


  

 أقصى إىل مناطق اجلزائر لكوا غنية ةاملعروفة كبقيتعترب منطقة الشلف جبذورها اجلغرافية . .

احلدود بأحداث التاريخ، فكانت هلا مشاركة فعالة ومكثفة يف مجيع جوانب احلياة فكرية وأدبية 

لغة من مجيع  األجالء الذين طرقوا أبواب األدب والالعلماءوتارخيية، وأبرز كل هذا جمموعة من 

  .مناحيها فكتبوا األمثال والقصص ونظموا الشعر والقصائد 

    هلذا ارتأيت يف مداخليت هذه أن أسلط الضوء على أحد العالمة األجالء الذي سخر حياته وال 

 حفظه اهللا ، أمحد بن عشيط ااجي امللقب باحلاج هين الشيخ احلاجوهو ، يزال خلدمة املنطقة 

حول مسرية حياة الشيخ يف مجيع مناحيها إضافة اىل دراسة وصفية يف كتابه فكانت الدراسة 

 ، وكان مصدر معلومايت اليت مجعتها عن حياة باألحرف الوهاجة يف ذكر شرفاء جماجةاملوسوم 

  .الشيخ هو نفسه 

       ونرجوا يف األخري أن نكون قد أوفيناه حقه ولو باجلزء



  

اج علي بن أمحد بن بنعلي بنعشيط ااجي احلاج هين ولد يوم        هو الشيخ احل: مولده ونسبه- 1 

بقرية التڤاڤرة قرب مدينة شلف األصنام سابقا، ترعرع داخل جو أسري حمافظ   1928 مارس 27

متمسك بالقرآن، ألا عائلة منحدرة من الويل الصاحل سيدي أحممد بن علي ألول ااجي 

مدينة شلف، واليت كان ا حوايل ثالث مئة طالب للعلم يدرس ا صاحب الزاوية املشهورة مشال 

  .املكرمة ووافتها املنية هناكسيدي أحمدم بن علي وابنته عودة اليت ذهبت إىل مكة 

الشيخ حممد عشيط ااجي من فرقة أوالد سيدي هين بن علي أيب احلسون بن عبد : والده-2

بوالية  1841بن علي ااجي ولد مبجاجة حوايل سنة الرمحن اليت تنسب إىل الويل صاحل أحممد 

  .شلف

 حفظ القرآن الكرمي عن شيوخ املنطقة برواية ورش عن نافع مث حفظ املتون العلمية املتداولة 

  .إخل....كاألجرومية والقطر يف النحو والصرف والسلم لعبد الرمحن األخضر يف املنطق

 بن مكي من أوالد سيدي أمحد بن عبد اإلله، تلقى العلم أول مت تلقاه عن شيخه اجلياليل

والشيخ حممد بن فالڤ ااجي، والشيخ احلاج حممد بن الزواوي ااجي، والشيخ حممد الوزاين 

  .املغريب

بعد إمتامه لدراسته يف املغرب على يد شيخه امللقب أبو عبد اهللا حممد املدين قنون، عاد إىل مسقط 

تاذه وشيوخه هناك، فبعد أن انتقلوا إىل رمحة اهللا طلب منه السيد هين رأسه مبجاجة، ليقوم مقام أس

أمحد أوالد السيد حممد بن السايح وأهم الساهرين على تعمري مساجد أجداده باكرام العلماء 



والطلبة الوافدين عليها، واملشهوران الشيخ أحممد بن عشيط ااجي أجيز بفاس يف مجيع أنواع 

  :اتقنها حىت قال عنه عاشور احلنفيالعلوم اليت درسها و

  . يف كل علم بطول الباع والدرب *  *  *     والعامل العمل الفرد املشار إليه    

  . يؤتى مبسألة يوما ومل جيب*  *  *       منه على صرف اللسان    الشرع

  .     يف جسمه كله حىت على العصب*  *  *  بل املعارف واآلداب مآربه        

عاد إىل مدينة شلف بعد أن أكه الكرب وأسس فيها بيتا لالفداء يفد إليه العلماء من األقطار وقد 

البعيدة ليتدارسوا عه مشاكل الدين وقضاياه درس اكثر من أربعني طالبا بالزاوية وحفظ على يده 

در القرآن جمموعة من الصبيان الصغار وخترج على يديه الكثري من الشرق مثل سيدي عبد القا

ومن سيدي عبد القادر البوسلماين الورسنيسي وأبناء عمه والشيخ سي بنشرقي ) الشراقة(

  .إخل...السحنوين وكذا من أبناء القرية سي حممد بن اجلياليل 

وقد ترك الشيخ حممد بن عشيط تآليف وخمطوطات عديدة، وبعد وفاته دفن بضريح جده  -

  .املشهور بالنخلة

  :الشيخ احلاج عليحياة-3

 سنوات أخذه معه والده إىل الزاوية اليت كان يشرف عليها بقرية التڤاڤرة واليت 5الشيخ ا بلغ مل

تبعد عن البيت حبوايل مخسة عشر كلم، فكان الشيخ يتعلم مع أبناء القرية ارا وليال يبيت مع 

 ليخلفه الطلبة الذين كانوا يعيشون يف الزاوية ومتوم القرية، وكلما حفظ القرآن طالبا خترج

  .1945طالب آخر ودامت هذه الزاوية حىت سنة 



  . وبقي احلاج علي حوايل ثالث عشر سنة ختم القرآن مرتني والثالثة تركها يف سورة الكهف

كان والده رمحه اهللا يأخذه معه صباح اجلمعة من البيت إىل الزاوية ويعودان مساء األربعاء لقضاء 

  .واملواسمعطلة األسبوع وكذا كل أيام األعياد 

ذهب الشيخ علي مع ابن عمه الشيخ السايح  1947-1946يف السنة الدراسية : سفره إىل تونس

  .والشيخ سي حممد بلعالية دومة والشيخ سي قويدر العباسي وكثريون إىل تونس لطلب العلم

كان يزاول دروسه عند عدة أساتذة ويف مواد كثرية، ولكن بقيام م 1950بقي هناك حىت سنة 

توقفت الدراسة وصارت اإلضرابات فعاد إىل اجلزائر فتزوج مع ابنة عمه اليت ورة التونسية الث

  .أجنبت له مخسة ذكور وثالثة بنات

كان الشيخ واليزال رغم ضعف بصره يالزم املطالعة يف مكتبته بني خمطوطات قدمية وكتب أقدم 

  .يف خمتلف العلوم

لدرجات العيا على حسب قوله فهو كون نفسه إضافة إىل ما سبق فإنه حيب االرتقاء إىل ا -

جزائريون سوريون ومصريني أو (بنفسه عن طريق املطالعة ومالزمة العلماء واألساتذة 

  ).عراقيني

  :مشاركته يف الثورة التحريرية-4

 شارك يف احلرب التحريرية مشاركة فعالة وناضل نضاال مستمرا، فكان بيته مركز متوين 

تماع هؤالء واختاذ من ماكل ومشرب وراحة، وكذا مثل مركز إجوانب للمجاهدين يف مجيع اجل

 فيهم، كما اشتغل يف التعليم واخنرط يف تربية النشأ وبعث الروح الوطنيةعمل على القرارات فيه، 

مجعية العلماء املسلمني اليت كان يرأسها الشهيد امللقب بواعلي، وملا استقلت اجلزائر دخل املدرسة 



ممرن مث كمعلم وكمدرس ومعلم مطبق وبعدها كمستشار تربوي وأخريا كمفتش بصفة رمسية ك

  .أحيل إىل التقاعد 1988يف التعليم االبتدائي حىت سنة 

 بعدها تفرغ إىل البحث واملطالعة فألف كتابا يف األنساب وخصصه ألبناء الشقيقني سيدي أحممد 

سنة وطبع، مث انتقل  12بحث حوايل بن علي وأخيه سيدي بواعلي مع بعض من إخواما ودام ال

  .إىل تأليف كتاب يف القواعد النحوية والصرفية أمته لكن مل يطبعه

  :حصل عليهاتالشهادات امل-5 

  .17/05/1965: الشهادات االهلية -

 .26/11/1968 :الشهادة العليا للكفاءة القسم األول والثاين -

 .06/12/1968 :الكفاءة التربوية -

 .25/04/1985  األويل للتفتيش دورةشهادة ااء التكوين -

 ).أو متخصص(آخر ترقية يف التعليم الدرجة السادسة كمعلم مطبق  -

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  �� ذآ� ����ء ����� ا��ف ا��ه���

هذه شجرة نسب شرفاء جماجة لتبقى تارخيا وذكرى ملن خيلفنا فيتذكرنا ويدعوا لنا     «       

  »بالرمحة واملغفرة

احلاج هين كتابه ذه العبارة اليت : لشيخ احلاج علي بن حاج أمحد بنعشيط امللقباستهل املؤلف ا

خلص فيها حمتوى الكتاب بشكل عام، فموضوع الكتاب كله يتلخص يف شجرة شرفاء جماجة، 

  : ابتدأ الشيخ كتابه هذا مبقدمة مشلت النقاط التالية

ه هذا الذي دام اثين عشرة عاما كلمة شكر توجه ا الشيخ إىل كل من ساعده يف اجناز حبث -1

هاأنا ذا أسجل هذه ... «ومصدره يف انتقاء معلوماته اآلباء واألجداد على حد قوله 

الذكريات املستوردة عن األباء واألجداد وما خلفوه من األوالد واألحفاد كي يعلم الذي 

نفس والنفيس من بعدهم أن هؤالء اآلباء واألجداد املتقدمني منهم واملتأخرين ضحوا بال

  1»العالء كلمة اهللا وعزة الوطن

 :بعدها ذكر املنهج الذي اتبعه يف ذكر أنساب جماجة يقول الشيخ -2

لقد اتبعت يف تسجيل نسب الويل الصاحل سيدي علي ألول بن أمحد بن عبد اهللا بن يدر « 

بعدهم على وأبناؤه الفقهاء سيدي أحممد بن علي وشقيقه سيدي بواعلي وكل األوالد واألحفاد 
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نسب سيدناو نبينا حممد رسول اهللا صلى اهللا (النحو الذي اتبعه صاحب شجرة النسب الزكي 

  .2»معتمدا على كتاب سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وغريه من املراجع ) عليه وسلم

كما اعتمد الشيخ علي على جمموعة من املصادر لتتبع فروع وأنساب سكان جماجة من هذه  -3

 :املراجع

  .م1971 ط71  السرية النبوية البن هشام، الد األول ص-                

  . كتاب تعريف اخللف برجال السلف للمرحوم الشيخ احلفناوي رمحه اهللا-                

  .تاريخ اجلزائر الثقايف لألستاذ أبو القاسم سعد اهللا حفظه اهللا كتاب -                

   .ض املخطوطات األثرية القدمية من اآلباء واالجداد بع-                

  . كتاب الشجرة الزكية يف األنساب للسيد يوسف بن عبد اهللا مجل الليل-                

 كما أشار يف مقدمة هذا الكتاب أيضا إىل أصل أشراف جماجة يف كوم من األدراس أو -4

كنوا منطقة شلف غرب عاصمة اجلزائر، باألحرى أبناء اإلدريس األصغر وأحفاده والذين س

جدهم علي ألول وأوالده السبعة خصوصا الشقيقان سيدي أحممد بن علي وسيدي بواعلي 

صاحب زاوية جماجة املشهورة، إضافة إىل أم، من أحفاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  .3»جعل اهللا ذرية كل بين يف صلبه وجعل ذرييت يف صلب علي وفاطمة «: عليه الصالة والسالم
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أن أحفاد علي ألول ااجي سواء من بقي منهم « ومن هنا على حسب التواتر واملنقول

نسل احلسن مبجاجة أو انتقل إىل مواطن أخرى هم أحفاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهم من 

   4»ء بنت حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن علي بن أيب طالب وفاطمة الزهرا

أشار الشيخ بعد ذلك إىل التطور التارخيي الذي مرت به الدولة العباسية فأشار إىل إقتصادها -5

وعلمها وقام باحصاء أئمة هذه الدولة وخلفائها وكذا أهم األأحداث اليت حدثت أثناء قيام 

  .ذه الدولة وامتداداا اجلغرافيةالدولة االدريسية، إضافة إىل ذكره ألعالم ه

 أعطى الشيخ نبذة موجزة عن حياة الشيخ احممد بن علي ألول وما كان يقوم به يف زاويته -6

طالب علم يدرسون ويتعلمون عنه وكان الشيخ سيدي احممد بن ) 300(اليت كان يقيم ا حنو 

 االسالمية، كما كان بارعا يف علي يقدم هلم دروسا يف النحو والصرف واملنطق وعلوم الشريعة

  .تفسري القرآن العظيم

 ومن بني الطلبة الذين كانوا يدرسون ويتعلمون بزاويته واليت كانت عبارة عن كلية الشريعة  

شقيقه سيدي بواعلي والسيد سعيد قدورة مفيت : ومن بني الطلبة الدارسني. االسالمية آنذاك

بن علي بعد مقتله، ومن بني الطلبة السيد علي مبارك اجلزائر،و الذي رثى أستاذه سيدي أحممد 

  .تنسدفني القليعة والسيد املكي والسيد حيىي من ناحية 

 كانت زاوية سيدي أحممد بن علي مأوى الطلبة ومكز للفتوى ومصدر للعلم فكان يقصدها -7

  .الناس من كل حدب وصوب تأتيها األفواج من الشرق والغرب
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االحنطاط وعصر احلروب الصليبية االسبانية، كما كان على اتصال  عاش رمحه اهللا عصر -   

وثيق بعلماء املشرق العريب الذين تعلم عنهم وكون عالقة دائمة االتصال م وكان ذلك أثناء 

  .ذهابه إىل احلج

وسيدي أحممد بن علي كما كان مربيا ومعلما كان مؤلفا فقد الف عدة كتب يف شىت الفنون 

ة خصوصا النحو، ألف كتابا يف النحو وهو شعرا وكذلك شقيقه وخليفته يف وعدة قصائد شعري

التدريس بعد قتله وهو سيدي بواعلي رضي اهللا عنهم، ألف سيدي بواعلي كذلك عدة كتب 

كلها ضاعت كما ضاعت مؤلفات سيدي أحممد بن علي ومل يبق منها إال القليل نسمع به يف 

  .اجلزائر العاصمة وشرشال

 سيدي علي ألول وسيدي أحممد بن علي وسيدي بواعلي خلفهم أحفادهم مثل  فبعد جهاد

أحممد بن عبد الرمحن واحلاج البواعلي البالحجي الذي  املناضل احلاج أحممد بن احلاج والسيد

رابط جيوشه بعدة أماكن من جماجة بعني القاضي عندما كانوا يراقبون العدو الفرنسي من هناك 

  .لف ومل يتخل الشعب ااجي عن الدفاع عن الوطن ومقاومة االستعمارإىل أم الدروع والش

  .1945هكذا كانت جماجة الركيزة القوية يف تدعيم ثورة 

  : تطرق الشيخ يف مقدمة كتابه إىل: خالصة عامة حول مضمون مقدمة الكتاب

  .نبذة موجزة عن شرفاء جماجة -

 .خروجهم من اجلزيرة العربية -

 .واألسباب اليت أدت إىل ذلك) اجلزائر(األقصى واألوسط استيطام باملغربني  -

 ).سكان إفريقيا وما قاموا به من أعمال(مث حيام مع أهل البلد  -



وأخريا استقرارهم مبجاجة وما قاموا به من أعمال خريية وما قدموه من تضحيات يف سبيل  -

 .الدين االسالمي والوطن

ة انتقل الشيخ إىل ذكر شجرة األنساب بذكر بعد هذا التتبع التارخيي ألصول أشراف جماج

  : العائالت والتفصيل يف كل عائلة من أبناء وأحفاد، فقد ركز على

  :أبناء وأحفاد القطبني اجلليلني-1 

  .سيدي أحممد بن علي ألول     * 

  .شقيقه سيدي بواعلي     * 

أنين مل أذكلر البنات ألنين مل أعثر وأشري هنا اىل  « البنات يف قوله الشيخ أنه مل يذكر أمساءأشاروقد

على أمسائهن ماعدا اثنتني فقط أمنا عائشة وشقيقتها أمنا عودة اليت كانت تدرس بزاوية أبيها يف 

  .»انتقلت اىل مكة املكرمة وماتت هناك ومل ختلف جماجة مث 

نت حممد وبعدها فصل الشيخ يف أنساب ااجيني مبتدئا بعلي بن أيب طالب وفاطمة الزهراء ب

حممد بن أصلئ اهللا عليه وسلم وأبنائهما احلسن واحلسني متتبعا احندار ساللة أوالد الشيخ سيدي 

  : وهمعلي ألول

  J ـــ.ــ(+ــ�  Iتـــ�Gـــا�-
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  الشبايرية

  الدواميية

  

  الزوادنية

  احلوارية

  الربادعية

  أوالد سيدي الشريف

  شاوي

  عباس

  قوادري مصطفى

  حاج بنعلي

  الطالب علي طالب

  الشريف

  قندوسي

  امقارعي

  جزار

  لكحل

  عشيط هين

  هين شربة+طفى شربةمص+فالق شربة

هين +طهراوي دومة+بنيمينة دومة+دومةبلعالية 

  أشالغم دومة+دومة بوطيبة+دومة

  أسنوساوي+ زيدان

  ميلودي+أقالمني+ البوعلي

  سنجاسي+هين قوادري+ رمحاين قوادري

  كلة + حاج ميلود

  .كما فصل الشيخ يف ساللة كل عائلة بذكر األبناء واألحفاد

رغ الشيخ من التفصيل يف أشراف جماجة ينصرف يف آخر كتابه إىل ذكر بعض آثار وبعدما ف

  :األوائل من األجداد النادرة الوجود املنقولة عن املخططات القدمية فاستهلها



  :بقصيدة من تنظيم سيدي أحممد بن علي ألول واليت مطلعها

  جال اهللا يف حظرة القدس فحول رلقد فاز أهل اجلد بالصدق والوفاء                   

  وقد اعرضوا زهدا عن اجلن واالنسه                       أجل دأم حسب اإلله وطوع

  وغابت عن األكوان والعرشي والكرسي                        وأنفسهم تسمو على كل رتبة 

  سوما عندهم سوى التلذذ باالنمطلب                    فليس هلم غري ذي العرش 

  : بيتا مدح فيها شيوخه الصوفيون وختم قصيدته بالدعاء ولوالديه يف قوله31وكانت القصيدة 

  وأصحابه أهل الصفاء بال دنس                       جباه النيب اهلامشي حممد     

  وقدرهم لديك والعرش والكرسي                       أهلي جباه هؤالء وجاههم     

  وأسكنهما اجلنان فضال بل خبسنهما                    ي أعف عتوسلت ارحم والد

  ورزقا به أغىن عن كل ذي نفس                      ونلين توفيقا عليه توفين      

  وستر على الدوام من أجل اللبس                      كفاية أشرار اخللق كلها      

  على خري خلق اهللا يف الغد واألمس                     مث صالة اهللا مث سالمه        

  . كما ذكر أيضا قصيدة للشيخ أحممد بن علي ألول يف اإلعراب والبناء

هناك أيضا قصيدة يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم نظمها الشيخ سيدي اجلياليل بن  -

  :املنور الذي هو من نسل سيدي أحممد بن علي ألول

  أراقب الكون من كل جانبكب                     اوقفت بعزم فوق هام الكو

  وأمواجه ترمي بذات العجائب          فلم أر إال زاخر النور ساطعا            



  وفرت جيوش كلها مع صاحبكنا                          متوالرعب مينفادهشين 

   املراتبحمبته ترقى ألعلى                        تنادي حبب اهلامشي حممد

  تغيث احملب عند فزع النوائبة كلها                       وترجى ألهوال القيام

وآخر قصيدة كانت للشيخ سعيد قدورة مفيت الديار املصرية أنذاك وهو تلميذ سيدي أحممد بن 

علي ألول الذي قتله الباي التركي غدرا وخيانة والذي افتعل مؤامرة يطلب من الويل الصاحل 

هي أمك هي : أن حيل له الزواج بزوجة أبيه فرد عليه قائالي أحممد بن علي ألول سيد

  : أمك،فنظم القصيدة يف رثاء الشيخ أحممد رمحه اهللا واليت مطلعها

   عظيم قاطع للمفاصلورزء مقاتلي                 يصممصاب جسيم كاد 

   مذهل غري ذاهلوأي امرئ منت ذي حجي                   أملت بدواهي أذهل

  توايف الثرى من بني صم اجلنادل                         فلم أر خطبا كافتقاد أحبة  

أما خامتة البحث فكانت كاعتذار من الشيخ لتقصريه يف بعض جوانب البحث لكرب سنه وقلة 

نها مجيلة اهلا قوية بأبطاهلا حافلة مبحاسجخالدة بر« االمكانيات ولكن تبقى جماجة على حد قوله 

     .  »مبناظرها عزيزة مبكارمها وأخالقها مستنرية بعلمها

  

  



  

  

  

  

            يف خامتة هذه املداخلة نصل اىل القول بأن حياة الشيخ أحممد بن علي بن عشيط  

ااجي املالقب احلاج هين كانت حافلة بأعمال أدبية بل أبعد من ذلك يف كونه خدم منطقة 

  .ورة التحريرية وكذا تربية النشأ يف املنطقةالشلف أثناء الت

ملده يل بكل  وأتقدم بالشكر اجلزيل اىل الشيخ احممد بن علي بن  عشيط ااجي احلاج هين

  .املعلومات اليت وظفتها يف مداخليت هذه


