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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  

contemporains 
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 الدوغمائية الصوفية وحركة اإلصالح 

 .مقاربة من أجل التجديد: السلفي في الجزائر
 محفوظ رموم. أ

 .جامعة بأدرار
 :الملخص

بفعل اختالط التصوف  بللففولم ا الفثاة ون ا اوط الف وتفل الفو وفك فالفتوثف لوتصوف  ف صوب  لو  
فزاد افتوداد  دفاث الفتصوففن داخول الب  ون ااعتفلع ون فالفتث ون فامدب ون فو  . دفثا  وب ل عوى الةقلفن ال  ثة

تففصوها التوك فك ب  ن الفتث الد  ك، فا تافاذما عوى العقو ن العوف ن، ففل ا وتفع  ي ولا اثتون حصوال  
 .ا تفث فعفدمل حلى  فف ل مذا

ن، فوو   تصووف  الافاشووث  يووتل بوود ال ا ووالا الفقهوول ، ب  فوول فوو  زاف وون الف  ففف فلفع وول الد   وو
ف فوولا . تصووف  البووفادف  قووفا فقلفوو ، باتووا    التصووفث الاثفووك الووذف  افووو  الفقهوول    ووث يلبوول لوتطب وو 
 .التفتث الالصل ب   ااتعلم  ، ف   الفيثفع ن تتافل ف  التتل  فال  ن حلى فيثفع ن بللفثاةن

تعله الصففك فك العزائث فبتوثا، فتيوتل   صولث الفع وتث   فو  عبود بد ت افون الفقهل  عوى اا 
الثاف  الف و  ك فاب  فثزف  الاف د ف  عهن، فعبد الثاف  الةعللبك ففافد ال  ف ك ف  عهن  خوثل، 
فا تفث اا تقطل  ب   الع لا   حلى    تدعا ااتعله ال وفك بيخص ن  افود الوزثف ، الوذف خووى حلوى 

الفتصوففن فالفقهول ،    تدثك بوث   الصودب بو   الاق قون فاليوث عن، فصولث اعون ع ود   ا اثا  التصف  
 .فصلثت فدث ت  فصدثا لاثتلت التعد د فك العزائث

 خالل الصثاب العزائث ف  فك الد  ك التعد د اثتلت حادل ص ثفثة فك لتباث الفقلثبن مذه عل ت لقد

ب   الفدث ن الصفف ن فالفدث ن ال وف ن،  التلث خك بللصثاب عو   اصطو  فل  ف فالفقهل  الفتصففن ب  
 :فذلك ف  خالل الباث فك الع لصث اآلت ن  فدفثمل فك تثي د ف  ثة الفتث الد  ك

 .الدف فلئ ن الصفف ن فب  ن الفتث الد  ك الفاوك -    1
 .الصثاب ب   الفقهل  فالصفف ن فك العزائث -    2
 .ث الفتث الفملبك عو هلالاثتن ااصالا ن الاد ةن ف ة -    7

Le résume 
Au moyen age le lot civilisatrice musulman fut de connaissances et de lumiers, la 

religion considère comme une affaire de société, donc ces limergence des rites et des écoles 

philosophiques de l’islam. 
Pour nous il ne s’agit pas uniquement de soufisme et de salafisme, il est injuste de 

culpabiliser l’islam populaire ou l’islam orthodoxe, mais il s’agit dun effort spécial pour évité la 

décadence de niveau philosophique et moral de l’islam, et l’influence négative de la pensée 

religieuse sur la socite. dans ce cadre un mouvement réformiste et renaissancionel  se pose. Aussi 

tout le monde doit sy mettre pour gagner la bataille pacifique de la coexistence pour le retour aux 

premières messages de l’islam. 
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 :الصوفية وبنية الفكر الديني المحلي 1الدوغمائية:أوال

اتوى  صوب    ا اط الف تفل الفو فك فالفتثف لوتصف  بفعل اختالط التصف  بللففولم ا الفثاة ون
ف فولا تيوع  فافتوداد  دفاث الفتصوففن داخول الب  ون ااعتفلع ون فالفتث ون . عوى الةقلفن ال  وثةل  دفثا  وب ل 

فامدب وون ازداد تففصوووها التوووك فووك ب  وون الفتووث الوود  ك، ففوول  ووف  لهووا اا ووتافاذ عوووى العقو وون العوف وون، 
 .فا تفع  ي لا اثتن حصال  ا تفث فعفدمل حلى  فف ل مذا

 :2بجلةنشأة سلطة السالالت الم-1
لقوود توووت ام ووطفثة تبعوول دفث العوفوول  فووك الت  وو ت فااا وول  فااتتيوول  فوو  خووالل ال وولي ن 

ن فاا ه وولث اايتصوولدف فالباووث عوو  الافووثا  ف طوقوول لال تيوولث، ف فوولا التاووفات فووك اميووتلل ااعتفلع وو
 ...الخالى  ف  بل بةل  دفث فها لوفثابط  

ةا فل لبةت    دخوت الزفا ل تع صث فك الب  ون الد   ون، ا وث عفووت عووى تطوف ث تثاةهول الخولى 
ع  طث   حعلدة ح تلج تعلل ا فؤ   هل بيتل اثفك، ففل  دل حلى يثا ة فتتثثة لوتثاث اا الفك، فف  ةا 

الفالتلت وون بوو   ثؤ وول  الزفا وول الفت لف وون، فوول داا الهوود  فااوود،  ا فمووف تف وو   فعوولل ال وو طثة  يووف  
 7.الد   ن فال  ل  ن

زاف وون الف  ففف فلفع وول الد   وون، فوو   تصووف  الافاشووث  يووتل بوود ال ا ووالا الفقهوول ، ب  فوول فوو  
ف فوولا . تصووف  البووفادف  قووفا فقلفوو ، باتووا    التصووفث الاثفووك الووذف  افووو  الفقهوول    ووث يلبوول لوتطب وو 

فلا تت  . نالتفتث الالصل ب   ااتعلم  ، ف   الفيثفع ن تتافل ف  التتل  فال  ن حلى فيثفع ن بللفثاة
العزائث بع دة ع  دلك، فخالل القوث    الخولفت عيوث فال ولدت عيوث الف الد و   عول  الفود الصوففك فو  

 4.البفادف تدل ل ع  تافل ملا فك الا لة ااعتفلع ن، فل تافل التصف  بذلك حلى ت ل لت يبو ن
لقد تل  ل  طثة الذم  ن الخثاف ن عوى عقو ن ال ووطن ال  ل و ن دفثا فوك تفع و  الةقلفون، فو ثتف  
فةال  وثل   و  فو   وفلت التقو ود فوك التوثاث    تشولف ل يلئفول بو   ال ووطن فالتوثاث فالةقلفون الث وف ن التوك 

فلوذلك  وثل الوبع  . عز  ف  ةقلفن ال وطن( الزفا ل)ت الفثابط ن فالد   نبل تة ثا فل تتف  ال الا. تدعفهل
بقودث فول  5   فالفلن حا ل  اا الا لودل الطوث  فالزفا ول لوا تتو  تهود  حلوى تعوف   ال  ل ون بلا والا،

 .تل ت تباث ع  فصلل  آ  ن، ففا  ذاتك، عوى ا ل  الفصوان العلفن
 ووطن "ح  مذا التداخل ب   فصلل  د   ن ةقلف ن، ف خثل   ل  ن فصوا ن تفتتهل ب   للا بتوف 
ب فول . الفلك تقفا عوى البثتن فتاتى بق فن ثفز ن فبفعلل ن عوى ف تفل الففلث لت ااعتفلع ن الفلفثائ ن

، حذ ا  اتوى (الوفلك الصولل )فالوفلك التلفول( الاولتا ال  ل وك)ثل تو  ث شثفثة الفصل ب   الفلك الفعوك 
فموذا فول  ف وث تولمثة التقولث  فالت ولفث  6".بللبثتن فك فيت فع   حا فلك فااد ف  ب    ب ل  العد الصلل 

ب   ال وطت   الد   ن فالزف  ن، فلذلك ف   لعف  الةل  ن حلى امفلى  لب  ف  اعتبلثمل الفثابط الففةل لةقلفون 
فوو  عهوون، ففعثفتهوول الدي قوون بوو   العاليوولت الشووف  ن لال ووالا توود   فالخالفوون ( الةقلفوون اليووعب ن)الفعتفوو 
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حا فو  بول  "فبد  اا تقثاث فك ففهفا الدفلون، ففو  ةوا لوا  تو  اعتقلدمول فوك امفل ول   ت وطن تل ت تقفف
 3".طقفت العبفث لت ه ل الفصفل حلى  مدا    ل  ن

 :الجزائريالمؤثرات في التصوف -2
ف  اوفل القث  ال لدت عيوث الفو الدف، فدخوفل العزائوث فثاوون الصوثاب فو  السوث  الف و اك، 
فتف خ ف تففن ال  ل ن العزائث ن، ا فت  الفعلل  فلا الطوث  الصوفف ن لتعوف   ال ووطن الفتثموون، فتول  

ث  تاوفوول  ففؤ وود  ، تاللفهول فوو  العةفوول    ، فتوول  ثد العف وول    يووععت امخ وثة الاثتوون الصووفف ن فالطوو
يفون  شوع ، ففوت   -تاثتن عفلم ث ن ف تفن فك  قلبولت فعفع ولت حخفا  ون-اتى فصل التصف  اليعبك

 3.البل   فلا الالفتث فالشع  ااعتفلعك بلطثاد
فتوول  . لقوود توول  التصووف  العزائووثف، فووك فعتفوو ، خلشووعل لفووؤةثات خلثع وون باتووا توولمثة الهعووثة

، (ه1133-1126)لوطث قوون القلدث وون ت ة ثاتهوول الفاشووان، ا ووث دخوووت العزائووث عوووى  وود  بووك فوود   السووفث
 3...لتصل حفث ق ل ع ف  الصاثا  ااقل، فتل  الي خ عبد التث ا الفس وك  اد  تبلعهل

 فل الطث قن اليلذل ن التك  ي ت فك فلت، فذات الفو فن الصفف ن اايثاي ن، فالتك لا تطو  ف  
تللط ب ن فالعزفل ون فالدثيلف ون،   تبلعهل  تلفل خلصل ف فثادا فع  ن، فقد  ف  متبلعهل ب  يل  طث   خثل

فالفو ل  ون التوك  خووذ يو خهل الطث قون عوووى اليو خ  افود الووزثف  اليولذلك، ففول ععوول فو وفتهل فوك اعتفوولد 
الذتث فالثيى الصففك ففخللطن امفثا  فتقبول الهودا ل عووى الطث قون اليولذل ن، فيود تول  ت ة ثمول تب وثا فوك 

 31...العزائث
 فل ال قيب د ن فالبتتلي ن الوتتو   لوا تتاودث الفصولدث تة وثا عو  ت ة ثاتهفول فوك العزائوث، ف   ول ا 

تيولثف  ععو ول ا  يك فك دخفلهفل ف  دخفل العةفل    ، تفل    ففيعهول فوك التتوف   العقودف لوعو   اا 
 ...  تبعد    تتف  يد دخوت فعها، تت ت ا عفعفف

 فووك اوو   لعبووت الطث قوون اليوولب ن التف  وو ن دفثا فتث وول  ووو  عو وو  العل وو  ال  ل ووك فووك يووث  
 فول ف طقون السوث  فزفا لمول فطثيهول تة وثة لقثبهول فو  11.البالد، ا ث يلدت ةفثات عدة شد الفعفد التثتوك

فصدث التصف  بللفسث  اميصى، فا تفثاث اثتن العهلد شود الفعوفد اا وبل ك بللف طقون فالتوك افتود حلوى 
 .ا1332 ل ن 

الفسثب وون فوو  خووالل اثتوون لقوود تل ووت العزائووث حذ  ففتفاوون عوووى توول الفووؤةثات الةقلف وون الفيووثي ن ف 
العوفوول  االفهوولعث    ف الفافوود   الوود   ا ووتقث فعتفهووا  هلئ وول بووللعزائث، فبووذلك  صووبات خث طوون اا تيوولث 

اليث  تتقل ف  الطث قن الت عل  ن فالثافل  ن فالا صلل ن، فالسث  ت و طث عو و  الطث قون : الصففك تلمتك
 ل  ون، ففعتفهول ت  وت بطث قون ا تيولث ن عو   صوفل  مفهول الع  لف ن فالي خ ن فالقلدث ن فالدثيلف ون فالز 

ف  اايلثة حلى    خط   ثمل فو  السوث  حلوى اليوث ، عودا الثافل  ون فالا صولل ن،  21اليلذل ن فالقلدث ن،
 .دلك ب ب     حدعل  اا ت ل  اليث فك تل  فقطفعل حا ف  عهن السث ف 
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 :الصراع بين الفقهاء والصوفية في الجزائر:ثانيا
ف  فطو  القث  الخلفت عيث الف الدف تافل الزمد ف   وفك تهذ بك حلى فوع  افل ون فموثف  

بقوفة شود موذه الاثتون، حا   و  ( الفقهول )فث وا فيوف  الفتوث اليوثعك الصولثا. ف  الفاي  ااعتفولعك الفوث
 .فيل فك ا تئصلل التلمثة الصفف ن ب ب  الف طوقلت التعث د ن فالثفا ن لوفتث فالةقلفن الصفف   

 : ةث تقد ت امفل ل  عوى الذم  ن العلفن -1
ف  الصعفبن بفتل  ثصد البدا لت التك تتهث ف و  آةولث اا اوثا ، فالوذف يود  توف  ةفوثة معفولل 

لعصث، فلت  ذلك ا   فك تافل اا  ل  ف ؤفل لت  فك فا ط  الزفتل ك فف  يلعدة ال وبب ن  لبقن عوى ا
 .التك اعتفد ل عو هل فك تاو ل تلمثة اا اثا  الصففك

. لقد تةث  دع ل  التصف  ف وفا ف و  فاتخوذفا فو  الفيو خن ف و ون لوت و  فالوعو  بعقوفل العلفون
ذا تل  دفث الي فخ ا ف  العتفن فالفا ن، فففول ععووفه م ف وها فو   ووطل  عووى بفل  الطفا ب    ف ه-فا 

تب ووثا فووك ا تصوولبها فثععوول عوووى ف ووتفل التفت ووث اليووعبك، فوو   العلفوون تتافوول يوو فب  -العقووفل فال فووفت
الخثافوون فت ت وودمل فااثتهوول  لهوول، اتووى فصوول اا اووثا  فووداه ا  فوول فصوول بوو   الاق قوون فاليووث عن، ف لاوو  

تافلووت فوو  الفيووت حلووى عفلعوولت ففؤ  وولت شووسط اتخووذت فوو  الووثيى فالاشووثة الفقووثا  بطووث  حخفا  وون، 
 71.عبلدة، فيد ت الي خ فععوت  فك فصل  الفعصفف  

 :ةالصراع بين أهل الشريعة وأنصار الحقيق-2
بوود ت افووون الفقهوول  عوووى ااتعووله الصووففك فبتووثا اتووى توولد  ختفووك، لووفا اثتوون التفف وو  التووك 

ةوا ا وتعلد ااتعوله .  بف الفد السزالك فك القث  الةللوث عيوث الفو الدف، فخفوت الصوثاب حلوى او    تزعفهل
لفع تث   فك العزائث ال وفك ببالد الفسث  تففي  بق لدة الفق    بف الا   الزثف وك، فبذلك تيتل   صلث ا

ف  عد د، ا ث فةل عبد الثاف  الف و  ك فابو  فوثزف  الاف ود فدث ون الفقهول ، فعبود الوثاف  الةعوللبك 
 41.ففافد ال  ف ك فدث ن التصف 

اا وتقطل  بو   الع ولا   حلوى    تودعا ااتعوله ال ووفك بيخصو ن  افود الوزثف ، الووذف  ا وتفث
خوى حلى    ا اثا  التصف    تدثك بث   الصدب بو   الاق قون فاليوث عن، فصولث اعون ع ود الفتصوففن 

فصلثت فدث ت  فصودث حلهولا لتة وث فو  اثتولت التعد ود فوك العزائوث، ففةووت  51فالفقهل  عوى اد  فا ،
فتوو ةث بهوول فووك العزائووث توول فوو  فافوود الخثفبووك فعبوود الووثاف  امخشووثف فعبوود التووث ا . بووذلك ففيفوول ف ووطل

ن الففاعهون فو  الصوفف ن بال ولت الفتف  تفل  و ثل، حذ عفووفا عووى  يوث الفوذم  العد ود، الوذف دخول اوبو
ف فتلث عد دة، تثاععت خاللهول الفدث ون ال ووف ن لا ول  فقثب هول فو  التوفف ق     ف فول   وف ها ب صوال  
التصف  ال  ك، ح  يئت، تفالفلن  خ ثة لصود الت ولث الصوففك الف اوث ، فتتعووى اودة موذا الصوثاب بو   

بعشووها الووبع ، فالتووك  فثدموول الفوولزف ك فووك  فازلوو ، الفووث ق   فوو  ع وولف   فؤلفوولتها التووك ثدفا بهوول عوووى 
فموك ح  دلوت عووى " ال و   -الفاودد-الف يوفث"فالف يث  ك فك تتلب  الفع لث، فالتك افووت فصوطوالت 
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فو  دلوك تول  موذا الصوثاب عوون اا ه ولث . يك  ف  فول تودل عووى يثا ون ال وعلات الفتبلدلون بو   الطوثف  
 .، ح  ص  التعب ث، ف  تثي د ف  ثة الفتث فالةقلفن"الزثفي ف "الذف لا  الفعتف ، ا ث لا  تفت  

 :الحركة اإلصالحية الحديثة وأثر الوهابية عليها: ثالثا
ا طوقت اثتن التعد د فك العزائث بللقفة فك امدا  فال طا ن فك الطث ، ا ث ايتصثت فك  قدمل 

فتووثف لوفعتفوو  بوودل  قوود ام ووت لتصووف  العصووث بلعتبوولثه الف ووؤفل عوو  تشعشوو  الف ووتفل امخاليووك فال
 .العقلئد ن التك يلفت عو هل تلمثة التصف 

 :حركة نقد المبجلين أو حركة التصوف اإليجابي-1
 فقك ععل لقد تل  بلافتل  تعف   امفتلث التك طثاهل  افد الزثف ، حا    ا تفثاثمل فك اتعله 

فو  ذلوك  فت  ول التثت و  التثف فلوفعك فو  ح عولد  و وون . الاثتن تبودف فت  هول فاولفات فثد ون ا تفاصوو ن
 .يلدت اثتن التعد د بيتل  بدف فتفاصال عوى اميل تلث خ ل

 اوود  تبووث فقهوول  عصووثه فلتاوون العهوود بففايفوو  ( ا1537/ه333ت)لقوود توول  عبوود التووث ا الفس وووك
 عتبوث فثععول لوفدث ون الزثفي ون ال ووف ن " القد و ن"عبد الثاف  امخشثف فوك يصو دت   ااعتهلد ن، حا   

لى ذلك  ي ث ف فة  آثائ   :فك العزائث، فا 
 ففل   ل عو    صل الفدب       فف   ثد فعثفن بللبدب

 .ففائد بد عن الفتف      ففك تتل  ي خ ل الزثف 
 :ف ص  التصف  الذف اختوط بللدعل فت  فل

 . ف دمل طلئفن الدعلعون    عوى الطث قن ال لبونف  فل 
 :فبعد     ي   بفتصففن زفل    ؤتد عوى الطث قن الصا ان التك عو هل فداث التصف  الا 

 فلا  قا ب د  العالل   ف  ادعى فثات  العفلل
 61.ل ت ل  التاق   فالتفلل   ف ثفش  ح فل الفتى دعلل

فلا  تفا  امخشثف تاف ل الفقهل  ف ؤفل ن اا اثا  بفل  صبافا عو   فو  تتللو  عووى الود  ل، 
 :فعدا اشطالعها بفهفتها فف افا الفعلل لوثدا ة فها

 لث ل  ال لت فلوعدل   ا  ت بف  العوا  فل
 31.لفاة ال ف  دفف الخول    ميفال تفوقهاطفت ا

لقد تل  لوصثاب ب   ااتعلم    ةثا بللسل عوى الفتث الفو فك الد  ك فالتتلبلت العوف ون، ف صوبات 
ف لعالت عز  فو  الا ولة العوف ون، فم ول ا  فتو      تعولفز ف يوفث الهدا ون الوذف عول  بو  الف لييلت فال

عبوود التووث ا الفتووف  فووك صووفثة ف هع وون، اوولفل فوو  خاللوو  تصوو    الفئوولت ااعتفلع وون فالد   وون حلووى فوو  
يهوا   فلما ب دع ل  الفا ن ف صال  الفعثفن، ف يلد بللص   امفل، فتيو  الصو   الةول ك، فلشوال  خال
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فصثاعلتها فاتخلذما فو  القصوى الخثاف ون، فا وتسالل امتبولب لودعل ون، فالتاولل  فو  الفتوصصن،ف ولئل 
 .لت ف ذ فخططلتها

الفل الفتف  ف  تل مذا الخثفج بث ف يثعك فاش  فك موؤا ، فلوذلك فعود له  ثصود  يوفال فو  
، ا عووى الف وتفل التولث خك  بق  ف   مول التصوف  اا عولبك ل عطوك بوذلك فقلثبون ففت ون ذات فصوداي ن

ا تقد الفيلثين فعوفلئها، فعوى الف تفل الفعثفك، ا  فل ا تقد   فا  ، بل عوى الف تفل العسثافك، ا  
 .العففد فتلمثة الافت
 عبووثا  باوو  عوو  خالصوون  فتوولث الفتووف  " فاوودد ال وو ل "حشوولفن حلووى تتوول " الف يووفث"ح  تتوول 

ذلوك    ال قود تول  عووى فتصوففن زفل و  ا عووى التصوف  . فادفدا ااصالا ن التك لا  تت  لهل حا  علال
فقووثا ة لفوول بوو    ووطفث التتوولب    وفووت فاوولفات الفتووف  تع وو  ف لييوون  ثا  عهلبووذة التصووف  . فووك ذاتوو 

ف  م ل  فها تففي   فتولث الفتوف  . امفائل، فك  فت الفيت تل   ت لا لفاي  فث   طث عو   الفتث الخثافك
، بدعفتو  حلوى التصوف  اا عولبك، فتول  بودلك فايع ول، ذلوك    الب ئون فالف تففون الفتث ون فف   بق  ف وطل

التوك تيووث  ف هول الفتووف  تثتووت آةلثمول بفشووف ، ففلث ووت عو و  عووذبل   تفا ووت ت ل   وث فا ووفت، فهووف 
 31. ف   لا   وا ف  الخثافن

لا  ت  الفتف  الفا ود فوك  قود عصوثه تفول  وذم  حلوى ذلوك فل  ولت، فقود توووت موذه الفعهوفدات 
ف اوووووك ( 1333ت )فع  وووووى الةعوووووللبك( ه1366ت)ف وووووع د يووووودفثة( ه1341ت)بتهوووووفث  افووووود الفقوووووثف

الد   تف فا يطبل فاادا، فهل تل  ذلك صدفن  ا خالصون ت  و    -فما  يثا  الفتف  -(ه1336ت)اليلفف
فعو ن عفعت مؤا  العفللقن؟ ف  الصعفبن بفتل  الخثفج بتف  ث فاش   فل    مذه اليخص لت عفعهول 

 .عوفهل السز ث، فذتل مل الالد، فطففاهل ال  ل ك
( ه1235ت)الةلف  عيث الف الدف بيخص ن عبد اهلل ب  عزفزلقد تدعا ت لث التعد د فك القث  

ا ث تف زت  فتلثه بللتاثث فالعف ، فتالل  عو   القشلة ففدعك الفا ن ففقوثا  الفيوت ففول زاد فوك تثاعو  
 31.الفتث الصا   بيتل  تبث

 :حركة التجديد والدعوة الوهابية-2
لا تتفت  اثتن التصف  اا علبك ف  الصففد طوف ال، ا وث ا ا وت  فولا الفود العولث  لوتصوف  
ب ووب    وول  عوفوول  تبوولث فةوفوول تعفوو  فووك ف تصوو  القووث  ال وولب  عيووث الفوو الدف، فتوودا ع ووف    صوولث 

 .فف ق ن التك تة ثا فل تل ت اوفا فؤيتن لتفامث فت صونالفدث ن الفقه ن  اف اآلثا  الت
توول  عوووى اثتوون  قوود التصووف     ت تتووث القووث  الةوولف  عيووث الفوو الدف في وولا الوودعفة الفملب وون 

التك فعههل فافد اب  عبد الفمول  حلوى عوفول  توف ت  32ف بدف    الث للن. بللفيث  لتتزفد ب فت عد د
ف   ول ا  يوك فوك   هول  -فا   لا تيث الفصلدث حلى ففي  عوفول  العزائوث ف هول -فالتك فصوت حلى الفسث 
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طقوون بوسووتها، حذ    الث ووللن فعهووت فوو  ثتوو  الاووض الفخووتوط، حشوولفن حلووى العوودل الفا وو  الووذف خوفتوو  بف 
 12.الفسث 

الوذف عولفز الفدث ون الزثفي ون ( ه1273ت)لقد دخوت  فتلث الفملب    عوى  ود  بوك ثات ال لصوث
ه، فتذاتث فع  باشفث 1226فمل  فك اعت    ن حلى التلمث ن الفملب ن، ا ث التقى بللي خ اب  عبد ال

الففوود الفسثبووك   ووذاك، خووال  فافوود امزمووثف فؤ ووت الطث قوون الثافل  وون، الووذف ث ووا تفاعووده بللفيووث ، 
 .ففعلصثت  اب  عبد الفمل ، حا    ل لا  عةث مف  ةث لهذه الدعفة يك تتف   الثعل

  بشوثفثة التعد ود فااصوال  ب وب  زخوا  فول  بوف ثات ال لصوث فقود تول  فو  الفؤ ود   فالفقت عو 
فلف    ل   خذ عو    تثت  ال وب ن فةفلفتو  العلف ون امدب ون، ففول لوا   وف   22.الا لة ال  ل  ن فك عصثه

 .ث الفدث ن الزثفي ن، فا بتصد ث امفتلث الفملب ن حلى الف طقنل  بتعف    فتل
ب فتلث الةفثة الفث   ن، ففل  لعده عوى تتف    ثا  فتفتا  عوى  72فك ا   ت ةث افدا  خفع 

الد ففيثاط وون فاقووف  اا  وول  فالاث وون فااتووثاا القوول ف  فالوودعفة لالصووال  اايتصوولدف، فمووك اثتوون تعد وود 
 فسل ثة لف   بقفه، فتل ت ففعهن شد الت لثات الد   ن عوى ال فا ، لت  لا  تت  لهل ال عل  فاا تفثاث
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 :الخاتمة

تووتفت  اثتوون التصووف  اا عوولبك فوو  تطووف ث ذاتهوول، فتتووف   اتعووله عقال ووك  عووف  ااتعووله لووا 
صد اا اداث الاشلثف، ث ا فالفلتهل ا تسالل اثتبلطلتهل ف  ال وطن فك يث  البالد، لس ل    ال وفك فك

ات  بوك الفعلل ن، ففعفد تالل   وطفف فثابطك يفف فك  ث  البالد، فبللتللك ايتصث ااصال  عوى فالف 
ثات التلصووث فابوو  افوولدف  الوود   عفووال عوووى حا وول  بعوو  العوووفا العقو وون،  ف عوووى دعوولة التعد وود توولب  
الع لبك فافدا  خفع  الد   توت  فتلثما فعزفلن لا ت  دمل ال وطن، فلا تتعلف  فعهل الاثتون اليوعب ن، 

فقولث  الوذف ف وز ااصوال  تول  ح  الف طو  ال .فف  ةا توت اب  ون امطوث التوك تفثشوهل ام فولط ال ولئدة
خط ، ا ث ا ت  الفصواف  عوى حتهلث  فلذج تفعد الفلشك فقلبل ا تهعل  الفاي ، فتل ت تتلبلتها لع ل 
لوالشث، ففقلث ت  بللفلشك تاصثا، دف  التفع   اف الف تقبل، ففول   وتض صوفثة فةلل ون، ف خوثل فايع ون، 

 .  ةثت عوى التفاز  الفتثف فال ف ك لدعلة ااصال
توول  فوو  الصووع   عوول  مووذه الاثتوون تووف  القوولئف    عو هوول  تعوولذبها بث وو  التس  ووث، فااثتهوول  

ففووك الفيووت الووذف  عوود ف وو  امخشووثف فالفتووف  فاليوولفف   تقوودف   دع وول  التصووف  فووك تتلبوولتها . لوفايوو 
 ثفشوف  فخطبها،  عدما ف سف ف  فك ففلث لت صفف ن فا تفل ات يلذل ن  ف زثفي ون، ففول  ع وك   هوا 

 .فل   فى بللعقال  ن الفلفثائ ن
ح   فتلث ااصال  ذات تبعلت ةق ون، ا ث توقت فعلثشن يث ن ف  ال خو  الفةقفون ذاتهول،  ؤتود 

ةوا ح  ثعولل ااصوال    ف وها يود  وو  عوو ها طولب  ال قود دف  عفو ، . ذلك التتلبولت ال وعلل ن الفعلصوثة
 ف حععول  ( الفتوف )قودث فول تل وت اثتون زمود ح علب ونفف  ةا لا تت   فتولثما تؤ وت لفدث ون  هشوف ن، ب

 (.افدا  خفع )فتقو د لآلخث 
ف  ذلك فقد تل  لصثاب الفث  الد   ن  ةثه البللغ فك التلث خ الةقولفك لوعزائوث، ا وث فعو  الةقلفون 

الف وون الد   وون فتتلبلتهوول، ف ةووثل الفتووث الفو ووفك الوود  ك فالتتلبوولت العوف وون امخووثل، ف صووبات الف لزعوولت الت
 اليسل اليل ل ب   فختو  امطثا  ال خبف ن

الدف فلئ ن  تلا ف  العقلئد تثتتز عووى ة لئ ون شود ن اولدة،  ف توثتبط بصوثافن بفعففعون فو  1 
 .ئد فتثف   خثل ب فت الصثافن، ا ث تدخوهل فك دائثة الالففتث ف  الفبلدئ فالعقل

 ك، اثتئ  ل ا تخداا فصطو  ال الات الفبعون م  اصطفلئها فثاةوك دف  اعتبولث لوصوفل  الود 2 
، (اميوث  لويوثب)ةا ح  العن العلفن لها تل ت م ثا  د  ف ن، اتى   ها تل فا فبعوو    تةوث فو  الفقهول 

 .فها حذ  ل  فا صوال  بقدث فل تل فا  الات فبعون

فافوود  ثتووف ، الفتووث اا ووالفك يووثا ة عوف وون، تثعفوون مليووا صوولل ، فثتووز اا فوول  القووففك، 3 
 .33، ى1333ب ثفت ط
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علك بلثك، فك فدلفل القب ون بيفلل حفث ق ل، باوث  يوث : الطث  تت ل  فاوك يبوك   تثافل 4 
 .124، ى1332اللن الفسث  العثبك، داث تفبقلل، الفسث  :فك ام ةثبفلفع ل فالتلث خ

5 Matin , Heper, state and religion in the ottoman turkish politic, in revue dhistoire 

maghrebin, N59-60/ 1990, p.90. 
، الفقلثبن اا ق ولف ن لفعتفعولت الفسوث  التب وث اصو ون فتق و ا، باوث  يوث فوك ل و ل ب   للا6 

فتو  ث، ال وطن ال  ل و ن فالفت فون الد   ون، باوث  يوث فوك . 26ام ةثبفلفع ل فالتلث خ، فثع   لب ، ى
 .453ام ةثفبفلفع ل، الفثع  ال لب ، ى

لف ووك ف ووث، ام ةثفبفلفع وول ااعتفلع وون، تثعفوون عو وول  يووتثف فآخووث، داث الفعثفوون، فصووث 7 
 .233، ى1334ط

موولفوتف  ع وو ، دثا وولت فووك اشوولثة اا ووالا، تثعفوون حا وول  عبوولت فآخووثف ، داث العوووا 8 
 .232، ى1364لوفال   ، ب ثفت

وى الطث  الصفف ن فك القلثة اافث ق ون، فتتبون فودبفلك، عبد اهلل عبد الثزا  حبثام ا،  شفا  ع9 
  تث الزثتوك، ( ه1166-1333)ففؤ ت القلدث ن مف عبد القلدث الع ال ك الصففك. 76القلمثة دت، ى

 .43، ى4امعالا، ا
فت  وو  اليوولذل ن . 233،ى1ه،ج1716 بوف  ووللا الع ليوك، الثاون،الطبعوون الاعث ون،فلت 10 

 :فافل اليلذل ن   تث. 735، ى4  تث الزثتوك،امعالا،ا(ه1253-1135)حلى  بف الا   اليلذلك
Joly, etude sur les chadouliyas, in revue Algerienne, N 50/1906, p.344. 

، الفعوون التلث خ ون الفسلثب ون، ب خولى، "فصلدث عد دة لدثا ن تولث خ اليولب ن"عوك اليلبك،11 
 .67، ى1333عل فك

12 Louis, Rinn, Marabouts et khouanne , i ;p adolphe, alger, 1884, p.333 et suit. 
يوو خل عوووى ث  ووها يل ووا بوو   ا موول   ف ووو فل   13عوود الفتووف  فووك فصوول فوودعك الفا وون 13 

عبود التوث ا الفتوف ، ف يوفث الهدا ون فوك تيو  اولل فو  ادعوى العووا فالفا ون، :   توث. الفعدف  ف  ثمفل
 .113،165،133، ى، ى،1333، 1تاق    بف القل ا  عد اهلل، داث السث  اا الفك، ب ثفت، ط

فالف و  ك عللا فق   ( ا1713/ه313ت)فالزثف وك مف عوك ب  عبد الا  اليه ث بللصس ث14 
-335)الةعوللبك فول ( ه342-366)ففافد اب  فثزف  فاودث فق و  ( ا1734/ه336ت)فتتوا ف  بعل ن

فتصوووففل فتتوفووول   توووث التتووول ك، فهوووثت ( ا1433/ه335ت)فتووول  فل ووول فف وووثا فتووول  ال  ف وووك( ه335
 .154، ى3فا 771، ى7فالزثتوك، امعالا، ا. 524، ى1الفهلثت، ج

، فعووون امصووللن، "ف طووفاث ال وووف ن فووك العزائووث  عبوود الووثاف  امخشووثف"الفهوودف البفعبوودلك15 
 .تل  فق هل صفف ل( ه333-346)فالزثف . 25-24ى،-، ى1333، 57ب

اعتفد ل فك ح ثاد  ب لت القد  ن عوى فل  فثده الفتف  فك ف يوفث الهدا ون، الفثعو  ال ولب ، 16 
 .143-122ى -ى
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 .23ف البفعبدلك، الفثع   لب ، ىملذ   الب ت    خذ هفل ف  فقلل الفهد17 
حعتقلد فوك اليو خ -داع ن ال وف ن فك العزائث تفل   ف    بف القل ا  عد اهلل -تل  لوفتف  18 

:   توث. ا فوك الع ون ففافو  ا وف ، ف  و  لوا  هوتا بولل اف حا بعود ثؤ ون ثآمولالقيل ، ف   ا ا ال بك صوع
 .233، 167، 52الف يفث، فثع   لب ، ى،ى، 

ثموولط الفبتدعوون، فخطووفط بللفتتبوون الفط  وون،  عبوود اهلل بوو  عووزفز الفثاتيووك، حتهوولث19  البوودب فا 
 .تهث 1،   تث الفثين 13-1، فعففب ف  الفثين2146ثيا

ز ول ك، التثعفل ون التبوثل فوك  خبولث الفعفوفثة ال   بوف القل وا:   تث ال ى التلفل لوث للن فك20 
 .736-734ى -، ى1363بثا فباثا، تعو   عبد التث ا الف اللك، ط

عبولت الفثااتيوك، ااعوالا :   تث الثدفد التك تثتتهل دعفة الفملب    بللفسث  اا الفكافل 21 
 .123،136، ى، ى1،ج1،1373بف  ال فثات  ف  فلت ف  امعالا،، فطبعن فلت، ط

الافون الفث   ن عوى فصث فاليولا فوك ث ف "  بف القل ا  عد اهلل، : افل  ثا   بف ثات   تث22 
 .ففل  و هل 45، ى1331، 22-21، الفعون التلث خ ن الفسلثب ن، ب"الفؤثخ  بك ث ت ال لصث العزائثف

23 Tamimi, abdeldjalil, sidi hamadan bin khuja 1773- 1842, in revue historique 

maghribinne, N 25-26, A1982, p.83 et suit. 
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