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 اإلهداء

 إىل العزيزة الغالية اليت رافقتين طوال حيليت بدعواهتا واليت كانت سر جناحي...أمي احلبيبة.

إىل الذي عبد يل الطريق دون أن يبايل وأصل لدي العزة واجملد واالعتماد على النفس ومشجعي يف 
 الكرمي.هذه الدنيا... والدي 

إىل من هي عضدي يف هذه احلياة زوجيت الغالية واىل سندي يف هذه الدنيا إخواين           
وأخــــــــــوايت كل واحد بامسه.إىل كل عائليت  خاصة )اجلـــــــــــــــعافرة( وإىل كل أصدقائي يف الدراسة والعمل 

 واحلياة  واىل كل من  يعرفين من قريب أو بعيد.

 إىل كل هؤالء اهدي هذه الثمرة العلمية.                             

 

 

 

 محمد                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلهداء

 

.. أمي الغالية وأكرب قلب إىل أعز اخللق عندي . أعظم حب وهن إىلإىل من محلتين وهنا على 
 حفظك اهلل 

 ي العزيز رعاك اهلل دالليايل احلالكات ألرى النور اىل من منحين العطاء والقوة  ...والإىل  من سهر 

 ... زوجيت الغالية             كانت على العهد نعم العون والسندإىل من  

 إىل أبنائـــــي و فلذات أكبــــــادي و إىل من قــــــــامسوين ظلمة الرحــــــــــم أخواين الكرام

 كانوا قناديل أناروا دريب أعمامي األعزاء إىل من  

 ... شيوخي وأساتذيت         من مهدوا يل طريق العلم واملعرفةإىل كل 

 إىل كل أصدقائي يف الدراسة والعمل واحلياة اىل من حيبنا يف اهلل  

 إىل كل هؤالء أهدي مثرة هذا اجلهد 

 سماعيل إ

 
 



 

 

 شكر وعرفان

قال تعاىل: ))وإذتأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد((                              
 صدق اهلل العظيم      

احلمد هلل أوال وأخرا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم،  أن أعاننا ووفقنا         
ا لوجهه الكرمي وأن يكون يف املستوى إىل اجناز هذا العمل  والذي نتمىن أن يكون خالص

املطلوب ونسأله التوفيق يف أعمالنا املستقبلية .ويف هذا املقام ال يفوتنا أن نتقدم بأمسى 
عبارات التقدير واالحرتام والشكر والعرفان باجلميل إىل األستاذ املشرف مبارك جعفري  

. كما هندي هذه الثمرة إىل الذي رافقنا يف كل صغرية وكبرية  ليضعنا على الدرب السوي
األساتذة الذين اشرفوا على دراستنا يف مرحلة املاسرت كل بامسه ومقامه وإىل كل األساتذة 
األجالء الذين تتلمذنا على أيديهم من نعومة أظافرنا إىل اليوم  ،وخنص بالذكر املشرفني 

وخنص بالذكر على قسم التاريخ ،دون أن ننسى كل من مد يد العون من قريب أو بعيد 
 الشريف النبيل موالي عبد اهلل مساعيلي .جعل اهلل هذا العمل يف ميزان حسناهتم.

 

 

محمد لإسماعي
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 المقدمة:

عرفت منطقة توات خالل تارخيها الطويل الضارب يف أعماق التاريخ، هجرات عديدة،فردية 
نسيجا متميزا ،ولعل من ابرز تلك اهلجرات بركة  هي هجرات تلك العثرة النبوية أو مجاعية، مما شكل 

ه( مرورا بتوافد  6بداية من أول واصل إىل الديار التواتية سيدي موالي سليمان بن علي  )القرن 
ه (وصوال إىل استقرار الشيخ موالي امحد الطاهريي الذي كسر  11أوالد السي محو بلحاج )القرن 

 ه(. 14حال ذهذه الديار)القرنعصى الرت 

متميزة ومن خالل هذا النزوح التارخيي للجماعات البشرية بإقليم توات تشكلت ثقافة        
،حيث أن أسر اإلقليم تعددت اختصاصاهتا، فمنها األسر العلمية واألسر الصوفية  واألسر ومتنوعة

ر وظائفها من القرن السادس اهلجري إىل اجلهادية واألسر القيادية واألسر احلرفية،وتابعت هذه األس
يوم الناس هذا.وإن كانت بعض األسر قد انتهى دورها التارخيي فان أخرى مازالت إىل اليوم تتابع 

 ذلك احلراك التارخيي قوة وضعفا.

ونظرا الن املواضيع االقتصادية  واالجتماعية والثقافية أصبحت وجهة البحث التارخيي يف هذا      
إذ تعترب هي احملرك لألحداث السياسية والعسكرية وسامهت مثل هذه املواضيع يف اإلبانة عن العصر ، 

جعل  ا،والكشف عن العديد من اخلبايا وإماطة اللثام عن قضايا الظل، وهذا ميجوهر التاريخ احلقيق
اجلامعات  الكثري من الباحثني األكادمييني يف الوقت الراهن يتجهون حنو مثل هذه األعمال يف خمتلف

 اجلزائرية.

ومع توفر الكثري من الوثائق اليت ظلت حبيسة اخلزائن واملكتبات يف هذه الربوع التواتية واحلاجة       
إىل نفض الغبار عنها قبل أن تتآكل وتصبح يف خرب كان.إضافة إىل أمهية املوروث األسري عند الكثري 

( الذي  ينتظر أيادي فنية خبرية لتربزه يف حلة جديدة من العائالت التواتية )املكتبات واخلزائن اخلاصة
أكادميية ارتأينا أن نضع دراسة علمية ألحد أهم العروش التواتية يف هذا العصر والذي كان له التأثري 
الذي ال غبار عليه يف إحياء املنطقة ومد جسور التواصل مع مناطق أخرى من إفريقيا جنوب 
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و بلحاج حيث أخرجنا هذا العمل حتت عنوان)) أوالد السي محو الصحراء، أال وهو عرش السي مح
 بلحاج ودورهم العلمي يف توات والسودان الغريب((.

يتضمن موضوع املذكرة املسامهة العلمية والرتبوية هلذه العائلة يف منطقة توات والسودان الغريب منذ 
ا هذا.وهذا املوضوع حيوي وهام نظرا حلول أول وافد إىل توات من هذه العائلة الشريفة إىل غاية يومن

ألنه يعرف بتلك العالقات التارخيية اليت ربطت بني ضفيت الصحراء الكربى وأيضا  يذكر بالدور 
ومتتني الروابط مع إفريقيا جنوب  اليت سامهت يف مد اجلسور التواتية العديدةالعلمي للعائالت 

 صوف الصحيح منذ قرون.العربية والتالصحراء من خالل نشر اإلسالم واللغة 

لزماين هلذه الدراسة بداية من وصل السي ماين واملكاين فقد حصرنا اإلطار اأما إطار البحث الز     
محو بلحاج إىل هذه األراضي التواتية مع مطلع القرن احلادي  عشر اهلجري السابع عشر ميالدي إىل 

وهي فرتة مهمة وحساسة عرفت عدة تطورات هناية القرن الرابع عشر املوافق للقرن العشرين ميالدي، 
ستقالل االستعمارية وصوال إىل مرحلة اإل خاصة يف اجملال السياسي من احلكم العثماين إىل املرحلة

واحلرية.  أما احلدود املكانية للبحث فتشمل توات يف حدودها التارخيية املمتدة من تسابيت إىل رقان 
كل جزء من أرجائها ومتتد الدراسة لتشمل منطقة السودان خصوصا أن هذا العرش تفرع تقريبا يف  

 الغريب اليت عرفت هي أيضا توافد فروع من هذا العرش إىل ديارها.

وعن  اهلدف من الدراسة فهو التعريف ذهذا العرش املبارك الذي حل بتوات قادما من تافياللت      
جداد، وإبراز أهم أعالمه وعلمائه وما خلفوه رض اآلباء واألأواختار هذه املنطقة دارا وإقامة بدال عن 

من تأليف ومكتبات مع إبراز عالقات هذه العائلة مع العائالت العلمية يف توات .وألن احلياة العلمية 
ال تنفك عن احلياة الرتبوية فقد وقفنا عند التعريف بالطريقة الرقانية واليت هي فرع من هذا العرش 

برز اخلزائن إضافة إىل أن الغريب وقفنا عند أهم األعالم والعلماء و يف منطقة السودا الشيءونفس 
 انتشار الطريقة الرقانية يف هذه املنطقة.



4 
 

                                                             ولقد تراكمت جمموعة من األسباب والدوافع الذاتية واملوضوعية اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع:                                
الرغبة الذاتية يف البحث يف تاريخ املنطقة ونفض الغبار عليه واإلسهام يف نشره حبلة جديدة من  -

 خالل الوثائق والكتابات املتوفرة.

هتمام بالتاريخ االجتماعي والثقايف يف ظل اإل خقلة الدراسات يف هذا اجملال ونعين التاري -
 حتد فضلنا مواجهته. وهذا،السياسي

إرشادات وتوجيهات األستاذ املشرف يف اختيار التاريخ احمللي الذي حيتاج اهتماما خاصا، بدال  -
 من تناول موضوعات استهلكت حبثا وكتابة.

دعم املكتبة الوطنية ببحث أكادميي واملسامهة يف التعريف بتاريخ املنطقة العلمي والرتبوي وإسهامات -
 التواتية يف هذا اجملال حىت خارج حدود  إقليمهم ومنطقتهم اجلغرافية.العائالت 

تتمثل إشكالية هذه املذكرة يف الوقوف على مدى إسهام هذا العرش ودوره يف التواصل العلمي 
والرتبوي يف الربط بني منطقة توات والسودان الغريب ولتوضيح إشكالية هذا البحث ميكن طرح 

 تية:اإلشكاليات اجلزئية اآل

ما هي أصول هذا العرش؟  وكيف استقر بتوات؟  وما هي أبرز فروعه؟   ومن هم أبرز أعالمه 
وعلمائه؟كيف ساهم يف تطوير احلياة العلمية بالديار التواتية؟إىل أي مدى ساهم يف التواصل العلمي 

 مع السودان الغريب؟.

نهج التارخيي يف رصد األحداث ومن اجل اإلجابة على إشكالية  هذه الدراسة استخدمنا امل    
التارخيية وتتبع مسار هذا العرش منذ قدومه من تافياللت كاسرة إىل غاية تفرعه إىل عائالت كبرية  
توزعت يف منطقة توات والسودان الغريب ،كما اعتمدنا أسلوب املقارنة بالوقوف على خمتلف الوثائق  

 خيية.ومقارنتها ببعضها من اجل استخراج احلقائق التار 

 لإلجابة على اإلشكالية املقدمة والتساؤالت اجلزئية قسمنا هذا البحث إىل ثالثة فصول:
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 :الفصل األول: ومسناه بعنوان: )) التعريف بعائلة أوالد السي محو بن احلاج ((.وتضمن عدة عناصر
 نسب العائلة ،قدومها إىل توات،فروعها،دورها االقتصادي واالجتماعي.

اء حتت عنوان: ))الدور العلمي ألوالد السي محو بلحاج يف توات ((.واندرج حتته الفصل الثاين: ج
 أهم األعالم والعلماء ،العالقة مع األسر العلمية، اخلزائن واملكتبات و نشأة الطريقة الرقانية.

الفصل الثالث:ومسناه بعنوان: ))الدور العلمي ألوالد السي محو بلحاج يف السودان الغريب ((. 
برز اخلزائن ،وانتشار الطريقة الرقانية يف السودان أللحواضر العلمية ، أهم العلماء واألعالم،  وخصص

 الغريب.

ختمنا دراستنا هلذه املوضوع خبامتة خمتصرة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليها وجمموعة من و 
 ذهذه الدراسة جمموعة من املالحق لزيادة الفائدة. االتوصيات، وأحلقن

كتاب حممد بن أيب بكر الصديق الربتلي)) فتح الشكور((   امن ابرز املصادر اليت اعتمدنا عليهو       
إذ يعترب أقدم مصدر معتمد يف نسب هذه العائلة الشريفة، كما اعتمدنا ))منح الرب الغفور ملا أمهله 

ضافة إىل كتاب صاحب فتح الشكور((يف التعريف بأبرز األعالم والعلماء يف منطقة السودان الغريب، إ
))من تافياللت إىل احلوض الشرقي،الساللة الصحراوية ألوالد السي محو بلحاج ((ملهدي ولد موالي 
حلسن الذي تضمن الكثري من الوثائق حول أهم شخصيات هذه العائلة وخمططات لتفرعات هذه 

لبول ماريت الذي أورد العائلة.كما اعتمدنا بعض املصادر الغربية وعلى رأسها )) القبائل البيضانية((
يف طياهتا  الكثري  من املغالطات  مالكثري من األحداث التارخيية بالتفصيل إال أن الكتابات الغربية تض

وهذا ما جعلنا نعتمدها بكثري من احليطة واحلذر والنقد.واستفدنا كثريا من كتاب ))من تاريخ توات(( 
أن  . إالالعائلة ومسامهاهتا احلضارية يف توات جزء منه هلذه صألمحد أبا الصايف جعفري والذي خص

املصدر الذي شجعنا على اختيار هذا البحث وهذه الدراسة هي تلك امللتقيات األربع املوسومة ب : 
))أوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار(( واليت تضمنت عصارة أقالم  العديد من الباحثني 

 ا لنا يف اإلقبال على هذه الدراسة والبحث..األكادمييني.وكانت فهرست هذه امللتقيات سند
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وكأي باحثني واجهتنا جمموعة من الصعوبات والعوائق ومن أبرزها صعوبة احلصول على الوثاق       
املصدرية من اخلزائن، وحالة التلف اليت أصابت الكثري منها وعدم تنظيمها وصعوبة الوصول إىل بعض 

تصال لتفشي افة لضيق الوقت ، وكذلك صعوبة اإلاذها، إضاخلزائن اليت مازالت حمتكرة لدى أصح
( وال ننسى تفرع أعالم هذا العرش يف األراضي التواتية.كما أن معظم  19وباء كورونا )كوفيد

الكتابات حول هذا العرش كانت من أبنائه وهذا ما تطلب منا وقفات مع تلك الكتابات حرصا 
 على املوضوعية واحلقيقة.

ال ندعي بأننا أملمنا ذهذا املوضوع من مجيع جوانبه  إال أننا نرجو أن يكون بذرة  ويف األخري    
ومقدمة ملثل هذه الدراسات املتعلقة باألسر التواتية،وأن تتابع مثل هذه الدراسات املتعلقة بالتاريخ 

هذه كما ال يفوتنا أن نتقدم جبزيل الشكر لألستاذ املشرف الذي جتشم وتكبد معنا عناء ،احمللي
 الدراسة منذ اللبنة األوىل إىل غاية رفع أقالمنا عن أخر نقطة وضعت وكتبت.
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 إقليم توات )التسمية والموقع ( -1

 السودان الغربي :الموقع والسكان -2
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ــــــتــــــل حت ــــــا وات منطقــــــة ت تتوســــــط الصــــــحراء الكــــــربى والعواصــــــم  فهــــــي  اســــــرتاتيجياموقعــــــا جغرافي
الـــــذي أنعكـــــس  األمـــــرالثقافيـــــة العربيـــــة واإلســـــالمية وقـــــد مثلـــــت مهـــــزة وصـــــل بـــــني خمتلـــــف الشـــــعوب 

إجيابـــــــا علـــــــى اإلنســـــــان التـــــــوايت الـــــــذي أســـــــتغل هـــــــذا املوقـــــــع وعـــــــرف كيـــــــف يشـــــــارك بـــــــني القطبـــــــني 
صـــــمه التارخييـــــة مثــــــل الشـــــمايل حبواضـــــره املختلفـــــة يف اجلزائـــــر واملغـــــرب وتــــــونس وليبيـــــا واجلنـــــوب وعوا

 .روان وغريهاأوشنقيط ووالته و مبكتووكانو نت
 إقليم توات ) التسمية والموقع (: -1

حيـــث يـــرى حممـــد بـــن  ،ذلـــك لقـــد وردت عـــدة أقـــوال يف أصـــل تســـمية إقلـــيم تـــوات وتضـــاربت اآلراء يف
ـــدما التجـــأت لإلقلـــيم يف القـــرن الســـ 1ملتونـــهأطلقتهـــا قبائـــل  أعجمـــيأمبـــارك أن أصـــل الكلمـــة   ادس عن

 .2(يناسبهم )يواتيهمبعد أن وجدوا املكان  اهلجري/ الثاين عشر امليالدي

يف ذكـــر أخبـــار املغـــرب بعـــد  األقـــالمكتابـــه درة فيأمـــا الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الكـــرمي التمنطيطـــي فـــريى 
دفعت للموحدين فعرف هذا القطر بأهـل  اإلتاوات اليت إىلتوات نسبة أن أصل تسمية إقليم  اإلسالم

 يــرى أهنـــا مكـــان مــوايت للعبـــادة حيـــث قـــال اإلدريســـيو أمـــا  الشـــيخ مــوالي امحـــد الطاهريي ،اإلتــاوات 
توايت للعبادة أي تليق ذها ألن كل مـن قـدم إليهـا مـن األوليـاء املنقطعـني تواتيـه ألهنا:"مسيت ذهذا االسم 

ب كتـــاب فهرســـت ويـــرى صـــاح 3اهلل الكمـــل العـــارفني "  أوليـــاءفلـــذلك ســـكنها خلـــق كثـــريمن ،للعبادة
وقد ذكــر مارتــان أن أصــل الكلمــة ،اســم ألحــد القبائــل الصــحراويةأنــه  األنصــاريالرصــاع أبــو عبــد اهلل 

والتأويـــل أحيانـــا أخـــرى وعليـــه فـــإن هـــذه التعـــاريف وغريهـــا تتـــأرجح بـــني الشـــمول والتحديـــد  ،4إغريقـــي
و يبـدو أن  ،لقبيلـة اسـمأهنـا بينمـا رأى فريـق آخـر ب ،فهناك من يرجعه إىل الراحة وآخرون إىل اإلتاوات

األصــل اإلغريقــي ملارتــان تــنم عــن نظريــة اســتعمارية والقصــد منهــا إجيــاد رابــط بــني ســكان املغــرب عامــة 

                                                           

دار ، بريوت ، ،30ط ،أنظر املنجد يف األعالم واللغة –ملتونة: قبيلة من الرببر من صنهاجة ومنها خرج املرابطون يف املغرب 1
 494ص ،1988،املشرق 

املؤسسة  ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،امليالدينيتوات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر  إقليمفرج حممود فرج :( 2
 .  02ص 1977اجلزائر ط  ،الوطنية للكتاب 

من الصاحلني والعلماء الثقات _ حققه  موالي أمحد الطاهريي اإلدريسي احلسين : نسيم النفحات من أخبار توات ومن ذها( 3
 57ص  2010، سايل أدرار اجلزائر ط وعلق عليه أبن املؤلف الشيخ موالي عبد اهلل الطاهريي

4)Martin A .G. P: Quatre siècles d'histoire marocaine au Sahara de 1504 à 1904، 

auMaroc(1)1923، pp1- 2.: de 1894 à 1912 –paris : Félix Alcan 
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تـــوات كلمـــة  وبـــني هـــذا وذا تبقـــى كلمـــةوالصـــحراء خاصـــة عـــن طريـــق ربطهـــم بالشـــعوب األوروبيـــة ، 
القـرى شـاهدة علـى وال زالـت أمسـاء القصـور و  زناتهأعجمية أمازيغية  ألن الذي خط اإلقليم هم قبائل 

 .مازيغيةذلك بأمسائها األ

يقعإقليمتواتفياجلنوبالغربيمناجلزائروهوجزءمنالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحراءالكربى 
 :كربىهـيت  قاطعا،يضـمثالمث²كلـم 427963 املمتدةعلىعرضإفريقياالشمالية،يرتبععلىمساحةتصـإلىل

الساورة،ومنالغربعرقشاشـــوواديلعرقالغربيالكبريووادوحيداإلقليممنالشمااللغربيا1تينجورارين،توات،تيـــدكلت،
ي 

الشرقوالشمااللشرقيهضــبةتادمايت،أمافلكيافيقعاإلقليمروفت،وهضبةمويدرومننز تمسعود،ومناجلنوبصحراء
 30 إىل 20غربا ،وبيندائرتيعرضدرجةشــــــــرقا و  01 بينخطيطــــــــول

 .2يتقاطعانبإقليمتواتودائرةمدارالسرطان غرينتشدرجةمشاال ،وبالتاليفإخنط
 السودان الغربي :الموقع والسكان : -2

تطلق كلمة السودان  على املنطقة احملصورة بني احمليط األطلسي غربا واحمليط اهلندي  والبحر           
األمحــر شــرقا والصــحراء الكــربى مشــاال وخــط االســتواء  جنوبــا ، و يعــد العــرب املســلمون هــم أول مــن 

ثالثــة أقســام  إىلأطلــق كلمــة الســودان علــى الشــعوب والقبائــل الــيت تســكن هــذه املنطقــة  وقــد قســمت 
الســـودان الغـــريب والســـودان األوســـط والســـودان الشـــرقي  ويشـــمل الســـودان الغـــريب الـــذي هـــو موضـــوع 
الدراســـة وفهومـــه الواســـع حاليـــا البلـــدان التاليـــة : موريتانيـــا والصـــحراء الغربيـــة ومـــايل والســـنغال وغامبيـــا 

كينافاسـو والطوغـو والبينـني ونيجرييـا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري وسـرياليون وليربيـا وسـاحل العـاج وبور 
ويتشــكل جغرافيــا مــن منطقتــني أساســيتني: الســافانا، ومنطقــة امريون والغــابون والكونغــو األوسط،والكــ

 حزام الغابات وساحل غينيا.
ـــدماء الســـاميني  يســـكن الســـودان الغـــريب شـــعوب وقبائـــل زجنيـــة كثـــرية اختلطـــت دماؤهـــا عـــرب التـــاريخ ب

علــى املنطقــة مــن الشــمال الشــرقي والغــريب ، ومــن أشــهر القبائــل الزجنيــة هــذه:  واحلــاميني الــذين وفــدوا

                                                           

 .deporter.victor benjamin sahraalgerien.gouraraر(وهناك رأي أخر يفصل بني هذه األقاليم الثالثة.انظ1

touat. Tidikelt.paris.librairiealgerienne et coloniale.1891. p15. 

م(، رسالة 1700/2000م-ه 1421ه/1112( عبد اهلل بابا : الزاوية البكرية ودورها الثقايف واالجتماعي بإقليم توات من)  2
كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ، جامعة   ،ماجستري يف التاريخ االجتماعي والثقايف املغاريب عرب العصور،قسم التاريخ 

 5ص 2011/2012أدرار ، السنة اجلامعية 
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املانـــــــــــدي  و الســـــــــــوننكي  و التكروروالتوكولـــــــــــور  و الوولـــــــــــوف  الفـــــــــــوالين و اليوروبـــــــــــا  واهلوســـــــــــة و 
 .1، وتتحدث لغات خمتلفة أمهها اليوروبا والفوالواملاندياجلورما وغريهااملوسيوالداجونباو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الغربية اإلسالمية من مطلع القرن السادس عشر إىل مطلع القرن العشرين ،  دار هومة للنشر  ا: تاريخ أفريقيحيي بوعزيز  1

 .11و 09،  ص  2001والتوزيع،  اجلزائر ،  ط
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 :التعريف بالسي حمو بلحاج -1
كثر فيه العلماء والعباد والصالح حيث قال عن ذلك   ،واطمئنانالتوايت بأنه أرض أمانا اإلقليموصف 

" دخلنا توات فوجدناها ديار علم و مقر أكابر وأعالم   :الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي
قائال:" وأهل  اإلقليمعن  اإلدريسيويتحدث الشيخ موالي امحد الطاهريي1فانتفعت ذهم وانتفعوا بنا " 

ألهل البيت النبوي  هذا القطر معرفون باخلري والسخاء واحملبة التامة وأهله أصحاب علم وحمبة
 وكل  أهل هذه البلدة مجيعا على درجة عالية من الكرم واجلود فجزاهم اهلل عنا خريا " الشريف ...

ها من انتهى دورها التارخيي العديد من القبائل واجلماعات البشرية من  اإلقليموقد وفدت على     
و من األسر التواتية اليت وفدت إىل املنطقة  ،ومنها مازالت تتابع ذلك احلراك التارخيي قوة وضعفا

وعرفت بدورها البارز يف العلم والتصوف والقيادة واجلهاد واحلرف واالقتصاد الساللة النبوية الشريفة 
الذي قدم من املغرب يف القرن  2ي سليمان بن عليويتقدمهم يف ذلك كما يقول الرواة الشريف موال

السادس اهلجري  مث تواىل دخول األشراف تباعا نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر  الشريف 
التاسع اهلجري والفقيه الورع موالي علي الشريف املصلح الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي يف القرن 

ويقسم  ،يف القرن الثاين عشر فلح سيدي حممد بكواالداوعلييف القرن احلادي عشر واألديب امل
بلغيثيون نسبه 3الشيخ موالي أمحد اإلدريسي األسرة العلوية الشريفة يف منطقة توات إىل قسمني 

تفرع منه فرعان عائلة الشريف سيدي حممد بن  والذيالغيث (  أبوللشريف موالي عبد الواحد ) 
وعائلة شقيقه موالي العريب بن موالي عبد الواحد جد شرفاء  عبد الواحد وهو جد شرفاء سايل

حنن بصدد احلديث  الذيأما القسم الثاين فهم حممديون نسبة للشريف سيدي حممد بن احلاج  ،اهلبلة
 عنه وامللقب بالسي محو باحلاج . 

 

                                                           

دار  ،سماعيليهمواليعبدا للدراسة وحتقيق  ،الشيخ حممد بن عمر بن احلبيب البوداوي : نقل الرواة عن من أبدع قصور توات 1
 .10ص ، 2015 ،الكلمة 

ه  وبىن 580توات سنة  إىلموالي سليمان بن علي : العامل املغريب  اجلليل الذي درس علي يد الشيخ على بن حرزهم مث قدم 2
 ه بأوالد أوشن بتيمي670تويف سنة  إلىأنزاويته وظل ذها مدرسا ومفتيا 

 .63 ص،2011احلضارة،منشورات اجلزائر،الرتاث،من تاريخ توات أحباث يف جعفري:د أمحد 3
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 :نسبه وحياته 1-1
بن موالي  أحممدبن موالي عبد اهلل بن موالي  أحممدوهو سيدي حممد بن موالي احلسان بن موالي 

احلسان الداخل بن سيدي حممد بن موالي احلسان بن موالي قاسم بن   يعلى الشريف بن موال
سيدي حممد بن موالي قاسم بن سيدي حممد بن موالي احلسان  بن موالي عبد اهلل بن سيدي 

ن بن موالي عبد هلل بن سيدي حممد حممد بن موالي أىب القاسم بن سيدي حممد بن موالي احلسا
بن موالي عرفة بن موالي احلسان بن موالي أبوبكر بن موالي علي بن موالي أمحد بن موالي 

بن موالي قاسم بن سيدي حممد ذو النفس الزكية بن موالي عبد اهلل ) الكامل( بن موالي  إمساعيل
 بنتاءطالب واللة فاطمة الزهر  أىببن احلسن ) املثىن( بن موالي احلسن ) )السبط( بن سيدنا على 

 . 1الصلوات وأزكى التسليم  أفضلواآلخرين عليه  األولنيسيد 
حفظ القرآن الكرمي على يد و ترعرع  ذها و 3بلحاج يف حاضرة تافياللت  2ولد سيدي محو         

وتضلع يف علوم القرآن الكرمي  ،والده سيدي موالي احلسان الذي أشتهر أنذلك بالعلم والتقوى
واحلديث منذ صغره حىت فاق أقرانه وزمالئه ، مث أشتغل بالتجارة وتوىل شؤون األسرة احلسنية يف 

 تافياللت .
كان سيدي محو بلحاج عاملا بعلوم القرآن والسنة وتاجرا صدوقا وحبكم املوقع اجلغرايف حلاضرة        

ة للبضائع القادمة من الشمال واجلنوب بب فكانت سوقا خصتافياللت وتوسطها بني الشمال واجلنو 
 وأول ما  ،الذي جعل من سيدي محو بلحاج ميتهن هذه احلرفة جائال بني أسواق هذه احلواضر األمر

 يف استضافة سيدي حممد  4قرية عريان الرأس  بتسابيتوحل به 993دخل إىل توات سنة 
ما للرجل من علم تقوى وورع ، مت زار املنطقة مرارا  الذي عرف5بن الصاحل املشهور بعريان الرأس 

تسابيت  مرة أخرى  عند صديقه سيدي حممد  إىله قدم 1010تكرارا تاجرا ومعلما ، ويف سنة و 
                                                           

والد السي محو أعمال امللتقى  األول أل،«أوالد السي محو بلحاج وتاريخ وحضارة التواجد بتوات »عبد اهلل مساعيلي :  موالي1
 .11ص 2016 ،دار الكلمة ،اجلزائر  ،بلحاج أعالم وأثار 

 .أحب األبناء ألبيهمحو هي تصغري لكلمة حممد وأن التصغري وقع يف االسم ألنه كان من 2
 .تافياللت: منطقة تارخيية يف اجلنوب الشرقي للملكة املغربية كانت تسمى سابقا سجلماسة3
 محاد ،برينكان،الرأسعريان  ،كلم تضم العديد من القصور منها : اهلبلة60تبعد عن مقرها  أدرارتسابيت : بلدية تقع مشال 4
 الشيخ سيدي أيب الراوين دفني مكناس باملغرب ذعريان الرأس : هو الشيخ حممد بن الصاحل صاحب كتاب اهلدية وتلمي5
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الصاحل  يف شهر ربيع األول وطلب منه أن يدعو اهلل جلمله أن يتمكن من إيصال سلعته اليت تنمبكتو 
وداع قال سيدي حممد الصاحل :إن أبنائك سيعمرون قصور توات يف  السودان الغريب، وعند حلظة ال

ذلك فأن لك فيه مثقال من الذهب لك  إىلمن بعدك فرد سيدي محو بلحاج قائال : إن وفقهم اهلل 
وألوالدك من بعد ، فرد سيدي حممد بن الصاحل وأنا كذلك أوصي أوالدي بأن كل من أقبل على 

 1969العادة إىل سنة   ،واستمرت هذهمين ومن أبنائي من بعديالزواج من أبنائك فله بلغة وحايك 
بقيادة موالي الطيب وابن عمه موالي الشيخ وسيدي حممد   هاء زاوية كنتفحيث عقد اتفاق بني شر 
احلرجة يف  االقتصاديةعريان الرأس من اهلدية وذلك لوضعيتهم  بإعفاءمرابطيالدندون ، حيث قاموا 

 .2ونح اهلدية 1هحني حيتفظ شرفاء  زاوية كنت
ائع ضوعية ابنه سيدي حممد حممال بالبه دخل سي محو بلحاج إىل مدينة تنمبكتو 1044ويف سنة 

ع سعر التبغ والسلع وقد أصيب سكان املنطقة ورض عضال وأشتهر أن مادة التبغ شافية له فأرتف
جتمع بذلك لسيدي محو بلحاج ثروة كبرية من الذهب من الذهب وأ هوأصبح يساوي نفس وزن

لرعايته البنه  أصيب هو كذلك بنفس  ونظراسيدي حممد فتويف ،  بابنهوالفضة غري أن احلمى فتكت 
 .3تنمبكتوسنة ودفن هناك  67عن عمر يناهز  1044املرض وتويف سنة 

بكتو الشيخ أمحد ايدغ حممد عندما ترك سيدي محو بلحاج هذه الثروة اهلائلة بعث قاضى قضاة تنم
ثروة  والده واملقدرة بثالثة آالف مثقال من الذهب   ذألخإىل أكرب أبنائه موالي أحممد للقدوم 

إىل تنمبكتو نزل عند قاضى القضاة الذي قسم الرتكة بني  1044ووصل موالي أحممد يف هناية 
كنته الذي عرف أحد جتار زاوية  إذ قدمت قافلة أباحلى إالهذا املال  يأخذوترجاه أن ال  إخوانه
ه وأمانته و حمبته آلل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فكان له ذلك وعند وصوله إىل قبصد

                                                           

كلم مسيت بذلك نسبة اىل قبيلة كنته العربية منتشرة يف جنوب   75تبعد عن مقر الوالية  أدرارزاوية كنته : بلدية جنوب مدينة 1
وموريتانيا واملغرب النيجر  ينتهي نسبها عقبة بن نافع الفهري وحلقها أسم كنته من حممد بن كنته بن ازم  الكربىاجلزائر والصحراء 

 10ص  النفحات البهية يف أفنان الشجرة الكنتية  ، عقباوي عزيز بن بوبكر اهلاملي الكنيتمن قبيلة ابدوكال   أنظر 
 .13و12ص ، السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  األول ألمساعيلي :عبد اهلل  مواليأ 2
 .66املرجع السابق صجعفري:د أمحد 3
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، للقدوم إليه لتسلم مرتوك والدهم خوانهوراسإل ،1زاوية كنته نزل عند الشيخ سيدي أمحد الرقادي
 ياملقام ، ماعدا موالي الزين الذ يتسلم مرتوكه ويطيب له هكنتان كل من وصل منهم إىل زاوية  وك

 .2عاد إىل تافياللت
 :السي  حمو بلحاج في ارض توات أوالدفروع  -2

تويف سيدي محو بلحاج بأرض تنمبكتو بعد ما خلف تسعة أبناء كلهم عمروا يف أرض توات إال     
أصغرهم سيدي حممد الصاحل الذي تويف قبيل والده وقربه جبانب قرب أبيه ومن أهم فروعهم أبنائه 

 الثمانية الذين عمروا توات ما يلي: 
ه 1020و بلحاج ولد بتافياللت سنة سيدي مح أبناء: هو أكرب الشريف موالي أمحمد الحاج-

حفظ القرآن الكرمي وتضلع يف علوم احلديث والتفسري ، وكان أول من حل بأرض زاوية كنته من 
ه وتزوج ابنة الشيخ سيدي أمحد الرقادي عائشة ، ووافته املنية يف اخلامس من 1045أخوانه سنة

: عائالت 3هومنها زاوية كنت قليماإله وينتشر نسله الشريف يف الكثري من مناطق 1101رمضان 
 .املهدي بلمهدي عالوي صايف سيدي بابا عباسي إمساعيلبن  يمساعيل

 رمامالل عائالت  حساين ، ماموين هوصاويقصر اغ
 قصر بوعلي عائالت دريسي الشريفي 

 قصر تيوريرين، عائالت كشناوي ماموين صمبيلي شريفي 
 قصر تربكان )عالة سي محو( 

 (موالي عبد القادر أوالدعائلةقصر حلمر ) 
 (موريتانياقصر ادمر وكذلك تيميمون ، وكذلك شرفاء )

                                                           

من الويل   بإشارةالقران الكرمي برع يف العديد من فنون العلم الشرعية بين زاويته  ظه بواد نون حف968سيدي امحد الرقاد: ولد 1
 56.ه أنظر النفحات ص 1063شوال  1الصاحل سيدي امحد بن موسى الكرزازي  وتويف يوم الثالثاء 

أعمال امللتقى  األول ،«شخصية موالي أحممد احلاج بن سيدي محو وتفرع أبنائه »أمحد بن موالي علي مساعيلي :  موالي2
 .132ص  2016،دار الكلمة ،اجلزائر  ،والد  السي محو بلحاج أعالم وأثار أل
 .68د أمحد جعفري: املرجع السابق ص3
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ه حباضرة تافياللت وقدم إىل توات يف  ذي 1022: ولد سنة الشريف موالي عبد المالك-
ه وأخد مرتوك أبيه من أخيه وطاب له املقام بزاوية كنته وذها  توىف يف شهر رجب سنة 1045القعدة 
وحيملون لقب )حمرزي  فنوغيلركز حاليا أوالده  يف قصر تاخفيفوأدغا بودة  وتسابيت ه ويتم 1088

 1صديقي ....( –ماموين  –
ه حفظ القران الكرمي 1024: ولد الويل الصاحل بتافياللت سنة الشريف موالي عبد الكريم -

املالك واستقر بزاوية  ي عبد وعلوم الفقه والسرية النبوية على يد والده ودخل توات وعية أخيه  موال
قصبته املشهورة مث عاد يف هناية حياته إىل الزاوية الكنتية وتويف  ذها بىنومنها انتقل إىل تيطاوين و  هكنت

ريته  الشريفة يف تيطاوين )موالي زيدان( واملستور ) ذه وتنتشر 1095غرة دي احلجة سنة  ذها يف
 2واملنصور سايل وأدغا )بن هاشم(  ظتتفرع عائلة عكرمي يف قصر احملفو أوالد باكجا( و 

ه كان 1026احلجة سنة  يهر ذ: ولد الشريف بتافياللت يف الفاتح من شالشريف موالي الزين -
يف منتصف صفر سنة  ه، دخل زاوية كنتا للقرآن الكرمي ومتبحرا يف علوم الشريعة وتاجرا خبريا ظحاف

فياللت وذلك لتعلقه الكبري بضريح جده نصيبه من تركة أبيه مث قفل راجعا إىل تا ذه بأخ1045
 اهلداجني وتزوج منهم وتركها حاملعند  4، ويف طريقه  حط الرحال بقرية ودغا3موالي على الشريف

ورجع إىل تافياللت  وأجنبت  بعده غالما  مسي على أسم أبيه موالي الزين بن موالي الزين وتويف 
يف رقان ويف كثري من قصور توات وعني  أبنائهه و  1098رمحه اهلل بتافياللت يف شهر شعبان سنة 

                                                           

والد السي أعمال امللتقى  األول أل، «سي محو بلحاج حباضرة تاخفيفالأوالد موالي عبد املالك بن  » : موالي علي ماموين( 1
 .9و 8ص 2016 ،دار الكلمة  ،جلزائر ،امحو بلحاج أعالم وأثار 

أعمال ، «والنسب لسيدي عبد الكرمي بن سي محو بلحاج يف قصر املستور األثر»موالي عبد اهلل بن موالي التهامي بايلك  : (2
 .150ص 2016،دار الكلمة ،اجلزائر ،والد السي محو بلحاج أعالم وأثار امللتقى  األول أل

وقضي ذها  األندلسه كان رجال  صاحلا وعاملا وجماهد حيث جاهد يف 762موالي علي الشريف السجلماسي : ولد سنة ( 3
ه عن عمر 847وتويف سنة  واألندلسوخترج على يده العديد من العلماء يف املغرب واملشرق  إفريقيايف  اإلسالمونشر  سنة 20

 .العلوية احلاكمة يف املغرب األسرةسنة وهو جد  84ناهز 
 .أدراركلم عن مقر الوالية   25ودغا : قرية تابعة لبلدية فنوغيل تبعد حوايل ( 4



17 
 

 يف قصور ودغا عائلة الزويين أبنائهوحيملون لقب الرقاين وكذلك من  إفريقياصاحل ومتنراست ويف بالد 
 . 1وبنهمي وبودة ومتنطيط

ه بتافياللت كان 1028القعدة سنة  ي: ولد الشريف يف شهر ذالشريف موالي عبد القادر-
ي لزاوية الكنتية برفقه أخيه موالالدنيا دخل إىل ا االهتمامبأمورقليل  األذكارحافظا لكتاب اهلل كثري 

ه، 1094ة وخلوة للعبادة و تويف يف شهر ذي احلجة سنة كبري   االزين وطاب له املقام ذها وبىن ذها دار 
 يشر نسله الشريف وحيملون لقب موالوذها ينت 2أن يقيم بقرية أظوى   أبنائهوكان قد طلب من أكرب 

 .3اليوم  إىلأوالء السي محو بلحاج يف عرشهم  أبناءالكبري وتعترب أكرب جتمع للشرفاء من  يوموال
العقدة سنة  ياخلامس من ذ:)الشيخ(ولد موالي الشريف يف الرابع أو الشريف موالي الشريف -

يد  الشرعية علىه يف حاضرة تافياللت حفظ القران الكرمي على يد والده وتعلم العلوم 1030
ه وطاب له 1045يف حمرم سنة  هبرواياته السبع، دخل زاوية كنت علماء عصره وأتقن القران الكرمي

أستقر خارج الزاوية الكنتية حيث اشرتى أرضا و فر بني توات وتافياللت املقام ذها وكان كثري الس
واسعة بني زاجلو العرب وأدرور وبىن ذها قصرا فخما والزالت  أثاره شاهدة عليه غري أن القصر 

سنة وينتشر  63عن عمر يناهز ه1098هر اهلل احلرام صفر سنة ، تويف رمحه اهلل  يف شاآلنمهجورا 
صر محاد بتسابيت وكذلك عائلة بوشنتوف يف قصر بربع، وأينغر بعني صاحل وأولف اآلن يف ق أبناءه

 .(4) ووريتانياوفرع منهم يف والته 
 
ه حفظ 1032:ولد الشريف موالي عبد اهلل يف منصف شهر رمضان الشريف موالي عبد اهلل_

نتقل أخيه موالي الشريف، مت االقرآن الكرمي على يد والده أشتغل بالفالحة وقدم إىل زاوية كنته وعية 
ذها قصبة تسمى قصبة العبدالويني، ووافته املنية يف منتصف شوال  إىل قصر بوزقزادببوعلي وبىن

                                                           

 .17و16ص السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  األول ألعبد اهلل مساعيلي: موالى 1
جنوب ادرار وتبعد عن مقرها أظوى : كلمة بربرية تعين باللغة العربية شجرة األثل )الفرسيغ( وهي قرية تابعة لزاوية كنته تقع 2

 .كلم90
أعمال امللتقى  األول ، «من خالل املصادر الشفهية واملخطوطة أوالد  السي محو بلحاج بقصر أظوى  » موالي أحممد : 3
 .34ص , 2016،دار الكلمة ،اجلزائر  ،السي محو بلحاج أعالم وأثار  والدأل
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موالي علي، وعبد الالوي  هوالي محادي من أوالده بزاوية كنته ببوعلى ودفن جبوار قصبة م1105
 .1فاء ، وكذلك باجلزائر العاصمة يف بوعلي وتيطاوين الشر 

شهر رمضان سنة  أواخر: ولد سيدي أمحد يف حاضرة تافياللت يف الشريف موالي أحمد-
لطريقة ورادمتبعا لاألو  لألذكاره حفظ القرآن الكرمي على يد والده وكان حمبا 1033
ة رغم حداثة سنه من دوي كان والده يرسله للصلح بني القبائل املتنازع  ،3والطيبيةالوزانية2القادرية

 الذين ه وتسلم مرتوك أبيه وأشرتى من الكنتيني1045نزل بزاوية كنته  ،6والغنامنة5والربابيش4منيع
سيدي املختار الكنيت املقبور بزاوية كنته واحة تسمى بريش  وتويف  أبناءمن  ،7ارض التكرور إىلرحلوا 

ا هادي" الذي ه وترك أبنا امسه موالي عبد اهلادي "أب1108رمحه اهلل يف شهر رمضان املعظم سنة 
هو الذي أنتقل  األخريخلف ثالثة أبناء هم السي حممد و موالي علي وموالي عمار الربيشي هذا 

يف  ائهأبنأرض سايل وأشرتى ذها قطعة أرض بيضاء فعمرها ومساها على واحة زاوية كنته وينتشر  إىل
 .8بريش حيملون لقب بن عمر

 
 
 

                                                           
 .19ص ، السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  األول ألعبد اهلل مساعيلي:  مواليأ 1
ذها  اإلفتاءانتقل اىل بغداد وتصدر  ،ه471من كبار العلماء والزهاد  ولد جبيالن عام  القادرية:نسبة للشيخ عبد القادر اجليالين2

 .47ص  4ه من أشهر كتبه الغنية لطالب احلق وتنتشر طريقته يف ربوع العامل .أنظر خري الدين الزركلي األعالم ج561وتويف 
زدادت توسعا او  1089الشيخ عبد اهلل الشريف املتوىف سنة  على يد مؤسسها األقصىالطيبيةالوزانية: ولدت ونطقة وزان باملغرب 3

 .كبريا يف عهده موالي الطيب لذلك مسيت بالطريقة الطيبية وتنتشر خاصة  باملغرب و اجلزائر   ازدهاراو 
 .ذوي منيع: هي أحد قبائل بنو هالل العربية تنتسب  اىل  منيع بن يعقوب بن عامر بن زغبة4

 غامن وأوالدسليمان  وأوالديعيش  أوالدتتكون من عدة قبائل منها  هامشيةية معقلية حسانية جعفرية الربابيش:هي قبيلة عرب5
 .بين املعقل القحطانيون اليمانيون أعرابالغنامنة: هي قبيلة عربية من 6
مطلع القرن اخلامس  إسالميةأفريقية يفالذين أقاموا دولة  نيني الو ان جنوب هنر السنغال وعلى الفأرض التكرور:تطلق على سك7

 وقد أطلقه الكتاب العرب على كل بالد السودان الغريب اإلسالماهلجري ولقد قدر هلذه الدولة أن تلعب دورا كبريا يف نشر 
السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  الرابع أل، «شرفاء بريش األصول والفروع واألعالم »د  بن عمر موالي أحممد :  8

 .13و12ص  2019  ،دار الكلمة  ،اجلزائر  ،وأثار 
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 واالجتماعي للعائلة البلحاجية: قتصاديالدور اال -3
 ويتضح لنا هذا الدور وقارنة األوضاع قبل وبعد قدوم العائلة البلحاجية لتوات وذلك من خالل:    
 الوضع االقتصادي قبل وجود آل السي حمو بلحاج -3-1

يف طريق القوافل التجارية القادمة من حواضر الشمال  أساسيةاحتلت منطقة توات مكانة         
واملتجهة إىل بالد السودان الغريب ، وكانت عاصمتها متنطيط أنشط حاضرة اقتصادية عرفتها توات 

، حيث كانت جل قصور توات تعيش على 1الوسطى خاصة يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني 
متنطيط " فاعلم أن مدينة متنطيط اسم ملدينة إخبار ط يف أسواقها وقد ذكر صاحب كتاب القول البسي

الرئاسة وانتصبت ذها األسواق توات ولقد اجتمع فيها العلم والعمارة والوالية والديانة و  إقليميف 
." بسعرها  إال.. وال يقنع ذو سلعة عرضها نها غين وال زاهد..والتجارة والبضائع وكاد ال يستغين ع

ريف يف هذه احلاضرة على يد اليهود حيث عرفت صناعة الصابون ازدهارا كبريا وقد ازدهر النشاط احل2
 63وصلت حوانيته إىل مخسني حانوتا وصناعة احللي من الذهب والفضة اليت كانت ما يربو عن 

 .حانوتا ضف إىل ذلك صناعة الفخار والتجارة واجللود وكل هذه الصناعات كانت  حتت يد اليهود 
 على التجارة يف توات عموما ومتنطيط خصوصا مكنهم من السيطرة السياسة ، مما  إن سيطرة اليهود

 األمريتصدى هلم ويصدر فتوى بتهدمي كنائسهم وبيعهم وإجالئهم من توات  3جعل الشيخ املغيلي
علماء فاس وتلمسان وتونس حول ، فكاتبا 1ويننادخله يف سجال فقهي مع الشيخ العصي الذ

رأى  3بن عبد اجلبار الفجيجي براهيمإوالشيخ  2حممد بن يوسف السنوسي فق الشيخاملسألة فوا

                                                           

ة ليسانس عن ر ، مذكتاريخ متنطيط العمراين والثقايف يف القرنني التاسع والعاشر اهلجريني  ،إمساعيلعبد القادر عبادو وسعيدي ( 1
 .11ص ، 2001/2002:املوسم الدراسي  ،اجلزائر،املدرسة العليا لالساتدة بوزريعة 

املؤسسة الوطنية  ، اجلزائر،حتقيق فرج حممود فرج ،القول البسيط يف أخبار متنطيط -الطيب بن عبد الرحيم ( محمد 2
 .14ص  ،1977،للكتاب

ه(عامل وفقيه وجماهد  ومتصوف وشاعر  909 -ه790( الشيخ املغيلي : هو الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين ) 3
من املنطقة نشر اإلسالم وأدخل الطريقة القادرية اىل السودان الغريب تويف ببوعلي بادرار ودفن حارب اليهود يف توات وأجالهم 

بزاويته له العديد من املؤلفات منها البدر املنري يف علوم التفسري ،مصباح األرواح يف أصول الفالح ، القصيدة امليمية يف مدح 
 الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
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رأي العصنوين . وما أن وصلت فتاوى العلماء للشيخ  4لي ووافق عامل تلمسان ابن زكريالشيخ املغي
املغيلي حىت أمر أنصاره  من أوالد يعقوب والربامكة باالستعداد هلدم بيع اليهود وكان ذلك سنة 

طرد اليهود من عموم توات وبعد جالئهم اختفت الكثري من الصناعات اليت كانوا  ه ومتكن من882
يف خمطوطه " .... مث أن الشيخ املغيلي ملا أجلى اليهود  التمنطيطيإىل ذلك  أشاريشرفون عليها وقد 

من بلدة متنطيط تعطلت الكثري من الصنائع ألهنم إذ ذاك أهل جتارة وصناعة وصياغة وصنائع كثرية 
ستوطنون ذها القصور القدمية كقصر أقبور وأوالد داوود وأوالد يعقوب وأوالد سالم وكانت متنطيط ي

دار الدرب للسكة وجدناها اآلن مكتوب عليها اسم متنطيط بالقلم العريب وذها مجيع الصنائع 
 واحد ومخسون صانعا للصابون وباجلملة تقصد منوكانت ذها سبع محامات لالغتسال و الصحراوية 

 5طلت جل الصنائع وتضرر الناس " مجيع األمصار الصحراوية فلما أجلي اليهود منها تع
يط دورها الريادي ططور إىل أزمة اقتصادية وفقدت متندخلت توات يف فرتة ركود اقتصادي الذي ت 

الطريق الشرقي تنمبكتو  إىلوتالشت أمهية الطريق التجاري الرابط بني تافياللت وتوات  تنمبكتو 
كما دخلت توات يف أتون   ،األمنية وخوف  التجار على عروضهم  األوضاعوذلك لتوتر  6امسغد

                                                                                                                                                                                     

فقيه متمكن مارس التدريس واإلفتاء والقضاء بتمنطيط سنوات  ،القاضي عبد اهلل بن أيب بكر العصنوين العصنوين: هو الشيخ( 1
 –أنظر حممد حجي  ،وهو خصم املغيلي يف نازلة يهود متنطيط ،م1521هـ/927تويف عام  ،طويلة وله فتاوي يف النوازل التواتية

 .631ص ،1978 ،منشورات دار الغربط، ، الربا 2ط ،احلركة الفكرية باملغرب يف عهد السعديني
قرية بين سوس بتلمسان تبحر يف العديد من العلوم وترك أكثر من مخسني  إىله(ينتسب 895 -ه832الشيخ السنوسي:)( 2

 .مؤلفا شرح صحيح البخاري وشرح أرجوزة ابن سينا يف الطب و املنهاج السديد يف كفاية املريد

تويف  ،كان له دور هام يف نشر اإلسالم يف السودان الغريب  ،أحد تالمذة املغيلي ،علماء فجيجالفجيجي: من كبار عبد اجلبار ( 3
 .م1547هـ/954سنة 

ه( عامل مالكي تلمساين له عدة تأليف منها حمصل القصائد مما به تعترب العقائد ومسائل القضاء 899ه_820ابن زكري: )( 4
 .والفتيا وبغية الطالب يف شرح عقيدة ابن حاجب

أعمال ، «منوذجاأحفاد السي محو بلحاج ودورهم االقتصادي بتوات " موالي علي بلحاج  » أ موالي عبد اهلل مساعيلي:( 5
 .131و112ص 2017 ،دار الكلمة  ،اجلزائر السي محو بلحاج أعالم وأثار ، والدامللتقى  الثاين أل

 .وتونس يف اجلزء الغريب من البالدغدا مس: مدينة ليبية تقع قرب مثلث حدود ليبيا مع اجلزائر 6
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وتأيت على  فتنة داخلية ) حيمد وسفيان( ضف إىل ذلك أسراب اجلراد إىل كانت تكتسح املنطقة
 1احملاصيل الزراعية 

 :دور العائلة البحاجية في النهوض باالقتصاد التواتي -3-2
توات دخل السي محو بلحاج إىل توات  أسواقبعد الشح االقتصادي والتدهور املايل الذي عانت منه 

تاجر و عاملا حيمل الكثري من السلع إىل قصورها وأسوقها من  تافياللت   وكما أشرنا أنفا أن  السي 
ومل يستطع ابنه وترك ثروة  طائلة وصلت إىل أربعني محال من الذهب ،  وتنمبكتمحو بلحاج تويف يف 

موالي أحممد من إيصاهلا إىل تافياللت  خوفا من قطاع الطرف فنزل ذها بزاوية بين الرقاد ودعا إخوته 
 من توات . أبيهمإىل أخد مرتوك 

ه لت واستقر منهم سبعة بزاوية كنتمن املعلوم أن أبناء السي محو بلحاج مثانية رجال قدموا من تافيال  
السي محو بلحاج هذا  ألبناءل األو وتزوجوا ذها  من بنات بىن الرقاد وأجنبوا جيال جديد عرف باجليل 

اجليل  انطلق إىل القصور اجملاورة وبدأ االستثمارات الكربى ونذكر هنا أمثلة عن هذا ياجليل الذ
 2االقتصادي  هوتوسع نشاط

 أبناء موالي أمحمد بن سي حمو بلحاج :-
خلف موالي أحممد ثالثة أوالد  موالي علي املشهور ، وموالي عبداهلل وموالي الكبري ، وقد أسهم 
موالي علي بلحاج يف النهوض باقتصاد املنطقة فقد ورث عن أبيه محل بعري ونيف من الذهب 

رة ، توات  كتمنطيط وتيميمون وعني صاحل وتاوريرت والقصور اجملاو  أسواقفوسع جتارته يف  ،اخلالص 
وبدأ التجارة مع األقاليم السودانية مع أصحاب أبيه من أبناء أباحلي وما أن أشتد عود أبنائه حىت 

ت اليت كانت الرابط بني أسواق املغرب األقصى و أوروبا فكان جيلب لبدأ يرسلهم إىل أسواق تافيال
السلع اليت تباع يف أرض  منها الكتان واحلرير والصوف وامللح ويشرتي الترب واللحم اجملفف وغريه من

توات بل امتدت جتارته اليت كاشنة واليت تقع على طريق القوافل بني تنمبكتو وغاو وبرنو ومصر وهي 
                                                           

أعمال ، «الدور االقتصادي ألوالد السي محو بلحاج يف توات خالل القرن العاشر وماتاله من القرون  » د عبد الرمحان بعثمان:1
 .55ص ،2018دار الكلمة  ،اجلزائر  ،السي محو بلحاج أعالم وأثار  والدامللتقى  الثالث أل

 .115ص  السي محو بلحاج أعالم وأثار، والدأعمال امللتقى  الثاين ألأ موالي عبد اهلل مساعيلي: 2
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اليوم يف بلد النيجر وتقام ذها سوق عظيمة حيضرها الربابرة و الوناغرة والعرب وقد أرسل أبنه موالي 
واق كاشنا بل تعداها إىل بالد أمحد إىل أسواقها حيث لقب بالكشناوي ومل يكتف بأس

ولعل هذه الثروة اهلائلة والتجارة الناجحة مكنته من شراء العقار ومياه الفقاقري واألجنة  ,1تةوالو اهلوصا
خاصة ، ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ومن األجنة ه  قصور توات عامة ويف زاوية كنتيف

مائهما من فقارة باموسى وفقارة تانوت ومن الدور يف قرية  اجلنان الكبري وجنان تانوتباغرممالل ومجيع
بن أمحد ودار املصرية ، دار حممد الصاحل دار موالي الكبري ودار حممد اغرممالل  دار حممد الصاحل ، و 

حيث  همومنة بنت منصور أما بزاوية كنتودار مومنة بنت بلة ودار عثمان ودار حممد بن املنصور ودار 
خمتار وفقارة أجنتام و فقارة  عمل على زيادة املاء يف العديد وأمتلك الكثري من املاء فيها ومنها فقارة

ودرب  الكبرية وأرض القصبة  العايش ومن الدور اليت أشرتاها الدار يأنعلو وأغزر وتاغزرت وموال
نان عبو احلسان وج يوالأحممد وسبخة م يمن األجنة بزاوية كنته سبخة موالأوالد سيد الصادق و 

 الشريف وأجنة تغرزين وغريها من الدور واألجنة.  يوأجنة بوجلود وأجنة موال
غري   ،ولد موالي عبد املالك ولدين مها موالي أحممد وموالي الشريف :أبناء موالي عبد المالك -

الي أمحد غاب عن أرض توات وال يعرف عنه شيئا أما موالي أحممد فقد خلف مو  األخريأن هذا 
الذي طلب من أبيه أن يشرتي قصر تاخفيف وا فيه من قصور وفقاقري من يد ساكنيه من العرب مث 

 2وعمره إليهأنتقل 

متكن موالي أمحد بن موالي عبد الكرمي من شراء قرية تيطاوين من يد : أبناء موالي عبد الكريم-
 الفالحية. األراضيوبىن ذها قصبته ووسع  إليهازناتة وأنتقل 

الي الزوين الذي ولد أرض تافياللت وخلف مو  إىليعد الوحيد الذي رجع  : أبناء موالي الزين -
وترىب عند أخواله وعندما وصله  نصيبه من مرتوك أبيه بىن قصبته املشهورة وبدأ يشرتي  ايف قرية ودغ

                                                           
أعمال ،«نموذجاأحفاد السي محو بلحاج ودورهم االقتصادي بتوات " موالي أمحد الكشناوي»أ موالي عبد اهلل مساعيلي: ( 1

 .24ص ،2018دار الكلمة  ،اجلزائر  السي محو بلحاج أعالم وأثار، والدامللتقى  الثالث أل
 .117و116،  ص السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  الثاين ألأ موالي عبد اهلل سماعيلي  :( 2
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كما أن موالي الزوين خلف موالي علي الذي ولد بأرض تافياللت   املياه واألراضي يف منطقة فنوغيل
 .1ومات ذها وخلفه يف أرض توات ابنه موالي عبد اهلل الرقاين

ترك الشريف موالي عبد القادر ولدين  مها  موالي أمحد وسيدي حممد : أبناء موالي عبد القادر-
بتجارته اىل والته وطاب له املقام هناك وتزوج وخلف أبنا هو موالي عبد القادر  األخريوقد أجته هذا 

ليستثمر يف  هب من والده أن خيرج من زاوية كنتأما موالي أمحد الذي طل ،2ذريته هناك  انتشرتمث 
قرية أظوى وبىن ذها قصبته ومن القصبات اليت بناها أبنائه  إىلاألموال الكبرية اليت حبوزته فأنتقل 

ة وتعد وشيدوا ذهاالفقاقري ومن بينها فقارة مسيت بالكبري   ،القصبة القدمية والقصبة اجلديدة والتحتانية 
وبوقالدة وسيد اهلامشي وسيد إدريسوفقارة تاعجموتادغا وفقارة موالي  هأطول فقارة يف زاوية كنت

والبساتني منها تاغنمات وموسي وعلي وحديثات  األجنةاله وأقاموا التوهامي وأع
بونسمعوأشرتوا أراضي البور وهي أراضي ذها خنل مزروع من طرف مالك يستغله ويورثه و وأعلوهات

موالي التوهامي للشرفاء وتاغجم للشرفاء  أوالددون أن يكون مسقيا ومنها بور أغرممالل وبور  ألبنائه
 . 3 بواجني للشرفاء و 

واد بوعلي  إىلخلف هذا الشريف ابنا واحدا وهو موالي أحممد الذي خرج  : أبناء موالي عبد اهلل-
بوزقداد وبنو ذها قصبة تعرف بقصبة العبدالويني  إىلأبناؤهوخرج  ،4وأشرتى زقاقا بأكمله من الربامكة 

 .واستثمروا يف األراضي والفقاقري

                                                           
 .117و116،  ص  السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  الثاين ألأ موالي عبد اهلل سماعيلي  : 1

2
Mehdi OuldMoulaye EL Hassan ,de Tafilat au hodhchargui la saga Saharienne des 

Awlad sidi Hammou Ben EL Haj,Publications de l’ Institut des Etudes Africaines , 

2002p 362 
. 

أبناء موالي عبد القادر بن السي    السي محو بلحاج يف توات وجوارها  ألبناءالدور االقتصادي  »أ موالي عبد اهلل مساعيلي  :3
ص 2019،دار الكلمة ،اجلزائر  السي محو بلحاج أعالم وأثار ، والدأعمال امللتقى  الرابع أل، «"محو بلحاج بأظوى منوذجا

 .80و79و78
مدينة بلخ ببالد فارس كان هلم دورا كبريا يف اخلالفة العباسية وخاصة يف عهد هارون الرشيد مث  إىلالربامكة :أسرة يعود أصلها 4

 .أو مايسمى بنكبة الربامكة نفوذهمحدث توتر يف العالقة بينهم وبينه حىت قضى على 
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أرض زاجلو فاشرتى من عرذها أرض شاسعة وبىن ذها قصره وأجنز  إىلخرج  : أبناء موالي الشريف-
الفقاقريوالباستني وولد له موالي الصاحل وأخوه موالي علي حيث أستخدمها يف جتارته يف بالد 

 فكانا يذهبان اىل أسواق والته وتافياللت حىت استقر ذهما املقام يف أرض التكرور . ،السودان 

جبانبها تسمى  أرضاوأشرتى  ،ة مع أخوانهيموالي أمحد بالزاوية  الكنت سكن : أبناء موالي أحمد  -
بريش وسكن ذها مع ابنه موالي عبد اهلادي وبدأ هذا األخري يتاجر مع حاضرة تنمبكتو وقد تزوج 
موالي عبد اهلادي ابنة سيدي أمحد الصويف فولدت له موالي عمار الذي رأى أن الزاوية مل تعد 

وادي سايل وأشرتى أرضا بيضاء من عرب  إىلع كل ما ميلك ألبناء عمومته وأنتقل تتسع لنشاطاته فبا 
 1 بلده األم بالزاوية الكنتية.أول يف إلىاالسمتلك املنطقة ومساها بريش نسبة 

ولقد ساعد التوزيع اجلغرايف ألبناء السي محو بلحاج اىل إضفاء نوع من التوازن االقتصادي يف    
بالزراعة وحفر الفقاقري  واشتغلوالبعض منهم يف أعلى توات ووسطها وأسفلها املنطقة حيث استقر ا

وأدمر وأوالد احلاج   كنتهوامتلكوا عقارات وبساتني وفقاقري يف فنوغيل وبودة وبربع وزاوية  
ومتكنت توات من خالهلم أن تستعيد مكانتها  ،الل وغرماينو وبريش وأظوى ورقان وأغرمموزاقلو 

 : االقتصادية وذلك لعدة عوامل منها

احرتام السكان وحىت قطاع الطرق  اكتسابكون أوالد السي محو بلحاج أشراف علويني مكنهم من 
اعتمادهم على الزراعة املوجهة للتصدير مثل التمور والتبغ وهذا  إىلباإلضافة  ،والقبائل احملاربة 

واهتمامهم حبركة التوثيق ويتضح ذلك من  ،قا من خربهتم الطويلة يف أسواق السودان الغريب انطال
 .2ملتوفرة يف اخلزائن البلحاجيةخالل الوثائق ا

قد أسهم أوالد السي محو بلحاج  يف محاية االقتصاد احمللي من خالل دفعهم للمدارة واليت هي 
وأوال منيع والرقيبات فكانت  الغنامنةبائل احملاربة مثل ضريبة كان يدفعها أهل توات للغزاة  من الق

                                                           
 .119و118ص السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  الثاين ألأ موالي عبد اهلل مساعيلي  :1
 .56ص السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  الثاين ألد الرمحان بعثمان : د عب(2
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أن أوالد السي محو  إىلوتشري بعض الوثائق  ،الضريبة ملزمة لكل من له ملك ولو كان غائبا عنه 
ال قدرة هلم على التسديد  ألهنمأبناء الشيخ سيدي حممد بن عبد الكرمي املغيلي بإعفاءبلحاج طلبوا 

 .إمساعيلومت قبول طلب الشريف الوجيه  موالي علي بن موالي 

فان أوالد السي محو بلحاج  انتهجوا  ،القبائل احملاربة  ن كانت املدارة حال يتجنب به شرإو 
إسرتاتيجية أخرى جتلت يف عقد األحالف ملواجهة هذه القبائل حيث عقدوا حلفا مع أهل بودة 

يف هذا احللف  األشرافنطيط ملواجهة قبائل ذوي منيع من اهلجوم على توات وقد مثل وأهل مت
بن موالي عمر وأهل بودة سيدي أمحد بن أبا  إمساعيلموالي عبد الرمحان بن موالي علي بن موالي 

علي وعبد القادر بن مبارك بن الطيب ومن أهل متنطيط حممد بن احلاج حممد بن الشيخ ديدي 
 1احل بن ديدي .وحممد الص
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  :الدور االجتماعي 3-3

يشري التاريخ االجتماعي بشكل عام إىل دراسة املاضي الذي يرتكز أساسا على االهتمامات 
ويتميز من  ،اليت تتناول تاريخ وتطور وتشكل التشكيالت االجتماعية يف جمتمع معني ،االجتماعية 

التاريخ السياسي والعسكري بأنه التاريخ من األسفل أو من اجلذور ألنه يتعامل مع احلياة اليومية 
وكان التاريخ االجتماعي قدميا يهتم بوصف عادات ،للناس العاديني وليس للزعماء والقادة  فقط

ماعية اليت ينتمي وتقاليد وأخالق الشعوب وأصبح اآلن يدرس تاريخ العالقات واملنظمات االجت
مؤسس علم العمران  1األفراد ويرجع الفضل يف وضع أصول هذا العلم للعالمة ابن خلدونإليها

الن حياة األمم  ،البشري والذي يدرس تطور احلياة االجتماعية وانتقاهلا من حالة إىل أخرى 
تمع حسبه بثالث جم أيوعوائدهم وحنلهم  ال تدوم على وترية واحدة بل هي يف تغيري مستمر ومير 

البداوة وفيها يقتصر اإلنسان على الضروريات إلشباع االحتياجات مث مرحلة امللك وفيها  :مراحل هي
التحضر وامللك و ينتقل من الضروريات إىل الكماليات مث مرحلة اإلسراف  إىلينتقل من البداوة 

ويتناول هذا اجملال عدة  ،2والنعيم اليت تنتهي بالسقوط  البذخويعيش فيها حياة  ،والسقوط
موضوعات منها التغيريات االجتماعية والتحوالت اليت تطرأ على القيم والرتكيبة السكانية واحلياة 

 املعيشية والعادات والتقاليد ومكانة املرأة والسكن واألعياد واملناسبات ...اخل

ل حدب وصوب ومنبني ن كتواتتوافدت عليه القبائل م قليمحبكم املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي إل
بالدوحة كوهنا تتصل موقة العائلة البلحاجية الشريفة ذلك لت وكانة مر ظيالقبائل الوافدة اليت ح

يف دته وتؤديه هذه العائلة ذلك الدور احلضاري واالجتماعي الذي أ إىلضف  ،النبوية الشريفة 
 : ر مايليومن أبرز مظاهر االحرتام والتقدياإلقليم التوايت إىل اليوم ، 

                                                           
كتاب من جامعة الزيتونة ومن أشهر كتبه  م  وخترج 1332ابن خلدون : هو عبد الرمحان بن حممد بن خلدون ولد يف تونس 1

 .م1406العرب واملقدمة  تويف 

عبد الرمحن بن خلدون: املقدمة ) ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الش أن األكرب( ، بريوت 2
 . 50، ص 2007لبنان دار الفكر للطباعة والنشر ،  ط
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التقدمي يف الدعاء يف الفاحتة وذلك تيمنا وتربكا وكانة الشرفاء فالفاحتة والدعاء ال يكون إال  -
 للشريف.

الشعائر الدينية والفلكورية املختلفة يف زيارات  إقامةحتفال وناسبات وفاهتم وميالدهم و اإل -
 .1سنوية معلومة ومشهورة يف كل األقاليم التواتية

 نذكر على سبيل املثال ال احلصر.،األشرافبه العائلة البلحاجية  دون سواها من  اختصتومما 

  إذ_لقد سامهت العائلة البلحاجية يف مجع شتات القصور التواتية اليت كانت يف حكم السائبة 1 
كانت تتعرض هلجومات من القبائل املعتدية ويف عهد موالي علي بلحاج اتضح للشرفاء أوالد 

تسيري  إىلاج أن هلم وجودا قويا يف قصور توات الوسطى وأن هذه القصور حتتاج سيدي محو بلح
وذلك بعد تراجع  ،مركزي يدير شؤوهنا ويفض اخلالفات فيما بينهما ويبعد عنها التحرشات اخلارجية 

فجمع موالي علي بلحاج أبناء عمومته واتفقوا على ،دور متنطيط  وفشلها يف مل مشل القصور التواتية
الذي سعى موالي املهدي أن تبلورت يف عهد ابنه  إىليس العرش وبقية الفكرة تتطور شيئا فشيئا تأس
جتسيد الفكرة على أرض الواقع فبمناسبة اختتام املولد النبوي الشريف اجتمع مع أبناء عمومته  إىل

وهم كبري أبناء موالي عبد املالك وكبري أبناء موالي عبد الكرمي وكبري أبناء موالي عبد القادر وكبري 
 تسري هزية بزاوية كنتى تأسيس قيادة مركأبناء موالي عبد اهلل وكبري أبناء موالي أمحد و اتفقوا عل

موالي شؤوهنم وتنظم أحواهلم واتفقوا على تسمية العرش بعرش أوالد السي محو بلحاج حتت قيادة  
 2بن موالي علي بلحاج املهدي 

                                                           
 .91السابق ص املرجع جعفري:د أمحد 1

أعمال امللتقى  الثالث ، «قصة أسبوع النيب صلى اهلل عليه وسلم بعرش أوالد السي محو بلحاج  »أ موالي عبد اهلل مساعيلي  :2
 .189و188ص ،2018دار الكلمة  ،اجلزائر ،السي محو بلحاج أعالم وأثار  السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأل
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أوالد  –الشيباين  –زاجلو  –ادرور  –توريرين  –هذا العرش كل من قصور مكيد  إىلو أنظمت 
زاوية الشيخ  –اد ز بوزق –تازولت  –أدمر  –تاخفيف  – هزاوية كنت –تربكانت  –الربجة  – احلاج

مت ظوكانت يف جمملها سبعة عشر قصرا نأظوى –أغرمالل  –بوعلي  –حممد بن عبد الكرمي املغيلي 
 احلدود واملعامالت والقضاء والدفاع.

عائلة السي محو بلحاج على تنصيب خليفة زاوية سيدي علي بن حنيين يف  أشرافيشرف   -2
من أبناء  األشرافكبري   إىلأنه وجرد وفاة شيخ الزاوية يغلق خمزن الزاوية ويسلم املفتاح  إذ، زاجلو

م ذها اخلليفة ممامة ويعمث يقوم كبري األشراف بشراء ع ،السي محو بلحاج تأمينا وجتنبا ألي طارئ 
ويقدم  له املفاتيح وذهذه املناسبة يقدم القيمون على الزاوية ربع كبش من اللحم لكبري  ،اجلديد 

 ضيافة له . األشراف

عالقة  العائلة مع أهل قصر عريان الرأس بتسابيت حيث أن سيدي حممد الصاحل املعروف  -3
مرون قصور توات بعريان الرأس كان صديقا لسيدي محو بلحاج وقال له عند وداعه '' أن أبنائك سيع

فان لك فيه مثقال من الذهب لك  ،من بعدك  فرد سيدي محو بلحاج '' أن وفقهم اهلل يف ذلك 
من أقبل على الزواج الصاحل '' وأنا كذلك أوصي أوالدي بأن كل  سيدي حممد وألوالدك من بعد فرد 

البلغة  حل من دفعأبناء  سيدي حممد الصا بلغة وحايك مين ومن أبنائي مث أعفي همن أبنائك فل
 واحلايك وذلك للظروف  االجتماعية اليت كانت متر ذها القبيلة.

 ألخواهلمبزيارة مجاعية  األشرافأخواهلم بين الرقاد حيث يقوم  متينة معكما تربط القبيلة عالقة   -4
رسيخا وذلك توطيد للعالقة وت األضحىيف عيد الفطر ويف حني يقوم أبناء الرقاد برد الزيارة يف عيد 

 .اجلوارلصلة الرحم و 

 اإلسالميحتفال باملولد النبوي الشريف والذي يعد ظاهرة دينية منتشرة يف كل ربوع العامل اإل -4
ودول املغرب العريب غري أهنا يف منطقة توات تكتسي أمهية خاصة ومناسبة  1وخاصة عند الشيعة 

                                                           
عدة  إىلخاصة يف إيران والعراق يعتقدون بعصمة أئمتهم   وينقسمون   اإلسالميالشيعة: هي طائفة إسالمية تنتشر يف العامل 1

 .واإلمساعيليةعشر والزيدية   أالثينفرق من بينها 
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واملعروف يف منطقة توات "بالبشري"  1جليلة تقرأ فيها القصائد النبوية مثل مديح ابن مهيب
وما مييز  ،3البداوي د املديح لسيدي حممد بن املربوك وقصائ 2اهلمزية والربدة للبوصرييباإلضافةإلى

منطقة توات أهنا حتتفل بأسبوع املولد النبوي وأكرب حفلني يقامان يف توات وناسبة أسبوع مولد رسول 
 هيف زاويته الشهرية ويف زاوية كنتعلى يد سيدي احلاج بلقاسم ميمون ياهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ت

ته له بقيادة د مبايعة أبناء عمومحيث بع ،على يد سيدي حممد املهدي وهو املؤسس هلذا احلفل 
النبوي حيث يتم قراءة مديح ابن مهيب يف مسجد الشرفاء وخيتم  باألسبوعأٌقر االحتفال  ،العرش  

ومن املظاهر االحتفالية آنذاك املبارزة  ،ل بن سيدي أمحد الرقادياملديح يف مسجد سيدي عال
 1.50تبلغ  إذبالسيوف و الرماية ببعض البنادق املسماة بالشفر وتتميز هذه البنادق بطول جعبتها 

صممت على حسب مسك السور املخصص للقصر أو القصبة وذلك الستعماهلا للدفاع  إذ،مرت 
اليوم أما البنادق  إىلوال تزال تلك السيوف حيتفظ ذها  ،صد املعتدي بواسطة ثقوب يف أسفل السور ل

 .4فقد انقرض أثرها 

 ومن الرايات  املشاركة يف هذا املهرجان :

: وهي راية سيدي علي بن سيدي أمحد الرقادي  كان يستعملها عند خروجه للصلح بني راية الطرادة 
وعندما  ،القبائل املتنازعة  ، وعند بروزها ينتهي الصراع بني املتخاصمني ملا له من جاه وعلم ودين 

تويل سيدي حممد املهدي العرش أهداها له خاله سيدي عبد اهلل بن سيدي أمحد الصويف الرقادي 
                                                           

بكر حممد ابن مهيب الذي قام بتخميس ديوان الوسائل املتقبلة يف مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم  أبواإلمامأبن مهيب: هو 1
 األندلسيسعيد خيلفتنالفازاري أيبللوزير أيب زيد عبد الرمحان بن 

صر سنة و باإلسكندريةه وتويف 708البوصريي : أبوعبد اهلل شرف الدين حممد بن سعيد الصنهاجي ولد بدلس باجلزائر سنة 2
 .ه له عدة قصائد يف مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم منها اهلمزية والربدة واحملمدية794

هو   العامل  1198وتويف  1080سنة  أدرارداوي اجلعفري : ولد بزاوية سيدي حيدة ببودةو الشيخ سيدي حممد بن املربوك الب3
قصيدة يف مدح رسول اهلل صلى اهلل عليه  1010يه وسلم حيث نطم اجلليل والشاعر الكبري و املتيم ودح املصطفي صلى اهلل عل

 .وسلم

أعمال امللتقى  الثالث ، «قصة أسبوع النيب صلى اهلل عليه وسلم بعرش أوالد السي محو بلحاج  »أ موالي عبد اهلل مساعيلي  :4
190.ص  ، السي محو بلحاج أعالم وأثار  والدأل  
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النبوي ، وكلف املؤسس هلذه الراية حراس يدافعون عنها وحيملون حلراستها بنادق  األسبوعفتتح لي
ولقد تطور األسبوع  ،راية احلريش وراية أوالد راشد وراية أب بكي   األخرىومن الرايات  ،الشفر 

حتفال ا إىلتوليه قيادة العرش  دعن إمساعيلالنبوي يف الشكل واملضمون يف عهد حفيده موالي 
ضخم تطلق طلقات البارود ويتم استدعاء القصور برسائل رمسية مثل قصر مكيد وأدرور وزاجلو 
العرب وزاجلو املرابطني وأوالد احلاج و الربجة  و تربكانت وأدمر وتازولت وهذه القصور ليست فيها 

و  تاخفيفو  وريرينيأما قصور الشرفاء فال تبعث هلم أي رسائل وهم ت ،من الشرفاء اال القليل 
كما أحدث موالي عبد اهلل بن موالي الطيب   ،1اليوم  إىلبوزقزادوبوعلي وأظوى وهذه العادة مستمرة 

مساعيلي الفاحتة وختم القران بعد صالة املغرب عندما كان رئيسا للمجلس الشعيب البلديوأقيمت أول 
م املصلني املرحوم وقد أ 1994أوت  27ه املوافق ل  1415ربيع األول  19صالة املغرب يف 

 . 2الشيخ الفاضل سيدي احلاج أحممد الكنيت رمحه اهلل

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
أعمال امللتقى  الثالث ، «قصة أسبوع النيب صلى اهلل عليه وسلم بعرش أوالد السي محو بلحاج »أ موالي عبد اهلل مساعيلي: 1
 . 192و 191السي محو بلحاج أعالم وأثار  ص  والدأل

 السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  الثالث أل، «تأسيس عرش أوالد السي محو بلحاج  »موالي أمحد  مساعيلي: 2
 .75ص  ،2018دار الكلمة  ،اجلزائر ,السي محو بلحاج أعالم وأثار  السي محو بلحاج أعالم وأثار

 

 
 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابرز أعالم أوالد السي حمو بلحاج -1
 عالقات أوالد السي حمو بلحاج باألسر العلمية بتوات -2
 الخزائن البلحاجية -3
 الطريقة الرقانية -4
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 ابرز أعالم أوالد السي حمو بلحاج: -1

برز يف عرش أوالد السي محو بلحاج بتوات الكثري من العلماء والعارفني والزهاد والصاحلني        
لكن الكثري منهم الزال طي النسيان  نظرا لتفرع هذا العرش الشريف يف أرض توات ،وكثرهتم، وأيضا 

حوهلم األقالم  برز أولئك األعالم الذين سالتأالن أقالم املؤرخني مل تتناوهلم، وسنقف هنا على 
 وسطرت بذكرهم الصحف،والذين تركوا بصماهتم واضحة يف تاريخ املنطقة، ومن أبرزهم:

 موالي أمحمد الحاج: -

هو موالي أحممد بن سيدي حممد املشهور واملعروف ب))سيدي محو بلحاج(( وهو اكرب           
ه إىل مدينة 1017من شهر شوال  15إخوته كما سبق وان ذكرنا،وقد وصل موالي أحممد يف

التقى موالي أحممد   وتركة سيدي محو بلحاج من تنمبكت ل،وأثناء فرتة انتظار وصو 1بالسودان وتنمبكت
ذهذا الصديق املثايل املسمى ))سيدي امخد أباحلي(( وكانت بني هذين الصديقني معاشرة وحمادثة 

(أن هذا الشريف رجل يعول ))أباحلي( دمتنوعة تعرف من خالهلا كل منهما على األخر فتبني للسي
عليه ملا ينطوي عليه من العلم واحللم، فال ينبغي أن يفرط فيه لطيب حسبه وشرف نسبه وها قد 
حان موعد الرحيل والعودة إىل األوطان، وعلى اهلل قصد السبيل، فانطلقت القافلة وذها رجال من 

 .2أطيب رعيل

من موالي أحممد أن يدخل معه قصر زاوية كنته فلما وصال زاوية كنته طلب أباحلي               
ليسرتيح قليال من طول هذا السفر، وما عاىن فيه من متاعب وضجر، وأحل عليه يف هذا الطلب، 
وأصر فاستجاب الشريف هلذا الطلب الذي مل جيد منه مفر حينها سارع أباحلي بإبالغ شيخ 

الذي كانت تشد إليه الرحال من كل  3((ومؤسس هذه البالد القطب الرباين )) سيدي امحد الرقاد
                                                           

،الزوايا اجلزائرية ودورها يف مكافحة االستعمار، أعمال «جهادية الزاوية الرقانية وتأثريها يف توات»( موالي عبداهلل مساعيلي: 1
ويرى .44، مطبعة منصور الوادي ، ص 2014ماي  14موالي سليمان بن علي،الندوة السنوية السابعة إلحياءمآثر الشيخ 

ه.موالي التهامي غيتاوي: سلسلة النوات يف إبراز 1035الشيخ موالي التهامي غيتاوي أن موالي أحممد دخل توات سنة
 .22، صanep،2005،اجلزائر، 1شخصيات من علماء وصاحلي إقليم توات،ج

 .132ص،،السي محو بلحاج أعالم وأثار  والدال امللتقى  األول ألأعم( موالي امحد مساعيلي: 2

ه بواد نون ونشأ به و درس الفقه ، مث انتقل إىل توات واستقر بأرض السباع )زاوية كنته   968: ولد عام (سيدي امحد الرقاد3
 .159، ص2011، 2حاليا(.د: الصديق حاج امحد: التاريخ الثقايف إلقليم توات، اجلزائر ، احلرب، ط 
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إليه  رصوب ووهاد للتربك والتعليم والرشاد، فحدثه بكل ما مسع وما رأى من رفيقه يف هذا السفر وأس
ما جيول يف نفسه حول هذا الرجل وما بباله قد خطر وهو أن يعرض عليه االستقرار معهما ذهذا 

ا الشيخ األبر، حاوره وناقشه يف كثري من األمور، القصر فلما كان هذا الشريف يف حضرة وضيافة هذ
 فلما تأكد وحتقق له اخلرب وتبني له طيب منبع املخرب سارع وبادر باملوافقة على ذلك واستبشر.

فقد كان هذا الشيخ الوقور وقتئذ قد تقدمت به األيام واألعمار. وحبضرته ومدرسته الكبرية             
له يف التسيري والتدريس واالستشارة.  ف األقطار. وهو حباجة ماسة ملعنيكثري من طلبة العلم من خمتل

مع أن اهلل  سبحانه وتعاىل  أعطاه من فضله أوالدا أبرارا وعلى هذه الشؤون أكفاء وعليها أقدار. 
لكنهم كانوا منهمكني يف نشر العلم وحماربة الظلم واألشرار املنتشرين آنذاك بتلك الرباري والقفار. 

مع أمنية هذا الصديق الضيف حول هذا الشريف وهكذا تصادفت حاجة هذا الشيخ العريف 
املضيف، فطلبا منه االستقرار معهما ذهذا البلد والريف، فوافقهما على ذلك من غري امشئزاز وال 

 1تعنيف.

وتوىل موالي أحممد أمور املدرسة الرقادي بعد اختباره  من طرف شيخه وصهره، حيث أصر        
لشريف الصبور بتسيري شؤون هذه املدرسة  وما يتعلق ذها من سيدي امحد الرقاد على تكليف هذا ا

األمور، فزوجه بأعز بناته. فتحمل هذا تلك املسؤولية طيلة حياته.إذ أقره على ذلك ابن هذا الشيخ 
الكبري وهو ))سيدي علي(( الشهري ب))سيدي عالل(( بن أمحد حني عودته األخرية من ارض  

 التكرور.

ذهذه املدرسة والزاوية، فكان يتوىل  الي أحممد احلاج يف مواصلة مهامهمو وهكذا استمر          
التدريس يف كثري من األحيان إذا ما أصاب الشيخ اجلليل طيف  من املرض أو شيء من التعب ،كما  
كان هذا الشريف يضيف هلذا التكليف االهتمام بتدوين املسائل والنوازل باإلضافة إىل االشتغال 

كان له الكثري من التأليف، يف شىت فنون العلم من الفقه واإلعراب والتصريف. فكان   بالتأليف، فقد
 أشهر ما بلغنا منها))شرح مقدمة األخضري((يف الديانات.

فمنذ تقلد هذه األمور السالفة الذكر. وزوجه شيخه بأعز بناته البكر. إذ اخذ عنه طريقة التصوف 
لفنون واملواد، فكان شيخه الذي بلغ منه القصد واملراد. وذهذا يف بعض ا قواألوراد، وأمت عليها التدقي
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، فقرب باملقربة جل وعال بأمره فتوفاه إىل رمحته القصر أمضى ما عاشه من عمره إىل أن قضى املوىل
 .1العتيقة هلذا القصر غرب الروضة اليت ذها ضريح ابنه ))موالي علي((

 موالي علي بلحاج: -

موالي أحممد بلحاج وأكثرهم أوالدا وأحفادا.فكان موالي علي أول مولود هو اكرب أوالد           
يزداد ذهذه البالد من آل سيدي محو بلحاج فكان اعز األحفاد لدى جده ))سيدي أمحد الرقاد(( 

واجلد الويل  الصاحل حيث اعتنيا به يف تأديبه وهتذيبه،  حفكرب وترعرع يف رعاية وعناية هذا الوالد الناص
تويف هذا اجلد الكرمي، واملعلم احلكيم.حينها كان قد عاد ابنه سيدي علي صاحب املقام اجللي  إىل أن

يف العلم والوالية، والفقه والدراية، من جهاده واجتهاده يف نشر العلم والسلم  وتلك شيمة أبائه 
صر وما حوله وأجداده،  من أرض التكرور والسودان. ليحل حمل والده يف التعليم والتهذيب ذهذا الق

من البلدان. وهكذا أمت موالي علي تعلمه على يد خاله سيدي علي هذا فشرب وارتوى من ينابيع 
هؤالء الثالثة رجال ))األب واجلد واخلال(( إىل أن بلغ مبلغ الرجال فسلموا القيادة و الريادة تباعا 

 2حني قرب منهم انقضاء األعمار واآلجال.

 : الحاجموالي الشريف بن سيدي محمد  -

زا علــــــى جــــــده املــــــذكور حــــــىت ورثــــــه مــــــن يعلي بلحــــــاج فقــــــد كــــــان عزيـــــاكـــــرب أحفــــــاد مــــــوال            
رثـــــه كأبيـــــه وأعمامـــــه وكـــــان اكـــــرب مـــــن أعمامـــــه الثالثـــــة الصـــــغار الـــــذين تـــــركهم والـــــدهم  دون البلـــــوغ إ

ـــــــد الـــــــرمحن ومـــــــوالي عمـــــــر وســـــــيدي حممـــــــد املهـــــــدي. انتقـــــــل مـــــــن  ـــــــايل: مـــــــوالي عب وأمســـــــاؤهم كالت
واســـــتقر بقصـــــر بـــــوعلي، ولكونــــــه كـــــان رجـــــال طموحـــــا وصـــــاحب شـــــهامة وشــــــجاعة  مســـــقط رأســـــه

ـــــه املقـــــام يف هـــــذا القصـــــر حـــــىت ـــــه مـــــن أبائـــــه وأجـــــداده، مـــــا إن اســـــتقر ب شـــــرع يف  وزعامـــــة مؤصـــــلة في
 3.جنازاته اخلريية والتارخيية ومن ضمنها املولد النبوي الكرمي إ
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وحيضر معه قراءة  1حممد اجلزالوييرتدد على جمالس العامل اجلليل سيدي  موالي الشريف كان
لو املرابطني  البخاري وختمه  وله مكان جيلس به دائما إىل اليوم يسمى املكان وسجد قصر زاج

ب)ركنة موالي الشريف(، حيث كان حيضر ختمة البخاري والشفاء وكان جده صلى اهلل عليه وسلم 
أن حيدث جلده احتفاال يليق بتلك يزوره يف ذلك املكان مرات عديدة،عندها رأى موالي الشريف 

احملبة بينهما، فاحدث املولد النبوي ببـــــــــــــوعلي احتفاال بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، وتابعه يف اليوم 
 الثاين أبناء عمه على ذلك من سكان قصر اغرمامالل.

ىل تأسيسه هذا الشريف فكان هذا احلدث العظيم أال وهو املولد النبوي الكرمي الذي سبق إ         
الظريف املسمى  موالي الشريف هو الدافع الذي دفع بعمه سيدي حممد املهدي أن يفكر يف 
استحداث  حدثا ملحوظا وموازي له، ال يؤدي إىل االنشقاق يف احتاد ومتاسك وحدة العرش ،فجعله 

 نصب عينيه وسارع يف تأسيس األسبوع النبوي.

 :كلمالموالي هاشم بن موالي عبدا  -

ه 1068بن سيدي محو بلحاج ، ولد حوايل  ككرب أوالد موالي عبد املالأهو                 
،وكان كثري الرحال وقد أعطي من املال والعلم واجلاه ما أهله الحتالل مكانة خاصة بني 2بتاخفيفت

ال تقل عنه اقرأنه يف ذلك الوقت.وقد تزوج بنت عمه اللة فطيم بنت عمه موالي املامون، وكانت 
 شانا وال مكانة، تبني ذلك من خالل عقود ورسوم  بيع وشراء أبرمتها مع زوجها املذكور.

ه( والذي كانت ختصه بتقدير 1068كان لاللة فطيم عبد امسه داده زيتون)ولد سنة                 
وكان قد  واحرتام حسده عليه غريه وذلك ملا ظهر عليه من كرامات وبركات قلما شوهدت يف عصره

أهداه هلا أبوها موالي املامون.فلما مات داده زيتون حرصت الله فطيم على إقامة جنازة متميزة هلذا 
الرجل  وقفت بشخصها عليها،حيث حضر تلك اجلنازة املهيبة البعيد قبل القريب حيث ذاع صيت 

العائلة الشريفة وسط  داده زيتون وكراماته يف أحناء املعمورة. وأوصت اللة فطيم بان يدفن يف مدفن
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أبناء عمها وان مييز ضرحيه ويرفع ويعلم ويزين باجلري  كعالمة يف ذلك الوقت بتقدير األولياء 
 1والصاحلني.

 : 2موالي عمر البريشي -
هو موالي عمر بن موالي عبد اهلادي بن موالي امحد الربيشي بن موالي السي محو            

بلحاج  ، عاش بزاوية كنته  يف القرن الثاين عشر وهو خريج الزاوية الرقادي.حيث كان رمحه اهلل من 
يق للدين، كان الذاكرين اهلل كثريا ومن الزهاد والعباد ، كان ذا علم قليل لكن ذا عمل كثري وفهم عم

رمحه اهلل متصوفا حمبا للطريقة الطيبية، أما طريقة ذكره  فكان يذكر اهلل بأفضل الذكر أال وهو ال اله 
إال اهلل حممد رسول اهلل، يأخذ حبة الشعري أو القمح  بال اله إال اهلل ويضعها وحمد رسول اهلل وميزان 

قل هو وابن أخيه موالي هاشم ولد سي حممد القمح أو الشعري يقدر بواحد  ونصف كيلو غرام. انت
من منطقة  زاوية كنته  إىل منطقة بني قصر باحو وقصر تينورت ، حيث أن تلك األرض كانت ملك 
لعائلة احلاج خنن  آنذاك فرحبوا به هو وأهله ومن معه واشرتى فقارة وبساتني وأراضي بأرزاقه ، اليت 

الربيشي حيث أن الفقارة كانت نظام السقي الوحيد يف باعها  ومسيت الفقارة بفقارة موالي عمر 
 3تلك اآلونة.

بالواليـة والصـالح والربكـة والـدعاء املسـتجاب ، حيـث كـان ميـارس  واشتهر موالي عمر الربيشي       
نشــاطه الفالحــي العــادي كبقيــة النــاس يف ذلــك اجملتمــع البســيط، وبعــد أيــام جفــت فقــارة  مــوالي عمــر 

تداولــة يف قصــر بـريش حيــث يــروى أنـه يف يــوم مـن األيــام  أتــى احلـاج خــنن ملــوالي وقصـتها م يالـرب يشــ
بديك كبري مشوي تقديرا منه واحرتاما وحبا للشريف وبركتـه وبعـد تناولـه دعـا لـه  مـوالي  يعمر الربيش

بقوله :)) اهلل يعطيك هيضة من هيضاتو  لكان حـىت مـن فقـاريت(( أي))اللهـم أعطـه   يعمار الرب يش
وانــزل عليــه رمحـة مــن عنــدك حـىت وان نزعتهــا مــين وأعطيتهـا لــه(( وحقيقــة  بعـد مــدة جفــت فقــارة خـريا 

 4موالي عمار وزاد ماء فقارة ))تغجمت(( فقارة احلاج خنن.
 :موالي إسماعيل بن سيدي جلول -
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هو موالي إمساعيل بن موالي عبد اجلليل بن سيدي املهدي بن موالي عبد اجلليل بن موالي علي 
بن سيدي حممد املهدي. وأمه فاطمة الربكة  بنت السي حممد أيب هريرة وقد كان هلا الفضل يف نيله 

فق ه املوا 1279هذه الدرجة العلمية وا ورثه عن جده ألمه من خزانة علمية ثرية. ولد سنة 
كان السي موالي إمساعيل مربوعا له حلية ليس بالطويل وال بالقصري وله هيبة، تتلمذ 1م  1863ل

الذي صاحبه إىل أن فارق احلياة مث  2على يد الشيخ التقي الزاهد العابد سيدي املختار الكنيت الصغري
ه عن موال ي خلفه يف مقام العلم على دكانة سيدي ملني. وقد سئل سيدي املختار يف أخر حيات

إمساعيل ابن سيدي جلول صاحبه فقال: ))رجوت اهلل إن ال خييب من اخذ شيئا من ماعوين فضال 
 عمن صاحبين((.

أما عن حياته العلمية فقد حفظ موالي إمساعيل القرءان على يد الطالب ولد صفية ) من          
سابقا يف الفقه واللغة والعلوم  قبيلة منقرضة( والطالب العايش من الدهالسة.وقد هنل كما اشرنا

الشرعية من علوم الرحالة الزاهد العابد العامل سيدي املختار الكنيت الصغري، كما اخذ أيضا عن 
بأنزمجري.ولقد ترك الشيخ موالي إمساعيل  يف قصر زاوية كنته  نالشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحا

زاد من علوم مدارس أخرى . فقد انتصب موالي غري عادية سواء ممن انتهى إليه أو ممن  ةحركة علمي
إمساعيل للفتيا والدرس والقضاء بعد شيخه سيدي املختار الصغري وقد عاصر القاضي سيدي أحممد 

 3واحلاج حممد القاضي بن عبد الكرمي بن عبد احلق بتمنطيط كقاضي القضاة.

ليل) احلاج امحد وعبد السالم ومن أشهر من تتلمذ على يد موالي إمساعيل:أوالد سيدي خ          
زاوية الشيخ بن عبد الكرمي املغيلي وأما  بن حلبيب( وهم جعفريني، أما احلاج امحد فكان مدرسا يف

عبد السالم ففي تربكانت.ومن التالمذة أيضا سيدي علي الربكة)موسى أوالد احلاج(ذهب مدرسا إىل 
ك موالي عبد اهلل ولد السي حممد بن موالي تيهنت بزاوية الرقاين. وأيضا أبا ملني )أدمر(، وكذل

                                                           

السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  الثالث أل، «بن سيدي جلول لحياة موالي العامل اجلليل إمساعي»( ناجم املهدي:1
 .126،ص2018، اجلزائر ،دار الكلمة   وأثار

م وكانت دراسته حتت اشراف جده سيد 1790(سيدي املختار الكنيت الصغري:ويعرفبالنتيمي أو سيدي بادي ولد حوايل 2
.بول ماريت :كنته الشرقيون، تر: حممد حممود ولد ودادي، موريتانيا، مطبعة زيد 1826املختار الكبري،توىل قيادة القبيلة وزعامة كنته

 .89، ص 1985بن ثابت،
 .130: املرجع السابق ص ي( ناجم مهد3
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الذي نقل الدرس من دكانة سيدي  1الشريف . ومن أشهر التالميذ موالي اليزيد بن موالي مبارك
ملني بونقاب إىل مسجد الشرفاء.وأيضا سيدي املستعني وسيدي موالي التوهامي بن سيدي حممد  

الذي هنل منه  رذته ابنه موالي عبد القادوالطالب صلوح )سرقمة(،  ومن اخص من نذكره من تالم
حممد باي بلعامل عن لقائه مع موالي عبد  خوقد خلفه يف عدة شؤون.وقد ذكر الشي ةعلما وتربي

يف كتاب الرحلة العلية إىل منطقة توات قال : )) وممن ألتقيته من شرفاء  زاوية كنته سيدي   رالقاد
دي جلول وكان له مستوى يف الفقه البأس به وأول ما موالي عبد القادر بن موالي إمساعيل بن سي

 مسعته عنه من شعر املقلوب:

 2مودته تدوم لــــــــــــكل هول         وهل كــــــــــــــــــــــــل مودته تدوم.                      

من العلوم مما يدل على وبالنظر ملا وصلنا مما نقرأه  يف مكتبته  نعرف أنه نظر يف الكثري               
الدينية منها والدنيوية ،فعلوم القران والفقه على رأسها  مث اللغة والشعر وعلوم  احلديث  اطالعهسعة 

والتوسل والشمائل والعقيدة  وعلم الكالم والتاريخ واحلكم  واألدعية واألذكار وعلوم  الطبيعة اليت 
احملاصيل وغريها، كما أن باعه يف علم الفرائض  سعى لتطبيقها يف حرثه وزرعه ،كمعرفة مواسم زرع

زمام الفقاقري حبكم كونه شاهدا يف  بمما الشك فيه وامسه مدون على تركات عصره، وهو صاح
وقد عرف عنه الضبط يف ذلك ، فرتك زماما دقيقا تواله من بعده   الد  وعىن القضاء االبتدائيالب

مصريه .كما أنه كان حريصا على متابعة شؤون الفقارة بنفسه، فهو  يبعض أهل احلل والربط وال ندر 
من أسس حزب الفجر الراتب من القران والذي كان من قبله حزبني يف املغرب ،فجعله حزبا يف 
املغرب وأخر يف الفجر حىت ال يقلق الناس يف انتظار الصالة ليضرب دورية على السواقي فيعاقب كل 

 ية مث يرجع إىل الصالة.من اعتدى على ماء الساق

ه املوافق 1360تويف  موالي إمساعيل بن سيدي جلول رمحة اهلل عليه  بزاوية كنته سنة          
ميالدية وكان أخر كالمه من الدنيا  كما يروي بعض من حضر ) كتب على ساق العرش   1940

 3ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل(.

                                                           

بقصر زاوية كنته، تلقى تعليمه األول بزاوية كنته مث انتقل إىل  1908ه /1326( موالي اليزيد بن موالي مبارك:ولد سنة 1
 .80متنطيط ودرس على يد الشيخ سيدي امحد  ديدي.امحد ابا الصايف جعفري: املرجع السابق ، ص

 .415، ص2005، اجلزائر،دار هومه ،2إىل منطقة،جالعلية ( الشيخ باي بلعامل: الرحلة 2
 .142ص  السي محو بلحاج أعالم وأثار والدأعمال امللتقى  الثالث أل (ناجم املهدي: 3
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 سيدي محمد بن هاشم العلوي: -

ه  بقصر أدغاغ  1282ولد الفقيه  سيدي حممد بن موالي هاشم العلوي  عام                
وبالضبط من زقاق الشهود الذي أطلق عليه  هذا االسم لكون كل علماء وفقهاء وأئمة قصر أدغا 
خترجوا من مدرسته اليت كانت حتت إشراف أحفاد موالي سليمان بن علي بادغاغ  والشاهد عند 

ص  وحىت عند األوروبيني  أن سيدي حممد بن هاشم هو مؤرخ توات ومفيت القصر بعد العام واخلا
عقد يف قصر أدغا والقصور  درسوم البيع والشراء وال يعق ةموت شيخه وهو ضابط احلالة املدنية وكتاب

 1اجملاورة إال حبضرته.

ترىب الفقيه  يف حضرية والديه إىل أن بلغ  سن التمييز ، حفظ القرءان الكرمي                
واألمهات وهو ابن أربعة عشرة عاما يف مدرسة شيخه سيدي حممد الصايف مث أرسله شيخه إىل قصر  

لشيخ كوسان  ليتم دراسته، مث بعد اإلجازة رجع إىل قصر أدغاغ واشتغل بالتدريس مع أخيه  بن ا
ودرسة املسجد العتيق بادغاغ وبعد رحلته إىل كرزاز مع  سيدي حممد  احلبيب وسيدي حممد بلكبري

بوفلجة شيخ الزاوية الكرزازية من شيخه ليقوم وهمة  نشيخه طلب الغوث الشيخ سيدي عبد الرمح
لمسان تعلم بتالتدريس بالزاوية الكرزازيةبتلمسان ، فلىب الطلب وقام وهمة التدريس أحسن قيام.و 

اللغة الفرنسية حىت تفرس فيها ، وهو ما جعل املؤرخ الفرنسي جيي مارتان يستعني به يف كتابة 
مؤلفاته )أربعة قرون والواحات الصحراوية( . مث رجع إىل بلده األصلي أدغاغ وعينه القائد حممد عبد 

 2ه.1331ة اهلل عليه عام وبعده حممد احلسن مرتمجا له مع احلكام الفرنسيني تويف رمح  نالرمحا

 :فموالي المهدي بوشنتو  -

يف أوائل ربيع األول من عام أربع وستني  ومائة وألف  فولد الشيخ موالي املهدي بوشنتو          
م  ، ظهرت عليه عالمات الصالح منذ نعومة أظافره،  حيث عرف  1751هجرية  وهو ما يوافق 

موالي املهدي منذ صباه بكثري من الكرامات ، نشأ يتيما فقد مات أبوه موالي الشريف بن موالي 
اشرة من عمره، وقد اعتنت به أمه اللة عائشة متام العناية امحد  بن موالي قاسم وهو مل يتجاوز الع

                                                           

أعمال ،«دغاغطات خزانة موالي سليمان بن علي بأدور أوالد السي محو بلحاج يف احلفاظ على خمطو »( موالي علي سليماين:1
 .104، ،ص 2018وأثار، اجلزائر ،دار الكلمة  السي محو بلحاج أعالم  والدامللتقى  الثالث أل

 

 .105صنفسه،( 2
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يغلق أبواب الطمع على نفسه وفتح  هنظرا ملا كان يتوفر عليه من أموال من مرتوك والده، مما جعل
 .1أبواب الرضا وا قسم اهلل له

ـــــــــــــــــــــقرة ومن الكرامات اليت ظهرت على يد هذا الويل الصاحل ذهابه ماشيا إىل كرزاز والفـ        
راكبون، حاولوا منعه عدة مرات ولكنه وصل قبلهم فرتكوا له الدواب ليحرسها ودخلوا لزيارة الشيخ 
وكان الشيخ يف تلك الفرتة هو سيدي موىل الوهبات، فسأل الفقرة عليه وقال احلكمة يف هذا الصغري 

ت أيضا  ما اخرب به سيدي عبد العزيز فخرجوا له وادخلوه وأكرمه الشيخ ودعا له. ومن الكراما
البلبايل  يوم أهدى له بطيخة  يف غري وقتها  فدعا له  وقال ينتشر علمك ويفوح  كما فاحت هذه 

 البطيخة ورائحتها.

رمحة اهلل عليه مالزما لقراءة القرءان  واألذكار مداوما   فكان موالي املهدي بوشنتو               
مله معه دائما وحيمل علما وكان له دواة وقلم وكان يسري يف الطـــــــــــــــــــــــــــريق  خلتمة دالئل اخلريات حي

ويقول أنا براح الصاحلني يصلح بني الناس وكان يصحب معه الفقرة من سكان أوالد أونقال وكانوا 
 يقيمون له الزيارة يف حياته  ويقيموهنا بعد وفاته ويدعون له بالرمحة.

ه 1301ولد املرحوم موالي التهامي بن سيدي حممد ماموين سنة :امي مامونيموالي الته -
فهو سيدي احلاج التهامي  بن سيدي حممد بن موالي علي  2.نم بقصر تيوريري 1883املوافق 

بن موالي  العباس بن موالي املأمون  بن موالي أحممد بن موالي أحممد املكىن ووالي السبيع 
 3بن سيدي محو بلحاج.

على يد مشائخ عصره بني  نتعلم احلاج التهامي مبادئ العلوم املختلفة يف تيوريري               
وملا بلغ احللم كان مميزا بني أقرانه  حمبا للخري مكرما للضيف   نقصري زاجلو العرب  و تيوريري

اك دائم مع مصلحا لذات البني  كما كان ثائرا على الفساد واالستبداد واالستعمار  وكان يف عر 
                                                           

أعمال امللتقى  ،«أولياء اهلل الصاحلني يف أوالد السي محو بلحاج، موالي املهدي بوشنتوف منوذجا»(موالي قاسم بوشنتوف:1
 .115،ص 2018، اجلزائر ،دار الكلمة  ، وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدالثالث أل

 

، تلمسان 1ذكر بعض علماء وصاحلي منطقة توات،ط : ابسط العبارات وأطيب النفحات براد(حممد سامل بن احلاج عبد الق2
 .203،ص 2011وزارة الثقافة،

السي  والدأعمال امللتقى  الثالث أل،«الويل الصاحل سيدي موالي التهامي ماموين، حياته وكراماته »( موالي احلسان محداوي:3
 .148،ص2018، اجلزائر ،دار الكلمة  ،   وأثارمحو بلحاج أعالم 
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القادة والقضاة وكان حقانيا  يقول احلق حىت يف نفسه. وكان عاملا يسعى إىل الصلح واإلصالح  
ونصرة املستضعفني، فأسس زاويته املشهورة بقصر تيوريرين  وكانت خمتصة بإكرام الضيف وإطعام  

 الطعام وعابري السبيل.

كان كثري الرتدد على ارض احلجاز وكانت أول   اشتهر احلاج التهامي برحالته إىل احلج  حيث        
م وتوالت الرحالت إىل البقاع املقدسة مع اإلقامة هنــــــــــــــــاك لسنوات   1937رحالته على اإلبل سنة

وكان له أصدقاء كثر من علماء  و مشائخ يف تلك البقاع ونذكر منهم سيدي عـــــــــــــــــلوي املالكي  
ي املالكي والشيخ زيين دحالن والشيخ إسحاق عدروس ومما يعرف عنه أنه كان والسيد حممد علو 

حماربا للوهابية يف عقر دارها.كما كان معتكفا يف املسجد احلرام ومالزما جملاورة قرب الرسول صلى اهلل 
ــــــنقل املختلفة رحلة عرب خمتلف  وسائل الـــــــــــــــــــ  29عليه وسلم، زار البقاع املقدسة ملدة تزيد عن 

آنذاك كاإلبل  والسيارة و البابور)السفينة(  والطائرة ومن خمتلف الدول اجملاورة.وكانت أخر حجاته  
 1م .1972سنة 

يف كل األماكن اليت ميكث ذها  كتمنطيط  2كان الشيخ موالي التهامي يزور الشيخ بلكبري             
يأتيه إىل تيوريرين وميكث عنده  كما كان الشيخ بلكبري  وعني السخونة وكرزاز  و تيميمون و أدرار

، ويطرح عليه يوما كامال ويقضي الشيخ موالي التهامي شهر رمضان كامال يف مدرسة الشيخ بلكبري
أسئلة كلها من اجل إفهام الطلبة وتعميم الفهم. وكان للحاج التهامي خلوة يتعبد فيها السنوات 

حفيده موالي علي  الذي كان يقوم على شؤونه فكان الشيخ الينا م  األخرية قبل وفاته،  وقد الزمه
 إال قليال و يقضي ليله متعبدا.

م  وكانت جنازة 1985جانفي  14ه املوافق  1406تويف الشيخ موالي التهامي  سنة          
 مهيبة حيث غطت املصلني  أسراب من الطيور)احلمام األبيض( وانقشعت أنوار عظيمة يف املكان

                                                           

 149،صوأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  الثالث أل( موالي احلسان محداوي: 1

على يد  ذم درس وسقط رأسه مث انتقل إىل متنطيطللتتلم1911( الشيخ بلكبري:ولد سيدي حممد بلكبريبلغمارة بودة سنة 2
، ومن هنا انطلقت مسرية الرجل املكافح 1950تقل إىل أدرار نالشيخ سيدي امحد ديدي، درس يف تلمسان وتيميمون وبودة مث ا

 15ه املوافق1421مجادى الثانية  16اجملاهدالذي ظل يرشد الناس ويعلمهم اخلري حىت وافته املنية يوم اجلمعة 
 .98، ص2005اجلزائر دار اهلدى  ه، 14إىل  9القرن  تاريخ توات وأعالمها،م.عبد احلميد بكري النبذة يف2000سبتمرب
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وقال قولته الشهرية: )) لو قسمت الوالية  الذي دفن فيه.صلى عليه الشيخ سيدي حممد بلكبري
 1لتوات وكان نصيبها واحد  لقلت هو الشيخ سيدي موالي التهامي((.

 :السي محمد الغول -

هو سيدي حممد ولد موال ي أحممد الغول، وأمه اللة بنت موالي امحد  من أبناء موالي         
م بقصر أظوى يف القصبة التحتانية ببساتني القصر ، وهو  1929التوهامي. ولد السي حممد سنة 

كرمي بدأ دراسته يف سن مبكرة حيث حفظ القرءان ال 2االبن الوحيد ألبيه ، كما أن أبيه وحيد جده.
يف الثامنة من عمره  وكان يطلب العلم يف قصر بواجني على يد الشيخ احلاج عبد القادر، ويف 

أنزمجريعلى يد الشيخ احلاج عبد الرمحن العامل والشيخ السي بامحو يف القصيبة ، كما درس أيضا يف  
يسي رمحة اهلل القصبة أيضا بقصر أنزمجري وانتهى بسايل  عند الشيخ موالي امحد الطاهريي اإلدر 

 .3عليه

عرف  سيدي حممد الغول بتفوقه العلمي يف خمتلف الفنون، حيث كان الشيخ بلعامل رمحة          
اهلل  عليه يتنقل إليه من أولف ملسافة يومني على دابته  إىل قصر أظوى ، كان فقيها حنويا  مهتما 

انه يف يوم زفافه بعث والده من  بعلم األنساب ، ومما يروى عنه يف حرصه على طلب العلم لدرجة
حيضره من سايل  من عند الشيخ  موالي أمحد  وكان يتنقل خالل السبعة أيام األوىل من عرسه من 

م سافر إىل اململكة املغربية ملتحقا بشيخه موالي امحد، مث  1969أظوى إىل سايل . ويف  سنة 
ائال له باحلرف الواحد : اذهب إىل بشار أشار عليه الشيخ موالي أمحد  بالعودة إىل مدينة بشار ق

وهناك تقضى حوائجك.و هناك وصل درجة إمام ممتاز حيث كانت الشؤون الدينية ال تقدم هذه 
 الشهادة إال ملن بان علمه وكان متمرسا.

                                                           

 .151صوأثار السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  الثالث أل( موالي احلسان محداوي: 1
 والدالثاين أل،أعمال امللتقى  «شيوخ أوالد السي محو بلحاج بقصر أظوى ))السي حممد الغول منوذجا(( »( ا، د موالي أحممد:2

 .140،ص2017، اجلزائر ،دار الكلمة  ،  وأثارالسي محو بلحاج أعالم 
 

م،رحل إىل توات 1907ه 1325(الشيخ موالي امحد الطاهري اإلدريسي:ابن عبد املعطي املراكشي السباعي، ولد حوايل 3
ك(،)الدر املنظوم شرح النظم املسمى بأسهل املسالواستقرذها وأسس مدرسته يف سايل،من ابرز مؤلفاته) فتوحات اإلله املالك على 

 10ه 1399ذو القعدة 18جروم(،)نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات(....وافته املنية يوممقدمة ابن أ
م.عبد الكرمي بن سيدي املهدي حساين: الشيخ موالي امحد، فحص الدفاتر فيما خلف الشيخ منتالميذ ومآثر، 1979اكتوبر

 .2018ئر، دار الكتاب العريباجلزا
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وردا يوميا منها الطريقة الطيبية، كان  12كان الشيخ سيدي حممد الغول صوفيا أيضا له           
حريصا على إصالح اجملتمع  يف أظوى حيث كان يلقي الدروس يف الفقه للعامة كل يوم رمحه اهلل 

مابني املغرب والعشاء خالل تواجده بأظوى، وقد عرف عنه صيام يوم االثنني واخلميس من األسبوع 
 1وقيام الليل  .وكان دأبه بعد تناول العشاء االنقطاع عن الكالم والتفرغ للعبادة.

 لسي حمو بلحاج باألسر العلمية بتوات:عالقات أوالد ا -2

 تعددت عالقات أوالد السي محو بلحاج باألسر التواتية لكننا هنا سنقتصر على مثالني مها:    

كانت الزاوية الرقادية  الكنتية حاضنة شرفاء سيدي محو بلحاج  يف :ةالعالقة باألسرة الرقادي2-1
العالمة سيدي امخد الرقاد  الذي كان مشس زمانه منطقة توات منذ التأسيس األول على يد مؤسسها 

علما ومعرفة وهلذا لفتت زاويته انتباه هؤالء األشراف إذ كانت الزاوية منطقة عبور بني 
تافياللت.وتتضح العالقة بني الرقاقدة وأشراف السي محو بلحاج يف نقطتني اثنتني ومها التتلمذ 2أرواد

 عالقة بني العائلتني إىل يوم الناس هذا.واملصاهرة، هاتان القاعدتان رسختا ال

فعن عالقة التتلمذ فقد عرفت األسرة الرقادي بأهنا أسرة علمية  ملا كان هلا من العلماء ما ال          
توات و األزواد ملا قامت به من  يعد وال حيصى،فقد لعبت كنته دورا مهما يف احلياة الثقافية ملنطقيت

ية وما عرفت به من نشاط ديين ونشر للتصوف والطرق الدينية يف البيئة مهام تعليمية ومسامهات علم
فقد هنل هؤالء األشراف من معني الرقاقدة منذ اجليل األول الذي حل بتوات. فيذكر  3الصحراوية.

ه أن سيدي موالي علي بن موالي الزين جــــــــــــــــــــــد الشرفاء 1095التاريخ  أواسط مجادى الثانية 
رقانيني  أرسل رسالة من تافياللت  إىل ابن عمه يف زاوية كنته موالي علي بن موالي أحممد احلاج ال

يقول له فيها ردا على رسالة تقدمت منه: )) ولقد ذكرتنا رسالتكم  وا كنا نتلقاه يف أيام الدراسة 
ئخ بين الرقاد وما جبلوا وجالس السادة النقباء معادن الفصاحة والبالغة يف املعتاد، املتقدمني من مشا

                                                           

 .143وأثارصالسي محو بلحاج أعالم  والد(ا/د موالي أحممد :  أعمال امللتقى  الثالث أل1
(أزواد:تشمل على املناطق الواقعة اىل اجلنوب  وراء احلدود اجلزائرية فيما يعرف اليوم بدولة مايل وحيدها مشاال صحراء تنزروفت 2

ة واليت تنتهي عندها جنوبا منطقة توات وقد تعددت اآلراء حول حدود هذه املنطقة وتسميتها وأصول اخلالية منجميع مظاهر احليا
 .39،ص 2007،اجلزائر ،دار الكتاب العريب،  1سكاهنا. حممد الصاحل حوتيه: توات واألزواد ج

 .193، ص 2008، اجلزائر ، دار الكتاب العريب ،1( حممد الصاحل حوتيه:آل كنته،ط3
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عليه  وظهرت عليهم أثاره من  النفحات الربانية  واألساليب الفصيحة األدبية و التعابري البالغية  مع 
 1األحوال السنية  ، فال وربك ما هو إال نفحة من نفحاهتم ورمية من كنانتهم((.

ففي اجليل األول من الشرفاء الذين تتلمذوا يف أحضان الزاوية الرقادي،جند على رأسهم                 
موالي أحممد بن السي محو بلحاج والذي توىل شؤون الزاوية ملدة بعد شيخها،ويف اجليل الثاين تربع 

موالي علي بلحاج على هذا اجليل موالي علي بلحاج.أما اجليل الثالث فنجد موالي احلسان  بن 
الرقاين  والذي ترىب وترعرع يف زاوية كنته.وقد برز يف اجليل الرابع سيدي هوالعامل اجلليل موالي عبد الل

حممد املهدي الذي ثبت أسس عرش أوالد السي محو بلحاج. وعن اجليل اخلامس سيدي موالي 
 2ناس هذا.إىل يوم ال اإمساعيل الذي تتلمذ على يد سيدي املختار الصغري وهكذ

هي أيضا منذ اجليل األول  حيث صاهر الشرفاء   تأما عالقات املصاهرة فقد جتل                
آل الرقاد ، بداية من أول قادم من تافياللت إذ تزوج موالي أحممد كما اشرنا سابقا  هو وأخوه 

حاج ضيـــــــــــــــــــــــــــــوفا موالي عبد القادر من بنيت الشيخ سيدي امحد الرقاد فكان أوالد السي محو بل
وأصهارا حيث تزوجوا الرقاديات، فكان الرعيل األول ترجع خؤولتهم إىل بين الرقاد. وذهذا جـــــــــــــــل 

 أعالم هذا العرش  أمهاهتم وزوجاهتم رقاديات.
 :  3العالقة بعائلة الشيخ سيدي محمد بن أب المزمري  2-2

تعترب رحلة الشيخ سيدي ضيف اهلل لزيارة قرب والده بتيميمون من أهم وأقدم الشهادات          
التارخيية العينية اليت أرخت إلقليم توات  خالل القرن الثاين عشر اهلجري.حيث افرد سيـــــــــــــــــــــــــــدي 

محو بلحاج  يف بلدة زاوية كنته ضيف اهلل حديثا مطوال عن عالقة أسرته  مع شرفاء أوالد السي 
 حيث كان يقيم املؤلف ووالده لفرتة طويلة من الزمن.

أشار سيدي ضيف اهلل إىل رفيقه يف رحلة العودة من زيارة والده األوىل  الشريف سيدي حممد         
املهدي بن موالي امحد حيث يقول املؤلف:))  ومكثت معه عشرين يوما  يف رحليت تلك و توادعت 

                                                           

السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل،«عالقة األسرة الرقادية  بال السي محو بلحاج »(حممد الكنيت الرقادي: 1
 .101- 102،ص وأثار، اجلزائر ،دار الكلمة  

 .102، ص نفسه( 2
أمهها: ) العبقري، يف نظم سهو ه(، هوالفقيه العالمة النحوي ، صاحب التأليفالعديدة ومن 1160( حممد بن أب املزمري:)3

األخضري(، )قصيدة يف فك البحور(،) نظم ملقدمة االجرومية(،)نظم معاين بعض حروف اهليجاء(......عبد احلميد بكري: 
، اجلزائر ، دار الكتاب 1الصايف جعفري:حممد بن أب املزمري حياته وأثاره،ط ا.للمزيد ينظرامحد أب85املرجع السابق، ص

 2004العريب،
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معه راجعا للبلد وفعلت له كما يفعل الولد  بالوالد. وأرسل إيل وردين أكثر من مرة  فكان ذلك أخر 
 العهد بـــــــــــــــــــــــــــــــرؤيته...((

ولعل أهم ما يؤكـــــــــــــــد عمق هذه العالقة بني العائلتني هو حديث املؤلف املطول هذه املرة           
يدي حممد املهدي بن موالي علي ،حيث ملا سافر الشيخ سيدي حممد بن أب عن الشريف س

لإلقامة يف تيميمون أوصى الشريف سيدي حممد املهدي هذا الساكن بقصر زاوية كنته بالتكفل 
بعائلته  ومحايتها من كل مكروه، وقد وصف املؤلف سيدي ضيف اهلل هذا الوصي بقوله: ))هو 

 1على اهلل وعليه اعتمادنا ((.سيدنا وسندنا وعمدتنا  ومن 

ويف مرض والد املؤلف الشيخ سيدي حممد بن أب الذي مات فيه ببلدة تيميمون استغل الشيخ       
ضيف اهلل سفر الشريف سيدي حممد املهدي الوصي على العائلة إىل بلدة تيميمون وأوصاه ليهتم 

ون ذلك، وعاد الشريف من بوالده ، وان حيضره معه من تيميمون، لكن شدة املرض حالت د
 تيميمون وهو حيمل جواب الوصية  من الوالد البنه.

ويواصل الشيخ سيدي ضيف اهلل يف سرد تفاصيل عالقة أسرته بأسرة الشريف سيدي محو       
بلحاج ويصور لنا جزءا من املكانة اليت حيتلها الشريف سيدي املهدي املذكور  يف نفس شيخه الشيخ 

والد املؤلف حيث يقول: )) وكان الشيخ يكتب األوراق احلديثة النظم    سيدي حممد بن أب
فيعطيين نسخة ويعطي الشريف املذكور نسخة، وروا خريه،وكنا إذا صعبت علينا مسالة وجهناه له، 
فيتلقاه بالقبول.  وكنت ال أخاطب الشيخ وسالة وان كنت يف غاية الولوع ذها واالحتياج إليها هيبة 

 2الشريف املذكور ال يدعوه لشيء إال نعم له ((.له. وكان 

كما أن احد أبناء الشريف موالي عبد الرمحن بن موالي علي كان هو الذي طلب من            
اليت عدد فيها مشائخ الشريف موالي عبد  3الشيخ سيدي حممد بن أب  نظم قصيدة سلسلة األنوار

                                                           

عالقة أوالد السي محو بلحاج بعائلة الشيخ سيدي حممد بن أب املزمري  العبقري  من خالل »امحد أبا الصايف جعفري:( 1
السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل«ارة  قرب الوالد((للشيخ سيدي ضيف اهلل بن حممديلز  خمطوط)) رحليت

 .115،ص2016، اجلزائر ،دار الكلمة  ، 2016،وأثار

 .118وأثارصالسي محو بلحاج أعالم  والدأمحد  أبا الصايف جعفري :أعمال امللتقى  األول أل (2
 

حممد باي بلعامل: الرقاين إىل غاية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.هأشياخ موالي عبد الل بيتا وهم  47(سلسلة األنوار:تضم3
 .)املالحق(.553املرجع السابق ، ص
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حاج حيث يقول املؤلف: )) ومما حضرين مما هو املالك الرقاين احد أحفاد الشريف سيدي محو بل
السبب يف نظم سلسلة األنوار اآلتية أخر الرحلة تربكا ذها، فهو الذي كلف الشيخ  نظمها نور اهلل 

 1بصريته، وأصلح سريرته، وبارك اهلل لنا يف عمر اجلميع.......((

اء الروحي الذي مجعه بالويل الصاحل  ويف بلدة رقان دائما خيربنا املؤلف عن تفاصيل ذلك اللق          
الشريف موالي عبد املالك أمام ضريح والده الويل الصاحل سيدي موالي عبد اهلل وهو املشهد الذي 
مر على املؤلف يف منامه قبل هذا اللقاء كما قال: ))...سرت أنا وصاحيب على بعريي قاصدين زيارة 

يف بلده وأوالده ، فلما قربت من الروضة  ورايتها أيضا هي  على الصفة   الويل الصاحل موالي عبد اهلل
 -اليت رايتها  يف املنام ورأيت يف املنام كأين ازور مكة  وهذه صفتها واين أراها وأهاذها خجال من ذنيب

عنده فزرت وإذا ووالي عبد املالك ابن الويل املذكور، فرحب يب ودعا يل خبري وبتنا -غفر اهلل للجميع
 2تلك الليلة وأكرمنا أكرمه اهلل بالنعيم املقيم.((.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .118، صنفسه( امحد أبا الصايف جعفري: 1
 .392اجلزائر ، دار الكتاب العريب، ص 2( سيدي ضيف اهلل: رحليت لزيارة قرب الوالد، حتقيق :امحد أبالصايف جعفري ج 2
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 الخزائن البلحاجية: -3
فغالب أهلها ضعفاء متضعفون   اطمئنانعرفت منطقة توات على مر التاريخ بأهنا أرض أمان و      

مر الذي جعلها احلون والزهاد وأرباب القلوب ،األولقلة ضعف أهلها وهضم قوة النفوس كثر فيها الص
ذلك موقعها االسرتاتيجي الذي يتوسط   إىلضف  ،ذها واستقرارهمب للعلماء والزهاد ذمنطقة ج

مما جعل اجلماعات التواتية من أنشط اجلماعات اليت سكنت  ،كربيات العواصم الثقافية والتجارية 
بات الفكرية اليت كانت شائعة ذوالتجا عديد من املشارب الثقافيةالصحراء ومتكنت من التعرف على ال

ومساجده   اإلفريقي" أن كل جامعات الغرب  1ويذكر القاضي حممود كعت ،يف املشرق واملغرب 
القرن السابع عشر ميالدي حافلة بالطلبة والعلماء من منطقة  وحىتكانت خالل القرن اخلامس عشر 

هورين يف مساجد وجوامع مدن إىل أن قائمة العلماء املش 2توات " ويضيف عبد الرمحان السعدي
كما يعد   ،3ومراكزه احلضارية يشكل التواتيون من بينهم نسبة تقارب النصف اإلفريقيالغرب 
التوايت من بني أهم املناطق اجلزائرية الغنية باملخطوطات  وقد ساهم يف تواجدها قدوم العلماء اإلقليم

املؤلفات  باإلضافةإىل، حواضر الشمال واجلنوبوالقوافل التجارية واحلجيج و تنقل الطلبة والعلماء بني
ما يزيد عن اخلمسني  اإلقليمالتواتية اليت كانت هلا بصمة بارزة يف هذا املوروث وتقدر عدد اخلزائن يف 

اليت  اإلحصائياتوتشري  ،وتتضمن شىت العلوم خاصة الشرعية منها  اإلقليمخزانة منتشرة يف ربوع 
أن عدد املخطوطات املتبقية يف اخلزائن مايزيد عن  إىلاسات التارخيية والدر  األحباثقدمتها مجعية 

خمطوط وذلك بعد أن تعرض هذا املوروث  27000 إىلخمطوط يف حني كان يصل تعددها  3000
 .4والسيول  كاألمطارذلك العوامل اجلغرافية   إىلضف  واإلمهالللنهب والسرقة 

                                                           

مبكتو ونشأ ذها وخترج على يده العديد من العلماء أشهرهم أمحد ن( ولد الشيخ بت1593-1468: ) القاضي حممود كعت  1  
 .تاريخ الفتاش وأشهرهاوله تأليف  ،بابا التنمبكيت بن

بكتابه تاريخ السودان     واشتهرعلى يد الشيخ أمحد بن بابا  وتتلمذمبكتو ن( ولد الشيخ بت1655-1596عبد الرمحن السعدي :)2
 .207ص  ،:املرجع السابقاإلسالميةالغربية  إفريقياتاريخ  ،أنظر حيي بوعزيز 

 .170و 169السابق ص أمحد جعفري :املرجع 3
أعمال «دراسة خزائن خمطوطات أوالد السي محو بلحاج " خزانة موالي علي بن موالي إمساعيألمنودجا»: أ بايوسف رشيد 4

 .196ص ،2016،دار الكلمة  ،اجلزائر ، وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدامللتقى  األول أل
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 ،التوايت صحبتها بصمة علمية ثقافية اإلقليمحاجية يف لالب ن البصمة االقتصادية اليت تركتها العائلةإ
وغري  واألديبدورا علميا بارزا  فكان منها القاضي واملفيت واملدرس و املصلح  األسرةحيث كان هلذه 

 الذي جعلها ختلف موروثا ثقافيا جتلى يف اخلزائن العلمية ومن أهم هذه اخلزائن مايلي :  األمر،ذلك 

 ذد هذا العامل اجلليل والقائد الف:  ولسماعيلي إسماعيإلالي علي بن موالي خزانة مو -1 -3
والطالب محو  األنصاريم ودرس ذها على يد الشيخ بابا 1843ه املوافق 1259بزاوية كنته سنة 

م  وملا توىل 1891ه املوافق 1309ومتشيخ على يد العامل اجلليل سيد املختار الرقادي وتويف سنة 
م زادت رحالته وتنقالته داخل املنطقة وخارجها  1882سلطة عرش أوالد سي محو بلحاج سنة 

ن املخطوطات اليت الذي مكنه من أن جيمع العديد م قصىاألمراألقاة العلماء يف توات واملغرب ومال
كما ساهم يف أثراء خزانة الشيخ سيدي املختار   ،إمساعيلأسس ذها خزانته املوجودة بقصبة موالي 

وقد أشرف على اخلزانة أبنه موالي عبد الرمحان مث موالي أمحد مث موالي الشيخ مث موالي  ،الكنيت 
 .1موالي الشيخ  عبد اهلل مث موالي عبد الرمحان ويشرف عليها اليوم سيدي حممد بن

تقع اخلزانة يف اجلهة اجلنوبية من قصبة الشرفاء بالقرب من املسجد ويقدر عمرها أكثر من قرنني من 
غري أن غياب العناية  وتدمري االستعمار وعملية السطو والنهب  2000الزمن بلغ تعداد خمطوطاهتا 

وقد عرب عن ذلك الدكتور أمحد  خمطوط وجلها يف حالة رثة يندى هلا اجلبني 200مل يبق منها سوي 
جعفري بقوله :" غري أن وضع اخلزانة يف ضياع جل خمطوطاهتا وتآكل ما تبقى يدمي القلب ويعجز 

 أي مؤرخ " إعصارماحيمل اللفظ ويقوى عليه ان عن التعبري ألن عمق اجلرح فوقاللس

ريف وصحيح البخاري  أما مواضيعها فال ختتلف عن اخلزائن التواتية ومن بينها املصحف الش   
الكالم على بروج  –ومن بينها نوازل يف املسائل الفقهية  واألنسابوالشعر  األدبومتون الفقه وكتب 

السلطانية وغريها  وحتتوي اخلزانة على ثالثة خزائن أحداها جلبت من  األحكام –اإلثين عشر 
 .2حديديتنيحقيبتني  باإلضافة إىلوخزانتني مصنوعتني من احلديد  األقصىاملغرب 

                                                           
 .201/ 200ص وأثار،السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل: أ بايوسف رشيد  1
 .199ص   نفسه،2
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ومؤسسها هو  ،1بالونقل بين وازل بلدية بودة تقع اخلزانة  :خزانة موالي العباس الرقاني-3-2
موالي العباس بن موالي عبد اهلل بن موالي عبد املالك بن موالي عبد اهلل الرقاين ولد الشريف يف 

وتريب موالي العباس يف بادية الصحراء تربية حسنة  ،بلدة تسمى صاصندي جبمهورية مايل حاليا 
الذي جعله يهتم  األمروتعلم على يد العلماء الكنتيني هناك تعليما جيدا  فتضلع يف العلوم واملعرفة 

له  أجنبتارض أجداده برقان وتزوج هناك بزوجة  إىلمث ارحتل من ارض والته عائدا  ،جبمع الكتب 
صاحل املدفون ببودة واملعروف بسيدي العباس ( مث تزوج بزوجة أخرى أجنبت ولدا مساه حممدا ) الويل ال

بعني صاحل ضد االستعمار الفرنسي وأستشهد 2اجملاهد الذي قاد معركة الدغامشة عبد اهللله موالي 
وقد سلم سيدي حممد  ،أحممدو  ثالثة أبناء العباس وأمحد األخريم  وخلف هذا 1900يناير  05يف 

ة ألبن أخيه موالي أمحد الذي نظمها و أدخل عليها نظام التوابيت يف خزن الكتب مفاتيح اخلزان
عبد مث تداول هذا املرياث املعريف على ابن أخيه موالي  1965أن وفته املنية سنة  إىلواحلفاظ عليها 

حممد   ويشرف على اخلزانة اآلن سيدي ،وموالي الشيخ رمحهم اهلل  عبد اهللوأبنائه الكبار موالي  اهلل
ومن األعمال  وإثرائهاوترتيبها وتبويبها  وإصالحهابن موالي أمحد حيث عمل على مجع شتاهتا 

 : 3اجلليلة اليت قام ذها مايلي

 خمطوطا يف العلوم املختلفة كثريها خمطوط وبعضها مطبوع  75متكن من إصالح   -1  

وثيقة  منها الرسائل الصادرة والواردة  اليت  400قام باالعتناء  بالوثائق وترتيبها واملقدرة ب  -2 
كما يوجد عقود  يف البيع والشراء والشركة والتوهيب   ،الزمنية  واألحداثعمل على تصنيفها بالتواريخ 

عمار وخدمة واإل اإلرثائل والوكاالت واملنازالت والصياح وفتاوى العلماء والقضاة الشرعيني  يف مس
 الفقاقري وكلها تتعلق بالعائلة الرقانية.

                                                           
 ...... القصيبة ،الغمارة ،بن دراعو ،كلم من قصورها املنصور  25وتبعد عنها حبوايل  أدراربودة : بلدية غرب مدينة   1
بن موالي العباس  عبد اهلل: تقع يف اجلنوب الغريب ملدينة عني صاحل وقعت ذها معركة بقيادة الزعيم الرقاين موالي  الدغامشة2

 .1900وذلك ملنع التوغل االستعماري الفرنسي يف املنطقة سنة 
دار الكلمة  ،اجلزائر  ،وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل،«خزانة موالي العباس الرقاين»أ رقاين حممد :   3

 .173/ 172ص ،2016 
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أن املؤسس قام بنسخ  إىلخمطوطا مصورا  وما ينف عن مثانني حبثا كما نشري  89جلب للخزانة -3
بالنساخ لكتابتها باألجرة أو بغري أجرة  ومن بني  استعانالعديد من املخطوطات خبط يده كما 

 يت حتتوي عليها اخلزانة مايلي :املخطوطات والكتب ال

بن  عبد اهللخمطوط باليد وغري كامل لناسخه موالي العباس بن موالي  األولربع القرآن الكرمي اجلزء 
العارضة  األسقامموالي عبد املالك الرقاين كما قام بنسخ دالئل اخلريات يف جملد ملون وكتاب شفاء 

 .األجساميف الظاهر والباطن من 

وطات اليت نسخت له إرشاد املريدين لفهم معاين املرشد املعني شرح ابن عاشر جملد ومن املخط 
خمطوط  لسيدي علي بن عبد الصادق اجلبايل منسوخ لصاحبه موالي العباس علي يد ناسخه لسيده 

وشرح الرسالة املسماة كتاب معني التلميذ على  ،ولفيد عبد الرمحان بن امحد الدباغ األاملذكور حمم
ة الرسالة خمطوط لسيدي عثمان بن أعمر بن سيدات الواليت  نسخه حممد بن حممد الطاهر قراء

ومن أهم الرسائل الرسالة اليت بعث ذها موالي علي بن موالي أحممد بن  ،ملوالي العباس الرقاين
ابن عمه موالي علي بن موالي الزين بن سيدي  إىلسيدي محو بلحاج من ديار زاوية كنته بتوات 

بلحاج بتافياللت خيربه فيها بزيادة  أبنه موالي  عبد اهلل الرقاين عند أخواله احلريزيني بتاوريرت محو 
ويف احلبوس حبس موالي عبد املالك الرقاين املتصدق به على أبناء أبنه  ،ه 1093وذلك عام 

لبنيه سيدي الشيخ وأخيه  كعبدا ملالويف الوصية ) وصية سيدي بله بن موالي  1،موالي عبداهلل 
موالي العباس يف ضيافة الضيف النازل بالبالد وأمام املسجد الغريب عن البالد وغريها من الوثائق 

 النفيسة .

: تقع اخلزانة يف زاوية كنته خزانة الشيخ موالي اسماعيل بن سيدي جلول بن سيد المهدي3-3
احلاج  بأوالدوهريرة الذي كان يقطن بتزلزلني السيد حممد اب األصإلىلبقصبة الشرفاء وهي تعود يف 

بالعلوم وتضلعه يف  اهتمامهحبكم   إمساعيلوهو جد املؤسس المه وعندما مات جده  ورثها موالي 
 العلوم الشريعة  فقام بتوسيع اخلزانة و نسخ العديد من املخطوطات خبطه اجلميل .

                                                           

 .176و 175و174ص  وأثار السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول ألأ رقاين حممد:  1
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اليت تعرضت مع 1خمطوط  600انة مايقارب كان باخلز   1955وتذكر الروايات الشفهية أنه يف سنة   
أن بعضها تعرض  إمساعيلبل يذكر أبن الشيخ موالي  ،مرور الوقت للتلف والتالشي وقلة االهتمام 

وعندما توىل أبنه سيدي حممد  ،للحرق حيث مجعت يف فناء الدار الكبرية وأضرمت فيها النار 
خمطوطا من أحجام ومواضيع خمتلفة منها خمطوطا للقرءان الكرمي بألوان  80عليها وجد فيها  اإلشراف

ل دليل خزائن املخطوطات لوالية ويشري املركز الوطين للمخطوطات من خال ،2األمحرواألخضرواألسود
ن بني والطب وم واألذكارخمطوطات يف مواضيع خمتلفة كالفقه والنحو واألدعية  10أنه يوجد  درارإ

 3العناوين  التبصرة والتذكرة  وحاشية الشفا للقاضي عياض

: درس هذا الشيخ على يد الشيخ  خزانة الشيخ سيدي موالي اليزيد بن موالي أمبارك-3-4
وقد متكن من  1961سيدي امحد ديديبتمنطيط وجلس للتدريس والفتوى  وتويف بزاوية كنته سنة 

 : 4تأسيس خزانته معتمدا على مايلي

 املختلفة.نسخ ما وقعت عليه يده من املخطوطات خبزائن املنطقة  -1

 النفيسة.من الكتب واملخطوطات  إليهالوصول  استطاعما  معظمشراء  -2

 .الكتب واملخطوطات اليت كانت هتدى إليه  -3

 . التأليفبعض جهوده الشخصية يف  -4

ملا  1958وذكر أبن أخيه ووارث خزانته من بعده الشيخ سيدي حممد بن موالي محادي سنة    
على اخلزانة وجد ذها تابوتني من احلجم الكبري وصندوق شاي حجم عشرين كيلو غرام    اإلشرافتوىل 

طلت الغزيرة اليت ه األمطارغري أن ،خمطوطات أخرى بالرفوف  باإلضافةإىلكلها مملؤة باملخطوطات 

                                                           

 .136، صوأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدناجم املهدي:أعمال امللتقى  الثالث أل 1
 .83ص ،د أمحد جعفري : املرجع السابق 2
 .19ص  ،  2015 ،،أدرار ،دليل خزائن املخطوطات لوالية أدرار  ،املركز الوطين للمخطوطات وزارة الثقافة اجلزائر     3
مديرية الثقافة  ، 1ط  ،م 20م اىل 17ه / 14ه اىل القرن 11الصديق حاج أمحد : التاريخ الثقايف ألقيم توات من القرن  4

 .122ص  ،لوالية أدرار 
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ه أثرت عليها بشكل كبري وهي اآلن حتتفظ وا يزيد عن أربعني خمطوطا كما يشري  1372سنة
الدكتور أمحد جعفري  غري أن جلها مبتورة ومتداخلة وهي يف مواضيع خمتلفة مثل الفقه والتفسري 

 درار  ألوالية  كما أن هذه اخلزانة غري مدرجة يف دليل املخطوطات  ،1والنحو وغريها 

: تقع اخلزانة يف قصر زاوية كنته بقصبة إسماعيلخزانة أسماعيلي موالي سالم بن موالي  -3-5
يف  أواخر  إمساعيلتأسست اخلزانة من طرف موالي سامل بن موالي  ،الشرفاء ببلدية زاوية كنته 

حيث قرأ القرءان على يد الطالب سامل سرقمة ودرس الفقه على يد  ،ه 1370 ،م 19القرن 
بن سيدي جلول مث تضلع يف العلم  على يد الشيخ سيدي أمحد  إمساعيلالشيخ موالي 

هي اآلن حتت أشراف و ،  1984أن تويف سنة  إىلبتمنطيط  مث أنربى للتدريس والفتوى 2ديدي
مطبوع وأغلب مواضيعها يف  67خمطوط  و  35عل  حممد بن موالي سامل حتتوي اخلزانة أمساعيلي

: القرءان الكرمي ودالئل  عناوينهاوالنحو ومن  واألذكارالقرءان الكرمي والفقه واحلديث النبوي واألدعية 
 3اخلريات وكتاب البيوع وعقود اجلمان يف علم املعاين والبيان .....اخل  

 : ريقة الرقانيةالط -4
كان للطرق الصوفية نشاطا وانتشار كبريا يف منطقة توات ، لكوهنا بيئة مناسبة للعبادة والزهد، 
وقامت الطرق الصوفية إىل جانب دورها يف نشر أوراد الطريقة، بنشاط علمي كبري وكان للكثري منها 

درية و ومن أشهرها الطريقة القا4خزائن مليئة باملخطوطات خاصة ما تعلق بالطريقة والتصوف 
حنو منطقة السودان  الصوفية  كانت منطقة توات معربا للعديد من الطرققد   و،6و الشادلية5التيجانية

                                                           
 .85و 84جعفري : املرجع السابق ص  د أمحد 1
 التحقم  درس على يد الشيخ الطالب حممد و أخيه سيد البكري مث 1879الشيخ أمحد ديدي :عامل جليل ولد بتمنطيط سنة  2

بالعامل اجلليل سيدي عبد اهلل البلباليبكوسام وأجازه شيخه يف العديد من العلوم   مث أفتتح مدرسته وخترج على يده العديد من 
 .م 1951العلماء ومن أجلهم الشيخ سيدي حممد بلكبري وتويف الشيخ رمحه اهلل سنة 

 .18ص  ،املرجع السابق :دليل خزائن املخطوطات لوالية أدرار  3
 .212ص  ، 2016،دار الكتاب العريب  اجلزائر،،1طتوات،: مقاالت وأحباث حول تاريخ وتراث منطقة  . مبارك جعفريد 4
م أتصل 1737ه /1150   غواتباألولد بعني ماضي  اجلاينمحد بن حممد بن سامل املختار تنتسب للشيخ أيب العباس أ 5

فاس  إىلله قرر الرحيل  اضطهادالعثمانينيوبعد  ،عن طريقته  اإلعالنر م بعدها قر 1782بالعديد من الشيوخ و زار خالهلا توات 
القرن الرابع عشر ا  إىلم أنظر : أبو القاسم سعد اهلل : تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر 1815ه/ 1230اليت تويف ذها 

 .وما بعدها  516/ ص 1ج ،م 1985 ،اجلزائر  ،املؤسسة الوطنية للكتاب  ،2ط ،هلجري 
أخد التصوف على يد الشيخ عبد  بولد باملغر م( 1258ه 656احلسيين ) ت الشاذيلأبو احلسن علي احلسن  إىلتنتسب  6

حيث أقام مدرسته ووضع أسس طريقته اليت  ،وصر  اإلسكندريةواستقر يف  اإلسالميتنقل يف أصقاع العامل  ،السالم ابن مشيش 



53 
 

،وذلك حبكم التجاور اجلغرايف واحتكاك  وغريها ة القادرية والتجانيةالغريب ويف مقدمتها الطريق
بعض الطرق  توات يف قيام منطقة  كما أسهمتالشعوب واشرتاكهما يف العديد من اخلصائص،

 1السودان الغريب إىلالصوفية ويف مقدمتها الطريقة الرقانية اليت عرفت طريقها 
 :مؤسس الطريقة الشيخ موالي عبد اهلل الرقاني 4-1 

بن  لي بن موالي الزين تنتسب الطريقة الرقانية للشيخ موالي عبد اهلل الرقاين بن موالي ع         
 م ( 1735/ 1682ه ()1148ه / 1093سيدي محو بلحاج) 

الرقـــــاين بقريـــــة تـــــاوريرت مـــــن قـــــرى رقـــــان وقـــــد تركـــــه أبـــــوه محـــــال يف بطـــــن أمـــــه مـــــوالي  عبـــــد اهلل نشـــــأ 
علــــي يف  يوالمــــتزوجهــــا  2ونســــبتها احلريزيــــة بنــــت احلــــاج موســــى  ائشــــةتافياللــــت وأمــــه ع إىلوعــــاد 

ن طلــــب العلــــم اللــــت يف قوافــــل التجــــارة بعــــد هنايتــــه مــــتنمبكتــــو وكــــان يــــرد مــــن تافيإلىبعــــض أســــفاره 
ــــــن  بالزاويــــــة الكنتيــــــة ,وبعــــــد والدة مــــــوالي عبــــــد اهلل أرســــــل مــــــوالي علــــــي بــــــن مــــــوالي أحممــــــد إىل أب

ــــه هــــذا األخــــري برســــالة  يطلــــب منــــه أن  يكفلــــه  حيــــرص و عمــــه مــــوالي علــــي خيــــربه بــــذلك ، فــــرد علي
 3على تعليمه وتربيته بعد بلوغه سن السابعة.

و أخواله  اه ويربه بعد أن أخده من أمهظل موالي عبد اهلل الرقاين حتت أعني موالي علي يرع  
الشيخ حممد بن مصطفى  لينهل منه  علوم الفقه واحلديث  إىلفحفظه القرءان الكرمي مث أخده 

م الشيخ أمحد الصويف ليكمل تعليمه وقد كان مياال لعل إىلوعندما مات شيخه أنتقل  ،العقائد و 

                                                                                                                                                                                     

 ،مكتبة مدبويل ،القاهرة  ،2أنظر عبد احلكيم عبد الغاين قاسم : املذاهب الصوفية ومدارسها ط ،القادرية  تعترب فرع من فروع
 .174ص  ،م  1999

احلديث  اإلفريقيماجستري التاريخ  مذكرة،م 20 -م18: الطرق الصوفية بتوات وعالقتها بغرب أفريقيا من القرن  زهرة مسعودي 1
 .69ص  ،2010/ 2009جامعة أدرار  ،واملعاصر 

،رسالة زيارة الرقاين منوذجا- اجلزائريالصديق ثياقة:املقدس والقبيلة املمارسة االحتفالية لدى اجملتمعات القصورية باجلنوب الغريب 2
 .268 267،ص2013/2014دكتوراه يف علم االجتماع،جامعة وهران،

 والدأعمال امللتقى  األول أل «الروحية والرتبوية يف حياة الشيخ موالي عبد اهلل الرقاين األبعاد»أ. حممد بن موالي علي الرقاين :  3
 .160ص ، 2016دار الكلمة ،اجلزائر  ،وأثارالسي محو بلحاج أعالم 
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وأعجب به شيخه لسرعة حفظه وبداهته وشدة حرصه وقال فيه :" سرتون هلذا الشريف  ،التصوف 
 .1من ظهور الكرامات وخوارق العادات ماال يدخل حتت احلصر "

قرية بوعلي جماورا ضريح  إىلوملا تشرب شيخنا من العلوم واملعارف من شيوخ بين الرقاد أنتقل        
وملا أراد  ،مي املغيلي حيث أشتغل من عمل يده واكتسب أمالك عريضة الشيخ حممد بن عبد الكر 

 األشرافيا بين أن  بيتكم من بيوت العظماء وأبوك من  علمأزيارة أهله باملغرب أخربته بقوهلا :" 
أجدادك من آل موالنا علي فأنتم أهل اجلود واجملد والنجدة والشجاعة   األعالمالعظام ومن العلماء 

فإذا سألوك عن عالمة تدل على  واألنثىمع الصغري والكبري والذكر  فتأدببلدة أجدادك فإذا وصلت 
 ،إنك منهم فهذا هو الدليل " وقدمت له كتابا به دعوات وأسرار كان قد تركه له أبوه عند أمه وصية 

وعندما وصل طبق وصية أمه كاملة فتأدب مع إخوانه رغم أهنم أنكروه ظنا منهم  أنه طامعا يف 
قرب أبيه وذهبوا معه  إىلحطام الدنيا وعندما سألوه عن عالمة تثبت نسبه فطلب منهم الذهاب 

عبد اهلل من كذبك كذبنا ومن صدقك صدقنا وسيغنيك  بابننافهتف هاتف من جوانب القرب مرحبا 
حينها قال له أخوانه كيف  ،اهلل من فضله وسيسري فيك سرنا وسر أجدادك حيثما توجهت فأبشر

نكذب من شهد له األموات  وهم يف دار احلق فأهال ومرحبا بك مث طلب منهم عكاز أبيه وسبحته 
 إىلوسجادته وقال يكفيين هذا من مجيع ما ترك وما ترك فهو حالل لكم ومكث معهم مدة مث رجع 

داخل املنطقة ومن بالد  أخباره وجاءته الوفود من كل حدب وصوب من وانتشرتتوات وداع صيته 
 2.التكرور

 منابع الطريقة الرقانية 4-2

بعد أن هنل الشيخ موالي عبد اهلل الرقاين  من العلوم واملعارف علي يد أشياخه من بين           
الرقاد وكان كثري الرتداد على ضريح الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي أدركته الوالية بواد بوعلي 

                                                           

 .55، املرجع السابق،ص «جهادية الزاوية الرقانية»: موالي عبداهلل مساعيلي 1

 .162وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدامللتقى  األول ألأعمال أ. حممد بن موالي علي الرقاين : 2
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عنه ذ عنه أوراد الطريقة القادرية وأخ ذخأو  1بالشيخ سيدي أحممد بن أيب زيان القندسيفأتصل ،
يل وسيدي عبد السالم ذوالسلسلة الزيانية تتصل بالشيخ أيب احلسن الشا ،طريقته وسلسلة أشياخه 

مع بعض  ليةدالشاوأذكار الزيانية هي نفسها  ،3مدين الغوث أيبوالشيخ سيدي  2بن مشيش
وميكن القول أن الطريقة الرقانية جتمع بني عدة طرق صوفية   ،التغريات يف عدد بعض األذكار

جانية  لذلك خيتلط األمر يف تصنيفها حسب الدكتور تلية والطيبية والبكائية وحىت الذكالقادرية والشا
 حتتوي على ورد الرماية  . أهناالقاسم سعد اهلل وما مييز هذه الطريقة  أبو

املدرسة  إىلوأقام جبميع متطلباهتا من دار الضيافة  ،أسس الشيخ موالي عبد اهلل  زاويته برقان      
مث أسس فرقة الرماية  ،املسلمني لينهلوا من علمه وفيض واليته  أبناءأليه الكثري من  فاهتدىالقرءانية

 ،ليت حتتوي على فكرة اجلهاد اليت هلا أوراد ومقاصد وأماكن خاصة وتعد الطريقة الصوفية الوحيدة ا

أما عن تاريخ تأسيسها يتحدث الشيخ احلاج أحممد الكنيت رمحه اهلل عن ذلك قائال :"مل نصل 
وصدر حيدثنا عن تأسيس الزاوية الرقانية أال ما كان من أقوال فاشية منتشرة مسموعة عن اخلاصة 

ي الشريف بن موالي علي بن وصلنا دفرت خمطوط عند الشريف موالي علي بن موال والعامة مث
موالي أحممد بن الشيخ موالي عبد املالك الرقاين نزيل تربكانت من قري الزاوية الكنتية ... و إذا به 
ذكر شيئا مما يتعلق بتأسيس زاوية موالي عبد اهلل الرقاين غري إن فيه تقدمي وتأخري ونقص وحلن كثري 

إليه إشارات يف بعض الكتب املوريتانية  مع إن ما فيه هو مسموع واملنتشر بني العامة وروا توجد  
 4والتقاييد التواتية لكنها يف زوايا اإلمهال تلعب ذها يد البال عند من ال يعرف معانيها  "

                                                           
 ،، اجلزائرأدرار،خمطوط خزانة كوسام  ،واألشرافحممد عبد القادر بن عمر التنيالين : الدرة الفاخرة يف ذكرما بتوات من العلماء  1

 .11ص 
فة املوحدية يعد من أقطاب ه( عامل متصوف مغريب  عاش يف زمن اخلال 626-ه559الشيخ عبد السالم بن مشيش : ) 2

 .الشاذيلعلى يده الشيخ  أبو احلسن  تتلمذوقد  اإلسالميالتصوف يف العامل 
ه( فقيه ومتصوف وشاعر أندلسي  يلقب بشيخ الشيوخ ومؤسس أهم مدارس 594 –ه 509: ) الشيخ أيب مدين الغوث 3

 األريبحتفة  –أنس الوحيد  –ه بداية املريدين عاش يف جباية وتويف بتلمسان من مؤلفات اإلسالميالتصوف يف املغرب 
 أحممد الكنيت : نبذة عن حياة الشيخ موالي عبد اهلل الرقاين ،  خمطوط خزانة  الشيخ عبد اهلل البلبايل كوسام ، أدرار ،  اجلزائر.  4
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( خلفه على الزاوية والطريقة 1735ه / 1148سنة )  األعلىوبعد أن ألتحق شيخنا بالرفيق        
على يد ذ تتلم ،م( وهو العامل الورع الزاهد1793ه /1207أبنه موالي عبد املالك الرقاين )ت 

يقول : " مرتبة الغوث وكان  إىلأنه وصل  إىلوتذكر بعض املصادر  ،عنه الطريقة القادرية  ذوالده وأخ
وقد حتدث 1والدي ألوصلتها للرسول صل اهلل عليه وسلم مباشرة " هتا عن ذلوال أن سلسلة الورد أخ

القطب  ،موالنا  إىلعنه الربتلي يف كتابه فتح الشكور بقوله:"هو شيخنا وسيدنا وبركتنا ووسيلتنا 
من ظهرت  ،السادات  األشياخالرباين والغوث الصمداين الويل الصاحل ذو الربكات الشهريات وشيخ 

 ،...فكان يشتغل بأوراده من صالة الصبح اىل الضحى ويقوم الليل إال قليال منه  2بركاته شرقا وغربا
من مزامري آل داوود ... كان رمحه  مزمار  ، لقد أويتقليال... حسن الصوت بالقرآن إالوال ينام فيه 

 الثنيتت تويف رمحه اهلل تعاىل يوم السب القلب...كاء قريب الدمعة رقيق اهلل تعاىل ونفعنا به كثري الب
 ،األكربعشر أو أربع عشرة ليلة خلت من شوال عام سبة ومائتني وألف رمحه اهلل تعاىل ورزقه رضاه 

 .3ونفعنا به دنيا وبرزخا وأخرى آمني آمينآمني "

 الرماية:بورد التعريف -4-3

الرماية معناها التسديد والتصويب حنو املتوجه إليه ، ويف منجد اللغة واإلعالم رمى رميا ورميت       
الشيء بالشيء أي ألقاه يقال رمى السهم عن القوس ويقال رمى حببله على غاربه أي تركه يفعل ما 

 يشاء .

 : شجرة أهل الرماية 4-4

فهذه شجرة صحيحة وسلسلة متصلة ألهل الرماية نفعنا اهلل ذهم يف مروية عن سيدي حممد          
بن سيدي موسى اخلالص  عن سيدي بن ناصر عن سيدنا الزبري بن العوام عن سيدنا عمر بن 

                                                           
 وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل«يف السودان الغريب وانتشارهاالطريقة الرقانية »د. مبارك جعفري : 1
 .148ص،2016دار الكلمة  ،اجلزائر ،
حتقيق حممد إبراهيم الكتاين  ،أبو عبد اهلل الطالب  حممد بن أيب بكر الصديق :فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء التكرور 2

 .201م ص 1981ه1401،بريوت  اإلسالميدار الغرب  ،وحممد حجي 
 . 206ص  ،نفسه 3



57 
 

العاص عن سيدنا مالك بن أنس عن سيدنا املقداد  عن سيدنا سعد بن أيب وقاص عن سيدنا  
رب العزة جل  مد بن عبداهلل صلى اهلل عليه وسلم  عن سيدنا جربائيل عليه السالم عنوموالنا حم

وقد دخلت أوراد الرماية لزاوية موالي عبد اهلل  عن طريق أشياخه  ،بنية اجلهاد يف سبيل اهلل  جالله
اعا ، كما أن تأسيس هذه الفرقة جاء إتب1األشياخاليت نظمها أبن أبا املزمري  يف نظمه سلسلة 

صل اهلل عليه وسلم : ) ارموا و اركبوا ،وأن ترموا أحب إيل  –للهدي النبوي ومصدقا لقول املصطفى 
من أن تركبوا وكل شيء يلهو به الرجل باطل إال رمى الرجل بقوسه ،أو تأديبه فرسه أو مالعبته امرأته 

حلديث عن أيب داوود قال ويف ا 2فأهنن من احلق ، ومن ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه (
فقال : ) أال إن 3: خطب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقرأ  " و أعدوا هلم ما استطعتم من قوة " 

، ويف احلديث عن سعيد بن منصور قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 4القوة الرمي أال إن القوة الرمي(
انعه حيتسب يف صنعته اخلري ، والرامي به ، ) إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر يف اجلنة ص

ومنبله ، ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا ، وليس من اللهو إال ثالث : تأديب الرجل 
فرسه ، ومالعبته أهله ، ورميه بقوسه ونبله ، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإهنا نعمة تركها 

 5أو قال كفرها ( 

 :الرماية في الطريقة الرقانية مقدم-4-5

ها عنه أبنه موالي عبد املالك مث أبنه موالي ذلشيخ موالي عبد اهلل الرقاين وأخن مقدم سر الرماية  اإ
 عبد اهللعبد اهلل ) سيدي بله ( مث عنه أبنه موالي العباس  مث عنه أبنه سيدي حممد مث أخيه موالي 

                                                           
السي محو بلحاج  والدأعمال امللتقى  الثاين أل «عبد اهلل الرقاين يدار موالأوراد الرماية يف  »أ. حممد بن موالي أمحد الرقاين : 1

 .185ص ،2017دار الكلمة  ،اجلزائر ،وأثارأعالم 
 ،دار هجر ،مصر،2ج ،1ط،حتقيق حممد بن عبد احملسن الرتكي  ،أبو داود سليمان أيب داود: مسند أيب داود الطيالسي 2

 .347ص ،،م1999
 60اآلية  ،األنفالسورة3
 349ص ، 2ج،أبو داود : املصدر السابق  4
الدار  ، 1ط ،حتقيق حبيب الرمحن االعظمي ،: سنن سعيد بن منصور  ايناجلرجياخلراسانبن منصور بن شعبة  سعيد نأبو عثما5

 206،207، 2ج،م 1982 ،اهلند  ،السلفية 
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قائد معركة الدغامشة  مث عنه أبنه موالي أحممد  مث بعده أخيه موالي أمحد مث أبن أخيه  موالي عبد 
 .1سيدي حممد بن موالي أمحد أطال اهلل يف عمره   إىلاهلل بن موالي أحممد مث 

 الرمـــايـــــة : ورد سر -4-6

إن ورد سر الرماية اليعطى للمريد مباشرة وإمنا يعطى بالواسطة الشيخ وقد استعمله الشيوخ       
دوه مفتاحا هلمومهم وأحزاهنم. والسر يقوم فوج  الرقانيون يف أوقات  الشدة والضيق لتفريج الكروب

ة باملكاحلية ،  فرقة بالعاميعلى فكرة اجلهاد يف سبيل اهلل وكذلك  جماهدة  النفس  وتسمى هذه ال
 ومفتاح سر الرماية كما يلي : ،هذا السر يقوم على التسبيح والرتبيح أن كما 

 اله وصحبه وسلمحممد وعلىءبسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا 

املفتاح األول يف دخول الرماية : بسم اهلل ومن اهلل وبفضل اهلل ورسول اهلل صلى اهلل عليه  -
وما رميت إذ رميت ولكن اهلل »ن الرحيم شديت ومديت. بسم اهلل الرمحاهلل وسلم  بسم 

 صدق اهلل العظيم« رمى 
صدق اهلل « وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى »مفتاح الشدة : بسم اهلل شديت ومديت   -

 العظيم 

 أن أوقاته غري حمدودة وقد استعملته  الطريقة الرقانية يف أمور منها : -

 أوقات تدريب الرماة واجملاهدين عند االستعداد للمعركة  -  

الدغامشة  ومعركة معركةعندما يضع اجملاهد سبابته على زناده وهو يف جماذهة العدو مثل  - 
 2أينغر

 عند شدة الكروب واهلموم و كثرة املظامل  - 

جه باجتاهه فينتقم اهلل عندما يظلم املريد فهو سالحه يوجه سبابته اليمىن حنو من ظلمه وخير  - 
 1منه أمام عينيه

                                                           
 18ص  املرجع السابق،،«جهادية الزاوية الرقانية وتأثريها يف توات »:  موالي عبد اهلل مساعيلي 1
 .195وأثار،صالسي محو بلحاج أعالم  والد: أعمال امللتقى  الثاين ألحممد بن موالي أمحد الرقاين2
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 الحواضر التي استقرت بها العائلة البلحاجية1-1

ـــــــــدول          ال ميكـــــــــن احلـــــــــديث عـــــــــن التوزيـــــــــع اجلغـــــــــرايف لشـــــــــرفاء أوالد الســـــــــي  محـــــــــو بلحـــــــــاج ب
ـــــل  الســـــاحل اإلفريقيبمعـــــزل عـــــن اخللفيـــــة التارخييـــــة والسوســـــيو ثقافيـــــة هلـــــذه البلـــــدان املـــــذكورة، فالقواف
التجاريـــــة وطرقهـــــا، وكـــــذا اجملـــــاورة اجلغرافية،فضـــــال عـــــن اإلرث التـــــارخيي للجـــــد األكـــــرب )الســـــي محـــــو 

،تظــــــل هــــــذه املعطيــــــات مــــــن ابــــــرز احملــــــددات، الــــــيت صــــــنعت هــــــذا التوزيــــــع واج( بســــــوق تنمبكتبلحــــــ
 . 1حاجيبلاجلغرايف السي محو 

إذا ما قمنا بعملية إحصائية مسحية للتواجد البامحو حاجي بدول الساحل اإلفريقي ،فإننا             
ودين ارو،وتـــــــــــــ، واوجنـــــــــــــده مرتبطـــــــــــــا أساســـــــــــــا وـــــــــــــدن األســـــــــــــواق التجاريـــــــــــــة بدايـــــــــــــة مـــــــــــــن تنمبكتـــــــــــــ

لبدايــــة التواجــــد البــــامحو  اإلســــرتاتيجيةوالنعمــــة ووالتــــه.مما يفســــر األســــباب  ة،غاو،باماكو،نيامي،وطــــاو 
 .2حاجي،وتوزيعه اجلغرايف بدول الساحل اإلفريقي

 :وحاضرة تنمبكت -1-1

جنــــد العديــــد مــــن  ثاختلفــــت الروايــــات التارخييــــة حــــول حتديــــد أصــــل تســــمية املدينــــة، حيــــ            
الروايات،من بينها ما أطلقه )) عبد الرمحن السعدي(( وهو أن اسم املدينة يعين العجـوز وهـذا حسـب 

 :ن،أما الرواية الثانية فهي ترجع أن الكلمة مقسمة شاطري3لغة أهل السودان

نة كانــت الشــطر األول: تــيم ويعــين املكان،والشــطر الثــاين بكتــو ويعــين صــاحبة املكــان، وهــي امــرأة مســ
تقــيم يف ذلــك املكــان، وبالتــايل جنــد أن املدينــة أخــذت التســمية مــن هــذا املنطلق،حيــث تعــين الكلمــة 

 4مركبة مكان السيدة.

                                                           

السي محو بلحاج  والدأعمال امللتقى  األول أل«.شرفاء أوالد السي محو بلحاج بدول الساحل اإلفريقي»يق حاج امحد:د(د/ الص1
 .64ص،2016دار الكلمة ،اجلزائر وأثار،أعالم 

 .65(نفسه ص 2
 .21،ص1981عبد الرمحن السعدي: تاريخ السودان،  تر هوداس،  فرنسا، مكتبة امريكا والشرق،  (3
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ، ص ، م( اجلزائر 1591-1493( عبد القادر زبادية:مملكة سنغاي على عهد االسقيني)4

100. 
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إن االختالف مل يقع فقط حول أصل التسـمية بـل حـىت حـول كتابتهـا، إذ جنـد أن املدينـة كتبـت بعـدة 
يكتبهــــــا  ون يقــــــول إن تنمبكتـــــطرق)تنبكـــــت(، )تينيبكـــــت(،) تومبكتــــــو(، ونالحـــــظ أن حســــــن الـــــوزا

  1الصحراويون )تنبكت( ويف بعض األحيان يزيدون حرف الياء)تينمبكت(.

مـرات عديـدة ودخلهـا للمـرة األخـرية  يف بدايـة  وتردد سيدي محو بلحاج على مدينة تنمبكتـ          
 ونمبكتـه مع ابنه سيدي حممد، حممال مجالـه بالسـلع والبضـائع وقـد كـان سـكان أريـاف ت1044سنة 

مصابني ورض عضال سرعان ما علم اجلميع  أن مادة التبغ تعمـل إىل الشـفاء فيـه بسـرعة، فصـار وزن 
التبغ يساوي نفس وزنه من الذهب، فاجتمع لديـه ثـروة كبـرية مـن الـذهب والفضـة ويف بعـض الروايـات 

لقاضـي امحـد بـن آنـذاك ا وألف مثقال منهـا.إذ مـن اعـز أصـحابه العـامل اجلليـل عـامل تنمبكتـ 20تفوق 
 2ايدغ حممد مسامرا له وحمدثا إياه يف علوم القرءان والسنة وغريها.

ومــن بــني أبنــاء العائلــة األوائــل الــذين احتكــوا بــبالد الســودان، مــوالي امحــد الكشــناوي فهــو ابــن        
 موالي علي بلحاج بن موالي أحممد احلاج بن السي محو بلحاج ، ولـد ألبيـه مـوالي علـي بلحـاج مـن

ه بعـــد أخويـــه مـــوالي احلســـان 1069زوجتـــه العربيـــة عائشـــة بنـــت أبـــاحلي علـــى وجـــه التقريـــب ســـنة 
وســيدي حممــد بــن علــي بالزاويــة الكنتيــة يف مســكن أبيــه مــوالي علــي بالقصــبة القدميــة الــيت ســكن ذهــا، 

 وقد نشا يف كنف أبيه موالي علي. 

مـدي مث انتقـل إىل يـد والـده مـوالي علـي  وقد تعلم علومـه األوىل علـى يـد  معلمـه لقـرءان الشـيخ البوحا
وخاله سيدي علي بن سيدي امحد الرقـاد، ليـتم قـراءة املتـون مـن ألفيـة ابـن مالـك واملوطـأ لإلمـام مالـك 
وأسهل املسالك وخاصة تلك األبواب املتعلقة بالتجارة و املعاوضة والوكالة و القراض وعلم املرياث.مما 

 .3ار اجليل الثاين من أبناء السي محو بلحاج بتواتأهله يف املستقبل الن يكون من كب

ولقد رأى فيه أبوه حسن التدبري وقوة البدن، مما أهله الن حيمل مال أبيه  وعروضه اجلاريـة إىل         
أســواق إفريقيــا ، ولكثــرة تــردده عليهــا خربهــا ســوقا بســوق، فاختــار بنفســه ســوقا بعيــدة عــن األســواق 

                                                           

 .165ص1983وحممد األخضر، لبنان ، دار الغرب ، تر حممد حجي ،2،ج2احلسن بن حممد الوزان وصف إفريقيا ، ط ( 1
 .13،صوأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل( موالي عبد اهلل مساعيلي: 2
، أعمال «أحفاد السي محو بلحاج   ودورهم االقتصادي بتوات موالي امحد الكشناويأمنوذجا»مساعيلي: ( موالي عبد اهلل  3

 .22صوأثار،السي محو بلحاج أعالم  والدامللتقى  الثالث أل
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كاشنة وبـدا يرتادهـا بعروضـه، ويـأيت منهـا بالـذهب والتـرب وغريه،حـىت لقـب   التقليدية، وهي سوق مدينة
 1به، فأصبح يدعى ووالي الكشناوي.

هـــي  حاضـــرة إفريقيـــا الغربيـــة، وهـــي ســـوقها الـــيت كانـــت جتتمـــع فيـــه كـــل  ووملـــا كانـــت تنمبكتـــ          
ينيـة يف ذلـك العصـر يف العروض التجارية من الشمال إىل اجلنوب، بل هـي قطـب الرحـى يف التجـارة الب

إفريقيــا الغربيــة، وهــي جممــع العلــم واالقتصــاد، وقــد خــرب مــوالي امحــد بــن مــوالي علــي أســواقها، ونظــرا 
 .2لكثرة العارضني لسلعهم هاجر منها إىل سوق أخر أكثر بعدا واكرب رحبا،وهو سوق كاشنا

أصــله مــن قصــر بــريش، نــواحي  الربيشــي،همــوالي امحــد بــن مواليعبــدا لل ةومــن بــني أبنــاء العائلــ       
رقــان...ينتمي لقبيلــة أشــراف أوالد الســي محــو بلحــاج، عــاش خــالل القــرن الثالــث عشــر اهلجــري بــدأ 
حياتــه بقصــر اقبلــي، حيــث تــزوج وأجنــب ،ودرس عنــد الشــيخ محــزة الفــالين بســاهل، لينتقــل أخــريا حنــو 

، جاور موالي امحـد حـالت علمـاء صحراء مايل ، فتزوج ثانية هناك بأزوادية، وخلف معها أبناء هناك
، وعلــى الشــيخ حممــد بــن بــادي قبيلــة كنتــه بتلــك الصــحراء، فتعــرف علــى الشــيخ بــاي بــن عمــر الكنتــني

،فتتلمـــذ عليهمـــا ونـــال مـــن علومهمـــا، فنســـج عالقـــات محيمـــة مـــع األخـــري، حيـــث كـــان يـــؤثره  الكنتـــني
ة الشــــريف يف علــــم الفــــرائض ويعتــــربه مــــن اخــــص خالنــــه، ممــــا جعلــــه يؤلــــف كتابــــا بامســــه مســــاه )) بغيــــ

املنيف((، كما عـرف عنـه انـه كـان مولعـا بنسـخ خمطوطـات علمـاء آل كنتـه ، السـيما الشـيخ حممـد بـن 
، إذ نسخ كل كتبه. نقل عديد املخطوطـات التواتيـة إىل تلـك الصـحراء، ممـا جعلـه جسـرا بادي الكنتني

انـه كـان سـببا يف وصـول منظومـة حممـد  وقنطرة، يف التواصل الثقـايف  بـني حاضـريت تـوات واألزواد، كمـا
، بني يدي الشيخ  حممد بن بادي، ليقوم هذا األخري، بوضع شرح 3يف نظم االجرومية يبن أب املزمر 
 .4"مقدم العي املصروم على نظم ابن أب ألجروم: "الئق ذها،مساه

                                                           

( الكشناوي :نسبة إىل كاشناأوكاتسينا وهي جزء من واليات نيجريا وهي واحدة منقبائل اهلوسا السبع،وتقع مشال نيجرييا على 1
 ميال مشال شرقي كانو.  160بعد

، أعمال «موالي امحد الكشناويأمنوذجا أحفاد السي محو بلحاج   ودورهم االقتصادي بتوات»عبد اهلل مساعيلي :  ( موالي2
 .24،ص  وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدامللتقى  الثالث أل

(، اجلزائر ، دار الغرب للنشر املخطوط ) الشيخ حممد بن بادي الكنتني :من أعالم الرتاث الكنتني (الصديق حاج امحد 3
 .57،ص 2007والتوزيع،

أعمال امللتقى  ، «حاضريت توات واألزواد الثقايف بنيالشيخ موالي امحد الربيشي ودوره يف التواصل »(د/الصديق حاج امحد: 4
 154ص 2016دار الكلمة،اجلزائر وأثار السي محو بلحاج أعالم  والداألول أل
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 :1حاضرة والته -1-2

أهــل صــنفاي  نومعناهــا األرض املرتفعــة وكــا، وتقــع  والتــه إىل الشــمال الغــريب مــن تنمبكتــ             
ـــــــــن بطوطـــــــــة  ــــــــــرها اب يســـــــــموهنا)بريو(وكان تأسيســـــــــها حـــــــــوايل القـــــــــرن اهلجـــــــــري األول، ويذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـدأت والتـه حتتـل مكاهنـا كمركـز جتـاري عـن طريـق  3والسـعدي ذكرهـا باسـم )واالتـا(. 2باسم)ايواالتن(
ة بعــد ســقوط غانــة وقيــام مملكــة مــايل الــيت ضــمتها إىل حــدودها،حيث اجتهــت إليهـــا الصــحراء اجلنوبيــ

 4القوافل عرب املنطقة الغربية من الصحراء الكربى.

الكثــــــــــــــــري اســــــــــــــــتقروا يف والتــــــــــــــــه ويف أكنـــــــــــــــــاف والتــــــــــــــــه القريبــــــــــــــــة جــــــــــــــــدا واملتوســـــــــــــــــطة،           
عبــــــــــد والبعيــــــــــدة جــــــــــدا فمــــــــــن أشــــــــــهر الفــــــــــروع األربــــــــــع أهــــــــــل مــــــــــوالي احلســــــــــن و أهــــــــــل مــــــــــوالي 

ــــــــــر  الكــــــــــرمي وأهــــــــــل املرجتــــــــــي  وأهــــــــــل ســــــــــيدي محــــــــــو بلحــــــــــاج مــــــــــوالي احلســــــــــن.وهم الفــــــــــرع األكث
ــــــــــراد مــــــــــن اجليــــــــــل الثــــــــــاين مــــــــــن أوالد الســــــــــي  حضــــــــــورا يف والتــــــــــه دون ســــــــــابقيه حيــــــــــث وضــــــــــع أف
محـــــــــــــو بلحـــــــــــــاج عصـــــــــــــى الرتحـــــــــــــال فيهـــــــــــــا قـــــــــــــادمني مـــــــــــــن تـــــــــــــوات أول حمطـــــــــــــات جـــــــــــــيلهم األول 

الصـــــــــحراء مـــــــــع مـــــــــدن الســـــــــودان  القـــــــــادم مـــــــــن تافياللـــــــــت بسجلماســـــــــة، ممتهنـــــــــني التجـــــــــارة عـــــــــرب
 5اإلفريقية.

 والشرفاء يف والته يعودون ألصول خمتلفة وهم ستة أفخاذ تقريب:       

أهل مـوالي الشـريف وجـدهم مـوالي الشـريف بـن حممـد الـذي كـان أول مـن وفـد مـنهم إىل والتـه يف -
 القرن السابع عشر.

                                                           

ثالث قرى كبرية وأكواخ (مملكة والتة:مملكة صغرية خاملة بالنسبة لسائر ممالك السودان.فليس هلا من األماكن املسكونة سوى 1
بكتو،ومائة ميل من ممتفرقة بني حدائق النخل. وتبعد هذه القرى بنحو ثالمثئة ميل جنوب نون، ومخسمائة ميل مشال تن

 .161،ص  املصدر السابقاحمليط.احلسن بن حممد الوزان وصف إفريقيا ،
،  ت عبد اجلواد خلف،  1، ط 1ائب األسفار ج:حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجحممد بن عبد اهلل )ابن بطوطه( ( 2

 .247ص،1322مصر، املطبعة اخلريية،  
 .07، ص املصدر السابق(عبد الرمحن السعدي: 3
 .147،  ص 2010، ليبيا ، دار الكتب الوطنية ،1سامل بازينة: انتشار اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء، ط ( ا عبد اهلل4

أعمال امللتقى  األول  «رحلة األشراف أوالد السي محو بلحامجن توات إىل والتة والنعمة ووريتانيا»ا:سيدي حممد ولد جعفر:(5
 .59،ص  2016جلزائر دار الكلمة اوأثار ،السي محو بلحاج أعالم  والدأل
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أباعمر بن )الفظيل( الذي كان تاجرا جاء أهل أباعمر الذين ميثلهم باعينينا بن علي ديده وجدهم) -
 مع قومه يف هناية القرن الثامن عشر من واحتني تواتيتني مها تاخفيف وزاوية كنته.

 أهل موالي علي وميثلهم موالي الشريف بن سيدي حممد.-

 أهل الركاين، ويعودون جزئيا يف األصل إىل )ركان( قرب واحة توات ومنها يستمدون امسهم.-

ــــا يف القــــرن الســــابع عشــــر،وتدعى األفخــــاذ اخلمســــة أهــــل مــــوال- ــــد اهلــــادي وقــــد وصــــلوا إىل هن ي عب
 1هذه:أهل سيدي حم باحلاج،وجذورهم من تافياللت ،وبعدها سكنوا توات.

 حاضرة النعمة:-1-3
مل تعدم مدينة النعمة من يستوطنها يف القـرون اخلـوايل، لكـن املـد السـكاين كـان ينحسـر عنهـا غالبـا يف 

لنعمـة مـن كبوهتـا م هنضـت ا1808ه /1223املطاف ألسباب واعتبارات كثرية. وأخريا ويف عـامأخر 
 2لفرتة أطول هذه املرة بفضل شرفاء والته.للمرة الثالثة، و 

إن مدينة النعمة هي املدينة العلوية األوىل يف احلوض إن مل تكـن يف كامـل الـبالد حيـث                
رن التاســـع عـــر وعشـــرينيات الثالـــث عشـــر اهلجـــري، وبعيـــدا عمـــا تزخـــر بـــه تعـــود نشـــأهتا إىل مطـــالع القـــ

ال ميثــــل مــــادة ااحلكايــــات الشــــعبية وكتابــــات مــــؤرخي تلــــك الفــــرتة حــــول أســــباب ودوافــــع التأســــيس ممــــ
مـن والتـه ))  1223معرفية،فان الرواية املؤكدة هي أن عائلة أهل موالي الصاحل الوالية انساحت سـنة

 3ة(( حسب تعبري احملجويب يف حوليته.وبنو قصر حمروسة النعم

-1807ه ) 1222وعــــــــن نشــــــــأة مدينــــــــة النعمــــــــة يقــــــــول بــــــــول مــــــــاريت:)) يف ســــــــنة              
نـــــوفمرب  25رمضـــــان) 26(حـــــدثت يف والتـــــه معركـــــة بـــــني شـــــرفائها،وكان ذلـــــك يـــــوم اجلمعـــــة 1808

 13ه) 1223شــــعبان ســــنة  12(يف الوقــــت املخصــــص لقــــراءة صــــحيح البخــــاري،ويف 1807ســــنة
مـن  17م( خرج منها أهل مـوالي صاحل،وبصـحبهم ابـدوكل،مث حلـق ذهـم أديبلـة يف 1808كتوبر سنةأ

                                                           

 ،الكتب الوطنيةليبيا ، دار  1، ط تع: د/ حممد حممود ودادي املوريتاينبول مريت:القبائاللبيضانية يف احلوض والساحل 1
 .227،ص 2001

أعمال امللتقى   «م لدى اإلخباريني الشناقطة1808ه/1223تأسيس آل السي محو بلحاج ملدينة النعمة سنة»(امحد بوسعيد:2
 .175ص  ،2019،دار الكلمة ،اجلزائر وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدالرابع أل

 63صوأثار السي محو بلحاج أعالم  والدسيدي حممد ولد جعفر :أعمال امللتقى  األول أل( 3
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ـــــاريخ تـــــرميم القصـــــر إىل أكتـــــوبر ســـــنة  الشـــــهر ذاتـــــه،وبنو قصـــــر النعمـــــة يف الســـــنة ذاهتا،فـــــإذن يعـــــود ت
 1م.1808

يخ وهــو والشــرفاء هــم أول حــي يف النعمــة ورئيســه هــو مومنــا )عبــد املــؤمن( بــن ســيدي الشــ            
ـــــد حـــــوايل ـــــدة وقـــــد ول ـــــيس البل ـــــا وخلـــــف أخـــــاه األكـــــرب شـــــيخ 1863أيضـــــا رئ م .وقـــــام بدراســـــته حملي

العافية.......ويقوم مومنا بوظائف أول معاون  وحكمـة الـدائرة.أما الشخصـيات  األخـرى البـارزة مـن 
وهـــو رجـــل مثقـــف ، ومـــوالي إمساعيـــل رئـــيس  1878الشـــرفاء فهـــي إخوتـــه مـــوالي امحـــد املولـــود ســـنة

وهــو مســاعد يف حمكمــة الــدائرة ، ومــوالي عبــد اهلل  1855لشــرفاء البــداة ومــوالي احلســن املولــود ســنةا
 2، وهو ابن عم الزعيم مومنا وخليفته.1876بن موالي عبد الرمحن املولود سنة 

واحلقيقـــة أن والتـــه والنعمـــة التارخييـــة مـــدينتان شـــقيقتان،بل مهـــا مدينـــة واحـــدة يفصـــل بـــني             
كلم واألوىل هي أم الثانية اليت أجنبتهـا وأخرجتهـا مـن قماطهـا أيـة للعـاملني. وال 120ئها أكثر من أحيا
للتذكري بتاريخ والته العريق،وقد سجل صفحات من ماضـيها األثيـل بعـض كبـار املـؤرخني، كمـا  ةحاج

ســع يف كمــا أهنــا ذات حضــور وا  3-الــذي حتــدث عنهــا باســم والتــن-زارهــا أشــهر الرحالــة كــابن بطوطــة
 4النصوص السودانية التمبكتية، ويف مدونات الرحالة واملستكشفني األوروبيني يف العصر احلديث.

 :المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس والمحاضر -2

عرفـــت بـــالد الســـودان الغـــريب عـــدة أمنـــاط مـــن التعلـــيم التقليـــدي واحلـــديث وجتســـدت يف منطـــني        
 الكتاتيب واحملاضر واملدارس النظامية.

الغالب يف الكتاتيب هو دراسة القرءان أوال مث مبادئ العلوم واألدب واحلديث والتفاسري،              
وعلــم الروايــة. فعلــم الدرايــة هــو علــم الفقــه وعلــم األصــلني ويســمون اجلميــع أي العلمــني علــم الدرايــة 

أصول الدين وأصول الفقه، وعلم العربية وعلم التصوف واملنطق والطب.وعلم الرواية هو علم التفاسري 
 .5وعلوم احلديث وعلوم الفقه والعربية والتصوف والتذكري

                                                           

 .235بول مريت :املرجع السابق ،ص  ( 1
 .238،ص ( نفسه 2
 392ابن بطوطة: املصدر السابق،ص( 3
 .177ص  وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والد( امحد بو سعيد: أعمال امللتقى  الرابع أل4
 21، ص2011والساحل  اإلفريقي ، منشورات ايسيسكو مبكتو  نرواين: من تراث ت( حممود حممد ددبالتنبكيت األ5
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بالد شنقيط، لتكون أداة لنقل املعرفة  أما احملضرة  فهي مؤسسة ثقافية إسالمية نشأت يف             
وإرسـاء أسـس الــدين وتعهـده بالرعايـة يف بــالد مل تعـرف مـن احلواضــر إال مـا نـدر وإمنــا كـان جـل أهلهــا 
بــداة متنقلــني. فلــم يســم الشــناقطة مؤسســاهتم الرتبويــة هــذه ))كتابــا((  ألهنــا ختتلــف عنــه ومل يســموها 

غـري ذلـك مـن التسـميات املتداولـة ملراكـز نقـل املعرفـة ونشـرها  ))خلوة((وال))زاوية(( وال ))مدرسـة((.أو 
يف ديار العروبة واإلسالم . وإمنا اشتقوا هلا امسا خاصا، كان مظهرا من مظاهر فرادهتا  ومتيزها يف بناهـا 

 .1ومناهجها ومنط حياهتا عن مؤسسات الرتبية العربية اإلسالمية األخرى

كغريها من مدن الصحراء مؤسسات التدريس البدوية املعروفـة باسـم مل تعرف مدينة النعمة              
احملاضر وإمنا عرفت بصـورة مبكـرة مـدارس التعلـيم املسـتقرة ذات الطـابع احلضـري وتؤكـد هـذه املالحظـة 

إدارهتا إىل جنل العامل الكبـري امحـد بـن  ةمعلمة  ما يعرف ب)دار التالميذ( واليت اسند جيل البناة وظيف
ر كان يؤمها أبناء املدينة إىل جانب الغرباء وكانت حمط اهتمام من الكل ،إضافة إىل بـروز الكصري،دا

 بشـيءما ميكن أن يسمى دروس كبـار الشـيوخ يف املسـجد ويف باحتـه، وحـىت يف البيـوت وميكـن القـول 
 مـــن الـــتحفظ وعـــدم مراعـــاة احلقـــب الزمنيـــة الفاصـــلة أن نـــذكر أربعـــة أمســـاء مثلـــت األســـاتذة الكبـــار يف

 1264ه  وحممـد اخلرشـي  املتـوىف سـنة 1235النعمة  وهم الكصـري احـد أشـهر أعـالم الـبالد تـويف 
ه و الشـريف العلـوي جعفــر بـن املهـدي املتــوىف  1282ه  وحممـد املصـطفى ولــد دحـان املتـوىف  ســنة 

 .2ه  1311سنة 

كمـــا ميكـــن أن نضـــيف مـــن ميـــزات مؤسســـات التعلـــيم يف النعمـــة أهنـــا مل تكـــن حمتكـــرة مـــن              
طــرف فئــة معينــة كمــا جــرت العــادة يف الكثــري مــن أرجــاء الوطن،فقــد بــرزت وبشــكل متــزامن طائفــة مــن 

 اللغـة العـاملالعلماء من كل الشرائح، الشرفاء والزوايا واحلراطني وغريهم، فمن فئة احلـراطني كبـري علمـاء 
اجلليل حممد حممود بن ممادي)) الذي كان حممد بن مصـطفى بـن دحـان إذا جـاءه احـد لدراسـة الميـة 
األفعــــال وفنــــون للســــان األخــــرى يرســــله إليــــه ممــــا يــــدل علــــى مســــامهة اجلميــــع يف املســــرية العلميــــة هلــــذه 

قاعـــدة بـــل جنـــد املؤسســـة(( ومل يقتصـــر دور هـــذه الفئـــة علـــى هـــذه الشخصـــية حـــىت ال تكـــون شـــذوذ ال
صاحب اخلط البـديع عبـدالرمحن بـن صـنبو وأبنائـه يف هـرم املؤسسـة العلميـة وكـان عبـد الـرمحن مـن اهـل 
الكرامــات املشــهورة، وقــد تواصــل هــذا اإلشــعاع املدرســي حــىت أن روايــة شــفهية عــن مــوالي حممــد  بــن 

                                                           

 .61،ص  1987(اخلليفة النحوي: بالد شنقيط املنارة والرباط ،مكتبة املنتدى اإلسالمي ، تونس 1

 65،ص  وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والددي حممد ولد  جعفر :أعمال امللتقى  األول أل(سي2
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ـــده احلـــافظ لكتـــاب اهلل مـــوالي احلســـن ورد مـــا يؤكـــدها يف  خمطـــوط يف إحـــدى مـــوالي ادخيـــل عـــن وال
 1948اخلصوصية النعمية تقـول  إن جنـازة الشـيخ حـدينا بـن احلبيـب الكصـري املتـوىف سـنة  تاملكتبا

عـن طريــق املتـوىف، إنــه 1حاصـلني علــى إجـازات يف القـرءان الكــرمي 100شـخص بيــنهم  400حضـرها 
 2فعال كم الفت الشك ووسام شرف ألهل املدينة .

ســاعد االســتقرار  مالفــرع النعمــي النصــيب األوفــر نظــرا الن مــرتو كهــ يف هــذا اجلانــب روــا حيتــل       
علـى حفـظ الكثـري منـه،مرتوك ال ميكـن عزلـه عــن بقيـة سـكان املدينـة ، وسـنعرض بشـي مـن االختصــار 
اجلانــب العرفــاين،مث الســجاالت البينيــة يف جمــال الثقافــة العاملــة  والســجاالت اخلارجيــة مــع احملــيط حــول 

 اة.مستجدات تطور احلي

مل يكن اجملتمع النعمي بدعا عن غريه من جمتمعات مدن الصحراء ، فقد كان للتصوف حضوره       
حيـث هـي األكثـر إشـعاعا، ومـن الالفـت أن تأسـيس  3املتميز يف والتـه  ومنهـا قـدموا بالطريقـة القادريـة

مــن النعميــني إال يف  ...الــيت مل جتــد أتباعــا4مدينــة النعمــة كــان متزامنــا مــع بــزوغ فجــر الطريقــة الغظفيــة
مراحــل جــد متــأخرة خاصــة مــع القاضــي الكبــري مــوالي احلســن امللقــب بــاب حســن.وجنله العــامل الكبــري 
الشــيخ مــوالي علــي ، وابــن عمــه ومريــده الزاهــد الــورع صــاحب الكرامــات جعفــر بــن مــوالي امحــد بــن 

املثـــال ال احلصـــر  جعفـــر، وكـــان لـــألدب احلســـاين رواد كبـــار مـــن هـــذه العائلـــة نـــذكر مـــنهم علـــى ســـبيل
األديب املبدع ديدي بن الصادق موالي العريب بن موالي عبد الكرمي، وموالي عبد اهلل الشيخ العافيـة 

 بن موالي امحد.

وعن سيطرة الطريقة القادرية يقول بول ماريت)) وسكان النعمة كلهـم تقريبـا قـادريون((.                
 ابـرز شخصـية مـن األشـراف يف النعمـة أخـذت الطريقـة عـن ويعترب مـوالي إمساعيـل بـن مـوالي عبـد اهلل

                                                           

جازة فيها، وان كان قد يستنيب غريه يف كتابة نص اإلجازة وغالبا ماتتضمن اإلجازة (اإلجازات:خيتص شيخ احملضرة بسلطة اإل1
الدعاء الصاحل للمجاز وحثه على تقوى اهلل. ومن شاهنم ان يعرضوا يف منت اإلجازة أسانيدهم مسلسلة إىل غايتها األوىل. اخلليفة 

 .179/180النحوي : املرجع السابق ،ص 
 .66وأثار ، ص السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل( حممد ولد سيدي جعفر: 2

-1079ه() 561-471القادر اجليالين بن أيب صاحل موسى احلسني) د(القادرية: نسبة إىل الشيخ حمييالدين أبو حممد عب3
زائر ، منشورات وزارة الثقافة م( .د/ عمر هالل: الطرق الصوفية ونشر اإلسالم والثقافة العربية يف إفريقيا السمراء، اجل1166

 .109والسياحة ، ص
غطف الداودي اجلعفري واليه تنسب إىل الشيخ حممد األ( الطريقة الغظفية: وهي مزيج من الطريقتني القادرية والشاذلية،وتنسب 4

 .124الشعبة الفاضلية من الطريقة القادرية.اخلليل النحوي: املرجع السابق ، ص 
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ورفـع لوائهـا يف املدينـة اجلديـدة، وانتشـرت يف هـذا الفـرع العلـوي خاصـة  1،الشيخ سـيد املختـار الكنتـني
يف عائلتــه اخلاصــة خاصــة أبنائــه وكــان ملــوالي إمساعيــل إســهامات علميــة كبــرية ال تــزال خمطوطــة، ويعتــرب 

يف منطقـة احلــوض  ن  مـن أجــالء العلمـاء إن مل يكـن مــن أغـزر الشـرفاء العلــوينيجنلـه مـوالي عبــد الـرمح
إنتاجا فكريا يف مجيـع اجملـاالت، إىل جانـب بـن أخيـه مـوالي امحـد بـن الشـيخ بـن مـوالي إمساعيـل وقـد 
أخــذا عــن ابــن عمهمــا املوســوعي جعفــر بــن املهــدي بــن مــوالي عبــد اهلل صــاحب التصــانيف والشــروح 

ة،وعنــه كــذلك اخــذ بــن عمــه القاضــي بــن مــوالي احلســن امللقــب بــاب حســن صــاحب والفتــاوي الكثري 
 األلفيــــة يف النحــــو،وترتى السلســــلة الذهبيــــة يف أشــــراف هــــذه املدينــــة حيــــث يرتبــــع يف العصــــر احلــــديث

بــن بــاب عينينــا العــامل األصــويل صــاحب الســجاالت املفحمــة للخصــوم، ومــن  الشــريف ســيدي حممــد
ملـة الشــيخ مــوالي علــي بـن مــوالي احلســن احـد مشــاهري الطريقــة الغظفيــة ، منتجــي الثقافــة العا مشـاهري

 2وموالي إمساعيل بن املهدي بن جعفر.

 اعالم اوالد السي حمو بلحاج بالسودان الغربي: -3

الســودان الغــريب توافــد العديــد مــن العلمــاء واألعــالم  مــن هــذا العــرش فمــنهم مــن اكتفــى عرفــت منطقــة 
استقرارا أبديا،فما مر أحد منهم بقرية وال مدينة إال وطلبوا منه اإلقامـة بيـنهم بالزيارة ومنهم من استقر 

تيمنا بطلعته حـىت أصـبح مصـطلح الفـياليل علمـا لسـليل هـذه السـاللة  ممـا جعـل هـذا العـرش يتفـرع يف 
 عدة مدن وحواضر  من بالد السودان ومن ابرز هؤالء األعالم :

امحــد بــن مــوالي عبــد الكــرمي بــن ســيدي حــم املكــىن بــابن بــن ســيدي حممــد بــن مــوالي  3مــوالي زيــدان
احلاج،....كـــــان رمحـــــه اهلل تعـــــاىل مـــــن األوليـــــاء العـــــاملني الكـــــاملني، ذا جـــــد واجتهـــــاد ولـــــزوم أذكـــــار، 

بالفضـــل والصـــالح. وكـــان تلميـــذا للشـــيخ مـــوالي عبـــد املالـــك  اوأوراد.كـــان ســـخيا كرميـــا تقيـــا، مشـــهور 
رض له كما شاهده من سافر معـه ، ومنهـا كالمـه علـى اخلـواطر الركان. وكان له كرامات، منها طي األ

والضمائر ، ومنها تسخري اخللق له وانقيادهم،فرتى الرجل البخيل يعطيه نفائس أمواله ويهديها لـه عـن 

                                                           

م(ولد بكثيب اغال، الشيخ سيد املختار القطب الرباين والغوث 1809-1747ه/1226-ه1146يت:)( سيد املختار الكن1
 الصمداين، الويل الصاحل، ذو الربكات الشهرية، وشيخ األشياخ السادات، من ظهرت بركاته شرقا وغربا

 .152ومناقبه يف الناس عجما وعربا. حممد بن ايب بكر الربتلي الواليت: املصدر السابق ص 
 .68وأثار ، صالسي محو بلحاج أعالم  والد: أعمال امللتقى  األول أل( سيدي حممد ولد جعفر2
 (.101إىل  97( موالي زيدان:للمزيد حوله ينظر حممد بن ايب بكر الصديق  الربتلي: املصر السابق الصفحات)3
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طيــــب نفــــس منـــــه.وأخباره يف ذلــــك مشــــهورة.وكان ذا وقـــــع بصــــر احـــــد عليــــه اجتمــــع لـــــه فيــــه احلـــــب 
 .1رة، فما يقصده احد يف شيئا ال أعطاه اهلل لهواخلوف،وكانت الناس تقصده بالزيا

وهــو الــذي وصــل ورد الشــيخ مــوالي عبــد املالــك الركــان إىل بالدنــا،جزاه اهلل عنــا خــريا.               
ونال هذا كله بربكة شيخه موالي عبد املالك الركان، وتعظيمه له وصدق نيته وطاعته له، وكان خيدمه  

 به، أمني.كثريا .رضي اهلل عنه ونفعنا 

هـو ابـن مـوالي الشـريف بـن   :ه( 1215)ت الشريف موالي عبـد القـادر المعـروف بعالـه -
تقيـا عابـدا نزيهـا أديبـا لبيبـا عـاقال موالي عبـد القـادر بـن سـيدي محـو بلحـاج سيدي حممد بن 

فطنا، وكان متني الدين قواال للحق جلميع اخللق،نصوحا، يـأمر بـاملعروف وينهـى عـن املنكـر،ال 
يف اهلل لومة الئم، حسن الوجه والثياب والكالم، واحلديث، طيب السرية، قائما وصاحل خياف 

أحــدا يغفــل عــن بقرتــه  كأهلــه، مهتمــا بــأمر البقر،خيــرج معــه حــىت جيتمــع ويأتيــه الراعــي،وال يــرت 
خوفـــا مـــن حـــق البهـــائم، وكـــان مشـــهورا عنـــدنا بالربكـــة، وقـــربه مشـــهور عنـــدنا ال يـــزوره احـــد يف 

يت لــه إمــا عــاجال أو أجــال، كمــا شــاهدنا ذلــك ومسعنــاه مــن أكابرنــا. رمحــه اهلل حاجــة إال قضــ
 2تعاىل ونفعنا به ،أمني. وقربه جببل والته الغريب املعروف بقتنك.

ه( بــن مــوالي امحــد بــن مــوالي أفضــيل بــن مــوالي  1234) تالشــريف أبــا احمــد لخليفــة -
احلــاج. كــان رمحــه اهلل تعــاىل هاشــم بــن مــوالي حممــد بــن مــوالي عبــد املالــك بــن ســيد حــم بــن 

سيدا شجاعا وسخيا وكرميا حليما ونزيها تويف افتتاح العام. وتـويف عمـه يف مجـادى األوىل وهـو 
مــوالي عمــر بــن مــوالي فضــيل بــن مــوالي هاشــم كــان رمحــه اهلل تعــاىل مــن عبــاد اهلل الصــاحلني 

اه أبــدا إال وهــو يتلو.وكــان مالزمــا لــتالوة كتــاب اهلل ، ال يفــرت وال يغفــل عنــه طرفــة عــني، فــال تــر 
ـــا ســـخيا كرميـــا. حـــج بيـــت اهلل احلـــرام وزار قـــرب املصـــطفى صـــلى الـــه عليـــه وســـلم  متواضـــعا أديب
وصاحبيه أيب بكر وعمر رصي اهلل عنهما. ونال بركة عظيمة يف املـال والولـد، مل يـرتك ولـدا إال 

 .3وفيه خصلة مفيدة حممودة،ولن تزال الربكة  إن شاء اهلل بذريته بعد

                                                           
1
-Mehdi OuldMoulaye EL Hassan , de Tafilat au hodhchargui la saga Saharienne des Awlad 

sidi Hammou Ben EL Haj,Publications de l’ Institut des Etudes Africaines , 2002 , P180 

بن محادي،  فرنسا،   األمنيأبو بكر بن أمحد املصطفى:منح الرب الغفور يف ذكر ما أمهله صاحب فتح الشكور، تح: حممد  (2
 .70،ص  2011املدرسة العادية العليا، 

 .97( نفسه ص3



70 
 

ه( بن سيد حممد بن موالي عبد القادر  1251)ت العباس بن لخليفة بن موالي الشريف -
بن سيد حم بن احلاج ، كان رمحه اهلل تعاىل جـوادا، كرميـا فاضـال ، سـخيا، كرميا،نزيهـا، أديبـا، 
لبيبا،عــاقال، فاطنــا،مجيال، حســن الوجــه، حســن الثياب،طيــب الكــالم ، طيــب احلديث،حســن 

قائما بأمور  املسلمني ، نافقا)كذا(يف سبيل اهلل حمبـا للعلمـاء والصـاحلني وآهـل السرية ، رئيسا،
اخلري مصاحبا هلم. واخربين بعضهم انه عد له يومـا ثالثـني ثوبـا،وأمره أن يقسـمها علـى ثالثـني 
من أهل العلم والصالح يف املسجد.وكان ال يـرد سـائال لكرمـه،  ويفـرح للسـائل كمـا هـو شـأن 

ــــة بعــــد العشــــاء ألفــــا مــــن صــــالة الكرام.وكــــان مال زمــــا للصــــالة يف اجلماعــــة.وكان ورده كــــل ليل
 فيهم، مقبول الكالم،مسموع القول. االفاتح.وكان حمبوبا يف آهل زمانه، مطاع

ه( بن سيدي حممد بن موالي 1264)ت الشريف  الشيخ بن لخليفة بن موالي الشريف -
فى صلى اهلل عليه وسلم ثالثة وثالثون عبد القادر بن سيدي محود بن احلاج وبينه وبني املصط

 جدا. كان رضي اهلل عنه رئيسا بائسا، ورعا، صدوقا، سخيا، كرميا، عاقال، أديبا.

 بن انبويه بن اإلمام بقصيدة مطلعها:  وملا تويف رثاه عبد اهلل

 يم  ــــــــــكرمي العرض والشدمي              على ضريح  ـــــــــــــــــــــــــــــيا رمحة اهلل جودي منك بال    

 1جنل اخلليفة ذا )كذا( النفس العفيفة        معوان الضعيف واملستضعف  اهلرم.    

ه( بـــن مــوالي عمـــر بــن مـــوالي افظيــل بـــن 1277)المعـــروف بملــوك كمــوالي عبـــد المالــ -
 موالي هاشم بن موالي حممد بن موالي عبد املالـك بـن سـيدي محـو بـن احلـاج كـان رمحـه اهلل

تعـــاىل مـــن األســـخياء كرميـــا مـــن الكرماء،لبيبـــا، عاقال،طيبـــا،من أهـــل الفضـــل والـــدين واملعـــروف 
واإلحسان والصدق،وصوال للرحم ،فعوال للخري ال يـرد سـائال،طليق الوجـه،دائم البشـر للسـائل  
كمــا يفــرح الســائل للعطيــة، ال يأتيــه احــد حاجــة إال رده ذهــا مــع البشــر والســرور،وكان الســرور 

والـــه. وكـــان مـــن املنفقـــني يف اهلل، كثـــري الصـــدقة ،وكـــان حمبـــا للصـــاحلني وأهـــل العلـــم اغلـــب أح
والدين، حمبوبا عند العلماء  و الصلحاء، كثـري النفـع هلـم ،حسـن اخللـق واخللـق ال يطـوي بشـره 
علــــى احــــد، بســــلم علــــى مــــن لقيــــه ويلقــــاه بالبشــــر والرتحيــــب وطالقــــة الوجــــه، يفــــرح الصــــبيان 

 2الصحيح)) أول ما يوضع يف امليزان حسن اخللق(( وميازحهم، ويف احلديث
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ــــني - ه( بـــن مـــوالي عبـــد املالـــك بـــن مـــوالي عمـــر بـــن 1286)الحســـن المعـــروف ببابـــه أنــــتيـ
موالي افضيل.كان رمحه اهلل تعاىل سخيا من األسخياء،كرميا من الكرماء،حسن اخللـق حسـن 

ستبشــرا مــتهلال طليــق الوجــه مــع الســمت حســن اهليئــة،مجيل العشــرة طليــق الوجــه، ال تــراه إال م
التبســـــــم ال يطـــــــوي بشـــــــره عـــــــن احـــــــد،يفرح للســـــــؤال كأنـــــــه املعطـــــــى لـــــــه،كثري اإلنفاق،طيـــــــب 
النفس،مـــأمون البـــأس،لني اجلانب،حمســـن إىل األقـــارب واألباعـــد،مؤديا حـــق اجلار،متباعـــدا عـــن 

والعــــــار،جمبوال علــــــى اصــــــطناع املعروف،معروفــــــا بإغاثــــــة امللهوف،حمبوبــــــا عنــــــد مــــــن رآه  اآلثــــــام
 1وعرفه،ممدوحا عند من قصده واستعطفه.

بــن عثمــان بــن احلــاج عمــر بقصــيدة،وكفاه مــن حســن املقــال مــا انشــده بعــده  وملــا تــويف رثــاه  عبــد اهلل
 احلال، والقصيدة مطلعها قوله:

 دى يزداد يف االواء  ــــــــــــــــــــــء           حبر النذهب القضاء بسيد الشرفا       

 من لألرامل واأليتام بعده              من لألقارب والغريب النائي       

 وه بابا حامي الضعفاء  ـــــــــــــــمسوه حسنا حلسن طباعه               ودع      

 . ءكم وكم أهدى مع اإلحفافلكم كسا عار)كذا( هتذب ثوبه       ول     

 تويف يوم اجلمعة ضحى لتسع بقني من شعبان يف املرض املشهور رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به أمني.

بـــن مـــوالي عبـــد القـــادر بـــن ســـيدي محـــو بـــن ســـيدي بـــن عالـــه ويف يـــوم وفاتـــه تـــويف الشـــريف العابـــد 
اخلمـس يف الغالـب مـن أحوالـه،  احلاج.كان رمحه اهلل تعاىل عابدا مالزما للمسجد يصلي فيه الصـلوات

ال خيرج منه غالبا بعد صالة الصـبح حـىت يصـلي الضـحى، وال خيـرج منـه بعـد الظهـر إىل العصـر، وبعـد 
جملس خريـ وكان مداوما حسن الصوت فيـه  هاملغرب إىل العشاء،حيضر جملس البخاري والشفا،وال يفوت

رفــا بالسياســة  بصــريا بــأحوال النــاس، ينــزل خبــريا بضــروبه بكــاء مــن خشــية اهلل عنــد مســاع املــواعظ، عا
الناس منازهلم،مل يقطع صيام رمضـان ملرض.وكـان مالزمـا لـتالوة القـرءان خيتمـه يف كـل مجعـة،يقرا سـبعه 
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يف النهــار ويقــرأ يف الليــل أيضــا، كثــري األوراد: خيــتم البوصــريي والــدمياطي كــل ليلــة، ويقــرأ نفــح الطيــب 
 ا، برا، سنيا.وكان خبريا باألحكام لكثرة جمالسته للعلماء وسؤاله هلم.كل يوم.وكان عاقال ،لبيبا ،أديب1

ومل يرتك الصالة يف املسجد بعـد كـرب سـنه إىل الليلـة الـيت تـويف فيها:صـلى فيـه املغـرب وقـرأ حزبـه وأوراده 
 .قبل الفجر وعمره حنو الثمانني رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به، أمني وأصابه املرض، وتويف

 عال كرب بعده بأربعة أيام ، يوم االثنني. وتويف ابنه

وكــان رمحــه اهلل تعــاىل كأبيــه عــاقال لبيبــا، مطيعــا لوالــده، وكــان خيــتم القــرءان يف كــل مجعــة.وكان حســن 
 2احلظ.وكان رجال طويال وسيما كأبيه. وكان من أصدق الناس حديثا.

هاشـم بـن  بـن مـوالي افضـيله(بـن مـوالي عمـر بـن مـوالي 1304)الشريف عالـه بـن ملـوك -
بن سيد حم بـن احلـاج الشـريف احلسـين.تويف وقـت الضـحى علـى شـهادة أن ال الـه  كموالي عبد املال

إال اهلل وان حممــدا رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم فهــي أخــر كالمــه، وكــان رمحــه اهلل تعــاىل مــن أهــل 
اخللـق واخللق،سـخيا مـن اخلري واملعـروف نافقـا يف سـبيل اهلل تعـاىل صـواما،حيفظ كتـاب اهلل تعاىل،حسـن 

األسخياء، كرميا من الكرماء، أديبا لبيبا حمبوبا عند النـاس وأهـل اخلـري، تـويف وعمـره أربـع ومخسـون سـنة 
 .3ألنه ولد عام شرواكه، رمحه اهلل تعاىل

ه ومـن 1241ولـد يف مدينـة النعمـة  4ه( 1311)تجعفر بن المهدي بـن مـوالي عبـداهلل -
أشــهر مــن الزم مــن الشــيوخ حممــد حممــود بــن الكصــري الــذي أجــازه يف القــراءات كمــا اخــذ عــن أخيــه 

. ما إن أمت جعفـر بـن املهـدي ةامحد بن الكصري،وحممد املصطفى بن أل دحان العلوم الشرعية واللغوي
ح وجهـــة طـــالب العلـــم مـــن املســـتويات دراســـته الـــيت اكتملـــت بكـــل مراحلهـــا ودينـــة النعمـــة حـــىت أصـــب

الدراســـية العليـــا كمـــا دخـــل حقـــل الكتابـــة والتـــدوين، وقـــد اعـــرتف لـــه اجلميـــع بســـعة العلـــم واملعرفـــة  يف 

                                                           

( كتاب ))نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب (( ملؤلفه امحد املقري التلمساين، وهو موسوعة تارخيية مهمة يف دراسة 1
 واجلغرافية اخلاصة باألندلس.التاريخ  واألدب 

 .193بق صسابكر بن امحد املصطفى : املصدر ال ((أبو2
 .237 ،صنفسه(3
( جعفربن املهدي بن موالي عبد اهلل بن سيدي حممد بن موالي صاحل بن موالي الشريف بن سيدي محو العلوي: عالمة مصره 4

تاليفهوكتبه.املختار بن حامد: حياة موريتانيا حوادث السنني اربعة قرون ووحيد عصره يف العلم والسيادة، كان  مؤلفامفتيا احرتقت 
 .614ـ ص  2009من تاريخ موريتانيا وجوارها، ت د/ امحد بن امحد سامل ، الدوحة 
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وقـــد لعـــب جعفـــر دورا ثقافيـــا وسياســـيا كبـــريا يف املنطقـــة وكـــان مـــن املراجـــع  1املنطقـــة واألقـــاليم اجملـــاورة.
تجلـى ذلـك يف كـم الفتـاوى والرسـائل العلميـة الـيت خلفهـا ،وهـو املعتمدة يف القضايا العلمية واملعرفية وي

ما شهد له به علماء زمانه وكانت له مراسالت وأجوبة علميـة كثـرية يف فنـون شـىت  مـن أشـهرها أسـئلة 
الكوناين، وأسـئلة مـن بعـض مشـائخ كنتـه، خاصـة املختـار ولـد الشـيخ ر وردت إليه من الشيخ عبد القاد

 2اد وعلماء آخرون من خارج املنطقة.سيد امحد البكاي يف أزو 

كما عرف عن جعفر بن املهدي كثـرة اإلنفـاق واإلطعـام حـىت أن أحـد شـعراء اللهجـة احملليـة ذهـب يف 
بيــت مشــهور لــه إىل أنــه الوحيــد املطعــم، ومــازال املغنــون يف موريتانيــا يتغنــون بــذلك البيــت الــذي يقــول 

 صاحبه:

 إغدي          ماه جـــــــــــــــــعفر ولد مهدي        ماه يف كــــــصر حد                 

أي ال يوجــد يف مدينــة احــد يعــم غــري جعفــر بــن املهــدي. وال نســتغرب هــذا فقــد كــان مــن أثريــاء أهــل 
( 8000( مثقــاال مـن الــذهب ومبلــغ)2500زمانـه فقــد حصـر ابنــه مـوالي علــي يف وثيقـة خبطــه مبلـغ)

 انه جزء من تركته.( مملوكا قال 81أوقية من الفضة و)

ومــن عالمــات كرمــه تلــك العالقــات الكبــرية الــيت كانــت تربطــه بالفنــانني واملطــربني والشــعراء الــذين     
مـــدحوه ، وكـــان هـــو نفســـه شـــاعرا باللهجـــة احلســـانية، وعارفـــا بفنـــون املوســـيقى الشـــعبية املوريتانيـــة الـــيت 

مع الفقيهمحمد حيىي الـواليت بـالقول تعرف حمليا ب))ازوان(( وقد صرح هو نفسه يف إحدىمساجالته 
انــه يــتقن مجيــع أنــواع املوســيقى ، وان الفقيــه ال يعرفهــا، وتعتــرب معرفــة املوســيقى يف املنــاطق الشــرقية مــن 

 3موريتانيا من مظاهر الفتوة ويقدح يف النبالء الذين ال يعرفوهنا.

لظنــون  والتفســريات حــول يــوم مل حيــدد تــاريخ هجرتــه بدقــة، وال عمــره يف تلــك الفــرتة حيــث تكثــر ا   
غادر مسقط رأسه واجته جنوبا، غرب انه من الواضح انه كان يف متوسـط العمـر ومل تكـن بـالد السـودان 
وأسواقها حمطته األوىل، رغم اعتبار املؤرخ الفرنسي بول ماريت بأهنا كانـت السـبب يف هجرتـه. بـل حـط 

                                                           

أعمال امللتقى  «من أعالم علماء أبناء سيدي محو بلحاج يف موريتانيا )جعفر بن املهدي النعمي(»: ( سيدي حممد ولد جعفر 1
 .34ص،2018،  اجلزائر ، دار الكلمة وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدلثالث ألا

 .35ص ،نفسه(2
 .37ص وأثار،السي محو بلحاج أعالم  والد: أعمال امللتقى  الثالث ألي حممد ولد جعفرسيد(3
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ومسـقط رأسـه واملعروفـة باسـم ))كـوش((مث أقـام ملـدة  الرحال أوال يف املنطقة الواقعة بني بـالد السـودان 
 مستقره حىت الوفاة.1ودينة كاال  جبمهورية مايل مث قرية

مل تكـــن جلعفـــر مدرســـة تعليميـــة بالطريقـــة التقليديـــة بـــل كانـــت لـــه حلقـــات يـــدرس فيهـــا طـــالب      
ملســاء، وقــد حــافظ الدراســات العليــا، وكانــت لــه جلســتان منتظمتــان إحــدامها يف الضــحى والثانيــة يف ا

على هذا التقليد حىت بعد هجرتـه مـن النعمـة حيـث جنـد طالبـا مـن مسـتويات عاليـة مالزمـني لـه،منهم 
املختار بن امخد احلبيب  امللقب) حال بوك( وكان كاتبـه اخلـاص، وامحـد بـن املصـطفى الـذي ورد امسـه  

 س عند الشناقطة.كثريا يف عقود بيعه و كان مينح اإلجازات يف مجيع الفنون  اليت تدر 

ومن أثاره العلمية جمموعة من الفتاوى واألشعار وكتـب يف الفقـه والتـاريخ واللغـة واملنطـق ففـي التـاريخ   
جند كتابا بعنوان ))حتفة الظرفاء يف أمساء امللوك واخللفاء((  و))تـاريخ مـايل و التكـرور((، وتـذييل علـى 

كتاب )اجلمعة( وجمموعـة فتـاوى يف الفقـه وأيضا)شـرح تاريخ اخللفاء للسيوطي. و من مؤلفاته يف الفقه  
على رسـالة بـن أيب زيـد القـريواين( )شـرح خمتصـر أألخضـري اجلزائـري( )رسـالة مطولـة يف القضـاء.أما يف 
علـــم اللغـــة فنجـــد شـــرح حاشـــية األدمســـي نظـــم ملقدمـــة القـــاموس وجمموعـــة قصـــائد شـــعرية يف الـــوعظ 

 والرجاء والنصح والرثاء والسجاالت.

 ذج من شعره يف جمال النصح:منو 

 اديــــــــــــــوضح الصباح لذي حجى وقادي         والعقل لإلنسان هو اهل         

 ليد أن يراه األباديـــــــــــــــيدري ذووه األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تومسا             ويأىب الب         

 ام فأي معىن فيهم             إال السمات وصورة األجساديـــــــــــذهب األن          

 2عى فاحتفظ منهم            وال تأمن أخا قرب وال إبعاديـــــــــــــــــــــــــوالناس أف         

ه)) وفيــه تــويف الشــريف املتفــنن موالنــا 1311وعــن وفاتــه جــاء يف حوليــة النعمــة يف أحــداث ســنة    
بـن سـيدي حممـد  بـن مـوالي الصـاحل ليلـة اجلمعـة يف قريـة   والنا املهدي بـن مـوالي عبـدا هللجعفر بن م

 1كرية منسلخ ربيع الثاين تغمده اهلل تعاىل برمحته ونفعنا بربكته أمني((.

                                                           

 .احلدود املوريتانية كيلو من  100وعلى بعدكيلو من مدينة النعمة،  220على بعد( قريةاوكرية: مدينة جبمهورية مايل 1

 .45ص وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والد، أعمال امللتقى  الثالث أل( سيدي حممد ولد جعفر 2
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ــن مــوالي اعلــي - ــد المالــك ب ه ( بــن ســيد حممــد بــن ويل اهلل 1321ت )الشــيخ مــوالي عب
رمحه  كالركان. وكان الشيخ موالي عبد املالهموالنا عبد اللتعاىل الشيخ موالنا عبد املالك بن 

للمسجد ،حمبا للصاحلني،سليم الصدر، لـيس فيـه  ، مالزماالصاحلنيهاهلل ونفعنا به من عباد الل
غــش ألحــد،تويف وعمــره يزيــد علــى مخســني.وليس يف والتــه ذكــر مــن ذريــة الشــيخ موالنــا عبــد 

 2وموالي عباس. اهلل ي عبدالركانغريه.وترك ولدين ذكرين موالكاملال
ه(بـن مــوالي أعمـر بـن مــوالي افضـيل،رمحه اهلل تعــاىل 1322)ت  عـالل بـن عــال بـن ملــوك -

ـــــه أمني.وكـــــان مـــــن عبـــــاد اهلل الصـــــاحلني، حيفـــــظ كتـــــاب اهلل العظـــــيم، مـــــداوما علـــــى  ونفعنـــــا ب
الطهـارة،من أحســن النــاس خلقــا،وعمره مثانية)كــذا( وثالثــون ســنة، وتــرك ثالثــة أوالد ذكــور ابــا  

 عاىل ونفعنا به ، أمني.عمار والديه وال وابنة واحدة.رمحه اهلل ت
ه( بن ملوك بن موالي أعمر بن موالي افضيل من  1323) تالشريف عاله بن بابه أنتين -

صــاعقة وقعــت عليــه يف داره  آخــر الليــل يف مطــر كبري.كــان رمحــه اهلل تعــاىل مالزمــا للمســجد، 
لـق، مهيبـا من عباد اهلل الصـاحلني، حيفـظ كتـاب اهلل تعـاىل، حسـن اخللـق واخللق،حمبوبـا عنـد اخل

 3،قليل الكالم. تويف وعمره حنو اخلمسني ،وترك تسعة أوالد ذكور وثالثة بنات.
 :مكتبات وخزائن اوالد السي حمو بلحاج -4

خــالل   مــوالي عبــدا هلل هخزانــة جعفــر بــن املهــدي النعمــي وهــي مكتبــة عائلتــه  اقتناهــا جــد           
رحالتــه املتعــددة للحـــج ، وكــان هلـــذه املكتبــة الـــدور الكبــري يف التحصـــيل املوســوعي للشـــيخ جعفــر بـــن 
املهـــدي حيـــث زخـــرت املكتبـــة بكتابـــات غـــري معروفـــة ألهـــل بلـــده، وهـــي ممـــا ســـاعد ســـيدي جعفـــر ان 

وقــد  يشــتهر بفنــون مل تكــن مشــتهرة يف منطقــة احلــوض الشــرقي آنــذاك. زمــن أبرزهــا اهلندســة والفلــك.
سـيدي جعفـر يف رســالة لـه اىل حممـد حيـىي الــواليت بأهنـا أربعـة عشـر فنــا. وقـد أكـد هـذه الروايــة  احـدده

شــيخه حممــد املصــطفى بــن أل دحــان الــذي قــال انــه يعــرف )) اثــين عشــر فنــا ال يعلــم احــد يعرفهــا مــن 
 4أبناء الزوايا إال جعفر بن املهدي((.

                                                                                                                                                                                     

 .49ص وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والد، أعمال امللتقى  الثالث ألسيدي حممد ولد جعفر  (1
 .315بوبكر بن امحد املصطفى املصدر السابق ،ص أ( 2
 .321،ص  نفسه(3
 .33ص  وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والد(سيدي حممد بن جعفر:أعمال امللتقى  الثالث أل4
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هــي إحــدى أهــم اخلــزائن الــيت تركتهــا هــذه العائلــة بالســودان خزانــة مــوالي امحــد الربيشــي              
الغــريب يشــرف عليهــا اآلن ابنــه مــوالي أحممــد وهــي عــامرة باملخطوطــات ، اغلبهــا بنســخ اليــد، وأكثرهــا 
لعلماء آل كنته وكلسوك وغريهم من علماء توات وشنقيط .....لكن ولألسف ونظرا الشتغال موالي 

اهتمامه بالعلم، ظلت هذه املخطوطات حبيسة اخلزانة ومع أن صاحبها أحممد بالرعي واملاشية، وعدم 
 1حريص عليها إال إن هذا احلرص يظل ناقصا نظرا لعدم وضعها بني أيدي علمية تستغلها.

خزانة موالي العباس هو موالي العباس بن موالي عبد اهلل املعروف) سـيدي بلـه( الـذي تـرىب يف       
ـــــــد باديـــــــة الصـــــــحراء بضـــــــواحي مجه ـــــــدة امسهـــــــا )صاصـــــــندي( فهنـــــــاك تعلـــــــم  علـــــــى ي وريـــــــة مـــــــايل ببل

املشائخالرقاقدةالكنتاويني تعليما جيـدا ممـا مكنـه أن يكـون بارعـا يف العلـم واحلكمـة واملعرفـة وهلـذا اهـتم 
جبمـــع شـــىت يف مجيـــع فنـــون املعرفـــة ال ســـيما يف علـــوم الـــدين واحلكمـــة فمـــن كتبـــه مـــا هـــو خمطـــوط بيـــده 

توســعا  علــى يــد ابنــه مــوالي عبــد اهلل اجملاهــد الــذي تضــلع أيضــا يف علــم الــدين الفانيــة. عرفــت املكتبــة 
واحلكمــة ممــا مكنــه ان يوســع مــرياث أبيــه املعــريف وجيعلــه ســاعيا  نابغــا فيجمــع الكتــب ويزيــد يف توســيع 

م  بـأرض املعركـة يف قريـة الدغامشـة  1900يناير سـنة  05يوم  اخلزانة وبعد استشهاد موالي عبدا هلل
رتك ألخيه السي حممد مرياثا يذكر سوى مرياث العلم من كتب املعرفة والدين ليتـوىل اخلزانـة مـوالي مل ي

امحد االبن األوسط ملوالي عبداهلل الذي زاد يف مرياث أبيه العلمي كتب املطبوعات القدمية زيادة على 
نظــام التوابيــت  يف  املخطوطـات القدميــة ومنهـا مــا هــو خمطـوط بيــده، مث اوسـع حجــم اخلزانــة يف إدخـال

م . وبعــده انقســمت املكتبــة إىل  1965خــزن الكتــب واحلفــاظ عليهــا حــىت مماتــه  رمحــة اهلل عليــه ســنة
وميكـن تصـنيف وثـائق هـذه املكتبـة إىل   2أربعة فروع: فرعان يف بـودة وفـرع يف إدرار  وفـرع يف متنراسـت.

 3ازل.ثالثة أنواع: الرسائل) رمسية ، غري رمسية( ، التقاييد،النو 

 انتشار الطريقة الرقانية في السودان الغربي: -5
إن الطرق الصوفية األصلية اليت انتشرت يف السودان الغريب، كان قوامها الدين                 

اإلسالمي احلقيقي ، وسنتها سنة القرءان، وسريهتا مستمدة ومستوحاة من سرية الرسول  
صلى اهلل عليه وسلم، جاءت لتخدم اإلنسان كإنسان دون أي تفرقة عرقية أو عنصرية، ودون 

                                                           

 .158، ص وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والد(الصديق حاج امحد: أعمال امللتقى  األول أل1
 .173ص  وأثار ،السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل ( ا رقاين حممد:2
خزانة  قجوانب من احلياة االجتماعية ألوالد السي محو بلحاج إبان االستعمار الفرنسي من خالل وثائ».د .مبارك جعفري: ( 3

 .82ص2018اجلزائر ، دار الكلمة  ،  وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  الثالث أل «موالي العباس الرقانيببودة
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ىل لون جلدته، كان ابيضا ، أو اصفرا ، أو اسودا أو امحرا ،فذلك ال يهم يف نظر النظر إ
 .1الصوفية احلقة

 : عوامل انتشار الطريقة الرقانية بالسودان الغربي -5-1

وحبسب الدكتور مبارك جعفري فان انتشار الطريقة الرقانية  يف بالد السودان الغريب يعود ذلك اىل 
 اهلا يف:ستة  أسباب رئيسة  ميكن إمج

فقـد اتسـم الشـيخ   (أخالق ومكانة الشيخ موالي عبد اهلل الرقاني وخليفته موالي عبد المالك:1
بــاخللق الطيــب  والــنفس احلليمــة وبالســخاء واجلــود، وكــان مثــاال يف العفــة واإلنصــاف   مــوالي عبــد اهلل

متواضعا يزور املريدين ويتعهد هم ويعطف على الفقراء  واملساكني وحينـوا علـيهم عطوفـا علـى الضـعفاء 
ايا واألرامـــل واأليتـــام يواســـيهم ويســـال عـــنهم ويتفقـــدهم يف منـــازهلم واحـــدا واحـــدا  ،وكانـــت تأتيـــه اهلـــد

الكثرية فيفرقها دون أن ينظر إليها، يقابل األعداء بوجه حسن واإلساءة باإلحسان وهذا ما حبب فيه 
اخللق وجعل كل من يـراه يتعلـق بـه ويصـري مـن أتباعـه، وهـي نفـس صـفات خليفتـه وابنـه الشـيخ مـوالي 

 . كعبد املال

أهنــا مجعـت بــني عـدة طــرق :عـرف عــن الطريقـة الرقانيـة (  تسـام  الطريقــة وجمعهـا بــين عـدة  ــرق2
فهــي قادريــة شــاذلية بكائيــة زيانيةجتانيــة، ومل تكــن تتعصــب لــورد معــني أو طريقــة معينــة وهــو مــا جعــل 
الدكتور أبو القاسم سعد اهلل يقول انه يصعب تصنيفها،وهذا ما ساعد علـى انتشـارها حـىت يف املنـاطق 

 اليت عرف عنها أهنا تيجانية مثل السنغال.

ـــة:القوافـــل التج(3 حيـــث شـــكلت تـــوات حلقـــة وصـــل  بـــني الشـــمال اإلفريقـــي والســـودان الغـــريب، اري
فكانت توات نقطة عبور  وممر رئسـي هلاتـه القوافـل،  ونظـرا ملـا كانـت تـدره جتـارة القوافـل  مـن إربـاح ، 
مارس الكثري من شيوخ الطريقة الرقانية التجـارة ، وكـان تـأثري التجـار كبـريا، فهـم سـفراء للطريقـة بفضـل 

عاملتهم، وطريقتهم املشبعة بالروح اإلسـالمية، وإنفـاقهم بسـخاء ممـا جعلهـم حيـوزون علـى إعجـاب و م
ومـن بـني التجـار القـانيني 2ثقة  السكان فراحوا يقلـدوهنم يف سـلوكهم  ويأخـذون عـنهم الطريقـة والـورد.

ي عبــداهلل :مؤســس الطريقــة وشــيخه الشــيخ  مــوالرالــذين كــان هلــم نشــاط يف بــالد الســودان الغــريب نذك
الرقاين الذي تعلم التجارة من ابن عمه موالي علي بـن مـوالي احممـد، وكـان يتـاجر أول االمـر بأصـول 

                                                           

 .95ص ( د/ عمر هالل:املرجع السابق ،1

 .150ص وأثار ،السي محو بلحاج أعالم  والد( مبارك جعفري: أعمال امللتقى  الثاين أل2
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والده حىت  صارت له ثروة كبرية متكـن مـن خالهلـا شـراء قريـة انتهنـت مـن الطـوارق كلنصـار وأسـس ذهـا 
 زاويته املشهورة.

بـالد السـودان الغـريب، وشـكل احلـج  كانـت تـوات إحـدى احملطـات الرئيسـة حلجـيج(ركب الحجـي::4
فرصــة ســنوية مناســبة للكثــري مــن األفارقــة لزيــارة املنطقــة وااللتقــاء بالعلمــاء والطلبــة، وتســجل الكثــري مــن 

بكــر  أبــو: الشــيخ أشــهرهمومــن  1عــرب تــوات، األفارقــةاملصــادر التارخييــة رحــالت احلجــيج الــيت قــام ذهــا 
م( وكــان حلجــاج الســودان الغــريب  1785ه / 1199 الطالــب  حممــد بــن الطالــب  عمــر الربتلــي )ت

أماكن حمددة ياتون اليها داخل توات يف أوقات معلومة من السنة، وهناك يلتقون بالطلبة والعلمـاء مـن 
 2األقاليم، ومن بني املناطق اليت كانوا يزوروهنا زاوية رقان املقر الرئيسي للطريقة.

 ( إرسال العلماء والرسل:5

الطريقــة الرقانيــة وشــيوخ تــوات بصــفة عامــة يرســلون رســلهم حــاملني الــورد ملنــاطق الســودان كــان شــيوخ 
الغريب ،ويف مقدمتهم رسول الشيخ موالي عبـد املالـك الرقـاين لتلـك املنـاطق، الشـيخ مـوالي زيـدان بـن 

م( الـذي زار بـالد التكـرور أربـع مـرات  1788ه /1202حممد بن موالي امحد بن سيدي حم )ت 
ربتلي ، وكان عامال على نشر الطريقة هناك، ومن األماكن اليت كان ينزل  ذهـا  والته.كـذلك حسب ال

مــن بــني العلمــاء الــذين انتقلــوا إىل بــالد الســودان الغــريب حــاملني معهــم التصــوف الطالــب ســيدي امحــد 
اء العـارفني، ، يقول عنـه الربتلي:انـه كـان احـد األوليـالتوايت بن حممد بن عمر، من بين علي بن عبدا هلل

 3مداوما على األوراد، مشتغال بالتصوف، له خزانة مليئة بكتبه ، وغريها.

 العائلة  والقبيلة لبالد السودان الغربي: ءبناتنقل أ(6

عـرف عـن أبنـاء العائلــة الرقانيـة وعائلـة أبنــاء السـي محـو بلحـاج علــى العمـوم كثـرة تــنقلهم               
ارهم هناك إما بصفة دائمة أو مؤقتة، حاملني معهم الورد والطريقة عاملني لبالد السودان الغريب واستقر 

على نشرمها ، وأوردت لنا املصادر التارخيية تراجم للبعض مـنهم  خاصـة كتـاب مـنح الـرب الغفـور وقـد 

                                                           

م،رفقة الشيخ امحد بن  1709من العلماء الذين زاروا توات الشيخ ابوبكر بن احلاج عيسى الغالوي (من أشهر رحالت احلج:1
م. والشيخ احلاج البشري بن 1744الطالب عمر الربتلي سنة ناصر الدرعي ومن العلماء أيضا الشيخ أبو بكر بن الطالب حممد بن

 .1789أيب بكر بن الطالب حممد الربتلي حج سنة
 .151ص وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والد(مبارك جعفري:أعمال امللتقى  الثاين أل2
 .43ص  ، املصدر السابق،الربتلي، الواليتحممد بن أيب بكر الصديق ( 3
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ذكرنا الكثـري مـن هـذه الشخصـيات أنفـا يف معـرض حـديثنا عـن أعـالم  عائلـة أوالد السـي محـو بلحـاج 
ن هناك  واختار السودان الغريب  موطنه ، والبعض عاد  ولعل أشهر الـذين عـادوا اجملاهـد منهما من دف

مــوالي عبــد اهلل بــن مــوالي العبــاس ووالــده مــوالي العبــاس بــن مــوالي عبــد اهلل بــن الشــيخ مــوالي عبــد 
و لفــرتة املالــك ، اللــذان انــتقال برهــة مــن الــزمن إىل بــالد الســودان، وعاشــا متــنقالن بــني والتــه و تنمبكتــ

 1من الزمن قبل أن يعودا إىل مسقط رأسهما برقان.

و ممــــا يلفــــت االنتبــــاه أن األفارقــــة أكثــــر األمــــم تقديســــا لــــديانتهم ورجاهلــــا. وإذا تعلــــق األمــــر          
بــاملرابطني واألوليــاء والصــاحلني وصــلوا إىل حــد املغــاالة يف اخلشــوع إلــيهم وتقديســهم تقديســا يصــل إىل 

 2ناهتم وأوالدهم إىل هذا املرابط أو ذاك، ملا عرف عنه من تقوى وتفقه يف الدين.حد التصدق وهبة ب

 انتشار الطريقة في إفريقيا جنوب الصحراء: -5-2

عرفت الطريقة الرقانية انتشارا واسـعا يف بـالد السـودان العـريب ،وذاع خربهـا ، وكثـر ذكرهـا علـى 
إىل إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء  ةاملوريتانيـــلســـان العامـــة مـــن املغـــرب األقصـــى مشـــاال إىل األراضـــي 

ينتشـرون يف تـوات الوسـطى  ومريـدوهاخاصة النيجر ونيجرييا ومايل والسنغال ،ومل يعد نفوذهـا 
كثــريي الــرتدد   الطــوارقكمــا كــان .نيــااوالســنغال وموريت وتنمبكتــوقورارةوتيــدكلتفقط بــل حــىت يف 

نـــاس يـــأتون إليهـــا مـــن كـــل مكـــان حلـــل علـــى الزاويـــة برقـــان وكـــان هلـــا نفـــوذ كبـــري علـــيهم وكـــان ال
الطريقــــة مدينــــة والتــــه  انتشــــارا كبــــريامشــــاكلهم وقضــــاءحوائجهم، ومــــن األمــــاكن الــــيت عرفــــت 

وقد زار الشيخ موالي زيدان بن حممد بن موالي أمحد بـن سـيدي حـم  3.عمة املوريتانيتنياوالن
د أربــع مــرات م ( رســول الشــيخ مــوالي عبــد امللــك الرقــاين هــذه الــبال1788هـــ  1202)ت 

حسب الربتليالواليت حامال معه الـورد والطريقـة الرقانيـة ،ومـن األمـاكن الـيت كـان ينـزل ذهـا والتـه 
منـه،ويقول عنـه الربتلـي: أنـه أثـر واالسـتفادة أين كان الناس يأتونه يف الصباح واملساء للتربك بـه 

                                                           

 .173صوأثار ،السي محو بلحاج أعالم  والدأعمال امللتقى  األول أل:   (حممد رقاين1
 .99( د/ عمر هالل: املرجع السابق ، ص 2

3
 .153، ص وأثارالسي محو بلحاج أعالم  والد:أعمال امللتقى  الثاين ألد/ مبارك جعفري( 
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ه ،وقـد قصـدته يف سـبعني يف الناس أميا تأثري ،وأعطـي قـدرة يف الكالمفالينـاظره أحـد إال أفحمـ
 وأنا أرجوه قضاء حوائج اآلخرة.                                ، وائجالدنياححاجة بني الدنيا واآلخرة قضى اهلل يل مجيع 

وقـــال فيـــه صـــاحب مـــنح الـــرب  الغفـــور أنـــه كـــان مـــن أوليـــاء اهلل العـــاملني الكـــاملني ذا جـــد واجتهـــاد 
،من كرماتـه طـي األرض لـه وتسـخري اخللـق وانقيـادهم لـه فـرتى البخيـل يعطيـه كرميـا تقيـا،وكان سـخيا   

يف قلبــه احلــب واخلــوف منه،وماقصــده أحــد يف  اجتمــعنفــائس مالــه عــن طيــب خــاطر ،وإذا رآه أحــد 
 .1،وهو  من أوصل ورد الشيخ موالي عبد امللك ألهل بالدنامسألة إال أعطاه اهلل إياها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .100املصدر السابق ،ص حممد بن ايب بكر الصديق الربتلي،( 1
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 :الخاتمة
لعبت بعض األسر الوافدة ملنطقة توات دورا بارزا يف النهوض باملنطقة والرقي حبضارهتا وتركت   

ومن أبرز هذه األسر  ،بصمتها واضحة يف سجل تارخيها وحفرت أمسها يف الذاكرة الشعبية للمنطقة 
و أمتد نفوذها يف منطقة  عشراحلادي أسرة أوالد السي محو بلحاج اليت تواجدت باملنطقة منذ القرن 

وقد خلصنا يف النهاية إىل جمموعة من النتائج واليت تعترب عصارة ما توصلنا  ،توات والسودان الغريب 
 إليه من خالل هذه الدراسة وهي كاآليت :

األمهية اجلغرافية لإلقليم التوايت الذي يتوسط جتارة الصحراء فكان مهزة وصل بني أسواق املغرب  -
 .مي وأسواق السودان األمر الذي نشط احلركة التجارية يف اإلقليم اإلسال

حفاوة سكان اإلقليم التوايت بالساللة النبوية الشريفة مما جعل العديد من الزائرين أو القاطعني أرض  -
 .توات يف رحالهتم اإلفريقية من هذه الساللة الشريفة العطرة يتخذون من اإلقليم التوايت مستقرا هلم

أثبت التاريخ التوايت أن جل الشرفاء الوافدين إىل املنطقة كانوا علماء وهو ما جعل سكان اإلقليم  -
 .ولعل هذه العائلة أكرب مثاال على ذلك ،حيتفون ذهم وبأبنائهم  يف حياهتم وبعد مماهتم وايل اآلن 

تواتية وذلك ألمهية حتتل عائلة الشريف أوالد السي محو بلحاج مكانا مرموقا وسط العائالت ال -
ني التصاهلم بالدوحة النبوية الشريفة من جهة وللدور احلضاري يومكانة الشرفاء عامة يف قلوب التوات

 .واالجتماعي الذي أدته وتؤديه هذه العائلة إيل اليوم

 ،الدور التارخيي واالجتماعي واالقتصادي الذي لعبته العائلة البلحاجية يف القصور اليت حلت ذها  -
وذلك بعد  خالل الثروة املالية اليت تكتنزها إذ متكنت من تغري البنية االقتصادية هلذه املنطقة من 

أخد هذه القصور وجملها أسم قصور عرش  ، حىتالشح االقتصادي الذي كانت تعاين منه املنطقة 
 .أوالد السي محو بلحاج 



83 
 

ديا واجتماعيا ورياديا على مجيع القصور لقد شكلت هذه األسرة الشريفة ثقال علميا وروحيا واقتصا -
 توات، واجتمعت فيها الزعامة والضيافة والعلم والوالية واجلهاد.

إسهام هذه العائلة يف احلركة الثقافية التواتية فخرجت العديد من العلماء  والوجوه الثقافية البارزة  -
 .اإلرث الثقايف الزاخرولعل خزائنها ومكتباهتا العامرة وزواياها  تظل شاهدة على هذا 

قدمت هذه العائلة العديد من العلماء واألولياء واتصلت بالكثري من العلماء مثل العلماء الرقاقدة  -
 .والعامل اجلليل بن أب املزمري وأبنه ضيف اهلل 

خرج هذا البيت النبوي الشريف العديد من العلماء واملتصوفة الذين جابوا توات و أرض التكرور  -
 .قيا الغربية قاطبة وهلم آثارهم الشاهدة عليهم إيل اليوم وإفري

متيزت هذه العائلة بالصبغة الصوفية إذ سامهت يف تأسيس طريقة صوفية اليت تعد الوحيدة اليت  -
الن كل الطرق املوجودة يف اإلقليم وافدة إليه من  ،ولدت يف اإلقليم التوايت واملتمثلة يف الطريقة الرقانية

 كما أهنا تعد الطريقة الوحيدة اليت ترفع لواء اجلهاد من خالل ورد الرماية   ،املغرب املشرق أو 

ولعل الدور احلضاري والعلمي والروحي هلذه العائلة وخاصة الرقانية منها يف منطقة السودان الغريب  -
 انتشار الطريقة الرقانية يف تلك املنطقة أكرب دليل على ذلك .

اليت توصلنا إليها من خالل هذا البحث ما هي إال جزء يسري من تاريخ  إن هذه االستنتاجات    
فنحن مطالبون وإن مل أقل ملزمني  ،هذه العائلة العريقة اليت مل تنصفها الكتابات التارخيية إيل اآلن 

 بتتبع تاريخ هذه الدوحة النبوية الشريفة ودورها يف اإلقليم التوايت لكوهنا جزء من الذاكرة اجلماعية
نب العلمي وتناول اجلوانب األخرى واجملال مفتوح إمام الباحثني والدارسني إلثراء هذا اجلا ،لإلقليم  

 .االقتصادية واالجتماعية 
 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

نبذة عن حياة الشيخ موالي عبدهللا الرقاني مخطوط امحمد الكنتي  

 5،6بخزانة كوسام ص 

 

 

جزء من رسالة موالي علي الى ابني عمه موالي علي بلحاج لكفالة :   1الملحق 

 ابنه موالي عبدهللا الرقاني
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فحات في ذكر موالي أحمد الطاهري مخطوط نسيم الن

 35مخطوط بخزانة كوسام ص  جوانب من أخبار توات

 : سلسلة األنوار 2الملحق 
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ذكر موالي أحمد الطاهري مخطوط نسيم النفحات في 

 35جوانب من أخبار توات  مخطوط بخزانة كوسام ص 
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موالي أحمد الطاهري مخطوط نسيم النفحات في ذكر 

 35جوانب من أخبار توات  مخطوط بخزانة كوسام ص 

 رحلة العائلة البلحاجيةخريطة توضح :  3الملحق 
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Mehdi OuldMoulaye EL Hassan ,de Tafilat au hodhchargui la saga Saharienne des 

Awlad sidi Hammou Ben EL Haj,Publications de l’ Institut des Etudes Africaines , 

2002 , P214 

 

 البلحاجية في منطقة النعمة )موالي الصالح (: شجرة العائلة  3الملحق 
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Mehdi OuldMoulaye EL Hassan ,de Tafilat au hodhchargui la saga Saharienne des 

Awlad sidi Hammou Ben EL Haj,Publications de l’ Institut des Etudes Africaines , 

2002 , P375 
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Mehdi OuldMoulaye EL Hassan ,de Tafilat au hodhchargui la saga Saharienne des 

Awlad sidi Hammou Ben EL Haj,Publications de l’ Institut des Etudes Africaines , 

2002 , P253 

 

 : شجرة أوالد سي حمو بلحاج في منطقة توات 4رقم الملحق 
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Mehdi OuldMoulaye EL Hassan ,de Tafilat au hodhchargui la saga Saharienne des 

Awlad sidi Hammou Ben EL Haj,Publications de l’ Institut des Etudes Africaines , 

2002 , P328 

 

 : رسالة تثبت إنتماء شرفاء والته الى اوالد سي حمو بلحاج 5الملحق 

 1766 ادرةص
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 :  وثيقة لموالي عبدهللا ولد بابا حسن النعماوي 6الملحق 

Mehdi OuldMoulaye EL Hassan ,de Tafilat au hodhchargui la saga Saharienne des 

Awlad sidi Hammou Ben EL Haj,Publications de l’ Institut des Etudes Africaines , 

2002 , P370 
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 ضريح موالي علي بلحاج

 عبدهللا الرقانيضريح موالي 

 07الملحق 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 :المصادر

 القرآن الكرمي رواية ورش
 )مسند ايب داوود(احلديث الشريف

،  2،  جحتقيق حممد بن عبد احملسن الرتكي ، أبو داود سليمان أيب داود: مسند أيب داود الطيالسي 
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، لبنان ، تر حممد حجي وحممد األخضر، اجلزء الثاين2ط ، احلسن بن حممد الوزان وصف إفريقيا *3
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 .2015، الكتاب العريب
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 :المراجع
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السي محو بلحاج بعائلة الشيخ سيدي حممد بن أب  أوالدعالقة »الصايف جعفري: أباامحد *1
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 .2016،دار الكلمة ، اجلزائر ،2015، 1ط ، أعالم وأثار
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يف قصر والنسب لسيدي عبد الكرمي بن سي محو بلحاج  األثر»عبد اهلل بن التهامي بايلك  : *12

 .2016،دار الكلمة  ،اجلزائر  ،2015، 1ط ، أوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار  ،«املستور 
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ماي  14، الشيخ موالي سليمان بن علي إلحياءمآثرالندوة السنوية السابعة  أعمال، االستعمار

 .2012،مطبعة منصور الوادي اجلزائر،، 2012
السي محو بلحاج يف احلفاظ على خمطوطات خزانة موالي سليمان  أوالددور »علي سليماين:*18

 .2018، دار الكلمة  ، اجلزائر  ، 2017أوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار ، «بن علي بادغاغ
أوالد السي محو بلحاج أعالم  ، «موالي عبد املالك بن سي محو بلحاج أوالد»ماموين:علي *19
 . 2018، ة، دار الكلماجلزائر ،  2017وأثار
موالي املهدي بوشنتوف  ، السي محو بلحاج أوالداهلل الصاحلني يف  أولياء»قاسم بوشنتوف:*20
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 ، اجلزائر  2015،  1ط ، أوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار  « -أمنودجا  –موالي إمساعيل 
 .2016،دار الكلمة



101 
 

السي محو بلحاج  أوالد،«الطريقة الرقانية وانتشارها يف السودان الغريب »مبارك جعفري:*22
 .2017، اجلزائر دار الكلمة للنشر والتوزيع ، 2016 أعالموأثار

جوانب من احلياة االجتماعية ألوالد السي محو بلحاج إبان االستعمار الفرنسي »*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23
 ،  2017أوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار، «الل وثائق خزانة موالي العباس الرقاين ببودةمن خ

 . 2018، دار الكلمة  ، اجلزائر 
أوالد السي محو  ، «الرقادية  بال السي محو بلحاج  األسرةعالقة  »حممد الكنيت الرقادي:*24

 .2016، دار الكلمة  ، اجلزائر  ،  2015بلحاج أعالم وأثار
أوالد السي محو بلحاج  ، «أوراد الرماية يف دارموالي عبد اهلل الرقاين »حممد بن أمحد الرقاين :*25

 .2016،اجلزائر ،  دار الكلمة 2015،  1ثار ، ط أعالم وأ
 ، «الروحية والرتبوية يف حياة الشيخ موالي عبد اهلل الرقاين األبعاد»علي الرقاين : بنحممد *26

.2016،دار الكلمة ، اجلزائر  ،1،205، ط حاج أعالم وأثار أوالد السي محو بل  
دار ، اجلزائر  ، 2016أوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار ، «بريش أهل»حممد بن عمر: *27

 .2017، الكلمة  
 1، طأوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار  ، «خزانة موالي العباس الرقاين »: رقاين حممد*28

.2016،دار الكلمة ، اجلزائر ،2015،  
رحلة األشراف أوالد السي محو بلحاج من توات إىل والتة والنعمة »حممد ولد جعفر: *29

، اجلزائر دار الكلمة للنشر والتوزيع ، 2015 أعالموأثارالسي محو بلحاج  أوالد، «ووريتانيا
2016.  

أعالم علماء أبناء سيدي محو بلحاج يف موريتانيا )جعفر بن املهدي من »*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27
 . 2018دار الكلمة  ، اجلزائر  ،  2017أوالد السي محو بلحاج أعالم وأثار، «النعمي(

أوالد السي محو بلحاج  ، «حياة موالي العامل اجلليل مساعيل بن سيدي جلول»:ناجم املهدي*28
 .2018،  اجلزائر، دار الكلمة، 2017أثارأعالم و 
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 71أبا امحد اخلليفة : -

 31,  15أباحلي : -

ابراهيم بن عبد اجلبار الفجيجي :  -
20 

 26ابن خلدون : -

 20ابن زكري :  -

 29ابن مهيب : -

 43, 32,  15أمحد الرقاد : -

 25أمحد بن أبا علي : -

 75أمحد بن الكصري :  -

 76أمحد بن املصطفى : -

 74, 29البوصريي :  -

 73احلسن ببا به أنتيين :  -

 74الدمياطي : -

 72الشيخ بن اخلليفة : -

 72العباس بن اخلليفة : -

 12العريب بن عبد الواحد : -

 20العصنوين :  -

 15القاضي إمحد إيدغ حممد : -

 48, 37املختار الكنيت : -

 76املختار بن أمحد احلبيب : -

, 77, 76, 75عفر بن املهدي :ج -
78 

,  12, 7, 5,  3, 2محو بلحاج : -
13 ,14 ,15  ,19  ,21  ,24  ,
25 ,27  ,28  ,32 ,34  ,35  ,
36  ,40  ,43  ,44  ,45  ,
49 ,50 ,53 ,62 ,63  ,64  ,
65 ,71  ,78  ,82  ,85 

 74عالة :سيدي بن  -

 77عالة بن بابه أنتني : -

 74عالة بن ملوك : -

 75عبد القادر الكوناين : -

بد القادر بن مبارك بن الطيب ع -
:25 

عبد اهلل بن سيدي امحد الصويف  -
:30 

د اهلل بن عثمان بن احلاج عمر عب -
:73 

عالل بن سيدي أمحد الرقادي  -
:30 -32 

 77عالل بن عال بن ملوك :  -

 14الدندون : حممد  -

 12,  11حممد الصاحل :  -

  22حممد الصاحل بن ديدي :  -

, 31, 27,  26حممد املهدي : -
40  ,41 

 9حممد بكو االداوعلي :  -

حممد بن احلاج حممد بن الشيخ  -
 22ديدي : 

 26حممد بن املربوك البداوي :  -

, 9حممد بن عبد الكرمي املغيلي :  -
16 ,17  ,22 ,25  ,34 ,50 ,
51 

 9حممد بن عبد الواحد :  -

 6حممد بن مبارك   :   -

 17حممد بن يوسف السنوسي :  -

 75حممد حممود بن الكصري :  -

  .7678حممد حيي الواليت :  -

, 63 22موالي أمحد الكشناوي :  -
64 

 70موالي أمحد بن جعفر : -

موالي أمحد بن موالي أفضيل :  -
71 

بن موالي عبد القادر  ي أمحدموال -
:24 

ي أمحد بن موالي عبد الكرمي موال -
:23 

موالي أمحد بن موالي عبد اهلل  -
 72,  58الربيشي :

 36موالي أمحد بن موالي قاسم :  -

 10موالي احلسان :  -

 فهرس االعالم
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,  14,  13,  12موالي الزين : -
20  ,40 ,46 ,49 

موالي الشريف بن سيدي حممد  -
 31, 30احلاج : 

 11ي الطيب : موال -

موالي املهدي بن موالي علي  -
 24بلحاج : 

, 35موالي املهدي بوشنتوف :  -
36 

موالي أحممد بن موالي أمحد  -
 72الربيشي : 

  76,  75, 65موالي زيدان :  -

 35, 9موالي سليمان بن علي :   -

موالي عبد الرمحان بن موالي علي  -
 22بن موالي أمساعيل : 

 71القادر )بعالة (:موالي عبد  -

-44-23موالي عبد اهلل الرقاين : -
46-48-49-53-54-55-
56-57-58 

 

موالي عبد اهلل الشيخ العافية بن  -
 64موالي أمحد : 

,  78, 49موالي عبد اهلل اجملاهد : -
81 

موالي عبد اهلل بن السي محو  -
 27, 24, 18بلحاج: 

 38موالي عبد اهلل بن سي حممد :  -

عبد اهلل بن موالي عبد موالي  -
 67الرمحان :

موالي عبد اهلل بن موالي عبد  -
 78املالك ) سيدي بلة (:

-  :  72موالي عبد املالك ) ملوك(  

 23,  16موالي عبد املالك : -
,27  ,35 ,72 ,73  ,75 

موالي عبد املالك بن موالي علي  -
:77 

 50-46موالي عبد املالك الرقاين -

-55-56-81 

,  24, 18موالي عبد اهلادي :  -
66 

 12الواحد : موالي عبد  -

 ,  12موالي علي الشريف : -

-27-24موالي علي بلحاج :  -
34-44-63 

موالي علي بن موالي أمساعيل :  -
22 ,44 

, 14موالي علي بن موالي الزين :  -
20 ,40 ,46 ,49 

,  24, 18موالي عمار الربيشي :  -
36 ,37 

 46-46حممد بن أب: . 

 38أبا ملني: 

 66أباعمر بن الفضيل:

 67-65ابن بطوطة: 

 63ابن مالك: 

 56أبوالقاسم سعد اهلل: 

 8ابوعبد اهلل االنصاري : 

 54أيب احلسن الشاديل: 

 48أمحد اجلعفري: 

 41اسحاق عدروس: 

 57حممد بن موالي سامل:امساعيل 

 63االمام مالك:

 70 باب حسن:

 66ديدة:باعنينا بن علي 

 82-81-57الربتلي:

 76-70-67بول ماريت : 

 70-68 جعفر بن املهدي:

 70 جعفري بن موالي أمحد:

 56 الكنيت: احلاج  أحممد 
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 38 احلاج أمحد: 

 29 احلاج بلقاسم :

 35دادة زيتون: 

 70 ديدي بن الصادق:

 41زيين دحالن: 

 48سيد املختار الرقادي: 

 53-52-51السيد حممد ابو هريرة: 

 56يدي أيب مدين الغوث: س

 38سيدي املستعني: 

 39سيدي عبد الرمحان بوفلجة: 

 56سيدي عبد السالم بن مشيش: 

 41سيدي علوي املالكي: 

-25موالي علي بن موالي امساعيل :

48 

-17موالي علي بن موالي الزين: 

23-44-50-53 

 38ة: سيدي علي الربك

علي بن  عبد الصادق اجلبايل :  سيدي

50 

 38 سيدي ملني بونقاب: 

 45-35-34سيدي حممد املهدي: 

 42-44-39سيدي حممد بلكبري: 

 63سيدي حممد بن علي: 

 39سيدي حممد بن هاشم العلوي: 

 39سيدي حممد حلبيب: 

 40سيدي مول الوهبات: 

 54الشيخ  حممد بن مصطفى: 

 54الشيخ أمحد الصويف: 

 53-52الشيخ أمحد ديدي: 

 63الشيخ البوحامدي:

 42الشيخ احلاج عبد الرمحان العامل: 

 42الشيخ احلاج عبد القادر: 

موالي عبد اهلل الشيخ العافية بن 

 70موالي امحد:

 42: الشيخ السي بامحو

 70-67 شيخ العافية:

يخ أحممد بن أيب زيان القندسي: الش

56 

 48الشيخ بابا االنصاري: 

 69الشيخ حدينا بن احلبيب الكصري:

 64الشيخ محزة الفالين: 

 الشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحان:
37 

 46-45ضيف اهلل: 

 37الطالب العايش:

 48الطالب محو: 

 53الطالب سامل سرقمة: 

 81الطالب سيدي امحد التوايت :  

 37الطالب صلوح )سقرمة(: 

 36الطالب ولد صفية :

 68العامل  أمحد بن الكصري:

 63عائشة بنت اباحلي:

 54عائشة بنت احلاج موسى احلريزية: 

 47عبد الرمحان السعدي: 

 69عبد الرمحان بن صنبو: 

 37عبد السالم بن حلبيب: 

 40عبد العزيز البلبايل :
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عثمان بن أعمر بن سيدات الواليت: 

50 

فاطمة الربكة  بنت عمر ايب هريرة:  
37 

القاضي بن عبد الكرمي بن عبد احلق: 
37 

 37القاضي سيدي احممد واحلاج: 

 53-52--51القاضي عياض:

 47القاضي حممود كعت: 

 39القائد حممد عبد الرمحان: 

 40اللة عائشة: 

 35اللة فطيم:

 39-8مارتان :

 79مبارك جعفري :-

 34حممد اجلزالوي:

 39حممد احلسن: 

 68حممد اخلرشي: 

 39حممد الصايف :

 75حممد املصطفى بن آل دحان :-
,78 

 69-68حممد املصطفى ولد دحان: 

 38حممد باي بلعامل: 

 64حممد باي بن عمر:

حممد بن  الصاحل ) عريان الرأس ( : 
14-29 

 70حممد بن باب عينينا:

 65-64حممد بن بادي: 

 8حممد بن عبدالكرمي التمنطيطي : 

 50حممد بن حممد الطاهر: 

 49حممد بن موالي أمحد: 

 48حممد بن موالي الشيخ: 

 48حممد بن موالي العباسي: 

 52حممد بن موالي محادي: 

حممد عبد الرمحان بن أمحد الدباغ: 

50 

 41حممد علوي املالكي: 

 69حممد حممود بن ممادي:

 موال ي أمحد الطاهريي االدريسي :
2-8-12-42-43 

موالي أمحد بن السي محو بلحاج : 
18  ,24 

 70موالي أمحد بن موالي امساعيل: 

 49د بن موالي عبد اهلل: موالي أمح

 70موالي امساعيل بن املهدي:

موالي امساعيل بن سيدي جلول : 
37-38-51-52-53 

 70موالي امساعيل بن موالي عبد اهلل:

-41-40موالي التهامي ماموين: 

42 

 38موالي التهامي: 

 63موالي احلسان :

موالي احلسان بن موالي علي بلحاج: 

44 

 65موالي احلسن: 

 66الشريف بن سيدي حممد:موالي 

 40موالي الشريف بن موالي أمحد: 

 67موالي الصاحل: 

 50-48موالي العباس الرقاين: 

 43-42موالي الغول: 

 35موالي املامون: 
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 52موالي اليزيد بن موالي أمبارك: 

-37موالي اليزيد بن موالي مبارك: 
51 

-22-21-15موالي أحممد :-
23-32-33-34-40-63 

 70موالي عبد الكرمي:موالي بن 

 52موالي سامل بن موالي امساعيل: 

موالي عبد الرمحان بن موالي علي: 

46 

 48موالي عبد الرمحان: 

 37موالي عبد القادر: 

 65موالي عبد الكرمي:

موالي عبد اهلل بن موالي الطيب 
 30مساعيلي : 

موالي عبد اهلل بن موالي 

 61عبدالرمحان:

 37مد: موالي عبد اهلل ولد السي حم

 48موالي علي بن موالي امساعيل: 

 70موالي علي بن موالي احلسن:

 54موالي علي بن موالي أحممد :

 36موالي عمر الربيشي: 

 34موالي عمر:

 69موالي حممد بن موالي أدخيل :

موالي هاشم بن موالي عبد 
 35املالك:

 67مومنا ن سيدي الشيخ:
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 .40،51،76أدرار: -
 .26،28،15أدرور:-

 .14،38أدغا: -

 .38أدغاغ: -

-
 .14،22،26،28،37أدمر:

 ،.8،60أروان: -

 .42،62أزواد: -

أظوى: -
15،21،22،26،28،41،

42. 

أغرمامالل: -
13،20،22،26،34. 

 ،62أقبلي: -

 . 9البنني: -

التكرور: -
22،32،33،74،78. 

 .16اجلزائر العاصمة:-

 .   8اجلزائر:  -

 .40احلجاز: -

 .9السنيغال: -

السودان الغريب: -
2،3،4،5،9،12،17،52،
65،76،77،79،81،82. 

السودان: -
33،68،77،73 . 

 .26الشباين: -

 .9الصحراء الغربية: -

 .9الطوغو:-

 .9الغابون: -

 .9لكامريون: ا-

 .9الكونغو االوسط:-

 .14احملفوظ:-

 . 14املستور: -

، 19املغرب األقصى: -
42،79. 

 .10،53، 8املغرب: -

 .26املناصري: -

 .14املنصور:-

النعمة: -
60،64،65،66،67،72،

74. 

 .20النيجر:-

 .11اهلبلة: -

 . 20اهلوصا :-

 .41أنزمجري: -

 .19أوروبا: -

أوالد احلاج: -
22،26،28،49. 

 .39أوالد اونقال: -

 .15أولف:- 

 ،.15،58أينغر: -

 .35باحو:-

 .60باماكو: -

 .22، 15بربع: -

 .20برنو: -

 .22،35،62بريش: -

 .42بشار:-

 .15بنهمي:-

 .21،41بواجني: -

، 14بودة :-
15،22،23،47،48،76. 

 .9بوركينا فاسو:-

 .15،22،26،28بوزقزاد: -

 فهرس األماكن  )دول ، مدن، قرى(
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بوعلي: -
13،15،16،22،26،28،

34،53،54. 

 .62بريو: -

تاخفيفت: -
14،20،26،28،34. 

 . 26تازولت: -

، 14، -11تافياللت: -
13،15،18،19،21،42،

43،53،64. 

 .60تاودين: -

 .19،49،53تاوريرت: -

، 14،26،37تربكانت: -
،28. 

تسابيت -
:3،12،15،14،26. 

 .17،38تلمسان: -

متبكتو: -
8،13،،12،18،19،20،2

2،31،60،61،62،79. 

 .15،76متنراست: -

متنطيط: -
15،17،19،23،25،36،

40،50. 

 2توات:  -
،

3،4،5،6،8،10،9،12،2
0،21،22،24،26،2714

،15،17،18  ،19 
،

13،،31،52،62،64،79،
81،82. 

 .8،17تونس: -

 .9تيدكلت :-

 .14،16،21تيطاوين:-

تيميمون: -
14،19،27،40،44. 

 . 9تينجورارين:-

 .35تينورت: -

، 14تيوريرين: -
26،28،39،40. 

 .15محاد: -

رقان -
:

3،15،22،45،48،55،6
3،74،77،78،79. 

، 15،28زاجلو العرب: -
40. 

 .28،34، 22،26زاجلو: -

 .37،55،78زاوية الرقاين: -

زاوية الشيخ بن عبد الكرمي -
 .26،37املغيلي: 

زاوية كنته: -
12،14،13،16،20،21،
22،25،26،27،31،35،

36،37،38 
43،44،6147،49،50،5

1،55،63. 

 .9ساحل العاج: -

 .14،22،41سايل: -

 .63سجلماسة: -

 .9سرياليون:-

 ،.65،75. 8شنقيط: -

 .76صاصندي: -

 .62صنغاي: -

 .60طاوة :-

 .12عريان الراس:-

 . 40عني السخونة: -

 .15،19،48عني صاحل: -

 .9غامبيا: -

 .63غانا: -

 .20،60غاو: -
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 .19غدامس: -

 .22غرميانو: -

 .9غينيا بيساو:-

 .9غينيا كوناكري: -

 .9غينيا: -

 .17فاس: -

 .14،21فنوغيل: -

 .20،61،62كاشنة: -

 .8كانو: - 

 .38،39،40كرزاز: -

 .75كلسوك: -

 .38كوسان: -

 . 14حلمر:-

 .8ليبيا : -

مايل: -
48،62،63،73،74،76،

79. 

 .20مصر: -

 .45مكة:-

 .26،28مكيد: -

موريطانيا: -
9،15،14،55،79. 

 .60نيامي: -

 .79، 9نيجرييا: -

 .15ودغا :-

والته 
:

8،21،22،20،60،63،6
4،65،62،79. 
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شريفة من تافياللت، عرفت  أسرةتوات  إىلمع مطلع القرن احلادي عشر اهلجري وفدت 
والعلماء.سامهت  األعالمعدة اسر ، برز فيها العديد من  إىلباألسرة البلحاجية، تفرعت 

ة واالجتماعية، وخاصةاحلياة  العلمية يف االقتصاديهذه العائلة البلحاجية يف ازدهار احلياة 
اليت   املدارسو  واملكتبات التأليفاحلضاري الذي خلفته خاصة  اإلرثاملنطقة من خالل 

،كما سامهت يف اجملال الرتبوي من خالل الطريقة الرقانية وذهذا أمتد تأثري هذه أسستها
منطقة السودان الغريب حيث كانت فروع  هذه العائلة جسرا للتواصل ساهم يف  إىلالعائلة 

ودورهم حاج السي محو بل هذا التواصل كان عنوان حبثنا * أوالد وإلحياءالربط بني املنطقتين
 .ه14ه اىل القرن 11من القرن السودان الغريب العلمي يف توات و 

 الترجمة

teeniuietggtgeveeniitioigennigebeh tA ,an honorable family from 
tafilalt came to touat,known as Belhqdj Family .It branched into several 
families in wich many scientists and scholars emerged. This Belhadj 
Family has contributed to the prosperity of economic and social life in 
the region of touat through the cultural heritage it left behind , 
especially  in authorship, libraries and established schools.It has also 
contributed to the education filed though “Reggani Way “ and thus the 
influence of this family extended to the western sudan. The branches of 
this family created a bridge of communication that helped connect the 
region.To revive this communication, the title of our research was the 
children of El Hamo Belhadj and their scientific role in Touat and 
western Sudan from the 11th century to the 14th century. 

 


