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اإلهــداء
يشرفني أن أهدي هذا اإلنجاز المتواضع إلى
السادة مشايخ الزوايا وعلمائها األمجاد أوال ثم إلى
القارئ الكريم متمنيا أن أوفق إلى إعطاء ومضة
ولو وجيزة عن فحول رجاالت والية غليزان
العامرة كما أحتسب ثواب هذا العمل الزهيد إلى
روح والدي الطاهرة وروح أجدادي الكرام
والسالم.
مصطفى
السنوسي
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مـقـدمـة
لي عظيم الشرف أن أتحدث في هذه العجالة
المتواضعة حول أعالم ومآثــر واليـة غليزان
وهذا لمؤشر جاد وعظيم الستقراء عميق لماض
زاخر وحافل البد وأنه سيكون لــه أثر ايجابي في
حاضرنا وفوائد جمة على مستقبلنا.
إن الخووووض فوووي كووور علمووواء وأعوووالم مووو ال
كحضيرة زمورة أك ر من أن يحصر وأعظم مون
أن يووذ كر وموواال يوودره كلووه فووال يتووره جلووه وعلووى
سوووياذ هوووذا فووورنني سووو تطرذ فوووي هوووذه السوووطور
المتواضعة إلــــ ى هوؤالء األعوالم بوا ال رصوار
جهدي في أن أراعي اإلشارة إليهم وإلى أعموالهم
وآثارهم وتاريــــخ المنطقة ا لذي صنعوه وشيدوه
بوووالعل م ونشووور المعرفوووة وغووورص روح التصووووف
الووووديني فــووووـي أهلهووووا كمـووووـ ا ي بووووو الوارووووع هووووذه
االنجازات الشامخة التي ال يكفوي تودوينها إال فوي
مجلدات ال في صفحات موجــزة كهاته وإن كانو
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هذه المبوادرة كخطووة ميمونوة تفسوم المجوال أموام
المهتمووين والبوواح ين للخـووـوض فـ وـي سووير هووؤالء
العظام وإبراز مناربهم وآثارهم ونفض الغبار عن
بالعمـــــــووـل متشووبعة
حيوواتهم التووي كانووو موو
ب التربيووة والقوودوة المباركووة والتووي لووم تخوول منه وـا
أجيال وأمم تعاربو على مر العصوروالعهود مما
يفسر تواجد لك الكم الهائل من مقاموات األوليواء
الكوورام والزوايووا العظووام التــووـي تعم وـر المنطـق وـة
مـنـــووـ ذ أحقوواب وأحقوواب بالووذكر والووتالوة ونشوور
روح التكافل والتآزر بين أهل الجهة.
فوورن زمووورة م و ال كمووا سووبق الووذكر كسووائر بقووا
القطووور عامـوووـرة باألوليـوووـاء والعـلمـوووـاء األفوووـذا
الـذيـــــ ن إستطاعوا خدمة هذه األمة بالعلم والتقى
والتربية الروحية السامية وهم يم ون كـل جهات
المنطقووة وتزخوور بهووم وب عمووالهم الجليلووة والفعالووة
وبصماتها على كل شبر منهوا وإن كوان المقوـام ال
يسمـم كمـا سبق القول بذكرهم جميعا و كر جليل
خصالهم وأعمالهم برسهاب وتفصيل لكن ال بــ ص
أن نشووير إلـووـ ى عينووة موونهم عملووو فووي حقوول العلووم
والتربية والتنش ة الصووفية ومون ثوم ال توزال هوذه
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المنطقوووة موووـ ن الواليوووة توووذكر لسيوووـدي محمووود بووون
عيسووى ( المكنووى بسوويدي حووراث) بوون محموود بوون
ابوـراهيم بننأ يبننق سم بنننل بننأ سمدنن أ بننأ س بننأ
علق بأ مدم بأ م نى بأ عب هللا بأ سدمن بنأ
دننق بننأ س ا ننر سن ننرا بننأ س ا ننر سن بننا بننأ
عب هللا سم بمل بأ سمدنأ سممثنى بأ سمدنأ سمنبط
بأ فبطمن بننر انن ل نلى هللا  -عل ن ننلل –
شاف ال مج عظل.
مب ذ اه سمش خ ن ي عبن سمادمنبأ سمسبننق عنأ
سذأ نننن ي عبننن سم نننب ا سمسبننننق د ننن نننبل منننأ
سنخ ننننبا سنشنننناسف ننننن ي مدمنننن بننننأ ع نننننى
نق
غض ض سنطاسف سمننب أ بنبد ن سم ن ب
سآلأ تنمى بزم اة.
لـك الولـي الصالـم والقطـب الـواضم
والمسك الفائم الذي عـم علمه وتقواه الجهة
وصالحه الذي سجله له التاريخ ب حرف من
هـــب إن كرامة هذا الولـي الزالو تحملها
نسائم البركة والمهابة التي تحوط مقامه الكريم
فتشد إليهــا األفئدة المخلصة والوفـود الغـفـيـرة
التي تغشــى ضريحه بـزاويتـه التــي تعتبر أم
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الزوايــا بالمنطقة طلبـا لإلغتراف من بحر
براكاته وإستجابة للدعاء وهاهي زمورة كلما
كرت كرت بهذا الو لي الصالم سيدي محمد بن
عيسى الذي علم ونشـر المعارف وغـرص
التصوف وإمتلــك القـلـوب وجمع حوله عددا
غفيرا من الطلبة الوافـدين معه والمريديـن الذين
أخذوا عنه علــوم الديــن والتصــوف فكانوا
نبراسا أضاء عددا هائال من مناطق القطر
ومازالو المنطقة تنجب الصلحاء والعلمــــاء
جيال بعــد جيل والزالو تذكر لهؤالء العلماء
دورهم البارز في المجال التربـــــوي
واالجتماعـــي حتى صار يشار إليهم بالبنان.
الـشيـخ :مصطفى السـنـوســي
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على
أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آلـــه
وأصحابه أجمعين
سادتي جهابذة العلم وأساطين الشريعة ومعارـل
اإلسالم والدين ،إخواني المرابطـــين عــلـى
الذكر واليقين لقد عرف التاريخ ألهل الزوايــا
فضال سجـل لهم ما ميزهم عن غيرهــم وهــو
لك العمل االجتماعي الرائد في صيانة التكافل
االجتماعي والحث عليه ورد تم ل جليا فــــي
إطعام الــطعام واحتضان المساكين ومواساة
البائسين وإصالح ات البين إلـى جانــب العمــل
التـربوي والتكوين الديني الذي حملوا مشعله
وكان أثره االيجابي والفعــال بارزا فــي صالبة
الـــشخصية العـربـيــة اإلسالمية أمام االهتزازات
والضربات التي وجهتها روة االستعمار أو
االستدمار الغاشم إلـى أمتنا اإلسالمية ولم تستطع
أن تنال منها ريد أنملة والحمد هلل ارتفاءا ب ثر
سلــفـنـا الصــالم الـذيــن أورفوا أنفسهم وجهودهم
لخدمة العلم والشريعة وعلم الحقــيـقة هؤالء
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الذيــن أضاءوا مـنــاطـق الــقــطـر وخدموها
بنشر العلم وغرص روح الخالل الكريمة وجوهر
التصوف.
أيها القارئ الكريم إن مآثر أجدادنا أك ر من أن
تحـصر وأعظــم من أن تـذكر لــــكن ال ب ص مــن
التذكير بجليل أعمالهم ومآثرهم القيمة التي خلدها
لهم التاريخ ونقشهــا لـهــم الزمن عـلى صفحاته
الخالدة فدخلوه من بابه الواسع وحققوا الغاية
المرجوة في حماية الــدين واألوطان من كل
الرياح والهزات والفضل يعود في هذا إلى الزوايا
التي كرسو كل امكاناتها واستعملو كل طاراتها
لخدمة هذه األمة وحرمة دينها العزيز ابتغاء وجه
هللا.
وعليه أيها القارئ الكريم:
إن الحديث عن العلم والشريعة يجرنا إلى
الحديث عن التصوف الذي هو مسلك عظيـم
للزوايــــــا نهجوه وشغفوا به لكونه الوسيلة القوية
للوصول إلى تحقيق الفوز في الدنيا واآلخرة
وعلــى هـذا األساص فان الضرورة التي أدت إلى
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نش ة الزوايا وهي لتحقيق نشر العلمين العلم
الظاهــري والعلم اللدني وخلق الموازنة بينهما
وهذا بغرض الحصــول علــى مجتمع متكامل من
كل النواحي وعلى ضوء هذا كانو الزاوية رلعة
من رال بث العلوم وتوعية العقول وتربية النفوص
واألخذ بيد األمة نحو السعادتين ودعوتها إلى كل
كمال.
لقد كانو أيها القارئ الكريم الزاوية من حين
وجودها ربلة انزواء لطلب العلـم والعبــادة
ومـقـصــد الراغب من خواص المؤمنين للتسلم
بالعلم والعمل الصالم والتلـذ بالتقو والتقرب
إلى هللا بتنقية القلب من شوائب النفس وتطهير
السرائر.
وما كان فجر ميالدها إال لخدمة اإلسالم
والمسلمين منذ ررون خلو فكانو معه ثابتة فـي
كــل بـلد فتحه األوائل من الصحابة والتابعين.
لقد أحس بعظامة ش نها الك ير ممن هي هم هللا
لمسالك الخير والفالح مــن المحسنين منــذ
العصور األولى لصدر اإلسالم بتكاثف مع من
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كانو لهم وسائل التسيير والقيادة ل مة والسهر
على شؤونها آنـذاه كالسهـر عليها في استمرارية
أداء رسالتها على النمط الذي يتمحور .أساسا على
أداء رسالتها على النمط الذي وضعه لها األوائل
لتعليم كتاب هللا وسنة رسول هللا وهذا مــا تـهــدف
لـــه الزوايا الجزائرية وتحرص عليه كل الحرص
مراعية في لك التغيرات والتطورات التــــي
تشهدها األمم فوضعو بذلك أطر أساسية وهي
منهج راعدي في أهداف الزوايا تتركز أساسا
وتهدف خــصوصـا عــلـى:
 -1التركيز على المحافظة على التعليم القرآني
وإبقائه الصــبغة الشـائعة في العمل التربوي
وبذلك على القاصد التعليم أن يبدأ بــه ليتسنى لــه
االنتقال إلــى األخذ من العــلوم األخــر مـــع ما
يتبعه من العلوم كالتفسير والقراءات والسنة
النبوية الشريفة.
 -2احتواء الشباب والعمل على احتضانهم
بغرص روح العمــل والعلم فيهم و لك بفتم كل
األبواب لهم لالستفادة من الزوايا في المجــالين
التربوي الروحــي والعلمـي واالجتماعي
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أوالئك

وباألخص
وال انويات.
 -3جعل الزوايا معارل كما كانو في عهد
السلف الصالم الجتما المريدين واألخوان
والفقراء في حلقات يوحد فيها هللا ويذكر بها من
جانب ومن جانب آخر للتفقه في الدين علــــــى
المذهب المالكي والعقيدة األشعرية .
إن جــوهر وجود الزاويــة هو لخدمــة
اإلنسان مهما كـان نوعه وجنسه ولذا فهي تعمل
على أن تكون عند حسن ظن القاصد من الفقراء
وابــن السبيل حيث يتلقى فيها الم و واإلطعام
والمساعدة بدون جزاء وال شكورا.
إن دور الزاوية دور هام على مستو جميع
الجوانب االجتماعية منــها والتــربــوية
والـت قـيفــية والدينية وعلى هذا األساص فــرن
الزاوية هي لبنة هامة في أوساط المجتمع وهذا ما
أثبتته التجارب واأليام للقاصي والداني من األمم
وإن إجتماعنا الضمني اليوم في هذا الملتقى
الروحاني البهيج هـو نتيجة ثمرة إستطاعو بها
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لفظتهم

المدارص

الزاوية هذه الوصول بالمجهودات المبذولة فـي
هــذا اإلطار مــن لــدن الزوايا العاملة في هذا
الحقل بتخريج نخبة مباركة في كل عام من
الطلبــة الـذيــن تسمــم لـهم أيام التحصيل من
االغتراف من العلوم واألخذ بسبل التعليم والشــك
أن الزوايــــا تراعــي فــي جانب التعليم صقل
شخصية المتعلم والمريد بالكماالت الروحية التي
تتركز دعامتها أصال على األخالذ الكريمة
والخالل الحميدة التي هي جوهر العبادة والتوحيد
وبالتالي فرن الزوايا ال تدخر وسعــــا في إثراء
وبعث ودعم كل خلق أو عمل تراه من منبع الدين
ومن جوهر العقيدة فهي ال تقف الحيــــــاد حين
يدعوها واجب النصم واإلرشاد إلى ما فيه خير
الجماعة والفرد وبما أن األمة وتماسكها هو من
جوهر وجود الزوايا التي أثبتو عبر العصور
ومراحل التاريخ ب نها كانو حلقــــــة اإلجما
ووسيلة التالحم والتراص بين أبناء المجتمع فهي
مدعوة أيضا اليوم إلى الحفاظ على هذا الموروث
الروحي المتم ل في السعي إلى وحدة األمة
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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واستعمال

وصيانة تماسكها
المـــفضية إلى لحمتها.
ومن هنا أيها القارئ الكريم إن دور الزوايا
اليوم هو م ل دورها بـــاألمــس ويــبقى
الجانـــــــــب االجتماعي هو األساص الذي لن
تتخلى عنــه أبدا ،وستــبقى عليــه ،وعلــى
اإلسالم ،مذهبا وعقيدة الشاعرة ألنها جبلو
عليهم ونش ت من أجلهم .وألن الزوايا م و
الفقير والمعوز وابــن السبيل ففيها يجد الغذاء
والم و واألمن والمعونة على مشاذ الحياة،
وملج ل يتام ....كما أنهـــــــا ربل ظهور المحاكم
ومؤسسات القضاء كانو هذه الزوايا وعلى رأسها
الشيوخ تلعــب دور المـــحاكم طبقا للشر
اإلسالمي وباألخص إبان العهد االستعماري،
حيث أن جل أبناء هذا الوطــــــن المسلم كانوا
يلج ون إلى حكم الشر المم ل في الزوايا هروبا
من حكم المحاكم الفرنسية الدخيلة ...ويقول
المؤرخ الجزائري توفيق المدني في كتابه ( تاريخ
الجزائر ) أن لبعض الطرذ الصوفية بـقطـرنــا
هذا مزايا تاريخية ال يستطيع أن ينكرها حتى
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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كل

الوسائل

المكابر ،تلك هي أنها إستطاعو أن تحــفظ
اإلســـالم بهذه البالد في عـصور الجهل
والظلمات .وكما كانو كذلك صخرة االسالم
الوعرة التي إنكســرت عليها الهزات والعواصف
االستعمارية ،ألن ال أحد يجهل عمل المستعمر
فــي مجــال تدمير القيــم والم ل ،فلم يكتف
المستعمر باالستحوا على األرض بل اتخذ كل
اإلجراءات للقضاء على الديــن اإلسالمي وهو
األمر الذي رابله رجال بفضل هللا ال يخشون في
هللا لومة الئم ففتحوا بيوتهم مساجـد هللا في تلك
الظروف العصيبة ألبناء هذا البلد لي خذوا من
مناهل العلم والدين وليتحركوا للجهاد فـي سبيل
هللا ،وبهذا أنجبو الزوايا رجاال عظاما ،فمن
الزاوية كان الصوفي العظيم والقــــائد المغوار
الكريم والشاعر النابغة األمير عبد القادر بن
الشيخ الحاج محي الدين ،الذي جاهــد فــي هللا
حـــق جهاده مخلفا آثار لك على تاريخ خصمه
اللعين وأنجبو كذلك رجاال رادوا المقاومة الشعبية
منهـم الشيخ بوعمامة والشيخ المقراني ،والشيخ
الحــداد ،وأوالد سيدي الشيخ ،وسيدي لــــزرذ
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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بلحــــاج وغيرهم ك يرون وهم الذين أوجدو
الفتيلة التي أشعلو العديد من ال ورات والحروب
علـــى الكفـار والملحدين .إن المنطقة كانو
زاخرة بال وار ،واألبطال نتيجة مكـــان ( الوالية
) االستـــراتـــيجي ( غليزان ) ورد كان الباعث
صوفيا.
ومن الزعماء ( سيدي لزرذ بالحاج ) الذي
خاض ثــورة كانو امتدادا ل ـــورة الجنوب
الكبـــر  ،وثورة المغرب الوهـــراني ورد
خفـفـو الضغـط علـــى الك ير مــن المناطق
وكـــان معقلها غرب الونشريس ،وحوض شلف
السفلي انطوت تحو لوائه كــل ربائل المنطقة 46
دوارا كبــــد األعداء خسائر كبيرة.
ورد حافـظو بفضل هؤالء على الشخصية
الوطنية .والمقومات فـي الوالية وكـان الحافـــز
الروحي الدافع للتجند المشا للجماهير بفضل هذا
التآثير.
ووالية غليزان أيها القارئ الكريم كسائر بقا
القطر عامــرة باألولياء والعلمـــاء االفذا
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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الــذيـــن استطاعوا خدمة هذه األمة بالعلم والتقى
والتربية الروحية السامية وهـــم يم ون كل
جهات الوالية ويزخر بهم وب عمالهم الجليلة
الفعالة كل شبر منها والمقام أيها القـــارئ
الكريـــم ال يسمــم بذكرهم جميعا و كر جليل
خصالهم وأعمالهم لكن ال ب ص أن نشير إلى عينة
منهم عملو فــي حقــل العـلم والتربية والتنش ة
الصوفية ومن ثـم ال تزال هــذه الوالية تذكر
لسيدي امحمد بــن عـودة بــن سيدي يحيى بن
سيدي عبد العزيـز بن سيدي علــي بن سيدي
راشد بـن سيدي فرﭭان بـن سيدي حسين بن
سيــــدي سليمان بن سيدي أبي بكر بن سيدي
مـومن بـن سيدي محمد بن سيدي عبـــد القـــوي
بـن سيدي عبد الرحمان بن سيدي ادريس بن
سيدي إسماعيل بن سيدي موسى الكاظم بـن سيدي
جعفر الصادذ بن سيدي محمد البارر بن سيدي
علي زين العابدين بـن سيدي الحسين بــن سيدنا
عـلـــــي كرم هللا وجهه ورضي هللا عنه ،وابــن
السيدة فاطمة الزهراء بنو نبينا محمد صلـى هللا
عليه وسلم اه الولـي العالم الصالم والقطب
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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الواضم والمسك الفائم الذي عم عمله الجهة
وتقواه وصالحه الذي سجـله التاريخ له ب حرف
من هب إلى جانب مشاركته الفعالة في الجهاد
ضد االستعمار االسباني كرخوانه م ل سيدي
لخضر بن خلوف سيدي محمد الهواري الوهراني
وسيدي احمد بن يوسف الملياني وغيرهم حين
اخترذ حرمة هذه األرض الطيبة ،ان كرامة هذا
الولي الزالو تحملها نسائم البركــة والمهابة التي
تحوط مقامه الكريم وتلك األفئدة المخلصة والوفود
الغفيرة التـــي تغشى ضريحه بالزاوية التي تعتبر
أم الزوايا طلبا للشرب واستجابة الدعاء وهاهي
والية غليزان كلما كرت كرت بهذا الولـي
الصالم سيدي امحمد بن عودة ومازالو المنطقة
تنجب الصلحــــاء والعلمــاء جيال بعد جيـل وال
زالو أرض غليزان تذكر لسيدنا عدة بن الموسوم
بن غالم هللا البوعبدلي اسمـــه سيــدنــا عـدة بن
الموسوم بن غالم هللا بن عبد الرحمان بن أبي
القاسم بن محمد الخياطي بــن أبــــي عبد هللا
الملقب المغفول ،دفين بطحاء شلف توفي في 23
من شهر شوال في القرن العاشر في فصل
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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الخريف كمـا نقله حفيده ولي هللا سيدي علي زين
العابديـــن المعروف بسيدي عابـــد بن محمد بن
آمنة بن سيدي محمد أفغول بن أبي عبد هللا بن
امحمد بن واضم بن ع مان بن عيسى بن فكــرون
بن القـاســـم بن عبد الكريم بن عبد السالم بن
أحمد بن عبد الواحد بن امحمد بن عبد السالم بن
مشيش بن أبـي بكر بن علي بن حمزة بن عيسى
بن حمزة بن مروان بن علي بن عبد هللا بن احمد
بن ادريـس األصغر بن ادريس االكبر بن عبد هللا
الكامل بن الحسن بن الحسين بن علي بن ابي
طالب وفاطمة الزهراء بنو الرسول (ص)
وشرف وكرم ،هكذا كر نسبه الطيني العالمة
سيدي الحاج الجياللي بـــن عبد الحكم في كتابه
المرءاة الجلية في ضبط ما تفرذ من أوالد
سيـــدي يحي بــن صفية وفـي التعريف بمشاهير
العلماء ورجال الصوفية كما كر نسبه الديني ب نه
أخد الطريق عن سيدي موالي العربــي بن عطية
عن سيدي موالي العربي الدرراوي عن الشيخ
سيدي علي الجمل ،ويتصل نسب الطريق باالمام
سيدنا علي كرم هللا وجهه ورضي هللا عنه ،وفي
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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أول مرة تابــع الطــريقـة الرحــمـانــيــة ،ثم
طريقة الشيخ عبد القادر الجياللي ،ثم الطريقة
الطيبية الوزانــية الـــى أن اتصـــل أخيرا بالشيخ
سيدي الحاج موالي العربي بن عطية الغماري
البوعبدلي الذي كان لـــه مــن العمر أربعـون
سنة ،وواله األمير عبد القادر الجزائري القضاء،
واشتغل بالـــعبادة والتربية واالرشـــــاد ،فانتفع به
خلق ك ير ،وانتشرت طريقه من رصر البخاري
شررا الى ثنية الحد الى العطـــاف ،غربا الى
مستغانم ومعسكر وغيرها وسماها رحمه هللا
الطــريقة الشا لية الدرراوية البوعبدلية شيد زاوية
با ن شيخه سيدي موالي العربي بن عطية في
جبل سخون سنة1241هـ 1466 -م بنى فيهــــا
مسجــدا عرف بالمسجد األبيض وبنى بيوتا لتعليم
القرآن الكريم وم و للفقراء والضيوف وكانو
لـــــــه كرامات ك يرة تحدث بها الناص ويطيل بنا
كرها بالتفصيل.
توفي سيدي عــدة بن غالم هللا وكان عمره
خمسا وسبعين سنة ،ودفـــــن باشارة منه فـــي
األرض المعروفة التي تسمى بلغـة أهلها ظهر
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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سيدي يحي في القبيلة الكردية بضواحـي مدينة
تيارت مقـــر الوالية اآلن في المقبرة التي تدعى
مقبرة سيدي محمد بن سماه وبنيو عليه ربـــة
ومـقـــامـــــــه مشهوران يزاران ويتبره بهما.
وخلف بعده مشايخ عرفوا بالصالح والعلم والكرم
والتقى والـور منهم سيدي الحاج أحمد ومنهم من
كان له الفضل في نشر الطريقة كسيدي محمد
الموسوم صـاحب زاوية رصر البخاري ،وسيدي
بن عبد هللا الحسني العسكري صاحب زاوية
معسكر والشيخ سيدي محمد بن أحمد الملقب ب بي
تاشفين صاحب زاوية ثنية الحد والشيخ سيدي
محمد بن ردور المشرري صاحب زاوية العطاف
ومن أوالد الشيخ سيدي عدة بن غالم هللا الذين
عمروا وأسسوا وشيـــــدوا وبنيو عليهم ربب ازاء
ربة أبيهم وصار المكان االن يعرف باالرباب وهم:
( -)1الشيخ سيدي الحاج بن محمد
( -)2الشيخ الحاج محمد بن الحاج احمد ،أما
سيدي الحــاج محمد بن محمد الكبير فتولــى
رئـاســة الزاوية بعد وفاة والده الشيخ سيدي محمد
بن غالم هللا وزاد فـــي توسيع الزاوية سيدي عدة
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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رضي هللا عنه .كما أسس مدرسة في الزاوية
خصصها لتعليم القرآن الكريم ،ومـــدرسة
أخـــر لتدريس الفقه وباري العلوم الشرعية
والعربية .وكانو تقام صالة الجمعة فـــي
الزاويـــة ،كما شيد مسجدا فـي حضيرة تيارت
وانتقل إلى رحمة هللا سنة 1341هـ الموافق لـ
1462م وخلف اوالدا ،وبعد وفاتــه تولى رئاسة
الزاوية ابن عمه الشيخ العالمة سيدي الحاج محمد
بن الحاج أحمد ،وسار علــــى نهج اآلباء
واالجداد الى أن توفي رحمه هللا وال زالو الزاوية
من هذا إلــــــى هذا والـــى أن يـــرث هللا األرض
ومن عليها والحمد هلل ،كما حظيو هذه الزاوية
في هذه الوالية بت سيس زوايـــا فرعية لها م ل
الزاوية الكائنة بغليزان ومقدمها السيد الطاهر
أحمد والزاوية الكائنة بحمـــــري دائرة اجديوية
المعروفة بالشيخ بللوش ومقدمها الحاج الطيب
بلعربــــي بللــوش والزاويــة الكائنة أيضـــا
بقــرية حمري دائرة اجديوية ومقدمها المغوفل
الطاهر وكلها انتهجو رواعد وأسس ومرامي
وأهــداف وجود الزاوية في هذه البقعة الكريمة.
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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وال يفوتني أن أعطيك أيها القارئ الكريم نبذة
وجيزة عــــن الغوث الرباني الشيخ سيدي موالي
العربي بن عطية الغماري البوعبدلي شيخ سيـدي
عـــدة أنــــه من كبار العارفين باهلل وتلميذ الشيخ
سيدي موالي العربي بن أحمد الدرراوي الذي هو
سره رـــوي فــــي صـــــــاحب زاوية بوبريم،
بالمغرب األرصى وكان مالزما لشيخه باالرشاد،
وبعد وفــــاة شيخه ،غـادر المغرب راصدا
الجزائر وفيها نشر الطريقة الدرراوية واشتهر
أمره وظهــرت علـيه من فتوحـــات وأســرار
وأنــوار حتى رالوا(:هذا موالي العربي الدرراوي
نفسه) وحتـــى ال يكون التباص بين الشخصيــــن
العظيمـين موالي العربي الدرراوي ،زادوا له
في اسم موالي العربي بـن عطية كلمة الطويـل
وهكذا عـــرف بموالي العربي الطويل .ومن
تالميذتــه سيدي عدة بن غــالم هللا وسيدي احـمد
الهاشمــي بن بكار بـن عـبد القادر الحسني
الغـريســي .ثم انتقـل الشيخ مــوالي العربي
الطويل من الجزائر إلـــــى تونس ،وتوفي ودفــن
هناه رحمه هللا رحمة واسعة ولم نعـ ـر على
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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تاريخ وفاته رضي هللا عنه وارضــــــاه وهذا ما
كان في ودي ان أبينه.
كما تذكر أيضا والية غليزان لسيدي عبد القادر
بن عدة بن الولي الصالم والقطب الواضم سيــدي
عمار البوعبدلي نشاطه الدؤوب وعمله البار في
حقل العلم والتكافل االجتماعي ونصب الزاويـة
الدرراوية لكل مجاالت الخير والذكر والعمارة
وخلفه من بعده نجله سيدي موالي محمد بن
عـــــدة الذي برز وبزغ صيته في المجال العلمي
حيث تخرجو على يده فحول علماء المنطقة
وغيرهـــــا وأ كــر القليل من الك ير م ل الشيــخ
الحاج بن عـودة بن اسماعيل والشيخ الحـــاج عبد
العــــزيز بن الشيخ سيدي الحاج بن سيدي عبد
القادر بلمكي والشيخ الحاج أحمد بالرابم الذي ال
زال علــى ريد الحياة ومن العلماء العاملين ولي
هللا الصالم الشيخ سيدي الحاج عبد الباري
صــــــاحب الزاوية المشهورة بوادي الجمعة
ووهران والذي يقول فيه صاحب كتاب السلسلة
الذهبية رولـــه(:هوالولـي الصالم سيدي الحاج
عبد الباري صاحب زاوية وهران الذي أخذ
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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الطريقة الدرراوية أوال عن الشيخ سيدي عبد
القادر بن عدة البوعبدلي صاحب زاوية غليزان
ثم أخذ الطريقة مرة أخـــر عن الشيخ سيدي
الحاج محمد بن عبد الرحمن العزاوي الملقب
بالهبري في زاويته بجبل تاغيو ،ورد حـج مع
شيخه هذا سنة 1311هـ  .ولما سافرإلى الشام أخذ
الطريقة عن الشيخ علي اليشروطي النابلسي في
عكا ) إلى أن يقول(:فتولى أمر الزاوية نجله
العالمة الشيخ سيدي محمد النابلسي إلــى أن توفاه
هللا سنة 1331هـ الموافق لـ 1414م والزال عقب
الشيخ عبد الباري في زاويته إلــى يومنا هذا الكائنة
بــوادي الجمعة ومن المــالزمين للشيخ سيدي
محمد النابــولســي العالمة السيد محمد
بــالطاهــــر الناصري الذي يضرب به الم ل في
ررية اجديوية وضواحيها ررأ باألزهر وتخرج
بشاهدة عليا في عدة فنون فقهية ونحوية
وتاريخية).
ومن تالمذة مدرسة العطاف الفقيه السويد محمود
بوون المرحوووم السوويد عبوود القووادر بوون خديجووة ،روورأ
السيد بون خديجوة القورآن العظويم فوي زاويوة سويدي
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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غالم هللا كما أن له إخوة وهما السيد الحواج الطيوب
والسووووويد الحووووواج علوووووي بووووون خديجوووووة ،اإلموووووامين
المعروفين في غليوزان فورن نسوبهم يتصول بسويدي
أبو عبد هللا المغوفل.
وموون تالمووذة العطوواف العالمووة السوويد محموود بوون
يحووى الووذي هووو موون أشووراف ربيلووة فلي ووة ،وللسوويد
محمد إدراه كلي و وذ سالم وفهم ثارب.
ن
عننأ ز س ننب
فننق ن ن بت سمتبنناض ببمد ن
غل زسأ سمببماة نبنب س يأ نباج على زس ن
نن ي عن ة بننأ مدننق سمن أ مزنننر ننذه سمزس ن
سممببا نن بنن سا سمب سبنن (ننن ي خطننب ) سمتننق
زس ر شننن اة م ننن س منننأ مننن أ ي نننبمق سممنط ننن
نبئا ن سدق سم طأ فق ع س بأ سمبنبا سمشن خ
سم ن اس ن ن ي عب ن سم ننب ا ترم ن ه سمم ن مى بادمت ن
سم سنب سمذي بأ خ ا خلف مخ ا نلف بمب يتبه
هللا مننأ سمبلننل سمت نى فننق سم ن أ دسننظ تننب هللا
بم على سنما ببممبا ف سمن نق عنأ سممن نا
سدتضنننبأ طنننل سمبلنننل تننن مى س فتنننب فنننض
ضننب ب سممنننلم أ ببمب ن ل س دنننبأ سمبمننب خط بننب
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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مبلمننب ن ة مو ننل سمخننلأ نننبئا سم ب ن أ
سم نننن ملتطبنننن سما دننننق طلنننن سمبا نننن زس نننن س
مت ن فب علننى سمطا ن سمشننبذ م سم ب ا ن م ن
ار سمش ن خ ن ن ي عب ن سم ننب ا علننى سمب ن مننأ
سممشب خ بب مب دسظ سم اسأ سم ا ل بزس ن يجن س ه
سم اسل سمذ أ عافت ل سممنط ن نننذسك منب نبأ من
مشنننب خ ا د ننن أ منننأ سخنننل سم ننن خباج نننب
تشببر من ل فنق سمجبنن سما دنق سمنذي نبأ من
سنب بر ب ا على ت أ شخ ن ت سمما سن ممنب
نننب م منننب ي سمج ننب سمننذ عننأ دضننبض ننذس
سم طأ سمبز ز مل ت سنى سمش خ عأ سمنضبل تأ
سج سمن فبس فبنضنل سمنى جب ن سمتدا نا سمن طنق
ت مى منز م سمتدن ر سمت ع سمتببئ ف نبأ
م ا بل فق ذس سممجبل مب ينن ر م فق تلنك
ا سم بضنق سممننز ل
سمستاة م م سم نبل بلبن
س جتمبعق ببممنط على ينبر سمشاس س ننلمق
ضمأ اف خ اة مأ سممجب أ سمش س سمبظنبل
مأ يعظل يعمبم بب س نت لل ن تد ن مبننب
م ان انن نن  1444سمتق بأ منب سمشناف
ينب م طسى سمنن نق على اير سممجلنر سمشنب
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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سم ن ئق د ن ننب مننأ ت ن ل غننلف مننبمق مننأ سجننل
تجن ذس سمما ز س شببعق مب سذ ا يننب زاننبه
اف ن سمننق سم ن ننننذسك سمن ن طننب اي سمم ل ن
ن غل نزسأ نننذسك ن ا ن منأ سم فنبة
سمق
فدثنب على خ م سمبلل منبع ة طلب سمبلل ب ل مب
ن ا عل ادم هللا فنق ختنبل نذه سمبجبمن سمتنق
تب ى ل ل ببمننب ممب م سمش خ تضنمنت د بتن
سمدبفلننن فنننق سمد نننل سمبلمنننق سمننن نق سمت ننن فق
سغسل نب فق ذ ا نننب سمشنا ف
س جتمبعق
منك م ذس سمم تطف سممت سضن ن سمشن خ نن ي
عب سم ب ا سبأ ن ي ب ز بأ سبأ ن ي ا سبأ
نن ي سمدننبج ع ننى سبننأ نن ي عن ة سبنأ نن ي
مدم سبأ ن ي مدق سم أ سبنأ نن ي سبن عبن
هللا سبأ ن ي مدمن سبنأ نن ي ب ز نبأ سمم جن
ضا د ب سا سمب سب (ن ي خطب شنمب ) سبنأ
ن ي مدم سبنأ نن ي سمنن ننق سبنأ غا ن هللا
سمى غب سمج سن با نن ي مدمن عط ن هللا سبنأ
ن ي ب عب هللا سمن مق سم نبما سمم ننى ببمرسبمن (
نن سمننى سمشننجاة سمط ب ن سمطننب اة
سممر فننل)
سننت نب نذس منأ سمشن خ
ملساس سمنب ي سمشا ف
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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سمدننبج سمم ن ي سبننأ سمش ن خ سمدننبج عب ن سم ننب ا بننأ
ز بأ سم بئل م بل سم ه يجن س ه ببمزس ن سممنذ اة
دنننبمب يننننر م ن جبلننر عل ن سمننى د ن سمنننبع
سمنننى يأ نننا هللا سناض منننأ عل نننب سأ شنننب
هللا .سن تنق علننى ينننق ن عتنا علننى انننبم
ن ي سمبابق بأ عط نبت ذ ناه تبا سن من
تلم ذه نن ي عن ة غنلل هللا فاي نر منأ سملئنت يأ
بنر م ج ن سمنى
يش ا سم ب فق ذس سمن بت د
ن ي ع ة بأ مدق سم أ.
منب مننب فنق نذس سمم ضن س فنل نمنا منا سم نناسل
فننبذ االسوويد محموود بوخوواتم البوعبوودلي فقيووه محنووك
كان إماما بمدينة جديوية ،ومن رفقائه وأهله السويد
عابووود بلهاشووومي الوووذي لوووه عالروووة كبيووورة بالشووويخ
المرحوم سيدي محمد بللوش بقريوة حموري والوذي
كووووان موووون الرجووووال الووووذين يسووووعون فووووي الصوووولم
والصالح بين الجمع والجماعوات رحمهوم هللا ،كموا
ال ننسى المرحوم الحاج الميلود بون الحواج امحمود
بلحريزي الناصوري وأخيوه المرحووم السويد الحواج
البوووودالي الناصوووري ورووود يتصووول نسوووبهما بسووويدي
محمد بن سيدي الناصر بن عبد الرحمان وهما من
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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خريجوووي زاويوووة المرحووووم الشووويخ سووويدي محمووود
بللوووش ،وروود تطووو السوويد الحوواج الميلووود بتعلوويم
القوورآن الكووريم خووالل خمووس وعشوورين سوونة مووع
صووالة التووراويم بالمسووجد العتيووق بوووادي الجمعووة
حتى انتقول إلوى الرفيوق األعلوى رحموه هللا وأسوكنه
فسوويم جنانووه .وموون أعيووان علموواء غليووزان العووالم
العالمة النحرير الفهامة اه السويد الشويخ الفاضول
الحاج محمد براشد رحمه هللا واسوكنه فسويم جنانوه
الذي كان إماما بالمسوجد العتيوق وهوو مون أشوراف
ربيلة فليتة يرجع نسبه إلى سيدي راشد بون فرروان
نفعنا هللا ببركاته وبركات أم اله .آمين
ومن بين هؤالء العلمواء الوذين يشوار إلويهم بالبنوان
وتركوا أثرا بارزا في ميدان العلم والتصــــــوـوف
سيدي وولي نعمتي الشيخ الحاج بالقاسوم السنوسوي
الذي عمور المنطقوة بوالعلم والتربيوة والتو ثير فــوـي
المجتمع بل تجاوز نشاطه العلمي التصوفي ليصول
إلى العديد من منواطق القطور الجزائوـري ،إن هوذا
العالم العارف نشو فوي أحضوان الزاويوة السنوسوية
في فلك القرن العشرين على يد مؤسســـها العالمة
سووويدي السنوسوووي بووون عبووود هللا الحراثـوووـي أصوووال
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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ومسوكنا متبعووا بووذلك الطريقوة السنــوسيـووـة المنب قووة
عـــن الزاوية التكوكية الشريفة وعمال بتعــوـليمات
مـؤسس الطريقة فرن الحياة في الزاوية ومن تبعهوا
هي ات وجهين متميزين أولهما اجتماعي صورف
وثانيهمووا روحوووي خالـوووـص وهوووذا موووا تصووودر إليوووه
الشووويخ داعيوووا لهوووا عوووامال علوووى منهاجهوووا سوووالكا
ألورادها دون إغفال ما التزمـــو به الزوايـــا فوي
مجووال التعلوويم وإصووالح ات البووين وإطعووام النوواص
موون جميووع األصووناف إلــووـى غيوور لــووـك ممووا هـووـو
مـــن جوهر ريام الزاوية من القدم ورد ترسوخ لديوه
هذا المنهج القوويم وانعكوس علوى حيواة شويخنا ألنوه
أوال ورثهــا عـن والده من خوالل التربيوة والتنشو ة
وثانيووووا بسووووعيه بووووين أمهووووات الزوايووووا وشوووويوخها
البــووـارزين فــوووـي األخوود عووونهم موون شوووتى العلووووم
الدينية واللغوية بعد أن جاب القطر متوـتلمذا عـوـلى
علمائهووا العظووام المباركيووـن ف و حرز هووذا تحصوويله
على اإلجازة منهم وهــذا منتهى مــا ي مله الطالوب
حين اه وال ب ص أن أ كور هنوا بو ن شويخنا خوريج
جووامع الشوويخ ابووراهيم رريووق بالقلعووة كمووا أخووذ عوون
الشيخ الحاج الجيالنوـي بون عبود الحكوم بالعطواف (
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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زاوية سيدي الشيخ ابن الشرري ) وكان شيخه اه
يــحضر المناسبـــات الـدينيـة بزمورة كما إغترف
موون العلووم علووى الشوويخ المــووـوالي محموود بوون عوودة
بغووـليزان ،فووـعاد إلـووـى بلدتووه الفتيووة وبالتحديوود إلووى
زاويوووة والوووده وأجوووداده يدفعوووه حمـوووـاص الشبــوووـاب
ونصوائم المــوـشايخ وحوـب نـــوـشر العلوم والتربيووة
فخلووووف بووووذلك أبوووواه سوووويدي الشوووويخ الحوووواج محموووود
السنوسووي فووي مشوويخة الووـزاوية فبعووث فيهووا حيويووة
ونشوواطا ونفسووا متجووددا ولمووا كانووو طاعووة الطالووب
للشووويخ بم ابوووة طـوووـاعة الوالـوووـدين ونظووورا لتووو ثره
بشوويخه سوويدي الحوواج محموود بوون عطيووة جعلووه هووذا
ينووو الطريقووة ويسوولك بووذلك طريقووة شيخـووـه التووي
هووي الطريقووة الهبريووة بوول ونظوورا لفراسووة وتوسووع
وبعوود نظوور الشوويخ سوويدي الحوواج محموود بوون عطووـية
البووارز موون خووالل مووا أشووار بووه علووى شوويخنا سوويدي
الحوواج بلقاسووم السنوسووي بنقـووـل الزاويووة األم إلــووـى
حضيرة زمـــورة وهذا لتحقيق أهداف عودة وعلوى
رأسووها م و الفووراغ الملحوووظ آنووذاه ببلديووة زمووورة
ومن حينها شمـــر الشيخ الشاب عن سواعدي الجود
فتووولى مهموووة التووودريس بالزاويوووة والتعلووويم وتلقوووين
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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األوراد وتقووديم رأي الشوور وجعوول الزاويووة ربلووة
لكل طالب غايوة كموا كانوو موال الفقيور والمسوكين
وعابـــووـر السووبيل يجوود فيهووا كوول متطلبووات اإلرامووة
ولمووا إنتقوول شوويخه سوويدي الحوواج محموود بوون عطيووة
إلــــى رحمة هللا شود شويخنا الترحوال إلوى المغورب
حيث جـــدد العهود عهود الطريقوة علوى يودي الشويخ
سووويدي محموووـد الهبوووري العوووزاوي والوووذي أجـوووـازه
برجـووـازة المشوويخة مـووـما بعووث فيووه نشاطووـا رويـووـا
لصالم الزاوية ودورها الروحــوـي والعلـوـمي ورود
تضومن كتواب الشوورفاء االدارسوة اوالد سويدي عبوود
هللا بووون عوووزة لمؤلفوووه الووودكتور احمووودبن رووودور بووون
مصطفى العزاوي نص هذه االجوازة طبقوا للنسوخة
االصووولية الموجوووودة بخزانوووة الزاويوووةعلما أن هوووذا
المؤلوووف هوووو مووون احفووواد الشووويخ الهبوووري مؤسوووس
الطريقووة ف و فنى الشوويخ حياتووه فووي نشوور العلووم بووين
راغبيه مــن أبنــاء البلدة والراغبين فيه مون أنحواء
أخوور مـووـن الووـقطر لقوود حــووـرص الشوويخ سوويدي
الحوواج بلقاسووم السنوســووـي وكـمــووـا هووو الش و ن فووي
سائــووـر الزوايـــووـا علـــووـى أن يتفوورغ إلووى تحفوويظ
القوووورآن الكووووريم وتعلوووويم رواعوووود اللغووووة العربيووووة
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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وتـدريـــس الـفقـه وأصـوله وتفسير القرآن الكوريم
وعلوم الحديث ومصوطلحه وعقائود التوحيود إلــوـى
جانب تنظيم لقـــاءات دينية تـــردد فيهــــا األوراد
واأل كار ويقورأ فيهوا القوـرآن وتسومع فيهوا المدائوـم
الدينيووووة مووووع إحيوووواء المناسووووبات كالمولوووود النبوووووي
الشريف بترديد الهمزيوة والوذكر وإسوترجا سويرة
سي وـد المرسوولين وإرـــووـامة حفـووـالت دينيووة بقووراءة
القووورآن وإلقووواء الووودروص والموووواعظ مـوووـن طووورف
الشـووـيوخ والفقهوواء األعـووـالم عـووـلى شوورف الطلبووة
المجوووازين والمتخووورجين مووون الزاويوووة كموووا كوووان
حرصه شوديدا علوى الذكوـر والمذاكـوـرة والعموـارة
وجمـووووووـع الجماعووووووة والدعووووووـوة إلووووووى محبووووووة هللا
والرسووووووول(ص) وتوووووودريس القوووووورآن ومووووووا فيووووووه
وتفــسيوووـره والقيوووـام باإلفتووواء والفتوووو وموووادام أن
الشوويخ رحموـه هللا غــووـرف مـووـن العلوـوم فووي بدايووة
أمووره عوـن عوـلماء القلعووة كـسيوـدي الشوويخ إبووراهيم
بــن يسوعد ،زيوادة علوى توليوه اإلماموة بالنواص موع
تقديم الوعـظ وخطبتي الجمعوة لسونين طويلـوـة بوـل
حتى بلغ مـن السـن حدا لـم يسمم لــه بذلــك نظرا
لعجووزه وكبـووـره إال أن زمــووـورة الزالووو تحتـفووـظ
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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في اكرتهوا ب سوماء طلبوة حصول لـهوـم التوفيوق أن
أخــذوا علـى الشيــــخ وصـــاروا نجوما يهــوـتد
بهـوـم فوي الظلمووات وعلمواء يقتوود بقوولهم وعملهووم
والبـ ص أن أ كـــر منهم {:فضيلة السيـد العربـوـي
دمــوووـاغ العتوووروص الــوووـذي توووولى عوووـدة مناصوووب
حكومية }وكــذلك{ الشويخ العــــوـالمة سوـي سوعيد
الوهرانـي الوـذي عورف بحنكتوه وعلموه }وأيضوا{
الشوويخ النابغووة السوويد بوون عووـدة بـووـن الشوويخ العالمووة
سوويدي مووـوالي محموود بوون عوودة الووذي بلووغ منزلووة
عظمووى فووي بحوور العلوووم وتمكنووه موون عـووـدة فنووون
علمية }وكذلك{ السيوـد الشويخ العالموة السـوـيد بون
يمينة بن اسماعيل}و{الشيخ الحــــــوـاج محمود بون
عصوومان} و{ابـووـن عمـووـه الحـــووـاج مصووطفى بوون
عصوومان} و{الشوويخ بوون يمينووة الوودررني} وهووؤالء
مـاهــم في الحقيقة إال عينة من اه العــدد الهــائل
الذي تعلم وتخرج على يدي الشويخ فضوال عـــــوـن
تربية اإلخــوان والمحبـوـين ،وغيورهم ك يور مـوـما
اليسمم المقام بذكرهم جميعا ومنطقة زمورة هاتوه
غنيوووة بمشوووايخها الكووورام وأعالمهوووا األفوووذا الوووذين
كــوووـان لهوووم األثووور البوووارز آنـــوووـذاه فوووي زموووورة
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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وضواحيها انعكس إجتماعيا وتربويــا علوى أهلهوـا
وس كـووـر علوووى سووبيل الم وووال طائفووة مووونهم وهوووذا
حسوووووب معرفتوووووي الشخصوووووية لهوووووؤالء والسوووووندية
لبعضهم اآلخـــر ومــما تجدر اإلشوارة إليوه ونحون
نخووووض فوووي كووور هوووذه الفئوووة إال أن جووول العلمووواء
والمشوايخ فــووـي تلوك الحووـقبة الزمنيوة تخرجوووا موون
الزوايـــوووـا وتووو ثروا بمنهجهوووا وتربيتهوووا ودورهوووا
الديني والروحي واالجتماعي فكــان لـهــم التوفيق
في إنشاء زوايا إتباعا لطرذ شوتى وهوذا اليمنوع أو
يطبع كطابع اختالف أو فررة ألن الطرذ الصوفية
تنبع من منهج واحد وتصب فوي وعواء واحود ومون
ثم فرن من هوؤالء مون تخورج موـن مدرسوة مازونوة
علــى يودي الشويخ محمود هنوـي المكنوي بووراص أو
مـــن مدرسة الشيخ المـولود البـوشعيبي األزهري
الساكن ب والد بو شعيب ررب مازونة أو من معهود
الهامووول ببوسوووعادة أو مـوووـن زاويوووة الشووويخ الحووواج
بلقاسووم السنوسووي كمووا سووبق الووذكر أو مـووـن زاويووة
الشيخ سيدي الحاج محمد بن عطية الذي كان يعلوم
فيهووا العالمووة السوويد حبيووب بوون شووقيفة ومووا دمووو
متطررووووا الووووى هووووذه الزاويووووة المباركووووة الميمونووووة
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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يسووعدني ان اتكلووم علووى الووذي عمرهووا ونوره وا فووي
زمنووه أآل وهووو ابنووه البووار الشوويخ سوويدي الحوواج بوون
عطيوووة رحموووه هللا مووودة طويلوووة فووونهج مووونهج ابووواءه
واجووووداده حيووووث اننووووي انووووا العبوووود الفقيوووور الووووى هللا
مصووطفى السنوسووي صوواحبته فووي االونووة االخيوورة
ورد شواهدت منوه كراموات والكراموة األولوى يشوهد
بهووا السوويد الحوواج محموود بوون الشوويخ الحوواج الميل وود
بلحريووزي الناصووري يقووول ان ابووي رحمووه هللا لمووا
ورع خالف من االشقاء أي بين اوالد الشويخ سويدي
الحوواج بلقاسووم السنوسووي والشوويخ سوويدي الحوواج بوون
عطيوووة رحموووه هللا فتووودخل الشووويخ الحووواج الميلوووود
وعوورض علووى الشوويخ سوويدي الحوواج بوون عطيووة ان
يجعل صلحا في بيته ليجمع كلمتهم وصوفوفهم كموا
كان آباؤهم وأجودادهم فكوان الورد مون الشويخ السويد
الحاج بن عطيوة وهول تسوتطيع ان تجموع العرشوين
عوورش اوالد سوويدي حووراث وعوورش اوالد السووويد
فاجابه االب رحمه هللا ا ا كان الناص يذبحون كبشا
فانووا ا بووم ثووورا أي (فووردا) ان شوواء هللا فوورد عليووه
الشيخ سيدي الحاج بن عطيوة بواره هللا فيوك و فوي
اوالده علووى هووذه المبووادرة الخيريووة التووي تريوود ان
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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تفعله وا لكوون نحوون ان شوواء هللا نتصووالم بوودون كووبش
وال ثور وكان االمر كما رال رحمه هللا فتالريا امام
الكعبوووة الشوووريفة الشووويخ سووويدي الحووواج بووون عطيوووة
والشيخ مصطفى السنوسي وتعانقوا وبكيوا وزال موا
كان بينهما واصبحو المحبة و الموودة مون الجميوع
حتى انتقل الشيخ سيدي الحاج بن عطية رحموه هللا
الى الرفيوق االعلوى والزالوو المحبوة مسوتمرة بوين
االبناء واالحفاد هذه شهادته وتجسد موا رالوه الشويخ
سوويدي الحوواج بوون عطيووة وهووذه بالنسووبة لنووا كرامووة
وصدذ الشيخ اللقاني في مادة التوحيد حيث رال:
واثبتن ل ولياء الكرامة ...فمن نفاها فانبذن كالمه
وحتووى ظهوور فووي عهووده رجوول موون الكوورام عنوودنا
وعنده عظيم حافظا للقرآن الكريم بالروايات السبع
فصلى سنتين كاملتين بالزاوية المزبوورة آنفوا ولوه
مدخل في العقيدة االشعرية وفقه مالوك وهوذا الفقيوه
النزيه المشهور بحكمته وأخالره الفاضلة معوروف
عند العام والخواص وهوو كشومس علوى علوم الشويخ
سيدي (مزيوان عبود القوادر) المودعو بسويدي الحواج
عبووود القوووادر بووون طوووويس والوووذي جووواور الزاويوووة
المووذكورة اعوواله لموودة زمنيووة وموون شوويمه وطبعووه
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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الصلم بين األشقاء وكان يتردد المرة تلو األخور
علوووى زاويتنوووا الفرعيوووة الهبريوووة زاويوووة المرحووووم
الشووويخ سووويدي الحووواج بلقاسوووم السنوسوووي الحراثوووي
فتولدت بيننا وبينه محبوة كبيورة حتوى صوارت هوذه
المحبة ك نه أب ألبنائوه وهنواه اطلعنوا علوى جوزء
موون حياتووه الشخصووية الكريمووة انووه روورأ بووالمغرب
االرصى ثوم بمدينوة مدروموة وأجيوز بشوهادات مون
شيوخه كتلميذ نجيب له فصاحة خاررة للعادة وانوه
ردوة وله القدرة الكافية على ان يكون أستا ا لتعلويم
القرآن الكريم والعقيودة االشوعرية وفقوه مالوك فحوط
الرحووال بقبيلووة مجوواهر المعووروفين بحفووظ القوورآن
ومحبتوه واخوص خاصووة بودوار الطوورش فقورأ عنووه
كووول أبنووواء الطووورش لمووودة ()21سووونة وبووورز مووون
بين( )211طالبا الطالب النابغة الذي أصوبم العوالم
العالمة اه المرحوم المؤلف األلوف سيدي الشيخ
احمووود الشوووريف األطووورش السنوسوووي ولووود األسوووتا
احمووود الشوووريف األطووورش السنوسوووي يووووم االثنوووين
1362هووـ الموافووق لووـ 1414م بوووادي الخيوور واليووة
مستغانم وررأ عنوه أيضوا الشويخ العالموة الشوريف
الباحووث و المووؤرخ و العضووو بووالمجلس اإلسووالمي
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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األعلووى والمفتووي إبووان االحووتالل الفرنسووي الشوويخ
المرحوووم سوويدي الحوواج المهوودي البوعبوودلي زاويووة
الشوويخ سوويدي ابوعبوود هللا ارزيوووي والووذي يتصوول
نسووووبه بسوووويدي ابووووو عبوووود هللا المغوفوووول نفعنووووا هللا
ببركوواتهم وبركووة أم ووالهم آمووين وان دل هووذا علووى
شيء فرنموا يودل علوى ان الشويخ سويدي عبود القوادر
يوون طووويس كووان رجووال عالمووا عووامال وارعووا موون
فطاحلووة الرجووال الووذين تركوووا لالجيووال الصوواعدة
تاريخا ال ينسى مادامو األرض و السماء فرحمهم
هللا وأسووكنهم الفوووردوص ألنوووه أعلووى الجنوووان حيوووث
يقوووول صووولى هللا عليوووه وسووولم (إ ا طلبوووتم فووواطلبوا
الفووردوص ألنووه أعلووى الجنووان ) صوودذ رسووول هللا
وصوودذ حبيووب هللا ونرجووع لمووا سووبق موون الطلبووة
الووذين تخرجوووا موون زاويووة الشوويخ بوون عطيووة أوموون
زاويووووة الشوووويخ ابوووون عبـووووـد هللا شائـووووـب الووووذرا
بالرحوية أو من جامع القلعـوـة أي رلعوة بنوي راشود
أو رلعووة هـووـوارة هووذه بعووض المـووـدارص والزوايـووـا
كعينــة كـانو متصدرة للتعليم والت قيف وسوـاهمو
في تخريج علماء أجالء من المنطقة كالشيخ سيدي
أحمود الخ يوور العموواري ورود اتلووف واحــووـرذ جنووود
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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االستعمار مكتبته القيموة خوالل حـوـرب التحريــوـر
والشيـــخ محمد بوالفرح الحراثــــوـي وأخيوه الشويخ
سووويدي عبووود القادربوووالفرح والشووويخ سووويدي محمووود
بالحوواج العموواري خوووريج معهوود الهاموول ببوسوووعادة
والشيخ سيدي ابـن عطية بالحاج الحراثوي وسويدي
بووـن عطيووة براشوود الحراثـووـي منشووـ وداروالشـووـيخ
سيــووـدي الفاضوول بوون مصووطفى الحراثووي والشوويخ
سليمان بالطاهر ولــــد بن عيسى بالطاهر الــــذي
ت قووف فووي مدينووة (وجوودة) بووالمغرب وفووي مدرسووة
مازونة على الشيخ بوارص كما كوـان ينووب بعودها
احيانوووا ك يووورة عووون الشووويخ سووويدي الحووواج بلقاسوووم
السنوسوووي فوووي إمامووووة صــوووـالة الجمعوووة بمسووووجد
الهـــداية بزمورة وكذلك الشيخ سيدي الحاج محمد
بوون عووودة وأخيووه حووراث بوون عووودةالحراثي اللووذان
تخرجا من مدرسة مازونة أيضا والشيـوـخ سيـوـدي
امحمووود بووون عصووومان الووودررني الوووذي تخووورج موووـن
المدرسوووة البوشوووعيبية وابنوووه محمووود بووون عصووومان
الــــــذي تعلم على علماء وجدة ورد أخد أيضا عن
الشيـخ سيدي الحــاج بلقــاسم السنوسوي كموا سولف
الذكـــر وكذلك سيدي الحــاج الجيـوـاللي بلهوواري
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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الـووـذي درص بمـووـازونة وانتقوول إلـووـى مصوورحيث
تخرج من االزهر الشـوـريف وهـوـومعروف بعلموه
الغزيرعنووود الجميوووع كموووا عـوووـرف الشووويخ السوووعيد
العموواري بووالعلم حيووث روورأ هووو األخوور فووي مدرسووة
الرحـــووـوية علووى الشوويخ الحوواج عبوود هللا بوون شووائب
الذرا ورد ارتفـى الشيخ بوعقل بخده مونهج أررانوه
آنذاه فقرأ القـــرآن بالعمامرة وسافر إلى موـازونة
فقرأ الفقه على الشيخ بوراص ثم بعد عودته تصدر
لإلمــامة بعـوـرش العموامرة موـالزما لمقـوـام الوولي
الصالم سيدي امحمد بن خودة بون راشود بون سويدي
علي بن يحوي ولوي صوالم وعوالم جليول هوو سويدي
راشد (الصوغير) بون سويدي علوي بون يحوي ينتسوب
اليه عرش عمامره (الحاسي) التابع لبلديوة زموورة
وضووريحه موجووود روورب ضووريم والووده ببلديووة دار
سيدي بن عبد هللا ومن نفس العرش نوذكر الحــوـاج
محمد ولود علـــوـي الوذي درص علوى يــوـدي الشويخ
سوووويدي محموووود بلقـووووـاسم الهـامـووووـلي حتووووـى ألــووووـم
بمختلف الفنون العلمية ومـن علماء المنطقوة أيضوا
الشوويخ سوويدي أحموود بوون مصووطفى الموثووق للوثووائق
العرفيوووة والشووويخ سووويدي أحمووود المليانوووـي وكــوووـان
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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متضووولعا فوووي مختـوووـلف العلـــوووـوم موووع امـتـهوووـان
التجارة متونقال يـحـتوـرف بيوع الكـتوـب واسـتطوـاب
المقام بزمورة زمنا فتطوو بتقوديم الودروص ألبنواء
البلدة كما أن الشيخ الحاج ردور بلهواري الذي ررأ
ألفية ابن مالك على الشويخ أحمود المليواني الموذكور
آنفووا ومووواد أخوور علووى الشوويخ روودور بلعروسووي
بزاويـــة الشويخ بلوـحول زاويوة وادي الخيور واليوة
مستغانم ومن نفوس العورش سوي الطواهر بلهوواري
الذي كان عالما متضلعا في مختلف العلوم وامتهن
مهنووة التوثيووق عرفيووا بغليووزان وا كوور هنووا انووه لمووا
أوشك على الموت حضر الوى سويدي امحمود بخودة
وجمع كبوار وأعيوان عورش العموامرة واستسومحهم
فووي أن يوودفن فووي فنوواء ربووة ولووي هللا سوويدي امحموود
بخدة فوافقوه على لك ولم يبق بعدها إال ثالثة أيام
او اربعووه وتوووفي ودفوون حيووث كانووو رغبوواه رحمووه
هللا.
ومووون علموووواء المنطقوووة الووووذين انعكوووس دورهـووووـم
والزال متم و ال فووي الزاويووة العووامرة التووي خلفوهووا
سيدي الشيخ الحاج ولد بلقاسم ولد سيدي أحمود بون
عووامر بوون الحــووـاج امحموود الــووـذي درص القــووـرآن
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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علـــى يدي أبيــه بوـلقاسم ف تقنوه حفظوا وتوالوة ثـوـم
انتقوول إلــووـى مازونووة وبالضووبط زاويووة سوويدي بوون
مهوول حيووث درص العلووم هنوواه حتـووـى أتـووـم دراسووته
وحصوله علـى اإلجازة من شويخه ولموا توسوم فيوه
األهليووووة فــووووـي الوسوووويلة فمنحووووه الوسوووويلة علـووووـى
الطريقووة الرحمانيووة فعوواد الشوويخ حينهووا إلووى زاويووة
أبيووه هووذه الزاويووة التووي تعارووب عليهووا موونهم الشوويخ
سيدي الحاج بلقاسم السنوسوي لمودة طويلوة والشويخ
موووالي بوون زرنووون العكرمووي لموودة رصوويرة وغيووره
من العلماء بداية من سيدي راشود إلوى أن آلوو إلوى
شيخنا المذكور ،ومن العلماء العالمــة اه الشويخ
بلقاسـووـم شائـووـب ال وذرا الووذي كووان مووـن أصوودراء
الشيخ الحاج بلقاسم السنوسي كما كان يتوردد عليوه
المووـرة تووـلو األخوور فـووـي مقوور زاويتووه بـووـزمورة
حتووى تولوودت بينهمووا صوودارة صووادرة ومحبووة دائمووة
خالصووة ورابطووة تامووة جمعووو بينهمووا فووـي محوويط
العلم والتصوف وال قافة العاموة علوى أوسوع ميودان
وفي جو مريم ينبلج عن منارشة واسعـــوـة النطواذ
فيموووـا يتعلوووق بالووودين والطووورذ الصووووفية إلوووى أن
صووارت مشووهورة بووين العــــووـام والخــووـاص فـووـي
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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أوساط مدينة زمورة هذا كما رالها ابنه البوار السويد
محمد شائب الذرا مفوتش التربيوة والتعلويم سـوـابقا
حيث علـــق على كتاب الرد الووافي المسوتنبط مون
كووالم الجليوول العافـووـي علـووـى منكـووـري االنووـتساب
إلـووـى المصووطفى صوواحب الخلووق الصووافي توو ليف
الشوويخ مصووطفى السنوسـووـي وموون العلموواء العووالم
الجليل سيدي منور بن زهرة الزرﭬاوي الوذي كوان
له إرتباط وثيق مع الشيخ بلقاسم السنوســي ومـوـن
األوليـــووـاء الصووالحين أيضووا سوويدي طيفووور الووذي
كان عالما عــامال روال وفعال زاهــدا ورعا عكـف
علــووـى تسووطير الكتـووـب ونسووخها فسووموه فووي لووك
الزمان (بسيطور) وكــان بعوض ريتوه يقـوـال لهوم
(السوووووواطير) وريــوووووـل أيضوووووا ب نوووووه كوووووان (ض)
فـــارسـوووـا مغووووارا يسطوووـر الخيووول العتووواذ واألول
سدمنن سمدنننأ علننق
أصووم خلننف ثلثنن ي
ل ي ل سم داس بإزس علق سم س ي
ومـووـن أبنوواء سوويدي طيفووور فج ن ل سنننم ن ن ي
سدم ن بننأ مدم ن بننأ عثمننبأ بننأ عب ن هللا بننأ علننق
بل بنل بأ نب نا بنأ عمنا بنأ سدمن بنأ علنق بنأ
سدم بأ عب هللا بأ مدم بأ عبن هللا بنأ س ا نر
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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بأ نل مبأ بنأ عبن هللا سم بمنل بنأ سمدننأ سممثننى
بأ سمدن أ سمنبط بأ فبطم بنر ان ل هللا لى
نلل ال شاف مج .
هللا عل
منننب جنننب نننذس فنننق تنننب س عتبنننبا جننن س ا
سننننناسا سمتبننناف بنننال سمنبنننق سممختنننبا تنننأم ف
س مبل علق بأ س مبل مدم بأ فاد أ اضنق هللا
تبننبمى عن ن نسبنننب ببا ت ن با ن يمثبم ن سأ ل
ننذس علننى شننق فإنمننب نن ل علننى ثبنن ر شنناف
اسفن ضن سدق
ن ي ط س ا سم نبئأ ببناأ ي
ن بننب ق
سمبب ن
زم ن اة ن نناه سم ا ن
ب ننننب ذا تنننن مننننب سل سم نننن أ سمننننى يأ ننننا هللا
سناض مأ عل ب.
منننأ سمسنننا س سمط بننن سمطنننب اة سخنننا خب ننن
سمساس سمذي يفب ننب بن سمنن سمسبضنل سممدتنال ذسك
سمش خ بنمق ط س ا سمبل م ار بمنج يبق ب نا
سمننن سمشنا ف
سم ت بل ن ي ط س ا
نننن ي علنننق بنننأ ط سننن ا سم نننبئأ بجنننن
ن
داس سمب ض سممنمبر بل ن ي ط س ا
ط سن ا بننأ سمس ضن ل بننأ سمبابننق بننأ سممختننبا بننأ
بل بنننل بننأ سمبابننق بننأ سممختننبا بننأ سمبابننق بننأ
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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ننذس

سمط ن بننأ سم ن ساي بننأ علننق بننأ ط س ن ا
سمساس سمذي عافنب ب جزسه هللا خ اس
مننأ يدسننب ن ن ي ط س ن ا سمن ن سمش ن خ سم بضننق
سمدبج عما بنأ عن ة سمنذي نبأ بضن ب علنى ا ن
زمننن اة سبنننبأ سمب ننن س ننننتبمباي فت ننن ا ب نننذه
سمم م فأ بل س ل ب أ سمن بأ ببمشاس س ننلمق
ثبئت نتج أ
ثبر م نب ذمك مأ ع ة ع
نم ذجب من بممثل فق ع سد مافت ذس نظناس
م ثاة ع ه ي م ب ننخ مد ل مزاخ فق ن ل14
مبي نن 1434
السوويد الشوويخ راضـووـي الحـووـاج عووومر بوون عوودة
الووذي كـووـان راضوويا علـــووـى زمووورة ابـووـان العـهووـد
االسـتعماري فتصدر لهذه المهمة ف رام يفصل بين
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الجمهورية الجزائرية

ع  61سمدم هلل د ه ذه ننخ منأ د نل ثبن ن
سخاجننر مننأ س ننل ب ن نن ب ببممد منن سمشننناع
بزم اة من م بضن ب سمنن سمدنبج عمنا بنأ عن ة
اسأ سم سض طببب
بضق نل  23مأ عمبم
سم ه هللا بب ن
ع م بدضاة شب
ت سع ب سممبن أ ع ه بل بنل بأ عم سمدبج مدم
بأ سمنن نق ل مب مأ نجن سمداساثن منأ سا
سمننب ن سمسلد أ داف نبئب أ عأ سنسن مب عأ
سخ سن مب سمننب ن سمسا ت س ل من سمم نببل أ م منب
سمدب بنأ ع ن ة منب سمننذسا سخ ن دنق
س
ن ن ي دننق مننأ سا سمب سما ن
مننأ نج ن س
سمسلد أ دافت بب بم عأ سنسن مب فا نت ثنبنق
ذمك سأ سممبن أ س ع ب على سمم ببل أ سأ سمبل
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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سممنمبر ببمبخبت سممد ة مأ نل نبد ن مجنام
س اننن مننأ نناة سمسنن ض منننبدت ب تدنننا
ن ت أ مت ب تنب ي نتمبئ سفان ف ق مننب ن
سنجار مننب منأ سننلفنب م ن نب دب ننب علنى جن نب
ننن سات ن نننب سب منننب
سمنننن عبننن هللا بنننأ دننناس
سمدب بأ ع ن منأ سننلفنب فنق سممبضنق نق
منننب ب ن مب علننى ج ن سما ن ن ف ننط فنا ن سخننذ ب
من مننننب فبجبب مننننب سمم ننننببل أ بب ن با ننننبئل أ سأ
س اض سممذ اة منل ت نأ ب ن نب منل نأ م نب سننل
علننى ننذه سملرنن سنمننب ننق تنننمى ببمس ضنن مننل
ات ن ب سب نب مأ سنلف مب ف ق مننب ن سنجنار مننب
مأ سب نب بب ا فلمب تمر ع س مب علل سم بضنق
منننب سا ب ن منننب لنننف نننل من منننب بإثبنننبر منننب سفت
عننن س ل ضنننا م منننب سجنننل ندننن سمشننن ا فنننق
خلم ن سنننتظ ا سممبن ن أ بانننم أ سد ن مب بخننط
سمبلل سمب ل سماضنى سمنن سدمن بنأ ج لننق بنأ
سمم ن سم مبافننب ب ن سمن ن عب ن سم ننب ا بننأ سمننزا ت
سمنننن
سمننن سمدننبج عبننن سم ننب ا بنننأ سمبنناس
مدم بأ ذ ب مزاخ  22مأ ش سل نن  14منأ
سم نناأ مضننمن تدب مننب م ن م نننق عب ن سم ننب ا بننأ
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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سمننن
سما ننبس يخ نن سمبابننق فا ننت ي ل ي
دننناس سمننب نننن فا نننت ثنننبنق شنننبأ ضننن ت مب
تدب مننب منن م بمدضننا سمطلبننب ي مننى ننل سدنن
بدجتنننن علننننى شننننبأ سمننننبل سمسا ننننت سن ل ننننل
سما ب ب س سأ يبب ل سشتام منأ سعلنق بلخضنا
سمشننن خ سمنننن
سممدلنننق سمم ننننق ببمتخنننباب أ ي
دنناس بأ نن ل ثبئننىت علننىى سمننبل سممتننننبزع أ
عل ب مب ق مبل م عن ل تنمى ببمبخبت سن ب
دبنن ر علننى سمنن مق سم ننبما ننن ي عبنن هللا بننأ
سما ب ب ب ل ثنبئت
داس على عب سمب
سأ سبب ل سشتاس ب بخمن عشا ز بن سمنى سأ نبل
سمشننن خ سمباس ننن
د منننر ب ننند سمدبننن ر ن
سمبل سممننمبر ببمبخبتن يبطلنر سمب ن فنق سمنبل
سممذ اة بد ل سمشاس سبطلنر عن ة سمم نببل أ
س خام بخط سمن بخ ه بأ عمبا مزاخ عبل 41
مأ سم اأ سمثبنق عشنا مضنمن سنر علنى ث ن
بخننط سم ن مق سم ننبما سمن ن دننق بخ ن ه بننأ عمننبا
تأملتننن نظاتننن نظننناس شنننسق ببننن سمدم مننن
سم لة سمنلل على ان ل هللا بئل فق شن ب ت
سمنن
سأ سمبل سممنمبر ببمبخبتن غ نا ل ن
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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عبننن هللا بنننأ دننناس دب ننننب علنننى ع ننن سمب ننن
سمنننذ ا أ س ننننب سننننتظ ا س ي ضنننب ببشننناة
ل سنش مدمن بنأ است دافتن فنلم
ش س
س شن ببمدننىبج سمبابننىق بننأ سمم ن س ي دافت ن
فنننلم س شننن مدمننن بنننأ سمدنننبج دافتننن فنننلم
س شننن سمبابنننق بنننأ غات نننل دافتننن فنننلم
س ش سدمن بنأ عن ه دافتن فنلم س شن بنأ
عبئش ن بننأ سمبننا دافتننى فننىلم س ش ننى بننأ
سمنن ا بننأ سمدنبج دافتن فنلم سم ننل مدمن بننأ
سمن ىنى
د ه دافت فلم ل ل مأ نجنى س
س شننن مدمننن بنننأ علنننق ا سر دافتننن فنننلم
س ش مدم بأ سمطب ا دافت فلم ل مب منأ
نج سمداساث خا ش ب ة سمجم سن ل بافن أ
سمننبل سممتنننبزع أ عل ننب سممبن ن أ م ن سمم ننببل أ
بل م ب سمبخبت م نر تنمى ببمس ض زس س فق
شننن ب ت ل سمبابنننق بنننأ غات نننل بنننأ عبئشننن بنننأ
سممن ا ببمدبج مدمن بنأ د ن ه مدمن
سمبا
بأ علق ا سر نق مدم بأ سمطب ا بئل أ سأ
سمبل سممنمبر ببمبخبتن نباف نب دب ننب ملننب نن
مننن ذمنننك سأ سبنننب سمم نننببل أ سمدب ننن بنننأ ع ننن ه
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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سات ن ننب مننأ سنننلف سممبن ن أ ب ننر ب ن ه علننى
ج سما ن ف نط سمنب سدمن بنأ عن ه نبئل سننق
نباف نب بننب نن دب ننب ف ننط سننتظ ا سمم ننببل أ
بثلثننن ثنننبئت سدننن مب بخنننط سمنننن سمسبضنننل بنننأ
دنناسر مننزاخ اب ن س ل نننن  1214مضننمن ب
سأ سمنننن ع ننن ه بنننأ سمببما ننن سشنننتام سمنننبل
سممننمبر ستن سار نن ي ببمببنبر سمس ضن علننى
سممبم أ م نب سما ب ب ن بنثمأ ن اه خمنن ثلثن أ
مب
نننلطبنق جز نناة سمضننا سمننى سأ ننبل دن
مأ ج سمشات سمجب نل سم ننطبنق منب ن مبن أ
فق سمانل سمثبن بخط سم بضق سمنن عبن سم نب ا
بأ سمباس مزاخ  24اج ننن  1243مضنمن
سأ سمن سمدب بأ سمب ه بل عل سمن مدم
بأ سمدبج بل فق زعم يأ منق دضنب فنق سمنبل
سممننننمبر سمتننن سار نننن ي ببمببنننبر نا ننن سخننن ه
مجبنننب سمبننب ق ببمشننسب فد ننل سم بضننق سممننذ ا
علننى سمن ن مدم ن بننأ سمدننبج بننبأ دننت م ن
شسب م فق سمبل سممذ اة سمثبمث بخط سم بضنق
نق مدمن سمم من بنأ سشن ه منزاخ ذي سمدجن
نن  1221مضنمن ع ن سشن ب شن ب ة يننبر سأ
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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ستنن سار ننن ي ببمببننبر سمس ضنن بنناف ل مل ننب
ملا ب ب نننن فلمننننب نظننننا سمشنننن خ سم بضننننق ثننننبئت
سمخ م أ سمببنب شس ب ف ل مب سفبه ب سمش م ن
جننن سأ سمنننبل سممتننننبزع أ عل نننب خباجننن عنننأ
ثننبئت سمم ننببل أ مننأ ن ننب منس ننل عن ننب بس ض ن
سمراستل ننن سطلننن علنننى ننن ل سمشننن خ خ فنننق بنننب
سمد نننبزة س ببنننن بأ ندننن ه علنننى ننن ل سمشننن خ
ب ن ن ننذس فننق
سم ن ا اي عن ن م ن مننل تنننم
مدض دت س مق سمب سم نف فنل تس تن سمد نبزة
فد نئنننذ د نننل سمشننن خ سم بضنننق ببممبنننن أ بثبننن ر
س اض سممنننننمبر ببمبخبتنننن ب نننند سمدبنننن ر
اا ب ب مب سبطنل عن ة سمم نببل أ عجز منب
ننن غ
مبجز منننب د منننب تبمنننب سنسنننذه سمضنننبه
ساتضنننبه س جننن سمبمنننل بم تضنننبه نننا عنننن ه
م جب تل م نبب مأ سعذسا سنذسا ند ذمك
ن بمجلنر
ش عل سمر اسمت بمب ف عن
د متننن مدنننل ضنننبئ منننأ سشننن ب ه سممتننن سع بأ
سممنننذ اسأ منننب علنننى سمدبمننن سمجنننبئزة شننناعب
عاف مب على سممد ل م سجاة ذس سمد نل سمتنق
ن ا ب سد ن م عشننا فان ن بتاجمننبأ ن س ن نب
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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سمانننب جم ن سم ن ر سمبمننبل سممت نناف أ فننق
خ م سم م ب بم ل تنس ذ ل ذس سمد ل ب ند
مب نطا ت مدم بأ سدم نبئ سدن سمبن ل
مطننف هللا بن نمن أ ل ن سمضننب سمدننبج عمننا بننأ
ع ه بضق سمضب سمبب سبأ سمطب ا بنأ ز نبأ
سمببأ ع ل سنت ى مب بب ل بنبثاه سمضنب منأ
ذ ا سعله على د سمن ل سمض ر ذه سمننخ
سم ا نن نننبا بضننر
جنن ف ننب منن سمبدنن
ل ع ه. 146
بت
يعلأ ب د سمن ل
سنت ى منب ن نل ببن نل ب بن م نطسى سمنن ننق
بأ سمبلم سمش خ سمدبج بل بنل سمداسثق سمنن ننق
ش ن خ فنناس سمزس ن سم با ن سم بئن ن بننى 11شننباس
غل زسأ.
سمبابق سمتبنق زم اة
وكذلك تعارب على المحكمــــة الشرعية
بزمورة العديد من القضاة الذين إنتهجـــوا نفس
النهج نـذكــر منهم السيد عـبد هللا بن شائــب
الـذرا وأيضا السيد القاضـــي امحمد دماغ
العتروص الميلي والسيد كحلولة خالد البوسعادي
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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كما كان يشهد ألبيه السيد بوبكر بالتقو والصالح
ومن القضاة المشهورين السيد أبو عبد هللا بو خلوة
الذي يتصل نسبه بسيدي أبي عبد هللا المغوفل،
كان راضيا بزمورة وغيرها .ومن سياذ ما كـر
أيها القارئ الكريم تجـد أننــي رــد كرت العديد
مــن العلماء واألعـالم الذيـن نـوروا حضيرة
زمــورة والمنطقة كلها بمارـامــوا به في حقــــل
العلم والمعرفة والتصوف بكل إختصار وتبسيط
وهــذا أوال ألن المجال اليسمم بـذكـرهم بتفصيل
و كـر تراجمهم وأعمالهم وحياتــهم بكل تعمق
وثانيا ال يـمـكن أن نـلـم بهم جميعا لنفس العذر
لكن هــذا ال يمنع مــن أن هــذه الخطوة الجــريئـة
والعظيمة سـتكون بادرة خـير وفــاتحة ت مــل ألن
يتفــــرغ المجتهدون المختصون مـن الباح ين
والقادرين على العطاء من أن يضمنوا أبحاثهم
ومؤلفاتهم دراسات حول هؤالء االعالم حتى
تكون مرجعا تاريخيا يسجل لهؤالء أعمــالهم
وآثارهم على صفحات التاريخ الذي سيكون يوما
مـــا بم ابة وسيلة تنوير ل جـيـال القـادمة من
خــالل إبرازمآثر أباء وأجداد الجهة وكذلك
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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أعـمـال من حل بهذه المنطقة ف لفو الناص وألفوها
وهذا من أثر العلماء والصالحين الذين تركوا
بصمات أخالرــهــم وعلمهم وتربيــتهم وال نشك
أن هذا األثر ال يزال بـل الينقطع وهو مــن
الصدرة الجارية مصدارا لقوله (ص)﴿ :إ ا مات
إبن آدم إنقطع عمله إال مـن ثالث صدرة جارية أو
علما ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له﴾ ﴿رواه
مـــسلم﴾ كمـا ال يفوتني مواصلة التبره بـذكر
علمائها كسيــدي ابراهيم بن محمد التازي وهـــــو
ابـــراهيم بن محمد بن علي الليتي نزيل وهران
الشيخ أبو سالم وابواسحاذ االمام العالم العالمة
الناظم البليغ والوار الزاهد الولي الصالم
العارف القطب صاحب الكرامات واألحوال
المذيعة ،والقصائد الرائقة االنيقة.
كان سيدي ابراهيم إماما في علوم القرآن مقدما
فــي علــم اللسان ،حافظا للحــديث ،بصيرا
بـالـفـــقه وأصوله ،من أهل المعرفة التامة ب صول
الدين إماما من أئمة المسلمين ،ورفو على
الك يرمن تقاييده في الفقه واألصول وعلم الحديث
بخطه الرائق .واشتهر في اآلفاذ كر فضله
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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وعمله حتــــى االن ،ا ا بالغ أحد في وصف
رجل رال :ك نه سيدي ابراهيم التازي ،وإ ا امت
أحدهم غيضا رال :لو كنو في منزلة سيدي
ابراهيم التــازي مــا صبرت لهذا ،لما كــان
يتحمله مـن إ اية الخلق والصبرعلــى المكاره
واصطنا المعروف للناص.
كان أحسن الناص وأنداهم رراءة آية في فصاحة
اللسان والتجويــــد ،كر أنه أيام مجاورته ا ا
رــــرأ البخاري أوغيره انحشر الناص اليه لحسن
رراءته وجودته وأصله من بني لنو ربيلة من بربر
تازا ،واشتهر بالتازي لوالدته بها.
تبره سيدي ابراهيم بن محمد بالشيخ الولي
الصالم أبي عبد هللا محمد بن عمر الهواري
وتتلمذ لـه فنال بركاته وكان عالما زاهدا متصوفا
له كرامات ومكاشفات ك يرة ورصائد في مدحه
(ض) أخــذ عنه جماعة من األئمة كالحافظ
التنسي واإلمام السنوســــي واإلمــام زروذ
وغـيرهم رحــمهم هللا ومادمنا في هذه الناحية
أ كر العالم العالمة الشيخ الرماصي مصطفى بن
عبد هللا هو مصطفى بــن عبد هللا بن موسى بن
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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محمد الرماصي عالم فقيه مــالــكي أديب من أهل
رماصة ررب القلعة زاول دراسته بمازونة وبعدها
إلى القاهرة توفى سنة 1134م.
ومن األشبال العالمة السيد ع مان القلعي الذي
انتقل الى مدينة غليزان تلقـــى دروسه علــى
علماء مازونة وبعد اإل ن رجع إلى بلده بغليزان
وتصوف وظهرت علـــى يده كرامات يشهد بها
القاصي والداني والمتخرجين من مدرسة مازونة
السيد علي بن عـومر الذي اشتهر بالفقه المـــالكي
وم لـه العالمة الخطيب السيد حميدة بن عدة
يتصل نسبه بسيدي غالم هللا بـن سيدنا أبــي عبد
هللا المغوفل والسيد احميدة ﭬنونة له اشتراه في
الفقه والنحو المحبوب مرضي عنه أهل البلد.
وال غرو ان اتكلم عن المرحوم السيد الحاج
محمد بن صالم الطالب االديب والرجل العظيم
خريج مدرسة الشيخ الحاج الميلود البوشعيبي
المتوفى سنة  1414وريل سنة  1422بالصبيم
ررب عين مران والية شلف والحاج محمد بن
صالم هذا الذي مارص مهاما ك يرة ربل االستقالل
وبعد االستقالل فقبل االستقالل كان درارا أي معلم
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الصبيان للقرآن العظيم .اما بعد االستقالل انخرط
في سلك التربية والتعليم كمعلم لمدة طويلة حتى
تقاعد وفي نفس المهام تعارد أيضا مع مديرية
التكوين المهني والتمهين بزمورة لتدريس مادة
التربية االسالمية وتطو كامام بمصلى المرحوم
الحاج محمد بلﭭاسم الدرﭬني ليصلي بنفس المحل
الصلوات الخمس وصالة التراويم حتى عجز
ومرض وصاحب الفراش مدة ومرض مرضا
عضاال حتى نشبو المنية اظفارها فيه فرحمه هللا
واسكنه الفردوص ولم ينس الشيخ الحاج الميلود
البوشعيبي الذي ي ني عليه بالسما من ابنائه
واهل رريته ال ناء الجميل علميا واخالريا وروحيا
النه ررأ على احد ابنائه بالمدرسة المذكورة آنفا
ومما يدعم هذا ان السيد محمد بن عبد السالم بن
عبد القادر بن الحاج الغربي بن عبد السالم بن
الحاج البشير مفتش التربية والتعليم سابقا بوالية
الشلف رال في مدح العالم العالمة الذي انجب
فحول العلماء ويخص خاصة المرحوم الشيخ
الحاج الطيب المهاجي صاحب مدرسة وهران
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بحي المدينة الجديدة باالشارة إلىهذا الرجل العظيم
رائال:
و ابو شعيب لل قافة منهل
وروضة زهده بعين مران
رواد علومه تعذر عدهم
وشاعو اساميهم بكل مكان
ف ول رندوز وصار خليفة
وطيب مهاجي في المكانة ثان
هكوووذا زموووورة احتضووونو وازدهووورت ورتوووا موووا
برجووال العلووم والقوورآن الووذين تخرجوووا موون موودائن
شتى كالسيد العربي بون عيسوى ابون الصوديق الوذي
تخرج من معهود الزيتونوة وشوا صويته فوي المودن
والقوور بوووالعلم والتقووى رحموووه هللا كمووا كوووان ابووووه
تلميووذا للشوويخ سويدي الحوواج محموود بوون عطيووة الووذي
سووماه الصووديق والصووديق ألهوول هللا الن االسووم داال
على المسمى فرحمهم هللا واسكنهم فسيم جنانه.
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وربل أن نعرج على مازونة مدينة العلم والعلماء
التـــي كــــانو أسوارها باآلداب عامرة وبضاعـة
العلوم فيها رائجة تربيتها تربية علـم و كـاء
تخرج منها فحول عظام أحــوط بمدينة عـــمي
موسى الذي إمامها لك العالمة السيد الحاج محمد
ابن الحبيب له دراية بالفقه ،وحول عمي موسى
العالمـــة السيد علي بن العالمـة ولـــي هللا السيد
الحاج عبد القادر بـن المدنــي يتصل نسبــه
بسيدي علـــــي العصنوني ومنهم العالمة الســـيد
أحمــد ابن خليفة بن زررـــاء يتصل نسبه بسيدي
خليفة صاحـب الضريم المشهور بصبيم ررب
أبي ردير والسيد زروري الحاج علي بن محمد بن
علي نجل ابن زروري صحراوي القاسمي أصال
انحدر الشيخ السيد الحاج علي رحمه هللا تعالى من
أجداده المذكورين حيث تعلم القرآن الكريم عن
أبيه الشيخ العالمة السيد الحاج محمد بن علي من
زاوية أوالد الشيخ الكائنة ببلدية الرمكة انتقل
رحمه هللا تعالى إلى ررية مجاجة (باألصنام)
سابقا شلف اآلن حيث زاد تداركا في حفظ القرآن
ومنها انتقل الى مدينة العطاف عند الشيخ العالمة
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سيدي الحاج الجياللي بن عبد الحكم اليحياوي
بزاوية سيدي الشيخ بن الشرري واخذ عنه مبادئ
الفقه واللغة العربية وفور تخرجه بعد سنين رجع
الى مسقط راسه فبدا يعلم الطلبة المسافرين الكائن
بدوار اوالد الشيخ حيث تخرج العديد من الطلبة
الحافظين للقرآن الكريم هذا كان ابان االحتالل
الفرنساوي الغاشم ولما طلعو شمس الحرية
واالستقالل والحمد هلل وفد الى مدينة عمي موسى
وهناه توظف كامام بمسجدها العتيق وواصل
المشوار لمدة طويلة حتى انتقل الى الرفيق االعلى
رحمه هللا واسكنه فسيم جنانه تره من اوالده
وأوالد اخوانه حفظة للقرآن الكريم وجمعا من
طلبة اليحصى عددهم وهذا رليل من الك ير ومن
ابناءه الذين خلفوه في مكانه السيد الحاج امحمد
االمام المتقاعد حاليا وفور تعييني كمعلم بالتربية
والتعليم حيث كانو االكاديمية بمستغانم آنذاه
لكون غليزان كانو تابعة لوالية مستغانم آنذاه
والتي كان على راسها أي االكاديمية المرحوم
السيد بن رادة بن مهل فانا عبد ربه مصطفى
السنوسي كان تعييني كمعلم يوم  13افريل 1443
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بعمي موسى ومابقيو الى اسابيع رليلة فتعرفو
بهذا الرجل الفاضل المحترم االديب المتواضع
و لك يوم ان صلينا صالة الغائب امام المسجد
العتيق على المرحوم معالي وزير الخارجية آنذاه
السيد محمد خميستي و لك بامر من وزارة
االوراف التي كان وزيرا عليها معالي السيد توفيق
المدني رحمه هللا وعقب انتهاءنا من صالة الغائب
تقدمو شخصيا وابنته وترحمو عليه وبعد لك
سالني الشيخ المحترم الزروري الحاج علي رائال
من اين الجهة انو فاخبرته عن اسمي ولقبي
ونشاتي وب بي الشيخ الحاج بلقاسم السنوسي
فضمني الى صدره وعانقني ورال لي بالحرف
الواحد انو ابن شيخنا واصبحو المحبة والمودة
مستمرة كما هي عالرتنا اآلن بابنائه و ويه النها
كانو محبة هلل ولرسوله وا ا كانو المحبة هلل
دامو واتصلو والحمد هلل فهي متصلة ان شاء هللا
.
ونتطرذ االن الى سيدي معمر بومكحلة من
مشاهر اولياء الوالية وهو الصالم من الصلحاء
يوجد ضريحه بعرش توارص ضواحي بلدية
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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(لحالف) دائرة (عمي موسى) ويوجد ايضا
ضريحه ال اني بازاء مدينة تنس أي شلف لكرامة
(ما)...وتره ألوالده وأحفاده وأتباعه من ربيلة
احميس عرف يتعلق بمهر الزواج و المعروف
بعرف سيدي معمر وهو عبارة عن مبلغ رمزي
يدفعها الشاب المقبل عل الزواج وفي شهر اكتوبر
من كل عام تتهاطل عليه الوفود بعد لك تنظم فيه
وعدة هذا الولي الصالم والقطب الفائم زيارة في
عين المكان لسكان مدينة تنس الذين ينتسبون له
ومن ابرز مشايخه سيدي احمد (بو معزة) اه
الولي الصالم وهو من ابناء سيدي يحي بن
العباص بن راشد كان من شيوخ سيدي معمر بو
مكحلة ويلتزم ابناء سيدي احمد بومعزة بوصية
منه بنفس (عرف) سيدي معمر والمتعلق بالمهر
الرمزي للزواج وضريم سيدي احمد بو معزة
يوجد ببلدية القلعة دائرة يلل المشهورة بتعليم
القرآن منذ الزمن الغابر حيث هذه المدينة خرج
منها طلبة عظام وعلماء أعالم .
وندخل مازونة من بــابـها الــواسع بـــذكر
سلطانها سيدي الناصر بن عبد الرحمان كما جاء
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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في كـتاب التحقيق في النسب الوثيق المخطوط
ألحمد بن عبـد هللا ابن الطيب بن أحمد بن يوسف
أصال ومنش الزاوية البكرية بتيمي.
يقول وأما أوالد بوحركات السلطان سيدي
الناصر بن عبد الرحمان صاحب مازونة كما رال
الشيخ القنفود في بعض أرواله وابن خلدون في
جوابه وابن اسحاذ في كتابه على تعظيم النسبــة
الشـريفة بقول القنفود في أرواله معـدن الذهب
والعقيان والجوهر والمرجان واللؤلؤ والديجان
أوالد السلطان سيدي الناصر بن عبد الرحمان
ورال ابن خلدون وهو م ل اليقوت والوردان
والحرير والرمــــــان والنخل والرمان والديباج
والكتان أوالد السلطان سيدي الناصر بـن عبد
الرحمـان ورال ابن إسحاذ وهو معدن السرور
والبرهان والجود واالحسان والكرم واالداب
والجيهــان والـفخر علـــــى سائر األوطان
الياروتة الفاخرة واألنوار الزاهرة والبراهين
الظاهرة سادتنا األجواد والعرب والعجم فـي كل
بلدان وهم أررب الى النبي العدنان أوالد سيدي
الناصر بن عبد الرحمان صاحب مازونة أصله
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من السارية الحمراء خلف ولده الملقب حركـــات
ببالد الشاويـــة فـــي المغرب جـــاء يجدد السيرة
إلى المشرذ مع ستة من رواده حتى وصل إلى
مازونة فطلبوه أهل البالد فادخلوه امرأة فتزوج
أمـة هللا فاطمة زوجة عامر بن العربي فبقي معها
في مــازونة سلطانا ستة عشر سنة فـــولد معها
ولــدا فسماه على والده الملقب محمد أبو جناح
وخرج من تلك المملكة وسبب خروجه الصالحين
على ش ن التاز العريف فجاء يجدد السير إلى
ناحية المشرذ حتى وصل إلى متيجة في ناحيتها
من جهة القبلة فتزوج امرأة فخلفها بالحمل مـن
ستة أشهر فوضعو ولدا إسمه موســـى بــن
النـاصر وعـدد أوالد سيدي الناصر بن عبد
الرحمان إثني وعشرين ولدا منهم فررة في
الصحراء برزاء النوايل يقال لهم أوالد سالم بن
الناصر ومنهم فررة برزاء الكاف من جهة تونس
يقال لهم أوالد علي بن الناصر ومنهم فررة في
متيجة من ناحية القبلة يقال لهم أوالد سيدي موسى
بن الناصر ومنهم فررة برزاء شلف يقال لهم أوالد
سيدي محمد أبو جناح الملقب محمد الصغير في
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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بالد السويد مابين وادي الجمعة وزمورة وربره
يزار ويتبره به الكائن في مقبرة الحجاج فمن
ريته في هذه الناحية عائلة يقال لهم السادة
الحرايزية المشهورين بحفظ القرآن واألخالذ
الطيبة يعرفهم العام والخاص بحسن الكرم
والضيافة وكما يقال ومن يشابه أباه فما ظلم ،وهم
اإلخوة ال الثة عبد هللا والحبيب والعربي وهم
أوالد احسن بن محمد بن عبد الرحمان بن أحمد
بن سيدي عبد الكريم بن سيدي محمد الصغير بن
سيدي الناصر بن عبد الرحمان
 -1أما السيد عبد هللا بــن أحسن صاحب
الشجاعة والشهامة والـذي كان يعمل مع األتراه
ك غا في أوائل القرن السابع عشر لم يتره نسبا.
 -2أخيه السيد الحبيب بن أحسن الذي كان يعمل
موز للبريـد فــي عهد األتـراه ورد تـــره السيد
مصطفى بن الحبيب بـن أحسن ومـن ريته
السيدعواد بـن مصطفى بـن الحبيب بـن أحسن
المزداد في 1431م المعروف ضريحه بجــانب
جـده سيدي محمد الصغير بـن سيـــدي الناصر
بــن عــبـد الرحمان ومـن رية السيــد عواد:
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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أ -السيد البشير بن عواد بن مصطفى بن
الحبيب بن أحسن صاحب الشجاعة والحرص
علـى الدين رحمه هللا ورد حفظ إثنين من أبنائه
القرآن الكريم شفعهما هللا فيه.
ب -أخيه السيد الميلود بن عواد بن مصطفى بن
الحبيب بن أحسن ورد حفظ اثنين من أبنائه القرآن
الكريم شفعهما هللا فيه.
ج -ثم أخيه السيد الحاج امحمد بـن عواد بــن
مصطفى بــن الحبيب بــن أحسن صاحب الجود
والكـرم والحياء ورد حفظ ثالثة من أبنائه القــرآن
الكــريم شفعهم هللا فـيـه ورد حـج بيو هللا الحرام
1443م وكان وروفه وموته بيوم الجمعة رحمه هللا
ورــد صلى عليه بوصية منه الشيخ سي الحـاج
بلقاسم السنوسي الذي تجمعه به أخوة الرضا من
جهة ووحدة الطريقة الهبرية من جهة أخر .
د -ثم أخيهم السيد يحي بــن عواد بـن مصطفى
بــن الحبيب بــن أحسن ورد حفظ أحـد أبنائه
القرآن الكريــم شفعه هللا فيه.
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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هـ  -ثم أخيهم السيد عبد القادر بن عواد بن
مصطفى بن الحبيب بن أحسن رحمه هللا.
ورد كانوا كلهم متمسكين بالطريقة الهبرية على
شيخهم السيد الحاج محمد بن عطية رحمه هللا.
 -3أخيهما السيد العربي بن أحسن ومن ريته:
أ -السيد الحاج الطاهر بن العربي بن أحسن
والذي كان رائدا على عرش أوالد سيدي حراث
لمدة طويلة وكان يعامل العـرش معاملة حسنة.
ب -ثم أخيه الحاج امحمد بن العربي بن احسن
ج -ثم أخيهما الحاج الناصر بن العربي بن
احسن ،وكــانوا كلهم متمسكين بدينهم القويم ورـد
حجوا بيو هللا الحرام جميعا رحمهم هللا آمين.
لقد تلقيو بكل إعتزازهذه الشجرة الفرعية من
الفاضل المحترم اه أخينا الشيخ اإلمام السيد
الحاج محمد بـن المرحـوم الحاج الميلود
بالحـريــزي وأعـطيكم بهـذه الـمـنـاسبة نبذة
وجيزة عـن الشجرة المباركة شجرة سيدي
الناصر بن عبد الرحمان التي إلتقطتها بعد البحث
والعناء الطويل:
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 -1من مخطوط كتاب التحقيق في النسب
الوثيق للسيد الفقير إلـى رحمة هللا أحمد بـن عـبد
هللا ابـن الطيب بن احمد بن يوسف أصال ومنش
الزاوية البكرية بتيمي (أدرار).
 -2ومن مخطوط ت ليف الشيخ العشماوي نفعنا
هللا به في كر األشراف ابناء الرسول (ص).
 -3ومن كتاب السيد الناصر بن عبد الرحمان
سلطان مازونة ت ليف الناصر مجاهد (مطبو ).
 -6ومن كتاب االعتبار وجواهر األسرار
والتعريف بالنبي المختار تـ ليــف االمام علـي بن
االمام محمد بن فرحون (مخطوط).
 -1ومن كتاب مازونة عاصمة الظهرة ثغر
حربي ومركز إشعا حضاري مطبو دراســة
وتقديم األستا جنان الطاهر.
 -4وثيقة ألبي راص محمد الناصري
المعسكري.
بح ا وتحقيقا ولمدة طويلة أختتم للتبره بنسبه
الشريف بهذه العجالة في كـتابي هذا المسمى على
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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بركة هللا وحسن عونه والتماص توفيقه الجميل
(أعالم ومآثر والية غليزان) وهو كما يلي:
هو الناصر بن عبد الرحمان بن محمد بــن
علــي بن عمر بن أبــي القاسم بن عبد هللا بن
حمزة بن عيسى بن موسى بن منصور بن أحمد
بن محمد العسكري بن عيسى الرضى بـن موسى
المرتضى بن عبد هللا بن جعفر الصادذ بن محمد
الناطق بن زين العابدين بن عبد هللا بن حمــزة
بــن ادريس ال اني بن ادريس األكـبـر بــن عـبد
هللا الكـامــل ابـن الحسن الم نـى بـن الحسن السبط
بن علـي بن أبي طالب كرم هللا وجهه زوج فاطمة
بنو الرسول (ص) نفعنا هللا ببركاتهم وبركات
أم الهم.
ونذكر أيضا أحد العلماء المشهورين وهو
كنارعلى علم السيد أحمد ابـن ولــــي هللا الصــالم
الشيخ أبي راص مدرص الديار المازونية ورـد
تخرج مـن تلك المدرسة علماء جهابـذة مــن
أرطــار مختلفة وال سيما في الجهة الغربية م ل
ندرومة ووجدة وبني يزناسن ومن علمائها مفتيها
لك الزمن السيد محمد ابن أبي راص ومنهم
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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العالمة السيد علي بن شيخ سيدي ابن المهل
االمــام بزاويتهم ورئـــيس الزاوية وهومن تالمذة
مدرسة مازونة.
ونسب آل الشيخ أبي راص يتصل بسيدي عبد
العزيز الحاج كما كره الشيخ حشالف في
تــاريخه والشيخ أبـو راص بن أبي طالب من حفدة
الشيخ سيدي أبـــي راص صاحب التــآليف
المشهورة بـ م العساكر وبالجملة فالفضل ألبي
راص والحق يقال مشهور كنار علــى عـلـم ومن
مازونة مدينة نبع عنصر اسرار الشيخ خليل وعم
نوره فـــي األرطــار ومـازونة مـدينة عربية مابين
واريزان مسقط رأص معالي الوزير بوعبد هللا
وسيدي محمد بن علي أرنو سابقا.
توفي الشيخ ابوراص رضي هللا عنه سنة
1413م وسبقه علماء ورضــاة منهـم الحسيـن
بـــن امحمد (فتحا) بن مصطفى المازوني ويعرف
ابن منزول آغا من كبار علماء مازونة فــي ورته
فقيه حنفي تركي األصل من أهل مازونة وبها نش
وتعلم (ومنزول آغا) لقب تركي يطلق على كبـار
الضباط ،وكان جد صاحب الترجمة منهم رد
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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اشتهر بــه أبوه وهو من بعده من اثاره (تحفة
الملوه في حصر أصول االرث المتروه)
أرجــوزة فــي فــرائض الفقه الحنفي وكــذلك
الصـــادذ بن علي المغيلي المازوني :عالم
وراض ،من فقهاء المــالكية مــن أهــل مــازونــة
تعـلم بها وبمعسكر ،ثم رحل إلى المشرذ فتعلم
باألزهر الشريف وعاد فولى رضاء مازونة ثم
رضاء وهران.
وأيضا موسى بن عيسى بن يحي المازوني أبو
عمران :فقيه ،من القضاة نش في مازونة وبها
تعلـم وهوولد يحي المازوني صاحب (الدرر
المكنونة) اآلتية ترجمته له (دبــاجة االفتخــــار
فـي منارب أولياء هللا األخيار) و(الرائق في
تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق) و(حلية
المسافــــر وآدابه وشروط المسافر في هابه
وايابه).
واخيرا يحي بن موسى بن عيسى بن يحي ،أبو
زكريــاء المغيلــي المازوني فقيه رــاض من
أعيان المالكية نش في مازونة مدينة في جبــــال
الظهرة بين وادي شلــف والبحرالمتوسط ولـــي
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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رضائها ومات بتلمسان ،له(الدرر المكنونة في
نوازل مازونة) كتاب حافل بفتاوي المت خرين
مـــــن علماء الجزائر وتونس والمغرب األرصى
منه مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالجزائــــر
العاصمة تحو ررم .1331
إن والية غليزان عامرة بزواياها زاخرة
برجاالتها وأوليـــائها الكــرام ولكن اليمكـننا
التطرذ إلـى تراجمهم وحياتهم الحافلة بالنشاطات
في سائر الميادين.
إن هذه المنطقة من رطرنا العزيز تعج ب سماء
ك يرة من العلماء واألعالم وان دورهم الجليل
كـــان عظيما وباألخص في الحقبة التي تميزت
باإلحتالل واإلستعمار فكان لهؤالء األعــــالم
دورا كبيرا ومتميزا في المحافظة على هوية هذه
األمة وشخصيتها اإلسالمية ألنهم تفرغوا إلى
اإلغتراف مـن العلم والعلم الديني التربوي
باألخص فكانوا أنوارا تضـيء ل مة طريقها
وتبعو فيها روح الشهادة والجهاد فكانوا بذلك
السبيل الذي مهد لهذه األمة طريق الحرية
واإلستقـــالل ونبذ العبوديــة والذل للمستعمر
كتاب اعالم ومآثر والية غليزان
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الغاشم أفال يحق لنا ونحن نعيش في كـنف الحرية
واإلستقــالل أن نذكــر لهؤالء العظام خصالهم
الطيبة وأدوارهم الجليلة ونؤرخها في متون
تكـــون منبع القدوة لنا وألجيالنا المتعـاربة إن شاء
هللا فجزاهم هللا عنا وعن أهلنا وأمتنا خيرا واجعلنا
اللهم خير خلف لخير سلف آمين .
الشيخ :مــصطفــى السـنـوســـي
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