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  محمد أعطيطي د.أ.

ي تاريخ املغرب الحديث   باحث 
ي   الثانوية التأهيلية ٕالامام الغزا

  اململكة املغربية  – )عبدة( جهة دكالة

    
    

  :  لمقالد المرجعي بااالستشها
 املخزنية والصنائع الحرف ي الغش لظاهرة نموذج ،محمد أعطيطي

 - رية كان التاريخية.دو  -.م١٨ القرن  من ٔالاول  النصف خالل املغرب ي
رعشر؛  العدد الثامن  .٨٥ – ٨١ . ص٢٠١٢ ديسم
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

 ملخص 
ى الرغم مما كانت تحظى به الحرف  ي  والصنائعع املخزنية 

املغرب خالل العصر الحديث، من عناية ومراقبة صارمة وإشراف 
ا لم تسلم  مباشر من طرف الجهاز املخزني ومؤسسة الحسبة، فإ
ا بأشكال مختلفة خالل النصف  من آفة الغش ال تسربت إل

رة تمتد  ٔالاول من القرن  الثامن عشر امليالدي، علما أن هذه الف
لتشمل ما يقرب ثالثة عقود من حكم السلطان موالي إسماعيل 
املعروف بشدته وحزمه إزاء القضايا ذات الارتباط بالحرف 

ا.  ا صناعة النقود وضمان رواجها وصفا ي طليع   املخزنية، وتأتي 
ي صناعة النقود عدة ا ما  وقد اتخذت ظاهرة الغش  مظاهر، م

ا ما  ُعرف بتقصيص السكة ٕالاسماعيلية أي قرضها وتحريفها، وم
تم تزويرها وإفسادها من خالل خلط النحاس بالدراهم الفضية، 
ها. وقد جاءت ٓالاراء  ر ذلك من أصناف تزييف السكة وتشو ى غ إ
ى  ر هذه الظاهرة، فهناك من أعزى هذا الغش إ ي تفس متباينة 

رة ا السكة  طول الف ن الناس، خاصة م ا النقود ب ال راجت ف
ر السياسة املالية للسلطان موالي  ٕالاسماعيلية، فضاًل عن تأث
إسماعيل، بينما فريق آخر ربط ذلك بغياب الاستقرار، وما صاحب 
ذلك من فساد وتدهور البنيات الاقتصادية واستفحال آفات 

ي مجملها بأزمة  ي املجتمع نعتت  رة  ن سنة بعد رحيل خط الثالث
  السلطان املذكور.

رة الدراسة،  ي النقود خالل ف ونتيجة لشيوع ظاهرة الغش 
اضطرب الوضع النقدي باملغرب حيث عم الركود الاقتصادي 
ي  ن الناس  رة املنازعات ب وشلت عملية البيع والشراء، فضاًل عن ك

ولة ال املعامالت النقدية، ناهيك عن خلق تذمر شامل تجاه الد
ا السلبية  عجزت عن احتواء هذه الظاهرة ال لم تنحصر انعكاسا
ى  ي وحسب، وإنما تعدت ذلك للتشويش ع ى املستوى الداخ ع
ا ركب  ا تلك ال يمر  عالقات املغرب ببعض الدول، وخاصًة م

 .الحاج املغربي

  مقدمة
ر  ي الحرف والصنائع املخزنية من القضايا ظاهرةتعت  الغش 

ى العصر الوسيط، كما أن الدراسات ال  ال تمتد جذورها إ
ذا املوضوع تكاد تنعدم ألسباب يرتبط معظمها بشح املادة  اهتمت 
ى عهد قريب من املصادر ال  ر إ ي مضان تعت املصدرية، وتناثرها 
ى وجه الخصوص كتب  ا ع ا، وم لم يألف الدارسون الاشتغال عل

ي مجملها  والحوالاتعالم النوازل وتراجم ٔالا  الوقفية، ال توفر 
م الحياة الاجتماعية والاقتصادية لتاريخ املغرب.  إفادات متنوعة 
ونقصد بالحرف املخزنية تلك الصنائع ال تعامل معها املخزن 
ا بالذكر: صنع ٔالاسلحة والبناء وسك  بشكل مباشر، ونخص م

الصناعية من مراقبة  النقود. ورغم ما كانت تحظى به هذه الحرف
ر التدخل املباشر وعن طريق  صارمة، من طرف الجهاز املخزني، ع
ن  ا لم تسلم من تجاوزات الحرفي دور مؤسسة الحسبة، فإ
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أشكال مختلفة من الغش والتدليس  ظهرتوالصناع، حيث 
ى مختلف القطاعات. ا إ وير، امتدت انعكاسا   والتحريف وال

ن أخطر الصناعات  ا ظاهرة ومن ب املخزنية ال تسربت إل
الثامن عشر امليالدي (موضوع  القرن الغش خالل النصف ٔالاول من 

ى  الدراسة)، نجد: صناعة النقود ال تعد من الوظائف املوكولة إ
ا  ى صفاء معاد نظر املخزن، فباسمه تختم وهو الذي يحرص ع
ن ى أيدي املتالعب ى ضمان سالمة رواجها، والضرب ع  وع

ا. ي ذلك  )١(بشؤو ا  ي بعض املصادر وتبع وهكذا، وبخالف ما جاء 
ى عهد السلطان موالي  بعض الدراسات الحديثة من كون النقود ع
ا وسالمة رواجها ولم تتعرض للغش  ى قيم إسماعيل حافظت ع
ي  ى وجود جانب سل  والتحريف، واكتفت بالتنصيص فقط ع

ي ادخاره لألموال وما السياسة املالية للسلطان املذك ور تتلخص 
، فإن ما توفره لنا )٢(نجم عن ذلك من قلة الدراهم الرائجة باملغرب

كتب النوازل والرحالت من إفادات كفيل بأن يمكننا من تعرية 
الوجه ٓالاخر من حقيقة وضعية النقود املغربية خالل النصف ٔالاول 

ي إسماعيل ، الذي امتدت خالله والية السلطان موال ١٨من القرن 
ى الباحث حجم ٔالازمة ال )٣(ملا يقرب من ثالث عقود . وال يخفى ع

ن وانتشر  حلت باملغرب بعد وفاة السلطان املذكور، حيث عمت الف
ي املجتمع،  رة  الفساد وتدهور الاقتصاد، واستفحلت آفات خط

ن سنة. ي ثالث   استمرت لحوا
رة ويمكن بيان بعض ما لحق بالعملة املغربية خال ل الف

ي:     املذكورة أعاله، من خالل ما ي

  أوًال: تقصيص السكة اإلسماعيلية
تعرضت السكة ٕالاسماعيلية ملا اصطلح عليه بالتقصيص، 
ر ذلك من ضروب  ذه الكلمة قرض السكة وتحريفها، ويعت ويراد 
ى عهد السلطان موالي  الغش ال تعرضت لها العملة املغربية ع

م إسماعيل. وقد تصدى  العلماء لهذه املسألة من خالل أجوب
ي عصر السلطان املذكور ) ٤(الفقهية ضمن إطار النوازل الحادثة 

ي الاقتصاد  ى موقع النقود  رت ٔالاسئلة بصددها بالنظر إ بعدما ك
املغربي، وباألساس ما نتج عن جريمة الغش املذكورة من اختالف 

ي الديون من البيوعات ؤالاكري ن الناس "   )٥(ة والسلف واملهور"،ب
م  ١٧٠٧هـ /  ١١١٩بعدما تدخل العاهل موالي إسماعيل سنة 

ى أهلها وقطع  ليعطي أمره القا برد تلك الدراهم املغشوشة إ
ا   .)٦(التعامل 

والواضح من خالل تتبعنا لظاهرة الغش، أن انتشارها بشكل 
ر ابتداء من أواخر العقد ٔالاول من القرن الثامن عشر ه و الذي كب

ي  ى تدخل السلطان املذكور، وهذا ما تصوره العبارة الواردة  استد
ي سكته..تقصيصها" وانطالًقا من هذه ٕالافادة،  ر  النازلة: "ملا ك
ى تاريخ سابق عن الذي ورد  نفهم أن قضية التقصيص هذه ترجع إ
ي النازلة ألنه ال نتصور أن تلك الظاهرة نزلت بثقلها مرة واحدة، 

ى أن استفحل أمرها.  وإنما   جاء ذلك بصورة تدريجية إ

ولعل ما يدعم زعمنا هذا، ما احتفظت به كتب النوازل من 
ي موضوع الديون، فكان يتضح من خالله أن "الدراهم  أسئلة 

ن  شكلت محوره ٔالاساس )٧(الناقصة" وإذا علمنا أن الاختالف ب
ى الناس بصدد تلك الديون حدث بعد تدخل املخزن لرد ا لنقود إ

أصلها أي جعلها كاملة بعد ما صارت ناقصة، فإنه يسهل علينا أن 
ى أقل  نفهم بأن تقصيص سكة السلطان موالي إسماعيل ظهر ع

  تقدير منذ بداية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر امليالدي.
ي جانب من تعليل الفقيه العربي  رعت انتباهنا  وثمة قضية اس

ي تعرضت له سكة العاهل املذكور، حيث عزا بردلة للنقص الذ
ي أيدي  ا خدامة (كذا)  ا وتداول ٔالايدي لها أل ى طول خدم ذلك "إ

ن سنة"، راض أن تلك  -إذن - أفال يمكن  )٨(الناس فوق الثالث اف
راها النقص؟ ثم ألم يكن  النقود لم تكن متقنة الصنع، ولذلك اع

ى إسماع ي سياسة املو ي ادخار ٔالاموال  يل املالية سبًبا مباشًرا 
ظهور النقود املغشوشة ؟ ومهما يكن من أمر، فإن تقصيص أو 
ى الرغم من  قرض النقود ٕالاسماعيلية أمر ثابت ال يمكن إنكاره ع
سياسة الاحتكار وٕالاشراف املخزني املباشر والرقابة الصارمة ال 

ى صناعة النقود. وإذا كان املخزن قد تدخل لوضع  حد ضربت ع
لتلك الظاهرة وزجر من كان وراءها، فإنه سرعان ما سيعرف 
املشهد النقدي تلك ٓالافة من جديد، وربما بصورة أعنف من 

ى.   املرحلة ٔالاو

ثانًيا: شيوع الغش في سك النقود بعد وفاة 
  السلطان موالي إسماعيل

ي دوامة  )٩(بعد رحيل السلطان موالي إسماعيل دخلت البالد 
ر من املشكالت، سيما وقد اجتاحت من الحروب وتخب ي كث طت 

رة موجات من املجاعة ؤالاوبئة، ي نفس الف ى  )١٠(املغرب  مما أدى إ
ي كل  تعطيل "الفعاليات البشرية والاقتصادية وساد الكساد 
ا القوة الشرائية  ميدان من ميادين املبادرة الاقتصادية ال كبح

ارة وضعف ٔالاحياء"، ر من كما نجم ) ١١(امل عن ذلك هالك كث
ن،  )١٢(الناس، ر من الحرفي م عدد كب ال نستبعد أن يكون م

رها من املدن خرابا  ر من غ ي مدينة فاس، ال شهدت أك وبخاصة 
ي اليوم الواحد. ي ٔالارواح تعد باملئات  وكان من نتائج  )١٣(وخسارة 

هذا الوضع أن وجدت فيه بعض العناصر فرصة سانحة للتعاطي 
وير. للغش   )١٤(واستخدام مختلف وسائل ال

دها اوهكذا، فقد كانت العملة املغربية من املجاالت ال ارت
ا  ا ويحرفو املتالعبون بمصالح أموال املسلمون، فصاروا يزورو

  بأنواع ش من الحيل من دون رادع وال زاجر ألفعالهم.
ا كتب الرحالت  ي ومرة أخرى؛ يظهر دور كتب النوازل وبجان

ي الكشف عن مثل هذه الجوانب، فنقرأ عند صاحب  املراهم 
ي أواخر  أحكام فساد الدراهم ي بلدتنا سجلماسة..  "إنه حدث 

ن من هذا القرن الثاني عشر ( م) ١٧٣٨هـ/ ١١٥١الحادي والخمس
ر تواطئ من الناس بل  ي دراهمها الفضية اختالط بالنحاس من غ

ي أول ظهوره شيئا بعناية بعض املفسدين  من البشر،  ولم ينقص 
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ر عليه واغتفار من اطلع عليه ليسارته  من رواجها لعدم إطالع كث
ى الراقع  ى أن اتسع خرقه ع لديه، فلم يزل يتفاحش منه الواقع إ
ارج، ولم يجد الناس  ن أيدي الناس من الدراهم إال ال فلم يبق ب

ي الضرائر (ك ا الدوا ي املعاملة  ذا) وانسداد بدا من الشروط 
ا الطالح املتج  ا الصالح املتحري كما وقع ف … املخارج، فوقع ف

ن أرباب املعامالت أبواب جمة ووقع  فانفتحت من املنازعات ب
ي حيص بيص واختالف ما وجدوا عنه من محيص".   )١٥(الناس 

ا من  ا النقود، وما ترتب ع ى إثر هذه الوضعية ال آلت إل وع
ن ا ي املعامالت النقدية، أصدر الفقيه اختالف ب أحمد بن لناس 

ي  فتوى تق بجواز التعامل بالدراهم املغشوشة عبد العزيز الهال
وتبًعا لذلك  )١٦(وإن لم ينضبط غشها إذا  كانت تروج رواًجا واحًدا،

ي وقت التعامل بالدراهم املغشوشة من  "تصبح العقود الواقعة 
رهما صحيحة..."، ى أن صاحب  )١٧(بيع ونكاح وغ لم يفته  املراهمع

أن يستنكر مما صار إليه حال السكة، إذ يقول: "ال يجوز إبقاء 
ا من شاء ما شاء من النحاس ويجعل  ن مهملة يزيد ف سكة املسلم

  )١٨(كل من أراد الغش دار الضرب عنده".
هكذا؛ يتضح أن ٕالاهمال الذي طال دار السكة، كانت له نتائج 

رة وخيمة، أولها: ش ا: ك ي ضرب النقود، وثان يوع ظاهرة الغش 
ي الديون  ي املعامالت النقدية، وخاصًة  ن الناس  املنازعات ب
والقراض، علما بأن النقود املغشوشة بقدر ما أصبحت رائجة، كان 
ي ذلك أشد رغبة  م ويرغبون  ي إخراجها من أيد الناس "يسرعون 

ا"، ل "فإن املغشوش بعد والحاص )١٩(خشية انقطاع التعامل 
املنادات عليه صار الناس يرغبون عنه ويكرهونه ح انحطت 
ريه إال نحو الثلث مما  قيمته جًدا فصار ال يساوي إن وجد من يش

  )٢٠(كان يساوي حالة التعامل به".

ثالًثا: بعض انعكاسات شيوع ظاهرة الغش 
  في العملة المغربية

ى ي النقود إ اضطراب الوضع  أدى استفحال ظاهرة الغش 
النقدي، حيث عم الركود الاقتصادي وشلت عملية البيع والشراء، 

يوهذا بعض ما يعكسه حديث  ي رحلته وهو  أبي مدين الدر
بقوله: "وبقيت النفس  م،١٧٣٩هـ/  ١١٥٢بناحية سجلماسة سنة 

ا  ي السلع ال جئنا  رة  فبقينا اليوم ٔالاول والثاني والثالث … متح
وال بيع وال شراء ودراهم البالد كلها زيوف، فلما طال بنا ٔالامر رفعنا 
ا  رينا  ى زاوية موالي عبد هللا الدقاق، حيث التجار واك السلعة إ

ا السلع فيخرجون هكذا دارا فجعل التجار يدخلون علينا ح يرو 
ى أن قرب الرحيل، فجعلنا نبيع لهم كيفما تيسر  نحو عشرة أيام إ

ى يوم الرحيل". ر.. فلم نستكمل بيع ذلك إ ري الت   )٢١(ونش
وإذا كان استفحال ٔالازمة الاقتصادية، بادًيا من خالل هذا 
ي النقود لم تنحصر داخل  النص، فإن انعكاسات ظاهرة الغش 

ى عالقة املغرب ببعض البالد، وإنم ى التشويش ع ا تجاوزت ذلك إ
ا ركب الحاج املغربي، ي  )٢٢(الدول، وخاصًة تلك ال يمر  ر  ونش

ى  ي طرابلس العثماني إ ا وا ى الرسالة ال بعث  هذا الصدد إ

ي شأن السكة املغشوشة  ١٧٥٤سنة  موالي عبد هللالسلطان  "
ي املغرب بقصد والحياك املدخولة املغشوشة ال ي حملها الحجاج 

ي الطريق"، ا  ي هذا السياق هو  )٢٣(التجارة ويبيعو والذي يعنينا 
ى العالقات الدولية، ومن شأن هذا أن  رها ع السكة املغشوشة وتأث

ي فهم ما ذهب إليه  ي رحلتهيساعدنا  وهو ينصح  الحضيكي 
ي الذهب فإنه ه"… الحجاج بقوله:  ناك ولك أن تصرف دراهمك 

را ومسكوكا [  ي …] (أي سجلماسة ) أرخص ت وفيه فائدتان يروج 
كل بالد أمامك وتصيب به غرضك حيث كنت وكيف شئت بخالف 
ي عمالة الضرب فإذا خرجت  هذه الدراهم ٕالاسماعيلية فرواجها 
را  ا ذهبا ت ا فال تروج إال ببخس، والفائدة الثانية، إنك إذا صرف م

  )٢٤(يك حملها".كان أو مسكوكا خف عل
العملية، حيث يقول:  لم يجوز تلك املراهمويظهر أن صاحب 

ر به فاعتقد جواز بيع املغشوش بخالص من  "وقد رأيت من اغ
صنفه كما يقع من بعض حجاج املغاربة يبيعون املوزونة 
ي  ي خالصة بقراميل طرابلس وفضات مصر و ٕالاسماعيلية و

ا حكم املبادل ا مغشوشة وال يراعون ف ا  ة وال املراطلة بل يبيعو
مساومة كيفما اتفق فاعتقدوا جواز ذلك وهو اعتقاد باطل ألن ذلك 

ن الربا".   )٢٥(ع
ي إبداء بعض املالحظات ٔالاولية،  إن ٕالافادات السابقة تستد

ي: ى النحو التا ي ع   و
  ،ي النقود باألزمة السياسية فقط لم ترتبط ظاهرة الغش 

ي السياسة املالية املتبعة بشكل عام، وإنما كانت لها جذور 
ومن ثم لم ينتظر املتالعبون بالسكة انفجار ٔالاوضاع السياسة 
م بل نجد أثرا واضحا لتلك التجاوزات ح  ملمارسة جريم

  خالل استقرار ٔالاوضاع ٔالامنية.
  ي السكة بتنوع أشكالها من تقصيص اتصفت ظاهرة الغش 

ى حد ي وتحريف وتزوير، فأدى ذلك إ ر  وث اضطراب كب
ى  ى مستوى تداول النقود أو ع ٔالاوضاع النقدية سواء ع

  صعيد تقدير أسعار العملة.
  اختالف آراء الفقهاء بشأن "بيع املغشوش من النقود بخالص

ن مجوز لذلك، ومن يرى بطالن تلك العملية.  من صنفه" ب
ي تام بعواقب ٔالازمة  ر يكشف عن و ويبدو، أن الرأي ٔالاخ

ي الاتجاه الذي يرفع ٕالاهمال عن دار السكة النق دية، ويذهب 
ا.   ويعيد لها اعتبارها ودورها املنوط 

  لم يستطع املخزن أن يحد من خطورة التضخم الناتج عن
انتشار رواج النقود املغشوشة، ويبدو أن هذا ٔالامر قد تسبب 
ا  ي إضعاف كيا ي خلق تذمر شامل تجاه الدولة وزاد 

  .   السياس
ن:   ونختم هذه املالحظات بسؤال

ردي بما ستعرفه دور السكة من  ئ هذا الوضع النقدي امل هل ين
اية القرن الثامن عشر امليالدي؟ أم أن النظام  ر منذ  تراجع خط

رضه مشاكل جديدة؟   النقدي سيشهد انتعاًشا قبل أن تع
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  خاتمة

 ثبت بالدراسة، أن ظاهرة الغش ال الزمت الحرف والصنائع ،
قد شهدها املغرب منذ العصر الوسيط، وال تشكل الحرف 
املخزنية (صناعة النقود كنموذج)، استثناء ضمن دائرة 

ي.   التجاوزات وش أصناف الغش ال طالت النظام الحر
  كما أثبتت الدراسة، أن مستويات الغش ال اكتسحت

صناعة النقود، وتعدد مظاهرها تعكس حجم ٔالازمة ال مرت 
ى ا  رة ع العملة املغربية، بما أسفرت عنه من انعكاسات خط

ر  ي تيس ن، وهو ٔالامر الذي أسهم  الاقتصاد واملجتمع املغربي
رة  ي العقود القليلة املوالية لف راق ٔالاجن للمغرب  مهمة الاخ

  الدراسة.
  ،تضافرت عدة عوامل سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية

ى تأزم الوضع الن قدي باملغرب خالل النصف ٔالاول من أدت إ
رى بروز  القرن الثامن عشر امليالدي، فكانت إحدى تجلياته الك
ظاهرة الغش ال لم تعكس عجز املخزن عن احتواء هذه 
ض  الظاهرة وحسب، وإنما أيًضا غفلة املحتسب الذي لم ي
ي بعض  برسالته كما يجب ألسباب قد تتجاوز إمكاناته 

 ٔالاحيان.
 رى م رة الدراسة لإلجابة عن ان جموعة من الفقهاء خالل ف

رتبة عن ظاهرة الغش ال همت صناعة النقود،  القضايا امل
ى رفع  وا إ رات لهذه النازلة، كما ن حيث قدموا بعض التفس

   ٕالاهمال الذي طال دار السكة.
  

ي: تقت ٕالاحاطة  لذا، ي هذه الدراسة بما ي نو 
قتصادية والاجتماعية لتاريخ املغرب املوضوعية بالقضايا الا

الحديث، ضرورة توسيع دائرة الاهتمام بكتب النوازل والرحالت 
ال توفر مادة دسمة، كفيلة بإماطة اللثام عن الجوانب ال ظلت 
ر ظاهرة الغش أيا كان  ى هذا، تعت ر مطروقة لسنوات عديدة. وإ غ

ر  ا، من ٓالافات الخط ا مصدرها أو دافعها أو غاي ة ال تجب محارب
ا  ى مستوى السلطة أو املجتمع؛ أل ن ع من طرف جميع املتدخل
ي  ي كبح التنمية داخل املجتمعات ال تتوانى  ر  تسهم بشكل كب
تم الباحث بالجوانب املضيئة من تاريخ البالد،  ا. وكما  مواجه
ي  ي تشكيل و ن كذلك الكشف عن مواطن الضعف؛ لإلسهام  يتع

ر مزيف.تاري   ي غ
  

  
  
  
  
  
  
  

  )١ملحق (
  مسـألـة تقـصيص سكـة السلـطان موالي اسمـاعيـل

وهـي أن ٕالامـام السـلطان الشـريف الجليـل … وقعـت مسـألة "… 
العلـوي الهمـام مـوالنـا اسمـاعيـل سنـة تسـع عشـرة ومـائة وألف، ملـا 

كـان النـاس كثـر فـي سكتـه رحمـه هللا تقصيصهـا مـن أهـل الفسـاد و 
ـا الكـامل والنـاقص، فـأمر بـردهـا إلـى أهلـها وقطـع  يتعـاملـون بـهـا وف
ـا، فاختـلف النـاس فـي الديـون مـن البيـوعـات  التعـامل بالنـاقص م
ؤالاكـرية والسلـف واملهـور، فتنـازع فقـهـاء الـوقت فـي ذلك، قـال 

ـا أنـه يقضـي بالكـ امل إذ هـو ٔالاصـل والنقـص شيخنـا والظـاهر ف
ن النـاس إنمـا هـو مـن بـاب املسـامحـة ال غيـر ألنـه  الـذي كـان يجـري ب

  لـو امتنـع لـم  يقبـض إال الكـامل". 
  

  : محمد املـهدي الـوزاني
املعيـار الجـديد الجـامع املعرب عـن  فتـاوي املتـأخريـن مـن علمـاء 

  .٨٨ - ٨٧: ٥، ١٣٢٨، فـاس ط.حاملغـرب، 
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  :الهوامش
 
ي عمر أفا، )١( ي القرن التاسع عشر مسألة النقود   تاريخ املغرب 

  ،١٩٨٨مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء )، ١٩٠٦-١٨٢٢(سوس
 .٢٣ص 

ي، محمد الكردودي، ٢( ن تلك املصادر و الدراسات ما ي الدر املنضد ) نذكر من ب
ي الشريف من املحاسن واملفاخر، مخطوط  الفاخر بما ألبناء موالي ع

، نشر املثاني محمد بن الطيب القادري  -/أ.٢٩ ورقة، ١١٦٧٦خ. س، رقم، 
ي ألهل القرن الحادي عشر والثاني عشر،  أحمد  -تحقيق، محمد ح

موالي هاشم قاسم  -.١٠٥،  ٤، ١٩٨٦التوفيق، مكتبة الطالب، الرباط 
ي تقديمه لكتاب،  ر لألخبار علوي  التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والع

، دراسة وتحقيق، هاشم العلوي انية عشروأعيان املائة الحادية والث
، ط.  روت، ١القاسم أبو  -. ٩١ -  ٩٠،  ١، ١٩٨١، دار ٓالافاق الجديدة، ب

ي النصف ٔالاول من القرن إدريس إدريس،  (د.د.ع  كلية م  ١٨املغرب 
  .٢٣٧)، ص ، ١٩٨٧ٓالاداب، فاس 

ي لم تع)  ٣( رة السابقة عن هذا ٕالاطار التاري رف ظاهرة ال يع هذا أن الف
 ، ى سبيل املثال ال الحصر، أبو السعيد عبد القادر الفاس الغش، أنظر، ع

رى،   .١٣٢ - ١٣٠و  ٢٥ -  ٢٤،  ١ أجوبة الفاس الك
  .١) أنظر امللحق رقم، ٤(
املعيار الجديد الجامع املعرب عن فتاوي املتأخرين  ) محمد املهدي الوزاني،٥(

  .٨٨ ، ٥، ١٣٢٨، ط. ح، فاس من علماء املغرب
  

  .٨٨،  ٥..م.ن ،  املعيار الجديد) محمد املهدي الوزاني، ٦(
  

ا نفس املع الذي ٧( ي مؤلفات أخرى مفردات يراد  ي كتب النوازل و ) وردت 
ى الخصوص دراهم الوقت والدراهم  تحمله الدراهم الناقصة ، ومن ذلك ع

ى سبيل املثال ال الحصر، أحمد بن عبد العز  ي، املغشوشة، أنظر ع يز الهال
ي أحكام فساد الدراهم (ضمن  ٢٥٩٨، مخطوط خ.ع رقم املراهم 

مصدر نشر املثاني ..، محمد بن الطيب القادري،  -.٨٣مجموع)، ص، 
  .  ٢٩٣،  ٢سابق، 

  . ٥٢،  ص، ١٣٤٤، ط. ح ، فاس "نوازل" بردلة (محمد العربي)،) ٨(
ن ومائة وألف/  ) "كانت وفاة السلطان ٔالاعظم موالنا إسماعيل سنة تسع٩( وثالث

ي والظهر والكرع ؤالاسلحة ما ال  م)١٧٢٧( وخلف من ٔالاموال والجواهر والح
يحيط به حصر وال يعرف له قدر ..." عبد السالم بن السلطان محمد بن 

، مخطوط خ. ع، رقم ، درة السلوك وريحانة العلماء وامللوكعبد هللا، 
  .٢٩٧ - ٢٩٦ص، ، د ٣٧٢٨

ي النصف ٔالاول من القرن الثامن عشر سلسلة من املجاعات ) عرف املغرب ١٠(
م باألساس مجاعة  ، وطاعوني منتصف القرن ١٧٣٨ - ١٧٣٧ؤالاوبئة و

. يراجع حول هذه الكوارث، ١٧٥١ – ١٧٤٧ثم  ١٧٤٤ - ١٧٤٢الثمن عشر، 
تقديم وتحقيق د.نورمان حوليات نشر املثاني،  محمد بن الطيب القادري،

ي املغرب سيكار، نشر املعه ي للبحث العلم   ٥٣ - ٥١، ص، ١٩٧٨د الجام
. وعند عبد الرحمان بن زيدان، ٨٢،  ٤..، مصدر سابق، نشر املثاني  .ثم،

، املطبعة الوطنية، إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس
  .٤١٦ - ٤١٥،  ٤، ١٩٣٠الرباط 

ار، ١١( ن ال ي) محمد ٔالام ن  تاريخ ٔالاوبئة واملجاعات  املغرب خالل القرن
، جامعة محمد الخامس، منشورات كلية الثامن عشر والتاسع عشر

ي الرباط، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم   ١٨ٓالاداب والعلوم ٕالانسانية 
  .٦٣، ص، ١٩٩٢منشورات دار النجاح الجديدة، 

  .٤١٨،  ٢..، مصدر سابق، التقاط الدرر ) محمد بن الطيب القادري، ١٢(
  .٤١٨،  ٢در نفسه، ) املص١٣(

 

 
 ١٨٧٣( ١٩الحرف والحرفيون بفاس خالل القرن ) أحمد ٔالاديب، ١٤(

  .٦٠ص،  ،)١٩٩٦(د.د.ع ، كلية ٓالاداب، فاس )، ١٩١٢و
  
  

ي، ١٥( ي أحكام فساد الدراهم ) أحمد بن عبد العزيز الهال ..، مصدر املراهم 
  .٨٣سابق، ص ، 

  .٩٢) املصدر نفسه، ص ، ١٦(
  .٩٤ص ،  ) املصدر نفسه،١٧(
  .٩٥) املصدر نفسه، ص ، ١٨(
  .٩٩) املصدر نفسه، ص ، ١٩(
  .١١٧) املصدر نفسه، ص ، ٢٠(
ر السوس (ت ٢١( رحلة أبي مدين )، ١٧٤٤-هـ ١١٥٧) محمد بن أحمد بن الصغ

ي،   .٥٦ -  ٥٥ق (ثانية مجموع)، ص،  ١٩٧مخطوط خ.ع رقم،  الدر
ي النصف ٔالاول م) أبو إدريس إدريس، ٢٢( ..، ن القرن الثامن عشر املغرب 

  . ٢٣٩مرجع سابق، ص، 
  .٧٢،  ٤مصدر سابق،  ، نشر املثاني..،) محمد بن الطيب القادري ٢٣(
، مخطوط رحلة حجازيةم)، ١٧٧٥هـ/١١٨٩) محمد بن أحمد الحضيكي (ت.٢٤(

  /أ.١٤/ب و١٣، ورقة،  ٨٩٦/١خ.ع رقم ، 
ي، ٢٥(  .٨٨ق، ص ، ..، مصدر ساباملراهم) أحمد بن عبد العزيز الهال
 
 
  


