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 :أبيهلشيـخ سعـد العالم المتصوف الموريتاني ا

 نهــر السنغالفي ضفتي دوره حياته و 
 م5151 – 5181هـ /  5331 -هـ  5621

السعودية.، حائل، جامعة باريك أند. محمد األمين   
 مقدمةال

من أشهر الزعامات العلمية والصوفية يف منطقة غرب إفريقيا، ملا له من إسهام يف نشر  عد أبيهالشيخ س يعترب
الثقافة العربية اإلسالمية يف غرب إفريقيا، فقد تصدر طريقة صوفية تعد من أكرب الطرق وأوسعها انتشارا يف هذه 

لطريقة الفاضلية يف موريتانيا فحسب بل املنطقة، وهي الطريقة الفاضلية. ومل يقتصر دور هذا املصلح على نشر ا
 جتاوزها إىل السنغال وغامبيا وغينيا وغريها.

على يد ، خاصة ويف منطقة غرب إفريقيا عامة يايف موريتان 51منذ القرن قد عرف التصوف تطورا ملحوظا ل
بفرعيها احلافظي  التيجانيةو  ؛القادرية بفرعيها البكائي والفاضلي الشاذلية أوال مث الطرق الصوفيةمشايخ 
 كبريوكان هلا األثر الاألعراق والشعوب، خلقت جماال للتالقي والتالقح بني خمتلف اليت الطرق  وهي  ...واحلموي

 من أهل العلم الواسع.يف الغالب كانوا القائمني عليها  الطرق و هذه مشايخ ألن على البنية الثقافية والفكرية 
عظم أبناء منطقة غرب إفريقيا املسلمة أثرا يف تارخيها الثقايف والروحي، فقد لقد كان الشيخ سعد أبيه واحدا من أ

، وقصص اخلوارق الباطنعلم الظاهر و علم بني العلمية ملشايخ املنطقة  مثال حي على االزدواجيةظهر ك
ة واجتماعية والكرامات اليت يتعاطاها طالبه ومريدوه، وهو ما مكنه من القيام بأمور عظيمة بارزة: روحية وسياي

السياسية الثقافية و على مستوى ضفيت رهر السنغال، فمن هو الشيخ سعد أبيه؟ وما هي األدوار الدينية و 
 واالجتماعية اليت قام هبا؟ 

 :مقدمة وحمورينمن خالل  البحث هذايف  كل هذه التسالالت سنحاول اإلجابة عنها
 احملور األول: حياته، 

 السنغال، رهرضفيت يف احملور الثاين: دوره 
 وخنتم خبامتة هي خالصة البحث ونتائجه.

 المحور األول: حياته
 ويف هذا احملور نعاجل نقاطا بارزة هي:

القلقمي  امامينحممد األمني امللقب هو الشيخ سعد أبيه بن الشيخ حممد فاضل بن   :مولده ونسبه   -1
ببلدة  مدينة النعمة، غريب رتامكيلو   17على بعد احلوض الشرقي من موريتانيا  منطقة ، ولد يف1م(5151 -5181)

مساء اهلل احلسىن "... أكما أورد يف كتابه نرباس املعىن يف شرح الغامض من   ،عني الفتح رمنطقة الرك قرب حممودة
جيه املختار بن الطالب أخيار بن الطالب حممد بن أسعد بوه بن الشيخ حممد فاضل بن مامني بن الطالب 

                                                 
1
 .15، ص 8، العدد املوريتاين كراسات التاريخ  جملة مصادر، على ضفيت النهر، أبيهحممد فاضل ولد احلطاب، الفاضلية والشيخ سعد  - 
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كرب بن عبد اهلل األ إدريسصغر بن دريس األإحممد بن سيدي حيي  ... بن  يبن سيد يعلأالب احبيب بن  الط
د بن أمح جيفلعبدو بن إوأمه هي "مرمي بنت  ،الكامل بن احلسن املثين بن احلسن السبط بن علي كرم اهلل وجهه "

 . وهو جد إدادهس أحد بطون أوالد أبيريي.1بن عيسى بن أدهس "الويل 
صر عالقته األبيريية هبذا النسب من األم فقط؛ فأخوه غري الشقيق باب بن سيدي ابراهيم من فخذ وال  تقت

إداهبم، والذي أصبحت ذريته جزء ال يتجزأ من أهل الشيخ سعد بوه ومن جمتمع النمجاط عامة. بل إن هذه 
مع الشيخ سيدي باب بن  العالقات جتاوزت اإلطار السياسي إىل وضع عالقات مهمة تتمثل يف عالقته املميزة

 الشيخ سيدي االنتشائي. 
 ؛نشأ يف كنف أبيه الشيخ حممد فاضل بن مامني الذي أخذ عنه العلوم الظاهرية والباطنية :دراسته ورحالته – 2

املتون املدرسة يف احملظرة املوريتانية،  وأتقن ه،يف سن السابعة من عمر  2مث أخذ عن أخيه حممد الزين القرآن وعلومه
املكتبة اليت قضى فيها سنوات ال خيرج منها إال  إىلمث انصرف ن، يف رواييت ورش وقالو  اإلجازةحصل على و 

هذا وقد ظهرت عالمات النبوغ على الشيخ سعد بوه منذ صغره فصار عاملا  للضرورة ومنها أخذ الكثري من العلم.
عظم ( القطب األ 5115-5117)  اامينأخذ التصوف عن والده الشيخ حممد فاضل بن م وشاعرا ومؤلفا، وقد 

 مامن صوفية ترىب الشيخ سعد أبيه والدينية البيئة هذه الويف ، كرم مؤسس الشعبة الفاضلية الشهريةوالشيخ األ
  على حد قول حممد فاضل ولد احلطاب.  3"شأو التمشيخ جعله يبلغ يف سن مبكرة "

يتجه  أنقبل ، كوالتة وكوش وحدود احلوض مما يلي تكانتوقد تنقل الشيخ سعد بوه بني مناطق احلوض املختلفة  
الرغم من كثرة بو ، إىل منطقة اجلنوب الغريب املوريتاين )القبلة( بأمر من أبيه وذلك لنشر الورد القادري الفاضلي فيها

م العلمي الزخإضافة إىل شقة املسافة بينه وبني ذويه, من رغم بالالعلماء ومشايخ التصوف فيها إال أنه استطاع 
أن ينشر ورده الفاضلي وجيد لنفسه مكانة سامقة يف السلم االجتماعي والديين وحىت "، بلةكال"الصويف يف منطقة 

 السياسي بسرعة كبرية نسبيا.
قد اهتموه بالسحر والكفر وأنكروا عليه   "الكبلة"أن كثريين يف منطقة  أبيهويف هذا السياق يذكر الشيخ سعد 

سيدي ولد حممد احلبيب، وقد جاء مري لذلك أجرى مناظرة مع بعض العلماء حبضور األ ؛دهكراماته وأفتوا بطر 
أتيت أهل هذه األرض يف زمن إمارة سيد ولد حممد احلبيب؛ فحسدين الزوايا إال القليل منهم  ذلك يف قوله "

عندما ناظرة لصاحله وانتهت هذه امل. 4وتسلط علي أهل السالح من بين حسان وكفاين اهلل تعاىل شر اجلميع " 
توجه الشيخ سعد  "الكبلة"وبعد مخس سنوات يف منطقة  .اعرتف خصومه بعلمه وفضله وبالتايل قدروه حق قدره

 ويف ذلك يقول : سنة. ةبوه اىل اينشريي وبالتحديد اتويزكت اليت بىن هبا داره الشهرية وعاش هبا ست عشر 

                                                 
 .6، ورقة خمطوط  أبيه،هل الشيخ سعد أمساء اهلل احلسىن, مكتبة أنرباس املعىن يف شرح الغامض من ، الشيخ سعد أبيه  -  1
اإلسالمية، للدراسات والبحوث  ايلاملعهد الع، رسالة خترج، حياة الشيخ سعد أبيه ولد الشيخ حممد فاضل ولد مامنياألمانة، حممد يصلح ولد -  2

 51, ص 5111نواكشوط ,
 .15ص   ،املرجع السابق، حممد فاضل ولد احلطاب  - 3

4
 .3، ورقة رقم خمطوطأبيه، الشيخ سعد  أهلمكتبة  ،كماندة  إىلرسالة ، بيهأالشيخ سعد  -  
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  من قدر السكون واحلركه قد شاء ***** حباسي تيزكت دار اليمن والربكة 
 منافعها يف الدهر مشرتكـه***** تزل  بنيتها ملجأ للمؤمنـــني ومل
 ما املصطفى سلكـه وذا تعلمه*****  فذا تؤمنه وذاك تطعمــــه

 ـهــواملرء جيزي رما نوى ولو ترك*****وهذه نييت واهلل يعلـمها
وفيها بىن مكتبته اليت نقل منها عند عودته ، يد تصوفبني طالب علم ومر  تلميذ ما 177وقد اجتمع فيها قرابة  
وظل ينمي هذه املكتبة ويرسل يف طلب الكتب من خمتلف املناطق كما ساهم هو  ،كتاب  177 "الكبلة"ىل إ

 :نفسه ويف ذلك يقول الشيخ سعد أبيه 1رما يقارب مخسني كتابا  بإمدادهانفسه 
******   خزانة مل تكن موروثـة من أب        هلل موىل اجملد والرتــباحلمد ****** كتيب   إىلأقول إذا نظرت عيين  

 تعــب جاءت إيل بال جد وال   
وقد ، علىالرفيق األ إىلانتقل  أن إىلنمجاط لوقد ظل الشيخ سعد أبيه يف أواخر حياته ينتجع بالقرب من بئر ا

درار والتقى فيها مع معظم من عاصره من وآ 2السنغال إىليف خمتلف هذه املناطق رحالت  هختللت فرتة إقامت
 العلماء والسياسيني.

فقد ربطته عالقات ؛ وجده الكرمي والدهسار الشيخ سعد أبيه على سنة االجتماعية: عالقاته ومكانته  -3
وطوال حياة ، يةري بيمصاهرة ببعض اجملموعات القبلية يف املنطقة باإلضافة إىل خؤولته من جمموعة إدادهس األ

ثنان منهم قبل أن يبلغا مبلغ الرجال، أوأجنب من األبناء أحد عشر ولدا ذكرا، تويف  تزوج من سبع نساء, الشيخ
تنقل بني مناطق خمتلفة متوخيا املكان املناسب . و توفيت منهن مخس وهن صغريات ؛بنتا ةومن البنات سبع عشر 

تواصال فكريا وثقافيا بني الضفتني،  مما خلقلالتصال رمريديه من خمتلف اجلهات وخاصة على ضفيت النهر. 
 5137والشواهد على ذلك ما تزال حية إىل حد الساعة. وقد احتضنته مدينة النمجاط اليت أسسها يف حدود 

 بعد عودته مباشرة من الشمال. 
وسع فيها الرتحال الدائم إىل السينغال، و  الشيخ سعد أبيه ويف سبيل نشر اإلسالم والطريقة القادرية الفاضلية الزم

 .اجملال اجلغرايف هلذه الطريقة كما مل يفعل غريه
 مؤلفاته -4
 الفيض الوهيب على آية الكرسي، )خمطوط( -
 تعجيز الربهان يف حترمي الشم والدخان، )خمطوط( -
 جممع البحرين فيما يقع بني أثنني، )خمطوط( -

                                                 
نواكشوط  , اإلسالميةاملعهد العايل للدراسات والبحوث  ,أبيهعد , حتقيق الداه ولد الشيخ سأبيهرسائل شيخنا  الشيخ سعد أبيه، الشيخ سعد   1
 .51ص  , 5112,

" وله قصص كثرية مع حكامها، وبعضها يتسم باخلوارق وذكر الكرامات العديدة له يف هذا اجملال مما ميكن االطالع عليه  يف جمال "التازبوت  2
 إلدراك.)االنتقام(، حىت إن الفرنسيني كانوا يدركون ذلك متام ا

 



- 75 - 

 

 حاطب ليل وحصن املتضرع من كل بالء وويل، )خمطوط( -
 مساع بشرف أوالد بين السباع، )مطبوع(تشنيف األ -
 نور الصراط املستقيم، )خمطوط( -
 نرباس املعىن يف شرح الغامض من أمساء اهلل احلسىن، )خمطوط( -
 النفع العميم يف بركة بسم اهلل الرمحن الرحيم، )خمطوط( -
 األسنة النافذة يف البيعة احلادثة، )خمطوط( -
 يشرع فيه مسألة اجلهر بالذكر"، )خمطوط(كشف اللبس عن املسائل اخلمس "   -
جمموع الرسائل والفتاوي اليت ترد على مناوئيه يف مسألة موقفه من الفرنسيني: اجلواب املبني، اجلواب احملتوم  -

 للمنكر علينا يف أمر الروم، والنصيحة العامة يف منع حماربة افرانصة.
 السنغال نهرالمحور الثاني: دوره في ضفتي 

 لسكان بالد شنقيط، البد منهما لكل ني أساسيتنيالدين والثقافة العربية اإلسالمية عرب التاريخ ركيزت ئيةت ثناظل
الشيخ سعد ، والوصول إىل مقامات العلو والرياسة. ووفق هذا املنطلق ظهر من يهمه الرتقي يف سلم هذا اجملتمع

يف املنطقة اجلنوبية املتميزة عالقاته االجتماعية افة إىل باإلضإىل النيب صلى اهلل عليه وسلم،  نسبه أبيه الذي يرتفع
اعرتضته  اصعابوذللت الغربية من البالد من خؤولة وزجيات متعددة، كلها أمور ساعدته كثريا يف أداء رسالته، 

 .وشكلت حواجز أمامه
ويتجلى ذلك من ، ثقافيا وروحيا وسياسيا واجتماعيا حوض النهر بدور عظيميف منطقة الشيخ سعد بوه  قام

 :خالل النقاط التالية
 ويتمثل يف:الدور الثقافي والروحي:  -1
يب و لقد سامهت الطرق الصوفية عامة والقادرية خاصة يف نشر اإلسالم ومقاومة التوسع األور : نشر اإلسالم -آ

نيا وغريهم يعود يف املنطقة، وقد كان انتشار اإلسالم يف مناطق جنوب الصحراء كالسينغال ومايل ونيجرييا وغي
 .)باملصحف والسبحة( اجلزء األكرب منه للطرق الصوفية

 ؛وكانت الزوايا اليت أنشأها زعماء الطريقة القادرية الفاضلية رمثابة ركائز لنشر الدعوة اإلسالمية بني هذه الشعوب
سالم عن طريق فمع عجز املسلمني عن نشر اإلسالم بالسيف جاء دور الطرق الصوفية اليت استطاعت نشر اإل

"إن اإلسالم مدين يف كل فتوحاته السلمية وانتشاره يف  :, ويف هذا السياق يقول  امليسيو تائيلييالتأثري الروح
األقطار جلماعة الصوفية، فمشايخ الطرق هم الذين يديرون حركة اإلسالم احلية وال خيفى ما يف عملهم من اخلطر 

 .1على مصاحل األوروبيني"
 أساتذةكبري يف نشر الثقافة يف املنطقة وذلك عن طريق زواياها و   بشأنالقادرية  قامتثقافي:  اإلشعاع ال -ب

احملاظر التابعة هلا، مع التنبيه إىل أن التصوف يف املنطقة امتزج بالعلم وكانت الزوايا الصوفية سندا للمحاظر يف 
                                                 

 6773، القاهرة .  اإلفريقية، رسالة لنيل املاجستري يف الدراسات 5127- 5173علي بدوي، الطريقة القادرية واالستعمار الفرنسي يف موريتانيا    1
 .63ص
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الطني وأكواخ الشجر واخليام للتدريس, وكان يشبه اجلامعة من  بيه ماأتدريس مجيع العلوم. وقد بىن الشيخ سعد 
فظ حبتنتهي  :أوالها ,ان التعلم عنده على ثالث مراحلكو  أشهر، وأربعةسنوات  أربعطفال بعد الشيخ يستقبل األ

س علم اللغة والعروض والسرية والفقه يدر ت :ويتم يف الثانية والنحو، القرآن وصغار كتب الفقه ومبادئ علم التوحيد
يقتصر التعليم على  :ويف الثالثة بدان,والتاريخ واملنطق والبيان وعلم طب األ واألنسابالفلك و واحلساب  والتفسري

علماء وأدباء ال يقلون شأنا عن مشايخ التنوير ويف هذه احملظرة اجلامعة خترج  التصوف وهتذيب النفس وتربيتها ..
وجه الغزو الفكري الذي حاول الفرنسيون نشره يف يف ، وقفوا مع غريهم من علماء املنطقة يف املشرق العريب

املنطقة، حيث استطاعوا حتصني املنطقة ثقافيا مما جعل الفرنسيني عاجزين عن نشر ثقافتهم يف املنطقة، وبفضل 
 اهلل أوال مث بفضل هذه احملاظر والزوايا كان التأثري الثقايف للفرنسيني ضئيال .

الشيخ حممد فاضل بن  هو فرعي القادرية يف البالد املوريتانية ومؤسسهاهي أحد الفاضلية: نشر الطريقة  –ج 
وقد انتشرت هذه الطريقة انتشارا أفقيا واسعا يف البالد املوريتانية وما حوهلا، وذلك  م(.5121القلقمي )ت امامين

البالد، فنشروا  الشيخ حممد فاضل بن مامني يف توزيع أبنائه يف خمتلف جهات هاؤسسمبفضل املنهج الذي أتبعه 
، إذا ما قورنت يف منطقة الكبلة كثرة الطرق الصوفية وعراقتهاغري أن   ،القادرية الفاضلية يف مناطق سكناهم

مدعي اخلوارق يعين أن أي شيخ يسعى إىل الظهور عليه أن يبهر يف هذا اجملال، وإضافة إىل  وتعددبالفاضلية .. 
 مرموقة الورد الفاضلي ومحلت مشعل الدعوة إليه منها:أخذت شخصيات علمية سعد أبيه جهود الشيخ 

 ،الشيخ اجملتيب بن خطري البصادي -

 ،الشيخ أمحد أبو املعايل التاكاطي -

 ،الشيخ الرتاد بن الشيخ العباس -

 .1أده  البصاديبن الشيخ حممد عبد اهلل  -

يف در ذاته من اإلصرار على نشرها وقد سعى بالق ،تصدر الشيخ سعد أبيه لنشر الفاضلية يف منطقة حوض النهر
، ولذلك سعى بنفسه وتنقل يف زيارات ورحالت إىل خمتلف املناطق وخاصة الضفة اليسرى، حيث استفاد املنطقة

 عدة نذكر منها:  من عوامل
نسبه الشريف وامتالكه لسالح اخلوارق ومعاجلة بعض احلاالت املرضية املستعصية واإلنفاق على املعسرين  -

 .2إىل إقامة حلقات ذكر علنية إضافة
 مؤاخاته جلميع الطرق الصوفية وجعل العالقة هبم ودية بدال من التصادم. -
حلق الذكر العلين اليت كان هلا تأثري شديد على كل من حضرها، حيث أن الكثري من األفارقة يدخلون اإلسالم  -

نسيني فإن الكثريين من الذين حيضرون حلقة رمجرد أن يدخلوا حلقة الذكر العلين، فحسب مصادر الساسة الفر 
 .  1الذكر يدخلون اإلسالم، كما ال حظ الفرنسيون كثرة تسمية الشيخ يف أسر األفارقة تأسيا بالشيخ سعد أبيه

                                                 
 .566، ص 5111بالد شنقيط املنارة والرباط، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس  ،اخلليل النحوي - 1
 .13-16بق ، ص اسالع جر املحممد فاضل ولد احلطاب،  - 2
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يدخل بشكل واضح فأقبلوا على الشيخ مبايعني بأعداد كبرية بعد أن  كثري من األفارقةوهي أمور اجتذبت ال
 مباشرة. العديد منهم اإلسالم

الطريقة انتشار حقيقية ملريدي الشيخ و  اال تذكر أعدادمل تقدم معطيات إحصائية عنها، إذ ومع أن املصادر 
وعلى ذلك تدل  ،جتمع على أرهم كثريون ذاته، إال أرها يف الوقت وغريهم السينغاليني بنيالقادرية الفاضلية 

إليها الشيخ بعض أقاربه، استقر بعضهم إىل اآلن يف  مراسالهتم مع الشيخ وأبنائه، وكذلك اجلهات اليت وجه
م، 5153تلميذ سنة  5677 قرابةويقدر بول ماريت تالميذ الشيخ يف سان لويس ب, السينغال باعتباره موطنا هلم

وإىل قوة تأثري الفاضلية يف . 2"والتكرور السودانيون جميعا يمنحون الورد باسم الشيخ سعد أبيه" :ويضيف
ى للنهر تشري وثائق اإلدارة الفرنسية اليت كانت تطلع على جل املراسالت بني الشيخ وأتباعه وذلك الضفة اليسر 

 .3لالحرتاز مما قد حتمله من حتريض وغريه
عتباراهتا اخلاصة بالنسبة للتاريخ املوريتاين، لويس إل انالكبري لتالميذ الشيخ يف منطقة سوجود وقد أشرنا إىل ال
ومل تقتصر خريطة , لضفة اليسرى للنهر باعتبارها امتدادا طبيعيا للمجتمع البيضاين بصفة عامةواملنطقة احملاذية ل

فكان له أتباع يف العمق السينغايل يف دكار وغريها من املدن، وامتدت  ،أتباع الشيخ من الزنوج على هذه املناطق
ل نفوذ الشيخ يف منطقة الغرب اإلفريقي ويعود اتساع جما، لتصل إىل غامبيا وغينيا بيساو، وحىت غينيا كوناكري

الشيخ  هالزجنية إىل منهجه الذي اتبعه حيث كان يعطي الورد القادري، والورد التيجاين، وهذا يعود إىل أن والد
 حممد فاضل بن مامني قد منحه عمامته وأوراده ومسح له بإعطاء خمتلف األوراد.

ل األتباع واملبايعون على الشيخ سعد أبيه من منطقة الضفة اليمىن ا أقبذاهتوبالقدر ذاته وبفضل العوامل املؤثرة 
فقد نال الشيخ مكانة عالية لدى الطبقة العاملة،  ،للنهر من زنوج وبيضان، وإضافة إىل شهرته الواسعة بني العامة

الشيخ سيديا الكبري له، إضافة إىل مكانته لدى  هـ( 5611)ت  ولد متايل " حممذن فالاملرابط"ومن ذلك احرتام 
ويشري بول ماريت إىل  خ.ييف املنطقة وغريهم من العلماء واملشاالكنتية بابا وهو شيخ الفرع الثاين للطريقة القادرية 

إن الشيخ ويقول: " ،حتول سكان فوتا من التكرور عن القادرية فرع الشيخ سيديا إىل التيجانية مع احلاج عمر
التجاه بشكل ممنهج وعنيد، وحاول تمرير تيجانيته لملء الفراغ سعد أبيه نقل جهوده الدعوية في هذا ا

، يف إشارة إىل دعوة احلاج عمر أهايل فوتا إىل اهلجرة عن األرض الواقعة 4"الذي تركه أبناء الحاج عمر وحلفاؤه
 حتت السيطرة االستعمارية.

 :ال احلصر نذكر على سبيل املثال 5ومن أتباع الشيخ سعد أبيه يف الضفة اليمىن للنهر

                                                                                                                                                         
 عبد اهلل حممد خليل بد، رهر السنغال جسرا لتواصل الشعوب ومنوذجا لتعايش الثقافات، رسالة ماسرت، جامعة الشيخ حممد األمني الشنقيطي، - 1

 .36، ص 6752-6751السنة اجلامعية: 
 .511ص تانيا )الشيخ سيديا _ الفاضلية _ ادوعلي , ترمجه وقدمه البكاي ولد عبد املالك,بول ماريت، دراسات حول االسالم يف موري  - 2
 .36عبد اهلل حممد خليل بد، املرجع السابق، ص  - 3
 .511سابق، ص الرجع ، امليف موريتانيا اإلسالمدراسات حول  ،بول ماريت -4

 .517، ص نفسهاملرجع  - 5
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 ،حممدو كان، يف انتيكان -
 ،شيخ مامادو ولد عبد السالم كان، يف باكل -

 ،الشيخ البخاري، يف قرية انيرية غرب كيهيدي -

 ،الشيخ سليمان، وممادي ألفا، وحاميدو كان القاضي، ومقدم القادرية والتجانية، يف ماتام -

 يك، والساندرايب.الفالن البدو وخاصة الفروع منهم: الفافايب، والدياوايب، والد -
فقد قوبل الشيخ سعد أبيه بالرفض من قبل علماء الظاهر أو  ،ومع ذلك مل تكن الصورة هبذه الوردية دائما

 من رغمبالو  بعضهم على األقل وحاول بعضهم  تأليب السلطة الزمنية  عليه ممثلة يف اإلمارة الرتوزية وإثارهتا ضده.
الشيخ سعد أبيه جماال لتالقي أهل العلم الباطن والظاهر وجسر تواصل  اليت أسسهاذلك كانت احلضرة الفاضلية 

الشيخ أبناله هذا إشعاعه متوهجا إىل اآلن، وسار على رهج  أثر وتالقح بني سكان ضفيت رهر السينغال، بقي
 :ت احلدودوبفضل القادرية الفاضلية وغريها من الطرق الصوفية اليت عرب , وأحفاده ممن محلوا لواء اخلالفة من بعده

ذهابا وجيئة توحدت شعوب هذه املنطقة فكريا وحضاريا وروحيا، األمر الذي كان له بالغ األثر على خمتلف 
 نواحي احلياة.  

 واالجتماعي للشيخ سعد أبيه: الدور السياسي   -2
و قد كان  .لعب الشيخ سعد أبيه أدوارا اجتماعية بارزة جتلت من خالل أمور كثرية الدور االجتماعي: -آ 

الشيخ من أهل اخلري واإلنفاق على كثرة طلبته, كما بىن املساجد وحفر اآلبار وسعى يف مصاحلات كثرية، ما 
الشيخ سيديا و املرابط ولد متايل،  جعله حمل احرتام وتقدير من أغلب معاصريه خاصة من العلماء وبالتحديد أوالد

ويف هذا السياق يقول العالمة   خ.يوغريهم من العلماء واملشا ؛نطقةشيخ الفرع الثاين للطريقة القادرية يف امل؛ بابا
 باب ولد الشيخ سيديا :

 حاسديه رويدكم قد تعبــتم ****** قصروا عن مداه ياحاسديه    
 من يكن من بين النيب انتسابا ******واحتسابا فإنه من بنيــــه        

 1ال كله من غري شبيــهوانتقاص شبيه غري شبيـه    ******     يف الع 
 وهذا عبد الرمحن ولد ملرابط ولد متايل يقول ثناء على الشيخ : 

لقد فزمت بالفضل عن كل فاضل ***** فما فاتكم غري النبوءة من فضـل           سالم عليكم ما أضاءت 
***  وما فاز باملأمول علومكم *****  حنادس ليل املشكالت من النـــقل    وما نال أنا حمتم حبماكــم      **

 منكم أخو ســؤل
ومل تقتصر اإلشادة بالشيخ سعد أبيه على علماء الكبلة فحسب؛ فهذا العامل احلاج السنغايل مالك سي يعرب عن 

 مكانة الشيخ بقوله:
 سالم عليكم هاجه الشـوق والود *****  وينحط قدرا عنده املســك والورد

                                                 
 .2ن دخول النصارى، مكتبة أهل الشيخ سيديا بأيب تلميت، صباب بن الشيخ سيديا، فتاوي بشأ - 1
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 منكم حوى اخلريات والسعد والرشدجزيتم كفيتم آل بيت رسولنا ***** ف
فلم تسألوا خريا بتبليغ نعمة  *****  سوى احلب يف القرىب وبذا اعتلى اجلـد       أيا سعد سعد الدين            

 فال زال يروي من مناهلـك الورد    مشس زمانه    *****
 عالقاته بالسلطات المحلية واالستعمارية     -ب 

ورا بارزا يف منطقيت الرتارزة وجنوب النهر انطالقا من عالقته بالسلطة احمللية واالستعمار لعب الشيخ سعد أبيه د
وابتعادا بالنفس عن املغريات الفانية،  ؛زهدا يف الدنيا وملذاهتا ايةالرغم من أن التصوف كان يف البدالفرنسي, فب

عية ودينية ومالية بفضل هدايا األتباع، فإنه عرف حتوال واضحا بعد أن كثر مريدوه ونال املشايخ مكانة اجتما
, وقد  حيث أصبح الكثري منهم يطمح إىل املكانة السياسية اليت تناسب مستواه العلمي واالقتصادي واالجتماعي

, األمنداء واجبها يف توفري أاحمللية عاجزة عن  ةمتيزت بداية القرن العشرين بفوضى سياسية عارمة جعلت السلط
فية ال ميكن للشيخ سعد أبيه إال أن يكون طرفا يف هذه املعادلة الصعبة، خصوصا أن الشك ويف مثل هذه الظر 

الذي قوبل به يف البداية من قبل اإلمارة والعلماء النصانيني قد زال وأصبحت الصالت وثيقة بينه والسلطة احمللية، 
 وبينه والزعامات الروحية والعلمية  يف املنطقة.

الشيخ على الضفة اليسرى للنهر وكثرة مريديه هناك، كلها أمور جعلت من االتصال هذا مكانة باإلضافة إىل و  
الرغم من عدم اعرتافه باحلدود ب بالسلطات الفرنسية يف السينغال ضرورة تفرضها مصاحل تالميذه على الضفتني

طاته يعترف "لم يكن الشيخ سعد أبيه حسب التتبع لفتاويه ومخطو  اجلغرافية كما يقول ولد احلطاب: 
               .1"بالحدود الجغرافية بين ضفتي النهر

وقد استغلت فرنسا عالقات إدارييها يف سانت لويس مع الشيخ سعد أبيه يف كل األمور املتعلقة بالبالد املوريتانية، 
تعمارية، والدفاع فكان وسيطا معتربا يف إنقاذ الرحالة ويف املفاوضات مع األمراء، من أجل التمهيد للسيطرة االس

هذه الصالت املبكرة والتقرب الفرنسي من الشخصيات الصوفية يف   .2عن الوجود الفرنسي يف البالد الحقا
خصوصا لعلمها بقوة تأثريه على العامة، كلها أمور استفاد منها الشيخ وتالميذه يف سعد أبيه املنطقة ومن الشيخ 

ية وأرحيية، نتجت عنها عالقات مباشرة مع الفرنسيني الذين حاولوا سالسة التنقل والتجوال بني ضفيت النهر حبر 
من خالهلا إقناع الشيخ أن السيطرة االستعمارية الفرنسية على دار اإلسالم ال تشكل عارضا يف وجه إقامة 
 العبادات وال تدخال يف أمور الدين، بل أكثر من ذلك فهم  يوفرون األمن ويساعدون على إقامة الدين ببناء

وقد ضغط الفرنسيون بكل السبل على الشيخ سعد أبيه وعلى الشيخ سيديا  املساجد واملدارس ونصب القضاة.
، ومن ذلك السؤال كما أورد ذلك الشيخ موسى كمرا  3بابا بوصفهما أبرز الزعامات الدينية العلمية يف املنطقة

هل املشهورة، والسؤال هو:  بأبياتهه عليه الذي وجهه كبوالين إىل الشيخ سيديا بابا ومثن الشيخ سعد أبيه رد
ينبغي للمسلمين أن يجاهدوا النصارى بأرض هم بها غير متعرضين لهم في شيء من دينهم بل يساعدونهم 
                                                 

 .12، ص السابقع جر املحممد فاضل ولد احلطاب،  - 1
 .517سابق، ص الرجع امل، ايف موريتاني اإلسالمدراسات حول   بول ماريت، - 2
 .15ية خمطوط، صالشيخ موسى كمرا، اجملموع النفيس سرا وعالنية يف ذكر بعض السادات البيضانية والفالن - 3
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على اتباع الدين بنصب القضاة وما أشبه ذلك مع العلم أن المسلمين ال قوة لهم على الجهاد كأهل الجهة 
 .1القبلية من أرض المغرب؟؟

 -5111) )بياده( علأم من األمري أمحد سامل ولد  5173قيع اتفاقية احلماية الفرنسية على البالد أواخر العام وبتو 
م(. والشيخني سعد أبيه وسيديا بابا، عرف الدور السياسي للقادرية الفاضلية منعطفا حامسا، قوامه الدفاع 5171

ومن سار يف ركابه موقفه سعد أبيه وقد بىن الشيخ  .2املستميت عن موقفها املتمثل يف القبول بالوجود الفرنسي
هذا على ضوابط دينية وعلمية واضحة، فالبالد تعرف فوضى عارمة ورهب وسفك للدماء يف ظل عجز بني لدى 
اإلمارة عن النهوض بواجباهتا، والفرنسيون لن يتدخلوا يف الشؤون الدينية وسيوفرون اجلو املناسب إلقامة الشعائر 

سالم، وهلذا دبج الشيخ سعد أبيه فتواه الشهرية واليت يبدو من مقدمتها أنه يوجهها إىل أخيه الشيخ ماء ونشر اإل
"النصيحة العامة والخاصة في التحذير من محاربة افرانصة"، واملعنونة ب:  م(5157هـ /  5361)ت  العينني

 الف يف الدين وميكن تلخيصها يف:وهبا قدم كل املسوغات الشرعية والنقلية اليت تبيح التعامل مع املخ
 م وجود إمام يدعو للجهاد وحيدد غاياته وأهدافه ويسوس البالد والعباد.دع -

اهلجرة تكلف الناس ماال يطيقون مع تعذر وجود بالد مسلمة ال تسيطر عليها القوى  -
 االستعمارية.

ال ذا الكافر ه ة أنصاخ يعترب أخف الضررين ئالبقاء حتت سيطرة الكافر مع ما فيه من مساو  -
 يتدخل يف أمور الدين.

بقي الشيخ سعد أبيه وفيا لذلك املوقف الذي بناه على أساس شرعي عميق وحس سياسي واضح إىل أن  وقد
م، ليبقى الوجود 5151 عامنواكشوط أتويف رمحة اهلل يف بلدة "النمجاط" الواقعة إىل اجلنوب الشرقي من العاصمة 

 وض النهر حاضرا ومؤثرا إىل يومنا هذا.  القادري الفاضلي يف منطقة ح
 خـاتمةال

يف بيئة دينية يفوح منها العلم والتصوف ولد الشيخ سعد أبيه ولد الشيخ حممد فاضل القلقمي الذي استطاع يف 
وقت قياسي أن يثبت ألبيه جدارته بتحمل الصعاب ما جعل وجهته من بني إخوته تكون منطقة اجلنوب الغريب 

الرتارزة" اليت يصعب الظهور فيها لكثرة علمائها ومشاخيها ومدعو اخلوارق فيها. ومع ذلك استطاع املوريتاين " 
 .حوض رهر السينغالبعلمه وأخالقه أن حيقق لنفسه مكانة مهمة على ضفيت 

شكل الشيخ سعد أبيه بعطائه الثقايف والروحي وأدواره االجتماعية ومكانته السياسية أهم مرجعية يف منطقة 
ض رهر السنغال، وذلك انطالقا من شبكة العالقات اليت بناها سواء مع السلط والنخب احلاكمة أو مع عامة حو 

 الشعب من طالب ومريدين.

                                                 
 .672ص  بق،اسالرجع املحممد األمني ولد سيد أمحد،  - 1
مه راجع الشروط الستة اليت طلبها الشيخ للقبول بالدخول الفرنسي إىل أرض البيضان. وهي الشروط اليت تكفل هبا الفرنسيون للشيخ مقابل تفه - 2

 .لى الزوايا وعدم التعرض هلم يف دينهم وغري ذلكلقصدهم من دخول البالد، واليت من أمهها عدم جباية الضرائب ع



- 81 - 

 

، فإن نطقة من بيظان وزنوجوإذا كانت العوامل الدينية والسياسية واالقتصادية ظلت هي ما يوحد شعوب امل
من ف إليها روابط اجتماعية كان الشيخ سعد أبيه مثاال حيا عليها، رسخ الروابط الدينية وأضاقد العامل الصويف 

وسعيا منه إىل هتذيب األنفس  ؛والورد الفاضلي لإلسالمنشرا  السنغال وما جاورهاإىل  ه املتكررة ار فسخالل أ
 وتربيتها.

خمتلف مناطق رون يف الذين ينتشتباع جذب الكثري من املريدين واأل وقد ساعده علمه ونسبه الشريف وكراماته يف 
حيمل إىل اليوم  بعضهممن علماء ومريدين ما يزال  مبياالسينغاالوطن )احلوض ولعصابه والرباكنه والرتارزة( ومنطقة 

أحفاده يف دميومة تثري املشهد الثقايف والفكري و بناء الشيخ أهم من خيمشعل الدعوة إىل اهلل وعلى اتصال رمشا
 ت والزيارات املتبادلة بني ضفيت النهر.والصويف كل عام من خالل الرحال

مثل منوذجا يف عصره للعامل الناصح والفقيه املتنور والطرقي القادري املتشبث  سعد أبيهومجلة القول أن الشيخ 
م، مما حول قربه يف النيمجاط إىل مزار 5151متدفقا إىل أن وافاه األجل احملتوم سنة  هعطاء باألصول. وقد ظل

لى عظمة الرجل وسخائه املعريف وارتباطه الروحي واملعريف رمنطقة غرب إفريقيا عموما وموريتانيا وعنوان شاهد ع
 خصوصا. 
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