كرونولوجيا التسلسل الزمني منذ والدة الشيخ أحمد التجاني
إلى الخليفة الحالي

 1150 ‐ 1737/38ھجري
 والدة سيدنا أحمد بن محمد بن المختار التجاني )رضي ﷲ عنه( حفظ القرآن في السابعة من عمره مفتي منذ السنة الخامسة عشرة من عمره 1166 ‐ 1752/53ھجري
 وفاة والديه بالطاعون و عمره  16سنة 1171 ‐ 1757/58ھجري
غادر عين ماضي متوجھا الى جامع القرويين بفاس في بداية السنة الواحدة و
العشرين من عمره
 1181 ‐ 1767/68ھجري
 بعد تحصله على اإلجازاة العلمية رجع من فاس الى عين ماضي و من ثم رحلالى اوية سيدي عبد القادر األبيض حيث أقام خمس سنوات يدرس ثم انتقل الى
مدينة تلمسان
 1186 ‐ 1772/73ھجري
 في سن السادسة و الثالثين قصد الحج الى بيت ﷲ الحرام 1187 ‐ 1773/74ھجري
 مر بتونس ثم بمصرحيث التقى بالشيخ محمود الكردي)رضي ﷲ عنه( و في مكةالمكرمة التقى سيدي احمد بن عبد ﷲ الھندي)رضي ﷲ عنه( و في المدينة المنورة
التقى بالقطب سيدي محمد ابن عبد الكريم السمان)رضي ﷲ عنه( ثم رجع ال
المغرب
1
  1188ھجري التقى به سيدي محمد ابن مشري )رضي ﷲ عنه(الموقع الرسمي للطريقة التجانيةhttp://www.tidjaniya.com :

  1191ھجري التقى به ييدي علي حرازم برادة) 2رضي ﷲ عنه( 1196 ‐ 1781/82ھجري
 الفتح األكبر و والدة الطريقة األحمدية المحمدية اإلبراھيمية الحنفية بقرية ابيسمغون على يد منشئھا صلى ﷲ عليه و سلم يقظة ال مناما
 فترة بداية انتشار الطريقة  1204ھجري التقى به سيدي الحاج علي التماسيني) 3رضي ﷲ عنه(  1204ھجري وفاة سيدي محمد ابن العربي الدمراوي) 4رضي ﷲ عنه( 1213 ‐ 1798/99ھجري
 ھاجر من ابي سمغون الى فاس لقاءه مع السلطان موالنا سليمان)5رضي ﷲ عنه( بداية جمع كتاب جواھر المعاني على يد سيدي علي حرازم)رضي ﷲ عنه( 1214 ‐ 1799/1800ھجري
 في شھر المحرم حل رضي ﷲ عنه مقام القطبانية العظمى  ،و في الثامن عشرمن صفر الموالي ارتقى الى مقام الكتمية و ختم بذلك الوالية المحمدية
  1215ھجري بداية بناء الزاوية المباركة بفاس  1218ھجري التقى به سيدي ابراھيم الرياحي 6مفتي الديار التونسية )رضي ﷲعنه(
  1218ھجري وفاة سيدي سيدي علي حرازم)رضي ﷲ عنه( ببدر  1224ھجري وفاة سيدي محمد ابن مشري )رضي ﷲ عنه( 1230 ‐ 1815ھجري
 وفاة سيدنا رضي ﷲ عنه في  17شوال بعد صالة الصبح في سن  80سنة انتقال الخالفة الى سيدي الحاج علي التماسيني )رضي ﷲ عنه( 1229ھجري والدة سيدي العربي ابن السائح) 7رضي ﷲ عنه(  1230ھجري وفاة سيدي محمود التونسي) 8رضي ﷲ عنه(  1242ھجري  :استشھاد سيدي محمد الكبير التجاني) 9رضي ﷲ عنه( في موقعةمعسكر
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  1244ھجري  :اللقاء بين سيدي محمد الغالي) 10رضي ﷲ عنه( و سيدي عمرفتيّ طل) 11رضي ﷲ عنه( بمكة المكرمة
 1260 ‐ 1844ھجري
  1266ھجري وفاة سيدي الحاج علي التماسيني )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي محمد الحبيب التجاني) 12رضي ﷲ عنه(. 1269 ‐ 1852ھجري
  1273ھجري  :وفاة سيدي محمد ابن ابي نصر العلوي)13رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي احمد عمار التجاني) 14رضي ﷲ عنه( و لكن نظرالصغر سنه تولى اعباء الخالفة عنه سيدي محمد العيد التماسيني )رضي ﷲ عنه(
حتى عودته من المنفى بفرنسا سنة  1285ھجري
15
  1285ھجري  :زواج سيدي احمد عمار )رضي ﷲ عنه( باوريلي بكار)رضي ﷲ عنھا(
 1313‐1896ھجري
 وفاة سيدي احمد عمار )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى أخيه سيدي البشيرالتجاني) 16رضي ﷲ عنه( 1329 ‐ 1911ھجري
 وفاة سيدي البشيرالتجاني )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي عالل التجاني) 17رضي ﷲ عنه( بعد وفاة عمه 1338 ‐ 1919ھجري
 وفاة سيدي عالل التجاني )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي محمد الكبير التجاني) 18رضي ﷲ عنه( بعد وفاة ابنعمه
 1350‐1931ھجري
 وفاة سيدي محمد الكبير التجاني )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي محمود التجاني) 19رضي ﷲ عنه( بعد وفاة أخيهالموقع الرسمي للطريقة التجانيةhttp://www.tidjaniya.com :

 1353‐1934ھجري
 وفاة سيدي محمود التجاني )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي الطيب التجاني) 20رضي ﷲ عنه( بعد وفاة عمه 1394‐1973ھجري
 وفاة سيدي الطيب التجاني)رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي علي التجاني) 21رضي ﷲ عنه( بعد وفاة ابن عمه 1411‐1990ھجري
 وفاة سيدي علي التجاني )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي عبد الجبار التجاني) 22رضي ﷲ عنه( بعد وفاة عمه 1427‐2006ھجري
 وفاة سيدي عبد الجبار التجاني )رضي ﷲ عنه( انتقال الخالفة الى سيدي َمحمد التجاني )حفظه ﷲ( بعد وفاة ابن أخيه 1431 ‐ 2010ھجري
‐ وفاة سيدي الحاج محمد التجاني رضي ﷲ عنه
‐ إنتقال الخالفة العامة إلى سيدي الشريف علي الملقب بلعربي التجاني حفظه ﷲ
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1سيدي محمد بن مشري :
العالم العالمة خزانة األسرار العرفانية و ترجمان الطريقة التجانية الشريف المنيف أبو عبد ﷲ محمد
بن المشري رحمه ﷲ تعالى من كبار أصحاب سيدنا أحمد التجاني رضي ﷲ عنه و من القدماء الذين
تلقوا على يديه الطريقة الخلوتية بتلمسان قبل زمن الفتح األكبر  ،وھو من العلماء األجالء الذين كانوا
يدرسون بالقرويين بفاس  ،وھو أصيل مدينة توقرت بالجزائر  ،عيّن من طرف النبي عليه الصالة و
السالم كي يؤم في الصالة أمام سيدنا أحمد التجاني رضي ﷲ عنه  ،له العديد من المؤلفات نذكر منھا
مثال كتاب "الجامع لما افترق من العلوم " و " روض المحب الفاني"
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توفي رضي ﷲ عنه سنة  1224ھـ بعين ماضي و دفن بھا قرب والدي سيدنا رضي ﷲ عنه

2سيدي علي حرازم :
الولي الكامل ،و العارف الواصل ,الخليفة األعظم  ,الجامع ألشتات المعارف و األسرار ,أبو الحسن
سيدي الحاج علي بن العربي برادة المغربي الفاسي أكبر خاصة الخاصة من أصحاب سيدنا رضي ﷲ
عنه  ،.تالقى معه في وجدة بالمغرب و لقنه الطريقة الخلوتية قبل زمن الفتح األكبر  ،تلقى اإلذن في
تأليف كتاب " جواھر المعاني " الذي يشتمل على جملة من التعاليم الجليلة و المعارف اللدنية التي لقنھا
النبي صلى ﷲ عليه و سلم لسيدنا أحمد التجاني رضي ﷲ عنه  ،دفن ببدر حين كان في طريقه لزيارة
المدينة المنورة .
3سيدي الحاج علي التماسيني :

القطب الكامل والغوث الفاضل ذو الكرامات الجمة والفضائل الشائعة  ،الشريف األصيل أبو
الحسن سيدنا الحاج علي بن سيدنا الحاج عيسى التماسيني رضي ﷲ عنه ولد بتماسين سنة
1180ھـ – 1766م  ،تالقى مع سيدنا عام  1204ھـ بقمار  ،أصبح خزانة أسرار سيدنا رضي ﷲ
عنه ثم أوكل قبل وفاته أمر الطريقة و أمر ولديه سيدي محمد الكبير و محمد الحبيب رضي ﷲ عنھما و
كانا ال يزاالن صغيري السن  ،تولى مقام القطبية بعد سيدنا رضي ﷲ عنه  ،توفي سنة  1260ھـ ببلده
تماسين و دفن بھا  ،خليفته الحالي ھو سيدي محمد العيد حفظه ﷲ و نفعنا به
4سيدي محمد بن العربي الدمراوي :

الولي الكبير والعارف الشھير ذو الكرامات الظاھرة والمناقب الفاخرة،الشريف الجليل أبو عبد ﷲ
سيدي محمد بن العربي التازي الدمراوي  ،تالقى مع الشيخ سيدنا أحمد التجاني قبل زمن الفتح
األكبر و كان ال يزال صغير السن  ،كان أول من قام بدور الواسطة بين سيدنا رضي ﷲ عنه وبين
النبي صلى ﷲ عليه وسلم  ،و كان كثير اإلجتماع بالنبي صلى ﷲ عليه و سلم يقظة  ،صاحب
كرامات باھرة و فضائل ال تحصى وصاحب قدم راسخ في الوالية و في الحب في جناب الشيخ
رضي ﷲ عنه  ،توفي سيدي العربي الدمراوي مقتوال بعين ماضي و عمره  28سنة و دفن بھا ،
عين سيدنا مكانه واسطة بينه و بين النبي صلى ﷲ عليه و سلم سيدي بلقاسم العنابي رضي ﷲ
عنه مدة ستة أشھر قبل أن يخلفه في ذلك سيدي الحاج علي حرازم رضي ﷲ عن الجميع .
5السلطان موالنا سليمان :
سلطان من العائلة العلوية الشريفة التي حكمت المغرب ،كان رحمه ﷲ إماما عادال و عالما عامال
متبحرا في مختلف أنواع العلوم و حائزا على جميع الفضائل و المكارم ،تولى حكم البالد سنة  1206ھـ
 .تالقى مع سيدنا رضي ﷲ عنه بفاس لما ھاجر إليھا سنة  1213ھـ  ،و لما رأى مدى رسوخه في العلم
و الوالية لم يتردد في اإلنضمام لسلك طريقته المباركة  ،توفي رضي ﷲ عنه سنة 1238ھـ بمراكش .
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6سيدي ابراھيم الرياحي :
مفتي الديار التونسية عالمة زمانه على اإلطالق و فريد األوان بال شقاق خاتمة المحققين و
فاتحة أھل اليقين الولي الكامل و الحجة الواصل أبو إسحاق سيدي إبراھيم إبن عبد القادر الرياحي
التونسي  ،ولد بتستور عام  1767م و كان قبل ذلك آخذا للطريقة الشاذلية قبل أن يتالقى مع
الخليفة سيدي علي خرازم رضي ﷲ عنه حيث أخذ عنه الطريقة التجانية  ،تالقى مع سيدنا رضي
ﷲ عنه للمرة األولى سنة  1218ھـ عندما كان في سفارته للسلطان المغرب موالي سليمان
رضي ﷲ عنه ،له قصائد في مدح الشيخ أحمد التجاني رضي ﷲ عنه و مؤلفات في الدفاع و
الذب عن ھذه الطريقة المباركة  1266ھـ1850/م بمدينة تونس عن سن  82عاما رضي ﷲ عنه و
نفعنا به .
7سيدي العربي بن السايح :
العارف الذي جرت ينابيع المعارف من صدره  ،البحر المتالطمة أمواج علمه وسره الولي الشھير
والقدوة الكبير العارف با والدال عليه في سره ونجواه أبو المكارم الشيخ سيدي محمّد العربي بن
السائح الشرقي العمري ،ھو بمثابة "بخاري" الطريقة ولد بمكناس سنة  1229ھـ  ،كان آخذا عن سيدنا
رضي ﷲ عنه عن طريق صاحبه الجليل رفيع المقام الذي انتفع به الجم الغفير من األنام سيدي عبد
الوھاب بن األحمر  ،توفي بالرباط سنة  1309ھـ  ،من مؤلفاته نجد كتاب "بغية المستفيد" الذي ينصح
أحفاد سيدنا رضي ﷲ عنه بقراءته قبل الشروع في كتاب"جواھر المعاني"
8سيدي محمود التونسي
الولي الكامل و العارف الواصل ذو الفتح الكبير و الفضل الشھير سيدي محمود التونسي رضي ﷲ عنه
 ،من خاصة الخاصة من أصحاب سيدنا رضي ﷲ عنه  ،كان شديد المحبة في جناب سيدنا رضي ﷲ
عنه ال يكاد يفارقه ،وھو من ورثة بعض أسراره العظيمة ،توفي بفاس في نفس السنة التي توفي فيھا
سيدنا رضي ﷲ عنه  ،تحديدا بعده بشھر و  18يوم .

9سيدي محمد الكبير التجاني :
ابن سيدنا أحمد التجاني رضي ﷲ عنه من أمه السيدة مبروكة  ،ولد بأبي سمغون )شرق
الجزائر( و توفي شھيدا بواقعة معسكر مع  300من أصحابه سنة  1242ھـ 1826/م و لم يعش
بعد الشيخ رضي ﷲ من أوالده سواه مع أخيه سيدنا محمد الحبيب رضي ﷲ عنھما ،ضمن له الرسول
صلى ﷲ عليه و سلم كمال المعرفة با مع أخيه سيدي محمد الحبيب رضي ﷲ عنھما  ،ال يعرف مكان
دفنه ألنه لم يعثر على جسده الشريف بعد المعركة  ،و تدفن بالمكان المخصص له بعين ماضي ابنته اللة
رقية
10سيدي محمد الغالي :
أما الشريف األجل العارف با سيدي محمد الغالي بن سيدي محمد بوطالب الحسني رضي ﷲ عنه ،
أحد أركان الطريقة  ،وممن انتشرت على أيديھم بالمغرب و المشرق وممن تخرج على يده )وكان ذلك
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بين  1241و  1244ھـ ( العارف الشھير و المجاھد سيدي عمر بن سعيد الفوتي آخر سالطين العدل
بنواحي السودان رضي ﷲ عنه  ،توفي بمكة المكرمة سنة  1244ھـ و دفن قرب قبر أم المؤمنين خديجة
الكبرى رضي ﷲ عنھا .
11سيدي عمر فوتي طل :
القدوة الكبير و العارف الشھير مربي المريدين و المرشد للفالح في سبيل الدين سلطان العدل المجاھد
أبو حفص سيدنا عمر بن سعيد الفوتي من ذرية الصحابي الجليل سيدي عقبة بن عامر رضي ﷲ عنه ،
ولد سنة 1212ھـ1797/م في اقليم فوتا تورو بالسنغال  ،أخذ الطريقة أوال على يد سيدي عبد الكريم
رضي ﷲ عنه ثم بعد ذلك تالقى مع صاحب سيدنا سيدي محمد الغالي بوطالب بالمدينة المنورة حيث
بقي في صحبته مدة ثالثة أعوام و ذلك في حدود 1244-1241ھـ1826-1825/م ثم عينه بعد ذلك
خليفة للطريقة في افريقيا السوداء حيث قام بنشر اإلسالم و الطريقة في ربوع تلك األقطار كما قام
بمحاربة المستعمر ورفع راية الجھاد في سبيل ﷲ  ،له العديد من المؤلفات نذكر منھا كتابه الشھير
"الرماح" الذي ألفه سنة 1259ھـ  ،استشھد رحمه ﷲ سنة 1282ھـ1864/م في مالي
12سيدي محمد الحبيب التجاني :
ابن سيدنا رضي ﷲ عنه من أمه السيدة أمبيركة ضمن النبي صلى ﷲ عليه و سلم له و ألخيه كمال
المعرفة با ،كان جامعا لألسرار منبعا للكرامات الباھرة  ،ولد بفاس سنة  1215ھـ 1800/م وتوفي
سنة  1259ھـ 1852/م بعين ماضي وقد تولى أمره مع أخيه رضي ﷲ عنھما بعد وفاة أبيھما سيدنا
الشيخ أحمد التجاني رضي ﷲ عنه خليفته سيدي الحاج علي التماسيني رضي ﷲ عنه ،وبما أن سيدي
محمد الكبير رضي ﷲ عنه لم يخلف ذكورا فشجرة نسب أحفاد سيدنا رضي ﷲ عنه تمر كلھا به من
خالل ابنيه الكريمين سيدي أحمد عمار و سيدي البشير رضي ﷲ عنھما  ،دفن مع ابنه سيدي أحمد بن
الحبشية الذي مات صغيرا بعين ماضي .

13سيدي محمد بن أبي النصر العلوي :
الولي الكبير والعارف الشھير ،صاحب الكرامات المأثورة والمقامات العالية  ،الشريف
الجليل سيدنا محمد بن أبي النصر العلوي الفاسي منشأ وقرارا ،العلوي السجلماسي أصال
ھذا السيد رضي ﷲ عنه كان من أكابر العارفين وخاصة الخاصة المقربين ،وھو أحد
العشرة الذين ضمن لھم النبي صلى ﷲ عليه وسلم المعرفة با والفتح الكبير ،كما أخبر
بذلك سيدنا أحمد التجاني رضي ﷲ عنه .وھو أحد الخاصة الذين طالت صحبتھم لسيدنا
أحمد التجاني رضي ﷲ عنه ،ومع طول صحبته له لم يفارقه ال ليال وال نھارا إال في بعض
األوقات الضرورية .ما فاتته فريضة قط خلف موالنا الشيخ رضي ﷲ عنه نحو ستة عشر
عاما ،وشاھد من كراماته التي أجراھا ﷲ عليه يده ما ال يحصى ،.توفي رضي ﷲ عنه
بفاس سنة  1273ھـ
14سيدي أحمد عمار التجاني :
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ابن سيدي محمد الحبيب رضي ﷲ عنه ولد في 1266ھـ1849/م تولى خالفة مشيخة
الطريقة بعد أبيه وھو اليزال صغير السن ،كان دائما مصدر قلق لسلطات اإلحتالل
الفرنسي نظرا لتأثيره الواسع على قبائل جنوب الجزائر فاتھمه الفرنسيون بالثورة
وتحريض بعض القبائل على فرنسا و نفوه إلى مدينة الجزائر فاعتقل فيھا سنة و من ثم
أبعدته إلى فرنسا حيث بقي تحت اإلقامة الجبرية في مدينة بوردو ،و حين كان سيدي أحمد
عمار معتقال في فرنسا جعلت الحكومة على حراسته المسيو بيكار وھو ضابط فرنسي قديم
وكانت له ابنة مثقفة وكانت تسأل سيدي أحمد عمار عن اإلسالم ورأت من أخالقه وتمسكه
بدينه ماراعھا فلما انتھت الحرب الفرنسية األلمانية وأراد سيدي أحمد عمار الرجوع إلى
وطنه إتفق مع والد أوريلى على الزواج بابنته على الشرع اإلسالمي وكان األمر كذلك ،
ولما رجع سيدي أحمد عمار إلى عين ماضي أعاد لھا إشعاعھا ووزنھا التي كانت عليه و
قام ببناء قصر كوردان غير بعيد عنھا  ،خلف من الذكور سيدي محمد الطاھر رضي ﷲ
عنه و سيدي عالل رضي ﷲ عنه و الذي تولى الخالفة العامة في الطريقة من بعد وفاة
عمه  ،توفي سنة 1314ھـ1896/م بقمار في شرق الجزائر و دفن في كوردان حيث دفن
فيھا أيضا بعد ذلك ابنه سيدي محمد الطاھر سنة 1368ھـ1948/م و السيدة اللة أوريلي
بكار سنة1351ھـ1933/م
15السيدة أوريلي بكار :
أصيلة لوران بفرنسا تعرفت على سيدي أحمد عمار رضي ﷲ عنه خليفة مشيخة الطريقة و
حفيد سيدنا أحمد التجاني رضي ﷲ عنه حين كان معتقال ببوردو ولم يكن لھا من العمر
سوى  16عاما  ،تزوجت به بمدينة الجزائرعلى الشرع اسالمي بعد أن عاد من المنفى  ،و
قد أسلمت و حسن إسالمھا وأعلنت إسالمھا أمام المسلمين و الفرنسيين و أصبح إسمھا اللة
أمينة  ،و قد ساھمت بكل ما لديھا في خدمة الطريقة و كانت ھي السبب في بناء زاوية
قصر كوردان قرب عين ماضي التي أعادة تفعيل و إشعاع الطريقة في البالد و بقيت في
خدمة زوجھا و في خدمة الطريقة مواجھة في ذلك اإلدارة الفرنسية و القبائل المعادية،
عاشت ھذه السيدة الفاضلة حتى سن  84سنة و دفنت بكوردان سنة 1351ھـ1933/م قرب
ضريح سيدي أحمد عمار رضي ﷲ عنه .
16سيدي البشير التجاني
إبن سيدي محمد الحبيب رضي ﷲ عنه و أخو سيدي أحمد عمار )رضي ﷲ عنه( ولد سنة
1265ھـ1848/م  ،بقي دائما إلى جانب أخيه سواء عندما كان في المنفى بفرنسا أو بعد
رجوعه إلى عين ماضي  ،و قد مثله في العديد من المھمات العديدة و الطويلة ،بعد وفاة
أخيه انتقلت إليه مشيخة الطريقة حيث أصبح الخليفة العام للتجانية في العالم  ،قام بتوسيع
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قصر عين ماضي حيث توجد زاويته ،خلف من الذكور أربعة أوالد منھم إبنه سيدي محمد
الكبير )رضي ﷲ عنه( الذي تولى مھام الخالفة في الطريقة بعد سيدي عالل )رضي ﷲ
عنه( و ابنه سيدي محمود الذي تولى الخالفة بعد أخيه  ،توفي سنة 1329ھـ1910/م و دفن
قرب أبيه رضي ﷲ عنه بعين ماضي
17سيدي عالل التجاني
ابن سيدي أحمد عمار رضي ﷲ عنه  ،ولد سنة  1285ھـ  1868 /م و تولى الخالفة بعد
عمه سيدي البشير رضي ﷲ عنه  ،رزق بعدة أوالد نذكر منھم سيدي الطيب الذي تولى
مھام الخالفة قائما بھا خير قيام على خطى أسالفه الميامين  ،و نذكر أيضا الكريم الصالح
سيدي محد البودالي رضي اله عنه والد الخليفة األسبق سيدي عبد الجبار رضي اله عنه.
توفي سيي عالل سنة  1338ھـ  1919 /م و دفن قرب جده وعمه بعين ماضي رحم ﷲ
الجميع و رضي عنھم و نفعنا بھم آمين
18سيدي محمدالكبير التجاني
سيدي البشير رضي ﷲ عنه ولد سنة 1338ھـ1919/م تولى الخالفة بعد وفاة ابن عمه
سيدي عالل رضي ﷲ عنه و خلف العديد من ألوالد نذكر منھم سيدي بنعمر رضي ﷲ
عنه الذي قام بنشر اإلسالم و الطريقة في عديد الدول اإلفريقية و كان له الفضل في دخول
العديد من الناس أفواجا لھذا الدين السمح  ،نذكر منھم أيضا سيدي بنسالم الذي استقر مع
عائلته بالمغرب و من ثم فإن مسؤولية الزاوية الكبرى بفاس و ضريح سيدنا أحمد التجاني
رضي ﷲ عنه تعود ألبنائه و لبعض أقاربھم،و الجدير بالذكر أنھم قد شرعوا في تجديد و
ترميم المكان ونذكر منھم سيدي الزبير التجاني حفظه ﷲ و سيدي محمد الكبير التجاني أمد
ﷲ في عمره  ،توفي سيدي محمدالكبير سنة 1350ھـ1931/م و دفن بعين ماضي قرب
ابن عمه سيدي عالل رضي ﷲ عنھم
19سيدي محمود التجاني
ابن سيدي البشير رضي ﷲ عنه و أخ سيدي محمد الكبير رضي ﷲ عنه  ،ولد سنة
1295ھـ1877/م  ،تولى الخالفة بعد وفاة أخيه ،من سيرته العطرة على سبيل الذكر
الوساطة التي قام بھا بين بعض قبائل "الريف"بعد أن كادت الفتنة أن تؤدي بينھم إلى ما ال
تحمد عقباه  ،و مرافقته للبعثة المغربية حيث حضر تدشين مسجد باريس الكبير  ،من بين
أوالده نذكر سيدي علي رضي ﷲ عنه الذي تولى الخالفة بعد وفاة سيدي الطيب رضي ﷲ
عنه و قام بمھامھا خير قيام حتى وفاته سنة 1410ھـ1990/م ،و من بين أوالده أيضا
سيدي محمد الحبيب رضي ﷲ عنه الذي أرسل إلى السنغال لكي يبث تعاليم طريقة سيدنا
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أحمد التجاني رضي ﷲ عنه الخالصة في إفريقيا السوداء وقد تحمل أعباء ھذه المسؤولية
الجسيمة عل خير وجه بال تعب وال فتور حتى وفاته سنة 1403ھـ1983/م و التي تحملھا
من بعده بجدارة أوالده منھم الخليفة الحالي للطريقة في إفريقيا سيدي عبد المطلب حفظه
ﷲ ،توفي سيدي محمود رضي اله عنه سنة 1353ھـ1934/م و دفن بعين ماضي قرب
أجداده.
20سيدي الطيب التجاني :
ابن سيدي عالل رضي ﷲ عنه  ،ولد سنة 1312ھـ1894/م ن تولى الخالفة بعد وفاة عمه
سيدي محمود رضي ﷲ عنه و قام بھا خير قيام مدة أربع أعوام حتى وفاته سنة
1394ھـ1973/م و دفن بعين ماضي قبالة أبيه .
21سيدي علي التجاني :
ابن سيدي محمود رضي ﷲ عنه  ،ولد سنة 1911م  ،تولى الخالفة العامة للطريقة بعد وفاة
سيدي الطيب رضي ﷲ عنه و قام بھا على خير وجه حتى وفاته سنة 1990م  ،قام بالعديد
من الرحالت الطويلة في افريقيا و كان دائما على خطى أسالفه في خدمة اإلسالم و
الطريقة دائما .
22سيدي عبد الجبار التجاني:
ابن سيدي امحمد بودالي رضي ﷲ عنه تولى الخالفة العامة للطريقة بعد وفاة عمه سيدي
علي رضي ﷲ عنه  ،يأتيه الناس من جميع األقطار لزيارته و التبرك به سواء كانوا
تجانيين أو ال  ،قام ببناء زاويته التي ھي أيضا مسجد و جامعة لتدريس اإلسالم  ،توفي في
شھر نوفمبر  2005رحمه ﷲ و رضي عنه
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