
754 
 

 
 

 

 
 

  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



754 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  

contemporains 



754 
 

 واقـع الطـرق الصوفية بإقليم تـوات

 –بين المرجعية المعرفية والممارسة العملية  –
 

 إدريـس بن خـويا.أ
 جـــامعة أدرار

 
 : ملخص

لقد عرف إقليم توات ظاهرة التصوف بداية من العهد األول لدخول اإلسالم إليه، وأصبحت الحيااة 
الروحية فيه تقوم على نشاط الطار  الصاوفية التاا قادهاا مشاايء أماالا حملاوا علاى عااتقهم مهماة نشار 

ا خصابة لتنماو وتتعاري فاا أرمااا أنحااا اإلسالم وتعاليم مناهمهم الصوفية بإقليم توات؛ حيث ومادت أر ا
 ....الشاذلية، القادرية، التيمانية، الموساوية،: المنطقة، ومن تلك الطر  الحا رة فا إقليم توات

وكااان انتشااار اإلسااالم فااا اإلقلاايم التااواتا الهاادف النبياال الااذة سااعت الطاار  الصااوفية إليااه، كمااا 
مموساية واليهوديااة التااا باادأت بنشاار بااذورها فااا أوساااط ومادنا أنهااا عماادت إلااى محاربااة الباادي واألفكااار ال

الممتمع اإلسالما، الذة لم يسلم منه إقليم تاوات خاصاة بقصار تمنطايط أيان تصادا لهاا الشايء محماد بان 
 .   عبد الكريم المغيلا

The reality of sufic ways in Tovatarea: 
From the beginning of the first Islam admiltang to Tovatarea, Sufism started to 

caractteriz. 

The spirtitva life there.sufic man took the respousiblity to wider spread sufic methods, 

and use it in most of its religious activities, the sufic man wanted also to gether betzeen Islam 

and Sufism. Among these ways. Shadilia, kaderia, tidjania, and Moussaweya.. 

The spread of Islam shaped the Noble gool that sufic method, aimed or tried to realize, 

justas, it attempted to fight against fades,Magiand jewish ideas that spread its seeds in most of 

Islamic socities Among them the touat' society where the great religious, and sufic man 

Abdelkarim ELMaghili Faced or resited it. 
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 :مقدمة

الحمد هلل، نحمده سبحانه وتعالى حمدا ملايال يليا  بماللتاه وعظمتاه، ص نحصاا عنااا علياه كماا 
 .ديرأعنى على نعسه، له الملك فا األولى واآلخرة وهو على كل شاا ق

 .ونصلا ونسلم على سيدنا محمد؛ الرحمة المهداة صالة وسالما دائمين متالزمين إلى يوم الدين
 وبعد؛

هاا فكاان طابعهاا الاوري والزهاد، إص أنهاا كانات احتماماا علاى 2لقد ابتادأت نزعاة التصاوف فاا   
عباادة واتماهاا نعسايا اصنحراف عن المبادئ اإلسالمية، عم تطورت بمرور الزمن لتصاب  نظاماا معيناا فاا ال

 .وعقليا معينا
كان يتعبد فا غاار  -صلى اهلل عيه وسلم -وقد نشأ التصوف نشأه إسالمية؛ حيث نمد الرسول 

حاراا بعيادا عاان النااا، وكااان الخلعااا الراشادون يميلااون إلاى البساااطة والزهاد فاا الاادنيا والعباادة إص  أنهاام 
 1.ة فيما بعدليسوا صوفيين بالمعنى الذة بلغت إليه الصوفي

فقيال أن : أما لعظة التصوف فقد اختلف أهال اللغاة فاا  ابط اشاتقاقها، فهاا تحتمال أربعاة  راا
يكون الصوفا منساوبا  إلاى صاوفة، والعاانا أن يكاون منساوبا  إلاى الصاوف، والعالاث أن يكاون مشاتقا  مان 

 .2الصعاا، والرابع أن يكون منسوبا  إلى كلمة سوفيا اليونانية
إن  التصااوف لغااوة هااو طريقااة ساالوكية قوامهااا التقشااف والتحلااا بالع ااائل لتزكااو الاانعا ويقااال 

 .3وتسمو الروح
وفا  راا أخرى هو من الصعاا أو الصعة، أو الذين يملسون فا الصف األول فا المسمد أعناا 

 4 .والعبادأومن الصوف؛ وهو رأة أغلبية اللغويين حيث كان الصوف واللباا الغالب على الزهاد . الصالة
وقيل هو التخل  باألخال  اإللهية، والوقوف مع اآلداب الشرعية ظاهرا فيارى حكمهاا مان الظااهر 

 .فا الباطن، وباطنا فُيرى ُحكمها من الباطن فا الظاهر فيحُصَل للمتأدِّب بالُحكمين كمال  
فقاد قيال فاا ويقول ابن تيمية إن هؤصا الصوفية ُنسبوا إلى ظاهر اللبسة؛ وهاا لبااا الصاوف، 

أحدهم صوفا وليا طريُقهم مقيدا بلباا الصوف وص هام أومباوا ذلاك، وص عقلاوا األمار باه، ولكان أ ايعوا 
 .إليه لكونه ظاهر الحال

                                                 
ال دار ابفكــر ابقرا يكـــ  6-5ابعهــد ابعجمــان ال  ي بــ  ابلــاارال صينظــر نةــلم ابمــرابلين وابلــرة ابثــو ية وأجراــا  ــ  ابج ا ـــر خــ    - 1

 .1بللباعة وابنةرال باتنةال ل
 .  ببنان-ال دار ابجي  بيروت04ال ص1 ك  مباركال ج.ابتثوف اإلس م     األدب واألخ ةال د - 2

منةـورات محمـد علـ  بي،ـونال دار  ال تحقيـة خليـ  ابمنثـورال111ينظر اامش ابرسابة ابقةيريةال أبـو ابقاسـب بـن اـوا ن ابقةـير ال ص - 3
 .  ب4445-اـ1046ال 1ببنانال ل –ابكتب ابعلميةال بيروت 

 .6-5ينظر نةلم ابمرابلين وابلرة ابثو ية وأجراا    ابج ا ر خ   ابعهد ابعجمان ال  ي ب  ابلاارال ص - 4
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وي اف إلى ذلك ما روة من أن كلمة صوفا وردت فا كالم منساوب إلاى الحسان البصارة وهاو 
يئا فلم يأخاذ وقاال معاا أربعاة دوالا  يكعيناا ماا رأيت صوفيا  من الطواف فأعطيته ش: من التابعين فقد قال

لوص أبو هاشم الصوفا ما عرفت دقائ  الرياا، ويؤيد هاذا وذاك ماا مااا فاا : معا ويشبه هذا قول سعيان
كالم بعض المؤلعين من أن مكة كانت خلت قبل اإلسالم فا وقت مان األوقاات حتاى ص يطاوف بالبيات أحاد 

ا فيطوف بالبيت عم ينصرف، فاللعظة على ذلاك قديماة، وقادمها يارمِّ  وكان يماا من بلد بعيد رمل صوف
 .   5نسبتها إلى من استحبوا الصوف من األنبياا

وكلمااة تصااوف قااد ورد ذكرهااا كعياارا فااا  داب الماهليااة، ويرمااع معناهااا إلااى مقصااد اصبتعاااد عاان 
زخرف الدنيا، ومن ذلك كان التصوف عنوانا للزهد والقناعة، وروة عان األنبيااا أنهام لبساوا الصاوف، فقاد 
كان سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم سيتأعر لبا الصوف عن غيره من العياب، وكاان النااا سايتأعرون 

 6 .به ويعظمون من يلبسه لما يتميز به من وري وزهد فا الدنيا
ف هااو عبااارة عاان طريقااه انتقاليااة ص صااالح القلااوب وتزكيااة األنعااا، ويطلاا  التصااو  :اثــل حا

بمعنى العكاوف علاى العباادة واصنقطااي إلاى اهلل، واإلعاراض عان زخارف الادنيا وزينتهاا، والزهاد فاا ملاذات 
 .الحياة وشهواتها

عان ومن هنا انعارد خاواأ أهال السانة والمراعاون ألنعساهم ماع اهلل تعاالى، والحاافظون  قلاوبهم 
طوار  الغعلة يلقاب المتصاوفة أو الصاوفية، بعاد الماائتين مان الهمارة، واشاتهر باه كال مان تابعهم بصاد  

 .التوميه
ولذلك ُسئل اإلمام المنيد عن معنى التصوف فقال فا كلمة مامعة، هو تصعية القلب عن موافقة 

خماد لصعات البشرية  7 .البرية، ومقارنة األخال  الطبيعية، وا 

 : ريقةمفهوب ابل -
وتعناا الساير والحالاة والماذهب، ويقاال هاو طريقاة قوماه، وهام طرائا  : ها معرد طرائ : لغة -أ

 .قومهم 
وفاا معناى  خار ( عباره)والطري  يقصاد باه الانها والمسالك، ويقاال سالك مسالكا إذا اتخاذ طريقاا 
 8 .يقصد به الدرب، ويقال سلك درب الصالحين إذا عبره، ويقال أي ا انتها طريقهم

                                                 
 .  51ال ص1 ك  مباركال ج.ابتثوف اإلس م     األدب واألخ ةال د - 5

ال مـككرم بيسـانسال برةـراف 11ال محمـد مـا ر وابهامـ  مسـعود ال ص(ابتيجانيـة وابقادريـة)ة وأجراـا علـا ابع تـات اإلنسـانية ينظر ابلريق - 6
 .  ب4444-1111وارانال -داب  حسينال جامعة ابسانيا.د

 .ب4444-اـ1041ال دار ابكتب ابعلميةال بيروتال ببنانال 5-0ينظر ابتثوف ابةرع ال سيد نور بن سيد عل ال ص - 7
ال وابلــرة ابثـو ية واب وايــا بـرتليب تــواتال  اويـة ســيد  أحمــد 1ال ص(ابتيجانيـة وابقادريــة)ينظـر ابلريقــة وأجراـا علــا ابع تـات اإلنســانية  - 8

-4445محمــد حوتيــةال جامعــة أدرارال .ال مــككرم بيســانس  ــ  ابتــاريفال برةــراف د14ديــد  نموكجــاال كريمــ  أب كلجــوب وبــن ديــد   المــةال ص
 . ب4446
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الطريقااة هااا الساايرة المختصااة بالسااالكين إلااى اهلل منقطااع المنااازل والترقااا فااا : اصااطالحا-ب

 .المقامات
والطريقة عند الصاوفية هاا إقاماة نااموا العبودياة عبار الرحلاة الممتادة مان الخلا  إلاى الحا ، 

خاروج الساالك  وها السبيل العارج من العالم العانا إلى ح ره الباقا عز ومل، فالطري  بهاذا المعناى هاو
 .من وهم الغعلة وحب الدنيا ودخوله فا طاعة المولى ومحبته

وأمااا الطريقااة الصااوفية هااا عبااارة عاان منظمااات دينيااة شااعبية ي اام كاال منهااا شاايء وطائعااة ماان 
 .المريدين، واألتباي للنها الصوفا القائمة عليه

داية مان ظهاور اإلساالم وأماا عان أصل ظهور التصوف وانتشاره فيرمع ظهوره إلى العهد األول ب
ماع سياد الخال  أمامعين سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم؛ حيث كان يتعبد بغار حراا، واستمر معه طيلة 

 .حياته وبعاد وفااته تاوارعه الصحابة الكرام عم التابعين لهم بإحسان 
تا برز فيها ها ما هو إص تدقي  للمرحلة ال2وبذلك نمد أن فترة تحديد ظهور التصوف فا    

ذلك التغير المعامئ فا الحياة الروحية، وهو يعد بمعابة عملية تصحي  تهدف إلى العودة بالممتمع 
 .9اإلسالما إلى سالف عهده وو عه على الخط الصحي  الذة رسمه له الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ا أنحااا منطقاة وبذلك سنتطر  إلى أهام العناصار المتعلقاة بانتشاار التصاوف وطرقاه الشاهيرة فا
 .توات

 
 :  ابلرة ابثو ية ابر يسية برتليب توات

عرف إقليم توات ظاهرة التصوف من العهد األول بداية من دخول اإلسالم إلياه، وأصابحت الحيااة 
الروحية فيه تقوم على نشاط الطار  الصاوفية التاا قادهاا مشاايء أماالا حملاوا علاى عااتقهم مهماة نشار 

أر ا خصبة لتنمو وتتعري فا أرمااا  -أي ا–الصوفية بإقليم توات، حيث ومدت  اإلسالم وتعاليم مناهمهم
 .الشاذلية، القادرية، التيمانية، الموساوية: ومن تلك الطر . أنحاا المنطقة

 
 

                                                 
 .10رة ابثو ية واب وايا برتليب تواتال  اوية سيد  أحمد ديد  نموكجاال صينظر ابل - 9
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 :ابلريقة ابةاكبية -1

، 11الاذة تاأعر باه الشايء شاعيب أباا مادين األندلساا 10يرمع تأسيسها إلى أباا القاسام المنيادة
م فا كافة العلوم اإلساالمية، الاذة تتلماذ علاى ياده الشايء عباد 42لشهير الذة انتشر صيته خالل العقيه ا

ونشاار أفكاااره أساااتذة فااا الاابالد، ونااال بواسااطتها شااهرة ( هااا 25ت )المغربااا األصاال  12السااالم باان مشااي 
 14 .أي اا زعيم الطائعة الشاذلية علا أبو الحسن الشاذلا–، الذة أخذ عنه 13فائقة

قياة يرمااع منباع الشاااذلية إلاى هااؤصا العلماااا العالعاة الااذين تاأعر بهاام أباو حساان الشاااذلا، والحقي
واسااتند إلااى  رائهاام وأفكااارهم لتكااوين الطريقااة الصااوفية المعروفااة بالشاااذلية، التااا ( هااا544)المولااود ساانة 

إلاى مصار، ومنهاا أخاذت طريقهاا غارب إفريقياا الساوداا، ومان هنااك وصالت . نشرها فاا إفريقياا الشامالية
ومناط  المشر  العربا خاصة الحماز، وتعتبر الشاذلية أهام الطار  الصاوفية لايا فاا الحمااز فحساب، 
بل فا شمال إفريقيا؛ حيث تعرعت عنها تقريبا كل الطر  الصوفية األخارى التاا عملات فاا هاذه المنااط  

 15 .وغيرها من مناط  إفريقيا
 :  ابككر عند ابةاكبية

اللهام صالا وسالم )مارة 444الذكر عندهم فا اصستغعار والصاالة والساالم علاى رساول اهلل يتمعل 
مرات كل صباح باإل افة إلى عقد امتماي كال أسابوي، ومادة 44، والشهادة (على سيدنا محمد النبا األما
 16 .فا الشهر فا حلقات للذكر

 . المزولية، البونسية، العليوة، الحنصالية: طر ، منهاكما تعرعت عنها عدة  -

                                                 
ينظــر  ــ  . اــو أبــو ابقاســب ابخــ ا  ابقــوارير ال كــان أبــوو يبيــ  اب جــاج وكــان اــو خــ ا ام وأثــلن مــن نهاونــد إ  أن موبــدو ومنةــلو بب ــداد - 10

ال ANEPال منةـورات 04ال ص1ةـيف مـو   ابتهـام  ايتـاو ال جترجمتن سلسلة ابمرآم ابثا ية    ككـر بعـا ابثـو ية ابثـا يةال ب مـاب اب
4446. 

إبـا أن تـو ا سـنة " اهلل ابحـة"او ةعيب بن ابحسن األندبس  ةيف ابمةايف سيد  أبو مدين اب وثال سـيد ابعـار ينال كـان آخـر ك مـن  - 11
رحمــة اهلل –ابةـيف سـيد  محمـد بلقايـد  ينظـر  ـ  ترجمتـن ابرا ـد  ـ  ككـر جملـة مـن حيـام و ،ـا   وكرامـات. اــن واـو مـد ون بتلمسـان510
 . ب4444ال منةورات ابمؤسسة ابولنية ب تثا ال ابنةر واإلةهارال 476-465ال ب ماب ابةيف مو   ابتهام  ايتاو ال ص-علين

ـ ال وخلـف اـ645اـال نةر مكابن    جمي  أنحاء إ ريفيا ابةمابيةال دون أن يكون لريقة معينةال وتو ا بتلمسـان سـنة 544ُوبد    سنة  - 12
 . عدم مؤبفات    علوب ابقرآن وابتفسير وابفقن

ال منةورات و ارم ابجقا ة 141-144عمار ا  ال ص.ينظر ابلرة ابثو ية ونةر اإلس ب وابجقا ة ابعربية    ارب إ ريقيا ابسمراءال د - 13
 .1190وابسياحةال ابج ا رال 

ريف من كرية محمد بن ابحسان ابةاكب   عيب ابلا فـة ابةـاكبيةال نسـبة علـا او عل  أبو ابحسن بن عبد اهلل بن عبد ابجبار ابسيد ابة - 14
ينظر    ترجمتن سلسلة ابمرآم ابثا يةال  ـ  ككـر بعـا ابثـو ية ابثـا يةال ب مـاب . ةاكبة؛ ترية بر ريقياال كان يقرأ تفسير ابن علية وابةِّفا

 .459ال ص4ابةيف مو   ابتهام  ايتاو ال ج
 .141-144ابمرج  نفسنال ص - 15
 .141-144ابمرج  نفسنال ص - 16
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 : انتةاراا
لقد أشارت الوعائ  البكرية إلى بعاض الزواياا التواتياة التاا ومادها ماوصة ساليمان بان علاا عناد 

لكن ص نعرف عن هذه ... زاوية عيسى، زاوية الغريبة، زاوية سيدة الحاج بأذعاغ،: دخوله إلى تيما، منها
 .ا إص  األسما

وما يمكن أن نمزم به هاو أن أول زاوياة بتاوات قاد أسسات علاى المباادئ العالعاة فاا معناى قاول 
إذا مات اإلنسان انقطع عملاه إص مان عاالث صادقة مارياة وعلام ينتعاع باه : " الرسول صلى اهلل عليه وسلم

ا التاا تلتهاا فيماا ها زاوية موصة سليمان بن علا، عم نشرت على منوالها الزواي 17"وولد صال  يدعو له 
 .بعد

حساب  18وبالتالا، فإن أول شريف إدريساا مااا إلاى تاوات هاو السايد ماوصة ساليمان بان علاا 
معرفتنا واطالعناا المحادود، وأن زاويتاه أول زاوياة تباراك بهاا  ممياع الماواطنين، وتنااولوا علاى األقال إحادى 

 19 .هم استدعى مميع السكان إلى وليمة العتيقةومباتها، وُيذكر أن سليمان بن علا لما ُوِلد له وأظنه أو ل
 .لذلك نتساال، هل كانت لموصة سليمان بن علا طريقة اشتهر بها؟

ومن المعروف أنه عاا  فاا فتارة نشاط فيهاا علمااا كباار اشاتهروا فاا هاذا المماال، ورواد خلاد 
د يعزى، وكبيار تلمياذهما السيد علا بن حرزهم، ومعاصره السي: التاريء ذكرهم أكعر من غيرهم، ومن هؤصا

السيد أبو مدين شعيب، وُيعتبر الولا سليمان بن علا هو أي ا مان كباار تالمياذ الشايخين، ورفيا  السايد 
                                              .                                                                                                    أبا مدين شعيب فا التحصيل العلما المعرفا

فالشيء علا بن حرزهم كان زاهدا فاا الادين،  ااربا الادنيا عارض الحاائط، ساالكا فاا التصاوف، 
 .من األولياا ذوة الكرامات والعراسات

                                                 
ال تحقية أحمد محمد ةاكر وآخرونال دار إحياء ابتراث ابعربـ ال 1167ال رتب 664ال ص1سنن ابترمك ال محمد بن عيسا ابترمك ال ج  - 17

 .بيروت
ابةريف بن أعمر بن أحمد بن محمد بن أب  بكر بن أحمـد بـن علـ  بـن محمـد بـن بن مو   عل  " ابملقب بـ أوةن"أبو داود سليمان  - 18

سعيد بن عبد ابرحمان بن عيسا بن أب  ابقاسب بن عبد اهلل ابكام  بن ابحسن ابمجنا بن ابحسن ابسبل  بن سـيدنا علـ  بـن ابسـيدم  المـة 
كمــا أنــن كــان حــام  برايــة ابعلــب . مي ديــة 1150: ابموا ــة بـــ اجريــة 501اب اــراء بنــت رســو  اهلل ثــلا اهلل عليــن وســلبال ُوبــد حــواب  ســنة 

امرم ابظاار واببالنال وكان ُيعّلب ابقرآن بلراابين وعبادم ابرحمان بلمريدينال  لتبلت علين ابللبة مـن أراا ةاسـعةال  كانـت  اويتـن متكاملـة عـ
منحن اهلل خلة كجيرال واستمر علا اكو ابحا  إبا أن ارتحـ  بل ب ابعلب ول ب ابما دم  خ،عت بن ابنفوس األبية وأتب  علا األخك مما 

ينظر    ترجمتن درم األت ب    أخبار ابم رب بعد اإلس بال . ب وتبرو معروف ي ار بن بلو د أوةن1471اـ حواب  674إبا جوار ربن سنة 
وينظــر كــكبك  ــ  نســبن وحياتــن إبــا  اــرم ال (تمنلــيل)ســيد  محمــد بــن عبــد ابكــريب بــن عبــد ابحــةال مخلــول بخ انــة ســيد  أحمــد بــن ديــد  

وأنسـاب (= مخلـول)األخبار    تعريف أنساب آ  بيت ابنب  ابمختارال بلع مـة ابمـدتة وابمحقـة أبـ  عبـد اهلل  أحمـد بـن ابمقـر  ابتلمسـان 
مـو   سـليمان بـن علـ  ال امـا متواجتـان بخ انتـ  باعبـد اهلل بثـاحبها بـن وبيـد ابوبيـدال و (. مخلـول)ابةر اء ألب  بكـر بـن محمـد ابسـيول  

 . بثاحبها األستاك عل  سليمان 

ال مقا  تدب    ابندوم ابجانية حو  ابةـيف ابـوب  ابثـابي سـيد 6-1عبد ابقادر نيكلوال ص.اب اوية ال نةلتهاال تلورااال أادا هاال مبادؤااال أ - 19
 (.مخلول.)أدرار-أو د أوةنبابمسجد ابكبير بقثر  4446ما   15ال وكبك يوب -ر،  اهلل عنن-مو   سليمان بن عل 
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إذا رأياتم الرمال قاد أوتاا زهادا فاا الادين، :"فمن حياث الزهاد يقاول الرساول صالى اهلل علياه وسالم
أما من حيث العراسة فيقول الرساول صالى اهلل . أخرمه أبن مامة"فاقتربوا منه، فإنه يلقن الحكمة  :ومنطقا

 . أخرمه الترمذة" اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهلل عز ومل: "عليه وسلم أي ا
أخذ ابن حرزهم عن عمه أبا محمد صال  بن حرزهم، وأخذ عناه خلا  كعيار، ومان أشاهرهم أباا 

 .يب، وموصة سليمان بن علامدين شع
 األناادلا، كمااا ُكلِّااف ماان طاارف إخوانااه برعااا -بإشاابيليا( هااا524)أمااا تلميااذه شااعيب ولااد ساانة 

غنمهم، وأهملوا تعليمه حتى بلغ الرابعة عشار مان عماره، وهاو ص يعارف كياف ُيصالا، ولام يحعاظ  ياة مان 
 .   القر ن الكريم

فِسارت إلاى مماالا : " عانااة يقاول عان نعساهوعند هروبه من إخواناه ووصاوله إلاى فااا بعاد م
العلماا مملسا بعد مملا، وأنا ص يعبت فا قلبا شيئا مما أسمعه من المدرسين إلى أن ملست إلاى شايء 

؛ ذلك الشيء هو علا بان حارزهم، وهاو شايء أباا مادين شاعيب، وماوصة "كلما تكلم عبت فا قلبا وحعظته
 .سليمان بن علا

هام يتكلماون باأطراف : "فيمياب ابان حارزهم، تاأعير كالماه فاا قلباه ولذلك يسأل الشيء عن سابب
 ".ألسنتهم فال يتماوز كالمهم األذنين، وأنا أقصد اهلل بكالما فيخرج من القلب ويتومه إلى القلب

ذا كاان علمااا التصاوف  ذا كان الشايء أباا مادين مان كباار مشاايء الطرقياة والمتقادمين مادا، وا  وا 
معال ماا أو احنا فاا  -ندنا وينسبونها إلى الشاذلية باعتبارها أول طريقاة فاإن يقرون بالطر  المعروفة ع

أبا الحسان الشااذلا قاد أخاذ عان شايخه السايد عباد الساالم بان مشاي   -انتساب الطريقة فا أول المدخل
 .عن السيد عبد الرحمان مار المصطعى عن أبا مدين شعيب عن الشيخين علا بن حرزهم والسيد يعزى

طريقتنااا هااذه أخااذناها عاان أبااا يعاازى بساانده عاان المنيااد عاان الساارة "دين فااا ذلااك يقااول أبااو ماا
 ".السقطا عن حبيب العمما بالسند إلى رب العزة

ويمكننا أن نستنتا مباشرة، أنه مادام السيد علا بن حرزهم والسيد أبو مادين شاعيب الغاوث مان 
ساليمان علاى درب شايخه وصاديقه فاا كبار التصوف، ومن أهم رواد الطريقة، فحتما يكون الشايء ماوصة 

20 .التحصيل المعرفا العلما، باإل افة إلى  اهتمام عصره الكبير بهذا الشأن
 

ويمكن أن نستدل  من هذا المقال بقاول األدياب والشااعر التاواتا الكبيار السايد البكارة بان عباد 
 21 :علا الرحمان التينيالنا يقول فا مطلع قصيدة له مدح بها الشيء موصة سليمان بن

 

                                                 
 .6-1ابمرج  نفسنال ص - 20
-ونسـخة موجـودم بخ انـة باعبـد اهلل. أدرار-مو   سليمان بن عل  بثاحبها األستاك عل  سليمان ال أداـا: مخلولة موجودم بخ انت  - 21

 .-رحمة اهلل علين-أدرارال بثاحبها ابوبيد بن ابوبيد
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وفسيل ابن حرزهم؛ أة التصاقه بهذا الشيء، وكأنه مزا اقتطع من شيخه، معل العسيلة ها مزا 

 .من النخلة
وهو تعبير وتقرير صري  بأن التلميذ قد ورث أسرار وطريقاة شايخه، وهاذا ماا يادعم صاحة الارأة 

 .الذة روى عن أحد أعيان القصر
موصة سليمان كانت له طريقته الخاصة وأوراده، وأن  خار اتبااي هاذه الطريقاة كاانوا فاا باالد إن 

وهو ما يمكن اإلقرار به باعتبار أن سبع كانت فا وقتها من كبريات المناط  أو القصور التواتية، . 24سبع
التاا حملتاه إلاى تاوات  وأن موصة سليمان بن علا استقبله أعيان توات بهذا البلد، وأنه كذلك سراح مطيته

                                                 
 .مان بن عل  إبا ابلرية ابمستقيبكان ،ا  عن ابلريةال  هداو مو   سلي - 22
 .نسبة إبا ناظمها - 23
 .كلب عن ةما  و ية أدرار04تبعد حواب   - 24

 وفسيال ابان حارزهم فا الطاريقاة  سايادة سالاياماان نامال عالا

 وسالاوكاا  شارياعاة وحاقايقاة  فُاقات مامادا  وساؤددا  وكامااص  

 تهاِزُم الظالاماات مناه الشاريقاة  قاد حاللات تاوات كالابادر ياسارة

اعاات األناياقاة  الاِعاز  والاتاصاريفوَمَلكات أزم اة   فياها مااع الاص 

 كال  ذة أماال عايااباا صاعاياقاة  َوَباساطاَت يادياَك بالاماود تُاعاط

 ُدوَحاُه ُسارا بالاغاصاون الورياقاة  وماناحااَت الاازوار كاال  ماارام  

اا    للُهادى بعاد هاوناهام بسِحاياقاة  وهاَدْيااَت مان الخااالئااِ  مام 

ادة األحاساناا    ّ معل َساا 
 بالاوصياة ِذكاُره فاا الاخالايقاة  فاأ احى 22

 فارتقى بعاُد فاا الماراقاا الشاريقة  بعاد ما كاان فا ح ياض اناقاطااي

 العُاهاوم الادقاياقاةظاهار  لاذوة   وعالاى قابارك الماعاظ اام ناور  

 َماَلها فاا كاعايارها مان شاقايقة  ُحارَمااة عاظ ام اإللااه ِحامااَاَها

 فا حاوزِها فاَصاَم اإللاُه وعاياقاة  ُكااال  َماان َلااْم ياكان لااه أدب  

 فا عويض الُخطاوب َت حاى طلياقة  َسناد المستاغاياُث ُكان لاا غايااعا

 أن أكاوَن ِمن الاُماُماوِي الَغاِريقاة  أنات حاماا الادِّمااَر حاشااَك ُركانا

 العاقاير حاِلُك فاِياَقاة 23 الُباَكاْيارُ   فا ِحمااك ال عاياُف مااِدح معانااكَ 

 ماع إنااا  بانايارَات َعاتاِياقاة   ااَنااُه اهلل ِمان شايااطايان ِمان  
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يعتبارون مان الاذين يحترماون ماوصة ساليمان ويخدموناه ويخادمون  -أي اا-من هاذا البلاد، وساكان سابع 
25 .مميع األولياا

 

وبما أن أول زاوية بإقليم بتوات هاا زاوياة ماوصة ساليمان بان علاا، فايمكن القاول كاذلك إن أول 
 .طريقة صوفية دخلت إلى توات ها الطريقة الشاذلية

 :ابلريقة ابقادرية -4
يرمع تأسيسها إلى الشيء أبا محمد محا الدين عبد القادر بن عبد اهلل الملقب بالميالنا نسبة 

 .ها744ها، وماا إلى بغداد سنة 564ها وتوفى سنة 744ُوِلد سنة . إلى مسقط رأسه ميالن ببالد فاا
التصوف البارزين، تميازت الطريقاة انتشرت أفكاره بين معاصريه، وُلقِّب بالقطب الرابع من أقطاب 

اتبعاوا وص :" بتعاليمها السمحاا ومبادئها المعتدلة المأعورة عان أقاوال وأفعاال الشايء الميالناا، أهمهاا قولاه
تبتعدوا، وأطيعوا وص تخالعوا، اصابروا وص تمزعاوا، واتحادوا وص تتمزقاوا، وانتظاروا وص تيئساوا، وامتمعاوا علاى 

 26 ".تطهروا من الذنوب وص تتناطحوا، وعن باب موصكم فال تبرحواالذكر وص تتعرقوا، و 
 :   األككار واألوراد

ولها ممموعة من األذكار واألوراد، يتم ق اؤها وموبا ألنها مأخوذة على ومه النذر والعهد، ولها 
 : أربعة مقاصة، ها

ص إلااه إص هااو عليااه  حساابا اهلل)أعااوذ باااهلل ماان الشاايطان الاارحيم، فااإن تولااوا فقاال  :الحساابلة -أ
 .مرة 244وذلك فا ( حسبك اهلل ونعم الوكيل)، و(توكلت وهو رب العر  العظيم

(. بساام اهلل الاارحمن الاارحيم اسااتغعروا ربكاام عاام توبااوا إليااه، إن ربااا رحاايم ودود) :ا ســت فار -ب 
 .مرة244وذلك فا 

 .مرة 444وذلك فا ( اعلم أنه ص إله إص اهلل) :ابهيللة -جـ
بسم اله الارحمن الارحيم، إن اهلل ومالئكتاه يصالون علاى النباا، يأيهاا الاذين  مناوا ) :ابتثلية -د

وذلاك فاا (. اللهم صلا على سيدنا محمد وعلى  له وصاحبه وسالم تساليما)، و(صلوا عليه وسلِّموا تسليما
27 .مرة 444

 

الورد القادرة فهو يتكون من عدد معين من الركعات ُيقرأ فا أولها فاتحاة الكتااب ماع ساورة وأما 
معينة، وبعد التسليم من الصالة ُتقرأ  يات محاددة مان القار ن، ويصالا علاى النباا صالى اهلل علياه وسالم، 

 .ينتها الوردويدعو دعاا عاما يخأ فا نهايته مؤسا الطريقة القادرية عبد القادر الميالنا وعندها 

                                                 
 .6-1اب اويةال نةلتهاال عبد ابقادر نيكلوال ص - 25
 .141-149ابلرة ابثو ية ونةر اإلس بال ص - 26
ابجي نــ ال بلةـــيف ابحـــاج عمـــر ابلبــون  ابفـــونجل  بـــن ابةـــيف محمـــد مجمــوا ابجـــواار  ـــ  لريـــة ســللان األوبيـــا ابةـــيف عبـــد ابقـــادر  - 27

 .ال مخلول بمكتبة ابحاج محمد ابسابب ابم يل  بح  اب رب ال أدرار7-6ابتسليم ال ص
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سااتا وفااا العانيااة سااورة ( 46)وأمااا كيعيااة أدائااه فااإنهم يقاارؤون فااا الركعااة األولااى سااورة الكااوعر
ستا، وفا الرابعة سورتا المعوزتين مرة واحدة، وفا (46)ستا، وفا العالعة سورة اإلخالأ (46)اإلخالأ 
مارة ( أنزلناا هاذا القار ن علاى مباللاو أنناا : )مرة واحدة، وفا السادساة قولاه تعاالى(  ية الكرسا)الخامسة 

اللهام إناا : " عام يقاول(. رب اشارح لاا صادرة ويسار لاا أمارة:)واحدة، ويذكرون فا السمود قولاه تعاالى
يمانا فاحعظهما علا فا حياتا وعند وفاتا وبعد مماتا   ".استودعك دينا وا 

تين؛ البكائياااة وتعرعااات الطريقاااة القادرياااة إلاااى المناااوب الغرباااا مااان القاااارة إلاااى شاااعبتين  كبيااار 
والعا لية، غير أن ما يدخل  امن اإلطاار المغرافاا هاا الشاعبة األولاى، وأماا العانياة فظهارت فاا منطقاة 

 28 .شنقيط والسنغال
 :    انتةار ابقادرية و روعها برتليب توات

م 45/هاا4إنه هناك من يرى دخول الطريقة القادرية إلى إقلايم تاوات وانتشاارها فياه كاان حاوالا  
حيث أسا زاويته (. ها444ت)ها و424د الشيء سيدة محمد بن عبد الكريم المغيلا الذة ُوِلد سنة على ي
وانطلقاات دعواتااه المهاديااة لنشاار اإلسااالم وتعاااليم القادريااة، وأي ااا لمحاربااة الباادي . م4744/هااا 445ساانة 

ذين واصالوا مسايرته ونزي شوكة اليهاود، فكاان الشايء محماد المغيلاا القادوة الحسانة لتالمذتاه وألتباعاه الا
وعملوا على نشر القادرية فا إقليم توات وخارمه، وسرعان ما انتشرت الطريقة القادرية على يد شايو   ل 
كنتة  فا العديد من نواحا إقليم توات وخارمه، وبرز منهم عدد كبير من العقهاا الذين صارت لهم القيادة 

الااذة أصااب  معلمااا، (. م4424/هااا4226ت)لكنتااا م؛ أة مااع ظهااور الشاايء المختااار ا44الدينيااة حااوالا  
وفقيها، ومربيا، محنكا، ذاي صايته فاا أنحااا واساعة مان تاوات إلاى أقصاى وساط غارب إفريقياا مان خاالل 
أعماله العظيمة وتآليعه العديدة فا العلوم الشرعية، ودراسات معمقة فا الطر  الصوفية عاماة، والقادرياة 

كماا أبارز . تنااول فاا بداياة مخطوطاه أساا القادرياة ومؤسساها( قاادالكوكاب الو )خاصة، وله فيهاا كتااب 
مناها التربية الصوفية السليمة من خالل تصاانيعه العديادة فاا األذكاار، وهاا قائماة علاى عنصار المحباة 

 :الذة قسمه إلى نوعين
وتقااوم علااى اصمتعااال لوواماار وعاادم ارتكاااب المعاصااا، وأة تقصااير فااا  :ابمحبــة ابمفرو،ــة -أ

مباااات معنااااه الوقاااوي فاااا المحرماااات والتقصاااير فاااا أداا العباااادات، وعلاااى كااال مبتااادئ أن ياااوازن باااين الوا
 .الناحيتين حتى يستطيع إدراك المحبة المعرو ة

وها التا يصالها كال مان حقا  المحباة المعرو اة، واساتوفى حقوقهاا، عام  :ابمحبة ابمندوبة -ب
بات عم النوافل، واصبتعاد عن المحرمات وعدم الوقوي فا يدخل فا مرحلة المحبة المرتكزة على القيام بالوام

29 .الشبهات
 

                                                 
ال وابلــرة ابثــو ية واب وايــا 99-97ال ص(ابتيجانيــة وابقادريــة)ال وابلريقــة وأجراــا علــا ابع تــات اإلنســانية 7ينظــر ابمثــدر نفســنال ص - 28
 .17-16ب تواتال  اوية سيد  أحمد ديد  نموكجاال صبرتلي
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 : أ،رحة مةايف ابلريقة برتليب بتوات
 ومنها على سبيل الذكر ص الحصر؛

 . ري  الشيء المختار بن محمد بن عمر بلوافا بقصر المديد -
 . ري  الشيء أحمد بن محمد الرقاد -
    .   ري  الشيء أمحمد بونعامة بأقبلا -
 :ابلريقة ابتيجانية -1

وُتنسب إلاى الشايء أباا العبااا ابان احماد بان محماد بان مختاار التيماانا الحساينا، ُولاد بادائرة 
م بعااا بعاد مطااردة بااة وهاران 44/44/4645م، وتاوفى 4444/هاا4454عين ما ا وصية األغاواط عاام 

اإلرشاادات الربانياة بالعتوحاات : منهاا له، واستيالئه على قرية عين ما ا، وترك ذخرا كبيرا من المؤلعات،
اإللهية مان فايض الح ارة األحمدياة التيمانياة وهاا بمعاباة شارح لقصايدة الهمزياة، وماواهر الحقاائ  فاا 

 .شرح الصالة المسماة ياقوتة الحقائ  والتعريف بسيد الخالئ 
وهاا مناوب بوسامغون؛ : )وبعد وفاة واِلده غادر عين ما ا وراح ينتقل بين مناط  عادة، منهاا

وفيهااا كااان يتصاال بالعلماااا والعقهاااا، يأخااذ ...( غاارب الباايض، وتااوات، واألباايض ساايدة الشاايء، وتلمسااان
عنهم ويستعد منهم، عم انتقل إلى مدينة فاا، وهناك التقاى باأعالم التصاوف وامتماع بهام وتحااور معهام، 

 .وأخذ عنهم تعاليم التصوف ومبادئ التربية الروحية
ه الشيء أحمد بن حسان القدرة من مديناة فااا، عام تتلماذ علاى ياد الشايء وكان من أول أساتذت

سانة درا 44موصة الطياب الاوزانا شايء الطريقاة الطيبياة، وقاد دام مكاوث الشايء التيحاانا بعااا حاوالا
 30 .خاللها وتعقه فا شتى العلوم الشرعية

 : األوراد ابتيجانية
 : ة، وتلخأ فا عالعة أركان، ها كاآلتاوتشتمل على ممموعة من األذكار واألدعية المستحب

من الصاالة علاى 444، و(استغعر اهلل) من اصستغعار444الورد المعلوم الالزم صباحا ومساا   -أ
اللهام صالا علاى سايدنا )النبا المختار صلى اهلل عليه وسالم، ويع ال أن تكاون بصاالة العاات  لماا ُأغلا  

ر الح  بالح  والهادة إلى صراطك المستقيم وعلى ألاه حا  محمد العات  لما أغل  والخاتم لما سب ، ناص
 (.قدره ومقداره العظيم

                                                                                                                                                             
ال ومخلولة بخ انة بن وابيد ابوبيدال بثـاحبها بـن 11ينظر ابلرة ابثو ية واب وايا برتليب تواتال  اوية سيد  أحمد ديد  نموكجاال ص - 29

ة بلحفـاظ علـا آجـار وتـاريف ابةـيف سـيد  ال ابجمعيـة ابجقا يـ4وبيد ابوبيدال ونبكم تاريخية موج م عن ابةـيف سـيد  ابمختـار ابكبيـر ابكنتـ ال ص
 .  ب4440أتري   44أحمد ابرتاد  ابكنت ال ابملتقا ابجان  حو  دور آ  كنتة    نةر اإلس بال  اوية كنتةال أدرارال يوب 

وابلـرة ال ونةـلم ابمـرابلين 1191ال ابمؤسسة ابولنية بلكتـابال ابج ا ـرال 444ينظر ابثحراء ابكبرى وةوال هاال إسماعي  ابعرب ال ص - 30
 .144-119ال وابلرة ابثو ية ونةر اإلس بال ص07-06ابثو يةال ص
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الوظيعة؛ وها تؤدى مرة فا اليوم، ولمن أراد الزياادة فاا الخيار يؤديهاا مارتين، ويشاترط أن  -ب
ات  صالة العا)مرة، و 44( استغعر اهلل العظيم الذة ص إله إص هو الحا القيوم)تؤدى مماعة إص  لعذر، وها 

 .مرة 444( ص إله إص اهلل)مرة، و 54( لما أغل 
) الهيللة؛ وهو ورد أسبوعا يؤدى من بعد صالة عصر الممعة إلاى المغارب، ويشاتمل علاى  -ما
 31 .مرة وشرطها المماعة 4644إلى  4444ما بين ( ص إله إص اهلل

 : انتةار ابتيجانية
تاا اتخاذها التيماانا واتباعاه وسايلة لنشار عرفت انتشار واسعا بع ال بعاض القوافال التمارياة ال

طريقتهم، فكانت قاوافلهم التاا تماوب الصاحارة مان الشامال إلاى المناوب، ومان الشار  إلاى الغارب مارورا 
يابااا تحمال الب ااائع، وفااا الوقاات نعسااه تبااث الاادعوة بااين  بتاوات إلااى تمبكتااو، ومنهااا إلااى الساانغال ذهابااا وا 

ن، وُتسِهل عليهم إمكانية الدخول فا الطريقة و داا تعاليمهاا بماا سكان تلك المناط ، وتنظم أمور المريدي
 كان يوفره الشيء التيمانا وأتباعه من شاروط روحاية ومادية أمنية تستقطب 

 32 .المماهير نحو دعوته وتزكيتها
وفا مدة قصيرة انتشرت التيمانية باين معظام ساكان تاوات، وعبتات ماذورها فاا عادة منااط  مان 

، الاذة (نسبه إلاى عاين صاال ) نمد دخولها إلى توات عن طري  سيدة علا العين صالحا اإلقليم؛ بحيث
أخذ الطريقة وسار بها إلى تيدكلت التاا هاا محال نشاأته، وأنشاأ الزاوياة بعاين صاال  التاا تسامى الزاوياة 

لقر ن، ودخل التيمانية، ولما توفى خلعه بعض إخوانه، وبنى هناك زاوية يمتمع بها العقراا للصالة وتالوة ا
 33 .على يده مملة من التوار  فا اإلسالم

وممن كان مؤعرا فا نشرها العالمة سيدة إدريا بن العربا التينالنا، وهاا منتشارة بااتوات إلاى 
 .منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات" بن معوان"وزاد انتشارها بتيميمون على يد أسرة . اآلن

المقاادم " باان معااوان محمااد العربااا: " التيمانيااة، نااذكر ماانهمومااا زال أفرادهااا يشاارفون علااى نشاار 
األول لها، وقد تعرعت عنها زاوية ماسين وزاوية أوقروت القائمتان إلى حد اآلن على تلقين تعاليم الطريقة 

 .التيمانية وتكوين المريدين والمقدمين فيها

                                                 
ناثـر . ال ألروحـة دكتـوراو دوبـةال برةـراف د41محمـد حوتيـةال ص.توات واأل واد خ   ابقرنين ابجـامن عةـر وابتاسـ  عةـر بلمـي دال د - 31

ال ت ــ وت 11جــان ال ابتيجــان  ســابب ابحبيــبال صبال ونبــكم عــن حيــام ابةــيف ســيد أحمــد ابتي4440-4441ابــدين ســعيدان ال جامعــة ابج ا ــرال 
 .ب1111ابواد ال ابج ا رال 

ال منةــورات و ارم ابســياحة 144ينظــر ابلــرة ابثــو ية ونةــر اإلســ ب وابجقا ــة ابعربيــة  ــ  اــرب إ ريقيــا ابســمراءال عمــار اــ  ال ص - 32
 .ب1190ال 1وابجقا ةال ل

ابتيجانيــة )ال وابلريقــة وأجراــا علــا ابع تــات اإلنســانية 15-40مــي دال صتــوات واأل واد خــ   ابقــرنين ابجــامن عةــر وابتاســ  عةــر بل - 33
 .ال ومخلولة بخ انة بن وبيد ابوبيد44ال وابلرة ابثو ية واب وايا برتليب تواتال  واية سيد  أحمد ديد  نموكجاال ص71ال ص(وابقادرية
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ب علايهم صاعة الكبريااا كما يرى التيمانيون أن طاريقتهم أف ال الطار  علاى اإلطاال ، لاذا  تغلا
  34 :ُيوِ   ذلك قول أحد التيمانيين. ويعتبرون أنعسهم بأنهم أف ل الخل 

 

 

 : ابلريقة ابموساوية -0
هااا بقريااة 445هااا أو 444تنساب لصاااحبها الشاايء ساايدة أحمااد باان موسااى باان خليعااة، ُولااد ساانة 

م 4447/هاا4444موسى لمدينة فاا معل ماا مااا باه اإلماام محماد مصاطعى الكنتاا، وتاوفى سانة سيدة 
حعظ القر ن علاى سايد الشايء محماد بان أباا ممعاة الصامانا، . عن عمر يناهز القرن وعمانية عشر سنة

ذ أخا(... وأخذ العلوم األخرى عن الشيء محمد بن أحماد بان غاازة المكناساا، والشايء عباد القاادر العاساا
من مملة المشايء عدة أصناف من العلوم وأصب  محط األنظاار، فخارج مان فااا وتوماه إلاى سلمماساة، 
فدرا التصوف عن الشايء محماد بان عباد الارحمن الساهلا الاذة مكاث عناده مادة مان الازمن، وأخاذ عناه 

 35 .الطريقة
لى سوا، عم درا بالونشاريا، عام بناا حمااد بتلمساان ليتحقا  باالممع  عم انتقل إلى مراك  وا 

مان تعقاه ولام يتصاوف فقاد تعساا ، ومان : " بين علما الشريعة والحقيقة عمال بقول اإلمام مالك بن أناا
 ".تصوف ولم يتعقه فقد تزند ، ومن ممع بينهما فقد تحق  

وهناك نزل على الشيء سيد محمد بان عباد الارحمن الساهلا فلقاناه اصسام األعظام عام أرساله إلاى 
القاادوة الشاايء ساايد أحمااد العروسااا بالساااقية الحمااراا، فمكااث عنااده ماادة يلقاان العلاام  أخيااه فااا اهلل اإلمااام

 .سنة 44الباطن، والتربية الروحية الصحيحة، عم عاد إلى حا رة فاا وعمره يناهز 
ويعتبر أن الشيء سيدة أحماد بان موساى قاد أخاذ الطريقاة الصاوفية الصاحيحة عان الشايء سايد 

ر اا  –وصوص إلى سيدنا علا بن أبا طالب ... يد الشريف القادرةمحمد عقبة الح رما، عن الشيء س
 36 .عن سيدنا محمد صلى اهلل عليه سلم –اهلل عنه 

 :األوراد واألككار ابموساوية ولريقة تلقينها
وأما طريقة تلقين الذكر وكيعيته، فهو أن تكاون السابحة فاا ياد الشايء حاين التلقاين، وذلاك باأن 

يء اليساارى وُيحتبااى بركبتااه اليمنااى وُيوقااف اليساارى، ويكااون مسااتقبال للقبلااة، تكااون الساابحة فااا اليااد الشاا

                                                 
 .ال ومخلولة بخ انة بن وبيد ابوبيد15-40ينظر توات واأل واد خ   ابقرنين ابجامن عةر وابتاس  عةر بلمي دال ص - 34
ال وابــدرر ابنفيســة  ــ  ككــر جملــة مــن حيــام ابةــيف ســيد  أحمــد بــن موســاال ابةــيف مــو   ابتهــام  441ينظــر ابثــحراء ابكبــرىال ص - 35

 . ب4440ال ANEPال منةورات51ايتاو ال ص

بـن موسـاال ابةـيف مـو   ابتهـام  ايتـاو ال  ال وابـدرر ابنفيسـة  ـ  ككـر جملـة مـن حيـام ابةـيف سـيد  أحمـد441ابثحراء ابكبرىال ص - 36
 .ال مخلولة بخ انة ابحاج ابليب ابةار ال كوسابال أدرار0ال وابمناتب ابمع ية    مآجر أةيف ابكر ا يةال ابن عبد ابكريب ابكر ا   ص91ص

 ك وغايار هماو هاما هاما  ما الناا ساوى قاوم عارفاو
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ويكون المريد أمام الشيء موليا ومهه للشيء وظهره للقبلة، وُيشابك الشيء يميَناُه بيماين الُمرياد، ويتوباون 
المشاابكة إلى اهلل مميعا توبة بصوت واحد، عم يأخذ على المرياد العهاود بعادم الرماوي للمعصاية أعنااا تلاك 

سرا ومهرا، وفا ملسة المريد تلك يكاون محتباى ركبتاه اليسارى ورافعاا ركبتاه اليمناى، والشايء يلقناه الاذكر 
 .والورد الموساوة، والمريد يردد ورااه وص يقومان حتى يتمكن المريد من الذكر دون تصحيف

تى يادفعها شايخه وعند بعض المشايء يزيدون على ذلك بأن يأخذ المريد حبات السبحة بيمينه ح
 .بشماله، وبعد أن يحعظ الذكر ويتم التلقين يمعل فتوحا لشيخه حسب القدرة وليا بوامب

تساابيحة تااؤدة  444ويوماد للشاايء ساايدة أحمااد  باان موسااى وردان؛ أحاادهما قصااير يتكااون ماان 
 37.عقب كل صالة، وورد طويل يتكون من ألف تسبيحة تؤدى عالث مرات بعد صالة العشاا

 

                                                 
ملة من حيام ابةيف سـيد  ال وابدرر ابنفيسة    ككر ج14-1ينظر توات واأل واد خ   ابقرنين ابجمن عةر وابتس  عةر بلمي دال ص - 37

 .69أحمد بن موساال ابةيف مو   ابتهام  ايتاو ال ص
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  38 :انتةاراا

ولما تمكن الشيء سيد أحمد بن موسى فا العلوم ارتحل مع والده إلى المزائر، وبال ابط بكارزاز، 
 . وهناك طاب له المقام، فسكن بها،ومنها انطلقت دعوته  وبدأت تنتشر فا األنحاا المماورة

صستساقاا وسرعان ما ذاي صيته واشاتهر باين النااا بصاالحه وبركاتاه، فتوماه المريادون نحاو ا
من ينابيع علمه العياض، ويقصادون زاويتاه خاصاة أهال تاوات الادين تغلغلات روح الطريقاة الموسااوية فاا 
نعوسهم، حتى أنه ص نكاد نمد قصرا من قصورها أو ناحية تخلو من أتباعه، فدخلت إلاى تاوات عان طريا  

شرت فا بعض القصور معل ، ومنه انت(ها4447ت)بعض من األعيان منهم الشيء بن عومر الدفين ببودة 
 .، وقصر بوزان، وقصر سيد البكرة"القا ا الشيء الميمونا"قصر ميمون على يد 

ومن أبرزهم كذلك شيء الطريقة الصاوفية الموسااوية الاذة ُعارف بكراماتاه وُحسان سايرته وعقاتاه 
 .م2444ة ، ور ا اهلل عنه الذة توفى سن-رحمة اهلل عليه -بإقليم توات الشيء سيدة محمد بلكبير

 :كما نمد مقدموا الطريقة الموساوية بتوات هم
 .أمحمد ولد عبد القادر : بودة -
 .سا أحمد ولد الصدي  : تمنطيط -
 .الحاج أحمد: ومالن -
 .الحاج الطاهر والحاج إبراهيم: اسبع -
 .سا محمد بن علا : تيما -
 .محمد بن أمحمد: أدغا -
 .موصة عبد الرحمن ولد موصة علا: أوصد إبراهيم -
 :ابلـريقة ابليبـية -5

وهااا للشاايء شااريف وزان، زاويتهااا الرئيسااية بااالمغرب األقصااى، لااذلك ُوماادت  اامن خطاطااة بيااد 
م 4544/ هاا 4445المرحوم الوليد بن الوليد أن مؤسسها هاو ماوصة عباد اهلل الشاريف الاوزانا، ُولاد سانة 

 .ها 4444شعبان  42يوم الخميا تبازروت، وتوفى 
 .انتقل إلى وزان، وبها  ريحه، فهو من كبار العلماا واألولياا، وأخذ عنه خل  كعيرون

مااوصة التهاااما، مااوصة الطيااب، مااوصة الهاشااما، مااوصة العربااا، مااوصة المكااا، : وماان أبنائااه
 .موصة عبد اهلل، موصة أحمد، وأكبر أبنائه هو موصة التهاما

 :تنسب بعض األبيات صبنه موصة التهاماولذلك 

                                                 
ال وابدرر ابنفيسة    ككر جملة من حيام ابةيف سـيد  14-1ينظر توات واأل واد خ   ابقرنين ابجمن عةر وابتس  عةر بلمي دال ص - 38

 .69أحمد بن موساال ابةيف مو   ابتهام  ايتاو ال ص



747 
 

 
و 
هااااااااااااااذا 
نظااااااااااااام 
أحاااااااااااااد 

 :المزائريين فا شرفاا وزان
ر 

 د
ابلريقـــــة

 : 
ورد الطريقة من  يات قر نية، ومن حزب البحر للشاذلا، والمشيشية، وحازب السايد أحماد يتكون 

 .زرو ، وحزب السيد محمد بن سليمان المزولا
 .كما اشتهرت بالموسيقى الصوفية، وتسمى بالح راا

 :انتةاراا
وكماا هاو معاروف أنهاا دخلات إلاى تاوات علااى ياد الشايء محماد بان عمار المهاداوة التمنطيطااا، 

وأخذ التمنطيطا الطريقة عن سيدة موصة التهاما الوزانا، . ها تسربت إلى بودة وانتشرت بتوات كلهاومن
 39 .ومن أخيه موصة الطيب، وأبناا سيدة موصة عبد اهلل

 :خـ ثـة
باالغ لقد لعبت الطر  الصوفية المنتشرة بإقليم توات دورا هاماا علاى مختلاف األصاعدة، ولهاا أعار 

األهمية فا الحياة الروحية واصمتماعياة لساكان تاوات وغيارهم مان الشاعوب اإلفريقياة التاا وصالها إشاعاي 
 .الح ارة اإلسالمية على أيدة مشايء الطر  الصوفية

إن انتشار اإلسالم فاا هاذه المنطقاة ماا هاو إص  ذلاك الهادف النبيال الاذة ساعت الطار  الصاوفية 
 .إلى تحقيقه، ويتصل هذا بمهدهم الدؤوب، وسد العغرات... نية والقادريةإليه خاصة الشاذلية والتيما

كمااا أنهااا عماادت إلااى محاربااة الباادي واألفكااار المموسااية واليهوديااة التااا باادأت بنشاار بااذورها فااا 
أوساط الممتمع اإلسالما، ولم يسلم منها إقليم توات خاصة بتمنطايط؛ حياث تصادا لهاا الشايء محماد ابان 

غيلاا انطالقاا مان زاويتاه التاا ممعاة باين مهمتاين؛ تعليمياة وحربياة، وكاان شايخها حريصاا عبد الكريم الم
على األخوة القائمة على نظام إسالما لبناا ممتماع موحااد، وص يتاأتى ذلاك إص  بالمعرفاة لحقيقاة لم اامين 

 . تلك الطر  الصوفية، وبالتالا وصوص إلى ممارسة فعلية لها فا الواقع اصمتماعا المعا 

                                                 
 .1ال دار اب رب اإلس م ال ابج ا رال ل0/415جقا  ال ألب  ابقاسب سعد اهللال تاريف ابج ا ر اب - 39

 .ولكانانا عباد ظالاوم كما تادرة  يظناون باا خيرا وما با من خير

 .وألبستناا عاوبا ممياال مان الستار  ستارت عياوبا كلها عان عيونهم

 .وص تخازنا اللهم فا موقاف الحشار  فال تع احنا ياوم القيامة أعياننا

 .معاارف ص تُاعانى وأزلناا الادهار  فإن بناا وزان قوم توارعااااوا

 .يادى كاوكب أ اواؤه لم تازل ُتترى  فإنهام كالنمام إن غاب كاوكااب
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 :مكـتـبـة اببـحـث
 :ابمخلولات* 
ال متواجـد بخ انتـ  باعبـد اهلل بثـاحبها (مخلـول)أنساب ابةر اء ألب  بكر بـن محمـد ابسـيول   -1

 . بن وبيد ابوبيدال ومو   سليمان بن عل ال بثاحبها األستاك عل  سليمان 
ـــار ابم ـــرب بعـــد اإلســـ بال ســـيد  محمـــد بـــن عبـــد ابكـــريب بـــن عبـــد ابحـــةال  -4 درم األتـــ ب  ـــ  أخب

 (.تمنليل)مخلول بخ انة سيد  أحمد بن ديد  
 ارم األخبار    تعريف أنساب آ  بيـت ابنبـ  ابمختـارال بلع مـة ابمـدتة وابمحقـة أبـ  عبـد اهلل   -1

  باعبـد اهلل بثـاحبها بـن وبيـد ابوبيـدال ومـو   سـليمان ال متواجـد بخ انتـ(مخلـول)أحمد بـن ابمقـر  ابتلمسـان  
 .بن عل ال بثاحبها األستاك عل  سليمان 

مجمــوا ابجـــواار  ـــ  لريـــة ســـللان األوبيـــا ابةــيف عبـــد ابقـــادر ابجي نـــ ال بلةـــيف ابحـــاج عمـــر  -0
 ربــ ال ابلبــون  ابفــونجل  بــن ابةــيف محمــد ابتســليم ال مخلــول بمكتبــة ابحــاج محمــد ابســابب ابم يلــ  بحــ  اب

 .أدرار
ابمناتب ابمع يـة  ـ  مـآجر ابةـيف ابكر ا يـةال ابـن عبـد ابكـريب ابكـر ا  ال مخلولـة بخ انـة ابحـاج  -5

 .ابليب ابةار ال كوسابال أدرار
 :ابمثادر وابمراج * 
ابــدرر ابنفيســة  ــ  ككــر جملــة مــن حيــام ابةــيف ســيد  أحمــد بــن موســاال ابةــيف مــو   ابتهــام   -6

 . ب4440ال ANEPايتاو ال منةورات
عمـــار اـــ  ال .ابلـــرة ابثـــو ية ونةـــر اإلســـ ب وابجقا ـــة ابعربيـــة  ـــ  اـــرب إ ريقيـــا ابســـمراءال د -7

 .ب1190منةورات و ارم ابجقا ة وابسياحةال ابج ا رال 
نبــكم عــن حيــام ابةــيف ســيد أحمــد ابتيجــان ال ابتيجــان  ســابب ابحبيــبال ت ــ وت ابــواد ال ابج ا ــرال  -9

 .ب1111
بثو ية وأجراا    ابج ا ر خ   ابعهد ابعجمـان ال  ي بـ  ابلـاارال دار نةلم ابمرابلين وابلرة ا -1

 .1ابفكر ابقرا يك  بللباعة وابنةرال باتنةال ل
سلســــلة ابمــــرآم ابثــــا ية  ــــ  ككــــر بعــــا ابثــــو ية ابثــــا يةال ب مــــاب ابةــــيف مــــو   ابتهــــام   -14

 .ب4446ال ANEPايتاو ال منةورات 
تحقيـــة أحمـــد محمـــد ةـــاكر وآخـــرونال دار إحيـــاء ســنن ابترمـــك ال محمـــد بـــن عيســـا ابترمـــك ال  -11

 .ابتراث ابعرب ال بيروت
 . ب1191ابثحراء ابكبرى وةوال هاال إسماعي  ابعرب ال ابمؤسسة ابولنية بلكتابال ابج ا رال  -14
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ال -رحمة اهلل علين–ابرا د    ككر جملة من حيام و ،ا   وكرامات ابةيف سيد  محمد بلقايد  -11
 . ب4444هام  ايتاو ال منةورات ابمؤسسة ابولنية ب تثا ال ابنةر واإلةهارال ب ماب ابةيف مو   ابت

ابرســابة ابقةــيريةال أبــو ابقاســب بــن اــوا ن ابقةــير ال تحقيــة خليــ  ابمنثــورال منةــورات محمــد  -10
 .  ب4445-اـ1046ال 1ببنانال ل –عل  بي،ونال دار ابكتب ابعلميةال بيروت 

 .1ب سعد اهللال دار اب رب اإلس م ال ابج ا رال لتاريف ابج ا ر ابجقا  ال ألب  ابقاس -15
 .  ببنان - ك  مباركال دار ابجي ال بيروت.ابتثوف اإلس م     األدب واألخ ةال د-16
-اـــ1041ابتثــوف ابةــرع ال ســيد نــور بــن ســيد علــ ال دار ابكتــب ابعلميــةال بيــروتال ببنــانال  -17

 .ب4444
 :دكتوراو دوبة -: ابرسا   ابجامعية* 

. محمـد حوتيـةال برةـراف د.أل واد خ   ابقـرنين ابجـامن عةـر وابتاسـ  عةـر بلمـي دال دتوات وا -19
 .ب4440-4441ناثر ابدين سعيدان ال جامعة ابج ا رال 

 :ليسانا -
ال محمـد مـا ر وابهامـ  مسـعود ال (ابتيجانيـة وابقادريـة)ابلريقة وأجراا علا ابع تات اإلنسـانية  -11

 .  ب4444-1111وارانال -داب  حسينال جامعة ابسانيا.ف دمككرم بيسانس    علب ابنفسال برةرا
ابلرة ابثو ية واب وايا برتليب تواتال  اويـة سـيد  أحمـد ديـد  نموكجـاال كريمـ  أب كلجـوب وابـن  -44

 . ب4446-4445محمد حوتيةال جامعة أدرارال .ديد   المةال مككرم بيسانس    ابتاريفال برةراف د
 :ابملتقيات* 

عبــد ابقــادر نيكلــوال مقــا  تــدب  ــ  ابنــدوم ابجانيــة .تلوراــاال أاــدا هاال مبادؤاــاال أ اب اويــة؛ نةــلتهاال -41
ب 4446مــا   15ال وكبــك يــوب -ر،ــ  اهلل عنــن -حــو  ابةــيف ابــوب  ابثــابي ســيد  مــو   ســليمان بــن علــ 

 (.مخلول.)أدرار-بابمسجد ابكبير بقثر أو د أوةن
ر ابكنتــ ال ابجمعيــة ابجقا يــة بلحفــاظ علــا نبــكم تاريخيــة مــوج م عــن ابةــيف ســيد  ابمختــار ابكبيــ -44

آجــار وتــاريف ابةــيف ســيد  أحمــد ابرتــاد  ابكنتــ ال ابملتقــا ابجــان  حــو  دور آ  كنتــة  ــ  نةــر اإلســ بال  اويــة 
 .ب4440أتري   44كنتةال أدرارال يوب 
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