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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  
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 "الطريقة التجانية نموذجا ً"ظاهرة الطرق الصوفية بالجزائر 

 زيزاح سعيدة. أ
 جامعة عمار ثليجي  األغواط

 :الملخص
تعتبررظ هرر اظط الاررظف المررالظو مررا الهرراااظ اديتم بظررو اليرر ظظط ب داتمرر ب مررا  ظرر   بات رر   ببررظ 
الزمرر ا االمنرر اه ارراه الهرر اظط التررأ برررتدابن انبررظ برر   مررا الم تمررظا  ظرر   ا ررت لن مرر اظ  ادرررتعم ظظو 

ه  لتعررظت  ررر ظا د بررم  بررد مررا المرر اخ ن االم  ر ررو .بن  لررو ب رر ت ارتن رر ت م تااارر  التظنظبررأ االعد  رر  
ظظدت   الخ مرو لرأ التينظرظ العلمظو  ال ه اظ ب ط ااا ت ايم ب ن الظف بر مظو النل م    م  يظت   اا

 .االت هظب 
ذا ما نظرنا الى هذه الظاهرة  من الناحية االجتماعية فنجد أنها عملت على إزالة الخالفات بيين  وا 

 .مختلف فئات المجتمع وفك النزاع بين العشائر والقبائل
جتميياعي وبيذلك ثثيرت فيي المييدن واألريياف األايرحة والزواييا والقبييا  التيي أدت أثثير مين  دور ا

ثإيواء العجزة والمساثين والغرباء، ليثون بذلك الشيخ الذي يترأس الطريقية الويوفية هيو بمثابية المسي ول 
 .والحاثم بين األفراد، والذي يفول في جميع القاايا والخالفات االجتماعية

وتناولت الثثير من الدراسيات تياريخ هيذه الطيرص الويوفية، فمينهم مين ييرل أنهيا المجتميع مغليص 
مبنييي علييى عوييبية دينييية نبلييية وميينهم ميين يييرل أنهييا فئيية تشييبن الجماعيية الايياغطة، تسييتند علييى الييدين 

 .لتحقيص أهداف دنياوية في السياسة والموالح الدينية
فهناك من ينظر اليها عليى أنهيا أوثيارا للبيدع والخرافيات، وبي را للمفاسيد ومنبعيا للعيادات السييئة  

المقابل فهناك من يرل أنها مراثزا لإلشيعاع الروحيي والعلميي ومنابعيا للهدايية وب. التي تشد الفرد إلى الوراء
والفايلة، واألخالص، وأنها واحبة الفال في إستمرار األفثار الووفية، وثذا الحفاظ على اإلسالم والقيرنن 

طييرص )د الثييريم، وظلييت  الزوايييا المثييان الييذي يلتقييي فييين المريييدون بمشييائخ الطييرص الوييوفية، ألخييذ األورا
 .وثذا تعليم الفقن والعلوم الدينية( الذثر

وهنالك من يرل بأنها ر ية جديدة لليدين تهيدف إليى ترسييخ تعياليم اإلسيالم، اليدعوة والعيودة إليى 

 .السنة المحمدية في الحياة، ثلها ر ل تدور حول مواوع الطرص الووفية
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RESUME:

 
CETTE  COMMUNICATION  VA RESOUDRE  UN SUJET TRES IMPORTANT ET 

TROP COMPLIQUE IL SAGIT ; LES CONFRIIES RELIGIEUSES  EN ALGERIE .  CE 

PHENOMENE SOCIAL IMPORTANT DANS LA SOCIETE .IL A EU BEAUCOUPS D 

ETUDES HAISTORIQUE , SUR TOUT DANS LES ECOLES COLONIALES .PAR BUT DA 

DECOUVRIR SON NOYEUX RELIGIEU ET SOCIAL. CES CONFRIES OU LES 

TOUROQUES ESOUFIAYA ON PARTICIPE DANS LA  SOCIETE.  ELLES ONT REGLES 

PAS DE PROBLEMES SOCIAUX ENTRE LES TRIBUES ENTRE LES CLONS ET ENTRE 

LES INDIVIDUS …ECT.  

ET  CEST POUR CELA QU ON TROUVE LES ZAWAS ET TOUROQUES 

SOUFIAYA OU LES CONFRERIES RELIGIUESES DANS LES VILLAGES DANS LES 

VILLES , DANS LES MONTAGNES ET LE SAHARA ET AUSSI DANS LE GRAND 

DESERT . ET CHAQUE CONFRERIES A SON CHEIKH OU LA FONDATEUR  SON 

REPRESENTANT ET LE RESPONSABLE. ET LES MOURIDNES. 

-IL YA DES ETUDES SUR L HISTOIRE DES CONFRERIES ET LE SOUFISME. 

QUI DONNE UN DE VU NECATIF ET QUE LES TOUROQUES C EST UNE SOCIETE 

RENFERME , QUI CHERCHE  SES INTERES PERSONELS.  

MAIS DUN AUTRE COTE IL YA D AUTRES  QUI VOIS QUE GR ACE A CES 

CONFRERIES  QUE PLUSIEUR PROBLEMES SOCIAUX SONT RESOULUS , BIEN SUR 

GRASE A SES CHOUKHS ET  SES REPRESENTANTS . ET DAUTRES DISES QUE LES 

CONFRERIES  C EST UNE NOUVELLES VISIONS A LA RELIGION . ENFIN SE SONT 

DES POINTS DE VU  DIFFERENTS SUR LES TOROQUES SOUFIAYAS OU LES 

CONFRERIES RELIGIEUSES . 

DANS NOTRE COMMUNICTION  ON VA BASE  SUR SUR LA TRIQUA  

TIDJANIA  CETTE TARIQUA CONNU DANS  LAGERIE ET DANS L AFRIQUE. ON VA 

ENTAME LES POINTS SUIVANTS:  

1-LE FONDATEUR DE LA TARIQUA TIDJANIA  SIDI AHMED  TIDJANI  

2- LES FONCTINS ET LES ROLES DE CETTE TARIQUA  

3-L INFLIANCE DE CETTE TARIQUA SUR L INDIVIDU ET LA SOCIETE  

4-LA PARTICIPATION DE CETTE TARIQUA DANS PLUSIUERS DOMAINES . 

5-LA TARIQUA TIDJANIA DANS LE CHANGMENT SOCIAL ET POLIQUE ET 

ECONOMIQUE 
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 :مد مو
ظهرت عبر فبعض الشخويات الووفية التي ، تنس  لن  لثل طريقة ووفية م سسا أو شيخا 

والبعض اآلخر عملوا على تأسيس طرنا عرفتها المجتمعات ، التاريخ اإلسالمي لم تثن لها طرنا ووفية 
، التي ظهرت على يد م سسها الشيخ أحمد التجاني ، ثما هو الحال بالنسبة للطريقة التجانية ، اإلسالمية

د ترحالن من الجزائر إلى المغر  ثم تونس ثم فبع، لتعتبر طريقة دينية لها منهج في التربية الروحية لألفراد
مور ثم الحجاز باحثا عن أهل التووف ومشائخ الطرص الووفية المعروفين وبدأ يفثر في تأسيس 

 .طريقة ووفية تسلك منهاج الشريعة والسنة النبوية لثل األفراد الذين يبحثون عن الدين اإلسالمي

، مسقط رأسن، يخي  لم سس هذه الطريقة حياتنفي البداية البد من اإلشارة  لإلطار التار 
والظروف اإلجتماعية والسياسية التي عاش فيها والتي دفعتن لتأسيس هذه الطريقة، وثذا المبادلء 

ومعرفة ظروف هجرتن للمغر  األنوى ومثوثن ،والمفاهيم التي جاء بها وونوفن في وجن الحثم العثماني
الووفية التي إلتقى بها في رحالتن وثذلك إذا ثان تتبعن طريقة ونتعرف على أهم الشخويات ،بمدينة فاس

ليول في األخير إلى تأسيس طريقة ووفية جديدة وتحمل إسمن وتنس  ، من طرص أو ثان محايدا عنهم 
 . إلين من بعده
 مؤر  الاظظدو التي  ظو: ااد
 :مال ه ا ربد. ا

، ابن المختار الشريف الحسني، (لميمبفتح ا)هو أبو العباس الشيخ أحمد التجاني إبن َمحمد 
بن السيدة فاطمة الزهراء (راي اهلل عنن)يتول نسبن بالسيد الحسين ابن اإلمام علي  راي اهلل –، وا 

 (.ولى اهلل علين وسلم)بنت الرسول  -عنها
أما أمن فهي عائشة بنت أبي عبد اهلل محمد بن السنوسي التجاني الماااوي اللذان توفيا في 

 .هي بمرض الطاعون ودفنا بعين مااي 5566سنة 
جاء جده الرابع محمد بن سالم إلى عين مااي، نادما إليها من السانية الحمراء، إشتهر بالعلم 
والوالح، تزوج محمد بن السنوسي من نبيلة بني توجين التي نزلت بعين مااي في ونت سابص، أما جده 

يس العلم وند عرف والد أحمد التجاني هو اآلخر بالعلم الثالث سمى أحمد التجاني باسمن، فقد اشتهر بتدر 
والورع والعبادة، فثان مدرسا للحديث والتفسير في عين مااي، ليوبح أحمد التجاني يشتغل في طل  
العلم في الجزائر، فقد حفظ القرنن الثريم في وباه وتتلمذ على مشايخ مبرزين في العلم والتربية، وما إن 

العلم النافع ذه  باألبيض سيدي الشيخ فدرس بن مدة خمس سنوات، ثم انتقل إلى حول على مبتغاه من 
هي 5516تلمسان، فشرع في تدريس القرنن والحديث النبوي في المسجد الثبير لمدة من الزمن ثم في سنة 

م، ذه  الشيخ أحمد التجاني إلى الحج واالعتمار والزيارة النبوية وعند رجوعن مر على تونس، 5775/
م، وبقي يجول بقود الزيارة والبحث عن أهل الخير، 5775/هي5517أنام بها مدة لإلفادة واالستفادة عام ف
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" بوزان وأخذ عنن وأذن لن بتلقين األوراد ولقي أياا " الطي  الوزاني"وأول من لقي حينئذ من المشايخ 
من بني " بن الحسن الوانجلي محمد" ، إال أنن لم يأخذ عنن شيئا بل لم يثلمن بشيء، ولقي"أحمد الوقلي

، "معنى األندلسيين" ابن عبد اهلل "وانجل من جبال الزبي  بمحلن، ولم يأخذ عنن، ولقي بفاس العربي 
ودعى لن بالخير، وأخذ الطريقة القادرية على يد من ثان يلقنها في ذلك الونت، ثم ترثها بعد حين، ثم 

الشهير بالريف، ثم ترثها، ثم أخذ " بن عبد اهلل التزاني محمد"أخذ الطريقة الناورية عن الولي الوالح 
أبي العباس أحمد "، عن بعض من لن األذن فيها، ثم أخذ عن "أحمد الحبي  السلجماني الوديقي"طريص 
 .نزيل ودفين تازة، ثم انتقل من المغر  ناود األبيض بالوحراء" الطواش

منها إلى تلمسان، وأنام بها مدة يدرس فيها  وزار خاللها بلده عين مااي دار نبائن، ثم إرتحل 
 .التفسير والحديث وغيرها، ويعبد اهلل

لثن تلمسان في القرن الثاني عشر لم تعد تلمسان القديمة، فالعثمانيون ثانوا يسيطرون عليها، 
فمر وأحوالها العلمية والدينية لم تعد تراي الطموحين أمثال أحمد التجاني، لذلك ثانت نفسن إلى الحج 

، وتونف في تونس وبمور وأخذ "محمد بن عبد الرحمان االزهري"بزواوة حيث أخذ الطريقة الخلواتية على 
وبعد حوالي سنتين في المشرص عاد التجاني إلى تلمسان التي ثان يتردد بينها . عن بعض ولحائهما

خير استقر نهائيا بعد وبين فاس، ثم انعزل عن المدن تماما حين ذه  إلى توات وأبي سمغون،  وفي األ
هي، 5555نلص وتجوال ولثن بايات وهران الحقوه ونغووا علين حياتن هناك أياا فإتجن إلى فاس سنة 

وند . بأوالده وأهلن وتالميذه، وند رح  بن السلطان سليمان وأحاره مجلسن وأعطاه دارا ثبيرة وراتبا
أن أدرثتن الوفاة وبيحة يوم الخميس  وظل بفاس إلى" من جور الترك وظلمهم"اشتثى التجاني إلين 
وترك رسائل هامة في مختلف المواايع وشرحا لقويدة همزية . م5155-هي 5555السابع من شوال عام 

الذي ثتبن تلميذه الحاج علي حرا زم من إمالء " جواهر المعاني: "االمام البوويري وم لفين هامين هما
أياا محمد بن المشري الجزائري، والثتابان مودران للطريقة  وند ثتبن تلميذه" الجامع"الشيخ، وثانيهما 

التجانية، وفي هذان الثتابان تفسير، للقرنن الثريم، ذات الدالالت البعيدة وشرحن لألحاديث النبوية 
 . الشريفة ذات المغزل البعيد

ر  إلى وأووى أحمد التجاني نبل وفاتن بنقل ولدين أحمد الثبير، ومحمد الحبي  من فاس بالمغ
فادة المجتمع بوطنهم  عين مااي بالجنو  الجزائري، ليواوال مسيرة أبيهم النبيلة في التعليم والتربية، وا 
األم، وند نفذت وويتن وانتقل ولداه إلى عين مااي بمساعدة خليفة أبيهما الحاج علي تماسيني واستقر 

 .هناك
 :   متد اتعلمد. ب 

ولما بلغ سن الخامسة دخل الثتا  ، ن المشبعة بالعلمنشأ وترعرع في مسقط رأسن وسط عائلت
إهتم بن أبوه منذ وغره وحرص على تعليمن أمور الدين فتلقى ، وعمره سبعة سنوات، فحفظ القرنن الثريم
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م وأما علوم الشرع األخرل 5751 -هي 5565علوم الحديث على يدي محمد بن حمو التجاني المتوفى عام 
بروك بن بوعافية التجاني وعلى يد الشيخ عيسى أبي عثاز الماااوي التجاني فقد تتلمذ على يد الشيخ م

 . حتى أوبح ثما نيل يتوفر على خوائص القااي والمفتي
زوجن أبوه فبقية في حجر والدين إلى أن توفيا بمرض الطاعون ،ولما بلغ سن الخامسة عشرة 

  (0)ونبرا في عين مااي. م5705-هي5566في يوم واحد سنة 
سنة وما من شك فإنن تأثر بهذه الثارثة في  56وعمر أحمد التجاني لم يثن يتجاوز ننذاك 

فعلى إثر وفاة والده طلص زوجتن ليتفرغ إلى طل  العلم فانث   على دراسة العلوم األولية ،أعماص نفسن 
ذا الزمان إلى ما أحوج الناس في ه: " ....والفرعية واألدبية حتى أوبح أهال للتدريس فيها وثان يقول
مما يبين جان  من جوان  الوراع الذي ..." عالم أو علماء ينقحون لهم ثت  الفقن من الحشو الذي فيها 

ثان نائما بين الفقهاء والمتووفة وما نول أحمد التجاني إال دليل على ما ثان يجري في ذلك الونت وما 
 .سمعن شيوخن

يما وثانت ترد علين أسئلة اإلستفتاء من غر  الجزائر الس، ذلك يبين لنا بداية تأثر أحمد التجاني
ومن الوحراء وند جمع تلميذه علي حرازم بعاا من فتاوين الفقهية وبعض المسائل العلمية في الجزء 

وعلى الرغم من أن أحمد التجاني ثان مالثي المذه ، على غرار بقية " جواهر المعاني"الثاني من ثتابن 
ن بعض اجتهاداتن وترجيحاتن لبعض األنوال، رأل فيها غيره أنها تخرج عن إطار فإ. سثان المغر  العربي

المذه  المالثي، فمن نرائن مثال أن اإلتيان بالبسملة نبل فاتحة الثتا  في الوالة، أولى من ترثها وفي 
 (.6)هذا ترجيح للمذه  الشافعي عن المالك

هي، تمثن من العلوم الشريعة، 5575 ومع ترحالن إلى المغر  األنوى وبالابط إلى فاس سنة
وتأثر بثت  التووف وتراجم رجالن حيث نرأ الثثير من خالل الثت  التي ثانت في حوزة سثان بلدة عين 

انتقل إلى فاس التي  55مااي، ونواحيها، أوبح يميل ويتوص إلى بلوغ مرتبة من التووف، فلما بلغ سن 
التووف الطرني، وبحثا عن الشيخ المربي والطبي  ثانت تعد حاارة من حواار األنوى برجاالت 

المشفي، فانتر  من العلماء والولحاء ونام بالتدريس فثان يرتاد حلقات األساتذة في القرويين ومساجد 
فاس وزواياها، ثما إطلع على الثثير من ثت  التووف، فمن الثت  التي تأثر بها نذثر على سبيل المثال 

إلبن عربي وثذا ثت  عبد الثريم " عنقاء المغر "و" فووص الحثم "و" المثية الفتوحات"ال الحور، ثت  
 ".اإلنسان الثامل"الجبلي منها 

ثما تأثر أياا فيما يخص المقاالت واألحوال واألخالص والقواعد الووفية بتآليف السراج 
وردي، فثثيرا ما ثان السهر " عوارف المعارف"الطوسي، وعبد الرحمان السلمي، والقشيري والغزالي، وثتا  
 .الشيخ أحمد التجاني يستشهد بأنوال وشروحات ه الء المشايخ
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 :بظ ترررد

 :مارع بظا م ضأ
ثلم غر  مدينة األغواط، في  75تقع عين مااي في جنو  سلسلة جبل العمور على بعد 

دوائر والية ثلم جنو  الجزائر العاومة، وتمثل اليوم إحدل  575الشمال الغربي تقريبا، وعلى بعد 
األغواط، ويمثل مونعها وخرة ترتفع على سهل ثبير ينحدر في ناعدتها في الشمال الغربي، وهذا النوع 
من البناء نديم وعندما طفنا هذه القرية وجدنا أنها مبنية على ربوة ونل ما نجد نرية مبنية على سهل في 

ل فإنهم لجأوا إلى الربا، فبنوا القرل عليها هذه المنطقة، السب  يعود إلى الحرو  التي ثانت بين القبائ
 .حتى تثون مرتفعة، ويوع  ووول العدو إلى هذه القرل

بياوي الشثل، األمر الذي جعل سثان تلك المناطص يوفون عين مااي ببياة النعام شقت 
 .(7)طوال، هذه بعض األوواف فقط 

 .لتسميةاختلفت النووص وتعددت الروايات حول ا: اول تسمية عين مااي 
 .هي التي يأتي منها السقي، فهي تحفر ويتم منها السقي: العين 
هو مااي إبن يقر ، ويقال أنن من أنياد العر  جاء إلى هذه المنطقة من أيام : مااي 

العبيديين وهو أول من إختطى حون هذه المنطقة وحفر هذه العين، ونسبت إلين وانتقل منها بعد ذلك 
 (.ء نسبة إلى نبيلة تجنة، وهي نبيلة بربرية معروفة في الجزائره ال)فجاء بعده التجانية 

 55في الرحالت الداخلية أو الهجرات التي عرفتها الجزائر عبر التاريخ  وبدأت  هذه  القرية بي 
منزال والمسجد العتيص إاافة إلى البناءات الجديدة من  55منزال والمسجد العتيص، وعند تجولنا بها وجدنا 

 .منزل بعين مااي 55ث حاليا وجدنا حولها حي

يتبين لنا من هاتين الروايتين أن أول التسمية الثانية هي األنر  إلى الحقيقة، ال سيما أن 
لن بور فيها على أثر ولو نليل من بقايا البيانات الرومانية وال نجد لها أثر  الزائر إلى عين مااي ال يقع

وبالتالي إذا أخذنا بالتسمية الثانية فإن أول التسمية يثون . ائرفي المونفات األثرية الرومانية في الجز 
فسميت باسمن وأوبحت تحمل ( العين)الذي انام بالقر  من المنبع المائي ( مااي إبن يقر )نسبة إلى 

 (.عين مااي)منذ ذلك إسم 
 : ي ظالظو بظا م ضأ

من األمطار تتراوح ما بين يميل مناخها للطابع الشبن الوحراوي حيث تمطر بها سنويا ثميا ت 
ملم لثن اآلن نلت أمطارها ثما أن تربتها وخرية ونباتاتها شوثية جعلت منها بيئة  555ملم إلى  555

 .رعوية خوبة لتربية المواشي 
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أما عن الفالحة فإنها تثاد تنعدم فهي محدودة جدا لقلة المياه لثن ما لحظناه عند نزولنا إلى  
ين نريبة من الزاوية التجانية ألنن في السابص ثان أبناء وأحفاد أحمد التجاني الميدان وجود جل البسات

 .يقتاتون من ثمار هذه البساتين ونظرا للخار والفواثن لتي ثانت موجود بها في السابص 
 : رن ا بظا م ضأ 

ينحدر سثان عين مااي في األول من نبيلة بني توجين التي سثنت منطقة  بني راشد 
ثم هاجرت إلى عين مااي لظروف تاريخية نجهلها، وند ثان لفرع هذه القبيلة حظ اإلمارة ،بالونشريس 
 .في تاهرت 
شتص إسم التجانية أو التجانيين من اسم هذه القبيلة وال يزال يحملن أشراف عين مااي إلى   وا 

م حيث  51ة القرن لم يرد ذثر عين مااي في وفحات التاريخ مبثرا ولم يبزغ فجرها اال مع بداي...اليوم 
ثانت محطة لبعض العلماء والمتووفين والزهاد هذا إلى جان  ذلك مسقط رأس الشيخ أحمد التجاني ومهد 

م أما عن نشاط سثانها فإن مونعها جعل منها محطة تجارية هامة يلتقي 51الطريقة التجانية مع القرن 
الرحل الجنو  ليتم التعاون بينهم بالمقاياة عندها التجار الوافدون من الشمال بعر  رحل الجنو  بالعر  

حتى أن أهل المدن أوبحوا هم أياا يمارسون التجارة فيبيعون بعض األنسجة الووفية ويبتاعون مقابلها 
 .(1)...(و التمور،الشعير،ثالقمح ) بعض أنواع الحبو  

الظ  لو اا  ابمظاظ الزما امب ن م  زل بظا م ضأ بب ظط با مخ زا تا ع لظ   تي ظط العظب
غظظاب مما د ظرتاظعاا  مل ا د ل ب مظط اا  ط الأ الك  دلو ال دو اميو األم  و لأ  يه الا ا ع التأ 

ظ ت لاا اظض  بم ااع الزظابو المع  ظو هن ا ظت لى ب   اال الم ادو بلى ي  ب بمت    ب ال   ا التي ظ  
ي و خضظاء لأ ارا الم ظاء اما م تاي ن  التأ ت ظا  الرظ رو الم ظاو بم  زل ب لتيعل بظا م ضأ

الخ اااا ن ا مايا  ...اا ي ظ م مظط نم ي ظ اللاز البظراف ...ااه البر تظا  انظ اليليل الباظخ الام اب 
 . ب   لأ الر بف

 :عوره
م وهو 51م وبداية الي 51الثاني من القرن الي عاش الشيخ محمد التجاني ما بين المنتوف 

العهد الذي عرفت فين الجزائر بوفة خاوة والخالفة اإلسالمية بوفة عامة تراجعا ثبيرا في نوتها 
واإلنتوادية فإذا ثانت الخالفة العثمانية ند دخلت مرحلة الرجل المريض وأخذت اإلمبراطوريات   العسثرية

الجزائر هي األخرل أوابها الوهن ولم تعد تمثل تلك القرة التي تحمي الخالنة التقليدية تتنافس عليها فإن 
اإلسالمية في جزئها العربي فإنعثس هذا التراجع بالسل  على العالنة الداخلية بين الحثام والمحثومين ال 

ر الذي سيما في العهد األخير من حثم الدايات وهو العور الذي عاش فين الشيخ أحمد التجاني هذا العو
جتماعية زعزعت اإلستقرار الداخلي وظهرت عوامل الفرص بين  نتوادية وا  عرف عدة ااطرابات سياسية وا 

 .(1)السلطة واألهالي
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فانتشر الظلم وازداد الغبن واندلعت الثورات في وجن الحثم العثماني ثثورة ابن األحرش في 
جانية فيما بعد وثون هذه الثورات حمل لواءها الشرص البالد وثورة الشريف الدرناوي في غربها والثورة الت

رجال الزوايا والطرص الووفية فإن العثمانيين أخذوا منذ ذاك يتوجسون خيفة من أوحا  الطرص 
ويرودون تحرثاتهم ويافون الخناص عليهم وثان الشيخ أحمد التجاني ممن ايص علين حتى أجبر على 

 .الهجرة
دني األوااع اإلنتوادية واإلجتماعية السيما في األرياف مما زاد في تدهور االحول السياسة ت

)حيث ثان السثان يعانون المجاعة واألوبئة
55
) . 

لقد إنعثست هذه العوامل على الحياة الثقافية سلبا ولم يعد العلماء يحبذون العمل في الجزائر ال 
نتشار األوبئة والن،سيما  ن ثانت ال بعد التاييص الذي فرض عليهم من نبل الوالة وا  ثبات الطبيعية التي وا 

تفرص بين العالم واألمي اال أن وطأتها على رجال العلم تثون أشد نظرا لمثانتهم ونلة عددهم فمثل هذا 
5)المناخ السياسي واإلنتوادي واإلجتماعي لم يثن ليساعد العلماء على اإلستقرار واإلنتاج

5
). 

مد التجاني إلي تحريم التدريس مبررا ذلك لعدم ولعل هذا الواع المتردي هو الذي دفع الشيخ أح
توفر شرطن ويظل فساد الوالة هو موفص يدل على مدل سخط الشيخ على الحاثم العثماني بل أدل لن 

5)...يقدمون نوانينهم على نانون الشرع ويحثمون بغير ما أنزل اهلل"....األمر ننذاك بأن ووفهم بقولن 
5

) 
ي عهد الشيخ التجاني تحتار حيث أوبحت منحورة في مراحلها لقد ثانت الحرثة التعليمية ف

األولى القائمة على حفظ القرنن الثريم واالحاديث النبوية ومبادئ التووف ال سيما داخل الم سسات 
ن ساهمت بقسط ثبير في تعليم العامة من الناس مبادئ القراءة والثتابة  التابعة للطرص الووفية والتي وا 

غة العربية والدين اإلسالمي إال أنها ساهمت بقسط في غلص دائرة علم التووف الطرص والحفاظ على الل
نتشرت ظاهرة الدروشة  )الذي لم يثن يخرج عن مجال األوراد واألذثار وعمت البدع وا 

55
) . 

ا ن  ن مؤ ظط بد اا  ا ن  ن مؤ ظط بد اا با ااه الهظات اا  ال ظخ ا م  التي  أ   ال تي ازا   ظ  برتا ع اا ال ظخ ا م  التي  أ   ال تي ازا   ظ  برتا ع اا با ااه الهظات اا 
ظمم  لأ ايد الرظ رو الع م  ظو ات تدل بظا اليزا ظ االم ظب اتا   ا تى ممظ اال ي ز ما ايل األخا ظمم  لأ ايد الرظ رو الع م  ظو ات تدل بظا اليزا ظ االم ظب اتا   ا تى ممظ اال ي ز ما ايل األخا 

اا يز ب   الن ب للتمرت اا يز ب   الن ب للتمرت " " ما  ظاخ   بلى اا بلغ  ظيو ما المعظلو المالظو  ظ  ر ل ال ظخ ا م  التي  أما  ظاخ   بلى اا بلغ  ظيو ما المعظلو المالظو  ظ  ر ل ال ظخ ا م  التي  أ
ظ ظب الت ظظ  لأ ااا الزم ا ليد   ظاد ما اإلمت  ل اتا ظظ ظ ظب الت ظظ  لأ ااا الزم ا ليد   ظاد ما اإلمت  ل اتا ظظ ... ... ات ظظرد ااا ب االدات ظظرد ااا ب االدبلى رلو تع اأ العلب بلى رلو تع اأ العلب 

لدلن د ااهلل د ظ ظب بل اا لأ الزما بمن بد ر   ب الي ل اا لدلن د ااهلل د ظ ظب بل اا لأ الزما بمن بد ر   ب الي ل اا ه ه الب اا ن له اظ ات رظا ال ظوالب اا ن له اظ ات رظا ال ظو
11))..."..."يبيب

44
))  

 :ال تد
ؤر  ب ا تدل ا م  التي  أ م1984-ار1321لأ مبظ و ظاب الخمظ  الر بع ما  اال ب ب 

الاظظدو التي  ظو بلى الظلظف األبلىه ا لا بزااظو نبظى بي  ه ا ضظ ي  زتد م  د ظن   ظ مى ما بلم ء 
ل   امل      الض     اابظ     اامظا   ه الا لب ظنا م  بد امظظ رلظم ا ب ل ضظط المظان ظو ل ضظ 
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1)بب  اهلل با ببظااظب ال ن لأ ب يرد ي  زتد مع ما  ضظ املى بلظد اإلم ب الع مو الميتأ بي   ابا
5

ه (
 .اب  ء بلى امظتد ا تدلن الخ لو بلى ال  ج بلأ التم رظ أ

 :  آ ر ظه
تظك ظر  ل ا مو لأ مختلت المااضظعه ا ظ   لدمظ ط امزظو  ادم ب البامظظ ه امؤليظا ا مظا 

التي  أه ا   ظ م  الي مع ار   ياااظ المع  أ الا  نتبد تلمظاه ال  ج بلأ  ظازب ما بم ء ال ظخ ا م : ام 
الظط  -باضاح-نتبد اظض  م م  با الم ظ  اليزا ظ ه االنت ب ا مم ظاا للاظظدو التي  ظوه الظ م  ته ظ

العلب الا  انظب اهلل بد ااا ال ظخه لأ تيرظظه لآلظ ن الدظآ ظو اان ال ددن البعظ طه ا ظ د أل   ظ   باظو 
 .لت اظد التأ تارت ب  ا  العلم ء ار   ظظا  بينظهاان الم زى البعظ ه ات لظلده ا 

 المفاهيم التي أتي بها م سس الطريقة التجانية : ثانيا
تعتبر مفاهيم الشيخ أحمد التجاني هي مفاهيم روحية ووفية، تربوية، واجتماعية، الهدف منها 

 :وتشمل المفاهيم. خدمة الدين
 وشثر النعمالسعي لمرااة اهلل بالمحافظة على نواعد الشرع ،. 
 عبادة اهلل وطريقة الووول لحارة ربانية والسمو الروحي إلى أفال األخالص. 
 إتباع السلف الوالح في الحقوص والواجبات. 

 أزنوا ثالمي بميزان الشرع، فما هو : "... إتباع الثتا  والسنة لقول الشيخ أحمد التجاني
 ...".موافص فخذوه، وما خالف فاترثوه

 توحيد ثلمة اهلل وتالوة القرنن الثريم. 

  المحافظة على سائر األمور الشرعية علما وعمال من ذلك المحافظة على الولوات الخمس
)في أوناتها، عدم األمن من مثر اهلل عز وجل

56
). 

 المداومة على الولوات المفرواة في الجماعات. 

  عية تحديد الشيخ الم سس الطريقة وثيفية الذثر بأحثام الشر. 

  نشر االسالم وخدمة المجتمع االسالمي، تالوة األوراد التجانية، المحافظة على الودنات في
 .ثل يوم وليلة

  شثر نعم اهلل الواردة من اهلل تعالى، بسب  أو بال سب. 

 إوالح النفس ندر االستطاعة، والحذر من مخالفة أمر اهلل تعالى. 

 ح، وتعاليمها البسيطة الذي ثان نريبا جدا من إمتيازات الطريقة التجانية بمذهبها الواا
5)التفثير الشعبي السائد ننذاك في جميع أنحاء العالم االسالمي

7
). 

 

 
 :المبادئ التي جاء بها لهذه الطريقة
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ي ء ال ظخ ا م  التي  أ بمب  ئ اخ رظو مرتم ط ما النت ب االر وه اااه المب  ئ اامى ب   
 :ال    تم لن لأ

  ات الخمس المفرواة في الجماعاتمداومة الولو. 
 المحافظة على األوراد الالزمة حتى الممات. 
  (أنل ما يجزئ القارئ حزبين في اليوم)نراءة القرنن وتعليمن 

 إلتزام مذه  أهل السنة والجماعة. 

 األخذ من الدنيا بقدر الحاجة دون توسع. 

  إعانة على ثربةالمحافظة على حقوص اإلخوان مما هو جل  مودة أو دفع مارة أو. 

  النهي عن االنهماك في مطال  الدنيا حتى ال تتعدل حدود اهلل التي حدها في شرعن، الوبر
 .في أمر اهلل فيما ونع من باليا ومحن

  على حس  االستطاعة( ولى اهلل علين وسلم)المحافظة على ذثر اهلل والوالة على النبي. 

  بعد المحافظة على أداء المفرواات الماليةالمحافظة على الودنات. 

 عدم االعتراض على الناس فيما أنامهم اهلل فين. 

 ثثار العفو عن الزلل  .تجن  تتبع عورات المسلمين وا 

 تعظيم حرمة األولياء األحياء واألموات وعدم االستهانة بحرمة األولياء. 

 الزيارة في سبيل اهلل واإلطعام في اهلل مع االستطاعة. 

  ثثرة التارع واالبتهال بسب  أو بال سب  والثثرة في مقابلها بطاعة اهلل وأنل ذلك شثر
 .باللسان

 إوالح النفس ندر االستطاعة. 

 ن ونعت مخالفة فالمبادرة بالتوبة والرجوع إلى اهلل  .الحذر من مخالفة اهلل، وا 

 تجن  معاداة األرحام وعقوص الوالدين. 

 إحياء السنة، مع إخماد البدع. 

 مبدأ التآلف والتراحم بين الناس. 

 بث التعاليم االسالمية، واألخالص الفاالة. 

 العمل بما أمر بن الشيخ بالقيام بالمعروف والنهي عن المنثر. 

 بخت ت الاظظدو التي  ظو  با بدظو الاظف المالظو :   ل  
ل الداللة على إن الطريقة التجانية هي ثبقية الطرص الووفية التي ظهرت من نبل جاءت من أج

اهلل وتزثية النفس وتعمل على األمر بالمعروف والنهي على المنثر، والرفص بالاعيف، وثلهم من الرسول 
ولى اهلل علين وسلم ملتمسون لثن يظهر إختالف في اختوار العبادات وابط النفس، وتختلف الطريقة 
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ثر، واألوراد، والتي يحددها شيخ ثل التجانية عن بقية الطرص في المناهج ولثل طريقة طريقتها في الذ
 .طريقة

إن جميع األوراد في هذه الطريقة مابوطة بالعدد ومقيدة باألونات فال يجوز التقديم أو التأخير 
 .أو الزيادة أو النقوان ثما هو الحال في الطرص األخرل

 االجتماع للوظيفة إن ثان معن إخوان في الطريقة التجانية. 
 قة التجانية ومالزمة أورادها طول الحياة فال يجمع المريد معها طريقة أو االنفراد بهذه الطري

 .ورد غيرها، دوام محبة الشيخ دون إنقطاع
 فهي تقوم على الذثر ثل يوم، فحين الطرص الووفية األخرل ليست لها أذثار يومية. 

 وتختلف الطريقة التجانية عن بقية الطرص الووفية من حيث العبادات. 

 .قة التجانية على الذثر وارتقاء النفس، ونوعية األذثار تثون مستمدة من القرننتقوم الطري

نما ي ذن فيها ( أو طريقة الذثر)الطريقة التجانية ال ي ذن في وردها  الالزم على وجن التبرك وا 
)معتبرةعلى وجن اإللتزام وأن التربية فيها للمريد بمالزمة األوراد الالزمة بشروطها المقررة وأرثانها ال

51
). 

نما هي طريقة سلوك وتربية بالهمة والحال  وهذه الطريقة ليست فيها إذن على وجن التبرك وا 
)ووردها الخاص بها ثفيل بالترنية

51
). 

 .اب اا  لخص اايد الت  بد اادخت ت بظا الاظظدو التي  ظو ابدظو الاظف المالظو األخظى
 :اايد الت  بد -1

نل الاظف بلى ا ى الممايى ملى اهلل بلظد ارلب مع اخت ت األر لظب با ر ل اإلم ب  
 .انل ب ما ظرال اهلل متلم : البمظظ  لأ ااا المع ى

يت  ب المع مأ االت لأ ب ليض  له   نل م    ظعمل بلى تظاظض ال ي  بلى الا بوه اا 
 .االتخلأ با الظاا له االعمل ما ايل اآلخظط

 .ثل هذه الطرص الووفية جاءت لنشر االسالم" لك من األولىولآلخرة خير "

 رب م  مظح بد ا   ا ي   )ظبح الارن بم  ظيظ ه اادبتع   با م  بم  ظل أ اظ  ل ب  ل   ط  
 (.مؤر  الاظظدو التي  ظو امظظ ا 

ل اا ال اف بلى لد  د بم اامو الانظ االم ط اابم ( ملى اهلل بلظد ارلب)م بو اهلل اظرالد  
الخظظه االاظظدو التي  ظو نبدظو الاظف المالظو ااملن ظر لت   ال ظ ظو االتظباظوه ار من خ م ن للينظ 

 .(02)اال د لو

 :اايد ادخت ت.3

 :هناك أوجن إختالف تمثلت في
 .اد يظا  لأ ااه الاظظدو مع  ه األخا بتع لظم   اااظا ا   اا اظظدو اخظى 
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 .ى الاال ظاه لل    الدمظ لأ الراد ظرمح لما ظظغب لظ   بد بظض 
 .الاهظيو لأ اليم بو ي ظا مظط لأ الظاب 

 .د خات بلى ما ا رلخ با اظظدو ااا ظ خل لظ  ه الظ  العن  

 .ر الو األان ظ ابر ات   

 .ت بد آ اب   آ اب الم طه د ظرمح للن ب بد لضظاظطه اد األنل اد  ظب اد اليعل الن ظظ 

بعض الاظف المالظو امل   ما اظظدو اخظى تيظبن . ظو لأ م   ي  هب مو اأ اظظدو مال 
 .ما الاظف األملظو

ظظى بعض ال    اا الاظظدو التي  ظو ا    لظع ما الخلااتظو لنا ظظى التي  ظاا  ا    د ت تمأ بلى 
مظح   رب م )ا  اظظدو بل اأ اظظدو مالظو م يظ ط املظو مرت لو با بدظو الاظف المالظو المعظالو 

 .ب لظغب ما اا ال ظخ المؤر  للاظظدو التي  ظو ن ا ر  ظظ  اخلااتظ ( بد ا   األ ي   االم تب ب لي  ب المالأ

عندما نام بزيارات لمشائخ هذه الطرص الووفية، لثن عند تأسيسن لهذه الطريقة تخلى عن 
ن اختلفت هذه الطريقة عن بقية الطرص األخ رل في المنهج إال أن الطرص الووفية السابقة وحتى وا 

 .األهداف واحدة
 :رظّ  ا ت  ظ الاظظدو التي  ظو: ظابع  

وسر .إن الطريقة التجانية منذ ظهورها استمرت في االنتشار  بالجزائر لتنتشر بإفريقيا السمراء
أذثار ليست فيها شوائ  وال خرافات انتشارها هو أن أذثارها هلل خاوة واعتنقها العلماء ولها أدلة وبيان، 

وبدع حيث أن أتباعها بشروا باالسالم في غر  إفريقيا وأوساطها وأدخلوا معظم السودان عن طريص 
االرشاد والتعليم وباألخذ والعطاء وبالمواهرات مع ملوك الزنج، فهم يدعون إلى االسالم، ويدخلون األفواج 

في شأن النهاة االسالمية ( رين)اس ثما نال القائد الفرنسي فين، ووار لهم تأثير شديد في نلو  الن
الحديثة ولهم رسل ومريدون يطوفون البالد االسالمية التي ال حد لها، ومنهم الشيخ عمر الفوتي التجاني 

ومنهم الحاج بن عمر التجاني من حين . الذي حار  االستعمار األوربي بالعلم والسالح حتى توفى شهيدا
 (.5105–5151)نطرا   50سالم في أثثر من نام بنشر اال

لتبقى بدلك .وتفرص أتباعها في أنحاء العالم فأسسوا بذلك زوايا تجانية في أوربا ونسيا وأمريثا
الطريقة تنشط، وذلك لتمسثها الثامل بالشريعة وااللتزام بحدودها، سهولة األذثار التي جاء بها الم سس 

عظيمها لجميع األولياء األحياء واألموات علمائها، والرد على المنثرين لهذه الطريقة، وبساطة الممارسة، ت
ببراهين الثتا  والسنة، ودعوتها إلى اهلل ونشر االسالم والتبشير بن، خدمة المجتمع االسالمي، بما يرجع 

نة االوالح بين الناس مع بناء الزوايا لتلقين الدين الوحيح بالتربية الحس.إلين النفع العام والخاص
 .والتأليف المفيد
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تتميز الطريقة التجانية بسهولة تعاليمها وتال مها مع التطور الحياتي، فهي ليست معقدة بل 
سهلة ومرنة تتماشى وحرثة االنسان، فأذثارها ال تجبر المريد على الخلوة، بل يمثن للمريد التجاني أن 

أورادها الالزمة خارج أونات االعمال،  ساعة، ثما نجدها تبرمج 55ي ديها في أي ونت يتفرغ فين خالل 
 .إاافة أنها تطرح نفسها بديال للطرص األخرل، وتعد أتباعها بالسعادة في الدنيا واآلخرة

وهي طريقة تقوم على العمل والموازاة بين الحياة الدنيا واآلخرة، فهي ال تدعوا إلى العزلة والفقر 
نما تنادي بالثس  والعيش والرغد  .هي سهلة التعاليم فهي تنهي أتباعهابقدر ما .  وا 

وهي طريقة ظهورها بالجزائر وانتشارها العددي في غر  إفريقيا برغم تواجدها في القارات 
 .الخمس

ولعل سرعة انتشارها عن بقية الطرص يظهر في إلتحاص أعداد ثبيرة من األفراد من مختلف 
تباع والعمل بما جاء بن المستويات الثقافية واإلجتماعية ومن مختلف شرائح المجت مع، وهذا ألجل إنتداء وا 

شيخ الطريقة، واستمرارها على منهاجن وتطبيص ما جاء بن من مفاهيم ومبادئ، وأذثار وأوراد ومعامالت 
تربط بين التجانيين عبر العالم، وليبقى شيخ الطريقة هو همزة وول بين التجاني وأخر، الرتباط الطريقة 

 .نة والجماعةالتجانية بالثتا  والس
وينقسم هذا االنتشار إلى مرحلتين أساسيتين، األولى تبدأ بظهور الطريقة وانتشارها في عهد 
م سسها وخلفائن المباشرين ونقود بذلك الخليفة الحاج علي التماسيني ومحمد الوغير التجاني، خالل 

/ م 5105)فهي تمتد ما بين وهي أخو  المرحلتين أما الثانية ( م5105/م5715)الفترة الممتدة ما بين 
 (.م5117

في عهد الم سس وخلفائن المباشرين نام فيها الشيخ أحمد بدور  بارز :  المرحلة األولى -ا
حيث ناى مدة أربعة وثالثين عاما ينشر ويدعوا لطريقتن منها سبع عشر سنة في الجزائر والنوف 

 (.بالمغر  األنوى)المتبقى نااه في فاس 
في عهد أبناء الحاج علي التماسيني وأحفاد الشيخ أحمد التجاني : يةالمرحلة الثان - 

تميزت هذه المرحلة بفتور الطريقة التجانية في الجهة الغربية والشاللة وانتشارها في أعماص .الم سس
الوحراء وتوسعها في الجنو  التونسي، ومرد هذا في نظرنا إلى عدة أسبا ، منها التوسع الذي بلغن 

الفرنسي في الجزائر، وسياسة الحوار والمرانبة التي اربت على األهالي والزوايا باإلاافة إلى االستعمار 
)عوامل داخلية خاوة بالطريقة التجانية في حد ذاتها

55
). 

في أمور الخالفة ومسألة وراثة مشيخة زاوية عين مااي، حيث أوثلت مهمة إدارة : أهمها
إنتقلت الخالفة للطريقة إلى الزاوية بتماسين بعد أن تولى الخالفة الزاوية للوثيل المشري ريان، في حين 

عرفت زاوية تماسين خالل ( 5176-5105)محمد العيد بن الحاج علي وهو ثالث خليفة للطريقة التجانية 
خالفتن استقرارا ثبيرا حيث بقيت الطريقة تساهم في نشر تعاليمها في الجنو  الشرني من الجزائر والجنو  
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سي، في ونت ثانت الزاوية التجانية بعين مااي تسير من نبل الوثيل نظرا لوغر سن ولدي محمد التون
 .الوغير التجاني أحمد عمار وأخين البشير، وهما إخوان من األ  فقط

وجعل مسألة الخالفة إلى حد هذه الفترة تسير في إطارها الطبيعي، نبيل وفاة محمد الوغير 
العيد بن الحاج علي شيخ الزاوية تماسين باعتباره أثبر أبناء الشيخ الحاج التجاني عهد بها إلى محمد 

في حين بقي أحمد عمار يدير زاوية عين مااي إلى أن تم القبض علين رفقة أخين البشير من . التماسين
ع القائد األعلى للدائرة العسثرية باألغواط بتهمة االنامام والتعاون م De Sonisدو ووني "نبل المقدم 

بإيعاز .م بقي أحمد عمار مدة سنة ثاملة تحت اإلنامة الجبرية بالعاومة5161ثوار أوال سيدي الشيخ في 
وعند إنتقالن إلى بوردو وهو مسجون تعرف على . من السلطات الفرنسية ثم نقل إلى السجن بباريس

ار خطة دبرها ، إبنة الدرثي، فعرات علين الزواج، في إطAurelie Pecardاآلنسة أوريلي بيثار 
السماح بمثل هذا  De Guidonالمستعمر الفرنسي، وبعد عودتهما إلى الجزائر، رفض الحاثم العام 

من مشاثل وتعقيدات مستقبلية ولثن لم يثن في استطاعة الحاثم ( حس  نظره)الزواج لما ند يتولد عنن 
، م سس جماعة "ال فيجري"دينال العام منع هذا الزواج عن طريص السلطات الدينية، بعد أن بارثن الثار 

اآلباء البيض في الجزائر شخويا، وبعد مراسيم الديانة المسيحية، ثم عقد الزواج طبقا للشريعة االسالمية 
حس  ماورح بن باحث تاريخي في الطريقة )على يد مفتي الحنفية بالعاومة السيد ندور بونندورة 

 (.التجانية
م، وثان 5176حمد العيد الخليفة األثبر للطريقة عام وبعد رجوعهما إلى عين مااي توفي م

محمد )أحمد عمار هو المرشح الطبيعي لخالفتن، وتبين أن الخالفة يتوالها بتماسين أخ محمد العيد 
الوغير، وهو الشيء الذي خلص نوع من الوراع على الخالفة، لثن تولى محمد الوغير من نسل الحاج 

محمد بن محمد العيد في زاوية تماسين، حيث نام أحمد عمار بزيارة إلى  علي إلى أن وافتن المنية فخلفن
تماسين وزاوية نمار إلوالح الواع وحسم مسألة الخالفة، غير أن تدهور وحتن أجبرتن على مالزمة 

م وهو بقمار وحتى وفاة أحمد عمار التجاني بقمار ونع خالف بين 5117الفراش إلى أن توفى سنة 
ين مااي حول دفن جثمان عمار مما زاد تعميص القطيعة بينهما، فبعد دفنن بزاوية نمار زاويتي تماسين وع

وسرعان ما أعطى شيوخ زاوية عين مااي تفسيرا مفاده أن شيوخ زاوية تماسين يهدفون من وراء دفن 
أنن أن أحد أحفاد الشيخ أحمد التجاني بقمار إلى جعل هذه الزاوية مرثز استقطا  للطريقة التجانية من ش

حس  ما )ينافس زاوية عين مااي من حيث مثانتها ثمقر رئيسي للطريقة وما ينجم عنن من خسائر
 (.ورح بن أحد أحفاد م سس الطريقة التجانية ولدين معلومات حولها

األمر الذي دفع شيوخ زاوية عين مااي إلى تعيين البشير شقيص أحمد عمار ثخليفة عام 
 .ن تحويل رفات أخين ليدفن في عين ماايللطريقة التجانية وطلبوا من
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وعلى الرغم من المنحى الذي أخذه هذا الوراع، وما سببن من تأثير على الطريقة التجانية 
عين مااي، تماسين، وزاوية فاس بالمغر  األنوى، هذه : برمتها حيث أدل إلى تجزئتها إلى ثالث فروع

ال أن سرعان ما تفطن شيوخ زاويتي تماسين وعين مااي الزاوية التي ثانت ترمي بثقلها في غر  افريقيا إ
م نام الخليفة محمد بن محمد العيد 5155لخطورة الواع، ونرروا إعادة ترتي  البيت التجاني، ففي عام 

بزيارة إلى عين مااي لتعزية األسرة التجانية بعد وفاة أحد أبناء أحمد عمار وخالل هذه المناسبة تمت 
تراثمة بين الزاويتين، وأوبحت منذ ذلك زاوية تماسين عبارة عن زاوية جهوية تدير معالجة الخالفات الم

ثل الزوايا الوانعة في الناحية الشرنية، على أن تهتم عين مااي بثل الزوايا الوانعة في الناحية الغربية، 
لتزم شيوخ تماسين بدفع جزء من مدا خيل الطريقة إلى زاوية عين مااي، ولتبقى بذلك ز  اوية عين وا 

وهذا التفاهم مثن نادة الطريقة التجانية في استرجاع نفوذهم على زاوية فاس " الزاوية األم"مااي هي 
ويبدوا أن هذا الوراع التاريخي . وزوايا غر  افريقيا، بل جعل الطريقة التجانية تقاوم اإلنقراض والزوال

أو م امرة مدبرة أو محاثمة للتجانيين  الذي ونع بين الزاويتين بتماسين وزاوية عين مااي ثانت خطة
وذلك لتفريقهم وبالتالي تتالشى هذه الطريقة وتموت فهذه الخطة الدنيئة نامت بها السلطات الفرنسية 

 (. حس  ما ورح بن باحث ومهتم بتاريخ الطريقة  نظرا لمعرفتن لتاريخ الطريقة التجانية منذ بدئها)ننذاك 
ت بين أبناء أحمد التجاني والشيخ الحاج علي التماسيني إال أن وبالرغم من الخالفات التي حدث

أبناء الحاج علي تماسيني يثنون إحتراما وحبا وتقدير إلى أبناء الشيخ أحمد التجاني وهذا ما الحظناه 
توال ببعض مبحوثي أبناء الشيخ أحمد التجاني وأبناء الحاج علي التماسيني  عند نزولنا إلى الميدان وا 

 .فوف التجانيينلتوحيد و
 الت هظب ال ظنلأ للاظظدو التي  ظو : خ مر  

فهو يختلف من طريقة ووفية ، إّن معظم الطرص الووفية التي ظهرت خاعت لنظام خاص بها
لها تنظيم هيثلي يعمل على تنظيمها وهذا بإعطاء لثل عاو انتمى لهذه الطرص دوره ووظيفة ، ألخرل

تقسيم هيثلي منح لثل عاو والحية ووظيفة ودوره بالطريقة ولها نظام والطريقة التجانية لها ، يقوم بها
فهي بذلك تشبن النظام الملثي الوراثي فواح  هذه الطريقة المعروف بالشيخ أحمد التجاني الذي ، خاص

ومع مرور الزمن لظهورها فهي تخاع لتنظيم ، أعطى األوراد للمريدين ليتوارثها من بعده أبنائن وأحفاده
بن ومتفص علين وهذا للحفاظ عليها ولتفادي إختالل أو أي تغيير في نظامها فثل من الخليفة العام معمول 

والمقدم سيخلفا في حالة موتهما بإبنن أوأخوه أما المريدين فعليهم بأداء شروطها لثي يتسنى لن البقاء 
نظيم بالرغم التحوالت وثلهم يعملون بمجموع أفرادهم في إطار الم سسة الدينية التي تخاع لت، فيها

إال أن هذه الطريقة بقت تحافظ على تنظيمها وتقسيمها الهيثلي ألعاائها .السياسية التي عرفها المجتمع
 .المعتاد ويتوارث عبر األجيال وتأخذ طابع رسمي داخلها، من أجل سيرها الحسن
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منهم داخل  وهذا ما نتناولن في هذا الودد من تنظيم هيثلي  نود معرفة وظيفة ثل واحد
وحتى عالنتها بالطرص الووفية األخرل وووال الى الرثود ، الطريقة وعالنة الخليفة والمقدم وثذا المريدين

ونواح التنظيم ، الذي عرفتن والعوامل التي أدت إلى تراجعها في الجزائر ونشاطها المثثف في خارجها
 .اإلجتماعي 
( أو شيخ الطريقة)ناء هرمي، بداية بالخليفة العام فالطريقة التجانية لها تنظيم هيثلي، ليثون ب 

 .لثل وظيفتن، ثم المقاديم إلى اإلتباع وثذا الزوار
 : الخلظيو الع ب -

فشيخ الطريقة هو ، الخليفة العام أو ما هو معروف عند التجانين بشيخ الطريقة وشيخ الزاوية
ة العام يعين ويبايع هذه المبايعة ويثون والخليف( راي اهلل عنن)الم سس لها وهو الشيخ أحمد التجاني 

 .ويزثى من طرف أحفاد التجاني، من أحفاد الشيخ الطريقة
والذين يتعذر عليهم المجيء لمسقط ، وتثون المبايعة في مسجد الزاوية التجانية بعين مااي

ي لن الوالء ليعط، يبعث بالمبايعة ثتابيا أو يبعثون بمبايعتهم مع ممثليهم، رأس الشيخ أحمد التجاني
ختيار الخليفة يثون من نسل ، ويتولى أمور ثل المقاديم والمريدين بداخل القطر الجزائري وخارجن وا 

، ومتفص علين، والخبرة والمودانية، ولن المعرفة، معناه أنن يثون أثبرهم سن، الم سس ثبرا عن ثابر
الخليفة العام للطريقة أو شيخها العام هو وحاليا ف، والمبايعة تجرل ثما جرت العادة في المبايعة اإلسالمية

وأعاائن ، رفقة عائلتن" أمحاط السلطان"سيدي عبد الجبار التجاني الذي هو موجود بعين مااي بزاويتن 
 .وأحفاده

فهو المس ول ، ووظيفتن تتمثل في أنن المشرف العام على جميع التجانين داخل وخارج الجزائر
وال يحص ألي مقدم أو ، وهو واح  الحل والعقد، الزاوية التجانية المباشر على ش ون الطريقة وش ون

 .وعادة ما يشارك في التدريس، مريد أن يتدخل في أمورها
ويعمل المقاديم ومريدي الطريقة التجانية على إستشارة شيخ أو الخليفة العام للطريقة في ثل 

و الحاثم فيلجأ إلين المريدين أو الناس من حيث يقوم بدور القااي أ.أمورهم سواء اإلجتماعية أو التربوية
وحتى أنهم يطرحون علين مشاثلهم عساهم ، مختلف شرائح المجتمع في إستشارتن في أمورهم الخاوة

 .يجدون عنده الحل
وفي حالة نشو  نزاع أو خوام فيلجأ إلين المريدين أو المتخاومين لفك هذا النزاع حتى أن 

 .        األوراد األحمدية عند الخليفة العام مريدي الطريقة التجانية يأخدون
هذا ما حدث بين عرشي ، والخليفة العام غالبا ما يتدخل في فك النزاع بين القبائل والعروش

 (.نبيلتين متواجدة بوالية األغواط" )العبابدة"و" الحجاج"
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عتوم ثال العرشين أثثر من ، عمل على فك النزاع بينهما الذي ثاد يول للقتل أسبوع بالسالح وا 
وعمل ( ممثل الخليفة العام بعين مااي للشيخ عبد الجبار التجاني)فذه  إليهم السيد بن عرابي التجاني 
 .على تسوية هذا النزاع واإلوالح بينهما

إلى نشو  نتال بين العرشين ولم يحدث أي ارر أو وهذا لتفادي حدوث عوان  وخيمة ند ت دي 
وهذا حس  ما ورح بن )هذا على الوعيد الداخلي  5555-5111وهذا في موسم الحرث لسنة ، خسائر

 (.أحد االحفاد
أما على الوعيد الخارجي حدث نزاع بين السنغال وموريتانيا في أواخر الثمانينات فتدخل الشيخ 

وزوال الخالف ، وهذا بين عرش بالسينغال وعرش موريتانيا)ا النزاع بينهما أحمد الشاي  التجاني لفك هذ
 .بين هذين العرشين

ويخلف بذلك ، ويدعو لعباد اهلل، الخليفة العام هو اآلمر والناهي والمستقبل للمريدين واألحبا 
أمور األتباع أو و ، ويعمل على تنظيم أمور الزوايا. م سسي الطريقة في إعطاء األوراد األحمدية المطلقة

طفاء نار الفتنة، المريدين على مستول الداخلي والعالمي وهو واح  القرار في األمور الخاوة ، وا 
والتقيد بمبادئ ، وعليهم بعبادة اهلل، وعلى المقاديم والمريدين اإلمتثال ألمره، بالزاوية من الجماعة التجانية

 .الطريقة التجانية وتعاليمها
جمع )وفي نفس الونت يعطي األوامر لثل المقاديم ، أمور ش ون التجانيين وهو الذي يدير بذلك

ويختلف موظفوا الزاوية عن موظفي الجامع في ثثير من الوجوه وذلك أن المس ول الرئيسي الشيخ ، (مقدم
أو المرابط نفسن أو من ورثتن من أبنائن وأحفاده فهي مقام الوالي أي ، في العادة هو م سس للطريقة

وفيها يدرس المريدين وفيها يولح الشيخ بين الناس وينورهم ، وأذثاره ، ومجمع أوراده، وية وموالهالزا
 (55).في ش ون دينهم ويفتيهم ويحثم بينهم

بحيث يقوم بتسيير ، وعلين فإنن أي الخليفة العام هو المشرف الرئيسي والمدير العام لش ونها
سيدي عبد ." والشيخ الطريقة التجانية الحالي، على مرانبةأمور الزاوية وأتباع الطريقة بنفسن ويشرف 

وتعليم السيرة ، لحفظ القرنن الثريم، الذي نام ببناء ثالث زوايا تجانية"  الجبار بن سيدي محمد التجاني
تقع إحداها في ، وند تخرجت منها دفعات من حملة ثتا  اهلل العزيز، والفقن اإلسالمي واللغة، النبوية

مساحة الزاوية تقع في ، واألخريتان في أونروت وأوالد راشد بتوات والية أدرار، الية الواديالطيبات بو 
أجرة . ثي تقوم بتغطية نفقات الزاوية، هثتارا خوص منها عشر هثتار للزراعة( 55)أونرت إثنا عشر

ومسجد  متر هي مساحة الزاوية وبها طال  وطالبات ثثيرون 755وهثتار و، األساتذة ونفقات الطال 
مام وناعة المحاارات ومايفة للمشائخ  .وا 
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وأولح ما أفسده ، التاريخي األثري( بعين مااي)وند نام الشيخ الحالي بترميم نور ثورادن 
وهو حاليا يقوم بتأسيس أثبر زاوية ، م55التخري  في األيام المااية في نهاية التسعينات من القرن 

 .إسالمي سيقتط  الطال  من الداخل والخارج الجزائرلتوبح بمثابة معهد ، تجانية بعين مااي
هي باإلجماع من أبناء  5555والشيخ الحالي سيدي عبد الجبار بويع بالمشيخة العامة عام 

فهو اليوم الشيخ المربي األثبر لثل ، عمومتن ومقدمي وتجاني الجزائر والمغر  العربي والعالم بأجمعن
وهم متواجدون بالقارات الخمس إنما بإفريقيا ، ائتي مليون أو يزيدونتجاني العالم الذين يتجاوز عددهم م

 .أخذت حوة األسد في العدد
وأبوه سيدي محمد وعمن سيدي أحمد " سيدي عبد الجبار"مع العلم أن الشيخ الطريقة التجانية 

ارهم بعين م ودمرت فرنسا البغيظة دي5105من المجاهدين األوائل في حر  تحرير الجزائر المظفرة لعام 
             (5) (55)والشيخ الحالي وأبين شهادة الناال الرسمية، مااي

ويمثل ثل التجانين في المناسبات واألعياد ، ويران  أعمال المقاديم ويتفقد المريدين بالزاوية
وثذا يستقبل الزوار ، حتى عند فئات األطفال الحظنا حاوره(. أو حفالت الزفاف)والمراسيم والزجات 
وحتى بين بعض ، ثما أنن يقوم بدور المولح بين األهل في البلدة في خالفاتهم، الوافدين من الخارج

 (.حس  توريح أحد األحفاد ومريد)العشائر الذين يتنازعون بسب  مشاثل عديدة أهمها تقسيم األرااي 
قام يجعلن محرما ثما ان الخليفة العام يحاى بإحترام وتقدير ثبيرين بين أهل البلدة فإن هذا الم

ومستشارا لهم في العديد من األمور التي تخوهم يقوم الشيخ ثذلك باإلشراف على الندوات ، بين األهالي
فيبرز وظيفتن ثمولح ومرشد واإلشراف على أموال الواردة من ، والمحاارات التي تقيمها الطريقة

وهذا بعد أن يتفقد ش ون التجانين  المحسنين لوندوص الطريقة والتي يوزعها على الفقراء والمحتاجين
 .ويعرف المحتاج منهم
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 :التالي يبين لنا خلفاء الشيخ أحمد التجاني( 5)وهذا الجدول رنم 

 
 شيوخ عين مااي شيوخ تماسين

-5150) الحاج علي بن الحاج عيسى التماسني 
 .جمع بين مشيخن الزاوية وخالفة الطريقة(  5155

 ( 5157-5151) محمد الثبير التجاني  

 ( 5105-5155) محمد العيد بن الحاج علي 

 ( 5115-5105) تولى الخالفة من 

 ( 5105-5157) محمد الوغير التجاني 

 ( 5105-5155) تولى خالفة الطريقة 

 محمد الوغير بن الحاج علي تولى الخالفة من 
 (5170-5155 ) 

 

 محمد الحاج علي تولى الخالفة من        
 (5115-5155 ) 

 أحمد عمار بن محمد الوغير التجاني

 (5160-5117 ) 

 البشير بن محمد بن محمد العيد           
 تولى الخالفة الطريقة(  5155-5151) 

 ( 5155-5155) عالل بن أحمد عمار 

 
 82التلمر  أ  ي  المظيع الر بف ص ممخاا ما ببا ظارت ( 1)الي ال ظرب 

 :المد ب -
حيث ينوبن في التوويل والمرانبة واإلرشاد واإلفادة ، يأتي المقدم بعد الشيخ أو الخليفة العام
ويثون نائبا عن الشيخ في المثان الذي يثون فين ، ويشترط فين أن اليبتعد عن منهاج الطريقة التجانية

 :ويتم تعينن بمقاييس هي
العارف بما يراد من الدخول في الطريقة التجانية بأحثام الطهارة والوالة والذثاء والعلم وحسن * 

 ".  أحمد التجاني"وأن يثون من أحفاد م سس الطريقة وشيخها ، البلوغ، الرشد، المعرفة، الخلص
 والطريقة( أتباع الطريقة)وأن يثون المقدم هو المشرف على ش ون الطلبة والمريدين * 

 .حيث أنن يران  أعمالهم مباشرة داخل الطريقة، التجانية
 .إستشارة المقدم للخليفة العام للطريقة التجانية في مختلف األمور* 
وفي حالة غيا  الخليفة العام أو الشيخ يتولى المقدم إدارة الطريقة وثذا الزاوية وال يوبح * 

ومتمسثا بذلك ، لطريقة عامال في دينن بخبرةمقدما حتى يثون سائرا سيرة السلف من خلفاء وعلماء ا
 .بالثتا  والسنة
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ويجتمع معهم والمقدم الوسيط أو همزة ، أن يستقبل المقدم المريدين والطلبة في ثل مرة* 
، والطلبة أو األتباع والزوار فهو يزودهم باألوراد الخاوة بالطريقة التجانية، الوول بين الشيخ والمريدين

المتواجدين ، تباع والتي يأخذها المقدم من الشيخ ليلقنها لألتباع أو المريدين والطلبةفهي الزمة على األ 
وذلك بحثم تعاملهما مع بعاهما البعض  ألن ، لتتثون عالنة بين الشيخ والمقدم،  بالزاوية التجانية

راد الالزمة المقدم يثمل ما يقدمن الشيخ من أعمال ونشاط داخل الزاوية فالشيخ يلقي على المقدم األو 
حيث يعرض على المريدين ما يحول علين من ، فهو ينو  الخليفة العام الزاوية التي يثون فيها. للمريد

 .أوراد أحمدية
وفي نفس ، وهو يعطي اإلذن ألوراد الطريقة بعد أخد اإلذن من الخليفة العام ويتفرع المقاديم

ويباشر ، و يجلس مع المريدين في حلقة الذثرفه، الونت يقوم بأعمال التي يطلبها منن الخليفة العام
ويقوم بإيواء الفقراء والغرباء ، األعمال اليومية للزاوية وثذا استقبال ثل الزوار والايوف

 (حس  توريح مقدم الزاوية بعين مااي.)ومساعدتهم
عااء ليظهر بهذا البناء الهرمي أل، ويعتبر بذلك المقدم همزة وول بين الخليفة العام والمريدين

، فالشيخ يعطي األوامر ليستقبلها المقدم ويعمل بها، حيث تبدأ من القمة لتول إلى القاعدة، الطريقة
ليثون في األخير المقدم هو المريد للخليفة العام وشيخا للمريدين والمقدم ، وبدوره يعراها على المريدين

 :لن وظيفة بالطريقة التجانية والممثلة في
ريدين في الزاوية بحيث يلقنهم األوراد األحمدية والتي جاء بها واح  نيامن بالتدريس الم -

 .     ويعتبر بذلك معلما ومدرسا وشيخا للمريدين أو اإلتباع، الطريقة التجانية
ليعراها على ، فعند حوول المقدم على إذن إعطاء أذثار الطريقة من طرف الشيخ -

 .المريدين
، يعطيها المقدم إال للمريد الذي يتعهد بالقيام بها حص القيام فهذه األوراد الالزمة في الطريقة -

 .ويتأثد من أنن نبلها ويعمل بها ثما يعمل بتعاليم هذه الطريقة، وبغرض شروط علين
ذا رأل المقدم أحد المريدين ، اليلزم المقدم بتحديد األوراد لمن إنسلخ عن الطريقة التجانية وا 

إني أرل : بل يعرض ويقول، يورح بن ألحد من اإلخوان  أو المريدين  مخالفا عن الشريعة والحقيقة فال
55)…وحقن فعل ثذا وثذا، بعض الناس يفعل ثذا وثذا

) 
ويسعى ، والمرشد المباشر لهم عن الزلل. فإن المولح للمريدين، وهنا يتجلى دوره في اإلوالح

 .  قد وثراهيةفي إوالح ذات بينهم في إزالة ثل ما يوجد في نلو  المريدين من ح
بعادهم عن ، ينهي من يراه يسعى للنميمة بينهم ويخاطبهم بالثالم اللين*  ويعاملهم الرفص وا 

 .التنفير
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يسعى أياا لإلوالح بين الناس في حالة غيا  الخليفة العام أو بأمر منن يذه  إلى الطرفين * 
 .المتنازعين لينهي الخالف واإلطفاء الفتنة بينهم

 
 
 : المظظ -

المتمسك بتعاليم الطريقة التجانية يثون تحت لواء المقدم الذي يدخل للطريقة وأخذ أورادها هو 
وليس بالارورة أن يثون المريد من ، األحمدية فهو مقيد بشروط وووايا ابطها الشيخ أحمد التجاني

 . بل يثون مسلما، نسل الم سس
 (50)وهنالك شروط يتبعها المريد ليوبح مريدا تجانيا 

 .أن يثون مسلما - 5
 .أن يستأذن من والدين مع رااهما نبل الدخول للطريقة التجانية - 5
 .أن يثون بالغا وراشدا - 5
 .أن يثون محافظا على الولوات الخمس مع الجماعة - 5
 .أن يستديم في محبة الشيخ وخليفتن إلى الممات - 0
 .أن ال يأمن مثر ر  العالمين - 6
 .أن ال يودر منن س  ال بغض والعداوة - 7
 .مداومتن على نراءة األوراد إلى الممات - 1
 .ال يقرأ ورد الشيخ الطريقة إال بعد إذن بتلقين وحيح - 1

 .وعلين باإلجتماع للوظيفة وذثر يوم الجمعة - 55
 .عند نراءتن لألوراد يج  علين أن يثون طاهرا أو طهرا بالماء - 55
 .عن ونتن من غير عذر، ين أن ال يتهاون بالورد وال ي خرهيج  عل - 55
 (من غير إذن وحيح باإلعطاء)ال يودر إلى إعطاء األوراد  - 55
 .أن ال يثتم المريد حقيقة ورده عن أخين في الطريقة - 55
 .على المريد أن يتحرم ثل ما ينس  لشيخ الطريقة - 50
 .أن يبر بوالدين حتى يراى علين اهلل - 56
 .الم  لهو بلى ا  ظط الدلب االب ا - 11
على المريد بالطريقة التجانية أن يتمسك بهذه الطريقة دون غيرها من الطرص معناه  - 51

 .اإلنفراد بهذه الطريقة
ن أمثن الدعوة لإلتحاد والتعاون - 51 طفاء نارها وا   .تجن  الفتن وا 
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 .المحافظة على األمور الشرعية - 55
 هو إنسان مسلم ثان ذثرا أو أنثى عانل وعرف الشيخ أحمد : التلميذ المريد التجاني أو

ن لم يره فإنن يدم في محبة أوحابن، وأدام وحبتن ومحبة، التجاني وسيرتن حترام ، وا  ونام بحقونهم وا 
وتظهر عالنة بين المريد والشيخ ، والتي يتداول عليها، جميع الوالحين وبالتالي يثون من أتباع الطريقة

في التزوار والتواد في األعياد والمناسبات الدينية وأحيانا تجديدا اإلذن وتربطهم عالنة روحية مبنية  وتتمثل
 .على النوح واإلرشاد

 نتباهن ويستمع للشيخ لثي يعلمن ما يقول وما يفعل علين ، وعلين المحافظة على ومتن وا 
 .ج  علين أن يبحث عليها الوالحبل ي، أياا أن ال يبحث عن مثانة أثبر من مثانة الشيخ في الحياة

 بووت منخفض ثما ثان يفعل الم منون مع الرسول ، وعلين أن يثلم الشيخ والمقدم بإحترام
حترام ممارسات . والمريد في األخير يعمل على معرفة اهلل( ولى اهلل علن وسلم) فعلين إتباع التعاليم وا 

حس  ماورح بن أحد االحفاد وباحث )ك للشيخ والمقدم الطريقة التجانية بإعتباره من إتباعها فإنن تابع بذل
حتى يتحول على مثانة ( السابقة الذثر)فالمريد يعمل جاهدا على العمل بالشروط ( في تاريخ الطريقة
، للحاور واإلستماع لثل حلقات الشيخ أو المقدم، فعلين بالذها  المستمر للزاوية، الطريقة التجانية

 .ة تربطهم ببعاهم البعض وسيديم في اإلتوال بهماليثون بذلك عالنة إجتماعي
ويثثر الذها  المريدين لمسجد الزاوية التجانية أيما وجدت لحاور حلقات الذثر وظيفة الجمعة 

وعلين فإن المريد يفعل ثل ما . والهيللة،حتى في المناسبات الدينية يثثر عدد المريدين بالزاوية التجانية
سنة  55ويختلف أعمار المريدين ما بين ، ي حالة غيا  الشيخ عن الزاويةيراي الشيخ وطاعة المقدم ف

ويام األفراد من مختلف شرائح المجتمع ويثونون في شتى ميادين الحياة العملية فمنهم ، فما فوص
حس  ما ورح لنا بن أحد االحفاد وباحث في )إلخ …الطي ، الجندي، اإلمام، األستاذ، الموظف، الطال 

وفوص ثل ذلك إن هذه الطريقة ليست طريقة إنزواء أو إنطواء بل هي طريقة متفتحة على ( قةتاريخ الطري
 .والدخول في شتى المجاالت سواء اإلجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو اإلنتوادية، العالم
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ة التالي يمثل عدد المريدين التجانين والموزعين على العروش المتواجد( 5)ولدينا الجدول رنم 
 :ببلديات والية األغواط

 العروش البلديات (عند العائالت)عدد المريدين بالتقري  

 أوالد زيان تاجموت عائلة مريدة 655

 الحجاج المخرص عائلة مريدة 655

 السثاسثة العسافية عائلة مريدة 655

 أوالد علي واد مرة عائلة مريدة 655

 الفراشيش نفلو عائلة مريدة 505

 مخاليف الوحراء سيدي مخلوف عائلة مريدة 555

 العبابدة الخنص عائلة مريدة 555

 أوالد ورور القيشة عائلة مريدة 555

 القمامتة مادنة عائلة مريدة 505

 العبادلة سيدي بوزيد عائلة مريدة 555

 أوالد سيدي موسى نفلو عائلة مريدة 555

 الحرازية حاسي الدالعة عائلة مريدة 555

 الميجميوع بلدية 55 عائلة مريدة 0555

       
 .ه ت مل   بلظد ما ا   ا ي   المؤررظا(3)الي ال ظرب

بلدية التابعة لوالية األغواط  55بلدية من مجموع  55أن هنالك  5المالحظ من هذا الجدول رنم 
فعرش أوالد زيان وعرش الحجاج وعرش السثاسثة وأوالد علي يام ، عائلة مريدة تجانية 0555تام 
وعرش المخاليف وعرش العبابدة وأوالد ، عائلة مريدة 505عائلة وريدة أما عرش الفراشيش بن  655

عائلة مريدة  555وعرش العبادلة بها ، عائلة مريدة 505تة بن عائلة مريدة وعرش القمام 555ورور 
عائلة مريدة وهذا  555عائلة مريدة وفي األخير نجد عرش الحرازلية بي  555وعرش أوالد سيدي موسى 

تباع تعاليمها والعمل بها  .ما يفسر مدل تمسك هذه العروش بالطريقة التجانية وا 
 :الزااظ -

هم األفراد من مختلف فئات المجتمع الذين يتوافدون على الزاوية التجانية نود زيارة شيخها أو 
وند تدوم ، فهم أحبا  الطريقة التجانية مداومين على زيارة الزاوية بعين مااي، خليفتها العام أو مقديمها

يتعذر عليهم الذها  في  مدة الزيارات يوم واحد أو لباعة أيام خوووا الزوار القادمين من بعيد حيث
: ثما يسمونهم بالزوايا". أحفاد التجاني"وذلك بإنامة في إحدل بيوت ، لذا يماون عدة أيام، نفس اليوم
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والمقوود بها الديار التي يسثنوها والمالحظ أن الزوار يقودون الزاوية المتواجدة بعين مااي في ثل 
حس  ما ورح بن أحد )بمسقط رأس الشيخ أحمد التجاني المناسبات بإعتبارها الزاوية األم والمتواجدة  

 (.المبحوثين ويعتبر حبيبا وزائرا مستميد للزاوية التجانية
وعند نزولنا لميدان البحث الحظنا أن الزاوية التجانية بعين مااي مفتوحة طيلة أيام األسبوع 

وهناك من الزوار الذين ، ل اليومماعدا الليل فهي مغلونة نظرا للظروف األمنية التي ال تسمح بفتحها طو
وال ننسى أن هناك من الزوار الذين يفالون ، يفالون الزيارة في فولي الربيع والويف نظرا للجو المالئم

، وثذا عاشوراء واألعياد الدينية، الزيارة في األيام التي تتناس  والمواسيم الدينية ثمولد النبوي الشريف
وهناك من الزوار الذين يفالون زيارة الزاوية التجانية بعين ، قة التجانيةوثذلك المناسبات الخاوة بالطري

 55والتي تبعد عن عين مااي بي " القبة"و" الدربوز"مااي والزاوية الموجودة بثوردان والمعروفة بي
ة والغرض من زيارة الزوار أو األحبا  في ثل مرة لزيارة أحفاد الشيخ التجاني وزيارة األارح. ثيلومترات
وهناك من ، وتثون مناسبة للتبرع بمبالغ مالية ند تثون رمزية ياعونها في وندوص الزاوية، وغسلها

وهناك من يتبرع بزرابي والسجادات ، الزوار من يثتفي بقراءة القرنن الثريم على الموتى المتواجدين بالزاوية
المعروفة بإزارات بألوان مختلفة والبعض اآلخر من الزوار من ياع نطع من القماش و ، واألفرشة للزاوية

وحتى هنالك من الزوار من يقوم ، بين اللون األحمر واألخار واألزرص على األارحة أبناء الشيخ الطريقة
لتقام علين هذه وليمة لتقسم على الفقراء ولثل سثان المجاورين للزاوية ، أو الثور، أو الماعز، بذبح الغنم

والمالحظ أن الزوار ال يقورون على األحبا  أو الزوار ( ة التجانيةحس  توريح أحد الزوار  للزاوي) 
 .ووسط وغر  الجزائر، بل هنالك من يأتي من شرص، المتواجدين بعين مااي وما جاورها من بلديات

تعتبر الزيارات مناسبة إللتقاء األحبا  أو المريدين والزوار،ليعبر ثل منهم عن محبتن لهذه 
 .عادات وتقاليد مختلفة حس  مستوياتهم الثقافية واإلجتماعيةالطريقة وذلك بطقوس و 

 5555ثانت مناسبة إلتقاء المريدين التجانين حيث حار أزيد من : 5115يذثر أن في سنة 
وافد تجاني من مختلف البلدان الخارجية إلى عين مااي وحار الزوار من مختلف المناطص الداخلية 

دولة حارت هذه المناسبة وثانت مناسبة  51وثذا ، زائر أو مريد 5555ما يقر  ، والخارجية للجزائر
حس  )إللتقاء ثل التجانين مع بعاهم البعض وثذا مناسبة لإللتقاء مع الخليفة العام والمقاديم التجانين 

 (.ما ورح بن أحد أحفاد الم سس
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 :ب ر ن الاظظدو التي  ظو: ر  ر 
 :ب رو الاظظدو ب لميتمع الم لأ - 1

إن هذه الطريقة التجانية تبدأ مع القبائل أو العروش المجاورة حيث تربطهم عالنات تعاون 
تحاد وأخذ ، ويعملون بتعاليمها، حتى أن معظم أفراد القبائل هم أتباع أو مريدين للطريقة التجانية، وا 

نتناع ه الء با، أورادها والعمل بها لطريقة التجانية فإن دل هذا على شيء فإنن يدل على مدل تجاو  وا 
حيث  ثانت في ونت ماى ، ويرون في زواياها محل إلستقبالهم في ثل ونت، حيث يعتبرونها طريقة ذثر

يتجمع الناس فيها ويولح بينهم في حالة نشو  أي خالف نفي ثل مرة ثانت هي المثان الذي يلتقي فين 
فراد سواء اإلجتماعية أو الدينية وتخص حياة األ، شيوخ القبائل مع شيخها إلستشارتن في أمور تخوهم

وثذا في أمور عرشية فيستقبل أهل الطريقة بدورهم ه الء الشيوخ ، وحتى األمور المادية أو اإلنتوادية
يجابية يتبادلون بذلك األراء في أمورهم اليومية  .بتقديم بعض النوائح واإلرشادات والتي يرونها والحة وا 

مثانة إجتماعية بين أفراد المجتمع المحلي حيث أننا وجدنا  والمالحظ أن الطريقة التجانية لها
حيث أنهم يخووون يوم من ، أغلبية الزوار الوافدين للزاوية التجانية من المناطص المجاورة والقريبة منها

وثما هو معروف في منطقة األغواط أن معظم نراها وبلدياتها والمجاورة لدائرة عين . أيام األسبوع للزيارة
أو ثانوا هم ، أو زوايا أسسها رجال والحين، ند تثون تابعة طرص ووفية غير التجانية، بها زاويا مااي

شيوخا للعروش أو لقبائل إال أننا الحظنا توافدهم على الزاوية التجانية فهذا يدل على حبهم ووالئهم 
نتناعهم بشيخ الطريقة التجانية وما جاء بن تعاليم عين مااي تربطها بالمجتمع إن الزاوية التجانية ب. وا 

 .معتقدين بأنها المثان الوالح والمقدس لن البرثة والخير، المحلي الزيارات المستمرة راغبين في التبرك
وتجاورها ، وجود عالنة الزاوية التجانية بالزوايا المجاورة بما أنها موجودة في وسط عين مااي

ل المجاورة لها لثن في منطقتنا المالحظ أن معظم موزعة على القر ، ببعض الزوايا من طرص ووفية أخرل
فمثال إذا ذهبنا إلى بلدية تاجموت وهي مجاورة لدائرة ، الزوايا تنس  للحد األثبر لقبلية أو لعشيرة معينة

نسبتا لم سسها  فهده الزاوية تنس  إلى هذا " الشيخ عطاء اهلل"عين مااي نجدبها زاوية معروفة بزاوية 
وحتى والية األغواط لديها ، تفرع بذلك نبيلة سيدي عطاء اهلل الذي يعتبر جدهم األثبرالرجل الوالح لت

حتى أن بعض مقدمي هذه الزوايا يلجأون إلى شيخ الطريقة ، أزيد من ستة زوايا لطرص ووفية أخرل
الفول و ، ويأخدون منن الدروس الفقهية والشرعية، التجانية أو خليفتها العام إلستشارتن في أمور دينية

 .أو في ناايا تنظيمية خاوة بالطرص الووفية، في ناايا ند يتعسر وجود الحل عندهم
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 :ب رو الاظظدو بمظانزا  خ ظج الااا- 3
تعتبر عالنتها  مع مريديها من خارج الوطن أخوية  نظرا لإلمتداد التاريخي لها  واإلتوال الدائم 

يذهبون زيارتن  واإلتوال يثون بين مقدمي الزوايا خارج فهم ثثيرا ما ، بشيخ الطريقة أو خليفتها العام
القطر الجزائري وشيخ الطريقة التجانية بعين مااي إلستشارتن واألخد بنوائحن والعمل بما يقولن ويأمر 

 .بن
حتى يثونوا على دراية بثل ما ، حيث هناك دورات سنوية تجمع الشيخ والمقدمين بعين مااي

، ي عالنة روحية بينهم وبين الشيخ ثلما ثانت مناسبة تجمع وشيخ بالمقدمينوالعالنة بالتالي ه، يجري
وثذا المريدين خارج الوطن إال وثانت مناسبة إللتقاء ثل التجانين مع بعاهم البعض يتبادلون فيها اآلراء 

ة الدينية واإلجتماعية واإلنتوادية والعلمي: والحديث على أمور تخوهم في شتى ميادين الحياة منها
علما أن الطريقة التجانية ثان لها الفال في نشر اإلسالم في معظم بلدان القارة اإلفريقية ، والثقافية

ثيوبيا وموريتانيا والسنغال لذا نالحظ أن أهل هذه البلدان يتمسثون بالطريقة ، السوداء ثالسودان وا 
بط بين البلدان اإلفريقية السوداء التجانية وتعتبر عين مااي نقطة إنطالص لها فقد ثان لها الفال في الر 

 (.حس  ما ورح لنا بن أحد االحفاد والمهتم بالطريقة)تحت لواء اإلسالم 
 :لتظط ظنا  الاظظدو التي  ظو ب ليزا ظ: ر بع 

عرفت الطريقة التجانية خمول  فترة زمنية دامت خمس سنوات بالجزائر وذلك لسب  التقلبات 
حيث ثانت القيادة السياسية ننذاك توجن أنظارها إلى بناء الدولة  5160د السياسية التي عرفتها البالد من

واستغلت الفروة عند المغاربة أي بالمغر  األنوى في ذلك الونت ألغراض سياسية ، الجزائرية الغير
نتوادية مثل تشجيع السياحة واإلجماع على اإلنتخا  المغر  األنوى في بعض المحافل الدولية مثل ، وا 

إلخ وتشجيع السياحة مثل الوفود أتباع الطريقة التجانية الذين يفيدون … التنماوية إفريقية  وناديص
للمغر  االنوى من أجل زيارة ارع الطائفة التجانية وهو اريح سيدي أحمد التجاني وم سس الزاوية 

هذا على  فالفترة الممتدة من الستينات إلى السبعينات تعرات الطريقة إلى جمود في نشاطها، بفاس
حس  توريح أحد المهتمين بتاريخ الطريقة وفي نفس الونت )لثن ظلت تنشط بالخارج ، المستول الوطن

 (.حفيد
والنظام هو السب  ، ففي عهد الرئيس الراحل هواري بومدين حدث لها حار من طرف الحثومة 

لم يعتري الطريقة رثودا بحيث ، أو العامل في معاراتها داخل الجزائر ولم تجد تشجيع من طرف الحثومة
في نشاطها وواحياتها اليومية إال أنها ثانت مقيدة الحرثة سدا للذريعة ودفعا للبشرية بالنظر إلى ظروف 

فقد عمل هواري بومدين الرئيس األسبص إلى تجميد نشاطاتها ثما ثان الحال لثل الطرص الووفية . بالدنا
وليس معناه أن هذا ، وظهر بذلك الحز  الواحد، مستعمروعمل على إعادة بناء واسترجاع الخيرات من ال

 .التجميد نتج عنن التالشي أو الزوال بل بالعثس ثان ثل تجاني أو مريد تجاني يذثر بأوراد األحمدية
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حين ثان هم أفراد المجتمع إستعادة الجزائر واعادة ، وعانت التهميش بعد اإلستقالل مباشرة
 .البناء ما خلفن اإلستعمار

د هذه المرحلة شهدت مقاومة من طرف بعض القيادات التي ثانت تسميها بالرجعية وبع
وجعلها لويقة ، وهي تسميات ال تنطبص على الزوايا بل على األثار التي خلفها اإلحتالل األروبي، والتخلف

ال لتسوية بها ونفس األمر بالنسبة للسلطة العثمانية التي ظلت تطارد الطريقة التجانية ولم ترغ  فيها إ
وحتى الفترة الممتدة نهاية الثمانينات إلى تسعينيات من القرن ، المشاثل السياسية التي ثانت تواجهها

م خوووا بعد التقلبات السياسية التي شهدتها الجزائر فقد عمدت مجموعة من األفراد من التيار 55
ثما فعلت مع بقية ، ة التجانيةاالسالمي والذي ظهر في نهاية االربعينات على عرنلة سيرورة الطريق

في حين الطريقة التجانية تتبرأ من ثل ، الطرص الووفية وحاربتها على أنها  ب را للبدع والشعوذة والسحر
ولم يقتور التهميش على الزوايا بل مس ، وهذا ما جعلها تبعد عن الورح اإلجتماعي، ما يشوهها

إال أن تونفها يرجع ألسبا  ، اء رسالة وااحة المعالمنطاعات ثثيرة وتمثل الزوايا دور الطريقة في أد
نقص ، متعددة نتيجة الحرو  التي عرفتها الجزائر ثثيرا من أمالك الونف التابع للزوايا تعرض للتأميم

تغيرت وورة الزوايا بعد اإلستقالل وتثفلت الدولة . غيا  الحوافز التشجيعية من الدولة، التجربة والتسيير
( بظهور المنظومة التربوية وتأسيس المراثز الثقافية حلت محل الطرص الووفية)ميع أطواره بالتعليم في ج

رغم تهميش ، دون أن تتغافل عن الفئات المتخرجة من طال  العلم وأساتذة ورجال القااء وغير ذلك
نى لها الفعالية وحتى يتس، الطريقة إال أنها الزالت تقوم بأداء رسالة التثقيف الديني واإلوالح واإلجتماعي

والنجاعة في المجتمع وتوديها لعور العولمة أن تغير المناهج وتوجد اإلتجاهات بداء في إنشاء معهد 
علمي للزاوية تجمع الثرات الثقافي ويشرف عليها باحثين في العلوم اإلجتماعية وعلوم الشريعة تحت نظام 

 (.بن أحد مريدي الطريقة التجانية  حس  ما ورح)جديد سيشرف على توحيد الوفوف والعمل الوحيح
وعندما ثانت الطريقة التجانية في مار والحد من نشاطاتها إال أنها ثانت في الخارج وخاوة 

 .في غر  إفريقية تنشط بقوة وزاد ذلك من عدد أتباع الذين ثان يزداد من يوم إلى نخر وبثثرة
 :الت ظظان اتم ظظا  بلى الاظظدو التي  ظو:  م  

غيرات التي شهدها المجتمع الجزائري ثان لها تأثير على الطريقة التجانية حيث ثانت إن الت
م حيث فجرت 55مستهدفة من طرف جماعات متطرفة خالل ثمانينات إلى العشرية األخيرة من الفرن 

ة مقدسات التجانية بالقنابل وبابط بالزاوية التجانية الوانعة بثوردان بالقر  من عين مااي ثانت عبار 
5116أثتوبر  55عن مجزرة بتاريخ  

(
56) 

أزهقت األرواح البريئة وعدد احايا تعدل شخوان ومن خالل هذه العملية اإلرهابية ثانت عبارة 
بالرغم من أن الطريقة التجانية لم تتأثر بالسياسة وال تطمح إليها . عن رسالة موجهة إلى التجانين بالعالم
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" إياثم والرئاسة فإنها ثعبة تطوف بها جميع الشرور: "من الرياسةحيث نال سيدي أحمد التجاني محذرا 
 (.حس  توريح أحد أحفاد الم سس)

وال ، ان التغيرات السياسية  مست ثل شرائح المجتمع بما فيها الطريقة التجانية ألنهم ملتزمين
الدخول في تبعا لنهي الشيخ سيدي أحمد التجاني عن ، يوجد أي تجاني متطرف ولم يتورط أي تجاني

 (.حس  توريح أحد أحفاد م سس الطريقة)الوراع السياسي واإلبتعاد عن الرئاسة 
وبالرغم من الظروف السياسية الماطربة التي ظهرت في المجتمع الجزائري فإنها أثرت على 

مد اهلل يقومون بواجباتهم الدينية والدنيوية ثان األمس والغد والح، التجانين إالأنهم بقوا على سالف عهدهم
ن ثانت الظروف األمنية غير مستقرة لم ت ثر على الطريقة فالتجانيين تلقوا  رغم الظروف ومهما ثانت،  وا 

 (.حس  توريح باحييث تاريخي)تربية روحية ولذا لم تستطع هذه الظروف 
إن التغيرات السياسية ثانت لها أثر في سير الحسن للطريقة التجانية ليست هذه الطريقة فحس  

وتعرض معظم الزوايا لتهميش خاوة وأن المجتمعات اإلنسانية في ، أثرت على ثل الطرص الووفية بل
المعروف أن الووفية ثممارسة دينية لم تتعارض مع ، تحول مستمر وتعرف أنماطا وطرص حياة جديدة

م فيها أشثال التجديد المعرفي والتثنولوجي إال ما يسمى السبص الديني وناية التهميش بطول الثال
ومردها إال المخاات اإليديولوجية المتعانبة التي عارض سير هذه الم سسات البعض منها ناوم واستمر 

والعشرية األخيرة تارر الثثير من الزوايا حيث لحقها التخري  والتهجير ، والبعض إبتعد عن القود
 (.57)ثقافي-القروي وشلت حرثتها وأفرغت من محتواها السوسيو

شرخا في البنية اإلجتماعية والثقافية والدينية دون أن ( التسعينات)سنوات الفارطة لقد سببت ال
وهذا ما أحدث خالال . نذثر الهواة اإلنتوادية في التفاوت في مستول المعيشة بين فئات المجتمع الواحد

فإن الزوايا لذلك ، رغم ما بذلن بعاهم من جهود، ثبيرا في بنيان المجتمع لم يستطع السياسيون إحتواءه
عطاء ر ل جديدة ، نادرة على أن ت دي دور التماسك بإمتياز ولثن ذلك يتطل  منها تحديث وسائلها وا 

حول دورها الروحي والتربوي والعقائدي ويتطل  منها أياا درجة من الوعي بذاتها وذلك يتأتى من خالل 
 .النقد الذاتي لرود اخطائها وسلبياتها
وهذا امر ، الجزائري يسمح بإسناد هاتن الوظيفة التاامنية للزوايا إن النظام التقليدي مجتمع

من خالل سهولة اإلتوال وشبثة العالنات اإلجتماعية التي هي أثثر " ثما ان النظام المعاور ، إيجابي
 (51).وتعطيها أبعادا أوسع مما هي علين في واعها الحالي، إنتشار يمثن لها أن تحتوي هذه الم سسة

الطريقة التجانية رثودا شامال عرنل من استمرارها خاوة بالجزائر ومن أهم العوامل وند عرفت 
 .رثودها

 نظرا لإلاطرابات السياسية التي شهدتها الجزائر في الفترة الممتدة بين : العامل السياسي
، المناطصويرجع للظروف األمنية المتذبذبة الي عرفتها جل ، الثمانينات إلي التسعينات من القرن العشرين
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وخاوة وأن الطريقة التجانية ثانت من بين الم سسات ، ليمس بذلك ثل الم سسات اإلجتماعية أو الدينية
الدينية التي مسها الظروف األمنية،لينقص بذلك عدد الزوار والزيارات للزاوية التجانية بعين مااي وحتى 

في السابص ثانوا التجانين يأتون من ف، الوافدين من الخارج نل عددهم ولم تعد هنالك زيارات يومها
م سنة إلتقاء  5115ففي . السنغال وموريتانيا لزيارة عين مااي ثم تماسين مناطص تواجد زوايا الطريقة

لثن بعدها أراد شيخ الطريقة رفقة المقاديم والمريدين ، الوافدين األفارنة إجتمع عدد التجانين بعين مااي
ن األفارنة ونظرا للظروف األمنية الغير مستقرة بالوطن منعتهم من ذلك إعادة تنظيم ملتقى نخر للتجاني

بتعادهم ( حس  توريح  باحث تاريخي) وميول بعض األفراد من المجتمع الجزائري للدخول في السياسة وا 
 .        نلل من نشاطها وعرفت الرثود في شتى مجاالتها، وتخليهم عن الطريقة

 مام األفراد بظاهرة الطريقة والتووف فهناك من ينظر إليها على نلة اإلهت: العامل اإلجتماعي
أنها ظاهرة تاريخية فقط وال تتالئم وتتزامن مع الونت الحاار وأنها ال تخدم المجتمع في حااره 

 .ونفهم من ذلك نفادها ونسيانها، ومستقبلن
 حبا  جعل الطريقة إن المدخول المتوسط أو ائيل لألفراد أو المريدين واأل: العامل اإلنتوادي

ترثد وتقلل من نشاطات اإلنتوادية فقلة المدخول للطريقة من طرف مريديها وأحبابها المتمثلة في 
 .المساعدات المادية  ينقص من وظائفها

اللهم إذا تحولت على دعم من طرف الحثومة ند تستطيع الونوف واستعادة نشاطها وتتحرك 
تقوم هذه الطريقة على  نظام ( باحث ومهتم بتاريخ الطريقة حس  توريح)ثما ثانت علين في السابص 

خاص بها يبدأ من الشيخ ثم الخليفة فالمقدم إلى المريد إلى الزوار ليشثل بناء هرمي ولثل منهم وظيفتن 
ودوره داخل الطريقة فهذا معمول بن منذ ظهورها ولديها عالنات فيما بين أعاائها لتنتج بذلك تنظيم 

ن إختلفوا في ، إلين ثل من لن عالنة بهذه الطريقةإجتماعي يخاع  ولديها عالنات مع بقية الطرص وا 
وأهمها إعالء ثلمة اهلل والسير على منهاج ، المنهج فإنهم يتفقون في األهداف التي جاءوا من أجلها

 .الرسول ولى اهلل علين وسلم
وووا في نهاية التسعينات من والمالحظ أن التغيرات التي شهدتها الجزائر في اآلونة األخيرة خ

القرن العشرين ثان لها تأثير على هذه الطريقة بوفة خاوة وعلى أتباعها وزوارها بوفة عامة وهذا 
ماأثر أياا على نشاطها وعلى إستمرارها في القيام بمهامها التي ثانت تقوم بها في السابص لألفراد 

نل من أداء مهامها مع أنن بدأ االهتمام بالطرص لتعرف في الفترة األخيرة رثود وتراجع عر .والمجتمع
بإلقاء محاارات تاريخية وملتقيات ثقافية وخاوة الملتقى الدولي للزوايا بوالية أدرار ، الووفية والزوايا

ماي  55وثان هذا بحاور مجموع الشيوخ الطرص الووفية ومن بينها الطريقة التجانية وذلك بتاريخ 
5555 (51     ) 
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هتمام السلطة بظاهرة الطرنيةويعتبر بذ جتماعية ، لك إنطالنة جديدة وا  بإعتبارها ظاهرة تاريخية وا 
همال والالمباالت من األفراد والمجتمع، ودينية وثقافية  .والتي عرفت تهميش وا 
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 :خاتمة
نتوادية  عاش الشيخ أحمد التجاني في عور عرف عدة إاطرابات إجتماعية وسياسية وا 

ندلعت الثورات في ، اخلي وظهرت عوامل الفرنة بين السلطة واألهالي فإنتشر الظلم زعزعت اإلستقرار الد وا 
وجن الحثم العثماني ثثورة بن األحرش في شرص البالد وثورة الشريف الدرناوي في غربها وثون هذه 

وثان ، فإّن العثمانيين رودوا تحرثاتهم واّيقوا الخناص عليهم،الثورات حمل لواءها رجال الطرص الووفية
وثان هذا هو السب  الحقيقي إلنتقالن ، الشيخ التجاني ممن ايص علين الخناص حتى أجبر على الهجرة

حيث ، إّن هذه الظروف جعلت الشيخ أحمد التجاني بذل جهدا لتجاوزها، إلى فاس بالمغر  األنوى 
ومور والحجاز من أجل إستطاع أن يومد في وجن السياسة العثمانية وتنقل بين الجزائر والمغر  وتونس 

لقد ، األخذ على شيوخها إلى أن بلغ درجة من المعرفة الووفية أهلتن لتأسيس طريقة ووفية خاوة بن
ثانت الحرثة التعليمية في عهد الشيخ أحمد التجاني منحورة في مراحلها األولى ونائمة على تحفيظ 

 .القرنن الثريم واألحاديث النبوية والتفسير ومبادئ التووف
وثان الشيخ هو أحد العلماء المالثيين الذين نرأوا العلم في الجزائر،ثم بعد ذلك إتبعوا الووفية 
لتقى بالثثير من العلماء  وسلثوا طريقهم بعد أن أخذ عن جمهرة من الشيوخ في عوره،وطوص البالد وا 

لتزم بأذثارهم ودعوا لن وبشروه بخير في هذا الشأن )وا 
55) 

يقة ووفية تبعث األمل واإلطمئنان الروحي داخل النفوس وهو األمر فثان علين أن يأتي بطر 
 .الذي تامنتن تعاليم الطريقة التجانية ومبادئها ومفاهيمها ومستندا في ذلك على الثتا  والسنة
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  ::المرجع المعتمد عليهاالمرجع المعتمد عليها
  ((

ل اإلخوان على أن الطريقة التجانية ال يلقنها إال من لن وحيح طو تنبين: أحمد سثيرج  (55
 .55، ص5155، تونس، 55الزمان، مطبعة النهاة، عدد 

 .551نفس المرجع، ص( 5)
، 5نود السبيل في الطريقة التجانية، الزاوية التجانية، القاهرة، ط: محمد الحافظ التجاني  (5)

 .51، ص5115
عمار هالل، الطرص الووفية،و نشر اإلسالم، منشورات وزارة الثقافة والسياحة، مديرية   (5)

حياء التراث، الجزائر، ا   555ص .5115لدراسات التاريخية، وا 

 55ص. 5111ثشف الحجا ، المثتبة الشعبنة، بيروت، ط األخيرة، : أحمد سثيرج( 0)
، الم سسة الوطنية 5ج( م55-56)التاريخ الجزائر الثقافي من القرن، أبو القسم سعد اهلل   (6)

 .551ص. 5110، 5للطباعة، الجزائر، ط

، 5دار الثتا ،ا لقاهرة، ط،اإلفادة األحمدية لمزيد السعادة األبدية : محمد الحافظ التجاني (7)
 .17،ص5175هي، 5515

علي بن محمد نل دخيل،التجانية، دراسة ألهم عقائد التجانية على اوء الثتا  والسنة، دار  (1)
 .55، ص5111، 5العاومة، الرياض، ط

، 6دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط 5تاريخ الجزائر العام ج عبد الرحمان بن محمد الجياللي،( 1)
 .05ص 5115

 585115األمير عبد القادر رائد الثفاح الجزائري دار العربية للثتا  تونس، ط: يحي بوعزيز (55
 .56ص

الجزائر ، ت، ن، و،محاارات في تاريخ الجزائر لبداية االحتالل، ش : أبو القاسم سعد اهلل  (55)
 505ص 5115

رسالة ،الطريقة التجانية ومونفها من الحثم المرثزي بالجزائر:بن يوسف تلمساني( 55)
 15ص.01ص  5111ماجستير، معهد التاريخ الجزائر 

 .555، ص5115، 5سبل العبور بجبل العمور، المطبعة العربية، غرداية، ط: ناور مجاهد (55
 .570المرجع، ص نفس( 55)

، مثتبة ومطبعة موطفى البابي الجلبي، 5وبلوغ األماني، ججواهر المعاني : علي حرازم (15
 51ص  5165مور، ط، 
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م سسة الوطنية للفنون،  5تعريف الخلف برجال السلف، ج: محمد ر وف القاسمي  56
 .515، ص 5115الجزائر، 

 .057أبو القاسم سعد اهلل، المرجع السابص، ص 57

ي، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران الشيخ سيدي أحمد التجان: عبد الرحمان طال  (51
 .6، ص5555

 .51المرجع السابص،ص ، علي حرازم (51)
، منشورات المتحف 5ثورات لجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، ج: يحيى بو عزيز( 55)

 .551، ص5116، 5الوطني للمجاهد، الجزائر ط
 .15نفس المرجع، ص: بن يوسف تلمساني( 55)

 .575المرجع السابص ص ، سم سعد اهلل أبو القا  (55
، الشيخ سيدي أحمد التجاني، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد الرحمان طال  (55

 .55ص  .5555وهران،

محمد بن حسين التجاني الفتح الرباني، فيما يحتاج إلى المريد التجاني، دار العلم ( 55)
 . 55للجميع، البلد  والسنة غير مذثورين،ص 

 50مرجع نفسن ص ال( 50)

 .5116اثتوبر  55نشرة االخبار الثامنة، التلفزة الوطنية بتاريخ (  56)
مقال من جريدة ،  الزوايا تودت للدفاع عن المقومات الوطنية :محمد ر وف القاسمي( 57)

 .55ص  101العدد ، م  5555ماي  1المساء بتاريخ 
مقال من جريدة ، تأدية التماسك بإمتيازالزوايا نادرة على : عبد العزيز راس المال( 51)

 .50ص  106العدد  5555ماي  56المساء بتاريخ 

 .5555ماي  55نشرة األخبار الثامنة،التلفزة الوطنية، بتاريخ ( 51)

،مجلة طريص الحص، العدد األول، "مقال حول الطريقة التجانية":محمد حافظ التجاني( 55)
 .50،ص 5175مارس 

 
 


