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  ربيةالمغ التالرحكتب في الجزائر العثمانية من خالل  المزاراتاألضرحة و

  
  بوسليم صالح .د

  )الجزائر ( جامعة غرداية
   بن قايد عمر .أ

  )الجزائر ( ورقلة جامعة قاصدي مرباح
 

  
  :ملخص

 ت لألضـرحة تسعى هذه الورقة إلى إبراز الدور الفاعل الذي إضطلع به الرحالة المغاربة في بلورت تفـاعالت الزيـارا  
لت بذلك حلقة للتواصل الثقافي والروحي إذ شكّ إطار ركبهم الحجازي السنوي،في الصلحاء في الجزائر، المشايخوقبور األولياء و 

مفعـول بالزمـان    بين الجزائر والمغرب األقصى، وكانت تمثل تفاعل حضاري وتالقح إجتماعي،وهو تراث جزائـري مغربـي  
المتعلقـة    ذ في هذه الدراسة نماذج من تلك الرحالت واألركاب المغربية الحجازية أو حتى السفاريةنأخوللتدليل على ذلك .والمكان

  .بذلك

  .الجزائر، المغرب، الرحالة، المزارات، األضرحة، الشيوخ،الركب، التواصل، الثقافة : كلمات مفتاحية

Résumé : 
le présent document vise à soulignier le role actif joué par le voyage dit le rekb marocains sous 

le nom générique«Ar-Rihla al-Hajjiya» (ou Ar-Rihla Al-Hijaziya, dans les relations culturelle et 
sociale, au cours de lére moderne avec celui des visites des mausolées    et les tombes  des saints 
marabouts de l’algerie , car elle à constitié un canal de communication culturelle et spirituelle détaille 
les mœurs et les traditions des deux peuples  rencontrées, et ils représentent une interaction sociale 
civilisée et la fertilisation croisée, évoque les caractéristiques sociales,et les rencontres et les dzeiarras 
des tombes des grands marabouts a travers les routes en algerie.  

  :تمهيد
مجتمعات المغرب اإلسالمي في مجموعة من الموروثات الحضارية،ولعل أبرز هذه الموروثات تجـانس   تشترك

لثقافية،ووحدة الفكر الديني والعقائدي ألفرادها،إضـافة إلـى التقـارب    شعوبها في العادات والتقاليد والسمات اللغوية وا
الجغرافي المتصل إتصاال طبيعيا، هذه القواسم المشتركة زادت من انتعاش التواصل الثقافي والمعرفي بينهمـا ،ولعـل   

دقا لما شاهدوه وعايشوه أبرز تلك التفاعالت وآلياتها كتب الرحالة الدين نبغوا في طرح شهاداتهم التي تعتبر مصدرا صا
فقد كانت الرحالت قد نقلت لنا ذلك التواصل الثقافي والفكري والصوفي بينهم، وغذت العادات .في خضم تلك الرحالت

  .االجتماعية والدينية واالقتصادية
فمن هذا المنطلق كانت كتب الرحالت مرآة صادقة تعبر عن صور تلك األواصر، ومن ذلك زيـارات العلمـاء   

ولياء من مشايخ الصوفية وعلماء الدين ،األحياء منهم واألموات،حيث تحظى المـزارات بتقـدير وحتـى تقـديس     واأل
" فقد قال العالمة أبن قنفد القسنطيني، صـاحب كتـاب  ،وأعمالهمالرحالة، فخصوهم بالزيارة والتبرك مشيدين بكراماتهم 

وهو يشير إلى ظـاهرة  " تت الصالحين كما نبتت الكألإن أرض المغرب هي االرض التي نب":" أنس الفقير وعز الحقير
وقد اتجه القصد .ت في سائر الرحالتفشاعت زيارة األضرحة وعم الصلحاء واالولياء في المجتمع المغاربي في زمنه،
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 األضرحة واألولياء في الجزائر من خالل بعض الرحالة المغاربة،وذلك بدراسة نماذج من تلك:في هذا البحث إلى إبراز
  .الزيارات

سريع، فال بد أن يقـدم  وفي تغير مستمر  هدف هذا األخيرالرحالت على المجتمع ، وكان أدب ولما كان تركيز 
هامة،في  إخباريةرحلته من إفادات  تحسب رصد تغير صاحبها،لما تضمنأوإرتسامات،معلومات و مشاهداتكل رحالة 

فالقطر الجزائري يعتبر من أهم البلدان التي كثر ورودهـا فـي   . ظل المؤثرات الصوفية ، كرصد المجتمع وتتبع ثقافته
كتب الرحالت المغربية المدونة،لكونه كان من أهم جسور التواصل بين المغرب وطرق الشـرق،ولذلك إهتمـت بـه    

  . )1(الرحالت المغربية،بإختالف انواعها وتوجهاتها
ت لألولياء واألضرحة علـى مـر العصـور    الرحالت عددا كبيرا وضخما من تلك الزيارا كتب وقد سجلت لنا

واألمكنة التي يصعب اإللمام بها في هذا البحث،لذلك كان علي أن تناول تلك الزيارات،بدراسة وقوف بعـض هـؤالء   
 وواحات البرية المارة على وسط المغربية ضمن طرق الركب الحجازية،الرحالة المغاربة،في إطار رحالتهم الحجازية

  :التالية ألركاب المغربيةاالجزائر، عن طريق 
  :الطريق البري المنطلق من فاس-1

، م1668خـالل عـام    )م1678/ه1089ت ("كعمر المرابط الداللي"وقد اعتمده عدد كبير من الرحالة المغاربة 
، م1689عـام   )م1690/ه1102ت ("الحسن بن مسعود اليوسي"، وم1688عام  )م1720/ه1133ت ("أحمد القادري"و
عام  )م1737/ ه1150ت ("محمد الشرقي اإلسحاقي"، والوزير م1726عام  )م1756/ه1170ت ("لشرقيابن الطيب ا"و

عام  )م1748/ه1162ت بعد ("العامري التلمساني"، وم1745عام  )م1794/ ه1209ت ("عبد المجيد الزبادي"، وم1731
تاريخيا ،عند مروره بالواحات الوسـطى  ترك لنا تراثا ثقافيا ومما يزيد أهمية هذا الطريق أو هذا الركب أنه . م1739

الدولة العلوية، وقد كان يحظى بعنايـة  تطور في  عهد الدولة الدولة المرينية ثم  في عهدل تاريخياً كّشالجزائرية ،وقد ت
  .)2(مادية ورمزية خاصة تعكس المستوى الرفيع للركب

  :الطريق البري المنطلق من سجلماسة -2
كأبي سـالم  ": لقرنين السابع عشر والثامن عشر الميالديينفي ان الرحالة المغاربة وقد اعتمده عدد غير يسير م

 1658 وكـذلك  م 1661 وسـنة   م 1653 م ثـم فـي سـنة   1649ألكثر مـن مـرة    )م1679/ه1090ت("العياشي
 الشيخ أحمـد بـن  "و. م 1707 والثانية في سنة ،م 1684 ، األولى في سنةمرتين ) م1715/ه1127ت (والهشتوكيم،

المـؤرخ   ويذكر... م 1739عام  )م1775/ه1189ت("الحضـيكَي "و. م 1709عام  )م 1716/ه1129ت("ناصر الدرعي
أن هذه الطريق يرجع الفضل فيه إلى الركب السجلماسي أحد أقـدم ركـاب    "محمد المنوني"المرحوم األستاذ  المغربي
من الخلق، كما كان يضم أعالماً كبيرة تنتمي إلـى   وقد كان يعتمده عدد وفير) 3(المتوجهة إلى الحجازاالقصى المغرب 

 "الشيخ عبد السـالم بـن ناصـر   "، و"أحمد بن ناصر الدرعي"، و"أبي سالم العياشي"عالم التصوف والزوايا من أمثال 
، وكذلك جاء ذكر هذه الطريق ومراحلها في كل هذه الرحالت، وغالباً مـا  )م1744/ ه1157ت ("أبي مدين الدرعي"و

. كب السجلماسي يلتقي في طريقه بالركب الفاسي، وهو ما يعني أن نقاط التقاطع كانت موجودة بين الطـريقين كان الر
) 4(، فإن الركبين كانا معتمدان تحت رئاسة أمير الركب الفاسي"أبي العباس أحمد بن ناصر"وبناء على معلومات الشيخ 

وهو مـا يعنـي أن    "الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر"هـ عندما حج  1121باعتباره الركب الرسمي، كما حدث عام 
  .الطريق يصبح واحداً
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  :الطريق البري المنطلق من مراكش -3
السـابع  / يبدو من خالل الرحالة الذين اعتمدوا هذه الطريق خالل القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين

ا على رحلة مغربية واحدة اعتمـدت هـذه   رة،إذ لم نعثر إلّعشر والثامن عشر الميالديين، أنه لم يكن يحظى بأهمية كبي
أنـس السـاري   "م  1630 /ه1040عام )ال يعرف شئ عن تاريخ ميالده وال وفاته ("البن مليح السراج"وهي  ،الطريق

ريخ ، فإن تا"محمد المنوني"واعتماداً على مصادر األستاذ ."والسارب إلى منتهى اآلمال والمآرب سيد األعاجم واألعارب
إذ كانوا يولونه اهتمامـاً  . )5(هذه الطريق مرتبط بتاريخ الركب المراكشي الذي كان ركب الدولة الرسمي زمن السعديين

خاصاً تعكسه تلك الوصايا والرسائل التي كان يبعث بها السالطين السعديون إلى حكام الحجاز من أجل العناية بالركب 
  .)6(والحجاج

ـ      ذه الرحالت المغربية هففي  وعـن حواضـرها    ،ن الجزائـر توجـد الكثيـر مـن األسـانيد التاريخيـة ع
 ،والمستوى الحضـاري والعلمـي   ،،كوصف المدن والقرى والفيافي المقفرة،والحديث عن العادات والتقاليدالصحراوية

  .وما إلى ذلك ،كذكر الزوايا والمزارات والطرق الصوفية واألوراد
راتهم لبعض األضرحة في الواحـات الجزائريـة عنـد تـنقالتهم ،     لنا أن نرصد بعض هؤالء الرحالة ،وزياو

وسيرهم، ضمن الركب الحجازي المغربي،فهذا الرحالة أبن مليح قد ترجم لبعض الصلحاء األموات وكيفية التأدب معهم 
  :)7(حيث يقول ،

  منازل سادات ومأوى أئمة                          عزيز علينا أن نالقي لهم مثال

  :يقول )8(العامري التازيوهذا 

  واغتنم زورة الصالحين سواء                       منهم الميتـون واألحياء

  :ومن الرحالة الذين تأثروا بالزيارات لألضرحة في الحواضر الجزائرية وكتبوا عنها،نذكر منهم

  :)م1594  /هـ1003-ت( الرحالة السفير أبو الحسن علي التمجروتي-1
وإنتدابه إلى القسطنطينية  ففي سفارتهتدخل هذه الرحلة ضمن الرحالت السفارية التي إعتمدت الطريق البحري، 

ني عبد العزيز بن خليف القسـمطي "بعض الصالحين، ومنهم  التمقروتي زاروعند مروره بتونس،م 1572/هـ980سنة 
 "أبو محمد عبد اهللا بن علـي التمجروتـي  "نزيل تونس ودفين مقبرة الزالج بها،وزار في نفس الوقت عمه  "الجزائري

  .)9(مالزما له حتى توفي عنده لكالذي كان مع الشيخ هنا

  :)هـ1072ت/هـ1037ولد() 10(الرحالة أبو سالم عبد اهللا بن محمد العياشي-2
الذي أورد في رحلته الكثير من الزيارات  ،"لرحلة العياشية إلى الديار النورانيةماء المؤائد أوا"ورحلته المسماة

فقد ذكر في رحلته عند خروجه من سجلماسـة  كبر في ذلك،أللالولياء والصالحين األحياء منهم واألموات، وله السبق ا
ي زاويته بمنطقة بني خلف من ، ف"الشيخ أحمد بن موسى"قاصدا وادي الساورة في األراضي الجزائرية، أنه زار قبر 

سيدي محمـد  "وقد زار كذلك بمنطقة تسابيت بمنطقة توات بالجنوب الغربي الجزائري، قبر الولي ،)11(قرى بني عباس
أميـر   وزيارة)13("سيدي عبد اهللا ابن طمطم"،المعروف بعريان الرأس،ثم يشير العياشي إلى زيارة زاوية )12("بن صالح

سـيدي محمـد بـن    " إسمه)14("واالّ"روا روضة قبر أحد الصالحين في منطقة يقال لها اته،ثم زالركب السجلماسي لزيار
عبد القادر سيدي "،من ذرية "سيدي الحاج أبو حفص"ولما نزل العياشي مدينة المنيعة،ذكر الشيخ الولي الصالح ،"موسى

وأخبرنا العياشي عن مصـلى أو  ،)16(والتقدير ،وقد ذكره العياشي بكثير من التعظيم والتبجيل واإلحترام)15("بوسماحةبن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/941_%D9%87%D9%80


��و�א���	��� ��������2015د�
	�د�
	�د�
	�د�
	�/�/�/�/�����21א���د�א���د�א���د�א���د���
 ����א����م�א��

      

270 

مقام سيد الحاج بوحفص،الكائن بمنطقة حاسي لفحل اليوم، وقد سماها آنذاك بوادي التغير نسبة إلى الوادي الذي يحمـل  
  .نفس اإلسم إلى اليوم

لم يـذكر   إال أنه ،الرباحقرية وورغم أن العياشي قد زار بعد ذاك كل من ورقلة ونقوسة وتقرت ووادي سوف 
  .خال تونساحتى خروجه من األراضي الجزائرية دأنه قد زار ضريحا أو وليا،في هذه النواحي،

، وهـو مـزار لكافـة    "سيدي عقبـة "من الحج ومروره باألراضي الجزائرية، مر على ضريح  وعند رجوعه
في ،و)17(المنطقة بشكل الفت للنظرن الوباء قد تفشى في هذه أالرحالين المغاربة والجزائريين،رغم أن العياشي قد ذكر 

سـيدي  "، كان مـنهم  وبعض الصالحين األحياء)18("سيدي بوطيب نصير"زار العياشي قبر الشيخ الصالح منطقة بسكرة 
سـيدي عبـد   "،وقد مر الركب السجلماسي على زاوية وضـريح  )19(وهو من شيوخ البلدة وأكابرها "محمد بن بوعلي

عليه السالم ،وقد مدح الرحالة نبي  "خالد بن سنان"قبر المنسوب لنبي اهللا الركب بعدها الثم زار ،)20("الرحمن األخضري
 .اهللا خالد بن سنان بأبيات لما مر بهذا المشهد سنة أربع وستين 

  ف بأمانـخالدا جد الئ          يانبي اإللـه يا ابن سنان
  )21(نفحة تطلق األسير العان           مذنب يطلب السماح ويرجو

 تجمعين على يطلق االسم هذا،وأربوات وهي،"ربأ" ذكر منطة   حيث، ض اليومالبيالعياشي بمنطقة وعند مرور 

 الفوقانية أربوات باسم واآلخر التحتانية أربوات باسم يعرف األول التجمع صغيرين،
)22.(  

  :)م1756 - 1698/ هـ 117 - 1110 (   :)23(رحلة أبو الطيب الشرقي-3
مزارات األولياء والصالحين،فهو يبين أن أول زيارة   ،الحجازية الكثير عن)24(الطيب الشرقي في رحلته ذكر أبو

الملقب بمولى  "الشيخ محمد العمري"، حيث زار فيها روضتي )25(له لألولياء في الجزائر كانت عند دخوله لقرية مشرية
وقد ذكر أنه قد أصابهم ريح قاصفة، شغلتهم ،)26(المنطقة، وهما من صلحاء "الشيخ عبد الرزاق المجلد"الخلوة،وروضة 

،والتي كانت تدخل ضمن خط سير هذا الركب الحجازي الفاسي،وقد قـال  لى ضريحهعن زيارة سيدي خالد والوقوف ع
  :في ذلك قصيدة، كان منها

  حططنا بمغنى خالد بن سنان               لنحظى به عن أسهم وسنان
  )27(لدي خلدي بل في صميم جناني      الدا      أخالد منك الود أصبح خ

أن أبو سالم عبد اهللا العياشي رحمه اهللا قد قال أن قبر خالد بن سنان يعد من المـزارات  :" وقد ذكرفي رحلته
ثم إن الركب لم يمكن له زيارة ضـريح  ، )28( ..."الشهيرة ببالد الزاب،تقصده األركاب للزيارة من قواصي إفريقيةكلها

وأخدنا نسأل تجاهه خيرات الدنيا واألخرة،ونبتهـل إلـى اهللا أن   :"... ي عقبة،وقد قال أبو الطيب الشرقي في ذلكسيد
  :وقد  قال فيه أبياتا ، منها، )29( ..."يفيض علينا بحار كرمه الزاهرة

  اا وعقابراميها قطًت مضلََّأا         جبال وعـقاببنا َأقبة جعَأ
  يؤمننا كي ال نخاف عقاباالله       اعقبة سل موالك جل ج

  )30(فها نحن وفد اهللا حجاج بيته     وطيبة أو من طيبها الكون طابا
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وفي رجوعهم من فريضة الحـج، وفـي   .، المشهورة في تلك النواحي"سيدي ناجي"ثم مر المركب على زاوية 
الحجاج المغاربة بنية الزيارة والتبـرك  ، حيث قابله "سيدي عبد الرحمن األخضري"طريق العودة، مر الركب بضريح 

  ."سيدي الشيخ عبد الرزاق والشيخ بوميدونة"وفي المشرية، زار الركب ضريحي ،)31(كما قال صاحب الرحلة
  :)م1775/هـ1189تـ (ألبي عبد اهللا الحضيكي) 32(لرحلة الحجازية ا-4

 ضيكي رحلته بإفاداته التاريخيـة والجغرافيـة  أغنى العالمة الحسبقها من الرحالت الحجازية، ويعتبر امتدادا لما
، ذاكرا قبائلها و عاداتها االجتماعية، واصفاً الكثير من المواضع  جغرافيتها؛ إذ تحدث عن لبعض المناطق في الجزائر

  .م1739/هـ1152وكان ضمن الركب السجلماسي المار بهذه المناطق سنة والبقاع والمزارات التي شاهدها وصفا دقيقاً،
نها سميت بإسـم  أباألراضي الجزائرية،ذكر  الحضيكي في رحلته أنه، حين نزوله في قصر بوسمغون أوردقد ف

وقـد ذكـر الرحالـة نـزول الركـب بجانـب منطقـة النخيلـة أو         ،)33(شيخ صالح، وهناك قبر حولها يزار في وقته
ة ذلك المكان ذهابا وإيابا لبعـده عـن   ولم يتسنى للركب زيار مأوى الصالحين ومجمع األولياء كانت،حيث )34(النخيلي

سيدي أبا "،ثم أنه لما حّل الركب بمنطقة الشبور، قال أن ضريح "أنه دعى عند نزوله بالقرب منه :"الطريق،غير أنه قال
  .)35(يوجد هناك  "طامييزيد البس

ثـم ذكـر خلـوة     الزاب،حيث قبر سيدنا خالد، ذكر أنه مزارا عظيما،ولما مر الركب السجلماسي على منطقة 
عنه، وذكر أنه قبر  "عقبة رضي اهللا"وضريح سيدي عبد الرحمن األخضري حيث زاره الركب، ثم زيارتهم لقبر سيدنا 

  . )36(مزار

جاءت هذه الرحلة ضمن الركب و :)هـ1122/م1710ت(:الدرعيأحمدبن ناصرألبو العباس ،)37(الرحلة الناصرية -5
ل بين حجاج هذا الركب وصلحاء الجزائر، سواء األحياء منهم أو األموات مـا  السجلماسي،ومما ذكر في إطار التواص

كان دليلهم علـى  ، )38(ذكره المؤلف،بدأ بدخوله إلى األراضي الجزائرية، بعد أن وجد الركب رجال من منطقة بوسمغون
  )40(ليةرار القبغثم مر الركب بأم ال، )39(الطريق إلى بلده،ومنها وصلوا إلى أم القرار الغربية
وإخوته، وقد ذكـرهم  "سيدي محمد بن أبي نوة"نطقة، وكان إسمهموفي هذه البلدة زاروا،أحد شيوخ وصلحاء ال

حيث ذكـر أن فيهـا اوالد   ) 42(كما سماها"تيت"، ثم مر الركب ببلدة )41("أوالد سيدي منصور"المؤلف باألسم، وهم من 
، والـذي  "بن المرابط المفتاحي"نزلوا في ضيافة شيخها آنذاك ، ثم نزل الركب ببوسمغون، حيث )43("سيدي أبي دخيل"

كانت له صلة صداقة وصحبة مع والد المؤلف،وقد ذكر صاحب الرحلة أن تسمية بوسمغون جاءت نسبة إلـى الـولي   
  ).48(،ثم الغاسول)47(ثم الكراكدة،)46(،ثم منطقة أرباوات)45(،ثم نزل الركب بمنطقة الشالالت)44(الصالح سيدي بوسمغون

الذي لقيه أبو سالم العياشـي، فـي   وهو،)49(وكان شيخا "بسيدي عبد الكريم التواتي"وفي هذه البلدة إلتقى الركب 
لك م،ببلدة تقرت، ويبدو أنه كان شابا آنذاك، طالبا للعلم،وقـد زار كـذ  1662/ هـ1072رحلته المشرقية األخيرة سنة 

  .مدينة ورقلة آنذاك للغرض نفسه
سـيدي عبـد اهللا بـن    "إسـمه  ، )50(ب في هذه البلدة كذلك رجال من أهل غـريس أو الراشـدية  وقد إلتقى الرك

  . )52(ينتظرون الركب الحجي السجلماسي قاصدين الحج معهم "سيدي الهاشمي"، وكان رفقة إبنه )51("سحنون

ا للقرآن، زار ،وهو كما وصفه الدرعي، حافظ"سيدي محمد المختار"وفي هذه البلدة إكترى الركب رجال إسمه  
تلمسان والجزائر ووهران،وسكن بفاس خمس سنين وزار مراكش وتارودانت وتادال بالمغرب األقصى،وذلك لهـدايتهم  

  .)53(إلى مدينة األغواط التي كانت في خط سير األركاب المغربية
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ب ومجموعـة  ولما وصل الركب إلى منطقة مخيليف، ثم وادي الشبور، وأخيرا عين ماضي، أين زار فيها الرك
وكان معه أبناءه،وقد ذكر الدرعي أنهم كلهم فقهاء، " سيدي أحمد بن الدهسي" الحجاج المغاربة، كبير شيوخ عين ماضي

وسيدي محمد بـن   سيدي بوحفص، ومن فقهاء القرية كذلك "وسيدي زروق سيدي محمد"و "سيدي عبد الرحمان"منهم 
سـيدي  وسيدي بلقاسم بن عيسى ، ووسيدي عيسى بن يحي،سوسيدي عبد الرحمن بن دل وسيدي أبو القاسم عيسى

  .)54(وكان شيخا يدرس األطفالعيسى بوعكاز 

وذكر الدرعي أن الركب المغربي لم يسعفه الحال أن يزور قبور األولياء والصالحين، وقـال إن أهـل  عـين    
وتكلم معهم الشيخ أحمد ناصر الدرعي  ،)55(إلى ثالثة مساجد ماضي ينكرون الزيارات، ويقولون بأن الترحال ال تشد إالّ

  .)56(سوى ما ذكروه في ذلك، وليس معتمد عندهم كما يقول

وصلى فيها وتبرك بها كما يقول، ثـم   ،وقد دخل أحمد بن ناصر الدرعي أحد أماكن الخلوة الموجود في القرية
ا األغواط وزاروا فيها فقهائهـا، مثـل   ، ثم نزلو"سيدي بن بركـة "أين تلقاهم بها شيخها السيد  )57(نزل الركب بتاجموت

، "سيدي الحاج عبد الرحمان الفجيجي"و "سيدي محمد بن خليفة"و "سيدي أحمد بن إدريس"و "سيدي محمد بن قسمية"
  ).58(سيدي إسماعيل الغينماصي"و

دئـد  بعثم نـزل الركـب   . )60(ثم منطقة دمتوالتي كانت ضمن الطريق الحجازي آنذاك، )59(قرية العسافية وفي
ق ،أرغمـتهم علـى الوقـوف بعيـدا     نهم تعرضوا لمتاعب في الطريأ كان في نية الحجاج زيارته لوالبسيدي خالد، و

كما يقول الدرعي،وقال إن هذا القبر من المزارات الشهيرة فـي المنطقـة،ولما    حيث توجهوا إليه وزاروه من بعيد،عنه
سيدي محمد بن وسيدي عبد الباقي وسيدي محمد بن  الحاج "نهم شيوخها ، وكان م اهم بهانزل الركب بأوالد جالل،تلقّ

  .)61(سيدي محمد السعيدوعيسى 

ثم بلغ الركب خلوة ومزار سيدي عبد الرحمان األخضري،وكان قصدهم التبرك بـه،وفي مدينـة بسـكرة زار    
سـيدي  "ر الركب كذلك ،وزا"سيدي محمد بن عبد الواحد الرماني"،و"سيدي قاسم"،و"سيدي محمد الصالح"الركب أوالد 
سـيدي  "، و"سيدي محمد ابن أبي علي"و "سيدي الصحابي"و سيدي محمد الموفق"و "سيدي أبا الفضل"و "عبد الرحمن

  .)62("وداشياألعلي 

ونزل الركب بعد ذلك عند ضريح سيدي عقبة،حيث دخلوا لزيارته، وقد بقي أعضاء الركـب عنـد الضـريح،    
سـيدي  "، حيث زاروا هناك قبة ولي اهللا الشـريف  )64(وا بعد ذلك إلى زريبة الواديثم وصل، )63(وصلوا النوافل هنالك

سـيدي  "،وذكر منهم "سيدي ناجي"فيها أوالد  وازار و)66(ثم نزلوا بسيدي ناجي،)65(هنالك الظهرا وصلّو "حسن الكوفي
سيدي محمد بـن  "و"بن الطيبسيدي عبد الحفيظ "،وسيدي محمد بن الهاني بن الحفيان"،وبلقاسم بن محمح بن المبارك

وكان دلـيلهم فـي ذلـك     وكانت آخر نقطة جزائرية قبل خروجهم إلى تونس،"أحمد بن عمرو"وإمامهم سيدي ،"الطيب
  .)67("محمد بن المبروك"شخص إسمه

ذكر الناصري أن الركب قد إلتقى ببعض الحجاج من توقرت في تونس قبل الدخول إلى شط وفي طريق العودة 
بعامر ابن سـيدي  "أين إلتقوا هنالك ) 68("غسران"حتى وصلوا إلى وادي روف،وقد سألوهم عن بقية الركب،الجريد المع

بسيدي  القاطنينوفي الطريق إلتقوا بجماعة من أوالد صولة مع األشراف ،بسكرةالذي دلهم على طريق "ناصر الفرجاني
سـيدي عقبـة المحطـة     منطقةكانت  ثم)69("محمد بن منصور المكادي النجاري الزواوي"عقبة وبعض أصحاب سيدي 
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وهو  "علي بن محمود"مفتي بسكرةو "أبا القاسم البشي" سيديحيث إلتقوا فيه  ،إلى الديار الجزائرية األولى في طريقهم
نزلوا بقبة سيدي خالد،وهكذا سار الركب في  وبعدهاخضري،ألبسيدي عبد الرحمن ا ثم نزل الركب) 70(عامل تلك الناحية

دي حرز يس"ووادي عبد المجيد فعمورة،وفي الطريق إلتقى الركب زاوية لعودة حسب مسارها، فكانت التوميات طريق ا
" دمد"، ثم نزل الركب منطقة "سيدي الطيب بن عيسى"وهي في البادية، وقد حج مع الركب السجلماسي أحدهم وهو  "اهللا

وذلك بسـبب الفتنـة    ب أن يدخل مدينة األغواط آنذاك،وعدل الرك، )71("رحمان"وإلتقى الركب بعدها بفارسين من عرب
  .)72(التي حلت بها

قراءة السلكة عنـدهم،   توادي مويلح، ثم سيدي طيفور، أين ثمبنزلوا وحتى عين ماضي،سار الركب غربا،ثم 
ربا حتى نزلوا مقام سيدي أعطاهللا،ثم الشـاللة، فبوسـمغون،حيث   دعوهم لوليمة عندهم،وهكذا  كان سير الركب غوقد 

،فـي  "الحاج أحمد بن علي"و  "سيدي العربي"و" سيدي محمد بن علي بن محمد بن الحاج"إنصرف عن الركب كل من 
،إلى أن وصـل الركـب األراضـي    "سيدي بوتخيـل "طريقهم إلى بلدهم توات،ثم سار الركب غربا حتى مواطن أوالد 

  .)73(ةالمغربي
التوجه لبيت اهللا الحرام وزيارة قبره عليه " المسماة )م1761/هـ1175 ت( رحلة أبي العباس الهاللي السجاماسي -5

  :)74(الصالة والسالم

الركـب السجلماسـي فـي جمـادي الثانيـة مـن سـنة         مع،حيث خرجت ةسجلماسانطلقت من وهي رحلة 
فكانـت أولـى المنـازل    " ابن عبد اهللا بن عبد الكـريم "لركبم،برفقة أشراف سجلماسة، يترأسهم شيخ ا1737/ه1150

وهي مرحلة من المراحل التي كان ينزل "تلغمت " ، وكان قبلها بمنطقة )75(بمنطقة القنادسة ببشار الجزائرية لهذا الركب
  .)76(قنادسةبها ركب الحجيج الناصري، لإلستراحة وإقتناء الرواحل،بها زاوية وتقع في نصف الطريق بين سجلماسة وال

أبو عبد اهللا سيدي محمـد بـن   " ونزل الركب بزاوية القنادسة،حيث زار حجاج المغرب أحد شيوخها وأعيانها
أبو " م،وكان معاونه في ذلك الشيخ1732/ه1145حيث أسندت إليه مهام الزاوية بعد وفاة والده سنة ،"محمد بن أبي زيان

ر المؤلف أن الركب قد سـار بطريـق بشـار وواكـدة،ثم وادي     وقد ذك"الحسن سيدي علي بن محمد بن عبد الحاحي
صـاحب  "سيدي محمد بن عبد الرحمن"،وفي منطقة فجيج زار الركب الحجازي السجلماسي)78(ثم جبل عنتر،)77(الزيرق

زاوية كرزاز الجزائرية، وكان في زيارة لمنطقة فجيج،وقد إلتحق بالركب قاصـدا الحج،ثـم إلتقـى الركـب بإمـام      
ن وقـد بـي  ) م1723/ه1136ت ("مصطفى الرماحي القلعي" من أوالده العالمةكان و"سيدي أحمد الصائم" )79("راألودغي"

بـوادي  "،وبعد مرحلة من السير نزل الركب )80("تيوت" ن هذا الشخص من أوالد سيدي منصور النازلين بقريةأالهاللي 
  ".يةأم القرار الشرق"ثم نزلوا  )82("الجنين" ثم منطقة )81("درمل

ويشير المؤلف أن الركب زار في منطقة بوسمغون،سيدي محمد الصديق، ثم واصل الركب سـيره فـي إتجـاه    
الشرق، حتى وصل منطقة الكراكدة ثم الغاسول، ثم وادي مخيليف، أين نزلوا هنالك بمنزل يتعبد فيـه، وصـلوا بهـن    

  ).83( وتوسلوا بعباده

هاللي السجلماسي أنـه زارهـم فيها،رجـل مـن أوالد سـيدي      ثم وصل الحجيج إلى عين ماضي،وفيها ذكر ال
،ثم نزل الركـب  )85("سيدي حمر حفيد سيدي أحمد بن سالم"، ولقي الركب كذلك،)84("سيدي الحاج عيسى" الشيخ،إسمه

  .)86(،ثم األغواط،ثم وادي دمد، ثم وادي عبد المجيد فالتومياتبقري تاجموت
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فلـم  ...قد أشكل أمره علي:"ظ عليه الحيرة في أمره، وفي زيارته، فقاليالحبقبر سيدي خالد، عند نزولهإال أن 
،ثم رحل الركب وقابل روضة سيدي خالد وقال في )87( "...أجد عند أحد ما يشفي، وال رأيت خبره في تاريخ وال تقييد

  :ذلك شعرا

  إن ركب الحجيج يا ابن سنان          خيموا منك في قريب مكان
  زل القراء للضيفانبذل جهم           نديدن األسخيا وإنك م

  وعليك السالم ما حّل ضيف            بكريم ففاز بالنحالن

،ثم عرجوا على قبر سيدي عبد الـرحمن  "سيدي محمد بن سعيد" افقيهه فتلقاهم بهاثم نزل الركب بأوالد جالل، 
زارة عظيمة، كان الحجاج قبل هذا يصلون زرناه بالقلوب لعد تأتي الوصول إليه، وقبره م:"... األخضري، حيث يقول

، وسار الركب بعدها إلى قرية مليلي وأوماش، ولما نزلـوا ببسـكرة، زار الحجـاج، فقيههـا     )88( ..."إليه ويزورونه
، وغيـره مـن صـلحاء    "بي الفضـل سيدي أ"ولم يتسنى لهم زيارة ضريح " سيدي محمد بن المودع" الشيخ وصالحها

  .)89(البلدة
  "سيدي موالي عبـد الـرحمن  "سيدي عقبة وتلقاهم فيها كبيرهم، لشرق زار ركب الحجيج المغربيوفي طريقه ل

  .)90(ونزل أعضاء الركب لزيارة ضريح سيدي عقبة، وزاروا كذلك زاويته التي كانت محطة للزيارة والراحة
ر من معنى، فهو لـيس  يحمل إعتقاد الحجيج المغاربة في طريق الحج عبر الجزائر أكث وأخيرا يمكن القول أنه

بل هو حلقة مهمة في قناة التواصل الحضـاري الفكـري   فقط عبره األركاب الحجية المغربية ذهابا وإيابامجرد مسلك ي،
،وذلك بالنظر لمحطاتهما التي يتوقف بها الركب بغية مجالسة الفقهاء والصلحاء مـن األحيـاء   البلدينواإلجتماعي بين 

نتشر آنذاك، كما أنه يفسـر بتلـك الـروابط    مإعتبار ذلك من مصوغات الفكر الصوفي الوواألولياء وزيارة األضرحة 
ة الخاصة التي يوليها ياإلجتماعية المتينة والقوية التي ربطتها أواصر األخوة في الدين والعقيدة والتراث المشترك، والعنا

  .يقالطر كالحاج المغربي،خاصة بالمقامات والمزارات في الجزائر على طول تل
  
  

_____________  
  :الهوامش واإلحاالت

والتوزيـع،   للنشر السويدي دار،1،تح عبد الحفيظ ملوكي ،طالناصرية الرحلة: ناصرالدرعي بن محمد بن أحمد العباس أبوأنظر، )1( 
  .2011اإلمارات العربية المتحدة 

المرينية، وتحديداً السلطان يوسف بن يعقوب المريني عـام   يذكر األستاذ المنوني بأن نشأة الركب الفاسي ترجع إلى عهد الدولة )2(
  .9ص  ،1953،مطبعة المخزن، تطوان من حديث الركب المغربي:محمد المنوني .م 1303/ هـ 703

  .33محمد المنوني، المرجع السابق، ص  )3( 
  .111 ، ص1ج، دت، ج2، المطبعة الحجرية بفاس، الرحلةالناصرية:أبو العباس أحمد بن ناصر )4( 
  .36محمد المنوني، المرجع السابق، ص  )5( 
بأن المنصور السعدي كتب ألمير مكة حسن بن أبي نمي يوصيه بالركب الذي توجه إلى الحجاز فـي  «: ويذكر المنوني. نفسه )6( 

  .»عهده، خصوصاً وأن الركب كان الركب الرسمي للدولة ويحمل هدية السلطان إلى الروضة الشريفة
من أقطار المغارب إلى منتهـى اآلمـال    أنس لساري والسارب:بن أحمد القيسي الشهير بالسراج  والملقب بإبن مليح  بد اهللاأبو ع   )7(

، تحقيق محمد الفاسي، مطبعة محمـد الخـامس، فـاس    م1633-1630/ ه1043-1040والمأرب سيد األعاجم واألعارب، 

  .64، ص 1970
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ـ 1170ت (منصـور العـامري التلمسـاني التـازي الـدار      هو أبو عبد اهللا محمد بن الحاج بن   )8( لـه قصـيدة   ) م1756/هـ
  .104-88، صالمرجع السابق:محمد المنوني:همزية،أنظر

، تحقيق محمد الصالحي، دار السويدي للنشـر  1م، ط1589في السفارة التركية  النفحة المسكية :أبو الحسن علي التمجروتي )9( 

  .30، ص  2007دة، والتوزيع، اإلمارات العربية المتح
، تحقيق محمد حجي وأحمـد  1، طنشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثـاني :محمد بن الطيب القادري:مصادر الترجمة)  10(

  .254، ص 2، ج1986التوفيق، مكتبة الطالب، الرباط 
سويد للنشر والتوزيع،اإلمـارات العربيـة   ج،دار ال1،2ط ماء الموائد،-الرحلة العياشية: أبو سالم عبد اهللا بن محمد العياشي)  11(

  .78، ص1،ج2006المتحدة 
عباس بن إبراهيم  :محمد بن صالح، الولي الصالح، من مؤلفاته كتاب الهدية، وضعه في علم الحرف وعلم الفلك والتنجيم،أنظر) 12(

  .342، ص 4ج،1993باط ، المطبعة الملكية، الراإلعالم بمن حلّ  مراكش وأغمات من األعالم:السماللي المراكشي
ج  المصدر السابق، محمد بن الطيب القادري،: نظرأ، م17/هـ 11من رجال القرن وهو صاحب الزاوية،عبد اهللا ابن طمطم،)  13(

   .405ص  2
لم نعتر لها على موقع اليوم، ولكنها توجد حسب العياشي ،107ذكرها العياشي في رحلته، صأو قصر من قصور توات،قرية ) 14(

  .أو في طريق المنيعة منطقة توات، أو تكون قريبة من قرى تيميمون اليوم غرب
، تحقيق عبد المجيد خيـالي، مركـز التـراث    1ط،الحادي عشر صفوة من انتشر في القرن:األفراني محمد الصغيرأنظرعنه،)15(

  .122،ص2004الثقافي المغربي، الدار البيضاء 
  .111، ص 1ج المصدر السابق،: أنظر رحلة العياشي) 16(
  .539ص،2نفسه،ج:أنظر)  17(
  .لعله من  الصالحين ومشايخ بلدة بسكرة آنذاك،ولم أستطع أن أقدم تعريفا له )18(
  .541-540، ص 2العياشي، الرحلة ، ج: أنظر) 19(
هـ 953-920 المالكيعبد الرحمن بن سيدي محمد الصغير بن محمد ابن عامر األخضري البنطيوسي البسكري الجزائري  هو )20(

عبد الرحمن األخضري، العالم الصوفي الذي تفوق : بوزياني الدراجي ، أنظر اكثر،العالم العلّامة والشاعر م 1512-1545/ 
  .،كل صفحات الكتاب2009، الجزائر Bled edition،مطبعة 2، طفي عصره

  .540الرحلة المصدر السابق، ص ،العياشي )21(
تقع في الجنـوب الغربـي    .والية البيض بلدياتإحدى ،اربواتوهي  ،"ربأ" اسم تحت العياشي المغربي حالةالر إليها أشار وقد) 22( 

التي تبعد عنها شماالً حوالي  دائرة األبيض سيدي الشيخكلم عن مقر الوالية، تابعة إدارياً إلى  100لوالية البيض وتبعد حوالي 
 والشـاللة  المحرةويحدها غرباً كل من بلديتي  األبيض سيدي الشيخوجنوباً بلدية  عين العراكيحد البلدية شماالً بلدية . كلم 20

 ط ، 2 ،ج حجي الموائد،محمد ،المصدر السابق ،ماء العياشية ،الرحلة المس العياشي،أبي أنظر .والكراكدة بريزينةوشرقاً بلديتي 
  .14 ص، م 1977 المغرب، الرباط، والنشر، والترجمة للتأليف المغرب دار مطبوعات ،2

، بفاسسلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء : أبو عبد اهللا محمد بن جعفر إدريس الكتاني:ترجم له )23(
، دار الثقافـة، فـاس   1حمزة بن محمد  الطيب الكتاني، ومحمد بن حمزة بن علي الكتاني، طتحقيق، عبد اهللا الكامل الكتاني و

  .67، ص 3، ج2004
قـام   وقد، بخط مشـرقي، 746مخطوطة، موجودة في جامعة اليبزك، تحث رقم  وهي م،1726/ هـ1139الرحلة كانت سنة  )24(

  .2013دار السويدي للنشر، اإلمارات العربية المتحدة غربي نور الدين شوبد،بتحقيقها الباحث الم
  .حاليا لوالية النعامةمشرية تابعة  )25(
  .31، رحلة ابن الطيب المشرقي،المصدر السابق، و جه الورقة رقم أنظر   )26(
   .34لورقة رقم وجه نفسه،   )27(
  .36وجه الورقة رقم  نفسه، ) 28(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=920-953%D9%87%D9%80_/_1512-1545&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=920-953%D9%87%D9%80_/_1512-1545&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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  .37الورقة رقم  وجه نفسه،) 29(
  .نفسه) 30(
  .131وجه الورقة رقم  ، نفسه )31(
 ،1طعبـد العـالي لمـدبر،   ،تحقيـق  الرحلة الحجازية:أنظر أكثر في  كتاب ،أبي عبد اهللا محمد بن أحمد الحضيكي السوسي ) 32(

   .2011الرباطر والتوزيع ،، دار األمان للنشمنشورات مركز الدراسات واألبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء
إشراف علي حمالي ،مذكرة ماجيستير في  -دراسة أثرية تحليلية -بوالية البيضقصر بوسمغون : أنظر في ذلك، دحموني منى) 33(

فيه،  دفن الذي بوسمغون سيدي الصالح الولي اسم من تسميته أخذ بوسمغون وأن،2005-2004مية، جامعة الجزائر األثار اإلسال
ونشير إلى أن ما أورده حول تسمية قصر بوسمغون نقله عن سيدي .ال زال موجودا خارج القصر على ربوة صغيرةوضريحه 

  :فقط ما ذكره كتاب.مولى أحمد، الذي لم نقف له على ترجمة في المصادر
Leclerc (L) : Les Oasis De La Province D’Oran Ou Ouled Sidi Cheikh,Tissier libraire , éditeur , rue 

Bab El-Oued ,Alger, 1858,p62.                                 
، وقـد ذكرهـا   كلـم  20 ب القصر عن وتبعد لبوسمغون تابعة للزراعة صالحة أراضي على تحتوي مهجورة هي واحة النخيلة) 34( 

  .اسي في خروجهم للرحلة الحجيةالعياشي والكثير من الرحالة المغاربة حيث كانت مكان إلتقاء الركبين الفاسي والسجلم
 –األعالم :م ،أنظر خير الدين الزركلي874/ه261ت (وهو طيفور بن عيسى البسطامي أبوزيد، زاهد مشهور له أخبار كثيرة ) 35(

، ص 3،ج2006، دار العلـم للماليـين، بيـروت    15،طالمستعربين والمستشـرقين  قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء
  .ينة وبلدية تابعة إقليميا لدائرة بوعالم، والية البيض الجزائرية،وهي اليوم مد235

  .86-85رحلة الحضيكي، المصدر السابق،ص  أنظر ) 36(
  .سبق التعريف بالرحلةالناصرية، الرحلة :الدرعيناصر بن محمد بن أحمد العباس أبوأنظر،) 37(
  .نفسه) 38(
  .بمغرار الفوقانينعامة، وتسمى عين الصفراء والية الوهي اليوم تابعة لدائرة ) 39(
  .بمغرار التحتانياليوم وهي تسمى ) 40(
  .127الناصري ، الرحلة ، المصدر السابق، ص أنظر ) 41(
  .إحدى بلديات دائرة عين الصفراء والية النعامة" تيوت"وهي اليوم تسمى ) 42(
كر بعض رواة العائلة البوتخيلية أن سيدي بوتخيـل  يذ ،حيثسيدي بوتخيل وخلفه في الجنوب الغربي الجزائرييوجد ضريح   )43(

  .ولم نعثر له على  ترجمة وافرة من مصادر موثوقةهذا قدم من المغرب األقصى، 
  .128ص أنظر الرحلة، المصدر السابق، ) 44(
  .إسم الشاللة الظهرانية، التابعة لوالية البيضيطلق عليها اليوم، ) 45(
  .يضوهي إحدى بلديات والية الب )46(
  .بها آثار قديمةوجد  1985سنة  تاسيس البلدية منذ ،بلدية الكراكدة والية البيض )47(
كلم يحدها من الشمال البيض ومن الجنوب بريزينة وشرقا استيتن وسـيدي   43تقع بلدية الغاسول جنوب والية البيض بحوالي ) 48(

  .لكراكدةاعمر وغربا 
  .129ابق،ص ، الناصري، الرحلة، المصدر السأنظر) 49(
  .جوارها في الغرب الجزائريهي منطقة معسكر و) 50(
أسرة ابن سحنون أسرة علمية اشتهر كثير من أفرادها بالعلم، منهم الفقيه قاضي معسكر السيد مـوالي علـي الشـريف بـن      )51(

رخ والفقيه الشيخ أحمد بن المؤ" الثغر الجماتي في إبتسام الثغر الوهراني"م، ومؤلف 18سحنون، في النصف الثاني من القرن 
البيوتات واألسر العلمية بالجزائر خـالل  : ، فوزية لزغمأنظر في ذلك) م1796/ هـ1211ت بعد ( محمد بن علي بن سحنون

أطروحة دكتـوراه فـي التـاريخ والحضـارة     ) م1830-1520/ هـ1246-925( العهد العثماني ودورها الثقافي والسياسي
  .283-282 ، ص ص2014-2013عمر، جامعة وهران اإلسالمية، إشراف محمد بن م

  .129، الناصري ، الرحلة ، المصدر السابق، ص أنظر   )52(
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 .، ويبدو أن هذه الشخصية لها دراية بالطرق، لما له من سبق في الترحال130نفسه، ص ) 53(
ال تشـد  :( هللا صلى اهللا عليه وسلم، قالالحديث رواه البخاري ، ومسلم وغيرهما، عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن رسول ا  )54(

  .وهو حديث متفق عليه) الرحال إال لثالثة مساجد، مسجد الحرام والمسجد األقصى، ومسجدي هذا
  .نفسه) 55(
  .131نفسه، ص ) 56(
  .األغواطوهي إحدى بلديات والية ) 57(
  .132، الناصري، الرحلة ، المصدر السابق، ص أنظر ) 58(
  .على ضفاف وادي مزيكلم،  15بلديات والية األغواط تبعد عنه بأقل من  لدية منبوهي ) 59(
  .مختلفة مثل دمد ودمت، وهي منطقة تابعة اليوم لدائرة مسعد والية الجلفةوقد ذكرت في كتب الرحالت بأسماء ) 60(
  .138أنظر الرحلة، المصدر السابق، ص ) 61(
  .142نفسه، ص  ) 62(
  .158نفسه، ص   )63(
ع مدينة زريبة الوادي في دولة الجزائر في أقصى شرق والية بسكرة، ويحدها شماال بلدية المزيرعة وجنوبا بلدية الفـيض  تق) 64(

  .وشرقا بلدية خنقة سيدي ناجي وغربا بلدية عين الناقة
  .يعتقد أنه من الشرفاء الذين نزلوا بالمنطقة) 65(
كم شرق عاصمة الواليـة بمحـاذاة    100، وتقع على بعد والية بسكرة دائرة زريبة الواديتنتمي بلدية خنقة سيدي ناجي إلى ) 66(

  .ال األوراس وعلى ضفاف واد العرب الكبيرعلى سفح جب والية خنشلةحدود 

   .159أنظر الرحلة، المصدر السابق، ص ) 67(

  .وادي غسران الذي هوتمام الحدود الفاصلة بين تمام الجزائر وتونس،وأن هذا الوادي أول تونس لجهة الغرب) 68(
  .هلعله من  الصالحين ومشايخ منطقة زواوة آنذاك،ولم أستطع أن أقدم تعريفا ل) 69(
  . ألسباب غير معروفة توجب البحث في ذلك وهما شخصان كانا منفيان في سيدي عقبة،) 70(
  .وهم جزء من قبيلة األرباع الجزائرية المعروفة) 71(
  .719أنظر الرحلة، المصدر السابق، ص ) 72(
  .327نفسه، ص ) 73(
ـ 1761/ه 1175لمتوفى عباس الهاللي اأحمد بن عبد العزيز بن الرشيد السجلماسي، الشهير بأبي ال: أنظر) 74( التـوجــه   :ـم

، مطبعة الجسـور،  1،دراسة وتحقيق محمد بوزيان بنعلي، طلحـج بيت اهللا الـحرام وزيارة قبـره عليه الصالة والسـالم
  .2012وجدة 

  :، نقال عن كم20وهي بلدية تابعة لوالية بشار الجزائرية، تبعد عنها حوالي ) 75(
Marc Cote :Paysages et patrimoine Guide d’algerie, Media-plus, Algerie 1996,p272  

معلمة المغرب، قاموس مرتب على حروف الهجاء، يحيط بالمعارف المتعلقة : الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرأنظر،) 76(
  .2165، ص 07، ج1989سال،  بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب األقصى، مطابع

كلـم، فـي   40وتقع شمال مدينة يشار بحـوالي  " بن الزيرق" ، وتسمى اليوم 113رحلة الهاللي ، المصدر السابق، ص أنظر،) 77(
  .الطريق إلى بني ونيف

  .وهو من جبال منطقة بشار) 78(
المغربية، حتى يصب في سد جرف التربة غـرب  ، حيث ينبع من األراضي الممتد من األراضي المغربية غيرنسبة إلى وادي ) 79(

   القنادسة، ببشار الجزائرية
  .وهي واحة تابعة لبلدية عين الصفراء في الغرب الجزائري) 80(
  .قرية تابعة لوالية النعامة، في الجنوب الغربي الجزائري وهي) 81(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%86%D8%B4%D9%84%D8%A9
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  .كلم عن المقرار الظهراوي 33كلم عن عين الصفراء و85تبعد حوالي " بجنين بورزق" قرية تسمى اليوم ) 82(
  .134رحلة الهاللي ، المصدر السابق، ص أنظر،) 83(
ـ 1127ت عـام  (أبو العباس أحمد بن محمد بن داود بن يعزى التنملي الهشتوكي الجزولي:في رحلة الهشتوكي الحجازية) 84( / هـ

، العظام وزيارة النبي عليه الصـالة والسـالم  هداية العالم إلى بيت اهللا الحرام والوقوف بالمشاعر ،وعنوان الرحلة،)م1715
الحاج عيسى بن عيسى من ذرية قطب زمانه وشمس عصره، الشيخ  إسمه ذكر أن،، المكتبة الوطنية بالرباط190مخطوط رقم 

  . 188،ص1الجزء :للمنوني ، لمحمدالمصادر: راجع عن هذه الرحلة. أبي سماحة، وكان شاعرا
وسيدي الزروقي ووالـده سـيدي أبـي     سيدي احمد بن سالم، أن يسلم له علىبم سعيد المجليدي، شي تلميذه أحمدأوصى العيا) 85(

، دار 1تحقيق  عبد اهللا حمادي اإلدريسي، ط" تعداد المنازل الحجازية" رحلة العياشي الصغرى: القاسم،أنظر، أبي سالم العياشي
   .63، ص2013الكتب العلمية، بيروت 

  .يدي خالد، وغير بعيدة عن اوالد جالل بمنطقة الزابوهي منطقة قريبة من س) 86(
  .156الهاللي ، المصدر السابق، ص أنظر ) 87(
  .159نفسه ، ص ) 88(
  .161نفسه ، ص  )89(
  .166نفسه ، ص  )90( 

  
  
  

  
    


