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هـ) وكتاب (الفوائد الجمة666 برنامج شيوخ الحافظ الرعيني اإلشبييل (تـ
نموذجا
)هـ1060يف إسناد علوم األمة) ألبي زيد عبد الرحمن التمنارتي (تـ
ً
 ونجاة أكريم،زاهر بن بدر الغسيني

امللخص

 تنجيل له حقيقة شغف رجالها بتدوين تاريخهم وأدبهم؛ وفق ما-  بش َّقيها األدبي والتاريخي-إن املتتبع للدراسات األندلسية واملغربية
انعكاسا للرقي العلمي الذي عاشته بالدهم بمختلف طوائفها وطبقاتها من
مؤلفات جاءت
 فانترشت يف أدبهم،أتيح لهم من إمكانات
ٌ
ً
 وسرية، وم َّثل بعضها نموذجً ا للمذكرات الشخصية من زاوية.......، الفهرسة، التقييد، الربنامج: منها، وحرية الفكر من جهة أخرى،جهة
َ
 فجاءت هذه الدراسة لتبحث،تحظ بعناية الدارسني والباحثني
 إذ كانت ُت ْعنى بحياتهم ومنزلتهم العلمية؛ إال أنها لم،ذاتية من زاوية أخرى
 برنامج شيوخ الحافظ الرعيني اإلشبييل (تـ: ال ُب ْعـ ُد املعريف والتاريخي يف ُكتب الربامج األندلسية واملغربية من خالل اختيار أنموذجني:يف
.هـ) نموذجً ا1060هـ) وكتاب (الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة) ألبي يزيد عبدالرحمن التمنارتي (تـ666
. الفهرسة، التقييد، البعد التاريخي، البعد املعريف:الكلمات املفتاحية

Epistemological and historical aspects in the Andalusian and
Morrocan writings as reflected in two important works; namely
"barnamaj shuyukh Al-Hafiz Al-Ra’ini Al-Eshbili " by Ali Al-Ra’ini
(d. 666 AH)and " alfawayid aljimat fi 'iisnad eulum al'uma" by
Abu Zaid Abdul Rahman Al-Tamnarty (d. 1060AH).
Zahir Badar Al Gheseini and Najat Akrim

Abstract:

A closer look into the Andalusian and Moroccan writings, both the literary and historical treatises that go back
to that era, reveals the unmistakable passion and keen interest of their men to keep a record of their history and
literature as far as the capabilities of that time allow. This unique inclination towards recordation led to a great
number of writings, a matter that can be also attributed to the scientific development Andalusia witnessed at the
time and the coexistence exercised between its different tribes, sects and religions, and the degree of freedom
of thought tolerated. Some of the techiques Andalusians employed in maintaining their artistic and scientific
production were: scheduling, cataloguing, entering..etc. In spite of the literary and historical significance of these
writings, either they came in the form of memoirs or autobiographies or any other form, they received only
little attention from scholars and researchers. Thus, this study attempts to fill this gap partly by examing the
epistemological and historical aspects in the Andalusian and Morrocan writings as reflected in two important
works; namely "barnamaj shuyukh Al-Hafiz Al-Ra’ini Al-Eshbili " by Ali Al-Ra’ini (d. 666 AH) and " alfawayid
aljimat fi 'iisnad eulum al'uma" by Abu Zaid Abdul Rahman Al-Tamnarty (d. 1060AH).

Keywords: Epistemological Aspect; Historical Aspect; Entering; Cataloguing.
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الغسيني وأكريم

املقدمة

م َّثلت كتب الربامج والرتاجم والفهارس قيمة علمية ومعرفية
وفكرية يف التاريخ األندليس واملغربي ،إذ كانت موسوعة للمؤلف
يسجل فيها "ما قرأه من مؤلفات يف مختلف العلوم ،ذاك ًرا
عنوان الكتاب واسم مؤلفه ،والشيخ الذي قرأه عليه أو تحمله
منه ،وسنده إىل املؤلف األول ،وربما ذكر خالل ذلك املكان الذي
كان موضعًا للدرس ،والتاريخ الذي بدأ فيه الدراسة أو ختمها،
اهتماما زائدًا بالشيوخ ،وتفرد
وكانت بعض هذه الربامج تهتم
ً
لهم جان ًبا فيه حديث عنهم ،وعن حياتهم ومنزلتهم العلمية،
دون أن تتجاوز يف ذلك القصد واالعتدال" (أيوب.)2015 ،واملتتبع
لكتابات األندلسيني يف فهارسهم وبرامجهم يالحظ تنوع طرقها،
وغزارةإنتاجها؛ مماش َّكل قيمة أدبية ألدبهم من جهة ،وخصوصية
فكرية من جهة أخرى .أما قيمتها الحضارية والسياسية؛ فتتمثل
يف كونها "عنرص تقارب وتواصل علمي بني املغرب واألندلس ،إذ
تمازجت عنارص الثقافة بينهما ،فكانت حوارض املغرب تحتضن
أفواج األندلسيني الوافدين عىل املغرب ،وأضحى األندلس بمجالسه
العلمية ومشيخته الواسعة مقصد الرحلة عند شيوخ املغرب
وطلبته ،فكان من نتائج ذلك ارتفاع النشاط العلمي يف املغرب،
وتعددت مراكزه العلمية والتعليمية ،وازدهر العمل التأليفي،
فشمل كتابة املصنفات الطويلة والقصرية يف مختلف العلوم ،وكان
واضحايف الفهرسة".
انعكاس هذا التقارب العلمي بني العدوتني
ً
(الرتغي( ،)595 ،1999 ،زناتي.)2014 ،
ورغم القيمة العلمية والفكرية لربامج األندلسيني وفهارسهم؛
َ
تحظ باهتمام الباحثني وعنايتهم إال ما وجدناه يف
إال أنها لم
مؤلَّف الدكتور هاني الع َمد املوسوم بـ (كتب الربامج والفهارس
األندلسية :دراسة وتحليل) ،والذي غلب عليه الجانب النظري،
إذ تناول التعريف ببعض كتب الرتاجم والفهارس األندلسية،
والتعريف بطريقة وآلية كتابة هذه الرتاجم والفهارس ،التي
تتشابه وكتب الحديث من حيث طريقة التدوين ،واألخذ عن
الرواة والقراءات ومجاراة الشيوخ ،ودراسة( :كتب برامج العلماء
يف األندلس) ،وأشارت إىل ضياع الكثري من الربامج والفهارس
األندلسية واملغربية ،كما أن فهرسة ابن خري اإلشبييل (ت575هـ)
ُتعد من أوسع الفهارس التي وصلتنا عن األندلسيني؛ من حيث

ضخامتها ،وكثرة ما ورد فيها من أسماء الكتب.

• أوال :البعد املعريف يف" :برنامج شيوخ الحافظ عيل بن
محمد الرعيني اإلشبييل املعروف بابن الفخار (تـ 666هـ/
1267م):

ُتثبِت املعاجم اللغوية أن كلمة (الربنامج) فارسية األصل" ،ع َّربتها
العرب واستعملتها للداللة عىل معناها اللغوي يف الفارسية ،ودخلت
حيز االستعمال قديما ،إذ وردت أكثر من مرة يف موطأ اإلمام
مالك مقرونة بلفظ البيع ،وذكر الزرقاني يف رشحه عىل املوطأ
عند قول مالك :وبيع األعدال عىل الربنامج" ( ،الرتغي،)1999،30،
مع اإلشارة إىل أن" :مشيخة ومعجما وثبتا وسندا أكثر ما تكون
استعماال يف املرشق.أما املغاربة واألندلسيون؛ فقد شاع لديهم

استعمال كلمة الفهرس ،والربنامج" (الشنطي،)60 ،2007 ،
وهو ما أشار إليه (الكتاني) بقوله :يستعمله كثريا أهل األندلس،
بمعنى الفهرسة ،وبه ُس ِّمي الحافظ ابن مرزوق فهرسته كما
يف جنى الجنتني له"( .الكتاني .)71 ،1982 ،و ُيقصد بمصطلح
(الربنامج) يف املؤلفات األدبية "الكتاب الذي يسجل فيه العالم ما
قرأه من مؤلفات يف مختلف العلوم ،ذاك ًرا عنوان الكتاب ،واسم
َّ
والشيخ الذي قرأه عليه أوتحمله عنه،وسنده إىل املؤلف
مؤلفه،
األول ،وربما ذكر خالل ذلك املكان الذي كان موضعا للدرس
والتاريخ الذي بدأ فيه الدراسة أوختمها" ( .األهواني،1955 ،
 .)91وبدا اهتمام األندلسيني بكتب الربامج يف كثري من العبارات
التي ُ
ض ِّمنت تراجمهم يف كتب الطبقات ،منها" :وله برنامج"
"وله فهرس" ،وما هذا االهتمام لدى األندلسيني إال نظري رغبتهم
يف االلتحاق بسلسلة األسانيد املتحملة للعلم ،يقول ابن خري
اإلشبييل (575هـ)" :جاء عن العلماء رحمهم الله يف الحض عىل
تقييد العلم باألسانيد ،والكراهية ملا كان عاريا منها ما حدثنا به
أبوبكر بن محمد ،....سمعت عبدالله بن املبارك ،يقول :اإلسناد
من الدين ،ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ،وروينا أيضا
عن سفيان الثوري أنه قال :اإلسناد صالح املؤمن ،فإذا لم يكن
معه سالح فبأي يشء يقاتل؟( »...كوديرا ،)5 ،1892 ،ويرى أبو
الحسن الرعيني السبب يف أهمية تدوين الرتاجم إىل الرتحم عىل
األساتذة الشيوخ بتخليد ذكرهم بذكرهم ،والوقوف عىل ما أخذه
عنهم(.شبوح.)6-5 ،1962 ،
ً
بعضا منها يورد معلومات
وبمطالعة كتب الربامج األندلسية؛ نجد
متنوعة يف طياتها ،وفق الطريقة التي صاغ بها املؤلف برنامجه،
إذ إن الطريقة الثانية تهتم بالرتجمة للشيوخ والرتجمة لهم
والوقوف عىل حياتهم (األهواني )94 ،1955 ،تم ِّكن املؤلف من
إيراد جملة من املعلومات ،إذ يقف عىل األسماء الكاملة للشيوخ،
إضافة إىل تاريخ ميالدهم ووفياتهم ،واملدن التي تنقلوا فيها
وتلقوا فيها العلم ،وكل ما يخص هؤالء الشيوخ ويتعلق بهم،
من قبيل أساتذتهم وأسانيدهم واملواد التي عكفوا عىل دراستها
وتدريسها ،ورحالتهم سواء يف طلب العلم ،أو للحج ،إضافة
إىل تالمذتهم ومن أخذ عنهم ،كما أن املؤلف تكون له مساحة
كبرية إليراد معلومات عن خصائص العرص الذي ولد فيه الشيخ،
وما م َّيزه من أحداث ،وهذا ما نجده يف برنامج شيوخ الرعيني
للحافظ عيل بن محمد الرعيني اإلشبييل ،املعروف بابن الفخار
(تـ 666هـ1267 /م)  ،إذ ِّ
يمثل "قيمة أدبية وتاريخية يف األدب
املغربي واألندليس ،باعتباره موسوعة ضمت بني جنباتها الكثري
من األحداث التاريخية( .شبوح .)1962 ،ووردت ترجمة املؤلِّف يف
أعالم الزركيل" :هو أبو الحسن عيل بن محمد بن عيل ،ويقال له
ابن الفخار ،من بني الحاج :أديب أندليس ،من الكتاب العلماء .كان
أبوه فخا ًرا .وولد هو وتعلم يف إشبيلية .واستقيض عىل مذهب
مالك يف مورو قرب إشبيلية (سنة 615هـ) وغلبت عليه الكتابة،
فتنقل يف األعمال الديوانية بني غرناطة وإشبيلية ومرسية .وتويف
بمراكش" ( .الزركيل .)333 ،1997 ،ويورد محقق الكتاب ترجمته
بقوله" :هو أبو الحسن عيل بن محمد بن عيل بن محمد بن عبد
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الرحمن بن هيصم الرعيني اإلشبييلُ ،يعرف بابن الفخار ،ويعرف
سلفه قديما ببني الحاج ،وكانوا نزلوا قرية تعرف ببطشة عىل
نهر إشبيلية األعظم ،بمقربة من قلعة مبرش" (شبوح،1962 ،
 .)10وللرعيني مؤلفات أخرى -غري الكتاب قيد دراستنا ،-منها:
اقتفاء السنن يف انتقاء أربعني من السنن ،رشح الكايف البن رشيح،
صلة املطمح والذخرية.
أما قيمة الكتاب التاريخية واألدبية؛ فتتمثل يف أنه قدِّم لنا خالصة
علم وتدوين كتبها الرعيني يف سني عمره األخرية ،بنا ًء عىل طلب
"بعض األصحاب العلية الجلة ،املعدودين – العتنائهم برواية
العلم ونقله  -يف عدول األمة سألني أن أقيد له ما علق بالخاطر
من أسماء من لقيته ورويت عنه ،...فأثبت ما لم يفلته ذكري،
وأوردت ما لم يرتب فيه فكري من أسماء األشياخ الذين لقيتهم
وأخذت عنهم ،واإلفصاح ببعض ما استفدته منهم( "...شبوح،
 ،)4 ،1962والسبب اآلخر أفصح عنه أبو الحسن الرعيني بنفسه،
وهو الوفاء لذكرى الشيوخ ،إذ يقول" :ومما حثني عىل إثبات ذلك
واكتتابه ،وحداني إىل إيراده واجتالبه ما حدثني به الشيخ الصالح،
أبو الحسن عيل بن أحمد الغافقي( :)...يقبح بكم أن تستفيدوا منا
ثم تذكرونا وال ترتحموا علينا...فجدد الله رحمته ورضوانه عىل
من أخذنا عنه من املشيخة واألعالم وجمعنا بهم وبأسالفهم يف
دار اإلسالم بمنه( "...شبوح .)5 ،1962 ،وجاء املؤلَّف بعد سنني
طويلة من األخذ والعطاء يف حلقات العلم والتدريس ،وهو ما ثبت
حني يقدِّم شيوخه –بعد التعريف بهم -مص َّنفني وفق الطبقات
اآلتية:
• ِذكر من لقيته من حملة كتاب الله العزيز املتصدرين إلقرائه.
• ِذكر من لقيته وأخذت عنه ما يرس يل من مصنفات الحديث
ومسنداته وكتب الفقه.
• ِذكر من لقيته من النحويني والكتاب ،وحملة اللغات واآلداب.
• ِم َّمن أخذت عنه من املرتسمني بالكتابة والشعر وحمل األدب.
• ِذكر سائر من لقيته من املشيخة املسندين.
• فصل ضمنته بعض من تذكرت إليه ممن لقيته من شعراء
العرص ممن ينزل منزلة الشيوخ.
و ُيربز الرعيني من خالل برنامجه شيوخه وأسماءهم ،إذ بلغ
ً
شيخا ،وسار يف
عدد الذين ذكرهم يف مؤلفه مائة واثني عرش
منهجه عىل ذكر أسماء الشيوخ كاملة يف الغالب ،وموضع لقائه
بهم ،وما أخذه عنهم من مرويات ،مع ذكر مؤلفاتهم وإجازاتهم
العامة ،كما ذكر وفياتهم ،وعمد تار ًة إىل ترتيب الطبقة الواحدة
وفق لقائه بهم ،وربط شيوخه باألماكن التي لقيهم بها ،واملدن
التي رحل إليها ألجل لقائهم واألخذ عنهم ،إذ تردد عليهم يف
مدن أندلسية عدة منها :إشبيلية ،مورور ،رندة ،غرناطة ،املرية،
وج َّيان ،وبذلك يقدِّم لنا معلومات عن مراكز العلم يف األندلس ،التي
كان يتوافد إليها طالب العلم ،كما يذكر مراكز علمية يف الضفة
يسجل أسماء شيوخ لقيهم يف مدن إفريقية :سبتة
األخرى ،إذ
ِّ
وتلمسان وبجاية..؛ ليبني استمرار األخذ عن املنهل املرشقي ،يف
إثبات حقيقة أن األندلسيني ظلوا يو ُّلون وجوههم قبل املرشق
باألخذ عن الشيوخ املشارقة يف شتى العلوم.
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ورغم عدم رحيل الرعيني إىل املرشق؛ إال أنه توصل بإجازات
شيوخ من املرشق – كما يذكر يف مؤلفه -يف شعبان سنة 619هـ،
بلغ عددهم سبعة شيوخ ،وشيوخ آخرون مشارقة لم يتوصل
بإجازاتهم له ،إذ لم يعرف لهم طريقا ،أو عمن رووا وأخذوا.
واملالحظ يف تراجمه املرشقية أنها مقتضبة؛ لعدم تحققه من
أحوالهم ،وأخبارهم ،ومحتويات فهارسهم ،فذكر األسماء ملن كان
غرضه الوقوف عىل مجرد األسماء ( .شبوح .)19 ،1962 ،واهت َّم
الرعيني بجوانب عدة يف برنامجه ،أهمها الجانب األدبي الذي برز
بشكل ِّ
بي ،إذ اهتم بإيراد جملة من اإلنتاجات األدبية ملن ترجم
لهم ،أو مما تم تداوله يف املجالس العلمية ،أثناء أخذه عنهم العلم،
كما برز يف برنامج الرعيني الجانب املعريف والذي اتضح بشكل جيل
عند تراجمه لشيوخه ،وهو ما نقف عليه من خالل هذه الدراسة.
ُ
"يستحسن أغراضه ،ويستنبل منازعه ،وكتب
لقد كان ال ُّرعيني
له عىل بعض كتبه بخطه بـ"صاحبي ومحل ابني"؛ لفتاء س ّنه،
وفائ َق ْي نباهة خاطره ،وذكاء ذهنه ،وكان يفخر بذلك (األهواني،
 .)1955ويتبن الجانب املعريف يف "برنامج شيوخ الرعيني"
يف جوانب عدة ،إذ نجده يذكر أسماء ملشايخ بلغ عددهم 112
ً
شيخا ،حرص عىل أن يورد أسماءهم كاملة ،كما اشتهروا بها،
َّ
وبي أثناء تراجمه ،أنهم ينتمون إىل مناطق عدة بني األندلس
واملغرب ،ويورد أماكن لقائه بهم ،من قبيل إشبيلية ،مورور،
رندة ،غرناطة ،املرية ،وجيان ،...إضافة إىل مدن يف الضفة األخرى:
سبتة وتلمسان وبجاية ،...ولم يقترص األمر فقط عىل الشيوخ
من الضفتني األندلسية واملغاربية ،بل تعدى إىل شيوخ من املرشق
تلقى اإلجازة منهم ،وإن لم يقم بالرتجمة لهم ترجمة كاملة ،إذ
وقف عىل أسمائهم فقط النقطاع االتصال بهم ،ولم يقف عىل
الكثري من أخبارهم (.شبوح)21 ،1962 ،
كما يتبني الجانب املعريف من خالل الطبقات التي وزَّع إليها
تراجمه ،إذ وزَّع شيوخه إىل طبقات وفق املرويات التي أخذها
عنهم ،والسمة الغالبة عىل هذه املرويات هي سمة الدينية
ويعب هذا التوزيع عن األولويات
واللغوية ممزوجة بما هو أدبي،
ِّ
التي تعتمد يف هذه املؤلفات ،إضافة إىل قيمة بعض املرويات دون
تعب عن اتجاهات صاحبها وما طبع به عرصه،
غريها ،والتي ِّ
"وبالتايل فإن مجالس شيوخ الرعيني وغريه من أصحاب الربامج
واملشيخات أوسع املجاالت قاطبة ألخذ العلم من الشيوخ" .
(صبحي .)115 ،1993 ،ويستمر الجانب املعريف يف تلك اإلشارات
التاريخية التي أوردها كتابه ،والتي تعرب عن تغري الزمان وكثرة
الفتن التي عصفت بأقطار من األندلس ،وما كان لذلك من رضر
عليه ،إذ ترك الوطن وانطلق يجوب اآلفاق ،يقول...":ذهب معظم
املقيد واملستفاد بالرتدد واألسفار والتحول عن األوطان ،ومزقته
(شذر مذر هوائج) الفتن وحوادث الزمان ،راض ًيا من ذلك بما
قسم يل" (شبوح .)4 ،1962 ،ومن إشاراته حول الفتن التي هزَّت
األندلس ،وانتهت باستيالء النصارى عىل بعض املدن ،ما أورده عند
الرتجمة للدباج" :أنه تويف عن قريب يف آخر حصار إشبيلية ،وكان
من دعائه أال يخرج عنها ،وال يمتحن بما امتحن به من عاش
بعده عند إخراج العدو ألهلها ،فأجاب الله عز وجل دعاءه ،وعىل

الغسيني وأكريم

إثر وفاته كان استيالء العدو-قصمه الله -عليها عام "...646
(شبوح .)89 ،1962 ،وكان الرعيني يف مؤلَّفه دائم الدعاء للمدن
األندلسية التي سقطت يف يد العدو ،بقوله :إشبيلية رحمها الله،
بلنسية أعادها الله ،قرطبة أعادها الله ،جامع قرطبة طهره الله،
ويف هذا دليل واضح عىل معارصته لألحداث ،ومعاينته لسقوط
هذه املعاقل ،بسبب الفتن التي مزقت وطنه ،فدفعته وأمثاله إىل
ركوب البحر إىل الضفة األخرى ،هروبا بالنفس بعد استشعار دنو
س وطنه الذي شب وشاب عىل أرضه .كما
الخطر ،إال أنه لم ي ْن َ
نجده يصف أحوال املدن بقوله تعليقا عىل قصيدة ألبي إسحاق
يف رثاء األندلس" :وهي قصيدة طويلة عىل املائة بيت ،يتحزن
فيها للجزيرة ويتفجع ويرثي لها بما تكاد له األكباد تتقطع،
فرحمه الله ،كيف لو رأى اآلن حالها ومآلها ،وكيف جاست
الصليبية خاللها ،ويا لها من حرسات قصفت لإلسالم وأهله
أضلعا ،ورزيات أصم بهل الناعي وإن كان سمعا ،وفجائع لم تبق
بعد تصري املرصين إشبيلية وقرطبة للكفر بعد اإليمان يف مسالة
مطمعا."...

• ثانيا :البعد التاريخي يف كتاب( :الفوائد الجمة يف إسناد
علوم األمة) ألبي زيد عبد الرحمن التمنارتي

ري من العلماء بنوع من التأليف أطلقوا عليه أسماء عديدة:
اهت َّم كث ٌ
ٌ
كالربامج والفهارس واملشيخات ...وظهر بعض من تأليف هذا
النوع يف شكل كتب تهتم بجمع الحديث وأسانيده ،كمشيخة ابن
طهمان التي ظهرت يف القرن الثاني الهجري ،إال أنها كانت مدفوعة
بحفظ الحديث خوفا عليه من الوضع ،والكذب عىل الرسول صىل
الله عليه وسلم ( .صبحي .)18 ،1993 ،ومع انتقال بعض هذه
الكتب إىل الغرب اإلسالمي؛ وإىل األندلس تحديدًا ،ثم إىل املغرب،
سجل فيه العالم ما
تغي طابعها ،فأضحى الربنامج الكتاب الذي ُي ِّ
َّ
قرأه من مؤلفات يف مختلف العلوم ،ذاك ًرا عنوان الكتاب ،واسم
مؤلفه ،والشيخ الذي قرأه عليه أو تحمله عنه ،وسنده إىل املؤلف
األول ،وربما ذكر خالل ذلك املكان الذي كان موضعا للدرس،
والتاريخ الذي بدأ فيه الدراسة وختمها (األهواني،)91 ،1955 ،
وبهذا تكون هذه املؤلفات أشبه بمقررات دراسية،تربز مختلف
املواد التي درسها املؤلف ،والتي كانت قيد الدرس يف عرصه ،وذلك
من خالل إيراد مختلف مروياتهم ،مع التعريف بشيوخهم ،وتوثيق
ذلك بالزمان واملكان ( .الحسيني .)70 ،2007 ،وانتقل تأليف
الربامج إىل املغرب األقىص ،مع تنقل طالب العلم والعلماء بني
الْعُ ْد َو َت ْيِ ،إذ اقتدى الوسط العلمي املغربي بنظريه األندليس ،فأنتج
َّ
وشكل املغرب درعا حافظا
علماؤه يف هذا املضمار اليشء الكثري.
لهذا للتأليف بعد سقوط األندلس ،وبذلك طبع هذا التأليف بصبغة
خاصة تمثلت يف تنويع طرق تأليفه ،التي لم تقترص عىل الطرق
األربع التي استنبطها الدكتور عبد العزيز األهواني ،واملتمثلة يف
التأليف حسب املوضوعات كفهرست ابن خري اإلشبييل ،أو حسب
الشيوخ الذين تتلمذ عىل أيديهم املؤلف،كربنامج شيوخ الرعيني،
أو الجمع بني املوضوعات والرتجمة للشيوخ كربنامج ابن جابر
الوادي آيش (األهواني ،)96 ،1955 ،وطريقة أخرى يكون الربامج

فيها شبيها بكتب األمايل ،لكثرة االستطرادات والفوائد واملعلومات
املختلفة ،إال أنه ال يختلف عن غريه من الفهارس األخرى ،فيما
يتضمنه من مادة تتعلق بالرواية ،والتعريف بالشيوخ ،وعرض
األسانيد ،إال أن صاحبها يمزج ذلك بمادة أخرى تتعلق بالحديث
عن حياته والتعريف بأحواله ،و ُيكثر من إيراد الفوائد اإلخبارية
واألدبية ،ويعرض العديد من القضايا فيناقشها (الرتغي،1999 ،
 ،)372بل تعدَّتها إىل أنواع مثل :الفهرسة الجامعة ،الفهرسة
االنتقائية ،الفهرسة الجزئية ،فهرسة السند ،فهرس الطبقات،
فهرس اإلجازة ،فهرس اإلجازة املضمنة ،فهرس اإلجازات،
فهرس االستدعاء ،فهرس الفوائد ،فهرسة الرحلة ،الفهرسة
الصوفية ،فهرسة الدراية ،فهرسة املسلسالت ،والفهرسة النظمية
( .الرتغي .)96 ،1999 ،كما ن َّوع املؤلفون املغاربة يف األسماء التي
حملتها هذه الكتب ،من قبيل كتاب الرجال الذين لقيهم ،وتسمية
الشيوخ ،وتسمية املوسوعات ،واملرويات ،وتأليف مفيد يف أسماء
الشيوخ ،والتقييد ،وجزء فيه خطوط اإلجازات ،أو تسمية
التواليف ،والدرج ،والسند ،واإلجازة ،واالستدعاء والكناشة
(الرتغي.)50-48 ،1999 ،
ولهذه الكتب طبيعة خاصة؛ تتمثل يف كونها شاملة ملعلومات
متنوعة ،إذ هي كتب جامعة ملا تفرق يف غريها ،فتحتفظ باألسماء
الكاملة ،وأنساب املرتجم لهم ،وكذا أسماء املؤلفات التي كانت
َق ْيد الدرس زمن املؤلف ،مع ذكر األسانيد التي تربط بني األقطار،
وترصد انتقال املؤلفات بني الرشق والغرب اإلسالميني ،وطرق
التحصيل والرحلة يف طلب العلم ،باإلضافة إىل معلومات أخرى
تختزنها هذه املؤلفات ،تتوزع بني ما هو أدبي؛ يف شكل مقطوعات
شعرية ،وبعض القصائد الطويلة ،والنصوص النثرية املتمثلة
يف الرسائل واإلجازات العلمية ،وبني ما هو معريف الذي يربز يف
التوثيق املتجيل يف الرتاجم ،وأسماء املؤلفات التي شغلت حي ًزا
كبريًا يف املجالس التعليمية ،إضافة إىل األحداث التاريخية التي
شهدها عرص املؤلف ،وبذلك تكون كتب الربامج معربة عن الحقبة
التي ألفت فيها ،موازا ًة وتعبريها عن شخصية املؤلف ،وسريته
العلمية.

• الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة:

ينتمي كتاب الفوائد الجمة  -ألبي زيد عبد الرحمن التمنارتي -إىل
كتب الربامج املؤلفة وفق الطريقة الرابعة ،ذات الطبيعة الخاصة،
ُ
وفقدت نماذجها يف األندلس ،إذ لم يصل منها أي برنامج يدل
عليها ،بل استشفها الدكتور األهواني من تعريف البن عبد امللك
عند الرتجمة ألبي الحسن بن مؤمن حيث يقول" :وقد ضمنهم
برنامجه الذي سماه «بغية الراغب ومنية الطالب» وهو برنامج
حفيل ،أودعه فوائد كثرية كاد يخرج بها عن حد الفهارس إىل كتب
األمايل املفيدة .وقفت عىل نسخة منه بخطه يف ثمانية عرش جز ًءا،
أكثرها من نحو أربعني ورقة ،واقتضبه يف ثمانية أجزاء من تلك
النسبة ،ووقفت عليه أيضا بخطه .ورأيت نسخة أخرى من األصل
يف سفرين كبريين .ويكون هذا الربنامج يف حجم جامع الرتمذي أو
أشف .وعرف فيه أحوال رجاله الذين روى عنهم ،وذكر أخبارهم

57

ال ُب ْعـ ُد املعريف والتاريخي يف ُكتب الربامج األندلسية واملغربية

ومناقبهم يف العلم ،وسري أخالقهم .وأسند عن جمهور منهم
أحاديث وحكايات وأناشيد وأدعية وطرفا مستطرفة .فجاء كثري
االمتاع ،منوع الفنون واألغراض .وصدره بطرف صالح من بيان
فضل العلم وصناعة الحديث ،وطرق الرواية ،وكيفية الضبط،
إىل غري ذلك من آداب علمية وفوائد حديثية نافعة" (األهواني،
 ،)108-107 ،1955ومن ثمة تظهر ميزة هذه الطريقة ،إذ يفتح
ليعب عن ذاته بشكل أكرب ،فيقوم بالرتجمة لنفسه
املجال للمؤلف
ِّ
وعرض كثريًا من مراحل حياته ،وأحواله وذكرياته ،ومواقف
وأحداث عاشها (الرتغي ،)372 ،1999 ،كما تضم هذه النوعية
من الربامج فوائد يف مختلف الفنون والعلوم ،ترتاوح بني األقوال
والحكم ،والحكايات واألخبار الطريفة ،والنصوص األدبية
والفتاوى الفقهية ،والوصفات الطبية( . ...الرتغي)375 ،1999 ،
وتبلورت هذه الطريقة بشكل جيل يف كتب الربامج املغربية ،خاصة
مع أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي ،يف برنامج شيوخه ،املعنون
بالفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة ،وقد عمد فيه إىل الرتجمة
للشيوخ ،وذكر مروياته عنهم ،وإجازاتهم له ،باإلضافة إىل ذكر
العديد من األخبار والرؤى ،والتي خص لها الفصل األخري من
مؤلفه ،فجاء كتابه كما ذكر األستاذ محمد املنوني يف تقديمه:
"موسوعة علم ،وديوان أدب ،يعج برتاجم فقهاء وأدباء سوس
وجزولة بالخصوص ،إىل إفادات دفينة ومنوعة ،وهي طريقة يف
التأليف لم تكن معروفة  -إال قليال يف املغرب الوسيط -قبل عرص
الرشفاء .وكان أول من سار عليها أبو العباس املقري بفاس،
والتمنارتي بسوس ،حيث انبثقت استطراداته عن معلومات جمة
ضاعفت من قيمة الكتاب (التمنارتي ،)7 ،2007 ،و بذلك فإن هذا
الربنامج يضم معلومات كثرية ،موزعة بني ما هو أدبي والذي برز
بشكل كبري يف تلك القصائد الطويلة ،واملقطعات الشعرية ،والتي
كانت من إنتاجه الشخيص ،أو انتاج علماء عرصه ممن تتلمذ عىل
أيديهم ،أو مما درج طلبة العلم عىل ترديده يف املجالس العلمية،
وبني ما هو معريف تمثل بالخصوص يف ما هو توثيقي كرتاجم
شيوخه ،والحديث عن أحداث عرصه ،وإيراده ملعلومات تعطي
نظرة أكثر ُقر ًبا ملجتمعه ،واألحداث التي سادت فيه ،وبذلك عُ َّد
هذا الربنامج من أهم كتب الفهارس التي خلفها املغاربة عامة،
والسوسيون خاصة ،فهو "يف غاية اإلفادة واإلجادة والسالسة
والجمع لرتاجم أعالم سوس وتلك الجهات وفوائد أهلها".
(الكتاني .)922 ،198٢ ،وبذلك تظهر أهمية برنامج الفوائد الجمة
يف إسناد علوم األمة ،ضمن خزانة الربامج املغربية ،باعتباره أول
مؤلف من نوعه ألف يف سوس ،إذ لم نعرف أحدًا من السوسيني
سبقه إىل كتابة فهرس بهذا الشكل ،وبهذا الحجم ،وهذا الشمول
وعب التمنارتي يف مقدمة كتابه عن ذلك
(التمنارتي،)39 ،200٧ ،
َّ
بقوله" :وهذا الفن لم أ َر له يف بالدنا السوسية مع تقادم األجيال
ذكرا ...فلم يكن يل يف ذلك سابق أقتدي به ،وال ملفق أرتاح يف
الفحص عنهم يف كتابه" ( .التمنارتي.)67 ،200٧ ،
وعليه ،يمكننا القول إن التمنارتي من أول العلماء املغاربة ،الذين
ألفوا يف مجال الفهارس بهذه الطريقة ،وبذلك ضمن لنا االطالع
عىل برنامج مؤلف وفقها ،إذ غ َّيب الزمان نماذجها األندلسية ولم
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يصلنا منها أي برنامج.

• البعد التاريخي يف الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة:

كانت للتمنارتي معلومات كثرية ومتنوعة عند تأليفه لهذا
الربنامج ،استقاها من زمنه والظروف التي صاحبته ،فسمحت له
الطريقة التي اختارها ،بأن يترصف يف املادة التي بني يديه بحرية،
وقد ضم هذا الربنامج معلومات مختلفة يف الجانب التاريخي،
فعُ َّد برنامج الفوائد الجمة مصد ًرا تاريخ ًيا مه ًما ،خصوصا يف
مجال الرتاجم للشيوخ ،إذ أصبح مصد ًرا لكل من كتب بعده عن
علماء سوس ،باعتمادهم عىل مادته يف هذا الصدد ،فانتفعوا به،
واتخذوه مصد ًرا مه ًما من مصادرهم ،ومن هؤالء عىل سبيل املثال:
اإلفراني الذي انتفع به يف "نزهة الحادي" ويف "صفوة من انترش"
(التمنارتي ،)39 ،٢٠٠٧ ،والحضيكي يف تراجمه ،والكتاني يف
"الرتاتيب اإلدارية" ،والنارصي يف "االستقصا" ،ومحمد املكي بن
موىس النارصي يف "الدرر املرصعة بأخبار أعيان صلحاء درعة"،
وابن عجيبة يف "أزهار البستان يف طبقات األعيان" ،واملختار
السويس يف "املعسول" (التمنارتي ،)40 ،2007،39 ،وبذلك فهو
يزودنا برتاجم جملة صالحة عن ثلة من األعالم ،كما يطلعنا عىل
جملة من األحداث التي شهدها الجنوب املغربي يف القرن الحادي
عرش الهجري (التمنارتي .)41 ،2007 ،كما جاء برنامج الفوائد
الجمة يف إسناد علوم األمة معربا عن عرصه ،ومواكبا ألحداثه،
إذ كان شاهدًا عىل تغريات وتقلبات مهمة ،إذ سلَّط املؤلف الضوء
عليها مع محاولة تفسريها ،فاحتفظ هذا الربنامج بمعلومات
متنوعة ،عن مغرب السعديني ،إضافة إىل معلومات متنوعة يف
مجاالت مختلفة وصلت إىل التمنارتي ،فأوردها يف سياق برنامجه
من ذلك:
 .1التأريخ لكوارث طبيعية اجتاحت املغرب:
عارص التمنارتي أحداثا خطرية شهدها قرنه ،من ذلك وباء
الطاعون الذي اجتاح املغرب بدء من سنة  1005إىل  ،1016إذ أخذ
الحديث عنه حيزا كبريا من تعليقات التمنارتي ،فذكره يف أكثر من
موضع من برنامجه ،وذلك راجع لخطورة هذا الوباء الذي ذهب
ضحيته العديد من الشخصيات والعلماء ،كشيخه أبي عثمان سعيد
بن عبد الله بن إبراهيم الجزويل السماليل العبايس (التمنارتي،
 ،)108 ،٢٠٠٧وأبي عبد الله محمد بن يوسف الرتغي الفايس،
وأبي العباس أحمد بن سعيد الشكوتي الهشتوكي (التمنارتي،
 ،)112 ،2007كما كانت املدن عرضة للخراب جراءه ،فوصف
حال املدن الكربى وقتئذ ،وحال أهلها وما أصابهم من هلع وذعر،
يقول التمنارتي متحدثا عن ذلك" :وملا وقع الطاعون باملغرب
سنة خمس أو ست إىل سنة ست عرشة وألف ،كان أول ما وقع
بالحوارض ،فأما أهل فاس ،فصربوا وتلقوا األمر بالتسليم فارتفع
عنهم من سنته ،ولم يعد إليهم ،وأما أهل مراكش وتارودانت
فتفرقوا له يف البادية والجبال ،فكان أكثر وقوعه بهم وانقرض
جل أعيانهم حتى استوىل الخراب من ذلك عىل الحارضتني ،ثم لم
يزل يعود إليهم سنة بعد سنة وهم يفرون منه من اثني عرش
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عاما( ".التمنارتي)111 ،٢٠٠٧ ،
ويصف حال تارودانت أثناء الوباء الذي تتابع عليها سنوات عدة،
فتفرق الناس منها ،وخلت جوامعها وأسواقها ،ومرافقها الدينية
والدنيوية( .التمنارتي ،)301 ،2007 ،ويشري التمنارتي أيضا إىل
جائحة الجراد ،التي اجتاحت املغرب يف عهد املنصور ( .التمنارتي
 .)116 ،2007،كما تحدث التمنارتي يف برنامجه عن فيضان
الوادي الوعر الذي دمر مدينة تارودانت ،إذ هدَّم "معظم أسواقها
وأدوارها ومساجدها ،وهلك بذلك من األموال واألمتعة واألقوات
ما ال يحىص ،وسلم الله األنفس لدخوله مع اإلسفار البني حني
انتبه الناس ...وقع هذا السيل صبيحة يوم األحد مفتتح ربيع
األول سنة ثالث وثالثني وألف( ".التمنارتي)385 ،2007 ،
 .3التبغ ودخوله للمغرب:
عَ َرف عهد السعديني دخول التبغ للمغرب ،فأ َّرخ التمنارتي لزمن
دخوله وانتشاره ،باعتباره ظاهرة طارئة عىل املجتمع بقوله:
"وأول ما ورد الدخان من جهة القبلة سنة ست بعد ألف مقرونا
وروده بنزول الطاعون املخرب ألكثر بالد املغرب( ".التمنارتي،
 ،)476 ،2007فأورد مختلف الفتاوى الرشعية التي قالت
بتحريمه أو حليته ،والتي أصدرها علماء سائر األقطار ،ففصل
القول يف تقديم سائر مساوئه ،كما جمع أقواال عدة للربهنة
علة ذلك (التمنارتي ،)503 ،476 ،2007 ،ويشري يف هذا الصدد
إىل فتوى أحمد بابا التنبكتي الذي يقول بحلية التبغ ،ووصفه
بالغفلة (التمنارتي)135 ،2007 ،؛ ألنه أفتى بغري إجماع علماء
األمة كافة ،فيقول عقب استفاء الرتجمة له" :وبمثل هذه الغفلة،
كان ـ رحمه الله ـ يفتي بحلية دخان التبغ املنتن الذي أجمع
فقهاء األمصار من الحرمني إىل بالد جزولة أقىص بالد السوس
األقىص عىل حرمته لخبثه .والجواد يكبو والسيف الصارم ينبو".
(التمنارتي)135 ،2007 ،
 .4املولد النبوي:
وللمولد النبوي نصيب من حديث التمنارتي يف برنامجه ،إذ كانت
له مكانة خاصة عند السوسيني ،فأحيوا ليلته باالجتماع ،وقراءة
املدائح املولدية ،فيشري التمنارتي إىل ذلك ،ويذكر أن أول شخصية
يف سوس أحيت املولد النبوي هو شيخه ابن وقاد ،يقول عنه:
"وهو أول من أحيا بهذه الحارضة ليلة مولد رسول الله صىل الله
عليه وسلم ،باجتماع الناس يف منزله ،وقراءة قصائد مدحه صىل
الله عليه وسلم واألناشيد بها"( .التمنارتي)87 ،2007 ،
 .5وفاة املنصور السعدي:
يذكر التمنارتي أن م َّمن قضوا يف وباء الطاعون امللك السعدي
املنصور الذهبي ،إذ يقول" :وممن توفوا بهذا الطاعون أمري
املؤمنني امللك الصالح ،العادل املتفنن أبو العباس املنصور ...يف
ربيع األول سنة اثني عرشة وألف بفاس ،ونقل منها بعد مدة إىل
مراكش ،ودفن إىل جنب والده املذكور رحمهما الله( ".التمنارتي،
 )111 ،2007ويبدو أن التمنارتي تأثر كثريًا بوفاة املنصور
السعدي ،فأشار يف أكثر من موضع لذلك ،وأسهب يف وصف حال

املغرب بعده ،إذ تغريت األحوال "واضطرب األمر ،وهاجت الفتن
واألهوال ،وتغريت األحوال ،وانعكست اآلمال ،وانقلبت البادية
انقالب الرغيف ،وأقوت من الناس القوى والضعيف ،طوي ما
كان بها من األمن منشورا ،وعم الخوف الذي كان باألمس كامنا
مغمورا ،واختل الحال ،وتوزع البال ،وتناهت اآلالم ،وبرز الحيوان
الرشير من اآلجام ،وطاش الوقور ،ونيش الحقور ،ووضع النفيس،
وارتفع الخسيس ،وفشا العار ،وخان الجار ،ولبس الزمان البؤس،
وجاء بالوجه العبوس ،وأورد ماء االختالف وأنضب ماء الوجوه
واالئتالف ،وطأطأ الحق رأسه ،وأخفى املحق رأسه ،وتربقعت
الحسناء وكشفت الشوهاء ،ووردت املهالك ،وسدت املسالك ،وعم
الجزع والجوع ،وتربأ الكوع من البوع ،فإنا لله وإنا إليه راجعون.

لعمــرك مـــا املصيبة هــدم دار

ولكـــــن املصيبة فقــــد حـر

وال شـــاة تمـــوت وال بعـــر

يم ــوت بموت ــه ب ــر كثيـ ــر

توىف سنة ست عرشة وألف عىل مقربة من املائة" ( .التمنارتي،
.)166 ،2007
ويقول يف موضع آخر من برنامجه عن حال املغرب بعد وفاة
املنصور؛ وما أصاب البالد ج َّراء ذلك..." :فاختل بموته األقوال،
وعمت األهوال ،وسدت املسالك ،ومنعت السابلة ،وتتابعت الفتن،
السادلة ،وأنا أرفل بني ظفرها ونابها ،يف حلل حفظ الله وأمانه،
وقراءة كتاب الله والصالة عىل رسول الله صىل الله عليه وسلم"
(التمنارتي .)305 ،304 ،2007 ،وشهد التمنارتي الفتن التي
عرفها املغرب بوفاة املنصور ،إذ اختلت املوازين ،وع َّمت املحن
والفتن أرجاء الوطن ،فتأثر بها كثريا ،فنجده يعيد نفس التعابري
يف مواضع عديدة من برنامجه ،يقول" :وكانت وفاته بمدينة
فاس ،فبلغنا ذلك بفائجة تامانارت من بالد القبلة يف نحو أسبوع،
وكنت هنالك أتطلع مراسم السلف ،فنزل األرض بذلك من نزلها،
ونالها من الفتن والفساد ما نالها ،وطاش بها الوقور ،ونيش
بها الحقور ،ووضع الخسيس ،وفشا العار ،وخان الجار ،ولبس
الزمان البؤس ،وجاء بالوجه العبوس ،وأورد ماء االختالف،
وأنضب ماء الوجوه االئتالف ،وطأطأ الحق رأسه ،وأخفى املحق
نفسه ،وتربقعت الحسناء ،وكشفت الشوهاء ،واعتمل الخبيث،
واحتمل عىل الخبائث بالسري الحثيث ،ووردت املهالك ،وسدت
املسالك ،وعم الجوع ،وتربأ الكوع من البوع ،فإنا لله وإنا إليه
راجعون ،فيا لها من مصيبة ما أعظمها ،وملحاسن األرض ما
أحطمها" ( .التمنارتي ،)341 ،٢٠٠٧ ،ويضيف يف موضع آخر:
"فرأت النفوس بذلك البلوى ،وشكت وعثاء البعد والنوى ،وطال
من تلك األوجاع أنينها ،وإىل أوطان األحبة حنينها" (التمنارتي،
 ،)341 ،2007خاصة وأنه يالحظ ما يجري بأم عينه من اختالل
وسلب ونهب ،إذ ع َّمت الفوىض البالد ،وأصبح من عادة أهل
سوس "أخذ مال كل ميت وإن كان له ورثة ،ويأكلون الرفاق
داخل املدينة وربما قتلوه وغربوه الختالل الحال بعد وفاة املنصور
رحمه الله".
(التمنارتي.)381 ،2007 ،
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 .6الهجوم عىل السواحل املغربية:
تحدَّث التمنارتي عن حدث خطري ألم باملغرب ،وهو املد االستعماري
األوربي ،والهجوم عىل السواحل املغربية ،واملتمثل يف الهجوم عىل
مدينة سال ،كما تحدث عن االنقسامات التي حدثت باملغرب أثناء
ذلك ،وتخيل األمصار عن نرصة هذه املنطقة ،بعد أن استنجد أهلها
بأهايل باقي املناطق ودعوهم لجهاد النصارى ،إذ يقول التمنارتي:
"وملا استوىل شيخنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد
املنعم رحمه الله عىل السوس األقىص بعد العرشين واأللف ،أتاه
رسول أهل مدينة سال بكتابهم يشكون ما نزل بهم من العدو،
وقرئ بالجامع الكبري بتارودانت قاعدة سوس ،فأمر أيده الله أن
يكتب للنواحي وقبائل السوس باستنفارهم للجهاد"( .التمنارتي،
 ،)354 ،2007وقد ضمن برنامجه هذا نص الرسالة يف الجهاد،
املوجهة إىل باقي الجهات بهدف جمع العدة للخروج إىل سال،
(التمنارتي ،)449 ،2007 ،ومما جاء فيها" :وعندما رأوا تكالب
العدو ما غلبهم أو كاد ،أطلقوا يف بالد اإلسالم أرسال اإلغاثة
والتناد ،)...( ،فكاتبناكم بهذا النبإ...لتذيعوا النفري بالجهاد يف
سائر البالد ،وتنادوا يف األسواق بأخذ األهبة له بالطارف والتالد،
وتستنهضوا الصدور واألعجاز ...فكيف والروم ـ أخزاهم الله ـ
قطعوا إىل بالدكم أمواج البحار ،ومدوا اليد العادية إىل أرس قرى
اإلسالم ومحو ما شيد بها من اآلثار" ( .التمنارتي)347 ،2007 ،
وعىل إثر ذلك يذكر التمنارتي ،التصدع الذي حدث يف الجيوش
املغربية ،ورجوعها دون الخروج لنرصة مدينة سال ،يقول:
"وعندما تجمعت جيوش قبائل سوس باالستنفار ،نهض بهم
شيخنا للغرب نيته الغزو ،وملا نزل بهم إيمي نتانوت ،أتاه رسل
أمري مراكش بالرتيث حتى يجمع جيوش الغرب فيقع اتفاق
الجميع ،فرجع ولم يتم يشء من ذلك الغرض لتخاذل جرى به
الدهر فنسأل الله الرب الرحيم أن يلطف باإلسالم حتى ال تلحق
هذه العدوة بعدوة األندلس"( .التمنارتي .)364 ،2007 ،ويف هذه
الحقبة كانت الثغور السوسية عرضة لهجمات النصارى ،حيث
يذكر التمنارتي أنه كان يرابط بالثغر السويس بحصن املنكب،
ويبيت يف السطح لرياقب البحر ،اليشء الذي يوحي أن املنطقة
كانت تعيش حالة من االستنفار ،جراء الهجوم عىل السواحل من
قبل األوروبيني( .التمنارتي)379 ،2007 ،
 .7الفتن الداخلية:
نالت املدينة املغربية (تارودانت) نصي ًبا من املشاكل الداخلية،
إذ حورصت من قبل عصابات العرب والرببر ،يقول التمنارتي
متحدثا عن ذلك" :ويف ذي قعدة سنة تسع وثالثني وألف ،حارص
بغاة العرب والرببر مدينة السوس األقىص تارودانت ،وهي آنذاك
تحت إمارة األمري أبي الحسن الجزويل ،فاستباحوها إال قصبتها،
وحارصوها خمسة وعرشين يوما ،وحفروا لها أرسابا تحت
سورها فوجدوا قاعدة أساسها الحىص ال تنال منه الفؤوس شيئا
لوثاقته فقنطوا ،وبلغ خربهم األمري املذكور فطوى إليهم املراحل
من الصحراء ،وملا قارب بالد السوس أقلعوا وهربوا عنها فورد
يف جيش عظيم من جزولة فأقام بها حتى أصلحها ومتنها بالعدد
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والجيش ،ولم يتمكن من البغاة لتفرقهم يف الجبال( ".التمنارتي،
 .)386 ،2007كما أشار يف أكثر من موضع إىل خروج تارودانت
عن حكم السعديني ،واستقالل بعض األمراء بحكمها ،كأبي
الحسن السماليل الذي فتح تارودانت سلما ال حربا سنة 1039
(التمنارتي .)534-533 ،2007 ،وشهدت تارودانت يف عهده ظل ًما
كبريًا ج َّراء طول يد بعض العبيد عىل أهلها ،اليشء الذي دفع
التمنارتي إىل مكاتبة أبي الحسن السماليل ،داعيا إياه إىل العدل
والرفق بأهل تارودانت التي بدأ أهلها يغادرونها جراء ما يمارس
عليهم من ظلم (التمنارتي ،)434 ،353 ،٢٠٠٧ ،ويبدو أن منطقة
تارودانت كانت لها مكانة خاصة عند امللك زيدان ،حيث أصدر
ظهريا يدعو فيه توقري أهلها ،وعدم التعرض لهم (.التمنارتي،
)531 ،٢٠٠٧
 .8حج بيت الله الحرام:
خص التمنارتي الدعوة إىل حج بيت الله الحرام بالتفصيل يف
َّ
برنامجه ،وكيف كان يتهيأ للحج يف املغرب ،من خالل دعوة الناس
النطالقة الخروج له ،إذ تلقى التمنارتي بصفته قاضيا كتابا من
لدن أمري مراكش ،يدعوه فيه إىل إخبار أهل املنطقة بموعد الحج،
يقول" :وكتبنا لكم إعالما بما نحن عليه من ذلك لتعلموا كل
من تيرس عليه املسري لتلكم األماكن الطاهرة ممن سبقت له من
عند الله السعادة ،ولتذيعوا أخبارنا ،وتنادوا بها ليأخذ كل موفق
يف التهيؤ لهذا السفر املبارك ،وتكاتبوا كل من نأى عنكم وقرب
ممن أهل للمكاتبة واإلعالم" ( .التمنارتي .)359 ،2007 ،وكتب
التمنارتي ردا عىل هدا الخطاب وجهه إىل أمري مراكش ،يوضح
له فيه اإلجراءات التي اتخذها إلبالغ الناس بالحج ،إذ يقول:
"وأذعنا يف محافل هذه الحارضة أمره ،وأمرنا بالنداء بمقتضاه
يف شوارعنا ،ليعلم نبأه العظيم من نبأ عن مرافضنا ومصارعنا،
ويطري بخربه خطار البوادي ،ويحمله الرائح والغادي".
(التمنارتي)459 ،2007 ،
 .9أحداث من البلد الحرام:
تحدث التمنارتي عن حال األمة اإلسالمية إبان األلفية الثانية ،إذ
يقول" :فإنها بعد األلف أمة غريبة ،أحاطت بها من كل الجوانب
أمور غريبة ،أحاطت بها من كل الجوانب أمور مريبة ،ال يرجى
التخلص منها إال العيل الكبري ،الذي له يف الخليقة حسن التدبري".
(التمنارتي .)367 ،2007 ،كما أ َّرخ ألحداث وقعت يف العالم
اإلسالمي ،فذكر أن سيال وقع يف مكة ،تناقلته ركبان الحجيج،
يقول التمنارتي" :ويف منتصف صفر ورد علينا الطالب عبد الحق
بن أحمد بن مسعود األوزايل ،فذكر لنا أنه لقي األستاذ الحاج
أبا بكر السجتاني يف أوبته من الحرم الرشيف بتاريخه ،فأخربه
أنه وقع بالحرم الرشيف سيل هائل لم يعهد مثله قط .وملا هجم
عىل مكة ،ربا عىل شعابها ،وزلزل دورها ،فهرب الناس خاصة
وعامة للمسجد الحرام ظنا منهم أنهم ينجون فهجم عليهم فيه
حتى امتأل ،وبلغ باب الكعبة ،ودخلها ،فمأل البيت امتالء ،وفيه
ركن شعب قديما ،فانهد به من البيت نحو ربعه ،وسقط ميزاب
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الرحمة ،فما أخذوه إال من خارج مكة بعد الصحو ،ومات به من
األعيان ألف ونيف ،والعامة ال يحصيها العدد .وهذه مصيبة يعم
حزنها سائر أقطار املسلمني ويبكي لها كل مومن مشفق من
أهل الدين( ."...التمنارتي ،)295 - 294 ،٢٠٠٧ ،وذكر هنا "أن
سبب ذلك ما وقع بالحرم من سفك دماء العلماء عىل يد أمري
جائر تحيل بمكره عىل قتل األمري العادل بها من أهل البيت ،وكان
هذا الجائر من بني عمه .وملَّا تغلَّب؛ قتل بمكة ثمانية عرش فقيها
أعالهم مفتيا وقاضيا فمن دونهما ،فنزل بمكة الحادث املذكور".
(التمنارتي)295 ،2007 ،
إن املتتبع لربنامج الفوائد الج َّمة يف إسناد علوم األمة ل ُيدرك تمام
أنه ض َّم ُج ْملة من األحداث التاريخية التي كانت لها بصمتها
وإما تاريخ العالم اإلسالمي ،فعمل
إما يف تاريخ املغرب األقىصَّ ،
َّ
التمنارتي يف برنامجه علىإثباتها ،إىل جانب ترجمته لشيوخه
وذكر مروياته بعني املعارص املشاهد لألحداث ،فجاء كتابه وثيقة
تاريخية شاهدة عىل عرصه ،تستحق التأمل والبحث ،ملا تضمنته
من معلومات تأريخية وسياسية مختلفة ،فأزاح هذا املؤلَّف اللثام
عن وجه علمي مرشق ،عرفته سوس عىل العموم ،وحارضة
تارودانت عىل الخصوص ،والتي ساهمت يف خدمة املغرب زمن
السعديني.
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