجاني��ة فه��م غي��ر معروفي��ن. لك��ن م��ا يهمن��ا ه��و التعري��ف ببع��ض

 هؤلء العلماء ولي اليقين أن حتى بعض التجانيين يجهلون الكثير عن علماء الطريقة التجاني��ة

 ومن جهة أخرى يمك��ن الق��ول ب��أن الزواي��ا التجاني��ة عرف��ت نش��اطا علمي��ا ك��بيرا فك��ان علمائه��ا

 يلقون ثلثة إلى أربعة دروس في اليوم وقد كان لسيدنا الشيخ التج�اني رض��ي ال عن��ه الفض��ل

 بف��اس و يق��وم) 13(في ذلك حيث حث أص��حابه عل��ى طل��ب العل��م وك��ان ي��درس بزاويت��ه الك��برى

 بإلقاء درس في التفسير تارة ودرس ف��ي ص��حيح البخ��اري أو ف��ي الموط��أ ت��ارة أخ��رى ودرس

 من رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، كما كان يشرح الحكم العطائي��ة ي��وزع ذل��ك حس��ب فص��ول

 محم��د الك��بير  رض��ي ال عن��ه ول��ديه س��يدي)14(الس��نة و بالض��افة لم��ا ذكرن��ا فق��د ح��ض الش��يخ

 وسيدي محمد الحبيب على طلب العلم  فطلب من تلميذه العلم��ة س��يدي عب��دالعظيم العلم��ي أن

 يقرئ  مختصر خليل معهما فقال لسيدنا رضي ال عنه: يا سيدي اجع��ل لهم��ا وقت��ا آت��ي إليهم��ا

 فيه، فقال له سيدنا رضي ال عنه أنت الذي تعين ذلك وتعين الموضوع ال��ذي تق��رأ معهم��ا في�ه

 فإن العلم يؤتى ول يأتي. وقد اخذ س�يدي محم��د الح��بيب ك��ذلك اللفي��ة ف�ي النح��و عل��ى العلم��ة

سيدي احمد بن عاشور رحمه ال.

 وبعد وفاة الشيخ رضي ال عن�ه واص��ل تلمي��ذه ت�دريس العل��م بزاويت��ه الك�برى لتوعي��ة الن��اس

وتعليمهم أمور دينهم.
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    ----------------------------------------------------------------------------------------------
 -   من بين هؤلء العلماء الفقيه سيدي عبد الكبير بن المجدوب الفاسي حفي��د الش��يخ أب��ي المحاس��ن يوس��ف1

 ه بفضالة مطعونا بعد رجوعه من الحج. ترج��م لس��يدنا رض��ي1295 ه وتوفي سنة 1225الفاسي ولد سنة 

 ال عنه في كتابه "تذكرة المحسنين بوفيات العيان وحوادث السنين" فق��ال:" الم��ام الهم��ام الش��يخ الرب��اني

 العارف الكبر مولنا احمد دعي بنسالم) قدم من الجزائر عل��ى حض��رة ف��اس أوائل العش��رة الثاني�ة م��ن ه�ذا

 القرن واستوطن فاس وصار له ص��يت وك��انت ل�ه دني��ا جزيل��ة وتق��دم للمش�يخة وظه��رت عل��ى ي�ده كرام��ات

 وأفصح بمقامات غير أن الذين اخذوا عنه غالبهم عوام". (نقل ع�ن موس��وعة أعلم المغ��رب لمحم��د حج��ي

).2496ص 

  ع مؤسس��ة610 مخط��وط رق��م 2 -  "فتح الملك العلم ف��ي تراج��م علم�اء الطريق��ة التجاني�ة العلم" ص 2

علل الفاسي بالرباط للعلمة سيدي محمد الحجوجي.

  ه واخ��ذ ع��ن كب��ار1180 - س��يدي إبراهي��م الري��احي: علم��ة ت��ونس الش��هر وإمامه��ا الك��بر، ول��د س��نة 3

 العلماء كصالح الكواش ومحمد الفاسي وعمر المحجوب وأصبح من المراج��ع الديني��ة ف��ي الم��ذهب الم��الكي

  ه والتق��ى بالش��يخ رض��ي ال عن��ه واخ��ذ عن��ه1218حي��ث ت��درج ف��ي ج��ل المناص��ب، زار المغ��رب س��نة 

 الطريقة التجانية كما أجازه العلمة محمد الطاهر المير السلوي اجازة علمي��ة، ت��وفي رض��ي ال عن��ه س��نة

 ه).1320 ه (تعطير النواحي بترجمة الشيخ سيدي ابراهيم الرياحي مطبعة بكار وشركائه تونس 1266

  - تعليق سيدي محمد الحافظ التجاني المصري على (الفادة الحمدية) لس��يدي الطي�ب الس�فياني( المقدم�ة4

 ه).1350 مطبعة الصدق الخيرية بجوار الزهر بمصر طبع سنة 2ص 

  -  سيدي محمد الح��افظ الش��نجيطي: م��ن أك��ابر العلم��اء اش��تغل ب��العلم مت��أخرا لن��ه ك��ان يخ��دم ج��دته لم��ه5

 وكانت لها أخت مكفوفة البص��ر فك��ان ه��و قيمه��ا. روى ع�ن ج��دته وه��و ص��غير" الحك��م العطائي��ة" والج��زء

 الول من مختصر خليل وألفية ابن مالك ورسالة ابن أبي زيد القيرواني... وبعد وفاتهما اشتغل بالعلم فوجد

 اقرانه قد سبقوه ورغم ذلك ادرك منيته وزاحمهم واقتطف من سائر العلوم . ومن شيوخه خاتمة المجتهدين

 واحد المجددين سيدي عبدال ابراهيم العلوي وكذلك المحدث المحق��ق ص�الح ب�ن محم�د العم��ري الفلن�ي. و

  ه (فت��ح المل��ك1247ق��د انتش��رت الطريق��ة التجاني��ة عل��ى ي��ده ف��ي قط��ره وامت��دت ال��ى افريقي��ا .ت��وفي  س��نة 

العلم).

  ه حي��ث اجته��د ف��ي تحص��يل العل��وم ح��تى تبح��ر فيه��ا وذل��ك قب��ل1212 - س��يدي عم��ر الف��وتي: ول��د س��نة 6

 الثلثين من عمره. عندما ذهب إلى الحج مارا بمصر، اخذ عن علم��اء الزه��ر الش��ريف كم��ا التق��ى بس��يدي

 محمد الغالي بالحرمين فجدد عنه الطريق��ة بع��د أن ك��ان أخ��ذها بفوتاج��الو ع��ن الع��الم الش��يخ عب��د الكري��م ب��ن

 احم��د الناق��ل. وتص��دى رض��ي ال عن��ه بع��د رج��وعه للتربي��ة الروحي��ة وح��ارب المش��ركين ودخ��ل عل��ى ي��ده

 اللف إلى السلم. كما جاهد ضد المس��تعمر الغاش��م وحق��ق انتص��ارات ب��اهرة وك��ان متمس��كا بالش��رع ف��ي
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  ه (الح��اج عم��ر الف��وتي س��لطان الدول��ة التجاني��ة بغ��رب افريقي�ا).1282حربه وس��لمه إل��ى ان استش��هد س��نة 

شيء من جهاده وتاريخ حياته للعلمة محمد الحافظ التجاني).

  - ألفا هاشم بن احمد بن سعيد الفوتي: العلمة الكبير والمحدث الشهير سيدي محمد الهاشمي بن احمد بن7

 سعيد الفوتي قال في حقه تلمي��ذه س��يدي محم�د الحج�وجي:" إن�ه حفظ�ه ال جم�ع م�ن المحاس�ن أعله�ا وم�ن

 المآثر أفضلها وأعلها ل تجده إل ذاكرا أو مطالعا أو مؤلفا أو يدرس. يفتي في سائر المذاهب فل تذكر ل��ه

 مسألة إل ويذكر لك فيها مذاهب الئمة ، وكم له حفظه ال من التآليف والغالب علي��ه عل��م الح��ديث ف��انه في��ه

 البح��ر الزاخ��ر، وم��ن فض��ائله ان�ه يس��تدل عل��ى ك��ل مس�ألة ف��ي طريق��ة س��يدنا أب��ي الفي�ض التج��اني ق��دس ال

 ضريحه بالكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي ال عنه��م(الفهرس��ة الك��برى المس��ماة ني��ل الم��راد ف��ي معرف��ة

  مخط��وط). أم��ا المح��دث الش��يخ أب��و ش��عيب85رجال السناد لمحمد الحجوجي(مؤسسة علل الفاسي  رق��م 

 الدكالي المغربي فقد أثنى علي�ه بق��وله:" م��ا رأي��ت حافظ��ا متقن��ا للكت��ب الس��تة أعظ��م م��ن ألف��ا هاش��م ب��ل كلم��ا

 جلس��ت أم��امه يفي��ض ويفي��ض وارى نفس��ي أم��امه كتلمي��ذ ص��غير أو ك��امي بالنس��بة لم��ا يق��ول م��ع ان��ي كلم��ا

 جالست غيره من العلماء أراهم ي��دينون لعلم��ي ف��ي الح��ديث (انظ��ر كت��اب التربي��ة ف��ي الطريق��ة التجاني��ة ف��ي

 ضمن الجوبة البعقيلية لمؤلفه محمد الفطواكي مطبوعات منشورات ك�وثر). وق��د تح��دث ع�ن وف��اته الش�يخ

 عمر محمد بن محم��د بك��ر فلت�ة (ف��ي مق�ال بعن�وان : م�ن علم��اء الح�رم الم�دني) نش��رته المنه�ل ف��ي ع�ددها

  ه1413 الربيع��ان 54الس��نوي الخ��اص تح��ت اس��م (المدين��ة المن��ورة دار الهج��رة و م��أزر اليم��ان)المجل��د 

 ) قائل: "أنني اذكر وفاة عالم المدينة العلمة الشيخ محمد ألفا هاشم ع��ام250 ص 1992سبتمبر – اكتوبر 

  ه يومه��ا خرج��ت المدين�ة ع�ن بك�رة أبيه��ا لتش�ييعه و عل��ى رأس��هم أمي��ر المدين�ة المن��ورة الش�يخ عب�د1349

 العزيز بن ابراهيم رحمه ال ولم اشهد إلى يومي هذا جنازة كثر فيه��ا المش��يعون كتل��ك الجن��ازة". (نقل ع��ن

 الرد على الفريقي دفاعا عن الطريقة التجانية بقلم عمر مسعود محمد التجاني)( لم يشر إلى مك��ان وتاري��خ

 الطب��ع). ش��ارك الم��ترجم أخ��اه التج��اني ب��ن احم��د ف��ي محارب��ة الس��تعمارين الفرنس��ي والنجلي��زي وم��ن

  ه ان��ه اش��تد ب��ه الج��وع والعط��ش1320الكرامات التي وقعت له إبان جهاده بنيجريا في واقعة بورمي س��نة 

 فأوتي بإناء من لبن في النوم فشربه ومكث تسعة أيام بلياليها ل يأكل ول يشرب ومن ش��دة أدب��ه م��ع رس��ول

 ال ص��لى ال علي��ه وس��لم ان��ه عن��دما ه��اجر واس��تقر بالمدين��ة المن��ورة ك��ان ل يمش��ي إل ح��افي الق��دمين ول

 يركب فيها دابة ( من رسالة القسم الول – مشاهير شيوخ محمد الحافظ المصري ف��ي الح��ديث النب��وي ص

 جمعها ولده احمد الحافظ). 6

  - محمود المطمطية: هذه العائلة الكريمة يرتف��ع نس��بها إل��ى ال��ولي الص��الح المكن��ى ب��ابي جمع�ة المكناس��ي8

 دفين مسجد سيدي عبد الرحم��ان الثع��البي ب��الجزائر وه��و ش��يخ س��يدي عب��دالرحمان الم��ذكور ونس��ب س��يدي

  ه واخد ع��ن ش��يخ الجماع��ة1291بوجمعة يرتفع الى القطب مولنا عبدالسلم بن مشيش ولد المترجم سنة 

 في وقته سيدي علي العساس امام الزاوية التجانية ومقدمها بقسنطينة وعن العلمة حمدان الونيسي وأج��ازه
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 إجازة عالية مطلقة خصوصا في الصحيحين البخاري ومسلم. و يعد من أك��ابر العلم��اء بلغ��ت مؤلف��اته أك��ثر

  كتاب ذكر أسماءها  تلميذه سيدي محمد الحجوجي في الج��زء الث��الث م��ن (ني��ل الم��راد ف��ي معرف��ة164من 

رجال السناد وفتح الملك العلم ).

  ه و أخ��ذ العل��م ع��ن وال��ده ح��تى تبح��ر في��ه ث��م تص��دى لتدريس��ه1320 - س��يدي ابراهي��م ني��اس: ول��د س��نة 9

 فتخ��رج عل��ى ي�ديه ك��ثير م�ن العلم�اء ق�ال ف��ي حق�ه العلم�ة س��يدي محم�د الح��افظ التج�اني:" عرف�ه المش��رق

 العربي مصر وسوريا والردن والعراق والم��ارات العربي��ة وإي��ران والس��ودان والس��عودية والهن��د وتركي��ا

 والصين وباكستان واندونيسيا وروسيا وغيرها واحتفت به حكومات تلك البلدان وعلماؤها وطوائفها. وكان

 آي��ة م��ن آي��ات ال ف��ي بي��انه وبلغت��ه وفص��احته." ك��ان رحم��ه ال عض��وا نش��يطا ف��ي ع��دة هيئات إس��لمية

  ه (مجل�ة طري��ق الح��ق لمحم��د1975كرابطة العالم السلمي ومجمع البحوث السلمية. توفي بلندن س�نة 

الحافظ التجاني).

  ه وأج��ازه كب��ار علم�اء المش��رق والمغ�رب. اص��در1315 - س��يدي محم��د الح��افظ المص�ري: ول��د س�نة 10

  سنة بين فيها الوجه الحقيقي المش��رق للتص��وف، كم��ا ك�ان يجي��ب ع�ن الس�ئلة30(مجلة طريق الحق) مدة 

 الموجهة إليه عن طريق إذاعة غرب افريقيا أو شرقها. وعند احتلل النجليز مص��ر جاه��د دفاع��ا ع��ن بل��ده

  في مصر ضد النجليز وحاربهم بشدة حيث كان من ق��واد إح��دى المع��ارك1919فكان احد القادة في ثورة 

 ) وق��د أثن��ى علي��ه ش��يخ (الخ��وان المس��لمين)1978 يولي��وز وغش��ت 8 و7باس��يوط (طري��ق الح��ق الع��دد 

 " قائل:"تعرفت في هذه الفترة إلى السيد68المرحوم (الحسن البنا) في كتابه "مذكرات الدعوة الداعية ص 

 محمد الحافظ التجاني الذي جاء إلى السماعيلية خصيصا ليحذر م�ن دس��ائس البه��ائيين ومكاي��دهم وق��د ك�ان

 لهم في هذا الوقت دعوة ودعاة في هذه النواحي تقوى وتشتد وتنتشر، فأبلى البلء الحسن في تح��ذير الن��اس

 منه��م وكش��ف خ��داعهم واب��اطيلهم وال��رد عليه��م، وق��د اعجب��ت بم��ا رايت��ه م��ن علم��ه وفضله ودين��ه وغيرت��ه

 وناقشته طويل وكنا نسهر ليالي عدة فيما يأخذ الناس على التجانية ....فكان يؤول ما يحتم��ل التأوي��ل وينف��ي

  وقد اخذ الطريق��ة التجاني��ة1978ما يصطدم بالعقيدة السلمية الصافية ويبرأ منه أشد البراءة." توفي سنة 

على كثير من علماء الطريقة ومن جملتهم العلمة سيدي احمد سكيرج. 

  ه لزم ش��يخه محم��د القاس��مي فأخ��ذ عن��ه عل��وم العربي��ة1294 - علي الدقر: من علماء دمشق ولد س��نة11

 والصول كما تتلمذ للمحدث الشهير بدر الدين المغرب��ي و ك��انت ل��ه منزل��ة عالي�ة م��ن بي��ن طلب��ه المقربي��ن

 يحبه ويقدره ويختاره إماما لصلة العشاء في الدرس الخاص الذي كان المحدث يلقي�ه ف��ي بيت�ه رغ�م وج��ود

 كبار العلماء وعليه قرأ الكتب الخمسة. وتصدى للتدريس حيث كان يلقي أربعة إلى خمسة دروس في اليوم

 وأسس المدارس لتلقين العلوم الشرعية. وقد كان ف��ي درس وعظ�ه عظي�م الت��أثير ف��ي النف�وس، تخ��رج عل��ى

  ه. (تاريخ  علماء دمشق في القرن الرابع عش��ر"1362يديه الكثير من علماء دمشق. توفي رحمه ال سنة 

 دارالفكر دمشق). 594 الى 586تأليف محمد مطيع الحافظ ونزار اباظة، الجزء الثاني من ص 
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  - مجذوب مدثر الحجاز: من كبار علماء السودان، عين رئيس الهيئة العام��ة للطريق��ة التجاني��ة به��ا س��نة12

 . اخ��ذ العل��م ع��ن وال��ده الش��يخ م��دثر الحج��از وعلم��اء آخري��ن. تخ��رج عل��ى ي��ده الك��ثير م��ن العلم��اء1949

 ). 1997 (دار الكردفان بالسودان  الطبعة الولى 239(التجانية...والمستقبل) للفاتح النور ص 

  –" الي��واقيت العرفاني��ة ف��ي التعري��ف بالش��يخ احم��د التج��اني وبطريقت��ه وزاويت��ه الم" للعلم��ة الش��ريف13

  صفحة) شارك به في ندوة "الطريقة التجانية"135)  وهو بحث طويل في(91سيدي إدريس العراقي ص 

.1985 دجنبر 29 – 23التي نظمتها وزارة الوقاف والشؤون السلمية بالمملكة المغربية بفاس بتاريخ 

  - سيدي محمد الكبير: احد أبناء الشيخ رضي ال عنه عاش في كنف والده رضي ال عنه، وبع��د وف��اته14

  ه ق��رب مدين��ة أم عس��كر. خ��رج قاص��دا أم عس��كر لم��ا1238انتق��ل إل��ى "عي��ن ماض��ي" ت��وفي ش��هيدا س��نة 

 استنجد به الحشم ومن جاورهم من القبائل في فك رقبتهم من المظالم التي الزمهم بها محمد باي التركي مع

 ما كان ضربه هذا الباي من المغارم الكثيرة على اهل عين ماضي حتى ان ص��احب الترجم��ة ك��ان ي��دفع ل��ه

  م / كش��ف الحج��اب ص1971  مطبعة المني��ة الرب��اط  6ص 3عنهم مال كثيرا اتقاء شره.(رفع النقاب ج 

 لسيدي احمد سكيرج منشورات علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت). 18

 أما سيدي محمد الحبيب فهو اصغر من أخيه ، انتقل ه��و الخ��ر بع��د وف��اة وال��ده رض��ي ال عن��ه إل��ى "عي��ن

 1269ماضي" وتربى على يد سيدي علي التماسيني رضي ال عنه احد خلف�اء الش��يخ الجلء. ت��وفي س�نة 

).   298 و ص 153 و ص 52ه بعد أن تخرج على يديه الكثير من تلميذه. (كشف الحجاب ص 
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إبراهيم السباعي
 أخذ عن بعض علماء فاس وكان عمدته في العلوم شيخه العلمة الشهير سيدي عب��د الرحم��ان
 الشنجيطي. والس��بب ف��ي دخ��وله إل��ى الطريق��ة التجاني��ة ه��و م��ا رآه م��ن ش��يخه الم��ذكور وم��دى
 تعلق��ه بالش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه واستفس��اره ع��ن مس��ائل علمي��ة وإذع��انه لج��وابه م��ع أن
 الشيخ الشنجيطي كان من كبار العلماء. وقد سأل شيخه المذكور عن ذل�ك فأج�ابه ب�أنه ليوج�د
 على وجه الرض أعلم من سيدي أحمد التيجاني.أخذ الطريقة التجاني��ة وه��و ش��اب م��ازال ف��ي
 بداية الطلب وكان سببا هو الخر في تمسك العلمة الجليل سيدي الحفيان الش��رقي ال��ذي ك��ان

).9 ص 1رفيقه في العلم بالطريقة التيجانية. (رفع النقاب ج 

أبو بكر بن عبدالهادي بوشنتوف
 العلمة الديب البارع أخذ أول عن علماء سل مسقط رأسه أمثال أحمد بنموسى وعبدال اب��ن
 خضراء والمؤرخ أحمد الناصري، ثم قصد فاس فتتلمذ لبعض أعلمها، تولى القض��اء بوج��دة
 والدارالبيضاء، له عدة كنانيش ضمنها قصائده الشعرية التي تدل على طول باعه وعلو كعب��ه

م. 1936 وقيل سنة 1940في الدب وهي مخطوطة بالخزانة الصبيحية بسل. توفي سنة 
-------------

- سل أولى حاضرتي أبي رقراق لوالدي مطبوعات الخزانة العلمية الصبيحية بسل 
263 ص2- أعلم الفكر المعاصر ج
  1979  المطبعة و الملكية بالرباط 266 ص 1- إعلم المغرب العربي ج

  (إنت���اج الجمعي���ة المغربي���ة للت���أليف1992  مط���ابع س���ل 1733 ص 5- معلم���ة المغ���رب ج 
والترجمة والنشر). 

أبو القاسم المجاطي
 30العلمة الجليل المحق��ق المش��ارك الم��دقق أفن��ى عم��ره ف��ي ت��دريس العل��وم درس نح��وا م��ن 

سنة ومن شيوخه الشيخ الكبر محمد بن عبد ال .(فتح الملك العلم ).

أحمد بلمامون البلغيثي العلوي
 حله صاحب (سل النصال) "بالشيخ المام عل��م العلم الح�افظ الحج�ة ، آخ��ر م��ن استحض��ر
 المسائل بنصوص��ها وفهمه��ا عل��ى أكم��ل وج�ه بت��دقيق وتحري�ر" كم��ا نعت�ه تلمي��ذه عب��د الحفي��ظ

 ) "بالعالم الكبير والمام الشهير المش��ارك ف��ي ك��ثير134ص1الفاسي في (رياض الجنة) (ج
 م��ن الفن��ون المتض��لع ف��ي الفق��ه والن��وازل والمع��املت المتبح��ر ف��ي عل��وم اللس��ان الري��ان م��ن
 الدب الشاعر المكثر الناظم الناثر نسيج وحده وفريد دهره إتقانا ومعرفة سيال القريحة ش��ديد
 العناية بالعلم المكب على التدريس الدؤوب على العم��ل حس��ن النق��د جي��د النظ��ر متق��ن الص��نعة

  ه وأخ��ذ ع��ن1282أبي النفس عظيم الهمة حاد الدهن عظيم الحرمة كبير الوجاهة" ولد س��نة 
 كبار علماء المغرب كمحمد بن المدني كنون وامحم��د الق��ادري وأحم��د ب�ن الخي��اط ومحم�د ب��ن
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 التهامي الوزاني تولى القضاء بعدة مدن منها مكن��اس وبه��ا أق��ام س��نة اللع��ان، فك��انت منقب��ة ل��ه
كما تولى 

 عض��وية الس��تئناف الش��رعي مرتي��ن وح��ج ثلث م��رات فأخ��ذ ع��ن عل��ي ب��ن ظ��اهر ال��وتري
 وسمع بعض الصحيح من عبد الجليل برادة كما تتلمذ لبدرالدين المغربي الدمش��قي وج�ال بلد
 الحجاز ومصر والشام وتونس والجزائر وأفاد واستفاد وحصل له ظه��ور واش��تهار. ول��ه ع��دة

 ) ، و(البته��اج بن�ور754تآليف منها: "تحبير طرس�ي بع��بير نفس�ي ف�ي تع�بير بنفس��ي (د.م =.
 الس��راج) ش��رح فيه��ا قص��يدة الش��اعر العرب��ي المس��اري ودي��وان ش��عر (تنس��م ع��بير الزه��ار)
 و(مجل��ى الحق�ائق فيم��ا يتعل��ق بالص��لة عل��ى خي�ر الخلئق) و(بي��ان الخس�ارة ف��ي بض��اعة م��ن
 يحط من مقام التجارة) و(النحلة الموهوبة في الرحلة الميمونة الحجازي��ة) و(تش��نيف الس��ماع
 بأسماء الجم��اع) ول��ه فت�او علمي��ة ف��ي غاي�ة التحقي��ق.أخ�ذ الطريق��ة التجاني�ة عن��دما ك�ان قاض��يا
 بمدينة الص��ويرة عل��ى ش��يخ الس��لم أح��د الئم��ة العلم محم��د ب��ن يحي��ى ال��ولتي الش��نجيطي

 ه.1348 ه ، وتوفي هو بفاس سنة 1324المتوفى عام 
--------------

- "نيل المراد في معرفة رجال السناد" 
  بنف��س610- فتح الملك العلم في تراجم علماء الطريق��ة التجاني��ة العلم لنف��س المؤل��ف(رق��م

المؤسسة) 
 102 ص 2- الموسوعة المغربية لوالدنا ج

 134ص 1- رياض الجنة لعبد الحفيظ الفاسي ج
 (موسوعة أعلم المغرب لمحمد حجي)2988- سل النصال لعبد السلم بنسودة ص 

أحمد بن أحمد بناني كل 
 وسبب شهرته بكل كثرة جريانها على لسانه في التدريس، حله تلميذه سيدي محمد بن جعف��ر
 الكتاني في السلوة:"بشيخ العلوم المعقولية في عصره والمبرز فيها على جميع أقرانه من أهل
 عص��ره الح��ديثي الكام��ل الص��ولي الفاض��ل العلم��ة المحق��ق المش��ارك الم��دقق المس��ن البرك��ة
 شيخ الجماع�ة ف�ي وقت�ه ك�ان رحم�ه ال علم�ة عص��ره وفري�د ده��ره تفس�يرا وح�ديثا وأص��ول
 ومنطقا وبيانا مواظبا على التدريس والفادة والتحقيق والجادة وغالب قراءته في آخر عمره
 بغير مطالعة أو مطالعة يسيرة، وقد حضرت مجلسه في الصول والبيان وق��رأت علي��ه أوائل
 الكتب الستة الحديثية والموطأ وشمائل الترمذي واستجزته فيها وف��ي غيره��ا فأج��ازني ب��القول
 إجازة عامة وقال لي دخلت على شيخي وعمدتي مولي الوليد العراقي وهو مريض في غير
 مرضه الذي توفي فيه فقلت له أجزني يا سيدي فق��ال م��ا أج��ازني أح��د م��ن أش��ياخي إل ب��القول
 قال فقلت له أجزني به أنت أيضا ففعل قال وسيدي الوليد العراقي يروي عن الطي��ب بنكي��ران
 وسيدي حمدون بن الحاج" . حج مرتين ودخل مصر وحصل له هن��اك ظه��ور واش��تهار وف��ي

  ه التق��ى بعلم��اء مص��ر وأذن لح��د أفاض��ل علم��اء الزه��ر الش��ريف1294حجت��ه الثاني��ة س��نة 
 العلمة الشيخ سالم الب��ولقي ف��ي الطريق��ة التجاني��ة. وف��ي وجهت��ه المش��رقية أخ��ذ ع��ن المح��دث
 عب��د الغن��ي ال��ذهلي الم��دني النقش��بندي الكت��ب الس��تة م��ع الموط��أ بأس��انيدها إل��ى أص��حابها كم��ا
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 أجازه شيخ الزهر إبراهيم السقا. أما الطريقة التجانية فقد أخذها عن سيدي عب��د الوه��اب اب��ن
 الحم��ر وس��يدي امحم��د ب��ن أب��ي النص��ر وت��وفي الش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه وعم��ر فقيهن��ا
 بناني نحو السبعة أعوام ويكفي��ه فخ�را أن الش�يخ ه�و ال��ذي س�ماه حي�ن ول�د. وك�ان ك��ثير ال�ذكر
 والتلوة بالخشوع والبكاء وورده من ص��لة الفات��ح بي��ن الي��وم والليل��ة عش��رة آلف ، كم��ا ك��ان
 إمام��ا راتب��ا بالزاوي��ة الحمدي��ة م��دة وط��ال عم��ره ح��تى ك��بر س��نه ووه��ن عظم��ه وأص��يب ف��ي
 بصره وكان يمشي إلى الزاوية بقائد."وكان على كبر سنه ل يترك قيام الليل حضرا و س��فرا.

. ه1306توفي يوم الجمعة من جمادى الولى سنة 

--------
- فتح العلم للحجوجي

 مخطوط5- فهرسة المهدي الوزاني ص 
  المطبع��ة الجدي��دة1345 لمحمد بن الحسن الحجوي طبع س��نة 138 ص 4-  الفكر السامي ج 

بفاس
 المطبعة المهدية بتطوان106 ص 1- رفع النقاب ج 

148- كشف الحجاب  ص 
1483 ص 5- معلمة المغرب ج 
 لمحمد بن جعفر الكتاني27 ص 3- سلوة النفاس ج 

- كناشة احمد جسوس الرباطي مخطوطة بيد أولد أخيه
- الرسالة السادسة تراجم السادة الذين نشروا الطريقة بمصر لمحمد الحافظ المصري.

أحمد بن محمد بناني 
 أبو العباس سيدي احمد بن المحتسب امحمد بن العلمة البر والخ الكبر لمحش��ي الزرق��اني
 سيدي الحاج امحمد أيضا قال في حقه العلمة الحجوجي في فتح العلم: " كان رحمه ال م��ن
 العلماء الكابر القادة المشاهير رقيق القلب س��ريع الع��برة ل يمل��ك نفس��ه م��ن البك��اء عن��د تلوة
 القرآن و له فيه صوت حلو كما كان له معرفة تامة ب�الفقه والح��ديث والتفس��ير والنح��و والبي��ان
 والمنطق والصول يقررها على نهج أهل الجتهاد ورزق مع ذلك سلمة العب��ارة وع��ذوبتها،
 مع القتدار التام على الت��دريس والف�ادة ونش��ر العل��م، حي��ث ك�انت ل��ه ف�ي ذل��ك مج��الس حفيل�ة
 عديمة النظير". أخذ عن أشياخ عص��ره كس��يدي عب��د الق��ادر بنش��قرون وعب��د الس��لم الزم��ي،
 ولما اجتمع بس�يدنا رض��ي ال عن��ه أخ�ذ بمج�امع قلب�ه فطل��ب تلقين�ه ال��ورد وأص��بح م�ن أخ�ص
 تلمي��ذه وك��ان س��يدنا رض��ي ال عن��ه يحب��ه محب��ة خاص��ة ويخ��اطبه بلف��ظ الس��يادة وك��ان يتمي��ز
 بكونه ليسمع شيئا إل حفظ��ه ول يع��رف النس��يان لم��ا أعط��اه ال م��ن الثب��ات والحف��ظ  المتق��ن،
 وكان كثيرا ما يأتي لسيدنا ليتحدث معه ف��ي أم��ور العل��م فيق��ول ل��ه س��يدنا الش��يخ التج��اني: م��اذا
 يقول المفسرون في آية كذا فيذكر صاحب الترجمة ما يقوله المفسرون ف��ي ذل��ك، فيص��وب ل��ه
 سيدنا رضي ال عنه كلم بعض ويرد كلم من ل يصادف الصواب منهم مع بيان وجه الحق
 في ذلك بالدلة النقلية والعقلي��ة، وم��ن جمل��ة م�ا وق�ع  ل��ه م��ن كرام��ات م�ع ش��يخنا س��يدي أحم�د

  ) نقل ع��ن101 ص 1التجاني رضي ال عن��ه م��ا ذك��ره العلم��ة س��كيرج ف��ي رف��ع النق��اب(ج 
 حفيده الفقيه العلمة عبد السلم بناني الذي حدثه  أن المترجم سقط يوما من أعلى الحافة ال��تي
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 هي خارج باب عجيسة إلى أسفلها،فاندكت رجله، فنقل إل��ى داره مأس��وفا علي��ه حي��ث أوص��اه
 الطبيب السنتيسي الذي عالجه بعدم التحرك على أن يبقى مستلقيا على قف��اه وإل ع��دم النتف��اع
 برجليه،فاستغاث بالشيخ رضي ال عنه فرآه في رؤيا يبشره بالشفاء فلما استيقظ المترجم م��ن
 نومه وقف وصار يحرك رجلي��ه فلم��ا عل��م وال��ده ب��ذلك ج��اء مس��رعا ليمنع��ه فوج��ده قائم��ا غي��ر
 متألم فأخبره الم��ترجم بالرؤي��ا، فتعج��ب ط��بيبه لم��ا عل��م أن ال ش��فاه م��ن مرض��ه ببرك��ة ش��يخه
التجاني رضي ال عنه فكانت هذه الكرامة سببا في دخول والده الطريقة التجانية وقد أصبح 

 المترجم يتجر في الحرير وزهد في العطايا والصلت التي تأتي من الملوك وف��ي آخ��ر عم��ره
 ه .1250انتقل بقصد التجارة إلى رباط الفتح وبه توفي في حدود سنة 

-----
) فتح العلم للحجوجي 1(

  ول يفوتني أن اذك��ر أن ص��احب الترجم��ة ه��و وال��د ش��يخ الجماع��ة143- كشف الحجاب ص 
سيدي احمد بناني كل.

 101 ص 1- رفع النقاب ج 

أحمد بن عمر بنجلون
 قال في حقه تلميذه الستاذ عبد ال الج��راري:"ك��ان فق��ه الرج��ل ون��وازله وعربيت��ه م��ن المتان��ة
 بمكان رحمه ال" تعاطى أول للتجارة ثم عين بعد ذل��ك عض��وا بالمحكم��ة العلي��ا للجناي��ات أم��ا
 شيوخه فمنه��م أحم��د جس��وس وأحم��د بنموس��ى الس��لوي ومحم��د ب��ن الحس��ني ومحم��د الرغ��اي
 والتهامي بن المعطى الغربي والشيخ أبو شعيب الدكالي. درس بالمسجد العظم و تتلمذ علي��ه

 1964جماعة من علماء الرباط منهم جدنا العلمة عبد الواحد بنعبدال. توفي سنة   
-------------

 33 ص 2أعلم الفكر المعاصر لعبد ال الجراري ج 

أحمد بن الطالب بنسودة
 شيخ مجلس الس��لطان م��ولي الحس��ن ف��ي البخ��اري ق��ال ف��ي حق��ه العلم��ة محم��د الحج��وي ف��ي
 فهرسته:" كانت دروسه رواية ودراية مع��ا لك��ن إنم��ا ك��ان يق��رر أول ح��ديث ف��ي درس��ه يكت��ب
 تقارير نفيسة دالة على علو كعبه وبراعة معلوماته يمليه��ا م�ن كراس��ة كم��ا يفع�ل ف��ي المج��اس
 الملوكي فيأتي فيه�ا ب��العجب العج��اب وفيه�ا م��ال يوج��د ف��ي كت��اب". كم��ا حله اب��ن زي��دان ف��ي
 التحاف بقوله: "ك��ان أعجوب��ة ال��دهر وفري��د العص��ر فقيه��ا مش��اركا بح��را ل ي��درك ل��ه س��احل
 جبل راس��خا ف��ي العل��م والتق��ان والتحري��ر والتحض��ير عزي��ز المماث��ل ف��ارس مقدم��ة الفن��ون"
 تولى القضاء بمكناس وأزمور وطنجة والخطاب��ة بض��ريح الم��ولى إدري��س الزه��ر.رح��ل إل��ى
 المشرق فدخل الحجاز ومصر وتونس وأفاد واستفاد.أما شيوخه فمنهم أخ��واه المه��دي و عم��ر
 والط��الب ب��ن الح��اج والعب��اس بنكي��ران وب��در ال��دين الحم��ومي و عبدالس��لم بوغ��الب وبمك��ة
 الع��ارف محم��د ب��ن عل��ي السنوس��ي الجعب��وبي الطرابلس��ي وبالس��كندرية مص��طفى الكب��ابطي
 الج��زائري وبت��ونس محم��د ب��ن احم��د النيف��ر.وأج��ازه الثلث��ة الم��ذكورون. أم��ا مؤلف��اته فمنه��ا
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 (حاشية على صحيح البخاري) وهي في أعلى طبقة من النفاسة والتحرير حسب بعض شيوخ
 اب��ن زي��دان ص��احب "التح��اف" و(ش��رح عل��ى الش��مائل) و(حاش��ية عل��ى المنط��ق) ل��م تكم��ل
 و(ش��رح عل��ى الهمزي��ة) و(ختم��ة لص��حيح البخ��اري). أخ��ذ الطريق��ة التجاني��ة ع��ن س��يدي عب��د
 الوه��اب اب��ن الحم��ر إل ان��ه ك��ان ل  يتظ��اهر ب��المجيء للزاوي��ة، لنخ��وته العلمي��ة م��ع مش��اهدة
 المتصدرين في الزاوية ممن يتنزلون منزلة تلم��ذته مث�ل الفقي��ه س��يدي محم�د ب��ن عب��د الس��لم
 كنون فكانت بينهما محاورات فقهية حول كراهي��ة البس��ملة ف�ي الص��لة وق�د كتب��ا مع�ا ف��ي ه�ذه

المسألة وكان المترجم يميل إلى كراهيتها.
----------

 لبن زيدان456 ص 1إتحاف أعلم الناس ج 
 ) لمحمد الحجوي29مختصر العروة الوثقى (ص 

.95(قدم الرسوخ) لحمد سكيرج ص 

أحمد بن عامرالزرهوني
  ه ) ال��ذي1216 ذي القع��دة ع��ام 8الفقيه الج��ل العلم��ة المبج��ل وم��ن الرس��الة المؤرخ��ة ب( 

 وجهها لس��يدنا رض��ي ال عن��ه يت��بين ان��ه ك��ان م��ن الوائل ال��ذين اخ��ذوا الطريق��ة التجاني��ة عن��د
). 394 ه.(كشف الحجاب ص 1213حلول سيدنا بفاس سنة 

أحمد بنموسى
 حله تلميذه  محمد السائح:" بالعلم��ة المح��دث أب��ي العب��اس احم��د اب��ن موس��ى الس��لوي ،وأخ��ذ
 عن��ه بس��ل النح��و والص��رف وس��مع علي��ه بالرب��اط مواض��ع م��ن ص��حيح البخ��اري برواي��ة اب��ن
 سعادة وكان يقرئه بالشهر الثلثة بض��ريح أب��ي الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح العم��ري
 المكناسي ثم الرباطي يأتي إليه من سل، وبلغ من النكات الدقيقة واللطائف المستحس��نة م��ا يل��ذ
 وي���روق،ويحتفل ي�وم الختت�ام أيم�ا احتف�ال ويمل�ي عل��ى آخ�ر ح�ديث من�ه م�ن العل��وم المختلف��ة
 يتفنن ف�ي ذل��ك، فعام�ا يمل��ي علي�ه م�ن عل��وم الس�ند وعام�ا ف�ي عل��وم البلغ�ة ، وآخ��ر م�ن عل�م
 التصوف،كان فصيح اللسان حسن البيان متضلعا من علم الح��ديث حافظ��ا حس��ن النغم��ة من��ور
 الش��يبة ل��ه ختم��ات عل��ى البخ��اري مجموع��ة". أخ��ذ العل��م بس��ل ع��ن علمائه��ا ك��المؤرخ احم��د
 الناصري والقاضي عبد ال بن خضراء والفقيه المكي الصبيحي والعلمة علي عواد ث��م لزم
 شيخه أبا المواهب سيدي العربي بن السائح في حضور مجالسه الحديثية في صحيح البخاري

  إل��ى أن م��ات مولن�ا الس��يد الس��ائحي رض��ي ال عن�ه. وك��ان ه��و14كل سنة م��ن أوائل الق��رن 
 القارئ في مجلسه فكان يقدمه على غيره وقد أجازه سيدي العربي بن الس��ائح رض��ي ال عن��ه
 في الصحيح من طريق شيخه العلمة المحدث المس��ند س��يدي عب��د الق��ادر الك��وهن. وبع��د وف��اة
 شيخه المذكور تصدى لتدريس صحيح البخاري بضريحه حيث كان يحضره علماء الع��دوتين
 وعل��ى رأس��هم تلمي��ذه س��يدي الم��دني اب��ن الحس��ني ال��ذي روى عن��ه الص��حيح. ولم��ا انتق��ل إل��ى

  ه فك��ان مث�ال1315مراك��ش درس الص��حيح بالزاوي��ة الكنسوس��ية. وت��ولى قض��اء آس��في س�نة 
 العدالة والنزاهة في أحكامه وسيرته، وقد أنكر على أهله��ا ص��لة العي��دين ف��ي المس��اجد وع��دم
 الخروج إلى الفضاء إنكارا بليغا، وأمر ببناء المصلى على أنقاض المصلى القديمة فشرع ف��ي

  ه وصلى بالناس فيها بعد ذلك. ومن مؤلفاته ختم على أب��ي1315 ذي الحجة سنة 5بنائها في 
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 الحسن على الرسالة و"تعليق على شرح البوري على أرجوزة الش��يخ الطي��ب اب��ن كي��ران ف��ي
 المج��از والس��تعارة" و"تقيي��د ف��ي كلم ش��يخه س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح عل��ى آي��ات قرآني��ة
 وأح��اديث نبوي��ة وحك��م ص��وفية ل��م يح��ظ بجم��ع فتف��رق بأي��دي الن��اس" وم��ن آث��اره ش��رح عل��ى
 منظومة العلمة احمد بابا الشنجيطي ف��ي أزواج الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم وختم��ة لج��وهرة
 اللقاني وختمة لللفية تكلم فيها على ثماني��ة عل�وم وختم�ة للش�مائل والهمزي��ة وتقيي��د عل�ى ق�ول
 الصوليين (العلة تدور م��ع المعل��ول وج��ودا وع�دما). وق�د در�س بس��ل، وك�ان آخ��ر م��ن درس

  ه كم��ا درس أي��ام ت��وظيفه1310 إل��ى 1302بالمدرس��ة المريني��ة بطالع��ة س��ل وذل��ك م��ن س��نة 
 بف��اس الع��روض بنظ��م الخزرجي��ة حض��ره علي��ه العلم��ة محم��د ب��ن عب��د المجي��د أقص��بي . أم��ا
 الطريقة التجانية فق��د أج��ازه ف��ي التق��ديم س��يدنا العرب��ي رض��ي ال عن��ه حي��ث ك��ان يس��هر عل��ى
 ترقيته ظاهرا وباطنا حتى أصبح من أكابر مقدميها يرجع إليه فيها ومما يدل على ذل��ك س��رده
 لج����واهر المع����اني عن����دما ك����ان بف����اس بحض����ور بع����ض العلم����اء منه����م العلم����ة الط����اهر

 ه.1328اليفراني.توفي المترجم سنة 

                                       
 لماذا درس سيدي احمد بنموسى الصحيح بضريح أبي

المواهب؟

 ذكر س��يدي احم�د جس��وس ف�ي كناش��ه عن�د ترجمت��ه لب��ي الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح
 رضي ال عنه أنه أجازه في صحيح البخاري برواية ابن س��عادة ال��تي يعتم��دها المغارب��ة. كم��ا
 روى الصحيح من طريق أبي إسحاق إبراهيم الت��ادلي م��ن رواي��ة المش��ارقة، وال��ذي يظه��ر أن
 السبب في تدريس احم��د اب��ن موس��ى الس��لوي الص��حيح بالض��ريح الس��ائحي ه��و ان��ه ك��ان م��ن
 الملزمين لشيخه سيدي العربي بن السائح يأتيه من س��ل بحي�ث س��مع من��ه ك�ل الص��حيح وم��ن
 خلل ما ذكره محمد الس��ائح ف��ي حق��ه م��ن ان��ه ك��ان متض��لعا ف��ي عل��م الح��ديث يتجل��ى ان��ه ك��ان
 بالمكانة السامية عند تلميذ سيدنا العربي أمثال السادة محمد بلمينو، وعبد ال التادلي، وعب�د
 القادرلوبريس، والطي��ب ع��واد، ومحم��د اب��ن الحس��ني وج��دنا عل��ي بنعب��د ال وأحم��د جس��وس .
 فلذلك وقع عليه الختيار من طرف هؤلء  وقد يقول القائل لماذا تم العدول عن بع��ض علم��اء
 الرباط كالسيد احمد جسوس خاصة وانه من رواة الصحيح عن سيد العربي ب��ن الس��ائح، قل��ت
 يحتم�ل أن يك��ون ه�ذا الخي��ر نفس�ه م��ن بي��ن المق��ترحين لس��يدي احم�د بنموس��ى لن��ه ي��رى في�ه
 العالم المثل لخلفة سيدي العرب��ي للت��دريس ف��ي ض��ريحه الن��ور ومم��ا يؤك��د ذل��ك ان��ه عن��دما
 كان معه في طنجة كان يرجع إلى رأيه كذلك فيما يخص فقه الطريق��ة (انظ��ر رأي�ه ف�ي قض�ية
 الوظيفة المسبوقة) كما أن الفقيه الس��لوي الم��ذكور ك��ان م��ن جمل��ة م��ن حض��ر وأش��رف عل��ى
 جنازة سيدي العربي بن السائح رضي ال عنه، زد على ذلك أن رواية كل م�ن س�يدي الم��دني
 ب��ن الحس��ني ومحم��د الس��ائح الص��حيح عن��ه وحض��ورهما علي��ه بالض��ريح الس��ائحي دلي��ل عل��ى
 تضلعه في علم الحديث ويتبين ذلك جليا من خلل ختم��اته للبخ��اري. وم��ن جه��ة أخ��رى يمك��ن
 القول بأن تقديم سيدنا العربي له في الطريقة التجانية دليل آخر على مكانته الروحي��ة وخاص��ة
 أن السيد الوالد الستاذ عبد العزيز بنعبدال حدثني مرارا  أنه عن��دما طل��ب م��ن س��يدنا العرب��ي
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 بن السائح إعطاء التقديم لمحمد بن الحسني أحالهم رضي ال عنه على سيدي المكي الزواوي
 وضمنيا سيدي احمد بن موسى السلوي، وللتوضيح أكثر لبد أن نشير إلى ما ذكره ص��احب
 مج��الس النبس��اط عن��د ترجمت��ه لب��ي العب��اس جس��وس ان��ه ك��ان م��ن جمل��ة م��ن س��رد ودرس
 البخاري في الشهر الثلث��ة ف��ي ض��ريح أب��ي الم��واهب رض��ي ال عن��ه، وربم��ا ك��ان ذل��ك بع��د
 وفاة العلمة سيدي احمد بنموسى الذي قد يكون تفرد بذلك في عهده. قلت ربما كان ذل��ك عن��د

  ه حي��ث أن الس��يد1328 ه او بعد وفاته س��نة 1315تولية الفقيه السلوي القضاء بآسفي سنة 
  ه  ث��م هن��اك احتم��ال ث��ان ه��و أن الس��ادة1331جسوس تأخرت وف��اته بثلث س��نوات أي س��نة 

 العلماء التجانيين كانوا يدرسون بالزاوية التجانية العتيقة. وكان من جملة المدرسين بها حسب
 الفقي��ه ديني��ة ص��احب المج��الس س��يدي أحم��د جس��وس حي��ث خت��م ش��مائل الترم��ذي والربعي��ن
 النووي��ة وهمزي�ة البوص��يري وموط��أ مال�ك م�ع التأكي�د أخي��را أن جس�وس رحم�ه ال اخ�ذ ع�ن

  أخ��د ع��ن علم��اء1304ك��ثير م��ن علم��اء ف��اس وتط��وان ومراك��ش وعن��د حجت��ه الول��ى س��نة 
 مصر، فهذا الغياب عن مسقط رأسه رباط الفتح من أجل طلب العلم ربما كان السبب في ع��دم
 ملزمت��ه لس��يدنا العرب��ي مقارن��ة م��ع س��يدي احم��د بنموس��ى الس��لوي. ونستش��ف م��ن خلل
 القصيدة التي رثا بها السيد جسوس سيدي بنموسى التقدير والحترام الذي كان يكن��ه ل��ه حي��ث
 تحدث عن غ��زارة علم��ه ف��ي الح��ديث النب��وي وتمكن��ه من��ه ووراثت��ه  الروحي��ة لس��يدي العرب��ي

).75-74 ص 2(انظر القصيدة عند الجراري في أعلم الفكر المعاصرج
-----------

159ص 1- (رفع النقاب) ج
  مطبع��ة الك��اتب1995 لمحم��د الس��ائح الطبع��ة الول��ى س��نة 109- (التص��ال بالرج��ال) ص 

العربي دمشق تحقيق محمد قرقجان.
 52- (التحاف الوجيز) لمحمد بن علي الدكالي ص 

  ص5- (العلم بم��ن ح�ل بمراك��ش واغم��ات م��ن العلم) لعب��اس ب��ن إبراهي��م المراكش��ي ج 
276 

 لعبد ال الجراري 73 ص 2- (أعلم الفكر المعاصر) ج 
- فتح الملك العلم 

أحمد بن موسى السوسي الطاطي
  ه ، كان من العلماء العيان المبرزين تخرج به خلق كثير من أعي��ان العلم��اء1222ولد سنة 

 ه عن سن عالية حيث تجاوز المائة.1334الكبار وتوفي سنة 
-------------

فتح الملك العلم للحجوجي

أحمد بن عبد الرحمان بورقية
 مهندس رياضي، أصل أسرته من تلمسان و يعرفون بأولد بن عبد الرحمان ق��دم م��ن مكن��اس
 إلى الرباط حيث تصدر للتدريس فأقرأ الحس��اب والهندس��ة ب��أمر م��ن الس��لطان م��ولي الحس��ن
 الول ودرس المترجم صحبة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان حين عين لهما الس��لطان

المولى عبد الرحمان من يدر�س لهما الرياضيات.تولى بعد ذلك العدالة. 
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--------
 لدينية267 ص 2مجالس النبساط ج

 31 ص 2أعلم الفكر المعاصر ج
أحمد الجباري

  احمد الجباري الفاسي القصري أصل العلم��ة الك��بير المحق��ق ك��ان أعجوب��ة الزم��ان ف��ي عل��م
 الوثائق واسع العلم كثير الحلم كان قاضيا بالقصر الكبير وكان أول متقيدا بالطريقة الدرقاوي��ة

ثم اجتمع بالمقدم البركة سيدي الطيب السفياني فأخذ عنه.
--------

22- "إفادات وإنشادات" للمين بلمينو ص
- فتح الملك العلم 

أحمد جسوس
 حله صاحب (مجالس النبساط) بالطود الشهر والعلمة البهر...، من اتسعت مشاركته في
 العلوم...، ذي النظم الفائق المتكلم المعقولي المحدث الجامع الم��انع الدراك��ة الم��درس اللمع��ي
 أب���ي العب���اس احم���د ب���ن المي���ن الج���ل قاس���م ب���ن عب���د الس���لم جس���وس الفاس���ي أص���ل ث���م
 الرباطي...،كان رحمه ال من أكابر العلماء أديب��ا لوذعي��ا" م��ن أج��ل ش��يوخه ال��ذين أخ��ذ عنه��م
 العلم والطريقة التجانية سيدي العربي بن السائح رضي ال عنه فق��د ذك��ر الم��ترجم ف��ي كناش��ه
 انه أخذ صحيح البخاري عن شيخه المذكور، كما أخذ عنه طرفا من الش��فا ونب��ذة ص��الحة م��ن
 التصوف وتأليفه بغية المستفيد ونبذة من الداب والشعار والحكم ومن أهم الشيوخ الذين أخذ
 عنهم بالرباط العلم��ة س�يدي إبراهي��م الت�ادلي وعب��د الرحم�ان ل��بريس ول�ه ش�يوخ آخ��رون م�ن
 فاس وطنجة ومراكش وتطوان من فحول العلماء كأحمد بناني كل والمفضل افيلل والقاضي
 محمد عزيمان ومحمد بن التهامي الوزاني وحميد بناني ومحمد بن قاس��م الق��ادري ومحم��د ب��ن
 المدني كنون وعبد ال اكنسوس، أما المشارقة فمنهم احمد الرفاعي وعب��د الرحم��ان النابلس��ي.
 وقد كانت ل��ه مس��اجلت أدبي��ة م��ع فطاح��ل الدب والش��عر كأحم��د ب��ن الم��امون البلغي��ثي وعب��د
 الق��ادر ل��وبريس وأب��ي العب��اس الزعيم��ي. وم��ن مؤلف��اته: تعلي��ق عل��ى الموط��أ وتقيي��د س��ماه:

  ه  وأص��حب مع��ه1304(الغراء بمسائل الستبراء) ومناسك حررها عند إرادته الحج س��نة 
 جماعة على نفقته منه��م محم�د ب��ن يحي�ى بلمين�و وخ�اله عم��ر بنجل�ون وال��د المرح�وم العلم��ة
 احم��د بنجل��ون ومحم��د ب��ن إدري��س ب��وهلل الملق��ب ب��الميزان وأخ��وه امحم��د جس��وس ورافقه��م
 طباخ من تطوان. وحاش��ية عل��ى ش��رح الحط�اب لورق��ات إم�ام الحرمي��ن بعن�وان:(جلء الغي��ن
 عن قرة العين). درس بالجامع العظم، كما حضر عليه نجباء الطلبة بالزاوي��ة التجاني��ة حي��ث
 ختم شمائل الترمذي وأقرأ كذلك بها الربعين النووية وهمزية البوصيري أيام المولد النب��وي.
 أم��ا ص��حيح البخ��اري فك��ان يس��رده ف��ي الش��هر الثلث��ة (رج��ب وش��عبان ورمض��ان) بض��ريح
 ش��يخه س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح. وق��د ك��ان ع��دل بم��دن ال��دار البيض��اء وطنج��ة ومراك��ش.
 وأوص��ى بعش��رة آلف ري��ال تخ��رج م��ن ثل��ث م��اله  تص��رف عل��ى الش��رفاء كالش��يخ المك��ي
 البطاوري واب��ن الحس�ني وعب��د ال الته��امي ال��وزاني ومحم�د ب��ن العياش��ي وبق��ي الثل��ث لولد

 ه.1331أخيه الحسن المتوفى قبله.توفي مترجمنا سنة
-------------

- كناشة علمية للمترجم بيد أحفاد احد إخوته
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302- مجالس النبساط  لدينية محمد ص
39 ص 2- أعلم الفكر المعاصر للجراري ج 

  62- الغتباط لبوجندار ص 

أحمد الدادسي 
 9ذكر سيدي محمد الحافظ المصري ف��ي رس��الة ل��ه تح��ت عن��وان:"بي��ن الحج��از والش��ام" ص 

 انه عندما سافر إلى بيت المقدس التقى بسيدي احمد الدادس��ي مق�دم الطريق��ة ف�ي ش�رق الردن
 وفي فلسطين ثم يضيف قائل:"وهذا الرجل فاضل قرأ القرآن ودرس العلم وجاء من المغ��رب
 حاجا ثم سافر إلى فلسطين وكلما أراد الرجوع إلى المغرب حبسته أمور عن الرجوع وص��ار

له في الطريقة أربعين عاما".

أحمد الرهوني
 حله تلميذه المؤرخ محم��د داود ف��ي كت��ابه (عل��ى رأس الربعي��ن): "ب��الفقيه العلم��ة المش��ارك
 شيخ العلماء والدباء ومؤلف تطوان ومؤرخها س��يدي الح��اج احم��د الره��وني" أخ��ذ أول عل��ى
 كب��ار علم��اء تط��وان كأحم��د الزواق��ي ومحم��د ب��ن الب��ار ومحم��د ب��ن عل��ي عزيم��ان والمفض��ل

  ه فتتلم��ذ لعلم�اء القرويي��ن كس�يدي محم�د ب�ن1309افيلل وغيره�م. ث�م انتق�ل إل��ى ف�اس س�نة 
 جعفر الكتاني واحمد بن الخي��اط وغيرهم��ا ولم��ا مل وط��ابه م��ن العل��م رج��ع إل��ى مس��قط رأس��ه
 تطوان فتصدى للتدريس وبلغت دروسه خمسة بين اليوم والليل��ة ف��ي بع�ض الحي��ان ويض��يف
 الس�تاذ داود أن الم��ترجم اس�تفاد من��ه جمي�ع علم��اء تط��وان وأدبائه��ا ورج�ال القض��اء والفت��وى
 والعدالة والصحافة وقد ألف الره��وني نيف��ا وثلثي��ن كتاب��ا أش��هرها كت��ابه الض��خم ح��ول تاري��خ
 تطوان (عمدة الراوين في تاريخ تطاوين) في عشرة أج��زاء "وق��د ترج��م في��ه لنفس��ه ولش��يوخه

  ع��ن ش��يخه س��يدي عب��د الق��ادر بنعجيب��ة ال��ذي أخ��ذ عن��ه193فتح��دث ف��ي الج��زء الخ��امس ص 
  ه ثم انتقل فيما بعد إلى الطريقة التجانية حيث أصبح من أك��ابر1311الطريقة الدرقاوية سنة 

 مق��دميها ، ول��ه(تعري��ف المح��ب الف��اني) ،(وأني��س الفقي��ر الج��اني بمختص��ر م��ن س��يرة القط��ب
  ورس�الة ف�ي حك�م الهج��رة21م�ن عم�دته ص8مولنا  احمد التجاني) نقل��ه برمت�ه ف�ي الج�زء 

 وخت��م ش��فاء القاض��ي عي��اض و(الرحل��ة المكي��ة) و ش��رح لمختص��ر خلي��ل ل��م يكم��ل كم��ا ش��رح
 "رس��الة اب��ن اب��ي يزي��د" و"تحف��ة اب��ن عاص��م" ل��م يكملهم��ا ول��ه ك��ذلك نش��رالطيب ف��ي ش��رح
 ارجوزة الشيخ الطيب في الستعارة. اما وظائفه فتقلد ع��دة مناص��ب أهمه��ا وزارة الع��دل س��نة

  عقب خطبة ألقاها فاتهمته السلطة السبانية بأنه تع��رض1342 ه الى ان اعفي سنة ه 1331
 فيها للسياس�ة ودع��ا فيه�ا المس��لمين للجه��اد لع�ادة مج��د الس�لم وحمل��ت علي��ه بع�ض الج��رائد

  ه رئيس��ا1355السبانية حملت عش��واء ح��تى ط��الب بعض��ها بإع��دامه وعي��ن فيم��ا بع��د س��نة 
 للمجلس العلى للتعليم السلمي وقد عرف بسخائه وكرم��ه ومحبت��ه له��ل ال��بيت وم��ن جمل��ة
 ما وقع له كما حدثني بذلك وال��دي ان بع��ض احف��اد س��يدنا أحم��د التج��اني رض��ي ال عن��ه زاره
 في بيته فقدم له جواهر نفيسة كانت لزوجته كهدية فما إن غ��ادر ه��دا الش��ريف بيت��ه ح��تى ج��اء
 بعضهم ليكتب له فتوى في إحدى المسائل فأعطاه قسطا مهما من المال يعادل ذل��ك، وح��تى ل
 يذهب خيال القارئ بعيدا أوضح أن المترجم كباقي العلماء كانوا يقبلون ما يعطى لهم ول تع��د

16



 رشوة في حقهم بل هي تعويض عن مجهود يقوم به المفتى. يتطلب منه بحثا دقيق��ا ح��تى يف��تي
 في النازلة ال��تي تك��ون معق��دة أحيان�ا مم��ا يجعل�ه يتح��رى ك��ثيرا خاص�ة إذا ك�ان يع��رف ب��ديانته
 كالمترجم. وهذا ل يعني أن المفتى لبد أن يصدرفتوى مقابل قدر معين من المال بل نجده في
 بعض الحيان يفتى دون مقابل والواقع أن المفتى ل يشترط المال على فت��واه وإنم��ا يأخ��ذ ع��ن
 طيب خاطر ما يقدم له وخاصة إذا كان معوزا. ولم تكن هاته الوظ��ائف عائق�ا أم��امه للت��دريس
 ب��ل نج��ده لم��ا ك��ان وزي��را للعدلي��ة يلق��ي دروس��ا تص��ل ف��ي بع��ض الحي��ان إل��ى أربع��ة دروس
 بالضافة إلى اشتغاله بالتأليف وهذا ما امت�از ب��ه مترجمن��ا وي��رى الفقي�ه داود أن الم��ترجم يع��د
 في رأيه أكبر مطلع بتطوان عل��ى تاري��خ المغ��رب عموم��ا وتط��وان خصوص��ا. وه��ذا م��ا يؤك��د
 تنوع معارف الرهوني إلى جانب نشاطه العلمي ك��ان حريص�ا عل��ى العب��ادة يقض��ي ج��ل اللي��ل
 إما مصليا وإما ذاكرا أو تاليا للقرآن. أما ف��ي النه��ار فل تف��ارقه س��بحته ، ل ينقط��ع ع��ن ال��ذكر
 حتى أثناء مطالعته. أما انتسابه للتصوف واعتقاده الكبير في أهل الصلح فلم يك��ن يمنع��ه م��ن
 محاربة الب�دع ال��تي ك�انت معروف�ة عن�د بع�ض الط��وائف كش�دخ ال��رؤوس واك��ل اللح�وم النيئة
 والرقص والشطح واستحضار الج��ان وان ك��ان ه�ذا الموق��ف الجريء م�ن مترجمن��ا يس��بب ل�ه
 عداء من طرف بعض المنتسبين فانه لم يكن يبالي رحمه ال بمن يعارضه. وق�د ك�ان العلم�ة
 الره��وني يلق��ي دروس��ا بالزاوي��ة التجاني��ة بتط��وان حي��ث ابت��دأ ق��راءة "بغي��ة المس��تفيد" لب��ي

م1953 ه .توفي سنة 1341 ه وختمه سنة 1336المواهب سيدي العربي بن السائح سنة 
-----------

  منش���ورات2001(طب���ع بتط���وان س���نة 98 ص 1- "عل���ى رأس الربعي���ن" لمحم���د داود ج 
جمعية تطوان اسمير).

 1976 لوالدنا مطبعة فضالة – المحمدية 132ص3- الموسوعة المغربية ج
- معلومات شخصية.

أحمد سكيرج
 هو العلمة الفقيه الديب المطلع ذو التصانيف النافع��ة ال��تي ارب��ت عل��ى اك��ثر م��ن م�ائتين ول��د

  ه حي�ث أخ�ذ ع�ن كب�ار علمائه�ا ذك�ر جله��م ف�ي1309 ه والتحق ب��القرويين س�نة 1295سنة  
 ه درس ب��القرويين متطوع��ا1318فهرسته "قدم الرسوخ فيما للمؤلف من الشيوخ" وفي س��نة 

 ه مدرس��ا رس��ميا به��ا، ت��ولى النظ��ارة بف��اس ث��م القض��اء بوج��دة فعض��وية1320ث��م عي��ن س��نة 
 1347المحكمة العليا برباط الفتح ثم القضاء بالجديدة إلى أن انتهى ب�ه المط��اف بس�طات س�نة 

  ه ت��وجه للح��ج كن��ائب للس��لطان الم��ولى1334ه والتي بقي بها قاضيا إلى أن توفي. ف��ي س��نة 
 يوسف لتهنئة الملك حسين باستقلل الحجاز وقد اجتم��ع بعلم�اء مصركس��ليم البش��ري و بخي��ت
 وعليش وأجازوه وكذلك علماء الحجاز ونال أكبر تقدير م��ن جمي��ع الهيئات العلمي��ة والداري��ة
 في اجتماع جمعية أوقاف الحرمين الشريفين في العام الذي تل الح��ج الم��ذكور يق��ول ف��ي حق��ه
 تلميذه سيدي محمد الحافظ المصري:" ما رأيت من بورك له في حياته وزمانه كسيدي الحاج
 احم���د س���كيرج" ف���انه ك���ان يرع���ى أم���وره الدنيوي���ة والزراعي���ة بنفس���ه م���ع قي���امه بالقض���اء
 والجتماعات الدينية وإلقاء العظات التي يلين لها الص��خر والص��لح بي��ن الن��اس وال��رد عل��ى
 الستفتاءات التي كانت ترد عليه من أقطار العالم السلمي برسائل كل واحدة منها تصلح أن
 تكون مؤلفا مستقل كافيا في موضوعه وهذا ش��يء ل نس��تطيع حص��ره ف��إن أص��حابه الخ��ذين
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 عنه كثرة في مشارق الرض ومغاربها من المحيط الطلسي في أقصى المغرب إلى المحي��ط
 اله��ادي ف��ي القط��ار الندونس��ية ف��ي أقص��ى الش��رق م��ن كب��ار العلم��اء والدب��اء، ث��م يض��يف
 قائل:"إن فحول العلماء انتفعوا بسيدي سكيرج بملقاته ومكاتبته وت��آليفه ف��ي الع��الم الس��لمي
 كل��ه م��ن ع��رب وهن��ود وأت��راك والب��انيين وج��اوه وغ��رب افريقي��ا وش��رقها واليم��ن وم��ن ف��ي

المشرق والمغرب".
 أما مؤلفاته فهي تشمل فنونا مختلفة م��ن س��يرة وح��ديث ولغ��ة وتاري��خ وتراج��م ، وق��د خص��ص
 حيزا هاما من مؤلفاته للدفاع عن الطريقة التجانية وهي تربو على الربعي��ن ن��ذكر منه��ا عل��ى
 س��بيل المث��ال ل الحص��ر "تيج��ان الغ��واني ف��ي ش��رح جواهرالمع��اني" و "كش��ف الحج��اب" ث��م
 "رفع النقاب" و" السر الباهر بما انفرد به الجامع عن الجواهر" و"اليمان الصحيح في الرد
 على مؤلف الجواب الص��ريح" و"جناي��ة المنتس��ب الع��اني فيم�ا نس��ب بالك��ذب للش��يخ التج�اني"
 وزوال الحيرة بقاطع البره��ان ب��الجواب عم�ا نش��رته جري��دة الزه��رة تح�ت عن��وان "أي��ن حم�اة
 القرآن" و"السر الرباني في ترهات ابن ما يأبى العاني" و"القول المص��يب ف��ي بي�ان م��ا خف��ي
 على مدير جري�دة الفت��ح مح��ب ال��دين الخطي�ب" و"ق��رة العي��ن ف�ي الج��واب عل��ى اس��ئلة مؤل��ف
 خبيئة الكون" و"الكوكب الوهاج لتوضيح المنهاج" إلى غي��ر ذل��ك م��ن الكتبـ، أم��ا ش��يوخه ف��ي
 الطريقة التجانية فكان عمدته فيها العارف بال سيدي احمد العبدلوي والعلمة س��يدي امحم��د
 كنون وعبدالكريم بنيس كما أجازه في الطريقة والتقديم حفيدا مولنا الشيخ التجاني رضي ال
 عنه سيدي محمود وأخوه سيدي محمد الكبير وسيدي الطيب السفياني والعلمة حميد بن��اني".
 بالنسبة لوفاته فق��د رأى وه��و بس��طات رؤي��ا أن��ه بض��ريح للقاض��ي عي��اض بمراك��ش ولم��ا اراد
 الخروج سدت في وجهه سائر البواب وقد كتب لبعض أحبابه يخ��بره به��ذه الرؤي��ا م��ؤول له��ا
 بأنه ربما ي�دفن بج�انب القاض�ي الم��ذكور وبالفع�ل تيس��رت الس�باب ف�زار مراك��ش قب�ل وف�اته

 ه ودفن هناك. 1944 غشت 12بثلث أيام حيث توفي في 
-------

  (ترجم��ة بقل��م تلمي��ذه100 ص 2- جناية المنتسب العاني فيما نسب بالكذب للش��يخ التج��اني ج 
العلمة محمد الحافظ المصري التجاني – دارالطباعة الحديثة بمصر).

- قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ للمترجم كذلك.

أحمد شاعري الزيتوني
 . عي��ن أس��تاذا1945نسبة لجامع الزيتونة حيث تخرج من��ه فحص��ل عل��ى ش��هادة العالمي��ة س��نة 

 بمعهد محمد الخ��امس عن��د تأسيس��ه ف��ي الس��تقلل كم��ا ك��ان عض��وا ب��المجلس العلم��ي بأك��ادير
 وتارودانت. من خصاله التي عرفت عنه أنه لم يكن ي��ذكرالناس بس��وء ب��ل ك��ان ينه��ي ك��ل م��ن
 حاول أن يغتاب أحدا بمحضره كما كان لسانه رطبا بذكر ال في كل أحواله يشهد له بذلك كل

م.2005من خالطه. توفي سنة 
------------

معلومات شخصية 

  )  1  أحمد العلمي السريفي(
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 حله تلمي��ذه العلم��ة المحق��ق الش��ريف س��يدي محم��د ب��ن قاس��م الق��ادري ف��ي فهرس��ته:"بنقي��ب
 الش��راف العلميي��ن الفقي��ه العلم��ة المحق��ق الفهام��ة الش��ريف الص��الح البرك��ة الخي��ر الرض��ى
 المرتض��ى البي��اني الص��ولي أب��ي العب��اس س��يدي أحم��د الس��ريفي العلم��ي... وه��و ي��روي ع��ن
 سيدي الوليد العراقي وسيدي محمد ابن عبد الرحمان وسيدي أحمد بناني وغيرهم كان رحم��ه
 ال خي���را دين��ا متواض��عا هي�ن��ا لي�ن��ا ح��ج بي��ت ال الح��رام وزار ق��بر ن��بيه علي��ه الص��لة والس��لم

)". 2ومات في ذهابه إلى الثانية(
-----------

ه 1320 طبعت سنة 6)فهرسة محمد بن قاسم القادري ص 1(
- فتح الملك العلم للحجوجي

 لسيدي الحسن مزور(مرقون).27- إتحاف العيان بأسانيد العرفان ص 
) أي مات في حجته الثانية2(

أحمد بن عبدالمالك العلوي

 لقب بدبيزة لقصره، حله سيدي العرب��ي ب��ن الس��ائح "بالش��ريف الج��ل المبج��ل الع��الم العلم��ة
 الخطي���ب المح���دث الخ���ائف م���ن رب���ه . وص���ف تلمي���ذه س���يدي المه���دي بنس���ودة مجلس���ه ف���ي
 فهرسته :"بأنه مجلس إفادة ونكت وإجادة".تولى أول قضاء مكناس ثم عينه الس�لطان  م�ولي

  ه قاضيا على فاس البالي و ما ثبت عنه أنه أخذ رشوة على حك��م أو ح��بى1237سليمان سنة 
 مسلما أو حكم بالجور على أحد وكان موصوفا عند الن��اس بالفض��ل والص��لح والبرك��ة. تتلم��ذ
 لكبار العلماء كأحمد بن عبد العزيز الهللي وعمه المولى عب��دالقادر ب��ن محم��د ب��ن عب��دالمالك
 وسيدي التاودي بنسودة. له عدة تآليف منها تأليفه في تحريم السكر وله أيضا مجموعة خط��ب
 وتقييد على الخطبة ال��تي أمله��ا الس��لطان م�ولي س��ليمان . أخ�ذ أول الطريق��ة الناص��رية س��نة

  ه على العلمة محمد ب��ن عب�د الس��لم الناص��ري ث�م اجتم��ع بالش�يخ التج��اني رض��ي ال1209
  ه ونقل بعد مدة من مكانه الول فوجد كم�ا ه�و1241عنه فلقنه الطريقة الحمدية. توفي سنة 

لم يتغير جسده.
--------------

 لعبدالرحمان بن زيدان349 ص 1- اتحاف اعلم الناس ج 
194 ص 7- اعلم المغرب العربي ج

- فتح الملك العلم 
 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط  114- افادات وانشادات لبلمينو ص 

أحمد الكاشطي
 ترجم لنفسه في كتابه (تعريف البل��دة التناني�ة ذات الم��واهب الرباني�ة) حي�ث ذك�ر أن��ه ول�د س�نة

 ه وأخ��ذ العل��م ب��الريف ع��ن العلم��ة الح��اج عب��د ال ب��ن محم��د البيض��اوي (ال��ذي س��كن1310
 القدس ارب�ع س�نين ث�م انتق��ل ال�ى عي��ن ماض��ي قب�ل أن يس�تقربالريف) ث�م انتق��ل ال�ى ف�اس س�نة

  ه ، فتتلمذ لكبار علمائه�ا  أمث�ال عب��د الكري�م بني��س والف��اطمي الش�رادي وعب��دالرحمان1337
 القرشي وللشيخ أبي ش��عيب ال�دكالي وعبدالس��لم العل��وي ومحم�د الحج�وجي ومحم�د الحج�وي
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 وزير المعارف، وعن��دما مل وط��ابه علم��ا رج��ع ال��ى س��وس ف��انتفع بش��يخه العلم��ة محم��د ب��ن
 عبدال التناني الذي يقول فيه المترجم أنه كان يتع��اطى جمي��ع الفن��ون ويدرس��ها دراس��ة تحقي��ق
 م��ن لغ��ة وفق��ه وح��ديث ويض��يف الم��ترجم أن��ه حص��لت ل��ه حلوة العل��وم م��ن الص��ول والفق��ه
 والنحو والتصريف في أقرب مدة على ي��ديه إل��ى أن أرسله ش��يخه الم��ذكور لمدرس��ة ألم��ا س��نة

  ه حيث تصدر للتدريس بها، فأصبح الطلب يقصدونها واشتهرت رغم أنه��ا قب��ل ذل��ك1345
 كانت مدرس��ة غي��ر معروف��ة مقارن��ة م��ع الم��دارس الخ��رى بس��وس. أم��ا أش��ياخه ف��ي الطريق��ة
 التجانية فمنهم شيخه عبدال البيض��اوي الم��ذكور وس��يدي الطي��ب الس��فياني ومحم��د الحج��وجي
 وامحمد النظيفي والعربي المحب والحسن السقالي ومحم��د ب��ن عب��دال التن��اني والعلم��ة احم��د
 بن مبارك الهش��توكي السوس��ي وعل��ي اليس��يكي وك��ذلك المق��دم العلم��ة محم��د أمغ��ار وس��يدي
 الحسن البعقيل�ي. وللم��ترجم دي��وان ف�ي م��دح الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم وش�يخه س��يدي أحم�د

 1956التجاني، و قصيدة في جهاد حاحة ضد المستعمر. توفي سنة 
---------------

 907 ص3- معلمة المغرب ج 
- تعريف البلدة التنانية ذات المواهب الربانية مخطوط

  ( نص اجازة سيدي عبدالكريم بني��س74 ص 2- الفهرس العلمي للعلمة رشيد المصلوت ج 
للمترجم)

أحمد بن يوسف الكنسوسي
  وتلقى العلم عن كبار علماء مراك��ش بجامع��ة ب��ن يوس��ف1910 علمة فقيه مشارك ولد سنة 

 وعندما مل وطابه تصدى للتدريس بها إلى أن أصبح م��ن أس��اتذتها ف��ي القس��م النه��ائي (بش��قيه
 الدبي و الفقهي) درس بكبري��ات مس�اجد مراك��ش وك��ذلك بالزاوي��ة التجاني��ة ال��تي أسس�ها ج��ده
 المؤرخ الفقيه سيدي امحمد اكنسوس وكان مقدما لها مجازا م��ن بع��ض كبارالمق��دمين كس��يدي
 الطي��ب الس��فياني الحفي��د وغي��ره.تتلم��ذ علي��ه ثل��ة م��ن فقه��اء مراك��ش وأس��اتذتها ومثقفيه��ا. حق��ق
 س��يدي احم��د الكنسوس��ي كت��اب الجي��ش العرم��رم ف��ي دول��ة مولن��ا عل��ي الش��ريف السجلماس��ي

.2002للمؤرخ الشهير سيدي امحمد اكنسوس.وتوفي سنة 
---------

 6828ص20- معلمة المغرب ج
- معلومات شخصية

أحمد الطالب بن العربي اللبار
  ه وأخ��ذ ع��ن بع��ض علم��اء القرويي��ن كس��يدي حم��دون ب��ن1218علمة اديب شاعر ولد س��نة 

 الح��اج ومحم��د ب��ن منص��ور الشفش��اوني ومحم��د ب��ن عب��د الكري��م الي��ازغي والعلم��ة المح��دث
 سيدي عبدال بن أبي العلء إدري��س العراق��ي وعبدالس�لم الزم��ي تع�اطى التج�ارة حي�ث ك�ان
 يصد�ر الجلد الخام من المغ��رب إل��ى أورب��ا خاص��ة إل��ى م��الكي م��دابغ الجل��د به��ا. أخ��ذ الطريق��ة
 التجانية عن سيدنا رضي ال عنه في سن مبكرة وله دالية سماها "دالية  التداني في م��دح أب��ي

 ه. 1266العباس التجاني". توفي بجنوة بإيطاليا سنة 
-------
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 258- كشف الحجاب ص 
  المطبعة المهدية بتطوان183 ص 2- رفع النقاب ج 

  287 ص 5- اعلم المغرب العربي ج

أحمد اللواجري
 ، أخ��ذ العل��م ع��ن فقه��اء تط��وان ك��الرهوني واب��ن الب��ار والزواق��ي ث��م تص��دى1301ول��د س��نة 

 للتدريس ومن مؤلفاته رس��الة ف��ي "فض��ل رس��الة الق��رآن" و"حاش��ية عل��ى ش��رح منظوم��ة اب��ن
 عاش�ر" وط��رر عل��ى ش�رح المك��ودي لللفي��ة ومجموع��ة م�ن الفت��اوى ف��ي الن��وازل وتقيي��د ف��ي

 ه حسبما في مذكرات الفقيه محمد داود.1363الدعوة الى ال وترك الخرافات.توفي سنة 
-----------

 لمحمد داود86ص1- "على رأس الربعين" ج

احمد محمود المراكشي
  أخ�ذ الطريق��ة1247هو العلمة الجليل الشريف الحسني الدريس��ي ول��د رض��ي ال عن�ه س��نة 

 التجانية عن العلمة الكبير سيدي محمد الصغير وتربى على يد س��يدي محم��د اكنس��وس وأب��ي
  ه1349المواهب سيدي العربي بن السائح الذي تولى نس��خ كت��ابه بغي��ة المس��تفيد  ت��وفي س��نة 

  كل��م م�ن مراك�ش. (- فت�ح40ودفن بالبحيرة بقبيلة الرحامنة وله زاوية هن�اك توج�د عل�ى بع�د 
الملك العلم).

أحمد بن عبد السلم الودغيري السجلماسي 
 كان ذا قريحة نافذة جميل المشاركة في العل��وم أخ��ذ ع��ن الش��يخ رض��ي ال عن��ه ولزم��ه ح��تى

  ه.1285أصبح احد كتابه، له رسالة تدل على اتساع عارضته في علوم البلغ��ة. ت�وفي س��نة 
(فتح الملك العلم للحجوجي).

إدريس بن محمد العابد العراقي
  فأخ��ذ ع��ن كب��ار علم��اء القرويي��ن1918علمة مشارك تخرج م��ن جامع��ة القرويي��ن ول��د س��نة 

 كالعلم��ة المحق��ق س��يدي الج��واد الص��قلي وش��يخ الجماع��ة م��ولي عب��د ال العل��وي الفض��يلي
 والعلمة الحسن مزور وغيرهم ، عين أستاذا بها لعقود إل��ى أن بل��غ س�ن التقاع��د وم��وازاة م�ع
 ذل��ك ك��ان يعط��ي دروس��ا بالزاوي��ة الك��برى بف��اس م��ع ت��ولي المام��ة به��ا من��ذ وف��اة وال��ده ول��ه
 عش���رات المؤلف���ات م���ازالت مخطوط���ة منه���ا "الج���واهر الغالي���ة ف���ي الج���واب ع���ن الس���ئلة
 الكرزازية"، وقد قام بعدة جولت في افريقي��ا وآس��يا والتق��ى بالتج��انيين هن��اك ، م��ن جمل��ة م��ن
 أجازه في الحديث النبوي المحدث س��يدي الم��دني ب��ن الحس��ني. كم��ا أج��ازه كب��ار المق��دمين ف��ي

 .2009 اكت��وبر 12طليعتهم س��يدي الطي��ب الس��فياني الحفي��د. ت��وفي بالرب��اط فج��ر ي��وم الثني��ن
(معلومات شخصية).

إدريس بن الحسن العلمي
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  (ب��القنيطرة ال��تي1926 شاعر أديب ،يتصل نسبه بمولي عبد الس��لم ب��ن مش��يش . ول��د س��نة 
  كلم عن الرباط). نظم الشعر مبكرا وحصل على ثلث جوائز ف��ي مب��اراة الع��رش40تبعد ب 

  ثم الج��ائزة الول��ى1949الشعرية التي نظمتها الوكالة المغربية للشهار (الجائزة الثانية سنة 
 ) وقد كانت بعض قصائده ح��ول الكف��اح ال��وطني س��ببا ف��ي ال��زج ب��ه1951 و 1950في سنتي 

 في السجن مع العلم أنه كان يعمل ضمن خليا حزب الستقلل بالض�افة لنش��اطه الدب��ي فق��د
 تصدى للدفاع عن لغة الضاد حيث تولى رئاسة مصلحة التعريب بمكت��ب التس��ويق والتص��دير
 بعد الستقلل وصدرت له عدة معاجم ب��اللغتين العربي��ة والفرنس�ية ك�المعجم المهن��ي والمعج��م
 الجمرك��ي والمس��تدرك ف��ي التعري��ب كم��ا طبع��ت ل��ه ع��دة دواوي��ن ش��عرية منه��ا ف��ي "ش��عاب
 الحرية" و"في رحاب ال" و "مع أزهار الحي�اة" و "الس�عاد" .ق�ام ك�ذلك بترجم�ة ع�دة كت��ب
 من العربية إلى الفرنسية ككتاب آمنت بربكم فاس��معون وه��ي( قص��ة إس��لم المريكي��ة إيميل��ي

برا مليت) كما ترجم بعض الحاديث النبوية.
  أما بالنسبة لعلقته بالطريقة التجانية فقد ك�ان ف�ي أول الم�ر م�ن المنتق��دين للتص��وف وك��انت
 تجمعه بوالدي صداقة كبيرة خصوصا عندما أصبح مديرا لمكتب تنسيق التعريب ف��ي ال��وطن
 العربي وتوطدت هاته العلقة بعد المصاهرة بي�ن الس�رتين وك��ان يك�ن لوال��دي كام�ل التق�دير
 والحترام لكنه لم يكن ليتفق و ميوله الصوفية فش�اءت الق�دار أن ي�دور الح�ديث بينهم�ا ح�ول
 التصوف فاغتنم والدي هذه الفرصة ليبين له حقيقة التص��وف بص��فة عام�ة والطريق��ة التجاني�ة
 بالخصوص وكونه مبنيا على الكتاب والسنة فتأثر غاية التأثروأبدى رغبته ف��ي التع��رف أك��ثر
 على الطريق��ة فأه��دى ل�ه وال��دي نس��خة م�ن كت��اب (بغي��ة المس�تفيد) لس��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح
 والمعروف أن أبا المواهب كتب البغي��ة بأس��لوب أدب��ي رفي��ع فعن��دما ق��رأ الم��ترجم ه��ذا الكت��اب
 أعجب بمؤلفه وبما كتبه حول التصوف فتغيرت نظرته رأسا على عقب وأصبح م��ن المح��بين
 في الجناب الحمدي وزاد قلبه تعلقا بالطريقة التجانية فرغ��ب ف�ي النخ��راط فيه��ا ف�دله وال��دي
 على المقدم البركة سيدي الحسن الهرمومي الذي أذن له في الطريقة ، كما أخذ فيما بع��د ع��ن
 مقدمين آخرين من ضمنهم والدي ومن جملة ما حداه إل��ى التعل��ق بأه��داب الش��يخ س��يدي احم��د
 التجاني رضي ال عنه ما وقع له عندما رافق والدي في زي�ارته للخلي�ج ف�ي الس��بعينات وك�ان
 وال��دي ق��د ارتج��ل محاض��رة أم��ام حف��ل م��ن العلم��اء والطلب��ة عل��ى رأس��هم العلم��ة يوس��ف
 القرض��اوي ال��ذي زاره وال��دي ف��ي المدرس��ة الص��يلة الديني��ة ال��تي ك��ان يش��رف عليه��ا بقط��ر
 ف��أعجب الس��تاذ يوس��ف القرض��اوي ب��إطلع وال��دي لس��يما ف��ي عل��م الح��ديث وق��د حك��ى ذل��ك
 المترجم وكان والدي على ميعاد مغادرة قطر بعد غ��داة المحاض��رة وك��ان ك��ل منهم��ا متجهي��ن
 لداء فريض��ة الح��ج عل��ى مت��ن ط�ائرة عربي��ة تتج��ه م�ن دب��ي ع��بر قط��ر إل��ى البحري��ن لتخلفه�ا
 طائرة بحرينية إلى الرياض فتأخرت وكان من نتائج ذل��ك أن تع��ذر وص��ول الم��ترجم ووال��دي
 إلى البحرين حيث كانت الطائرة قد أقلعت متجهة إل��ى الري��اض ولكنه��ا اض��طرت إل��ى الع��ودة
 لتعذر عمل عجلتها التي لم تفتح إل بعد عودتها إلى مطار البحري��ن وك��ان وال��دي ق��د وق��ع ل��ه
 حال وأكد للمترجم أن القدرة اللهية ل بد أن تفعل شيأ استجابة لش�وقنا لزي�ارة البق�اع المقدس��ة
 وزي��ارة رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم فت��م ذل��ك بح��وله وق��وته وازداد الم��ترجم يقين��ا بم��دى

حتمية حقيقة التعلق بال.
 ولم يفت المترجم أن ينظم قصيدة في الرد على الزمزمي بن الصديق الذي طعن ف��ي الطريق��ة
 التجانية وقد طبعت له هذه القصيدة الطويلة في كتاب ترهات الزمزمي الذي تضمن بالضافة

22



 إلى قصيدة المترجم ردين الول لجدي العلمة سيدي عبد الواحد ب��ن عب��د ال والث��اني لوال��دي
وهاكم بعض أبيات هذه القصيدة التي يقول فيها:

عــجبا أبا العباس من راميك بال كفر           المبين ويدعى إحيــــــــــاءها
  ألمـــــن  يكذب أو يكفر أحمــــــدا             علم ودين ل ورب ذوي النهى

إلى أن قال:      حسبي وحسبك ان يكون مشايخ           السلم من اتباعكم يروونها
.2007توفي بفاس سنة 

-----
- معلومات شخصية

  81- ترهات الزمزمي ص 

إدريس عمور
 ولي ال العلمة البرك��ة ترج�م ل��ه احم��د س�كيرج بق��وله:" قرأن��ا علي�ه اللفي��ة و(رس��الة الوض��ع
 المعضد) قراءة التحقيق وقد انفرد في التعليم بتكرار المت��ن وتفهي��م معن��اه ش��يئا فش��يئا فل يق��وم
 الط��الب م��ن بي��ن ي��ديه إل وق��د حص��ل عل��ى حف��ظ ال��درس عل��ى أت��م وج��ه لفظ��ا ومعن��ى". (ق��دم

 لحمد سكيرج).92الرسوخ ص 

امحمد بن احمد الرافعي 
 نزي��ل الجدي��دة وعالمه��ا المحص��ل المطل��ع. وص��فه محم��د الس��ائح:" بص��اعقة العل��م المتكل���م
 الفيلسوف،هذا الرجل من اصدقائه، وقد طارحه المسائل العلمية كثيرا وك��ان متمكن��ا ف��ي العل��م
 راسخ القدم فيه ولسيما في علم الصلين والخلف العالي وعلوم الوائل والتصوف ومعرف��ة
 النحل والمذاهب لم يذكر ل��ه م�ن ش�يوخه إل أب�ا النع�ايم الح�اج أب�ا ش��عيب الزم�وري قاض�يها.
 وقد أخذ عن غيره من العلماء من مؤلفات: (النسمات الوردية في خلصة الكلم على الختمية

 ) ورس��الة ف��ي ش��رح (وح��دة الوج��ود) ورس��الة420والكتمية يوجد بمؤسسة علل الفاسي رقم 
 اخرى في تحقيق (معنى العقل والنفس الكلية) ورسالة في الطوال ورس��الة أخ��رى ف��ي ش��رح
 قول ابن مشيش "واجع��ل الحج��اب العظ��م حي��اة روح��ي" أخ��ذ الطريق��ة التجاني��ة ع��ن العلم��ة
 الصالح سيدي امحمد النظيفي كما ألف في ال��دفاع عن��ه كتاب��ا وم��دحه بع��دة قص��ائد. ت��وفي س��نة

1941.
--------

 4184ص2- معلمة المغرب ج
- التصال بالرجال للعلمة محمد السائح

1941- مجلة الثقافة المغربية العدد الثالث اكتوبر 
.3089- سل النصال لعبد السلم بنسودة ص 

امحمد بن احمد الرسموكي المزواري
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 إمام زاوية تارودانت، ك��ان متض��لعا ف��ي س��ائر العل��وم  أخ��ذ الطريق��ة ع��ن جماع��ة م��ن الك��ابر
ه.1322كسيدي العربي بن السائح وسيدي أحمد الطاطي وتوفي سنة 

-------
- فتح الملك العلم .

امحمد كنون
 هو المام الشهير العلمة الكبير ح�افظ العص��ر س�يدي محم�د ب��ن محم��د ب�ن عبدالس�لم كن��ون،
 ترجم له تلميذه محمد الحجوي في الفكر السامي بقوله:"كان حافظا واعيا ضابطا متقن��ا بارع��ا
 في سائر العلوم الموجودة في زم��انه بح��ر ل تس��اجل لجت��ه وبره��ان ل تراج��ع حجت��ه مس��تقيمة
 محجته أمعن في العلوم ك�ل المع�ان وتمك��ن م�ن صياص��يها تمك�ن الع��وائد م�ن طب�ع النس�ان،
 تحس��به ف��ي ك��ل ف��ن واض��عه ول ين��زل ع��ويص إل ك��ان ف��ارعه تجل��ت في��ه الم��واهب اللهي��ة
 بأبهى مجاليها فكنت إذا أردت الموازنة بين دروسه الحديثية والتفس��يرية والتجويدي��ة والفقهي��ة
 الخ هل غلب علي��ه ف�ن منه��ا فل تج��ده إل بارع��ا ف�ي الك��ل س��واء براع��ة فح�وله العظ��ام وأئمت��ه
 العلم وذلك مالم أره في غيره إذ كل من رأينا يغلب عليه فن من الفن��ون وه��ذا لفض��ل ذك��ائه
 وقوة عارضته واقتداره ل تجد براعت��ه ف��ي واح��د منه��ا تنق��ص ع��ن س��واه" ث��م يض��يف ق�ائل:"
 كانت علوم اندرست أو ضعفت فأحياها ونف��خ روح��ا جدي��دة ف��ي طلبه��ا فابته��ج محياه��ا در�س
 عل��م التجوي��د بع��دما درس وأحي��ا ق��راءة التلخي��ص لمط��ول الس��عد بع��دما بع��د عه��د ه��ذه ال��ديار
 بتهاطل تلك المطار وذلك كله عطل بموته وأحي�ا ق��راءة التفس��ير بالبيض��اوي لك��ن القاص��رين
 لم يرق ذلك في أعينهم فزعموا أنه يتسبب عن��ه م��وت الس��لطان فش��غلوه بولي��ة قض��اء آس��في"
 كما خصه تلميذه المذكور بالترجمة في فهرسته :( مختصر العروة الوثقى) حيث قال في حقه
 " انتفعت به كثيرا وعليه تعلمت فن التدريس فكانت له فيه غاية ل تلحق م��ع فص��احة وبلغ��ة
 وعبقرية واقتدارواستحضار لم يكن لحد غي��ره مم��ن أدركن��ا وكن��ت أتش��وق لحض��ور دروس��ه
 بكل اهتمام لماله من سعة الفكر ونزيه النقد وثبات الجنان ودقة الفهم مع سعة الحف��ظ وس��رعة
 الخاطر قد استوى لديه الضروري والعويص في التعبير عنهما ببيان سهل وأسلوب عذب مع
 مالديه من التثبت والضبط والورع ومتانة الدين وكمال لين الجانب والتواضع والحرص على
 الفادة والبعد ع��ن الش��بهات والكب��اب عل��ى م�ا يغني��ه م��ن النف��ع والتعب��د وبه��ذا ع��د م�ن أرك��ان
 النهضة العلمية في عصره رحمه ال" ولد بعد السبعين ومائتين وألف و حفظ الق��رآن ف�ي م�دة
 يس��يرة ل يحفظ��ه فيه��ا غي��ره وم��ع صغرس��نه ل��م يعه��د حفظ��ه لمثل��ه وذل��ك لق��وة ح��افظته وش��دة
 عارضته ليس بينه وبين حفظ الشيء إل المرور عليه مرة أو مرتين أو نح��و ذل��ك. ومم��ا ي��دل
 عل��ى ذل��ك م��ا ذك��ره تلمي��ذه العلم��ة س��يدي الحس��ن م��زور أن��ه ت��ذاكر مع��ه يوم��ا ف��ي "الح��زب
 السيفي" فأخبره بانه لما كان قاصدا حج بيت ال الحرام وحل بثغرطنجة ورد عليه كت��اب م��ن
 العارف  الكبير سيدي العربي بن السائح  يحضه على ملزمة قراءة الحزب السيفي ق��ال ل��ي:
 وكنت ل أعرف ذلك ول أحفظه فاستعرت نسخة من شخص هن�اك وطلع�ت لمرش��ان فحفظت�ه
 في عشية واحدة مع طول هذا الحزب". بعد حفظ�ه للق��رآن ذه�ب ب��ه وال�ده إل��ى العلم�ة محم�د
 العراق��ي بقص��د ق��راءة العل��م علي��ه فك��ان يخ��دم ش��يخه الم��ذكور وك��ان عم��دته ف��ي العل��وم وم��ن
 شيوخه كذلك العلمة محم��د ب��ن الم��دني كن��ون وأحم��د بن��اني كل بالض��افة إل��ى أب��ي الم��واهب
 سيدي العربي بن السائح الذي كان ياتيه إل�ى رب�اط الفت��ح حي�ث اس�تفاد من�ه ك�ثيرا وأج��ازه ف�ي
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 صحيح البخاري ومن جملة ما وقع له معه حسبما حدثني بذلك والدي أنه دخل إليه مرة حي��ث
 م��ر برب��اط الفت��ح ف��ي طريق��ه لمراك��ش لحض��ور ال��دروس الس��لطانية ال��تي يترأس��ها الس��لطان
 المولى الحسن و كان يحضرها كبار العلماء وكان المترجم شابا لم يشتهر بع��د فق��ال ل��ه ش��يخه
 سيدي العربي بن السائح ناولني نسخة صحيح البخاري الموجودة ف��ي ذل��ك ال��رف، فحمله��ا ل��ه
 المترجم واختارشيخه الم��ذكور ح��ديثا م��ن الح��اديث الش��ريفة م��ن الص��حيح وصاريش��رحه ل��ه
 يملي عليه مالم يسمعه المترجم ول رآه مسطرا في كتاب وبعد ذلك ودع المترجم ش��يخه ف��دعا
 ل��ه ث��م ت��وجه إل��ى مراك��ش لحض��ور ال��دروس الس��لطانية وك��انت الع��ادة ف��ي ه��اته ال��دروس أن
 الس��ارد ك��ان يس��رد ع��دة أح��اديث م��ن ص��حيح البخ��اري ف��إذا أعج��ب الس��لطان بح��ديث م��ن
 الحاديث الشريفة يشير الى السارد فيتوق��ف ويك��ون الح��ديث ال��ذي توق��ف عن��ده ه��و موض��وع
 الدرس وبالتالي ل يج�رؤ الحض��ور ف�ي ه�اته ال��دروس إل م�ن ك�ان م��ن فح�ول العلم��اء وهك�ذا
 ذهب المترجم للدروس السلطانية فأخذ الكلمة العالم الذي استدعي للقاء درسه وهو ل يعرف
 عنوان درسه من قبل فتكلم كما هي العادة مدة وهويشرح الح��ديث ويعل��ق علي��ه فك��ان الح��ديث
 موضوع  الدرس هوالح��ديث النب��وي ال��ذي ش��رحه س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح لتلمي��ذه ص��احب
 الترجمة فصار يتململ فرآه السلطان من بعيد وأمر أحد خدامه أن يذهب إليه ليستفسره فأجابه
 بقوله قل لسيدنا السلطان إن��ي أرغ��ب ف��ي الكلم فلم��ا أخ��بر الس��لطان أذن ل��ه ب��ذلك فتكل��م وأت��ى
 بالعجب العجاب ونقل ما قاله له شيخه سيدي العربي بن الس��ائح فك��انت أول كرام��ة وقع��ت ل��ه
 مع شيخه المذكور. تصدى للتدريس بالقرويين وأخذ عنه نجباء الطلبة بل ك��ان يحض��ر درس��ه
 أعيان علماء العصر من شيوخه وغيرهم كسيدي عبد المالك الضرير وسيدي محمد ب��ن قاس��م
 القادري درس يوما التفسير وشرع في تفسير قوله تعالى: "وال أعلم" فتكلم على ه��ذه الجمل��ة
 من نحو سبعة عشر علما ثم سردها كلها بما يشفي ويكف�ي ث�م فس�ر ق�وله تع�الى: وعن��ده مفات�ح
 الغيب ل يعلمها إل هو إل��ى ق��وله تع�الى كت��اب م��بين و خت��م المجل��س بم�ا ورد ف�ي فض��ل العل��م
 وأهله من الي��ات القرآني��ة والح��اديث النبوي��ة والث��ارعن الس��لف وذل��ك كل��ه إملء م��ن حفظ��ه
 كأنه يقرأ الفاتحة من غير توقف ول تكرار جملة بفصاحة وعذوبة لفظ. ول��ه ع��دة ت��آليف منه��ا
 (ح��ل القف��ال ف��ي ش��رح ج��وهرة الكم��ال) ف��ي ج��زء و(ش��رح ياقوت��ة الحق��ائق ف��ي التعل��ق بس��يد
 الخلئق) و(رفع العتاب عمن منع الزيارة من الصحاب) و(الدر المنظ��وم ف�ي نص��رة القط�ب
 المكتوم) و (النطق المفهوم في حل مشكلت الدر المنظ��وم) و (حاش��ية عل��ى منظوم��ة الفاس��ي
 في مص��طلح الح��ديث) و ت��أليف ف��ي (ذات العي��ن ح��ق) وك��ذلك (اتح��اف الط��الب ف�ي نج��اة أب�ي
 طالب) و (تحذير البرار من مخالطة الكفار)و (الصواعق المرسلة إل��ى م��ن أنك��ر الجه��ر ف��ي
 الفريضة بالبسملة) و (العق��د الفري��د ف�ي بي��ان خ�روج الع��وام ع��ن ربق�ة التقلي��د) و ش�رحه عل��ى
 (البغدادية )و تاليف في (تحقي��ق الق��ول ف��ي اس�لم فرع��ون) وش�رحه لخطب��ة المط��ول و تعلي��ق
 على الموطأ لم يكمل و شرح عل��ى (المقام�ات الحريري��ة) و (تقيي��د ف�ي م��ن تكل��م ف��ي المه�د) و
 شرحه على (النصيحة ) لشيخه سيدي محمد العراقي لم يكمل و شرحه عل��ى (ال�بردة) وت�أليفه
 المسمى حل الرموز في حكم تعاطي الكيمياء والطلسمة والكنوز و ختمة (لص��حيح البخ��اري)
 وهي بديعة تكلم فيها على آية "ونضع الموازين القسط  ليوم القيامة فل تظل��م نف��س ش��يئا" م��ن
 نحو عشرين علما و (ختمة على التفسير) تكلم فيها من نحو خمسة عش��ر علم��ا إل��ى غي��ر ذل��ك
 من المصنفات والتآليف والرسائل والجوبة والتقاييد. أخ��ذ الطريق��ة التجاني��ة ع��ن جماع��ة ع��ن
 أك��ابر المق��دمين منه��م س��يدي العرب���ي ب��ن الس��ائح وس��يدي أحم��د بن��اني كل وأحم��د محم��ود
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 المراكشي وكلهم أجازوه في التقديم. ويعد م��ن أك��ابر المق��دمين المت��برك به��م والمرج��وع إليه��م
 ف��ي فق��ه الطريق��ة التجاني��ة وم��ن من��اقبه م��ا ح��دثني ب��ه وال��دي ع��ن  المق��دم الجلي��ل س��يدي علل
 قصارة( وهو من جملة من أخذ عنه والدي الطريقة التجانية وه��و أخ��ذها بواس��طة واح��دة ع��ن
 الشيخ التجاني رضي ال عنه) أن أحد أولد عائلة بوهلل أخبره أن��ه لم��ا أراد أن يأخ��ذ ال��ورد
 التجاني وكان يبحث عن مق��دم ي��أذن ل��ه في��ه رأى الش��يخ س��يدي أحم��د التج��اني رض��ي ال عن��ه
 منام��ا يق��ول ل��ه اذه��ب لس��يدي امحم��د كن��ون خليف��تي لي��أذن ل��ك فلم��ا حك��ى الرؤي��ا ه��ذا الخي��ر
 للمترجم تأثر غاية وقال له:"أهو الذي قال لك انني خليفته". وهذه الرؤيا تدل على علو مق��امه
 رحمه ال وله مزايا أخرى ليس محل بسطها هنا. وقد كان من جملة المدرسين كذلك بالزاوية

 ه.1326الكبرى بفاس.توفي سنة 
----------

 المطبعة الجديدة شارع الطالعة بفاس145ص 4- الفكر السامي لمحمد الحجوي ج 
 لمحمد الحجوي37- مختصر العروة الوثقى ص 

 لعبد الحفيظ الفاسي49ص 1- رياض الجنة ج 
- فتح الملك العلم .

1- نيل المراد في معرفة رجال السناد . ج
.31- اتحاف العيان باسانيد العرفان للحسن مزور ص 

امحمد بن عبد الواحد النظيفي
 العلمة المشارك البركة الصالح الورع ممن اس��تغرق أوق��اته ف��ي طاع��ة ال ل ت��راه إل ذاك��را
 أو مصليا أو تاليا. قال ف�ي حق�ه الس�تاذ المخت�ار السوس�ي: "أم�ا عل��ومه فل�ه مش�اركة، ول�ه ي�د
 حسنة ف�ي العربي�ة... ك�ان ل يتق��وت إل مم�ا ي�أتيه م�ن أرض ورثه�ا ع��ن وال�ده وأن��ه ك�ثيرا م�ا
 يسرد الصيام، ول يقصر ذلك عن فصل دون فصل  كما انه حريص على صلة الجماعة ف��ي
 زاويت��ه الخاص��ة ال��تي تكت��ظ بالمص��لين دائم��ا ف��ي الص��لوات الخم��س لن��ه يتحي��ن أول ال��وقت
 فبمجرد ما يدخل الوقت يؤذن مؤذن الزاوية أمام بابها ثم يخ��رج الش��يخ فيص��لي ص��لة طويل��ة
 طويلة ألفها الناس منه" وق��د ترج��م ل��ه ك��ذلك ترجم��ة مفص��لة ول��ده المق��دم البرك��ة س��يدي احم��د

  ه وحفظ الق��رآن وه��و اب��ن س��بع س��نين كم��ا أخ��ذ العل��م ع��ن1270النظيفي رحمه ال. ولد سنة 
 احمد ب��ن موس��ى الطاط��ائي السوس��ي وه��و أول م��ن ق��رأ علي��ه والعلم��ة عل��ي ب��ن أب��ي جماع��ة
 المسفيوي، ثم انتقل إلى فاس فأخذ ع��ن كب��ار علمائه��ا كس��يدي عب��د المال��ك الض��رير والقاض��ي
 العلمة امحمد العلوي والعلمة الشهير سيدي امحمد كنون الذي أج��ازه ف��ي ص��حيح البخ��اري
 وموطأ مالك، ورجع المترجم بعد ذلك إلى سوس فتصدى لت��دريس العل��م حي��ث قض��ى س��نوات
 في ذلك متنقل من مدرسة إلى أخرى إلى أن أخذ الطريقة التجانية فانتق��ل  إل��ى مراك��ش حي��ث
 أسس زاويته متصديا لتربي��ة المري��دين م�ع إعط��اء بع�ض ال��دروس ف��ي ال��وعظ والرش�اد. أم��ا
 سبب أخذه الطريقة التجانية فقد ذكر ولده المذكور انه عندما ك�ان ي��درس ف��ي إح�دى الم��دارس
 جاءه ضيف فقيه بات عنده وكان يحمل مع��ه كت��اب "ج��واهر المع��اني" فلم��ا اطل��ع علي��ه الفقي��ه
 النظيفي أخذ بلبه مع انه كان متمسكا بالطريقة الناصرية، فطلب من ضيفه أن يدله عل��ى مق��دم
 تج��اني ي��أذن ل��ه ف��ي الطريق��ة ف��اقترح علي��ه أن ي��زور الفقي��ه س��يدي احم��د محم��ود، وك��ان ه��ذا
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 الخير موجودا بمراكش فأجازه في الطريقة فكان هذا اللقاء انطلقة لمس��يرته الروحي��ة حي��ث
 أص��بح الم��ترجم م��ن كب��ار المق��دمين، كم��ا اتص��ل فيم��ا بع��د بالعلم��ة س��يدي الحس��ين الفران��ي
 وسيدي امحمد كن��ون ال��ذين أج��ازاه ف�ي الطريق��ة الحمدي��ة التجاني��ة. أم�ا مؤلف��اته فمنه�ا (ال��درة
 الخريدة على شرح الياقوتة الفريدة) و(زبدة الخريدة على الياقوتة الفري��دة) و(تخمي��س قص��يدة
 أم هانئ) و(النفحات على الوتريات) و(الطرزة البريزية على القصيدة الهمزية) و(التطريز
 المليح على بردة المديح) وتقري��ر لطي��ف ف��ي ش��رح بع��ض ألف��اظ قص��يدة أم ه��انئ و(مجموع��ة
 زبدة العراب في نظم قواعد العراب) و(نص��رة الس��لطان وإغاض��ة الش��يطان) وه��و يش��تمل
 على أرجوزتين والثاني منها نظمها في تقولت الفاكين ودحض مزاعمهم بأن أبا حمارة م��ن
 حفدة الشيخ التجاني. وأخيرا ل ب�د أن نش��ير إل�ى أن الم��ترجم ك�ان ل�ه ول��وع ف�ي اللغ�ة العربي��ة

 ه. 1366حتى انه ل يحتاج إلى مراجعة كتاب فيه. توفي سنة 
--------------
 137 ص 19- المعسول ج 

- فتح الملك العلم
1994- المواهب اللطيفة في الحياة النظيفية لولده سيدي احمد النظيفي الطبعة الولى سنة 

البشير أفيلل
 1314أديب تطوان وفقيهها حله شيخه الرهوني في عمدته بالفقيه العلم��ة المحق��ق ول��د س��نة 

 ه بتط��وان وأخ��ذ ع��ن أخي��ه محم��د ب��ن الته��امي واحم��د الزواق��ي والره��وني والمري��ر ومحم��د
 س�كيرج. عي��ن عض��وا ف�ي اللجن��ة العلمي��ة الرس��مية ال��تي كلف��ت بمراجع�ة ق��انون تنظي��م مح�اكم

  ه. وأص��بح1373 ه إل��ى 1360العدلية ث��م مستش��ارا ب��وزارة الع��دل فنائب��ا لوزيره��ا م��ن س��نة 
م1992 ه ، توفي سنة 1352مقدما للطريقة التجانية سنة 

---------
 احمد الرهوني208ص 4(عمدة الراوين) ج

75 و 30 ص 1(على رأس الربعين) لداود ج
 : يحتف��ظ اب��ن أخ الم��ترجم الدي��ب الدبلوماس��ي س��يدي الته��امي ب��ن س��يدي عب��د الس��لمملحظ��ة

 افيلل بالمراسلت التي كانت بين سيدي البشير وشيخه محمد سكيرج م��ن جه��ة، وبين��ه وبي��ن
احمد سكيرج من جهة أخرى وقد أطلعني عليها مشكورا.

 البشير بن سيدي محمد الزيتوني
  ه وه��و ش�ريف حس��يني أم�ا وأب��ا وك��ان وال��ده م��ن رج�ال الحكوم��ة1225ول��د بت��ونس ح��والي 

 بفاس ثم انتقل إلى تونس وأقام بها وكان من خواص أص��حاب الش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه
 وعالما متبحرا جاءه بعض علماء تونس يمتحن��ونه ف��ي آي��ة"إن��ا أنزلن��اه ف��ي ليل��ة الق��در" فمك��ث
 أياما يشرح بعض ألفاظها بما بهر العقول وقد قربه إليه حاكم ت��ونس و وله رتب��ة س��امية ولم��ا
 بل��غ س��يدي البش��ير خم��س عش��رة س��نة اخ��ذ ع��ن وال��ده ث��م أج��ازه ف��ي التق��ديم س��يدي إبراهي��م

 ري��ال وق��ال ل��ه ل700الرياحي. وتاقت نفسه للح��ج والزي��ارة فاس��تأذن وال��ده ف��أذن ل��ه وأعط��اه 
 أسامحك ح�تى تنفقه�ا ف�ي طل�ب العل��م وكت�ب للش��يخ علي��ش يوص�يه ب�ه ف�دخل مص��ر ولقي�ه به�ا
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 وصحبه مدة ثم استأذنه في السفر للحج وكتب لشيخ المالكية يوصيه به فنزل عنده وأقام أرب��ع
 سنوات وانف��ق ف��ي حض��ور العل��م الم��ال ال��ذي أعط��اه وال��ده ث��م س�افر س��يدي البش��ير إل��ى اليم��ن
 وأعطى الطريق وبني  زاوية وخلف بها خليفة ثم عاد إلى مصر وص��حب الش��يخ علي��ش تس��ع
 سنوات يحضر عليه العلم ثم دخل السودان جنوبي مصر فأخذ يتاجر في ريش النعام وغي��ره،
 اسلم على يده كثير م��ن الكف��ار مم��ن ل��م تبلغه��م ال��دعوة وبن��ي عن��دهم مس��جدا وأعط��ى الطريق��ة
 التجانية في الخرطوم ث��م أراد الرج��وع إل�ى ت��ونس وك�ان ق�د بلغ�ه خ�بر وف�اة وال��ده فطل�ب من�ه
 القنص��ل الفرنس��ي أن يأخ��ذ حماي��ة فق��ال أن��ا ل آخ��ذ إل حماي��ة رب��ي وك��ان أهل��ه أرس��لوا إلي��ه
 أربعمائة ريال فقال القنصل هل أردها؟ فقال نعم وال ل أستظل تحت ظل كافر فرده��ا وكت��ب
 لتونس انه اسقط حقه لباقي الورثة.ت��وفي رحم��ه ال بتلبان��ة بمص��ر ي��وم الح��د جم��ادى الول��ى

 ه1323سنة 
----------

 - الرس��الة السادس��ة: ط��رف م��ن ترجم��ة س��يدي احم��د التج��اني وتراج��م الس��ادة ال��ذين نش��روا
الطريقة بمصر لمحمد الحافظ المصري التجاني.

بلعباس الشرقاوي  
 حله الحج��وجي بق��وله: "ال��ولي الص��الح ذو الكرام��ات الواض��حة العلم��ة الج��ل البرك��ة أب��و
 العب��اس س��يدي بلعب��اس الش��رقاوي ك��ان رحم��ه ال أح��د ش��يوخ الس��لم وعلم��ة العلم إم��ام
 المحققين ورئيس النظار الم��دققين ح��ائزا قص��بات الس��بق ف��ي الفن��ون كله��ا متض��لعا ف��ي العل��وم
 ،مرجوع��ا إلي��ه ف��ي ح��ل المش��كلت متص��رفا تص��رف البلغ��اء باللس��ان و القل��م فائق��ا ف��ي وقت��ه

بعلومه وأنقاله أكابر علماء العرب والعجم" أخذ عن سيدنا الشيخ وأجازه في التقديم.
 ).333(فتح الملك العلم لمحمد الحجوجي. - كشف الحجاب ص 

بلقاسم بن محمد بلقاسم بصري
  ه ، فقي��ه ن��بيه م��ن بي��ت عل��م وفض��ل وص��لح ق�ال ف��ي حق��ه (اب��ن زي��دان) ف��ي1253ولد س��نة 

 (التح��اف) :"ع��دل رض��ى م��برز موث��ق ذاك��ر عاب��د متهج��د ناس��ك خطي��ب مص��قع مبج��ل عن��د
 العامة والخاصة".أخذ العل��م ع��ن جماع��ة م��ن الش��ياخ منه��م العلم��ة محم��د ب��ن الح��اج أغرب��ي
 والعباس بنكيران واحمد بنسودة و قاسم القادري و محمد بن المدني كن��ون واحم�د بن�اني كل .

  ه كما تصدر للخطب��ة1293تولى خطة العدالة بالحباس الكبرى من الحضرة المكناسية سنة 
 بالمسجد العظم بعد وفاة وال��ده.  أم��ا الطريق��ة التجاني��ة فيع��د م��ن أك��ابر مق��دميها وخاص��ة بع��د

  ه كما أج�ازه ك��ذلك أب�و الم��واهب س�يدي العرب��ي1291وفاة والده الذي أجازه في التقديم سنة 
 ه1336بن السائح رضي ال عنه .توفي سنة 

-------------
فتح الملك العلم .

 لبن زيدان79ص2إتحاف أعلم الناس ج

التهامي بن المكي ابن رحمون العلمي اليونسي
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 فقيه علمة احد العدول المبرزين المشهورين وهو من خيار الشراف وأعيانهم قدم إلى ف��اس
ص1وعرضت عليه خطة الحسبة بها فأبى. وذكر أحمد سكيرج ف��ي كت��ابه (رف��ع النق��اب) (ج

 ) أن حفيد المترجم العلمة المشارك العدل سيدي إدريس بن الط��ايع أخ��بره أن ج��ده ك��ان254
 عند قاضي الجماعة بفاس في وقته بمكان حتى كان يق�ول م�ا عن�دي ف�ي الع��دول س�وى س�يدي
 عبدالس��لم بوغ��الب وس��يدي الته��امي ب��ن رحم��ون وق��د اس��تخلفه ف��ي النياب��ة عن��ه ف��ي المنص��ب

 1258الشرعي . أجازه الشيخ المحدث جارالحرم الشريف يوسف بن بدر ال��دين الم��دني س��نة 
 ه. وله تآليف عدة منها تقييد في (المسبعات العشر) أبدى فيه وأعاد حيث ض��منه م��ا تلق��اه ع��ن
 شيخه سيدي أحمد التجاني والذي أجازه في الطريقة التجانية وك��ان م��ع ول��ده الط��ائع بمحض��ر
 سيدنا الشيخ التجاني يوما فطلب منه الدعاء ل�ه فوض��ع الش�يخ رض��ي ال عن�ه ي�ده عل��ى رأس�ه
 وقال طائع ونعم الطائع يكون من أمره م��ا يك��ون فق�رت ب��ذلك عي��ن وال��ده ورءا في�ه م��ا يس�ره.

  اختص��ر في��ه ت��اليف724وله كذلك (الدرر والعقيان فيما قي��دته م��ن جمه��رة التيج��ان) خ ع =  
 الم��ؤرخ الزي��اني (جمه��رة التيج��ان) وفهرس��ة (الي��اقوت واللؤل��ؤ والمرج��ان ف��ي اش��ياخ مولن��ا

 ه .1263سليمان). توفي سنة 
----------------
- كشف الحجاب.

1975   مطبعة المنية بالرباط 254ص  4- (رفع النقاب بعد كشف الحجاب) ج
 1999  طبعته وزارة الوقاف بالمغرب 7ص 2- (الدرر  البهية) للفضيلي ج

  104ص 1- (الموسوعة المغربية )لوالدي ج

الحاج الحسن بن محمد بن بوجمعة البعقيلي
     هو العلمة الكبير والفقيه المش�ارك المطل��ع . أخ�ذ أول ع��ن كب�ار علم�اء س�وس متنقل بي�ن
 مدارسها حيث تتلمذ على المحفوظ الذوزي وعلى اللغي ومسعود الوفقاوي ثم حط الرحال"
 بأوريكة" فأخذ عن العلمة سيدي على المسفيوي ولم يكتف بما أخ��ذه ع��ن ه��ؤلء الش��يوخ ب��ل
 تاقت نفسه إلى الستزادة من العلم فذهب لفاس ولزم العلمة س��يدي امحم��د كن��ون م��دة ونه��ل
 من علمه حتى مل وطابه من��ه فتص��دى للت��دريس لنف��ع العب��اد، ترج��م ل��ه  تلمي��ذه العلم��ة أحم��د
 الكاشطي في (ورقاته)  محلي��ا ل��ه "بش��يخ الس��لم" وواص��فا إي��اه ب��ان ال رزق��ه فهم��ا مس��تقيما
 وذوق��ا ص��حيحا ،فتج��ده ف��ي ك��ل ف��ن م��ن فن��ون العل��م رئيس��ا ح��تى يظ��ن أن��ه ل يحس��ن غي��ره...
 والحاص��ل أن ال جم��ع ل��ه بي��ن العل��م الل��دني الوه��بي والكس��بي ف��إنه ك��ان ف��ي ابت��داء أم��ره م��ن
 المجتهدين في التدريس للطلبة ومطالعة كت��ب النح��و و الفق��ه واللغ��ة والح��ديث ل يض��يع س��اعة
 من ليل ول نهار، كما أخبرني بذلك من عاش��ره ف�ي ح�ال ص�باه". والواق��ع أن م�ن تتب�ع حي�اته
 من خلل ما نقله تلمي�ذه نج�ده رحم�ه ال مث��ابرا عل�ى الت��دريس أينم�ا ح�ل وارتح�ل، فق�د ك�ان
 ينتقل من مدينة إلى أخرى حيث سكن بالغرب، والقصر الكبير، ثم سطات إلى أن ألق��ى عص��ا
 التسيار بمدينة الدارالبيضاء حيث بنى زاويته وبقى فيها إلى أن لق��ي رب��ه، وق��د ح��دثني م��رارا
 أحد تلميذه الذين أخ��ذوا عن��ه الطريق��ة التجاني��ة وه��و مق��دم ض��ريح س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح

  أن�ه عن�دما ك�ان يس�كن1991الشريف سيدي محم�د الفاض��ل الع��براق القص��ري المت��وفى س�نة 
 بالقصر الكبير كان يلقي في بعض الحيان خمسة دروس في اليوم والليلة وكان من جملة م��ن
 يحضرها العلمة الشهير سيدي عل��ي (المج��ول) ويض��يف تلمي��ذه الم��ذكور أن ش��يخه البعقيل��ي
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 كان يقول له متحدثا بالنعمة:" إن علمي التفسير والصول عندي كأصابع يدي إشارة من��ه أن��ه
 كان يتصرف فيهما تصرف الخبير المطلع ويتقنهما إتقانا كبيرا فل غ��رو ف��ي ذل��ك فق��د ع��رف
 بثقافته الواسعة حيث كان متمكنا في الفقه بالض��افة لطلع��ه الواس��ع عل��ى الم��ذاهب الربع��ة
 مع معرف��ة أدل��ة ك��ل واح��د م��ن المجته��دين خلف��ا لفقهائن��ا ال��ذين ك��انوا يقتص��رون عل��ى م��ذهب
 مالك. وقد أسس المطبعة العربية حيث دأب على طب�ع كتب�ه و مؤلف��ات سوس�ية وغيره�ا وه�ذا
 يدل على رأي ثاقب وبعد نظر، لكن هذه المبادرة الشجاعة لم تكن لتتفق مع سياسة المس��تعمر
 الفرنس��ي ال��ذي ينس��ف ك��ل محاول��ة هادف��ة لتوعي��ة الش��عب المغرب��ي حي��ث س��نرى فيم��ا بع��د أن
 الفرنسيين حاولوا أن يستميلوه إليهم بمحاولتهم تق��ديم جمي��ع المس��اعدات المادي��ة ل��ه ليك��ون ف��ي
 ص��فهم، لكن��ه رحم��ه ال وق��ف موق��ف العلم��اء المخلص��ين له��ذا البل��د المي��ن حي��ث رف��ض أي
 تع��اون م��ع المس��تعمر رغ��م التهدي��دات ال��تي تلقاه��ا م��ن رئي��س الناحي��ة بالدارالبيض��اء بتض��ييق
 الخن��اق علي��ه والح��د م��ن تنقلت��ه لن ذل��ك يش��كل خط��را عل��ى سياس��ة المس��تعمر، وق��د تح��دى
 الفرنسيين مؤكدا لهم أنه في غنى عنهم فما كان منهم إل أن عمدوا إلى أعوانهم الخونة فق��اموا

بتسميمه عن طريق رجل كان يثق به فمات  شهيدا بعد أن أثر فيه ذلك السم لشهور.  
  أما بالنسبة لمؤلفاته فهي كثيرة بين مخطوط ومطبوع تناولت جميع فنون العلم كما يؤكد ذلك
 المختار السوسي بقوله في هذا الصدد:"وإن من أعظ��م مزاي�ا الم��ترجم أن�ه يش�تغل دائم�ا بقلم�ه

  ف�ي مطبعت��ه21في العلوم كلها فقها وأصول وتاريخ��ا وتفس��يرا وح�ديثا فق�د طب��ع م��ن مؤلف�اته 
الخاصة زيادة على كتب سوسية متنوعة نشرها".

 ومن أهم المؤلفات: "الش�فاق عل�ى مؤل��ف العتص�ام" وه�و رد عل��ى العلم�ة الش��اطبي ال�ذي
 ش��دد ف��ي الب��دع مبين��ا أن ذل��ك غي��ر ص��حيح معتم��دا عل��ى تقس��يم البدع��ة إل��ى خمس��ة أقس��ام كم��ا
 ذكرها كبار العلماء كسلطان العلماء العز بن عبد السلم مع اعتراف العلمة البعقيلي للمؤلف
 بضلعته في العلوم ومن مؤلف��اته ك��ذلك (رف�ع الخلف والغم��ة فيم�ا يظ��ن في�ه اختلف الم�ة)
 و(ترياق لمن فسد قلبه ومزاجه) رد فيها عل��ى العلم��ة محم��د الحج��وي وزي��ر المع��ارف ال��ذي
 طعن في الطريقة التجانية وانتقد أمورا منها أن التج��انيين يفض��لون ص�لة الفات��ح عل�ى الق��رآن
 وه��ذا مح��ض اف��تراء حي��ث بي��ن ل��ه الم��ترجم حقيق��ة الطريق��ة التجاني��ة وم��دى تمس��ك أص��حابها
 بالكتاب والسنة ، ومن مؤلفاته كذلك (إيضاح الدلة بأنوار المة) و(ال��زلل الص��فى واللب��اب
 المحض الوفى) و(الشرب الصافي من الكرم الكافي) و (إراءة عرائس شموس تل��ك الحق��ائق

العرفانية).
 أما مؤلف��اته المخطوط��ة فم��ن أهمه��ا: (إيض��اح م��ا نب�أ م��ن أن��وار ش��موس الص��وليين) و(ت��بيين
 ج��وهر الحق��ائق الف��رد ف��ي عل��م الكلم) و(رس��الة النص��ائح ب��التخلي ع��ن الفض��ائح) و(إنق��اذ
 الضلل و الجهال م��ن تتب��ع ط��رائق ش��ياطين الج��ن و الن��س م��ن النس��اء والرج��ال) و (النفح��ة
 الرباني��ة ف��ي الطريق��ة التجاني��ة) واللئح��ة طويل��ة...وم��ن خلل م��ا ذكرن��اه م��ن عن��اوين ه��ذه
 المؤلفات يتبين أن المترجم أدلى بدلوه في قضايا ج�د حساس��ة تش�غل ب��ال المثقفي��ن ف�ي عص��ره
 وكانت له الشجاعة والقتدار الكبير على نقاشها نقاشا علميا هادئا، ول��م يكت��ف بم��ا خط��ه قلم��ه
 ب��ل ك��انت ل��ه ع��دة ح��وارات ومن��اظرات م��ع مش��اهير علم��اء عص��ره فك��ان ه��و يمث��ل التج��اه
 الصوفي التجاني، حريصا على الدفاع عن الطريقة التي اختارها وانتمى إليه��ا وك�ان م�ن بي�ن
 أقطابها أل وهي الطريقة الحمدية التجانية ولم يكن الرجل ضيق العطن.بل كان يلتقي بعلم�اء
 يخالفون المشرب الصوفي الذي اخت��اره لنفس��ه واقتن��ع ب��ه وه��م يمثل��ون التج�اه الس��لفي وربم��ا

30



 يطعنون في التصوف عامة لن��ه ي��ؤمن ب��الحوار العلم��ي الرزي��ن ولب��د للح��وار أن ي��ؤتي أكل��ه
 ولسان حاله يتمثل بقول حجة السلم المام الغزالي:"لو سكت من ل يعلم لقل الخلف". فهو
 يؤمن بأن الحوار بين العلماء لبد منه مهما اختلفت مشاربهم وهذا ما ق��ام ب��ه رحم��ه ال حي��ث
 ك��انت ل��ه جلس��ات وح��وارات م��ع المح��دث الس��لفي الش��هير الش��يخ  أب��ي ش��عيب ال��دكالي وك��ان
 مترجمنا يحبه محبة فائقة لنه كان من خدام حديث رسول ال صلى ال عليه وس��لم وق��د زاره
 مرة في الرباط بعدما علم أنه ألف كتاب��ا كفرفي��ه قب�ائل زعي��ر والقب��ائل الموالي��ة لخنيف��رة لفس��اد
 أنكحتهم فعاتبه العلمة البعقيلي حتى بكى الشيخ أبو شعيب فمزق الكت��اب الم��ذكور أم��امه لن
 مترجمنا كان ي��رى أن تكفي��ر الم��ومن م��ن أش��د الم��ور خط��ورة قلم��ا يص��يب فيه�ا الم��رء. كم��ا
 تناولت هذه اللقاءات قضايا أخرى لها علقة بالس��دل و القب��ض والتص��وف والطريق��ة التجاني��ة

  ه ولق��ائه بأح��د كب��ار العلم��اء1345كما تحدث العلم��ة البعقيل��ي ع��ن رحل��ة إل��ى الحج��از س��نة 
 التج�انيين وه�و العلم��ة ألف�ا هاش�م ال�ذي تتلم��ذ عل�ى الم��ترجم ف�ي الطريق�ة التجاني�ة فلم�ا أخ�بر
 الشيخ أبا شعيب الدكالي بذلك تعجب مستفهما إياه عن ذلك فأك��د ل��ه البعقيل��ي أن��ه التق��ى ب��ه ف��ي
 المدينة المنورة بالزاوية التجانية المجاورة للحرم النبوي وتذاكر معه في قضايا ك��ثيرة ف��أذعن
 له الستاذ ألفا هاشم وأخذ عنه، فما ك�ان م��ن الش��يخ أب��ي ش��عيب ال��دكالي إل أن ق�ال: ي�ا س��يدي
 حسن إنه ل يسلم العلم إل للفا هاشم(كرر العبارة ثلث مرات) ف�اني م��ا رأي��ت حافظ�ا ومتقن��ا
 للكتب الست للحديث من ألفا هاشم بل كلما جلس��ت أم��امه يفي��ض و يفي��ض وأرى نفس��ي أم��امه
 كتلميذ صغير مع أني كلما جالست غيره م��ن العلم��اء أراه��م ي��دينون لعلم��ي ف��ي الح��ديث ف��انت
 إذن عالم العلماء وال يا سيدي حسن إنني ل أحب إل سوس فاني سافرت إليها وكنت أظن أن
 لي��س أح��د يس��تطيع أن ي��درس ص��حيح البخ��اري مثل��ي فلم��ا دخل��ت مس��جدا بت��ارودانت وج��دت

محدثا يدرس البخاري واخذتني رعشة فقلت"هاك أبا شعيب كل الناس علماء إل أنت".
 أم��ا الطريق��ة التجاني��ة فأخ��ذها أول ع��ن س��يدي عل��ى المس��فيوي وه��و ل��م يتج��اوز س��ن إح��دى
 وعشرين سنة ثم  أجازه فيها كل من عل��ي الس��يكي وس�يدي الحس��ين الفران��ي ال��ذي التق��ى ب��ه
 قب��ل وف��اته بقلي��ل . تص��دى لتربي��ة المري��دين بزاويت��ه بالدارالبيض��اء و تخ��رج علي��ه ك��ثير م��ن
 المقدمين وفي مقدمتهم ولده العلمة س��يدي محم��د الح��بيب البعقيل��ي ال��ذي أخ��ذ الطريق��ة والعل��م

 ه خلفه ولده المذكور.1368عن والده ولما توفي سنة 
------

155 ص 11المعسول ج 
12التربية في الطريقة التجانية في ضمن الجوبة البعقيلية لمحمد الفطواكي ص

ورقات الكاشطي لحمد الكاشطي مخطوط
معلومات شخصية

  الطبع��ة399و398و386جنان الص�فياء م��ن عب��اد ال التقي��اء المؤل��ف احم��د ابوعقي��ل ص 
.1995الولى الدارالبيضاء.
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الحسن بن احمد بناني
  ه وهو أخو العلمة احمد بن�اني كل ق�ال ف�ي حق�ه محم�د التاش�فينتي ف�ي كت�ابه1214ولد سنة 

 (اللؤلؤ المكنون في اختصار ابن عيشون) (بنقل صاحب العلم):الفقيه الجل العالم المدرس
 له مجالس بالقرويين وج�امع ف��اس الجدي�د ف��ي النح��و والمنط��ق والبي��ان وغيرذلك،إم���ام بج�امع
 الرن��ج بزق��اق الحج��ر" أخ��ذ ع��ن ش��يوخ ع��دة منه��م ب��در ال��دين الحم��ومي والولي��د العراق���ي
 وعبدالسلم بوغالب ومحمد بن عبدالرحمان الحجرتي وتخرج به علم��اء أجلء منه��م المه��دي
 ب��ن الح��اج وص��الح الت��ادلي والطي��ب بنكي��ران الحفي��د. ك��انت ل��ه مج��الس حفيل��ة كم��ا يؤك��د ذل��ك
 الحج���وجي يحض���رها نجب���اء الطلب���ة وك���ان وجيه���ا مس���موع الكلم���ة عن���د الس���لطان م���ولي
 عبدالرحمان وهو شيخ مجلسه في الحديث يستشيره في أموره المهمة ول يفارقه غالبا حضرا

وسفرا إلى أن سافر معه إلى مراكش.
 كان الشيخ رضي ال عنه يحبه حيث كتب له بخط يمينه المباركة سورة الرحمان كما دع��ا ل��ه
 بالفتح وخصه بلقيمات من طع��امه، تلق��ى الطريق��ة التجاني��ة عل��ى ي��د المق��دم س��يدي موس��ى اب��ن

  ه حيث حضر جنازته السلطان الم��ذكور ووجه��اء1271 ه. و توفي سنة 1257معزوز سنة 
دولته وأشراف مراكش وعلماؤهم ،فكان يوما مشهودا.

------------
147كشف الحجاب ص 

فتح الملك العلم.

الحسن السقالي
 كان علمة دراكة محبا للشرفاء وملذا للضعفاء، بلغ الغاية القص��وى ف��ي إحي��اء ال��دين ونش��ر

 ه  وه��و م��ن أش��ياخ أحم��د الكاش��طي.( (التعري��ف1347العل��م والطريق��ة التجاني��ة. ت��وفي س��نة 
بالبلدة التنانية) لحمد الكاشطي مخطوط). 

حسن الطيفور
 قال في حقه العلمة علي بن الحبيب السكراتي:"ومنهم ذو المناقب الشائعة والنوار الس��اطعة
 المقدم الجليل... هذا السيد هو الدي انتشرت على يده الطريقة التجاني�ة ف��ي س��وس القص��ى ل��ه
 مآثر ل يمكن فيها الحصر والستقصا وقد تج�اذبت أط��راف ح�ديثه ومن�اقبه م�ع بع�ض م�ن ل�ه
 به��ا معرف��ة فطلب��ت من��ه أن يجم��ع ل��ي ترجم��ة ف��ي من��اقبه ف��أعظم ذل��ك فق��ال ل��ي: إن��ي ل��م أرد
 الحاطة بأخباره وإنم��ا أردت ش��يئا يس��يرا والن اكت��ب: ك��ان ص��احب الترجم��ة رحم��ه ال لم��ا
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 حصل من العلوم الرسمية ما حصل وصار إماما يرجع إليه في الحك��ام فيه��ا ت��اقت نفس��ه ال��ى
 شيخ التربية لتصفية باطنه فسمع بالكنسوسي بمراك��ش ف��أزمع إلي��ه  رحلت��ه إل��ى أن ق��ال: فلقن��ه

الورد من ساعته وأعطاه الجازة حينا وأذن له أن يلقن الوراد في الطريقة لمن طلبها منه"
 أخذ عن شيوخ عدة منه��م أحم��د ب��ن محم��د التمكدش��تي وق��د كت��ب الم��ترجم إل��ى العلم��ة امحم��د
 اكنسوس يسأل عما أشكله من مسائل في (جواهر المعاني) فأجابه هذا الخير برس��الة:(الحل��ل
 الزنجفورية على السئلة الطيفورية).درس في عدة مدارس بسوس ث��م اس��تقر ب��تزنيت إل��ى أن

 ه.1278توفي سنة 
-----

 من (المعسول) لمحمد المختارالسوسي266ص11- الجزء
 - (تحلي���ة الط���روس و بهج���ة النف���وس ف���ي من���اقب آل س���وس) لعل���ي ب���ن الح���بيب الس���كراتي

مخطوط نقل منه الستاذ المختارالسوسي في أماكن متفرقة من المعسول.

الحسن العبدي
 هوالعلمة المشارك المح��دث الص��الح ك��ان ي��ولي اهتمام�ا لعل��م الح��ديث ويستحض��ر الح�اديث
 الص��حيحة بحي��ث ك��انت عل��ى ط��رف لس��انه ف��ي ك��ل أح��اديثه العلمي��ة وك��ان وال��دي ي��زوره ف��ي
 منزله للطلع على بع��ض ن��وادر مكتبت��ه الحافل��ة ال��تي ك��ان يض��ن به��اعن إفش��اء م��ا فيه��ا م��ن
 مخطوطات كما كان يلتقي به بضريح سيدي العرب��ي ب�ن الس��ائح فك��انت مناس��بة لتب��ادل ال��رأي
 ف��ي عل��وم الح��ديث دراي��ة ورواي��ة وال��تي تلق��ى وال��دي معظمه��ا ش��فاهيا م��ن وال��ده وش��يخ وال��ده
 سيدي المدني بن الحسني مم��ا أدى إل��ى أن وال��دي ك��ان يحف��ظ آلف الح��اديث الص��حيحة ع��ن
 ظهر قلب وكان والدي يقدرفي شخص المترجم انكبابه على تدريس العلم والوعظ وبيان سنية
 الطريق. درس بالزاوية التجانية بالمدينة القديم��ة بالدارالبيض��اء ث�م انتق�ل فيم�ا بع�د ال�ى مس�جد
 الحمراء حيث واصل لقاء دروسه على تلميذه ومحبيه ومن جملة من أخذ عن�ه الح��ديث عل�ى
 كبرس���نه العلم���ة المرح���وم س���يدي عب���د ال الصوص���ي العل���وي رئي���س المجل���س العلم���ي

م.1989بالدارالبيضاء. توفي سنة 

الحسن مزور
 ه��و العلم��ة الك��بير ال��وطني الغي��ور حله تلمي��ذه اب��ن س��ودة ف��ي "اتح��اف المط��الع" بالعلم��ة
 المشارك المحصل المدرس النفاع الفصيح كان يملي الدروس بطلقة وتكتب عنه" أقبل عل��ى

  ه فأخذ عن كبار شيوخها كمحمد بن قاس��م الق��ادري و محم��د1302طلب العلم بالقرويين سنة 
 بن التهامي الوزاني و امحمد كن��ون والته��امي ب��ن الم��دني كن��ون ال��ذي ق��رأ علي��ه "الص��حيحين
 والموط�أ" وعب��د اله��ادي الص��قلي وعب��د المل��ك الض��رير والعلم��ة ش�يخ الس��لم س��يدي جعف��ر
 الكت��اني ال��ذي أخ��ذ علي��ه بع��ض الص��حيح كم��ا أج��ازه س��يدي العرب��ي العلم��ي اللحي��اني بإج��ازة
 علمية عامة بعد أن شد إليه الرحلة إلى موساوة. أما تدريس��ه ب��القرويين فق��د ذك��ر س��يدي احم��د
 س��كيرج ف��ي كت��ابه "طي��ب النف��اس باس��تجازتي لعلم��اء ف��اس" أن��ه عن��د إنش��اء نظ��ام الدراس��ة

  ه عين أستاذا بها من الطبقة الثانية ول��م تن��س للم��ترجم م��واقفه المش��رفة1339بالقرويين سنة 
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 ض��د المس��تعمر حي��ث ك��ان ف��ي مقدم��ة العلم��اء ال��وطنيين ال��ذين وقع��وا عل��ى عريض��ة المطالب��ة
 بالستقلل كما كان له اتص��ال بالس��لطان محم��د الخ��امس حي��ث ك��ان بج��انبه إب��ان الزم��ة ال��تي
 كانت بينه وبين المقيم العام الفرنسي حاثا اياه على التمسك بالثوابت الوطني��ة وع��دم الك��تراث
 بتهديدات المستعمرالذي قرر خلعه ونفيه مبشرا إياه بالنصر والعودة المظفرة بالمقابل رافضا
 خلع السلطان الشرعي محمد الخامس وهذا ما أكده تلميذه ب��ن س�ودة ف�ي (س�ل النص�ال) ق�ائل:
 "وفي هذه الفتنة الخيرة التي أدت إل��ى خل��ع جلل��ة المل��ك محم��د الخ��امس ع��ن ع��رش أس��لفه
 الكرام أظهر صاحب الترجمة شجاعة نادرة مع كبر سنه وامتنع من التوقيع على خلع��ه وأدى
 ذلك إلى عزله عن التدريس بكلية القرويين ومنعه من راتبه الش��هري وجل��س معظم��ا محترم��ا
 تؤمه الوفود من كل حدب لجل الرواية والخذ عنه ولم��ا رج��ع جلل��ة المل��ك م��ن منف��اه جعل��ه
 رئيسا للقرويين ". وقد كان من جملة المقدمين التجانيين ال��ذين أذن��وا للس��لطان محم��د الخ��امس
 في الطريقة التجانية وبالفعل عاد المل�ك الش��رعي للبلد مع�ززا مكرم��ا وك�ان الم�ر كم�ا ق�ال:
 ول يستبعد ذلك في حق علمتنا مزور فهو الرج��ل الع��الم الص��الح التق��ي ذو الفراس��ة الص��ادقة
 وقد ق��ال الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم:"اتق��وا فراس��ة الم��ومن ف��إنه ينظ��ر بن��ور ال" وبالض��افة
 للعلوم التي أخذها عن شيوخه كان له كذلك معرفة بالطب حي��ث ك��ان ل��ه مخت��بر بمنزل��ه يهيء
 في��ه بع��ض الدوي��ة ال��تي ك��ان ملم��ا بمقاديره��ا. أم��ا بالنس��بة للطريق��ة التجاني��ة فق��د ك��ان س��يدي
 الحسن مزور م�ن كبارمق�دميها أج�ازه فيه�ا س�يدي العرب��ي العلم�ي وس��يدي محم�د ب�ن عب�د ال
 الحس��ني الب��وكيلي كم��ا أج��ازه ف��ي التق��ديم المق��دم البرك��ة س��يدي محم��د ب��ن العرب��ي العل��وي
 الزره��وني والعلم��ة س��يدي محم��د كن��ون. بالنس��بة لمؤلف��اته فمنه��ا "الس��يوف المهن��دة الس��نان
 لمس��تعمل التب��غ م��ن الخ��وان" و"الحل��ل الزنجفوري��ةعلى ال��بردة البوص��يرية " اعتم��د فيه��ا

  شرح مع زيادات أخرى وله حاشية في خمسة كراريس على تويل��ف للش��يخ15المترجم على 
 الطيب بنكيران في الصول. وقد تذكرت ما وقع لوالدي مع الفقيه محمد السوسي أح��د أس��اتذة
 المعهد الديني بالقصر الكبير الذي زاره في مكتب تنسيق التعري��ب ف��ي ال��وطن العرب��ي عن��دما
 ك��ان وال��دي رئيس��ا ل��ه للستفس��ار ع��ن بع��ض الم��ورفي الطريق��ة التجاني��ة فك��ان ه��ذا الع��الم
 يستغرب لكون والدي والعلمة الحسن م��زور انخرط��ا ف��ي ه��اته الطريق��ة الحمدي��ة م��ع أنهم��ا
 من العلماء البارزين في نظرهذا العالم القصري فصار السيد الوالد يوضح له ما استشكله م��ن
 أمور في الطريقة مبينا ل��ه أنه�ا ل��و ل��م تك��ن مبني��ة عل��ى الكت��اب والس��نة لم�ا أخ�ذها وتمس��ك به��ا
 فحول العلماء من داخل المغرب وخارجه كما بي��ن ل��ه أن الش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه ك�ان
 يميز بين أصحابه والفقراء وك��ان يق��ول أص��حابي قل��ة وفق��رائي ع��ددهم ك��ثير وبالت��الي فالش��يخ
 سيدي أحمد التجاني رضي ال عنه في واد وهؤلء الفقراء الذين يخالفون الس��نة ف��ي واد آخ��ر
 ول يمكن أن نحمل الشيخ التجاني وزر أتب��اعه إذا ل��م يتمس��كوا بالس��نة وص��ار يتح��دث ل��ه ع��ن
 بعض أصحابه من العلماء وغير العلماء الذين شهد لهم الجميع بالستقامة التامة واتباع الس��نة
 ف��اقتنع ه��ذا الع��الم وكت��ب لوال��دي رس��الة ش��كر ق��ائل ل��ه: لق��د أنق��ذتني لنن��ي كن��ت أس��يء الظ��ن
 بطائفة من المومنين شديدي التمسك بالشريعة كما كنت أفهم كلم مؤسس هذه الطريقة الس��نية

م.1956على غير وجهه الحقيقي". توفي سنة 
-------------

- إتحاف العيان بأسانيد العرفان للمترجم – مخطوط 
- معلومات شخصية اخذتها عن والدي
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  (موس��وعة3325- (سل النصال) و(اتحاف المطالع) كلهما للعلمة عبد السلم بنسودة ص 
اعلم محمد حجي )

سيدي الحسين الفراني 
 يعتبر سيدي الحسين الفراني من العلماء الفذاذ الذين أنجبتهم س�وس فه��و كم�ا يق��ول المخت�ار
 السوسي في المعسول:"خير علمة خاض العلوم بسوس في عصره ويضيف كذلك قائل: فإن
 الحاج الحسين الفراني لصنو العلمة ابن العرب��ي الذوزي وأخ��و الش��يخ الم��ام الح��اج أحم��د
 بن عبدالرحمان الجشتيمي علما وجللة وهم��ة وتفوق�ا ب�ل ل�ه م�ن ن��واح أخ��رى م�ا عج��زا عن�ه
 لقتصارهما على الخذ بسوس خاصة (ثافنا) في فاس و(كرع) في مصر فخلط بين المش��رق
 والمغرب فانقاد له فضلهما". حله العلمة علي ب��ن الح��بيب الس��كرادي "بش��يخ الس��لم وعل��م
 العلم ، كان إماما في الفقه والتفسير والحديث متبحرا في العلوم النقلي��ة والعقلي��ة أدب��ه ح��دث
 عن البحر ول حرج وله تصانيف منها المؤل��ف المش��هور "تري��اق القل��وب" وه��و كت��اب جلي��ل
 في مجلدين في التصوف و "الخواتم الذهبي�ة" ف�ي س�فر وش��رح عجي��ب لقص�يدته ال��تي رد به�ا
 على المنتقد الماسي  وكان رحمه ال عالما باللغة والصول والنساب صبورا ج��وادا بل��غ ف��ي
 الجود غاية المدى عارفا بال حامل ل��واء الن��ور الحم��دي التج��اني إذ ه��و رض��ي ال عن��ه م��ن

  ه وبعد حفظ�ه الق��رآن أخ�ذ ع��ن كب��ار علم�اء س��وس1250خاصة أولياء ال الكبار". ولد سنة 
 ك��العربي الذوزي وعب��د ال ب��ن عب��د الرحم��ان الجش��تيمي وأخي��ه احم��د ب��ن عب��د الرحم��ان

  ه فأخ�ذ ع��ن علمائه��ا وف�ي مق��دمتهم العلم��ة1271الجشتيمي وغيرهم ثم انتقل إلى فاس س�نة 
 سيدي احمد بناني كل الذي أجازه في العلوم الشرعية. تصدى للتدريس بالقطر السوسي ح��تى
 أص��بح يتمت��ع بش��هرة ك��بيرة ، ول��ه فت��او ك��ثيرة ك��ذلك والف��رق بين��ه و بي��ن معاص��ريه م��ن كب��ار

العلماء هو استدلله بالحديث في فتاويه .
 أم��ا مؤلف��اته فبالض��افة لم��ا أش��رنا ل��ه فل��ه : "إظه��ار الح��ق و الص��واب فيم��ن ل يب��الي بحك��م
 الحجاب" و " كشف الخطاعمن تكلم في الشيخ التجاني بالخط��ا" و "قم��ع المع��ارض المف��تري
 الفتان فيما نسب مالينبغي لهل الفض��ل م��ن البهت��ان" ول��ه م��ن الجوب��ة العلمي��ة و الرس��ائل و
 الجازات ما يقتصر عن تعداده اللسان، كما له ع��دة رس��ائل م��ع اخ��وانه ف��ي الطريق��ة التجاني��ة
 كالمق��دم العلم��ة الفقي��ه س��يدي عب��دال التامان��ارتي اليزي��دي الجرض��اوي وتلمي��ذه الفقي��ه س��يدي
 ابراهيم بن محمد بن حسين الطاطائي الذي أخ��ذ عن��ه الح��ديث والطري��ق مع��ا. وم��ن جمل��ة م��ن
 أخذ عنه الطريقة التجانية الفقي��ه س�يدي إبراهي��م اجن��ي الرس��موكي والعلم��ة الط��اهر الفران��ي
 والعلمة امحمد النظيفي والعلمة سيدي الحسن البعقيلي وقد قال العلمة الحسن البعقيل��ي ف��ي
 حق شيخه :"وقد لق�ن الس��يد الح�اج الحس�ين الفران��ي رض�ي ال عن�ه التق��ديم و الج�ازات ف�ي
 الدللة على ال لثني عشر مائة كلهم أجلة العلماء ولقنا نحن أزيد م��ن ذل��ك بك��ثير ب��إذنه كله��م
 علماء حلماء" أما الطريقة التجانية فأخذ المترجم  رضي ال عنه التقديم عن جل��ة م��ن العلم��اء
 كس��يدي احم��د بن��اني كل وس��يدي محم��د اكنس��وس والعلم��ة خطي��ب المس��جد النب��وي الش��ريف
 سيدي ابراهيم بالي لما ذهب إل��ى الش��رق بالض�افة لب��ي الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح
 الذي احتفى به عندما زاره في رباط الفتح. أس��س س��يدي الحس��ين الفران��ي زاويت��ه المش��هورة
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 ب��تزنيت وتص��دى لتربي��ة المري��دين وت��دريس العل��م وم��ن جمل��ة م��ا ك��ان يدرس��ه به��ا ص��حيح
 البخاري، من جهة أخرى أكد  المؤرخ المختارالسوسي أن للمترجم مكتب��ة يض��رب به��ا المث��ل

لما فيها من نفائس الكتب من المخطوطات و المؤلفات القديمة ما لم تجمعه مكتبة مغربية.
ه.1328توفي رضي ال عنه سنة 

---------
 266 ص 3  وج 26 ص 4- المعسول ج

- فتح الملك العلم 
 34- التربية في الطريقة التجانية ص 

- تقييد في ترجمة سيدي الحسين الفراني لعلي اليسيكي "مخطوط"
   المطبع���ة العربي���ة50- تري���اق النف���وس لم���ن فس���د قلب���ه ومزاج���ه للحس���ن البعقيل���ي ص 

بالدارالبيضاء للمؤلف 

حميد بناني 
 احمد المدعو حميد بن محمد بن عبدالس��لم بن��اني ق�ال ف��ي حق��ه تلمي��ذه عب��دالحفيظ الفاس��ي ف��ي
 (رياض الجنة):"كان رحمه ال من اكبر علماء عصره وأشهرهم مشاركا في كثير من العلوم
 متبح��را ف��ي العربي��ة متض��لعا ف��ي الفقهي��ات عارف��ا ب��النوازل المعرف��ة التام��ة م��ع الستحض��ار
 العجيب اكتسب ذلك من طول وليته القض�اء وممارس�ة الحك�ام ثلث�ا وثلثي��ن س�نة وق�د ك�ان
 شيخنا الوالد يقول لي إنه ثقة ويعتمده في النوازل ويستشيره فيه��ا ثق��ة بعلم��ه ودين��ه ويق��ول ل��ي
 انه مامون وكان من افضل قضاة زمانه واعدلهم واعفهم ما علم انه ارتش��ى ول حفظ��ت علي��ه
 ريبة بل ك��ان قانع��ا براتب��ه وم�ا يصله م��ن ص��لت الس��لطان مقل م��ن ال�دنيا حتى��ان داره ال��تي
 يسكنها قاربت السقوط فل�م يج�د م�ا يص�لحها ب�ه ول��ول أن الس��لطان الم��ولى الحس�ن نس�د ل�ه م�ا
 أصلحها به لبقيت على حالتها ولما اعتزل وجد صفرالكفين وبالجملة لم يتول قض��اء ف��اس ف��ي
 وقته ول بعده مثله". اما ش��يوخه فق��د ذكره��م ف��ي فهرس��ته منه��م الولي��د العراق��ي و عب��د الس��لم
 بوغ��الب  ال��داودي التلمس��اني والعلم��ة العب��اس بنكي��ران و احم��د بن��اني كل و المح��دث س��يدي
 محمد صالح بن السيد خير ال الرضوي البخاري السمرقندي الذي ورد على فاس اواسط ذي

  ه فقرأ علي��ه التفس��ير وص��حيح البخ��اري والرحال��ة الراوي��ة عل��ي ب��ن ظ��اهر1260القعدة عام 
 الوتري الحنفي ورد هو الخر على فاس في اواخر القرن الثالث عشر فقرأ عليه بعض اوائل
 الكت��ب الحديثي��ة كالص��حاح الس��تة ومس��انيد الئم��ة والموط��أ والش��مائل والش��فا وغي��ر ذل��ك كم��ا

أسمعه المسلسل بالولية واستجازه فاجازه اجازة عامة إلى غيره من العلماء. 
  ه .أم��ا الطريق��ة التجاني��ة فأج��ازه فيه��ا العلم��ة1275ت��ولى ك��ذلك القض��اء بطنج��ة وح��ج س��نة 

 الخطيب علل الفاسي عن سيدي ابي يعزى برادة ع��ن وال��ده س��يدي عل��ي ح�رازم. ت��وفي س�نة
 ه. 1327

-------
 1350) طبع بمطبعة فاس بالمدينة الجديدة سنة 20 ص 2- معجم الشيوخ (رياض الجنة ج 

- فتح الملك العلم . 
 ع 397- فهرسة للمترجم موجودة بمؤسسة علل الفاسي تحت رقم 
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 سكيرج 167- كشف الحجاب ص 
108- قدم الرسوخ لنفس المؤلف ص 

داود بن عبد المنعم الرسموكي 
  ه ، حله المختارالسوس���ي "بالعلم���ة الجلي���ل والدي���ب الك���بير والش���اعر1310ول���د س���نة 

 المصقع، كان يقول بين طلبته القوافي منذ أن أنفتق بها لسانه، فه��و م��ن أق��ران الطبق��ة الك��بيرة
 من أدبائنا" ثم يضيف قائل:"والستاذ داود من علماء جزولة المشاركين الكبار الذين له��م ف��ي
 كل العلوم الذين أخذوها "لغة وفقها وتفسيرا وتاريخا وحسابا وأصول وبيانا الي��د الط��ولي فق��د
 ك��ان ل��ه الق��دح المعل��ى فيه��ا كله��ا  ول��ذلك تص��در ف��ي عص��ره المدي��د للت��دريس .... فك��ان أح��د
 الساطين العظام". أخذ عن كبار علماء سوس في مقدمتهم السيد الطاهر الفران��ي وبمراك��ش
 على العلمة احمد العلمي الفاسي والفقيه محمد بن عمر السرغيني. قال ف�ي حق�ه اح��د العلم��اء
 المعاصرين له: وقد كان له من العبادة وتلوة الذكار مثل ماله من اتساع المعارف فك��ان آي��ة

 /166ص11كبرى، در�س منذ نحو ثلثين سنة في مدارس مختلفة". (المعسول ج
  ).339 ص 18المعسول ج

الزبير سكيرج
  ص6 ه وه��و اب��ن ع�م العلم��ة أحم��د س��كيرج  ذك�ر الره��وني ف�ي عم��دته (ج1270ولد س��نة 

 ) انه رحل صغيرا  الى تطوان وقرأ بها على الفقيه الكحل بالكتاب ثم رجع لفاس ، س��افر49
 ضمن البعثة العلمية التي أرسلها السلطان الحسن الول الى انجل��ترا لدراس�ة العل��وم العص��رية
 حيث تخرج مهندسا رياضيا وقد اكد صهره العلمة احمد سكيرج ال�ذي ترج��م ل�ه ف�ي كت�ابه "

 ) بأن الطلب��ة ال��ذين رافق��وه ف��ي ه��ذه الرحل��ة العلمي��ة ش��هدوا ل��ه بالعف��ة165قدم الرسوخ" (ص
 وتمام المروءة" ومن غريب ما وقع له حسب الستاذ محمد داود أنه عند رجوعه ال��ى تط��وان
 بعد انتهائه من الدراسة واحترافه مهنة  الخرازة، مر به احد المهندسين النجليز الذين درسوا
 معه فتعجب من كونه لم يحصل على وظيفة تليق بمستواه العلمي، لكن بعد مدة نجده فيما بع��د
 يكلف بمهمات مختلفة لها علقة في بعض الحيان باختصاص��ه الهندس��ي وت��ارة اخ��رى بعي��دة
 عنه حي��ث عم��ل مترجم��ا بطنج��ة ث��م م��ديرا للملك المخزني��ة بتط��وان كم��ا ك��ان يش��رف عل��ى
 المدرس��ة الهلي��ة بتط��وان ال��تي ك��انت م��ن بي��ن الم��دارس العص��رية الول��ى. تمس��ك بالطريق��ة
 التجانية على يد العلمة احمد سكيرج بعد أن كان تلميذا للعارف سيدي عبدالسلم بن ريس��ون
 كما قام بوضع تصميم للزاوية التجانية بتطوان. من مؤلفاته:"تحفة الخوان بتخطيط البلدان".

م.1933توفي سنة 
-------------

 5052 ص 15معلمة المغرب ج 
قدم الرسوخ لحمد سكيرج.

الزكي المدغري 
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 مولي الزكي بن سيدي محم��د الهاش�مي الم��دغري العل��وي علم��ة زم��انه وفري�د عص��ره أخ�ذ
 الطريقة التجاني��ة ع��ن س��يدنا رض��ي ال عن��ه. ل��ه ع��دة ت��آليف منه��ا "المط��الع الزه��را ف��ي أبن��اء
 مولتنا فاطمة الزهراء" كما ألف محاورة بين حاضرة فاس وسجلماس��ة.(كش��ف الحج��اب ص

 ./ فتح الملك العلم لمحمد الحجوجي).214

سيدي سعيد الدراركي
 سيدي سعيد بن احمد بن مسعود الدراركي، ك�ان رحم�ه ال م�ن اه�ل العل��م وك�انت ل�ه مدرس�ة
 يدرس بها وله عدة تلميذ يقرأون عليه العلم أخذ الطريقة عن العلمة س��يدي محم��د اكنس��وس

  ه وكان ابو المواهب سيدي العرب��ي ب�ن الس��ائح يحب��ه محب��ة ك��بيرة1256رضي ال عنه سنة 
  جم��ادى16وينظرالي��ه بعي��ن الجلل والتعظي��م ويعتق��د في��ه الخصوص��ية الك��برى. ت��وفي ف��ي 

 ه. (فتح الملك العلم ).1286الولى سنة 

السلطان المولى سليمان
  ه بعد وفاة أخيه مولي اليزيد وق��د أل��ف1206 ه بويع رحمه ال سلطانا سنة 1280ولد سنة 

 أبو القاسم الزياني فهرس�ة" جمه�رة التيج��ان ذك�ر فيه�ا ش�يوخ الم�ترجم وتلمي��ذه وأس�انيده أم�ا
 شيوخه فمنهم الطيب بنكيران وعبد القادر بنشقرون وحمدون بن الحاج و العربي بن المعطى
 الش��رقي وغيره�م. وبع��دما مل وط�ابه م��ن العل��م تص��دى للت��دريس ب��القرويين وك��ان رحم�ه ال
 حريصا على الجتماع مع كبار العلماء من شيوخه ومن أقرانه لمناقشتهم في المسائل العلمي��ة
 الدقيق��ة وك��ان ل يقب��ل ال الن��ص الص��ريح، ومم��ا ي��دل عل��ى تش��جيعه للعل��م حض��وره بنفس��ه
 وامتحانه للطلبة بجامع القرويي��ن حي�ث أن العلم��ة الح�اج ال��داودي التلمس��اني التج��اني طريق��ة
 والذي قدم من بلده تلمس��ان وه��و ص��غير الس��ن يح��دثنا ع��ن حض��وره لبع��ض المج��الس العلمي��ة
 للس��لطان الم��ولى س��ليمان حي��ث ج��اء يوم��ا فوج��ده يمتح��ن الطلب��ة ف��ي حف��ظ المختص��ر الخليل��ي
 فطلب العلمة الداودي أن يخضع هو الخر للختبار فقيل له على مثلك يبحث السلطان فك��ان
 الفوز من نصيب الفقيه الداودي وأصبح من ذل��ك الي��وم ل��ه اعتب��ار بي��ن علم��اء وقت��ه. كم��ا ك��ان
 يعقد مج��الس لتفس��ير الق��رآن الكري��م وم��ن جمل��ة م�ن حض��ربعض ه��ذه المج��الس ش�يخ الس��لم
 مفتي الديار التونسية سيدي ابراهيم الرياحي الذي كان في زي��ارة للمغ��رب مبعوث��ا م��ن ط��رف
 باي تونس لطلب المساعدة بسبب المسغبة التي أصابت تونس. ول��م يف��ت الم��ترجم أن يس��تجيز
 شيوخه الكبار فه�ا ه��و العلم��ة الش��هير س��يدي الت��اودي بنس��ودة يجي��زه ف��ي أوائل الكت��ب الس�تة
 وش��يخه العلم��ة س��يدي عب��دالرحمان ب��ن الح��بيب ف��ي الص��حيحين والموط��أ والس��نن ومس��ند
 الش��افعي. أم��ا مؤلف��اته فن��ذكر منه��ا حاش��ية عل��ى الموط��أ مش��تملة عل��ى غ��وامض م��ن أبح��اث
 وأجوبة عجزت عن فهمها الفحول وحاشية على الزرق��اني عل��ى الم��واهب اللدني��ة وت�اليف ف��ي
 أحكام الجن وعناية أولي المجد  في ذكر آل الفاسي ابن الجد ثم ما قيده عل��ى ش��روح مختص��ر
 خليل إذ هو مفرق عند طلبته ال��ذين يس��ردون كتب��ه ويعطيه��م تقايي��ده والخطب��ة المش��هورة ال��تي
 يعلن فيها صراحة تبرؤه من البدع التي تحدث في مواسم الص��الحين ب��ل ي��ذهب ال��ى أك��ثر م��ن
 ذلك حيث يصرح بأن الحتفال بهذه المواسم يع�د م��ن الب��دع. كم�ا حم��ل عل��ى بع�ض الط��وائف
 حملة شعواء معتبرا ما يقومون به خارجا ع��ن الس��نة. أخ��ذ الطريق��ة الناص��رية أول ع��ن وال��ده
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  ه ثم تمسك بعد ذلك بالطريقة التجانية حيث أخذها مباشرة عن الشيخ سيدي أحم��د1196سنة 
 التجاني رضي ال عن��ه والس��بب ف��ي ذل��ك أن الش��يخ رض��ي ال عن��ه لم��ا ح��ل بف��اس وس��مع ب��ه
 المترجم اجتمع به ورحب به ونوه بقدره حيث أعجب ب��ه واس��تدعاه لحض��ور مجالس��ه العلمي��ة
 فانبهر لعلومه الغزيرة وأذعن له لورعه وتمسكه بالس��نة.م��ع أن الم��ترجم ك��ان  ش��ديد  النك��ار
 على ادعياء التصوف لكن البون شاسع بين هذا وذاك ولم يفت مولن��ا الش��يخ التج��اني أن يق��دم
 النص��يحة لص��احب الترجم��ة كلم��ا س��نحت ل��ه الفرص��ة ب��ل ك��م م��ن م��رة راسله حاث��ا إي��اه عل��ى
 التمسك بالشريعة ومعاملة الرعية معاملة حسنة والسهر على خدمتهم وقضاء حوائجهم. وم��ن

 ه.1238مناقب المترجم ختمه للقرآن في كل شهر ثلث مرات . توفي المولى سليمان سنة 
-----------

 جمه��رة التيج��ان لب��ي القاس��م الزي��اني تحقي��ق عب��د المجي��د الخي��الي(طبع��ة ل��دارالكتب العلمي��ة
بيروت)

 372كشف الحجاب ص 
فتح الملك العلم 

 تعطيرالنواحي بترجمة الشيخ سيدي ابراهيم الرياحي تأليف حفيده عمر بن محمد بن علي ب��ن
 19ه مطبعة بكار وشركائه ص 1320سيدي ابراهيم الرياحي طبع بتونس سنة 

 20 ص 3رفع النقاب ج
  حي��ث يوج��د الن��ص الكام��ل للخطب��ة المش��هورة للس��لطان465 ص 5اتح��اف أعلم الن��اس ج

المولى سليمان.

الطاهر الفراني
 حله ول��ده العلم��ة محم�د ب��ن الط��اهر "بالم�ام العلم��ة الدراك��ة الفهام��ة الع�الم الص��الح ال��ولي
 الناصح أمير العلماء وسلطان الدباء"، كما ترجم له العلم��ة س��يدي عل��ي ب��ن الح��بيب معت��برا
 إي��اه "م��ن أك��ابر العلم��اء و الدب��اء بت��اليفه ومحررات��ه وقص��ائده الش��عرية ال��تي ملت الف��اق
 وج��اوزت الطب��اق، فس��ل فاس��ا والش��ام والمدين��ة وم��ن ج��اور ال��بيت الح��رام وت��ونس وش��نجيط

ورجال "الوسيط" تخبرك عن مجلها المحقق وجزيلها المرجب".
  وأخ�ذ ع��ن كب��ار علم�اء س��وس "جن��وب المغ��رب" كس��يدي محم�د ب��ن عب��د ال1284ولد س��نة 

 اللغي وأخيه.سيدي علي واحمد الجشتيمي. عرف بنبوغه المبكر حتى ان�ه تف�وق عل��ى أقران�ه
 فأصبح من كب��ار أدب��اء المغ��رب القص��ى م��ع مش��اركته ف��ي العل��وم الش��رعية حي��ث ك��ان فقيه��ا
 متمكنا في المذهب المالكي وخصوص��ا  ف��ي فق�ه الن��وازل ال�ذي ك��ان إمام�ا في��ه كم�ا يؤك��د ذل��ك
 تلميذه الستاذ المختار السوسي ، أما ف��ي مي��دان الكف��اح فق��د أدل��ى ب��دلوه حي��ث ك��ان ف��ي طليع��ة
 المجاهدين ضد الستعمار الفرنسي وقد عبر عن عدائه له في قصائد كثيرة نظمها ،كما انضم

 ه .1352 و 1330لحركتي احمد الهيبة ومربيه مرب.وذلك خلل الفترة الممتدة ما بين 
  بي��ت وك��ذلك نظ��م رس��الة العض��د600بالنسبة لمؤلفاته فقد نظم البعض من مختصر خليل في 

 والحكم العطائية بالضافة الى اشعار كثيرة جمعه اول احد رفقائه ثم تبعه ابن��ه الس��الف ال��ذكر
حيث جمع غالب قوافي والده في مجلدين.

 من ش��عر الم��ترجم قص��يدة ف�ي م��دح ش�يخه س��يدي احم�د التج��اني رض��ي ال عن��ه عن�د زي��ارته
لضريحه النور بفاس يقول فيها: 
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آمولي هذا الضيف حان ارتحاله            فياليته يدري بما آل حاله
أأدرك من برد الرضا منك سؤله            فيفرح ام قد عز عنه مناله
وحاشاك يا غوث البرية ان يرى            نزيلك محروما وانت ثماله
فللضيف في شرع المكارم ذمة              يحق بها أن ل يخيب سؤله

 كما م�دح أب��ا الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح رض��ي ال عن�ه عن��دما زار الرب�اط واجتم��ع
بتلميذه من علماء العدوتين بقوله:

هذا ضريح ضم بحرا لم يزل                يرمي بموج بالمعارف طافح
من طبق الفاق بالسر الذي                  عم الورى من حاضر أو نازح

الى أن قال: 
هذا الذي نصر الطريق الحمدية            بالبنان وباللسان الرامح
هذا الذي أعلى منار العلم والتقوى          بقــــــول للحقيقة شارح

  والعارف سيدي الحسين الفران��ي،)2(أخذ الطريقة التجانية على يد العلمة سيدي علي اللغي
 ه عن سن عالية1374توفي سنة 

--------
230 الى 69 ص من 7)المعسول ج 1(
  (انظ��ر ولب��د ن��ص إج��ازة س��يدي عل��ي ب��ن66 ص 2)الفهرس العلمي لرشيد المصلوت ج 2(

عبدال اللغي للمترجم سواء في العلوم او الطريقة التجانية)

الطيب بن عبد ال ابن خضرا
  وأخ��ذ ع��ن وال��ده1304العلم��ة الفقي��ه ادي��ب س��ل وأح��د ش��عرائها المجي��دين ول��د بس��ل س��نة 

 القراءات وبعض العل��وم ث��م أخي��ه الك��بر محم��د الهاش��مي وغيره��م م��ن علم��اء س��ل كم��ا انتف��ع
 ببعض علماء القرويين عندما كان والده قاضيا بفاس. عين كاتبا بالحجاب��ة ف��ي العه��د اليوس��في
 وف��ي عه��د الس��لطان محم��د الخ��امس اص��بح امام��ا للمس��جد العظ��م وق��د اش��تهر بهمزيت��ه ال��تي
 عارض بها همزية البوصيري حيث استدرك فيه��ا ع��ددا م��ن اب��واب الس��يرة ال��تي ل��م ت��رد عن��د
 البوصيري وخاص��ة غزوات��ه وس��راياه علي��ه الص��لة والس��لم وتع��د همزيت��ه م��ن روائع الدب
 المغربي حيث كانت تقرأ بالزاوية التجانية  بسل وبضريح سيدي العرب��ي ب��ن الس��ائح بمناس�بة
 المول��د النب��وي الش��ريف. وعن��د خت��م كت��اب (بغي��ة المس��تفيد) لس��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح أنش��أ

قصيدة مطلعها،
                 طريقة عرفان التجاني بغيتي          وأذكارها قوت لروحي وفكرتي.
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                 فيا سعد من أضحى بها متمسكا       عكوفا على أذكارها كل لحظة
م.1951توفي سنة 

-----
3744 ص11معلمة المغرب ج

 444ص1اعلم الفكر المعاصر للجراري ج

الطيب بن احمد عواد السلوي
 أديب شاعر،اخذ عن جلة اعلم سل كابي العباس الناص��ري وعب��دال ب��ن خض��راء وج��ال ف��ي
 اقط��ار المغ��رب العرب��ي ومص��ر وتركي��ا واليون��ان والحج��از واجتم��ع ب��أعلم كب��ار. ول��د س��نة

  ه وتقلب في عدة وظائف بالمراسي كالدارالبيضاء والرباط والعرائش له ديوان ضخم1277
 ضم اشعارا في اغراض مختلفة. وقد نقل له المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان قصيدة ف��ي م��دح
 السلطان المولى يوسف في كتابه اليمن الوافي في امتداح الجناب المولى اليوسفي. تتلمذ عل��ى
 ابي المواهب سيدي العربي بن السائح كما أخذ عنه الطريقة التجانية واستفاد منه ك��ثيرا حي��ث
 ك��ان يحض��ر دروس��ه ف��ي الص��حيح م��ع رف��اقه كس��يدي احم��د بنموس��ى الس��لوي وآخري��ن م��ن

 ه.1337الرباط. توفي سنة 
-----------

313ص 2    اعلم الفكر المعاصر ج
معلومات شخصية.

عباس بنكيران
 أحد مشاهير أعلم الطريقة التجاني�ة حله العلم��ة أحم��د بنس��ودة ف�ي تقيي��د ل��ه ذك��ر في�ه بع�ض
 أشياخه " بشيخنا وشيخ أش��ياخنا أب��ي الفض��ل س��يدي العب��اس ب��ن محم��د ب��ن عب��دالكريم الش��هير
 بابن كيران محق��ق ف��ي النح��و والتص��ريف مش��ارك ف��ي الفق��ه وعل��وم البلغ��ة ع��ارف بص��ناعة
 المنطق والصلين ماهر في الح��ديث والتفس��ير والتص��وف".ول��د بف��اس وأخ��ذ ع��ن أعلم كب��ار
 كعب��دالقادر بنش��قرون والطي��ب بنكي��ران وحم��دون ب��ن الح��اج وأج��ازه محم��د ص��الح الرض��وي

  ه عند زيارته للمغرب إجازة عامة. أما صاحب التحاف فقال في حقه :1360البخاري سنة 
 "عالم زمانه وفريد عصره وأوانه حامل لواء التحقيق المشار له في التقان والت��دقيق مش��ارك
 نفاع،غزير المع��ارف ك��ثير الطلع ل��ه الي��د الط��ولى ف��ي س��ائر العل��وم والقت��دار الكام��ل عل��ى
 الخ��وض ف��ي منطوقه��ا ومفهومه��ا. انتق��اه س��يدنا الج��د الم��ولى عب��دالرحمان ب��ن هش��ام لقض��اء
 عاصمته المكناسية، واتخذه شيخ مجالسه الحديثي��ة ين��وه بق��دره ويس��تمع لنهي��ه وأم��ره، و ت��ولى
 خطب��ة ج��امع القص��بة الس��لطانية وأقب��ل عل��ى الت��دريس ف��انتفع ب��ه ج��م غفي��ر م��ن أه��ل النق��د

والتحرير.
 أما مؤلفاته فمنها حاشية على خطبة الشيخ ميارة الصغير شرح المرشد المعي��ن وحاش��ية عل��ى
 (صحيح البخ��اري) ف��ي س��فرين وش��رح ف�ي (خطب��ة الفي�ة) ك�ان اول منحاش�ا ال��ى ح��زب اح�د
 ش��يوخه المبغض��ين ف��ي الجن��اب الحم��دي التج��اني وك��ان م��ن جمل��ة م��ن يحض��ر ال��دروس
 السلطانية في العهد السليماني فاتفق ان حضرها م��رة الش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه وتح��دث
 بما يبهر العقول فأعجب باجوبة سيدنا رضي ال عنه وأخذ بلبه حتى اص��بح م��ن المح��بين ل��ه،
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 فأخذ طريقته السنية. وقد كان من جملة من عينه السلطان الم��ولى س��ليمان ف��ي الوف��د المغرب��ي
  ه وت��ولى الكلم م��ع المل��ك1226لل��ذهاب للحج��از ص��حبة ول��ده المي��ر م��ولي ابراهي��م س��نة 

 سعود نيابة عن الوفد المغرب��ي القاض��ي ب��ن ابراهي��م الزداغ��ي المراكش��ي وق��د تح��دث الم��ؤرخ
 سيدي امحمد اكنسوس عن هذا اللقاء بالتفصيل ومن جمل��ة م�ا حك��اه أن العلم��ة الزداغ��ي ق�ال
 لب��ن س��عود مانص��ه: بلغن��ا انك��م تمنع��ون م��ن زي��ارته ص��لى ال علي��ه وس��لم وزي��ارة الم��وات
 قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي ل يمكن إنكاره�ا ، فق�ال ل�ه: مع�اذ ال أن ننك��ر م�ا ثب�ت ف�ي
 شرعنا وهل منعناكم أنتم منها لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها،وإنم���ا نمن��ع منه��ا العام��ة
 ال��ذين يش��ركون العبودي��ة باللوهي��ة ويطلب��ون م��ن الم��وات أن تقض��ى له��م أغراض��هم ال��تي ل
 يقضيها إل الربوبية وإنما سبيل الزيارة بحال الموتى وتذكار مصير الزائر إلى مثل م��ا ص��ار
 الي��ه الم��زور، ث��م ي��دعو ل��ه ب��المغفرة ويستش��فع ب��ه ال��ى ال تع��الى، ويس��أل ال تع��الى المنف��رد
 بالعطاء والمنع بجاه ذلك الميت إن كان ممن يليق أن يستشفع ب��ه، ه��ذا ق��ول إمامن��ا احم��د ب��ن
 حنبل رض��ي ال عن�ه، ولم��ا ك��ان الع��وام ف�ي غاي��ة البع��د ع��ن إدراك ه��ذا المعن��ى منعن��اهم س��دا

 ه1271للذريعة.انتهى". توفي سنة 
-----------

 10 ص 4رفع النقاب ج
 لحمد سكيرج379كشف الحجاب ص

 لبن زيدان413 ص 5اتحاف اعلم الناس ج 
 (موسوعة)2602اتحاف المطالع لعبد السلم بنسودة ص 

 لمحمد اكنسوس (اعلم المغرب)291 ص 1الجيش العرمرم ج 

العباس الشرايبي 
 العلم��ة المتفن��ن المتق��ن الدراك��ة أح��د أك��ابر العلم ك��ان بارع��ا ف��ي ع��دة فن��ون، مم��ن يحض��ر
 مجل��س الس��لطان الم��ولى س��ليمان ب��ل ه��و الس��ارد في��ه أخ��ذ ع��ن س��يدنا رض��ي ال عن��ه ورده
 الحمدي بعد أن كان ينكر عليه وينحاش لحزب أحد ش��يوخه المع��ادين للش��يخ التج��اني رض��ي

ال عنه.
-----------

فتح الملك العلم 
370كشف الحجاب ص 

السلطان المولى عبد الحفيظ بن الحسن الول
 أخذ العلم مدة بقبيلة أحمر القريبة من مراكش حتى أصبح عالما وشاعرا مقتدرا وعندما ت��ولى
 أخوه الم��ولى عب��د العزي��ز المل��ك ك��ان ه��و خليف��ة ل��ه بمراك��ش وخلل ه��ذه الف��ترة ك��ان الم��ولى
 عبد الحفيظ يهتبل بالعلماء ويجالسهم ويناقشهم في المس��ائل العلمي��ة الدقيق��ة . ولم��ا ج��اء الش��يخ
 أبوش��عيب ال��دكالي إل��ى المغ��رب أقنع��ه ب��العودة لبل��ده لك��ي يس��تفيد من��ه المغارب��ة وبالفع��ل ل��بى
 العلمة الدكالي طلبه ورجع إلى المش��رق ليع��ود ب��أهله نهائي��ا إل��ى المغ��رب حي��ث عي��ن قاض��يا
 بمراكش، ثم أصبح المترجم بعد ما استولى على الملك وانتص��ر عل��ى أخي��ه إل��ى أن أج��بر ه��و
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 الخر على التوقيع على عقد الحماية والتنازل على الملك ول أريد أن أتحدث ع��ن ه��ذه الف��ترة
 الحرجة من تاريخ المغرب وأترك ذلك للتاريخ ال��ذي س��يبين ل محال��ة أن الم��ترجم ل��و ل��م يك��ن
 محاطا بحاش�ية خ�انت بل�دها وب�اعته للفرنس��يين لم�ا اض�طر للتن��ازل ع�ن المل��ك وه�ذا ل يعن��ي
 أنن��ي أبرىء س��احته ب��ل ربم��ا يك��ون ه��و الخ��ر يتحم��ل قس��طا م��ن المس��ؤولية. أخ��ذ ع��ن كب��ار

  ه ل��ه ع��دة مؤلف��ات منه��ا1904العلماء منهم الشيخ ماء العينين الذي أج��ازه إج��ازة عام��ة س��نة 
 "الع��ذب السلس��بيل ف��ي ح��ل ألف��اظ خلي��ل "و"الس��بك العجي��ب لمع��اني مف��ردات  محي��ط المحي��ط
 ومغني الل��بيب" و"ني��ل النج��اح" و"ياقوت��ة الحك�ام ف��ي مس�ائل القض��ايا والحك��ام" و"الج��واهر
 اللوامع في نظم جمع الجوامع" وله نظم في مصطلح الحديث وقصائد في انتقاد نظ��ام الحماي��ة
 الفرنس��ية طبع��ت عل��ى الحج��ر تح��ت عن��وان "نف��ائح الزه��ار ف��ي اط��اييب الش��عار" و"كش��ف
 القناع ع�ن اعتق�اد ط��وائف البت�داع" و"إعلم الفاض�ل والك��ابر بم�ا يقاس�يه الفقي��ر الص�ابر"
 بالضافة لمؤلفات أخرى. أما بالنسبة للطريقة التجانية فك��ان م��ن جمل��ة م��ن انتق��دها وأل��ف ف��ي
 ذلك كتابا كله طعن وتحامل عليها  إل أن ال أخذ بيده فاجتمع ببعض علم��اء الطريق�ة التجاني�ة
 ومنهم العلمة احمد سكيرج فبينوا له الطريقة التجانية على وجهه�ا الص��حيح فتقل�د بقلدة ه�ذه
 الطريقة الحمدية التجانية من جديد ونظم ع�دة قص��ائد ف�ي م�دح الش�يخ التج�اني منه�ا قص��يدته

العينية التي يقول فيها:
وإنى وإن كنت المسيء الذي اعتدى    وحارب جهرا ها أنا اليوم طائع.

 يقول احمد سكيرج في هذا الصدد : "وأخبرني مولن�ا عب��د الحفي��ظ الم��ذكور أن ذل��ك التويل��ف
 لم يكن صدر منه في  الطعن في الطريقة التجانية وإنما قصد به بعض أتب�اع مجيزن�ا الع�ارف
 الكبر الشيخ ماء العينين حيث استولى عليه بما كان يذكره له من الكرامات حتى نقض بسببه
 عهد الطريقة التجانية" وأخذ عنه طريقة خصوصية ثم ب��دا ل��ه رف��ض طريقت��ه وس��ائر الط��رق
 بما داخله من السترابة في ذلك فكتب ما كتب في ذلك غير ملتف��ت لم��ا وراء م�ا هنال��ك". وق��د
 صنف المولى عبد الحفيظ بعد ذلك عدة كتب في الدفاع ع��ن الطريق��ة التجاني��ة منه��ا ارج��وزته
 المس��ماة بالجامع��ة العرفاني��ة ف��ي ش��روط وج��ل فض��ائل الطريق��ة التجاني��ة ول��ه رد عل��ى بع��ض
 المنكرين سماه "بزجر المعتدين عل��ى الجن��اب الحم�دي" كم�ا رد عل��ى محم��د الخض��ر ب�ن م��ا
 يأبى الشنجيطي بتأليف "نحر الجزور" وله تاليف في شرح صلة الفاتح  والمعروف أنه بع��د

  ونق��ل جثم��انه إل��ى ف��اس حي��ث1938دخول الحماية أقام بين اسبانيا وفرنسا الى ان توفي سنة 
دفن هناك.

----
118(الدرر الفاخرة) لبن زيدان ص 

93.. ص.2جناية المنتسب العاني فيما نسبه بالكذب للشيخ التجاني لحمد  سكيرج ج 
891 ص. 17معلمة المغرب ج.

عبدالرحمان الحداد المستغفر
  وبعد حفظه للقرآن انك��ب عل��ى دراس��ة العل��وم الش��رعية حي��ث أخ��ذ ع��ن الفقي��ه1908ولد سنة 

 مبارك بن محمد البوزوكي والعلمة الشهير مسعود الوفقاوي بع��د أن اس��تكمل تك��وينه العلم��ي
 عين اماما وخطيبا بالمسجد العظم بانزكان(ب��القرب م��ن مدين��ة اك��ادير) حي��ث أص��بح مدرس��ا
 واظب على إعطاء دروس في الوعظ والرشاد لم��دة أربعي��ن س�نة وعن��د نف��ي الس��لطان محم�د
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 الخامس رف��ض ال��دعاء لب��ن عرف��ة ف��ي خطبت��ه حي��ث ع��ارض س��لطات الحماي��ة فاعتق��ل ف��ورا
 واضطر الفرنسيون لطلق سراحه بعد انتفاضة سكان المدينة لكن عزل ع��ن وظ�ائفه الديني��ة
 م��ن خطاب��ة وإمام��ة وت��دريس وبع��د ع��ودة المل��ك الش��رعي محم��د الخ��امس م��ن منف��اه الس��حيق
 وحص��ول المغ��رب عل��ى اس��تقلله أعي��د مع��ززا مكرم��ا لنش��اطه العلم��ي. وم��ن مؤلف��اته "حج��ة
 المهتدين على من انتهك حرمة المساجد من المعت��دين" و(ن��ورة الربي��ع) وه��ي منظوم��ة فقهي��ة

  تتعل��ق باحك��ام الح��ج ش��رحها تلمي��ذه الفقي��ه محم��د الض��وء الس��باعي التج��اني43ع��دد ابياته��ا 
) بعنوان "فتح السميع العليم بشرح قصيدة (نورة الربيع) .2003طريقة ( المتوفى سنة 

 أما الطريقة التجانية فأخذها عن سيدي مبارك محمد الب��وزوكي ، وأج��ازه ف��ي التق��ديم ك��ل م��ن
 احمد بن مبارك الهشتوكي والعلمة الحسن البعقيلي وعلي السيكي وسيدي الطي��ب ب��ن علل
 حفي��د مولن��ا الش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه  كم��ا ت��ولى تربي��ة المري��دين بالزاوي��ة التجاني��ة

.1982المجاورة للمسجد العظم بانزكان. توفي سنة 
------

 - العلمة الحاج عبدالرحمان النزكاني من اعلم الثقافة بسوس- ترجمته وآثاره تنسيق عم��ر
المستغفر

- معلومات شخصية

عبدالرحمان بن زيدان
 العلم�ة الم��ؤرخ الش��هير س�يدي عب�دالرحمان ب��ن محم��د م�ن أحف�اد الس��لطان م�ولي اس�ماعيل

  ه وأخ��ذ أول ع��ن علمائه��ا1295نقي��ب الش��رفاء العل��ويين بمكن��اس وزره��ون. ول��د به��ا س��نة 
 بمكناس ثم التحق بالقرويين فانتفع بكبار علمائها كسيدي المهدي الوزاني واحم��د ب��ن الم��امون
 البلغيثي واحمد بن الجيلني المغاري كما اخذ عن كبار علماء المشرق منهم ألفا هاشم بلغ��ت
 مؤلفاته نيفا وعشرين كتاب��ا م��ن أهمه��ا "إتح��اف اعلم الن��اس بجم��ال أخب��ار حاض��رة مكن��اس"
 و"الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزهرة" و"العز والصولة في معالم نظم الدولة
 والنهض��ة العلمي��ة ف��ي عه��د الدول��ة العلوي��ة" و"الن��ور اللئح بمول��د الرس��ول الخ��اتم الفات��ح"
 و"بلوغ المنية في مدح خير البرية" و"اليمن الوافر في امتداح الجن��اب اليوس��في" إل��ى غي��ره
 من المؤلفات. أخذ الطريقة التجانية عن العارف بال العلمة سيدي العربي العلم��ي ذاك��را ف��ي
 اتحافه لدى ترجمته له بقوله:"وقد لقيته  بداره بمدشر موس��اوة وزرت��ه والتمس��ت بركت��ه ودع��ا
 ل���ي بخي���ر ولقنن���ي ال���ورد التج���اني وس���ائر أذك���ار الطريق���ة وأس���رارها وأج���ازني عام���ة ف���ي

م1946ذلك".عين مديرا بالمدرسة العسكرية بمكناس، و توفي المترجم سنة 
--------

 439 ص 5 وج456ص1- اتحاف اعلم الناس للمترجم ج
13- دليل المؤرخ لبن سودة ص 

 335ص3- العلم للزركلي ج
 (انظ��ر ولب��د ن��ص اج��ازة عب��دالرحمان166ص 2- الفه��رس العلم��ي لرش��يد المص���لوت ج

 بنزيدان للعلمة محمد المنوني يتحدث فيها المترجم بتفصيل عن شيوخه المغارب��ة والمش��ارقة
واجازتهم له).
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عبدالرحيم حميش
 الفقيه البركة المجد السيد عبدالرحيم حميش كان ك��ثيرا م��ا ي��أتي إل��ى زي��ارة س��يدنا رض��ي ال
 عنه وكان سببا في دخول بعض علماء مكناس إلى الطريقة التجانية كالعلم��ة محم��د ب��ن قاس��م

البصري والمقرىء المكي بادو.
-----------

24ص4رفع النقاب ج
395كشف الحجاب ص 

عبدالسلم بلقات
 هو العلمة المفتي النوازلي الشيخ الوقور الصالح بن محمد بن الفقي��ه عب��د الق��ادر ب��ن العلم��ة
 القاضي ابراهيم بلقات حارب جده سيدي ابراهيم الفرنسيين، واستشهد فانتقل ولده سيدي عب��د

  ه وتلقى العلم عل��ى كب��ار علمائه��ا كأحم��د الزواق��ي1315القادر إلى تطوان. ولد بتطوان سنة 
 ومحم��د ب��ن الته��امي افيلل والم��ؤرخ س��يدي أحم��د الره��وني وغيره��م اش��تغل بالت��دريس ف��ي
 بعض مس�اجد تط��وان كم�ا درس ف�ي المعه��د ال��ديني مت�درجا ف�ي البت��دائي ث�م الث��انوي إل�ى أن
 انتهى به المطاف إلى التعليم العالي أما وظائفه فقد ك��ان خليف��ة للقاض��ي س��يدي أحم��د الزواق��ي
 م��دة. ع��رف رحم��ه ال خطيب��ا مفوه��ا بالزاوي��ة الريس��ونية ث��م بالمس��جد المج��اور لمنزل��ه. أخ��ذ
 الطريقة التجانية على أحمد الرهوني وأحمد س�كيرج ح�تى أص��بح م��ن كب�ار مق�دميها لي�س ف�ي
 تطوان فحسب بل في الشمال المغربي كما كان يلقي دروسا بالزاوية التجاني��ة العتيق��ة تش��رفت
 بزيارته م��رارا رفق��ة وال��دي كلم��ا حططن��ا الرح��ال بمدين��ة أس��لفنا تط��وان وك��ان يح��ب وال��دي
 ك��ثيرا وك��ان ل��ه اح��وال عرفاني��ة عالي��ة كم��ا ك��ان يجم��ع بي��ن ال��روح الجمالي��ة والفكاهي��ة ف��ي
 وقاروسمت وتمسك قوي بالسنة وحدثني والدي أنه كان ف�ي عه�د الحماي�ة يفس�ح مج�ال منزل�ه
 للجتماع��ات ال��تي يعق��دها بي��ن الفين��ة والخ��رى أقط��اب حرك��ة الث��ورة الجزائري��ة بن��ى حس��ب
 والدي عدة مساجد منها مس�جد بمرتي��ل وآخ��ر ف��ي الجب�ل المط��ل عل��ى المدين��ة ومس��جد بج��وار
 منزله ويجدر بنا الشارة الى انه كان له م��ع وال�دي مس�اجلت علمي�ة روحي��ة وق�د ان�درج ف�ي
 الطريقة التجاني��ة أبن�اؤه الثلث��ة القاض�ي الس�تاذ مص��طفى والس�تاذ المك��ي والمرح�وم الت�اجر

م1983الفاضل سيدي احمد ناظر الزاوية التجانية. توفي سنة 
--------

معلومات شفوية استقيتها من والدي

عبد السلم بن الحسن بن احمد بناني 
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  ه وترب�ى ف�ي حج�ر عم�ه1270الفقي�ه العلم��ة المحق�ق الم��درس المش�ارك الص��الح ول��د س�نة 
 شيخ الجماعة سيدي احمد بناني كل واتخذ له مؤدبا خاص��ا ب�داره فك�ان يق�رأ علي��ه الق��رآن ه�و
 وبقية اخوته واولد عمه الذكور أخذ أول عن عم��ه الم�ذكور س�مع علي��ه الص�حيحين والموط��أ
 وحم�ع الجوام�ع وتلخي�ص المفت��اح كم�ا أخ�ذ ع��ن حمي�د بن�اني و عب��دالمالك الض��رير والمه��دي
 بلحاج ومحمد بالمدني كنون واحمد السريفي العلمي ومحمد بن التهامي الوزاني ، تخرج عنه

جماعة منهم احمد بن الجيللي المغاري . أخذ التقديم في الطريقة التجانية على يد عمه 
 ه 1347المذكور وتوفي سنة 

-----
 183- قدم الرسوخ ص 
- فتح الملك العلم 

عبدالسلم بن محمد بن أحمد بناني
 حله تلميذه احمد سكيرج "بحامل راي�ة الدب وفيلس��وف العص�ر" ك�انت ل��ه مش�اركة عظيم�ة
 في العلم واتساع عارضة وفهم ثاقب ولسيما عل��م الط��ب ال��ذي ك��ان م��اهرا في��ه كم��ا ك��انت ل��ه
 اليد الطولى في عدة فنون،كاد أن يكون منف��ردا به�ا. أخ�ذ ع�ن جماع�ة م�ن العلم�اء ك�أخيه عب�د
 العزيز بناني ومحمد ب��ن قاس��م الق��ادري واحم��د ب��ن الخي��اط وامحم��د كن��ون. ح��ج ودخ��ل مص��ر
 وجال في عدة بلدان. أخذ الطريقة التجانية عن سيدي امحمد كنون و أجازه في التقديم م��ولي

 ه1329العربي العلمي. توفي سنة 
---------

فتح الملك العلم .
.198قدم الرسوخ ص 

سيدي عبدالسلم بن المعطى الشرقي
 حله سيدي العربي بن السائح "بالعالم العلمة الشهير ابي محمد سيدي عبدالس��لم اب��ن الش��يخ
 الكبير العل�م الش��هير اب�ي عب�دال س�يدنا المعط��ى ب�ن ص��الح الش�رقي مؤل��ف (دخي�رة المحت�اج)
 رضي ال عنه فانه ورد على الشيخ رضي ال عنه لما حل بفاس لم يشخصه من بلده ال ذل��ك
 وذلك بعد ان كان يراسله حين كان بالصحراء فلقيه بج��امع ال��ديوان م��ن محروس��ة ف��اس وأخ��ذ
 عنه ورده" ويضيف ابو المواهب سيدي العربي بن الس��ائح رض��ي ال عن��ه ان الم��ترجم حي��ن
 قام من بين يدي الشيخ رضي ال عنه أخذته الرحضاء وهو مص��فر ال��وجه يك��رر ق��وله الحم��د
 ل هذا هو الشيخ ال��ذي كن��ت أترقب��ه ف��ي الغي��ب من��ذ زم��ان. أخ��ذ العل��م ع��ن بع��ض ش��يوخ ف��اس
 كسيدي محم��د ب��ن عب��د الس��لم الفاس��ي ومحم��د ب��ن الحس��ن بن��اني.ت��وفي بف��اس ف��ي حي��اة الش��يخ
 التجاني رضي ال عنه حيث ت��ولى الص��لة علي��ه بنفس��ه مم�ا ي��دل عل��ى ش��فوف مرتبت��ه رحم��ه

 ).1973 لسيدي العربي بن السائح دار الفكر 253ال.((بغية المستفيد) ص 

عبدالسلم بن عمر العلوي 
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 ل��ه مش��اركة ف��ي ع��دة فن��ون خصوص��ا عل��م الفق��ه وعل��وم الل��ة وه��و أح��د أعي��ان المدرس��ين
 بالقرويين من الطبقة الولى وغالب نجباء وقته اخذوا عن��ه ،حله البع�ض "بالش�ريف النجي��ب
 العالم المدرس الري��ب ت��اج أقران��ه وفخرعص��ره وزم��انه ذي ال��ذهن الث��اقب واللس��ان الفص��يح
 والقل��م البلي��غ والص��در الفس��يح أنب��وب م��اء الس��ر النب��وي العلم��ة م��ولي عبدالس��لم ب��ن عم��ر
 العل��وي". م��ن ش��يوخه عب��د المال��ك الض��رير وه��و عم��دته، خت��م علي��ه روح البي��ان ف��ي تفس��ير
 القرآن مرتين والسيرة الحلبية والمنطق وجمع الجوامع واحمد بناني كل حض��ر علي��ه ص��حيح
 البخ�اري ب��القرويين واحم�د بنس��ودة ومحم��د ب��ن الم��دني كن��ون وغيره��م م��ن العلم��اء استقض��ى
 بطنج��ة مرتي��ن وبالدارالبيض��اء وآزم��ور والص��ويرة وص��ار خليف��ة لرئي��س المجل��س العلم��ي
 بالقرويين. من تآليفه مولد نب��وي وقص��ائد ف��ي المدي��ح النب��وي و"ال��روض النض��ير ف��ي العلم
 باحوال مولي عبدالمالك الضرير" وفهرسة ذكر فيها ش��يوخه. ام��ا فت��اويه فح��دث ع��ن البح��ر

  ه. أم��ا الطريق��ة التجاني��ة فاخ��ذها ع��ن ص��هره س��يدي عب��د المال��ك1311ول ح��رج، ح��ج س��نة 
 الضرير أول ث��م انتف��ع بمق��دمين آخري��ن كالش��ريف البرك��ة المس��ن م��ولي عل��ي ب��ن عبدالس��لم
 السماعيلي. وأصبح من المقدمين الكبار بالزاوي��ة الك��برى بف��اس، وأح�د المدرس��ين به�ا وك��ان

شديد القتداء بالسنة المطهرة كثير الخشية ل يخلو درسه من البكاء غالبا.
 ه.1350توفي سنة 

--------
- (طيب النفاس باستجازتي لعلماء فاس) لحمد سكيرج

 59- (الج��واهر الغالي��ة ف��ي الج��واب ع��ن الس��ئلة الكرزازي��ة) للعلم��ة ادري��س العراق��ي ص 
(مخطوط)

- فتح الملك العلم .
 232ص 1- على رأس الربعين ج

 لعبد السلم بنسودة (موسوعة اعلم المغرب للحجوجي)3007- سل النصال ص 

عبدالسلم جبران المسفيوي 
 م. وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنوات برواية نافع وابن1914الفقيه العلمة الديب ولد سنة 

 كثير وابي العلء البص��ري ، أخ�ذ ع��ن كب�ار علم�اء كلي�ة اب��ن يوس�ف بمراك��ش وه�ي كجامع�ة
 القرويين بفاس، ثم انقطع عن الدراسة ليشتغل موظفا بادارة الملك المخزنية ونظرا لتف��وقه،

  فت�درج ف�ي البت��دائي ث�م1943نجح في مباراة الستاذية بهذه الجامعة وعي�ن اس�تاذا به�ا س�نة 
  ث�م فص�ل ع��ن العم�ل عن�د نف��ي المل�ك1952الثانوي الى ان انتهى به المطاف في العالي س�نة 

 الش��رعي محم��د الخ��امس بس��بب م��واقفه الوطني��ة وبع��د الس��تقلل رج��ع ال��ى نش��اطه العلم��ي
 بجامعة ابن يوسف الى ان أنشئت كلية اللغة العربية، فعين استاذا بها ونائب��ا للعمي��د ث��م عض��وا
 ب��المجلس العلم��ي بمراك��ش وعن��د وف��اة العلم��ة الرح��الي الف��اروقي رئي��س ه��ذا المجل��س عي��ن
 الم���ترجم مك���انه ، وق���د ع���رف العلم���ة المس���فيوي بمش���اركته القيم���ة ف���ي ال���دروس الحس���نية
 الرمض��انية حي��ث ن��الت اعج��اب العلم��اء داخ��ل المغ��رب وخ���ارجه،خاصة وأن��ه اش��تهر بك��ثرة
 محفوظه الدبي شعرا ونثرا، وقد تتلمذ وأخذ الطريقة التجانية عل��ى ي�د س��يدي احم�د النظيف��ي.

 م.1992توفي سنة 
----
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 2916 ص 9- معلمة المغرب ج 
- معلومات شخصية  

عبد الصمد كنون 
 حله ول��ده الك��اتب الدي��ب الش��اعر س��يدي محم��د ب��ن عب��د الص��مد كن��ون ف��ي كت��ابه: " م��واكب
 النصر وكواكب العصر:" بوالدي وأستاذي وعمادي بعد ال عز وجل وملذي الفقيه المتبحر
 ف��ي علم��ي الف��روع والص��ول والمح��دث ال��ذي ل يخف��ى علي��ه مقط��وع ول موص��ول م��ع الق��دم
 الراسخة في علم العربية والتمكن من علم الكلم والمنطق والبلغة وسائر الفنون الدبية س��اد
 في حداثة السن ورأس في كل فن وألف وصنف وق��رظ وش��نف وجل��س للت��دريس فتحل��ق علي��ه

  ه وأخ��ذ العل��م ع��ن كب��ار1290الجمع الكثير وانتفع به طلبة العلم الجم الغفير" ولد بفاس سنة 
 علماء القرويين وفي مقدمتهم والده العلمة سيدي التهامي كنون وهو عمدته ف��ي س��ائر العل��وم
 وقد ذكر صاحب الترجمة مروياته وش�يوخه ف�ي فهرس�ته. وم�ن ش�يوخه عب��د المال�ك الض��رير
 ومحمد ب�ن قاس�م الق�ادري ومحم�د ب�ن الته��امي ال��وزاني ومحم�د الص��نهاجي ومحم�د ب�ن احم�د

  ه تص��دى ه��و وأخ��وه العلم��ة س��يدي محم��د ب��ن الته��امي للت��دريس1317الص��قلي وف��ي س��نة 
 بالقرويين وكانت لهما ثلثة مجالس يومية ل يتخلف��ان عنه��ا ص��يفا وش��تاءا إل��ى دروس أخ��رى
 في مساجد صغرى. كما تولى المترجم الفتيا أيام الس��لطان م��ولي عب��د الحفي��ظ حي��ث قص��رها
 ه�ذا الخي�ر عل��ى ثماني�ة م�ن جل�ة العلم�اء ومنعه��ا عل�ى غيره��م م�ن الدعي�اء وك�ان ذل�ك س�نة

  ه بظهير ش��ريف وبع��د دخ��ول الحتلل الفرنس��ي إل��ى المغ��رب ق��رر الم��ترجم الرحي��ل1326
 والهجرة إلى المدينة المنورة وقصد طنج��ة ريثم��ا تتيس��ر الم��ور لكم��ال رحلت��ه إل��ى المش��رق
 لكن بداية الحرب العالمية ح��الت دون تحقي��ق أمنيت��ه، فاس��تقر بطنج�ة وتص��دى  لت��دريس العل��م
 بها فختم صحيح البخاري كله ومسلم والموطأ وغيرها من كت��ب الح��ديث والفق��ه والعربي��ة. ل��ه
 تلمي��ذ ك��ثر ذك��ر بع��ض أس��مائهم ول��ده ف��ي كت��ابه م��واكب النص��ر س��واء بف��اس أو طنج��ة. م��ن
 مؤلف��اته: فت��اويه ال��تي جمعه��ا ف��ي مجل��د وم��ورد الش��ارعين ف��ي ق��راءة المرش��د المعي��ن وعلي��ه
 حاشية لجدنا العلم��ة عب��د الواح��د بنعب��د ال وأخ��رى للقاض��ي س��يدي محم�د الس��ماحة الح��وزي
 و"جني زهر السى في شرح عم��ل ف��اس "والنس��ق الغ��الي والنف��س الع��الي ف��ي ش��رح نص��يحة
 أب���ي العب���اس الهلل���ي وش���رح ملخ���ص تلخي���ص المفت���اح لزكري���اء النص���اري وش���رح نظ���م
 السنوسية لب��ي العب��اس الورين��دي التلمس��اني وش��رح نظ��م وال��ده "الش��خاص ال��ذين يظله��م ال
 بظل العرش" وحاشية على شرح الشيخ التاودي بنسودة على نظم التحفة وأخرى عل��ى ش��رح
 الزقاقية وحواش على شرح البوري على نظم الستعارة للشيخ الطيب وأخرى على القويسني
 على متن السلم في المنطق و حاشية على التصريح للزهري وكتاب الجراب الجامع لشتات
 العل��وم والداب وغي��ر ذل�ك م�ن الرس��ائل والنظ�ام العلمي��ة والخط�ب المنبري��ة وق�د أثن��ى علي�ه
 محمد داود في (الربعين) فقال:" أما عبادته وعلمه فما ظنك برجل لم ير إل ذاكرا أو تاليا أو
 مدرسا للعلم قوام الليل صوام النهار، وكان كثير النكير على أه��ل الب��دع ش�ديد الش��كيمة عليه��م
 ل يخل��و درس م��ن دروس��ه م��ن بي��ان الب��دع الوقتي��ة والتح��ذير منه��ا س��واء م��ا ك��ان منه��ا ف��ي
 العتقادات أو العبادات أو العادات ول يبالى في ذلك بأحد ول يخاف في ال لوم��ة لئم ويق��وم
 لنكارها ولو ك��ان ف��ي المل م��ن الن��اس ول غ��رو فس��لفه ف��ي ذل��ك معل��وم وك��ان ل ينص��ت إل��ى
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 آلت الله��و والط��رب أص��ل وإذا س��معها بمح��ل ق��ام من��ه بس��رعة م��ع غاي��ة الغض��ب والنكي��ر
 وأحبابه الذين تكون لهم أفراح واحتفالت  ول يحبون أن تخل��و م�ن بركت�ه يح�ددون ل��ه ميع�ادا
 هو ومن يأخذ بمذهبه في ذل��ك م�ن تلمي�ذه وأص��حابه فيس��تدعونه قب�ل ال�وقت المعل��وم أو بع�ده
 وأم��ا ه��و فل يمك��ن أن يحض��رها بح��ال وم��ذهب عم��ه ف��ي ذل��ك مع��روف م��ن كت��ابه "الزج��ر
 والقماع" وبالجملة فإن أخلقه أخلق نبوية صرف ويمكن��ك أن تع��د منه��ا ول تع��دها". ت��وفي

 ه. 1352سنة 
----------

فهرسة للمترجم نقلنا منها.
 (مواكب النصر وكواكب العصر) لولده العلمة الديب محمد ب��ن عب�د الص��مد كن�ون (مطبع��ة

 ه)1400سوريا 
.236 ص 1على رأس الربعين ج 

معلومات شخصية.

عبدالعزيز السمللي البوعمراني
 الشريف العلمة التالي الذاكر ك��ان يق��رئ أحف�اد الش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه بعي��ن ماض��ي
 كان ورده في الي��وم عش�رة آلف م�ن ص��لة الفات�ح أو نص��ف الق�رآن. وك�ان ي��درس ب�الزهر.

(الرسالة السادسة لمحمد الحافظ المصري (السادة الذين نشروا الطريقة بمصر).

عبد العظيم العلمي
 العلم���ة الش���ريف البرك���ة النحري���ر أخ���د ع���ن س���يدنا رض���ي ال عن���ه وطل���ب من���ه أن يق���رئ
 المختص��ر لول��ديه س��يدي محم��د الك��بير وس��يدي محم��د الح��بيب رض��ي ال عنهم��ا فق��ال لس��يدنا
 الشيخ رضي ال عنه: يا سيدي اجعل لهما وقتا آتي إليهما فيه فقال له س��يدنا: أن��ت ال��ذي تعي��ن
 ذلك وتعين الموضع الذي تقرأ معهما فيه فان العل��م ي��ؤتى ول ي��أتي، فامتث��ل الم��ر. درس م��دة
 بالزاوي��ة التجاني��ة الك��برى بف��اس وك��ان ل��ه الب��اع الطوي��ل ف��ي استحض��ار النص��وص الفقهي��ة
 وتطبيق الشواهد عليها من المختصر حتى كاد أن يعد في ذلك منفردا بين أقرانه وك��ان الش��يخ

رضي ال عنه يثني عليه ويحبه كثيرا.
----------

 298كشف الحجاب ص 
 37 ص 4رفع النقاب ج 

عبدالقادرالبردعي
 العلمة الذاكر النسيب الورع أخذ عن ش��يوخ ع��دة منه��م محم��د ب��ن جعف��ر الكت��اني ومحم��د ب��ن
 التهامي الوزاني والشيخ أبوشعيب الدكالي وامحم��د كن��ون وغيره��م ح��ج وج��اور م��دة بالمدين��ة
 المنورة وبالديار الشامية ل��ه معرف��ة تام��ة بع��دة عل��وم والغ��الب علي��ه الفق��ه والنح��و والتص��ريف

ه1358وهو احد المدرسين بالقرويين. توفي سنة 
-------------

- طيب النفاس باستجارته لعلماء فاس .
- فتح الملك العلم.
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عبد القادر الزرهوني  
 الفقيه الناسك أبو محم��د س��يدي عب��د الق��ادر الزره��وني المع��روف ب��المحب ب��ن ق��دور وه��و م��ن
 أج��ل تلمي��ذ الش��يخ التج��اني رض��ي ال عن��ه واح��د مق��دمي زاوي��ة زره��ون القريب��ة م��ن مدين��ة

 ).393مكناس. (كشف الحجاب ص 

عبد القادر بن محمد السلوي
 من أعيان علماء سل حامل راية المذهب المالكي في المغرب في وقته كان مشاركا مطلعا ل��ه
 اليد الطولى في سائر العلوم وهو المجاب بالرس��الة الم��ذكورة ف��ي ج��واهر المع��اني م��ن ش��يخه
 س��يدي احم��د التج��اني رض��ي ال عن��ه و ال��تي كله��ا نص��ائح غالي��ة ننق��ل منه��ا م��ا يل��ي: وال��ذي
 أوصيك به ويكون عليه سيرك وعملك هو أن تعلق قلبك ب��ال م��ا اس��تطعت ووط��ن قلب��ك عل��ى
 الثبوت لمجاري القدار اللهية ول تعود نفسك بالجزع من أمر ال فان ذلك مهلك للعب��د دني��ا
 وأخرى وان اشتد بك الكرب وضاق بك المر فالجأ إلى ال تعالى وقف موقفك في باب لطف��ه
 واسأله من كمال لطفه تفريج ما ضاق وزوال م��ا اش��تد كرب��ه وأك��ثر الض��راعة والبته��ال إل��ى

ال تعالى".
-------------

377كشف الحجاب ص 
فتح الملك العلم

  عبدالقادر الكوهن
 العلمة المشارك المحدث المسند. ذكر شيوخه في فهرسته منهم عبدالقادر بنش��قرون والطي��ب
 بنكيران ومحمد بن عمرو الزروالي ومحمد بنمنصور وعب��دالرحمان الش��نجيطي ال��ذي اج��ازه
 وهاكم نص الجازة ال�تي ذكره�ا ف�ي كناش�ته وال��تي اطل�ع عليه��ا العلم�ة محم�د الحج�وجي: "
 الحم�د ل ال�ذي رف�ع اه�ل العل��م درج�ات والص��لة والس�لم .....ام�ا بع��د، فق�د س�مع من��ي الفقي�ه
 الص��الح س��يدي عب��دالقادر الك��وهن ألحق��ه ال برتبت��ه ح��ديث" الراحم��ون يرحمه��م الرحم��ان
 ارحموا من في الرض يرحمكم من ف��ي الس��ماء" وه��و اول ح��ديث س��معته  م��ن ش��يخنا الفقي��ه
 المح��دث النح��وي البي��اني الع��الم بجمي��ع المعق��ول والمنق��ول الق��اطن بالمدين��ة المن��ورة ب��داره
 المعروفة عند باب السلم وهو الشيخ صالح بن محمد العمري الفل�ني وهو اول حديث س��معه
 من الشيخ المعمر محم��د ب�ن محم��د ب��ن س�نة الفل�ن��ي الزه��ري".ام��ا تلمي��ذ الم��ترجم فه��م ك�ثر
 ن��ذكر منه�م العلم��ة س�يدي محم��د اكنس��وس وس��يدي العرب��ي ب��ن الس�ائح وم��ن المش��رق س��يدي
 محمد بن خليل الطرابلسي الشامي الحنفي. من تآليفه :(المس��ك ال��داري ف��ي ش��رح اول ترجم��ة
 من صحيح الم��ام البخ�اري) و(كناش��ة) محش��وة ب��الفوائد النافع��ة وه��ي ف��ي غاي��ة النفاس��ة. وق��د
 أثنى عليه سيدي العربي بن السائح بقوله :"وقد شاهدنا منه حال قراءة الحديث م��ن الدب م��ع
 الح��ديث الش��ريف م��ا ل يوص��ف ول يكي��ف مم��ا ل يوج��د لغي��ره ول يع��رف ح��تى ك��انه ح��ال
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 القراءة  صبي يعرض سورة بين يدي المؤدب من شدة ماهو فيه م��ن الهيب��ة والجلل لح��ديث
 رسول ال صلى ال عليه وسلم". كان أول متقيدا بالطريقة الدرقاوية ال�تي أخ�ذها ع�ن م��ولي
 العربي الدرقاوي رض��ي ال عن��ه ث�م أخ��ذ الطريق��ة التجاني��ة وال��تزم الوف�اء بش��روطها بالمدين��ة
 المنورة قب�ل م��وته بثلث��ة اش��هر كم�ا اخ��بر ب��ذلك تلمي��ذه س�يدي العرب��ي ب�ن الس��ائح وك��ان ذل��ك
 بسبب رؤيا رآها. وقد شكك عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس كونه أخذ الطريقة التجانية
 لكن المثبت مقدم على النافي ومما يدل على ذلك أن محمد الحج��وجي اطل��ع عل��ى كناش��ة بخ��ط
 المترجم تحتوي على عدة مسائل من غرر الطريقة تدل عل�ى مزي�د ش�غفه به�ا. ت��وفي بالمدين��ة

 ه.1254المنورة سنة 
---------------

- فتح الملك العلم 
- فهرسة للمترجم 

  (س��يدي محم��د ب��ن عل��ي الرع��د ف��ي اج��ازته158ص 1- الفهرس العلمي لرشيد المص��لوت ج
 للعلم��ة رش��يد المص��لوت ي��روي نقل ع��ن ش��يخه س��يدي الحس��ين الفران��ي تمس��ك الم��ترجم

بالطريقة التجانية).

عبدالقادر لوبريس
 حله بوجندار"بصاحبنا اديب العصر وشاعره وناظمه وناثره ك��ان رحم��ه ال ذا أن��اة ورزان��ة
 وعفة ووقار وأمانة...له مع فطاحل الدب والش��عربالرباط وس��ل مس��اجلت و مراس��لت تع��د
 من الجواهر المنتظمة والدررالمنتثرة". أخذ عن اخيه العلمة عب��دالرحمان ل��بريس كم�ا تتلم�ذ
 على سيدي العربي بن السائح له ديوانان واحد منهما في المدي��ح النب��وي س��ماه "س��مط الجم��ان
 في مديح أشرف بني عدنان". نظم في عنفوان شبابه بيتين تمنى فيهما ان تكون جميع ام��داحه

وتغزلته فيه صلى ال عليه وسلم فحقق ال رجاءه وهما: 
            أل ليت شعري أي� يوم يسرني          ترى فيه أمداحي وفيك تغزلـــــــي
            ففيك يحق المدح اجمع والثنا            وكيف وأنت المصطفى خير مرسل

ومن شعره قصيدة رثى فيها ابا المواهب سيدي العربي بن السائح يقول فيها:
           محمد السائح العربي الشهير مل           ذ العارفين ومن قد فاقهم شيما
           تنمى الى عمر الفاروق نسبته              اكرم به نسبا في الخافقين سما
           شيخ الطريقة ينبوع الحقيقة مح            مود النقيبة مبدءا ومختتمــــــا
           استاذنا وإمامنا وقدوتنــــــــــا              وشيخنا من به افتخارنا عظما

           عنقاء مغربنا القصى المبرز في         اختصاصه بالعلى نصا كما علما
 ه.1332أخذ الطريقة التجانية عن سيدي العربي بن السائح وتوفي سنة 

--------
 لدنية308مجالس النبساط ص 

403الغتباط لبوجندار ص 

عبد الكريم بنيس
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 العلمة الديب البارع المش��ارك ذك��ر ص��احب (س��ل النص��ال) أن��ه آخ��ر م��ن نظ��م الش��عر عل��ى
  ه  ودرس على كبار العلماء كمحمد بن1267طريقة اهل الندلس مع الجادة ولد بفاس سنة 

 المدني كنون الذي اخذ عنه الصحيح واحمد بناني كل واحم�د بنس��ودة ال��ذي اخ��ذ عن�ه الح��ديث
 والعلمة عبدالسلم العلمي الذي اخذ عنه الطب والحساب والتوقيت والتعديل وجعفر الكت��اني
 وعبد الملك الضرير وغيرهم وما من احد من اهل العلم بفاس ومكناس في زم��ان قراءت��ه م��ن

 ه إل وحضر مجلسه في فنون شتى.1330 ه الى 1286سنة 
  ح��ج وزار واخ��ذ ع��ن محم��د علي��ش. يعت��بر م��ن العلم��اء ال��ذين در�س��وا ب��القرويين و الزاوي��ة
 التجانية الكبرى معا وقد جمع تلميذه احم��د س��كيرج م��ن نظم��ه دي��وان عن��ونه "بال��در النفي��س".

  بي��ت ول��ه500ومن مؤلفاته كذلك نظم في المنطق ونظم الحكم العطائية ونظم في التجويد في 
 نظم قواعد زروق والمقصد السنى للغزال��ي ف��ي ش��رح اس��ماء ال الحس��نى. وق��د كت��ب لتلمي��ذه

تقييدا ذكر فيه شيوخه المذكورين آنفا.
  أما شيوخه في الطريقة فقد أخذ عن الطيب السفياني الحفيد واحم��د العب��دلوي وامحم��د كن��ون

187م. (- فتح الملك العلم -- قدم الرسوخ ص 1931وسيدي العربي العلمي. توفي سنة 
).32- كشف الحجاب ص 

عبدال بن محمد اكنسوس 
 العلم��ة الدي��ب الب��ارع. أخ��ذ ع��ن جماع��ة م��ن علم��اء مراك��ش وف��اس ف��انتفع ببع��ض علمائه��ا
 حصل على مشاركة كاملة في علم السير وفنون الدب باجمعها وكانت له البراعة الكاملة في
 النشاء اذعن له الكابر واستكتبه السلطان المولى الحسن الول زم��ن خلفت��ه لبي��ه بمراك��ش

  ه. مارس الت��دريس م��ن قب��ل وأج��اد في��ه ح��تى ق��ال1290كما أقره في ديوانه بعد مبايعته سنة 
 احد الوزراء :"إنه لم ير مثله علما وتحقيقا". من أجل تلميذه الذين اخذوا عن��ه العلم��ة احم��د

 ه1316جسوس الرباطي. توفي سنة 
-------

 632 ص 2- معلمة ج 
- فتح الملك العلم 

- الكناشة لحمد جسوس موجودة عند احفاد احد اخوة المؤلف.

سيدي عبد ال البكراوي
 قال في حقه العلمة عبد الحفيظ الفاسي:"كان رحمه ال من أعظم علماء ف��اس ق��درا وأس��ماهم
 فخرا عالما كبيرا واستاذا شهيرا مشاركا في كثير من العل��وم المنط��وق منه��ا والمفه��وم م��برزا
 ف��ي الح��ديث والفق��ه والتاري��خ والنس��اب ذا أخلق كريم��ة م��ن تواض��ع وك��رم وس��لمة ص��در
 مش��ارا الي��ه تجل��ة و احترام��ا ومهاب��ة وتعظيم��ا أدرك ف��ي ال��دولتين الحس��نية والعزيزي��ة م��ن
 الحظ��وة والج��اه العري��ض م��الم ينل��ه غي��ره م��ن علم��اء عص��ره وانتخب��ه جلل��ة المق��دس مولن��ا
 الحسن  هو وجماعة من العلماء لمجلس الشورى العلمي وكلف��ه م��ع ش��يخنا اب��ي العب��اس احم��د
 بن سودة وابي محمد عبدالسلم ابن حسون الوزاني وابي عبد ال محمد ب��ن ابراهي�م الرب��اطي
 لفصل بعض القضايا بين الهالي والجانب في طنجة وأسند اليه نقاب��ة الش��راف بف��اس" أخ��ذ
 العلم ع��ن جماع��ة م��ن العلم��اء منه��م محم��د ب��ن عب��دالرحمان الحجرت��ي والولي��د العراق��ي وعب��د
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 السلم بوغالب. كما ترجم له تلميذه احمد س��كيرج مثني��ا علي��ه بق��وله:" الش��ريف العلم��ة ال��ذي
 اعترف له بالفضل العالم والجاهل كان ل يطالع ال بب�اب داره يس��رد علي�ه الس�ارد المت��ن وم�ا
 شرح وعلق عليه عند ساعة الدرس فيقوم للمجلس ويبدي من التحقيقات م��ا يش��في الغلي��ل وق��د
 كان على جانب كبير من المكاشفة وك��ان ي��درس ص��حيح البخ��اري ف��ي الش��هور الثلث��ة رج��ب
 وشعبان ورمضان اخذ الطريقة التجانية عن سيدي عبدالوهاب بن الحمر". بالضافة الى م��ا

 ه 1316ذكرته فقد كان كثير الرؤيا لرسول ال صلى ال عليه وسلم. توفي سنة 
------

 94قدم الرسوخ ص 
 113 ص 2رياض الجنة ج

فتح الملك العلم.

عبد ال التادلي
  ه وأخذ عن عم��ه س��يدي ابراهي��م الت��ادلي، ل��ه أرج��وزة1266الفقيه الديب اللمعي، ولد سنة 

 بيت مطلعها:150في علم البديع في أكثر من 
علم البديع حصرت أقسامه                   ونشرت بين الورى أعلمه

 ق��ال ف��ي حق��ه الم��ؤرخ محم��د بوجن��دار ف��ي كت��ابه الغتب��اط:" جالس��ته وحاض��رته ف��اذا مجلس��ه
 مجلس وعظ ونصح ومحاضرته محاض��رة فت��ح ونج��ح" رش��ح ع��دل لحص��اء ال��ترتيب بقبيل��ة
 الشاوية.وأخذ الطريقة التجانية على يد شيخه أبي المواهب سيدي العربي بن السائح وكان من

بيت مطلعها: 180أخص تلميذه. حيث رثاه بقصيدة طويلة طنانة في أكثر من 
                  سقى ال ربعا لم يزل متيمنا           لموكب أهل القرب حجا متمما 

 ه.1336وكان يؤم أحيانا بالزاوية التجانية بالمدينة العتيقة بالرباط. توفي سنة 
----------------

320مجالس النبساط لدينية ص 
390الغتباط بتراجم اعلم الرباط ص 

 325 ص 2اعلم الفكر المعاصر ج 

عبدال الشياظمي 
 اح��د الم��برزين ف��ي العل��م وال��دين، ل��ه المش��اركة الواس��عة ف��ي العل��وم م��ع الحف��ظ والتق��ان اخ��ذ

 ه1321الطريقة التجانية واجازه فيها الجازة المطلقة العلمة احمد بناني كل.توفي سنة 
----
فتح الملك العلم-
-

عبدال عاشور
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 حله صاحب مجالس النبساط "ب��الفقيه ال�وجيه الس�يد عب�دال ب�ن العلم��ة محم�د عاش�ور ك�ان
 م��ن الع��دول الخي��ار ك��ثير التلوة والذك��ار ك��انت طريقت��ه تجاني��ة واس��تخدم ع��دل باح��دى

 ه "1317المراسي توفي سنة 
---------

 258مجالس النبساط لدينية ص 

عبدال الكرسيفي
  وبعد حفظه للقرآن التحق ببعض المدارس العتيقة بسوس ث��م اس��تكمل دراس��ته1923ولد سنة 

 ب��القرويين ب��اقتراح م��ن ش��يخه العلم��ة الحس��ن البعقيل��ي(ال��دي درس علي��ه الخزرجي��ة ف��ي
 العروض) الى ان تخرج منها ثم حص�ل فيم�ا بع��د عل�ى دبل��وم دارالح�ديث الحس�نية م��ن الف�وج

  ورئي���س المجل���س العلم���ي لك���ادير1978الول عي���ن عمي���دا لكلي���ة الش���ريعة باك���ادير س���نة 
  م��ع العض��وية ف��ي اكاديمي��ة المملك��ة المغربي��ة . وك��ان يغتن��م وج��وده1981وت��ارودانت س��نة 

 بالرب��اط ف��ي ش��هر رمض��ان لحض��ور ال��دروس الحس��نية فيلق��ي دروس��ا ف��ي الص��حيح بض��ريح
 سيدي العربي بن السائح. أما الطريقة التجاني��ة فاخ��ذها ع��ن العلم��ة س��يدي الحس��ن البعقيل��ي.

م.1998توفي سنة 

عبد المالك بن محمد الضرير
  حله تلميذه العلمة المحقق سيدي محمد بن قاسم القادري "بالشريف المنيف الولي الصالح

 البركة الناصح العالم العلمة الدراكة الفهامة مولنا عبد المالك بن محمد الضرير العلوي
 الحسني". ترجم له تلميذه عبد الحفيظ الفاسي في (رياض الجنة) مثنيا عليه بقوله: "وكان
 درسه نافعا يستفيد منه المبتدئ والمنتهي لكونه كان ل يكثر من جلب النقول أو يكثر من

 المباحث اللفظية العديمة الجدوى بل كان يقتصر على حل المتن وإيضاحه وتصوير المسألة
 مع تطبيقها على القواعد العلمية فنفع ال بت وكان رحمه ال ونفعنا به رجل صالحا عابدا ل
 قانتا كثير الذكر والعبادة والصلة على النبي صلى ال عليه وسلم والبتهال إلى ال تعالى".

  ه ، وأخذ أول ببلده مدغرة عن العلمة القاضي المولى الصادق العلوي دفين1234ولد سنة 
 مراكش ثم رحل إلى فاس فتتلمذ عن جماعة منهم محمد بن عبد الرحمان الحجرتي والوليد
 العراقي واحمد بناني كل ومحمد الحراق. تصدى للتدريس وكانت له مشاركة في كثير من
 العلوم أصول وفروعا، معقول ومنقول. ألف في مناقبه وكراماته وعلومه تلميذه وصهره

 العلمة عبد السلم بن عمر العلوي تقييدا سماه: "الروض النضير في العلم بأحوال مولي
 عبد المالك الضرير". حيث كان ملزما له والسارد له في بعض دروسه. أجمع كل من ترجم

 له أو أدركه على صلحه وورعه، وتواتر عند الخاص والعام كثرة مرائيه النبوية وكان
 السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان يعتقده ويجله ويحبه ويذعن له ومما يدل على ذلك أن

 المترجم طلب للعلمة الشهير سيدي جعفر الكتاني النخراط في سلك أهل الرتبة الولى زمن
 السلطان المذكور وكان الشرط إذ ذاك أنه ليدرج فيها أحد إل بموجب عدلي شاهد

 باستحقاقه، فلما وصل كتابه للسلطان، قال كفى من ذلك شهادة سيدي عبد المالك الضرير.
 وكان مترجمنا مسموع الكلمة عند السلطان المذكور، فكان إذا استأذن عليه يقول لوزيره
 السيد موسى يأتي به إلى الباب الداخلي فيأخذ السلطان بيده حتى يوصله إلى محل جلوسه
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 ويجلس أمامه وقد اشتدت وطأة المخزن على قبيلة دكالة في بعض السنين:" فرأيت النبي
 صلى ال عليه وسلم ، يقول المترجم وأمرني أن أذهب لدار المخزن عند السلطان وأبلغه

 أمره عليه السلم وأنه يأمره أن يرفق بهم. قال : فذهبت وأخذني السلطان بيده من يدي
 الوزير وأنا ل شعور لي أنه السلطان فقلت له ونحن داخلون إذا قربنا من السلطان فأعلمني
 فقال لي رحمه ال: أنا محمد بن عبد الرحمان وأجلسني وجلس معي ، فبلغته أمره صلى ال

عليه وسلم فسمعت بكاءه".
 من ت��أليف الم�ترجم: ختم��ة لمختص��ر خلي�ل، وأح��زاب أربع��ة ح��زب النص��ر وح��زب التض��رع
 وحزب التفضل وحزب الخاتمة، وله قص��ائد ف��ي المدي��ح النب��وي مرتب��ة عل��ى ح��روف المعج��م
 وتويلف في النصيحة. أما الطريقة التجانية فأخ��ذها ع��ن أك��ابر المق��دمين كس��يدي عب��د الوه��اب
 بن الحمر وأبي يعزى برادة وهما عن الشيخ التجاني رضي ال عنه. وق��د أص��بح ه��و الخ��ر
 من أكابر المقدمين حيث أخذ عنه الطريقة كثير من الخوان حرصا منهم أن يكون سندهم من

  جم��ادى17طريقه إلى سيدنا الشيخ لعلو مقامه. توفي سيدي عبد المالك الضرير ي��وم الجمع��ة 
 ه.1318الخيرة سنة 

-------------------
 1- نيل المراد في معرفة رجال السناد ج

 مرقون6- فهرسة محمد بن قاسم القادري ص
. 96 ص 2- رياض الجنة ج

 لسيدي الحسن مزور (مرقون).34- إتحاف العيان بأسانيد العرفان ص 

عبدالهادي بن محمد بن الهاشمي أطوبي
  ه وأخذ عن علماء العدوتين وفي مق�دمتهم ص��هره المح��دث س�يدي احم�د1301ولد بسل سنة 

 بنموس��ى الس��لوي. در�س بمس��اجد س��ل وت��ولى خط��ة العدال��ة ل��ه كناش��ة علمي��ة تحت��وي عل��ى
 أشعار أبي المواهب سيدي العربي بن الس��ائح كم��ا ض��منه ف��وائد لس��يدنا الس��يد رض��ي ال عن��ه
 نقلها عن شيخه ابن موسى  بالض�افة لع�دة فت�او لعلم�اء س�ل. أج�ازه العلم��ة س�يدي احم�د ب�ن

 وتوفي مأسوفا عليه في حادثة سير.1921المامون البلغيثي سنة 
-------------

509ص2معلمة المغرب ج

عبد الواحد بنعبدال 
 هو جدنا العلمة الفقيه المحدث الص��ولي المش�ارك الزاه��د ال��ورع حله خالن�ا العلم��ة س�يدي
 محمد بن أحمد بنعب��دال "بص��احب الف��وائد الجامع��ة والت��دقيقات البديع��ة، فص��يح اللس��ان الفال��ح
 المعروف بالسخاء والكرم الفذ الذي ظهر عل��ى أقران��ه بغ��زارة علم��ه م��ع حداث��ة س��نه ص��احب
 القدم الراسخ في المعقول والتحقيقات في المنقول ابن عمنا أبي المواهب عبد الواح��د ب��ن عل��ي

ابن عبد ال".
 درس على ثلة من كبار العلماء كالشيخ الحافظ أبي شعيب الدكالي والعلم��ة المح��دث المحق��ق
 الشريف سيدي المدني ابن الحسني وهو عم��دته ف�ي العل�وم والعلم��ة المحق�ق محم�د الس��ائح و
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 المحدث الشهر سيدي امحمد ملين والعلمة المحقق المحص��ل الم��دقق الش��ريف س��يدي محم�د
 بن العياشي وشيخ الجماعة سيدي المكي البطاوري والعلمة المش�ارك م��ولي احم�د البلغي��ثي

والفقيه القاضي سيدي محمد الرندة وغيرهم من العلماء.
 وبعد أن مل وط��ابه م��ن العل��م تص��دى للت��دريس بالحض��رة الرباطي��ة مس��قط رأس��ه حي��ث تتلم��ذ
 علي��ه ثل��ة م��ن العلم��اء وف��ي مق��دمتهم وال��دي الس��تاذ عب��دالعزبز بنعب��دال ال��ذي أخ��ذ ع��ن ج��دنا
 الص��ول والفق��ه وعل��م الح��ديث حي��ث تلق��ى عن��ه آلف الح��اديث الص��حيحة كم��ا ش��ارك وال��ده
 ص�احب الترجم��ة ف��ي بع�ض ش��يوخه كالعلم��ة س��يدي الم��دني ب��ن الحس��نى ال�ذي لزم��ه س��نين
 حي��ث أخ��ذ عن��ه وواك��ب دروس��ه ف��ي المس��جد العظ��م ح��ول جم��ع الجوام��ع ف��ي الص��ول،
 والتفسير، و(زاد المعاد) في السيرة، والحديث النبوي، و(البيان والتبيين) للج��احظ ف��ي الداب
 كم��ا ش��ارك ف��ي الخ��ذ ع��ن الفقي��ه النظ��ار ال��وزير س��يدي محم��د الرن��دة وحض��ر ك��ذلك دروس
 الشيخ أبي شعيب الدكالي بالضافة لوالدي فقد اخ��ذ ك��ذلك ع��ن الم��ترجم العلم��ة الش��يخ محم��د
 المكي الناصري والفقيه احمد الحسناوي والقاضي محمد حكم والفقيه محم�د العوين��ة وإذا ك�ان
 للسيد الجد المشاركة ف�ي جمي�ع الفن��ون فق�د غل��ب علي�ه عل�م الح��ديث حي�ث ك�ان حريص�ا عل�ى
 دراسته دراسة تحقيق ينهل من ينابيعه وكان عمدته في علم الحديث العلمة سيدي المدني ب��ن

الحسني وكذلك الحافظ أبو شعيب الدكالي الذي درس الكتب الستة بالرباط.
 وقد تأثر السيد الجد بشيوخه المذكورين ولم يكن ميل��ه إل��ى عل��م الح��ديث م�ن قبي��ل الص��دفة ب��ل
 لن�ه ك��ان ي��رى أن الع��الم الحقيق��ي ه�و ال��ذي يمي��ز بي��ن الح��اديث الص�حيحة وغي��ر الص��حيحة
 حي��ث يؤك��د ذل��ك بق��وله:"ع��ودت نفس��ي أن ل أحف��ظ ح��ديثا إل إذا وقف��ت علب��ه ف��ي الص��حاح
 المعتم��دة أو وقف��ت عل��ى م��ن ص��ححه مثل أو حس��نه مم��ن يقب��ل منه��م ذل��ك كالح��افظ ال��ذهبي

والسبكي وابن تيمية وابن حجر وتلميذيه السخاوي والسيوطي."
 وم��ن جه��ة أخ��رى ك��ان الج��د رحم��ه ال حريص��ا عل��ى أن تس��تفيد من��ه فئة عريض��ة م��ن أف��راد
 الشعب من مختلف الطبقات خاصة الع��وام حي�ث ألق�ى لعق��ود م�ن الس��نين دروس�ا تطوعي�ة ف�ي
 الوعظ والرشاد ببع��ض مس��اجد الرب��اط خاص��ة مس��جد م��ولي س��ليمان باللهج��ة المغربي��ة م��ع
 شرح اليات القرآنية والحاديث النبوية بأسلوب مبسط حيث كان القبال عليها كبيرا ولم يكن
 يكتف��ي بم�ا يلقي��ه بالرب��اط ب�ل ك��ان ي��زور كبري��ات الم��دن للق�اء ه��ذه ال��دروس وخصوص��ا بع��د
 اس��تقلل المغ��رب لن ف��ي عه��د الحماي��ة ل��م يك��ن بإمك��انه التنق��ل بس��هولة حي��ث ك��ان المس��تعمر
 يستعمل جميع وسائل القمع و الضطهاد م��ع من��ع العلم��اء م��ن التع��بير ع��ن رأيه��م ال��ديني بك��ل
 حرية وبالنسبة للوظائف التي تولها ، فقد تعاطى أول لخطة العدالة بمعية شيخه سيدي محمد
 بن العياشي ث��م عي�ن فيم�ا بع�د كاتب�ا ب�الدارة الش�ريفة ث��م عض��وا بمجل��س الس�تئناف الش��رعي
 العلى بالرباط ثم استعفي من ذلك مستنكرا تدخل مراقبة الحماي��ة الفرنس��ية ف��ي الحك��ام ال��تي
 تصدر عن هذا المجلس، ثم استأنف نشاطه العلمي في بث العلوم ونشرها وقد ع��رف بنزاهت��ه
 الفكرية وغيرته الدينية وصلبته في الحق ومواقفه الوطنية المشرفة حيث كان يح��ث ك��ل م��ن
 يحضر دروسه على الدفاع عن قضية بلده المقدسة ويقول: من الواجب علين��ا نح��ن المغارب��ة
 تحرير بلدنا من الستعمار ويشيد بما قامت به "جان دارك" وهي امرأة فرنسية ساهمت ف��ي
 تحرير بلدها من ربقة الستعمار وهذا ما جعل�ه يتع�رض للعتق�ال حي�ث حك�م علي��ه بالس�جن
 سنة ونصفا، فما ك��ان م��ن العلم��اء إل   أن احتج��وا ف��ي مختل��ف م��دن المغ��رب كالرب��اط وف��اس
 ومراكش والدار البيضاء وآسفي حيث بعثوا بع��رائض إدان��ة عل��ى ه��ذا الحك��م الج��ائر الص��ادر
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 في حق المترجم معبرين عن استيائهم ومطالبين بإطلق سراحه، كما كان لعتقاله صدى في
 الوساط السلمية والعربية وحتى الغربية حيث احتجت شخص��يات ب��ارزة م��ن كب��ار الساس��ة

والعلماء وعلى رأسهم البابا والستاذ "ماسينيون" كما أخبرني بذلك والدي.
  بع��ث علم��اء الرب��اط وف��ي مق��دمتهم ص��احب الترجم��ة عريض��ة إل��ى1954 غش��ت 2وبتاري��خ 

 المقيم الع��ام تق��دموا فيه�ا بع��دة مط��الب م��ن بينه�ا ع��ودة المل��ك الش��رعي الس��لطان س�يدي محم��د
 الخامس لعرش أسلفه المنعمي��ن وبع��د اس��تقلل المغ��رب عرض��ت علي��ه ع��دة مناص��ب علمي��ة
 وقض��ائية فاعت��ذر وواص��ل مس��يرته العلمي��ة بإلق��اء دروس��ه المعت��ادة وعن��د إنش��اء دار الح��ديث
 الحسنية اختير أستاذا بها حيث درس موطأ المام مالك لطلبتها وكان الفوج الول الذي درس
 عليه من أساتذة القرويي��ن كم��ا ش��ارك الم��ترجم ف��ي ال��دروس الحس��نية حي��ث ألق��ى ع��دة دروس
 منها شرحه لقوله تعالى:"إن ال يأمر بالعدل والحسان..." ودرس آخر شرح فيه ق��وله ص��لى
 ال علي��ه وس��لم:"الرواح جن��ود مجن��دة" أم��ا مؤلف��ات الم��ترجم ففيه��ا المطب��وع كالف��ارق بي��ن
 المصنف و الس��ارق، والمنه��اج المس��تقيم ف��ي العتص��ام بحب��ل ال العظي��م، والحج��ة الواض��حة
 البرهان في أن العارف التجاني لم يفضل صلة الفاتح على القرآن والق��ول الحمي��د ف��ي تعظي��م
 الق��رآن المجي��د، والق��وانين المخت��ارة للم��ار بالميق��ات مق��دما الزي��ارة والقن��اع بال��دفاع، وبع��ض
 الش��مائل المحمدي��ة الخلقي��ة والخلقي��ة، وإعلم المس��لمين بالحج��ة والبره��ان لنق��ض م��ا ف��ي كلم
 الزمزمي بن الصديق من الزور والبهتان وقد نشر ضمن كتاب ترهات الزمزم��ي ال��ذي يض��م
 بالض��افة لكت��اب ص��احب الترجم��ة كتاب��ا لوال��دنا الس��تاذ عب��دالعزيز بنعب��دال تح��ت عن��وان:
 تهافت الزمزمي و استهتاره بالشريعة السلمية،ثم رد للش��اعر س��يدي إدري��س العلم��ي رحم��ه

 بعن��وان:"محي��ي الس��نة" وه��ذا الكت��اب ال��ذي يض��م ال��ردود الثلث��ة الم��ذكورة ج��اء لي��دحض ال
 مزاعم الزمزمي بن الصديق وترهاته بالدل��ة العلمي��ة والحج��ج المس��تندة إل��ى الكت��اب والس��نة،
 أما المخطوطات فهنالك رسالة في أحكام الرؤيا يقظة ومناما وما قاله العلماء فيها، كما وض��ع
 حاشية على مورد الشارعين في قراءة المرشد المعين للعلمة عبد الصمد كن��ون ب��اقتراح م��ن

 ...عن��د1343جده لمه العلمة احمد بناني. يقول السيد الجد: وكنت أوائل جمادى الولى عام 
 مولنا الجد للم العلمة أبي العباس سيدي احم��د ب��ن محم��د ب��ن الحس��ن بن��اني ض��اعف ال لن��ا
 ول��ه الج��ور وبلغ��ه الم���اني،فجرني ذك��ر ه��ذا النظ��م وم��ن ش���رحه،فالتفت إل��ي وق��ال إن علي��ه
 شرحا مختصرا يتعين على المبتدئ مطالعته لختصاره واش��تماله عل�ى م�ا علي�ه مع��وله يعن�ي
 هذا الشرح المذكور فألزم مطالعته وإن ش��ئت أن تقي��د علي��ه م��ا يش��رح ألف��اظه ويوض��حها ف��ان
 ذلك يعود عليك نفعه إن شاء ال." فما كان من المترجم إل أن لبى رغبة جده فقام بوضع ه��ذا
 التقييد، فلما انته��ى من��ه أطل��ع الش��ريف الس��يد الم��دني ب��ن الحس��ني والدي��ب أب��ا عب��د ال س��يدي
 محمد أبا جندار على هذه الحاشية وس��ماها الول:"عق��ود الزبرج��د ف��ي جي��د ش��رح الش��يخ عب��د
 الصمد" وسماها الثاني:"ورود العذب المعين من مورد الشارعين في شرح المرشد المعي��ن".

 1927كما س�اهم ف��ي كتاب��ة بع��ض المق��الت: فنش��رت ل��ه جري��دة البلغ الجزائري��ة مق��ال س��نة 
  الس��نة3تحت عنوان:  "التصوف والصوفي" كما كتب مقال آخر في رس��الة المغ��رب" الع��دد

 تحت عنوان "النظر في الكون سبيل الرقي".1943 نونبر تحت عنوان 8الثانية 
 أما بالنسبة للطريقة التجانية، فقد أخذها عن العلمة الش��ريف س��يدي محم�د ب��ن الحس��ني وك�ان
 دائما يتقبل أن يناقش من يعترض على الطريقة التجانية فيبين له حقيقتها حتى يقتنع الخصم و
 يذعن للحق،فك��م م��ن ع��الم رج��ع ع��ن انتق��اده بفض��ل ح��واره مع��ه خاص��ة عن��دما ي��بين ل��ه م��دى
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 مطابقة الطريقة للسنة والشيء بالشيء يذكر فقد ت��ذكرت أن ج�دنا رحم��ه ال عن��دما انتق��ل إل��ى
 عفو ال توصل السيد الوالد برسالة تعزية من سفير مغربي بأحد البل��دان الس��يوية حي��ث نع�ت
 الس��يد الج��د بالعلم��ة المح��دث الص��وفي الس��لفي فب��ادرت بس��ؤال وال��دي مس��تغربا أن يك��ون
 الصوفي سلفيا فهما وصفان ل يجتمعان فأجابني بأن ل تصوف إل تص��وف رس��ول ال ص��لى
 ال عليه وسلم وبالتالي فالصوفي الحقيقي هو الصوفي الس��لفي ال��ذي يك��ون س��لوكه مبين��ا عل��ى
 النه��ج الق��ويم ل كم��ا يعتق��د الك��ثير و ال��ذي يحص��ر الس��لفية ف��ي فئة معين��ة وه��ذا م��ا ده��ب إلي��ه
 العلم��ة محم��د س��عيد رمض��ان الب��وطي ف��ي كت��ابه "الس��لفية مرحل��ة زمني��ة مبارك��ة ل م��ذهب
 إسلمي" فليراجع فإنه مفيد جدا. وقد خصص المترجم من بي��ن مؤلف��اته ال��تي أش��رنا إليه��ا آنف��ا
 كتابين الول :للرد على الزمزمي والخر رد فيه على بعض خص��وم الطريق��ة التجاني��ة ال��ذين
 يزعمون أن الشيخ التجاني يفضل صلة الفاتح على القرآن وهذا محض افتراء فقد نقل س��يدنا
 الجد كلم الشيخ التجاني رضي ال عنه الصريح في تفضيل القرآن عل��ى جمي��ع الذكار،لك���ن
 الشيخ التجاني رضي ال عنه كان يرى أن القارىء المتجرئ على المعصية الفضل في حق��ه
 أن يس��تغفر ال أو أن يص��لي عل��ى رس��ول ال ص��لى ال علي��ه وس��لم بأي��ة ص��يغة س��واء ص��لة
 الفاتح أو غيرها لنه كلما قرأ القرآن إل وازداد بعدا عن ال وتع��اظم علي��ه الهلك ب��دليل ق��وله
 صلى ال عليه وسلم "رب تال للقرآن والق��رآن يلعن��ه" بخلف م��ن يعم��ل ب��ه ف��القرآن ف��ي حق��ه
 أفضل. وكان المترجم يسرد في بعض الحيان أح��اديث البخ��اري م��ن نس��خة اب��ن س��عادة لب��ى
 الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح، كم��ا ك��ان ك��ذلك يس��رد الش��فا للقاض��ي عي��اض لس��نوات
 بمناسبة المولد النبوي وذلك بضريح سيدي العربي بن السائح رض��ي ال عن��ه. بالض��افة إل��ى
 م���ا ذكرن���اه أود أن أش���ير إل���ى أن علم���اء المغ���رب ك���انوا يش���يدون ب���المترجم ويع���ترفون ل���ه
 بالضلعة في العل��وم فق�د أثن��ى أح��د العلم�اء المغارب��ة ال��ذين حض��روا درس�ه الرمض��اني ال��ذي
 ألق��اه ض��من ال��دروس الحس��نية تح��ت إش��راف المرح��وم المل��ك الحس��ن الث��اني عن��د انته��ائه م��ن

الدرس قائل له:هنيئا لك يا سيدي عبد الواحد فان سيدي المدني بن الحسني لم يمت. 
 و المقصود من كلم هذا العالم أن السيد الجد كان في مستوى أستاذه العلمة سيدي المدني بن
 الحسني الذي عرف بتمكنه في العلوم الشرعية وخصوصا علم الحديث مع تحقيقاته في��ه، وق��د
 سألت يوما مولنا الجد عن الفرق بي�ن العلم��تين اب��ن الحس�ني الم��ذكور وأب�ي ش��عيب ال�دكالي
 فأج��ابني رحم��ه ال ب��أن كليهم��ا ح��افظ متض��لع ف��ي الح��ديث يتقن��ه اتقان��ا ك��بيرا عل��ى طريق��ة
 المحدثين الكبار إل أن الشيخ أبا شعيب يتقن كذلك علم القراءات وق��د ك�انت ال��دروس الحس�نية
 مناسبة للمترجم للتعرف على كبار علماء العالم السلمي وتبادل الراء معهم في عدة قض��ايا
 إسلمية تهم امتنا العربية والسلمية ومن بي��ن ه��ؤلء العلم��اء ال��ذين حل��وا ض��يوفا عل��ى ه��اته
 الدروس مرارا العلمة المح��دث الش��يخ عب��د الفت��اح أب��و غ��دة رحم��ه ال  ال��ذي ع��رف بكتاب��اته
 القيمة و كان يكن احتراما وتقديرا لص��احب الترجم��ة، فق��د دخ��ل يوم��ا لمس��جد م��ولي س��ليمان
 فوجده  يلقي درس�ه المعت��اد باللهج��ة المغربي�ة فجل��س يس�تمع ل�ه فلم�ا رآه الم��ترجم ص�ار يتكل��م
 باللغة العربية الفصحى حيث أكمل درسه شارحا الحديث النبوي الذي كان بصدده مع نق��ل م��ا
 ذهب إليه المحققون م�ن العلم��اء  ف�ي ش�رحه ف�أعجب الع�الم الم��ذكور بم�ا ذك��ره، وعن�د انته�اء
 الدرس تقدم إليه ليهنئه مؤكدا له أنه لو كان يقيم بالرباط لما تخلف عن دروسه. ومما امتاز به
 جدنا بين أقران��ه وزملئه م��ن كب��ار العلم��اء مه��ارته ف��ي ف��ن الموس��يقى الندلس��ية حي��ث اس��تقل
 بحفظ كثير من الطبوع الن��ادرة ال��تي أخ��ذها عن��ه بع��ض كب��ار الفن��انين وق��د قل��ب معظ��م أش��عار
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 اللة الندلس��ية إل��ى أنظم��ة ف�ي الم��دح النب��وي ومم��ن تتلم��ذ ل�ه ج��دنا رحم��ه ال الموس��يقار الف�ذ
السيد البريهي.

  وكان يتمتع بصحة جيدة إل��ى أن م��ات حي��ث1991توفي السيد الجد عن سن عالية وذلك سنة 
لم يزر طبيبا قط في حياته.

----------------
- المنهاج المستقيم في العتصام بحبل ال العظيم

-الحجة الواضحة البرهان في أن العارف التجاني لم يفضل صلة الفاتح على القرآن
 - الفارق بين المص��نف والس�ارق : (ثلث رس�ائل مجموع�ة ف�ي كت�اب واح��د المطبع�ة الهلي��ة

 )1345بالرباط الطبعة الولى عام 
- عدة كنانيش للمترجم نقلنا منها فوائد علمية مهمة

- معلومات شخصية

عبدالواحد الفاسي
 العلمة الفقيه الخطي��ب البلي��غ س�يدي عبدالواح��د ب�ن امحم��د ب��ن احم�د ب��ن محم�د ب��ن عب��دالقادر

  ه ، وكان جميل المشاركة في العلوم شديد الح��رص عل��ى احي��اء1172الفاسي ولد بفاس سنة 
 الرسوم. در�س أعواما دروس��ا مبارك��ة ش��هدها جم��ع حفي��ل م��ن طلب��ة العل��م ف��ي العربي��ة والفق��ه
 والحديث، وكان فصيح العربية يحاض��ر ف��ي الدب وينظ��م الش��عر وينش��ر الرس��ائل والخط��ب،
 وهو أول من خطب بجامع الرص��يف بف��اس وال��ذي ش��يد مب��انيه الس��لطان الم��ولى س��ليمان. أم��ا
 شيوخه فمنهم عبد القادر بنشقرون ومحمد بن الحسن بناني ومحمد بن عبد السلم الفاسي. من

مؤلفاته "ارتقاء الرتب العالية في ذكر النساب الصقلية".
 ه. 1213أخذ عن سيدنا رضي ال عنه.وتوفي سنة 

---------
فتح الملك العلم

68ص 4رفع النقاب ج

سيدي العربي بن السائح
   حله تلميذه المحدث سيدي احمد بنموسى الس��لوي ف��ي بع��ض ختم��اته:"بالش��يخ الم��ام ق��دوة
 الن��ام مرب��ي الس��الكين وعم��دة أه��ل الرس��وخ والتمكي��ن ش��يخ الس��نة وال��دين وقط��ب الولي��اء
 الواصلين صاحب النور اللئح سيدي ومولي العربي بن السائح.. كانت له مشاركة تام�ة ف��ي
 جميع الفنون خصوصا علم الحديث والفقه والعربية والعروض ف�إنه ك��ان رض��ي ال عن��ه م��ن
 أئم��ة ه��ذا الش��أن وفح��وله الجهاب��ذة العي��ان وم��ن حمل��ة ل��واء الح��ديث ف��ي زم��انه ومم��ن إلي��ه
 المرجع فيه في عصره وأوانه وكان له فيه مجلس تشد إليه الرحال وتضرب إلي��ه أكب��اد الب��ل
 من فحول الرج��ال ف��تراه إذا تكل��م ف��ي ح��ديث م��ن أح��اديث الص��حيح تس��مع من��ه م��ا ل ت��راه ف��ي
 كتاب وتعلم علم اليقين أنه  كلم من يغترف من بحار مولنا المل��ك الوه��اب، ق��د رزق رض��ي
 ال عنه من كمال الدب عند قراءته الحديث الشريف ما يس��تدل عل��ى رفع��ة ش��أنه وعل��و ق��دره
 المنيف وكان كثيرا ما يحض عند الفتتاح على استحض��ار ني��ة التوس��ل إل��ى ال تع��الى بق��راءة
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 حديثه ص��لى ال علي��ه وس�لم والتش��فع ب��ه إل��ى الم��ولى ج��ل وعل ف��ي كش�ف المص��ائب والبلي��ا
 ودفع الخطوب والرزايا... أما علم التصوف فكان فرد زمانه فيه رض��ي ال عن��ه وكت��ابه بغي��ة
 المستفيد من أجل ما ألف في ذلك كما يشهد بذلك من طالع كتب القوم، وأما الكلم في الحقائق
 الربانية و السرار العرفانية فكانت ت��أتيه الس��ئلة رض��ي ال عن��ه م��ن أقاص��ي البل��دان فيجي��ب

  ه واخ��ذ به��ا العل��م1229عنها بأفصح بيان وأوضح برهان" ولد رضي ال عنه بمكناس سنة 
 أول على بعض العلماء كالهادي بادو ومحمد بن محمد فقيرة وعباس بنكي��ران قاض��ي مكن��اس
 والعلمة سيدي عمر بن المكي بن المعطى الشرقي حيث أج��ازه بالج��ازة العام��ة ف�ي التفس��ير
 والح��ديث والفق��ه والص��ول، ث��م انتق��ل إل��ى ف��اس فتتلم��ذ عل��ى فح��ول العلم��اء كالمح��دث س��يدي
 الوليد العراقي والعلمة الشريف بدرالدين الحمومي وسيدي عب��د الق��ادر الك��وهن ال��ذي أج��ازه
 في صحيح البخاري كما أخذ عن العلمة الجليل المجاور بالمدينة المنورة سيدي عبدالرحمان

  ه ولم��ا وص��ل إل��ى رب��اط الفت��ح اس��تجازه1281ب��ن احم��د النابلس��ي ال��ذي زار المغ��رب س��نة 
 فأجازه في حديث الرحمة المسلسل بالولية وكذا في أسانيده المتصلة بالشيخ القشاشي وتلميذه
 أبي إسحاق الكوراني وغيرهما. ولم��ا مل ص��احب الترجم��ة رض��ي ال عن��ه وط��ابه م��ن العل��م
 رجع إلى مكناس فتصدى للت��دريس م�دة ث��م انتق��ل إل��ى رب�اط الفت��ح فاس��تقر به�ا وت��زوج الس��يدة
 عائشة بنت العلمة الجليل سيدى محم�د الحفي��ان الش��رقي وق�د ح��دثني وال��دي أن  س��يدنا الس��يد
 رض��ي ال عن��ه ك��ان ي��درس م��دة بمس��جد عطي��ة ث��م أص��بح بع��د ذل��ك ي��درس ص��حيح البخ��اري
 بالروض الذي يوجد به الن ضريحه النور والذي كان يستقبل فيه كذلك زواره ومحبيه ولما
 ت��وفي واص��ل تلمي��ذه س��يدي احم��د بنموس��ى الس��لوي ت��دريس الص��حيح ث��م ج��اء بع��ده العلم��ة
 المحدث سيدي المدني بن الحسين فصار على منوال ش��يخه الم��ذكور ي��درس البخ��اري بنس��خة
 ابن سعادة التي كانت بحوزة أبي المواهب ابن السائح رضي ال عنه ول يفوتني هنا أن أش��ير
 إل��ى أن تلمي��ذه الفقي��ه محم��د ب��ن يحي��ى بلمين��و أك��د أن س��يدنا الس��يد ك��ان ل يعم��ل إل بالح��ديث
 الصحيح. أما مؤلفاته رضي ال عنه فمنه��ا بغي��ة المس��تفيد لش��رح مني��ة المري��د (طب��ع ف��ي حي��اة

  ه) وع��دة ختم��ات لص��حيح البخ��اري وش��رح للمي��ة البوص��يري وش��رحه1304المترجم سنة 
 لصلة الفاتح وله تعليق على البردة ف�ي غاي�ة النفاس�ة ول�ه ك��ذلك تعلي�ق عل��ى الهمزي��ة وتعلي�ق
 عل��ى الش��مائل الترمذي��ة وش��رح الخزرجي��ة ومنه��ا ط��رره عل��ى ش��رح الن��ووي عل��ى الربعي��ن
 النووية وكتاب السعادة البدية في ذك��ر المه��م م��ن أذك��ار الطريق��ة الحمدي��ة التجاني��ة ول��م يب��ق

منه إل الخطبة و التي ذكرها العلمة سكيرج في رفع النقاب
 )  ورحل��ة عجيب��ة أب��دى فيه��ا وأع��اد ومنه��ا تفس��يره لق��وله تع��الى: 'وم��ا ك��ان ال68 ص 2( ج

 ليعذبهم وأنت فيهم" وجواب على سؤال أح��د أه��ل التج��انيين ف��ي موض��وع تحقي��ق المك��ث بي��ن
 ج133 د) وكناش��ة (مخط��وط خ ع 2462السجد تي��ن وبي��ن الرك��وع والس��جود-مخط��وط خ ع 

 وإفادات وإنشادات– مخط��وط خ ع ) نقله��ا تلمي��ذه محم��د ب��ن يحي��ى بلمين��و ودي��وان ش��عر ف��ي
 الم��داح النبوي��ة بي��د العلم��ة عب��د الق�ادر ل��وبريس (حس�ب م��ا نقل��ه العلم��ة الم��ؤرخ بوجن�دار)
 وكذلك الجواب الكافي" حيث أجاز فيه مف��تي ال��ديار التونس��ية الش��يخ ص��الح النيف��ر ف��ي التق��ديم
 مع إجابته عن مسألة الخذ عن الشيخ الحي" ويعد أبو المواهب السائحي رض��ي ال عن��ه م��ن
 أقط���اب الطريق���ة التجاني���ة العظ���ام كم���ا يعت���بر كت���ابه (بغي���ة المس���تفيد) المرج���ع الث���اني بع���د
 (جواهرالمعاني) حيث أن مترجمنا رضي ال عنه لم ي��دخل في��ه إل م��ا ثب��ت عن��ده ثبوت��ا يقيني��ا
 عن مولن��ا الش��يخ التج�اني رض��ي ال عن��ه وك��ان يتح�رى ك��ثيرا ح�تى أن��ه ل ينق�ل م��ن الف��ادة
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 الحمدية للسيد الطيب السفياني إل ما ثبت عن��ه وكي��ف ل وأب��و الم��واهب الس��ائحي رض��ي ال
 عنه التقى بثلثين من خواص أصحاب سيدنا وحصل منهم على ف��وائد جم��ة وق��د ت��رك تلمي��ذ
 كثرا سواء الذين أخذوا عنه العلوم الشرعية أو الطريقة التجانية. أما بالنسبة للطريق��ة التجاني��ة
 مع العلوم الشرعية فنذكر بعض من أخذ واستفاد منه، منهم الفقيه��ان محم�د ب��ن يحي�ى بلمين�و
 وس��يدي عب��دال الت��ادلي والعلم��ة س��يدي احم��د ب��ن قاس��م جس��وس وس��يدي محم��د ب��ن الحس��ني
 وأخ��وه س��يدي الغ��ازي ب��ن الحس��ن والعلم��ة التونس��ي س��يدي محم��د ب��ن خليف��ة ومف��تي وه��ران
 سيدي عل��ي ب��ن عب��د الرحم��ان ومف��تي ال��ديار التونس��ية س��يدي ص��الح النيف��ر. والمح��دث س��يدي
 احم��د بنموس��ى والش��اعر الطي��ب ع��واد وش��يخ الجماع��ة س��يدي امحم��د كن��ون والع��ارف س��يدي
 الحسين الفراني والعلمة سيدي محمد ف��ال ب��ن باب��ا العل��وي الش��نجيطي والش��اعر عب��د الق��ادر
 لبريس والمقدم الجليل على العدوتين سيدي محمد المكي ال��زواوي وج��دنا الفقي��ه الع��دل س��يدي
 علي بنعبدال وأخواه المين الحاج احمد بنعبدال جدنا لمنا والمين المحتس�ب الح�اج العرب��ي
 بنعبدال والعلمة الصنهاجي المدعو م�اني بالض�افة لك�ثير م��ن المق�دمين الكب��ار ال�ذين اخ��ذوا
 عنه كسلطان المقدمين محمد بن العربي الزرهوني والعلمة العربي المحب وغيرهما أما من
 أخذوا عنه العلم وحده فمن أشهرهم جد ج��دنا لم��ه العلم��ة قاض��ي الرب��اط س�يدي احم��د بن�اني
 والعلم��ة م��ولي الكام��ل المران��ي والعلم��ة الط��اهر ب��ن العناي��ة المكناس��ي والعلم��ة اللغ��وي
 البارع سيدي محمد بن احمد الرغاي والذي أخذ عن المترجم السيرة النبوية(مجالس النبساط

 ) أم��ا أش��عار س��يدنا الس��يد فه��ي ك��ثيرة وأغلبه��ا ف��ي المدي��ح النب��وي وم��ن القص��ائد247ص 
المشهورة قصيدة مطلعها:

              يا رحمة للعالمين وخير من            تجلى به عنا المصائب والكرب
وأخرى مرتبة على حروف الصحابي عمران بن حصين مطلعها:

             عودتني منك إحسانا وثقت به          وحاشا فضلك أن أراه ممنوعا
 ولم يفت سيدنا السيد رضي ال عنه عند نشوب الحرب بين روسيا وتركيا أن يتضرع إلى ال

طالبا النصر للمسلمين حيث قال في قصيدة أخرى مطلعها:
             ال اكبر ل كبير سواه                  جلت محامده وعز ثناه    

 فحقق ال رجاءه وكان النصر حليف المسلمين. أما علقتنا بسيدنا السيد فهي عن طريق ج��دنا
 سيدي عل��ي بنعب��دال وج��دنا لمن��ا س��يدي احم��د بنعب��دال بالض��افة إل��ى أخيهم��ا س��يدي العرب��ي
 بنعبدال فقد كان سيدي العربي بن السائح رضي ال عنه يحبهم ويدنيهم منه ووقع�ت لجميعه�م
 عدة كرامات معه رضي ال عنه ومن أعظم الكرامات نفتخر بها ه��و أن أب��ا الم��واهب رض��ي
 ال عنه عندما اختار الفقيه الجد سيدي علي بنعبدال ليتولى المامة بالزاوي��ة التجاني��ة بالرب��اط
 دعا له قائل:" ارف��ع ص��وتك ف��ي الوظيف��ة ف�إن الطريق��ة التجاني��ة س��تبقى خال��دة تال��دة في�ك وف��ي
 ذريتك " وهذا ما رأيناه ول الحمد و تحقق بالفعل.أما من أثنى على سيدنا السيد فهنالك الك��ثير
 من العلماء نذكر منهما  العلمة الجليل التجاني بن بابا الشنجيطي الذي مدح صاحب الترجمة
 مخاطبا إياه بقوله: "ما رأيت أشعر من��ك فق��ال ل��ه بم��اذا اس��تدللت عل��ى ذل��ك فق��ال ل��ه بمعرفت��ك
 بجيد الشعر ورديئه فما رأيت من يعرف مثلك في��ه ف�ي س��ائر مراتب��ه ولي��س الش��اعر م��ن يك�ثر
نظمه بل من يعرف فيه ذوقه وفهمه" كما مدحه صاحب الستقصا المؤرخ الناصري بقوله:
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                  وعلى خدنك المام الذي حل                من المجد في أعز المراق
                  سيدي العربي من أعربت عن            فخره ألسن الورى باتفاق

ه .1309توفي سيدي العربي بن السائح سنة 
---------

 إف��ادات وانش��ادات لمحم��د ب��ن يحي��ى بلمين��و. "وليف��وتني أن أش��ير أن��ه إذا أطل��ق س��يدنا الس��يد
فالمقصود به المترجم رضي ال عنه وبه عرف عند تلميذه".

كناشة احمد جسوس
 40ص2رفع النقاب ج

418الغتباط بتراجم أعلم الرباط لمحمد بوجندار ص 
 429 ص 5إتحاف أعلم الناس ج

 فتح الملك العلم . ونض��يف هن�ا أن العلم��ة الحج�وجي أف�رده بالت�أليف حي�ث خص�ص المجل��د
 الث��الث م��ن كت��ابه إتح��اف أه��ل المرات��ب العرفاني��ة ف��ي ذك��ر بع��ض رج��ال الطريق��ة التجاني��ة

  ص سماه الزهار العطرة الروائح في التعريف بمولنا العربي250لترجمته وهو تقريبا في 
بن السائح. 

العربي الزرهوني
 العلم�ة الفقي��ه الن��وازلي ل�ه الق��دم الراس�خ ف�ي العل��م ومم�ا ي�دل عل��ى ذل�ك نق�ل العلم��ة الش�هير
 سيدي المهدي الوزاني جل نوازله الفقهية في كتابه المعيار الجديد وهي من الت��دقيق بمك��ان ل
 تنكر وقد كان سيدنا رضي ال عن�ه يثن��ي علي��ه بص��دق المحب��ة وج��ودة الفه��م وحس�ن الدراك.

أخذ الطريقة التجانية عن سيدنا رضي ال عنه وكان من أصحابه المقربين إليه.
---------

 94ص 4رفع النقاب ج

سيدي العربي بن الحفيان الشرقي
 حله القاضي ابوحامد المك��ي البط��اوري (بالع��الم الفقي��ه المش��ارك الس��تاذ:"كم��ا ق��ال ف��ي حق��ه
 صاحب مجالس النبساط: "الفقيه الوحد والستاذ النجد الف��رد العل��م العلم��ة الع��دل الرض��ى
 أب��و الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الفقي��ه الجلي��ل س��يدي الحفي��ان الش��رقي ك��ان رحم��ه ال عالم��ا
 فاضل نحويا مقرئا محررا كامل أخذ عن شيوخ وقته كالعلمة أبي العب��اس احم��د دني��ة وك��ان
 له معرفة ب��القراءات وتص��دى للعدال�ة). ك�ان ي�درس العل��م بج�امع عطي�ة بالرب�اط أم�ا الطريق��ة
 التجانية فقد كان احد مقدميها الكبار بالرباط بعد وفاة والده. أجازه في التقديم سيدي أبو يع��زى
 برادة كما اخذ حديث المصافحة عن سيدي سعيد الدراركي عن سيدي محم��د اكنس��وس. ت��وفي

 ه. وهو الذي زوج أخته السيدة عائشة لسيدي العربي بن السائح رضي ال عنه.1285سنة 
---------

 417الغتباط لبوجندار ص 
 190 ص2مجالس النبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط ج

.33ص 2رفع النقاب ج
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العربي العراقي
 الشريف العلمة الفقيه من أخص تلميذ شيخنا التجاني ومما يدل على ذلك ان��ه ك�ان يأك��ل ف�ي
 بعض الحي�ان ف�ي نف�س الم�ائدة م��ع س�يدنا رض��ي ال عن�ه وك�ان م��رة جالس�ا مع�ه فج�اء ول�ده
 العلمة الشهير سيدي الوليد العراقي وهو صبي فأجلسه سيدنا رضي ال عنه بحج��ره وص��ار
 يطعمه ويدعو له وعادت عليه بركة ذلك بالخير الكثير حيث أصبح من كبار العلماء وخاص��ة

في علوم الحديث كما كان كذلك من أهل الفتح فجمع بين العلم والعمل.
----------

367كشف الحجاب ص 

مولي العربي العلمي
 حله تلميذه العلمة سيد الحسن مزور:" بالعارف الشهر المسن البرك��ة الن��ورالفقيه العلم��ة
 الدراكة الفهامة المشارك ف��ي ك��ثير م��ن العل��وم العقلي��ة والنقلي��ة الج��امع بي��ن الش��ريعة والحقيق��ة
 الحائز لهم��ا بل مج��از ب��ل عل��ى الحقيق��ة الش��ريف س��يدي العرب��ي ب��ن إدري��س العلم��ي اللحي��اني
 نج��ارا الزره��وني الموس��اوي منش��أ و ق��رارا المت��وفى رض��ي ال عن��ه بموس��اوة وه��ي مدش��ر

  ه وق��د كن��ت اش��د الرحل��ة1320 جمادى الثاني��ة س��نة 16قريب من زاوية زرهون ليلة السبت 
 اليه كثيرا واستفيد من�ه وأك��اتبه ويكت�ب ل�ي. ل�ه رض��ي ال عن��ه كرام�ات منيف�ة وخصوص��يات
 شريفة علمنا منها شيئا كثيرا يحتاج إل��ى دي��وان خ��اص" ويض��يف العلم��ة الم��ذكور ان��ه طل��ب
 من المترجم أن يبين له شيوخه في العلوم فأجابه بخط يده. "ومحصل ما اطلعت عليه من ه��ذا
 الكتاب يقول العلمة الحسن المزور" وغيره من بقية مكاتبته لنا ومما تلقين��اه من�ه مش��افهة أن�ه
 رضي ال عنه له مشاركة في فنون شتى كالفقه والحديث والتفسير والتجوي��د والق��راءات وف�ي
 علم الطب بل��غ الغاي��ات، ل��ه تقيي��د نفي��س يكت��ب بس��واد العي��ن ف��ي بي��ان مخ��رج الض��اد المعجم��ة
 والتاء المثناة الفوقية  في نحو كراسة سماه "القول النافع والجواب القامع" وهو عندي وكت��اب
 رسالة الترغيب والترهيب في الطريق��ة التجاني��ة وغيرهم��ا وق��د طب��ع وأرج��وزة مس��ماة"منح��ة

  بيت وهي مطبوع��ة أيض��ا وقص��يدة1800الخوان في بعض المأمورات والمنكرات في نحو 
 عينية في الطريقة التجانية " ثم ذك��ر العلم��ة الم��ذكور ش�يوخه وه��م عل��ى الت�والي: ب��در ال��دين
 الحم��ومي و محم��د المي��ن الزي��زي و عل��ي التس��ولي و محم��د ب��ن عب��د الرحم��ان الحجرت��ي و
 الط��الب ب��ن الح��اج و أب��و بك��ر ب��ن الطي��ب بنكي��ران و أحم��د بن��اني كل. أم��ا ف��ي عل��م الق��راءات
 والتجوي��د فأخ��ذه ع��ن خاتم��ة الق��راء ب��المغرب القص��ى م��ولي إدري��س ال��ودغيري البك��راوي
 البدراوي، وهذا م�ا أك��ده الم��ترجم ف��ي كت�ابه الق��ول الن��افع والج��واب الق��امع ف�ي مخ��رج الض��اد

  ق�ائل:" وق�د أدرك��ت ش�يخنا أب�ا العلء مولن�ا إدري��س ب�ن عب�دال ال��ودغيري5والتاء ف�ي ص 
 وحيد دهره وفريد عصره في القراء وحام��ل رايت��ه بمغربن��ا وق��د أعط��ى م��ن التجوي��د وحس��ن
 الصوت والداء الحظ الوافر وقد حضرنا مجالسه في القراء والحمد ل مرارا، وسمعت من��ه
 م��ا قس��م ال ك��ان إذا ش��رع ف��ي الق��راءة أذه��ل العق��ول واللب��اب بم��ن ح��ل مجلس��ه م��ن ت��رادف
 عبراته وتصاعد زفراته، فمنهم الحزين ومنهم الخاشع ومنه��م المتفك��ر ومنه��م المحي��ر و منه��م
 المعتبر هكذا حتى يفرغ رحم��ه ال ولق��د رأي��ت بع��ض الع��راب وال��برابرة ك��ان إذا م��ر أم��امه
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 وقرع صوته أذنه وقف للستماع جبرا عليه وولى القهقرى إليه رض��ي ال عن��ه". كم��ا ترج��م
 للعلمة الشريف سيدي العربي العلمي تلميذه الم��ؤرخ م��ولي عب��د الرحم��ان ب��ن زي��دان حي��ث
 قال في حقه: " أستاذ مقرئ مجود علمة فاضل له مشاركة في فنون شتى فقيه مح��دث مفس��ر
 أصولي بياني منطق�ي نح��وي خي��ر دي�ن عاب�د متبت�ل ناس�ك ع�ارف برب��ه دال علي�ه مرش�د إلي��ه
 ورع متقشف معتقد صالح مكاشف.... وكان السيد العربي بن الس��ائح ين��وه بق��دره ويثن��ي علي��ه

ويحض الناس على زيارته والتبرك به". كانت له زاوية بموساوة حيث قام رضي ال 
عنه بأعباء تربية المريدين ونشر العلم بها واستقبال الضيوف من كل حدب وصوب.

-----------
 439ص5- إتحاف أعلم الناس لبن زيدان ج

 وصفحات أخرى. 49- إتحاف العيان بأسانيد العرفان للعلمة سيدي الحسن مزور ص 

مولي العربي المحب
 حله الحجوجي: " بالعلم��ة الحفي��ل النحري��ر البرك��ة م��ولي العرب��ي المح��ب ب��ن م��ولي عب��د
 السلم بن عبد ال بن محمد الحبيب بن محمد زين العابدين بن السلطان م��ولي اس��ماعيل ول��د
 س��نة ني��ف وس��بعين وم��ائتين وأل��ف بت��افيللت اخ��ذ العل��م عل��ى علم��اء جل��ة كس��يدي عب��د المل��ك
 الضرير وعبد السلم الهواري وسيدي عبدال البدراوي وغيرهم. ل��ه رس��ائل وأجوب��ة متفرق��ة

  ه1292في مسائل علمية أجاد فيها ما شاء وتقاييد نافعة،أخذ الذن في الطريقة التجانية ع��ام 
 عن الشريف البركة محمد البوكيلي وعن شيخ الجماعة سيدي احمد بناني كل ثم التقى بسيدي
 العربي بن السائح واس�تفاد من�ه علوم��ا وأس��رارا وأج�ازه ف�ي التق�ديم ث��م اخ�ذ ع��ن س�يدي احم�د
 محم��ود المراكش��ي وأذن��ه ك��ذلك ث��م انتق��ل لل��ديار الحجازي��ة وح��ج وزار ودر�س عل��م التوحي��د
 ب��الحرم النب��وي ق��رأ ص��غرى السنوس��ي بش��رح مؤلفه��ا ث��م انتق��ل إل��ى مص��ر واجتم��ع بأفاض��ل
 وعلماء كالشيخ عليش ومن في طبقته ثم ارتحل إلى تونس ثم رجع إلى فاس وأخذ الذن العام
 في الطريقة من سيدي امحمد كنون وبالجمل��ة ف�المترجم ل��ه معرف��ة ك��بيرة ب�دقائق عل��م التوحي��د

 ه بفاس"بتصرف يسير.1351والتصوف فكم أفادنا بفوائد تسحر اللباب. توفي سنة 
----------

فتح الملك العلم للحجوجي.

علل بنجلون
 العلمة الفقيه الوجيه المحتسب ك��ان ذا فه��م ث�اقب ورأي ص�ائب وتهج��د وتلوة وذك��ر، س�ريع
 الدمعة قال في حقه ولده العلم��ة محم��د الم��دني بنجل��ون:"م��ا حفظ��ت عن��ه أن��ه اغت��اب أح��دا أو
 أخرج صلة عن وقتها أو مدح الدنيا" وولي خطة الحسبة بفاس فقام بها أحسن قيام. أخ��ذ ع��ن
 ش��يوخ ع��دة كحم��دون ب��ن الح��اج ومحم��د ب��ن عم��ر و الزروال��ي وإدري��س العراق��ي كم��ا أج��ازه
 سيدنا الشيخ في الطريقة التجانية بعد أن تخلى ع��ن الط��رق الخ��رى. ل��ه مؤلف��ات منه��ا حاش��ية
 على شرح البي على مسلم وحاش�ية عل��ى مص�ابيح الس��نة للبغ�وي وتعلي��ق عل��ى الكش�اف إل�ى

 ه1292غيرها من المؤلفات. توفي سنة 
----
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387- كشف الحجاب ص 
- فتح الملك العلم للحجوجي

علل بن احمد بنشقرون
 1304علم��ة أدي��ب ، ك��انت ل��ه مش��اركة ف��ي العل��وم اجتم��ع بس��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح س��نة 

 ومدحه بقصيدة جميلة فأجاب عنها برسالة بديعة ودعا له بالخير ثم اجتمع به في المرة الثاني��ة
  ه ع��ن جماع��ة م��ن كب��ار المق��دمين كالع��ارف1313 ه. أخذ الطريقة التجانية س��نة 1308سنة 

 الكبير سيدي العربي العلمي والديب الكبير سيدي الطاهر الفراني وق��د م��دح الش��يخ التج��اني
 رضي ال عنه بقصائد عدة ذكر بعضها العلمة سيدي احمد سكيرج في كشف الحجاب يق��ول

في بعضها: 
             سليل المصطفى مولي أحمد             إمام الوليا بحر السماح
             تأدب إن دخلت إليه واخضع               لتاج العارفين بل جناح

 ه. 1319. توفي سنة 
---------

 35 – 29كشف الحجاب ص 
فتح الملك العلم 

علل الفاسي
 كان فقيها عالما عامل خط��ب بع��دة مل��وك فك�ان يحي��ي القل��وب بم��واعظه ويبك��ي العي��ون، أخ�ذ

 ه.1314الطريقة التجانية عن المقدم أبي يعزى برادة، توفي سنة 
-------

 167- كشف الحجاب ص 
-فتح الملك العلم لمحمد الحجوجي

علي بن عبدال بن صالح اللغي
  ه وهو جهينة العلوم وخاصة الدبية منها بسوس، خلف أخاه وش��يخه العلم��ة1295ولد سنة 

 محمد بن عبدال في التدريس بالمدرسة اللغية ال��تي عرف��ت ف��ي عه��ده ازده��ارا ثقافي��ا متمي��زا
 ه عينه السلطان مولي الحسن قاضيا على قبيلة مجاطة. 1303وفي سنة 

 وقال في حقه العلمة احمد الهيبة مقارنا إي��اه بالعلم��ة الط��اهر الفران��ي: "إن الس��تاذ اللغ��ي
 في النثر أبرع ول يشق له فيها غبار وليس دون وادي أم الربي��ع إل��ى ش��نجيط م��ن ي��وازيه ف��ي
 الترسل والديب الفراني "شاعر مصقع فرع في براعته وبلغته كل م��ن يتع��الى إل��ى الن��زع
 في القوافي في المغرب كله". بالنسبة لجهاده ض��د المس��تعمر فق�د انض��م للش��يخ الهب��ة الم��ذكور
 وشارك معه في عدة معارك ضد الفرنسيين. وكان م��ن أعي��ان المق��دمين ف�ي الطريق��ة التجاني�ة
 وكذلك ولده العلم��ة الدي��ب اللغ��وي الم��دني ب��ن عل��ي ال��ذي تمس��ك كوال��ده بالطريق��ة التجاني��ة.

 1928توفي سنة 
------------------

 646ص 2معلمة المغرب ج 
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 325 ص 2المعسول ج
فتح الملك العلم . 

  (انظ��ر في��ه ن��ص إج��ازة للم��ترجم للط��اهر66 ص 2الفه��رس العلم��ي لرش��يد المص��لوت ج 
الفراني في العلم و الطريقة التجانية).

علي بن محمد بنعبدال
 الفقيه العدل الذي استخدم في كثير من المراسي كالدارالبيضاء وطنج�ة، ج�اء م��ن تط��وان إل��ى

  س��نة، تفق��ه عل��ى ي��د ص��هره القاض��ي س��يدي احم��د بن��اني. أم��ا الطريق��ة18الرب��اط وه��و اب��ن 
 التجاني��ة فأخ��ذها ع��ن أب��ي الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح ال��ذي ق��دمه للمام��ة بالزاوي��ة
 التجاني��ة العتيق��ة كم��ا أج��ازه ف��ي التق��ديم العلم��ة س��يدي امحم��د كن��ون وق��د وق��ف ج��دنا العلم��ة

.1342عبدالواحد بنعبدال على هذه الجازة بخط كنون. توفي سنة 
-----

 447الغتباط لبوجندار ص 
358ص2أعلم الفكر المعاصر ج

كناش لبن المترجم جدنا العلمة عبدالواحد بنعبدال

علي الحسناوي الثغراوي السلوي
 علمة فقيه اخذ عن والدته الجرومية والمرشد المعي��ن. ك��ان يلق��ي دروس��ا ف��ي الفق��ه وخاص��ة
 مختصر خليل  بالزاوية التجاني��ة وال��ذي يع��د م��ن أعيانه��ا، كم��ا ك��ان يحض��ر المج��الس العلمي��ة
 ال��تي يترأس��ها الس��لطان الم��ولى يوس��ف .ق�ال ف�ي حق��ه ص��ديقه الش��يخ أب��و ش�عيب ال��دكالي عن��د

تأبينه:"بموت هذا الرجل فقد المغرب ركنا من أركان الفقه ونوازله"
.1926 وتوفي سنة 1915تولى القضاء سنة 

----------
 2837 ص 9- معلمة المغرب ج 

 للجراري.359 ص 2- اعلم الفكر المعاصر ج 
علي بن الحبيب السكراتي

 العلمة الديب الكبير، أخذ عن شيوخ كب��ار ك��المحفوظ الدوزي، ل��ه كت��اب "تحلي��ة الط��روس
 وبهجة النفوس في مناقب آل سوس" الذي ذكر فيه أخبار العشرات من علم��اء وأدب��اء الس��رة
 السكراتية وقد استفاد منه الستاذ المختار السوسي في ترجمة كثير م��ن العلم السوس��ية مم��ا
 حداه أن يثنى عليه بقوله:"هذا هو الذي له عل��ى تاري��خ رج�ال س��وس م��ن الفض��ل العظي��م م��ال
 يقدر قدره إل أمثالن�ا" ث�م أض�اف ق�ائل:"ف��تركه ل�ي فوج�دته طافح�ا ب��الغرائب والعج�ائب وه��و
 كت��اب منش��ئ س��اجع يحل��ي كلم��ه ب��الحكم والمث��ال وبط��رائف الخب��ار والزه��ار م��ع نزاه��ة

حاول أن يلزمها في كل كتابة".
---------

 5021 ص 15معلمة المغرب ج 
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علي المجو_ل 
 من كبار علماء القص��ر الك��بير، تتلم��ذ علي��ه س�يدي احم��د الره��وني، وك��ان أب��و ش��عيب ال��دكالي
 يأتيه إلى القصر الكبير مع جللته في العلم ليستشيره في قضايا علمية دقيقة. وقد حدثني مق��دم
 ضريح سيدي العربي بن السائح سيدي محمد العبراق رحمه ال أن المترجم أخبره أنه كان له
 تسعة علوم متقنة ومع ذلك كان يح��ب الخم��ول وع��دم الظه��ور ول��م يت��ول أي��ة وظيف��ة كالقض��اء
 وغيره بل اكتفى بما يجنيه من أرض له ورثها عن أسلفه. من جملة ش��يوخه العلم��ة الش��هير
 سيدي أحمد بن يرم��ق.  ك��ان متواض��عا م�ع الخ��اص والع��ام ومم��ا ي�دل عل��ى ذل��ك ماح��دثني ب�ه
 الشريف العبراق أنه عندما كان يذهب معه وهو صغير السن لرض��ه الفلحي��ة ك��ان الم��ترجم
 يص��ر عل��ى أن يرك��ب الش��ريف الم��ذكور الداب��ة و يقوده��ا ب��ه. م��ن جه��ة أخ��رى أك��د  الش��ريف
 الم��ذكور ان��ه ك�ان يوم��ا م��ع العلم��ة س�يدي احم��د الره��وني فج��رت الم��ذاكرة ع��ن س�يدي عل��ى
 المج��ول ف��ذكر اس��مه دون س��يادة فع�اتبه العلم��ة الم��ذكور ق��ائل ل��ه: ق��ل س��يدي عل��ي، ل عل��ي.

وكان سيدي احمد الرهوني يجل شيخه ويعظمه.
----------

معلومات شخصية نقلتها عن مقدم ضريح سيدي العربي بن السائح.

سيدي علي المسفيوي
 حله احم��د الكاش��طي ف��ي ورق��اته:"بش��يخ الم��ة وحام��ل راي��ة عل��وم المل��ة ش��يخ المش��ايخ ف��ي
 الحواضر والبوادي الشيخ الكبر سيدي علي الوريكي من ح�وز مراك��ش (نس�بة لوريك��ة ال�تي
 توج��د بناحي��ة مراك��ش)ك��انت ل��ه مدرس��ة ي��درس به��ا العل��وم الش��رعية كم��ا ك��ان أح��د المق��دمين

الكبار في الطريقة التجانية 
--------

10 و9ورقات احمد الكاشطي ص
عمر الدباغ

 الفقي��ه الحس��يب النس��يب حفي��د القط��ب الش��هير س��يدي عب��دالعزيز ال��دباغ ق��ال ف��ي حق��ه ص��هره
 الطالب بن الحاج في كتابه الشراف: "تفقه سيدي عمر هذا على جماعة من شيوخ فاس منهم
 اب��و محم��د عب��دالقادر بنش��قرون ولزم الوال��د ف��ي ع��دة فن��ون وول��ي خط��ة الش��هادة والمام��ة
 والخطابة بمسجد الديوان على عهد السلطان أبي الربيع ثم تخلى ع��ن ذل��ك اختي��ارا وزه��د في��ه

 ه. 1260لما أخذ عن الشيخ أبي العباس التجاني واتصل به وسلب إليه الرادة" توفي سنة 
-----------

 208ص 2- (الشراف على بع��ض م��ن بف��اس م��ن مش��اهير الش��راف) للط��الب ب��ن الح�اج ج
 تحقيق جعفر بن الحاج)2004(منشورات جمعية تطوان اسمير – 

- فتح الملك العلم 
316- كشف الحجاب ص 

الغالي بن أبي بكر السنتيسي 
 حله العلمة أحمد سكيرج:"بأخينا في ال الكاتب المجد". ل��ه أرج��وزة ف��ي الطريق��ة التجاني��ة

وعدة قصائد في مدح شيخه التجاني رضي ال عنه.
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-------
297ص 3رفع النقاب ج 

الحاج المحفوظ الهمادي
 قال في حقه المختار السوسي :"قد جمع بين العلم والعمل وهو اليوم زينة تل��ك القري��ة وقطبه��ا
 (قرية تارسواط) بسوس. أما العلوم فقد مثل بين ي��دي علم��اء ك��ثيرين ك��انوا جميع��ا مم��ن جل��وا

في حلبات التدريس" . أخذ الطريقة التجانية عن سيدي الحسن البعقيلي.
--------

 237 ص 3المعسول ج 

محمد بن عبدالمجيد اقصبي
 أحد العلم البارزين بالقرويين، حصل على علم كثير وكانت له المشاركة الواس��عة ف��ي ع��دة

 ه وتعل��م الق��راءات به��ا ث�م أتمه��ا بمدين��ة1295علوم وأبحاثه في غاية التق��ان. ول��د بف��اس س�نة 
  ه ثم رجع إل��ى ف��اس1307القصر الكبير حين رافق والده الذي عين ناظرا للحباس بها سنة 

 حيث مكث اثنتي عشرة سنة مواظبا على حضور حلقات كبار علماء القرويين كامحم��د كن��ون
 واحمد بن الخياط وعبدالعزيز بناني واحمد البلغي��ثي وغيره��م م��ن العلم��اء. ولم��ا ارت��وى ومل
 وطابه من العلم، تصدى للتدريس بالقرويين وقد ذكر العلمة الشهير احمد سكيرج ف��ي كت��ابه:
 "طيب النفاس باستجازتي لعلماء فاس" أن المترجم عين مدرسا من الطبقة الولى بالقرويين

  ه ، ث��م انتق��ل لرب��اط الفت��ح حي��ث اخت��اره الس��لطان الم��ولى يوس��ف أس��تاذا لبن��ائه1339س��نة 
 الم��راء، وك��ذلك الش��أن م��ع أبن��اء الس��لطان محم��د ب��ن يوس��ف. يعت��بر آخ��ر م��ن درس مدون��ة
 سحنون بالقرويين بعدما انقطع تدريس��ها أجي��ال عدي��دة، كم��ا درس تلخي�ص المفت��اح ف��ي عل��وم
 البلغة. وقد خلف عدة مؤلفات نذكر منها "تعليق عل��ى المط��ول" و"نب��ذة ف��ي تاري��خ المغ��رب
 القصى" و"حاشية على حرز الم��اني" ومحاض��رات ف��ي التاري��خ الح��ديث ومحاض��رات ف��ي
 الخلق و"ختم��ة نظ��م اب��ن باب��ا العل��وي" و"إتح��اف الفئة المبتغي��ة لح��ل أقف��ال ش��رح الرس��الة
 الفتحية" وتعليق على كشف السرار للقلصادي. أخذ العلمة محم��د أقص��بي الطريق��ة التجاني��ة
 عل��ى ي��د م��ولي العرب��ي العلم��ي كم��ا أج��ازه ف��ي التق��ديم س��يدي محم��د ب��ن العرب��ي العل��وي

 ه1945الزرهوني. توفي سنة 
--------------

 102 101ص 4الموسوعة المغربية ج 
 576 ص 2معلمة المغرب ج 
فتح الملك العلم .

محمد اكنسوس
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 الش��يخ الم��ام الم��ؤرخ الدي��ب ال��وزير العلم��ة الفقي��ه المحق��ق الحج��ة المش��ارك المحص��ل م��ن
 العلوم ما تقصر عنه المدارك الكامل علم��ا وعمل وخلق��ا ومقام��ا حله اب��ن المعط��ي ف��ي كت��ابه
 (حديقة الزهار) بق��وله: "ومنه��م العلم��ة الدي��ب اللغ��وي الحيس��وبي الري��ب الم��ؤقت المع��دل
 الفرضي الشاعر النحوي الكاتب الناثر نخبة الدهر وعزة العص��ر أدي�ب الغ��رب والس��وس أب�و
 عبدال سيدي محم�د ب��ن احم��د اكنس��وس تف��رد ب�الدب ل يش��ق ف�ي ذل��ك غب��اره ول يب��ارى في�ه

  ه قصد ق��راءة العل��م فأخ��ذ ع��ن كب�ار1229 ه ورحل إلى فاس عام 1211مضماره" ولد سنة
 علماء القرويين كما انتفع بغيرهم وم��ن جمل��ة م��ن أخ�ذ عنه��م حم��دون ب��ن الح�اج وعب��د الس��لم
 الزم��ي ومحم��د بنعم��رو الزروال��ي ومحم��د ب��ن منص��ور والته��امي الحم��ري الل��بيري والمك��ي
 السكياطي وعبد القادر الكوهن الذي أجازه في الص��حيح. أدرك الم��ترجم س��يدنا الش��يخ رض��ي

 ) : "ولق��د لقين��ا ش��يخنا لق��اء36ال عن��ه وت��برك ب��ه، يق��ول ف��ي كت��ابه (الج��واب المس��كت- ص
 التبرك ورأيناه وزرناه ودعا لنا بالخير وسمعنا منه ما نفتخر ونتشرف به في ال��دنيا والخ��رة.
 وأما الخذ عنه إذ ذاك فلم نكن بصدده لن ذلك في حال الحداثة وحين السعي في تحص��يل م��ا
 قسم من علوم الرسوم والحكام الشرعية...وكنت ممن حض�ر جن��ازته والص��لة علي��ه والحم��د

  ه عن جماعة كسيدي محمد الغالي بوط��الب وامحم��د1238ل". و أخذ الطريقة التجانية سنة
 بن أبي النصر وسيدي الطي��ب الس��فياني وعب��د الوه��اب اب��ن الحم��ر ح��تى أص��بح م��ن أركانه��ا
 وأحد أعمدتها إليه المرجع فيها فإذا أطلق الفقيه عند معشر التجانيين، فل ينصرف إل إليه لما
 له من التحري والتثبت ومعرفة أقوال الشيخ التجاني من غيره��ا. وق��د أف��رده بالت��أليف العلم��ة
 محمد  الحجوجي ف��ي كت��ابه "بهج��ة النف��وس ب��ذكر بع��ض من��اقب س��يدي محم��د اكنس��وس" م��ن
 أجل تلميذه أبو المواهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح وس��يدي الحس��ين الفران��ي وس��يدي س��عيد
 الدراركي وسيدي احم��د العب��دلوي. أم��ا مؤلف��اته فم��ن أهمه��ا:"الجي��ش العرم��رم الخماس��ي ف��ي
 دولة مولنا علي السجلماسي" و"الحلل الزنجفورية في أجوبة السئلة الطيفورية" أجاب فيه��ا
 العلم��ة س��يدي الحس��ن ب��ن طيف��ور ع��ن م��ا استش��كله م��ن مس��ائل ف��ي كت��اب (ج��واهر المع��اني)
 لسيدي علي حرازم و(الجواب المسكت) الذي رد فيه على البكاي الذي انتقد الطريقة التجاني��ة
 وق��د ن��ال ه��ذا الكت��اب إعج��اب الك��ثير م��ن العلم��اء حي��ث ع��رف الم��ترجم كي��ف يفح��م خص��مه
 محاورا إياه بلطف دون سباب وتجريح رغم ما صدر من��ه م�ن تنقي��ص ف�ي ح��ق ه�ذه الطريق��ة
 السنية وصاحبها رضي ال عنه ،وله كذلك "المقامة الكنسوس��ية ال�تي أثب��ت فيه�ا اقت�داره عل��ى
 الكتاب��ة البليغ��ة"، و" حس��ام النتص��ار ف��ي وزارة بن��ي العش��رين النص��ار" و"حاش��ية عل��ى
 القاموس المحيط" وقد بنى مترجمنا زاويته المشهورة بالمدينة العتيق��ة بمراك��ش حي�ث تص��دى

 ه1294لتربية المريدين والدعوة إلى ال إلى أن توفي سنة 
---------

 109 ص4الموسوعة المغربية ج
 - مشاهير رجال المغرب *المجلد الول دار (الكتاب المص��ري ودار الكت��اب اللبن��اني)لعب��دال

كنون.
- فتح الملك العلم للحجوجي

- حديقة الزهار في ذكر معتمدي من الخيار – مخطوط وهو لبن المعطى السرغيني
276 ص 11- المعسول ج

248- كشف الحجاب ص 
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محمد أمغار
 العلمة الجهبد الفهامة المشارك المحقق الهمام الم�دقق الق��دوة الج�ل الناس�ك المبج�ل ك�ان ف�ي

العلم بحرا ل يجارى. له عدة مراسلت مع الفقيه الجل سيدي محمد اكنسوس
-------------

فتح الملك العلم للحجوجي

محمد بن احمد البارودي
  ه من شيوخه أخوه الكبر المعروف بالولي و العلم��ة احم��د1280 عالم أديب ولد بسل سنة 

 الناصري والفقيه محمد بوعلو استكمل دراسته على ي��د الش��يخ محم��د الن��ور بمراك��ش و"ال��ذي
 أجازه كذلك في الطريقة التجانية" كان كاتبا خاصا لباشا الرباط مدة كما كان ي��درس بالزاوي��ة
 التجانية بسل المجاورة للمسجد العظ��م مختص��ر خلي��ل وهمزي��ة البوص�يري. أعط��ى مزم��ارا
 من مزامير آل داود حيث كان يقرأ المولد النب��وي بالزاوي��ة التجاني�ة بس�ل ث�م ف�ي س�ابع المول��د
 بضريح سيدي العربي بن السائح كما قضى سنوات  إماما وخطيبا بمسجد باريز ول��م يف��ت أن
 يع��بر ع��ن س��خطه وغض��به عن��د ص��دور الظهي��ر ال��بربري حي��ث وق��ع م��ع ال��وطنيين ع��رائض
 الس��تنكار . ل��ه ع��دة قص��ائد بالفص��يح والملح��ون. وتع��اليق عل��ى موض��ح اب��ن هش��ام ولمي��ة
 الشاطبي وشرح (ميارة) للمرشد المعين. وقد اجتمع بأبي المواهب سيدي العربي ب��ن الس��ائح.

م1956توفي سنة 
---------
985 ص 3معلمة ج 

معلومات شخصية
 .99 ص 2أعلم الفكر المعاصر ج

محمد بن بلقاسم بصري
  ه حله س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح ف��ي رس��الة وجهه��ا إلي��ه:" بالعلم��ة الق��دوة1202ول��د س��نة 

 المربي النفاع المحيط بإرث هدي السلف بل نزاع أبي عبد ال سيدي محمد بن قاسم بصري"
 ك��ان عالم��ا ع��امل إمام��ا جليل خطيب��ا بالج��امع الك��بير بمكن��اس ش��ديد التب��اع للس��نة المحمدي��ة
 مجانبا للهواء المذمومة، له كناشة في غاية النفاسة. أخذ عن سيدنا الشيخ التجاني رض��ي ال
 عنه الورد ثم أجازه في التقديم ولم يناد أحدا باسم المقدم إل ل��ه وم��ع ذل��ك ك��ان م��ؤثرا للخم��ول
 والتباع��د ع��ن الظه��ور كل��ف م��ن ط��رف الحب��اس بتفق��د المستش��فيات ومراقبته��ا. ت��وفي س��نة

 ه1293
--------

فتح الملك العلم 
 323كشف الحجاب ص 

55ص3رفع النقاب ج
5إفادات وانشادات لمحمد بن يحيى بلمينو ص
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محمد بن يحيى بلمينو
 حله صاحب (مجالس النبساط) "بفريد عصره، وأعجوب��ة ده��ره الم��برز عل��ى جمي��ع أقران��ه
 من أهل عصره ذي الدب والمعارف الفقيه الدراكة" أخذ عن سيدي العربي بن السائح وك��ان
 من أخص تلميذه ويكفيه فخرا أن شيخه المذكور مدحه، إذ يقول المترجم في كناشه: "دخل��ت
 على  سيدنا الولي الصالح س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح رض��ي ال عن��ه ض��حوة الس��بت الس��ادس

  ه فق�ال ل��ي بع�د كلم نفي��س كن�ت قل�ت ل��ك ق�ديما إم�ا ف�ي اليقظ��ة أو ف�ي1299والعشرين ع�ام 
 النوم أنت المين أو قلت لك أنت أميني وكنت ذكرت لك ذلك فهل غفلت أم ل فسكت عن��ي ث��م
 ناولني أبياتا تتضمن ذلك وتشير إلى إشارات وغرر عجيبة، وقد ضنت النف��س وش��حت بنقله��ا

 بيت:       14هنا جميعها ونص مطلع القصيدة وهي من البسيط تشتمل على 
               أنت المين على السر المصون وهل        ينسى المين لدى أكارم الناس 

  ه أذن له أبو المواهب في قراءة مختصر الش��يخ خلي��ل وك��ان الم��ترجم يس��رد1290وفي سنة 
 ف��ي بع��ض الحي��ان ال��ترغيب وال��ترهيب للح��افظ المن��ذري بالزاوي��ة التجاني��ة أو غيره��ا وك��ان
 رحم��ه ال يص��دع ب��الحق ول يخش��ى ص��ولة ظ��الم وك��ان يح��ب متابع��ة الس��نة ويح��رص عليه��ا
 ويتجنب البدع ويكره الميل إليها. تعاطى خطة الشهادة فكان من أماثل العدول، رثى شيخه أب��ا

المواهب فأجاد في ذلك يقول في قصيدة  ننقل بعض أبياتها : 
  ومن دعاك بسعد الدين مذ زمن             وتارة بأمين الدين سماكا
وقال من أول الرعيل أنت فمل               ل ميل فإن ال أعطاكـــا

   أم قد فقدت بروح القدس سارية              كانت تهب سحيرة بمغناكا
     أم قد فقدت من النوار بارقة                  سرت بحسك للعليا ومعناكا

   أم قد فقدت سراج القلب إذ سطعت          أنوار أسراره على محياكا
إلى أن قال: 

     ذاك المام الذي حاز الكمال ومن           قرت به في مجال النس عيناكا
     فيض الله وروح الكون مركزه              وقطبه خير من تهوى ويهواكا

        حصن الحنيفية السمحاء صارمها            غيث الندى من ببشر الوجه يلقاكا
بحر المعارف والعلم الذي بهرت            أنواره فاقتبس منها لمسعاكا

 ه.1333توفي سنة 
--------

 (مخطوط).3الدرر الثمين في فوائد سيدي محمد بلمينو المين للعلمة احمد سكيرج ص 
9إفادات وانشادات للمترجم نقل فيها كلم شيخه سيدي بن السائح

 231 ص 2أعلم الفكر المعاصر للجراري ج
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310 ص 2مجالس النبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط ج
 : هذه القصيدة التي ذكرناها هنا نسبها المؤرخ مولي عبدالرحمان بن زيدان للدي��بملحظة

  والص��حيح أنه��ا للفقي��ه محم��د ب��ن يحي��ى437 ص5الطيب عواد ونقلها في تاريخ التح��اف ج
بلمينو كما أخبر بذلك أحمد جسوس.

محمد بن محمد بن عبدالقادر بناني
  حله ص��احب (س��ل النص��ال) "بالعلم��ة المش��ارك الم��درس النفاع��ة المطل��ع الك��ثير التلم��ذة"

  ه وأخذ عن جماعة م��ن1284عرف ببناني الديوان لكونه كان إماما بجامع الديوان. ولد سنة 
 العلماء منهم محمد بن المدني كنون وأخيه الته��امي كن��ون وامحم��د كن��ون ومحم��د ب��ن الته��امي
 الوزاني وعبدالهادي الصقلي وامحم��د ب��ن قاس��م الق��ادري وجعف��ر الكت��اني. أم��ا مؤلف��اته فبلغ��ت

  مؤلف��ا م��ن أهمه��ا (الس��ر الرب��اني بمول��د الن��بي الع��دناني) وش��رح عل��ى منظوم��ة الطي��ب25
 بنكيران في الستعارة وتقييد في الخصال الواردة ف��ي تكفي��ر ال��ذنوب المطلق��ة ع��ن التقيي��د ه��ل
 تحمل عل�ى الكب��ائر والص��غائر و(الم��واهب الرباني��ة والفتوح�ات العرفاني�ة ف�ي بع�ض الجوب�ة
 ع��ن بع��ض الس��ئلة ف��ي الطريق��ة التجاني��ة).ول��ه ع��دة (ختم��ات) منه��ا ختم��ة لش��مائل الترم��ذي

  ه . تولى القض��اء1334وختمة الموطأ والشفا والبخاري ختمه بالزاوية التجانية الكبرى سنة 
 بالنيابة بفاس الجديد، أما الطريقة التجانية فقد أخذها عن جماعة كسيدي امحمد كن��ون وس��يدي
 العربي العلمي وسيدي الطيب السفياني. ونظرا لمكانته العلمية فقد عينه السلطان م��ولي عب��د
 الحفيظ ضمن ثمانية م��ن جل��ة العلم��اء ال��ذين تول��وا الفت��وى حي��ث قص��رها عليه��م ومنعه��ا عل��ى

 ه.1344 ه بظهير شريف. توفي سنة 1326غيرهم من الدعياء وذلك سنة 
----------

فتح الملك العلم .
مخطوط63الجواهر الغالية في الجواب عن السئلة الكرزازية للعلمة إدريس العراقي ص 

 س��ل النص��ال للنض��ال بالش��ياخ وأه��ل الكم��ال لعب��د الس��لم بنس��ودة (موس��وعة أعلم المغ��رب
)2951لمحمد حجي ص 

مواكب النصر وكواكب العصر للعلمة محمد بن عبد الصمد كنون (الصفحة الخيرة)

محمد ابن الحسني
 هو العلمة الشريف المقدم البركة سيدي محمد بن الحسني عم العلم��ة الش��هير س��يدي الم��دني

 ه واخذ العلم عن العلمة الهاشمي الضرير كما1266 رمضان 9بن الحسني ولد بالرباط في 
 تتلمذ على سيدي إبراهيم التادلي وله تقييد حول حياته ومن شيوخه كذلك القاضي أب��و العب��اس
 ملين وس��يدي العرب�ي ب��ن الس�ائح. در�س كتب�ا عدي��دة منه�ا همزي�ة البوص��يري وجم��ع الجوام�ع
 والحكم العطائية وأدب الدين والدنيا للماوردي ومعيد النعم ومبيد النق��م لب��ن الس��بكي والتن��وير
 لبن عطاء ال وبعض الشفا كما درس صحيح البخاري بالضريح الس�ائحي ، وم��ن جمل��ة م�ن
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 حض��ر علي��ه وأج��ازه ف��ي الص��حيح اب��ن أخي��ه العلم��ة س��يدي الم��دني الحس��ني ال��ذي يق��ول ف��ي
 إجازته لبعض العلم��اء:"أروي كت��اب الج��امع الص��حيح ع��ن ...عمن��ا العلم��ة الناس��ك الش��ريف

  ه س��ماعا لوائل��ه وأواخ��ره وذل��ك1341أب��ي عب�دال س��يدي محم�د ب��ن الحس��ني المت��وفى س�نة 
 بالض��ريح الس��ائحي ف��ي الولي��ن وبمس��جده ف��ي الخي��ر... ع��ن الع��ارف الك��بير ش��يخ الش��يوخ
 العلم من فاس ومكناس ومراك��ش والع��دوتين الرب��اط وس��ل وغيرهم��ا أب��ي الم��واهب س��يدي
 العربي بن محم�د الس��ائح الش��رقي العم��ري الف��اروقي المكناس��ي ث��م الرب��اطي المت��وفى ب��ه س�نة

  ه ". تعاطى للتجارة بقيسارية العطارية التي تقع بين الزاوية التجانية وسوق القناص��ل1309
 كما حكى لي ذلك وال��دي وك��ان م��ن ع�ادة الك��ثير م�ن الرب��اطيين فت�ح دك��اكين تجاري�ة ف��ي ه�ذا
 السوق ومن بينهم جدي لم��ي عثم��ان بنعب��دال ال��ذي ك��ان يتج��ر ف��ي الس��ميد وال��دقيق ويض��يف
 السيد الوالد أن أح��د المنتس��بين للطريق��ة التجاني��ة م��ن أس��رة بنعمرالرباطي��ة ح��دثه أن  الم��ترجم
 كان يملك سبع حوانيت أعطاها لبعض أصدقائه المعوزين وكان من بينهم هذا الخي��ر ق��ائل:"
 ان��ه ل يح��ق ل��ي امتلك ذل��ك وإخ��واني ف��ي ال ف�ي حاج��ة" وق��د أتيح�ت لوال��دي الفرص��ة لتلق��ي
 اخب��ارهؤلء العلم بواس��طة وال��ده ج��دنا العلم��ة س��يدي عب��د الواح��د بنعب��دال ال��ذي "أج��ازه
 المترجم ف�ي الطريق��ة التجاني�ة" وبع�ض الفق��راء التج�انيين الملزمي��ن للزاوي��ة التجاني�ة ب��درب
 الحوت قرب الس��جن الق��ديم بالمدين��ة العتيق��ة واخ��برني وال��دي ك��ذلك أن الم��ترجم ك��ان متمس��كا
 بنص الكتاب والسنة حيث أن العلمة الرب��اطي محم��د الس��ائح ج��اءه يوم��ا متح��دثا ل��ه ع��ن أح��د
 العلم الوربيين ناسبا إياه إلى العلم فانتقده ابن الحسني ملحظ��ا أن العل��م ل يك��ون إل له��ل
 الخش��ية م��ن الم��ومنين كم��ا ذك��ر ل��ي أن أص��حاب س��يدنا الش��يخ التج��اني بمدين��ة الرب��اط ك��انوا
 متمس��كين بالس��لوك والمش��رب الس��ائحي رض��ي ال عن��ه وم��ن ذل��ك تش��بثهم ب��ذكر الهيلل��ة قبي��ل
 الغروب حيث حدث يوما أن أحد حفدة سيدنا الشيخ رضي ال عنه كان يوم الجمعة ف��ي من��زل
 العلمة ابن الحسني ففت��ح حفي��د الش��يخ الهيلل��ة بع��د العص��ر فل��م يك��ن م��ن العلم��ة اب��ن الحس��ني
 ورفاقه إل أن أع��ادوا قراءته��ا ف�ي وقته�ا أي س�اعة قب�ل الغ��روب ق�ال ف�ي حق��ه العلم��ة محم�د
 الحجوجي:"كان المترجم ذا سمت حسن وسكينة ووقارعظيم الهيبة منور الش��يبة ل تك��اد ت��راه
 يتكلم وإذا تكلم يود سامعه أن ليسكت، تذكرك ال رؤيته ل ي��ذكر ف��ي مجالس��ه إل م��ا يرض��ي
 ال". ثم يضيف قائل: "كان ل��ه اعتن��اء ك��بير ب��العلم وأهل��ه فتج��ده دائم��ا يعتن��ي بمطالع��ة الكت��ب
 والم���ذاكرة فيه���ا وخصوص���ا كت���ب الح���ديث والتص���وف ول���ه استحض���ار عجي���ب ف���ي مهم���ة
 المسائل." أخ�ذ الطريق��ة التجاني�ة ع�ن مولن�ا العرب��ي ب�ن الس��ائح وأج�ازه ف�ي إعط�اء أوراده�ا
 البرك��ة الجلي��ل الش��ريف الص��يل س��يدي الغ��الي ب��ن موس��ى اب��ن مع��زوز الس��لماني الحس��ني

  ه وكذلك خطيب الحرم النبوي العلمة سيدي إبراهيم ب��الي المت��وفى س��نة1316المتوفى سنة
  ه . ومن جملة مناقبه أن والدي حدثني أن أبا المواهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح ك��ان1323

 يحبه ويقول:" من أراد أن ينظر إلى أحد وجوه أهل الجنة فلينظر لسيدي محمد ب��ن الحس�ني".
 أما قضية عدم الذن له في التقديم من طرف سيدي العربي بن السائح فسببها أن سيدنا رضي
 ال عنه كان يرى أن كثرة المقدمين في البلد الواحد يخل�ق بلبل��ة، له��ذا لم��ا ج�اءه فق��راء الرب�اط
 ليعين لهم مقدما وقع اختياره على س��يدي المك��ي ال��زواوي عل��ى الع��دوتين و ه��ذا لي��س تنقيص��ا
 من قدر المترجم بل لعل موجب قرار سيدي العربي أنه كان يأذن في التقديم ف��ي الول ث��م ب��دا
 له أن بعض المقدمين خيبوا آماله ولم يكونوا في المستوى المطلوب فسد هذا الب��اب وش��دد في��ه
 على المدعين وإل فمترجمنا أهل لكل خير شهد له بذلك سيدي العربي بن السائح  كما أسلفنا.
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---------------
 115ص2أعلم الفكر المعاصر للجراري ج

فتح الملك العلم 
.2نيل المراد في معرفة رجال السناد ج

  (انظ���ر ن��ص إج��ازات س���يد الم���دني ب���ن210 ص 2.الفه���رس العلم���ي لرش��يد المص���لوت ج
الحسني).  

معلومات شفوية
محمد بن الغازي ابن الحسني

 وال��د المح��دث س��يدي الم��دني اب��ن الحس��ني ، ك��ان فقيه��ا مه��ر ف��ي عل��وم الحس��اب والت��وقيت
 والتعديل. درس أول على الفقيه الهاشمي الضرير، كما أخذ عن إبراهي��م الت��ادلي وتتلم��ذ عل��ى
 العارف العلمة سيدي العربي بن السائح. اختصر كتاب وفي��ات العي��ان لب��ن خلك��ان وت��وفي

  ه .ول يفوتني هنا أن أذك��ر م��ا وق��ع لول��ده س��يدي1307بالسكندرية عند قفوله من الحج سنة 
 المدني بن الحسني( وهو من شيوخ والدي وجدي) حيث أن��ه ك�ان يحض��ر ال��دروس الس��لطانية
 وكان يستعد للقاء درسه بين يدي السلطان محمد الخامس ويهيئ  نفسه لذلك وكان ف��ي حاج��ة
 ماسة لتفسير (الكشاف للزمخشري) ليستعين به على بحث��ه حي�ث ل��م يك��ن بي��ده ف�ذهب لض��ريح
 شيخ شيوخه سيدي العربي بن السائح لزيارته والتبرك به فبينما هو يتهيأ للخ��روج ف��إذا بكت��بي

يأتي  إليه ويقدم له بعض الكتب التي يريد بيعها ومن ضمنها الكتاب المذكور 
-------------

215مجالس النبساط لدينية ص 
453الغتباط لبوجندار ص

محمد بنحمدوش المكناسي
 هو الفقيه الجليل البركة، أخذ الطريقة التجانية مباشرة ع��ن س��يدنا رض��ي ال عن��ه وك��ان يحب��ه

محبة خاصة.
-------

  395كشف الحجاب ص. 

محمد بن محمد بنعبدال الفاسي موطنا  الشاوني أصل:
 حله  تلمي��ذه عبدالس��لم بنس��ودة بالعلم��ة المش��ارك المطل��ع  الم��درس الس��تاذ المج��ود يحف��ظ
 السبع علما وعمل وهو آخر من أتقن هذا الفن وخاض فيه على وجهه المطل��وب". أج��ازه ف��ي
 القراءات السبع الفقيه المجود س��يدي المه��دي المص��وري إم��ام ض��ريح الم��ولى إدري��س الن��ور
 بسنده عن العلمة المحقق سيدي الحسن اللجائي ع��ن إدري��س الب��دراوي ع��ن ش��يخه محم��د ب��ن
 عبدالسلم الفاسي عن عبدالرحمان المنجرة عن وال��ده أب��ي العلء س��يدي إدري��س وبقي��ة الس��ند
 مذكور في غير ما ديوان في كتب أرباب هذا الشأن تحدث عنه سيدي محمد الحافظ المصري

  ق��ائل: "ث��م يق��رأ4ف��ي رس��الة ل��ه بعن��وان : "أي��ام ف��ي زاوي��ة س��يدي احم��د التج��اني بف��اس" ص
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 مولنا الشيخ محمد بن عبد ال  أحد مشهوري علماء فاس، وهو علمة في المعقول والمنقول
 مع إتقانه للقراءات العشر وهي ما يدرسه ،يقرأ الشفا في الزاوية فيحضر من ش��اء وينص��رف
 من شاء لعمله فإذا انتهى من الدرس شرع ف�ي ق��راءة ج��زء م�ن الق��رآن جماع��ة بص��وت واح��د
 ومن الحباب من يق��رأ ومنه��م م��ن يس��تمع"، ث��م يض��يف ق��ائل: "وقب��ل الفج��ر ي��أتي ذل��ك الع��الم
 المدرس الشيخ محمد بن عبد ال وسنه يغلب على السبعين وه��و نحي��ف الب��دن ض��عيف إل ان��ه
 قوي في ال يقف في المحراب يصلي ويق��رأ ويعل��وه الجلل والخش��وع والخب��ات ل تب��ارك و
 تعالى يمثل العبد الفاني في ال أصدق فناء وليتني استطيع أن أوري أحبابنا منظر ذلك الرجل
 المتحط�م وه��و يحم�ل نفس�ه عل��ى القي�ام ف�ي حض��رة ال ع��ز وج�ل والخلص يت�دفق م�ن قلب�ه
 الطاهر، وكل عضو من أعضائه الضعيفة لسان  ناطق بأبدع بي��ان يمث��ل للن��اس تج��رد ال��روح
 ع��ن الم��ادة وكي��ف يس��مو الح��ق ب��أهله وه��م بي��ن أه��ل الرض المتق��اتلين عل��ى ال��زائل ال��ذاهب
 فيلحق أه��ل الح��ق المخلص��ين الص��ادقين ب��المل العل��ى... وف��ي الليل��ة الس��ابعة والعش��رين يب��دأ
 الفقيه العابد العراقي - إمام الزاوية الراتب-  في القيام بأول القرآن ثم ينوب عنه غيره وغي��ره
 والشيخ محمد بن عبدال وغيره طول اللي��ل ح�تى يختم��وا الق��رآن م��ن أول��ه إل��ى آخ��ره ف�ي تل��ك
 الليلة فيختم مولنا الشيخ محمد بن عبد ال بحزب سبح اسم ربك العل��ى بق��راءة س��يدنا حم��زة

ثم يوترون".
 أخذ العلم  عن جماعة م��ن العلم��اء منه��م امحم��د كن��ون ومحم��د ب��ن الته��امي ال��وزاني والمه��دي
 ال��وزاني وامحم��د ب��ن قاس��م الق��ادري وعبدالس��لم اله��واري واحم��د ب��ن الخي��اط وعب��دالمالك
 الض��رير. در�س مختص��ر خلي��ل وص��حيح البخ��اري م��رارا وتفس��ير الق��رآن ب��روح البي��ان م��ن
 مؤلفاته (الزهر الفائح في شرح صلة الفاتح) و(شرح لطيف على الحزب السيفي) الذي ع��ثر
 عليه بخط سيدنا الشيخ التج��اني رض�ي ال عن�ه وش��رح (منظوم�ة الح�اج المفض��ل البق��الي ف�ي
 سر الحروف) و (عقد الجواهر والللي ف��ي مثل��ث أب��ي حام��د الغزال��ي). أم��ا الطريق��ة التجاني��ة

 ه.1364فأذن له فيها شيخه سيدي امحمد كنون . توفي سنة 
-----------------
 .45قدم الرسوخ ص 

 61الجواهر الغالية في الجواب عن السئلة الكرزازية للعلمة إدريس العراقي ص 
3187(سل النصال) لعبد السلم بنسودة ص 

محمد بنعيسى الدريسي الحيحي 
 كان من أفاضل العلماء أخذ الطريق�ة التجاني�ة ع��ن الفقي�ه محم�د اكنس��وس وس�يدي العرب��ي ب�ن

 ه.1304السائح توفي سنة 
--------

فتح الملك العلم .

محمد بن محمد بن فقيرة
 محم��د ب��ن محم��د ب��ن العناي��ة ب��ن فقي��رة النص��اري المكناس��ي حله ص��احب التح��اف:"ب��الفقيه
 العلم��ة المتق��ن المح��رر المتبح��ر الم��درس النف��اع ذي الس��ر والبرك��ة، لق��ي الش��يخ الرب��اني أب��ا
 العباس أحمد التجاني وصحبه وانتفع به وكان من أخص أصحابه أخ��ذ ع��ن الش��ريف القاض��ي
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 مولي أحمد بن عبد المالك العلوي المدغري وعن السيد العباس بنكيران". أما الخ��ذون عن��ه
 فمنهم أبو المواهب سيدي العربي بن السائح والسيد المختار الجراوي وجماعة. كم�ا ق�ال ف�ي
 حق��ه معرف��ا ب��ه العلم��ة احم��د جس��وس:" الش��يخ العلم��ة الك��بر الحج��ة البه��ر أدي��ب عص��ره
 وفريد مصره الراوية الحجة الع��ارف الج��م الفض��ائل والمع��ارف" ومم��ا ي��دل عل��ى تحري��ه ف��ي
 أموره ما نقله الفقيه محم�د ب��ن يحي��ى بلمين��و ع��ن س�يد العرب��ي ب�ن الس��ائح أن��ه ق�ال:" ق�ال ل��ي
 العالم العلمة المتقن المحقق المفتي الفاضل الع��دل الفقي��ه اب��ن فقي��رة رض��ي ال عن��ه: إي�اك أن
 تبادر بالشهادة في ثلثة أشياء: التعري��ف ب��الخطوط والث��اني التزكي��ة والث��الث الترش��يد وأش��دها
 التعري��ف ب��الخطوط ف��ان الخط��وط تتش��ابه قطع��ا والمس��ارعة لتعري��ف الخط��وط م��ن علم��ات

المستهزئين بشهادتهم".
 له عدة مؤلفات منها شرح على همزية البوصيري وشرح على صلة الفاتح بحث عن��ه س��يدي
 العرب��ي ب��ن الس��ائح  فل��م يق��ف علي��ه كم��ا أخ��بر ب��ذلك محم��د ب��ن يحي��ى بلمين��و العلم��ة احم��د

 ه.1275سكيرج. توفي سنة 
------------

 262ص 4اتحاف اعلم الناس لبن زيدان ج
كناشة احمد جسوس

فتح الملك العلم .
. 15افادات وانشادات لمحمد ين يحيى بلمينو ص 

 380كشف الحجاب  ص
فتح الملك العلم .

محمد بن المبارك السوسي
 قال في حقه سيدي محمد الحافظ المصري:" وقد صحبناه زمنا طويل فرأينا فيه العالم العام��ل
 والصوفي المشتغل بالعلم والعمل قليل الكلم دائبا عل��ى العب��ادة م��ع البتع�اد ع��ن الن��اس عاكف�ا
 على العلم لديه مكتبة من أعظم المكتبات الخاصة" أجازه في التق��ديم س��يدي الحس��ين الفران��ي
 بشرط أن يعطي الوراد ول يقدم أحدا لعطائها ثم جاء مصر والتحق بالزهر الشريف حتى

أصبح من العلماء.
-------

  71الرسالة السادسة لمحمد الحافظ المصري ص 

محمد بن الطيب بنيس
 العلمة الرئيس كان من خاصة سيدنا رضي ال عنه وهاكم نص إجازته رضي ال عنه الذي
 يق��ول فيه��ا:"... أج��زت لحبيبن��ا وص��فينا الفقي��ه س��يدي محم��د ب��ن الطي��ب بني��س ف��ي ق��راءة....."

".173انظر نص الجازة بكاملها لدى ترجمته في "كشف الحجاب ص 

محمد بن عبدال التافكختي التناني
 قال تلميذه الكاشطي في كتابه (تعري��ف البل��دة التناني�ة):"م��ن ل�ه الي�د الط��ولى ف�ي جمي�ع العل��وم
 النقلية والعقلية الحائز في ميدان الخير قصب السبق الفائز بين أهل ال بأس��نى مرات��ب الفض��ل
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 والمجد حامل راية المعارف والسرار المتمسك بالكتاب والس��نة ف��ي أفع�اله وأق��واله وحرك��اته
  ه ". م��ن أج��ل ش��يوخه العلم��ة احم��د ب��ن عب��د الرحم��ان1349وس��كناته...، المت��وفى س��نة 

 الجش��تيمي أخ��ذ الطريق��ة التجاني��ة ع��ن حفي��د مولن��ا الش��يخ التج��اني س��يدي محم��ود ب��ن م��ولي
  ه وع��ن س��يدي امحم��د النظيف��ي والع��ارف امحم��د أطلض��ي1329البشير اجتمع به بفاس س��نة

 وسيدي الحسين الفراني والحسن السقالي. كان كثير التلمي��ذ منه�م إبن�اه س�يدي احم�د ومحم�د
 الصغير مع أبناء أخيه. له تآليف كثيرة جمعها الكاش��طي ف��ي كن��اش مس��تقل منه��ا منظوم��ة ف��ي
 الجهاد ونظم في آداب تعلي��م الق��رآن، وآخ��ر ف��ي أحك��ام الض��يافة ول��ه ك��ذلك دي��وان جمع��ه ول��ده
 العلمة سيدي احمد التن��اني ويعت��بر ول��ده الم��ذكور م��ن علم�اء ه��ذه البل��دة، حله الكاش��طي ه��و
 الخر بعلمة زمانه، أجازه والده ف�ي س��ائر العل��وم فتص��در للت��دريس كم�ا أج��ازه ف�ي الطريق��ة
 التجانية شيخ الجماعة احمد بن المبارك السوسي وأثنى علي��ه علم��اء جهاب��ذة أمث��ال عب��دالكريم
 بني��س وامحم��د النظيف��ي وس��يدي الحس��ن البعقيل��ي.أم��ا أخ��وه س��يدي محم��د الص��غير فع��رف ب��ه

  ه أخ��ذ1304الكاشطي بقوله "بدر الزمان ومعدن العرف��ان ومجم��ع البحري��ن الفقي��ه ول��د س��نة 
 عن أخيه كما أخذ عن الكاشطي المذكور". أما الطريقة التجانية، فأجازه فيها كل من احمد بن

سيدي مبارك وعلى السيكي والحسن البعقيلي.
----------

التعريف بالبلدة التنانية ذات المواهب العرفانية –مخطوط
  (ذكر فيه نص اجازة سيدي عب��د الكري��م بني��س76 ص 2الفهرس العلمي لرشيد المصلوت ج

للمترجم

محمد بن أحمد التريكي
 هو العلمة الفقيه الديب السيد محمد بن أحمد التريكي الس��في تتلم��ذ عل��ى س��يدي العرب��ي ب��ن

السائح. و رمز لولدته بمكناس بقوله:       
                  إن قيل ما عام مولد ابن سائحنا              ففه بقولك مكناس به ابتهجت 

له كتيب جمع فيه ما سمعه من شيخه سيدي العربي بن السائح.
----------

 437الجزء الخامس من اتحاف اعلم الناس لبن زيدان ص 
معلومات شخصية.

محمد بن إبراهيم المنصور التناني
 ورد من حاحة، كان عالما عامل زاهدا ت��راه رئيس��ا ف�ي ك��ل ف�ن م��ن لغ��ة ونح�و وفق��ه وح��ديث
 وتفسير وع��روض و حس��اب وف��رائض ،م��ن أش��ياخه ش��يخ الجماع��ة الحس��ن الس��قالي أخ��ذ ع��ن
 بعض أكابر علماء مراكش الصول وعلوم البلغة ثم رجع فتص��در للت��دريس . أخ��ذ الطريق��ة
 التجانية عن شيخه العلمة الحسن السقالي، وله قصائد ف��ي م��دح الن��بي ص��لى ال علي��ه وس��لم،

وشيخه مولنا احمد التجاني رضي ال عنه.(التعريف بالبلدة التنانية –مخطوط).

محمد بن عبدالعزيز التناني
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 كان من أهل الفضل والدين والعبادة، له المشاركة الكاملة ف��ي العل��وم. ك��ان س��يدي العرب��ي ب��ن
السائح يحبه وينوه بذكره.توفي عام نيف وثلثين وثلثمائة. (فتح الملك العلم)

محمد بن محمد التناني
  العلمة الذاكر آناء الليل وأطراف النهار أخذ عن شيخه محم��د ب��ن إبراهي��م التن��اني ث��م التح��ق
 بمراكش فأخذ علوما كثيرة عن بع��ض ش��يوخها تمس��ك أول بالطريق��ة الدرقاوي��ة ث��م انتق��ل إل��ى
 الطريق��ة التجاني��ة وذك��ر الس��تاذ الكاش��طي بع��ض إج��ازاته العلمي��ة أم��ا الطريق��ة التجاني��ة فق��د
 أخ���ذها ع���ن س���يدي الحس���ن الس���قالي وس���يدي الحس���ن البعقيل���ي.(التعري���ف بالبل���دة التناني���ة –

مخطوط).

محمد بن احمد الجباري
 العالم العلمة الدراكة الفهامة ،كان قاضيا بمدينة القصر الكبيرو أخذ عن مولنا الش��يخ وك��ان

 )206من أخص تلميذه. (كشف الحجاب ص 

محمد الحجوجي
   يعد من مشاهير أعلم الطريقة الحمدية كان رحمه ال من أكابر العلماء متضلعا في العلوم
 الشرعية وخاصة علم الحديث فهو حجة فيه وله اليد الطولى في هذا الفن كرس حياته لخدمته
 ح��تى أص��بح مختص��ا في��ه يش��ار إلي��ه بالبن��ان ترج��م العلم��ة الحج��وجي لنفس��ه ف��ي فهرس��ته

  مؤسس��ة علل الفاس��ي) ف��ي الج��زء85القيم��ة:"ني��ل الم��راد ف��ي معرف��ة رج��ال الس��ناد" (رق��م 
  ث��م دخ��ل1297 أو 1296 م��ن رمض��ان ع��ام 27الراب��ع ف��ذكر أن ولدت��ه ك��انت ي��وم الخمي��س 

  ه وف��ي نف��س الس��نة تقريب��ا أخ��ذ الطريق��ة التجاني��ة .وتتلم��ذ عل��ى أك��ابر1315القرويي��ن س��نة 
 العلم��اء كأحم��د ب��ن الخي��اط وامحم��د كن��ون و احم��د ب��ن الم��امون البلغي��ثي وغيره��م. أم��ا عل��وم
 الحديث النبوي الشريف فقد استفاد فيه من ثلث��ة مح��دثين كب��ار أوله��م س��يدي محم��د ب��ن جعف��ر
 الكتاني الذي قال مترجمن��ا ف��ي حق��ه: "ل��م أر مثل��ه مم��ن رأي��ت ول  حمل��ت ع��ن اج��ل من��ه فيم��ا
 رأيت ورويت وكان مقدما ف��ي معرف�ة عل��ل الح��ديث عل��ى أقران��ه فتف��رد به�ذا الف��ن النفي��س ف�ي
 زم��انه ل يش��ق ل��ه غب��ار" وث��انيهم الش��يخ أبوش��عيب ال��دكالي ال��ذي حله علمتن��ا بأح��د العلم��اء
 العيان المشهورين بالحفظ والتقان، جمع ك��ثيرا م��ن العل��وم وخصوص��ا عل��م الح��ديث رواي��ة

  ه وت��ذاكرا ف��ي مس��ائل، فك��ان يمل��ي عليه��م ك��أن بي��ده1324ودراية اجتم��ع ب��ه أول بمك��ة س��نة 
 كتاب وه��و يق��رأ من��ه وق��د حفظ��ه وذكرل��ه أن��ه أل��ف تأليف��ا تكل��م في��ه عل��ى ح��ديث "خي��ر الم��ور
 أوس��طها" واس��تنبط من��ه نح��و الثلثم��ائة حك��م وذك��ر لن��ا نح��و الثلثي��ن م��ن تل��ك الحك��ام عل��ى
 البديهة وبلغني عنه أنه شرح مقامات الحريري وله شرح عل��ى المختص��ر وت��أليف ف��ي ت��وجيه

  ه كت��اب "الش��مائل1328الق��راءات وغي��ر ذل��ك....وق��رأ علي��ه بج��امع القرويي��ن بف��اس س��نة 
 الترمذي��ة". وث��الثهم الش��يخ ألف��ا هاش��م ال��ذي ع��رف ب��ه مترجمن��ا بق��وله: "الع��الم العلم��ة البح��ر
 الفهامة الولي الصالح، الذي جمع حفظه ال من المحاسن أعلها ومن المآثر أفضلها وأغله��ا
 ل تجده إل ذاكرا أو مطالعا أو مؤلفا أو مدرسا يفتي في سائر المذاهب فل ت��ذكر ل��ه مس�ألة إل
 ويذكر لك فيها مذاهب الئمة وكم له حفظه ال من التآليف والغالب عليه علم الحديث فإنه في��ه
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 البحر الزاخر ومن فضائله أنه يستدل على ك��ل مس��ألة ف��ي طريق��ة س��يدنا أب��ي الفي��ض التج��اني
 قدس ال ضريحه بالكتاب والس��نة وفع��ل الص��حابة رض��ي ال عنه��م... اجتمع��ت ب��ه أول بمك��ة

  ه اجتمعت به بالمدينة المن��ورة وكن��ت ل أك��اد أف��ارقه1329 ه وفي سنة 1324المكرمة سنة 
 م��دة م��ن س��بعين يوم��ا واس��تفدت من��ه علوم��ا وأس��رارا وق��ر�ض ل��ي عل��ى كت��اب "إتح��اف أه��ل
 المراتب العرفانية تقريضا حسنا" ألف صاحب الترجمة مؤلفات عديدة منها: بغي�ة الس��ائل ف�ي
 تخريج أحاديث الشمائل في جزء والحلل السندسية عل��ى الش�مائل الترمذي��ة وه��ي حاش��ية عل��ى
 شرح جسوس على الشمائل يق�ول الم�ترجم: تتبع��ت فيه�ا تراج��م الرج�ال وف�وائد الح�ديث وم��ن
 أخرجه من الئمة وغير ذلك من الفوائد بحيث تغني من طالعها عن مراجعة عدة كتب متعلقة
 بالشمائل ولذلك لما نظرها بع��ض الفض��لء أه��ل النص��اف ق�ال ه��ذه خزان��ة  وه��ي ف��ي أربع��ة
 أج���زاء ض���خام ومنه���ا فت���ح الق���دير ف���ي ش���رح التاري���خ الص���غير للم���ام البخ���اري و ختم���ات
 للصحيحين، وشفاء السقام بمول��د خي��ر الن��ام ،وإتح��اف أه��ل المرات��ب العرفاني��ة ب��ذكر رج�ال
 الطريقة التجانية في ثمانية أج��زاء ، ونخب��ة التح��اف ف��ي ذك��ر م��ن منح��وا م��ن الش��يخ التج��اني
 بجميل الوصاف وهو اختصار لكتاب التح��اف إل أن��ه مرت��ب عل��ى ترتي��ب البل��دان وه��و ف��ي
 جزئين ضخمين و فتح الملك العلم في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية العلم و تيس��ير
 الم��اني لق��راء ش�هدة الج��اني ش�رح لمص��نف ف�ي الطريق��ة التجاني��ة و الق��ول المحك��م ف��ي ص��فة
 المقدم و القول السديد في صفة المريد وفهرسته الكبرى نيل المراد ف��ي معرف��ة رج��ال الس��ناد
 في أربعة أجزاء و الفتح المبين في قراءة الربعين جمع  فيها أربعي��ن ح��ديثا كله��ا مج��زئة ف��ي
 الكت��ب ال��تي عليه��ا الم��دار كالموط��أ ومس�ند احم��د والكت��ب الس��تة ومس��ند ال��دارمي وف��ي الج��زء

 كت�اب.100الرابع من فهرسته المذكورة ذكرستين مؤلفا له، وله أكثر م�ن ذل�ك بل�غ فيم�ا اعل��م 
 ومن فضائله أنه نذر على نفسه في عنفوان شبابه أن يذكر مائة ملي��ون م��رة م��ن ص��لة الفات��ح
 ومائة ختمة من القرآن العظيم وقراءة حزب السيفي مائة مرة فوفى ب��ذلك كم��ا ك��ان رحم��ه ال
 يكره أهل المعاصي حتى انه كان إذا تلبس بمعصية يشم لنفسه رائحة كريهة ويص��حبه خ��وف
 عظيم بل ربما بكى على نفسه وتضرع إلى ال حينا وطل��ب من�ه التوب�ة. أم�ا الطريق��ة التجاني�ة
 فأخذها عن جماعة من مشاهير المقدمين مع إجازتهم له في التقديم كالعلمة ألفا هاشم وسيدي
 محمد العيد التماسيني وغيرهما من خواص المقدمين. أما من أجازه ف��ي الطريق��ة دون التق��ديم
 فمنهم سيدي احمد العبدلوي وامحمد كنون وسيدي الطيب الس��فياني وق��د أكرم��ه ال ب��أن رأى
 الشيخ التجاني رضي ال عنه مناما يأذن له في الطريقة التجانية. و كان ي¢ؤم بالزاوية التجاني��ة
 الكبرى عند غياب الم�ام الرات��ب الش��ريف س�يدي محم�د ب�ن عاب�د العراق��ي ث�م انتق�ل فيم�ا بع�د
 لمدينة دمنات حيث تصدى رحمه ال لنفع العباد وتربي��ة المري��دين بالزاوي��ة التجاني��ة م��ع إلق��اء

دروس الوعظ والرشاد وتدريس بعض كتب الحديث كالصحيحين .
-----------------

نيل المراد في معرفة رجال السناد .
فتح الملك العلم 

معلومات شخصية
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محمد المكي الدلئي
 حله صاحب السلوة "بالفقيه الجل العالم العلمة الفض��ل الح��افظ المتق��ن ذي المعرف��ة التام��ة

 ه وأخ��ذ ع��ن عم��ه عب��د الس��لم ب��ن محم��د المس��ناوي وول��ده1200والسمت الحسن". ول��د س��نة 
 سيدي محمد التهامي وعلى أولد عمه كما أخذ عن سليمان الحوات وسيدي حمدون بن الحاج
 والطيب بنكيران وعبد القادر بنشقرون واخذ الطريقة التجانية عن الشيخ سيدي احمد التج��اني
 وكان إماما في المعقول والمنق��ول ثق��ة ف��ي ك��ل م��ا ينق��ل ويق��ول س��ديد ال��رأي ش��ديد الفه��م ب��ارع
 النشاء انتصب لتعاطي الشهادة  وتولى المامة والتدريس بمسجد  زقاق الرواح وت��وفي س��نة

  ه ". ألف في ترجمته ابنه محمد كتابا سماه : " بغية الرائي بالتعريف بالشيخ أبي عب��د1247
  ) كم��ا أص��در2996ال س��يد المك��ي ال��دلئي" ( مخط��وط بالخزان��ة العام��ة بالرب��اط رق��م   ك

 ه ظهيرا بتوقيره.1221السلطان المولى سليمان سنة 
-----------

 48ص 3سلوة النفاس ج 
266. 1988 الطبعة الثانية المطبعة الجديدة 266الزاوية الدلئية لمحمد حجي ص 

 محمد بن علي الرعد
 حله المختار السوسي "بالفقيه الحافظ سيدي محم�د ب�ن عل�ي ايكي��ك الم��ز واري الرس��موكي ،
 أخذ عن علم��اء س��وس كس��يدي العرب��ي ب��ن إبراهي��م الس��مللي الدوزي وس��يد محم��د ب��ن عل��ي
 اليعق��وبي والعلم��ة احم��د الجش��تيمي وس��يدي الحس��ين الفران��ي ومحم��د ب��ن العرب��ي الذوزي
 واحمد بن الخياط وعبدالس��لم بن�اني وس��يدي الح�اج كن��ون. أم��ا الطريق��ة التجاني��ة فأخ�ذها ع��ن
 نحو خمسين مقدما منهم بالضافة لسيدي الحسين الفراني س�يدي العرب��ي ب�ن احم�د اكنس��وس

 ه1342وسيدي المكي الزواوي ومولي العربي المحب، ومولي العربي العلمي.توفي سنة 
------

.1985 الطبعة الولى 169 إلى 157- الفهرس العلمي للعلمة رشيد المصلوت من ص 
 ص3- المعسول ج 

محمد بن عبد القادر الزواق
 حله  سيدنا في رسالة: "بالفقيه الجل أبي عبدال سيدي محمد ب��ن عب��دالقادر ال��زواق"، وأذن

له في التقديم.
---------

296كشف الحجاب ص 

 محمد الزيزي
 علم��ة مش��ارك حص��ل عل��ى العالمي��ة ب��القرويين كم��ا تخ��رج م��ن دار الح��ديث الحس��نية درس

  اخذ عن والدي كما أجازه في الصحيح ش��يخه2006بالقرويين لعقود إلى أن وافته المنية سنة 
محمد الحجوجي.

محمد المين الزيزي 
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 من الشرفاء العلويين اليوسفيين ترجم له صاحب (الشراف) مؤكدا انه أول من قدم إل��ى ف��اس
 حي�ث أخ��ذ ع��ن وال��ده العلم��ة حم�دون ب��ن الح��اج وم��ن ف�ي طبقت��ه واتص��ل بالع��ارف ب�ال أب��ي
 العباس سيدي احمد التجاني. كان عالما ناسكا عابدا كثير الذكار بادي النوار. ول��ي الخطاب��ة

 ه.1259بالمدرسة العنانية مدة. وتوفي سنة 
---------

  للط��الب ب��ن الح��اج30 ص 2(الش��راف عل��ى بع��ض م��ن بف��اس م��ن مش��اهير الش��راف) ج
 – تحقيق جعفر ابن الحاج2004مطبعة الخليج العربي 

محمد التهامي السقاط
 عالم عامل كان من أفاض��ل أص��حاب س�يدنا رض��ي ال عن��ه تع�اطى للعدال��ة فك�ان م��ن الع��دول

المبرزين ثم اخذ بعد ذلك الطريقة التجانية عن الشيخ التجاني فتخلى عن العدالة.
-----------

 209كشف الحجاب ص 

محمد سكيرج  
  ه بف��اس وه��و الخ1292الفقي��ه العلم��ة الص��الح المطل��ع المتق��ن لك��ثير م�ن العل��وم، ول�د س��نة 

 الكبر للعلمة سيدي احمد سكيرج، درس على كبار علماء ف��اس كم��ا اخ��ذ ع��ن مف��تي وه��ران
 العلمة سيدي علي بن عبد الرحمان، انتقل إلى طنجة باقتراح م�ن اب�ن عم��ه المهن��دس الزبي�ر
 سكيرج وتولى عدة وظائف بها منها الكاتبة للنائب السلطاني محمد الجباص كما أصبح أستاذا

  ه إلى أن بل�غ س�ن التقاع�د فتع�اطى الفت�اء ف�ي الن��وازل1943بالمعهد الديني عند إنشائه سنة 
  كتاب��ا المطب��وع منه��ا60والت��دريس بالمس��جد العظ��م والزاوي��ة التجاني��ة، ترب��و ت��آليفه عل��ى 

 أربعة: " رياض البهجة في تاريخ مدينة طنجة" و"ال��درر اللل��ي ف��ي ثب��وت الش��رف البق��الى"
 والكتراث بتسهيل ط��رق المي��راث (منظوم��ة) ومنظوم��ة أخ��رى ع��ارض به��ا قص��يدة الس��تاذ
 عبدالوهاب بنمنصور، وكان وقته عامرا بالذكر حيث كان يلزم الزاوية التجانية بطنج��ة إل��ى

.1965أن توفي سنة 
--------

  مطبع��ة59(م��واكب النص��ر وك��واكب العص��ر) للعلم��ة محم��د ب��ن عب��د الص��مد كن��ون (ص 
) 1400سوريا طنجة 

)2004 المطبعة الملكية 49- (تحية طنجة) اعداد وتقديم عبد الصمد العشاب (ص 
 .147- قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ ص 

محمد بن احمد السنوسي
 كانت له اليد الطولي في عدة فنون لسيما علم الحديث حيث كان قائما عل��ى ت��دريس البخ��اري
 بالض��ريح الدريس��ي م��ع المام��ة والخطاب��ة ب��ه، حله تلمي��ذه احم��د ب��ن حس��ون ال��وزاني ف��ي
 فهرس��ته "بالش��يخ الك��بير والمح��دث الش��هير". أخ��ذ ع��ن ش��يوخ ع��دة كس��يدي الت��اودي بنس��ودة
 ومحم��د ب��ن عبدالس��لم الفاس��ي وعب��دالقادر بنش��قرون وعب��دالكريم الي��ازغي. ك��ان منتمي��ا  أول
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 للطريقة الناصرية ث�م اجتم��ع بمولن�ا الش�يخ التج�اني فأخ�ذ الطريق�ة التجاني�ة بع�دما تخل��ى ع�ن
 ه .1257الولى وأصبح من خاصة الخاصة من أصحاب سيدنا رضي ال عن��ه. ت��وفي س��نة 

.)5138 ص 15 - فتح الملك العلم -معلمة المغرب ج 149(كشف الحجاب ص 

محمد الحفيان الشرقي
  ق��ال ف��ي حق��ه تلمي��ذه وص��هره أب��و الم��واهب س��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح"ه��و العلم��ة الس��تاذ
 المقرئ المش��ارك الفاض��ل أب��و عب��د ال س��يدي محم��د بالفت��ح الم��دعو الحفي��ان آل الش��يخ الك��بير
 والقطب الشهير سيدي محمد الشرقي العمري رحم��ه ال تع��الى ورض��ي عن��ه، رح��ل م��ن بل��ده
 ف��ي طل��ب العل��م إل��ى مراك��ش فأخ��ذ الق��راءات وأحكامه��ا ع��ن اب��ن عم��ه ال��ولي الص��الح الزاه��د
 الورع الستاذ المبرز سيدي محمد ين عبد السلم الشرقي دفين روضة القط��ب الك��بر س��يدي
 محمد بن سليمان الجزولي رضي ال عنه وسمع بها شيئا من الحديث ثم رحل إلى ف��اس فأق��ام
 بها مدة وقرأ بها على غير واحد من مشايخها وفي هذه المدة لقي الشيخ رضي ال عن��ه وأخ��ذ
 عنه ورده وصحبه وانتفع بصحبته نفعا ظاهرا". وكان رفيقه العلمة سيدي إبراهيم الس��باعي
 سببا في دخوله إلى الطريقة التجاني�ة حي�ث كان�ا يطلب�ان العل��م مع�ا ويس�كنان ف�ي غرف�ة واح�دة
 وكان يح�دثه ع�ن الش��يخ رض�ي ال عن�ه بم�ا يرغب��ه ف�ي الخ�ذ عن�ه إل��ى أن يس�ر ال الس�باب
 فاجتمع بسيدنا رضي ال عنه وأخذ عنه وفتح عليه في الحين كما أك��د ذل��ك س�يدي العرب��ي ب�ن
 السائح رضي ال عنه وقد كان سيدنا السيد ين��وه ب��ه ويت��أدب مع��ه قي��د حي��اته ويش��ير إل��ى عل��ي
 منص���به ويق���ول "وال إن���ه لي���ة" . يع���د س���يدي محم���د الحفي���ان م���ن أعي���ان علم���اء الحض���رة
 الرباطية.أخذ عنه القراءات الستاذ عبد السلم الحصيني، ومن مناقبه أن ولده اخ��بر عن��ه أن��ه
 كان ورده بالحضر والسفر أن يتهجد في وق��ت الس��حر بخمس��ة أح��زاب م��ن الق��رآن ول��ه أوراد

 ه .1256أخرى من الذكر في الوقت المذكور. توفي سنة 
--------

 .251بغية المستفيد ص 
فتح الملك العلم 

185 ص 5العلم بمن حل بمراكش وأغمات من العلم لعباس بن ابراهيم المراكشي ج 
 .32 ص 2رفع النقاب ج 

186الغتباط لبوجندار ص 

محمد الصائغ
 قال في حق��ه محم��د الحج��وجي: "الع��الم العام��ل ال��ولي الص��الح س��يدي محم��د ب��ن س��يدي الح��اج
 احم��د ب��ن الح��اج العب��اس الص��ائغ وقف��ت عل��ى ش��هادة علمي��ة كتبه��ا ل��ه العلم��ة الخاش��ع ال��ورع
 سيدي احمد بن احمد بناني كل هذا نصها وم��ن خط��ه نقل��ت:"الحم��د ل��ه يع��رف الواض��ع اس��مه
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 اثر ت��اريخه الفقي��ه النجي��ب الحي��ي الحس��يب الدراك��ة المش��ارك س��يدي محم��د ب��ن احم��د الص��ائغ
 المعرفة الكافية شرعا بها ومعها وانه مما لزم أشياخا عديدة في فنون كثيرة وقد لزمني م��دة
 مديدة في فن الحديث والصول والبيان والمنطق واصطلح الحديث وغير ذلك وق��د ك��ان ه��و
 القارئ لي و كنت أعده من نجباء أه��ل وقت��ه وه�و الن من�ذ م��دة ي��درس ف��ي الفق��ه والنح��و ول��ه
 ملكة الت��دريس ف�ي غيرهم�ا ول زال ملزم�ا ل�ي عل��ى م�ا منح�ه ال م��ن ال�دين الم��تين والحي�اء
 والتواضع جعلنا ال في ج��واره ف�ي أعل عليي��ن بج�اه خ�اتم الن��بيين وإم��ام المرس��لين ص��لى ال

  ه عبيد1292عليه وسلم وعلى آله الطيبين آمين، وفي التاسع والعشرين من ربيع الول عام 
 ربه وأسير ذنبه احمد ب��ن احم��د بن��اني لط��ف ال ب��ه آمي��ن الحم��د ل وبديان��ة المش��هود ل��ه أعله
 وحيائه وتواضعه ونجابته وملزمته لش��ياخ  ف��ي فن��ون وتدريس��ه ،يش��هد عب��د رب��ه جعف��ر ب��ن
 إدريس الكتاني منحه ال دار التهاني. الحمد ل وبديانة المشهود ل��ه أعله وأعل أعله وحي��ائه
 وتواض��عه ونج�ابته وتع�اطيه العل��م الش�ريف تعلم��ا وتعليم�ا وملزم��ة لم�ا ذك�ر يش�هد عب�د رب�ه

وأسير كسبه احمد بن محمد بناني لطف ال به آمين. من خط الكل".
 يعد صاحب الترجمة أح��د المق��دمين المعت��برين ف�ي الطريق��ة ول��ه الق��دم الراس��خ فيه��ا وه�و أح��د

 ه.1319المدرسين بالزاوية الكبرى بفاس. توفي سنة 
-----------------

فتح الملك العلم.

محمد العتابي 
 من رواد الحرك��ة الوطني��ة المغربي��ة أخ��ذ العل��م ع��ن ش��يخ الجماع��ة بف��اس س��يدي امحم��د كن��ون
 والعلمة أبي شعيب الدكالي الذي عمل مع��ه كاتب�ا حي��ن أص��بح الش��يخ وزي��ر الع��دل. ترج��م ل�ه

  مثني��ا علي��ه بق�وله: " وك��ان ل��ه ف�ي74محمد الح�افظ التج��اني ف�ي كت��ابه الرس�الة السادس��ة ص 
 النهضة السلمية المشاركة العظيمة وسافر إلى الستانة وألمانيا وهو م��ن عظم��اء الق��ادة ف��ي
 الصلح في العالم السلمي ولهم به ثقى عظمى وله خدمات للس��لم والمس��لمين" ح��ج س��نة

  ه ث��م دخ��ل الس��تانة وانض��م إل��ى1338 ه واس��توطن المدين��ة س��نتين وق��دم مص��ر س��نة 1332
 الشخصيات الش��رقية والمغربي��ة الس��اعية إل��ى تحري��ر الوط��ان تح��ت ظ��ل الجامع��ة الس��لمية
 وفي مقدمتهم الوطني التونس��ي الك��بير عل�ي باش�ا حامي�ة ال��ذي س�هل المأموري�ة للم��ترجم للق�اء
 الخليفة محمد رشاد الخامس ليشرح له الوضعية التي يعيش��ها المغارب��ة تح��ت رزء الس��تعمار
 مطالبا منهم تقديم المساعدة للمغارب�ة الح��رار لتحري�ر بلده�م م��ن س�يطرة الحتلل البغي�ض
 بع��د ذل��ك س��افر إل��ى ألماني��ا ال��تي ك��انت تخ��وض الح��رب ض��د الحلف��اء ومنه��ا إل��ى فرنس��ا وق��د
 استضافته ألمانيا وحاولت أن تس�خره لخدم��ة مص�الحها لكن��ه رف�ض ك��ل م�ا ل يتف��ق م�ع ه��دفه
 الوحي���د إل وه���و مس���اعدته م���ن أج���ل تحري���ر بلده وق���د أثم���رت جه���وده ب���اعتراف الم���ؤتمر
 السلمي المنعقد بالستانة باستقلل المغرب لكنه ل��م يك��ن ليق��ف عن��د ه��ذا الح��د حي��ث قررم��ع
 بع��ض زملئه كعل��ي باش��ا وش��كيب ارس��لن ال��ذهاب إل��ى الخ��ارج والتص��ال ببع��ض ال��دول
 المحاي��دة كال��دول الس��كندنافية لتن��وير ال��رأي الع��ام بقض��يتهم العادل��ة وه��ي تحري��ر المغ��رب
 والجزائر وتونس وليبيا ومصر من ربقة الستعمار الغاشم وكان لهذه الجهود أص��داء ايجابي��ة
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 حيث تحدثت عنها بعض الصحف الفرنسية بالمقابل أصدرت المحكمة العس��كرية ض��ده حكم��ا
 غيابيا بتحريم عودته إلى المغرب وبالستيلء عل��ى ممتلك�اته. ت�ابع نش�اطه ف��ي الخ��ارج حي��ث
 ت��وجت مجه��وداته باستص��دار ق��رارات هام��ة م��ن الم��ؤتمر المنعق��د ف��ي اس��طوكهولم عاص��مة

  ه ب��إعلن اس��تقلل المغ��رب ومناش��دة دول الحي��اد للعم��ل عل��ى تط��بيق ه��ذا1917السويد سنة 
 القرار على أرض الواقع، إل أن تقهقر الدولة العثمانية أضعف من ه��ذه الجه��ود و اض��طر أن
 يرجع إلى مصر والستقرار بها إلى أن توفي. ول بأس أن نذكر ما قاله الزعيم محمد الحس��ن
 الوزاني في حقه في كتابه "مذكرات حياة وجهاد" (بيروت – دار الغ��رب الس��لمي ج الول

 ) والمعلومات المذكورة آنفا مستقاة من كتابه هذا)وه��اكم م��ا ق��اله في��ه: "أس��هم232 -226ص 
 العت��ابي باس��م المغ��رب والنخب��ة الواعي��ة المخلص��ة م��ن رج��اله ف��ي جمي��ع حرك��ات النهض��ة
 السلمية والسياسية في المشرق خاصة لصالح قض��ية الحري��ة....وبه��ذا خل��د ذك��ره ف��ي س��جل
 التاريخ واستحق تقدير وطنه والجيال المغربية ال��تي عاص��رته أو ج��اءت م��ن بع��دها ..أو ذي
 ف��ي س��بيل ال وال��واجب الق��دس فحك��م علي��ه قض��اء الس��تعمار ب��التغريب والمص��ادرة عقاب��ا

واقتصاصا".
 ذك��ر العلم��ة محم��د الح��افظ المص��ري أن الم��ترجم أخ��ذ الطريق��ة التجاني��ةعن س��يدي امحم��د

النظيفي وسيدي احمد محمود.
------------

 لمحمد الحافظ المصري 47الرسالة السادسة ص 
5976 ص 18معلمة المغرب ج 

محمد بن احمد العياشي
 حله ج��دنا العلم��ة س��يدي عب��د الواح��د بنعب��دال "بش��يخنا وش��يخ بع��ض ش��يوخنا ذي الخلق
 الكريم��ة والطب��اع الحس��نة الجس��يمة العلم��ة المحق��ق المحص��ل الم��دقق الش��ريف أب��ي عب��دال
 سيدي محمد بن العياشي قرأت عليه المرشد المعين وأوائل ألفية الم��ام مال��ك". كم��ا ترج��م ل��ه
 العلمة محمد السائح بقوله"أخذت عن الشيخ المفض��ال الس��يد محم��د ب��ن احم��د العياش��ي النح��و
 والفقه والتوحي��د وه��و أول م��ن فت��ق لس��اني وه��ذا الرج��ل فاض��ل دم��ث الخلق ع��الي الهم��ة".
 درس على جماعة من علماء الرباط كالمكي البطاوري وأبي عبدال الرغ��اي واحم��د جس��وس
 وتع��اطى خط��ة الش��هادة كم��ا كل��ف ف��ي عه��د الس��لطان م��ولي عب��دالعزيز بإحص��اء وترتي��ب
 الجبايات في عدة جهات. كان يتمتع بغيرة ديني�ة عن�د انته��اك الحرم�ات حي�ث ع��برعن غض�به
 وسخطه ضد ما كان يقوم به المستعمر فوقع عل��ى عريض��ة الحب��اس احتجاج�ا عل��ى اس��تغلل
 الفرنسيين بعض أراضي الحباس مقابل تعويضات غير متك��افئة، وق��د ك��ان س��يدي محم��د ب��ن
 العياشي من مقدمي الزاوية التجانية بالرباط ومما يدل على فضله أن والدي حكى لي م��رة أن
 احد أعمامي كان يحاكيه في كلمه فرأى الس��يد الج��د الس��يدة فاطم��ة الزه��راء رض��ي ال عنه��ا
 في النوم تع��اتب ول�ده الم��ذكور و تض��ربه لس�اءته الدب م�ع حفي�دها الم�ترجم وه�ذا م�ا جع�ل
 جدنا يحتاط كل الحتياط مع شيخه المذكور ويحرص على تنبيه الغير على التأدب معه.ت��وفي

م1956سنة 
-------

 لعبدال الجراري96ص2اعلم الفكر المعاصر ج
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 لمحمد السائح67التصال بالرجال ص
.5الفارق بين المصنف والسارق لجدنا عبدالواحد بنعبدال ص

محمد بن محمد ماني الصنهاجي
  ه ، حله عب��د الحفي�ظ الفاس��ي ف�ي (ري��اض الجن�ة) "بالع��الم المش��ارك الفقي��ه1260 ول��د س�نة 

 الص��ولي المنطق��ي الم��اهر ف��ي عل��م الن��وازل والحك��ام المقص��ود للفت��اء ولس��يما الن��وازل
 العويصة من تآليفه شرح لحديث "ل تزال طائف��ة م��ن أم��تي ظ��اهرين عل��ى الح��ق " ومراجع��ة
 النظر في مسألة الحتجاج بالقدر وتقييد في مسألة الكسب ومنها ختمة لصحيح البخ��اري تكل��م

  علما في غاية النفاسة وله من الفت��اوى والجوب��ة م��ا يك��اد يقص��ر ع��ن تع��داده25فيها من نحو 
 اللسان" أخذ حديث المصافحة عن سيدي العربي بن الس��ائح. أم��ا ش��يوخه فمنه��م س��يدي جعف��ر
 الكتاني ومحمد القادري وعبد السلم الهواري ومحمد بن العباس العراق��ي ومحم��د الم��دني ب��ن
 جلون وهما عمدته وعلي بن ظاهر الوتري المدني. أخذ الطريقة التجاني��ة ع��ن ش��يخه العلم��ة

  ه . (ري��اض الجن��ة لعب��د1333 ربي��ع الول 11احم��د بن��اني كل. ت��وفي فج��أة ليل��ة الربع��اء 
 /فتح الملك العلم.فلتنظر هناك)41ص 2الحفيظ الفاسي ج 

محمد المزوطي السوسي أصل الطنجي
 له إلمام بالفقه و التصوف ومشاركة في علم الدب. لزم دروس السيد عبد الص��مد كن��ون ف��ي
 الفقه والحديث والصول أما العربية وما إليها فكان قد حقق مقاصدها وأوفى عليه��ا إذ درس��ها
 في بلده سوس وتميز بها ع�ن أقران�ه. ك�ان إمام�ا بالزاوي�ة التجاني�ة ومرش��دا لفقرائه�ا . ت��وفي

 ه.1366سنة 
-----------

.82مواكب النصر وكواكب العصر للعلمة محمد بن عبدالصمد كنون ص 

محمد المنوزي
 حله الحجوجي:" بالعلمة النحرير الديب البارع الشهير المحقق المام المدقق الهمام يتصل

  أخ��ذ الق��راءات الس��بع1307 ربي��ع النب��وي ع��ام 16نسبه بسيدنا محمد النف��س الزكي��ة ول��د ي��وم 
 على الستاذ سيدي مبارك الهشتوكي أما شيوخه في العلم، فأشهرهم محمد بن محمد ابن عب��و
 الهشتوكي وكان ابن عبو هذا آخر الراسخين في العلم ولم يكن له بالمغرب فض��ل ع��ن س��وس
 نظير في فنون شتى كما اخذ المترجم عن السيد بناصر المنوزي الصول وعلم الحديث وف��ي

  ه اخ�ذ الطريق��ة التجاني��ة وأج��ازه ف�ي التق��ديم المق��دم البرك��ة المراب��ط الخي��ر س�يدي1334سنة 
 إسحاق بن محمد الجكاني التملي العثماني، كما تبرك بالخذ عن العلمة الديب علمة سوس
 بالطلق ورأس النوازل والحكام س��يدي عل��ي ب��ن عب��دال ب��ن ص��الح اللغ��ي. ل��ه ع��دة ت��آليف
 منها ديوان شعر في مجلد ف��ي غاي��ة النفاس��ة وش��رحه لل��بردة ف��ي ج��زء وتق��ارير عل��ى الهمزي��ة

وكذلك شرح للفية ابن مالك".
-----------

فتح الملك العلم لمحمد الحجوجي

85



محمد بن العربي المنوني
 الفقيه العلمة المدرس ولد بمكناس وأخذ عن شيوخها كالعلمة الجيلني الس��قاط وه��و عم��دته
 واحم��د بنس��ودة قاض��يها وس��يدي العرب��ي ب��ن الس��ائح ك��ان الن��اس ي��أتون لس��ماع قراءت��ه وس��رد
 الحاديث والوعظ والمداح النبوية حيث رزق صوتا حسنا. وك��ان ي��درس بالزاوي��ة التجاني��ة،
 كان كثير التلميذ منهم مولي الحسن ابن اليزي��د العل��وي وعب��د الق�ادر العرائش��ي وامحم�د ب��ن

 ه1316العربي بنشمسي. توفي سنة 
--------

 7298ص21معلمة المغرب ج

محمد بن التهامي الوزاني
 حله تلمي��ذه ص��احب (الفك��ر الس��امي): "بص��در الص��دور الجل��ة وعل��م أعلم المل��ة…ل يق��وم
 الط��الب م��ن درس��ه إل محص��ل ب��رع ف��ي تحص��يل قواع��د الفن��ون بش��واهدها م��ن كت��اب وس��نة
 متعمق في استنتاج دقائقها العلمية تارك لكثرة البحاث الفارغ��ة اللفظي��ة جم��اع للن��وادر مطل��ع
 ماهر"...." وأول يوم جلست بي��ن ي��ديه كس�اني ن��وره فوج��دت م��ن نفس�ي إدراك��ا وتحص��يل ل��م
 أجده قبله فكان ذلك اليوم من أس�عد أي�امي انتقل��ت في�ه م�ن ط��ور إل�ى ط��ور ك�أني كن�ت حيوان�ا
 فصرت إنسانا أو كنت نائما فأصبحت يقظانا... أما ق��دمه ف��ي ال��ورع والزه��د والتبت��ل والعب��ادة
 ففي المكانة التي ما وراءها وراء ولم أره مدة ملزم��تي ل�ه إل ناش��را للعل�م أو تالي�ا لكت��اب ال
 بح��رف أب��ي عم��ر و البص��ري أو ذاك��را يق��وم اللي��ل متهج��دا وف��ي النه��ار ت��راه ف��ي نش��ر العل��م
 ومطاردة الجهل مجاهدا". تولى القضاء بالصويرة مدة ثم رجع إلى دروسه بف��اس. خ��رج م��ن
 الدنيا فقيرا في بيت الكراء وكان له ف�ي ك��ل ي��وم أرب��ع مج��الس وربم��ا زاد عليه��ا. م��ن ش�يوخه
 احمد بناني كل ومحمد ب�ن عب��د الواح�د الفاس�ي ومحم�د ب��ن الم�دني كن��ون ومحم�د ب�ن الكح�ل
 الزمخشري. ومن مؤلفاته تآليف في إيمان ع��وام الم��ؤمنين وختم��ة لمختص��ر خلي��ل وتقيي��د ف��ي
 نون التوكيد. أما تمسكه بالطريقة التجانية فقد تحدث عن ذلك العلمة أحمد جسوس في كناشه
 لن المترجم يعد من أشياخه مؤك��دا أن العلم��ة ال��وزاني ق��دم ف��ي أواخ��ر عم��ره عل��ى الع��ارف
 سيدي العربي بن السائح زائرا وراغبا في النتظام ف��ي الطريق��ة التجاني��ة بع��دما ك��ان ق��دم إلي��ه
 رسالة يطلب فيه�ا ذل�ك وم��ن فص�ولها ق�ول الم�ترجم: "فق�د روين��ا ف�ي ص�حيح مس�لم "ل ت�زال
 الطائفة" الحديث. وقد ظهر لنا أن المراد بهذه الطائفة التجانيون أو ما معن��اه "ه��ذا و"ق��د كن��ت
 أجبته (يقول احمد جسوس) عن تلك الرسالة نائبا عن سيدي العربي المذكور وق��د أج��ازه فيم��ا

 ه 1311طلب من الطريق إذ هو بكل خير خليق وحقيق".توفي سنة  
-----------

 .138 ص 4الفكر السامي ج 
فتح الملك العلم 

كناشة العلمة احمد جسوس
 

محمد الطيب الوزاني
 حله محمد الحافظ المصري بقوله:"الديب العلمة المحدث الفقي�ه النس��ابة الحج�ة الثب��ت ك�ان
 أعجوب���ة ن���ادرة ف���ي الحف���ظ واستحض���ار النص���وص كأنه���ا بي���ن عيني���ه، ومعرف���ة النس���اب
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 والحتج��اج لم��ا ي��راه منه��ا ص��حيحا وم��ا ي��راه منه��ا ب��اطل وق��د أعط��ى الطري��ق بالس��كندرية
ومصر للكثيرين وتوفي بالسكندرية إلى رحمة ال تعالى".

--------
.73الرسالة السادسة لمحمد الحافظ المصري ص 

مسعود الوفقاوي:
 احد العلماء الكبار بسوس أخذ عن أبي العباس الجشتيمي وعلي السكاري وعلي اللغي ولم��ا
 حج حضر دروس الشيخ أبي شعيب الدكالي قال في حقه اب��ن الح��بيب "الفقي��ه المج��د العلم��ة
 السعد سيدي الحاج مسعود بن احمد الوفق��اوي اتفق��ت الخاص��ة والعام��ة عل��ى كم�الته وق��امت
 ال��دعوى مص��درة بص��دق جللت��ه ل ي��درك ش��أوه ف��ي العل��م والت��دريس والحف��ظ والج��ود... ل
 تأخذه في ال لومة لئم اخذ عن جلة الكرام ممن لهم في العلم ق��دم وإلم��ام وأج�ازوه ف��ي العل��وم
 عل��ى أنواعه��ا تفس��يرا وح��ديثا وفقه��ا ونح��وا وأدب��ا وتاريخ��ا، إل إن��ه يح��ب الخم��ول ويك��ره أن
 يخاطب بالعالم". أجازه في الطريقة التجانية العلمة الشهير س��يدي عل��ي اللغ��ي و قب��ل وف��اته
 ألقى على بعض تلمذته الحاضرين وصية ومن جملة ماقال فيها:" فل أحد أح��ب إل��ي م��ن ال
 ورسوله والشيخ التجاني واشهدوا واعلموا أني لست من المبتدعين وما كتب��ت زورا ول عق��دا
 يدل على الدنيا فاشهدوا لي بذلك فإن فعل��ت ف��إني اوخ��ذ ب��ه بي��ن ي��دي ال، فكون��وا م��ا اس��تطعتم

كذلك".  

  وكلمه يدل على ما كان عليه من تقوى وصلح وخوف من ال فرضي ال عن��ه  وج��زاه ال
 ه. 1366الجزاء الوفى. توفي سنة 

-----------
 .59ص 3المعسول ج

  (انظ��ر ف�ي ن�ص إج��ازة س�يدي عل��ي اللغ��ي120ص 1الفه��رس العلم��ي لرش�يد المص��لوت ج
للمترجم في العلم والطريقة التجانية).

سيدي المفضل السقاط
 من خاصة أصحاب الشيخ رضي ال عن��ه ال��ذين اخ��ذوا عن��ه مباش��رة ترج��م ل��ه العلم��ة محم��د
 الح�افظ المص��ري ف�ي رس��الة تح��ت عن��وان: "ف��ي رح�اب س��يدي المفض��ل الس�قاط" مؤك��دا ان��ه
 سافر إلى قنا للوقوف على أخباره وما انته��ى إلي��ه أم��ره وم��ن جمل�ة م��ن التق��ى ب��ه الش��يخ عل��ى
 كماله الذي أدرك المترجم وهو ص��غير يق��رأ الق��رآن بالكت��اب حي��ث أك��د ل��ه أن س��يدي المفض��ل
 كان عالما وليا ويضيف محمد الح��افظ المص��ري أن��ه حض��ر م��ن المغ��رب للح��ج وبع��د أن أدى
 الفريضة طابت له القامة في قنا حيث كان يفد عليه ركب الحجيج القادم من المغ��رب والع��ائد
 من الحج وكانوا يقيمون عنده ما طابت لهم القامة يدرسون عنده العلم وق��د وف��د الم��ترجم إل��ى
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  ه وق��د ك��انت ل��ه بن��ت اس��مها خديج��ة وه��ي عالم��ة فقيه��ة أديب��ة.  ت��وفي1226قن�ا ح��والي س��نة 
هنالك 

-----------
 :للتوسع في ترجمته لبد من الرجوع إلى التعليق على كت��اب الف�ادة الحمدي��ة لمحم�دملحظة

الحافظ المصري
.1973 دارالفكر 260- بغية المستفيد ص 

 .209- كشف الحجاب ص 
.1971 مطبعة المنية الرباط الطبعة الولى 272 ص 4- رفع النقاب ج

.17-13- الرسالة السادسة لمحمد الحافظ المصري ص 

المكي بن عبد السلم الشرايبي 
 من جلة عصره الذين كانوا يحضرون مجالس السلطان المولى سليمان العلمية وكانت ل��ه الي��د
 الطولى في علمي الصول والف��روع . وك��ان أول م��ن جمل��ة المنكري��ن عل��ى س��يدنا رض��ي ال
 عنه وكان الشيخ التجاني يغض الطرف عما يبلغه عنه إل��ى أن أص��بح م�ن المح��بين ف�ي جن�ابه
 الفخم فأخذ عنه ورده الحمدي وقد تح�دث ع��ن ذل��ك العلم��ة احم��د س�كيرج ف��ي ترجمت��ه نقل
 عن حفيد المترجم الفقيه الديب سيدي احمد بن المفضل الشرايبي. ل��ه ع��دة ت��آليف منه��ا ش��رح
 على همزية البوصيري وشرح الشمائل المحمدي��ة وتويل��ف لطي��ف ف��ي النس��ب الش��ريف وع��دة

قصائد في المديح النبوي.
----------

  266ص 3رفع النقاب ج 

الهادي بادو المكناسي
 من العلماء الجلة ال�ذين أخ��ذوا الطريق�ة التجاني�ة مباش�رة ع��ن الش�يخ التج�اني رض��ي ال عن�ه،

ومن جملة تلميذه أبو المواهب سيدي العربي بن السائح الذي رثاه بقصيدة مطلعها: 
ما بال نفسك عن اليوم راقيها               كأنما الروح منك في تراقيها

------
260 ص 4- رفع النقاب ج 

 لبن زيدان433 ص 5- إتحاف أعلم الناس ج 
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خــــــــــــــــــــــــــــاتمة

 نرجو من ال أن نكون قد وفقنا في ترجمة البعض من علماء الطريقة التجانية في المغرب

 القصى ولشك أنني أغفلت الكثير من العلماء الذين تمسكوا بهذه الطريقة السنية وهذا إما

 جهل مني بانتمائهم لها أو لنني لم أعثر على ترجمتهم كما ل أنسى أن أذك�ر أن الطريقة

التجانية الحمدية صانها ال من كل بأس ينتسب إليها الكثير من المثقفين من أطباء

يومنا هذا  ومهندسين ودكاترة وأساتذة جامعيين في مختلف فنون المعرفة إلى

وللـــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
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