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 " ى بيوتات فاس الكبر " كتاب    مدينة فاس من خالل    صلحاء 
 مقاربة بروسوبوغرافية 

                                                                                                         
 (1) لمياء لغزاوي 

  
بية االسالمية منذ القديم، حيث برزت العلمية من الظواهر البارزة في الثقافة العر   البيوتات   موضوععتبر  ي
أفرادهاالعلوم والمعارف،  شتى  العناية ب  أعقابهاتوارث    أسر المناصب أ  فنال  تلقوا    ،والوظائف  رفع  لكونهم 

بنائها االهتمام  أعلى    ت أسر غلب اشتهر ف  ،سرهمأبالقيم والثقافة السائدة واالهتمامات الغالبة على  تنشئة غنية  
 أو الطب أو الفلك. ،والواليةأو الصالح  ، را وكتابةأو األدب شع ،بالتجارة

خصوها بمؤلفات وافرة البيوتات في الثقافة اإلسالمية، فظاهرة  ل  المغاربة  صحاب التراجمأتنبه المؤرخون و 
وقد استأثرت مدينة فاس بنصيب وافر   ،العناية ببيوتات العلم في حاضرة معينةأرخوا لها إما عن طريق  و 

المؤلفات  هذه  قبيل:    من  الصغرى "من  فاس  الفاسي  لعبد   ،(2) "بيوتات  بيوتات  "و  ،الرحمن  زهر اآلس في 
من    ا،واحد   امؤلف  الواحدة    ةلألسر تخصيص المؤلف  عن طريق    وإما  .لعبد الكبير بن هاشم الكتاني  ،(3)"فاس

اب التراجم  ب  فيتم تدوينه  ما  أو  ،  (4)   العزفي  العباس  ألبي"  زعامة المتقيندعامة اليقين في  "  قبيل: كتاب 
 .(5) لعلي الجزنائي" جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس"كتاب وتواريخ البلدان ومن هذا الصنيع 

الوليد إسماعيل    ووسيط، األمير األديب الغرناطي أبممن اهتم بالتأريخ لبيوتات مدينة فاس في العصر الو 
  وأدبا،  وتوثيقا   تأليفا   المجتمع   في  مشاركال  المثقف  ،هـ/  810  أو  780  المتوفى/  (6) بن يوسف بن األحمر

يعد من أحد رجاالت دولة بنى نصر التى حكمت غرناطة، ومن الشخصيات األندلسية البارزة التي قضت 
   على امتداد فترة حكمه.بصلة وثيقة بالسلطان أبي عنان المريني،  ت فحظي، بالدولة المرينيةفترة طويلة  

الكبرى"و  "بيوتات فاس  إليه من    دشنهفي األصل مشروع    (7) يبدو أن كتاب  ثم أضاف  ابن األحمر، 
ذلك خلو   مصداق  ،، وتصرفوا فيه بالزيادة والنقصانم15/اطلعوا عليه من رجاالت القرن التاسع الهجري 

 
    فاس.-ظهر املهراز والعلوم اإلنسانية، "خمترب البيبليوغرافيا التحليلية والتوثيق للرتاث املغاريب"، كلية اآلدابوة يفسطات، عض -أستاذة ابحثة، أكادميية الدارالبيضاء  -(1)
 . 2007، فاس، آنفو برانت،  2سلسلة حتقيقات ، تقدمي وحتقيق وتعليق وفهرسة خالد بن أمحد الصقلي -(2)
 . 2019، دار األمان، الرابط، 2، طحتقيق علي بن املنتصر الكتاين -(3)
 . 1989حتقيق أمحد التوفيق، مطبعة املعارف اجلديدة، الرابط،  -(4)
 .  1991الرابط، ،2حتقيق عبد الوهاب بن منصور، املطبعة امللكية، ط. -(5)

األمحر"،      -(6)  بن  الوليد  "أبو  ابمي،  احملمديمجال  الرابطة  ميثاق  عن  تصدر  أسبوعية  جريدة  الرابطة  العدد  ميثاق  ص 2020يونيو    13بتاريخ    ،67ة،   ،1                        
http://www.almithaq.ma/  

 .1972للطباعة والوراقة، الرابط، ، دار املنصور بيواتت فاس الكربى، وآخرون إمساعيل بن األمحر  -(7)
 

http://opac.fondation.org.ma:8086/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=lnwomFGlI9/BC/71700007/18/XBATH4/XTITLE/%D8%B0%D9%83%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://opac.fondation.org.ma:8086/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=lnwomFGlI9/BC/71700007/18/XBATH4/XTITLE/%D8%B0%D9%83%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://opac.fondation.org.ma:8086/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=lnwomFGlI9/BC/71700007/18/XBATH4/XTITLE/%D8%B0%D9%83%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%B6+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://opac.fondation.org.ma:8086/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=boP7cgey3F/BC/71700007/18/XBATH4/XTITLE/%D8%B2%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://opac.fondation.org.ma:8086/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=boP7cgey3F/BC/71700007/18/XBATH4/XTITLE/%D8%B2%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://opac.fondation.org.ma:8086/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=boP7cgey3F/BC/71700007/18/XBATH4/XTITLE/%D8%B2%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.almithaq.ma/%2047
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لى عدة استنتاجات ال ترتبط بالضرورة بفكر ابن  عيحيل    الكتاب كما أن    .الكتاب من أي مقدمة أو مدخل
 .  م15/ه09مرحلة نهاية القرن لفة تاريخية تعود يا الكتاب إلى ثقابقدر ما تحيل قضا  ،األحمر

إن الهدف من إعداد قراءة بروسوبوغرافية لبيوتات الصالح بمدينة فاس بناء على ما ورد لدى صاحب 
مشاهير  إثبات  مع    ،وأنسابهاعدد من البيوتات الفاسية النبيهة  ب  التعريفسعي نحو    و"بيوتات فاس الكبرى"، ه

تخلو من فائدة تتجلى أوال في تقديم مادة خبرية من منظور عالم ال يولي  وهي خطوة ال    ؛بيت   عقب كل
  إثبات حضورهم استطاعوا    الذين  مدينة فاسصلحاء    سيرةثانيا الوقوف على  و أهمية كبرى لفكر خرق العادة،  

قضية الصالح    لت شككيف  ف  ...الرفعة والسمو  وأاهتمام بالثروة أو النسب والحسب    ي كانوا ذو ن  سواء أ
إلى أي حد يعتبر  و ها وتالشيها؟  ئعوامل اختفا عامال من عوامل بروز إحدى بيوتات فاس الوسيطية؟ وما  

 ؟ ناظمة   لقواعد تخضع ظهور البيوتات وتطورها ظاهرة 

 حصيلة الجرد العام  -1
على أساس نالت حظوة الذكر  ،  بيتا  25  تعداد بناء على عملية الفرز التصنيفي لبيوتات فاس الكبرى تم  

كان أحفادها يشكلون، زمن تأليف كتاب "بيوتات فاس الكبرى"، النواة   عائلة كبرى   83  من أصل،  الصالح
الواردة في الكتاب، وهي على   يةفاس البيوتات  المن مجموع    30,12%  األولى لساكنة فاس، أي ما نسبته

 النحو اآلتي: 
 : صلحاء بيوتات فاس الكبرى 1جدول رقم 

الزمن اإلطار  الصفحات   الرتتيب  اسم البيت  ممثل البيت  
 1 بنو اللوات  علي اللوات  من عهد مغراوة واألسرة قائمة إىل غاية  الفرتة املوحدية 36
هـ 497الوفاة:  حضور البيت من عهد مغراوة/ اتريخ  40  2 بنو خنوسة خلوف بن الطاهر بن خنوسة 

44-45 هـ430اتريخ الوفاة:    
اج القرشي املعروف أبو عمران موسى بن أيب ح

عمران الفاسي أبيب   
 بنو أيب احلاج 

3 

26-35 هـ514اتريخ الوفاة:    4 بنو ايسي  عبد هللا بن ايسي  
هـ 560بعد  26 محد الفقيه الصاحل ويل هللا علي بن    5 بنو محد 
هـ572 :اتريخ الوفاة  42  6 بنو األوربيي  أبو خزر خيلف بن خزر األوريب  

45-46 هـ594اتريخ الوفاة:    7 بنو السالجلي  الفقيه اإلمام املعروف ابلسالجلي  
8-9 هـ 655ربيع األول عام  14تويف ابنه حممد : ليلة األحد   املزدغي أوهلم الفقيه الصاحل يوسف بن عمران    8 بنو املزدغي  
47-48 املليلي  أوهلم عبد الرمحان بن أمحد زمن املوحدين وبن مرين: أبو سعيد عثمان وأبو احلسن املرين    9 بنو املليلي  

 10 بنو امللياين  أبو عبد هللا حيىي امللياين  زمن بن مرين  48
منديل بن رنبق منهم أبو املكارم  زمن بن مرين: أبو عنان  املرين  50  11 بنو رنبق  

50-51  زمن بن مرين: أبو احلسن املرين وأبو عنان  
منهم الفقيه القاضي احملدث الراوية حممد بن  

ققيه الصاحل الورع ويل هللا بن علي بن عبد الرزاالف  
 بنو عبد الرزاق 

12 

هـ782اتريخ الوفاة:  70 جدهم الصاحل رضوان بن يوسف بن رضوان   
صاري اخلزرجي األن   

 13 بنو رضوان  

هـ 810-807زمن املؤلف:ت 8 فذةبنو    فذةحممد بن    14 

 تويف: أواسط املائة الثامنة  43
ف اإلدريسي احلسن  علي بن أيب غالب الشري 

اريوي اليازغي الص  بنو صاريوة  
15 
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 67 هـ818اتريخ الوفاة :    
حممد بن الفقيه أيب غالب بن اخلري الناسك أمحد 

حممد بن الفقيه العالمة الويل الصاحل املتربك به  بن الفقيه 
 علي بن الفقيه العدل حممد السكاك 

 بنو السكاك 
16 

 65 هـ872اتريخ الوفاة:   قاسم حممد بن    17 بنو القوري 
 65-66 هـ880اتريخ الوفاة:    18 بنو الورايغلي  عبد العزيز بن موسى الورايغلي  

17-18  19 بنو أيب منديل  - - 
 20 بنو الزرهوين الشيخ املهدي  - 22

 22-25  21 بنو شيبون  - - 
 25 علي  وبن الفقيه الصاحل حممد بن علي  -   22 

 46- 47 ن لبانة الفقيه اإلمام حممد ب  -   23 بنو لبانة  

 52 الفقيه الصاحل حممد بن عبد هللا بن حيىي بن عتيق   - 
 العبدري 

 24 بنو عتيق 

 51-52  - 
بن حممد بن موسى بن  الفقيه الصاحل موسى 

 حدور
 بنو حدور 

25 

 

 [ 3] وبني أبي الحاج  [2] وبني خنوسة  [1]اللواتي  يإلى كل من: بنالصالح بفاس زمنيا  بيوتات  أقدم    رجعت
فيعد آخر إشارة زمنية إلى    [18]بيت بني الورياغلي، أما  ين يعود انتماؤهم الزمني إلى المرحلة المغراويةلذ ا

،  إنتماؤها الزمنيجهل بالتحديد  التي يبالمقابل هناك من البيوتات الفاسية  و   .بيوتات فاس على العهد المريني
بيت بني  و   [20]وبيت بني الزرهوني  [19]ي أبي منديل: بيت بن هي كما يليبيوتات    ةوقد قدرت في سبع

بن   [21]شيبون  لبانة  [22]علي   يوبيت  بني  بني عتيق  [23]وبيت  بني حدور[  24]وبيت  .كما  [25]وبيت 
في إشارة خافتة وعرضية إلى  من خالل الجرد العام لبيوتات فاس ذات االنتماء الصالحي والوالئي    يالحظ

الح بن حرزهم وإسماعيل  : ص مستقلة تعنى بأخبار كل مندون أن يحظى البيت بترجمة    (1) بني حرزهم بيت  
على مستوى الصالح بمدينة فاس  من البيوتات ذات اإلشعاع البارز    ، باعتبارهمبن حرزهم وعلي بن حرزهم

ه وقضاء  علم وفق"إلشارة فقط إلى أنهم بيت  اتمت    بيت بني وشون على مستوى التعريف بكما أنه    .المرابطية
الذي لم ،  هـ529المتوفى سنة   محمد عبد هللا بن أحمد بن وشون الهذلي  يأب  م الصالح ومن بينه   ،(2) "بفاس
إليه"أن يتولى قضاء    وجهواية صاحب المستفاد قد  حسب ر من السجن المرابطي، ألن الولي في وقته    يسلم

مدينة فاس من عدوة األندلس، فامتنع كل االمتناع من ذلك، ولم يقدر عليه فيما طلب منه، فأمر  
وما امتناع الصالح ابن وشون عن تولي منصب القضاء  ،  (3) سجنه وتكبيله وأن يكون سجنه في داره"ب

هذا املنصب وما يطرحه من  خطورة عدم حتمل   يف  ،يف اآلن نفسهته،  رغبلو   ،إال لشدة ورعهوتحمله عناء العقوبة  
 احتكاك مباشر مع أعيان السلطة.

 
 . 66، صنفسه  -(1)
 صدر والصفحة.نفس امل  -(2)
،  4اجلامعية، رقم اإلنسانية تطوان، سلسلة األطاريح  أبو عبد هللا التميمي، املستفاد يف مناقب العباد مبدينة فاس وما يليها من البالد، حتقيق حممد الشريف، منشورات كلية اآلداب والعلوم -( 3)

التشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبيت، حتقيق أمحد التوفيق، منشورات كلية اآلداب    الزايت التاديل،، انظر أيضا ابن  207، ص  2، ج  2002مطبعة طوب بريس، الرابط،    ،1ط.  
 . 419ص ، 1997مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،  ،2، ط. 22والعلوم اإلنسانية الرابط، سلسلة حبوث ودراسات رقم 
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 ثناالنتماء اإل -2
  لصلحاء بيواتت فاس الكربى ثن إلا : االنتماء 2جدول رقم  

 اسم البيت  اإلطار الزمن  األصل الصفحات 
 فذة  وبن هـ 810- 807:ت زمن املؤلف أمازيغي  8

8-9  بنو املزدغي  هـ 655ربيع األول  14تويف ابنه حممد : ليلة األحد  أمازيغي  
17-18  بنو أيب منديل  - عريب 

 بنو الزرهوين  - أمازيغي  22
22-25  و شيبون نب - أمازيغي  

 بن علي - أمازيغي  25
 بنو محد  ـ ه560بعد  أمازيغي  26

26-35  بنو ايسي هـ: اتريخ الوفاة 451 أمازيغي  
 بنو اللوات  مغراوة واألسرة قائمة إىل الفرتة املوحدية من عهد  عريب 36
 بنو خنوسة  هـ 497حضور البيت من عهد مغراوة/ اتريخ الوفاة:  أمازيغي  40
 بنو األوربيي  هـ 572خ الوفاة ريات أمازيغي  42

44-45  بنو أيب احلاج  هـ 430اتريخ الوفاة:  عريب 
45-46  السالجلي بنو  هـ 594اتريخ الوفاة:  عريب 
46- 47  بنو لبانة  - عريب 

47-48 احلسن  ومرين: أبو سعيد عثمان وأب زمن املوحدين وبن أمازيغي  
 املرين 

 بنو املليلي 

 بنو امللياين  مرين  زمن بن أمازيغي  48
51-52  بنو حدور - عريب 

 بنو عتيق - عريب 52
 بنو القوري هـ 872اتريخ الوفاة:  عريب 65

65-66  بنو الورايغلي هـ 880اتريخ الوفاة:  أمازيغي  
 بنو السكاك  هـ818اتريخ الوفاة :  أمازيغي  67
 بنو رضوان هـ 782اتريخ الوفاة:  عريب 70

ثامنة تويف: أواسط املائة ال - 43   بنو صاريوة 
 بنو رنبق  زمن بن مرين: أبو عنان  املرين - 50

50-51 عنان  املرين وأيبزمن بن مرين: أبو احلسن  -   بنو عبد الرزاق  
 

،  بيتا  13ويقدر عددها بـ:  أمازيغي أصلاألصول العرقية لبيوتات فاس الصالحة إلى  أغلب ترجع 
في    40,90  بنسبة تصل إلى  بيوت من أصول عربية،  09مقابل  في المائة،    59,09  بنسبة تصل إلى 

هذه الحصيلة  تعكس  فهل    .ثالثة بيوت ل  العرقية  صولاأل   ةمعرفالتمكن من  عدم    مع تسجيل  المائة،
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بيوتات المع  اندماجها    أو  انصهارها    عبر  ة تسلق السلم االجتماعي،مازيغي مدى استطاعة البييوتات األ 
 ؟ عربيةال
 ، فيظهرها الجدول التالي:ايالبيوتات الفاسية قبل  أما بالنسبة النتماءات  

 االنتماء القبلي:  - 3
  االنتماء القبلي لصلحاء بيوتات فاس الكبرى : 3جدول رقم 

 اسم البيت  اإلطار الزمن  أصله اإلنتماء القبلي  الصفحات 
 أيب منديل  بنو - عريب نو أنصاري 17-18

 محد  بنو هـ 560بعد  أمازيغي  يفرن  وبن 26
 ايسي بنو هـ 451: اتريخ الوفاة أمازيغي  ملتونة  26-35 

 أمازيغي  سوس مصمودة 40
البيت من عهد مغراوة/ اتريخ حضور 

 هـ 497الوفاة: 
 خنوسة  بنو

 أيب احلاج  بنو هـ 430اتريخ الوفاة:  عريب قرشي  44-45 
 السالجلي  بنو هـ 594اتريخ الوفاة:  عريب قيسي  45-46 

 47-48 
 صنهاجة من محري

 املليلي  بنو ن وبن مرينزمن املوحديحضور البيت  أمازيغي  اتمرد  بن فرع 

 امللياين  بنو زمن بن مرين  أمازيغي  مليانة: أبفريقية  48 

 51-52 
ن: جدهم من  و خزرجي

 حدور بنو - عريب األنصار 

 عتيق بنو - عريب قرشي: عبدري  52 
 القوري بنو هـ 872اتريخ الوفاة:  عريب - 65 

 الورايغلي بنو هـ 880اتريخ الوفاة:  أمازيغي  ةتزان 65-66 
 السكاك  بنو هـ818اتريخ الوفاة :  أمازيغي  زانتة 67 
 رضوان  بنو هـ 782اتريخ الوفاة:  عريب خزرجي/ أنصاري 70 

 

 و يمكن اختزال معطيات الجدول أعاله على النحو اآلتي :
 االنتماء القبلي   حصيلة: 4جدول رقم 

 
 متثيلية االنتماء  ي االنتماء القبل

 عريب

 1 أنصاري 

7 
 2 قرشي  
 1 قيسي 
 2 خزرجي 
 1 قوري 

 أمازيغي 
 1 يفرن و بن

7 
 1 ملتونة 
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 1 سوس مصمودة
صنهاجة من محري 

 1 اتمرد بنفرع 

 1 مليانة: أبفريقية 
 2 زانتة

 14 اجملموع العام
   

عائلة فاسية تنحدر من أصول    13  صلها العرقي، مقابل يالحظ أن هناك ثالث عائالت فاسية يجهل أ
  تم التوصل إلى أن هناك عائالت من أصل عربي. كما    09من مختلف مناطق المغرب و  ت ة أتأمازيغي

اإلشارة إلى طبيعة انتماءاتهم القبلية وكانت حصيلتها متساوية بين البيوت   تمت   بيتا  25من أصل    بيتا  14
   .العربية واألمازيغية

ة أن صاحب البيوتات لم يذكر أسماء األسر التي مازيغيمعن في أسماء األسر العربية واألالمت  سيجد 
  مازيغي األ  -إشارات خفية عن طبيعة اللقاء العربي  البيوتات   استوطنت مدينة فاس فحسب، بل ضم بين طيات 

وطويال وقد أدى إلى    والجدير بالمالحظة أن هذا االختالط كان عميقا   أمازيغ.بين سكان المدينة من عرب و 
في مدينة فاس، وخير مثال على ذلك أسرة بني الملجوم العربية المشهورة    مازيغياختالط النسب العربي باأل

سيطية، تنحدر من عقب عمير بن مصعب األزدي أحد أبناء العرب الذين استقروا في  في مدينة فاس الو 
إدريس بن إدريس، فاستوزره    اإلمامرب الوافدين على  األندلس أيام الفتح األول، وكان عمير هذا من ضمن الع

س، بعد بنائها  وزوجه ابنته، كما أن عمير وأسرته من األزد كانوا من بين العرب األوائل الذين استقروا بفا
 في مكان يدعى عين عمير في ضواحي عدوة األندلسيين.

الذي رسمه بوضوح كتاب البيوتات  ،  من زناتة في فاس  مازيغتزاوج بني عمير مع األب ذا التالقح  ه  وتعمق
أما االثنتان    ،عاتكة بنت إدريس بن إدريساألولى    ، زوجات الفاسية، فعمير بن مصعب األزدي كان له ثالث  

األزد   منمن بني الخير الزواغيين الزناتيين وكان ساكنا بها مع قومه  [  الثانية]"    مازيغن فهما من األيت األخري
من بني بهلول الزناتيين وكان ساكنا بها مع قومها بني بهلول...نحو  [  الثالثة]و  ،ر وقومها الزواغيين بعين عمي

الجوار بين  إن مثل هذا التزاوج كان البد أن يحدث في مدينة فاس بسبب سكنى    .(1) فرسخ من مدينة فاس"
، مما أدى إلى اختالط بعضهم بالبعض اآلخر بحيث لم يمض وقت طويل حتى ظهرت مازيغالعرب واأل

 .واضحة للعيان تائج هذا االختالطن
ائل من  قب  ، الحظ أنم12  /هـ6القرن  من  النصف األول  في  (  2) اإلدريسيالشريف  والواقع أن الجغرافي  

بنو يوسف وفندالوة وبهلول  "هم  أفراد بيوتها  و   ،العربيةاللغة    كلمتت  اولكنهبأحواز مدينة فاس  مازيغ تسكن  األ
وساللجيون  وخياتة  ومجاصة  هومن  .  "  وزواوة  القول  تأمل  يمكن  النص  الإذا  اختالط  العربية  ن  قبائل 

 
 . 13، م. س، صوآخرون إمساعيل بن األمحر -(1)
 . 79، ص 1998، مطبعة بريل، لندن، كتاب نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاقالشريف اإلدريسي،    -(2)
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على سبيل المثال، اعتبرت من قبل اإلدريسي   ،ة في منطقة فاس واضح وأكيد، فالقبائل الساللجيةمازيغي واأل
  وهو ما مدينة فاس منذ أيام األدارسة،    ت قطن  ةقيسي  يةعرب  ت في الحقيقة كان  اة متعربة، ولكنهأمازيغي  قبائل

الساللجي، بيتهم بيت ثروة وفقه، وهم من  : "بيت بني  النص التالي" في  الكبرى   كتاب "بيوتات فاس  هفكشي
. (1) ن وخمسمئة"ي فاس عام أربعة وتسعبتوفي    ..  منهم الفقيه اإلمام المعروف بالساللجي   ،العرب القيسيين

في    اكان سببنطقة لمدة طويلة،  ة والعربية في الممازيغي بين القبائل األ  القائم  واضح االندماج   بشكل  يبدو
 العربي.   -اإلدريسي من تمييز نسبهم القيسي الشريف الجغرافي عدم تمكن 

، الذي  (2) في فاس  مازيغياأل-أثير العميق لالختالط العربي تال  الحديث عنعلى ذلك يمكن  عالوة     
ن هدف مدينة فاس.كما لو أ ة المجاورة ألحواز  مازيغياللغة العربية بين القبائل األ  سيادةتجلت صوره في  

التدليل على ضرورة تجاوز مسألة الحديث عن الحضور اإلثني للعناصر القبلية المشكلة لمدينة  المؤلف هو  
  .اجد  اهامعرقيا  تالقحا شهدت  مدينة فاس بأنبل من الواجب الوعي ، ييزفاس ألنه ال فائدة من التم

   الجغرافي االنتماء - 4
 

 :التاليلجدول خالل امن  للبيوتات الفاسيةلجغرافية االنتماءات احصيلة  تتضح
 الجغرافي لصلحاء بيوتات فاس الكبرى  االنتماء: 5جدول رقم 

 
الكامل  سلوة األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس، حتقيق عبد هللاالكتاين،  أبو عبد هللا حممد بن جعفر  انظر أيضا: .45، صم.س.، وآخرون بن األمحرإمساعيل  -(1)

 . 205، ص 2، جالدار البيضاء ،زة بن علي الكتاين، دار الثقافةالكتاين ومحزة بن حممد الطيب الكتاين وحممد مح
 ضمن: . 119يف بالد املغرب"، ص ألمراء األدارسة  مازيغحممد عناوي،"دعم قبائل األ -( 2)

-Le Maghreb, Al-Andalus et la Méditerranée occidentale, VIIIe-XIIIe siècles, Philippe Sénac, Ed. Toulouse, 
CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, 2007 . 
 

 العالقة مع فاس  الصفحات 
نتماء اال

 اجلغرايف 
 اسم البيت  اإلطار الزمن 

 8-9 - 
عمل قلعة  

صفرو وجبال بالد 
 بوبالن 

 14تويف ابنه حممد : ليلة األحد 
 هـ655ربيع األول عام 

 املزدغي بنو

 بنو الزرهون  - جبل زرهون  نزول 22

 نزول 22-25 
شيبونة 

 بنو شيبون  - ابألندلس 

 42 - 
ن جببل  و انزل

 زرهون 
 بنو األوربيي  هـ572اتريخ الوفاة 

 سوس - 40
حضور البيت من عهد مغراوة/ 

 هـ497اتريخ الوفاة: 
 بنو خنوسة 
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ناطق جغرافية داخل المغرب مثل: مكناس و  إلى مغرافية المشار إليها أعاله إما  ترجع االنتماءات الج
غياب معطى األصول الجغرافية لهذه   رب مثل مالقة األندلسية. وفي حالالمغأو خارج    ،وسوس   أزمور

وافدا عليها أو نزل بها  ، التي يكون  فاسيت بمدينة  عالقة الب  ابن األحمر إلىكتاب  البيوتات الفاسية يشير  
بذكر انتماءاتهم الجغرافية  تسعة بيوتات    وإذا تم التنصيص على ما يعادل  المدينة ويستقر بها.فيستوطن  

بنو   ،بنو عتيق ،بنو الملياني ،بنو الساللجي ،بنو أبي الحاج :في حين ظلت بيوتات وعالقتهم بمدينة فاس 
 بدون معلومات تهم هذا الجانب. .منديل ي وبني أب ، بنو ياسين ، بنو حمد  ،اغليبنو الوري ،القوري 
 
 

   شبكة القرابة العائلية - 5
حيث صار لكل بيت امتداد   ،لثمار تاريخ الصالح بمدينة فاس  اجني  ابن األحمر لمؤلفهتشكل فترة تأليف  

 : على النحو اآلتيويمكن تحديد عقب صلحاء بيوتات فاس الكبرى  .عائلي
 صلحاء بيوتات فاس الكبرى أعقاب  :6جدول رقم 

 اسم البيت  ممثل البيت  البيت عقب مآل  الصفحات 
 فذة  وبن  فذةحممد بن  بعد موته ال عقب له  8

 8-9 
وارثوا: منصب اخلطبة واإلمامة جبامع  تله عقب 

 القرويي بفاس 
أوهلم الفقيه الصاحل يوسف بن عمران  

 بنو املزدغي املزدغي

22 
لحاء من بركة أحدهم : ترويض  فقهاء صأوالده 

 األسد
 بنو الزرهون  الشيخ املهدي 

 بن علي الفقيه الصاحل حممد بن علي انقرض عقبهم اليوم بفاس  25 

الفقيه أبو علي منصور بن أمحد احلمدي   26
 / ه560اليفرن/تويف يف رمضان سنة

 بنو محد  لفقيه الصاحل ويل هللا علي بن محدمنهم ا

 بنو األوربيي  أبو خزر خيلف بن خزر األوريب ن أوالدهاعة مبفاس مج 42 

 44-45 
أايم ملتونة ويف غري  توىل القضاء بعضهم بفاس يف 
 فاس من املغرب

أبو عمران موسى بن أيب حاج القرشي 
 بنو أيب احلاج  املعروف أبيب عمران الفاسي 

 45-46 
أحد أحفاده بسماط العدول : يقوم بدور  

فاس واملؤمن لطريق العباد بي مغارة  احلارس ملدينة 
 بنو السالجلي  اإلمام املعروف ابلسالجلي و الفقيه 

47-48 
ولد يف بلده مث انتقل زمن 

فاستوطنها إىل مدينة مليلة  املوحدين
 وعرف هبا

 أزمور
زمن املوحدين وبين مرين: أبو  

 احلسن املريين  وسعيد عثمان وأب
 بنو املليلي 

51-52 
ا من الشرق على أمري  و وفد

 املؤمني إدريس جبامع القرويي 
 بنو حدور  - فارس 

 بنو السكاك  هـ818اتريخ الوفاة :  مكناس  - 67 
 بنو رضوان  ـه782فاة: اتريخ الو  مالقة  - 70 
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رج ابب الفتوح اليت هبا جامع اخلطبة صنهاجة اليت خبا
ومن وجده خارج ابب عجيسة أييت معه حىت   األول،

يوصله إىل مغارة مغراوة اليت خبارج ابب عجيسة قرب 
قرب الفقيه املدرس املفيت الشيخ بن عمر شارح الرسالة 

إىل موضع معروف  هـ+ اخلروج مجاعة761واملتويف 
ابلطيفور من خارج ابب الفتوح+ له أحفاد فقهاء 

 أصوليون أطباء بفاس اآلن 
 بنو لبانة  الفقيه اإلمام حممد بن لبانة  منهم مجاعة بسماط العدول  47 -46 

 47-48 

منهم: القاضي الفقيه حممد /وهو فقيه حمدث 
يف   اد النادرة: كشف عن عورته أمام امرأتيصاحل، ح

 جملس الفصل جبامع القرويي/ بن الفقيه القاضي علي
بن الفقيه الصاحل بكر بن الفقيه عبد الرمحان بن أمحد 

املليان: ويل قضاء فاس أبمر السلطان أيب سعيد  
القاسم حممد   وعثمان مث أيب احلسن املريين / ولده أب

: فقيه عالمة مدرس أجاز ابن بن القاضي علي املليان
 إجازة عامة  األمحر

 لي بنو امللي أوهلم عبد الرمحان بن أمحد املليلي 

 51-52 
أخوه الفقيه أبو حامد حممد بن موسى بن  

حدور: كان خيرج ألداء صالة الصبح ولكن على إثر  
 طان مل يعد خيرج يتلبيس من الش

الفقيه الصاحل موسى بن حممد بن موسى 
 حدور و بن بن حدور

 كانت مجاعة منهم فقهاء وعدول 52 
الفقيه الصاحل حممد بن عبد هللا بن حيىي  

 بنو عتيق عتيق العبدري بن 

 70 
ولده القائد يوسف والد اخلطيب القاضي 

 الكاتب أيب القاسم عبد هللا شيخ ابن اخلطيب وغريه
جدهم الصاحل رضوان بن يوسف بن 

 رضوان اخلزرجي األنصاري 
 بنو رضوان 

 
بيتا ذكر أن لهم عقبا   13هناك بيتا اشتهروا بصفة الصالح ضمن بيوتات فاس الكبرى  25من أصل 

 ذلك العقب أو انقرضت.  ةسواء استمرت شهر 
   بمدينة فاس وفقا للمستويات اآلتية:   صالحاليمكن اختزال شهرة بيوتات  بناء على معطيات الجدول أعاله  

 
األول:  1-5 بيوتات فاس  المستوى  يجهل الحقا مدى  بالصالح،    شهرة  بهذه  لكن  البيت  استمرار شهرة 

ي خنوسة، وبيت بني األوربي، وبيت بني عبد الرزاق، وبيت  بيت بني المزدغني، وبن التحلية، من قبيل بيت ب
 بيت بني المزدغي مفسرا: يلي أنموذج وفيما  .بني رضوان
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ن قبيل  ر الحق عن شهرة البيت بتحلية ما، مشهرة البيوتات الفاسية بالصالح أم المستوى الثاني:-2-5

 بيت  
ي حمد الساللجي، وبيت بني عتيق، وبيت بني الورياغلي. وفيما يلي أنموذج بيت بن  حمد، وبيت بني  بني

 مفسرا: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
وهل    الصالح فيما بعد ؟شهرتها بالثروة والعلم أن تنال شهرة    عبر  فهل استطاعت هذه البيوتات الفاسية

 جتماعيا؟ آنئذ مطلبا ا أصبح ذلك

:أوهلم الفقيهاملزدغىبيت بن 

-جماب الدعوة كثري الربكة-املزدغييوسف بن عمران 

عمهم الفقيه 
القاضي 

اخلطيب أمحد
بن اخلطيب 
حممد بن 

ويل :يوسف
فاسقضاء 

روى عنه أبناؤه/هـ655ت /ابنه الفقيه املدرس اخلطيب حممد
أبو القاسم 

خطيب : حممد
وإمام جبامع 

القروييي
ابنه اخلطيب
الفقيه أبو 
بن احلسن حيىي

اخلطيب أيب 
توىل: القاسم 

ة اخلطبة واإلمام
يجبامع القروي

ابنه الفقيه
اخلطيب أبو 
الفضل حممد 
يب بن اخلطيب أ

توىل: القاسم
اخلطبة فقط
يجبامع القروي

أبو جعفر أمحد
حممد بن عبد 
الرمحان بن 
راشد العمراين

 

بيت علم وثروة: بيت بن محد

/هـ560ت رمضان /احلمديالفقيه أبو علي منصور بن أمحد : منهم

، بفاساء واخلطبة الفقيه اخلطيب الصاحل ويل هللا علي بن محد ويل القض: منهم
من عباد هللا الصاحلي، له مكاشفات وكرامات وأسرار وإجابة الدعاء
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بيت بني  من قبيل:    شهرة البيوتات الفاسية بالصالح واستمرار شهرة عقب البيت بهالمستوى الثالث:  -3-5
 : الزرهوني مفسرابيت بني أنموذج يلي وفيما  بيت بني المليلي وبيت بني حدور، الزرهوني، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مؤشر الوحيد  تها بواسطة مؤشر الصالح باعتباره الهذه البيوتات الفاسية من ترسيخ شهر   تمكنت فهل  
 ؟ في عقبها هوترسيخ ته، وحرصت على صيانعليه لبلوغ شهرتها بمدينة فاس تعويلالذي استطاعت ال

 
 عقبها لم يذكر مصير : بيوتات فاسية 7جدول رقم

 بيواتت مل يذكر هلا عقب 
  +  بنو عبد الرزاق+ بنو رنبق  + املليان بنو بنو صاريوة + وسة بنو خن +بنو اللوايت +بنو ايسي   +بنو شيبون بنو أيب منديل+ 

 بنو السكاك + بنو الورايغلي + بنو القوري
 

  صارت للبيت اهتمامات أخرى أو  مكانته االجتماعية  إما بتراجع  ذكر عقب للبيت    إهمال  يمكن تفسير
 من السلطة السياسية الحاكمة.  تعسف األسرة لحق أو 

 
 
 
 

 

ت بي: الزرهوينبيت بن 
فقه وصالح

الشيخ مهدي، :قدم منه
خريا متمسكا ابلدين

من : وصلحاءأوالده فقهاء 
بركة أحدهم التحكم يف 

األسد

ويل أحد أبنائه قضاء 
من أعرف : بفاساملناكح

أهل زمانه ابلفقه
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 ط الرسمية  االنخراط في الخط -6

، يمكن الوقوف على المشاركة الفعالة لألسر الفاسية  ات الصالح بمدينة فاسبيوت  امتداد عقب إلى جانب  
  ا يالحظ أن هناك توارثكما    تولوها،ير شؤون الدولة، عبر مختلف الخطط التي  ي ذات التوجه الزهدي في تس

لها وزنها بفاس خاصة على  ورهم نخبا صار  شكل األبناء بد إذ  على مستوى العائالت الفاسية،    اجلي  اوظائفي
  البيوت الصالحة   وظائف  ويمكن اختزال  من قبيل: القضاء والعدل واإلمامة والخطبة.  ، مستوى الخطط الدينية

 في الوظائف اآلتية: ، 25
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 البيواتت   الوظائف املتوارثة يف عقب:  8جدول رقم

  / التدريس مامة ة واإلاخلطب القضاء/ الكتابة/ اخلطبة  الصفحات 
 اإلفتاء

اخلطبة+  
 التدريس 

 اسم البيت   ممثل البيت اإلمامة

8-9 
القضاء : عمهم الفقيه  

اخلطيب أمحد بن اخلطيب حممد  
 بن يوسف، وكان شاعرا كبريا 

ابنه الفقيه اخلطيب أبو القاسم حممد : خطيب وإمام جبامع القرويي +  
القاسم خطب وأم جبامع    خلطيب أبوحيىي بن اابنه الفقيه اخلطيب أبو احلسن 

القرويي أيضا + ابنه الفقيه اخلطيب أبو الفضل حممد بن اخلطيب أبو احلسن  
 خطب هبا أيضا 

- 

ابنه حممد:  
مدرس+ خطيب جبامع  

القرويي: عامل بعلم  
الكالم واألصول  

والتصريف والعربية،  
 حافظ للحديث 

- 
الفقيه الصاحل  
يوسف بن عمران  

 املزدغي 
 دغي بنو املز 

17-18 - 
علي بن أيب منديل األنصاري: جامع القروييي / كان يف غاية الزهد  

 والصالح 
- - 

حفيده الفقيه  
الصاحل علي : جماب  
 الدعوة وفضائله كثرية 

 بنو أيب منديل  -

22 
ابنه ويل قضاء  املناكح  
بفاس: وكان أعرف زمانه يف  

 الفقه
 الزرهوينبنو  الشيخ املهدي  - - - -

 - - - - طبة ء+ اخلالقضا 26
الفقيه الصاحل  
 ويل هللا علي بن محد 

 بنو محد

 - - مدرس+ مفيت - - 42
أبو خزر خيلف  

 بن خزر األوريب 
 بنو األوربيي 

 - - مدرس+ مفيت - اخلطبة 44-45

أبو عمران  
موسى بن أيب حاج  

القرشي املعروف أبيب  
 عمران الفاسي 

 بنو أيب احلاج 

 اإلمامة - - - - 45-46
إلمام  يه االفق

 املعروف ابلسالجلي 
 بنو السالجلي 

 - - مدرس - القضاء  47-48
أوهلم عبد  
الرمحان بن أمحد  

 املليلي 
 بنو املليلي 
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 - - - - الكتابة 48
أبو عبد هللا حيىي  

 امللياين 
 بنو امللياين 

50-51 
القضاء+ اخلطبة جبامع  

 القرويي 
- - - - 

الفقيه منهم 
القاضي احملدث الراوية  

بن الفقيه الصاحل  حممد 
علي    الورع ويل هللا بن

 بن عبد الرزاق

 بنو عبد الرزاق 

مدرس+ مفيت+   - - 65
 حافظ للمسائل 

 بنو القوري  حممد بن قاسم  - -

 - - مدرس+ مفيت اخلطبة واإلمامة: جامع القرويي - 65-66
عبد العزيز بن  

 الورايغلي بنو   موسى الورايغلي 

 - - + مفيترسمد اخلطبة واإلمامة القضاء  67

حممد بن الفقيه  
أيب غالب بن اخلري  

الناسك أمحد بن الفقيه  
حممد بن الفقيه العالمة  
الويل الصاحل املتربك به  
علي بن الفقيه العدل  

 حممد السكاك 

 بنو السكاك 

 اإلمامة - - - القضاء  70

جدهم الصاحل  
رضوان بن يوسف بن  

رضوان اخلزرجي  
 األنصاري 

 بنو رضوان 
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  اخطط تولى أفراده 25من أصل صالحا بيتا   14أن هناك   يالحظ 8رقم  الجدولمعطيات  بناء على
 وظائف صلحاء بيوتات فاس الكبرى على النحو اآلتي:أصناف ويمكن اختزال  .رسمية

 بيوتات فاس الكبرى : حصيلة وظائف صلحاء 9جدول رقم 
 ة تمثيليال نوع الوظيفة 

 1 الكتابة 
 1 التدريس 
 1 اخلطبة 

 1 التدريس بة و اخلط
 3 اإلمامة 

  3 القضاء واخلطبة 
 4 اخلطابة واإلمامة 
 5 التدريس واإلفتاء 

 7 القضاء 
 26 اجملموع 

 

 هذه المعطيات باستنتاج: تراكم سمح  ي
صاحب البيوتات يؤرخ  للنخبة الصالحة    ومن تم فإن،  النخبويةغياب أي ذكر للبيوتات غير   ➢

الفرد ضمن عائلته سوى علمه    استمرار شهرة، فال شيء يضمن  العالمة التي تمثل األنموذج األفضل
 كبرى". ل، وفي ذلك تأكيد لعنوان الكتاب: "بيوتات فاس ا أو صالحه أو ثروته أو حسبه ونسبه

 احتكار للسلطة. ما يومئ بيفتين وفي ذلك غالبا ما يجمع أهل البيت بين وظ ➢
مؤهلين،    ولييهاء، من جهة لكون متم التدريس واإلفتاالهيمنة على خطط الخطابة واإلمامة ث ➢

لمراقبة السلطة والمقنن من لدنها،    -  حتما  –ومن جهة أخرى بحكم دورهم الوعظي اإلرشادي الخاضع  
ها الدولة المغربية  ت ارسوسيلة من وسائل االستقطاب التي موما إدماج تلك البيوتات في سلك الدولة إال  

 .ا وأولياؤه  مدينة فاسعامة والمرينية خاصة تجاه صلحاء 
والخطبة  من قبيل: الفقه واإلمامة  اكتسبت بيوتات فاس مكانتها بفعل الوظائف التي شغلوها   ➢

دون اإلشارة إلى أي حرفة   والقضاء واإلفتاء والتدريس مع توارث هذه المناصب لدى أربعة عشر بيتا،
مدينة فاس  وتات  يب صلحاء  إن غياب اإلشارة إلى الصنائع التي كانت في أيدي    .أو صنعة مارسوها

 .مرده إلى انتماء هؤالء للنخبة العالمة 
مدينة فاس بالشهرة والحظوة والثروة والعلم والصالح، دليل على مدى بيوتات صلحاء  تمتع ➢

استطاعت فرضه بعلمها أوال قبل هيبتها وبركتها  الذي  قدرة هذه البيوتات الصالحة على إثبات وجودها،  
 المتوارثة. المجتمعية 
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بيوتات فاس الكبرى تغييب الحديث عنؤ محاول   ➢ طبيعة العالقة التي جمعت   لفو كتاب 
على أربع عائالت جمعتهم عالقة بالسلطة من    الوقوف فقط البيوتات الفاسية بالسلطة الزمنية، بدليل  

 وهم كما يلي: ،عائلة  25أصل 
 : عالقة صلحاء بيوتات فاس الكبرى بالسلطة10جدول رقم 

 اسم البيت  الزمن  طاراإل ابلسلطة  العالقة الصفحات 

أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر:  44-45
 ن من فاسو طرده املغراوي

 بنو أيب احلاج  هـ430اتريخ الوفاة: 

47-48 
نكبته مع املوحدين، احتضان بين  

 مرين لألسرة
زمن املوحدين وبين مرين: أبو سعيد  

 بنو املليلي  احلسن املريين  وعثمان وأب

48 
واله اخلصي سعادة أن يفتك  أمر م

هللا بن أيب مدين : كنزه  ابحلاجب عبد 
 بسكي على سرته

 بنو املليان  زمن بين مرين

65-66 
  أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر، ال
أتخذه يف هللا لومة الئم، يلقي بنفسه يف  

 العظائم وال يتأن 
 بنو الورايغلي  هـ880اتريخ الوفاة: 

 

البيوتات الفاسية برؤى مختلفة، فهم تارة يأمرون بالمعروف، وتارة أخرى    وشركاؤه  لقد أظهر ابن األحمر
 تحت سلطتها تماما. أوأداة طيعة بيد الدولة 

منها ما يرجع إلى الظرف التاريخي، ومنها ما  بيوتات الصالح بمدينة فاس،  بروز    وعليه تعددت عوامل
الته، تتحكم إلى حد بعيد بائع العصر السياسية وانشغوطيعود إلى غير ذلك، ونعتقد أن الظروف التاريخية،  

  تجاوز عصرهاترسيخ حضورها و نجد لكل عصر سياسي بيوتات تمكنت من  فإشعاع بيت دون آخر،  في  
 ذكرا.

 والحضور الكرامي الشهرة واإلشعاع 5
ختلف  موالجدول أدناه يعبر عن  ،  إشعاعا لدى ساكنة مدينة فاس  شهرة بالصالحالالت بيوتات فاس ذات  ن

 .يةالمجتمعمبادراتها طبيعة 
 : إشعاع صلحاء بيوتات فاس الكبرى 11جدول رقم 

 البيت  اسم الزمن  طاراإل سهامات اإل الصفحات 

8-9 

مؤلفات اإلبن: له تفسري يف القرآن انتهى فيه إىل سورة الفتح+أنوار األفهام يف  
لوابء أبرض"+ األحكام انتهى فيه إىل األقضية+ أتليف يف حديث "إذا نزل اشرح 

أتليف"ما جيوز أخذه للفقراء املضطربي، من أموال األغنياء املغرتبي، وما جيب يف 
 مجيع املسلمي"+ أرجوزة يف العقائد ى ذلك على الوالة اآلمرين وعل

تويف ابنه حممد : 
ربيع   14ليلة األحد 
 هـ655األول عام 

 املزدغي وبن

ابه وجاج وهو: من أهل اخلري والصالح من دعاة الدولة املرابطية، من أصح  26-35
 ي والعبادةتوالدين امل

هـ: اتريخ  451
 الوفاة 

 بنو ايسي 
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  ، دعوة فكرية ذات مطامح سياسية ركوبا لإما تأليفا أو   صلحاء بيوتات فاس الكبرى إشعاع    بالموازاة مع
، نقف  من قبيل قضية التجسيم  ،في قضايا فكرية اعترضت المجتمع الفاسي  بتاياسين أو    يأنموذج بيت بن

  وشركائه   صرت روايات ابن األحمراقتحين    ،صمت عن الرحالت التي كانت لهذه البيوتات الفاسيةعلى  
دون باقي البقاع الجغرافية األخرى،   ، مناألندلس  في اتجاه   القيروان وثانية   في اتجاه  أولى على ذكر رحلة  

 :ما يعبر عنه الجدول التاليوهو 
 

 : رحالت صلحاء بيوتات فاس الكبرى 12جدول رقم
جتاه الرحلة ا اإلطار الزمن  اسم البيت   الصفحات  

احلاج ابن أيب  هـ430أبو عمران الفاسي ت    28 رحل إىل القريوان واستقر هبا  

 بنو املزدغي
 تويف ابنه حممد :

هـ655ربيع األول عام  14ليلة األحد   
أبو القاسم حممد، وأيب  روى عنه ابألندلس ابناه

 جعفر أمحد وحممد بن عبد الرمحان بن راشد العمران 
8 - 9 

 
القدرة    استغنوا بعلمهم عمن سواهم، وأن لهمم صلحاء مدينة فاس  يستشف من حصيلة الجرد أن أعال

لكن أال      ية.العلمى رحالت تلك البيوتات لالستزادة  على تلبية حاجاتهم الفكرية، من خالل عدم اإلشارة إل
الغياب إلى السياسة العامة للدولة المرينية تجاه طلبة العلم والعلماء الذين حرصت    / هذا الصمت  يكون مرد  

 ،في مسألة الرحالت   نفسه  ابن األحمرلألمر صلة ب  أم أن   ؟  وخلق تيار فكري تابع لها  "تدجينهم"   علىجاهدة  
 ؟ المريني عائلته نحو البالط ةمآله رفقو رحلته للخوض في تحاشيا منه 

 
 

 
 

 
 
 
 

 اسم البيت ممثل البيت  كرامات البيت الصفحات 

أوهلم الفقيه الصاحل يوسف بن عمران    يوسف بن عمران املزدغيالصاحلإجابة الدعوة+ كثري الربكة: الفقيه   8-9
 املزدغي

 بنو املزدغي

 بنو أيب منديل - وفضائله كثرية   جماب الدعوةكان  علي:  حفيده الفقيه الصاحل   17-18

22 
وم العيد مبصال ابب الفتوح على هتدئة أسد قادم من  عمل أحد أبنائه  

فمات األسد اللويزات إىل أن نكضه    بنو الزرهوين  لشيخ املهدي ا 

 بنو محد  الفقيه الصاحل ويل هللا علي بن محد  له مكاشفات وكرامات و أسرار وإجابة الدعاء  26
 بنو األوربيي أبو خزر خيلف بن خزر األوريب املاء من األرض   رفع 42

 يقصده الزائرون ويستشفون بزايرته ويتربكون بقربه 43
يسي  غالب الشريف اإلدر علي بن أيب  

 بنو صاريوة  احلسن الصاريوي اليازغي 

 بنو املليلي  أوهلم عبد الرمحان بن أمحد املليلي  جماب الدعوة  47-48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرأة  أندلسية فقيهة صاحلة  إمام عامل حمصل وهو صاحب الربهانية وضعها ال 45-46
 أهل فاس من التجسيم، وعنه نشأ ابملغرب علم أصول الدين  ذامسها خريونة، أنق

اتريخ الوفاة:  
 هـ594

 و السالجلي بن

  كرامات صلحاء بيوتات فاس الكبرى :   13جدول رقم 
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فقط  إشارات    07يتسم حضور الفكر الكرامي في كتاب بيوتات فاس الكبرى بطابعه المحتشم، إذ هناك  
 حتاجين وإشفاء المرضى وردع الحيوانات.تراوحت بين إجابة الدعاء وتوفير الماء للم ،بيتا  25  تهم

 
 

 تحلية البيوتات  6
البيوتات الفاسية، وإذا كانت تراجم المناقب قد    وشركاؤه  تعددت أنواع التحلية التي حلى بها ابن األحمر

ساروا على النهج    ب البيوتات حاصأكل من له عدل وورع وفضل ضمن زمرة الصلحاء العباد، فإن    ت أدرج
 الجدول اآلتي:  هو ما يعكسه و . يوتات الفاسية بصفات من قبيل العدل الصالح والفقه ..الب وانعتف نفسه

 
 اسم البيت  ممثل البيت  شهرة البيت  الصفحات

 بنو فذة  -1 حممد بن فذة خامل امللبس  8

 بنو املزدغي  -2 أوهلم الفقيه الصاحل يوسف بن عمران املزدغي  علم+ صالح  9- 8

 بنو أيب منديل -3 - يب منذيل األنصاريعلم+ويل: علي بن أ 17-18

 بنو الزرهوين  -4 الشيخ املهدي صالح+فقه+ خري  22

 بنو شيبون  -5 - صالح+فقه+ مروءة+ ثروة  22-25

 بن علي -6 الفقيه الصاحل حممد بن علي  صالح+فقه+ ترف  25

 بنو محد -7 الفقيه الصاحل ويل هللا علي بن محد  علم+ ويل+ صالح+ ثروة 26

 ايسي بنو  -8 عبد هللا بن ايسي صالح+ فقه  26-35

 بنو اللوات -9 علي اللوات ويل+ صالح  36

 بنو خنوسة  -10 خلوف بن الطاهر بن خنوسة علم: قدمي+ ويل+صالح  40

 بنو األوربيي  -11 أبو خزر خيلف بن خزر األوريب ويل+صالح+فقه+ ورع  42

 بنو صاريوة  -12 ريسي احلسن الصاريوي اليازغي علي بن أيب غالب الشريف اإلد ويل+ صالح  43

 بنو أيب احلاج -13 أبو عمران موسى بن أيب حاج القرشي املعروف أبيب عمران الفاسي  ويل+ صالح+ فقه+ حسب+ عدالة+ ثروة  44-45

علم: يف درجة اإلمام أيب املعايل اجلوين+ صالح+ فقه+   45-46
 بنو السالجلي -14 يالفقيه واإلمام املعروف ابلسالجل ثروة

 بنو لبانة  -15 الفقيه اإلمام حممد بن لبانة فقه+ عدالة 47 -46

 بنو املليلي  -16 أوهلم عبد الرمحان بن أمحد املليلي صالح+فقه+ ورع  47-48

 بنو امللياين  -17 أبو عبد هللا حيىي امللياين  عدالة+ ثروة 48

50 
مر سلطاين+ صالح: حيرض الناس على الصالة يف أوقاهتا أب

 منهم أبو املكارم منديل بن رنبق فقه+ ترف 
 بنو ر نبق  -18

منهم الفقيه القاضي احملدث الراوية حممد ابن الفقيه الصاحل الورع ويل   علم+ صالح يف األدب+ فقه+ ثروة  50-51
 هللا بن علي بن عبد الرزاق 

 بنو عبد الرزاق -19

 بنو حدور  -20 موسى بن حدور حل موسى بن حممد بن الفقيه الصا علم+ صالح+فقه+ فخر قدمي  51-52

 بنو عتيق  -21 الفقيه الصاحل حممد بن عبد هللا بن حيىي بن عتيق العبدري علم+ صالح+فقه+ حسب+ ثروة 52

 بنو القوري  -22 حممد بن قاسم  علم+ صالح+فقه+ حسب+ عدالة+ زهد+ ورع+ ثروة 65

 بنو الورايغلي -23 الورايغلي العزيز بن موسى عبد  علم+ صالح+فقه+ حسب+ زهد+ ورع  65-66

حممد بن الفقيه أيب غالب بن اخلري الناسك أمحد بن الفقيه حممد بن   علم+ صالح+فقه+ حسب+ نسك 67
 الفقيه العالمة الويل الصاحل املتربك به علي بن الفقيه العدل حممد السكاك 

 بنو السكاك -24

 بنو رضوان  -25 رضوان اخلزرجي األنصاريوسف بن جدهم الصاحل رضوان بن ي صالح+حظوة  70

صلحاء تحلية :   14جدول رقم 
   الكربى  فاس بيوتات
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 ويمكن اختزال حصيلة تحلية صلحاء بيوتات فاس على النحو اآلتي:  
 :  حصيلة التحلية لدى صلحاء بيوتات فاس الكبرى 15جدول رقم  

 ة تمثيليال التحلية 
 1 نسك 
 1 حظوة
 1 فخر
 1 خري
 1 مروءة
 2 ترف
 2 زهد
 4 عدالة 
 4 ورع 

 5 حسب
 7 ويل
 8 ثروة
 11 علم
 17 فقه

 21 صالح 
 

 إلى جانب يالحظ  كما    .المريني  في العصر  ،بسلوك الصالح  دوما  صفة  مقرونة  14ما يعادل  سجل  
وعليه   والفقه.العلم تي هناك حضور قوي لتحلي  ،سير بيوتات فاس الكبرى  تمتع بهاتالتي   صالحتحلية ال

لكن    ،الرفاه المادي، وال يمنع من إقراره  يتعارض مع حياة  أمر ال الصالح والورع  فإن التحلي بصفات  
 .بذخدون بلوغ حد المن 

 يمكن قراءة حصيلة التحلية لدى صلحاء بيوتات فاس الكبرى على عدة مستويات: 
 : المستوى األول ➢
 في عالقة بالصالح بصيعة فردية.   والمروءة النسك والحظوة والفخر والخيرتحليات ورود  ✓

 ي: المستوى الثنائ ➢
 بكل من الصالح والفقه في حالتين.  الترفتحلية  ارتباط ✓
 بما يلي:  الزهد  تحلية  جتماعا ✓

 تمثيلية  ال ارتباطات التحلية 
 0 زهد+ ويل
 1 زهد+ ثروة
 1 زهد +عدالة 
 2 زهد+ علم

 2 صالح زهد +
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 2 فقه زهد +
 2 زهد+ ورع

   2 حسب زهد +
 : عدالة مبا يليال  حتلية  اطارتب  ✓

 تمثيلية ال التحلية ارتباطات 
 1 عدالة+ علم
 1 عدالة +ويل 
 1 عدالة +ورع 
 1 عدالة+ زهد 

 2 عدالة+ صالح 
 2 عدالة+ حسب 
 3 عدالة +فقه 
 3 عدالة +ثروة 

 : ورع مبا يليال   حتلية  جتماعا ✓
 تمثيلية ال ارتباطات التحلية 

 0 ورع+ ويل
 0 ورع+ ثروة
 1 ورع +عدالة 
 2 ورع+ زهد

 2 ورع +حسب
 2 علم ورع+

 4 ورع +صالح 
 4 ورع +فقه

 

 : سب مبا يلياحل  حتلية   اطارتب   ✓
 تمثيلية ال ارتباطات التحلية 

 1 حسب+ ويل
 2 حسب+ ورع
 2 حسب+زهد
 2 حسب+عدالة 
 3 حسب+ ثروة
 4 حسب+ علم

 4 حسب+ صالح 
 5 حسب+ فقه

 : ب  ويل حتلية الاجتماع    ✓
 تمثيلية ال ارتباطات التحلية 
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 0 ويل+ ترف
 0 ورع ويل+

 0 ويل + زاهد 
 1 ويل +حسب
 1 ويل+ عدالة 
 2 ويل+ ثروة
 3 ويل+ علم 

 6 ويل+ صالح
 6 ويل+ فقه

 

 :لثروة مبا يليا  حتلية  اطارتب ✓
 تمثيلية ال ارتباطات التحلية 

 0 ثروة+ ترف
 1 ثروة+ ورع
 1 ثروة+ زهد
 2 ثروة+ ويل

 3 ثروة+ حسب
 3 ثروة+ عدالة 
 5 ثروة+ فقه
 5 لمثروة+ ع

 7 ثروة+ صالح
 

 : لعلم  ال  حتلية   لزوم    ✓
 تمثيلية ال ارتباطات التحلية 

 0 علم+ ترف
 1 علم+ عدالة
 2 علم+ ورع
 2 علم+ زهد
 3 علم+ ويل 

 4 علم+ حسب
 5 علم+ ثروة
 7 علم+ فقه

 10 علم+ صالح
 

 : فقه مبا يليال  حتلية جتماعا   ✓
 تمثيلية ال ارتباطات التحلية 

 2 فقه+ ترف
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 2 زهد+ فقه
 3 فقه+ عدالة 
 4 فقه+ ورع

 5 فقه+ حسب
 5 فقه+ ثروة
 6 فقه+ ويل
 7 فقه+ علم

 15 فقه+ صالح 
 

 : صالح مبا يليال  حتلية  اطارتب ✓
 تمثيلية ال ارتباطات التحلية 

 2 صالح وترف 
 2 صالح+زهد 

 2 صالح+ عدالة 
 4 صالح+ ورع 

 5 صالح+ حسب 
 6 صالح+ ويل
 7 صالح+ ثروة

 10 لمصالح+ ع
 15 صالح+ فقه 

  

 املستوى الثالثي:  
 ميكن عرضها على النحو اآليت:   ،ها صلحاء بيواتت فاس الكربىمحل  خبصوص التحليات الثالثية اليتو 

 تمثيلية ال ارتباطات التحلية  التحلية  طبيعة
 1 الوالية+ الصالح  العلم 

 الصالح 

 1 العلم + الوالية 
 1 الفقه + اخلري
 2 الفقه+ الرتف
 1 الفقه + الورع 

 الفقه 
 1 الصالح+ اخلري
 2 الصالح+ الرتف
 1 الصالح+ الورع 

 1 العلم+ الصالح  الوالية 
 2 الفقه+ الصالح  الرتف
 1 الصالح+ الفقه  الورع 

 

 املستوى الرابعي:  ➢
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 اآليت: ، كصلحاء بيواتت فاس الكربى  حظي هباالتحليات الرابعية اليت    ترد
 تمثيلية ال التحلية  ارتباطات نوع التحلية 

 الصالح 

 1 الفقه+ املروءة+ الثروة 
 1 العلم+ الوالية+ الثروة 
 1 الوالية+ الفقه+ الورع 
 2 الفقه+ العلم+ الثروة 
 1 الفقه+ العلم+ الفخر

 العلم 
 1 الوالية+ الصالح+ الثروة
 2 الصالح+ الفقه+ الثروة 
 1 الصالح+ الفقه+الفخر

 الفقه 

 1 ءة+الثروةالصالح+املرو 
 1 الوالية+الصالح+الورع 
 2 العلم الصالح+ الثروة 
 1 العلم+ الصالح +الفقه 

 الثروة 
 1 العلم+ الصالح+ الوالية 
 1 الصالح+ الفقه+ املروءة
 2 العلم + الصالح+ الفقه 

 الوالية 
 1 العلم+ الصالح+ الثروة 
 1 الصالح+ الفقه+ الورع 

 1 ه الوالية+ الصالح+الفق  ورع 
 

 المستوى الخماسي: ➢
 على النحو اآلتي:حملها صلحاء بيوتات فاس الكبرى،  التحليات الخماسية التي  وتأتي

 تمثيلية ال ارتباطات التحلية  نوع التحلية 

 العلم 
 1 الصالح+الفقه+احلسب+الثروة 
 1 الصالح+الفقه+احلسب+النسك

 

 توى السداسي:المس ➢
 على النحو اآلتي:صلحاء بيوتات فاس الكبرى،    حظي بهاالتحليات السداسية التي   ترد 

 تمثيلية ال ارتباطات التحلية  نوع التحلية 

 الصالح 
 1 الفقه+احلسب+العدالة+الثروة الوالية+ 

 1 العلم+الفقه+احلسب+الزهد+الورع 
 
 
 الجداول يمكن استنتاج أن كل تحلية لديها ارتباط أولوي بتحلية أخرى: هذهوبناء على معطيات  
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 تفاضل عناصر التحلية لدى صلحاء بيوتات فاس الكبرى :  61ل رقم  جدو
 االرتباط األول  تراتبية االرتباط  التحلية 
 العلم  العلم والصالح والفقه والورع واحلسب  الزهد 
 الصالح  الصالح واحلسب والفقه والثروة العدالة 
 الصالح  الصالح والفقه أوال مث الزهد واحلسب والعلم اثنيا  الورع 

 الفقه  الفقه والصالح والعلم أوال مث الثروة والعدالة اثنيا  احلسب 
 الفقه  الفقه والصالح أوال مث العلم والثروة اثنيا  الويل 
 الصالح  الصالح والعلم والفقه أوال مث العدالة واحلسب اثنيا  الثروة 
 الصالح  الصالح والفقه والثروة أوال مث احلسب اثنيا  العلم 
 الصالح  لوالية أوال مث احلسب والثروة اثنيا علم واالصالح وال الفقه 

 الفقه  الفقه والعلم والثروة أوال مث الوالية اثنيا  الصالح 

 
           يمكن استنتاج:  ةبناء على مجمل الجداول السابق

،  وشركائه  من منظور ابن األحمر ،يبدو جليا أن صورة صالح ووالية بيوتات فاس الكبرى  ✓
الفاسية من ثروة وحسب، إذ ال تخلو أي تحلية من هاتين  ير  قد اقترنت بشكل كب بما لتلك العائالت 

 . ئهاوأوليا  بامتياز لنخبة صلحاء مدينة فاس ومن معه  ابن األحمر    تأريخ ما يرسخ فكرة    في ذلكالميزتين، و 
بقدر ما ارتبطت مختلف أنواع التحليات التي وردت في حق العائالت الفاسية ذات التوجه   ✓

الفاسية تمنح    بقدر ماوالوالئي زمن العصر الوسيط بميزة الثروة والحسب،    الصالحي ظلت العائالت 
  على وضع  لكن هل يحيل هذا ال  .أولوية اهتمامها وتركيزها لتحصيل الفقه والعلم وااللتزام بسلوك الصالح

التحليات المكملة لشخصية الولي الصالح؟ أم هي عنصر ضروري لتح الثروة والحسب من  قيق  كون 
بين الطرحين، فأفق   مجتمع الفاسي؟ يمكن اعتبار أن هناك عالقة جدلية ماال  داخلصالحه وواليته  

للبيت من ثروة وجه األخص ال يتم على صورته األنسب إال بفضل ما الالتحصيل العلمي والفقهي على 
م والثروة يتحقق  وبالعل  ،بل والتميز فيه ونيل شهرة على أساسه  ، مأمورية تحصيل العلم  ن وحسب تسهال

مقرونا بالثروة والترف   ويصبح  ،فكر الصالح عن فكر بساطة العيش  فيبتعد   ،السلوك الحسن الصالح
 . الكبرى  بيوتات فاس زمن أصحاب والعلم 
 كر الثروة والترف.مجمل التحليات ظلت لصيقة بف   ✓
، وتتسم  تشكل هذه الصيغ خيارات اجتماعية يلتزم بها الصالح تجاه نفسه وتجاه المجتمع ✓

بدليل إرفاق هذه   ،في أغلب الحاالت بمشاركة الصالح وتمتعه بملذات الحياة مع لحظات من العفة والعزلة
 النعوت بكرامات هيمنت عليها عملية االستسقاء والتبرك وإجابة الدعاء. 

بيوتات  بناء على ذاكرة صاحب ال  ،إن حصيلة القراءة البروسوبوغرافية لصلحاء وأولياء مدينة فاسلذلك ف
 :تساؤالت، من قبيلتسمح بطرح تدفع إلى التأمل و  ،الفاسية
   ؟لعادةاخرق  ي جاه أكثر مما هم ذو العلم و ال ي مرينية ذو الفترة ال صلحاءهل نخبوية  ✓
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، من الساحة السياسية والثقافيةعقب عدد من بيوتات الصالح الفاسية    غياب ذكر  أال يعد  ✓
 ؟ البيوتات" واختفائهاالنظام السياسي في ظهور "تأكيدا لتحكم 

هل اقتسمت الدولة المرينية خططها الدينية التي كانت من قبل تحتكرها مع صلحاء المرحلة،  ✓
  ؟دواليب الدولة في لهذه النخبة  إدماج، الحق الستقطاب،قامت بعملية و 

  ؟ عدد الصلحاء  تناميالفترة المرينية بتوارث الصالح في البيت الواحد أكثر من  اتسمت  هل   ✓
الحديث عنوهل   المجت  الحالص  فكرنضح    يمكن  أسر  الفاسي،  مبين  مؤ  مصداق  ع  مرآة  "  ا:فل  ذلك 

الدرر"و  (1) "المحاسن ال  بل  (2)"التقاط  الفاسي  اإلنتاج  ذات  المؤلفات  يمكن  صرفومختلف  وبالتالي   ،
 . ي الطابع النخبو  يالتأليف المنقبي ذ  اعتبار كتاب بيوتات ابن األحمر مقدمة لمرحلة تاريخية في

 : من قبيل :قضايا فكرية ورود عرضي ل  ✓
"تحلوا بالمذهب المعروف لهم تابعين    دونة على العهد الموحدي بحكم أن الخلفاءأسباب حرق الم ▪

للمهدي رئيسهم األول القائل باعتقاده الفاسد بإنكار الرأي في الفروع الفقهية والعمل على محض  
الكية ينمرون عليه  بلغه أن الفقهاء من الم..    رولما ولي منهم الناصر ابن المنصو   ...  الظاهرية

المدونذ  مذهب  هو  الحق  ويقولون  فأمر  ةلك  و ،  بالمغرب  منها  النسخ  من  وجد  ما  قها  احر إبجمع 
 .(3) فأحرقت عن آخرها"

تاشفين بن علي بوهران حيث قال: "وهو عن صراع الموحدين مع    الحديث تحديد شروط اإلمارة عند   ▪
 . (4) جهاده وصحة دينه"أحق باألمر منهم لعدله و 

 " ألبي حامد الغزالياإلحياء" في قضية إحراق كتاب  ،إلى دعم المرابطينلم يمنع ميل ابن األحمر  ▪

ولقاء أبي حامد الغزالي بالمهدي بن    ،(5) عملية إحراقه  ليتفاص عن  الحديث    ، من اإلسهاب في
 لى يده. عتومرت وتلقي التربية 

الفاسي    في المجتمع  والمادي  بالنبوغ العلمي  ونةالمقرون وتجلياتها  ح  أسر الصالظاهرة  تعد    قصارى القول
إلى    أدىوهو ما  ،  السلطوي   د فتور الحضورخاصة عن  ،االجتماعي  التوازن   الوسيط، إحدى آليات إقرار 

مر والنهي في مسائل الشرع والتدريس واالفتاء األ  ذه األسرفكان له  ،على توازن المجتمع ومكوناته  الحفاظ
بنائهم  أىل  إ   معارفهم العلمية والروحية  ى نقلعليفسر حرص عدد كبري من أولياء األسر  وهذا ما    ،ء والتوثيقوالقضا

أو   سر العريقةمن األ  همنافسيمم واحلفاظ على املكانة يف وجه  سرة وتويل املناصب بعدهليحلوا حملهم يف زعامة األ
 الحقا. إلرتقاء  املرشحة ل

 
ة، الدار  ، مطبعة النجاح اجلديد3اجلد، طفاسي، مرآة احملاسن من أخبار الشيخ أيب احملاسن، دراسة وحتقيق حممد محزة بن علي الكتاين، منشورات رابطة أيب احملاسن بن  ال  أبو حامد العريب  -(1)

 . 2003البيضاء، 

 . 1983 بريوت، دار اآلفاق اجلديدة،، حتقيق هاشم العلوي القامسي، كتاب التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار وأعيان املائة احلادية والثانية عشر  ، حممد بن الطيب القادري  -(2)

 . 19م.س، ص، وآخرون األمحرإمساعيل بن   -(3)
 . 02، صنفسه  -(4)
 . 34- 33، صصنفسه  -(5)
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اجة إلى  في حزال  ي   أمر ما   ية في إطار تفاعلها مع محيطها االجتماع المغربيسر  ظاهرة األ دراسة  ن  إ
في    اتقتضي تناوله  ان دراستهأ لى  إضافة  إ  ،من دالالت فكرية وثقافيةعناية أكبر لما تحمله هذه الخطوة  

 وإدراكبغية الوصول الى فهم عميق  مختلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية  تتقاطع فيها  وبمناهج  إطار شمولي  
التطور  د  وحيثيات  النشأة  آلليات  الثقافية    واإلسهامات االجتماعية    واألدواراالضمحالل    وأسباب قيق 

اقتصاديا وفكريا وسياسيا جال من مجاالت الحياة اجتماعيا و التي خلفتها مجموع األسر في موالحضارية  
ل أبناؤها بالعلم أو بالسياسة، تغأخبارها إنما هي تلك التي اشوصلتنا األكيد أن البيوتات التي ومن  .. وفنيا

 . الكشف عنهاالتنقيب و اجة إلى فإنها ما تزال في ح ،أما تلك التي كان أبناؤها في التجارة وغيرها

الحسم في العديد من قضايا نشأة بيوتات الصالح من خالل كتاب "   وختاما ال تدعي محاولتنا هاته
. جديدة  مقاربةهذا الموضوع ببقدر ما رامت إثارة    ،م15ه/ 9بيوتات فاس الكبرى" إلى غاية نهاية القرن  

أن يوسع آفاق البحث في أدوار بيوتات تلك األسر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا    ذلك  من شأن   أن   وحسبها
  ي.تاريخ المغرب عبر ال
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