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  البداية قبل

ررل  لت  لفرر  يإنسررين  ل  كررفعتبر  لتتورر    ي لتترر   رر  لتمع ف مررأ ّم
   لتوررراو  م تررر ن مرررأ لتمايتوررر  لتقررر    نسررري لإل   تحقرررن إنسرررين

علررن نمررح لتح رريي لتح ى رر  إتررن  رر   تإلنسرري   رر   ورر     لتتشررئئ 
 ر  تعيتر    جزئ  ي   كل  ي مغ ياي عأ إنسينئ ته  صاح ف ه لإلنسي م

لألص لت لت لع   إتن لتتحذى  مأ لتم ت لتق مر  تإلنسري  فكري  
، ترذت  در م لتركر  لتاحث عأ لتحل   ف  لتت لث لت    ر  لتعريتم 
 علمرري   لالجتمرري لتورر ف  عمعهرريع لتعررير ىهتشرر  دررئأ  برر ل  علررل 

 لتمجحر .ي  ف  لتميد  د يلتتمأ مجل تريدي  لته رن
ي مررأ لتعرريتل تلرر   تكررأ تاقررن ّهررين لاررت هي لت فرر   عقرري  عرر  

لرررر  عررررأ خ لفرررر ّي لت قيف  مدز نهرررري  رررر  لتاقرررري  لتترررر  خفلرررر  لتتد 
   لت     ،  ياقن لتعيتل لإلاالم  مرأ مث ر  لتمجتمعريت لإلنسرين

  رررر  فرررر  كررررل  مرررري ىتعل ررررن لتترررر  تمسررررد  عيتاعرررر  لت جرررر لن   لت  
فرر    لترر  خ لت يرريدي    لتطرر ا لتورر ف   عيإلنسرري   كرري  تلتورر

تلطرر ا  لألثيديم رر   لت  خلارر  هرري تررمت  مشرر  ع ثررل  كترر .  مررأ ّ
مررأ مجررل لتمحيفلرر  علررن ّررذل   لتورر ف   فرر  لتمهرري ن لإلاررالم 

لتمدرررز   لت    ررر   تهقئتررره مرررأ لتشررر لئع لتتررر  علقررر  عررره عبررر  
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تيخيده لتط يل،  كذت  مأ مجرل فر   خمر ل لتور خي لتقيتمر  لتتر  
 يحملهي لتم قف لتمعيص  غيتاي عأ لتتو   لتط   . 

مي لتررربالد -ي مرررأ لتحئ رررز لتجو لفررر  تهرررذل لتاحرررث هرررنطلقل  إكل
ي إترن ك ئر  مرأ هرحتري  فهميهي نتح  ث عرأ معيدتر  فإن   - نس   لتت

لتتوررر    فررريتط   لأل   تلمعيدتررر  ّررر  م   لتتهقئرررع  لتتمحررر   
  ّ لتربالد  ققيفتهري  لتطر   لت رين  تلمعيدتر  ي    لتط    كي  يم ل 

كتر  ،  شريّ ني علرن ي  توريع  متر خ   من ه   خب عشردل مههجر   
  ررتال  فرر  د ليرر  لتقرر   لال اررلط لإل ورريئ يت لتترر  منجزتهرري  م   

  كينرررر  مهتشرررر ي فرررر  لترررربالد لتعشرررر يأ تبررررئ أ م   لتطرررر ا لتورررر ف 
جه بهرري مررد عرر د   وررنمشررمي  لترربالد إتررن  م وررن مررأ   لتت نسرر

ي  لتربالدلتمهمأ  ، 1تق ياري تمئأ إتن ّذع لتط ا ىهيّز  مرن ارد 
ترر  فرر    رر    لتورر ف ّررذع لتطرر ا  م   قررل نجرر  ععرر  كترر    رر  تح  

علن من ه جرز   هل  تهلتق   لتعش يأ إتن مج  د ت لث ف تكل خي ى  
ارهحي   فر   مأ لتميض  لتمهته ، ّ   مم  ف  غيير  لتتهري  

                                                 
الفرنسي بالبالد  واالستعمارية العجيلي)التليلي(: الطرق الصوف - 1

 .44-46، صص م2991تونس  ،اآلداب بمنّوبةية التونسيّة، منشورات كل

إلى هذه  في احتساب عدد المنتمين ألعجيلي أخطانشير هنا أّن التليلي  -

في تونس ية ّن العدد الجملي للصوفأ 46ث ذكر في ص الطرق حي

تحصي  والحال أّن الجداول التي قدّمها 034903م هو 2911سنة

خمس سّكان البالد اّلذي  بما يقارأي  منتميا إلى هذه الطرق 033106

 . نفس المصدر نفس الصفحة.م2912حسب إحصائيات  2393.333يبلغ 
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د لت ّررررذع لتمعيدترررر ،  فرررر   مالمررررح لتكبرررر   تط   عح هرررري ّررررذل م  نحرررر  
 . ترسئ  ّذل لتتهي  

ت سررر     تهررري لتررربالد لتت نسرررلتتررر  ع ف      لتطررر ا لتوررر ف أل
دخلارتهي ّر  ممر  مثبر  مررأ    عيتقلئلر  فرإ   جمرد لتمعط ريت   تهرري

 . ورريحترري  إترن م لثررز عحرث متدو   درل ،م  يحق قره جهر  فرر دي  
ورررر   فرررر  ت  لتكهمرررر ك   رررر  لثترئهرررري د خلارررر  لتط يقرررر  لتتجين  تترررذ

 ف  تيخيخ ت نن لتمعيص .    تمي تهذع لتط يق  مأ لألّم ت نن
ت ّرررررذع لتط يقررررر  م رررررل ععررررر  لتطررررر ا لأل ررررر     ررررر  تمئ رررررز 

ت  تهي  ّذل لتتمقئ   معطتهي ّرذع لتمدينر ، عم تكزلت    ي ّيم      
 : يمدههي م  نحو  ّذع لتم تكزلت ف  مخبد نقيط ّ  كيتتيت 

 تتجل ررن فرر  لتهدارر  لتعيتمرر  لتترر  لنرر خج   رر  قرر  ي لتعلملت -
 .ف  ال  ّذع لتط يق   نش تهي

فررر  لنتشررريخ ّرررذع لتط يقررر  درررئأ  ياررر  لتمتم رررل لتررر عل لتس -
 .منرسهللتايييت 

لتت  يعب   عههي لتع د لتمهرل ألتاري  ّرذع    لتقيع ي لتشعب -
 .لتت نس    لتط يق  ف  كيمل لتبالد

لتمتم لر  فر  مر ل ئل لأل ارير لت  لجعر  ي   توريدلتق  ي لال -
 .ف  ت نن   لتط يق  لتتجين ل ليي إتن
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هج لتعلمررر  تررر    لتمررره علرررن   صررر  فررر  ّرررذل لتعمرررل  ررر  
لتقررريئل علرررن لالاتقوررري   لتمقيخنررر   لتتحلئرررل، كمررري منررر  لعتمررر ت  

رر  مررأ  لتم لجررد عفررإتن جينررع مرري ترر ف    ،ث ئرر ل علررن لت قرريئن لتديص 
رل  فرإن   مأ  قيئن، لألخش ف لت  ه ف  ع   ى معط يت  مي لخت ّم

رمي   لتط يق  لتتجين ل ليي إترن م ورن   ف  ت نن مأ م ورن لتش 
تهذع لتط يق  معه  لل ير  ي  ل  لتم لثز لت مز لتجه ب، كمي لخت ّم

لتتميائأ  كالّمي ف  لتجزلئ   ل لع  علن  لل ي   عئأ ميض 
رررر  لتترررر  تلررررل  قرررريئن مررررأ عرررر د ّررررير   خارررريئل لتمدتارررريت لتديص 

  رر  لاررتر ت      مدط  ريت نرريدخي ال تترر ف   فرر  لتمدتارريت لت اررم
ن  تمدهررر  مرررأ لتحوررر   علررر ررر  ث ئررر ل مرررأ ّرررذع لتزيررريخلت لتمئ لن

تسرريع  فرر  إنرريخي  رر  معل مرريت   قرريئن علررن  رر خ كبئرر  مررأ لألّم
ّررذع لتط يقرر  لتترر  نشررمت  ت ع عرر   ترريخيخغيملرر  مررأ لنررع   ج

 .إف يق ي  ف  شمي



 

 

- 6 - 

  البداية

 

  لتك ئرر ي، مررأ  رر ا لتتورر   لتسرره    ل رر ي لتط يقرر  لتتجين رر 
رذع لتط يقر  مهسر لتتجررين    مر م  ب  توري بهي  مساسرهي لتشر خّ 

 ارررئ ته  ررر  لتمو ب رصرررال دفرررئأ م ىهررر  فررريمئررر ي ضررر ي لتجزللتمي
رررر رررريتكئأ م  مشرررره خي عهرررر  لتمهتمررررئأ عيتتورررر   لتط  رررر  ا   ل  لتس 

 ،1تتر  جري ت ععر عل    ت  جل تره فر  جرل كترع لتتر لجل لتاي  ئأ 
 : نلد  ت جمته ف  لتج    لتتيت 

                                                 
 توسع يزيد وينقص كتب التي ترجمت له بالنذكر بعض  - 1

في طبقات المالكيّة، ية بن محمد(: شجرة النّور الزك )محمدمخلوف  -

، 2طالعلميّة، خرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب 

 .2/161، 2110، ترجمة رقم1331هـ=2616بيروت لبنان،

 تونس الصالحين، بأولياءبين في التعريف مال ء(: الضوالطويلي )أحمد -

 . 263-260م، صص 1336،التونسيّةية للجمهورية لمطبعة الرسما

ني وبلوغ األماني، تحقيق الّراضي االمع جواهر-حرازم(  يبرادة )عل -

المغرب ، الدار البيضاء 2كنّون، دار الّرشاد الحديثة ط

 .201-90صص  م:1322=ـه2601

 تالقى مع منن عالحجاب  كشف-العيّاشي( سكيرج )أحمد بن الحاج  - 

، بيروت لبنان 0الشيخ التجاني من األصحاب: المكتبة الشعبيّة، ط

 .11-4م، صص2933هـ=2633

تحقيق حمود  المستفيد لشرح منية المريد: بغية-العربي( السائح )محمد  -

 .103-240م، صص1331هـ=2614، بيروت 1عقيل، دار الجيل، ط

دار  باعهعلى الشيخ أحمد التجاني وأت أضواء-الباقي( )عبد مفتاح  -

 .211-00صص :1339روت لبنان ي، ب2الكتب العلميّة، ط
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  سيرة الشيخ أحمد التجاني

 المكان الحدث التاريخ التقريبي

 تهوالد م5171=هـ5511

مدينة  عين ماضي

تابعة لوالية 

بجنوب  أغواط

  .الجزائر

 م5117= هـ5511

تسريحه لزوجته إثر وفاة والده 

ية بسنة وتفّرغه لطلب العلوم الشرع

التي كان قد حّصل منها الشيء 

 .الكثير قبل ذلك

  عين ماضي

 هـ5515-هـ5511

 م5111-م5111

سفره إلى فاس وإقامته بها لطلب 

بتعّمق وتخّصص ية العلوم الشرع

 واجتماعه ببعض شيوخ التصوف
ية والنّاصرية وأخذه للطريقة القادر

 وغيرها.ية والطيب

 ثّم ترُكه لكّل هذه الّطرق.

 مدينة فاس

 هـ5511-هـ5515

 م5111-م5111

 رجوعه إلى الجنوب الجزائري
 وتفّرغه للتدريس والعبادة.

بلد األبيض في 

مكان اسمه زاوية 

سيدي الشيخ، في 

  .الجزائر جنوب

 هـ5511- هـ5511

 م5111-م5111

رحلة الحج ماَرَس خاللها التدريس 

والوعظ في عدد من المراكز 

أشهرها جامع الزيتونة األعظم 

وجامع األزهر، كما اجتمع بعدد 

 من شيوخ الطرق وأخذ عنهم:

سنة  أقام في تونس

كاملة مقّسمة بين 

العاصمة ومدينة 

  .سوسة
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ة التجانية عن تحول عدد منهم من قتعبّر كتب تراجم رجال الطري - 1

انظر مثال ترجمة الشيخ  التجانية:مختلفة إلى الطريقة ية طرق صوف

-سكيرج  التونسّية.إبراهيم الّرياحي شيخ الجامع األعظم ومفتي الدّيار 

 .200-201اب، صص الحج كشف

 أخذ و الشيخ محمود الكردي

الذي أجازه ية عنه الطريقة الخلوت

في هذه الطريقة إجازة اإلطالق 

 لإلرشاد إثر عودته من الحج.

 ةالمصري القاهرة

 .ة المكّرمةمكّ  الشيخ أحمد بن عبد هللا الهندي 

  الشيخ محمد بن عبد الكريم

 السّمان.
 المدينة المنّورة

 هـ5511-هـ5511

 م5111-م5111

 ائريتواجده في الجنوب الجز
مشتغال بالتّدريس واإلرشاد كشيخ 

مع اعتماد ية يلقّن الطريقة الخلوت

 خلوات متعدّدة ومطّولة.

 الجزائر تلمسان

 هـ5151-هـ5511

 م5111-م5115

تصدّره للمشيخة والتربية بطريقة 

جديدة مستقلّة عن كّل الطرق التي 

أخذها من قبل وهي الطريقة 

وتخلّيه النهائي عن منهج ية التجان

المتّبع في الطرق  واالعتزاللخلوة ا

 الّصوفيّة.

في  أبو سمغون

ضواحي مدينة 

 عين ماضي

 هـ5171-هـ5157

 م5151-م5111

استقراره في مدينة فاس، وفي هذه 

المرحلة بلغت شهرته اآلفاق 

وانتسب له ولطريقته عدد كبير من 

المريدين منهم مشاهير وأعالم 

ية الذين تحّولوا من طرق صوف

 .1الطريقة التجانية أخرى إلى

 ولّما توفي دفن بزاويته.

 فاس
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في بحر  اإلفريقيةانتشارا نوعيّا في القاّرة ية ت الطريقة التجانحقق -1

تعتبر ذلك ظاهرة تستحّق  االستعماريةالقرن العشرين مّما جعل الدّول 

الفهم بقصد مزيد الّنفاذ وإحكام السيطرة على مجتمعات العالم و الدرس

توفد الباحثين والخبراء الثّالث واستنزاف مقدّراته فكانت هذه الدول 

في هذا الغرض ونذكر كمثال على ذلك دراسة ية إلجراء دراسات ميدان

الشيخ إبراهيم ية عن الطريقة التجانية جنوب الصحراء تبحث في شخص

م( )أّسس جمعيات 2931-م2932هـ=2091-ه2013نياس الكولخي )

وكان  ،اونيجيريلنشر اإلسالم والطريقة التجانية في السنيغال وغانا 

موسوعة عضوا في رابطة العالم اإلسالمي: انظر ترجمته بالتفصيل: 

للتربية والثّقافة ية المنظمة العرب أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين:

من أهم شيوخ الطريقة التجانية في إفريقيا  (123-1/133، والعلوم

 السوداء،

BRIGAGLIA (Andria) : the fayda tijanyya of Ibrahim 

nyass : genesis and implications of doctrine, islam et 

sociétés au sud du sahara, revue annuelle 

pluridisciplinaire publiée par le Programme Islam 

tropical de la Maison des sciences de l’homme de paix 

2000-2001, pp 41-56. 
على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه:  ضواءأ-الباقي( : مفتاح )عبد انظر -2

 . 133-140صص 

 بعد وفاته

 م5151=هـ5171

انتشرت الطريقة في الدول 

من الشمال إلى غرب ية االفريق

 ،الصحراء

ثّم في مرحلة متقدّمة تعّم كامل 

لتصبح في مطلع  1القاّرة تقريبا

القرن الحادي والعشرين منتشرة 

 .2بين المسلمين في كّل العالم تقريبا
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 رر   مرري  مررل فرر  جررل ّررذع لتترر لجل يجرر ّي ت نرر  م تكررأ لتمت
فرر  كتيعرره جرر ّل   ر صرري اه لتشرر خ علرر   رر لل  ه تلمئررذعهررثتارره ع

 ئث عق  ّذل لأل ئ  عيعري مرأ قالقر  فور   تر جل فئهري لتمعين  
 .تلش خ ت جم  مستف ل 

 ر  تط يقر  لتتجينل مي ىهمه ي ف  ّذع لتت لجل كمشرتولئأ علرن 
ث  عأ لتمويفح  لأل تن تلش خ لتتجرين  مرد ك  ف  ت نن ّ  مي 

ررر ،لتررربالد لتت نسررر    ّرررر  5511عرررير  هفقررر   رررل  دهررري فررر  خ لررر   ج 
 م رررير دهررري اررره  كيملررر   ، قالقرررئأ اررره  ي كررري  عمررر ع ارررت ر5111

ّهري  لتملرر  تالنتاريع   ،ع  دئأ م ىه  ا ا   ت نن لتعيصرم م ل  
 لتشر خلتتر  كري  ىتمترد دهري    لتشدور ر  ّ  مي كك  عأ لتجيكد

لتتجررين  فسرر عي  مرري لنجررذد  إت رره لألنلرريخ تب لعترره فرر  مدتلررف 
فقرر  جلررن فرر  جرريمد لتزيت نرر   رر   لتمعررين  لتذ     لترهرر   لتشرر ع

عهررر       رر دررير  يت اررد فرر  لتل طرريئف لتذ  ىرر خ ر كتررع لترقرره  لأل
عجيب  تق ى  علمي  جيمد إ ، فكي  محل 1ل لتعطيئ   د  ش  ه تلح  

                                                 
وهو أحمد بن محمد  السكندريالبن عطاء هللا  كمهو كتاب الح   - 1

هـ( من كبار علماء مصر 339المعروف بان عطاء هللا السكندري )تـ

كتاب جمع فيه  وأشهرهاله مصنفات عدة ية حد رؤساء الطريقة الشاذلأو

له شروح كثيرة ية تاب يعرف بالحكم العطائوصار هذا الكية حكم الصوف

الكبرى، دار ية )الحسن بن محمد(: طبقات الشاذلالكوهن قديما وحديثا. 

 .94-96م، صص1331-هـ2614، بيروت لبنان 1طالعلميّة، الكتاب 
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 ت ررررن  صررررل ممرررر ع إتررررن عهرررره  رررر ى هل  ك رررر   دهئت نرررر   مشررررييلتز 
نررذ مفكيتاه  يتاي مهره لإل يمر  فر  تر نن تالنترري  ععلمره ف 1لتايي

عئ أ ته خلتاي عل مري  لنت عره تلتر خين فر  جريمد    ته دلخل تلسدهن
لتزيت ن ،  تكأ  لتش خ لتتجين  عمج  د ل العره علرن كتريب لتاريي 

 خل ع.كت     تيخكي كل 2تجيع مو لف   ع   خكع لتاح  مأ غ  
ر نجرررر  م   لتشرررر خ لتتجررررين   رررر  ترررر ن فرررر  ترررر نن  ممرررري تقرررر   
لتتقئرر ل      لته دررع لتس يارر   رر  عهرر  لأل ارريط لتعلم لنطايعرري متمئ ررزل

  :لتت يت   ئ  تملللتهقيط  ف  كي  ىتلد   تشدوه لأل ت 
 .ش يع   ك  ي لتعلل لتوزي  -
 .لتّز  ف  لتجيع  لتمهيصع -
 .ت ن ي  ليهتهيلع ر لتت لهف علن متي   -
رر    رربل فرر  مرري ععرر  ترر     لتط يقرر  ّ  رر ت لتس   ورريئ  مه 
عسالارر   م  نرر     فرر  ّررذع لأل ارريط مررأ لترربالد لتت  نسرر رر  لتتجين

                                                 
علي باشا  هو التاريخيةالباي المقصود حسب ما تشير إليه المقارنات  -1

بن علي التركي حكم البالد بعد أن ( بن الحسين هـ2294-هـ2216باي )

 هـ كان شغوفا بالعلم والعلماء2294سنة  هـ إلى2231توفي أخوه من 

السنوسي )محمد بن عثمان(:  فيها.ويشارك ية يحب المجالس العلم

مسامرات الظريف بحسن التعريف، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، دار 

  .223-2/221م، 2996لبنان  ت، بيرو2ط ،اإلسالميةالغرب 
 .229صالمعاني، جواهر  ،برادة - 2
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رررل  لتطررر ا لتوررر ف فررر     تتتحررر    فررر    ررر   جئرررز   يقررر  مرررأ ّم
 .لتبالد  تهي ققلهي لتعلم   لتس يا   لالجتميع 
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 املبحث األّول 

 واالنتشاريف تونس الّظهور ية جانتالطريقة ال

 

 ة في جامع الزيتونة األعظم الطريقة التجاني المطلب األّول:
 

 الزيتونة موطن الصوفية العالمة:  -1

ررر ف  لتعيتمررر ن إن هررري نعهررر  كتررر  لتت وررر       مررريكل نعهررر  عيتو 
ى تقرر  عيإلنسرري  ك  رري  فكرر ل  اررل كي، كترر  لتت ورر    لتررذي  لتررذي

ىأ  لتح يي نسك  م   لتت و    م     ي  دهي ،يحمل فك ل  خؤي  تل  
دهذل لتمعهن يقيدل كت  لتتو    لالاتهالث  إ  صرح   لتباريخي 

علررن من رره  "لتح كرر  لت قيف  رر " إ رريخلتررذ ي ىررتل  ت  يجرره  تق يمرره فرر  
ررعب  ي   ي فهجررز  مررأ لتت رر لث لتش  تإلمترري     لاررتهالث رر  عرر ك كمرريد 
 لتعيد   لتمسلنس  لتع ض   .

 لتعلمي   صه ي  لتركر  تق  لختاح لتت و   ف  ت نن عيتعلل 
فرر  شررمي  إف يق رري، فكرري      لتح رريي مهررذ فجرر  لتحلرريخي لإلاررالم

 رررررر  لتع بيرررررر  جررررررز ل مررررررأ لت جرررررر ل  لإلاررررررالم  لتررررررذ ي شررررررد ل لته  
فقر  د رل لتت ور    إترن تر نن فر   ف  تر نن،   لتسه   لإلاالم

م ل لررررره لأل ترررررن علرررررن ىررررر  نداررررر  لتعلمررررري  مم ررررري  لتبهلررررر   درررررأ 
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رررررر ف  لتجلئررررررل ل 1(م339هـــــــ=230رترررررر)خلشرررررر  تعرررررريتل لتكبئرررررر   لتو 
فكرري  تالمررذتهل يم ررذ    2ّررر(511)تررر  صرري اه شررق ل  دررأ علرر 

  لت   يئن لتو  ف   .   لتش ع عههل لتعل ر
  رررررر  تهررررري لتتررررريخيخ عدرررررل  ممينررررر  ك رررررف م   ّرررررسال  لتعلمررررري  

 ر  ل ععمن ف  لتمجتمد لتت نس  تئزخعر ل ف ره لت   لدر     لتو  ف
تو ب مأ لالختايط لت قئن دئأ لتت ور    ال نس 3لألشع ي     لتسه

                                                 
م( أخذ 339هـ=230أبو عمر البهلول بن راشد القيرواني )توفي سنة  - 1

من كبار علماء المذهب المالكي في ، عن مالك بن أنس وسفيان الثّوري

ة ذكر حنون له مناقب كثيرة وكرامات عدّ وهو من شيوخ اإلمام سية إفريق

ن تميم( طبقات ب: أبو العرب )أحمد بن محمد نظرا شيئا.منها أبو العرب 

-11علماء إفريقيّة، تحقيق علي الشابي ونعيم حسين اليافي، د.ت، صص 

42. 
من علماء القيروان متبّحرا ان شقران بن علي القيرواني ك يأبو عل - 2

من  صحاب البهلول بن راشدأمن ية كان من الّصوفو ،في علم الفرائض

جاب الدّعاء وهو من شيوخ سحنون وثوبان مست ،أهل الفضل والدّين

-2/93، 34ترجمة عددية المعروف بذي النّون. مخلوف: طبقات المالك

92 . 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن  وهوالحسن األشعري  نسبة ألبي - 3

م( إمام أهل السنّة 171-م111هـ=711هـ111سحاق األشعري )إ

هب المعتزلة ثّم رجع عنه كان على مذ ،والجماعة وإليه تنسب األشعريّة

بن عساكر كتابا في ادلّة العقليّة، كتب األونصر مذهب أهل السنّة ب

ترجمته وبيان مذهبه. صنّف األشعري تصانيف كثيرة ضاع أغلبها ومن 

أهم ما وصلنا من كتبه كتاب "مقاالت اإلسالميين واختالفات المصّلين" 

 .111-1/111م، 1111ية الّسورية الجمهورية الموسوعة العرب
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 ئررث كرري  ّررذل لألمرر  مئررزي لتت ورر    لتسرره   ي   لتعقئرر ي لألشررع  
له كت  يخ فك ي مهل ل  يعب  تهري م  رف لتقيارل   مدر مهذ د لي  تشد 

عررأ كترر  عدررل   ضرر ذ، فمررد ّررذل  1ر(5117ّررر 111)تررر لتقشررئ ي 
لتسررررره    لت  ررررر ي  لتتررررر ل ل درررررئأ لتتوررررر   نجل رررررتلتعلرررررل لتاررررريخل ت

ف قرر   فرر  مسررتهل خارريتته إتررن لتورر ف   فرر    لتعقئرر ي لألشررع ي ،
فورررل ارررم يع "لعتقررريد ّرررذع لتطيئرررر  فررر  مسررريئل لألصررر  " لعلمررر ل 

ل علرن مصرر   خ مدرل   م   شرئ ه ّرذع لتطيئرر  دهرر ل   لعر  م مرّ 
صررح ح  فرر  لتت  ئرر  صررين ل دهرري عقيئرر ّل مررأ لتبرر    دلنرر ل عمرري 

ررل لتسرره   مررأ ت  ئرر  ترر ن ف رره تم ئررل  ال   جرر  ل عل رره لتسررلف  ّم
مري ّرر   رن لتقر ر  تحققر ل عمرري ّر  نعر  لتم جرر د   ع فر لتعطئرل 

 قررل ارريخ فرر  د رري  ّررذع لألصرر   علررن  فررن   لعرر  ،2عررأ لتعرر ر"

                                                 
م( عبد الكريم بن 2330-م934ه=641-هـ034أبو القاسم القشيري ) -1

هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري الّشافعي كان من أعيان 

عصره عاّلمة في الفقه والتّفسير والحديث واألصول واألدب والشعر 

إماما اّلذين جمعوا بين الشريعة والحقيقة كان ية والكتابة من أعيان الصوف

في الوعظ قيل عنه لو قرع الّصخَر بصوت  تحذيره لذاَب ولو ربط 

)شمس الدّين أحمد بن محمد(  خلكانالشيطان في مجلسه لتاب. ابن 

حسان عبّاس، دار صادر، إبناء الزمان، تحقيق أوفايات األعيان وأنباء 

 .133-0/131د ت، بيروت لبنان، 

تحقيق العارف باهلل اإلمام  :ريةالقشي الرسالة-القاسم(  )أبوالقشيري  -2

 الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف، مطابع مؤسسة دار عبد

 .16صم، 2939=ه2639القاهرة  ،باعة والنشرطالشعب اللصحافة وال
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ف  لتذلت  لتوريت.  بهذل لتمعهرن   ر(171ّر 711)ترررلألشع ي 
تتك   مفلل  هريي  ىتح    لتو ف   إتن  يضه  تلعقئ ي لألشع ي 

 الارررتم لخ لتركررر  لتسررره   لألشرررع ي فقررر  مصررراح لتتوررر   لتسررره  
 يقتل  عيتل  خي لأل ذ عيتمههج لألشع ي.

 كين  ا لي  ّرذل لتت مريل  لتور ف  لألشرع ي إترن تر نن  ر  
أ ىرر  خ علررئهل لألمرر  ىت سررم   عسررميت قررالث لتررذىجعلرر  لتعلمرري  
رره    لتمررذّع لتمرريتك  فقرر  صرريخ ي  لتعقئرر ي لألشررع    لتتورر    لتس 

كل خجعهرري إتررن كتررع لتترر لجل  إ 1مغلررع لترقهرري  فرر  ترر نن صرر ف   
نجررر  م   صررررر  "م ت ررري   " مصرررراح  تطلررررن علرررن جررررل  لتعلمرررري  

درررررررررأ لنجررررررررر    بشررررررررر   مرررررررررأ لتتررررررررر  ئن 2لتمتررررررررر جل تهرررررررررل تق ياررررررررري

                                                 
في الشمال اإلفريقي، ترجمة عبد ية بيل)الفريد( الفرق اإلسالم - 1

، 2932مبنان، ل، بيروت 1الّرحمان بدوي، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .623ص
)أبو الفضل اليحصبي(: ترتيب المدارك وتقريب عياض نظر: ا - 2

أحمد بكير محمود، منشورات  المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، تحقيق

-33-3/44، 2943ودار مكتبة الفكر طرابلس،  ،الحياة بيروت ةدار مكتب

31-243 

في معرفة أهل  )أبو القاسم بن عيسى(: معالم اإليمانناجي ابن  - 

القيروان، تحقيق محمد ماضور، مكتبة الخانجي والمكتبة العتيقة، مصر 

   .131-232-244-219-0/204 ،2933وتونس،
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ررر   لتت قشرررف مررر ال يورررف فقهررري  لتقئررر  ل 1ّرررر(171)تررررنيج    عيتّز
ررر  فررر  مجملهررري م ررر ل  كلت مهرررز  صررر ف   بت ررر لتت لضرررد  لتت  ل ّ 

عدرررررر  عبرررررر    دررررررأ محمرررررر   كررررررذت  لألمرررررر  مررررررد مدرررررر   2 لضررررررح
صه ف كتيعي ف  ت لجل علمري   لتذي 3(ر5115ّر 117)ترلتميتك 
 رر   إف يقلته ررر ر فرر   اقرريت علمرري  لتقئرر  ل  اررم يع "خيرريك  ترر نن

ل  فلرررالئهل  مصرررف يئهل"  ررريثهل  ارررئ  مرررأ م اررريّخ  لّ ررريدّل  نس 
 سمي ألّل لتز ّر    تطاق  مأ لتعلمي  إال   و   لال ىت جفكي  

رر     ررذل لتبهرري  لتمتكيمررل عقرر ي ي   جرر لن  ي  4مررأ ّررذع لتطاقرر  لتتو   ّ
 جعلهريلتش   لترذي    لتت نسي  ف  لته   لتولا  م  ل لته  لي  فك يي 
      ع عئ    اه ئتهي ست دت   لتري م  لتش ع  ممير لتوز  توم 

                                                 
ابن ناجي هو أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التونسي القيرواني  - 1

فقيه وحافظ تولّى القضاء في أماكن عدّة. كحالة )عمر رضا(: معجم 

 . 1/464م، 2990هـ=2626سة الّرسالة، بيروت المؤلّفين، مؤسّ 
 .232-244-241-214-203-0/204ابن ناجي: معالم اإليمان  - 2
مؤّرخ من أهل  المالكي هو أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبد هللا - 3

القيروان من أشهر آثاره كتاب رياض النفوس. كّحالة: معجم المؤلفين، 

1/131. 
رياض النفوس في طبقات  (:كر عبد هللا بن محمد)أبو بالمالكي : انظر - 4

وسير من أخبارهم وفضائلهم وزّهادهم ونّساكهم ية علماء القيروان وإفريق

م، تحقيق البشير البّكوش وراجعه محمد العروسي المطوي، دار هوأوصاف

، 133-2/211 م،2996هـ=2626، بيروت لبنان، 1الغرب اإلسالمي، ط

033-001 ،633-602. 
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فقرر   رري   لتررري مئ   عمجرر  د م  ملكرر ل  1لتررري مئئأ إتررن مورر  
تشررررئ د لترررربالد عررررإ ال  لتشررررعيئ  ّررررر 111ارررره     لترررربالد لتت نسرررر

عيإلث لع  لإلجايخ  لاتم   كتر  إترن    لتسه لتشعيئ محل    لتش ب
لتسرره   لاررتم    تجرري ل غئرر  م   لت  ارريت  2مطلررد لتقرر   لتدرريمن،

يت.ثل  تل  لإل  ث ّل
 تكرررررأ  عهررررر مي  لرررررع لتت نسرررررئ   مهررررر  لتمجرررررأ  تلتشررررر د  رررررير 

  ّال  علن لتبالد دتس يح ده   لتري مئ   عمعي ا  لتبالد لتت نس
 بسررررق ط  3ّررررر111فئهرررري فسرررريدل  اررررقط  لتقئرررر  ل  ارررره   فعرررريق ل

لارتم  ي إترن  يضر ي تر نن      لتقئ  ل  تح   لت  قل لتعلم  ت خيج
  قررررل  لتحسررررئه   ثررررذت  فرررر  عهرررر  لت  ترررر  لتحرورررر 

  رررر   يفلرررر   4
لألج ررررري  لتمتعي اررررر  نداررررري  شرررررباي علرررررن لتتجرررررينن درررررئأ لتعقئررررر ي 

ك  م   ّرررررذل ذ   لترقررررره لتمررررريتك   نررررر لتت وررررر    لتسررررره  ي  لألشرررررع  
    مأ لتقئ  ل  إتن لتحيض ي لتت نس   لت قيفي  لالنتقي  ف  لتم كز 

                                                 
 13وتونس، صية العرب: طبقات علماء إفريق أبو - 1
ابن خلدون )عبد لّرحمان(: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام  - 2

، دار رذوي السلطان األكب العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من

 .22/19، 2991، بيروت 2الكتب العلميّة، ط
في أمراء إفريقيّة، ية )أبو عبد هللا محمد(: الخالصة النقالمسعودي  - 3

 .63هـ ص2010 س، تون1مطبعة بيكار وشركاؤه، ط
في العهدين  ومدارس العلم ةالمعموري )الّطاهر(: جامع الّزيتون - 4

 .14-69، صص 2933للكتاب، تونس ية العرب روالتركي، الدّاالحفصي 



 

 

- 09 - 

 لتط يقررررر   1يقررررر  لتقيدخي ررررر نتشررررريخ كرررررل  مرررررأ لتط  ل  ترررررزلمأ مرررررد  ررررر
ررررريكت    ي  ّرررررذع لأل ئررررر ي لتتررررر  لنتشررررر ت فررررر  لتشرررررم ال اررررر مي  2لتش 
  تن لتت لأل لتمجم ع علن مى ي  تح ى ل ف  ت نن  كل ه لإلف يق 

 مصاح  تع   عيت جري   تشيكت   تتلمذت تهلم ذت عأ لإلمير 
ل   خد  عررئأ مررأ مصررحيب لإلمررير لتشرريكت بلألخ  فرر  كترريب  ككررّ 

  ر  لندر ط فر  ارل  ّرذع لتط يرن  ، 3صرحيت مأ تريخيخ تر نن
ر   لتعيم ر   مصراح  لرع لتعلرل  ارل ن    لتو  ف ك ئ  مرأ لتديص 
 محم    يق     لتتاللر كبئ  مأ     خ  علن لتو ف   لتط ين

                                                 
م( 2244-م2333= ـه142-هـ633نسبة لعبد القادر الجيالني ) - 1

 ،محمد بن أبي صالح المنسوب إلى جيالن مكان والدتهمحي الدّين أبو 

نزل ببغداد ليتعّلم ثّم انصرفت هّمته إلى التّصوف فلّما تمّكن وثبت 

تصدّر للوعظ والتعليم واإلفتاء فمأل بغداد علما. موسوعة أعالم العلماء 

 .422-1/434م، 1331هـ=2614 واألدباء العرب والمسلمين:
ذلي، علي بن حسن بن عبد هللا الحسن الشا نسبة ألبي - 2

م( اإلمام الولي الصالح الشهير 2119-م2291=ـه414-ـه192الغماري)

شيخ الطريقة الشاذلية، ولد في المغرب األقصى ونشأ بها، تعلّم في فاس 

ثّم سلك طريق القوم، رحل إلى تونس وأقام بها زمنا فذاع صيته وصار له 

م فيها بقية حياته، وهناك اجتمع أتباع ومريدون، ثم انتقل إلى مصر وأقا

بكبار تالمذته مثل أبي العباس المرسي والعّز بن عبد السالم، توفي في 

الصحراء في طريقه إلى الحج ودفن حيث مات. معلمة المغرب: قاموس 

للتأليف والترجمة ية المغربية مرتّب على حروف الهجاء، إنتاج الجمع

 .1106-21/1100 م2939هـ=2623والّنشر، مطابع سال 
ابن الخوجة )محمد(: صفحات من تاريخ تونس، تحقيق حّمادي  - 3

، بيروت 2الّساحلي والجيالني بن الحاج يحيى، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .633-093، صص 2934
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"معلررل  رر  فرر  كترر  عررأ  اقرريت لتميتك 1ّررر( 5711 )تررردررأ مدل  
رر ف رر  لتو  لتمشرره خيأ    من رر  ككرر ت فرر  لتط اقرريت جميعرر  مررأ مئم 

ررررالذ  تهررررل فرررر  علررررل لتتعرررريتعلل  ل ورررر     لت   رررريئن تع فرررري   لتو 
ي ررع    لإلشرريخلت لتريئقرر   لتررذ  ا لتسررل ل  لتركرر  لت لتمعررين  لت  لئقرر

رررل لتمسرررت  ل ررر   فررر  ارررل كهل متر   ررر   إترررن  ررر ا  تكرررلق ل... ّ 
مههل متاي   م خد لتجم د عذب معئأ ّ   لتكتيب  لتسه    ماتيك 

ررريكت "  يدرررر  م  نرررذك  ّهررري م   لإلمرررير  2 يئرررر  مرررههل لإلمرررير لتش 
مأ مثيد  علمي  ت نن  ر  م رذ م رزلب  3(ّر111لتق  ي لتب لت )تر

يكت  عسه  مت ول ف ره شر  رل  4 ال غئردي  لإلمير لتش    ر  اريخ ّم
لتعلرل مرأ ععر ع علررن نهجره كمري مثر  لدررأ مدلر   كتر ، فرال تجرر  

معرالر خؤ ر لتعلل فر  لتجريمد لألعلرل إال  فرئهل علرل مرأ كاريخ 
لتوئرررررررررث غيترررررررررع  فررررررررر  تررررررررر نن مرررررررررأ مم ررررررررري  مدررررررررر    لتوررررررررر ف

                                                 
هو محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف ولد ونشأ بالمنستير ثّم  - 1

هـ وأخذ عن 2199سنة  رحل إلى تونس العاصمة والتحق بجامع الزيتونة

شيوخ وقته، رجع إثر تخّرجه إلى مسقط رأسه واشتغل بخطط كثيرة. 

 .401-2/402، 2306مخلوف: طبقات المالكيّة، ترجمة رقم 
 .2/419مخلوف: طبقات المالكيّة،  - 2
م( مفتي تونس 2663هـ=366أبو القاسم بن أحمد البرزلي )توفي سنة  - 3

عظم تلميذ اإلمام ابن عرفة الورغّمي وشيخ مشايخها وإمام جامعها األ

في شتّى  ىالزمه نحو أربعين عاما له ديوان كبير في الفقه فيه فتاو

 .010-2/011 ،933النّوازل. مخلوف: طبقات المالكيّة، ترجمة عدد
 .2/011ية مخلوف: طبقات المالك - 4
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يش)ت كاريخ علمري  لتشر يع  در   فر  أ ر( مر5115ّرر 5175رلتقش 
 ىث  لألصرر   تتلمررذ ترره لتك ئرر  فهرر   ك ئرر ي كترسررئ  لتقرر     لتحرر

  لتعريملئأ علرن نشر  لتعلرل  كي  مأ كايخ لتور ف  1مأ لألعالر
ىأ " دهن م لخر ك ئ ي ال يق خ علن دهيئهي علرن تلر   رر  لت    لتو 

خل ي  م  لتشرر خ مدرر  2إال مثرريد  لتملرر ن  ل ليرري دترر نن  ن ل ئهرري"
 ّررر(  رئرر  لتورر ف  لتشررهئ  لتشرر خ5111ر عبرر    دررأ محمرر  )ترر

ثاريخ علمري  جريمد  مرأ عب  لتسالر لألام  كي  لتش خ مد  خل ي 
  ىرررر ب ئهل  يرررر    كرررري  مررررأ شررررئ ه لتتورررر    ممررررأ ترررره م لتزيت نرررر 
دررذل لألمرر 3 ي شرر ّل فرر  جررل   اقرريت علمرري  جرريمد لتزيت نرر   ، ّ 

ن علرر لتمبهرر    تلت ورر    لتسرره    رر  لتررذ ي كرري  يم  ررل  يضرره   ق ق
مرررأ خجررل م صررر     يدلرر الن رره لتسرررمح  إك "إ   لتعلرر ر لإلاررالم

رر  م  صررالذ عرريّ " رر  لألمرر   4ععلررل مرريّ  م  شرر   لّل  لتررذيّ 
السرري  رر    فرر  ّررذع لأل ارريط لتعلمتتجين ررجعررل لنتشرريخ لتط يقرر  ل

أ درررئ لنتشررر ت   ّرررذع لتط يقررر   م نررري درررل  اررر يعي ميلررري  ئرررث إ

                                                 
 .2/616، 261مخلوف: طبقات المالكيّة، ترجمة عدد  - 1
)أبو العبّاس أحمد بن محمد المكناسي(: دّرة الحجال في ابن القاضي  - 2

أسماء الّرجال، تحقيق محمد األحمدي أبو النّور، المكتبة العتيقة ودار 

 .141-0/142، 2022ترجمة عدد دت، ،القاهرةو الّنشر، تونس
 .2/660، 2130ترجمة عدد ية مخلوف: طبقات المالك - 3
 .2/413ية مخلوف: طبقات المالك 4
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رر ي جرر    لتعلمرري    لارر  لتعلررل فرر  ل مقيخنرر  مررد مهرر خ ّررذع فترر ي ماد 
  لتط يق .

 

 في األوساط الزيتونيّة:ية جانتال لطريقةا -2

، درر مت   يقترره فر  م ىهرر  فرريرلتشرر خ لتتجررين  ععر  لاررتق لخ 
ر  مرأ مصرحيعه  تهتش  ف  لأل طيخ لتمجي خي  كي  تت  ي  لتديص 

أ ّررسال  لألصررحيب تلمئررذع ئنتشرريخ  مررأ دررمقرر  كبئرر  فرر  ّررذل لال
صررري ع  1(ر5111ّرررر 5151ترررر)  ررر للر   صررري اه لتشررر خ علررر

ررر  مرررأ م ررر    ين لتمعررر جررر ّل ثتررريب    مرررم  مصرررحيب لتشررر خ ّ 
 ته إك  مطلن ف  لتق ير مقير شر ده فر  تلقرئأ لتط يقر  لتتجين  
اررررره     ،   ررررر  للخ لتسرررررئ   ررررر للر لتررررربالد لتت نسررررر2دهررررري  لإلخشررررريد

ر  لتسرئ  إفتعر     ر5111ّر 5155 ىأ ّ  ترن م ر  لتطلار  لتمجر  
                                                 

م( من أبرز 2336هـ=2123حرازم بن العربي برادة الفاسي ) يعل - 1

ما  يتميّز بكثرة له الكثير من المآثر أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني

وهو الّذي جمع كتاب جواهر المعاني  خ من المسائلييسّجله عن الشّ  نكا

له ترجمة مطّول  البقيع. توفي في المدينة المنّورة في رحلة حّجه ودفن في

 كشف-العّياشي( )أحمد بن الحاج  سكيرج :انظراب كشف الحجاب تفي ك

 .93-43الحجاب عن من تالقى مع الشيخ التجاني من األصحاب صص 
وهي إجازة  هـ2126ذي الحّجة عام  3كانت هذه اإلجازة بتاريخ  - 2

في كّل ما يتعلّق بالطريقة  تخّول له أن يقوم مقامه وينوب عنه مطّولة

-العيّاشي( سكيرج )أحمد بن الحاج  جازة كامالنص اإل انظر التجانيّة:

الحجاب عن من تالقى مع الشيخ التجاني من األصحاب صص  كشف

96-94. 
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   كررري  ال ىررررزل   يترررع علررررل عمررر ع  ئههرررري تسررررد  إدررر ل  ل لت يرررري
 م رررير معررره  ت  ررر ت لتعال ررر  دئههمررري   يأ اررره  فهرررز  عهررر ع عشررر
رر رر للر مي   عيتشرر خلتسررئ  إدرر ل  ل لت يرري    نفتعل رر ي خم  مرري تعل ررن تم 

تررر    علرررن علررر   مقيمررره فم رررذ عهررره لتط يقررر     ف ررره مرررأ  و صررر
مرررد شرررد  إدررر ل  ل   ، 1 صررريخ تررره مرررأ جملررر  لتتالمئرررذ ررر  لتتجين

يرري   تبرر م عال رر  لتط يقرر  لتتجين جرريمد لألعلررل  بيتهدارر  عيت رر  لت  
 ف  ت نن.   لتعلم

فررررر  ارررررل      لنررررر خل  لتشررررر خ إدررررر ل  ل لت يررررري   م يمدرررررأ لتقررررر   
 رررر     مك لا لتط يقرررر  لتتجينم رررر   اررررد كررررل    يترررره    رررر  لتط يقرررر  لتتجين
  ررر  فررر  تمئ رررزع عرررأ عق عقررر خ ّرررير    لتتجرررين  مارررهم    مفكررريخ لتشررر خ

عيتشرر خ اررئ ي م مرر  إدرر ل  ل لت يرري    م  لنرره مررأ لتعلمرري  فقرر  لجتمررد
ررررر يخته تلمورررر ب  جيتسرررره  رررر يال   م ررررذ عهرررره   لتتجررررين  عرررررير عهرررر  ا 

ررريئل فكررري  ارررئ ي م مررر  لتتجرررين   لتك ئررر  كمررري كررري  ىتاررريد  معررره لت ا 
ه رير عره ل  لأل رذ دئر ع إلخبي ره  إخبريذ لتل ر  يوي علن ت ج ره ّرذل لتع  

 فررر   ررر   خاررريئله " م صررر   دتقررر    إ مرررأ كتررر  مررري كيتاررره عررره فررر  
   شررريك ي   دلن ررر   فررر  كرررل   يصررر     اررري  لتسررره  ت  ل     لتعالن ررر   سررر   لت

  لإل ال  ف        لت ضن عأ  لألفعي    لأل  ل   ف      فيك ي 

                                                 
الرياحي )عمر(: تعطير النواحي بترجمة العاّلمة إبراهيم الريّاحي،  - 1

 .21-2/22،المكتبة العتيقة، تونس دت
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 لإلث رررررريخ،  لإل ارررررري  علررررررن    م ل بترررررره فرررررر  جم ررررررد لأل رررررر ل  
 لإلدعرريخ  تحدرر ل لتسرره   علررن   لإلعرر لك عررأ لتدلررن فرر  لإل ارري 

فررررررر  جم رررررررد لتح كررررررريت  عيالارررررررتقيم جم رررررررد لتدطررررررر لت  علررررررر دل 
 لتسرردهيت  م صرر دل عيتوررب   مورري ا  لتررذك   لتج رر ر إتررن   
عدل ئتكل عش ط ت ن لترل  ،  لتوب  علن لألك  م  ب تلسرالم  

درر ل  ل لت يرري   فرر  لتت لصررل مررد إ لاررتم    1 م مرر  فرر  لتعي ارر  "
دهررل،   لالات شرريدمرأ ععرر ع  لأل ررذ عرههل   لرري  لتشرر خ  مصررحيعه

علرررر  لتتمياررررئه   لتشرررر خيرررر   ل رترررره فرررر  لتتمياررررئأ لتجزلئ   فررررزلخ
لتطرريّ  دررأ عبرر   ر كمرري كرري  ىت لاررل مررد5111ّررر  5171عررير

م رر  لألثرريد  مررأ مصررحيب لتشرر خ م مرر   2ّررر(5111تررر لتويدا)
فكتررع ترره مرر  ي  لتتجررين  لتررذي كرري  مق مرري فرر  لتجهرر ب لتت نسرر ،

 خل  إلك  ف مي علم  إال  علن ىر ي  تكرأ " مي  ول ت  ل يق  
لتتوررر   دهررري فقررر   ررر  لترررذك   ك ف ررر  كتررر   ئررر ي شررر ى ي فررر  ك ف

 3 ول ت  لتقلن لتعل ل فيخ مه  عمي يشر  عل ت   يبر  د غل تر "

                                                 
 .263كشف الحجاب، ص  سكيرج: - 1
بن عبد الّصادق القماري من خاّصة أصحاب السيخ  رههو الطا -2

وأقام بها إلى أن توفي ومقامه  إلى تونس ونزل بتوزر نتقلا التجاني

معروف في مدينة توزر كانت تربطه عالقة وطيدة مع الشيخ إبراهيم 

 .093-094كشف الحجاب، صص  سكيرج:عند  ترجمته انظرالّرياحي. 
 .1/11الرياحي: تعطير النواحي،  -3
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علرن لتحرن   لالات شريدفلل يمهعه ش   مدينته  غرزلخي علمره عرأ 
 مك ل رره  توررل ب  شدوررئته  للدلد  فيتسررع  دلئرر ي فه مرره ،عمّلرره

فر   ر  إد ل  ل لت يي   مدين  علم ،     دلغ لتش خقايته ف  لتحن
ال نلئ  تهي ف  لمهه فكي  مأ لت تا  لأل تن مأ    لتبالد لتت نس
عهررر مي  ضرررد م مررر  عيشررري عررريي اررر  جررريمد لتزيت نررر   اقررريت م خ  
رررل ارررئأ،  كررري  م    مرررأ جمرررد درررئأ  ط رررت تئرررع لتم خ     خئياررر  ّم

 مد    1  لإلميمرر   لتدطيعرر  عجرريمد لتزيت نرر لتشرر خ   لترترر     طرر
تئرل علرن ّرذع لتمدينرر  لتعلم  ر  مري نلمسره مررأ إشريدي عيتور  عقرر خ د

ّذل لت جل مأ     خلئ  لترك  لتت نس  م م  دأ مد  لتلر ي  
إارررحيا   مدررر عررريتل لتعوررر   ب كررر  لتموررر  لتشررر خف قررر   عهررره "

خت ّذع لتبايخي  مي شيثلهي فر  لتت اجئرل  إد ل  ل لت يي  "     تك  
خد فئهررري ككررر  ارررئ ي إدررر ل  ل  لتتقررر ى  فررر  كرررل  لتم لضرررد لتتررر    

رر  ع ىرر ل لت يرري   فرر  كترريب لإلتحرري  ّ  ج عررأ كترر  فهررت  ، 2ي جرر  
خ مرأ مجرر  د  ل ر  مررأ علمري  لتزيت نر  ت ورراح "عحرن  معرري    م   تطر

تلههلرررر  لتتررررر  لدترررر مت فررررر  م لاررررح لتعوررررر  لتحسررررئه ، دهقررررر ع، 

                                                 
تراجم المؤلّفين التّونسيين، دار الغرب اإلسالمي،  :()محمدمحفوظ -1

  .096/ 1م2936هـ=2636، بيروت لبنان 2ط
أهل الزمان بأخبار تونس وعهد  ف)أحمد(: إتحابن أبي الضياف ا - 2

، دت 1ط للتوزيع،ية األمان، تحقيق أحمد عبد السالم، الشركة التونس

4/66-13-43-43-31. 
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خ ل لتهوررررف   ت جئهرررره،  ك رررر ي لتشررررئ ه لتررررذىأ تد  جرررر ل عل رررره  نرررر  
  لتتياد عش  )لت يتث عشر  ّجر ي(  تعبر ل د خل لت ين  مأ لتق  

 1ثبئرر ل فرر  لتتمهئرر  تح كررر  لإلصررالذ لتترر   رررير دهرري  ئرر  لتررر ىأ"
ذل لالاتهتي  ى فعهي إتن كك  عع  دهي ئعلمري  لتزيت نر   مشري ّ 

اررريخ ل علرررن نهرررج لتشررر خ لت يررري   فررر  لتسرررل ن عيتط يقررر   لترررذىأ
  .   لتعيم   نش  تعيت مهي دئأ لتديص     تجينلت

إد ل  ل لت يري   مر خكي ترقر  لإليجريد  لترذي  تق  كي  لتش خ
ي لتمعيصر ي   يمدأ م  تح قه لتط يق  لتتجين فر  لتتكر يأ  عمفكيّخ

لتعلمررري  مرررههل تمررري  يلت جررر لن   لتمع فررر  فررر    ررريي لترررر د ال اررر م
لتعمرررل  لأل رررذ دزمرررير لتماررريدخي    ت ت ررر ع فرررئهل مرررأ خفاررر  فررر  لترعرررل

ثمي  ول  2تجين  "عسئ  لمين  ا "تطب قي تق   لتش خ م م  لت
معرررره فرررر  شدورررره، فكرررري  يحرررر  ث عمزليرررري ّررررذع لتط يقرررر   يديتررررع 

لتعلمري   فم ذّي عهه لتديص   بل لتعيم   فمرأ 3لأل يت ل عرليئلهي
رررر ع    لألعررررالر لتررررذىأ ت ب رررر ل علررررن ى يرررره  م ررررذ ل عهرررره لتعلرررر ر لتش 

                                                 
 .096/ 1 تراجم المؤلّفين التّونسيين، )محمد(: محفوظ - 1
 ،مطبعة الصدق الخيريّة ،اإلفادة األحمديّة الطيّب(: )محمد السفياني - 2

 .13ص  ،هـ2013 ،مصر القاهرة
لنعم التي أوجب هللا عليكم اكتب إلى أهل السرس يقول لهم "فإّن من  - 3

ية عين الّرحمة الّربّانب كميشكرها والمنن التي أعظم هللا قدرها أن نظر إل

المخصوصة من هللا تعالى ية المحمدية وجعلكم من أهل الطريقة التجان

 . 1/62الرياحي: تعطير النواحي،  ":بالمزايا
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 ع فر  تر نن مرأ ععر ر  قل  لشته  ل د  ار  لتط يقر  لتتجين    لتذ  
   مرترر  لترر ييخ لتت نسرر 1لأل رر يأ لتشرر خ محمرر  دررأ محمرر  لته ررر 

 رر  شرر خ لتز ل يرر  لتتجينلتدل ررر   رر  لتررذي مجرريلع فرر  لتط يقرر  لتتجين
لتحرري   لتشرر خدررأ  2(ر5111ّررر 5111تررر)لتعئرر  لأل  عيتتمياررئأ 

دأ محم  لته رر  إمرير  3عل  لتتميائه   لتش خ مد  لترالذ صيتح
  رر  مجرريلع فرر     ترر  لترر ييخ لتت نسررمر  لتجرريمد لألعلررل لتقيضرر  

لتع برررر  دررررأ لتسرررريئح  صرررري ع لتاا رررر  لتشرررر خ رررر  لتتجينلتط يقرررر  
إجرريلي مطلقرر  فرر  تلقررئأ لألككرريخ  4(م5115هـــ=5711)لت برري  

                                                 
أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد بن أبي النور  - 1

م( كان عالما عامال شهد فيه سيدي إبراهيم 2343خـ=2133النيفر)تـ

أخذ عن  ودينا.من خير أقرانه علما  لرياحي أمام المشير أحمد باي بأنّها

وغيره من علماء وقته تولّى القضاء ثّم اإلفتاء.  سيدي إبراهيم الرياحي

  .2/113، 2143ترجمة رقم  شجرة النور الزكيّة، مخلوف:
 ولد يلّقب بمحمد العيد األّول محمد العيد بن الحاج علي التماسيني . هو- 2

سنة ساهم في نشر 00 لمدّةية ؤون الّزاوية التماسينشهـ تولّى 2103سنة 

مفتاح: أضواء على الشيخ أحمد التجاني،  بارز.بشكل ية الطريقة التجان

 .129-123صص
 بن أحمد بن قاسم بن محمد بن أبي النور بو الفالح صالح بن محمدأ - 3

األعظم تولّى العالم الجليل شيخ الجامع  ،م(2330هـ=2193النيفر)تـ

القضاء ثّم أصبح رئيس المفتين وهو من الذين أخذوا عن الشيخ إبراهيم 

شجرة  مخلوف:الرياحي وتتلمذوا له كما أخذ عن غيره من علماء تونس. 

 .2/141، 2133ترجمة عدد ية النور الزك
-هـ2119محمد العربي بن السائح المكناسي ثم الرباطي) - 4

شد له الرحال أظهر يُ مجلس علمي  م( كان له2392-م2326هـ=2039

تمكنا متميزا في اللغة والفقه والتفسير، وكان متبّحرا في علم الحديث 
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ررر  إجرررريلي مط    1 إجررريلي لتمقررر  مئأ  رررر  تررر  تلرررم ه  معرررين  علمّ 
رري جرري  فرر  ّررذع لإلجرريلي غزيرر ي رر   ك   "تقرر  مجررزت ترر  مى هرري   مم 

ب ين يج لتسئ  لتم إ  شري    تعريتن  ر  لتميا  ألاايب لتعهيير  لت  
  ارئلتهي إترن خبهري لتدريتل  عرم    لتسر لع  فر   خد شر دهي   ر  تهي

ا رررير لتتجرررين  بلألشررره  م النررري مدررر  لت لألثبررر   لتقطرررع لتمدتررر ر
لتحسررره  خضررر    عهررره ككررر ل  تلقئهررري تمرررأ خغرررع ف ررره مهررر  مرررأ 

 لتشررر  ط لتمشررر    ...  لتمسرررلميت ععررر   ب تررره جم رررد لتمسرررلمئأ
رذع لإلجريلي م  ترمك   ته ف  ّرذل لإلك  ّ  جيعال ت  عح         

تق يمرره تررذت  مررأ  ترر   م يرر  عمرري يقتلرر ه   تجئررز تمررأ يلهرر  ترر 
ّررذع  ظمتررري  مررأ  ررال  2نلرر ن فرر  كترر  مررأ لإل ررالا  لتتقئئرر "

 إ ال يتهرري نسررتهتج م   لتشرر خ محمرر  لته  ررر  مررأ خؤاررري  لإلجرريلي 
جررريللت م ررر   مرررأ شرررئ ه كمررري تلق رررن ميلررري إ مشررريئدهيلتط يقررر    

 .3   يأ

                                                                                                   

رواية ودراية، يعدّ من أهّم رؤساء الطريقة التجانية في وقته، له مصنّفات 

 .6300-26/6301 أشهرها كتاب البُغية. معلمة المغرب:
لعرفانية بذكر بعض رجال )محمد(، إتحاف أهل المراتب ا . الحجوجي- 1

قة يالطريقة التجانية، تحقيق محمد راضي كنون، سلسلة كتب الطر

 .09-6/13دون بلد، د ت،  التجانية
 .19-6/13إتحاف أهل المراتب،  وجي:الحج - 2
 .2الوثيقة رقم  انظر - 3
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 قل رر نجرر  تجئررل لتشرر خ إدرر ل  ل لت يرري       لتتيت رريج رر مررأ لأل
 رر  ليأ لتررذىأ لند  رر ل فرر  اررل  لتط يقرر  لتتجينخ مررأ لتعلمرري  لتارري

لتشر خ نرذك  مرههل  مقر  مئأ  م شر ىأ  ت ن مصاح ل  ت خ ج ل فئهي
م ر  معرالر لتجريمد  1ر(ّر5171محم  دأ م م  لتش يف) ت  اه  

لألعلررررل ممررررأ جمعرررر ل دررررئأ  ط رررر  لإلميمرررر   لإلفترررري  يقرررر   عهرررره 
ر فرر  لتط يقرر  لتتجين لتسه ارر  فرر  مسرريم لته تق ههرري تك ئرر     رر  "  رر  

يخ ىاللمهرري عيتلئررل ككررمترره مررأ   خلدّرري مررد مرريممررأ لتم يرر ىأ   ررير ع
صرحيب ميز لتجا يخ علن   يرن لأل  ريخ مرأ تل تلعز بخ  لتت  ي لته ه
ترره فرر  لتط يقرر  مررأ  رر   ل جي  رر    ررر  علررن نرر   إ 2 لخ"لألارر

لتشرر خ محمرر  دررأ لتشرر خ محمرر  لتعئرر  دررأ لتشرر خ علرر  لتتمياررئه  
"إن   مجزت تحبئبهي  محب بهري لتريضرل  ي ممي جي  ف  ّذع لإلجيل 

مررر  لتررر لع  لتدطئرررع لتمحرررر ث لتعررريتل    لتتقررر   لتزكررر  لتدئ ررر لتعال 
عبر   مدر    لتهيشرم   ر لل لتعوريع    لتموئع ف   لتشج ي لتزك

لألشرر ل  عقطرر     لتشرر خ اررئ ي محمرر  لتشرر يف نقئررع لتسرريدلت
ّرذع لإلجريلي ف ره   نر    3عجيمد لتزيت نر "  لإلمير لألعلل   إف يق

جرريل لتشرر خ فئهرري لتشرر خ لتمجئررز م   لتم  شرر   مررأ لتطرر    يررذك
                                                 

 .049-2/046مسامرات الظريف، السنوسي: - 1
 .2/043مسامرات الظريف،  السنوسي: - 2
تصدر ية زاوية طرنجة، نشر 2 العددية سلسلة زوايا الطريقة التجان - 3

 . 10-12، صص2603عن زاوية التماسين الجزائر، شعبان 
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جرريلتئأ فرر  لتط يقرر  لتتجين رر   بررل ّررذع محمرر  لتشرر يف  رر  تلق ررن إ
  ي مأ لتش خ محمر  لتعئر  درأ لتشر خ علر  لتتميارئه لإلجيلي  ل 

  لتتميائه .  مأ لتش خ محم  لتووئ  دأ لتش خ عل  لأل    
ي  نررري مرررأ ّرررسال  لتعلمررر   تررر ن لألمررر  مقوررر خل علرررن مرررأ كك

ي تمشييخ ليتر نئئأ ارلك ل لألعالر دل يحر  تهي لتتيخيخ م امي  ع  
ي درررر لتعلررررل  أ  لارررر ئإتررررن   دهررررذع لتط يقرررر   ارررريّم ل فرررر  نشررررّ 

   تت  نسرللت لف ىأ علن لتجيمد لألعلل مأ مدتلف جهيت لتبالد 
 ر  عيتط يقر  لتتجين ر  اسر  علمس اتم   لختايط جيمد لتزيت ن  كمل  

م  إترررن   ررر  فتررر ي ترررل  فئهررري إنهررري  لتتعلررر ل لتزيتررر ن  كتعلررر ل خاررر
   ن  تسيّل ف  دعل لتمساس  لتزيت   لتز ليي لتتجين فكين  تل  ت ،

  رررر  علرررن خاررريت   منشررري  ععررر  لترررر   .   ررر  ل فررر درررل  تسررريّ
عورررته لتشرر خ لألثبرر   مخاررلهي لتشرر خ محمرر  لتط رريّ  دررأ عيشرر خ

يشرد ع فئهري  عيتتميارئأ ر  إترن شر خ لتز ل ير  لتتجين تلجيمد لألعلل
 .1  تجهئزع لتر   لتزيت ن  دت لخعلن ت اع  

لتت ررررير دررررئأ   لالنسررررجيرتالنرررر مي   ععرررر  ّررررذل لتعرررر ك لتسرررر يد
درل يمدههري م  نعم رل  ،قر  لتتجين  ر ي  ف  لتربالد  لتط   لملتطاق  لتع

فر     لتط ا لتو ف نستهتج م    ، نق   مد جل  لتط ا لتو ف   

                                                 
 .1الوثيقة رقم  انظر - 1
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عحئرث  ر  علرن دخجر  كبئر ي مرأ لألّم دعل علمر    ت نن كي  تهي
يوررررعع لترررر ر  فئهرررري م  لالاررررتهين  عجينبهرررري لتمع فرررر ، كمرررري م   

عييرررر رررريد   لالختارررريط عيتطاقرررر  لتعيتمرررر  م  ررررل لت   تهررررذل لترررره مح   لتو 
لتزيت نررر  كرررين ل مفلرررل مرررأ  علمررري إترررن كتررر  م   لتركررر ي، مضرررف

ر ف   عهر مي لنتشر ت لتر ع ي    دلفد عرأ لتت ور    عرأ شرئ ه لتو 
يد ف  لتمش ا فكينر  م ل رف علمري  لتزيت نر  مفلرل   يير     لتّ 

 تله س ج لترك ي مأ  ط  لتت ط   لترك ي تهذع لت ع ي.
 لتشرر    لتررتاللر لضررح علررن  ل  عشرردثررل  ّررذع لته قرريط تعب رر

 ر  م دفكري  ت لجر لنتشيخ لتعلمي  لتش  عئئأ      فدئأ لتط ا لتو
 لتط فئأ يعه  ت لجد لآل  .

 ئئن علن لتعلمي نمأ كي  لتتل تويتح -
مررررأ كرررري  لتمسررررترئ  لأل   مررررأ اررررحع لتحررررزلر لتمع فرررر   -

 ن لتعلم  تلط  ا لتو ف   
ت  نسررررر  مرررررأ جتمرررررد لتلته تررررريئج لتت ررررر   وررررر ّي لتم مررررريّ  -

 لتعيتم ن   لنحويخ لتو  ف
م    اهجئع علئهي ف  قهييي ّذل لتاحرث  تكه هري ترأ   ما ل 

أل   لتاحررررث لتعلمرررر  ال يقهررررد عيإلجيعرررريت  رررر  جيعرررريت نهيئإتكرررر   
 لتحيام .
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وعالقتها بالمجتمع ية التجان ةالثّاني: الطريقالمطلب 

 لتونسيا

 
 بالطبقة الّسياسيةية التجانة عالق -1

ررر ف ررر  لتتجين   يقرررتعتبررر  لتط لتتررر  تجعرررل    مرررأ لتطررر ا لتو 
مرأ  يا  مسيف  معتب ي  كت  تلرمي   ر خدئههي  بئأ لتشم  لتس 

  ر   هي تويتح     ض       ر  ت ن ال ىتل  ت م   اتقالتلال
لتشرر خ لتمساررن تهررذع  ي شرردل مررأ مشرردي  لتت  م ررف،  يعتبرر عررم

خغررل من رره لتط يقرر  لتشرر خ م مرر  لتتجررين  م    مررأ اررأ  ّررذل لتح رريد 
     يقررر  ا ياررر   ثررري  يسرررتط د م  يجعرررل مرررأ   يقتررره لتوررر ف

 ثرري  مررأ جملرر  طي  اررل مي للتسرر ملرر  لتمورر ب عيمت رريل كترر  م 
ثرررري  لتشرررر خ   خغررررل كترررر  1 معرررر  دل مررررأ كارررريخ تالمذتررررهمتايعرررره 

لتتجين  ىتحيشن لتت   ل فر  م ل رف لتسرلطي   ير ف  ميلري مري 
مرررره ترررره  ي علررررن   رررريد  ريمرررر رررر  مررررأ معط رررريت  مسرررريع لت ميتيق  

 ر   بهرن ّذل لتمههج كي  ىتعيمل شئ ه لتط يقر  لتتجين 2لتط يق 
ررز ععرر  لتاييرريت فرر  ترر نن مررد لتاييرريت  تعررل  ّررذل ل ألمرر   رر   ر 

                                                 
كشف الحجاج عمن تالقى مع »كتاب  سكيرج في له الشيخترجم  - 1

 وصالحا.الشيخ التجاني من األصحاب" وعدّه من أكابر تالمذته علما 

 .132-691صص ،كشف الحجاب يرج:سك
 .133ص سكيرج: كشف الحجاب - 2
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 خبررح عال رريت   ئرر ي مررد نرر خل  فرر  اررل  ّررذع لتط يقرر  إتررن لال
   يخجهي.   شئ  هي  ل لييّي دل ل لتبالد لتت  نس

ئر ي درئأ لتاييريت  لتط يقر  فيتح  ّذع لتعال   لت   كين     
ف  تر نن مرد د لير  د ر   ّرذع لتط يقر  تلربالد علرن ىر     لتتجين

محل  إجال   تقر ى  مرأ  ر   كي   لتذيلتش خ إد ل  ل لت  يي   
 يستشررررررئ ع   كرررررري  ىترررررر م أ عرررررره لتررررررذيلتمشررررررئ  م مرررررر  عيشرررررري عرررررريي 

يستهورحه  يقبرل مهره لته ور ح  علرن خؤ ر لألشرهيد  تر  كرري    
ي يعرر    عل ره فرر  لتسررريخلت  رريخ  كمرري كرري  دهري،   يعمررل فئهري  رر  

ررريتلتب أ  نجررر  ت صررر ريت لتعال ررر  درررئ، لررر  مرررأ مجرررل  لررري  لتمهم 
 .1لإلتحي ""كتيب لت  جلئأ مب  ق  ف  

 لتدذّي لت لتهيم   لتت  عع  لإلج ل ف  ّذل لتو  د ذك  ن
لتشرر خ إدرر ل  ل  حرري   دعررل مررأ  رر  ي مرر  عيشرري عرريي عإلتمشررئ  م
يرري   لتترر   لالمت رريللتمررأ نرررن  رر  علمرري  لتميتك أتمدررئ م ررل لت  

ررر  لتمرررذّع لت  ارررم  ثررري  ىتمترررد دهررري علمررري   لتمرررذّع لتحهرررر  ّ 
تذ ي  لفقه عل ه لم    لخ تح ي  لتعبئ  مأ لت  ا  2تل  ت  لتع مين   

                                                 
 وزارة الشؤون لجنة من اإلتحاف تحقيقبن أبي الضياف: اانظر  - 1

 .34، 41، 06،69، 6/21،29ية الثّقاف
 6/06 ةتحقيق وزارة الثقاف بن أبي الضياف: اإلتحافا - 2
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لر   ف ره عيعتاريخع لتمم  رل لأل   لتم   علنلتش خ لت ي ي    شج عه 
دي   لتعلم بمغل عّ   مذّتلمذّع لتميتك    .ي   لتس 

قررف ت رر   دررير ترر نن  لتط يقرر  لتتجين  تررل تكررأ لتعال رر  دررئأ 
 لعه  لتعال   لتقيئم  دئأ لت جلئأ  نر  لتذك  دل كين  تعرل  مفر لد

ي مرررأ فمرررههل مرررأ كررري  محا ررري تهرررذع لتط يقررر     لتعيئلررر  لتحسرررئه عررر  
ثي  ايتكي فئهي،   مههل مأ 1 لصال تحبل لتت  لصل مد مشييدهي

مي فر  لتط يقر  لتتجين دل مرأ لتاييريت  لتاريي م رل ر  مرأ كري  مقر  
لتشرر خ محمرر  ذي تلق ررن لإلجرريلي عيتتقرر يل مررأ لترر 2عيشرري عرريي  علرر

، 3ر5111ّرر 5717لتتميارئه  دتريخيخ   لتووئ  دأ لتش خ علر
رررنلترررذ  كرررذت   سرررئأ عررريي إجررريلي فررر  لتط يقررر  مرررأ  ررر    ي تل ق 

رريدن لتررذك لتشرر خ  تترر لعح اررتم   ّررذل ل  رر  ل ه.نرسررفرر  لتعررير    لتس 
عيشري عريي ن     عه  لتايييت تق ياي فهج  لتمهوف ل إت لتت لص

رررل م ررر  خمررر ل لتتجين رررر رررر  لتعئررر  درررأ لتحبئررررع ى ا    فررر  تررر نن ّ 

                                                 
  :0قة رقم يالوث انظر - 1
هو الباي الثالث عشر حكم تونس من علي باشا باي بن الحسين و - 2

  www.hukam.netم 2931م إلى 2331
 نشريه ،سالخضراء تونزاوية باب  2 العدد سلسلة زوايا الطريقة - 3

 . 13-14هـ 2603تصدر عن زاوية التّماسين الجزائر 

د في خزانة ألصلي لنص اإلجازة موجواخطوط مونشير إلى أّن ال -

 بالتماسين ية المخطوطات بالزاوية التجان

http://www.hukam.net/
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 ر  م ر  شرئ ه لتتجين لتتميارئه   لتتميائه  م   م ريد لتشر خ علر
 .1عيتوهف لت  ين  مأ  اير لالفتديخ "ثمين  خ" عيتجزلئ 

 
 في تونس.ية جانللطريقة التية الحاضنة الشعب  -2

د ل  لتمجتمد لتت نس     م  كك ني م   لتط يق  لتتجين ابن
فررر  علمررري  لتزيت نررر    لاررر    لتمتم لررر ررر    يرررن لته داررر  لتعلم عررأ

ر  ممر  اريّل فر  تسر يد  ي دل رل لتربالد للتعلل لتش ع ، ّ  نتشريّخ
  لار  لتعلرل لتشر ع    ف  جل  لتجهيت تمي يم  له علمي  لتزيت نر 

 يسعن لتجم د إتن لتايعهي  لتسئ  علن نهجهي. ي  سه   مأ   
ر تلط يقرررر     فرررر  د ليرررر  لتحرررر ىث عررررأ لتقيعرررر ي لتشررررعب  نقرررر  

ترع لإل وري  لت  لجعر  إترن تلر  لألخ رير لتتر   ر متهي مدي   لتتجين
تاررري  ر، علمررري م   لتعررر د لتجملررر  أل5111 اررره   رررتال ارررلط  لال

  سرررررع 11111كررررري     فررررر  لتررررربالد لتت نسررررر ررررر  لتط يقررررر  لتتجين
 .2ر5115تسه     لتتقيخي  لتر نس

 

                                                 
1 - 
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  علرررررن كيمرررررل   يطررررر  لتررررربالد قررررر  لتتجين رررررلتط ي لنتشررررريخ -
مي  إتن م ون لتجه ب   لتت نس  .مأ م ون لتش 

ث يفررر  لتم يررر ىأ لتتجرررينئئأ فررر  لت ارررح  لتجهررر ب  زتم كررر -
مي  كي  ّ    لتط يق . علنتشيخ ّذم كز خغل م   لتش 

ال يحتررررر ي ّرررررذل لتجررررر    علرررررن د ينررررريت  ررررر   لتط يقررررر   -
رري تهررذع لتط يقرر  تفرر  مهرري ن ع فرر  لن رر  لتتجين شرريخل ّيم 

دهرري لل يرر  عمهطقرر  درر    تلتترر   جرر يرر  م ررل م ىهرر  لتمه 
لتر  لر  ر ب جريمد لترري مئئأ  يعر د تمار ن ّرذع لتز ل يرر  

عأ  ج د متاي  م  يعب   مإتن د لي  لتق   لتعش يأ ّ   
تهذع لتط يق  عع د معتبر  مم ري م ر جهل إترن تمار ن ّرذع 

،  كذت  مهطق  م الد ميج )اربئا   ارل ين (  ئرث لتز ل ي 
رر  تتح ث لتموريدخ   ر  عرأ  جر د مترف عيئلر  تجيني  لتش 

كمري  ر  ف  ّذع لتمهي ن ّ   مم  ت عمره لت  ريئد لتتيخيد
ترررن ارررت   إ يم   لنحررر لخ عررر د لتمهتسررربئأ مرررأ مخبعرررئأ مترررر

ممر ل  ىبر  ف  غل   قالقئأ اره  تق ياري  ي ن ر يعش  متر
ر تررل تشررمل كرررل  5111 لتحق قرر  م   إ وررريئ يت  ،غ يارري

لتتمئئرز درئأ  رف  تر نن  اعري مرد لتتسرل ل ععر  لتتجينئئأ
 . لت ال  لالنتسيب
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ري ل لتمهي ن - ال ل ليري  تكرأ  لألتاري  ّرل مفر لد  تلرل   لتس 
ىبلغ لآلال  ف  مهري ن  ف  مقيدل ع د مأ لألتاي   غئ

م ل لتقو يأ  تطي يأ، ّرل ّرذل    ت ن فئهي ل ليي تجين
فررر     م   لألخ رررير تعب ررر  عرررأ خفاررر  ا يارررّررر  لت ل رررد مر 

 ، لتجه ب لن مهي ن لت احعلتعمل علن مزي  لتس ط ي 
  قي.ت  النجئع علن ك

دهذل لتجر د  تهي     ّذع لألخ ير م   لتذىأ  يم ليلمال  نق   ف 
هتسرررربئأ  ق قررر  تهررررذع متهرررل لتقرررر خي علرررن لتتمئئررررز درررئأ لت ترررل تكررررأ

رر ف رري مررأ لتطرر ا لتو   تررذىأ الل لتمحبررئأ بررئأ    لتط يقرر  م  غئّ 
، لتتمئئز ّهي مطل ب  ال غئا   لت ال  لألدد  ى بطهل عيتط ا 

لترعلئررئأ  يلهرر  ععمررن فرر  لتمهتسرربئأ   أل   مقرر  لتت ب رر  لتورر ف
لتتر   يمر  ي  لتعسد     لتعقل تكأ   عيت ال  مث   مهه ف  لتمهتمئأ

 لت    ررررر  دهرررررذل لإل وررررري  ال تهرررررتل عررررريتعمن لتت بررررر ي  لت جررررر لن 
 تكه هرري ت يرر  تح ىرر   جررل لتتررمقئ  لتشررعب  تهررذع    تلطرر ا لتورر ف

 كرذت  مرأ  لالات طين  مأ مجل لاتوالتهي ف  مشيخيعهي  لتط  ا 
فر     ذع لتقيعر ي لتشرعبت م رف ّر ر  مدينإلتاحرث فر  مر    مجل

     كيت مقي م .ق خلت م
رررر  تمرررريريتررررع رررر  لتتجين م   لتط يقرررر   يص   ذ لت كينرررر  محررررل  ّل

دررأ   ايارر  فرر  قرر خي علرر ررتال  ألن هرري كينرر  لت  لفرر  لألاررلط  لال
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ل لتت  م ل درل، فق  كي   شد  م  تسقح د ت  لتايييتغذّل أ غرذّل
 لت اررح  ا ارربئلط يقرر  لتتجين ر  عمهطقرر  ت أ لتارريخليأئمرأ لتمهتسررب
ع ع لنتمرريؤع إتررن ّررذع لتط يقرر  فرر  جمررد لتحشرر د  ارري لتو برر  كل رره

 1  ته  يص   مد ك  ي لتتجينئئأ  ال   لنتمري  فر  مهطقر  لت ارح
  عهرر  لتعمئررن تلت ب رر  لتورر ف   رر  عب رر  د رري  لت رر خي علررن لألقرر   

رري فرر  ّررذع لت رر خي لته شررطي  لتررريعلئأ "م    جرري  فرر  ّررذل لتب رري   مم 
ذل لألدل  لت قئرل لترذي مرأ ّر  ّ  لالارتعريلتقو  دهذل لالجتمي  

عل ه  إكل غوبهي عل ه عيتقتي  تك   ى ني ف  لتر في  عرأ  يال   خ 
ررر ممررر ل  لته رررير   ال ىتعررر  ك مه ررري م ررر  تههرررع  ر  ل ررر يلتررره رن  لتح 

 ل ررر ي أل   كالمهررري مرررد ىررر ني   مرررأ تعررر  ك تكررر   عل ررره عيتح لعررر 
لت  تررر   إ  لنهررري لتمسرررلم   يعرررذخ نهي فرررإكل تع  ضرررهي أل رررذ ممررر ل  

،  ال يعررررذخني م رررر  دررررل تترررر لف  صرررر ني   برررري ا  تلسررررلطي  ه رررريرلت
 .2لت  لع  علن  تيتهي و  معهل"

 
 في تونسية للطريقة التجانية الموارد االقتصاد -3

ررر ف لال توررريدي لتمررر لخد  ت تكرررز علرررن    عيتهسرررا  تلطررر ا لتو 
   عهوررررر يأ مايارررررئئأ مررررر ل ئل لأل ارررررير  لتت ب  عررررريت لتشدوررررر

                                                 
الدار  : بحوث ووثائق في التاريخ المغربي،عبد الجليل() التميمي - 1

 12ص ،2931، تونس2طللنشر، ية التونس
 1/211 الضياف:ابن أبي  - 2
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ع لتط رر ا  مورر خني لألايارر  فرر  ضرراح تلمهتسرربئأ  لتمحبررئأ تهررذ
لعتمرررر ع لتاي ررررث  لتررررذي ّرررر  لألخشرررر ف لال تورررريدي ّررررذع لتمرررر لخد 

 ررر  لتمررر لخد لتميت تعجئلررر    ررر  تلرررم أ إشررريخي إترررن ععررر للتتلئلررر  
ررررر ف   . تكه هررررري تاقرررررن  رررررل  لتطررررر ا لتو   لتمررررر ل ئل لت  لجعررررر  إترررررن ّم

  رر  نرر    رر     ال يمدررأ لت قرر ا دهرري كمخ ررير  ل ب ررمعل مرريت تق يب
ل علرررن  ىأ  ررريم ل دهرررذل لتعمرررلر نسرررئ   لترررذلألعررر ل  لت فررر  تقررريخيّ 

ي ايع ت لتسلطيت لتر نسر 1ّذع لتمعل ميت   تق يب علرن     تكهه 
رررر  عررررأ لت ضررررد  رررر ف لال تورررريديم ررررذ صرررر خي عيم     تلطرررر ا لتو 

 .ف  تل  لترت ي  لتز  ليي ف  ت نن
ررررذل - رررر  تمدتلررررف مررررر ل ئل  ّ  ّرررر  جرررر    لتدالصررررر  لتعيم 

مته لتمديتع لتعسرد     لتط  ا لتو  ف ي  ف  ت نن كمي    
ي  لتمحل ئ رررررئأ ععررررر  إ وررررريئ يت  -ر5111ألعمررررري  لتسرررررد 

 .2ر5111
 
 
 
 

                                                 
 .31-32العجيلي: صص - 1
 .66نقال عن العجيلي ص - 2
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 اسم الطريقة

قيمة العقارات 
التي تمتلكها 

الطرق 
بحساب 
 الفرنك

الدخل 
السنوي 

رات العق
الطرق 
بحساب 
 الفرنك

الدخل 
السنوي 

المتأتي من 
يارات الز 

بحساب 
 الفرنك

مجموع 
الدخل 
السنوي 
بحساب 
 الفرنك

 511.111 511.111 11.111 1.111.111  لتقيدخي

 511.111 11.111 17.111 7.111.111   لت  مين 

 17.551 11.751 51.111 111.111   لتب سي ي

 11.171 11.111 71.171 5.515.111   لتتجين 

الم   511.115 11.111 71.111 111.111  لتس 

  يق  ائ ي 
 71.511 11.111 1.111 711.111 د عل  لتهرط 

 11.711 75.111 1.511 111.111   لتشيكت 

 1.111 1.111 ---- ----  لتم ن 
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رررر  ّرررر ر لتمحتررررل  تسررررهي - نسررررل ل ّهرررري إال عشرررر    ل رررر  ّ 
ا يارررر  ي  عسررررد ي ي  إال ك ررررف يمدررررأ   ت م رهرررريعيألخ ررررير 

ررر ليي يقررر مهي م يررر  صررر ف    ضررراح  إ وررري  معط ررريت ّ 
   لئهرري لتشرر يع  لإلاررالمتشرر ده  ف رر   ارر  ل كمرري تحررث ع

 ف  لتبايدلت لتميت   .
علررن  رر خ ّررير مررأ    لتجرر    يلهرر  لتطرر ا لتورر ف ّررذل -

فررإ    رر   فرر  مرري ىتعل ررن عيتط يقرر  لتتجين لال تورريدي لتقرر  ي 
يررريخلت  ررر  لتمتمت ررر  لتمال ررر  ضرررعف لتمررر لخد لتميت مرررأ لتز 

ترتاررري   لالجتميع ررر    لت ضرررب  تررر ن لألمررر  خلجعررري إترررن
فررررر   ررررر  ي لتعجئلررررر   ل ررررر  لألعط ررررريت لتميتلت تررررر  عل رررررل دهررررر

لتط يقررررر  لتتجين ررررر  مقيخنررررر  مرررررد لتط ررررر ا لأل ررررر    تكرررررأ  
لتمسرررمت  خلجعررر  ماياررري إترررن مدد ررريت لتط يقررر  فررر  مرررههج 
ررررر  فررررر  لتط يقررررر   لتتزك ررررر   ت ب ررررر  لتم يررررر ىأ  ئرررررث يحج 

ر م  يطلررررع مررررأ  رررر  لتتجين علررررن شرررر خ لتز ل يرررر  م  لتمقرررر  
 ررر  لتط يقرر  لتتجين ترره   كترررع  لتم يرر ىأ مرريال م  متيعررري

علررن كترر   رري  لتشرر خ م مرر  لتتجررين  فرر  كترريب جرر ّل  
دررررئأ لتمقرررر ر  رررر  لتمعررررين  مبئ هرررري م  ررررره فرررر  لتعال رررر  لتميت

فرر  لل يرر   رر  مدد    لتم يرر   محررذخل  مررأ كينرر  ترره مسررس ت
 عل ه م  ىتايع  عأ تو يل دن يّل  ال ىلتر  إتن "   تجين
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يند لتدرريف  مرري عمىرر ىهل معتقرر ل م    ّرر  لتمعطرر  لتمرر
 ّل مررررأ لتتشررررتئ ي ررررنيجعررررل ّمترررره فرررر  تح يرررر  د   لت لفررررد

لتتبذى   مال يطلبهل عإعطي  ش   ال مرأ لتقلئرل  ال مرأ   
لتك ئرر  إال مررري اررمح  عررره نر اررهل مرررأ غئرر   لرررع فرررإ  

ّرذل لتمقر لخ حول هذا المطاف تدور وعلى  عق   لتهرير
وال يقف األمر عند التحـذير  ،1"تج ي دهل جم د لألمر خ

ــل يعت ــزوالب ــر المخــالف لهــذه القاعــدة مع عــزل نفســه  ب

  بتشّوفه.
 لالاررتق ل نشررئ  ّهرري إتررن ممرر  لثتشرررهيع عررأ   يررن  ثمرري -

لتمئرر لن  م   ّهررين مرر ل ئل تررل ىررتل  إدخلجهرري ضررمأ لتجرر د 
ر ي   لتر نس  تم لخد لتط ا لتمرذك خي ر  لتعقريخلت  لتل   ّ

ل  صرررر خي ي مهررررذ كترررر  لتحررررئأ عماررررمي   لتترررر  كينرررر  مسررررج 
ئأ مرررأ مجرررل  ميىتهررري مرررأ لتموررريدخي م  مشرررديق  ق قررر

لتتلئئن م ل عع   قر   لته دئرل فر  تر لخ لتتر  يعر د 
هررررري تعررررر   ميّ ي ررررري خغرررررل من   ررررر  خيعهررررري إترررررن لتز ل يررررر  لتتجين

 ال ىررزل  ّررذل لألمرر   يئمرري إتررن  رر  د    ممتلكرريت شدورر
إنجيل ّذع لت  خلا   ال يمدأ إى لد  قيئن ت ب  ّذل لألم  

 لتمررزلخ .تلقرريئمئأ علررن ّررذع    تل  فارريت لتشدورر ل ت لمرري

                                                 
 462ص المعاني،جواهر  برادة: - 1
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ي ىسكرر  م  ّررذل لألمرر  معسرر  عد ئرر  مررأ م  ىررتل   ورر ع مرر
 ي.دف  مخ ير مح 

ي يقررر  ر  وررر ل خجعهررري إترررن لألخشررر ف لتر نسررر  لترررذ  إكل  -
رررر ف   فرررر  ترررر نن  لال تورررريدي تلمرررر لخد   فإنهرررريتلطرررر ا لتو 

 لألا ل :نستهل  كالمهي دهذع 
مرريكل مخلدت دهررذل لتجرر دن  لالاررتعميخ يمرر  اررلط   تمرريكل  -

م  تعررر  ن ك رررف توررر  ف  ععررر  م  ع فررر ن مررريكل مخلدت 
فر  تر نن م  تقر   مرأ  رال   ر  لتمحل   لتسلط  لتر نسر

 ما ل  م ر   يدتشرف لتقريخج إجيعيتهري  ّذع لألخ يرن ....
 ف  قهييي ّذل لتاحث.

 

كرئلرر  علررمي   مت سرر  ّررذع لته قرريط  بعرر  ّررذل لتعرر ك نقرر  
لتتررر  تشررريخكهي ّرررذع    توررر ف كرررل لتطررر ا للمتررر لد ّرررذع لتط يقررر  

   تررر ن مرررأ لتمرتررر ك م  تسرررتم  لتت ب ررر  لتوررر ف لتم تكرررزلتن م
كل ين تمررررثجررررز  مررررأ لتبهرررري  لت جرررر لن   لت  قرررريف  تلشررررعع لتت نسرررر 

ر   مرأ لتديخ ر  لت قيف ل تررن تلربالد لتت نسر   ن ير   لترك   ر  لتتو 
إتررن مخ ررير عسرر ط  ععرر  م  كرري  يعرر      ث ررف تقل رر  عرر د لتورر ف

شررعيعهي إيتررذ لت ع ر  تمرريكل فقر ت لتط يقرر  لتتجين ال نلآلععشر لت 
غررل م  ترر نن تعرر   مررأ خ    اررلطينهي لت جرر لنلتمع فرر  فرر  ترر نن 
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ري فر  دلر ل   م لثز تما ن ّرذع لتط يقر  فر   رئأ لارتم   للدّيّخ
م رررررل  لتبلررررر ل   ععررررر  يرررررم ررررر    ت رررررن مصررررراح  جرررررز ل مرررررأ ّ   

رررري مررررأ د    لتسررررهو 2 لتجزلئرررر  1لتمورررر ب  ب غرررر مف يق رررريي   غئّ 
ح ل ن  لتو 

ف  لتقسل لتم لت  مأ ّذل لتاحرث يمدرأ م   اهع ضهإ   مي 
لتتر  كينر  مهتشرر ي    لتسره     ىهسرحع علرن جم رد لتطر ا لتور ف

 لتتر  تقل ور  درهرن لتمسرت   لترذي تقل ور     ف  لتبالد لتت نس
 عه لتط يق  لتتجين   .

                                                 
محّل اهتمام وعناية من طرف ملوك المغرب ية كانت الطريقة التجان - 1

يمان وصوال إلى محمد السادس الملك الحالي تاريخ لبداية من السلطان س

ّول لقاء أاألقصى احتضان المغرب  ي أشرف علىهذا البحث والذ نجازإ

وأصدر ظهيرا ملكيّا  م1333سنة ية عالمي للمنتسبين للطريقة التجان

 . 1339بالمغرب سنة ية يقضي بتأسيس المشيخة العاّمة للطريقة التجان
بداية من تسعينات ية بالطريقة التجانية تزايد اهتمام السلطة الجزائر- 2

نبثقت من المجتمع اية العشرين وأصبحت تحتفي بها كمدرسة فكر القرن

 الجزائري األصيل.
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 املبحث الّثاني

 يف تونس زمن االحتاللية جانتالطريقة ال

فتر ي للدّريخ لتط يقر   تلمرئالدفتر ي لتقر   لتتيارد عشر   ب تعت
فرر  ترر نن  ئررث د لرر  ّررذع لتط يقرر  لترربالد فرر  مطلررد  رر  لتتجين

ّرري  م خلدّرري علررن كيمررل لترربالد عي  مرري لنتشرر ت ل لييلتقرر    ارر  
ر 5115تق ياي ت ول عر د لتمهتسربئأ تهري إترن مخبعرئأ مترف اره  

ت لجرد تئرهدر  عر د ا عي  مري در م فر  لت لاللدّيخغئ  م   ّذل 
فرر  مطلررد لتقرر    ي ن ررر يمتررر  عشرر  لتم يرر ىأ لتتجررينئئأ إتررن اررت  

 لتر نسررررئئألتعشرررر يأ  تيخيد  رررري ىتررررزلمأ ّررررذل لتت لجررررد مررررد إ دررررير 
 .تهل علن لتبالدل ا

هرري ن يرر  م  نسرررتع ك  متتررر  مد ت  رر  ّررل  لألارررايب لتت يخيدم ّ 
د عررريملئأ ّرررذل لتت  لجرررد   إترررن  نررري  خل  أ كيخئ سرررئ ئ  يمدههررري م  نحررر  

تررره إترررن لنحورريخ لتركررر  لتوررر ف  عم مرري فررر  كيمرررل لترربال د  تح  
علم  رر ،    فك يرر  م ترر ن تهرري مي م جب رريرر  ف د   ميخارريت شررعبم

ررر  ا ياررر  تجف رررف لتمهررريعد  لتعيمرررل لت  رررين  ّررر   لتعيمرررل لأل    ّ 
كررررل  ،   رررر  كينرررر  ّررررذع لتع لمررررل نرسررررهي تجيعرررره لتتشرررر يه لتممررررههج

ررر ف  رررتال   لارررتم  ت كرررذت  فررر   رررال  م  لررر  لال   لتط ررر ا لتو 
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ربباتقال  م  ل  د ت  لال ر ئ  بل عسح لتمقي  ف  ّرذىأ لتس  أ نقر  
 .عع  لتم لجعيت ف  نل تهي تعال   ف نسي عيتط  ا لتو  ف   

 

  ةرق الصوفيتجاه الطية السياسة الفرنس المطلب األّول:

ال ى ت ررر  لتمعهرررن  فررر   ررر   كلتهررري إ   اررر د لأل ررر لث  لت  ررريئد
  لتمعهررن عهرر مي نلررد لت  رريئد  لأل رر لث فرر  تهرريم   تكررأ ىت ت رر

 أ يوهع   تلر  لأل ر لثلتذىصح ح مد ّم ل   مقيص  م ت   
 إكل مخدنررري  ق قررر  م  نرهرررل لتعال ررر  درررئأ  لت  ررريئد،   يررر ى    تلررر 

دل ف  كرل   ف  ت نن   الط  لال تال  لتر نس   لتط ا لتو  ف
ا د لأل ر لث  مري  تدل ن عأنم  ال  ماياي م   فعلئهي لتمستعم لت

 رر    نتدل ررن عررأ لت ق  ،  قين رري علئهرري مت ت ررع علئهرري مررأ لأل دررير
   لت اررم   لت قرريئن لتر نسررععرر  لتارري  ئأ مررد  دهرري لتترر  ىتعيمررل

يلرررري م  نعئرررر  هرررري مئلرررر ل مررررأ لإلىهررررير  لتتلررررلئل،  علال تد ألنهرررري
لتتر   ر  ت كئع  ت تئع تل  لأل  لث علن  فرن لتل ر    لتتيخيد

ي  يستهتج مههي.منتجتهي ال   علن  فن  ل د مأ يق ّؤ
  

 للطرق استشراق أم اختراق:ية الّدراسات الميدان -1

   تقرررر  عرررريت مررررأ لتبرررر ىه  لتتسررررل ل عدرررر   لت  خلارررريت لتر نسرررر
عمل  ريت  ثين  لأل ئ ي  لتق    لت القال      تلمجتمعيت لإلف يق
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تالنقلرريك علررن ّررذع لتمجتمعرريت  لترر      لالاررتال  ي  تحلررئ  
  خلت شع بهي.علن مق   

متهي  يئرر   إن هي ال نهك  مطلقي تل  لتد ميت لتجلئل  لتت   ر  
 ال نررررادن لتشرررر في  مررررأ لتمستشرررر  ئأ تت لقهرررري لتع برررر  لإلاررررالم  

ىأ كينر  خاريتتهل فر  لتح ريي   مر  مطلرن لتركر  لتذ م ت   ق هل 
مأ كينر  معمريتهل ل ت ل ري صريخ ي ىهر    نلإلنسين .  تكأ ّهي
 ل   لتمجتمعررريت ممرررير لتورررزلي  فررر  مررري ىتعل رررن إترررن فرررتح ّرررذع لتبلررر

كترررر  عع رررر  لتطبئررررع  عررررأ م لرررر مررررأ لأل نررررذك    عرررريتبالد لتت نسرررر
ر 5111لتر نسرر  جرري  من خيرره د سرر ني  إتررن شررمي  إف يق رري ارره  

جررينر   51ر إتررن 5111جررينر   11فجرريب لترربالد لتت نسرر   مررأ 
ر، 5111مثترر ب   5ر إتررن 5111جررينر   55ر  لتجزلئرر  5111

 ضرررريف ي عررررأ لتترررريخيخ ي  اررررل إتررررن عرررريخين  صررررري د  قررررفكرررري  ى  
 لتت رريخلت مدتلررف يرر   لتبهررن لترك   لتطب عرر    ورريئ  لتمجتمررد

رررر   رررر   كينرررر  ّررررذع لت  لرررر  د عييرررر  ملك  لتمرررر لخر لت ىه  رررر ،  يص 
،  فررر  مطلرررد لتقررر   1 يشررر   علئهررري مرررأ عررريخين م ررر  لتقسي اررر 

مي  برررل لنتوررريب لتحمييررر   ر تح ىررر ل5111لتتيارررد عشررر  اررره  

                                                 
م: ترجمة وتحقيق 2316إلى تونس  الرحلة-أندريه( بيسونال )جون  - 1

م، صص 1336محمد العربي السنوسي، مركز الّنشر الجامعي، تونس 

 مقتبس من كالم المحقق. .23-21
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ىررذك  للثرر   تق يرر ع عررأ ترر نن  ئ نرري فد  اررايي يدتررع   لتعسرره
، لتبالد مأ م ون لتشمي  إترن م ورن لتجهر بف ه تريصئل عأ 
مرأ جارري   ر  لتطب عر  لتجو لف تريخيخ لترربالد   ير  عرأ لتم ل رد لألق  

لرريب مررأ مارر لا ي   تورريدلاللتحيترر   م ديرر   ارره  ،  ميلرري   ّ 
 لتتهل مرريت   كررذت  عررأ لتحرر    لتوررهيعيتيرر   مارريدالت تجيخ 

د مدتلرررف لتمهررري ن لتتررر  تتمترررد عشررراد  يررر  لإلدلخ   لتط  ررريت   ررر  
 لتتعلر ل  مدتلرف  تلسردي  ر  لتقبل طب ع لت لتهيتف لتسلك   كذت 

هرررريت  لتت  رررريخلت لت ىه ن رررره  رررري  عرررريتح   لت ل رررر  " إقررررل   1 رررر  لتت ج 
لآلخل  تهذل لتبل   كذت  مدتلف  لتق  ي ت م بب  م  مع   م تكزل

رر  لتهرر   لتحق قرر   2  لتترر  يمدررأ م  تررر   هل"لت ىه ررلتس يارر       ّ
ي مأ لتبل ل  لالاتكشيف  مأ جل  لتاع يت   .تت نن م  غئّ 

مدتلرر   مال لريت تق  كك  ّذل لأل ئر  فر  تق ير ع إشريخلت 
عهرر مي لألث رر  لنتشرريخل فرر  لترربالد    لألايارر   لتطرر ا لتورر ف عررأ

د فكرري  فرر  مدتلررف مهرري ن لتررباللتقايئررل لتترر  تبرر   ك لاررتع  

                                                 
1 -                                                               ep.zaccon 

Notes sur La régence De Tunis.CH. 

TANERA.EDITEUR 

 Paris 1875.                                                                 
2 -  

p.zaccone : Notes sur La régence De Tunis P5. 
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  اع  ف  تل  لتقبئل لتمت     ىذك  لتقبئل   يذك  معهي لتط ا لتو ف
 كررري   ررر  ككررر  فررر  د ليررر  تق يررر ع م   "لتاررريي لتحررريت  مرررأ لتعيئلررر  

هرررررره لترررررر ىه  إتررررررن   يقرررررر  اررررررئ ي    لتحسررررررئه  مرررررر  مىهتمرررررر  ت ج 
 .1لتتجين "

"  تكأ تاقن معمري  "دىبر  "  ر    ف مث ر   "ث بر الن "  "خيرأ 
عمن لتاحث  لتق خي علن لتحر  فر  جرذ خ لتط ر ا ع ف  مي ىتعل ن

 لت فد إتن لاتوال  كل  لته قيط لتمتي   ف  ّرذل لته سر ج    لتو ف
ل  لجتمرريع  ّرر   مرريدىهرر    مرري ّررلتمترر ل ل دررئأ  فكينرر  تقرريخيّ 

فئهري  ،لجتمريع   ا يار ّر   مريدىهر    ّر  فكر ي  مي دئأ تجمد
لتت ج ررررره  فئهررررري مرررررأ لتتحلئرررررل    ،إل وررررري  لتك ئررررر مرررررأ لتجررررر د  ل

رر  فرررإ   تلرر  لت  خلارريت  لإل ورريئ يت لتتررر  ، لتك ئرر "  بوررر  عيم 
)ا ل  ف  ت نن م  لتجزلئ ( خغل   يم  دهي لتسلط  لالاتعميخي 

  مرأ  لت ل رد ج لنع مهم   تهي مي فئهي مأ نق  ىب   من هي كشر 
ررلتط   رر  عيإلييترر  ) ز   لتترر  تتمئ رر  لتت كئارر  لت ل ل ررترر نن(   يص 

ئدهل ّرررذل عيإلضررريف  إترررن رتاررري  عمشررريت ررر  ت    لععمرررن لت  لعطررر  
رر  ج لنررع عال رر  لتطرر  ا داعلررهي لترراع   برريتق   لتديخج رر  ّ 

فر   لالارتعميخي  يار   م تكرزلت لنبهر  علئهري لتس   مخضر شد ل 
                                                 

1 - 

p.zaccone : Notes sur La régence De Tunis P8. 
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رررر لفهي تجرررريع لت ل ررررد لتط  رررر  تإل ي رررر  عرررره   ط  هرررري لتكبرررر    ّم
 محيصررررر ته  لتعمرررررل تررررر خيج  ي علرررررن تحجررررر ل لتط ررررر ا  تررررر جئههي 

 .1ي"هلي  قبيتت يت  ت  
 

 الستقطاب عن طريق االحتواء والتوظيفا -2

م  ررر  عيتهسرررا  عيترررذ لت  ررر  تقررر  كينررر  لتط يقررر  لتتجين لألث ررر  ّم
" علرررر  خي عيتط يقرررر   لالّتمررررير تر نسرررري فقرررر  م صررررن "ترررر ين خيررررأ 

ر   رهرري عشرردل جرر  ي رريق  لتعمررل علررن ت معشرردل  رر  لتتجين   رر  
لع   إتن كت   .2لألاايب لت  

 ررر  عرررأ عق ّررر    يقررر  مسرررتقل   تميمررري ررر  تجينلت لتط يقررر  -
ط يقر  ت ر  شردل مرأ مشردي  لتتاب ي   ال تدلد أللتط ا 

ير  لتمهشم  تقرد   يدتهري لتم كز ي  م    ّ     يق  جزلئ  
مي تحرر  نررر ك  3 عررئأ ميضرر ( )لتتمياررئأفرر  لتجزلئرر  

  .فيته مه  علئهي ممده   متي       دل لتسلط  لتر نس
                                                 

 ،واالستعمار الفرنسي بالبالد التونسيّة يةالطرق الّصوف العجيلي: - 1

 .36ص
2 - 

Rinn Louis Marabouts et Khouan Etude sur l’islam en 

Algérie Adolphe Jourdan Librairie -éditeur. Alger 

1884. p449-451.  
3 - 

 Rinn. Marabouts et Khouan p50  
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 رر  ث رر  متايعرري فرر  لترر    لإلف يقّرر  لأل رر  لتتجين لتط يقرر  -
 لتسرر ط ي علررن ّررذع لتط يقرر     لتديضررع  تلسررلط  لتر نسرر

   يسرررره ل لتررررتحدل فرررر  متايعهرررري فرررر  لتمسررررتعم لت لتر نسرررر
 هل تر نسي.ئ ضمي   ال

يمدأ تر نسي م  تشد ل جبهر     مأ  ال  لتط يق  لتتجين -
عيالعتميد علن لتدال  لتذي    مهيّل  تلدالف  لتع مين

رررر خ عيئلرررر  ئمرررري دررررئأثرررري   ي ررررير  م مرررر  لتتجررررين  لتش   لتحد 
 .ف  لتجزلئ لألت لن 

رل ج  ذل لتم ضر   فر  تر نن علرن ّرير      عمل  ف نسي عد 
،  ئث  ي ت  عدل  لتط ا م  تستول 5111 ال  ملم   تعيتذ ل

ل إتررن لتط يقرر  لتتجين رر   لتتررري  لتتجررينئئأ  لنتمرري  علرر  دررأ غررذّل
ت لتحسرئهئئأ  فورل تر نن  ي ر  عحدرل لتاييريمأ مجرل لإل  ته 

 نهيئ  ي عأ لتدالف  لتع مين   .
علرن    لتر نسرير  لنتش ت لتق  لت لتاح  فامج  د لن ال  لت  خي 

رر ل ل لتت نسرر ل  ق خترره    برر مت لتتقرريخي   رر   علرر   لتس  دررأ غررذّل
 شر   لتقهورل لتر نسر  فر  م لارل     ت فد إتن لتسلطيت لتر نسر

ل   علررر  تح ضررره علرررن    لتر نسرررعيتمسررريع لت   إغ لئرررهدرررأ غرررذّل
 لتايي  علن لت  ت  لتع مين   .
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فررررد تق يرررر  إتررررن لتحرررريثل لتعررررير لتر نسرررر   مقهرررري  لت رررر خيررررر  ف خ 
ل لتمرريج ي لتتجررين      علرر عرريتجزلئ   رر   شررد  رري مدررأ غررذّل م 

ارررمت  لتشررر خ ارررئ ي     خد فررر  ّرررذل لتتق يررر  م   لتسرررلط  لتر نسررر
ّررل تعرر    محمرر  لتعئرر  لتتمياررئه  شرر خ لتط يقرر  فرر  لتت مياررئأ

لن فمجيب "عمن ره يع فره جئ ر ل  من ره مرأ  ئر ي م اريب  عل  دأ غذّل
ل  ترررل  ررر  لتط يقررر  لتتجين ررر  م ق رررف جررر   تقررر  كررري   يضررر ي  عرررز  ّ 

تل  عيتس يا "  إكل تمم لهي فر  محتر    1يع   عهه من ه لشتول م  ّل
هيدي نج ّي تستجئع تتطل عيت لتر نسئئأ ف  ت نن فقيئر   ّذع لتش 

ررررر ررررر  تلط يقررررر  لتتجين  الؤع لت  رررر خي      لتر نسرررررطللتتررررر  تدلرررررد تلس 
رر  ميلرري عرر يل لتدبرر ي فرر يرر  لتجزلئ   أ لتس يارر  مي يمدرر مجرري  ّ 

ل ف رره  ت جئهرره عسرره ت  إك  فرر مدأ تر نسرري م  ترر عل قرر خي  لتررتحد 
ل  م  تحق ن مويتحهي مأ  التهي د    ر   مرأ  عل  دأ غذّل

 لنقالعه علئهي.
لتشررر خ محمررر  لتعئررر    تكرررأ ّرررل فعرررال  رررير لتر نسرررئ   عسرررسل 

لن ّل فعال   لتتميائه  عأ عل   تمفيدّل عيإلجيع  لتم بدأ غذّل
 ف  لتتق ي  مر من هل دت س ل عل هن

                                                 
 .12 ووثائق، ص التميمي: بحوث - 1
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يدر    مر ذ ععر  لتس  يارئئأ  نحرأ ّهري ال نسرل ل عشر  ،  ر 
دفعرتهل  ر   تحم سهل ترك ي لتس ط ي علن لتط يق  لتتجينلتر نسئئأ 

ل فررر  لتإترررن تلرررد ل مدينررر  علررر إ    ط يقررر  لتتجين  ررر ،  درررأ غرررذّل
من ررر  )لتاي ررث(   ررر  علرررن ّررذل تررل ىررربأ علررن فرر ل  كترر  تشررد د  

لتتجين رر  مدط  رر  تكترريب ترريخيخ فرر   زلنرر  مدط  رريت لتز ل يرر  
   خدت ف رررره فقرررر لت تتهرررري   تميمرررري مررررد مرررري جرررري  فرررر  لتتميارررئه 

ل  جريمد ّرذل لتكتريب ّر  محمر   لتتق ي  لتر نس   ر   لدرأ غرذّل
ل رر  ل دررأ عيتقياررل لتم قرررئأ لتتجررينئئأ لتت نسررئئأ م رر   تت نسرر لت  

تزيررريخي لتشررر خ  لتمررر تعئأ عدتيعررر  لتتررريخيخ   ررر  مخ ه فررر  ّرررذل لتجرررز 
 فررر  خ لتررره إترررن لتحرررج اررره  محمررر  لتعئررر  لتتميارررئه  إترررن تررر نن

ر  تم ي دلغ مهطق  لتقو خ لتتيعع  ت الي  لتكي  5111ّر 5111
ل ترئال ع فقيدله   نز  عيتزل ي  لتتجين ثبئر   لرن  ر خعل  درأ غرذّل

 سررع مرري جرري  فرر  ّررذل لتمدطرر ط م   لتشرر خ  لتط يررف ي  مررأ لتسرر  
ر  مري  ىتعريخك محم  لتعئ  تل يع فه ف  لتب لي   ت رن ع  فره دهرسره ّ 

 مرأ ّرذع لتمقيدلر  اه تع  بل لتذي ك   ق ي  لتر نس ت   خد ف  لت مد مي
يعر       لتشر خ محمر  لتعئر  لتتميارئه  لتذي مث  ف ه مصرحيعه م

ل مع فررر  جئ ررر درررأ   علررر ، كمررري م   لتشررر خ مغلررر  تررره لتقررر   يغرررذّل
عل ه  نعته دهع ت  ب ح  ّ   مم  ىتعيخك ميلري مرد مري   لشت   

ل   نمقه محم  لتعئ   لتش خ  مأ ك      يته لتر نسئ   ف  تق يّ 
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هي  لتحسأ  نسر ا تلقريخج مقتطرريت مرأ ّرذل لتلقري  كمري عل ه لت   
ل ر  ه صر "فلم ري   رف درئأ  لتت نسر  لتمسخ ه عل  درأ عيتقيارل لت  

ى يه ال ل علن لتش خ   ب ل ى يه  جلن   ياي مهه   ي  ته مني ّ  
ل ج   إت   تهذّع ف   مين إتن ت نن فقري  تره   عل دأ غذّل

هري إترن  رج   دئر    لتش خ خض    تعيتن عهره منري ج ر  مت ج 
ررررال ررررالي  لتس  ر ال ج رررر  نترررر ل ل لتحرررر لر  ليرررريخي خارررر ته عل رررره لتو 

ررل عميتترره  لألصررل (ل فرر  لترره   )ّدررذ فرر  م رر ل  لتايشرري عرريي  ّم
رب  نرسر  ممئر ل علرن مّرذل  ر  تجر     منر  يري ت علرن لت   تر   نو 

ى   رر خن  جهئرر  علررن نرسرر  عينتورريع   رر  إف يق كمرري من رر  تعرر  
لتتررر  ت سررر  ّررر  مرررأ  ررر خن   تلررر   لقررري ك ئررر ل  ارررلب  تلسرررلط  

ش  علئهل لت  ل   مأ كل  لتجهر  يت شر  ي  غ بريمم ل  لته ير  ش  
رر  يت ررل لتح لعرر   لتس  فلررال علررن   منرري مهتسررع ا ال نشرررد فرر  ّم

   دهرس  مأ من   عيشي عريي لاقل ئخفل  لألمئ  عيشي عيي  من  
 لاتحلل   ترل لته رر ر  م رذ لألمر ل   )ّدذل ف  لته   لألصل (

 .1"تئ منو   عه    لخجد مأ  ئث ل

                                                 
في خزانة  القاسم مخطوطالقاسم(: تاريخ ابن أبي  الّرزقي )علي بن أبي-1

الموضع محل  انظر .213بالتماسين صية المخطوطات بالّزاوية التجان

 .0وثيقة رقم  :بي القاسمأستشهاد من كتاب تاريخ بن اال
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ل  ت ن مأ مهم   ّذل لتاحث م  ىتتا رد م ر لث قر خي درأ غرذّل
مر   خفار  يدشرف تهري  ر  لختايط ّذع لت  خي عيتط يقر  لتتجين  تكأ

 لاررررتوالتهي فقرررر     لتر نسررررئئأ فرررر  ترررر جئأ ّررررذع لتط يقرررر  لتورررر ف
رر ل   عملرر  جيّرر ي علررن لاررتقطيب ل درر ع   لتو   علرر  دررأ غررذّل

 فكيتاه لتقهول لتعير يدب ع عياتع لد ف نسري تمسريع ته  يعلمره م   
هرررري   لررررن لترررر لد جرررري ت ئلتترررر  خارررر  فرررر  م ي لتم لثررررع لتعسررررد  

ضه علن مطيتبهل       تمهيص ي لت  يئ يأ مأ مجل لتحو   علن
لتاررريي   د متررره  ككررر  تررره فررر  ّرررذع لت  اررريت  م    د مررر  لتاررريي 
مد م  لتري  يت مجحر  مرد لإلنقلئرز  يطلرع مهره م  يسرتم  فر  

 ترذك  1لتملل مر . ر  علرن لت ع     ق خته غئ ي علن لتبالد لتت نسر
ل تلق ررن مررأ ّررذل لتقهوررل  م   علرر  رر  لتمورريدخ لتت يخيد دررأ غررذّل

ي   تك هره ترل ىر د ضر  لتاريي   د متره    لريكل هري تح  خايالت عر  
ي  خايت معل ه ع

2.  
ل عيارررررتجيع  لتاررررريي تلمطلرررررع   لنتهررررر  قررررر خي علررررر درررررأ غرررررذّل

   تكه هري ليلري لنتهر  عمر ت علرلألايا  ّ   لاقيط لتل  لئع 
رجأ  لت ل ف  لتس  تهكئرل عيت  ريئ يأ  كرل  كتر  ضر  موريتح دأ غذّل

                                                 
-40، صص1بحوث ووثائق في تاريخ المغرب، الوثيقة رقم التميمي:-1

44. 
 .249-1/324ابن أبي الضيّاف: اإلتحاف   - 2
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ف نسي ف  ت نن فه  تل تهجح ف  ت م ف لتتجرينئئأ فر  تحقئرن 
 .1ميلي   لتط ا لتو  ف   مويتحهي  ال عق

 

 دود ومبدأ القّوة النّاعمةمنهج الصديق الل المطلب الثّاني:
 

مهرره ّرر  جعررل لتطرر   لآل رر  يرعررل مرري مخيرر ع  لتقرر  ي لته يعمرر 
"لتق  ي  ،كت  مأ مجل فيئ ته  مولحته ّ م   ع عأ   ين إ هيعه

 لته يعمرر  مث رر  مررأ مجرر  د لإل هرري  م  لتقرر خي علررن لاررتميت  لته ررير
عيتحج    ت  م   كت  جز  مههي دل ّ  ميلي لتق خي علن لتجذب، 

ّررذل  . تقرر  لعتمرر ت ف نسرري2لتجررذب ك ئرر ل مرري ىررسد ي إتررن لإلكعرري "
ر ف ر  فر  تر     لتمب م ف  عال تهري عريتط ا لتو  نن  لتجزلئر   يص 

عيير  لتس  يار  تو  ذ ف  جم د لتمحيفل   فكين من هري     اريئل لت  
رر ف يقرر   لتحرريثل لتعررير لتر نسرر     صرر يق  تلت ورر     تلطرر ا لتو 

لتط ر ا،  تعل ل لل ي  مرأ ل  ليري   ف  لتجزلئ  "إ   لتحد م  لتر نس
يحرررريخب  لتررررذيمث رررر  مررررأ تعل مهرررري ت كهرررر  جه دّرررري     لدّرررري، إ   

                                                 
 ين غذاهم وكيف انتهت فـــي:  يانظر تفاصيل ثورة عل - 1

 .09-13، صصبحوث وثائق في تاريخ المغرب العربي التميمي:     
سي_ناي )جوزيف(: القّوة النّاعمة، ترجمة محمد توفيق لبجيرمي،  - 2

 .14م، ص1333هـ=2613، السعوديّة، 2ط ،العبيكان
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تقيدلهي ا يار   ، شعيخلت تئ ه   نيعم 1 ا إن مي يحيخب ف نسي"لتط  
 لت ل د. يخ  لتح ى  علن مخكلته

 

 /تونسرة: الجزائوالتجانياقة المزعومة بين فرنسا دالص -1

هل ئأ لنطلرر  علررلتررذىت رر    تقرر  كينرر  ف نسرري صرر يق  فعررال أل
ر ،  عيخلت لته يعم      ث  فئهل ن لل  لتموريتح لتديص    ع  لتش 

فكين  ت لجههل عيتمحيص ي م  عريتحان  لته رر  م   تمت قل   لمم ي 
ررال  يت  اررهع ك فرر  لترقرر لت لتت يت رر  نمرريك    مررأعمورريدخي لتو 

رريخم  لتترر  ميخاررتهي اررلط  لال رر  يارر  لتع  لن تلرر  لتس  ررتال  لتو 
 ف  مدط تهي. لالند لطأ خفل ل لتذى   ض   لتو  ف

يلرررر  مررررأ ععرررر   برررر ي       تقرررر  د لرررر  ف نسرررري لترررربالد لتت  نسرررر
ي  لالنتوررريب ررر  تعلرررل جئ ررر ل شررر   فررر  لتجزلئررر  لتشرررق ق  تتررر نن ّ 

نرريت لتمجتمعررئأ لتت نسرر   لتجزلئرر ي  لتتجررينن  لتت قرريخب دررئأ مد  
فرر  ترر نن مررأ تجيخبهرري مررد لتط رر ا  لالاررتريديفكينرر  تعمررل علررن 

رر ف رر ف لتطرر ا شرريخ د  ارر الخ  يوررف، فرر  لتجزلئرر    لتو     لتو 
 لتتر  نشرمت  2" في   نشر  لتعقئر ي"لتمل ش يت لتمسل ح  تلر    ف ق  

                                                 
للطباعة ية في شمال إفريقيا، الدّار القوم افةالفكر والثّقالجندي )أنور(:  - 1

 .11-12م، صص2941والّنشر، القاهرة 
2- Brosselard (charle) les Khouans et la constitutiondes 

ordre religieux Musulmans en Algerie، Alger، 

Imprimerie de A. Bourget, 1859, p19.  
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ي  إشرريخي مرررأ  عمجررر  د م    تالنطررالافرر  لتلررل  يررر   من هرري مسرررتع  
رر  م   ّررذع  يس   يئرر ّي رر ف ك    تهرريد   تهرر م عهرر مي لتجميعرريت لتو 

  لتمهيارا  ر   متسريخع   تكه هري تهتلر  لتل حلرتك   لأل  لث عه 
ررر ف عحررر  ن هررري إعررريتح   لت ل ررر  "   تتبررر ل  يقررر   عرررأ لتطررر ا لتو 

 يدمررأ  1عهرر  لتسررطح  تكه هرري فرر  لألعمرريا عيصررر  كبرر    ّرريدج
رر ف فرر  تقرر ى  د  ارر الخ فرر  تلرر  لتمال لرر      طرر  لتطرر ا لتو 

عيتباررريدلت   "لترر ىأ لتمدررت يقرر   نتيارردئ  لترررذي م لتترر  ارري هي
نه ررري ت م رررل  إلف ررره عاررريد لترررذيمرررأ لتررر ىأ  ررر  مث ررر  جيكد ررر  لتتطب ق

جل  لتط ا  همي عل ئمي" ّ   عيألش ي  لتت  تشولهي دلن تاح مث   
ي لرلتت  تمر     لتم ي  عيتبايدلت لتمته  ع   يقر   مي   لتو  ف

ىه لتر نسر  قي عرأ لتز  ليري "لتجمب ريت لت    رر  ميخاري  ار م ي  متحرر  
غيتارري مرري تتحرر    إتررن  كرر  تل رر خي ضرر   لألجهبرر ،  ضرر   لت   مرر  

لتز ل ير  ترل "كتر  م     يستهتج مأ عع قل   2االر"خك لإلأل لتم ن  ن
 ارل ت   دل مصاح   ك ل تل  ر خي   لتك يل تع  فقح مديني تتعل ل لتق  

                                                 
1- Brosselard (charle) les Khouans et la constitutiondes 

ordre religieux Musulmans en Algerie، p19. 
2 - 

Simian (Marcel). Les confréries islamiques en Algérie 

(Rahmania-Tijania) Adolphe Jourdan. Alger 1910 p39.  
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م  ار م ي   ،  ال نهسرن1"نتريضر الر مخكينهري مدط طريت لالمف  
تررئأ للت   رر   لتط يقرر  لت   مين رر  جينىتحرر  ث عيتررذ لت عررأ لتط يقرر  لتت

 تقرررر  كرررري  كترررر  يحوررررل فعررررال فرررر  مف دّمرررري عيتاحررررث  لترررر  خر، 
لألم لرررر  مررررأ   دل م ررررل فرررر  ترررر نن  نسرررر ا ععررررلتجزلئرررر   بشرررر

 تح ى ل ألنهي م ض   عح هي.   لتقط يأ عأ لتط يق  لتتجين
لتجزلئ ي  إتن لتقطر  لتت  نسر      ليي لتتجيننب م مأ م  ب لتز 

 مرد تر ننير  ّ    الي     د يّ   لتز ل ي  لتتجين   د الي  لت لد
تر نن لختاي ري    فر عيتتجين ر يفر  لتر لد   جينت ت تاح لتط يق  لت

ررر  تطررري يأ  مررري  رررير   تهررري ي عررريتغ لتمتينررر خمزي ررر    ،  كتررر  م يص 
تقرر ر علررن خجلررئأ مايارري ّمرري  يفرر   اليرر  لترر لد رر  جينتلتط يقرر  لت

 م  دأ ف  حم  لتش خ 2ر(5111-ر5115)لتعئ  دأ ييم  لتش خ
مم ي لتش خ درأ ييمر  فكينر  ت بطره دتر نن  ،3ر(5111-ر5111)

                                                 
1- Simian(Marcel) Les confréries islamiques. p41.  

( 2931-م2332د التجاني الحسني )العيد بن الحاج بنسالم بن محم  - 2

القرآن صغيرا ثّم شرع في  الوادي وحفظفي البيّاضة التابعة لوالية  ولد

حتّى صار معدودا من العلماء، كان مشغوال بوضع ية تلقي المعارف الدّين

يتاح له. ديدي )محمد السعيد(: العاّلمة ا في التغيير حسب م بلده يجتهد

للثقافة والتّراث، تطاوين ية التجانية الجمعسيدي محمد بن فرج التجاني، 

  .  10، هامش ص 1320=2606
ذين أسهموا في نشر الطريقة هو أحد كبار المقدّمين التجانيين الّ  - 3

ة لوالية واد سوف عضة التاباونسي ولد في البيّ تفي الجنوب الية التجان

ستقل ترجم له محمد السعيد ديدي في كتاب مية ي على الحدود التونسهو
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ل محا ري تمجيتسر  لتعلمري  لشو في عريتع كي   متئه  فق ي  عال      
د علن لتعيصم   ر ذ عأ علمري  جريمد ت لأل ذ عههل فكي  ىت د 

يت نررررر    ررررر  مجررررريلع لتشررررر خ محمررررر  لتط ررررريّ  درررررأ عيشررررر خ اررررره   لتز 
 ممرررري  .ر فرررر  علررررل لتحرررر ىث ععرررر  تقرررري لت ك ئرررر ي جمعتهمرررري5111
لألصرررل ت نسررر  لتتكررر يأ  لتمئرررل،  هررر  جزلئررر ي أ فررر   فلدرررلتشررر خ 

   دهرط  خفق   لت علاتق
  لتماريدج لأل ترن تلعلر ر لإلارالم  أل رذ 1

يت نرررر  لتمعمرررر خ ي ارررراد  قررررل  خ ررررل إتررررن جرررريمد لتز   دخر ف رررره تمرررر  
ي   يلر   ،  م ريراه لت  تمهي عيتحو   علن شرهيدي لتتط يرد مر  

ي إترن م  هره إال عهر مي ي  مأ دهيتهي  تل يو تز    ف  لتقئ  ل  دّخ
 . عدلغ لتديمس   لتدمسئأ مأ عم  

كبئرررر  فرررر  لنتشرررريخ لتط يقرررر   جلئأ د خ  رررر  كرررري  تهررررذىأ لترررر  
ررر  لتشررر خ محمررر  درررأ فررر     فررر  لتجهررر ب لتت نسررر لتتجين ررر  ، يص 

صرل  ل ر  مقمر  لترر   لت ريم  فر    عم يع  فر عئأ أللت جال ع    ي  
  لتت نسر  يأ يطرقم  لترر   لتر جر  فر   الير  ت م  لتجزلئ ي يلت لد

هيتهمررررري م ررررر  فررررر  فرررررال يمدرررررأ م  تتلررررريخب ت ج    تتهررررري    يص 
 .لال تال  لتر نس    لقكي  لتمسيئل لتجذخ 

                                                                                                   

حياته ودوره في نشر الطريقة  أهم مراحليحمل اسمه كعنوان ذكر فيه 

في تطاوين وقابس ومدنين. ديدي: العالمة سيدي محمد بن فرج ية جانتال

 التجاني.    
 .24التجاني، صديدي: العاّلمة سيدي محمد بن فرج  -  1
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لتح كرر  لت  ه رر  لتجزلئ يرر  لترر  خ لته لرريت   مسخ رر قر  مقبرر  ت
عإشر ل  لتشرر خ  ي  فر   اليرر  لتر لدلتز ل يرر  لتتجين ر يمر  عره  لترذي

تل ضررررد لتررررذي    لتررررذي كينرررر  م لعلرررره تحس سررررلتعئرررر  دررررأ ييمرررر  
رررري لنرررر ىأ لتمسررررل ح  كرررري  مررررأ لتررررذ  تع  لت رررر خيتب شرررره لتجزلئرررر   تم 

تررر ل     ررر ل علرررن لتتم يرررل ر لتط يقررر  فكررري  لد 1شرررج ع ل  م   هررره مقررر  
ه ل   م م    لتتجين متهل لت ر خي لتذىدأ لتعئ  دأ ييم  مأ لتش  أ    

فق  كي  مهد  ي ف  جبه  لتتح ير  لتر  ه  مرأ لتمدل ررئأ عجمرد 
الذ  تجهئ  لتمجيّ ىأ ىر ر  إتن م  متق  عل ه لتقرا  لتمي   لتس 

 ترررل تشررررد تررره  2 معررر ر فررر  نررررن لتئررر ر 1151لترررريتح مرررأ مف يرررل 
 ص ل   ف نسي لتمزع م  مد لتتجينئئأ.

رر رر  لتتجين رر  م  لتز ل يرر   ثمرري ه ل  فقرر  م ورر  غئرر ع مررأ لتش 
  تسررع   عشرر يأ شررهئ ل مررأ مدهرري  لتز ل يرر  فرر  لتمورريدخ لتت يخيد رر

 ل عر د  ئأ مرأ مقر  م  لتط يقر  لتتجين رمههل  مسر  مقر  م يلت لد
دهررررل ععرررر    لال تررررري مهل يتررررل  تكرررر   ألتررررذىمررررأ لتمهيضررررلئأ  لثبئرررر  

 مرأ دئرههل لتشر خ لتع  ار  درأ محمر  درأ فر   3لتجزلئر  لارتقال 

                                                 
للثقافة  يةالتجانية العاّلمة سيدي محمد بن فرج التجاني، الجمع ديدي: - 1

 .10، هامش ص1320=2606والتّراث، تطاوين 
ال يزول بالشّك، مكتبة الّريحان الوادي  ديدي: اليقين  - 2

 .19م، ص1323هـ=2602
 .01-13اليقين ال يزول بالشّك، صص  ديدي:: انظر - 3
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لند ط ف  صر   لتمقي مر   لتذير( 5111ّر 5711 ) ت  اه 
 ،ك ئ ي   تهل م ي تقل    طط  شح مد كايخ  يدي لت  خي لتجزلئ ي ن

رررر  مرررأ معطرررر ب   شررريخن فررر  لتم لجهرررريت لتمسرررل ح    مصرررئع ّ 
 عيإلعرررر لر      رررر   دمرررر  عل رررره لتمحرررريثل لتر نسرررر  رررر ب لتتح يرررر

ي م اررررم  مههرررري  اررررير  ف يد  رررري  بعرررر  لالاررررتقال    ررررد تك يمرررره ععرررر  
ارر    تهررذل  ي لدت د اليرر  لتبلرر يي   رر إلتمجيّرر   ترر ت ن خئيارر  

 ئررث لتت نسرر  لتتجررينئئأ فرر  لتجهرر ب عهرر  كبئرر ي يرر  لت  جررل خمز 
 بعر   فرريي إترن ترر نن ع فر  عع رريت ت ج ره  إخشرريد ثري  ى فر ع  لترر 

  تره مشر د  لتز ل ير  لتر  ج ر   لتتر لت ع لتش خ محم  دأ ف    ت  
م   لالمترررر لد لألددرررر  تهررررذع لتز ل يرررر  ّرررر  إتررررن  ثمرررري ارررربن  مشرررر ني

 .1لتجه ب لتت نس 
فررررر   ررررر  تلط يقررررر  لتتجينيررررر  نهلررررر  لآل  فررررر  لتق ررررريدلت لت  مز 

مر  ررر  ينررر  ّهرررين صررر ل    ق قّرررل كلتجزلئررر   عال تهررري عر نسررري 
 ثين  مج  د تللئل ا يا ن

 لتجهر ب لتجزلئر ي      ترلأل ترن  محي التهريثين  ف نسي مهرذ 
رر  فرر   لت قرريئن تورر   علررن منهرري مت رقرر  مررد لتشرر خ محمرر  لتحبئررع )ّ 

وئ (  يسم ن    تر نسل  م م   لش خت  لتمايش  دأ لال محم  لتو 

                                                 
 .39-33ديدي: العاّلمة سيدي محمد بن فرج التّجاني، صص  - 1
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ذل مم  محر  كرذب   لتتجين    أل   ف نسري ن لت  جرل فتر ل  علرلّ 
 ي ت  لالتوي  عه فلل تج  مهه إال لتمهد  لتو   فقر  نقرل م مر  

 عرررأ شررر ده م مررر  عبررر  لترررال ي  1ر(5177ّرررر 5715ر)تررر اررردئ  
  كي  ماللمري تمحمر  لتحبئرع لتتجرين   معر  دل مرأ، 2(5711)تر

ررته "م   لتعرر    )ف نسرري( كتررع تسررئ ني خضرر    عهرره )محمرر    يص 
مههي نطلرع مهر  م  ل  لتعيصم ( خايت  م    )لتحبئع( مأ لتجزلئ

ل ر    مر  عبر  لترال ي( فلم ري مي م) تق ر تلجزلئر  تهتبر  ن عر   ري 
 ررر   ررري  أل دئررر ع لت  اررريت  د رررل عسرررتينه  مم نررر  عيتررر     معررره قرررل  

لمرره ارر   لتارريب رري ل مررم   دهرري  ال تترر ن م رر ل ىرر  ل علئهرري، ف     لم 
، فقلر  تره 3اول   تر تفال  إ   لت   ي  ت  يي لتجل ر لتتر  إت   
 لآل        د كذل  كرذل   ر  ع فر  مقور دع. مي كلنن فقي  ت  

                                                 
-هـ2191) سكيرجحمان عبد الر العياشي بنأحمد بن - 1

م( كان من أهّم علماء المغرب وأدبائها له 2900-م2333هـ=2012

ية لطريقة التجانايعد من شيوخ  اتناهز المائة وخمسين كتاب ةمؤلفات كثير

 .1310-1/1369. معلّمة المغرب، األقصىالبارزين في المغرب 
ر هـ( من كبا2013-هـ2103أحمد بن محمد بن قويدر العبدالوي )- 2

الشيخ  الحبيب بنولد بالجزائر والزم الشيخ محمد ية شيوخ الطريقة التجان

الشيخ محمد الحبيب انتقل إلى فاس  ةعين ماضي وبعد وفا التجاني في

كشف  سكيرج: مفّصلة:ترجمته  انظروبقي فيها إلى أن توفي ودفن بها 

 .1321-133الحجاب، صص
ت عقيمة ال تلد احيوانّن البغال أمر مستحيل أل كناية على حصول - 3

 نّها مهّجنة من الخيل والحمير. أل
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 إ  ض  ق  علر   فر  ّرذل لتر  أ  جي به   ل ته ال  ت  إت ه مد ل
م     يذك  شيّ  لتب ي  لتسئ  م م  عبر  لترال ي . 1"فمخك    لاع 

 .2مي ير عمخبع لت  ايت   ت ف  عع   خ د ّذع لتحبئعمحم  لتش خ 
عدل  عسي    نتميكل اع  ف نسي تمقيدل  لتش خ محم  لتحبئع

رردل  عررأ عجررزت ألنهرري يدرر ر موررلحتهي، قررل   لتررذيلاررتقطيعه عيتش 
عررأ إلل ترره مررأ مميمهرري  مررأ  خلئرره إلل رر  عررئأ ميضرر   عجررزت

 .ف  لتجزلئ   ف  لتعيتل   تلط يق  لتتجيني  ثق يدي م كز 
مسررح   يرر  ّئارر  عررأ لتر نسرر   لت  ي  ّررل عجررزت لآلترر  لتعسررد  

  تهدر ط فر  م رل مرأ م نأ لتديخ  ن ف نسري مككرمعئأ ميض  
 كرلنه م  يق ل علئهي لتجهيد لتمق  ر فر  مأ شم ّذل لتعمل لتذي

ررر    فررر  لتعررريتل لتتررر  تهتشررر  فئهررري لتط يقررر  لتتجين ررر نلتمهررري   يص 
ررررمي   لتعمررررن لإلف ي ك ررررف يلهرررر  ّررررذل لتعجررررز  قرررر ، إك د   لتش 

 م   عررئأ ميضرر   تررزيح لتشرر خ لتر نسرر ن تقرر  مخلدت ف نسرري م  ترر
 لترذيمسرلم  إن ره لألمئر  عبر  لتقريدخ ير  جزلئ   ىر   عممحم  لتحبئرع 

 1111)أ ميضررر  عجرررر     لمررره اررررت    ال  فرررريخر ئ يصررر  عرررر
رل )  ارت   مر لفد  مشريي( 7111فريخر(  قالقر   ال  جهر ي مت ج 

 تلر  لتق ير   مخلد إلل تهري مرأ لتديخ ر  ّي    قالق  م لفد مئ ل 
                                                 

 .131-132سكيرج: كشف الحجاب، صص - 1
 .131كشف الحجاب، ص سكيرج: - 2
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وئ ي ل ينهي ا   ميئ  ايثأ )تلتو  . ايثأ( 111ت  ال ىتجي ل اد 
ّل كي  لألمئر  عبر  لتقريدخ عمرئال تر نسرين ترل يدرأ كرذت   تكه ره 
  ررد فرر  فررخ لتقرر  ي لته يعمرر . فقرر  لت رقرر  معرره علررن م  تكرر   ّرر  
رررمي  لتجزلئررر ي  يدررر   لألمئررر  ارررلطيني علرررن لتجهررر ب،  علرررن لتش 

هتررر رررالذ تتحقئرررن كتررر  كجرررز  ه مد  ، لالتري  ررر   مرررأ مرررأ لتقررر ي  لتس 
رر  عل رره جيا ارري ف نسرر  ي مررأ مصررل ىهرر دي  ّرر  تئرر   خ ش   دا 

،  كين  كي  ىتري ك ن يع  عهه   لد عن لإلاالر ف قن عه لألمئ 
   ّ  إ هي  لألمئر  عبر  لتقريدخ عإلل ر مهم   تئ   خ ش لألايا 

ي ت د   كل  لتجه ب لتجزلئ ي مرت  ئع  مميمه يأ ميض   ت مئّ 
نسرررري مررررأ لتشرررر خ محمرررر  لتحبئررررع  مررررأ عررررئأ  بررررذت  تررررتدل   ف  

خب رررد  مرررأارررت   مشررره  لتحوررريخ   ررر  دلر  ،1مسرررلم ىررر   ميضررر  عم
ّر  مأ ج ل  إتن ن فمب  اه  5111لأل   إتن كي لتقع ي اه  

ي  ترررن نر ررر  ل تحرررير ماررر ي عجرررز عرررأ د  تهررر ر5171 هررره مت  لّخ
 يخال ته لتحيثل لتعرير لتر نسر  عريتجزلئ  لترذ  ئ  م  فس  ئ ي  لتملتذ

                                                 
بدوره  عليه وتزيحه االنقالببلها ما تريد تقوم فرنسا  يحقّق أنوبعد  - 1

ما حصل فعال فتّم القضاء على هذه اإلمارة ونفي األمير  أمامها وهومن 

 .القادر إلى الّشرق ومات في منفاهعبد 
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لتت جرررينئئأ  "مصررر  ي ّي"ي سرررّدرررذل تعيمرررل ف ن .1الث مررر فب يت قررر
  ىهويع  .أ ال لتذى

ارريئن  كشررف لتج لارر ن  ترط ررأ لألمئرر  عبرر  لتقرريدخ إتررن لت  
يعتررذخ فئهرري موررح ب   مخاررل إتررن لتشرر خ محمرر  لتحبئررع خارريت ف

مقهري   تهمي )لتاي رث(       شيّل  كبئ  يداع  لته ليي مههي علم
مهتورربئأ فرر ا ضرر يح لتشرر خ محمرر    تعررئأ ميضرر رر  ليرريخي مئ لن

محر م  ف  لل ي     نسدتهي لألصل مم ي لت  ايت  فال تزل  لتحبئع
هي ّ  2عئأ ميض   لتتيت :  نو 

الحمدددد ح و ددددى و دددلسي د علدددي سددد سدنا محمدددد و لددد  " 
مة السد سد  و حب  وسلسم وبعد إلي السس د محمد الحب ب ين العالس

ن أال إيمدا  بعددى وبعدد  الديي أ مد التسجاني لقد و لني جوابك
عجددزت عددن الولددو  داخددل  دددنكم وبعددد أن أدر دد    يقددتكم 

ددوعلمدد  أنس مددا دار ا ننددا إنسمددا  ددو وددداية  قدد  ود    الفتسددان ن ل  خ 
واضعة متية دولهيا  إنسي أرجو عفو م عنسا و يى   ) كيا( ا ننا

واب  اخخو  ا نندا مدن يدة تدلكم مع أانكم أ مد عسا ا تجدد الدرس

                                                 
تشرشل )شارل هنري(: حياة األمير عبد القادر، ترجمة أبو القاسم  - 1

 . 200-213 ص، ص2936للنشر، ية سعد هللا، الدّار التونس

   .فرنسا لألمير عبد القادر األسلحة باعتهاهذه  -
 .صورة عن الرّسالة أألصليّة 6رقم  أنضر الوثيقة  - 2
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عبد القادر ادن  1اخوزارو  نوب ر إلي موالى، الفاني  ث ر اليس الفق
المدطفي عامل  د الطف   ي الدسنيا ودار القدرار  محي الدسين 

 ي القعدددع عدداب أربعددة وخمسدد ن ومددا ت نثددالو وعوددرون مددن  
  2"وألف
 

 مر الي  م مر  عم ريخ هيرمرد  ت  مأ ععر  كتر  عري دت لتكر  ي 
لند  رري فرر  مسررين ي لتقايئررل دررل  نورر ي لال يخفلرر أذىلررتللتاشررئ  

لجتمررد ف رره  رريدي  لتررذيلتمدرري   لل يرر  عررئأ مرريك  نرريلت  رريئ ي  ك
ي لتسرئ  م مر  لت  يئ ي  بع  لتم لجه  لتمسل ح  لعتقل  ف نسرلتقايئل 

ررريخ  معررره  لتاشرررئ  فرررتل    قهشرررقعررره أ قرررل  متحقررر  ي  ررر  أ ئجرررينئتعم 
عرر  عرريتجزلئ  لتعيصررم  قررل  ع إتررن اررجأ ارر كيج  يتحرر يلهل جم عرر

ررريخ  معرررهتدت  ئرررل لف نسررري  كتررر   يمررر  مرررأ  قهرررئأل سرررئ   م مررر  عم 
ي ارررهتئأ يررر  إترررن دررر خد   بقررر  تحررر  لإل يمررر  لتجب   لتتجرررينئئأ تمررر  

ينئئأ فرررر  قرررر خي لتت جرررر تتجه ررررع ارررريئح  كينرررر  تررررذيد من رررره ضرررر ف 
                                                 

مفتاح فقال الباقي  أخطأ األستاذ عبدالذنوب واألوزار وقد  كثير - 1

األخيرة من السطر الثّامن من متن  أّن الكلمةبل األوزار وذلك  األماني

األستاذ  المطبعة فقدّرالنسخة التي اعتمدها ممسوح بحبر  الّرسالة في

 وضوحا وبعدرجعت إلى نسخة أخرى أكثر  بأنّها األماني وقدمفتاح 

"األماني" وليست أن الكلمة الممسوحة هي "األوزار"  تبيّن المقارنة

 .133-133أضواء على الشيخ أحمد التّجاني صص مفتاح:

ها موجودة في خزانة المخطوطات بالزاوية توالنسخة التي اعتمدّ   

 بالتماسين بالجزائر.ية التجان
 .133ص  المفتاح: - 2
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عيت رر   رر  خ    دهرري  لتشرر خ لتتجررين  مررأ مدينررألمسررتعم لتهي تمرري 
ن ععر  إعيدتره إترن عرئأ ميضر  .   ت  دئأ متاي  لتط يق  لتتجين   

مأ لتحيثل لتعير م     ال ىتهق ل إال  عإكي  ثي  تح  لإل يم  لتجب  
م لر  لأل ي ج  ف  لل ي  عئأ ميض  لتك ئ  مرأ  ،مأ ىه ب عهه

عأ مك   مأ لتحيثل لتعير تلسئ  م مر  عم ريخ فر  ععر  تهق التره 
هررري يت ميلررري إعالمررر ن تح  ثيتررره  كرررذت  م ررر ع مررر الي لتاشرررئ  ّ 

 م رري  كترر  إك     مخارر رر   تررير  د ميت  ف   كل هرري مدت مرر  عمعرر
تلسئ   م م  عم ريخ دزيريخي  ل ل لتجزلئ  لتعير  إلحيثل لتمش  ط مأ 

 امو    تاع  عأ عئأ ميض  قالث ميئ  كلل جه بي  ن     مد
 .1ّذل لإلك 

 

)التساريخ  ي الوثيقة  باخغواط 4886سبتمبر سنة  42"
   ة(الهنديس مكتوب باخرقاب 

 ح  حمدال   
 عن إ ن الس سد الكرين ل  اكم دا رع اخغواط

ددالب  اضددل اخجددلس الف إلددي علدديكم سدد دي أ مددد التسجدداني السس
نعلمك ب   و أنس  قد أ ن لك  الييور مة د وبر ات  أمسا بعد  

ددفر إلددي اددو سددم و سددعادع الددوالي العدداب بددإقليم الجزا ددر ن بالسس
                                                 

 .1 رقمالوثيقة  انظر - 1
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إال مدا يسدعي ال دال ك الموضدع عليك أن ال ت يم اديلك  وأو د
 ي تلدك النا يدة و ال وال غفارع  2يارعز وبورط أن ال تقبل  1 ناك

مرني ب  سعادع السس د أ اليي هيا  إلي الدك باالندراف تؤمرل     
                                          تكددددددددددددون ابدددددددددددداه مندددددددددددد  الجنددددددددددددراه لنطلعددددددددددددك عليدددددددددددد 

 " والسسالب
مرأ لتتطب رد  تجين  علن دخجر  ّيم ر فإكل كي  م الد لتش خ لت

فلمرريكل تررتل  محيصرر تهل دهررذل  كمرري ىررتل  لتترر  يج ترره مررد لتر نسررئئأ
رردل  تمرريكل تقئ رر  تح  ثرريتهل داسرري   ألن هررل يعلمرر   م   ّررسال   ،لتش 

ت     دىههل  ال ىب ع     ههل  كممهل. لأل ريد ال ىب  
    رر  لاررتم  ت لل يرر  عررئأ ميضرر  فرر  ّررذل لتدررح لتمهرريّ

 أ قبرر لتررذىيرر    ز ل مررأ دررئأ شررئ ه ّررذع لت  ت ررن لإلاررتقال  تر نسرري
دررأ عمرر  دررأ محمرر  لتكبئرر  درررأ ل لتشرر خ  لتمقي مرر  لندرر ل هل فرر
رررريخ دررررأ محمررر  لتحبئررررع، فقرررر  لت وررررل لتاشرررئ  دررررأ  دررررأ لم مرررر  عم 

عم "دزعمرري  لت  رر خي فرر  لتورر ب لتجزلئرر ي، فيضررطلد عمسررس ت يت 
ر  رر ميت جلئلرر  فرر  مجرريالت لتتجهيرر  ق خ  ئرر   لتتمرر يأ ع ىرر ي   رر  

                                                 
 ءاضلق يكفي " ويعني مايسع صوالحك "ماية لجزائراية تعبير بالعام - 1

 .مصالحك هناك
دون إلى يتي يهديها المرّزيارة هنا تعني األعطيات المالية الال - 2

 شيوخهم.
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 فمتق  عل ه لتقا    ،  ت ن ترط ه  ته لتسلط  لتر نس1" لتتسل ح
ىرر ر  فرر  إكلعرر  صرر ت لتعرر ب عيتقرريّ ي لعتقيترره اررجأ  مكيررد ناررم 

ثمرري مكلعر  ناررم لعتقيتره إكلعرر   2ر5111مرريخر اره   51لإلقهرئأ 
لتحررررريف    ررررر  ككررررر   3صررررر ت لتجزلئررررر  دتررررر نن فررررر  نررررررن لتئررررر ر

دررأ عمرر  ال ىررزل  لم    النتورري ل لتمورر ي فرر  خارريتته لتمسررم يي
علرن    ر    رر  )لتاي رث( ،4أ كتيعر  ّرذع لت  اريت مف  لتسجأ ل 

ي لتترر  اررجههي   عطي ترره لتسررجه  خغررل . 5 لت ترر  ت برر  اررجهه  لتمرر  
  يقررر   ررر  ّرررذل فرررإ   ف نسررري كينررر  توررر  علرررن م   لتط يقررر  لتتجين

صرررر يق   من هرررري علررررن  فرررريا مررررد م ررررريد لتشرررر خ لتتجررررين     صرررر ف
عهرره   فرري مررأ م   عرريإلف ل   مرري  يمررذل لتررز عل ارر عي   تت برر  ّرر

فرررررر  مسررررررتعم لتهي  رررررر  جينقرررررر  لتتيتلط   تسررررررب   هلتم ى رررررر خ علئهرررررري
 لإلف يق   .

 

                                                 
 .16 اليقين ال يزول بالّشك، ص ديدي:  - 1
ة التماسين، ، نشر الّزاوية التجاني)محمد التجاني(: االنتصافالحافظ  - 2

 .09 ص ،2619الجزائر 
 .63ة حهامش اّلصف الحافظ: االنتصاف،  -  3
 .63ص الحافظ: االنتصاف  - 4
 .1 الوثيقة رقم انظر - 5

في حوزة السيد موالي  اّلتيية السجنعن أصل البطاقة ية نسخة رقم 

 ماضي.البشير بن األحسن التجاني بعين 
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 ررريد   لتمتعل قرر  عم لرر  لته لرريت   رر    ررر  علررن عشرر لت لألم
 مرررر  لتتجررررين  دزل يرررر  عررررئأ ميضرررر  مب  قرررر   رررر  كتررررع م لتشرررر خ

ي  ع ضررهي جم ع إل يترر  لتمدل رر  يرلرر  إتررن ل ّهرري هرري خارريئل عرر  
 نن. ض   عح هي ّ   لتط يق  ف  ت  عم

مرررررزي ل ت  رررررين  عيتهسرررررا  تلط  يقررررر  نمررررر   لآل  إترررررن لتم كرررررز لت  
ّل كينر  فعرال  ،  ي  لتت ميائأ لتتجين   ف  ت نن ّ   لللتتجين 

 ن  لتسلط  لتر نس   عتر نسي كمي ت    يلل ي     م
ياررررئه  لتت م  م  رررف شرررر خ لتز ل يررر  لأل    لتشرررر خ لتحررري  علرررر

مررأ مشرردي  لتت  لصررل معهررل  تكررل  شرردل تمئ ررز عرريت  ف  لتتررير لتررذي
ررر ل دهرررل فقررر  دلوررره م    م علرررن فلرررال  يدررر   مسررريع ل تهرررل م  ماش 

تعئأ ميض  ت بح عال يت مد لتسئ  محم  ف نسي مخال  ماع قي 
لألمررر   يحرررذ خع مرررأ مي   خاررريت  يسترسررر ع عرررأ ترررهلتحبئرررع فمخارررل 

تسرئ  محمر  لتحبئرع عرم   كتر  ترل     مجيعره ل 1توي  عيتر نسئئأل
 تررأ يحوررل  كترر  فرر  خارريت  نسرر ا مههرري ّررذع لترقرر ي "...  ترر  
علن  ل ر  تو لط   ر مأ لتجزلئر  فرذت  صرح ح،  مترين  عسر ف 

                                                 
في موالنا  بال يخي)محمود القسنطيني(: رجاؤنا ية ابن المطمط - 1

شير بن موالنا محمد الحبيب، دراسة وتحقيق علي بن محمد غريسي، الب

م، قسم 1324هـ=2603دار الجائزة للنّشر والّطباعة والتّوزيع، الجزائر 

 . 02التّحقيق ص
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رر ع   رري  فئهرري  1كّررع  ق قرر   بطي رر  مررأ عهرر  لترر   ر م ررزلع    دم 
رررره  عل رررره مررررأ لتمرررري  ى يرررر  مه رررر  لإل يمرررر  ررررالذ   كل مرررري يدو   لتس 

ررري ى  مفد  كرررل  شررر   يد وررره  مرررأ لإل يمررر  كرررلتمررر    أ مرررأ كررري  فلم 
علررن خؤ ر متررن عرره   ب دترره  لتررذي رر مت ّررذل متقئرر  إت رره ارر ره 

عع ره إتئهري فري    لترذيلألشهيد عمجلن لتق ل ي    دته  شتمته   
خ ف   لا  مد غئ ع فمي عيت   معيك   م  تلأ ّذل د  م  ىتو  

رريخ معرر ل  ىأ  مررد لتكر   مررأ ملررم    2 خارر ته..." معرر ل    لترر  
ه  يحرذ خ مرأ لتت ميارئ  لتشر خ علر  لت  ايت  نرهل إترن مي   ر   كري

ىأ  لتت عري   معهرل ألن هرل كر ريخ معر ل  لالتوري  عيتر نسرئئأ م  لتر  
مههرري تررريظ لت  ارريت  نرهررل م   لتمقورر د  معرر ل     خارر ته  مررأ م

مرأ ععر ع لند ط مدهريؤع  تق   ،تطمئأ لتش  خ لتتميائه  مأ مدي فه
، فررر  مهيّلررر  لال رررتال  لتر نسرررر      لرررريؤع علرررن لتز ل يررر  لتتميارررئه

 فكينرر  لل يرر  لتتميارررئأ ملتقررن لتقرريدي لتمجيّررر ىأ ارر مي مسرررس ت 
 مرررريي 51 ئأ فرررر ئررررلل  لتم   تحورررريخ تع  ضرررر لته ي  رررر  لت  لععرررر    رررر  

لتجزلئررررر   مسخ ررررر أ ى بررررر  لترررررذى،  مرررررأ شرررررئ ه لتز ل يررررر  3ر5111
ن  لتذيلتتجين  لتتميائه   تل   خي لتش خ م م  مسين تهل  كي  ىهس 

                                                 
 .عند الفرنسيينيقصد من  - 1
 .  01-02، نفس المصدر، صصبال يخيبن المطمطيّة: رجاؤنا ا - 2
حتالل خالل في مقاومة االية التجانفاللي )مختار(: دور الطريقة  - 3

 .20 ص ،1323الثّورة التحريريّة، جامعة باتنة، الجزائر، ماي 
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مد ا  تحر لر م ر  مشره  لعمري  لت ر خي  كينر  دلخع فر  تر نن 
ررره لتررر  ه   1لعمررري  لت  ررر خي تلجتميعررري مقررر  عهررر   تعرررل  ّرررذل لتت ج 

يّ  درأ عيشر خ لتش خ م م  لتتميائه  ّ  لتذي دفرد لتشر خ لتطر
عررره فررر  تماررر ن  تمقئرررث لترررر   لتزيتررر ن  دتررر لخ  لالارررتعين إترررن 

  مي كي  ّذل لأل ئ  خئ سي تمش د  جيمد لتزيت ن   بل  ل هي.عه
رر  يرر  ع فتهرري لت رر خي لتجزلئ   رر  ثمرري م   ّهررين  ق قرر  تيخيد  ّ

درال شررق     لخ كين ل يحيصر    لتد نر   يق مر   دتوررئتهل م   لت
 ل رر ي  رر   ترل ىررذك  لتت رريخيخ م   لل ير  تجين 2ترر    بررن  م   إ  كرين ل 

 تر  شدور     تل يقرد تورف  ت    لخ تع  ض  تلهج ر مأ     ل
كري   لترذيدرل  ر   ل  ي مأ لتشدو يت لتايخلي فر  لتز ليري لتتجين

تحيصرر     ط  لتر نسررلتسررل  مرري كينرريحوررل ّرر  لتعدررن فك ئرر ل 
                                                 

طرنجة تونس، دار الجائزة، الجزائر ية غريسي )علي(: الّزاوية التجان - 1

 .43-44 صم، ص1323

 .20ص الفاللي: -
يث تّم نذكر كمثال على ذلك مجزرة  "ملوزة" الّتي قام بها الثّّوار   ح - 2

جثّة  من أنصار بلونيس  وهوناشط سياسي جزائري  من 013إحصاء 

 أشدّ أعداء الثّورة  وكان ممن يريد حّل قضية الجزائر عن طريق الحوار

وعبّر لهم ية الفرنسية مع فرنسا  وقد أتّصل بالّسلطات العسكر االتفاقو

إلى الجيش الفرنسي وذلك بعد ما خسر جّل  االنضمامعن رغبته في 

 أنصاره في مجزرة ملوزة : محمد بكار جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،

بعد انطالق ية الجزائرية صراع جبهة التّحرير الوطني والحركة الوطن

العدد الثّاني  ،واالجتماعيّةية للدّراسات التّاريخية المجلّة المغارب  ،الثّورة

 .  06-02، صص1324عشر سنة 
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  م م  ر  فتحر   مرأ   كتهري م  تقر ر دهرئهري كمري شدو يت تجين ر
م ر  مشره  مصرحيب  1فعل  مد لتشر خ  ريّ  د  ئار  لتت لمسرين 

نرررتهل أ لتررذىم مرر  لتتجررين    رر  كرري  لتشرر خ د  ئارر  مررأ   خلتشرر
مررررد تجررررينئئأ   رررر يأ  بقرررر  ف نسرررري إتررررن جزيرررر ي اررررين  ميخ  يرررر  

ررل  لترر  عييي قمررين  ارره لت   اررجئهي تمرر   كرري  كارريخ تالمذترره مررأ ّم
 .2 خي ض   ف نسي ف  لتجزلئ    يخجهيإتن لت 

فرر    جين ررت   لتط يقرر  لتإ إكل خجعهرري إتررن ترر نن فإن هرري نقرر   
فررررر  لتز  ليررررري  مرررررزي محوررررر خل نن كررررري  م جعهررررري لألددررررر   لت  تررررر

م  يد     إتن م ل   لتق   لتعش يأ فهل يعقل لتجزلئ يي  لتم كز 
 .لتر   ف  تهي   تير  مد لألصل

 

 ةمنهج للتّجانيمفرنسا والتشويه ال -2

 الفريت عيئلر  لتشر خ م مر  لتتجرين  مرد تق  لاتول   ف نسري 
دئأ شر خ  فيت لتت  كين   يئم تل  لتدالمعشد لاتوال  مع لئهي 

ت لن ف  لتجزلئر   م الدع مرأ ععر ع لأل ير  مد لتحدلتط يق  لتتجين 
لتعر    عب  لتقيدخمد لألمئ   لتحبئعمحم   لتش خ كذت   الفيت 

                                                 
م( من 2331هـ=2191اني )توفي سبة التلمأبو عبد هللا الطاهر بوطي - 1

مريدون  طويال ولهعنه والزمه  التجاني أخذأشهر أصحاب الشيخ 

 .621-626سكيرج: كشف الحجاب صص ترجمته: انظر وأتباع.
 .292-293مفتاح: أضواء على الشيخ أحمد التّجاني، صص - 2
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ت ّررررررذع لتدالفرررررري تسررررررتولفرقرررررر  مخلدت م  لالاررررررت لت ج  تر نسرررررري 
تتسرررتمئل عيئلررر  لتشررر خ لتتجرررين  فررر  عرررئأ ميضررر  إترررن جينبهررري 

 علن متاي  لتط يق .   الط  مدد ي عمي تهذع لتعيئل  مأتعلمه
م يمتره  لتذي لتعل ل لال تري  مأ مليّ  ّذل لتت ش يه كت  

تتمدئأ لتش خ م م  عم ريخ  رئر  لتشر خ لتتجرين    تال  د م  لال
ثمري مارلرهي  تكه هري  تهي م  اجهته قرل  نرتره عرأ   هره ابن لتذي  

ا ا ياتهي   لال ترري ، فرتل  ّرذل ال ت لئ ر لتوتهل ف ص  م ته تتس  
دو   كت  مأ لت لت  لتعي  عمم ر لتر نس  دل  تح  إش لفه لتش 

ر، 5111مريي اره   7دتريخيخ ف  م   ج لمرد لتجزلئر  لتعيصرم  
فر     م ف ر ييشول    طط    ئث تل  لات عي  شدو يت خام

أ  جهرري  مرر عرر د  رر   مرترر  لتميتك رر  لتحد مرر  م ررل مرترر  لتحهف
ررر 1لتررر لت  لتعرررير دهرسررره تئررر مر ّرررذل لتترررمدئأ لت   تررر    لررر     تم 

    لت  تر  لتر نسر ر  لتمزعر ر درئأ لتط يقر  لتتجين ي   لإلشيدي عيتتع
  لت   خ لتذي  ير عه لترقئ  مأ مجل تحقئن كت .

أ ميضررر  ئفررر  عررر  نيئارررهلترقئررر   شرررقئن لتتق يررر  م   ترررل يشررر  
ّرذل  ت  كين  لتعال ر  علرن  ّذل لتتمدئأ     ل لتش خ لتاشئ  

                                                 
 أحمدشيخ ال االحتفال لتأبينلجزائرية عن تقرير من والية عموم ا  - 1

زوزو )عبد الحميد( نصوص ووثائق في تاريخ  :انظرتجاني. ل)عمار( ا

، صص 1323، موفم للنّشر، الجزائر 2933-2303المعاصر  الجزائر

119-144. 
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دررررل   لجررررع  ،لتقرررر خ مررررأ لالنسررررجير تكرررري   لرررر خع ممرررر ل  ب ب رررري
ميلررري، كمررري ترررل ىرررذك  لتتق يررر  م   م ررر ل مرررأ خؤاررري  لتط يقررر  م  

مئهي لتكاررريخ  ررر   لررر   تررر  م    كتررر   ررر ث ألشررريد ل عررره كرررل   مقررر  
 ل،  تكرأ  كتر  ترل يحر ث أل  فر  عري أ لألمر  ّهرين تهريف  لإلشيدي

 لال تال . الط     دئأ جل  لتط ا لتو  ف يتيم  
لتت جه لإلات لت ج  لتذي تههجره تق  مفوح ّذل لتتق ي  عأ 

تله مهرررر  علررررن  رررر  اررررلط  لال ررررتال  فرررر  ت م ررررف لتط يقرررر  لتتجين
لتمسرلم  فعهر مي م رذ لتر لت  لتعرير لتكلمر  ككر   ر  لتشع ب لإلف يق

ي  ترر نن  ارر ل ل عحئرر ي  م   ّررذع لتط يقرر  ّرر    يقرر  مغلررع اررد 
م   نرررر ك لترقئررر  لتسرررئ  م مررر  )عمررريخ(  لتتشررريد قرررل   ررري  " ررر  تحق قهررري

وررر   عتمررريد عل ررره  قررري فررر  لته ررر ل   لتقلتتجرررين  كررري  يمدههررري لال
ي إتن نئل لتس  دل " ير  م   تلرقئر  ارلط  معه   لأ تهتق  تبئ   1لتممت  

ررر  علرررن لتمهتسررربئأ إترررن لتط يقررر  لتتجين فررر  ّرررذع لتمهررري ن  ررر  ّيم 
هررر ل مرررأ لارررتوال  ّرررذع  لتمرررذك خي فرررمخلد ل  لتسرررلط  تكررره هل ترررل ىتمد 

مررأ  ،تهررذع لتورر ل   لتمزع مرر لاررت ميخ م ترره مررأ مجررل لت عييرر  
فقرر    ت ب طهرري عرأ لتمطيتارر  عحق  هري، جرل مهيدنر  تلرر  لتشرع بم

رري كينرر  لأل ارريخ تهتشرر  " مرري نوررهجرري  فرر   تررير ّررذل لتتق يرر   تم 
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عس ع  ف  لتعيتل لإلارالم  فرال شر   م  يورل صر   مري مارلرهي 
ررري   يرررع إترررن مسررر يمد لتمسرررلمئأ فررر  كرررل   طررر    ئه رررذ ككررر ع عم 

كترر    يجزمرر   عمرري ت  ترر  ف نسرري مررأ ل ترر لر لألديرري   سررامي قبرر  
ي  .1 سينهي تلمسلمئأ"  علن إعإ يمتهي لتبّ 

عيير  لتر نسر إترن  ر   كبئر      تراف لتش ى  تقر  نجحر  لت  
رررر خي لتمشرررر  ّ  عررررأ لتعال رررر  دررررئأ لتط يقرررر   فرررر  تم يرررر  ّررررذع لتو 

 رر    فررتل  ترر ل تهي علررن من هرري  ق قرر  تيخيد ررتال اررلط  لال رر  لتتجين
رر ففكرري   عيتررذ لت فرر   رر   لتتجين   شررحأ لتحقرر  علررن لتطرر ا لتو 

    كلتررره ررر لررر ب كرررل  لت  لفلرررئأ تال رررتال   كررري  ّرررذل لألمررر  فررر  
ع ب نرسهي     نجح  ف ه ف نسي جز ل مأ  لتح ب علن تل  لتش 

ل فررر   تتم  رر   ا ياررر لأل تررن لقهتررئأ   ععئررر  مررأ  لجهترررئأ إتررن  رر
نيت ّذع لتش  ئد ل لت      بث  لتعإ  لث لتر    ب تتتوريدر عأ مد  

رر  فرر  مقي مرر  لتعرر   لألجهبرر  لترر   ئل  فرر  مرري دئههرري درر   م  تت   
تتم  رل فر     يألاريرع   لت لجه  لت  ين   فه  ققيفدىهي  ققيف ، مم ي 

 تهرئ  لته ير مههي  لتتلرئئن    ّذع لتط ا لتو  في  ض ب خمز 
  للدّررري لتاشررر ي  كترر  فررر  إ ررريخ ا ياررر  تجف رررف علئهرري  تقلررر 

 لتمهيعد.
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 واالنتقال من التصوف إلى النصرانية تجفيف المنابع -3

 ررتال  لتر نسرر   ئررث   مررد اررلط  لالتقرر  درر مت ّررذع لتس  يارر
تسلع ّ ي تره مرأ قم ر  تو ياه   ثين  تسعن إتن تهوئ  لتمجتمد 

ي  لتمسررتعم لت مجرر  د  رر    ت جئهرره ت  ، ئررال غ عيملرر  ورراح اررد 
يسئ ل  جهاي إترن جهرع يعلر  م ر ّمي   لال تال فكي  لتت هوئ  

ف لنسر ل د  فئت خيري عرأ كتر   الّر ت  لإلاراين تللآل       عب   
      لرن لتعريتل تجم رد لته رير  ترذت  عه مي  ري " إ عدل   ض ذ

ال يسررتط د مي  شررد  م  يلررد لتع ل ئررل ممررير  صرر   مي   مررأ 
ل  ئ مي كينر   بمري م   لإلنجئرل يرمم  لتاش  إتن ق  لت ّذل لتعيت

 عل مرر ل جم ررد لألمررل" فررال يمدررأ ألي  شررد  ميلرري  لكّبرر ل رريئال "
يينررر  لتمسررر ح  م   بهرررذل لتمعهرررن يوررراح  1 "يع  رررل لتررر  ع ي تل  
 مرررأ هررر  تعمرررال  معررري عم جرررع لتحرررن  لإليتهورررئ   لال رررتال  لت

لتلر    ممرير  رتال  م  تررتح لتمجريالت  تهئر   لجع الط  لال
ع لتكه سر  م  تقهرد ي  لتمحل ئرئأ  مرأ  لجره سر  تتهورئ  لتسردلتك
 دل رررفّرررذع لتشرررع ب مرررأ لتت  رررالق رررتال  يم  رررل ير م   لاللتهررر

  . لتجهل
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ؤيرر   يمرر  لتسررلط  لتر نسرر د   عيتتلررئئن علررن لتز  ليرري هررذع لت  
رري  محيصرر تهي  تشرر يههي مررأ مجررل تهرئرر  لتمسررلمئأ مههرري  دترقئّ 

 ير تلمهو  يأ.ل لتتلت ع لمأ مشييدهي ف  مقيد  
تعمل جيّ ي   تال    لتترقئ  كين  إدلخي لالفر  مست

إتن م خدىأ  يفوه رته   تلز لييتم لخد لتميت ي  جم د لو علن إ
مي لتزييخلت  لأل اير  . مايائئأ ّ 

ييخلت فه  عاريخي ع رمم ي لتز  ي ىتبر    عره لتمسرلم   مرأ ممر ل  م 
عمل     1ه عدل  د   فكين  ف نسي تحو  مهق ت  تريئ ي ّذع لتز  ليي

جيّررر ي علرررن اررر   لتمهيفرررذ ممرررير ّرررذل لتمررر خد عبررر  م ل رررل تتم  رررل 
فرررر  لألارررر لا  هررررذع لتتب  عرررريتت لتعلهرررر  جمرررردلتلأل تررررن فرررر  مهررررد 

رر  قررل  ععرر  كترر   يمرر  دتجرر يل ّررذل لتسررل ن    هعرره م لتمحيفررل لتعيم 
تميمررري  رررث مصررر خت  ين نررري يمهرررد لتتبررر   تهرررذع لتز  ليررري م  لتتبررر    

إف يق ي علن   أ ف  شميئئلتر نس يترن جم د لت ال  ل تمشيئدهي    
رل إال   ثمي  يمر  عمحيصر ي شرئ ه لتط ر ا  2كت   مهعرتهل مرأ لتتهق 

عرررإك  مسررربن كمررري مررر   معهررري فررر  مررري ىتعل رررن عشرررئ ه لل يررر  عرررئأ 

                                                 
1 -          Série D carton 93 Archive Nationale de Tunisie
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ر لتذىميض    تن  رل فإن هري تحج  علرئهل تلق ر   أ تسرمح تهرل عيتتهق 
 لتتب  عيت مأ لألتاي . 

ررري ضرررر ب لأل ارررري عررررأ   يرررن مورررريدخي ّررررذع  ر فقررر  كرررري مم 
رر يأ مررأ  ررال  مرري يعرر   عقررين   ملأل اررير  لتتر يرر  فئهرري تل عم 

م ت  51لإلنررررزل    رررر  صرررر خ ّررررذل لتقررررين   عيتهسررررا  تترررر نن فرررر  
 ئررث من رره  1جرريخي لألد ي رر   ررين   لإلنررزل  ّرر  نرر   مررأ لإلر 5111

مرأ  لّدتريخ  1111ر تقئ   لألخ ير من ره مرأ جملر  5111"مهذ اه  
 7171 صريخ مههري هر للأل اير لتت   ضع  تلمزلد لتع مخلض 

فتجر   ر   برذت  ترقر  جرل  لتز  ليري م لخدّري لتميت 2لر نسرئئأ"ت لّدتيخ 
نرسهي عيجزي عأ لإلنريا علن نزالئهي  م تيدىهري مرأ  لار  لتعلرل 

، م رري  كترر   م يرر ىأ فترقرر  دررذت  إشررعيعهي لتعلمرر   لالجتمرريع 
  مههري شر يخ لتطر ا لتقريئمئأ  يت  لترق  لتمر  د لتتر  عريت يعرين

ر لتط يقرر دتب اررن "لتررذي مصرراح  رر  لتتجين  علررن لتز  ليرري م ررل مقرر  
ي لتري    لال ت ري   ك ر ي لتع  3ئلر   عر ر لتح فر ..."ييعين  مأ ش  
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م ضرر    ر   غئر ع ك ر  غئر  من ر  اررق  م ريال عرأ لتط يقر  لتتجين
ي   يق  موه ر  ل خل علن من هي ص يق  تر ن  .سيلتاحث عيعتايّخ

رر  يأ  فرر  لتمقيدررل  رر م   د مرر  لال ررتال  كررل  لترر عل تلمهو 
سررريج  علرررن  سرريب لتز  ليررري  لتم ب لته جرريذاي  ف رر ت تهرررل كررل  ماررر

عتارررريخع يع يإف يق ررررمم لرررر  مررررأ شررررمي  نسرررر ا      تشرررر ع لتمرررر لخر ل
ررررا  يتعيرررر  لت  مز يرررر  لتمجرررري  لتجو لفرررر  لألّررررل مررررأ جهرررر  لتم كز  هس 

 ا لأل   ، تقر  لنطلرن ّرذل  ع د كبئ  مأ لتط     ط يق  لتتجينتل
لتتهورررئ  فررر  لتجزلئررر  قرررل  فررر  تررر نن  بلرررغ كخ تررره فررر  لتموررر ب 

 .لأل ون
لتجزلئرررر  لتجرررريخي لتكبرررر    فرررر ي  هوررررئ  مررررأ مم لرررر  لتجهرررر د لتت  

 11 سررهطئه    رر ّي فكرري  ى جرر م ىهرر   فرر  دمرري   ررنررذك  تترر نن 
 ايشر يتل ىبن مههي عع  لال تال  م لل ي  711 معيّ  1م خا   

 511خاررررر ،  لارررررتطي  لالارررررتعميخ لتر نسررررر  تح يرررررل م  71ال إ
وررررري تلباررررريدي  لتتررررر خين إترررررن مررررري يدررررر ر لتح كررررر   مسرررررج ل مدو 

ع ي يسرررررّررررذل لتتهورررررئ  ىرررررتل  تحرررر  ملل ررررر  لتم  كررررري  1لتتهوررررئ ي  
 ترّيت .   لالجتميع

                                                 
، دار البصائر 2933-2343ية الوطن ة(: الحرك)سعد هللاالقاسم أبو   - 1

 .2/63، 1322الجزائر 



 

 

- 83 - 

  منقررل ّررذل لترره   مررأ كررالر مل عرري ت سررمح ترر  لتقرريخج لتكرر  
رر  لتكيخ  ررل  خجرري  لترر ىأ فرر  ف نسرري ّ   )تررردنرري  الفئ ج  ل رر  مررأ ّم

لترررذي ىتحررر  ث عرررأ تهورررئ  ف نسررري تمسرررلم  لتجزلئررر   1(ر1892
 إكل  " شيخ ي مش  عه لتمتم  ل ف  تهوئ  لأل رري   ت نن يق  
علرد  ّرذل لتمشر    فإن ره ار د   تهري ععر  نا  علرممي تم   لتم ل

اه لت مشتل مأ لتعم ي  لته ريفعئأ لتمسي ر ىأ الارتعميخني لتر نسر  
قلهرري د ضرر ذ مررأ لتعرر ب لتمسرر حئئأ إ   ّررسال   مصرر  ي  ترره،  ته

لأل ري  لتمسيثئأ لتجيّلئأ غيي  لتجهل عدل  ش   ار ل  عرمم خ 
                                                 

م( رجل دين 2391-م2311هو شارل أنطوان مارسيل الفيرجي )  - 1

يّن أسقفا في الجزائر ثّم  أصبح أسقفا على تونس إلى جانب فرنسي  ع

يعتبر من أهّم رجال التنصير  ،ّم وقعت ترقيته إلى رتبة كاردنالثالجزائر 

ي نشطت بقّوة في هو باعث جمعية اآلباء البيض التفي شمال إفريقيا  و

نتقل من الجزائر إلى تونس قبل انتصاب الحماية  وبقي اتونس والجزائر 

يد له تمثال في قرطاج  وشُ ية ا إلى أن مات ودفن في المقبرة المسيحفيه

فخم ووقع نصبه في ساحة العملة في تونس العاصمة تكريما له من أجل 

 في:ية حياته ومجهوداته التنصير انظرالجبّارة ية جهوده التنصير

Baurnard(M)- 

Le cardinal Lavigerie. Librairie Poussielgue Paris 1898 

p 6-7  

بتونس، سيراس للنشر، ية المحجوبي )علي(: انتصاب الحماية الفرنس -

 .219،241-، صص2934تونس 

الفيرجي في الجزائر  للكاردينال يلتنصيراالّنشاط : (ليلى)الّطيّار  -

مذّكرة مكّملة لنيل شهادة الماستر في تخصص التّاريخ  ،2343-2391

ر بسكرة قسم العلوم المعاصر، اشرافر عل آجقو، جامعة محمد خيض

 .1321/1320ية والعلوم االجتماعيّة، الجزائر السنة الجامعية االنسان



 

 

- 84 - 

ي، ت ن تهل  ت رن مرأ ّرذع لت جهر  مي  خمي مسربن  دىههل م  غئّ 
مررأ  للاررتريد   مي  نررر خ مه رري،  ال شرر   فرر  م   لتك ئرر  مررههل متررن 

   اررر د   كتررر  فرررإنهل اررر طلب   عمنرسرررهل ى مررري مررري لتتعمئرررم  لتهررري 
ررعع  ارر د   كترر  ّرر  لترر  مج لتحق قرر   د ّررذل لتش  رر    لتررذيد ليرر  ت ج 

يج ي لتاحث عهه تكرأ د    يئرل أل   لتاحرث عهره  ر  كري  مرد 
لتقر   ،  ارهك   مرد لتقر    ععر  متررف اره  كمري نحرأ لتئر ر كالعرري 
رعع  ار د   كعحهري  إتقيؤنري فر   مأ لتمس حئ ئأ ف  نل  ّذل لتش 

ي ى ريب عل ره فيعلره ...ترذت  يجرع علئهري إنقريك لتاح  عمرال مق  ار
ررعع ىهاورر  تالفر  م طرري  لتميضرر ، الدر   مررأ  ضررد  رر    ّرذل لتش 

 يتررر  مث ررر  مرررأ  ي رررال  مررر    تحوررر ع فررر     نررره كمررري   رررد كتررر 
 .1لر"لتال  

ررر يل م     تررره تررر علل لتقررريخج لتكررر  علرررن ق  ّرررذل لتررره    تقررر  ا 
سرريت إلاررالر  إتررن لتقرر     إتررّررسال  كررين ل ىهلرر    إتررن ل ن لتمسا 

رري مررمن هرري عقارريت الدرر    ن   عل مرره علرر هشرر  لتقرر  تلتترر   أ تجي ّل
ت  كرري  لتتلررئئن لتررتدل   مههرري تررذ  منهرري  طرر  علررئهل  الدرر   مررأ

ي تقطرد لتسربل ممرير نشر  لتعلن  قئر ي علتز ليي  محيص تهي  ترقئّ 
 . نش  لتق      االملإل
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رررري فررررر   ررررر  خ الفئ جررررر  دهرسررررره  دترررر نن مررررري ىتعلرررررنمم  فقررررر  تو 
 لمش    لتت هوئ ي عه مي عئ أ ماقري تت نن إضيف  إتن لتجزلئ ت

فم رير فئهري   رتال  برل لنتوريب لال فينتقل مأ لتجزلئ  إتن تر نن
ين تر ين   رير عإ  ري  كه سر     م خا  مس ح  ام يّي معه  لتق  

ررر  درررذت  يسرررعن إترررن إ  ررري  ممجررريد لتمسررر ح       ررري  لتق يمررر  ّ 
لتترر  لنتشرر ت لآلعرري  لتبرر    رر  بم لررن لتعهرري  تجمقررل   رر  لت   مين

مي  إتن لتجه ب  .ف  كل  منحي  لتبالد مأ لتش 
    تعع الفئ ج  د خل خييدي ي ف  لتتمهئ  النتويب لتحميير  
رررل  م جرررد فررر   ضرررد  ط رر  ل رررتال  ف نسررري تتررر نن  كررري   فكرري  ّم

ف نسرري تحمييرر  يب ي نرريد  عشررعيخ ضرر  خي لنتوررذ  الف جرر  ّرر  لترر
محرررررل  تقررررر ى  كبئررررر  مرررررأ مجرررررل  درررررذت كررررري  لتررررر ىأ لتمسررررر ح ، ف

ياررر      لتس  ياررري    ئمجه دلتررره لتتهوررر ررري جعرررل م ررر  كاررريخ لتس  مم 
   لتميئرر  تمررئالد الفئ جرر  ارره  كلتر نسررئئأ يقرر   فرر  إ  رري  لتررذ

يقل إال دتهئ   لنتويب  ميىتهي علن ت نن، تل   "ت  تل ر5111
لتحميي  لتتر  كري  يمدرأ عقر ّي  برل لأل ل  لترذي عقر ت ف ره تر  

  جي   لألم ل  عد ئ  الارتحن  تإت ه  بم ل  مم ي كل رتهي مأ ل ل اتمد
 .1ثل  لعت ل  عيتجمئل مأ لت  أ لألر "

                                                 
 .261من قضايا الفكر، ص الجنحاني: -  1
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تقررر  عملررر  ف نسررري جيّررر ي علرررن تهورررئ   تو يرررع لتمجتمرررد 
فررر  جرررل  لتمررر    ررر  مرررأ  رررال  نشررر  لتمميخاررريت لتو بلتت نسررر  

ررخ لأل ال رر   رريخلت  لتمالّرر    ورر  ملرريّ  لتت رس  فينتشرر ت لتدم 
   ارررالملإل ررر  لتع بيررر  لته  ممرررههج  مقررره أ عقوررر  ضررر ب عشررردل 

 .1تلشعع لتت  نس 
 شرر ت ف نسرري  إك لأل وررن لتمورر ب فرر    رر  دلررغ لألمرر  مرر لع 

علمررري  لالجتمررري   لألجهرررير  ماررريتذي لتتررريخيخ مرررأ مجرررل لتتهلئررر  
تق م رررر  د ب يررررر  دل ررررل لتموررررر ب لأل وررررن. فمخارررررل  لتج لاررررر ن 

 ررررر  دهررررر   تهرئرررررذ  لتمستكشررررررئأ مرررررأ مجرررررل تقررررر يل دخلاررررريت مئ لن
نريت فر  مشر  عهل ّرذل علرن مد   تر نسرئ   ل .  لعتم 2"لتمش   "

                                                 
 واجتماعيّا:في تغريب المجتمع التونسي ثقافيّا ية الجهود الفرنس انظر - 1

في ظّل االستعمار الفرنسي: دار محمد ية ورباأل الجاليات-(جرفال )كمال

، 2سوسة، طية اآلداب والعلوم اإلنسانية علي الحاّمي بسوسة وكل

 . 211-93م صص 1332ية التّونسية الجمهور
الوعي القومي في المغرب العربي:  تطّور-الجابري )محمد عابد(  - 2

، 4سلسلة كتب المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

 .63ص ،م2934بيروت لبنان 

كما قدّم األستاذ بلقاسم الحناشي كشفا بأسماء الرواد والجواسيس  -  

الفرنسيين في المغرب األقصى خالل النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر، فأحصاهم واحدا وعشرين عنصرا مجّندا بين رهبان وعلماء 

المغرب  التبشيرية في تالحركا )بلقاسم(:وضباط جيش. الحناشي

 ، منشورات مركزفي النصف الثاني من القرن العشرين األقصى

والتوثيق والمعلومات، زغوان ية والموريسكية الدّراسات والبحوث العثمان

 . 93-94 صص م،2939تونس 
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اررتول ل لتلرر    لت ل ل رر  لتترر  للتمجتمررد لتمو برر  نرسرره،  ئررث 
يب شرررهي لتقطررر ،  لتتررر  تعررر د فررر  لعتقررريدّل إترررن  ب عررر  لتسررردي  

لتذي يعتم   مقيدل لتعهو  لتب ب ي  لتمتك ن  مأ لتعهو  لتع ب 
عمدتلرف م ريت مهل فر  عر ر  تهجيت محل  ،  يشت ن جم د لتب بر 

ترر ل   لتلورر  لتع ب رر  فرر    رريتهل لتئ م رر ، لد علررن كترر  مرري كرري  
تم كرز لتسرلط  فقر   مأ ف ريب لتر ال  لتب بر ي  ىال له لتر نسئ   

ررررلح لتم كزي ررررر  ثينرررر   ايئررررل لتب برررر  ، 1ك ئرررر ل مررررري ت رررر خ علررررن لتس 
لعت لضرررري مررررههل علررررن ف رررريب لألمررررأ فرررر  دالدّررررل،  علررررن ك رررر ي 

                                                                                                   

ويمكن اعتبار أّن أهّم تقرير اعتمدت عليه فرنسا في هذا المجال تلك  -

م( 2924-م2313شارل دوفوكو")الدراسة الميدانية التي قدّمها الراهب "

 في شكل مذكرات شخصية:

 CHARLES DE FAUCAULD : Reconnaissance de 

Maroc : Société de l’édition géographique marilimes et 

coloniale, Paris, 1939, P 11, 21, 28.  
م( قامت فتنة بين 2322هـ=2114قال الناصري: "لما دخلْت سنة ) -1

يَة السلطان وطاعة الشيطان، وعاثوا قبائل البربر،  وتحالفوا على َمْعص 

ألخبار  االستقصاء-أحمد بن خالد(: )الناصري في األرض والرعايا": 

دول المغرب األقصى تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار 

. وال يقتصر األمر 221م: ص2914الكتاب، الدار البيضاء المغرب، 

 انظرثوراتهم تتكّرر مع كل سلطان جديد:  على السنة المذكورة بل كانت

 .223، 41، 9/13ألخبار دول المغرب األقصى:  االستقصاء-الناصري
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لهل  ، تل .  كين  خد د لترعل لتب ب ي  1لتل لئع لتت  مققل  ك ّل
 . 2تم ذ شدل ق خلت   ب ل   ، تحمل  يععي كلت ي لنرويت ي
 خفر  لتب بر      خم  لتو بئ   ف  تلر  لت  ر خلت تعبئر ل عرأ

فرر   تلحلرريخي لتع ب رر  لإلاررالم  ، فينرر فع ل تحرر  لتق رريدي لتر نسرر  
تتر  ررررررررر  لتعهوررررررررر ي  لتقيئمررررررررر  علرررررررررن قهيئ ررررررررر  تطبئرررررررررن ا ياررررررررر  ل

تلحلررررريخي  عررررر ب"، فررررر  محي تررررر  تلرررررل  لتقايئرررررل لتب ب يررررر /"د بررررر 
)تررررر  لتو ب رررر .  ي عب رررر  لتمهشرررر خ لتررررذي مصرررر خع لتميخشرررري  تئرررر   

                                                 
بّرر محمد عابد الجابري الثورات البربرية المتكّررة، فأرجع سببها  -1

إلى اعتراضهم على غياب األمن في مناطق السيبة التي يعيشون فيها، 

الوعي القومي في  تطور-ابريالجوإلى كثرة الضرائب المجحفة: 

 .10-11ص صالعربي: المغرب 
 . 22المغرب: صووثائق في تاريخ  نصوص-شحاتة -2

كالذي حدث في الشمال مع أحمد بن عبد الكريم الخّطابي )تـ  - 

م(، الذي أعطى لنشاطه السياسي طابعا استقالليا عن 1963هـ=1383

)أحمد  خرى: شحاتةالسلطة المركزية، وعن بقية حركات المقاومة األ

نصوص ووثائق في تاريخ المغرب تحت حكم الحماية، مطبعة  إبراهيم(:

 الشباب الحر ومكتبتها، اإلسكندرية مصر، دت. 

 . 123-134ص ص  

واد الجنوب وال يختلف األمر في الجنوب عنه في الشمال، حيث كان قُ  - 

ن. نذكر منهم يتمتّعون باستقاللية تاّمة ويتصرفون كأنّهم سالطين حقيقيو

م( الذي 2929-م2330هـ=2003-هـ2032مبارك بن الحسين التوزنيني )

جمع حوله الناس وأعلن الجهاد، فنجح في طرد الفرنسيين من 

"تافياللت". ثّم نادى بالبيعة لنفسه ونّصب نفسه سلطانا: السوسي )محمد 

-م2943المعسول، مطبعة النجاح، الدار البيضاء المغرب، -مختار( بن 

 .026-24/141م: 2940
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عرررأ  ،فررر  لتموررر ب لأل ورررن ، م    مقررر ل عرررير ف نسررر 1ر(5171
ّررررذع لتس يارررر ،   رررر  جرررري  ف رررره "يجررررع علئهرررري عرررريدج كي درررر    م  
نتجهررع تعلرر ل لتع ب رر  ألنررير دمدرر ل علررن لالاررتوهي  عههرري. لتلورر  
لتع ب   تج   إترن لإلارالر، أل   ّرذع لتلور  ت رت عل ل فر  لتقر   ، ّرذل 

ىتطرر  خ    رريخ    فرر   ررئأ م   موررلحتهي ت حررت  ل علئهرري جعررل لتب برر
ذل لألمر  ال ىتحق رن إال عيتقلري  علرن م لثرز 2إ يخ لإلاالر"  ّ ،

لت قيفررر  لتع ب ررر  لتتقلئ يررر ، لتمتم لررر  ماياررري فررر  لتكتيتئرررع  لتز ليررري 
، مررررد دعررررل لتتعلرررر ل لتو برررر  دل ررررل لتمهطقرررر ،  لتررررذي 3 لتمسرررريج 

رر  فرر  لتتعلرر ل    م رر قتهي لتسررلطيت  لتمرر لخر لتترر لتتهوررئ ي ىتجس 
، ّ   مي ن   عل ه لتب نريمج لت خلار  لتر نسر  فر  4لالاتعميخي 

. فقررر  ترررل  لتتهوررر   ف ررره علرررن ر1920لأل ورررن تسررره   لتموررر ب
                                                 

م(، وهو عسكري 2906-م2316لويس هوبرت ُجْنزالف ليوطي) -1

م في الهند الصينية عندما 2396وسياسي فرنسي، بدأ بروزه عسكريا منذ 

م، وفي 2934نجح في إخماد الثورة الوطنية، ُعيّ ن قائد منطقة وهران 

الحماية م ُعيّ ن أول مقيم عام بالمغرب األقصى، إثر معاهدة 2921سنة 

السياسي: دار النهضة  القاموس-(الفرنسية على المغرب: عطية هللا )أحمد

 .2019-2013م، ص ص2933، القاهرة مصر، 6العربية، ط
 .66الوعي القومي في المغرب العربي، ص تطور-الجابري -2
األجنبي في الوطن العربي،  االستيطان-خلف( التميمي )عبد الملك  -3

الخليج دراسة تاريخية مقارنة، مجلة عالم -فلسطين-العربيالمغرب 

 .93، ص2930، نوفمبر32المعرفة، عدد
 .61-66الوعي القومي في المغرب العربي: ص ص تطور-الجابري -4

 . 93األجنبي في الوطن العربي: ص االستيطان-التميمي - 
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إ ورري  لتلورر  لتع ب رر  مررأ جم ررد لتمرر لخر لتق  يرر ، كمرري صرر خت 
 ر1923 .  فرر  ارره 1لتتعل مرريت ععرر ر فررتح كتيتئررع    ن رر  ج ىرر ي

رر  مرر لخر لتب ب يرر  لنطلقرر  عمل رر  نشرر  لتمرر لخر "لتر نسرر    ّ ،"
رررررن فئهررررري لتتالمئرررررذ تعل مررررري ف د ب يررررر  ف نسررررر    نسررررر ي محلررررر ، ىتلق 
رري علررن لت لجهرر  لت ىه رر ، فهشررط  لتح كرر  لتتاشررئ ي  2 يتورري . مم 

ىه   مبررر ئ ي. تتهوررئ  لتب برر   بررذت  ىتلرريف  لتجهررر  لتت برر ي  لتررر  
ميديري  معه يري إترن لتك ري  لتر نسر .   ر  دلور  ّرذع  تلل  لتب بر 

عهرررررر مي مصرررررر خت لتسررررررلطيت ، ر1930لتس يارررررر  كخ تهرررررري ارررررره  
مهشرر خل  ين ن رري فرر  ّررذل لتشررم ، مصرراح يعرر   ف مرري ععرر   لتر نسرر  

ر  3عيتلهئ  لتب ب ي  ،  يتلد   ّذل لتمهش خ فر  فكر ي  ل ر ي، ّ 
ي ن تطبئرررن لتعررر   لتمحلررر  دررر   لتشررر يع  لإلارررالم   فررر  لتمهررر

لتلهئر  فر   ّذل ن    لتب ب ي ، مد ت ا د نر ك لتمحيثل لتر نس  
ر  عيتعقريخلت  فوله لت ين  "م   لت عي ي لتم ن    لتتجيخي  لتمدتو 
ر  لدتر لئ ي  نهيئ ري".   لتمهق الت تهل  فئهي لتمحيثل لتع ف   لتديص 
  خد ف  فوله لتسريدر "م   لتمحريثل لتر نسري ي  لتتر  تحدرل فر  

                                                 
 .66الوعي القومي في المغرب العربي: ص تطور-الجابري -1
 .63القومي في المغرب العربي: صالوعي  تطور-الجابري -2
الظهير في االصطالح المغربي، هو النص القانوني الذي يصدره  -3

الوعي القومي في المغرب العربي:  تطور-الجابريالملك ويحمل توقيعه: 

 . 33ص
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ر  تهري لتهلر  فر  لتجهييريت لألم خ لت جهيئ    سع لتق لعر  لتديص 
كينررررر   يتررررر  لتترررر    رررررد لختكيدهررررري فررررر  لتهررررر ل   لتب ب يررررر  مهمررررري 

.  مي إ  ص خ لتلهئ   ترن كينر  لتحملر  علرن جم رد 1لتجين "
لتمسررت ييت. علررن لتوررعئ  لتت برر ي تررل  نشرر  لتمرر لخر "لتر نسرر   

ىه  دررر م تماررر ن لتكهررر يئن  م لثرررز لتب ب يررر "،  علرررن لتورررعئ  لتررر  
لتتاشررئ   لتمالجرر  "لتدئ يررر " علررن  رر   لتررربالد  ع ضررهي، فبلرررغ 

 مخبعرئأ كه سر   قمرينئأ م كرزل تاشرئ يي، مرد  يع د لتكهريئن  مسر
 .2تدو   مايتغ ّيم   تريئ ي لتجمب يت "لتدئ ي " لتتاشئ ي 

لرر  لتتو يررع ت رر  لأل وررن لاررت هي  فرر  عمل  ال يعرر   لتمورر ب
تع  ضررر  تهرررذل لتجهررر  لتتو يبررر   ررر  أل   جم رررد لتمسرررتعم لت لتو ب

شرر  ي  غ برري درر    لاررت هي   مرري ترر ف   ترر ىهي مررأ تريصررئل   قرريئن 
ىترر ف   نلئرر  تهرري عررأ لتع برر   فرر  لتمورر ب عررأ لتجهرر د لتر نسرر   

 تق ياي.     لإلاالمجل  لتبل ل
  لترشرل لترذ خيد، عيتدئار    تق  مهئ  كرل  ّرذع لتجهر د لتر نسر

در غل ا يار  لتت غئرع    لتمسرلم   تبر ىل دىرههل عيتمسر ح  خفر 
ئع لتت  لتاعتهي ف نسي مد لألّيت  لتاسطي   كت  عيعت ل    لتتّ 

                                                 
الهوية بين األنا واآلخر، األطلسية للنشر، دون  صراع-(الحداد )سالم - 1

 .63م، ص1333ذكر البلد، 
 .13-69الوعي القومي في المغرب العربي: ص ص تطور-ابري الج -2
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 أ مث   ل "من ه عيت غل مأ لتجه د لتجا ريخيىخجي  لتكه س  منرسهل لتذ
ل  تل  يعق  فإ   لته ت ج  لتمحو  لتت  دذت   ال  لتق    لألخبد لتس 

لتركررر ي   ال شررر   م   لتهسررر ج 1عرررأ ك نهررري  طررر ي فررر  محررر ح" دترررز 
ترره  مفكرريخع كررري  لتسرر   لتمه رررد يعمدتلرررف ت جه لإلاررالم ي   لتعقرر

د خل كبئر ل فر  ّرذع    ممير ّذل لتتهوئ      تعب  لتط ا لتو ف
ررر  مررريررر  ق علتمقي مررر  لت رررل  مشررردي  لتمقي مررر ّ  كررري  تلط يقررر  ، أ ّم

ر د   لتتجين  ئرث "تعبر  د خل  عيتذ لت مسيّم     مر  فر  ّرذل لتو 
في  عأ لإلاالر  عأ  نش طي ف  مقي م  لتتاشئ   لالاتعميخ  لت  

 2"  عأ لتعال يت لالجتميع       عأ لته لل لتقليئ   لت  قيف  لتع ب
( ر5111 ّررر5711رترر) لتمو برر   يعتبرر  لتشرر خ لأل سررأ لتاعقئلرر 
ل شئ ه لتط يق  لتتجين مد ل م ري   يإف يق ف  شمي     ّ   مأ ّم

ثري  م    مرأ كترع مهشر خل ضر   لالارتعميخ  إك عأ ّذع لتمقي م 
( م5115=هــ5711تـ) تدريمنلم  لتر نس  ف   ل ي لتمل  مح

ررر  لتمويخبررر  تالتترررري   ع فئهررري  ل رررر  لتمسرررلمئأ،  دعررري ف ررره مم  ررر   ع 
ررل لتحررن إللترر  لتدالفرر    ترره،   رر  جرري  ف  رره "إ   مقورر د غئرر  ّم

ل إتن لتسلطي  لألعلل  "لإلاالم  ، فيتمسلم    ي ا  خفع ل ممّ 

                                                 
 .266الجنحاني: ص - 1
 .41ص  ،نقال عن الحنّاشي: الحركات التبشيريّة - 2
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 يمت  ّرذل لتمهشر خ فر  فتر ي ك ر ت فئهري تح كريت لتملر  محمر   
مليّ  لتت  لت  ي ر كمي .1لتديمن مأ مجل لتمطيتا  عيالاتقال 

رر  يسررتد مهي يشررت   فرر  م ديمرره  يعم مهرري علررن  كرري ف ،معرر ل  لألم 
مأ  رال  فتي يره  خاريئله لتتر  تحر  ر  ثل  لتمسلمئأ د   لات هي 

ل، فمهرررد  لال رررتالط عررريتو بئئأ  لتتشرررا ه دهرررل فررر  تايارررهل  ملهرررّ 
تعل ل مع يد لتهوريخ   لتئهر د،   ر  ر علرن كرل  مسرلل م رذ ّ ير  

يرعل كت  إن مي ّر    لعتب  م   مأ ،2مههل م  نقل عع  ع لئ ّل
ثررريف ، فقررر  "لختررر   إ  تررران ق بررري  يصررري عيتكررريف   ا ررري ف ررره  مرررئال 
ررري  م لارررمهل مر ال، فررر  درررالد  ألّلررره، ارررعن عررره تكه سررر  م  نحّ 

.  ال يدررن علرن م ر    مر  ّرذع لترتري   فر  3لإلاالر م  دالدّل"
                                                 

(، جريدة 2)محمد(: علماء سوس: الحاج األحسن البعقيلي) الحاتمي - 1

=  هـ2616رجب  1، 2940"العََلم"، المغرب، عدد

 .3، ص1330شتنبر)سبتمبر(1

 :بُغية المعلمين والمتعلمين ونصيحة المعلمين: )األحسن( عقيليالب -2

دراسة وتحقيق سعيد بنيس منقار، بحث تربوي لنيل دبلوم مفتشي التعليم 

الرباط،  الثّانوي، إشراف عبد القادر العافية، مركز تكوين مفتّشي التعليم،

 .39،33،43م، ص 2996-م2990هـ=2621-هـ2626ية المملكة الغرب

النصائح بالتخلّي عن الفضائح، تحقيق سعيد  رسالة-(عقيلي )األحسنالب -3

 .م2994بنيس منقار، دار النشر األحمدية، المغرب، 

قال في رسالة وجهها إلى الملك محمد الخامس "فيا علماء اإلسالم قوموا  

إلصالح دينكم وإالّ عّمكم الكفر والدمار والهالك من هللا، فإّن روسيا 

ين قاموا على ساق الجدّ في إبطال دينكم القويم على يد واليهود هم الذ

بن أبـي جمـاعة البعقيلي  األحـسن-منقارالفسقة المستخدمين عندهم": 

مفسرا بحث لنْيل اإلجازة في الدراسات اإلسالمية، إشراف محمد الصالح 
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تلررر  لترتررر ي، فمرررأ شرررمنهي م  تحررر ث  ط عررر  درررئأ لتمسرررتعم  مرررأ 
جتمررريع  لتمو بررر  مرررأ جهررر  م ررر   كمررري كررري  جهررر ،  لت ل رررد لال

ربل ممرير محري الت لتر نسررئئأ لتشر خ لتاعقئلر   يجتهر  فر   طرد لتس 
 ت لا لتمجتمد لتمو ب  عأ   ين شاديت لتج اس  لتت  كي  ل

د ف  لإلفتي  عقتل لتج لا ن، ىهش هي عمال  لالاتعميخ، فلل ىت   د 
 نرر   ّررذع لترترر     ترره "فيتزنرر ىن مررأ ي لهرر  من رره مررأ لتمسررلمئأ 

ررر   يصررر   الفررره، عحئرررث  عيارررتعمي  ع لئررر ّل كيتسررراح  مررر ال، ّ 
الثره  ت خيطره، فهر   ى  ت  عمي امعه مهه إتن لتمش كئأ عقو  ّإ

، فإكل كي  ّرذل  دمره علرن عيم ر  لتمسرلمئأ 1محد ر عقتله ش عي"
ىأ دفعررتهل شرره لتهل إتررن   ينرر  دىررههل  ب ررد كممهررل فررإ   لتررذىأ لترذ
ىأ  لتمشرر د  فرر  لتتورر  لد   ل م طرر   عرر ل لت ييارر  فرر  لترر   ممررّ 

 عق بتهل مش       ككر  لتشر خ م   م ر  لتعمرال  لارتعمل لتط يقر  
ررر لتتجين ررر  تجمرررد  "عطهجررر " دررر خب "م شررريي"ن، فبهرررن لل يررر  تلتجس 

 لتتجينئئأ  لاتقوي  لأل ايخ مههل. فمي كي  مأ لتشر خ لتاعقئلر 

                                                                                                   

المسلمي، جامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار 

 .03لمغرب، دت، صالبيضاء ا
رسالة وّجهها الشيخ األحسن البعقيلي إلى بعض التجانيين بسوس  -1

 م(2963هـ)2043رمضان 2األقصى بتاريخ 
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 .1إال  م  مهعهل مأ لخت يدّي  بهن تهل لل ي  م  ر   درهرن لتمدري 
دررئأ مرر   لتمورر ب    رر لع،  كرري  ىهتقررلشرر خ لتاعقئلرر  لت م    يررذك  
 م شرررر ل  تلررررمي  ت لصررررل ّررررذل لتجهرررر  لتت برررر ي    لعلرررريمعل مرررري 

رن مجم عر  مرأ    ق لتش خ علن إ ر لث م لثرز تعل م ر ، فما 
مأ جه ب لتمو ب إتن شميته،  تن تجي ل ع دّي لتميئ   لتز ليي

ف   2 لتق     لتعل ر لتش ع    لتع ب ل  لل ي  م ف    عدتيتئع تتعل

                                                 
، مرقون بخزانة تابعة لزاوية باب الخضراء القلوب َسوق-الفطواكي -1

 .63: صتونس

ومّما تجب اإلشارة إليه في هذا الصدد أّن الشيخ األحسن البعقيلي كان  

ل من كتب منشورا ضدّ االستعمار الفرنسي في حضرة الملك محمد أوّ 

م( َعدَّه فيها خليفة المسلمين، ودعا فيه أّمة 2942هـ=2033الخامس)تـ

المغاربة لاللتفاف حوله، وقد جاء فيه "إّن مقصود غير أهل الحق إزالة 

الخالفة اإلسالمية، فالمسلمون قاطبة رفعوا أمرهم إلى السلطان األعظم 

أتي هذا المنشور في فترة كثرت فيها تحركات الملك محمد الخامس من وي

 سوس، معطيات سابقة. علماء-الحاتميأجل المطالبة باالستقالل. 

ويعدّ الملك محمد الخامس بن يوسف بن الحسن، رمز النهضة الحديثة  

في المغرب األقصى، كان ممن أقسم اليمين لحزب االستقالل سرا، وكان 

كان يرفض ما الفرنسيين وينصر المطالبين بجالئهم، ويُحّرض على 

أغسطس)أوت(  13ن من مراسم. فخلعوه في ويُعرضه عليه الفرنسي

م، وتّم نفيه إلى مناطق عديدة، ثّم أُعيد إلى الملك بعد تكرر 2910

 القاموس-هللاالثورات الشعبية المغربية المطالبة بعودته للحكم. عطية 

 .2662-2663السياسي، صص
منقار:  31-11منقار: حاشيته على "بُغية المعلمين والمتعلمين"، صص  -2

على "رسالة النصائح بالتخلّي عن الفضائح"، ص ب. كما أورد  هحاشيت

السيد محمد الكبير بن األحسن البعقيلي إحصاء لعدد الزوايا التي أنشأها 
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ع   ر  كري  تهرذ كمي مارلرهي   كت  مديتري تلق لنئأ لتر نسلمأ كي  
 ر  فر  مسريخ لتط يقر  لتتجين مقر   لضرح   لتجه د  تهذع لتشدور

 ف  ت نن كمي اهبئ أ كت  ال قي.

 

 

                                                                                                   

بتمبر س 26والده في رسالة تلقيناها منه بمناسبة بحث الماجستير بتاريخ 

1336. 





 

 

- 97 - 

 املبحث الثالث

 يف تونسومقاومة االحتالل ية التجان 

 

 ة بين التّوثيق والتلفيقالعمالة التجاني المطلب األّول:
 

 ية ى للوثائق الرسممصافحة أول -1

إ   مررأ ال يدط ررح تهرسرره يدرر   جررز ل مررأ نقرر   فرر  لتب ليرر  
ر ف ذل مري  ورل فعرال تراع  لتو  أ لترذى   مدط طيت لآل  يأ ّ 

ررل  لتت لثررل  رر   ال يمئ ررز   دررئأ لتت ك  ثررين ل موئ بررئأ عررأ  ل ررد لألم 
ت لت اررم عمرر   لترر ل ،  علررع لتت  قئررن لندرر لط    فقرر  مقبترر  لتسررجال 

لتت نسرررر   فرررر  مسررررين ي لتمسررررتعم   تقرررر يل  ز ليرررريععرررر  شررررئ ه لت
ئأ علررن ععرر  لتمهرري ن ئ رر ميت مدتلررر  تتسررهئل ارر ط ي لتر نسرر

دبرر ع لدي" فقرر  م ضررح فرر   رر  لتز ل يرر  لتتجين مررأ لترربالد م ررل شرر خ
ن من ررره فررر  د ليررر  ي  داررريخ لتر نسررر  ررر    تررره إترررن  ليررر  لتديخجخاررريت

 هطقرررر لال ررررتال  قلاررررتقبل لتجرررر   لتر نسرررر   كرررري  دتئلرررره فرررر  لتم
م صر ي إي ريع عيتقايئرل  ئ ل...ثمري م صرن لتقايئرل عماللمر  لتهرر    

تله ررر ك لتر نسرر   بررذت  عرر   ك ررف ىتجه ررع إخل رر  دمرري    لالمت رري 
رر  لتسررلط  لتم ن غيت رر   ك ررف يسرره ل  لتر نسرر   ع علررن  رر    رر  مهم 
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ي  لتررذيعيتكرري  يرر  ، م  شرر خ لتز ل يرر  لتقيدخ 1  ترره" ر  رر ميت عرر    رر  
لألّررررريت  عرررررأ لتجهررررريد م  خفرررررد تقررررريخي  فئهررررري تلر نسرررررئئأ ك هررررر  

،  كتررر  مقيدرررل ععررر  لتمديفررر ت 2معل مررريت كلت   مررر  عسرررد ي  
 ررر   لتجررر لئز م رررل لإلعرررري  مرررأ لألدل لت م  تقررر يل مسررريع لت ميت

رررر يق " م  ت م ررررف مشررررديق ترررر بطهل عال رررر   تهررررذع لتز  ليرررري "لتو 
 . 3عيتمشيئخ مص  ي  ف نسي

ني لألاررتيك لتتلئلرر   تقرر  دهررذع لته مرريك  لتترر  مررأ  تعجئلرر لممرر  
شررررمنهي م  تجعررررل لتقرررريخج ال ىتحرررر    فرررر  إتورررريا تهمرررر  لتعميترررر  

فرررررر  ترررررر نن  تكررررررأ  لألاررررررتيك لتعجئلرررررر  نا رررررره    عرررررريتط ا لتورررررر ف
 ككررر  م   م ل رررف  لتمتسررر  عئأ إترررن عررر ر لإل رررالا فررر  لأل درررير

"تمئ زت عيتت ايىأ ت ن دئأ   يق   لالاتعميخمأ    لتط ا لتو ف
ي  ر ا   م    متر  ع  مر    عههي فحسع  إن مي يح ث كتر  درئأ عر  

تع د إتن   يق  مر   ل  ي دل     يحول كت  لتت ايىأ دئأ    ف ع
ررذل يجعررل مررأ لتوررعع  رر  ل ليرري دل ررل لتط يقرر  لتر ع لت ل رر ي، ّ 

                                                 
 .229الفرنسي، ص واالستعمارية العجيلي: الطرق الّصوف - 1
 :عندانظر تفاصيل ذلك  - 2

 .223-221الفرنسي، صص واالستعمارية العجيلي: الطرق الصوف  -

 ،1331: اإلسالم الّطرقي، دار سيراس للنّشر، تونس لطيفة(خضر )ل -

 . 33-31صص 
 . 93-90 العجيلي:  - 3
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د لتم ل رف لتط   لتملزمر  تجم عهري مصرال  ر  علن لتاي ث م  يحر  
مستقل  عأ  ّ   ى   ض  خي لتاحث ف  كل   يت  عشدل 1 ف عي"

 ررررث يت  م   لتام اهكتشررررف فرررر  مرررري ارررر  لته سررررن لتط  رررر ، رررر  عق
كترر  ألن هرري إكل  تعجئلرر  تررل ىلتررزر دهررذل لتمعطررن لتمههجرر ،للتتلئلرر  

ر  ال   يخن ي ع د لتز  ليي لتت  ت بر  لت قريئن تعي نهري مرد لتمحترل ّ 
رر  ىتجرري ل مخ ررير لآل رريد  مررد لتعرر د لتجملرر  تلز  ليرري فرر  ترر نن ّ 

ئ سررعل 2لل يرر  511    مرري  م   ّررذل لتعرر د متعل ررن فقررح عرريتط  ا لت  
فئهرري  رر ا  فلررال عررأ لتمهرري ن لتت رر  تهتشرر  رر  فلررال عررأ لتر ع

نجررر  م   لتمقيخنررر  ترلررر  إترررن فررريخا   تررر ن فئهررري ل ليررري   صررر ف
ررر  معطرررن علمررر   يمهررد مهرر   ررر ف  ضرررد جم رررد ّ     لتطررر ا لتو 

  لتز  ليي ف   ين   ل  ي.
ر فتق  مقبت  لت قيئن تعري   ععر  ل مرد لتمحترل  تكرأ     تو 
 خفلررر ل  خفلررر ل ف نسررري   لت قررريئن مقبتررر  ميلررري م   ّهرررين صررر ف

  . كين  تقيدلهل عس يا  لتعوي لتول للتتعي   معهي ف
 فرر  رر  يعرر ك لتارري     لتط يقرر  لتتجين رمرري تقرر   علررن   بهرري 

ل همم ي تجم د ت ى لنطال ي تال  ت نن علن من هي   يق  م لت   تال
  ر  خجعر  إترن كرل  علرع لتت قئرن   ف لتر نسر مأ  قيئن لألخشر

                                                 
 .220ص  العجيلي: - 1
 . 10، 63، 66، 63العجيلي: ص  - 2
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 ررررر  لتمتعل قررررر  عيتط يقررررر  لتتجين لتم جررررر دي فررررر  لألخشررررر ف لتررررر  ه 
    بطي رريت شدورر إج لئ رر جم عهرري ت سرر  ارر    قرريئن  هيف جرر ت

رري تلرر  لتترر  تبررئ أ دخجرر  مررأ لتتعرري    لتتطب ررد مررد  ،1 شرردي    مم 
ئل تهحور  فر  لتم لاررالت لت تر  جر ت درئأ لتقرريف ارلط  لال رتال 

.  تكرأ لتسرسل  2دبر ع لدي  لتسرلط  لتر نسر    ر  علن لتز ل ي  لتتجين
لخارر    ّررسالط  رره ّرر  تمرريكل يورر   يحررن تلاي ررث م  ي لتررذي   لت  

كزل ير  نمر ك   م كرز عيته سرا  تلط يقر  ن تقر يل لل ير  در ع لدي لع
فرر   رر  فرر  ترر ننن ّررل ّرر  فعررال تم  ررل لتط يقرر  لتتجين رر  لتتجين

ف     لتز ل ي  يم  ل شئ ه لتط يق  لتتجين ّل م   ش خ ّذع ت نن.
 ت ننن

   لتتجينزل ي    نع ك ّهي تمح  عأ لتيقتل  لتمقير مه ي م
 كررذت  الدر   مررأ لتاحرث فرر  شدور   شرر خ ّرذع لتز ل يرر   بر ع لديد

نررر  لتت جين قرررل   مررره لتم     عمرررل مم هررريت  ررر    رررير كتررر  علرررن مررري تق  

                                                 
األرشيف الوطني التونسي  الموجودة فيعكفت على دراسة الوثائق  - 1

( Série Dة وهي موجودة في السلسلة د )لتجانيالتي تتعلّق بالطريقة ا

 .233-240-214-22-3 العلب
 :انظر - 2

 .213-229واالستعمار الفرنسي، صص ية التليلي: الطرق الصوف-

 .11-12اإلسالم الطرقي، صص لخضر:  -
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دي فعررررال لتط يقرررر  لل يرررر  درررر ع لتم  ررررل لتز  ليرررري تهعرررر   دررررذت  ّررررل 
  مر من هي ال تم  ل إال  نرسهين   لتت نس   لتتجين

 

 والمعنويّة:ية بوعرادة الحدود الجغراف زاوية  -2

ت الير  ارل ين  فر   ّذع لتز ل ي  فر  م ىهر  در ع لدي لتت يععر  تقد
ررر  5111-ر5111دررئأ    ررر  تررل  تما سررهي مررري رر  مهطقرر  خيف ر ّ 
سىت لخث م يشدو  يتعتب  ملك مري  هي لتق ير علئهي  علندهي  مسا 

لفد لتحق قرر   خل  لتتهسررئن ّرر     1عقرريخلت فال   رر  مررأ تمتلكرره لترر  
، فهرذع لتز ل ير  لال رتال لتمعلأ درئأ مصرحيب ّرذع لتز ل ير    ر  لت 

 تال  لتر نس  تت نن كين  تحرتكل علرن مخلضر  لمأ د    لال
، يعررر د خيعهررري ماياررري 2شيارررع   ررر  خت عدمسرررميئ  ّدتررريخ ررر  فال 

ّررذع لتز ل يرر  فكينرر  لت فارر  فرر   مييرر  ّررذع لتممتلكرريت  تمساسرر 
د تلر نسرررررئئأ لد عل رررره م   لتسرررررلط   ّرررر  لترررر لفد لأل    فررررر  لتترررر د 

ررل كيت عهرر  ععرر     لتر نسرر شررج ع  عحمررير كبئرر  م ررل ّررذع لتس 
 .3لتت  نسئئأ

                                                 
 بحث لنيل شهادة :الطريقة التجانية في تونس )جالل(: العمدوني - 1

راسات المعّمقة في الحضارة اإلسالميّة، إشراف عبد القادر قّحة المعهد دال

ية األعلى ألصول الدين: جامعة الزيتونة، وزارة التعليم العالي، الجمهور

 .229صم، 5111-م5111هـ=5151-هـ5151ية التونس
 . 19 صية : الطرق الصوفلعجيليا - 2
 .296 صية الطرق الصوف العجيلي:  3
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هجرر  ليطلررن عل رره عيت ارره ي  عي تررري ثمرري تقرر ر ّررذع لتز ل يرر  
ررر  ل ترررر"لترررزخدي".  لارررل   لتت نسررر ررريت  ّ  رررد ف ررره ّم ي  شرررعب  ىتجم 

لتمهطق  عشدل د خي  كل  اه  ّ   لتمهياا  لت  ئ ي لت ت  ىتجم د 
" يسرررج ل لتحلررر خ لته سررريئ  مي رررير  1فئهررري لته رررير فررر  ّرررذع لتز ل يررر 

خدي نسرررا  مثبررر   يرررزدلد عررر د لت لفررر ىأ مرررأ مهررري ن مجررري خي"  2لترررز 
ئأ ت سررر ل ملترررزم   تكرررأ  ّرررسال  لت لفررر ىأ ت سررر ل اررر   مجررر  د ل  لخ 

 .3 ال عمههجهي لتت ب ي    عيتط يق  لتتجين
عرررر ر تلررررم أ لتت قرررريخي   تتجل ررررن مميمهرررري ّرررر  مال لرررر  م    

ررر ف   لتر نسررر مي ر 5111تسررره     لتمتعل قررر  عإ وررري  لتطررر ا لتو 
ن هري  يئمر  مخغرل  م  عأ عر د م تيدىهريمعط يت     ّذع لتز ل ي  

رذل ىر    علرن   مي ىزيلت ج د مهذ  هري ترل تكرأ ن  معرأ ارت ئأ اره  ّ 
 ال علرررن لتمسرررت    لت    ررر    لت  مرررزي   كلت عررري  ال علرررن لتمسرررت

فرررر  لتشررررمي  م   رررر  لتز  ليرررري لتتجين رررر  جتمرررريع  مقيخنرررر  مررررد عقلال

                                                                                                   

لّزاوية األوقاف قسم كبير من أحباس هذه اية ورغم ذلك فقد صادرت جمع

 :انظر  .قاسيةية وضاعا مادأبعد تعاني  فيما وأصبحت
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م 1عدررال  مرري ىرر     تهررذع لتز ل يرر  لتجهرر ب  رر   تكررأ  تررل  تلررد ل ّم
 قريئن  ّذع لتز ل ي  نل ل تك ر ي لت قريئن لتمتعل قر  دهري كمري م   ّرذع لت

لعقئ ي لتسيئ ي دئأ لتاي  ئأ ت تستجئع جعل ّذع لتز ل ي ت   لتر نس
ج يرري علررن  صرر يق  تر نسرري رر  لتت  نسررئئأ مررأ كرر   لتط يقرر  لتتجين

 نرسهل.مي خ    ته لتر نسئ   م
ياررد دررئأ لتتجينلتبرر    لألمرر  لت  ررين  ّرر  مهي  لتترر  رر  لتش  تقرر  

 كمررري تقررر  مهي لل يررر  دررر ع لدي ررر   لتط يقررر  لتتجين ررر  جينتلتم  نررر  لت
خدي مر ال ال مصررل تهرري فر  لتط يقرر  لت  تررل م ررف  ر  جينتفلريّ ي لتررز 

ىسارن تهرذع  ر  علن مي  مو خ مأ مم هريت كترع لتط يقر  لتتجين
، كمرررري م  لال ررررتالط دررررئأ لت  جرررري   لتهسرررري  ال 2لتل رررريّ ي لتشررررعب   

  لررر خ لته سررري  مررررد  يسرررمح عررره فررر   لقررريت لترررذك  لتجمررريع ،
أ    تحلرر   يى ن لتشرر علت  جرري  فرر  لتز ل يرر  يدلررد تررهرن لتمقرر ّخ

فرر  لتج لمررد فرر  لتجمعرريت  لألع رريد  مي مديتررر  تهررذع لتلرر لعح 
  .يع   د ئال علن لتط يق    لتش ع
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 شيخ زاوية بوعرادة المالمح الشخصيّة: -3

تلق  ل   لتاي  ئأ فر  لتعريتل علرن    تق  تل  تق يل ّذع لتشدو
م   م ل رره  يأ فر  تر نن   برلتمعت ر  من ه مرأ شرئ ه لتط يقر  لتتجين

رر  كررل  لتتجررينئئأ فرر  ترر نن  كتررع لتاي ررث لتتلئلرر  فقرر  مه  رر  دذم 
ر مقيال تحر  عهر ل  "م  رف شر د  لل يتر  5111تعجئل  اه  ل

 1"5171مررأ  رر لدث مف يررل عيتكرري  يرر  دبرر ع لدي  لتقيدخ  رر  لتتجين
ر ف ه ّذل لت  جل علن من ه م ي  عرأ شرئ ه لتتجين فر  تر نن  ر     

قر  ف عح قره لتجيمب  ر ،م  ايخ عل ه ف  ّ   مههج ابن تلاي ث 
عجئلرر  ل ئرر  مررأ لتقرر   لتعشرر يأ كتيعرري تمهرر  فرر  د ليرر  لتعقرر  لأل
رر ف     نسرر لالاررتعميخ لتر نسرر  تلرربالد لتت     ععهرر ل  " لتطرر ا لتو 

رررذل لتكتررريب5115-5171 مررره  فررر  مصرررله " ّ  عحرررث جررريمع     
ر لآلدلب  لتعلر   ر  صي اه تهئل شهيدي لتت عم ن فر  لتاحرث مرأ كل

،  فررر  ّرررذل ر5111 سرررل لتت ررريخيخ جيمعررر  مه  بررر  اررره     لإلنسرررين
  علرررن ي لتتجين رررتعجئلررر  يلرررد شررر خ لل يررر  دررر ع لدللتاحرررث كررري  

مره إيحري     فر  من ره "شر خ لتتجين رعخمر  يئم  مص  ي  ف نسري  يق  
ر تهرري لتتلئلرر تعجئلرر  ل  ترر نن"  مررأ  ررال  اررل ن ّررذل لتشرر خ يقرر  

                                                 

ية ببوعرادة والقادرية ي التجانالعجيلي )التليلي(: موقف شيخي زاويت - 1
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ررر فن هررري مرررأ علرررن م ررر  لتط يقررر  لتتجين رررل  لتطررر ا لتو  لتم لت ررر     ّم
 تر نسي.

 برررهرن لتمرررههج  برررهرن لألارررل ب  مرررأ مجرررل نررررن لتوييررريت 
ثتبررر  لتاي  ررر  تط رررر  تدلررر  عرررأ لتت وررر    فررر  تررر نن  عرررأ 

مترره تحرر  عهرر ل  "لإلاررالر  لتررذي فرر  كتيدهرري   لتت نسرر رر  لتتجين    
ر ف ، إترن جينرع ف نسري"   لتط    : ك ف  تميكل   ر  لتط  ا لتو 

فر  ّرذل لتكتريب فإن هري نجر ّي    لتت  نسر   لتتجين احث عأعه مي ن
ير  لتمح خ    تر نسي  كت  مأ  ال  نررن لتشدور يم لت       م

 تعجئل  مي ش خ لل ي  د ع لدي لتتجين   .لف  عح ث لتتلئل  
رررررر    رررررر  لتتيخيد رررررر  إ   لألّم لتكبرررررر   لتترررررر  يعطئهرررررري لتمسخ  

  ارئ ته   ضرعه ى فعهي إتن لتاحث فر   لتت نسئ   تهذع لتشدو
لتجررر ذ  لتت عررر ىل تهرررتمد أ ععررر  كتررر  مرررأ  بررر   مررري  تحررر  مقررريى ن

ل إت ه لتاي     مأ نتيئج مبه خفر   لتشر خ م ل علرن ّرذ ر  ت ص 
 تل  لته تيئج.

ررد ترر ىهي مررأ معل مرريت  رر   نشررئ  ّهرري إتررن م    كررل  مرري تجم 
فر     ترإلدلخي لتر نسر   مستم   مرأ لتت قريخي  لت ارم   ّذع لتشدو

ي جزلئرر   لتمورر ب، فقرر  كتبرر    ترره تقررترر نن  لتثررل  مررأ  يخي  عرر  
 ر.5117د لي  مأ اه  
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 مه ب  دأ صيتح لتعم لن   كي  يطلرن علرنمحم  لت لامه:
 يلد ّذل لتل قع لتمستعيخ كت   د  نرسه تقع "لتش يف لتتجين "

 ر عق يررر  درررر ع لدي لتت يععرررر   ئههرررري5111م ترررر د  رررر لت  ارررره   ،تررره
تل يدأ ته مه خ معتب   بل   ب  ،ايبمجيل لت   تلم ل ا  لتم ن

ععررر  عرررأ لتجبهررر  ندررر ط فررر  لتجررر   لتر نسررر   تكه ررره م  لر، 5151
 يبرررر   من رررره تررررمق   ك ئرررر ل عينتميئرررره إتررررن لتجرررر      ألاررررايب صررررح

فويخ يحي   مهرذ كتر   تزي  لتعسد ي لتم    بيخت لئه للتر نس    
 ئررث ارريف  إتررن ف نسرري ععرر     لتحررئأ م  ىرر تاح عيتسررلط  لتر نسرر

 .1 ير دهي لمهيم   لأل تن   تح ب لتعيتمل
ل فررر   ثررري  شدوررري محا ررري تلت   ررري   ت رررن صررريخ مع  فررري جررر  

فرر  لتمورر ب    لالاررتعالميت لتر نسررلتمور ب لأل وررن   رر  كتبرر  
ررال عررأ شدوررئته ف صرررته ارره   ر عمن رره شرريب 5111تق يرر ل مرو 

ترره ليرريخلت ك ئرر ي إتررن لتمورر ب  ارره  71  71ىترر ل ذ عمرر ع دررئأ 
ييخلت فر  مهطقر  5111  د لي  مأ اه ر  كي  يق ل مقهي  ّذع لتز 
يبرر   معهرري   رريي  رر  خفقرر  مخملرر  غ ب ارراين    لإللته ررر ك لتر نسرر

 كه رره يدتبهرري عشرردل مت اررح ىلررانجئ رر ل  ت   نسرر  لتر ىررتكل ل رر  ل ج
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 ل ت يجرريتلتل اررير لأل خب رر  دلئمرري يبرر     رريي اررعئ ي  مت فرر  ترره 
رررر  ىاحررررث دلئمرررري عررررأ إجرررر ل  رررر  ميت رررررقيت لتميت  رررر ،  ك ئرررر ي ّ  لتو 

كبئرر ي فرر  لالنرر خل  فرر      بشرردل عررير ّرر  شرريب مورريم  ترره شرره
رر   ترر ن ترره غييرر  مررأ  خل  كترر      لتس  يارر رر  لألعمرري  لتميت لتهيم 

رررع   خل  جمرررد مثبررر  كم  يبررر   منررره  ممدهررر  مرررأ لته قررر د ررر  إال  لتس 
لترررذىأ مرررأ لتمررر جح م   لأل ررر ل  ررريدخ علرررن لتلجررر   إترررن جم رررد 

  .1يت ميت  يق م ل ته إعين
 

 لشيخ زاوية بوعرادة:ية الّزعامة الوهم -4

ي علررن تمثئرر  ضررعف  تت رررن جم ررد لتتقرريخي  عمدتررف مورريدّخ
فررررر  لتمورررر ب ، لتتررررمقئ  لتس يارررر   لالجتمرررريع  تهررررذع لتشدورررر   

من رررره  رررري   م  يم ررررذ مدينرررر     لأل وررررن تقرررر   لتتقرررريخي  لتر نسرررر
يل فيعلررر  فررر  لتموررر ب لأل ورررن مسرررتوال  قررر خي عبررر  لتكررر     ا ياررر

يررررف، فقرررر   رررري  فرررر  مهرررري ن لته ررررر ك  لتدطرررريد  فرررر  مهطقرررر  لت  
ر    ثماعررر ث مرررأ عبررر  لتكررر يل إترررن لتسرررلط  لتر نسررر لتر نسررر    ررر  

جملرررر  مررررأ لأل رررر ل  ل ىرررر  ع  منهرررري مرررأ عبرررر  لتكرررر يل إترررن خاررريئ
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 تكأ ف   ق ق  لألم  ّذع لت  ايئل ال لتريعل       لتر نسلتس يا 
م ن عررريخيز  تلررريّ  عمن ررره اررريف  إترررا ياررر   .   ررر   ررر  تحمرررل مي  ّم

يررفيرر  خ   ارررئ  جمه عهرر مي عرريد إتررن لتمورر ب  لت وررل   تكه رره لت  
ععب  لتك يل لتدطيد  فمري كري  مرأ ّرذل لأل ئر  إال م  ارجهه درل 

 .1عع   ل ه ف  ميم لن ا كيد م  يقتله  تكه ه 
ر نرسرره  رري فرر  ترر نن فقرر   رري   جيّرر ل م  يقرر   لرر مي لتعررير تمم 

  ئ    رر  كتررع لتدبرر ل  لتس ياررن لتر نسرر  ك جررل ف نسرري فرر  ترر ن
لتمرتعلرر  لت ترر  ىتلرريّ  دهرري "لتمهررر ب   رر  تق يرر ل عررأ لألّم  ئههرري

   فقرر   رري   لتت لصررل مررد ععرر  لتشدورر يت لتر نسرر لتعم لنرر "
ررحيف  يرر  لتق يد فرر  ترر نن عررأ   يررن لتتلو لفرريت   رر  نشرر ت لتو 
مرأ  ثمي كتع مقيال ف   ل  ي ف  ت نن ّذع لتتلو لفيت   لتر نس
رر     ت نسررلت   ئرر  لتر نسررلتج ل يحمررل ت   ررد "لتشرر يف لتتجررين " ّ 

 تحر  ث فر  ّرذل لتمقري    ،2نررن لتت    رد لترذي    رد عره لتتلو لفريت
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ّ  فره مرأ كتر   فر  لتجر   لتر نسر  لتمسرلمئأعأ   ك  تطر   
عيير  لتشدور    سررع مري جري  فرر  ّرذل لتتق ير   رر  ال غئر ،   لت  

ررر  دع تررره مرررأ  ررر   لتسرررلط  لتر نسررر  1تررر نن دتررريخيخ  فررر    تم 
معإتررن عرر ر إ  5171مرريي ارره   رر  كررذت  رر  طرري  نرسرره مي ّم  ّ 

 .1تالنتايعف   ق ق  لألم    ضد     تهشي ه لتملر  
 ال مخيرررر  م  مككرررر  ّهرررري لته عرررر ت لتمدجلرررر  لتترررر  يوررررره دهرررري 
مصحيب ّذع لتتقيخي  ار ل  تقريخي  لتر نسرئئأ فر  تر نن م  تلر  

رر   لررن م   ّررذل لتشررد  ترر    علتقيدمرر  مررأ لتمورر ب لأل وررن ّ 
 مزعج تلر نسئئأ مث   مهه ألدهي    هه.

ل عررم   لتترر  يعترر    برر ل  لتس يارر  لتر نسررئ  قئ  م   بررل غئررّ 
ر  لترر ىه   لت    رر  تلمهرر ب  لتعم لنرر  معرر  ر تميمرري فقرر  كرري  يقرر  

ف  ت نن    ش خ لتط يق  لتتجيننرسه علن من ه ش يف  علن من ه 
 ثي  فق    2ليف مزد   كت      م    منرسهل ئلتر نس     لعتب 
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لتمه ب  لتعم لنر  يسرم   نرسره "لتشر يف لتتجرين "  كمن ره يحمرل  
ل ع ن ه مأ كخيته ّ   متقع عيئل  لتش خ ائ ي م م  لتتجين  فئّ 

فرر  ترر نن  رر   لألمرر  لآل رر  من رره  اررل نرسرره عشرر خ لتتجين ،ليررف
 .1ّ   مم  لعتب ع لتر نسئ   ليري قين ي

ت  تلررريّ  لتمهررر ب  لتعم لنررر  د  اررر  لتبررر   فررر  مسرررم ترررل    ررر  
  فررر  تررر نن مرررأ  ررر   لتدل رررر  لتعرررير تلط يقررر  قررر  لتتجين ررريلتط  

درررأ لتاشرررئ   2  ععرررئأ ميضررر  فررر  لتجزلئررر  لتشررر خ محمررر دلتتجين ررر
 رر      فرر  لتجزلئرر لتسررلط  لتر نسرر  لتتجررين  فقرر  لاترسرر ت مهرره

 .ّذل لتشد 
 فمجيب عمن ه محتي  ى مف تقع "لتش  يف لتتجين " مأ مجرل

ن ىررسمأ تهرسرره لتح رريي  سررأ ن ليرري لته ررير   رر لعهل  ترر لاررتوال 
ّر   ر   م   لت  لعح لت  ئر  لترذي ى بطره عيتط يقر  لتتجين ،لتت  ى ي 

ر لتتجين برر   رر  م    لتر ع كري  مقر   ،   ر  مدر   لتشرر يف فر  تلر  لت  

                                                 
 المصدر الّسابق  - 1
وشيخ زاوية في وقته ية الشيخ محمود الخليفة العام للطريقة التجان هو- 2

بن محمد البشير بن محمد الحبيب بن الشيخ أحمد بن  وهو عين ماضي

 .122. مفتاح: ص محمد التجاني
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مرر د لتتجررين  لنزعيجرري كبئرر ل مررأ ّررذل لتشررد   مررأ تورر  فيته حم
 .1لتمشبّ  

 د  دهرررررذع لتدوررررريئ  م  يدررررر   م ررررريالفهرررررل يمدرررررأ تشررررر
ررر ف   ن ّرررل كرررري  تلرررد ل صرررر خته ت  نم كجررري شرررئ ه لتط رررر ا لتو 

شريخي إترن   الم هي درذت ، فلمريكل ترل تقرد لإلمج  د م طي  علم   ن ت
فرر   يتلر  لتتقريخي  لتترر  تكشرف  جرل ّررذل لت  جرل خغرل من هرري متر ف   

فرر  أ لجتهر  ل لترذىنررن علرع لتت قئرن لتتر  خجرد إتئهري لتاري     
 تق يمه كهم ك  عأ لتتجين   ن 

تتل  لتاحر ث لتتر  ي  تق يل   ل ي نق عهي إتن لألا ل  ت فّذع 
 عيتعميت .   علن نع  لتتجين تو   

 
 
 
 

 

                                                 
رسالة من الشيخ محمود إلى المراقب المدني بلغواط مترجمة إلى   - 1

 ية الفرنس

Archive Nationale de Tunisie, Série D carton 156 

Dossier 21/3, Traduction certifiée conforme, Laghouat 

le 27 mars 1933, l’interprète captain JUDE. 
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قد البحوث المتحاملة على التجانية ن المطلب الثّاني:

 ةالتونسي
 

 العمالة ية نظرلبحث التليلي العجيلي واالستسالم  -1

هررذل تعجئلرر  تللتتلئلرر  نجرريل إ ارره  علررن قالقرر    تقرر  ملرر 
متررر ل ال درررئأ لتطلاررر  كم جرررد ماياررر  فررر  تررريخيخ  فمصررراحلتاحرررث 

اريت تزلمري علئهري در  خني كاري  ئأ م  فف  تر نن    لتط  ا لتو  ف
لتتر    رد فئهري لتاي رث  لتتر   ر  نشئ  إتن ععر  لته قريئ  لتعلم

 ف  ت نن.   تش يه لتط  ا لتو  ف مد ت إتن
 رر  علررن لتشررهيدي لتعلم لتاحررث لتاي ررث دهررذل تحوررلتقرر   -

رررذل يعهررر  من ررره  ررر  مجررريد لرررلتمطل بررر  عمال     سرررأ جررر ل ّ 
 لتمتمئ رز فر  ّرذل  "ماريتذي مه  بر "لالشتوي  عل ه  ني  خضي 

   لتعمل ّ  لعتميد لتاي ث علن علع لتت قئن ا ل  لتت نس
ي  رر   رر  تيخيدم  لتر نسرر    لاررتطي  م  يورر   مههرري مرريد  ّيم 

رررر  مرررري جعلرررره ىهبهرررر  ع يتت ريصررررئل لت    قرررر   بسرررر د لت  رررريئد ّ 
رررري جعلرررره ىهرررر     لتمسررررته لت فكرررري  ماررررئ  ّررررذع  لألاررررمي  مم 

فهجررر  مرر ال لل يررر   ،يلتمسرريئل لت ترر  مرررر    تهرري د قررريئن عرر   
عيتكررررري  يررررر  يررررر  لتشررررر خ  ررررر  خ لتقيدخ   دررررر ع لدي لتتجين ررررر   لل

نهمرري  يتترري  ال م لتحرري   لتاحررث  يضرر تي  فرر  كررل  خدّرريت
فر  ّررذل  ر  مورطلح لتتجين مي، درل إ   عب ر ل  إال عرأ نرسرئهت
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لتاحرررث مصررراح ىررر تاح كل  ررري دزل يررر  دررر ع لدي عيارررت هي  ععررر  
لل ير  تجين ر   11م  تر نن تلرل   فر   رئألتحيالت لته ريدخي 

م ل عرر  علررن كيمررل لترربالد مررأ شررميتهي إتررن جه بهرري  لألمرر  
 تكأ  لتاي ث   د تح  تمقئ  ك  ي ي  نرسه مد لتز  ليي لتقيدخ 

لت قرريئن  رر  كم فمصرراح تمتعل قرر  دهرريتئأ لتحرريتتئأ ل 1لت قرريئن
، لتم لضررررر د  لتقلرررررييي ررررر  مال ّمّررررر  لتتررررر  ت جررررره لتاحرررررث 

ت    بيتهسا  تلز  ليي لتتجين لتمتعل قر   فق  خجعر  إترن لتسرجال 
  فررر  مررري ،ععررر د كبئررر  مههررري فررر  تررر نن لتعيصرررم   لتسررري ل

ت تررل مع رر  علررن مي تقرريخي     ررر  عل رره مررأ  قرريئن  اررجال 
ت    رر  علرن جملر   كذ   ّذع لتز  ليي مد لتمحتلترئ  تعي  

مئأ دررراع  ّرررذع لتز    ررريت لتمقررر   يررري  ترررل تلرررل ّرررذع لمرررأ ملر 
ررريت اررر   ععررر  لتب ينررريت لتشدوررر فكررري   2ال غئررر    لتملر 

                                                 
يعتبر ملف المنوبي العمراني أضخم ملف من حيث الحجم في كّل ما  -  1

 : انظر ،وقفت عليه من وثائق في األرشيف الوطني

Archive Nationale de Tunisie, Série D carton 156/ 

Dossier 21/1, Dossier 21/2, Dossier 21/3.                       

                                                                                         

      

 
 : أمثلة عن ذلك في المواضع التّالية انظر - 2
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ب  لتعم لنررر  لارررت هي  ال  ملررف  لل يررر  دررر ع لدي  شررر دهي لتمهررر  
ررري إك ال يمدرررأ دهررري  يقرررئأ ي مدرررأ م  نسرررتهتج مهررره  ين نررري عيم 

   ل رر  دررل الدرر   مررأ ترر لت  لتحرريالت تهسررتهتج مههرري علررن  برر
 .عيم ي  دمي يقئه  ي

ررر ررر  خجعررر  إترررن ق   - مرررأ  يلتموررريدخ  لتم لجرررد لتمعتمررر     ب 
 ه رر   لتاي ررث  تتا عرر  لتملرري  لتترر  لعتمرر ّي فرر    ى رر

م ض   عح هي فلل م ف ته علن م جد    عأ لتط يق  لتتجين
نرررر  لتتجين تعطئرررر  غئرررر  كترررريب  رررر  معتبرررر  مررررأ م لجررررد لتم   

يرررري     ت ررررن ّررررذل  لتشرررر خلته رررر ل   فرررر  ت جمرررر   إدرررر ل  ل لت  
ه تل ى جد دل  تعل   لتكتيب تل ى جد إت ه إال ف   يالت نيدخي

 شيّ ني علن كت  م طي  يقد فئهي مأ تل ىهلر  إت ه مصال 
لتط يقررر  إك دخ   لارررل كدط ررره فررر  ،لتكتررريب مصرررال فررر  ّرررذل

عر  لتت ري  مي علن كتيع  لال ّذع لتط يق  دزييدي     يري  ع
رررذل  طرررم فررر  لتتسرررم   تت ررررن  علرررن ّرررذل لته حررر  "لتت جين  ررر " ّ 

أل   ّرررذع لتتسرررم    عل ررره كرررل  كترررع لتتررر لجل  كترررع لتط يقررر 
رر   بئلر  منسرا  إتررن  بئلرر  د  رر ل  لتشرر خ م مرر  هر  ترر جئأ ّ 

                                                                                                   

Archive Nationale de Tunisie, Série D, carton 156, / 

Dossier 12, Dossier 19, Dossier16, Dossier 4/1,   

Dossier 18/1.                                       
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معل مريت م خد فقر     ر  ، كمري   رد ميلري فر   طرملتتجرين 
تر  تمي  خد ف  ّرذل مول    عأ لتش خ إد ل  ل لت  يي   مدي

يري   تلق رن لتط يقر  لتتجين  ر  لتكتيب، فق  كك  م   لتشر خ لت  
ر فرر  فررير عهرر مي كّررع إتررن لتمورر ب لأل وررن 5111عررير 

 1تجلرررع لتمئررر ي فررريجتمد عيتشررر خ لتتجرررين   م رررذ عهررره   يقتررره
جررري  فررر  كتررريب   لتحررري  م  لألمررر  علرررن  رررال  كتررر  كمررري

ررررن إدرررر ل  ل لت لتشرررر خ تعطئرررر  لته رررر ل   مررررأ كرررر     يرررري   تلق 
ر مرررأ 5111ّرررر 5155اررره   تررر ننفررر   ررر  لتط يقررر  لتتجين

ه  لتمرذك خي  لتش خ عل رذل  ،2  للر تم ي للخ ت نن ف  لتس   ّ
لتدطم ى    علن م   لتعجئل  تل يع  تهذل لتكتريب فر  تهي تره 

دو   ف  ت نن. لألّل     لتتجين   تلش 
ييخلت لتمئ لن لتا يب - من ه  ه فلل يش   ال  عح   لتكل   تلز 

لتت  تح  ث    ّذع لتز  ليي لتو  ف ألي   مأ    ير دزييخي مئ لن
ر  م    ا ل  دل رل تر نن م  يعهه جرل  مم هريت   يخجهري  يص 

عههري م جر دي عريتجزلئ  مي علرن  لتز  ليي لت ت  تهي   لتح ىث
رررل إترررن ف نسررري تلاحرررث فررر م مرررن  جررر  خ  علرررع  غرررل من ررره تهق 

ررررر  إ رررررال   لضرررررح عيتا   لتت قئرررررن لتر نسررررر حرررررث لتعلمررررر  ّ 
                                                 

 .60ص واالستعمار الفرنسي، ية العجيلي: الطرق الصوف - 1
 .21-2/22 النواحيالرياحي: تعطير  - 2
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ررع نرسرره  يضرر ي فكرري   رر  م   لتاي ررث نو  لتم ضرر ع   يص 
ه تل يرعل كتر   شر   ل  تزلمي عل ه م  يسمد مأ لتط  فئأ  تع

   م  ي ورر ر عحقرريئن تهرري   مرري ترر ف   ت يرره مررأ  قرريئن خاررم
يررريخلت لتمئ لن  جررر د  قررريئن تهررري   تميمررري  ررر    ررر  مقبتررر  لتز 

ي لتاي رررث علرررن تلررر  لتط ررر  ا  نمررر ك  لأل درررير لت تررر  مصررر ّخ
ينرر لتررذي رر  لتط يقرر  لتتجين مرره دّ   تعل رره كرري   علررن كترر  ينق  

يسرررررعن إترررررن إقايتهررررري مهمررررري م رررررل  كتررررر     محد مررررري عر ضررررر
ث لتعلمر ، فيأل درير لتمسراق  ترسكي ارالم  عمقتل يت لتاح

 لتمع ف . 
لتمررر ط علررن مرري كتارره لتر نسررئ    رر   لتطرر ا  لالعتمرريد -

  ر  فيتره م   لتهر    ك ب ر الن   خيرأ  مم ي  دىب      لتو  ف
طي  لتر نسررر   ّرررسال  ّررر    مررر  مشررر    لالارررت  مرررأ معمررري

لأل ذ عرأ     دلغ عه  ، ت ن   م  لتت يخيخ  لتاحث لتعلم 
فقرر  كرري  لتر نسررئ   فرر  لته قررل  لالدتررذل إتررن  رر    لتر نسررئئأ

ل  ال   ي  عئأ ميض  ل لم  عح قهيدتب   ا ل  ف  تقيخيّ 
"ك" عهررر ّل  دررر    ررر  ف  Mahdi"1" لتالتئه ررر  عررريأل   

اي مرأ  ر فئأ " تعجئلر  يسرم ئهي ل" فكري  لتتلئلر  hd  في م ك 
                                                 

 الفرنسيةاألحرف سم "عين ماضي" بايتفق الفرنسيون على كتابة   - 1

  Ain-Mahdi) )على هذا النحو 
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ررري عررريأل    ل تئهتعرررئأ مهررر ي علرررن  فرررن مررري   ّم  ترررل  ررر  ال 
يدل ف نرسره لت  جر   إترن مور خ ع بر  تلاحرث فر  لتتسرم   

ح ح   . 1لتو 
مهررررذ لتب ليرررر  يورررره ف  فرررر  لأل دررررير فهجرررر ع مرررر ال لتت سرررر   -

 يدمرررررر  تالاررررررتعميخ    صرررررر فكط يقرررررر   رررررر  تجينتلتط يقرررررر  ل
 مسررته ع فرر  ّررذل لتحدررل مقرري  صرر خ عمورر  فرر   لتر نسرر 

يدي لتكبر   ىلقر   مجل   لتررتح عيتقريّ ي عه لنره "صري ع لتسرج 
 صرررري ع لتسررررجيدي  2دررررئأ ىرررر ي ف نسرررري  طارررر  لإل ررررالق"

ىأ كررين ل ذ  لترر 3 رر  م ررريد لتشرر خ لتتجررين ملتمقورر د ّهرري ّرر  
 4حيف  لتمو ي     تتاد لت يق م   علن لل ي  عئأ ميض 

مقرريال ن شرر    كررذب  كتررع  جرر ع محرر  لفترر ل   ّررذل لتمقرري  
  برئ أ  ئ  يتره لالدعري عطل ف ه ّرذل م ف  مجل   لترتح نرسهي

                                                 
ونذكر أيضا أّن لطيفة لخضر ، 261،ص ،العجيلي: الطرق الصوفيّة - 1

 .12الطرقي ص  ملخضر: اإلسال الخطأ:وقعت في نفس   هذا 
 .33ص هامش  ،الطرق الصوفيّة :العجيلي - 2

التجاني، هو محمد الكبير بن محمد البشير بن محمد الحبيب بن الشيخ  - 3

 .222-223مفتاح: أضواء على الشيخ أحمد التجاني، صص 

-م2393هـ=2093-هـ2021هو الشيخ محمد الحافظ المصري) - 4

م( من علماء الشريعة المرموقين في مصر وهو معدود من 2933

رجاالت الفكر له مصّنفات كثيرة كما أّسس مجموعة من المجاّلت تعنى 

ذه الترجمة في مقدمة رسالة االنتصاف بالشأن الثقافي الفكري. وردت ه

 طبعة زاوية التماسين.
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ررجيدي لتمررذك خ تررل يعلررل عدبرر  ّررذع لتدطارر    م   صرري ع لتس 
 1إال عهرررر مي خلاررررله لتحرررريف  لتمورررر ي يسترسرررر  عررررأ لألمرررر 

خغرل م   لتر  د  ر   تكأ  مسخ  هي لتعجلر  ترل ىاحرث  ترل ىرتمع أ 
ذل لتت سرررر   ّررررصرررر خ فرررر  فترررر ي  جئررررزي مررررأ صرررر  خ لتمقرررري    

  .يلعف لأل دير لتت  م خدّي ف  عح ه إ  تل ىاطلهي مصال
 ر  تجين   نجر ع ىتحيمرل  برهرن لتتسر   علرن شدور ثمري -

  لتقيضررر  لتشررر ع عررريخلي فررر  لتجهررر ب لتت نسررر  تتم رررل فررر 
ر(  يقررر   عهررره " كمررري 5171-ر5111)لتمقررر ر ارررع  كررريدي

رري مقهرري   رر  ع مقرر ر لتتجينتعرر اررع  دررأ لتحرري  نورر  د خل ّيم 
 ئررث لجتمررد  ،ر5151 5151 رر لدث لتجهرر ب فرر  مرريدئأ 

إترررن   ررر   لتمث ررر  مرررأ مررر  ي عمتاررري  لتط يقررر    ررر  هل علرررن 
ي تعل مرريت فرر  ّررذل لتمعهررن ف نسرري كمرري  رر م علررئجينررع  هل عرر  

دع نري فر  لتب لير   2صل  مأ ش خ لتط يقر  لألر عريتجزلئ " ل
 نسا  لتحق ق  فئهي. ّذع لتتهل تايعي تهع  نرك   

                                                 
قام الحافظ المصري بنشر هذا المقال بعد ذلك في رسالة صغيرة  - 1

الحافظ )محمد التجاني المصري(:  انظرالحجم سّماها االنتصاف 

ية االنتصاف في ردّ االفتراء على الّسادة التجانيّة، نشر الّزاوية التجان

 .10-11 صص ،هـ2619جزائر بالتماسين ال
. وقد استنتج هذه األحكام من 93ص ،: الّطرق الّصوفّيةالعجيلي - 2

 :الوثائق الموجودة في األرشيف الوطني تحت عنوان

   Série D carton 156/ Dossier 31. 
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ككرررر  لتعجئلرررر  م   لأل ضرررري  مترررر ت  ي  لتقيضرررر  اررررع  تقرررر  
مهي م   لتت ت   كي  مأ لألّيت  ض   ف نسي  لتته ئ   ي تئّ  ّم   ّ
ثينررررر  توررررريتحهي فررررر   رررررئأ م  لتتررررر ت  لتمشررررريخ إت ررررره كررررري  
 وررررر ميت فررررر  مررررري درررررئأ لألّررررريت  عسررررربع لنتشررررريخ لتط يقررررر  

علن  سيب لتط  ا لأل ر   ف  عر  مشريج لت عد  ي    لتتجين
   ضررريررر    لتسرررلط  لتم كز ي  صرررل لألمررر  إترررن تحررر    تهررريل 

مرر  لتز ل يرر  لتتجين فتم رر  ي  متايعررهاررع  كرريد  دتطرري يأ رر  م ّل
  متقرر  لتقررا  علررن لتمقرر ر اررع  كرريدي  تررل  نقلرره مررأ تطرري يأ

 .1إتن  يعن ائ ل علن لأل  لر مدبال عيتسالال
ك ررررل كررررل  ّررررذل لتتهكئررررل عشررررد  نسرررري م  ته  رتّررررل يمدررررأ 

ري لت  اريئل  لتتعل مريت لتتر   خدت عل ره مرأ معهي متعي    ن مم 
  خاررريئل هرررتعجئلررر  فلشررر خ لتز ل يررر  لألر  عررريتجزلئ  كمررري يقررر   

 ر       خدت مأ ش ده محم  دأ ف    كل هي ت ص يت شر ع
فهررررل يدرررر   لالصررررالذ دررررئأ لتمسررررلمئأ  2إصررررالذ كلت لتبررررئأ

   م  تر نسي.
ن علرررررع لتت قئرررررن لتتررررر  لعتمررررر ّي لتتلئلررررر  تقررررر  خجعررررر  إتررررر

م    تل  ف  مي ىتعل رن عشرد  لتقيضر  ارع  كريدي ف جر ئلتعج
                                                 

 .63-60صص التجاني، كحالةديدي: العالّمة سيدي محمد بن فرج  -1
 الّسابق  المصدرفي فحوى هذه الّرسائل  انظر - 2
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عدرررن مررري لدعررريع لتعجئلررر  علرررن  ت بررر  تميمررري     لتر نسرررلتتقررريخي
ر لتتجين  مأ مث   لألشديق للعيجي  ،لت  جل فق  كي  ّذل لتمق  

  يأيطرررركرررري  لتمسررررس   لتر نسرررر  لأل    فرررر  تف   تلسررررلط  لتر نسرررر
ع تق ير ل  (Moreauقاطي  م خ  )لت مهزعجي مهره ك ئر ل ف فرد ضر  

فررررد إتررررن لتقاطرررري  لتمدل ررررف عررررإدلخي 1م  ال  ، قررررل  تق يرررر ل قرررري    رررر  خ 
لتجه ب لتت نس   لتذ ي خفعه د  خع إتن لت لي  لتمرر  ك لتمعتمر  

ررر  دتررر نن   ررر  جررري  فررر  ّرررذل لتتق يررر  رررريخي لتعيم  "مرررأ  لت رررين  عيتس 
ر لتتجين ش تل  ل ررر   ررر  لتررراللر عقررريب مقررر   ررر  مشررر   لتمشررريخ إت ررره ّ 

 نقل  لتعيم   فإن   مؤي  مطلع لتقاطي  "م خ "  م لفن علن عز  
ر دهرذع لتورر  .2لتمق  ر ا  اع  لتقيضر "  فهرل يدر   ّرذل لتمقر  

ّررررذع   خد فرررر  مرررريم  صرررر يقي تر نسرررري، مترررر ن لتسررررد ت عهعمررررئال 
ئلرر  مررأ لتتل   ت ت سرري تلحق قرر ، إن هرري مجرر  د خفارر  شدوررلتتقرريخي  

 مد ف نسي.   و ل   لتتجينتلي  تعجئل  ف  إقايت نل  ل
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 افع اإليديولوجيلطيفة لخضر والد -2

رري لتاحررث لت  ررين   عهرر     لألايارر دمصرراح مررأ لتم لجرر لتررذيمم 
رررر ف فرررر  لترترررر ي    لتطلارررر   لتارررري  ئأ فرررر  مرررري ىتعل ررررن عرررريتط ا لتو 

 لنتارريّ   رر  مقرريخت  لتاي  رر  تط ررر  تدلرر  لتمعيصرر ي فهرر  كترريب
مررر  لتكتررريب فهررر  كينررر  تلرررأ  "م    فكررر ي م خدتهررري لتاي  ررر  فررر  مق  

ىه  تتيخيدهررري لتمعيصررر   ررر   سرررم  فررر  إ ررريخ  مسرررمت  لتاعررر  لتررر  
لنتوررريخ لتقررر   ضررر   لالارررتعميخ لتمايشررر   م    ررر  لتمع كررر  لت  ه

وريخ تيعهر  م   لالن 1كي  لنتوريخل نهيئ  ري"    لتتح ى    لإلصال 
ىهفرر  خمىهرري كرري  لنتورريخ  علررن لالاررتعميخ فرر   رر  ل علررن لت  قيفرر  لت  

تررل  رر  نتورريخ علررن لت  قيفرر  لت ىه تكه هرري تكتشررف م   ّررذل لال ترر نن
رريفكرري  لتهرر   مررأ  يدررأ نهيئ  رري  تهررذل لتاحررث ّرر  إاررهيمهي إنجيّل

رر ف رر  لتشدورر   فرر  محيخبرر  لت  قيفرر  لت ىه تورريتح لتح كرر      لتو 
.  ررر  تكررر   لتاي  ررر  صررريد   فررر  إدررر لل 2 لتتعورررئ ي     لإلصرررال 

ّ فهي لتحق ق  مأ  خل  ّذل لتاحث  تكأ فيتهري منهري درذت  تكر   
   لتعلم       مدت ّذل لتاحث مهذ لتب لي  فتج ي ع مأ لتم ض ع

 ت م رررره توررريتح ت  ررريخ فكررر ي معرررئ أ يد جررره مرررأ  ينررر  لتاحرررث 

                                                 
 .0صلخضر:  - 1
 .6ص لخضر: - 2
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 ى ت ج  ىررررررلتعلمرررررر  لتهرررررريد   لتبه رررررري   يجعلرررررره مجرررررر  د  طرررررريب إ
 تح يل .

رررري مررررأ لتهي  رررر  لتتيخيد رررر صرررر خ ّررررذل لتكترررريب ارررره     فقرررر مم 
ي  تعجئلرر  عح ررهلنجررز لتتلئلرر  م  م ر مي ععرر 5117 عسرره لت عررر  

تئهررري فررر  جئلررر   لارررته ت إعتل  ررر  خجعررر  لتاي  ررر  إترررن م    ررر  
   ّرذل لتكتريب ّر  محيثريت مأ لته  ل    ال ناريتغ إكل  لهري إث ئ  

تمرري منجررزع لتعجئلرر  عياررت هي  ععرر  لتررر  ا لتاسرر ط  فلرر ن مررأ 
رر  لتو يررع إكل م   يقررد مههرري لتتقوررئ  فرر  نرررن لته قرريط لتترر   و 

   ا لتور ف عجئل  مأ تس    فر  لتحدرل علرن لتطرتلفئهي لتتلئل  
 مررأ ف رريب  ،  علررن لتكررل   لالاررت هيئ  تعمرر ل لتحرريالت لتديصرر

ييخلت لتمئ لن        لالعتميد لتمر ط علن لتمويدخ لتر نسثل   تلز 
 تعررررل  تط ررررر      لتس يارررري  ارررر ل  لتاحرررر ث م  لتتقرررريخي  لتعسررررد  

تدل  كين  مث   تط  في ف  ّرذع لته قطر  عيترذ لت فرر  مري ىتعل رن 
م ال تل ت جد إتن مي كتيب مرأ كترع لتط يقر     عيتط يق  لتتجين

ثترررررريب   ال كتررررررع لتت رررررر لجل لتمتئهرررررر ، دررررررل  رررررر  لعتمرررررر ت رررررر  لتتجين
لنر ر  فر   يشر    لترذيتئر   خ ش  لتجيا ر لتئهر دي لتر نسر 

 كتيعيترررره عررررأ خ الترررره  متلرررريّ ل عيإلاررررالرلألمئرررر  عبرررر  لتقرررريدخ 
أ مأ م  تعتم  كم جد ف  عح ث علم فقر  كري   ر  لتمزع م  مّ 

 لتد لفرريت  تشرر ا لتق يمرر  لترر لخدي فرر  لتحدييرريتعقورر  ل لمتررمق  
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 لالارت ال عهه تط ر  تدلر  مرأ مجرل  مأ كت  مي نقلته   لألدد
  كرري  ىتررهع ل عرره لتشرر خ محمرر لتررذيعدالمرره علررن لت  رر ل  لتررري   

مررأ كتيعرره لترقرر ي لتت يت رر   لتحبئررع نجررل لتشرر خ لتتجررين  فقرر  نقلرر 
لتسئ   محم  لتحبئع ف  عئأ ميضر  يوف فئهي خ ش دئ  لتت  

يح ح عره صرف   ئث يق   " ج ت نرس  عمر دي ف  فهي  م بد
لتت   تهتهر  عرم  لر ف  هري جر خل  مزخكشر  ي  مأ لألعم ي لتم م  

رررئه  ذع لتجرررر خل  ن لفرررذ دهرررري  تشررررن ّررر عيترس رسررري   برررريتدز  لتو 
 ،1" ا ي  مز    مأ  الته كه  ماتط د تمئئز  لر خ نسريئ

عئأ ميض  لتق ي  لتعت قر   بح ر  عرأ ّرذل      لخت )لتاي ث(
 بح ررر  عرررأ  ليورررره تئررر   خ ش فلرررل مجررر  تررره مقررر   لترررذيلتقوررر  
يسرم ه خ ش  لتذيلتسئ   محم  لتحبئع كي  يق ل ف ه  لتذيلتمهز  

ررروئ  فررإكل ّررر   رر  دئررر  مررأ لتحجررريخي محمرر  لتو  مهررز  لألجررر لد ّ 
ج خلنه ام د  يق  خ امدهي    عدل ح لتت  لب  لتق تلتووئ ي لتم ب

رل   ير  عرئأ ميضر   ترل  د مينئأ اهت مت  ّ   نمح لتبهري  فر  ك 
 ال لترس رسرررري   ال لتدررررز  لتوررررئه  دررررل يرررر  مجرررر  لألعمرررر ي لتم م  

  لر ح  ت ه مهزال    ي ي اقره مأ معمر ي لتدشرع  ج ير  لته درل  ج
 ترررل تكرررأ ّهرررين شررر فيت  ال مجهحررر  تلحررر يل  تكرررأ   لتت بررر   لتقررر 
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اررري عقوررر خ عوررر لد لت تررر   ررر م عههررري فررر   وررر    خ ش كررري  مه  
م رر ر  لتررذيمتررف تئلرر   تئلرر   تسرر  معجررع مررأ لتت ز يرر   لتترر ت ن 

عل ه خ ش  تكأ  لتعجع كرل  لتعجرع مرأ لتاي  ر  تط رر  تدلر  
ررل فرر  ك تيدهرري لتررذ ي يرترر ك م  يدرر   لت ترر  نقلترره دررال ترر      ال تمم 

 م جعي علم  ي تلط لا   لتاي  ئأ. 
لت ت  يعج     لتت ق ق   ال مخي  م  م ئل دتتاد لأل طي  لتعلم

لتاي رررث إكل تدل رررن عرررأ     م تكرررأ يدرئهررري لتقررر    دهررري ّرررذل لتكتررريب
ررر  لتعلم ررر لعيت لأل ررر  لته زّل فإن ررره  ررر   ى ت جى  م رررف  لمررره فررر  لتو 

ئن  لتت حيمل ّ   مم  مععر  مري يدر   عرأ يسقح إتن مست   لتت لر
  .رق  لتعمل كل    مته لتعلم لتمع ف   لتاحث لتعلم   ي  

لتت هي   لتت ير لتذي   ع   نذك  نم كجي عأ  كم ي  -
ف ه ّذع لتاي    ف  مي ىتعل ن عشد  لتش يف لتمه  ب  
فه  تق   عهه "   لشته  لتش يف لتمه  ب  لتتجين  
دزعمه تهرسه لتش     لالنتمي  إتن عيئل  لت  ا   كمي 

لتط يق  دت نن مسس   علن كيمل زعل من ه ش خ ىثي  
ح " ، ىب   1ف   ئأ تل يدأ تذت  مي لاير مأ لتو 

ش ني ت قيخي  لتت  م لضحي م   لتاي    ل  لع  علن لت
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يدن عأ لتمه ب  لتعم لن   تكه هي تل إتئهي ف    ى هي  لتس 
ي ف   تذك  كت   تل تش  ف  لتهيم  إتن مويدّخ

ذل  مهي  ت  ذ مهي     لتحدل علن ّذل لأل ئ  ّ 
لد علن كت  منهي خغل ّذل لتحدل  ،لتاحث لتعلم 

لتوح ح  لتو  يح ف   ن ّذل لت  جل إال من هي تهي   
ف لتمه ب  فتق   إق  كت  مايش ي "يم  ل لتش يرسهي ن

   لتتجين  دب ع لدي خمزل تلجئل لت  ين  تلط يق  لتتجين
ّذل يعب   فهل  1"لالاتعميخي كي  ملتزمي عيتس يا   لتذي

 لته زّل   ف  لتاحث لتعلم    لتتهي   عأ لتح ف
ال فك ف يعب   ر يعب   عأ لتتلرئن  لتت حيملن  إلتعلم  ن م

فئهل مأ   ّذل لتر د لتمهب   عأ جئل ي ع   عيآلال
دل مأ  !لتعلمي   شئ ه لتجيمد لألعلل لتع د لت فئ 

د لع  لتعجع م   لتاي    تلد لتمه ب  لتعم لن  ك مز 
ف  ت نن مقيدل لتش خ إد ل  ل    تلجئل لت ين  مأ لتتجين

  !لت  يي   ك مز تلجئل لأل   

  د فئهي كال لتاي  ئأ    إ   معلل  طئ   علم -
لتمويتط  لتمتم  ل  ف     عمللتمذك خيأ ف  مي تق  ر ّ  
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 جع   من لت قيئن لت ت  تع  ي  تكشف لألشديق 
ىأ  لتتو    مطلتذى تتحقئن    أ جعل ل مأ لت  

فاق خ مي ت ف  ت  قيئن ت     ،مويتحهل  بسح نر كّل
ل عه ت ف  ت ميلي  علن  ل   ّسال  تلمحتل   لنبهيّخ

أ دهرن لتق خ عع  معلن م   ّسال  لألشديق   قيئن تبّ 
خ ذ لتتو     من هل ال يم ل    إال منرسهل  مي يد   عأ

،  كي  مأ لتمرت ك م  ىتل  تق يل  مويتحهل لتل  ق 
مأ          لتت يخيدثمشديق مهر دىأ تلمحيثم ّسال 

ال م  ىتل  ت م رهل مأ مجل ي  يخلت لترك  جم د لتت   
  تش يه لتهس ج لت ج لن   لت  قيف  تلبالد.

للمحتل في ية نماذج من المقاومة التجان ث:المطلب الثّال 

 تونس:

 االنخراط في ردود الفعل األولى: -1

ع د مأ لتتجينئئأ ف    كر  لتمقي مر  ت ب  لت قيئن لند لط 
فرر  خد د لترعررل لأل تررن ضرر  د رر   ف نسرري إتررن ترر نن فقرر " مشرريخ 

 رر  لتتجينر إتررن م   لتط يقرر  5111لتم ل ررع لتمرر ن  عيتكرري  ارره  
فمي  1 ايئل  ختي   لتدم يا   لتر نس تال  ي ير لالعيتجه  مقيخت م

                                                 
الخّماس هو عامل الفالحة الذي يعمل مقابل حصوله على خمس  - 1

 .توج الذي ينتجهالمن
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ملهي   ليعهيإال م  ل ف علئهي إللتر نس   لتج   ثي  مأ    
رر ل   لتمزع مرر  مررد  1علررن دفررد غ لمرر    ب  رر   تررل تشرررد تهررل لتو 

ن لالختارريط لتمايشرر  دررئأ  جرر ى  عيتررذ ث  ّهرري م  نشررئ  إتررف نسرري 
 ئرث كينر  لتكري  مهطق  لتكري   شرئ ه لل ير  لتتميارئأ تجين  
لات ل   تمأ كي   يدمي مههل مأ لتتميائأ إتن لتعيصرم  محط   

رر ل   مررد ف نسرري ت جهررري  2ترر نن عررأ   يررن لتبرر   ترر  كينرر  لتو 
خارررم  ي عهررر  شرررئ ه لتط يقررر  تكينررر  مهررر ت تعل مررريت لتررر ال  فررر  
ي فعررررل لتتجررررينئئأ عيتكرررري  عب رررر ت عررررأ  لتكرررري  عيتررررذ لت  تكررررأ  خد 

ي خف  لتر نسئئأ لتذي يلم ع   شئ ه ّذع لتط  يق   م ي ّ 
إتررن  جرر د مقي مرر   رر  يخيد لت  خلارريت لتت   ثمرري تشررئ  لتت قرريخي 

فرر  مهطقرر  لت اررح  لت اررح لتو برر   رر  علررن  رر خ كبئرر  مررأ لألّم
لترربالد ارره      د رر   لتقرر لت لتر نسرر  كترر  إعرري  إعررال  لتحمييرر 

لأل    تلقايئرررل فررر  لتقئررر  ل  قرررل  عقاررره  لالجتمررري ر فكررري  5115
ضرردل عسررب طل  جمررد كررل   ايئررل لتمهطقرر  مررأ ف لشرر    ي لجتمرر

ميم  م    الد ع  يخ  جرالق  كتر  ت ضرد  ط ر   م ختي     يج  ّ 
قرررل   ررر  قرررل  مع كررر  لت     فكينررر  مع كررر   ئررر خي ،مهل مررر  تلمقي مررر 

مع كررر  ك يررر  لتحلرررري    ررر  شررريخن فررر  ّرررذع لتمعررريخن كرررل لتقايئرررل 
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دهرذع لتمقي مر   ر  ينج إكل خجعهي إترن عال ر  لتط يقر  لتت 1لتمذك خي
كررين ل يعملرر    رر    لتمهتسرربئأ تلط يقرر  لتتجينإقرر   فهررل يمدررأ لت

لتمرعرل در  ذ لتجهريد  لتحميار  تويتح ف نسي ف  م ل ّذل لتمهيه
ل  ي هرر  فرر   رر  لتمقرر  ر ت كرري  لألمرر  كررذت  ألد   إتررن  رر ب ّم

فرر  مهطقرر  لت اررح  لت اررح  رر  لتمهطقرر  أل   متارري  لتط يقرر  لتتجين
دررل علررن لتعدررن    د   عرريآلال  كمرري دئه رري كترر  ارريعقيلتو برر  معرر

ي  تلتحق  علن لال تال  كي  لتسم  لتويتا  مأ كت  فإ    جل  اد 
ّ  مي يرس    ل ر  لتت  لجر  لتر نسر  فر  لتمهطقر    ر   ّذع لتمهي ن

رعف  خ لتمسس ت   لتر نسئ   ّذل لتل  لتر نسر  فر    لتر يمو لفد  
ي مررريج   لتر  لتكبئررر ي لت ررر  جهررر  لت ارررح عيتع لئ شررر   لتررر  يلرررمّ 
  .2تلمعم  يأ لتر نسئئأ

تسررررعرهي لت قرررريئن دتريصررررئل د  قرررر  عررررأ لتم ضرررر    تكررررأ   ال
ىسك  لن خل  لتتجينئئأ ف  ّذع لتمقي م     لاتق ل  لت  يئد لتت يخيد

ل لتتجرين    بد يف  فقر  اربن تهرل م  تجه ر  ل  لرف علر  درأ غرذّل
ترر ن كترر  لتعهرر  ر   5111 لئع ارره  فرر  ق خترره ضرر    ررين   لتلرر
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  ضرر    رر لنئأ لتارريي لتمسررلل فهررل يعقررل م  ى رر خ لتتجررينئ   داعئرر 
لته ور لن    ضر  غرز  "   ال ى ر خ  ر  لتمهتسع إتن لتط يقر  لتتجين

 رررر     طبإقارررريت لتعدررررن يحترررري  إتررررن مدت رررر ". إ   لتكرررريف  لتمرررر ن ن
عري  لت خ د  لت  الت   مأ غئ   ّرذع لألدت ر  يوراح لألمر  مجر  د إد 

  تحيمل.
 

 :االستقاللفي نضال ية مساهمة الفعلال -2

 كري  لتتجرينئ   تحر  إشر ل  لتشر خ لتع  ار   ف  لتجه ب
 لتمهدر  ئأدأ ف   لتذي كك ني ايعقي من ه كي  مع  دل مأ لت  ر لخ 

أ صر خت عحق هرل م درير إعر لر فهرل يدر   لترذىف  جبه  لتتح ي  
 تالمذته ف  صف  مأ مصيد ع   يخد ع   دم ل عل ه عيإلع لر.

 عيتمقي مررر عررريتجه ب لتت نسررر  كينررر  عال ررر  لتتجرررينئئأ ي ثمررر
 فرر  تتجرري ل  رر  د لترر  أ فيتعرر   ّرر  لتعرر   ارر ل  فرر  ترر نن م 

  عجمررد لألاررلح   مرر  يق لكررين  فقرر  م  فرر  مي  دلرر  مسررلل لتجزلئرر  
م رررل تتورررل إترررن قررر  لخ لتجزلئررر  يررر   ته يبهررري إترررن لتحررر  د لتجزلئ  

تت نسرر  إتررن م الد يرر  للت ترر   صررل  مررأ لتج   لتح ب رر  لإلمرر لدلت
رريش لتتجرري رر  فرر  مع كرر  خش  ر م  لتسررلد  لألاررلح  5111نئئأ دتاس 

جرينئ  لتجهر ب لتت نسر  ار    ت ي لتذ ئ ي لتت   ير تجرينئ   لد
دتهسرئن مرأ لتشر خ محمر   مأ ت نن إتن إ ل ل لتهميمشر  دته يبهي
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ررره   ررر  مثررر ت لت قررريئن لت ارررم     1لتعئررر  لتتميارررئه  فررر  خ لررر   ج 
إك يقر    هورل ي  لتمقي م  لتجزلئ  مأ ت نن إتن  ته يع لتذ ئ ي

ف نسررري عورررري ن " تسررر يع لتاررريخ د لالنقلئرررزي إترررن لتجزلئررر  عرررأ 
 ترر ن لتجزلئ يرر      يررن لتج يرر  لتت نسرر  ىت لصررل عدم  رريت  لفرر ي

مررأ لإلييترر  دررل إ   لتت نسررئئأ ّررل  أ يررمت   تشرر ل  لتارريخ دلتررذىّررل 
ل م2"أ يحمل نررره إترررئهللترررذى   يدررر   لتتجرررينئ   ، فمرررأ لتجررريئز جررر  

 ر  مهد  ئأ فر  ّرذل لتجهر  مرد مرأ لندر ط ف ره  تر ن مرأ لتعلم
م  نسرررررت ه  ّرررررذ لتشررررر يح  م  تلررررر  تمجررررر  د لال تهررررري    فررررر  شررررر 

عييرررر  لتر نسرررر رررر ف   عيت   عررررأ    لتت رررر  ت يرررر  م  تحئ رررر  لتطرررر ا لتو 
 مع ك  لالاتقال .

 ر(1111)ترررريحئرررن د عزيزيررر  ثمررري نجررر  مرررسخ ه لت ررر خي لتجزلئ  
  لترر عل لتتجررين  لتررذي  وررل عل رره لعمرري    كرر   ل ىررذك  صرر

فرر  ترر نن ف قرر   "إ   مسررس ت  جرر   لتتح يرر  يرر  لتتح يرر  لتجزلئ  
هررر ل إترررن تررر نن كرررل  لتتالمئرررذ  أ كرررين ل لترررذىفررر  لت اليررر  لت  يت ررر    ج 

                                                 
ستل   وقد كا سمهاالفرنسيين هذه المعطيات ذكرها أحد الّضبّاط   - 1

من أخطر الطرق على الوجود الفرنسي ية أّن الطريقة التجان عتبر كاستلا

 في غرب الجزائر. 

 .61-66يزول بالشّك، صص اليقين ال ديدي:
من تاريخ الحركة  (: لمحات)عن عبد الجليلساوي يالمعن نقال    -2

ية وبالمند ،القصرين ذاكرة وتاريخ ،بجهة الوسط والحدود الغربيّةية الوطن

 .110، ص1339للثقافة والحفاظ على التّراث القصرين، تونس ية الجهو
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تإلنرريا علررئهل    اررالمإل  ري  ل  ل ممر ل  لألم جر دىأ دهري  اررد  
ضررررد تهررررل نلررررير ت برررر ي  جمرررريع   فرررر  فررررئال تت م رررر   طرررر    دهرررري   

ف     لت ن ل  علرن ي  لتم ل هئأ لتجزلئ يئأ مأ لتجيت   لتجزلئ   
نحرأ نعلرل جئ ر ل م   النتمري     1  ين عيخد  ىهتم  إتن لتتجينئئأ"

دل ررل كرل    يقر  ف مدههرري   شرراد  مرأ لتعال ريت كر   إترن لتط ر ا ي  
   عمرررال عم رررل ّرررذل لتحجرررل ال يمدرررأ م  ىرررتل  إال مرررأ م  نقررر   إ

مقبرررر  لتترررريخيخ فقرررر   رررر    كيملرررر  مررررأ لتعال رررريت لتتجين ررررال  شرررراد
لتتميارئه  فر  لتمقي مر    ند لط ع د  لف  مأ م ريد لتشر خ علرل

 كبئر ي عهر ير  مدينر  خمز  تهرل       نعلرل ممأ دل رل لتربالد لتت نسر 
عمدتلرررررف مررررر لتبهل مرررررأ لألتاررررري  لتتجرررررينئئأ لتت نسرررررئئأ  يألتك ئررررر  

نجررررريل إفررررر   عمتاررررريعهله   ئفكرررررين ل يسرررررتع 2 لالجتميع  ررررر  ررررر  لتعلم
رريتهل لتهلرريت  يتجل ررن ّررذل لألمرر  عدررل   ضرر ذ فرر  لاررتعين     مهم 

ئأ فر  ش خ لل ي  لتتميائأ لتشر خ م مر  لتتجرين  عمتايعره لتتجرينئ
                                                 

العشرين، و بوعزيز)يحيى(: ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر - 1

 .1/033منشورات المتحف الوطني للمجاهد،
نذكر كمثال عن ذلك الموكب المهيب الذي ُشيعت به جنازة السيد العيد  - 2

م وهو أحد أحفاد 2914مارس سنة 0التماسيني في  بن الحبيب بن العرابي

ن وقد ولد صاحب الجنازة سنة يالشيخ علي التماسيني شيخ زاوية التماس

باب الخضراء نخبة من ية م وحضر موكب دفنه بالزاوية التجان2393

األعالم نذكر منهم الشيخ عبد العزيز النيفر والشيخ محمد األخوة واألمير 

انظر: ية جانتجمع كبير من أتباع الطريقة المحمد بن الصادق باي و

 .14-11طرنجة تونس، صص ية غريسي )علي(: الّزاوية التجان
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للات نن ترتممئأ  ص   لتقيئ  م لتمشره خ عسر    م  دأ عبر  لتر  
ت    رمم مر  لتتجرين  "لتح لر إتن ت نن  ف  ّذل يقر   لتشر خ 

عه إتن ت نن علن   ين ت لخ  عهر   صر ته إترن   ته مأ يسيف
 لتدرررذع  1درررههج دنقزتررر  خ رررل ترر نن  جررر  م الدي عمحل هررري لتم جررر د

محمرر  لتحبئررع  عرره  معررين ع م الدي يجتمررد مررد خجرري  لت رر خي   مررم  
ل"   علرررن لتتعررر    عيتشدوررر يت لتت نسررر ومحمررر  لتط ئرررع  1 غئرررّ 

رررر  مرررري يدرررر    تهرررري م  نتحرررر  ث   مررررأ نلرررري  عررررأ مسررررت ل مهررررل  ّ 
لتتجرينئئأ لتت نسرئئأ ضر   لال رتال  لتر نسر  ار ل  فر  ترر نن م  

  .ئلف  لتجز 
ط  ر  عرأ ّرذع لت مرللرن تحئئر  لتعيعع  لتاري  ئأ عيو   

ىه   لت  ه  ّ   لتمقي م   ر  ن ّرذع  لتذي يق ت   م   لتحن  لت  
لتط     لتو  ف   برئأ  لالنتمي فلميكل ّذل لترول دئأ  2لتمقي م 

رر   فرر   رر   كلترره ّرر  إككرري  تلحررن  لتحررن  لترر ىه . م   ترر ن لتتو 
ىه   نلت  

ف  ت نن كق يدلت    إكل تميكل ال نج  خؤاي  لتط يق  لتتجين
 ف  لتح ك  لت  ه   ن

                                                 
 .44طرنجة تونس، صصية غريسي: الّزاوية التجان - 1
 .206-202صص ،العجيلي: الطرق الصوفيّة - 2

 .39: ص لخضر -   



 

 

- 033 - 

ر م  لتع ى  مأ لألامي  لتايخلي فر  تر نن  ف ميتق  مقبتهي  تق  
،  كرذت  ت بطهري دهري صرل  عيترذ لت   ثين  ت تاح عيتط يق  لتتجين

 تكرررأ  ّرررذل لالختاررريط ترررل ىرررتل  لتتررر  يج تررره   ،م ررر     عطررر ا صررر ف
مم   ريق ىتعل رن ععال ر   عيعتايخ م   لالنتمي  إتن لتتو    ّ 

ل لتر خ  ع لتت كت ل عل هجلتعب  د ب ه ف  أ  لت  يدر  كر ت علن عيدي ّم
 ر  كينر  مرأ لته دار  لتزيت ن   لتح ك  لت  هم   لت  عئل لأل    مأ 

 . ا لتو  ف     كبئ ي عيتطلتت   دئه ي ايعقي من هي علن صل
مررر  مرررأ مسرررئ ي لتح كررر   قرررل  مهررر  عيمرررل   ررر  فررر  فتررر ي متق  

كق ررريدلت    فررر  تررر نن يمهرررد مهررر خ شدوررر يت صررر ف ررر  لت  ه
ن  لتح ك  لت  هق  ه   ، ف دلر نئأ  لتهلريت  فر  م  لتهري      تل  

ررررر  تررررر   لإلارررررالر لألل رررررمايارررررئئأ لت لتمترررررمق   صررررر ت     لأل    ّ 
يدي    عم خا  لتمهيخ لتمو ل    ت يم  ل ّذل ل   كلت لتمئ الت لتّ 

ررري لتل ررر   لت  رررين  فتم  لررره لتهداررر   عيمت ررريل عبررر  لتعزيرررز لت عررريتب ، مم 
ررررر  تك يههررررري لتعلمررررر   لتلئب لت ررررر  ررررره لتعلمرررررين  لت تررررر  تلق  كلت لتت ج 

    ل ررر يم  رررل ّرررذل لت    لتمع فررر  فررر  ف نسررري م  فررر  مررر لخر ف نسررر
 لررررره،  يشررررت ن كررررال  لتحبئررررع د خ ئارررر   كررررل  مررررأ ارررريخ عيمت رررريل

ف درر   لتل رر نئأ فرر  محيخبرر  لتت ورر     إععرريدع عررأ دلئرر ي لتتررمقئ  
كق ريدلت فر  لتح كر     مأ لتط ب ع  ع ر  ج د خمر ل صر ف ك إ

أ إترررن درررل تعرررل  كتررر   ررر  دفرررد ععررر  لته شرررطي  لتررر  هئئ ررر  لت  ه
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  رررر  لاررررتم   ّررررذل  نتمرررريئهل لتط   رررر ،عررررأ للتمايتورررر  فرررر  لتت كررررت ل 
لالارتقال  درل تر ن مرأ      لتط     ت ن ععرلتم  ف مأ لتتو  

ي ععرررر  لتتورررر    مصرررراح  مث رررر   رررر    ي معرررريدل لتمايتورررر  لتقرررر   م  
   لت  ررريئد اررتقال ، ال ن يررر  ّهررري م  نك ررر  مررأ اررر د لت  ررريئد أللال

ر شرئ ي كمري مارلرهي  تكرأ لتمطلر ب ّر    لأل  لث ف  كلتهي ال تق  
 لتررذيه لتعررير إدرر لل لتدرر ح لته رريمل لتررذ ي يعطئهرري فكرر ي عررأ لتت جرر

ف  ت نن تله  عيتو خي لتت  خ ام  تهي    جعل لتط  ا لتو ف
يت رررر  م  نبرررر ل لتدطرررر ط لتع يلرررر  تمرررري لتت اررررهحي   فرررر  لترقرررر ي 

 .لالاتقال ف  د ت     صيخت عل ه لتط يق  لتتجين
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 املبحث الّرابع

 يف تونس بعد االستقاللية جانتالطريقة ال

 

 

 والتراجع:ار صاستمرار االنح المطلب األّول:

 ةأسباب موضوعية وأسباب داخلي     
 

رر فوررتقرر  لاررتم   لنح مررد تمدررأ لال ررتال     يخ لتطرر ا لتو 
 علرررن لتررربالدمث ررر  لتمتزلىررر  فكررري  كل مررري م درررل لال رررتال   الرررته 

فر  لتم ل رل  يال ار متلمجتمرد لتت نسر   ر    لتمالمح لت ىهعت لج
مررر  نسرررب  ي مرررد لت ررر  لتزمه تحررر  مرررل  جئرررل لترررذي  تررر   نشرررم لتمتق  

 ئرث كري  لتعمرل   جئرل لالارتقاللال تال ، قرل  ترري ل لألمر  مرد 
 رررر  لتع بيرررر  ه    تل   يترررره لتتهك ررررعلررررن تحرررر ىث لترررربالد يحمررررل فرررر  

 ث رررر متترررر نن  كرررري  لتتورررر    لتط  رررر  عيتررررذ لت مررررأ    لإلاررررالم
فرر  نحررأ مرر ع      ترهررل كترر  مث رر  ،لفيلاررته يرر  لترك   طلألنمرري

خت   عرأ لتدرح لتركر ي لترذ ي اريتمحر  عيم ر نقر رلتب لي  إترن م  
ررري صررر لترررذيعل ررره  د مررر  لالارررتقال     تل  تررر  ععررر  يخ ت جهررري عيم 

 .كت 
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 رقيبي:والعلماني الب المدّ  -1

تررأ نطئررل علررن لتقرريخج لتكرر يل عسرر د لتتريصررئل عررأ لتحرر لن 
ياررر  لترررذي شررره ته لتررربالد مرررد د  ليررر  لتقررر   لتركررر ي  لتهشررريط لتس 

هر  ّ  لتعش يأ  تكه هي اهقف عه  لتمهع جريت  د اللتربير  لتتر   ج 
  مق  ت فئهي.

ارر  كرري  ئ   شررد  لتحبئررع د خ ترر ن مررأ لتمايتورر  إكل  لهرري إ
اررررتقال   م   الععرررر  ل   مررررسق  فرررر  لت قيفرررر  لتت نسرررر    مث رررر  عهورررر

ررري جعلررره يعمرررل جيّررر ل  لفتتينررره عر نسررري  صرررل إترررن  ررر   لتهررر ر مم 
رري عملرر  عل رره ف نسرري نرسررهي ي مم   .علررن تو يررع ترر نن عررمث    رر  

ن كترر ن ك ررف كرري  ىهلرر  تلرريّ ي لتع لمررل لتترر  دفعترره إتررمرريّ  
 أنى  لتت 

فر  ارئ ي ّرذل  ريصئل  لتجزئ ريت لت   قر ّهين لتك ئ  مأ لتت
 ئلررر  عقررر د درررل إ   لتكرررالر عههررري كررري  يعررر    ررر  لت  جرررل عقئررر  مدف

رر  تتلرر  لت ،تايعريج يمر ، مرريلل  لتتريخيخ يدشرررهي  ريصرئل لتترر  ترس 
 لته رن لتر ىه  فر  تر نن مري ععر لتو خي لتايّت  لتت  عيت علئهي 

 لإلاتقال .
شر ل مرد د خ ئار   نيضرل ل معره يير لترذىأ عترئ  شهيدلت لتهر

يدرر    من رره كرري  مععرر  مرري  خلفقرر ع فرر  ج الترره شرر  ي  غ برري ، اررجه ل
مرأ كتر  م   لقهرئأ مرأ لمالئره  ،ديي تل ىأيمع  أ دل كي ى  تعأ لت
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مرري لتحبئررع د  طررر   ي اررفلررلتهفرر   نرري علررن  يسرر  كيلت   ي  ّ 
ل   ال  معه ين ن در ال عر نسري  ترّ  ن إ   لأل    ف  ارجأ لتقر  

ىأ  لتهمه ص ل   عيإلتحريد  لتكرر    ذ خ لته ير مأ م  ره مأ لت  
رررعع لتت نسررر  عماررر ع   كررري  ،1 من ررره إ  تررر ت ن لتسرررلط  اررر در   لتش 

ىتجرررريّ  عيتترررر  ئأ فرررر  نهرررريخ خملرررري  عمرررر ل  ال ىارررريت   د خ ئارررر 
هرر  ترره فرر  كترر   ريمرري علررن اررمع  لتح كرر   عيتهورريئح لتترر   ج 

ررررل  رررر  لت  ه  ت ررررن  صررررل لألمرررر  إتررررن م  ّيجمرررره جمررررد مررررأ ّم
، 2فرر   ريعن  ضرر ب ع عيتط مري ل  تطدرر ل د تتره لتب لرري ير  لتمط  

تتر  تعرج دهري ن ي  م  نطئل ف  ا د ّذع لت  يئد  لتتو  فيت ل ال
ت فقيئه ف  لتكرريذ  ت رن ال نحئر  عرأ ار يا    لتمذك  لت لتشدو

لتقرر لخلت لتمجحررر  لتترر   رر  رهررل  لفتكررأ تكررر  لإلشرريخي تلتاحررث   
تره لألمر ،  نرذك  فر  مري  دذّي د خ ئا  ض   لإلاالر عهر مي     لت

ل  تل  :لتق لخلت  ىل  ّم
إتوي  لأل اير: تق  عيدخ د خ ئا  عمج  د  ص ته إتن  -

مهوع خئ ن لت لخل  ف  د ت  لإلاتقال  ف  عه  محم  
  ىلو  نلير لأل اير لألمئأ عيي إتن لاتو لخ  ين  

                                                 
لجنوب دار ا ،بة واإلسالم الّزعامة واإلمامةيحّجي )لطفي(: بورق - 1

 .231، ص1336تونس للّنشر،
بن يوسف حياة كفاح، نقوش عربيّة،  ح(: صالالّشابي )المنصف - 2

 .14، ص 1333أكتوبر
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 يويدخ جم د م اير لتز  ليي  لتمسيج  لتعيم    لتديص   
، ّ   دذت  ىلو  جم د لتم لخد 1لأل  ي      ل  جمب

سيت لتش ع   لتميت ع دلتت  يم   تكل  لتمسا  أ م  تقف ض  
 .ف  مش    علمه  لتبالد

لتت      لالثتري  عيتمحيثل لتم ن   إتوي  لتمحيثل لتش ع -
   كلت لت   ذ لتو ب   ماياي علن لتق لنئأ لت ضب تعتم 

لتت     لتديتو   مي تاد كت  مأ   لنئأ لأل  ل  لتشدو
تتعيخك ف  ع د كبئ  مأ فو تهي مد لتت ش يد 

 .2لإلاالم 

لتتعل ل لتش ع  لتمتم  ل ف  جيمد لتزيت ن  عدل   إتوي  -
    لال تويخ علن كل  لتعل ي،ي   لت ين   لالدت لئ  م ل له 

 .3مص   لت ى أ لتت يعع  تجيمع  ت نن لتح ى  

                                                 
، صص 2913جويلية  29الّرائد الّرسمي التونسي الّصادر في  - 1

2243-2241. 
ر، ، دار محمد علي للّنش2933-2914التيمومي )الهادي(: تونس  - 2

 .61-09، صص1334، تونس 2ط
بنبلغيث )الشيباني(: بورقيبة واألوقاف، مكتبة عالء الدّين صفاقس  - 3

 .41، ص1333
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ذلني در الدي تر نن م ر   تسرتايذ ىرتق  كين  ّرذع لإلجر ل لت إ
ارريت  يورراح ىأ خمررزل تلتدل ررف، تقرر  جهرر   فئهرري كررل  لتمق   فئهرري لترر  

د خ ئارر  فرر  نقررل لنبهرريخع عر نسرري إتررن لتشررعع لتت نسرر   نجررح فرر  
فر   عدل   مرير "نلتتر ن"كت  إتن     كبئ  فين فد لتشايب إتن 

لتملهررر   فررر  لتعال ررر  درررئأ لتجهسرررئأ  فررر  لتسرررر خ  فررر  لترررتهدل 
 نإلفطيخ ف  خملري  ى مرز إتريعلن لتمق  ايت فويخ لتت جيّ  ع

خ  لن رر خ دترئال علرن لتتحر   تشر ت فر  لتمر لخر لتتقر  ر  صريخ لتس 
هدل علرررن  صررريخ لترررت  لإلتحررريد   م رررل لتشرررئ ع  لتجيمعررريت مفكررريخ

ألثررر ر صرررل ن   عل ررره  ارررل ل ىرررالن درررئأ لتقررر     علرررن لت اررر   ل
  ث  ال ح مم ي لتتو     لأل ت ي  لتويتحئأ ف ،لألف لع عدل   ال  

رريب لتمررتعل   م رر  ،      ّرر  ع برر   إاررالم ل يعتبرر  كررل  مرريصرراح لتش 
 كررل  مرري ّرر  غ برر   رر  جبف  لتميضرر  لتارريئن  لت  تلتدلررم لدفرري 

ر  لتمعيص ي،م لدفي تلت  ئ ل  مصراح مجر  د ك ت لجد تمقئ  لت ىأ  ق  
ىه ررررر  مررررريّ ي ققيف   لرررررر   ررررر  ال ىترررررذك   نهي إال  مي رررررير لألع ررررريد لت  

رري فورريخ     ال ى تيدّرري لال  لتمتقرر م لتج لمررد  لتمسرريج  مررأ عم يّخ
ررر ي مرررأ لتح ررريي  ىأ عاررريخي عرررأ لارررتقيت  ماد  رررأ  صررريخ لتتررر   فررر  لتس 

.تق  نجح د خ ئا   ال  لتعقر ىأ لأل ترئأ فر   دمره  1لالجتميع  

                                                 
 .221-223، صص 2933-2914تونس  التيمومي: - 1
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ىأ  تحج مرره عيتقر خ لترذي تررل تسرتطد ف نسري فعلرره مرأ تهمر    لتر  
  ال   من  ااعئأ اه  مأ لال تال  لتمايش .

 

 ةعن المبادئ التأسيسيية انزياح التجان  -2

 لتت لجرررد لتحررريد فررر  عررر د لألتاررري  فمغلقررر  جرررل   لارررتم تقررر  
  ععررر  لتز ليررري فررر  اررر    ترررل ىبرررنلتز ليررري لتم لعررر  دل رررل لتررربالد 

رري فرر  لت اررح ،لتعيصررم  م  فرر  لتجهرر ب   قرر لت اررح لتو برر  ف مم 
 مصاح ع د لتتجينئئأ يع  عيألنريخ  لضمحل   ّذع لتط يق  تميمي

 عيشر ل  يدب ني عع  لتتجرينئئأ لترذىأ عيآلال . ع   عع  مي كي  ي  
م  جررررل  خ  لد ّررررذع لتزل يرررري  لتسرررراعئهيت مررررأ لتقرررر   لتميضرررر فترررر ي 

ئأ لتمق مررئأ كررين ل مرأ لتمويخبرر   لتجزلئر ي لتم جر دي فرر  لتعيصرم 
ري لتت نسرئ  ف     فكرين ل منرريخل  الئرل،  كرذت  لألمر  فر  ت نن  مم 

ثرري  عرر د لتم ترريدىأ تحلقرر  لتررذك  ال يعبرر    إ  د ليرر  لت مينئهرريت،
عشدل  طع  عأ ع د لتتجينئئأ إال منه يشئ  عشدل  لضرح إترن 

 ترررل تكرررأ لتط يقررر  فررر   ي ت لجرررد عررر د لتتجرررينئئأ فررر  لتررربالد. ررر   
ر لتحرررري  عبررررر    لتجهرررر ب م سررررأ  رررريال  إك  ل رررررف مرررر ت لتمقرررر  

مد   إتررن فترر خ  إشرر لف يي ف لغرر 1ر(2913ّررر 2034تررر )لتق ميارر  
                                                 

من مشاهير مقدمي  م(2913هـ=2034الحاج عبد هللا القرماسي )توفي   1

إلى رحلته  فرج أثناءفي تطاوين   أجازه الشيخ محمد بن ية الطريقة التجان

تولّى اإلشراف على شؤون  م وقد2926هـ= 2002التونسي سنة  لجنوبا
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 لارتم   ّرذل  ر   ت لجرد كبئر  فر  عر د لتمهتسربئأ إترن لتتجين  ريد  
 لالنحويخ  لتت لجد إتن م لاح لت مينئهيت مأ لتق   لتميض . 

 مرررأ ني  ررر  م ررر   ّهرررين لتع ىررر  مرررأ لتشررر ّل  تررر   علرررن م 
سرر   لتط يقرر  درر مت تدرر   عمل رري عررأ لتمسرريخ لألصررل  لتررذي م ا 
عل ه تتتح   إتن مميخايت شعب   تهحو  فر  لتتبر ن عمضر    

رررر!شررررئ ه لتط يقرررر  فحسررررع مررررأ مجررررل تررررر يج لتكرررر ب   ، د    ع 
ررري لتت بررر ي  لتتعب رررر ي، م  نشررري يت فلكل خيررر  ققيف رررر  كلت   ّ عجّ 

. فاع  1لتتجين    يعد ت فئه  ال صل  ته عيتعمن لترك ي تلط  يق 
تعر   عمري تحملره مرأ خ ذ لتعلرل  لتعمرل ر  مي كين  لتط يق  لتتجين

مصرراحهي نجرر  م  جررل  م ترريدي  فرر  ترر نن رر    يقرر  لتهدارر  لتعلم
م ررر  لتز  ليررري لتتجين ئررر  "متقررر    ، كمررري تحترررل نسرررا      فررر  لتسرررأ  مم 

ّ   مي جعل لل ي  عيتل تر نن  2لتز لئ لت لتمدين  لتهيم   لتكبئ ي "
ترررل تعررر  تعقررر  فئهررري  يررري   لتتررر لئرررل لتشررر خ ارررئ ي إدررر ل  ل لت  لتج

 رر  تتحرر   مرأ فلري  تقرر ل ي م خلد لتط يقر  لتتجين ر   رر  لتئ ملت م
ىأ لتهقرر   عررأ  إتررن فلرري  ت م م يخارريت ععئرر ي كررل  لتاعرر  عررأ لتترر  

ي فر     لتمايدج لتتجين لتت  اعن صري ع ّرذع لتز ل ير  إترن نشرّ 
                                                                                                   

دّم القاضي قكّل قبائل ورغّمة خلفا للم في تطاوين وفيية الطريقة التجان

 .سعد كادي
 . 211-221: ص أنضر: العمدوني - 1
 .224)جالل(: ص العمدوني -  2



 

 

- 042 - 

ؤ   لت  يي   ) ت  اه  ت نن،  يعب   م   م ريدع لتمق  ر عب  لت  
 ر( عررررأ خفلرررره تهررررذل لتتحرررر    تهررررذع لتمميخارررريت عق ترررره "2966

تورري ع ّررذل  رر   لت ىه رر   نحررأ نعمررل علررن إ  رري  لتمدينرر  لتعلم
لتمقرررير،  علرررن نبرررذ ععررر  لتملررريّ  لتمهح فررر  فررر  ارررل ن ععررر  

ررر " ثررريت  يص  كمررري م   لل يررر  عررريب مهررريخي كينررر  مولقررر   ال  1لتمتب  
ئررررر لت لر ل   ىررررر ر لتجمعررررر   مغلرررررع خ  لدّررررري فررررر  ّرررررذل لتئررررر تررررررتح إال  

ميتهي ل ليري مدو صر  عيته سري  دل مصاح ّهين "متب  ثيت.   مقر  
ررر  ك رئتهررري منهرررأ  يجلسرررأ  عررر دل  مرررأ لته سررري   تهرررأ  معمررري   يص 
 يلرر بأ علررن  ورري  عمطرريخا م  عدررر فهأ   يهشرر   ممرر ل ي فرر  

ععلررهل  ال يعهرر  عهرر  موررطلح "لتتجين  رر "  صرريخ 2 ررن  لتشرر خ"
ررل عرره ف  رر  نسرريئ ىهقرر      ارر   نمررح مررأ لال تررري  لتشررعب  تتكر 

علررررن لترررر ف    يرررر د د   ورررريئ  فرررر  مرررر ذ لتشرررر خ اررررئ ي م مرررر  
 ميلري  .لترز ل  مقيدرل مبلرغ مريت   معلر ر لتتجين  إل  ري   ررالت

ررر ّل  لت ل ب لتتررر  تعب ررر  عرررأ لتت ررر ن   لترررذ     لتمع فررر   ررر  مرررأ لتش 
 عم ىهرر  رر  اري     عررأ لتز ل يرر  لتتجينمرري ككرر ع لت   لتت نسرر ر  تلتجين

 لتترر  تشرر   علررن مرريّ ي "لتررزخدي"  تتمئررز ّررذع لتل رريّ ي  درر ع لدي

                                                 
 .220: )جالل( العمدوني عن:نقال  - 1
في العادات التونسيّة، تحقيق ية مان(: الهدالحّشاشي )محمد بن عث - 2

 .213، ص1331تونس  ،أحمد الطويلي
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عي تريتهرري لتكبئرر  "مسررتعملئأ لتبهرر ى ،   رر  ىرر    لترراع  علررن 
 لترر     1ّررذع لته ومرريت  بعلررهل يورريد   عيتورر   قررل  يف قرر  "

 كل رررري فلرررريّ ي "لتررررزخدي" رررر  عررررأ لتط يقرررر  لتتجين  لتسررررد  غ يارررري 
ررر  تلط يقررر " ررر  مررري ىبرررئأ لتدررر    عرررأ  2"تهررري   لتماررريدج لتعيم   ّ

ي مههجي تل ص   إترن لتعب د   لتط يق  لتتجين ا "إترن ير  عيعتايّخ
دلئررررر ي لالجتمررررريع   لتت فئهررررر ،  إترررررن دلئررررر ي لال توررررريدي ف دررررر   
لال تري  ا  ي تلب د  لتش ل    رال تل     لتوهي   محال تلتب ن 

  .3 لتت ال تقلي  لتحيجيت"

م  يدتشررف  ثمرري يمدررأ ترر لخر لتط يقرر  لتتجين رر  مررأ لترر ل ل
ماايعي م    لييدي علن لألاايب لتتيخيد ر ، فرهحأ نعلرل م  شر خ 

  علن    لتم ي  لتزل ي  يم ل لتعم د لترق ي لتذي تتمق  عه لتزل ي 
  لال تررري  رر   لتسرر ل   ف يعرره إمرري م  ىت تررع عهرره تررر ا لألتارري  

 لتم يرر ىأ   ممرر  تلرر  لتزل يرر ىترر تنم  لتترر خيج  مررأ تلرر  لت  عرر  
مررأ ترر ن عمّررل فئهجرر   عهرره تشرر يه تلرر  لتط يقرر .   رر  تع ضرر  

فيتتجررينئ    ترمرر يأ معرري. لتط يقرر  لتتجين رر  فرر  لترربالد لتت نسرر  
يعتبرر    لتشرر خ لتم برر  لتعرريخ  عرريا لتعهورر   لتررذي تقرر ر عل رره 

                                                 
 .212ص العمدوني)جالل(: - 1
 .212ص العمدوني)جالل(: -  2
 .212ص )جالل(: العمدوني - 3
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إكل لتهحرررل فررر ررر  لتزل يررر   يجتمرررد عل ررره لتم يررر    كيتملكررر  فررر   ل
غررريب لتم بررر  لتعررريخ  ترقررر  لتزل يررر    متهررري لت ج لن ررر   لتت ب يررر  
تتتح   إترن م كرز مميخاريت غئر   لع ر   غئر  ّيدفر .  تيخيد ري 
نجررر  م  لتط يقررر  لتتجين ررر  فررر  تررر نن دررر مت تت لجرررد ععررر  ف ررريب 

ارئ ي إدر ل  ل لت يري    لترذىأ  لت عئل لأل   لتذىأ تتلمذ ل تلشر خ
رررذل لتت لجرررد كررري  عسررربع ف ررريب  جمعررر ل درررئأ لتط يقررر   لتعلرررل،  ّ

مصرررحيب لت قررررل لت جرررر لن  كمرررري تشرررئ  إتررررن كترررر  لتم لاررررل  لتترررر  
 جههرري م رر  مشرريّئ  لتط يقرر  لتتجين رر  فرر  ترر نن شرر خ لتجرريمد 
لألعلل لتش خ صيتح دأ محم  لته ر  إتن ش خ لتط يق  لتتجين   

لتع برر  مررأ لتسرريئح  لتترر   فرر  لتمورر ب لأل وررن فرر    ترره لتشرر خ
تره "ّرل يجر ل أل ر  مصرحيب لتشر خ خضر    عهره جي  فئهي    

لتررذىأ ت سرر ل مرررأ عورر ع كمصرررحيب ّررذل لت  ررر  إكل ع رر  ل علرررن 
شررر خ لتت ب ررر  مرررأ غئررر  مصرررحيب لتشررر خ م  ىلقررر ل منرسرررهل إت رررهن 

.  ا ل  كي  لتش خ صيتح 1 ئث تل يدأ لت ص   إال مأ لتح "
يسررررم  تهرسرررره م  توئرررر ع فررررإ  لتسررررسل  يعبرررر  عررررأ ل ت رررري  ف ضرررره 

د، فيتط يقرر  لتتجين رر  فرر  ترر نن مصرراح  ترتقرر  تشرر خ ت ب رر  لت ل رر
     معل ر  مشه خ يد   م جعري إل  لنره لتتجرينئئأ ممري متجرمّل 

                                                 
 .13/ 6المصدر السابق،  ،الحجوجي - 1
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إتررررن لتسررررسل  عررررأ جرررر لل لتتتلمررررذ تمرررر ب  غئرررر  تجررررين .  ف رررريب 
لتم كزيرررر  ىررررسدي إتررررن لتتشررررت    لتدرررر    عررررأ لتمسرررريخ  لتمقورررر  

مجرل لت  ر  فر  لألصل  لتمتم ل ماياري فر  لتتكت رل  لإلتحريد مرأ 
يولرررع يررر  لتعلررر ر  لتمرررري  ل، تتتحررر   لتط يقررر  إترررن مميخاررريت ف د

رذل علئهي لتطريعد لالنرعريت ، نت جر  ف ريب لتشر خ لتم ب ر  لترذي  ّ 
مئأ   يلزمهل عيتمايدج لتت  جري  دهري  لتم ي ىأ ىس   ّسال  لتمق  

  ررر  لارررتم   لت ارررح لتتجرررين  فررر  ارررئ ي م مررر  لتتجرررين .  لتشررر خ
يحمررل خؤيرر  مسررتقل   تمتطلارريت  لتررذي خ لتم برر   تشررلترر نن يرتقرر  

 لتق   لتعش يأ تق ياي. م لاحإتن  لتمجتمد  لت ل د لتت نس 
 

 ية في تونس والصحوة اإلسالمية التجان المطلب الثّاني:

 
 فكر تجاني جديد في تونس:ية البعقيل -1

ل   لتشررعع لتت نسرر  مترر ى أ فرر   رر  تقرر  مقبترر  لت  رريئد لتتيخيد
تكلمرر  دىررأ مي من رره ال يقبررل    لالجتمرريعلتهرسرر   غيتارره عرريتمعهن

ىتم  لرررره فرررر  لتملهرررر   لتتهرررريل  عررررأ لإلاررررالر كعقئرررر ي  إ  كرررري  ال
رررل ن ترررذت  اررر عي  مررري فقررر   مياررره تجررر لتتو يرررع يع ملررريّ   لتس 

 مررري إ  د لهررري لتعقررر   ارررتقال لال فررر  فجررر   وررر لتعلمهررر  لتتررر   
ىه  ضرررر    ررريعد تلقرررر   لتعشرررر يأ  ت ررررن مصرررراح لتدطرررريب لترررر   خي لتس 
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رري   تلشررعع لتت نسرر     نرسرر   رر  لجتميع فبرر مت تلهرر  علررن لتس 
 .مي دئههي مأ  ئث لتمههج  لألفكيخأ ف تتايى   قالق  ت يخلت دىه

 ئرث نشرط  جميعر   ّ  ت  يخ دعر ي  ريت لتت يخ لأل      
تررر ) ت ررير لتكهرر ّل ي إمحمرر  لتشرر خ لترر ع ي  لتتبل ررغ لتترر  منشررمّي 

ررد نشرري  1( فرر  لتههرر ر2966 هي ععرر  كترر  إتررن جررل  د   قررل  ت ا 
ع   ر  جلبر  ّرذغلرع لتر    لتمسرلم  م لتعيتل  صيخ تهي ف    ف  

ارررل ب لتسررر  ي   لتمت ارررد  ا ياررر  معفررر  تررر نن يخ لألنلرررلتجميعررر  
ايب    لتت  غئع فينتمن إتئهي لتك ئ    .مأ لتش 

لتعريتل   ئرث شره  يار لإلارالر لتس  فر  لت ين  ىتم  رلت  يخ لت
يد ررر  كلت لتم جب   لإلارررالم لإلارررالم  لنتشررريخ لتح كررريت  ررر  لتّ 

فرررر  إىرررر ل  لتترررر  نجحرررر  فرررر      لتترررر  تررررمق  ت عرررريت  خي لإلاررررالم
ي لتحدرررل لت صررر    لالتجررريعفلهررر ت فررر  تررر نن   كررر   ،إترررن اررر  

لإلارررالم  كت ررريخ ا ياررر  دىهررر  يعتمررر  فررر  مدد يتررره ماياررري علرررن 
يد ن  لتّ   موره ريت لتسرئ   لتح  لنر  ر   فك  م مر  درأ ت م   لتم   

                                                 
دعوته إلى هللا، دار و لياس الكندهلويإالّندوي )علي الحسني(: محمد  - 1

-13، 21-23م صص1330هـ=2610 بيروت –، دمشق 2بن كثير، طا

33. 
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 ر  تشه  مع لد ك ئ ي مأ مجل   لتمع ف  علرن ّرذع لتم جب   1 طع
تتهريف     ف  م   ّذع لتم جب لقهي  ال يدتلف  ،2  عيألايرت م لت

ثررل  لتتهرريف  مررد لتتورر   عم مرري  لتتورر    لتط  رر   و صرري 
تتررر نن  كرررل  دلررر ل  يررر  لترك     يم رررل جرررز ل مرررأ لتدو صررر لترررذي

ي دخجررر     لتمورر ب لتع برر ، فكينرر  ّررذع لتوررح ي لالاررالم درر  ّخ
ر  م   ر  م    مأ دخجيت لتتلرئئن علرن لتط   فر  تر نن  يص 

عييرررر   لاتسررررلم ل رررر   لإلاررررالمئئألتك ئرررر  مررررأ ّررررسال  لته شررررطي   تل  
لت ترر  خ  جرر  ك ئرر ل تورر ل   مزع مرر  مررد لتط رر  ئئأ، لد    لتر نسرر

علرررن كتررر  م   ا ياررر  لتترقئرررر   تجف رررف لتمهررريعد لتتررر  ميخاررررتهي 
 لاررتم   فئهرري د خ ئارر  ععرر  لالاررتقال     ف نسرري مررد لتط رر ا لتورر ف

ي   لتاشررر  يررر  دررر مت تعطررر  نتيئجهررري  ئرررث م   فقررر ل  لتمررر لخد لتميد
ري لتعلمر     جعل لتك ئ  مأ م لثز ّذع لتط ا لتو ف تترقر  د ّخ

ي لتتما س ، ّ    لإلاالر  لمي جع لألدد  دل  تد   عأ مسيّخ
ر نرسرره كبرر ىل عررأ لإلاررالر لتتقلئرر ي  تمارر ن فكرري  لتس  يارر  يقرر  

فرررر  جررررل   خ لجرررري ت  ئارررري   تقئرررر لت ترررر لإلاررررالم   لالتجرررريع  كرررر  
ررر  فررر  لأللأل اررريط لتمحيفلررر  فررر  لتشرررعع لتت نسررر   اررريط    يص 

                                                 
من النشأة  في تونس: أطوارية الحركة اإلسالم العمدوني )لطفي(:-1

-63، دون معطيات، ص2932-2941ة الكبرى والمحاكمات السياسي

16. 
 .1السنة  6 المعرفة، العدد مثال: انظر - 2
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د  رر      صرراح  لتح كرر  لإلاررالم تررل تهترره لتسرراعئهيت  ت ررن ملتطال 
م ط  مهيفن علن لتحزب لتحيثل لترذ ي ىتزع مره لتحبئرع د خ ئار  

ي فعل ّذل لأل ئ  لنتق فريمترت لتسرج   ي   مماي     يمفكين  خد 
ب     لتجميع    لإلع لميتكي  لتتهكئل  لتتعذىع عيتتالمئذ  لتطال 

  .1دتهم  لعزع  ممأ لت   ت 
رري لتت  رريخ ل ت  يتررث فهرر  لتت ورر    لتط  رر    رر  درر مت ععرر  مم 

ر ف ر  مرد لتتحر  الت لتمههج   لتط ر ا لتو   ر  تسرتعئ  عيفئتهري  يص 
ررر الت لتتررر  اررر ت إترررن ععررر  يررر  رك  ت ل لتط ررر ا لتتررر   لثبررر  لتتح 

تلبالد لتت نس   ، كمي تهيم  عه  ش يح  مأ     لالجتميعي  لترك  
متمصرررل  فررر     ارررالمإاحرررث عرررأ خ لفررر  فررر  لتلتت نسرررئئأ لت فاررر  
مرررررأ لتط ررررر ا  ررررر  لن  ي  كينررررر  لتط يقررررر  لتتجين لتررررربالد فك ي ررررري   جررررر

ررلهي فرر  لترربالد ملتترر  عرريدت إتررن لت لجهرر  عيعتارريخ ت   لتورر ف ص 
إترررن  ررر  تجين يمدههررري م  نتحررر  ث عرررأ عررر دي لتط يقررر  لت   تت نسرررل

 لتب  ل شميال  جه بي. 
ررمي  فقرر  كرري  جرريمد لتزيت نرر  لتمعمرر خ  رري فرر  لتش  ال  لتررذيمم 

عه  لتت نسئئأ مهطلرن ّرذع لتعر دي    ىزل  يحتر  عمدينته لت ج لن
 ي  رر  دئ هرر ، ئررث كرري  يعقرر  مجلسرري تررذك  م خلد لتتجين  رر  رر  لتتجين

                                                 
 .243-261تونس، صصفي ية مني )لطفي(: الحركة اإلسالوالعمد - 1
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رررر فجررررريمد ك رررررف كرررري   ارررريعقي لتعيتمررررر     لتزيت نرررر  محلررررره  تلو 
خل فر  م  يدر   تره د خ عري   عيترذ لت فرال غر       تلط يق  لتتجين

ير  فك   ر   م جبج ىر ي  د ؤير تر نن إترن  ر  ع دي لتط يقر  لتتجين
خي. يجتهررر    فررر     لتر جئررر     لتتجرررينئ   كررري  فررر  لتجهررر ب  متطررر  

ر لتارريخل لتسررئ  لتدرر    مررأ فترر ي لت  ثرر د لتترر  معقبرر   فرريي لت مقرر  
 اع  كيدي.

دت نن ت   ر         ك  لتتمت ف ف  لتتجينإ"نستط د لتق   
يري    كه ري  ر  دئ هري فر  فقر ي اريعق  1مهذ عو  لتش خ إد ل  ل"  لت  

فررر  تررر نن مرررأ ت لجرررد  ررر  لت ل رررد لترررذي  تررر  إت ررره لتط يقررر  لتتجين
س  علئ  هي،  إلصالذ كلتر ع دي  لنزييذ عأ لتمايدج لتت  تما 

  فكرررر ارررح لتتجرررين  يحترررري  إترررن خجرررل محررر خ   ت لخكررره كررري  لت  
خ لأل سرأ لتاعقئلر  فر  مر   معهري ككر  لتشر  ابن  م ج ى ،     

فرر  مقي مرر  لتتو يررع  لتتهوررئ   رر  إ رريخ  رر ى هي عررأ د خ لتتجين
 مرررأ لتمهيارررع ّهررري م  ككررر   تع بررر لترررذي تعررر  ك تررره لتموررر ب ل

م ثينر   ألترذى يأ ق   لتعشخ ك ل   مأ خجيالت لتلتش ّذل    ّم
 يدرر      لتركر ي  لتعملر  ميلريتهل عوم   لضح  علن لتمسرت

لتت جمررر  ترره مرررأ  رر   جرررل  لتررذىأ ت جمررر ل  م  نشررئ  من ررره   عرر 

                                                 
 .93العمدوني )جالل(: ص  - 1
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 فررر  اررر يا ّرررذع  1عشررر يأ فررر  لتعررريتل لإلارررالم ألعرررالر لتقررر   لت
ررل تالمذترره إتررن ترر نن رر  م فرر  م رر  كرري رر  للتمجهرر دلت لتاعقئ    ّم

ررر  لتشررر    ررر  كررري   2ر(1331ل لتقمررريخي )ترررر خ محمررر  درررأ إدررر ل  ّ 
لخ  ع تايعري عيتكتررع لتتر  كرري  ىست رهري  يطاعهرري فر  لترر   ى لارله  يمرر  

 لتب لي . 
 

 

                                                 
 مثال: انظر -1

 . 511-22/511: المعسول-مختار(  محمد)السوسي -

المعارف للنشر  بالمغرب: مكتبةونهضته  التأليف-هللا( )عبد  الجراري-

 .751-711م، ص ص5111والتوزيع، الرباط المغرب، 

، بيروت لبنان، 51اليين، طاألعالم: دار العلم للم-)خير الدين(  الّزركلي-

 .1/511 م،1111

ية قاموس مرتّب على حروف الهجاء، إنتاج الجمعالمغرب: معلّمة -

 م.2939هـ=2623للتأليف والترجمة والّنشر، مطابع سال ية المغرب

1/5111. 

 .5/111ؤلّفين، مال معجم-)عمر رضا(  كحالة -
شمال حيث هو مغربي األصل ولد بسوس األقصى ثّم رحل إلى ال - 2

لمدّة خمس سنوات ثّم رحل إلى  أجتمع بالشيخ األحسن البعقيلي والزمه

م 1331أن توفي سنة  ىتونس بطلب من شيخه فأقام بها واستوطنها إل

 ودفن بمقبرة الجاّلز انظر ترجمته مفّصلة:

 .233-231)جالل(: صص العمدوني 
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  :1ةنة البعقيليالشيخ المربّي: الشيخ محمد القماري والمدوّ  -2

 

لترر ىه  لتررذي ع فترره لترربالد  ارر عي  مرري تحرر   لتجهرر  لت قرريف 
د لتشرايب إترن  خغرل عر    2ف  د لي  لتسراعئهيت إترن عمرل ا يار 

كترررر  كرررري  نتيجرررري تتعب رررر   فررررإ   لتمسرررريج  لتترررر  مصرررراح  مدتلرررر  
مث   مهه ع دي إتن تطبئن تعيت ل لتر ىأ لإلارالم ، مم ري    ا يا

ررهل لترر ىه   عررمث   س لتاحررث عررأ خلعطرر  ترر دفررد عيتع ىرر  إتررن     س 
هي يمت  لتط ذ لتو ف ، فكي  ت جه لتع ى  مرأ لتشراي   عمن، ّ 

مرررين   لت جررر لن  ينهررري توررذي لتجينرررع لإلإتررن لتطررر ا لتوررر ف   أل
 يص  لترذىأ تر بطهل دهري    جينتعشدل ّير  مأ دئههي لتط يق  لت

ل اررريعقي، م  مرررأ  ععررر  لتررر  لعح ك جررر د ّرررذع لتط يقررر  فررر  مارررّ 
مجررل مرري ى ال رر  فئهرري مررأ لعترر ل  اررل ك  كمرري يقرر   ععرر  مررأ 

 مريخ  لتشر خ ف  تل  لترت ي،  برذت  مصراح   د ل لتط يق  لتتجين
ل برري فرر  لتمجتمررد لتت نسرر  كشرر خ مرر ب  فرر  لتط يقرر  لتتجين رر  مط

فكررررري  مهررررر خع دهرررررذع لتورررررر  فررررر  د ليررررر  لت مينئهررررريت مرررررأ لتقررررر   
 لتعش يأ.

                                                 
وجهوده  مد قمارنشير هنا أّننا أنجزنا بحثا مستقال عن سيرة الشيخ مح - 1

ية في تحت عنوان "الشيخ محمد قمار وتجديد الطريقة التجانالتربوية 

  ل بشيء من التفصيل.جُ تونس" تتبعنا فيه سيرة الر
 .211، ص2933-2941تونس  التيمومي: - 2
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ال ىت جررره عدطيعررره  ت بئتررره إترررن تمرررأ   شررر خ لتت ب ررر  لتذ   ررر 
كمررري يقررر   لدرررأ ع بررر  فررر  تجل  يتررره يوررر  ه  يقررر   تررره عمنررره مررر ب   

د تقبرر   مرري  وررل عهرر ن، ألنرر  ال تدبرر  إال  مررأ عهرر ع لاررتع ل"
ت   ت جل   إت ه عط ين لإل ايخ مي تجل ن تر   فحئه ذ ترعل ف ه عق  

ررذل لألمرر  عرريتغ لألّم 1عط يررن لت ؤيرر " أل  تورر ىن لتم ب رر   رر  ّ 
يم ل لتليعح لألايا  ف  لتتعيمل  ي لإل  لخ ته عيتت ب  م  ع مه

رر  مرري ىسكرر ع لتشرر خ لأل سررأ لتاعقئلرر   مررد كررالر شررئ ه لتت ب رر ، ّ 
ف  تعيمل لتقيخج مد كتيعه لإلخل ي "فينل  ععئأ محا  فينه عل ره 

 ،2تج ع عسال شري   ل  نل ته عسدح تج ع  هلال مه  ال مهه"
كررري   لترررذييعتمررر  لألارررل ب لتررر ع ي لتشررر خ  مررريخ  تررذت  ترررل يدرررأ

ىأ  وررر  ع دررر  لفد ذ   ررر  لترررم ت دترررم ئ  نشررريئعي فررر  تررر نن  لثترررر
  .كلت 

تالمذي لتش خ  ميخ فر  تلر   كين  ش يح  لتشايب مغلعتق  
ي م   ، فم رذ ل مهره   لترت ي،  هتهل   لق  لتسأ مأ ماللمته م   مد 

                                                 
مع تعليقات ابن سودوكين ية هلالتجليات اإل محي الدين(:)عربي ابن  - 1

د عبد الكريم النمري، دار الكتب صّححه محموضبطه : وكشف الغايات

بن سودوكين، ام، تعليقات 1331هـ =2610، بيروت لبنان 2العلميّة، ط

 .96ص
درب بغلف، الدار ية العرب ةالمطبع ،اإلراءة ،األحسن(البعقيلي )  2

 .141/ 1هـ،2010البيضاء المغرب 
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 لتك ئرر   نقلرر ل عهرره لتك ئرر   لاررتم   ل فرر  نقررل مفكرريخع ععرر ع.  كررم   
مه خ لتش خ  ميخ ف  تل  لترت ي كي  د لي  تسل ل لتمشرعل تجئرل 

خ ئررل  خؤ  ج ىرر ي. ف درر   لتشرر خ  مرريخ  رر  ال رر   رر  قلج ىرر  عع  
   فررئهل مررأ تعلررن عرريتعل ر  لتمعرريخ  لتشرر ع ألتجئررل لتسرريدن عمرر

ت لصل دئأ لألج ي  تحقن لاتم لخ  فمخلد م  ي ك        لق     لتذ  
،  يعب  لتش خ  ميخ عأ ضر  خي ّرذل لتتهري ب  لتط يق  دذ ا نق  
ررر  ع  رررل كك  ف قررر   "لتحمررر  ا لترررذي معقرررن ععررر  لتمسررره ئأ فمرررأ خّ 

دررذل  ل درر  خع مرري تعل ررل مررههل تكرر  يعل رر تعل مرره ألشررديق   رر يأ ّ 
يعل رررل  ل ررر ل،  لت ل ررر  يعل رررل جميعررر ،  لتجميعررر  تعل رررل منياررري   ل ررر 

ررري ىسكرر  ّررذل لتت جرره عهررر   1  رر يأ إتررن م  ىرر ث   لألخك"  مم 
لتسرر خ لتشرر خ  مرريخ م   ل رترره لتررذي م ررذ عهرره م لصررل  لتمسررئ ي 

فر    ل   ترهىأ لتتر رذكري   ل ر ل مرأ لتشرا ي  لتر 2لتحبئع دأ  يم 
 تل  لترت ي. 

                                                 
 .منقول من مذّكرات الشيخ الحاج الحبيب بن حامد - 1
مد أصيل جزيرة جربة ولد بالعاصمة سنة  الحبيب  بن حا -2

بتفّوق  مّما خّول ية م تحّصل على باكالوريا علوم تجريب2943هـ=2033

في وقته  المعهد األعلى لالقتصاد ية الجامعات التونس بأفضلله االلتحاق 

)شال( وتدّرج في السّلم ية التحق بشركة نفط  متفوقامنه  بقرطاج وتخّرج

ثّم أخذ التقاعد المبّكر  ية شربفيها مديرا للموارد اليفي إلى أن أصبح ظالو

، تعّرف على الشيخ ة باب الخضراءالتجاني الزاويةعلى إدارة  لإلشراف

م والزمه إلى أن 2931محمد القماري  في جامع الزيتونة األعظم  سنة 

توفي وهو يتولّى حاليا تسيير زاوية باب الخضراء وما تفّرع عنها من 
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نر  لتاعقئل لتشر خ محمر   مريخ لعتم  نر   ر  لتم    ري م    عيعتايّخ
خ مارريدج لتط يقرر  لتتجين عشرردل محرر د   عملرر     فقرري  رر  مدت برر  تقرر  

تمي جي  عه لتشر خ ارئ ي م مر  لتتجرين ،  ممرير ف ريب موره ريت 
فرر  ّررذل لتت جرره كرري  تطبرر ل لت اررح لتتجررين  فرر  ترر نن    ت نسرر
نررر  لتاعقئلعيتم  رررل   مالمرررح لتتج ىررر  لتتررر  لشرررتول علئهررري  ررر     مرررأ ّم

م م   لتش خ  ميخ،  تكمأ ّم    لتم  ن  لتاعقئل   ّذل لتعمل ف  ّم
هي تمي تهي مأ لختايط    ر، تلر ىأ  لتح ريي   دل غ عيت ؤي  لتتجين نرس 

ن  عشردل مايشر  تلر  لالنح لفريت لتتر  ع فتهري  عيتج  ّذع لتم   
 رررررر    ترررررر نن كمرررررري  رررررر  م  معيتجرررررر  مههجفرررررر رررررر  لتط يقرررررر  لتتجين

فرر  لختارريط  رر  تلسررل ن لتورر ف   فررن لتمقيخبرر  لتتجيني   مقيصرر 
رررن تهرررذع  ي لتشررر خ لتمسا   قئرررن عررريتدط ط لتع يلررر  لتتررر  ارررط ّ 

 لتط يق . 
  مفكريخ لتشر خ ر   نر  لتاعقئلّذع لتعال ر  درئأ لتم تق  كين    

خلته تعررر    هيعررر  خلارررد  عهررر  لتشررر خ   مررريخ م مررر  لتتجرررين   توررر  
لتذي يرس  ّذع لتعال   عمال ب تم ئل   عس ح ف ق   "فكمي ت    

 1ثررل  مرري جرري  عرره اررئ ي لتحرري  لأل سررأ إن مرري ّرر  مررأ لتجررر ّل 
                                                                                                   

وايا في جهات مختلفة من البالد. أخذت هذه الترجمة منه التالميذ والزّ 

 مشافهة.
 التجاني جمعهيقصد كتاب جواهر المعاني وهو من كالم الشيخ أحمد  - 1

 حرازم برادة الفاسي. يتلميذه الشيخ عل
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رررريف  اررررئ ي م مرررر   ه مررررأ كررررالر لتشرررر خل ررررمرررر ال ك 1ثيتشرررر ب لتو 
 لتتجين .

ري دررئأ لتم يرر ىأ  نرر   ترر  يج مفكيّخ  عل ره فررإ   نشرر  ّرذع لتم   
ن نسررن فكرر ي ج ىرر  متمصررل فرر  لتتجررينئئأ فرر  ترر نن يم ررل  لرر

 مررررريخا  رررر  عيعتارررريخع يعبرررر  عررررأ لتط يقرررر  لتتجين   لترررربالد لتت نسرررر
 لتتو   عم مي.        جينتتل ل د لتسيئ  ف  مست   لتط يق  لت

نرر  لتاعقئل تمررير عرريت رر  ثينرر  ّررذ لتم    مررأ  رر   شررئ ه  غمحررل  ّل
ل شر خ لل ير  فر     لتتجين عر د غئر   لئرل مرأ دلر ل  لتعريتل مدر ّل

لتدل ررررر  لتعررررير تلط يقرررر   2جررررين تئأ ميضرررر  لتشرررر خ محمرررر د لتعرررر
ف    ته لترذي كل رف لتشر خ لتاعقئلر  دترقر  جم رد لتز ليري    لتتجين
فرر  لتمورر ب  ممرر ع عإخشرريد كررل  مررأ لنتسررع إتررن لتط يقرر   رر  لتتجين

فر  ّرذع   مري جري   ّم,  أل3لت الي  علئهل جم عي لتتجين     يعط ه
ن  مأ مسيئل ك   لتشر خ  ت لثع خ ذ لتعو   يري   ب   ت   لتم   

                                                 
الصافي من الكرم الكافي على جواهر المعاني"  بيقصد كتاب "الشر -  1

ين فرغ ئلكتاب جواهر المعاني في جزو شرح للشيخ األحسن البعقيلي وه

درب ية وطبعا بالمطبعة العرب ،هـ2012من تأليفهما في رمضان سنة 

 .م2906هـ= 2010الدار البيضاء سنة غلف 
وشيخ زاوية في وقته ية الشيخ محمود الخليفة العام للطريقة التجان هو  - 2

مد بن محمود بن محمد البشير بن محمد الحبيب بن الشيخ أح عين ماضي

 .2/231 اإلراءة :(محمد التجاني. بعقيلي )األحسن
 .106-2/100البعقيلي )األحسن(: اإلراءة  - 3
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ف  جيمد لتزيت ن  عع  لتر ل  مرأ محم   ميخ دت خين ّذع لتكتع 
  عشرردل عرريخل فرر  تعرر ىل نررارريّم  ّررذع لتم    مجلررن لتررذ ث    رر  

ععررر   ررر  لتررر ىه  تلط يقررر  لتتجين شرررم يتنلررر ي لتم قررررئأ لتمهتمرررئأ ع
ري فرتح لألدر لب ممرير ل عر دي تتش يه لتذي علن دهي ف  لألكّي  مم 

فرر  لتشررمي   لت اررح فرر  لتعقرر د  ظعشرردل ملحرر   رر  جينتلتط يقرر  لت
 ال  ق .تل
 

 التجانية في الجنوب التونسي:ية المدرسة الفرج  -3

لتش خ تع  ا   شدو  مم ي ف  لتجه ب لتت نس  فق  تعب  
رررري فرررر  تهشرررر ح لتط يقرررر  لتتجين عررررأ   يررررن  رررر  دررررأ فرررر   د خل ّيم 

ىهررري  خي لتتررر  كررري  ىسد  يررريخلت لتمتكررر     ررر   إترررن مهطقررر  تطررري يألتز 
يررررريخلت مهتلمرررررر   د ليرررررر  مرررررأ م ل رررررر    مد رررررر مصررررراح  ّررررررذع لتز 

فكرررري  يعقرررر  مسرررريم لت مرت  رررر  فرررر  لتمهرررري ن لت ترررر   ،لت  مينئهرررريت
 كري  يشرج د تر م ل لتز  ليري  ر  ع  ف  عينتميئهي إتن لتط يقر  لتتجين

ج ى ي،     نجح  ّذع لتمجه دلت  لتق يم   ت ائهي  بعث ل ليي
 ي فشررررره ت فتررررر ررررر  ج ىررررر ي فررررر  لأل اررررريط لتتجين ضرررررخ  دمررررري  فررررر 

رر  مرررأ لتتسررعئهيت مررأ لتقرر   لتميضرر  إ اررر يال عرر دي ي مد  ررري  يص 
  ليرري د اليرر  تطرري يأ ارراد ل ليرري"  صررل عرر د لتز   شرر يح  لتشررايب

ررر ل  لل يررر  لتمسررر ب  رر  لل يررر  درررأ درررال  لل يررر  خمرريدي لل يررر  لتّز  ّ
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ز ليرري إتررن ععرر  لت عيإلضرريف لل يرر  لتررر ش لل يرر  غم لاررأ، ّررذل 
ممري  ،ييت م نئأ  ج ج ن   يعن  خميديلتت  ت ج  د ال  لأل    

  1   عيآلال "فهل يع    مش ب لتر ج تتيععئأ تللع د لتم ي ىأ 
 

بعد أزمة ية ة الهوقضيو ة في تونسالتجاني -4

 :التسعينات

تدطررريب لدررر م  مرررأ لتقررر   لتعشررر يأ د ليررر  مرررأ لتعقررر  لأل ئررر 
، عرريتل لتع برر  عشرردل عرريرنن م  فرر  لتلترر ىه  ىتررملر ارر ل  فرر  ترر  

   فاع  لتهجمريت لتش ار  لتتر  تع  ضر  تهري لتجميعريت لإلارالم
فررر  كرررل  مرررأ تررر نن  لتجزلئررر   لتسررر دل   موررر ، عإضررريف  إترررن 

 لإلاررررالم  علررررن لتقرررر لخ لتس  يارررر  فرررر  لتبلرررر ل   رررر  لته مهرررر  لتو ب
خلتهي مصرراح ّهررين  طرريب دىهرر   علررن دخجرر  كبئرر ي   لاررتهزل  مقرر  
ي  لتتط ر   تر  يشرع  دهري لت   كتعبئر  عرأ  يتر  لال تقري مأ لتحر  

مر  لتقيعر ي لار ن مهفكري  تم لتمسلم    لتعر ب مرههل  و صري
يد  رر   ،لتترر  تتبه ررن  طيعرري جهيدي رري تكرئ ي رري يسررته  إتررن لتعقئرر ي لتّ 

فر     مرأ لتهشرطي  فر  لتح كريت لإلارالم     لند ط فئهي لتك ئ  
لأل ئر يأ، فكري       تزلى  ّذل لت ضد فر  لتعقر ىأ تل لتع ب يلتع

رل  لتم  نر   ب  ي  لتاحث عأ د لئل فك   ري تتسرل عيتتعق  عر  لته لر  مم 

                                                 
 .39العاّلمة سيدي محمد بن فرج، صص ديدي:  - 1
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ررل لتطرر ا لتورر ف  لتبلرر ل إتررن م ررذ لتمارريدخي فرر  لتك ئرر  مررأ    ّم
فقر  تقئر   ر  لتت  تعين  مأ لتتملر،  علن مست   لتط يقر  لتتجين

فمصراح   مر ال فر  لتجزلئر   لتمور ب   لتك ئ  مأ لتعهيي  لت ام
يرري  معه ي رري تلقررن د فرر   رر  فورريخت تعقرر  لتمررستم لت لتعيتمعمرري ميد 

فكري   لل ي  عئأ ميض  عيتجزلئ  م  ف  لتزل ي  لتكب   ف  فرير
 ر  إلنجريذ ّرذع لتل قري لت لت  ت ر  مأ لتل  خي تهئ   لتبه   لتتحت

فر  ّرذع لتمهري ن فهشرط    كر   ر  ّيخ لتتجيندفهتج عأ كت  لل 
مدررز   لتركرر ي تهررذع لتط يقرر  لت رر  مّلتاحررث لتعلمرر  لتترر  تبرر ل م 

ي لالجتميع  لتت ب ي  تم  .1قئّ 
رري فرر  ترر نن م يمدررأ م    لثتررر  لت  ترر  درر  خ لت   ئررع،  فقرر م 

نرس   كت  عيتمر   لتعلمرين  لتمهريّ  تلركر  لتر ىه  عشرت ن م  يفره 
فع ك دعل لترك    م ل د لتق لختمد أ مأ مريصل لت   ت   لتذي  

تق ر   تيخيخ لتبالد  ققيفتهي لتمتمصل فلتو ف  لتسه   لت اط  

                                                 
التي أنجزت في   ية نذكر من ذلك الكم الهائل من الدّراسات الجامع - 1

نشير إلى الّرعاية  اكم ،البحثعددا هاّما منها في هذا  وقد اعتمدناالجزائر 

ك لفي المغرب األقصى وكذية ى بها الطريقة التجانظالتي تحية الملك

اهتمام الجامعات بدراسة فكر علماء الطريقة المغاربة وقد نشرت وزارة 

فكر الشيخ األحسن البعقيلي يحمل  يتناول دراسةكتابا ية األوقاف المغرب

 مصطفى الصمدي.تراث الشيخ األحسن البعقيلي" لصاحبه "عنوان 

من األطراف التي تصنع ية أّما في دول إفريقيا غرب الصحراء فإّن التجان

 لها من مكانة في المجتمع. القرار لما
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   طررررريب ققررررريف  ىت سرررررل عيتمئ عررررر  نشررررر  ارررررلط  لإلشررررر ل  دررررر عل 
   ترن إ  ترل  دعرل      تاس ح لتب لمج لتتعل منحال  لأل ال  لال

ت جرررره صرررر ف   مرررري فإن رررره لتتورررر   لتر جرررر ي مررررأ  بئررررل "عرررر ك 
كاريخ    لتحل ي" م  لتمه جينيت لتت  تحمل مامي  ألعالر ص ف

رررري لتتورررر   لتررررذي "لتررررزخدي"    هجرررر  لتت نسررررلعيتلتمعب رررر  عههرررري    مم 
يحمل فك ل  خؤي  تلح يي  لتمجتمد فئاقن ف  خفر   لتمدتاريت م  
ىررررتل تهي ترررره فرررر  مخ  رررر  لتجيمعرررريت، تررررذت  عقرررر  تريعررررل لتط يقرررر  

 .مد متطل ايت لتم  ل  مقو خل علن لتمايدخلت لتر دي     لتتجين
رررر لت   ترررر  هرررريل ممررررأ ي فرررر  لتجينررررع لتمئرررر لن  فقرررر  مصرررراح جمم 

ىه كلت لتط ريعد لتجمريّئ ي  كتر   ر  يلئ ن علرن كرل  لألنشرط  لت  
ر 2993تهي لتربالد إقر  لنتديعريت ييت لتت  شره نتكيا  لتح   عع  ل

لدطريب لتر ىه  لترذي م لتره تنسر     لتت  مقبت  مئر   لتشرعع لتت
فينرررر فع  لتسررررلط  فرررر  تطبئررررن  ررررين    ،ا يارررر ي   كرررر  لته هلرررر 

جمرريع  فرر  لتمسرريج  غئرر   نشرريط  مهررد مي لتمسرريج  عدررل   ررزر
لتول لت لتمعل م   مهد لته شيط ف  لتز  ليي لتت  ال تع د عريته ل  

ىه س   لت   لتذىأ عيش ل تلر   تتجينئئأل  ث عع يتح       ت للخي لتش 
مرررير لت  لترررع فررر  لل يررر  عررريب لتدلررر ل  لتم  ررر ر     م   لإلل رررلت
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مرأ  ر   لعه   كري  ىرتل  لارتج 1(1331تر) لتحي  لتحبئع لتمش ي 
رررررلطيت عشررررر دررررر ل  ل دل د خي، كمررررري كررررري  لتشررررر خ محمررررر  درررررأ إلتس 

 ررر  فررر  ّرررذع لتز ل يررر  ىتعررر  ك تم ل اررر  ممه ررر  لتتجين تقمررريخي شررر خل
ع مرررأ لتم يررر ىأ عررر ر لررر ق   ترررن  صرررل لألمررر  إترررن م  يطورررت

، كمرري كينرر  تحوررل ععرر  لييخترره فرر  دئترره فرر  ععرر  لأل  رري 
ميت تمهررررريل  ععررررر  لتم يررررر ىأ دررررر ع   لالجتمررررري  دررررر     لتمررررر ّل

م  لل ي  لتقو يأ فر   ت     م  إعالر مسبن     تل  م ال م ّل
مررأ  رر   جهرريل ممررأ لت   ترر  ععرر  مشرره   لئلرر  مررأ  1334ارره  

ي تهررررريّز  تما سرررررهي  لفتتي هررررري  ترررررل   لررررر  مي  نشررررريط فئهررررري تمررررر  
هتئأ  ر  ترل تكرأ تجريع لتط يقر  لتتجين يار ّرذع لتس    لتحرن م    2لتس 

كلت لتت جه لتجميّئ ي    لت لت ىهيخ م خا  مد جل  لتت   فقح دل 
 أ تع  ضرر للتررذىم  جميعرر  لترر ع ي  لتتبل ررغ    م ررل لتطرر ا لتورر ف

ل ميت  لتسجأ م  يني. د  ّخ  تلم ّل

                                                 
م( ولد 1331-م2903الحبيب بن الهذيلي بن محمد المشري )  - 1

سنة ية بالقيروان ثّم رحل إلى العاصمة واستقّربها أُجيز في لطريقة التجان

  .61-62الّزاوية التجانية طرنجة تونس، صص  :لغريسينظر اا م.2933
ن في والمباحثات التي تعرض لها التجانيو وقع توثيق هذه المداهمات - 2

زاوية القصرين في مذّكرات محفوظة في خزانة الشيخ الحاج الحبيب بن 

 .63-61حامد صص 
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م  لرر  مايارري فرر  ت رر   ررر ي إعالم  ئن  رر قئّررذل لتتلررممررير 
ررييرر  لتتلرز    لتقهرر لت لترلرريئلتعرر د لتمهرر   مررأ   لتررمقئ    مررأ مث ّ 

  تمرر خ   طيعرري دىه  رري عماررل ب دعرريئ  لتترر   تلرر  لتقهرر لت لتمشرر  
فينش   إتئهي لتجمه خ لتت نس  عشدل    علن   خ كبئ  مأ لتجيكد

 ملر  تالنتايع  كت  خلجد إتن لتتعط   تدطيب دىهر  مميقرل فر 
مر خر علررن كرل  صرره    لتررذيئن ئلإلعرالر لتت نسر  نلرر ل تلتلر

ررريخ  لتت نسررر  م  فررر   اررريئل لالعرررالرتل فررر  ررر  لتدطيعررريت لت ىه  ش 
عهرر  غيتررع  رر  لتت جهرريت لت ىه  رر  مقرر  كترر  ععمررن فرر   رر  لتمحل

ريد  نلر ي ذ  لتت نسئئأ لت ىأ مصاح ل ىهل    إتن خم ل لترك  لتّ 
يد  ررررر  إثاررررريخ  إجرررررال  جعلرررررتهل ى فلررررر   كرررررل  فكررررر  مدررررريتف تلّ 

نلر ي نل ي ل تقيخ ف  م سأ لتحريالت إ  ترل تكرأ   يهل    إت ه
 ئ   تب يد.تكر

م    فرررر  ترررر نن رررر  لتط يقرررر  لتتجين  علررررن لتقرررريئم   تقرررر  مدخن
مهمرري  ي  ت جرره دىهرر   جمرريع      دلعمرري ألاررلط  لإلشرر ل  تررأ تكرر

مئ ترررررره   م   م سررررررأ م ل رهرررررري م  تكتررررررر  عيتح رررررريد فكرررررري  ثينرررررر  ّم
علرررن  ررر خ كبئررر  مرررأ  تيعملررر   عإمدين ررريلتتجرررينئ   لتت نسرررئ   

 خ لتت نسر  فر  جرل  لرلتاسي    بيت  غل مأ كت  ترل  تسرجئل لتح
، كمررري يإف يق رررلتتررر  عقررر ت فررر  شرررمي   ررر  لت  ت ررر  تجينلتمحيفرررل لت

ير  غرل لتع ل ئرل لتميدخ لجتميع  ري  ققيف  ري  م   لضح عو لثين  ته
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جهر دلت معأ ّذع لت  نس ا ف  مي ىل  عع  لألم ل ي   لتمعه  
 خارريت  تجرريع ترريخيخ ّررذع    لتترر  تعبرر  عررأ إيمرري  عقلرريرر  لتر د

لتترر   يخ لتمتكرر      ورريخغررل محرر الت لإل لترربالد   لرريختهي  شررعبهي
ىه  عدررررل  م  يفرررره  مررررأ  رررر   اررررلط  ىتعرررر  ك تهرررري لتدطرررريب لترررر  

محرررررري الت لترررررراع  فرررررر ك  صرررررريي  علررررررن تركئرررررر  لإلشرررررر ل  م  
لتعلمررين  م  لتت رريخ  ارر ل  مررأ  رر   لتشررن  لتت نسررئئأ   جرر لنهل 

د  .لتسلر  لتمتش  
ر لل يررر  عررريب  نرررذك  مررري  رررير عررره ّرررذع لتمجهررر دلتمرررأ    مقررر  

 لرررف  لترررذيلتحررري  لتحبئررع درررأ  يمررر   كلألارررتيلتدلرر ل  لتشررر خ 
دررر ل  ل لتقمررريخي فررر  لتق رررير علرررن ّرررذع إشررر ده لتحررري  محمررر  درررأ 

علن   خ كبئر  ي  عمايدخلت ف د لتز ل ي   لتم خا  لتاعقئل   عم مي
تتم  ل ف  إعيدي نشر  كترع لتشر خ لأل سرأ لتاعقئلر     مأ لألّم

 لتررذي مرر   لت  ئررركمررأ لتت ثبئرر  لتترر  تتلررم أ مقيخبرريت عررن  رر خ
 رذ  مري ىت ررن لتجم رد   تتلم أ دعر ي إترن يست عع كل  لتر  ي 

، كمي تتلرم أ ّرذع علن  ذفه  إعقي  مي ىت رن لتجم د علن إعقيئه
ررر   ررر  يترررن لته هررر ك عإلتكترررع دعررر ي ملح  فرررن ماررريدج لإلارررالر   ألم 

ا  م ل لتسمح  لتت  تهبذ لتت لثل  تهبذ لتول   لتتط    كتيب "ا   
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رريّ  ررت يخ" لألارر لخ إتررن  لرر ي لتش   كررذت  لتجررز  لأل    مررأ  ،1لتس 
رر  فرر  مرري  . قررل   اررد2"ثترريب لإلخل ي"  ثترريب "خفررد لتدررال   لتوم 

رررررر "  كترررررريب "لإلشررررررريا علررررررن مست ررررررف  يلررررررأ  ف رررررره ل ررررررتال  لألم 
فر    ج ّرذع لتكترع فر  لأل اريط لتتجين ريت        تل   3لالعتوير"

لتكتررع لتاعقئل رر  تعرر   ن مصرراح  ّررذع شررمي  لترربالد  جه بهرري  ترر
  فررر  ج لنبهررري لت    ررر  ترهرررل لتط يقررر  لتتجين ررر اياررر م جرررد لأللت

 تقررر يمهي إترررن لتقررر  ل ترررل   كمررري ،    لالجتميع ررر  لتمعيمالت رررلتذ    ررر
مرأ مجرل  ر  لت  م لالتويالتتل  لات ميخ ق خي ف،  ايتئع مته  ععم

 شررراديت  لألنت نررر   علرررن م ل رررد يخبررريت لت ارررط ّرررذع لتمق نشررر 
نرر  لتاعقئل   خيموررلتت لصررل الجتمرريع  كهشرر  نسررخ   رر  تهررذع لتم   

ري إترن  ر  تو ي  دخ ر  شر  ذ تهرذع لتمقر الت لتاعقئل م   تم يّ 
مررأ  لألنت نرر ته شررطي   مسررتعمل  شرراد  مثبرر  عرر د ممدررأ مررأ ل

 .مجل تق يل مقيخبيت تقت ب مث   مأ خ ذ لإلاالر لتسمح 
رري علررن لتمسررت     فقرر  مدخن عرر د مررأ لتتجررينئئأ لئرر   لإلجمم 

ييت لتم  ل   ت جت شميال  جه بي ايشر  عرأ مه ل إترن لتعمرل لتح  

                                                 
للنشر وتنمية فنون الّرسم سنة ية إنجاز وطبع الشركة التّونس- 1

 .م1339هـ=2603
 .م1321هـ=2600طبع وإنجاز الّشركة المتقدّمة الذّكر نفسها سنة  - 2

وكال الكتابين  المذكورين من إنجاز وطبع دار النّشر للّنشر والّطبع  - 3

 م.1321هـ =2604سنة  بتونس



 

 

- 064 - 

يفرر   لتترر لث تل ق رر  لتتجين رر  م ررل لتجمب لنشرري  لتجمب رريت  يررن 
مررأ مجررل   كترر  تلت رر لث لتمورريخب    لتت نسرر رر   يأ م  لتجمبيدتطرر

ل ل  لتدررريخ   لتجهررر د تجم رررد  كرررذت   تحقئرررن لتت  لصرررل مرررد لتررر  
ت  لتررررر  خلت فتعررررر  دت لته ررررر  ل ررررر  نرتررررريذ علرررررن لأل اررررريط لتعلملال

خفررد لتمسررت   لتركرر ي  لالجتمرريع   مررأ مجررل رر   لتتك يه رر  لتت خيب
 تلبارره لتز ل يرر  لتررذي ثمرري مهرر  لترر  خ لتمهررل   تلم يرر ىأ لتتجررينئئأ،

 لتجهر د فكينر  تبرذ  لتك ئر  مرأ  لالاتم لخف  تحقئن لالاتق لخ 
ف  ت م ل عع  لتز  ليي لتق يم  م  تما ن ل ليي ف  مهي ن ت ن 

لل ير  عريب لتدلر ل   تر م ل لل ير   ،  م ري  كتر  تر م لفئهري ل ليري
 كررل  كترر   ترر م ل لل يرر  ا ارر   عرريب مهرريخي فرر  ترر نن لتعيصررم 

لرر   للخي لت  قيفرر  دترر م ل لل يرر  لتميرر  لت ف ددعمجهرر   هرري  ئكمرري تكر 
ررري عحلقررريت  لتقررر يل عم ىهررر  دهرررزخت ععررر  م  عررريد لتتجرررينئ   تتعمئّ 

مررأ لتز  ليرري  تشررئئ  عرر د لتررذ ث  كمرري تررل  ررال  لتعقرر ىأ لأل ئرر يأ
لل ير  عريب لتدلر ل   شر خشرئ   لتج ى ي ف  عع  لتمهري ن، فقر  

  م رررل لل يررر  ليررري لأل ررر    مرررأ لتز   لعررر د لتحبئرررع درررأ  يمررر  لتشررر خ
خلدر مررررأ  اليرررر  دررررأ عرررر  ر  لل يرررر  عمهررررز  د خ ئارررر  مررررأ  اليرررر  

  لل يرررر  م رررر    تيععرررر  تبهررررزخت ميلرررريلتدهررررزخت  لل يرررر  دترررر  الش 
ي لمهالن هري تع  ضر  تإلغرمتر  كك نري  لت عم ىهر  لتقور يأ  ر  ا مر  

 ، ععر  ارجي    يرل مرد لألجهرزي لألمه ر ه هي لارتمنر  نشري هيك ت
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ري يع إلضيف  إتن لتمهري ن لتتر  تره دهري تالمئرذ  متاري   لتتر  ىز ّخ
 .عشدل د خي  م ل صري ن  لتكي 

  كرر  لتتشررئئ  ّررذع فرر  لتجهرر ب ميلرري فقرر  تررل    طثمرري نشرر
ي  إ  لث م    ج ى ي فر  مهري ن مدتلرر  ت ا د ع د مأ لتز  لي

م هي  ر ل  لتكب   فر  تطري يأ لتم ىهر   لتزل ي مأ ّم   ر   لل ير  لتّز
تمئ زت   ك  لتتشئئ  ف  تطي يأ دتدو   فلري لت مرأ مجرل 

تسررررت عع لألعرررر لد لتكبئرررر ي مررررأ     لتتهشرررر ط رررر  لتمسرررريم لت لتعلم
 رر ي لتم يرر ىأ  ئررث ىررتل  عقرر  ارره لت كبرر   عشرردل د خي تتمئ ررز عد

ررررر  فررررر  فورررررل لتوررررر  ف عهررررر مي يعررررر د عررررر د مرررررأ  لتمررررر لئح  يص 
  ررر  تحررري خت مرررد ععررر   قلررري  لتعطلررر  مرررد ك يهرررلمهررريج يأ تلت

لتموت بئأ     ّذع لألنشط  فبئ أ م  لتمقور د مههري ماياري ّر  
ررل  دررئأ لتتجررينئئأ لتمق مررئأ فرر  ترر نن  لتموترر بئأ فرر   خبررح لتو 

م  م خ  تلبارررره ّررررذع  لترررر   خ لتررررذي رررر  برررري تح ىرررر ل   رررر  عب رررر  عررررأ ّم
ال اررر مي عهررر  منرررير يررر  لتل قررري لت فررر  ت بئررر  لتقررر ل  تكررر ين لته  

 .1عشدل مستم      ىتع ض   إتن ضو  يت لتح يي لتو ب
م ّرررررذع لتجهررررر د لتمبذ تررررر  مرررررأ  ررررر   مشرررررديق  ررررر  خغرررررل ّم
إال م   متطل ايت لتم  ل  تتجري ل عد ئر     عي   ل  يحمل   مش  

                                                 
  .تطاوين نية إلىالميداكان ذلك في واحدة من الزيارات  - 1
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لتركررر ي  لتحلررريخي  ررر خلت لألفررر لد  إمدين ررريتهل،  خغرررل لتمدرررز   
عيتذ لت    ف  ت نن  لتط يق  لتتجين   تحمله لتط  ا لتو  ف لتذي

 رررر  للترررر  محد مرررر  عرررريتمجه دلت لالختجيت مرررريهرررري ن  هرررري إال مثمرررري دئ  
  لتمايدخلت لتر دي  .

ررخ م ال رر  جرر  ل  لتدطرريب  إ   مرري تتعرر  ك ترره لترربالد مررأ ترس 
 صرل    مري منتجره كتر  مرأ خد د فعرل عه رر لتع تم  لتمت     

مايدخلت  يحتي  إتن مث   مأ مج  د إتن لتت ط    لتعه ف لتمسل ح
ري ععئر ل  ف دي  ، إ   لتبالد تحتي  إترن دعرل ّرذع لتماريدخلت  تم ئّ 

إترررن خلعطررريت  فررر   يجررر  دتت م رررف لتس  ياررر ، إ   لتمجتمرررعرررأ ل
تسرت م  ّرذل لتمدرز   لت جرر لن  لتهيئرل مرأ مجرل إثسرريب  ر    ه

خ تح   د نهل  لالنزالا ف  لتت    لن  جي  لتشايب مهيع  فك   رس 
 لأل ال   م  لتتط    لتعه ف.
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 خامتة

 

 ر  متتا رد مهر خ لتط يقر  لتتجين تق   ي ت  ف  ّذل لتعمل م   
أ مررد لتت كئررز  نفرر  ترر نن مهررذ لتمورريفح  لأل ترر إتررن   تهرري لترر  ّل

رر  فرر  تريعرل ّررذع لتط يقرر  مررد  ل ررد  مث ر  علررن لتمهع جرريت لتمهم 
  ي  لتس يا   لالجتميع .لتبالد لترك

د لررر   ررر   جررر ني مرررأ  رررال  لتاحرررث م   لتط يقررر  لتتجين تقررر 
مررررأ د  لعرررر  ترررر نن لتكبرررر   لتمتم  لرررر  فرررر  جرررريمد    لترررربالد لتت نسرررر

مررررأ لتعلمرررري  عرررريتقب     لتزيت نرررر  لتمعمرررر خ  ئررررث تلق يّرررري لألجررررال  
 لالاتحسرري   لند  رر ل فرر  اررلكهي جررئال ععرر  جئررل معب رر يأ دررذت  

   ج ّرررذع لتط يقررر  مرررد خ ذ لتشررر يع  لإلارررالمعرررأ لنسرررجير ماررريد
 مقيصرر ّي، كمرري  جرر ني م   ّررذع لتط يقرر  ال رر  خ لجرري كبئرر ل دررئأ 

أ لند  رررر ل فئهرررري  مصرررراح ل مررررأ جملرررر  لتررررذىلتاييرررريت لتحسررررئهئئأ 
ر   لتعيم ر  مرأ  متايعهي مم ي جعرل ّرذع لتط يقر  تهتشر  درئأ لتديص 

 شمي  لتبالد إتن جه بهي.
يخ ّرذع لتط يقر  فر  ورابع لنحميلي   ي تهي م  نع   تق 

ي  فترررر ي لال ررررتال   و صرررري  تتاعهرررري تلرررر  لأل دررررير لتترررر  مصرررر ّخ
 ععرر  لتاررري  ئأ عرررأ ّررذل لتم ضررر   محررري تئأ كشررف  ق قررر  مررري
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ال ررتال  مررأ ك نهرري  ل ررر  لعسررلط   رر  خ     ترره عررأ عال رر  لتتجين
ررذع تلمحتررل  مسرريع ي ترره،   رر  كشررف لتاحررث م   ّررذع لأل درري ر ّ 

ىه   رر   ى ت جدرر  ذ إى لتاحرر ث كينرر  تتوررذ   مهيّلرر  تلركرر  لترر  
ت  لت قيئن لتعيم ر   عشدل عير ، تق  مقبت  لتحر ييت دل ل لتسجال 

لتتر  تهري   لتك ئر   ر  م  لتديص   لتكل لتهيئل مأ لتحقريئن لتدف
ر  مري جعلهري  مأ لأل دير لتتر  م لقر  علرن لتتور    لتط  ر  ّ 

لتترر   رر  ت يخيدنرر ع  إتررن إعرريدي لتاحررث فرر  لتك ئرر  مررأ لأل دررير لت
ثين  ت     علن من هي د ىه يت     مقب  لتتريخيخ م   لتك ئر  مههري 

 . ال غئمويتطيت  ع   ي  
ري يمدررأ  إن هري ر عئ هرر  عم  نحرري   مرأ  ررال  ّرذل لتعمررل م  نقر  

م  يحول ف  تيخيخ لألم   مأ لتت ز ي   لتت ح يف توريتح معر ل  
يتر  ّذع لألم   ماياي،  مخدني ميلري م  نها ره إترن مر   ل أ لتقر  ي لترع 

لت ترر  يمدررأ م  تكرر    يفلرر  ت جرر ل  لتمجتمررد  فكرر ع إكل مرري تررل  
ي عشدل جئ  .  تم ئّ 

خ  جر   لترذيتق  كشرهي  ال  ّرذل لتاحرث م   لتمر   لتعلمرين  
تررره ف نسررري دل رررل دالدنررري كررري  مث ررر   طررر ل عهررر مي تزع متررره عقررر   

رريظ  ك ف لنتهن دهي لألم  إترن م  نهيضرل مرأ مجرل لتح   ت نس
 لإلاالم   .   لتع بي  علن لتح   لألدنن مأ مالمح لته  
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أ ممير لتاي رث لتمسرلل  إن هي نق    بدل  يقئأ م   لتتح  ي لت  ّل
د م  لتتاشرئ  دلر   فكر ي علرن  سريب  ت ن لالنتويخ تت  يخ مح  

لت ترر  يرر  مترر ل  م رر    تكررأ  لتتحرر  ي يدمررأ فرر  لتحررريظ علررن لته  
ل  عبرررر  ت لثمرررريت فك    وررررل  علررررن مرررر   لتقرررر   ، إ   يرررر  تشررررد 

ف  دالدنري    المتب   عل ه لتديخ   لإلا لتذيلال تال  لترك ي 
هررر  درررل ال دررر   مرررأ لته لررر  إت ررره علرررن من ررره مرررأ ئّتررر ن نق وررر  م  

ميت لتق  ي  لتمتين  لترك   رع عإكل مري ارلل مرأ لتت  ير   لتعق ير  مق   و 
 . لتت ط   

 لترذيكر ي ال يجع علن لتم ق رف م  يقرد فر  لالارتقطيب لتر
 محيخبرر  لآل رر  أل   لتتهرر    فرر  كلترره يعرر   مررأ  ي ىهتهرر  إتررن معرريدل 
،  لتحرررريظ علرررن ّرررذل تررر    علرررن لتكمررري  لتتررر   دمررر    لتايتوررر 

رر  ال ارر م لتتهرر    فرر  كلترره يعرر    ي فرر    مرر  تترر لث لترربالد دررل  لألم 
 ئررث محيصرر ي كررل  لتمرر لخر لتترر  تههررل مررأ معررئأ  لمررأ لتعسرر 
م   اررالم   ، تقرر  مقبتهرري مررأ  ررال  ّررذل لتاحررثلإل رر  لت  قيفرر  لتع ب

ىأ  ّذلمولح  لتو بي  عأ  لتهير ععلهي لتاع  ال يد ر إال   لت  
  عأ ّذع لألم  .
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 ملحق وثائقي
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 :1رقم وثيقة

 إجرررريلي مررررأ لتشرررر يف محمرررر  لتاشررررئ  دررررأ محمرررر  لتحبئررررع دررررأ لتشرررر خ 
زلنرررر  ته ررررر  نسررررد  مررررأ لألصررررل لتم جرررر د عدللتتجرررين  تلشرررر خ صرررريتح 

  .عيتتميائأ عيتجزلئ    لتمدط  يت عيتزل ي  لتتجين
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 :2رقم وثيقة

حمرررر  لتطرررريّ  دررررأ عيشرررر خ إتررررن شرررر خ لتزل يرررر  ماررررل  مررررأ لتشرررر خ لم  
 . ع فئهي علن ت اع  لتر   لتزيت ن  دت لخيشد   عيتتميائألتتجين 
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 :3رقم وثيقة

صررررر خي مرررررأ مدطررررر ط تررررريخيخ درررررأ عيتقيارررررل لت ل ررررر ، لتوررررررح  محرررررل  
 .يدلالاتشه
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 :4 رقم وثيقة

نسد  عأ مصل لت  ايت  لتت  خلال دهي لألمئ  عب  لتقيدخ لتش خ 
 .محم  لتحبئع
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 :5رقم وثيقة

عرررأ إك  مصرررل  مرررأ لتحررريثل لتعرررير لتر نسررر  عررريتجزلئ  تلشررر خ   نسرررد
ر  إتن مد  صمو      .محم  لتحبئع عيتس 
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 :6الوثيقة رقم 

 ريد لتش خ ملتتجين  م   دأ عم  ال   اجه عأ عطي     نسد  خ م
  .لتتجين  لتمق مئأ ععئأ ميض 
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 قائمة املصادر واملراجع العربّية

 .األرشيف الوطني التونسي  -

 .الجزائر عين ماضيية مخطوطات الّزاوية التجان خزانة -

 .باب الخضراء تونسية خزانة مخطوطات الّزاوية التجان -

 .ائربالتماسين الجزية خزانة مخطوطات الّزاوية التجان -

 قائمة الكتب

أهل الزمان بأخبار تونس  ف)أحمد(: إتحابن أبي الضياف ا .2

ية وعهد األمان، تحقيق أحمد عبد السالم، الشركة التونس

 .31-43-43-13-4/66، دت 1طللتوزيع، 

ابن الخوجة )محمد(: صفحات من تاريخ تونس، تحقيق حّمادي  .1

، 2المي، طالّساحلي والجيالني بن الحاج يحيى، دار الغرب اإلس

 .633-093، صص 2934بيروت 

ابن القاضي )أبو العبّاس أحمد بن محمد المكناسي(: دّرة الحجال  .0

في أسماء الّرجال، تحقيق محمد األحمدي أبو النّور، المكتبة 

  دت، ،القاهرةو العتيقة ودار النّشر، تونس

يخيب في موالنا  )محمود القسنطيني(: رجاؤنا الية ابن المطمط .6

بن موالنا محمد الحبيب، دراسة وتحقيق علي بن محمد البشير 

غريسي، دار الجائزة للنّشر والّطباعة والتّوزيع، الجزائر 

  .م1324هـ=2603

ابن خلدون )عبد لّرحمان(: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  .1

ذوي السلطان  في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من

 .2991، بيروت 2ة، طاألكبر، دار الكتب العلميّ 

شمس الدّين أحمد بن محمد( وفايات األعيان وأنباء )خلكان ابن  .4

أبناء الزمان، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت لبنان، 

 دت.
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مع تعليقات ابن ية التجليات اإلله (:محي الدين)عربي ابن  .3

سودوكين وكشف الغايات: ضبطه وصّححه محمد عبد الكريم 

هـ 2610، بيروت لبنان 2تب العلميّة، طالنمري، دار الك

 .م1331=

)أبو القاسم بن عيسى(: معالم اإليمان في معرفة أهل  ابن ناجي .3

القيروان، تحقيق محمد ماضور، مكتبة الخانجي والمكتبة 

 .2933العتيقة، مصر وتونس،

أبو العرب )أحمد بن محمد بن تميم( طبقات علماء إفريقيّة،  .9

 .حسين اليافي، د.تتحقيق علي الشابي ونعيم 

: اإلسالم الّطرقي، دار سيراس للنّشر، تونس لطيفة(األخضر ) .23

1331.  

المعني وبلوغ األماني، تحقيق  جواهر-حرازم(  يعلبرادة ) .22

المغرب ، الدار البيضاء 2الّراضي كنّون، دار الّرشاد الحديثة ط

 .م1322=ـه2601

بغلف، الدار درب ية العرب ةاإلراءة، المطبع ،األحسن(البعقيلي ) .21

 .هـ2010البيضاء المغرب 

النصائح بالتخلّي عن الفضائح، تحقيق  رسالة-(البعقيلي )األحسن .20

 .م2994سعيد بنيس منقار، دار النشر األحمدية، المغرب، 

بُغية المعلمين والمتعلمين ونصيحة المعلمين:  (:األحسنالبعقيلي ) .26

وم دراسة وتحقيق سعيد بنيس منقار، بحث تربوي لنيل دبل

مفتشي التعليم الثّانوي، إشراف عبد القادر العافية، مركز تكوين 

 -هـ2626ية مفتّشي التعليم، الرباط، المملكة الغرب

بنبلغيث )الشيباني(: بورقيبة واألوقاف، مكتبة عالء الدّين  .21

 .1333صفاقس 

)يحيى(: ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر  بوعزيز .24

 .الوطني للمجاهدوالعشرين، منشورات المتحف 

م: ترجمة 2316إلى تونس  الرحلة-أندريه(  )جونبيسونال  .23

وتحقيق محمد العربي السنوسي، مركز النّشر الجامعي، تونس 

 .م1336
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في الشمال اإلفريقي، ترجمة عبد ية )الفريد( الفرق اإلسالم بيل .23

لبنان، ، بيروت 1الّرحمان بدوي، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .2932م

ل هنري(: حياة األمير عبد القادر، ترجمة أبو تشرشل )شار .29

 .2936للنشر، ية القاسم سعد هللا، الدّار التونس

األجنبي في الوطن  االستيطان-خلف( التميمي )عبد الملك  .13

الخليج دراسة تاريخية -فلسطين-العربيالعربي، المغرب 

 .93، ص2930، نوفمبر32مقارنة، مجلة عالم المعرفة، عدد

: بحوث ووثائق في التاريخ المغربي، الدار لجليل(عبد ا)التميمي  .12

 12، ص2931، تونس2طللنشر، ية التونس

، دار محمد علي 2933-2914التيمومي )الهادي(: تونس  .11

 .61-09، صص1334، تونس 2للنّشر، ط

الوعي القومي في المغرب  تطّور-الجابري )محمد عابد(  .10

لوحدة العربي: سلسلة كتب المغرب العربي، مركز دراسات ا

 .م2934، بيروت لبنان 4العربية، ط

مكتبة المعارف  ونهضته بالمغرب: التأليف-هللا( الجراري )عبد  .16

 .م2931للنشر والتوزيع، الرباط المغرب، 

في ظّل االستعمار الفرنسي: ية األورب الجاليات-(جرفال )كمال .11

ية اآلداب والعلوم اإلنسانية دار محمد علي الحاّمي بسوسة وكل

 م.1332ية التّونسية ، الجمهور2سوسة، ط

ية والثّقافة في شمال إفريقيا، الدّار القوم الجندي )أنور(: الفكر .14

 .م2941للطباعة والنّشر، القاهرة 

الحافظ )محمد التجاني المصري(: االنتصاف في ردّ االفتراء  .13

الجزائر  بالتماسينية على الّسادة التجانيّة، نشر الّزاوية التجان

 هـ.2619

ية ، نشر الّزاوية التجاناالنتصافظ )محمد التجاني(: الحاف .13

 .2619التماسين، الجزائر 
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الحجوجي )محمد(، إتحاف أهل المراتب العرفانية بذكر بعض  .19

رجال الطريقة التجانية، تحقيق محمد راضي كنون، سلسلة كتب 

 .دون بلد، د ت قة التجانيةيالطر

دار الجنوب  ،مامةحّجي )لطفي(: بورقيبة واإلسالم الّزعامة واإل .03

 .1336للنّشر، تونس

الهوية بين األنا واآلخر، األطلسية للنشر،  صراع-(الحداد )سالم .02

 .م1333دون ذكر البلد، 

في العادات التونسيّة، تحقيق ية الحّشاشي )محمد بن عثمان(: الهد .01

 .1331أحمد الطويلي، تونس 

في التبشيرية في المغرب األقصى  ت(: الحركا)بلقاسم الحناشي .00

الدّراسات  النصف الثاني من القرن العشرين، منشورات مركز

والتوثيق والمعلومات، زغوان ية والموريسكية والبحوث العثمان

 م 2939تونس 

ديدي )محمد السعيد(: العاّلمة سيدي محمد بن فرج التجاني،   .06

   .1320=2606للثقافة والتّراث، تطاوين ية التجانية الجمع

اليقين ال يزول بالشّك، مكتبة الّريحان  :)محمد السعيد( ديدي .01

 19م، ص1323هـ=2602الوادي 

مخطوط في  الّرزقي )علي بن أبي القاسم(: تاريخ ابن أبي القاسم .04

 .بالتماسينية خزانة المخطوطات بالّزاوية التجان

الرياحي )عمر(: تعطير النواحي بترجمة العاّلمة إبراهيم  .03

 .دتالريّاحي، المكتبة العتيقة، تونس 

، 21دار العلم للماليين، ط ،األعالم-الدين( الّزركلي )خير  .03

 .م1331بيروت لبنان، 

تحقيق  المستفيد لشرح منية المريد: بغية-العربي( السائح )محمد  .09

 .م1331هـ=2614، بيروت 1حمود عقيل، دار الجيل، ط

الصدق  ةاألحمديّة، مطبعاإلفادة  الطيّب(: )محمد السفياني .63

 هـ.2013 مصر القاهرة ،الخيريّة
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الحجاب عن من تالقى  كشف-العيّاشي( سكيرج )أحمد بن الحاج  .62

، بيروت 0مع الشيخ التجاني من األصحاب: المكتبة الشعبيّة، ط

 .م2933هـ=2633لبنان 

السنوسي )محمد بن عثمان(: مسامرات الظريف بحسن  .61

 ،اإلسالميةالتعريف، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب 

  .م2996لبنان  ت، بيرو2ط

، مطبعة النجاح، الدار المعسول-مختار( لسوسي )محمد بن ا .60

 .م2940-م2943البيضاء المغرب، 

سي _ناي )جوزيف(: القّوة النّاعمة، ترجمة محمد توفيق  .66

 .م1333هـ=2613، السعوديّة، 2ط ،لبجيرمي، العبيكان

بن يوسف حياة كفاح، نقوش عربيّة،  ح(: صالالّشابي )المنصف .61

 .1333رأكتوب

شحاتة )أحمد إبراهيم(: نصوص ووثائق في تاريخ المغرب  .64

تحت حكم الحماية، مطبعة الشباب الحر ومكتبتها، اإلسكندرية 

 مصر، دت. 

تونس  بأولياءالمبين في التعريف  ء(: الضوالطويلي )أحمد .63

 .م1336،التونسيّةية للجمهورية الصالحين، المطبعة الرسم

الفرنسي بالبالد  واالستعمارية وفالعجيلي)التليلي(: الطرق الص .63

  .م2991اآلداب بمنّوبة، تونس ية التونسيّة، منشورات كل

، 6السياسي: دار النهضة العربية، ط القاموس-(عطية هللا )أحمد .69

 م.2933القاهرة مصر، 

أطوار من  تونس:في ية العمدوني )لطفي(: الحركة اإلسالم .13

، دون 2932-2941الكبرى ية النشأة والمحاكمات السياس

 .معطيات

)أبو الفضل اليحصبي(: ترتيب المدارك وتقريب المسالك  عياض .12

لمعرفة أعالم مذهب مالك، تحقيق أحمد بكير محمود، منشورات 

 م.2943دار مكتب الحياة بيروت، ودار مكتبة الفكر طرابلس، 

طرنجة تونس، دار الجائزة، ية غريسي )علي(: الّزاوية التجان .11

 م.1323الجزائر 
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القلوب، مرقون بخزانة تابعة لزاوية باب  َسوق-واكيالفط .10

 الخضراء تونس: 

في مقاومة االحتالل خالل ية فاللي )مختار(: دور الطريقة التجان .16

 .1323الثّورة التحريريّة، جامعة باتنة، الجزائر، ماي 

القشيرية: تحقيق العارف باهلل  الرسالة-القاسم( )أبو  القشيري .11

د والدكتور محمود بن الشريف، مطابع محمو معبد الحلياإلمام 

مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة 

 .م2939=ـه2639

: معجم المؤلّفين، مؤّسسة الّرسالة، بيروت رضا(كحالة )عمر  .14

  .م2990هـ=2626

الكبرى، دار الكتاب ية )الحسن بن محمد(: طبقات الشاذل الكوهن .13

 .م1331-هـ2614، بيروت لبنان 1ط العلميّة،

طبقات رياض النفوس في  (:)أبو بكر عبد هللا بن محمد المالكي .13

وزّهادهم ونّساكهم وسير من أخبارهم ية علماء القيروان وإفريق

م، تحقيق البشير البّكوش وراجعه محمد هوأوصافوفضائلهم 

، بيروت لبنان، 1العروسي المطوي، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .م2996هـ=2626

بتونس، سيراس ية لي(: انتصاب الحماية الفرنسالمحجوبي )ع  .19

 .2934للنشر، تونس 

تراجم المؤلّفين التّونسيين، دار الغرب  )محمد(:محفوظ  .43

 .م2936هـ=2636، بيروت لبنان 2اإلسالمي، ط

في طبقات ية بن محمد(: شجرة النّور الزك )محمدمخلوف  .42

دار  ،المالكيّة، خرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد خيالي

 .1331هـ=2616، بيروت لبنان،2طالعلميّة، الكتب 

ية لمحات من تاريخ الحركة الوطن عن عبد الجليل(:)الميساوي  .41

 ،القصرين ذاكرة وتاريخ ،بجهة الوسط والحدود الغربيّة

للثقافة والحفاظ على التّراث القصرين، تونس ية الجهوية المندوب

 .110، ص1339
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في أمراء ية خالصة النق)أبو عبد هللا محمد(: ال المسعودي .40

 .هـ2010 س، تون1إفريقيّة، مطبعة بيكار وشركاؤه، ط

في العهدين  ومدارس العلم المعموري )الّطاهر(: جامع الّزيتون .46

 2933.للكتاب، تونس ية العرب روالتركي، الدّاالحفصي 

على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه  أضواء-الباقي( )عبد  مفتاح .41

 .1339روت لبنان ي، ب2دار الكتب العلميّة، ط

ألخبار دول المغرب  االستقصاء-(: )أحمد بن خالد الناصري .44

األقصى تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، 

  .م2914الدار البيضاء المغرب، 

دعوته إلى هللا، و لياس الكندهلويإالنّدوي )علي الحسني(: محمد  .43

 .م1330هـ=2610بيروت  –، دمشق 2دار ابن كثير، ط

 

 

 عاتوالموس

 
قاموس مرتّب على حروف الهجاء، إنتاج  معلّمة المغرب: .43

للتأليف والترجمة والنّشر، مطابع سال ية المغربية الجمع

 م. 2939هـ=2623

المنظمة  موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين: .49

  .للتربية والثّقافة والعلومية العرب

 م.1333ية لّسوراية الجمهورية الموسوعة العرب .33

32.  

 

 ّرسائل الجامعيّةال

 
للكاردينال الفيرجي في  يتنصيرلا: النّشاط (ليلى)الّطيّار  .31

مذّكرة مكّملة لنيل شهادة الماستر في  ،2391-2343الجزائر 

تخصص التّاريخ المعاصر، اشرافر عل آجقو، جامعة محمد 
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 ئروالعلوم االجتماعيّة، الجزا اإلنسانيةخيضر بسكرة قسم العلوم 

 .1321/1320ية السنة الجامع

العمدوني)جالل(: الطريقة التجانية في تونس: بحث لنيل شهادة  .30

الدراسات المعّمقة في الحضارة اإلسالميّة، إشراف عبد القادر 

قّحة المعهد األعلى ألصول الدين: جامعة الزيتونة، وزارة التعليم 

 م2993هـ=2629-هـ2623ية التونسية العالي، الجمهور

األحـسن بن أبـي جمـاعة البعقيلي مفسرا  سعيد بنيس()ار منق .36

بحث لنْيل اإلجازة في الدراسات اإلسالمية، إشراف محمد 

الصالح المسلمي، جامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب والعلوم 

 .اإلنسانية، الدار البيضاء المغرب، دت

 

 النّشريات

 
جبهة جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، صراع )محمد( بكار  .31

 ،بعد انطالق الثّورةية الجزائرية التّحرير الوطني والحركة الوطن

العدد الثّاني  ،واالجتماعيّةية للدّراسات التّاريخية المجلّة المغارب

  .1324عشر سنة 

(، 2)محمد(: علماء سوس: الحاج األحسن البعقيلي) حاتمي .34

 1=  هـ2616رجب  1، 2940 جريدة "العَلَم"، المغرب، عدد

 .1330ر)سبتمبر(شتنب

، صص 2913جويلية  29الّرائد الّرسمي التونسي الّصادر في  .33

2243-2241. 

ية زاوية طرنجة، نشر 2 العددية سلسلة زوايا الطريقة التجان .33

 .2603تصدر عن زاوية التماسين الجزائر، شعبان 

ببوعرادة ية العجيلي )التليلي(: موقف شيخي زاويتي التجان .39

اآلداب ية ، حوليات كل2903ادث أفريل بالكاف من حوية والقادر

 م.2939سنة  ،03 العدد منوبة
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