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نفسها،  األرسة  إىل  االنتامء  موقع  من  يَّة،  ابِّ الشَّ تاريخ  ايبِّ  الشَّ عيل  املؤلف  تناول 
وبعدما حقق مكانته يف املجتمع التونيس، إذ عمل أستاذا بكلية الرشيعة وأصول الدين، 
رئيسا  ثم  النواب،  بمجلس  عضوا  كان  كام  الدين،  ألصول  األعىل  للمعهد  ومديرا 
جلامعة الزيتونة ثم وزيرا للشؤون الدينية ورئيسا للمجلس اإلسالمي األعىل، وله عدة 
منشورات من أمهها هذا املؤلف. وقد وضع كاتبه بمنهج ترشحيي اعتمد فيه عىل ما مجعه 
يف  األرسية  الشفوية  والرواية  اخلاصة  الوثائق  قراءة  عىل  ارتكز  كام  املنشورة،  بحوثه  يف 
حماولة جتديد الرؤية والربط بني البعدين الصويف والنضايل هلذه احلركة، وإن أثرت تغطية 
ما يفوق أربعة قرون عىل السبک العام، ومل يرد أي حتديد الستعامله مصطلح ”الدولة“ 
يف  جاء  والذي  التارخيي  الواقع  توافق  التي  و”اإلمارة“  التوطئة  من  ورد  الذي  يَّة  ابِّ الشَّ

سياق الفصول النضالية، فإن املؤلف حقق سعيه للتأريخ الشامل هلذه التجربة.
يقف القارئ عىل ترمجة مفصلة ألمحد بن خملوف امللقب عبيد اهللا، يف حوايل نصف 
تصحيح  من  الرتبوي  وسلوكه  دوره  تقدير  إىل  1431م  سنة  مولده  من  بدءاً  الكتاب، 
سلوک األعراب بعدما متردوا عىل املجتمع ومالوا إىل النهب والقتل والغصب يف العهد 
استغالل  وكيفية  املجال  خلو  إىل  الروحي  الذوقي  البعث  هذا  املؤلف  ويعزو  احلفيص، 
ابن خملوف لعلمه الذي أعاد القبائل إىل حس االنتساب لشعائر اإلسالم واالبتعاد عن 
ايبِّ يف توحيد قبائل غرب تونس ورشق  املروق. وينقلنا بعد ذلک إىل دور ولده عرفة الشَّ
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للحكم  مناوئة  كحركة  يَّة  ابِّ الشَّ اإلمارة  بتأسيس  سمح  الذي  التآلف  وخلق  اجلزائر، 
احلفيص والعثامين من أجل الدفاع عن اهلوية اإلفريقية.

ابَّة“ الواقعة عىل الساحل الرشقي التونيس،  ينتسب أمحد بن خملوف إىل بلدته ”الشَّ
، وإن محل أبناؤه فيام بعد نسبة ”القريواين،“ وأهم فصول  ايبِّ وهو الذي لقب نفسه بالشَّ
تكوينه بعد حفظ القرآن يف بلدته، انتقاله إىل مدينة تونس وإقامته ثامن سنوات باملدرسة 
سنوات  ثامن  الساف  قصور  يف  واإلقامة  ملغادرهتا  اضطر  أن  إىل  العلم  لطلب  املنترصية 

أخر، قبل أن ينتقل إىل القريوان التي ذاع منها صيته واشتهر ذكره.
أخذ أمحد بن خملوف علوم الظاهر عىل عدد من الشيوخ، ذكر املؤلف مخسة منهم، 
وأشار إىل حظوته بإجازتني من الشيخني؛ حممد بن قاسم الرصاع، وحممد البيدموري،. 
أما يف التصوف، فإن تكوينه بدأ مع الشيخ أمحد بن عروس (ت. 868 / 1463) يف تونس، 
يف   (1454  / 859 املحجوب (ت.  عيل  للشيخ  مصاحبته  بعد  واخلدمة  املجاهدة  كانت  ثم 
قصور الساف التي كانت مركزاً صوفياً نشيطاً، ولقي من املشارقة عبد الوهاب اهلندي 
عائداً من تلمسان يف زيارة ملقام الشيخ أيب مدين، وعاشا معاً يف القريوان حياة روحية 
خالصة، وبذلک أفاد منه وقررا أن حيجا معاً، ويف مكة املكرمة الزم الشيخ عبد الكبري 
ممارسة  يف  جلياً  ذلک  وبدا  واملرشقي،  املغريب  التصوف  مؤثرات  مجع  وبذلک  اليمني، 

حياته الصوفية العملية.
والتوحيد  والسنة  الكتاب  من  أصوهلا  استمدت  سنية  طريقة  خملوف  ابن  سلک 
الواضح،  الفلسفي  توجهه  يف  للوجود  املطلقة  الوحدة  فكرة  استحضار  مع  واألخالق 
ولعل ما ميز طريقته وممارسته حلياة صوفية عملية هو اجلمع بني السامت السنية وعدم 
رفض االنصهار يف الفكر الصويف الفلسفي الذي اتسع يف املجال التونيس، والذي قوبل 
بالرفض حوايل قرنني ونصف، إذ مل يستطع ابن عريب (ت. 638 / 1240) أن يرتک أثراً عند 
واستنكاراً  معارضة  زيارته  يف  لقي   (1270 / 669 سبعني (ت.  ابن  أن  كام  بتونس،  مروره 
شديدين من الفقهاء، لكننا مع طريقة أمحد بن خملوف نالحظ إدماج هذا الفكر يف صلب 
فكره  ترمجة  يف  املعتمد  الوحيد  األثر  تعترب  التي  رسائله  بذلک  تشهد  كام  السني  تصوفه 

وإبراز خصائص ذوقه. 
وإذا تساءلنا عن البعد الروحي لدعوته التي اقرتنت بإحساسه بأن الداء املسترشي 
يف  اجلوانب  بعض  ندرک  فإننا  واخللقي،  الديني  التدهور  يف  يكمن  التونيس  املجتمع  يف 
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يَّة لتصحيح األفكار، ويف الكيفية التي اعتمدهتا لتحقيق ذلک،  ابِّ الغاية التي رسمتها الشَّ
كام أننا ال نغفل طبيعة السبل التي عمل هبا، فقد أقام دعوته عىل هنج البساطة يف التبليغ، 
نظاماً  أقام  كام  الرتبية،  يف  الفلسفي  النزوع  يف  اإلغراق  دون  السنية  بالقواعد  واملامرسة 
شبه هرمي للتعريف هبا اعتامداً عىل التالميذ واملريدين الذين أرشفوا عىل تبليغ أفكاره، 
وأبرزهم التبايس واملقنعي اللذين حققا لطريقته نقلة نوعية جعلته حيظى بدعم القبائل، 
إقبال  ومكن  القبائل  كل  يف  الدعاة  لبث  سعيا  فقد  واسعاً،  جماالً  حركته  أصداء  وتصل 
جعله  الذي  واملادي  املعنوي  الدعم  وحتصيل  برشية،  قاعدة  تكوين  من  عليه  الناس 
ينتقل من حال العوز والعرس إىل الثروة والرفاهية، وإن تعرض أحياناً ألنواع من الطعن 
فإنه  والفقهاء،  األعيان  بعض  من  والتهجني  التشنيع  من  طريقته  تسلم  ومل  واالعرتاض 
تفاعل مع ما يمكن أن تواجه به ظرفية هناية القرن اخلامس عرش امليالدي كمرحلة دقيقة 
من تاريخ الغرب اإلسالمي بعد توايل نكبات األندلس، واستفحال اخلطر اإليبريي عىل 
السواحل وعدم استكانة تونس للقوة العثامنية، وبذلک اعتربت طريقته بمثابة الرشارة 
مع  اجلهادي  املعنى  سيأخذ  الذي  الوطني  الديني  املؤلف،احلامس  نظر  يف  أيقظت،  التي 

ايبِّ بعد وفاته سنة 898 / 1492. رئاسة ولده عرفة الشَّ
 ،1473 / 878 سنة  مولده  عىل  منها  نقف  ايبِّ  الشَّ لعرفة  ضافية  ترمجة  املؤلف  أورد 
بسبب  والده  هبا  أُعجب  التي  شخصيته  نتبني  كام  فيه،  نشأ  الذي  الزمن  مالمح  وعىل 
وقد  أيضاً،  والعقلية  النقلية  العلوم  يف  براعته  وباعتبار  إلخوته،  تتوفر  مل  التي  املواهب 
غدا بذلک رمزاً من الرموز النادرة عىل امتداد تاريخ القرن السادس عرش امليالدي أي يف 
ن الدولة احلفصية وتقلص نفوذها،. ومن أجل ذلک، حسب ما جاء  خضم مواكبته لوهَ
عند املؤلف، خاض غامر إيقاظ احلس القومي واملنافحة عن ذاتية األمة املمثلة يف العروبة 
ويف  الغريب،  واجلنوب  الوسط،  ويف  القريوان،  يف  استقالله  إعالن  يف  ونجح  واإلسالم، 
الشامل الغريب، ومنطقة قسنطينة إىل جبال األوراس، وبالد السوف، بل امتد هذا النفوذ 

إىل مشارف تونس.
القومي  للنضال  كرائد  املؤلف،  قول  حد  عىل   ، ايبِّ الشَّ عرفة  شخصية  أحيطت 
ورئيسا للطريقة والزاوية، بكثري من الوهج الروحي والقدرة عىل مجع كلمة القبائل التي 
فاق عددها مخساً وثالثني قبيلة، والتي بلغ بتأييدها مستو تكوين إمارة سنة 942 / 1535 
عىل  وتربيتها  واألعراب  املدن  أهل  بني  الفواصل  بإلغاء  التوحيد  أسلوب  اعتمد  بعدما 
هم؛  أعداء  ثالثة  يواجه  الوطنية  دعوته  جعلته  وقد  البديل.  احلل  نحو  التوجيه  أساس 
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احلسن احلفيص، وجيش شارل اخلامس، والعثامنيني، وكانت مواجهته للحفيص بسبب 
يصنفهم  جعله  مما  فتوحاهتم  ومن  العثامنيني  من  نفوره  خيف  مل  بينام  اإلسبان،  مع  حتالفه 
غزاة تسرتوا بالدين. ولذلک عمل عىل تأسيس اإلمارة وعمره آنذاک أربعة وستني عاماً 
احلفيص  احلسن  فيها  انكرس  التي   1535 شتنرب   / 942 صفر  يف  القرن“  ”باطن  وقعة  بعد 
ايبِّ وحممد الزفزاف وابن أخيه حممد  أثناء حمارصته القريوان، وقادها من أبنائه أمحد الشَّ
بن أيب الطيب الذي سيتوىل اإلمارة من بعده. أما الوقعة الثانية، فكانت أشد وطأة بعد 
دامت  التي  الوقعة  أن  غري  معه،  بالقتال  وإقناعهم  اإلسبان  مع  احلفيص  احلسن  حتالف 
يوماً كامالً كانت فاصلة بني الطرفني، إذ عىل الرغم من تفوق احلليفني بفضل االنضباط 
لصاحلها  الكفة  ترجيح  من  يَّة  ابِّ الشَّ جيش  ن  مكَّ الديني  احلامس  فإن  األسلحة،  وأنواع 
يَّة وهرب احلسن  ابِّ بعد أن انقلب األعراب املرافقني للحفيص، وانضموا إىل جيش الشَّ
إىل سوسة، وارتد اجليش اإلسباين، وكان ذلک بتاريخ 18 نونرب 1540 بقيادة ابنه أمحد. 
وبذلک تزعم عرفة احلركات الشعبية املناهضة للسلطة والغزاة إىل وفاته سنة 949 / 1542 

لتواصل اإلمارة دورها برئاسة أمري القريوان حممد بن أيب الطيب.
فقد  احلضور،  هذا  حيقق  ايبِّ  الشَّ عرفة  جعلت  التي  املادية  املوارد  تأثري  خيفى  وال 
زاد  لكن  والده،  زمن  منذ  الوالء  جانب  إىل  واهلدايا  الزكاة  وتقديم  القبائل  وفادة  كانت 
األمر رسوخا بعد أن حول الزكاة الرشعية إىل ”عادة“ قارة، اختذت شكل القانون العريف 
كرضيبة عززت النفوذ، ومل تنقطع القبائل عن أدائها ألبنائه وأحفاده من بعده، وكانت 
ترصف يف أغراض قومية واجتامعية، فقد كان أشد الناس ثراءً يف إفريقية (326)، وبذلک 
استطاع أن يرضب العملة النحاسية التي محلت اسمه، والتي مل يقف عليها املؤلف، لكن 
ورئاسته  حلضوره  ونظراً   ،(297) املربع  شكلها  عىل  وأكدوا  شاهدوها  الباحثني  بعض 
القريوان“  و”خليفة  القريوان“  و”صاحب  ”املرابط“  منها  األلقاب  من  بعدد  م  سِ وُ

وسمي عند بعض املؤرخني املسيحيني: ”بابا القريوان.“
ايبِّ يف مرحلة  توىل اإلمارة ثاين أمري وهو حممد بن أيب الطيب بن أمحد بن خملوف الشَّ
عصيبة احتد فيها الرصاع، واسترش االنقسام، وخالل اخلمس عرشة سنة من حكمه، 
ما بني 1542 و1557، خاض رصاعات قوية مع أمحد سلطان يف الشامل ودرغوث باشا 
به  أحلقت  كام   ،1552 سنة  القريوان  قرب  عليه  هجوم  بشن  األمر  وانتهى  اجلنوب،  يف 
اهلزيمة يف آخر شهر دجنرب 1557 أمام قوات درغوث باشا التي كانت سبباً يف أفول أول 
إمارة قومية يف تاريخ تونس ا دون أن تنتهي املقاومة، إذ حييلنا املؤلف عىل تداعيات مائة 
، ثم ابنه عيلّ بن عبد الصمد  ايبِّ وعرشين سنة من احلضور احلريب بقيادة عبد الصمد الشَّ
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ت هناية  وبعده بوزيان، وذلک بني سنتي 1557 و1677، أي إىل واقعة ”تاسة“ التي عدّ
يَّة احلريب. ابِّ حقيقية لدور الشَّ

أما الوجه اآلخر الذي مل ينقطع هلذا النضال، حسب تعبري الكاتب، فهو تأسيس 
ايبِّ ”لبيت الرشيعة،“ وهو املنشأة التعليمية القضائية للطريقة  عيل بن حممد املسعود الشَّ
يَّة، وقد خصها بآخر فصول مؤلفه معرفاً بظروف التأسيس والشيوخ الذين تعاقبوا  ابِّ الشَّ
القارئ  وجيد  اإلمارة.  سقوط  بعد  والعلمي  الصويف  التأثري  محت  وكيف  تسيريها،  عىل 
تبياناً خاصاً باملشايخ منذ بداية املؤسسة سنة 1040/ 1630 إىل هنايتها سنة 1867، وهو آخر 

تاريخ مقرتح يف الكتاب الذي عززه املؤلف بمجموعة من املالحق.
ونختم باإلشارة إىل دور احلركات الصوفية يف مواجهة األخطار اإليبريية يف كل 
 من إفريقية واملغرب، ونخص بالذكر دولة الرشفاء السعديني التي نشأت يف نفس املد

الزمني بدعم صويف جزويل، ونجحت يف املحافظة عىل سيادة املغرب ووحدته.
وقد أورد املؤلف بني فصول حديثه بعض اإلشارات الضمنية حول املغرب عند 

يَّة وجماهلا الذي بلغ مرص والشام وتركيا ومن ذلک: ابِّ حديثه عن تأثري الشَّ
- اإلشارة إىل االجتاه الصويف السني الذي انترص للمذهب املالكي وتزعمته مدرسة 
أيب احلسن الشاذيل (ب. 656 / 1258) كأصل استساغته الطبقات االجتامعية يف تونس (68).

ايبِّ يف كل من مراكش  - وجود عدد من املقدمني والدعاة الذين خدموا عرفة الشَّ
ودرعة (107).

احلج  من  رجوعه  إثر  السفر  عن  ختلف  بعدما  املغاربة  من  املريدين  أحد  إقامة   -
ايبِّ وأصله من سجلامسة أو درعة (254). نظراً لشدة تعلقه بعرفة الشَّ
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