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أ .صالح الدين بن نعوم
باحث يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية
تعريفه
هو الشيخ سيدي مصطفى بن أمحد بن التهامي بن أمحد بومعزة بن عبد اهلل بن
سحنون بن أمحد بن حممد بن سيدي أمحد بن عيل الغرييس الرتكامين احلسيني املكي
املدين ،املولود حوايل سنة 6971م بدوار أوالد القايض بسهل غريس من حارضة
وبّي مذهبه يف الفروع واألصول ،يف آخر تقريظه
عرف رمحه اهلل نفسهّ ،
معسكر ،وقد ّ
لبعض التآليف ،فقال" :حممد املصطفى بن أمحد بن التهامي ،املالكي األشعري،
املغريب الغرييس نجارا ،الوهراين تع ّلام ،ثم الدمشقي دارا ،احلسني احلسيني نسبا
وشعارا"(.)1
نشأته
حفظ الشيخ مصطفى بن التهـامي القرآن الكريـم وتعلم مبادئ الديـن واللغة
عىل يد والده شيخ اجلامعة العالمة أمحد بن التهامي ،وأخذ العلوم عن علامء عرصه
بمعسكر ومازونة ووهران ،فتفقه يف علوم الدين ،وتضلع يف السرية ،وتفنن يف علوم
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اللغة ،وتنسك يف التصوف.
مشيخته
ّ
حاله الشيخ الشطي الشامي فقال" :العامل العالمة واحلرب الفهامة ،كان إماما
نِحريرا مفننا يف العلوم النقلية والعقلية؛ تفسريا وحديثا وفقها ولغة ،فرد ًا يف العلوم
العربية ،أديبا شاعرا عابدا زاهدا"(،)0وعارفا بعلم السري واألنسابّ ،
وحاله العالمة
الشيخ أبو حامد العريب املرشيف فقال" :فهو شفع لسيبويه يف النحويات ،له الفهم
الثاقب والرأي الصائب ،ال جيارى يف علم العروض ويف املعقوالت ...وإليه املرجع
يف علم املشكالت ،له القصائد املوزونة الطنانة"( ،)3ومثله املفتي بلهاشمي بن بكار
الذي وصفه بـ "اإلمام الكبري ،الرئيس اخلطري ،البحر الطامي سيدنا احلاج مصطفى
ابن التهامي"( ،)4ويف ذكر الشيخ العريب شنتوف للعالمة بن عبد اهلل سقاط املرشيف
قال " :أما سيدي بن عبد اهلل سقاط فحدث عن البحر وال حرج ...كان ال يقارنه
ّإال الشيخ مصطفى بن التهامي بن عمنا الصدر األعظم لألمري عبد القادر"(.)5
توىل الشيخ مصطفى التدريس يف وهران والشلف ،حيث يقول العالمة أبو
درس يف علم املعاين والبيان ،وحرضنا جملسه يف رسالة الوضع
حامد املرشيفّ " :
درسها باألصنام"( ،)6ومن أبرز تالمذته يف هذه املرحلة الشيخ الطيب بن املختار(.)7
جهاده ضمن مقاومة األمري عبد القادر
ُو َّجه الشيـخ مصطفى فيمـا بعد للعمل السيـايس والعسكري بأمر من األميـر
عبد القادر)8(،ف ُكلف يف بادئ األمر بكتابة رسائل األمري يف ديوان اإلنشاء
ورئاسته(،)9والذي من أدواره أيضا ضبط أمور جملس الشورى العايل األمريي
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وتوثيق قراراته التي تعترب بمثابة القوانّي األساسية لتسيري الدولة ،ثم كلفه األمري
عبد القادر بمنصب اخلالفة عىل مقاطعة العاصمة معسكر بعد مقتل اخلليفة السابق
السيد حممد بن فرحية املهاجي بداية سنة 6381م ،حيث أ ّدى احلاج مصطفى بن
حرره
التهامي ال َق َسم عىل صحيح البخاري ،ليصدر مبارشة مرسوم التعيّي الذي ّ
ديوان األمري( .)12يقول الشيخ أبو حامد العريب املرشيف الكرطي يف هذا الصدد،
وكان معارصا لألمري وخليفته" :توىل اخلالفة بالنيابة عن احلاج [األمري] عبد القادر
عىل قبائل بني عامر ،وجبال وهلاصة ،واترارة ،وسواحل ندرومة"( ،)11كان أول ما
بدأ به السيد مصطفى التحقيق يف قضية مقتل اخلليفة السابق ،الذي ظهر فيام بعد أنه
ليتفرغ بعد ذلك لتنظيم العساكر وجتهيزها ومتويلها ،من خالل
ُقتل باخلطأ،
ّ
اآلغوات الذين وضعوا حتت ترصفه ،متبعا يف ذلك تعليامت األمري عبد القادر،
السلم.
زيادة عىل صالحيات إدارية أسندت إليه وقت ِّ
أهم أدواره يف منصب اخلليفة
زادت أمهية منصب اخلالفة الذي تقلده السيد مصطفى بن التهامي من خالل
التعليامت املهمة التي ُأسندت إليه ،فقد ك ّلفه األمري بعد حصار عّي مايض أواخر
وتم االتفاق عىل
سنة 6383م بالتفاوض مع التجاين ،فأ ّدى دوره عىل أكمل وجهَّ ،
خروج التّجاين من عّي مايض وإهناء احلصار ،ثم ك ّلفه بتعيّي وبناء حصن عسكري
جنوب اليعقوبية (سعيدة) ،وقيادة اجليوش املحمدية يف املدية واجللفة وبوسعادة
واملسيلة وجمانة وسطيف وبسكرة وغريها ،ومن أهم املعارك التي قادها بن التهامي،
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معركة واد السكاك يف  61جويلية 6381م ،ثم معركة مزغران يف  8فيفري
6316م ،وهو أول هجوم بعد خرق فرنسا ملعاهدة التافنة ،قاده اخلليفة مصطفى بن
التهامي ،وتعرض فيه خلسائر بسبب مدفعية العدو األكثر فعالية ،ثم قاد اجليش
املحمدي بتاريخ  68جويلية 6316م يف معركة سيدي دحو ،وأبىل فيها البالء
احلسن ،وحّي عودته إىل حصن سعيدة يف شهر أكتوبر من نفس العام نصب كمينا
للمحتل قىض فيه عىل  22فرنسيا و 66جرحيا ،ثم شارك يف معركة سيدي إبراهيم
بتاريخ  28سبتمرب 6311م ،وهي املعركة التي ُقتل فيها العقيد مونتانياك ،وبعدها
مبارشة نصب كمينا بناحية عّي متوشنت ضد قوات العقيد كافنياك املتوجهة إىل
وضمت إىل أ رسى معركة سيدي
تلمسان ،فكان مصريها األ رس وغنيمة آالاهاُ ،
ابراهيم الذين بلغ عددهم حوايل  866أسري ،وتوىل مسؤولية الدائرة وحراسة
األ رسى بن التهامي ،رغم أن الدائرة التي تضم النساء واألطفال واجلرحى كانت
يف أشد ضعفها لقلة املؤونة والذخرية ،فضال عن هجرة بني عامر إىل اململكة
املغربية ،خرس خالهلا بن التهامي  6266فارس و 366جندي.

()10

راسل األمري عبد القادر اجلنرال المورسيري بخصوص األ رسى الفرنسيّي
وأرص عىل فك أ رسهم
الثالثامئة ،إال أنه رفض أي تفاوض أو دفع فدية لتحريرهم،
ّ
بالقوة ،ومع زيادة اخلطر عىل الدائرة من جراء االشتباك مع اجليش املغريب من
الغرب واملحتل الفرنيس من الرشق ،زاد قلق اخلليفة بن التهامي وهو املسؤول
األول عىل الزمالة لغياب األمري يف ذلك الوقت ،مع بلوغ أنباء عن هجوم فرنيس
مغريب مرتقب لتحرير األ رسى ،مع العلم ّ
أن اخلليفة بن التهامي مل يكن معه من
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القوات ما يكفي حلامية الزمالة ،وخمافة من حترير األ رسى بالقوة قرر بتاريخ 21
أفريل  6311م ذبح معظم األ رسى الفرنسيّي الثالثامئة ،ومل ينجوا منهم إال مخس
أو سبع فرنسيّي ،وبطبيعة احلال فإن األمري مل يكن له علم بام أقدم عليه اخلليفة،
فو ّبخه حّي عودته إىل الزمالة ،ويف نفس الوقت دافع عنه ضد الرأي العام الفرنيس
الذي ااهمه بارتكاب جمازر ،ويا عجبا من يتكلم يف املجازر وهم أساتذاها ،فقد كانوا
قبل عامّي قد أبادوا قبيلة أوالد ارياح عن آخرها ،وما خفي أعظم ،كام أن األمري قد
محل الفرنسيّي املسؤولية لتعنتهم ورفض التفاوض يف شأن األ رسى واإلرصار عىل
ّ
حتريرهم بالقوة.

()13

يف 6319م وبعد أن استنفذ األمري الوسائل واألدوات التي تدعمه يف املقاومة،
فضال عن سيطرة فرنسا عىل أهم مدن الغرب اجلزائري ،واستاملة بعض القبائل،
وإخضاع البقية بالقوة وإهناكها بالرضائب والعقوبات ،وقلة املؤونة والرجال ،قرر
األمري بعد استشارة رجاله إعالن وقف املقاومة.
لقد كان اخلليفة مصطفى بن التهامي نسخة من األمري عبد القادر يف مجعه بّي
العلم واجلهاد ،شديدا يف نكبته عىل العدو ،لدرجة أن الضباط الفرنسيّي كانوا
خيشون بأسه ،ويرمونه بالتعصب الديني( ،)14وليس ذلك إال متسكه بعقيدته ومبادئه
وشدة بأسه عىل أعداء اهلل.
حمنته يف السجن
كان من بّي ما اتفق عليه األمري مع املحتل الفرنيس هو إخالء سبيله لريحل إىل
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وسري األمري ورفاقه إىل السجن
اإلسكندرية ،إال أن املحتل كعادته نقض العهد ّ
بفرنسا ،وبدأت حمتنهم مع رفاق األمري .يف سجن أمبواز اعتكف الشيخ مصطفى
عىل تعليم رفاقه ،فأقرأهم الصغرى للسنويس يف التوحيد وعلم الكالم ،ورسالة
حممد بن أيب زيد القريواين يف الفقه ،كام كلفه األمري برتبية أبنائه ،وهبا كتب تأليفه
"مذكرات األمري عبد القادر" ،ون ّظم هبا غوثيته الشهرية .لريحتل الشيخ مصطفى
ابن التهامي فيام بعد برفقة األمري إىل بروسة الرتكية ،ثم استقروا هنائيا بحارضة
دمشق الشام سوريا سنة 6311م.

()15

الشيخ مصطفى بن التهامي يف دمشق
استأنف الشيخ مصطفى نشاطه العلمي بدمشق الشام ،وكان ُيعرف لدى أهلها
فدرس
بمصطفى املغريب ،فتصدر لفتوى املالكية والتدريس باجلامع األمويّ ،
وتفوق فيه عىل نظرائه من العلامء(.)16
التفسري ّ
وأخذ عنه الكثري من أهل الشام وانتفعوا به ،منهم العامل الفقيه الصالح الشيخ
صالح أفندي األسطواين الدمشقي احلنفي ،وإمام احلنابلة باجلامع األموي ،العالمة
الشيخ عبد السالم الشطي البغدادي( ،)17والشيخ األمري حممد السعيد بن حمي الدين
احلسني( ،)18وابنه األمري حممد املرتىض( ،)19واألمري حممد بن األمري عبد القادر بن
سيدي حمي الدين(،)02وغريهم الكثري ،فضال عن مناظراته مع العلامء بدمشق،
خاصة مع األديب مصطفى التونيس ،وكان األميـر عبد القـادر يعجب
بمناظرااهمـا يف علوم اللغة.

()01
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آثاره العلمية
ترك سيدي مصطفى بن التهامي آثارا علمية معتربة ،منها "سرية األمري عبد
القادر وجهاده" و"رشح منظومة العقيقة" للشاعر الشعبي الشهري سعيد املندايس،
وأرجوزة من نوع "الغوثية" ،صور فيها أوضاع األمري ورفاقه بسجن قرص أمبواز،
()00
الرضا،
وحتتوي هذه املنظومة عىل  186بيتا
،قال يف مقدمتها" :ومما قلته مع ِّ

متوسال مترضعا ،معرتفا مرشعا ،مفضال يف الوسائل
والتسليم للقدر والقضاء،
ِّ
تارة ،راجيا النفع يل ولكل من دعا هبا ،مبتذال ومؤمال حصول كشف الغمة"،
ويقول يف بعض أبيااها بعد أن توسل باألنبياء والصحابة والتابعّي والصاحلّي:
يا َغ ْو َ
ث َو ْق ِت نا إِ َ ل َ
مــرينــا َو َمــ ْع َرشـــ َفــ َيــ ْبــ ُكــو
يك َي ْشـــ كو
َأ ُ
و ِ
يا صـــا ِحب التَّرصــ ِ
املــأ ِ
يف يف األُ ِ
ْ
كــافــ ً
ثــور
ال بِ َشــــ ْأ ِنــ َك
مور
َ
َ
ْ
ِ
الســـنِـ ِّي َأ ْشـــ َف ـع
إِ َىل جــان ـبِ ـ َك َّ
َوســـيـ َ
ـلـتــي بِـ َك إِ َىل َّ
الشـــفــيـ ِع

ِبـــ َأو ِلـــ ِ
يـــاء اهلل ُثـــ َّم َأ ْر َفـــع
ْ

ـمـد الـ َّـرفــيـ ِع
الـ
ـــــــمـ ْرت ََىضــ حمـ ّ
ُ

وله قصيدة يف رثاء ّ
العالمة احلافظ بن عبد اهلل سقاط املرشيف ،يقول يف مطلعها
ِ
ِ
ـــو ِ
باس َو َخ ِّل َ
ال
ذاك ال ت ََّعل ِّـــــي
إِ َّن الت َِّال َل م َن اهلَنــاء َخ َ
إِ ْر ِم ال ِّل َ
تنسكه
أما يف الروحانيات ،فال يقل أمره فيها عن نشاطه العلمي ،بحيث يروي عنه
نسيبه السيد حمي الدين احلسني ،قال" :كان رمحه اهلل ج َلدٌ عجيب يف العبادة،
ففي شهر رمضان من كل عام ،كان بعد أن يصيل الرتاويح ،ينفرد وحده يف اجلامع،

16

0202

- 552 -

ويرشع يف صالة ركعتّي خيتم فيهام القرآن الرشيف بتاممه ،ويظل هذا دأبه يف كل ليلة
من الشهر ،وما زال عىل تلك احلالة املرضية إىل أن قىض نحبه عىل رأس الثامنّي بعد
املائتّي واأللف ،وكان األمري عبد القادر غائبا يف البقاع احلجازية" (.)03
وفاته
تويف سيدي مصطفى بن التهامي بدمشق سنة 6238ه6311 /م ،ودفن بالرتبة
الذهبية من مرج الدحداح بدمشق الشام ،وقد ّأرخ وفاته الشيخ عبد السالم الشطي
بقوله:
ـات َشـــيـ ِ
خـي َمـ ْن َغـدَ ا
َق ـد مـ َ
ْ
حــــرب ُمهــــام نـ ِ
ـــاســـــ ٌك
ٌ
َ ٌْ

َيـــ ْروي َأحـــاديـ َ
ــث الـــنَّـــبِـــ ّي
ـــذ َهــــ ِ
َومــــالِــــ ِكــــي املـ ْ
ب

َ
طــاملــا َأ ْحــيــا الــد َجــى
يــا
إِ ْبــ ُن الــتــ َهــ ِامــي ُم ْصــــ َطــ َف ـى

يب
َمـ ْن َأ َّر ُخـو ُه الـ
ـــــــمـ ْغـ ِر ِ ّ
َ

صـــــاحلـــ ِ
ِ
الـــقـــ َر ِ
ُ
ب
ات
يف
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املراجع
 .6األعامل الكاملة للشيخ املهدي البوعبديل ،قسم الرتاجم ،عامل املعرفة ،اجلزائر،
ط2668 ،6م ،ج ،6ص .616
 .2الشطي حممد مجيل ،أعيان دمشق يف القرن الثالث عرش ونصف القرن الرابع
عرش ،دار البشائر ،دمشق ،ط6771 ،6م ،ص .238
 .8املرشيف العريب أبو حامد ،اليواقيت الثمينة الوهاجة يف التعريف بسيدي حممد
بن عيل موىل جماجة ،تح :محدادو بن عمر والعريب بوعاممة ،كتاب نارشون ،لبنان،
ط2662 ،6م.ص .39
 .1بن بكار بلهاشمي ،جمموع النسب واحلسب ،مطبعة ابن خلدون ،تلمسان،
6716م ،ص .687
 .1شنتوف العريب بن عبد اهلل ،احلقيقة واملجاز يف الرحلة إىل احلجاز ،خمطوط
بخزانة الشيخ حممد التهامي ،معسكر ،لوحة .18
 .1يف اليواقيت الثمينة" :بالعصام" ،والتصويب من :األعامل الكاملة للشيخ
املهدي البوعبديل ،قسم الرتاجم ،مصدر سابق ،ج ،6ص  .681أنظر أيضا :املرشيف
العريب أبو حامد ،املصدر السابق ،ص .39
 .9بن بكار بلهاشمي ،املصدر السابق ،ص .611
 .3رابح خدويس وآخرون ،موسوعة العلامء واألدباء اجلزائريّي ،منشورات
احلضارة ،اجلزائر ،ج ،6ص .11
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 .7اجلزائري حممد بن األميـر عبد القـادر ،حتفة الزائـر يف مـآثر األمري عبد القادر،
املطبعة التجارية -غرزوزي وجاويش-اإلسكندرية6768 ،م ،ج ،6ص .668
 .66سهري محالوي ،اجلوانب االقتصادية واالجتامعية يف دولة األمري عبد القادر
اجلزائري ،مذكرة ماسرت يف التاريخ املعارص ،شعبة التاريخ ،قسم العلوم اإلنسانية،
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية قطب شتمة ،جامعة حممد خيرض بسكرة،
2661 ،2661م ،ص .23 ،29
 .66املرشيف أبو حامد العريب ،املصدر السابق ،ص .39
 .62أنظر :سعد اهلل أبو القاسم ،أبحاث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،دار البصائر،
اجلزائر ،طبعة خاصة2669 ،م ،ج  ،1ص  .638وانظر :زاير عبد القادر ،دور
خلفاء األمري عبد القادر يف بناء الدولة اجلزائرية ،ماجستري ،قسم التاريخ وعلم
اآلثار ،كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية ،جامعة وهران-2667 ،
 ،2666ص .13-11
 .68سعد اهلل أبو القاسم ،املرجع السابق ،ج ،1ص .638
 .61األعامل الكاملة للشيخ املهدي البوعبديل ،قسم الرتاجم ،مرجع سابق ،ج،6
ص .681 ،681
 .61رابح خدويس وآخرون ،املرجع السابق ،ص .11
 .61املرشيف العريب أبو حامد ،املصدر السابق ،ص .39
 .69الشطي حممد مجيل ،املصدر السابق ،ص .696-611
 .63رابح خدويس وآخرون ،املرجع السابق ،ج ،6ص .116
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 .67احلسني أمحد بن حمي الدين بن مصطفى اجلزائري ،نثر الـدر وبسطه يف بيـان
كون العلم نقطة ،تح :أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ص .1
 .26سعد اهلل أبو القاسم ،مرجع سابق ،ص .667
 .26األعامل الكاملة للشيخ املهدي البوعبديل ،الرتاجم ،ج ،6ص .687
 .22قال املفتي بلهاشمي بن بكار يف جمموعه أهنا تقرب من األلف بيت ،وربام
يقصد ديوانا آخر.
 .28األعامل الكاملة للشيخ املهدي البوعبديل ،الرتاجم ،ج ،6ص -689-681
.616
 .21الشطي حممد مجيل ،املصدر السابق ،ص .238
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