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  ملّخص
إن الحديث عن شخصية عسكرية مغربية ارتبط اسمها بإنشاء 
رف، خالل النصف الثاني من القرن  أول جيش مغربي نظامي ومح
ى من القرن الثامن عشر، يدفع  السابع عشر والعقود الثالث ٔالاو
ى ضرورة استحضار الظروف العامة  ي املجال العسكري إ الباحث 

ٔالاكيدة ال انتابت  ال سبقت ومهدت الطريق نحو الرغبة
ي إسماعيل العلوي املالسلطان  نحو  ودفعته) م١٧٢٧ – ١٦٧٢(و

ا ر بجدية لتأسيس جيش قوي يعيد للدولة هيب ويضمن  ،التفك
ايو  ،استقرار البالد ا وأم دد سالم ر أننا . قف أمام كل خطر  غ

ي املغرب  ر هذه الصفحات عالقة العلماء بالسلطة  سوف نتناول ع
ي البالد ٔالا ق من خالل مسألة تجنيد العبيد املتواجدين 

ى عملية الجميع والتأسيس  لتأسيس جيش نظامي، إللقاء الضوء ع
ذا  لهذا الجيش ومعارضة العلماء لهذا ٔالامر، واملراسالت ال تمت 

ى إسماعيل وعلماء مصر ن املو   . الشأن ب

  ُمقدَّمة
ي الاست ى من املعلوم، أن أية دولة تبت مرارية والحفاظ ع

ى تأسيس  استقرارها واستقاللها، وفق تراتبات معينة، تعمل ع
ى إسماعيل، ضمن سياسته  جيش نظامي، لذلك ارتأى املو
العسكرية، تجنيد كل العبيد املتواجدين بالبالد، هذه السياسة ال 
ن مكونات  نهجها السلطان، تكون قد وضعت حًدا فاصاًل ب

ى الرشيد، "املؤسسة العسكرية" ي  )٢(ي عهد سلفه املو واملعتمدة 
ن تشكيل قوة عسكرية مستقلة  ى التحالفات القبلية، وب الغالب ع

  .لها ارتباط وحيد ومباشر بالسلطان
ى إسماعيل لبلوغ هذا  ي السبل والوسائل ال سلكها املو فما 
ا فئة العلماء  ي ٔالاسس والدعائم ال ارتكزت عل الهدف؟ وما 

ي ) نخبة املثقفةال( ي؟ هل  ي وجه املشروع الاسماعي للوقوف 
ى  ي حرمناهم من واجب الجهاد ع تجريد القبائل من السالح، وبالتا

؟ أم أن املسألة تتعلق بنصرة واجب  )٣(حد قول الحسن اليوس
ى ذلك جسوس؟ ي حرية ٕالانسان، كما ذهب إ ي، قد تكون   )٤(شر

ر ذلك؟   .أم غ

  ع والتأسيس عملية الجم: أوًال
ى إسماعيل قد ولع بجمع العبيد، قصد  يذكر املؤرخون أن املو
ي سلك الجندية، فانطلقت العملية من مدينة مراكش  تنظيمهم 

فلم "...  )٥(وأحوازها، وقبائل الدير تحت إشراف الباشا عليليش،
رك بتلك القبائل أسوًدا، سواء مملوًكا أو حرطانًيا، ي  )٦(ي فجمع 

ر،  ي دف م  ره، فكت وج وغ م امل سنة واحدة ثالثة أالف نفس، م
ي أنحاء  )٧(؛"ووجهه للسلطان ثم عممت هذه العملية لتشمل با

فجمعوا كل "... البالد، حيث أنيطت مهمة ذلك بقواد الدولة الكبار، 
ي حاضرة وال بادية، ولو كان  ما وجدوه، ح لم يبق أسود باملغرب، 

  )٨(...".أسود أو حرة سوداء حرا
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ر  ى إسماعيل يعت ي "... وملا كان املو اتخاذ الجند عدة هللا 
ى تنظيم  )٩(،"أرضه، وبه حماية بيضة هذه ٔالامة فقد عمل ع

وامتدت "... حمالت نحو تخوم السودان، لجلب املزيد من العبيد 
ى إسماعيل -الطاعة والحمد هلل لنا  لة، وما ي بالد القب -يقول املو

ر  )١٠(".والاها من بالد ٔالاكوار والسودان ى حملة " دولفوس"ويش إ
ى إثرها بالعديد  ى تومبوكتو، عاد ع ا ابن أخ السلطان إ أخرى قام 

  )١١(.من السود
ى جيشه، ذا  اء عملية الجمع أضفى السلطان وساًما ع وبعد ان

ى   ، فقد أورد"صحيح البخاري "مسوح شرعية كرمزية تنسب إ
ى "الناصري أن  سبب تسمية هذا الجيش بعبيد البخاري، أن املو

م، وأحضر نسخة من ... إسماعيل ؛ "صحيح البخاري "جمع أعيا
ي هذا : وقال لهم أنا وأنتم عبيد لسنة رسول هللا، وشرعه املجموع، 

ركه، وعليه نقاتل . الكتاب، فكل ما أمر به نفعله، وكل ما نه عنه ن
ى ذلك،  بتلك النسخة، وأمرهم أن  باالحتفاظوأمر فعاهدوه ع

م كتابوت ب  م، ويقدموها أمام حرو يحملوها حال ركو
  )١٢(".عبيد البخاري : فلهذا قيل لهم... إسرائيل

ى إسماعيل لم  ذا الجيش، فإن املو وفيما يخص الاعتناء 
م  ى تربي يكتف بجمعهم فقط باملحلة املذكورة، بل عمل ع

م وفق ال ركيوتدري ى؛ أن  )١٣(.نموذج العسكري ال وتجدر ٕالاشارة إ
ن  ى هؤالء السود اململوك ي سبيل الحصول ع السلطان قد سلك 

ن ى، كانت تتم عن طريق  الشراء، يقول : ؤالاحرار طريق ٔالاو
 )١٤(،"ومن كان مملوًكا لصاحبه أعطاه عشرة مثاقيل: "أكنسوس

أما الثانية، فقد كانت تتم قسًرا أو  )١٥(؛"للعبد وعشرة لألمة"
ر"طواعية؛ وبدون مقابل، إذ  ء من كان غ  )١٦(".مملوك أخذه بال 

ى إسماعيل قد جمع من العبيد ى أن لم يبق " وبذلك يكون املو إ
  )١٧(".عند أحد عبد

وعموًما، يتضح أن القواد الذين كلفوا بعملية الجمع لم 
م لم  ي يحسنوا التصرف، لدرجة أ ركوا  القبائل كلها أسود، "ي

 سواًء كان مملوًكا أو حرطانًيا أو حًرا أسود، واتسع الخرق وعسر
ن بجالء مدى الفزع الذي ساد سكان البالد،  )١٨(".الرتق وهذا يب

فقد أصاب املغاربة : "خاصًة ذوي اللون ٔالاسود، يقول محمد الفاس
، أو قريًبا من الذعر والرعب، وخاصًة من كان لون جلدهم أسوًدا

ء الذي أفرز ردود فعل قوية من قبل  )١٩(،"السواد نخبة "ال
  .، حملت مشعل املعارضة للمشروع السلطاني"مثقفة

  معارضة العلماء : ثانًيا
ن العلماء  من ، أال يحصل الاتفاق باإلجماع دائًما ب البديه

م، وهو ما يعطي  الشورى مضمونه الحقيقي،  ملبدأوسالطي
ر أن فاالتفا ي، غ ي بعض ٔالاحيان ممكن  الاختالفق معطى شر
وبذلك تكون مسألة تمليك ٔالاحرار من املسائل ال أثارت  )٢٠(شرًعا،

ا ٔالاخذ والرد، فأصبح  ر ف ن العلماء والسلطان، وك نقاًشا حاًدا ب
ما استثناء   )٢١(.التوافق والتكامل بي

ى ما  )٢٢(بردلةلقد استاء العلماء بزعامة القا الشيخ  ع
ن ٔالاحرار"أسموه بـ  رقاق املسلم وحيال هذا العصيان،  )٢٣(".اس

، وأمر بعزله من  ى إسماعيل من كفاءة هذا القا انتقص املو
ى ٔالاقل تحذيري    .منصب القضاء، كإجراء عقابي له، أو ع

 )٢٤(وسلك السلطان مع العالم محمد بن عبد القادر الفاس
ا أساليب مختلفة للحصو  ى فتوى تزكي مشروعه، من بي ل منه ع

ره من العلماء، فخاطبه قائالً  : ٕالاعالء من قدره والحط من مكانة غ
ر، وتصحيحكم " ومن أجل هذا، فالبد من نظركم فيما أجاب به الغ

ملا تضمنته ٔالاجوبة ال وردت من قبل القا بردلة، وصاحبه، إذ 
ما دو  ى مجرد فتاو ن مطالعتكم، وقبولكم ال يمكن الاعتماد ع

أوضح القبول، ألنه وإن كان متسًما بسمة العلم فإنه مقصر 
ى وحدة العلماء، إال أن هؤالء  )٢٥(".فيه فالهدف إذن هو القضاء ع

ر شرعية،  ي كمؤسسة غ ى املشروع الاسماعي كانوا ينظرون إ
  . فعارضوه بشدة، كل حسب أسلوبه الخاص
ن العالم محمد بن عبد القادر الفاس  وقد طال الجدال ب

رة، فاختار ٔالاول  ما مكاتبات ومراجعات كث والسلطان، وكانت بي
ا "أسلوب املماطلة كوسيلة التقاء شر السلطان، ذلك أنه  كان فق

ى  بأساليب الدهاء والسياسة، وبقي اثنا عشر سنة يراوغ السلطان، إ
ي سنة   وللكشف عن هذا )٢٦(".هـ، دون أن يفتيه١١١٦أن تو

ي إحدى رسائل الشيخ املذكور  ر، نجد  أجوبة عامة،  ٔالاسلوب أك
ا لل ن م ى مكانة من ذلك الرسالة املطولة ال خص الثلث تأكيد ع

ولم يتناول مسألة العبيد . عن إبطاء الجواب ذرتعالعلم وأهله، وي
ا ي م ي الثلث البا ي رسالة السلطان إال  ي محاولة  )٢٧(.كموضوع  و

، اعتمد من خالله  أخرى، نهج السلطان أسلوًبا آخر مع الفاس
من قطع للطرق،  -حسب زعمه-تبيان نقائص ومساوئ هؤالء العبيد 

  )٢٨(.إلخ، إال أن محاولته هذه باءت بالفشل...
ويظهر أن هذه ٔالاساليب ال اتبعها السلطان مع هذا العالم، 

ر املعتاد لم تؤت أكلها املرغوب، ففضل الع اهل نهج أسلوب آخر، غ
ي شخصه، فبعد أسلوب املراوغة وألوان الحيل، نهج هذه املرة 
ي إحدى رسائله  أسلوًبا لينا لعله يفي باملطلوب؛ وهذا ما جاء 

ي هذا الرسم املوجه إليكم منا، "... للفقيه املذكور  تمعنوا النظر 
فصول، وال فيه صحبة حامله، وطالعوه، فإن كان سالم القواعد وال

إال أن املتصفح  )٢٩(...".ألحد ما يقول، فلتصنعوا خطكم لنا عليه
ي رسائله املوجهة  ألجوبة الشيخ، يالحظ أن خط يده هو الغائب 

ورغم ذلك فإن السلطان رفع من درجة تودده . للسلطة املخزنية
ي إحدى رسائله فاملطلوب من سادتنا هو : "... للعلماء إذ يقول 

اِئَرةِ ه إطفاء هذ ونحن حرمة العلم، . بفتاو الئقة، وعبارة صريحة النَّ
ى، ما أرحمتمونا من هذه  والشيخ سيدي عبد القادر رحمه هللا تعا
ى، وهللا يديم عالكم بمنه  الكلفة، وأزلتم عنا هذه الغصة، هلل تعا

ن   )٣٠(".آم
ى  ي صريح، ال يحتاج إ ى موقف شر وملا كانت النازلة تحتاج إ

م أسلوب املماطلة، رغم ما خصه به  تأويل، فإن الفقيه ال
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ي كلها بطابع التعظيم، من قبيل  السلطان من ألقاب وتباجيل، تو
ي ذلك،  )٣١(".أنتم القضاة، ونحن املنفذون " ولعل رغبة السلطان 

ن، وهذا ما  ا مسألة تمليك الحراط ن ال أشعل هو إخماد نار الف
ي بأن ٔالامر يتطلب تكشف عنه إحدى العبارات السل طانية ال تو

اِئَرةِ إطفاء هذه " رفه " النَّ ى إسماعيل شعر بما اق ى درجة أن املو إ
البيان عما ارتكبه سيدنا نصره هللا "من فعل، لذلك كان مراده هو 

من هذا ٕالانشاء للجند، هل هو سائغ أم ال؟ وأيًضا هذا البحث، 
يان شاف للغليل، كاف وهذا التحري والاحتياط، ما قولكم فيه بب

م، ظهر ... ي املقصود ي كت إذ املعتمد هو خطكم، وال يكفي قولهم 
ي  إال أن )٣٢(...".الحق كل الظهور  ن واملهادنة لم يجد  أسلوب الل

ى الفتوى املذكورة، بالشكل التقريري، لذا نجد  الحصول  ع
ر من لهجة خطابه السابق، وفق تسلسل تصاعدي،  السلطان قد غ

ى الشيخ سيدي محمد أسلوًبا ينم  ي إحدى رسائله إ حيث نسجل 
حسبنا أنكم تقومون : "... عن سخطه وتوبيخه للعلماء، إذ يقول 

ي النوازل ؤالاحكام، وما قاله  معنا، وتقعدون باألقالم ؤالاقدام، وما 
وما ذلك إال من قلة اعتنائكم، ... ٔالائمة ؤالاعالم، فلم تفعلوا

رتكموضعف هممكم واهتم   )٣٣(".امكم، وعدم غ
ي  وإذا كان سيدي محمد بن عبد القادر الفاس غامًضا 

ي جوابه عن النازلة، فإن هناك من فضل   الانزواءموقفه، متحفًظا 
ر، وذلك بالهجرة خارج مدينة  والعزلة كشكل من أشكال التعب
م الصمت كأسلوب للمعارضة؛ ومن أبرز أعالم هذا  فاس، وال

ي  )٣٤(.العالم محمد املشاط الاتجاه نذكر  ى املرض،  م من أد وم
ى التظاهر بفقدان العقل، تفادًيا لشغل  ن ذهب بعض آخر إ ح
ى  بعض املناصب السلطانية، كوظيفة القضاء، ح ال يوافق ع

ن ي هذا الصدد يذكر . املشاريع املخزنية، من قبيل تمليك الحراط و
ي الجرندي ن بعد عزل  )٣٥(القادري أن أحمد بن ع كان قد ع

ى قضاء مدينة فاس فلم يقبل، " القا محمد العربي بردلة ع
ى إسماعيل - فاستعفى واحتال لنفسه بأن تحامق "؛ )٣٦("فأعفاه -املو

وجعل يفعل " )٣٧(،"وصار يظهر من نفسه البله ؤالافعال الخسيسة
بنفسه فعل من ال يعقل، ويرتكب املحظورات من ٔالاعمال، ح 

ن، واختار السالمة تركوه،  وذلك منه فراًرا من تقلد حقوق املسلم
ركه السلطان )٣٨(،"لنفسه ، فإنه لم  )٣٩(.ف أما العالم الحسن اليوس

يعارض فكرة تجنيد ٔالاحراء فحسب، بل جاهر بانتقاداته للسياسة 
ى ثالثة محاور،  )٤٠(ٕالاسماعيلية، ا، مركًزا ع كجملة ال تنفصم حلقا

ر تجريد القبائل من السالح والخيل، إضعاًفا شكلت مآخذه، فاع ت
ا ربص  ثم فرض الضرائب واملغارم . لألمة، ومحطة ألطماع العدو امل

م العدل  إثقااًل لكاهل السكان، فضاًل عن الدعوة لنبذ الجور وال
  .واملساواة، كأساس الستقام أحوال امللك

ى تأويل، أن  ويتضح من خالل هذه النصوص ال ال تحتاج إ
ن كانت تبذل ألجلها كل الحلول املمكنة، سواًء  مسألة تمليك الحراط
ذا يكون الجرندي قد اختار لنفسه علة  ر ذلك، و كانت شرعية أو غ

ا كل التكاليف الدينية، فباألحرى الدنيوية، ألن  تسقط عنه بموج
ي أن يكون ٕالانسان عاقالً    .مناط التكليف يستد

ى كل، وأمام عدم استج ابة العلماء للطلب السلطاني، أمر وع
ى عاصمته مكناس،  م إ ى إسماعيل باستدعا فحضر من "املو

، والشيخ أبو محمد عبد السالم بن  ي اليوس الفقهاء الشيخ أبوع
حمدون جسوس، والشيخ أبوعبد هللا محمد بن أحمد املسناوي 

ي الدالئي، المة والع )٤١(الدالئي، والشيخ أبو عبد هللا محمد الشاذ
وأبو عبد هللا  )٤٢(أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن زكري،

رهم وحضر . محمد بن املشاط، وأبو عبد هللا محمد بن العافية، وغ
ن السلطان محاضرة أغضبته، وقام من  م وب راء فاس، فكانت بي ك

م، فأخذ الشيخ جسوس بطرف برنوسه، وقال له اجلس تسمع : بي
  )٤٣(".، فاستشاط غضًبا وخرج  ما قال جدك رسول هللا

دي العربي بردلة، وعبد السالم جسوس ومن خالل أجوبة سي
ي  ى رأي العلماء  ن، نتمكن من التعرف ع كنموذج للعلماء املعارض
ي إال  ن، ما  ى أن عملية جمع الحراط املوضوع، فقد أكدوا ع
ى شفافية وصراحة  ن ٔالاحرار، كما ألحواع رقاق للمسلم اس

ي هذا الباب ى تأويل  يقول  .النصوص الشرعية ال ال تحتاج إ
ى إسماعيل ى إحدى رسائل املو ي رده ع وأما أمر امللك، : "... بردلة 

ي ذلك، ري وال إشكال  وأما املبيع ... وذلك مجمع عليه...فالبيع للمش
راه من مالكه صح بيعه بشروطه ولزم، ومن  فهو اململوك، فمن اش
ي  ر مالكه فسخ بيعه، ورد ملن تملكه، ثم ٔالاصل  راه من غ اش

الحرية، وهو مما ال خالف فيه، بل حكى بعضهم ٕالاجماع  الناس
ذا يكون بردلة قد عارض عملية التمليك وفق أسلوب  )٤٤(،"عليه و

ي العلماء ي ذلك القلم . مختلف عما عهده با حيث كان سبيله 
؛ "املواجهة ٕالاعالمية"والرسائل، فيما يمكن أن يؤطر بلغة العصرب 

ى ذلك ما أورده الق ر: "... ادري قائالً دليلنا ع من مخاطبة  أك
ى ما  السلطان بالكتابة، وكان إذا شافهه ال يتكلم، بل يقتصر ع

رها يكتب له بالقلم، هذا من جهة ومن  )٤٥(،"ي ٔالاجوبة والرسائل وغ
ي تكوين جيش  ى إسماعيل  جهة أخرى، فقد شاطر جسوس رأي املو
نظامي، يستجيب لتطورات العصر واملرحلة؛ ولكنه عارض تلك 

ى . الطريقة ال تظل، حسب رأيه، منافية للشرع وإن كان املو
رقاق  إسماعيل قد حاول إقناعه بأن عملية التجنيد ال تع اس

يالناس ٔالاحرار، أل    )٤٦(.ن الالتحاق بالجندية أمر تطو
ى اعتبار القضية املختلف حولها  ن إ وهذا ما أدى بأحد الدارس

ا الباب  ادقد ينفسح ف ى إسماعيل . ولألخذ والرد لالج ولعل املو
ي ذلك، حمل موقف  الاقتناعبعد أن تم له  بصواب مسلكه 

ى  ى أنه مجرد معارضة، ال تسند إ العلماء الذين خالفوه فيه ع
ر قابل للمناقشة؛ ر جسوس أن املسألة  )٤٧(أساس قوي غ بينما اعت

ي حاضًرا وواضًحا، لذلك  اد ما دام النص الشر ى اج ال تحتاج إ
ي إال ألني لم أجد له وجًها وال مسلًكا، ".... يقول  وال رخصة 
ي  )٤٨(".الشرع ن أحرار كبا ى أن الحراط ومن ثم كان إصراره ع

راف من  ء معروف، وال جدال فيه، وأي اع م  ن، وحري املسلم
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ي من قبيل  مهم بالرقية،  ر ت م، وأي شهادة من الغ قبلهم برقي
إذ  )٤٩(يتوفر له إثبات، يقول جسوس؛ الضغط وٕالاكراه، مما ال

ي ف َمن لم تثبت رقيته ألحد فال كالم لنا "تاوى العلماء أن الوارد 
ره... فيه ي  )٥٠(".وال تسلط ألحد عليه ببيع وال بغ ويوضح جسوس 

موقع آخر، أن الشخص الذي كلف بجمع العبيد، صرح أمام املأل 
م، إذا لم يقبلوا  بما فيه من عالم وجاهل، بأنه سيعطي املثال 

رقاق هذه، وحذر  هم باتخاذه عقوبات زجرية كالقتل، بعملية الاس
م، وفرض الغرامات املالية القاسية   .وهتك أعراض عائال

رافات ال تمت تحت  وعليه يرى هذا الفقيه العالم، أن الاع
ثم يضيف متسائاًل، كيف يمكن . القهر ال أساس لها من الصحة

ا؟ وكيف يمكن  رافات والقبول  ى هذه الاع للمرء الاعتماد ع
ر  ى مثل هذه اس قاق شخص أو تخليصه من الرقية باالعتماد ع

رافات والشهادات؟ إن السنة وفتاوى ٔالائمة زاخرة بالنصوص . الاع
عة بالضغط وٕالاكراه رافات املت ى الاع  )٥١(.ال تحرم الاعتماد ع

ا  ي يصف أعمال الجمع القهرية، ال قام  وهذا ما جعل املشر
ي ... "عليليش بالطابع الشيطاني وسبب ذلك كله ما فعله عليليش 

ر  ى كث ن، مما ال يفعله إال الشيطان، فإنه تسلط ع جمع الحراط
ي  الرق رغما، وأخذ ٔالاموال ووقعت ] ربقة[من ٔالاحرار ظلًما وأدخلهم 

ر املتعال   )٥٢(".بسببه أهوال، ؤالامر هلل الكب
ن بأصلهم  راف الحراط ر جسوس اع ى هذا ٔالاساس، اعت وع

م عن طواعية ودون إكراه، ولهذا ا ر جائز شرًعا، ولو صدر م ي غ لر
رقاقهم م، وليس لهم ... ال يمكن اس فالحرية حق أنعمه هللا عل

ي اختيار الرقية ذا يكون هذا العالم مقتنعا بحرية  )٥٣(.الحق  و
نعرفهم حق املعرفة، نعرفهم كأحرار وال تغيب عنا : "هؤالء، إذ يقول 

ونظًرا لهذه املواقف املبدئية للشيخ املذكور،  )٥٤(".خاصةأحوالهم ال
كان البد أن يتحمل تبعات ذلك، إذ تم سجنه ثالثة أشهر بمكناس، 

ى  ٤من  ر  ٨يوليو إ ى إثر انفضاض الاجتماع الذي ١٧٠٨سبتم م، ع
ى  رطت السلطة املخزنية ع كان يعقد بحضرة السلطان، واش

ام الفقيه املسجون مقابل إطالق سرا حه، دفع غرامة مالية، والال
ي مسألة التمليك، حيث يذكر صاحب  " الاستقصا"بعدم التدخل 

ى  أبو –أوالد جسوس واستلب أموالهم، وأجلس "أنه تم القبض ع
هم الشيخ محمد بن عبد السالم  - محمد عبد هللا الروس فق

ى مكناس   )٥٥(".بالسوق مقيدا، يتطلب الفداء، ثم حمل مسجونا إ
ى إفدائه، وخاصة بنو ون ي تسارع الناس إ ظًرا ملوقعه الاجتما

ن، دف تحريره،  )٥٦(جلدته من البلدي ى جمع املال  أقدموا ع
حقد عليه السلطان، فاستصفى "وإطالق سراحه، خاصة بعدما 

عامة أمواله، وأجرى عليه أنواع العذاب، وبيعت دوره، وأصوله، 
ي وكتبه، وجميع ما يملك هو وأوالده،  ونساؤه؛ ثم صار يطاف به 

ر؟ والناس ترمي عليه : ٔالاسواق وينادى عليه من يفدي هذا ٔالاس
را ر ذلك من النفائس، إياما كث ي، وغ ى ذلك ... بالدرهم والح وبقي ع

ويعد هذا الابتالء الذي تعرض له جسوس،  )٥٧(".قريبا من سنة
الثاني من نوعه، إذ تم إطالق سراحه كما هو معلوم سنة 

ر  ٨/هـ١١٢١ وسرحه وبعث به ... فعفا عنه السلطان"م، ١٧٠٨سبتم
ي  ى مكناسة، فقدم وأزعجهم  ا إ ن الذين  عج الحراط ى فاس، ل إ

  )٥٨(".هـ١١٢١ربيع ٔالاول من السنة املذكورة 
ى أي حال، فقد قتل العالم أبو محمد عبد السالم بن  وع

ل بقيت من من ليلة الخميس لخمس ليا" حمدون جسوس مخنوًقا
ي ذلك "...  )٥٩(؛"م١٧٠٩يوليو  ٤/هـ١١٢١ربيع الثاني سنة  فكان 

م ن وخاص ر " محنة عظيمة له ولعامة املسلم ى حد تعب ع
ي الناس،  )٦٠(.الناصري  وقبيل اغتياله ترك بخط يده شهادة أذاعها 
  :هذا نصها

ى نفسه، ويشهد هللا " الحمد هلل، يشهد الواضع اسمه، عقبه ع
ى  ى تعا ومالئكته وجميع خلقه، أني ما امتنعت من املوافقة ع

تمليك من ملك العبيد، إال ألني لم أجد له وجها وال مسلكا، وال 
ي الشرع، وأني إن وافقت عليه طوعا أو كرها، فقد خنت  رخصة 
ي النار بسببه، وأيضا فإني  هللا ورسوله والشرع، وخفت من الخلود 

ي أخبار ٔالائمة املتقد ى ما لم يظهر لهم نظرت  ن أكرهوا ع ن ح م
م  ى دي م ع م ما آثروا أموالهم وال أبدا ي الشرع، فرأي وجهه 
ر  م، ومن ظن بي غ رار الخلق  ر الشرع، واغ ى تغي م ع خوفا م
ي ما لم أقله، وما لم أفعله، فاهلل املوعد بي وبينه،  رى ع ذلك، واف

وكتب عبد السالم بن حمدون . "وحسبنا هللا ونعم الوكيل؛ والسالم
ي الدارين عيبه، صبيحة يوم الثالثاء  ر  جسوس غفر هللا ذنبه، وس

ن . هـ١١٢١الثالث والعشرون من ربيع الثاني سنة  ثم بعد ذلك بيوم
ي الروس بقتله، فقتل رحمه هللا خنقا بعد أن توضأ  أمر أبو ع

ى ما شاء هللا، ودعا قرب السحر من ليلة الخميس،  خمس وص
ى ١١٢١وعشرين ربيع الثاني  ى يد القائد أبي ع هـ، ودفن لياًل ع

ي بن أبي غالب، داخل باب  )٦١(،"الروس م قرب سيدي ع ي روض
  )٦٢(.الفتوح من فاس ٔالاندلس

  علماء مصر والمولى إسماعيل: ثالًثا
دئة الرأي العام من " سلطة"إن فتاوى العلماء كانت تشكل  ي 

ا دعائم الفئة ال تمتلك زمام الحكم من جهة  جهة، وتستقر 
ى فتوى خطية من  ن حرص السلطان للحصول ع ثانية، وهذا ما يب
العلماء تبيح له تأسيس جيش نظامي، لذلك راسل علماء مصر، 

ي مسألة التمليك قائالً  م  وقد أردنا وفقكم هللا : "... يستفت
ي الدين، ابتغينا... استفتاءكم ن  ي مسألة مهمة  ا سلوك س ف

ي أن هذه ٔالاقطار املغربية... املهتدين ا ... و كلها ثغور ورباط، لقر
ى يتأتى به ... جند كثيف... من مجاورة العدو الكافر، واحتياجها إ

ن جاء هللا بنا لهذا املغرب... الدفاع عن البيضة ٕالاسالمية ... وح
د العهد وجدناه فارًغا من الجيش والعيش، وخفيف العمارة، بعي

  )٦٣(".بالخالفة وٕالامارة
ريرات، من قبيل أن  ال " ٔالاحرار"وقد ساق مجموعة من الت

ي الجيش النظامي باعتبار طابعهم املتحضر،  لالنخراطيصلحون 
رة  الذي كان من نتائجه التكاسل والتخاذل، وغلبة الشهوة، وك

ي الطباع م  م  )٦٤(؛"ٔالاطماع املركوزة م يحتاجون ) ٔالاحرار(كما أ
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ى نفقات  م باهظةإ م بحيث ال يكفي الواحد م ، لسد حاجيا
ي  )٦٥(.القليل ر إلزامهم بتوظيف ما ي أعفاهم من الخدمة نظ وبالتا

ن   )٦٦(.يحمل لبيت مال املسلم
ي مقابل ذلك؛ واعتقاًدا من السلطان بأن العبيد يملكون من  و

ي غ" ر، ما ليس  رهم من النجدة والحزم، والقابلية والص
بون  )٦٧(،"ٔالاحرار ي الديوان،  م وتسجيلهم  م بمجرد شرا كما أ

ي خدمة الجندية؛ بسط لعلماء  -السلطان –فإنه  )٦٨(أرواحهم 
م  م، ذلك أ ا فيخرج ... ألفوا هذا الرق، وعرفوه وأدركوه"مصر مم

ى  ى قبيلة أو يستند إ ره، ويتجاوز إ ى غ م عن سيده ويتو الواحد م
ر ذي عصبية، فيتعصب بهش ي البلدان... يخ أو كب ... وتشتتوا هكذا 

هذا مع أن أصلهم من كفرة السودان املجاليب، من هناك عن 
ى أن  )٦٩(".طريق الشراء هذا الجنس قليل املؤونة، راض "إضافة إ

  )٧٠(".بما تيسر من املعيشة، قنوع بما يجده دون كلفة
ى سند وبالجملة، فإن السلطان ورغبة منه  ي الحصول ع

ن  ي يعضد مشروعه، فإنه دعم رسالته للعلماء املصري شر
ى درجة  ا تصل إ ا، بل إ ر مقطوع بصح راءبمعطيات غ ي  الاف

ا، إذ يقول  وشاورنا وتفاوضنا مع العلماء والفقهاء : "... غالبي
ي ... وخاصًة أهل هذا املغرب أمنه هللا... والقضاة وأهل الفتوى 

فعند ذلك أجابوا ... وبينا ذلك ح فهموه... هؤالء املماليكمسألة 
ذه ٔالاجوبة املحررة، الجارية  ر توقف وال تلعثم  كلهم بالفور من غ

ى مذهب املالكية، الواصلة إليكم إن شاء هللا   )٧١(".ع
ى إسماعيل قد نهج أسلوًبا يتسم باملراوغة  وهكذا؛ يكون املو

ي ٔالاصل، ما والدهاء، إذ يوهم علماء مصر  أن فتواهم لن تكون 
وال نحتاجكم ... ي غ عنكم" -حسب السلطان –دام علماء املغرب 

وذلك ح ال يعطي أهمية بالغة لفتواهم، لكي ال  )٧٢(،"ألجلها
ي باب الاستئناس،  ا، وإنما أطرها  ي فقرا يستعظموها، ويدققوا 

ي أخبارها، والاس: "قائالً  تظهار بما عندكم من ولكن أردنا مشاركتكم 
ى من أمعن  ن، وال ع ى اثن ي أمرها، فإن الحق ال يخفى ع العلم 

ن   )٧٣(".النظر فيه بعين
ى جواب علماء مصر بخصوص هذه  ر ع ولإلشارة؛ فإننا لم نع
النازلة بشكل صريح، سواء إيجاًبا أو سلًبا؛ وإن كان القارئ لرسائل 

ى الفتوى  ال استعصت عليه  السلطان يكاد يلمس بأنه حصل ع
ي املسألة ملا قد تجود به الوثائق التاريخية  داخلًيا؛ ويبقى الحسم 

  .  استقباالً 

  خاتمة
ى الرغم من ٔالادوار ٕالايجابية ال قد يكون  جيش عبيد "ع

ا، فإننا نسجل املالحظات التالية" البخاري    : لع
  تسلقوا السلم املخزني، " جيش عبيد البخاري "إن عناصر

ن للسلطان، وشغلوا الوظائف  وأصبحوا من أقرب املقرب
مما جعلهم محط حقد  )٧٤(ٕالادارية والعسكرية والسياسية،

ي العقيدة  م  ، إذ حمل هؤالء )البيض(من قبل إخوا
ن  )٧٥(".السلطان مسؤولية تسويد املخزن  ونشب صراع خفي ب

ى إسماعيل بشكل  ن، إال أنه سيتطور بعد وفاة املو الطرف
ي م رة ٔالازمة"كشوف، كان من إفرازاته دخول املغرب  ، أزمة "ف

رة  رت ف ا، وال اعت ن تسمي ن سنة، كما يحلو للمؤرخ الثالث
  .مفصلية كادت أن تعصف بمقومات الدولة العلوية الفتية

  إن اتخاذ قرار تأسيس هذا الجيش اتسم بالغلو من قبل
ن هذا ٔالا /الحاكم ر واملكونات السلطان؛ وعدم التوافق ب خ

الرئيسية للمجتمع، وباألخص فئة العلماء؛ مما خلق جًوا 
ى درجة التصفية الجسدية  مشحوًنا بالتوتر والصراع، وصل إ

ن مؤسس   .السلطة/العلماء واملخزن : ب
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  : الهوامش
ى  ١٦٧٢سلطان علوي، حكم املغرب من سنة  )١( ى ١٧٢٧إ م، لإلطالع ع

ى سبيل املثال ر، : تفاصيل حياته، أنظر ع نزهة ٕالافراني محمد الصغ
الناصري، . ٥٠٤م، ص١٩٨٨، طبعة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي
ذ (، تحقيق وتعليق ولدي املؤلف الاستقصا ألخبار دول املغرب ٔالاق

 ٤٥، ص٧م، ج١٩٥٥، دار الكتاب،الدار البيضاء، سنة )محمد.جعفر وذ
ي، . وما بعدما ي ملوك الدولة العلوية وعد بعض املشر ية  الحلل ال

ر املتناهية ، تحقيق إدريس بوهليلية، طبعة مفاخرها غ
رجمان املعرب الزياني، . وما بعدها ٤١٩ -  ٤١٨، صـ٢م،ج١٩٩٢/١٩٩٣ ال

قديم محمد غسان عبيد، ، تحقيق وتعن دول املشرق واملغرب
،  .٧٢٠، ص٣م، ج١٩٩٤الرباط، الدر املنتخب أحمد بن الحاج السلم

ن موالنا الحسن ر املؤمن ي بعض مآثر أم ، مخطوط الخزانة املستحسن، 
 .ز١٩٢٠: امللكية، الرباط، رقم

رته )م١٦٧٢ت(املؤسس الحقيقي للدولة العلوية املغربية  )٢( ، للمزيد عن س
ي ٕالاحالة السالفةنفس املصادر : أنظر ى إسماعيل   .ال ترجمت ألخيه املو

ربر،  )٣( ، من قبائل ال ى قبيلة  آيت يوس ، ينسب إ ي الحسن اليوس هو أبو ع
هـ، اتصل بالزاوية  الدالئية وهو ابن العشرين من عمره ١٠٤٠ولد سنة 

ى الرشيد، يقول  ١٠٦٠سنة  ا املو هـ، ولم يغادرها إال بعد أن ق عل
ي وقته، علًما وتحقيًقا وزهًدا وورًعا: "ناصري عنه ال ". كان ر هللا عنه غزا

ي سنة  ى قبيلته حيث ١١٠١و هـ زار مصر، وأدى فريضة الحج، ثم رجع إ
وذكر . هـ بتامزيزت ناحية صفرو، وهناك دفن ١١٠٢وافته املنية سنة 

رك" ي" جاك ب ا شعر  ن كتاًبا، م رثاء عبد  ي كتابه عن اليوس ثالثة وثالث
، ثم  ي ٔالامثال  والحكم"القادر الفاس وللمزيد من التفصيل، ". زهر ٔالاكم 

رته "راجع مقال عباس الجراري،  بيبليو غرافيا اليوس أو س
. ١١٣ -  ٥٤، صـ١٥م، العدد ١٩٧٩مجلة املناهل، الرباط،  ،"البيبليوغرافية
ي أخبار املعمو الزياني، : وانظر كذلك رى  رجمانة الك ، ر بًرا وبحًراال

الناصري، املصدر السابق، . ١٠٠-٦١- ٥٥م، ص ١٩٦٧الرباط، طبعة 
، تعريب عبد القادر مؤرخو الشرفاءليفي بروفنسال، . ١٠٩ -١٨ص

رجمة والنشر، الرباط، ص  الخالدي، مطبوعات دار املغرب للتأليف وال
رتي، . ٢٦٩ راجم ؤالاخبارعبد الرحمن الج ي ال لكتب ، دار اعجائب ٓالاثار 

ى،  ي، . ٦٨، ص ١م، ج١٩٩٨املصرية، الطبعة ٔالاو ، دار العلم ٔالاعالمالزرك
روت،  ن، ب  .٢٩٧، ص٢م، ج١٩٨٦للمالي

ن، درس  )٤( ى، من العقبة الزرقاء من فاس القروي كان إماًما باملسجد ٔالاع
، وأبي عبد هللا بردلة، وأبي  ي اليوس ، وأبى ع ى يد عبد القادر الفاس ع

، ي سجن فاس يوم  سالم العيا ي قتياًل  هـ، ١١٢١ربيع النبوي، ١٥تو
ي بن أبي غالب، داخل باب الفتوح من  م قرب سيدي ع ي روض ودفن 

، نشر املثاني ألهل القرن الحادي عشر والثانيالقادري، . فاس ٔالاندلس
رجمة والنشر،  ي وأحمد التوفيق، دار املغرب للتأليف وال تحقيق محمد ح

 .٢٠٨-٢٠٧، ص٣م، ج ١٩٧٧/١٩٨٦
ي املصادر  )٥( ن تتفق با ي ح ر الضعيف بأن عليليش هو محمد بن قاسم،  يش

ي كونه عمر بن قاسم وليس محمد بن قاسم، كان والده كاتًبا عند 
ى  املنصور السعدي، ومع أوالده من بعده، وتعلق عمر بخدمة السلطان املو

ي ر أسماء العبيد، تو ى دف . هـ١١٢٣سنة  إسماعيل، وهو الذي أطلعه ع
. ٨٦م، ص ١٩٨٦، تحقيق أحمد العماري، الرباط تاريخ الدولة السعيدة

. ٢٠٤، ص٣القادري، نشر املثاني، ج. ٧٠الناصري، املصدر السابق، ص
ي، املصدر السابق، ج   .٢٠٠، ص٢املشر

ي تعريفه  للحرطاني )٦( ي عرف أهل املغرب: "... يقول الناصري  : معناه 
ي حر أول، وهذا العتيق حر العتيق، وأصله الحر  الثاني، كأن الحر ٔالاص

ى ٔالالسنة، فقيل ر استعماله ع ى ضرب من : ثان، ثم ك الحرطاني ع
 .٥٨املصدر السابق، ص". التخفيف

ى أكنسوس،  )٧( ي دولة أوالد موالنا ع الجيش العرمرم الخماس 
 .٦٩، ص٢٦: ، مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقمهالسجلماس

روت، ص التقاط الدرر  القادري، )٨(  .٣٣٥، دار ٓالافاق الجديدة، ب
ى محمد بن عبد القادر الفاس بتاريخ  )٩( ى إسماعيل إ ذي  ٢٥رسالة املو

ريس تامودا، طبعة  .هـ١١٠٨الحجة   .٤٩ -  ٤٨، ص ١٩٦٢هس
ى ولدي املأمون ابن الشريف إسماعيل،  )١٠( م، ١٩٦٧، املطبعة امللكية، إ

 .١٢ص
(11) Les débuts des troupes noires du MAROC, in hespéris, Revue de 

l'institut des hautes études marocaines, Tome 3,1924.p10.   
  .٥٨املصدر السابق، ص  )١٢(
ن العثمانيون  )١٣( ى حد ما بالشكل الذي كان السالط هذا النموذج شبيه إ

يربون عليه عناصر جيش ٕالانكشارية، إذ كان هؤالء يؤخذون من 
ن كضريبة  الدم، ثم يتلقون تربية إسالمية ويختار النجباء املسيحي

ي صفوف املشاة من  ي يوظفون  م  لتسلم أمور القيادة، والبا ؤالاذكياء م
 .الانكشارية

 .٥٧الناصري، املصدر السابق، ص. ٦٩الجيش العرمرم، ص )١٤(
  :طوط الخزانة العامة، الرباط، رقم، مخالروضة السليمانيةالزياني،  )١٥(

 .٥٩، ص١٢٧٥د
 . ٦٩س، املصدر السابق، صأكنسو  )١٦(
 .٦٠الزياني، الروضة، ص  )١٧(
 .٥٦الناصري، املصدر السابق، ص  )١٨(
 .١٤، ص١٩٦٢مجلة تطوان، عدد خاص،  )١٩(
ي دولة ٕالاسالممحمد املهناوي،  )٢٠( ي، السبت الشورى   ١٧، العلم الثقا

 .٧ - ٢، ص٩٦٥، عدد ١٩٩٠مارس، 
ي  )٢١( التوافق والتكامل وإن كان ٔالاستاذ املهناوي يذكر أن ٔالاصل والقاعدة 

رام والتبجيل، وهو ٔالاساس نظرًيا  ن السلطان والعلماء، وتبادل الاح ب
 .٧نفس املصدر، ص. وواقعًيا

هو أبوعبد هللا العربي بردل، ٔالاندلس ٔالاصل، ثم الفاس مولًدا ووفاة،  )٢٢(
ي فاس، وعزل منه عدة  ر علماء عصره، شغل منصب القضاء  كان أك

ي سنة مرات بسبب معارضته للت ن؛ تو جنيد ٕالاجباري للحراط
سلوة ٔالانفاس محمد بن جعفر الكتاني، : عنه أنظر. م١٧٢١/هـ١١٣٣

ر من العلماء والصلحاء بفاس ، طبعة فاس ومحادثة ٔالاكياس، ممن أق
الحجوي، . ٢٠٠، ص٢، جنشر املثانيالقادري، . ١٥٨، ص٣، ج)ت.د(

ي تاريخ الفقه ٕالاسالمي ارة املعارف، الرباط، ، مطبعة إدالفكر السامي 
وترجم له كذلك عزيز عبد هللا بطران، . ١١٨، ص ٤هـ، ج١٣٤٥-١٣٤٠

ن فاس ى إسماعيل ومشكلة حراط ، ترجمة عبد هللا بن علماء فاس واملو
ن ومحمد املهناوي، مجلة أبحاث، ع  . ٧٩، ص٢٦ٔالام

 .٧٥عبد هللا بطران، املرجع السابق، ص )٢٣(
ي سنة ١٦٣٢/هـ١٠٤٢ولد سنة  )٢٤( م، وهو فقيه مالكي ١٧٠٤/هـ١١١٦م وتو

ي الحوادث الوطنية الوقتية والدينية  من أهل فاس، كان ممن يرجع إليه 
ى سنة  ، املتو والدنيوية، وهو ابن العالم عبد القادر الفاس

 .١٨الناصري، املصدر السابق، ص. م١٩٨٠/هـ١٠٩١
ى الشيخ محمد بن عبد القادر، تحمل  )٢٥( ى إسماعيل إ رسالة من املو

ريس تامودا، ص  .م١٦٩٨/هـ١١٠٩ريخ تا  .٥٣هس
 .١٥مجلة تطوان، ص: وانظر كذلك. ٤٨، ص نفسه املرجع )٢٦(
ى إسماعيل من محمد بن عبد القادر الفاس )٢٧( ى املو ، املرجع رسالة إ

 .٢٩ - ٢٨السابق، ص 
 .١٥عبد هللا بطران، املرجع السابق، ص. ٦١، صنفسه املرجع  )٢٨(
، مجلة تطوان، ص )٢٩(   .٤١محمد الفاس
ريس تامودا، ص )٣٠( ، هس  .٧٢ -  ٧١الفاس
 .٧٧، ص٤١٩ج: ، الرباط، رقممجموع مخطوط بالخزانة الوطنية )٣١(
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، املرجع السابق، ص )٣٢(  .٧٢ -  ٧١الفاس
)٣٣(  ، ريس تامودا. ٢٩ – ٢٨ص رسالة من محمد بن عبد القادر الفاس ، هس

 . ٧٢ – ٧١ص 
 .٣٥الضعيف، املصدر السابق، ص )٣٤(
ي بن عبد  )٣٥( ، هو أبو العباس، أحمد بن ع الرحمان الجرندي، ٔالاندلس

الفاس داًرا ومنشًئا ووفاة، كان إماًما بمسجد الشرفاء، ودرس فيه علوًما، 
ي الطريق أحمد بن عبد هللا معن  ي )شيخ الزاوية املخيفة(وصحب  ، وتو

نشر املثاني، : للمزيدعن حياته، أنظر. هـ، ودفن بفاس١١٢٥ي عاشر محرم 
 .٨٠لة السعيدة، صتاريخ الدو . ٢١٥ - ١٥٠، ص٣ج

 .٩٥، ص٧الاستقصا، ج. ١٥٠، ص٣نشر املثاني، ج )٣٦(
 .٢٥٠نشر املثاني، ص )٣٧(
 .٨٠تاريخ الدولة السعيدة، ص  )٣٨(
 . ١٥٠، ص ٣نشر املثاني، ج )٣٩(
ى إسماعيل. ٣٥ - ٣١، ص ٣نشر املثاني، ج  )٤٠( ى املو  . رسالة من اليوس إ
ى سنة  )٤١( ، املتو أخرى  م، أديب، وله اهتمام بفنون ١٧٢٥/هـ١١٣٧هو الفاس

ي وأحمد التوفيق، . ٢٨١، ص٣نشر املثاني ج موسوعة أعالم محمد ح
ى، املغرب  .١٨، ص٢م، ج١٤١٧/١٩٩٦، دار الغرب الاسالمي، الطبعة ٔالاو

ي سنة  )٤٢( ي من أهل فاس١٧٣١/هـ١١٤٤تو نشر . م، فقيه محدث، وصو
ٔالاعالم، .١٦١ -  ١٥٨، ص١سلوة ٔالانفاس، ج. ٣٣٨،٣٣٩، ص٣املثاني، ج

 .١٩٧، ص٦ج
ية، ج )٤٣(  .٨٦تاريخ الدولة السعيدة، ص . ٤٤٩ -  ٤٤٨، ص٢الحلل ال
ريس تامودا، الرسالة السابقة )٤٤(  . ٥٣ص , هس
 . ٢٤٧، ص ٣نشر املثاني، ج )٤٥(
 . عبد هللا بطران، مجلة أبحاث، املرجع السابق )٤٦(
ى هامش  )٤٧( ى عبد القادر الصحراوي، ع رسائل الحسن اليوس للمو

  . ٦٧، ص٤، العدد ١٩٦٩، دعوة الحق، السنة إسماعيل
 . ٩٥، ص٧الاستقصا، ج )٤٨(
 . عبد هللا بطران، املرجع السابق )٤٩(
ريس تامودا، ص  )٥٠( ، هس  . ٢٠ - ١٩محمد الفاس
 .عبد هللا بطران، املرجع السابق )٥١(
ية، ج )٥٢(  . ٤٥٠، ص ٢الحلل ال
 . عبد هللا بطران، املرجع السابق )٥٣(
 . املرجع نفسه )٥٤(
 .٩٤، ص٧الاستقصا، ج. ٨٦، ص الضعيف، املصدر السابق )٥٥(
ى  )٥٦( ة داخل املجتمع الفاس التقليدي؛ وتطلق هذه التسمية ع هم فئة متم

ودي الذين اعتنقوا ٕالاسالم خالل حقب مختلفة، وقبل أن  ذوي ٔالاصل ال
ن كانوا ينعتون بـ  ن"، أو بـ"املهاجرون"يسموا بالبلدي ؛ "العوام"أو " ٕالاسالمي

ود الذين رفضوا  ومن البيانات ال تقدم ر مصطلح املهاجرين أن ال لتفس
م الذين اعتنقوا  ن، أصبحوا ينعتون إخوا م خالل عهد املريني تبديل دي
ى ٕالاسالم، إال أن هذه  ودية إ ٕالاسالم باملهاجرين أي الذين هاجروا ال

ن١١التسمية اختفت بعد القرن  ولم يكن . م، لتحل محلها تسمية البلدي
ى اسم م قوة تعارض املو ، وكان يرى ف ن الر م بع اعيل ينظر إل

ي حق العالم عبد السالم  سياسته، لهذا نجده يتخذ موقفا جد قاس 
 . ١٣٣٤؛ محمد املنصور، البلديون، ص ٤معلمة املغرب، ج: أنظر. جسوس

 . ٢٠٥، ص ٣نشر املثاني، ج )٥٧(
رجمان املعرب، ج. ٩٤، ص ٧الاستقصا، ج  )٥٨(  .  ٧٤٢ -  ٧٤١، ص ٣ال
 .٨٣الضعيف، املصدر السابق، ص  )٥٩(
 . ٩٤، ص ٧الاستقصا، ج  )٦٠(
تاريخ الدولة . ٢٠٨، ص ٣نشر املثاني، ج . ٩٥، ص ٧الاستقصا، ج )٦١(

 . ٨٦السعيدة، ص 
 . ٢٠٨ -  ٢٠٧، ٣نشر املثاني، ج )٦٢(

ى علماء مصر، مخطوط الخزانة العامة،  )٦٣( ى إسماعيل إ رسالة من املو
 .٧٨-٧٧، ص ٤١٩ج : الرباط، رقم

 . املرجع نفسه )٦٤(
 . املرجع نفسه )٦٥(
 . املرجع نفسه )٦٦(
ريس تامودا، ص  )٦٧( ، هس  . ٤٣الفاس
 . ٧٤أكنسوس، املصدر السابق، ص )٦٨(
ى علماء مصر، ص )٦٩( ى إسماعيل إ  .٧٨ - ٧٧رسالة من املو
والنص مقتطف من فتوى للطرطو حسب . ٧٩ - ٧٨نفس املصدر، ص  )٧٠(

ى إسماعيل  . املو
 . املرجع نفسه )٧١(
 . املرجع نفسه )٧٢(
 .املرجع نفسه )٧٣(
، املعسول، البيضاء،  )٧٤(  . ٣٢٨ -  ٢٨٦م، ص ١٩٦١املختار السوس
ياملهناوي،  )٧٥( ي العصر الاسماعي ، التنظيم العسكري وعالقته باملجتمع 

ي الشريف الخريفية، أعمال الدورة الثانية، مركز  جامعة موالي ع
ر   . ١٩٩٠البحوث والدراسات العلوية، الريصاني، دورة دجن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


