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2016- 1اآلثار والعمارة املغاربية عدد و التاريخ جملة السبيل:  

 التواصل بني إياليت تونس واجلزائر:
 (1774)قنةة سيدي نايي سيدي عبد احلفيظ خبوقف علي باي احلسيين على زاوية  

 أمحد السعداوي

 امللخص

يف هذه الورقة توصلنا إىل عدة استنتاجات منها أن خنقة سيدي ناجي كانت تسمي يف بدايتها مبورد 

النعام، وخالل النصف الثاين من القرن السابع عشر، أي مدّة طويلة بعد تأسيسها، أخذت امسها احلايل من 

قلة، وميتلك شيخ الزاوية اسم الزاوية. وكانت اخلنقة خالل القرنني السابع والثامن عشر إمارة شبه مست

سلطة سياسية وجبائية، إىل جانب السلطة الدينية واملعنوية، تتجاوز البلدة لتشمل منطقة تكون أحيانا شاسعة 

من بالد الزاب والصحراء، وهو يتصرف مثل األمري وميتلك قصر، يسمى السريا، ال يقل أهبة عن القصور 

مبدينة تونس منذ نشأهتا وإىل فترة قريبة. ذلك أن الشيخ املؤسس  امللكية. هذه البلدة كانت هلا عالقة وطيدة

كان تونسي األصل وكانت للبلدة وشيوخها عالقات متواصلة حبكام تونس خالل عصر الدايات وفترة حكم 

البايات املراديني واحلسينيني. وكان شيوخ زاوية اخلنقة ميتلكون األراضي والدور بتونس، ويستقبلون عند 

ليها استقبال األمراء. وما الوقف الذي أنشأه علي باي على زاوية سيدي عبد احلفيظ إال دليل آخر قدومهم إ

على العالقة احلميمية اليت جتمع بني املدينتني. ويتجلى هذه التقارب بقوة يف جمال العمارة والفنون، وأشار 

تونسية، بل جند هبا بعض القطع أن اخلنقة تشبه يف عمارهتا املدن ال Gustave Mercier قوستاف مارسيي 

الفنية اليت تعترب من أمجل ما أنتج الفن التونسي يف العصر احلديث. لذلك ال نستغرب أن حتمل البلدة من 

 ضمن تسمياهتا اسم "تونس الصغرية".

 

 

، سيدي مبارك، سيدي عبد الزاوية الناصرية، الصغرية وقف، خنقة سيدي ناجي، تونس الكلمات املفاتيح:

 احلفيظ

 

  املريع لذكر املةال:

وقف علي باي احلسيين على زاوية سيدي عبد احلفيظ  التواصل بني إياليت تونس واجلزائر:» أمحد السعداوي،

، 1نسخة الكترونية[، عدد [ والعمارة املغاربية واآلثار الّتاريخ جملةالسبيل: ، «(1774)خبنقة سيدي ناجي 

 .  2016سنة
 http://www.al-sabil.tn/?p=2063   :الرابط

                                                           

  منوبة. جامعة- أستاذ تعليم عال، خمرب اآلثار والعمارة املغاربية 
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2016- 1اآلثار والعمارة املغاربية عدد و التاريخ جملة السبيل:  

تتعلق بزاوية  قفيةو اعترضتنا مبدينة تونس املعمارية (1782-1759)تنا ملنشآت علي باي خالل دراس

 دونت فيهاألرشيف الوطين التونسي بمسجلة بدفتر  سيدي ناجيسيدي عبد احلفيظ الكائنة خبنقة أوالد 

التساؤل منها  ،االستفهاماتهذه الوثيقة عديد تثري . 1رسوم أوقاف الباي على مؤسسات دينية وخريية عديدة

أصال الوثيقة ال تشري  ملاذا قسنطينة؟اهتمام الباي هبذه البلدة البعيدة اليت توجد يف عمق صحراء  دوافععن 

زاوية سيدي عبد احلفيظ وليس الزاوية األم التحبيس خّص ملاذا  اإليالة؟إىل أن الواحة توجد خارج حدود 

وذلك  ،هذه األسئلة وغريها نسنحاول يف هذه الورقة االجابة ع اخلنقة؟مؤسس  سيدي مبارك ضريحهبا اليت 

 تونس.بخنقة أوالد سيدي ناجي تربط اليت اصة اخلتارخيية العالقات الالوثيقة يف سياق  بإدراج

 

 خقنةة سيدي نايي. 1

سقوية كائنة بوجلة سيدي عبد  اأرضسيدي عبد احلفيظ على زاوية حبس  علي بايورد يف الوثيقة أن 

. وتشمل األرض املحبسة "ومأمونة السقي تسقى بالساقية"سيدي ناجي حماذية للبلد،  اهلل بن موسى خبنقة

رياال "من الفضة كبرية  250بثمن قدره باي الوقع حتديد مكاهنا، ابتاعها  ،حبالالوثيقة  اتسميه ،قطعأربع 

من حممد بن عبد الرمحان اليملويل النابيت من أوالد نابت بن عبيد ومن بلقاسم بن من ضرب الكفرة"، 

الشيخ أبو باخلنقة ناب يف شراء األرض من أصحاهبا وكيل الباي الطاهر من أوالد سيدي عبد اهلل بن موسى. 

جانفي  1187/3ال شوّ 20بـ رسم مؤرخ نقي وذلك حسب عبد اهلل حممد بن ناجي بن الطيب الناجي اخل

 عقدصحة ب أقرّ قاضي باردوبعد أن  ،انيةثيف مرحلة مثّ حبس الباي . بلدشهوده جمموعة من فقهاء ال ،1774

شهادة الفقيهني أمحد بن زروق بن بركات اخلنقي وأمحد بن بلقاسم بن عبد  معتمدا يف ذلك علىالبيع 

ونسب يف القدمي  ،احلفيظ اخلنقي أيضا، مجيع العقار املحدود املذكور حبقوقه وعامة منافعه وما عّد منه

، واحلديث إليه، وسواقيه ومساقيه، على زاوية الشيخ الويل سيدي عبد احلفيظ بن الطيب اليت هبا ضرحيه

. يصرف ما يتحصل من ريع العقار املذكور على الزاوية املذكورة ومسجدها من رمّ وبناء الكائنة باملكان املذكور

                                                           
 .59-57 ، ص.2306األرشيف الوطين التونسي، دفتر  -1
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2016- 1اآلثار والعمارة املغاربية عدد و التاريخ جملة السبيل:  

ومرتب إمام ومؤذن وطعام من يكون قاطنا به من الغرباء املتجولني، وغري ذلك مما يستحقه املسجد املذكور 

 1187/10أواخر ذي القعدة إىل التحبيس  تاريخيعود و من مجيع مصاحله وسائر الضروريات الالزمة له.

 .األيام ةعوبض شهرببعد تاريخ الشراء أن إنشاء الوقف مّت  ، أي1774فيفري 

هذه الوثيقة معلومات هامة عن تاريخ واحة خنقة سيدي ناجي وعن العالقة نستطيع أن نستنتج من 

 بالسلط اليت حتكم تونس خالل الفترة العثمانية. البلد وشيوخ الزاوية اخلاصة اليت كانت تربط

 وفعال تقع خنقة سيدي ناجي يف منخفض حيث ميرّ وادي العرب املضيق بني جبلني، الفج أو» اخلنقة «وتعين

، ورا األجنوب شرقي  بالزاب الشرقي، توجد الواحة .بلدةالذي يزنل من جبل ششار ويشق اجلبل يف مستوى ال

يصفها الورثيالين يف رحلته  .جغرافيا قفصة وتقابل كلم عن خنشلة 120بسكرة و عنكلم  110تبعد وهي 

واخلنقة قرية مباركة طيبة ذات خنل وأشجار وسط واد بني جبلني، وقد قيل أهنا تشبه مكة يف ":كما يلي

عام  ،ها زاوية وحاضرة علميةأسسوهذه البلدة حديثة تعود إىل العصر العثماين . 2"وضعها ويف الربكة

 على اسم جده سيدي ناجيالزاوية  ىومس ،1031/1622عام  ىفاملتو ،املبارك بن قاسم ، الشيخ1011/1602
 تربكا به.

 علي باي زاويته بالوقف؟ من هو سيدي عبد احلفيظ وملاذا خصّ

رسالة  يف ،سيدي مبارك، وهو من أعقاب حممد األخضر بن حممد بن حسني بن حممد الطيبيذكر 

 عام تويف ، حفيد مؤسس اخلنقة،أن حممد الطيب بن أمحد بن مبارك ،3عائلة سيدي ناجي تاريخ دوّن فيها

، وأما عبد احلفيظ الزاويةوترك ابنني عبد احلفيظ وحممد. خلف حممد والده يف مشيخة  1107/1695

، واستقر به والنخيلة أمحد، أعلى اخلنقة وأحياه بالزراعات وغراسة األشجار ويبياملكان املسمى ط فتحول إىل

  .األورا  والصحراءبالد مل ايف ك الصيتع ئا صاحلا ذاوترك به ذريته، وكان وليّ 

أخذ الشيخ عبد احلفيظ الطريقة الناصرية الشاذلية عن اإلمام اللغوي النحوي الشيخ أمحد بناصر 

يبدو أن وصاحب الرحلة الناصرية.  ،1129/17174 الدرعي شيخ الزاوية األم بتمكورت )درعة(، واملتوىف عام

الشيخ أمحد بناصر الدرعي كان أول من نشر الطريقة الناصرية يف اخلنقة عند مروره هبا يف طريقه إىل 

تتبع الطريقة الزاوية أصبحت و، مبادئ الطريقةحممد بن حممد الطيب شيخ زاوية سيدي ناجي احلجّ، لقّن 

  زاوية درعة. أورادها وأذكارها، وأصبحت زاويته هي األخرى تتبعلقّن سيدي عبد احلفيظ  كذلك الناصرية،

أنه مل يدرك الويل  ،1765/ ديسمرب1179الذي زار اخلنقة يف شهر رجب من سنة  ،الورثيالين ذكر

الصاحل الشيخ عبد احلفيظ الذي تويف شهرين قبل مروره بالبلدة، لذلك مل يأخذ مبادئ الطريقة الناصرية 

                                                           
 .150 الورثيالين، الرحلة، ص. -2

 اونشرها ملحقمارسيي  الرسالة كتبها حممد األخضر بن حممد بن حسني بن حممد الطيب يف هناية القرن التاسع عشر وترمجها قوستاف -3

صديقي األستاذ فوزي مشكورا دلين على وجود هذا املقال  .(Gustave Mercier, 1915, p. 156يف مقاله حول نقائش خنقة سيدي ناجي )

 مستغامني.

ابن الشيخ حممد بن حممد الطيب بن حممد ، وهو 1780عدم اخللط مع أمحد بناصر شيخ زاوية سيدي ناجي باخلنقة، املتوىف عام ننبه إىل  -4

ومن أتباع الزاوية الناصرية  ،أخ سيدي عبد احلفيظ، وهو كذلك ابن كتاب عمدة احلكام وخالصة األحكام يف فصل اخلصامبن املبارك صاحب 

 .الدرعية. سنذكره مرارا يف هذه الورقة
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2016- 1اآلثار والعمارة املغاربية عدد و التاريخ جملة السبيل:  

مباشرة وإمنا أدرك "الذي أخذ طريقه وهو سيدي بركات وإخوانه وأوالده وسيدي السعيد وعلم النحو عنه 

يكون  الورثيالينوباعتماد رواييت مؤرخ اخلنقة  .5ومدر  املسجد وغريهم من طلبة العلم وفضالء الوقت"

خريف  يف وتويف، 1695 ه تويف عاماالشيخ عبد احلفيظ ولد يف الثلث األخري من القرن السابع عشر، مبا أن أب

1765. 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبلني اخلقنةة: تعين الفج أو املضيق بني  .2 

خ، لشيبااليت تربطه تميزة املعالقة لنظرا إىل اأفرد علي باي زاوية الشيخ عبد احلفيظ بتحبيسه وذلك 

 ياستيالء علالصراع على السلطة داخل العائلة احلسينية، ذلك أنه إثر وترجع جذور هذه العالقة إىل فترة 
وقضائهم سنوات عديدة يف   باي وفرار ابنائه إىل إيالة اجلزائرسنيعلى احلكم وقتل ح (1756-1740)اشا ب

حممد االبن األكرب حلسني بن علي يف ضواحي اجلزائر  مكث ، خالل فترة التّغرّب هذهبالدالغربة بعيدا عن ال

بقسنطينة وتنقل يف صحرائها يف أحياء العرب كما  بقيفيف دار أطلق عليها اسم باردو، وأما علي االبن الثاين 

قصيدة الترحال هذه يف وسنوات التشرد  ذكر مؤرخه محودة بن عبد العزيز، وخلد الشاعر حممد الورغي

 : نذكر منهام الباي ألقاها أماطويلة 

 

 

 

 

                                                           
 .152 الورثيالين، الرحلة، ص. -5
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2016- 1اآلثار والعمارة املغاربية عدد و التاريخ جملة السبيل:  

 نــــــــــــــاف والثّفحقال تستقر هبا األ * " وهي جمهلةسوفقطعت أحقاف "

 دنــاألبدان والب أولو-سواك–كلّت  * اــــــــــــــــدهــــــــــــ" وفدفتقّرت»ويف مهامه 

 نـــــــــــــــــ" وناج كامسه حسناجدعاك " * " من طرقالزابوبعد كشفك ما ب"

 نــــــــــــواللّق بك األطاللمتتد فيها  * ةــــــ" تطوي كل شاسعأورا وجئت "

 فكيف من جال فيها وهو ممتحن؟ * هـــيرتاع من وصفها من جاء يسمع

 نــــــــحبيث تعجب منك الغور والقن * رثــــــــــــــــــــــــفيها غري مكت وأنت مترح

حممد  ضيفويوخالل فترة التجوال هذه أقام مدة يف اخلنقة،  ،ر التونسية أن علي بايدتذكر املصا

 . والتقى6بناصر أمحدأقام سبعني يوما يف ضيافة الزاوية وشيخها  األمري التونسيأن البلدة مؤرخ األخضر 

ما ذكره محودة  مع هذايتفق و .عنه الطريقة الناصرية الشاذلية بالشيخ عبد احلفيظ وأخذخالل هذه االقامة 

فقد أخذ ورد االمام العالمة سيدي أمحد بن ناصر الدرعي عن الشيخ سيدي عبد " :تارخيهبن عبد العزيز يف 

وقد أجازه الشيخ سيدي حلفيظ اخلنقي، وهو يرويه عن صاحبه سيدي أمحد بن ناصر رمحه اهلل تعاىل. ا

أن يوسف بن حممد  نفسهأورد املؤرخ . و7ريقة"عبد احلفيظ عن سيدي أمحد بن ناصر بسنده املعروف يف الط

 ة، أي تويل مشيخة الزاوية الناصريخالل التاريخبن حممد بن ناصر ابن أخي سيدي أمحد القائم مقامه 

وال شك  .17738ماي  1187/16صفر  24بتاريخ كتبها يف وثيقة بعثها إىل الباي ة وزجاد اإلجدّ الدرعية، قد

 انتماءجازة اليت تؤكد من جديد مرتبط هبذه اإلالذي جاء أقل من سنة بعد ورود الوثيقة، أن التحبيس يف 

 حفظمبادئ الطريقة وحيث تلقن عها وخاصة فرع اخلنقة وختلف فرمبتعلقه الطريقة الناصرية وإىل الباي 

يدي عبد احلفيظ وتكمن وراء هذه العالقة اخلاصة األسباب اليت دعت الباي إىل أن خيّص زاوية س أورادها.

 بوقفه.

كانت هذه الزاوية حتتلّ حىت هناية و ،اخلنقةيف ضواحي زاوية سيدي عبد احلفيظ آثار توجد اليوم 

املرتبة الثانية من حيث األمهية بعد الزاوية الكربى اليت جند هبا ضريح سيدي مبارك  القرن الثامن عشر

وكانت قبلة لطلبة وادي سوف  ،بن قاسم مؤسس اخلنقة واملدرسة الناصرية اليت أسسها أمحد بن ناصر

يف ا سيدي عبد احلفيظ حديثة جدأخرى حتمل اسم زاوية  كما توجد باخلنقةواألورا  وقسنطينة وعنابة. 

مؤسسها هو الويل الصاحل عبد ووهي تتبع الطريقة الرمحانية،  ،(1975)أغلب عناصرها املعمارية احلالية 

، 1846احلفيظ الوجنلي اخلنقي الذي قاد املقاومة الشعبية ضد االستعمار الفرنسي بالزاب الشرقي عام 

الزاوية اليت أسسها عبد ص إشعاع تقل النصف األول من القرن التاسع عشروبداية من . 1850واستشهد عام 

                                                           
6- Gustave Mercier, 1915, p. 159. 
   .206، ص. 1970محودة بن عبد العزيز،  -7

 .210-206، ص. 1970محودة بن عبد العزيز،  -8
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2016- 1اآلثار والعمارة املغاربية عدد و التاريخ جملة السبيل:  

وزاوية سيدي عبد احلفيظ الطريقة الرمحانية ازداد صيت  ويف املقابل ،احلفيظ بن الطيب بن أمحد بن مبارك

 .عبد احلفيظ الوجنليالشيخ املجاهد نظرا إىل الشهرة الكبرية اليت يتمتع هبا ذلك و

مسجد  احتدد الوثيقة أن زاوية سيدي عبد احلفيظ كان هب

 ، ونفترض أهنا كانت تشتمل على بعض البيوتالشيخوضريح 

 ومطبخ إليواء "الغرباء املتجولني" الذين مشلهم الوقف

 تتعلقأخرى تارخيية ومات لالوثيقة مع وتتضمن. طعامهمإل

فتذكر االسم السائد لساقينت من سواقى الواحة،  ،املدينةب

، وتذكر أمساء بعض األماكن ساقية البلد وساقية احلمام

 )وجلة الشيخ الويل الصاحل سيدي عبد اهلل بن موسى(

بعض اجلماعات اليت تسكن الناحية )أوالد أمساء إىل  شريوت

تورد أمساء و ،سيدي عبد اهلل بن موسى وأوالد نابت بن عبيد(

:  (1774) خالل التاريخ وعدوهلا من فقهاء البلدة اعةمج

أبو العبا  أمحد بن عمر الناجي، وأبو القاسم بن أيب الطيب 

وأبو عبد اهلل حسني ابن الشيخ أمحد بن  ،اخلنقي الصايغي

 ،وأبو عبد اهلل حممد بن أمحد زروق اخلنقي ،الناصر اخلنقي

 ،اخلنقي أبو عبد اهلل حممد بن ناجي بن الطيب الناجيو

وأمحد بن بلقاسم بن  ،وأمحد بن زروق بن بركات اخلنقي

  عبد احلفيظ اخلنقي.

، وزاويته الناصرية عبد احلفيظ تتجاوز سيديالعالقة بني خنقة سيدي ناجي وتونس قدمية، أن على 

، تونسي الذي حتمل اخلنقة امسه العائلة سيدي ناجي ذلك أن جدّ . البلدة نشأةبدايات تعود إىل  هذه العالقة

، وهو من أعقاب أورد مؤرخ اخلنقة. 9برحبة اخليلتوجد  ضرحيهزاويته اليت هبا العاصمة و ومقبور يف املنشأ

بعد إىل تونس قدمت عاشت مدة يف األندلس ومنها قرشيّة، شريفة من أصول  الويلأن عائلة ، ناجي سيدي

 أبيه وجده بعد موتو. 10شهرة وصيتهبا عاش سيدي ناجي وابنه قاسم وكانت هلما  حيثسقوط غرناطة 

أراض هبا بسكرة وامتلك  إىلانتقل منها مث  ،تباعاألمن  عددمبارك تونس إىل بالد ورغلة صحبة  الشيخغادر 

حتول إىل صحراء الزاب الشرقي وبىن بعون من أتباعه وأصحابه زاوية وقام  1011/1602ويف سنة ، شاسعة

وكانت القرية تسمى يف  .ا ساقية موسىأوهل ،القنوات لسقي النخيل واألشجارحفر راضي وباستصالح األ

سرعان الذي يضيف أن إشعاع الزاوية ونفوذ الشيخ مبارك  ،11املؤرخ هيذكر مل، وهذا ما البداية مبورد النعام
                                                           

ساحة الرحبة، أو رحبة اخليل. أنظر األرشيف  18زاوية سيدي ناجي توجد بربض باب اجلزيرة، بقسم باب منارة من مدينة تونس، عدد  -9

والزاوية بناية بسيطة موجودة إىل اليوم وهي عبارة عن قاعة مربعة، طول (. « Série D, Carton 71, Dossier 3 « 33الوطين التونسي )

 أمتار، تغطيها قبة نصف دائرية. 6ضلعها 
10- Gustave Mercier, 1915, p. 154. 
، أن القرية كانت تسمى مورد النعام وعزم الشيخ مبارك 1659نوفمرب  1070/13صفر  28ورد يف خمطوط يعود نسخه إىل يوم اجلمعة  -11

 السيدة على بنائها بعد االستخارة خالل أدائه فريضة احلج. الوثيقة هي الورقة األخرية من كتاب يبدو أنه مؤلف يف علم النحو، نشرها على الشبك

أحد أهايل اخلنقة. ورد فيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ، والقرية اليت مت فيها النسخ: "وكتبه العبد الفقري إىل رمحة ربه مواله  إبراهيم الوجنلي

تويد زاوية سيدي نايي، يد سيدي مبارك . 3

 اخلقنةة برحبة اخليل، مبديقنة تونسمؤسس 
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بإدارة املنطقة  ،(1637-1610حاكم تونس، يوسف داي ) هفمتد على الصحراء واجلبال املحيطة لذلك كلّاما 

ورد يف الرسالة ما  ذلكع إيالة تونس، ويؤكد بأن البلدة يف بدايتها كانت تت يعينوهذا ما  ورفع الضرائب.

الزاوية حبكم بالد الزاب الشرقي وجبل تكليف شيخ ( أعاد 1666-1631)أن محودة باشا املرادي من نفسها 

ن تبعية اخلنقة لتونس تواصلت حىت هناية الستينيات من القرن السابع عشر، وأحلقت بعد ويبدو أ ششار.

-1084/1673عام ( أرسل 1676-1672الدين باي قسنطينة ) ك قسنطينة، أورد مؤرخ اخلنقة أن خرييلاببذلك 

، وتواصل األمر املراديون من قبلفه هبا اليت كان كلّنفسها  يكلف فيه شيخ زاوية اخلنقة املهام اظهري 1674

 قسنطينة. حكمتوىل كل باي جديد يبعده مع من 

احلدود بني  إشكاليات علىجلزائر اإىل الوالء إىل تونس إىل ء من الواليف تبعية اخلنقة  حييلنا التغريو

إىل أكثر من مواجهة مسلحة بني الطرفني أشهرها  االشكالياتت هذه . وقد أداإليالتني خالل العصر العثماين

مبقتضاه قلعة أرق اعتربت  ،نفسه مت التوقيع عليه يف جويلية من العام ،اليت انتهت بصلح 1628 ماي حرب

فيها من البناء وال يتعاطاها جيش تونس وال عسكر  )قلعة سنان( مكانا حمايدا "خترج منها النوبة ويهدم ما

اجلزائر بعمارة وال بوجه من الوجوه وتبقى على حال خراب". كما مت التأكيد على اعتبار وادي سراط حدا 

احلدود يف تتجاهل االتفاقية على أن .12متديده يف اجتاه الشمال حىت البحر عجبائيا وبشريا بني العمالتني م

، حيث بقيت وضعية القبائل والطرق والزوايا النافذة يف تلك تد جنوب وادي سراط وقلعة سناناملناطق اليت مت

 حمددة بالوالءات أكثر منها باملجال الترايب. األقاليم

خالل هناية القرن الساد  عشر وبداية القرن املوايل كانت املجموعات القبلية التخومية يف هذه املناطق 

فضلت زاوية و. 13ة يف صراع مع السلطة املركزية يف تونساحلنانشة وحلفائهم الشابيّ وخاصة منها فصائل 

، وتواصل الشابيّةو شةناحلنا عداوة عنه ، اجنرّ الدخول يف حلف مع سلطات تونس ، منذ النشأة،سيدي ناجي

شبه طرقية وكانت اخلنقة خالل القرنني السابع والثامن عشر إمارة  احللف بشكل أو بآخر طيلة القرنني.

وميتلك شيخ الزاوية سلطة سياسية وجبائية، إىل جانب السلطة الدينية واملعنوية، تتجاوز البلدة  .مستقلة

                                                           
سواه، الراجي غفران ذنوبه وخطاياه واالقبال عليه يوم لقاه، إبراهيم بن عبد العزيز الكلييب نسبا، املالكي مذهبا، غفر اهلل له  عمنالغين به 

وكرمه،  لديه وألشياخه وإلخوانه ولقرابته وألحبابه وملن له حق عليه وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات، مبنّهولوا

]يوما[ إنّه جواد كرمي غفور. نسخه لنفسه مث ملن شاء اهلل بعده. وكان الفراغ من نسخه يف شهر اهلل صفر يوم اجلمعة بعد مضي مثانية وعشرين 

مبورد النعام، )الصحيح : املسمّاة( منه، يوم اجلمعة يف الساعة األوىل، سنة سبعني بعد األلف، عرفنا اهلل خريها وخري ما بعدها، يف القرية املسمية 

واملعرفة والرأفة والرمحة املبنية بعد االستخارة يف املسجد احلرام وعند سيّد األنام للسادات الكرام الفائقني باجلود والفضل والكرم والشجاعة 

املعظم األجل األفضل األكمل سراج اإلسالم )الصحيح : املسّود من ساد يسود سيادة( والسرية احلسنة والعلم، كّل الكرام أوالد سيدي السيّد املسيد

لكرمي اجلواد نورهم فوق العباد، ونفع ( اهلل مجيعنا مبنّه وكرمه، ورفع االصحيح : جنّىومصباح الظالم سيّدي املبارك بن قاسم بن ناجي، جنا )

 هبم كل البالد حبق أنبيائه ومالئكته وكتبه ورسله".

، له منّا جزيل 2015-8-13( بتاريخ Khanga Ouendjliيف صفحة التواصل االجتماعي للسيد ابراهيم الوجنلي )اهلامة اطلعت على الوثيقة 

 وكل من يهتم بتارخيه اخلنقة. الشكر لوضعه مثل هذه الوثيقة على ذمّة املؤرخني

األرض واهلوية، نشوء الدولة الترابية يف األستاذة فاطمة بن سليمان هذه االشكالية بكثري من الدقة واالسهاب يف كتاهبا صديقتنا عاجلت  -12

 .124 ، ص.2009، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس (1881-1574)تونس 

 .353-352 ، ص.2005 ،، تونسم17 القرن إىل م10 القرن من االجتماعي واحلراك السياسية االنعكاسات :املتصوفةمغرب لطفي عيسى،  -13
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ى لتشمل منطقة تكون أحيانا شاسعة من بالد الزاب والصحراء، وهو يتصرف مثل األمري وميتلك قصر، يسمّ

 ، ال يقل أهبة عن القصور امللكية.ةياالسر

من النصف  ة الزاوية ملدة طويلةشيخى محممد بن حممد الطيب الذي تولّأن  ذكر مؤرخ اخلنقةو

املقصود هنا أساسا و، ( كانت له عالقة متميزة مع حكام تونس1741-1695األول من القرن الثامن عشر)

 ازدادتو وكان كثريا ما يتدخل حلل اخلالفات بينهم وبني بايات قسنطينة. (،1740-1705حسني بن علي )

د علي باي بن أثناء سنوات تشرّ ذلك أنه .(1780-1741بناصر ) أمحدخالل مشيخة االبن متانة هذه الصلة 

مبادئ  لشيخ،ا عم، سيدي عبد احلفيظ لقنهو ،ه شيخ الزاويةاستضافحسني بن علي يف الشرق اجلزائري 

 اأرضأمحد بناصر فمنح الشيخ  ،مل ينس فضل الرجلني عليهالطريقة الناصرية وبعد تويل علي احلكم 

هي موضوع و، باخلنقة على ضريح سيدي عبد احلفيظ يوحبس أراض ،ةماشيّ 26 متسحفالحية جبهة ماطر 

 هذه املداخلة.

داللة خاصة حول العالقة بني أحفاد سيدي مبارك وبايات الدولة  ذاتة حادثة قويروي مؤرخ اخلن

أمحد بناصر كان مغرما بالبناء والتشييد فبعد أن انتهى من جتديد القبة اليت على احلسينية. ذكر أن الشيخ 

بىن برجا يف أعلى اخلنقة  ،الناصرية اليت حتمل امسه إىل اليوم سةضريح جده سيدي مبارك ومن بناء املدر

ة وليانة بعض شيوخ الشابيّ لكن. ريال حلمايتها من غارات البدو وبذل يف ذلك ثروة هائلة تفوق عشرة آالف

 لغاية االنفصال واهتموه ببناء قلعة وجتهيزها باملدافع( 1771-1757ي )صاحل القلّلدى باي قسنطينة به  اوشو

حجج الشيخ من أن  هقنعتومل  الباي هبدم الربج هفأمر إىل باي تونس.ك قسنطينة وإعالن الوالء يعن بايل

، 1780بعد ذلك بسنوات طويلة، عام قتل الشيخ أمحد بناصر  يروي نفس املؤرخ أن ماية البلد.حل احلصن بين

 قتله أبو زيان الشايب وهو يف طريقه لزيارة تونس.

أن التواصل بني بلده وحاضرة البالد التونسية استمر حىت قدوم االستعمار  ويؤكد مؤرخ اخلنقة

(، وهو جّد املؤرخ 1817-1780الفرنسي. فبعد قتل الشيخ أمحد بناصر توىل مشيخة الزاوية ابنه حسني )

ال ، بعد سقوطها. وكان ميا1789الذي اعتمدناه، الذي واصل استصالح األراضي وأعاد بناء مئذنة اجلامع عام 

ميتلك شيخ الزاوية قصر، يسّمى السراية، ال يةل  .4

 أهبة عن الةصور امللكية

 

جبامع سيدي املبارك امللحةة القناصرية  املدرسة. 5

 (1171/1758)محد بن ناصر شيدها أ

 



 

 

- 9 – 
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إىل حياة الرفاه والتحضر، ال يتوقف عن زيارة العواصم القريبة، أي قسنطينة واجلزائر وتونس. تزوج مبدينة 

 تونس وكان ميتلك هبا دارا يقيم فيها أثناء زياراته املتكررة هلا.

 

 

 

 

 

 

 

يامع سيدي املبارك، الصومعة. 6  

لشك لبعض الشواهد املعمارية واألثرية اليت تثبت مبا ال يدع جماال إىل  لتعرضوخنتم هذه الورقة با

ي معامل البلدة النقائش التارخيية اليت حتلّ دأهمّ هذه الشواهولعل بني إيالة تونس واخلنقة.  اتمتانة العالق

تنوعة امل اتالكتابهذه  وتذكر الذي ذكرناه سابقا. قالامليف  بعضها Mercier Gustave ييمارس نشر قوستافو

أمساء الشيوخ الذين أمروا بالبناء، وأمساء معلمي البناء الذين أقاموا املباين وكذلك أمساء الصناع الذين 

 .أجنزوا بعض العناصر املعمارية أو الزخرفية

داخل روضة سيدي مبارك  وهي لوحة جندها أوىل هذه النقائش غريبة من نوعها وهلا دالالت خاصة.

ال اهلل، حممد رسول اهلل، يوم إ إله ال أن شهادة باي حسني ابن علي أودع «:التصليةة مث بعد البسملورد فيها 

هذه . » 1739-1151/1738 سنة سنيح ىطسمال وال بنون اال من أتى اهلل بقلب سليم، ناقشها أ ينفعال 

وهو يف قلب  ،قدومهشك أن  ال لتخليد مروره باخلنقة. الكتابة هي لوحة تذكارية وضعها علي باي بالزاوية

دة من حلفائه التقليديني وللتعبري عن روابط علطلب املساكان  ؛والدهأو سنتني قبل قتل  العاصفة، سنة

ه عند وضعه هلذه اللوحة على ضريح الويل الصاحل، سيدي لّولع ملكان وأهله.إىل اها التعلق واإلجالل اليت يكنّ

 العائلة احلسينية يف تلك الظروف العصيبة.مساعدة النجدة و منه املبارك، كان يطلب

الذي يتقن أو اخلبري تعين املعلم  هي كلمة تركية، وىطسعديد الصناع، تسميهم األاخلنقة  تذكر نقائش

. النجارةواحلدادة، و، حنت احلجارة ونقشهاوالنقش على اجلبس، واخلط، وبناء، لامثل أو الفنون  صنائعإحدى ال

أمحد بن عمر التونسي الذي أجنز نقوش حمراب  األسطىمثل  ،الصناعيف بعض احلاالت تذكر الكتابة أصول 

احلاج احممد السعد بن عمر  األسطىأو  ،1734 جويلية 16/ 1147أواسط صفر مسجد سيدي مبارك بتاريخ 

 أمحد بن عمر الشريف اجلبايلي ىطساأل وأ .1734مار   1146/13شوال  8بتاريخ  ي، باين املسجد،سالصفاق

ن ؤو. وقام البناكتابة، وهو صانعه وناقشه تقول النفسه التاريخللمسجد يف  الباب الغريب ركّبالذي النقاش 
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مبعية أربعة صناع آجر، أرسلهم محودة باشا بن علي باي  يسقافص وقاسم اليت وحممد البزنريتعلي البزنر

 .1210/179414ة مسجد سيدي ناجي بعد سقوطها عام مئذنبتجديد  (،1782-1814)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .105 ، ص.1998كرمية بن حسني،  -14  

  نةيشة تعلو الباب الغريب جلامع سيدي املبارك .7

 نص النقيشة:
 احلمد هلل صلى اهلل على سيدنا حممد وسلم، ركب هذا الباب يوم األحد ثامن شهر/ 1

 أصطا( على يد صانعه 1734مار   14ومائة وألف ) 46اهلل املعظم شوال سنة  /2
 أمحد بن عمر الشريف اجلبايل النقاش، غفر اهلل له، آمني. /3

 وباين هذا املسجد احلاج احممد السعد ابن عمر الصفاقصي، رمحه اهلل /4
 الناقش هلذه األسطر الصديق بن املربوك بن الطيب رمحه اهلل /5

 

 

 تعلو باب املدرسة القناصرية نةيشة. 8

 نص النقيشة:

 احلمد هلل وحده بنيت هذه املدرسة املباركة املسمات بالناصرية على يد أفقـــــر الورا/ 1
 وخدمي الفقراء املتمسك بسنة حممد خري الورا، أمحد بن ناصــر، شكر هلل صنيعه/ 2

وأهداه من الثواب جزيله، "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم"، بتاريخ أواخـر / 3

 .(1758أفريل  9سبعيـن ومائة وألف )رجب من عـام إحدى و
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إىل اليوم ببعض القطع الفنية اليت أجنزها صناع من تونس أو مدينة خنقة سيدي ناجي وحتتفظ 

يه حتلّ الذي الغريب باب مسجد سيدي مبارك نذكر منهاجلبت منها إىل اخلنقة خالل القرن الثامن عشر. 

زخارف نباتية أو هندسية. كذلك الزخارف وهي مي إىل منط تونسي عريق، تزخارف منجزة على احلجارة تن

اك املطل بأو تلك اليت جندها حول الش نفسه، اليت تؤطر حمراب مسجد سيدي مبارك تنتمي إىل الصنف

نذكر  .1727على الضريح من اخلارج، جند نظريها يف جامع الصباغني بتونس الذي بناه حسني بن علي عام 

  .نتاج مصانع القاللنيإأيضا البالطات اخلزفية اليت تزين واجهة ضريح سيدي املبارك وهي بالطات من 

احلرفيون التونسيون اخلزف اإلزنيقي يف  فيهيقلد  ،ظهر يف القرن الثامن عشر رفيعمي إىل صنف تتن

رسومات نباتية  الذي يعود إىل القرن الثامن عشر حيمل كذلك منرب اجلامع ألوانه وموضوعاته الزخرفية.

 .نفسها على الصناديق اليت تعود إىل الفترةوالتونسية اخلشبية املنابر  علىوان جندها بكثرة لمتعددة األ

يف بدايتها مبورد النعام،  ىنستنج مما سبق أن خنقة سيدي ناجي أو خنقة أوالد سيدي ناجي كانت تسم

 ها احلايل من اسمأخذت امستأسيسها،  مّدة طويلة من وخالل النصف الثاين من القرن السابع عشر، أي بعد

شيخ الزاوية  ، وميتلكشبه مستقلةطرقية وكانت اخلنقة خالل القرنني السابع والثامن عشر إمارة . الزاوية

، إىل جانب السلطة الدينية واملعنوية، تتجاوز البلدة لتشمل منطقة تكون أحيانا شاسعة جبائيةوسلطة سياسية 

وطيدة  صالتذه البلدة وكانت هلمثل األمري. يف األقاليم التابعة له ، وهو يتصرف من بالد الزاب والصحراء

 لبلدة وشيوخهاتونسي األصل وكانت لكان مبدينة تونس منذ نشأهتا وإىل فترة قريبة. ذلك أن الشيخ املؤسس 

وكان  .احلسينينيو املراديني الباياتيات وفترة حكم احبكام تونس خالل عصر الدمتواصلة عالقات سياسية 

وما  إليها استقبال األمراء.، ويستقبلون عند قدومهم شيوخ زاوية اخلنقة ميتلكون األراضي والدور بتونس

العالقة احلميمية اليت جتمع الوقف الذي أنشأه علي باي على زاوية سيدي عبد احلفيظ إال دليل آخر على 

زاوية سيدي املبارك، زخارف مقنجزة على . 10

 احلجارة تقنتمي إىل منط تونسي حتلي أحد األبواب

 عر

 زاوية سيدي املبارك، الباب الغريب حتّليه زخارف مقنجزة على. 9
 احلجارة تقنتمي إىل منط تونسي عريق
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 Mercier مارسيي أشار قوستافقد ، ويف جمال العمارة والفنون وضوحب تقاربتجلى هذه اليو .املدينتني

Gustave الفنية اليت تعترب من أمجل القطع أن اخلنقة تشبه يف عمارهتا املدن التونسية، بل جند هبا بعض

"تونس ضمن تسمياهتا اسم  منلذلك ال نستغرب أن حتمل البلدة  ما أنتج الفن التونسي يف العصر احلديث.

 الصغرية".
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 1ملحق عدد 

 15نص وقفية علي باي على زاوية سيدي عبد احلفيظ بن الطيب الكائقنة خبقنةة أوالد سيدي نايي

 بسم هلل الرمحان الرحيم وصلى اهلل على سيدنا حممد وسلم [57]

ومن أحبا  املوىل أمري املؤمنني وناصر الدين املجاهد يف سبيل رب العاملني السيد األشهر والكوكب  

املنري األنور موالنا الباشا أيب احلسن علي باي ابن املوىل األمري املرحوم حسني باي تغمده اهلل بالرمحة 

الكائنة خبنقة أوالد سيدي ناجي والرضوان على زاوية الشيخ الويل الصاحل سيدي عبد احلفيظ بن الطيب 

 نفعنا اهلل به آمني.

احلمد هلل، هذه نسخة رسم حبس نقلت هنا للحفظ وخمافة ضياع أصله، عن إذن املحبس اآليت ذكره 

 أمري موالنا ملك على استقر كان فقد وبعد:  بواسطة أحد كتبته، نصه بعد البسملة واحلمدلة والصالة

د يف سبيل رب العاملني، املحسن لعباده واهلل حيب املحسنني، خليفة اهلل يف أرضه الدين، املجاه وناصر املؤمنني

القائم فيها بسنّته وفرضه، املعظم األرفع الصدر اهلمام األمنع، السيد األمسى املالذ األمحى، عدّة املوايل 

اخلريات وفاعلها، ومعطي  العظام، وعمدة األكابر الكرام، األمري األشهر والعلم األظهر والكوكب األنور، صاحب

أيده اهلل تعاىل  ،الصدقات وباذهلا، املتوكل على فضل مواله الكرمي احلي، موالنا أيب احلسن الباشا علي باي

ونصره وإىل فعل كل خري وفقه وبصره، ابن األمري األشهر الشهري والسلطان الكبري، املرحوم املنعم الصائر 

األرض مجيع اهلل حسني باي، برد اهلل ضرحيه وأسكنه من اجلنان فسيحه، لرمحة اهلل الكرمي األكرم أيب عبد 

البيضاء السقوية املعدة للحراثة الكائنة بوجلة الشيخ الويل الصاحل سيدي عبد اهلل بن موسى نفعنا اهلل تعاىل 

منها يسمى  بربكاته، خبنقة أوالد سيدي ناجي حماذية للبلد تسقى بالساقية مأمونة الري حباال، احلبل األول

حبل أوالد سيدي علي الفوقاين، حيده قبلة ملك ألوالد سيدي عبد اهلل بن سيدي أمحد وشرقا ساقية البلد 

وجوفا ملك أوالد سي بزة وغربا ساقية احلمام، واحلبل الثاين صغري رقيق حيده قبلة أرض الفقيه اإلمام 

دي السعيد بن حممد وغربا أوالد سي بزه، أيب القاسم ابن الطيب الصايغي وشرقا ساقية البلد وجوفا سي

وحبال احلجر شهرهتما أغنت عن حتديدمها، حبقوق ذلك وعامة منافعه االستقرار التام، وكان استقرار ذلك 

على ملكه أيده اهلل تعاىل يف ملكه بالشراء الصحيح والثمن املندفع الذي قدره مائتان اثنتان رياال ومخسون 

ضرب الكفرة، وذلك من املكرم األجل حممد بن عبد الرمحان اليملويل النابيت  رياال من الفضة كبرية من

من أوالد سيدي عبد اهلل بن موسى،  [58]من أوالد نابت بن عبيد ومن املكرم األجل بلقاسم بن الطاهر 

ية هلا، حبدودها ومرافقها الداخلة فيها واخلارجة عنها وجماري مائها، حمررة من مجيع ما يلزم البلد املحاذ

حسبما ذلك يف غري هذا بشهادة املكرمني الفقهاء األجلني أيب العبا  أمحد بن عمر الناجي، وأيب القاسم بن 

أيب الطيب الصايغي وأيب عبد اهلل حسني ابن الشيخ املرحوم أمحد بن الناصر وأيب عبد اهلل حممد بن أمحد 

(، مضمنا 1774جانفي  1187/3شهر التاريخ )زروق اخلنقيني، مؤرخا مبويف عشرين من شوال املنصرم عن 

به أن الذي ناب يف شراء ما ذكر ممن ذكر مبا ذكر لسيدنا أيب احلسن علي باي املذكور مباله وإذنه وكيله 

                                                           

سجلت يف الدفتر أسبوعني فقط  وقد لدينا، املتوفرة الوحيدة وهي( 59-57 باألرشيف الوطين التونسي )ص. 2306اعتمدنا نسخة الدفتر  -15

 بعد كتابة الوثيقة األصلية، وهي حتمل ختم علي باي.
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املكرم األجل الشيخ األفضل العابد أبو عبد اهلل حممد بن ناجي بن الطيب الناجي اخلنقي ثابتة شهادهتم 

بشهادة بباردو املعمور بوثيقة استرعاء مرقومة مبحول رسم الشراء املذكور،  وخطوطهم لدى من جيب قاضيا

املكرمني الفقيهني أمحد بن زروق بن بركات اخلنقي وأمحد بن بلقاسم بن عبد احلفيظ من القبيل مستوفاة 

كذلك وبعد أن كان ذلك  شهيداهاملوجب الشرعي رفعا وطبعا وعمال وتتميما كما جيب وينبغي، وقف على ذلك 

اآلن موالنا األمري األشهر والعلم األظهر والكوكب األنور األصعد األجمد أبو احلسن الباشا علي باي،  أشهد

املقرر على ملكه املالك املذكور تقبل اهلل سعيه املشكور وضاعف له األجور وسدد رأيه ونفذ يف الربايا أمره 

سرة واهلناء، وأعطاه ما يتمىن وبلغه من الدارين وهنيه، وهو الواضع طابعه املبارك السعيد هنا أدام اهلل له امل

العقار املحدود املذكور أعاله حبقوقه وعامة منافعه وما عدّ منه ونسب يف  مجيع حبّس ووقّفغاية املىن، أنه 

القدمي واحلديث إليه، وسواقيه ومساقيه، على زاوية الشيخ الويل الصاحل القطب الرباين والعارف الصمداين، 

ة واحلقيقة، سيدي عبد احلفيظ بن الطيب اليت هبا ضرحيه، الكائنة باملكان املذكور أعاله، نفعنا شيخ الطريق

اهلل تعاىل بربكاته وأعاد علينا من سحائب خرياته، يصرف ما يتحصل من ريع العقار املذكور على الزاوية 

من الغرباء املتجولني، وغري املذكورة ومسجدها من رمّ وبناء ومرتب إمام ومؤذن وطعام من يكون قاطنا به 

ذلك مما يستحقه املسجد املذكور من مجيع مصاحله وسائر الضروريات الالزمة له، حبس ما ذكر على من 

طريقه وال يغري  [59]ذكر كيف ذكر ووقفه على حنو ما سطر، حبسا مؤبدا ووقفا حراما سرمدا ال يبدل عن 

يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني، "فمن بدله  عن سبيله، وال يباع وال يوهب وال يورث، إىل أن

بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهلل مسيع عليم"، مكتفيا يف انعقاد حبسه املذكور بقوله "حبست 

 ووقفت ويد امللك رفعت"، من غري افتقار إىل حوز وال إىل حكم حاكم، آخذا يف ذلك بقول اإلمام اهلمام القاضي

أيب يوسف يعقوب صاحب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، رضي اهلل تعاىل عنهما وعن بقية األئمة األعيان، 

القائل يكفي يف انعقاد احلبس ذلك، ترغيبا للنا  يف األحبا ، وجعل النظر يف ذلك لنفسه مدة حياته، أدام 

شيخا بالزاوية املذكورة وناظرا عليها، اجلعل التام، اهلل تعاىل له املسرة والعافية يف مجيع أوقاته، مث ملن يكون 

شهد على إشهاده بذلك يف احلالة اجلائزة وهو حفظه اهلل تعاىل ورعاه ومن كل سوء وقاه ومحاه على أكمل 

حاالت املشهود عليهم شرعا، بتاريخ أواخر ذي القعدة احلرام سنة سبع ومثانني ومائة وألف، من هجرته صلّى 

ذلك بشهادة الفقيه العدل أيب عبد اهلل  متمّم (، واملعرفة به أعزّه اهلل تامة،1774فيفري  10م )اهلل عليه وسل

ومعه غريه من عدول تونس، وببطن رسم التحبيس املذكور طابع السيد األمري املحبس املذكور  حممد العش

فمن قابلها بأصلها  16عليه[مرسوم على لفظة هنا، أدام اهلل له العز واهلناء، ]فهذه نسخة ذلك على ما هو 

 1187/26ألفامها نصا سواء وشهد بذلك هنا بتاريخ أواسط شهر ذي احلجة احلرام من السنة املذكورة )

  .(1774فيفري 

 

 

                                                           

 إضافة يف احلاشية. -16
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