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 م 51و 51علماء توات ودورهم في نشر التصوف بالسودان الغربي بين القرنيين

 الدكتور مبارك جعفري األستاذ 

 ـ الجزائر جامعة أحمد دراية ـ أدرار

 استقرار دول في ودور هما المرجعيات وتوحيد   الديني األمن  الموسوم " األول الدولي الملتقى
 الخاصة لألسالك المتخصص للتكوين لوطنيا التطّرف تنظيم المعهد ومحاربة   الساحل

 الحاج العقال بتمنراست بالتعاون مع المركز الجامعي أمين واألوقاف الدينية بإدارة الشؤون 
 .5152فيفري  52و 51بتمنراست، يومي  أخاموك أق موسى
شكلت الطرق الصوفية  راططوط رفاةوط  بون اوجز ال وانور فبلطوو  اللوفباز ال راو   لو   

لووت اووفات يوو  ال لووف  ال راوو  لل وانوور بب طبوو  الافابوو  الاوو  بوورت بل ووط ال  جوور بووز العبووف و فكط

الطوووووورق الصووووووفية   يردوةووووووطو فيوووووو  بوووووووببا ط الطردووووووو  الوطبردوووووو  ب رف  ووووووط الب ال وووووو  كطلبكطنةوووووو  

فالب اطرد و فالا طلة و فالرقطلة  فغجرهط فللاطفل بز  الل هوه  الببا لو  الولةل ال وفى  لو  

 ف  فبه  ي  لشر الاصفف ي  إيردوةط بز  الل ال ط  اآلاة :إل طبطت  لبطى افات 

 و اعردف بف و اافات.

 اافات:  الاصففو  فابل اوبهطر 

 و أه  الطرق الصفية  اافات.

 .ي  اللفباز ال را  و الب جل  ف  فب  ي  لشر الطردو  الوطبرد 

 و   فب العطنل  ال لاة .

 و   فب العطنل  الرقطلة .

 بصفية  افات. و اأ ر ا يطرق 
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 و  طاب .

اشووكل بووز  ووال  ايوو  ال لووف  ال راوو  لل وانوورو ف  اووفات اووون بلطووو  :ـــ تعريــج مــوجز بتــوات

هلوووووطال ا ووووواالف اوووووجز الووووورفا   فاوووووبات ألطلوووووة  هووووو : اجل وووووفراردزو اوووووفات الفلوووووط و اجوووووبكلت.

فالبؤر وووجز يوو  أصوول الالووبة  فبعلطهووط لووهكر بل ووط: بووط فرب يوو  كاووط   اووطرد  اللووفباز  لعاووب 

؛ بز أز للططز بطل  ي  طردوه إل  الاج أصط  بور  أصواطبه ةعورف (1)ابطز اللعبيالر 

بووز إابووط  اللوو ر يطلووافطلفا هلووطال فابوول البكووطز الوو  البوور و  )ااووفات( يوو  ل وو  اللووكطز بلوون

اجلبوووط جووور  م اوووز  بووور الاوووفبافي فهوووف بوووز البوووؤر جز البالجوووجز ألوووه لبوووط يوووا   وبووو  اوووز لوووطين 

هووووول اووووفاا  لل ووووو   أصوووواطبه  وووووز أبووووط ز بعجوووووب  يوووو  الصوووواراىال  ووووري بووووالب الب ووووور و لووووأل 

. (2)الب ووووربجزج يأ ووووطاف  بأل ووووط اووووفاا و يووووألطل  الللووووطز اووووهلال فأصووووبات اووووفات لعلوووو  الا  جووووف

. فالووبع  جوور  أل ووط كلبوو  (3)فالووبع  جوور  إز اووفات الوو   اووب الوبطنوول الصووارافة  بووطل لف 

للووووكطز لبلووووال البفاووووبجز اووووبل  راةوووو   ووووطىت بووووز ا اووووفات فهوووو  ال ط  وووو  الاوووو  كووووطز جووووبيع ط ا

. فهلووطال بووز جوور  أز الوو  اووفات أطلوووه الطووفارق فالعوور   لوو  الفااووطت البلاشوور  (4)ال ووران 

أل ووط ةوووفل الشووج  بووفدي أابووب الطووطهري ا بردلوو  ف  و(5) لوو   وو طف فاب اللووطفر  ففاب بلووعفب

ةووووووطى لووووووبجت ا ووووووها ادلوووووو   ل ووووووط اووووووفاا  للعبووووووطب  فل ووووووها لووووووكل ط ال  جوووووور بووووووز العلبووووووطى فا فل

اجلبوط  (7)( أز اوفات الو  اراوري ةعلو  الفااوطتReclusاجلبوط جور  ) رفكلوة  و وو.(6)فالصوطلاجز

.. ألو  بوز .(8)(و أز كلبو  اوفات أصول ط إغردوو  فاعلو  الفااو Martinجور  البوؤر) )بطراوطز و 

رفاةوووطت الاووو  لووو  الووواطن أي بل وووط أز ااووو  ال وووو  رغووو  كوووفز أغلووو  البصوووطبر اا ووو   لووو  ال
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فكوهلال  البلطوو د  لالل  كفز أز الارار بز البل بجز فولطاه هو  أفل بوز لوكز لألصفل الارار 

 كفز بعظ  ألبطى الوصفر ارارد  يكجف ا فز ال رفع ارارد  فا صفل غجر هلال.

بلووط) صووارافي  ووطف طووفال أةووط  اللوول  بوون الاوورار  الشووبجب  يوو  يصوول  البلطووو ةلووفب   

عورف هاوف  ردوط  ا  يصول الشواطىو كبوط الصجفو اصل إل   بلجز بر   بنفة و فالاورفب  يو

. فبووووطلرغ  بووووز قلووووف  الطاةعوووو  فصووووعفاا ط ابكووووز (9)قفةوووو   طصوووو  يوووو  يصوووول الراةوووون فالصووووجف

بلوه  صوفر بوط قاول الاوطرد  الو  اآل وطر فالشوفاهب كبوط الوا ب    البلطوو ا للطز بز أ بوطر 

  ارلوووووطرب فدوووووووووور  (10)ال لةوجوووووفز فالرفبوووووطز طردووووو  اوووووفات يووووو   القوووووطا   بووووون  لوووووف  الصووووواراى 

 (11)أز الج ووفب الووافطلفا اوووفات بلووه الووووورز ا فل  قاوول البوووةالب (Bernard Saffroy)لووطيرف

بفرا الفلوووةل  يووو  العالقووو  اوووجز بفل ت البلطوووو  فبعوووب ب وووفل ا لوووال  إلووو  شوووبطل أيردوةوووط لعاووو

ببطلةال الب ر  ا لالب  ا فلل فاللفباز ال را و لةش ب اباةو  بوز الوورز ال وطب  ال  وري 

الوطبب  بوز الشوبطل بلوا  اد وطرابطت الارارد  فالعراة  ي  شر البةالبي ابيوط للوبطنل الاطب

اللةطلووة و لةصووب  بركوووا ب بووط بووز برا ووو الا ووطر  الصووارافة   طصوو  بعووب لوووف  ببل وو  غطلووط 

فقةوط  ببل وو  بووطل  يوو  الووورز اللووطبن ال  ووري ال طلوو   شوور البووةالبي فارا وون الطردوو  الا ووطري 

 اببكاوف كبوطاو  الورال اوجز بورا ل فاللوفباز ال راو  لةاول بالوه طردو  اوفات الصارافي  ال ر 

 لب لكطز ال وى ال را  فا فلول بوز اللوفباز ال راو  ةبور  اور الرنةل  أصب  طرد  الاج 

 .(12)طف بطرا البلطو  بكطل  افات  فهف بط واب ي  
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    لبة  اباة  بز الورز الاطلن ال  ري ال طب   شر البةالبي ل  ت البلطو ش ب

ف وطية  الابرت وهطى لا  قرفز بز الوبز لطهبت ب بف   بز العفابل ي  قةطب ط 

الا  كطز ل ط بفرا بطروا ي  ب الف ف الوفاةط فالطرق الصفية  ف فب فالابرارهط في  بوببا ط 

  الاةط و فاعب افات بز اجز البلطط  الصارافة  الا   ريت الاشطرا كاجرا للطرق ابلط

 ف طص  إز كطز بز أهل العل   لة  بز بردبي طردو و ابط ا ب ي  افات يربالصفية  فقل

كبط د ةكطب ج لفا قصرا بز وافة  أز ل  ا ز ب صص  للاعلة  ي   ب صص  لل ةطي و 

فك جر ه  الوصفر الا  كطز أفل أبرهط وافة  ب ل وافة  كلاهو فوافة  لجب البكري فوافة  

   .ي  اب الوطبرالببطغو فوافة  اجلفزو فوافة  لجب

قاوول الاووبج   ووز أهوو  الطوورق الصووفية  ااووفات داووب بووز  بتــوات: التصــوف عوامــل ازدهــارـــ 

 لهكر بل ط: اافات الابج  اإج طو  ز ب بف   بز العفابل لطهبت ي  الاشطر الاصفف

ــدوم  ـــ  ق ــة: رجــال التصــوفـ ــى المنطق قووب  إلوو  اووفات  اوور أوبلوو  ب ال وو   ووبب كاجوور بووز   إل

اول الوهي  (13)  (4001هوو 909الشوج  م اوز  اوب ال ورد  الب جلو ) ت بل  : الصفية  لهكر 

ةعااوور أفل بووز أب وول الطردووو  الوطبردوو  إلوو  الصوواراى فبووز ف و (14) 4148هووو 888ااووفات لوول  

 الشوووج  أابوووب اوووز م الرقوووطب ال لاووو فبووول    .فباز ال راووو اوووبالب اللووو هطاوووفات الطلووو  يووو  لشووور 

  فهووف بؤلوو  4090هووو 999لوول  لووفز بطلصوواراى ال راةوو  بووز فاب  فالووهي قووب   (15) الوووطبري 

فالوهي الشوج  أابوب ألاج وطل  بؤلو  الطردوو  الا طلةو  فبول   الوطبردو . الوافة  ال لاةوه الرقطبةو  

 .  ى افاتففقن له ل طل فلوطل بن  لبط  (16) و فكطز لوفله ابلبفل4488هو 4491قب  لل  
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ــ  اجنوو  بلطلووب  للوهووب فالاصووفف جواا ووط الطاةعةوو  ب لووت الاجنوو  يوو  اووفات ببب البيئــة المناســبة:ـ

قطبوو  الوفاةوووط يووو  فيووو  هوووها الصووبب ةووووفل بوووفدي أابووب الطوووطهري ا بردلووو   و طعووط للعلووو  فا فا 

أل ط لبجت ا ها ادل   ل ط افاا  للعبطب  فل ها لوكل ط ال  جور بوز العلبوطى أصل كلب  )افات( 

 و.(17)فا فلةطى فالصطلاجز

شووعف  فأ لووط  ب ال وو  كبووط أز طاةعوو  الل ووف   كفلووه جاشووكل بووز تي:طبيعــة المجتمــع التــواـــ 

فهوف بوط أشوطر لوه الراطلو  ا لبوطل  فبابو  العلبوطى  ابجول لللوكجل  فالعطيةو يو  غطلا وط ي  افات 

افصووووو ه للوووووكطز اوووووفات بطلبلوووووطلبجز فأل ووووو  ةااوووووفز  (Gerhardt rohlfs)  جرهوووووطرب رفهل ووووو 

فلولوو   ووعف أهل ووط   :وووفل صووطا   بر  ا قووال  فيوو  هووها ا طووطر ة .(18)ال راووطى فر ووطل الووبجز

 . (19)  الصطلافز فالوهطبو فأراط  الولف  فه   قف  الل ف  ا طو ك ر يج ط 

ـــ  كطلوووت اوووفات إاوووب  الباطوووطت الرنةلوووة  لا وووجج الب ووور  ا قصووو  فبوووالب اللوووفباز  الحـــ :ـ

لبلطو  فادلاووطى لودطر  ا  فالبشطج ال را و فكطز الاج يرص  للفة  بلطلب  ل  جر بز العلبطى 

بأهل ووطو كبوووط كوووطز يرصووو  للوووكطز البلطوووو  لودووطر  البووووطع البوبلووو  فالاووووطى البردوووب بشوووج ه فكوووطز 

بعوب أباى يرد و  الاوج  لو  ودوطر  ب وباب  اجو  قاور الشوج  فالاووفب  فز الوطبردفز بل    ةارص

ا ووط بووب   يوووب وار الشووج  م اووز إلووبط جل البللووطفي ال ووراري ب ووباب فأقووط  وبكوول بووط هووف  بجووب

   .(20)طردواهالفأ ه   ب 

أب  اوبهوطر اللشوط  الا وطري يو  اوفات إلو  ك ور  ا فقوطف فالعططةوط  ازدهار النشاط التجاري:ـ 

كبووط اوورو لووفع بووز الا ووطر البفردووبجز أف الا ووطر أصوواط  الوفاةووط فالووهجز كووطلفا جلشوونفز الوفاةووط 
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صوووطا    (4401و هووو4440الشوووج  لوووجبي  لووو  اوووز الجلووو  )ت فدل ووووفز  لج وووط بلووو طى ب ووول

لوه الووعبطن   بول ااوط ر يوو  بوالب اللوفبازو فكوول ردع وط جل وو   تالوافةو  البشو فر   اواقلووفو كطلو

 (و الوهي 4400هوو  4418أا  ا لوفار اوز  اوب ال ورد  الالةاللو و) ت فالشج   .(21)ي  الوافة 

وووط  يوو  كووطز ةشووا ل بطلا ووطر  اووجز اووفات فاللووفباز ال راوو و فبعووب  فباووه لاووفاتو الوواور بووه الب

 .(22) أفلف الشريطىو اج  اشار  بلطاجز فبةط و فالط وافة 

 الطرق الصفية  بل ط:ارو ي  افات ال  جر بز : بتوات الطرق الصوفية أهم 

الوطبرد و أف ال ةاللةو ؛ اللو  لبؤللو ط الشوج   اوب الووطبر ال ةاللو و فلوب  :الطريقة القادريةـ 

 ريوت الطردوو  الاشوطرا كاجورا يو  الب ور   و 4411هوو 014  فاوفي  لول  4049هوو 144لل  

 ( أفل بوز أب ول الطردوو  4001هوو 909ةعاار الشج  م از  اوب ال ورد  الب جلو )ت .فأيردوةط

 (و الووهي أصووب  4001هووو 910لاووفاتو فأ ووههط  لووه الشووج   بوور الشووج  اووز أابووب البكووطي)ت 

ردوةوووطو بوووز يرف  وووط: رنلووو ط بعوووب الب جلووو و ف بووول  لووو  لشووورهط ببعةووو  أا وووطب  ال لاجوووجز يووو  أي

كطلت أ  ر الطرق الاشطرا فأ  رهط اأ جرا ي  البلطوو . فك جور هو  الطردو  البكطنة و فالب اطرد . 

 .   (23)الوفاةط فالببار  الاطبع  ل ط بل ط وافة  كلاهو الوافة  البكرد و فوافة  الرك  اللافي بأقال 

)ت الالوووووووز الشوووووووطهل اللووووووو  هوووووووه  الطردوووووووو  إلووووووو  الشوووووووج  أاووووووو   :لطريقـــــــة  الشـــــــاذليةاــــــــ 

    (4808هو 101

الطجاةو و فالبلةطلةو و اجو  اوهكر بعو  الرفاةوطت أز ب ر ج ط اافات  ف فبكطز ل ط ه  ا  ر  

و ببووووط  عوووول شووووج  ط البلةووووطل  يوووو  اووووفات بردووووبي هووووه  ا  جوووور و كووووطلفا جاعر ووووفز لال ووووط طب
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للشوج   اوب  كبوط كوطز . (24)الشطهل و ةكا  ال له  هل افاتو جل وطه   وز الاعور   صواطبه

 فأابطع اافاتو  طص  ي  قصر بكجب. الطىاللال  از بشةل أ

الل  هه  الطردو  للشج  اابب از بفل  اوز  لة و و فلوب بوردو  لوجبي  :الطريقة الموساويةـ 

 و بووز شووجف ه الشووج  م اووز اابووب اووز غووطوي 4140هووو 890بفلوو  بووطلور  بووز يووط  لوول  

لبلةطل و الوول اوجز  وبب بوز البرا وو يو  الشوبطلو البكلطل  فالشج  أابب از جفلف الراشبي ا

 وو  الوواور يوو  ال لووف  ال راوو  لل وانوور بوردوو  لووجبي بفلوو  بلطووو  كوورواو فألوو  هلووطال وافةوو  

للعلوووووو  فقصووووووب  اللووووووط  بووووووز كوووووول بكووووووطز فاووووووبأ يوووووو  لشوووووور أفراب  فطردواووووووهو بعووووووب فيطاووووووه لوووووول  

لطووو  كوورواوو فكووطز الاوو  الاشوورت يوو  ب   ل ووه أالووطؤ   لوو  الوافةوو  فالطردووو . 4101هووو 4041

 .(25)ل ط أابطع فبردبجز ي  افات

بؤلل ط الشوج   اوب الووطبر اوز م اوز لولةبطز البعورفف بلوجبي الشوج و  :الطريقة الشيخيةـ 

  ب وجووو و بر   لووو  جوووب فالوووب  ف بوووه الشوووج  أابوووب الب وووبف و الاوووول 4011هوووو 910فلوووب لووول  

لوو  يوجوو  فالووط وافةوو  للعلوو و اراووبل بعووبهط إلوو  يووط  فبر  ا ووط الطردووو  الشووطهلة و  ووطب بعووبهط إ

بعووبب بووز شووجف) اووفات ببووز  طصوورف و ب وول: الشووج  لووجبي اابووب اووز بفلوو و فالشووج  أاووف م 

بيووووجز اال ووووفو و لووووه العبجووووب بووووز البؤل ووووطت يوووو  الاصووووفف بل ووووط:  الةطقفاووووه و فهوووو  قصووووجب  يوووو  

يو  بلطوو  قطبت  يرع بز يرفع الشطهلة  طردواهالاصففو  رلطل  ي  الاصفف و  الا ر  و ف 

 .(26) 4141هو 4080افي  لل  يوج و فاباب اأ جرهط إل  افات  طص  بلطو  اجل فراردز
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 ( فهو  4148هوو 4089بؤللو ط بوفدي  اوب ن اوز إاوراهة  الوفوال  )ت ـ الطريقـة  الطيبيـة:

 .  (27) أاب يرفع الشطهلة و كطز ل ط بفر فل فه كاجر ي  بلطو  افات

الوهي  (28)  (4410هوو 4418لشج  بفدي  اوب ن الرقوطل  ) ت بؤلل ط ا ـ الطريقة الرقانية:

م اووز أاوو  ودووطز الولبلوو و الووافطز رقووطز فألوو  ا ووط وافداووه الاوو  هاع االبووه  لوو  جووب الشووج  

صووووووجا ط يوووووو  راووووووفع اووووووفات فأيردوةووووووط  طصوووووو  يوووووو    ووووووب االووووووه ف لة اووووووه  بووووووفدي  اووووووب البطلووووووال 

لوووه الارالووو  يوو  يوووا  الشوووكفر: الوووهي  وورف اوهوووب  ففر وووهو فقووطل   ( 29) (4491هووو 4804)ت

 الوطووو  الراوووطل و فال وووف  الصوووببال و الوووفال  الصطل ...لوووطق  البردوووبو ف بوووب  أهووول الافاجوووبو 

شوووج  الباوووووجزو فبراووو  اللوووطل جز... فبطل بلووو  ي وووف يووو  الصوووال  فالفدةووو  يوووفق بوووط جوووهكر ... 

 .(30)بك  ا ل   شر  طبط د جلط  لةال فد ل طرو بالوبط لاالف  الورآز 

ــ  أ ووهت الطردووو  الا طلةوو  طردو ووط إلوو  اووفات ف ريووت الاشووطرا د بووأ  بووه  الطريقــة التجانيــة:ـ

 و فكطز ل ط أابطع  يو  اجوبكلت فاجل وفراردزو فقوب وار الشوج  4490هو 4801لل  ي   طص  

كوطز ل وط  وبب بوز البوبار  فالوفاةوط  طصو  كبوط   و4488هوو  4491لول افات أابب الاج طل  

  .(31)ي  اةكفراردز

بوز العلبوطى الاوفااججز الوهجز كوطز  :فـي السـودان الغربـي التصـوفالمغيلي وجهوده في نشر  ـ

ل ووو  بفر بوووطرو يووو  لشووور الاصوووفف يووو  اللوووفابز ال راووو  الشوووج  م اوووز  اوووب ال ووورد  الب جلووو  

الالبلووطل  الاووفاا  بارا فبووبيلطو فهلووطال ال  جوور بووز الشووجف) أ ووه الب جلوو   وول   الاصووفف لووهكر 

الووهي  33 (4140هووو 840و فالشووج   اووب الرابووطز ال عووطلا )ت 32الفغِلوووةل  أاوو  العبووط  بوول  
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و فاووهكر بعوو  البصووطبر ألووه 34ااصوول بووه يوو  ا طةوو  فبووز شووب  إ  طبووه بووه وف ووه أالاووه ودلوو 

 .  35شج ه ي  الطردو  الوطبرد  فهف بز أبر  الشرهط

هلطال بب   الب  ا ب  الا  بر  ا ط فبو ابأت ب ف  الب جل  ي  بالب اللفباز بز        

فبز االبهاه هلطال الشج  م از أابب ااز أا  م الاطه ا  البعرفف بأجب 

و فالشج  العطق  ااز  اب ن ا لصبل  البلفي  فهف أاب (36) (4010هو 911أابب)ت

فالط ا ط بل ب فبر   (38) و كبط وار قرد  )إةطافل((37) (4011هو 900يو طى ا ب  )ت بعب 

 و 4199هو  901و الا  فصل ط ي  ابفب لل (40) ه الب جل  إل  كطلفو فبز ا با اا(39) ا ط

فالط ا ط ببرل  فبل ب لبط  )بل ب ال راب (و فوافل الابرد  ا طو فكطز له ااصل باط ب ط) 

فدهكر ا لفري أله اوفج ي   م از ةعوف  رب ط(و ف بل هلطال  ل  لشر الطردو  الوطبرد 

(. 41)ببو ف ةل و فاللجب ا اة  فأا طبه  بطقفز إل  الجف كطلف فأل    ال   أالطى فه  : أا

 . (42)الاول بعبهط إل  ببجل  كشلط  الا  الاور ا ط بع  الفقت فاوفج هلطال فأل  

فبووووز بوووووالب ال فلوووووط الاوووووول إلووووو  بوووووالب لووووول طيو فكوووووطز ب فلوووووه العطصوووووب  غوووووطف اوووووفال      

اواله با ووطف  فكوور  بووطل جزو  و الاووو   الل ووط بطللوولططز الوووةط مو الووهي الوو4008هووو 904لوول 

فيج ط أ طبه الب جل   ز ا لنل  الا  طرا ط  لةهو فكطز اوأ ر ا لووةط بوطلب جل  شوبجبو اجو  

.  ةعفب للب جل  ال  ل ي  إب وطل الطردوو  الوطبردو  إلو  الصواراى (43)أ ر  يةه ب فاه فطردواه

ف لووه أ ووههط أا ووطب   (44)فبووالب اللووفبازو فكووطز  لة اووه يوو  لشوورهطو البجووه  الشووج   بوور الشووج 

 .(45)ال لاجفز فراافا جلشرفل ط ي  رافع أيردوةط
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فبز أارو الهجز اأ رفا بأيكطر فب ف  الب جل  الصفية  بعب بفاهو الشج    بطز از 

وفااله م الفو فاابعفا بل  ه فطردواه الصفية و ف جر (46)م از   بطز ال فبي الوطبري 

ز ي  أه  بط ةااطج إلةه ي  هها الوبطز و الهي هف  بطر  بلجل  ل  هلال كاطبه لراج ا  فا

و فكهلال أيكطر  فآراى و بعظب ط (47) ز لل   طا  ا صل بز أ فب  الب جل   ل  ا لوةط

فقب قطل الشج    بطز ااز يبجف ي  كاطبه   أل طق البةلفر الجت  ل  آراى فأيكطر الب جل . 

 كطز يوج ط اطيظطو أصفلةطو فباب ط ير ةطو ي  اطرد  بالب الا رفر   ز الب جل  بأله: 

بعطصردز الهجز أشطبفا فبز  لبطى ال فص  ال. 48صفي  البلطلالو با لوط بأ الق الصطلاجز 

 كطز  طلبط صفيةط  الهي قطل  له:  اب ن ا لفري  ادلاطهابفر الب جل  ي  هها الب طل 

  .  ي  غر  أيردوةط  ل  الطردو  الوطبرد و فةوطل أله أفل بز لشر هه  الطردو

اعب قاجل  كلاه بز الوبطنل العراة  الا  الافطلت افات فكطز ل ط  ـ جهود العائلة الكنتية:

فرغ  ا رق كلاه ي  الصاراى إد أز هلطال بفر كاجر ي  لشر الاصفف ي  اللفباز ال را و 

 و يوب(49)د ب بف   بز العفابل ظلت اراط   بل ط: فاب  ا صلو فادلابطى للطردو  الوطبر 

للطردو  الوطبرد و ببط بلاه للط  رفاة  فو طب   ل  ال لاججز  (50)الال  الشج  البكطي

"فقد (: Paul Martyفأابطع الطردو  ي  الصاراى فغر  أيردوةطو فيةه ةوفل افل بطرا  )

كنته ومنشأ سموهم، واألساس الذي قامت فوقه قوتهم، والسبب األول   كان هذا أرومة

ريج  الب جل   (. 4001هو 910ففاصل بعب  البفر االه  بر الشج  )ت .(51)تهم"مكان لرفعة

فالبجه  ي  الطردو  الوطبرد و فرغ  أز البصطبر ل  اهكر با  فأجز الاوةطو ل ز بز البؤكب أله 
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كطز بعه بب  بز الوبزو ي  افات اج  بفطز كلاه ا فلو فقب اأ ر الشج   بر بطلب جل و 

فأا ه بعبهط لاف اللفباز ال را و فهلطال  بل  ل  لشر لوطبرد و فأ ه  له الطردو  ا

 .(52)الطردو  فادفرابو ل طة  فيطاه

الاو  كوطز ل وط بفر كاجور يو  لشور الطردوو  الوطبردو  فالاصووفف  ال لاةو  فبوز اوجز الوفاةوط  

 يوو  إيردوةووط ل ووب الوافةوو  ال لاةوو  الرقطبةوو  فبؤللوو ط هووف الشووج  أابووب اووز الشووج  م البعوورفف

و (53) 4101هووو  4011   ف بعووب فيطاووه لوول  4094هووو 999بطلرقووطب ال لاوو و يوو  اووبفب لوول  

 ل ه االه الشج  لوجبي  لو  الوهي  افلوعت الوافةو  يو    وب و ف بوت شو را ط ا ر وطى فك ور 

. فاووهكر البصووطبر الاطرد ةوو و (54)بردووبفهط بووز الطووال  ف ووطاري اللوواجل بووز فاللووفباز ال راوو 

أابب إقبطل الطلب   لةه بك ر  بز بالب اللفبازو ألو  وافةو  فببرلو   أله بعب أز شطهب الشج 

 ( لةكووفز قطنبووطي  لج ووطو فأقووط  هووها 4408هووو 4480ااببكاووفو فأرلوول االووه الشووج  لووجبي  لوو )ت

ا  جوور هلووطالو أ  وور بووز  شوور لوولفات ةعلوو  اللووط  ا فرابو فة اوو  ل وو و يووأقالفا  لةووه بووز كوول 

 ووطب لاووفات بعووب ب ووف  أاةووه لووهو لج ل ووه  لوو  الوافةوو  ا    يووجو فألوول   لوو  جبةووه  لوو  ك جوورو  وو 

ااوووفات.  فبعوووب بوووفت الشوووج  لوووجبي أابوووب الرقوووطبو  وووطى فيوووب بوووز أ ةوووطز ببجلووو  اببكاوووف للوافةووو  

ااوووفاتو فطلاوووفا بوووز الشوووج  لوووجبي  لووو و أز جرلووول بع ووو  بوووز ةووووف  بوووأبر الاعلوووة  يووو  الوافةووو  

اووز أابووب الرقووطبو بعووب أز وف ووه أالاووهو بكطلووهو يأرلوول بع وو  ااووز أ ةووهو الشووج  أابووب اووز  بوور 

. فبعوب بووب  فرب  لوو  الوافةو  ال لاةووه فيووب بوز أرفازو ةطلوو  هووف (55)فبكلوه بووز ا فراب الوطبردوو 
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ا  ر شج ط فبعلبطو يأرلل بع   الشج  ا بجز البعرفف اهي اللوط و الوهي بوو  يو  أرفازو 

 ة  ا ط.    قطنبط بطلاعلة  فلشر الطردو  الوطبرد  إل  أز فاياه البل

أقال  بووالشووج  م اووز  اووب الرابووطز أاوو  لعطبوو و  وافةوو  الوطبردوو  فبووز الوفاةووط ال لاةوو           

بكووطز ا ابوون يةووه قفايووول  ل فل ووط و فبط  ووطي  4448هووو 4410األلووت لوول   فالاوو  ااجووبكلت

فببرلو  للاعلوة  كطلوت اعبول  لو  لشور الطردوو  الا ججو الوطبب  بز افاتو ف بوالب اللوفبازو 

إلوو  بوز اوفات أبجور للركو   كوطزلعطبو    أاوو الوطبردو  اوجز الا وطج ا يطرقو    طصو  أز شوج  ط

 .أر  الا طو

في  ل طة  الورز ال طبز  شر فاباة  الورز الاطلن  شر البةالبججز اوباب بفر          

و الهي (56) (4844هو  4881 لا  ال اجر )تفأهبة  ال لاججز ب  ل الشج  لجب الب اطر ال

و فأل  يرع بز (57)الط ي  ا وفاب ا ار ببرل  فوافة و  ريت بطلوافة  الب اطرد  الوطبرد 

يرفع الطردو  الوطبرد و فكطلت له للط  رفاة  قفة و ابابت لاشبل بلطط  ك جر  بز 

"الشيخ سيد المختار  . فقطل  له الارال  الفدا  ي  يا  الشكفر :(58)اللفباز ال را 

القطب الرباني، والغوث الصمداني...من ظهرت بركته غربا وشرقا، ساقي المريد وعمدة 

أهل التوحيد...كان رحمه هللا تعالى وليا عابدًا زاهدًا ياتونه المريدون من كل ف  

م فبعب بفاه  ل ه  ل  الطردو  فالواجل  االه الشج  م  .(59)ومكان"

 (و 4814هو 4811 (و فبعب  الشج  الب اطر الص جر از م )ت4881هو 4818ال لة  )ت

و فالشج  ابطبي از الب اطر  (4810هو  4884)تالشج  أابب البكطي ف 
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 (و فالشج  4844هو 4881)تو فالشج   لفااه از ابطبي (4819هو 4881)تالص جر

از الشج    (و فالشج   بر از  ل 4881هو 4104ا بجز از البكطي از ااج  ن)ت

في  هها الصبب  .(60) (4984هو 4110فالشج  بطي از  بر)  هو(4981هو  4111أابب)ت

"أن الطريقة البكائية هي المفتاح من الجزائر  ( :Duveyrierةوفل ال طا  ال رلل  بة رد )

وانك ال تستطيع أن تعرف هل البكائيون من أفريقيا، أم من توات، لكثرة و إلى تمبكتو

  .(61)اعهم، ولترددهم هنا وهناك"أمالكهم وأتب

بوز اوجز العوطنالت الافااةو  الاو  كوطز ل وط بفر يو  لشور الاصوفف يو   ـ جهود العائلة الرقانية:

هلط  ل  ال صفص كل بوز الشوج  بوفدي  اوب ن الرقوطل  بل ط إيردوةط العطنل  الرقطلة  فلهكر 

ز فالهي أ ه الاصفف  ز صطا  الوافة  فالطردو  البش فر  ارقط (62) (4410هو 4418)ت 

ف لة اووه  لوو  الطردووو  الرقطلةوو  الشووج  بووفدي  اووب  الشووج  م اووز أاوو  ودووطز الولبلوو و  فاالووه 

"القطـب :فالهي قطل  لوه الارالو  يو  يوا  الشوكفر:  (63)  (4491هو 4804البطلال الرقطل  )ت

د، شــيخ الربــاني، والغــوث الصــمداني، الــوالي الصــالر ســاقي المريــد، وعمــدة أهــل التوحيــ

المحققين، ومربي السالكين... وبالجملة فهو في الصالح والواليـة فـوق مـا يـذكر ... مكـث 

فهكوور الوه صوطا  فدةوو   (64) اثنـي عشـر عامــا ال ينـام لــيال وال نهـار، مالزمــا لـتالوة القـر ن"

فكربووطت فكطلووت وافداووه يوو  رقووطز بوصووبا للفايووبجز بووز كوول بكووطز.  فكووطز لووه أابووطع ك وور يوو  

هو( الوهي أ وه فرب الشوج  بوفدي  اوب البطلوال الرقوطل ) ت 4808ل   الارال  الفدا )تبأيردوةط 

و فكوووووووطز البجوووووووه و  وووووووز طردووووووو  الشوووووووج  بوووووووفدي ودوووووووباز الاوووووووفاا  )ت (65)  (4491هوووووووو 4804
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ابط وووه يووو  4488هوووو 4808  ( الوووهي كوووطز الفلوووةل اوووجز الشوووج  بوووفدي  اوووب البطلوووال الرقوووطل  فا 

ارالوو   الووول إلوو  اووفات لأل ووه  ووز شووج ه بووفدي  اووب أيردوةووطو فلوو  اووهكر البصووطبر أز كووطز ال

البطلووال أ  د. بووطلرغ  بووز فصوو ه الووبقج  للوافةوو  ارقووطزو كبووط الووت بووز شووب  ااارابووه فاووأ ر  بووه 

ا صةص بف عط فار ب  لوه فللشوج  بوفدي ودوباز يو  كاطبوه  يوا  الشوكفر و رغو  أل بوط لةلوط 

 .  (66)بز بالب الا رفر

يوو  لشوور الاصوفف يوو  أيردوةووط لوو  اواصور   ووفب  لبووطى اوفات : ـــ تــأثر األفارقــة بصــوفية تــوات

الاصووفف  لوو  جووب  ا يطرقوو ال  جوور بووز اوول أ ووه  لوو  الب جلوو  ف لبووطى العطنلوو  ال لاةوو  فالرقطلةوو  

الشووج  ال وةووه الططلوو  ا بووجز اووز  فلووهكر هلووط  لوو  لوواجل الب ووطل د الاصوور:  لبووطى افااجووفز 

ه اك  ااوز  طوطى ن  يو  الاصوفف  الاكو   (و الهي أ 4401هو 4411الططل  الارش  )ت

 ( فأ وووه  لوووه الوووفرب 4480هوووو 4418العططنةووو    لووو  جوووب الشوووج  أابوووب اوووز  بووور الاوووفاا  )ت 

. كبووط أ ووه الشووج  الططلوو  م اووز الططلوو   بوور ال طووط  اووز م (67)فالطردووو  يوو  الاصووفف

اصوفف  لو  جوب  ( الفرب ال طوي اللطصوريو فببوطبا ال4408هو 4410ل  الارال  الفدا )ت

الشوج  ابو  ن أبوط . (69)الاوفاا  (68)الشج  اابب از م  بر از  ل  اوز  اوب ن الالوطاجا 

بؤل  الطردو  الصوفية  الابطلةو و أ وه اعوطلة  الطردوو   لو  جوب الشوج  م اوز أابوب اوز  اوب 

.  (70)ن الشوو جر بطلشووردف بووفدي ا   وورو الووهي كووطز جووبر  الاج طلةوو  يوو  اللووفباز ال راوو 

كبووط اف ووب ببركووو أابووب بطبووط للاف جوو  ااببكاووف قصووجب  للشووج  الاج ووطل  اووز م ا بووجز ا رفالوو  

جر   يج ط الشوج  بوفدي  اوب اللوال  الاوفاا  فيج وط هكور ل  وله في ول الاوفااجز فبكوطلا    لوب 
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ا   الاركو  فالوهوب فالعطيةو  دوبوكبط أز صو ت  .(71)الشج  ا رفال  ف بف  لكطز الال البلطط 

و فالب ووطل  لوو  هلووال  ا فلةووطى ال ال وو   شوورو الووهجز ةاةطووفز بببجلوو  ال راوو  يوو  راووفع اللووفباز

اببكاوووووووووفو  ال ووووووووو  بووووووووول   افااجوووووووووفز فهووووووووو : الشوووووووووج  أابوووووووووب اوووووووووز أ بووووووووور الرقوووووووووطبي ال لاووووووووو )ت 

 (و 4089هوووو 910 (و فقاووور  غووور  الببجلووو  فالشوووج  أاوووف الوطلووو  الاوووفاا )ت 4180هوووو 4091

 و فالشووووووووووووج  الب اووووووووووووطر اووووووووووووز م اووووووووووووز الب اووووووووووووطر بووووووووووووبيفز ل  وووووووووووو  ال وووووووووووور  بووووووووووووز الببجلوووووووووووو

 .(72) ( فهف ببيفز  ل      الشرق بز ل   الببجل 4818هو 4811ال اجر)ت

 ال رفج بب بف   بز اللاطنج أهب ط:ةبكز   اط  هه  الفرق  البا ة  ف ي   خاتمة:

 و  رف الاصفف طردوه إل  بلطو  افات بله الورز الاطلن ال  ري ال طب   شر البةالبي.

 ووو ألوو بت ب بف وو  بووز العفابوول يوو  الاشووطر الاصووفف يوو  اووفات لووهكر بل ووط قووبف  الباصووفي 

 فطاةع  البلطو  الا  الط ب  ل  الوهبو فاوبهطر ا طر  الوفايلو فالاج.و فالعلبطى

و الاشرت ي  افات ال  جر بوز الطورق الصوفية  فقلبوط ا وب يو  اوفات شوج ط أف  طلبوط د جلابو  

 لطردو .

ق الصوفية  يو  اوفات الوطبردو و فالشوطهلة و فالشوج ة و فالبفلوطفة و فالا طلةو و و بوز أشو ر الطور 

 فالرقطلة .

و كطز للب جل  بفرا كاجر ي  الاشطر الطردو  الوطبرد  ي   بف  الصاراى كبط الوه ةعوب أفل بوز 

 أب ل ط لللفباز ال را .
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ااووو  اللوووفباز ال راووو  وووو ألووو بت العطنلووو  ال لاةووو  اوفاةطهوووط ف لبطن وووط يووو  الاشوووطر الوطبردووو  يووو  

 ي  إيردوةط. الاشطراالطرق  أ  ر طبت بز 

ووو  ريووت الطردووو  الرقطلةوو  الافااةوو  الاشووطرا كاجوورا يوو  إيردوةووط  طصوو  يوو  بلطووو  الاووف  فكطلووت 

 .ا يطرق وافدا ط ي  رقطز بوصبا ل  جر بز 

ال لاةوو  ووو لوو  اواصوور إلوو طبطت اووفات يوو  لشوور الاصووفف يوو  إيردوةووط  لوو  الب جلوو  فالعووطنلاجز  

الشوووج  ابووو  ن   فالرقطلةووو  اووول كوووطز ل  جووور بوووز ا يطرقووو  لشوووط  يووو  هوووها الب وووطل ف جووور ب وووطل

بؤل  الطردو  الصوفية  الابطلةو  الا طلةو و أ وه اعوطلة  الطردوو   لو  جوب الشوج  م اوز أابوب 

اووووز  اووووب ن الشوووو جر بطلشووووردف بووووفدي ا   وووورو الووووهي كووووطز جووووبر  الاج طلةوووو  يوووو  اللووووفباز 

   ال را .

 :الحواشي
                                                 

 .70م, ص1891, ابريس, اتريخ السودان, طبعة هوداسعبد الرمحان بن عبد هللا السعدي:  (1)
 .4, 3صص , خزانة بودة, أدرار, اجلزائر, نقل الرواة عن من أبدع قصور تواتدمحم بن عمر البوداوي اجلعفري:  (2)
 .120, حتقيق دمحم العنايب, املكتبة العتيقة, تونس, بدون اتريخ, ص فهرست الرصاعهللا األنصاري : أبو عبد  (3)
خزانة كوسام, أدرار,  : خمطوط,درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالمدمحم بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي:  (4)

 .8,  9اجلزائر, ص ص
)Mandeville G: L' Algérie méridionale et le Touat, paris, 1898, p8. 6( 

, خمطوووط, دون توور يز, خزانووة كوسووام, نسيي ا الحاتييات يف جويير موانييا ميين أخبييار تييواتمووو ي امحوود الطووادري ا:دريسووي:  (6)
 .12,  صادرار, اجلزائر

 (0)  Reclus Élisée: Nouvelle Géographie universelle, T.XI (L'Afrique  
septentrionale), Paris,1886, p 845. 
(9) Martin A.G.P: quatre siècles d'histoire marocaine (1504, 1904), paris, 
1923,  pp,1, 2. 

 .18, 19, اجلزائر, بدون اتريخ, ص صاملعهد الرتبوي الوطين والديوان الوطين للمطبوعات املدرس ةاألطلس العاملي:  (9)
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, رسالة ماجستري,  سز اآلاثر, كلية العلوم ا:نسانية, جامعة اجلزائر ريخ ة وأرريةقصر ملووة دراسة ات( عليق رحية انبت: 10)
 .11م, ص 2772و 2771

 (12) Bernard Saffroy: chronique du Touat, centre saharienne, Ghardaïa, 
Algérie, 1994. p 01.   

, دار السبيل للنشر والتوزيع, بن هي 21ل القرن العالقات الثقاف ة بني توات والسودان الغريب خال( مبارك جعفري: 12)
 .01إىل  07من  , ص2778عكنون اجلزائر, 

ومووا  213م., ص 1896, ديوووان املطبوعوواا اجلامعيووة, اجلزائوور, البسيينان يف جويير األول ييال والعلمييال بنلمسييانابوون موورمي : (13)
, مكتبوووة الفقااوووة الدينيوووة, القوووادرة, 1عمووور, جوووز ن, ط , حتقيوووق علوووين يييل اإلبنهييياي بنطريييي  اليييديبايبعوووددا. أمحووود اباب التمبكووو : 

 وما بعددا.  264, ص 2774
 .18دمحم بن عبد الكرمي: املخطوط السابق, ص (14)
, مطبعووة املنووار, تووونس, ونيياب البىييرح اييرا املرقيياة ال يي حعبوود القووادر الكسوونمي الطوبوووي: للمزيوود لووومج ترأتوو: أن وور:  (15)

خزانة الشيخ عبد القوادر بدون تر يز, , , خمطوطالطرائف والنالئدن سيد املختار الكن : وما بعددا. دمحم ب 177, ص دو1303
 . 144, 141 ص , ص1ج املغيلي, احلي الغريب, ادرار, اجلزائر, 

 .101, ص املخطوط السابقمو ي امحد الطادري ا:دريسي:  (16)
 .12ص  نفس:: (17)
ثمان( 18) ين ع سا ية للصترال اجل ائرية من خالل تقارير األمانا يف القرن ني الثامن الب ئة االمنماع ة واالقنصاد: ح

و  2776, مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري, إشراف د بن يوسف تلمساين,  سز التاريخ, جامعة اجلزائر, عىر والناسع عىر
 .33, ص 2770

 .11ص املخطوط السابق,درة ا  الم, دمحم بن عبد الكرمي:   (19)
, حتقيق د سعيد الفاضلي و د سليمان القرشي, جز ن,  م2661م ي 2662الرحلة الع اا ة بن دمحم العياشي:  عبد هللا(20)
 178: ص 1, ج2776ماراا العربية املتحدة, ا:, دار السويدي للنشر والتوزيع, 1ط
 .49, 24املخطوط السابق, ص ص جودرة املعاين, دمحم بن عبد الكرمي: ( 21)
 وما بعددا. 239, ص م2770, جز ن, دار الكتاب العريب, اجلزائر, توات واألزوادي:: لوتالصاحل دمحم  (22)
للمزيد لوومج الطريقوة وشويوخها واروعهوا, أن ور: دمحم بون سويد املختوار الكنو : الطرائوف والتالئود, املخطووط السوابق . وعبود  (23)

 : املرجع السابق.القادرالكسنمي الطوبوي
, املؤسسووة 2, جووز ن, طريييخ اجل ائيير الثقييايف ميين القييرن العاايير اب القييرن الرابييع عىيير ا  ييرياتأبووو القاسووز سووعد هللا:  (24)

 .173: ص /1م, ج1891الوطنية للكتاب, اجلزائر, 
 وما بعددا. 196, ص1. دمحم لوتي:: املرجع السابق, ج(25)
 وما بعددا.  271, ص 1نفس:, ج (26)
م, دار السوبيل للنشوور والتوزيوع, بوون 19دووو/ 12السووودان الغوريب خووالمج القورن مبوارك جعفوري: العال وواا الفقاايوة بووو توواا و  (27)

 .172عكنون اجلزائر, ص 
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الدرة الاياخرة يف جوير ميا بنيوات مين  العلميال واألايراس اإلدريسي ني دمحم عبد القادر بن عمر بن عبد الرمحان التنيالين: ( 28)
سلسيييلة الحيييواة يف ابيييراز . موووو ي التهوووامي :يتووواوي: 11زائووور., ص , خمطووووط, بووودون تووور يز, خزانوووة كوسوووام, ادرار, اجلوالعليييويني

 ..21/ص 1, ج2771, املطبعة احلديفة للفنون املطبعية, اجلزائر, 1, جز ن, طاخص ات من علمال وصاحلي اقل ا توات
الكتواين ودمحم ليوي, دار . حتقيوق دمحم إبوراديز فنح الىي ور يف معرفية أع يان علميال الن يرورالربتلي الو يت)أبو عبود هللا(:  (29)

 .11وما بعددا. دمحم عبد القادر بن عمر التنيالين: املخطوط السابق, ص 271, ص م1891الغرب ا:سالمي, بريوا, 
 .272, 271الربتلي: املصدر السابق, ص ص (30)

)31  ( Bernard Saffroy: op.cit, p8. 
أجزاء, دار الغرب  79, 1 لاجي وأمحد توايق, ط: حتقيق دمحم)جمموعة من ونا الرتاما(أعالم املغربموسوعة  (32)

 .914, ص2, جم1886ا:سالمي, بريوا, لبنان, 
, حتقيق دمحم بن عبد الكرمي, النتاة املرض ة يف الدولة الب داا ة يف بالد اجل ائر احملم ة: ين ر ترأت:: دمحم بن ميمون (33)

, ا رة الحور ال و ة يف طبقات املال  ةدمحم بن دمحم خملوف:  .349, ص 1891, 2الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر , ط
 . 091, ص2: املصدر السابق, جموسوعة أعالم املغرب .261, 264, ص ص دو 1348املطبعة السلفية, القادرة, 

 .266, ص2أمحد ببااب التنبك : املصدر السابق, ج (34)
أعمامج اللينة الو ئية املكلفة بتحضري املهرجان  ,ي نبذة عن ح اته ومآررهالى خ دمحم بن عبد ال رمي املغ لالكن : أدمحم  (35)

  .71م , ص1891  -دو 1471الفقايف األومج للتعريف بتاريخ منطقة أدرار, 
, حتقيوق انااق امل سور يف اترييخ بيالد الن يروردمحم بلو بن عفمان اودي: . 38عبد الرمحان السعدي: املصدر السابق, ص (36)

 .04,  ص م 1886اذيل, منشوراا معهد الدراساا ا:اريقية, الرابط املغرب,هبيية الش
 61. دمحم بلو: املصدر السابق,  ص 41عبد الرمحان السعدي: املصدر السابق, ص  (37)
  رية  تقع يف النيير لاليا  مشامج شرق مدينة ا:ادس. (38)
, مكتبة 1, طهي2244هي اب 044 ة يف السودان الغريب من احلروة العلم ة والثقاف ة واإلصالحأبو بكر إمساعيل ميقا:  (39)

 .118, ص م1880التوبة, الرايض, اململكة العربية السعودية, 
 كانو وكشنا مدينتان تقعان يف نييرياي لاليا.   (40)
مطبعوة مصوطف   ,1, طاإلمام املغ لي وآاثره يف احل ومة اإلسالم ة يف القيرون الوسيطيف يف ن  ي ا دم عبد هللا األلوري: (41)

 .38, ص 1804البايب اجلليب وأو ده, مصر, 
 .97م, ص 2771, دار دوم:, اجلزائر,14عليف القرن  26اتريخ افريق ا الغرب ة اإلسالم ة من القرنحيىي بوعزيز:  (42)
يدي عبوود القووادر , خزانووة الشوويخ سووأسييئلة األسييق ا وأموبيية املغ ليييان وور األسووولة واألجوبووة: دمحم بوون عبوود الكوورمي املغيلووي:  (43)

, املؤسسوة احلضيارة العرب ية والني ر  األوريب يف افريق يا محيوب الصيترالاملغيلي, احلوي الغوريب, ادرار, اجلزائور. عبود القوادر زابديوة: 
 وما بعددا. 111, ص 1898الوطنية للكتاب, اجلزائر, 

 .143م, ص 1891بت, دمشق سوراي,, تعريب دمحم حممود وّدادي, مطبعة زيد بن اثوحنه الىرق ونبومج ماريت:  (44)
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, ترأ: إىل العربية وعلق علي: د لسن الدعوة اب اإلسالم )حبث يف اتريخ نىر العق دة اإلسالم ة(السري توماس أرنولد:  (45)
 .209,  ص 1810, مكتبة النهضة املصرية, القادرة, 2إبراديز لسن ود عبد اجمليد عابدين وإمساعيل النحراوي, ط

م بسوكوتو يف نييرياي, لفظ القر ن ودو صغري, وأتبع: ابلعلوم ا:سالمية املختلفة,  ام جبو ا 1014دو/1169 ولد سنة (46)
عديودة يف خمتلووف األ طوار ا:اريقيووة, كووان أعنادوا يوودعو النوواس, لنبوذ البوودر واعرااوواا, واألمور ابملعووروف والنهووي عون املنكوور, حتولووت 

م. دمحم بيلوو: املصودر السوابق, 18دوو/13إ امة دولة إسالمية يف بالد اهلوسا بدايوة القورن  لركت: إىل لركة سياسية متكن خالهلا من
 وما بعددا. 91ص 
 وما بعددا. 107أبو بكر إمساعيل ميقا: املرجع السابق, ص  (47)
 .8الكن : الشيخ دمحم بن عبد الكرمي املغيلي نبذة عن ليات: ومآعره, املرجع السابق, صأدمحم  (48)
نبذة اتريخ ة موم ة عن القادرية ال حن ه يف محطقة حوض الح  ر . وللمزيد أيضا ين ر: 8املصدر السابق, صماريت:  بومج (49)

 م.1888,  أتليف اللينة املؤسسة, أعمامج مركز الشيخ سيد املختار, ْ اوه, مايل, وما ماورها
دمحم بن املختار: الطرائف, املخطوط ااتت: يف اجلماعة. يروى أن: مسي ابلبكاي ألن: بق  مائة عام مل جتف ل: دمعة من صالة  (50)

 .142, ص 1السابق, ج
 .29بومج ماريت : املصدر السابق, ص  (51)
 وما بعددا. 19, ص م, 2771, د د ن,  النيير, ال واا ال حن ة أعالماً ومغراف ةابمحد دم: الكن  عمر:  (52)
 .141, ص 1, جدمحم بن سيد املختار الكن :  املخطوط السابق (53)
, أعمامج امللتق  الرابع لومج اتريخ زاوية كنت:) أو د سي حماضرة حول  أتس س عرش أوالد السي محو ابحلايأدمحم الكن :  (54)

 م, زاوية كنت:, ادرار اجلزائر,2776جوان 71محو ابحلاج اتريخ ولضارة(, 
 وما بعددا. 03/ ص 1مو ي التهامي :يتاوي: املرجع السابق, ج (55)
للمزيد لومج لياة الشيخ أن ر : دمحم بن املختار الكن : الطرائف والتالئد, املخطوط السابق. عبد القادر الكسنمي  (56)

, أعية املخنار ال ب  ال حيت النصوس والعلا أبزواد افريق اوما بعددا. احلمدي أمحد:  93, ص املصدر السابقالطوبوي : 
 .2778ت(, اجلزائر, البيت للفقااة والفنون)منشوراا البي

 . 24ابمحد عمر دم: : املرجع السابق, ص   (57)
 (58) Aziz A. Batran : The Qadiryya Brotherhood In West Africa and The 

Western Sahara, publication de L’institut des etudes African , Rabat, 2001, p 
163.  

 . 112الربتلي : املصدر السابق, ص  (59)
 وما بعددا. 119حيي ولد سيد أمحد: املرجع السابق, ص   (60)
 .203ص  املرمع السابق,مبارك جعفري:   (61)
أمحد . 21/ص 1مو ي التهامي: املرجع السابق, ج .11أن ر: دمحم عبد القادر بن عمر التنيالين: املخطوط السابق, ص ( 62)

رسوالة دكتووراه يف األدب, إشوراف  عىير والثاليث عىير ا  يريني, احلروة األدب ة يف محطقة توات خالل القرنني الثيايجعفوري: 
 .329, ص م2776/2770الدكتور دمحم زمري, جامعة تلمسان, 
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 .11ص املخطوط السابق,وما بعددا. دمحم عبد القادر بن عمر التنيالين:  271أن ر ترأت:: الربتلي: املصدر السابق, ص  (63)
 . 328وما بعددا. أمحد جعفري: املرجع  السابق,  34ص  /1مو ي التهامي:  املرجع السابق, ج

 .272, 271الربتلي: املصدر السابق, ص ص (64)
 .نفس:  (65)
 وما بعددا. 271نفس:, ص  (66)
 .66نفس:, ص  (67)
 نسبة إىل تسابيت. (68)
 .120الربتلي الو يت: املصدر السابق, ص  (69)
 نيدوة اإلسيالم واملسيلمون يف أفريق يا,, ودورهيا يف نىير اإلسيالم يف أفريق يا الطرق الصوف ةعبد هللا عبد الرزاق إبراديز:  (70)

علووم تن يز أعية الدعوة ا:سالمية العاملية ابلتعاون مع معهد الدراساا ا:اريقية التابع جلامعة القادرة واجلمعية املصرية األاريقيوة لل
 .11, ص ام, طرابلس, ليبي1889يوليو 18-19السياسية, املنعقدة بتاريخ 

 .بتمبكتو , مبركز أمحد اباب للتوعيق1629القصيدة خمطوطة وحتمل ر ز  (71)
, خمطووط, دون تور يز, املكتبوة الزيدانيوة, نيوامي, السعادة األبدية يف النعريف بعلميال بب نيو البه يةأمحد بن اببري األرواين:  (72)

 وما بعددا. 94, ص النيير)نسخة بيد البالث(


