األھداف
سيعقد الملتقى لمدة ثالثة أيام .يومين ببجاية و اليوم الثالث بالجزائر بما فيه )الندوة
والمعرض والزيارة ( .وينبغي أن تكون األبحاث تخص المواضيع المحددة  ،منه مؤلفات الثعالبي
و مساھمته العلمية ثم عالقته بمنطقة القبائل ولھذا الغرض سيتم جرد مؤلفاته التي مازالت لحد اليوم
مخطوطات )محفوظة في بعض المكتبات الخاصة و العامة( .
المحاور
 البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية في بجاية والجزائر العاصمة في عصر عبد
الرحمن الثعالبي
 حياة ونشاط عبد الرحمن الثعالبي
. المراجع المتعلقة بمنطقة القبائل
 شيوخ وتالميذ عبد الرحمن الثعالبي.
 علماء الجزائر ببجاية منذ القرن  13للميالد كالتميمي و غيره
الدور التعليمي والتربوي لعبد الرحمن الثعالبي
عالقة الثعالبي بعلماء منطقة القبائل )مسجد عين بربر(
عبد الرحمن الثعالبي في المصادر المكتوبة كرحلة الحسين الورثيالني
 الثعالبي و عالقة بجاية – تلمسان ) ابن مرزوق الحفيد ،السنوسي ،و غيرھم (...و عالقته
ببجاية و تونس )عيسى لغبريني(.
اإلقتراحات و االتصال:
ينبغي للراغبين بتقديم ورقات البحث في ارسال مشروعھم قبل  10جانفي 2021
وأن يكون النص ال يتجاوز  6صفحات )يتضمن نتائج البحث وان تكون غير مطبوعة من قبل(.
ولغات العمل  :ھي األمازيغية والعربية والفرنسية.

Le mausolée Sidi Abderrahmane ath

"ودﺧﻠﺖ ﲜﺎﻳﺔ ﻋﺎم اﺛﻨﲔ و ﲦﺎﱐ ﻣﺎﺋﺔ ،ﻓﻠﻘﻴﺖ ﲠﺎ ا ٔﻻﳝﺔ
Tha`aliby à Alger. A droite, une illustration
 de la Grande mosquée de Béjaiaاﳌﻘﺘﺪى ﲠﻢ ﰲ ﻋﻠﻤﻬﻢ و دﻳﳯﻢ وورﻋﻬﻢٔ ،اﲱﺎب اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻔﻘﻴﻪ ّاﻟﺰاﻫﺪ
اﻟﻮرع ﻋﺒﺪ ّاﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮﻏﻠﻴﴘ ،و ٔاﲱﺎب اﻟﺸـﻴﺦ ٔاﲪﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،و ﱒ
ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﺘﻮاﻓﺮونٔ ،اﻫﻞ ورع ووﻗﻮف ﻣﻊ اﳊﺪود ،ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ا ٔﻻﻣﺮاء و ﻻ
رﴈ ﷲ ﻋﻦ ﲨﻴﻌﻬﻢ".
ﳜﺎﻟﻄﻮﳖﻢ ،و ﺳكل ٔاﺗﺒﺎﻋﻬﻢ و ﻃﻠﺒﳤﻢ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ ّ

عبد الرحمن الثعالبي ،جواھر الحسان...

ملتقى Timlilit – Colloque -
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ و
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،
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اللجنة التنظيمية

مختلف ھيئات والية بجاية )تحت إشراف جمعية جيھيماب( و والية الجزائر و مؤسسات وطنية
مختلفة ) (... CNRPAH , HCA

قرية ألما – شالطة لھا عالقة بعبد الرحمن الثعالبي
Des pierres de l’époque antique ont servi pour la construction de certaines
maisons anciennes

ذكرى مرور  620سنة إلقامته ببجاية ).(2020-1400
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La Médersa Sidi Abderrahmane
ath‐Tha`aliby à Alger

ﺑﻌﺪ ٔان ٔاﳈﻞ اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ
ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮص ﳐﻄﻮﻃﺎت
ﻟﻠﺜﻌﺎﻟﱯ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳋﺰاﺋﻦ )اﻓﻨﻴﻖ ﻧﺸـﻴﺦ

اﳌﻮﻫﻮب ،ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺸـﻴﺦ وﻋﲈرة (...اﻳﻦ ﳛﺎول
اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ آراﺋﻪ.

التأليف المشھورة لعبد الرحمن الثعالبي ،الذي أصبح "وليا الصالح الجزائر العاصمة"
تشمل معظم العلوم الدينية )التفسير و الفقه و التصوف .(... ،الكثير من مؤلفاته مازالت مخطوطة و
لم ينشر منھا اال القليل كتفسيره للقران في اربعة أجزاء الذي طبع سنة  1908من طرف الشيخ محمد
ابن خوجة بالمطبعة الثعالبية بالجزائر .واعيد طبعة ببيروت بدون مراجعة وبطريقة غير قانونية.
واليوم ھناك اصدارات جديدة كالتي نشرھا األستاذ عمار طالبي .كما نالحظ وجود بعض نصوص
مخطوطات للثعالبي في بعض الخزائن )افنيق نشيخ الموھوب ،خزانة الشيخ وعمارة (...اين يحاول
توضيح بعض آرائه .وكذلك بالنسبة لكتبه حول السيرة النبوية )انضر اصدار المرحوم ڤاھر ( و
كتابه حول التصوف .

تقديم
« A Béjaïa, j’ai rencontré les disciples d’al-Waglisi et d’Ahmed Ibn Idris. Ces
derniers n’entretenaient aucune relation avec les princes qu’ils n’approchaient pas.
Leurs successeurs et leurs élèves perpétuèrent leur conduite, Dieu les agrées ».

اﻟﺸـﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺜﻌﺎﻟﱯ هل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺸـﻴﺦ ﺳـﻴﺪي ﳛﲕ اﻟﻌﻴﺪﱄ.
ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ رﺣةل اﻟﺸـﻴﺦ اﻟﻮرﺛﻼﱐ

عبد الرحمن الثعالبي ،جواھر الحسان...

)La célèbre Rihla du voyageur L’Hocine al Wartilani (1768
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عاش عبد الرحمن الثعالبي سبع سنوات في منطقة بجاية كطالب على أيدي كبار
العلماء كالمنقالتي بمسجد عين بربر و على بلقاسم المشدالي )توفي سنة 1466م( و موسى
البجائي )المتوفي سنة 1412م( و غيرھم .و عمل في مجلس العلماء .ثم رحل إلى تونس .ليقيم
فيھا لمدة ثماني سنوات  ،ليقرأ على يد عيسى الغبريني )توفي سنة 1412م( و البرزلي )توفي
سنة  .(1442و في سنة 1415م واصل رحلته الى المشرق )مصر ،تركيا ،مكة( .عند عودته إلى
تونس سنة 1418م إلتقي بالعالم التلمساني المشھور ابن مرزق الحفيد ) (1439-1364الذي أجازه .
و في اخر المطاف يستقر بمدينة الجزائر في حدود سنة 1420م و يؤسس مدرسته المشھورة
بالثعالبية التي مازال تأثيرھا الى يومنا ھذا.

تحتوي العديد من كتابات الثعالبي على معلومات مھمة عن منطقٮة القبائل و مؤلفاته تؤكد
صلته الدائمة مع علماء بجاية كعالقته مع الشيخ سيدي يحي العيدلي )توفي سنة 1477م( بتموقرة
التي تم توضيح ھذه العالقة في رحلة الشيخ الحسين الورثيالني ) (1779-1713و رسالة الثعالبي
الموجھة الى أھالي بجاية التي نشرھا أبو القاسم سعد ﷲ ومن ناحية أخرى توجد أماكن
كثيرة بمنطقة القبائل لھا صلة بعبد الرحمن الثعالبي ) العنصر -ايث بيمون ،ألما -شالطة  ،و أيت
علوان – أكفادو ،حوض الصومام ،الثعالبة  -يسر ببومرداس ،أورير نجعفر – جعفرة بالبرج
بوعرريج ( .بھذه المناسبة بدأت بعض الدراسات االجتماعية – األنثروبولوجية.
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مراليوم  620عا ًم ا على ھذا الشاب عبد الرحمن الثعالبي  ،كان شابا ً في الخامسة
عشرة من عمره عندما رافق والده الى بجاية ،المدينة المزدھرة ،للبحث عن العلم و المعرفة،
كما ھو حال عالم الرياضيات اإليطالي الشاب ليوناردو فيبوناشي  .قبل قرنين من الزمن ،التاريخ
يتكرر  .ھذا الحدث رسخ و أثر على عبد الرحمن الثعالبي ) 875 -786ھجرية ،الموافق -1384
1474م( .إلى حد أنه بعد عدة سنوات من تنظيمه لمدرسة الجزائر وشرحه الملخص للقران
الكريم يكتب في نھاية شرحه لسورة الشورى " :رحلت في طلب العلم في أواخر القرن الثامن
ودخلت بجاية في أوائل القرن التاسع فلقيت بھا االئمة المقتدى بھم أصحاب سيدي عبد الرحمن
الوغليسي متوافرين " .وقد كان ھذا حين كان الوضع السياسي بمنطقة الجزائر – بجاية ،الذي
سمح البن خلدون من تحديد مفھوم الحدود ،بسبب النزاعات المستمرة بين الحفصيين )بجاية و
تونس( و بين بني عبد الواد بتلمسان .

مسجد عبد الرحمن الثعالبي في العنصر -ايث بيمون  -بجاية

