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 الطرق الصوفية بإقليم توات وغرب إفريقيا
44-  41خالل القرنين    

 

 حوتية محـمد. د
 جامعة أدرار

 

 :الملخص
 :مقدمة

ويمكعن , لقد مر التصوف بعدة مراحل ابتداء من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع  عشعر 
 :أن نلخصها على النحو التالي

وقععد بععدأه اععرح المرحلععف بععاعتراف رةععال الصععو يف بوةععود  ريعع  محععدد  لععى ا  : األولــ المرحلــة 
وتعععد اععرح المرحلععف . وركععر أسععماء ا  الحسععنى, ويت لععه اععرا ال ريعع  الصععاة والععدعاء , سععبحانو وتعععالى 

ن العرين ينتقلعون معن مكعان  لعى وخعر دون أ, ألنهعا اقتصعره علعى الشعيال وتامرتعو, بمثابف العصر الرابي
 .يؤسسوا نظاما معينا

واععي التععي اتسعع   يهععا ن ععا  التصععوف نظععرا رنتشععار اوسععاد شععرقا و ربععا وا داد : المرحلـة الااييــة
وظهعر ععدد معن العلمعاء البعار ين أمثعال الشعيال عبعد القعادر الةيالعي والشعيال أبعو , نشا  ال ر  الصعو يف

وظهعور أنمعا  ةديعدة ,  عي ال عر  الصعو يف وقد اتسمه ارح المرحلف بت وير نظاد التدريس, حامد الغ الي
 .من ال ر  الةماعيف و راء الناس على قبول ال ر 

تعععشهد اععرح المرحلععف توسعععا  ععي المةععال الروحععي لمشععااير الصععو يف بتنظيماتهععا : المرحلــة الاالاــة
د نشعا  وقعد ا داد ععدد ال عر  وا دا, وتحويعل العورء لشعيال ال ريقعف, وانتشار ال ر  بشعكل واسع , الحاليف

ومحعاوره ت ويع  المسعلمين و عرداد معن , ال ر   ي القرن السادس عشر كرد  عل لاسعتعمار األوروبعي
 .دياراد والصراع الري دار بين ال ر ين على سواحل أ ريقيا الشماليف و ربها

لقد أصبحه الصو يف تمثل نشوة دينيف أتخر منها المةاادين  ي العدين ارسعامي وسعيلف للتقعره 
 .واللةوء  ليو لمواةهف األخ ار ارستعماريف التي أحا ه بديار ارساد,   لى ا

 تقود الحياة الروحيف بمن قف تواه واأل واد على حركف التصوف التي نشرتها ال عر  الصو يف 
عبارة من راه منظد يعشير  لى مراته صو يف مختلفف ويعدل على الحقيقف  ي  1ارا وأن التصوف

 وقد مر التصوف اوسامي,  محاسبف النفس على األ عال و هد اآلداه خاصف بومحاولف 

                                                 
إن الصوفية اسم مشتق من الصوف بوصفه اللباس الغالب : أما رجال الطرق الصوفية ايقسموا حول أصل كلمة التصوف  فميهم من قال 1

اإلسـمم   ويـرآ رخـرون أن الكلمـة مشـتقة مـن دار الصـفة وهـة الصـومعة التـة يـ و  عل  هؤالء المتصوفة وأيه اسـم قـديم وجـد قبـل  هـور 
إليهـا جماعــة مـن فـــقراء المســلمين لاعتكـاف والعبــادس وكــان اليـاس يقــدمون لهــم مـا يصــدقون بــه علـيهم مــن الطعــام والمــال  و هــ   الجماعــة 
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بعدة مراحل حيث كان أولو  اعدًا  ي الدنيا وانقع اعًا لعبادة ا  ع  وةل ثد صار حركاه ومظعاار 
خاليف معن العروو والعبعادة ثعد تحعول  لعى الحعاد وخعرو  ععن ديعن ا  وقعد عبعر ععن اعرا التحعول أحعد كبعار 

,و قعد تشععبه ال عر  «كان للقود  شاراه ثد صعاره حركعاه ثعد لعد يبع   ر حسعراه» حيث قال  2 يف الصو 
الصععو يف وأصععبحه تنسععه  لععى أق ععاه اععرح ال ععر  وأاععد ال ععر  الصععو يف بععطقليمي تععواه واأل واد ال ريقععف 

 .القادريف والموساويف والشيخيف والتيةانيف 
ف  لععى الشععيال محمععد محععي الععدين عبععد القععادر بععن أبععي تنسععه ال ريقععف القادريعع:الطريقــة القادريــة( أ

د ودرس 4441/اعع911د والري ةاء  لى بغعداد ععاد 4477/اع974صالح المولود بمدينف ةيان  ي مارس 
مراه اوماد أحمد بن حنبل لكنو ترك ارنضماد  لى المدرسف النظاميف التي كان يشرف عليها الشيال أحمد 

 د الغ الي ويقال أنو لد يعتن  الغ الي,بعد و اة أخيو أبي حام
د وقضعى 4434/اع145أي  كر صو ي حتى حضر  لى مدرسف أبي الخير حمد الدبعاسي المتو ي 
د عنعدما 4447/اعع144عبد القادر الةياني خمسعف وعشعرين عامعًا يتةعول  عي الصعحراء الععرا  و عي ععاد 

ل ريقعف الحنبليعف وكعان يلعبس لبعاس كان قد ةاو  الخمسين عامًا صار من أشهر العلمعاء  عي بغعداد علعى ا
د اشعتهر بورععو وتقعواح لكعن لعد 4431/اعع141العلماء ولبس لباس المتصو ف ثعد بنعي مدرسعف لنفسعو ععاد 

ينضد أحد  لى  ريقعتو  وال حياتو وبعد و اتو بدأ بعض الناس يسيرون على نهةعو واسعت اع أبنعاؤح نشعر 
 اعف والتواض  وصاره أوراد ال ريقف  القادريعف تلقعى قبعوًر مراه والعداد الري يتسد بالورء واوخعاص وال

لدى عدد من اوتباع وأخعر تامرتعو علعى ععاتقهد نشعر مرابعو  عي أةع اء كبيعرة معن الععالد اوسعامي حيعث 
انتشر  ي القارة او ريقيف وعلى وةو خاص  ي شمالها  قد سي ره ال ريقف الصو يف القادريف  عي معراك  

و أصعبح الشعيال علعي الكنتعي ق بعًا 3.يعف وارةتماعيعف خعال القعرون المواليعف بععد دخولهعا على الحيعاة الدين
                                                                                                                                                             

ت و  إليها وال تـعتكف فيها ام قال كلمته المشـهورس ال يــقعدن أحـدكم  أمرها الخليفة عمر بن الخطاب رضة اهلل عيه ب ن تهجر الصومعة فم
 عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقية  وقد علم أن السماء ال تـمطر  هبًا وال فضة   وال يوجد له ا االسم فة العـربية مـايل 

أيه من الصوف وتصوف إ ا لبس الصـوف كمـا يقـال تقمـص  ال من ياحية القياس وال االشتقاق وال اهر فيه أيه كاللقب   ف ما قول من قال
إ ا لــبس القمــيص فــ لل وجــه لكــن القــوم ال يختصــوا بلــبس الصــوف   ومــن قــال أيهــم ميســوبون إلــ  صــفة مســجد رســول اهلل صــل  اهلل عليــه 

عيـد فـة معيـ  اللغـة العربيـة وسلم فاليسبة إل  الصفة ال تجئ عل  يحو الصوفة ومن قال أيـه مـن الصـفاء فاشـتقاق الصـوفة مـن الصـفاء ب
 أيه مشتق من الصف فالمعي  : ومن قال

 «صحيح ولكن اللغة ال تقضة ه   اليسمة إل  الصف   ام أن ه   الطائفة أكبر من أ يحتاج إل  قياس لف  أو اشتقاق 
  69  ص8691القاهرس   مستخرج من حوليات كلية اآلداب جامعة  الطرق الصوفية فة مصر. أبو الوفا الغييمة التفتزان:أي ر

 .9م ص 8691  .ن.د: القاهرس.   تحقيق وتعليق شعبان محمد إسماعيل  مختصر إحياء علوم الدين. وابو حامد الغزالة 
 919-996  ص .ت.المكتبة العصرية  د: بيروت -. الرسالة القشيرية فة علم التصوف. وأبو القاسم الييسابور  

م اي ر الرسالة القشيرية 649/هـ338د تركستان كان عالمًا باألصول دخل خراسان ومات بها عام هو محمد بن موس  الواسطة من بم  2
 . 436للييسابور    ص 

 
 .988ص 8613مكتبة اليهضة   : م. د .  4.ط.9  الجزء موسوعة التاريخ اإلسممة والحضارس اإلسممية. أحمد شلبة   3
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لل ريقف القادريف عندما انتقلعه قبالعل كنتعف  عي القعرن التاسع  الهةعري الخعامس عشعر معيادي  لعى واحعاه 
ثعاني  عي تواه وحملوا معهد ال ريقعف القادريعف و عي اعرح الواحعاه انتشعره ال ريقعف القادريعف  عي النصعف ال

 .4القرن الخامس عشر ميادي وكان شيوخ الكنتف ي ورون برنو يتبعون ال ريقف القادريف 
د بععدأه أ كععار ةديععدة تععؤثر علععى ال ريقععف القعععادريف  ععي وسعع  السععودان 4114اععع 417و ععي عععاد 

و ربو, ةاءه ارح األ كار من الشر  عبر مصر وتركيا وظهر الشيال الع رو  العري يعتبعر معن أاعد رةعال 
ال ريقف  ي أ اديس ومن ارح المدينف انتقله أ كار ووراء الشيال ال رو   لى الشعيال المختعار الكبيعر العري 

, وانتقلعه ال ريقعف 5ساعدح بدورح على نقل تعاليد الصو يف القادريف  لى ةماععف القعورني  عي بعاد الهوسعا 
اعع الثعامن  44ا و ي أوالل القرن بعد رلك  لى من قف النيةر حيث ساعد الفقيو محمد األنصاري على نشرا

عشععر مععيادي أسععس شععيوخ الكنتععف مدينععف مبععروك التععي صععاره مركعع ًا لنشععر ال ريقععف القادريععف وظهععر بععين 
د وتوسععوا خعار  41اع 43ةماعف الكنتف عددكبير من الفقهاء الرين صاره لهد ال عامف الدينيف  ي القرن 

 . 6يقف القادريف تعليمًا وتأليفًا وممارسف الحدود القبليف وظهر عدة شيوخ حملوا لواء ال ر 
 قععد ظهععر مععن أاععل المن قععف مشععالال اتصععفوا بالكمععال مععن الناحيععف الدينيععف والروحيععف  حععا وا علععى 
مراتععه بععين قبععاللهد وأوكلععه لهععد مهمععف اوشعععراف علععى ال ريقععف القادريععف  عععنسقوا بععين المريديعععن وأحيععوا 

 7( مقععدمين) ديععد مععن األقععع ار  قععد اسععت اعوا عععن  ريعع  تكععوينالمناسععباه وأدخلععوا ال ريقععف القادريععف الع
مهمتهد نشر ال ريقف حسبما ةره بو العادة  ر يكلف المقدد وخليفتو بالعمل مباشرة بعد معا يتسعلد سعةادة 

و لقعد انقسعد الشعيوخ المرتب عون بال ريقعف القادريعف  لعى 8أو سبحف أو عكا  الشيال الري يأخر عنو العورد  
األول ويمثلو ممن كان يحظى بسمعف كبيرة لدى العامف تنسه لهد كراماه وأقوال كانه محعل قسمين القسد 

تصدي  الةمي  وقد ةم  أصحاه ارا الصنف بين التصوف والتأليف والتعليد والفتعوى ولهعرا نةعداد تركعوا 

                                                                                                                                                             
 :أي ر ايضاً    
دار : دمشق–  تحقيق خالد محمد عديان الزرعة ومحمد غسان يصوح عز قول سر األسرار وم هر االيوار. عبد القادر الجيمية    

 م 8664السيابل   
: م.د.   جمع وترتيب الحاج اسماعيل بن محمد سعيد القار    الفيوضات الربايية فة االاار واالوراد القادرية. عبد القادر الجيمية    

 ت .مطبعة الباب الحلة د
 .119 -193فة علم التصوف ص  89الفصل  8.   ج المقدمة . عبد الرحمن بن خلدون   4

 .39  ص  8661مكتبة مدبولة   : م.د. أضواء عل  الطريقة الصوفية فة القارس اإلفريقية. عبد اهلل عبد الرزاق ابراهيم   5
 .49  ص  8691ن  .د: القاهرس. د تحقيق الدكتور عبد الحليم محمو  كتاب اللمع للطوسة. أبو يصر السراج    6
المـقدم فة اصطمح الصوفية يطلق عل  من ييوب صاحب الطريقة فة مـيطقة من المياطق  ويكون من الشيـوخ المعروفـين بالـعبادس   7

خمصهم للطريقة   :اي را.وا 
.Alger: Adolphe Jourdan ,  Les confréries religieuses musulmanesXavier coppolani , Octave Depont . 

1897,p 195. 
 .38 ص .ت.مطبوعات الحاج عبد السمم   د: م.د. الفتح الرباية فيما يحتاج إليه المريد التيجاية. محمد بن عبد اهلل  -

 . 814الشيخ محمد بن الشيخ المختار الكيتة   المصدر السابق   ص   8
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لشععيال مختععار أعمععار ةليلععف  ععي الععدعوة لل ريقععف القادريععف بالمنععا   التععي عاشععوا بهععا والمحاريععف لهععد مثععل ا
الكبير الري عرف بعلمو وتأليفو العديدة  ي علود الشريعف وتعمقو  ي ال ريقف  قد ألعف  يهعا كتعاه اسعماح 

يةه أن يعسمى أسماء كثيرة وكثعرة األسعماء تعدل علعى ) الكوكه الوقاد ونظرا ألاميتعو  ي ال ريقف قال  يو 
 دريف ومؤسسها  ركر كراماه وم ايا وردح تناول  ي بدايف مخ و و أسس ال ريقف القا( عظمف المسمى 

واعرا وقعد تعرك الشعيال المختعار   9باوضا ف  لى  ضل األركار وأاميتهعا  عي الحيعاة العدنيا واآلخعرة 
» الكبير الععديد من التصانيف  ي األركار أبر  من خالها منعااج التربيف الصو يف السعليمف كمعا يرااعا اعو 

المحبععف المفروضععف وتتمثععل  ععي امتثععال : قسععمها  لععى قسععمين رليسععيينتلععك المبنيععف علععى عنصععر المحبععف وي
األوامر وعدد ارتكاه المعاصي وأي تقصير  ي الواةباه معناح الوقوع  ي المحرماه والتقصير  ي العباداه 
وعلععى كععل مبتعععدو أن يععوا ن مععا بععين النعععاحيتين حتععى يسععت   أن يععدرك المحعععبف المفروضععف والقسععد الثععاني 

وأع ااا ةعمي  حقوقها عنعداا ( المحبف المفروضف)دوبف التي يصلها كل من حق  القسد األول المحبف المن
يععدخل المريععد  ععي المرحلععف الثانيععف مععن المحبععف المرتكععع ة علععى القيععاد بالوةبععاه ثععد  النوا ععل واربتعععاد عععن 

 ي علعد التصعوف  و يعتبر الكنتون أكثر شيوخ المن قف  سهاماً  10«المحرماه م  عدد الوقوع  ي الشبهاه
بصفف عامف وبال ريقف القادريف بصفف خاصف تةلى رلك  ي رسالل وقصعالد وكتعه  للشعيال المختعار الكبيعر 

ةعا ة  عي األوراد واألحع اه  ةعا ة  عي العورد ورسعالف  11قصيدة  ي السلسلف القادريف ونا لف  عي التصعوف واا واا
ر الععري تععرك  ةععا ة  ععي األوراد واألحعع اه  لععى احععد مريديععو, ومثلععو الشععيال محمععد بععن الشععيال المختععار الكبيعع

القادريععف ومخععع و ًا  ععي األدعيععف واألركععار وقعععصيدة اوبتهععال وةوابععًا علععى ثععاث مسععالل  ععي الععورد القععادري 
 عي محتوياتهعا وععدد صعفحاتها  ر أن  12وقعصيدة  ي األدعيف والتوسل وبهرا  قعد تفاوتعه اعرح المصعنفاه 

ثراء ارح ال ريقف العريقف المنتشرة  ي  قليد تواه واأل واد  القاسد المشترك بينها  ضا ف تراث  .واا
والقسععد الثععاني مععن شععيوخ ال ريقععف ينععدر  تحتععو صععلحاء مععن الشععيوخ الععرين اشععتهروا بال اععد  ععي 
الحياة وكثرة األركار وخدمف العامف واشتهروا بالكراماه ومواقف خالداه وأكتفوا بالعبعادة واألوراد ولعد يتركعوا 

نمععا خلععده أسععماؤاد  ععي الععراكرة  الشعععبيف بتععواه واأل واد نظععرًا لمععا  مؤلفععاه  ععي ميععدان األده أو الفقععو واا
اشتهروا بو من أعمال خيريف خدموا بها للصالح العاد وأ نوا حيعاتهد  عي ال اععد وضعحوا بعأموالهد وأعمعاراد 

عانف الفعقراء    ي سبيل اوصاو كطصاو راه البيعن واا
التي أسسواا وسعااموا  عي تسعييراا لتعؤدي دوراعا الخيعري لكعل المسعلمين والمحتاةين  ي ال وايا 

وأبناء السبيل وبعد و اتهد خلده قبوراد بأضرحف و ياراه سنويف يتوا د النعاس القاصعي والعداني معن أبنعاء 

                                                 
 .889أقبلة ص ( مخطوط ) ضائل المشائخ وحقائق األوراد الخزاية العقباوية الكوكب الوقاد فة ف –الشيخ المختار الكبير  9

 . 89  مخطوط خزاية الشيخ با  بلعالم أولف ص  الجرعة الصافية. الشيخ المختار الكبير   10
 .األحزاب مجموعة من األ كار الراتبة شبهوها بحزب القررن للمداومة عليها فة أوقات معيية   11

 .خطوط الكوكب الوقاد الشيخ المختار الكبير اي ر صورس لم  12
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من قف األ واد وتواه واكرا نةد أضرحف اؤرء الشيوخ و ياراتهد معرو ف ومشتهرة من أكبراعا  يعارة الشعيال 
 .بد القادر الةياني ع

ومن أضرحف شيوخ ارح ال ععريقف نةعد ضعريح الشعيال المختعار بعن محمعد بعن عمعر بععلوا ي بقريعف 
ونةد  ي  اويف كنتف ضريح أحمد بن محمد الرقعاد ونةد  ي أقبلعي ضعريح الشعيال أمحمعد بونعامعف  ( الةديد)

 .و يراد كثير بين تواه واأل واد 
القادريععف العععورد القععادري ويتكععون أساسععا مععن عععدد معععين مععن ومععن أاععد مظععاار وأنشعع ف ال ريقععف 

الركعاه يقرأ  ي أولها  اتحف الكتاه م  سورة معينف وبعد التسليد من الصاة يقرأ وياه محعددة معن القعرون 
ويصلي على النبي صلى ا  عليو وسعلد ويعدعوا دععاء عامعًا يخعص  عي نهايتعو مؤسعس ال ريقعف القادريعف 

وعنععداا ينتهععي الععورد وأمععا كيفيععف أدالععو  ععطنهد يقععرؤون  ععي الركعععف األولععى سععورة  13نععي عبععد القععادر الةيا 
الكعععوثر سععتاي و ععي الثانيععف سععورة الكععا رون سععتًا و ععي الثالثععف سععورة اوخععاص سععتًا و ععي الرابعععف سععورتي 

معرة  14( لعو أن لنعا اعرا القعرون علعى ةبعل )معرة و عي السادسعف ( ويعف الكرسعي)المعورتين مرة و ي الخامسف 
اللهععد  نععي )ثععد يقععول  15ويععركرون  ععي المسععةد قولععو تعععالى ل ره اشععرو لععي صعععدري ويسععر لععي أمععري 

يمععاني  احفظهمععا علععي  ععي حيععاتي وعنعد و عععاتي وبعععد ممععاتي كمععا سععةل اتبععاع ال عععريقف  أسعتودعك ديعععني واا
أن مععصليها القادريف معا حعث عنعو الرسعول صعلى ا  عليعو وسعلد عمعو العبعاس  عي صعاة التععسبيح أخبعرح 

يغفعر لععو رنبعو صععغيرح وكبيعرح أولععو ووخععرح واعي أن يصععلي أربع  ركعععاه  ععي كعل ركععععف يقعرو الفعععاتحف وسعععورة 
ويقول بعد قراءة السعورة سبحان ا  والحمد   ور  ر ا  وا  أكبر خمسف عشعرة معرة و عي الركعوع والر عع  

ن شعاء سعلد منو وبين السةدتعين  ي كل ركعف عشرة ومن نسي بعض ر لك ةاء بو  ي الركعن الري بعدح واا
من الركعتين اي اوصاو بين الناس,وشمل سععيو  ي اوصاو,اوصاو بين القعبالل والقصور المتنا عف, 

قعال تلميعرح أحمعد بعن .والتي كان ينتهي بها األمر  لى القتعال واا سعاد الممتلكعاه وق ع  الميعاح ععن الخصعد 
 :لكعبد الرحمان بن بودة  ي ر

  را أضرمه نار لقعتل السفااف*     ومن لي بطصعاو قبالل  تنف    
 بطصاو راه البين عن شأن  تنف*   ومن يأمر األعراه ثد األعاةد   

 ومن كعامو رضي ا  عنو م  شيوخ بني ةعابر  ي شأن موضوع قع   الماء عن الخصد 
لعى مالعو تق ععون وتردونعو, ها تقابلونعو أنتد ةمي  من وراكد أو عمل سوءا قل أو ةل تبادرنعا  )

بالصبر والعفو, أخاف على مالكد الري ةعلتموح سندا يراه من اا انا أو من اا انا,وأشار بيدح المباركف 
 .قال, كان األمر كما قال ( شرقا و ربا 

                                                 
 .914  ص . ت .شركة الطباعة الفيية المتحدس   د : القاهرس.  فتح البدايات وتوصيف اليهايات. ماء العييين   13

 .98قررن كريم سورس الحشر اآلية   14

  96قررن كريم سورس طه اآلية    15
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 ومن وةوح سعيو  ي اوصاو, نعتقالو للةهاه والقصور المختلفف لرد ما  صه من األموال 
نقععوره, والحععض علععى صععيانف أمععوال اليعععتامى والقصععر, ونصععح المعتععدي عليهععا ورد الععديون والم

والراون التي لد يتمكن مستحقيها من  ستيفالها لوقوعها  ي أيدي المتنفيعرين وبالةملعف كعان سععيو رحمعو 
عانعف الضععيف شاما,واسعتعمل  عي رلعك معا  عتح ا  بعو عليعو معن  الةعاح ا   ي اوصاو وةبعر الضعرر واا

 ولد يدخر وسعا  ي  يصال النف   لى العامف,.والحرمف,وما ر قو من مال
وبرل  اقتو  ي اوصاو والتو ي  والقضاء على أسباه الن اع,ة اح ا  عن المسلمين خيرا وو ر 

 :ثوابو  ي العقبى بمنو ورحمتو وكأنو المعنى بقول عبدة بن ال يه
 بناء قود تعهدماولكنو *    وما كان قعيس الك واحد    

 :الطريقة التيجايية
احتله ال ريقف التيةانيف المكانف المرموقعف  ي الوس  التواتي واأل اوادي وارا ما يتوةه التعريعف 
بها لكونها من ال ر  الصو يف المنتشعرة  ي القعارة او ريقيعف خاصعف  عي الةع ء الغربعي منهعا وتنتسعه  لعى 

ن مختار التيةاني الري ولد  ي قريف عين ماضي بار وا  بةنوه الشيال أبي العباس بن أحمد بن محمد ب
 .16 4737/اع4414الة الر عاد 

د سا ر التيةاني  لى  اس للبحث عن شيوخ الصو يف  عي اعرا المركع  4717/اع 4474و ي عاد 
الديعني,و اناك درس ال ر  الصو يف,ثد راه  ل قريعف األبعيض علعى مشعارف الصعحراء, حيعث اسعتقر  عي 

 .ف سيدي عبد القادر بن محمد,و مكث بها خمس سنواه استغل بعضًا منها  ي التدريس اوي
د بدأ الشيال التيةاني رحلتو  لى الحج التي واصل  يها متابعتعو لل عر  4773/اع4415و ي عاد 

 الصو يف حيث توقعف,ودرس بقريف أيه اسماعيل  ي باد القبالل  ار  يها الشيال أبي 
ثد قضعى عامعًا  17ا  محمد بن عبد الرحمان ار اري وأخر عنو ال ريقف الرحمانيف الخلواتيف عبد 

, وحق  نةاحًا  عي تدريسعو لدرةعف أن (كتاه الحكد )  ي تونس حيث درس كتاه ابن ع اء ا  السكندري 
دريس  له منعو البقعاء  عي تعونس للتع( د 4714 -اع 4447د 4717 -اع 4474) القالد على حكد تونس 

 ي مسةد ال يتونف وأ راح بالمعال والمسعكن الفعاخر لكعن الشعيال التيةعاني ر عض وقعرر مواصعلف رحلعف الحعج 
ووصل  لى القاارة وبدأ البحث ععن شعيال ال ريقعف الخلواتيعف, وألتقعى بعو, وتعلعد منعو الكثيعر معن مبعادو ...

اندي يدعى أحمعد بعن عبعد  د واتصل اناك بشيال4779/اع4411ال ريقف,و أخيرًا وصل  لى مكف  ي يناير 
ا  بواس ف خادمو وبعد شهرين من ارا البقاء ماه الشيال وورث التيةعاني عنعو تععاليد ال ريقعف الصعو يف 

                                                 
مصطف  البـا  الحلـبة   : الـقاهرس.  8  ج  ية فة فيض أبة العباس التيجايةجواهر المعاية وبلوغ األما.ايـ ر علة حرازم   16

 .96ص .8699

طبعة حجرية   المكتبة  8بسلوس االيفاس ومحا اس االكياس فيمن قبر من العلماء والصلحاء بفاس   ج .محمد بن جعفر الكتاية   17
 .819ص . 66الوطيية الجزائرية تحت رقم 
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و ي  ري  العودة  لى بادح توقف الشيال التيةاني  ي القاارة حيث  وضو الشيال محمعد الخيضعري  عي  18
لتيةاني  لعى  عاس بعدًر معن مدينعف ععين ماضعي, و عي نشر تعاليد الخلواتيف  ي شمال   ريقيا واتةو أحمد ا

د اتةو  لى تلمسان بالة الر مرة أخرى بسبه عودة الحاكد العثماني باأل وا  ثد انتقعل 4777اع 4444عاد 
د حيعث استقععر بهعا معدة ثعاث 4714-اع4445 لى ةبال قصور بقريف بوسمغون ةنوه  ره البيض سنف 

 .سنواه  ار خالها  قليد عين ماضي
حيث واصل نشعر  19وبوةودح  ي بوسمغون كثر مريدوح قصدتو الو ود من ةمي  أنحاء الصحراء 

 .د 4141/اع4434تعاليد ال ريقف الصو يف حتى وا تو المنيف عاد 
لقد ظهره مبادو ال ريقف التيةانيف من خال مؤلفاه بعض األتباع وعلى رأسهد بعن العربعي  عي 

وانتشعره ال ريقعف التيةانيعف  20 ي  يض سيدي أبي العبعاس التيةعاني  كتاه ةواار المعاني وبلوغ اآلماني
والعري ( د4159-اعع 4414/د4741-اع4444) ي  ره   ريقيا بفضل ةهود الحا  عمر الفوتي التكروري 

تلقى ورداا على أيدي الشعيال عبد الكريد بن أحمد النفيعل الفوتا ةعالوني وقد وض  الحا  عمر أسس اعرح 
العري يتكعون معن خمسعف وخمسعين ( رماو ح ه الرحيد على نحور ح ه العرةيد)عابف الرماو ال ريعقف  ي كت

 صًا  لى ةانه المقدمف والخاتمف ويتناول الكتاه عدة أمور مثعل التشعةي  علعى سعلوك ال ريقعف التيةانيعف 
قعف التةانيعف والحديث عن معنى ال اد عند الصعو يف ويعتبر التيةانيون ارا الكععتاه المرةع  األساسعي لل ري

21 . 
 .تقود ال ريقف التةانيف على أوراد محددة تشمل الوظيفف والورد المعلود :األوراد

ورد  ي المصادر التةانيف,أن الشيال التةاني لد يدرك مرتبف القب انيف  ر  ي شهر محرد من عاد 
المقععاد  د أي بعععد سععنف مععن اةرتععو واسععتقرارح  ععي  ععاس,و بعععد شععهر مععن رلععك,ارتقى  لععى4144/اععع4441

 22األحمدي المسمى بمقاد الختد والكتد 
 نعو أ ضعل ةماععف المسعلمين  عي " وقد تحدث الشيال التةعاني ععن المقعاد الق عه ووصعفو بقولعو 

 ن أكمعل الععار ين واعو الق عه الكامعل ر تتةلعى لعو حقيقعف الكبريعاء  ر بععد " ثعد ركعر الخعتد  قعال " عصرح 
د بمدينعف 4141-اعع 4434ل ريقف التةانيف حتى واحتعو السعنف ععاد بلو و المرتبف العليا حيث مراحل نشر ا

ن أدركها بعض ممن سعبقوح معن األوليعاء  طنعو ر أحعد أدرك أعلعى مراتعه   اس بمعنى أن مرتبف القب انيف واا

                                                 
18 Louis Rinn Marabouts et khouan etudes sur l'islam en Algerie .Alger: Adolphe Jourdan,1884,p 418.  
19  Eugene Daumas Le Sahara Algerian etudes geographiques statistiques et historiques sur la region au 

sud des etablissements francais en Algerie .Paris: s.n.,1845,p 34.    
 .99ص (ت.د) الكريم العطار تاريخ الطريقة التيجايية المشرقة فة البمد المصرية القاهرس  عبد 20

 . 991عبد اهلل الرزاق  المصدر السابق   ص  21

 . وهو ال   يبلغ به الصمح فة الدييا والدين ويختل فة ي ر أصحاب الطريقة العالم بموته   22
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القب انيف ر من قلبو ور من بعدح ألن ارح المرتبف اي ختد الوريف وتسمى أيضا بالمقاد المحمعدي,و مقعاد 
 23ي القب انيف اي  ايف الغاياه ور يدركها  ر شخص واحد,و او الري ر يكون بعدة لغيرح الختد  

ويستند التةانيون  ي تأكيد اعرا المقعاد لشعيخهد بعأن رسعول ا  عليعو الصعاة والسعاد اعو العري 
 .أخبر شيخهد برلك

ربععي  يكتابيععو وعنععدما يناقشععون اععرح المسععألف  ععي كتععبهد يقععوون حةععتهد بمععا رواح الشععيال ابععن الع
سعيظهر بمدينعف  عاس, ومعن " خاتد الوريف " و" ق ه األق اه " من أن " وعنقاء مغره " الفتوحاه الملكيف"

عاماتو اونكعار عليعو, اعرح الروايعف يعرى التةعانيون أنهعا تصعد  علعى شعيخهد العري بلع  اعرح الرتبعف واعو 
 .بفاس وتلقى الكثير من اونكار 

 نفرده بهرح المراته  طنها  ي نظعر أتباعهعا تسعمو علعى ةميع  ال عر  وبما أن ال ريقف التةانيف 
األخرى, واو ما أثار ةدر كبيرا وأدخل ال ريقف التةانيف  ي صراعاه عقالديعف د ععه بخصعود التةانيعف معن 

 .السلفين وحتى من أصحاه ال ر  األخرى  لى اتهاد التةانيف بالضال 
را عدنا  لى من دا ع  ععن ال ريقعف الت ةانيعف نةعداد ينقسعمون  لعى متشعددين بعالغوا  عي تمةيعد واا

التةانيف  لى درةف أنهد ألحقعوا بهعا األرى أكثعر ممعا خدمواا,نتيةعف مغعارتهد  أتعاحوا بعرلك الفرصعف لغيعراد 
وع اء البينف والحةج الدامغف على أن التةانيف خارةف عن الشرع مستندين  ي رلك مصادر ال ريقعف مثعل 

 .و يراا" ار ادة األحمديف " و "ةواار المعاني " 
صععاة " مععن أن  ضععل تععاوة " ةععواار المعععاني "  كثيععرا مععا يقععف خصععود التةانيععف علععى مععورد  ععي 

المرة الواحدة منها تسعاوي معن كعل تسعبيح وقع   عي الكعون ومعن كعل ركعر ومعن كعل دععاء كبيعر أو " الفاتح 
رؤ منو ر سيما وأنو ينسعه  لعى التةعاني  عي واعتبروح كفر ينبغي التب 24صغير ومن القرون ستف أآلف مرة 

" صعاة الفعاتح "  ن رسعول ا  صعلى ا  عليعو وسعلد اعو العري أمعرح بعتاوة :قولو" ةواار المعاني " كتاه 
وأخبرح عن  ضل اعرح الصعاة وأن اعرا العورد ادخعرح لعو الرسعول صعلى ا  عليعو وسعلد ولعد يعركر ألصعحابو 

ر الري ةعل خصود التةانيف يعتبرونو ا تراء على ا  ورسعولو, بعل معرو  األم.رضوان ا  عليهد أةمعين 
 .25وخرو  عن الدين 

أما المعتدل معن اتبعاع الشعيال التةعاني ر سعيما المتعأخرين معنهد, حعاولوا  عي الكثيعر معن كتعابتهد 
و  ععي تبريعر وتفنيعد معا ةععاء  عي مصعاداد واعتبععروح دسعًا مقصعودًا الهععدف منعو التشعني  بشععيال ال ريقعف واع

                                                 
المطبعة الاعالبية   : الجزائرية.الرد عل  من تكلم فة طريق اإلمام التيجاية بم تابت  الجواب المسكت فة. محمد بن محمد أكيسوس   23

 .94  ص 8683

 .4  ص 8633   311  مجلة الفتح   العدد " من أقوال التيجاية ." ابراهيم القطان المختار   24

 .89  ص8634   16  السية  411مجلة الفتح  عدد . "اليصيحة اإلسممية إل  المخدوعين بالتجايية."محمد الهاشم الخطيب 25



994 
 

 را سمعتد عني شعيلًا   نعوح بميع ان الشعرع  معا وا ع  "نظراد برو من كل مانيه اليو واعتمدوا على مقولتو 
 .26 خروح وما خالف  اتركوح 

 :ويعتمد  فة ورد  عل 
لمعا اللهد صل على سيدنا محمعد الفعاتح :) واي قراءة  اتحف الكتاه ثد صاة الفاتح: أور الوظيفف

 لععال بعععد يشععرع  ععي ركععر ....أ لعع  والخععاتد لمععا سععب  ناصععر الحعع  بععالح  والهععادي  لععى صععرا ك المسععتقيد 
اسععتغفر ا  الععري ر  لععو  ر اععو الحععي القيععود سععبحان ربععك ره الععع ة عمععا يصععفون وسععاد علععى :) الوظيفععف

شر مرة ومن لد يحفظهعا المرسلين مالف مرة ثد ركر الةوارة واي مدو النبي صلى ا  عليو وسلد  حدى ع
يأتي بها ليًا عشرين مرة م  دعاء الفاتح وتختد الوظيفف باآليف الكريمف ل  ن ا  ومالكتو يصعلون علعى 

 .27النبي يا أيها الرين ومنوا صلوا عليو وسلموا تسليما   
) وتعركر الورد المعلود أن تستغفر ا  مالف مرة ثد يصلي على النبي صلي ا  عليو وسعلد : ثانيا

وتختد رلك باآليف ل  ن ا  ومالكتو يصلون على النبي يا أيها الرين ومنوا صلوا ( ر  لو  ر ا  مالف مرة 
 عليو وسلموا تسليماً    

ر  لعو  ر : )الهيللف تركر مرة  ي األسبوع يود الةمعف ما بين العصر والمغره واي كما يلي: ثالثاً 
 الف ويختد بدعاء الفاتحف من مالف  لى ألف وستم( ا  

ويمارس التةانيون أوراد ال ريقف بشعكل اعادو ور يغنعون بالغنعاء أثنعاء المعديح بعل يةلسعون  عي 
 28دالرة وينشدون األركار معرة كعل ةمععف بععد العصعر وا داد انتشعار ال ريقعف التيةانيعف   عي القعارة او ريقيعف

على القارة او ريقيف من ةانه األروبيعين ومعا أعقبعو ومن العوامل التي ساعده على انتشاراا رلك التكاله 
مععن قيععاد اودارة ارسععتعماريف بتةشععي  رةععال الصععو يف بالمععال وبسعع  النفععور مععن أةععل تشععويو صععورة الععدين 
اوسامي ععن  ريع   نشعر البعدع والخر عاه التعي نععو  المسعلمين ععن مقاومعف مسعتعمر األروبعي, ععرف 

الحصول على المال والنفور,  راحوا يغرون ارح الروو حتى قال ةوليان  األروبيون ر بف رةال الصو يف  ي
 29.بأن حكومف  رنسا قد عر ه كيف تةم  المتصو ف حولها عن  عري  التمويل والحمايف 

ولقد ساعد ارا التمويل على انتشار ال ريقف التيةانيف  ي أة اء كبيرة من شمال القعارة او ريقيعف 
لف للتفريع  بينهعا وبعين ال عر  األخعرى حتعى ر يتحعد المسعلمون ويقفعون صعفًا ووةد  يهعا الفرنسعيون وسعي

                                                 
 .ت .مكتبة كوالل   د(: السيغال . )  9.ط.البيان والتبين عن التيجايية والتيجاييين . ابراهيم يياس الكولخة : اي را  26

 .69قررن كريم سورس االحزاب اآلية   27
 .99ت  ص .  د.ن.د: القاهرس. تاريخ الطريقة التيجايية المشرقة فة البمد المصرية . الكريم العطار عبد   28

اإلدارس االستعمارية  –األمير عبد القادر –الحكم العاماية –الطريقة التجايية وموقفها من الحكم المركز  بالجزائر. بن يوسف التلمساية  29
 .931ص 8661ريخ الحديث والمعاصر  جامعة الجزائر  معهد التاريخ  رسالة ييل شهادس الماجستر فة التا.

وشاح الكتائب وزيية الجيش المحمد  الغالب ويليه ديوان العسكر المحمد  المليان  تقديم وتحقيق محمد بن عبد . قدور بن رويلة : اي ر
 .69-66  ص  8691الشركة الوطيية لليشر والتوزيع   : الجزائر.الكريم 
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واحدًا أماد محاوره  رنسا لتغريه ارح المنا   ولعل ارح المناظرة ما بين التيةانيف والقادريعف تظهعر  ر عًا 
 .من تلك الصراعاه التي كانه  ي الةنوه الة الر بعين ماضي ثد ألقه بظالها  ي  ره ا ريقيا 

 :الميا رس الصوفية ما بين التيجايية والقادرية
ن تعرضنا لل ريقف القادريف وال ريقف التةانيف من حيث تأسيسهما وأوراداا وأعمالهمعا  ر  سب  واا
أنععو ظهععره مععا بععين المريععدين لكععا ال ععريقتين منععاظرة أحععد أ را هععا مععن األ واد بالضععب  مععن تمبكتععو ويمثععل 

ي بالمغره وبالضب  مدينف  اس وقد تعده مناظرتهما حعدود اعاتين العرقعتين ال ريقف القادريف وال رف الثان
 .بحيث تحمس كل  رف  لى  ريقتو وقاداا بمدينف  اس أحمد أكنسوس

ودا   عنها بقلمو وقد حفظ لنا التاريال ةانبًا مهمًا من ثقا ف العصر التي كته بها كل  رف ععن 
اعو أبعو محمعد بعن أحمعد ولعد ( اعع4419-اعع4444)كنسعوس  ريقتو وسنتناول  ي البدايف التعريف بأحمد أ

وبهععا نشعأ  لععى أن بلع  الثامنععف عشعر مععن عمععرح ( اعع4444-اععع4444)  عي قبيلععف أدا وكنسعوس  ععي سعوس 
 . توةو  لى  اس وتماد دراستو وأخر عن أكابر أساترة رلك العصر 

علععى التععوالي  ععدرس السععحر والتنةععيد والتصععوف  قععد شععغل علععى عهععد السععل ان مععوري سععليمان 
منصه الكاته والو ير لكنو نكه لما بوي  السل ان الةديد موري عبد الرحمان وألقى بعو  عي السعةن وبععد 
أن أ ل  سراحو استقر بمراك  ولد يغادراا حيث عا  عيشف  اد وتقشف  وال عهد موري عبد الرحمان 

 برايععر  49و وأدركتععو المنيععف يععود وولععدح محمععد وأوالععل ملععك مععوري الحسععن, وقععد  قععد بصععرح  ععي أواخععر حياتعع
 30د ود ن خار  باه الره بمراك  4177/اع4449

 قد عثرنا على العديد من الوثال  التي احتفظه بهرح المناظرة بعضها  ي شعكل رسعالل سعنقدمها 
 .وبعضها  ي شكل كته م بوعف ومخ و ف مقروءة واآلخر  ي شكل شعار 

 :أواًل الرسائل
أال معراك  يبتعدو اعرح الرسعالف بالبسعملف والسعاد واعي موةهعف  لعى  أحمد البكاي  لى 31رسالف 

مقععدد ال ريقععف القادريععف بمععراك  مععوري المععدني العععاوي الشععريف والسععيد عبععد السععاد بععن ال ععاار ومععوري 
الكبير بن موري ال ال  ةاء  ي الصفحف األولى حسه قول الكاته أنهد ركروا عبد القعادر الةيلعي سعل ان 

د ركروا أنو ر مثيل للتيةاني أما الصعفحف الثانيعف  يعرى أن التيةعانيين يعدعون أن معن أخعر وراعد األولياء ث
يحصل لو المال والغنى ويكون يود القيامف  ي عليين ثد يرى أن أحمد البكعاي أن  ريع  األنبيعاء واألوليعاء 

نمعا ادعااعا لعو أصعحابو ليسه مبنيف على  له المال و ي نفس الوقه يرى التيةاني انو لد يعدع للتربيعف  واا
                                                 

. 8699دار الرشاد   :الدار البيضاء. 8  ج ( 8164 -8994) الحياس األدبيـة فة المغرب عل  عهد الدولة العلوية . االخضر  محمد  30
 .439 -438ص 

رسالة أحمد البكا  بعث بها من تيبكتو إل  أهل مراكش وخاصة الحاج محمد بن أحمد الصحراو  والحاج محمد عمور وموال  المدية   31
بها خمسة أوراق مكتوبة بخط مقروء طول الورقة خمسة واماون سيتيم  969حول موجودس بمركز أحمد بابا تيبكتو تحت رقم وغيرهم من الف

 .وعرضها واحد وعشرون سيتيم 
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ر  فعي كعل يعود أو  بعدح  لبًا للدنيا و ي الصفحف الرابعف ي له منهد كثرة التواصعل والتع اور  عي كعل وقعه واا
  ي كل يومين أو ثاثف أو  ي أسبوع وي له منهد أن 

تفتح أبواه الةنعف يعود ارثنعين ) يكون اللقاء يود اوثنين والخميس ويستشهد بحديث  ي المو أ,
ويععود الخمععيس  يغفععر لكععل عبععد المسععلد ر يشععرك بععا  شععيلًا  ر رةععل كانععه بينععو وبععين أخيععو شععحناء  يقععال 

   32انظروا ارين حتى يص لحا 
و عي النهايععف  لععه مععن مريديعو أن يبلغععوح تحياتععو ويععدعوح لل ريقعف القادريععف و ععي نفععس الوقععه ر 

نشععاء أضعا و  ليعو وي لععه يتعرك العورد التيةعاني  طنععو ركعر  ن أحعه أن يسعتغني عنععو بعر كر وخعر اسعتغنى واا
 .منهد أن يبلغو على أنو سيكته لو

ولععد تقتصععر المنععاظرة بينهععا بالرسععالل  نةععد كععل  ععرف يعمععل مععا  ععي وسعععو مععن أةععل التعريععف 
بخصالص  ريقتو وما يشتمل عليو من أركار وأدعيف تتةاو  بهعا ال ريقعف األخعرى ولعد يقتصعر األمعر عنعد 

د عليها بل وصل  لى أن كل  رف بدأ يدون ل ريقتو ويرد  يها على ال ريقف األخرى  قد كتابف الرسالل والر 
خلصه لنعا اعرح المنعاظرة بعالمخ و  المسعمى بعالةواه المسعكه  عي العرد علعى معن تكلعد  عي التيةانيعف بعا 

 .تثبه 
وأن ارا المصدر يحتوي على عدة  صول تتعرض للرد على أقوال الشعيال أحمعد البكعاي وقعد علمًا 

تناولنععا  صععلين بالدراسععف  صععل مفععادح أن التيةععاني لععيس مععن أاععل التربيععف وقععد تنععاول اععرا  ععي الصععفحف 
ء الخامسععف واألربعععين, كمععا يتنععاول  ععي اععرا المصععدر أن التيةععاني نهععى أصععحابو عععن  يععارة األوليععاء األحيععا

واألمععواه واععرا مععا تناولععو  ععي الصععفحف الخمسععين مععن اععرا المصععدر علمععًا وأن اععرين الفصععلين مععن نقععا  
أحمعد البكعاي  لعى أكنسعوس  33ارختاف ما بعين التيةانيعف والقادريعف و عي نفعس الوقعه عثرنعا علعى رسعالف 

حمععد   األمععر تفععتح بالبسععملف والصععاة علععى النبععي صععلى ا  عليععو وسععلد, ورد  ععي الصععفحف األولععى ال.
بالتواصل واوحسان و ي الصفحف الثالثعف يقعول أحمعد البكعاي  نمعا كعره علعى التيةعاني رحمعو ا  حيعث لعد 

د 4153اعع 4474يرااد كربوا عليو وأنو ر يريد أن ينتقص منتسبًا  لى ا  ولو كان كاربًا,تنتهي  ي شعوال 
 .صفحف اثنان وعشرون 

 بدًر من  مي  تفيو احتشاد *   يا كتابي ألحمد قبل يديو    
 :أحمد أكنسوس عن أحمد البكاي  ويل 34ةوابو 

 :يبتدو الةواه
 .و ال عن اوشرا  من ليلف الحةر *   رعه بعدما أبدى باسمو الفةر   

                                                 
محمد : اي ر.  93/ والترم   فة الجامع  611/   واإلمام مالل فة الموط   36/ كتاب البر والصلة –أخرجه مسلم ف الصحيح   32

 .369ص.. دار الكتاب العلمية  د: بيروت( . الخيمء –باب) 4موسوعة أطراف الحديث  المجلد .زغلول السعيد 

 سم  86سم عرض  93بعيوان رسالة أحمد البكا  الكيسوس طول الورقة  8198الرسالة موجودس بالخزاية العامة بالرباط تحت رقم د   33

 .سم  8926سم عرض  98طول الصفحة  8914الخزاية العامة بالرباط د  جواب عن رسالة من أحمد أكيسوس إل  أحمد البكا   34
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 محياح حيعتنا البشاشف والبعشر*    أسيدنا البكاي يامن  را بدا      
 لعععى أربععععين ومالعععف أي حعععوالي تسععععف  معععن الصعععفحف  حعععدى عشعععر ومالعععف:  هعععرا الةعععواه يبتعععدو

 .وعشرون صفحف وقد أخترنا أبياتًا من الصفحف ثاثف والعشرين والمالف 
  با  يا حالي الحشا ر تعتقنا*     را لد تر  ما راقه الناس  ي الهوى   

 حقال  با قول  ا تلمني*     طن لد تعدرك المععنى وتعدري   
 ولد ي ره  ا يلد المغني*      ومن حعضر السماع بغير قعله  
ن تك عارًر ر ةهله أمري     35 دع عنك الماد وخل عني *    واا

 .ويقول لو وقد قيل  ن المقر بالرنه كالمغتسل 
 كتب ورسائل الطريقة التيجايية 

تعدده كته ورسالل ال ريقف التيةانيف التي عبره من خالها عن أ كاراا ومواقف رده بها علعى 
المسماة بالةواه المسكه واي  ي العرد علعى معن تكلعد  عي ال ريقعف  36 هناك الرسالف المشهورة خصومها 

ولسنا أنكد تقولون البا ل حعا    لكعن المب لعون اعد : " التيةانيف با تثبه  قد ورد  ي الصفحف العاشرة
 :ويقول لو أحمد أكنسوس" الرين بلغوكد  ير الح  وقضيتد بما سمعتد 

 ولقد صدقه وكنه أميناً *    أنك ناصحي    ودعوتني و عمه
 ومن خير أديان البريف ديناً *    وعرضه دينًا ر معحالف أنو     

 :ويحتويو ارا الكتاه على عدة  صول نركراا
 صعل  يعو نهعي التيةعاني "  ن التيةاني لعيس معن أاعل التربيعف : "  صل يرد  يو على قول البكاي

 .اء واألمواه أصحابو عن  يارة األولياء األحي
 صل  ي الشيال سيدي أحمد البكاي الري أرسل كتابًا ركنسوس وأ شاح الرسول قبل وصولو  ليعو 

 . انقلبه نصيحف  ضيحف 
 . صل يهدد  يو البكاي ويعترر لو أيضًا 

 .يقول أكنسوس ر ت معوا أن تهينونًا ونكرمكد وأن نكف األرى عنكد تؤرونا 
عياء  . يقول اا أنا أقف عة ًا واا

 37بدًر من  مي  فيو احتشاد *    يا كاتبي با  قبل يديو     
أحمعد البكععاي لعد تصععل  لععى  38رد الشعيال أحمععد البكعاي ولكععن حسعه رواة نسععاخو يععرى أنعو نسععخو 

أما  هرس المخ و   يق   ي وخر المخ و  . د4151 -اع 4414أحمد أكنسوس بسبه و اة أحمد البكاي 
                                                 

 .841محمد بن أحمد أكيسوس   المصدر السابق   ص   35

  فه   الرسالة يرد  8683تسم  الجواب المسكت فة الرد عل  تكلم فة الطريقة التيجايية بم تابيت طبع بالمطبعة العامايية بالجزائر  36
 .لبكا  ويحمل مسؤولية إل  من بلغو  عن الطريقة التيجايية وليس إل  أحمد البكا  فيها عل  الشيخ أحمد ا

 .91ص : محمد بن أحمد أكيسوس   المصدر السابق  37
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كتبوا كتعابهد أي ةعوار المععاني  م قععو ولعد يرضعو . تره بعض عناوينووبو تسعف وعشرون صفحف وقد أخ
وأستمر أكنسوس  لى أن قعال  عمعوا . رلك دليل على صاحو لما تضمنو من الكعفرياه بالتصريح والتلميح 

قععال البكععاي رسععول ا  صععلى ا  عليععو .الععال  لععى أن قععال والعمععل بععالعلد اععو التربيععف ...أن ارةتهعاد انق عع  
لععد يعع ر أبععا بكععر ور عمععر ور عليععًا ور عثمععان ولععد يختصععر مةالسععهد  يعع ور ويحضععر  لععى مةلععس  وسععلد

التيةاني وسيدي محمد بن أحمد أكنسوس أني أكره لهرا وأعربو و ف  يعاتعه علعى معن يتصعور اعرا  عي 
 .عقلو وعاته سل ان وقتو 

غله أمراؤح وكثعر الةهعل أتدري ما اي القصف أن التيةاني ةاء  لى الغره وقد كل علماؤح واشت -
 الال  لى أن قال  ن من كاد التيةانيف أن ...قي أالو  ادعى لهد دعاوى وأمنااد أماني 

 ريقهد اي أخر ال ري   ا يأتي ولى بعدة ب ريقف ةديدة وبحث  لى أن قعال ور أحعه أن أ عول 
انععا  لععى أن قععال يععا أكنسععوس بحعع  أمامععك مورنععا عبععد الرحمععان رد أحمععد البكععاي علععى الرسععالف المسععماة 

 .39بالةواه المسكه بكتاه ما ي ال مخ و ا سماح  تح القدوس  ي ةواه ابن عبد ا  أكنسوس 

اعو   هرا المخ و  يتناول  يعو أحمعد البكعاي مع اعد التيةعانيين أن ارةتهعاد انق ع  والعمعل بعالعلد
التربيف وينفي ما قالو أكنسوس  عي قولعو أن الرسعول صعلى ا  عليعو وسعلد يحضعر  لعى مةعالس التيةعاني 
من حين أنو لد ي ر أبعا بكعر ور عمعر ور عليعًا ور عثمعان أةعاه  يعو ععالد معراك  مخ عو  موةعود بمركع  

لكتعاه بحبعر أسعود ععدد أحمد بابا بتمكتوا مكتوه بخع  مقعروء عنوانعو مكتعوه بحبعر أحمعر وأ ر  وسعالر ا
 عطن األسعباه التعي ةعلعه التيةعاني  عي أقوالعو بعالمغره واعرا بحسعه .صفحاتو أربعمالف وخمسون صعفحف 

رأي أحمد البكاي أنو ةاء  ليو  ي وقه قل علماؤح واستغل أمرؤح وكثر الةهل  ي أالو  ادعى لهعد دععاوى 
لل ر  الصو يف  ا يأتي ولي بععدة ب ريقعف وأمانهد األماني وةعلهد يقولون أن التيةاني او وخر مؤسس 

 .ةديدة 
 :دور الطرق الصوفية فة يشر اإلسمم فة القارس اإلفريقية

وبغض النظر عن أسماء ال ر  الصو يف ومسمياتها واآلراء التي ناده بها واأل كار التي حاولعه 
يد تواه وحوض نهر النيةر ولو نشراا  طن ارح ال ر  قد لعبه دورًا كبيرًا  ي نشر الدين اوسامي  ي  قل

حاولنععا  صععل اععرح ال ععر  عععن الحيععاة الدينيععف بهععرين اوقليمععين لوةععدنا أن المحاولععف تععؤدي  لععى  شععل مععن 
يتصدى لها و ي النهايعف نقبعل بهعرا ال عر  باعتباراعا الحعاكد  عي الحيعاة اوسعاميف بعطقليمي تعواه واأل واد 

 .عضها ر د بعض اودعاءاه عن ارنحراف الري أصاه ب
ومهمععا يكععن  ععطن لكععل مععن ال ريقععف القادريععف وال ريقععف الموسععاويف وال ريقععف الشععيخيف وال ريقععف 
التيةانيف أثر كبير  ي نشر اوساد وتعاليمو الدينيف  ي ال وايا والكتاتيه القرونيف وحلقاه الركر التي تكون 

                                                                                                                                                             
 .ال يزال مخطوط  393مركز أحمد بابا تمبكتو تحت رقم .فتح القدوس فة جواب عبد اهلل أكيسوس .أحمد البكا    38

 .99السابق   ص  محمد بن أحمد أكيسوس   المصدر  39
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ف التععي يكععون  ععي العععادة ليلععف بعععد الصععلواه الخمععي و ععي أيععاد متعععارف عليهععا بععين مريععدي ال ععر  الصععو ي
 الةمعف و ي نهاراا ارح اللقاءاه اليوميف واألسبوعيف ساامه  يةره العديد من 

المريدين الةدد  ليهعا ول وايااعا المتواةعدة والمتراميعف  عي اوقليمعين سعواء للتعلعيد أو او ععاد معن 
لمعا  40راتها الملتفعف حعول نفسعهاةهف أو تنظيد حياة الناس من ةهف أخرى نتيةف  لى الحركف الساكنف  ي 

لهاد روحي و خعد دينعي معن النصعوص القرونيعف  واألحاديعث النبويعف اسعت اعه بهعا معن أن  لها من ثقا ف واا
 .تحا ظ على بقالها بطقليمي تواه واأل واد 

 لى ةانه وخر ارح ال ر  عر ه نقلو نوعيف بسبه أول اص داد حضاري ما بين الثقا ف العربيف 
الثقا ععف الغربيععف التععي كانععه تقوداععا  رنسععا خععال القععرن التاسعع  عشععر  ععي نشععر تعععاليد ال ععر  اوسععاميف و 

الصو يف, ور ننسى ركه الحج  ي النقا  التعي تتةمع  بهعا الحةعيج بعاأل واد ثعد تعواه والمعدة ال منيعف التعي 
لشععيوخ كععان يسععتغرقها الركععه والتععي تععدود  ععي الغالععه سععنف اععرح أاميععف تععؤدي  لععى تفاعععل حضععري بععين ا

والمريدين حيث كانه ارح الفترة من أنش  الفتراه  قعد شعهده ا داعار حركعف ال عر  الصعو يف حيعث وصعل 
 كعان لكعل شعيال . عدداا بالة الر حوالي أرب  عشرة  ريقعف باوضعا ف  لعى ال عر  الفرعيعف ععن كعل  ريقعف 

ف معا كعان المريعدين أتباعو ونشا و الخاص وأثناء عودة شيال ال ريقعف مع  ركعه الحةعيج ينضعد لعو أضععا
, وقعد أبعدى 41نظرًا للثقا ف التي تحصلوا عليها والمقاماه التي  اروااا والدروس التي سمعواا  ليف سفراد 

علماء كنتف ةهودًا  ي نشر ال ريقعف البكاليعف بشعكل واسع  وأعمع  بعطقليد األ واد وحعوض نهعر النيةعر  قعد 
ف عععن اوسععاد والمسععلمين بععاأل واد و ععره   ريقيععا ألععف الشعععيال المختععار الكبيععر أكثععر مععن ثععاث ملععف رسععال

وصاره تعاليعمو التعي حملهعا  ابعو معن أبعر  العامعاه التعي سعاعده علعى انتععشار اوسعاد بعين الشععوه 
ال نةيف  ي حوض نهر النيةر و عره   ريقيعا وعنعدما وصعله ال ريقعف البكاليعف  لعى اعرح الةماععاه أصعبح 

واستمر اوساد  عي ارنتععشار علعى  عول ال عر  التععةاريف وصعاره محع   يدين بها أ له الملوك والعثنيون
 .43ومن مؤلفاه الشعيال عثمان بن  ودي 42القوا ل مصدر  شععاع ديني وروحعي  ي ون واحد

خماد البدعف والمخ و  أصول العدين ومخ عو    ي نشر ال ريقف القادريف مخ و   حياء السنف واا
سعععل الرابيعععف للسعععاداه الصعععو يف ومخ عععو  الساسعععل القادريعععف أصعععول الوريعععف وشعععرو ها ومخ عععو  السا

ومخ ععو  بيععان البععدع الشععي انيف التععي أحععدثها النععاس  ععي أحععوال الملععف المحمديععف ومخ ععو  تعلععيد األخععوان 
 .باألمور التي كفرنا بها ملوك السودان 

                                                 
 .13ص 8661ديسمبر  13مجلة مسالل   تصدر عن مؤسسة األمير عبد القادر العدد " الطرق الصوفية . "حميد عميراو  40
 .41عبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم   المرجع السابق   ص  41

 .31يفس المرجع ص  42

د الطريقة عن عبد القادر الجيمية وكان ممن يدعو إل  اهلل هو أبو محمد عامان بن محمد ابن عامان المعروف بابن قود  أخ  ور   43
 .ويدل عليه وكابد ما هو المعهود من أخمق الياس من الجفاء واإليكار واالستهزاء وكان يخاطبهم بقدر عقولهم 
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 :الخــاتمــة
 

ه   ريقيعا  قعد سعي ره علعى وقد ساعده ارح المؤلفاه علعى ةععل ال ريقعف أكثعر انتشعارا  عي  عر 
مةتم  شمال نيةيريا وامتده  لى باقي أة اء القارة او ريقيف وأده  لى التصدي لكثير من البدع والخرا عاه 
التععي سععاده حععوض نهععر النيةععر وةعلععه مععن الشععيال عثمععان بععن  ععودي يقععف بحعع د أمامهععا ويؤلععف الكتععه 

ديعو بحملعف للتعدريس وتعلعيد النعاس القضعاء للتخلص معن البعدع السعالدة وقامعه ةماععاه معن أتباععو ومري
 ونشر قواعد الدين اوسامي باللغف العربيف كتابف وقراءة وصاره  

لل ريقف القادريف   ي نيعةيريا مراك  للعركر والصاة  لى ةانه التعلعيد والتدريس واو تاء والقضاء 
د المسعلمين ونشعر اوسعاد  عي ثعد ت عوره اعرح ال ريقعف وصعار لهعا  معوو سععياسي أراده معن وراءح توحيع

 ره   ريقيا وقد سار  لى ةانه عثمان بن  ودي أخوح عبد ا  العري شعاركو  عي مةعال العدعوة وقعد عمعا 
 .على نشر ارح ال ريقف الصو يف
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 :المصادر والمراجع المطبوعة
 بلععوغ المععراد مععن أدلععف األحكاد,ال بعععف الثانيععف, أديععس أبابا,مكشععيف:ابععن الحةععر العسععقاني 

 .ه.د.مصعه بن عمير اوساميف 
تحفعععععف النظعععععار  عععععي  رالعععععه األم عععععار وعةالعععععه (:محمعععععد بعععععن عبعععععد ا  )ابعععععن ب و عععععف  
 .ه.د.د المكتبف التةاريف .,د4األسفار, 
 34مةمععععوع الفعععععتاوي,ةم  وترتيععععه عبععععد الرحمععععان بععععن محمععععد القاسععععد,  :ابععععن تعععععيميف 

 .الربعا ,مكتبف المعارف

 .ه.ألرض, بيروه, منشوراه دار مكتبف الحياة,دصورة ا(:ابو القاسد ) ابن حوقل  

, بيروه, دار الكتعاه 5كتاه العبر وديوان المبتدأ والخبر,   (:عبد الرحمان ) ابن خلدون  
 .اع 4414اللبناني 

 . 4414المقدمف, بيروه دار القلد ال بعف الرابعف (:عبد الرحمان) ابن خلدون  

ةوارة المعاني  ي تعريف علمعاء األلعف (:عبد الكريد بن عبد الح  الحا  محمد ) البكري  
 .الثاني,مخ و  بالخ انف البكريف, تمن ي  

 –مخ و  ةريدة مختصرة  عي انسعاه أاعل تيمعي (:ال يه بن عبد ا  بن سالد ) البلبالي  
 .خ انف كوساد 

 ععي اخبععار  مخ ععو  درة األقععاد(:سععيدي محمععد بععن عبععد الكععريد بععن الحعع  ) التمن ي ععي,  
 .المغره بعد اوساد خ انف بن عبد الكبير الم ار ف 

رحلعف معن تعواه  لعى الة الر,مخ عو  بخ انعف (:عبد الرحمان بن علي بن محمد ) التيناني  
 .كوساد تيمي

 .مخ و   هرسف اعاد تواه,خ انف كوساد (:عبد الرحمان بن عمر) التواني  

مكتبف .د.لى ال ريقف الصو يف  ي القارة او ريقيف,داضواء ع(:عبد ا  عبد الر ا  ) براايد  
 .4444مدبولي 

المكتعه المصعري .د.الصو يف والمةتم   عي  عره   ريقيعا,د(:عبد ا  عبد الر ا  )  براايد  
 .4444لتو ي  الم بوعاه 

واألسععوا  التةاريععف  ععي الصععحراء الكبرى,تةععارة القوا ععل ودوراععا ال ععر  (:يحععي ) بععوع ي   
 . 4419,الكويه,مؤسسف الفيا  44الحضاري حتى نهايف القرن 

دراسعاه  عي التصعوف اوسعامي شخصعياه ومعرااه,دار النهضعف العربيعف (:محمد ) ةال  
 .ه .ال باعف والنشر,د
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,المدينعف المنعورة, 4اوسعامي,  الفكر السامي  ي تعاريال الفقعو(:محمد بن الحسن)الةلول  
 .د4477المكتبف العلميف,

 .4444,ةامعف أدرار,4 .دور ال وايا الثقا ي والعلمي  ي من قف تواه:سرير ميلود 

 .4441,بيروه,دار الغره اوسامي 4،9تاريال الة الر الثقا ي, (:أبو القاسد ) سعد ا   
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