حضور الشيخ الهواري في النصوص التاريخية الوهرانية
الثغر الجماني أنموذجا
أ.د .الحمدي أحمد
الجامعة اإلفريقية أدرار
ملخص:
يعد الشي خ ؿبمد اؽبوارم أحد رموز كىراف البارزين الذين تعرؼ هبم اؼبدينة ،من خالؿ
علمو كصالحو ،كأيضا األثر الذم تركو يف نفوس العامة كاػباصة .كىو أمر انعكس يف الكتابات
التارسنية اليت اىتمت بو أك باؼبدينة ،كلعل الثغر اعبماين أحد ىذه الكتابات اليت تناكلتو بالتعريف
كالتنويو ،يف مناسبات متفرقة كمواضيع متعددة .كقد ارتبطت ظاىرة الصالح بالتحوالت السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كالدينية اليت طبعت ؾبتمع الغرب اإلسالمي .فالعديد من اؼبصلحُت
كاألكلياء اشتهركا كبرزكا كردة فعل على اؼبمارسات اػباطئة للدين يف اجملتمع كرغبة يف إصالح
ا لعقيدة كتقومي األخالؽ .تتناكؿ ىذه الورقة جردا ألىم النصوص اليت تناكلت الشيخ اؽبوارم ،كمدل
توظيف تلك اإلشارات ،كال يتعلق األمر ىنا بدراسة ربليلية أك ربقيب تارسني ؼبراحل تطور حياتو.
تمهيد:
إف الكتاب الذم فضلت جعلو ؿبورا ؽبذه الدراسة ،أحد أىم اؼبدكنات التارسنية اليت
اىتمت بتاريخ اعبزائر يف العهد العثماين عامة ،كتاريخ كىراف كما جاكرىا بوجو خاص .كمؤلفو من
اؼبؤرخُت الذين سبيزكا بالدقة يف التصوير ،كاالىتماـ بالتفاصيل الصغَتة اليت تغفل عنها عادة كتب
التاريخ العاـ كاغبوليات .فهذا التأليف يضم أيضا العديد من النصوص اليت زبص الفًتة الوسيطة،
كمن صبلتها بعض أخبار الشيخ ؿبمد بن عمر اؽبوارم ،خاصة بداياتو يف الطلب ،كاإلشارة إىل
مواقفو ،كنظرتو من اجملتمع ،كأيضا مناقبو كبعض خصالو.
المؤلفات التي اهتمت بالموضوع والمدينة:
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ىناؾ العديد من اؼبصادر اليت أرخت ؼبدينة كىراف ،كلشيخها ؿبمد اؽبوارم ،كأتت على
ذكر الكثَت من التفاصيل اليت تتناكؿ هناية الفًتة الوسيطة ،كبداية العصر اغبديث ،كمن صبلتها:
ؿبمد بن يوسف الزياين ،دليل اغبَتاف كأنيس السهراف يف أخبار مدينة كىراف .كعبد القادر بن عبد
ا﵁ اؼبشريف ( 1192ىػ) ،هبجة الناظر يف أخبار الداخلُت ربت كالية األسباف بوىراف من األعراب
كبٍت عامر .كأضبد بن عبد الرضبن الشقراين الراشدم ،القوؿ األكسط يف أخبار من حل باؼبغرب
األكسط .كؿبمد بن سليماف الصائم التلمساين ،كعبة الطائفُت كهبجة العاكفُت يف الكالـ على
قصيدة حزب العارفُت .كاآلغا بن عودة اؼبازرم ،طلوع سعد السعود يف أخبار كىراف كـبزهنا األسود.
كعبد الرضبن اعبامعي اؼبغريب الفاسي يف شرحو ألرجوزة اغبلفاكم .كابن زرفة أبو ؿبمد اؼبصطفى،
الرحلة القمرية يف السَتة ا﵀مدية.

1

كؾبهوؿ ،تاريخ البام ؿبمد األكحل2 .كأبو راس الناصر،

عجائب األسفار كلطائف األخبار 3.كمسلم بن عبد القادر ،تاريخ بايات كىراف أك خاسبة أنيس
الغريب كاؼبسافر 4.كأضبد بن ؿبمد بن علي بن سحنوف الراشدم ،الثغر اعبماين يف ابتساـ الثغر
الوىراين 5،كىذا األخَت ىو النص التارسني الذم اخًتتو مدارا للبحث ،كؾباال للتناكؿ.
ترجمة الشيخ الهواري:
كاؽبوارم ىو ؿبمد بن عمر أبو عبد ا﵁ ،كلد عاـ 751ىػ1350 /ـ كتويف سنة 843ق/
1439ـ .كىو فقيو ،كمتصوؼ ،كثَت الكرامات 6،شهَتا بالغرب اإلسالمي ،أخذ ببجاية عن عبد
الرضبن الوغليسي ،كأضبد بن إدريس ،كبفاس تتلمذ على يد القباب ،كأيب عمراف موسى العبدكسي.
كرحل للمشرؽ كحج كدخل القاىرة ،كهبا أخذ عن اغبافظ العراقي ،كاستقر بوىراف ،كلو من التآلف:
التسهيل ،كالتبياف ،كتبصرة السائل ،كالسهو كالتنبيو 7.كيقوؿ عنو الراشدم« :ىو قطب كىراف الذم
عليو مدارىا ،كبدرىا الذم أخجل األقمار اؼبتزايد أبدارىا .كمطأطئ األعناؽ الرفيع مقدارىا،
كالرؤكس العلية أقدارىا ،سيد م ؿبمد بن عمر بن عثماف بن منيع بن عياشة بن عكاشة بن سيد
الناس بن أمُت الناس الغيارم اؼبغراكم كاؼبشهور باؽبوارم ...كاؽبوارم نسبة إىل ىوارة أحد طوائف
الرببر...كاؼبغراكم نسبة إىل مغراكة قبيلة من زناتة» 8.كال يكتفي الراشدم بالنقل من ابن صعد بل
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ينتقده ،حيث يقوؿ ... :فهم من الرببر البًت ال من الربانس ،كىوارة من الربانس .كهبذا يظهر لك أف
يف قوؿ ابن صعد اؽبوارم اؼبغراكم تناقضا ،ال يرتفع إال حبمل إحدل النسبتُت على الوطنية،
9

كاألخرل على األصلية.

كيعود يف فصل آخر ليتحدث عنو كعن صفاتو :فلنرجع إىل ذكر السيد ؿبمد اؽبوارم رضي
ا﵁ عنو فنقوؿ :إنو كاف ػ رضبو ا﵁ ػ فبن باع نفسو من ربو بتقاه ،كأفٌت ذاتو يف ؿببتو فرفعو كرقاه،
كاستسقى منو أمطار اؼبواىب كاؼبعارؼ فسقاه ،صبع لو بُت العلم كالعمل ،كأكمل لو دبا خصو من
كاليتو القصد كاألمل ،ككاف صواما ،قواما ،جوادا ،كرشنا ،ؿببا آلؿ البيت النبوم ،رافعا ؼبقدارىم،
ؿبافظا على حدكد الشريعة ،زاىدا يف الدنيا ،حفظ القرآف كىو ابن عشر سنُت ،كآتاه ا﵁ اغبكم
صبيا ،كىداه إىل طريق الوالية ككاف بو حفيا ،كأكؿ ما فتح ا﵁ بو عليو أنو خرج من كطنو بعد حفظو
القرآف فدخل بلد كلميتو فوجد هبا شيخا من أكلياء ا﵁ تعاىل فزاره كسأؿ منو أف يدعو لو ا﵁ تعاىل
فدعى لو أف رنعلو من أىل الطريقة ،فقبل ا﵁ دعاءهٍ ،ب فارقو فطاؼ البالد شرقا كغربا رنوؿ
الصحارم البعيدة كالفلوات اؼبقفرة ،كطعامو فيها اغبشيش كأكراؽ األشجار ،كزبالطو فيها الوحوش
كالسباع كال سنافها.
الكرامة الفكر والمدلول:
إف السلوؾ القائم على اإلشناف بالكرامة ،يفصح عن ذاتو باللجوء إىل التصوير
كاالستعارات .فتجربة الصويف الذم يعيشها قوال كعمال ،حيث يبٍت ذبربتو يف اؼبطلق ،كبالتايل فتعبَته
عنها يكوف أفضل إف جرل بالصورة كالتشبيو ،أك باالمتثاؿ كالقصص .فالكرامة معطى مثقل باؼبعاين
كالدالالت ،كىي تعبَت رمزم عن ذبربة نفسية ،كصراع انفعايل ،كما يهمنا يف اؼبناقب ىو ؿباكلة فهم
البٌت كالًتاكيب اليت تقوـ عليها الذىنية الصوفية ،فهي انكفاء على الذات ،كغوص يف العامل
الداخلي ،كإغفاؿ لعامل الواقع كذباىل للحس كاجملتمع.
كسأقوـ خالؿ دراسة حياة الشيخ اؽبوارم من النصوص الذم يسجلها ابن سحنوف ،على
الوقوؼ على مناقبو ليس بقصد اثباهتا كتأكيد كقوعها ،كلكن هبدؼ االستفادة منها كمعطى
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مسجل كمدكف .كتطبيق منهج معاصر زنوؿ الكرامة إىل نص خادمة لعملية الًتكيب التارسني ،من
خالؿ دراسة مدلوؿ اؼبناقب ،كاإلشارا ت اليت تعطيها .ؿباكال مقاربتها مع الوقائع الثابتة كاؼبتزامنة مع
اغبدث ،علما بأف بعض الكرامات ركاىا علماء كفقهاء مشهورين عن غَتىم من اؼبشائخ ،كىنا
شنكن تطبيق منهج التجريح كالتعديل على الركاة.
رموز بدايات الطريق:
رنب إعادة تركيب عناصر ىذه البداية كما يصورىا صاحب الثغر اعبماين :كانت صفاتو
يف اؼبرحلة األكىل من التلقي كالًتقي :الصوـ ،القياـ ،اعبود الكرـ ،ؿببة آؿ البيت...فأٌب تبعا لذلك
﴿اغبكم صبيا﴾ٍ 10.ب صار يف طريق الوالية :ككاف بو ﴿حفيا﴾ٍ11.ب فتح عليو كخرج من كطنو،
ككجد شيخا كسألو الدعاء ليكوف من أىل الطريق! كجاءت السياحة كالسفر ،الصحارم اؼبقفرة،
أكل اغبشيش ،كأكراؽ األشجارٍ ،ب سنالط الوحوش كالسباع.
إف ربقيق الشيخ اؽبوارم ؽبدفو بأف أصبح من أىل الطريق قيمة إرنابية ،جاءت نتيجة
تسلسل صفات كأعماؿ تنبئ عن تطلعات صاحبها ،كتشَت إىل اؼبيداف الذم أختاره 12ناؿ فعال ما
رغب ،رغم الضيق الذم عاناه :أكل اغبشائش كأكراؽ األشجار كالتجواؿ يف الصحارم البعيدة
اؼبقفرة ،فهو ال يزاؿ يفتش عن ذاتو ،لكنو سيزيد ارتقاء كاطمئنانا دبخالطتو للوحوش كالسباع،
كيتجاكز القلق كاالضطراب ،بانتقالو للحياة جديدة.
أوليات الطلب:
ككاف مبدأ قراءتو العلوـ دبدينة جباية ،دخلها بعد بلوغو بسنة ،فقرأ هبا على أعياهنا اعبلة
كالشيخ سيدم عبد الرضبن الوغليسي ،كالسيد أضبد بن إدريسٍ ،ب أخذ فيها يف حفظ اؼبدكنة
الربادعية ،فلما بلغ منها باب الصيد سافر إىل فاس ،فكمل هبا حفظ اؼبدكنة سنة ست كسبعُت
كسبعمائة ،كىو ابن طبس كعشرين سنة.
ككاف طلبة فاس يقرءكف عليو القرآف ،كالعربية ،كالفقو ،كيتحدثوف أهنم ما رأكا أبرؾ من
قراءتوٍ .ب سافر إىل اغبج كزيارة الركضة اؼبشرفة ،فكمل قصده بذلكٍ ،ب سافر إىل بيت اؼبقدس،
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فكمل لو فضل الصالة يف اؼبساجد الثالثٍ .ب رجع فأتى كىراف فاستقر هبا قراره ،كاطمأنت هبا
داره ،فانتفع اػبلق هبا على13يديو ،كىداىم إىل ا﵁ بأزمة 14دعايتو.
تحليل رموز وإشارات الطلب:
لبجاية رمزية خاصة ىامة جدا يف العلم كالتصوؼ كالسلوؾ كالتدرج يف مراتب الوالية،
كاألمر ذاتو ينطبق على الوغليسي ،الرمزية اللطيفة األخرل يف النص الذم ذكره ابن سحنوف ،ىو
بلوغو باب الصيد من اؼبدكنة ،كاقًتاف ذلك بالسفر إىل فاس مدينة إدريس ،فالصيد يعطي االنطباع
بالنجاح يف اؼبسار ،كالسفر ىو ذبدد أك انتقاؿ إىل طور ـبتلف كأفضل ،كأيضا فيو معٌت التطهر من
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اػبطيئة ،كاالنبعاث،

ككالدة خالصة من األدراف .كأفضل دنوذج للمتصوفة يف مسألة الصيد

كالسفر ،قصة سيدنا موسى مع الرجل الصاحل اػبضر ،كما فيها من حكم كعرب.
كبناء على ما تقدـ ،نستطيع أف تستخلص بأف كرامة الشيخ اؽبوارم ىذه رمز لتكوين
شخصية جديدة كاعية كمتمثلة للقيم الصوفية ،حلت ؿبل العناصر القدشنة العادية ،لقد زبلى
صاحبها عن شخصيتو األكىل كاىتدل إىل التصوؼ 16.فعرب عن ذبربتو باللجوء للسياحة كالسفر،
ذم الصلة بالتجديد كاالنطالؽ ،ىكذا فالكرامة ىنا تعبَت عن ربوؿ داخلي ،كتكوين حياة ركحية
رفيعة ،كزبل عن اغبياة اؼبألوفة كاغبسية ،باختصار بلغت رموز ىذه الكرامة اجملاؿ األعلى يف إرضاء
الذات .كخاصة كأهنا اقًتنت يف النص مع سفر الشيخ اؽبوارم للحج ،الذم يرمز للسمو كالرفعة
حيث كمل قصده ،كسيناؿ بركة الصالة يف بيت اؼبقدس ليجمع فضل اؼبساجد الثالثة ،كيستقر
بوىراف كىو مكتمل التجربة حيث بلغ مداىا.
الشيخ الهواري والعلماء:
ككاف يتكلم عليهم كيشَت إىل كل اغباضرين دبا يف خاطره ،كرنيبو عما يف ضمَته ،حىت إف
العلماء يعضل عليهم فهم النوازؿ ،كيعجز عن حلها أكابرىم ،فيحضركف ؾبلسو كمعهم أرباب
اغبوائج اليت أنبهم عليهم أمرىا ،فيتكلم بكالـ مشًتؾ ،يفهم منو كل حاضر حاجتو من غَت أف
يسأؿ عن شيء ،كأخباره يف مثل ذلك كثَتة 17،ذكر ابن صعد بعضها.
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ال شك أف ىذه اؼبنقبة تعطي العديد من اإلشارات ،فإخباره دبا يف اػبواطر ،كاإلجابة عما
يف الضمائر ،حيث يزاكج بُت الضركرة كاالضطرار ،كىي عناصر تليب للصويف رغبتو يف التفوؽ،
كتعطي االنطباع لألخر بالتشويق كاإلثارة من خالؿ تتبع الواقعة بأكملها سواء بالتصريح أك
التلميح .ككاضح جدا استحضار دناذج متعددة للمستول األعلى كىم الرسل كاألنبياء .كلعل
النموذج األكؿ ىو سيدنا عيسى عليو السالـ( :كأنبّئكم دبا تأكلوف كما ت ّدخركف يف بيوتكم إف يف

ذلك آلية لكمإف كنتم مؤمنُت) 18.كمع العلماءيف مسائل النوازلػ اليت عجز عن حلها أكابرذنػ كمعهم
أصحاب اغبوائج ،كبرباعتو يعطي إجابة كاحدة للجميع ،يفهم منها كل كاحد غايتو كمراده .كالتأثر
ىنا كاضح بالنيب عليو الصالة كالسالـ الذم أٌب جوامع الكلم.
كيف ىذه الكرامة ػ كاليت سبقتها ػ نرل ذكباف الصويف يف الشخصية النموذج( :سيدنا

موسى ،سيدنا عيس ى ،سيدنا ؿبمد ،كبعض أصحاب اؼبعجزات يف القرآف الكرمي) ،ذبعلو يلغي من
نفسو كل ما يفرقو عن حقيقة ذلك النموذج .فهو يدعي لذاتو األفعاؿ اػبارقة اليت للنموذج ،كىو
ينفي الفركقات بينهما 19يف نظر العامة.
عالقته بالسلطة وشيوخ القبائل:
كمن مناقبو رضي ا﵁ عنو أنو بعث خدشنا لو إىل أحد طغاة بٍت عامر يقاؿ لو عثماف ،لَتد
ماال لبعض أصحاب الشيخ أخذه ظلما ،فلما كصلو أفحش لو يف القوؿ كأمر بتثقيفو ،فلما بلغ
الشيخ ذلك دخل خلوتو بعد أف غضب حىت اسود كجهو ،فسمع يقوؿ :مفرطخ مفرطخ ،فاتفق أف
ركب يومئذ عثماف يلعب يف عرس كاف يف حيو ،فرأل اغباضركف شيخا أبيض أخذه كضرب بو
األرض ،فأقبلوا إليو فوجدكه مفرطخا ،قد دخل رأسو يف جوفو! فأطلقت أمو خدمي الشيخ ،كقامت
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تندب كلدىا.

االذباه ىنا كاضح لرفض السلطة كربدم اعبور ،كما يظهر ىو كجود قوة قادرة أظبى من
رموز السلط اؼبختلفة (رجال أبيضا) ،كاؽبدؼ ىو توجيو السلطة ػ أك إىل حد ما ػ ربريرىا بواسطة
التصوؼ ،هبذا فهي ذبعل من ىذا اػبَت جبهة أقول إزاء الظلم كانتصارا عليو ،أكثر فبا تدعو
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للمجاهبة أك إىل فعل بناء .كىذا يقود الباحث إىل القوؿ بأف ىذا االنتصار على مظاىر الظلم
االجتماعي فردم ،كذاٌبٍ .ب ىو مناىضة للتعسف ال تقوـ على اعتماد اعبماعة كالوسائل ا﵀تملة
أك الواقعية .فاغبلوؿ يف الكرامات من ىذا الشكل زبيلية ،بل قاصرة كؿبصورة ،اىتمت عموما
بتحرير اإلنساف من اجملتمع ال باجملتمع ،ال باالخنراط الفعاؿ بل بالفرار كاالنقفاؿ كاالنطواء على
الذات.
الشيخ الهواري يحرر األسرى:
كذكر الصباغ أف امرأة أسر كلدىا فأتت سيدم ؿبمد تشكوه أسره ،فقاؿ ؽبا :اذىيب
كاجعلي قصعة من الثريد كاللحم كأتيٍت هبا ،ففعلت ذلك كأتت بو إليو فأعطى القصعة لسلوقية
كانت عنده ترضع أكالدىا فأكلتها! فلما فرغت قاؿ ؽبا :اذىيب ؼبوضع كذا من عدكة النصارل
كجيء بابن ى ذه اؼبرأة! فذىبت يف اغبُت كقطعت البحر بقدرة ا﵁ تعاىل ،فوجدت ابن اؼبرأة قد
اشًتل فؤادا ؼبالكتو ،فخطفتو من يده فصار يتبعها خوفا من النصرانية ،إىل أف عرضت لو ساقية
فتخطاىا ،كعدل يف أثرىا إىل أف دخلت بو على أمو يف كىراف.
استنجاد اؼبسحوقُت بالفقراء كاؼبتصوفة يفتح متنفسا ألرباب الطرؽ للظهور كالربكز ،فهم
القادركف على تركيض اغبيوانات ػبدمتهم (يأمر السلوقية فتطيع) بل تتصرؼ بأذكى صورة
السًتجاع األسَت طبعا بربكة الويل! كتظهر الصويف قادرا على إخضاعو ،كالتأثَت فيو 21.كربقيق أمنية
اؼبرأة يف األخَت ...الشيخ اؽبوارم ىنا يفعل ما مل يقدر على فعلو األمَت أك قائد اعبيش .كاؼبرأة
قدمت مقابل التحرير الطاعة للويل يف كل ما أمر ،ألنو شنثل سلطة موازية رنب أف يقدـ ؽبا الوالء.
كالكرامة ىنا مأمن كذني ،كدفاع لفظي ضد األعداء كاػبصوـ ،كأمنية باغبماية اؼبفقودة .كما أغبت
على أف الصدقة كاجب ديٍت أساسي ،كما رأينا ،لتأمُت حد ما من العيش اؼبادم لفئة ػ قد تبدك
مهملة ػ كىي فئة اغبيواف ،كىم جند من جنود الصوفية كاألكلياء .كال رنب أف نغفل رمزية الكلب
عند األكلياء ،فهو يشَت إىل الطمأنينة كالسكينة كالطاعة كما يف قصة أصحاب الكهف.
الصراع المرابطي الموحدي حول وهران:
37

كزناكؿ الراشدم اف يربز دكر اؼبدينة كأذنيتها بالنسبة للدكيالت اإلسالمية اليت قامت يف
الغرب اإلسالمي .كيف خضم الصراع بُت عبد اؼبومن كتاشفُت ،ال يفوت الفرصة يف إدراج اسم
الشيخ اؽبوارم يف اؼبنت رغم إنو عاش يف فًتة متأخرة عن الدكلتُت ،حيث يستصحب أقواؿ ابن
صعد عندما تطرؽ لعلماء كىراف يف تلك الفًتة ،حيث يقوؿ الراشدم« :قاؿ ابن صعد اؼبتكلم يف
مناقب كليها الشهَت ،كإمامها الذم نادل بفضلو اظبع جهَت ،اؼبلحوظ خادمو بعناية البارم سيدم
ؿبمد اؽبوارم.»...

22

كعندما تناكؿ الع لماء يف موضع آخر ذكر بأهنم كثر ،كال شنكن اإلحاطة يف تقييد أخبارىم،
كترتيب أعماؽبم ،كلو « :مل يكن فيهم إال السيد ؿبمد اؽبوارم ،كتلميذه إبراىيم التازم ،لكاف فيهما
أكرب الكفاية ،إذ كل منهما كاف يف جوىا آية .أما السيد ؿبمد رضبو ا﵁ كرضي عنو فعسى أف نذكره
دبحل غَت ىذا أليق بو».

23

حرمة زاويته:
ككاف رضي ا﵁ عنو قاطعا ألكداج الظلمة ،ما تعرض لو أحد إال عاجلو ا﵁ تعاىل
باؽبالؾ 24.قاؿ ابن صعد :كهبذا جرت عادة ا﵁ فيمن تعرض لزاكيتو .كلذلك يقوؿ الراشدم« :فقد
شاىدنا كثَتا من كالة كىراف كعماؽبا الذين سبقت ؽبم الشقاكة ،فحملتهم النفوس اؼبارة على
التهاكف حبرـ الزاكية ،كاخراج من استجار هبا منها ينتقم ا﵁ منهم سريعا ،كيظهر غضب ا﵁ عليو يف
أىلو كمالو ككلده كنفسو ،حىت ال يستقيم لو حاؿ يف الوقت كيف االستقباؿ».

25

غضب الشيخ الهواري:
كعند الغضب شنكن أف تتحوؿ دعوة الشيخ اؽبوارم ضد سكاف كىراف ،كىذا ما حصل
بالفعل ؼبا قتل أىل اؼبدينة كلده ،كاستخفافهم دبحارـ ا﵁:
26

لوال أف باعهم بيع أرخيص

بالعطبا

كاعبورا

اين من كىراف بو سادا
ؼبا

أف

مسوه

عطبو

38

منو

األىل

كىو يشَت ىنا إىل الشيخ اؽبوارم ،كبأنو كاف سببا يف تدمَت مدينة كىراف 27.بعدما خانو
28

أىلها كأساءكا لو كألىلو كجَتانو كتعديهم

عليو .فدعى عليهم ،كسلم اؼبدينة للطغياف! يقوؿ

الراشدم « :كحكى أف سيدم على األصغر اؼبدفوف قبالة سيدم الداكدم بن نصر كاف حاضرا ؽبذا
البيع...فيؤخذ من ىذا جواز الدعاء على الظامل كلو باألسر» 29.كقد آثر أىل كىراف يف ىذه الفًتة
العوائد كاألعراؼ الضالة 30،كرباكموا للعامة 31بدؿ التزاـ حدكد الشريعة.
كمن الذين احتفوا بو كثَتا تلميذه إبراىيم التارزم 32،الذم يقوؿ فيو:
كقد عدـ الناس الشيوخ بقطرنا

كآخرىم شيخي كغاية اجاليل

33

كذا منذ أعواـ خلوف كأحواؿ

يشَت إىل أىل الكماؿ كمثلو

34

كقد قاؿ يل مل يبق شيخ بغربنا

عليو من ا﵁ الرضى ما تلى تاؿ

كمسألة دعاء األكلياء 35على البالد اؼبغضوب عليها عبرـ ،فكرة سادت كعمت يف عهد
األتراؾ كقبلهم ،حيث يقوؿ أضبد بن عبد الرضبن ،عن سبب دخوؿ النصارل لوىراف« :أف الشيخ
ؿبمد اؽبوارم دعا عليها بذلك لبغي أىلها على كلده ،حيث قتلوه فأسلمها للنصارل ألنو سلطاف
مصرىا ،كمتويل أمرىا» 36.مع العلم أهنم مل يدخلوىا فور دعوتو على البالد ،بل دخلوىا بعد كفاتو
باثنُت كسبعُت عاما ،ألنو تويف سنة 843ىػ ،كىم دخلوىا سنة 914ىػ.
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كيبدك أف بلوغ منحى التوتر بُت أصحاب القوة ،كاؼبتنفذين يف اؼبدينة كقطب اؼبتصوفة،
حىت كصل الغتياؿ ابن الشيخ اؽبوارم ،يشكل مرحلة الذركة كيعكس اػبطورة اليت أصبح يشكلها
التصوؼ على مصاحل ىؤالء ،فلجأكا إىل سالح االغتياؿ للحد من تأثَت أصحاب الفكر الكرامي
على العامة كالرعية.
لكن السؤاؿ الذم يطرح بإغباح ىل يعقل بأف الشيخ ؿبمد اؽبوارم يدعوا على مدينتو؟
كالتخريج الذم توصلت لو ىو أنو مات غاضبا من عدـ ربقيق ما كاف يصبوا إليو من تتبع سكاف
39

كىراف باعبملة ،لكن ال شنكن أف نتصور أف يقوـ بذلك برد فعل يصل إىل مستول الدعاء على
اؼبدينة .لكن أتباعو بعد كفاتو ىم من كضع الدعاء ،كجعلوا صياغة لو كنسبوىا للشيخ اؽبوارم ،كىو
مثابة األداة للتحكم يف رقاب العصاة من الناس.
المبشرات بالفتح:
كمنها الرؤيا اليت كقعت للعديد من اػبَتين كالشيوخ ،الذين رأكا البام يف اؼبناـ ككأنو يفتح
اؼبدينة ،كمن صبلتها ما يتعلق بالشيخ اؽبوارم ،حيث رأل بعض أىل اعبزائر« :كأف األمَت يتشاجر
مع بعض أكلياء كىراف ،كلعلو سيدم ؿبمد اؽبوارم يف شأف فرس أنثى ،فلم يزؿ بو األمَت حىت
أفتكها منو ،فقاؿ لو الناس :أنك أخذت فرس الويل كىو ال يصرب عنها ،فاقتلها حىت ال يطمع
38

فيها ،فقتلها!»

عودة المدينة بعد زوال العوارض:
كالرعية ندمت على صنيعها كانتهاكاهتا ،كعادت إىل اعبادة متمسكة بالسنة كبكتاب ا﵁
تعاىل ،كىو ما أىلها السًتجاع اؼبدينة من البغاة كأعواهنم .فقد حكى اغباج أضبد الصغَت قاؿ:
قدمت اعبزائر فقصدت سيدم عبد الرضباف الثعاليب ،كبت فيو عند ضرزنو ثالثا ،كأنا مهتم بأمر
كىراف ،فرأيتو يف ا لنوـ فقاؿ يل :تفتح إف شاء ا﵁ تعاىل ،كأنت تبلغ ألىلك فتجدىا قد فتحت ،أك
ربضر لفتحها .فقلت :يا سيدم ،كسيدم ؿبمد اؽبوارم باعها 39.فقاؿ :ىو باعها ،كالناس اشًتكىا
بعده من ا﵁ عز كجل 40.كىو يلمح ألكضاع اؼبدينة يف عهد العثمانيُت ،حُت شحذكا 41ذنم الناس
ػ من اػباصة 42كالعامة ػ لتحريرىا من يد األسباف.
رمزية الرجوع:
ال شك أف أىم كأبرز معطى يف ىذه الكرامة التأثَت بعد طوؿ الغياب كاؼبوت ،كأيضا عبد
الرضباف الثعاليب دبا شنثلو من ثقل عند اؼبتصوفة ،فهو الذم يبشر بفتح اؼبدينة ،كيزيل اؽبموـ
كالوساكس كالقلق من رأس اغباج أضبد الصغَت .كىكذا تذكب اؼبعطيات اغبسية عندما يتعلق األمر
بتأثَت الويل ،ذلك أف مقداره ال ينتهي بانتهاء عمره ،بل يصبح رمزا كمزارا ،بعد كفاتو ،كتصبح
40

الكوارث دليال على امتداداتو يف الذاكرة كالضمَت .بل يزداد إشعاعا من خالؿ األحالـ اؼبتجددة
عند القرناء يف الزماف كى و ما زنافظ على استمراريتو .كالرسالة اليت تقدمها ىذه الكرامة ىي أف
األكلياء أحاطوا اؼبدينة بعنايتهم ،حيث غضب منها كيل 43كتشاءـ ألحواؽبا ،كدعى عليها أتباع ىذا
44

الويل ،كضبل ذنومها كيل

حيث نغص كضعها حالو كمعاشو ،كبشر بتحريرىا كيل ،45كىذا ىو

دأب األكلياء ،حيث ضبلوا ذنوـ اجملتمع.
فقيه تواتي يشارك في تحرير وهران األول:
كيتعلق األمر دبحمد بلعامل الزجلوم ،كىو من العلماء البارزين ،ككاف يف زيارة للمدينة
46

كصادؼ كجوده هبا اغبصار كالتحرير،

فشارؾ إخوانو الفقهاء كالطلبة يف فريضة اعبهاد كدفع

أعداء الدين عن اؼبدينة ،حيث قاؿ« :أما اعبهاد ففي حضوره ﵀اصرة جيش جند اؼبسلمُت من
الًتؾ كالطلبة مدينة كىراف مدة عامُت ،ففتحها ا﵁ عليهم غي يوـ اعبمعة من عاـ  1118ىػ.
قاؿ :كالطلبة الذين حضركىا أكثر من طبسمائة ،كأمدىم أىل اعبزائر بعشرة آالؼ تركي ،كيهاب
الكفار الطلبة أكثر من الًتؾ إل يثارىم اؼبوت على اغبياة رغبة يف الشهادة ،كماداموا يف اؼبرامات ال
يتزلزؿ صف النصارل يف خركجهم أحيانا إىل حوؿ قصرىم ،حىت إذا طاؿ ذلك باؼبسلمُت كصاحوا
عليهم بالسكاكُت فجردكا إليهم سيوفهم فينهزموف سريعا .قاؿ :كتصافا الفريقاف يوما ،فتقدـ رجال
من اؼبسلمُت يسميو سيد اغباج ابن اغباج ؿبمد مبارزا ككاف فارسا معظما ،فخرج إليو رجال من
النصارل فتبارزكا ،فضربو اؼبسلم برصاصة يف فخذه فحملو أىلو كقاؿ اؼبسلم :أردت ترصيصو يف
صدره فجاءت يف فخذه ،ككاف ىذا الفارس حيا إىل كراء ىذه الغزكة .كفبن تويف فيها العامل األستاذ
الصاحل سيد اغباج اؼبوفق ،فهو من شجعاف اؼبسلمُت ،يسميو النصارل سيدم ؿبمد السبع كرفع من
اؼبعركة حيا فلذلك صلي عليو ،كانكسرت عليو ثالثة أنعشة من كثرة الزحاـ عليو ىكذا حدثنيو مرة،
ٍب شكا يف كوهنا ثالثا ،قاؿ :كدفن بأرضٍ ،ب نقل منها بعد ثالث بتلمساف لكوهنا أرضا فيها
شبهة ،فأقبلت الناس عليو كعلى أكالده من بعد موتو أكثر من حياتو ،ككاف يصفو بالزىد يف الدنيا
من كثرة العبادة ،كالزيارة ،كإقراء ـبتصر خليل كاعبمع بالسبع كيقوؿ ىو أستاذ تلمساف
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كصاغبها».

كىكذا يظهر بأف مدينة كىراف ألذنيتها ىبت اعبنود كالفقهاء كالطلبة من أماكن

بعيدة لنجدهتا كربريرىا.
وفاة الشيخ محمد الهواري:
كزنرص الراشدم على تقييد كفاتو بدقة ،فهو أمر جليل ألنو دليل كىراف ،كالويل الذم
تعرؼ بو اؼبدينة ،فوفاتو :يوـ السبت الثاين من ربيع الثاين سنة ثالث كأربعُت كشبادنائة [843ىػ]،
كعمره اثناف كسبعوف عاما 48،كقربه دبدينة كىراف حسبما يفهم من قوؿ ؿبمد بن عبد اؼبومن يف
قصيدتو اليت زنرض فيها حسن سلطاف اعبزائر يف زمانو على أخذىا:
هبا

نادتك

كىراف

فلب

نداىا

كأنزؿ

كاحلل

هباتيك

األباطح

كالرىب

كاستصرخن

ال

تقصدف
دفينها

سواىا
األكاىا

كيقوؿ الرحالة عبد الرضبن اعبامعي الفاسي ،يف شرحو ؼبنظومة اغبلفاكم التلمساين يف تاريخ
كىراف كفتحها األكؿ  :49مراده بدفينها السيد ؿبمد اؽبوارم.
التولية بالكفاءة والتولية بالوراثة:
كؼبا مات الشيخ كرث سره تلميذه كمريده السيد إبراىيم التازم ،حيث« :كاف لو اعتناء
بكالـ شيخو» 50.ككرث ـبلفو بالنسب كلده سيدم عبد الرضباف بوحامد ػ رضبو ا﵁ تعاىل ػ كلو
عقب متصل منتشر ،فالواجب احًتاـ اعبميع فإنو غيور على أكالده.
كال شك أف اعبدير بالوارثة الفعلية ىو الشيخ إبراىيم التازم ،على اعتبار االصطفاء الذم
مشلو بو شيخو ،حيث منعو من الرجوع إىل اغبرمُت ؼبا أقبل عليو يف كىراف قادما من تلمساف ،ككاف
ينوم اجملاكرة .كأدرؾ الشيخ اؽبوارم أنو :كارث سره ،ككاف زنتفي بو غاية التحفي كسنص 51أصحابو
على إتباعو كتوقَته كأفاده أسرارا صبة إىل أف مات الشيخ فورثو كصار ىو الرأس بعده 52.كلقب
53

خبليفة« :سيدم ؿبمد اؽبوارم يف كقتو».
الخاتمة:
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يعد الشيخ ؿبمد اؽبوارم من رموز كىراف البارزين ،كأحد علمائها الكبار اؼبؤثرين ،كالذين
خلفوا الكثَت من التالميذ كالطلبة فبن ازدىرت اؼبدينة يف عهدىم ،كلعل أبرزىم ىو إبراىيم التازم.
كىو أمر أكده ابن سحنوف يف كتابو الذم قمت بتحليل مادتو اؼبتعلقة با﵀تفى بو ،فهذا الكتاب
كإف كا ف ؾبالو ىو التأريخ لفتح بايات كىراف كذكر مآثرىم يف الدفاع عنها ،غَت أف صاحبها استطرد
يف الوقوؼ على مسائل تتعلق بالعلماء ،كاألكلياء ككراماهتم ،كالدفاع عنهم ،كإتباع طريقهم .فركح
الشيخ اؽبوارم تغمر الكتاب يف أغلب فصولو ،فال تكاد تقرأ صبلة أك نصا ،إال كذبد التلميح لو،
كالتصريح بأعمالو ،كالتنويو ببعض صفاتو .فقد شكل التيار الصويف قوة اجتماعية ىامة ،فرضت
على النافذين ازباذ حسابات دقيقة يف اختيار أساليب التعامل معها ،سواء بالتصادـ أك عند اؼبداراة
لكسب الود.
الهوامش:
 -1اؼبكتبة الوطنية اعبزائر.3320 :
 -2اؼبكتبة الوطنية الفرنسية على اؼبيكركفيلم.5022 :
 -3بتحقيق ؿبمد بوركبة قسم اغبضارة اإلسالمية جامعة كىراف.
 -4تقدمي كربقيق رابح بونار ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع اعبزائر ،ط .1974
 - 5ربقيق كتقدمي اؼبهدم البوعبديل ،مطبعة البعث قسنطينة ،مارس  477( ،1973ص)،
دبقدمة مولود قاسم.
 -6ابن ـبلوؼ ،شجرة النور ،ص .254
 - 7عادؿ نويهض ،معجم أعالـ اعبزائر ،مؤسسة نويهض بَتكت ،ط ثانية  ،1980ص .337
كنيل االبتهاج ،ص .303 :البستاف ،ص  .228تعريف اػبلف ،ج  ،1ص .170
 -8الراشدم ،الثغر اعبماين ،ص.433
 -9اؼبصدر نفسو ،ص ص .434 -433
 -10سورة مرمي ،آية .12
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 -11سورة مرمي ،آية .47
 - 12علي زيعور ،الكرامة الصوفية كاألسطورة كاغبلم ،دار األندلس بَتكت ،ط الثانية ،1984
ص .181
 - 13الثغر اعبماين ،ص .443
 -14ىكذا كردت يف األصل.
 -15علي زيعور ،اؼبرجع السابق ،ص .181
 -16اؼبرجع نفسو ،ص .182
 -17الثغر اعبماين ،ص .444
 - 18سورة آؿ عمراف ،آية .49
 -19عند اغباج عمر تاؿ الفوٌب ،الويل يف صباعتو كالنيب يف أمتو .ىذا ما يؤكده يف كتابو رماح
حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم .كًب توظيف ىذه الفكرة يف صراعو مع الفرنسيُت كخصومو يف
ماسينا كسيقو...استغالؿ الكرامة زمن الضعف.
 -20الثغر اعبماين ،ص .444
 -21علي زيعور ،اؼبرجع السابق ،ص .180
 - 22الثغر اعبماين ،ص .187
 -23اؼبصدر نفسو ،ص .188
 -24اؼبصدر نفسو ،ص ص .444-445
 - 25اؼبصدر نفسو ،ص .445
 - 26ؿبمد بن سليماف الصائم التلمساين ،كعبة الطائفُت كهبجة العاكفُت يف الكالـ على قصيدة
حزب العارفُت ،ص .555
 - 27اؼبصدر نفسو ،ص .555
 - 28الثغر اعبماين ،ص .191
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 -29اؼبصدر نفسو ،ص .446
 - 30كعبة الطائفُت ،ص .555
 - 31يقوؿ الشيخ ؿبمد التواٌب ناصحا ألىل كىراف ،من قصيدة طويلة:
لبدتكم من قبل أف تردت

أيا أىل كىراف انظركا نظر شفقة

مستقرت

كقبل ؾبيء اؼبنشآت ببحرىا

فما غائب مثل اؼبقيم ببلدة

كال تكلوىا غَتكم كلئن يكن

كقد ناؿ منو السم شاؾ بعلة

كما ينفع الًتياؽ إف بعد اؼبدا

كأم

قلوب

عندىا

ينظر :كعبة الطائفُت ،ص .558
 - 32ترجم لو ابن صعد يف النجم الثاقب .كأضبد بابا يف النيل ،كالكفاية .كاؼبقرم ،أزىار الرياض،
 .309/2كابن مرمي ،البستاف .63/58 ،كشجرة النور .263 ،كتعريف اػبلف .07/2 ،كرحلة
القلصادم . 111 ،كلو تآليف ،منها نظم مسمى باؼبرادية شرحو اغبرشاكم الندركمي ،حيث يقوؿ:
ككنت جعلت شرحا على النظم اؼبسمى باؼبرادية للشيخ إبراىيم التازم تلميذ اؽبوارم دفُت كىراف.
 -33يف كعبة الطائفُت :بقربنا.
 - 34الثغر اعبماين ،ص .445
 - 35يورد اؼبؤلف ىنا الكثَت من الكرامات ألضبد بن يوسف يف ىذا الباب نقال عن الصباغ.
ينظر :الثغر ،ص ص .447 – 446
 -36أضبد بن عبد الرضبن الشقراين الراشدم ،القوؿ األكسط يف أخبار من حل باؼبغرب األكسط،
ربقيق كتقدمي ناصر الدين سعيدكين ،دار الغرب اإلسالمي بَتكت ،ط األكىل  ،1991ص .61
 - 37كرجعت للمسلمُت عاـ  1206ىػ :كؾبموع ما بقيت بأيديهم ثالشبائة سنة غَت سبعة،
كالسبعة بالنسبة إىل الثالشبائة من التافو الذم ال يعتد بنقصو ،كال ينتقص ذلك باػبمس كالعشرين
سنة اليت بقيت فيها بيد أيب الشالغم ،إذ األمر مل يتم فيها للمسلمُت فكأهنا مل زبرج من أيدم
الكفرة فيها .الثغر اعبماين ،ص .448
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 -38الثغر اعبماين ،ص .207
 -39كعبة الطائفُت ،ص.556
 -40الثغر اعبماين ،ص .446
 -41ألنو يذكر قصة أخرل للويل يوسف الشريف حكاىا دبسجد أيب مدين ،كصرح بأف فتح
اؼبدينة لن يكوف بطبوؿ كال فساد .ينظر :ص  .556كيف الثغر اعبماين :ال طبوؿ كال عساكر ،كإدنا
يفتحها فرساف قالئل بكلمة التوحيد .ص .446
 - 42من الفقهاء ؿبمد بن علي أبو طالب اؼبازكين ككاف عمره يتجاكز التسعُت عاما ،كؿبمد بن
عبد ا﵁ اعباليل شيخ ابن سحنوف الراشدم ككثَت من الشيوخ كالطلبة ،ص ص .234 -228
 -43ؿبمد اؽبوارم.
 - 44أضبد الصغَت.
 -45عبد الرضباف الثعاليب.
 - 46كىو يشَت إىل ربرير اؼبدينة األكؿ يف عهد البام مصطفى بوشالغم عاـ  1708ـ.
 - 47ؿبمد بلعامل الزجلوم ،النوازؿ ،دراسة كربقيق ؿبمد جرادم ،أطركحة دكتوراه يف العلوـ
اإلسالمية.
 -48الثغر اعبماين ،ص .448
 - 49على يد بكداش باشا عاـ  1119ىػ.
 - 50أبو اغبسن القلصادم ،الرحلة ،دراسة كربقيق ؿبمد أبو األجفاف ،مصنع الكتاب الشركة
التونسية ،ط الثانية  ،1985ص .111
 - 51ىكذا كردت يف األصل كلعلها :كزنض.
 -52الثغر اعبماين ،ص .189
 -53القلصادم ،اؼبصدر السابق ،ص .111
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