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 التصـوف في ميــزان أهـل الفقه
 (دراسة نظريـة وتطبيقيـة)

 دوادي عــالل
 جــامعة أدرار

 :الملخص
إن تزكية النفس وتطهيرها من أمراضها الخفية المستكنة بيين ووانههيا مين أهيع ال مياي التي  

بوديية    يز وويي يوب  لى المسلع المداومة  ليهيا وأخياها بكيي الوسيايي كي  يخضيم إليى مهيراب ال 
إان فييي  بييد مييين التربيييية وتزكييية الييينفس ب يييية .  ويتسييامى بكيانييي  إلييى مسيييتوع اوخييي      ييز وويييي 

إخضاع النفس اونسانية لوه  ال قي وسلطان ، وهاا هو منهج النبييا  والربيانيين والسيلل الحيال  مين 
 .هاه المة 

ع واندسيييي فييي  كنيييير ميين الفييير  لكيين هيييدخ أن خييالط هييياا الميينهج ب يييل أهييي الهيييوا  والبييد
كييي اليي   ،ومنهرفيية  يين منهوهييا ،الباطنيية والنهييي الزاي يية وتكلمييوا فيي  الرييري ة بييومور مخالفيية لحييولها

والتهياير مين ، فانبرع كنير من أهي الفق  والهديخ إلى كرل هياه المزالي  ومهاربتهيا " التحول"باسع 
المآخيييا التييي  تكليييع  نهيييا أهيييي ال ليييع هيييوي  وسييينهاوي فييي  هييياه المداخلييية الو يييول  ليييى أهيييع. مخاطرهيييا 
 وال  ف  ن نة  ناحر وخاتمة    . التحول 

 بداياي المنهج وأسباب ظهور الخ ل بين الحوفية والفقها  

 مو ل أهي الفق  من التحول

 أهع النقاط الت  دار هولها الخ ل بين الفقها  والحوفية ومنا رتها    -
 الخ حة   -

Summarized 
Introduction: The self-sponsorship and cleared of hidden diseases among the smoldering 

enshrine the most important tasks that must be maintained and recognized by all means to 

be subject to the temple for God of slavery and Bugeanh element transcends the level of 

devotion to God Almighty. So it must be education and recommend self-restraint in order 

to place the humanitarian reason and inspired by his power, and this is the approach and 

Rabanyen prophets and advances the interest of the nation. 

But there has been contact with this approach that some people whims and fads, 

and infiltrated many of Pediatrics and the difference Alzaigp bees and spoke in violation of 

the law matters assets, and the perverse approach, all in the name of "Mysticism" Ajax 

many people doctrine and talk to detect and combat these pitfalls, and warn of its dangers . 

And we will try to stand in this intervention on the most talked about things that scholars 

on Sufism. , In the three and a conclusion 

- The beginnings of the approach and the reasons for the emergence of the dispute 

between the Sufis and scholars  

- The position of the people of the doctrine of Sufism  

- Most points around the house dispute among scholars and Sufis and discussion  

- Conclusion  
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1 - the beginnings of the approach and the reasons for the emergence of the dispute 

between the Sufis and scholars 
 Ibn Khaldun spoke - God's mercy - in the introduction to the comprehensive 

Informed mysticism and the beginnings of the emergence of this approach when he said: 

"This flag incident in forensic science Islam, that the method, origin, these people still at 

the predecessor of the nation and Kabarha companions and followers and after them the 

right way, for guidance. The work on the origin and drop to worship God, and reluctance 

to trick the world, and adornments, ascetic accept it with pleasure and public money and 

Jah, the monopoly creation of worship. That was years in the Sahaba, and advances. When 

the demand for minimum slip in the second century and beyond to cover people Future 

minimum contact singled out for worship on behalf of mysticism and Almtsofip "1  

Therefore, the way the imams and the year is the book as frank expressions of 

senior imams, on whose Aljunied Al-Baghdadi may Allah be pleased with him: "the way 

this book and the exact year, as the way God created impasse  

Almguetvin Ouathar only to Allah (God's blessing and peace be upon him) "uh  

2-  The emergence of the dispute between the Sufis and scholars  

The reason the President in Almnavrp between the two groups was a departure from many 

Sufis in arrears on their way ancestor good compliance with the provisions of the book, 

Sunnis, many people enter the whims and fads, and the difference inward and intellectual 

trends stranded this area.  

     Imam Alqhiri he says this: "... and then know that God Rahmkm investigators from the 

community was left of them extinct in our time of the community but their impact ..." 2 

The same idea confirmed by Professor Al God's mercy, where he says: "did not escape the 

mysticism of these mixtures wife in the words of people to associate Islam and may not be 

..." 1  

In fact, there are a variety of factors led to the entry of Sufism in arrears at the 

detailed arguments of anomalies and distortions and paid legal writers and scholars to 

malaise and warning him and respond to violations that were often affecting the Islamic 

faith directly. We will, therefore, most important of these reasons, starting to talk about the 

position of senior imams of Sufism, to draw their most important points in dispute around 

the house or the reason for the diversion of some of the Sufi approach to their ancestors 

come Basarp this talk ... 2 

- position of the scholars of Sufism And confine ourselves to the attitude of some 

imams rejected and which reflects the right and accurately reflects the image of people talk 

about doctrine and mysticism have been limited to three figures appeared in the (eighth 

century) are the values and the son of Imam Al-Hafiz, Imam Golden Chatby: A - the 

position of Imam Chatby God's mercy (790 e) Chatby held sit in his book an important 

chapter in which he provided the evidence that is exculpatory Square Sufi scholars and 

demonstrate evidence and postponed Bonassa of the bearers of a year, he said - God's 

mercy -: «Chapter: Lower Fourth: What was condemn the fads and its people at the 

renowned Sufi: But we have out here ... because many of the Sufi Aljhal believe in the 

most lenient in the process, and the invention of worship and a commitment Shara did not 

come in its commitment to what they say and it worked. The Hachahm, the Iatkaddoh or 

say it; first thing built by the way: a year and avoid what Khalvha »2 He was transferred 

from the imams of proof to substantiate their times: the Holy bin Ayaz Dhi Alnon 

Egyptian, Yahya bin Muaz and Abu Hassan Al-Razi Warraq Bastami, my father and my 

father more than denominator Aljunied and easy Altistri and others then said: «The words 

in this section go on all points, or state that conduct innovate and error Tie it ... and Sufis, 

who are unanimous on how to maximize the Shariah, residing on the follow-up year ... »3  

It turns out that when Imam Chatby Sufism - God's mercy - not condemned and at all - 
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might also think - the imams through the net through innovation and irregularities, OK 

Book and Sunnah.  

B - the position of Imam Ibn al-Qayyim (751 e):  

The view of the Imam in Sufism is a witness, and the argument of this very 

subject, he had a son the values of God's mercy of the strong abhorrence of the people of 

aberration and fads, and the fight against sects and the difference stray, books Tafhp so ... 

What was his position of Sufism?  

He says in his book (Madaarij al-Saalikeen): «El-Shafei said: Sufism is accompanied only 

benefited them in two words: I heard them say: Saif time, and only made the Qtek. And if 

you occupy the right Cgletk false. I said: [that Ibn al-Qayyim]: What are the words of 

Onfhma and Ojmahma and Odelhma at high energy and alertness and Qailhma enough in 

this highly-Shafei to the extent that their range ».1  

This clearly indicates the support of the son of the values of this community and 

praise it, of course, he wants to advance this community, which has built its assets on the 

book's words and Sunni scholars and fundamentalists, not what Khalvha and drown in 

sentiment and innovation ...  

C - Hafiz's ADDaHABI (748 e) This was the Imam in Tragmeh flags and 

criticism of the men (Kalmizan) and (Sir) and (Singer) and (lessons) to several prominent 

Sufi figures and position it and mysticism in general, Flanagaf a summary view of that.  

"Says Abdel-Fattah Abu GODDA God's mercy on this point:" God, who has been 

convicted by: The Golden Imam Al-Hafiz, senior imams of Islam and science in favor of 

that Taki devout - not Bmasom - and loves the righteous pious Sufi very likely to improve 

them and ordered them likely to improve in the title of religion Orah the same time his 

taqwa, and his love for them, but warns of Ctahathm and omissions "2  

Guide what Sheikh Abu gland is the interpretation of the golden son Forcer: 

«Omar bin Ali bin known as Exacter happened on the denominator bin Assaker, Caws 

Union openly hair and the great scourge of organized Vtdber rushing in the game but you 

Balsofip ... »3 This is an indication of moderation and condemn God's mercy.  

But with his love of good and sincere Akaber Sufi Almstakimin was discharged 

from Tkhbaytathm Ctahathm and does not take in God to anybody as long as it deems in 

the translation of Laj He said: "Hussein emerged b (cover) Vsahb Sahl ibn Abdullah was 

accompanied by Altistri Aljunied Baghdad ... and more travelers and travel Activist and 

was corrected the same Abu Abbas bin Mohammed bin tender and light ... and discharged 

from Sufi and other religious leaders and scientists as you'll see his ill Mrogah, including 

the ratio of solutions, some of them attributed to heresy ... The cover of the range of 

delusion and dissolution and Anthloh and promoted by the We ask God to Aljhal 

infallibility in religion ... 4  

The fact that Golden had distinguished between Taiqtin of mysticism:  

         The first was committed to following the True Religion of the Year, I respect all of 

the ADDAHABI respect and he believed some of the dignities of senior Zhad means both 

as written.  

The second, it was deemed heretics ADDAHABI Jhala rogue or creative that they 

are not Sufi nothing,  

Who fought and ADDAHABI Dilalathm and indecent assault detection and 

Orajifam games then.  

3 - Most points around the house dispute among scholars and Sufis and 

discussion  
   The gist of our view of the denial of scholars and opposition to Sufism is due to:  

A - ignorance of the provisions of law:  

We have one of the most important issues which some leniency Zhad Sufism is 

the name of science and Altvgah request in Shariah as the basis claimed that the flag of 
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truth and good taste have no knowledge of law, including those who thought that this 

science does not receive sub-Sunnah in the book, but receive a year of thoughts and 

insights The disclosures, And non-controversial that the proper approach is the collection 

of information law and mysticism and not the opposite: it was God's mercy on Algrali 

Alskotai secret: that he Junaid: "God made you the modern Sofia, the Sofia you do not 

talk," said Al-Ghazali: "He pointed out that Got to talk [ie science in general], and then 

returned mysticism, Sufism and science by himself willingly "1  

  B - leniency in the novel talk vulnerable and damaged:  

Al-Faqih says Allknui updated Sufi God's mercy in this section: "How many 

conversations mentioned in the books, regarded as a developed and fabricated ... and the 

secret is that God made each and every article serves as the art of men singled out each of 

the creatures do not find the kind of virtue in others. .. It should drift both of them are at 

home and rank "2  

God's mercy and said a number of conversations vulnerable and is reported by 

many of the books chips (such as increased Allbeb) and (preachers ANIS) and (Urad rest 

Abidin (f) the key to the heavens) and then he said after a lengthy speech in which he 

discussed these conversations revealed Awarha and invalid: " ... How many conversations 

known to the flames, or written in books Almtvgahp not out in the law but is weak or 

falling in place: Khadit (to the LAC created Aloflak) and modern (scientists my nation 

Konbia the Children of Israel) and an interview (on Somkm on Nhrkm) ... "3  

He also said in the introduction to his Almatap (the case) was formed mainly in 

the criticism of many conversations with famous books asceticism and mysticism and on 

the tongues of justice, the sources said: "Some Fardhani Aloazp saying: said prayers night 

and day of Ashura and other days and nights year gathering of elders woolen Their books 

in the attic ... How is not being governed by the fabricated?, So I said: There is reminded of 

a lesson they are not modern and entrusted to talk to one of the directors ... How Sophie 

swimming in the sea of science is unable to plastic gendarmerie apparent regard to science, 

How Mtbhr the whole world of science does not taste phenomenon in the Batinah 

Aellataiv"4  

Among the top Sufi imams who did not abide by the health of their works out, but 

the weak and subject to the leaked may be carried by the works of other books asceticism 

and mysticism: Naim Abu al-Isfahani God's mercy in his book (Fashion parents and 

Alosfia layers), Mohamed Ali Ben Abu Taleb-Makki's (strengthened hearts), as well as 

Hojjatoleslam Imam Abu Hamid Al-Ghazali in his book God's mercy (Rehabilitation) 1  

Some talk in the various famous ascetic wrote: There is nothing wrong to give the reader 

some decent conversations chips deployed in books but not up to health  

1 - including the claims of some that may Allah bless him and I and others learned 

the first two and gave him a detailed knowledge of all the past and come full and partial 

and that there is no difference between knowledge and information in the briefing Rabbo 

and inclusiveness. But the difference between them aware that God was ageless as the 

same information other than the messenger, it happened to him education Rabbo. Allknui 

said: "This trick of words and false ... and firm Quranic verses and the hadith is that the 

briefing, comprehensive and specialized knowledge of all buried right Bjnab not be offered 

this status by right of the creation of a" 2  

3 - including that remind him of what Allah bless him and handed himself attend 

the lecture on the boards of birth, and built where it was born and maximize sake.  

The fact: that the main points that widen the gap between scholars and Sufis is to 

rely on conversations and is weak, then you must stay away from them and alert on its 

status, including transfer of non-Alagtarar  

C - fall into the fads and violations:  
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One of these innovations and irregularities over-interpretation and interpretation 

by the subcontractors is not based on linguistic evidence. Albouti says: "For a lot of people 

in the interpretation of the texts of the Koran and the Sunna is to imagine them Smadir 

illusions and dreams on behalf of Sufism, or knowledge of the sub without any officer of 

the rules of the Arabic language and assets of a sign or rules of interpretation of texts"  

For example,the interpretation says:(Allah Iomrkm that Tzbhawwa cow)said:cow everyone 

to the same God is sponsored Bamajahdp mean slaughtering and says: (Tallil inserted in 

the day and merges the day in Tallil) merges any sin in obedience and obedience is inserted 

in sin ... In says: (female who wishes to come) that it merits (and males who wishes to 

come) it science (and a memory Izojhm and female) and the merits of sciences. 

However, there are many contentious issues should be taken into account in this 

section so that we can Nadhir where each other than that:  

1 - crumbling to the workshops mentioned: the issue be discussed discretion and 

to consider the dispute and does not require Tvsiqa Tbdie.  

2 - The name of God Almighty singular: the prevention of many scholars said the 

name of God(Allah, Allah)(God, the Creator) and the like. And that're all of the versions of 

the full implications of dhikr have meaning: Praise God, thank God, no god but Allah ... 

and there is no single word Majesty Vzl Almighty his singular novelty void and delinquency 

on the debt. Perhaps considered this type of owner-mentioned conducive to unity and 

solutions exist, however, insist that Alqalin Zahir says: (Remember the name of your Lord 

morning and genuine) [human] There is no doubt that the first Osmaih Almighty (God).  

3 - It is known that the terms in books such as Sufism: the yard and immediately 

arrested and extension ...  

And other terms that are in books on Sufism, a controversial issues and speeches 

by walking.  

D - the ambiguity of some words in some Sufis It also said that Hallaj1:  

Thakguetk had in Sri Fajatabk tongue Vajtmena sheen parted and the meaning 

The deification of Gepk not noticed the eye It Asirk existence of the intestine Dan It is 

according to one such: (God is Abtdk fear of NARC and reward, but I Gentec head and 

your grandmother deserves worship Fbdtk) has A_i_kl many people these words may even 

threw Balaptdaa owner and encroachment on the Sharia. Sheikh Albouti: "We have in this 

speech I reflected long and Qlapth the aspects I saw only what is in the deepest meaning of 

slavery and unification, and not Aajabi those who say this is an expression of God Dinonth 

exclusive Aajabi slavery, but who denies this is attributed to the owner of ecstasy and 

innovate" 2  

E - over and over and chauvinism Almzmom:  

It came with Sheikh Ahmed Tijani - God's mercy - in his explanation to say when 

Hmazip Albusiri governing:  

Abu Kassim sections lifted in May, which praised him and praised him «... It may 

Allah bless him and completeness and described the disposition of all the conditions of the 

world in toto, Jawaharlal symptoms, supplies and Mlzumat What is sought may Allah bless 

him and disposal of spent undisputed and implemented the rule may Allah bless him and 

praise that is sought by such» 3!!!  

One such claim his exaggerations PBUH everything; knows everything that God 

knows His Messenger, may Allah bless him peace.  

Ibn al-Qayyim said: "There is no doubt that they were pregnant for the chauvinism but 

believed that the infidels and their sins Idechlhm Paradise increasingly expensive and more 

expensive when they are nearer to him and more, they ordered people to the most 

intractable and most contrary to the year of" 4  

Included in this section chauvinism, which installs on some of literacy elders, 

integrity and infallibility. Dr. Albouti: "It is what some think of literacy in Oceachhm 
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integrity and infallibility to see that the work of elders and their behavior on argument is 

Shara ... Perhaps stemming from this false belief colors of the fads and false beliefs that do 

not Tstzl approach is not supported by proof, but Chauvinism, which is growing as we said 

in the soil of nerve reckless "1  

And - the Scout patch (using the phones work) One of the outstanding issues that 

he spoke about the scholars: Imam Al Alusi said in the interpretation of God's mercy says: 

"What created the jinn and mankind except to worship Me": «came:" I was hidden treasure 

I loved to know what creates a character to know, "said Saad Eddin this term Alvrgani In 

the (very understanding) and the other larger Kalshik ... [in] the last word conquests. , 

Followed by maintaining Ibn Taymiyah said: It is not God's blessings and peace be upon 

him did not know his true bill is not weak ... the accounts Sufism proved to be true, citing 

not recognized. But say: It is a fixed schedule, has stated that Sheikh biggest [Ben wants 

Arab] in the section in question and correction, Scout Cenchenp them »2  

  Sheikh Abdul Fattah Abu gland may God have mercy on him: «The Imam Al Alusi 

Almighty Allah's mercy that there is a lesson in modern correction Scout» 3.  

Algaj has settled in the case of Imam Abu Hassan Al-Shazli: Since "If you detect 

the truth of the facts and opposed the book and Kcvk year Vthompsk year off the book and 

say to yourself disclosure: that God had me in the infallibility of the book and Sunnis not 

guaranteed by me at the detection and inspiration Not watching. The whole-informed and 

knowledgeable scientists, that may not work in the disclosure only after viewing the book 

and presented to the year "4  

G - intolerance of the doctrine: This point is the most important points highlighted 

a central issue in this matter and impossible to extend their cooperation and rapprochement 

between these approaches without impartiality of diseases restraint and a sense of devotion 

to God Almighty, but is more talk and more scientists track SINS Hnathm capture, but 

Difficult to grasp the self-Ihsan think people in general and especially the people of science 

and seek them without favoring the excuses or circumvented.  

Almutala books and money and find a lot of men such as abuse, assault, paid by the dark 

words of intolerance and passion as seen from the climber book (full) for the son Uday and 

others, only God Almighty Esme and dozed on the same chances.  

Conclusion: We have with us Shara unity and avoid division and discord He says: 

"Hold on to God and be not divided among yourselves," he said, meaning: "Be not divided 

among yourselves, disagreed after the clear proofs," said the Almighty:, "Tnazawa 

Vtvchloa not go Rihkm," he said, peace be upon him: " You group the hand of God with 

the Community "* We have seen some of the key points that spoke scholars and scholars 

on Sufism and controls, which are issues of treatment and review by the two teams, if true 

faith and provided the interests of Muslims generally narrow interests, and impartiality of 

each team on Onaneach own temper and was taken Siraj sincerity and science Nora 

walking by, where the solution pack.  

We Socialized Muslim faith brings us one book Rabbani and one year guiding 

glue, and assets of many unite us and also brought us good pleasure of Allah Silvna them, 

and can never be disturbed or cracked Cefona us no matter how great the issue has taken 

root and filled steam, with the careful and insightful find any exaggerated and Djajp 

Alqziaia of these (as a Sufi or other) is suspicious and pencils by black hands, perhaps 

Asthot our fledgling starts dumping and exciting enthusiasm Algr unlike Jajah do not 

expire and does not end, so Msda class nation, torn apart their group, running them on 

major issues, is the thought that We have supports and protects certainty, and indeed that 

these meanings and crushing assets, and those links and ties crucial, but thanks to God and 

thanks to the dedication of imams and preachers Rabanyen workers and scientists know 

that wither away pens, scramble those proceedings, and will continue to fine the nation and 

the guidance he promised God indeed.  
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 : مقدمة
 بداياي المنهج وأسباب ظهور الخ ل بين الحوفية والفقها 

في  مقدمتي  الضيافية  ين  ليع التحيول وبيداياي ظهيور هياا  –رهمي  ا   –تكلع ابن خلدون 
وأحيل  أن طريقية هي ا  القيوع ليع  ،هياا ال ليع مين ال ليوع الرير ية الهادنية في  الملية"  :المنهج هيخ  اي

ها حيييل  أو  .الهييي  والهدايييية رهيييا مييين الحيييهابة والتييياب ين ومييين ب يييدهع طريقييية  تيييزي  نيييد سيييلل المييية وكبا
والزهد فيما يقبي ، واو رال  ن زخرل الدنيا وزينتها ، ال كول  لى ال بادة واانقطاع إلى ا  ت الى 

وكان ال   اميا في  الحيهابة والسيلل . واانفراد  ن الخل  لل بادة  ، لي  الومهور من لاة وماي وواه
    فلميييا فريييا او بييياي  ليييى اليييدنيا فييي  القيييرن النيييان  وميييا ب يييده ووييين  النييياس إليييى مخالطييية اليييدنيا اخيييت  . 

 .1" المقبلون  لى ال بادة باسع الحوفية والمتحوفية
ف يين  ،ولييال  كانييي طريقيية اليميية هيي  الكتيياب والسيينة كمييا هييو حييري   بيياراي كبييار اليميية

ت يالى مسيدود  ا مضبوط بالكتاب والسنة، إا الطري  إليى ا طريقنا ها" :الب دادي رض  ا   ن  الونيد
 . لى خلق 

ور الخي ل بيين الحيوفية ظهي  اهيي("وسيلىع حيلىى ا   ليي )إا  لى المقتفيين  انيار رسيوي ا  
 .والفقها 

إن السيبب اليرييس في  المنيافرة بييين هياين الفيريقين هيو خييرول كنيير مين المتحيوفة المتييوخرين 
الحييال  ميين االتييزاع بوهكيياع الكتيياب والسيينة ودخييوي كنييير ميين أهييي الهييوا  والبييدع  يين طريقيية سييلفهع 

 :يقيييوي اومييياع القرييييري موضيييها هييياه الهقيقييية. والفييير  الباطنييية والتيييياراي الفكريييية الوانهييية هييياا الموييياي
اه نع ا لموا رهمكع ا  أن المهققين من هاه الطايفة انقرل أكنيرهع وليع يبي  في  زماننيا هياا مين هي"...

وليع يسيلع التحيول : "سيتاا ال قياد رهمي  ا  هييخ يقيويونفيس الفكيرة ي كيدها ال 2... "الطايفة إا أنرهع
وفي  1..."من تل  الخ ط فيا ترن في  أ يواي أنياس مين المنتسيبين إليى اوسي ع بميا يويوز وميا ا يويوز
لرييييياوااي الهقيقييييية هنيييييا   واميييييي ريييييتى أدي إليييييى دخيييييوي التحيييييول  نيييييد المتيييييوخرين فييييي  لويييييج مييييين ا

واانهرافاي ودف ي بالفقها  وأهي ال لع إلى التبيرع والتهياير مني  واليرد  ليى تلي  المخالفياي التي  كانيي 
باديين بالهيديخ  ين  ،ولال  سن رل لهع هاه السباب.كنيرا ما تمس ال قيدة اوس مية بركي مبارر

ولهيا الخي ل أو التي  كانيي لنسيتخل  منهيا أهيع النقياط التي  دار ه ،مو ل كبار اليمية مين التحيول
 ... السبب ف  انهرال ب ل الحوفية  ن منهج أس فهع  لنخرل ب حارة لهاا الك ع

                                                 
1
 764  ، بيروي ، دار إهيا  التراخ ال رب  .مقدمة ابن خلدون   

2
 .21  ، المكتبة التوفيقية ( دط)، تهقي  ودراسة هان  الهال :  قيباي ريخ اوس ع ابن تيميةمم ت، الرسالة القرسيرية    

1
 111التحول ، مكتبة رهاب ،   : التفكير فريضة إس مية ، مهور:  باس مهمود ال قاد  
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 موقف أهل العلم من التصوف-2
وسنقتحيير  لييى مو ييل ب ييل اليميية النقيياي واليياي ي بيير بهيي  وي كييس بحييد  حييورة أهييي 

وهيع ( القيرن النيامن)ي في  الفق  والهديخ  ن التحول و د ا تحري  لى ن خ رخحيياي بيارزة ظهير 
  :اوماع ابن القيع والهافظ الاهب  واوماع الراطب 

 (هـ097)موقف اإلمام الشاطبي رحمه اهلل  -أ
 قييد الريياطب  فيي  كتابيي  اا تحيياع فحيي  مهمييا أورد فييي  الدليية التيي  تبيير  سيياهة الحييوفية 

: فحيي» :-رهمي  ا  –يخ  ياي النقاة وتنبي بونحم الدلة وأو ها من كونهع أحهاب سنة واتباع، ه
نمييا خححيينا هيياا  :مييا وييا  فيي  اع البييدع وأهلهييا  يين الحييوفية المرييهورين  نييد النيياس :الوويي  الرابييم وا 

وأن اختيراع  ،لن كنيرا من الوهاي ي تقدون ف  الحوفية أهع متساهلون في  ااتبياع...الموضم بالاكر 
وهاريياهع ميين اليي  أن . قولييون بيي  وي ملييون  لييي  ال بيياداي والتييزاع مييا لييع يييوي فيي  الرييرع التزاميي  ممييا ي
 2«اتباع السنة واوتناب ما خالفها :ي تقدوه أو يقولوا ب  ؛ فووي ر   بنوا  لي  طريقتهع

الفضيييي بيين  يييال واي النييون  :نييع نقييي  يين اليميية النبيياي مييا ينبييي حييهة طييريقهع أمنيياي
البسييطام  وأبيي  القاسييع الونيييد وسييهي  المحييري ويهيييى بيين م يياا الييرازي وأبيي  الهسيين الييورا  وأبيي  يزيييد

وك مهيييع فييي  هييياا البييياب يطيييوي ووميييي هع يريييير أو يحييير  بيييون اابتيييداع  » :التسيييتري وهييييرهع نيييع  ييياي
، وأن الحييوفية الياين نسييبي إلييهع الطريقيية موم يون  لييى ت ظييع الرييري ة ...ضي ي والسيلو   لييي  تيي 
   3« ...مقيمون  لى متاب ة السنة

كميا  –ليس مياموما  ليى اوطي    -رهم  ا – ند اوماع الراطب   والهاحي أن التحول
 .  مواف  للكتاب والسنة، ال  أن طري  اليمة طري  حال من البدع والمخالفاي – د يظن 

 (: هـ057)موقف اإلمام ابن القيم -ب

وهوة بال ة هاا الموضوع لما  يرل مين ، إن رأي هاا اوماع ف  التحول ي د راهد حد  
القيييع رهميي  ا  ميين نفييوره الرييديد  يين أهييي الزيييه والبييدع ومهاربتيي  للطوايييل والفيير  الضييالة وكتبيي   ابيين

 فما كان مو ف  من التحول ؟  ... طافهة بال 

حييهبي الحييوفية فمييا انتف ييي ميينهع إا  : يياي الريياف   » :(مييدارل السييالكين)يقييوي فيي  كتابيي  
ا  ط ي   فينن  ط تي  ،الو ي سيل :سم تهع يقولون :بكلمتين ونفسي  إن ليع تري لها بياله  ري لت  . وا 
يييا لهمييا ميين كلمتييين مييا أنف همييا وأوم همييا وأدلهمييا  لييى  لييو هميية  :[القايييي ابيين القيييع] : لييي.  بالباطييي

 1. « ايلهما ويقظت  ويكف  ف  هاا ننا  الراف    لى طايفة هاا  در كلماتهع

                                                 
2
  66ع دار الهديخ القاهرة ،   2003(  دط)اا تحاع تهقي  سيد إبراهيع   

3
 .  47-47المحدر نفس      

1
، 1111( 1ط)نق   ن مقدمة رسالة المسترردين للمهاسب  تهقي  الريخ  بد الفتا  أبو هدة ،  121/ 3مدار ل السالكين   

 .36مكتبة المطبو اي اوس مية ، بيروي   
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طب يا وهيو يرييد سيلل هياه ، ونناي   ليهيا فهاا يدي حراهة  لى توييد ابن القيع لهاه الطايفة 
ا مييا خالفهييا وأهيير  فيي  ، الطايفيية التيي  بنييي أحييولها  لييى الكتيياب والسيينة وكيي ع الفقهييا  والحييوليين

 ...  الهوا  والبدع
 (هـ047)موقف الحافظ الذهبي  -ج

( الم نيييي )و(  السييييير)و( كييييالميزان)ت ييييرل هيييياا اوميييياع فيييي  تراوميييي  ل  يييي ع ونقييييد الرويييياي 
 ،إلييى ال ديييد ميين الرخحييياي الحييوفية  البييارزة وبييين مو فيي  منهييا وميين التحييول برييكي  يياع( ال بيير)و

 .          فلنقل  لى خ حة رأي  ف  ال 
أن الهيافظ الياهب   :والياي أديين ا  بي ":يقوي  بد الفتا  أبو هدة رهم  ا  هوي هاه النقطة

ويهييييب الحييييوفية  -وليييييس بم حييييوع–قيييي  ورع إميييياع ميييين كبييييار أيميييية ال لييييع فيييي  اوسيييي ع وأنيييي  حييييال  ت
نيوان ديني  وور ي  وتقيواه الحالهين التقيا  ودا ويهسن الظن بهيع  وييومر بتهسيين الظين بهيع  والي   

   2"ولكن  يهار من رطهاتهع ومخالفاتهع، وهب  لهع
 ميير بيين  ليي  »: ودليييي مييا  اليي  الريييخ أبييو هييدة مييا وييا  فيي  تروميية اليياهب  ابيين الفييارل

ن يي  بااتهيياد الحييري  فيي  ريي ره وهيياه بلييية ي، ابن الفييارل هييدخ  يين القاسييع بيين  سيياكرالم ييرول بيي
يييي  لييى ا تداليي  وتدينيي  وهيياا دل 3« ... ظيميية فتييدبر نظميي  وا تسييت وي ولكنيي  هسيين الظيين بالحييوفية

 .رهم  ا 
ولكني  مييم مهبتيي  للحييالهين وأكييابر الحييوفية الحيياد ين المسييتقيمين كييان يبييرأ ميين تخبيطيياتهع 

 ينرييو الهسييين بيي: "رع اليي  فيي  ترومتيي  للهيي ل هيييخ  ييايهاتهع وا توخيياه فيي  ا  لوميية ايييع كمييا تييورييط
وأكنر الترهاي والسفار والمواهدة ...ا  التستري وحهب بب داد الونيد  فحهب سهي بن  بد (تستر)

ايخ وتبيييرأ منيي  سييياير الحييوفية والمرييي...وكييان يحييه  هالييي  أبييو ال بييياس بيين  طيييا  ومهمييد بييين خفيييل
وال لميا  لمييا سيترع ميين سييو  سييرت  ومرو يي  وميينهع مين نسييب  إلييى الهليوي وميينهع ميين نسيب  إلييى الزند يية 

و د تستر ب  طايفة من اوي الض ي واانه ي وانتهلوه وروووا ب   لى الوهياي نسيوي ا  ال حيمة ...
 7...ف  الدين

 :والهاحي أن الاهب   د ميز بين طايقتين من الحوفية
اهتيرمهع الياهب  ااهتيراع كلي  وكيان ي تقيد ، اني متمسكة بالدين القويع متب ية للسينة أواهما ك

 .بب ل كراماي كبار الزهاد وي نى بنيرادها ف  كتب 

                                                 
2
ية ، بيروي   ع، دار البراير اوس م2000( 6ط)الرفم والتكميي ف  الور  والت ديي ، تهقي  الريخ  بد الفتا  أبو هدة   

 (3)هامش    311

3
( 1ط)ميزان اا تداي ف  نقد الرواي ميزان اا تداي ف  نقد الرواي تهقي   ل  مهمد م ول و ادي أهمد  بد المووود   

 . 271/ 3دار الكتب ال لمية  1117

4
 17/317هي م سسة الرسالة بيروي  1713( 1ط)سير أ  ع النب   ، تهقي  مهمد ر يب الرنا وط ،   
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هاا  فه ا  ليسوا من الحوفية ف   أما النانية فقد ا تبرهع الاهب  زناد ة مار ين أو مبتد ة و 
 ر  ، 

 .تهع وهت  أا يبهع وأراويفهع وهع الاين هاربهع الاهب  وكرل ض ا
 أهع النقاط الت  دار هولها الخ ل بين الفقها  والحوفية ومنا رتها  -3
  :إن خ حة ما رأينا من إنكار أهي ال لع وا تراضهع  لى الحوفية مرده إلى  
  :الجهل بأحكام الشريعة -أ

طلب ال ليع والتفقي  في   لقد من أهع القضايا الت  تساهي فيها ب ل الزهاد باسع التحول ه 
ومينهع مين يظين أن هياا ال ليع ، الرري ة إا اد وا أن الساس هيو  ليع الهقيقية والياو  ا  ليع الريري ة 

نمييييا يتلقييييى ميييين الخييييواطر واولهاميييياي  البيييياطن ا يتلقييييى ميييين مرييييكاة النبييييوة وا ميييين الكتيييياب والسيييينة وا 
 ، والكروفاي

 ليييع الريييري ة و بيييي التحيييول ولييييس  والييياي ا خييي ل فيييي  أن المييينهج السيييوي هيييو  تهحييييي
و ليي  ا  حيياهب هييديخ " :أنيي   يياي للونيييد :فقييد اكيير ال راليي  رهميي  ا   يين السييري السييقط  :ال كييس
ييي الهيديخ " : ياي ال زاليي " وا و لي  حييوفيا حياهب هييديخ، حيوفياا  أي ال لييع ]أريار إلييى أن مين هح 

  1"فس ومن تحول  بي ال لع خاطر بن، نع تحول أفل  [ بركي  اع
  :التساهل في رواية األحاديث الضعيفة والتالفة -ب 

فكيييع مييين أهادييييخ " :يقيييوي اومييياع اللكنيييوي الفقيييي  المهيييدخ الحيييوف  رهمييي  ا  فييي  هييياا البييياب
والسير في  الي  أن ا  و يي لكيي مقياع مقياا ولكيي ...اكري ف  الكتب الم تبرة وه  موضو ة ومختلقة

فالواوييب أن ننييزي كيي  ...تيي  بنييوع فضيييلة ا توييدها فيي  هيرهييافيين رويياا وخيي  كييي طايفيية ميين مخلو ا
 2"منهع منازلهع ونقل  ند مراتبهع 

نييع اكيير رهميي  ا  ومليية ميين الهاديييخ الضيي يفة والموضييو ة التيي  تتنا لهييا كنييير ميين كتييب 
كي ع  نيع  ياي ب يد( مفتا  الونان)و( أوراد راهة ال ابدين)و( أنيس الوا ظين)و( زاد اللبيب)الر اي  مني 

فكييع ميين أهاديييخ ارييتهري  لييى ألسيينة "... :مطييوي نييا ش فييي  هيياه الهاديييخ وكرييل  وارهييا وبط نهييا
 :أو سطري ف  كتب المتفقهة وا أحي لهيا في  الريري ة بيي هي  موضيو ة أو ضي يفة سيا طة، ال امة 
وع حيومكع يي)وهيديخ  (  لميا  أمتي  كونبييا  بني  إسيراييي)وهيديخ ( لوا   لما خلقي  الفي  )كهديخ 

 3(..."يوع نهركع

                                                 
1
 (1)هامش  137نق   ن رسالة المسترردين ،    34/ 1اوهيا    

2
دار البراير 1117( 3ط)الووبة الفاضلة ل سيلة ال ررة الكاملة ، تهقي  الريخ  بد الفتا  أبو هدة : الووبة الفاضلة  

 . 31اوس مية بيروي   

3
 33الووبة الفاضلة     
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و ييد ألفهييا أساسييا فيي  نقييد كنييير ميين ( اآلنييار المرفو يية)و يياي أيضييا فيي  مقدميية رسييالت  المات يية 
ف ارضين  ب ييل " :الهادييخ التي  ارييتهري في  كتييب الزهيد والتحييول و ليى ألسيينة الو ياظ والقحييا 

نة ولياليهيا وميم مين المريايخ  يد اكير حيلواي ييوع  اريورا  ولليلتي  وهيرهميا مين أيياع السي :ال زة  ياي 
ا  بيرة بياكرهع مين  :فكييل ا ي ميي بهيا ويهكيع بكونهيا مختلقية ؟ فقليي...الحوفية ف  دفياترهع ال ليية 

وكع من حوف  ساب  ف  بهار ...فننهع ليسوا  من المهدنين وا أسندوا الهديخ إلى أهد من المخرِّوين
وكع من  الع متبهر وامم لل لوع الظياهرة ا  ،لظاهريةال لوع اللدنية  اوز  ن در  ما يت ل  بال لوع ا

 7"ماا  ب  ف  اللطايل الباطنة 

وميين بييين كبييار أيميية الحييوفية اليياين لييع يلتزمييوا فيي  محيينفاتهع الحييهة بييي أخروييوا الضيي يل 
أبييو ن يييع الحييفهان   :والموضييوع وربمييا تسييربي إلييى محيينفاي هيييرهع  وتنا لتهييا كتييب الزهييد والتحييول

 وي )ومهمد بن  ل  أبو طالب المك  حاهب ( هلية الوليا  وطبقاي الحفيا )  كتاب  رهم  ا  ف
    1( اوهيا )وكال  اوماع هوة اوس ع أبو هامد ال زال  رهم  ا  ف  كتاب  ( القلوب

وا بييوس أن أسييو  للقييار  الكييريع ب ييل  :ب ييل الهاديييخ المختلقيية المرييهورة فيي  كتييب الزهييد
 رة ف  كتب الر اي  ولكنها ا تر ى إلى الحهة  الهاديخ المنتر

ومنهيييا ميييا يد يييي  ب ضيييهع مييين أنييي  حيييلى ا   ليييي  وسيييلع أ طييي   ليييع الوليييين واآلخيييرين -1
مفح  ووهب ل   لع كيي ميا مضيى وميا ييوت  كلييا ووزيييا وأني  ا فير  بيين  لمي  و ليع ربي  مين هييخ 

نمييا الفيير  بينهمييا أن  لييع ا  ت. اوهاطيية والرييموي   ييالى أزليي  أبييدي بيينفس ااتيي  بخيي ل  لييع الرسييوي وا 
والنابيي ميين اآلييياي القر نييية ...وهياا زخييرل ميين القييوي وزور" : يياي اللكنييوي. فنني  هحييي ليي  بت لييع ربيي  

والهادييييخ النبويييية هيييو أن اوهاطييية والريييموي و ليييع كيييي هييييب مخيييت  بونييياب الهييي  وليييع توهيييب هييياه 
 .2" الحفة من وانب اله  لهد من الخل 

 ،سييلع يهضيير بنفسيي  فيي  موييالس و ييظ مولييدهو  نهييا مييا ياكرونيي  ميين أنيي  حييلى ا   لييي وم-3
كراما  . وبنوا  لي  القياع  ند اكر المولد ت ظيما وا 

أن ميين أبييرز النقيياط التيي  توسييم الهييوة بييين الفقهييا  والمتحييوفة هييو اا تميياد  لييى  :والهاحييي
لتنبييي   لييى وضيي ها و ييدع ااهتييرار بميين فيوييب إان اابت يياد  نهييا وا ،الهاديييخ الضيي يفة والموضييو ة

 .نقلها
 :الوقوع في البدع والمخالفات الشرعية -ج

وميين هيياه البييدع والمخالفيياي اوسييرال فيي  التوويييي والتفسييير البيياطن اليياي ا يسييتند إلييى دليييي 
ومن ال  اتباع كنير من الناس ف  تفسيير مين نحيو  القير ن والسينة ميا تخيلي  " :يقوي البوط . يل و 

                                                 
4
 .6  ، دار الكتب ال لمية ، بيروي 1167( 1ط)تهقي  مهمد س يد زهلوي ، وضو ة اآلنار المرفو ة ف  الخبار الم  

1
 .116  (  تتمة مهمة)تابم للهامش ، الووبة الفاضلة   

2
 .36  ، اآلنار المرفو ة   
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ع أوهامهع وسمادير أه مهع باسع التحول أو  لع الباطن دون التقيد بيوي ضيابط مين  وا يد الل ية إليه
 "ال ربية أ وأحوي الدااي أو  وا د تفسير النحو 

بقيرة كيي إنسيان نفسي   : اي( إن ا  يومركع أن تابهوا بقرة) :ومن أمنلة ال  تفسير  ول  ت الى
يييولج اليييي فيي  النهييار ويييولج النهييار فيي  ) :لمواهييدة وفيي   وليي  ت ييالىوا  أميير بييابهها ي نيي  بتزكيتهييا با

يهيب لمين يريا  ) :وف   ول  ت يالى... أي يولج الم حية ف  الطا ة ويولج الطا ة ف  الم حية( اليي
ناناو  أ) إنها ال لوع ( ويهب لمن يرا  الاكور)أنها الهسناي ( إنانا  .3 لوما وهسناي( يزووهع اكرانا وا 

ا  مسايي  دييدة خ فيية ينب ي  مرا اتهيا في  هياا البياب هتيى يمكننيا أن ن يار فيهيا إا أن هن
 : ب ضنا ب ضا من ال 

وهي  هياه المسيولة اوتهاديية  ابلية للبهيخ والنظير والخي ل وا : التدا   إلى هلقاي الاكر-1
 .    تستووب تفسيقا وا تبدي ا

ا  )هي ال لع اكر ا   ز ووي باسع فقد منم كنير من أ :اكر ا   ز ووي باسم  المفرد-2
ودليييييلهع أن وميييييم مييييا ورد ميييين حيييييه الاكييييار لهييييا دااي تاميييية . ونهوهييييا ( الخييييال ، الخييييال ( )ا ، 

وليس فيها لفيظ الو لية المفيرد فياكره سيبهان  باسيم  ...ا إل  إا ا  ، الهمد   ، سبهان ا   :الم نى
وربميا ا تبيروا هياا النيوع مين الياكر مفيل بحياهب  إليى الهليوي .  المفرد بد ة باطلة وونو   ن اليدين

( وااكييير اسيييع ربييي  بكيييرة وأحيييي ) :وهيييدة الوويييود، هيييير أن القيييالين بهييياا يتمسيييكون بظييياهر  ولييي  ت يييالى
 ( .ا )وا ريب أن أوي أسماي  سبهان  [ اونسان]

 ...بل والبسطالفنا  والهاي والق: يومن ال  محطلهاي ارتهري ف  كتب الحوفية من-3

وهيرها من المحطلهاي الت  يرد  لى ف  كتب التحول وه   ضايا خ فيية والخطيب فيهيا 
 .     يسير

                                                 
3
 .210 -261ع م سسة الكتب النقافية ، بيروي   1111(1ط)تقربب الحوي لتسهيي الوحوي ،    
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 غموض بعض العبارات الواردة عن بعض المتصوفة    -د 
  :1كما ال   وي اله ل

  د تهققتييي  ف  سري    فخاطب  لسيييان 
 فاوتم نيييا لم ييان     وافتر نييييا لم ان 

 ن يكن هيبي  الت ظيع        ن لهييظ ال ييانإ
 فلقد حيييير  الوود   من الهرييييا  دان

اللهييع مييا  بتييد  خوفييا ميين نييار  وا طم ييا فيي  ونتيي  ولكنيي  ) :وميين هيياا القبيييي  ييوي أهييدهع
و يد استريكي كنيير مين النياس هياه ال بيارة بيي ربميا رميوا  حياهبها ( وودت  ربا تسته  ال بادة ف بدت  

لقيد تومليي في  هياا الكي ع طيوي  و لبتي   ليى " :يقيوي الرييخ البيوط . بتيداع واافتيياي  ليى الريرع باا
وووهيي  فمييا رأيييي فييي  إا  مييا يييدخي فيي  خييال  م نييى ال بودييية والتوهيييد وليييس  وبيي  مميين يقييوي هيياا 

ب حاهب  إليى الك ع ت بيرا  ن دينونت  الخالحة   بال بودية ولكن  وب  ممن ينكر هاا الك ع وينس
  2"الرط  واابتداع

  :اإلفراط والمبالغة والغلو المذموم -هـ 
في  ريره  لهمزيية البوحييري  نيد  -رهمي  ا –ومن ال  ميا ويا   ين الرييخ أهميد التيويان  

  : وي الناظع
 

 يا أبا القاسع الاي ضمن إ سا               م   لييي  مد  ل  وننا 
 
ع مييين كميياي وحيييف  التحييرل فييي  ومييييم أهييواي ال يييالع وملييية لنيي  حيييلى ا   لييي  وسيييل... »

وتفحي  وواهر وأ راضا ولوازع وملزوماي فوي أمر أراده حلى ا   لي  وسلع تحرل ف   ضاي  ب  
 !!! 3« منازع ونفا في  هكم  حلى ا   لي  وسلع فهاا هو المد  الاي أراده بهاه الحفة

 ليي  وسيلع بكيي ري   ؛ فكيي ميا ي لمي  ا  ت يالى  ومن هاه المبال اي اد ا   لمي  حيلى ا 
 .ي لم  رسول  حلى ا   لي  سلع 

وا ريييب أن الهامييي لهيي ا   لييى هيياا ال لييو إنمييا ا تقييادهع أنيي  يكفيير  يينهع " :يقييوي ابيين القيييع
فهيع أ حيى النياس لميره ، سيياتهع ويدخلهع الونة وكلما هليوا وزادوا هليوا فيي  كيانوا أ يرب أليي  وأخي  

 .7"ردهع مخالفة لسنت وأ

                                                 
1
 6/16دار الكتب ال لمية بيروي ( دط)تاريخ ب داد   

2
 201ع دار الفكر ، دمر  ،   1166( 1ط)السلفية مرهلة زمنية مباركة ا ماهب إس م  ،   

 .111بيروي  ، المكتبة الر بية( دط)، اورراداي اولهية بالفتوهاي الربانية  لى متن الهمزية: أبو ال باس أهمد التيوان   3

4
 67  ، ع ، دار البراير اوس مية بيروي 1117( 6ط)ريخ أبو هدة تهقي  ال، المنار المنيل   
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مييين النزاهيييية  ،وييييدخي فييي  هييياا البييياب ال ليييو الييياي يركبييي  ب يييل المرييييدين بريييون رييييوخهع   
ومييين الييي  ميييا ي تقيييده ب يييل المرييييدين فييي  أريييياخهع مييين النزاهييية : "يقيييوي اليييدكتور البيييوط . وال حيييمة 

ع  يين هيياا وربمييا تفيير ...وال حييمة بهيييخ يييرون أن أ ميياي ريييوخهع وتحييرفاتهع هيي  الهويية  لييى الرييرع
نما هيو ، اا تقاد الباطي ألوان من الم تقداي والبدع الباطلة الت  ا تستظي ببرهان وا ي يدها منهج  وا 

 1"ال لو الاي يتنامى كما  لنا ف  تربة ال حبية الر نا 
 

 ( العمل بالرؤى والهواتف)مسألة التصحيح الكشفي   -و
 ياي اومياع اآللوسي  رهمي  ا  في  تفسيير  :لعوه  من القضايا البارزة الت  تكلع  نها أهي ال 

كنييي كنييزا مخفيييا فوهببييي أن أ ييرل " :و ييد وييا » :"ومييا خلقييي الويين واونييس إا لي بييدون  " : وليي  ت ييالى
واكيره هييره كالرييخ ( منتهيى الميدار )اكيره بهياا اللفيظ سي د اليدين الفرهيان  في  " فخلقي الخل  ل يرل

إن  ليس من ك ع النبي  حيلى ا   :وت قب  الهفاظ فقاي ابن تيمية . خر  الفتوهاي بلفظ[ ف ...]الكبر
. ومن يروي  مين الحيوفية م تيرل ب يدع نبوتي  نقي  ... لي  وسلع وا ي رل ل  سند حهي  وا ض يل

، فيي  البيياب الميياكور [يريييد بيين  ربيي ]و ييد نيي   لييى اليي  الريييخ الكبيير ، إنيي  نابييي كرييف ا  :لكيين يقييوي
 2 «نة لهعوالتحهي  الكرف  رنر

ويريير اومياع اآللوسي  رهمي  ا  ت يالى إليى أني   » : اي الريخ  بد الفتا  أبو هدة رهم  ا 
 . 3« ا  برة بالتحهي  الكرف   ند المهدنين

إاا كريل لي   ين "هييخ  ياي  :و د هسيع اللويال في  هياه القضيية اومياع أبيو الهسين الرياال 
إن  :نة فتمس  بالكتياب والسينة ودع الكريل و يي لنفسي هقيقة من الهقاي  و ارل كرف  الكتاب والس

ا  ت ييالى  ييد ضييمن ليي  ال حييمة فيي  الكتيياب والسيينة ولييع يضييمنها ليي  فيي  وانييب الكرييل واولهيياع وا 
و ييد أومييم ال ييارفون وال لمييا  وال ييالمون  لييى أن ا يوييوز ال مييي بالكرييل وا المريياهدة إا . المريياهدة 

 7"ب د  رض   لى الكتاب والسنة 
وهيياه النقطيية هيي  أهييع نقطيية وأبييرز  ضييية مهورييية فيي  هيياا الموضييوع  :التعصــب للمــذهب -ز

ويسيييتهيي أن نمييييد يييييد الت يييياون والتقيييارب بييييين هيييياه المنيييياهج دون التويييرد ميييين أمييييرال اليييينفس والتهليييي  
ا فما أيسر الك ع وما أيسر تت ، ولكين مين بم  وراي ال لما  والتقاط هناتهعباوخ      ز ووي، وا 

هسيييان الظييين بالنييياس  امييية وبوهيييي ال ليييع خاحييية والتمييياس ال ييياار لهيييع دون ا لحييي ب هضيييع الييينفس وا 
 . مواملة أو مداراة 

                                                 
1
 .111  ، السلفية  

2
 24/22دار إهيا  التراخ ، بيروي ، ( د ط)روه الم ان    

3
دار البراير 1117( 7ط)المحنوع ف  الحهي  والض يل والموضوع تهقي  الريخ  بد الفتا  أبو هدة : م   ل  القاري  

 .172  ( 2)تابم للهامش .اوس مية ، بيروي

4
 43تقريب الحوي لتسهيي الوحوي   : اوماع أهمد بن زين  ده ن  
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والمطييالم لكتييب النقييد والرويياي يوييد الكنييير ميين منييي الرييطط والت ييدي وال بيياراي المظلميية التيي  
ن  حيم  ا   يز إا مي ،ابن  يدي وهييره(  الكامي)يدف ها الت حب والهوع كما يرع من طالم كتاب 

 . ووي وهلب   لى هظوظ نفس  
 :الخالصة

واْ تحييم وا بهبييي  ا  ومي  ييا وا " :لقييد أمرنييا الرييرع بالوهييدة ونبييا الفر يية والخيي ل فقيياي ت ييالى 
وا تنيياز  وا " :و يياي ت ييالى" وا تكونييو ا تفر  ييوا واختلف ييوا ميين ب ييد  مييا وييا هع البينيياي  " :و يياي ت ييالى"تفر  ييوا 
ييل   كييعفتفر  و ييد  *" ليييكع بالوما يية فيينن يييد ا  مييم الوما يية" :و يياي  لييي  الحيي ة والسيي ع" وا وتيياهب  ريه 

وهي   ضيايا  ،رأينا ب ل النقاط الساسية التي  تكليع فيهيا الفقهيا  وأهيي ال ليع هيوي التحيول وضيوابط 
ميييية  لييييى  ابلييية لل يييي ل والمراو يييية مييين  بييييي الفييييريقين إاا حيييهي النييييية و ييييدمي محيييلهة المسييييلمين  ا

 ،وتورد كي فري   ن أنانيت    و حبيت  واتخا سرال اوخ   وال لع نورا يمر  ب  ،المحال  الضيقة
 .هيخ ما هي وارتهي 

وأحيوي  ،ونهن م ارر المسيلمين توم نيا  قييدة واهيدة وكتياب ربيان  واهيد وسينة هاديية هيرا 
وا يمكن أبيدا أن  ت كير حيفونا أو  ،كنيرة توهدنا وتوم نا كما وم ي سلفنا الحال  رضوان ا   ليهع

ميييم أن المتيييون  والمتبحييير يويييد أن أي  ،تحيييدع حيييفوفنا  ضيييية مهميييا  ظ ميييي وتوييياري و ييي  أوارهيييا
إنميييا هيييو بف يييي أ ييي ع مريييبوهة وأيييياد (  كقضيييية التحيييول أو هيرهيييا)تضيييخيع وو وييية لهييياه القضييييايا  

يي ،سيودا  ييا ا ربميا اسيتهوي منيا الهمييار والهيرار  فينطلي  بهماسية ال   رِّ مني يرا خ فيا ا ينقضي  ولواو 
وهو ف  ال  يظن أن   ،مر   إياها  ن أهع  ضايا ،محد ا بال  حل المة ممز ا وما تها ،ينته 

ولتليي  الييروابط والواحيير هاسييع،  ،ينحير دينييا ويهميي  يقينييا، والوا ييم أنيي  لهيياه الم يان  والحييوي  احييع
ال ياملين واليد اة الربيانيين وال لميا  ال يارفين سيتاوي  ولكن بفضي ا   ز ووي وبفضي إخ   اليمية

 .وستظي المة بخير و لى هدع فهو و د ربنا هقا  ،تل  ال  ع وتتهافي تل  الد اوع
 

                                                 
*
 فما ب د   27راوم هوي هاا الموضوع رسالة ف  اللفة بين المسلمين لريخ اوس ع ابن تيمية رهم        
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 المذهب المالكي دور المتون الفقهية في إبراز علم التصوف في
 (المرشد المعين البن عاشر أنموذجا)

 
 عـــز الدين يحي. د. ا

 بــوسعيد سليمــان

 جــــامعـة أدرار

 
 :الملخص

لقد كان وا يزاي للمتون الفقهية الت ليمية وال لمية الدور البارز المبلور ل لع التحول ف  
ويظهر ال  وليا ف  إفراد ممن ارت لوا بها ، عوا  طا ه ب ده السن  الب يد  ن اابتدا، الماهب المالك 

يختتميون بي  تحانيفهيع ب يد م الوتهيع مبهن  اويميان واوس ع ، مبهنا خاحا ب ليع السليو  والخي  
 (. باداي وم ام ي)

وتوسيسا  لى ال  نهاوي أن ن حي لما سب  بالمقارباي من خ ي  را ة متوملة ف  هديخ 
مم التوكيد أن لفق  ، ره  لى منهوية التوليل ف  الماهب المالك  المختوع بالتحولوأن، وبريي لإليمان

المررد الم ين من خ ي دراسة ، المتون والمختحراي دورا ولي   يسته  أن نظهر ووانب  الهيوية
 .ابن  ارر أنمواوا

 . التوحياي ي دي ال مي بها إلى تف يي هاا الدورو  وتوحي البهخ إلى وملة النتايج
 

Résumé:  

 
La jurisprudence éducative et scientifique a eu ,et, a toujours un rôle important 

dans l'enseignement du soufisme (mysticisme), selon la doctrine (on idéologie) malékite, 

lui donnant le sens des pratiques (sunna) gardées loin de toute innovation. et cela apparaît 

clairement dans l'étude qu'ont fait certaines personnes dans la recherche spécifique de la 

science des mœurs et de l'éthique, concluant ainsi leur classification, après traitement des 

recherche sur la foi et l'islam( culte et pratiques). 

A partir de cette base, nous essaierons d'atteindre ce qui a été cité précédemment, 

par rapprochement, a travers le «  hadith » (propos) de JIBRIL (Gabriel), sur la foi ,et son 

impact sur la méthode d'interprétation, dans la doctrine malékite, pleine de soufisme. avec 

la certitude que les texte de jurisprudence et certains extrait ont eu un rôle d'importance 

,qui mérite d'en dévoiler ses cotes actifs a travers l'étude du guide affareut d'IBN ACHIR, 

comme modèle . 

La poursuite de la recherche pour arriver a tous les résultats et recommandations, 

mènera a l'activation de ce rôle . 
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 :المقدمة
لي لم  اويمان واوس ع ، با خ وبريي  لي  الس ع لسيد ولد  دنان، الهمد   الكريع المنان

ظاهر  فكان أهسن من تر سيدنا مهمد المب وخ رهمة للنق ن، والح ة والس ع  لى ، واوهسان
فض   ن ، فناي السكينة وااطمينان، (1)(باطن و  ظاهر اونع واروا) :اونع وباطن  امتناا لقول  ت الى

فهلوا ، و لى ال  وحهب  الاين سلكوا مسال  الخيار ف  الظاهر والباطن، البررع بونة الرضوان
 .نفوسهع بالفضايي ودأبوا  لى تنقيتها من الراايي

لماع بال لع يتفاوي في  البرر  لى هسب المدركاي وس ة ااستي اب ار  أن او: أما ب د
مما و ي كنير من أهي ال لع الرر   ينضمون المسايي  لى ركي المتون تسهي  ، والدرواي ال لمية

وف  هاه ، ومن هنا تتض  أهميتها الت  ا تقي أهمية  ن با   المحنفاي الت   رفي بالطوي، للهفظ
بالمررد الم ين  لى الضروري )ندرس أنمواوا من المنظوماي المختحرة الم روفة الدراسة نهاوي أن 

فوا  بمقدمة ف  ال قايد ، الت  أراد بها حاهبها ررها لهديخ وبريي( من  لوع الدين ابن  ارر
وختاما باوهسان الاي هو  (2)، من ح ة وزكاة وحوع هج، رارها لإليمان نع وا  باركان اوس ع

 .الدراسة مدار هاه 
 :ويوت  هاا البهخ ف  مبهنين اننين  لى النهو ااتى

 .قراءة في المرشد المعين وأدواره في إبراز علم التصوف :المبحث األول
 .ترجمة الناظم: المطلب األول
 .دراسة النص :المطلب الثاني
براز علم السلوك واألخالق :المطلب الثالث                              . األدوار التي لعبها النص في تجلية وا 
 .مبدأ اإلحسان في حديث جبريل وأثره في كتاب التصوف البن عاشر :المبحث الثاني
 .العناصر الثالثة في حديث جبريل :المطلب األول
 .شرح مفهوم اإلحسان :المطلب الثاني
 .تطبيقاته في باب التصوف البن عاشر :المطلب الثالث

 . توصيات البحثو  نتائج -:  خاتمة وتشمل* 
 .المصادر والمراجع

 .قراءة في المرشد المعين وأدواره في إبراز علم التصوف :المبحث األول
 . ترجمة الناظم: المطلب األول

لندلس  أح ، الفاس  منرو ا، النحاري نسبا، هو  بد الواهد بن اهمد بن  ل  بن  ارر
رهم  ا  ت الى  الما،  كان، لمالك  البارزيني د من فقها  المدرسة الم ربية ف  الماهب اودارا، 

، واو رابرا ة وتوويهها، وبالنهو والتفسير، اا م رفة بالق،  ام  ور ا  ابدا مفتيا ف   لوع رتى
، والت ديي والهساب والفرايل و لع المنط ، و لع الك ع والحوي والفق  والتو يي، والرسع والضبط
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تاركا  (هي1070)وتوف  سنة، (ع 1726/هي110)ي رخ لوادت  ،  والبيان وال رول والطب وهير ال
 (.3)منها هاه المنظومة ال ديمة المناي ف  ااختحار وكنرة الفوايد والتهقي ، ورا ه تاليل كنيرة

 .دراسة النص :المطلب الثاني
والت  ااع ، الن  الاي بين أيدينا هو من النحو  الم تمدة ف  فق  الماهب المالك 

 .ودأب الم لمين والمت لمين أميين ونارية ومتبهرين  لى اارت اي ب  ،حيتها
 :الشكل -(ا)

 وهو ف  دروة فايقة  السب  والنظع يسير، الروز البهر ف  بيتا  (314)،الباله الن  هاا يوت 

 .الخوالوناس، كاا تباس، ،فيها وتفنن والبدي ية اللفظية المهسناي من ناظم  أكنر ،والهفظ للقرا ة
 :من أمنلة اا تباس نوخا ما يخدع موضو نا هاا ف   ول و 
 .وأما اوهسان فقيياي من دراه     أن  ت بيد ا   كونيي   تيراه   -

 ( .7)إن ليع  تكين  تراه  ان   يرا      والدين اي الن خ خا أ وع  را  -

 (7). مقتبسين من هديخ وبريي   ند الهديخ  لى اوهسان 74-76فالبيتين  -
 .الوناس فهو كنير إا أن اهلب  وناس نا   أما 
 :المضمون  -(ب)

بين في  ل ديد من أهكاع الدين الضرورية بدا بمقدمة للمسايي ال قايدية  لى ماهب أهي 
والفقهية م تمدا  لى الراو  من أ واي الماهب ، نع الموضو اي الحولية، (اار رية)السنة والوما ة 

 .وختع نظم  هاا بالتحول من  داب وتزكية وأخ  ، ختحرهوأ واي الخليي بن إسها  ف  م
فاخا ينسج نظما ، اكر الررا  أن الم لل خرل إلى الهج وكاني م   رفقة واهلة بوهكام 

و ند ، فكان باب الهج أوي ما نظع، (6)سه   لى هسب مدركاتهع يوض  في  المناس  ليقيهع الزلي
 :ربما تيمنا باسع وده  ارر وه  كاآلت ، وابروو   أخد يكمي نظم  المتكون من  ررة أب

فحي فرايل ، كتاب الطهارة، مقدمة من الحوي، كتاب أع القوا د، مقدمة اا تقاد -
مرا يا ف  .كتاب مباد  التحول، كتاب الهج، كتاب الحياع، كتاب الزكاة، كتاب الح ة، الوضو 

 :وحر   بال  ف  مطلم القحيدة بقول ، ب الت  خاطبها ف  بداية الس(المية)ال  الطبقة النقافية 
 (.4)وب د فال يون من ا  الموييد       ف  نظيع أبييياي ل م  تفيييد
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براز علم السلوك واألخالق :المطلب الثالث  . األدوار التي لعبها النص في تجلية وا 
 :يمكن تقسيع الدوار إلى ن نة 

من النحو  الممانلة اانر اي اويواب   ب خ هاا الن  وهيره: ف   حر الناظع   :أوا
 دينيا وت ليميا، المهل  هاا التوطير الاي نرط  لى وو  الخحو  ف  الح يد. بتوطير الموتمم

 :واوتما يا وا تحاديا وسياسيا وأخ  يا
ت بد ا  كون  تراه فنن  أن :الر   بالمسلع ال ام  إلى مرتبة اوهسان الت   رفها النب  -1

 .تراه ان  يرا لع تكن 

 .بركي مقنم، ساهع ف  تطوير ظاهرة التحول كنراط اوتما   -2
  .يت دع مظهر اانتما  أ ان  لى بخ ت اليع اوس ع ف  أ واع ظي إس مهع ا -3
  .تنظيع مواسع دينية ااي نفم اوتما   -7

  :النقافيةو  الدوار الت ليمية وال لمية ومن
  .لخ  ية المهمدية ب د تهفيظ القر ن الكريع للمت لمينالقياع  لى هرس الت اليع ا -1
  .بنا  المدارس ال لمية والقياع بها  -2
 .نرر النقافة الرفوية بموالس المااكرة -3

  :ومن األدوار االجتماعية
ل دد من أبنا  السبيي وبنط اع   مي الن   لى ب خ نقافة التضامن بتوفير اويوا   1-

  .و اي الموا ايالط اع واسيما ف  أ
  .هماية الوما اي من ال ماي الظالمين 2-
  .وتدبيره بين وما اي تهتال إلى توازن القوع فيما بينها ضمان التوازن 3-
التساكن و قوده بين وما اي متواورة تنطوي وض يتها  لى  اوررال  لى أوفا  4-

  .اهتمااي  دوانية
  .الهواوز القبلية وتليينها كسر 5-
ف  أوساط    اتها  ايمة  لى النساب ير ااندمال ااوتما   للمهمرين وال ربا  توط6-
  .(6)وال حبياي 

  :ومن األدوار السياسية
  .ضمان الوا  لإلمامة 1-
  .التوسط ف  الخير بين الهاكمين والمهكومين 2-

 (:المغرب العربي عينة)في عصر الزوايا والمدارس القرآنية والمساجد : ثانيا
نستطيم القوي أن كتاب التحول ف  هاا الن  ساهع ف  تخريج دف اي من الرباب 

بقوة الضابط اويمان  ، الربانين المتخلقين الاين افتخري بهع  اي تهع وموتم اتهع وأوطانهع وأمتهع
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خاحة إاا ما أخانا ف  الهسبان أن النش  مباررة ب د ، واستر ار الم ية اولهية ف  كي زمان ومكان
يبدأ بدراسة هاا ، وطرو  الت يراي النفسية والفسيولووية، وبداية   ماي البلوغ، كماي هفظ القرانإ

هسانا، وتطبي  ما وا  في ، المتن هتى يتمكن من هفظ  وفهع م اني  س ما وا  فيب خ ف  ، إيمانا وا 
ب دع ظهور ،  فين كس ال  إيوابا  لى الموتمم بتهقي  المن الخلق، نفسيت  الطمونينة والسكينة

وورايع ، لهاا  رفي الكنير من المناط  بقلة الف اي المرينة، اانه ي والسفور والخرول  لى الوادة
 .الهداخ والرباب ومنطقتنا تواي خير دليي 

 : دوره في قضايا وتحديات العصر الحضارية : ثالثا
خراوا ودراس لمالهتماع ااب، وهاا الدور يوب  يكون أكاديميا بالدروة الولى ة ي  تهقيقا وا 

، وا مانم من التكامي مم القطا اي الخرع ااوتما ية واوررادية والتربوية واو  مية، وتهلي 
وال مي  لى بنيها وتوسيدها ف  ، باستنطا  هيياا الن  وهيره من النحو  الممانلة وتف يلها

 :الموتم اي اوس مية لل مي  لى تهقي  ااهاال التالية
 . يي القيع اونسانية المربوطة بقيع الدين ف  ظي مقاع اوهسانتف -1

فاايوابية الت  يمنلها مبدأ ، اآلخر تهقي  التفا ي مم كافة  الطرل دون إهماي  -2
ا ي تمد  لى هوية ، هوية مركبة منفت   لى اآلخرين التسام  الاي ي من ب  الحوف  تو ل  حاهب

قبل  ويرع في  مكم  بحرل النظر  ن فوار  الل ة أو ال ر  أو يت بي، مهددة ف  الت امي ميم اآلخر
أي اا ترال برر ية ااخت ل  لى أرضية روهية وأخ  ية ، (1)أي انتما   خر الدين أو النقافية أو

وت هل  ليسته  تكريع اله  اوله  ل  باويواد ، تسمو باونسان  لى كي ا تبار نف    احر
 (.10)واومداد

 .ياة المادية وتخليقهاانسنة اله -3

وتحفية القلب وتزكية  رفم هياة اونسان إلى مستوع القلب والرو  بسلو  تربية الرو  -7
 .(11)النفس

خاحة إاا ما نظرنا أهوي المة وما ، ال مي  لى  ب خ نقافة التسام  وال فو والحف  -7
 لى سبيي الهحر بي  وا ناكر، ت اني  من ورا  ااهتقان الماهب  والهزب  ف  كنير من ال طار

 .لبنان وال را  وهيرها من الوطان،  لى سبيي الهسرة

كال ماي الهسنة وتهايب ، ال مي  لى إنرا  الموضو اي ااي الحلة بالتحول -6
فيتوو  اونسان إلى .. الوودان إلى الم رفة اولهية إا بال ماي الهسنة يتنب ، الخ   وتزكية النفس

فيتر ى إلى مستوع يمكن  أن ي دي كي مسولة رر ية بانترا  ت بدي ، له طري  اوخ   والرضا او
 (12) خر أ م   من القلب وال  بهحوي  لب،  ميي 

النحييييو  تهقيييي  الهييييدل  هيييياهيييييتع ت ليميييي  مدرسيييييا ببييييرامج مسييييتوهاة ميييين  ت ييييديي مييييا  -4
، م رف  الخ   ف  يكف  مورد الهفظ والتلقين للوانب ال، مم التركيز  لى الوانب ال مل  ،الخ   
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نما بتهويلهيا إليى مواحيفاي أبقيى أنيرا  في  رخحيية الينش  طيلية هي ان التنريية الخ  يية تربيية ،  تياوا 
ومهيط اوتما   تتهق   لى أرضييت  القييع والمنيي مين    لما أن المدرسة با تبارها بيية ،وليس ت ليما  

ربيط و  ،يف لوني   ليى مرييى ومسيمم الطي بخ ي و   أطرال ال مليية الت ليميية بقيمية ميا يقولوني  وميا 
بمفييرداي وا ييم اليينش  داخييي وخييارل المدرسيية ميين خيي ي أمنليية وا  ييية تييرتبط التيي  تقييدع القيييع الخ  ييية 

  (.13)بالمهيط البيي  ليت لع النش  متى وأين يطب  تل  الم ارل النظرية
 .ف البن عاشرمبدأ اإلحسان في حديث جبريل وأثره في كتاب التصو  :المبحث الثاني
 .العناصر الثالثة في حديث جبريل :المطلب األول

 اي بينما نهن ولوس  نيد رسيوي ا  ،  ن سيدنا  مر بن الخطاب رض  ا   ن :الهديخ
حلى ا   لي  وسلع ااي ييوع إا طلم  لينا روي رديد بيال النياب رديد سواد الر ر ا يرع  لي  

تى ولس إلى النب  حلى ا   لي  وسلع فاسند ركبتي  إلى ركبتي  انر السفر وا ي رف  منا اهد ه
ووضم كفي   لى فخدي   اي يا مهمد اخبرن   ن اوس ع فقاي رسوي ا  حلى ا   لي  وسلع 
اوس ع أن ترهد أن ا ال  إا ا  وان مهمدا رسوي ا  وتقيع الح ة وت ت  الزكاة وتحوع رمضان 

ي إلي  سبي   اي حد ي  اي ف وبنا ل  يساي ويحد    اي فاخبرن   ن وتهج البيي إن استط 
اويمان  اي أن ت من با  وم يكت  وكتب  ورسل  واليوع الخر وت من بالقدر خيره ورره  اي حد ي 
 اي فاخبرن   ن اوهسان  اي أن ت بد ا  كون  تراه فان لع تكن تراه ان  يرا   اي فاخبرن   ن 

ما المس ي  نها بو لع من السايي  اي فاخبرن   ين أماراتها  ياي أن تلد المة ربتها وان السا ة  اي 
ترع الهفاة ال راة ال الة ر ا  الراة يتطاولون ف  البنيان  اي نع انطل  مليا نع  اي ل  يا  مر أتدري 

 (.  14)من السايي  لي ا  ورسول  ا لع  اي فان  وبريي أتاكع ي لمكع دينكع 
 .اإلســالم: عنصر األولال

 : رف  الهافظ بن هور  ند رره  للهديخ
 .اوس ع إظهار ل ماي مخحوحة -1
 (.14)اوس ع اسما لما ظهر من ال ماي-2

 :أما النووي ف رف 
 (.16)أحي اوس ع ااستس ع واانقياد-

 .اإليمان: العنصر الثاني
ف يند ، ا توتمم هوي اا تقاد الباطن لكنه، لقد تلوني ت ار يف   ند ررا  الهديخ النل

 .:الهافظ بن هور ال سق ن  ف  فت  الباري برر  حهي  البخاري
 .اويمان تحدي  بومور مخحوحة -1
 (.15)اويمان اسع لما بطن من اا تقاد -2

 (.16)أما النووي ف  رره  لحهي  مسلع  رف  بوربم ت ار يل 
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 .اويمان أحي التحدي  -1
 .لسان الررع هو التحدي  بالقلب وال مي بالركان اويمان ف -2
 .اويمان  وي و مي يزيد وينق -3
 (. 16)اويمان هو التحدي  الباطن -7

 .اإلحســان: العنصر الثالث
وهو أمر يومم بين اا تقاد ، (11)نلخ باوهسان لن  مت ل  بهما :  اي الهافظ بن هور
 وبالت بير الرياض ، هما ويو ي الوي مكم  لآلخروازن بينخ يالباطن  وال مي الظاهري بهي

س ع هو اوهسان( إهسان= إس ع+إيمان) إتقيان ال بادة  والمقحود ب ، فهي م ادلة طرفاها إيمان وا 
هسانها واوخ   فيها والخروع وفراغ الباي هاي التلبس بها ومرا بة الم بود وان يستهضر أن ، وا 

وهاا القدر من الهديخ أحي  ظيع من : نع  قب بن هور و اي ، اله  مطلم  لي  يرع كي ما ي مي
و ا دة مهمة من  يوا د المسلمين وهو  مدة الحديقيين وب يية السالكين وكنز ال ارفين ، أحوي الدين

 (.20) وهيو من ووامم الكلع الت  اوتيها، ودأب الحاهين
 بادة ومرا بة ال بد رب  تبار  أن مقحود الك ع الهخ  لى اوخ   ف  ال: أما النووي  اي 

 (.21)وت الى ف  إتماع الخروع والخضوع وهير ال 
 .شرح مفهوم اإلحسان :المطلب الثاني

إهسان : وهاا ال نحر يتضمن وانبين هما، اوهسان هو ال نحر النالخ من  ناحر الدين
هسان الت امي مم الناس  (.22)الت امي مم ا  وا 
مم ، اوهسان هو أن تهسن كي  مي وتتقن :   الهديخفمما سب  وانط  ا من منطو 

ومن هنا هاا المقاع أه  أن يحب  ، وتسلع وسم  و لب  ل ، الر ور بم ية ا  كون  ف  هضرت 
وهو  لع ي رل ب  كيفية ، واله  أن يسمى ب ليع المرا بية أو المراهيدة أو الم ية،  لميا  ايميا باات 

 (.  23)تحفية الباطن من كدراي النفس
 .تطبيقاته في كتاب التصوف البن عاشر: المطلب الثالث

ختع الم لل هاا النظع بمسايي مباد   ليع التحول وفيا  بما و د ب  ف  حدر النظع وتيمنا 
ان الس   ف  تحفية القلب وتطهيره خاتمة ، وتفا ا بهسن الخاتمة، بهديخ وبريي الساب 

 :   يمان واوس ع كما أرار ف    ول  ف  البيي الخامسفب د ما فرغ من مبهن  او، (24)المر
 (.25)في   قيد الر ري وفقي  مالي        وف  طريقة الونييد السيال  -

ويهتوي ، (هوادي الت رل، و كتاب مباد  التحول) ررع ف  مبهخ اوهسان الاي سماه ب
 (.26)بيتا(22)هاا الكتاب  لى

بداية و  إا ه  المدخيي، كيفيتها للوحوي إلى التقوع المرووةفابتدأ هاا الكتاب بمقاع التوبة و 
والتوبة ه   أوي أوحال التهلية ليحب  ، وكما هو م لوع أن التخلية تسب  التهلية، الم ية أو مفتاهها
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وتوبوا إلى ا  ومي ا أيها الم منون ) :امتناا لقول  ت الى(. 24)وه  ررط للف   ، اونسان مهسنا
 .(26)( ل لكع تفلهون

 : اي الناظع
 .وتوبية مين كيي انب يوتييرع        تويب فورا مطلقا وه  النيدع  -          

 .بررط او يي ع ونف  اوحيرار        وليتيي ل مميكنا اا است فيار -
 .وهاحي التقيوع اوتنياب وامتناي        فيي  ظاهير وباطن باا تنياي -
 ..(21)ية           وهي  للسيال  سبي المنف ة  فوا ي ال سياع هقيا أرب  -

 :نع را  يوض  وهاد النفس بضبط ميزان الرهواي الهسية ف   ول  
 .ي ييل  ينيي   ين المهييارع          يكيل سم     يين المانع  -
 .ية زور كياب          لساني  أهرع بتيير  ما ولب ييك يبية نميم -

 .يراع          يتر  ميا ربيي  باهتمييياع ي  من الهيييييهفظ بطني -
 .يهفظ فرويي  ويتق  الرهييييد          ف  البطش والس   لممنوع يريد -

 .وييو ل المور هتى ي لميا          ما ا  فيهين بييي   يد هكميا  -
 .(30)يب مين الرييا           وهسيد  وب وكي دا يير القلييييطه -

السمم والبحر واللسان :منافا اكتساب السيياي وه  الووار  السب ة  ويتوتى هاا ب ل 
سلع القلب والوسد ، فناا رو ب ما يدخي ويخرل منها امتناا واوتنابا، واليدان والرو ن والبطن والفرل

 .م ا
ه  الرهواي ، نع اخبر أن أحي أمرال القلوب الت  يطلب من المر  تطهير  لب  منها

كالريا  والهسد وال وب وهب  الرياسة ،   اآلخرة وتو ل  دايرا ف  مكاسب الدنياالم نوية الت  تنس
 :وهيرها ف   ول 

 .وا ليع بان أحي اي اآلفيياي         هب الرياسيية وطير  التي   -
 .(31)رأس الخطايييا هو هب ال اولية         ليييس الدوا إا ف  ااضطرار لي  -

 :وأتع  اي 
 .يقييي  ف  طريقييييييي  المهيييال         يارل المسال      يحهب ريخييا -

 .ويوحيي ال بييييد إلييى مييواه       ياكيييره الليييي  إاا ر اه        -
 .اس يييير بالقسطيييوييزن الخاطي       يهياسب النفيس  لى النفياس      -
 .بهيي  بيي  يوالي  النفييي  ر و      ويهفظ المفرول رأس المياي         -
 .(32)وال ون فييي  ومييم  اا بربي           ويكنيير الاكيير بحفو لب        -

ي كد الناظع رهم  ا  ف  أبيات  السابقة ان  ابد للمريد أو المهسن من حهبة ريخا  ارفا 
يو ل  ا أن يوت  رخحا  احيا و (. 33) د فرغ من توديب نفس  وتخل  من هواه ، مررد مهق 
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لن   ا    ا ي رل  ن الوه  رييا وا ن ، ان فا د الر   ا ي طي ، مربيا وهو يراهد م حيت 
فالاي توده مقب  ، فكيل يطلب من  نده التوحيي إلى هاه الهداية ؛ ف  يكمن أن يتع هاا، ا  هقيقة

كن الاي يطلب الهداية ل، تحوف  مردود،  لى الدنيا و لى هطامها ويو ي لنفس  هقا  لى اآلخرين
بتخلي   ن الراايي ، من مو  ها الهقيق  ياخدها من الوه  ويلتزع هو بها ويمارسها تطبيقا ف  نفس 

هاا يسته  أن يكون ريخ تربية ، وا توده  لى م حية وا تراه إا ف  الطا اي، وتهلي  بالفضايي
بي ، ساس است باد ل باد ا  واست  ي لهعوا ينب   ال  أن يكون  لى أ، لن   د ربى نفس  ونو  فيها

وان . وا يقتض  وزا  وا ركورا ؛ا هدايا وا أمور مرروطة،  لى أساس الت اون  لى البر والتقوع
وان يو ي ، النفي وأا يفرط فيهماكاي والسكناي ويهافظ  لى الفرل و يهاسب المهسن نفس  ف  الهر 

 (.         37) لب  ويحفوا لنفس  اكرا مم ا  وان يكنر من  ليلين
 :واستونل  اي  

 .يويياهد النفس لرب ال المين          ويتهليى بمقاماي اليقييين -
 .خول روا ركر وحبر توبة          زهييد توكيي رضيا مهبي  - 
 .يحد  رياهده ف  الم املية          يرضيى بميا  دره اوليي  ل  -  

 .يا بي           هيرا وهيره خيي  من  لبيي يحير  ند ا   ارفي -    
 .(37)لهضيرة القدوس واوتبييياه         واحطفاه   يييفهبيي  اول -     

وأن يهليها  بمقاماي اليقين وررع الناظع  ياكرها ، فهخ الناظع المهسن مواهدة نفس 
 :وي ددها 
وان ،  إا القوع الخاسرونا يوب أن يفقده الم من ان ا يامن مكر ا : مقاع الخول -1

 و ااب القبر، و قاب  و فاي الدنيا وابت يها ورر اابت   ف  الدين، يستهضر  ااب ا 
 .أهواي  اآلخرة و 

وان يكون راويا ، وأا يريد هاوة فيما سواه، واونسان مهتال أن ي ل  أمل  با : مقاع الروا   -2
لن  ، ف  ي لب اهد الوانبين  لى الخر، الروا ويكون ف  هيات  بين الخول و ، لما  ند ا 

فظن ان   د هفر ل  وان م فرة ا  أوسم ، إاا هلب الروا  دخي  لي  الريطان من هاا المدخي
اا هلب الخول فالريطان يوهم  أن انب  أ ظع من الم فرة وك هما ، مين انبي  وهياا يكف  وا 
ويرو  اهدهما ف  ب ل ، يو ي نفس  بينهما ف لى الم من السوي أن، مزلقة ومزلة ل  داع

ف ند الطا ة يرو  الروا  و ند الم حية يرو  ، الو اي  لى هسب الطا ة والم حية
 .ويهسن الظن با ، الخول

فوهي ، لهاا و ي ا  القليي من  باده الركور،   التهل  ب  من أ ظع الوحال: مقاع الركر -3
وميم ما ان ع  لى اونسان ف  طا ة ا  وووهها الركر  لة ؛ ان الركر هو تحريل 

 .الحهي  
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أي أن يواهد نفس   لى أا ، الحبر  لى م حية ا : والحبر ن خ ر ب: مقاع الحبر -4
، الحبر  لى  ضا  ا ، والحبر  لى طا ة ا  أن ي ديها  لى أكمي وو  وبرروطها، يقربها

ف  يسم  لنفس  أن ي بد ، حبر وواهد نابتا، فناا وا ت  فتنة  أكاني مرضا أو امتهانا  خر.
 .وان يتاكر ن ع ا   لي ، ا   لى هرل أي  لى طرل إيمان

 .التوبة و د سب  الك ع  ليها  نفا  -5

 .وهو بم ناه الهقيق  تاكر اآلخرة كي برهة هتى ف  ملااي الدنيا المباهة: الزهد -6

وان ي لع أن  قل  وتدبيره ا ، سبابويقتض  التوكي  لى مسبب السباب ا  لى ال: التوكي -7
ومن هنا يزداد توكل   لى ا  وم رفت  بهقيقة السباب ، يوحل  إلى النتيوة إا بمريية ا 

(36). 
 .ا يكتمي تحوره إا بالمهبة الكاملة  و  :الرضا -8

دراك : المهبة -9 زن مم فهع هقيقة ال دار ألما مم أمي وه، ا تتحور إا ب د م رفة اله  وا 
 .   ي قب  فر 

الت  ، إن التهل  بهاه الحفاي ب د التخل   ن تل  الحفاي السابقة هو الاي يسمى بالتربية
وان لع يستطم المسلع ، من خ لها يحي اونسان إلى المقاع المطلوب الاي هو إهسان الت امي مم ا 

 ليها وا يراهع ي حون ا  بلوغ ال   فيحهب الحالهين من الاين ينافسونيي  ف  الطا اي ويهضون  
فمورد مخالطت  ولو لع يسمم ، فمن رأع واهدا منهع وون  ب ، ت الى ويراهع مقبلين  لي   فياكرون  ب 

ومن هنا فان ما يسمي  الناس بالتربية الروهية وهو الاي ، منهع كلمة واهد ة كافيية  لى االتيزاع بهاا
تخليا  ن الوحال الاميمة ، ن  لى الوو  الاي اكرناهفان كا، من  مقبوي ومردود، ارتهر بالتحول

وهو داخي ف  مقاع ، فهاا هو التحول المهمود وابد من ، وتهليا بالوحال الهميدة ومهاسبة للنفس
أما ما خالل هاا ، لكن ا مراهة ف  ااحط   ل  أن تسميي  سلوكا أو تربية أو تحوفا، اوهسان

وهنا ننب  ان  ا يوب أن ياهب المسلع إلى مقاع  اوهسان إا ب د .دمن الخرافاي والدوي  فهو مردو 
، ف  ي تى باآلخر ويتر  الحي ان اوهسان ف  الدروة النالنة، تفقه  ف  ال قيدة نع الهكاع الرر ية

 .والترتيب هنا واوب لك  ا يقم في  ال لطاي كاوررا  والكفر
ن مفلع يرتهر ، لي  وسلع ترابط هاه التربيةو د ارتهر ف  زمان رسوي ا  حلى ا   

بي كانوا وام ين ، الحهابة وا من التاب ين وا من تابم التاب ين من تمهضوا للتربية الروهية وهدها
واتساع دايرة ال لوع وتقسمها ، أما ما و م في  المتوخرين ف  البهخ  ن التخححاي، ل سس الن نة

 :                   فقوي ابن  ارر رهم  ا  ، د القرون المزكاة والقرون الولىإنما وا  ب ، بين أرباب ااختحا 

 .في   قيد الر ري وفقي  مالي        وف  طريقة الونييد السيال  -
ان مالكا ، لكان محيبا( وف  طريقة اوماع مال    --- قد مال  وفق  مال  )لو  اي ف  
وكاالي  أولي  المرضيين ، ل قيدة واويمان والسلو  والتربية أيضاوهو ريخ ف  ا، كما هو ريخ ف  الفق 
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من ال لما  ف  القرون الولى ليس اهد منهع هير مرض  ف  السلو  أو ال قيدة بي أيمة ف  السس 
 .                                                             الن نة

ور فسيحي إلى مقاع المرا بة وه  أن ي بد ا  كون  وف  الخير إاا اتبم اونسان هاه الم
ا ،  لموبالتال  يتقن  مل  ان اوتقان مطلوب رر ا وهاا هو اوهسان المطلوب فيستكمي دين ، يراه

ومن هنا أن ، أن اوهسان ليس هو اوكنار من الرياضاي الروهية الت  تقتض  إض ال ال قي والبدن
وليس بالت ود ، رياضاي وليس بتكرير الكلماي الت  ا يفهمها اونسانوو  اوهسان ا يكون  بهاه ال
وليس ، يقتض  اان زاي واانكماش و دع مراركة الناس ف  هياتهع،  لى روتين خا  ف  الهياة

كما يتوهم  الكنير أن الحوفي  يوب أن ، ب دع التونير ف   باد ا  و دع المراركة ف  نحرة دين ا 
فالولى أن يكون مربيا ، وأواده وأهي بيت  ا ي نون ل  رييا وهاا هلط فاد ، الناس يكون من زا  ن

، أمور الهياة سلبا يو ي إيمان  نا  و  كال  فان اان زاي  ن ر ون، لهي بيت   بي أن يرب  نفس 
  كلمة وا   ، سا يا لهدايتهع، ف  يكيون حوف  بالم نى الاي ررهناه إا بااهتماع بر ون المسلمين

 (.                                  34)مراركا ف  تربيتهع  لى الوو  الحهي ، ا  ونحرة دين 
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  :الخاتمة

وهضارة ال حر ، ة ليهتال إلى دراساي مستمرة ارتباط  بهياة الناسيإن  لع السلو  والترب
للقيع الخ  ية ف   وأحبهي أكنر طلبا من أي و ي مضى، الت  ط ي المادية  ليها بركي رهيب

 .                  ظي مقاع اوهسان ومهاولة انسنتها
 :ومن أهم النتائج

ران  ران ال قيدة والهكاع ، اوهسان أو التحول أحي من أحوي الدين ا يمكن إنكاره
 .ال بادية والم ام تية

، و  والتربيةأن دور المتون والمختحراي دورا ا يستهان ب  ف  إبراز وتولية  لع السل
خاحة إاا ما أخانا ف  الهسبان أن هديخ وبريي كان ل  النر الكبير  لى منهوي  التوليل المختومة 

ومتن أسهي ، المتن المدروس: بالتحول ب د م الوة مبهن  اويمان واوس ع وناكر  لى سبيي المناي
 .ال طايية ابن  طا  ا  وهيرهعوالهكع ، ورسالة أب  زيد القيروان ، المسال  ف  ماهب اوماع مال 

فوي خلي يمس مبهنا من ، إن منهوية التوليل الت  اررنا إليها  بارة  ن هلقاي مترابطة
 .المباهخ  الن نة ؛ سيت دع أنره إلى الهلقاي الخرع

لوووده ف   حر كنر في  الميين وهير ال ارفين ف  مسايي ، أهمية أنموال ابن  ارر
 .  ول نر اوح ه  الاي بن  وترك ، من وهة الدين الن نة هاا

أو ال قيدة ، إن التحول أو اوهسان هو ال امي الم سس للوهدة بين اويمان واوس ع
 .والفق 

ا ينب   أن يكون سبب رفض  هو ب ل ، إن  دع  بوي محطل  التحول  ند الب ل
و لي  فالمطلوب  .، وف  الررع ةان المحطل  او أحي ف  الل، التحرفاي المنهرفة المهسوبة  لي 

 .هو فهع م ناه ف  إطار التحور اوس م 

 :التوصيات
 .تف يي  يع التحول ف  كافة الوساط 

 .ااهتماع بالدراساي الت  تخدع هاا ال لع

نتاو  الفكري اوطار  وأخيرا  مي من كي مي لل وخطيب وأستاا ومررد أن ينهج ف   مل  وا 
بد  من اويمان ومرورا بموضو   أكان ، ماوي الربان  الوبريل  المهمديالت ليم  البيداهوو  الس

 .    باديا أو م ام تيا وان يختتم  باوهسان 
 .وا  من ورا  القحد وهو يهدي السبيي
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 :الهوامش
 . 120القران الكريع، سورة الن اع، اآلية (1)
مهمد الهسن ولد ددو، رر  بن  ارر، بتحرل من مو م (2)

http://www.dedew.net/index.php?A__=-1   
الدر النمين والمورد الم ين رر  المررد الم ين  لى الضروري من  لوع الدين ابن  ارر، الريخ (3)

 بتحرل(.7، 7)،    2007مهمد بن اهمد ميارة المالك ، دار الفكر بيروي 
ارر، مكتبة الم ارل، متن المررد الم ين  لى الضروري من  لوع الدين،  بد الواهد بن  (7)

 (7.) 
 (.160، 176)، دار الكتاب ال رب ،  ،  1حهي  مسلع برر  النووي، ل(7)
 (.211)رر  الفوز المبين بالمررد الم ين، الهبيب بن  بد الرهمن ال لوي التوات  السال ،  (6)
 (. 2)متن بن  ارر،  ( 4)
-www.marocلم ربية، راوم مو م وزارة الو ال والر ون الدينية للمملكة ا( 6)

islam.com/ar/detail.aspx?  
-www.islamicريال  امر القيس ، التحول ودوره ف  اهنا  الفكر والدب، من مو م (1)

sufism.com   
مهمد التهام  الهرا ، أي دور للتربية ف   حر ال ولمة، من مو م ( 10)

www.islamonline.net/servlet/satellit?    
 :كولن مو م الستاا فت  ا : حول من هيخ المنرو، المحدرالت( 12)، (11)

http://ar.fgulen.com/index.php/content/view/473/17 
 المؤسسات التعليمية في تحقيق األمن الخلقي والمجتمعي دور عثمان بن صالح العامر. د -( 13)

 :من مو م.العولمة في عصر

http://www.minshawi.com/cgi-bin/search/fmsearch.cgi 
 (.160، 176)رر  النووي، ن ع،  ،  ( 17)
فت  الباري برر  حهي  البخاري، لإلماع الهافظ بن  ل  بن هور ال سق ن ، ( 17)

 (117.117.) 
 (.176، 177)رر  النووي،  ،  ( 16)
 (.117-117)فت  الباري،    ( 14)
 (.141، 177)رر  النووي،  ،  (16)
 (.116)فت  الباري،  (11)
 (. 120)فت  الباري،  : ينظر( 20)
 (.176)النووي،  ، –( 21)

http://ar.fgulen.com/index.php/content/view/473/17
http://www.minshawi.com/cgi-bin/search/fmsearch.cgi
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 بتحرل
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 ( . 02)متن ابن  ارر،  -(  27)
 (.  366)ميارة بتحرل،  ، ( 27)
 (. 27، 23)متن بن  ارر،  ،  ( 26)
 بتحرل. مهاضرة اوهسان لولد ددو( 24)
 .  31النور، اآلية، ( 26)
 (.23) ،  متن ابن  ارر( 21)
 (.27-23) متن ابن  ارر( 32( )31( )30)
 (. 717)ميارة،   ( 33)
 بتحرل. مهاضرة اوهسان لولد ددو( 37)
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 بتحرل. مهاضرة اوهسان لولد ددو( 34( )36)
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 لدى فقهاء المغرب الرسالة التوحيدية والروحية
 "أبو مدين الغوث أنموذجا"

 خالد َزْهري. د
 الخزانة الملكية، الرباط

 :الملخص
من أخطر الد اوع، التي  ريا ي في   حيرنا هياا، د يوع اان تيا  مين كيي أريكاي الماهبيية 

 ".إس ع ب  مااهب: "الفقهية، تهقيقا لمبدإ طوباوي هير سليع، وهو ز مهع
ننيييا اوسييي م ، الييياي بنييياه أسييياطين الفكييير، دون مميييا يسيييتلزع اليييرد  ليييى هييياه اليييد وع مييين ترا

 .انس خ من هويتهع الماهبية، وأيضا دون ت حب  تواه الماهبياي المخالفة
ومن أبرز ه ا  الساطين، الريخ أبو مدين ر يب بن الهسين، الم رول بوب  مدين ال وخ 

، كييان ميين أبييرز ال لمييا ، وفيي  اآلن نفسيي . ، اليياي كييان  أنمواوييا راي ييا ل نفتييا (هييي1116/هييي717. ي)
 .الاين أسهوا ف  الهفاظ  لى الهوية النقافية للم رب

إن التكيوين المييالك  المتيين، اليياي هيدد التوويي  الفكييري، وال لمي ، والروهيي ، لبي  مييدين، هييو 
الم يار الاي انفت  ب   لى ريخ   بد القادر الوي ن ، فوخا طريقت  الحيوفية، ونريرها في  كيي أرويا  

 .دون المساس بهويت  الماهبيةالم رب، 
لقد كان أبو مدين، يرب  الناس روهيا، وف  اآلن نفس ، ترد  لي  الفتاوع، ويويب  نها، وفقا 

ول ييي هيياا مييا يفسيير لوييو  أوليييا  و تيي  إلييي  ل سييتفتا ، . لميياهب اوميياع ماليي ، م يييدا بييال  للفقيي  أحييالت 
ومين  وييب (: "ع 1607/ هيي  1013. ي)    اي أهمد التيادل  الحيوم. فيما ي رل لهع من المسايي

كرايع سيدي أب  مدين، أن أوليا  زمان ، كانوا يستفتون  ف  الم ض ي، من مرك ي الطري ، الت  ا 
 ".يفهمها الفقها ، فيويب  نها ف  الهين

وهييياا لييي  ارتبييياط بيييالفكر اوسييي م ، فييي  أول تقدمييي ، وهيييو القيييرن الناليييخ، هييييخ كيييان الهكييييع 
وهو الواية، في  يفتي  المفتي ، إا إاا كيان مين أهيي . ن أضال ررطا إلى رروط ااوتهادالترماي، مم

 .الواية الخاحة
وا ورع أن هياا يهقي   ا يدة هامية، وهي  اتفيا  الميااهب  اطبية  ليى أن أحيوي ال ليع، التي  

مين أولهيا نيزي تضبط هياة المسلمين  امة، وال لما  خاحة، تتحدرها ال   ة الروهية اويمانية، الت  
 .القر ن، وا تبرها منطلقا ضروريا، ومقحدا أساسا، ف  بنا  الموتمم اوس م  السليع
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، فنننييا نقحييد أحييالة هضييور الب ييد اويمييان ، "ال   يية الروهييية اويمانييية"و نييدما نرييير إلييى 
 نيييد ا نييي  التوهييييدي الرييي ري، فييي  التوربييية الروهيييية، هييييخ التيييبس مفهيييوع الكييي ع بمفهيييوع التحيييول، 

الم اربييية، فييي  أهيييايين كنييييرة، بيييي اابيييا وامتزويييا فييي  محيييطل  واهيييد، ييييدي  ليهميييا م يييا، وهيييو محيييطل  
 لييع : وأرفييم ال لييوع. ال لييع بوهكيياع ال بيييد: أنفييم ال لييوع: "وميين اليي ، مييا  اليي  أبييو مييدين ال ييوخ". التوهيييد"

 ".التوهيد

، بهييييخ يحيييير -ييييا  قيييديا وفقه –فالتفا يييي الروهييي ، يظيييي وسييييلة هامييية ل نفتيييا  المييياهب  
اانفتيييا ، بيييين الميييااهب اوسييي مية، طريقييية روهيييية، لت ميييي  الوهيييدة اوسييي مية، وتخحييييب الماهبيييية 

 .الفقهية،  لى هد سوا 
لقد تربم أبو مدين ال وخ بالمررب الحوف  المرر  ،  ند التقاي  ب بد القادر الوي ن ، مم 

با تبياره إطيارا فقهييا، يهيافظ  ليى الوهيدة السياسيية  الهفاظ  لى الماهب المالك  ف  الفتوع وااوتهاد،
 .ف  ال رب اوس م ، الاي كان تهكم   نيا السرة الموهدية

وبييال ، تكيييون ال   ييية الروهيييية، بييين أبييي  ميييدين الميييالك  والوي نيي  الهنبلييي ، مظهيييرا لييين خ 
 :هقاي  هامة
 الترفم  ن الخ فاي الماهبية والفروع الفقهية؛: أواها -
 انيها الهر   لى الساس ال قدي، الاي يمنل  الماهب الر ري؛ن -
وهاا ما يو ي القا دة الروهية منطلقيا ضيروريا . الهفاظ  لى التآلل الدين  ال مي : نالنها -

لتخحيب التراخ الفقه  وتنوي ي ، والهفياظ  ليى الهويية الماهبيية، ميم اانفتيا   ليى الميااهب الخيرع، 
 .ومد الوسور م ها

 : ، فنن المهاور، الت  سينبن   ليها هاا البهخ، ه و لي
التكييوين المييالك  لبيي  مييدين، وأهييع ريييوخ  اليياين أخييا  يينهع، خاحيية  نييدما كييان يييدرس  -

 بفاس، ب د  هورت  من الندلس، إلى سبتة، نع مراكش، نع فاس؛
بيي  المقيياع  الرسييالة التوهيدييية، والفقهييية، والروهييية، التيي  كييان يهملهييا، خاحيية  نييدما اسييتقر -

 بمدينة بواية؛
رهلتيي  إلييى المريير ، هييين التقاييي ، فيي  مكيية، ب بييد القييادر الوي نيي ، و ييرا ة  لييع الهييديخ  -

  لي ، وأخا الطريقة الحوفية  ن ؛
 التفا ي التوهيدي مم الممارسة الفقهية والتوو  الحوف  ال رفان ،  ند أب  مدين؛ -
 .ب ل م م  ااوتهاد  ند أب  مدين -
 



 312 

 

أخطر الد اوع، الت  را ي ف   حرنا هاا، د وع اان تا  من كي أركاي الماهبية  من
 ".إس ع ب  مااهب: "الفقهية، تهقيقا لمبدإ طوباوي هير سليع، وهو ز مهع

مما يستلزع الرد  لى هاه الد وع من تراننا اوس م ، الاي بناه أساطين الفكر، دون 
 .ون ت حب  تواه الماهبياي المخالفةانس خ من هويتهع الماهبية، وأيضا د

ومن أبرز ه ا  الساطين، الريخ أبو مدين ر يب بن الهسين، الم رول بوب  مدين ال وخ 
وف  اآلن نفس ، كان من أبرز ال لما ، . ، الاي كان  أنمواوا راي ا ل نفتا 1(هي1116/هي717. ي)

 .الاين أسهموا ف  الهفاظ  لى الهوية النقافية للم رب
 : لي ، فنن المهاور، الت  سينبن   ليها هاا البهخ، ه و 
التكوين المالك  لب  مدين، وأهع ريوخ  الاين أخا  نهع، خاحة  ندما كان ي ْدرس  -

 بفاس، ب د  هورت  من الندلس، إلى سبتة، نع مراكش، نع فاس؛
استقر ب  المقاع الرسالة التوهيدية، والفقهية، والروهية، الت  كان يهملها، خاحة  ندما  -

بمدينة بواية، وتتولى هاه الرسالة ف  الكع الهايي من الت ميا والمريدين، الاين هملوا مر ي طر ت  
 ب د وفات ، وكانوا نمواوا للتحول الخ    ال مل ؛

رهلت  إلى المرر ، هين التقاي ، ف  مكة، ب بد القادر الوي ن ، و را ة  لع الهديخ  -
 قة الحوفية  ن ، مما في  دالة  لى اانفتا  ال لم ؛ لي ، وأخا الطري

 التفا ي التوهيدي مم الممارسة الفقهية والتوو  الحوف  ال رفان ،  ند أب  مدين؛ -
ب ل م م  ااوتهاد  ند أب  مدين، ول ي من أهمها الهر   لى التداخي بين  -

 .ن   ليها النقافة الم ربيةالتوهيد، والفق ، والتحول، با تبارها أهع الركان الت  تنب
 المكانة الروحية والعلمية

 ألبي مدين الغوث
ْدي نية باد  اي بد ، نرير إلى أن أبا مدين ال وخ، هو الاي تنسب إلي  الطريقة الم 

2 . 

                                                 
. ،  بد الوهاب الب دادي دفين محر-تلمسان دفين  -من الفقها  المرار ة، الاين يمكن أن نقارنهع بوب  مدين ال وخ  - 1

. فك هما هاور من بلده، من أوي التهحيي ال لم  والروه . فالدارس للرولين، يستطيم أن يكرل كنيرا من نقط التراب  بينهما
، ل  ر ر ر ي  وك هما كان أديبا، فوبو مدين. وك هما كان من كبار  لما  الماهب المالك . وك هما ماي ب يدا  ن بلده الع

وك هما انفت   لى المااهب الخرع، . و اب، والب دادي من الر را ، الاين ضيفهع أبو ال    الم ري، أديب   حره ر را وننرا
، وأبو مدين كان من أبرز ريوخ  أهد  أساطين الماهب الهنبل ، وهو " لع الخ ل"فالب دادي ل  كتاب  ف  . واستفاد منها، وأفاد

 .القاهر الوروان  الريخ  بد
2
الروضة المقحودة والهلي الممدودة ف  مآنر بن  سودة لب  الربيم سليمان الهواي، تهقي   بد ال زيز تي ن ، م سسة  -  

 .366 – 364. ،  1. ، ل1117/  1717، 1. أهمد بن سودة النقافية، فاس، ط
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و د اهب مهمد الح ير اوفران  إلى أن هالب الطر ، المووودة ف  الم رب والمرر ، 
 .1مدين خحوحا الراالية، تروم إلى أب 

أن "ول ي الحهي  الم   و ي  لي ، هو ما اهب إلي  أبو سالع ال يار ، وهو . وهاا في  نظر
فنن أبا مدين، أخا  ن الريخ  بد القادر، وأبا الهسن الراال  اخا . هالب الطر ، تروم إلى القادرية

ن مريش، وهو أخا  ن سيدي  بد الس ع ب]...[  ن أحهاب أب  مدين، وسيدي إبراهيع الدسو   
 .2"من أحهاب أب  مدين

فوومم المترومون ل ، أو كادوا، . وكان الريخ أبو مدين، من أيمة ال رفان، وأساطين الدين
ي  مقاع القطبانية والواية، والتبهر ف  . 3"ريخ الريوخ"، أو "ريخ المرايخ" لى أن   وأننوا  لي  بما ي ب وِّ

 .أسرار الديانة
،  ن أب  الحبر أيوب بن  بد ا  الفهري (ع 1220/ هي  614 .ي)فقد نقي ابن الزياي 
 د خال من الهواي بهارا، . كان زاهدا، فاض ،  ارفا با  ت الى: " ول  ف  ريخ  أب  مدين ال وخ

                                                 
1
. هقي  هسن و ب، المطب ة والورا ة الوطنية، مراكش، طدرر الهواي ف  منا ب سب ة رواي لمهمد الح ير اوفران ، ت -  
1 ،1721  /2000  ، .172. 
2
ا تفا  النر ب د اهاب أها النر لب  سالع  بد ا  بن مهمد ال يار ، تهقي  نفيسة الاهب ، منروراي كلية ااداب وال لوع  -  

رسالة اوخوان من "ي اكره  ل  بن ميمون ال ماري، ف  وانظر أيضا السند، الا. 163. ،  1116، 1. اونسانية بالرباط، ط
 (.32 – 31. ،  2003/  1727، 1. تهقي  خالد زهري، دار الكتب ال لمية، بيروي، ط" )أهي الفق  وهملة القر ن

3
الن البية،  نوان الدراية بمن  رل من ال لما  ف  الماية الساب ة ببواية لب  ال باس أهمد بن أهمد ال برين ، المطب ة  -  

اللمهاي النسية، مخطوط مهفوظ ف  المكتبة الوطنية بالرباط، مسوي تهي ر ع . 7. ،  1110/  1326، 1. الوزاير، ط
أنس الفقير و ز الهقير لب  ال باس أهمد بن هسن بن  نفا، تحهي  مهمد الفاس ، وأدولل فور، . ب 71، الور ة "د 1671"

ررل الطالب ف  أسنى المطالب ابن  نفا، ضمن كتاب . 102، 16. ،  1167اط، المركز الوام   للبهخ ال لم ، الرب
، الرباط، (2)، تهقي  مهمد هو ، دار الم رب للتوليل والترومة والنرر، سلسلة التراوع "ألل سنة من الوفياي ف  ن نة كتب"

، 1163/  1703، 7. يدة، بيروي، طالوفياي ابن  نفا، تهقي   ادي نويهل، دار اآلفا  الود. 64. ،  1146/  1316
الم زع ف  منا ب الريخ أب  ي زع لهمد التادل  الحوم  ، تهقي   ل  الواوي، منروراي كلية اآلداب وال لوع . 214.  

البستان ف  اكر ال لما  والوليا  بتلمسان لب   بد ا  مهمد بن مهمد ابن . 721، 167، 160. ،  1116اونسانية بوكادير، 
نيي اابتهال بتطريز . 106. ،  1106/  1326يع التلمسان ، مراو ة مهمد بن أب  رنب، المطب ة الن البية، الوزاير، مر 

نف  . 113. ،  1. ، ل1316/1162، 1.، ط(ليبيا)الديبال لهمد بابا التنبكت ، منروراي كلية الد وة اوس مية، طرابلس 
/  1706مد المقري التلمسان ، تهقي  إهسان  باس، دار حادر، بيروي، الطيب من هحن الندلس الرطيب لهمد بن مه

البيان والمزيد المرتمي  لى م ان  التنزي  وهقاي  التوهيد  لى أنس الوهيد ونزهة المريد لرهاب . 136. ،  4. ، ل1166
الخلل برواي السلل لب  القاسع  ت ريل. 3 – 2. ، طب ة  ديمة هير مونقة،  "با رن"الدين أهمد بن  بد القادر الم رول بيي 

سلوة النفاس ومهادنة الكياس . 142. ،  2. ، ل1106/  1327مهمد الهفناوي، مطب ة بيير فو نتانة الرر ية، الوزاير، 
رورة النور . 367. ،  1. ، ل1316بمن أ بر من ال لما  والحلها  بفاس لمهمد بن و فر الكتان ، طب ة هورية بفاس، 

المطرب ف  . 167. ،  1371، 1. بقاي المالك  لمهمد بن مهمد مخلول، دار الكتاب ال رب ، بيروي، طالزكية ف  ط
 .76. ،  1164مراهير أوليا  الم رب ل بد ا  التليدي، م سسة الت ليل والطبا ة والنرر والتوزيم للرماي، طنوة، 
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وكان مبسوطا . وناي من الم ارل أسرارا، وخحوحا مقاع التوكي، ا ير  في  هبار، وا توهي  ناره
 .1"را بة، كنير االتفاي بقلب  إلى ا  ت الى، هتى ختع ا  ل  بال بال لع، مقبوضا بالم

 .2"الريخ الحال "بيي ( ع 1237/ هي  633. ي)ون ت  أبو ال باس ال زف  
الريخ، الفقي ، المهق ، الواحي، القطب، ريخ "بيي ( ع 1317/ هي  417. ي)وه ه ال برين  

 .3"لزهاد، وخاحة الخلحا  من فض   ال بادمرايخ اوس ع ف   حره، إماع ال  ب اد وا
 .4"الريخ الزاهد"بيي ( ع 1322/ هي  422كان هيا  اع )ووحف   بد اله  البادس  

حدور ال ارفين المقربين، و ظما  "من ( ع 1367/ هي  464. ي)وا تبره ابن باديس 
، ممن ومم ل  بين  لم  ال ارفين، وأحهاب الهقاي ، والم ارل، والتمكين، والتحريل، وخر  ال وايد

 .5"الرري ة والهقيقة، انتهي ل  رياسة هاا الرون
، وبيي 6"الريخ ال ارل، المهق  الواهد القطب"بيي ( ع 1704/ هي  610. ي)ووحف  ابن  نفا 

ماع ال باد الزهاد" بله رهم  ا  من الورع مقاما  ليا، وناي من الزهد "، وان  7"ريخ مرايخ اوس ع، وا 
ول  أرياخ مراهير، .   مناا سنيا، تب   في  المتقون،وا تدع ب  المهققون، وازم  المحد ونوالتهقي

خوان وماهير، وأحهاب وواهر كان زاهدا ف  الدنيا،  ارفا با  ت الى، وخال : "، و اي  في 8"وا 
ي  اهد، ومقام  الخا  ب ، الاي ا يلهق  ف. بهارا من الهواي، وناي من الم ارل الربانية اآلماي

 .9"فبسط  بال لع، و بض  بالمرا بة. وكان ل  بسط و بل. التوكي  لى ا  ت الى
، 10"من أ يان مرايخ الم رب، وحدور المربين"، (ع1767/هي143.ي)وو ل  الر ران  

و ل ، وتودبوا بين يدي : "و اي في  وكان ظريفا، ومي ، متواض ا، . أوم ي المرايخ  لى ت ظيم  وا 
 .11"ا، مهققا، مرتم   لى كرع الخ  ، رض  ا   ن زاهدا، ور 

                                                 
1
الم رول بابن الزياي، تهقي  أهمد التوفي ، منروراي الترول إلى رواي التحول لب  ي قوب يوسل بن يهيى التادل   -  

 .311. ،  1114، 2. كلية اآلداب وال لوع اونسانية بالرباط، ط
2
د امة اليقين ف  ز امة المتقين لب  ال باس أهمد بن مهمد ال زف ، تهقي  أهمد التوفي ، مكتبة خدمة الكتاب، الرباط،  -  

1161  ، .73. 
3
 .7.   نوان الدراية،  -  

4
المقحد الرريل والمنزع اللطيل ف  الت ريل بحلها  الريل ل بد اله  بن إسما يي البادس ، تهقي  س يد أ راب،  -  

 .71. ،  1113/  1717، 2. المطب ة الملكية، الرباط، ط
5
 .ب 71اللمهاي النسية، الور ة  -  

6
 .11. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

7
 .16. قير،  أنس الفقير و ز اله -  

8
 .20 – 11. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

9
 .11. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

10
لب  المواهب  بد الوهاب بن أهمد الر ران ، ضبط  " لوا   النوار ف  طبقاي الخيار"الطبقاي الكبرع المسماة بيي  -  

 .211. ،  1114/  1716، 1. وحههم خليي المنحور، دار الكتب ال لمية، بيروي، ط
11

 .220. الطبقاي الكبرع،   -  
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الريخ .  درا، وأفخمهع أمرا"، من أكبر اليمة (ع 1607/هي1013.ي)وا تبره الحوم   
 .1"ال ارل با ، الحدي  الكبر

 .2"سيد ال ارفين،و دوة السالكين،اوماع المرهور" ب(ع1607/هي1017.ي)مريع ابن ون ت 
ال ارل، الواحي، المهق ، "، بالريخ (ع 1616/ هي  1027. ي)ووحف  ابن القاض  

 .3"القطب، فقي  الوليا ، و مدة التقيا 
وهو بهر : "، و اي في 4"الريخ، تال ال ارفين"، بيي (ع 1632/ هي  1071. ي)ووسم  المقري 

 .5"ا ساهي ل 
راد، الاين ، ضمن الوليا  الف(ع 1414/ هي  1126. ي)وو ل  أبو ال باس الوال   

 .6"نبي لهع المدد، ف  الهياة، وب د المماي
 دوة ال ارفين، و بلة السالكين، وريخ "بيي ( ع 1426/ هي  1170. ي)وه ه اوفران   

، وأوي 8كان اهد أركان هاا الرون(: "ع 1604/ هي  1222. ي) اي في  الوفري و  .7"الريوخ باووماع
 وايب اآلياي، وكرل ل  أسرار الم ي باي، وانترر اكره ف   أظهر ا   لى يدي . الكابر ال يان

 .9"اآلفا ، وان قد اووماع  لى فضل  بااتفا 
  .11"الستاا"، و10"القطب"بيي ( ع 1672/هي1266.ي)وت ت  الميرهن 

الول  "، وبيي "الريخ ال ارل با  ت الى"، بيي (ع 1614/ هي  1317. ي)ووحف  الناحري 
 .1"الكبير المرهور

                                                 
1
 .134. الم زع،   -  

2
. 113. ،  1. نيي اابتهال، ل)وبهاا أيضا، ن ت  أهمد بابا التنبكت ، والمقري، واله ناوي، والكتان  . 106. البستان،   -  

 .103. ،  1. سلوة النفاس، ل. 142. ،  2. ت ريل الخلل، ل. 136. ،  4. نف  الطيب، ل
3
واوة اا تباس ف  اكر من هي من ال  ع بمدينة فاس لهمد ابن القاض  المكناس ، دار المنحور للطبا ة والورا ة،  -  

 .730. ،  1147الرباط، 
4
 روضة الت ريل بالهب الرريل للسان الدين أب   بد ا  مهمد بن  بد ا  بن الخطيب، تهقي  مهمد الكتان ، دار النقافة، -  

 .707، 714. ،  2. ، ل243. ،  1. ، ل1140، 1. الدار البيضا ، ط
5
 .173. ،  4. نف  الطيب، ل -  

6
مباهخ النوار ف  أخبار ب ل الخيار لب  ال باس أهمد بن مهمد بن ي قوب الوات ، تهقي   بد ال زيز بو حاب،  -  

 .167. ،  1111، 1. منروراي كلية اآلداب وال لوع اونسانية بالرباط، ط
7
 .172. درر الهواي،   -  

8
 .التحول والم رفة با  ت الى: أي -  

9
كنز البراهين الك ْسبية والسرار الو هبية ال  ْيبية لساداي مرايخ الطريقة ال لوية الهسينية والرُّ  يبية لريخ بن مهمد الوفري،  -  

 .213. ،  1261تحهي   ل  المخل ت ، 
10

 .26، الحفهة "ط 1776"مخطوط مهفوظ ف  المكتبة الوطنية بالرباط، مسوي تهي ر ع  مسند أهي الطر ، -  
11

 .74. مسند أهي الطر ،   -  
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الريخ الكامي، المهق  الواحي، "، بيي (ع 1124/ هي  1377. ي)وه ه مهمد و فر الكتان  
الريخ ال ظع، ال ارل الفخع،  ظيع الكابر والفاضي، ورأس الحوفية الماني، القطب، ال وخ، 

ماع الزهاد وال باد"، وبيي "ول  ا  ت الى  .2"ريخ المرايخ الفراد، وا 
كان من : "، و اي في "يخ الطريقة، ومم ا  ل   لع الرري ة والهقيقةر"وا تبره مخلول 

فاظ الهديخ  .3"الفض  ، وأ  ع ال لما ، ومن ه 
 

  :شيوخ أبي مدين الغوث
 

 :، ناكر منهع4أخا أبو مدين ال وخ  ن وما ة من الكابر
ْرز ه  أبو الهسن  ل  بن إسما يي بن مهمد ب الريخ الهافظ،- هي 771.ي)ع ن  بد ا  بن ه 

لل زال ، و رأ  لي   لع " إهيا   لوع الدين"للمهاسب ، و" الر اية"أخا  ن  كتاب (: ع 1113/ 
 ؛5الحوي، و لع الك ع

. ي)ي ل نُّور بن  بد الرهمن بن أب  بكر الي ن   6راماي، أبو ي ْ ز عيرب ، او الكييالريخ الم -
 ؛7وفيةير ة الحي  الخيا  نيا، وأخيربى  لي  روهيييت(: ع 1146/ هي  742

                                                                                                                                                    
1
ااستقحا لخبار دوي الم رب ال حى لب  ال باس أهمد بن خالد الناحري، تهقي  و فر الناحري، ومهمد الناحري،  -  

 .212. ،  2. ، ل1177دار الكتاب، الدار البيضا ، 
2
 .367. ،  1. سلوة النفاس، ل -  

3
 .167. رورة النور الزكية،   -  

4
. 116. ،  1327مر ة المهاسن من أخبار الريخ أب  المهاسن لب  هامد مهمد ال رب  الفاس ، طب ة هورية بفاس،  -  

لرراط، تهقي  زهرا  النظاع، الرول ال طر النفاس بوخبار الحالهين من أهي فاس المنسوب لب   بد ا  مهمد بن  يرون ا
 .62. ،  1114، 1. منروراي كلية اآلداب وال لوع اونسانية بالرباط، ط

5
الايي والتكملة لكتاب  الموحوي والحلة لب   بد ا  مهمد بن مهمد بن  بد . 322. الترول إلى رواي التحول،   -  

اللمهاي النسية، الور تان . 126. ،  7. ، ل.ي. بيروي، د المل  النحاري المراكر ، تهقي  إهسان  باس، دار النقافة،
، 131. الم زع،  . 63. ررل الطالب،  . 72، 31، 20، 16، 17، 12. أنس الفقير و ز الهقير،  . ب 71ب،  77

، 4. نف  الطيب، ل. 117. ،  1. نيي اابتهال، ل. 731. واوة اا تباس،  . 106. اليستان،  . 161، 160، 170
ت ريل . 212. ،  2. االستقحا، ل. 311. كنز البراهين،  . 313، 62، 66. الرول ال طر النفاس،  . 134.  

او  ع بمن هي مراكش . 167. ردورة النور الزكية،  . 367. ،  1. سلوة النفاس، ل. 143. ،  2. الخلل، ل
الوهاب بن المنحور، المطب ة الملكية، الرباط، واهماي من ال  ع لل باس بن إبراهيع السم ل  المراكر ، راو    بد 

 .171.،  1.،ل1147باريس، –، ليدن(بالفرنسية)دايرة الم ارل اوس مية. 76،71.المطرب،  . 166.،  10.،ل1163
6
أيضا  ، وأفرد منا ب  بالتوليل"د امة اليقين ف  ز امة المتقين"ألل أبو ال باس ال زف  كتابا استقي باكر منا ب  ب نوان  -  

، (222 – 213.  " )الترول إلى رواي التحول"وانظر ترومت  أيضا ف  ". الم زع ف  منا ب أب  ي زع"الحوم   ف  كتاب  
 (.116 – 117.  " )الطبقاي الكبرع"و

7
الرول الناضر، مخطوط مهفوظ ف  المكتبة الوطنية بالرباط، مسوي . 327، 323، 321، 320، 213. الترول،   -  

النفهاي القدسية . ب –أ  71اللمهاي النسية، الور ة . 7.  نوان الدراية،  . 177 – 177. ،  2. ، ل"ط 42"تهي ر ع 



 317 

. ي)الفقي  الهافظ، ال  مة، أبو الهسن  ل  بن خلل بن هالب النحاري الندلس   -
 ؛2لب   يسى الترماي" السنن"سمم  لي  كتاب : 1(ع 1142/ هي  766

دس الريخ الحال ، أبو  بد ا  الد ا  السولماس ، من كبار مرايخ القون السا -
 ؛4طري  التحول أيضاأخا  ن  : 3(ع12. )

 ؛5أخا  ن  طري  التحول أيضا: الريخ أبو الهسن الس وي -
 
(: ع1166/هي 761. ي)موسى الوي ن  ال ارل با ، الريخ أبو مهمد  بد القادر بن  -

 ؛6  ف  مكة، هيخ  رأ  لي  كنيرا من الهديخ، ولبس من  الخر ة الحوفيةيأخا  ن ،  ندما التقى ب
أخا  ن  (: ع 1176/ هي  773. ي)بن  بد ا  بن ال رب  الم افري أبو بكر مهمد  -

 ؛1الخر ة الحوفية
                                                                                                                                                    

ين ، مخطوط مهفوظ ف  الخزانة الهسنية بالرباط، مسوي تهي ر ع  لب   ل  الهسن بن أب  القاسع بن هسن بن باديس الق س ْنط 
. البستان،  . 161، 160، 171، 134. الم زع،  .21، 17.   أنس الفقير و ز الهقير،. ب 137، الور ة "11170"

. مر ة المهاسن،  .134. ،  4. نف  الطيب، ل. 117. ، 1. نيي اابتهال، ل. 731. واوة اا تباس،  . 110، 106
، 2. ااستقحا، ل. 311 – 301. كنز البراهين،  . 176، 173. درر الهواي،  . 62. الرول ال طر النفاس،  . 116
. 167. رورة النور الزكية،  . 367. ،  1. سلوة النفاس، ل. 143. ،  2. ت ريل الخلل، ل. 213 – 212.  

دايرة . 71، 76. المطرب،  . 146، 147، 142، 166، 166. ،  10. او  ع بمن هي مراكش واهماي من ال  ع، ل
 .171. ،  1. الم ارل اوس مية، ل

1
أنس الفقير و ز الهقير، )هي  710أما ابن  نفا، فاكر أن  وفات ، كاني ف  هدود  اع ". ولالتر"هاا بهسب  وي حاهب  -  

  .26.) 
2
. 26، 17. أنس الفقير و ز الهقير،  . 126. ،  7. الايي والتكملة، ل. 322. الترول إلى رواي التحول،   -  

. نف  الطيب، ل. 117. ،  1. اابتهال، ل نيي. 731. واوة اا تباس،  . 101. البستان،  . 171، 170. الم زع،  
ت ريل الخلل، . 212. ،  2. ااستقحا، ل. 62. الرول ال طر النفاس،  . 111. مر ة المهاسن،  . 134. ،  4
 .76. المطرب،  . 167. رورة النور الزكية،  . 367. ،  1. سلوة النفاس، ل. 143. ،  2. ل
3
" الرول ال طر النفاس"، و(170.  " )الم زع"، و(174 – 176.  " )لتحولالترول إلى رواي ا"ل  ترومة ف   -  
 (.102. ،  3. ل" )سلوة النفاس"، و(241 – 266.  )

4
الرول . 24. أنس الفقير و ز الهقير،  . 126. ،  7. الايي والتكملة، ل. 322. الترول إلى رواي التحول،   -  

او  ع بمن هي مراكش . 366. ،  1. سلوة النفاس، ل. 212. ،  2 .ااستقحا، ل. 266، 162. ال طر النفاس،  
 .171. ،  1. دايرة الم ارل اوس مية، ل. 61. المطرب،  . 147. ،  10. وأهماي من ال  ع، ل

5
 .212. ،  2. ااستقحا، ل. 170. الم زع،  . 322. الترول إلى رواي التحول،   -  

6
، 4. نف  الطيب، ل. 117. ،  1. نيي اابتهال، ل. 160، 171، 173. الم زع،  . ب 71اللمهاي النسية، الور ة  -  

مستنداي أحي الطر  . 62. الرول ال طر النفاس،  . 163. ا تفا  النر،  . 116. مر ة المهاسن،  . 136.  
لمكتبة الوطنية بالرباط، مسوي همي ها الت  منها توسيس طر  السادة الحوفية لمهمد بن مهمد الميرهن ، مخطوط مهفوظ ف  ا

. رورة النور الزكية،  . 367. ،  1. سلوة النفاس، ل. 147. ،  2. ت ريل الخلل، ل. 26. ،  "  1776"تهي ر ع 
، 1. دايرة الم ارل اونسانية، ل. 61. المطرب،  . 141. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 167
  .171. 
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ا ]ز ع الوفري، ان أ(: ع 1126/ هي  720. ي)و بكر مهمد بن الوليد الطرطور  ]أ -
وهاا مستب د ودا، لن أبا مدين،  ند وفاة الطرطور ، كان . 2مدين ال وخ، أخا  ن  الخر ة الحوفية

هي  701تراو   مره بين سي سنواي وسبم  ررة سنة، إاا روهنا ان وادت ، كاني نهو ح ير السن، ي
 .ان  لع يحي ب د  إلى السن الت  ت هل  ارتدا  الخر ة: ، أي3ع 1117/ 

 تالميذ أبي مدين الغوث
مر وا بالتربية واوفادة، والت ليع وال بادة، واو باي  لى ا  ت الى، "كان أبو مدين ال وخ، 

 .5، وتخر ل ب   ال ع4"ف  الظاهر والباطن
فكان؛ بدون . 7، ظهري  لى يدهع كراماي6وياكر متروموهو، أن  خر ل ألل تلميا، أو أكنر

 كنير، وتخرل ب  وما ة من أكابر المرايخ، وتتلما ب  خل : "،  اي الوفري8منازع؛ من حدور المربِّين

 .9"يدي  المرايخ وال لما  بين وتودب الحلها ، من  ظيع  ال ع إلي  وانتهى الطريقة، أهي من

                                                                                                                                                    
1
 .أ 71ي النسية، الور ة اللمها -  

2
 .201. كنز البراهين،   -  

3
، 1. ل)ع  1126/ هي  720، أنها كاني نهو "دايرة الم ارل اوس مية"بالنسبة لتاريخ وادة أب  مدين ال وخ، فقد وا  ف   -  

رورة النور . 366. ،  2. سلوة النفاس، ل)إن  توف   ن خمس ونمانين سنة : لكن، إاا أخانا بقوي من  اي(. 171.  
ع، ونهو  اع  1116/ هي  717ع، إاا سلمنا بون وفات  كاني  اع  1117/ هي  701، فستكون وادت  نهو  اع (167. الزكية،  

ع، إاا سلمنا بونها كاني  اع  1110/ هي  707ع، ونهو  اع  1112/ هي  766ع، إاا سلمنا بانها كاني  اع  1101/ هي  703
اا أخانا بقوي من  اي. ع 1113/ هي  710ع، إاا سلمنا بونها كاني  اع   1111/ هي  707هو  اع ع، ون 1113/ هي  761 إن  : وا 

 اموس تراوع لرهر الرواي والنسا  من ال رب : ال  ع. 211. الطبقاي الكبرع،  )توف ، و د  ارب النمانين، أو ناهزها 
 706ع، أو  1120/ هي  717، فالفرل ان وادت ، كاني نهو (277.  ، 3. والمست ربين والمسترر ين لخير الدين الزركل ، ل

وما دامي أكنر المحادر، . ع، بهسب ااخت ل ف  تاريخ وفات  1116/ هي  710ع، أو  1113/ هي  701ع، أو  1117/ هي 
ع، إاا  لنا إن   1117/ هي  701ع، فهاا يستلزع أن الراو  ف  وادت ، أنها كاني نهو  1116/ هي  717وأهمها، ترو  وفات   اع 

 .سنة 60ع، إاا  لنا إن   اش نهو  1120/ هي  717سنة، أو نهو  67 اش نهو 
4
 .14. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

5
 .ب 71اللمهاي النسية، الور ة  -  

6
 نوان التوفي  ف   داب )واكر ابن  طا  ا  السكندري، ف  رره  لرايية أب  مدين، انهع بل وا انن   رر ألل تلميا  -  

وانظر (. 77. ،  2007/  1727، 1. الطري  ابن  طا  ا  السكندري، تهقي  خالد زهري، دار الكتب ال لمية، بيروي، ط
 73، الور ة "د 1436"مخطوط مهفوظ ف  المكتبة الوطنية بالرباط، مسوي تهي ر ع )أيضا رر  ابن  ويبة  لى الرايية نفسها 

 .ب
7
. 102، 16. أنس الفقير و ز الهقير،  . أ 70اللمهاي النسية، الور ة . 327. إلى رواي التحول،  الترول  -  

ت ريل . 213. كنز البراهين،  . 136. ،  4. نف  الطيب، ل. 113. ،  1. نيي اابتهال، ل. 161، 136. الم زع،  
او  ع بمن هي مراكش واهماي . 167. ية،  رورة النور الزك. 367. ،  1. سلوة النفاس، ل. 142. ،  2. الخلل، ل

 .61. المطرب،  . 161. ،  10. من ال  ع، ل
8
 .212. الطبقاي الكبرع،   -  

9
 (.117. ،  1. ل" )نيي اابتهال"وانظر أيضا . 213. كنز البراهين،   -  
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، 1للمهاسب " الر اية"ومن الكتب الت  كان ي زمها، ويقوع  ليها، درسا وتدريسا، كتاب 
" المقحد السنى ف  أسما  ا  الهسنى"، و3، ومنهال ال ابدين لل زاليا2لل زال " إهيا   لوع الدين"و

 .6ف  التحول" الرسالة القريرية"، و5ي، والوامم الحهي  للترما4لل زال  أيضا
ونهن ااكرون هنا طايفة من ت مياه، وهع من ال لما  الكابر، ومن الساداي الحوفية، 

الفقي  أبو  بد ا  مهمد بن إبراهيع بن مهمد  - :الاين ا ير  لهع هبار، وي توهي لهع  نار
 ؛7وهو من كبار ت مياه، وكنير الرواية  ن : النحاري

حهب أبا مدين، نهوا من : لريخ الحال  أبو  ل  هسن بن مهمد ال افق  الحوىالا -
 ؛8ن نين سنة، ولع يفار  ، إا بالموي

 ؛9الريخ الحال  أبو  بد ا  مهمد بن  ل  بن  بد ا  النحاري السقط  -

 ؛10الريخ ال ارل  بد الرهيع بن أهمد بن هوون الم رب  -
 ؛11أبو البقا   بد ا  -

                                                 
1
 .170. الم زع،   -  

2
، 172، 170. الم زع،  . 21. نس الفقير و ز الهقير،  أ. ب 71اللمهاي النسية، الور ة . 7.  نوان الدراية،   -  

 .142. ،  2. ت ريل الخلل، ل. 117. ،  1. نيي اابتهال، ل. 106. البستان،  . 171
3
، 4. نف  الطيب، ل. 172. الم زع،  . 70. أنس الفقير و ز الهقير،  . 327. الترول إلى رواي التحول،   -  

فنن ك ع اوماع أب  هامد، ا يكاد : "نكر أبو سالع ال يار  نسبة هاا الكتاب إلى ال زال و د أ.. 61. المطرب،  . 134.  
ويرهد لال  أيضا، أن من  ر  . يخفى  لى من مارس ، فنن  لسان و ت ، ب هة وتهريرا، واو الاو  السليع، يميز بين الك مين

" و د ارتهر نسبة كنير من التآليل ل ير أربابها. ليف ، وا  أ لعباوماع أب  هامد من ال دمين، لع ياكروا هاا الكتاب ف  تآ
لب  سالع ال يار ، وضم فهارسها مهمد هو ، طب ة نانية محورة بالوفسي، دار الم رب ( ما  الموايد)الرهلة ال يارية )

 (.374. ،  1. ، ل1144/  1314، الرباط، (1)للتوليل والترومة والنرر، سلسلة الره ي 
4
 .276. الم زع،  . 12. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

5
. ،  1. نيي اابتهال، ل. 106. البستان،  . 171، 170. الم زع،  . 26، 17. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

 .61.المطرب،  . 167. لنور الزكية،  رورة ا. 142. ،  2. ت ريل الخلل، ل. 134.،  4. نف  الطيب، ل. 117
6
 .114. ،  1. نيي اابتهال، ل. 167، 172. الم زع،  . 14.أنس الفقير و ز الهقير،  . 4.الدراية،   نوان  -  

7
انس الفقير و ز الهقير، . 126. ،  7. الايي والتكملة، ل. 327، 327، 320. الترول إلى رواي التحول،   -  

 .140، 161، 167. ،  10. ال  ع، لاو  ع بمن هي مراكش وأهماي من . 212. ،  2.ااستقحا، ل. 17، 34. 
8
أنس الفقير و ز . 121 – 126. ،  7. الايي والتكملة، ل. 326، 327، 323، 321. الترول إلى رواي التحول،   -  

 – 161، 166. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 167، 170. الم زع،  . 36، 36. الهقير،  
140. 

9
 .31. أنس الفقير و ز الهقير،  . 327. ى رواي التحول،  الترول إل -  

10
. 131. ،  4. نف  الطيب، ل. 117. ،  1. نيي اابتهال، ل. 110. البستان،  . ب 71اللمهاي النسية، الور ة  -  

 .147، 143. ،  10. اوه ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل
11

 .216. ،  وفياي ابن  نفا. 64. ررل الطالب،   -  
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، وهو كتاب "الاهب اوبريز والمختحر الوويز"أبو ال باس اهمد البرنس ، حاهب كتاب  -
 ؛1ف  رر  أسما  ا  الهسنى

الريخ الرهير أبو مهمد حال  بن ينحارن الدكال  الماوري القرر  المخزوم ، دفين 
 ؛3أخ  أحهاب ، وأكبر ت مات   درا، أخا  ن  طري  اللباس والتبر  الحوفيين: 2 سف 

الريخ الزاهد أبو مهمد  بد الرزا  الوزول ، دفين اوسكندرية، وهو اهد خوا  أحهاب  
 ؛4وت مات 

 ؛6 بد الخال  التونس  5أبو مهمد -
 ؛7(ع1270/ هي 636.ي) رب  الهاتم   الريخ الكبر مهي  الدين مهمد بن  ل  بن -

 ؛8"ف  أحوي الدينالتاكرة "الريخ القاض  أبو  ل   بد اله  المسيل ، حاه  كتاب 
، (ع1167/ هي 761. ي)الريخ القاض  أبو مهمد  بد اله  بن  بد الرهمن اوربيل   -

 ؛9"ال افية ف  التاكير"، ف  الهديخ، وكتاب "الهكاع الح رع"، و"الهكاع الكبرع"حاهب كتاب  
 ؛10الريخ أبو أهمد و فر بن  بد ا  بن مهمد بن سيد بونة الخزا   -
مهمد  بد ال زيز بن أب  بكر القرر  المهدوي، المدفون بمرسى ورا  بوهواز  الريخ أبو -

 ؛1تونس

                                                 
1
 .313. الرول ال طر النفاس،   -  

2
 (.72. ،  2. ل" )سلوة النفاس"، و(102 – 101.  " )المقحد الرريل"توود ل  ترهمة ف   -  

3
. 162. ا تفا  النر،  . 176. الم زع،  . 62، 37. أنس الفقير و ز الهقير،  . ب 71اللمهاي النسية، الور ة  -  

. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 366. ،  4. الج ال روس للزبيدي، ل. 310، 302. كنز البراهين،  
م رخو الررفا  لليف  بروفنحاي، ت ريب  بد القادر الخ دي، . 66، 76. المطرب،  . 146، 147، 143، 142. ،  10

 .173. ،  1144/  1314دار الم رب، الرباط، 
4
. الم زع،  . 211. الطبقاي الكبرع،  . 61، 36. انس الفقير و ز الهقير،  . ب –أ  70اللمهاي النسية، الور ة  -  

. 217. كنز البراهين،  . 170. ،  4. نف  الطيب، ل. 116. ،  1. نيي اابتهال، ل. 111. البستان،  . 161
 .64، 67، 76. المطرب،  . 143. ،  10. او  ع بمن هي مراكش واهماي من ال  ع،  

5
 (.167. رورة النور الزكية،  )سماه مخلول أبا مهمد حال  بن  بد الخال  التونس   -  

6
. ،  4. نف  الطيب، ل. 114. ،  1. نيي اابتهال، ل. 112. البستان،  . 100. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

 .146. ،  2. ت ريل الخلل، ل. 171
7
. 367. ،  1. سلوة النفاس، ل. 74. مستنداي أحي الطر ،  . 213. كنز البراهين،  . 7.  نوان الدراية،   -  

 .167. رورة النور الزكية،  
8
او  ع بمن هي مراكش وأهماي . 177. الم زع،  . 37. أنس الفقير و ز الهقير،  . 10 – 1.  نوان الدراية،   -  

 .142. ،  10. من ال  ع، ل
9
او  ع بمن هي مراكش وأهماي . 177. الم زع،  . 37. ير و ز الهقير،  أنس الفق. 10 – 1.  نوان الدراية،   -  

 .142. ،  10. من ال  ع، ل
10

 .143. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 161. الم زع،  . أ 70اللمهاي النسية، الور ة  -  
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الريخ أبو  بد ا  مهمد بن اهمد بن إبراهيع القرر  الندلس ، المتوفى ف  بيي المقدس  -
 ؛2ع 1202/ هي  711 اع 

 ؛3 ية ا  ف  المكارفة أبو  مران موسى تدراس اله ىل -
 ؛4ير أبو مس ود بن  ريل، من وباي رلل بتلمسانالريخ الحال  الره -
 ؛5ال ابد الزاهد أبو مهمد حال  مهمد بن أب  القاسع السولماس  -
 ؛6الريخ مهمد الفرتال  الفاس  -
 رأ  لى أب  مدين كتاب :الحنهاو ،من  ل ة بن  هماد7مهمد بن همادو مهمد أبو الريخ-

 ؛8ل زال ، من فاتهت  إلى خاتمت ، وتفق   لي  ف  بوايةل" الهسنى ا  أسما  رر  ف  السنى المقحد"
 ؛9الريخ أبو هانع سالع -
 
 ؛10الريخ أبو  ل  واض  المكناس  -
 ؛11الريخ الحال  الفقير أبو الحبر أيوب بن  بد ا  الفهري السبت  -
 ؛12أخا  ن أب  مدين الخر ة الحوفية: الريخ ب ي -
 ؛13الريخ أبو هامد  بد الواهد -
 ؛14يخ أبو الربيم المظفرالر -
 ؛15الريخ أبو زيد بن هبة ا  الورن  -

                                                                                                                                                    
1
. 216. وفياي ابن  نفا،  . 64. ررل الطالب،  . 14.   أنس الفقير و ز الهقير،. أ 70اللمهاي النسية، الور ة  -  

 .143. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 161. الم زع،  
2
 .147، 143. ،  10. او  ع بمن هي مراكش واهماي من ال  ع، ل. ب 71اللمهاي النسية، الور ة  -  

3
. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 171. ع،  الم ز . 36. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

 .، لن  كان يهلج القطن بفاس"الو ىل"و د سم  بيي .. 147
4
 .147. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 70. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

5
 .147.   ،10. او  ع بمن هي مراكش واهماي من ال  ع، ل -  

6
 .147. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل -  

7
 ".مهمد بن أهمد: "للمراكر " او  ع"، وف  "مهمد بن هماد": "الم زع"ف    -  

8
 .147.،  10.اكش وأهماي من ال  ع، لاو  ع بمن هي مر . 276.الم زع،  . 12.ر و ز الهقير،  أنس الفقي -  

9
 .147. ،  10. ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، لاو   -  

10
 .147. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل -  

11
 .الترول،    -  

12
 .276. الم زع،  . 13. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

13
 .147. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل -  

14
 .147. ،  10. مراكش وأهماي من ال  ع، ل او  ع بمن هي -  

15
 .147. ،  10. او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل -  
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 ؛1الريخ أبو و فر بن السرال -
 ؛2الريخ أبو  بد ا  بن  بد اله  التلمسان  -
 ؛3الريخ أبو  ل  زاي -
 ؛4القطب  بد الس ع بن مريش -
 ؛5أخا  ن أب  مدين ببواية: الريخ أبو النواة -
 ؛6يةالريخ   بد ال زيز الهرو  -
 ؛7الريخ أبو س يد -
 
 ؛8"نف  الطيب"حر   بال  ف  : ود الريخ أهمد المقري التلمسان  -
 ؛9الهرة الحال ، ل    فاطمة الندلسية القحرية -
 ؛10الريخ يوسل الدهمان  القيروان  -
 ؛11الريخ طاهر المزوه  السا   -
 .12"نم الع اويما"أبو  بد ا  مهمد الدباغ، والد م لل كتاب  -

                                                 
1
 .126. ،  7. الايي والتكملة، ل -  

2
 .126. ،  7. الايي والتكملة، ل -  

3
 .126. ،  7. الايي والتكملة، ل -  

4
م   أ. 163. ا تفا  النر،   -   واكر . ب  مدين، أن  بد الس ع بن مرير ، أخا  ن أب  مدين بواسطةالم رول، لدع مترو 

تال ال روس من وواهر القاموس لمهب الدين أب  الفيل مهمد )الزبيدي واسطتين، هما أبو ال باس السبت ، وأبو مهمد حال  
القرار ، ان سيدي "يه  لكن أبا سالع ال يار ، نقي  ن ر(. 366. ،  4. مرتضى الهسين  الزبيدي، طب ة هير مونقة، ل

لو اد ى م د ٍع، ان سيدي  بد الس ع، : وا يب د ال ، فنن سيدي ال رب  الفاس ،  اي.  بد الس ع، أخا  ن أب  مدين، ب  واسطة
ن اد ى ال  ريخنا القرار ، فنن  اكر ف  أسانيده، أ: "و اي". أخا  ن أب  مدين، ب  واسطة، لع يب د ال ، فنن التاريخ يقبل 

. 174. ا تفا  النر،  " )اكر ال  ف  موض ين، أو ن نة. سيدي إبراهيع الدسو  ، أخا  ن سيدي  بد الس ع،  ن أب  مدين
واكر الميرهن ، ان ابن مريش، لبس الخر ة، من أب  مدين،  ن  بد القادر الوي ن  (. 116. ،  "مر ة المهاسن"وانظر أيضا 

 .(24 – 26. مستنداي أحي الطر ،  )
5
 .أ 70اللمهاي النسية، الور ة  -  

6
 .ب 70اللمهاي النسية، الور ة  -  

7
 .67. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

8
نما اكري ترومة سيدي الريخ أب  مدين، المتبر   ب ، ولكون  ريخ ودي: " اي -   إن  د ا ل ، : فونا ف  بركت ، لقوي ودي. وا 

 (.177. ، 4. ، لنف  الطيب" )ولاريت ، بما ظهر  بول 
9
 .76. المطرب،  . 11. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

10
 .167. رورة النور الزكية،   -  

11
 .167. رورة النور الزكية،   -  

12
 .167. رورة النور الزكية،   -  
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وممن ينتسب إلي ، من أهي . 1كما أخا  ن الريخ أب  مدين مرايخ ك م ي، هنديون وسنديون
 .2الهند، الريخ الكبير أهمد كنهو الكورات 

وينسب إلي  أيضا كنير من ريةخ اليمن، كالريخ الفقي  مهمد بن  ل ، والريخ س يد 
والريخ ووهر ال دن ، وهالب مرايخ هضر ال مودي، والريخ با مر، والري  باهمران، والريخ بام بد، 

 .3موي
هاا، و د اكرنا ب ل الريوخ، ممن هاز ررف   الحهبة والتلماة، من لدن ريخ المرايخ أب  

 :ناكر منهع. أما من هاز مرتبة الحهبة، دون التلماة، فكنير. مدين ال وخ
ن هرزهع، وكانا الريخ أبا  بد ا  مهمد بن ي لى التاودي، سل  م    لى يدي  ل  اب -

 ؛4أخوين ف  طري  ريخهما
 ؛5ومنهع الريخ الحال  أبو مهمد  بد ا  بن ماْكس ن الحنهاو  -
زمنهع الريخ أبو الزهر ربيم النحاري البواي ، والد الفقي  أب  مهمد  بد اله  ربيم  -

 ؛6النحاري البواي 
 .7ن ومنهع المهحي المتقن، يهيى بن  ل  بن هسن بن هبوس الهمدا -

 .وهيرهع كنير
 مؤلفات أبي مدين الغوث

ونظم  . 9، وك ع، وأد ية، ور ر8لب  مدين ال وخ توليفاي، وتقييداي، ف  طري  التحول
 .11، وكنير، ومرهور بين الناس10ويد، وراي 

                                                 
1
مر ة . 213. ،  كنز البراهين. 241. الرول ال طر النفاس،  . 31. رسالة اوخوان من اهي الفق  وهملة القر ن،   -  

 .17. المهاسن،  
2
 .213. كنز البراهين،   -  

3
وطريق ؛ ف  هالب ظن ؛ تتحي : "و اي أبو سالع ال يار ، ف  الريخ با لوي الهضرم  اليمن . 213. كنز البراهين،   -  

خ خر  إلى ب د اليمن، فنن أبا مدين رض  ا   ن ، ب خ ن . بوب  مدين، كما هو طري  أس ف  الهضرميين رض  ا   نهع
 (.174. ا تفا  النر،  " )إهداها إلى ب ل الهضرميين، كما ن   لى ال  ب ل من ألل ف  لباس الخر ة

4
 .241، 66. الرول ال طر النفاس،   -  

5
 او  ع. 10. أنس الفقير و ز الهقير،  . 126. ،  7. الايي والتكملة، ل. 327. الترول إلى رواي التحول،   -  

 .140. ،  10. بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل
6
 .147. ،  10. او  ع بمن هي مراكش واهماي من ال  ع، ل. 101. أنس الفقير و ز الهقير،   -  

7
 .147. ،  10. او  ع بمن هي مراكش واهماي من ال  ع،   -  

8
 .66. الرول ال طر النفاس،   -  

9
 .142. ،  10. ش وأهماي من ال  ع، لاو  ع بمن هي مراك -  

10
 .167. رورة النور الزكية،  . 173 – 172. درر الهواي،   -  

11
او  ع بمن هي مراكش "، و(174 – 176.  " )الم زع"وانظر طايفة من أر اره ف  . 173. ،  4. نف  الطيب، ل -  

 (.46 – 47.  " )المطرب"، و(144 – 147. ،  10. ل" )واهماي من ال  ع
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 :وناكر من م لفات 
 :بيتا، مطل   32 دد أبيات  : است فار منظوع من بهر البسيط -

 ؛1 لى  باب من التيار ملتطع ف  الظُّل عأست فر ا  موري الفل  
وهو من أ ْنف س كتب الهكمة وأولها، ولاا ي رل : 2أنس الوهيد ونزهة المريد ف  التوهيد -
ك ع أب  مدين"أيضا بيي   ؛4و د أكنر ال لما  من اا تباس منها. 3"ه 

 ؛5تقييد ف  التحول و داب خدمة الريخ -
 :، وهاا مطل ها103و ظ،  دد أبياتها وه  منظومة روزية ف  ال: الووهرة -

 مفي لما ران الهوا من الحدا  مقحورة سميتها بالووهرة
 ؛6يهدي  من ض لة إلى الهدع ا تحهبن من الورع سوع الاي

 ؛7هرز ال ساع -
 ؛8"النبوغ الم رب "نقلها  بد ا  گنون ف  : خطبة و ظية -
 ؛1رسالة ف  التحول -

                                                 
1
 207، ضمن موموع، من الور ة "6632"توود من  نسخة مخطوطة، مهفوظة ف  الخزانة الهسنية بالرباط، مسوي تهي ر ع  -  

 .ب 206ب إلى 
2
كرل الظنون  ن أسام  الكتب والفنون، تحهي  ررل الدين يالي  ايا، ورف ي )اكره هاو  خليفة والب دادي بهاا ال نوان  -  

إيضا  المكنون ف  الايي  لى كرل الظنون  ن أسام  الكتب والفنون . 67. ،  1. مكتبة المننى، ب داد، لبيلك  الكليس ، 
أسما  الم لفين : هدية ال ارفين. 133. ،  1. وسما يي بارا الب دادي، تحهي  رف ي بيلك  الكليس ، مكتبة المننى، ب داد، ل

 (.714. ،  1. ، ل1177المننى، ب داد، و نار المحنفين، وسما يي بارا الب دادي، مكتبة 
3
و د اختلط المر لدع . 467. ،  1. ، ل1131 – 1134لكاري بروكلمان، ليدن، ( باللمانية)مله  تاريخ الدب ال رب   -  

، "م ربفهرس المخطوطاي ال ربية المهفوظة ف  الخزانة ال امة للكتب والوناي  بال"فمن ، ف  . الب ل، فظنهما كتابين منفحلين
، 267. ،  1. ، ل1143مطب ة التوم ، الرباط، " )أنس الوهيد ونزهة المريد"الوي ب نوان : ف ْهر سا با تبارهما كتابين مختلفين

 .، القسع النان 64. ،  2. المروم نفس ، ل" )هكع أب  مدين"، والنان  ب نوان (القسع النالخ
4
 – 220. الطبقاي الكبرع،  . 11 – 16. س الفقير و ز الهقير،  أن. 13 – 11.  نوان الدراية،  : انظر من  -  

. ،  1. ت ريل الخلل، ل. 310. كنز البراهين،  . 111 – 116. ،  1. نيي اابتهال، ل. 117. البستان،  . 221
مزيد المرتمي البيان وال"، وسماه "با رن"و د ررهها أهمد بن  بد القادر الم رول بيي . 47 – 41. المطرب،  . 146 – 144

: هي 1300و د طبم هاا الرر   اع . 133. ،  1. ، ل"إيضا  المكنون"اكره الب دادي ف  " ) لى م ان  التنزي  وهقاي  التوهيد
 (.377. ،  2. م وع سركيس، ل

5
وع مسوي توود من  مخطوطة، مهفوظو ف  مكتبة  بد ا  گنون بطنوة، وه  ف  أربم ور اي، ف  المرتبة النالنة من مو -  

 ".10716"تهي ر ع 
6
 10، ضمن موموع، من الور ة "6121"توود منها نسخة مخطوطة، مهفوظة ف  الخزانة الهسنية بالرباط، مسولة تهي ر ع  -  

 .أ 13أ إلى 
7
، وأخرع مهفوظة ف  المكتبة "273"توود من  نسخة مخطوطة، مهفوظة ف  مكتبة بايزيد باسطنبوي، مسولة تهي ر ع  -  

 ".316"مانية باسطنبوي أيضا، مسولة تهي ر ع السلي
8
 .374 – 377. ،  2. ، ل1161، 2. دار الكتاب اللبنان ، بيروي، ط –النبوغ الم رب  ل بد ا  گنون، مكتبة المدرسة  -  



 325 

 ؛2 قيدة -
 :بيتا، هاا مطل ها( 12) دد أبياتها اننا  رر : من بهر الطويي حيدة بايية  -

 ؛3ومن  وودي اللطل ف  كي نايب إلي  مددي الكفا ف  طي ردة
 :، وهاا مطل ها104 دد أبياتها : 4 حيدة خمرية نونية من بهر الطويي -

 وارو فنن ال ز من ال  نلنا؛  أدرها لنا حرفا ودع مزوها  نا
 :، وهاا مطل ها5ول و داب السلو  من بهر الطويي حيدة رايية ف  التح -

 6هع الس طين والساداي والمرا  ما لاة ال يش إا حهبة الفقرا
 نوان التوفي  ف   داب "ومن أهع الررو   ليها، رر  ابن  طا  ا  السكندري، الموسوع بيي 

ا  منها من إراراي  ف  هرو أن يكون رره  هاا، وتقريره ما ورد فيها، وتهقيق  ما". الطري 
ومما ي كد ال  . ولطايل، يوه  بتونره ال مي  بمسل  أب  مدين ال وخ، ف  التحول وال رفان

 .وهاا إ  ن حري   ن محدر م رف  لدي . 7ويزكي ، أن  يستدي بو وال  ف  ساير كتب 
ْدي نية مترددا ف  كتب  ك ع الم  ر  التدبير من ت: "فقد  اي أبو مدين من . كما نود حدع اله 

 ".التنوير ف  إسقاط التدبير"، وه  الفكرة المهورية، الت  ينبن   ليها كتاب 8"وااختيار، طاب  ير 
 .9"  مة اوخ  ، أن ت يىب  ن  الخل ، ف  مراهدة اله : "و اي أبو مدين

ْب و . هيِّب نظر الخل  إلي ، بنظر ا  إلي : "وا ريب أن الناظر ف  هاه الهكمة ال طايية ه 
ر بنوع من اا تباس المخف  بن ادة الحياهة1" ن ووود إ بالهع  لي ، برهود إ بال   لي   .، ي ْر  

                                                                                                                                                    
1
 ".1610" توود منها نسخة مخطوطة، مهفوظة ف  المكتبة السليمانية باسطنبوي، مسولة تهي ر ع -  

2
 .، وهو اآلن  يد تهقيقنا(171. ،  1. ل" )دايرة الم ارل اوس مية"  ماكورة ف -  

3
، ضمن موموع، من "6632"توود منها نسختان خطيتان، مهفوظتان ف  الخزانة الهسنية بالرباط، إهداهما مسولة تهي ر ع  -  

 . أ 101ب إلى  106، ضمن موموع، من الور ة "12271"أ، ونانيهما مسولة تهي ر ع  204ب إلى  206الور ة 
4
 (.307 – 301.  " )كنز البراهين"نقلها الوفري ف   -  

5
تهقي  خالد زهري، دار الكتب ال لمية، " ) نوان التوفي  ف   داب الطري "و د ررهها ابن  طا  ا  السكندري، وسماها  -  

وطة، مهفوظة ف  المكتبة الوطنية توود منها نسخة مخط)كما ررهها ابن  ويبة التطاون  . 2007/  1727، 1. بيروي، ط
، بيد أن الم هظ أنها منسوخة هرفا هرفا من (ب 77ب إلى  71، ضمن موموع، من الور ة "د 1436"بالرباط، مسولة تهي ر ع 
 .،  "الم زع"انظر؛ من ؛ )و د نقلي هاه الرايية، الكنير من كتب التحول، خاحة الم ربية منها . رر  ابن  طا  ا  الماكور

722.) 
6
 (.10 – 61.  " ) نوان التوفي  ف   داب الطري "منرورة ف  مله ، ف   خر  -  

7
، 1116/  1711، 1. دار الكتب ال لمية، بيروي، ط)ابن  طا  ا  السكندري " التنوير ف  إسقاط التدبير"انظر؛ من ؛  -  

  .16 ،67 ،117.) 
8
ابن  طا  ا  السكندري، تهقي  "  نوان التوفي  ف   داب الطري "منرور مم  أنس الوهيد ونزهة المريد لب  مدين ال وخ، -  

 .67. ،  2007/  1727، 1. خالد زهري، دار الكتب ال لمية، بيروي، ط
9
 .62. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  
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لة ف  2"من  رل نفس ، لع ي تر بننا  الناس  لي : "و اي أبو مدين ، وه  هكمة مفح 
ك ع ال طايية"  ؛3"اله 

بيتا، وهاا  21بياتها ياكر فيها  ا  ا  ون م ،  دد أ: 4 حيدة رايية من بهر الطويي -
 :مطل ها

 أتانا رسوا دا يا ومبررا  ح ت  رب  والس ع  لى الاي
 ووي و ا  دره أن يقدرا؛   أيا من ت الى موده متكبرا

 :، وهاا مطلم ما نقل 5نقي منها المقري انن   رر بيتا:  حيدة رايية من بهر الكامي -
 ضي النهار؛زهر الريال وفا  بكي السهاب فوضهكي لبكايها 
 :بيتا، وهاا مطل ها 23 دد أبياتها : 6 حيدة هزلية نونية من بهر الطويي -

 ح ة بها نروو الزيادة والهسنى  ح ت  رب  والس ع  لى النب 
 وتاهب بالروا  أرواهنا منا؛  تضي  بنا الدنيا إاا هبتع  نا

 .8؛ كما ل  أد ية ف  ااستخارة، وهيرها7وحية -
 

 في فكر أبي مدين الغوث الفقه والتصوفتداخل التوحيد و 

                                                                                                                                                    
1
. ،  1116لزهرية للتراخ، القاهرة، الهكع ابن  طا  ا  السكندري، تهقي  أهمد  ز الدين  بد ا  خلل ا ، المكتبة ا -  

تهقي  مهمد  ل  مهمد )ابن  طا  ا  السكندري " تال ال روس الهاوي لتهايب النفوس: "وانظر أيضا. 162، الهكمة 132
ل    الدين " المنهج التع ف  تبويب الهكع(. "13. ،  1111/  1711بهري، وخالد خادع السروو ، مكتبة ابن القيع، دمر ، 

 (.70. ،  1116/  1716، 1. ب ناية هسن السماه  سويدان، دار القادري، دمر ، ط)  بن  بد ا  المتق  الهندي  ل
2
 .44. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

3
باب : ، الباب التاسم وال ررون102.  " )المنهج التع"وانظر أيضا . 174إلى  172، من الهكمة "الهكع ال طايية"انظر  -  

 (.حاي  ال ارلف  خ
4
، ضمن موموع، من الور ة "12331"توود من  نسخة مخطوطة، مهفوظة ف  الخزانة الهسنية بالرباط، مسولة تهي ر ع  -  

أ  66، ضمن موموع، من الور ة "د 447"ب، وأخرع مهفوظة ف  المكتبة الوطنية بالرباط، مسولة تهي ر ع  111ب إلى  110
 .أ 61إلى 

5
 .177 – 173. ،  4. نف  الطيب، ل -  

6
، ضمن موموع، "6632"توود منها ن خ نسخ مخطوطة، مهفوظة ف  الخزانة الهسنية بالرباط، إهداها مسولة تهي ر ع  -  

أ، ونالنها تهي ر ع  112ب إلى  111، ضمن موموع، من الور ة "12331"أ، ونانيها تهي ر ع  210أ إلى  201من الور ة 
كما توود نسخة اخرع مخطوطة، مهفوظة ف  المكتبة الزطنية بالرباط، مسولة . ب 204ر ة ، ضمن موموع، ف  الو "11170"

 .ب 61أ إلى  61، ضمن موموع، من الور ة "د 447"تهي ر ع 
7
 (.171. ،  1. ل" )دايرة الم ارل اوس مية"ماكورة ف   -  

8
 (.176 – 174.  " )الم زع"انظر ب ل الد ية ف   -  
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إن التكوين المالك  المتين، الاي هدد التوو  الفكري، وال لم ، والروه ، لب  مدين، هو 
الم يار الاي انفت  ب   لى ريخ   بد القادر الوي ن ، فوخا طريقت  الحوفية، ونررها ف  كي أروا  

 .الم رب، دون المساس بهويت  الماهبية
بو مدين، يرب  الناس روهيا، وف  اآلن نفس ، ترد  لي  الفتاوع، ويويب  نها، وفقا لقد كان أ
فكما كان يرب  أتبا   أخ  يا، فقد كان أيضا يد و . ، م يدا بال  للفق  أحالت 1لماهب اوماع مال 

ا كان هوع متب ا، وب بارت  وا إنما هرم: "إلى أخا ال لع من أحول ، وتهرير القوي من دليل ، وا 
الهديخ ما استد يي من الوواب، والك ع ما "، و2"الوحوي بتر  اا تدا  بالدليي وسلوكهع إلى الهوع

 .3"حد   من الخطاب
 اي أهمد . 4ول ي هاا ما يفسر لوو  أوليا  و ت  إلي  ل ستفتا ، فيما ي رل لهع من المسايي

دي أب  مدين، أن أوليا  زمان ، ومن  ويب كرايع سي(: "ع 1607/ هي  1013. ي)التادل  الحوم   
كانوا يستفتون  ف  الم ض ي، من مرك ي الطري ، الت  ا يفهمها الفقها ، فيويب  نها ف  

 .5"الهين
أنس الوهيد "ف  هرو أن نلف  الكنير من القوا د الفقهية والحولية، مضم نة ف  كتاب  

 .، و د حي ي بوسلوب  رفان "ونزهة المريد
اله  سبهان  وت الى، يوري  لى ألسنة  لما  كي زمان ما يلي  : "؛  ول من ال ؛ من 

ت ير الفتوع : "، وه  ا تزيد  ن كونها حي ة أخرع لما بقول  الفقها  و لما  أحوي الفق 6"بوهل 
 .7"ما فاي ا يستدر ، لن الو ي النان  هير الوي: "ومن ال  أيضا  ول ". بت ير الزمان والمكان
، أن النز ة الم ربية ف  بنا  النقافة والفكر  لى الك ع الر ري، والفق  المالك ، كما ن هظ

ومن تولياي ال ، أن الكتاب الماكور ف  التحول، بيد . والتحول الونيدي، واضهة ف  هاا الكتاب
ل نوان، وكاا من المفرداي المكونة ل بارة ا" التوهيد"أن  ي  تبره كتابا ف  التوهيد، بدليي ان  ا تبر كلمة 

 .، الت  ا يمكن أن نتحور تحوفا بدون تمنُّلها"المريد"كلمة 
أما الفق ، فهضوره ا يخفى  لى الناظر المتفه ، هيخ حاغ  باراي فقهية وأحولية 

 .بحي ة أهي اورارة

                                                 
1
رورة . 142.،  2.ت ريل الخلل، ل. 134.،  4.نف  الطيب، ل. 117.،  1.نيي اابتهال، ل .173.الم زع،  - 

 .61.المطرب،  . 147 -142. ،  10.او  ع بمن هي مراكش وأهماي من ال  ع، ل. 167.النور الزكية،  
2
 .47. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

3
 .46. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

4
 .112.ستان،  الب -  
 .171.الم زع،   - 5

6
 .41.أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

7
 .47. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  
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ومن ال باراي، الت  ت كد التداخي ال مي ، بين الركان الن نة، ف  فكر أب  مدين ال وخ، 
أهدهما ل  حلة ب لع : ، هيخ تهيلنا،  لى ال ي، إلى أمرين1"إاا ظهر اله ، لع يب  م   هيره: " ول 

 .الك ع، ونانيهما ل  حلة بوحوي الفق 
أما الاي ل  حلة ب لع الك ع، فهو  دع وواز التقليد ف  ال قايد، إا التقليد يكون ف  المسايي 

إا ف  ال قايد، ف  تقليد في ، واآلخا ب  يوخاه  ن  الخ فية، وما داع اله  واهدا، وهاا ا ي تحور
 .دليي

ااوتهاد "وأما الاي ل  حلة بوحوي الفق ، وهو مسولة نا رها  لما  هاا الفن، ف  مبهخ 
 هي اله  واهد ف  مسايي أحوي الدين؟: ، وه "والتقليد

. ل لع بوهكاع ال بيدا: أنفم ال لوع: "ويقوي ف  تقرير التداخي بين التوهيد والهكاع الفقهية
 .2" لع التوهيد: وأرفم ال لوع

الفقر : "ومن تولياي التداخي بين التوهيد والتحول، أن التحول يحير دلي   لى التوهيد
: ، بي يحير التوهيد  ك ما رارها للتحول، هيخ  رف  بقول 3"أمارة  لى التوهيد، ودالة  لى التفريد

يحير التحول أمارة  لى أن حاهب  من أهي التسليع والتفويل، ، و 4"أن ا ترهد  ين سواه: الفقر"
 .5"نمن التحول تسليع كل : "كما تدي  لى ال   بارت 

من اكتفى بالك ع ف  ال لع، دون اتحال : "ومن تولياي التداخي بين الفق  والتحول  ول 
كتفى بالفق ، دون ورع، ومن ا. ومن اكتفى بالت بد، دون فق ، خرل، وابتدع. بهقيقت ، تزند ، وانقطم

 .6"ومن  اع بما يوب  لي  من الهكاع، تخل  ، وارتفم. اهتر، وانخدع
،هيخ تلو  منها 7"من تر  التدبير وااختيار،طاب  ير :"لر ريت ، ول  الم كدة  بارات  ومن

ال بد، إا نظرية الكسب الر رية، وه  اا تقاد بون ا  ت الى، هو الخال  لف اي ال باد، وما  لى 
 .ااكتساب

سنت   ز ووي استد ا  ال باد، ل بادت  بس ة الرزا ، : "ومن  بارات  الواضهة ف  ال 
فنن لع يف لوا، ابت هع بالسرا  والضرا ، ل لهع يرو ون، لن مراده . ودواع الم افاة، ليرو وا إلي  بن مت 

                                                 
1
 .42. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

2
 .43. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

3
 .61. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

4
 .61. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

5
 62. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

6
 .64. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

7
 .67. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  
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الدالة  لي ، : "بقول  2"حراط ا : "ىوفسر  ول  ت ال. 1" ز ووي، رووع ال بد إلي ، طو ا أو كرها
 .3"والتبري من الهوي والقوة إلي 

فمهما توو  إليها، هوب  ن . ليس للقلب، إا ووهة واهدة: "ويقوي بلسان أهي ال رفان
، إا ا يخفى المقحد الخ    الهاضر ف  هاه ال بارة، دون أن تكون ف  م زي  ن مسولة 4"هيرها

هي يووز تقليد أكنر من إماع، ف  مسايي ال باداي :  الوها فقها  الم رب، وه من أهع المسايي الت  
 والم ام ي؟ أو ا يووز؟

ومن أهع ما ين   لي   لما   .5ويمكن أن نستنتج منها، أن  ا يويز التر يم ف  التقليد
اا الم نى، ومن ال باراي، الت  تلو  به. المقاحد، أن الرري ة م للة بولب المحلهة ودر  المفسدة

ومن فحر  نها، فهو . من ضيم هكمة و ت ، فهو واهي: "، و ول 6"البحيرة تهقي  اانتفاع: " ول 
 .7" اوز

نما  وا ورع أن المحلهة المقحودة بالررع، ليس حرل اللاة، كما  د ينحرل إلى الاهن، وا 
". ف  الم اش والم اد: "يينالمحلهة الت  تهق  اانتفاع ف  الدنيا واآلخرة، وب بارة الفقها  والحول

ناي نظر إرادة ورهوة، : "ومن  باراي أب  مدين ال وخ، الت  ت دي هاا الم نى من نظر إلى المكو 
 .8"هوب  ن ال برة فيها، واانتفاع بها

التسليع إرساي النفس ف  ميادين الهكاع، وتر  الرفقة  ليها : "ويقوي أيضا ف  هاا السيا 
نباي  للها، يو ي 9"من الطوار  واآلاع ، إا إن ال مي بالهكاع الرر ية، مم مرا اة مقاحدها، وا 

ول ي . ال مي بها مقرونة بلاة، مما في  تيسير  ند اامتناي بها، ورفم لما ي ظن أن  مب خ المرقة فيها
 .10"استلااا  بالب  ، تهقي  الرضا: "هاا هو م د ع  ول 

أبا مدين ال وخ، كان من أهي التسليع والتفويل، ويمكن أن نستفيد، من ب ل  بارات ، أن 
اهر  أن تحب  وتمس  مفوضا مستسلما، : "أي أن  أر ري، بدون إهرا  ف  التوويي، ومنها  ول 

                                                 
1
 .67. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

2
 .73سورة الرورع، اآلية  -  

3
 .67. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

4
 .42. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

5
لل ف  المسولة، ااهبا إلى  دع وواز تقليد إا اوماع المقل د، دون هيره، أبو الهسن  ل  بن ميمون ال ماري الفاس ، ممن أ -  

، مخطوطة "رسالة المر المهتوع  لى هاه المة ف  ه  الرب ة اليمة"، وال  ف  كتاب  (ع 1711/ هي  114. ي)دفين بيرون 
 (.166إلى  134، ضمن موموع، من الحفهة "17172"الرباط، مسوي تهي ر ع محورة، مهفوظة ف  الخزانة الهسنية ب

6
 .42. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

7
 43. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

8
 .67. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

9
 .43. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

10
 .60. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  
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ولسان الت بد، يد و إلى . لسان الورع، يد و إلى تر  اآلفاي: "ومنها  ول . 1"ل ل  ينظر إلي ، فيرهم 
ولسان الم رفة، يد و إلى الفنا ، . يد و إلى الاوبان، والهيمانولسان المهبة، . الدواع بااوتهاد

، "إنباي"، هيخ ا مانم يمن نا من أن نفهع من أن المقحود من كلمة 2"والمهو، واونباي، والحهو
ناهي   ما ت دي  هاه القولة من التداخي بين  لع الك ع، . إنباي الحفاي، بدون توويي، وا تربي 

الورع، المهبة، الاوبان، الهيمان، الم رفة، الفنا ، المهو، )، والتحول (ااوتهادالت بد، )والفق  
 (.الحهو

ك م    "ومن أهع ما تلو  ب   ، أن  كان يهمي مررو ا من أهع المراريم الك مية، وهو "ه 
  التهاير من المبتد ة، ومهاربة الفكار الضالة، ، الت  كاني  نارها ا تزاي با ية ف   حره، أ ن

ال حر الموهدي،  لى الرهع من الوهود الكبيرة، الت  بالها الموهدون، لتنقية  قايد الناس منها، فقد 
من : "، و اي3"واهار حهبة النسا ، اتقا   لى  لب . اهار حهبة المبتد ة، اتقا   لى نفس : " اي

وهاا يكرل  ن . 4"كان في  أدنى بد ة، فاهار موالست ، لي  ي ود  لي  ر مها، ولو ب د هين
الدور، الاي  اع ب  التحول الم رب  ال مل ، ف  تواير ال قيدة الر رية ف  الم رب، ومهاربة أهي 

 .الهوا  والزيه والبدع
فوبو . وا يخفى، أن تحول أب  مدين ال وخ، يتخا من التحول الونيدي م ينا ل ، ومرربا

 لوع أن تحول هاا الخير، ما هو إا اتباع وم. 5القاسع الونيد، من أهع الهلقاي ف  سنده الحوف 
من ضي م الفرايل، : "ومما  ال  ف  تقرير ال . الكتاب والسنة، وهو من أبرز سماي التحول الم ْدين 

ا طري  أوحي لله ، إا من متاب ة الرسوي حلى ا   لي  وسلع ف  : "، و اي6"فقد ضي م نفس 
 .7"أهكام 

اا كان الونيد  د  اي ، فقد  اي أبو مدين "من زاد  ف  التحول، فقد زاد  ف  التخل : "وا 
ل  : "ال وخ ما يمكن أن ن تبره تفسيرا ل  ْسن  الخ  ، 8"م املة كي رخ  بما ي نس ، وا يوهر : ه 

 .9"من هاب  بوخ   ، وأدب  بنطرا  ، وأنار باطن  بنررا  : الريخ"و

                                                 
1
 .43. س الوهيد ونزهة المريد،  أن -  

2
 .41. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

3
 .46. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

4
 .64. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

5
 (.31.  " )رسالة اوخوان من اهي الفق  وهملة القر ن"انظر؛ من ؛  -  

6
 .44. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

7
 .64. لوهيد ونزهة المريد،  أنس ا -  

8
 .46. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

9
 .66. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  
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اا كني طريقة الونيد طريقة استقامة، ا طريقة إاا رأيتع : "كرامة، فقد  اي أبو مدين ال وخ وا 
ولكن، انظروا كيل هو،  ند امتناي . الروي، تظهر ل  الكراماي، وتنخر  ل  ال اداي، ف  تلتفتوا إلي 

 .1"المر والنه 
ا كان هوع متب  ا، وب بارت   فة : "فنن كان التحول م ديا لهاه المقاحد، فهو المطلوب، وا 

 .2"ة الحوفية اتباع الهوعالخل  هسن الظن، و ف
وهاا اارتباط بين التوهيد، والفق ، والتحول، ليس هريبا  ن الفكر اوس م ، ف  أول 

وهو . تقدم ، وهو القرن النالخ، هيخ كان الهكيع الترماي، ممن أضال ررطا إلى رروط ااوتهاد
 .3الواية، ف  يفت  المفت ، إا إاا كان من أهي الواية الخاحة

ورع أن هاا يهق   ا دة هامة، وه  اتفا  المااهب  اطبة  لى أن أحوي ال لع، الت   وا
تضبط هياة المسلمين  امة، وال لما  خاحة، تتحدرها ال   ة الروهية اويمانية، الت  من أولها نزي 

 .القر ن، وا تبرها منطلقا ضروريا، ومقحدا أساسا، ف  بنا  الموتمم اوس م  السليع
، فنننا نقحد أحالة هضور الب د اويمان ، "ال   ة الروهية اويمانية"نرير إلى و ندما 

ا ن  التوهيدي الر ري، ف  التوربة الروهية، هيخ التبس مفهوع الك ع بمفهوع التحول،  ند 
الم اربة، ف  أهايين كنيرة، بي اابا وامتزوا ف  محطل  واهد، يدي  ليهما م ا، وهو محطل  

 لع : وأرفم ال لوع. ال لع بوهكاع ال بيد: أنفم ال لوع: "ومن ال ، ما  ال  أبو مدين ال وخ". التوهيد"
 .4"التوهيد

، بهيخ يحير - قديا وفقهيا  –فالتفا ي الروه ، يظي وسيلة هامة ل نفتا  الماهب  
هبية اانفتا ، بين المااهب اوس مية، طريقة روهية، لت مي  الوهدة اوس مية، وتخحيب الما

 .الفقهية،  لى هد سوا 
ونستنتج، من خ ي ما اكرنا، اأ أبا مدين ال وخ، ومم بين اانفتا   لى المرر ، والهفاظ 

 . لى ا حالت ، با تباره ينتم  إلى أمة، لها خحايحها الت  تميزها
مم لقد ترب م أبو مدين ال وخ بالمررب الحوف  المرر  ،  ند التقاي  ب بد القادر الوي ن ، 

الهفاظ  لى الماهب المالك  ف  الفتوع وااوتهاد، با تباره إطارا فقهيا، يهافظ  لى الوهدة السياسية 
 .ف  ال رب اوس م ، الاي كان تهكم   نيا السرة الموهدية

                                                 
1
 .64. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

2
 .60. أنس الوهيد ونزهة المريد،   -  

3
كتاب  ضايا إس مية "خالد زهري، سلسلة الهكيع الترماي وابن بابوي  القم  نمواوين، ل: ت ليي الرري ة بين السنة والري ة -  

 .277. ،  2003/  1727، 1. ، دار الهادي، بيروي، ط"م احرة
4
. ،  1727/2007، 1.أنس الوهيد ونزهة المريد لب  مدين ال وخ، تهقي  خالد زهري، دار الكتب ال لمية، بيروي، ط -  

43. 
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وبال ، تكون ال   ة الروهية، بين أب  مدين المالك  والوي ن  الهنبل ، مظهرا لن خ 
 :هقاي  هامة
 الترفم  ن الخ فاي الماهبية والفروع الفقهية؛ :أواها -
 الهر   لى الساس ال قدي، الاي يمنل  الماهب الر ري؛: نانيها -
وهاا ما يو ي القا دة الروهية منطلقا ضروريا . الهفاظ  لى التآلل الدين  ال مي : نالنها -

اانفتا   لى المااهب الخرع، لتخحيب التراخ الفقه  وتنوي  ، والهفاظ  لى الهوية الماهبية، مم 
 .ومد الوسور م ها
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 األندلس من أفعال متصوفة و مواقف فقهاء المغرب
 .م17و17/ هـ 1و 6زمانهم في القرنين 

 

 .قريان عبد الجليل
 .جامعة قالمة

 : الملخص
النيدلس ويز ا مين ديناميكيية الموتميم و  بالمتحوفة ف  الم ر و   بين الفقها ال   ةلقد ركلي 

 امتداداتها  لى المستوياي السياسية، نظرا لما تكتنزه هاه ال  ي  مين تيونيرو  حياهة الهياة النقافية ف 
 .ف  منهى سيره وتطورهو  نفوا ف  هركية الموتممو 

وتوت  هاه الور ة للكرل  ن وانب من ووانب هاه ال   ة ف  إهدع زوايا الممارساي 
مس أطر التواف  أو التنا ل والت ارل بينها، ومهاولة الحوفية، وترحد موا ل الفقها  منها،  وتل

تفسير ال  ف  إطار من تاريخية المنطقة الت  كاني الو ا  الاي نروي وتر ر ي في ، وكيل 
 .ةساهمي هاه ال   ة ف  ترسيخ الر ع ف  ال حور ال هق

ف  إن اخت ل الر ع ف  طبي ة الممارسة الحوفية من هيخ ب دها أو  ربها من التوا
رهني  ضايا  لمية و ملية و  اوس م  ساهع ف  الكرل  ن اانزوايية الت   ايري الطرال

الميدان  الاي كان رب  و  وسلوكية وفقا لنظراي ب يدة ف  موملها  ن التواحي البين  والتهقي  ال لم 
كان استمرار و  الحوفية،و  هايب ف  إحدار الهكاع ومن نع كاني تل  المقابلة التاريخية بين الفقها 

 ف  المفاحلة  القايمةو  تهويع كي طرل ل يرهو  هاه الووهة أنار تاريخية كبيرة ف  تهديد الر ع
 .المستمرة إلى ال حور ال هقةو 

التواحي ال لم  بين وههتين كان الودر أن و  إن هاه الور ة مهاولة و ادة اللهمة ال لمية
 .ةت اليم  الخالدو  تتكام  وفقا لرو  اوس ع
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 :تمهيد

 بي الولول ف  حلب الموضوع ينب   الت رل ولو بنيواز رديد إلى الزاوية، ال  اوطار 
 . الاي ارتهري ب  الحوفية ونمي في  ممارساتهع وأحب   نوانا  ليهع كلما اكره الااكرون

ا بالمرر  اوس م ، ي كد ال  م" الرباط"يبدو أن الزاوية بالم رب اوس م  رديفة لكلمة 
 ،(1)"وهاه الزوايا ه  الت  يطل   ليها ف  المرر  الربط:" اهب إلي  ابن مرزو  ف  مسنده بقول 

  :للرباط م نيينو 
 .(2)الهراسة ف  ن ر من الن ور المتاخمة لل دوو  وهو اهتباس النفس ف  الوهاد :م نى فقه 

بيي الحوفية "، فهو (3)وهو  بارة  ن الموضم الاي تلتزع في  ال بادة : م نى تحوف 
 .(4)"ومنزلهع

وررايط سكان الرباط،  طم الم املة " :(5)و ن هاا الم نى الخير  اي أبو هف  السهروردي
وفت  الم املة مم اله ، وتر  ااكتساب اكتفا  بكفاية مسبب السباب، وهبس النفس  ن  ،مم الخل 

 ادة، واانر اي بهفظ الو اي، النهار بال بادة، مت وضا بها  ن كي و  المخالطاي، ومواحلة الليي
 .(6)"، ليكون بال  مرابطا مواهداوم زمة الوراد،وانتظار الحلواي، واوتناب ال ف ي

،  ييييد أخييييياي الم نييييى (7)والظيييياهر أن الزاوييييية فيييي  بيييي د الم ييييرب ب ييييد أن تولييييدي  يييين الربيييياط 
هييا الميية ة التيي  كانييي  ليهيي ، ل سييتكانفييي ، بيييينما تخلىييي  يين الم نييى الفقالتحييوف  واسييت ر ي هياتهييا 

 .(8)"اانه ي الداخل  والخطر الخارو  " واه ت

                                                 

 :ب  بي ال ، انظرف  ب د الم ر " رابطة"ونمة إرارة إلى ووود . 711   (1)
أهمد التوفي  ، منروراي كلية اآلداب وال لوع اانسانية : الترول إلى رواي الترول، تهقي : ابن الزياي يوسل بن يهيى التادل 
 .103،  "فمر برابطة ب ل المنقط ين:"ع، وا  في 1167/هي1707، 1بالرباط، وام ة مهمد الخامس ، ط

الربط والمرابطة م زمة ن ر ال دو، وأحل  أن يربط كي واهد من الفريقين :" وا  في ،  724،  2الخطط ،ل: المقريزي (2) 
 " . يي لكي ن ر يدفم أهل   من ورايهع رباط " ،و" خيل ، نع حار لزوع الن ر رباطا 

 :وانظر كال . 711المحدر الساب  ،   : ابن مرزو  (3)
 .337،  2تاريخ إفريقيا ، ل: برنرفي 

 . 712المحدر الساب  ،   : ابن مرزو .    724،   2لمحدر الساب  ، لا: المقريزي (4)
ع، 1237/هي632، توف  سنة " وار  الم ارل"من فقها  و لما  الحوفية ف  ب داد، حاهب كتاب : السهروردي أبو هف ( 5)

، 4ال لع للم يين،طال  ع، دار : الزركل  خير الدين. 776،   3وفياي ال يان، ل: ابن خلكان:  انظر ترومت  ف 
 .216،   12دايرة الم ارل اوس مية، ل.     173،   7ع، ل1166/هي1706

 . 724،    2المحدر الساب  ، ل: المقريزي (6)
 .21ع ،  1117/هي1717، 11، سنة7الزاوية ودورها التربوي واووتما   ، الهداية  دد: وسيلة بل يد بن همدة (7)
 . 34-36،  1ر ،لتاريخ الوزاي: س د ا  (8)
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الندلس، فف  الم رب ال حى توود الزاوية و  و د  ع انترار الزوايا ف  الم رب اوس م 
رباط الريخ أب  مهمد بمدينة و  ،(2)، والزاوية القديمة والهدينة بمدينة مكناس(1)الهدينة بمدينة فاس

 ،، وف  تونس، توود زاوية الريخ أب  يوسل الدهمان (4)اوية الهال  بد ال ن  بمدينة س ، وز (3) سف 
، كما أنرو السلطان الهفح  أبو (5)وزاوية الريخ أب   بد ا  مهمد بن  بد الرهمن القيس  بالقيروان

اب أب  زاوية باب البهر من تونس، والزاوية الت  خارل ب: ن خ زوايا وه  (6)فارس  بد ال زيز
س دون بهومة باردو، والزاوية الت  بهومة الداموس خارل باب   وة الم رول بالريخ الحال  سيدي 

 .(8)، وزاوية ي قوب بن  مران البويوسف  المسماة بالزاوية الم رية بفرويوة(7)فت  ا  
ان، يتلمسيي بظيياهر (9)زاوييية ال بيياد: و ة ميين الزوايييا، منهييايوني موميييط، تكييي رب الوسييي  الميييوفيي

انب يبوي (11)ويي، وزاويية الهلي(10)وزاوية سيدي ابن الهسن الت  ريدها السلطان أبو س يد  نميان الزييان 
 ،(13)، وزاوية أب  زيد  بيد اليرهمن بين ي قيوب بين  لي (12)   بد ا  ية أبيوي،  وزاوييمسود الريخ الهل

لطان أبيييو يالتييي  ويييدد بنا هيييا السييي ن بييين مخليييول الريييهير بوبركيييان،  يييرب المدرسييية الودييييدةية الهسييييوزاويييي
كميا وويدي ب يد ،(1)، وزاوية أب  ي قوب ال رار  بريلل (15)، وزاوية ابن البنا (14)ييد ال ا ياس أهميال ب

                                                 

 .312نفاضة الوراب،  : ابن الخطيب  1
 .313  4نف  الطب ل: و المقري.341نفس  ،    2
 .41نفس ،    3
مهمد الفاس  وأدولل فور، منروراي المركز الوام   للبهخ : أنس الفقير و ز الهقير ، نرره وحهه : ابن  نفا القسنطين   4

 . 67ع،  1167/هي1367مس، الرباط، ال لم ، كلية اآلداب، وام ة مهمد الخا
 .21،   7الزاوية ودورها التربوي واووتما  ، الهداية  دد: وسيلة بل يد بن همدة(5)
 :ع، انظر1313/هي461تولى ف  ر بان سنة  (6)
 .367تاريخ الم رب اوس مى،  : والهريري. 117تاريخ الدولتين،   : الزركر  

 .116الفارسية،   : ابن  نفا.  116المحدر الساب ،   : الزركر  (7)
مهمد الراال  النيفر و بد المويد الترك ، الدار التونسية للنرر : الفارسية ف  مباد  الدولة الهفحية، تقديع وتهقي : ابن  نفد  8

 .167ع،  1166/هي1366، تونس 
 .77الموموع ور ة : ابن مرزو .  713،  1الب ية، ل: يهيى بن خلدون  (9)
مهمد مزال  وبرير س مة ، الدار التونسية للنرر والتوزيم ، الرركة :تاريخ إفريقيا الرمالية ، ترومة:  راري اندري ووليان  10

 .210،  2ع ،ل1161/ هي1361الوطنية للنرر والتوزيم، الوزاير، 
 .  61، 33البستان،   : ابن مريع (11)

ي، نزيي تلمسان، من أكابر ال لما  وال باد، توف  بتلمسان، انظر أبو  بد ا  الرواي اوربيل  الم رول بالهلو : الهلوي هو
 :ترومت  ف 

 .66البستان،   : ابن مريع.   124،   1الب ية ،ل: ابن خلدون يه 
 .61الموموع ور ة: ابن مرزو ( 12)
 .11نفس  ور ة(  13)

 . 276نظع الدر،  : التنس  (14)
 .23السنوس ،  :  ليوان(  15)
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في  وهيران، وزاويية  (2)في  مدينية الوزايير، وضيري  مهميد الهيواري" زاويية الن يالب " ال  ف  القرن التاسم
  (3)"السنوس  بتلمسان

 .4توود مومو ة من الزوايا منها زاوية المهرو  بظاهر هرناطةأما ف  الندلس ف
وظيفة اوتما ية،و سول و  وظيفة ت ليمية،: و د اضطل ي الزاوية بوظيفتين أساسيتين 

 .نقتحر  لى النقطة الولى لهميتها ف  الموضوع
  :لقد مري الوظيفة الت ليمية للزاوية بن خ مراهي

ال   ،ة ف  مرهلتها الولى بالمراركة الف ىالة ف  نرر ال لعاهتمي الزاوي: المرحلة األولى -
 ، فقد و لي من مهامها تهفيظ القر ن الكريع،(5)أنها كاني تركي م سسة من م سساي الت ليع ال ال 

، وكان ي هد بالت ليع فيها إلى (6)و ب ل ال لوع ال قلية، كالفرايل والهساب ،تدريس ال لوع النقليةو 
أب   بد ا  أهد كبار ال  ع المراهير، الاي كان ي درىس بزاويت  الهديخ " أمناي  كبار ال لما  من

 . (7)"من موطن اوماع مال  بن أنس
وكان الطلبة يقبلون  لى الت لع ف  الزوايا، وينهلون من م ارفها، ويتمت ون باو امة ف  

و مىمت   لى طبقاي الناس المختلفة،  ، مما و لها ف  ت ليمها ربيهة بالمدارس، فنرري ال لع،(8)بيوتها
 . وراركي ف  تنوير المة، وف  ف   زلتها النقافية 

 
لقا  دروس :المرحلة الثانية - " ف  هاه المرهلة تخححي الزاوية ف  ت ليع القر ن الكريع، وا 

كتاب  :منيمدهي ، و  سلعو   را ة الكتب المت لقية بسييرة النب  حلى ا   ليي و  ،(1)"الو يظ والر اي  
                                                                                                                                                    

دليي الهيران وأنيس السهران ف  أخبار مدينة وهران، الرركة الوطنية للنرر والتوزيم الوزاير : بن يوسل الزيان  مهمد(   1)
 .60ع   ،   1146/هي1316

الول  الحال ، سافر من فاس إلى المرر  للهج ورهي إلى محر نع القدس وواي بالراع : مهمد بن  مر بن  نمان الهواري( 2)
 :ع، انظر ترومت  ف 1731/هي673وف  سنة واستقر أخيرا بوهران وبها ت

 .  71دليي الهيران ،  : الزيان 
 . 716النيي،   : التنبكت  
 . 226البستان ،   : ابن مريع  
 .147،   1الت ريل ،ل: الهفناوي 

 . 70-31،   1تاريخ الوزاير ،ل: س د ا  (3)
 .166   6ع، ل1116/هي1711 1نف  الطيب   دار الفكر  ط: المقري 4

 . 37،   1تاريخ الوزاير، ل: س د ا  (5)
 .21  7الزاوية ودورها التربوي واووتما  ، الهداية،  دد : وسيلة بن بل يد بن همدة (6)
، (المي ديين13-12)الهركة الهركة الحوفية ف  الم رب الوسط خ ي القرنين السادس والسابم الهوريين : بوناب  الطاهر 

 .243ع،  2000/ع1111-هي1720/هي1711م هد التاريخ، السنة الوام ية  -الوزاير وام ة -رسالة ماوستير
 .61الموموع ، ور ة : ابن مرزو  (7)
 .  212،  4الم يار، ل: الونرريس  (8)
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 و أخبارهع،(4)، وااهتمياع بوخ   الحالهين(3)للقاض   يال(2)"ا بت ريل هقو  المحطفىالرف"
، وأحبهي لهع فيها (5)اا تنا  الكبير بونواع اكر ا   ز ووي، من التهليي، والتسبي ، والتقديسو 

 .  وايد ا يستطي ون التخل   نها
، نظرا لن المادة ال لمية (6)ها  مم المتحوفةوف  هاه المرهلة ي هظ ت ايش ب ل الفق

والوراد الت  كاني ت طى داخي الزوايا لع يكن فيها ما ي ركىي انهرافا واضها  ن الدىين، لاا اختلفي 
 د أورد الونرريس  ف  الم يار و  فتاوع ال لما  ف  تقدير هاه الطر ، وف  رر يتها بين الهيى والهرمة،

كاني أووبتهع و  وردي  لى مومو ة من ال لما  برون ه ا  المتحوفة،نماال  ن السيلة الت  
مختلفة باخت ل السيلة، مما ي كد أن كي مومو ة من ه ا  المتحوفة لها خحوحياتها ف  الت امي 

و كاني موا فهع تاب ة لما اخت  ب  ،طريقة واهدة، و لع تكن ف  تل  الفترة  لى نمط واهدو  مم الوراد،
. توز ي ف  موا ل ن خو  الاكر،و   ملها فيما يت ل  بال بادةو   لم  من هاي كي طريقة كي فقي  وما

 :اووابة  نها من طرل ب ل ال لما و  ا تمادا  لى ب ل السيلة المطروهة

 . المساندة و  الموافقة: الموقف األول
يفا  الفتاوع الت  تهسن حني هعو  هاا المو ل اتسع أحهاب  بالموافقة الحريهة تهبب و  ا 

زالة اللبس الرر   الاي يبدو أن  كان ينتاب هاه ال ماي من طرل ال امةو  أ مالهع للناس  ا 
 .سو ل نقتحر  لى ب ل الفتاوع ، و لتبرر ما يقوع ب  المتحوفةو  الخاحة،و 

ه  أن  ندنا و  مسولة،" ن(7)سيي الفقي  ال الع أبو مهمد بن مهمد بن موسى ال بدوس 
 ت ليع أواد الم منين،و   را ة القر ن،و  الحياع،و  ال بادة من الح ة، وما ة بموضم منقط ين إلى

اوح   بين المسلمين، منابرين  لى و  المساكين،و  اليتاع،و  الرامي،و  الس   ف   ضا  هوايوهع،و 
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فيهع روي ل   ليهع رفول ال لع، م   من  هط وافر مما يهتال إلي  ف  دين ، و  ال ، مداومين  لي ،
كلهع ظاهروا الخير، حالهوا الهواي، هير و   دوة،و  تحول، اتخاه أحهاب  ريخا ف  ال و  من فق ،

ربما أنرد لهع منرد أر ار ف  مد  النب  حلى ا  و  التاكير،و  ربه  للو ظو  أنهع يوتم ون ف  المولد
رواي ف  ال ، وط ن و  فيما يناسب ال  مما يهخ  لى الطا ة من هير اوتماع نسا و  سلعو   لي 
 ..."منكر و   اي هاه بد ةو  ل الناس  ليهع ف  ال ،ب 

إن أهواي : ا  سبهان  الموف  للحواب يمن و  الهمد   وهده دايما، الوواب:" فوواب 
أهسن  لى طا ت  م ونتهع بمنى ، أهواي هسنة مرضية رر ا، و  الوما ة الماكورة أداع ا  استقامتهع،

مايا ليتن  كني م هع فوفوز فوزا  ظي في 
اوتما هع لما اكر اوتماع  لى طا ة مستهبة، و  ،(1) 

الهواي و  الزهد، إلى هير ال  من المقاماي ال لية،و  الحبر،و  الروا ،     و  تنمر خيراي من الخول،
 .(2)"ا تكدىرها مفسدةو  ما اكرتع خيور مهضة، ا تروبها  فة،و  ]...[السنية 

 .المتشددو  الرافض: الموقف الثاني
تفحي  كي ما يقوع ب  المتحوفة و  خرع من الفقها  كان مو فها رافضا وملةنمة فية أ

تبدي ا ل مالها  وتنفيرا منها ومن و  با تبارها من البدع المنكرة الت  يوب أن ينهى  نها، تهريما لها
ا تبار أهلها  ند ب ضهع أخطر من و  الد وة إلى مهاربتها،و  أحهابها وكي ما ل     ة بها، بي

 . ؟ وهاه ب ل الفتاوع الت  ترع هاا المو لالكفار
الفقر، يوتم ون و   ن هالة طايفة ينتمون إلى التحول 3سيي الريخ أبو إسها  الراطب "

ف  كنير من الليال   ند واهد من الناس، فيفتتهون المولس بر   من الاكر  لى حوي واهد، نع 
يوكلون ف  أننا  ال  و  ا إلى  خر الليي،الرط ، هكاو  الضرب بالكلو  ينتقلون ب د ال  إلى ال نا 

يهضر م هع ب ل الفقها ، فناا تكلع م هع ف  أف الهع تل ، و  ط اما ي ده لهع حاهب المنزي،     
 .(4)"لو كاني هاه الف اي مامومة أو مهرمة رر ا لما هضرها الفقها :" يقولون

اي الت  لع تكن ف  زمن إن اوتما هع للاكر  لى حوي واهد إهدع البدع المهدن: " فوواب
ا  رل ف  ال   ط ف  و  ا من ب دهع،و  ا ف  زمن الحهابة،و  سلع،و  رسوي ا  حلى ا   لي 

ه  و  سلع،و  رري ة مهمد  لي  الس ع، بي هو من البدع التى سماها رسوي ا  حلى ا   لي 
، ي ن  فهو "من  فهو ردى من أهدخ ف  أمرنا ما ليس :" مردودة، فف  الحهي  أن   لي  الس ع  اي

سلع و  ف  الحهي  أن  حلى ا   لي و  ]...[هير مقبوي، فال  الاكر الاي ياكرون  هير مقبويو  مردود
                                                 

 .43سورة النسا   ية (  1)
 .74،  11الم يار، ل: الونرريس (  2)

بر اليمة النقاة، الفقي  هو أبو إسها  إبراهيع بن موسى ال رناط ، المهق  النظار ، أهد ال لما  الوهاباة ،و أكا:الراطب  3 
 :ع، انظر ترومت  ف 1366/هي410الحول  المفسر، توف  سنة 

 .231مخلول الرورة ،  . 76النيي ،   : التنبكت  
 .31نفس ،  (  4)



 339 

ررى المور و  خير الهدي هدي مهمىد،و  أما ب د فنن خير الهديخ كتاب ا ،:" كان يقوي ف  خطبت 
ي بد ة ف  النار، وهاا الهديخ يدي كو  كي مهدنة بد ة،و  ف  رواية،، و كي بد ة ض لةو  مهدناتها

 ن الهسن البحري أن  سيي و   لى أن حاهب البد ة ف  النار والهاديخ ف  هاا الم نى كنيرة،
الوما ة ا يط نون  لى أهد، نوتمم ف  و  ما ترع ف  مولسنا هاا ؟  وع من أهي السنة:" فقيي ل 

 ند و لنفسناو سلع، و     ي النب  حلى ا   لي نحلو  ند وا ا  ربىنا،و  بيي هاا يوما فتقرأ كتاب ا 
ا و  فنهى الهسن  ن ال  أرد النه ، لن  لع يكن من  مي الحهابة:"،  اي"ل امة المسلمينو 

كي ما لع يكن  لي   مي السلل الحال ، فليس من الدىين، فقد كانوا أهر   لى الخير و  التاب ين،
،  اي مال  بن (1)"اليوع أكملي لكع دينكع:" ي ا  ت الى د  او  لو كان في  خير لف لوه،، و من ه ا 

نما ي بد ا  بما ررع،، و فما لع يكن يوميا دينا لع يكن اليوع دينا: أنس هاا ااوتماع لع يكن مررو ا و  ا 
 .( 2)"ف  يح  أن ي  بد ا  ب 

حهاب  أو  كنا  ند مال :" نع أورد الراطب  رهم  ا  هكاية  يال  ن التنس  أن   اي
يا أبا  بد ا   ندنا  وع ي قاي لهع الحوفية، يوكلون كنيرا، نع : هول  فقاي روي من أهي نحيبين

: أموانين هع؟  اي:  اي ،ا: أحبيان هع؟  اي: يوخدون ف  القحايد، نع يقومون فير حون، فقاي مال 
ع من يف ي هاا إا أن ما سم ي أهدا من أهي اوس   :هير ال   ق  ، فقاي مال و  ا،  وع مرايخ
لو ف لوه  لى وهة الل ب كما و  :حبيا، فهاا بيىن أن  ليس من رون اوس ع، نع يقايو  يكون مونونا

اهاب المرو ة،و  يف ل  الحب  لكان أخل  ليهع مم ما في  من إسقاط الهرمة، تر  هدع أهي و  ا 
أن فا ل  أفضي من و  الت بىد ب ،و  أرباب ال قوي، لكنهع يف لون   لى وهة التقرب إلى ا و  اوس ع

، هيخ ي تقدون أن اللهوو  تارك ، هاا أدهى ال  من أ ظع البدع المهرماي، و  الل ب  بادة، و  أمرى
أما  ما اكرتهع من رون الفقيهين اومامين، فليسا و  ال ياا با  ؛و  المو  ة ف  الض لة، المووبة للنار

ورهما ال   لى اانتحاب إلى المريخة  اد  ف  بفقيهين إدا كانا يهضران رييا من ال ، وهض
يظهر  ليهما أنر التوبة، فنن  ا و   دالتهما، ف  ي حل ى خلل واهد منهما هتى يتوبا إلى ا  من ال ،

 .(3)"ن   لى ال  ال لما ،تووز الح ة يخلل أهي البدع
من كان  ادرا  لى  لى الوملة فواوب  لى و  :"نع ختع ال  بندا  لمهاربة هاه الفية بقول 

خماد نار الفتنة، فنن البدع ف  الدين ه  ،و  ت يير ال  المنكر الفاهش، القياع بت يره، ه  ف  الدين و  ا 
إبراهيع : الس ع  لى من يقل  لى هاا، من كاتب و  ا  الواف  بفضل ،و  أ ظع من السعى ف  البدان،

يمنت  حهي   لى هسبما و  ا كتب فو  هاام: تقيد ب قب  بخط المويب رهم  ا  مانح و  الراطب ،
كتب بال  خط  ال بد و  ا  الموف  للحواب،و  كتب، فليروه  ن  من را   لى هسب ما وفم هنا
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 نمانينو  الفقير إلى رهمة رب  إبراهيع الراطب  الماكور ف  ال رر الواخر لاي   دة  اع ستة
 .(1)" سب مايةو 

 زيز بن مهمد القيروان  تلميا سيدي أب  الهسن س يي الريخ الحال  أبو فارس  بد ال" و
ال نا، فناا فرهوا من ال  أكلوا ط اما كانوا و  يوتم ون  لى الر   ،الح ير  ن  وع تسموا بالفقرا 

 يبكون،و  ير حونو  الاكر، نع ي  نىونو  نع ي حلون ال  بقرا ة  رر  من القر ن ،أ دوه للمبيي  لي 
يط نون  لى من لع يوخا و  يد ون الناس إلى ال ،، و طا ةو  بةيز مون ف  ال  كل  أنهع  لى  ر و 

 ملن ف  ال   لى نهو  ملهع، و وع استهسنوا و  نسا  ا تفين ف  ال  أنرهع،و  بال  من أهي ال لع،
بوا في  رأيهع،  فما الهكع فيهعو  ال  تقبي رهادتهع أع ا ؟ و  فيمن رأي رأيهع، هي تووز إمامتهعو  حوى

 ".بيىنوا لنا ال 
فالوواب في  ما  ال  ب ل أيمة الدين من  لما  المسلمين الناحهين، : "ما وا  ف  وواب وم

 أن بن  إسراييي افتر ي  لى اننين:" سلع أخبرو  هين سيلوا  ن ال  من أن رسوي ا  حلى ا   لي 
 واهدة ف و  سب ون ف  النار،و  سب ين فر ة، اننتانو  أن أمت  ستفتر   لى ن خو  سب ين فر ة،و 

تبين حد   حلى و  سلع من افترا  أمتة  لى هاه الفر ،و  الونة،و  د ظهر ما أخبر ب  حلى ا   لي 
لع يكن أهد ف  م ربنا من هاه الطوايل فيما سلل، إلى أن ظهري هاه و  تهق ،و  سلعو  ا   لي 

 الاين حدورهع سالمة،الطايفة المىية الواهلة ال بيىة، الاين ول وا بومم أ واع وهاي، فتحدوا إلى ال واع 
أن هاه الطري  الت  هع  ليها و  أنهع من الناحهين،و   قولهع  احرة، فدخلوا  ليهع من طري  الدينو 

ماتة و  حد  الخوة،و  اوينار،و المهبة،و  ه  طري  المهبين، فحاروا يهضونهع  لى التوبة، ا 
هاه الخحاي مهمودة ف  و  النية،و  دحرف  إلي  بالقحو  تفريه القلب إلى ا  بالكلية،و  الرهوة،و  الخطوط

هاه الطايفة و  طامىاي هايلة،و  الدين فاضلة، إا  أن الاي ف  ضمن   لى مااهب القوع سموع  اتلة،
أما ما و  ":، نع يقوي(2)"ه  أح ب الطوايل لل  لو  أردى ضررا  لى المسلمين من مردة الرياطين،

و من  :نو ، فممنوع هير وايز،  اي ا  ت الىارت الهع بالر   وال نا والو  اكرتموه من أف الهع
الناس من يرتري لهو الهديخ

الاي ا إل  إا هو، يرددها و  هو ال نا:" ،  اي ابن مس ود(اآلية) (3) 
وي، و  طا ة    زو  في   رب و  ااستماع إلي ، فنن  وايزو  أمىا ما اكرتموه من  را ة القر نو  ]...[ن خ 

ااو  : اي ا  ت الى  ."(4) "(5)  ر  القر ن فاستم وا ل  ا 
 ن س اي هوي ب ل ما ( الريخ أبى فارس  بد ال زيز بن مهمد القيروان )كما ها  ف  رده

يمرون  لى و  لو أنهع يطيرون ف  الهوا ،و  وا ت تروا بهع،:"يف ل  المتحوفة  ول  فيما يت ل  بالكرامة
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من يرد ا  فتنت  فلن تمل  ل  و  :"رقوت ،  اي ا  ت الى لع و  الما ، فنن ال  فتنة لمن أراد ا  فتنت ،
 الض اي،و  الخيااي، من أهي البدعو  ، ف  ي تر أهدكع بما يظهر من الوهاع(1)"من ا  رييا 

مرتكب و  نحبها الريطان ليقتن  بها م تقد البدع ،هباايو  ي تقد بونها كراماي، بي ه  رر و 
 .(2)"الرهواي

 ن مني هاا  (3)حالهها أبو زيد سيدي  بد الرهمن الواهليس و  بوايةوكان وواب فقي  
التحفي ،  لى أن و   د ن  أهي ال لع فيما اكري من أهواي ب ل الناس، من الر  :" الس اي بقول 
: " ت وب ممن يف ي ال  لمىا ا كر ل  أن أ وما يف لون ال  فقايو   د أنكره مال و  ض ي،و  ال  بد ة

إن ال  " : د  اي القرطب و  " ]...[نين ؟ ما سم نا أهد من أهي اوس ع يف ي هااأحبيان هع أع موا
 إن تل  المور من أبواب القرب" : د انتهى التوا   بو واع إلى أن يقولواو  مما ا ي ختلل ف  تهريم ،

ن بال  يتع حفا  الو ايو  حال  ال ماي،و  هاا و  ،"الض يو  سنياي الهواي، فن وا با  من البدعو  ا 
 (4)".الاي يقولون هو الاي ي تقده أهي زماننا ف  هالب ظن 

أن هاا :" بقول  (5)ووا   ن اووابة  لى الس اي نفس  من طرل الفقي  أب   بد  ا  الهفار
فري و  ف  هاه ال طار،  د  ظع الضرر بهع ف  الدين،و  الطايفة المنتمية للتحول ف  هاا الزمان،

القرع الب يدة  ن الهضرة، هنال  يظهرون ما انطوع و  ا سيما الهحون،مينمفسدتهع ف  ب د المسل
بالوملة فهع  وع استخلفهع و   لى رسول ،و  اافترا   لي و  باطنهع من  الض ي، من تهليي ما هرع ا 

بطال ،و  الريطان  لى هيى  رع اوس ع لسنا لبيان هاي ه ا ، فهع أ ظع ضررا  لى و  هدع  وا ده،و  ا 
فالواوب  لى من  در  لى ه ا  الاين هع كالكلة ف  ونب الدين، :" نع  اي (6)"ع من الكفاراوس 

أن يولىيهع  ن موض  ، فهو ف  ال  مواهد مووور، و  بين ما هع بسبيل ،و  يهوي بينهعو  أن يمن هع،
لفقها  إن هضور ا:" ، نع  اي  ن الفقها  الدين يهضرون ولساتهع(7)"دنياو  فمفاسدهع مت ددة دينا

ا ي رل اله  بالرواي بي الرواي ي رفون و  ا  دم  دليي  لى المنم،و  م هع ليس بدليي  لى الوواز،
هو باسع و  استهسن ف لهع، فهو منلهع، بي هو رر منهع،و  واف و  باله ، فالفقي  إاا هضر م هع،

 . (8)"الفس  أولى من  باسع الفق 
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 ،بين ال  ااخت ل المنير هوي هاه الفيةيت ،ومن خ ي هاه النحو  بوسيلتها وأووبتها
ويت دع ف  ب ل الهيان إلى إخراوهع من الملة ؛ وار  أن  ،وهو اخت ل يدور بين الهيى والهرمة

وطبي ة  ،هاا ااخت ل مرده بالدروة الولى إلى طبي ة أ ماي الوما ة الت  ط ر  هولها الس اي
الحوفية ولك  ينتحروا لنفسهع ويلبس ما يقومون ب   الس اي نفس ، فقد أكد الراطب  بون ب ضا من

ي هسىنون ظاهرها بهيخ يكاد باطنها " بلباس رر  ، كانوا يطرهون أسيلة  لى ريوخ الو ي ولكنهع 
،هتى يظفروا بفتوع تو لهع ف  هيى من أ مالهع، وتهسن حورتهع، وتقوي (1)"يخفى  لى هير المتومي

ت ل كال  إلى طبي ة المويب، فنن كان من المتحوفة كاني  ضدهع ف  الموتمم؛ كما يروم ااخ
ن لع يكن منهع وا ي ردوده مرن ة  ليهع ،ردوده مبرية للكنير من أ مالهع لاا نرب حراع مهتدع  ،وا 

 .بين هاين الرأيين
 .الفارزو  المستبين:الموقف الثالث

ي  مي  فما كان هاا المو ل فتاواه كاني تنظر إلى أ ماي الحوفية  لى أساس الفرز لك
وهاه . هرموه و وا إلى نباهو  اننوا  لي  وما كان مخالفا للسنة أنكروهو  موافقا للسنة ف  نظرهع  بلوه

 .ب ل الفتاوع الت  أراري إلى ال 
 ن روي رهىب الناس ف  طريقة فقرا  زماننا ف  المسود ل   2وسيي الستاا أبو س يد بن لب

ا الاي ياع الفقرا ، إن امهع لوي هل  الاكر فنن رسوي ا  ها:"  د  ايو   ظع  لى ر وس الناس،
 :"، فهمي الاكر الوارد فيها  لى فقرا  زماننا، نع  اي"رهب فيهاو  سلع  د أننى  ليهاو حلى ا   لي  

ن امهع لوي ال نا و  كاا و  أ رفهع بالر ر،و  السماع، فنن  ايرة رض  ا   نها كاني أهنى الناسو  ا 
، نع تومي "ما أردي بوهنى الناس إا هنى الماي:" ، فونكر  لي  فقاي"أختها أسما و  أبوها أبو بكر

 .   3..."إنما  لي أ رفهع بالر ر:"  ايو  لع أن المسا  ا ي ط  ال  فونكر و  مقالت 
ال الب ف  موالس الاكر الماكورة ف  الهاديخ الت  يتلى فيها كتاب ا  و  ":فكان مما أواب

ما اوتمم  وع ف  بيي من بيوي ا  يتلون كتاب ا  ويتدارسون  بينهع إا :" ي  الس عت الى لقول   ل
 أما موالس الاكر اللسان  بالتهلييو  ]...[الدين و  الت  يت لع فيها ال لعو  (الهديخ" )هريتهع الرهمة 

كلماي وا رفم التقديس، فقد حر  بها هديخ الم يكة السياهين، لكن لع ياكر وهر فيها بالو  التهميدو 
فقرا  الو ي و  ،"ا هايباو  ارب وا  لى أنفسكع، فننكع ا تد ون أحعى :"  اي  لي  الس ع" ]...[  حوي 

أ رب منها ( الحوي ال ال  المفرطو  الد ا ) تميزوا بوحواي، ه  إلى اا تدا  و   د تهيزوا بآياي،
                                                 

 .113او تحاع،  (  1)
ع، 1362/هي462طة سنة هو أبو س يد فرل بن أهمد بن لب نرو ب رناطة ودرس بها وكان من أكابر  لما  المالكية، توف  ب رنا 2

 :انظر ترومت  ف 
 .273،  7اوهاطة، ل: ابن الخطيب

 .701،   7نف  الطيب، ل: المقري 
 .37،   11الم يار، ل: الونرريس   3
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ف  و  طا ة،و  ا إلى ا تدادها  ربةحن ة، أ رب منهو  طريقتهع إلى اتخااها، موكلةو  إلى اا تدا ،
السماع، فقد تكلع الناس ف  ال  و  مما و م ف  المكتوب اكر ال ناو  ،"خبر الاكر الخف ى " الهديخ 

 .1"بك ع طويي مم اخت ل كنير
 ن زاوية "بن الهوال البلقيق  (2)سيي أبو  بد ا  مهمد بن إبراهيع الم رول بوب  البركايو  

نراد و  الاكرو  يوتم ون  لى الكيو  ي نسونهع بالموالسة،و  فيها ما يقوتهع،لل ربا  يوتم ون لهع  ا 
إاا كان المر  لى ما كان أ  ه فقد :" ]...[ ، فوواب"يرطهون ف  فحوي كنيرةو  الر ر، نع يبكون

ورع ال مي بال دوتين  لى المسامهة في ، إن فرل أن يتخلي ال  ما يتردد الموتهد ف  إوازت  ورده 
رفاد ابن السبيي مكفر ل  إن را  ا و  الحد اي،و  رن ب  من الخروع،بما يقت كتب الستاا ابن و  ،(3)"ا 

وافقي  لى حهة الوواب المقيد و لي و  الووابو   و في  لى الس اي:" لب  لى هاه الفتوع  اي 
 .(4)"ا  الموف  بفضل و  بمنل ،

 اسع بن س يد بن و  و  الهفيد،وكان من أبرز مظاهره تل  الردود الت  و  ي بين ابن مرز  
مهمد ال قبان ، فقد كان لهاا الخير رد مطوي  لى س اي ورد إلي  بهاا الخحو ، و د أ رى ف  

، رر ية ما يقوع ب  (5)حفهة، كما أوردها حاهب الم يار( 27)وواب  الاي يقم ف  خمس و ررين 
الهمد  ، ما اكري أ  ه : "مة ردهالمتحوفة ف  الزاوية، وهاوي توحيي كي ما ف لوه، ووا  ف  مقد

أكنره منن   لي  رر ا، وليس في  إن را  ا  موضم للنه ، بي هو و  من  وي أو ف ي، فهو هسن،
الندب إلي ، وما يررد  و  نهن ناكر ف  أكنر ال  أدلة فضل و  داير بين المرهب في ، والمندوب إلي ،

التقوع، و  رىتين، فما رأيي إا ت اونا  لى البرلقد هضري موتم هع مو  ويهدي  إلى المواضبة  لي ،
وهاه ب ل الدلة الت  سا ها، ف ن س اي ولوس الريخ إلى يمين  ،(6)"الط وعو  وب دا  لى اونع

وللريخ ابن  ،اكري ولوس الريخ  ن يمين  الداخي وال  هسن من ف ل :"الداخي لمولسهع  اي
و ن س اي مفاده أن خديع  ،(7)"تيامن ف  رون  كلى كان رسوي ا  حلى ا   لي  وسلع يهب ال":ررد

الريخ ي خرل سبهة منظومة ف  خيط بها  دد م لوع   حد ب  اوهحا  للتسبيهاي، والتهلي ي، 
الح ة  لى النب  حلى و  واكري أنهع يوخاون بننر ولوسهع التسبي ، والتمويد،:" والضبط، فوواب

                                                 

 .    36-37،   11نفس ، ل   1
 .114اا تحاع،   : الراطب  
الدبا ، والحوفية بالندلس، توف  مهمد بن مهمد بن إبراهيع،  اض  الوما ة ،وريخ المهدنين،و الفقها ،و ( 2)

 :ع،  انظر ترومت  ف 1361/هي441سنة
 .221رورة،   : مخلول.     741،  7نف  الطيب، ل: المقري.    726النيي،   : التنبكت 

 .36،   11الم يار ل(  3)
 .نفس المحدر والمكان(  4)

 . 43-76،  11المحدر الساب  ،ل: الونرريس  (5)
 . 70،  11م يار، لال: الونرريس  (6)
 .71،  70،   11نفس ، ل(  7)
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وهو الركن  ،ينا و،كي هاا سايه مرهب في ، مومم  لى فضل ا   لي  وسلىع، إلى أن يكملوا  ددا م 
ف  يحي  ،بي هو ال مدة ف  هاا الطىري :" القوي ف  طري  اله  سبهان ،  اي أبو القاسع القريري

، ومن خحايح  أن  هير م  ي، بي ما و ي من الو اي إا وال بد "أهد إلى ا  إا بدواع الاكر
مىا نف ، و الوامومور في  باكر ا  إما فر  فمن و ف  إلى الاكر فقد  ،الاكر منرور الواية" :ضا، وا 

و د تظافري الدلة من الكتاب والسنة أن الاكر  " ]...[أ طى المنرور، ومن س لب الاكر فقد   زي
رة يويها الاين  امنوا ااكروا ا  اكرا كنيرا وسبىهوه بك أفضي  ال ماي وأويُّ ال واي،  اي ا  ت الى

 ،وأحي ، هو الاي يحل   ليكع وم يكت   ليخروكع من الظلماي إلى النور وكان بالم منين رهيما
تهيتهع يوع يلقون  س ع وأ د لهع أورا كريما

و د يقم من ب ل :"ووا  ف  سيا  فتواه  ول . (2)"(1) 
نىما يحدر مو  يز ع مم ال  أنى  طاش   واهب  لب ،و  ر   وتحفي  بخفة وطيش، ني هاا من ا 

و يديى  لى وهالة فا ل  أنى الرري ة :ا يحدر من ال ا ي الفاضي،  اي ب ل اليمةو  ال ب  الواهي،
نىما يف ي ال  الوهلة السىفها  الاين ، و لع يف ل  أهد من السىللو  ا سنىة،و  لع ترد بال  ف  كتاب ا 

يا  ،التبسي  ليهع الهقاي  بالهوا  من و   ار  والتىباك  تحن ا،التى و  و د يحدر من ب ضهع الحى
ف  منلهع و  ي أووبة من محر و  نتل الر ور، وكي هاه المور مهرمة،و  ب ضهع ضرب الحدور،

النسبة إلى الر ونة والرىيا ، ووحفهع بالمين والكاب، وأنهع يهارون بييس ما حن وا و  باونكار
نىما هو أ ب  الر وناي، والخير كل  والس اداي بوسرها ف  اتباع  ويهامهع أنى ف لهع من الطا ة، وا 

 .                     (3)"رسوي ا  حلى ا   لي  وسلىع، وا تفا  أحهاب  الاين رهد لهع بونهع خير القرون 

رأيا مخالفا وم ارضا لرأي  اسع ال قبان  ف  هاه المسولة، ( الهفيد) مرزو  ابن لل الع وكان
للريخ الهافظ المهق  أب   بد ا   : لي" :ن  سالل الاكر بقول و د ايىي الونرريس  وواب  اسع ال قبا

يرتمي  لى سب ة و  ك ع رال،و  رهم  ا  ف  الرد  لى هاا الوواب توليل،(الهفيد)بن مرزو  
، و نوان هاا الرد (4)"ولب فوايده، طول و  استفا  ك م  ، و منم من إنبات   قب هاا الوواب ،كراريس

 .(5)"النح  الخال  ف  الرد  لى مد   رتبة الكامي النا  "و كما وا  ف  البستان ه
والم هظة الولى الت  يمكن رحدها ه  أن وي الفقها  بموا فهع المختلفة لع يكونوا من 

 .المتحوفة بالم نى المتداوي  مليا ف  ال  ال حر هتى أولي  الاين كاني موا فهع موافقة لهع
وع من ال مول، ويمكن تربيهها بالمرهلة المتوسطة، أو اله  أن هاه المرهلة  د رابها نو  

المدا  و  بالمرهلة اانتقالية، هيخ است نى فيها ال لما   ن الت ليع، وا تحري  لى الوراد والاكار،
                                                 

 .73- 71سورة الهزاب ،  ية (   1)
 .77-77،   11المحدر الساب  ، ل: الونرريس (   2)
 .62،   11الم يا ر، ل: الونرريس (  3)

 .43،  11الم يار، ل: الونرريس  (4)
ي الاي يقم ف  سب ة كراريس هو وبلدي  اوماع  اسع ال قبان  ، و د أكد بون هاا التوليل الطوي 211البستان،   : ابن مريع (5)

 الرد  لى  حري " ف  " . ف  فتواه ف  مسولة الفقرا  الحوفية لما حد  ال قبان  حني هع، وخالفهع ابن مرزو 
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وكيٌّ ينظر إليها بمنظاره الخا ، فناا  دنا إلى  اسع  ،النبوية، لال  انقسع ال لما  ف  تقدير رر يتها
، نراه (2)، وكان ريخا للقلحادي ف  ب ل ال لوع ال قلية(1)وحي إلى دروة ااوتهاد ال قبان  الاي

، لال  لع يكن ف  وس   إا تد يع هاه الطريقة (3)أميي إلى طريقة التحول، و د ألل في  أرووزة
 والو ول إلى وانبها بفتوع مطولة، وأن كي ما يقومون ب  ف  نظره، ا ي دو أن يكون مما يبا  ف ل ،

مما  ،بقيم (4)ااستهتارو  و د ردىد ب نل ف  سيا  فتواه السابقة  لى كي من يهاوي الخرول  ن الدين،
الدرورة، فقد وا  و  لع تكن مناحرت  أبدا للر واةو  ي كد أن  كان يناحر التحول السن  الحهي ،

 .ف  سيا  فتواه

 لى  لع التحول السن ، ، فالظاهر أن  لع يكن يقحد برده التهوع (الهفيد)أما ابن مرزو  
، (5)الاي ا يخرل  ن إطار اوس ع الحهي ، ال  أن  كان يدىرس التحول من كتاب اوهيا  لل زال 

ألبس  خر ة التحول، كما ألبس  " بون   (6)و د اكر تلمياه أبو الفرل ابن أب  يهيى الرريل التلمسان 
نما كان تهوم   لى الطر  الوديدة ه(7)" م و  أبوه ير الرر ية الت  انتهوها المتحوفة، وأحبهي ، وا 

 .رييا فرييا تنهرل  ن اوس ع الحهي 
امتدي منحارة و  ،(8)فاسو  كنير من  لما  الندلس، والقيروان،( الهفيد)و د أيد ابن مرزو  

نحرة الفقير ف  :"  اسع ال قبان  إلى  هد اوماع مهمد بن يوسل السنوس  الاي ألل كتاب  المسمى
ريخاه  بد الرهمن الن الب ، دفين الوزاير، " انتحر ل  هو كال  و  ،(9)"لى أب  الهسن الح يرالرد  

 .(10)"والهسن أبركان الراردي دفين تلمسان
، لع (11)"بين منكر  ليهع ومسلىع لهع"ويبدو أن انقساع ال لما  وأهي الفتيا هوي هاه المرهلة 

نىما ف  المنظار الاي ت رع من يكن مرده إلى ت ارل الدلة الرر ية ف  الهكع   لى هاه الطريقة، وا 
                                                 

 .277رورة النور الزكية   : مخلول. 176، 174المحدر الساب ،  : ابن مريع.     106الرهلة،  : القلحادي (1)
 .176المحدر الساب ،   : ابن مريع.     104المحدر الساب ،   : القلحادي  (2)
 .277المروم الساب    : مخلول. 176المحدر الساب ،   : ابن مريع  (3)
 .62،  11الم يار، ل: الونرريس   (4)
 .206البستان،  : ابن مريع  (5)
ابن    :ع، انظر ترومت  ف 1761/هي617مة مهق  ومفسر، توف  سنة أبو الفرل أهمد ابن أب  يه  الرريل التلمسان ،   (  6)

 .264رورة النور الزكية   : مخلول. 77البستان المحدر الساب ،   : مريع
 .206المحدر الساب  ،   : ابن مريع (7)
هي 1317ر بان، -، روب26 دد أهع الهداخ الفكرية بتلمسان  بر التاريخ، الحالة، السنة الراب ة، ال: المهدي البو بدل  (8)

 .124ع،   1147وويلية أوي 
 اوماع ابن يوسل السنوس  و لع التوهيد، الم سسة الوطنية للكتاب، الوزاير : ووماي الدين بو ل .     124نفس  ،   (9)

 -364ت    ف   خر رسال( نحرة الفقير ف  الرد  لى أب  الهسن الح ير)ع، و د  اع بتهقي  هاا الكتاب 1167/هي1707
777. 
 .124المقاي الساب ،  : المهدي بو  بدل  (10)

 .714المقدمة،   : ابن خلدون(  11)
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 خ ل  من  بي ال لما ، هاه المرهلة الت  كان يكتنفها ال مول، وكاني خليطا من المور الرر ية
ظهري فيها طر  و وايد ظاهرها رر  ، وباطنها متو  إلى اانهرال، مما فس  و  ،(1)هير الرر يةو 

 .إلى المسولة من الوانب الاي يراه المواي إلى ت دد الفتوع، وكي ينظر 
نع نرع ب د ال  أن تسارع الهداخ السياسية  ف  المنطقة كلها  د سرع من كنل من ووود 

المنهرل، ب د  (2)ابت ادها  ن التحول السن ، وانسيا   نهو التحول ال مل و  انترارهاو  هاه ال ماي
ال وايد ال ريبة  ن و  ركي فريسة ل  تقادايأن هورها الفقها  وال لما  الاين  ايروها من  بي، وت  

الدىين، والت  أحبهي فيما ب د  قيدة ف  هدى ااتها، ا يمكن الخرول  نها بل  التفريط فيها، وكان ال  
 .سببا إضافيا لرميها بالتبديم ف  الدين من طرل الفقها 

  الدين، و الوا ب دع و د ردىد ال لما   لى هاه الفية، وهرموا طريقتهع، ورموهع بالتبديم ف
ف  ي حل ى خلل واهد منهما هتى " : اي اوماع الراطب  ،وواز إمامة من يرع ماهبهع ويسل  طريقتهع

ن   لى  ،فنن  ا تووز الح ة خلل أهي البدع ،ويظهر  ليهما أنر التوبة ،يتوبا إلى ا  من ال 
 .(3)"ال  ال لما 
 
 :تحليل المواقف 

ه الحورة  وامي  من أبرزها الهداخ التاريخية الت  مرى بها الم رب لقد ساهمي ف  رسع ها
ت رضي دول  إلى هروب رب  دايمة، ا و  اوس م   اطبة، هيخ سادت  اضطراباي سياسية كبيرة،

الموهدية، إلى الدوي و  المرابطيةو  تكاد تهدأ ف  منطقة هتى تنور ف  أخرع، من لدن الدولة الهمادية
 .(4)الهفحية، و و الزيانية،الت   امي  لى أنقاضها، وه  الدولة المرينية الن خ المتحار ة

هاا من وهة، ومن وهة أخرع فقد ت رل الم رب اوس م  إلى هوماي متكررة  لى 
  د أرخ ابن  نفا ف  الفارسية لب ل تل  ال اراي،و  سواهل ، ومدن  من طرل الوانب النحارع،

 .(5)و لها من الهوادخ ال ظاعو 
                                                 

 .   113،   1او تحاع ،ل: الراطب ( 1)

 .71،  1تاريخ الوزاير، ل: س د ا  (2)
 .71،  11الم يار ، ل: الونرريس (  3)
 :انظر ف  ال ( 4)

 . وما ب دها 13،   4ول ، وما ب دها،202،   6ال بر، ل: ابن خلدون
 .وماب دها 113نظع الدر،  : التنس  

بسب ة من الملو ، وبكنرة من ال دد، والخيي، والخبية، ومكنوا ن نة  "ع 1261/ هي666، هيخ نزي النحارع ف  سنة 131 ( 5)
 . 132 " أرهر ونحل ،و دفم لهع من الماي فى الحل  ألل  نطار من الفضة

 .       وحلوا الى مرسى تو نس نع ا ل وا   ع1216/هي616وفى سنة  
 .        166ع نزي النحارع لمهدية وخيب ا  س يهع،  1361/هي412وف  سنة 
 .              116ع أخا النحارع تدلس ، وبلد ال ناب ،و دهش الناس منهع ، 1316/هي 601وف  سنة
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 اا تحاد،و  (1)الخاروية  د أهدني خرابا كبيرا ف  ال مرانو   ر  أن هاه الهروب الداخليةوا
المان، ا  لى هياة الفرد منها و  أهدخ خرابا كبيرا ف  النفسية الم اربية الت  لع ت د تر ر بالمنو 

 .ا  الرز و  فهسب، بي  لى بقا  الدولة كنظاع يف  بمتطلباي الناس من المن  لى الروا 
ول ي هادنة الهحار الت  ت رضي ل  تلمسان  لى يدي المرينين ت ط  حورة واضهة 

ن نة و  الرروخ النفسية الت  كان ي انيها الموتمم، إا استمري هاه الم اناة  نمان  سنينو  للهزاي
 ،القططو  اضطروا إلى أكي الويل،و  الووع ما لع يني أمة من المع،و  ونالهع فيها من الوهد"أرهر، 

هلي أس ار و  خرووا السقل للو ود،و  الفيران، هتى ز موا أنهع أكلوا فيها أر   الموتى من الناس ،و 
و بله  دد ،(2)..." وز وودهع  ن و  ساير المراف ، بما تواوز هدود ال وايد،و  الهبوب،و  ال واي

" انف  الهحار،و  تهع، ولما فرىل ا  كرب(3)" ررين ألفاو  زها  ماية ألل" الموتى من ورا  الهحار 
 .(4)"است رابا لهادنتنا" ما أ رب فرل ا "كتبوا لها ف  سكتهع و  ،"فكونما ن رروا من الوداخ

الخاروية كان لهما مف ولها القوي ف  و  الق  ي الداخليةو  وا ر   أيضا أن هاه الهروب
أضهى و  هتى ال قايدية،و  افية،أو النق اا تحادية أو المنية الناهية من إن ر  ، كي ف  الفوضى إهداخ

أحب  اونسان يلتوئ إلى أيى و  الرهبة الكبيرة، مسيطرين  لى الهياة ال امة للموتمم،و  الخول الرديد،
 .  وت و  ملوو يمكن أن يكون سندا ل  ف  مقار ة هاه المحا ب الومىة، هتى يضمن س مت 

 لهالة النفسية ال امة للموتمم،الهلم  لى او  نظرا استمرار هاه الزماي، وسيطري الخولو  
لع يكن ن مىة من أمي ف  هلوي تستو ب أفراد و  ااوتما ية،و  ما ورى  ن  من ترد ل هواي اا تحاديةو 

ال وز، حار الناس يبهنون  ن أي ملوو و  انترار رو  اليوسو  تنترلها من هاه المهن،و  المة
أحبهوا يبهنون  ن أي خبر يمكن أن و   وزة،يتطل ون إلى الهلوي المو  يلتويون إلي  انقاد هالهع،

ف  هاه الظرول يمكن لية إرا ة فيها أمي، أن ي ل القوع  ليها و  الخ  ،و  يكون أم  ف  النواة
 لال  كان انترار الخبار الكرامية الت   ادة ما تهاط بر   من ال   ة با  لتمريرها،و  بالنواوا،

الخرول و  ومهاولة التروي   ن النفس  ،، وز ا من المتنفس ال اعاويمان بهاو  تيسير  ملية اا تقادو 
الم منين بها، مم بقا  الظرول السالفة و  كنرة المردىدين لها،و  تهولي بمرور الزمن،و  من دايرة اليٍوس،

 اكتسبي طابم القداسة  بهيخ ا يستطيم المر  القوي في  إا بااستس عو  القاسية، إلى دوا  م زع،
ي الموتمم ب د ال  إلى موتمم مستسلع لهاه الخبار، يبهخ  نها،و  دون تركي  أو ريب،القبوي و   ت هوى
القح  الكرامية، وز ا و  حاري تل  الخبارو  أ والهع الكرامية،و  يبهخ  ن  بورهع،و  يقدس الوليا ،و 

                                                 
 .171المقدمة ،   : ابن خلدون (  1)
 :وانظر كال . 113،    4، لال بر: ابن خلدون( 2)

 .117نظع الدر،   : التنس .   211،   1الب ية ،ل: يه  بن خلدون
 .211،  1المحدر الساب ، ل: ابن خلدون يه ( 3)

 .117،   4ال بر ،ل : ابن خلدون( 4)
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 بى   ن ال يبتهولي الكرامة إلى  قيدة تنو  ولم الناس بها،و  يتسلى ب  الناس،و  من الهي الاي يرتقب 
 .ااوتهادو  ا    ة لها بالكدى ،ت ط  للناس هلوا واهزةو  المستقبي،و 

ااوتما ية والنقافية الت  كاني سايدة ف  الدولة و  وخ حة القوي فنن الظرول السياسية
فف  " الزيانية، ساهمي بركي ف ىاي ف  امتداد هاه الفية  لى المستوع الر ب  و لى المستوع ال قل ،

القرون الت  أ قبي تفك  الموهدين وسقوط دولتهع، ورهد فيها الم رب هاه الفترة القلقة المف مة هاه 
بااضطراباي السياسية، و رل إبانها الطماع الونبية، سري ف  وميم أوزاي  رو  هريبة، و لي 

الربط، وي من و  الر ب ي قبي إ باا لع ي رف  من  بي  لى أمور المواهدة والكرل، وينخرط ف  الزوايا
خبارهع بالم يباي، واهتوابهع  ن النظار، إلى هير  بالوليا  وكرامتهع، ويتنا ي خر هع لل اداي، وا 
ال  من التحاريل، وهو موخوا كونى   د أحاب  مس من الون، نع نوده يندفم ف  زيارة  بور ه ا  

 .(1)"ويقيع هلقاي الاكر هوي  بابهع ،الوليا  وأضرهتهع
 ع نظرية المعرفة عند المتصوفةملخص موضو

 ومواقف الفالسفة والمتكلمين منها

 فاللي بلقاسم

 جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة
  :الملخص

الم رفة والقوع ال ارفة، من المواضيم الت  كاني مهي اهتماع الف سفة والمفكرين  مسولةإنى 
ن ال لما  نز اي مختلفة ف  مواي أفضي منا القديع، ولال  كنري اآلرا  فيها وتنو ي؛ هتى ظهري بي

طر  الم رفة وأهسنها وأكملها، بي وأرف ها رونا، وتوسدي تل  النز اي ف  مومو ة من اآلرا  
 .وااتواهاي

أوي اآلرا  وأ دمها ااتواه الهس ، الاي ا ي ترل وا ي د من ال لع اليقين  إا ما و م تهي 
ترال بنتايوها، بي والتركي  فيها، إلى هد ا تبار كي ما نتج الهس، مم إل ا  ساير الطر  و دع اا 

 نها ليس  لما حهيها وا ي د ف  أهسن الهواي إا مورد ظنا أو تخمينا، وكان لهاا الرأي أنحار 
 .منا القديع

وظهر اتواه نان منا ل ل تواه الوي، وهو ااتواه الاي ا تبر الهس أدنى درواي 
 ي د ما توحي إلي  الهس  لما حهيها فض   ن كون  يقينيا يمكن اودرا  الهيوان ، بي ا

ااطمينان لنتايو ، و الوا بون اودرا  الحهي  هو توحي إلي  ال قي النظري وهده، ب يدا  ن 
 .ااست انة  بالهواس

                                                 
(1)
 .31،  1تاريخ الوزاير، ل: س د ا  
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ن  نعى ظهر رأي وامم بين ااتواهين السالفين، وو ي لإلدرا  طري  هس  وطري   قل ، وا 
أي نرو ليوف  بين الرأيين السابقين، فنن  توحي إلى نتيوة هامة، وه  أن طر  ووسايي كان هاا الر 

 .ال لع واودرا  مت ددة، وا يمكن أن تنهحر ف  طري  واهد
ووا  مفكرو اوس ع وف سفة المسلمين، متونرين إلى هد ما، بااتواه الوامم  لى 

، وأضافوا إلى طر  اودرا  طريقا نالنا، تونرا الخحو ، فو لوا لإلدرا  طر  ووسايي و اي مت ددة
بالوه  الاي لع يودوا ل  مكانا ف  طر  اودرا  السالفة الاكر، ولكنهع ونهوا ف  هاا ااتواه إلى 
تفضيي طري  ال قي، وفضلوه  لى الطري  الاي يدر  بها النب  الوه ، مما هدا بهع ف  دراساتهع 

 .  توويلها من أوي أن تواف  ال قي  ند الت ارل أو ااخت لللنحو  الرر ية، إلى  دع التورع ف
وانفرد ال زال  برأي وامم، منا ل اتواه ف سفة المسلمين، بي إن  رنم  ليهع فيما توحلوا 
إلي ، ورد  ليهع ردا  بيها ا تبره ب دها الفقها  وأهي السنة هوتهع ضد خحومهع، بي  دوه المدافم 

ي  هوة اوس ع، ولكن ميل  إلى التحول و ل  يتبنى نظرية أهي الباطن  ن الدين كل  وأطلقوا  ل
والكرل ف  الم رفة وا تبرها أفضي من طري  الف سفة وهيرهع، وأ لنها حرخة مدوية بين أهي 
التحول، فوودوا في  م اا  منا وانطلقوا باسع التحول السن  إلى هد ربما لع يقي ب  هتى الف سفة 

قي  لى نحو  الررع ف  هااي خاحة، ولكن المتحوفة أبطلوا الرري ة بوكملها، الاين فضلوا ال 
وو لوها مختحة بالنبيا  مووهة إلى ال امة، ومنلوا لها بما هحي ف   حة موسى والخضر الوردة 
ف  القر ن الكريع، فالخضر  ندهع خح  ا  ب لع الباطن بنما موسى خح  ب لع الهكاع الرر ية 

هي اتب    لى أن ت لمن  مما  لمي ]ان فضي الخضر  لى موسى منا أن  اي ل  الظاهرة، وب
، وو لوا للمريد إاا أراد أن يت لع طريقا واهدا هو أن يسلع نفس  طو ا لريخ الحوفية، ويف ي كي [رردا

وهدخ  - ليهما الس ع-ما يطلب  من ، دون تردد أو ر ، كما ف ي النب  موسى مم الول  الخضر 
 .هدخ باسع الكرل ال  كل 

  نظرية المعرفة عند المتصوفة ومواقف الفالسفة والمتكلمين منها
إن مسولة طر  الم رفة؛ والقوع ال ارفة، من أكبر المراكي الت  واوهي الفكر اونسان ، و د 

، لال  كاني لهع فيها انقساماي، ومااهب 1ظلي هولها الم ار  الطاهنة بين المفكرين  بر ال حور
 واتواهاي مختلفة ومتنو ة و را  

 وأدوات المعرفة عند فالسفة اليونان طرق العلم /أ
وهو ااتواه الاي ي تد بالهس وهده كطري  لل لع والم رفة، ويمنل   :االتجاه األول/7

ا ي من البتة بما ب د الطبي ة، ويرع أن اونسان دانر ا يخلد من  )الماهب المادي البهخ الاي 
 3، وأن الووود كل  منهحر فيما و  ي  لي  الهواس2(فة الهسية  نده كي ر  ر  ، كاني الم ر 

تل  الهواس وهدها؛ كما  ند )فقط، ف  طري   ندهع للم رفة إاى فيما يوت  اونسان  ن طري  
 . 7( 7هير ليطس
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وهو الماهب المنا ل ل وي، وا ي تبر الهس طريقا  موح   لل لع  :االتجاه الثاني/2
لع ت ر الطبي ة أدنى اهتماع، و د )ة، وتمنل  ب ل المدارس الفلسفية اليونانية القديمة الت  والم رف

وبدروة  6(هاولي بنا  حر  الفلسفة  لى الفكر المورد؛ والبراهين المبنية  لى م طياي ال قي النظري
وأن  6(راكا  هسيا  أ رب إلى أن تكون تاكرا  منها إلى أن تكون إد)الاي و ي من الم رفة  4أ ي أف طون

 . 1(البحيرة كما يرع)القوة ال ارفة ه  
وهو من أوايي المااهب الت   ددي طر  ال لع والم رفة، وال  أن اآلرا   :االتجاه الثالث/3

متضاربة، نع يوت  الرأي الوسط، لمهاولة الومم بينها، وال   حد التوفي ، والاي توسط بين  تنرو
 ااتواه

تا، :فة  ند مفكري المسلمين، الدار المحرية للتوليل والترومة، ب الم ر : مهمد ه ب -1
  206. 

 220المحدر نفس ،    -2
 616المقدمة،  : ابن خلدون -3
من مفكري يونان الكبار الاين وم وا بين هدة الم هظة و م  التفكير، : هير ليطس -7

هنا الفاخوري وخليي : أنظر. ع. 701ظهر ب د هكما  ايونيا الن نة ف  أفسس هوال  سنة      
 76، 1ع، ل1162، 2تاريخ الفلسفة ال ربية، دار الويي، بيروي، ط: الور

 20الم رفة  ند مفكري المسلمين،  : مهمد ه ب -7
 71،  1المحدر الساب ، ل: هنا الفاخوري -6
ع، من أسرة  ريقة ف  النسب .  724: فيلسول يونان  ولد ف  أنينا سنة: أف طون -4

ع، . 364 اما ، فت  أكاديمية بونينا  اع 16خ كان أبوه من كبار الهكما  ف   حره، ازع سقراط هي
-67المحدر نفس ،  : هنا الفاخوري: ع، أنظر. 376من أرهر م لفات  الومهورية، توف  سنة 

 من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة اوس مية، ديوان المطبو اي: ، ومهمد  بد الرهمن مرهبا66
 112،   1163، 3الوام ية، الوزاير، ط

 66المحدر نفس ،  : هنا الفاخوري -6
 20الم رفة  ند مفكري المسلمين،  : مهمد ه ب -1

المادي الهس ، وااتواه الروه ، فنرو ااتواه النالخ، فو ي أن للم رفة أكنر من طري ، 
ي وأدواي أساسها الهس وتاوها للم رفة وساي)، هيخ و ي 1ال قي والهواس كما يرع أرسطوا: )وه 
 .2(ال قي

و ي ف سفة المسلمين لل لع والم رفة : وأدوات المعرفة عند فالسفة المسلمينطرق العلم /ب
ما يحي )أوي طر  ال لع ، هيخ و   7وابن سينا 3طر ا مت ددة، وأوي من مني هاا ااتواه الفاراب 

لمهساي ف  الهواس نعى يف ي ال قي فيها ف ل  إلى اونسان  ن طري  أدواي الهس الت  تنطبم من ا
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ما يحي  ن طري  الفكر البهخ الاي ا تتدخي في  : من التخزين والموازنة والتوفي  والتوريد، ونانيها
  ي   ما يوت  اونسان  ن طري  التنس  الاي يرتفم بحاهب   ن: الهواس أدنى تدخي، ونالنها

الضرب النالخ، وتكون طريقة الوحوي إليها بون  6لطفيي، وه   ند ابن ا7(الهس وهوار  المادة
ي زع الفكرة ف  ال  المووود، الواوب الووود، نع يقطم   ي  المهسوساي، وي مل  يني ، ويسد )

أدني ، ويضرب وهده  ن تتبم الخياي، ويروع بمبله طا ت  أن ا يفكر ف  ر   سواه، وا يرر  ب  
رة  لى نفس ، وااستهناي فيها، فكان إاا ارتد ف  ااستدارة  لى أهدا، ويست ين  لى ال  بااستدا

نفس  هابي  ن  وميم المهسوساي، وض ل الخياي وساير القوع الوسمانية؛ الت  تهتال إلى اآلاي 
فكاني ف  ب ل الو اي فكرت   د تخل   -الت  ه  بريية من الوسع  -الوسمانية، و وع ف ي اات  
وهاه المرتبة الت  )، و نده أن ريخ   د بل ها 4...(المووود الواوب الووود  ن الر وب، ويراهد بها

 ، ينته  إليها4أرار إليها أبو بكر
ع من أسرة ارتهري بالطب، الته  . 367ولد ف  استاويرة سنة : أرسطوا طاليس -1

ما ب د كتاب : سنة، من أرهر م لفات 20بالكاديمية الت  أسسها أف طون فتتلما  لى يدي  مدة 
أرسطوا، دار مكتبة اله ي : محطفى هالب: ع، أنظر. 322الطبي ة وكتاب السياسة، توف  سنة 

، ومهمد 61-60، وهنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة ال ربية،  17 ،ع1167/ هي1707بيروي، 
 .177-171مرهبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة اوس مية،   

 20مفكري المسلمين،  الم رفة  ند : مهمد ه ب -2
هو أبو نحر مهمد بن أوزله بن طرخان الفاراب ، ولد بتركستان بوسيا الوسطى : الفاراب  -3

ع، رهي إلى ب داد طالبا  لل لع ودرس بها  لوع مختلفة  لى وهاباة ال لما ، ومنها 642/هي271هوال  
لمدينة الفاضلة، وتوف  سنة ا: ع، من أرهر م لفات 171/هي330بق  ينتقي هتى استقر بالراع سنة 

المدينة الفاضلة، : كتاب الفاراب  أبو نحر مهمد بن أوزله بن طرخان: ع،  أنظر170/هي331
 6-4ع، مقدمة  بد الرهمن بوزيدة،  1164منروراي النيس، موفع للنرر،

هو أبو  ل  الهسين بن  بد ا  بن هسن بن  ل  بن سينا، ولد سنة : ابن سينا -7
، تبهر ف  مختلل ال لوع وبخاحة منها (من الري ة)، ببوخارع من أبوين إسما ليين ع160/هي340

: اليونانية  لى يد كبار ال لما  ف   حره بمناط  مختلفة من الب د اوس مية، من أرهر م لفات 
ابن سينا دار مكتبة اله ي، : محطفى هالب: ع، انظر1036/هي726الرفا  والنواة، توف  سنة 

 27-14 ،ع1167/ هي1707بيروي، 
 232الم رفة  ند مفكري المسلمين،  : مهمد ه ب -7
المن : أنظر ابن حاهب الح ة [ع1113-1100/هي741-717]أبو بكر بن الطفيي -6

 630الفقها ،  : ، و مر بن همادي710باومامة،  
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  بد المل  السليمان  و خرون، الدراساي الدبية،دار: رسالة ه  بن يقضان، ت  -4
 107،        3ع،مطبو ة ضمن ن خ رسايي، ل1140، 3الفكر،ط

القاض  [ ع1136/هي733]هو الفيلسول أبو بكر بن باوة الم رول بابن الحايه  -6
: ، وكهالة260الم رب،  : ،      وابن س يد624،  7ترتيب المدار ، المولد النان ، ل:  يال

 61أدب الم اربة،  
 .1(لفكري، وا ر  أن  بل ها ولع يتخطهابطر  ال لع النظري، والبهخ ا

والم رفة التنسكية لها طريقتان، طري  دين  بم نى طري  ال بادة، وطري  فلسف  بم نى 
 قيدة دينية حاد ة حادرة  ن إيمان راسخ، أو  ن م رفة فلسفية ) قل ، إاا  فه  تنتج  ن إتباع 

ية فهو المتحول، ومن يتبم طري  الفلسفة ، فمن يتبم طري  ال قيدة الدين2(وحلي إلى اله  السمى
وابن  3[ع1111-1076/هي707-770]ويتولى هاا الفار  بوضو  بين ال زال  ال قلية فهو الفيلسول،

، فهاا الخير وبنا ا   لى توربة خاحة ب  ف  الم رفة ال قلية [ع1036-ع160/هي726-340]سينا
ً   أراد أن يوتاز هدود ال قي الاي و ل  ند)الفلسفية  ن كان  د نو  فيها نواها  الم رفة المنطقية وا 

 .7(باهرا  وأن ين مس بكي كيان  ف  بهار ال  ال رفان التنسك  الاي ا تتطاوي هامة المنط  إلي 
ولع يقل  ند هاا الهد؛ بي تورأ ب ل الف سفة  لى الوه  اوله  وكاا  لى مقاع النبوة، 

وو لوا الوه  مورد طري  من  -حلى ا   لي  وسلع-لنبي   فلع يو لوه م وزة كما أراده ا   ز ووي
والت  )يتبم طري  الفضيلة والرياضة والتنس   -حلى ا   لي  وسلع-طر  ال لع فقط، هيخ أن النىب 

تستطيم أن تكرل للنفس أسرار الكون، وبون اولهاع الاي يخ  ا  ب  الخيار من  باده هو أهد 
، وينسب ال  7(بون النىبوة مكتسبة يفوز بها كي من توفري في  رروطهاالم رفة البررية و  وسايي

ما حر  ب  من سو  م تقده ف  )وهو [ ع170-642/ هي331-271]نحر الفاراب  للفيلسول أبو
، ويلزع  لى  ولهع  باكتسابها 4(، وأنها بز م  للقوة الخيالية خاحة، وتفضيل  الفلسفة  ليها6النبوة

 .6 أو م  ، وال  مستلزع لتكايب القر ن والسنىة -حلى ا   لي  وسلع-مهمد  توويز نب  ب د سيدنا
ولع يكتل الف سفة بال  بي تطاولوا هتى اد وا الوه  لنفسهع، وبال  حار ا فر  بين 
ال قي والوه ، وم نى ال  أن الوه  اوله  الاي وا  ب  النىب  ا يكاد يختلل  ن الوه  الفلسف  

 هوة لاا الفيلسول ب
يتفر ان  ن أحي واهد هو ال قي الف اي، والفر  بين الوه  النبوي والوه  الفلسف ؛ )أنهما 

أن الفيلسول يبهخ ف  الم قواي الموردة دون الهس، لكن النىب  يفض   لى هاه الم قواي، لكن 
 بالحورة المهاكية لها وبترابي  

 .64،  3رسالة ه  بن يقضان، ل: أبو بكر بن الطفيي -1
 267الم رفة  ند مفكري المسلمين،  : مهمد ه ب -2
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أنظر  [:ع1111-1076/هي707-770]همد الطوس مأبو هامد مهمد بن  ال زال  -3
مقدمة الوز  الوي من كتاب  إهيا   لوع الدين، مطب ة محطفى الباب  الهلب  وأواده : ترومت  ف 
 7-3،  1ع، ل1131/هي1376بمحر، 

 263الساب ،  المحدر : مهمد ه ب -7
 .262المحدر نفس ،   -7
وا يلتفي ف  ال  إلى ما يقول  ابن سينا من تنزيل  :  اي ابن خلدون ف  مدار  النبيا  -6

 .  601أمر النبوة  لى أمر النوع ف  دفم الخياي حورة إلى الهس المرتر ، المقدمة،  
 . 13،  3رسالة ه  بن يقضان، ل: أبو بكر بن الطفيي -4
نظرية النبوة ف  اوس ع، دار الهدع، السيدة زينب محر، : الدسو  ط   -6

 04ع،  1161/هي1701
، و لى هاا، و ند الموازنة بينهما، 1(ورموز إاا أخاي  لى ظاهرها نا ضي الهقاي  ال قلية

، 2(تفضيل  الفلسفة  ليها)تكون النبوة المتسنية بالهس أدنى دروة من الفلسفة، فما كان من  إا 
أح ؛ والنحو  )لتال  يحب  توويي الوه  بما يواف  ال قي وايزا  بي واوبا ، ويحب  ال قي وبا

، 3(الحهيهة الحريهة ت رل  ليها فتارة ي مي بمضمونها وتارة تهرل  ن مواض   لتواف  ال قوي
ية، وال ودة إلى الفليسول ف  فهع ما أركي من الوه ، كما أرار إلى ال  ابن الطفيي ف   حت  الرمز 

-حلى ا   لي  وسلع-الت   ارن فيها بين الفيلسول المتومي ب قل ، وال الع بالرري ة المتبم لوه  نبي 
إلى ه  بن يقضان؛ ب ين الت ظيع والتو ير، وتهق  أن   نده من أوليا  ا ، الاين  و ند ال ، نظر)، 

بنرارات  فيما ت ارل  نده، من يهزنون، فالتزع خدمت  واو تدا  ب ، والخا ا خول  ليهع وا هع 
 .7(ت لمها ف  ملت  ال ماي الرر ية؛ الت  كان

 وأدوات المعرفة عند أهل التصوف طرق العلم  /ج
ازداد الف سفة إ وابا بونفسهع إلى هد ال رور، فب د إن ارتقوا بونفسهع إلى مقاع النبوة 

 -770]ال زال مهمة اوماع وتطاولوا  لى موتم هع، لزع وضم هد لتهافتهع، وتولى هاه ال
، و د سل  ف  البداية نفس منهوهع وكاد ينور ورا هع، ومر بتوربة تخبط [ع1111-1076/هي707

ف  طر  ال لع، وو ل  لى ومي ها، وانتهى إلى التركي  ف  نتايوها فرك   7فيها بين مااهب رتى
 ي اودرا  ال قل  متولدا  من و)، نع رك  ف  الم رفة ال قلية و6ف  أوي المر ف  الم رفة الهسية

كما  سىع القوع المدركة  لى هاا الساس إلى : ، وو ي لل لع طريقين4(اودرا  الهس  ومسندا  إلي 
؛ يهحي 1طري  هس ، فكان الطري  الوي 6(مدركة من ظاهر، ومدركة من باطن) سمين،  وع 

 ب نطا  اودرا  البرري وهاا هو ف  الهل)م رفة بظواهر الريا ، وهو طري  الف سفة 
مقارنة بين ف سفة الم رب والمرر  ال ربيين، منروراي وم ية ميزاس : أهمد ف اد كامي -1

 70ع،  1161، 1دار كريماديس للطبا ة تطوان الم رب، ط،الفكر
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 .13،  3رسالة ه  بن يقضان، ل: أبو بكر بن الطفيي -2
والقاض   ماد الدين أبو هسن  بد ، 300،  13فت  الباري، ل: ابن هور ال سق ن  -3

تا، : دنان مهمد زرزور، دار التراخ، القاهرة، ب : متراب  القر ن، ت : الوبار بن أهمد بن  بد الوبار
 36-71. 

 .127،  3رسالة ه  بن يقضان، ل -7
وأما كتب الريخ أب  هامد ال زال  فه  بهسب مخاطبت  )مما  اي في  الف سفة  -7

المحدر الساب ، : ابن الطفيي(   موضم، وتهي ف   خر، وتكفر بوريا  نع تنتهلهاللومهور، تربط ف
ريخنا أبو هامد، دخي ف  بطون الف سفة، نع : بينما ينقي  ن ابن ال رب  أن   اي في  ،13،  3ل

 ،دار الفكر ال رب ، بيرويدرأ ت ارل ال قي والنقي، : ابن تيمية( لما أراد أن يخرل منهع؛ فما  در
أن  لع يلزع ماهبا من المااهب ف  كتب ، بي هو مم )، و اي في  ابن ررد الهفيد 6،  1ل ،2ط

يوع يمان إاا لقيي : الرا رة أر ري ومم الحوفية حوف  ومم الف سفة فيلسول، وهتى أن  كما  يي
ن لقيي م ديا ف دنان::اا يمن  .71فحي المقاي،  ( وا 

 77-77ع،   1146/هي1707ي بيروي، ال زال ، دار مكتبة اله : محطفى هالب -6
 161المهاضراي الم ربياي،  : مهمد الفاضي بن  ارور -4
 71 ،7،1160م ارل القدس ف  مدارل م رفة النفس،دار الو ال بيروي، ط:أنظر -6
  77 -71المحدر نفس ،   -1

لي  تنته  مدار  ال لما ، وفي  ترسخ أ دامهع  طري ، وطري  هير هس ، وهو 1(الوسمان  وا 
، وأ لن تهافي الف سفة، وال  لن م ارفهع 2الوليا  والنبيا ، لنى  يتع بوود إله  وكماي فطري

مهحلة من طري  الهس، للتقليي من رونها ووضم هد ل رورهع، وبالتال  النيي من مقامهع والهط من 
ضطرا  إل  أهي مكانتهع ال لمية، وتقديع فية أخرع بدلهع سالكا ف  ال  نفس خطواتهع، ولوو م

التحول والكرل، وأ لن أن الطري  الموحي إلى ال لع اليقين الاي ا مواي في  للر  واارتياب؛ هو 
إلهاع يدري اونسان كيفية هحول  ومحدره، ويقل  لى : إلى  سمين)طري  اولهاع الاي ينقسع  نده 

ا  ف  الروع، وهاا النوع من اولهاع السبب الاي من  استفاد من  ال  ال لع؛ ويسمى إلهاما  وكرفا  ونفن
يخت  ب  الوليا  والحفيا ، أما النوع النان  من اولهاع فهو الوه  الاي هو خاحية النبيا  

كوفضي طري  لل لع والم رفة، وكما و ي ابن سينا من  7، فاختار ال زال  إان طري  الكرل3(وهدهع
 ي ال زال  من المتحوفة ف  أ لى الدرواي هيخ الف سفة ف  دروة تقارب دروة النبوة؛ بالمني و

وا بد للسال  من )، وا بد للمت لع أن يكون ل  منهع ريخا يكون م لما ل  7حنفهع ب د النبيا  مباررة
ريخ ي دب  ويررده إلى سبيي ا  ت الى، إن ا  أرسي لل باد رسوا لإلرراد إلى سبيل ، وررط الريخ 

أن يكون  الما، ولكن ا كي  الع يحل   -حلى ا   لي  وسلع-لرسوي ا  الاي يحل  أن يكون نايبا
ن  أبين ل  ب ل   مات ،  لى سبيي اووماي، هتى ا يدى    كي أهد أن  مررد،  للخ فة، وا 
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من ي رل  ن هب الدنيا؛ وهب الواه، وكان تاب ا لرخ  بحير، تتسلسي متاب ت  إلى سيد : فنقوي
، وا يمكن ال  إا أن يكون ال  الريخ من أهي الزهد 7...(-لي  وسلعحلى ا   -المرسلين
 .والتحول

وبهاا ف ت  المواي أماع ب ل المتحوفة الاين بد وا بالكرل وانتهى بهع المر فيما       
ب د، هتى تطاولوا  لى الوه  وحرهوا بما  وز  لى التحري  ب  الكنير من فر  أهي الهوا  

هاه : من الزناد ة الباطنية إلى سلو  طري  تلزع من  هدع الهكاع الرر ية، فقالوا  وع)والبدع، فاهب 
الهكاع الرر ية يخت  بها ال امة والهبيا ، وأما الوليا  والخوا  ف  هاوة لهع إلى تل  

 فتنول  لهع ال لوع اولهية والهقاي  الربانية؛ فيقفون ...النحو 
 123 -122المقدمة،  : ابن خلدون -1
 43الت ليع  ند ال زال ،  : همانة بخاري -2
 43المحدر نفس ،   -3
وكما أن المر ة ا تنكرل فيها الحور :أنظر رروط هحوي الكرل الخمسة  ند ال زال  -7
، والنالخ لكون  م دوا ب   ن وهة الحورة إلى ...والنان  لخبن ...أهدها لنقحان حورت ]لخمسة أمور

مرسي بين المر ة والحورة، والخامس الوهلة بالوهة الت  فيها الحورة  والرابم الهواب...هيرها
نما خلي القلوب  نها ... المطلوبة فكال  القلب مر ة مست دة لن يتولى في  هقيقة المور كلها، وا 

 17-13، م ارل القدس،  ...لهاه السباب الخمسة
 لى الدرواي ااوتما ية وهاا طب ا  ف  انتظار ابن ررد الاي أ اد الف سفة إلى أ -7
إاا كان ال دي ف  أفضي أحنال الموووداي أن ي رفها  لى كنهها؛ من كان م دا لم رفتها )وال لمية 

برهانيون ف سفة أدلة حهيهة : ،  ويحفهع بقول 72، فحي المقاي،  ( لى كنهها وهع أفضي الناس
 .72ب والمرر ،  مقارنة بين ف سفة الم ر : أهمد ف اد كامي: و قوي اكية، انظر

الدراساي الدبية، دار :  بد المل  السليمان  و خرون: رسالة أيها الولد، ت : ال زال  -6
 171-170،  3ع، مطبو ة ضمن ن خ رسايي، ل1140، 3الفكر، ط

، 1( لى أسرار الكايناي وي لمون الهكاع الوزيياي فيست نون بها  ن أهكاع الررايم الكلياي
 ة، أما ف  مواي ال قيدة فنن انهرافهع كان أخطر وأرد، هيخ انتهى بب ضهع إلى هاا ف  مواي الرري

 [.ع1270/هي636]3أو بوهدة الووود و لى رأسهع ابن  رب  2القوي بالهلوي واوتهاد
هع ال زال ، سوا  كان ال  ومن وهة نالنة ارتكب أهي التحول وناية ف  ه  الت ليع بما في

ا ز موا لهع أن الم رفة ا تكتسب بالوهد والبهخ والم هظة هينم)أو  ن هير  حد  ن  حد 
 . 7(والتوارب؛ بي ه  نوع   من الم وزاي

المزال  الخطيرة؛ ابد من وضم منهج  لم  و  ولك  يوضم هد لمني هاه اانهرافاي
ر  وت ليم   ايما   لى  وا د سليمة وطر  حهيهة لل لع والم رفة، نعى  ادرا   لى إخرال وا  حا  الط
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هير ال لمية الموحلة إلى تل  النتايج الوخيمة، وبال  فقط يتع وضم هد للت  ب ب قوي الوياي 
لهرال أهيانا  تربوية هسنة، وأهيانا  أخرع سياسية خبينة، وهاا  ين ما  حد إلي  ابن تومري،  ندما 

 حره، وخاحة  وضم منهج  لم  وت ليم  متميز، كان بمنابة نورة   لى كي المناهج القايمة ف 
المنهج الكرف ، فكان ال زال  وز  مقحود، ولع ترفم ل  أستاايت  ل ، لن الخطو وسيع وخطير، 

 .طر  فقط ا أنر فيها لما اد اه ال زال   7فو لن أن لل لع ن خ
 وأدوات المعرفة عند المتكلمين  طرق العلم  /د

ف  موالها إلى  لع يقين  هير ، كلها حهيهة وموحلة 7و لوا لل لع والم رفة طر ا ن نة
 ظن ، ا يووز إنقا  

الوامم لهكاع القر ن، دار الكاتب : القرطب  أب   بد ا  مهمد بن أهمد النحاري -1
 70،  11ع، ل1164/هي1364ال رب  القاهرة، 

أحي القوي ب   ند طوايل من الري ة يسمون ال  ة، تواوزوا هد ال قي واويمان ف   -2
إما  لى أنهع برر  لى اتحفوا بحفاي اللوهية، أو أن اول  هي ف  اات  : هية اليمةالقوي بولو 

ولقد هر   ل  بالنار من اهب في  إلى  -حلواي ا   لي -البررية وهو  وي النحارع ف   يسى
، واكر طايفة باسم  يقولون بالهلوي ووا  اوسما يلية من  يدى ون 276ال ، ابن خلدون المقدمة،  

، نع انتقي هاا القوي مهاكاة إلى ماهب من 702هية اوماع بنوع من الهلوي، المحدر نفس ،  ألو 
الحوفية المتكلمين ف  الكرل وف  ما ورا  الهس وظهر من الكنير منهع القوي  لى اوط   

حدر بالهلوي والوهدة فراركوا فيها اومامية والرافضة لقولهع بولوهية اليمة وهلوي اول  فيهع، الم
، وأهي التحول الاين وض وا د ايع نظرية ااتهاد والفنا  الت  ت د هاية الوحوي إلى 702نفس ،  

أو بم نى أن  هو  ينها وليس هنا  هيره وملة وا ، إما بم نى الهلوي فيها"ا ، وأظهروا هاا القوي 
، [ع677/هي270]ي ، واي النون المحر [ع676/هي272]ف  القرن النالخ الهوري المهاسب  " تفحي 

ليقوي [ ع121/هي301]، نع يوت  ب دهع اله ىل 216المحدر نفس ،  ، [ع643/هي260]والبسطام  
، نعى 61 ، 2ل، ف  الفلسفة اوس مية: و ول  أنا اله ، إبراهيع ماكور، بهلوي ال ىهوي ف  الناسوي

ه  الدين بن ، وم[ع1110/هي766]بالسهروردي المقتوي"ويوت  القرن السادس والسابم 
تاريخ : ، هنا الفاخوري"القايي بالوهدة المطلقة[ ع261هي 666]، نع ابن سب ين[ع1270/هي636] رب 

المقدمة، : ، وابن خلدون311-301، وللمزيد انظر المحدر نفس ،  310 ، 1ل، الفلسفة ال ربية
 .727،  2ع، ل1167، 7تاريخ ال رب مطوي، دار الكرال، ط: ، وفليب هت  و خرون611 

 ال بد  ربُّ والربُّ  بيد        يا ليي ر ري من المكلل : من  ول  ف  ال  -3
ن  لي  ربُّ أنى يكلل  إن  لي   بد فاا  ه         وا 

ع، 1142/ هي1312 نمان يه ، الهيية المحرية ال امة للكتاب، : الفتوهاي المكية، ت 
 .                  72السفر الوي،  
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 06،  (مقدمة مهمود  اسع)هج الدلة منا: ابن ررد -7
تع التركيز هنا  لى فترة ما ب د ال زال ، لن مرهلت  وم ي بين ن خ اتواهاي، اوتواه -7

 .ال قل  الفلسف ، وااتواه الباطن  الحوف ، وااتواه الك م 
ة مم واهد منها وا الزيادة  ليها، وا هتى الخلط بينها، وكاني ل  مناظرة ف  هاه المسول

طر  ال لع هي ه  منهحرة أع : أن  اي لهع -رض -فكان مما سولهع  ن )فقها  المرابطين بوهماي 
ن ع منهحرة ف  الكتاب والسنىة والم ان  الت  نبهي  ليها، فقاي : أن  اي...ا ؟ فوواب مقدمهع 

واهدا  منها،  إنما سيلي  ن طر  ال لع هي ه  منهحرة أع ا، فلع تاكر إاى : -رض -اوماع المهدي 
 .1...(ومن ررط الوواب أن يكون مطابقا  للس اي، فلع يفهع  ن  و وز  ن الوواب

وهاا ما ي كد الحراع الاي  دمنا ل  أنفا  هوي طر  ال لع والم رفة، و د تولى لنا هنا ف  
والم رفة  هاه المناظرة؛ مم فري  من  لما  المرابطين ا ي رفون وا ي ترفون إاى بطري  واهد لل لع

وهو الوه  وما نب   لي  فقط، فانهحر بالتال   ندهع فيما أتى من هاا الطري  فقط، بم نى الكتاب 
 .وهو القر ن والسنة، والم ان  الت  نبهي  ليها بم نى الفق  أو القياس أو ما أخا من طريق  

ا ف  فهحر ال لع ف  طري  واهد  حور كبير  ما سواه؛ فوخا يبين طر  ال لع وهحره
، والدليي الاي ا تمده لتهديد هاه الطر  الن نة، هو  ول  3(الهس وال قي والسمم:)ه  2طر  ن خ

ر  و اْلف   اد  ك يُّ أ ْول ي    ك ان    ْن   م ْسي وا   ٭:ت الى ْلٌع إ ن  الس ْمم  و اْلب ح  ، وي ل  7٭ و ا  ت ْقل  م ا ل ْيس  ل    ب      
ببحره، أو سم   بسم  ، أو أدرك  ب قل ، فكي  هحرة فيما يسوي  ن  مما راهدهفهاه  سمة من: )بقول 

 . 7( لع داخي فيها و نها يكون
وهاا الدليي النقل  استدي ب  كال  الفقها  والمتكلمين وهيرهع، ويضيل الب ل دلي    خر، 

وا ف   اْل ْرل  ف ت ك ون  ل ه ْع   ل وبٌ ٭: هو  ول  ت الى ير  ي ْ ق ل ون  ب ه ا أ ْو  ا اٌن ي ْسم   ون  ب ه ا ف ن ن ه ا ا   أ ف ل ْع ي س 
د ور   ل ك ْن ت ْ م ى اْلق ل وب  ال ت   ف   الحُّ ار  و   .6٭ت ْ م ى اْل ْبح 

أما ابن خلدون فو ي كي م رفة يكتسبها اونسان هاحلة من تل  الطر  ومهحلة بتل  
فهو بما و ي ا  ل  من مدار  الهس والفيدة الت   هحي ل  ب د ال  ما)الوسايي واستدي بن   خر 

ون   ٭:4ف  اامتنان  لينا: ه  الفكر،  اي ت الى ا ت ْرك ر  ار  و اْل ْفي د ة    ل ي   م   .6٭و و   ي  ل ك ْع الس ْمم  و اْل ْبح 
سمم تبين أنى ف  اونسان  وع مدركة ل ريا ، وأنى من هاه القوع ال)فهاه النىحو  وهيرها 

وميم المبحراي، والسمم   بفالبحر هو ما يدر  : )، وهاا ما أكده بقول 1(والبحر والقلب أي ال قي
 32  ،أ ز مايطلب: ابن تومري -1 هو ما يسمم ب  وميم

دار الفكر،  التفسير الكبير،   ،النظرو  الخبرو  الهس: ازي ن نة وه طر  ال لع  ند الرى  -2
 311،  4ل ع1146/ هي1316 بيروي،

 30المحدر الساب ،  : ابن تومري -3
 36سورة اوسرا ، الية -7
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 160  ،أ ز مايطلب: ابن تومري -7
 77سورة الهج، اآلية -6
 711المقدمة،   -4
 06سورة السودة، اآلية -6
اودرا  الهس   ند ابن سينا، الم سسة الوطنية للكتاب، الوزاير، : مهمد  نمان نوات  -1

 21تا،  :م ية، ب ديوان المطبو اي الوا
 1٭ل م ْن ك ان  ل      ْلبٌ  ٭: ،  اي ت الىالمسمو اي من الررع وهيره، والف اد راوم إلى القلب

 .2(والف اد والقلب واهد
وهكاا يهحر لل لع ن خ طر  وه  وسايي الت لع منهي لكي الناس بالتساوي، ويوب  لى 

والم رفة، وهكاا يو ي الت ليع مبن   لى موهود الكي استخدامها واست  لها وتر يلها لتهحيي ال لع 
اونسانية )فردي مطلوب من كي رخ  تقديع السباب واست  ي هاه الوسايي، وكان ال لع والم رفة 

ه  الخرع أو مكتسبة وليسي م وزة مهتكرة لفية خاحة من  3(ت تمد  لى هاه القوع، أي أنىها كسبية
 . الناس متحوفة أو هيرهع

يي واآلاي ه  دايما  نفسها الت  يستخدمها اونسان ف  تهحيي م ارف ، وتنتقي وهاه الوسا
وسر هاا أن ت لع أن النفس اونسانية ه  تنرو بالبدن وبمدارك ، )م    بر أهوال  وباخت ل أطواره 

ة فناا فار ي البدن بنوع أو موي أو حار النىب  هالة الوه  من المدار  البررية إلى المدار  الملكي
فقد حهبي ما كان م ها من المدار  البررية موردة  ن الووار  فيدر  بها ف  ال  الطور أي ر   

نما تزداد  وة اودرا  بها أو تض ل بهسب هاي 7(را  منها أرفم من إدراكها وه  ف   الوسد ، وا 
النىب  فيسمم  اونسان  ند اانتقاي من طور إلى طور، ف ند الوه  من   يزيد ا  ف   وة السمم  ند

 .7الوه  هو وهده دون سواه، ويزيد ف   وة بحره فيرع المل  وا يراه هيره
 34سورة  ، اآلية -1
 161أ ز مايطلب،  : ابن تومري -2
 21اودرا  الهس ،  : مهمد  نمان نوات  -3
 610المقدمة،  : ابن خلدون -7
 127 -123المحدر نفس ،   -7
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 اإلصالح  الدوغمائية الصوفية وحركة
 .مقاربة من أجل التجديد: السلفي في الجزائر

 محفوظ رموم. أ

 .جامعة بأدرار
 :الملخص

أحب  ل  و  بف ي اخت ط التحول بالمفاهيع الورانية انهط المستوع الفلسف  والفكري للتحول
كريية والدبيية مين وزاد امتداد أدوار المتحوفة داخي البنية ااوتما يية والف. دورا سلبيا  لى النقافة النيرة

واسييتهوااهع  ليييى ال قلييية ال لميييية، ممييا اسيييتووب  ييياع هركييية  ،تمفحييلهع الكلييي  فيي  بنيييية الفكيير اليييدين 
 .إح   استمر ووودها إلى يومنا هاا

ميين زاوييية الفينومونولوويييا الدينييية، فيينن تحييول الهواضيير يرييكي بييدي  وسيي ع الفقهييا ، بينمييا 
أمياع و  .التحيور الهرفي  الياي يهملي  الفقهيا  هيير  ابيي للتطبيي  تحول البوادي يقيوع مقامي ، بهكيع أن

 .التوتر الهاحي بين ااتواهين، فنن المررو ية تتهوي من الكتاب والسنة إلى مررو ية بالورانة
بدأي هملة الفقها   لى ااتوياه الحيوف  في  الوزايير مبكيرا، وتريكي أنحيار الم سيكرين مين 

الهفيد من وهة، و بد الرهمن الن الب  ومهميد السنوسي  مين وهية   بد الرهمن الوهليس  وابن مرزو 
أخرع، واستمر ااستقطاب بيين الونياهين إليى أن تيد ع ااتوياه السيلف  برخحيية أهميد اليزرو ، الياي 
 خلييي  إليييى أن انهيييرال التحيييول يسيييتدر  بيييرأب الحيييدع بيييين الهقيقييية والريييري ة، فحيييار هوييية  نيييد

 .محدرا لهركاي التوديد ف  الوزايرالمتحوفة والفقها ، وحاري مدرست  
خ ي  الوزاير من ف  الدين  التوديد هركاي إهدع حيرورة ف  لتبهخ المقاربة هاه وا ي لقد

بين المدرسة الحوفية والمدرسة  التاريخ  بالحراع  لي  احطل  ما أو والفقها  المتحوفة بين الحراع
 :  من خ ي البهخ ف  ال ناحر اآلتيةوال  السلفية، ودورها ف  ترريد مسيرة الفكر الدين 

 .الدوهمايية الحوفية وبنية الفكر الدين  المهل  -    1
 .الحراع بين الفقها  والحوفية ف  الوزاير -    2
 .أنر الفكر الوهاب   ليهاو  الهركة اوح هية الهدينة -    3

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 7الدوغمائية:أوال
هتييى   انهييط المسييتوع الفلسييف  والفكييري للتحييول بف ييي اخييت ط التحييول بالمفيياهيع الورانييية

امتيداد أدوار المتحيوفة داخيي البنيية ااوتما يية و  أمياع تري بو  .أحب  لي  دورا سيلبيا  ليى النقافية النييرة
ع الكليي  فيي  بنييية الفكيير الييدين ، ممييا سييم  لهييع ااسييتهواا  لييى ال قلييية والفكرييية والدبييية ازداد تمفحييله

 .استووب  ياع هركة إح   استمر ووودها إلى يومنا هاا، و ال لمية
 :2نشأة سلطة السالالت المبجلة-7

ااكترييال ميين خيي ي السييا ية و  لقييد ظلييي السييطورة تبوييي دور ال لمييا  فيي  التوسيييس واوهيييا 
البهييخ  يين و  أميياع التهييواي فيي  الرييكاي ااوتما ييية واانهيييار اا تحيياديو  الهمييرا  منطلقييا ل نترييار،

 ...الخ   سم  بانبنا  دور مهع للمرابطين
البنييية الدينييية، هيييخ  ملييي  لييى تطييوير ترانهييا  نييع مييا لبنييي أن دخلييي الزوايييا ك نحيير فيي 

الخيييا   ييين طريييي  إ يييادة إنتيييال ت ييياليع م سسييييها بريييكي هرفييي ، مميييا أدع إليييى  يييرا ة متكيييررة للتيييراخ 
اوس م ، ومن نع نروب المهاكاتية بين ر سا  الزوايا المتنافسة، ما داع الهدل واهد، أا وهو توسيم 

 3.مواي السيطرة الدينية والسياسية
ميين زاوييية الفينومونولوويييا الدينييية، فيينن تحييول الهواضيير يرييكي بييدي  وسيي ع الفقهييا ، بينمييا 

أمياع و  .  هيير  ابيي للتطبيي تحول البوادي يقيوع مقامي ، بهكيع أن التحيور الهرفي  الياي يهملي  الفقهيا
وليع . التوتر الهاحي بين ااتواهين، فنن المريرو ية تتهيوي مين الكتياب والسينة إليى مريرو ية بالورانية

تكييين الوزايييير ب ييييدة  ييين دلييي ، فخييي ي القيييرنين الخيييامس  رييير والسيييادس  رييير المي دييييين ويييا  الميييد 
ة، وليتهوي التحول بال  إليى كيانياي الحوف  من البوادي كدليي  ن تهوي هاع ف  الهياة ااوتما ي

 7. بلية
لقد كان لسيطرة الاهنية الخرافية  لى  قلية السلطة السياسية دورا ف  توويي  النقافية، فيوركون 

ماي التقليد في  التيراخ أن تضيامنا  ايميا بيين السيلطة والتيراخ والنقافية الرسيمية التي  من  يرع أن  من س
ولييال  يييرع . وييز  ميين نقافيية السييلطة( الزوايييا)بييي كنيييرا مييا تكييون السيي اي المرابطييية والدينييية. تييد مها

 7 ع،الزوايا لع تكين تهيدل إليى ت يويل السياسية باوسيو  الب ل أن مهاولة إهيا  اوس ع لدع الطر 
 .بقدر ما كاني تبهخ  ن محال   نية، ووا  اات ،  لى هساب المحلهة ال امة

لع إن هيييياا التييييداخي بييييين محييييال  دينييييية نقافييييية، وأخييييرع سياسييييية محييييلهية تفككهييييا بيييين سييييا
سلطة الول  تقوع  لى البركة وتهظى بقيمة رمزيية وبف اليية  ليى مسيتوع الممارسياي ااوتما يية "بكون

الييول  )والييول  الكامييي( الهيياكع السياسيي )بيمييا يييرع كلينيير ضييرورة الفحييي بييين الييول  الف ليي . الماورايييية
وهيياا مييا  6".الحييال ، إا ا يهظييى بالبركيية فيي  و ييي م ييين إا وليي  واهييد ميين بييين أبنييا  الوييد (الحييال 

الزمنيية، وليال  فينن لويو  النانيية إليى الوليى نيابم و  يفسر ظاهرة التقيارب والتنيافر بيين السيلطتين الدينيية
م رفتهيا الد يقية بيون ال   ياي و  مين وهية،( النقافية الري بية)فية الموتميممن ا تبارها الميرابط الممنيي لنقا

http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn1
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn2
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn3
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn4
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn5
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn6
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الضمنية لإلس ع كدين والخ فة كسلطة كاني تقوي مبدأ ااسيتقرار في  مفهيوع الدولية، ومين نيع ليع يكين 
 4".إا من باب طقوس ال بور لتسهيي الوحوي إلى أهدال سياسية"ا تقادها ف  الوليا  

 :المؤثرات في التصوف الجزائري-2
مييييم هلييييوي القييييرن السييييادس  ريييير المييييي دي، ودخييييوي الوزاييييير مرهليييية الحييييراع مييييم ال ييييرب 

الحييوفية لت ييويل السييلطة  المسيييه ، وتفسييخ منظوميية السياسيية الوزايرييية، انفييت  المويياي أميياع الطيير 
المترهليية، فكييان تهالفهييا مييم ال نمييانيين، وكييان رد الوميييي أن رييو ي الخيييرة الهركيية الحييوفية والطيير  

كهركييية وماهيريييية منظمييية فييي  نقابييياي ووم يييياي -كهلفيييا  وم ييييدين، هتيييى وحيييي التحيييول الرييي ب 
 6.د مة نضو ، وفت  الباب أماع ال فكر والض ل ااوتما   باطرا -إخوانية

فكان . لقد كان التحول الوزايري، ف  م ظم ، خاض ا لم نراي خاروية بهكع ظاهرة الهورة
، (ه1116-1126)ميدين ال يوخ للطريقة القادرية تونيراتها الواضهة، هيخ دخلي الوزاير  لى ييد أبي 

 1...لتحي إفريقيا ونوب الحهرا  اهقا، وكان الريخ  بد الكريع الم يل  أهد أتبا ها
الفلسفة الحيوفية اوريرا ية، والتي  ليع تطليب  اايو  أما الطريقة الراالية الت  نروي ف  فاس،

أورادا م ينيية، فقييد سييم  لتبا هييا بننرييا  طيير  أخييرع كالطيبييية والوزولييية و  ميين أتبا هييا نظامييا خاحييا
والدر اوييية، والمليانييية التيي  أخييا ريييخها الطريقيية  لييى الريييخ أهمييد الييزرو  الريياال ، ممييا و ييي فلسييفتها 

خالطيية المييرا  وتقبييي الهييدايا  لييى الطريقيية الريياالية، و ييد كييان فيي  ا تميياد اليياكر واليير   الحييوف  وم
 10...تونيرها كبيرا ف  الوزاير

ن تونيراتهما ف  الوزاير، فنننيا ا أما النقربندية والبكتارية اللتتين لع تتهدخ المحادر كنيرا  
نر  ف  دخولهما مم دخوي ال نمانيين، كما أن مو  هيا في  التكيوين ال قيدي للوييش اونكرياري يو لنيا 

 ...ا نستب د أن تكون  د دخلي م هع، كتنظيع وم وي
أفيي  هييين ل بييي الطريقيية الرييابية التونسييية دورا فكريييا هلييب  لييي  الوانييب السياسيي  فيي  ريير  

أميا منطقية ال يرب فزواياهيا وطر هيا كنييرة لقربهيا 11.د، هيخ  ادي نيوراي  يدة ضيد الوويود التركي الب 
ود اوسيبان  بالمنطقية والتي  من محدر التحول بالم رب ال حيى، واسيتمرار هركية الوهياد ضيد الووي

 .ع1412امتد إلى هاية 
لقد كاني الوزاير إان مفتوهة  لى كي الم نراي النقافية المرر ية والم ربية مين خي ي هركية 
ال لما  االمهاورين أو الوافدين الدين استقر م ظمهع نهاييا بيالوزاير، وبيال  أحيبهي خريطية اانتريار 

الطريقييية التيوانيييية والرهمانيييية والهنحيييالية، وال يييرب تسييييطر  ليييي  الرييير  تتقاسيييم  : الحيييوف  كيييالت 
الطريقة ال يساوية والريخية والقادرية والدر اوية والزيانية، وم ظمها توسس بطريقة انترارية  ين أحيوي 

مييم اوريييارة إلييى أن خييط سيييرها ميين ال يييرب إلييى الريير ،  ييدا الرهمانيييية  12أهمهييا الريياالية والقادرييية،
 .والهنحالية، ودل  بسبب أن إد ا  اانتساب الرريف  كان مقطو ا إا من وهة ال رب

 :الصراع بين الفقهاء والصوفية في الجزائر:ثانيا

http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn7
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn8
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn9
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn10
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn10
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn11
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn11
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn12
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?.rand=1662178691&uc=1#_edn12
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هييوي الزهييد ميين سييلو  تهييايب  إلييى ملوييو هماييية مييم مطلييم القييرن الخييامس  ريير المييي دي ت
بقوة ضد هاه الهركة، ( الفقها )ورهع و ول الفكر الرر   الحارع. وهروب من الوا م ااوتما   المر

النقافيييية و  إا أنييي  فرييييي فيييي  استيحيييياي الظيييياهرة الحييييوفية بسييييبب المنطلقيييياي التوريدييييية والروهييييية للفكيييير
 .الحوفيين

 :لاهنية ال امةأنر تقديس الوليا   لى ا -1
ميين الحيي وبة بمكييان رحييد البييداياي التيي  تظهيير فييي   نييار اانهييرال، واليياي  ييد يكييون نمييرة 
ل مياي سييابقة  ليى ال حيير، ولكين اليي  ا ينفيي  تهميي اونسييان مسي وليات  فيي  مهيطي  الزمكييان  وفيي  

 . ا دة السببية الت  ا تمدنا  ليها ف  تهليي ظاهرة اانهرال الحوف 
 .ا  التحول وهلوا في  واتخاوا من المريخة وسيلة للكسب والل ب ب قوي ال امةلقد كنر أد ي

اا كان دور الريوخو  بما أهاطوا ب  أنفسهع من ال ظمة والواية، ومما و لوه لنفسهع من سلطان  لى -ا 
فيينن ال اميية تتهمييي ريييوع  ،كبيييرا فيي  انتحييابهع مرو ييا  لييى مسييتوع التفكييير الريي ب  -ال قييوي والنفييوس

هتى وحي اانهيرال ميداه هينميا فحيي بيين الهقيقية والريري ة، وألهي   ،توكيدها واارتهان لهاو  رافةالخ
الفقرا  بطر  إخوانية، تهولي مم الو ي إلى وما اي وم سساي ضي ط اتخياي مين الير   والهضيرة 

 13. بادة، و دسي الريخ وو لت  ف  محال الم حومين
 :أنصار الحقيقةو  الصراع بين أهل الشريعة-2

بييدأي همليية الفقهييا   لييى ااتويياه الحييوف  مبكييرا هتييى كيياد يختفيي ، لييوا هركيية التوفييي  التيي  
نيييع اسيييت اد . لحيييراع إليييى هيييينأبيييو هاميييد ال زالييي  فييي  القيييرن الناليييخ  رييير الميييي دي، فخفيييي ا  تز مهيييا

ااتواه السلف  بب د الم رب تفو   بقيادة الفقي  أبو الهسن الزرويل ، وبيال  تريكي أنحيار الم سيكرين 
فيي  الوزاييير ميين وديييد، هيييخ منييي  بييد الييرهمن الوهليسيي  وابيين مييرزو  الهفيييد مدرسيية الفقهييا ، و بييد 

 17.الرهمن الن الب  ومهمد السنوس  مدرسة التحول
استمر ااستقطاب بين الوناهين إلى أن تد ع ااتواه السلف  برخحية أهميد اليزرو ، الياي 

هوييية  نيييد  خلييي  إليييى أن انهيييرال التحيييول يسيييتدر  بيييرأب الحيييدع بيييين الهقيقييية والريييري ة، فحيييار
وحيياري مدرسييت  محييدر إلهيياع لكنييير ميين هركيياي التوديييد فيي   17المتحييوفة والفقهييا   لييى هييد سييوا ،
ي مييين مهميييد الخروبييي  و بيييد اليييرهمن فتيييونر بهيييا فييي  الوزايييير كييي. الوزايييير، ومنليييي بيييال  مو فيييا وسيييطا

الخضيييري و بيييد الكيييريع الفكيييون كميييا سييينرع، إا  مليييوا  ليييى نرييير المييياهب الودييييد، الييياي دخيييي هلبييية 
أفكييار ودييييدة، تراو يييي خ لهيييا المدرسيية السيييلفية لهسييياب مقربيهيييا مييين و  المواوهيية ميييم الحيييوفية بآليييياي

هاوليية أخيييرة لحييد التيييار الحييوف  التييوفيقيين أو مييا نسييميهع بوحييهاب التحييول السيين ، إن ريييي، كم
المنهييرل، وتتولييى هييدة هيياا الحييراع بييين الفييريقين ميين  نيياوين م لفيياتهع التيي  ردوا بهييا  لييى ب ضييهع 
اليب ل، والتيي  أوردهيا المييازون  في  نوازليي ، والونرريسي  فيي  كتابي  الم يييار، والتي  هملييي محييطلهاي 

ي  لييى رراسية السييوااي المتبادليية بييين وهي  إن دلييي  لييى ريي   فننميا تييد" السيييل -المهييدد-المنريور"
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، إن "الزرو ييون"مم دل  كان هاا الحراع  لة اانهيار الاي له  الموتمم، هييخ ليع ييتمكن . الطرفين
 .ح  الت بير، من ترريد مسيرة الفكر والنقافة

 :الحركة اإلصالحية الحديثة وأثر الوهابية عليها: ثالثا
قوة ف  الدا  والسطهية ف  الطير ، هييخ ا تحيري في  انطلقي هركة التوديد ف  الوزاير بال

نقيدها لتحيول ال حير با تبياره المسي وي  ين تض ضيم المسيتوع الخ  ي  والفكيري للموتميم بيدي نقييد 
 .السس ال قايدية الت   امي  ليها ظاهرة التحول

 :حركة نقد المبجلين أو حركة التصوف اإليجابي-7
ت  طرهها أهمد الزرو ، إا أن استمرارها في  اتوياه أفقي  لقد كان باومكان ت مي  الفكار ال

ميم الي  أمكننيا الترتييب الكرونوليوو  مين إيوياد . و ي الهركة تبدو وكونها مهياواي فرديية ا تواحيلية
 .سلسلة  ادي هركة التوديد بركي يبدو متواح   لى ال ي تاريخيا

قهيا   حيره فاتهية ال هيد بموا في  أهيد أكبير ف( ع1703/ه101ي)لقد كان  بد الكريع الم يل 
ي تبييير مرو يييا للمدرسييية الزرو يييية " القدسيييية"ااوتهاديييية، إا أن  بيييد اليييرهمن الخضيييري فييي   حييييدت  

لى ال  يرير ويون   راي   :السلفية ف  الوزاير، وا 
 وما أسا  لي  أحي المدع       ومن يرد م رفة بالبدع

 .و فوايد بدي ة الفت     فف  كتاب ريخنا الزرو 
 :ويحل التحول الاي اختلط بالدوي متوسفا

 .أفسدها طايفة الدواولة    وأسفا  لى الطريقة السابلة
وب يييد أن يرييينم بمتحيييوفة زمانييي  ي كيييد  ليييى الطريقييية الحيييهيهة التييي   ليهيييا ميييدار التحيييول 

 :اله 
 ولع يقع بودب الو ي   من اد ى مراتب الوماي

 16.  والكمايليس ل  التهقي   فورفض  إنما الفتى دواي
ولييع يتييوان الخضييري تهميييي الفقهييا  مسيي ولية اانهييرال بمييا أحييبهوا  لييي  ميين تكالييب  لييى 

 :الدنيا، و دع اضط  هع بمهمتهع ففسهوا المواي للردا ة فهع
 لريا  الناس وللودي   ا يكسبون ال لع سوع
 14.لواة السو  دوي الخلي    طمس ال واي تملقهع

   اليييدين  والكتابييياي ال لميييية،لقيييد كيييان للحيييراع بيييين ااتوييياهين أنيييرا بال يييا  ليييى الفكييير الفلسيييف
أحييبهي المنا ريياي والمسيياو ي وييز  ميين الهييياة ال لمييية، وهنييا ا يمكيين أن نتويياوز منرييور الهداييية و 

اليياي وييا  بيي   بييد الكييريع الفكييون فيي  حييورة منهوييية، هيياوي ميين خ ليي  تحيينيل الفييياي ااوتما ييية 
وكرييل الحيينل  ،وريياد بالحيينل الويأحييهاب الم رفيية، فو  والدينييية إلييى ميين أسييماهع بود يييا  الواييية
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النيييان ، فاضيييها أخ  هيييع وحيييرا اتهع واتخيييااهع مييين القحييي  الخرافيييية، واسيييت  ي التبييياع للد ايييية، 
 .والتهالل مم المتلححة،وسايي لتنفيا مخططاتهع

هاوي الفكون من كي هاا الخرول برأي رير   واضي  في  هي ا ، وليال  وويدناه يرحيد أ يواي 
حييول اويويياب  لي طيي  بييال  مقاربيية ممكنيية ااي محييدا ية، ا  لييى المسييتوع ميين سييبق  ميين أهييي الت

انتقييييد المرييييار ة و لمييييايهع، و لييييى المسييييتوع   التيييياريخ  فهسييييب، بييييي  لييييى المسييييتوع الو رافيييي ، هييييين
 .الم رف ، هينما انتقد الومود وظاهرة الهفظ

فكييار الفكييون ي بييران بهي   يين خ حية أ" مهييدد السينان"إضيافة إلييى كتياب" المنرييور"إن كتياب
الييي  أن النقيييد كيييان  ليييى متحيييوفة زمانييي  ا  ليييى . اوحييي هية التييي  ليييع يكتيييب لهيييا إا نواهيييا مهيييدودا

فقييرا ة لميا بييين سييطور الكتيابين نلمييس مهياواي الفكييون تونيب منا ريية أرا  وهابيياة . التحيول فيي  ااتي 
مين هنيا نفهيع تمو يم . في التحول الوايي، ف  نفس الو ي كان يتولع لوا م مر سيطر  لي  الفكير الخرا

 أفكييار الفكييون وميين سييبق  وسييطا، بد وتيي  إلييى التحييول اويويياب ، فكييان بييدل  وا  يييا، اليي  أن البيييية
المنظوميية الفكرييية التيي  ترييرب منهييا الفكييون تركييي  نارهييا بوضييو ، ومارسييي  لييي  وييابا سيكواسييتيكيا و 

 16.هير مهسوس، فهو نفس  لع يسلع من الخرافة
لع يكن الفكون الوهيد ف  نقد  حره كما ياهب إلى ال  فايساي، فقد كللي هياه الموهيوداي 

ويهييييي  ( 1060ي )و يسيييييى الن يييييالب ( ه1066ي)وسييييي يد  يييييدورة( ه1071ي)بظهيييييور أهميييييد المقيييييري
الييدين كونييوا  طبييا واهييدا، فهييي كييان اليي  حييدفة أع خ حيية  -وهييع أ ييران الفكييون -(ه1016ي)الريياوي

تنسييييي  ف لييييية وم ييييي هيييي ا  ال مالقيييية؟ ميييين الحيييي وبة بمكييييان الخييييرول بتفسييييير واضيييي  سييييوع أن هيييياه 
 .الرخحياي وم ها  لمها ال زير، واكا ها الهاد، وطموهها السياس 

 رييييييير الميييييييي دي برخحيييييييية  بيييييييد ا  بييييييين  لقيييييييد تيييييييد ع تييييييييار التودييييييييد فييييييي  القيييييييرن النيييييييامن
هيييخ تميييزي أفكيياره بييالتهرر وال ميي ، فتهييالل  لييي  القضيياة ومييد   الواييية وفقييرا  ( ه1207ي) ييزوز

 11.الو ي مما زاد ف  تراوم الفكر الحهي  بركي أكبر
 :حركة التجديد والدعوة الوهابية-2

لييع تيييتمكن هركيية التحيييول اويوييياب  ميين الحيييمود طييوي ، هييييخ انهنيييي أميياع الميييد الويييارل 
للتحول بسبب هياب  لما  كبار منلما تومم ف  منتحل القيرن السيابم  رير الميي دي، وكيدا ونيو  

 .الت  كنيرا ما كاني هلوا م  تة لظواهر متوحلة أنحار المدرسة الفقهية نهو اآلرا  التوفيقية
كيان  لييى هركية نقييد التحيول أن تنتظيير القيرن النييامن  رير المييي دي و يياع الييد وة الوهابييية 

الت  ووهها مهمد ابن  بد الوهاب إلى  لما  تونس  20ويبدو أن الرسالة. بالمرر  لتتزود بنفس وديد
ن ليع ترير المحيادر إليى مو يل  لميا  الوزايير منهيا -والت  وحلي إلى الم رب فنننيا ا نري  في   -وا 

أنهييا بل يييتهع، إا أن الرسيييالة ووهيييي ميييم ركيييب الهيييج المخيييتلط، إضيييافة إليييى الويييدي الواسيييم الييياي خلفتييي  
 21.م رببمنطقة ال
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الييياي وييياوز المدرسييية ( ه1236ي)لقيييد دخليييي أفكيييار الوهيييابيين  ليييى ييييد أبييي  راس الناحييير
ه، وتيااكر 1226  هوتي  سينة الزرو ية إلى الظاهرية الوهابية، هيخ التقى بالريخ ابن  بد الوهياب في

الياي رهيع تواويده  ،م   بهضور الوفد الم رب  أناا ، خ ل مهمد الزهري م سس الطريقة الرهمانيية
 .بالمرر ، وم احرت  ابن  بد الوهاب، إا أننا لع ن نر لي أنر لهاه الد وة    تكوين الروي

رة التوديد واوح   بسبب زخع أما أبو راس الناحر فقد كان من الم يدين والمقتن ين بضرو 
ولو أننا نوخا  لي  نظرت  السلبية ونفافت  ال امية الدبية، مما ليع يسيم   22.الهياة السياسية ف   حره

 .ا بتحدير الفكار الوهابية إلى المنطقةو  رسة الزرو ية،ل  بت مي  أفكار المد
بوفكيار النيورة الفرنسيية، مميا سيا ده  ليى تكيوين أرا  متفتهي   23ف  هين تيونر هميدان خووي 

 راطية وهقو  اونسيان والهريية واهتيراع القيانون واليد وة لإلحي   اا تحيادي، وهي  هركية  لى الديمو 
توديييد م ييايرة لميين سييبقوه، فكانييي مووهيية ضييد التييياراي الدينييية  لييى السييوا ، لكيين لييع يكتييب لهييا النوييا  

 وااستمرار
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 :الخاتمة
 ني  ي يول ااتوياه وتكيوين اتوياه  ق ،لع تتمكن هركة التحول اويوياب  مين تطيوير ااتهيا

حد اانهيدار الهضياري، رهيع مهاولتهيا اسيت  ي ارتباطاتهيا ميم السيلطة في  رير  اليب د،   السلف  ف 
ل ياب الف الية، وووود تهالل سلطوي مرابطي   يوي في  هيرب اليب د، وبالتيال  ا تحير اوحي    ليى 

 ليوع ال قليية، أو  ليى د ياة مهاواي أب  راس التاحر وابن همادوش الدين  م   لى إهييا  ب يل ال
التوديد كابن ال ناب  وهمدان خوو  الدين ظلي أفكارهع م زولة لع تسندها السلطة، وليع تتوياوب م هيا 

إن المنطي  المقيارن الياي  .الهركة الر بية، ومن نع ظلي هبيسة الطير التي  تفرضيها النمياط السيايدة
ر نمياال تمويد الماضي  مقابيي اسيتهوان ميز اوح   كيان خطيو، هييخ انكيب المحيلهون  ليى إظهيا

الوا م، فكاني كتاباتهع ل نا للهاضر، ومقارنت  بالماض  تهحرا، دون التوو  نهو المستقبي، مما أنيتج 
 .حورة منالية، وأخرع وا  ية، أنري  لى التوازن الفكري والنفس  لد اة اوح  

بهع بريي  الت ييير، واارتهيان كان من الحي ب نويا  هياه الهركية كيون القيايميين  ليهيا يتوياا
ففيي  الو ييي اليياي نوييد فييي  الخضييري والفكييون والريياوي ينتقييدون أد يييا  التحييول فيي  كتابيياتهع . للوا ييم

وخطييييبهع، نوييييدهع من مسييييون فيييي  ممارسيييياي حييييوفية وانتمييييا اي ريييياالية أو زرو ييييية، ممييييا ي نيييي  أنهييييع 
 .يرفضون ما يسمى بال ق نية الماورايية

تب اي نقيلة، هييخ تلقيي م ارضية ررسية مين النخيب المنقفية ااتهيا،  إن أفكار اوح   ااي
نع إن روياي اوحي   أنفسيهع  يد هليب  لييهع طيابم النقيد دون . ي كد ال  الكتاباي السوالية الم احرة

أو ( الفكيون)ومن نع لع تكن أفكارهع ت سس لمدرسة نهضيوية، بقيدر ميا كانيي هركية زهيد إيوابيية ، م 
 (.همدان خوو ) إ واب وتقليد لآلخر

مييم اليي  فقييد كييان لحييراع الفيير  الدينييية أنييره البيياله فيي  التيياريخ النقيياف  للوزاييير، هيييخ وويي  
أحيبهي المناز يياي و  أنييرع الفكير الفلسيف  اليدين  والكتابيياي ال لميية الخيرع،و  النقافية الدينيية وكتاباتهيا،

 الك مية الر ي الراهي بين مختلل الطرال النخبوية
الدوهمايية نظياع مين ال قاييد ترتكيز  ليى نناييية ضيدية هيادة، أي تيرتبط بحيرامة بمومو ية  1

 .ي من المباد  وال قايد وترفل أخرع بنفس الحرامة، هيخ تدخلها ف  دايرة ال مفكر ف

ارتيينييا اسييتخداع محييطل  السيي اي المبوليية لن احييطفايهع ورانيي  دون ا تبييار للحييفا   2
وا مبوليييييين أكنييييير مييييين اليييييدين ، نيييييع إن هاوييييية ال امييييية لهيييييع كانيييييي لهيييييرال دنيويييييية، هتيييييى أنهيييييع كيييييان

 .، فهع إان ليسوا حلها  بقدر ما كانوا س اي مبولة(ال رب للررع)الفقها 
ل ، مركيز اونميا  القيوم ، مهميد أركيون، الفكير اوسي م   يرا ة  لميية، ترومية هاريع حيا 3
 .41،  1164بيروي ط
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وا  بيار ، في  ميدلوي القبيلية بريماي إفريقييا، بهيخ : هوي الطر  ككيان مهل   بل  أنظر 4
 .127،  1162هالة الم رب ال رب ، دار توبقاي، الم رب :والتاريخنرر ف  الننربولوويا 

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

dhistoire maghrebin, N59-60/ 1990, p.90. 
ليليا بن سالع، المقاربة اانقسامية لموتم اي الم رب الكبير هحيلة وتقييع، بهخ نرر ف   6

كلينر، السلطة السياسية والوظيفة الدينية، بهخ نرر ف  و  .26روم ساب ،  الننربولوويا والتاريخ، م
 .770الننروبولوويا، المروم الساب ،  

تروميية  ليييا  رييكري و خيير، دار الم رفيية، محيير لوسيي  مييير، الننروبولوويييا ااوتما ييية،  7
 .266،  1117ط

هيياملتون ويييب، دراسيياي فيي  هضييارة اوسيي ع، تروميية إهسييان  بيياس و خييرون، دار ال لييع  8
 .262،  1167للم يين، بيروي

 بييد ا   بييد اليييرزا  إبييراهيع، أضييوا   ليييى الطيير  الحييوفية فييي  القييارة اوفريقييية، مكتبييية  9
( ه1166-1046)در الوي نيي  الحييوف وم سييس القادرييية هييو  بييد القييا. 36مييدبول ، القيياهرة دي،  
 .74،  7ع ،أنظر الزركل ، ال  ع

تنسب الراالية و  .204، 1ه،ل1316الطب ة الهورية،فاس ،أبو سالع ال يار ، الرهلة 10
 :وهوي الراالية أنظر. 307،  7ال  ع،عأنظر الزركل ،(ه1276-1117)لراال أبو الهسن ا إلى

Joly, etude sur les chadouliyas, in revue Algerienne, N 50/1906, p.344. 
، المولييية التاريخيييية الم اربيييية، ع "محيييادر ودييييدة لدراسييية تييياريخ الريييابية" لييي  الرييياب ، 11
 .63،  1141خا ، وانف 

12 Louis, Rinn, Marabouts et khouanne , i ;p adolphe, alger, 1884, p.333 et suit. 
ريييخا  لييى رأسييهع  اسييع بيين أع هييانئ وسييليمان  14 ييد الفكييون فيي  فحييي مييد   الواييية  13

 بد الكريع الفكون، منرور الهداية ف  كرل هياي مين اد يى ال ليع والوايية، : نظرأ. المودوب وهيرهما
 .114،167،114،  ،  ،1164، 1تهقي  أبو القاسع س د ا ، دار ال رب اوس م ، بيروي، ط

والوهليسي   يالع ( ع1311/ه411ي)والزرويل  هو  ل  بن  بد الهي  الريهير بالحي ير 14
أميييييا ( ه672-466)ومهميييييد ابييييين ميييييرزو  مهيييييدخ فقيييييي  ( ع1367/ه466ي)فقيييييي  ميييييتكلع مييييين بوايييييية

متحيييوفا متكلميييا أنظييير ( ع1761/ه617ي)فكيييان ولييييا مفسيييرا وكيييان السنوسييي ( ه647-467)الن يييالب 
 .177،  4وع 331،  3الزركل ، ال  ع، عو  .727،  1لفهارس، لالكتان ، فهرس ا

مولية الحيالة،  ،"أطيوار السيلفية في  الوزاييرو    بد الرهمن الخضري"المهدي البو بدل  15
 .كان فقيها حوفيا( ه611-676)والزرو . 27-27 ،-،  1146 ،73ع

ا تميييدنا فييي  إييييراد أبيييياي القدسيييية  ليييى ميييا أورده الفكيييون فييي  منريييور الهدايييية، المرويييم  16
 .170-122  -الساب ،  

 .26هااين البيتين أخانهما من مقاي المهدي البو بدل ، المروم ساب ،   17
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إ تقيياد فيي  -دا ييية السييلفية فيي  الوزاييير كمييا يسييمي  أبييو القاسييع سيي د ا  -كييان للفكييون  18
. أن اسع النب  حل ع ف  الونة مواف  اسم ، وأني  ليع يهيتع بيالنهو إا ب يد ر يية ر هياو  الريخ القراش،

 .200، 163، 72المنرور، مروم ساب ،  ، ، : أنظر
رهياط المبتد ية، مخطيوط بالمكتبية الوطنيية، و   بد ا  بن  زوز المراكر ، إظهار البدع 19 ا 

 .ظهر 1، أنظر الور ة 16-1، موموع من الور ة2176ر ع
الزييييان ، الترومانييية الكبيييرع فييي  أخبيييار   أبيييو القاسيييع: أنظييير الييين  الكاميييي للرسيييالة فييي  20

 .316-317  -،  1164الم مورة برا وبهرا، ت لي   بد الكريع الفي ل ، ط
 بياس المرااكريي ، : أنظير هيوي اليردود التيي  تركتهيا د يوة الوهيابيين بيالم رب اوسي م  21

 .121،116،  ،  1ل،1،1134أهماي من ال  ع،، مطب ة فاس، طو  او  ع بمن هي مراكش
الهملية الفرنسيية  ليى محير والرياع في  " أبو القاسع سي د ا ، : هوي أرا  أبو راس أنظر 22

مييا و  77،  1161، 22-21لية التاريخييية الم اربيية، ع، المو"رأي المي رخ أبيي  رأس الناحير الوزايييري
 .يليها

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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 دور التصوف في ظهور حركات اإلصالح
 التجديد في اإلسالمو

 صالح نعمان.د
 جــامعة قسنطينة

 : الملخص
رخحييات  ا يكياد ي يرل و  المتتبم لهوادني و  التوديد ف  اوس عو  إن الدارس لتاريخ اوح  

 خفتييي أحيواي الهيي و  خبيي محييابي  اوحي  و   هيدا  حيييرا سياد الظيي ع فيي   لييى ال يالع اوسيي م ،
 .أضرب الفكر اوس م   ن ال ميو  تبلد الر ور،و  ماي الضمير اوس م و 

 الييي  أن ا  ت يييالى يقييييل لهييياه المييية فييي  كيييي  يييرن مييين يوييييد لهيييا دينهيييا، فظهييير مويييددون
 المي امرايو  البيدعو   ضوا  ليى كنيير مين الفيتنو  هيويت و  رباب و  محلهون هافظوا  لى اوس ع ودت و 
 .التوديد ف  اوس ع متح و  التهريفاي، فكان تاريخ اوح  و 

نتاوييي  لل يييارفينو   يييوة تولييييدهو  السييير فييي  الييي  هيويييية اليييدين اوسييي م و      أحيييهاب اليقيييينو  ا 
السر ف  هيوية هاا الدين بنا ه الروه  لرخحية المسلع الت  يو لهيا أسياس و  الموددين،و  المحلهينو 

المحييلهة المتمنليية فيي  تزكييية اليينفس، هيييخ ا نكيياد نوييد و  محييدر  وتيي  النييايرةو  كلهييا الهييياة اونسييانية
فكره البنيا  الروهي  الياي و  نود أساس بنا  هركت و  رخحية إح هية موددة ف  التاريخ اوس م  إا

 .تربية الوياي  لي و  اختحي مدرسة التحول باا تنا  ب 

 الدكتور حال  ن مان
Résumé: 

Le rôle du soufisme dans l'émergence de mouvements de 
réforme Et de renouvellement en islam. 

    Les étudiants de l'histoire de la réforme et le renouvellement dans 
l'islam, et qui suivent  ses événements  et  ses personnages ne Save guère y avait 
une brève période d'obscurité dans  le monde islamique, ou  l'éteinte  des lampes 
de la réforme et caché la voix du vérité et la mort de conscience  islamique et un 
sentiment d'indifférence, ou la renonce de la pensée islamique au travaille.  

ceci parce que  Dieu a met dans  cette nation ce qui Renouvelle   Chaque  
siècles sa religion, est réapparu des Réformateurs et des Rénovateurs qui  ont  
conserver  les intérêts de l'islam, maintenu sa nouveauté  et sa jeunesse et sa 
vitalité et réduit à néant beaucoup de séditions et des engouements passagers et 
des complots et des distorsions, comme si  l'histoire de renouvellement et de 
réforme dans l'Islam est continue. 

Le secret de tous ceci est la vitalité de la religion islamique,  et sa 
puissance productive des  connaisseur et  propriétaires de certitude et les 
réformateurs et les innovateurs, et le secret de la vitalité de cette religion sa 
construction  spirituelle de la personnalité musulmane qui  est la base de toute la 
vie humaine et la source de sa puissance rebelles et réformatrice qui est la 
purification de l'âme, où on trouve un personnage de renouvellement- dans 
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l'histoire islamique- on trouve cette construction et éducation spirituelle la base de 
son mouvement et de sa pensé ce qui est la spécialité de l'école de soufisme qui a 
construit et éduquer des générations.        

 
 :أوال تمهيد

رخحيييات  ا يكيياد ي ييرل  هييدا و  المتتبييم لهوادنيي و  التوديييد فيي  اوسيي عو  إن الييدارس لتيياريخ اوحيي  
مياي الضيمير و  خفتيي أحيواي الهي و  خبيي محيابي  اوحي  و   حيرا سياد الظي ع فيي   ليى ال يالع اوسي م ،

 .أضرب الفكر اوس م   ن ال ميو  بلد الر ور،تو  اوس م 
 الييي  أن ا  ت يييالى يقييييل لهييياه المييية فييي  كيييي  يييرن مييين يوييييد لهيييا دينهيييا، فظهييير مويييددون

 المي امرايو  البيدعو   ضوا  ليى كنيير مين الفيتنو  هيويت و  رباب و  محلهون هافظوا  لى اوس ع ودت و 
 .ع متح التوديد ف  اوس و  التهريفاي، فكان تاريخ اوح  و 

نتاوييي  لل يييارفينو   يييوة تولييييدهو  السييير فييي  الييي  هيويييية اليييدين اوسييي م و     أحيييهاب اليقيييينو  ا 
السر ف  هيوية هاا الدين بنا ه الروه  لرخحية المسلع الت  يو لهيا أسياس و  الموددين،و  المحلهينو 

ا نكيياد نوييد  المحييلهة المتمنليية فيي  تزكييية اليينفس، هيييخو  محييدر  وتيي  النييايرةو  الهييياة اونسييانية كلهييا
فكره البنيا  الروهي  الياي و  نود أساس بنا  هركت و  رخحية إح هية موددة ف  التاريخ اوس م  إا

 .تربية الوياي  لي و  اختحي مدرسة التحول باا تنا  ب 
الطر  الحوفية أخطا  فكرية وسلوكية أضري بها وأب دتها  ن هدي ابسي كنير من  و لما

الهاضيرة بموضيو ية وتويرد و  القديمية ت امي مم الطر  الحوفيةهاا البهخ  ال كان منهونا ف  اوس ع
كرل  ن مراركة ب ضها ف  خدمة اوس ع من هيخ  يامها بتيوطير النياس دينييا ومين هييخ  يامهيا نف

  .ال زوكي أركاي  بهماية ووود اوس ع وبمراركتها ف  هركة الوهاد ضد 
  اوسيي ع المحييلهين الموييددين،  ييديما وهييدينا وهاضييرا، كمييا نكرييل  لييى روالهييا الربييانيين  ظمييا

هسين البنيا المحيري، ممنليين و  مهمد بن السنوس  المواهدي الهسن  اودريسي  الم يارب و  كابن تيمية الرام 
 .الراالية ف  تطورهاو  السنوسيةو  الطر  لقادرية

يييي ر هع، يتمييييزون بيييونهع وم ييي وا مييين م يييين ديييين الييي  أن  ظميييا  أمتنيييا الييياين انف يييي الزميييان لس 
 :اوس ع أمور ا ن نة

 .ال لع الواسم القابي للتطبي  ال مل 
 .والد وة المتدفقة بهيويتها وهركتها

 .والتحول المهر  الاي ينفخ الرو  ف  ال لع والد وة

ونمااونا من أولي  ال ظما ، الاين وم وا تل  المضموناي، ومزووها ف  و اٍ  واهٍد، هتى إن  يكاد  
 .م لفاتهعو  ستبحر ا يميز بين تل  المضموناي الن نة ف  هياتهعهير الم
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  الصوفيةو  الدور العملي للتصوف :ثانيا
 (:ف  الد وة إلى اوح  ( التربية الروهية)أو أنر التزكية )

سيييطري الرفاهييية  ليييهع دون تووييي  لهييا، انطلقييي حيييهاي و  فلمييا أهيير  النيياس فيي  مادييياي الهييياة
تقلييلهع مين ااهتمياع باليدنيا في  موضي ها و  طلبا لتوازن ف  الهياة، فوا ي د وتهع إلى الزهد المحلهينو  الزهاد
حيلى ا   ليي  )يويدون وياوره في  هيياة الرسيوي الكيريع و  أوودي وما ة من الناس يتبنون هاا ااتواهو  ال ي 
مويياي إحيي   الموتمييم  هييير تيياركين واوبيياتهع المنوطيية بهييع فيي ( رضيي  ا   يينهع)حييهابت  الطهييار و  (وسييلع

 .نرر الدين اوس م و  الح رو  بالد وة  لى الوهاد الكبر
فهمييوا دورهييع فيي  هيياا الكييون اليياي يبيييالون و  و هيي ا  هييع الحييوفية اليياين خلحييوا أنفسييهع   ت يييالى

 .تقتضي  هراسة الد وة اوس ميةو  الرو  ف  سبيي ا  هين يد و دا   الوهاد
تاريخيية ا نرر اوس ع ف  بقاع كنيرة في  ال يالع اوسي م  هقيقية و أنر الطر  الحوفية ف  

تخلييل  يين الركييب لظييرول  ييدة، هيييخ يييرتبط انترييار اوسيي ع و  يختلييل فيهييا اننييان، إا ب ضييها اليياي انهييرل
ريييوخها بمييا يبييالون ميين وهيياد فيي  هيياا و  الزواييياو  الهنييد بكنييير ميين الطيير و  فيي  إفريقيييا السييودا  ونييوب الحييهرا 

إا لييع ينترير اوسيي ع فيي  كنيير ميين هياه المنيياط  بواسييطة الهيروب، اليي  لن التوافي  ااوتمييا   بييين الحيدد، 
 .1ا يوملون ف  ر  و  يقرضونو  ا يطلبونو  المسلمين ا يتع إا بواسطة أولي  الاين ي طونو  الكافرين

ة التيكيان لهيا ال مياي الهربييو  كما ا ينكر أهد الدور الياي أدتي  الزواييا السنوسيية في  الوهياد
دورهيا في  مقاومية ااهيت ي ال ربي  و  هيرهياو  الرهمانييةو  الزواييا القادرييةو  الوزايرو  ليبياو  أنرها ف  تونس

 .بالوزاير اهتضان نورة التهرير
 ووييدي تييياراي فحييلي اونسييان المسييلع  يين هقيقيية تكامليي و  وهييين تمز ييي الرخحييية المسييلمة

ميياي الووييدان اليياي كييان يرهقيي  أن يييرع و   لييى الرييري ة، الهقيقييةو  (اليين )انفحييي ال مييي  يين النقييي و 
ميين تييب هع، فهييين هييدخ هيياا ووييد فيي  موتمييم و  ا ي يييره، كمييا كييان الميير مييم السييلل الحييال و  المنكيير

ا تزاي المظالع، كما أسهموا بوهد طييب و  المسلمين  لما  محلهون هققوا التوازن هين د وا إلى الزهد
 . ناا  ما استطا وا إلى ال  سبي  ف  ت يير المنكر الاي كان وا  ا

 6الهوييريين كمييا كييان فيي  القييرن 7و 3هلقيياي فيي  القييرنين و  كييان هيياا فيي  حييورة  لمييا  لهييع موييالس
لييى يومنييا هيياا  لمييا  و  الهوييري هيييخ تكونييي مييا يسييمى بييالطر  الحييوفية، فولييدي لنييا  بيير التيياريخ اوسيي م  ا 

ااختفيا   ين النياس فو فيوا ينيادون و  ييار بد ية الترهيبأبيى و ييهع اانسييا  في  تو  مويددين انتفضيواو  محلهين
 .2يدانها  لى المرال الت  تتهددهاو  المة
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التوديييد مييم بيييان بالمقارنيية أنيير التربييية الروهييية فيي  و  و لمييا كييان رحييد كييي هركيياي اوحيي  
 د وة الدا ية، هير ممكين في  منيي هياا المقياي، هسيبنا أن نريير إليى ب يل المنلية ممين او  رخحية

نحوحيها ب يدا روهييا  ميقيا و  تربيتي ، فوضيافوا بيال  إليى د يواتهعو  سيلو  الطريي و  أنر فيهع وو الزهد
سيينة و   حييرهع، روو ييا إلييى كتيياب ا و  المطييالبين بت ييير أنفسييهعو  مكيينهع ميين الوحييوي إلييى المييد وين

 .سلو  السلل الحال و  رسول 
 رجال اإلصالح الربانيون: ثالثا

 يم أحمد بن تيمية شيخ اإلسالم عبد الحل-7
 (هـ667)بطل اإلصالح الديني 
 لييع و  الكنييير ي ييرل  نيي  أنيي  مهييدخ وييالو  فقييي  وييدل ، مهييدخ كبيييرو   ييرل ك ييالع مييتكلع

 .متبهر ف  ال لوع الظاهرة
أ والي  بمناسيباي ريتى وكيال  و  أما ما اكره الهافظ ابين القييع الووزيية في  ميدارل السيالكين مين أهوالي 

ريمايل ، فييدي دالية واضيهة  ليى أن و   اداتي و  أاوا ي ،و  أمنال  ف  ترومت  من أخ  ي و   ما اكره ال  مة الاهب
 يد ريهد  ليى الي  و  روياي ا  في  هياه المية،و  ريخ اوس ع ابن تيمية يسته  بكي ودارة أن ي د من ال ارفين

 . هيات  كلهاو  كتب و  موا ف 
المرياهدة التي  ب نيي و  تهليا باليقينو الهواي الت   اش فيها ريخ اوس ع ترهد بون  كان م

 د روع أن  إاا أركلي  لي  مسولة أو ح ب لهع و  اونابةو  ال بوديةو  ااضطرارو  في  حفة من اافتقار
 1"ييا م ليع ابيراهيع فهمني : "ردد  ولي و  وضيم وبهتي   ليى التيرابو   ية التوو إلى وامم أو مكان ميوهش

 .3"وم يةو  أاكار يدمنها بكيفيةو  ل  أوراد: "يقويو  2"تووه كنرة و  است انت و  لع أر منل : "يقوي  ن و 
 اوينيارو  زاهيدا في  اليدنيا يزدريهيا، كميا اتحيل بالسيخا و  ينهمي  فيهياو  فقد كان يتياو  ال بيادة

أسمى ما ترتق  إلي  هياه و  ال املون بالسنة النبوية بحفة  امة،و  أوليا هو  ه  مما يتحل ب  رواي ا و 
نكيي ا منيي  و  مييال  ري  : "ار اليااي التيي  تهليى بهييا الرييخ هييخ كنيييرا ميا كييان يقيويالسيماي التواضيم وا 

ال يالين و  إلى وانيب الي  كيان الفيارس المواهيد ضيد أحيهاب البيدع مين الحيوفية 4"ا ف  ر  و  ر  
ميين وهيية أخييرع المواهييد الوييري  الرييواع اليياي  ابييي القايييد و  ميين أحييهاب الفيير  الك مييية، ميين وهيية

هيارب و  أ بي بمومو   لي زو الب د، فوناره وتو يده هتيى أ ن ي  باانسيهاب فانسيهب،التتاري  ازان يوع 
 5.ف  وبهاي القتاي  ندما  اود التتار الكرة  لى ب د الراع
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في  تلميياه ابين القييع الووزيية  ال  مية  لي  بين سيلطان مهميد القياري الهيروي و  و  د  ياي فيي 
من أوليا  هاه و  الوما ة،و  هما كانا من أكابر أهي السنةمن طالم رو  السايرين تبين ل  أن( "هي1017)

 .1"المة
 :موقفه من التصوف-7.7

في  كتياب التحيول،   ( الحيوفية ) نورد مو في  كميا ويا   ليى لسيان  هيين س يي ي  رهمي  ا    ين 
يدى التحيول بينط  ، و  الخبرةو  الاي اتسع بال لع ر كميا ي تحيوى  اونحال مما يدي  لى  أني   ليع يكين ض 

ومين  والهيبى لي ،  بيي كيان مين أهيي الم رفية بيا ،  أو ي حوىر ب ل من يز  ع اانتساب إليى مدرسيت  ، 
بىان ،  وفي   يدد مين   ،كما بدا ال  ف  موليدين مين موميوع الفتياوع رواي التربية اويمانيىة والسلو  الر 

يىيييا  "قامييياي رييير  منيييازي السيييايرين إليييى مو  ميييدارل السيييالكين: أ ظمهيييا كتيييب ابييين القييييع،  إيىيييا   ن ب يييد وا 
  2".نست ين

فقيييد اسيييتهدل رييييخ اوسييي ع إبيييراز كنييي  التحيييول كمدرسييية تربويييية هيييدفها الساسييي  تهيييايب الييينفس 
وانط  ييا ميين هيياه القا ييدة . وتطهيرهييا ميين أخ  هييا الاميميية، ولييال   ييارل كييي انهييرال طييرأ  لييى التحييول

... الونيييد، الفضيييي بيين  يييال،إبراهيع بيين أدهييع: أمنيياي أظهيير اهترامييا كبيييرا لييرواد الزهييد والتحييول الملتييزمين
 :و موما اتخا ابن تيمية مو فا يتميز بومرين

يييرع أن ريييوخ التحييول الوايييي  يييدوا  لييومهع وتييربيتهع بالكتيياب والسيينة، أمييا المتييوخرون فقييد ضييي 
لل منيي الفضييي بين فوميا المسيتقيمون مين السيالكين كومهيور مريايخ السي): كنير منهع، وهاا ميا تويده في   ولي 

بييراهيع بيين أدهييع، وأبيي  سييليمان الييداران ، وم ييرول الكرخيي ، والسييري السييقط ، والونيييد بيين مهمييد،   يييال، وا 
الوي نييي  والرييييخ همييياد والرييييخ أبييي  البييييان، وهييييرهع مييين  وهييييرهع مييين المتقيييدمين، ومنيييي الرييييخ  بيييد القيييادر

مريييى  ليييى الميييا  أن يخيييرل  ييين المييير والنهييي  المتيييوخرين، فهيييع ا يسيييوهون للسيييال  وليييو طيييار فييي  الهيييوا  أو 
الهيي  اليياي دي  لييي  الكتيياب  وهيياا هييو. الريير يين، بييي  لييي  أن ي مييي المييومور ويييدع المهظييور إلييى أن يمييوي

وماع السلل، وهاا كنير ف  ك مهع                         3(.والسنة وا 
 ين الهيدال الوليى ومنياهج كما أن  ليع ييرفل التحيول وملية، بيي انتقيد ميا طيرأ  ليي  مين خيرول 

الحوفية بنوا أمرهع  لى اورادة وابيد منهيا لكين يريترط أن تكيون إرادة )  :التربية والسلو  الولى وف  ال   ول 
الحيييوف  مييين حيييفا مييين الكيييدر، واميييت  مييين الفكييير، واسيييتوع  نيييده الييياهب )   وفييي   خييير يقيييوي ،4(.ا  وهيييده
.( الحيدي  د اوع وأرباه ال ، وهيع يسييرون بالتحيول إليى م نيى والتحول كتمان الم ان  وتر  ال. والهور
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لييع ي ييب  ليييهع اانتسيياب و   1( والحييواب انهييع موتهييدون فيي  طا يية ا ) :وتولييى مو فيي  المنحييل فيي   وليي 
وأمييا انتسيياب الطايفيية إلييى ريييخ م ييين فيي  ريييب أن النيياس يهتيياوون )   :لريييخ بييي يييرع أن اليي  ضييرورة  لمييية

القر ن كميا تلقيى الحيهابة الي   ين النبي  حيلى ا   ليي  وسيلع وتلقياه  ينهع التياب ون و  يمانمن يتلقون  ن  او
وبال  يهحي اتباع السابقين الولين بنهسان، فكميا أن المير  لي  مين ي لمي  القير ن والنهيو فكيال  لي  مين ي لمي  

  2(.الدين الباطن والظاهر
 نيدهع لي  هقياي  وأهيواي م روفية   ( التحيول ) }  :يقيوي المولد الهادي  رر مين موميوع فتاويي  فف 

 مييين حييفا مييين الكييدر، واميييت  ميين الفكييير،  ( الحييوف  )   :  ييد تكلمييوا فييي  هييدوده وسييييرت  وأخ  يي ، كقيييوي ب ضييهع
وهيع يسييرون بالحيوف    : وأريباه الي   . التحيول كتميان الم يان ، وتير  اليد اوي  . استوع  نده الياهب والهويرو 

ين  أ ْن  يع  اللىيي    }   : كميا  يياي اللىييي  ت يالى  . ي الخليي  ب يد النبييا  الحييديقونإليى م نيى الحييدي ، وأفضي يم  ال ييا  ف و ْول يييي    م 
ين  و ه س يين  أ ول يييي    ر ف يق ييا ييال ه  ييدِّيق ين  و الرُّييه د ا  و الح  يين  الن ب يِّييين  و الحِّ ل ييْيه ع مِّ ولهيياا ليييس  نييدهع ب ييد   [ 61  : النسييا  ]   {   

نبيييا  أفضيييي مييين الحيييوف ؛ لكييين هيييو فييي  الهقيقييية نيييوع مييين الحيييديقين، فهيييو الحيييدي  الييياي اخيييت  بالزهيييد ال
حيييديقوا ال لميييا ،   : وال بيييادة  ليييى الووييي  الييياي اوتهيييدوا فيييي ، فكيييان الحيييدي  مييين أهيييي هييياه الطريييي ، كميييا يقييياي
الحييهابة والتيياب ين وحييديقوا المييرا ، فهييو أخيي  ميين الحييدي  المطليي ، ودون الحييدي  الكامييي الحييديقية ميين 

   . وتاب يهع
إنهييع حييديقون فهييو كمييا يقيياي  يين أيميية   : فييناا  يييي  يين أولييي  الزهيياد وال بيياد ميين البحييريين

ييا، كييي بهسييب الطرييي  اليياي سييلك  ميين طا يية اللىيي  ورسييول   الفقهييا  ميين أهييي الكوفيية أنهييع حييديقون أيض 
ع مييين أكميييي حيييديق  زميييانهع، بهسيييب اوتهييياده و يييد يكونيييون مييين أوييييِّ الحيييديقين بهسيييب زميييانهع، فهييي

والحيدي  في  ال حير الوي أكميي مينهع، والحيديقون دروياي وأنيواع؛ ولهياا يوويد لي  مينهع حينل مين 
ن كان هيره ف  هيير الي  الحينل أكميي مني  وأفضيي  الهواي وال باداي، هقق  وأهكم  وهلب  لي ، وا 

   . من 
زع النييياس فييي  طيييريقهع؛ فطايفييية اميييي ولويييي ميييا و يييم فييي  كنيييير مييينهع مييين ااوتهييياد والتنيييزع فيييي  تنيييا

مبتيد ون، خياروون  ين السينة، ونقيي  ين طايفية مين اليمية في  الي  مين   إنهيع  : و الوا  .  ( الحوفية والتحول ) 
   . الكيييييييييييييي ع مييييييييييييييا هييييييييييييييو م ييييييييييييييرول، وتييييييييييييييب هع  لييييييييييييييى اليييييييييييييي  طوايييييييييييييييل ميييييييييييييين أهييييييييييييييي الفقيييييييييييييي  والكيييييييييييييي ع

   . ييييييا  وكييييي  طرفييييي  هييييياه الميييييور امييييييعوطايفييييية هليييييي فييييييهع، واد يييييوا أنهيييييع أفضيييييي الخلييييي ، وأكملهيييييع ب يييييد النب
أنهيييع موتهيييدون فييي  طا ييية اللىييي ، كميييا اوتهيييد هييييرهع مييين أهيييي طا ييية اللىييي ، ففييييهع السييياب    ( الحيييواب ) و

المقرب بهسب اوتهاده، وفيهع المقتحد الاي هو من أهي اليمين، وف  كي من الحنفين من  د يوتهيد 
 . فيخطئ، وفيهع من يانب فيتوب أو ا يتوب

 . المنتسبين إليهع من هو ظالع لنفس ،  ا  لرب ومن 
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و د انتسب إليهع طوايل من أهيي البيدع والزند ية؛ ولكين  نيد المهققيين مين أهيي التحيول ...
الونيييد بيين   : منييي  . كيياله ل ميين ؛ فيينن أكنير مرييايخ الطرييي  أنكييروه، وأخروييوه  ين الطرييي   : ليسيوا ميينهع

واكيره   ( طبقياي الحيوفية ) ل  الريخ أبو  بد اليرهمن السيلم ؛ في  كما اكر ا  . مهمد سيد الطايفة وهيره
   . الهافظ أبو بكر الخطيب ف  تاريخ ب داد

  :  ( ن نيية أحيينال ) الحييوفية   نييع أنيي  ب ييد اليي  تريي ب وتنييوع، وحيياري  . فهيياا أحييي التحييول
  . حوفية الهقاي  وحوفية الرزا  وحوفية الرسع

فهييع الياين و فييي  ليييهع   ( حييوفية الرزا  ) وأميا . فهيع اليياين وحييفناهع  :  ( حييوفية الهقيياي  ) فوميا 
فنن هاا  زييز وأكنير أهيي الهقياي   . كالخوان  ف  يرترط ف  ه ا  أن يكونوا من أهي الهقاي   . الو ول

  : ا يتحفون بلزوع الخوان ؛ ولكن يرترط فيهع ن نة رروط
   . ون الفييييييييييييييرايل ويوتنبيييييييييييييون المهييييييييييييييارعال داليييييييييييييية الرييييييييييييير ية بهيييييييييييييييخ يييييييييييييي د  :  ( أحـــــــــــــدها ) 

التييودب بييآداب أهييي الطرييي ،وه  اآلداب الريير ية فيي  هالييب الو يياي، وأمييا اآلداب البد ييية   :  ( الثــاني ) و
   . الوض ية ف  يلتفي إليها

أن ا يكييون أهييدهع متمسييك ا بفضييوي الييدنيا، فومييا ميين كييان وما ييا للميياي، أو كييان هييير   :  ( الثالــث ) و
   . الخ   المهمييييييييودة، وا يتييييييييودب بيييييييياآلداب الريييييييير ية، أو كييييييييان فاسييييييييقا فننيييييييي  ا يسييييييييته  اليييييييي متخليييييييي  بيييييييي

فهيييع المقتحيييرون  ليييى النسيييبة،فهمهع فييي  اللبييياس واآلداب الوضييي ية، ونهيييو الييي    : وأميييا حيييوفية الرسيييع
ميالهع فه ا  ف  الحوفية بمنزلة الاي يقتحر  لى زي أهي ال لع وأهي الوهاد ونوع م يا مين أ يوالهع وأ 

 . بهيخ يظن الواهي هقيقة أمره أن  منهع وليس منهع
ييا أو  وأوليييا  اللىيي  هييع الم منييون المتقييون، سييوا  سييمى أهييدهع فقييير ا أو حييوفي ا أو فقيه ييا أو  الم 

   . تاور ا أو وندي ا أو حان  ا أو أمير ا أو هاكم ا أو هير ال 
ك يان وْا ي ت ق يون   أ ا إ ن  أ ْول ي ا  اللى    }   :  اي اللى  ت الى ن يوْا و  ين   م  ن يون  ال يا  ل ْيه ْع و ا  ه يْع ي ْهز  ْوٌل      { ا  خ 

   .  [ 63، 62  : يونس ] 
  : يقيوي اللىي  ت يالى )   : وف  حهي  البخاري  ن أب  هريرة  ن النب  حلى ا   لي  وسيلع  ياي

ي بمنييي أدا  مييا افترضييي  لييي  وا يييزاي ميين  ييادع ليي  وليييا فقييد بييارزن  بالمهاربيية ومييا تقييرب إليي   بييد
 بدي يتقرب إل  بالنوافي هتى أهب ؛ فيناا أهببتي  كنيي سيم   الياي يسيمم بي ، وبحيره الياي يبحير بي  
ويده الت  يبطش بها، ورول  الت  يمر  بها، فب  يسمم، وب  يبحر، وب  ييبطش، وبي  يمري ، وليين 

ي  يين ريي   أنييا فا ليي  تييرددي  يين  ييبل نفييس سييولن  ل طينيي ، ولييين اسييت اان  ل يانيي ، ومييا تييردد
وهيييياا الهييييديخ  ييييد بييييين فييييي  أوليييييا  اللىيييي    .  (  بييييدي الميييي من يكييييره المييييوي وأكييييره مسييييا ت ، وابييييد ليييي  منيييي 

 . المقتحدين، أحهاب اليمين والمقربين السابقين
  بالنوافيييي ب يييد الييياي تقربيييوا إليييي  : والحييينل النيييان   . الييياين تقربيييوا إليييى اللىييي  بيييالفرايل  : فالحييينل الوي

   . الفيييييييييييرايل، وهيييييييييييع الييييييييييياين ليييييييييييع يزاليييييييييييوا يتقربيييييييييييون إليييييييييييي  بالنوافيييييييييييي هتيييييييييييى أهيييييييييييبهع، كميييييييييييا  ييييييييييياي ت يييييييييييالى
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ين  اْحيط ف ْين ا  }   : وهاان الحنفان  د اكيرهع اللىي  في  هيير موضيم مين كتابي  كميا  ياي ْنن يا اْلك ت ياب  ال يا  ن يع  أ ْور 
ْنه ْع ظ ال ٌع لِّن ْفس     ن ا ف م  ب اد  ْن    ْير اي   م  ْنه ْع س اب ٌ  ب اْلخ  م  ٌد و  ْنه ع مُّْقت ح  م    : وكميا  ياي اللىي  ت يالى  [ 32  : فياطر ]   { و 

ين ر   }  ييع  ي ْسيق ْون  م  ه ْع ن ْضير ة  الن    يوه  ون  ت ْ ير ل  ف ي  و و  ل يى اْل ر اي ي   ي نظ ير  ييٍع    ييٍ  م ْخت يوٍع إ ن  اْل ْبر ار  ل ف ي  ن    ه 
يي    ت ام  ب ييون   خ  ْين ييا ي ْريير ب  ب ه ييا اْلم ق ر  يين ت ْسيين يٍع    يي   م  م ز او  ف يي  ا ل يي   ف ْلي ت ن يياف س  اْلم ت ن اف س ييون  و  ْسييٌ  و    : المطففييين ]   { م 

ييييييييا  :  يييييييياي ابيييييييين  بيييييييياس  [ 22-26    . يرييييييييرب بهييييييييا المقربييييييييون حييييييييرفا وتمييييييييزل لحييييييييهاب اليمييييييييين مزو 
ي ْسيق ْون  ف يه يا ك   }   : و اي ت الى ْلس يب ي   و  ْين يا ف يه يا ت س يم ى س  ب يي      نو  ه يا ز    [ 16، 14  : اونسيان ]   { ْوس يا ك يان  م ز او 
ْريو م ة  و الس ياب ق ون   }   : و اي ت الى اب  اْلم  ا أ ْحيه  اب  اْلم ْرو م ة  م  ن ة  و أ ْحه  ْيم  اب  اْلم  ا أ ْحه  ن ة  م  ْيم  اب  اْلم  ف و ْحه 
ب ييون  الس يياب ق ون  أ   يين   }   : و يياي ت ييالى  [ 11-6  : الوا  يية ]   { ْول ي يي   اْلم ق ر  ييا إ ن ك ييان  م  يييٍع و أ م  ن يية  ن    يياٌن و و  ْيه  ْوٌ  و ر  ف يير 

ين   اب  اْلي م  ْن أ ْحه  ٌع ل    م  ين  ف س    اب  اْلي م   1{ .  [ 11-66  : الوا  ة ]   { أ ْحه 
 :العارف الصوفي العابد -2.7
ودر اورارة إليى أن ابين تيميية في  ك مي   ين المحيطلهاي  الحيوفية كيان أد  ت بييرا كما ت

فف  هدين   ن المقامياي والهيواي  ليى . وأكنر تفحي  من الحوفية الاين كتبوا ف  هاه الموضو اي
 المقامياي ] فهياه كلمياي مختحيراي في  أ مياي القليوب ي التي   يد تسيمى   : أميا ب يد: )سيبيي المنياي يقيوي

 لييى اللىيي ،  مهبيية اللىيي  ورسييول ، والتوكييي/ ييي وهيي  ميين أحييوي اويمييان، و وا ييد الييدين، منييي  [ والهييواي
خ   الدين لي ، والريكر لي ، والحيبر  ليى هكمي ، والخيول مني ، والرويا  لي ، نيع  2( . وميا يتبيم الي  وا 

  3.يبين مراتب القلوب فيما ي رل لها من أهواي تختلل باخت ل منازلها
ومييين توريبييياي :  )...اونهميييا  فيهييياو  تييي  يقيييوي  نهيييا تلميييياه ابييين القييييع مبينيييا تاو ييي  لل بيييادةأميييا  باد

أن ميين أدميين يييا هيي  يييا يوع ا إليي  إا أنييي أورنيي  اليي  هييياة القلييب  :السييالكين التيي  وربوهييا فولفوهييا حييهيهة
لهياين ااسيمين وهميا  :مياوال قي وكان ريخ اوس ع ابن تيمية  دس ا  روه  رديد اللهج بهيا ويدا و ياي لي  يو 

مين واظيب  ليى  :اله  القيوع تونير  ظيع ف  هياة القليب وكيان يريير إليى أنهميا ااسيع ال ظيع وسيم ت  يقيوي
أرب ييين مييرة كييي يييوع بييين سيينة الفويير وحيي ة الفويير ييياه  يييا يوع اإليي  إا أنييي برهمتيي  أسييت يخ هحييلي ليي  

  الهسيينى والييد ا  بهييا وسيير ارتباطهييا بييالخل  والميير هييياة القلييب ولييع يمييي  لبيي  وميين  لييع  بودييياي السييما
وبمطالب ال بد وهاوات   رل ال  وتهقق  فنن كي مطلوب يسوي بالمناسب لي  فتوميي أد يية القير ن والهادييخ 

 4.(النبوية تودها كال 
تواضييي   الريييديد اا هميييا مييين خحييياي  روييياي ا  و  وبليييه المراتيييب ال لييييا مييين ال بوديييية بانكييياره لااتييي 

أني  يخفي  أهوالي   ين  (يهدخ  ن  ابن القيع يحيل تواضيم ال يارفين، احة وهو المنحب ال لى ف  الدينالخ

                                                 
1
 .11مومو ة الفتاوع، ع:  بد الهليع أهمد بن تيمية - 

 .7  10نفس المحدر، ع - 2
 . 61 . ع2006/هي1726، 1ابن تيمية والتحول، دار هار هرا ، دمر ، ط: أهمد النوار - 3
 .776،   1كتاب مدارل السالكين، الوز  : ي  ابن القيع 4
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الخليي  وهييده كخرييو   واليي  وانكسيياره لييي  يراهييا النيياس في وبيي  اط  هييع  ليهييا ور يييتهع لهييا فيفسييد  لييي  و تيي  
 حيييم  ا  فييي  رييي   أنفيييم و لبييي  وهالييي  ميييم ا  وكيييع  يييد ا تطيييم فييي  هييياه المفيييازة مييين سيييال  والم حيييوع مييين 

للحيياد  ميين التهقيي  بالمسييكنة والفا يية واليياي وأنيي  ا ريي   وأنيي  مميين لييع يحيي  ليي  ب ييد اوسيي ع هتييى يييد   
الررل في  ولقد راهدي من رييخ اوسي ع ابين تيميية  يدس ا  روهي  مين الي  أميرا ليع أرياهده مين هييره وكيان 

أنيا المكيدع وابين المكيدع  :كان كنيرا ما يتمني بهاا البييما ل  ر   وا من  ر   وا ف  ر   و  :يقوي كنيرا
وا  إنيي  إلييى اآلن أوييدد إسيي م  كييي و ييي ومييا  :وهكيياا كييان أبيي  ووييدي وكييان إاا أننييى  لييي  فيي  ووهيي  يقييوي

أسيلمي ب ييد إسيي ما ويييدا وب ييخ إليي  فيي   خيير  مييره  ا ييدة فيي  التفسييير بخطيي  و لييى ظهرهييا أبييياي بخطيي  ميين 
 1(نظم  

ال ارل ا يرع ل   لى أهد هقا  :ريخ اوس ع ابن تيمية  دس ا  روه  يقوي وسم ي)و اي
فلميا كيان  :وا يرهد ل   لى هيره فض  ولال  ا ي اتب وا يطاليب وا يضيارب وأميا تنسيع نسييع الفنيا 

، وي ليع المطل يون  ليى اهوالي  أني  في  الي  إنميا يتهيدخ 2(الفنا   نده هاية و ي هياه الدروية كالنسييع
 .يهك  هال و   ن نفس 

مما تقدع يتبين أن رييخ اوسي ع ابين تيميية  سيليع مين ال ليو الياي و  يي فيي  الوهابيية الياين و 
 . فسروا ابن تيمية بتفسيرهع الخا 

يسييير  لييى نهييج  -فيي  مولييده ال اريير ميين الفتيياوع والمسييمى كتيياب  لييع السييلو  -كمييا نوييده 
إن لع نقيي أني  يرير  هياا الكتياب كميا رير  تلميياه < ل يبفتو  ا>الريخ  بد القادر الوي ن  ف  كتاب  

يقييوي فيي  و  ابيين القيييع كتيياب الحييوف  الهييروي، إا  كييان يكيين للريييخ  بييد القييادر الوي نيي  اهترامييا كبيييرا
هييياا إضيييافة إليييى كنيييرة استريييهاده …  طيييب ال يييارفين، رييييخنا  يييدس ا  سيييره، أ ظيييع رييييوخ زمانييي : هقييي 

 .بك م 
 :السنوسيةأثر الطرق و  السنوسي -2

لديي  منيا هدانتي  و  ديينو  تربيى في  بييي  ليع( ع1671-1464)هو مهمد  ل  السنوسي      
ااوتمياع و   ميد في  أننيا  ره تي  إليى زييارة الزوايياو  التومي، كما  رل  ين سيلوك  التقيوعو  تر ة ال زلة
 .3م رفة مختلل الطر و  باوخوان

و لتيي  يخطييط لد وتيي  فيي  اوحيي   بمييا  هيياه التربييية الروهييية التيي  ن ييع بهييا السنوسيي  الكبييير
 :يكفي نواهها إا أدر 

 . يمة الزوايا ف  الد واي السابقة -

                                                 

 .61،  1160،ربانية ا رهبانية، دار الررو ، القاهرة: ، أبو الهسن الندوي727 ، 1، الوز  ي نفس المروم  1
2
 .727،  1كتاب مدارل السالكين، الوز  : ابن القيعـ  

، همد 106-1/وانظر؟؟ هاضر ال الع ااس م    ل. 64اآلنار ااوتما ية للهركة السنوسية،  : أكرع الخضري - 3
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 .اليسر ف  تقديع الم لوماي الدينية للمريدينو   يمة البساطة -
رأع أن خير هياه المية في  و تي  يكمين في  توهييد حيفوفها مميا و لي  يتهيالل ميم الطير   -

د وتهيا  ليى بيخ رو  الوهياد بيين أتبا هيا و  ها إليى إحي   نفسيهاييد و و  الحوفية المووودة ف   حره
 (.دولةو  السنوسية دين)

 .فس ى  لى إنرا  دولة إس مية ااي منطلقاي سلفية حوفية
 انتشارها 7. 2

امتدي الزوايا السنوسية ف  رماي إفريقيا هتى هدي  لى مدع نمانين  اميا   يام   كبييرا  في  
 ،زاويية في  الهوياز( 12)هتى كان لهيا  ،باي لها أتباع ف  كي  طر إسي م و  ،تييار الهركة اوس مية

وت ل ليييي فييي  إ ريقييييا مبرييييرة . 1زاويييية( 130)ووحيييي  يييدد الزواييييا فييي  ليبييييا والسييييودان وهولهمييييا إليييى 
 .زاوية( 300)باوس ع بين الوننيين هيخ بله موموع زواياها 

نييييع إرسييييالهع لل ييييالع  ،بيييييية وا  ييييداد الد ييييياةوكانييييي الزاوييييية وهييييدة متكامليييية مهمتهييييا الولييييى التر 
اوس م  ينررون الد وة اوس مية، كما أن الزاوية م يدة ومدربية للدفاع  ين نفسيها ضيد ال يدو فكانيي 

 .مركزا للوهادو  ومركزا  للهياة الروهية
 جهاد االحتالل 2.2

يختار مكانها في  مو يم  إا هالبا  ما ،كاني الزاوية كما أسلفنا مركزا  للوهاد لها تنظيع  سكري
منظميين تنظيميا   ،وكيان أفرادهيا مسيلهين ،لتيومين ال يايتين الهربيية والتواريية ، ند ملتقى طر  ،هحين
 ييادي  2د ييا السنوسيييون إلييى تييوليل هكوميية وطنييية، ،فلمييا انسييهبي الدوليية ال نمانييية ميين ليبيييا ، سييكريا  

 .تلوا ليبياالمسلمين ف  ليبيا مدة  ررين سنة ضد الطليان الاين اه
الياي كيان رييخا   ليى زاويية ، يرهمي  ا (  مير المختيار ) ومن ألميم  يادة السنوسييين البطيي 

وحييار القايييد  ،تييولى  يييادة المواهييدين السنوسيييين فيي  الوبييي الخضيير، و القحييور فيي  الوبييي الخضيير
 3.ال اع للمواهدين السنوسيين ف  ليبيا

وسيولين  الياي  ميي واهيدا   ليى انقيرال اوسي ع مين و ل  مر المختار في  ووي  الفارسيي بقييادة م
كميا أوليوا نميانين ألفيا  مين القباييي ال ربيية  ،و تليوا ميياي الليول مين المسيلمين ،و رروا أن ليبيا أرل إيطاليية ،ليبيا

نيع ونيدي الروياي مين  ،الودبا  فماي مينهع خلي  كنيير وو يا  و طريا  ( سيري )  ن الوبي الخضر إلى حهرا  
وأرسيلتهع  هيرا  إليى إيطالييا ( 12ي  7) ووم يي الهيداخ  ،ليوغ إليى الخامسية والرب يين وسيا تهع إليى الوييشسين الب

 4.لتنحيرهع
                                                 

  170،   2ع ، ل1143،  7ب ارس ن ، هاضر ال الع ااس م  ، دار الفكر ، طي ركي 1
 

 214ي ركيب ارس ن ،    2
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 ،وبقيي  هتييى ويياوز السييب ين يرهميي  ا  ت ييالى ،و ييد ويياوز  ميير المختييار الخمسييين ميين  مييره
نيع  ،ييخ وأسييره( ع1131 ياع / هيي 1370)هتيى ( هي1321)من  اع  ،يقود الم ار   لى حهوة وواده

 1.أ دع يرهم  ا 
 (7976ولد )حسن البنا  -3

كمريد نريط أفياد منهيا أيميا إفيادة تركيي ( الهحافية الراالية)نرو الروي ف  أهضان الطريقة  
 .تولي ف  منهو  لتربية اوخوانو  أنرا ف  هيات 

ه ومو في  مين كان لهاا أنر و  فقد أنري الطريقة الهحافية ف  أب اد رخحية الدا ية هسن البنا
 .التحول ف  تربية اوخوان المسلمين

،  أخييا منهييا مييا حييفا،  لقييد اسييتفاد السييتاا الب نىييا ميين توربتيي  الحييوفيىة،  ر  وهييو  وتيير  مييا ك ييد 
بىانيين،  كما رأينا  ند ريخ اوس ع ابن تيمية وتلميياه اومياع ابين القييع، فليع يكونيا  مو ل كي الرواي الر 
دى التحول بنط  ، ك بيي كانيا مين  ما ي تحيوىر أوي حيوىر ب يل مين ييز  ع اانتسياب إليى مدرسيت هما، ض 

بىان ،  والهبى ل ،  أهي الم رفة با ،  كما بدا ال  ف  مولدين  ومن رواي التربية اويمانيىة والسلو  الر 
زي مييدارل السييالكين ريير  منييا: أ ظمهييا وفيي   ييدد ميين كتييب ابيين القيييع،  ميين مومييوع فتيياوع ابيين تيمييية، 

يىا  نست ين"السايرين إلى مقاماي   ".إيىا   ن ب د وا 
اوررياد اليدين ، و  تدريب اوخوان من الط ب الزهريين  لى الو ظو  فقد طب  ال  ف  تربية

 .السلو و  الاي يسمي   لوع التربية
الييي  و  اورريياد اليييدين و  هييييرهع للتييدريب  ليييى اليييو لو  إا كييون فيييية مييين الطيي ب الزهييياريين

هيرهيا، فنوهيي هياه التوربية أيميا نويا  هييخ و  أمياكن ال مييو  اس في  كيي مكيان في  المقياه لد وة الني
و  يد وويدي في  هياا الم نيى ...لقيد نوهيي التوربية مايية في  المايية} :  اي واحفا اهساس  بهاا النوا 

   2.ب ل ال زا  ن ال يبة  ن الوم ية الهحافبة الت  انهلي رك  ف  المهمودية
لمين هيي  د ييوة حييوفية لنهييع ي ملييون  لييى أسيياس التزكييية وطهييارة اليينفس، إن اوخييوان المسيي

فهاا . ونقا  القلب، والمواظ بة  لى ال مي، واو رال  ن الخل ، والهبِّ ف  ا ، واارتباط  لى الخير
  3.هو التحوىل، وهاه ه  الحوفية الهقيقية  ند هسن البنا

ي  ما   :يتمنىي ف  التحول اله ى  ند هسن البنا يتمنىي أوى

يييو اه ا}فتزكيييية الييينفس هييي  أوىي سيييبيي  الف ييي     ، طهيييارة الييينفس ونقيييا  القليييب* يييا س  . ون ْفيييٍس وم 
يْن ز ك اه يا. ف و ْله م ه يا ف وور هيا وت ْقو اه يا ييْن د س ياه ا.   يْد أ ْفل يي   م  ياب  م  والقليب هوالم ضيي ة  10-4الريمس { و  يْد خ 

ل   اونسان كلُّ  ل هي ح  اا فس دي فس د اونسان كلُّ ، وس مت   أساس النواة يوع القيامة    ، الت  إاا ح  وا 
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يياٌي وا  ب نييون  } ييليعٍ . ي ييْوع  ا  ي ْنف ييم  م  ييْن أ ت ييى ا   ب ق ْلييٍب س  ف بييد ميين المواه ييدة لنقييا  .  61-66الريي را  { إ اى م 
 . هاا القلب وحفاي  وطهارت  من م اح  القلوب وأخطار ها

ن  ي   لى ال مي الحال  واوب  لى المسلعوالمواظ بة *  . ، فنن أهب  ال ماي إلى ا  أدو م ها وا 
ين  }مين حيفاي الر بىيان يىين مين أحيهاب الرسيااي : واو رال  ن الخل  باو بياي  ليى الخيال * اليا 

ييد ا إ اى ا    ييْون    وا  ي ْخر ييْون  أ ه  ي ييا أ يُّهييا }وهيع الم وحييوفون فيي   وليي  ت ييالى . 31الهييزاب{ي ب لِّ  يون  ر سييااي ا   وي ْخر 
لىٍة   ل ى بُّون    أ ا  بُّه ْع وي ه  ين    ف س ْول  ي ْوت   ا   ب ق ْوٍع ي ه  ين   م ن وا م ْن ي ْرت د  م ْنك ْع   ْن د  زىٍة   ل ى الك ياف رين   الا  الم  م نين  أ   

ية  اي يعٍ ي واه دون  ف   س ب يي  ا   وا  ي خافون  ل وْ  ا يخيافون لومية  اييع  فهيع و راضيهع  ين الخلي ،. 77: الماييدة{ م 
ييراا وا نف  ييا،  ميينهع،  وا هييياة وا  وا يخر ييون أهييد ا إا ا  سييبهان ؛ لنهييع ي و نييون أن الخليي  ا يمل كييون لهييع ض 
ا  كلتاهمييا بيييد ا  وهييد ه،   وال مييار التيي  يخييال النيياس  ليهييا، وأن الرزا  التيي  يطمييم النيياس فيهييا،  موت ييا، 

لهيع لهظية أويي خِّر  يمل   أهيد أن ي نق حيهع لقمية  مين رز هيع،  ل ه يْع ا  ي ْسيت ْوخ رون  }وا أن يقيدِّع مين أو  يا   أ و  ف ين ا ا و 
 .37: ال رال  {س ا  ة  وا  ي ْست ْقد مون  

فكميا تيربط   الم منية، د  امية مين اليدى ايع التي  تقيوع  ليهيا الوما ية  :والهبُّ في  ا *
وأ ظييع  هيياه . تييربط بييين أبنايهييا ال واطييل المرييتركة والفكييرة الواهييدة،  بينهييا المفيياهيع المرييتركة، 

مييياي فهوهيييبٌّ ا يقيييوع  ليييى  ييير ل مييين اليييدنيا، أو . ال واطيييل وأخليييدها وأ مقهيييا هوالهيييبُّ فييي  ا 
ت ة، التقيرُّب إليي ، والر هبية في  نحيرة بيي يقيوع  ليى اويميان بيا  ت يالى، و أونهو الي ،  أوواٍه أوم 

 . الهبى ف  ا ، والب  ل ف  ا : اوس ع، وأون     ر ع اويمان
وطا ييية  والمهبىييية،  ااسيييتقامة، : ومييين أبيييرز ميييا يتميىيييز بييي  الحيييوفيىة الحييياد  ون ن نييية أرييييا 

ماي أساسيىة ف  التربية اوخوانيىة  . الريخ، وهاه مقوى

إاى مظهييير مييين (  حيييا التهوييييي)ليييى الوانيييب الخلقييي  الييياي سيييماه وميييا تركييييز اومييياع البنيييا  
 1 .مظاهر نفاا المنهج الروه  إلى منهج اوخوان المسلمين ف  التربية
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 :الخاتمة
 

ا ريي  و  هييو أنيير اوتمييا  و  فيمييا  ييدمناه إريياراي داليية  لييى أنيير التربييية الروهييية فيي  الهركيياي اوسيي مية،
 .سلباو  ي إنما تتطلب  لى الموتمم إيواباالهركاو  هيخ أن أنار هاه الد واي

هي  أب يد ميا تكيون  ين تمنلي  بقيدر ميا و  نع أن ما أ دمتي  ا يمنيي فخيرا توتيره الطير  الحيوفية الييوع،
 الهركية ري    خير إا ميا  يدمناه نميوالو  الوهيادو  فهمهيع أن ال بيادة ري  و  يمني ردا  لى سلبية الكنيرين منهع،

 فيتن اليدنيا، مين هييخ اوسيهاعو   لي  ال ابد الزاهد المت ال   ن م رياي الهياةمناي وا    لما يوب أن يكون و 
 ال ودة إلى الهياة اوسي مية كميا رسيمها الكتيابو  ت يير المنكر فيها طلبا لإلح  و  الفا لية ف  أهداخ الهياةو 
 . السنةو 

التفيييرغ م سسييياي التحيييول وا يييم ا يمكييين ااسيييتهانة بوويييوده وا يويييدي  وابيييد أن ن يييرل أن
نميييا يت يييين إحييي ه  مييين اليييداخي والييي  بتحيييهي  أخطايييي  وتقيييويع مقواتييي  و رايييي  المخالفييية  لمواوهتييي  وا 

 .مستفيدين من تل  التوارب السابقة لمنط  الرري ة، وبوض   أخيرا ف  حل القوع الهامية لإلس ع
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 التوجهات السياسية للحركات الصوفية
 الحركات الصوفية  كجماعات ضغط

 
 سن الدعجهح. د
 دستاذ المساعأ

 قسم االعالم والدراسات االستراتيجية
 جامعة الحسين بن طالل

 
 :الملخص

الكون  للطبي ة المت يرة ف   مني هيرها من الهركاي ااوتما ية، تخضم الحوفيةلهركة ا
فها ودوران ، فنن أهسني  را ة النواميس، وتخلحي من ال رور واو واب بالااي، ورو ي للقياع بوظاي

الر ب  والوماهيري ف  الموتمم، إاا  امي   لى المستوعالحلية والساسية، وتكوين أوياي وديدة، 
اا تراخي وتهاوني ف   بكي هاا وهيره ضمن خطط واضهة، فننها ستستمر ف  أدا  مهمتها بنوا ، وا 

 .المراو اي والتقويع، والقياع بما ينب   القياع ب ، فننها ستقرب أولها بنفسها
إلى أن الهركاي اوس مية تراخي وتهاوني ف  المراو اي والتقويع، والقياع دالب ل وياهب 

بما ينب   القياع ب ، وف  الهوار  ضايا أخرع هوي  فا  ال مي اوس م  الهرك  و   ت  بالهركاي 
 .الحوفية، والملفاي الكبرع المطروهة  لى ال مي اوس م 

وود الهركة اوس مية كوسيلة ض ط يوب أا يز ونا، لكن إن و  السياس  اي وال مي الهرك
المهع هو كيل يكون هاا الض ط؟ هي لتهقي  محال  ل مة؟ فهاا أمر وميي ومهمود، أع هو لتهقي  

 .محال  ااتية رخحية؟ فهاا أمر  خر، ا يقبل  اوس ع وا المنط  السليع
ة من أوي محال  المة ور وبها، ولكن أن تكون الهركة اوس مية هركة اوتما ية ضاهط

 فهاا ليس في  أي  يب أو ضرر، وهنا أستهضر ما هدنن  ب  ب ل المفكرين من الرر ، وهو أن
الهركاي اوس مية يهسن بها أن تبقى وما اي ض ط، تطالب بتطبي  الرري ة والهفاظ  لى 

 ش أيضا مني الرأي الساب ، الخ   والقيع، وهاا أفضي لها من أن تدخي إلى الهكع، وهاا رأي ينا
اا كاني وما ة ض ط من أوي محال  فيوية  فناا كان الض ط إيوابيا ف  هرل رر ا و ق ، وا 

 .ضيقة، فهاا هو اوركاي؛ وينب   إح ه 
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 :مقدمة
باوط ع  لى  دد من ت ريفاي وما اي الض ط نود ان ا اخت فاي كبيرة بينها وبين 

نستطيم التوحي إلى انها ت ن  ايضا  ووود مومو ة من الفراد موتم ين  ت ريل الهزب السياس ، إا
ف  تنظيٍع م ين  لى اساس مباد  و د تكون محال  مرتركة لوي تهقي  اهدال مرتركة ف  إطار 
 انون ، ف  هاا الت ريل ي  هظ ان ا فر  بين وما اي الض ط والهزب السياس  سوع من ناهية 

و دع س   الوما ة لها، بدا   ن ال  تس ى الوما ة للض ط  لى السلطة س   الهزب إلى السلطة 
 لما  ان ب ل البلدان تهوي . الت  وحلها الهزب، وبت بير اد  تس ى للض ط  لى الهكومة

 .وما اي اكنر تونيرا  من الهزاب السياسية
ة القانونية، برووع سريم إلى التاريخ نرع ان الوما اي الضاهطة هالبا  مالع تكن تهمي حف

بسبب انظمة الهكع الرمولية والطريقة الت  كاني ت الج بها م ارضة تل  الوما اي من خ ي البطش 
ن  والتنكيي، ماكان يدف ها مظطرة  لل مي السري واستخداع الب ل منهع لل نل لتهقي  هاياي سياسية وا 

 .تستري بولبسة مختلفة كي هسب ر  ة  مل  الو رافية
وما اي واكنرها ودا  ف  التاريخ اوس م  ف  الرر  الوسط ه  من ارهر هاه ال

 .اوسما يلية الاي تسمى ف  محادر المسترر ين بالهرارة
ب ل المطل ين  لى الهتيااي وال ملياي الت  كاني ااسما لية تنفاها  د يحنفونها 

 .ارن بين المخطط والمنفاضمن الوما اي الدينية ا السياسية، وما ارب  اليوع بالبارهة  ندما نق
كاني اوربا والحين، محر واليونان تهوي ايضا   لى وما اي ض ط  ديدة  لى اركاي 
مختلفة من  وايي و بايي او وما اي توارية ودينية كانوا دايما  يس ون للهحوي  لى مزايا خاحة 

ب مفهومنا الهال   لى هساب الخرين، رهع اننا ا نستطيم ان ننسبهع إلى الوما اي الضاهطة هس
 .لها، إا انهع كانوا وما اي تض ط لوي أهدال توم ها بب ضها الب ل

 :تعريف الصوفية  والتصوف
ت ريف  با تباره نز ة وودانية وأنبي الوسايي ف   بي الولول ف  هقيقة التحول ابد من

ة بهتة يت بد فيها رخحي«طريقة»ورواي الدين إلى أن التحولو د أرار ال لما . التقرب إلى ا 
ب  إا  لي  ، واماهب يوخا ب  إا لماما ، إا إن لكي متحول أسلوبا  اونسان  لى هير مناي يهتاع

ال كول  لى ال بادة اانقطاع إلى ا  ت الى"وأحي التحول  أن  يقترب ب  من ا خاحا  يز ع
واانفراد  ن الومهور من لاة وماي وواه واو رال  ن زخرل الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبي  لي  

 ".الخلو ف  الخلوة وال بادة
الوننية والمووسية واليهودية والمسيهية واوس ع، ف : وراع التحول ف  أديان المع كلها

 واليونانيون والرومان والهنود والحينيون وال رب وال وعو د  رف  ف  ب ل أركال  البابليون
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ف  اوس ع بوفراد يسلكون ف   بادتهع ومواهدتهع طريقا  وفيةو د بدأي الهياة الح
ولكن سر ان ما . نهاية القرن النان  الهوري هياة منظمة  امةرخحيةخاحة، ولع يكن لهع هتى

واوتما اي ف  المساود أوا ، ومن نع ف  الخانقاهاي والرىبط، هيخ اوتمم ظهري ف  حفوفهع هلقاي
والطريقة، ه  السلوب الخا  الاي ي يش  ظمة من طالب  التحولالمرايخ وهولهع وما اي منت

مومو ة أو ه . الحوف  بمقتضاه ف  ظي وما ة من وما اي الحوفية تاب ة لهد كبار المرايخ
الهياة الروهية الت  وه  أيضا  . الت اليع واآلداب والتقاليد الت  تخت  بها وما ة من هاه الوما اي

من فر  التحول أع هير منتسب وتابم  أيا  كان سوا  أكان منتسبا  إلى فر ةيهياها السال  إلى ا 
لكي سال  إلى ا  هيات  الرخحية و الم  إا «فردية» لريخ أع هير تابم، فالطريقة بهاا الم نى

 . «إن الطر  إلى ا  ب دد السالكين إلي » :ال ارفينالروه  الاي ي يش في  وهده،  ديما   اي ب ل
 «الم رال»و «السلو »و «السفر» وأوحال و ديدة فه طل   لى هاه الطريقة أسما وي

مدرسة روهية ويتميز بر اير خاحة، هتى أخا أتبا   وماإن أخا التحول يتبلورف  رب  «الهج»و
ينقط ون إلي  وي تزلون في   رل واهدها بالرباط أو التكية، كانوايوتم ون ف  أماكن خاحة ل بادتهع

رييا  يسيرا  من الط اع يقضون نهارهع بالقرا ة وليلهع بالتهود، يقيمون هلقاي الاكر ويتناولون ممالموت
وب د أن يلته  الطالب والرراب يلبسون  ميحا  من خرن الحول ويفتررون الهحير الحلب،

، يوري نزوات  وارتال بالنهج الحوف بالهياة الحوفية، ي يىن ل  ريخ يدرب ، هتى أنبي ت لب   لى
 ويمىر ب د ال  ف  أربم درواي... رمزا  ب د ال  تكريس  متحوفا  فيلبس الخر ة الزر ا 

 اانتسابدروة المريد وهو طالب: أولها
 المرايخدروة السال  وهو الاي استكمي تدريب   لى يد أهد: نانيها
 وواره دروة المواوب وهو الاي انواب إلى الطري  الحوف  بكي: نالنها
 دروة المتدار  وهو الاي نوي نفس  من هرور الدنيا: راب ها

م تقداي  ديدة منها ما هو موخوا  ن الفلسفة الت  را ي ف  اوس ع، ومن  ما وللحوفية
ف  ت اليع القر ن، ومنها ما هو نتيوة اختباراي رخحية، ولكن مهما ت ددي المااهب،هو توسم

 .ب ااتحاي با  وااتهاد" :ر ها فال اية واهدةومهما اتس ي الفر  الحوفية وكنري ط
 .وأهع الفكار والم تقداي المرتركة بين المتحوفة

 :تعريفات جماعة الضغط
ي رفون بوما اي الض ط لنهع يستخدمون الض ط كوسيلة لهمي الهكوماي  لى تلبية 

ل ن تقد ب  وهنا نرهب ف  مطالبهع، وهنال  اكنر من ت ريل لهع، كنا  د اررنا ف  المقدمة إلى ت ري
انها تمني مومو ة كبيرة من الوما اي ال ر ية " 1 ددا  اخر من الت ريفاي، منها مايقوي ان نست رل 
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وما ة الض ط  لى  1وي رل الدكتور حاد  السود" وووهاي النظر السياسية وه  م سساي طو ية
ة دايمة او م  تة بهيخ تفرل وما ة من اارخا  تربطهع    اي اوتما ية خاحة ااي حف"انها 

 لى ا ضايها نمطا  م ينا ف  السلو  الوما  ، و د يوتم وا  لى اساس ووود هدل مرتر  او 
 د تكون لهع محال  يداف ون  نها و د " محلهة مرتركة بينهع يداف ون  نها بالوسايي المتيسرة لديهع

من هاه الوما اي ه  تل  الت  تتركي من  تكون اهدال يس ون إلى تهقيقها، وال البية الف الة الم نرة
افراد لديهع اهدال مرتركة يس ون إلى تهقيقها كالمنظماي ال ير هكومية وتومم الرركاي التوارية 

وسنورد فقرة خاحة فيما ي د  ن دور هاه الرركاي ف  الض ط  لى السياساي ( رركاي الض ط)
 .ال امة

منظمة تس ى إلى التونير  لى سياسة  اية"وما ة الض ط  لى انها  2(هني. ن)ي رل 
هاا الت ريل يو ي من الممكن ان تكون إهدع الوما اي " الهكومة بينما ترفل تهمي مس ولية الهكع

 .ه  الهاكع الف ل  ف  تسيير السياساي ال امة ف  دولٍة ما دون ان ي   الوميم ال 
تونير  لى السياساي ال امة في رفها  لى انها كي الوما اي الت  تض ط لل" 3اما وان دانيي
بال  تكون الوما اي الضاهطة ه  فقط الوما اي الت  ت مي  لى الساهة "  لى الح يد السياس 

السياسية وهع يختارون ان ي ملوا ف  السياسة خارل نطا  الهزاب والهركاي السياسية للفرو اي 
يكلية التنظيع وهوم  مرورا  بولياي ال ديدة المووودة بين الهزب والمنظمة او الم سسة ابتدا   من ه

 .ال مي فونتها   بالقا دة الوماهيرية الت  يهتاوها الهزب لوي تهقي  اهدافها
 لى انها إهرا  " ()ي تبر اللوب  من اكبر وما اي الض ط ف  ال الع، ي رفها ويمس برايس

هع افراد ي ملون ف  سبيي "فيقوي  ()اما ادكار ان " البرلمان للتحويي مم او ضد مرروع  انون ما
 ".التونير  لى  راراي الهكومة

نفهع من هاين الت ريفين ان اللوب  ه  وما ة ت مي  لى التونير  لى محدر القراراي الت  
تتوزع  لى السلطتين الترري ية والتنفياية الهاكمة ف  الب د والت  تهدد ح هياتهما من  بي 

 .ه ا تمادا   لى محدر اتخاا القراردساتيرهما فيهدد اللوب  نقطة تركيز 
 .أدناهمهما تبدلي السما  وت ددي فه  ف  النهاية يوب ان تضع ال ناحر 

 
 

 ":الجماعة"نظرية المجموعة أو 

                                                 
 .  ، :ب داد ،الوطنية ، الدار لع ااوتماع السياس   ،حاد  ااسود.د 1
 .166  ،1164 : الكويي، الربي ان للنرر،كماي المنوف ، احوي النظع السياسية المقارنة. د 2
 المحدر الساب    3
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وا بد من ال يش  ،وحل ابن خلدون اونسان بون  مدن  بطبي ت  وا يستطيم ال يش من زا
 Thomas“ "توماس داي"ما ة هسب ما ي رفها والو .مم الوما ة الت  تكون التوم اي البررية

Dye”  م سسة اوتما ية، مكونة من  دد من الفراد توم هع محال  مرتركة متمانلة، يقومون " ه
بطريقة رسمية أو هير رسمية بالض ط  لى النظاع السياس  ليهققوا مطالبهع أو أكبر وز  من 

 . 1مطالبهع  لى ال ي
وسلو  أ ضايها، وتمارس تونيرا  مهما  من خ ي  كما ت نر الوما ة  لى اتواهاي

 رس ف   قي الفرد  يما  توهاه الوما اي  .ة والمدرسة والهزببالسرة ووما اي الحه: الوما اي
منها ما هو سياس  وهاا يتو ل  لى و  ،واتواهاي وتحوراي منها ما هو اوتما   ل  دالة سياسية

ر الوما ة  لى ااتواه السياس  ل ضايها إاا كاني لها    ة ويزداد توني . وة ارتباط الفرد بالوما ة
 . 2مباررة بال ملية السياسية

وللوما ة دور إيواب  هير مبارر ف  خدمة الحال  ال اع، هيخ تقوع بتقديع المرورة 
لنها أدرع بها من الهكومة لن هاه الوما ة أو المومو ة متواودة  ،والم لوماي للم سساي الهكومية

ي دي إلى  مان حفول الموتمم مما يسا د الهكومة  لى اتخاا القراراي المناسبة وتنفياها، مبي
استتباب المن، وه  ت مي  لى المهافظة  لى مكتسباتها، ومحالهها وتوتر ال   ة مم السلطة إا 

 .اختلفي محال  الوما ة مم المحلهة ال امة أو تونري محال  الوما ة بركي مبارر
 : 3الجماعة عوامل نجاح

إن من أهع  وامي النوا  ووود  يادة تتهمي المس ولية و يادة الوما ة  :القيادة والتنظيع -1
 . ع ف  تووي  الوما ةمهفالقيادة تقوع بدور  .والتخطيط والتنظيع

 . ز  وتها ويقوي اانتما  تواهها  ز أو وهدة الوما ة ي :تماس  الوما ة -2
يوب أن تكون متوانسة كنقابة المهامين من  ، فالوما ة  :نو ية ال ضوية وتوانسها -3

 .فالقواسع والمحال  مرتركة بين أ ضايها 
 ،دراسة  راراي الهكومة مسبقا ومتاب ة كي وديد ف  السياساي الهكومية :نراط الوما ة -7

 .وااتحاي بالم سساي الهكومية مسبقا  لننيها  ن هاه السياساي إاا ت ارضي مم محلهة الوما ة
وتونير أكبر كما هو الهاي  ورلم سساي الهكومية الديمقراطية ي ط  الوما ة دانفتا  ا -7

 .ف  دوي أوروبا ال ربية

                                                 
 .60  .1166، ، الردن(ن.د)ع السياسية، الطب ة الولىدراساي ف   ل ،مهمود الز ب . ود بد المويد ال زاع، . د 1

ية، وام ة القاهرة، هامد  بد الماود، مقدمة ف  منهوية دراسة طر  بهخ الظواهر السياسية، منروراي  سع ال لوع السياس 2
2000   ،43. 
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كاحدار  ،نو ية القراراي الهكومية ومدع    تها بو ضا  الوما ة وبمحال  الوما ة -6
قوع ت دفق ،يهع هاا القطاع ووما ة المحال  ف  هاا القطاعكان القرار  اا رار يت ل  بالزرا ة فن

 .ناره الضارة بمهاولة ت ديي القراراي أو التقليي من 
ا  وتونيرها هف   وتها وتماسك ا  بارز  ا  يل ب هوع الوما ة دور  :هوع الوما ة ومرونتها -4

 . لى السياساي الهكومية فكلما كان هومها كبيرا  زاد ال  من تونيرها و وتها 
 .1سساي الهكوميةأنواع التفا  ي الت  تدور بين الوما اي وبين الم  

 .وتبدأ ف  المراهي التهضيرية للقراراي والمراريم: تفا  ي رسمية أو مررو ة -1
تقوع ب ل الم سساي الهكومية باختيار وما اي محال  م ينة : التفا  ي التكافلية -2

ف  الموتمم لتقديع المرورة والم لوماي التمهيدية للقراراي وتطبيقها، مم مرا اة محال  الوما ة 
 .وحوي إلى هلوي وسطوال

وه  التفا  ي الت  تنرو بين م سسة هكومية وم سسة أهلية، : التفا  ي الت زمية -3
فتكون ال   ة ت زمية بين الطرفين لهاوتهما المرتركة، وخير مناي  لى ال  م تمر النقاباي المهنية 

وي ط  م تمر  .ع بينهمامما أدع إلى ت ز  ،ف  بريطانيا والاي  اع بننرا  هزب ال ماي البريطان 
النقاباي المهنية فرحة كبيرة للتونير  لى القراراي من خ ي الهزب السياس  الهاكع أو الم ارل 

 .أهيانا  
وتوت  نتيوة ل زي النظاع السياس  لب ل وما اي : التفا  ي هير المررو ة -7

  .المحال ، وتكون  لى ركي وسايي هير مررو ة كال نل والمظاهراي
نود أن السياسة ه  التنافس والحراع القايع بين وما اي المحال  والم سساي  ومما سب 

  .الهكومية الت  يهاوي كي منها التونير  لى اآلخر
وخ حة القوي أن الفرد بمفرده يكون ض يفا  تواه  لة حنم القراراي الهكومية، ولكن بووود 

أ وع، كما تض ل  وة الهكومة أماع وما ة تمنل  وت مي نيابة  ن ، فان  يكون ف  مو ل سياس  
 .2مطالب  هسب رأي بيتر هيي ووفري يونتون

                                                 
 .42هامد  بد الماود، مروم ساب ،   . د: ، وكال  انظر 66-66 بد المويد ال زاع، مروم ساب ،    1

 ،الردن ، منروراي الوام ة الردنية،الطب ة النانيةلسياسة، ترومة مهمد محالهة، بيتر هيي وويفري بونتون، مقدمة ف   لع ا 2
1114   ،71-71. 
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 :جماعات الضغط كقنة للتنشئة
ت مي هاه الوما اي  لى اخت ل أنوا ها دورا  بارزا  ف  تركيي اتواهاي فياي الموتمم، 
ية وخحوحا  الوما اي المتخححة مني وما اي الض ط اا تحادية أو ال مالية أو التوار 

والحنا ية والزرا ية فه  أيضا  ت تبر من  نواي التنرية السياسية المهمة، كما تل ب الطوايل ااننية 
 .1والهركاي الدينية  دور فا ي ف  التنرية السياسية

  Group Theoryالجماعة 
برزي نظرية الوما ة ردا   لى التهليي الم سس ،   وة  لى أنها تمني أهد ووانب هركة 

ادي تهويي اهتماع  لع السياسية إلى التهليي الوا    ال م ياري ب يد  ن التهليي القيم   وية أر 
 .الم ياري

وبهاا اوطار فنن الوما ة تمني أساس نظرية  امة ف  السياسة؛ ما دامي كي النرطة 
اد السياسية ه  أنرطة وما اي، وا توود ظواهر هيرها، ويهق  التركيز  لى الوما ة مزية اابت 

 .كالسيادة والدولة" الفكار الموردة " بالبهوخ السياسية  ن الريا  هير الوا  ية أو 
 2(جماعات الضغط)أسس إطار الجماعة : أواًل 

 :وطار الوما ة مومو ة من السس وه  هسب اآلت  
تمني الوما ة وهدة التهليي السياس ، فتركيز الباهخ ينته   لى الوما ة وليس  -1
أنها ت نر ف  الهياة السياسية أكنر من ، ولكن ف  ب ل الموتم اي يكون الفرد الهاكع  الفرد، طالما

 .......أكنر تونيرا  منها، وبهاا يمني الفرد وهدة التهليي
يهتوي النظاع السياس   لى ربكة م قدة من الوما اي تتفا ي وتتضاهط فيما بينها  -2

رة  ن الحراع بين هاه الوما اي وهاا الحراع باستمرار فالض وط والض وط المضادة ف  النظاع  با
 .هو الاي يقرر من يهكع، ويتو ل الت ير ف  النظاع السياس   لى الت ير ف  تكوين الوما اي

ت نر الوما اي  لى اتواهاي وسلو  أ ضايها فقد أظهري الدراساي الخاحة  -3
يرا  مهما  بهاا الحدد ومن تمارس تون Reference Groupبالتنرية السياسية أن الوما اي المرو ية 

فهاه الوما اي ت رس القيع الخاحة .... السرة ووما اي الرفا  والمدرسة والهزب: المنلة  لى ال  
 ...بها ف   قوي أ ضايها

تمارس الوما اي تونيرا   لى النظاع السياس ، ويرتكز اهتماع الباهنين  لى الدور  -7
 ية تهدل إلى التونير ف  رسع السياسياي ال امة السياس  للوما اي المحلهة وه  منظماي تطو 

                                                 
 .1116الدار ااهلية للنرر ، : وبراييي الموند، النظع السياسية المقارنة ف  و تنا الهاضر ،متروع ،  مان  : انظر 1

الظواهر السياسية، منروراي  سع ال لوع السياسية، وام ة  هامد  بد الماود، مقدمة ف  منهوية دراسة طر  بهخ :انظر  2
  .،2000القاهرة، 
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وبنفس الو ي تهوع من مس ولية المراركة المباررة ف  الهكع وتونيرها يتو ل  لى  وتها نفواها 
هومها تماسكها موارد المالية وتستخدع الوما اي ف  مس اها للوحوي إلى أهدافها مومو ة من 

دا ية، المساندة اانتخابية، تمتين الروابط مم الهزاب، الطر  والساليب وه  المساواة التهتية، ال
 .ال نل والرضا فا لية ال   اي الرخحية مم النواب والمس ولين ال امين

كما وت لب الوما اي وظايل مني زيادة مراركة وفا لية الفراد والمساهمة ف  ااستقرار 
  .السياس 

يجابيات جماعات الضغط  سلبيات وا 
 :اهم سلبياتها

 .تقوع  لى اساس تهقي  محال  فيوية، مما يت ارل والمحلهة ال امة -
هالبا  ما تفرل  لى ا ضايها الوا  لها، وهاا يناف  مم وا  ال ضو للوما ة الكبرع  -
 .وه  الدولة

 .تتبم م ظع وما اي الض ط اساليب ملتوية ف  سبيي تهقي  اهراضها -
 ارضة لوميم فياي الموتمم، فبينما توود وما اي الض ط اتمني المحال  المت -

بدا ي تتوسس الن ف  ب ل )وما اي ض ط للمنتوين من  اتوود وما اي تقابلها للمستهلكين 
اوردي هاه الفقرة بسبب ماتع اكره سابقا  من ان اهمية الوما ة تهدد من خ ي مدع فا ليتها (. البلدان

المنتوين الضاهطة هير فا لية وتونير وما اي  وتونيرها والواض  ان فا لية وتونير وما اي
 .المستهلكين

 د يهدخ ان تهق  وما اي الض ط اهدافها  لى هساب فية او فياي اخرع من الر ب 
ن كاني اكنر منها  ددا     .وا 
 :اهم اإليجابيات

إن وما ة المحلهين الاين ينددون بمساو  وما اي الض ط هع انفسهع ف  هاوة الى   .
 .ف  وما اي ك  يمكنهع الت لب  لى هاه المساو  ان ينظموا

نمو الوهاز الهكوم  وازدياد  دد موظفي  يهدد بالقضا   لى هرياي اافراد، مالع ينظع   .
ه ا  اافراد ف  وما اي  وية تستطيم ان تكون ندا لهاا الوهاز  ند الضرورة، وان تهم  هرياتهع 

 . من استفهاي نموه
 ط بالتانير ف  الهكومة طواي الفتراي بين اانتخاباي ال امة، بينما تقوع وما اي الض  .

 .يكون الفرد ف  هاه الفتراي  اوزا  ن اهداخ اي تانير يقابل 
تمل  هاه الوما اي بهكع تخححها وتمارسها بمهامها وسايي الو ول  لى البياناي   .

الم رفة، من نع يسهي  لى الهكومة وااتحاي بالوهاي المونو  بها واهي الخبرة ف  مختلل الوان 
دراسة مررو اي القوانين المقترهة واهسن الطر  لتنفياها يضال الى ال  ان الوما اي اكنر تانرا 
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بالقراراي الهكومية من اافراد وا در منهع  لى استنارة الم ارضة السري ة الف الة تواه القراراي 
 .حلهة ال امةالهكومية الموهفة بهقو  اافراد والضارة بالم

 :اوتحاي واهدة من الياي تهقي  اهدال وما اي الض ط
 :تتحي وما اي الض ط بالوبهاي الرسمية وهير الرسمية بطر  مختلفة منها

 .اْاتحاي بالوسايي المباررة- 
 ن طري  الحهل الت  ت نر  ليها هاه الوما اي، او الت  تملكها بركي هير  ااتحاي- 

سايي اْا  ع اْاخرع الت  تمتلكها رركاي اهلية وتخضم لْ هرا اي المادية رسم  والتْانير  لى و 
 ادة، وهاا يقودنا إلى الهديخ  ن تكتيكاي تهقي  الهدال لدع وما اي الض ط والاي بدوره يرتبط 

 .بمدع فا لية الوما ة الت  ترتبط بركٍي او بوخر بنمكانياتها المادية
نير بوسايي مختلفة  لى سياسة الدولة، من بينها السياسة ت مي وما اي الض ط  لى التاْ - 

فقد تتحي اتحاا رخحيا  ن طري  ر سايها بالمس لين لتنفيا ارايها وتدافم  ن . الخاروية
 .محالهها، و د تتحي  ن طري  الرسايي الخاحة مهددة او وا دة او م رية

الت  تكون فيها موا فها اخطر حورة تظهر فيها وما اي الض ط ه  تل  الحورة المضللة 
وهاه الحورة تضليي للراي ال اع وسلو  تست ي في  المحال  الخاحة  لى هساب . اوسم من اهدافها

المحلهة ال امة ومن ارهر وما اي الض ط والمحال  وما ة الحهيون  ووما ة الف هين 
 .والوما ة الكانوليكية ووما ة رواي اْا ماي ووما ة اتهاد ال ماي

ف  ان الوسايي الت  تستخدمها وما اي الض ط ف   ملها ل رل التانير  لى  واريب
السلطة من الت دد والتنوع بهيخ يح ب بيان تفاحليها ومي ا، فه  مختلفة باخت ل ظرول 

 .الموتم اي والنظع السياسية فض   ن اخت ل وما اي الض ط ااتها
اي اووتما ية المهمرة من افضي ا تقد ان ف  اهيان كنيرة يكون التركيز  لى الوما 

 .الوسايي لوي الض ط  لى السلطة، وخاحة الض ط  لى المستوع الطويي المد
 :أهدافهاتكتيكاي وما اي الض ط لوي تهقي  

 :المساواة المستترة .
 :يستخدع هاا التكتي  لسببين 

 الخول من ان ت دي ال  نية إلى تفا ع التنا ل 
  ال تحادي الخا الطبي ة السرية للنراط 
 :الدعاية والمعلومات .

توو  الوما اي هم ي د ايية إلى الوماهير  لى ا تبار ان ا نا ها او انارة اهتمامها 
 .بفكرة سول يدف ها الى التونير  لى وهاز حنم القرار
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 :االنتخابيةالمساندة  .
اه ب د فوز المرر  مسا دة مرر   لى الفوز ب د ان تع إبراع اتفا  مسب  م   سيتع تنفي

 . لى هساب اخر
 :خلق عالقات خاصة مع األحزاب السياسية .

 .خل  كتي ترري ية داخي هزب او اكنر
 :العنف .

تستخدع ب ل الوما اي ال نل لتهقي  اهدافها ب د ان تفري ف  تهقيقها من خ ي القنواي 
 .الرر ية

 :التمثيل المباشر .
 .البرلمان يكون من خ ي التمنيي المبارر ف 

ن هظ من هاه التكتيكاي ان الوما ة لتكون فا لة، اي تمل  القدرة  لى تهقي  اهدافها 
 ليها ان تمل  ا تحادا  فا   ، هتى ف  الفقرة السادسة ف  التمنيي المبارر ف  البرلمان، الت  ت تبر 

ة ف  الوحوي إلى السلطة من بين إهدع المآخا  لى الديمقراطية الت  ا ت تبر ف  اهيان كنيرة مساوا
بين  امة الر ب بقدر ماه  مساواة بين مالك  او تحاد بسبب كلفة الهملة النتخابية والت بيية 

بال  فاستمرارية هالبية وما اي . الوماهيرية، وفقرة الد اية واو  ن ت ط  الفضلية لمن يموي اكنر
 .الض ط بفا لية ت تمد  لى  وة الوما ة او تحادية

 :نموذجا رفور والصوفيةدا
إو ي رأفي الخبيرة ف  الرون اوفريق  وأستاا ال لوع السياسية بكلية اا تحاد . تقوي د

، "الفور" بايي " دار"أي " موطن"هو نسبة إلى " دارفور"أن اسع : " -وال لوع السياسية بوام ة القاهرة
تراد والنيور ونيويريا، : ر اوفريقيةالت  وفدي منا مياي السنين إلى هرب السودان من بلدان الووا

وسب  موييها إلى هرب السودان مو   ال رب المسلمين، ولكن  بايي الفور دخلي اوس ع أسوة 
 . بم يين الفار ة ونوب الحهرا 

أن  تع ب  فتو   سكرية، وال   لى أيدي " الدكتورة إو ي"و ن دخولهع اوس ع أوضهي 
  (.الطر  الحوفية)التوار و

واهتفظ ب ضهع لقرون أخرع ب د اوس ع بل اتهع اوفريقية الزنوية، بينما است رب الب ل 
 ".اآلخر

كيلو متر من ( 1055)ألل كيلو متر و لى ب د ( 015)وا  ليع دارفور تقدر مساهت  بي
 %(. 155)ال احمة الخرطوع وهع يدينون باوس ع بنسبة 

ويوود بدارفور مومو ة كبيرة من  -فقهيا   –وأهي دارفور يتب ون ماهب اوماع مال  
، ويرتهر أهي دارفور باتبا هع الطر  الحوفية ومنها (السلطان  ل  دينار)الضرهة أرهرها ضري  
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الطريقة التيوانية والنحارية والختمية واوسما يلية والسمانية والبرهانية والقادرية والدسو ية، إا أن 
 . ون الطريقة التيوانية الت  ينترر أفرادها من السن اي هتى السودانم ظع أهال  دارفور تقريبا  يتب

هو الاي نرر الطريقة التيوانية ف  دارفور، " مليط "ف   رية " مهمد س مون"وي تبر 
والطريقة التيوانية أسسها أبو ال باس أهمد بن مهمد بن المختار بن أهمد بن مهمد سالع التيوان ، 

-1105)ماض  من  رع الحهرا  بالوزاير، و اش ف  الفترة ما بين والاي ولد ف   رية  ين 
 (. ع1110ي  1121( )هي1025

وهاه الطريقة ه  فر ة حوفية ي من أحهابها بوملة الفكار والم تقداي الحوفية ويزيدون 
ا ف  هاه  ليها اا تقاد بنمكانية مقابلة النب  حلى ا   لي  وسلع، مقابلة مادية واللقا  ب  لقا   هسيا 

الت  تهتي لديهع مكانة ( الفات  لما أ هل )الدنيا، وأن النب  حلى ا   لي  وسلع  د خحهع بح ة 
بون هاه " التيوان " ظيمة، ويد ون افترا   أن رسوي ا  حلى ا   لي  وسلع أخبر ريخ طريقتهع 

ا  حلى ا   لي  وسلع  الح ة ت ادي  را ة القر ن الكريع سي مراي، ويزيدون  لى ال  أن رسوي
 . التقى ريخهع مرة أخرع

وأخبره أن المرة الواهدة من هاه الح ة ت دي  را ة القر ن ستة  ال مرة، وي تقدون أن من 
 . كان أكنر نوابا  من ال ارل الاي لع ياكرها، ولو  اش مليون سنة ت  ح ة الفات   رر مراي

ووزني ل  ستة  ال من كي تسبي  ود ا  واكر و م وأن من  رأها مرة ك فِّري بها انوب ، 
ف  الكون، كما ي كد ريخها لتبا   أن النب  حلى ا   لي  وسلع اات   د ضمن ل  ولهع الونة 

 . -ت الى ا   ما يحفون  لوا  كبيرا -يدخلونها ب ير هساب وا  قاب 
ا  ال باداي والتهاون فيها، وينترر التكاسي الرديد بين أفراد هاه الطريقة والتقا س ف  أد

 .وهاا راوم لما ي تقدون  من إهراز الور والنواب ال ظيمين  لى أ ي  مي يقوع ب  الواهد منهع
أهمد "ومن المراهداي الملفتة بدارفور ما اكره الكاتب السودان  المنهدر من  بايي دارفور 

الحادر ف  " ارفور  بر ال حورتاريخ د"وال  ف  كتاب   -وهو  ميد مهندس-"  بد القادر أرباب
بالخرطوع هيخ تهدخ الم لل ف  الفحي السادس من الكتاب  ن طريقة تفرد بها أبنا  ( 1991)ال اع 

، وه  طريقة متفردة يست ين الهافظ فيها بالهباي "هباي الفور"الفور ف  دارفور وه  الت   رفي بي
أ داد هرول القر ن، وا ي تبر الهافظ هافظا  لهفظ اآلياي القر نية، وف  هاه المرهلة ي رل الهافظ 

 .  ند الفور إا إاا كان  ارفا  بفن الهباي والهرول، وهو  مة الم رفة  ند أبنا  الفور
و ن دور الطر  الحوفية ف  الت امي مم أزمة دارفور ومهاولة ادمال تل  الطر  ف  

اي ض ط داخي موتم اتها يوض  منظومة  وع الموتمم المدن  كفكرة يطرهها ال رب لتركي وما 
أن  " دور م سساي الموتمم المدن  ب د س ع دارفور"ف  دراسة ل  ب نوان " أبو بكر القاض "الباهخ 

 .يوب أن يتسم المفهوع ال رب  للموتمم المدن  ليرمي الطر  الحوفية
 :وأرجع الباحث طرحه هذا لعدة أسباب منها
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منظومة الموتمم المدن ؛ لن هنا  موخا  لى أن  يتع استب اد الطر  الحوفية من  -1
ريخ الطريقة وهو أن هاا الريخ لع ينتخب انتخابا  هرا  مباررا ، ويرع الباهخ أن هاا الموخا هو إوراي  

 .ركل  تواهي الووهر والدور الوظيف  ااوتما   الهل  لريخ الطريقة هسب الهاي
دا   لى القبيلة بي ه  بوتقة انحهار يدفم الباهخ بون الطريقة ه  م سسة متقدمة و -0

 . الطريقة" أخوة"القبايي تهي ما وحف  بي
والقاسع المرتر  بين الطايفة والقبيلة من الناهية الووهرية وب ل النظر  ن طريقة وحوي 
الريخ لكرس  الز امة، هو التراض  والطو ية داخي الم سسة، نع ال مي المرتر  لهماية المحال  

 .وولب المكاسب
وهاا الطر  البهن  المهسوب  لى اوس ع انطل  من  ا دة مبتورة  قديا  ممنلة ف  فكر 
وطقوساي حوفية أفال ال لما  ف  خللها ليست طل ال رب ف  ااستظ ي بمظلة  ولمية وه  

طرهها ال رب ف  الساس لتناهل اوس ع ولتايب م سسات  ف  هقيبت  ولينزع  ن " الموتمم المدن "
ساي اوس مية خحوحياتها وتفردها المنهو  الربان  لتتهوي إلى مورد أداة تسيرها ربكة من الم س

 . الطروهاي ال لمانية
ول ي هاه المبادراي البهنية ه  ما دف ي المع المتهدة لت يد التفكير ف  توظيل الطر  

 لى الم تقداي الفاسدة الحوفية ف  دارفور ليتع بال   ملية الموازنة داخي او ليع من هيخ النباي 
والتحدي لية مهاواي تحهيهية لمسار  قايد الدارفوريين من  بي الم سساي الد وية واوهانة 

 . اوس مية ااي المنهج الحهي 
ومن ال  ما  امي ب  المع المتهدة بالت ياون مم مركز دراساي الس ع وتنمية الموتمم 

ودان بد وة الطر  الحوفية بوميهورية السودان للقياع بوررة بويام ة نيياا بواية دارفيور ب رب الس
 مي مرتيركة للبهيخ  ن هلوي لما وحل بمركلة النزاع المسل  بين أهال  دارفور، هيخ استوابي 
الطر  الحوفية بنرساي ممينلين  ن مرايخها، وهضري وفود من الطر  التيوانية والسمانية 

 . بدوية والبرهانية والدسو ية والرااليةوالمكارفية وال ركية والرفا ية وال
و د استمر ان قاد الوررة الت  تع تمويلها أونبيا  من  بي المع المتهدة ن نة أياع متتالية 

 . داخي وام ة نياي
هيخ رهدي الوررة مومو ة من الهواراي هوي أورا   مي  دمي من كي الطرال 

  النزاع لنرر نقيافة الاكر الحوف  والح ة  لى وتمهوري ف  دور ااكري الحوفية للدخوي ف  مناط
رسوي ا  حلى  لي  وسلع وف  ر ية وم تقد الطر  الحوفية ف  الح ة كطر  مهع  لى أن  هي 

 . أكيد لنزع الهقد والكراهية  بي نزع الس  ، وزرا ة الهب ف  القلوب واللفة بين الناس ليلقوا الس  
لمنا رة ما ورد فيها من  رل للمركلة والهلوي المترتبة و د تع طر  أورا   مي الوررة 

 ليها وكيفية اتخاا الخطواي ال ملية من  بي الطر ، الحوفية والت   رضي ب د ال   لى الوفود 
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ل ستنارة بما ورد فيها للوحوي إلى أيسر الطر  لومم رمي أهي دارفور  لى " أبووا"الموتم ة ف  
 . المايدة الحوفية

فنن الموساة الت  مر بها الر ب السودان  من خ ي أزمة دارفور ود وة المنظماي وهنا و فة 
الخيرية وهانة هاا او ليع المنكوب و لى الرهع من الحيي او  م   ن الدارفوريين بونهع أهي 
القر ن وهاا فخر إس م  فنن كي ال  يوب أا ينسينا الب د ال قدي ف    ل الزمة، فالمر ليس 

نما هو ب د  قدي توهيدي يوت   بي إرباع أية اهتياواي هريزية، ولربما  مورد هاا  أو كسا ، وا 
انفوري أزمة دارفور لتلفي اانتباه إلى الدولة الت  ي من الكنير من مت لميها بتل  الرركياي ال قدية 

ي تل  المحاهبة للطر  الحوفية والت   رونا  ليها بحورة سري ة ف  هاا المقاي وضرورة إه 
 . الم تقداي بال قيدة اوس مية الحهيهة
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 الصالت الروحية بين الطرق الصوفية في المغرب العربي 

(الجزائر وتونس انموذجا )   
 خير الدين شترة. د

 جامعة أدرار
 :الملخص

ع لقييد اهتلييي الطر ييية فيي  الموتمييم الوزايييري مكانيية هاميية، إا كييان لهييا الييدور الفا ييي فيي  م ظيي 
الهييداخ السياسييية واا تحييادية والنقافييية كييدورها فيي  توطيييد ال   يياي بسييكان التخييوع فيي  ريير  الوزاييير 
وهييرب تييونس ومهمييا يكيين ميين أميير فقييد كانييي كييي ميين القادرييية والرهمانييية والطيبييية والتيوانييية والزيانييية 

البيضيا  وطولقية ونفطيية أكنير انتريارا في  م ظيع المنياط  الرير ية الوزايرييية، إا كانيي منتريرة في   يين 
مريييد  64131» ( تييونس والوزاييير)والكييال وتماسيييين وهيرهييا وكييان لليييرهمانية وويييود  ييوي فيي  البلديييين 

، وبنييا   لييى مييا ت كييده ب ييل المحييادر كييان بزاوييية الكييال «ميين  ييدد سييكان المنطقيية %77, 6بنسييبة 
مقيدما كيانوا يتلقيون اليد ع  16مقيدع في  سيو  أهيراس وهيدها بوانيب  32مرييد و 100الرهمانية هيوال  

 .مريدا وستة مقدمين306من خمسة فروع بالكال بما لها من 
إن هاا الدور الف اي كان ل  أنر بارز ف  خل  ح ي روهية بين سكان الم رب ال رب  زادي 
ف  توطيد ااتواه الوهدوي للمنطقة، فالرابطية الروهيية والدينيية  ديمية بيين الوزايير وتيونس، وهي  ترويم 

ى  يرون  بيي ااهييت ي الفرنسي  ولييس هرضينا هنييا تتب هيا ومي يا  بيي سيينكتف  فقيط بلمهياي ورييواهد إلي
 .ومرا بة اتحااتها مم الخارل -روهيا– لى الرابطة القايمة رهع مهاولة الفرنسيين  زي الوزاير 

ومييين بيييين الطييير  الكنييييرة ال املييية فييي  الوزايييير خييي ي ااهيييت ي ميييا كيييان أحيييل  فييي  تيييونس أو 
ريير  ال ربييي  وال كيييس حيييهي  هييييخ كانييي الزيييياراي والحييي ي متبادلييية، لن الحيييوي وااهتمامييياي الم

واهييدة، وميين الطيير  التيي  نرييوي فيي  تييونس وأحييب  لهييا فييروع فيي  الوزاييير يييوت  الهييديخ  لييى الريياالية 
ونس والرابية، أما الطريقة الرهر الت  نروي ف  ب داد وكان لها فروع ومقدمون ف  كي من الوزاير وتي

 .فه  القادرية، ومن تونس أيضا دخلي البو لية والس مية إلى الوزاير
ن كانييي تظهيير أنهييا وزايرييية فننهييا فيي  أحييلها تروييم إلييى الطريقيية  وتبقييى الطريقيية الرهمانييية، وا 
الخلوتية منلها مني التيوانية الت  ه  الخرع تبدو أنها وزايرية خالحة الظهور بهيا، هيير أن حياهبها 

تلييل الطيير  ميين  بييي، وب ييد أن أظهيير طريقتيي  فيي  الوزاييير رهييي بهييا لسييباب مختلفيية إلييى  ييد دخييي مخ
الم رب ال حى، و خر الطير  المهمية في   مليية التواحيي الروهي  بيين الوزايير وتيونس ودوي الم يرب 

 .ال رب  ه  السنوسية الت  دخلي الوزاير من ليبيا ب د أن انتقلي إليها من الهواز
فيييي  الطيييير  الحييييوفية فيييي  هييييد ااتهييييا ولكيييين فيييي  ال   يييياي النارييييية بييييين ونهيييين هنييييا ا نبهييييخ 

الوزايييريين والتونسيييين والييدور اايويياب  للطيير  الحييوفية فيي  توطيييد هيياه ال   يياي، وسيينتناوي بالبهييخ 
 :انط  يييا مييين وملييية الونييياي  الررييييفية التييي   نرنيييا  نهيييا بالررييييل اليييوطن  التونسييي  الطييير  اآلتيييية
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، الريييابية ال ليويييية، السنوسيييية، التيوانيييية، البو ليييية، الطيبيييية الرييياالية، ال يسييياوية، القادريييية، الرهمانيييية
 ال لوية، الهرارية  

The recapitulation:  
 

Methodic had occupy an important place in the Algerian society because it had tge 

efficient role in the majority of political, economical, and cultural events as its role in 

establishing the relatiouships between the livers of bandaries in the east of Algeria and the 

west of Tunisia, and whetever the case may be, EL KADERIA, EL RAHMANIA, EL 

TIBIA, EL TIJANIA , EL ZAIANIA, were more diffusion in the Algerian oriental regions 

at tgat time, it was widespread in EIN – ELBAIDA, NAFTA, ELKEFF, Tamasseen and 

others. The RAHMANIA had a stroug existence in bothe of the two countries ( Algeria & 

Tunisia ) " 67 n 39 MOURID in percentage of 45.6% from the number region's livers, 

according to some resources which confirmed that The Zaouia " ZAWIYA " of EL-KEFF 

EL-RAHMANIA HAD ABOUT 900 MOURID and 32 MOUKADIM in SOUK-

AHRASSE, in addatition n8 MOUKADIM were receiving the support from the five 

branches at EL-KEFF which had 306 Mourid and Six MOUKADIMIN. 

That efficient role had a prominent trace in creating spiritual connections between 

the livers of the Big Maghreb which in creased in the establishment of the Unionist 

direction of the region because the Spiritual and the religious connections were ancient 

between Algeria and Tunisia ant it refers to the ceinturies before the french colonization. 

It's not our purpose here to follou it all, but, we will satisfy just by some glauces 

and evidences about the resing union in spite of the trial of the frenches in isolating Algeria 

– Spiritual – and coutrolling its communication with the outside. 

And one of the plenty effective ways in Algeria during the colonisatiou the ones 

which were their origin in Tunisia or the Arabian orient and vice versa, whereas the visits 

and the connections were mutual because the origins and the interests were the same, and 

one of the ways which rised in Tunisia and became own its branches in Algeria, and here 

cornes the speech about EL-CHADELIA and EL-CHABIA . On the other hand, the most 

popular way which rised in BAGDAD and it had its own branches and MOUKADIMOUN 

in both of Algeria and Tunisia was EL-KADERIA and froum Tunisia also, EL- BOUALIA 

and EL-SALAMIA entered into Algeria. 

And stays EL-RAHMANIA's way, everif it appears to us that it's an Algerian way, 

in fact, its origin refers to the khalotia's way, the same as EL-TIJANIA which by its turn 

appears that it's an Algeria one with a purely appearance, except that its ouner have entred 

to different ways in Algeria, he left with to Maghreb for different raisons, and the Final 

interesting way in spiritual continuity's operation between Algeria & Tunisia & the Big 

Maghreb's countries was EL-SONOUSSIA which have entered from Libya after 

transmitted from EL-HIJAZ. 

Here, we are not discussting sufi ways it self, but we are speaking about the 

relations between the Algerians and the Tunisians and the positive role of the sufi ways in 

strengthing these relations, and we will start searching going by a group of achives 

documents which we found in the Tunisian national archive by the following ways: EL-

KADERIA, EL-RAHMANIA, EL-SHABIA, EL-ALIAOUIA, EL-SONOUSSIA, EL-

TIJANIA, EL-BOUALIA, EL-TAIBIA, EL-SHADELIA, EL-AISSAOUIA, EL-

ALAOUIA, EL-HASHASHIA.            

 :مدخل
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الرابطيية الروهيييية والدينيييية  ديمييية بيييين الوزايييير وتيييونس، فهييي  ترويييم إليييى  يييرون  بيييي ااهيييت ي 
الفرنس  وليس هرضنا هاا تتب ها ومي ا ف  الفترة موضوع الدراسية، بيي سينكتف  فقيط بلمهياي وريواهد 

 .اتحااتها مم الخارل ومرا بة -روهيا– لى الرابطة القايمة، رهع مهاولة الفرنسيين  زي الوزاير 

وميين بيييين الطيير  الكنييييرة ال امليية فييي  الوزاييير خييي ي ااهييت ي ميييا كييان أحيييل  فيي  تيييونس أو 
المرير  ال ربي  وال كيس حيهي  وكانيي الزييياراي والحي ي متبادلية، لن الحيوي وااهتمامياي واهييدة 

ما الطريقة الرهيرة الت  ومن الطر  الت  نروي ف  تونس وأحب  لها فروع ف  الوزاير مني الراالية، أ
نروي ف  ب داد وكان لها فروع ومقدمون ف  كيي مين الوزايير وتيونس فهي  القادريية، ومين تيونس أيضيا 

 .دخلي الرابية والبو لية والس مية إلى الوزاير

ن كانيي تظهير أنهيا وزايريية فننهيا في  أحيلها ترويم إليى الطريقية  وتبقى الطريقة الرهمانيية، وا 
مني التيوانية الت  ه  الخرع تبدو أنها وزايرية خالحة الظهور بها، هير أن حاهبها الخلوتية منلها 

 ييد دخييي مختلييل الطيير  ميين  بييي، وب ييد أن أظهيير طريقتيي  فيي  الوزاييير رهييي بهييا لسييباب مختلفيية إلييى 
الم رب ال حى، و خر الطر  المهمة ف   ملية التواحيي الروهي  بيين الوزايير وتيونس ودوي الم يرب 

 .ه  السنوسية الت  دخلي الوزاير من ليبيا ب د أن انتقلي إليها من الهواز ال رب 
ونهن هنا ا نبهخ ف  الطر  الحوفية ف  هد ااتهيا ولكين في  ال   ياي الناريية بينهيا وبيين 
اا كان الفرنسيون  د توحلوا هتى إلى تدوين ب ل الطر  وو لها ف  خدمتها  الوزايريين والتونسيين وا 

ا بالنسييبة للقادرييية ميين  بالسيييطرة  لييى فرو هييا ومرا بيية نريياط ميين يييوت  باسييمها ميين المريير  فييننهع اكتفييو 
وكيييال  ف ليييوا ميييم السنوسيييية التييي  حيييوىرها فييي  أهييييان كنييييرة  ليييى أنهيييا محيييدر خطييير  لييييهع، وكيييان 

،  لى أنها وم ياي سيرية، ت ميي (الونبية ف  ووهة نظرهع)الفرنسيون أيضا ينظرون إلى هاه الطر  
لسلطنة ال نمانية  لى تهطيع الووود الفرنس  ف  الوزاير وتيونس وهيرهميا، و يد ربطيوا بينهيا وبيين مم ا

هركييية الوام ييية اوسييي مية فيييالطر  الحييييوفية مييين ووهييية نظيييرهع كانييييي م اديييية لهيييع و ميلييية للوام يييية 
 .اوس مية

  يقحييد ر سييا  الطيير )لقييد هيياوي ر سييا  الييدين اوسيي م  »ع 1667سيينة " لييويس رييين"يقييوي 
إنارة المرا ر الدينية لمكافهة ما يرون  خطيرا كميا هياولوا توهييد اليروابط الروهيية ( الحوفية والمرابطين

اا كاني مقاومتهع ف  البدايية مهتريمة وهيير منظمية فننهيا سير ان ميا أحيبهي  بين المة اوس مية، وا 
ع إلى إنرا  وام ة إس مية ف  هاية التنظيع والتطور ورملي وميم البلدان اوس مية و د توحلي اليو 

أحيييبهي خطيييرا يتهيييدد ومييييم الرييي وب الوروبيييية التييي  لهيييا محيييال  فييي  كيييي مييين افريقيييية و سييييا، وهييياه 
الوام ة اوس مية تتمني  وتها ووسيلة تهريكها وتنفياها ف  الوم ياي السرية أو الطر  الحوفية الت  

 1.«تمارس تونيرا  ظيما  لى الوماهير
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فية كانييي نريييطة  نديييا ولكيين    تهييا بالوام يية اوسيي مية مبيياله فيهييا هقييا أن الطيير  الحييو 
فالكييييد أن هركييية الوام ييية اوسييي مية كانيييي تتوييياوب إليييى هيييد كبيييير ميييم روييياي مييين أمنييياي بو مامييية 
الوزاييييري و  رابييي  المحيييري والمهيييدي السيييودان ، وكيييان الن نييية مت احيييرين وم احيييرين لنرييياط وم يييية 

 .يوط سرية ولكن ليس بالد ة والضخامة الت  يريد لويس رين تقديمها لهاال روة الونقى الت  لها خ
أمييا الهركييية الحييوفية فقيييد كييان لهيييا وسييايي اتحيييااتها هنييا  طريييي  الهييج رهيييع القيييود  ليييي ، 
وهنيا  الرسييايي المرميوزة والرخحييياي المتنكيرة، وكييان المهيياورون الياين ا ينقطييم سييلهع، وهنييا  ميينهع 

الحيوفية )نسيين وهو يمني طريقت  الحوفية، و ن طبي ة ال   اي الروهية من خال الهرب ضد الفر 
بين الخوان    تونس والوزاير فقد ت يددي مظاهرهيا وتنو يي أريكالها، ن يرل مين محيادر ( والماهبية

مت ددة أن زاوية تماسين وزاوية  مار  د استولبي ب ل ال لما  من تيونس للتيدريس لبنيا  الزاويية منيي 
مد اللقان  السايه ، و د كان را را و الما متمكنيا وكيان متنيور ال قيي متيونرا بهركية النهضية الريخ مه

واوحيي  ، ول ليي  هييو اليياي نفييخ رو  الهوييرة فيي  سييبيي ال لييع لبنييا  الزاوييية، وكييان الريييخ اللقييان  ميين 
 1. لما  الزيتونة ومن مواليد نفطة ول   حايد سياسية ف  الهخ  لى النهضة والوطنية

هميييا كيييان المييير فييينن هييياه الطييير  الحيييوفية كانيييي  يييد أهيييدني حييي ي وليييو ضييي يفة بيييين وم
الوزاييييريين والتونسييييين فييي  موييياي التحيييول والسياسييية والهضيييارة، ويييياهب الفرنسييييون إليييى أن مييين بيييين 
الوسييايي التيي  يوحييي بهييا الهييال  هيي  الزيييارة المتبادليية سييوا  فيي  الوزاييير أو فيي  تييونس هيي  توسييييط 

 .واست ماي الهوال والهوااي البريدية، وه  إد ا اي ت وزها الدلة ف  الو ي الهاضر التوار اليهود،
 : لقد نمي الطر  الحوفية ف   خر القرن التاسم  رر مي دي بالوزاير نتيوة  دة  وامي 
 ظهور فكرة الخ   الروه   لى يد الريخ. 
  دارتيي  و وانينيي  ااسييتننايية بهيييخ لييع ي ييد للوزايييريين الت سييل ااسييت ماري باسييتيطان  وا 

 .من طري  للخ   إا ال قيدة ف  الريوخ

 ان داع التهر  السياس  والد ع الخارو  وفري النوراي الداخلية. 

و د اهظ  لما  ااوتماع الفرنسيون أن الطر  الحوفية كاني الملوو لم ظع الوزايريين أماع 
 .يدة اودارة الفرنسية ولحال  الهدو  وااستقرارهاه الحورة القاتمة لم يرتهع هيخ رأو أن ال  كان لفا

ولقييد رييوم الفرنسيييون اليي  فييوكنروا ميين الطيير  المسييتقلة ومنهييوا الريييخ سييلطاي روهييية  لييى 
أتبا يي  برييرط أن يكييون مواليييا ومخلحييا لفرنسييا، وزاد الوهييي اليياي تولىييد  يين سييب ين سيينة ميين اوهميياي 

تخلييل ال قليي  لييدع ال اميية فييارتموا فيي  أهضييان الطيير  للت ليييع وتييدوين ال لمييا  المييوظفين ميين ت مييي  ال
الحوفية با تبارها تمني الدين وت د بالخ   بينما ارتمي الطر  الحوفية بنفسها ف  أهضان السلطة 

 2.الفرنسية
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نموا سري ا ف   دد الزواييا ( ع11)وبنا   لى ال  رهد  قد النمانيناي والتس يناي من القرن 
طالييب  2000زاوييية و 371مقييدما و 2171ريييخا و 74ن  ييدد الريييوخ هينهييا والمقييدمين والتبيياع، فكييا

من الخوان المنتمين للطر  وهو ر ع في  نظير  300000من الخوان هيخ كان الموموع  227171و
 1.الفرنسيين دون الهقيقة

ورهييع ااد ييا  بووييود م يييين ميين التبيياع  رييية الهييرب ال المييية النانييية، فيينن اوهحييا اي 
ع 1110ن بينمييا كييان  ييددهع سيينة /ألييل 110ع هييو هييوال  1134تنبييي أن  ييدد التبيياع سيينة  الم قوليية

ن وم نى ال  أن التباع كانوا ف  تنا   كبير، ولكن مكانة ريوخ /217000هسب إهحا   خر هو 
 2.الطر  الحوفية ظلي م نرة  لى التباع الم تقدين فيهع

كوبيوان  " و"  Dupontدبيون " تهقيقياي  موما فنني  خي ي الهيرب ال الميية الوليى بهسيب 
Coppolani  "6000رييييخا و 74مريييد و ليهييا  217167: طريقيية حييوفية لهييا 21: سييولي الوزاييير 
وللمرييايخ » : إلييى أن  يياا« ...م يييين فرنيي  فرنسيي  04زاوييية وتوبيي  ميين الخييوان  71مقييدع و نييدها 

  اسيييما البربيير، وان ال لمييا  والمدرسييين والمييرابطين نفييوا  ظيييع ومكانيية فيي  الوزاييير  نييد وميييم الهييال
، ول ي ما اتسمي ب  3ا يكادون يكونون رييا بالقياس إلى المرابطين ومريخة الطر ... وأيمة المساود

أكسييبها سييم ة ااي يية ( ع11)هيياه الوم ييياي الدينييية ميين ف الييية فيي  ميييدان الهييياة الوطنييية خيي ي القييرن 
مييا و ييي ال البييية تترييببخ بهييا، فلييب ل الطيير  الحييوفية مزييية الحيييي وأهلهييا ميين الميية مهيي  مقدسييا م

 .تاريخية ا يستطيم أن ينكرها أهد
كاني للطر  الحيوفية بقطير ... »و ن هظوتها داخي الموتمم الوزايري ياكر المدن  مايل  

ه   الوزاير هظوة كبيرة ونفوا  ظيع و د كان لها مزية تاريخية ا يستطيم أن ينكرها هتى المكابر تل 
: أنهييا إسييتطا ي  أن تهفييظ اوسيي ع بهيياه الييب د فيي   حييور الوهييي والظلميياي، فالزوايييا الكبييرع أمنيياي

ن في  هياه اليب د طبقية ... م هد الهامي وم هد اليلول  وم هد سيدي منحور ه  الت  كانيي دايميا تكيوى
لبيي مين م اهيد  ليع ولكن ب يد ميوي م سسييها وأفاضيلها انق... فاضلة من ال لما  وهفظة القر ن الكريع

رريياد إلييى م اهييد خرافياي وأباطيييي هسيان وا  ... و ي أميير الكنييير منهييا إليى إهييداخ وننييية فيي  اوسيي ع.. وا 
، ومين أهيع هياه 4«...وأحب  ريخ الطريقة أو المرابط ف  كنيير مين النيواه  يتحيل بووحيال الربوبيية

 : الطر  الحوفية بهسب أهميتها لموضو نا المدروس

                                                 
 .300ص  نفسه، -1
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ع المولييييود (1166 – 1041)سييييها مهيييي  الييييدين بيييين  بييييد القييييادر الوي ليييي  أس :القادرييييية -ب
 1.ع1467بوي ن ف  ب د فارس أدخلها إلى المنطقة روي يد ى الهال بوزلفة  اع 

ع ميين (1417-1420)أسسييها مهمييد بيين  بييد الرهمييان القرييتول  الوروييري : الرهمانييية - ج
وم ظع أتبا ها ينتمون إلى منطقة القبايي ( نالمد و  بد الرهمان بو بري) بيلة  يي اسما يي بالورورة 

 .ويقيمون ف  تونس ولها فروع ف  الونوب التونس 

 .أسسها أهمد بن مخلول أهد أتباع الريخ مهمد بن ناحر الدر  : الرابية - د

ع، الرييييخ أهميييد بييين محيييطفى بييين  لييييوة 1110أسسيييها بمدينييية مسيييت انع سييينة : ال ليويييية -هيييي
 2.ع1664المولود ف  

ع (1671 –1412)أسسييييها الريييييخ مهمييييد بيييين  ليييي  السنوسيييي  الخطيييياب   :السنوسييييية - ل
 3. رب مست انع" يلي"المولود بمدينة 

ع بمدينيية فيياس الوزاييري الريييخ أهمييد بيين مهمييد المختييار 1446أسسييها سيينة : التيوانيية - ز
4(.ع1617ي)التيوان  المولود ب ين ماض  

 

د اريتهر بيالنفط  وهيو و ي( هيي 610ي )تروم إلى بيو ل  السين  دفيين نفطية : البو لية - ح
 .هي717من ت ماة أب  مدين دفين تلمسان 

 : وهنا  طر  حوفية أخرع، ونظرا لدورها النانوي ف  موضو نا فنننا لن نركز  ليها منها

أسسييييها مييييواي  بييييد ا  بيييين إبييييراهيع ونظمهييييا الريييييخ مييييواي الطيييييب تييييوف  : الطيبييييية -  
ن المهاورين من المنياط  الحيهراوية وخحوحيا وه  طريقة متفر ة  ن الراالية وأتبا ها م( 1666)

 5.من منطقة تواي ف  الونوب الوزايري
6(.ع1276ي)نسبة إلى الريخ أب  الهسن الراالى التونسى : الراالية

 

 .المولود بمدينة مكناس( ع1727ي )أسسها الريخ مهمد بن  يسى اودريس  : ال يساوية

أبييو "، هييوي ضييري  أهييد الوليييا  يييد ى (هييي4)التيي  أسسييي فيي  القييرن السييابم للهوييرة : ال لوييية
 .ف  نفطة"  ل 

 7.من الوزايريين القاطنين ف  تونس" تقري"وه  طريقة خاحة بوهي  :الحشاشية
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ع رأي أنيي  1127فيي  سيينة « بيين بيياديس»و نييدما بييدأي الهركيية اوحيي هية المنظميية بز اميية  
للهركية الخيا بزمياع المية في  الطريي  من الهكمة القضا   لى نفوا هي ا  المريايخ أوا وهتيى يتسينى 

أهييدهما داخليي  وهييو الطر ييية واآلخيير خييارو  وهييو : السييلف  الحييهي  وكييان أميياع رويياي الهركيية  ييدوىان
ااست مار، فارتووا أن  من السياسة اووهاز  لى ال دو الداخل  أوا هتى يضيمنوا بيال  سي مة الوبهية 

 1.«.. لة ال لي ف  اوفساد، ومنبم الررور»: نهامن الداخي بهيخ كاني  قيدتهع ف  الطر  ه  أ

 : الطريقة القادرية-7
لقييد ووييدي الهركيياي الحييوفية مناخييا فسيييها ورهب ييا خيي ي ال هييود ال نمانييية،  لييى الييرهع ميين 
اخيت ل طيير  الدروريية والتحييول في  المنطقيية إا أنهييا ترييابهي فيي  كنيير ميين خحايحييها ال اميية ممييا 

، ول ي أرهرها  لى اوط   ف  هاا 2البرري والماهب  بين تونس والوزايركان مد اة لزيادة التواحي 
نسيبة )المضمار ه  الطريقة القادرية فهي  أسياس ومنطلي  كيي الطير  الحيوفية في  الوزايير، فالمدينيية 

نسيبة إليى الونييد )والونيديية ( تفر يي  ين القادريية( ع1116-1107)إلى أبيا ميدين ري يب بين الهسيين 
، وتفر يي  ين المدينيية، الطريقية الرياالية، و ين هياه الخييرة تفر يي طير  أخيرع (هيي214الب دادي ي 

ن كانيييي  كنييييرة كالدر اويييية والوزوليييية واليوسييييفية وال يسييياوية والرييييخية والطيبيييية والهنحيييالية وهيرهيييا وا 
الريياالية  ييد تفر ييي أحيي   يين القادرييية، ولكنهييا أخيياي منهنييى حييوفيا يختلييل  يين المنهنييى الحييوف  

 3.ادريالق
ورييييوخ القادريييية كنييييرون فييي  الوزايييير وأريييهرهع فييي  موضيييوع دراسيييتنا الرييييخ مهميييد الهاريييم  

ع في  نفطية بتيونس وتلقيى ت ليمي  اليدين  اوسي م  1673الرريل بين إبيراهيع بين أهميد الياي وليد سينة 
ى ناهييية  لييى يييد والييده وبتووييي  ميين والييده ريييخ الطريقيية القادرييية  لييى منطقيية الوريييد التونسيي  انتقييي إليي

ع وهيو دفيين مدينية البياضية 1123الوادي وأسس بها زاوية  ادرية واستمر ف  نضال  إلى أن توف   اع 
 4.بالوادي

ع، ويقدىر الفرنسيون  دد أتبياع (1167 – 1611)وكاا ابن   بد ال زيز الرريل بن الهارم  
 : القادرية ف  الوزاير بمايل 

  زاوية 21ا ومقدم 266إخوانيا و 17747ع بها 1662 اع. 
  2617طالييييب و 721زاوييييية و 33مقييييدما و 776إخوانيييييا و 27746ع لهييييا 1614 يييياع 

 .خونية

  5.زاوية 33خونية و 2600إخوانيا منهع  27000ع لها 1106 اع 
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وم ظييع زوايييا الريير  الوزايييري والونييوب ااي حييلة بزاوييية نفطيية والكييال القييادريتين وم سييس 
( نسيبة إليى منيزي بوزلفية بتيونس)، وهيو تلمييا الرييخ المنزلي  زاوية نفطة هو أبو بكير بين أهميد الريريل

و د تطوري الزواية بفضيي وهيود الرييخ إبيراهيع بين أهميد الريريل النفطي  هتيى  ياي ب ضيهع أن تيونيره 
ع وحييي إلييى هييدامس وهيياي والوزاييير و ييين حييال  وتييواي وتيييديكلي وليي  أتبيياع فيي  بيي د 1614سيينة 

وكييان هيياا الخييير هييو مقييدع الريييخ مهمييد بيين إبييراهيع و ييد تيير   الطييوار  و لييى رأسييهع الريييخ  ابييدين،
الكبير مينهع وهيو مهميد تيولى الزاويية الع بنفطية : إبراهيع أوادا تقاسموا بر كة واليدهع  ليى النهيو اآلتي 

وأسس الهارم  زاوية ف   ميش بيوادي سيول وأحيب  نايبيا لخيي ، ونريط الهاريم  في  تونييد التبياع 
 1.أ حى الونوب وربط    اي مم السودان وهايونرر الطريقة إلى 

مهمييد ) فحية : أميا في  تييونس فينن اوخيوة أسسييوا باوضيافة إليى نفطيية زواييا في  المييدن اآلتيية
وهكاا نرع أن زاوية نفطة القادرية  د تفرهي ... ، (الهال أهمد)،  ابس (مهمد الزهر)الكال ( ال رب 

روم ف  الوا م إلى  ايلة واهدة، واري  أن انتريار هياه الفيروع إلى هاه الفروع الح يرة والكنيرة والت  ت
 لي  بين : " كان بنان وترخي  من الفرنسيين، وتتحي زاوية نفطة بالسلسلة القادرية  ن طري  الرييخ

 .، ولها ورد طويي  د يطوي  ن ورد الطريقة بب داد" مار المنزل  الرايب
، و يييد ل بييي دورا مت يييدد الووانيييب، (لميزونيي ا)أمييا زاويييية الكييال فقيييد أسسييها مهميييد الميييازون  

وهنييا  رخحييية  ادرييية هريبيية وسييدي طبي يية التواحييي الروهيي  اليياي كييان  ايمييا بييين زوايييا القطييرين، 
، واليياي  مييي "المييواطن الحييهراوي"اليياي أحييب  يييد ى "  Deporterديبييورتر "ون نيي  بييال  الضييابط 

سيول وهردايية وتيوزر و يابس و بلي ، وكيان سنواي ف  حهرا  الوزاير وتونس سيما في  بسيكرة ووادي 
ديبورتر من موالييد فرنسيا وهيو ابين أهيد المسيتوطنين الفرنسييين في   سينطينة، وت ليع ال ربيية في  اليوادي 
وتوزر، نع دخي محلهة الر ون الهلية، وتولى إدارة المكتب ال رب  ف   دة مناط  كانيي  خرهيا في  

مليية ضييد تييونس واهت لهييا  يين طرييي  الوريييد وتم ييزة، ع، وميين هنييا  رييار  فيي  اله1661الييوادي سيينة 
و مييي فتييرة فيي  وهيياز ااسييتخباراي بتييونس، وأننييا   مليي  فيي  الييوادي وتييوزر ربييط    يياي حييدا ة مييم 

كاني الزاوية القادريية (ع11)ومنا أواخر القرن  2الريخ مهمد الكبير بن إبراهيع ريخ زاوية نفطة القادرية
وكان حاهبها الريخ إبراهيع هو أبرز رييوخ القادريية إليى وانيب الرييخ  ف  توزر مهتمة بالت ليع أيضا،

الميزون  حاهب زاويية الكيال ويهمنيا في  زاويية تيوزر أن فرو هيا في  الوزايير  يد أحيبهي نرييطة في  
، ول ييي أرييهر هياه الفييروع هييو فييرع  مييش بييالوادي، اليياي كييان (ور ليية – مييش -تقييري)الوهية الريير ية 

ع 1673، والريييخ الهارييم  اليياي ولييد فيي  سيينة 3م  بيين إبييراهيع الميياكور سييابقا لييى رأسيي  الريييخ الهاريي
و بييي وفاتي  يبيدو أن أبياه  يد نحيه  بيال ودة إليى دييارهع الحيلية بيالوزاير، فرويم الرييخ الهاريم  إليى 

                                                 
 . 74نفسه، ص   -1

 (. 70 – 71)ص .ص. نفسه -2

 :للتوسع يراجع.قريبة منها فكريا مثل الرحمانيةوكان لها أتباع وصالت في تونس ومع الزوايا األخرى ال -3

 . 120ص . م2007دار الغرب اإلسالمي، : ، خارج السرب، بيروت(أبو القاسم)سعد هللا 



 406 

ع أين أسىيس زاويية في  1612، واستقر ب  المقاع ف  وادي سول سنة (ع11)الوزاير ف  نمانيناي القرن 
 1.ة وبالضبط ف   رية  ميشالبياض

إن هاا الريخ كان  د سىن سنة طيبية وهي  أن  ليى مين يتيولى مين أبنايي  ب يده ري ون الزاويية 
أن يكون متخروا من وامم الزيتونة وهده السنة كاني ودييدة  ليى أهيي الطير  الحيوفية، فكانيي مفييدة 

ال زييز بين الهاريم  الياي تخيرل  وتدي  لى  قي سليع ومتنور، وبالف ي كان ورين  هو ابني  الرييخ  بيد
نييد زم ييي  الوزايييريين اليياين درسييوا م يي  فيي  وييامم الزيتونيية ليكونييوا  ميين وييامم الزيتونيية، هيياا الخييير وى
م لمين ف  زاويت  الوديدة، ورهع أن الفرنسييين  يد  ضيوا  ليى التوربية التي   ياع بهيا الرييخ  بيد ال زييز 

سيينى  الريييخ الهارييم  فكييانوا ميين المت لمييين فيي  الزيتونيية وفيي   فيينن أبنييا  الزاوييية  ييد واحييلوا التقليييد اليياي
 2.هيرها وبال  استفادي منهع الهركة الت ليمية ب د ااستق ي أيضا

                                                 
 :يراجع أيضا 120ص. م( 1162 – 1630)، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة (عمار)هالل  -1

Rey (G.Z ), Le Royaume Arabe, Alger: S.N.E.D.1977. 

 (. 236-237) ص ص.3سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -2
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 : الطريقة الرحمانية - 2
اهتليييي الطر يييية فييي  الموتميييم الوزاييييري مكانييية هامييية إا كيييان لهيييا اليييدور الفا يييي فييي  م ظيييع 

افييية كييدورها فيي  توطيييد ال   يياي بسييكان التخييوع فيي  ريير  الوزاييير الهييداخ السياسييية واا تحييادية والنق
وهرب تيونس، ومهميا يكين مين أمير فقيد كانيي كيي مين القادريية والرهمانيية والطيبيية والتيوانيية والزيانيية 
أكنير انتريارا في  م ظيع المنياط  الرير ية الوزايرييية، إا كانيي منتريرة في   يين البيضيا  وطولقية ونفطيية 

مريييد  64131» ( تييونس والوزاييير)ن وهيرهييا، وكييان لليييرهمانية وويييود  ييوي فيي  البلديييين والكييال وتماسيييي
، وبنيا   ليى ميا ت كيده ب يل المحيادر كيان بزاويية الكيال 1«مين  يدد سيكان المنطقية %77, 6بنسبة 

مقيدما كيانوا يتلقيون اليد ع  16مقيدع في  سيو  أهيراس وهيدها بوانيب  32مرييد و 100الرهمانية هيوال  
 2.مريدا وستة مقدمين306فروع الكال بما لها من من خمسة 

الاي ورخ بركة الطريقة ( برل طولقة)وي تبر مهمد بن  زوز البرو  ريخ الطريقة الرهمانية 
 ن ريخ  محطفى بين مهميد بياش تيارزي الياي ليع يكين مقيدما للرهمانيية في  الونيوب فقيط، ولكين في  

و   وأتبا   أحب  وكون  م سس لطريقة وديدة تسمى الوريد التونس  أيضا، كما أن  ولرهرت  وكنرة فر 
الرهمانييية، كمييا كييان اهييت ي فرنسييا لبسييكرة وتطييور أهييداخ الوزاييير تييونس سييببا  خيير فيي   –ال زوزييية 

 .تفري اي الطريقة الرهمانية
ع هييياور محيييطفى بييين مهميييد بييين  يييزوز إليييى نفطييية (1677 – 1673)ف نيييد اهيييت ي بسيييكرة 
ع، 1661ييية أحييبهي ااي رييهرة واسيي ة سيييما  بييي اهييت ي تييونس سيينة بتييونس وأسىييس بهييا زاوييية رهمان

 –خنقييية سييييدي نييياو   –الوراس  –أواد وييي ي  –طولقييية )هييييخ كيييان وا  رييييوخ الطريقييية فييي  فيييروع 
 3.للريخ محطفى بن  زوز(وادي سول –الهامي 

انفحيييلي  ييين الطريقييية الرهمانيييية الخلوتيييية  -وزاويييية نفطييية التييي  أنريييوها محيييطفى بييين  يييزوز
أنريوها لنرير الطريقية بيالقطر التونسي ، وفيهيا تخفييل كبيير  ين  ييود الخلوتيية ترهيبيا للنياس  -الوزايرب

هتى يقبي أكبر  دد ممكن ونو  ف  اوتااب  دد كبير من الناس إلى الطريقية، وانترير حييت ، وكيان 
بارييا بيياي،  المرييير الوي أهمييد بارييا بيياي ي تقييده وي ظييع رييان ، وكييال  المرييير النالييخ مهمييد الحيياد 

، وكييان محييطفى بيين  ييزوز حيياهب رخحييية 4ومدهيي  الريييخ إبييراهيع الرييياه  بمييداي  ريي رية وننرييية
واابة بما ل  من فحاهة وبيان وتمكن ف  ال لع وديانة واو  حوف  وحد  ف  ممارسة طقوس ،  اي 

او  في   كان رهم  ا  فحي  اللسيان، بلييه البييان في  أسيرار القير ن حياهب..»:  ن  بن أب  ضيال

                                                 
1

 Cour(A),"Recherche Sur l'état des Confrères Religieux Musulmans  in Revue Africaine, 

1862. P115. 
2

 Ibid. 
3

 Archives Nationales ( Tunis ), Série  D, C550, Dossier 30/15,F 886. 

 .وثيقة 120ويتضمن  ( Gents suspects )ابن عزوز ضمن ملفات سلسلة المشتبه فيهم ملف خاص ب

 .341م، ص 1162دار الغرب اإلسالمي، : ، بيروت3، تراجم المؤلفين التونسيين، ج(محمد)محفوظ  -: نفسه، يراجع أيضا -4
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مقيياع ال رفييان، متواضيي ا  لييى رف يية هيياا الرييون يرريي  و ييا ه بالرهميية والرأفيية والهنييان يهييب الخييير لكييي 
إنسييان دا يييا ل بييادة ا  بالهداييية وااهسييان ماريييي ميين مهاضييراي أبييرار ومطييالم أسييرار وأنييوار وزهييد 

 1.«أخيار
ت ي الرييخ محيطفى بين وكان للطر  الحوفية وروالهيا مكانية ليدع سياير الطبقياي، ولهياا اسي

 زوز من طرل الوزير الكبر محطفى خزندار ف  تهدية نورة  لى بن هااهع تمهيدا من  ل نتقاع من 
الرخا  والقبايي الاين ت اطفوا مم هاه النورة وأيدوها، و اع الريخ بن  زوز هينها بوولة ف  مناط  

ن  كان  لى هسن نيية هيير  يالع بميا يبيني  ، وهاية ما ي ار ب  أ2القبايي ونو  ف  مهمت  نواها م زرا
مهمد الحاد  باي ووزيره محطفى خزندار من هدر ونكخ لل هد ويبدو أن ح ي ابن هااهع المريبة 
ميم القنحيلية الفرنسييية و طفهيا  لييي ، هي  التيي  أوهيي إلييى خزنيدار اسييتخداع نفيوا محييطفى بين  ييزوز 

التهدييية، بييالرهع ميين أن مهمييد الحيياد  بيياي تيوييان  ومكانتيي  لييدع القبايييي و داوتيي  لفرنسييا للقييياع بييدور 
الطريقة ومنل   لى بن هااهع من أتباع زاوية تماسين بالونوب الوزايري ورييخها مين أخلي  الحينايم 

 3.لفرنسا
ونضييييل إليييى الييي  أن أتبييياع الطريقييية ال زوزيييية يمييييزون أنفسيييهع بسيييبهة بيضيييا  فييي  أ نيييا هع 

ن بكيفييية مختلفيية وكانييي الطريقيية واسيي ة اانترييار بييالونوب وبتسييليمهع  لييى ب ييل بتريياب  أيييديهع مييرتي
 .التونس  والوزايري

وميين ت ميياة بيين  ييزوز  بييد الهفيييظ الخنقيي  مقييدع الرهمانييية فيي  خنقيية سيييدي نيياو  ونواهيهييا 
، وكييان 4و مييي  لييى نريير الت ليييع والاكييار الحييوفية، وبقيي   لييى واييي  لفييرع الرهمانييية بنفطيية ال زوزييية

 زوز أوادا  دة منهع مين بقي  في  الوزايير ومينهع مين انتقيي إليى تيونس وأنريو بهيا  للريخ محطفى بن
الهفناوي الاي خلف   لى زاوية نفطة ومهمد الاي أسىس زاوية بالقيروان، والمكي  الياي : زوايا أيضا هع

ارتهر بال لع والورع هيخ هاور إليى المرير  و ميي في  نطيا  الوام ية اوسي مية وكيان الرييخ المكي  
 د تزول من نيواه  بوسي ادة وأنويب وليده الكاميي في  الوزايير، الياي كيان يتيردد  ليهيا في  تيونس وكيان 

 5.الكامي  د تخرل من وامم الزيتونة
وكان أبنا  الريخ  بد الهفيظ  لى حلة بزاوية نفطة الرهمانية، هتى أن الاكار هنا وهنيا  

يوخ لسباب تت ل  بتسهيي التهكع فيها سوا  في  واهدة وكاني فرنسا تروم  لى التفر  ف  الزوايا والر
الوزاييير أو تييونس، واهييظ البيياهنون الفرنسيييون أن هنييا  فرو ييا للفييرع أيضييا، فزاوييية نفطيية والخنقيية لهمييا 

تقرب من أرب ة  ررة (نفطة والخنقة)فروع ف  الكال وتوزر والقيروان، ووملة اوخوان لهاتين الزاويتين 
                                                 

ت .ن.و.ش:،تع أحمد الطويلي، الجزائر3، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، ج(أحمد)ابن أبي ضياف  -1

 . 132م، ص 1141

 .1021 -1033، الملفات 11، الخزانة 167خزينة وثائق الحكومة التونسية، المجموعة  -2
3

Archives Nationales ( Tunis ), Série  D, C550, Dossier 30/23,F 06. 

 .06/11/1113:بتاريخ تقرير عن نشاط محمد المكي بن عزوز في إطار الجامعة اإلسالمية

 .174ص.7سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -4
5

 Archives Nationales ( Tunis ), Série  D, C550, Dossier 30/15,F 886
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، واوخييوان 17الزوايييا : ع1614مبال ييا فييي  وييدا فهسييب إهحييا  سيينة ألييل رييخ  وهييو ر ييع  ييد يكييون 
 60.1والرواش  66والطلبة  46والمقدمون (ابن  زوز)امرأة ولكن لهع ريخ واهد  1206منهع  13170

وترويييم ريييهرة زاويييية نفطييية إليييى كونهيييا أحيييبهي مدرسييية للت لييييع باوضيييافة إليييى اليييدور اليييدين  
يمهع بويامم الزيتونية، ويتوليون الوظيايل الدينيية كالقضيا  والت لييع وااوتما   وكان روالها يكملون ت لي

ومنهع الوزايريان المك  بن  زوز والخضر بن الهسين، واهب إلى هاه الزاوية  دد من طلبية الوزايير 
للدراسة أيضا، مني  ارور الخنق  كميا هيرب إليهيا ب يل النيوار أمنياي ناحير بين ريهرة وريريل ور لية 

ع هييين  يياد إلييى الوهيياد فوهييي (1641 – 1640)ين بيين المييير  بييد القييادر سيينة ونييزي فيهييا مهيي  الييد
 .بسكرة وتبسة والوادي وتقري كانوا يقحدون زاوية نفطة للت لع والتحول م ا

الياي درس الهركية اوسي مية في  أواييي هياا القيرن إهحيا  للطريقية " هنري  ارو"ولقد أ طى 
من بينهع أكنر  133700ن الرهمانييين بنا   لى رأي  هو ع، فكان موموع الخوا1106الرهمانية سنة 

، وت ميد اكير نفطية، رهيع 2زاويية في  نفطية 17إخيوان  و 13000من النسيا  ومينهع أيضيا  13000من 
أن هدينييي  كيييان منحيييبا  ليييى تييياريخ الرهمانيييية فييي  الوزايييير، ربميييا لكنيييرة أتبييياع هييياا الفيييرع فييي  الوزايييير 

 .خيران –الخنقة  –الوادي : ر فرو ا أخرع رهمانية منيولحول  الوزايرية رهع أن  لع ياك
هنا  فرع للرهمانية نرو ف  سو  أهراس  لى يد الريخ الكامي بن المك  بن  زوز وا نرييد 
أن نطيييي فيي  الهييديخ  نيي ، رهييع أنيي   ييد يكرييل  يين خلفييياي هاميية فيي     يياي التحييول بالسياسيية 

الكامييي هييو هفيييد محييطفى بيين  ييزوز ميين ابنيي  المكيي  وال   يياي الروهييية بييين الوزاييير وتييونس والريييخ 
الياي هيياور إليى المريير  و ميي فيي  نطيا  الوام يية اوسيي مية وابني  الكامييي تخيرل منييي أبيي  ميين وييامم 

 .الزيتونة
لقييد أهييدخ الفرنسيييون ب ييد اهييت ي تييونس تنافسييا بييين زاويتيي  طولقيية ونفطيية أو بييين الهفنيياوي 

ولقة وانتهى الخ ل بينهما إلى اانفحاي، وبقيي الخحومة والهسين أخ  ل  بن  نمان ريخ زاوية ط
هتى ب يد اختفيا  الهسيين والهفنياوي، فقيد اهيب البلييدي بين الهسيين إليى (ونفطة –طولقة )بين الفر ين 

تيييوزر لتوسييييس زاويييية منافسييية لل زوزيييية، وب يييد وفييياة الهفنييياوي خلفييي   ليييى رأس زاويييية نفطييية ابنييي  مهميييد 
 3.ف  المهافظة  لى رحيد الزاوية الاي كان لها ف   هد وده محطفىالزهاري الاي وود ح وبة 

ع أضطهدي الطريقة الرهمانيية، وهيدمي زواياهيا الوا  ية في  المنياط  النيايرة 1641وب د نورة 
بز امية الرييخ الهيداد، ونفي  ز مايهيا إليى " حيدو "وتفر ي إلى فيروع وفقيدي مركزيتهيا ب يد هيدع زاويية 

، ولكنهييا كانييي أكنيير الطيير  انترييارا بييين (فييرع المقييرانيين)ا نفيي  إلييى تييونس خييارل الوزاييير، ووييز  منهيي
مين الخيوان إضيافة إليى  170716، ولهيا 646، وطلبتهيا أكنير مين 144الوزاير وتيونس ف يدد زواياهيا 
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، 1تاب ييا ولكيين هيياا اليير ع دون الوا ييم بكنييير 167217امييرأة وااهحييا  ال يياع ييياكر أن هييوال   13166
 لنا سلفا منتررة بكنرة بين الوزاير وتونس، خحوحا ب د إنرا  زاوية نفطة وهويرة أهيي  والرهمانية كما

 .ع1641زواوة إلى تونس ب د نورة 
كمييييا تيييياكر ب ييييل المحييييادر أن الونييييوب بحييييفة  اميييية كييييان تهييييي تييييونير الزاوييييية ال زوزييييية 

د ال بييييدي موليييود الزريبييي  الميييدرس بزاوييية الهاميييي، وسييييدي هامييي:خحوحييا  ييين طريييي  خريويهيييا أمنيياي
زوايييا : مييدرس التوويييد والقييرا اي أو  يين طرييي  م اهييدها وزواياهييا المنترييرة فيي  القطييرين منييي( النفطيي )
ع وهال  ما 1161، ولقد زارها الستاا أبو القاسع س د ا   اع 2(وادي سول-الخنقة–الهامي  –طولقة )

 يييل المسييياود والريييخا ، زري فييي  نفطييية ميييا أمكننييي  زيارتييي  مييين مظيييان كالزواييييا وب...» ليييي إليييي  
: البو لية والتيوانيية وانقطا يا بالنسيبة لزواييا أخيرع منيي: واهظي استمرارية بالنسبة لب ل الزوايا مني

زاوية محطفى بن  زوز، زاوية الريخ التارزي، ك هما ت ود إلى أحيوي وزايريية، و يد سيم ي ريكاوع 
كهيييا، وأن الزيييياراي  يييد انقط يييي وأن ورنييية الزاويييية  يييد ضيييمتها الدولييية إليييى أم (أهبييياس)مييين أن أو يييال 

 .أحهاب الزاوية  د تطوري بهع الهياة فوحبهوا موظفين ف  المدن الخرع وهوروا زاويتهع وأم كها
واهظي أن  لع يب  للزاوية ال زوزية هير ضري  الريخ والويامم الياي أحيب  بيدوره في  هالية 

تولى  ليهيا النياس وسيكنوها، أميا ال ليع فقيد انقطيم سيية أميا ال قياراي الخيرع التي  هيوي الويامم فقيد اسي
بالخحييو   ]ع11 [أنييره، فيي  ريييوخ وا طلبيية وا مكتبيية رهييع أن هيياه الزاوييية كانييي فيي  القييرن الماضيي 

المك  بن  يزوز : ملوو سياسيا ومنتدع  لميا ب د اهت ي فرنسا لبسكرة ونواهيها ويكف  أن  تخرل منها
 3.«...ن والخضر هسين والريخ مهمد اللقا

فميين بلييدة نفطيية بالوريييد التونسيي  هتييى ال احييمة التونسييية كانييي المييدارس والزوايييا التونسييية 
كييان فيي  تبسيية »مريير ة البييواب لفييوال طيي ب ال لييع  لييى النهييو اليياي تفحييل  ميياكراي ماليي  بيين نبيي  

 يفوتنييا أن فييواران فيي  الفكييار هقييا يهفظيي  وير يياه ويحييون  ال لمييا  اليياين أخيياوا ي ييودون ميين تييونس، وا
التونسييية التيي  كانييي  –نيياكر أنهييع كييانوا  لييى سيينة ميين تبسيية سيينها ريييخ ميين نفطيية بالهييدود الوزايرييية 

 ناا  المركز النقاف  الاي ي م  ط ب ال لع الاين كانوا هفظوا القر ن الكيريع  ين ظهير  ليب في  زاويية 
 ليى القيياع بدراسياتهع ال لييا في   سيدي بن س يد أو زاويية سييدي  بيد الرهميان والياين ليع يكونيوا  يادرين

 4.«الزيتونة بتونس 
 : الطريقة الشابية -3

إن وادي سييول  ييامر بالمسيياود والزوايييا والمكتبيياي والكتاتيييب و ييد ووييدي فييي  ب ييل الطيير  
الحييوفية منييي الرهمانييية والتيوانييية والقادرييية مركييزا خحييبا لبييخ الفكييار وكسييب التبيياع، وكانييي هيياه 
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 ليييى حيييلة  ويييية ميييم طييير  أخيييرع ممانلييية فييي  كيييي مييين الوزايييير  –كميييا رأينيييا سيييلفا  –الطييير  الحيييوفية 
وتونس، ولناكر من الطر  التونسية الت  وويدي حيدع في  وادي سيول، الطريقية الريابية، وفي  كتياب 
.. ال دوان  م لوماي هامة  ن نراط الريابية مين وهية و ين نميط هيياة أهيي سيول  بيي ال هيد الفرنسي 

  الطر  الحوفية المتواودة في  وادي سيول سييود ا مهالية أسيما  ال لميا  الياين والاي ي ود إلى وناي
 1.كانوا يقومون بنرر الت ليع ومباد  الدين والمااهب

لقد كان للريابية نفيوا ديني  واسيم امتيد إليى كيي مين القالية وسيو  أهيراس وتبسية والوراس، إا 
ابية  ليى الهنانرية والنمامرية المتهيالفتين اللتيين كاني القبايي والسير النيايرة بيالوراس مد مية بقيوة الري

وكيان الهيدل ...في  تيونس " نقيرين " كانتا من القبايي القوية بالرير  الوزاييري هييخ امتيد نفواهميا إليى 
، لقييد 2ع1626ميين التهييالل هيياا هييو مهاربيية باييياي  سيينطينة منلمييا هييدخ ضييد الهييال أهمييد بيياي  يياع 

ال ايلة والرل : ونس والوزاير كاني مرتكزة  لى أحوي ن نة ه  لمنا أن ال روش والقبايي بو طار ت
 .والدين

كييان اونسييان التونسيي  والوزايييري ينتسييب إلييى ال ييرش أو القبيليية  يين طرييي  ال ايليية الحيي يرة 
بواسطة الطريقة الحوفية ونهن نكتف  هنا بالتركيز  لى الرابية هيخ اكر  لي  الرياب  في  دراسية لي  

ريخية الم ربية ف   ددها الخا  بالمنهوية التاريخية ومحادر تياريخ الم ربي  وهي  نررتها المولة التا
أطل نا م لل كتاب النوار السنية ف  تاريخ السيادة » دراسة ب نوان محادر وديدة لدراسة تاريخ الرابية

 ين سيبب توليفي  للكتياب، هييخ  ياي أن أهيد المسترير ين (ع1166حيال  بين سي يد الرياب  ي )الرابية 
: ع أووبية  ين السييلة اآلتيية1127كان هاكما إداريا بدايرة تبسة مين  مالية  سينطينة طليب إليي  سينة و 

ال ييراب ميين أحييي الرييابية والت ريييل بهييع وبنسييبهع ومييا الييدا   لسييكنهع بتييونس والوزاييير، ومييا السييبب 
 الاي أووب تفر هع بالب د؟

 ا؟ااسهاع ال لم  لهاه ال ايلة وأسباب ارتباط القبايي به 
 مارت  وبيان الدوار الت  ل بها وسياست  تواه الهفحيين؟   بد الحمد الراب  وا 

 الطريقة الرابية وم سسها ومرايخها. 

 الكرل  ن هقيقة أهاو   بد الحمد وأل ازه. 

، وممييييا وييييا  فييييي  بمييييا يخيييي  (ع 1127)فووابيييي  بهيييياا الكتيييياب اليييياي ألفيييي  فيييي  نفييييس السيييينة 
نتقييي ب ييد وفيياة والييده إلييى أخواليي  دريييد بالسييرس نييع باريير  بييد أن  بييد الحييمد الريياب  ا..» موضييو نا 

الحمد نراط  ف  الوسط وف  المنطقة الرمالية ال ربية لتونس، وفي  الراضي  الوزايريية المتاخمية إليى 
الهمامية والمهاورية وبني  بربيار والنمامرية والهراكتي  واواد بوهيانع : الوراس، فوند القبايي المواليية منيي
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وال ميييامرة وريييارن وونيفييية وخيييال بهيييا هروبيييا ضيييد أهميييد بييين الهسيييين الهفحييي  ومهميييد بييين والزهالمييية 
الهسييين واوسييبان، وو  ييي بينيي  وبييين سيينان بارييا اتحييااي أفضييي إلييى تهييالل كانييي نتيوتيي  القضييا  

ع أو يييم بالهنانرييية الييياين فيييار وه لحييي بت  1712ع، وفييي  سييينة 1743 ليييى ااسيييبان والهفحييييين سييينة 
ع، فقاع بالنورة ب ده ابن  1634ى ال نمانيين، وتوف   ل  بن  بد الحمد الراب  سنة وانضموا ب دها إل
ع، دون أن يهق  الهدال الت   اتي من أولها واستمر أبنا ه من ب ده ف  تونيد 1667بوزيان ف  سنة 

ع  ضييى  ليييهع، ومنييا اليي  الو ييي  نيير الرييابية 1644القبايييي وفيي  م ركيية خاضييوها بييوادي تاسيية سيينة 
 1.«...نزوا  والتفرغ لل لعاا

، وه  طريقة ناحرية، لن م سسيها أهميد (ع16)وتاريخ الرابية ف  الوزاير يروم إلى القرن 
بيين مخلييول كييان أهييد أتبيياع الريييخ مهمييد ناحيير الييدر  ، و ييد نرييطي الرييابية فيي  نييواه  القييييروان، 

تيييار دينيي  يمنليي  : تييياران وأسسييوا زوايييا  ديييدة فيي  تييونس والوزاييير، وتسيسييوا كنيييرا، بهيييخ ظهيير ميينهع
، (تيونس)مس ود الراب  وتيار سياس  يمنل   بد الحمد الراب  و د انترري الرابية ف  نواه  الوريد 

ووادي سييول وتبسيية و نابيية وخنرييلة والخنقيية، بهيييخ كانييي لهييا زوايييا ومقييدمون بييي ونييوراي ومييداخ ي 
، الاي أنريو زاويية في  (كاا)د  بد الهادل لف ل ، فهو مهمسياسية ف  هاه المناط ، أما ريخ الرابية ا

وبي ررار تسمى زاوية المس ود الراب ، وكان ابن  المس ود يسيا ده  ليى نرياط  الياي يريمي خنريلة 
 2.وتبسة وسول

و نار الرابية تظهر ف  ركي م سساي دينية كالمساود، وه  مووودة بالخحو  ف  سول 
 ة ورمضان ولهاا الخيير ابين يسيمى  ميار تير  وبيي ومن هفدة الريخ المس ود الراب  ابن ودو بور 
، و ييد ل بييي الرييابية دورا أساسيييا فيي   هييد (بيييي الرييري ة)ررييار والتهيي  بتييوزر وأنرييو بهييا زاوييية تسييمى 

ااست مار كما ل بت  من  بي ف  ال هد ال نمان ، فه  من الطر  الت  تومم بين الدين واليدنيا، ويياكر 
ة الريييابية مسيييا دة أننيييا  اهيييت ي تيييونس، واكيييري تقيييارير فرنسيييية  ييياع الفرنسييييون أنهيييع وويييدوا مييين  ييياد

ع، أن الرابية تكاد تختف  تماما من تونس، أميا في  الوزايير فقيد اهيظ الفرنسييون كانيي ميا تيزاي 1616
مين الخيداع  2700 وية ف  سول، لن أهي الوادي ما يزالون  ليى اهتيرامهع لويداد الريابية، وللريابية 

 .و المة ووادي سول و سنطينة ف  نواه   نابة
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 :الطريقة العليوية -4

أهمييد بيين محييطفى بيين "وهيي  الفييرع الخييير للريياالية والدر اوييية، وال ليوييية تنسييب إلييى الريييخ 
ع، أخيا  المبياد  ال لميية في  مسيت انع 1137ع وتيوف  سينة 1664الاي وليد في  مسيت انع هيوال  "  ليوة

ه ل مارة زاوية ريخ ، نع استقي واستمد زاوية خاحة ب  ف  وتحدر ب د" مهمد البوزيدي"والتحول  ن 
ع وأخرييياي فيي  م سييكر وهليييزان والوزاييير، و ييد ارييترع بيين  ليييوة مطب يية للزاوييية 1110مسييت انع  يياع 

وأسيييس حيييهفا كانيييي تنرييير نرييياط  كميييا كانيييي ترافيييم  ييين الزاويييية ضيييد مخالفيهيييا ومييين أريييهر حيييهف  
، هييييخ كيييان لهميييا  را  حيييريهة لتويييييد الوام ييية اوسييي مية "اليييب غ الوزاييييري"و" لسيييان اليييدين"أسيييبو ية 

واليقظة الوطنية، و د و في ضد ااندمال وأنحاره وضد التونيس وداف ي بردة  ن الل ة ال ربية ومين 
الوسييايي ال حييرية التيي  لوييو إليهييا الريييخ، نريير  راييي  فيي  كتيبيياي ومطبو يياي و ييد طب هييا فيي  الوزاييير 

 ضييايا التحييول وال بيياداي  حييايد الريي ر، فقييد نسييب إلييى الريييخ تييوليل وتييونس ومنهييا باوضييافة إلييى 
كتابا وه  في  الوا يم وسيايي وكتيبياي حي يرة تريب  التقايييد وم ظمهيا في  التحيول والري ر  17هوال  
 لييى الطريقيية فقيياي " ماسييينيون"، و لىيي  1(الميين  القدوسييية)و( مفتييا  الرييهود فيي  مظيياهر الووييود)ومنهييا 
مليليية إلييى "در اوييية والبوزيدييية، وكانييي نريييطة، وهيي  تقييوي أن لهييا أتبا ييا يمتييدون ميين فييرع وديييد لل"أنهييا 
 2".وهو ر ع مباله في  بدون ر ( !!)ن / 300000ويحلون إلى " تونس

المسيت انم  الوزاييري رييخ ( بن  لييوة)و ندما هيى بتونس الريخ أهمد بن محطفى ال  وي 
المين  القدسييية في  رييخ المرريد الم ييين "لريياالية ليطبيم لي  كتياب الطريقية ال  ويية المتفر ية الدر اويية وا

مهميد بين "وهيو كتياب مهريو وهالية وخرافياي مضيهكة، أ ويب بي  الرييخ التونسي  " بالطريقة الحوفية
ع وأحييرى أن يسييافر مييم ريييخ  إلييى الوزاييير، ( 1171-1161)المفسيير الفقييي  الحييوف  " خليفيية المييدن  

هياا الرييخ وأدنياه، هتيى حيار مين أ يزى الخيوا  و يد ا تضيى نظيره إليى وهنا  تفانى ف  خدمت  و رىب  
هييي، وبقيي  فيي  خدميية ريييخ  نهييو نيي خ سيينواي 1321اي الهويية  11أن يووهيي  إلييى نريير الطريقيية فيي  

إستكتب  فيها لتوليل رسايل  نع أوازه ف  تلقين الورد ال اع وااسع الخا  والمفرد، وتلقين أسرار التوهيد 
وبال  أحب  الرييخ مهميد بين خليفية الميدنى حيوفيا ويادا في   3طريقة بالقطر التونس وأان  ف  نرر ال

تربية ال موع بالطريقة ولبخ نهو نحل  رن ف  نرر الطريقة وتربية المريدين ف   رع السياهي ومدني ، 
تييدين بييالوا  للطريقيية " حيييبةالمديون "منييي حييفا س و ييابس وهيرهمييا ميين المييدن، وأسىييس زاوييية ببلدييية 

 .4 ليوية ف  الوزايرال
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( اا يهيي  بييو زيز رهميي  ا يوالييد الستيي" )1177-1667" كييان للريييخ  بييد الرهمييان بييو زيز 
وهود مكنفة ومتواحلة ف  ميادين التربية والت لييع والتو يية الدينيية واوحي   ااوتميا   وبهياا خضيم 

رييتد ضييده منييا نهاييية الهييرب لر ابيية مرييددة ميين طييرل السييلطاي ااسييت مارية، و ييد بييدأي هيياه المرا بيية ت
ال المية الولى كما توض  الي  رسيالة ووهىهيا  اميي  مالية  سينطينة الفرنسي  إليى المقييع ال ياع بتيونس 

ع وهدنييي  فيهيييا  ييين نرييياط الرييييخ  بيييد الرهميييان بيييو زيز وزميلييي  الرييييخ الحيييدي  1121ويييوان  11ييييوع 
ع كيان  يد أرسيي السيتاا 1113   اع بوفليج، وأكد ل  أن هاا النراط دين  وسياس  ضد الفرنسيين، فف

 –منريور في  مولية إبي   –مقاا هيوي نرياط أتبياع الطريقية ال ليويية بتيونس " التليل  ال ويل "التونس  
اكير فييي  إسيع الريييخ  بيد الرهمييان بيو زيز ضييمن هي ا  ميين خي ي رسييايي إطليم  ليهييا بوررييل الييوزارة 

ة ترديد الر ابة  لى هاين الوزايريين باوضافة إلى الولى بتونس، هيخ نبى   امي  سنطينة إلى ضرور 
اليياين كييانوا ينرييطون بكنافيية فيي  تييونس فيي  إطييار الطريقيية " ب ييدادي مييواي الهسيين "وزايييري نالييخ هييو

 .1ال ليوية 
وهسب الم لوماي الت  وحلي إلى فنن  "... إلى المقيع ال اع بتونس  2هيخ وا  ف  رسالت  

والهدل من رهلت  هو ااتفا  مم حاهب مطب ة ف  تل  المدينة  (سنأي مواي اله)توو  إلى تونس 
وأيضيا الهيدل مين هياا التبريير اليدين  مين طيرل الرخحيياي " لطبيم الكتيب الدينيية لرييخ  ابين  لييوة 

الت  سميتها أ لى ليس إا تونيد المريدين والتبياع وهيرس الطريقية الرهمانيية والرياالية فقيط هتيى هياه 
ومن وهة أخرع رهلة ب دادي مواي الهسن نهو تونس بحيفة سيرية لسينا "ة المنطقة السا ة ف  مسابق

 3..." مرتاهين لها، وا بد من اتخاا ااهتياطاي وااهتراس مين طيرل السيلطاي ال امية واليقظية التامية
هييياه المراسيييلة تبيييين  مييي  التواحيييي الروهييي  بيييين أتبييياع الطريقييية الواهيييدة فييي  القطيييرين وميييدع اوسيييهاع 

ايييييري الطر يييي  ال ليييييوي فيييي  تييييونس، هيييييخ وييييا  فيييي  المراسييييلة وب ييييد أن ريييير  الميييييواي الطر ييييية الوز 
بييين ب زييييز  بيييد الرهميييان وبيييوفليج الحيييدي  وك هميييا مييين بلديييية البيبيييان " لرخحييييتين وزاييييريتين هميييا 

المختلطييية، أنهميييا خاضييي ان لوامييير الرييييخ بييين  لييييوة بمسيييت انع موضيييهة خطورتهميييا  ليييى اودارة فييي  
 .الوزاير

  :الطريقة السنوسية-5
وتسييمى الطريقيية السنوسييية بالطريقيية المهمدييية وأتبا هييا يييد ون بييااخوان منييي م ظييع الطيير  
الخرع ولكين تسيتو ب  يدد كبيير مين التبياع نظيرا ل يدع كنيرة  يودهيا أوريروطها و يد اكير ب ضيهع أن 

اليمهيا، و يد إتهميي هتيى هوال   رر طر  منتررة ف  الوزاير وتونس لها أتباع السنوسيية وتخضيم لت 
التيوانيييية بونهيييا ضيييال ة فييي  هييياا التييييار أميييا الرييياالية والدر اويييية والمدينيييية فبالتوكييييد أنهيييا مسيييتو بة فييي  

أن أتباع السنوسية مست دون لتنفييا ااهتييااي والقيياع بيالنوراي، نيع  يدد " فينيون" السنوسية، و د اكر 
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ع تيياريخ الهوييوع  لييى الهييواط ميين  بييي الرييريل 1672مييا واوهيي  الفرنسيييون ميين أتبيياع السنوسييية منييا 
وووييييود ( 1661-1660-1641)مهمييييد بيييين  بييييد ا  حييييدي  السنوسيييي ، وكييييال  مب ييييون  السنوسيييي  

، هييياا بالنسيييبة 1ع1661 ييياع " ف تيييرز" رخحيييياي منهيييا فييي  نيييوراي أواد سييييدي الرييييخ واهتيييياي ب نييية 
" يميية أيضييا ميين النييوراي وااهتيييااي هسييب للوزاييير أمييا بالنسييبة لييدور السنوسييية فيي  تييونس، فهنييا   ا

 يياع " اويياتو"إلييى " دوفريييية" ، و ييد ا تبيير الفرنسيييون السنوسييية خطييرا  ليييهع، إبتييدا  ميين "لييويس فينييون
أن الفرنسيييين أخياوا يهتمييون " ريين" ع، ولكين دروياي الخطيير تختليل مين كاتييب إليى  خيير ويقيوي 1111

مقييدما فيي  سيينة  30ع زاوييية واهييدة هيي  زاوييية طكييو  وفييردا، ولهيي 7600بالسنوسييية فيي  الوزاييير هييوال  
أخوانيا، و ررون مقدما وريخا واهدا وزاوية  170أن السنوسية ت د " كوبوان "و" ديبون"ع، واكر1614

واهدة كما أن السنوسيين كانوا منتررين ف  تونس وخاحية في  منطقية الورييد وكانيي  ليى تواحيي تياع 
إضييافة إلييى أن أتبيياع السنوسييية كييانوا منترييرين فيي  الطيير  الخييرع  بالزاوييية الطكوكييية بمسييت انع، وهيياا

 2.أيضا
 : ريقة التيجانيةط -6

والونيوب ( ع1617ي )لين ظهري الطريقة التيوانية  لى ييد م سسيها سييدي أهميد التيويان  
  ليى ييد سييدي إبيراهيع الريياه ( ع11)الوزايري فنن دخولها إليى اليب د التونسيية كيان في  مطليم القيرن 

هيخ كاني أوي زاوية للطريقة بالب د التونسية، وتركزي أوا بالهاضرة نيع هيزي الونيوب ( ع1670ي )
ع، كمييا كييان لهييا أتبيياع بالمنطقيية، فيي  هييين لييع 1126ع زاوييية بتييوزر نييع نانييية سيينة 1617فوسىسييي سيينة 

ويية الرياوش ع منهيا زا11تظهر لها زوايا ف  النحل الرمال ، إا ف  مطلم النحل النان  مين القيرن 
ع وزاويييية سييييدي 1647ع وببييياب الم يييارة سييينة 1660ع وأخيييرع ببنيييزري سييينة 1676حيييال  بباوييية سييينة 

ع والياي كيان 1666حال  التيوان  ببو رادة، والت  ولد بها مهمد الرريل التيوان   لى الروي  سينة 
 3.ع1666والده  د خلل أباه ف  مريخة الزاوية سنة 

وريييدة  :إحييداره ليين خ ورايييد هيي ( ع1172-1166)ان  وميين نريياطاي مهمييد الرييريل التيويي
ع، والمتوميي 1104أكتيوبر  20وه  وريدة  لمية سياسيية أسيبو ية حيدر  يددها الوي في  " المنحل"

ف  المسايي التي  و يم التطير  إليهيا في  افتتاهياتهيا ي هيظ أنهيا  ضيايا هسىاسية ت يريها اليب د التونسيية 
و م التركييز  ليى ان يداع ويدوع " ع.ش"بها، وبهاا ال نوان وبنمضا   ناا  كالمولس الروري فف  مقاي 

ع لسييباب مادييية ومييا يمكيين القييوي  يين 1116افريييي  14تليي  الم سسيية ااسترييارية و ييد تييع إيقافهييا فيي  
مهتوياتها أنها توه  بون موا فها بالنسبة إليى تلي  الفتيرة ا تخليو مين أهميية لييس فقيط افتقادهيا ب يل 
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الفرنسيية في  تيونس، بيي كيال  لسي يها إليى إيقياظ الهميع واليد وة إليى اليقظية مميا و يي نوا   السياسية 
الييب ل يرويييم سيييبب إيقافهييا إليييى أرايهيييا الطلي يييية، وأن حيياهبها  يييد يكيييون و يييم وييره مييين طيييرل ب يييل 
م اونييي  إلييى مييا لييع يكيين يرهييب فييي  ومييا ا يتمارييى وخييط الوريييدة بييي هنييا  ميين ا تبيير مهمييد الرييريل 

 : 1ألدى أ دا  اودارة الفرنسيةالتيوان  من 
وه  دورية أسبو ية سياسية أدبيية إسي مية حيدر  يددها الوي ييوع " خطيب ال الع"وريدة  -

 .ع1106ووان  07
نسيخة  1000إليى  100وريدة التسام  وفيها إلتزع بموا ل م تدلة وكاني تسهب ما بين  - 

 .ع 1101وتو في  ن الحدور بداية وويلية 
  :البوعليةالطريقة  - 0

وهنيا  طير  حيوفية ااي نفيوا  لييي في  الوزايير أميا أحيولها فتوويد في  تيونس أو في  هيرهيا 
ميين دوي المريير  وم ظمهييا تروييم إلييى طيير  م روفيية كالقادرييية والريياالية منييي الطريقيية البو لييية التيي  

نتحر لهي هي و د إرتهر بالنفط  ولقب بالسن  لن  ا( 610ي )بو ل  السن  دفين نفطة "تنسب إلى 
السيينة والوما يية ضييد أهييي المييااهب الخييرع سيييما الخاروييية التيي  انترييري فيي  منطقيية الوريييد بييالونوب 

هي، وللنفط  منا ب ألفهيا 717التونس  ووادي سول كما كان أحهاب وت ميا أب  مدين دفين تلمسان 
وزاييريين تيونروا بهياه أهد أتبا  ، وهو الهسن بين أهميد البوياي  ونظيرا لقربهيا مين الهيدود فينن ب يل ال

الطريقييية التييي  ترويييم إليييى القادريييية وكيييان أتبا هيييا موويييودون فييي   سييينطينة و نابييية وتبسييية وسيييول وهييي  
الوهاي الت  يقحدها التوار التونسيون أيضا والسلطاي الفرنسية الت  كاني تهر   لى ومم أخبيار 

 (.ع1661)هاية اهت ي تونس  هاه الطر  أكدي أن البو لية تكاد تكون هير م روفة ف  الوزاير إلى
ع هين اهظوا ف   نابة وويود ريخ  1646أن أوي إرارة إليها كاني سنة " رين "و د اكر 
فييا تقلوه وهيياكموه نييع طييردوه ميين الوزاييير، وأتبيياع الريييخ بييو ل  " الهبيييب بيين الحيي ير"فيي   ييابس إسييم  

 2.ال يساويةالسن  ف  الوزاير يمارسون الر   ال حب  والترنج وهع بال  يربهون 
لهيا نفيوا أ يوع مين وحيل ريين  –و د أظهيري التقيارير الفرنسيية أن البو ليية التونسيية المنريو 

، ولهيا  يدد  خير مين المقيدىمين " ميارة بوخريع"لها فقد كان لها زاوية فر ية ف  خنريلة ولهيا مقيدع اسيم  
ع، 1614 اع " كوبوان "و "ديبون"والروىاش وكان لها ف  إ ليع  سنطينة وهده أربم زوايا هسب إهحا  

ميين الخييوان وفيييهع ب ييل النسييوة وسييتة مقييدمين، أمييا ريييخها الرييسيي  ففيي  الزاوييية الع  367كمييا لهييا 
  3.بنفطة

  :لقد ل بي الطر  الحوفية ف  الم رب ال رب  دورا هاما وخطيرا، هاا الدور ل  اتواهان
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فريقييييية  لييييى نهييييو أاهييييي اتويييياه إيويييياب  ضييييخع ب يييييد المييييدع فيييي  نريييير اوسيييي ع بالقييييارة ال  -
 .المست مرين وأ لى مضاو هع 

اتواه سلب  أو مضاد ف  االتقا  بااست مار الفرنس  وتوييده وتونيره  لى ال امية لإلا يان   -
 .ل  

وا ر  أن الهركاي الفكرية ف  الم رب كان مب نها إس ميا، و لى الوملية فقيد كانيي هياه   
ية، فقييد أخروييي ال رييراي ميين الييد اة الفييا هين الفيياهمين اليياين الطيير  مراكييز ووما يياي للييد وة اوسيي م

إنبنيييوا فييي  أفريقييييا وكيييان لهيييا دورهيييا الواضييي  فييي  نرييير اليييد وة ومواوهييية وما ييياي التبريييير المسييييهية 
ومقاومتهييا، وكييان دورهييا البيياله فيي  مقاوميية النفييوا الفرنسيي  واايطييال  وااسييبان  المتسييلط  لييى الم ييرب 

 .ال رب  كل 

الطر  استطا ي  أن تهفظ اوس ع ف  هياه اليب د في   حيور الوهيي والظلمياي، إن هاه " 
، ويرو ييون فيهييا الضييالين إلييى سييوا  (الرباطيياي)و مييي روالهييا الكيياملون الولييون  لييى توسيييس الزوايييا 

السبيي ويقومون بت ليع النارية وبخى ال لع ف  حدور الرواي، ولوا تل  الوهود لما كنا نود السا ة في  
 1".دنا أنرا لل ربية وا ل لوع الدينب 

و ليييى ضيييو  الم طيييياي الكنييييرة التييي  اكرناهيييا سيييلفا تبيييين لنيييا أن نقييياط التمييياس بيييين مفاحيييي 
التركي ي السكانية الممتدة  لى الساهي التل  أو الحهراوي مين الوزايير إليى تيونس كانيي في  هالبهيا 

وخ اليييدين الطييير يين دور ف ييياي فييي  إ امييية ااي طيييابم نقييياف  واوتميييا   أكنييير منييي  سياسييي ، إا كيييان لريييي
الروابط بين السكان ف  ك  البلدين، ولنا أن ناكر بما  امي ب  كي من الرهمانية والقادرية والرابية من 
تقييارب بييين سيييكان القطييرين، ولهييياا ا نسييت رب مييين المناحييرة التييي  كييان يلتيييزع بهييا كيييي طييرل لحيييال  

  الهيروب والنيوازي، سيوا  تلي  التي  كانيي ضيد البايياي في  الطرل الخر في  هياا البليد أوفي  اا  أننيا
ع ضيد 1667 ياع "  لي  بين هيااهع " كي من الوزاير وتونس، أع الت  كاني ضيد فرنسيا مين  لميا نيار 

الباي التونس ، و ل إلى وانب  كي من مهمد ال يد التيوان  المتوطىن بتماسين والدور نفس  التزمي ب  
 2.ف  ناهية  سنطينة فقد أوت  ونحرت   بيلة  بد النور المووودة
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 التـصـوف مـفـاهيم ومـصطـلحات

 تجربة التصوف في السودان :مثال
 

 محمد البشير محمد عبد الهادي. د
 أم درمان –السُّودان 

  :الملخص
 :  مقدمة

 لمي  البييان، أنيزي  ليى  ،خلي  اونسيان ، لع اونسان ما لع ي لع ،الهمد   الاي  لع بالقر ن
وحيلى  ،وأن يرتلي  تيرتي  ،أن يقيرأه  ليى مكيخ – = بده الكتاب وليع يو يي لي   وويا، أمير الرسيوي  

و لييى  ليي  وأحييهاب  اليياين سييم وه  ،ورتليي  كمييا أميير ،ا   لييى سيييدنا مهمييد اليياي تلقييى القيير ن كمييا نييزي
 يدهع ويي   ب يد فتلقوه كما سم وه، فرضى ا   نهع و ن من تلقوه  نهع والتاب ين وأتبا هع ومين ويا  ب

مهفوظيا  مين الت ييير والت هرييل، متليوىا   ليى الووي  الحيهي  كميا نيزي  ،ويي هتى وحلنا بتمام  وكمال 
 .بلسان  رب  مبين

لن المتحيوِّل الهقيقي   ،هاا ااسته ي المطوىي ا ينفحيي  ين الموضيوع بيي هيو ميدخي لي 
هسييب ميا ورد  ليى ألسيين  أكنير أهيي ال لييع  فهمييا  ميودا التحيول ،هيو الياي التيزع حيياهب  ال ليع والزىهيد

ومواهييدة  ،و ييالوا كييال  إن هقيقيية التحييوىل هييو اتبيياع الرييري ة وال مييي بالكتيياب والسُّيينة.ميين المتحييوفة
وكنييير ميينهع أهييتعى بهيياه الم ييان  وو لهييا أساسييا  لتحييوف  رهييع ال لييو ميين ب ييل  ،ومخالفيية الهييوع ،اليينفس

نسيبة الكرامياي إلييهع بحيورة و ليي كنييرا  مين النياس يتهيدنون المتحوفة والمبال ة ف  اهتيراع الريياخ و 
 . ن التحوىل بحورة ا تلي 

وبالتيييال  كيييي  –  –إن التحييوىل الهقيقييي   ليييع و ميييي مسيييتقى مييين كتييياب ا  وسييينة رسيييول  
المتحوفة الاين اهتموا بال لع وال مي زهدوا ف  الدنيا وابت دوا  ن الري واة والخرافياي التي  أخياي  ليى 

الاي نسبي إليهع في  ب ل ال قايد منيي القيوي بيالهلوي وال ليو في   ،ر من المتحوفة ف  هاا الزمانكني
 .-ت الى  –وهاه سيوت  الباهخ لتفحيلها ف  سيا  البهخ بنان ا   ،الحالهين

هاا البهخ أريد ب  الو ول  لى مفياهيع التحيوىل ومحيطلهات  وتبيانهيا مين خي ي المحيادر 
 .ة لدع أهي ال لعوالمراوم الم تمد

 :مشكلة البحث :أوالً 
إن مركلة هاا البهخ ه  الخلط الاي هدخ ف  مفاهيع التحيوىل ومحيطلهات  ليبيين ميا هيو 

 .م تمد وما هو ف ىايٍ 
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 :هدف البحث: ثانياً 
 .الت ريل بمفاهيع التحوىل ومحطلهات 

 .الو ول  لى توربة التحوىل ف  السودان

 :أهمية البحث :ثالثاً 
ميية البهييخ مين أن التحييوىل انترير فيي  أنهيا  ال ييالع المختلفية واختلطييي  ليى النيياس تيوت  أه

 .هتى أنهع لع يستطي وا أن يميزوا بين ال خ والس مين ،مفاهيم 
 :أسئلة البحث: رابعاً 

 :السُّ اي الرييس لهاا البهخ هو
سيييلة الفر ييية  اي اليويتفييرع ميين هيياا السُّيي  ،مييا المقحييود بالتحييوىل   نييد الحييوفية وهيييرهع ؟

 :التالية
 ما المقحود بالتحوىل  ند الحوفية ؟ (1
 ما المقحود بالتحوىل ف  المااهب اوس مية المختلفة ؟ (2

 ما مفهوع التحوىل  ند الم احرين ؟ (3

 مااا  ن توربة التحوىل ف  السُّودان ؟ (7

 :منهج البحث:خامساً 
هيييو ) :وحيييف  بونييي و يييد  يييرل المييينهج ال ،مييينهج هييياا البهيييخ هيييو المييينهج الوحيييف  التهليلييي 

السلوب الاي ي تمد  لى دراسة الوا م ويهتع بوحل الظياهرة وحيفا  د يقيا  وي بير  نهيا ت بييرا  كيفييا  أو 
فالت بير الكيف  يحل الظياهرة ويوضي  خحايحيها أميا الت بيير الكمي  فنني  ي طينيا وحيفا  ر مييا   ،كميا  

 (.1()م الظواهر المختلفة الخرعإا يوض  مقدار هاه الظاهرة أو هومها ودرواي إرتباطها م
 :هيكل البحث:سادساً 

 :يوت  هاا البهخ ف  ن نة مباهخ ه 
 .اوطار ال اع ويرتمي  لى مقدمة ومقدمة منهوية للبهخ: المبهخ الوي -
 .مفاهيع التحوىل لدع المتحوفة والم احرين: المبهخ النان  -

 .التحوىل ف  السُّودان: المبهخ النالخ -

 :وتشتمل على الخاتمة: سابعاً 
 .نتايج البهخ

 توحياي البهخ -

                                                 

ع ،   2007،  6 بيدان او اي و خرون ، البهخ ال لم  مفهوم  وأدوات  وأساليب  ، دار الفكر ،  مان ، الردن ، ط(  1)
111. 
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 : ثامناً 
 .المحادر والمراوم -
 .فهرسي الموضو اي -

فة والمعاصرين: المبحث الثاني  .مفاهيم التصّوف والمصطلحات لدى المتصوِّ
إنهيا نسيبة إليى ) :اختلل ال لما  كنيرا  ف  ت رييل التحيوىل فمينهع مين  ياي: مفاهيم التصّوف
يييفة وهيييع فقيييرا   ومييين هييي ا   مييين الحيييهابة كيييانوا يقيميييون فييي  فنيييا  ملهييي  بمسيييود الرسيييوي أهيييي الحا

 (.1()-الحهابة أبو هريرة رض  ا   ن 
و اي ب ضهع إن  منسيوب إليى الحيفا  وهياا  يد يكيون ايقيا  . وهاا من اآلرا  هير المسلع بها 

 (.2)ولهاا  اي أبو الفت  البست  ،بهع
 

وفي واختلفووا   تخالف النَّاس في الصُّ
 غيوور فتوو  االسوومولسووت أموونا هووذا 

 

ووووا مشوووتقاظ مووون الصووووف   جهوووالظ وظنَّ
ووفي  صافي فصووفي حتىو  سومىي الصُّ

 

 –كانوا يخدمون الك بة  ،إن التسمية كاني لقوع ف  الواهلية يقاي لهع حوفية) :و اي ب ضهع
 (.3()  يي سموا بال  لنهع تربكوا بالك بة كترب  الحول بما ينبي  لي –ارت الهع بال بادة 

ييوفية  ييوفية أنفسييهع فقييد اكييروا. هيياه ميين الت يياريل وهيرهييا اكيير  يين الحُّ التحييوىل ) :أمييا الحُّ
الحييوف  منقطييم  يين الخليي  متحييي ) :و يياي  خيير، (4()الخييا بالهقيياي  واليييوس ممييا فيي  أيييدي الخ ييي 

... بياتيي  واويمييان فيي  إيوا... التييدين فيي  أسييمى حييوره ) :و ييد ورد فيي  الرسييالة القريييرية ،(5()بيياله 
تتكتييي وتتومييم تهييي ظيي ي  ،كييي هيياه المفيياهيع بم نييى واهييد ،التحييوىل ،واوهسييان فيي  ال ييادة وال بييادة

وكي هاه المسمياي روافد فر ية تت  ى  ند النبم الحيي  ند الرري ة " اوس ع"كلمة ... كلمة واهدة 
 (.6()اوس مية ف  روهانياتها وسماهتها وف  إررا ها ورفافيتها

هيياه الت ريفيياي يتضيي  أن الحييوفية ت نيي   نييد المتحييوفة االتييزاع بريير ة اوسيي ع وهيياا ميين 
ميزان يمكين أن ييزن  ليي  النياس الطير  الحيوفية وميدع التزامهيا بالريري ة اوسي مية نيع الهكيع  ليهيا، 

 .من المحطلهاي المهمة ف  الحوفية الطري  والطريقة
                                                 

ع 1117 -هي1723 ل  هسين ، لمهاي من التحوىل ، منروراي كلية الد وة اوس مية ، بدون مدينة وبلد بتاريخ الساي  (   1)
  24 . 

 .24المروم الساب  نفس    (  2)
 .26المروم الساب  نفس    (  3)
ع 1163 -هي 1703لكويي ، ، دار القلع ، ا( دراساي ونحو )الدكتور  بد الفتا   بد ا  بركة ، ف  التحوىل والخ   (  4)

   ،76. 
 .76الساب  نفس     المروم(  5)
، مطابم ( تهقي  اوماع  بد الهليع مهمود والدكتور مهووب بن الرريل)اوماع أبو القاسع القريري ، الرسالة القريرية(  6)

 . 7ع ،   1161 -هي 1701م سسة دار الر ب للحهافة والطبا ة والنرر ، القاهرة ، 
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 :ب ل المحطلهاي ف  الحوفية منها اآلت 
 :الطريق والطريقة(7)

 ،طليم ليي    :طير  الينوع يطير  طرو يا  ) :فيقياي" طير "أن أحي الكلمة من ( 1)ورد ف  اللُّ ة 
 [.1 :الطار ]و الس م ا  و الط ار     :وف  التنزيي ال زيز.. وهو النوع الطار  

  وطير  البياب  ر ي. نفر  وندف   :وطر  الحول ونهوه ،ضرب  ومدده :وطر  الم دن طر ا  
 . رل ل  وخال في  :وطر  الك ع ،سلك  :وطر  الطري  ،أتاهع لي    :وطر  القوع طر ا  وطرو ا  . 

 .المطرو  والممر الواسم الممتد أوسم من الرارع: الطري 
 .طر  :والومم. والطري  مسل  الطايفة من المتحوفة 

ي ْاه ب ا ب ط ر يق ت ك ع   : ونوف  التنزيي ال زيز ف   حة فر . الطري  والسيرة والماهب : والطريقة و 
ْنل ى  [.63:ط ]اْلم 

وأطليي   لييى المسييال  اليياي يسييلك   ،ي ييا ك ر وي نييخ ،السييبيي تطر يي  أروييي الس ييالكين :والطرييي 
 .لن يسير  لي  ،اونسان مهمودا  أو ماموما  

 :المقامات واألحوال اإليمانية( 2)
 ييياي ب يييل . قامييياي والهيييواي اويمانيييية ومييين المحيييطلهاي المهمييية ويييدا   نيييد المتحيييوفة الم

 .ال لما  ف  ت ريل المقاماي 
ييا أن يييراد بيي  أميير هسيي  كمييا  يياي ت ييالى ،المقاميياي ومييم مقيياع)  :وهييو موضييم القييياع وهييو إمى

ييلاى يع  م ح  يين م ق يياع  إ ْبيير اه  ييا وْا م   يياي المفسييرون مقيياع إبييراهيع الهويير اليياي فييي  أنيير  ،[127 :البقييرة] و ات خ 
 (.2)فهاا مقاع هس   ،والموضم الاي كان في  الهور ،ي  دم

اسييت مي الحييوفية كلمييية مقيياع لتييدي  ليييى ) :أمييا اسييتخداع كلميية المقييياع  نييد الحييوفية فقيييد ورد
هيو ميا يتوحيي إليي  بنيوع "مرهلة من مراهي الت م  ف  ال بادة وف  ال  يقوي الوروان  ف  الت ريفاي 

و يد رير  هياا الم نيى ب بيارة أوضي  أبيو النحير "( . تكليلويتهق  ب  بضرب تطلب ومقاسياة  ،تحرل
م نياه مقياع ال بيد بيين ييدي ا   يز وويي فيميا يقياع  :فينن  ييي ميا م نيى المقامياي ؟ يقياي) :السىرال فقاي

وهيياا ي نيي  أن الحييوفية اسييتخدموا ( فييي  ميين ال بيياداي والمواهييداي والرياضيياي واانقطيياع    ييز ووييي
نييع ينتقييي إلييى  ،وهييو مقيياع م نييوي ،فالسييال   نييدهع يبييدأ بمقيياع التوبيية ميين    ،نييويكلميية مقيياع بم ناهييا الم 

 (.3)مقاماي أخرع كالتوكي  والحبر  والركر ونهو ال  من المقاماي الم نوية 

                                                 

 .7لسيد مهمد  قيي بن  ل  المهدي ، دراسة ف  الطر  الحوفية ، دار الهديخ ، القاهرة ، بدون تاريخ   ا(  1)
 .64ع  2004رو   برير  بد المويد ، كتاب الاكر والااكرين ، وزارة اورراد والو ال ، الخرطوع ، / الستاا الدكتور (  2)

 .64وم ساب   الستاا الدكتور رو   بسير  بد المويد ، مر (  3)
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مييين هييياا يتضييي  أن المقامييياي لهيييا م ييياٍن هسيييية وأخيييرع م نويييية وهييي  بهييياا تيييوت  فييي  م ناهيييا 
أمييا فيي  م ناهييا الم نييوي فهيي  حييفة يتر ييى فيهييا  ، لييي  السيي عالهسيي  كمييا ورد  يين مقيياع سيييدنا إبييراهيع 

هيخ يبدأ مروارها من التوبة الت  ه  الرووع إلى  ،المتحول هسب توويده لل بادة والاكر و ياع الليي
نييع يييوت  ب ييدها التوكييي اليياي هييو أيضييا  ي نيي  تفييويل الميير   مييم  ،ا  امتنيياا  لوامييره وتركييا  لنواهييي 

 .اب الت  ه  من أحي الرري ة اوس مية الخا بالسب
والمقياع هيو الياي يقيوع بي  ال بيد ) :ول ي هاا التيدرل يوضيه  ميا  الي  الرييخ أبيو هاميد ال زالي 

فمتى أ يع ال بد بر  منها  لى التمياع والكمياي  ،ف  الو اي من أنواع الم ام ي وحنول المواهداي
 (.1()فهو مقام  هتى ينتقي إلى هيره

وييورد الباهيخ منهيا ميا اكيره  ،ف  المقامياي أ يواي كنييرة ا يتسيم الموياي لياكرها كلهياو د ورد 
وأمييا البسييطام  فقيد تكلييع  يين المقاميياي بحييورة تختلييل  يين كيي ع ) : يياي ،السيتاا الييدكتور رييو   برييير

نيع حيري  ، ياي البسيطام  كنيي في  مقيام  بكيى  لي ى أهيي السيمواي والرل ،أيمة التحول ف  ال 
متييى يبلييه الروييي مقيياع الرويياي فيي  هيياا  :و يييي لبيي  يزيييد ،بكيييي  لييى أهييي السييمواي والرلفيي  مقيياع 

 (.2()المر ؟ فقاي  رل  يوب نفس  و ويي تهمت   ليها
 :الحال( 3)

وميين المحييطلهاي التيي  تسييته  الو ييول محييطل  الهيياي وهييو مييا يييرد  لييى القلييب ميين هييير 
 (.3)بدت مد وا اوت ب و يي هو ت ير الوحال  لى ال 

الهياي ميا ييرد  ليى القليب بمهيل الموهبية ) :و اي الكاران  ف  كتابي  احيط هاي الحيوفية
وييزوي بظهيور حيفاي ... أو ريو   ،أو  يبل ،أو بسيط ،أو خيول ،من هير ت مُّد وا اويت ب كهيزن

 ( .4()النفس سوا  ي قب  المني أو ا فناا داع وحار ملكا  يسمى مقاما  
 :التوكل( 4)

فييناا  ،طمونينيية القلييب بمو ييود ا  ت ييالى) :لهاي مقيياع التوكييي اليياي ي ييرل بونيي وميين المحييط
 (.5()كني مطمينا  بالمو ود است نيي هنى ا تفتقر م   أبدا  

ل ييى اللىيي    : يياي ت ييالى ،والتوكييي أميير مطلييوب فيي  الييدين و ييد ورد فييي  كنييير ميين النحييو  و   
ن ين   يييْ م  ك ل يييوْا إ ن ك نيييت ع مُّ ك يييي    :و ييياي ت يييالى أيضيييا   ،[23:ييييدةالما] ف ت و  ك ف يييى ب اللىييي   و  ل يييى اللىييي   و  ك يييْي    ت و   و 

 [.61 :النسا ]
 :المحبة( 5)

                                                 

 .1/26أبو هامد ال زال  ، إهيا   لوع الدين (  1)
 .16الدكتور رو   برير ، نقد ا  ابن تيمية ومدرست  للتحول، الخرطوع ،   (  2)
 .66الدكتور رو   برير ، الريخ السلطان أبو يزيد البسطان  ، مروم ساب    (  3)
 66  ( ب الريخ السلطان أبو يزيد السلطان كتا)نق    ن المحدر الساب  للدكتور رو   (  4)
 .7/266أبو هامد ال زال  ، إهيا   لوع الدين ، (  5)
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ف  كتاب  (1)و د أورد ف  ال  الستاا الدكتور رو   برير : ومن المحطلهاي أيضا  المهبة
 : ن أب  يزيد البسطام  كنيرا  منها ناكر اآلت 

بيي ال وييب  ،ب ويب أن أهب  وأنا ال بد ال اوز الض يل المهتيال إله  ليس) : اي أبو يزيد
 (.أن تهبن  أني وأني الرب والملي  ال ن 

 (.كماي دروة ال ارل اهترام  بالمهبة) :و اي أيضا  

 :الوالية( 6)
ي تبر أرياخ الطر  الحيوفية أن الوايية واوررياد  ،ومن المحطلهاي المهمة محطل  الواية

وحيفاي ت يرل بهيا مين أركيان الوايية  ،والواية لهيا أركيان تقيدع  ليهيا ،ة ف  طري  ا هما ركنا المريخ
 :فمن أركان الواية : اي( سودان ( )2)كما اكر الريخ  بد المهمود الهفيان

 .اويمان
 .التقوع

 .الحد 

 .اوخ  

 :ولإلرراد ركنان  يقوع  ليها وهما
 .ال لع
 .ال مي

ليى  ييع إسي مية سياط ة بينية مين تمسي  بهيا فقيد نويا بينان واتض  أن هاا المحيطل  يقيوع  
ومن ابت د  نهيا هلي  لنهيا ترتكيز  ليى اويميان الياي هيو مربيوط بال ميي كميا ورد في   ولي   ،ا  ت الى
ْسييرٍ  1و اْل  ْحيير   :ت ييالى نس ييان  ل ف يي  خ  ت و   2إ ن  اْو  اي  و  ييال ه  ل ييوا الح  ن ييوا و   م  ين   م  ييْوا ب يياْله  ِّ إ ا  ال ييا  اح 

ْبر   ْوا ب الح  ت و اح   [.3 -1 :ال حر]3و 
واوخي    ،وكال  التقوع الت  ه  سناع الدين والحد  الهادي إلى البر  الهادي إلى الونية

ْي ه و     ً   : اي ت الى ،الاي هو نية ال بد الخالحة   سبهان  وت الى و د وردي سورة باسع اوخ  
دٌ  م د   1الل    أ ه  ل ْع ي ول دْ  2الل    الح  دٌ 3ل ْع ي ل ْد و  ل ْع ي ك ن ل    ك ف وا  أ ه   [.7-1: اوخ  ] 7و 

ف في السودان: المبحث الثالث  التصوَّ
و يييد كيييان للسيييادة  ،ارييي  أن السيييودان هيييو بليييد مييين بييي د ال يييالع الييياي انتريييري فيييي  الحيييوفية

نرييير اليييد وة اوسييي مية فييي  مكيييان م يييرول  نيييد كيييي الحيييوفية الفضيييي ب يييد ا  سيييبهان  وت يييالى فييي  
السييودانيين باسييع المسيييد وهييو المكييان اليياي  يهتييوي إلييى مكييان تهفيييظ القيير ن وتييدريس ب حيير ال لييوع 

                                                 

 .11الستاا الدكتور رو   برير ، الريخ السلطان أبو يزيد البسطام  ، مروم ساب    (  1)
، الخرطوع ( 1)والااكرين ، إحدارة ر ع  الريخ  بد المهمود الهفيان ، الريخ  بد القادر الويل  هيات  و ناره ، سلسلة الاكر(  2)
 .111ع ،  2004، 



 424 

وفي  أيضا  مسود للح ة والمسيد  ند كنير من أهي السودان ي رل بالمسيود ول يي لهيا  ،بحورة ميسرة
 .أحي ف  ل ة ال رب

أهيتع فيي   ،ع1176حوره الوطنية ب د ااستق ي الياي كيان في  ينياير والسودان ف  مختلل  
ول ي أبرز ال  ما  مل  النظاع الهيال  مين إنريا  موليس  يوم   ،المس ولون بخلواي الحوفية ومسايده

لليياكر والييااكرين وهييو الهيييية التيي  تيينظع الطيير  الحييوفية فيي  كيييان واهييد سيي يا  نهييو توهيييد أهييي القبليية 
 .ودواوين الر ر خاحة ف  مد  الرسوي  ،نهع ف  توسيس خلواي القر ن وهل  الاكرواستفادة من ترا

. والطر  الحوفية ف  السودان لها موااي كنيرة وأفضاي ف  ت ليع الناس اليدين وهينهع  ليي 
" السييودان "أمييا الهيياي فيي  ب دنييا ) : يياي الريييخ  نمييان الكباريي  المييين ال يياع لمولييس اليياكر والييااكرين

وموا يم ت لييع الل ية ال ربيية  يرا ة  ،وم اهيد ال ليع ،الخحو  فينن ميدارس هفيظ القير ن الكيريع  لى وو 
التيي  انطليي  منهييا المتحييوفة بميينهوهع المتميييز فيي  " المسيييد"وكتابيية كلهييا مرتبطيية فيي  السييودان بم سسيية 

يييييوا   و بليييي  للم ييييوزين والمهتيييياوين فكييييانوا بييييال  مو يييي ط امييييا  وا  م نقيييية النيييياس الييييد وة إلييييى ا  ت ليمييييا  وا 
 (.1()ومرو ياتهع ف  أمور الدين  امة

 :أرهر أرياخ الطر  الحوفية ف  السودان
اكيير الريييخ  نمييان الكباريي  فيي  تقديميي  لكتيياب الهكيياع الفقهييية ميين إميياع دار الهوييرة النبوييية 

خ  يياي الرييي( . ميين أريهر أرييياخ الطريقيية السييمانية في  السييودان)تيوليل الريييخ  بييد المهميود نييور الييدايع 
وهييي  ،إن است راضييا  سييري ا  لرمييوز الفكيير الحييوف  وم لفيياتهع ت نينييا  يين اوفاضيية فيي  اليي ) :الكباريي 

والرييخ  ،والرييخ إدرييس ود الربياب ،تخط  ؟ ال يين  لميا  ومراويم أمنياي الرييخ أهميد الطييب البريير
وابنييي  الرييييخ  ،ايعوالسيييتاا  بيييد المهميييود الرييييخ نيييور اليييد ،والرييييخ الفيييات  الرييييخ  رييييب ا  ، رييييب ا 
والريييخ مويياوب مييدنر الهويياز والريييخ ود  ،وهفيييده الهويية الفريييد الريييخ  بييد المهمييود الهفيييان ،الويليي 
 ،والريييخ البر يي  ،والريييخ أهمييد البييدوي ،والريييخ أبييو ال ييزايع ،والريييخ المويياوب ،والريييخ الكباريي  ،بييدر

الييخ .....لريييخ  بييد الوبييار المبييار  وليييس انتهييا   بالريييخ  ييول ا  حييال  أو ا ،والريييخ الحييابوناب 
()2.) 

ول يي أهيعى ميا يمييز . ه ا  الرايخ كي منهع ل  طريقة وب ضيهع يوتم يون في  طريقية واهيدة 
وكيال  ال ليع وطلبتي   ،ه ا  الرايخ هير تقواهع الت   رفي  نهع هو اهتميامهع بيالقر ن الكيريع وطلبتي 

. يهتال إلي  الطالب الفقير الاي ا يود ميا ينفي   ليي   و مي اويوا اي لهع واوط اع والرراب وكي ما
ن كانيي م روفية  المييا  امتيدادها في   وأاكر  ليى سيبيي المنياي ب يل الطير  الحيوفية في  السيودان وا 

                                                 

 نمان البرير الكبار  ف  تقديم  لكتاب الدرة النمينة ف  أخبار الرهلة إلى مكة والمدينة ، توليل الريخ  بد المهمود بن (  1)
 .7ع   2004، ال اع ( 17)المدن  مهمد توع ، إحدارة ر ع : الريخ نور الدايع الطيب  ، تهقي 

،  2الريخ الستاا  بد المهمود نور الدايع الطيب  ، الهكاع الفقهية من ماهب إماع دار الهورة النبوية ، كتاب الااكرين ، ط(  2)
 .7ع ،  2004-هي 1726
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وا  بها أرياخها هورة إلى السودان فمين أريهر الطير   ،ب ل الدوي و د تكون ب ل الطر  الحوفية
 :الحوفية ف  السودان
   الحوفية ف  السودانأرهر الطر 

 :الطريقة الختمية!( 
تمركيييزي الختميييية فييي  مراهلهيييا الوليييى فييي  الهوييياز وانهمكيييي فييي  هركييياي الب يييخ اوسييي م  

انتقيي مركيز الطريقية إليى ( 1)وبنهايية القيرن التاسيم . وف  الحرا اي السياسيية في  الهوياز  ،ال ريضة
 .السودان والساهي الفريق  والبهر الهمر

أهمد بن إدريس النر المهيع  ليى تفكيير مهميد  نميان الميرهني  م سيس الطريقية  كان للريخ
هيييو نتيييال التسيييوية بيييين ال لميييا  ) :(ع1634 –ع 1460)ويييون  ييين أهميييد بييين إدرييييس .و ييياي د ،الختميييية

( 2()و د مارس أهمد بن إدريس تونيرا متميزا   لى طبي ة تل  الطريقة ف  أيامها الوليى.... والحوفية 
 سس الطريقية الختميية مهميد  نميان الميرهني  مين ت مييا أهميد بين إدرييس المريهورين الياي وكان م. 

 .ولد وتر رع ف  الهواز
أ تميدي  ايليية الميرهنيي   لييى مكانتهييا فيي  الهويياز وأحييلها الرييريل ونروتهييا، كانييي الهقيقيية 

 (.3()رو   حالها  هنيا  )الخاحة بنرا  السرة تلمم ف  اسمها فكلمة ميرهن  ت ن 
 :ت اليع مهمد  نمان ومنهج نظام 

والفكيييار الرييسيييية التييي  ي ملهيييا هييي    ،كيييان مهميييد  نميييان  الميييا  أكنييير منييي  محيييلها  ناريييطا  
 :وييون. ياي د. ول يي اسيمها يريير إليى الي . الهاوية إليى الوهيدة اوسي مية وتطيوير الموا يل الحيوفية 

وأحيب  مهميد  نميان "  الختميية"الطير   فهي  خاتمية ،ويرير اسع الطريقة نفس  إلى هاا المي للوهيدة)
 (.4()وي ن  أن الرخ  هو خاتع ال حر نسبة لم رفت  با " بالختع"نفس  ي رل 

د  ول ي هاه المحطلهاي ترير إلى أن مهمد  نمان وطريقت  هما الوسيلة الت  يمكن أن توهِّ
 .ال الع اوس م  روهيا   لى أ ي  تقدير
 :تأسيس الطريقة في السودان

سيينة 700حييي مهمييد  نمييان الميرهنيي  السييودان فيي  أخرييياي أييياع سييلطنة الفييور فيي  هييوال  و 
 .هق  مهمد  نمان أننا  رهلت  للسودان أمرين مهمين بالنسبة لتاريخ الختمية ال ه  ،للهورة

 .سفره إلى السودان الرمال  للو ظ واورراد :أولهما

                                                 

،  ، مركز الدراساي السودانية( مهمد س يد القد اي. ترومة وتقديع د)وون أوبري فوي ، تاريخ الختمية ف  السودان ، .د(  1)
 .64ع ،  2002القاهرة ، 

 .66المروم الساب  نفس  ،  (  2)
 .43وون ، مروم ساب  ،  .د(  3)
 .46المروم الساب  نفس  ،  (  4)
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 ،لييين وب يل ال ياي ي الدينيية الرييسيةمن فقها  الخلواي المه ،كسب ب ل ااتباع: نانيهما
وهييافظ أولييي  الرويياي  لييى حييلتهع بمهمييد  نمييان وأحييبهوا هييع الرخحييياي . وب ييل ز مييا  القبايييي 

 .الت  مكني الهسن ابن  من توسيس الطريقة ونررها ف  السودان
إن المراكيييز الهقيقيييية للتويييييد الرييي ب  التييي  أنريييوها مهميييد  نميييان كانيييي فييي  ريييماي السيييودان 

اتسييي ي الر  ييية التييي  انتريييري فيهيييا الختميييية فييي  السيييودان فييي   هيييد الهسييين الميرهنييي  م سيييس . ر  ورييي
 .الطريقة

 :ب ل الموا ل لقادة الطريقة الختمية
وبالتيييال   يييادي المهديييية التييي  كانيييي تيييرع  ،كانيييي الطريقييية الختميييية أمييييي للهكومييية المحيييرية

 .ال دا  مم محر وا تهب اا تراب منها
 :في القرن العشرين الطريقة الختمية

اهتلييييي الختمييييية مكانييييا  مهمييييا  فيييي  السييييودان خيييي ي القييييرن ال رييييرين ونرييييطي وسييييط الريييي ب 
كمييا ظلييي  ايليية الميرهنيي  تقييود الطريقيية فيي  القييرن ال رييرين منلمييا  ادتهييا فيي  القييرن التاسييم  ،السييودان 
 .تهاو د رسخي مكانتها الدينية ا تقاد الناس ف  البركة الت  يتوارنها  اد.  رر 

كتاب أل ف    السيد مهمد  نميان "استمر نمط النراط الاي ي تمد  لى الوراد والمولد ال نمان  
 ".الميرهن   ن سيرة الرسوي 

أحيب  اتبيياع الطريقية الختمييية يتلونيي  في  أو يياي م ينيية ول يي هيياه ميين الطقيوس التيي  تمسييكي 
ولهيياه سيماي  اميية وهيي  ) :سين زرو  يياي دكتيور  بييد ا  ه ،بهيا م ظييع الطير  الحييوفية في  السييودان

ي مييين  ،أو الحيييهبة ،ولويييو  للخليييوة ،وورد م يييين ،أسيييلوب للييياكر والتيييزاع للرييييخ وطا ييية لييي  و يييدع التهيييوُّ
 (.1(.)ولكي طريقة  قايد وممارساي خاحة ورروط م ينة ،طريقة لطريقة أخرع

احي ي في  تهطييع ولكين ميا إن انترير  الت لييع والمو  ،واستمر النراط اتباع الطريقة الختمية
الهياكييييي القديميييية للموتمييييم واهتاوييييي هيييياه الطيييير  و ييييادة البنييييا  والنريييياط بييييين أفييييراد الريييي ب خاحيييية 

 .ال ضوية
وتهتييال الختمييية إلييى إيويياد نييوع ميين الحييلة تتوسييي بهييا إلييى الوما يياي التيي  ) :وييون. يياي د

الودييد الياي بيدأ في  الظهيور وابدى أن يكون لها نوع من الحلة الونيقة مم الموتمم  ،أخاي تبرز هدينا  
إن الختميية في  هاوية إليى أريكاي . وتدهور دورها كهاع للدين الر ب  التقليدي في  الموتميم السيودان  

لى تكيل وديد ميم الوضياع المت ييرة ،وحياهاي وديدة إاا كيان لهيا أن تسيتمر وتهتيي مكانيا  مهميا   ،وا 
 (.2()ف  الموتمم السودان 

                                                 

اوس مية للطبا ة والنرر  ن، دار وام ة أمد رما( أحوي التحول)دكتور  بد ا  هسن زرو  ، منهوية لدراسة التحول (  1)
 .   16ع ،  1113، السودان ،  ن، أمد رما

 .303وون ، مروم ساب  ،  .د(  2)
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ره مييين الموتم ييياي  يييد تيييونر بيييالتطور ال لمييي  والتسييياب  الم ليييوم  إن الموتميييم السيييودان  ك يييي
 ،وأحب  كي كيان ا يواكب هاه التطيور سييكون ميآ لي  إليى زواي وميا يقياي  ين اتبياع الطريقية الختميية

 .يقاي  ن كي الطر  الت  تستطم تطوير هياكلها وبراموها وف  الوا م المتطور
 :الطريقة التجانية(2)

وهيي  تنسييب إلييى أهمييد بيين مهمييد المختييار  ،رة فيي  الييزمن الطريقيية التوانيييةميين الطُّيير  المتييوخ
و يييد تنقيييي فييي  المحيييار اوسييي مية كلهيييا واسيييتقر بفيييوس  ،بيييالوزاير(  يييين ماضييي )التويييان  مييين  ريييية 

هيي  طريقيية ا تقبيي تراتيييي هيرهييا وا ترددهييا وهيي  تسييمى أتبيياع  ) :بيالم رب و ييد ورد  يين ب ييل ال لمييا 
(. 1()دا  من الفقرا  و د دخلي السودان ف  النحل النان  من القرن التاسيم  ريرالحوفية بالهباب ب

 .وما ميز هاه الطريقة رروطها ل هباب
 (2:)رروط الطريقة التوانية

 .أن ا يومم مم الطريقة طريقة أخرع
 .تحدي  الريخ ف  وميم أ وال 

 .أن ا ينتقد الريخ

 .دواع مهبة الريخ

 .مداومة الورد

 .ور المرايخ إا بنان ريخ أن ا يز 

 .موانبة المنتقدين للريخ

 .أن ا ي ط  الورد من هير إان الريخ 

 .ااوتماع للوظيفة 
هاه الطريقة من الطر  الت  انترري بسر ة ف  السودان وب يل بي د إفريقييا وأحيبهي ااي 

التيي  أسسييي  يياع  أنيير هتييى  لييى المنتمييين للهركيياي اوسيي مية الهدينيية منييي هركيية اوخييوان المسييلمين
 . ع ف  ومهورية محر ال ربية وف  السودان انترري ف  ال رب المتاخع لفريقيا1126

 :الطريقة السَّمانية(3)
 .وأبنا ه وأهفاده ،ه  طريقة ارتهر أرياخها بال لع ومنهع الريخ  بد المهمود نور الدايع

 :أرهر م لفاي  أرياخ الطريقة الس مانية
 :أهع م لفات ( ع1117 –ه 1677)ور الدايع الريخ  بد المهمود ن*

 (. ن الفق  المالك )الهكاع الفقهية من ماهب إماع دار الهورة النبوية 
 (.رهلة الهج والهويج)الدرة السمينة ف  أخبار الرهلة إلى مكة والمدينة 

                                                 

 .201ع ،   1164، السودان ، بتاريخ ( بدون نارر) بد القادر مهمود ، الفكر الحوف  ف  السودان ، .د(  1)
 .16 بد ا  هسن زرو  ، مروم ساب  ،  .نق    ن د(  2)
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 (.ديوان ر ر)الرول البهيج 

 (.ديوان ر ر)ررب الكوس 

هو هفيد الريخ  بد المهمود نور الدايع ( ع1143 –ه 1111)الريخ  بد المهمود الهفيان *
 :أرهر م لفات 

 (.البيية الس ماع)من بينها وز   ن ( أوزا  3)موسو ة نظراي ف  التحور اوس م  
 .الريخ  بد القادر الويل  هيات  و ناره

 ومن مراهير  لما  السودان الاين كيان لهيع دور في  نرير ال ليع  ليى طريي  المتحيوفة أواد
وياورهع مين الييمن ويدهع الكبيير هيو الرييخ هي ع ا  بين  اييد  ،وابر منهع الرييخ إبيراهيع ويابر البيواد

 (.1)بن مقبوي بن أهمد بن الزيل   اليمن  وهو ود  بايي الركابية ف  السودان 
 –ه 1617)الرييييخ الفكييي  الميييين الضيييرير  ،وميين المرييياهير  الييياين اهتميييوا بالتحيييول  لميييا  

 (.ع1667
 : ناره ال لميةأهع 

 .ميراخ الود
 .التهوين القدير ف  تبين ما يستهق  كي وارخ

 .ودوي مبتكر ميسر يوض  نحيب كي وارخ

 .م لفاي ف  التوويد

 .بهوخ ورسايي  لمية وأدبية وتاريخية

                                                 

 –ه 1726، ( 13إحدارة ر ع )رسايي الااكرين ، الخرطوع الريخ هامد  بد الرهمن الهمداب  ، أ  ع  لما  الااكرين ، (  1)
 14ع  2004
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 خـاتـمـة
و يد ركيز الباهيخ  ليى ميا هيو متفي   ليي ،   ،إن الهديخ  ين مفياهيع التحيول يهتيال لكنيير

 .محطلهاي الت  رابها ال لو مني الهلوي وااتهاد ووهدة الووودوتر  ب ل ال
وف  الهديخ  ن توربة السودان ما اكر هو أمنلة للطر  الحوفية ف  السودان وهي  أحيوي 

 .وفرو ها كنيرة فالسمانية الت  ارتهري ه  ممتدة من القادرية
اا أراد الباهييخ أن يتهييدخ  يين الوانييب الحييوف  فيي  المهدبيية وبقييية ا  ،لطيير  منييي اودريسيييةوا 

 ،والطريقييية المكاريييفية ،واوسيييما يلية ،والمواوبيييية ،والرييياالية ،والقادريييية التييي  أحيييي لكنيييير مييين الطييير 
 .ولكن الباهخ اكتفى بما اكر كومنلة ،لهتال لكتب  ،والبرهانية وهيرها ،والتس ينية ،وال ركية

 :توحي الباهخ إلى نتايج اهمها 
الكييريع وم سسييات  التيي  تهييتع بيي  ميين مسييايد وخلييواي ومسيياود  أنيير الحييوفية فيي  هفييظ القيير ن

 .كان واضها  ف  كي أنها  ال الع وخاحة السودان. وم اهد وهيرها
 .ونررها والنسا  الرواي بين  ربية ول ة وهديخ وسيرة فق  من الرر ية لل لوع الحوفية مكني

السيييودان  ليييى ووييي  سيييا دي الحيييوفية  ليييى نرييير اليييد وة اوسييي مية فييي  ربيييوع ال يييالع وفييي  
و يي  نريرها في  الونيوب السيودان  لوويود المسيت مر الياي  فيي  ،الخحو  ف  الرماي والرير  وال يرب

 .الونوب  ن الد وة

 . ربو   ف  اوس مية التربية وبخ السودان أهي بين والر اي  الدب نرر ف  الحوفية سا دي

لييى أسيياس أن الكييرع والوييود ميين مكنييي لييرو  السييخا  والبيياي  وال طييا  بييين أهييي السييودان  
 .اوس ع الاي يقوع  لى الباي واونفا  وينهى  ن الرُّ  واومسا 

 :أما التوحياي الت  توحي إليها الباهخ
ال مي  لى تنظيع م سساي هاه الطر  لتسيتفيد مين التقنيياي الهدينية في  هفيظ القير ن الكيريع 

 .وتلق  ال لع
ية فيي  تنبيييي  وا يد الييدين اوسيي م  وتوويههييا وفيي  ال ميي  لييى ااسييتفادة ميين الطير  الحييوف

 .المنهج السليع

 .ف  الر اي  واآلداب والوود والكرع والباي وال طا  الحوفية الطر  موروناي  لى الهفاظ

المهافظيية  لييى الت ليييع الحييل  اليياي ي نيي  مييا تقييوع بيي  المسيياود والمسييايد ميين تييدريس لكتييب 
 .بحورة مبسطةالرري ة اوس مية والل ة ال ربية 

وي س الطي ب بحيورة تهبيب إلييهع هياه  الهر   لى بنا  م سسياي تهفييظ القير ن الكيريع وا 
 .وحيانة ما هو  ايع منها –الم سساي وما يتلى فيها 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم: أوالً 
 :المراجع: ثانياً 

 ،6ط ،الردن ، ميييان ،ار الفكيييرد ،البهيييخ ال لمييي  مفهومييي  وأدواتييي  وأسييياليب  ، بييييدان او ييياي و خيييرون
 .،ع2007

بيدون مدينية وبليد بتياريخ  ،منريوراي كليية اليد وة اوسي مية ،لمهياي مين التحيوىل ،الساي   ل  هسين
 . ع1117 -هي1723

 ،الكويييي ،دار القلييع ،(دراسيياي ونحييو )فيي  التحييوىل والخيي    ،الييدكتور  بييد الفتييا   بييد ا  بركيية
 .ع1163 -هي 1703

تهقييي  اوميياع  بييد الهليييع مهمييود والييدكتور مهوييوب بيين )الرسييالة القريييرية ،القاسييع القريييري اوميياع أبييو
 . ع1161 -هي 1701 ،القاهرة ،مطابم م سسة دار الر ب للحهافة والطبا ة والنرر ،(الرريل

بدون تياريخ    ،القاهرة ،دار الهديخ ،دراسة ف  الطر  الحوفية ،السيد مهمد  قيي بن  ل  المهدي
7. 

 ،الخرطيوع ،وزارة اوررياد والو يال ،كتاب الياكر واليااكرين ،رو   برير  بد المويد/ الستاا الدكتور 
 .ع 2004

 .1/26إهيا   لوع الدين  ،أبو هامد ال زال 
إحيدارة  ،سلسيلة الياكر واليااكرين ،الرييخ  بيد القيادر الويلي  هياتي  و نياره ،الريخ  بد المهمود الهفيان

 .ع2004 ،الخرطوع ،(1)ر ع 
توليل الريخ  ، نمان البرير الكبار  ف  تقديم  لكتاب الدرة النمينة ف  أخبار الرهلة إلى مكة والمدينة

ال ييياع  ،(17)إحيييدارة ر يييع  ،الميييدن  مهميييد تيييوع :تهقيييي  ، بيييد المهميييود بييين الرييييخ نيييور اليييدايع الطيبييي 
 .ع2004

 ،هييية ميين ميياهب إميياع دار الهوييرة النبويييةالهكيياع الفق ،الريييخ السييتاا  بييد المهمييود نييور الييدايع الطيبيي 
 ع 2004-هي 1726 ،2ط ،كتاب الااكرين

إحييدارة ر ييع )الخرطييوع  ،رسييايي الييااكرين ،أ يي ع  لمييا  الييااكرين ،الريييخ هامييد  بييد الييرهمن الهمييداب 
 .ع 2004 –ه 1726 ،(13
مركييييز  ،(ايمهمييييد سيييي يد القييييد  . تروميييية وتقييييديع د) ،تيييياريخ الختمييييية فيييي  السييييودان ،وييييون أوبييييري فييييوي.د

 .ع2002 ،القاهرة ،الدراساي السودانية
 ندار وام ييية أميييد رميييا ،(أحيييوي التحيييول)منهويييية لدراسييية التحيييول  ،دكتيييور  بيييد ا  هسييين زرو 
 .   ع1113السودان، ،نأمد رما ،اوس مية للطبا ة والنرر

 .ع1164بتاريخ  ،السودان ،(بدون نارر) ،الفكر الحوف  ف  السودان ، بد القادر مهمود.د
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َياِسيِّ  وِفيِّ والسِّ  (السلطان)العالقة بين الصُّ
 في المغربي اإلسالمي

 عبد العزيز بومهرة .أ
 قالمة جامعة

 :الملخص
. في  الم يرب اوسي م  تستهدل هاه الدراسة بيان النر المتبيادي بيين السياسي  والحيوف    

 .وهكاا فنن ال   ة بينهما كاني دايما منارا للودي والنقاش
وكييان السييلطان فيي  هالييب الهيييان منز وييا ميين المتحييوفة لنهييع أكنيير النيياس تواحيي  مييم    

 . والسلطان يخرى نورة ال امة  لي . الموتمم، يقدِّمون ل  النحاي ، وي ظون  وينيرون ل  السبيي
ولييال  كييان ردى ف ييي الم ييز بيين بيياديس  لييى ظيياهرة مهمييد بيين  بييد الحييمد وتوليفيي  النيياس    
ييدي هييين اسييتد ى أبييا مييدين . ن هوليي   نيفييا سيياخطاوتومييي هع ميي ورييبي  بييال  مييا ف ليي  المنحييور الموهِّ

 .ر يب من بواية لينظر ف  أمره، ب دما وحلت  أخبار  ن ت اظع ر بيت  وكنرة أتبا   ومناحري 
هيييين   يييو ي  تييييار التحيييول فييي  القيييرن النيييامن للهويييرة انقلبيييي الوضييياع رأسيييا  ليييى  قيييب،    

فوحييب  الحييوف  هييو المهيياوع الييرافل لسييلو  السييلطان مييم ال اميية، وسييو  تسييييره  وان كسييي المييور،
وابيين  ب يياد الرنييدي وأبيي  فييارس  بييد  ،و ييد رأينييا اليي  مييم مييم ابيين  اريير وأبيي   نييان المرينيي . لريي ونها
 .   ال زيز

Résumé: 
   Cette étude vise l’effet échangé entre le politicien et le soufiste au Maghreb 

Islamique. Ainsi, la relation entre eux a toujours soulevé un débat et une discussion.  

 

   Le sultan était souvent gêné par les soufistes puisqu’ils sont les plus 

communicatifs avec les gens, ils présentent conseils et prêches et leur luisent la voie. Le 

sultan craigne la révolution du commun sur lui. 

  

   C’est pour cela que la réaction d’El Mu’iz Ibn Bādīs à l’encontre du phénomène 

Muhammad Ibn ‘Abd Es Samad assemblant et coalisant les gens était violente et 

maudisseuse. De même, Al Mansūr l’almohade quand il a convoqué Abū Madyan  Chu’aib 

de Béjaïa pour lui faire son affaire, après qu’il entendit des nouvelles sur sa grande 

popularité et la croissance de ses adeptes et zélateurs.  

 

   Quand le mouvement soufiste prit de l’ampleur au VIIIe siècle, tout s’est 

bouleversé, et s’est renversé, le soufiste devient l’attaqueur qui refuse le comportement du 

gouverneur avec le commun, et la mauvaise gestion de ses affaires. L’on a vu ça avec Ibn 

‘Āchir, Abū ‘innān Al Marīnī, Ibn ‘Abbād Ar Rondī et Abū Fāris ‘Abd El ‘Azīz.  

 

    



 432 

 
 :الّسلطانو  الّتصّوف

ييلطانظلىييي ال   يية بيي  كلىمييا أوهييي ال ييالع فيي  ت بييده،  و  وييزر،و  الديييب تتييورو  بييين مييدى و  ين السى
ازداد إ راضا  ن ، بل  السى   إليي ، إاى أنى هنيا  و  ابت د  ن الهياة الدىنيا زهد ف  التىقرىب من السىلطانو 

 .(1)أدبا  و لما  تهالكوا  لى الب ط فاهتر وا بناره
و لهيا تلتيلى و  رفين كان دايما هيو الوحيوي إليى  ليوب ال امىيةال  أنى السى   الهنيخ لك  الطى 

 .ت يىدهو  تابُّ  ن و  هول ، تناحره
، دايما، أ رب  إلى الهحوي  لى هاه الهالة وف ى وكاني منافسة السىلطان ل  أريب  . وكان الحى

ووة الولى وضرىتها فه  ا تقبي أبدا بمرياركة اميرأة أخيرع لهيا في   ليب  ولبالمو ل بين الزى رأينيا   .اليزى
الييي  فييي  موا يييل كنييييرة، نقيييل  نيييد نميييواوين منهيييا، الوىي ويييري و اي ييي  فييي  القييييروان بيييين الم يييزى بييين 

مد (2)باديس وأب  الهسن مهمىد بن  بد الحى
هفيد  بد الم من بين (4)والخر بين المنحور الموهىديى . (3)
ي (5)أب  ميدين ري يبو   ل ى الىاي كان مقيما ف   احمت  بمرىاكش وف ى الندلسي ى الرىيهير الىياي كيان الحى

                                                 
1
ة طويلة مرهورة، وهكاية متواترة  لى مرى السىنين -   .النىهاياي الدموية للكتىاب والدبا   لى أيدي السى طين،  حى

2
يريىة بالقي 773-706هكع بين سنت  : الم زى بن باديس -  روان، والمستقيى سياسيىا وماهبيىا بالدىولة هي، وهو رابم س طين الدىولة الزى

 :وهو المنهزع أماع وهافي اله ليىين هوال  منتحل القرن الخامس،  مر ب ط  بالدبا  وال لما ، ترومت  ف .  ن نفوا ال بيديىين
 .1140، 2تونس ط  –بساط ال تي  لهسن هسن   بد الوهاب، منروراي مكتبة المنار    –
ااري المرىاكر ى تهقي البيان الم رب ا -  .1/266  .   1160. 02ط . دار النقافة، بيروي. كوان وليف  بروفنساي: بن   

3
مد -  حوف ى وا ظ وفد من الم رب ال حى إلى القيروان، واوتمم هول  النىاس فخاف  الم زى : أبو الهسن مهمىد بن  بد الحى

 .وأخرو  من ب ده
 111  1166دبىاغ تحهي  إبراهيع ربىوخ، مكتبة الخانو  بمحر م الع اويمان م الع اويمان لل -
 44-46بساط ال قي  لهسن هسن   بد الوهاب    -

4
ديىة البارز يتقن سياسة أمور الرى يىة، ويتقن فنى التى امي مم الخحوع وال دا  : المنحور الموهىديى  -  كان روي الخ فة الموهى

ر ف  يتردىد، ويهس اديخ تق ى ورع، أحول ى يرفل الفروع، بي لقد ومم كتبها وأهر ها ب د نزع اله. ع أمره فينفىا لى هدى سوا ، يقرى
 .117 1147 3بيروي،ط-تاب اللىبنان ى النىبوغ الم رب ى ل بد ا  كنون، دار الك-:ترومت  ف . النىبويىة  نها

، تهقي  مهمىد س يد ال ريان، دار الكتاب، الدىار ال -  .707،   1146، 4بيضا ، طالم وب للمرىاكر ى
دين)البيان الم رب ابن  ااري  - -3/106   1167، تهقي  إبراهيع الكتىان  و خرون، دار النىقافة، الدىار البيضا  ( سع الموهى

200. 
 730.774أطروهة دكتوراه دولة مخطوطة بوام ة الوزاير    . ر ر الوهاد ف  الم رب اوس م  ل بد ال زيز بومهرة -

5
ديى ي قوب المنحور م -  ن أ  ع التىحوىل ف  الم رب خ ي القرن السىادس، كان ينفر من السىلطان، استد اه السىلطان الموهى

  :ترومت  ف . ل  رهلة طويلة إلى المرر . فماي ف  طريق  إلي 
 311  . 1167.منروراي كلية اآلداب الرباط.أهمد التوفي : تهقي .الترول إلى رواي التحول للتادل  -
، 1167منروراي المركز الوام  ى للبهخ ال لم ى سنة  –أنس الفقير و زى الهقير ابن  نفا القسنطين ى تحهي  مهمىد الفاس   -

 .حفهاي كنيرة
 .106   1166الوزاير .( ل.ل.ع.د) البستان ف  اكر الوليا  وال لما  من تلمسان ابن مريع، مراو ة ابن رنب  -
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وف ى الزىاهد المت بىيد لسيبب وهييد هيو و  لوو السىلطان فيها إلى است ماي نفواه. مقيما ببواية ت  ضدى الحى  وى
يية هوليي ، ييلطان  لييى ملكيي  ميين هيياه الرىيي بيىة المتزايييدة للمتحييوىل . كنييرة مريدييي و  التفييال ال امى وخرييية السى

يييوف  الزىاهيييد واا ، وزهزهتييي   ييين  رينييي ، هقيقييية ناحييي ة، وهييي  ميييا فيييرل  ليييي    ييي   ونيييا  هييياا الحُّ
خراو  من بين المناحرين الكنيرين،و   . المريدين الوفيا و  ا 

، واآلخر ا ْست ْد      لى  وي إلى ميرىاكش  الوىي اضطرى إلى الخرول من القيروان بقحد الهجى
 .للنىظر ف  أمره

مدو  بين الم زى   :أب  الهسن مهمىد بن  بد الحى
ييمد ميين الم ييرب ال حييى إلييى القيييروان ييد بيين  بييد الحى رويي  حييالها فاضيي  "كييان و  وفييد مهمى

 اتىخيييا لييي  مولسيييا بالويييامم ال ظيييع بالمدينييية يوتميييم فيييي  إليييى النىييياس، ي ظهيييع. (1)"وا ظيييا زاهيييدا حيييوفيىا
لييا  ا  من أو .  لب  ري  كنير الهزن والبكا  والخولو  ل  لسان فحي " التىقوع و  يد وهع إلى الطىا ةو 

ايمينو   زى  الو ظ لع و  كاني ل  طريقة ف  الزىهدو  (2)"ويى المنقط ين إلي  الخايفين المتبتىلين القايمين الحى
ااع و  .مرييدوهو  الموتم يون مين هولي ، والسىيالكون نهوي و  ي هدها النىاس من  بيي، فكنير المسيتم ون إليي 

 طبىقي رهرت  اآلفا ، فسمم ب  الم زى و  حيت 
يا ليع يفهيع  حيده و  ملكي ، فهياىره،وخاف   ليى  أسيم   ك ميا يينعى  ين  يدع رضياه بميا يف يي، فلمى

وف ى وويد و  .بقيي الكتب مدىة  ند الم زى نعى أرو ها. طلب من  أن ي يره ب ل كتب   ندما تحفىهها الحى
هييي السىياسيية أنى أو  هكمييا  السِّييي رو  ز مييي ملييو  الفييرس" ور يية داخييي أهييدها مكتييوب  ليهييا بخييطى الم ييزى 

ا  امية المويالس أضيرى الحينال  ليى المليو ، وأ يبههع أنيرا في  اليدىوي، و  توليل ال امىةو  الو ظو  التىنمىس
ييلطان . (3)"ي بييادر إلييى هسييع الاع ميينهعو  فيوييب أن ي ت ييدار  أمييرهع ييمد أنى السى ييوف ى ابيين  بييد الحى فهييع الحى

أوكيي بي  . 771 يادرا إليى الهيجى سينة فاسيتوان م. أنىي  ييومره بيالخرول منهياو  منز ج من إ امت  بيالقيروان،
منيم و  السىلطان ب ل هرسي  لمرافقتي  إليى  يابس، وأحيدر المير إليى و ال يي   هنيا  بالهيار مني  وهراسيت ،

 .فرضي  لي  او امة الوبريىة بالمكان الىاي نزي ب و  ااوتماع ب ،
 .انتظر بالمدينة مرور  افلة الهجى 

 .من كان يمتده  حار يامى و  ااوتماع ب و  لقاي  خال النىاس ررى السىلطان فامتن وا  ن
وف ى من المدينة ل ق ي ي   أ رابي ى فقتلي ، يلطان و  وهين خرل الحى كنير التىظنىي   مين النىياس  ليى السى

،  .اتىهموه بقتل و  أنى  هو الىاي دسى ل  ال راب ى
وف ى الوا ظ هو اآلخر بوامم  مرو بن ال ا  بمحر  فتن  ي . وحي الخبر إلى والده الحى

                                                 
1
 .3/111بىاغ م الع اويمان للد - 

2
 .المحدر نفس  - 

3
 .المحدر نفس  - 
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وكيييان يطيييول " فلهقييي  خلييي   ظييييع . وخيييرل ملبىييييا للهيييجى فييي  هينييي  مييين دون ال يييودة إليييى بيتييي 
 .(1)"يا ربى  لي  بابن باديس! يا ربى الم زى  لي  ب : يقويو  يحي و  يت لى  بستار الك بةو  بالبيي

 يي  الخنيا    وف  تل  الننا  كيان الم يزى ي يان  الميرىين مين هومياي اله ليىيين الىياين ريدىدوا  ل
وف ى الرىهيد  د استويبيو   . هزموه ررى هزيمة، فلع ير ى أهد بونى د واي والد الحى

 :أبي مدين شعيبو  بين المنصور
أبييي  ميييدين ال وخ،ب يييد الييي  بميييا يقيييارب و  وهيييو أمييير أريييب  ميييا يكيييون بميييا و يييم بيييين المنحيييور

كنيير و   ييد اوتمييم إلييي  النىيياس،  القرن،فقييد تنيياهى إلييى مسييامم المنحييور أنى  المييا وا ظييا حييوفيىا كبيييرا 
أحييب  أرييب  بالمهييديى  نييد و .هييدبو  ي ف ييد   لييي  النىيياس ميين كيييى حييْوب. مريييدوه فيي  مدينيية بوايييةو  أتبا يي 

يدين يورة الىتيي  رسييمها  لميا  الظىيياهر لبيي  ميدين  نييد المنحييور، وخافي و .الموهى رهييب فيي  و  هيياه هيي  الحى
ييا  لييع أحييهاب  اختبيياره، فورسييي إلييى حيياهب بواييية أن يهمليي   و  لقاييي  لييى خييير وويي ، ويرسييل  إلييي ، فلمى

ا و  ب ير هاا المكان  دىريو إنى منيىت   ربي،: ايو  فسكىنهع ."خافوا بطش السىلطان ب و  ر ى  ليهع فرا  ،
أنييا ا أرع و  ضيي في ا أ ييدر  لييى الهركيية، فب ييخ ا  ليي  ميين يهملنيي  إلييي  برفيي ،و   ييد كبييريو .بييدى منيي 
بدا ال بىاد  اي لحهاب  ميا أحيله  و  و ندما ا ترب من تلمسان.(2)."فوسهعا يران ، فطابي نو  السىلطان

كان مرهد ونازتي   ظيميا خيرل أهيي تلمسيان  ين و  .هي717دفن ب  سنة و  للرى اد، ومرل مرل الموي
  .بكرة أبيهع يسيرون ورا ه

 .بدكونى   و ب بما أله  من أاع لهاا ال الع ال او  توفى  السىلطان ب ده بو يى من سنة،
يلطان كيان الخيير متهيام  فيهيا  ليى الوىي، ومسيتبدىا و  هاه موا ل مترنىوة بين الحيوف ى  السى

ييلطان. بيي  لي و فيية تهييدى للسى  وهنييا  موا ييل أخييرع  رفهييا الم ييرب المرينيي ى فيي  القييرن النىييامن للهوييرة سييوى
ااي لييي  أهيانييياو  يييلطان، .ا  فين، الو  وسييين رل لهيييادنتين و  تيييا بيييين السى وليييى ويييري بيييين فقيهيييين متحيييوى

يلطان أبي   نىيان المريني ى الو  ،(3)هيي(467)المتحوىل الكبير أبي  ال بىياس أهميد بين  ارير   ،(4)هيي(471)سى

                                                 
1
 .المحدر نفس  - 

2
، دار الكتب ال لميىة، بيروي  -   .121،   1173كتاب نيي اابتهال للتىنبكت ى

3
وبها . وهنا  أخا  لي  مومو ة من ال  ع.  الع  ابد متحوىل  اش بمدينة س   لى الساهي الطلس : أهمد بن  ارر - 

أنس الفقير و ز الهقير . 306 -01/307. 1121الرباط ،. إتهال أ  ع الناس ابن زيدان المطب ة الوطنية: ت  ف تروم.  توف 
 .40نيي اابتهال   .  06/711. 1166. دار الفكر،بيروي. تهقي  إهسان  باس. نف  الطيب للمق ري . 01 
 .314مر ونة بوام ة دمر     أطروهة.الننر الفن  ف  الم رب والندلس ل بد ال زيز بومهرة  -

4
، هكع بين سنت   -  ، استولى  لى الهكع ب د مهنة أبي  ف  هملت  الرىهيرة 471-471أبو  نىان فارس بن أب  الهسن المرين ى

ل  ظنىا من  أنى والده  د توفى ، وهين  لع بونى والده مازاي هيىا هارب  إلى أن سلىع  471 لى إفريقية يقحد توهيد الم رب سنة 
فريقية. مقاليد المر كان ل  دور كبير ف  الهياة ال لميىة والنىقافيىة بالم رب ولع يرهع ال لما  . بسط نفواه  لى الم رب والوسط وا 

  :ترومت  ف . والمنىقفين ف   هده إا يندر أن تود  الما وأديبا سلع من م هقت 
 .13/746. 1163. تاريخ ابن خلدون ، دار الكتاب اللبنان   -
 .07/124ال  ع للزركل   -



 435 

يلطان  بيد ال زييز المريني ى و  هيو أهيد ت مييا ال يالع الوىي،و  (1)النىانية وري بين ابين  بىيادو  السى
(2) (447 )

يييداع ويييرع فييي  الم يييرب المرينييي ى و  .هيييي مييين دون سييياير أ طيييار الم يييرب اوسييي م ى  الم هيييظ أنى هييياا الحى
تقديم  و    رل بتروي   لل لما  -المرين ى –متداخلة أيضا، فهاا البيي و  لال  دااي كنيرةو  ،(3)الخرع

ي لنييا أخبييار ال لمييا   ييا و لهييع يقبلييون  لييى او اميية فيي  كنفيي   لييى الييرىهع ميين أنى التىيياريخ  ييد سييوى لهييع ممى
،الىاين اا وا المرىين  لى يده  ابن الخطيب،و  ابن مرزو و  ابن خلدون،و  ، منهع  بد المهيمن الهضرم ى

 .هيرهع كنيرونو  المقىري،و  الرىريل الهسن ى التىلمسان ى و 
 .ر ايتهعو  لكنى  ا يلبخ أن ي ود إلى اهتضانهعو 
 ا ريي ى فيي  أنى اليي  مييردىه إلييى أنى هيياا القطيير كييان حيياهب الهييظى الوفيير فيي  القييوة ال سييكريىة   و 

 .ت وبُّرهو  رر ا، هظىهع من ط  يان و  فقد ناي من  ويران  ، رماا. برويالوو 
 :أبي عّنانو  بين ابن عاشر( 7)

نان الرىسيايي، هيين ب يخ هياا الخيير ابني  و  تبادي أبو ال بىاس أهمد بن  ارر، السىلطان أبو   
رسيالة بلي ية د ياه فيهيا مست طفا ب دما ت اىر  لي  هو م  اة هاا الول ى الحياىل  فكتيب إليي  ابين  ارير 

ييال و  إلييى التىوبيية هيييرهع ميين و   ميير بيين  بييد ال زيييز    و  اا تبييار بسييير الخلفييا  الرىارييدينو  ال مييي الحى
ييالهين، ييالهينو  الحى ييد بيي   بيياده الظىييالمينو  التىفكييير فيمييا و ييد ا  بيي   بيياده الحى ميين  –ا ينيي  . مييا تو ى
لي مي ف  يوم  و  أمير الم منين مرفقا  لى نفس ، و ليكن: "... ن ال مز من  نات  يقوي –خ ي ال  

أ ظع المحايب و  يا فو ت ،و  يا وهرت ،و  لما فرىط ف  أمس ، ومن كان يوم  ررىا من أمس  فيا هسرت ،
أفرأيي أنى متى ناهع سينين نيعى : " كان  مر بن  بد ال زيز يقرأ  ول  ت الى....ويى و  إ راض   ن ربى   زى 

هاا النى ى  الىاي يسو   ابن  ارر ف  . (4).."ما أهنى  نهع ما كانوا ي متى ون وا هع ما كانوا يو دون،
 مواي التىاكير

                                                                                                                                                    

، دار القلع، الكويي،  -  . 127   1167تاريخ الم رب اوس م ى ف  الندلس لمهمىد  يسى الهريريى

1
ل  محنفاي .ابن  بىاد الرُّندي خطيب محقم ووا ظ حوف  مقنم  اش بالم رب وأخا  ن الحوف  الرهير ابن  ارر - 

النف  -.70الكتيبة الكامنة ابن الخطيب    -: ترومت  ف .الكبرع والرسايي الح رعهيخ المواهب ال لية، والسايي :أرهرها
مكتبة النهضة . تاريخ الفكر الندلس  آلنخي بالننيا ترومة هسين م نس. 241نيي اابتهال للتنبكت     -7/371للمق ري

 .1177المحرية 
 . 321دلس ل بد ال زيز بومهرة    الننر الفن  ف  الم رب والن -

2
أهد س طين الم رب المرين ى خل ل أخاه أبا سالع إبراهيع وهو : 447-464أبو فارس  بد ال زيز بن أب  الهسن المرين ى  - 

 :ترومت  ف . الىاي ضمن الهماية ابن الخطيب  ند لووي  إلي   قب الوهرة الىهادنة بين  وبين سلطان  ال ن ى با 
 .17/136 -13/661. 1163. للبنان  تاريخ ابن خلدون ، دار الكتاب ا -
 .07/23.ال  ع للزركل -

3
ل  لنا النىنر الفن ى هحرا، وبما وحلنا إلي  من نحو  باليتىوكيد -   .نهن ن  ن ى هنا بما سوى

4
 .306-1/307... إتهال أ  ع النىاس ابن زيدان - 



 436 

ييرورة فيي  و  والييو ظ يييراو  بييين مسييتويين ميين الخطيياب، فيي  البداييية يباريير النىحيييهة، يبيييىن الضى
الهين من الملو  السىابقين،و  تحرىفاي السىلطان، ر بن  بد يتخيىر  مو  ف  النهاية يسو  ل  أ ماي الحى

يييلطان ال يييادي، وهيييو ي تبييير بآيييياي مييين القييير ن الكيييريع الىتييي  ت كىيييد زواي المت ييية مهميييا  ال زييييز نمواويييا للسى
هييياان المسيييتويان مييين الخطييياب، والنىحييييهة . الخضيييوع للهسيييابو  طاليييي، إا ا مندوهييية  ييين لقيييا  ا  

يية  ميير بيين  بييد ال ز   يييز  لييى سييبيي ااتى يياظالمبارييرة الىتيي  أدارهييا المتحييوىل بضييمير ال ايييب، نييعى  حى
اا تبار، ا ر ى ف  أنىهما سيحيبان السىلطان المرين ى بالر ؛ فقد أحيب  ي ييش هالية مين اانكريال و 

يورة النىاحي ة الىتي  . تولىي ف  إهساسي  بيالهيرة والقلي  إاى أنى هياا المتحيوىل الكبيير ا يكتفي  بهياه الحى
ييلطان الخارييم الىيي نىمييا ي قبهييا بنميياال كنيييرة ميين يقييدىمها  ميير بيين  بييد ال زيييز للسى اي يخرييى لقييا  ربىيي ، وا 

 السى طين و  تحرىفاي الخلفا 
يالهاي، وفي  أننيا  الي  الهريد  واليمىة، وهي  ت وميم  ليى زواي الوسياد، وبقيا  ال مياي الحى

ييلطان  بتسييا ي  يين محييير  باييي  وأوييداده  ييور، يفوييو السى وليي  ال بييرة فيي   باييي  وأوييداد ، فقييد " ميين الحى
هيياه المنليية الىتيي  يوردهييا ابيين . (1)..."ا مييا  ييالوا ليي و  ا تييدري مييا  يياي لهييع،و  وييي،و  إلييى ا   ييزى  حيياروا

يلطان الىياي اسيتهيى ميدىة وايتي  بوريمية كبييرة تمنىليي في  هربي    ارر، ومي هيا تسيتهدل إنيارة بحييرة السى
ي  إليى ربىي  تايبياو  .لكنى  لع يست ن بهاو  .افتكا  ال رش من و  لوالده ينطلي  و  ، أو يريمىر  ين سيا دي يتووى

بي ازداد هيىيا يليوىخ يديي  بقتيي المسيلمين رير ا . خفيفا إلى ميدان الوهاد منودا إخوة ل  ف  الدىين ي قتلون
 .وهربا

ييلطان لم  اتيي  فيي   وميين هنييا كييان إ ييرال هيياا المتحييوىل الزىاهييد  يين لقاييي ، وهييين سيي ى السى
ن رويم أميير :"...اريترط  ليي  الرىيروط لييد و لي  يقيوي ، بيي إنىي (2)المسود هوب  ا   ني  وهيو أمامي  وا 

انظر إلى  (3)..."الم منين، وأرف   لى نفس  ور يىت ، رووي أن يقبل  ا  ت الى، وأن يمنى  لي  بفضل 
لنتومىي و  تم ىن فيما تهمل  من دااي ا هدود لها من النىقة بالنفس واويمان با ،و  هاه الكلماي القليلة

ييلطان هييير مرييموي برهميية ا ، إا هييو خييارل  نيي ، : الولييىالومليية  ن روييم أمييير الميي منين، إاا فالسى وا 
يطليب ال فيران، والي  لييس مين و  ااهب بكلى   ن ا ، ولال   لي  أوىا أن يروم إلى ربى ، وي لن التىوبة،

يلطان الم حيية، نىمييا ريفقة  لييى نفسي  أوىا، نيعى ر يىتيي ، فهيين يييوت  السى وا يخرييى ربىي ، فييننى  أويي هييره وا 
 ر يىتيي  هيييع الىيياين سييييتلقىون أولييى ضيييربات ، كميييا أنىهييع يتهمليييون و زره فيي  الم حيييية، هتىييى ينيييوروا  ليييي ،

ييلطان توبتيي ،. يلزمييوه الهييدود أو ينزلوهييا بيي و  تحييرىفات ،  نييدها و  يبييدو اليي  فيي  أف اليي و  و نييدما ي ليين السى
 .أن يمنى ا   لي  بالفضييد و من أوي و  يروو ابن  ارر ربى  ك  يقبي توبت ،

                                                 
1
 .1/306المحدر الساب    - 

2
 .1أنس الفقير، و زى الهقير    - 

3
 .1/306المحدر الساب  - 
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ييلطان حييورة ال ييالع المتحييوىل  نييعى، أا تقييدىع لنييا هيياه الكلميياي الىتيي  ب نهييا ابيين  اريير إلييى السى
 ين دع لدي  أيى ر ور بااهتراع أو الخرية نهو السىلطان؟و  الزىاهد، الىاي يتمتىم بنقة  الية بالنىفس،

زالي تقاليد تقديع فرول و  المواملة،و  لنىفا من فنى الرىسالة كيى  باراي ا –فووة  –لقد امىهي 
 د و  نيي الرىهمة، نعى بيان المود المتوارخ أبا  ن ودى،و  الدى ا  الطىويي للسىلطان بطوي البقا ،و  الطىا ة،

 كيى هاه المور طاري في  الهيوا ،. يرع الكاتب، أهيانا، ضرورة إضفا  نسب رريل  لي  طلبا لرضاه
 الىتي  أرسييلها ابين  ارير إليى أبي   نىييان، ب يدما ب يخ إليي  ابني  مسييت طفا، (1)ويليةنهين نقيرأ الرىسيالة الطى و 
 .لقا ه كما مرى م نا منا  ليي -هو–كان  د ردىه هين طلب و 

يييلطان، هييي  هيييياب  نى مييين أكنييير الميييور دالييية،  ليييى الطىريقييية الودييييدة فييي  التى اميييي ميييم السى وا 
 لييييكن،    و  رويييم، وأريييف ،"...المفيييرد منيييي  ضيييمير الوميييم، إا اسيييت ال  نييي  الكاتيييب بضيييمير المخاطيييب

ييلطان ليقبييي بهييا ميين أيى رييخ   خيير، ..." لي ميييو  ول لىنييا نسترييلى ميين هيياه الف يياي م ييان  لييع يكيين السى
يلطان إليى الهضييل، فتت اميي م ي  با تبياره رخحيا مخطييا،  احييا، يويب ردىه  إنىها تهوع بمهابية السى

 .إلى رهاب الدىين
يتوسىيي إليي  منيا البدايية، بوسيلوب ليع و  ن هيظ أنىي  يوياري هياا ال يالعأبو  نىان  (2)وهين يويب

أسيب    ليى المتحيوىل ابين  ارير، و  ن هده ف  الرىسايي السىلطانيىة، فقد  بي التىخلى   ن ضيمير الوميم،
لكنىنييا ا نييرع مقابييي اليي  أيى تنييازي ميين و  ..."فننىيي  وحييلن  كتييابكع"...واكتفييى بضييمير المخاطييب المفييرد 

ييا ي كىييد يوسيي  ميين اليي هيياا ال ييلطان تنقطييم  يين طلييب اللىقييا  بيي  ممى ولييع .  ييالع الكبييير بييي إنى مهيياواي السى
نهييي ، وتبيييان طرييي  و  تفليي  التىوكيييداي الىتيي  هفلييي بهييا رسييالت   يين اتى اظيي  بمييا  يياي ليي ، و بييوي نحييه 

ييييواب فيييي  أمييييور المسييييلمين، وا ييييدا بييييالنىهول إلييييى إنحييييال المظلييييومين، متضييييرى ا إلييييى ا   نارييييدا الحى
 .المسا دة، والتىوفي  إلى تليين موا ل الريخ الحوف 

ياد ين، فييمن هول يي ، ينهضيون بال بيا  نيابية  ني ،  في  روييي "...نيعى ي تيرل بنيدرة الرىوياي الحى
 ا وليس يست ان بنهاه إاى  نر دنيياه،و  فور،و  ا م تمن يركن إلي  إاى خانو  توبىر،و  ول   م  إاى ظلع

 إنى  ا ترال خطير بندرة ال امي المنقطم ل مل  بحد   (3)."..اتىبم هواهو 
يييلطان لنىييي  ي ليييع أساسيييا أنىيي  أسيييتااه فيميييا يييياهب إليييي ، وهتيييى الكتىييياب خيي   فييي  بييي ط السى  وا 

يس ون إليى الهظيوة في  ب طي  إنىميا يطلبيون ال يون  ليى حي وبة الهيياة، و  ال لما  الىاين يتقرىبون من ،و 
هكاا ه  هاي بي ط كييى سيلطان، ا يقيرب مني  سيوع  ،  يواملون  وينافقون هع ف  سبيي الو  ومرقىتها،

 المناف  والموامي لنى  أح  ا يطلب منهع هير ال ، بي ويرفضهع إن أناروه، 
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يييروريين، إنييي  زمييين و  وي ييينىفهع إن نحيييهوه، يييد  وااخييي   الضى ليييال  فهيييو ا يويييد ليييديهع الحى
 .أضاع ب دهع، وررىدهع رار مارو  ، فوضا هعهع ف  هالة ض لو  ردي ، أتى  لى المسلمين،

 :أب  فارس  بد ال زيزو  بين ابن  بىاد( 2)
، إلييى (1)خطيبيي و  هييي، إميياع وييامم القييرويىين،( 412)وكتييب الفقييي  المتحييوىل ابيين  بىيياد الرنييديى 

 المنافيييية للرىيييرع،و  هيييي، منتقيييدا ب يييل أ مالييي  المضيييرىة بالنىييياس( 447)أبييي  فيييارس  بيييد ال زييييز المرينييي ى 
فاستهيى رسالت  ماكىرا بما كيان طاليب بي  في  كتبي  السىيابقة إليى . مستنكرا تحرىفاي  مىال  مم المسلمينو 

 تكدىر حفو المن،و  م كىدا أنى  راهد مفاسد ترين السىلطان، (2)السىلطان،  ن ضرورة إزالة مظالع الرىتب
هع، لال  فهو يودىد رهبت  ف  إزالتها ظلمو  لكنى  مم ال  يراها ما تزاي  ايمة تزيد من  هر المسلمين،  و 

 هييييازوا ميييينهع المييييواي الهييييراع بالنىهييييب"...رييييرور بالرى ييييية اليييي  أنىهييييع و  لمييييا ي ينيييي  وام وهييييا ميييين فسيييياد
 ، است انوا  لى ارتكاب الكباير (3)ال حبو 

ا و  بيييدين، (4)سيييفها هع، ليييع ييييدينوا  و  هيييع أرااي النىييياسو  والفيييواهش هييييخ ا تنيييالهع أهكيييامكع،
 .(5)..."ف  همار المسلمين دخلوا

ييلطانو  يبييدو ابيين  بىيياد،و  اليي  الىيياين يوم ييون و  كونىيي  يوهييد نفسيي  كنيييرا كيي  يفحييي بييين السى  مى
رايب يلطان، فننىي  ا ييوفىر  ليى  مىالي  أيى حيفة سييىيةو  الضى ن ت افي  ن اكير السى هي ا  . الم ارع فهو وا 

يياي الظىييالمون مرتكبييو الكبيياير الخيياروون  لييى الييدىي يية المسييلمين لنىهييع لييع ال مى ن ا يهسىييون بمواوييم  امى
هاه التحرفاي وحمة  ار تله  السىلطان كال ، فهع نوىاب  الىاين و  ااهتحاب،و  يتىحلوا بهع إاى للنىهب

هير أنى ال  ا ي ن  أنى السىلطان لع يت رىل انتقاد هياا ال يالع مباريرة، بيي إنىنيا نيراه . يتحرىفون باسم 
ليي  المسيي وليى  ييالكع،"...ة الكامليية فيقييوي يهمى  ت تقييدوا اليي  ميين حييالهاي أ مييالكع،و   ليييكع أن تتفقىييدوا  مى

ه ا  ال مىاي و  الوحاية، تستووب مس وليىة النىتايج،و  فمس وليىة التىفقىد،. (6)..."ممىا يوب لر يىتكع  ليكعو 
، (7)ع بمنكيراي الوباييةأالىيوهو  ف  نظير ابين  بىياد  يد اريتروا رضيا أنفسيهع بسيخط ا  هيين  هيروا النىياس،

يلطان بقولي   ي  تهدييدا مبطىنيا للسى و أ ظيع المحيايب سي اي ا  لكيع "...مستونرين بويى ما يْوب يون، نيعى يووى
  ن ال ، 

                                                 
1
، هيات  وم لىفات ،حهيفة م هد : ظيى ابن  بىاد ف  هاا المنحب ما يزيد  ن خمسة  رر  اما، انظر -  نديى ابن  بىاد الرُّ

 .231  .  6/1176مولد.الدراساي اوس مية، مدريد

2
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ن كانيييي مييين و  أنى د يييوة المظليييوع موابييية،:  يييد ورد فييي  الهيييديخو  ود يييا  المظليييومين  لييييكع، ا 
 .1..."كافر

ييريهة المبارييرة الخطيياب،  ييا هيياه الكلميياي الحى ييلطان، دينيىيية، بسيي اي ا  ليي   مى إدانيية كبيييرة للسى
 .دنيويىة بنقمة  امىة النىاس  لي و  أورع،

واتيي  فيي  و  ا بييدى أن يتهلىييى بهييا  مىاليي و  نييعى ي ييدىد رييروطا هييدىدها ال لمييا  وحييوا إلييى ال داليية،
ع  ليى ميا ملكيوا مين مهاسيبتهو  تفقىيد تحيرىفاتهع،و  مسي وليىة اختييار هي ا  ال مىياي،: المدن الرىاس ة منهيا

د يياه و  .الم ييارعو  تنتفيي  مظيياهر الظىلييع         و  ي ييعى الرىخييا ،و  ميياي، ليهظييى بيييي الميياي بهقىيي ، فيييم 
ل  تدا  بما كان يف ل  الخلفا  الرىاردون
أو  لى ال يى أن يكون مني والده الىاي أريم  ن  إل ا  هاه  (2)

ت مييع و   يياع بياله ى،و  لميا اريتهر بي  واليده مين  يدي، الكاتب يمييي إليى تحيدي  هياه اوريا ةو  .ال رامة
ل ييا  هيرهيياو  السىيينن الهميييدة، لكنىيي  يسييتدر  بسيير ة كيي  ا يهمييي ك ميي   لييى  واهنيي ، فييد اه إلييى . 3ا 

وه،و  مييدىة خ فتيي   لييى مقتضييى الييدىين"...اسييت رال سيييرة والييده   الرىييرع، فمييا رأيييتع ميين اليي  موافقييا فييا رى
اهميدوا ا   ليى ميا و  اسيت فروا لي  ربىكيع،و  ميا رأيتميوه مخالفيا فيوزيلوه،و  لكيع،و  لي اهمدوا ا   لى توفيقي  و 

 هاه المهاولة الكبيرة،. (4).."الموافقة فتتبى وه من هير نظرو  ا تهملوا هال  كلى   لى اوحابة،و  ألهمكع،
ييلو  الييدىين ى الريير  ى فييو  ، هتىييى يتييوخىى السى ييلطان المرينيي ى يي ط  لييى السى   ت امليي  مييم ر يىتيي ، الرىييا ىة للضى

د يا  المظليومين  ليي ، نيعى د ياه و  يتوسىي إليها الكاتب بكيى ما يمكن أن يوفىق ، فوخاف  من هضيب ا ،
ييي مسيي وليىت ، ييلطان و  إلييى تهمى هييا هييو ي رييي  بتتبىييم خطييواي الخلفييا  الىرارييدين، أو  لييى ال يييى والييده السى

هين ي كد لي  أنى أ مياي و  .ن تل  السىيرة سليمة رر اهو أن تكو و  الرىهير أبا الهسن، لكن بتهفىظ كبير،
ربىميا و  .يوخيا ميا حي ى منهياو  اليدىين،و  يد وه إلى فرزها، فييدع ميا يخيالل الرىيرع ،والده ليسي كلىها سليمة

 كان هاا ااوتهاد ف  إظهار الضىروراي الدينيىة، 
ييلطان هييو مييا أدىع إلييى هيياا السييلوب المفكيي  التى ييابير و  هلة البسيييطة،اللى يية السىييو  وت ليمهييا للسى

النىقيلة أهيانا، لكنىها بالتوكيد ليسي نمواوا حهيها لسلوب ابن  بىاد الرىا   المرر ، الىياي يطال نيا بي  
نميياال لتهفيييز و  لكنىيي  ا يكتفيي  بمييا  ييدىع ميين أمنليية،و  (5)هتىييى فيي  ب ييل تآليفيي و  فيي  رسييايل  الكنيييرة، بييي

ييلطان إلييى اتىقييا  ربىيي  فيي  تحييرىفات  اليي السى واتيي ، بييي إنىيي  يب ييخ ال يييرة فيي  نفسيي ، هييين و  ، وتحييرىفاي  مى
نان  ريبة( 471)ياكِّره بن داع أخي  أب      .الموهفة به ى النىاس 6هي،  لى إل ا  هاه الضى
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يوفة هياا ال هيد، فقيد بيالوا  إنى هاه الو فة الرىوا ة من ابين  بىياد تقيدىع لنيا حيورة ناحي ة لمتحى
هييو أسييتاا و  منييا  ليييي، رأينييا كيييل ت امييي ابيين  اريير،و  فسيياد السىيي طين، وهييودا كبيييرة ميين أوييي إحيي  

 .ابن  بىاد ف  التىحوىل، مم السىلطان لب   نىان
ة، إا أنى تهافي ال امىةو  ومن هنا تبدو أهميىة النىقافة الدىينيىة ة، و  ااتىواه الحوف ى بخاحى الخاحى

الخضوع الىاي يربه  خضوع ال بيد إليى ربىي  ي يدى سيمة و   لى هدى سوا ،  لى تلقى  هاا اللىون من النىقافة
 .ال  ااتىواه

فة الولييييا  هييي  الىتييي  ز ز يييي نفيييوس و  ول ييييى هييياه الرىييي بيىة الىتييي  يهظيييى بهيييا هييي ا  المتحيييوى
أبناييي  ميين ب ييده خرييية م لنيية ميين و  السىيي طين فيي  ب ييل الهيييان، فقييد رييهر  يين أبيي  الهسيين المرينيي ى 

فة  .ه ا  ال لما  المتحوِّ
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 الطرق الصوفية بإقليم توات وغرب إفريقيا
11-  16  خالل القرنين  

 
 حوتية محـمد. د

 جامعة أدرار

 
 :الملخص
 :مقدمة

، لقييد ميير التحييول ب ييدة مراهييي ابتييدا  ميين القييرن السييادس  ريير هتييى القييرن التاسييم  ريير 
 :ويمكن أن نلخحها  لى النهو التال 

ال رواي الحيوفية بوويود طريي  مهيدد إليى ا  و د بدأي هاه المرهلة با تر  :المرحلة األولى
وت يد هياه المرهلية . واكير أسيما  ا  الهسينى، ويتطلب هاا الطري  الح ة واليد ا  ، سبهان  وت الى 

الاين ينتقلون من مكان إلى  خر دون أن ، لنها ا تحري  لى الريخ وت مات ، بمنابة ال حر الاهب 
 .ي سسوا نظاما م ينا

ــة الثا ــةالمرحل وهيي  التيي  اتسييم فيهييا نطييا  التحييول نظييرا انترييار اوسيي ع ريير ا وهربييا  :ني
وظهييير  يييدد مييين ال لميييا  البيييارزين أمنييياي الرييييخ  بيييد القيييادر الوي لييي  ، وازداد نرييياط الطييير  الحيييوفية

وظهيور ، و د اتسمي هاه المرهلة بتطوير نظاع التدريس ف  الطر  الحوفية، والريخ أبو هامد ال زال 
 .دة من الطر  الوما ية وهرا  الناس  لى  بوي الطر أنماط ودي

تيرهد هاه المرهلة توس ا ف  الموياي الروهي  لمرياهير الحيوفية بتنظيماتهيا : المرحلة الثالثة
و يد ازداد  يدد الطير  وازداد نرياط ، وتهويي الوا  لريخ الطريقية، انترار الطر  بركي واسمو  ،الهالية

ومهيياواي تطوييي  المسييلمين وطييردهع ، رد ف ييي ل سييت مار الوروبي الطير  فيي  القييرن السييادس  رير كيي
 .من ديارهع والحراع الاي دار بين الطرفين  لى سواهي أفريقيا الرمالية وهربها

لقييد أحييبهي الحييوفية تمنييي نرييوة دينييية أتخييا منهييا المواهييدين فيي  الييدين ااسيي م  وسيييلة 
 .ااست مارية الت  أهاطي بديار ااس عواللوو  إلي  لمواوهة الخطار ، للتقرب إلى ا 

 الزواد  لى هركة التحول الت  نررتها الطير  الحوفية و  تقوع الهياة الروهية بمنطقة تواي
 بيييارة مييين اهيييب مييينظع يييييرير إليييى مراتيييب حيييوفية مختلفييية ويييييدي  ليييى  1هييياا وأن التحيييول

 و د مر التحول اوس م ،  ب الهقيقة ف  مهاولة مهاسبة النفس  لى الف اي وفهع اآلداب خاحة 

                                                 
مرييت  ميين الحييول بوحييف   إن الحييوفية اسييع: أمييا رويياي الطيير  الحييوفية انقسييموا هييوي أحييي كلميية التحييول  فميينهع ميين  يياي 1

اللباس ال الب  لى ه ا  المتحوفة وأن  اسع  ديع وود  بي ظهور اوس ع ، ويرع  خيرون أن الكلمية مريتقة مين دار الحيفة وهي  
الحوم ة الت  يووي إليها وما ة من فيقرا  المسلمين لإل تكال وال بادة وكان الناس يقدمون لهع ما يحد ون ب   ليهع مين الط ياع 
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 انقيييطا ا  ل بيادة ا   ييز ووييي نيع حييار هركييايو  ب يدة مراهييي هيييخ كيان أوليي  زهيييدا  في  الييدنيا
 يد  بير  ين هياا التهيوي و  خيرول  ين ديين ا و  ال بيادة نيع تهيوي إليى الهيادو  مظاهر خالية من اليرو و 

،و  يد «ركياي نيع ليع يبي  إا هسيرايكيان للقيوع إرياراي نيع حياري ه» هيخ  ياي  1أهد كبار الحوفية 
 أهيع الطير  الحيوفية بين ليم  تيوايو  أحيبهي تنسيب إليى أ طياب هياه الطير و  تر بي الطر  الحوفية

 .التيوانية و  الريخيةو  الموساويةو  الزواد الطريقة القادريةو 
بي  تنسب الطريقة القادرية إلى الريخ مهمد مه  اليدين  بيد القيادر بين أ:الطريقة القادرية( أ

 ع1017/هييي766اليياي وييا  إلييى ب ييداد  يياع و  ع1044/هييي740حييال  المولييود بمدينيية وييي ن فيي  مييارس 
درس ماهب اوماع أهمد بن هنبي لكن  تر  اانضماع إلى المدرسة النظاميية التي  كيان يريرل  ليهيا و 

 يقاي أن  لع ي تن  و  ب د وفاة أخي  أب  هامد ال زال ،الريخ أهمد ال زال 
 ع1131/هييي726ييير هميد الدبييياس  المتيوف  هتييى هضير إلييى مدرسية أبي  الخأي فكير حيوف  

فيييييي   يييييياع و   رييييييرين  امييييييا  يتوييييييوي فيييييي  الحييييييهرا  ال ييييييرا و   ضييييييى  بييييييد القييييييادر الوي نيييييي  خمسييييييةو 
ع  نيدما كيان  يد وياوز الخمسيين  اميا  حيار مين أريهر ال لميا  في  ب يداد  ليى الطريقية 1124/هيي721

ع 1137/هييي726س لبيياس المتحييوفة نييع بنيي  مدرسيية لنفسيي   يياع لييبو  كييان يلييبس لبيياس ال لمييا و  الهنبلييية
تقواه لكن لع ينضيع أهيد إليى طريقييت  طيواي هياتي  وب يد وفاتي  بيدأ ب يل النياس يسييرون و  ارتهر بور  
 التواضيييمو  الطا يييةو  اوخيييي  و  اسيييتطاع أبنيييا ه نرييير مييياهب والييييدهع الييياي يتسيييع بيييالوا و   ليييى نهويييي 

أخا ت مات   لى  ياتقهع نرير ماهبي  و  ة تلقى  بوا  لدع  دد من اوتباعحاري أوراد الطريقة  القادريو 
 ليى ووي  خيا  في  ريمالها فقيد و  ف  أوزا  كبيرة من ال الع اوس م  هيخ انترر في  القيارة اوفريقيية

سيييطري الطريقيية الحييوفية القادرييية فيي  مييراكش  لييى الهييياة الدينييية وااوتما ييية خيي ي القييرون الموالييية 

                                                                                                                                                    

مياي ،و هاه الوما ة أمرها الخليفة  مر بن الخطاب رض  ا   ن  بون تهور الحوم ة ف  تووي إليها وا تي تكل فيها نيع  ياي وال
كلمت  المرهورة ا ييق دن أهدكع  ن طلب الرز  وهو يقوي اللهع ارز ني   و يد  ليع أن السيما  ا تييمطر اهبيا  وا فضية ، وا يوويد 

 ة مينيي لهاا ااسع ف  ال يربي
ا من ناهية القياس وا اارتقا  والظاهر في  أن  كاللقب ، فوما  وي من  اي أن  من الحول وتحول إاا لبس الحول كما يقاي 
تقميي  إاا لييبس القمييي  فييال  وويي  لكيين القييوع ا يختحييوا بلييبس الحييول ، وميين  يياي أنهييع منسييوبون إلييى حييفة مسييود رسييوي ا  

إلى الحفة ا توئ  لى نهو الحوف  ومن  ياي أني  مين الحيفا  فاريتقا  الحيوف  مين الحيفا  ب ييد  حلى ا   لي  وسلع فالنسبة
 أن  مرت  من الحل فالم نى : ف  م نى الل ة ال ربية ومن  اي

 «حهي  ولكن الل ة ا تقض  هاه النسمة إلى الحل ، نع أن هاه الطايفة أكبر من أ يهتال إلى  ياس لفظ أو ارتقا  
  76،  1166اآلداب وام ة القاهرة،  ،مستخرل من هولياي كلية الطر  الحوفية ف  محر. الوفا ال نيم  التفتزانأبو :أنظر

 .4ع   1146، .ن.د: القاهرة. ، تهقي  وت لي  ر بان مهمد إسما يي  مختحر إهيا   لوع الدين. وابو هامد ال زال  
 262-241،   .ي.المكتبة ال حرية ،د: بيروي -. لتحولالرسالة القريرية ف   لع ا. وأبو القاسع النيسابوري 

ع انظر الرسالة 172/هي331هو مهمد بن موسى الواسط  من ب د تركستان كان  الما  بالحوي دخي خراسان وماي بها  اع   1
 . 731القريرية للنيسابوري ،   
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و أحييب  الريييخ  ليي  الكنتيي   طبييا  للطريقيية القادرييية  نييدما انتقلييي  بايييي كنتيية فيي  القييرن 1.ولهييا ب ييد دخ
فييي  هييياه و  همليييوا م هيييع الطريقييية القادرييييةو  التاسيييم الهويييري الخيييامس  رييير ميييي دي إليييى واهييياي تيييواي

كييان ريييوخ و  الواهيياي انترييري الطريقيية القادرييية فيي  النحييل النييان  فيي  القييرن الخييامس  ريير مييي دي
 .2الكنتة يزورون برنو يتب ون الطريقة القادرية 

 ع بيدأي أفكيار ودييدة تي نر  ليى الطريقية القييادرية في  وسيط السيودان1770هيي 174ف   اع و 
ظهيير الريييخ الييزرو  اليياي ي تبيير ميين أهييع و  تركييياو  وييا ي هيياه الفكييار ميين الريير   بيير محيير ،هربي و 

 را  الريييخ الييزرو  إلييى الريييخ المختييار و  فكييارميين هيياه المدينيية انتقلييي أو  رويياي الطريقيية فيي  أهيياديس
 ،3الكبييير اليياي سييا ده بييدوره  لييى نقييي ت يياليع الحييوفية القادرييية إلييى وما يية القييوان  فيي  بيي د الهوسييا 

في  أواييي و  انتقلي الطريقة ب د ال  إلى منطقة النيور هيخ سا د الفقي  مهمد النحاري  ليى نريرهاو 
أسيس رييوخ الكنتية مدينية مبيرو  التي  حياري مركيزا  لنرير الطريقية هيي النيامن  رير ميي دي  12القرن 
ظهيير بييين وما يية الكنتيية  ييددكبير ميين الفقهييا  اليياين حيياري لهييع الز اميية الدينييية فيي  القييرن و  القادرييية

 توليفييا  و  ظهيير  ييدة ريييوخ هملييوا لييوا  الطريقيية القادرييية ت ليمييا  و  توسيي وا خييارل الهييدود القبليييةو  ع16هييي 13
 . 4ممارسة و 

الروهيية فهيازوا  ليى و  فقد ظهر من أهي المنطقة مريايخ اتحيفوا بالكمياي مين الناهيية الدينيية
أهييييوا و  أوكليييي لهيييع مهمييية اورييييرال  ليييى الطريقييية القادريييية فيييينسقوا بيييين المريدييييينو  مراتيييب بيييين  بيييايلهع

 5( مقييدمين) أدخلييوا الطريقيية القادرييية ال ديييد ميين ال يييطار فقييد اسييتطا وا  يين طرييي  تكييوينو  المناسييباي
خليفتيي  بال مييي مبارييرة ب ييد مييا يتسييلع و  مهمييتهع نريير الطريقيية هسييبما وييري بيي  ال ييادة إا يكلييل المقييدع

و لقيييد انقسيييع الرييييوخ المرتبطيييون بالطريقييية 6سيييوادة أو سيييبهة أو  كييياز الرييييخ الييياي يوخيييا  نييي  اليييورد  

                                                 
 .211  1163مكتبة النهضة ،  :ع. د .  7.ط.6، الوز  موسو ة التاريخ اوس م  والهضارة اوس مية. أهمد رلب    1

 :أنظر ايضا     
: دمر –مهمد هسان نحو   ز  وي، تهقي  خالد مهمد  دنان الزر   و  سر السرار ومظهر اانوار.  بد القادر الوي ن     

 ع 1117دار السنابي ، 
. ، ومم وترتيب الهال اسما يي بن مهمد س يد القاري   الفيوضاي الربانية ف  اانار وااوراد القادرية.  بد القادر الوي ن     
 ي .مطب ة الباب الهل  د: ع.د

 .662 -663ف   لع التحول    14الفحي  1. ، ل المقدمة .  بد الرهمن بن خلدون   2
 .34،    1110مكتبة مدبول  ، : ع.د. أضوا   لى الطريقة الحوفية ف  القارة اوفريقية.  بد ا   بد الرزا  ابراهيع   3
 .74،    1160ن، .د: القاهرة. تهقي  الدكتور  بد الهليع مهمود  كتاب اللمم للطوس . أبو نحر السرال    4
الميقدع ف  احط   الحوفية يطل   لى من ينوب حاهب الطريقة ف  مينطقة من المناط   ويكون من الرييوخ الم روفيين   5

خ حهع للطريقة   :انظرا.بالي بادة وا 
.Alger: Adolphe  Les confréries religieuses musulmanesavier coppolani , Octave Depont . X

Jourdan , 1897,p 195. 

 .31،  .ي.مطبو اي الهال  بد الس ع ، د: ع.د. الفت  الربان  فيما يهتال إلي  المريد التيوان . مهمد بن  بد ا   -
 . 167ت  ، المحدر الساب  ،   الريخ مهمد بن الريخ المختار الكن  6
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 ال امية تنسيب لهيع كرامياييمنلي  ممين كيان يهظيى بسيم ة كبييرة ليدع و  القادرية إلى  سمين القسع الوي
 الت ليييعو  التييوليلو  أ ييواي كانييي مهييي تحييدي  الوميييم و ييد ومييم أحييهاب هيياا الحيينل بييين التحييولو 
المهااية و  لهاا نودهع تركوا أ ماا وليلة ف  الد وة للطريقة القادرية بالمناط  الت   اروا بهاو  الفتوعو 

ت مقي  في  الطريقية و  ل دييدة في   ليوع الريري ةتوليفي  او  لهع مني الريخ مختار الكبيير الياي  يرل ب لمي 
يويب أن يييسمى أسيما  ) نظرا لهميتيي  في  الطريقية  ياي فيي  و  فقد ألل فيها كتاب اسماه الكوكب الو اد

 تنييياوي فييي  بدايييية مخطوطييي  أسيييس الطريقييية القادريييية( كنيييرة السيييما  تيييدي  ليييى  ظمييية المسيييمى و  كنييييرة
 مزايا ورده و  م سسها فاكر كرامايو 

 يييد تييير  الرييييخ و  هيييااو   1اآلخيييرة و  أهميتهيييا فييي  الهيييياة اليييدنياو  ضيييافة إليييى فضيييي الاكيييارباو
المختار الكبير ال يديد من التحانيل ف  الاكار أبرز من خ لها منياهج التربيية الحيوفية السيليمة كميا 

تتمنيي و  المهبية المفروضية :يقسيمها إليى  سيمين رييسييينو  تل  المبنية  لى  نحير المهبية» يراها هو 
 أي تقحيييير فييي  الواوبييياي م نييياه الو يييوع فييي  المهرميييايو   يييدع ارتكييياب الم احييي و  فييي  امتنييياي الوامييير

 لييى كييي مبتيييد  أن يييوازن مييا بييين النييياهيتين هتييى يسييتطم أن يييدر  المهيييبة و  التقحييير فيي  ال بييادايو 
 (هبيية المفروضييةالم)  يحييلها كييي ميين هقيي  القسييع الوي القسييع النييان  المهبيية المندوبيية التييو  المفروضيية

أ طاها ويميم هقو ها  ندها يدخي المريد ف  المرهلة النانية من المهبة المرتكيزة  لى القياع بالووباي و 
و ي تبييير الكنتيييون أكنييير رييييوخ  2«مهرمييياي ميييم  يييدع الو يييوع فييي  الريييبهاياابت ييياد  ييين الو  نيييع  النوافيييي

 ة بحيفة خاحية توليى الي  في  رسياييبالطريقية القادرييو  المنطقة إسهاما  ف   لع التحول بحفة  امية
وييازة فييي  و  نازليية فيي  التحيييولو  كتييب فللرييييخ المختييار الكبييير  حييييدة فيي  السلسييلة القادرييييةو   حييايدو  ا 

وييازة فيي  الييورد ورسييالة إلييى اهييد مريدييي و  3الهييزاب و  الوراد ومنليي  الريييخ مهمييد بيين الريييخ المختييار  ،ا 
  ييحيدة اوبتهيايو  الاكيارو  مخيطوطا  ف  الد يةو  ريةالهزاب القادو  الكبير الاي تر  إوازة ف  الوراد

بهييياا فقيييد تفاوتيييي هييياه و  التوسييييو  ووابيييا   ليييى نييي خ مسيييايي فييي  اليييورد القيييادري و ييييحيدة فييي  الد ييييةو 
نيييرا  هييياه و   يييدد حيييفهاتها إا أن القاسيييع المريييتر  بينهيييا إضيييافة تيييراخو  فييي  مهتوياتهيييا 4المحييينفاي  ا 

 .ليع تواي والزواد الطريقة ال ريقة المنتررة ف  إ 
والقسييع النييان  ميين ريييوخ الطريقيية ينييدرل تهتيي  حييلها  ميين الريييوخ اليياين ارييتهروا بالزهييد فيي  

لييع و  الورادو  أكتفييوا بال بييادةو  موا ييل خالييدايو  ارييتهروا بالكرامييايو  خدميية ال امييةو  كنييرة الاكييارو  الهييياة
نما خلدي أسما هع فو  يتركوا م لفاي ف  ميدان الدب أو الفق  الزواد نظيرا  و    اليااكرة  الري بية بتيوايا 

                                                 
 .112أ بل    ( مخطوط ) الكوكب الو اد ف  فضايي المرايخ وهقاي  الوراد الخزانة ال قباوية  –الريخ المختار الكبير  1
 . 16، مخطوط خزانة الريخ باي بل الع أولل    الور ة الحافية. الريخ المختار الكبير   2

 .راتبة ربهوها بهزب القر ن للمداومة  ليها ف  أو اي م ينة الهزاب مومو ة من الاكار ال  3

 .انظر حورة لمخطوط الكوكب الو اد الريخ المختار الكبير   4
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 أفنييوا هييياتهع فيي  الزهيييد وضييهوا بييوموالهعو  لمييا ارييتهروا بيي  ميين أ ميياي خيرييية خييدموا بهييا للحييال  ال يياع
 ا  انة الفيقرا  و  أ مارهع ف  سبيي اوح   كنح   ااي البيينو 

 الخيري لكي المسيلمين ساهموا ف  تسييرها لت دي دورهاو  والمهتاوين ف  الزوايا الت  أسسوها
زييياراي سيينوية يتوافييد النيياس القاحيي  والييدان  ميين و  ب ييد وفيياتهع خلييدي  بييورهع بوضييرهةو  أبنييا  السييبييو 

مرتهرة من أكبرها زيارة و  زياراتهع م روفةو  هكاا نود أضرهة ه ا  الريوخو  توايو  أبنا  منطقة الزواد
 .الريخ  بد القادر الوي ن  

بن مهميد بين  مير بييلواف  بقريية  طيريقة نود ضري  الريخ المختارومن أضرهة ريوخ هاه ال
نوييد فييي  أ بليي  ضييري  الريييخ أمهميييد و  نوييد فيي  زاويييية كنتيية ضييري  أهمييد بييين مهمييد الر يييادو  (دالودييي)

 .الزواد و  هيرهع كنير بين توايو  بون امة 
د م يين ميين يتكيون أساسييا مين  ييدو  أنريطة الطريقيية القادريية اليييورد القيادريو  ومين أهيع مظيياهر

ب ييد التسييليع ميين الحيي ة يقييرأ  ييياي مهييددة ميين و  الرك يياي يقييرأ فيي  أولهييا فاتهيية الكتيياب مييم سييورة م ينيية
ييد وا د يا   اميا  يخي  في  نهايتي  م سيس الطريقية و  يحل   لى النبي  حيلى ا   ليي  وسيلعو  القر ن

ننهع يقيير ون في  الرك ية الولييى أميا كيفييية أدايي  فيو   نيدها ينتهيي  اليوردو  1القادريية  بيد القييادر الوي ني  
في  النالنية سيورة اوخي   سيتا  وفي  الراب ية سيورت  و  ف  النانية سيورة الكيافرون سيتا  و  سورة الكيونر ستا  
 ميرة 2( ليو أنزلنيا هياا القير ن  ليى وبيي )في  السادسية و  ميرة(  يية الكرسي )ف  الخامسة و  الم واتين مرة

اللهييع إنييي  )نييع يقيييوي  3يسييير ليي  أميييري و    لييي  حيييدريييياكرون فيي  المسيييود  وليي  ت يييالى   رب اريير و 
يمان  فاهفظهما  لي  في  هييات و  أستود   ديين  ب يد مميات  كميا سيوي اتبياع الطييريقة و   نيد وفييات و  ا 

سيلع  مي  ال بياس في  حي ة التييسبي  أخبيره أن مييحليها و  القادرية ما هخ  ن  الرسيوي حيلى ا   ليي 
 سييورةو  هي  أن يحيل  أربيم رك ياي في  كيي رك يية يقير  الفيياتهةو   خرهو  كبيره أول و  ي فر ل  انب  ح يره

الرفييم و  ف  الركوعو  ا  أكبر خمسة  ريرة مرةو  الهمد   وا إا ا و  يقوي ب د  را ة السيورة سبهان ا و 
ن ريا  و  من نسي  ب يل الي  ويا  بي  في  الركيين الياي ب يدهو  من  وبين السودتيين ف  كي رك ة  ررة ا 

اوحي   بيين القييبايي والقحيور ،من الرك تين ه  اوح   بين الناس،ورمي سي ي  في  اوح  سلع 
فسيياد الممتلكيياي المتناز يية،  يياي . طييم المييياه  يين الخحييع و  والتيي  كييان ينتهيي  بهييا الميير إلييى القتيياي وا 

 :تلمياه أهمد بن  بد الرهمان بن بودة ف  ال 
 أضرمي نار لقيتي السفاهة إاا*     ومن ل  بنحي    بايي فتنة    
 بنح   ااي البين  ن رون فتنة*   ومن يومر ال راب نع ال اوع   

 ومن كي م  رض  ا   ن  مم ريوخ بن  ويابر ف  رون موضوع  يطم الما   ن الخحع 

                                                 
 .207،   . ي .رركة الطبا ة الفنية المتهدة ، د : القاهرة.  فت  البداياي وتوحيل النهاياي. ما  ال ينين   1

 .21 ر ن كريع سورة الهرر اآلية   2

  27 ن كريع سورة ط  اآلية   ر   3
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فه  ،تردونييي و  أنيييتع ومييييم مييين  ااكيييع أو  ميييي سيييو ا  يييي أو ويييي تبادرنيييا إليييى مايييي  تقط يييون)
وأريار ،أخال  لى مايكع الاي و لتموه سندا ياهب مين هيا هنيا أو مين هيا هنا ،ال فوو  رتقابلون  بالحب

 .فكان المر كما  اي ، اي( بيده المباركة رر ا وهربا 
 إنيتقال  للوهاي والقحور المختلفة لرد ما هحب من المواي ،ومن وووه س ي  ف  اوح  

ونحي  الم تيدي  ليهيا ورد اليديون  ،قحيرالو  والهل  لى حيانة أميواي اليييتامى ،والمنقواي
بالوملية كيان سي ي  رهمي  و  والرهون الت  لع يتمكن مستهقيها من إستيفايها لو و ها ف  أيدي المتنفياين

 واست مي ف  ال  ما فت  ا  ب   لي  من الواه،ا  انة الض يل رام و  وبر الضررو  ا  ف  اوح  
 ،ا ف  إيحاي النفم إلى ال امةولع يدخر وس .وما رز   من ماي،الهرمةو 

ويزاه ا   ين المسيلمين خييرا ،القضيا   ليى أسيباب النزاعو  التوفيي و  وباي طا ت  ف  اوح  
 :كون  الم نى بقوي  بدة بن الطيبو  ووفر نواب  ف  ال قبى بمن  ورهمت 

 ولكن  بنا   وع تيهدما*    وما كان  ييس هل  واهد    
 :الطريقة التيجانية

هييياا ميييا يتوويييب و  الزاواديو  لطريقييية التيوانيييية المكانييية المرمو يييية فييي  الوسيييط التيييوات اهتليييي ا
الت ريييل بهييا لكونهييا ميين الطيير  الحييوفية المنتريييرة فيي  القييارة اوفريقييية خاحيية فيي  الوييز  ال ربيي  منهييا 
 وتنتسب إلى الريخ أب  ال باس بن أهمد بن مهمد بن مختار التيوان  الاي ولد ف   رية  يين ماضي 

 .1 1434/هي1170بااهواط بونوب الوزاير  اع 
ع سييافر التيوييان  إلييى فيياس للبهييخ  يين ريييوخ الحييوفية فيي  هيياا 1474/هييي 1141وفيي   يياع 

هييخ  ،نع اهب إي  ريية البييل  ليى مريارل الحيهرا ،و هنا  درس الطر  الحوفية،المركز الديين 
 .واي است ي ب ضا  منها ف  التدريسو مكخ بها خمس سن،استقر ف  زاوية سيدي  بد القادر بن مهمد

ع بييدأ الريييخ التيوييان  رهلتيي  إلييى الهييج التيي  واحييي فيهييا متاب تيي  1443/هييي1166وفيي   يياع 
 ودرس بقرية أيي اسما يي ف  ب د القبايي زار فيها الريخ أب  ،للطر  الحوفية هيخ تو يل

نييع  ضييى  2ة الخلواتييية أخييا  نيي  الطريقيية الرهمانيييو   بييد ا  مهمييد بيين  بييد الرهمييان اازهييري
هقي  نواهيا  في  تدريسي  ، و (كتياب الهكيع )  اما  ف  تونس هيخ درس كتاب ابن  طا  ا  السيكندري 

طلييب منيي  البقييا  فيي  ( ع 1462 -هييي 1114ع 1474 -هييي 1141) لدرويية أن القييايع  لييى هكييع تييونس 
 ييرر و  يخ التيوييان  رفييلالمسييكن الفيياخر لكيين الرييو  أهييراه بالمييايو  تييونس للتييدريس فيي  مسييود الزيتونيية

ت لييع ، و ألتقيى بي ، و بيدأ البهيخ  ين ريييخ الطريقية الخلواتييةو  ووحيي إلييى القياهرة...مواحيلة رهلية الهيج 

                                                 
محطفى البياي الهليب  ، : اليقاهرة.  1، ل  وواهر الم ان  وبلوغ المان  ف  فيل أب  ال باس التيوان .انيظر  ل  هرازع   1

1124.  21. 

رية ، المكتبة طب ة هو 1بسلوة اانفاس ومهاااة ااكياس فيمن  بر من ال لما  والحلها  بفاس ، ل .مهمد بن و فر الكتان    2
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ع واتحيي هنيا  برييخ 1447/هيي1166و أخيرا  وحي إلى مكة ف  يناير ،من  الكنير من مباد  الطريقة
البقيا  مياي الرييخ وورخ التيويان   هندي يد ى أهمد بن  بد ا  بواسطة خادم  وب د ريهرين مين هياا

فيي  طرييي  ال ييودة إلييى بيي ده تو ييل الريييخ التيوييان  فيي  القيياهرة هيييخ و  1 نيي  ت يياليع الطريقيية الحييوفية 
فوضيي  الريييخ مهمييد الخيضييري فيي  نريير ت يياليع الخلواتييية فيي  رييماي إفريقيييا واتويي  أهمييد التيوييان  إلييى 

ع اتويي  إلييى تلمسييان بييالوزاير مييرة أخييرع 1444هييي 1111فيي   يياع و  فيياس بييدا  ميين مدينيية  ييين ماضيي ،
بسبب  ودة الهاكع ال نمان  بالهواط نع انتقي إلى وباي  حور بقريية بوسيم ون ونيوب هيرب البييل 

 .سنواي زار خ لها إ ليع  ين ماض ع هيخ استقير بها مدة ن خ 1461-هي1116سنة 
هييخ واحيي  2الحيهرا  وبوووده ف  بوسم ون كنير مرييدوه  حيدت  الوفيود مين ومييم أنهيا  

 .ع 1617/هي1231نرر ت اليع الطريقة الحوفية هتى وافت  المنية  اع 
 لى رأسيهع بين ال ربي  و  لقد ظهري مباد  الطريقة التيوانية من خ ي م لفاي ب ل التباع

انترييري الطريقيية و  3بلييوغ اآلمييان  فيي  فيييل سيييدي أبيي  ال بيياس التيوييان  و  فيي  كتيياب وييواهر الم ييان 
-هيي 1261/ع1417-هيي1210)الفيوت  التكيروري  ية في  هيرب إفريقييا بفضيي وهيود الهيال  ميرالتيوان
 ييد وضييم و  اليياي تلقييى وردهييا  لييى أيييدي الرييييخ  بييد الكييريع بيين أهمييد النفييييي الفوتييا ويييالون و  (ع1667

الياي ( رميا  هيزب اليرهيع  ليى نهيور هيزب اليرويع)س هياه الطريييقة في  كتييابة الرميا  الهال  مر أسي
يتناوي الكتياب  يدة أميور منيي التريويم و  الخاتمةو  خمسين فح   إلى وانب المقدمةو  ون من خمسةيتك

ي تبيير التيويانيون هياا الكيييتاب و  الهيديخ  ين م نييى الزهيد  نيد الحييوفيةو   ليى سيلو  الطريقية التيوانييية
 . 4المروم الساس  للطريقة التوانية 

 .الورد الم لوع و  ددة ترمي الوظيفةتقوع الطريقة التوانية  لى أوراد مه:الوراد
أن الريخ التوان  لع يدر  مرتبة القبطانية إا ف  ريهر مهيرع مين ،ورد ف  المحادر التوانية

ارتقى إلى المقاع ،و ب د رهر من ال ،ع أي ب د سنة من هورت  واستقراره ف  فاس1600/هي1217 اع 
 5الكتع و  الهمدي المسمى بمقاع الختع
إن  أفضي وما ية المسيلمين في  " التوان   ن المقاع القطب ووحف  بقول   و د تهدخ الريخ

هو القطب الكامي ا تتولى ل  هقيقة الكبريا  إا ب د و  إن أكمي ال ارفين" نع اكر الختع فقاي "  حره 
ع 1617-هيييي 1231بلوهيي  المرتبييية ال ليييا هييييخ مراهييي نرييير الطريقيية التوانيييية هتييى واهتييي  السيينة  ييياع 

ن أدركهييا ب ييل مميين سييبقوه ميين الوليييا  فننيي  ا أهييد أدر  و  اس بم نييى أن مرتبيية القبطانيييةبمدينيية فيي ا 
                                                 

1 Louis Rinn Marabouts et khouan etudes sur l'islam en Algerie .Alger: Adolphe Jourdan,1884,p 

418.  
2  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.    
 .62  (ي.د)  بد الكريع ال طار تاريخ الطريقة التيوانية المرر ة ف  الب د المحرية القاهرة  3

 . 260 بد ا  الرزا  ،المحدر الساب  ،    4
 . أحهاب الطريقة ال الع بموت   وهو الاي يبله ب  الح   ف  الدنيا والدين ويختي ف  نظر  5
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تسيمى أيضيا بالمقياع و  أ لى مراتب القبطانية ا مين  لبي  وا مين ب يده لن هياه المرتبية هي  خيتع الوايية
ليياي ا و هييو ا،و مقيياع الخييتع فيي  القبطانييية هيي  هاييية ال اييياي وا يييدركها إا رييخ  واهييد،المهمييدي

 1يكون ب دة ل يره 
السي ع هيو الياي و  ويستند التوانيون ف  توكيد هاا المقاع لريخهع بون رسوي ا   ليي  الحي ة

 .أخبر ريخهع بال 
واه الريييخ ابيين ال ربيي  فيكتابييي  و نييدما ينا رييون هيياه المسييولة فيي  كتييبهع يقييوون هوييتهع بمييا ر 

، سييظهر بمدينية فياس" خياتع الوايية " و "ال طياب  طيب " مين أن "  نقيا  م يرب و  "الفتوهياي الملكيية"
 هاه الرواية ييرع التويانيون أنهيا تحيد   ليى رييخهع الياي بليه هياه الرتبية ،من   مات  اونكار  لي و 
 .تلقى الكنير من اونكار و  هو بفاسو 

وبميييا أن الطريقييية التوانيييية إنفيييردي بهييياه المراتيييب فننهيييا فييي  نظييير أتبا هيييا تسيييمو  ليييى ومييييم 
أدخي الطريقية التوانيية في  حيرا اي  قايديية دف يي بخحيوع و  وهو ما أنار ودا كبيرا ،ر  الخرعالط

 .هتى من أحهاب الطر  الخرع إلى اتهاع التوانية بالض ي و  التوانية من السلفين
اا  دنا إلى من دافم  ن الطريقة التوانية نودهع ينقسيمون إليى متريددين بيال وا في  تموييد  وا 

نتيوة م ااتهع فوتاهوا بال  الفرحة ل يرهع ،لى دروة أنهع ألهقوا بها الاع أكنر مما خدموهاالتوانية إ
الهوج الدام ة  لى أن التوانية خاروية  ين الريرع مسيتندين في  الي  محيادر الطريقية و  و طا  البينة

 .هيرهاو  "اافادة الهمدية " و "وواهر الم ان  " مني 
حي ة " من أن فضي ت وة " وواهر الم ان  "  لى مورد ف   فكنيرا ما يقل خحوع التوانية

المرة الواهدة منها تساوي من كي تسبي  و م ف  الكون ومن كيي اكير ومين كيي د يا  كبيير أو " الفات  
أني  ينسيب إليى التويان  و  وا تبيروه كفير ينب ي  التبير  مني  ا سييما 2ح ير ومن القر ن سيتة أآلل ميرة 

حيي ة " إن رسييوي ا  حييلى ا   لييي  وسييلع هييو اليياي أمييره بييت وة : وليي " ن  وييواهر الم ييا" فيي  كتيياب 
أن هاا اليورد ادخيره لي  الرسيوي حيلى ا   ليي  وسيلع وليع يياكر و  أخبره  ن فضي هاه الح ةو  "الفات  

المييير الييياي و يييي خحيييوع التوانيييية ي تبرونييي  افتيييرا   ليييى ا  .لحيييهاب  رضيييوان ا   لييييهع أوم يييين 
 .3خرول  ن الدين و  بي مرو  ،ورسول 

هاولوا في  الكنيير مين كتيابتهع  ،أما الم تدي من اتباع الريخ التوان  ا سيما المتوخرين منهع
ا تبييروه دسييا  مقحيودا  الهييدل منيي  التريينيم برييخ الطريقيية وهييو فيي  و  تفنيييد مييا وييا  في  محييادهعو  تبريير

                                                 
المطب ة : الوزايرية.الوواب المسكي ف  الرد  لى من تكلع ف  طري  اوماع التيوان  ب  تنبي . مهمد بن مهمد أكنسوس   1

 .27،   1113الن البية ، 

 .7،   1133،  366، مولة الفت  ، ال دد " من أ واي التيوان  ." ابراهيع القطان المختار   2

 .16،  1137،  01، السنة  706 ،  دد مولة الفت". س مية إلى المخدو ين بالتوانيةالنحيهة او."مهمد الهارع الخطيب 3
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م تع  نيي  رييييا  فزنييوه بميييزان الرييرع فمييا إاا سيي"ا تمييدوا  لييى مقولتيي  و  نظييرهع بيير  ميين كييي مانيييب الييي 
 .1واف  فخاوه وما خالل فاتركوه 

 :ويعتمده في ورده على
اللهع حيي  ليى سييدنا مهميد الفيات  ) :وه   را ة فاتهة الكتاب نع ح ة الفات  :أوا الوظيفة

 ريرع في إليخ ب يد ي....الهيادي إليى حيراط  المسيتقيع و  الخياتع لميا سيب  ناحير الهي  بياله و  لما أهلي 
است فر ا  الاي ا إل  إا هو اله  القييوع سيبهان ربي  رب ال يزة  ميا يحيفون وسي ع ) :اكر الوظيفة

 لى المرسلين ماية مرة نع اكر الووهرة وه  مد  النب  حلى ا   لي  وسلع إهدع  رر مرة ومن ليع 
م يكتيي  و  الكريميية   إن ا  تخييتع الوظيفيية باآليييةو  يهفظهييا يييوت  بهييا لييي    رييرين مييرة مييم د ييا  الفييات 

 .2يحلون  لى النب  يا أيها الاين  منوا حلوا  لي  وسلموا تسليما   
 اليييورد الم ليييوع أن تسيييت فر ا  مايييية ميييرة نيييع يحيييل   ليييى النبييي  حيييل  ا   ليييي  وسيييلع: نانييييا

النبيي  يييا أيهييا م يكتيي  يحييلون  لييى و  تخييتع اليي  باآلييية   إن ا و  (ا إليي  إا ا  ماييية مييرة ) تيياكر و 
 الاين  منوا حلوا  لي  وسلموا تسليما     

ا ) :هي  كميا يلي و  الم يربو  الهيللة تاكر مرة في  السيبوع ييوع الوم ية ميا بيين ال حير :نالنا  
 يختع بد ا  الفاتهة و  ستمايةو  من ماية إلى ألل( إل  إا ا  
ا  أننيا  الميدي  بيي يولسيون في  يمارس التوانيون أوراد الطريقة بركي هاد  وا ي نون بال نو 

 3ازداد انترار الطريقية التيوانيية  في  القيارة اوفريقييةو  ينردون الاكار مرة كي وم ة ب د ال حرو  دايرة
ومين ال وامييي التيي  سيا دي  لييى انترييارها اليي  التكاليب  لييى القييارة اوفريقييية مين وانييب الروبيييين ومييا 

يم روياي الحيوفية بالمياي وبسيط النفيوا مين أويي تريوي  حيورة أ قب  من  ياع اودارة ااسيت مارية بتوري
 ،الخرفاي الت  ن و  المسيلمين  ين مقاومية مسيت مر الروبي و  الدين اوس م   ن طري   نرر البدع

فراهيوا ي ياون هياه اليرو  هتيى  ،النفيواو   رل الروبيون رهبة رواي الحوفية ف  الهحيوي  ليى المياي
 4.الهماية و   د  رفي كيل تومم المتحوفة هولها  ن طيري  التمويي اي ووليان بون هكومة فرنسا 

ولقيييد سيييا د هييياا التموييييي  ليييى انتريييار الطريقييية التيوانيييية فييي  أويييزا  كبييييرة مييين ريييماي القيييارة 
يقفون و  بين الطر  الخرع هتى ا يتهد المسلمونو  اوفريقية ووود فيها الفرنسيون وسيلة للتفري  بينها

هيياواي فرنسييا لت ريييب هيياه المنيياط  ول ييي هيياه المنيياظرة مييا بييين التيوانييية والقادرييية حييفا  واهييدا  أميياع م
                                                 

 .ي .مكتبة كوا  ، د(: السن اي . )  2.ط.البيان والتبين  ن التيوانية والتيوانيين . ابراهيع نياس الكولخ  : انظرا  1
 .76 ر ن كريع سورة ااهزاب اآلية   2

 .62ي،   .، د.ن.د: القاهرة. تاريخ الطريقة التيوانية المرر ة ف  الب د المحرية .  بد الكريع ال طار   3

اودارة  –المير  بد القادر –الهكع ال نمان  –الطريقة التوانية ومو فها من الهكع المركزي بالوزاير. بن يوسل التلمسان   4
 .236  1116الوزاير، م هد التاريخ، ف  التاريخ الهديخ والم احر، وام ة  رسالة نيي رهادة الماوستر.ااست مارية 

ورا  الكتايب وزينة الويش المهمدي ال الب ويلي  ديوان ال سكر المهمدي المليان ،تقديع وتهقي  مهمد .  دور بن رويلة : انظر
 .16-17،    1166الرركة الوطنية للنرر والتوزيم ، : الوزاير.بن  بد الكريع 
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تظهيير طرفييا  ميين تليي  الحييرا اي التيي  كانييي فيي  الونييوب الوزاييير ب ييين ماضيي  نييع ألقييي بظ لهييا فيي  
 .هرب افريقيا 

 :القادريةو  المناظرة الصوفية ما بين التيجانية
ن ت رضنا للطريقة القادرييةو  سب  أ مالهميا و  أورادهياو  ريقية التوانيية مين هييخ توسيسيهماالطو  ا 

إا أنيي  ظهييري مييا بييين المريييدين لكيي  الطييريقتين منيياظرة أهييد أطرافهييا ميين الزواد بالضييبط ميين تمبكتييو 
بالضييبط مدينييية فييياس و يييد ت يييدي مناظرتهميييا هيييدود و  الطيييرل النيييان  بيييالم ربو  ويمنييي الطريقييية القادريييية

 .رل إلى طريقت  و ادها بمدينة فاس أهمد أكنسوسهاتين الر  تين بهيخ تهمس كي ط
ودافم  نها بقلم  و د هفظ لنا التاريخ وانبا  مهما  من نقافة ال حر الت  كتيب بهيا كيي طيرل 

هو أبو مهمد بن أهمد ( هي1267-هي1212)سنتناوي ف  البداية الت ريل بوهمد أكنسوس و   ن طريقت 
بهييا نرييو إلييى أن بلييه النامنيية  ريير ميين و  (هييي1212-هييي1211) ولييد فيي   بيليية أدا وكنسييوس فيي  سييوس 

 .أخا  ن أكابر أساتاة ال  ال حر و   مره فتوو  إلى فاس وتماع دراست 
التحييول فقيد ريي ي  لييى  هييد السيلطان مييواي سييليمان  لييى التييوال  و  فيدرس السييهر والتنويييع

 ألقيى بي  في  السيونو  نالوزير لكني  نكيب لميا بوييم السيلطان الودييد ميواي  بيد الرهمياو  منحب الكاتب
تقرييل طييواي  هييد مييواي و  ب ييد أن أطليي  سييراه  اسييتقر بمييراكش ولييع ي ادرهييا هيييخ  يياش  يريية زهييدو 

أدركت  المنية ييوع و  و د فقد بحره ف  أواخر هيات  ،أوايي مل  مواي الهسنو   بد الرهمان وولده مهمد
 1دفن خارل باب الرب بمراكش و  ع1644/هي1217فبراير  17

 ليييى ال دييييد مييين الونييياي  التييي  اهتفظييي بهييياه المنييياظرة ب ضيييها فييي  ريييكي رسيييايي  فقييد  نرنيييا
 .اآلخر ف  ركي ر ار و  ب ضها ف  ركي كتب مطبو ة ومخطوطة مقرو ةو  سنقدمها

 :أواًل الرسائل
السي ع وهي  مووهية إليى و  أهمد البكاي إلى أهي مراكش يبتد  هاه الرسيالة بالبسيملة 2رسالة 

مييواي و  السييد  بيد السي ع بين الطياهرو  بميراكش ميواي الميدن  ال ي وي الريريل مقيدع الطريقية القادريية
الكبييير بيين مييواي الطييايم وييا  فيي  الحييفهة الولييى هسييب  ييوي الكاتييب أنهييع اكييروا  بييد القييادر الويليي  
سلطان الوليا  نع اكروا أني  ا منييي للتيويان  أميا الحيفهة النانيية فييرع أن التيويانيين ييد ون أن مين 

يكييون يييوع القياميية فيي   ليييين نييع يييرع أن أهمييد البكيياي أن طرييي  و  ال نييىو  ا ورهييع يهحييي ليي  المييايأخيي
نميا و  ف  نفس الو ي يرع التيوان  اني  ليع ييدع للتربييةو  الوليا  ليسي مبنية  لى طلب المايو  النبيا  ا 

                                                 
دار الرراد ، :الدار البيضا . 1، ل ( 1617 -1667) الهياة الدبيية ف  الم رب  لى  هد الدولة ال لوية . مهمد ااخضر   1

1144 .  731- 732. 

رسالة أهمد البكاي ب خ بها من تنبكتو إلى أهي مراكش وخاحة الهال مهمد بن أهمد الحهراوي والهال مهمد  مور ومواي   2
بها خمسة أورا  مكتوبة بخط مقرو  طوي الور ة  214ع من الفهوي مووودة بمركز أهمد بابا تنبكتو تهي ر ع المدن  وهيره

 .خمسة ون نون سنتيع و رضها واهد و ررون سنتيع 
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التييزاور فيي  كييي و  ياد اهييا ليي  أحييهاب  ب ييده طلبييا  للييدنيا وفيي  الحييفهة الراب يية يطلييب ميينهع كنييرة التواحيي
ا فف  كي يوع أو ف  كي يومين أو ن نة أو ف  أسبوعو  و ي  يطلب منهع أن و  ا 

تفيييت  أبيييواب الونييية ييييوع ) ،يستريييهد بهيييديخ فييي  الموطيييوو  الخمييييسو  يكيييون اللقيييا  ييييوع اوننيييين
ريهنا  بيين أخيي  و  يوع الخميس في فر لكي  بد المسلع ا يرر  با  رييا  إا روي كانيي بيني و  ااننين

   1فيقاي انظروا هاين هتى يحطلها 
ييد وه للطريقية القادريية وفي  نفيس الو يي ا و  وف  النهاية طليب مين مريديي  أن يبل يوه تهياتي 

نريا  أضياف  إليي و  يتر  الورد التيوان  فنن  اكر إن أهب أن يست ن   ن  باكر  خر است نى يطليب و  ا 
 .منهع أن يبل    لى أن  سيكتب ل 

لمنيياظرة بينهييا بالرسييايي فنوييد كييي طييرل ي مييي مييا فيي  وسيي   ميين أوييي الت ريييل ولييع تقتحيير ا
أد يية تتوياوز بهيا الطريقية الخيرع وليع يقتحير المير و  بخحاي  طريقت  وما يريتمي  ليي  مين أاكيار

ييرد فيهيا  ليى الطريقية و  الرد  ليهيا بيي وحيي إليى أن كيي طيرل بيدأ ييدون لطريقتي و   ند كتابة الرسايي
حي لنا هاه المناظرة بالمخطوط المسمى بيالوواب المسيكي في  اليرد  ليى مين تكليع في  الخرع فقد خل

 .التيوانية ب  تنبي 
أن هاا المحدر يهتوي  لى  دة فحوي تت رل للرد  ليى أ يواي الرييخ أهميد البكياي و   لما  

في  الحيفهة  يد تنياوي هياا و  و د تناولنا فحلين بالدراسة فحي مفاده أن التيوان  لييس مين أهيي التربيية
 كما يتناوي ف  هاا المحدر أن التيوان  نهيى أحيهاب   ين زييارة الولييا  الهييا  ،الرب ينو  الخامسة

أن هيياين الفحييلين ميين نقيياط و  هيياا مييا تناوليي  فيي  الحييفهة الخمسييين ميين هيياا المحييدر  لمييا  و  المييوايو 
أهميد البكياي إليى أكنسيوس  2في  نفيس الو يي  نرنيا  ليى رسيالة و  القادرييةو  ااخت ل ما بين التيوانيية

ورد فيي  الحييفهة الولييى الهمييد   الميير  ،الحيي ة  لييى النبيي  حييلى ا   لييي  وسييلعو  تفييت  بالبسييملة.
اوهسان وف  الحفهة النالنة يقوي أهمد البكاي إنما كاب  لى التيوان  رهم  ا  هيخ لع و  بالتواحي

هيييي 1240تنته  فيي  ريييواي ،ليييى ا  ولييو كيييان كاابيييا  أنييي  ا يرييييد أن ينييتق  منتسيييبا  إو  يييراهع كيييابوا  لييي 
 .ع حفهة اننان و ررون 1663

 بدا  من فم  فتفي  اهتراع*    يا كتاب  لهمد  بي يدي     
 :أهمد أكنسوس  ن أهمد البكاي طويي 3وواب  

 :يبتد  الوواب
                                                 

: انظر.  23/ والترماي ف  الوامم  106/ ، واوماع مال  ف  الموطو  37/ كتاب البر والحلة –أخرو  مسلع ل الحهي    1
 .314 .. دار الكتاب ال لمية، د :بيروي( . الخي   –باب) 7موسو ة أطرال الهديخ، المولد .الس يد زهلوي  مهمد

سع  رل  23ب نوان رسالة أهمد البكاي اكنسوس طوي الور ة  1041الرسالة مووودة بالخزانة ال امة بالرباط تهي ر ع د   2
 سع  17

سع  12.7سع  رل  21طوي الحفهة  1607د البكاي الخزانة ال امة بالرباط د وواب  ن رسالة من أهمد أكنسوس إلى أهم  3
. 
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 .وزاي  ن اوررا  من ليلة الهور *   ر ي ب دما أبدع باسم  الفور   
 البيررو  مهياه هييتنا البرارة*    لبكاي يامن إاا بدا      أسيدنا ا

 ماييية أي هييوال  تسييي ةو  ماييية إلييى أرب ييينو  ميين الحييفهة إهييدع  ريير :فهيياا الوييواب يبتييد 
 .الماية و  ال ررينو   ررون حفهة و د أخترنا أبياتا  من الحفهة ن نةو 

 لهرا ا ت تقنافبا  يا هال  ا*    إاا لع تا  ما اا ي الناس ف  الهوع   
 هقاي  ب   وي ف  تلمن *    تيدري   و  فنن لع تيدر  المي نى

 ولع يطرب ف  يلع الم ن *     ومن هيضر السماع ب ير  يلب   
ن ت   ااا  ا وهلي أمري     1فدع  ن  الم ع وخي  ن  *    وا 

 .يقوي ل  و د  يي إن المقر بالانب كالم تسي و 
 تيجانية كتب ورسائل الطريقة ال

موا يل ردي بهيا و  ت ددي كتب ورسايي الطريقة التيوانية الت   بري من خ لها  ين أفكارهيا
هيي  في  الييرد  لييى مين تكلييع فيي  و  المسييماة بيالوواب المسييكي 2 ليى خحييومها فهنييا  الرسيالة المرييهورة 

هيياش   لكيين  لسيينا أنكييع تقولييون الباطيييو  " :الطريقيية التيوانييية بيي  تنبييي فقييد ورد فيي  الحييفهة ال ارييرة
 :يقوي ل  أهمد أكنسوسو  " ضيتع بما سم تع و  المبطلون هع الاين بل وكع هير اله 

 كني أمينا  و  لقد حد يو  *   ود وتن  وز مي أن  ناحه    
 ومن خير أديان البرية دينا  *    و رضي دينا  ا ميهالة أن      

 :ويهتوي  هاا الكتاب  لى  دة فحوي ناكرها
فحيييي فيييي  نهييي  " إن التيويييان  لييييس مييين أهيييي التربيييية "  :ليييى  يييوي البكيييايفحيييي ييييرد فيييي   

 .المواي و  التيوان  أحهاب   ن زيارة الوليا  الهيا 
أفرياه الرسيوي  بيي وحيول  و  فحي ف  الريخ سيدي أهمد البكاي الاي أرسيي كتابيا  اكنسيوس

 .إلي  فانقلبي نحيهة فضيهة 
 . ي تار ل  أيضا  و  فحي يهدد في  البكاي

 .أن نكل الاع  نكع ت اونا و  نكرمكعو  يقوي أكنسوس ا تطم وا أن تهينونا  
 .ا  يا  و  يقوي ها أنا أ ل  وزا  

 3بدا  من فم  ففي  اهتراع *    يا كاتب  با   بي يدي      

                                                 
 .170مهمد بن أهمد أكنسوس ، المحدر الساب  ،     1

، فهاه  1113تسمى الوواب المسكي ف  الرد  لى تكلع ف  الطريقة التيوانية ب  تنبيي طبم بالمطب ة ال نمانية بالوزاير  2
 .خ أهمد البكاي ويهمي مس ولية إلى من بل وه  ن الطريقة التيوانية وليس إلى أهمد البكاي الرسالة يرد فيها  لى الري

 .46  : مهمد بن أهمد أكنسوس ، المحدر الساب   3
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أهميد البكياي ليع تحيي إليى  1لكن هسب رواة نساخ  ييرع أني  نسيخ  و  رد الريخ أهمد البكاي
أميييا فهيييرس المخطيييوط فيقيييم فييي   خييير . ع1667 -هيييي 1262سيييبب وفييياة أهميييد البكييياي أهميييد أكنسيييوس ب

كتبييوا كتييابهع أي وييوهر الم ييان  . المخطييوط وبيي  تسيي ة و رييرون حييفهة و ييد أختييري ب ييل  ناوينيي 
أسيييتمر و  .التلميييي  و  فمز يييي  وليييع يرضييي  الييي  دلييييي  ليييى حييي ه  لميييا تضيييمن  مييين الكييييفرياي بالتحيييري 

 ييياي .ال ميييي بيييال لع هيييو التربيييية و  اليييخ إلييى أن  ييياي...أن ااوتهييياد انقطيييم أكنسييوس إليييى أن  ييياي ز ميييوا 
البكييياي رسيييوي ا  حيييلى ا   ليييي  وسيييلع ليييع ييييزر أبيييا بكييير وا  مييير وا  لييييا  وا  نميييان وليييع يختحييير 

 أ ابي و  سيدي مهمد بن أهمد أكنسوس أن  أكاب لهيااو  يهضر إلى مولس التيوان و  موالسهع فيزور
 . اتب سلطان و ت  و  ن يتحور هاا ف   قل طف  ي اتب  لى مو 

كنير و  اريت لي أميرا هو  أتدري ما هي  القحية أن التيويان  ويا  إليى ال يرب و يد كيي  لميا ه -
 الخ إلى أن  اي إن من ك ع التيوانية أن ...أمناهع أمان  و  الوهي    أهل  فاد ى لهع د اوع

بهيخ إليى أن  ياي وا أهيب أن و  طريقهع ه  أخر الطريي  في  ييوت  وليى ب يدة بطريقية ودييدة
أطييوي هنيييا إليييى أن  ييياي ييييا أكنسيييوس بهييي  أماميي  موانيييا  بيييد الرهميييان رد أهميييد البكييياي  ليييى الرسيييالة 
المسماة بالوواب المسكي بكتاب ما يزاي مخطوطا سماه فت  القدوس في  ويواب ابين  بيد ا  أكنسيوس 

2. 
ال مييي بييال لع و  أن ااوتهيياد انقطييم فهيياا المخطييوط يتنيياوي فييي  أهمييد البكيياي مييزا ع التيوييانيين

ينفيي  مييا  اليي  أكنسييوس فيي   وليي  أن الرسييوي حييلى ا   لييي  وسييلع يهضيير إلييى موييالس و  هييو التربييية
التيوييان  ميين هييين أنيي  لييع يييزر أبييا بكيير وا  ميير وا  ليييا  وا  نمييان أويياب فييي   ييالع مييراكش مخطييوط 

سياير الكتياب و  أزر و  ني  مكتيوب بهبير أهميرمووود بمركز أهمد بابا بتمكتوا مكتيوب بخيط مقيرو   نوا
فيينن السييباب التيي  و لييي التيوييان  فيي  أ واليي  .خمسييون حييفهة و  بهبيير أسييود  ييدد حييفهات  أرب ماييية

اسيت ي أمير ه وكنير الوهيي و  هاا بهسيب رأي أهميد البكياي أني  ويا  إليي  في  و يي  يي  لميا هو  بالم رب
يقوليييون أن التيويييان  هيييو  خييير م سيييس للطييير   و لهيييعو  أميييانهع الميييان و  فيي  أهلييي  فييياد ى لهيييع د ييياوع

 .الحوفية ف  يوت  ول  ب دة بطريقة وديدة 
 :دور الطرق الصوفية في نشر اإلسالم في القارة اإلفريقية

الفكييار التيي  و  اآلرا  التيي  نييادي بهيياو  مسييمياتهاو  وب ييل النظيير  يين أسييما  الطيير  الحييوفية
هول نهير و  را  ف  نرر الدين اوس م  ف  إ ليع توايهاولي نررها فنن هاه الطر   د ل بي دورا  كبي

النيور ولو هاولنا فحي هاه الطر   ن الهياة الدينيية بهياين او ليميين لوويدنا أن المهاولية تي دي إليى 
ف  النهاية نقبي بهاا الطر  با تبارها الهاكع ف  الهياة اوس مية بن ليم  تيواي و  فري من يتحدع لها
 .ود ا اي  ن اانهرال الاي أحاب ب ضها والزواد رهع ب ل ا

                                                 
 .ا يزاي مخطوط  343مركز أهمد بابا تمبكتو تهي ر ع .فت  القدوس ف  وواب  بد ا  أكنسوس .أهمد البكاي   1

 .24، المحدر الساب  ،   مهمد بن أهمد أكنسوس   2
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الطريقييية و  الطريقييية الريييخيةو  الطريقييية الموسيياويةو  ومهمييا يكيين فييينن لكييي مييين الطريقيية القادرييية
هلقياي الياكر التي  و  الكتاتييب القر نييةو  ت اليمي  الدينيية في  الزوايياو  التيوانية أنر كبير ف  نرير اوسي ع

ارل  ليها بيين مرييدي الطير  الحيوفية التي  يكيون في  ال يادة ف  أياع مت و  تكون ب د الحلواي الخم 
 السبو ية ساهمي فيواب ال ديد من و  ف  نهارها هاه اللقا اي اليوميةو  ليلة الوم ة

المترامية ف  او ليمين سيوا  للت لييع أو اوط ياع مين و  لزواياها المتواودةو  المريدين الودد إليها
لميا  1خرع نتيوة إلى الهركة الساكنة ف  ااتها الملتفة هوي نفسيهاوهة أو تنظيع هياة الناس من وهة أ

لهاع روه  وزخع دين  من النحو  القر نية و  لها من نقافة الهاديخ النبوية استطا ي بهيا مين أن و  ا 
 .الزواد و  تهافظ  لى بقايها بن ليم  تواي

بيين النقافيية  إليى وانيب  خيير هياه الطيير   رفيي نقليي  نو يية بسيبب أوي احييطداع هضياري مييا
النقافيية ال ربييية التيي  كانييي تقودهييا فرنسييا خيي ي القييرن التاسييم  ريير فيي  نريير ت يياليع و  ال ربييية اوسيي مية
المييدة و  وا ننسييى ركييب الهييج فيي  النقيياط التيي  تتومييم بهييا الهويييج بييالزواد نييع تييواي ،الطيير  الحييوفية

أهمية ت دي إلى تفا ي هضيري بيين  الت  تدوع ف  ال الب سنة هاهو  الزمنية الت  كان يست ر ها الركب
المريييدين هيييخ كانيي هيياه الفتييرة مين أنرييط الفتييراي فقيد رييهدي ازدهييار هركية الطيير  الحييوفية و  الرييوخ

 .هيخ وحي  يددها بيالوزاير هيوال  أربيم  ريرة طريقية باوضيافة إليى الطير  الفر يية  ين كيي طريقية 
طريقة مم ركيب الهوييج ينضيع لي  أضي ال نراط  الخا  وأننا   ودة ريخ الو  فكان لكي ريخ أتبا  

اليدروس التي  سيم وها طليية و  المقامياي التي  زارواهياو  ما كان المريدين نظرا  للنقافة الت  تهحلوا  ليهيا
 أ ميي  بيين ليع الزوادو  و ييد أبييدع  لمييا  كنتيية وهييودا  فيي  نريير الطريقيية البكايييية برييكي واسييم ،2سييفرهع 

المسيلمين و  تار الكبير أكنر مين ني خ ميية رسيالة  ين اوسي عهول نهر النيور فقد ألل الرييخ المخو 
حييياري ت الييييم  التييي  هملهيييا ط بيي  مييين أبييرز ال  مييياي التيي  سيييا دي  ليييى و  هيييرب إفريقييياو  بييالزواد

 نييدما وحييلي الطريقيية و  هييرب إفريقييياو  انتيييرار اوسيي ع بييين الريي وب الزنوييية فيي  هييول نهيير النيويير
اسيتمر اوسي ع في  اانتييرار  ليى و  اليننيونو    يدين بها أهلب الملو البكايية إلى هاه الوما اي أحب

ومين م لفياي  3روهيي  في   ن واهيدو  حاري مهيط القوافيي محيدر إريي اع ديني و  طوي الطر  التيوارية
 .4الرييخ  نمان بن فودي

خمييياد البد يييةو  فييي  نرييير الطريقييية القادريييية مخطيييوط إهييييا  السييينة  المخطيييوط أحيييوي اليييدينو  ا 
مخطييوط الس سييي و  مخطييوط الس سييي الاهبييية للسيياداي الحييوفيةو  رييروطهاو  أحييوي الوايييةمخطييوط و 

                                                 
 .63  1116ديسمبر  03د القادر ال دد مولة مسال  ، تحدر  ن م سسة المير  ب" الطر  الحوفية . "هميد  ميراوي 1

 .70 بد ا   بد الرزا  إبراهيع ، المروم الساب  ،    2

 .36نفس المروم    3
ي أخا ورد الطريقة  ن  بد القادر الوي ن  وكان ممن يد و هو أبو مهمد  نمان بن مهمد ابن  نمان الم رول بابن  ود  4

 .إلى ا  ويدي  لي  وكابد ما هو الم هود من أخ   الناس من الوفا  واونكار وااستهزا  وكان يخاطبهع بقدر  قولهع 
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مخطيوط ت لييع و  مخطوط بيان البدع الرييطانية التي  أهيدنها النياس في  أهيواي الملية المهمدييةو  القادرية
 .الخوان بالمور الت  كفرنا بها ملو  السودان 

 
 



 456 

 
 :الخــاتمــة

 
ى و ييي الطريقيية أكنيير انترييارا فيي  هييرب إفريقيييا فقييد سيييطري و ييد سييا دي هيياه الم لفيياي  ليي

 أدي إليى التحيدي لكنيير مين البيدعو  امتدي إلى با   أوزا  القارة اوفريقييةو   لى موتمم رماي نيويريا
ي لل و  و لي من الريخ  نمان بن فودي يقل بهزع أمامهاو  الخرافاي الت  سادي هول نهر النيورو 

ت ليييع النيياس و  مريدييي  بهمليية للتييدريسو   امييي وما يياي ميين أتبا يي و  ايدةالكتييب للييتخل  ميين البييدع السيي
  را ة وحاري  و  القضا  ونرر  وا د الدين اوس م  بالل ة ال ربية كتابة
الحييي ة إليييى وانيييب الت ليييييع والتيييدريس واوفتيييا  و  للطريقييية القادريييية  فييي  نيييييويريا مراكيييز لليييياكر

ونريير  طمييو  سيييياس  أرادي ميين ورا ه توهيييد المسييلمين والقضييا  نييع تطييوري هيياه الطريقيية وحييار لهييا
اوسي ع فيي  هييرب إفريقيييا و ييد سيار إلييى وانييب  نمييان بيين فييودي أخيوه  بييد ا  اليياي رييارك  فيي  مويياي 

 . د  م   لى نرر هاه الطريقة الحوفيةو  الد وة
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 :المراجع المطبوعةو  المصادر
مكريية ،أدييس أبابا ،الطب ية النانيية،بلوغ الميراع مين أدلية الهكاع:ابن الهور ال سق ن  

 .ي.د.مح ب بن  مير اوس مية 
تهفييييية النظيييييار فييييي  هراييييييب المطيييييار و واييييييب (:مهميييييد بييييين  بيييييد ا  )ابييييين بطوطييييية  
 .ي.د.ع المكتبة التوارية .د،2السفار،ل

 32ل ،ومم وترتييييييب  بيييييد الرهميييييان بييييين مهميييييد القاسيييييع،موميييييوع الفييييييتاوي:ابييييين تيييييييمية 
 .مكتبة الم ارل،الربياط

 .ي.د،منروراي دار مكتبة الهياة ،بيروي ،حورة الرل(:ابو القاسع ) ابن هو ي  

دار  ،بيييروي ،6ل  ،الخبييرو  ديييوان المبتييدأو  كتيياب ال بيير:( بييد الرهمييان ) ابين خلييدون  
 .هي 1261الكتاب اللبنان  

 . 1161بيروي دار القلع الطب ة الراب ة  ،المقدمة:( بد الرهمان) ابن خلدون  

ويوهرة الم يان  في  ت رييل  لميا  (:الهيال مهميد  بيد الكيريع بين  بيد الهي   )البكري  
 .تمنطيط  ،مخطوط بالخزانة البكرية،اللل النان 

مخطييوط وريييدة مختحييرة فيي  انسيياب أهييي :(الطيييب بيين  بييد ا  بيين سييالع ) البلبييال   
 .خزانة كوساع  –تيم  

درة ال ي ع في  اخبيار  مخطيوط:(سيدي مهمد بن  بد الكريع بن الهي  )  التمنطيط ، 
 .الم رب ب د اوس ع خزانة بن  بد الكبير المطارفة 

مخطييوط ،رهليية ميين تييواي إلييى الوزاير(: بييد الرهمييان بيين  ليي  بيين مهمييد ) التين نيي   
 .بخزانة كوساع تيم 

 .خزانة كوساع ،مخطوط فهرسة ا  ع تواي(: بد الرهمان بن  مر) التوان   

اضييييييييوا   لييييييييى الطريقيييييييية الحييييييييوفية فيييييييي  القييييييييارة (:ا   بييييييييد ا   بييييييييد الييييييييرز )إبييييييييراهيع  
 .1110مكتبة مدبول  .ع.د،اوفريقية

المكتيييب .ع.د،الموتميييم فييي  هيييرب إفريقيييياو  الحيييوفية:( بيييد ا   بيييد اليييرزا  ) إبيييراهيع  
 .1111المحري لتوزيم المطبو اي 

 دورهياو  تويارة القوافيي،السوا  التواريية في  الحيهرا  الكبرعو  الطر (:يه  ) بو زيز  
 . 1167م سسة الفي ل ،الكويي،11الهضاري هتى نهاية القرن 

دراسييياي فييي  التحيييول اوسييي م  رخحيييياي وميييااهب،دار النهضييية (:مهميييد ) ويي ي  
 .ي .د،النررو  ال ربية الطبا ة

المدينييية ،1ل،الفكييير السيييام  فييي  تييياريخ الفقييي  اوسييي م (:مهميييد بييين الهسييين)الوليييوي  
 .ع1144،المكتبة ال لمية ،المنورة
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 .2000،وام ة أدرار،2ل.ال لم  ف  منطقة توايو  دور الزوايا النقاف :ر ميلودسري 

دار ال يييرب اوسييي م  ،،بييييروي2،7ل،تييياريخ الوزايييير النقييياف (:أبيييو القاسيييع ) سييي د ا   
1116. 
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en l'honneur du 14: Congrés des Orientalistes , Alger , Fontana . 1905. 

- BAKHLI ( Aoumeur ) et Tidjani ( Fouad) – Tamentit cité du 
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 واقـع الطـرق الصوفية بإقليم تـوات

– بين المرجعية المعرفية والممارسة العملية  –
 

 بن خـويا إدريـس.أ
 جـــامعة أدرار

 
 : ملخص

لقد  رل إ ليع تيواي ظياهرة التحيول بدايية مين ال هيد الوي ليدخوي اوسي ع إليي ، وأحيبهي 
ا مرايخ أو   هملوا  لى  ياتقهع مهمية الهياة الروهية في  تقوع  لى نراط الطر  الحوفية الت   اده

نرر اوس ع وت اليع مناهوهع الحوفية بن ليع تواي؛ هيخ وودي أرضا خحبة لتنمو وتتفرع ف  أروا  
 ....الراالية، القادرية، التيوانية، الموساوية،: أنها  المنطقة، ومن تل  الطر  الهاضرة ف  إ ليع تواي

لتوات  الهدل النبيي الياي سي ي الطير  الحيوفية إليي ، كميا وكان انترار اوس ع ف  او ليع ا
وودنا أنها  مدي إلى مهاربة البيدع والفكيار المووسيية واليهوديية التي  بيدأي بنرير بياورها في  أوسياط 
الموتمم اوس م ، الاي لع يسلع من  إ ليع تواي خاحة بقحر تمنطيط أين تحدا لها الريخ مهمد بن 

  .   بد الكريع الم يل 
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
بو لتيي  و ظمتيي ، ا نهحيي  ننييا   لييي   الهمييد  ، نهمييده سييبهان  وت ييالى همييدا ولييي  يلييي 

 .كما أننى  لى نفس ، ل  المل  ف  الولى واآلخرة وهو  لى كي ر    دير
ونحييل  ونسييلع  لييى سيييدنا مهمييد؛ الرهميية المهييداة حيي ة وسيي ما دايمييين مت زمييين إلييى يييوع 

 .الدين
 وب د؛

أنها كاني اهتواوا  لى هي فكان طاب ها الورع والزهد، إا 2لقد ابتدأي نز ة التحول ف    
اانهييرال  يين المبيياد  اوسيي مية، نييع تطييوري بمييرور الييزمن لتحييب  نظامييا م ينييا فيي  ال بييادة واتواهييا 

 .نفسيا و قليا م ينا
كيان يت بيد في   -حيلى ا   يي  وسيلع -و د نرو التحول نروه إس مية؛ هيخ نويد الرسيوي 

يميليون إليى البسياطة والزهيد في  اليدنيا وال بيادة إاى هار هرا  ب يدا  ين النياس، وكيان الخلفيا  الراريدون 
 1.أنهع ليسوا حوفيين بالم نى الاي بل ي إلي  الحوفية فيما ب د

فقييي : أما لفظية التحيول فقيد اختليل أهيي الل ية في  ضيبط اريتقا ها، فهي  تهتميي أرب ية  را 
، والناليخ أن يكيون مريتقا  أن يكون الحوف  منسوبا  إلى حوفة، والنان  أن يكيون منسيوبا  إليى الحيول

 .2من الحفا ، والرابم أن يكون منسوبا  إلى كلمة سوفيا اليونانية
ويقاي إنى التحيول ل يوي هيو طريقية سيلوكية  وامهيا التقريل والتهلي  بالفضيايي لتزكيو الينفس 

 .3وتسمو الرو 
ود وف   را  أخرع هو من الحيفا  أو الحيفة، أو الياين يولسيون في  الحيل الوي في  المسي

أومن الحول؛ وهو رأي أهلبية الل ويين هيخ كان الحول واللباس ال الب  ليى الزهياد . أننا  الح ة
 4 .وال باد

و يييي هييو التخليي  بييالخ   اولهييية، والو ييول مييم اآلداب الريير ية ظيياهرا فيييرع هكمهييا ميين 
ي  للمتودِّ  كمها من الباطن ف  الظاهر فيهح  كمين كمايٌ الظاهر ف  الباطن، وباطنا في رع ه   .ب باله 

ويقوي ابين تيميية إن هي ا  الحيوفية ن سيبوا إليى ظياهر اللبسية؛ وهي  لبياس الحيول، فقيد  ييي 
ف  أهيدهع حيوف  ولييس طيريق هع مقييدا بلبياس الحيول وا هيع أووبيوا الي ، وا  قليوا المير بي ، ولكين 

 .أضيفوا إلي  لكون  ظاهر الهاي
                                                 

، دار الفكييير 6-7هر،  ينظييير نريييوة الميييرابطين والطييير  الحيييوفية وأنرهيييا فييي  الوزايييير خييي ي ال هيييد ال نميييان ، في لييي  الطيييا - 1
 .1القرافيك  للطبا ة والنرر، باتنة، ط

 .  لبنان-، دار الويي بيروي70،  1زك  مبار ، ل.التحول اوس م  ف  الدب والخ  ، د - 2

، تهقيييي  خلييييي المنحيييور، منريييوراي مهميييد  لييي  311ينظييير هيييامش الرسيييالة القرييييرية، أبيييو القاسيييع بييين هيييوازن القرييييري،   - 3
 .  ع2007-هي1726، 3لبنان، ط –ر الكتب ال لمية، بيروي بيضون، دا

 .6-7ينظر نروة المرابطين والطر  الحوفية وأنرها ف  الوزاير خ ي ال هد ال نمان ، في ل  الطاهر،   - 4
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وردي ف  كي ع منسيوب إليى الهسين البحيري  ويضال إلى ال  ما روي من أن كلمة حوف 
رأيييي حييوفيا  ميين الطييوال فو طيتيي  رييييا فلييع يوخييا و يياي م يي  أرب يية دواليي  : وهييو ميين التيياب ين فقييد  يياي

لوا أبو هارع الحوف  ما  رفي د اي  الريا ، وي يد هاا واا  : يكفين  ما م   ويرب  هاا  وي سفيان
ة كانيي خليي  بيي اوسي ع في  و يي مين الو ياي هتيى ا ما وا  ف  كي ع ب يل المي لفين مين أن مكي

يطول بالبييي أهيد وكيان يوي   مين بليد ب ييد رويي حيوف  فيطيول بالبييي نيع ينحيرل، فاللفظية  ليى 
 .   1ال   ديمة، و دمها يروِّ  نسبتها إلى من استهبوا الحول من النبيا 

ناها إلى مقحيد اابت ياد  ين وكلمة تحول  د ورد اكرها كنيرا ف   داب الواهلية، ويروم م 
زخرل الدنيا، ومين الي  كيان التحيول  نوانيا للزهيد والقنا ية، وروي  ين النبييا  أنهيع لبسيوا الحيول، 
فقييد كييان سيييدنا مهمييد حييلى ا   لييي  وسييلع سيييتونر لييبس الحييول  يين هيييره ميين النييياب، وكييان النيياس 

 2 .  الدنياسيتونرون ب  وي ظمون من يلبس  لما يتميز ب  من ورع وزهد ف
التحول هو  بارة  ين طريقي  انتقاليية ا حي   القليوب وتزكيية النفيس، ويطلي   :اصطالحا

بم نى ال كول  لى ال بادة واانقطاع إلى ا ، واو رال  ن زخرل الدنيا وزينتها، والزهد ف  ملااي 
 .الهياة ورهواتها

ت يالى، والهيافظون   ليوبهع  ين  ومن هنا انفرد خوا  أهي السنة والمرا ون لنفسهع ميم ا 
ب د المايتين من الهويرة، واريتهر بي  كيي مين تيب هع بحيد   ،طوار  ال فلة يلقب المتحوفة أو الحوفية

 .التووي 
ولال  س يي اوماع الونيد  ين م نيى التحيول فقياي في  كلمية وام ية، هيو تحيفية القليب  ين 

خماد لح  3 .فاي البرريةموافقة البرية، ومقارنة الخ   الطبي ية، وا 

 : مفهوم الطريقة -
وت نييي  السيييير والهالييية والمييياهب، ويقييياي هيييو طريقييية  ومييي ، وهيييع : هييي  مفيييرد طرايييي : ل ييية -أ

 .طراي   ومهع 
وفي  م نيى  خير (  بيره)والطري  يقحد ب  النهج والمسل ، ويقاي سل  مسلكا إاا اتخا طريقا 

 4 .قاي أيضا انتهج طريقهعيقحد ب  الدرب، ويقاي سل  درب الحالهين إاا  بره، وي
 

                                                 
 .  71،  1زك  مبار ، ل.التحول اوس م  ف  الدب والخ  ، د - 1

، مياكرة ليسيانس، 13، مهميد ميازر والهاميي مسي ودي،  (التيوانيية والقادريية)انية ينظر الطريقية وأنرهيا  ليى ال   ياي اونسي - 2
 .  ع2000-1111وهران، -دال  هسين، وام ة السانيا.بنررال د

 .ع2000-هي1721، دار الكتب ال لمية، بيروي، لبنان، 7-7ينظر التحول الرر  ، سيد نور بن سيد  ل ،   - 3

، والطر  الحيوفية والزواييا بين ليع تيواي، زاويية سييدي 1،  (التيوانية والقادرية)  اي اونسانية ينظر الطريقة وأنرها  لى ال  - 4
مهمد هوتية، وام ة أدرار، .، ماكرة ليسانس ف  التاريخ، بنررال د12أهمد ديدي نمواوا، كريم  أع كلنوع وبن ديدي فاطمة،  

 . ع2007-2006
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الطريقيية هيي  السيييرة المختحيية بالسيالكين إلييى ا  منقطييم المنييازي والتر يي  فيي  : احيط ها-ب

 .المقاماي
والطريقة  ند الحوفية ه  إ امة ناموس ال بودية  بر الرهلية الممتيدة مين الخلي  إليى الهي ، 

وييي، فييالطري  بهيياا الم نييى هييو خييرول وهيي  السييبيي ال ييارل ميين ال ييالع الفييان  إلييى هضييره البييا    ييز و 
 .السال  من وهع ال فلة وهب الدنيا ودخول  ف  طا ة المولى ومهبت 

وأما الطريقة الحوفية ه   بارة  ن منظمياي دينيية ري بية يضيع كيي منهيا رييخ وطايفية مين 
 .والتباع للنهج الحوف  القايمة  لي  ،المريدين

وييم ظهييوره إلييى ال هييد الوي بداييية ميين ظهييور ن أحييي ظهييور التحييول وانتريياره فير  يييا يوأميي
م ين سيييدنا مهمييد حيييلى ا   لييي  وسييلع؛ هيييخ كيييان يت بييد ب ييار هيييرا ، يل  أويييد الخييييم سيييياوسيي ع ميي

 .وارن  الحهابة الكراع نع التاب ين لهع بنهسان يات  تيد وفيواستمر م   طيلة هيات  وب 
ما هو إا تد ي  للمرهلة الت  برز هي 2وبال  نود أن فترة تهديد ظهور التحول ف     

فيها ال  الت ير المفاوئ ف  الهياة الروهية، وهو ي د بمنابة  ملية تحهي  تهدل إلى ال ودة 
بالموتمم اوس م  إلى سالل  هده ووض    لى الخط الحهي  الاي رسم  ل  الرسوي حلى ا  

 .1 لي  وسلع
رار التحول وطر   الرهيرة ف  أنها  منطقية وبال  سنتطر  إلى أهع ال ناحر المت لقة بانت

 .تواي
 

 :  الطرق الصوفية الرئيسية بإقليم توات
 رل إ ليع تيواي ظياهرة التحيول مين ال هيد الوي بدايية مين دخيوي اوسي ع إليي ، وأحيبهي 
الهياة الروهية في  تقوع  لى نراط الطر  الحوفية الت   ادها مرايخ أو   هملوا  لى  ياتقهع مهمية 

أرضيا خحيبة لتنميو وتتفيرع  -أيضا–رر اوس ع وت اليع مناهوهع الحوفية بن ليع تواي، هيخ وودي ن
 .الراالية، القادرية، التيوانية، الموساوية: ومن تل  الطر . ف  أروا  أنها  المنطقة

 
 

                                                 
 .17تواي، زاوية سيدي أهمد ديدي نمواوا،  ينظر الطر  الحوفية والزوايا بن ليع  - 1
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 :الطريقة الشاذلية -7
، 2  ميدين الندلسيي الياي تيونر بي  الريييخ ري يب أبي 1يرويم توسيسيها إليى أبي  القاسييع الونييدي

ع ف  كافة ال لوع اوس مية، الاي تتلما  لى يده الريخ  بد 12الفقي  الرهير الاي انترر حيت  خ ي 
ونرير أفكياره أسياتاة في  اليب د، ونياي بواسيطتها ريهرة ( هيي 27ي )الم ربي  الحيي  3الس ع بن مرييش

 5 .بو الهسن الراال أيضاي ز يع الطايفة الراالية  ل  أ–، الاي أخا  ن  4فايقة
والهقيقيية يرويم منبيم الريياالية إليى هي ا  ال لمييا  الن نية الياين تيونر بهييع أبيو هسين الريياال ، 

أفكييارهع لتكييوين الطريقيية الحييوفية الم روفيية بالريياالية، التيي  و  واسييتند إلييى  رايهييع( هييي713)المولييود سيينة 
ييا السيودا ، ومين هنيا  وحيلي إليى محير، ومنها أخاي طريقها هرب إفريق. نررها ف  إفريقيا الرمالية

ومنييياط  المرييير  ال ربييي  خاحييية الهوييياز، وت تبييير الرييياالية أهيييع الطييير  الحيييوفية لييييس فييي  الهوييياز 
فهسب، بي في  ريماي إفريقييا؛ هييخ تفر يي  نهيا تقريبيا كيي الطير  الحيوفية الخيرع التي   مليي في  

 6 .هاه المناط  وهيرها من مناط  إفريقيا
 :  ليةالذكر عند الشاذ

اللهييع حييل  )مييرة 100يتمنييي اليياكر  نييدهع فيي  ااسييت فار والحيي ة والسيي ع  لييى رسييوي ا  
مييراي كييي حييبا  باوضييافة إلييى  قييد اوتميياع كييي 10، والرييهادة (وسييلع  لييى سيييدنا مهمييد النبيي  الميي 

 7 .أسبوع، ومدة ف  الرهر ف  هلقاي للاكر
 . ية، ال ليوة، الهنحاليةالوزولية، البونس: كما تفر ي  نها  دة طر ، منها -

                                                 
ينظير . هو أبو القاسع الخزاز القواريري، كيان أبيوه يبييم الزويال وكيان هيو خيزازا  وأحيل  مين نهاونيد إا أن موليده ومنريوه بب يداد - 1

، منريوراي 72،  1ف  ترومت  سلسلة المر ة الحافية ف  اكر ب ل الحوفية الحافية، لإلماع الريخ مواي التهيام  هيتياوي، ل
ANEP ،2006. 

إلييى أن " ا  الهيي "هييو ريي يب بيين الهسيين الندلسيي  ريييخ المرييايخ سيييدي أبييو مييدين ال ييوخ، سيييد ال ييارفين، كييان  خيير ك ميي   - 2
ينظير في  ترومتي  الراييد في  اكير وملية مين هيياة وفضيايي وكرامياي الرييخ سييدي مهميد . هين وهو مدفون بتلمسان717توفى سنة 

، منرييوراي الم سسيية الوطنييية ل تحيياي، النريير 246-267، لإلميياع الريييخ مييواي التهييام  هيتيياوي،  -ميية ا   لييي ره–بلقايييد 
 . ع2002واورهار، 

لد ف  سنة  - 3 هيي ، 627هي، نرر ماهب  ف  وميم أنها  إفريفيا الرمالية، دون أن يكون طريقة م ينة، وتوفى بتلمسيان سينة 720و 
 . القر ن والتفسير والفق  وخلل  دة م لفاي ف   لوع

، منروراي وزارة 101-100 مار ه ي،  .ينظر الطر  الحوفية ونرر اوس ع والنقافة ال ربية ف  هرب إفريقيا السمرا ، د - 4
 .1167النقافة والسياهة، الوزاير، 

الرياال  ز ييع الطايفية الرياالية، هو  ل  أبيو الهسين بين  بيد ا  بين  بيد الوبيار السييد الريريل مين اريية مهميد بين الهسيان  - 5
ييفا ينظيير فيي  ترومتيي  سلسييلة الميير ة الحييافية، فيي  اكيير ب ييل . نسييبة  لييى ريياالة؛  رييية بنفريقيييا، كييان يقييرأ تفسييير ابيين  طييية والرِّ

 .276،  2الحوفية الحافية، لإلماع الريخ مواي التهام  هيتاوي، ل

 .101-100المروم نفس ،   - 6

 .101-100المروم نفس ،   - 7



 464 

 : انتشارها
لقد أراري الوناي  البكرية إلى ب ل الزوايا التواتية الت  وودها مواي سليمان بن  لي   نيد 

لكن ا ن يرل  ين ... زاوية  يسى، زاوية ال ريبة، زاوية سيدي الهال بوا اغ،: دخول  إلى تيم ، منها
 .هاه إاى السما  

أن أوي زاوية بتواي  د أسسي  لى المباد  الن نة ف  م نى  وي وما يمكن أن نوزع ب  هو 
إاا مياي اونسيان انقطيم  ملي  إا مين ني خ حيد ة واريية و ليع ينتفيم : " الرسوي حلى ا   لي  وسيلع

نع نرري  ليى منوالهيا الزواييا التي  تلتهيا  ،ه  زاوية مواي سليمان بن  ل  1"ب  وولد حال  يد و ل  
 .فيما ب د

هسيب  2تال ، فنن أوي رريل إدريس  وا  إلى تواي هيو السييد ميواي سيليمان بين  لي  وبال
م رفتنا واط  نا المهدود، وأن زاويت  أوي زاوية تبر   بها  وميم المواطنين، وتناولوا  لى ال ي إهدع 

ل د ل  وأظن  أو لهع استد ى وميم السكان إلى و   .ليمة ال تيقةووباتها، وي اكر أن سليمان بن  ل  لما و 
3 

 .لال  نتسا ي، هي كاني لمواي سليمان بن  ل  طريقة ارتهر بها؟
ومن الم رول أن   اش ف  فترة نرط فيها  لما  كبيار اريتهروا في  هياا الموياي، ورواد خليد 

السيييد  ليي  بيين هييرزهع، وم احييره السيييد ي ييزع، وكبييير : التيياريخ اكييرهع أكنيير ميين هيييرهع، وميين هيي ا 
 ،د أبو مدين ر يب، وي  تبير اليول  سيليمان بين  لي  هيو أيضيا مين كبيار ت مييا الرييخينتلمياهما السي

                      .                                                                                                                            ورفي  السيد أب  مدين ر يب ف  التهحيي ال لم  الم رف 

                                                 
، تهقي  أهمد مهميد رياكر و خيرون، دار إهييا  التيراخ 1364، ر ع 660،  3سنن الترماي، مهمد بن  يسى الترماي، ل  - 1

 .ال رب ، بيروي

بن ميواي  لي  الريريل بين أ مير بين أهميد بين مهميد بين أبي  بكير بين أهميد بين  لي  بين " الملقب بي أورن"أبو داود سليمان  - 2
لرهمان بن  يسى بن أب  القاسع بن  بد ا  الكامي بن الهسن المننى بن الهسن السبط  بن سييدنا  لي  مهمد بن س يد بن  بد ا

ليد هيوال  سينة  كميا أني  . مي ديية 1177: هوريية الموافي  ليي 771بن السيدة فاطمة الزهرا  بني رسيوي ا  حيلى ا   ليي  وسيلع، و 
لىييع القيير ن للييراهبين و بييادة الرهمييان للمريييدين، فو بلييي  لييي  الطلبيية ميين أرال كييان هييام  لراييية ال لييع الظيياهر والبيياطن، وكييان ي  

راس ة، فكاني زاويت  متكاملة  امرة بط ب ال لع وط ب المايدة فخض ي ل  النفوس البية وأ بي  لى الخا مما منه  ا  خلي  
ينظير . ع و بره م رول ييزار لي  بيوواد أورين1241  هي هوال640كنير، واستمر  لى هاه الهاي إلى أن ارتهي إلى ووار رب  سنة 

ف  ترومت  درة ال  ع ف  أخبار الم رب ب د اوس ع، سيدي مهمد بن  بد الكريع بن  بد اله ، مخطوط بخزانة سيدي أهميد بين 
ل  ميية المييد   ، وينظيير كييال  فيي  نسييب  وهياتيي  إلييى زهييرة الخبييار فيي  ت ريييل أنسيياب  ي بيييي النبيي  المختييار، ل(تمنطيييط)ديييدي 

همييا (. مخطييوط)وأنسيياب الرييرفا  لبيي  بكيير بيين مهمييد السيييوط  (= مخطييوط)والمهقيي  أبيي   بييد ا   أهمييد بيين المقييري التلمسييان 
 . متواوتان بخزانت  با بد ا  لحاهبها بن وليد الوليد، ومواي سليمان بن  ل  ، لحاهبها الستاا  ل  سليمان 

، مقيياي  ييدع فيي  النييدوة النانييية هييوي الريييخ الييول  6-1 بييد القييادر نيكلييو،  .أهييدافها، مباد هييا، أ الزاوييية ، نرييوتها، تطورهييا، - 3
-بالمسييييود الكبييييير بقحيييير أواد أوريييين 2006ميييياي  17، واليييي  يييييوع -رضيييي  ا   نيييي -الحييييال  سيييييد مييييواي سييييليمان بيييين  ليييي 

 (.مخطوط.)أدرار
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فالرييييخ  لييي  بييين هيييرزهع كيييان زاهيييدا فييي  اليييدين، ضييياربا اليييدنيا  يييرل الهيييايط، سيييالكا فييي  
 .التحول، من الوليا  اوي الكراماي والفراساي

إاا رأيتع الروي  يد أوتي  زهيدا في  اليدين، ":فمن هيخ الزهد يقوي الرسوي حلى ا   لي  وسلع
أميا مين هييخ الفراسية فيقيوي الرسيوي حيلى . أخرو  أبن ماوية"هكمة فا تربوا من ، فنن  يلقن ال: ومنطقا

 . أخرو  الترماي" اتقوا فراسة الم من فنن  ينظر بنور ا   ز ووي: "ا   لي  وسلع أيضا
أخا ابن هرزهع  ن  م  أب  مهمد حيال  بين هيرزهع، وأخيا  ني  خلي  كنيير، ومين أريهرهع 

 .أب  مدين ر يب، ومواي سليمان بن  ل 

 النييدلس، كمييا ك لِّييل ميين طييرل إخوانيي  بر يي  -بنرييبيليا( هييي720)مييا تلمييياه ريي يب ولييد سيينة أ
وأهملوا ت ليم  هتى بله الراب ة  رر من  مره، وهو ا ي رل كيل ي حل ، ولع يهفظ  ية من  ،هنمهع

 .   القر ن الكريع

يري: " و ند هروب  من إخوان  ووحول  إلى فاس ب د م انياة يقيوي  ين نفسي  إليى مويالس  فس 
ال لما  مولسيا ب يد موليس، وأنيا ا ينبيي في   لبي  ريييا مميا أسيم   مين المدرسيين إليى أن ولسيي إليى 

؛ ال  الريخ هيو  لي  بين هيرزهع، وهيو رييخ أبي  ميدين ري يب، "ريخ كلما تكلع نبي ف   لب  وهفظت 
 .ومواي سليمان بن  ل 

هع يتكلمون بوطرال : "ابن هرزهع فيويب، ولال  يسوي الريخ  ن سبب تونير ك م  ف   لب 
 ".ألسنتهع ف  يتواوز ك مهع الانين، وأنا أ حد ا  بك م  فيخرل من القلب ويتوو  إلى القلب

اا كيان  لميا  التحيول  اا كان الريخ أبا مدين من كبار مرايخ الطر ية والمتقدمين ودا، وا  وا 
مني ما أوضهنا ف   -با تبارها أوي طريقة فنن  يقرون بالطر  الم روفة  ندنا وينسبونها إلى الراالية

أبا الهسن الراال   د أخيا  ين رييخ  السييد  بيد السي ع بين مرييش  -انتساب الطريقة ف  أوي المدخي
 يين السيييد  بييد الرهمييان وييار المحييطفى  يين أبيي  مييدين ريي يب  يين الريييخين  ليي  بيين هييرزهع والسيييد 

 .ي زع

ناها  ين أبي  ي يزع بسينده  ين الونييد  ين السيري طريقتنيا هياه أخيا"يقوي أبيو ميدين في  الي  
 ".السقط   ن هبيب ال وم  بالسند إلى رب ال زة

ويمكننا أن نستنتج مباررة، أني  مياداع السييد  لي  بين هيرزهع والسييد أبيو ميدين ري يب ال يوخ 
مييين كبيييار التحيييول، ومييين أهيييع رواد الطريقييية، فهتميييا يكيييون الرييييخ ميييواي سيييليمان  ليييى درب رييييخ  

 1 .ف  التهحيي الم رف  ال لم ، باوضافة إلى  اهتماع  حره الكبير بهاا الرونوحديق  
ويمكيين أن نسييتدي ضييمن هيياا المقيياي بقييوي الديييب والرييا ر التييوات  الكبييير السيييد البكييري بيين 

 1 : بد الرهمان التيني ن  يقوي ف  مطلم  حيدة ل  مد  بها الريخ مواي سليمان بن  ل 
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وفسيي ابن هرزهع؛ أي التحا   بهاا الريخ، وكون  ويز  ا تطيم مين رييخ ، منيي الفسييلة هي  

 .وز  من النخلة
خ ، وهيياا مييا يييد ع حييهة وهييو ت بييير وتقرييير حييري  بييون التلميييا  ييد ورخ أسييرار وطريقيية رييي

 .الرأي الاي روع  ن أهد أ يان القحر

إن مييواي سييليمان كانييي ليي  طريقتيي  الخاحيية وأوراده، وأن  خيير اتبيياع هيياه الطريقيية كييانوا فيي  
وهو ما يمكن او رار ب  با تبار أن سبم كاني ف  و تها مين كبريياي المنياط  أو القحيور . 4ب د سبم

                                                                                                                                                    
ونسييخة مووييودة بخزانيية . أدرار-سييليمان بيين  ليي  لحيياهبها السييتاا  ليي  سييليمان ، أدهييا مييواي: مخطوطيية مووييودة بخزانتيي  - 1

 .-رهمة ا   لي -أدرار، لحاهبها الوليد بن الوليد-با بد ا 

 .كان ضاا  ن الطري ، فهداه مواي سليمان بن  ل  إلى الطري  المستقيع - 2

 .نسبة إلى ناظمها - 3

 .واية أدرار كلع  ن رماي70تب د هوال   - 4

 وفسييي ابين هيرزهع ف  الطيريقية  نيويي  يل سيييدي سيليييميان 

 وسيليوكيا  ريريي ية وهيقييقية  ف يقيي ميويدا  وسي ددا  وكيمياا  

 تهيز ع  الظيليمياي مني  الريريقية   يد هيلليي تيواي كاليبيدر ييسيري

يزى واليتيحيريل ل كيي أزمىية الي   يفياي النيييقية  وم   فييها مييم اليحى

ب    كييى اي أمياي نيييابيا حيفيييقية  يسيطيي  ييديي   باليويود ت ي يطو 

ي   س ير  بالي يحيون الورييقية  ومينيهييي  الييزوار كيييى مييراعٍ   د وه 

يا   ْيييي  مين الخيي ييي   ويمى يييقية  وهيد   لله يدع ب يد هيونيهيع بسه 

يدي الهيسيني ى  ًى مني س ي ى
كير ه في  اليخيلييقيةباليواي  فيوضيهى 2  ية ا 

 فارتقى ب يد  في  الميرا ي  الريريقة  ب يد ما كيان ف  هضييل انيقيطياع

 ظاهيٌر لياوي الف يهيوع اليد يييقية  و يليى  يبير  المي يظىييع نيورٌ 

يميي اه ا يية  يظىيع اوليي  ه  يرم  ال ها في  كينيييرها مين ريقييقة  ه   م 

يين ل   يع  اولي   ونيييقية  ييْع ييكين ليي  أدبٌ ك ييييى م   ف  هيوز ها فيح 

 ف   ويل الخ طيوب ت ضهيى طلييقة  س نيد المستي يييخ  ك ين لي  هيييانا

يم يوع  ال  ير يقية  أنيي هامي  اليدِّميار  هاريا   ر كين   أن أكيون  م ن اليو 

ميا  الض يييل  مياد   م ينيا    يْيير    ف  ه  الب يك 
 الفيقيير هال    في ييق ية 3 

ينى  ين رييياطييين و  يتي ييقية  ضيان يي   ا  م   ميم إنييٍس بينييير اي   
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بن  ل  استقبل  أ يان تواي بهاا البلد، وأن  كال  سر   مطيت  الت  هملتي  التواتية، وأن مواي سليمان 
ي تبيرون مين الياين يهترميون ميواي سيليمان ويخدموني   -أيضيا-إلى تواي من هياا البليد، وسيكان سيبم 

1 .ويخدمون وميم الوليا 
 

كال  إن أوي وبما أن أوي زاوية بن ليع بتواي ه  زاوية مواي سليمان بن  ل ، فيمكن القوي 
 .طريقة حوفية دخلي إلى تواي ه  الطريقة الراالية

 :الطريقة القادرية -2
يرويم توسيسييها إليى الريييخ أبيي  مهميد مهيي  الييدين  بيد القييادر بيين  بيد ا  الملقييب بييالوي ن  

ل يد سينة . نسيبة إليى مسيقط رأسي  ويي ن بيب د فياس هيي، وويا  إليى ب يداد سينة 761هيي وتيوفى سينة 740و 
 .هي766

انترييري أفكيياره بييين م احييري ، ول قِّييب بالقطييب الرابييم ميين أ طيياب التحييول البييارزين، تميييزي 
:" الطريقة بت اليمها السيمها  ومباديهيا الم تدلية الميونورة  ين أ يواي وأف ياي الرييخ الوي ني ، أهمهيا  ولي 

 ييوا، وانتظييروا وا تييسييوا، أطي ييوا وا تخييالفوا، احييبروا وا توز ييوا، واتهييدوا وا تتمز و  اتب ييوا وا تبت ييدوا،
 2 ".واوتم وا  لى الاكر وا تتفر وا، وتطهروا من الانوب وا تتناطهوا، و ن باب مواكع ف  تبرهوا

 :   األذكار واألوراد
ولها مومو ة من الاكار والوراد، يتع  ضا ها وووبا لنها موخواة  ليى ووي  النيار وال هيد، 

 : ولها أرب ة مقاحة، ه 
هسييب  ا  ا إليي  إا هييو  لييي  )أ ييوا بييا  ميين الريييطان الييرهيع، فيينن تولييوا فقييي  :بلةالهسي -أ

 .مرة 200وال  ف  ( هسب  ا  ون ع الوكيي)، و(توكلي وهو رب ال رش ال ظيع

(. بسع ا  الرهمن الرهيع است فروا ربكيع نيع توبيوا إليي ، إن ربي  رهييع ودود) :االستغفار -ب 
 .مرة200وال  ف  

 .مرة 100وال  ف  ( ا لع أن  ا إل  إا ا ) :الهيللة -جـ

بسع ال  الرهمن الرهيع، إن ا  وم يكت  يحلون  لى النب ، يويها الاين  منوا ) :التصلية -د
والي  (. اللهيع حيل   ليى سييدنا مهميد و ليى  لي  وحيهب  وسيلع تسيليما)، و(حلوا  لي  وسيلِّموا تسيليما

 3 .مرة 100ف  
لقييادري فهييو يتكييون ميين  ييدد م ييين مين الرك يياي ي قييرأ فيي  أولهييا فاتهيية الكتيياب مييم وأميا الييورد ا

سورة م ينة، وب د التسليع من الح ة ت قرأ  ياي مهددة من القر ن، ويحيل   ليى النبي  حيلى ا   ليي  

                                                 
 .6-1الزاوية، نروتها،  بد القادر نيكلو،   - 1

 .101-106الطر  الحوفية ونرر اوس ع،   - 2

موموع الوواهر ف  طري  سلطان الوليا الريخ  بد القادر الوي ن ، للرييخ الهيال  مير الطبيون  الفيونول  بين الرييخ مهميد  - 3
 .لسالع الم يل  به  ال رب ، أدرار، مخطوط بمكتبة الهال مهمد ا4-6التسليم ،  
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وسلع، ويد و د ا   اما يخ  ف  نهايت  م سس الطريقة القادرية  بد القادر الوي ن  و ندها ينتهي  
 .لوردا

سييتا وفيي  النانييية سييورة ( 06)وأمييا كيفييية أداييي  فييننهع يقيير ون فيي  الرك يية الولييى سييورة الكييونر
ستا، وفي  الراب ية سيورت  الم يوزتين ميرة واهيدة، (06)ستا، وف  النالنة سورة اوخ   (06)اوخ   

( هاا القر ن  ليى وبييلو أننا أنزلنا : )مرة واهدة، وف  السادسة  ول  ت الى(  ية الكرس )وف  الخامسة 
اللهيع : " نيع يقيوي(. رب ارر  ل  حدري ويسر ل  أميري:)مرة واهدة، وياكرون ف  السوود  ول  ت الى

يمان  فاهفظهما  ل  ف  هيات  و ند وفات  وب د ممات    ".إن  استود   دين  وا 
بكاييييية وتفر يييي الطريقييية القادريييية إليييى الونيييوب ال ربييي  مييين القيييارة إليييى رييي بتين  كبييييرتين؛ ال

والفاضييلية، هييير أن مييا يييدخي ضييمن اوطييار الو رافيي  هيي  الريي بة الولييى، وأمييا النانييية فظهييري فيي  
 1 .منطقة رنقيط والسن اي

 :    انتشار القادرية وفروعها بإقليم توات
إنيييي  هنييييا  ميييين يييييرع دخييييوي الطريقيييية القادرييييية إلييييى إ ليييييع تييييواي وانترييييارها فييييي  كييييان هييييوال  

ل ييد سيينة  ع  لييى يييد الريييخ17/هيي1  (. هييي101ي)هييي و620سيييدي مهميد بيين  بييد الكييريع الم يليي  الياي و 
وانطلقييي د واتيي  الوهادييية لنريير اوسيي ع وت يياليع القادرييية، . ع1760/هييي 667هيييخ أسييس زاويتيي  سيينة 

وأيضيا لمهاربية البيدع ونيزع ريوكة اليهيود، فكيان الرييخ مهميد الم يلي  القيدوة الهسينة لت ماتي  ولتبا ي  
لوا مسيرت  و مليوا  ليى نرير القادريية في  إ لييع تيواي وخاروي ، وسير ان ميا انتريري الطريقية الاين واح

القادرية  لى يد ريوخ  ي كنتية  في  ال دييد مين نيواه  إ لييع تيواي وخاروي ، وبيرز مينهع  يدد كبيير مين 
ع؛ أي ميييييم ظهيييييور الرييييييخ المختيييييار الكنتييييي  10الفقهيييييا  الييييياين حييييياري لهيييييع القييييييادة الدينيييييية هيييييوال   

اليياي أحييب  م لمييا، وفقيهييا، ومربيييا، مهنكييا، ااع حيييت  فيي  أنهييا  واسيي ة ميين (. ع1121/هييي1226ي)
تييواي إلييى أ حييى وسييط هييرب إفريقيييا ميين خيي ي أ ماليي  ال ظيميية وتآليفيي  ال ديييدة فيي  ال لييوع الريير ية، 

اوي تنيي( الكوكييب الو يياد)ودراسيياي م مقيية فيي  الطيير  الحييوفية  اميية، والقادرييية خاحيية، وليي  فيهييا كتيياب 
كميييا أبييرز منيياهج التربييية الحيييوفية السييليمة ميين خييي ي . فيي  بداييية مخطوطيي  أسيييس القادرييية وم سسييها

 :تحانيف  ال ديدة ف  الاكار، وه   ايمة  لى  نحر المهبة الاي  سم  إلى نو ين
وتقييوع  لييى اامتنيياي ل واميير و ييدع ارتكيياب الم احيي ، وأي تقحييير  :المحبــة المفروضــة -أ

ناه الو وع ف  المهرماي والتقحير في  أدا  ال بياداي، و ليى كيي مبتيد  أن ييوازن بيين ف  الواوباي م 
 .الناهيتين هتى يستطيم إدرا  المهبة المفروضة

                                                 
، والطيير  الحييوفية 66-64،  (التيوانييية والقادرييية)، والطريقيية وأنرهييا  لييى ال   يياي اونسييانية 4ينظيير المحييدر نفسيي ،   - 1

 .14-16والزوايا بن ليع تواي، زاوية سيدي أهمد ديدي نمواوا،  
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وه  الت  يحلها كي مين هقي  المهبية المفروضية، واسيتوفى هقو هيا،  :المحبة المندوبة -ب
النوافييي، واابت يياد  يين المهرميياي و ييدع نييع يييدخي فيي  مرهليية المهبيية المرتكييزة  لييى القييياع بالواوبيياي نييع 

 1 .الو وع ف  الربهاي
 : أضرحة مشايخ الطريقة بإقليم بتوات
 ومنها  لى سبيي الاكر ا الهحر؛

 .ضري  الريخ المختار بن مهمد بن  مر بلواف  بقحر الوديد -
 .ضري  الريخ أهمد بن مهمد الر اد -
 .     ضري  الريخ أمهمد بون امة بو بل  -
 :الطريقة التيجانية -3

ليد بيدايرة  وت نسب إلى الريخ أب  ال باس ابن اهمد بن مهميد بين مختيار التيويان  الهسيين ، و 
ع بفيياس ب ييد مطيياردة بيياي 11/01/1617ع، وتييوفى 1414/هييي1170 ييين ماضيي  واييية الهييواط  يياع 

اوررياداي الربانيية : وهران ل ، واستي ي   لى  رية  ين ماض ، وتير  اخيرا كبييرا مين الم لفياي، منهيا
بالفتوهيياي اولهييية ميين فيييل الهضييرة الهمدييية التيوانييية وهيي  بمنابيية ريير  لقحيييدة الهمزييية، ووييواهر 

 .الهقاي  ف  رر  الح ة المسماة يا وتة الهقاي  والت ريل بسيد الخ ي 
بوسييم ون؛ وهيي  : )وب ييد وفيياة وال ييده هييادر  ييين ماضيي  ورا  ينتقييي بييين منيياط   ييدة، منهييا

وفيها كان يتحي بال لما  والفقها ، ...( ب هرب البيل، وتواي، والبيل سيدي الريخ، وتلمسانونو 
يوخا  نهع ويستفد منهع، نع انتقي إلى مدينة فاس، وهنا  التقيى بيو  ع التحيول واوتميم بهيع وتهياور 

 .م هع، وأخا  نهع ت اليع التحول ومباد  التربية الروهية
أهمد بن هسان القدري من مدينة فاس، نع تتلما  لى يد الريخ  وكان من أوي أساتات  الريخ

سينة درس 16مواي الطيب الوزان  ريخ الطريقة الطيبيية، و يد داع مكيوخ الرييخ التيهيان  بفياس هيوال 
 2 .خ لها وتفق  ف  رتى ال لوع الرر ية

  :األوراد التيجانية
  فييي  ن نييية أركيييان، هييي  وتريييتمي  ليييى مومو ييية مييين الاكيييار والد يييية المسيييتهبة، وتلخييي

 : كاآلت 

                                                 
، ومخطوطيية بخزانيية بيين واليييد الوليييد، 11دي أهمييد ديييدي نمواوييا،  ينظيير الطيير  الحييوفية والزوايييا بيين ليع تييواي، زاوييية سييي - 1

، الوم يية النقافيية للهفياظ  ليى  نيار 2لحاهبها بن وليد الوليد، ونباة تاريخية مووزة  ن الريخ سيدي المختيار الكبيير الكنتي ،  
أ رييي  20سي ع، زاويية كنتية، أدرار، ييوع وتاريخ الريخ سيدي أهمد الر ادي الكنتي ، الملتقيى النيان  هيوي دور  ي كنتية في  نرير او

 .  ع2007

، ونريوة الميرابطين 1163، الم سسية الوطنيية للكتياب، الوزايير، 222ينظر الحهرا  الكبرع وريواطيها، إسيما يي ال ربي ،   - 2
 .120-116، والطر  الحوفية ونرر اوس ع،  74-76والطر  الحوفية،  
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مين الحي ة 100، و(اسيت فر ا ) مين ااسيت فار100الورد الم لوع الي زع حيباها ومسيا    -أ
اللهيع حيل   ليى ) لى النب  المختار حلى ا   لي  وسلع، ويفضي أن تكون بح ة الفات  لميا أ هلي  

بيياله  والهييادي إلييى حييراط  المسييتقيع سيييدنا مهمييد الفييات  لمييا أهليي  والخيياتع لمييا سييب ، ناحيير الهيي  
 (.و لى أل  ه   دره ومقداره ال ظيع

الوظيفة؛ وه  ت دع مرة في  الييوع، ولمين أراد الزييادة في  الخيير ي ديهيا ميرتين، ويريترط  -ب
ميييرة،  30( اسيييت فر ا  ال ظييييع الييياي ا إلييي  إا هيييو الهييي  القييييوع)أن تييي دع وما ييية إاى ل يييار، وهييي  

 .مرة 100( ا إل  إا ا )مرة، و 70( أهل  ح ة الفات  لما)و
الهيلليية؛ وهييو ورد أسييبو   ييي دع ميين ب ييد حيي ة  حيير الوم يية إلييى الم ييرب، ويرييتمي  -وييي

 1 .مرة وررطها الوما ة 1600إلى  1000ما بين ( ا إل  إا ا )  لى 
 : انتشار التيجانية

ها التيوان  واتبا   وسيلة لنرير  رفي انترار واس ا بفضي ب ل القوافي التوارية الت  اتخا
طريقتهع، فكاني  وافلهع الت  تووب الحهاري من الرماي إلى الونوب، ومن الرر  إليى ال يرب ميرورا 
يابيا تهميي البضيايم، وفي  الو يي نفسي  تبيخ اليد وة بيين  بتواي إلى تمبكتو، ومنها إلى السين اي اهابيا وا 

ه ي  لييهع إمكانيية اليدخوي في  الطريقية و دا  ت اليمهيا سكان تل  المنياط ، وتينظع أميور المرييدين، وت سي
 بما كان يوفره الريخ التيوان  وأتبا   من ريروط روهيية ومادية أمنية تستقطب 

 2 .الوماهير نهو د وت  وتزكيتها
وفيي  مييدة  حيييرة انترييري التيوانييية بييين م ظييع سييكان تييواي، ونبتييي ويياورها فيي   ييدة منيياط  

نسييب  إليييى  يييين ) ولهيييا إلييى تيييواي  ييين طرييي  سييييدي  ليي  ال يييين حييياله ميين او لييييع؛ بهيييخ نويييد دخ
، الاي أخا الطريقة وسار بها إلى تيدكلي الت  ه  مهي نروت ، وأنرو الزاوية ب ين حال  الت  (حال 

تسييمى الزاوييية التيوانييية، ولمييا تييوفى خلفيي  ب ييل إخوانيي ، وبنييى هنييا  زاوييية يوتمييم بهييا الفقييرا  للحيي ة 
 3 .ودخي  لى يده وملة من التوار  ف  اوس عوت وة القر ن، 

وممن كان م نرا في  نريرها ال  مية سييدي إدرييس بين ال ربي  التين ني ، وهي  منتريرة بييتواي 
 .منا نهاية الستيناي وبداية السب يناي" بن و وان"وزاد انترارها بتيميمون  لى يد أسرة . إلى اآلن

                                                 
. ، أطروهية دكتيوراه دولية، بنريرال د23مهميد هوتيية،  .من  رير والتاسيم  رير للميي د، دتواي والزواد خ ي القرنين النيا - 1

ع، ونبيياة  يين هييياة الريييخ سيييد أهمييد التيوييان ، التيوييان  سييالع الهبيييب، 2007-2003ناحيير الييدين سيي يدان ، وام يية الوزاييير، 
 .ع1111، ت زوي الوادي، الوزاير، 11 

، منروراي وزارة السياهة 122والنقافة ال ربية ف  هرب إفريقيا السمرا ،  مار ه ي،   ينظر الطر  الحوفية ونرر اوس ع - 2
 .ع1167، 1والنقافة، ط

، والطريقييية وأنرهيييا  ليييى ال   ييياي اونسيييانية 37-27تيييواي والزواد خييي ي القيييرنين النيييامن  رييير والتاسيييم  رييير للميييي د،   - 3
، ومخطوطية بخزانية 22الزوايا بن ليع تواي، زواية سييدي أهميد دييدي نمواويا،  ، والطر  الحوفية و 41،  (التيوانية والقادرية)

 .بن وليد الوليد
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المقيدع " بين و يوان مهميد ال ربي : " يية، نياكر مينهعوما زاي أفرادها يررفون  لى نرر التيوان
الوي لهييا، و ييد تفر ييي  نهييا زاوييية ماسييين وزاوييية أو ييروي القايمتييان إلييى هييد اآلن  لييى تلقييين ت يياليع 

 .الطريقة التيوانية وتكوين المريدين والمقدمين فيها
حيييفة  كميييا ييييرع التيويييانيون أن طيييريقتهع أفضيييي الطييير   ليييى اوطييي  ، لييياا  ت ليييب  لييييهع

  1 :ي وض   ال   وي أهد التيوانيين. الكبريا  وي تبرون أنفسهع بونهع أفضي الخل 

 
 
 : الطريقة الموساوية -4

ليد سينة  هيي بقريية 617هيي أو 614تنسب لحاهبها الرييخ سييدي أهميد بين موسيى بين خليفية، و 
ع 1107/هيي1013محطفى الكنت ، وتوفى سنة  مني ما وا  ب  اوماع مهمد سيدي موسى لمدينة فاس

هفظ القر ن  لى سيد الريخ مهمد بن أب  وم ة الحمان ، .  ن  مر يناهز القرن ونمانية  رر سنة
(... وأخييا ال لييوع الخييرع  يين الريييخ مهمييد بيين أهمييد بيين هييازي المكناسيي ، والريييخ  بييد القييادر الفاسيي 

يخ  ييدة أحيينال ميين ال لييوع وأحييب  مهييط النظييار، فخييرل ميين فيياس وتوويي  إلييى أخييا ميين ومليية المرييا
سلوماسة، فدرس التحول  ن الريخ مهمد بن  بد الرهمن السهل  الاي مكخ  نيده ميدة مين اليزمن، 

 2 .وأخا  ن  الطريقة
لى سوس، نع درس بالونرريس نع بن  هماد بتلمسان ليتهق  بيالومم  ،نع انتقي إلى مراكش وا 

من تفق  ولع يتحيول فقيد تفس ي ، ومين : "   الرري ة والهقيقة  م  بقوي اوماع مال  بن أنسبين  لم
 ".تحول ولع يتفق  فقد تزند ، ومن ومم بينهما فقد تهق  

وهنا  نزي  لى الريخ سيد مهمد بن  بد الرهمن السهل  فلق ن  ااسع ال ظع نيع أرسيل  إليى 
يد أهمييد ال روسيي  بالسييا ية الهمييرا ، فمكييخ  نييده مييدة يلقيين ال لييع أخييي  فيي  ا  اوميياع القييدوة الريييخ سيي

 .سنة 31الباطن، والتربية الروهية الحهيهة، نع  اد إلى هاضرة فاس و مره يناهز 
وي تبر أن الريخ سيدي أهمد بن موسى  د أخا الطريقة الحوفية الحيهيهة  ين الرييخ سييد 

 –وحيوا إليى سييدنا  لي  بين أبي  طاليب ... ريمهمد  قبة الهضيرم ،  ين الرييخ سييد الريريل القياد
 3 . ن سيدنا مهمد حلى ا   لي  سلع –رض  ا   ن  

 :األوراد واألذكار الموساوية وطريقة تلقينها
                                                 

 .، ومخطوطة بخزانة بن وليد الوليد37-27ينظر تواي والزواد خ ي القرنين النامن  رر والتاسم  رر للمي د،   - 1

اة الريييخ سيييدي أهمييد بيين موسييى، الريييخ مييواي ، والييدرر النفيسيية فيي  اكيير ومليية ميين هييي223ينظيير الحييهرا  الكبييرع،   - 2
 . عANEP ،2007، منروراي73التهام  هيتاوي،  

، والييدرر النفيسيية فيي  اكيير ومليية ميين هييياة الريييخ سيييدي أهمييد بيين موسييى، الريييخ مييواي التهييام  223الحييهرا  الكبييرع،   - 3
، مخطوطيية بخزانيية الهييال الطيييب 7الكييرزازي   ، والمنا ييب الم زييية فيي  مييآنر أريييخ الكرزازييية، ابيين  بييد الكييريع63هيتيياوي،  

 .الراري، كوساع، أدرار

   وهييير هميو هيمج هيمج  ما الناس سيوع  يوع  يرفيو
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وأما طريقة تلقين الاكر وكيفيت ، فهو أن تكون السبهة ف  يد الرييخ هيين التلقيين، والي  بيون 
بييى بركبتيي  اليمنييى وي و ييل اليسييرع، ويكييون مسييتقب  للقبليية، تكييون السييبهة فيي  اليييد الريييخ اليسييرع وي هت

ويكون المريد أماع الريخ موليا ووه  للريخ وظهره للقبلة، وي راب  الرييخ يمين ي   بيميين الم رييد، ويتوبيون 
إليييى ا  ومي يييا توبييية بحيييوي واهيييد، نيييع يوخيييا  ليييى المرييييد ال هيييود ب يييدع الرويييوع للم حيييية أننيييا  تلييي  

هيرا، وفي  ولسية المرييد تلي  يكيون مهتبيى ركبتي  اليسيرع وراف يا ركبتي  اليمنيى، والرييخ المرابكة سيرا وو
يلقنيييي  اليييياكر والييييورد الموسيييياوي، والمريييييد يييييردد ورا ه وا يقومييييان هتييييى يييييتمكن المريييييد ميييين اليييياكر دون 

 .تحهيل
و نييد ب ييل المرييايخ يزيييدون  لييى اليي  بييون يوخييا المريييد هبيياي السييبهة بيمينيي  هتييى يييدف ها 

 .برمال ، وب د أن يهفظ الاكر ويتع التلقين يو ي فتوها لريخ  هسب القدرة وليس بواوبريخ  
تسيبيهة تي دي  100ويوود للريخ سيدي أهمد  بن موسى وردان؛ أهيدهما  حيير يتكيون مين 

 1. قب كي ح ة، وورد طويي يتكون من ألل تسبيهة ت دع ن خ مراي ب د ح ة ال را 
 

                                                 
، والييدرر النفيسيية فيي  اكيير ومليية ميين هييياة 10-1ينظيير تييواي والزواد خيي ي القييرنين اليينمن  ريير والتسييم  ريير للمييي د،   - 1

 .66الريخ سيدي أهمد بن موسى، الريخ مواي التهام  هيتاوي،  
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  1 :انتشارها
الريييخ سيييد أهمييد بيين موسييى فيي  ال لييوع ارتهييي مييم والييده إلييى الوزاييير، وبالضييبط  ولمييا تمكيين

 . ومنها انطلقي د وت   وبدأي تنترر ف  النها  المواورة،بكرزاز، وهنا  طاب ل  المقاع، فسكن بها
وسر ان ما ااع حيت  وارتهر بين الناس بح ه  وبركات ، فتوو  المريدون نهو ااستسيقا  

  الفيال، ويقحدون زاويت  خاحة أهي تواي الدين ت ل لي رو  الطريقة الموساوية في  من ينابيم  لم
نفوسيهع، هتييى أنيي  ا نكيياد نوييد  حييرا ميين  حييورها أو ناهييية تخلييو ميين أتبا يي ، فييدخلي إلييى تييواي  يين 

، ومني  انتريري في  ب يل (هيي1047ي)طري  ب ل من ال ييان مينهع الرييخ بين  يومر اليدفين ببيودة 
 .، و حر بوزان، و حر سيد البكري"القاض  الريخ الميمون " حر ميمون  لى يد القحور مني 

ومن أبرزهع كال  ريخ الطريقة الحوفية الموساوية الاي   رل بكرامات  وه سن سيرت  ونقاتي  
 .ع2001، ورض  ا   ن  الاي توفى سنة -رهمة ا   لي  -بن ليع تواي الريخ سيدي مهمد بلكبير

 :ا الطريقة الموساوية بتواي هعكما نود مقدمو 
 .أمهمد ولد  بد القادر  :بودة -
 .س  أهمد ولد الحدي   :تمنطيط -
 .الهال أهمد :وو ن -
 .الهال الطاهر والهال إبراهيع :اسبم -
 .س  مهمد بن  ل   :تيم  -
 .مهمد بن أمهمد :أدها -
 .مواي  بد الرهمن ولد مواي  ل  :أواد إبراهيع -
 :قة الطيبـيةالطـري -5

وه  للريخ رريل وزان، زاويتها الرييسية بالم رب ال حى، لال  و ودي ضمن خطاطية بييد 
ليد سينة  ع 1714/ هيي 1007المرهوع الوليد بن الوليد أن م سسها هو مواي  بد ا  الرريل اليوزان ، و 

 .هي 1061ر بان  02تبازروي، وتوفى يوع الخميس 
 .فهو من كبار ال لما  والوليا ، وأخا  ن  خل  كنيرون انتقي إلى وزان، وبها ضريه ،

ميواي التهيام ، ميواي الطييب، ميواي الهاريم ، ميواي ال ربي ، ميواي المكي ، : ومن أبناي 
 .مواي  بد ا ، مواي أهمد، وأكبر أبناي  هو مواي التهام 
 :ولال  تنسب ب ل البياي ابن  مواي التهام 

                                                 
، والييدرر النفيسيية فيي  اكيير ومليية ميين هييياة 10-1القييرنين اليينمن  ريير والتسييم  ريير للمييي د،  ينظيير تييواي والزواد خيي ي  - 1

 .66الريخ سيدي أهمد بن موسى، الريخ مواي التهام  هيتاوي،  

 .ولكينين   بيد ظيليوع كما تيدري  ا ب  من خيريظنيون بي  خيرا وم
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 :وهاا نظع أهد الوزايريين ف  ررفا  وزان

 : الطريقة رد
يتكييون ورد الطريقيية ميين  ييياي  ر نييية، وميين هييزب البهيير للريياال ، والمريرييية، وهييزب السيييد 

 .أهمد زرو ، وهزب السيد مهمد بن سليمان الوزول 
 .الحوفية، وتسمى بالهضرا  كما ارتهري بالموسيقى

 :انتشارها
وكما هو م رول أنها دخلي إلى تواي  لى يد الريخ مهمد بن  مير المهيداوي التمنطيطي ، 

وأخييا التمنطيطيي  الطريقيية  يين سيييدي مييواي التهييام  . ومنهييا تسييربي إلييى بييودة وانترييري بتييواي كلهييا
 1 .الوزان ، ومن أخي  مواي الطيب، وأبنا  سيدي مواي  بد ا 

 :خـالصـة
لقييد ل بييي الطيير  الحييوفية المنترييرة بيين ليع تييواي دورا هامييا  لييى مختلييل الحيي دة، ولهييا أنيير 
باله الهمية في  الهيياة الروهيية وااوتما يية لسيكان تيواي وهييرهع مين الري وب اوفريقيية التي  وحيلها 

 .إر اع الهضارة اوس مية  لى أيدي مرايخ الطر  الحوفية
 ع ف  هاه المنطقة ما هو إاى ال  الهدل النبيي الاي س ي الطر  الحوفية إن انترار اوس

 .إلى تهقيق ، ويتحي هاا بوهدهع الد وب، وسد الن راي... إلي  خاحة الراالية والتيوانية والقادرية
كما أنها  مدي إلى مهاربة البدع والفكيار المووسيية واليهوديية التي  بيدأي بنرير بياورها في  

وتميم اوسي م ، وليع يسيلع منهيا إ لييع تيواي خاحية بتمنطييط؛ هييخ تحيدا لهيا الرييخ مهميد أوساط الم
ابيين  بييد الكييريع الم يليي  انط  ييا ميين زاويتيي  التيي  وم يية بييين مهمتييين؛ ت ليمييية وهربييية، وكييان ريييخها 

لهقيقية هريحا  لى الخوة القايمة  لى نظاع إس م  لبنا  موتميم موهييد، وا يتيوتى الي  إاى بالم رفية 
 . لمضامين تل  الطر  الحوفية، وبالتال  وحوا إلى ممارسة ف لية لها ف  الوا م ااوتما   الم اش

 :مكـتـبـة البـحـث
 :المخطوطات* 

                                                 
 .1، دار ال رب اوس م ، الوزاير، ط7/217تاريخ الوزاير النقاف ، لب  القاسع س د ا ،  - 1

 .وألبستني  نيوبا وميي  مين الستير  ستيري  ييوب  كلها  ين  يونهع

 .وا تخيزن  اللهع ف  مو يل الهرير  ف  تفضيهن  ييوع القيامة أ يينن 

 .رل ا ت يفينى وأزلني  اليدهيرم يا  فنن بني  وزان  وع توارنييييوا

 .ييدع كيوكب أضيوا ه لع تيزي ت ترع  فننهيع كالنويع إن هاب كيوكييب
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، متواوييد بخزانتييي  با بيييد ا  (مخطيييوط)أنسيياب الريييرفا  لبيي  بكييير بييين مهمييد السييييوط   -1
 . هبها الستاا  ل  سليمان لحا ،لحاهبها بن وليد الوليد، ومواي سليمان بن  ل 

درة ال  ع ف  أخبار الم رب ب د اوسي ع، سييدي مهميد بين  بيد الكيريع بين  بيد الهي ،  -2
 (.تمنطيط)مخطوط بخزانة سيدي أهمد بن ديدي 

زهييرة الخبييار فيي  ت ريييل أنسيياب  ي بيييي النبيي  المختييار، لل  ميية المييد   والمهقيي  أبيي   -3
، متواوييد بخزانتي  با بييد ا  لحياهبها بيين ولييد الوليييد، (مخطيوط)تلمسييان   بيد ا   أهميد بيين المقيري ال

 .ومواي سليمان بن  ل ، لحاهبها الستاا  ل  سليمان 
مومييوع الوييواهر فيي  طرييي  سييلطان الوليييا الريييخ  بييد القييادر الوي نيي ، للريييخ الهييال  -7

هيال مهميد السيالع الم يلي  بهي   مر الطبون  الفونول  بن الريخ مهمد التسيليم ، مخطيوط بمكتبية ال
 .ال رب ، أدرار

المنا يب الم زييية في  مييآنر الرييخ الكرزازييية، ابين  بييد الكيريع الكييرزازي، مخطوطية بخزانيية  -7
 .الهال الطيب الراري، كوساع، أدرار

 :المصادر والمراجع* 
الييدرر النفيسيية فيي  اكيير ومليية ميين هييياة الريييخ سيييدي أهمييد بيين موسييى، الريييخ ميييواي  -6

 . عANEP ،2007تهام  هيتاوي، منرورايال
 ميار هي ي، .الطر  الحوفية ونرر اوس ع والنقافة ال ربية ف  هرب إفريقيا السيمرا ، د -4

 .ع1167منروراي وزارة النقافة والسياهة، الوزاير، 
نبييياة  ييين هيييياة الرييييخ سييييد أهميييد التيويييان ، التيويييان  سيييالع الهبييييب، ت يييزوي اليييوادي،  -6
 .ع1111الوزاير، 

نرييييوة المييييرابطين والطيييير  الحييييوفية وأنرهييييا فيييي  الوزاييييير خيييي ي ال هييييد ال نمييييان ، في ليييي   -1
 .1الطاهر، دار الفكر القرافيك  للطبا ة والنرر، باتنة، ط

سلسلة المر ة الحافية ف  اكير ب يل الحيوفية الحيافية، لإلمياع الرييخ ميواي التهيام   -10
 .عANEP ،2006هيتاوي، منروراي 

لترمييياي، مهميييد بييين  يسيييى الترمييياي، تهقيييي  أهميييد مهميييد رييياكر و خيييرون، دار سييينن ا -11
 .إهيا  التراخ ال رب ، بيروي

الحيييهرا  الكبيييرع وريييواطيها، إسيييما يي ال ربييي ، الم سسييية الوطنيييية للكتييياب، الوزايييير،  -12
 . ع1163

 رهمية ا –الرايد ف  اكر وملة من هياة وفضيايي وكرامياي الرييخ سييدي مهميد بلقاييد  -13
، لإلماع الريخ مواي التهام  هيتياوي، منريوراي الم سسية الوطنيية ل تحياي، النرير واوريهار، - لي 

 . ع2002



 476 

الرسييالة القريييرية، أبييو القاسييع بيين هييوازن القريييري، تهقييي  خليييي المنحييور، منرييوراي  -17
 .  ع2007-هي1726، 3لبنان، ط –مهمد  ل  بيضون، دار الكتب ال لمية، بيروي 

 .1يخ الوزاير النقاف ، لب  القاسع س د ا ، دار ال رب اوس م ، الوزاير، طتار  -17
 .  لبنان -زك  مبار ، دار الويي، بيروي.التحول اوس م  ف  الدب والخ  ، د-16
التحييييول الريييير  ، سيييييد نييييور بيييين سيييييد  ليييي ، دار الكتييييب ال لمييييية، بيييييروي، لبنييييان،  -14

 .ع2000-هي1721

 :دكتوراه دولة - :ةالرسائل الجامعي* 
مهمييييد هوتييييية، .تيييواي والزواد خيييي ي القييييرنين النييييامن  ريييير والتاسييييم  ريييير للمييييي د، د -16

 .ع2007-2003ناحر الدين س يدان ، وام ة الوزاير، . بنررال د
 :ليسانس -

، مهميييد ميييازر والهاميييي (التيوانيييية والقادريييية)الطريقييية وأنرهيييا  ليييى ال   ييياي اونسيييانية  -11
-1111وهييران، -داليي  هسييين، وام يية السييانيا.كرة ليسييانس فيي   لييع اليينفس، بنرييرال دمسيي ودي، مييا

 .  ع2000
الطر  الحوفية والزوايا بن ليع تواي، زاوية سيدي أهمد ديدي نمواوا، كريمي  أع كلنيوع  -20

-2007مهمييييد هوتييييية، وام يييية أدرار، .وابيييين ديييييدي فاطميييية، ميييياكرة ليسييييانس فيييي  التيييياريخ، بنرييييرال د
 . ع2006

 :لملتقياتا* 
 بييد القييادر نيكلييو، مقيياي  ييدع فيي  النييدوة .الزاوييية؛ نرييوتها، تطورهييا، أهييدافها، مباد هييا، أ -21

ماي  17، وال  يوع -رض  ا   ن  -النانية هوي الريخ الول  الحال  سيدي مواي سليمان بن  ل 
 (.مخطوط.)أدرار-ع بالمسود الكبير بقحر أواد أورن2006

زة  ين الرييخ سييدي المختيار الكبيير الكنتي ، الوم يية النقافيية للهفياظ نباة تاريخية موو -22
 ليييى  نيييار وتييياريخ الرييييخ سييييدي أهميييد الر يييادي الكنتييي ، الملتقيييى النيييان  هيييوي دور  ي كنتييية فييي  نرييير 

 .ع2007أ ريي  20اوس ع، زاوية كنتة، أدرار، يوع 
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 دور الصوفية في الدعوة 

 الشيخ عبد القادر الجيالني أنموذجا
 الدين طوابة نور .د

 رجـــامعة أدرا
 :ملخصال

لييع يهييدننا تيياريخ الفكيير اوسيي م   يين م ييار  أ نييل وا أ سييى ميين تليي  الم ييار  التيي  داري 
رهاها هوي التحيول وروالي ، فقيد هووميوا هووميا  نيفيا متواحي  مين روياي الفكير وال ليع والفقي ، بكيي 

 .أطيافهع و لى ت دد مااهبهع
ها وضراوتها هينا ولينها ب ل الر   أهيانا أخرع، فقد خيدمي الفكير وهاه الهرب رهع  سوت

اوس م  خدماي كبرع، تتوليى في  هياا التيراخ الضيخع الياي تزخير بي  مكتبياي الفكير اوسي م   بير 
   1.ال الع أومم

اا كاني هاه الم ار  الت  داري هوي الحوفية والتحول، اتحفي بهاه الحفة من القسيوة  وا 
هي كان للتحول والحوفية دور ف  اليد وة اوسي مية التي  : لس اي الاي يطر  نفس  هووال نل فنن ا

 .انتسبوا إليها؟ وخاحة ف  مواي الفهع والتطبي  والتبليه
اليي  مييا أهيياوي اووابيية  لييي  ميين خيي ي  ناحيير هيياه المداخليية والتيي  أتنيياوي فيهييا رخحييية 

 :التالية سهاماتهع ف  المواي الد وي وف  النقاطالريخ  بد القادر الوي ن  كنموال لدور الحوفية وا  
 ي مفهوع التحول 1
 ي التحول  ند الريخ  بد القادر الوي ن  2
 ي الريخ  بد القادر الوي ن  المولد والنروة 3
 ي م لفاي الريخ الوي ن  7
 ي وهوده ف  الد وة 7
 ي تونيره ف  المد وين 6
 ي منهو  ف  الد وة 4
 يسة ف  منهو  الد ويي الموضو اي الري 6

 .الد وة إلى ال مي واع البطالة
 .الد وة لنحرة السنة ومهاربة اابتداع

 .نقد المنكراي الراي ة ف  الموتمم

 .تووي  الناس ود وتهع إلى الدين الحهي 

 وا  ول  التوفي                                       

                                                 

.27،   1147بد فرهل ، مكتبة الكلياي الزهريةالقاهرة  ل  م : مهاضراي ف  التحول     _1  
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 : تمهيد
م ييار  أ نييل وا أ سييى ميين تليي  الم ييار  التيي  داري لييع يهييدننا تيياريخ الفكيير اوسيي م   يين 

رهاها هوي التحيول وروالي ، فقيد هووميوا هووميا  نيفيا متواحي  مين روياي الفكير وال ليع والفقي ، بكيي 
 .أطيافهع و لى ت دد مااهبهع

وهاه الهرب رهع  سوتها وضراوتها هينا ولينها ب ل الر   أهيانا أخرع، فقد خيدمي الفكير 
كبرع، تتوليى في  هياا التيراخ الضيخع الياي تزخير بي  مكتبياي الفكير اوسي م   بير  اوس م  خدماي

   1.ال الع أومم
اا كاني هاه الم ار  الت  داري هوي الحوفية والتحول، اتحفي بهاه الحفة من القسيوة  وا 

 هي كان للتحول والحوفية دور ف  اليد وة اوسي مية التي : وال نل فنن الس اي الاي يطر  نفس  هو
 .انتسبوا إليها؟ وخاحة ف  مواي الفهع والتطبي  والتبليه

اليي  مييا أهيياوي اووابيية  لييي  ميين خيي ي  ناحيير هيياه المداخليية والتيي  أتنيياوي فيهييا رخحييية 
سهاماتهع ف  المواي الد وي وف  النقاط  :التالية الريخ  بد القادر الوي ن  كنموال لدور الحوفية وا 

 ي مفهوع التحول 1
 د الريخ  بد القادر الوي ن ي التحول  ن 2
 ي الريخ  بد القادر الوي ن  المولد والنروة 3
 ي م لفاي الريخ الوي ن  7
 ي وهوده ف  الد وة 7
 ي تونيره ف  المد وين 6
 ي منهو  ف  الد وة 4
 ي الموضو اي الرييسة ف  منهو  الد وي 6

 .الد وة إلى ال مي واع البطالة
 .اابتداع الد وة لنحرة السنة ومهاربة

 .نقد المنكراي الراي ة ف  الموتمم

 .تووي  الناس ود وتهع إلى الدين الحهي 

                                                 

.27،   1147 ل  م بد فرهل ، مكتبة الكلياي الزهريةالقاهرة : مهاضراي ف  التحول     _1  



 479 

  :ـ مفهوم التصّوف 7
 لقيد هفلي كيتب التحول وم لفاي طيبقاي الحوفية بت اريل مختلفية للتحيوىل والحيوفية بيي

فة لع تسلع من الخ ل ه  أيضاو   .هتى القضايا الت  أنارها  المتحوى
المر الاي ا خ ل فيي  ، و   الحوف  اختلل الناس هوي محدر هاه التسميىةو كاا محطل

هيو أن الخي ل اليياي و ييم كيان انط  ييا مين مييدع  ييبوي ظياهرة التحييوىل في  هيد ااتهييا أو ردىهيا أحييي  
وسن رل بر   من اويوياز لمفهوع هياه الكلمة  ند ب ل ال لما  ممن  رفوا بالتحوىل هتى تتىض  

 .أسباب  و  خ للنا واور ال
لبي  " طبقاي الحفيا  و  هلية الوليا " من أهع محيادر كتب التحوىل الت  وحلتنا كتاب 

 واليياي  ا تبيير فييي  أن الحييوفية هييع الحييالهون ال قيي    اليياين ينقيياد لهييع الحييالهون  1ن ييع الحييبهان 
هييع اليياين حيييانوا ، و أ سييامهع المبييرورة ،المو ييون ميين المهيينو  هيييع السييالمون  ميين الفييتن، و ال قيي   ميينلهعو 

وهييع  ،ووضيي وا ظيياهرا  بهوتهييا وزينتهييا ،أنفسييهع أن  ت تيير بالييدنيا فنظيييروا إلييى بيياطن ال اوليية  فرفضييوها
الباالون للفضي إلى هير ال  مين الوحيال التي  أطلقهيا أبيو ، و الهاكمون بال دي ،التقيا  المخلحون

  ،ن الحفا   ند أهي اورارةأما كلمة التحوىل  نده فه  مرتقة م ،ن يع  ليهع
أما أحي كلمة الحوفية  ند هيره من ال لما  كيابن الويوزي مين  فهيو ييرع أنهيا مين السيما  

ليسي اسما دخي  فهو يرو   إليى خيدع الك بية الياين انقط يوا للخدمية فيهيا يقيوي في  و  ال ربية الحميمة
ي  نيد بييي ا  الهيراع رويي يقياي لي  حيوفة  ت يالى و  أن أوي مين انفييرد بي  بخييدمة ا  ي سيبهان "  :الي 

واسييم  ال ييوخ بيين ميير فانتسييبوا إلييي  لمرييابهتهع إييياه فيي  اانقطيياع إلييى ا  ي سييبهان  وت ييالى ي فسييمىوا 
يواحييي ابيين الوييوزي  اكيير مييا وحييي إلييي    لميي   يين سييبب تسييميىة ال ييوخ ابيين ميير هييياا و  "بالحييوفية 

ة لنيي  مييا كييان ي يييش لميي  ولييد  فنيياري لييين  يياش إنمييا سييم  ال ييوخ بيين ميير حييوف"  :بحييوفة فيقييوي
و ييييي أن  ،2" فقييييي لييي  حيييوفة ولوليييده مييين ب يييده  ،لتو لييي  ربييييط الك بييية فف لييييو  ليييت لىقن برأسييي  حيييوفة

فنسيبوا  ،هي  بقييلة ر نيا   حييرةو  الحوفية سموا بهاا ااسع نسبة إليى أهيي الحيفة أو أني  مين الحيوفانة
ييييرو  أن الحييييوفية  ، و ابييين الويييوزي ا يسيييلىع بهيييياين الت يييريفين لكييينو  إليهيييا اوتيييزايهع بنبييياي الحيييهرا 

هي  الري راي النابتية في  مي خره التي  يطلقهيا القيوع نسييانا لنفسيهع و  يهتمي أنها راو ية إليى حيوفة القفيا
و يياي  خييرون بييي هييو منسييوب إلييى الحييول وهيياا يهتمييي، "  :أو إلييى كلميية حييول فيقييوي ،فيي  الت بىييد

 .3" والحهي  الوي 

                                                 

اوماع الهافظ الحوف  ريخ اوس ع حاهب الهلية سمم الكنير  ن الريوخ وأوازوه ، وروع  ن  : أبو ن يع الحبهان  - 1
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 :ـ التصوف عند الشيخ عبد القادر الجيالني 2
 أما الريخ  بد القادر الوي ن  رهم  ا  فنن  يرع أن التحوىل هو الحيفا  مين أدران الينفس

والحييد  وهسيين الخليي  مييم الخليي ، وهتييى يبت ييد بيي   يين اابتييداع فننيي  يلييزع مريدييي  بيياآلداب  ،الهييوعو 
 ،المستهسينايو   طم المولوفيايو  كن  طريقة فيها الووعلو  الرر ية، لن التحول  نده ليس أ يواا تقاي

والمتحييوىل  يينده ا ينب يي   لي  أن يختيرع لنفسيي   بياداي وحيلواي لييع ييرد بهيا الرييرع بيي  ليي  االتييزاع 
 .  1بالكتاب والسنة التزاما هرفيا

لن هياا هييو  ،أما ريخ اوس ع ابن تيمي  فيرو  أن كلمة حيوف  منسيوبة إليى ليبس الحيول
فة أما رأي  فيهع فهو يقل منهع مو فا وسطا فييرع أن مينهع الميانب ومينهع التقي  ا لهاي الظياهر للمتحوى

 .   2وحوفية الرسوع   ،وحوفية الرزا  ،حوفية الهقاي  :وهع  لى ن خ طبقاي
                       والييييييياي يمكننيييييييا ترويهييييييي  فييييييي  هييييييياا المقييييييياع أن أحيييييييي كلمييييييية تحيييييييول أو زهيييييييد كمحيييييييطل                            

كانييي النسييبة فيي  زميين رسييوي ا  ي حييلى ا   " كلميية هيييدينة الووييود لييع تكييين مووييودة أييياع السييلل فقيييد 
 ابييد نييع  نرييو أ يييواع و  نييع هييدخ اسييع زاهييد ،ميي منو  مسييلع  :فيقيياي ،اوسيي عو  سييلع ي إلييى اويمييان و   لييي 

وأخ  يا  ،وا إلى ال بادة  واتخاوا ف  ال  طريقة تفرىدوا بهياوانقط  ،الت بىد فتخلوا  ن الدنياو  ت لىقوا بالزهد
 .3" تخلىقوا بها 

وهاحي المير إان فنن التحول كان ف  بداية المر يهمي م نى أخ  يا ؛ فكان  بارة  ن 
 بييردىه  يين الخيي   الرايليية وهمليي   لييى الخيي    الهميييدة ميين الزهييد ،مواهييدة الطبييمو  رياضيية لليينفس

 الييورع  إلييى هييير اليي  ميين الخحيياي التيي  تكسييب الفيي   فيي  الييدنياو  التقييوعو  اوخيي  و  رالحييبو  الهلييعو 
لكن هياا الم نيى الخ  ي  الولييي الياي اتسيع بي  التحيوىل ليع يسيتمر  ليى ميا كيان  ،النواة ف  اآلخرةو 

 لى من و  نظرا لت ير الهواي والزمان  وا    وع من الد يا   فلبىس  ليهع  إبليسو   لي  أوايي القوع
فحيييدىهع  ييين ال ليييع وأراهيييع أن المقحيييود ال ميييي فلميييا أطفيييو محيييبا  ال ليييع  نيييدهع تخبىطيييوا فييي  " ب يييدهع 

، ومنا ال  الهين نزع الحيوفية ف  رياضاتهع  إلى  دع ااهتماع بوهكاع الريري ة م يولين 4" الظلماي 
احة ف  القرن السادس توويههع خو  تزكية النفوس فت اظع رونهع ف  إرراد الناسو   لى تطهير القلوب

 .الهوري
الهيوار و  فكان أن هدخ حراع كبير ميم هياا التييار مين وانيب ال لميا  كانيي نتيوتي  المنياظرة

 .5اا تتاي هينا  خر و  التحادعو  هينا
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ومن الم لوع  لدينا أن  حر الوي ن  كيان مين بيين ال حيور التي  هبىيي فيهيا رييا  اابتيداع 
 . إلى طوايل رتىفانقسع الناس بال   ،من كي حوب

مرريييدا لييي  اتحييياي مبارييير بالومييياهير فقيييد أليييزع نفسييي  و  دا يييييةالرييييخ  بيييد القيييادر و لميييا كيييان 
وال   بالتحدي  بكي  وىة  لمن يقل ف  وو   الد وة أو يسيهع  ،تربيتهع وتوويههع إلى طيري  الحواب

وين وو وفييا فيي  وويي  ول ييي ميين أكنيير التييياراي خطييورة  لييى المييد  ،خاحيية ال ييواعو  فيي  إفسيياد المييد وين
لمييا كييان لهييع ميين تييونير سيييئ  لييى كيييافة طبقيياي الموتمييم وبخاحيية  لفسيياد واابتييداع،اأهييي الييد وة تيييار 

أف ييالهع و  رييطهاي فيي  أ ييوالهعمنكييراي و ال اميية اليياين التفييوا هييولهع، نتيويية لمييا اد ييوه ومييا أظهييروه ميين 
 .وهدي  ظنها السال من ال واع من حميع د وة اوس ع

 :خ عبد القادر الجيالني المولد والنشأةـ الشي 3
هو الريخ ال الع اوماع الزاهيد ال يارل بيا  القيدوة رييخ اوسي ع  ليع الولييا  مهي  اليدين أبيو 

 .مهمد  بد القادر ابن أب  حال  الويل  الرهير بالوي ن  الهنبل ،ريخ ب داد 
كييو  منتهييى نسييب  إلييى ، فيي  وبييي كر 1ع 1044 -هييي 741كنيتيي  أبييو مهمييد ولييد بوييي ن  يياع 

  ،ع1017 -هي744دخي ب داد سنة . الهسن بن  ل  رض  ا   نهما
 :نروت  وطلب  لل لع

أ بي  لى ال لع ب زيمة كبيرة وهر   لى أن يومم من  أكبر  در يمكني  يسي ف  مسيتقب  في  
لع يتوان ف  تهحيي  وبالرهع من ارت ال  بال بادة وول   بها،. الد وة إلى ا  واوسهاع ف  هداية الخل 

 .ال لع، والهر   لى تهحيل 
 رأ ال ليوع السيايدة في   حيره  ليى ييد أسياتاتها الكبيار والمبيرزين فيهيا، وهحيلي لي  فيهيا الييد 
الطييولى، تفقيي  الريييخ الوي نيي   لييى ميياهب اوميياع أهمييد رهميي  ا   لييى يييد أبيي  سيي يد المخرميي  وأخييا 

وكييان ميين ريييوخ  المبييرزين أبييو  .الدينييية والرياسيية ال لمييية،إوازتيي  منيي ، وومييم الوي نيي  بييين الرياسيية 
الوفا  ابن  قيي، ومهمد بن الهسن البا  ن ، وأبو زكريا التبريزي، وأخا الطريقة  ن الريخ أب  الخير 

 .هماد ابن مسلع الدباس، والخر ة من ابن س د المبار  

وكييان ليي  سييمي هسيين . را بيييك انتفا ييا فييانتف وا بيي وي ظهييع  مدرسييت كييان يييتكلع  لييى النيياس بو 
وكان في  تزهد كنيير ولي  أهيواي حيالهة ومكاريفاي ، هير المر بالم رول والنه   ن المنكر،وحمي

و ييد  ،م يااةفيهييا الكنيير ميين ال ييواا وأف ياا ومكاريفاي أوييياكرون  ني   ،ولتبا ي  وأحيهاب  فييي  مقيااي
 2. اكان حالها ور 

                                                 

731/  21وي لبنان رمس الدين الاهب ،م سسة الرسالة، بير : ي سير أ  ع النب    1  
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 :النيـ مؤلفات الشيخ عبد القادر الجي 4
حيينل الريييخ رهميي  ا   محيينفاي كنيييرة فيي  الحييوي والفييروع وفيي  أهييي الهييواي والهقيياي  

 :منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها المحور وناكر منها الت   رفي

   إهانة ال ارفين وهاية منى الواحلين
  أوراد الوي ن 

    داب السلو  والتوحي إلى منازي الملو 
  وسبيي ال ارفين تهفة المتقين

   و   الخاطر ف  الباطن والظاهر
 هزب الروا  واانتها  

  الهزب الكبير
   د ا  البسملة
 مووود منها نسخة ف  مكتبة الو ال بب داد  :الرسالة ال ونية

   رسالة ف  السما  ال ظيمة للطري  إلى ا 
   واآلداب اوسي مية وهيو وهو من أرهر كتيب الرييخ في  الخي :ال  نية لطالب  طري  اله 

 .وز ان 
  م رال لطيل الم ان 

  يوا يي الهكع
وهيو كتياب م يرول وتوويد نسيخة مني  في  المكتبية القادريية بب يداد  :سر السرار ف  التحول

 . وف  مكتبة وام ة اسطنبوي
 . كتاب  ن الخلوة والبي ة والسما  السب ة :الطري  إلى ا 

يقييم الكتيياب فيي  خمسيية  ريير رسييالة بالفارسييية يووييد نسييخة فيي  و  :رسييايي الريييخ  بييد القييادر
 .مكتبة وام ة اسطنبوي 

 . اكره الخوانساي ف  كتاب  روضاي الوناي :المواهب الرهمانية
 . مخطوط توود نسخة من  ف  مكتبة الو ال بب داد :هزب  بد القادر الوي ن 
 .كان بروما نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتي :تنبي  ال ب  إلى ر ية النب 

 .نسخة مخطوطة ف  المكتبة القادرية بب داد  :الرد  لى الرافضة
 . 271مووود ف  مكتبة فيل ا  الريخ مراد تهي ر ع  :وحايا الريخ  بد القادر

 .موا ظ للريخ وم ها الريخ نور الدين أبو الهسن  ل  بن يوسل اللقم   :بهوة السرار
 . يخ رريد كرام  ف  طرابلس الراعف  مكتبة الر :تفسير القران الكريع
 .الدايي القادرية 
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 . مطبو ة بالفارسية والوردية: الهديقة المحطفوية
 .الهوة البيضا  

 . بالتركية - مدة الحالهين ف  ترومة هنية الحالهين
 .براير الخيراي 

 . ورد الريخ  بد القادر الوي ن 
 . كيميا  الس ادة لمن أراد الهسنى وزيادة

 . نسخة محورة بالفوتوهرال -تحر ف   لع الدين المخ
 . مومو ة خطب 

وهيييو مييين كتيييب الرييييخ المريييهورة وهيييو  بيييارة  ييين مويييالس : الفيييت  الربيييان  والفييييل الرهميييان 
 . للمريدين ف  الو ظ واورراد

وهييو  بييارة  يين مقييااي للريييخ فيي  ال قايييد واورريياد ويتييولل ميين نمييان وسييب ين   :فتييو  ال يييب
 . مقالة

وهييياا الكتييياب لييييس للرييييخ ولكنييي  يهتيييوي  ليييى الكنيييير مييين أوراد وأد يييية  :وضييياي الربانييييةالفي
 .وأهزاب للريخ 

اكيير فيهييا كمييا ريييا  هسيينة أ يهييافوهيياه الكتييب الخيييرة كمييا  يياي اوميياع ابيين كنييير رهميي  ا ، 
 .1من ساداي المرايخ الريخ كان فقد أهاديخ ض يفة وموضو ة وبالوملة 

وكان ريخ  أبيو سي يد المخرمي   يد بنيى مدرسية لطيفية ببياب  :رهم  ا   اي  ن  ابن الووزي
وظهير لي  حييي  ،فتكلع  لى الناس  بلسان اليو ظ ،الزل، فلما ماي أبو س يد فوضي إلى  بد القادر

وكييان ليي  سييمي وحييمي، وضييا ي المدرسيية بالنيياس فكييان يولييس  نييد سييور ب ييداد مسييتندا إلييى  ،بالزهييد
 .2"درسة ووس ي، وت حب ف  ال  ال واعمولس خل  كنير ف مري المالرباط ويتوب  نده ف  ال

 : ـ جهوده في الدعوة 5
و ضيى مين  ميره  رابية سيب ين  اميا يربي  ،أفنى الريخ هيات  كلها ف  الد وة والتربية والت ليع

ويهيياب، ويليي   لييى النيياس فيي   حييره وب ييد  حييره أن يقبلييوا  لييى ا  بقلييوب مل هييا النقيية فييي ، والرهبيية 
يما  نده ويبين أن ال  هو طريي  السي ادة التي  ا تيزوي لياتها  ين القليوب، والفرهية التي  ا تن حيها ف

أهيزان الييدنيا ولييو اوتم ييي  لييى  لييب روييي، لن اونسييان مييا داع ملتويييا إلييى ونيياب ا   ييز ووييي اييياا 
 .منفاابهماه، مخلحا ل  ووه ، فنن الرقاوة ا ت رل إلى  لب  سبي ، وا تود إلى نفس  

وبرهع الظرول القاسية الت   اش فيها الريخ، وبرهع البيية المتهالكية  ليى اليدنيا وم رياتهيا ي 
خ حي  الياي ليع يكين لي  هيد، أن ييالي  ،الت  اكتنفيي ب يداد ي فقيد اسيتطاع بقيوة تيونيره، و ظييع همتي ، وا 
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لهياة إا ب د أن أرسى  وا يد هاه الظرول لتكون  نوانا ل   لى تبليه الد وة البيية، ولع يفار  الريخ ا
متينة لد وت  هيخ تر  من ب يده ت مييا ومرييدين همليوا ليوا  اليد وة وسياروا بهيا في  اآلفيا  وهيزوا بهيا 

  .1ب دا فنرروا فيها اوس ع، وأ لوا فيها كلمة اله  والدين 
رسية وهكاا فقد انتفم من وهيود الرييخ  يدد كبيير مين المسيلمين، ولميا ااع حييت  ضيا ي المد

بالناس، فكان يولس ف  الهديقة نع وس ي بنضافة المنيازي الموياورة لهيا، وبياي فيهيا الهنييا  أميوالهع، 
ع وانتهييييي إلييييي  رياسيييية ال لييييع والتربييييية، 1137-هييييي726و مييييي فيهييييا الفقييييرا  بونفسييييهع، وتييييع بنا هييييا  يييياع 

 يياي فييي  ال  ميية الريييخ واوحيي   واورريياد، والييد وة إلييى ا  فيي  ال ييرا ، وكييان اا هيبيية  ظيميية هتييى 
الفاضي موفي  اليدين ابين  دامية حياهب الم ني  في  الفقي  الهنبلي ، ليع أسيمم  ين أهيد يهكيى  ني  مين 

   2.الكراماي أكنر مما يهكى  ن  وا رأيي أهدا ي ظم  الناس من أوي الدين أكنر من 
وع اليدين وو يم وفا  أهي زمان  ف   لي ،و الوا في  أن  أوي من نادع بالطر  الحوفية وأسسها

لييي  القبيييوي التييياع، بيييي وتيييونر بييي  ال لميييا  الكبيييار كيييابن تيميييية و ييياي  ييين طريقتييي ؛ إنهيييا الطريييي  الرييير ية 
 .3الحهيهة 

. ع ول  تس ون  اما ودفن بالمدرسة الت  كاني ل 1167-هي761توف  الريخ  بد القادر  اع 
ومييم أ ضياي  تي لمن  إا  لبي ،  :و نيد وفاتي ، سيول  وليده  بيد الوبيار، ميااا ي لمي  في  وسيد ؟ فقياي

اسيت ني بي  إلي  إا ا  سيبهان  : فما ب  أليع، وهيو حيهي  ميم ا   يز وويي نيع أتياه الميوي فكيان يقيوي
وت الى وهو اله  الاي ا يموي، وا يخرى الفوي، سبهان من ت يزز بالقيدرة، و هير ال بياد بيالموي ا 

 4.إل  إا ا  مهمد رسوي ا 
ليييس فييي  كبيييار المريييايخ ميين لييي  أهيييواي وكرامييياي أكنيير مييين الرييييخ  بيييد  :اهب  يياي اومييياع الييي

لكن الكنير منها ا يح ، وف  ب ل ال  أرييا  مسيتهيلة، وبالوملية فالريي   بيد القيادر كبيير  ،القادر
 .5الرون و لي  مآخا ف  ب ل أ وال  ود اوي  وا  المو د، وب ل ال  مكاوب  لي 

ى وي لييع ويربيي  فقييد كييان للريييخ الوي نيي  رهميي  ا  ت ميييا وككييي دا ييية ومحييل  يييومر وينهيي
ومريييدون تييونروا بفكييره ود وتيي ، كمييا كييان ليي  م ارضييون فيي  الميينهج، فكتييب  نيي  م يييدوه كمييا كتييب  نيي  

 ".اع  بد القادر"مناو وه فكتب  ن  ابن الووزي كتاب 
منا يب "كتياب ( ه 660_616) كما كتب  ن  إبراهيع بن  ل  القادري الراف   الهلب  نهو 

تياب كبيير في  ني خ ، وكتياب بهوية السيرار في  منا يب سييدي  بيد القيادر، وهيو ك6"الريخ  بيد القيادر
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تهريييير، وا اهتمييياع أبيييو الهسييين الريييطنوف   موليييداي فييي  منا يييب الرييييخ  بيييد القيييادر وم هيييا مييين هيييير
 .فوا  فيها بال خ والسمين   المحري، 

كيييان الرييييخ  بيييد القيييادر رهمييي  ا  فييي   حيييره "  : ييياي الهيييافظ ابييين رويييب الهنبلييي  رهمييي  ا 
م ظمييا ، ي ظميي  أكنيير مرييايخ الو ييي ميين ال لمييا  والزهيياد، وليي  منا ييب وكراميياي كنيييرة، ولكيين  ييد ومييم 
المقر  أبو الهسن الرطنوف  المحري ف  أخبار الريخ  بد القادر ومنا ب  ن خ مولداي، وك ت ب  فيهيا 

 .يهدخ بكي ما سممالطع والرع، وكفى بالمر  كابا  أن 
و د رأييي  ب يل هياا الكتياب، وا يطييب  ليى  لبي  أن أ تميد  ليى ري   مميا فيي  فونقيي مني  
إا ما كان مرهورا  م روفا  من هير هياا الكتياب، والي  لكنيرة ميا فيي  مين الروايية  ين الموهيولين، وفيي  

بة منيي الي  إليى الرييخ  بيد الرط ، والطاماي، والد اوع، والك ع الباطي، ما ا يهحى، وا يلي  نسي
القادر رهم  ا ، نع وودي الكماي و فر الدفون   د اكر أن الريطنوف  نفسي  كيان متهميا  فيميا يهكيي  

  1. " ف  هاا الكتاب ب ين 
 :ـ تأثيره في المدعوين 6

لقد كان للريخ  بد القادر تونير كبير في  الميد وين أرياد بي  الم وبيون وا تيرل بي  الخحيوع 
وكان يولس  ندي رو ن ون نة، نع تسامم الناس ب ، وازدهع  :ر هاا التونير الريخ نفس  فقايو د اك

كمييا كييان للريييخ تييونير كبييير  لييى .  2 ليي  الخليي  هتييى حييار يهضيير مولسيي  نهييو ميين سييب ين ألفييا 
 نفوس المد وين هتى أسلع بتونيره كنير من اليهود والنحارع، وتاب  لى يدي  كنير من ال حاة، يقيوي

لييع تكيين موييالس سيييدنا الريييخ  بييد القييادر رضيي  ا   نيي  تخلييو مميين يسييلع ميين : الريييخ  ميير الكيسييان 
اليهيود والنحيارع، وا ممين يتيوب مين  طياع الطريي ، و ياتل  الينفس، وهيير الي  مين الفسيا ، وا مميين 

 .يروم  ن م تقد س  
وتياب  ،أكنر مين خمسيمايةفقد أسلع  لى يدي  ،أراد ا  من  منف ة الخل  :ومما  ال  ف  ال 

أتمنييى أن أكييون فيي  : وكييان الريييخ  بييد القييادر يقييوي.  لييى يييدي أكنيير ميين ماييية ألييل، وهيياا خييير كنييير
أراد ا   ييز ووييي منيي  : الحييهاري والبييراري، كمييا كنييي فيي  الوي، ا أرع الخليي ، وا يروننيي  نييع يقييوي

هييود والنحييارع، وتيياب  لييى يييدي منف يية الخليي  فننيي   ييد أسييلع  لييى يييدي أكنيير ميين خمسيية  ال ميين الي
 . 3ال يارين والمسالهة أكنر من ماية ألل، وهاا خير كنير
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وكييييان يهضيييير موالسيييي  فيييي  ب ييييل الهيييييان الخليفيييية والملييييو  والييييوزرا  فيولسييييون متييييودبين 
أمييا ال لمييا  والفقهييا  فيي  يييوت   ليييهع هحيير، و ييد  ييد فيي  ب ييل موالسيي  أرب ماييية مهبييرة  1خاريي ين،

 2.انوا يسولون  ن  ال لعلرب ماية كاتب ك

 : ـ منهجه في الدعوة 6
كانيي الفتييرة التيي   ارييها الريييخ  بييد القييادر فيي  ب ييداد فتييرة هرويية إا ظهيير فيهييا التنييافس وليييا 

فقييد كييان هيي ا  السيي طين يرهبييون فيي  بسييط نفييواهع، وفييرل  ،بييين الخليفيية والسيي طين ميين السيي وقة
خي و وزي وأحبهي هير  ادرة  لى هماية ممتلكاتها، سيطرتهع  لى أم   الدولة ال باسية الت  را
 .بي هتى  لى المهافظة  لى هيبة خلفايها

وظهييري فيي  النيياس وننييية وديييدة اتوهييي هميية النيياس إلييى المييرا  والهكيياع يلتمسييون  نييدهع 
الرز ، ويروون منهع النفم، ويدف ون بهع الضر، وأحبهي تلي  هي   قييدة أكنير النياس، ونسيوا أن ا  

لخال  الراز ، وأن  وي ريون  النيافم الضيار وأن وبياه الهكياع والسي طين خاضي ة ورادتي  ي يز مين هو ا
هكياا نريوي وننيية في   احيمة  :يرا  ب زت  وياي من يرا  بقدرت ، يقوي أبيو الهسين النيدوي رهمي  ا 

 والتوكيي وهيده  اوس ع، أحنامها المرا  والموظفون، وهياكلها دور الهكومة واتو  النياس مين  بيادة ا

 .3واست طافهع وتملقهع من  إلى االتوا  إلى الخل  واا تماد  ليهع، والس اي  لي 
كان الريخ رهم  ا   د اتخا لنفسي  منهويا ررييدا ي يالج بي  ال ليي، ويحيل  بي  الخليي، وي لين 

اوسييي ع، فييي   ييوة الهييي  و درتيي   ليييى التحييدي للظليييع، ويظهيير فيييي  ضيي ل الميييرا  والهكيياع أمييياع  ييزة 
ويهقر ب  الدنيا وأربابها ف  مواوهة س ادة اآلخرة ون يمها وينتري ب  هي ا  الهلكيى ويوخيا بوييديهع إليى 

 .الس ادة ف  الدنيا والف   ف  اآلخرة 
و زع الريخ  لى القياع بهاا اليدور الخطيير، وهيو ي ليع أني  سييكون في  واد واليدنيا أمياع  ينيي  

 . 4ي ولكن   قد ال زع وخطط للمهمة وتوكي  لى ا  تنطل  من واد هير هاا الواد
 :ي الموضو اي الرييسة ف  منهو  الد وي 4

لقد كان هاا المنهج يتلخ  ف  وملة من ال ناحر الت  تطر  لها الريخ ف  هياتي  الد ويية 
   :ول ي من أهمها

 .ي الد وة إلى ال مي واع البطالة 1
 .عي الد وة لنحرة السنة ومهاربة اابتدا

 .ي نقد المنكراي الراي ة ف  الموتمم

                                                 

.367وكيي   ، نق   ن تقنين الد وة لمهمد السيد ال223/ 1:ي رواي الفكر والد وة              1  
.ي انظر البداية والنهاية والمنتظع وايي طبقاي الهنابلة ابن روب  2  

.331أبو الهسن الندوي  : رواي الفكر والد وة   _3  
.366مهمد السيد الوكيي   : تقنين الد وة   _4  



 487 

 .ي تووي  الناس ود وتهع إلى الدين الحهي 

 : ـ الدعوة إلى العمل وذم البطالة 7
اوسيي ع يييد و إلييى ال مييي والوييد، ويطالييب المسييلمين ببيياي الوهييد للتوسييم فيي  ال مييي واونتييال 

ال اطلين الاين ا يزاوليون مهنية وبقدر د وت  إلى ال مي وهخ المسلمين  لي  بقدر ما كان ي ن   لى 
وا يمتهنون هرفة لن  ي تبر ه ا  ال ياطلين  الية  ليى الموتميم ا يسيهمون في  تهضييره وا أنير لهيع 

 .ف  تقويم 
وكانييييي البطاليييية  ييييد انترييييري فيييي   حيييير الريييييخ الوي نيييي  وأحييييب  النيييياس يتملقييييون الخلفييييا  

اييييدهع، وأحيييب  الموتميييم كلييي  فييي  هالييية كسييياد والسييي طين لي يريييوا  ليييى نيييوالهع، وييييوكلون مييين فتييياي مو 
 .وركود

الس طين ي الون ف  ومم الضرايب من الناس ويت سفون ف  م املتهع وأه سهع ي ينون ف  
الرل فسادا م تمدين  ليى ميا ي يود  لييهع مين هي ا  السي طين الظلمية، فتكاليب النياس  ليى أبيوابهع 

هع، ولييع يكيين لهييع إا ومييم هطيياع الييدنيا، والتمتييم بزخارفهييا وتركييوا ال مييي، فييوالوا أنفسييهع، وأهييانوا كييرامت
 .مهما كاني سبي الوحوي إلى ال 

فقيياع الرييييخ يييد و إليييى ال ميييي الويياد الييياي ي يييود  لييى النييياس بيييالخير و لييى الموتميييم بالرفيييا  
والرخييا ، وهييار ميين التوهييي فيي  طلييب الييدنيا، لن اليي  يحييرل النيياس  يين اآلخييرة ويلهيييهع  يين ال بييادة 

لن الي  يهقي  للينفس البريرية ميولهيا، .  ة، ود ا إليى أخياها برفي  وااسيتماع بطيبتهيا في  اتيزانوالطا
 1. وا يت ارل مم طموهها

ونهيين نلميي  ميين خيي ي هيياه الفتييرة ميين ميينهج الوي نيي  فيي  الييد وة إلييى ا  أنيي  لييع يكيين ييي من 
آلخيرة لني  كيان ي ليع أن هياا الطليب بمبدأ المتحوفين الدا   إلى نبا الدنيا وااتواه بالكلية إلى طلب ا

يت ارل مم الميوي الفطريية في  اونسيان المخليو  مين الرل ميادة ومين السيما  روهيا وم نيى، وي ليع 
ا فسدي الهياة وفسد تب ا لفسادها نظاع الهياة  .كال  أن لك  المرين مطالب ابد من تهقيقها وا 

تقوي "  :رابم والن نين من موالس  الو ظيةيقوي ف  هاا المقاع مخاطبا مريدي  ف  المولس ال
إنمييا تتبييين حييهة ...... أنييا مسييت ن  يين  لييع ال لمييا  وتييد   ال لييع فييوين ال مييي، مييا تييونير هيياه الييد وع

 .2"د وا  لل لع بال مي واوخ   والحبر  ند الب   وأن ا تت ير وا توزع وا تركو إلى الخل 
ا بيدوا ا   يز وويي واسيت ينوا " :موالسي  الد ويية ويقيوي في  الموليس السيادس والرب يين مين

 لى  بادت  بكسب اله ي إن ا   ز ووي يهب  بدا م منا مطي يا،  كي  مين ه لي  يهيب مين يوكيي 
 .3"بكسب  ويب ل من يوكي بنفا   
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الميي من ي مييي لييدنياه و خرتيي ، ي مييي لييدنياه بل تيي  بقييدر مييا "  :ويقييوي فيي  المولييس القييان   ريير
 هاا هو منهج الريخ الوي ن  ا تفريط ف  اآلخرة وا إفراط ف  الدنيا "   يهتال إلي

 : ـ الدعوة لنصرة السنة ومحاربة االبتداع 2
وبالرهع من نز ة الوي ن  الحوفية ال ميقة إا أن  كان حوفيا من طراز نادر فقد كان ي تقد 

ري ة فننييي  يكيييون نو يييا مييين بيييون التحيييول إا ليييع يكييين خاضييي ا فييي  ريييكل  وموضيييو   خضيييو ا تاميييا للرييي
إن انخييرع فييي  ريي   ميين الهييدود فييا لع أنيي  :"الزند يية، وضييربا ميين الباطييي، ولهيياا كييان يقييوي رهميي  ا 

مفتييون، و ييد ل ييب بيي  الريييطان، واروييم إلييى هكييع الرييرع، والزميي  ودع  نيي  الهييوع، لن كييي هقيقيية ا 
 1".ترهد لها الرري ة فه  باطلة

يْر إليى الهي   يز وويي بونياه  الكتياب كي هقيقة ا ترهد لها :"ويقوي الرري ة فه  زند ة فط 
والسنة وأدخي  ليي  وييد  في  ييد الرسيوي حيلى ا   ليي  وسيلع واو لي  وزيير  وم لمي ، دع ييده تزيني  

 2".وتمرط ، وت رض   لي  هو الهاكع بين الروا  المرب  للمريدين
مين  بلي ، وهيار مين الو يوع و د بل ي رطهاي الحوفية في   حيره هيدا تخيول مني  ال زالي  

في  هيخ باله المتحوفون ف  د واهع وأ لنيوا وحيولهع إليى الهقيقية وأنهيع بل يوا الهيد الياي تسيقط م ي  
الفييرايل  ميين بل يي  وبييرزي فكييرة وهييدة الووييود ودبييي الفوضييى الدينييية فيي  خلييواتهع وزواييياهع فتحييدع 

ولهيياد المخيييل وأ ليين فيي  رييوا ة ونقيية الوي نيي  رهميي  ا  لهيياا التيييار ال نيييل وحييمد فيي  وويي  هيياا ا
تر  ال باداي المفروضاي زند ية وارتكياب المهظيوراي :" كفر من تر  الفرايل مهما كاني منزلت  فقاي

 3".م حية، ا تسقط الفرايل  ن أهد ف  هاي من الهواي
اع تنهيياهع  يين الضيي ي واابتييداع واتبيي"  :ويقييوي  مييرا المييد وين بالب ييد  يين الضيي ي واابتييداع

الهيييوع وموافقييية الييينفس، وتيييومرهع باتبييياع كتييياب ا   يييز وويييي وسييينة رسيييوي ا  حيييلى ا  ت يييالى  ليييي  
 4".وسلع

ييييا  يييوع اوسييي ع يبكييي  : " ويحيييور لنيييا ميييا ي انيييي  اوسييي ع مييين أهيييي البيييدع والضييي ي فيقيييوي
مين الظلمية  ويست يخ يده ف  رأس  من ه ا  الفوار من ه ا  الفسا  من ه ا  أهيي البيدع والضي ي،

لييى ميين كييان م يي   مييرا  ميين ال بسييين نييياب الييزور ميين المييد ين مييا ليييس فيييهع، انظيير إلييى ميين تقييدم  وا 
 5"ناهيا  ك  راربا كون لع يكونوا ما أ سى  لب  

 : ـ نقد مظاهر المنكر والفساد في المجتمع 3

                                                 

.321، نق   ن رواي الفكر والد وة   131الر ران    : ي الطبقاي الكبرع 1  
.141محدر ساب    : ي الفت  الربان   2  
.77محدر ساب    : ي الفت  الربان   3  
. 77ي المحدر الساب      4  
.342، 341  : ي نفس المحدر  5  



 489 

فيي  ميينهوهع وكمييا خييالل الوي نيي  رهميي  ا  الحييوفيين فيي  هيياا ااتويياه فننيي  خييالفهع كييال  
وأساليبهع لقيد كانيي د يوع الحيوفية إليى اانتبياه إليى الينفس، وتير  الخلي  دون توويي  أو إررياد د يوع 

دع الخلي  للخيال ، أ ياع :"منافية لمباد  اوس ع ف  نظر الريخ ولهياا فنني   يارل بريدة مبيدأهع القاييي
ويوويييي ، وي ليييين الهييييرب  لييييى واتخييييا لنفسيييي  طريقيييية الرسييييي والمحييييلهين، فكييييان ي ييييظ " ال بيييياد فيمييييا أراد

المخييالفين، مهمييا كانييي مكييانتهع، وهيياا هييو اليياي د يياه لن ينتقييد المييرا  والهكيياع لهيييدتهع  يين الهيي ، 
 .وينتقد ال لما  لتكالبهع  لى الماي والواه، وتوييدهع للهكاع باله  وبالباطي

ه  بن سي يد بين وكان ممن انتقدهع من الخلفا  المقتف  لمر ا ، وال  هين ولى القاض  ي
المظفر، وكان مرهورا بالظلع فلما هضر الخليفة ح ة الوم ة  اي الريخ الوي ن   لى المنبر و ليى 

" وليي  لى المسلمين أظلع الظالمين فما وواب  هدا  ند رب ال المين، أرهيع اليراهمين"ر وس الرهاد 
 1. نديا ارت د الخليفة وبكى، و زي القاض 

اليي اع لل لمييا  الرسييميين اليياين لزمييوا أبييواب المييرا ، وطو ييوا الييدين  وكييال  كييان يوويي  نقييده
هياا النفيا  إليى متيى؟ ":وأولوه بما يتف  مم هوع الهكاع الظالمين فيقوي ف  الموليس الهيادي والخمسيين

يا  لما  يا زهاد؟ كع تنافقون الملو  والس طين هتى توخاوا مينهع هطياع اليدنيا ريهواتها وليااتها؟ وأنيتع 
نر الملو  ف  هاا الزمن ظلمة وخونة ف  ماي ا   ز وويي وفي   بياده اللهيع اكسير ريوكة المنيافقين أك

 2"واخالهع  أو تب  ليهع وا مم الظلمة وطهر الرل منهع أو احلههع
أميا تسيته ؟  يد هملي  هرحي   ليى :"نع يقوي ف  الموليس النيان  والخمسيين مخاطبيا أهيدهع

، إلييى متييى توكييي الهييراع وتخييدع الملييو  اليياين تخييدمهع؟ يييزوي ملكهييع، أنيي  تخييدع الملييو ، وتوكييي الهييراع
، كن  ا   وا نم باليسير من الدنيا هتى يوتي  الكنيير مين "وتتولى خدمة اله   ز ووي الاي ا يزوي

 .3" اآلخرة
ولقيييد كيييان الرييييخ الوي نييي  رهمييي  ا  يقييييع منهوييي  فييي  اليييد وة إليييى ا   ليييى مناحيييرة السييينة 

وكان متمسكا "د ة فقد كان كما  اي ابن روب حاهب طبقاي ايي الهنابلة، وهو يتروع ل  ومهاربة الب
ف  مسايي الحفاي والقدر ونهوهما بالسنة، مبال ا ف  الرد  لى من خالفها، كما كان يقوي  ند وفات ، 

 4".أخبار الحفاي تمر كما وا ي"
و مين ورايهيا واهيا وا سيلطانا وليع وكاني الد وة إلى ا   لى هاا النهج هايتي ، فليع يكين يروي

يا خل  ":يكن ينتظر من القياع بها إا رضى ا   ز ووي وف  ال  يقوي ف  المولس التاسم والرب ين
ا ، إن  أطلب ح هكع ومنف تكع بالوملة أتمنى هل  أبواب النار و دمها بالكلية وأا يدخلها أهد من 

                                                 

ـ.377/  1محدر ساب  : رواي الفكر والد وة    1  
. 216  : الفت  الربان      2  

 

.221  : المحدر الساب   3  
ي انظر ترومت  ومو ف  من أخبار الحفاي ف  ايي طبقاي الهنابلة ابن روب   4  



 490 

نمييا تمنيييي هيياه المن ييية اط  يي   لييى رهميية ا   ييز ووييي ورييفقت   لييى خلقيي  خليي  ا   ييز ووييي وا 
  ييودي لمحييال   لييوبكع وتهييايبها ا لت يييير الكيي ع وتهايبيي  ا تهربييوا ميين خرييونة ك ميي  فمييا ربييان  إا 

 1".الخرن ف  دين ا   ز ووي ك م  خرن وط م  خرن فمن هرب من  ومن أمنال  ا يفل 
ها، و  ماي تدي  لى إخ حهع وهيبهع وخيوانهع وكان للد اة ف  تحويره سماي يتميزون ب

كييل ا يرهميون ال حياة، وهيع موضيم الرهمية، مقياع التوبية واا تياار :" المسلمين، فكان يحفهع بقول 
ال ييارل خلقيي  ميين أخيي   الهيي   ييز ووييي فهييو يوتهييد فيي  تخلييي  ال احيي  ميين يييد الريييطان واليينفس 

 . 2"والهوع
خ حييهع للييد وة ويقييوي فيي  موضييم  خيير  يين حييفاي الييد اة الميي من حيياد  فيي  نحييه  " :وا 

لخييي  الميي من يبييين ليي  أريييا  تخفييى  لييي  تفيير  ليي  بييين الهسييناي والسيييياي ي ييرل مييا ليي  ومييا  لييي ، 
      3"سبهان من ألقى ف   لب  نح  الخل  وو ل  أكبر هم ، إن  ناح  وا أريد  لى ال  وزا  

 : ـ دعوة الناس إلى الدين الصحيح 4
لريييخ رهميي  ا  منييابرا  لييى د وتيي  ووهيياده وتربييية المييد وين وكييان يرييب  الدا ييية لقييد كييان ا

ال يالع الربيان ، ودا يية الهي  :"بالطبيب الاي ي الج المرضى ليحي بهع إلى بر الس مة وال افيية فيقيوي
 طبيب يوتي  المرضى مين كيي نيوع فييداويهع مميا فييهع مين ميادة اليدا  وييريهع طريي  الريفا  ويتووي  بهيع

 ".إلى ا  ت الى
ولقد كان رهم  ا  ف  د وت  يلمس القليوب برفي  ويووههيا إليى باريهيا في  لطيل، مهياوا أن 
يسلخها  ن كي ما ت لقي ب  من ماديياي الهيياة وزينتهيا ليربطهيا بخالقهيا ومبيد ها ويمنيي كيي مت لقياي 

الفقي  : " ن من موالسي  الو ظييةالقلب  لهة ومتى ت ل  بها القلب أرر  با  فيقوي ف  المولس الرب و 
في  اليدين سيبب لم رفية الينفس مين  يرل ربي  ي  يز وويي ي  يرل الرييا  كلهيا، بي  تحي  لي  ال بوديية 

 . 4" وال ت  من  بودية هيره
ييييا هييي ع إاا أردي : " ويقييوي فييي  المولييس الناليييخ والرب ييون مخاطبيييا مد وييي  ومريديييي  بقوليي 

 ييز ووييي ي، ووافقهييا فيي  طا تيي  وخالفهيا فيي  م حيييت ، نفسيي  الفي   فخييالل نفسيي  في  موافقيية ربيي  ي 
 . 5"هواب   ن م رفة الخل  والخل  هواب   ن م رفة الخال  ي  ز ووي ي 

المنطقيي  الم تمييد  لييى ال قييي واليي  لن هيياا السييلوب  بكمييا كييان رهميي  ا  يسييت مي السييلو 
المووبة للقبوي ف  ر  أن سلطان  هو الاي يستطيم أن ي نر ف  اوي ال قوي ويضم بين أيديهع الدلة
انظر إلى من ينظر إلي  وأ بي إلى :"ال قي أنفا وأكنر نباتا ف  القلوب وأطوي استقرارا ف  النفوس فيقوي
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ميين أ بييي  لييي  وأهبييب ميين يهبيي  واسييتوب إلييى ميين يييد و  إلييي  وأ ييط يييد  ميين ينبتيي  ميين سييقطت  
  ميين أنواسيي ، وينظفيي  ميين أوسيياخ  ويخرويي  ميين ظلميياي وهليي  وينوييي  ميين نز يياي نفسيي ، وي سييل

ويخلح  من ويفتي  ومين هممي  الرديية، ونفسي  المياىرة بالسيو  وأ راني  الضيالين المضيلين؛ ريياطين  
 1".وهوا  وأخ ي  الوهاي

كييان يسييت مي أسييلوب اوهييرا ، هييين ييياكر النيياس بييون ا  ي ييار  ليييهع وأنيي  يريييدهع لهيياا فهييو 
ميا يهحيي لهيع مين اليب    يهتى يفرههع ل بادت  وهب  للمواوم كيحرفهع  ن هيره وي رون  ويبتليهع 

كيي مين أهبي  : ميا أكنير ميا تقيوي:"إنما ليكون الواهد منهع أنيرا  ند رب  ا يررك  هيره فيقيوي رهمي  ا 
: ا تدوع حهبت  بهاي بيننا إما بال يبة أو الموي، أو ال داوة وأنواع الهواي بيالتلل والفيواي فيقياي لي 

 لع يا مهبيوب الهي  الم نيى بي  المنظيور إليي ، الم يار لي  و ليي  أن ا  هييور خلقي  لي  وتيروع أن أما ت
 تكون ل يره؟

بُّون ي   :)أما سم ي  ول   ز ووي ي ه  بُّه ْع و  نيس  إ ا  :)و ولي . 77الماييدة ( ي ه  ين  و اْو  ل ْقيي  اْلو  يا خ  م  و 
 .76الاارياي ( ل ي ْ ب د ون  

اا وبم الوة النفوس بمني هاه الكلماي الم نرة استطاع الوي ن  رهم  ا  بهاا السلوب الخ
أن ي سييس مدرسيية ااي ميينهج رريييد انوييابي إلييي  القلييوب وتييونري بيي  النفييوس و ييد بييدا أنيير هيياا الميينهج 

مين النياس ا يهحييهع  يدد إا ا  وحيلهي بي  نفوسيهع، وانقيادوا لي  طياي ين،  عواضها ف   يدد ضيخ
ة ب د الريخ الوي ن  بنخ  ، وساروا بها ف  اآلفيا ، ا ييوليهع ري    ين هيايتهع، وا وهملوا المان

، كميا كيان عراد  ن هدفهع، و د كان الريخ الوي ن  يتفقدهع، ويقوع بنفس   لى تيربيتهع وتهيايبه عيرده
 2.يويز للد وة منهع من يراه  ادرا  لى تبلي ها

مطلوب هييخ تسيلع الز امية الدينيية و ياش نهيو  يرن لقد وود هاا الدا ية المحل  ف  زمن  ال
فييردا فريييدا فيي  الييد وة إلييى ا  فييالتل هوليي  التبيياع والمريييدون فييونر فيييهع تييونيرا لييع ييي نر منليي   ييالع أو 

 .محل  أو دا ية من مدة طويلة
 

 :الخاتمة
اوي هكاا كان الري  الوي ن  ف  د وت  ومنهو  وام ا بيين التحيول وال ليع وال ميي، فقيد هي

نقاا ما يمكن إنقااه، رهع كي الح وباي وال را يي الت  واوهت  من مريدي  ميرة ومين  إح   الموتمم وا 
 .  فكان يهتر   لب   لى ال  ،مناويي  مرة أخرع
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ورهع ال  فقد استطاع الريخ بما أوتي  مين  ليع هزيير وهييرة  ليى ديين ا   يز وويي، وهيس 
ح هه ا، ور ور بالمس ولية والمانة، أن يبله رسالة اوسي ع مرهل وهر   لى ح   هاه المة وا 

 .فكاني تفيل من لسان  و لب  كلماي م نرة ه   ية ف  اوخ   والحد  والهمية الدينية 
فكيان لهيع دور  ،تلقفها أ  ع الد وة وأيمة التربية من ت مياه المخلحين ف  القرون الت  تلتي 

دييييي ، ونرييييره فيييي  الحييييقاع الب يييييدة التيييي  است حييييي  لييييى  كبييييير فيييي  المهافظيييية  لييييى رو  اوسيييي ع وه
 . الويوش المدووة أن تخض ها لهكع المسلمين

وهكيياا اسييتطاع الريييخ رهميية ا   لييي  أن يسييتمر فيي  د وتيي  ووهيياده أكنيير ميين نحييل  ييرن 
ويحمد ف  التبليه ف  بيية را ي فيها الكنير من المنكراي، إضافة إليى ااسيتبداد السياسي ، وميا كيان 

هحي ل  هاا النفيوا والقبيوي إا وخ حي  في   ملي  اليد وي وزهيده فيميا كيان يهير   ليي  هييره مين ي
 لما  الب ط و امية الميد وين، بيي وهرحي   ليى هدايية الخلي  أوم يين إليى اوسي ع الهنييل ديين ا  

 .رب ال المين
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 دورالطريقة العمامية أواإليمانية 
 في مقاومة الشيخ بوعمامة

 
 ي عيسىقورار . أ

 معسكر-المركز الجامعي مصطفى أسطمبولي
 

 :الملخص
ل بييي الطيير  الحييوفية فيي  منطقيية الونييوب ال ربيي  الوزايييري دورا هامييا فيي  المقاوميية الريي بية 

ومن أهييع الطيير  الحييوفية التيي  سيياهمي فيي  إ ييادة توديييد وت مييي  ،المسييلهة ضييد ااسييت مار الفرنسيي 
الوزايري،وهي  همييان وال ميور والطرافي  وأواد زيياد و باييي  الرو  اوس مية بيين  باييي الونيوب ال ربي 

القحور ه  الطريي  ال ماميية أو كميا سيماها الرييخ بو مامية باويمانيية والياي يهمنيا في  هياه المداخلية 
هو إبراز أنر دور الطريقة الحيوفية ال ماميية في  موتميم المنطقية خي ي فتيرة ااسيت مار الفرنسي ،هيخ 

لقوة،ووظفييييي ل ييييرل التوكيييييد  لييييى القوا ييييد والقيييييع اوسيييي مية لضييييمان اانسييييواع كانييييي ترييييكي مكانييييا ل
ااوتما  ،هيييخ أخيياي الرييكي الميينظع والم سسييات  ونمييط للهفيياظ  لييى الم ييايير ااوتما ييية والييو   
الوم  ،وسيييياهمي كظيييياهرة اوتما ييييية فيييي  إنتييييال ت يييييراي اوتما ييييية ول بييييي دورا توديييييديا فيييي  إهييييداخ 

ا ييية وديييدة داخييي موتمييم منطقيية الونييوب ال ربيي  الوزايييري واليياي كييان يميير أوضيياع ومنظوميياي اوتم
بمرهلييية تفكييي  إوتميييا   أملتهيييا إخفا ييياي النظييياع السياسييي  التقليدي،وأوهزتييي  الم سسييية  ليييى ال حيييبية 

 .القبلية
 

Le résumé: 
Les voix soufis au Sud ouest Algérien ont joué un rôle prépondérant contre le 

colonialisme Français; leurs importances dans la structuration des tribus telles que les 

hymains;les ouled ziades ansi que les tribus des Ksours.ma contribution va insisté sur la 

Tarika Alamamia ou Alimania;dans la société de sud ouest Algérien pendant la période 

coloniale;à ce moment là on peut dire que cette Tarika hyperconnue au sud ouest Algérien 

a influencé les organisations et les institutions sociales;telles que la consolidation des liens 

sociaux;et la réformation de la conscience collective;comme elle a protégé le système 

traditionnelle de toute opération destructive;menée par le changement sociol excessif qui a 

entraîné les tribus de Sud Algérien et du colonialisme Français n'a pas cessé de mener des 

opérations de viol à ce système antique.        
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 :مقدمة
 ليرتكز التحيو  خي د التحول مبهنا من أهع المباهخ الت  يستند إليها الفكر اوس م ،هي

الكتابييييية الحيييييوفية والممارسييييية الروهيييييية واوحييييي   : اوسييييي م   ليييييى نييييي خ مكونييييياي أساسيييييية وهييييي 
وتهتييي الطير  الحييوفية أهمييية كبيرع فيي  الهيياة الفكرييية،ومن القضييايا الريايكة والم قييدة فيي  .(1)الحيوف 

أن المسيتقبي في  ("ErickJiofruit)ويقوي المسترر  الفرنس  إريي  وييوفروي،(2)ريخنا النقاف  والدين تا
ال الع اوس م  سيكون هتما للتيار الحوف ،ويرع أن الحوفية  دمارسوا السياسة ف  أهييان كنيرة،كميا 

 .(3)"مارسوا أدوارا نقافية واوتما ية
و مامة،واتساع موالهيا المكيان  فينن بيو  ع بسياي  و لى الرهع من طوي مدة مقاومة الريخ ب

 ن هيياة أبي   مامية مين حيدع في  الوانيب الوزاييري،إا ميا يتداولي  النياس مين  دايوو":أرار إلى أن 
توويد  يأي أنير تياريخ  مكتيوب ميي  إليى التسيتر ونزو يا إليى التكيتع وبالمقابي ع ن ،وان يدا ةأخبار رفوي

نسية وف  تقارير الضباط الفرنسيين من التفاحيي التاريخية  ن أب   مامة ف  وناي  الواية ال امة الفر 
 (.7)"ولكنها  مدي تروي  رخحيت 

ا كاني تقارير اودارة الفرنسية ف  م ظمها ركزي  لى الوانب ال سكري للمقاومة وروهي  اوا 
ين الوزاييريين  ليى ب يل المي رخين والبياهن نهقايقها الت  كانيي تحيي إليى اليوزارة الهربيية الفرنسيية،فن

إا أنهيع أهفليوا  ين دور طريقتي   ةوو  الخحو  ركزوا في  كتابياتهع  ليى ووانبهيا السياسيية وال سيكري
 . الحوفية ال مامية أو اايمانية

و بييي التطيير  إلييى دور الطريقيية ال مامييية أو اويمانييية فيي  المقاوميية الريي بية المسييلهة،يفرل 
حييط ها،نع نبييرز الظييرول ااوتما ييية والنقافييية،الت  و لييي  لينييا البهييخ أن ن ييرل التحييول ل يية وا

 .بو مامة يتقلد منحب المريخية بين  بيلت  و بايي منطقت 
طريقتييي  ال ماميييية  مييين ت يييير اوتميييا   والييياي توليييى فييي  الهيييد مييين فكيييرة اليييوا    وميييا أهدنتييي

 لى تهقي  اانسواع بين القبل ،والنزاع بين القبايي  لى أتف  السباب وف  الو ي نفس   ملي طريقت  
بدي التناهر   الفرنس رتوهيدها وتونيدها لمقاومة ااست ما ى بايي منطقة الونوب ال رب  الوزايري و ل

 ىفكييرة هماييية القبيليية إليي نبهيياه القبايييي ميين النز يية القبلييية إلييى النز يية الوطنييية، ميي يفيمييا بينهييا واانتقييا
 .هماية الوطن والدفاع  ن 

  :مفهوم التصوف-7
لقيييد ت يييددي ت ييياريل التحيييول بسيييبب انتريييار المتحيييوفة الييياين اهتميييوا بييي  ك ليييع مييين خييي ي 
دراسييياتهع والييي  منيييا كتيييب السيييرال الطوسييي  القرييييري و بيييدالقادر الوي نييي ،نع ويييا  المسترييير ون منيييي 

 بدوي وأس د السهران    نالم احرين نود  بد الرهما نومن المفكري ماسنيون وتولدك  ونيكلسون،
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 : تصوف لغةال-7-7
ترت  كلمة التحول من ف ي حول ه ل  حوفيا،وتحول حيار حيوفيا،أي تخلي  بيوخ   

ومحييطل  حييوف  يرييير إلييى مومو يية ميين (.7)الحييوفية والحييوفية فييية ميين المت بييدين واهييدهع الحييوف 
 .النسا  والروهانيين الاين ارت لوا بالتحول

اهرة اتقييدر،فهو أوا و بييي كييي والتحييول با تبيياره ريياهدا للييدين الحييوف  فيي  اوسيي ع هييو ظيي
ر   إنرا  لرسالة النب  الروهانية ووهد مستمر ل يش أنماط اليوه  القراني   يريا رخحييا  ين طريي  

 .(6)ااستبطان
 Dictionnaire de)ولقييد وييا  ت ريييل التحييول فيي   يياموس الهضييارة ال ربييية اوسيي مية

civilisation musulmane)أن التحيييول أو(le Soufisme )فرنسية،فوحيييي الكلمييية بال ربيييية بال
 (.4)مرتقة من الحول

 : اصطالحا-7-2
التحول هو هركة دينية انترري ف  ال الع اوس م  ب يد الفتوهاي،نريوي كيردة ف يي مضياد 
ان ماس ب ل الناس ف  الترل وضروب الم ا، وامها إخضاع النفس لنواع من الرياضياي الروهيية 

التحييول هييو رهليية (6)قيقييية المطلقة،م رفيية ا  بالكرييل والمريياهدةطم ييا فيي  الوحييوي إلييى الم رفيية اله
 لييى الخلييوة والتوليي  الربان ،أواللقييا  ال رفييان  المتييول بالوحيياي والكرييل اوله ،وي نيي   دروهانييية ت تميي

هييياا أن المرييييد السيييال  لكييي  يهقييي  ميييراده أا وهيييو الوحيييوي إليييى الهضيييرة الربانية، ليييي  أن يتويييرد مييين 
توب إلييى ا ،وأن يتطهيير ميين كييي أدران الوسييد ويبت ييد  يين ملييااي الييدنيا،ويتر  وانبييا أوسيياخ الييدنيا،وي

و ييياع إبيييراهيع البسييييون  بتحييينيل مومو ييية مييين الت ييياريل هيييوي .ريييهواي الهيييياة ومت هيييا الزايفييية الواهمييية
 :التحول هيخ  سمها إلى ن نة أ ساع

دنيا ومهبييية الميييولى التحيييول كراهيييية الييي:البداييييةت ييياريل تتهيييدخ  ييين  :القســـم األول1-2-7
 . زووي

التحيول خلي ،فمن زاد  ليي  في  الخلي  زاد :المواهيداييتهيدخ  ين  :القسم الثـاني1-2-2
 ليييي  فييي  الحفا ،التحيييول أن اتملييي  ريييييا وأن ايملكييي  ر  ،التحيييول هيييو  لييية الط ييياع والسيييكون 

 والفقرا  من الناس،
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م ا  بييي     ييية هيييو التحيييول أن تكيييون مييي:المييياا ايفيتهيييدخ  ييين  :القســـم الثالـــث7-2-3
استرسيياي اليينفس مييم ا   لييى مايربييد وتوحييي فيي  الخييير إلييى أن التحييول تيييقظ فطييري يوويي  اليينفس 

 (.1)الحاد ة إلى أن تواهد هتى تهظى بماا اي الوحوي،فااتحاي بووود المطل 
أمييييا مهمييييد  ابييييد الوييييابري فقييييد أروييييم أحييييوي التحييييول إلييييى الهرمسييييية بطلمسيييياتها و لومهييييا 

،وف  نقده لل قي ال رب  ترع فلسفة ابن سيينا  تلية ال قيي في  اليو   ال رب ،أميا  ين (10)والسرية السهرية
ابيين  ربيي  لييع يرفيي  كييي ماأب ييده سييوع نتييال يمنييي ال م قوي،الوافييد  لييى اوسيي ع والنقافيياي والييدياناي 

 (.11)السابقة
سييبقي التحييول التحييول هييو طريقيية ونهييج فيي  السييلو  ال بادي، ميياده الزهييد والتوبة،و ييد -

هركة زهد نب ي من ووهر اوس ع  رانا وسينة،ولكن المويرع التياريخ  للطير  الحيوفية  يرل مي نراي 
دخيلييية فيميييا ب يييد وردتييي  مييين محيييادر ريييتى مييين المسييييهية والزرادريييتية واليهوديييية ومييين الفيييرس والهنيييد 

مهميييد "ويفييير .(12)،ليييال  تيييوزع الحيييوفيون  ليييى ميييااهب وميييدارس، رفي بنسيييع الطييير  الحيييوفيةنواليونا
 .بين الحوفية والتحول" أركون

 يبونهيييا تييييار فكيييري يتمتيييم بوسيييلوب هيييياة دينيييية يسيييتخدع الرييي اير وااهتفييياا"ف يييرل الحيييوفية
الفرديييية والوما يييية،من أويييي أن يو يييي الوسيييد واليييرو  يتواكبيييان ويسييياهمان فييي   مليييية توسييييد الهقييياي  

 .(13")يسي بالتال  هكرا  لى اوس ع وهدهفالتوربة الحوفية مووودة ف  كي الديان ول الدينية،
فيي  مقحييده النهيياي  وال ميي  يمنييي أوا التوربيية الم اريية نتيويية اللقييا  الهميميي  "أمييا التحييول

والتوهييييدي بيييين المييي من واولييي  الرخحييي ؛أي ال نهييياي  والمطلييي  الميييرتبط باللوهيييية بالنسيييبية لموميييي 
اسييبة الضييمير،و ودة الحييوف   لييى ااتيي  والتوربيية وهيياه التوربيية مهلليية وموضهة،بواسييطة مه الديييان،

الت  تهظى بالتومي  لى هاا النهو لكلمة تومي،نع توضم كتابية ت ياي المرييد الياي ينخيرط في  السيلو  
   (17)"الحوف  تهي إمرة ريخ ما

 :مفهوم الطرق الصوفية-2
والسييرية  التنظيييع الييدين  السياسيي  والنقاف ،ي لييب  ليهييا طييابم ال مييول يهيي  رييكي ميين أرييكا

وتتحل ف     اتها بالسلطة بااضطراب،والتمرد ف  كنير من الهيان والمساندة والم ازرة ف  ب يل 
 (17)الهيان الخرع

 :نشأة الشيخ بوعمامة االجتماعية والدينية-3
فييي  أسيييرة بدويييية مهافظييية،كاني تتمييييز بيييال لع والتحيييول،بدأ يهفيييظ القيييران  (17)نريييو بو مامييية

، رفييي  ايلتيي  بتقواهييا الدين ،وهرحييها الرييديد  لييى تطبييي  ريي اير (فقييي )الفو ييان  بالكتاتيييب بالهميياع
اوسيي ع فهييومن أهفيياد الفقييي  المتحييول  بييدالقادر بيين مهمييد الم ييرول فيي  الونييوب ال ربيي  الوزايييري 

 .بلقب سيدي الريخ



 497 

وي هظ أن الريخ بو مامة  اش في  وسيط أسيرة كلهيا تتمييز بالتحيول،وا ري  أن منيي هياا 
وسييط ااوتميييا    ييد أنييير برييكي أو بيييآخر فييي  رخحيييت ،مما و لييي  يسييل  نفيييس المسييل  الييياي اتب ييي  ال

أوداده وهو طري  الزهد والتحول،ومم ال   اش المرهلة الولى من هيات  ف  بيية و رافية وطبي يية 
 .هتمي  لى سكانها الخضوع لنزواتها

سييايي بسيييطة،وتوارة القوافييي فيي  فيياهترل الر يي  وفيي  الطيير  التقليدييية والزرا يية الم ارييية بو 
ظييييرول وييييد حيييي بة،والت   رضييييي ال ديييييد ميييين اليييياين مارسييييوها لإلهييييارة والسييييلب واليييي  كبقييييية رييييباب 

توارة القوافي تركي همزة وحيي بيين الحيهرا  والتيي اليوهران ،والت  سيمهي لي  بتوطييد  يالمنطقة،وكان
وخبييييرة ميييين خيييي ي نريييياط   توربيييية ب لييييى أهوالهع،ويكتسيييي م   يييياي مييييم أهييييي التييييي والحييييهرا ،ويطل

 .(16)التواري
وهييب الز اميية  تر ييرع بو ماميية فيي  موتمييم سييادي فييي  ااضييطراباي والفييتن والنز يياي القبلييية،

والتسلط دون انترار الو   النقاف ،مما  ر ي النرطة اا تحادية،وومد النراط ال قلي  والنقياف   امية 
ة الاي كان يهترل الر   والتوارة والاي  رر مم بو مامة ف  ر اية والده الس  ال رب  بن الهرم ىترب

 .(14)نفس 
أن يو ييي ابنيي  م زمييا ل ميي  سيي  المنييور اليياي تلقييى  لييى يييده ت ليميي  الوي و لييى يييد الريييخ 
مهمييد بيين  بييدالرهمان أهييد مقييدم  الطريقيية الريييخية والريييخ الرييريل محييطفى بيين مهمييد بيين  بييدا  

 ،(16)النييياي الطيبيية ميين  لييوع الفقيي  والرييري ة وهسيين الخليي  والطيييب بيين ي قييوب هيي ا  اليياين زر ييوا فييي 
وب ييل الهاديييخ النبوييية  ،(11)فهفييظ سييورا  ديييدة ميين  القيير ن،إا أنيي  لييع يييتمكن ميين إتميياع السييتين هزبييا

المبيييادع  ال امييية  عالريييريفة والرييي اير الدينيييية الساسيييية،والوراد والاكيييار الخاحييية بالطريقييية الرييييخية،ن
لع يت م  الريخ بو مامة ف  ال لوع الدينيية .(20)  الهياة،مما أهل  لتول  منحب مقدعللتحول والزهد ف

والحوفية مني وده سيدي سليمان وسيدي الريخ والسبب ف  ال  هو أن الت لييع في  منطقتي  كيان رتيبيا 
سييطهيا،ي تمد  لييى هفييظ القييران دون تييدبر وتفهييع  ياتيي ،يقوع بيي  مهفظييون مرييارطين كييانوا فيي  ال الييب 

اا كانييي هيياه الدراسيية بسيييطة وفيي  مفهييوع ال حيير الهييال  فننهييا ي فيييدون ميين تييافي ي وكييرزاز و ييورارة،وا 
ا تبيييييري هسيييييب مفييييياهيع  حيييييره ومهيطييييي  ااوتميييييا   نقافييييية وم رفييييية  اليييييية ميزتييييي   ييييين هييييييره بكيييييي 

 . الخاحياي،فناي او واب والتقدير
هيين اكير أهيد   في(21)إطيرا وكان ف  نظر الهلبية من المهيطين بي   الميا بيدون مبال ية أو 

الباهنين أن أب   مامة هفظ القران الكريع وال لوع الدينيية في  و يي مبكير  ليى ييد مريايخ أمنياي الرييخ 
 (.22)محطفى ابن مهمد خالرريل مهمد بن  بدا ، والري خبهو  والطيب بن ي قوب،والري

لكريع إليى وانيب ممارسياي بينما اكري تقارير الضباط الفرنسيين أن أب   مامة هفظ القران ا
أخرع ه  مزيج مين الخرافية وال رابية وال ميول خاحية بروياي الزواييا التي  يهيطونهيا بالكتميان لميا لهيا 
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أنهيييا مقيييياس والتفيييو  ومفتيييا  ااسيييتلهاع،وأداة  ىمييين تيييونير  ليييى ال قيييوي وسيييلطان النفوس،وبيييالنظر إلييي
 (.23)اخترا 

واضيير متميييزة بييال لع وال لمييا  فيي  هيياه فال حيير اليياي  يياش فييي  بو ماميية لييع يكيين يزخيير به
المنطقة مين الوزاير،فياهب ب يل البياهنين أن أبي   مامية زار  بيي اسيتقراره في  م رارالتهتيان  تلمسيان 

 (.27)وفاس و دة مناط  ف  الونوب الوهران  طلبا لل لع
بينمييا اهييب الييب ل اآلخيير أن أبيي   ماميية هيياور إلييى الم ييرب ال حييى ليتييابم ت ليميي  بوييامم 

إط  ي  الواسيم  يد  نف  الميور الفقهيية المختلفية،ولك خكرس هيات  ف  طلب ال لع،والبه  لقرويين وأنا
 د نهي  اوربم.ف  فلسفت  وفكره ييدي  لى أن  وحي الم رب بطريقة أو بوخرع،زادي من م ارف ،و مق

 بو مامة من المحادر المهمة الت  و  ي بين يدي ، 
 ليى كنيير مين الم يارل التي  كيان يرهيب في   موتفقي ،واطل لماكيان يويب أن يوخيا فنقي افوخ

تكيين نقافتيي  واسيي ة،ولع يهفييظ ميين القييران  عوالييراو  أنيي  لييع يييتمكن ميين بلييوغ هدفيي ،ول(.27)ااطيي ع  ليهييا
الكريع إا ب ض ،ويستنج ال  من خ ي خطاب  الدين  والسياس  الموو  إلى فيياي الموتميم الياي كيان 

كنير من الهيان وكان يسترهد مين   الداروة المهلية الخاحة بالمنطقة فكان يلقي  بل ة  خي ير ،هي
هين آلخر باآلياي القر نية،وب ل الهاديخ النبويية الريريفة،وكال  مين خي ي كلمياي وأسيلوب رسيايل  
التيي  كييان يب ييخ بهييا إلييى السييلطاي ااسييت مارية الفرنسييية كانييي تكتييب بولفيياظ الدارويية المهلييية تتخللهييا 

ربميا كيان بو مامية يت ميد توظيييل الل ية الداروية لكي  تتفهميي  و أ.مياي بالل ية ال ربيية الفحييهىب يل الكل
يمكين أن يبلييه خطابي  بوسييلوب سيهي تدركيي    مختليل رييراي  الموتميم التيي  كانيي هالبيتهييا أميية وبالتييال

 .وتفهع مقاحده وميم الفياي
  الطيييييييب فيييييي  أنوبييييييي ليييييي  السيييييي  تييييييزول بو ماميييييية بربي يييييية ابنيييييية  ميييييي  السيييييي  المنييييييور،والت

كان ل  رفيقا  ف  بقية هيات  وف  م ارك ،وب د إ  ن مقاومت  تزول الريخ بو مامة  خبهي.ع1640سنة
 دة مراي وف  فتراي متبا دة هسب الظرول والهواي مين  باييي مختلفية كالري انبة متليلي ،ومن أواد 

،ومن  باييي م رار،واري  خالرييسيدي أمهمد  بد ا ،والرهامنية نسيبة إليى  بيدالرهمان أهيد أبنيا  سييد 
أن  كان يهدل من ورا  ال  إلى تمتين الروابط مم ال دييد مين القباييي بالمحياهرة لوميم الكلمية وتوهييد 

 (.26)الحفول
،ومييييا أحيييي ب بلييييوغ هيييياا الهييييدل فيييي  موتمييييم مز تيييي  النز يييياي (حييييلم)ا تييييدا  بسيييينة الرسييييوي 

 .ر  لى الب دوالخ فاي والهوا  ف  الو ي الاي تكالب في  ااست ما
 :مميزات شخصية بوعمامة-3
ب ييل البيياهنين أن بو ماميية  ييرل بييالورع والهكميية وسييداد الييرأي ونفيياا البحيييرة وهسيين  باهيي

 .التدبير تولقا بودي  القطبين الحالهين سيدي الريخ وسليمان بوسماهة
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لومييم خلق  وسيرت  الور ة ولطل ت املي  ميم ا يوكان يتميز بررل نسب  وسم ت  الطيبة،ونب
حيييييييباه هبيييييييب لييييييي  التحيييييييول والزهيييييييد  اوبييييييالتقوع والحييييييي   والزهيييييييد والتقريييييييل والتنسييييييي ،و يي أن منييييييي

 ايلتيي  يتميييز بييالو   السياسيي  والتفكييير وااهتميياع  دوكييان بو ماميية  لييى خيي ل بقييية أفييرا(.24)والخيي  
 (.26)بمحير وطن 

لمحيرية الحيادرة ،وفي  حيهيفة البرهيان ا(21)فتمتيم بسيم ة طيبية وحييي راييم ومكانية مرمو ية
هيييو ز ييييع النيييايرين حييييت  فييي  اافا ،وانترييير لييي  اكييير "باوسيييكندرية كتبيييي  ييين الرييييخ بو مامييية تقيييوي

وميي،وهو روي من أهي الدين والح  ،م تقد  ند أحهاب  وف  وميم الوهاي التاب ة للحهرا ،وهو 
 (.30")فيما يقولون من اوي اولهاع اوله 

التفقيي  هييير ال مييي  مقارنيية بمرييايخ الطيير  ال ريقيية كييالمير  ينقافتيي  المتواضيي ة،ودروا عفييره
أنيي  اسييتطاع مويياراة أهييداخ زمانيي  نتيويية دهاييي    بييدالقادر لى سييبيي المنيياي ا  لييى سييبيي الهحيير؛إا

وخبرتي  بالمنطقيية،وكان حياهب خبييرة وموالسية وم ييارل ريفوية مهميية التي   رفهييا بهيا كبييار  السياسي ،
النحيهة فيميا يقيدع   يسدون اراسي ريوخ القبايي ويراورهع ف  المر وكانو القادة و ظما  الرواي،وكان ي

 . لي  من أ ماي
 :االطريقة العمامية أو اإليمانية مصادرها وانتشارها ومميزاته-4
 :مصادرها-4-7

الرييخ،  يهي  طريقية أويداده أواد سييد ياكر أهد الباهنين أن طريقية بو مامية الحيوفية كاني
ااي اانتريييار الواسيييم بيييالم رب ال حيييى وال يييرب (31)وسيييها مييين الطريقييية الطيبييييةكانيييي تسيييتمد طق  التييي

بيون طريقية بو مامية الحيوفية هي  الطريقية ( De Free)اد يى الضيابط الفرنسي  دوفرييي  دالوهران ، و ي
ال ايلية التي  لهيا  رابية   الت  ه  طريقية  ايلية الكيونت  في  تمبوكتيو وكيي هيرب إفريقيية تلي(32)السنوسية

 . اد سيدي الريخمم أو 
أن للسنوسيييييين تييييونير كبييييير  ربو ماميييية بسيييييرة وسييييلو  ونظيييياع زاوييييية أوييييداده، ويظهيييي عا تييييد

 درياال ،و أما نسب أواد سيد الريخ الروهي  فهيو  يادري "...ف  هين اكر أبو القاسع س دا  (.33)  لي
لي  إليى الطريقية هيو مهميد أدخالاي  ن،ولكبن يوسل المليان  لت ميا الريخ أهمد كان سيد الريخ تاب ا

 .(37)..."بن  بدالرهمان السهيل  القادري الراال 
مييين دخيييي الطريقييية  عويبيييدو أن أواد سييييدي الرييييخ كانيييي لهيييع سلسيييلة حيييوفية يتوارنونهيييا،وفيه

ميزيج مين أهيي اليدنيا واليدين  ع يي  نهع ليسيوا طريقية حيوفية منيي الطير  الخيرع،ولكنه  الطيبية ولال
فواهع الروه  وأحلهع النبيي مين أويي تكنيير التبياع واكتسياب هظيوظ اليدنيا والتنيافس است ملوا ن عوأنه

و يييي أن أبييي   مامييية اختاراسيييما .(37)اليي  ظييياهرا فييي   هييد ااهيييت ي بالخحيييو  ن لييى السيييلطة، وكيييا
ن بيدي فيهيا ب يل  وديدا للطريقية الرييخية التي  ت يد فر يا مين فيروع الطريقية اليوسيفية والرياالية،هتى وا 

 .هابها يكن أن يبدي من أمور طفيفة اتمس بووهر الطريقة الريخية بمايم
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فييي  ب يييل  رمت يييارل بيييين المتحيييوفة أن التلمييييا ا يخيييالل طريقييية أسيييتااه إا ميييا نيييد وومييياه
للتلميا أن يرا  ن القا دة ال امة  نالريخ بن  بدالرهمان كان ريخيا، ف يمك هالهااي الرااة، وأستاا
 بين الرهمانية والدر اوية د مامة كي الطر  الحوفية، ووهإا بنان خا ،ووند بو 

 :انتشارها-4-2
انترري طريقة بو مامة اويمانية ف  الونوب الوزايري وف  الهضياب ال لييا ال ربيية الوزايريية 

وحييلي اويمانييية إلييى  دالم ييرب ال حييى،وكاني مفتوهيية  لييى كييي المسييلمين،و   وهييرب الوزاييير وريير 
 .(36)دان  سياتركيا والسودان وبل

 :مميزاتها-4-3
 يكانيي الطريقيية اويمانييية تييدين النييزاع وااخييت ل الياي كييان يقييوع بييين الطيير  الحييوفية،وكان

 ةتتمييز بيرفل مفهيوع البركية الورانيية فنظير  ي،وكاني(34)تستند ف  نحوحها ومباديهيا  ليى القيران والسينة
ولكي فرد بركتي  هسيب  ملي  وتقواه،وكيان ييرع للبركة كاني مخالفة تماما لنظرة الطريقة الريخية، خالري

يمكيين أن تنتقييي هيياه البركيية إلييى  بوفاتيي  وا  أن البركيية هيي  أميير رخحيي  يهحييي  ليهييا الفييرد وتنتهيي
ي تهيارب البيدع والخرافياي والري واة والدرورية وكيان مطلوبيا نيوكا(36)وحية دايمية يرخ   خر وليس

 .دا  اوس عمن أتبا ها ومريديها الت اون للوهاد م ا ضد أ 
  :موقف قبائل الجنوب الغربي الجزائري من الطريقة العمامية -5

واختارتييي   دون سيييواه .لقيييد زكيييي  باييييي المنطقييية الرييييخ بو مامييية وطريقتييي  اويمانيييية الحيييوفية
وا ترفيي ليي  بالمريخة،وسيييدا وديييدا للزاويية وريييخا روهيييا لهيياه الطريقية الحييوفية المرتبطيية بيي  رخحيييا 

 االبداييية بييرز تفو يي  واكييا ه الخييار ين متوخييي نليهييا إسييما أحييبهي الوفييود ترتييا  إلييي ،ومأطليي     والتيي
كيان  يالطريقة اويمانية أوال مامية،تفاديا للحراع الاي  د ينرب مم بن   مومت ،واليا  ت ييراسمها وه
 .ف  هنى  ن 
احية في  أن الريخ بو مامة هاوي أن يتهارى الخيول في  الحيراع الياي اينفيم خ  والراو 

 امييي نهيياي  فيي  تمكييين   تليي  الظييرول الحيي بة التيي  كانييي تتطلييب توهيييد الحييفول ونبييا التفر يية ول ليي
من إر اع الطريقية الحيوفية أن تسيارع  نوكا.وا  هاه القبايي المختلفة المواورة لريخ الطريقة ومقدمها

 .التباع والمريدون إليها بو داد كنيرة
لهاا كيان المسيلمون ينظيرون إليى الرييخ :"بقول (Pimodo)الفرنس  بيمودو طأرار الضاب دو 

يقبييي  ع، ولييبو ماميية أنيي  القايييد الكبييير اليياي  اتييي ضييد المسييي  فيي  الوزاير،واليياي  اتييي باسييع ا  ومهمييد
ويبيدو مين التقيارير الفرنسيية المتيوفرة أن إ بياي النياس ":أهد البياهنين بقولي  بواه "إلينا ينهن عول  وانينا

 .  مامة لى توييد بو 
نمي عوتقيدي أن أبي   ماميية   ولييد خطية مرسيومة، الي ا يرول اليوا  لي  ليع يكين كلي  تلقايييا، وا 

 .(31)"كان يد و إلى الخرول  ن السلطة الفرنسية
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الطريقة ال مامية  لى  بايي الونيوب ال ربي  الوزاييري أنهيا أحيبهي ت تيز  رومن مظاهر توني
راد هاتيي  القبايييي يمدهونيي  بقحييايد ريي رية هاميية ويييردد وتفتخيير بالريييخ بو ماميية،وو لي الييب ل ميين أفيي

 . الهال  هاه الر ار ترريفا وتكريما وت بيرا  ن مهبتهع ل ،ومهاسن أ مال 
 :العمامية في المقاومة ةأثر الطريق-6

تت لي  بمنهويتي  في   القد ركز بو مامة ف  بداياتي   ليى ربيط الحيلة الروهيية بالقباييي، فو لهي
 يية المستوهاة ف  ووهرها من الرييخية التي  وسيمها بطاب ي  اليورع وهياتي  الوهاديية ول يالطريقة اايمان

ال نحر الرييس  ف  بحماي بو مامة ه  المرتكز الوهادي الناير  لى الوضاع المزريية التي  كانيي 
خيي ي هياه الوضياع اسييتطاع  نوالضي اين بييين النياس والفر ية بييين الهيي ومي دت يريها المنطقية،كالهقا

 . بو مامة أن يتفهع اهنية المنطقة
أن  عفحيييم،هنالييي  مييين ماس  دميييا يسيييو  رإليييى أن اليييوازع اليييدين  وهيييده الكفييييي،بت يي يوتوحييي

أداة يتوحيي مين خ لهيا إليى مبت ياه السيمى أا وهيو السييطرة   يست ي هاا الوانيب ويركيز  لي ،ويو لي
 . ة مطلقةالتاب ة لسلطت  إنها سلطة روهي يالكلية  لى الاهنياي،وال قو 

أن الريخ بو مامة استطاع أن يو ي من هاه القبايي هير المستقرة  لى فكرة أو هدل  وويبد
ل  أتباع ومريدين وت ماة وموااييب  ر بضت   لى الزاوية، حا عاستتب ل  أمر المريخة، وأهك او ندم

 . رد  قولهع بما كان ل  من واابية
النقياف  الميزري  مبين  لى م ظيع التبياع، فيالوا إلى ت يير نز ة الدرورة والواب ال ال ىفس 

وال اراي المتتالية من طرل  طاع الطر  أو من طيرل مخيزن .الاي كان  لي   خر القرن التاسم  رر
اونسيييان مكتيييول الييييدي  ىالقباييييي الب ييييدة كلهيييا هريييية بيييون ا يبقييي  سيييلطان الم يييرب ال حى،وسيييفها

 . هاه الفياي الت  كاني تقوع بنهب وسلب أمواي الناسيوب الهد منها بت يير اهنية  ي، باأمامه
 لبهيياه القبايييي ميين الحييرا اي المهلييية إليى الوهيياد ضييد ااهييت ي الفرنسيي ، وتوظييي يواانتقيا

باويمييان والوهيياد فيي  سييبيي ا   يهيياه القباييي ن ييدرتها ال سييكرية ضييد  ييواي ااسييت مار الفرنسيي ، ورييه
استطاع بتونيره الروه  أن ينم  الو    خبين هاه القبايي، بهي و مي  لى ت يير ال   اي ااوتما ية
 . السياس  الوطن  بدي القبل  ف  موتم  

الو يي   للطريقة اايمانية تونير  لى سلوكاي وموا يل القباييي التي  اتب يي طريقتي ، وفي نوكا
بيية لوضيم هيد نفس   توحي بو مامية بهنكتي  الدبلوماسيية أن يوطيد    ياي سياسيية ميم السيلطة الم ر 

 .للت سل الحادر  ن المخزن
كان أتباع الريخ بو مامة ومريدوه يتميزون بخاحية وهي  أنهيع ونيود الهي  الي  هسيبما ويا  

مين الي  كلي  فينن الطريقية  رييداف ون في  هالية ال يزو، والكني يأهيدا، بي ني يزو  ف  الطريقة اايمانية ا
يكونيون إا هييخ يكيون  هييخ يكونيون وا نع تكيو اايمانية كاني مهفوظية في  حيدور المرييدين والتبيا

  لى  بيلت ،  يأهدا وا ي تد عيظل ه   ا دة الريخ بو مامة النابتة يهد نها لهظةا  اله ، تل
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فالتحييييييول ومهبيييييية طلييييييب الهكميييييية والت ليييييي  بالييييييدين موييييييد م حييييييي متييييييوارخ  بيييييير القييييييرون 
ن يهحييير توملييي  الييي  فييي  أب ييياده دون أ ننفسييي  للتوميييي والنسييي ، ولكييي ركيييان بو مامييية  يييد نيييا.والزميييان

ويوهر النظياع السياسي  لليب د  يكيان تفكييره يريمي نظياع الهيياة ووا يم الموتميم واليب د، أ يالحيوفية، بي
 لينته  ف   خر المطال إلى طر  مركلة اهت ي القواي الونبية للتراب الوزايري، 

 :قبل المقاومة ةالظروف السياسية للمنطق-5
تربطهيييا والم يييرب ال حيييى هيييدودا سياسيييية   ش فيهيييا أبو مامييية،والت رفيييي المنطقييية التييي   يييا

الدولة منا زواي الدولة الزيانية،والهضاب ال ليا ال ربية ومنطقة  ةبان داع النظاع السياس  المركزي،وسلط
كانييي مهييي حييراع بييين سييلطة الم ييرب ال حييى  خالطلييس الحييهراوي تميير بفتييرة فتييور سياسيي ، بهييي

النحييل الخييير ميين القييرن التاسييم   فيي ةو ييدع ااسييتقرار خاحيي رلوزاير،وبييالتوتوالهكييع ال نمييان  فيي  ا
ظياهرة اوهيارة والسيلب والنهيب بيين القباييي،   المن وسيطرة سلطة القباييي كليية، وتفري ع رر، وبان دا

يمييارس م هييا سياسيية  نمخييزن السييلطان الم ربيي  اليياي كييان ا يتسيياهي مييم هيياه القبايييي، فكييا  وا تييدا
 يوأهيي ن نييدما كانييي  بايييي هيياه المنطقيية وهييع أواد سيييدي الريييخ،ال مور هميييا ةليظة،خاحييال حييا ال 
 . دفم الضرايب لالقحور ترف

كيان يو يي المنطقية كلهيا  االمخزن يريكي خطيرا وانميا يهيدد المين، ممي نوف  نفس الو ي كا
زن السييلطان بيي رة تييوتراي وهييروب سييوا  ت ليي  الميير بييال زو الفرنسيي  أو مخيي يفكانيي. لييى هافيية هييرب

 . نع باي واضها أن زاوية م رار التهتان  نوم.الم رب 
المكانيية ال لمييية  هأن الزاوييية  ييد هسييع الميير فيي  ريييخها ومقييدمها ميين البداييية، وبهييا ظوي هيي

بالت بيية  أوالفكرية الت  تولقي ف  رخحية أب   مامة و لت  يوظيل فكيرة الوهياد مين ري اير اليدين، بيد
 . لوهاد ضد ال زو الفرنس  الكافرالدينية والندا  إلى ا

 :موقف بوعمامة السياسي من اإلستعمار الفرنسي-0
راسييي بو ماميية  ييادة المسييت مر الفرنس ،واسييتقبي مب ييون  ب ييل القييادة الفرنسيييين و ييد أوييابهع 
مرافهة و بر رسايي،وف  كي الهااي كان يل   لى ترديد كلمتي  التاريخيية المريهورة يويب أن تخرويوا 

ا،رافضيييا الحيييل  بكيييي حيييوره،بي أنييي  كيييان ييييراه خيانييية، إا أن إيمانييي  القيييوي وواابيتييي  وكيييره مييين أرضن
للمسييت مرين الكفار،ولييد فييي  الرهبيية فيي  الوهاد،فتهمييي كييي مسيي وليات  كوميييم الز مييا ،وأ لن المقاوميية 

 . الر بية ف  الونوب الوهران  ضد الووود الفرنس 
اليياي كييان يهسيين الل يية ال ربييية ويتكلمهييا ( De Castrie)زار النقيييب الفرنسيي  دي كاسييتري

و ييدع  لييي  فيي   حيير م ييرار التهتييان   لييى رأس فييول ميين القييوع ليسييتطلم أخبيياره ويسييبر نياتيي   بط  يية،
ومقاحييده باسييع السييلطاي الفرنسييية،و رل  لييي  مسييا دة فيي  رييكي أطبييا  وأدوييية وأهاييية كييان وييواب 

ولكينهع  رييا،وأنهع يقن يون بقلييي مين التمير والميا ،  ي لهكومت  أن ه ا  السكان ايهتاوون"أبو مامة
 . (70)" ينفرون من الظلع ويستفزهع ال دوان
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أن يييينظع نفسيي  وي ييد ال يييدة لمهاربيية القيييواي  ربلييه هييياا الطييور ميين التوميييي والتفكييير،  يير  اولميي
  لن يكون ت لع الطريقة بما ي هل  الونوب الوزايري كل  وكال يأن يستفهي أمرها، وتهت يالفرنسية،  ب

  أريييرل  ليييى مقاومييية كيييادي أن ت يييع ال يييرب الوزاييييري بوكملييي ، وأدر   لنييي ةمقيييدما ريخيا،اريييتهربو مام
أن  عبالبديهة الحايبة والرأي الراو  الدور الاي يويب أن تل بي  الزواييا في  هياا الو يي باليااي، فاسيتطا

 يمزل بين ماهو سياس  و سكري، وماهو روه 
 :ي المقاومةتأسيس الزاوية ودورها ف-7
 :تعريف الزاوية لغويا 7-7

الزاوييية ميين زوي محييدر زوي الريي  ،يزوي  وزيييا وزويا،فييانزوع أي نهيياه فتنهييى،وزواه  بضيي  
وزويييييي الريييي   وم تيييي  و بض ،ارييييتقي  بييييارة الزاوييييية ميييين ف ييييي يهيييييي  لييييى الضييييدين،فيفيد أزاي ميييين 

ايا،ومن الم يان  المتحيلة بف يي وأضال حاهب اللسان الزاوية واهدة الزو .وانب،وومم من وانب نان 
فيي  هييديخ  مييربن الخطيياب كييان ليي  أرل فزوتهييا أرل أخرع،وهيي  م نييى  دزوع م نييى القرب،و ييد ور 

اوهاطيية بالريي  ،وف  المظهيير المهسوس،فليسييي الزاوييية فيي  الم نييى الل ييوي بمييا فيي  الل يية ميين هييااي 
  (71)ين ضدين التنه  والقبلنفسية واوتما ية هروبا من الهياة واختيار التنس ،بي ه  توليل ب

 :اصطالحا7-2
الزاوية ه   بارة  ن موموع مكون من مسود ومدرسة أوم هد للت لييع اليدين  القر ني  وميووع 
للطلبة داخليين ي يرون ف  تل  الزاوية بدون مقابي،و د يضال إلى ال  حري  م سسها وتسمى هالبيا 

أتبا هيا ومميا يتبييرع بي   ليهيا المهسيينين مين أراضيي  باسيم ،ولها طريقية تنتميي  إليها،وتمويلهيا ييوت  ميين 
أسيييس بو مامييية زاويييية (72)زرا يييية أو بسييياتين و قييياراي وهيرهيييا أو مييين تبر ييياي ماليييية فرديييية أو وما يييية

 ويية ب ييدة النفوا،تهمليي مهمية  ةع زاوي1646بم رار التهتان  الوا  ة ف  أ حى الونوب الوهران  سنة
كانيي كتابيا لتهفييظ القيران الكريع،ومدرسية لت لييع الطريقية ونادييا لتردييد القياع ب يدة وظيايل متكاملية فقيد 

وملويييو لبنييا  السيييبيي والمهتيياوين والفقيييرا  والمساكين،ومستوحييفا ل ييي ل المرضيييى؛إا ،الاكييار والوراد
 . أنها تهولي إلى خلية إ داد المقاومة وااست داد للوهاد

  وا  المرييييد للمقيييدع والمقيييدع للرييييخ والرييييخ ول يييي أبيييرز خاحيييية فييي  تكوينهيييا هييي  فكيييرة اليييوا
يوخييا م نييى الطا يية والطا يية أسيياس المليي    للقطييب والقطييب لل ييوخ وال ييوخ للهيي  ا   ييز و  ،والييوا

 .وأحب  التباع يقدمون الهدايا والهباي لزاويت 
فيي  الرزا   ليهييا والمييواي كييال  كييان رييون زاويتيي  اويمانية،فقييد مييري ب ييدة مراهييي  يوانهاليي

هيات  ولكنها لع تت ير،بي كاني تتطور،فب د أن أسسها ف  م رار التهتان  وودد الهحون هولها وبنا  
إليى تييوي،نع اسيتقر بهيا الهياي في  خيمية متنقلية  بير التليوي والفيياف ،نع  اووانبها،ولكن سر ان ما نقله

 .تقيع هينا ف  دلدوي  رب تميمون بالونوب الوزايري
 : فرنسي وأعوانه من الزاويةموقف اإلستعمار ال-9
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أنياري الزاويية ريكو  المسيت مرين وأ يوانهع ميين القيياد المهليين،خاحية ب يد أن نريطي هركيية 
الييد وة والييد اة والمب ييونين المنطلقييين ميين الزاوييية،أو ال ايييدين إليهييا بييالردود والووبيية والخبييار ونتييايج 

هنييا  نا بيية ميين  بييي ااسييت مار وأ وانيي ،ومأحييبهي الزاوييية ونريياطاتها مهييي مر   ااسييتط  اي،وبالتال
تيارة في  م يرار التهتيان  وتيارة في    باي من المهتع  ل  أتبا ها  أن تكون مهمولة  ليى الكتيال فهي

 . تيوي
متنقلية مين مكيان   زوايية الرييخ بو مامية فرييدة ومتفيردة، فهي نأخرع بيين هياه وتلي ،إ روأطوا

   مامة ا تمد  لى أسيلوب  خير لكسيب نقية مريديي  وتقويية من الوناي  الفرنسية أن أب عويفه.إلى  خر
 لييى  عإيمييان الوميييم والميي منين بمييا كييان يييد و إلييي  فيي  النحيير الم كييد، يقييو  خ زيميية م يدييي ، وترسييي

ا  تنفياه لمراهد خار ة، وتقديم با تقياد الكيي في   ال رول سيهرية مدهرية للمرياهدين وبياهرة لليزوار،وا 
إن الزايرين لبو مامة يرهون ":ب ل التقارير الفرنسية هاه النتيوة  ند  ولها برهان الريخ وبركات  وت يد
ويييا ي فكيييرة الوهييياد  نيييد التبييياع ويييز  مييين تهقيييي  اليييوا  الحييياف   اولهيييا(73)" قييي   وي يييدون مويييانين

اانتقييياي إليييى  نمستسييياهة مييين طيييرل الومييييم، وكيييا يسيييهلي  مليييية او نييياع، وحيييار   الحييياد ، وبيييال
إن ال امييي الموضييو   الرييسيي  واليياي يبييدو .يختلييل هولهييا أهييد سييتدروة منطقيييا، االتطبييي  الف ليي  م

 .مباررا ف  إ  ن الوهاد من طرل الريخ بو مامة هو الوازع ال قايدي
ت د باآلال ف  ب ل الفتراي ميا كيان لهيا   أن الوهافي المنضوية تهي راية وهاده،والت يب

كلمية   ري ار الوهياد في  سيبيي ا  وا  ي  ي يواي الكفر،وتهميأن تكون ليوا ريدة ا تنا هيا بونهيا تهيارب 
 علي  مين هيدل يحييب  إا اويميان الراسيخ، ني سوأن الوميم متوكد بيون اليز يع الروهي ،لي ةاله ، خاح

إن  أنبي للم  بون  ا يس ى إلى تكوين ز امة سياسية منماوية لميا كانيي  ليي  سيلطانية الم يرب مين  
نميالت  كاني تومم الضراي كيان تركييز بو مامية  ليى أن يفهمي   اب  لى الف هيين والميوالين والتويار وا 

. الوميم بون   ايد روه  ناير  لى الظلع وااضطهاد  لى راكلة سليمان بن همزة وبقية أبنا   مومتي 
 . مواهدين أوفيا  عيتز 

التنقيي بيين أمياع وبيروي الظيالع المسيتبد، ب ن ين ريرفهع وا يسيكتو  نكان يحفهع يداف و  اهكا
كييان يب ييخ برسييل  إلييى الييب ل اآلخيير فيي  مهميية ت بييية والتبرييير بقييرب فرهيية  االقبايييي أو مراسييلتها،كم

بييال  هييو   إنيي (77)المسييلمين والييد وة إلييى تهيييية السيي   والتييزود بالبييارود واليياخاير انتظييارا ليييوع الفرهيية
قيمون هلقاي الاكر لقرا ة القران الو ي نفس  ي  ورفا   ي لنون كلمة اله  تمازوها لهظاي النحر، وف

 نالكريع هينما هي بهع الظ ع ف  زاويتهع المتنقلة يست يدون أورادهع وأد ييتهع الحيوفية ال ميقية، مهلليي
وي هظ أن منهوية بو مامة ف  الهرب كانيي . ومكبرين ومسبهين  لى طريقتهع اويمانية أو ال مامية

واسيتيناس لميا ألفتي  . ين الودييد خوال ييش حيراع أزلي ، بهيهيياة منظمية  ةنفسها ف  و ي السلع، طريقي
أ مرية وخير  وم ياطل مين   ليسي درورة وانوااب حوف  روهان  ف  الزهد، وارتيدا ةالقلوب، فالزاوي

إيمانيية  اليية التهيايب متزنية  ةه  نظاع هياة مسطر سلفا وباله الترتيب والهمية، وطريق يالحول، ب
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الهيياة بمفهومهيا اآلني  واآلتي  وهي  م ادلية  مية  ور م المهيا الرييسيية، فهيالوهياد أهيد أكبي يالزهد، يريك
لهقين موااييب  سالاي ي سس لحنا ة رواي من الطيراز ال يال ، وليي.ف  التحول واا تداي الوسط 

الزهيييد بمومو ييية مييين المفييياهيع الم لوطييية التييي  اتزييييد اونسيييان إليييى وهالييية لوهلييي  بيييومور دينييي  ودنيييياه، 
ت يرل مين الزهيد إا ت اوييا وتسيابي  هي  أ يرب إليى الري واة مين  ددرورة مسيية ا تكيا لى  ةوانطوايي

 . الدين الحهي 
 

 :خاتمة
اليااي المرتبطية   أسس بو مامة لفلسفة براهماتية تسهع ف  التكوين الفطري للروياي، فتفتي دلق

البييية الهييان إلييى تيياوب في  الحيييرورة ااوتما يية والتي  تسيي ى في  ه اباويميان  ليى  والمهييا، تو لهي
والاي يستر   اانتباه ليدع اليز يع اليدين  أو الرييخ الناسي  بالمحيطل  الم يرول .الم اش مت يير الوا 

والرايم هتى اليوع،هوأن  ا يتهدخ إا بالقران،وايكاد ينط  ف  أهادين  إا بكي ع ا  وهياا الكي ع كميا 
بهيا فهسيب،بي ينطيوي زييادة  ليى الي   يوة واابيية هو م رول ا ينطوي  لى الهقيقة المنزلة الموه  

فايقة، مما أناري دايرة الهاسيدين الياين روويوا الرياي اي ضيده،فتنا لها المراسيلون والكتياب  نياا  ومنهيا 
 ىيكيين اا رييون كبييير فيي  مطلييم رييباب ، واد يي عتويير ه  لييى النسييا  والريي واة والونييون أييياع الطفوليية،ول

أهلييي  أن يييزوروه  يييددا ميين الميييزاراي طليييب  عبميييرل  قل ،اسييتلز  الضييابط الفرنسييي  فاريي  بونييي  أحيييب
سييدي سيليمان   سيدي يوسل  رب  حرزفانة،وضيري  للرفا  كضري   بدالم من  رب زوزفانة،وضري

 .بوسماهة ف  بن  ماسيل بالر لة الاي بق  ب  هوال  سنة
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 :الهوامش
ميية،فالب ل يطليي   ليهييا لييع يتفيي  البيياهنون هييوي محييطل  واهييد إزا  مقاوميية الريييخ بو ما *

نورة والب ل اآلخر يسمي  انتفاضة،وطرل نالخ يسميها مقاومة،وف  تقيارير الضيباط الفرنسييين  ةتسمي
أطل   ليها إسع تمرد و حيان،والراو  أن مقاومة الريخ بو مامة،ه  نيورة  بيي أن تكيون مقاومية،لن 

ي يييرمن هيكييي التنظيييع ااوتمييا   فيي  أبيي   ماميية بفضييي تييونيره الروه ،وهنكتيي  السياسييية اسييتطاع أن 
منطقية الونييوب ال ربي  الوزايييري نيع مقاوميية لنهييا تحيدي للتوسييم ااسيت مار الفرنسيي  في  الوزاييير بييد  
من الونوب ال رب  الوزايري،للتتوسم  لى المستوع الوطن ،وانتفاضية لن أبي   مامية و باييي المنطقية 

مار الفرنسي  يرييد فرضيها  ليى سيكان تلي  الوهياي مين لع ترل بسياسة المر الوا م الت  كان ااسيت 
 .الوزاير

  01 -التحول اوس م  ومراهل :وميي همداوي  رل.د (1)
-الوزايييير-مولييية الريييهاب-التحييول والحيييوفية فييي  الوزاييير: بييدالمن ع القاسيييم  الهسييين (2)

 1 
  1 :نفس  (3)
ليييى (7) طن  لمقاومييية الرييييخ الملتقيييى اليييو -مقاومييية بو مامييية مييين طوماسيييان إليييى لييييوت :أنظرا 
 11 -1111-الوزاير-بو مامة

-ترومية نحيير بيرون–تاريخ الفلسفة اوس مية :يه  نهنري كوربان،هسين نحر  نما (7)
 262 -1144-منروراي  ويداي-2ط-فييم  هسن

 (6) Thoval.J:Dictionnaire de civilisation musulmane; Larousse; éd 

originale; 1995; p251 
 131 -1116-بيييييروي-يدار الوييييي-1ط- يييياموس المييييااهب والديييييان:هسيييينأهمييييد .د (4)

 27-14 . -1161-محر-لدار الم ار -نروة التحول اوس م :إبراهيع البسيون .د (6)
م سسة اانترار -1ط-التطور واازدهار-سوسيولوويا الفكر اوس م :إسما يي مهمود (1)

 214 -2000- ال رب
 214:نفس ( 10)
 224 -2000-المركز النقاف -3ط-الن  نقد: ل  هرب (11)
دار النفييييييايس للطبا يييييية والنريييييير 3ط-موسييييييو ة الديييييييان-الحييييييوفية:أسيييييي د السييييييهمران  (12)
 2007-بيروي-والتوزيم

الم سسية الوطنيية -ترومة وت لي  هارع حال -نقد واوتهاد-الفكر اوس م  ىأنظر إل (13)
 173 -1113-الوزاير-للكتاب

 173 :نفس  (17)
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-الوزاييييير-دار القحييييبة للنريييير-ويييياور الخطيييياب اليييييديولوو  الوزايييييري:همييييديأهمييييد  (17)
2001- 64 

الرييركة -(1663-1661وانبهييا ال سييكري)1106-1661نييورة بو ماميية: بدالهميييد وزو (16)
-Djillali Sari:l’Insurrection de1881-04 -1161-الوزايييير-الوطنيييية للنرييير والتوزييييم

1882-SNED-1980-p24مولية التياريخ-مقالية-1661ا   ليى نيورة بو ماميةأضيو :،مهمد السيناوي-
  -04 -1161الوزاير-المركز الوطن  للدراساي التاريخية-السداس  الوي-10ال دد

ويييا  فييي  المحيييادر التاريخيييية بيييون ااسيييع الييياي سيييم  بييي  فييي  الحيييي :اسيييع بو مامييية (14)
 بدالهميييييد  ىينظيييير إليييي.بو ماميييية وليييييس مهمييييداكما هييييو رييييايم،لن  كييييان يضييييم ال ماميييية  لييييى رأسيييي 

 04 -المروم الساب :زوزو
 04 -المروم الساب : بدالهميد زوزو-04 -المروم الساب :مهمد السناوي (16)
الملتقيى اليوطن  الوي لمقاومية الرييخ -مهمد بوهلة الت ريل برخحية الرييخ بو مامية (11)
-تيييياريخبيييدون -اسييييتمرارية مقاومييية الرييييخ بو ماميييية:مهمييييد ميييواي-07 -1111-الوزايييير-بو مامييية

 106 
ع أو 1636وفيييي  محييييادر تاريخييييية أخييييرع ولييييد بقحيييير هميييياع الفو ييييان  بقحيييير فقييييي  هييييوال  

 ىينظير إلي.وف  رواية تقوي بمولده ف  فراي مستورة  رب نخلة ابن ابراهم  في  وادي زوزفانية،.ع1670
-هيييي1271،و نييد مهمييد بوهلييية أن الريييخ بو ماميية وليييد سيينة34 -المروييم السييياب - بدالهميييد زوزو

-07 -الت رييل برخحيية الرييخ بو مامية ىينظير إلي.ع بم رار التهتان   يرب ال يين الحيفرا 1663
 les confins :ىينظير إلي.أب   مامية وليد بم يرار التهتيان  نأ( L.Rousselet)روسل .بينما اكر ي

du Maroc- - -1905-p159-BSGO ف  هين اكر موليراس(Mouleras ) وبواسكا(Polaska )
 les:ىينظيير إليي.أو فويج،ومنهارهلييي  ايليية الريييخ بو ماميية إلييى م راروهييو حيي يرأنيي  ولييد فيي  فقييي  

oulad Belhorma-Alger--p08-1908-BSG 
(20)L.Rouselet: op.cit.p159 -106 -الساب  مالمرو: مهمد مواي 
 07 -المروييييم السيييياب :مهمييييد بوهليييية-103 -المروييييم السيييياب  :مهمييييد مييييواي( 21)

OctaveDepon ;XavierCoppolani:Lesconfréries religieuses musulmanes-

BSGO oran-janvier ;mars-1905 ;p476 
    106 -استمرارية مقاومة الريخ بو مامة:مهمد مواي( 22)
 104 :نفس  (23)
 107 :نفس ( 27)
 107 :نفس  (27)
 107 -المروم الساب :مهمد مواي (26) 
   06 -المروم الساب :مهمد بوهلة (24)
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   36 -نورة بو مامة:ميد زوزو بداله(26)
       107 -المروم الساب :مهمد مواي(21)
  1661أوي -17ال دد- ن وريدة البرهان 71 -المروم الساب : بدالهميد زوزو( 30)
   06 -المروم الساب :مهمد بوهلة (31)
  107 -المروم الساب :مهمد مواي( 32)
  01 -المروم الساب :بو  ع بساي .د (33)
 04 -المروم الساب :مهمد بوهلة (37)
 10 -المروم الساب :بو  ع بساي .د (37)
منريوراي -2ط-1ل-نوراي الوزاير في  القيرنين التاسيم  رير وال ريرين:يه  بو زيز.د (36)

 Noèl: Documents pour servir à-163 -1116-المتهييل الييوطن  للمواهدييي الوزاييير

l’histoire de hamayn-BSGO -1915-1916-p150 –Djillali Sari:op.cit.p25 
الملتقيى اليوطن  الوي هيوي -المنابم الروهية وأسي ل الرييخ بو مامية: مارة بن خليفة (34)

 06 - 2001-الن امة -10/07/2001و1مقاومة الريخ بو مامةمابين
 106 -المروم الساب :يمهمد موا (36)
 10 -المروم الساب :بو  ع بساي .د (31)
 72 -المروم الساب :وز بدالهميد ز  (70)
مولية -تاريخيية-الزاوية فضيا  للتنريية ااوتما يية مقاربية سوسييو:هرس ا   بدالهفيظ (71)
 16-14 . -2004ديسمبر-م سكر-المركز الوام   محطفى اسطمبول -ال دد الوي-الموا ل

زيم الريييييركة الوطنيييييية للنريييييروالتو  1تييييياريخ الوزايييييير النقييييياف  ل:أبيييييو القاسيييييع سييييي د ا .د (72)
 261  1161الوزاير

 73 -المروم الساب : بدالهميد زوز (73)
 106 -المروم الساب :مهمد مواي (77)
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الطرق الصوفية في الجزائر أمام جدلية فاعلية حضورها االجتماعي 
 :والسياسي

 .الموقف من االحتالل الفرنسي نموذجا
 مقالتي عبد اهلل. أ

 جامعة ادرار
 :الملخص

 
 :هيدتم

ة التحول انترارا واس ا ف  الوزاير نتيوة  واميي داخليية ااتيية وأخيرع خارويية،  رفي ظاهر 
وتهتال هاه الظاهرة إلى الدراسية والتمهيي ، خاحية إاا ميا  رفنيا أن تونيرهيا كيان بال يا  ليى الموتميم 
وان دورها كان ف اا ف  مقاومة ااهت ي الفرنس ، وف  الو ي اات  أنري ب ل الطر  الحيوفية سيلبا 
 لييييى الموتمييييم الوزايييييري وو فييييي مو فييييا مسييييالما أو ميييي ازرا ل سييييت مار الفرنسيييي ، و ييييد هيييياوي الكتيييياب 
الفرنسيون الاين أولوا الظاهرة أهمية بال ة ت ميع هاا المو ل السلب   لى الطر  الحيوفية ومي هيا في  

وفيي   ،ما يييةهييين أن الطيير  الحييوفية والزوايييا هملييي لييوا  الوهيياد ونهضييي بييالكنير ميين ال بييا  ااوت
بهننيييا هييياا سييينهاوي الو يييول  ليييى أب ييياد الظييياهرة مييين ووانبهيييا المختلفييية، ونت يييرل  ليييى هقيقييية اليييدور 
ااوتمييا   والسياسيي  اليياي ل بتيي  الطيير  الحييوفية فيي  الوزاييير، واليي   لييى ضييو  دراسيية مو فهييا ميين 

 .ااست مار الفرنس  
 :النشأة والخصائص. الطرق الصوفية في الجزائر :أوال

لتحيييول  يييديما بونييي  ظييياهرة دينيييية واوتما يييية ت نييي  إ بييياي النييياس  ليييى تيييرل الهيييياة  يييرل ا
والتمسي  بال بياداي ومواهيدة الينفس ومهاولية إدرا  الهقيقية، و يد ظهير التحيول أوا في  بي د المريير  
ال ربي  نييع امتيد الييى الم يرب ااسيي م ، ويمكننيا القييوي ان فتيرة التواوييد ال نميان  كانييي ال حير اليياهب  

 .1راط الطر  الحوفية ف  الوزاير لن
و يييد اختليييل أهيييي التحيييول فييي  الوزايييير هيييوي السيييبي الم ديييية اليييى التحيييول وهقيقتييي ، فكيييان 
مو ل ب ضيهع م تيدا بيالقوي أن التحيول هيو القيياع بالواوبياي الرير ية وم رفية ا  وريكره باسيتمرار، 

أميياع هيياا الييرأي الم تييدي يييز ع وان يمييارس المتحييول اليي  فيي  خلوتيي  بهسييب  درتيي  وبنتقييان وخرييوع، و 
ب ييييل أد يييييا  التحييييول إن المتحييييول  لييييي  أن يمييييارس ريييي ايره وطقوسيييي  كامليييية، وان  ويبيييياله فيييي  
اانقطيييياع واان ييييزاي والتضييييهية ويمييييارس طقييييوس اليييير   والتضييييارب، ويسييييتفيل فيييي   ييييرا ة الد ييييية 

                                                 
1
، دار ال رب  1، ط7تاريخ الوزاير النقاف  ، ل : ابو القاسع س د ا . تاريخ الطر  الحوفية ف  الوزايريراوم هوي     

الطر  الحوفية والزوايا بالوزاير ، تاريخها ونراطها ، دار البرا  ، بيروي : وح   م يد ال قب .   1116ااس م  ، بيروي ، 
 ،  2002ي لبنان ، 
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يمارسييون ت يياليمهع الدينييية  والوراد، وهيي ا  يمكيين تسييميتهع دراويييش بييدي متحييوفة، أمييا المييرابطين اليياين
بتقريييل بهيييدل الحييي   والتقيييرب إليييى ا  فسيييموا بالروييياي الحيييالهين وبيييالمرابطين، وهيييع  ليسيييوا روييياي 
الطيير  الحييوفية، و ييرل فيي  الوزاييير حيينل  خيير هييع الرييرال اليياين ينتسييبون إلييى الرسييوي حييلى ا  

س إلييهع وي لميونهع اليدين ويظهيرون  لي  وسيلع  ين طريي  ابنتي  فاطمية الزهيرا ، وكيانوا يسيتقطبون النيا
لهع الكراماي وخوار  ال اداي، وب يل الريرال كيانوا مسيالمين في  هيين ان الكنيير مينهع اتخيا الوهياد 

 . 1وسيلة لتهقي  مآرب  

منها أرب ة أنروي ف  ال هيد  ،و د ناهز  دد الطر  الحوفية ف  الوزاير ستة و ررين طريقة
ة، والبيا   كيان موويودا منيا ال هيد ال نميان ، وب ضيها م سيس بيالوزاير ااست ماري كالسنوسية وال ليويي

، ومنهييا مييا هييو ...، والييب ل الخيير فيي  الم ييرب كالطيبيية وال يسييوية والدر اوييية...كالرهمانيية والتوانييية
 :، واهع الطر  الحوفية الت  ااع حيتها ف  الوزاير ناكر ما يل ...م سس ف  المرر  كالقادرية

 :القادريةـ الطريقة  7
انرييوي  ييدة فييروع  ،هييي 761تنسييب الييى الريييخ  بييد القييادر الوي نيي  المتييوف  فيي  ب ييداد  يياع 

هيي، و يد 1200للطريقة ف  الوزاير أهمها الفرع الياي اسسي  الرييخ محيطفى بين المختيار ال ريسي   ياع 
المقاومية باسيع كان مه  الدين ريخا للطريقة ف  اريس وكيان الميير  بيد القيادر  ادرييا ولكني  ليع ي لين 

طريقت ، ارتهري هاه الطريقة بمناويتها ل ست مار الفرنسي  و يد اسيتمري القادريية في  المقاومية و يدمي 
وابييين النهييياي فييي   المييية  ،ومييينهع سييييدي مهميييد بييين  يييودة فييي  زميييورة ،رميييوزا مييين البطييياي السيييطوريين

" ي فيروع للقادريية في  اليوادي وبوتليليس ف  وهران، وامتد نفيوا الطريقية إليى الحيهرا  ففي  الرير  انريو
والرويسيياي وفيي  نفطيية التونسييية، وفيي  الونييوب ال ربيانرييو بل ربيي  بيين  ييدور زاوييية فيي  " زاوييية  ميييش 

امتيدي الطريقية القادريية هييخ  اومن  الحهرا   الى هيرب افريقيي ،وانروي زاوية اخرع ف  افلو ،تيهري
ريييخ المختيييار الكنتيي  وأبناييي ، نيييع الريييخ ابييين فنييار فييي  ووههييع ال ،ارييتهري بمقاومتهييا للفرنسييييين هنييا 
والرييييخ المختيييار الكنتييي  كيييان لييي  أتبييياع كنييير فييي  افريقييييا وتحيييدع  ،2 ابيييدين الكنتييي  فييي  تيييواي واازواد

ونظيييييرا للنفيييييوا الكبيييييير للقادريييييية فييييي  الحيييييهرا  خططيييييي اودارة الفرنسيييييية  ،بريييييوا ة للتسيييييرب الونبييييي 
في  رهلية استكرياف  لتيديكلي  ياع " ف ميان" لة الاي رافي  اا تمكني من  من تدوين مقدع ور  ،اهتوايها

ان يو ييي ميين مقييدع سييول الهارييم  بيين ابييراهيع نحيييرا لفرنسييا " دي يبييورتر" واسييتطاع الضييابط  1611
ب  1614وتقييدر المحييادر الفرنسييية أتبيياع الطريقيية القادرييية خيي ي  يياع . خيي ي الهييرب ال المييية الولييى

  3. خ ون نون زاوية  بر أنها  الوطناخوانيا ينتسبون إلى ن   27746
 :ـ الطريقة الشاذلية2

                                                 
1
   RINN  Louis  Marabouts et khouans etude sur l islam en algerie ; Alger 1667 pp 61    40  

 2
 71ي 72المروم الساب  ،   ي   ، : انظر ابو القاسع س د ا     
3
  76المروم نفس  ،      
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وانترييري فيي  المريير  والم ييرب، وكييان لهييا هضييور  ،تنسييب إلييى الريييخ  بيي  الهسيين الريياال  
متميييز فيي  الوزاييير بفضييي د وتهييا ل خيي   الفاضييلة وتركيزهييا  لييى التوهيييد، دخلييي تلمسييان  لييى يييد 

  :منها  انترري  فرو ها  المختلفة ف  الوزاير ومنهاالول  الحال  ر يب بن هسين ااندلس  و 
هييي و ييد كييان ميين  611نسييبة للريييخ اهمييد زرو  البرنوسيي  الفاسيي  المتييوف   يياع : ييي الزرو ييية 

 .ا طابها ف  الوزاير  بد الرهمان ااخضري و بد الكريع الفكون 
 يو  ف  الوزاير م روفة بطاب ها الر ب  التهر  ،نسبة للريخ مهمد بن  يسى: ي ال يساوية 

ع ادخلهيا اليى الوزايير  1402م سسها س يد بن يوسل الهنحال  المتوف   اع  :ي الهنحالية
 الريخ س دون الفرويوي  وارتهري ف   هد خليفت  اهمد الزواوي 

تنترر ف  الونوب ال رب  الوزايري اسسها اهمد بن موسى الهسن  المتيوفى  ياع : ي الكرزازية
 ع  1606

 1433مقرها بالقنادسية م سسيها مهميد بين  بيد الرهميان بين بوزييان المتيوفى  ياع  :ي الزيانية 
وتنسيب اليهيا زاويية ر يان الرياالة الااي ية النفيوا وان كييان رييخها ميواي الهسين بين  بيد هالقيادر يومييم 

 بين  دة طر  كالقادرية والتوانية 
رب الييب د و ييد ل بييي دورا يروييم تاسيسييها الييى ادريييس ااكبيير لهييا  ييدة زوايييا فيي  هيي: ييي الطيبييية

  ،الخ...سياسيا بارزا ف  الم رب والوزاير  
وميين أرييهر ريييوخ الريياالية  فيي  المرهليية المدروسيية الريييخ الموسييوع حيياهب زاوييية  حيير    

، وسييولي  نيي  موا ييل مناهضيية للنييوراي الريي بية 1667البوخيياري، واليياي تفييرغ للت ليييع فيهييا منييا  يياع 
كيال  الرييخ بلقاسيع بين الهيال حياهب زاويية الييدوغ ب نابية الياي اريتهر ومامة ل ريت اي بالسياسية،  و 

 .   17206بدرورت ، و د  در اتباع الراالية ف  الوزاير بنهو 
 : ـ الطريقة الدرقاوية 3

، خالفييي 1623احييي الطريقيية رييال  وم سسييها الريييخ مهمييد ال ربيي  الييدر اوي المتييوف   يياع 
ازا  السياسييية والمهادنييية، وا طييييي دف يييا وديييييدا للرييياالية بفضييييي ت ييياليع الرييياالية فيييي  التسيييام  والهييييياد 

  :هيويتها،  لها  دة فروع منتررة ف  الوزاير منها
ولدي نتيوة هركة نرطة ف  الوما اي الحوفية ف  مناط  هرب اليوطن وخاحية  :ي الهبرية

 1101 وميين منرييطيها ااساسيييين مهمييد الهبييري المتييوف   يياع ،فيي  مييدهرة وسيي يدة وم سييكر وتيهييري
 وحاهب زاوية وادي كيس ف  بن  سناسن 

تاسسييي فيي  طييرابلس وادخلهييا للوزاييير  الهييال موسييى الييدر اوي اليياي  يياد  ييدة نييوراي : المدنييية
  1671والى هاية استرهاده  اع  1633ضد الفرنسيين بد  من  اع 

وهييي  طريقييية متيييوخرة  ،تنسيييب للرييييخ اهميييد بييين محيييطفى بييين  لييييوة المسيييت انم : يييي ال ليويييية
 . لظهور وت رل ب حريتها وبموا فها المتنا ضة اهيانا من ااست مار الفرنس  ا
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 :ـ الطريقة الرحمانية4
انتريري بريكي واسيم  ،ع 1413أسسها الريخ مهمد بن  بد الرهميان الورويري المتيوف  سينة 

 يد ف   هد خليفة م سس الطريقة  ل  بن  يسى الم ربي  في  منطقية زواوة والزيبيان ورير  الوزايير، و 
وارتبطييي ارتباطييا ونيقييا ميييم  1630تهالفييي مييم الطريقيية القادرييية  ليييى مواهييدة المهتييي الفرنسيي   ييياع 

المييير  بييد القييادر، نييع خاضييي مقاوميية زواوة ببطوليية باسييلة الييى هاييية نفيي  ز يمهييا الهييال  ميير  يياع 
وليدي و يد ت 1، 1641كما ووهي وراركي  دة نوراي ر بية أخرع يوت   ليى راسيها نيورة  ياع  1674

 نها  دة فروع خ ي النحيل الوي مين القيرن التاسيم  رير، ففي  زواوة انتريري للرهمانيية  يدة فيروع 
انر تهطيع مقر الزاوية إاع بايي اسما يي، ب ضها ينتسب للريخ الهال  مر الاي أسس فر يا لي  في  

خيييوان رييييخا منفييياه بالكيييال التونسيييية، واليييب ل الخييير ينتسيييب للرييييخ مهميييد الو يييدي الييياي اختييياره او
للطريقيية، وأميياع سييو  ادارة هيياا الخييير للطريقيية انتخييب الريييخ مهمييد امزيييان الهييداد ريييخا للطريقيية مييم 
ااستقرار ف  حدو ، وفي   هيده اريتهري الزاويية وااع حييتها ولكني  ليع يسيتطم توهييد ومييم فرو هيا 

تهري ف  المرهلة المدروسة وار. ف  زواوة، هيخ  ظلي منطقة الم اتقة ونواهيها موالية للريخ الو دي
فقييد  ييين ،فييروع الرهمانييية فيي   سيينطينة والخنقيية والهامييي وطولقيية وسييول وهيي  فييروع ب يييدة  يين المركز

م سس الطريقة مهمد بن  بد الرهمان باش تارزي مقدما ف   سنطينة، وورخ هاا الريخ بركة الطريقة 
نة، و ييد ورنييي هيياه ال ايليية الطريقيية ابنيي  محييطفى وارييتهري  ايليية بيياش تييارزي فتييرة طويليية فيي   سيينطي

ل الع من طولقة هو الريخ مهمد بن  زوز البرو  الاي أحب  مقدما للرهمانية ف  كامي الونوب كميا 
كييان ليي  فضييي توسيييس فييرع لهييا فيي  نفطيية التونسييية ب ييد ان نفتيي  فرنسييا، و بييي وفاتيي   ييين مقييدمين ميين 

وومبيار   ،ة والمختار بن خليفية في  أواد وي ي ل  بن  مر ريخ طولق: ت مات  ارتهروا بالوهاد وهع
وفي   هيد خ فية . بن خويدع ف  والحاد  بن الهال في  ااوراس و بيد الهفييظ في  خنقية سييدي نياو 

فييرع الهامييي ببوسيي ادة  لييى يييد الريييخ مهمييد بيين : ابنيي  محييطفى ابيين  ييزوز انرييو فر ييان  خييران  همييا
                2  .بلقاسع، وفرع سول  لى يد سالع بن مهمد اا رل

 :ـ الطريقة التجانية 5
تنسييب الييى الريييخ اهمييد التوييان  اليياي توييوي بييين  ييدة طيير  وانتهييى الييى طريقتيي  الخاحيية، 

،  ظهري الطريقة ب ين ماض  ف  الوزايير واريتهري 3وال   ندما كان ف   زلت  الخاحة ببوسم ون 
 ،ع نفواهيييا هيييرب إفريقييييا والحيييهرا فييي  الم يييرب هييييخ هيييرب التويييان  بطريقتييي  خوفيييا مييين التيييرا ، و ييي

انترري بواسطة الت لييع التويارة، و رفيي بتسيامهها وا تيدالها، و يد  ارضيي سياسية الميير  بيد القيادر 
ودخلييي فيي  خدميية الفرنسيييين اليياين  ييدموا لهييا المسييا داي الزميية لمييد نفواهييا فيي  إفريقيييا، تييولى ابنيي  

                                                 
1
   Les confreries et les zaouias en Algerie: in revue Algerie ; Bulletin de liaison et de 

decumentation du gouvernement generale de l Algerie 3trim ; 1956 ;p 16  
2
  147ي 177المروم الساب  ، حي  ، : انظر هوي هاه الفروع بتفحيي ابو القاسع س د ا   

3
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 513 

لزاوييية ب ييين ماضيي  وتييوف  الوي وهييو يهييارب بيياي التوييان  مهمييد الكبييير ومهمييد الحيي ير إدارة فييرع ا
وكاني بركة الطريقة ف  يد الهيال  لي  بتماسيين  ،وهران، ف  هين  رر اآلخر أن يسل  خيار المهادنة

الاي ادار الطريقة بهكمة ف  الوانيب الرير   مين حيهرا  الوزايير، و يد هلليي الطريقية لسيقوط ااتيرا  
م الفرنسيين لخدمة اهيدال الطريقية، ومين اويي الي  و فيي مو فيا واست دي للدخوي ف  وفا  م ،ا دايها

منا ييييا ميييين ااميييير  بييييد القييييادر الييياي هيييياوي ان يكسييييب ودهيييا ويونييييدها لخدميييية المقاومييية كمييييا سيييييات  
وي طييي   ،فيييردا 11162توضييييه ، ويقيييدر اوهحيييا  الرسيييم  ليييإلدارة الفرنسيييية  يييدد أتبييياع الطريقييية ب 

مما يدي  لى انترار الطريقة الواسم ف  نهاية  ،فردا 27323 ددا أضخع  در ب  1614إهحا   اع 
     1. القرن التاسم  رر 

 ـ الطريقة السنوسية 6
تنسييب هيياه الطريقيية التيي  أسسييي بليبييا وااع حيييتها فيي  الم ييرب ال ربيي  وافريقيييا الييى ال ييالع 

ة، وزار كنييرا مين الوزايري مهمد بن  ل  المست انم ، وهو  الع ومم بين  لوع الرري ة و لوع الهقيقي
البلدان واستقر ب  الهاي ف  بر ة الليبية هيخ انرو زاويية لنرير الطريقية،  وميا لبيخ ان  ميي السنوسيية 
ربييوع ليبيييا وأحييبهي تل ييب دورا سياسيييا بنرييادتها لنظيياع هكييع سياسيي  و سييكري أضييفى  لييى طاب هييا 

ل هيت ي الونبي  ومنهيا الفرنسي  الدين  خحوحية مميزة، كما أنها  رفي بموا فها الوهاديية الم اديية 
ف  الوزاير وافريقيا، وكاني تمد الد ع لكنيير مين روياي المقاومية ومينهع النياير مهميد بين  بيد ا  الياي 
التقيييى بالسنوسييي  فييي  مكييية، ونسييي  م ييي  اليييدخوي إليييى الوزايييير وا ييي ن النيييورة، كميييا تتهيييدخ المحيييادر 

وب الليبي ، وهيو المقيدع اهميد التيوات  الياي ا الفرنسية  ن رخحية تواتية  ضيدي السنوسيية في  الوني
و د كان يد وا الى الوهاد ويوند اوتباع ف  مرزو  وتواي وب د التوار ، وف   ،ن رل  ن دوره الكير

بداية القرن ال ررين كان للسنوسية الدور الساس  ف  تنوير كنير مين المقاومياي الري بية في  حيهرا  
واي أننييا  الهييرب ال المييية الولييى، ويبييدوا ان نفييوا السنوسييية ارتييبط الوزاييير خاحيية نييوراي التييوار  وتيي

هيخ لع ت سس سوع  ،بمنطقة الحهرا  المقاومة ف  هين ان  لع يكن لها هضور  وي بمناط  الرماي
مين  بيي  1671زاوية واهدة لهاه الطريقة هي  الزاويية الطكوكيية في  نيواه  مسيت انع والتي  أنريوي  ياع 

، وارتبطي بالزاوية إاع ف  بر ية وكانيي مهيي مرا بية الفرنسييين باسيتمرار إليى أن الريخ طكو  الرارل
               2ريخها   اوا تقلو  1646داهموها  اع 
 :الدور االجتماعي والسياسي للطرق الصوفية :ثانيا

لقييد ا بييي الوزايريييون برييكي ملفييي  لييى دخييوي الطيير  الحييوفية، فاهتضيينها المنقييل والتيياور 
، وال   بي  يدوع التيرا  وخي ي مرهلية هكمهيع للوزايير خحوحيا، هييخ ريوم الهكياع التيرا  والهاكع
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هاه الطر  لهدال سياسية، و د نهضي الطر  الحوفية وزواياهيا بيدور اوتميا   وسياسي  راييد، كميا 
 .أكدي هضورها القوي ف  مواوهة ااهت ي الونب  وخاحة ااهت ي الفرنس 

وفية  ليييى اخت فهيييا هييي  تلييي  الخحييياي  والهيييدال النبيلييية التييي  إن ميييا يوميييم الطييير  الحييي
نسييانيا، فهيي   ييد وم ييي فييياي النيياس المختلفيية ووهييدي بينهييا  بيير  تكسييبها ب ييدا اوتما يييا وتضييامنيا وا 

 ،مراهي تاريخية طويلة، وبني فيها  يع التضامن والتسام  وهب الخير
 مهيا هتيى يتسينى لهيا اليت يع ميم أفي و د اتسمي الطر  الحوفية بالمرونة ف  مباديهيا وت الي

ار الناس ف  كي مكان وزمان واستقطابهع كوتباع لها، كما اتسمي بوم ها بين  لم  الظياهر والبياطن 
 .المر الاي مكنها من الموازنة بين الهياة المادية والهياة الروهية 

والسينة النبويية لفيياي  ول بي الطر  الحوفية دورا مهما ف  التربيية والت لييع، وتلقيين كتياب ا 
 ريضة من الموتمم، ونهضي بال  بمهمة الدولة المركزية الت  كاني منر لة بمواوهة القوع الوربية 
ال ازية، وامتد نراطها إليى نرير اوسي ع بيالطر  السيلمية بيين الري وب الوننيية واليى الوهياد ضيد ال يزاة 

 .       1وهركاي التبرير والتنحير 
البياهنين المقاومية الريديدة التي  واوهيي الوييش الفرنسي  إليى انتميا  النياس  و د  زا كنير مين

وفيي  هيياا الرييون يقييوي الباهييخ  ،الييى هيياه الطيير  الحييوفية التيي  كانييي تهمييس للوهيياد وتييد وا للمقاوميية
وهع بال  يركلون ويرا ،إن كي سكان الوزاير كانوا ينتمون الى الطر  الحوفية" :الفرنس  أريي روبير

ربا بمهارة، مست دا دايما للدفاع  ن الب د ضد الوربيين، و د اهتع الكتاب الفرنسيون بالبهخ حلبا متد
خضييا   للسياسيية الفرنسييية، واهييع  فيي  ريي ون الطيير  الحييوفية  حييد الت ييرل  لييى الموتمييم الوزايييري وا 

للهكومية  ه ا  الكتاب السيد لويس رين الاي ألل  دة كتب ف  الر ون الوزايريية والياي كيان مستريارا
خيوانمرا"فقد أليل كتابيا مهميا هيوي الموضيوع  نواني  ،ال امة ، واكير فيي  أن 1667نريره  ياع  "بطيون وا 

من اوخوان  164011مقدما و 1177وان هنا   ،زاوية 377 دد الزوايا المتواودة ف  الوزاير تقدر ب
وا  هيييياه الطييييير  وهييييع منظمييييون ومنضييييبطون تهييييي ليييي أو المريييييدين الم ييييروفين لييييدع اودارة الفرنسييييية،

و ييد هقيي  تماسيي  هيياه الفيير  فيمييا بينهييا الييى خليي  وبهيية موهييدة كمييا كييان لكييي طريقيية وزنهييا  ،الحييوفية
وخطرهييا، خاحيية ااا كييان ريييخها مرييهورا وسييم تها  وييية ولهييا الكنييير ميين التبيياع والمييواي، فقييد كانييي 

للطريقييية الدر اويييية التييي  نيييار تخييييل الهكييياع سيييوا  ال نميييانيين او الفرنسييييين، منلميييا كيييان الهييياي بالنسيييبة 
ونييورة التوانييية وهوومهييا  لييى مدينيية م سييكر وتمردهييا فيي   ييين  ،ز يمهييا ابيين ااهييرش  لييى ال نمييانيين

ماضي ، وهيياه الطير  الحييوفية هيي  التي  واوهييي ااهييت ي الفرنسي ، وتولييي راييية الوهياد ب ييد استسيي ع 
لسي دي في  المتيوية والهيال مهي  اليدين فكيان الهيال سييدي ا ،السلطة المركزية وهزيمة ويرها الرسيم 

                                                 
1
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وأسييما  أخييرع ميين ريييوخ الحييوفية  ييادوا ال ديييد ميين ... وابنيي  المييير  بييد القييادر فيي  ال ييرب الوزايييري 
 1النوراي الر بية 

إن ااهت ي الفرنس  تفطن لهمية دور هاه الطر  الحوفية ف  و يي متيوخر، والي  ب يد أن 
فوضيييي ي اودارة الفرنسييييية " الحييييوفية  نييييد مسييييلم  الوزاييييير الطيييير " كتابيييي  " دي نوفييييو"ألييييل الضييييابط 

مخططا لترتيتها وضرب حفول الطريقة من الداخي، واست ماي ال حا والويزرة م يا، وسياسية اوهيرا  
والقوة، وفي  هياا اوطيار اوتهيدي في  تفتييي وهيدة الطريقية الرهمانيية ب يد النويا  الياي هققتي  في  نيورة 

أن الطريقييية  1614 رفتييي  القادريييية والدر اويييية، و يييد أ لييين فييي   ييياع  ، وهيييو المحيييير ااتييي  الييياي1641
الرهمانية مز يي إليى خميس و ريرين فر يا ا ي تيرل اهيدها بياآلخر، وان الطر ية الدر اويية تفر يي اليى 
نمانية فروع  والقادرية إلى ستة فروع  لى ال ي وكان للتوانية فر ان متنافسان في  الوزايير وناليخ في  

                     2الم رب 
 .موقف الطرق الصوفية من االحتالل الفرنسي  :ثالثا

إن  يييادة المييرابطين والطيير  الحييوفية نهضييي بييدور ريييادي فيي  مواوهيية ااهييت ي الفرنسيي ، 
وال  انر ف  الو ي الياي تخااليي فيي  السيلطاي الزمنيية الممنلية في  الز ميا  ال نميانيين وهلفيايهع، و يد 

كمييا أن تمسيي  السييكان بييالطر  الحييوفية  ،هييخ  لييى رفييم راييية الوهيياد ضييد ال ييزاةكييان الواوييب الييدين  ي
اا كيان الموتميم الهضيري والطبقية السياسيية  يد تخليوا  كان يدفم بهاه الخييرة ان تتهميي مسي وليتها، وا 
 ن خيار وهاد الفرنسييين وخن يوا للفرنسييين باسيتننا  اهميد بياي فيان الرييل الوزاييري الياي كيان موالييا 

طر  الحوفية هو الاي تولى مهمة الدفاع  ن الدين وال رل ورفيم رايية الوهياد في  ووي  المسيت مر، لل
وكان طبي يا من خ ي تتبيم سلسيلة المقاومياي الري بية ان نويد  ادتهيا ومهركيهيا الساسييين هيع رييوخ 

 وأتباع الطر  الحوفية والمرابطون، 
نييا الييياع الولييى لسييقوط مدينيية الوزاييير، لقيد هييب رويياي الطيير  الحييوفية لمواوهيية الفرنسييين م

رهام   ليى الخيرول مين المدينية، واهيع  ووندوا ورايهع سكان منطقة المتيوة لمهاحرة الويش الفرنس  وا 
رخحييية حييوفية ل بييي دورا مهمييا فيي   يييادة النييورة هيي  رخحييية الهييال سيييدي السسيي دي، واليياي كييان 

وه نبييو ااهييت ي وكييان خييارل المدينيية ف ييزع  لييى تنظيييع  يمييا  لييى زاوييية  ايلتيي  بمدينيية الوزاييير، و ييد فاويي
نورة  ارمة وند لهيا رييوخ الزواييا ور سيا  القباييي، و ليى اليرهع مين كفايتي  وخبرتي  فقيد كيان طبي ييا ان 
يسييت ي اليير ع الحييوفية، فقييد أنبييو أتبا يي  بييون  الرسييوي حييلى ا   لييي  وسييلع  ييد أ طيياه فيي  مناميي  راييية 

،  وكانيي هياه هوية  ويية و نياع السيكان 3زاع الفرنسييين وخيرووهع مين الوزايير الوهاد واخبره بقرب انه
و د ربيط ااتحياي بالز ميا  اليدينيين، فيوزره رييخ زاويية الم اتقية  لي  بين  ،وتونيدهع للوهاد تهي رايت 
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موسى وريخ  بيلة فليسة مهمد ابن ز موع، وسانده ب د فتيرة أهيا ال يرب مهي  اليدين ابين المبيار  رييخ 
واستطا ي مقاومة المتيوة أن تهق  نواهاي  سيكرية بياهرة وان تفيرل هحيارا مهكميا  ،وية القلي ةزا

 لييى الفرنسيييين داخييي أسييوار مدينيية الوزاييير، وان كانييي القييواي الفرنسييية اسييتطا ي ان تلهيي  الهزيميية 
، 1637 ي 1633بالنوار إا أن اهلب الز اماي التهقي بحل مقاومة اامير  بيد القيادر خي ي سينت  

وتقوي أكنر  ندما  ين الميير الهيال السي دي خليفية لي   ليى منطقتي  المتيوية وزواوة، هييخ واحيلي 
مهاحييرتها للويييش الفرنسيي  وونييي ورايهييا الوميياهير الواسيي ة وضييربي  لييى أيييدي الز مييا  السياسيييين 

 .1الاين  بلوا بمناحب ال دو
د القيادر يسيتند اليى اليدفاع  ين دار و د كان مبدأ الوهاد الاي نهل ب  مه  اليدين وابني   بي

اوس ع ومواهدة الكفار، وكان ابد لهما من سلطة ليويبهما الناس، إن المير  بد القادر ليع يكين مين 
نمييا بويييم أميييرا للميي منيين كييون والييده  رويياي السييلطة ال نمانييية ولييع يكيين ز يييع  بيليية كبيييرة تكسييب  سييلطة وا 

لقادرييية وكييان يهظييى بمكانيية وسييلطة روهييية  وييية، أهلتيي  ان كييان ريييخا لطريقيية حييوفية هيي  الطريقيية ا
يقحده ز ما  القبايي ليقودهع ف  الوهياد ب يد أن تخليى التيرا   ين مواهيدة ال يزاة الفرنسييين، هيير أن 
المييير  بييد القييادر تحييرل ب ييد مباي تيي  كييرييس دوليية وليييس موييرد ريييخ زاوييية وأراد أن يوهييد الريي ب 

لدولة الت  تهتضين مرييدي الطير  الحيوفية وهييرهع، واضيطر ان يهيارب الوزايري  ويريد م سساي ا
ب يل الطيير  الحيوفية وأرهمهييا  ليى الخضييوع لدولتيي  ولييس لطريقتيي  و يا بهع  لييى ت ياونهع مييم ال ييدو 

وفيي  الو ييي ااتيي  وظييل المييير  بييدالقادر الطر ييية لخدميية مرييروع الدوليية  ،كمييا ف ييي مييم التوانييية ميين 
ومنياي تهالفي  ميم رييوخ الرهمانيية في  زواوة خيير دلييي . ف  ال  اليى هيد ب ييد ومقاومة المهتي ونو  

2 لى ال 
  

سييييظهر بريييكي ولييي  تخيييااي السيييلطة الزمنيييية فييي  أمنييياي  1634وب يييد سيييقوط  سييينطينة  ييياع 
المقييرانيين وأواد بيين  انيية ونهييول الطيير  الحييوفية بمهميية المقاوميية، واسيييما الطريقيية الرهمانييية التيي  

وتولي ب ده همي لوا  المقاومة ف  منطقية  1674لمير  بد القادر الى هاية انهزام   اع تهالفي مم ا
القبايييي، إا ريياركي زوايييا الطريقيية فيي  مختلييل النييوراي التيي   رفتهييا زواوة بييد  بنييورة بييوم زة الييى نييورة 

أ طيى  هييخ  1641الرريل بوب لة الى نورة ال  فاطمة نسومر، وكان دورها أبرز ف  انتفاضة  ياع 
وساهمي فروع الطريقة ااخرع ف   ،الريخ الهداد لنورة المقران  ب دا روهيا و ضدها بوتبا   الكنيريين

النوراي الر بية، فخيال محيطفى ابين  يزوز وأبنايي  نيوراي متواحيلة ضيد ااهيت ي الفرنسي  لبسيكرة، 
ن الهيييال نيييورة فييي  و ييياد الحييياد  بييي ،1671ونظيييع الرييييخ مهميييد امزييييان نيييورة الز اطرييية الباسيييلة  ييياع 

   3...  .والريخ  بد الهفيظ نورة ف  خنقة سيدي ناو  ،ااوراس

                                                 
1
الهديخ والم احر ، منروراي المتهل الوطن  للمواهد ، الوزاير ،   ضايا ودراساي ف  تاريخ الوزاير: انظر وماي  نان  

1117   ،106  
2
 Ageron CH R .Les Algeriens musulmans et la France 1871 – 1919 ;op cit ,t1 p   309   

   
3
 174، 37ي 37، مروم ساب  ،  7تاريخ الوزاير النقاف  ، ل: انظر ابو القاسع س د ا    
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وكييان للطر يية الدر اوييية دور مهييع فيي  رفييم لييوا  المقاوميية، واليي   لييى الييرهع ميين تييردد ريييخها 
ال ربيي  بيين  طييية ومسييالمت  للفرنسيييين، فقييد سييوي الريييخ موسييى الييدر اوي موا ييل بطولييية وهييو يواهييد 

الوسيييط الوزاييييري اليييى ان اسيييتقر بييي  المقييياع بواهييية الز اطرييية التييي  استريييهد بهيييا  ييياع بنيييواه  ال يييرب و 
1671

1 . 
وأمييا الطريقيية الطيبييية التيي  كانييي تنتريير فيي  ال ييرب الوزايييري فقييد اسييهمي فيي  الوهيياد بفضييي 

وكيييياا بفضييييي نييييورة بو ماميييية بييييالونوب  ،1176الرييييريل بييييوم زة اليييياي  يييياد نييييورة  ارميييية بالرييييلل  يييياع 
تبييري الطريقيية السنوسييية ميين اخطيير الطيير  الحييوفية النييايرة  لييى الفرنسيييين خاحيية فيي  الييوهران ، وا 

وأزري نيورة  ،الحهرا ، و د ظهري الطريقة ف  ليبيا وامتد تونيرها الى الوزاير نهاية القرن التاسم  رر
و يييدمي الييد ع لنييورة الهقييار خيي ي الهيييرب  ،رييريل ور ليية مهمييد بيين  بيييد ا   ونييورة ناحيير ابيين رييهرة

 .ال المية الولى وأحب  مقدموها يووبون الحهرا  ويب نون الر ب ف  حفول الفرنسيين
2 

ونسيييوي  موميييا أن الميييواطن الييياي خييياب أملييي  فييي  الز ميييا  السياسييييين بيييدأ يبهيييخ  ييين منقيييا 
الطير  الحيوفية خيير منقيا فيارتمى في  أهضيان الحيوفية لي ييش في   ف  1674ووود ب د  اع  ،لب ده

التخي ي هروبا مين الوا يم المير الياي أحيب   ليية هياي اليب د، وهياا ميا يفسير ت لي    الع الرو  و الع
الميييواطنيين بيييالطر  الحيييوفية  نيييد اهليييب البييياهنين وأتبيييا هع لت اليمهيييا ومطالبهيييا ميييا نين هتيييى  ييينهع 

ولكين الخي   " ولو أمرن  باوفطار ف  رمضان لفطيري  ،ما يومرن  ب  الريخ ا مل "الت بير الرهير 
مييوموي لييع يتهقيي  ان ريييوخ الطيير  الحييوفية والمرابطييون واورييرال فرييلوا فيي  مقيياومتهع الواهييد تلييو ال

اليياين تسييموا مهمييد بيين  باليي  وهييع   ميين بييوم زة الييى بوب ليية إلييى اا فاطميية نسييومر واو اييي ،ااخيير
نون الي  و يد  يزع البياه ،كنيرون، و لى الرهع من ال  بقي  تمسي  الميواطنيين بيالطر  الحيوفية  ايميا

إلى التونير الباله الاي كان يفرض  المتحوفة والى اليوس الاي أحب   لي  هاي المواطنيين، وف  هاه 
الظرفيييية اسيييتطا ي اودارة الفرنسيييية أن تنفيييا مخططاتهيييا بتيييدوين ب يييل الطييير  الحيييوفية وكسيييبها إليييى 

ا اامر هوي الطر  حفها لتحب  أداة تفتيي للحل ووهاز است  ل  ي مي ف  ركاب ااست مار، وها
الحوفية من م سساي مقاومة إلى أداة لإلدارة الفرنسية في  السييطرة  ليى السيكان ومييم مهمتهيا لت ير  

 .ف  ظاهرة الر واة والدرورة 
 

 :الخاتمة
 :و لى ضو  ما سب   رض  نخل  إلى توكيد النتايج اآلتية

                                                 
1
 263، مروم ساب  ،    1تاريخ الهركة الوطنية الوزايرية ،ل: بو القاسع س د ا انظر ا   

2
، 1117نوراي الوزاير خ ي القرنين التاسم  رر وال ررون ، منروراي متهل المواهد، الوزاير ، : انظر يه  بو زيز   
 ، 26،  2ل
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ظيياهرة التحييول، واسييهع ييي ان الوزاييير ك يرهييا ميين ريي وب ال ييالع ااسيي م   ايرييي بتفا ييي 
 ، لمايهيا في  نريير مباديهيا وأفكارهييا وممارسياتها التيي  خلفيي انيورا ايوابييية  ليى لهميية وتماسي  الموتمييم

 .وبفضي وهودهع انترري مختلل الطر  الحوفية  بر ربوع الوطن
ونهضي بكنير  ،ي  لقد أكدي الطر  الحوفية ف  هضورها الف اي ف  مختلل موااي الهياة

اوتما ية والدينيية، ومنهيا الت لييع والتنقييل، ونرير الخي   الفاضيلة وتوهييد كلمية المسيلمين، ال با  ا
 .الخ ...ونرر اوس ع ومواوهة الخطار الونبية المهد ة بب د المسلمين كال زو والتنحير والتبرير 

ا  ليى ي  إن اهلب الطر  الحوفية رف ي راية الوهياد ضيد ااهيت ي الفرنسي ، ووهيدي كلمتهي
مواوهتييي  بمختليييل السيييبي الممكنييية، ونوهيييي ب يييل الطييير  الحيييوفية فييي  تهقيييي  نتيييايج بييياهرة فييي  هييياا 
المواي كالقادرية والرهمانيية والسنوسيية، المير الياي دفيم اودارة الفرنسيية إليى  يدع ااسيتهانة بقيوة هياه 

نوا  إا إن الطر  وان كاني هققي ب ل ال ،الم سساي الدينية ف ملي  لى تدوينها وتروي  حورتها
الحييوفية  لييى اخييت ل موا فهييا كييان لهييا دور بييارز فيي  المقاوميية النقافييية ومهاربيية اودمييال والمهافظيية 

 .  لى  يع الموتمم ورخحيت  المسلمة، وال   ن طري  الت ليع والتضامن ااوتما   والسياس 
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 الطريقة الزيانية وتطورها التاريخي 
 عبد القادر بوباية. د

 جامعة وهران السانية

 

 

 :الملخص
Résumé: 
cette intervention consiste a l’étude d’une confrérie religieuse fondée par le cheikh 

m’hamed den abi ziane dans la ville de Kenadsa, et son historique ainsi que ses principaux 

cheikhs et leur œuvres ; cette confrérie nommée Ziania qui a pu redonner une nouvelle vie 

a toute une région (Kenadsa et ses environs) par le biais de l’enseignement et les œuvres de 

bienfaisance a l’égard des démunis et passagers ainsi que par les autres réalisations 

accomplis par ses cheikhs et notamment les puits, la principale source de la vie au Sahara.   

 

 :مقدمة
ا كبير ا ف  هياة المسلمين سوا  من   ً  ً مما ا ر  في  أن الطر  الحوفية  د ل بي دور 

 .خ ي الت ليع أو من خ ي النراطاي الخرع الت  كاني تقوع بها
وينطب  ال  تماع اانطبا   لى الطر  الت  كاني منتررة ف  الوزاير  امة، وف  المناط  

، ال  أن ال زلة واابت اد  ن المراكز ال لمية الت  كاني ت يرها الحهراوية منها  لى وو  الخحو 
هاه الخيرة  د ساهع بركي كبير ف  ظهور الطر  الحوفية الت  ل بي دورا كبيرا ف  نرر الت ليع بين 
حفول أهي هاه المناط ، كما ل بي دور ا أهع ف  تنظيع الهياة داخلها، إضافة إلى تول  مس ولياي 

 .الظرول الت  كاني تمر بها هاه المناط أخرع مرتبطة ب
لقد تهولي الزوايا إلى منابر للت ليع، وتخرىل  لى أيدي ريوخها اآلال من الطلبة الموهزين 
بال لوع الت  يهتاوون إليها ف  تووي   امة المسلمين، كما ساهع ريوخ هاه الزوايا ف  تنظيع المقاومة 

أرل الوزاير، ويومم كي الاين أرىخوا للمقاومة الوطنية  ضد ااست مار الفرنس  الاي وطوي أ دام 
 .أن ويى الاين  ادوا مقاومة المهتلين كانوا من ز ما  الطر  الحوفية

التحول ف  اوس ع "وبمناسبة هاا الملتقى الدول  الاي تنظم  الوام ة اوفريقية هوي 
يانية ف  الوزاير، وتتبم أهع سوهاوي تسليط ب ل الضو   لى الطريقة الز " والتهدياي الم احرة

النراطاي الت   امي بها خ ي الفترة الممتدة من تاريخ توسيسها  لى يد الريخ مهمد بن  بد الرهمن 
 .ع إلى الربم الوي من القرن ال ررين1433/هي1177بن أب  زيان المتوفى  لى الرو  سنة 

ال رب  سوا  ت ل  المر بمقاومة  لقد ل بي الزاوية الزيانية دور ا بارز ا ف  منطقة الونوب
ااست مار الفرنس  أو ال ماي الخيرية وااوتما ية المختلفة الت  لها    ة وطيدة بالتكافي 
ااوتما  ، وبخاحة تواه ال اي ي المهرومة، إضافة إلى توفير المن لكي المضطهدين الفارين من 

 .بطش ال دا 
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 :تأسيس الطريقة الزيانية
يقة الزيانية  لى يد أب   بد ا  الهال امهمد بن  بد الرهمن بن مهمد بن أب  توسسي الطر 

الم رول بمواي بوزيان الاي ولد ف   iزيان بن  بد الرهمن بن أهمد بن  نمان بن مس ود المراكر 
، و د تناولي ب ل iiمنتحل القرن السابم  رر ف   ايلة رريفة كاني مقيمة  ند محب وادي در ة

طهارة النفاس والروا  الوسمانية ف  "يات  بالتفحيي، ومنها  لى وو  الخحو  كتاب المحادر ه
لمحطفى بن الهال البرير، الاي  دم  ولخح  المسترر  الفرنس  أوهسي " الطريقة الراالية الزيانية

 لم لف   بد الرهمن بن ي قوب" فت  المنان ف  سيرة الريخ الهال امهمد بن أب  زيان"كور، وكتاب 
منهي الضمآن ومزيي الهموع والكروب والهزان ف  كراماي ريخنا ال ارل "مزيان الي قوب ، وكتاب 

 .1لم لف  الهال  ل  الرام " با  سيدي الهال امهمد بن  بد الرهمن بن أب  زيان
كان امهمد بن أب  زيان يهدل إلى الد اية للطريقة الراالية بالوسايي الت  كان  د است ملها 

ي مهمد بن  مر الهواري، وهو أبو  بد ا  مهمد بن  مر الهواري الريخ ال الع الول  ال ارل من  ب
با  ال الع ال امي الكنير السياهة رر ا وهربا، والاي أخا ال لع  ن أب   مران ال بدوس  والقبىاب و بد 

وسل المليان  وأهمد بن ي 1هي673الرهمن الوهليس ، وحاهب الم لفاي الكنيرة، والمتوفى سنة 
، و بي مواحلة الهديخ  ن م سس الزاوية الزيانية يودر بنا الت ريل 1وأضرابهما من المرابطين الد اة

 .بالطريقة الراالية با تبارها الطريقة الع للزاوية الزيانية
أبو : "ي تبر أبو الهسن الراال  م سس هاه الطريقة، وهو كما اكر الاهب  ف  كتاب ال بر

هي، وتنسب إلي  676، المتوفى ف  أوايي اي الق دة سنة "بن  بد ا  بن الوبار الم رب الهسن  ل  
طريقة حوفية ي من أحهابها بوملة من الفكار والم تقداي الحوفية، ومنها التوبة الت  ت تبر نقطة 

والتوكي، و د  انط   المريد أو السال  إلى ا  ت الى، واوخ   والنية والخلوة والاكر والزهد والورع
هي، وأخا ت اليع ريخ   بد 713ولد ف   بيلة همارة المقيمة  رب مدينة سبتة بالم رب ال حى سنة 

الس ع بن مريش، وهو أهد ت ميا أب  مدين ر يب البارزين، وينتم  إلى أررال بن   روس 
 .1الساكنين  ند وبي  الع بتطوان

دين، و د  احر  بد الم من بن  ل  كان ابن مريش من ز ما  الفكر ف  دولة الموه
الم سس الهقيق  لدولة الموهدين، و د أوحى أحهاب  وت مياه، ومنهع أبو الهسن الراال ، باابت اد 

 .هي 627 ن أحهاب السلطة والسياسة، وكاني وفات  سنة 
كاني هياة ابن مريش م كرىسة لخدمة الدين والتحول، ولال  انترر حيت  ف  كي ب د 

، ويتف  م ظع الباهنين  لى أن رهرت   امي  لى رهرة أب  الهسن الراال ، إا كان هو الم رب
الاي كون  وووه ، كما نحه  بالاهاب إلى تونس ل بت اد  ن الم امراي القايمة ف  الم رب 

 .ال حى
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 مي أبو الهسن الراال  بنحيهة ريخ ؛ فتوو  إلى  رية راالة الوا  ة خارل مدينة تونس، 
بها، نع ارتهر أمره؛ فقحده الزوار والفضوليون، وخوفا  لى هيات  انتقي إلى محر، وب د  واختلى

 .هي767م اناة  ابرة استقرى ف  القاهرة، وأظهر كرامات  و لم  للخاحة، وكاني وفات  سنة 
أحبهي الراالية بفضي ت مياه طريقة ف  التحول والفلسفة وال لع، وال   ن طري  

لفضيلة والتوهيد، و د انترري ف  ال الع اوس م ، وكان لها أتباع ف  ب د ممارسة الخ   وا
، ومنها الوزاير، و لى الخحو  الزاوية الزيانية الت  نهن بحدد تسليط 1الم رب والمرر  ال ربيين

 .ب ل الضو   لى المراهي الت  مرىي بها
ا  بدراسة ه ا  فيها، كاني زاوية در ة محدر تونير حوف  كبير  لى ب ل الوزايريين سو 

 .والتتلما  لى ريوخها، أو بمرور ز ما  الزاوية أنفسهع ف  الوزاير بمناسبة الهجى ونهوه
ا لهاه الح ي والتونير؛ فقد : رهلت  ال لمية وريوخ  ي تبر الريخ امهمد بن أب  زيان نمواو 

من القنادسة متووها إلى زاوية القريبة " التهاتة"توف  والده وهو ف   مر مبكر، ولال  خرل من  ريت  
، فدرس  لي  القر ن 1ز يع الطريقة الراالية 1الت  كان بها الريخ مبار  بن  زي( سولماسة)تافي لي 

ا  .1الكريع، و بي وفاة ابن  زي أخا  لي  بوزيان سرى الطريقة أيض 
فيها لمدة نع توو  إلى ووهرة الم رب مدينة فاس طلبا لل لع بنا   لى نحيهة ريخ ، وبق  

 :نمان  سنواي أخا خ لها  ن  لما  بارزين ف  و تهع ومنهع
هو أبو  بد ا  مهمد بن الريخ  بد القادر الفاس  الفقي  : مهمد بن  بد القادر الفاس 

ال الع، اوماع المتفنن، المهق  القدوة الاي أخا  ن والده وأوازه، كما أخا  ن الريخ السوس ، وابن 
هي، 1072ن أهمد الفاس  وهيرهع، ول  تآليل ف  المنقوي والم قوي، وكان مولده سنة  عى أبي  مهمد ب

 1هي1116وتوف  سنة 
هو أبو مهمد  بد الس ع بنع أهمد وسوس الفاس  اوماع، ريخ :  بد الس ع وسوس

ع، الم ارل والفضايي، وأستاا الكابر والفاضي، وحدر الموالس والمهافي، الحوف  المتفنن ف  ال لو 
 .1هي1121ال الع ال امي، حاهب التوليل ف  الد ية النبوية، المتوفى رهيد ا سنة 

هو أبو ال باس أهمد بن ال رب  الم رول بابن الهال الفاس ، الريخ : أهمد بن الهال
، وب د تهحيل  1هي1101اوماع، نخبة الكابر، وب ية ال  ع، الفقي  ال  مة الاي كاني وفات  سنة 

 .لمختلل الم ارل  اد إلى القنادسةلل لع و 
تاهب محادر الطريقة الزيانية إلى أن امهمد بن أب  زيان هو السابم والن نون ف  سلسلة 
ريوخ الطريقة الراالية، ومن ضمن الماكورين ف  هاه السلسلة ريخ  مبار  بن  زي ومهمد بن 

 .1ناحر الدر   باوضافة إلى أب  مدين ال وخ وأب  الهسن الراال 
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ب د انتها  ت ليم  ف  مدينت  فاس وتاف لي، والت  است ر ي مدة  اربي خمسا ون نين سنة، 
تووى  الريخ امهمد بن أب  زيان إلى البقاع المقدسة لدا  فريضة الهج، وف  طري   ودت  زار القاهرة 

 .1وطرابلس، وتونس أين التلى هول  الكنير من طلبة ال لع
دت  إلى زيارة الكنير من ب د المرر  ال رب ، ومكنت  من استزادة ب د هاه الرهلة الت   ا

، واستقرى بالقنادسة، وبدأي 1(ع1666)هي1016ال لع،  اد الريخ امهمد بن أب  زيان إلى ب ده سنة 
تظهر  لي  الكراماي، ووا ه ألول الزوار من كي أنها  الوزاير ومن الم رب وتونس، وهتى من ب د 

وأحب   ندهع  طب أهي التحول، واستوع ف  ال  المر  امة الناس وخاحتهع،  ،1التر  والهواز
هتى أن م احره الريخ  بد الرهمن الكرزازي م سس الطريقة الكرزازية بالقرب من بن   باس  د 
وا ه زاير ا، ولع يكتل بال  بي نح  الناس بزيارت ، وكاني الزاوية رهمة من ا  ت الى  لى أهي 

 .1واورها من الب د هيخ أهناهع ا  ب د فقر، وأمنهع ب د خول القنادسة وما
كان ابن أب  زيان يختف  فووة  ن أ ين الناس لمدة أسبوع، وهدف  من ال  هو ااخت   
بنفس ، نع ي ود للظهور من وديد، وكان يركب الهمار ف  ب ل الهيان، أو يمر  هاف  القدمين ف  

اضم، وكان يت اع ا تماد ا  لى ال راب وأورا  الرور، وكان أهيان أخرع، وهو دليي  لى التو 
 .ي سي نياب  بنفس ، وكان الهدل من كي هاه ال ماي إ طا  القدوة لت مياه

، وحاري هاه 1 اع الريخ امهمد بن أب  زيان ببنا  زاوية بالهور والطوب ف  القنادسة
ن  حير أحبهي مقحدا للزوار الاين بله ، وب د زم1الخيرة مركز  حر اا أهمية كبيرة ف  المنطقة

 ددهع ف  ب ل الهيان أرب ماية زاير، وكان ه ا  الزوار يولبون إلى الزاوية القم  والر ير وال سي 
والرهع، وكان لبنا  الزاوية أنره الباله  لى مدينة القنادسة الت  أحبهي هنية ب د فقر، و رفي ب دما 

ت ان  من ال طش، وي ود فضي هاا المر الخير إلى اآلبار الت  كاني موهولة، وارتوي ب دما كاني 
 اع الريخ امهمد بن أب  زيان بهفرها بالزاوية نفسها، وف  هيرها من المناط  المواورة، وكاني هاه 

 .اآلبار مووهة ل ابري السبيي، إضافة إلى أهي الب د الاي كانوا ي انون من ندرة الما 
دين بال رفان لريوخ  الاين تتلما  ليهع، ويدي  لى ال  زيارت  كان الريخ بن أب  زيان ي

لضرهة كي من مبار  بن  زي ومهمد بن ناحر الدر  ، وهيرهما من المرايخ ف  سولماسة، كما 
، ومازالي هاه ال ايلة مووودة 1كان يزور حديق   بد الرهمن الكرزازي الم رول أيضا باسع بوفلوة

الكرزازية إلى يومنا هاا، وكان الريخ ابن أب  زيان ا يخال الواة، ولكن   بتلمسان، ومتمسكة بالطريقة
 .ا ياهب إليهع كما يف ي هيره من ريوخ ب ل الطر  الحوفية، ولال  كان مهي اهترامهع

ا تمد الريخ ابن اب  زيان  لى ت اليع الطريقة الراالية، و د أري ي  ن  الكراماي، وا تبر 
، 1هاه الخيرة كاني ت خا بالسند المتحي إلى اوماع الهسن البحري رهم  ا السبهة ازمة ل  لن 

اا كان يرير بالسبهة إلى الاكر  لى "السبهة واللو  إلى خرول الرو : "إلى دروة أن  كان يقوي ، وا 
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الطريقة الراالية؛ فهو يرير باللو  إلى  را ة القر ن، ويريد من خ ي ال  التوكيد  لى أن اللو  
 .وري لهفظ القر ن، ومن نع ال لع بحفة  امةضر 

كان ال  هو ما دأب  لي  الريخ مهمد بن أب  زيان، وكاني طريقت  تقوع  لى أدا  الاكر، 
وم رفة السلسلة الراالية، وسلسلة أهي التحول السابقين، أما السىبهة والخر ة فلع يكن ل  فيها تقليد 

الريخ مهمد بن يوسل السنوس  ف  ال قيدة الح رع، م ين، وطريقة الاكر  نده ه  الت  أوردها 
وكان سلوك  ف  بقية هيات  يرب  سلو  م ظع المرابطين المنتسبين إلى الطريقة الراالية، فقد هج 

، وتزول  دة مراي، ورز  بال ديد من البنين والبناي، 1خمس هواي ن خ منها ماريا  لى  دمي 
  ترومي ل  إلى أن  لع يكن يبال  بلاايا الط اع والرراب، وا وكان يقبي الهدايا، وترير المحادر الت

 1بفاخر اللباس
ب د هياة هافلة بالنراط ال لم  وال طا  الحوف ، انتقي الريخ امهمد بن أب  زيان إلى 

هي هسب رواية 1171ع، و يي سنة 1432فيفري  27هي المواف  لي1177رمضان سنة  10ووار رب  يوع 
 1ة القنادسة، وخلف   لى رأس الزاوية الزيانية ابن  مهمد ال رلودفن ف  مدين 1أخرع

تمرى السلسلة الزيانية ب دد من ال لما  والحالهين أمناي أب  مدين ر يب الاي ولد ف  مدينة 
هي، 717هي، و ضى هيات  ف  الندلس وفاس وبواية وتلمسان الت  توف  بها سنة 700إربيلية سنة 

، و د مده  ررل الدين البوحيري بقحيدة iiiى هيات  ف  الت لع والت ليعودفن ف  ال باد، و د أفن
 :، ومما وا  فيها  ول "مفاخر البربر"أوردها م لل كتاب 

 يخيي ل  ف  كي ر ب سلكت    بييون ر يبييا فيي  ال  الر ب
 أبا مدين أوردتن  ما  مزينا    مين الهب هتى فزي بالمنهي ال اب

 دع   بدي فانولي  نيا بهيا ظلع الكربو نسي نارا من وناب  لله
 1فمنل  من يد وه منل  لكرب     فينوو لهسن الظين في  من الكرب
 .وأب  الهسن الراال  الاي سب  الت ريل ب ، ومهمد بن ناحر الدر  

تتمني إوماا ف  أاكار الراالية مم ب ل الت يير، و د أورد مترومو : أوراد الطريقة الزيانية
: بن أب  زيان الوراد الت  كان يلقنها الريخ أننا  ت ليم  لطلبت  هيخ كان يقوي لهع الريخ امهمد

و ليكع يا إخوان  بكنرة ااست فار، والح ة  لى نبي  وهبيب  سيدنا حلى ا   لي  وسلع، وليكن ال  "
ن أتى إلي  أهد يوخا  ن  السرى يقوي ل "ر لكع   أتقرأ القر ن طهر ا   لوبنا و لوبكع، ويسول: "، وا 

ن ع، ناول  بهسب  ادت  مم أهي القر ن، ويد و ل ، ويهضى   لى : وتهفظ   لى ظهر  لب ؟ فنن  اي
إن رهبتع ف  الدخوي : "، وكان يقوي لطلبت " ياع الليي، وهضور القلب  ند أمره ونهي  وو ده وو يده

 لي  ف  وميم المور، والتوهب  ف  السلسلة فحهىهوا التوبة برروطها، و ليكع بتقوع ا ، والتوكي
اا فرهتع من الاكار المونورة ب د ح ة الحب  فقولوا است فر : ليوع النرور، والنزوي لسكنى القبور، وا 
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ا  ماية مرة، اللهع حل   لى سيدنا مهمد النب  الم  و لى  ل  وحهب  وسلع تسليما ماية مرة، 
 1"تماع كي ماية مهمد رسوي ا وكال  ا إل  إا ا  ألل مرة، ويزاد  ند 
 :خلفاء الشيخ امحمد بن بوزيان

أوحى الريخ امهمد بن أب  زيان بالخ فة لهد أبناي ، وهو  :الشيخ محمد األعرج -7
الريخ مهمد ال رل بن امهمد بن أب  زيان الاي أورن  سرىه وبركت  الحوفية، وأمر اتبا   بطا ت ، 

 ون الزاوية، وكان متب ا للسنة وموتنبا للبد ة،  مرا بالم رول ناهيا و د اتبم سيرة أبي  ف  تدبير ر
ح   ااي البين وباي النحيهة للمسلمين، وت ليمهع   ن المنكر، ومواظبا  لى القرا ة والاكر وا 

ط اع الط اع لفقرايهع وضيوفهع  .القر ن و لوم ، وا 
أمناي مهمد بن الهال  ارتهر أمر الريخ مهمد ال رل ف  اآلفا ، ومده  ب ل الر را 

التلمسان ، وكاني وفات  ب د ح ة الظهر من يوع اوننين النامن  رر من ربيم اآلخر سنة 
 1ع1461/هي1147

تتابم الخلفا   لى رأس الزاوية الزيانية هيخ تولى  :الشيخ أبو مدين بن محمد األعرج -2
القنادسة، كما بنى منارة الزاوية هنا ، رياستها الريخ أبو مدين بن مهمد ال رل، وهو الاي بنى وامم 

ولع تمن   رياسة الزاوية من ممارسة النراط التواري الاي مكن  من أن يحب  من أنريا  المنطقة، 
ولال   يي في  أن  زوال بين الهياة الدنيا والهياة اآلخرة، وكاني وفات  ب د ال را  من ليلة الرب ا  

 1ع1410/هي1207السابم وال ررين ربيم اآلخر سنة 
ع 1410/هي1207ب د وفاة أب  مدين سنة  :الشيخ محمد بن عبد اهلل بن أبي مدين -3

ط اع  خلف  مهمد بن  بد ا  بن أب  مدين الاي اتبم سيرة أس ف  من إتباع السنة واوتناب البد ة، وا 
اآلخر سنة الط اع والمواظبة  لى الاكر، وكاني وفات  يوع الخميس النالخ وال ررين من ربيم 

 1ع1627/هي1272
تولى  يادة الزاوية الزيانية ب ده أبو مدين بن  :الشيخ أبو مدين بن محمد بن عبد اهلل -4

مهمد بن  بد ا ، وهو الخليفة الرابم للزاوية، وكان أديبا ورا ر ا، إضافة إلى تضل   ف  الفق  
ي وفات  يوع الهد السابم  رر من والتحول، وكان يوالس ال لما  ويتااكر م هع وي تن  بهع، وكان

 .1ع1672/هي1266ومادع اآلخرة سنة 
خامس خليفة  لى رأس الزاوية الزيانية هو مهمد المحطفى  :الشيخ محمد المصطفى -5

ا  لى الفقرا  واليتاع والرامي، هيخ كان يهسن إليهع  بن مهمد بن  بد ا  الاي أظهر  طفا خاحا
 1ع1676/هي1247ة الخميس النالخ  رر من رهر ربيم الوي سنة ويواسيهع، وكاني وفات  ليل

تولى  يادة الزاوية خليفة سادس هو مبار  الاي لع يب  إا أهد  رر  :الشيخ مبارك -6
 .1ع 1664/هي1246رهرا ، نع تر  ر ون الزاوية لخي ، وكاني وفات  سنة 
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و المتول   ند توليل كتاب  إن  ه: "وهو مهمد الاي يقوي  ن  رين :محمد بن عبد اهلل -0
بن  - لى اسع وده –، و د طاي  هد مهمد بن  بد ا ، ويد ى أيضا مهمد بن بوزيان"ع1667سنة 

مهمد المحطفى، وهو الخليفة السابم ف  سلسلة ريوخ الزاوية الزيانية، وف   هده است نى  ن السكان 
 ا تكلفوا أنفسكع بر    لي  كان أو"ف  إط اع الضيول، هيخ أمر مناد ل  بون ينادي ف  الب د 

 .1ع1617/هي1312من رهر اي الهوة سنة  وال ررين السادس الخميس يوع وفات  وكاني ،"كنيرا
أما الخليفة النامن فيها فهو إبراهيع بن مهمد بن  بد ا   :إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل -7

وكوبوان  ضمن مهتوياي كتابهما  الاي كان  لى رأس الزاوية  ندما كتب  نها كي من ديبون
المرار إلي  فيما سب  من " طهارة النفاس"ع، وهو الاي انتهى ب  كتاب 1110ع، وكال  كور 1614

 1ع1113/هي1321هديخ لن   احره، وكاني وفات  ف  السابم  رر من ومادع الولى سنة 
نمة لع يهضر  ع، ومن1113توف  الريخ إبراهيع القندوس  سنة  :محمد بن األعرج -9

الهرب ال المية الولى، ويبدو أن الاي وا  ب ده هو مهمد بن ال رل الاي كان مووودا سنة 
ع، وهو ابن أخ  إبراهيع الماكور سابقا، و د ا تبر الفرنسيون كدأبهع مم هيره من الز ما  بون 1131

وف  مهمد بن ال رل ف  ابن ال رل كان حديقا لهع، وأن   د أ انهع خ ي الهرب ال المية، و د ت
 1ع، وخلف  ابن   بد الرهمن1137فبراير  13

إضافة إلى نراطها ال لم  ل بي الزاوية الزيانية دورا كبيرا ف  النراط : نراط الزاوية الزيانية
التواري بالحهرا ، وال  من خ ي هماية القوافي التوارية من اللحو  و طاع الطر  المنتررين ف  

ها هاه القوافي، وأحب  من الضروري بمكان ووود ممني  ن ريخ الزاوية ليتمكن السبي الت  تسلك
 .1التوار من ممارسة نراطهع ف  كنل المن وااطمينان

استفادي الزاوية كنير ا من الممتلكاي الت  كاني بيدها سوا  ف  القنادسة وتلفي لي أو ف  
ال  فنن ريوخ الزاوية وأفراد أسرهع كانوا وادي در ة، وبفضلها كاني مداخيي الخزينة كبيرة، ومم 

يهيون هياة الزهد والتقرل، وكان وي ما يدخي الخزينة ينف   لى الفقرا  والمساكين فض   لى إكراع 
 ابري السبيي، وت ليع الط ب الوافدين إلى الزاوية وفرو ها المختلفة، واستقباي كي الفارين من 

 .طرال الخرع، وبالخحو  اوستدمار الفرنس المسلطين من  بي ال1ااضطهاد والبطش
إنها تقدع خدماي كبيرة ف  المناط  : "تتهدخ الم لوماي الفرنسية  ن الطريقة الزيانية فتقوي

الت  تتواود بها، واسيما و ي ااضطراباي والفتن، وكان الخليفة ياهب سنويا للقياع بزيارة القبايي 
، وي تبر الفرنسيون أن الطريقة الزيانية "فتيش وومم الزيارايالمواورة وال راش، وال  من أوي الت

 .طريقة متسامهة
وتتمني ابرز ال ماي الت  كاني الزاوية الزيانية تقوع بها ف  تسهيي هركة القوافي والتوارة 

 .واستضافة زواياها ال ابرين، كما تقوع بنيوا  المهزومين والهاربين، وتتدخي ل قد الحل  بين الناس
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سم  ريخ الزاوية بلوو  أ دا  فرنسا  نده، ولكن  لع يروم  لى النورة ضدها، ول ي  لقد
السبب ف  ال  هو رهبتها ف  مواحلة أ مالها الخيرية، وا يمكن أن يتع ال  إا إاا ابت دي  ن كي 

اين ما يتسبب ف   دا  الفرنسيين لها، ومم ال  فقد كان أتباع الزاوية الزيانية من بين الوايي ال
ع، وتاكر المحادر الفرنسية أن الزاوية الزيانية  دمي 1661انضموا إلى نورة الريخ بو مامة سنة 

ع، وكان القايد الفرنس  ف  1640الر ير وهيواناي الاب  إلى ب نة الونراي وينفين ف  وادي  ير سنة 
 .هاوة ماسة إليها

يدها لهع أيضا ف  هربهع ضد المانيا ومن الفوايد الت  وناها الفرنسيون من زاوية القنادسة توي
، فقد ب خ الريخ وحية إلى كافة أتبا   يستنكر فيها است انة تركيا بولمانيا، وتنبو 7ع1117سنة 

بهزيمة تركيا وألمانيا، ولكن الكتاباي الفرنسية ا تاكر أن الزاوية الزيانية  د رو ي أتبا ها  لى 
 .التونيد ف  حفول ااست مار الفرنس 

خوان"م لل كتاب  أورد ب ل اوهحا اي المت لقة بالزوايا المنتررة فو  التراب " مرابطين وا 
الوزايري، ومنها الزاوية الزيانية الت  ياكر أن  دد أتبا ها يبله و ي توليل كتاب  ن نة  ال وأرب ماية 

 : ضو موز ين كما يل 
دما ون نة  ال ونمانية ونمانين ويتواود بها أرب ة زوايا تضع واهدا وتس ين مق: واية وهران

 .طالبا
 .ويوود بها ستة مقدمين ومايتان وسب ة  رر طالبا أو أخا بت بير الم لل: واية الوزاير
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 :الخالصة
كاني هاه بنيواز أهع المراهي الت  مري بها الطريقة الزيانية الت  ي ود الفضي ف  توسيسها 

من القندوس ، والت  تواحي نراطها ال لم  والخيري رهع إلى الريخ امهمد بن أب  زيان بن  بد الره
 .تواود ااستدمار الفرنس  الاي س ى إلى البطش بوهي الب د، وااستهواا  لى ممتلكاتهع ونرواتهع

لقد ساهمي الزاوية الزيانية ف  نرر ال لع والم رفة بين ساكن  المناط  الونوبية ال ربية  لى 
سهيي الهياة للمقيمين ف  هاه المناط  من خ ي ال ماي الخيرية وو  الخحو ، كما  ملي  لى ت

المختلفة، ول ي أبرزها القيادة الروهية للقوافي التوارية، وهمايتها من ا تدا اي اللحو  و طاع 
الطر  الاي انترروا ف  المنطقة ورا  ان داع المن بها، وهفر اآلبار الت  ل بي ه  الخرع دور ا بارزا 

ر السكان، وممارسة نراطاتهع اا تحادية، ومن نع توفير ما يهتال إلي  أفراد أسرهع ف  استقرا
 .وويرانهع

فض   لى ال  ل بي الزاوية دور ا هاما ف  تقديع يد ال ون إلى كي من يهتال إلى ال ؛ فقد 
ي  وي الفارين والمضطهدين، ووفري او امة ل ابري السبيي، كما د مي حفول المناهضين ل هت 

الفرنس ، ويدلنا  لى ال  ووود ال ديد من أبنايها ف  طلي ة المنضمين إلى النورة الت   ادها الريخ 
 .ع1661بو مامة سنة 
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 :الهوامش
 
مخطوط بالخزانة  -فت  المنان ف  سيرة الريخ مهمد بن أب  زيان - بد الرهمن بن مهمد مزيان الي قوب  الهسن  - 

منهي الظمآن ومزيي الهموع والكروب والهزان  -الهال  ل  بن  بد القادر التازي/و3 -القنادسة -الزيانية القندوسية
   -القنادسة -مخطوط بالخزانة الزيانية القندوسية -نا ال ارل با  سيدنا الهال مهمد بن أب  زيانيخف  كراماي ش

 -الرباط -(ال امة)لخزانة الوطنية مخطوط با - اب الموارد ف  رفم السانيد -المنورة إدريس بن مهمد الفاس /216
 . 74   -1636ر ع د 

 Luis Rinn - Marabouts et Khouan-lib.Adolphe Jourdan – Alger 1884 - p.408 
O. Depont/ Xavier Coppolani - les confréries religieuses musulmanes - lib.Adolphe 

Jourdan – Alger -1897 - p.497. 
ه المخطوطاي بالخزانة الزيانية القندوسية الت  أنروها الستاا مبار  طاهري باا تماد  لى إرخ توود نسخ من ها - 

أوداده ريوخ الزاوية القندوسية، وتضع هاليا أكنر من ماية وخمسين مخطوطا ف  رتى أنواع ال لع والم رفة وأبرزها 
لتوزري والاي ن كل  لى تهقيق ، وسيحدر  ريبا  ن كتاب ااكتفا  ف  أخبار الخلفا  لم لف   بد المل  بن الكردبوس ا

 . دار الكتب ال لمية ببيروي
بيروي الطب ة  –دار الكتاب الر ب   -رورة النور الزكية ف  طبقاي  لما  المالكية -الريخ مهمد بن مهمد مخلول -

 .277  -الولى
 .707  1ل -ع1116الطب ة الولى  -بيروي -دار ال رب اوس م  -تاريخ الوزاير النقاف  -أبو القاسع س د ا  -
. إررال ومراو ة د -الموسو ة الميسرة ف  الديان والمااهب وأهزاب الم احرة -الندوة ال المية للرباب اوس م  -

 .341،261ح  3ط -هي1716الريال  -دار الندوة ال المية للطبا ة والنرر -مانم بن هماد الوهن 
 .47،66ح  7ل -المروم نفس -أبو القاسع س د ا  -
تهقي   بد ا  همادي  -رراب أهي الحفا ف  الح ة  لى النب  المحطفى -أبو  بد مهمد بن القاسع القندوس  - 

 .64   -ع2006- ين ملية -دار الهدع -اودريس  وخونا أهمد مهمود الوكن 
 .707  1ل -نفس  -

 Louis rinn – opcit – p 408. 
 .321   -رورة النور الزكية -
 .331   -رورة النور الزكية -
 .326   -رورة النور الزكية -
 .707  1ل -نفس  -أبو القاسع س د ا  -

 Louis rinn – opcit – p 409. 
 .66   -رراب أهي الحفا - 
 .62   -منهي الظمآن/317   -فت  المنان - 
 .171 -136   -منهي الظمآن - 
 .707  1ل –نفس   -

 - Louis rinn – opcit – p 409. 
 .707  1ل –نفس   -
 .707  1ل –نفس   -
 .7   -منهي الظمآن/376   -فت  المنان - 
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 .706 1ل-تاريخ الوزاير -
 - Louis rinn – opcit – p 411. 

 .706 1ل-تاريخ الوزاير -
-  
-146   -ع2007 -طالربا -دار أب  ر را  للنرر والتوزيم -تهقي   بد القادر بوباية -مفاخر البربر -موهوي -

147. 
 .101 -11   -طهارة النفاس - 
 .30-26   -طهارة النفاس - 
 .37 -21ح   -طهارة النفاس - 
 .37   -طهارة النفاس - 
 .37 -37   -طهارة النفاس - 
 .11  7ل -نفس  -
 .36   -طهارة النفاس - 
 .34 -36   -طهارة النفاس - 

 -  Marthe et Edmond Gouvion- Kitab A’yane el Maghariba- Imprimerie Orientale 

Fontana Frères- Alger- 1920- t 2 p 215.  

 :و د أورد رين وكوبوان  سلسلة ريوخ الزاوية الزيانية  لى النهو التال  13  7ل –نفس   -
 .ع1461/هي1116هي، مهمد ال رل وتوف  سنة 1177رمضان  10امهمد بن  بد الرهخمن بن بوزيان وتوف  ف  * 
 .ع1411/هي1217أبو مدين بن ال رل المتوفى سنة * 
 .ع1627/هي1271أبو مدين بن مهمد بن  بد ا  المتوفى سنة * 
 .ع1673/هي 1242وهو أخو الساب  المتوفى سنة " محطفى بن مهمد"مهمد بن مهمد الم رول بي * 
  /ع1667سيدي مهمد بن  بد ا  وهو الرييس الهال  أي سنة * 

  - 711Louis rinn – op.cit – p411 / O. Depont/ Xavier Coppolani - les confréries religieuses 

musulmanes - lib.Adolphe Jourdan – Alger -1897 - p.498. 

 - Louis rinn – op.cit – p 412/ O depont/xavier coppolani – opcit – p499.  
 - Louis rinn – op.cit – p 413. 

 .13  7ل -تاريخ الوزاير -
1 - Louis rinn – op.cit – p 415 
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 بين الجنوب الغربي الجزائري وشرقي المغرب الشيخية والقادرية
  بد القادر خليف . د.أ

 وام ة وهران
 :الملخص

ييدتا المويياي مناسييبا للتواوييد فيي  ال-الريييخية والقادرييية منطقيية البوتريرييية طريقتييان حييوفيتان و و 
ظهيري الوليى منهميا في  . الونوبية ال ربية مين الوزايير وفي  رير   الم يرب ال حيى في  فتيراي سيابقة

المنطقيية الونوبييية ال ربييية  لييى إنيير ظهييور  بييد القييادر بيين مهمييد الم ييرول بسيييد الريييخ المتييوفى سيينة 
  حيوف  ع كم سس لطريقة حوفية ب يد أن أخيا اوان مين رييخ  مهميد بين  بيد اليرهمن السيهل1616

وانترري طريقت  بيين  باييي المنطقية وفي  رير   الم يرب أيضيا . بلدة السهوي بالونوب الرر   الم رب 
و ييد ازداد .  لييى إنيير التيينق ي التيي   يياع بهييا سيييد الريييخ، وانتقيياي ال ديييد ميين أتبا يي  إلييى وهيياي  ديييدة

، وانسيهاب  1661مين سينة إر اع الطريقة ب يد ظهيور الرييخ بو مامية ز ييع الوهياد في  الوزايير ابتيدا  
 .إلى الم رب اويا، وتوطن خلف  ف  الوهة الرمالية الرر ية من الم رب

أما القادرية الت  ستسمى ف  الم رب بالبوتريرية، فقد ظهري ب د استقرار سيدي بوتخيي، أهد 
ليبنيوا بليدة  يين نع انتقاي خلفي  هربيا . خلل الريخ  بد القادر الوي ن ، ببلدة اْرب ا ونوب  البيل هاليا

وفييي  القيييرن النيييامن  رييير خيييرل مييين هييياه البليييدة  لييي  بييين مهميييد . الحيييفرا  فييي  القيييرن الخيييامس  رييير
ف  وباي بن  يزناسن بالقرب مين ت وييري، وي سيس زاويية حيوفية  رالبوتخيل  ف  اتواه الم رب ليستق

 .تسير  لى نهج القادرية، نع انترري ف  بقية الب د الم ربية وهتى ف  خاروها
وهكييياا اريييتركي المنطقييية الونوبيييية ال ربيييية مييين الوزايييير ورييير   الم يييرب ال حيييى فييي  تواويييد 
طييييريقتين  ملتييييا ومييييا تييييزاي ت ميييي ن  لييييى التواحييييي والتييييرابط بييييين أبنييييا  البلييييدين ميييين خيييي ي الزييييياراي 
والمراسيي ي واللقييا اي بييين الهييين واآلخيير، وهييو نمييوال هيي  لتييرابط البلييدين ووهييدة محيييرهما هاضييرا 

 .قب ومست
Résumé 

La Cheikhia et la kadirya sont deux confréries religieuses paruent au 

sud ouest algérien depuis longtemps.                                                                                       

 La cheikhia à été fondée par sidi cheikh- Abdelkader ben Mohamed 

qui est mort en 1616 à labied sidi cheikh . sa confrérie s’étend dans toute la 

région du sud ouest algérien et à l’est Marocain, surtout après l’émigration du 

Cheikh Bouamama au Maroc chef de l’ Insurrection de 1881.                                                

Tandisque la Kadirya est paru dans la même région au quatorzième 

siècle, après l’installation à R’ba de sidi Boutkhil, un chérif, qui descend de 

l’encètre Abdelkader djillali patron de Baghdad.                                                                    

 Il a fondée une zaouïa kadirya, celle-ci était un lieu où beaucoup de 

desciples ont trouvé refuge spirituel.                                                                                       
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 Au dix-huitième siècle Ali ben Mohamed el boutkhili s’est dirigé vers 

le Maroc, il s’installe chez les Béni  zénasen,  près de Taghjirt où il a fondée 

une Zaouïa Kadirya, qui a pris le non de Boutechichia.  

La Cheikhia Et la Kadirya sont deux Confréries qui répondent au 

besoins  spirituel de l’amitié et la solidarité Maghrébine.                       
  مقدمة

الطييييير  الحيييييوفية ظييييياهرة إسييييي مية ا ت تيييييرل بالهيييييدود السياسيييييية بيييييين اليييييدوي والرييييي وب، وا 
بالقومياي واوننياي، وه  أوسم مواا من الوطنية الضيقة، بي ه  أفس   مييداٍن ي بير فيي  المرييد  ين 

بهييا ميين خحوحيييات  الضيييقة فيي  سييبيي خحوحييياي وما ييية هادفيية؛ إا ميين أهييدافها  رييوون  ويتهييرر
 . الومم ا الف ر ة واللفة ا الترراع

وها ه  بليدان الم يرب ال ربي ، ورهيع انقسياماتها السياسيية واوداريية؛ هي  وهيدة متكاملية أرضيا 
 وب ها الوضيياع نفسييها وريي با فيي  الماضيي  والهاضيير، اا ييي الفييرا  والتييرا  كوسييع واهييد، و ارييي ريي

وهيي  بلييدان توم هييا  وامييي كنيييرة ومت ييددة، ااي مييوروخ نقيياف  مرييتر  .  لييى ميير ال حييور والزمييان
وااكرة وما ية واهدة، تظهر  لى أركاي مختلفية يراهيا الموتميم الم يارب ، موافقية لخحايحي  ومهققية 

 .لمطامه  المررو ة ومنسومة مم المرهلة التاريخية

ييييية ليسييييي فضييييا  و رافيييييا فهسييييب، بمييييا تهمليييي  ميييين مظيييياهر طبي ييييية مرييييتركة فييييالب د الم ارب
تضيييافري فيييي  تكوينهيييا ديناميييياي اانتمييييا  إليييى اليييدين والتيييياريخ "ومتكاملييية، بيييي هييي  حيييييرورة تاريخيييية 

المرييييتر ، والتطييييور ضييييمن موتم يييياي تهكمهييييا مقوميييياي الوهييييدة والتمانييييي أكنيييير ميييين مظيييياهر الفر يييية 
 1."والتباين

ييدا ومكميي  للييدياناي السييماوية السييابقة، وبل يية لقييد همييي اوسيي ع إ لييى المنطقيية دينييا سييماويا موهِّ
ييدىي اوسيي ع ميين ب ييل المسيياراي . واهييدة بلييوري فكيير الوميييم وأرييركت  فيي  أحييوي نقافييية واهييدة لقييد   

الدينية وال  قدية والسلوكية دون أن ينكر ووودها الواري، ولكن  وف  الو يي نفسي ، أوويد ظيواهر ودييدة 
 . ن خحوحياي هاا الدينه  م

لييع   والطير  الحيوفية كظياهرة إسي مية هي  إهيدع  واميي التوهيد بييين الري وب الم اربيية التي 
وليين تتييونر بالمسيياراي السياسييية والت يييراي اآلنييية، بييي هيي  سييفينة النويياة التيي  يمكيين اللوييو  إليهييا  نييدما 

كنميوال لهياا التوهيد الوا يم والمنريود وسنت رل ضمن هاه المداخلة، لطيريقتين . ت يب النوايا السياسية
لهما    ة وطيدة بالمنطقة الونوبية ال ربية من الوزاير  نف  الو ي نفس ، وهما الريخية والقادرية اللتا

 .وبرر   الم رب ال حى

                                                 
1
 .20: ، ص1117ركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت امحمد مالكي، الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي، م 
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 :التعريف بالطريقتين
كانييي  كانييي المنطقيية الونوبييية ال ربييية ميين الوزاييير ب يييدة نو ييا مييا  يين المنيياط  الرييمالية التيي 

مسييرها لمختلييل الت يييراي السياسييية بييين الييدوي ي التيي  ظهييري فيي  الييب د الم اربييية ب ييد  ملييية الفييت  
و ييد يكييون اليي  أهييد أسييباب اختيارهييا مكانييا اسييتقرار ب ييل الطيير  الحييوفية، كانييي أولهييا . اوسيي م 

سيبب النسيب الريريل لكيي وودتا المناخ مناسبا ل نترار، وبخاحية ب نالطريقتان القادرية والريخية اللتا
فالرييييخية يتحيييي نسيييب م سسيييها  بيييد القيييادر بييين مهميييد بيييوب  بكييير الحيييدي  . مييين م سسييي  الطيييريقتين

أما الطريقة القادرية فينتسب م سسها  بد القيادر الوي ني  . الخليفة الوي للرسوي حلى ا   لي  وسلع
فييينن الرييييخية والقادريييية طريقتيييان إليييى النبييي  حيييلى ا   ليييي  وسيييلع مييين ابنتييي  فاطمييية الزهيييرا ، وليييال  

فميا . متوحلتان ف  المنطقة الونوبية ال ربية من الوزاير، ظهري كلتاهما بها منيا أزييد مين ن نية  يرون
 هما الطريقتان؟

  الطريقة الشيخية: أوال
ه  فرع من فروع الطريقة الراالية، ظهري بين خلل سيدي سليمان بن بوسماهة، أهد ت ماة 

سيييد "يوسييل المليييان  الرارييدي،  لييى يييد هفيييده  بييد القييادر بيين مهمييد، الم ييرول بييي  الريييخ أهمييد بيين
 .  ع بالبيل سيد الريخ واية البيل هاليا1616/ هي1027والمتوفى سنة " الريخ

ت لييع  بييد القييادر بيين مهمييد  لييى يييد أبنييا   مومتيي  اليياين ارييتهروا بريير   الم ييرب وبييالونوب 
يين، ي ك نى لهع سكان المنطقتين كي ااهتراع والتقدير، ل ما تميزوا ب  من ال رب  الوزايري كمرابطين بوبكر 

و ييد أخييا  بييد القييادر بيين مهمييد الطريقيية  يين ريييخ  مهمييد  بييد . مكانيية اوتما ييية منييا اسييتقرارهع هنييا 
هاا الخير الاي أخا الطريقة هو بدوره  ن الريخ أهمد بين . الرهمن السهل  من بلدة بوانيب الم ربية

  1.المليان  الراردييوسل 
، وهيي   بييارة  يين "اليا وتيية"أوحييى سيييد الريييخ خلف يي   ومريدييي  بنتبيياع الطريقيية الريياالية، وألييل 

ييي  الروهيي ، والتييي  يبتيييديها  146 حيييدة منظومييية تتكييون مييين  ْ راو  بيتيييا، أبييرز فيهيييا توربتيي  الحيييوفية وم 
 :بقول 

وع  م   بهمدبدأي  ييد ة  ا     ْحدا  ل ن ْو   ميا         أر   ن اْست ْفتا   ن ْظع  الق ح 
لى الم ْوتب ى الهادي ر فيم  الب ر ي ة ي يٍة              وأْهد ي ح  ة  نعى أْزك ى ت ه 

ْلع  ا   في  ك ييِّ ل ْهظ ة   يدىدا            إهاط ة      .ح ة  وت ْسليما  ك ن يرا  م و 
 :بقول " اليا وتة"و د  لي تسمية القحيدة بي 

 يتها اليا وي  رف ا لقدر ما         تسلسي فيها من ريوخ  يديدةوسم

 .           م   رِّفة  لرونيهع وطيريقيهع          وأسمايهع اوي الهواي الرريفة

                                                 
2-André .p. j. contribution à l’étude des confréries religieuses musulmanes, Editions la maison des 

livres, Alger, 1956,     P/237.
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تيمنيا ب  بياد " ال  بياد"وف  بلدة فكي  اهتع سيد الريخ بتكوين المريدين، ب د أن أنرو زاويية تيد ى 
يييينس رييييخ   مهميييد بييين  بيييد اليييرهمن، بيييي داوع  ليييى زيارتييي  هييييا وزييييارة  سييييدي بوميييدين بتلمسيييان، وليييع
واستمر  ليى الي  خلفي  مين ب يده إليى الييوع  1ل  ولخلف  من ب ده،" الزياراي"ضريه  ب د ممات ، وتقديع 

 (. أواد بن  بد الرهمان)لخلل ريخ ودهع " الزيارة"يقدمون 
أو في  الم يرب، فيزار فياس وفكيي  وتلمسيان   اع سيد الريخ بوسفار كنيرة سيوا  في  الوزايير    

ووهران، وزار  بايي بن   امر ف  منطقة سييدي بل بياس، وزار  يْين ماضي  بيالقرب مين وبيي ال ميور، 
وزار  ييييورارة هيييييخ الهييييال بلقاسييييع م سييييس الزاوييييية، التيييي  تهمييييي ااسييييع نفسيييي ، وزار تييييواي وتافي لييييي 

 2.والوزاير
ع، د فين بالهاسي  البييل الياي هميي منيا هياا التياريخ اسيع 1616وب د وفات  ببلدة ْست يت ْن سينة 

و يد اكتسيبي هياه الزاويية ريهرة واسي ة . ؛ من هيخ أنرو خلف  زاويية في  هياه البليدة"البيل سيد الريخ"
با تبارها زاوية أحيلة للطريقة الريخية، لووود ضري  م سسها ف  البلدة، والت  ما تزاي تستقبي الزوار 

 .واوط اع تهي إررال الريخيين والتباع وتقدع لهع المووع
لقييد كييان سيييد الريييخ اا حيييي ونفييوا واسيي ين، رييم  منيياط   ديييدة، وتب تيي  م ظييع القبايييي فيي  

أبو مهل  الفي ل  حاهب زاوية بن   باس  وي ترل. الونوب ال رب  الوزايري وونوب رر   الم رب
يهييا، واليياي أحييب  فقيهييا متمكنييا وأديبييا بار ييا ، وأهييد ت ميييا الزاوييية الريييخية وميين أنويي  خريو(ع1713)

3ومن دهاة السياسة،
ليى   أن حيي الريخ  بد القادر بن مهمد  يد بليه اآلفيا  إليى  باييي بني  يزناسين وا 

 4.الهواط وهيرها، وتب ا لهاا النفوا كان الس ديون بالم رب يسالمون  وربما كان بينهميا تيرال ضيمن 
قى بسيدي أب  هف  نوي سيد الريخ مرتين وهو ف  طريق  إلى الهج وياكر الرهالة ال يار  الاي الت

( واليييد أبييي  هفييي )، أن  بيييد القيييادر بييين مهميييد بييين سيييليمان بييين بوسيييماهة(هيييي1061هيييي و1071سييينت  )
ي ْ رل  ند أهي بلده بسيدي الريخ، وأواده هتى اآلن يد ون أواد سيد الرييخ، ولي  هرمية وحييي في  "

5.."حهرايهاهاه النواه  كلها ي مِّها و 
  

فييدة سيييد الريييخ وز يييع الطريقيية الريييخية فيي  الفتييرة ميين سيينة  ويقييوي الريييخ  بييد الهيياكع، أهييد ه 
سييد )فينن الطريقية التي  هي  منسيوبة إليي  : "..، في  إهيدع مخطوطاتي ، ميا يلي 1166إلى سنة  1137
د أخا  نهع رض  و . رض  ا   ن  المستمدة من ريوخ  ديدين، المنتهين ف  رياسة هاا الفن( الريخ

ا   نييي  هسيييبما نيييوه بييي  وبميييراتبهع السيييامية، وريييهرتهع ت نييي   ييين طيييوي ت يييريفهع، وهييي  طريقييية خلوتيييية 
أركيييان  وأن هييياا السيييتاا لييي  ريييهرة واكييير وحييييي ااييييم فييي . بوبكريييية ولكييين لهيييا اتحييياي وفيييروع رييياولية

                                                 
1
 .ر للولي أو للمرابط سواء كانت نقدية أم عينيةالزيارات في العرف المحلي هي الهدايا التي يقدمها الزائ 

7-Ahmed ben naoum, Uled-sidi-esh-sheykh, thèse de doctorat d’état, université de Provence, centre AIX, 

département de sociologie, 1993, TOME/ 01, P/42 .                                                                                                                                       
3
 111677 

4
 .16:  ، ص2006عبد القادر خليفي، الطريقة الشيخية، دار األديب، وهران  

5
الجزء الثاني، تصحيح وتنقيح خليل بن صالح الحسيني الخالدي، " ماء الموائد،" بن محمد بن أبي بكر العياشي في رحلته أبو سالم عبد هللا 

 .73: هـ، ص1316المطبعة الحجرية، 
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ميياع السييالكين، وتيير  ت ميياة وف قييرا  ا يهحيي   ييددهع إا الم مييورة، و ييد كييان الريييخ مربيي  المبتييديين وا 
ويرير الرييخ المياكور إليى ال يدد الكبيير مين الفنيون، وميا يسيمي  بيالكنوز التي  تركهيا سييد الرييخ، ." ا 

والتيي  ضييا ي بسييبب الفييتن وااضييطراباي، وأنيي  لييع ي ييتن بهييا أهييد ميين أنواليي  وأتبا يي  ا تحييادهع فيي  
 1.ال لع وهبهع للرياسة

بنا  سيد الريخ وأهفاده  هودا طويلة، إليى أن انتقليي المرييخة و د توالى  لى ز امة الطريقة أ
لييال  ي تبيير الريييخ بو ماميية الموييدد الهقيقيي   2إلييى بو ماميية بيين ال ربيي  فيي  نهاييية القييرن التاسييم  ريير،

أهيد مقيدم  الرييخية  للطريقة ف  ال حر الهديخ، فقد أخا الطريقة  ين رييخ  مهميد بين  بيد اليرهمن،
و اليياي أرييار  لييي  بااسييتقرار فيي  بلييدة م ييرار وتوسيييس زاوييية ريييخية هنييا ، وهيي 3فيي  بلييدة بنيي  ونيييل،
 ".      سيد الريخ"إهيا  لزاوية الود  1647وال  هوال  سنة 

في  بليدة م ييرار التهتيان  هياوي الريييخ بو مامية أن يوهييد كلمية أواد سييد الريييخ ب يد أن تفر ييي 
هيايهييا، ب ييد أن كييادي تنمهيي  و ييد  مييي الريييخ بو ماميية  لييى ت  .كلمييتهع  قييودا طييواا وديييد الطريقيية وا 

كما بنى الريخ زاوية هنيا  بمسيا دة سيكان . بسبب ميي أهلب ز اماي أواد سيد الريخ ل مور المادية
. البلدة، وأ لن أن  مرتبط دايما بالريخية، أي أن  لع يبدع طريقة وديدة، كما لع ي لن  ن انفحال   نها

متفتهة لكي المسلمين بدون تهفيظ وا تميييز لمواوهية الخطير الخيارو ،  "ريخية  مامية"بي أ لن أنها 
   4.ويمكن لي كان اانتساب إلى طريقة أخرع، و لى الطر  ومي ها أن تواب  المهتي موهدة

و د التل هول  المريدون من مختلل القبايي، واكتسب سم ة هسنة بيين هياه القباييي في  القسيع 
وتوالي  لي  الوفود مين كيي وهية تبت ي  . لتواض   وتقواه ولخ    الطيبة الونوب  ال رب  من الوزاير،

اانتساب للطريقة، وه  تهمي م ها الهدايا والزياراي ابت يا  د يواي الخيير، فاتسي ي الحي ي وتونقيي 
 . مم مختلل الطوايل

: ، مهمتييين  ظيمتييين1106وهتييى وفاتيي  سيينة  1661و ييد همييي الريييخ  لييى  اتقيي  ب ييد سيينة 
الهفيياظ  لييى الطريقيية ونرييرها، ومهميية الوهيياد فيي  سييبيي ا  ضييد ااسييت مار الفرنسيي  اليياي هييزا  مهميية

 . 1630ب د المسلمين ف  الوزاير منا سنة 

                                                 
1
يخ حمزة عبد الحاكم بن الطيب بن بوعمامة، من شروط الطريقة الشيخية البوعمامية، مخطوطة من ست صفحات سلمنا صورة منها ابنه الش 

 .2007بن عبد الحاكم بوهران في شهر ماي 
2
1636هو بوعمامة  

1106

1661 
6

11171661

11071127

2006172173
10

 -Hamza Boubakeur, Un soufi Algérien Sidi Cheikh : sa vie, son ouvre, son rôle historique, ses 

descendants (Ouled sidi-cheikh), édition Maisonneuve et larose, Paris 1990. P :249.                                         
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 :الطريقة القادرية: ثانيا
تنسيييب الطريقييية القادريييية إلييييى ال يييال ع واليييول  الحييييال   بيييد القيييادر الوي نيييي  دفيييين ب يييداد سيييينة 

القييادر الوي نييي  مكانييية سييامية فييي  الوويييدان الريي ب  الوزاييييري بخاحييية  ع، وللرييييخ  بيييد1166/هييي761
ورهيع ت يدد الطير  . كما أن طريقتي  هي  أوي الطير  الحيوفية ظهيورا وأوسي ها انتريارا. والم ارب  ب امة

الحوفية في  الوزايير، إا أن مكانية القادريية تبقيى في  مركيز سياع، وتهظيى بيااهتراع والتبوييي مين   ب يي 
والريخ  بيد القيادر الوي ني  مين اريية فاطمية الزهيرا  مين وليدها الهسين . الطر  ومن هيرهع أتباع هاه

 1.بن  ل ، كما تاكر أهلب المحادر
ي  طيي  أتبيياع الطريقيية القادرييية القطيير الوزايييري كليي ، و ييين الحييفرا  ميين واييية الن اميية، هيي   

بيي بهيا سي لة مين سي اي الرييخ  بيد إهدع هاه ال اليع الت  ا يقتحير فيهيا تواويد مرييدي الطريقية، 
وهع، هسب أكبر الظن، أوي من بنى هاه " سيدي بوتخيي،"إنهع ارية . القادر الوي ن  م سس الطريقة
فمين . وهع مومو ة متناسلة  ن سيدي بوتخييي. الخامس  رر مي دي/البلدة ف  القرن التاسم الهوري

 ي ن ؟هو سيدي بوتخيي وما حلت  بالريخ  بد القادر الو
 نسب سيدي بوتخيل

فر ييية بنييي  "أن مييين القيييادريين " سلسيييلة الحيييوي فييي  رييورة أبنيييا  الرسيييوي"ييياكر حييياهب كتييياب 
سنوس يقاي لهع أواد ر يب، ومن أواد ر يب فر ة بولهاحة يقاي لهع أواد مهمد الريهب، فهيع أواد 

القادر بن أحمد بن محمد الجد الجامع لُشعبهم هو الحسن بن شعيب بن علي بن عبد  بد اليرزا ، و
ومين أواد : "ويضييل 2."بن لقمان بن محمد بـن عبـد الـرزاق بـن الغـوث موالنـا عبـد القـادر الجيالنـي

وا ريرفا  بزمييورة إا أواد :  ياي الرييخ اليورت ن ( ويضييل.)لقميان فر ية بزميورة ت  يرل بيوواد أبي  ريييبة
فرا  ت ييرل بييوواد سيييدي مهمييد ابيين بودخيييي، وميين أواد سيييدي  بييد الييرزا  فر يية بييال ين الحيي. بوريييبة

ْيييراي بقحيير أْرب ييا بيينزا  أبيييل سيييد الريييخ الووييي  الييزي ( 1121)ميينهع اآلن. وميينهع رييرامة بتلمسييان ود و 
يي التقيي  الكمييي  هييا السيييد أهمييد بيين مهمييد بيين  فييان وحيينوه المبوييي القايييد السيييد المولييود وحيينوه  الو 

 3."المهترع القايد السيد بودخيي
، أن ميين ..اكر القاضيي  بلهارييم  بيين بكييار فيي  كتابيي   يين الهسييب والنسييب والتيياريخ والدبوييي

ميينهع فر يية فيي  الحييهرا  وميينهع فر يية فيي  ولهاحيية "أواد ريي يب وأواد لقمييان أهييي زمييورة، ويضيييل أن 

                                                 
1
حال  بن  ابن"أما سلسلة نسب  بد القادر الوي ل  بفاطمة الزهرا  فياكر الهارم  بن بكار الساب  الاكر أن  بد القادر الوي ن  هو  

موسى بن يه  الزاهد بن مهمد بن داود بن موسى الوون  بن مهمد بن  بد ا  المهض  بن مهمد بن موسى بن  بد ا  الكامي بن الهسن 
 محابي : "أهمد الربان  اودريس  ف  كتاب : اوياكر السلسلة نفسه ."المننى بن الهسن السبط بن فاطمة بني رسوي ا  حلى ا   لي  وسلع

 .262: ،  1164مطب ة النوا  الوديدة، الدار البيضا  " البررية ف  أبنا  خير البرية
2
 .122: ، ص1121عبد هللا بن محمد بن الشارف بن علي حشالف، سلسلة األصول في شجرة أبناء الرسول، المطبعة التونسية، تونس  

3
 .نفسه 
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يقيياي لهييع أواد ريي يب بييين مهمييد، وميينهع فر ييية بييال ين الحييفرا  يقيياي لهيييع أواد سيييدي مهمييد بوتخييييي، 
 1.."ع فر ة ف  وبي بن  يزناسن يقاي لهع أواد بن  ين  وهع حرخة واهدةومنه

ين  يد  ومن خ ي هاين المرو ين يتف  الكاتبان ف  النسب الريريل لواد سييدي بوتخييي المتواو 
 .بال ين الحفرا  وربطهع بريخ الطريقة القادرية  بد القادر الوي ن 

 ائريسيدي بوتخيل وخلفه في الجنوب الغربي الجز 
وييياكر  2يياكر ب ييل رواة ال ايليية البوتخيلييية أن سيييدي بوتخيييي هيياا  ييدع ميين الم ييرب ال حييى،

 يياش سيييدي بوتخيييي فيي  المنطقيية 3-واييية هليييزان هاليييا–أنيي  وييا  ميين زمييورة  نب ييل الكتيياب الفرنسيييي
قيادر الوي ني  الونوبية ال ربية م ززا مكرما بين السكان، با تبياره ريريفا وارنيا لبركية ويده الرييخ  بيد ال

ليى ويواره  ياش أبنيا  سييدي سيليمان بين بوسيماهة  دفين ب داد، ف  زمين تواويد بني   يامر بالمنطقية، وا 
 . البوبكريين بنواه  الر لة وأْرب ا والبيل سيد الريخ

و د و  ي محاهرة بين سيدي بوتخيي وأبنا  سيدي سليمان بن بوسماهة، الاين سي طل   ليهع 
الريخ؛ هيخ زوىل سيدي بوتخيي ابنت  كلتوع مين سييدي أهميد المويدوب ابين سييدي ب د هين أواد سيد 
 .وسيدي أهمد المودوب هاا هو  ع  بد القادر بن مهمد ز يع الطريقة الريخية. سليمان بن بوسماهة

وافيي المنيية سييدي بوتخييي، ( مين وايية البييل)وب د هياة من الترهاي بين بلدة الْبن يوْد وأْرب يو ايْ 
باْرب ا التهتانية، ف  القرن السادس  رر، ومن الم رول أن سيدي أهمد المودوب، الماكور  نفا،  ودفن

فمن المرو  أن وفياة سييدي بوتخييي تكيون  بييي وفياة حيهره . هي146/ع1740كان  د توف  هوال  سنة 
 4.أهمد المودوب

فييي  المنطقييية  وتوسسيييي هيييوي ضيييريه  زاويييية  ادريييية انويييابي إليهيييا أروا  النييياس، وااع حييييتها
الونوبييية ال ربييية، إا أن سييو  تفيياهع و ييم بييين طييايفت  أواد سيييدي سييليمان بيين بوسييماهة وأواد سيييدي 

 . بوتخيي، أدع إلى انسهاب أواد سيدي بوتخيي من اْرب ا نهو المكان الاي سيبنون في   ين الحفرا 
حييور مسيياكنهع  بييي مويي   و ييد بنييوا بلييدتهع هيياه  لييى الريياكلة نفسييها التيي  ب ن ييى بهييا سييكان الق

تيياكر إهييدع المخطوطيياي أن سيينة اسييتقرار أواد سيييدي بوتخيييي فيي   ييين الحييفرا  كييان فيي  . اوسيي ع
و ييد ب ق يي   إلييى وييوار ضييريه  فيي  اْرب ييا التهتانييية ب ييل خلفيي  اليياين  5ع،610رييهر ا  روييب ميين سيينة 

اكييرهع حيياهب كتيياب سلسييلة ، أبنييا   فييان بيين مهمييد بيين سيييدي بوتخيييي، واليياين "ال فافنيية"يييد ون بييي 
 . الحوي الساب  الاكر

                                                 
1
 .306: ، ص1161التاريخ واألدب، مطبعة بن خلدون، تلمسان بلهاشمي بن بكار، كتاب مجموع النسب والحسب والفضائل و 

2
 .ويضيف أن سيدي بوتخيل ينتسب إلى أوالد سيدي علي بوشنافة. 1114،  ت 1161سنة، عين الصفراء  40رواية بوقرين الطيب،  

3
 :أنظر 

 -De lamartinère et Lacroix, Document pour servir à l’histoire du nord africain, Gouvernement général de 

l’Algérie, tome/2. Alger 1897. P/439.  
4
اعتمادا على مطالعاته في المراجع الفرنسية أن فترة حياة سيدي بوتخيل تنحصر . سنة، أحد كتاب المنطقة 61يعتقد بن عمارة خليفة،  

 (.م1767-1760)بين
5
توافق سنة . ها القايد بنويس المتوفى في العشرينيات من القرن العشرينعن مخطوطة متوارثة لدى عائالت أوالد سيدي بوتخيل عن صاحب 

 .م1704هـ سنة 610
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 :انتقال الطريقتين إلى المغرب األقصى

 : الشيخية: أوال
بييالونوب ال ربييي   1661كانييي الهركيية الوهاديييية التيي   ادهييا الرييييخ بو ماميية ابتييدا  مييين سيينة 

القييرن  الوزايييري، نييع انسييهاب  منيي ، السييبب السيياس انتقاليي  وهورتيي  إلييى الم ييرب ال حييى فيي  مطلييم
ال ريييرين هيييو وأتبا ييي  مييين أواد سييييد الرييييخ ومييين مختليييل أتبييياع الطريقييية ومواهديييي  فييي  تلييي  الهركييية 

وب د أن رفضي السلطاي الم ربية استقراره ف  بليدة فكيي  انتقيي الرييخ نهيو الريماي الرير   . الوهادية
 . الم رب  واستقر بنواه  وودة

ابن  البكر سيد الطيب، وانتقلي المريخة ب د خلف   لى ز امة الطريقة  1106وب د وفات  سنة 
ليتقليدها سي  هميزة ابين هياا  1166إليى ابني  سي   بيد الهياكع هتيى سينة  1133وفاة سييد الطييب سينة 

  . الخير
و ييد  مييي هيي ا  الريييوخ  لييى التمكييين للطريقيية فيي  الم ييرب والوزاييير  يين طرييي  التوييواي بييين 

وكيان لتواويد . توهييد الكلمية بيين مختليل سيكان البليدينالقبايي وال راش والسيهر  ليى ضيع الحيفول و 
ال ديد مين أواد سييد الرييخ ومين مرييدي الطريقية بيالم رب أنير إيوياب  في  توسييم نرياط الطريقية، الي  
أن الكنييير ميين هيي ا  كييانوا متواوييدين بييالم رب منييا مييا  بييي هوييرة الريييخ بو ماميية سييوا  فيي   هييد سيييد 

و يد .   التفاهع الاي كيان سيايدا بيين ب يل طواييل ال ايلية البورييخيةالريخ أو  لى إنر الخ فاي وسو 
بييين السييلطاي الم ربييية والسييلطاي الفرنسييية لتنبييي تب ييية أواد سيييد الريييخ  1677وييا ي م اهييدة سيينة 

 .ال رابة للم رب وتونسهع بالونسية الم ربية
 :البودشيشية -القادرية: ثانيا

 :البودشيشية في المغرب األقصى - أ
البودريريية إليى القيرن النيامن  رير، هيين خيرل مين  يين الحيفرا  -روة الطريقة القادريةت ود ن

 ل  بن مهمد البوتخيل  الاي استقر ف  وباي بن  يزناسن بالقرب من ت ويري، وواحي سلو  طريقة 
 1.أس ف  القادريين، والتل هول  التباع يقيمون الاكار واابتهااي  لى الطريقة القادرية

حيبي الب د الم ربية ف   هد  ل  بين مهميد المياكور، بوايهية أهلكيي الهيرخ والنسيي، و د أ
ولع تتمكن السلطاي الهكومية من كفاية هاواي الناس، فقاع الرييخ  لي  بين مهميد بميا يويب أن يقيوع 
ع ب  المسلع تواه أخي  المسلع من تفيريٍج للك يرب باسيتقباي الم يوزين مين سيكان المنطقية، وكانيي تقيدع لهي

و ييد تسييمى الريييخ تب ييا لييال  بييي بودريرييية، . والتيي  كانييي متييوفرة  نييياا " الدريريية"الكليية الم روفيية ب 
 ." الطريقة البوتريرية"لتحب  الكلمة لقبا  ايليا وتسمية للطريقة نفسها 

                                                 
1
: ، ص1161إسماعيلي موالي عبد الحميد العلوي، تاريخ وجدة وأنكاد في دوحة األمجاد، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  

172- 173. 
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هاا الخير الاي . وب د وفاة  ل  بن مهمد خلف  ابن  امهمد نع المختار الوي فالمختار النان 
دا  ييرب الزاوييية، وكانييي ليي  حييلة هميمييية وودييية بييالمير  بييد القييادر خيي ي مرهليية المقاوميية بنييى مسييو

والمير نفس  كان  لى نهج الطريقة القادرية، و يدع لي  ميا اسيتطاع مين الميونية  1الوهادية لهاا الخير،
لم ربية  لى إنر والراهة هين كان المير ف  أم سِّ الهاوة إلى المسا دة، ب د أن التوو إلى الراض  ا

يو ة اليدين واليوطن،  2ض ل  وت  ف  مواوهة ال ساكر الفرنسيية المتزاييدة، وهيو نيوع مين حيلة الق ْرب يى وأ خ 
إلى وانب د ع الوهاد والنضاي ضد  وة است مارية كافرة ظالمة؛ إا أن هياا اليود ليع يسيتمر طيوي ، إا 

 ي ال   ييية بينييي  وبيييين السيييلطان  بيييد يييياكر حييياهب كتييياب تهفييية الزايييير ميييا ويييرع ل ميييير ب يييد أن سيييا
وأمييا المييير فننيي  لمييا وحييي إلييى بنيي  خالييد نييزي : "، ويقييوي1674الييرهمن، وبخاحيية فيي  رييهر ديسييمبر 
، وكان  بيي الي  مين أحيد ا  الميير، (كاا)ف  بلده تفويري( كاا) لى أستااهع الريخ مختار بودرنيش

  3.."وبل    ن  وم  ما أناره وهاره فظن في  أن  يقوع برون ، فناا ب  رأع من  ما أنكره،
كميا –لقد كسبي منطقة مداغ مكانة هامة  ليى إنير اسيتقرار البوتريرييين بهيا، وتمكنيي الزاويية 

من أن تكون ف  محال أكبر التوم اي الحوفية ف  ال يالع، وتب يا ليال  " -ياكر أهد الكتاب الم اربة
الفضييي فيي  اليي ، هيييخ أضييهى اسييع الطريقيية  ابييد ميين اا تييرال هنييا بييون  ي بوتريييش كييان لهييع أكبيير

وليع . البوتريرية ف  ااكرة المريدين وهير المرييدين مين داخيي اليوطن وخاروي  مقرونيا باسيع مو يم ميداغ
نميييا اسيييت ر  زهيييا   يييرن مييين اليييزمن، أي منيييا أن ا تنيييى رييييخ الزاويييية  يتهقيي  هييياا بيييين لهظييية وأخيييرع، وا 

وكييان  نيياا  . لكييا بالمكييان المسييمى  نيياا   ييين مييداغالمختييار بوتريييش فيي  نهاييية القييرن التاسييم  ريير م  
فيي  وسييط  بيليية بنيي  خالييد، و ييد ن ق ييي مقيير الزاوييية  لييى  هييد الهماييية  4"مقيير الزاوييية بوبييي بنيي  يزناسيين،

تفتهيييي لاكارهيييا أفييييدة ال امييية "و 5.الفرنسيييية إليييى مدينييية أهفيييير بيييالقرب مييين الهيييدود الوزايريييية الم ربيييية
ياكر الم رخ الم رب  الم احر  كارية برهياب،  6."ي ال نا  وردي الرهايوالمنقفين ولمهافلها اررأب

أن الطابم الحوف  ط ى  لى المو م، ب د أن كان م روفا بالف هة فقيط، بيين أهيال  المنطقية الرير ية 
                                                 

1
 .173: نفسه، ص 

2
، وبخاصة بعد سقوط عاصمته الزمالة بيد القوات الفرنسية شهر ماي من 1673لألمير إلى المغرب قد حدث في أكتوبر سنة كان أول التجاء  

 .السنة نفسها
3
 محمد بن األمير عبد القادر، تحفة الزائر في مآثر األمير عبد القادر وأخبار الجزائر، الجزء األول، المطبعة التجارية غرزوزي وجاويش، 

 .323: ، ص1103ية اإلسكندر
4
. 63-62موطن الزاوية البوتشيشية من موقع مغمور إلى أكبر تجمع للصوفية، مجلة المناهل، الجزء الثاني،  العدد : عكاشة برحاب، مداغ 

 .إصدار وزارة الثقافة المغربية. 2004سبتمبر 
5
ة بوهفير، وزاوية بوتريرية أخرع ف  مداغ، و د أخاي هاه زاوية  ادرية بوتريري: وف  منتحل القرن ال ررين انقسمي الزاوية إلى  سمين 

ف   الخيرة تربط ح تها بالطريقة ال ليوية بالوزاير ف   هد الريخ بومدين الاي أخا الطريقة ال ليوية،  ن ريخ  أهمد بن  ليوة الوزايري،
أما الكاتب الم رب  أهمد ال زال  الاي اتحي بريوخ  .رهابما ياكر الم رخ الم رب   كارة ب هد الريخ بومدين نع ال باس من ب ده، منل

اللقا  الاي تع بين الطرفين ا ي بر  ن التب ية أو التلماة، بقدر ما ي بر  ن لقا   ال  الطريقة فينف  تب ية الزاوية للطريقة ال ليوية، بي ي تبر
 .النحاي  هحي بين رواي التحول من أوي التبر  أو التماس الد ا  الحال  أو نحيهة من

مه  — المختار النان—المختار الوي—امهمد بن  ل — ل  بن مهمد: هع  لى التوال فأما ريوخ الزاوية القادرية منا توسيسها إلى اليوع 
----ال باس بن المك —بومدين بن المنور: وف   رية مداغ تداوي  لى المريخة.  ل –المحطفى —ابن  المك —المختار النالخ—الدين

 .1142ال باس منا همزة بن 
6
 .177: ص. إسماعيلي موالي عبد الحميد، المرجع السابق 
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يي ك بريياي الميدن الم ربيية، بيي . من الم رب و د انترري فروع الطريقة، كما يياكر المي رخ نفسي ، في  و 
ل يٍع مريهور أ يمي ل ها فروع خارل الهدود، وبخاحة ف  أوربا، وتهوي مو م مداغ من اسع لمو يم إليى   

  1.ت   د ي رهرت  هدود الراض  الم ربية
الدارسين للطريقة البودريرية ي ر دون سبب انتريارها السيريم و يدرة "وياكر كاتب م رب   خر أن 

وييدد سيييدي بوميدين ميين أنييوار وأسيرار وأهييواي متنو يية رييخها  لييى التربييية والتوويي ، إلييى مييا اكتسيب  الم
 2 ..."من محادرها المت ددة مم التزاع الدب مم الرياخ

بن مه  الدين نورة الوي ل  الزرهون   لى السيلطان ميواي ( النالخ)و د رهد الريخ المختار 
وهاميييي ليييوا   ، وكيييان الرييييخ بو مامييية، ز ييييع الطريقييية الرييييخية  نييياا 1101-1102 بيييد ال زييييز بيييين 

الوهاد في  الوزايير،  يد اسيتقر بيالم رب الرير   ب يد أن وا تي  مكاتبياي النياير الم ربي  تيد وه للو يول 
والياي  3."اانضماع ف  سلك  وتوييد د وتي  ونقياا الم يرب مين أييدي الخونية والمفسيدين"م   ونحرت  و
الرييخ  ليى الي  ظنيا مني  أن  الو ول إلى وانب  ف  مواوهية السيلطان  بيد ال زييز، فوافي   رل  لي 

   4.الناير هو مواي امهمد المب د  ن السلطنة من  بي أخي ، وال  بهسب اد ا  هاا الناير نفس 
فكيييان ميييد ِّما للسيييلطان الم ربييي ، با تبييياره  5أميييا مو يييل الرييييخ المختيييار بييين مهييي  اليييدين هييياا؛

 ، لهياا ليع تكين    ية الرييخ حاهب السلطة الرر ية ف  الب د، والاي يوب نحرت  والو ول ف  حف
 . البودرير  بالرولين السابق  الاكر  لى ما يراع

أمييا  يين نريياط الزاوييية هاليييا، فهيي  تهييي  ال ييياد الدينييية برييكي م لفييي، وبخاحيية المولييد النبييوي 
وياكر الكاتب الم ربي  أهميد ال زالي  أن موسيع . وليلة القدر، وأضهى توم ها مرهورا ف  ب د الم رب

يريين يقاع بمدينة بركان بمناسبة المولد النبوي الرريل، هيخ تقاع ندواي  لميية، يقحيده اليزوار البودر
وي ْ تبيير الكاتييب نفس يي  الموسييع  ظيياهرة متميييزة فيي  م ييرب اليييوع، . ميين مختلييل وهيياي الم ييرب ال حييى

نقطم النظير، باهتماع وسايي او  ع المكتوبة والمريية والمسمو ة بركي م"ويضيل أن الموسع استونر 
 6."يهضره  رراي اآلال من المريدين والمريداي من مختلل ال طار

 :البوتشيشية في الجزائر-ب
يييردة بالييااي، القريبيية ميين الهييدود الم ربييية  لييى منطقيية ْمس  لقييد انتقلييي البوتريرييية إلييى الوزاييير وا 

ينياي مين القيرن ، الياي أسيس الزاويية في  الخمسي(2007-1117) لى يد الريخ حوف  مهمد بن  دور

                                                 
1
 .عكاشة برحاب، المرجع السابق 

2
 .214: ، ص2003، مطبعة ابي، فاس ...أحمد الغزالي، تفاعل الشرف والوالية لدى بعض القبائل المغربية 

3
 .67،   1141ب ة الملكية، الرباط  بد الوهاب بن منحور، أ  ع الم رب ال رب ، الوز  النان ، المط 

4
، من الم رول أن السلطان مواي  بد ال زيز لع يستوب لطلباي الريخ بو مامة ف  الد ع والمساندة المادية والم نوية خ ي هركت  الوهادية 

 .منل  ف  ال  مني والده مواي الهسن الوي، مهاولة منهما المهافظة  لى المن وااستقرار بين البلدين
5
هاا الخير الاي  دع من  ين . هو المختار النالخ بن مه  الدين ابن المختار النان  ابن المختار الوي ابن امهمد بن مهمد بن  ل  

 .الحفرا ، وهو الاي لقب بالبوترير 
6
 .116: أهمد ال زال ، المروم الساب ،   
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أمييا اليييوع فيووييد مقيير .( 1134كييان تاب ييا للطريقيية البوتريرييية منييا سيينة )ال رييرين ببلييدة سييو  الن نييا  
يدىاي بلديية سيو  الن نيا  داييرة بياب ال سية وايية تلمسيان وللطريقية أتبياع في  ال دييد . الزاوية ف  بليدة بو  

والهضييرة وااسييتماع إلييى الييدروس، كمييا تهيي   ميين مييدن ال ييرب الوزايييري، يلتقيي  التبيياع لقييرا ة القيير ن
من ريهر اي الهوية مين ( 14)الزاوية مهليا المولد النبوي واكرع وفاة الريخ الم سس ف  السابم  رر

  1.كي  اع، بهسب تحري  ريخ الزاوية الهال 
 (:2006)وتقوع الزاوية هاليا بتهفيظ القر ن الكريع لمومو ة من الطلبة، بله  ددهع هاه السنة 

 .طالبا، يقوع بت ليمهع م لع م ين من  بي مديرية الر ون الدينية لواية تلمسان 14

 :عوامل التآلف وطرق التكاتف والترابط
البوتريريييية إهيييدع  ناحييير الوهيييدة الروهيييية بيييين رييير   -تمنيييي الطريقتيييان الرييييخية والقادريييية
ع ف  ب ضها أفرادا ينتسبون إليى والمنطقتان متواورتان، تض. الم رب ومنطقة الونوب ال رب  الوزايري

 -كمييا اكرنييا– ييرش واهييد نتيويية التقسيييع ااسييت ماري الموهييل أو بسييبب هوييرة ب ضييهع إلييى الم ييرب 
لظييرول م ينيية، كمييا تضييع فيي  ب ضييها اآلخيير أفييرادا ميين مختلييل الفييياي والمرييارب، انتسييبوا إلييى هيياه 

م ينية وأاكيار مريتركة، وييابون  ين  الطريقة أو تل ، وأحبهوا مريدين أتبا ا ياكرون ا   ليى طقيوس
 .طريقتهع بكي ود

سيييد )فالريييخية المتواوييدة مقرهييا ب ييين بنيي  مطهيير يرييرل  لييى تسييييرها ريييوخ ريييخيون بالنسييب
تييوالى  ليهييا خلييل الريييخ بو ماميية، منييا اسييتقرار هيياا الخييير هنييا  فيي  مطلييم القييرن ال رييرين (. الريييخ

اوية متنقلية تهيي الخيياع خي ي تنقيي حياهبها الرييخ ، هين كاني  بارة  ن ز 1107وبخاحة منا سنة 
 1111وفي  سينة . بو مامة ف  هورت  إلى الم يرب، نيع اسيتقراره ببليدة  ييون سييدي مليو  هربي  وويدة

 2.نقي سيد الطيب بن بو مامة الزاوية إلى المكان الهال  المتواود بالقرب من بلدة  ين بن  مطهر
يابييا، إمييا نهييو زاوييية و ييد تواحييي ااتحيياي بييين مريييدي الطريقيي ة فيي  الوزاييير والم ييرب اهابييا وا 

البيل سيد الريخ بووار ضيري  سييد الرييخ أو زاويية ماونطية بوايية سييدي بل بياس هييخ أسيس سييد 
كمييا أسييس  3زاوييية ريييخية فيي   هييد سيييد الطيييب بيين بو ماميية،( 1177المتييوفى سيينة )التييال بيين المنييور

زاوية الموهدين بدايرة الر احية بوايية البييل في  ( 1177المتوفى سنة )الريخ مهمد بن الهال بهو 
وميين الوزاييير كانييي تتويي  وفييود الييزوار . الفتييرة التاريخييية نفسييها، أي فيي  هييياة سيييد الطيييب بيين بو ماميية

 .نهو الزاوية المقامة ب يون سيدي ملو  أو نهو زاوية  ين بن  مطهر بالم رب ال حى

                                                 
1
للقا  ( 2006)وف   بد الهفيظ أن الزاوية أ دي برناموا لهاه السنةو د حر  لنا ريخ الزاوية ح. 2006-04-24زيارتنا للزاوية ف   

المريدين، و د التقوا ف   ف   دة وهاي منها تاخماري بواية تياري وف  سيدي ا مر بفرندة وه  الرور  بوهران وزمورة وه  برمادية 
 .2006ور سنة وأنهع سيلتقون بس يدة والبيل سيد الريخ والبرل بم سكر ف  بقية ره. ب يلزان

2
بحسب تصريح لبلحرمة . كم 47كم شمال غربي مدينة عين بني مطهر وإلى الجنوب من مدينة وجدة بـ  12يقع مقر الزاوية حاليا على بعد  

 (.2006)ابن الشيخ حمزة شيخ الزاوية حاليا
3
والية سيدي بلعباس، المقابلة في ( ماَجْنَطة سابقا)حَصْيبة سنة، وكيل الزاوية، بلدة ال 63رواية بالحرمة بومدين بن الطيب بن التاج بن المنور،  

 . 1117جوي  11
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وربييط ااتحيياي بيين التبيياع فيي  الوزاييير والم ييرب،  و يد  مييي هيي ا  وأولييي   ليى نريير الطريقيية
ومين رييوخ زاوييية  يين بني  مطهير ميين زار الوزايير كسييد الطيييب . باسيتقباي الوفيود الزاييرة وبالمراسيي ي

ومنهع س  همزة بين  بيد الهياكع بين  1124.1خليفة الريخ بو مامة  لى الطريقة، والاي هي بها سنة 
لوزاير ل تحاي بالمريدين أو لتنحيب زوايا ومقيدمين ويددا، وكانيي الطيب الاي يتردد باستمرار  لى ا

 . 2006 خر زيارات  للوزاير هسب  لمنا  د تمي سنة 
و ييد فرضييي . وللريييخيين الم اربيية إخييوان لهييع وبنيي   موميية وزايييريين لهييع    يية وطيييدة م هييع

أن يقومييوا بييدور نضييال  الوضيياع السياسييية المختلفيية  لييى ال ديييد ميين مييواطن  هيياا البلييد أو اا  ميين 
ليال  كنييرا ميا وويدنا ميواطنين كيانوا مين رواد الهركياي التهررييية . ميزدول، ميرة ميم هياا وأخيرع ميم اا 

كما د ع الريخ  بيد الهياكع بين سييد الطييب، ز ييع الرييخية ب يين بني  مطهير، النيورة  2.ف  ك  البلدين
المسمى هفورية بالقرب من بلدة  يين بني  مطهير التهريرية الوزايرية بتسليمها فر ا من الزاوية بالمكان 

، وبويييوار المكيييان سيييم  لروييياي النيييورة باسيييت  ي 1162و 1176كمركيييز للمواهيييدين فييي  الفتيييرة ميييا بيييين 
 3.، وسلمهع تس ة ون نين بيتا است  لها وف  هاواي المواهدين(هكتارا 13) أرال مسقية

انت رييييي فيييي  الم ييييرب ال حييييى وازداد  البوتريرييييية ااي الحييييي الوزايييييري، فقييييد-أمييييا القادرييييية
إريي ا ها فيي  تليي  الربييوع وهتييى فيي  خييارل القييارة اوفريقييية، كمييا اكرنييا اليي  سييابقا، فميين  ييين الحييفرا  

 .انتقلي إلى الم رب بنواه  وودة، لت ود نانية إلى المنطقة الهدودية الوزايرية بمسيردة
ري بين الوزاييري والم ربي ، وبخاحية وهو دليي  خر  لى الي  التوهيد والتفكيير المريتر  بيين ال

لدع أتباع الطر  الحوفية الاين ا ي ترفون بالهدود السياسيية ك اميي مفير  بيين اوخيوة، فهينميا وات يي  
وكيييي فيييرد مييين الرييي بين يستهضييير فييي  اهنييي  لتيييراخ مريييتر  . الظيييرول كيييان ااسيييتقرار وكيييان التوميييم

ي هيياا ييي دي إلييى بلييورة و يي  ومييا   بضييرورة كيي. ومقوميياي انتمييا  إلييى المرييرو ية ال ربييية اوسيي مية
التنسيييي  والوهيييدة مييين أويييي التضيييامن والتكييياتل سيييوا  تيييع الييي  فييي  ال هيييد ااسيييت ماري لمقاومييية اآلخييير 
وحيييانة النييا، أو فيي  الهاضيير لمواوهيية أسييباب الفر يية والتنابييا مهليييا، أو لمواوهيية ال ييزو الونبيي  فيي  

هادفية إليى القضيا   ليى الهويياي المهليية، وربيط محييرنا  الع يسطر  لي  الكبار مين خي ي ال ولمية ال
ني  بحيييه دولييية  نحييرية تهييي مسييمياي  ييدة ميين الريير ية الدولييية والقييانون الييدول ، تليي  التيي  اسييت ْهد 
لتمرير مخططاي سيادة المرروع ال رب  ف  ال الع؛ فنهن إان إزا   ضايا تهدد ووودنا اونسان  فض  

 .ا ف  مورع هياة ر وبنا ومهاواتها إل ا  نمواونا الهضاري ن تهديدها لقيمنا وتونيره

                                                 
1
مؤرخة في السابع من شهر ديسمبر  Bergentمسلمة من قبل السلطات الفرنسية لبلدة بَْرَكْنْت  -اطلعنا عليها–استنادا إلى رخصة مرور  

 .بتوقيع رئيس الملحقة 1124
2
الستقالل المغربي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية لدى عدد من البوشيخيين الذين عاشوا في اطلعنا على شهادات مشاركة في حزب ا 

، وسي حمزة بن عبد الحاكم الشيخ الحالي 1162منهم على سبيل المثال سي أحمد بن بوعمامة الذي عاد من المغرب إلى الجزائر سنة . المغرب

 .لزاوية عين بني مطهر
3
 .171: ع السابق، صعبد القادر خليفي، المرج 
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ومما يومم ر وب الم رب ال ربي  هيو الي  اوهسياس باانتميا  إليى رخحيية تاريخيية تكونيي 
 لى  ا دة هضارة  ربية إس مية، وأيضا  لى أرضية و   الووود ضمن منطقية و رافيية ظليي لميدة 

 .طويلة تركي وهدة سياسية ونقافية وبررية
لقد كاني الطر  الحوفية ف  ال هد ااست ماري أهع م سسة واوهي ااست مار وهافظي  لى 
الرخحييية الوطنييية وبخاحيية فيي  الوزاييير التيي  طيياي فيهييا ليييي ااسييت مار الهييادل إلييى  طييم كييي حييلة 

لقييد توييدد اوسيي ع ومقوماتيي ، فكييان الوهيياد، ليييس لتوسيييم ر  يية . للريي ب الوزايييري بوحييول  الهضييارية
با تبيياره رد ف ييي  لييى وا ييم ااهييت ي بييالوزاير وأداة لرفييم اوهبيياط النيياوع  يين "ب د اوسيي مية، بييي اليي

الهييزايع الممهييدة لترسيييع ااسييت مار فيي  كييي ميين تييونس والم ييرب ال حييى، وهكيياا هييدا الموضييوع  الكنيير 
يقاظ و يهع بضرورة مقاومة ااست مار ومناهضة أس   1."اليب نوا ة لتوتير وودان الم اربة وا 

لقد كان ااست مار  بي كيي ري   ا تيدا   ليى اليدين ومسياس ب يزة اوسي ع، والطير  الحيوفية 
ولن الموابهية كانيي بيين  قييدتين مختلفتيين وتيرانين . ه  هامية الدين الاايدة  ن  ف  كي و يي وهيين

ي التنحييير نقييافيين متنا ضييين كانييي ال زيميية حييلبة والمواوهيية ااي هييدة، وبخاحيية فيي  مواوهيية هميي 
وكيييان هييياا هيييو المنييياخ الفكيييري . التييي  همليييي لوا هيييا اورسيييالياي التبرييييرية الفرنسيييية فييي  ريييماي إفريقييييا

والنفسييي  الييياي وسيييع رييي ور الم اربييية  امييية وطبيييم وويييدانهع، وهيييع يتلقيييون هيييدخ ااسيييت مار وي ايريييون 
الت  ي  أكنير مين فكييل ا يسيتمر هياا الري ور وهياا اوهسياس بيين وهيداي لهيا مين مقومياي  2.نتايو 

وسايي التنافر، بي ا زاي في  مقيدور القيوع الوا يية أن تسيتمر  اييدة للمسييرة نهيو التوهيد و يدوة للبريرية 
 .ومنارا  لهضارتها

إن تفا ييي الييدين مييم الوا ييم الم يييش هييو اليياي يولييد أفكييارا هييية  ييادرة  لييى مواوهيية التهييدياي 
الميير بكييي ودييية، إا ا مويياي لهييياة كريميية لمتنييا  و لييى رويياي الطيير  أن ينتبهييوا إلييى هيياا. المسييتودة

درا  طبي ية هياا اليدين  ب ير الحلة الهية بين تفا ي الدين والوا يم  ليى أرضيية فهيع مقاحيد الريري ة وا 
 .وخحوحيات ، الت  ترفل الومود والكهنوي

ر لقد تودد اوسي ع  بي. كما أنها ترفل ف  الهين نفس   طم الطري   لى تواحلها الهضاري
مسيرة أمتنا أكنر من مرة  لى أيدي ال لما  وتنو ي  طا ات  بهسب التهدياي المطروهة  لي  نظرية 

 3.كان أع  ملية
وأخيييرا يمكيين القييوي بييون القادرييية والريييخية طريقتييان م اربيتييان توم ييان م اربيية ووزايييريين، أْي 

امتيا وا تيزاي تقوميان بيدور مهيع  . أنهما نموال من أساليب الوهدة الروهية بين ري وب الم يرب ال ربي 
فيي  نريير الهداييية والفضيييلة، وهمييا ميين الهحييون المني يية لل قيييدة، والو ييية الحييافية النظيفيية،  امتييا فيي  
فتراي مختلفة، بدور التو ية الوطنية والوهاد ف  سبيي ا ، يلتق  فيهما أبنا  المسلمين لل بادة والدراسة 

                                                 
1
 .227: امحمد مالكي، المرجع السابق، ص 

2
 .216: نفسه، ص 

3
 .ومواجهة محنة سقوط الخالفة -ومواجهة الصليبيين والتتار -منها نظرية بناء الدولة ومواجهة الفلسفات 
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القييرع والريييال، ملتييزمين بالفضييايي الدينييية التيي  حيياري فيييهع  ليتخروييوا منهييا مررييدين بييين النيياس فيي 
ويبقى االتزاع بالرري ة اوس مية وف  مقدمتها القر ن الكريع والسنة النبوية الفيحي ف  . سوية وطبي ة

 .مدع نوا  أو فري هاه الزاوية أو تل 
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 نشأة الطرق الصوفية بالجزائر

 سة تاريخيةدرا
 

 عبد الرحمان تركي. د

 جـــامعة الوادي
 

 

 :ملخصال
مي إلى ت ريفها نع إلى نروتها  تطر ي ف  هاه المداخلة إلى تتبم الطر  الحوفية فقد 

كما تطر ي إلى ب ل الطر  الرييسية  ،وتطورها وانترارها بالوزاير والم رب ال رب  وأسباب ال 
وهاا بالرووع  ،ن لهع الدور الظاهر ف  توسيسها ونفواها وتواحلهابالوزاير وريوخها وأيمتها الاين كا

ومحادر  ،إلى محادر   نيي بموضوع التحول والطر  الحوفية من الناهيتين الدينية والتاريخية
  .  نيي بتاريخ الوزاير خاحة ف  الفترتين ال نمانية وااست مارية

  
 

This article defines and traces the reasons leading to the rise, development and 

expansion of Sufism in Algeria and the Arab Maghreb. Based on sources interested in the 

historical and religious aspect of this doctrine and the history of Algeria during the Othman 

the colonization eras, this article sheds light on the main trends of Sufism in Algeria and 

the significant role played by its founders and imams in its birth and continuity. 
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 :مقدمة
لقيي الطر  الحوفية اهتماما من الباهنين ال رب والمسترر ين الاين ت ددي دراساتهع 

وول هع الرخحياي المرتهرة ف  ساهة التحول مني راب ة ال دوية وأبهانهع هولها  وأناري دهرتهع 
والهسن البحري وأبو القاسع الونيد بن مهمد وأبو هامد ال زال  ومه  الدين بن  رب  والهسين بن 

ومم هاا فدراسة الفر  والطر  الحوفية ومرايخها  ،منحور اله ل ورهاب الدين السهروردي
تها والت  كاني ت بيرا  مليا  ن  لع التحول لع تل  ااهتماع الكاف  وكتاباتها وم تقداتها وممارسا

 .والم يع لدوارها التاريخية ولمنوزاتها التربوية وااوتما ية 
ظرول النروة وطبي ة  :الطر  الحوفية)وأاكر من الباهنين ال رب ممدو  الزوب  ف  كتاب  

  لع يستق  كي الطر  اسيما المتواودة والاي تهدخ  ن الطر  الحوفية بنسهاب إا أن( الدور
نروة المرابطين والطر  الحوفية وأنرهما ف  )بالم رب ال رب   وكال  في ل  مختار الطاهر ف  كتاب  

والاي تهدخ  ن أهع الطر  الحوفية بالوزاير خ ي ال هد ال نمان  ( الوزاير خ ي ال هد ال نمان 
وأبو  ،(أضوا   لى الطريقة الرهمانية الخلوتية)ا   مفتا  ف  كتاب  نروة وتطورا وموا فا و نارا  و بد الب

والاي ي د مرو ا أساسيا ف  تاريخ الطر  ( 7تاريخ الوزاير النقاف  ل)القاسع س د ا  ف  كتاب  
 .بالوزاير وكيفية نرويها وتواودها وفرو ها 

التحول والمتحوفة  ومن المسترر ين أاكر المسترر  الفرنس  وان روفلي  ف  دراست   ن
والمسترر    ،(1)( الفر  الحوفية ف  اوس ع)وسبنسر ترمنقهاع ف  كتاب   ،ف  الم رب ال رب 

والمسترر  اللمان   دع متز  ،(ال قيدة والرري ة ف  اوس ع)الموري أوناس وولد تسيهر ف  كتاب  
 . ( الهضارة اوس مية ف  القرن الرابم الهوري)ف  كتاب  

ظر ف  كتاباتهع وأ مالهع نودها ليسي مبنية  لى دراساي ميدانية وزياراي للزوايا وب د ن
 .ورووع إلى محادر الطر  الساسية 

ركالية المداخلة تتمني ف  السيلة اآلتية  :وا 
ما ه  الووا  والظرول ااوتما يية والسياسيية التي  سيادي في  الوزايير والتي  ريكىلي التربية 

وهي منر ها ومي ا كيان بف يي ااتي  مين طيرل الوزاييريين أع تيونروا  ،حوفية ؟الخحبة لنرو  الطر  ال
هيي توياوزي هياه الطير   ،بما سياد في  المرير  ال ربي  مين ازدهيار سيو  التحيول واريتهار أ  مي  ؟

هييي اسييتندي فيي   ،أدوارهييا الدينييية وحيياري تيي دي وظييايل لهييا حييبه اوتما ييية وسياسييية وا تحييادية ؟
ل لم  من  لوع القر ن والهديخ و نار المتحيوفة الوليين أع اسيتندي إليى الير ع محادرها إلى الوانب ا

 .واله ع والكراماي ف  ا تماد الم رفة ؟ 
لي الموضوع إلى  ناحر ن نة ه  ت ريل الطريقة الحوفية  ولإلوابة  لى هاه السيلة فحى

 .ونروتها وتطورها نع نروتها بالوزاير 
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  :تعريف الطريقة الصوفية
فيييي الطريقييية الحيييوفية بت ييياريل مختلفييية تب يييا لمكوناتهيييا أي ال ناحييير المكونييية لهيييا    وتب يييا  ،رى

وتب يا كييال  لمييا تملكيي  ميين  ،لوسيايلها التربوييية والروهييية ول هييدال التي  تبت يي  الوحييوي إليهييا وتهقيقهييا
 :من هاه الت اريل ،سلطاي ونفوا بين الناس

توويه   ن طري  ا تفا  أنير طريقية م ينية في  أنها أسلوب  مل  لر اية سلو  المريد و  - 1
التفكير والر ور والاكر والت لع وال مي ت دع من خ ي ت ا يب مراهيي المقامياي وتحيا دها في  ارتبياط 

و د كاني الطريقة ت ني  أوا ببسياطة الي   ،متكامي مم التوارب السيكولووية أو النفسية المسماة أهواي
وتهرير الرو  والاكر المتواحي بالتومم هوي ريخ م ترل بي  طلبيا  المنهج التدريو  للتحول التومل 
(2)للتدريب خ ي ااتحاي أو الحهبة
  . 

وسيلطة روهيية م نويية  ليى النياس  ،أنها سلطة  وية بما تمل  من أتباع وأميواي مختلفية - 2
(3)من خ ي مرايخها
  . 

الياي  ،نقيياد المطلي  لرييخ الطريقيةأنها ا ترال المرييد بيالوا  التياع واويميان الكاميي واا - 3
والياي يسيتمد نفيواه  ليى أتبا ي  مين القيدرة الخار ية  ،ي د مين الولييا  الحيالهين في  نظير المي منين بي 

(4)(5)وااستمداد من ال لع اللدن  ،واوتيان بما ي وز  ن  البرر  ادة ،(أي الخوار  والكراماي)للطبي ة 
 

 . 
يقية الحييوفية تتكييون ميين الرييخ ال ييالع أو المربيي  أو الم لييع ن هيظ فيي  هيياه الت يياريل أن الطر 

اي السلطة الروهية الت  اكتسبها بسبب اوتهاده وت ليم  أو ل لو مكانت  ااوتما ية بين  ريرت  وبيين 
والوسييايي الت ليمييية  ،كمييا تتكييون ميين المريييد اليياي ي ييد تلمييياا وسييالكا فيي  الطرييي  بهييدع ريييخ  ،النيياس

 .لت بدية والت اليع الت  يلزع المريد التربخ بها إيمانا أو  وا أو  م  التربوية والطقوس ا
تتسييم حيي هياي هيياه السييلطة  ،كمييا ن هييظ أن الطريقيية الحييوفية سييلطة هاكميية تييومر وتنهييى

كمييا تقييوع بهسييب مييا تمليي  ميين م يييدين وأتبيياع وأمييواي  ،وتقييوع بهسييب الظييرول ااوتما ييية والسياسييية
ون هيظ في  الت رييل الناليخ أني  يهكي  وا ييم  ،و الم سيس وأ مالي  و نيارهوبهسيب  يوة رخحيية الرييخ أ

الهاي لما وحي إلي  التحول خ ي ال هدين ال نمان  وااست ماري من تحيور وويوب و يوع الكرامياي 
 .وخوار  ال اداي  لى أيدي ز ما  التحول ليكونوا أه  للمريخة 

  :نشأتها وتطورها
يوتميييم النييياس فييي  الخطيييب واليييدروس والميييوا ظ إليييى أيمييية  منيييا الر ييييي الوي مييين المسيييلمين

 ،وريوخ ويتهلقون هولهع ليستم وا إلى تفسير  ياي القر ن ورر  أهاديخ الرسوي حيلى ا   ليي  وسيلع
وليت رفوا إلى  قايد دينهع وأهكام  وما يوب أن يقوموا ب  اتوياه ميا يسيتود  لييهع وميا ي تيرل هيياتهع 

 .من مسايي وم ض ي 



 550 

ت تبييير هلقييياي ال ليييع والييياكر هيييوي  لميييا  ومفسيييرين وفقهيييا  النيييواة الوليييى لنريييوة الطييير  إان 
وضيييربي وييياورها فييي  المييييادين  ،الحيييوفية التييي  انتريييري فييي  كنيييير مييين ال طيييار ال ربيييية واوسييي مية

والتيي  أ طييي ااهتميياع وال ناييية للوانييب الروهييان  فيي  هييياة  ،ااوتما ييية والتربوييية والنقافييية والسياسييية
  .ونسان وتطل   نهو التهرر واان تا  من ال بودية وااست مارا

و نيييد  ،(6)ويرويييم الم رخيييون ظهيييور نظييياع الطريقييية إليييى بدايييية القيييرن النيييان   رييير الميييي دي 
 :(7)ظهورها تميزي بن خ خحاي  ه  

 .ره رييسا للوما ة ومنظما للرابطةالريخ الم سس الاي يروم إلي  أتبا   كلهع با تبا – 1
 .الطريقة الت  سنىها أو الماهب بما في  من ر اير وطقوس وأوراد  – 2
وه     اي تتوني  أهيانيا وتضي ل أخيرع  ،نوع ال   اي الت  تربط بين أفراد الوما ة – 3

. 
وتركييييب هييياه الخحييياي  الن نييية هيييو الييياي ي طييي  لكيييي ربييياط أو مرييييخة أحيييالتها ووهيييدتها 

هسياس هتيى يطميين إليى كوني  منتمييا إليى هياا التنظييع القييار و وتهيا ويميد كيي  ضيو فيهيا بنيوع مين او
(8)المكين
  . 

و ليييى الخحيييو  فييي  منييياط  و حيييور  مىتهيييا ال يييزواي  ،وكانيييي هييياه الخحييياي  مطلوبييية
ومز تهييا الهييروب وفككتهييا خ فيياي السيير المتنافسيية  لييى ورانيية الهكييع و ط ييي أواحيير ال   يياي بينهييا 

كييي اليي  ولىييد مناخييا با نييا  ،ي بينهييا الحييرا اي النقافييية والهضيياريةاانقسيياماي الدينييية ال هوتييية وفر يي
 لييى القليي  فكييان اانتمييا  إلييى وما يية بنييي    تهييا  لييى اانسييواع الروهيي  هييو اليياي ي طمييم م يي  أن 

(9)يخفل من وطوة هاا المناخ الكييب
  . 

د تخلييدي و يي ،وتروييم تسييمية هيياه الطيير  إلييى أسييما  أ طابهييا ومرييايخها البييارزين المرييهورين
 ،وربميا رو يي تسيمية الطير  إليى أ طابهيا با تبيار اوتهيادهع فيهيا وخيدمتهع لهيا ،أسما هع بنسبتها إليهع

إان فنضييافة الطيير  إلييى أسييما  هيي ا   ،فييوطل  هيياه التسييمياي مريييدوهع وت مييياهع وأتبييا هع ومهبييوهع
نما هدني مين هييرهع لن كيي واهيد مين المريايخ كا نيي لي   نيار واضيهة في  ال طاب لع تكن بومرهع وا 

ضافة ب ل اآلداب والخ   (10)نراط  واوتهاده ف  ترتيب أاكار وتوظيل أوراد وا 
  . 

ومم ال  ف  تقتحر م ظيع الطير   ليى مريايخها الياين تسيمي بهيع فهنيا  رخحيياي كنييرة 
ويييد فييي  الييياي و   (12)وأبييي  يزييييد البسيييطام   (11)تنتهلهيييا وتنتسيييب إليهيييا كيييوب  القاسيييع الونييييد بييين مهميييد 

لإلريارة فينن المتحيوفة  موميا اهتميوا بتتبيم س سيي مريايخ  ،(13)(14)س سي فر  كنيرة مني النقريبندية 
التحييول و لماييي  وخاحيية ب يييد أن ضيي ل التحييول واهتيييال الميير إلييى سيييند يولييب اهتييراع المرييييدين 

وفين الم يروفين وهاه الس سي الكنيرة التي  أوردهيا المتحيوفة تنيتظع في  سيندها المتحي ،وا  واب الناس
(15)من أوي التحول إلى و ي تنظير الطر  الحوفية
  . 

وتميييزي هيياه الطيير   يين التحييول القييديع ميين هيييخ أنهييا تبنييي طاب ييا خاحييا وأسييلوبا م ينييا 
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اا كان ب ل هاه الطر   يد أسيس  بيي ال يزو الم يول   ،(16)ومهددا ف  الوحوي إلى الفنا  والرهود  وا 
 ،وتر بي منا القرن الرابم  رر المي دي ف  أنها  ال يالع اوسي م  فننها ت ددي -ع1258هي/656 -

(17)وكان أوي من نادع بها وأسسها   بد القادر الوي ن  ف  ب داد
  . 

 ،و ييد أسسييي هيياه الطيير  زوايييا كانييي ميي اا وملوييو ومهضيين تربييية وت ليييع لتبا هييا ومريييديها
أضل إلى ال  ما  ،وتنقيفية للنفوس وال قوي والروا فالزاوية  بارة  ن م سسة ت ليمية تربوية تهايبية 

 اميييي بييي  مييين الخيييدماي ااوتما يييية وال مييياي اونسيييانية فييي  إييييوا  ال ويييزة والراميييي واليتييياع والفقيييرا  
وبهيياا داف ييي الزاوييية  يين القيييع الخ  ييية وهافظييي  لييى مقوميياي  ،والم ييوزين وال ربييا  وأبنييا  السييبيي

وو فييي أميياع  ،حيير الرخحييية ال ربييية فيي  ال هييدين ال نمييان  وااسييت ماريالهوييية الوطنييية وحيياني  نا
يفيييد إليهيييا الهويييال واليييزوار  ،وهيييدي  يييوة روهيييية وا تحيييادية واوتما يييية ،(18)همييي ي المسيييخ والتنحيييير 

وليسييتم وا  إليييى النحييييهة والييو ظ والمييير بيييالم رول  ،ليوييدوا الميييووع وال طيييا  ومكانييا لل بيييادة والتوميييي
(19)نكروالنه   ن الم

   . 
ونستطيم أن نخل  إلى أن الطير  الحيوفية نريوي بيدا   المهافظية  ليى ال  يي  الروهيية 
وااوتما ية في  ظيرول اتسيمي بالحيرا اي والخ فياي السياسيية والماهبيية وببيد  تراويم القيوة ال لميية 

كميا  ،لف اليتي  وويدواهوفقيدان  ليع الكي ع المبني   ليى ااسيتدااي ال قليية  ،للهضارة ال ربية اوس مية
ومين هييخ  ،نخل  إلى أن الطر  الحوفية اوتم ي ف  نروتها وتطورها مين هييخ الهيدال وال ايياي

وافتر ييي هياه الطيير  ميين هيييخ  ،أنهيا ا تنييي بو ميياي القليوب وأهوالهييا وو لتهييا أساسييا ل  مياي الظيياهرة
ا التنظيميية ونيوع ال   ياي الرابطية ولكي طريقة  وا يده ،الوسايي فلكي طريقة وظايفها وأورادها الخاحة

 .بين الريوخ والمريدين 
 :نشأتها بالجزائر

يومييم ال ديييد ميين ال ييارفين بخبايييا التحييول أن الهركيية الحييوفية  ييد رييا ي بييالم رب ال ربيي  
منا القرن الخامس الهوري أننا  هكع المرابطين هيخ انتريري  را  أبي  هاميد ال زالي  مين خي ي كتابي  

 537/هي 477)الاي ت رل للهر  واوت ل بومر من  ل  بن يوسل بن تارفين  (الدينإهيا   لوع )

بييي ازداد تمييتن  ،وبييرهع هيياا يبييدو أن ظيياهرة التحييول  ييد رسييخي فيي  حييفول الموتمييم الم ييارب  ،(هييي
 (20)إا ن هظ أن كبار حوفي  الم رب ال ربي   اريوا تقريبيا في   هيد الموهيدين ، وتها أياع الموهدين

  
. 

   :وم أسباب تطور التحول ف  الم رب ال رب  وخاحة الوزاير إلى  دة م نراي أهمهاوتر 
والتتلميا  ليى هي ا  ال ي ع  ،ااتحاي بالمرر  وأ  م  ف  التحول  ن طريي  الهيج – 1

وااطيي ع  لييى مييااهبهع واتواهيياتهع وفلسييفاتهع فيي  هيياا الميييدان والتييزود بالكتييب والم لفيياي المهميية فييي  
هيا   لوع الدين لل زال  وهيرها كرسالة ا  .لقريري و وي القلوب للمك  وا 

التييونر بالميياهب الرييي   اليياي تسييرب إلييى الم ييرب الوسييط وبفكييرة المهييدي التيي  بنيييي  – 2
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 . ليها الد وة الفاطمية وكال  الد وة الموهدية 
أي تسيود في  فمنا الربم الخير من القرن النالخ  رر الميي دي بيد ،الوضاع المتدهورة – 3

الم يييييرب الوسيييييط ااضيييييطراباي والنيييييوراي مميييييا أدع إليييييى ان يييييداع المييييين وااسيييييتقرار وتيييييدهور الهالييييية 
اا تحادية  وت ها تناهر دوي ي الم رب ال ربي  فيما بينها إلى مطلم القرن السيادس  رير الميي دي 

(21) . 
ين ريي يب ابيين الهسييين وازدهييري الهركيية الحييوفية بييالوزاير بتييونير الزاهييد الندلسيي  أبيي  مييد

 6الياي ي يد رييخ الحيوفية دون منيازع بكيي ال طيار الم اربيية والنيدلس في  القيرن (هيي 594/هيي520)

وب ييد أبيي  مييدين نوييد مميين وفييد  لييى الوزاييير مهيي  الييدين بيين  ربيي   ،ع و مييدة التحييول السيين 12/هييي
ين بييي فيي  ال ييالع واليياي ي ييد  طبييا ميين أ طيياب التحييول الفلسييف  فيي   هييد الموهييد (هييي 638/هييي560)

وميين مدينيية بواييية واحييي ابيين  ربيي  طريقيي  حييوب المريير  هيييخ دخييي محيير فيي   ،اوسيي م  أومييم
لكيين المحيريين نقميوا  ليي  و مليوا  لييى إرا ية دمي  نظيرا آلرايي  الفلسييفية  ،أواخير القيرن السيادس الهويري
 (هيي668)لرريتري وهنيا  أ طياب  خيرون نياكر مينهع  لي  بين  بيد ا  ا ،الحوفية هيوي وهيدة الوويود

  . (22) ( هي669)والحف   بد اله  بن ر يب 
 :(23)وبتطور التحول ف  الوزاير والم رب ال رب  نستطيم أن نميز في  اتواهين هما

ااتوييياه الوي فييي  التحيييول السييين  ون نييي  بييي  التحيييول المسيييتمد مييين الييينهج القر نيييي   - 1
وب ي ل أميرال القليوب وأهيوا  الينفس وسييدى  ،ظياهرةوالياي ي  نيى بتزكيية النفيس  بيي ال مياي ال ،النبيوي

فيي  ال هييد  (هييي513ي )وكييان ميين رواده ابيين النهييوي يوسييل بيين مهمييد التلمسييان   ،مييداخي الريييطان
 (هيي611ي )وأ بوزكرييا يهي  اليزواوي  (هيي594ي )وأ بوميدين ري يب بين الهسيين الندلسي   ،الهمادي

  .ف  ال هد الموهدي 
ففييي  التحيييول الفلسيييف  ون نييي  بييي  التحيييول الييياي اخيييتلط بمبييياد  أميييا ااتوييياه النيييان   - 2

وكيان مين رواده ابين  ربي  أبيو بكير مهي   ،والقايي بوهيدة الوويود والهليوي وااتهياد ،الفلسفة ومفاهيمها
وأبوالهسين الرريتري  لي   (هيي669ي )وابين سيب ين مهميد بين  بيد الهي  اوريبيل   (هيي638ي )اليدين 

ع كانيي الهركية الحيوفية  يد  اميي بيدور أسياس  14/هي 8مم القرن .( هي668ي )بن  بد ا  الندلس  
ولع ت د هاه الهركة منيا الي   ،ف  رسع م الع الهياة الدينية وااوتما ية ف  الوزاير وال طار الم اربية

القيرن تقتحيير  لييى وما يية ميين الزهيياد والمتحييوفين بييي ت ل لييي فيي  التقاليييد الريي بية وأحييب  المتحييوفة 
وانتريييري ألقييياب منيييي اليييول  وال يييوخ  ، ييين أمييياكن للخليييوة وال بيييادة فييي  الميييدن والبيييوادي والقيييرع يبهنيييون

لع الهقيقة وبدأ الناس ينخرطون ف  الزوايا وي منون بالوليا  وكراماتهع ويندف ون إلى زيارة  ،والقطب و  
(24)وأحب  المتحوفة يمنلون  وة روهية ،المقابر

  . 
منها التحول بالوزاير والم يرب ال ربي  كتياب الر ايية لهقيو  ومن أكنر المحادر الت  نهي 

والرسييالة  ،(هييي366ي )و ييوي القلييوب لبيي  طالييب المكيي  ( هييي243ي )ا  للهييارخ بيين أسييد المهاسييب  
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هييا   ليوع اليدين لبي  هاميد ال زالي  ( هيي456ي )القريرية لب  القاسيع القرييري  وهي   ،(هيي505ي )وا 
ر  الخطيواي التي  يقط هيا السيال  بواسيطة المواهيداي للوحيوي إليى محنفاي في  التحيول السين  تطي

لى تقويع النفس وتهايبها  ن طري  اورادة والرياضة لبلوغ مرتبة النبيا   النواة كما هددها المهاسب  وا 
نييع النييزوع إلييى الكريل  يين  ييالع ال يييب وهيي  مرهلية فييراغ القلييب  مييا سييوع ا   ،والحيديقين والحييلها 

هييا   ليوع اليدينكما تبينهيا ا و يد أحيبهي هياه المحينفاي منيا النحيل النيان  مين  ،لرسيالة القرييرية وا 
(25)ع متداولة بين القرا  ف  هلقاي الدرس بتلمسان وبواية و ل ة بن  هماد11/هي5القرن 

  . 
ويرويييم الم رخيييون بدايييية ظهورهيييا  ،وبكنيييرة المتحيييوفة و يييوتهع بيييدأي تتريييكي الطييير  الحيييوفية

نع أخاي تنمو وتتسم هتى انتريري  ليى نطيا  واسيم في   ،رن السادس  رر المي ديبالوزاير إلى الق
وأهييع  ،النحيل النيان  مين القييرن النيامن  رير المييي دي والربيم الوي مين القيرن التاسييم  رير الميي دي

(26)در اوة الراالية ،التوانية ،الرهمانية ،القادرية :هاه الطر 
  . 

 :(27)وزاير إلى  وامي أهمهاوي ود انترار الطر  الحوفية بال
أن الرييي ب بيييدأ ينبيييا سيييلطة الميييرابطين الييياين ليييع ي يييودوا ي بيييرون  ييين رييي ور القبيلييية  – 1
 .باوضافة ان ماسهع ف  الترل  ،ومحلهتها

رها ي  بالضيرايب – 2 مميا و لي  يبهيخ  ين  يوة ودييدة  ،اضيطهاد الهكيع ال نميان  للري ب وا 
الحوفية الت  لع يقتحر نراطها  لى نطا  القبيلية الواهيدة  فوود ال  ف  الطر  ،تهمي  ويلتل هولها

فييالطر  الحييوفية التييي  نرييوي فيي  ال هيييد ال نمييان  كانيييي  ،بييي اتسييم ليريييمي  رييراي القبايييي وال رييياير
وكيال  الهياي في  ال هيد  ،بمنابة هركاي مناهضة للسلطة هيين لمسيي منهيا الظليع وااضيطهاد والوريم

 .وأسفري  ن ووهها كواوهة للدفاع  ن الدين والوطن ااست ماري إا  ويي هاه الطر  
هالبيا ماكيان م سسيوا الطير  مين الريرال أو اد يوا الريرل مميا و يي النياس يتسيابقون  – 3

 .وبال  ازداد أتبا هع بكنرة  ، لى اانتما  إليهع واتباع ت اليمهع با تبارهع من الدوهة النبوية
ف ضيو القبيلية ليع ي يد ينهحير أفقي  في   ،لقبيليةهدوخ تطيور اوتميا   في   قليية أبنيا  ا – 7

نما أحب  ير ر ويتهسس  ،نطا  القبيلة فهسب  ،اانتما  للوطن ا للموطن –ولو بطريقة بسيطة  –وا 
ونورة  ،ع ف  ال رب1805ومما يوض  ال  مراركت  ف  النوراي ضد الهكع ال نمان  كنورة در اوة سنة 

ومين نيع فيينن  ،ع في  الونيييوب ال ربي 1825ة التوانيية سينة ونيور  ،ع في  الريير 1803ابين الهيرش سينة 
 .الطير  الحوفية مهدي للوهدة الوطنية الت  أخاي ركلها النهاي   لى ييد المير  بد القادر 

لحي هيت  لنرير اليد وة واكتسياب   -اتخياا كافية الطير  الوسيط الريفي  مييدانا لنرياطها  – 7
وف  الو ي نفس   ،سا د  لى انترارها وتوس ها  –الريل  التباع بهكع ض ل المستوع ال قل  لسكان

 .ضمني اابت اد  ن أنظار ومرا بة السلطة ال نمانية 
والت  أنىري  ،ا تماد م سس  الطر  وسيلة اوهرا  من الكراماي وال فران لكي من تب هع – 6

يميان ققيي هياه الطير  التوسيم وبيال  ه ، لى ال قوي وو لتها تتقبي هاه الطر  وتدافم  نها بكي نقية وا 
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 .وضمني لنفسها ااستمرار والنفوا  ،واانترار وكسب النحار
 (أي الطير  الحيوفية)ومين ال واميي الهامية في  انتريار الطير  الحيوفية بيالوزاير أنهيا  - 4

الييياين كانيييي لهيييع  نيييار واضيييهة فييي  وهيييادهع  ،س يييميي بوسيييما  أ طابهيييا ومريييايخها البيييارزين المريييهورين
ضيافة ب يل اآلداب واوتهيادهع مين ول يي "  :يقيوي  بيد القيادر الريط  ،ترتييب أاكيار وتوظييل أوراد وا 

الريياالية أو الخلوتييية أو القادرييية أو ال زوزييية أو الطيبييية أو الرهمانييية أو الهبرييية )هيياه التسييمياي أيضييا 
  هياه السيما  فيوطل ،ترويم إليى أ طابهيا با تبيار اوتهيادهع فيهيا وخيدمتهع لهيا (أو التوانية أو الدر اوية

 . (28)" مريدوهع وت مياهع وأتبا هع ومهبوهع
وب ييد إيييراد هيياه ال وامييي نخليي  إلييى أن تييونر الوزاييير بالتحييول والطيير  الحييوفية المتواوييدة 

و ين طريي  الم لفياي الحيوفية التي   ،بالمرر  ال رب  كان  ن طري  ره ي الهيج واليره ي ال لميية
و ييييد ازدادي الطيييير  الحييييوفية بييييالوزاير  ييييوة  نهاييييية ال هييييد  ، زاليييي ااع حيييييتها كاوهيييييا  لبيييي  هامييييد ال

وحيار لهيا ب يد الي  ريون  ظييع مين  ،ال نمان  أي نهاية القرن النامن  رر وبداية القرن التاسيم  رير
ومين هييخ التكافيي  ،هيخ الت ليع القر ن  والو ول ف  وو  ال يزو ال سيكري والنقياف  والتنحيير الوربي 

وميين هيييخ نريير اوسيي ع فيي  إفريقيييا فيي   حيير سييا ي فييي   ،الفقييرا  والمهتيياوين ااوتمييا   وميي ازرة
 .الهواي الم يرية والنقافية والسياسية 

ن كييان ومي هيييا  ينيييار ( أي الطييير )وا   يييد ب نييي   ليييى هييب ا  وهيييب رسيييول  والزهيييد والتقريييل وا 
ليا  إلى هد ال حمة والتبر  اآلخرة  لى الدنيا واانقطاع لل بادة إا أن م ظمها  د فرا في  تقديس الو 

بالضييرهة والقبيييور وااسييت انة بيييالموتى وااهتميياع المبييياله بالكراميياي المتوهمييية وخييوار  ال ييياداي وتييير  
هماي وانب ال لع   .ال مي بالسباب وا 

  :ويمكن است رال نرو  أرب ة من الطر  الرييسية بالوزاير كما يل 
(29)وتنتسيب إليى الرييخ  بيد القيادر الوي ني وتسمى بالطريقية الوي نيية  :القادرية  -7

ي ) ) 
 ،ومين أهيع مباديهيا تيوازي التحيول والريري ة ،الياي أسسيها في  القيرن الخيامس الهويري بب يداد (هيي561

(30)وت كد  لى الطهارة بنو يها الظاهرة والباطنة ،فكي هقيقة ا ترهد بحهتها الرري ة فه  زند ة
  . 

ميية دخلييي الم ييرب ال ربيي  بواسييطة أبيي  مييدين ال ييوخ اليياي وكانييي القادرييية أوي طريقيية منظ
 ،(31)التقى ب بد القادر الوي ن  بب داد ب د أدا  كي منهما فريضة الهج وأخيا  ني  أسيس هياه الطريقيية 

أو يروم انترارها بالم رب ال رب  إلى طريق  محر والندلس هيخ استقر ف  محر أهيد أبنيا  الرييخ 
أما  ن طريي  النيدلس فقيد  ،ف  التحول( لطايل النوار)ى م لل كتاب  بد القادر وهو الريخ  يس

 امييي ارييية ولدييي  إبييراهيع و بييد ال زيييز بييدور كبييير فيي  نريير ت يياليع القادرييية فيي  الم ييرب ال ربيي  ب يييد 
وياكر أن إبراهيع بن  بد القادر الوي ني   يد ويا  مين المرير  مباريرة  ،هورتهع من الندلس إلى فاس

ا انتقي إليى منطقية الوراس بيالوزاير لنرير ت ياليع الطريقية وهيو الياي أسيس زاويية المن ية إلى فاس ومنه
(32)بها
  . 
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وفييي  ال هيييد ااست ميييياري ليييع يكنييير  ،وت تبييير القادريييية مييين أ يييدع الطييير  الحيييوفية فييي  الوزاييييير
 . (33)أتبا ها بمقاط ة الرر   كس مقاط ة ال رب الت  تواود بها  دد كبير منهع 

 :مانيةالرح - 2
طريقييية دينيييية حيييوفية تفر يييي  ييين الطريقييية الخلوتيييية ونسيييبي إليييى م سسيييها مهميييد بييين  بيييد 

ع في   بيلية  ييي إسيما يي التي  كانيي 1720الرهميان القريتول  الورويري الزهيري الموليود هيوال  سينة 
نييع واحييي ت لميي  فيي   ،زاوي دراسييت  الولييى فيي  مسييقط رأسيي  ،وييز ا ميين هلييل  رييتولة فيي   بايييي وروييرة

وفي   ودتي  اسيتقر بالويامم الزهير فتيرة  ،ع توو  لدا  فريضية الهيج1739ف   اع  ،زاير ال احمةالو
هيييخ أحييب  مهمييد بيين  بييد  ،طويليية متييرددا  لييى ال لمييا  وريييوخ التحييول كمهمييد بيين سييالع الهفنيياوي

سينة  وب يد هيياب طوييي داع أكنير مين ن نيين .الرهمان مريدا وتلميياا لي  هييخ أدخلي  الطريقية الخلوتيية 
فوسيس  ، اد إلى الوزاير ب دما تلقى المر من ريخ  الهفناوي بال ودة إلى بلده ونرر الطريقة الخلوتية

و يد التيل هولي  وميوع النياس مين سيكان  ،وررع ف  اليو ظ والت لييع(  يي إسما يي)زاوية بمسقط رأس  
(34)ورورة المستقلين  ن السلطة ال نمانية
  . 
وميين المهتمييي أنيي  ف ييي اليي  فييرارا ميين خحييوم   ،ه  ال احييمةانتقييي إلييى الهاميية إهييدع ضييوا

أو لنيي  توكيد ميين رسييوخ ت اليميي   ،الميرابطين اليياين  ييادوه لمييا هققي  ميين نوييا  هييدد نفيواهع فيي  المنطقيية
أسس في  الهامية زاويية  ،وانترارها ف  المنطقة فرأع أن يستقر بالقرب من ال احمة ليوسم دايرة د وت 

 :ولكن سر ان ما أنار سخط المرابطين وال لما  ل سباب التالية ،ريقة الخلوتيةوأخا ف  نرر ت اليع الط
لييياا ابيييد أن يلقيييى م ارضييية مييين أهيييي الهضييير  ،ابييين  بيييد الرهميييان مييين أبنيييا  الرييييل – 1

 .المرابطين وال لما  خوفا  لى نفواهع 
لهكمهيع  خول الترا  من  لن  بيلت  تنتمي  إليى هليل  ريتولة وبالتيال  فهي  ا تخضيم – 2

 .ولهاا ال رل أنار الترا  ال لما  والمرابطين ضده  ،بي م ادية لهع
د وت  الدينية تب خ  ليى إهيييا  الوهيدة الروهيية والوطنيية التي  طالميا  ميي التيرا  مين  – 3

 . (35)أوي  دع تهققها طواي هكمهع هتى ا تكون خطرا  لى سلطانهع
  ال ودة إلى مسقط رأسي  ف ياد سيري ا إليى زاويتي  رأع ابن  بد الرهمان أن الهكمة تقتض  من

وب د ستة أرهر من  ودت  ومم مريدي  وأخبرهع بقيرب أولي  و يين مين يخلفي  في   ،ببلدة  يي إسما يي
(36)منحب  وهو  ل  بن  يسى الم رب 
  . 

لييع يهحيير ابيين  بييد الرهمييان نريياط  فيي  نريير د وتيي  الدينييية الحييوفية  لييى منطقيية القبايييي 
نما مدى نراط  أيضا إلى إ ليع الرر  الوزايري هيخ  اع بت يين خليفة ل  من أبنا   ،فهسبوال احمة  وا 

فقيياع هيياا الخييير بنريير ت يياليع  ، سيينطينة وهييو محييطفى بيين  بييد الرهمييان بيين البيياش تييارزي الكرهليي 
 رب الطريقة ف  او ليع الرر   هيخ نحىب  دة مقاديع أرهرهع الريخ مهمد بن  زوز ف  واهة البرل 

(37)بلدة طولقة
  . 
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ازدادي الطريقة نواها واتسي ي داييرة نفواهيا مميا زاد في  هييال  (ع1793/هي1208)ب د وفات  
ليياا فقييد  يياموا بمهاوليية لوضييم هييد لتييدف  الييزوار ميين كييي مكييان  لييى الزاوييية الع بآيييي  ،التيرا  وهيينقهع

لهاميية هيييخ دفيين فيي  اهتفيياي إسييما يي فييدف وا بيين خ مومو يياي اسييتطا ي إهييداها نقييي ونمانيي  إلييى ا
 لى أن سيكان  ريية  ييي إسيما يي هينميا تهققيوا أن الونية ليع تفيار   ،نع بنوا  لي  مسودا و بة ،مهيب

ا تقييدوا أن ونية رييخهع  يد ازدووييي ومنيا الي  الهيين ل قييب  –وكيانوا  يد نبريوا القبيير  – برهيا الحيل  
 . (38)( بو  برين)مهمد بن  بد الرهمان بي 
 اميييا فييي  منحيييب    43الييياي بقييي  ميييدة   – لييي  بييين  يسيييى   –خليفتييي   و يييد اسيييتطاع

ممييا أكسييب الطريقيية انترييارا واتسييا ا فيي   ،هييي أن يييدير الزاوييية الع بكييي هكميية ونوييا 1251/هييي1208
إا أن موت  أفقد إدارة الزاوية االتهاع والوهدة هيخ  ،النفوا سوا  ف  وسط الب د أو ف  رر ها وونوبها

 ،يستطي وا بسط هيمنتهع  لى مقاديع الزوايا الب يدة الت  أ لني استق لها  ن الزاوية العأن خلفا ه لع 
وسياسيية ااهييت ي الفرنسيي  التيي   ملييي  لييى  ،واليي  نتيويية لضيي ل رخحييية هيي ا  الخلفييا  ميين وهيية

(39)تمزي  وهدتها من وهة أخرع
  . 

و ييي إسيما يي  ، يرب ال احيمةالهامىية  :ومن أهع مراكز الطريقية في  ال هيد ال نميان  الخيير
وخنقة سيدي  ،وأواد و ي ،والبرل  رب طولقة ،و سنطينة ،وزاوية حدو  بناهية سطيل ،بب د القبايي

(40)وتقم المراكز الرب ة الخيرة بالواهاي ،ووادي سيول ،ناو 
  . 

 :الطريقة التجانية - 3
و لييى أسيياس  ،ن الييدنيا وزخارفهييابنيييي هيياه الطريقييية  لييى أسيياس اليياكر وال بييادة واانقطيياع  يي

يقييوي  بيييدة بيين مهمييد  ،التركيييز  لييى هييب الرسييوي حييلى ا   لييي  وسييلع والت ليي  بالهقيقيية المهمدييية
ومقحييد هيياه الطريقيية " :(ميييزاب الرهميية الربانييية فيي  التربييية بالطريقيية التوانييية)الحيي ير حيياهب كتيياب 

لهقيقية المهمديية وميا يوحيي إليى م رفية ايي  التوانية من أولها إلى  خرهيا ال نيور  ليى ب يل أسيرار ا
ميين لوايههييا لمييا  لمييي أن ا سييبيي إلييى سييير الفييراد إا منيي  وا ورود  لييى بهيير الومييم إا ميين بهيير 
برزخيت  الحادرة  ن  فالمطلوب ف  مقاع اوس ع منها انطباع ظياهر حيورت  الكريمية في  الينفس هتيى 

  (41) ."يتمكن من متاب ت 
وه  كما يرع أتبياع الطريقية أمير إلهي  ا ميدخي  ،الطريقة اكر ح ة الفات  ومن أركان هاه

ن كيان ميا "  :يقوي  بيدة بن مهمد الح ير ،في  لل قوي فما توو  متوو  إلى ا  ت الى ب ميي يبل هيا وا 
وا توويي  متوويي  إلييى ا  ت ييالى ب مييي أهبيي  إلييي  منهييا وا أ ظييع  نييد ا  هضييرة منهييا إا مرتبيية  ،كييان

 . (42)واهدة مرتبة ااسع ال ظيع ال ظع ا هير 
تروييم الطريقيية سييندها فيي  ترتيييب أاكارهييا وأورادهييا وكييي طقوسييها إلييى النبيي  مهمييد حييلى ا  

فقاي أخبرن  سيد الووود حلى ( أي أهمد التوان )وأما سيدنا "  :يقوي أبو بكر زيد الفوت  ، لي  وسلع
43)  "اع من  إل ى مرافهة ا مناما   لي  وسلع بون  أنا القطب المكتو 

وأميا سينده في   "  :ويقيوي كيال  ،(
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نيع  ياي لي   ،طريقت  الهمدية التوانية فقيد أخياها  ين سييد الوويود حيلى ا   ليي  وسيلع يقظية ا مناميا
فرتب ل  حلى ا   لي  وسلع كافة أوراده فحيار  ،حلى ا   لي  وسلع ا منىة لهد  لي  من الرياخ

 . (44)" الووود وميم استمدادهمن سيد 
أو  (التواونية)نسيبة إليى  بيلية  ،وتنتسب هاه الطريقة إلى أب  ال باس أهمد بن مهمد التويان 

ونريو نريوة  لميية  ،هيي1150/ع 1737ولد ب ين ماض  ونيوب الوزايير سينة  ،بن  تووين  ريرة أخوال 
رهيييي إليييى فييياس سييينة  ،قييير ن والل ييية والفقييي وتلقيييى ال ليييوع اوسييي مية المتداولييية يومييييا مييين  ليييوع ال ،دينيييية

 ،نيع رويم حيوب تلمسيان هييخ درس وت ليع ميدة مين اليزمن ،هي وهضر مويالس ودروس  لمايهيا1171
أ ياع بتيونس ميدة زمنيية نيع  ياد نانيية إليى فياس  ،هيي1186ومنها  حيد الهوياز لدا  فريضية الهيج سينة 

(45)وولى  نايت  إلى الناهية الحوفيية
  . 

وارييت ي بييال لوع  ،هييياة التوييان  أنيي  هفييظ القيير ن فيي  حيي ره ميين رواييية نييافموممييا ييياكر فيي  
و رأ  لى المبرو  بن بو افية الماضوي مختحر خليي والرسالة ومقدمة ابن رريد  ،الحولية والفرو ية

وكييان يييدرس  ،نييع تمييادع فيي  طلييب ال لييع زمانييا ببلييده هتييى هحييي ميين ال لييوع مييا انتفييم بيي  ،والخضييري
وي رفييم نسييب  إلييى مهمييد الملقييب  ،إلييى طرييي  الحييوفية والمباهنيية  يين السييرار اولهيييةنييع ميياي  ،ويفتيي 

 (46)ع 1815 /هي1230توف  بفاس ودفن بها سنة  ،بالنفس الزكية بن الهسن المننى بن الهسن بن  ل 
. 

وليين كيان ليي  نرياط هيياع في  فياس فيينن أهميية الروييي وطريقتي  التي  أسسييها في  فيياس  يد تبييرز 
الم ييرب ال ربي   نييدما تخطيي هييدوده لتسييتقر في   لييب هيرب إفريقيييا هييخ ولبييي إليهييا  أكنير فيي  خيارل

أ دادا وافرة من التباع والمريدين وتحدري الطر  هنال  بهيخ  امي بدور هياع دينييا وسياسييا ونقافييا 
(47)واوتما يا
 .  

الحيي يدين وكييان لتوسييم الطريقيية التوانييية وانترييارها فيي  الونييوب ولنفواهييا اليياي هققتيي   لييى 
الدين  والسياس  ف  ال هدين ال نمان  وااست ماري أنر كبير و ي من التوانية  وة هقيقية تس ى كافة 

 :و د تواودي مراكزها ف  ونيوب الوزايير في  ،القوع ف  المنطقة إلى التهالل م ها ووابها إلى حفها
وكييان لهييا ريييخان  ،دي سييولوالهييواط وتييو ري وور ليية ووا( فر اهييا الرييسيييان) ييين ماضيي  وتيماسييين 

ما ف   ين ماضي   ،ع1897ابتيدا  مين   . (48)أما  بي ال  فكاني المريخة واهيدة إما ف  تيماسين وا 
 :الطريقة الراالية - 7

أحيييل  مييين الم يييرب ال حيييى هييييخ وليييد  ييياع  ،تنسيييب إليييى نيييور اليييدين أبيييو الهسييين الرييياال 
لمريير  ال ربيي  وتلقييى  لييى ريييوخها رييتى وب ييد إ اميية فريضيية الهييج طييال بو طييار ا ،ع1196/هييي593
و نيدما رويم أ ياع بقريية رياالة بتيونس ورابيط هنيا  وتفيرغ لتربيية المرييدين  ،ومياي إليى التحيول ،الفنون

(49)والتباع هتى راع أمره بين الناس ف  الم رب ومحر
  . 

ميي  ولكيين ت الي ،لييع يلقيين أبييو الهسيين كريييخ زاهييد سيياي  ت مييياه أييية  وا ييد أو ريي اير خاحيية
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وأهد ه ا  التباع بحفة خاحة هو أبو ال باس المرس  أهمد بن  مر الندلس   ،هافظ  ليها أتبا  
(50)وكان ي تبر كخليفة ل  ،الاي انضع إلى هلقت  باوسكندرية ( هي686تي )

  . 
 ،وتقييوع ت يياليع الريياالية  لييى المبال يية فيي  اليياكر والمطال يية والخييول ميين ا  والتسييليع ورادتيي 

د هاه الطريقة أهع الطر  الت  ظهري بالم رب اوس م  هيخ تفر ي إلى  دة طر  ف  المناط  وت 
سبانيا هربا وفي  الم يرب  ،فف  محر تفر ي  ن الرياالية الطريقية الوافيية ،الممتدة بين الهواز رر ا وا 
كمييا  ،ع1450وفيي  ليبيييا تفر ييي  نهييا الطريقيية المدنييية نهييو  ،ال حييى تفر ييي إلييى الطريقيية الدر اوييية

تفر يييي  ييين الرييياالية ال روسيييية وم سسيييها أبيييو ال بييياس أهميييد بييين  يييروس الييياي كيييان  بيييي الييي  مقيييدما 
أما ف  الوزاير فقد تفر ي  ن الراالية الطريقة الزرو يية نسيبة إليى أبي  ال بياس أهميد زرو   ،للراالية

 . (51)ع 1494/هي899البرنس  الفاس  المتوفى سنة 
 

  :خاتمة
بينييي كيييل انترييري الطيير  الحييوفية بييالوزاير وكيييل  ويييي أييياع ال ييزو فيي  هيياا الموضييوع ت

كما تبين دورها ف  تطوير التاريخ اليدين  والنقياف   ،والهرب وااست مار ف  الفترتين ال نمانية والفرنسية
 .للوزاير والهفاظ  لى الهوية الفكرية بوهود مرايخها وأ مالهع و نارهع الدينية والدبية 

تميية أ تيير   لييى مراكييز البهييخ التاريخييية تووييي  البهييوخ والدراسيياي إلييى إهيييا  وفيي  هيياه الخا
ورر  مدع فا ليتي  ااوتما يية  ،وبيان  يمت  الل وية والدبية ،التراخ الحوف  الوزايري وتهقيق  ونرره

ينب   كما أ تر  تووي  الدراساي إلى توضي  الدوار والمهاع الت   ،بالمقارنة مم ووانب النقافة الخرع
أن تقوع بها الطر  الحوفية ف  الو ي الراهن هتى تواكب التطوراي الت  طرأي  لى الر ب الوزايري 

 .بف ي انفتاه   لى النقافاي والهداخ ال المية 
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 :الهوامش
ب يد اط  ي   ليى هياا الكتياب اهظيي أخطيا  مطب يية كنييرة و سيرا في  فهيع كنيير مين  - 1

 .الفقراي لردا ة الترومة 
دار النهضية  ،ترومة  بيد القيادر البهيراوي ،الفر  الحوفية ف  اوس ع :سبنسر ترمنوهاع - 2

 .  26   ،ع1997 ،1ط،بيروي ،ال ربية
ع ميين خيي ي تيياريخ 17السييلطة فيي  الوزاييير وتييونس فيي  القييرن  :مهمييد المييين بل يييخ - 3
نييوفمبر  03 ،02 ،01 /ي الييواد /الييز ع  ،النييدوة الفكرييية الخامسيية للريييخ مهمييد ال ييدوان  ،ال ييدوان 

 .  6   ،ع2000
ال ليع الليدن  هيو ال ليع الياي يهحيي بالرياضية والمواهيدة بهييخ ت يدر   الينفس الم يارل   – 7

وتنطبم بالفضايي مين مهبية الهي   ،الربانية ب ير واسطة من ال الع ال لوي ا من خارل بطري  الهواس
ابن الدباغ  بيد الرهميان بين مهميد )  .ا و ادة وم رفت  والرو  إلى وماي هضرت  فيحير لها ال  خلق

 ،بييروي ،دار حيادر ،ريتير .تهقيي  هيي  ،كتاب مريار  أنيوار القليوب ومفيات  أسيرار ال ييوب :النحاري
 (  .6   ،ع1959طب ة 

نروة المرابطين والطر  الحوفية وأنرهميا في  الوزايير خي ي ال هيد  :في ل  مختار الطاهر - 7
 .  64   ،1ط ،باتنة ،القرافيك دار الفن  ،ال نمان 

 .  33   ،المروم نفس  :في ل  مختار الطاهر - 6
 ،دار إفريقيييا الريير  ،تروميية  بييد القييادر  نينيي  ،التحييول والمتحيييوفة :وييان رييوفلي  – 4

 . 71   ،ع1999طب ة  ،بيروي
 .  71   ،المروم نفس  :وان روفلي  - 6
 .  72 ،71   ،المروم نفس  :وان روفلي  - 1

مطب يية دار  ،هقيقيية السييلفية الوفييية ميياهب أهييي الهيي  الحييوفية : بييد القييادر الرييط  - 10
 .  334 ،333   ،ع2002ط  ،الوزاير ،هومة

كان رييسا مين ر سيا  المتحيوفة وور يا  ،أبو القاسع الونيد بن مهمد ولد ونرو بال را   – 11
 ،1ط ،بييروي ،در الكتيب ال لميية ،قرييريةالرسيالة ال :أبيو القاسيع القرييري)  .هيي 297مياي سينة  ،زاهيدا

 ( . 229   ،ع1997 ،2ط ،بيروي ،دار الم رفة ،الفهرسي  :وابن النديع ،50   ،ع1998
كيان زاهيدا  ،هيو أبيو يزييد طيفيور بين  يسيى البسيطام  نسيبة إليى بسيطاع بليدة بخراسيان – 12

الت يرل  :بكير مهميد الك بيااي وأبيو ،37   ،الرسالة القرييرية :القريري)  .هي 261توف  سنة  ، ابدا
   ،1980 ،2ط ،القييياهرة ،مكتبييية الكليييياي الزهريييية ،تهقيييي  مهميييود النييواوي ،لميياهب أهيييي التحيييول

41. ) 
كلميية فارسييية م ناهييا (أسسييها مهمييد بهييا  الييدين البخيياري الرييهير بنقرييبند  :النقرييبندية - 13
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ن ل  ف  ر   من ال  هظ ويسيقط  ني  الفنا  هو أن تفنى  ن  هظوظ النفس ف  يكو  – 16
 ،أما الرهود فهو أن ييرع هظيوظ نفسي  بيا  ا بنفسي  .التمييز فنا   ن الريا  كلها ر   بما فن  ب  
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أوميم أهيي الحيد  مين أحيهاب الخر ية وروياي  " :ومميا  ياي ،استريارة مهميد بين أبي  القاسيع الريريل
ييي حييوفية  حييره وميين أهييي المواهييداي إا أنيي   ،الطريقيية  لييى أن الريييخ  بييد القييادر رهميي  ا  ميين ك مى

ابتل  بوما ة من أهفاده وأتبا   فكدروا مررب طريقت  ودسيوا  ليي  ال ظيايع ونقليوا  ني  ميا اينقيي مين 
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السيييل الربييان  فيي   نييي    :أبييو  بييد ا  مهمييد المكيي  بييين محييطفى بيين  ييزوز الهسييين  اودريسيي )
 ( .45   ،هي1310سنة  ،المطب ة الرسمية التونسية ،الم ترل  لى ال وخ الوي ن 
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 "الطريقة التجانية نموذجا ظ"ظاهرة الطرق الصوفية بالجزائر 

 زيزاح سعيدة. أ
 جامعة عمار ثليجي  األغواط

 :الملخص
 ن هيييخ نبوتهييا ت تبيير ظيياهرة الطيير  الحييوفية ميين الظييواهر ااوتما ييية الوييديرة بااهتميياع ميي

ارييت لي ميييدارس  هييياه الظيياهرة التيي  إسيييتقطبي أكبيير  ييدد ميين المهتميييين هيييخ  بيير الزمييان والمكييان، 
 يييدرا ا بيييوس بييي  مييين  لت يييرل  ، .ااسيييت مارية بكنافييية بهيييدل استكريييال مهتواهيييا التركيبييي  وال قاييييدي

ي منهيا منهويتهيا المنا رية ال لميية هيوي ظهيور  يدة طواييل ووما ياي وفير  إسي مية ولكيو  المداخ ي
 .التنظيع و  وطريقتها الخاحة ف  التفكير

اا ما نظرنا  ملي  لى إزالة الخ فياي أنها من الناهية ااوتما ية فنود  الى هاه الظاهرة  وا 
 .بين مختلل فياي الموتمم وف  النزاع بين ال راير والقبايي

 دور أدي أكنيييير ميييين  وبييييال  كنييييري فيييي  المييييدن والريييييال الضييييرهة والزوايييييا والقبيييياب التيييي 
اوتميييا   كييينيوا  ال ويييزة والمسييياكين وال ربيييا ، ليكيييون بيييال  الرييييخ الييياي يتيييرأس الطريقييية الحيييوفية هيييو 

 .بمنابة المس وي والهاكع بين الفراد، والاي يفحي ف  وميم القضايا والخ فاي ااوتما ية
أنهيا الموتميم م لي  وتناولي الكنير من الدراساي تاريخ هاه الطر  الحوفية، فمنهع من يرع 

مبنيي   لييى  حييبية دينييية  بلييية وميينهع ميين يييرع أنهييا فييية ترييب  الوما يية الضيياهطة، تسييتند  لييى الييدين 
 .لتهقي  أهدال دنياوية ف  السياسة والمحال  الدينية

 لى أنها أوكارا للبدع والخرافاي، وب را للمفاسد ومنب ا لل اداي السيية اليها  فهنا  من ينظر 
مراكييزا لإلريي اع الروهيي  وال لميي  ومناب ييا  هيياوبالمقابييي فهنييا  ميين يييرع أن. فييرد إلييى الييورا التيي  ترييد ال

للهداييية والفضيييلة، والخيي  ، وأنهييا حيياهبة الفضييي فيي  إسييتمرار الفكييار الحييوفية، وكيياا الهفيياظ  لييى 
حيوفية، لخيا المكان الاي يلتق  في  المريدون بمريايخ الطير  الالزوايا  اوس ع والقر ن الكريع، وظلي 

 .وكاا ت ليع الفق  وال لوع الدينية( طر  الاكر)الوراد 
  من يرع بونها ر ية وديدة للدين تهدل إلى ترسيخ ت اليع اوس ع، الد وة وال ودة إلى لوهنا

 .السنة المهمدية ف  الهياة، كلها ر ع تدور هوي موضوع الطر  الحوفية
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RESUME: 

 
CETTE  COMMUNICATION  VA RESOUDRE  UN SUJET TRES 

IMPORTANT ET TROP COMPLIQUE IL SAGIT ; LES CONFRIIES RELIGIEUSES  

EN ALGERIE .  CE PHENOMENE SOCIAL IMPORTANT DANS LA SOCIETE .IL A 

EU BEAUCOUPS D ETUDES HAISTORIQUE , SUR TOUT DANS LES ECOLES 

COLONIALES .PAR BUT DA DECOUVRIR SON NOYEUX RELIGIEU ET SOCIAL. 

CES CONFRIES OU LES TOUROQUES ESOUFIAYA ON PARTICIPE DANS LA  

SOCIETE.  ELLES ONT REGLES PAS DE PROBLEMES SOCIAUX ENTRE LES 

TRIBUES ENTRE LES CLONS ET ENTRE LES INDIVIDUS …ECT.  

ET  CEST POUR CELA QU ON TROUVE LES ZAWAS ET TOUROQUES 

SOUFIAYA OU LES CONFRERIES RELIGIUESES DANS LES VILLAGES DANS 

LES VILLES , DANS LES MONTAGNES ET LE SAHARA ET AUSSI DANS LE 

GRAND DESERT . ET CHAQUE CONFRERIES A SON CHEIKH OU LA 

FONDATEUR  SON REPRESENTANT ET LE RESPONSABLE. ET LES 

MOURIDNES. 

-IL YA DES ETUDES SUR L HISTOIRE DES CONFRERIES ET LE 

SOUFISME. QUI DONNE UN DE VU NECATIF ET QUE LES TOUROQUES C EST 

UNE SOCIETE RENFERME , QUI CHERCHE  SES INTERES PERSONELS.  

MAIS DUN AUTRE COTE IL YA D AUTRES  QUI VOIS QUE GR ACE A 

CES CONFRERIES  QUE PLUSIEUR PROBLEMES SOCIAUX SONT RESOULUS , 

BIEN SUR GRASE A SES CHOUKHS ET  SES REPRESENTANTS . ET DAUTRES 

DISES QUE LES CONFRERIES  C EST UNE NOUVELLES VISIONS A LA 

RELIGION . ENFIN SE SONT DES POINTS DE VU  DIFFERENTS SUR LES 

TOROQUES SOUFIAYAS OU LES CONFRERIES RELIGIEUSES . 

DANS NOTRE COMMUNICTION  ON VA BASE  SUR SUR LA TRIQUA  

TIDJANIA  CETTE TARIQUA CONNU DANS  LAGERIE ET DANS L AFRIQUE. ON 

VA ENTAME LES POINTS SUIVANTS:  

1-LE FONDATEUR DE LA TARIQUA TIDJANIA  SIDI AHMED  TIDJANI  

2- LES FONCTINS ET LES ROLES DE CETTE TARIQUA  

3-L INFLIANCE DE CETTE TARIQUA SUR L INDIVIDU ET LA SOCIETE  

4-LA PARTICIPATION DE CETTE TARIQUA DANS PLUSIUERS 

DOMAINES . 

5-LA TARIQUA TIDJANIA DANS LE CHANGMENT SOCIAL ET POLIQUE 

ET ECONOMIQUE
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 :مقدمة

فب ل الرخحياي الحوفية الت  ظهري ، تنسب ل   لكي طريقة حوفية م سسا أو ريخا 
والب ل اآلخر  ملوا  لى توسيس طر ا  رفتها ،   لع تكن لها طر ا حوفية  بر التاريخ اوس م
الت  ظهري  لى يد م سسها الريخ ، كما هو الهاي بالنسبة للطريقة التوانية ، الموتم اي اوس مية

فب د ترهال  من الوزاير إلى ، لت تبر طريقة دينية لها منهج ف  التربية الروهية ل فراد، أهمد التوان  
 مرايخ الطر  الحوفية الم روفينو  الم رب نع تونس نع محر نع الهواز باهنا  ن أهي التحول

السنة النبوية لكي الفراد الاين يبهنون  ن و  بدأ يفكر ف  توسيس طريقة حوفية تسل  منهال الرري ةو 
 .الدين اوس م 

، مسقط رأس ، يات ف  البداية ابد من اورارة  لإلطار التاريخ   لم سس هاه الطريقة ه
والظرول اووتما ية والسياسية الت   اش فيها والت  دف ت  لتوسيس هاه الطريقة، وكاا المبادع  

وم رفة ظرول هورت  للم رب ال حى ،والمفاهيع الت  وا  بها وو وف  ف  وو  الهكع ال نمان 
  ره ت  وكال  إاا كان ونت رل  لى أهع الرخحياي الحوفية الت  إلتقى بها ف،ومكون  بمدينة فاس

ليحي ف  الخير إلى توسيس طريقة حوفية وديدة ، تتب   طريقة من طر  أو كان مهايدا  نهع 
 . تنسب إلي  من ب دهو  وتهمي إسم 
 مؤسس الطريقة التجانية :أوال
 :مولده ونسبه. أ

ل الهسن ، ، ابن المختار الرري(بفت  الميع)هو أبو ال باس الريخ أهمد التوان  إبن م همد 
بن السيدة فاطمة الزهرا  (رض  ا   ن )يتحي نسب  بالسيد الهسين ابن اوماع  ل   رض  ا  –، وا 

 .(حلى ا   لي  وسلع)بني الرسوي  - نها
أما أم  فه   ايرة بني أب   بد ا  مهمد بن السنوس  التوان  الماضاوي اللاان توفيا ف  

 . ين ماض هي بمرل الطا ون ودفنا ب 1166سنة 
وا  وده الرابم مهمد بن سالع إلى  ين ماض ،  ادما إليها من السا ية الهمرا ، إرتهر 
بال لع والح  ، تزول مهمد بن السنوس  من  بيلة بن  تووين الت  نزلي ب ين ماض  ف  و ي 
مد ساب ، أما وده النالخ سمى أهمد التوان  باسم ، فقد ارتهر بتدريس ال لع و د  رل والد أه

التوان  هو اآلخر بال لع والورع وال بادة، فكان مدرسا للهديخ والتفسير ف   ين ماض ، ليحب  أهمد 
التوان  يرت ي ف  طلب ال لع ف  الوزاير، فقد هفظ القر ن الكريع ف  حباه وتتلما  لى مرايخ 

سيدي الريخ  مبرزين ف  ال لع والتربية، وما إن هحي  لى مبت اه من ال لع النافم اهب بالبيل
فدرس ب  مدة خمس سنواي، نع انتقي إلى تلمسان، فررع ف  تدريس القر ن والهديخ النبوي ف  

ع، اهب الريخ أهمد التوان  إلى الهج 1442/هي 1166المسود الكبير لمدة من الزمن نع ف  سنة 
ستفادة  اع  ند روو   مر  لى تونس، فو اع بها مدة لإلفادة وااو  واا تمار والزيارة النبوية
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ع، وبق  يووي بقحد الزيارة والبهخ  ن أهي الخير، وأوي من لق  هينيا من المرايخ 1443/هي1164
إا أن  لع يوخا  ،"أهمد الحقل " بوزان وأخا  ن  وأان ل  بتلقين الوراد ولق  أيضا " الطيب الوزان "

ن  وانوي من وباي الزبيب من ب" مهمد بن الهسن الوانول "  ن  رييا بي لع يكلم  بر  ، ولق 
، ود ى ل  بالخير، وأخا "م نى الندلسيين" ابن  بد ا  "بمهل ، ولع يوخا  ن ، ولق  بفاس ال رب  

الطريقة القادرية  لى يد من كان يلقنها ف  ال  الو ي، نع تركها ب د هين، نع أخا الطريقة الناحرية 
أهمد الهبيب "رهير بالريل، نع تركها، نع أخا طري  ال" مهمد بن  بد ا  التزان " ن الول  الحال  
نزيي " أب  ال باس أهمد الطواش"،  ن ب ل من ل  الان فيها، نع أخا  ن "السلومان  الحديق 

 .ودفين تازة، نع انتقي من الم رب  احد البيل بالحهرا 
بها مدة يدرس وزار خ لها بلده  ين ماض  دار  باي ، نع إرتهي منها إلى تلمسان، وأ اع  

 .فيها التفسير والهديخ وهيرها، وي بد ا 
لكن تلمسان ف  القرن النان   رر لع ت د تلمسان القديمة، فال نمانيون كانوا يسيطرون 

نفس  إلى  ا ي ليها، وأهوالها ال لمية والدينية لع ت د ترض  الطموهين أمناي أهمد التوان ، لال  ن
، وتو ل ف  تونس "مهمد بن  بد الرهمان اازهري"تية  لى اقة الخلو الهج فمر بزواوة هيخ أخا الطري

وب د هوال  سنتين ف  المرر   اد التوان  إلى تلمسان الت  . وبمحر وأخا  ن ب ل حلهايهما
وف    ،نكان يتردد بينها وبين فاس، نع ان زي  ن المدن تماما هين اهب إلى تواي وأب  سم و 

وتوواي ولكن باياي وهران اهقوه ون حوا  لي  هيات  هنا  أيضا فنتو   الخير استقر نهاييا ب د  ل 
هي، بوواده وأهل  وت مياه، و د رهب ب  السلطان سليمان وأهضره مولس  وأ طاه 1211إلى فاس سنة 
وظي بفاس إلى أن أدركت  الوفاة " من وور التر  وظلمهع"و د ارتكى التوان  إلي  . دارا كبيرة وراتبا

تر  رسايي هامة ف  مختلل و  .ع1617-هي 1230يوع الخميس السابم من رواي  اع حبيهة 
الاي كتب  " وواهر الم ان " :المواضيم وررها لقحيدة همزية ااماع البوحيري وم لفين هامين هما

و د كتب  تلمياه أيضا مهمد بن المرري " الوامم"من إم   الريخ، ونانيهما  هرا زعتلمياه الهال  ل  
زايري، والكتابان محدران للطريقة التوانية، وف  هاان الكتابان تفسير، للقر ن الكريع، ااي الدااي الو

 . رره  ل هاديخ النبوية الرريفة ااي الم زع الب يدو  الب يدة
وأوحى أهمد التوان   بي وفات  بنقي ولدي  أهمد الكبير، ومهمد الهبيب من فاس بالم رب 

فادة الموتمم إلى  ين ماض  بالونوب  الوزايري، ليواح  مسيرة أبيهع النبيلة ف  الت ليع والتربية، وا 
بوطنهع الع، و د نفاي وحيت  وانتقي ولداه إلى  ين ماض  بمسا دة خليفة أبيهما الهال  ل  

 .تماسين  واستقر هنا 
  :نشأته وتعلمه. ب 

ة دخي الكتاب له سن الخامسولما ب ،نرو وتر رع ف  مسقط رأس  وسط  ايلت  المرب ة بال لع
إهتع ب  أبوه منا ح ره وهر   لى ت ليم  أمور الدين  ،و مره سب ة سنواي، فهفظ القر ن الكريع
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ع وأما  لوع 1471 -هي 1162فتلقى  لوع الهديخ  لى يدي مهمد بن همو التوان  المتوفى  اع 
و لى يد الريخ  يسى أب   كاز الررع الخرع فقد تتلما  لى يد الريخ مبرو  بن بو افية التوان  

 . الماضاوي التوان  هتى أحب  كما  يي يتوفر  لى خحاي  القاض  والمفت 
زوو  أبوه فبقية ف  هور والدي  إلى أن توفيا بمرل الطا ون ،ولما بله سن الخامسة  ررة 

  (7) برا ف   ين ماض و  .ع1473-هي1166ف  يوع واهد سنة 
سنة وما من ر  فنن  تونر بهاه الكارنة ف   16واوز  ناا  و مر أهمد التوان  لع يكن يت

ف لى إنر وفاة والده طل  زووت  ليتفرغ إلى طلب ال لع فانكب   لى دراسة ال لوع ،أ ما  نفس  
ما أهول الناس ف  هاا : " ....الحلية والفر ية والدبية هتى أحب  أه  للتدريس فيها وكان يقوي

مما يبين وانب من ..." ينقهون لهع كتب الفق  من الهرو الاي فيها  الزمان إلى  الع أو  لما 
ووانب الحراع الاي كان  ايما بين الفقها  والمتحوفة وما  وي أهمد التوان  إا دليي  لى ما كان 

 .يوري ف  ال  الو ي وما سم   ريوخ 
ستفتا  من هرب اسيما وكاني ترد  لي  أسيلة او ،ال  يبين لنا بداية تونر أهمد التوان 

الوزاير ومن الحهرا  و د ومم تلمياه  ل  هرازع ب ضا من فتاوي  الفقهية وب ل المسايي ال لمية 
و لى الرهع من أن أهمد التوان  كان مالك  الماهب، " وواهر الم ان "ف  الوز  النان  من كتاب  

ب ل ال واي، رأع فيها هيره فنن ب ل اوتهادات  وترويهات  ل.  لى هرار بقية سكان الم رب ال رب 
أنها تخرل  ن إطار الماهب المالك ، فمن  راي  من  أن اوتيان بالبسملة  بي فاتهة الكتاب ف  

 (.6)الح ة، أولى من تركها وف  هاا تروي  للماهب الراف    ن المال 
هي، تمكن من ال لوع 1141ومم ترهال  إلى الم رب ال حى وبالضبط إلى فاس سنة 

ري ة، وتونر بكتب التحول وتراوع روال  هيخ  رأ الكنير من خ ي الكتب الت  كاني ف  هوزة الر
 21سكان بلدة  ين ماض ، ونواهيها، أحب  يميي ويتو  إلى بلوغ مرتبة من التحول، فلما بله سن 

انتقي إلى فاس الت  كاني ت د هاضرة من هواضر ال حى بروااي التحول الطر  ، وبهنا  ن 
يخ المرب  والطبيب المرف ، فا ترب من ال لما  والحلها  و اع بالتدريس فكان يرتاد هلقاي الر

الساتاة ف  القرويين ومساود فاس وزواياها، كما إطلم  لى الكنير من كتب التحول، فمن الكتب 
نقا   "و "فحو  الهكع "و "الفتوهاي المكية"الت  تونر بها ناكر  لى سبيي المناي ا الهحر، كتب 

 ".اونسان الكامي"وبن  رب  وكاا كتب  بد الكريع الوبل  منها " الم رب
كما تونر أيضا فيما يخ  المقااي والهواي والخ   والقوا د الحوفية بتآليل السرال 

السهروردي، فكنيرا ما "  وارل الم ارل"الطوس ، و بد الرهمان السلم ، والقريري وال زال ، وكتاب 
 .رروهاي ه ا  المرايخو  همد التوان  يسترهد بو وايكان الريخ أ
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 :بيئتـــه
 :موقع عين ماضي

كلع هرب مدينة الهواط، ف   42تقم  ين ماض  ف  ونوب سلسلة وبي ال مور  لى ب د 
كلع ونوب الوزاير ال احمة، وتمني اليوع إهدع دواير واية  742الرماي ال رب  تقريبا، و لى ب د 

مو  ها حخرة ترتفم  لى سهي كبير ينهدر ف   ا دتها ف  الرماي ال رب ، وهاا الهواط، ويمني 
النوع من البنا   ديع و ندما طفنا هاه القرية وودنا أنها مبنية  لى ربوة و ي ما نود  رية مبنية  لى 
نوا سهي ف  هاه المنطقة، السبب ي ود إلى الهروب الت  كاني بين القبايي فننهع لوووا إلى الربا، فب

 .القرع  ليها هتى تكون مرتف ة، ويح ب وحوي ال دو إلى هاه القرع
بيضوي الركي، المر الاي و ي سكان تل  المناط  يحفون  ين ماض  ببيضة الن اع 

 .(4)هاه ب ل الوحال فقط  ،رقي طوا
 .اختلفي النحو  وت ددي الرواياي هوي التسمية :احي تسمية  ين ماض  

 .منها السق ، فه  تهفر ويتع منها السق  ه  الت  يوت  :ال ين 
هو ماض  إبن يقرب، ويقاي أن  من أ ياد ال رب وا  إلى هاه المنطقة من أياع  :ماض  

ال بيديين وهو أوي من إختطى هحن هاه المنطقة وهفر هاه ال ين، ونسبي إلي  وانتقي منها ب د ال  
 (. بيلة بربرية م روفة ف  الوزاير ه ا  نسبة إلى  بيلة تونة، وه )فوا  ب ده التوانية 

ف  الره ي الداخلية أو الهوراي الت   رفتها الوزاير  بر التاريخ  وبدأي  هاه  القرية بي 
منزا والمسود ال تي  إضافة إلى البنا اي  12منزا والمسود ال تي ، و ند توولنا بها وودنا  12

 .ماض منزي ب ين  30الوديدة من هولها هيخ هاليا وودنا 
يتبين لنا من هاتين الروايتين أن أحي التسمية النانية ه  ال رب إلى الهقيقة، ا سيما أن 

ل  بحر فيها  لى أنر ولو  ليي من بقايا البياناي الرومانية وا نود لها  الزاير إلى  ين ماض  ا يقم
تسمية النانية فنن أحي التسمية وبالتال  إاا أخانا بال. أنر ف  المحنفاي النرية الرومانية ف  الوزاير

فسميي باسم  ( ال ين)الاي ا اع بالقرب من المنبم الماي  ( ماض  إبن يقرب)يكون نسبة إلى 
 (. ين ماض )وأحبهي تهمي منا ال  إسع 
  :جغرافية عين ماضي

يميي مناخها للطابم الرب  الحهراوي هيخ تمطر بها سنويا كميا ي من المطار تتراو  ما 
نباتاتها روكية و لي و  ملع لكن اآلن  لي أمطارها كما أن تربتها حخرية 700ملع إلى  200بين 

 .منها بيية ر وية خحبة لتربية الموار  
أما  ن الف هة فننها تكاد تن دع فه  مهدودة ودا لقلة المياه لكن ما لهظناه  ند نزولنا  

ة لن  ف  الساب  كان أبنا  وأهفاد أهمد إلى الميدان ووود وي البساتين  ريبة من الزاوية التواني
 .التوان  يقتاتون من نمار هاه البساتين ونظرا للخضر والفواك  لت  كاني مووود بها ف  الساب  
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  :سكان عين ماضي 
ينهدر سكان  ين ماض  ف  الحي من  بيلة بن  تووين الت  سكني منطقة  بن  رارد 

 د كان لفرع هاه القبيلة هظ و  ل تاريخية نوهلها،نع هاوري إلى  ين ماض  لظرو ،بالونرريس 
 .اومارة ف  تاهري 

رت  إسع التوانية أو التوانيين من اسع هاه القبيلة وا يزاي يهمل  أررال  ين ماض    وا 
لع يرد اكر  ين ماض  ف  حفهاي التاريخ مبكرا ولع يبزغ فورها اا مم بداية القرن ...إلى اليوع 

المتحوفين والزهاد هاا إلى وانب ال  مسقط رأس الريخ و  لب ل ال لما ع هيخ  كاني مهطة 16
ع أما  ن نراط سكانها فنن مو  ها و ي منها 16أهمد التوان  ومهد الطريقة التوانية مم القرن 

مهطة توارية هامة يلتق   ندها التوار الوافدون من الرماي ب رب رهي الونوب بال رب الرهي 
ينهع بالمقايضة هتى أن أهي المدن أحبهوا هع أيضا يمارسون التوارة فيبي ون الونوب ليتع الت اون ب

 .(6)...(و التمور،الر ير،كالقم  ) ب ل النسوة الحوفية ويبتا ون مقابلها ب ل أنواع الهبوب 
وبمرور الزمن أحبهي منازي  ين ماض   بارة  ن مخازن تودع فيها توارة ال رب الرهالة 

تطي ون همي أنقالهع مرة واهدة وف  ال  دالة النقة وحفة المانة ف  هفظ أو هيرهع ممن ا يس
يرت لون أيضا بونواع ،الودايم الت  كان يتهلى بها أهي المنطقة إلى وانب إمتهانهع النراط التواري 

الزرا ة الم ارية الت  تدرها السياسة المهيطة بمنازلهع فتو ي  ين ماض  ونة خضرا  ف  وسط 
وأروار منمرة كوروار اللوز ...من منتوواي هاه البساتين ناكر الفلفي البطيخ الطماطع و  الحهرا 
 . الخ وهاا كان مووود بها ف  الساب ...البر و  

 :عصره
ع وهو 11ع وبداية الي 16 اش الريخ مهمد التوان  ما بين المنتحل النان  من القرن الي 

فة اوس مية بحفة  امة تراو ا كبيرا ف   وتها ال هد الاي  رفي في  الوزاير بحفة خاحة والخ 
واو تحادية فناا كاني الخ فة ال نمانية  د دخلي مرهلة الروي المريل وأخاي   ال سكرية

اومبراطورياي التقليدية تتنافس  ليها فنن الوزاير ه  الخرع أحابها الوهن ولع ت د تمني تل  القرة 
زيها ال رب  فنن كس هاا التراوم بالسلب  لى ال   ة الداخلية بين الت  تهم  الخ  ة اوس مية ف  و

الهكاع والمهكومين ا سيما ف  ال هد الخير من هكع الداياي وهو ال حر الاي  اش في  الريخ 
وتما ية ز ز ي اوستقرار  أهمد التوان  هاا ال حر الاي  رل  دة اضطراباي سياسية وا  تحادية وا 

 .(1)الفر  بين السلطة والهال  الداخل  وظهري  وامي
فانترر الظلع وازداد ال بن واندل ي النوراي ف  وو  الهكع ال نمان  كنورة ابن الهرش ف  
الرر  الب د ونورة الرريل الدر اوي ف  هربها والنورة التوانية فيما ب د وكون هاه النوراي همي لوا ها 

أخاوا منا اا  يتووسون خيفة من أحهاب الطر  رواي الزوايا والطر  الحوفية فنن ال نمانيين 
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ويرحدون تهركاتهع ويضفون الخنا   ليهع وكان الريخ أهمد التوان  ممن ضي   لي  هتى أوبر 
 . لى الهورة

مما زاد ف  تدهور ااهوي السياسة تدن  الوضاع او تحادية واووتما ية اسيما ف  
)وبيةالريال هيخ كان السكان ي انون الموا ة وال

10
) . 

لقد إن كسي هاه ال وامي  لى الهياة النقافية سلبا ولع ي د ال لما  يهباون ال مي ف  الوزاير 
ن ،ا سيما  نترار الوبية والنكباي الطبي ية الت  وا  ب د التضيي  الاي فرل  ليهع من  بي الواة وا 

ن أرد نظرا لمكانتهع و لة  ددهع كاني ا تفر  بين ال الع والم  اا أن وطوتها  لى رواي ال لع تكو 
فمني هاا المناخ السياس  واو تحادي واووتما   لع يكن ليسا د ال لما   لى اوستقرار 

1)واونتال
1

). 
ول ي هاا الوضم المتردي هو الاي دفم الريخ أهمد التوان  إل  تهريع التدريس مبررا ال  

مدع سخط الريخ  لى الهاكع ال نمان  بي  يظي فساد الواة هو موف  يدي  لىو  ل دع توفر ررط 
يقدمون  وانينهع  لى  انون الررع ويهكمون ب ير ما أنزي "....أدع ل  المر  ناا  بون وحفهع بقول  

1)...ا 
2

) 
لقد كاني الهركة الت ليمية ف   هد الريخ التوان  تهتضر هيخ أحبهي منهحرة ف  

كريع وااهاديخ النبوية ومباد  التحول ا سيما داخي مراهلها الولى القايمة  لى هفظ القر ن ال
ن ساهمي بقسط كبير ف  ت ليع ال امة من الناس مباد   الم سساي التاب ة للطر  الحوفية والت  وا 
القرا ة والكتابة والهفاظ  لى الل ة ال ربية والدين اوس م  إا أنها ساهمي بقسط ف  هل  دايرة  لع 

نترري ظاهرة الدرورة التحول الطر  الاي لع ي كن يخرل  ن مواي الوراد والاكار و مي البدع وا 
(

13
) . 

ن كاني م نرة إا أن الريخ أهمد التوان  هاوي تواوزها هيخ إستطاع  إن هاه الظرول وا 
أن يحمد ف  وو  السياسة ال نمانية وتنتقي بين الوزاير والم رب وتونس وهتى محر والهواز من 

وأنوز " وفية هيخ  اي الريخ أهمد التوان ا إلى أن بله دروة من الم رفة الحأوي الخا من ريوخه
يهرع التدريس ف  هاا الزمان لفقد ... بنا الك ع للتوسل  لى  لة ت اط  ال لع وتدريس  واهاب أهل 

فقلي ا وا  ا يهرع بي هو ف  الزمن ، تهسين النيةو  ررط  من اومتناي وتطهير الباطن كالظاهر
 (54)..."ب  سهايب الوهي أو وب  مي

 :وفاته
ع انتقي اهمد التوان  م سس 1617-هي1230ف  حبيهة يوع الخميس السابم من رواي  اع 

الطريقة التوانية إلى الرفي  ال لى، ودفن بزاوية كبرع بفاس، وهضر ونازت  ما ا يكاد يهحى من 
يكن حاهب  أمير سليمان بالهضرة  لو لعو  أمرايها،و  أ يانهاو  فض يهاو  حلهايهاو   لما  فاس
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حلى  لي  اوماع ال  مة المفت  بفاس أبو  بد ا  و  المراكرية لهضر بنفس  ونازت  مم من هضر
1)بن إبراهيع الدكال 

7
 .بنا   لى وحيت  انتقلي الخ فة إلى الهال  ل  التماسين و  ،(

   :آثـاره
م لفين و  همزية  ااماع البوحيري،ررها لقحيدة و  تر  رسايي هامة ف  مختلل المواضيم،

 وواهر الم ان  الاي كتب  تلمياه الهال  ل  هرازع من إم   الريخ اهمد التوان ، :هامين هما
الكتابان محدران للطريقة التوانية، و   د كتب  ايضا مهمد بن المرري الوزايري،و  نانيهما الواممو 

ف  تفسيره لآلياي القر نية ااي  ،هاا الريخ وفرة ال لع الاي أكرع ا  ب  -بوضو -وفيهما تظهر
فتاوي  الت  تو ل  ندها و  الدااي الب يدة، ورره  لهاديخ نبوية ااي الم زع الب يد، وتهليل ،

 . د هررها بفكرهو  ال لما 
 المفاهيم التي أتي بها مؤسس الطريقة التجانية  :ثانيا

اوتما ية، الهدل و  حوفية، تربوية، ت تبر مفاهيع الريخ أهمد التوان  ه  مفاهيع روهية
 :وترمي المفاهيع. منها خدمة الدين

 الس   لمرضاة ا  بالمهافظة  لى  وا د الررع، وركر الن ع. 
   بادة ا  وطريقة الوحوي لهضرة ربانية والسمو الروه  إلى أفضي الخ . 

 إتباع السلل الحال  ف  الهقو  والواوباي. 

  أزنوا ك م  بميزان الررع، فما هو "...  :ي الريخ أهمد التوان إتباع الكتاب والسنة لقو
 ...".مواف  فخاوه، وما خالل فاتركوه

 توهيد كلمة ا  وت وة القر ن الكريع. 

  المهافظة  لى ساير المور الرر ية  لما و م  من ال  المهافظة  لى الحلواي
)الخمس ف  أو اتها،  دع المن من مكر ا   ز ووي

16
). 

 المداومة  لى الحلواي المفروضة ف  الوما اي. 

  تهديد الريخ الم سس الطريقة وكيفية الاكر بوهكاع الرر ية. 

  نرر ااس ع وخدمة الموتمم ااس م ، ت وة الوراد التوانية، المهافظة  لى الحد اي
 .ف  كي يوع وليلة

 ركر ن ع ا  الواردة من ا  ت الى، بسبب أو ب  سبب. 

  النفس  در ااستطا ة، والهار من مخالفة أمر ا  ت الىإح  . 

  إمتيازاي الطريقة التوانية بماهبها الواض ، وت اليمها البسيطة الاي كان  ريبا ودا من
1)التفكير الر ب  السايد  ناا  ف  وميم أنها  ال الع ااس م 

4
). 
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 :المبادئ التي جاء بها لهذه الطريقة
وان  بمباد  أخ  ية مستمدة من الكتاب والسنة، وهاه المباد  أوحى وا  الريخ أهمد الت

 :بها الناس تمنلي ف 
 مداومة الحلواي الخمس المفروضة ف  الوما اي. 
 المهافظة  لى الوراد ال زمة هتى المماي. 

   (أ ي ما يوز  القار  هزبين ف  اليوع) را ة القر ن وت ليم 

 إلتزاع ماهب أهي السنة والوما ة. 

 الخا من الدنيا بقدر الهاوة دون توسم. 

 المهافظة  لى هقو  اوخوان مما هو ولب مودة أو دفم مضرة أو إ انة  لى كربة. 

  ،  النه   ن اانهما  ف  مطالب الدنيا هتى ا تت دع هدود ا  الت  هدها ف  رر
 .الحبر ف  أمر ا  فيما و م من ب يا ومهن

  لى هسب ( حلى ا   لي  وسلع)ة  لى النب  المهافظة  لى اكر ا  والح 
 .ااستطا ة

 المهافظة  لى الحد اي ب د المهافظة  لى أدا  المفروضاي المالية. 

  دع اا ترال  لى الناس فيما أ امهع ا  في . 

 كنار ال فو  ن الزلي  .تونب تتبم  وراي المسلمين وا 

 انة بهرمة الوليا ت ظيع هرمة الوليا  الهيا  والمواي و دع ااسته. 

 الزيارة ف  سبيي ا  واوط اع ف  ا  مم ااستطا ة. 

  كنرة التضرع واابتهاي بسبب أو ب  سبب والكنرة ف  مقابلها بطا ة ا  وأ ي ال  ركر
 .باللسان

 إح   النفس  در ااستطا ة. 

 ن و  ي مخالفة فالمبادرة بالتوبة والرووع إلى  .ا  الهار من مخالفة ا ، وا 

 تونب م اداة الرهاع و قو  الوالدين. 

 إهيا  السنة، مم إخماد البدع. 

 مبدأ التآلل والتراهع بين الناس. 

 بخ الت اليع ااس مية، والخ   الفاضلة. 

 النه   ن المنكرو  ال مي بما أمر ب  الريخ بالقياع بالم رول. 
  الطرق الصوفيةبقية عن  إختالف الطريقة التجانية : ثالثا

إن الطريقة التوانية ه  كبقية الطر  الحوفية الت  ظهري من  بي وا ي من أوي الدالة 
 لى ا  وتزكية النفس وت مي  لى المر بالم رول والنه   لى المنكر، والرف  بالض يل، وكلهع 
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 ،من الرسوي حلى ا   لي  وسلع ملتمسون لكن يظهر إخت ل ف  اختحار ال باداي وضبط النفس
ختلل الطريقة التوانية  ن بقية الطر  ف  المناهج ولكي طريقة طريقتها ف  الاكر، والوراد، والت  وت

 .يهددها ريخ كي طريقة
إن وميم الوراد ف  هاه الطريقة مضبوطة بال دد ومقيدة بالو اي ف  يووز التقديع أو 

 .التوخير أو الزيادة أو النقحان كما هو الهاي ف  الطر  الخرع
 وتماع للوظيفة إن كان م   إخوان ف  الطريقة التوانيةاا. 
  اانفراد بهاه الطريقة التوانية وم زمة أورادها طوي الهياة ف  يومم المريد م ها طريقة

 .أو ورد هيرها، دواع مهبة الريخ دون إنقطاع

 فه  تقوع  لى الاكر كي يوع، فهين الطر  الحوفية الخرع ليسي لها أاكار يومية. 

  تختلل الطريقة التوانية  ن بقية الطر  الحوفية من هيخ ال بادايو. 

 .تقوع الطريقة التوانية  لى الاكر وارتقا  النفس، ونو ية الاكار تكون مستمدة من القر ن
نما ي ان ( أو طريقة الاكر)الطريقة التوانية ا ي ان ف  وردها  ال زع  لى وو  التبر  وا 

التربية فيها للمريد بم زمة الوراد ال زمة برروطها المقررة وأركانها  فيها  لى وو  اولتزاع وأن
)الم تبرة

16
). 

نما ه  طريقة سلو  وتربية بالهمة والهاي  وهاه الطريقة ليسي فيها إان  لى وو  التبر  وا 
)ووردها الخا  بها كفيي بالتر ية

11
). 

 .ة وبقية الطر  الحوفية الخرعوبهاا نلخ  أوو  التراب  وااخت ل بين الطريقة التواني
 :أوجه التشابه -7

كي الطر   لى هدع المحطفى حلى ا   لي  وسلع مم اخت ل الساليب إا  اي  
 .وكلهع من رسوي ا  متلمس :اوماع البحيري ف  هاا الم نى

وتناب الم اح  والتهل  بالفضايي،   كي منها ي مي  لى ترويل النفس  لى الطا ة، وا 
 . ن الراايي، وال مي من أوي اآلخرةوالتخل  

 .كي هاه الطر  الحوفية وا ي لنرر ااس ع" ولآلخرة خير ل  من الولى"

هسب ما حر  ب  أهد )اابت اد  ن ما بما يله  وير ي ب  فايدة و  رب  الو ي بما يفيد، 
 (.أهفاد م سس الطريقة التوانية ومريدها

أو الرو  إلى لقاي  بمداومة الاكر والح ة  (حلى ا   لي  وسلع)مهبة ا  ورسول   
وأ ماي الخير، والطريقة التوانية كبقية الطر  الحوفية واحلي رسالتها الدينية والتربوية، و دمي 

 .(22)خدماي للفكر والنقافة

 :أوجه االختالف.2
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 :هنا  أوو  إخت ل تمنلي ف 
 .ا دون طريقة أخرعاانفراد ف  هاه الطريقة م ناه الخا بت اليمها وأوراده 
 .ا يسم  لمن يرهب فيها إا برضى الوالدين، للناس القحر ف  السن 

 .الوظيفة ف  الوما ة وهرا مرة ف  اليوع 

 .أن يدخي فيها، وليس ال كسو  ا خول  لى من انسلخ  ن طريقة 

 .سهولة الاكار وبساطتها 

كي وا ررب وا الف ي ترب   دابها  داب الح ة، ا يسم  للك ع إا لضرورة، وا ال 
 .الكنير

ب ل الطر  الحوفية أحلها من طريقة أخرع .  امة ه  طريقة حوفية ف  منهاوها، 
 .تفر ي من الطر  الحلية

يرع ب ل الناس أن الطريقة التوانية أنها فرع من الخلواتية لكن يرع التوانيون  أنها ا 
ة مست لة  ن بقية الطر  الحوفية الم روفة تنتم  إلى أي طريقة بي ه  طريقة حوفية منفردة أحلي

بالرهع من أن الريخ الم سس للطريقة ( المهتع بالوانب الحوف و  د الهفادهأهسب ما حر  ب  )
 .التوانية كان  ادريا وخلواتيا

 ندما  اع بزياراي لمرايخ هاه الطر  الحوفية، لكن  ند توسيس  لهاه الطريقة تخلى  ن 
ن اختلفي هاه الطريقة  ن بقية الطر  الخرع ف  المنهج إا أن  الطر  الحوفية السابقة وهتى وا 

 .الهدال واهدة
 :سرّ  انتشار الطريقة التجانية: رابعا 

وسر .إن الطريقة التوانية منا ظهورها استمري ف  اانترار  بالوزاير لتنترر بنفريقيا السمرا 
ولها أدلة وبيان، أاكار ليسي فيها روايب وا  انترارها هو أن أاكارها   خاحة وا تنقها ال لما 

خرافاي وبدع هيخ أن أتبا ها برروا بااس ع ف  هرب إفريقيا وأوساطها وأدخلوا م ظع السودان  ن 
طري  اارراد والت ليع وبالخا وال طا  وبالمحاهراي مم ملو  الزنج، فهع يد ون إلى ااس ع، 

ف  رون ( رين)ر رديد ف   لوب الناس كما  اي القايد الفرنس  ويدخلون الفوال في ، وحار لهع توني
النهضة ااس مية الهدينة ولهع رسي ومريدون يطوفون الب د ااس مية الت  ا هد لها، ومنهع الريخ 

ومنهع الهال .  مر الفوت  التوان  الاي هارب ااست مار الورب  بال لع والس   هتى توفى رهيدا
 (.1172–1176)   طرا 17من هين  اع بنرر ااس ع ف  أكنر من بن  مر التوان  

لتبقى بدل  .وتفر  أتبا ها ف  أنها  ال الع فوسسوا بال  زوايا توانية ف  أوربا و سيا وأمريكا
الطريقة تنرط، وال  لتمسكها الكامي بالرري ة واالتزاع بهدودها، سهولة الاكار الت  وا  بها 

وبساطة الممارسة، ت ظيمها لوميم الوليا  الهيا  والمواي  لمايها، والرد الم سس لهاه الطريقة، 
 لى المنكرين ببراهين الكتاب والسنة، ود وتها إلى ا  ونرر ااس ع والتبرير ب ، خدمة الموتمم 
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ااح   بين الناس مم بنا  الزوايا لتلقين الدين .ااس م ، بما يروم إلي  النفم ال اع والخا 
 .حهي  بالتربية الهسنة والتوليل المفيدال

تتميز الطريقة التوانية بسهولة ت اليمها وت  مها مم التطور الهيات ، فه  ليسي م قدة بي 
سهلة ومرنة تتمارى وهركة اانسان، فواكارها ا توبر المريد  لى الخلوة، بي يمكن للمريد التوان  أن 

ة، كما نودها تبرمج أورادها ال زمة خارل أو اي سا  27ي ديها ف  أي و ي يتفرغ في  خ ي 
 .اا ماي، إضافة أنها تطر  نفسها بدي  للطر  الخرع، وت د أتبا ها بالس ادة ف  الدنيا واآلخرة

وه  طريقة تقوع  لى ال مي والموازاة بين الهياة الدنيا واآلخرة، فه  ا تد وا إلى ال زلة 
نما تنادي بالكسب وال يش  .بقدر ما ه  سهلة الت اليع فه  تنه  أتبا ها.  والرهد والفقر وا 

وه  طريقة ظهورها بالوزاير وانترارها ال ددي ف  هرب إفريقيا برهع تواودها ف  القاراي 
 .الخمس

ول ي سر ة انترارها  ن بقية الطر  يظهر ف  إلتها  أ داد كبيرة من الفراد من مختلل 
تباع وال مي بما وا   المستوياي النقافية واووتما ية ومن مختلل رراي  الموتمم، وهاا لوي إ تدا  وا 

ب  ريخ الطريقة، واستمرارها  لى منهاو  وتطبي  ما وا  ب  من مفاهيع ومباد ، وأاكار وأوراد 
وم ام ي تربط بين التوانيين  بر ال الع، وليبقى ريخ الطريقة هو همزة وحي بين التوان  وأخر، 

 .وانية بالكتاب والسنة والوما ةارتباط الطريقة الت
، الولى تبدأ بظهور الطريقة وانترارها ف   هد أساسيتينوينقسع هاا اانترار إلى مرهلتين 

م سسها وخلفاي  المباررين ونقحد بال  الخليفة الهال  ل  التماسين  ومهمد الح ير التوان ، خ ي 
ع 1673)هلتين أما النانية فه  تمتد ما بين وه  أخحب المر ( ع1673/ع1462)الفترة الممتدة ما بين 

 (.ع1614/ 
خلفاي  المباررين  اع فيها الريخ أهمد بدور  بارز و  ف   هد الم سس:  المرهلة الولى -ا

هيخ  ضى مدة أرب ة ون نين  اما ينرر ويد وا لطريقت  منها سبم  رر سنة ف  الوزاير والنحل 
 .(بالم رب ال حى)المتبقى  ضاه ف  فاس 

ف   هد أبنا  الهال  ل  التماسين  وأهفاد الريخ أهمد التوان  : المرهلة النانية -ب
ة وانترارها ف  أ ما   لتميزي هاه المرهلة بفتور الطريقة التوانية ف  الوهة ال ربية والر.الم سس

اي بل   الحهرا  وتوس ها ف  الونوب التونس ، ومرد هاا ف  نظرنا إلى  دة أسباب، منها التوسم ال
ااست مار الفرنس  ف  الوزاير، وسياسة الهحار والمرا بة الت  ضربي  لى الهال  والزوايا 

)باوضافة إلى  وامي داخلية خاحة بالطريقة التوانية ف  هد ااتها
21
). 

ف  أمور الخ فة ومسولة ورانة مريخة زاوية  ين ماض ، هيخ أوكلي مهمة إدارة  :أهمها
رري ريان، ف  هين إنتقلي الخ فة للطريقة إلى الزاوية بتماسين ب د أن تولى الخ فة الزاوية للوكيي الم

 رفي زاوية تماسين ( 1646-1672)مهمد ال يد بن الهال  ل  وهو نالخ خليفة للطريقة التوانية 
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خ ي خ فت  استقرارا كبيرا هيخ بقيي الطريقة تساهع ف  نرر ت اليمها ف  الونوب الرر   من 
اير والونوب التونس ، ف  و ي كاني الزاوية التوانية ب ين ماض  تسير من  بي الوكيي نظرا الوز 

 .لح ر سن ولدي مهمد الح ير التوان  أهمد  مار وأخي  البرير، وهما إخوان من الب فقط
وفاة مهمد الح ير   بييوو ي مسولة الخ فة إلى هد هاه الفترة تسير ف  إطارها الطبي  ، 

 هد بها إلى مهمد ال يد بن الهال  ل  ريخ الزاوية تماسين با تباره أكبر أبنا  الريخ الهال التوان  
ف  هين بق  أهمد  مار يدير زاوية  ين ماض  إلى أن تع القبل  لي  رفقة أخي  البرير . التماسين

نضماع القايد ال لى للدايرة ال سكرية بالهواط بتهمة اا De Sonisدو حون  "من  بي المقدع 
ع بق  أهمد  مار مدة سنة كاملة تهي او امة الوبرية 1661مم نوار أوا سيدي الريخ ف   والت اون
و ند إنتقال  إلى بوردو وهو . بني از من السلطاي الفرنسية نع نقي إلى السون بباريس.بال احمة

لي  الزوال، ف  إبنة الدرك ، ف رضي   ،Aurelie Pecardمسوون ت رل  لى اآلنسة أوريل  بيكار 
 De Guidonإطار خطة دبرها المست مر الفرنس ، وب د  ودتهما إلى الوزاير، رفل الهاكع ال اع 

من مراكي وت قيداي مستقبلية ولكن لع يكن ( هسب نظره)السما  بمني هاا الزوال لما  د يتولد  ن  
ا " د أن بارك  الكارديناي ف  استطا ة الهاكع ال اع منم هاا الزوال  ن طري  السلطاي الدينية، ب

، م سس وما ة اآلبا  البيل ف  الوزاير رخحيا، وب د مراسيع الديانة المسيهية، نع  قد "فيوري
هسب ماحر  )الزوال طبقا للرري ة ااس مية  لى يد مفت  الهنفية بال احمة السيد  دور بو ندورة 

 .(ب  باهخ تاريخ  ف  الطريقة التوانية
ع، 1646ى  ين ماض  توف  مهمد ال يد الخليفة الكبر للطريقة  اع وب د روو هما إل

وكان أهمد  مار هو المرر  الطبي   لخ فت ، وتبين أن الخ فة يتواها بتماسين أخ مهمد ال يد 
مهمد الح ير، وهو الر   الاي خل  نوع من الحراع  لى الخ فة، لكن تولى مهمد الح ير من )

افت  المنية فخلف  مهمد بن مهمد ال يد ف  زاوية تماسين، هيخ  اع أهمد نسي الهال  ل  إلى أن و 
 مار بزيارة إلى تماسين وزاوية  مار وح   الوضم وهسع مسولة الخ فة، هير أن تدهور حهت  

ع وهو بقمار وهتى وفاة أهمد  مار التوان  1614أوبرت   لى م زمة الفراش إلى أن توفى سنة 
زاويت  تماسين و ين ماض  هوي دفن ونمان  مار مما زاد ت مي  القطي ة  بقمار و م خ ل بين

بينهما، فب د دفن  بزاوية  مار وسر ان ما أ طى ريوخ زاوية  ين ماض  تفسيرا مفاده أن ريوخ زاوية 
تماسين يهدفون من ورا  دفن أهد أهفاد الريخ أهمد التوان  بقمار إلى و ي هاه الزاوية مركز 

يقة التوانية من رون  أن ينافس زاوية  ين ماض  من هيخ مكانتها كمقر رييس  استقطاب للطر 
هسب ما حر  ب  أهد أهفاد م سس الطريقة التوانية ولدي  )للطريقة وما ينوع  ن  من خساير

 (.م لوماي هولها
المر الاي دفم ريوخ زاوية  ين ماض  إلى ت يين البرير رقي  أهمد  مار كخليفة  اع 

 .لتوانية وطلبوا من  تهويي رفاي أخي  ليدفن ف   ين ماض للطريقة ا



 577 

و لى الرهع من المنهى الاي أخاه هاا الحراع، وما سبب  من تونير  لى الطريقة التوانية 
 ين ماض ، تماسين، وزاوية فاس بالم رب ال حى،  :برمتها هيخ أدع إلى توزيتها إلى ن خ فروع

ف  هرب افريقيا إا أن سر ان ما تفطن ريوخ زاويت  تماسين  هاه الزاوية الت  كاني ترم  بنقلها
ع  اع الخليفة مهمد 1101و ين ماض  لخطورة الوضم، و رروا إ ادة ترتيب البيي التوان ، فف   اع 

بن مهمد ال يد بزيارة إلى  ين ماض  لت زية السرة التوانية ب د وفاة أهد أبنا  أهمد  مار وخ ي 
الوة الخ فاي المتراكمة بين الزاويتين، وأحبهي منا ال  زاوية تماسين  بارة هاه المناسبة تمي م 

 ن زاوية وهوية تدير كي الزوايا الوا  ة ف  الناهية الرر ية،  لى أن تهتع  ين ماض  بكي الزوايا 
لتزع ريوخ تماسين بدفم وز  من  الطريقة إلى زاوية  ين  مدا خييالوا  ة ف  الناهية ال ربية، وا 

وهاا التفاهع مكن  ادة الطريقة التوانية ف  " الزاوية الع"ض ، ولتبقى بال  زاوية  ين ماض  ه  ما
استرواع نفواهع  لى زاوية فاس وزوايا هرب افريقيا، بي و ي الطريقة التوانية تقاوع اونقرال 

 ين ماض  كاني ويبدوا أن هاا الحراع التاريخ  الاي و م بين الزاويتين بتماسين وزاوية . والزواي
خطة أو م امرة مدبرة أو مهاكمة للتوانيين وال  لتفريقهع وبالتال  تت رى هاه الطريقة وتموي فهاه 

 باهخ ومهتع بتاريخ الطريقة  هسب ما حر  ب )الخطة الدنيية  امي بها السلطاي الفرنسية  ناا  
 (. منا بديها ةنظرا لم رفت  لتاريخ الطريقة التواني

الخ فاي الت  هدني بين أبنا  أهمد التوان  والريخ الهال  ل  التماسين  إا وبالرهع من 
أن أبنا  الهال  ل  تماسين  يكنون إهتراما وهبا وتقدير إلى أبنا  الريخ أهمد التوان  وهاا ما 
تحاي بب ل مبهون  أبنا  الريخ أهمد التوان  وأبنا  الهال  ل   اهظناه  ند نزولنا إلى الميدان وا 

 .لتماسين  لتوهيد حفول التوانيينا
 التنظيم الهيكلي للطريقة التجانية : خامسا 

فهو يختلل من طريقة ، إنى م ظع الطر  الحوفية الت  ظهري خض ي لنظاع خا  بها
 مي  لى تنظيمها وهاا بن طا  لكي  ضو انتمى لهاه الطر  دوره يلها تنظيع هيكل  ، حوفية لخرع

يقة التوانية لها تقسيع هيكل  من  لكي  ضو ح هية ووظيفة ودوره بالطريقة والطر ، ووظيفة يقوع بها
فه  بال  ترب  النظاع الملك  الوران  فحاهب هاه الطريقة الم رول بالريخ أهمد ، ولها نظاع خا 

 فه ومم مرور الزمن لظهورها ، التوان  الاي أ طى الوراد للمريدين ليتوارنها من ب ده أبناي  وأهفاده
متف   لي  وهاا للهفاظ  ليها ولتفادي إخت ي أو أي ت يير ف  نظامها فكي و  خضم لتنظيع م موي ب ت

المقدع سيخلفا ف  هالة موتهما بنبن  أوأخوه أما المريدين ف ليهع بودا  رروطها لك  و  من الخليفة ال اع
ينية الت  تخضم لتنظيع وكلهع ي ملون بموموع أفرادهع ف  إطار الم سسة الد، يتسنى ل  البقا  فيها

تقسيمها و  إا أن هاه الطريقة بقي تهافظ  لى تنظيمها.لموتممالت   رفها ا السياسية التهوايبالرهع 
 .توخا طابم رسم  داخلها، من أوي سيرها الهسنو  الوياييتوارخ  بر و  الهيكل  ل ضايها الم تاد
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رفة وظيفة كي واهد منهع داخي وهاا ما نتناول  ف  هاا الحدد من تنظيع هيكل    حد م 
وهتى    تها بالطر  الحوفية الخرع وحوا الى ، الطريقة و   ة الخليفة والمقدع وكاا المريدين

نوض  و  ،الركود الاي  رفت  وال وامي الت  أدي إلى تراو ها ف  الوزاير ونراطها المكنل ف  خاروها
 .التنظيع اووتما   

أو ريخ )بداية بالخليفة ال اع  ،يكون بنا  هرم ليع هيكل ، الطريقة التوانية لها تنظف 
 .لكي وظيفت ، نع المقاديع إلى اوتباع وكاا الزوار( الطريقة

  :ة العامفالخلي -
فريخ الطريقة هو ، الخليفة ال اع أو ما هو م رول  ند التوانين بريخ الطريقة وريخ الزاوية

والخليفة ال اع ي ين ويبايم هاه المباي ة ويكون ( ا   ن رض  )الم سس لها وهو الريخ أهمد التوان  
 .ويزكى من طرل أهفاد التوان ، من أهفاد الريخ الطريقة

والاين يت ار  ليهع المو   لمسقط ، وتكون المباي ة ف  مسود الزاوية التوانية ب ين ماض 
لي ط  ل  الوا  ، مم ممنليهع يب خ بالمباي ة كتابيا أو يب نون بمباي تهع، رأس الريخ أهمد التوان 

ختيار الخليفة يكون من نسي ، ويتولى أمور كي المقاديع والمريدين بداخي القطر الوزايري وخارو  وا 
، ومتف   لي ، والخبرة والمحدا ية، ول  الم رفة، م ناه أن  يكون أكبرهع سن، الم سس كبرا  ن كابر

وهاليا فالخليفة ال اع للطريقة أو ريخها ال اع ، س ميةوالمباي ة تورع كما وري ال ادة ف  المباي ة او
، رفقة  ايلت " أمهاط السلطان"هو سيدي  بد الوبار التوان  الاي هو مووود ب ين ماض  بزاويت  

 .وأ ضاي  وأهفاده
فهو ، ووظيفت  تتمني ف  أن  المررل ال اع  لى وميم التوانين داخي وخارل الوزاير

وا يه  لي ، وهو حاهب الهي وال قد،  ون الطريقة ور ون الزاوية التوانيةالمس وي المبارر  لى ر
 . ادة ما يرار  ف  التدريسو  ،مقدع أو مريد أن يتدخي ف  أمورها

وي مي المقاديع ومريدي الطريقة التوانية  لى إسترارة ريخ أو الخليفة ال اع للطريقة ف  كي 
قوع بدور القاض  أو الهاكع فيلوو إلي  المريدين أو الناس هيخ ي.أمورهع سوا  اووتما ية أو التربوية

وهتى أنهع يطرهون  لي  مراكلهع ، من مختلل رراي  الموتمم ف  إسترارت  ف  أمورهع الخاحة
 . ساهع يودون  نده الهي

وف  هالة نروب نزاع أو خحاع فيلوو إلي  المريدين أو المتخاحمين لف  هاا النزاع هتى أن 
 .        ة التوانية يوخدون الوراد الهمدية  ند الخليفة ال اعمريدي الطريق

هاا ما هدخ بين  رر  ، والخليفة ال اع هالبا ما يتدخي ف  ف  النزاع بين القبايي وال روش
 (. بيلتين متواودة بواية الهواط" )ال بابدة"و "الهوال"
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ال ررين أكنر من أسبوع  وا  تحع ك ،  مي  لى ف  النزاع بينهما الاي كاد يحي للقتي
ممني الخليفة ال اع ب ين ماض  للريخ  بد الوبار )بالس   فاهب إليهع السيد بن  راب  التوان  

 .و مي  لى تسوية هاا النزاع واوح   بينهما( التوان 
وهاا لتفادي هدوخ  وا ب وخيمة  د ت دي إلى نروب  تاي بين ال ررين ولع يهدخ أي 

وهاا هسب )هاا  لى الح يد الداخل   2000-1111ا ف  موسع الهرخ لسنة وها، ضرر أو خساير
 (.هد ااهفادأما حر  ب  

أما  لى الح يد الخارو  هدخ نزاع بين السن اي وموريتانيا ف  أواخر النمانيناي فتدخي 
وزواي  ،وهاا بين  رش بالسين اي و رش موريتانيا)الريخ أهمد الرايب التوان  لف  هاا النزاع بينهما 

 .الخ ل بين هاين ال ررين
ويخلل ، ويد و ل باد ا ، الخليفة ال اع هو اآلمر والناه  والمستقبي للمريدين والهباب

وأمور ، وي مي  لى تنظيع أمور الزوايا. بال  م سس  الطريقة ف  إ طا  الوراد الهمدية المطلقة
وهو حاهب القرار ف  المور ، طفا  نار الفتنةوا  ، التباع أو المريدين  لى مستوع الداخل  وال الم 

، و ليهع ب بادة ا ، و لى المقاديع والمريدين اومتناي لمره، الخاحة بالزاوية من الوما ة التوانية
 .والتقيد بمباد  الطريقة التوانية وت اليمها

مقاديع ي ط  الوامر لكي ال يوف  نفس الو ، ينيوهو الاي يدير بال  أمور ر ون التوان
ويختلل موظفوا الزاوية  ن موظف  الوامم ف  كنير من الوووه وال  أن المس وي ، (ومم مقدع)

  من أبناي  وأهفاده فه  تأو المرابط نفس  أو من ورن، لريخ ف  ال ادة هو م سس للطريقةاالرييس  
وفيها يحل  الريخ بين  وفيها يدرس المريدين، وأاكاره ، ومومم أوراده، مقاع الوال  أي الزاوية ومح ه

 (22).الناس وينورهع ف  ر ون دينهع ويفتيهع ويهكع بينهع
بهيخ يقوع بتسيير ، و لي  فنن  أي الخليفة ال اع هو المررل الرييس  والمدير ال اع لر ونها

سيدي  بد  ."والريخ الطريقة التوانية الهال ، أمور الزاوية وأتباع الطريقة بنفس  ويررل  لى مرا بة
وت ليع السيرة ، لهفظ القر ن الكريع، الاي  اع ببنا  ن خ زوايا توانية " التوان  لوبار بن سيدي مهمدا

تقم إهداها ف  ، و د تخروي منها دف اي من هملة كتاب ا  ال زيز، والفق  اوس م  والل ة، النبوية
مساهة الزاوية تقم ف  ، ية أدراروالخريتان ف  أو روي وأواد رارد بتواي وا، الطيباي بواية الوادي

أورة . ك  تقوع بت طية نفقاي الزاوية، هكتارا خح  منها  رر هكتار للزرا ة( 12)أو ري إننا  رر
متر ه  مساهة الزاوية وبها ط ب وطالباي كنيرون ومسود  400وهكتار و، الساتاة ونفقاي الط ب

ماع و ا ة المهاضراي ومضيفة للمرايخ  .وا 
وأحل  ما أفسده ، التاريخ  النري( ب ين ماض )ريخ الهال  بترميع  حر كورادن و د  اع ال

وهو هاليا يقوع بتوسيس أكبر زاوية ، ع20ف  نهاية التس يناي من القرن  التخريب ف  الياع الماضية
 .لتحب  بمنابة م هد إس م  سيقتطب الط ب من الداخي والخارل الوزاير، توانية ب ين ماض 
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هي باووماع من أبنا   1711الهال  سيدي  بد الوبار بويم بالمريخة ال امة  اع والريخ 
فهو اليوع الريخ المرب  الكبر لكي ،  مومت  ومقدم  وتوان  الوزاير والم رب ال رب  وال الع بووم  
وهع متواودون بالقاراي الخمس إنما ، توان  ال الع الاين يتواوز  ددهع مايت  مليون أو يزيدون

 .ي هحة السد ف  ال ددابنفريقيا أخ
وأبوه سيدي مهمد و م  سيدي أهمد  "سيدي  بد الوبار"مم ال لع أن الريخ الطريقة التوانية 

ع ودمري فرنسا الب يظة ديارهع 1177من المواهدين الوايي ف  هرب تهرير الوزاير المظفرة ل اع 
             (1) (23)ةوالريخ الهال  وأبي  رهادة النضاي الرسمي، ب ين ماض 

ويمني كي التوانين ف  المناسباي وال ياد ، ويرا ب أ ماي المقاديع ويتفقد المريدين بالزاوية
وكاا يستقبي الزوار ، هتى  ند فياي الطفاي اهظنا هضوره(. أو هف ي الزفال)والمراسيع والزواي 
وهتى بين ب ل ، اتهعفف  البلدة ف  خ كما أن  يقوع بدور المحل  بين الهي ، الوافدين من الخارل

 أهد الهفادتحري  هسب )ال راير الاين يتناز ون بسبب مراكي  ديدة أهمها تقسيع الراض  
 (.مريدو 

كما ان الخليفة ال اع يهضى بنهتراع وتقدير كبيرين بين أهي البلدة فنن هاا المقاع يو ل  
المور الت  تخحهع يقوع الريخ كال  باوررال ومسترارا لهع ف  ال ديد من ، مهرما بين الهال 

فيبرز وظيفت  كمحل  ومررد واوررال  لى أمواي ،  لى الندواي والمهاضراي الت  تقيمها الطريقة
الواردة من المهسنين لحندو  الطريقة والت  يوز ها  لى الفقرا  والمهتاوين وهاا ب د أن يتفقد ر ون 

 .التوانين وي رل المهتال منهع
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 :التال  يبين لنا خلفا  الريخ أهمد التوان  (1)ر ع وهاا الودوي 
 

 ريوخ  ين ماض  ريوخ تماسين
-1617)  الهال  ل  بن الهال  يسى التماسن 

 .ومم بين مريخ  الزاوية وخ فة الطريقة(  1677
 ( 1624-1616) مهمد الكبير التوان   

 ( 1673-1677) مهمد ال يد بن الهال  ل  
 ( 1612-1673) خ فة من تولى ال

 ( 1673-1624) مهمد الح ير التوان  
 ( 1673-1677) تولى خ فة الطريقة 

 مهمد الح ير بن الهال  ل  تولى الخ فة من 
 (1647-1112 ) 

 

 مهمد الهال  ل  تولى الخ فة من        
 (1613-1112 ) 

 أهمد  مار بن مهمد الح ير التوان 
 (1667-1614 ) 

 بن مهمد بن مهمد ال يد            البرير
 تولى الخ فة الطريقة(  1112-1116) 

 ( 1123-1111)   ي بن أهمد  مار 

 
 93إبن يوسف التلمساني نفس المرجع السابق ص  مأخوذ من( 7)الجدول رقم 

 :المقدم -
اد واوفادة هيخ ينوب  ف  التوحيي والمرا بة واورر، يوت  المقدع ب د الريخ أو الخليفة ال اع

ويكون نايبا  ن الريخ ف  المكان الاي يكون في  ، ويرترط في  أن ايبت د  ن منهال الطريقة التوانية
 :ويتع ت ين  بمقاييس ه 

ال ارل بما يراد من الدخوي ف  الطريقة التوانية بوهكاع الطهارة والح ة والاكا  وال لع * 
 ".  أهمد التوان "كون من أهفاد م سس الطريقة وريخها وأن ي، البلوغ، الررد، الم رفة، وهسن الخل 
والطريقة ( أتباع الطريقة)وأن يكون المقدع هو المررل  لى ر ون الطلبة والمريدين * 

 .هيخ أن  يرا ب أ مالهع مباررة داخي الطريقة، التوانية
 .ارة المقدع للخليفة ال اع للطريقة التوانية ف  مختلل الموررتسإ* 
كاا الزاوية وا يحب  و  لة هياب الخليفة ال اع أو الريخ يتولى المقدع إدارة الطريقةوف  ها* 

ومتمسكا بال  ، مقدما هتى يكون سايرا سيرة السلل من خلفا  و لما  الطريقة  ام  ف  دين  بخبرة
 .بالكتاب والسنة
سيط أو همزة وتمم م هع والمقدع الو يو ، أن يستقبي المقدع المريدين والطلبة ف  كي مرة* 

والطلبة أو التباع والزوار فهو يزودهع بالوراد الخاحة بالطريقة ، الوحي بين الريخ والمريدين
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، ها المقدع من الريخ ليلقنها ل تباع أو المريدين والطلبةافه  ازمة  لى التباع والت  يوخ، التوانية
وال  بهكع ت املهما مم ب ضهما ، لمقدعلتتكون    ة بين الريخ وا،  المتواودين بالزاوية التوانية

الب ل  لن المقدع يكمي ما يقدم  الريخ من أ ماي ونراط داخي الزاوية فالريخ يلق   لى المقدع 
هيخ ي رل  لى المريدين ما ، فهو ينوب الخليفة ال اع الزاوية الت  يكون فيها. الوراد ال زمة للمريد

 .يهحي  لي  من أوراد أهمدية
وف  نفس ، اوان لوراد الطريقة ب د أخد اوان من الخليفة ال اع ويتفرع المقاديع وهو ي ط 

ويبارر ، فهو يولس مم المريدين ف  هلقة الاكر، الو ي يقوع بو ماي الت  يطلبها من  الخليفة ال اع
ويقوع بنيوا  الفقرا  وال ربا  ، ال ماي اليومية للزاوية وكاا استقباي كي الزوار والضيول

 (هسب تحري  مقدع الزاوية ب ين ماض ).ومسا دتهع
  مليظهر بهاا البنا  الهر ، وي تبر بال  المقدع همزة وحي بين الخليفة ال اع والمريدين

فالريخ ي ط  الوامر ليستقبلها المقدع ، هيخ تبدأ من القمة لتحي إلى القا دة، ل ضا  الطريقة
يكون ف  الخير المقدع هو المريد للخليفة ال اع وريخا ل، وبدوره ي رضها  لى المريدين، وي مي بها

 :للمريدين والمقدع ل  وظيفة بالطريقة التوانية والممنلة ف 
 يام  بالتدريس المريدين ف  الزاوية بهيخ يلقنهع الوراد الهمدية والت  وا  بها حاهب  -

 .     وتباعي تبر بال  م لما ومدرسا وريخا للمريدين أو او  ،الطريقة التوانية
لي رضها  لى ، ف ند هحوي المقدع  لى إان إ طا  أاكار الطريقة من طرل الريخ -

 .المريدين
فهاه الوراد ال زمة ف  الطريقة ي طيها المقدع إا للمريد الاي يت هد بالقياع بها ه   -

 .الطريقة ويتوكد من أن   بلها وي مي بها كما ي مي بت اليع هاه، وب رل رروط  لي ، القياع
اا رأع المقدع أهد المريدين ، ايلزع المقدع بتهديد الوراد لمن إنسلخ  ن الطريقة التوانية وا 

إن   :بي ي رل ويقوي، مخالفا  ن الرري ة والهقيقة ف  يحر  ب  لهد من اوخوان  أو المريدين 
27)…وهق  ف ي كاا وكاا، أرع ب ل الناس يف ي كاا وكاا

) 
، والمررد المبارر لهع  ن الزلي .فنن المحل  للمريدين، ف  اوح  وهنا يتولى دوره 

 .  ويس ى ف  إح   ااي بينهع ف  إزالة كي ما يوود ف   لوب المريدين من هقد وكراهية
ب ادهع  ن ، ينه  من يراه يس ى للنميمة بينهع ويخاطبهع بالك ع اللين*  وي املهع الرف  وا 

 .التنفير
بين الناس ف  هالة هياب الخليفة ال اع أو بومر من  ياهب إلى  يس ى أيضا لإلح  * 

 .الطرفين المتناز ين لينه  الخ ل واوطفا  الفتنة بينهع
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  :المريد-
هو المتمس  بت اليع الطريقة التوانية يكون تهي لوا  المقدع الاي يدخي للطريقة وأخا 

وليس بالضرورة أن يكون ، أهمد التوان  أورادها الهمدية فهو مقيد برروط ووحايا ضبطها الريخ
 . بي يكون مسلما، المريد من نسي الم سس

 (27)وهنال  رروط يتب ها المريد ليحب  مريدا توانيا 
 .أن يكون مسلما - 1
 .أن يستوان من والدي  مم رضاهما  بي الدخوي للطريقة التوانية - 2
 .أن يكون بال ا وراردا - 3
 .الحلواي الخمس مم الوما ةأن يكون مهافظا  لى  - 7
 .أن يستديع ف  مهبة الريخ وخليفت  إلى المماي - 7
 .أن ا يومن مكر رب ال المين - 6
 .أن ا يحدر من  سب ا ب ل وا داوة - 4
 .مداومت   لى  را ة الوراد إلى المماي - 6
 .ا يقرأ ورد الريخ الطريقة إا ب د إان بتلقين حهي  - 1

 .وتماع للوظيفة واكر يوع الوم ة لي  باوو  - 10
 . ند  را ت  ل وراد يوب  لي  أن يكون طاهرا أو طهرا بالما  - 11
 . ن و ت  من هير  ار، يوب  لي  أن ا يتهاون بالورد وا ي خره - 12
 (من هير إان حهي  باو طا )ا يحدر إلى إ طا  الوراد  - 13
 .خي  ف  الطريقةأن ا يكتع المريد هقيقة ورده  ن أ - 17
 . لى المريد أن يتهرع كي ما ينسب لريخ الطريقة - 17
 .أن يبر بوالدي  هتى يرضى  لي  ا  - 16
 .المهافظة  لى طهارة القلب والبدن - 14
 لى المريد بالطريقة التوانية أن يتمس  بهاه الطريقة دون هيرها من الطر  م ناه  - 16

 .اونفراد بهاه الطريقة
ن أمكن الد وة لإلتهاد والت اونتون - 11 طفا  نارها وا   .ب الفتن وا 
 .المهافظة  لى المور الرر ية - 20
 هو إنسان مسلع كان اكرا أو أننى  ا ي و رل الريخ أهمد  :المريد التوان  أو التلميا

ن لع يره فنن  يدع ف  مهبة أحهاب ، وأداع حهبت  ومهبة، التوان  وسيرت  هت، وا  راع و اع بهقو هع وا 
وتظهر    ة بين المريد ، والت  يتداوي  ليها، وميم الحالهين وبالتال  يكون من أتباع الطريقة
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والريخ وتتمني ف  التزوار والتواد ف  ال ياد والمناسباي الدينية وأهيانا توديدا اوان وتربطهع    ة 
 .روهية مبنية  لى النح  واورراد

   نتباه  لي  ، ويستمم للريخ لك  ي لم  ما يقوي وما يف يو لي  المهافظة  لى حمت  وا 
بي يوب  لي  أن يبهخ  ليها ، أيضا أن ا يبهخ  ن مكانة أكبر من مكانة الريخ ف  الهياة

 .الحال 
 بحوي منخفل كما كان يف ي الم منون مم ، و لي  أن يكلع الريخ والمقدع بنهتراع
هتراع . مي  لى م رفة ا والمريد ف  الخير ي ( حلى ا   ل  وسلع)الرسوي  ف لي  إتباع الت اليع وا 

هسب ماحر  ب  أهد )ممارساي الطريقة التوانية بن تباره من إتبا ها فنن  تابم بال  للريخ والمقدع 
هتى ( السابقة الاكر)فالمريد ي مي واهدا  لى ال مي بالرروط ( ااهفاد وباهخ ف  تاريخ الطريقة
للهضور واوستماع لكي هلقاي ، ف لي  بالاهاب المستمر للزاوية، وانيةيتهحي  لى مكانة الطريقة الت

 .ليكون بال     ة إوتما ية تربطهع بب ضهع الب ل وسيديع ف  اوتحاي بهما، الريخ أو المقدع
ويكنر الاهاب المريدين لمسود الزاوية التوانية أيما وودي لهضور هلقاي الاكر وظيفة 

و لي  فنن المريد يف ي . مناسباي الدينية يكنر  دد المريدين بالزاوية التوانيةالهيللة،هتى ف  الو  الوم ة
ويختلل أ مار المريدين ما بين ، كي ما يرض  الريخ وطا ة المقدع ف  هالة هياب الريخ  ن الزاوية

ويضع الفراد من مختلل رراي  الموتمم ويكونون ف  رتى ميادين الهياة ال ملية ، سنة فما فو  30
هسب ما حر  لنا ب  أهد ااهفاد )إلخ …الطيب، الوندي، اوماع، الستاا، الموظل، نهع الطالبفم

ال  إن هاه الطريقة ليسي طريقة إنزوا  أو إنطوا  بي ه  كي   و وف( وباهخ ف  تاريخ الطريقة
ية أو والدخوي ف  رتى الموااي سوا  اووتما ية أو النقافية أو الدين، ال العطريقة متفتهة  لى 

 .او تحادية
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التال  يمني  دد المريدين التوانين والموز ين  لى ال روش المتواودة  (2)ولدينا الودوي ر ع 
 :ببلدياي واية الهواط

 ال روش البلدياي ( ند ال اي ي) دد المريدين بالتقريب 
 أواد زيان تاوموي  ايلة مريدة 600
 الهوال المخر   ايلة مريدة 600
 السكاسكة ال سافية ايلة مريدة  600
 أواد  ل  واد مرة  ايلة مريدة 600
 الفراريش  فلو  ايلة مريدة 770
 مخاليل الحهرا  سيدي مخلول  ايلة مريدة 700
 ال بابدة الخن   ايلة مريدة 700
 أواد حرور القيرة  ايلة مريدة 700
 القمامتة مادنة  ايلة مريدة 370
 ال بادلة دي بوزيدسي  ايلة مريدة 300
 أواد سيدي موسى  فلو  ايلة مريدة 200
 الهرازية هاس  الدا ة  ايلة مريدة 100

 الميوميوع بلدية 12  ايلة مريدة 7700
       

 .، تحصلنا عليه من أحد أحفاد المؤسسين(2)الجدول رقم
تاب ة لواية بلدية ال 27بلدية من موموع  12أن هنال   2الم هظ من هاا الودوي ر ع 

ف رش أواد زيان و رش الهوال و رش السكاسكة وأواد ،  ايلة مريدة توانية 7700الهواط تضع 
و رش المخاليل و رش ،  ايلة مريدة 770 ايلة وريدة أما  رش الفراريش ب   600 ل  يضع 

ل بادلة بها و رش ا،  ايلة مريدة 370 ايلة مريدة و رش القمامتة ب   700ال بابدة وأواد حرور 
 ايلة مريدة وف  الخير نود  رش الهرازلية بي  200 ايلة مريدة و رش أواد سيدي موسى  300
تباع ت اليمها وال مي و   ايلة مريدة وهاا ما يفسر مدع تمس  هاه ال روش بالطريقة التوانية 100 ا 
 .بها

 :الزوار -
زاوية التوانية  حد زيارة ريخها هع الفراد من مختلل فياي الموتمم الاين يتوافدون  لى ال

و د ، فهع أهباب الطريقة التوانية مداومين  لى زيارة الزاوية ب ين ماض ، أو خليفتها ال اع أو مقديمها
تدوع مدة الزياراي يوع واهد أو لبض ة أياع خحوحا الزوار القادمين من ب يد هيخ يت ار  ليهع 

كما ". أهفاد التوان "وال  بن امة ف  إهدع بيوي ، لاا يمضون  دة أياع، الاهاب ف  نفس اليوع
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والمقحود بها الديار الت  يسكنوها والم هظ أن الزوار يقحدون الزاوية المتواودة  :يسمونهع بالزوايا
ب ين ماض  ف  كي المناسباي بن تبارها الزاوية الع والمتواودة  بمسقط رأس الريخ أهمد التوان  

 (.زايرا مستميد للزاوية التوانيةو  نين وي تبر هبيباهسب ما حر  ب  أهد المبهو )
و ند نزولنا لميدان البهخ اهظنا أن الزاوية التوانية ب ين ماض  مفتوهة طيلة أياع السبوع 

وهنا  من الزوار ، ليوعي اما دا الليي فه  م لو ة نظرا للظرول المنية الت  ا تسم  بفتهها طو 
وا ننسى أن هنا  من الزوار ، الربيم والحيل نظرا للوو الم يعالاين يفضلون الزيارة ف  فحل  

وكاا  ارورا  ، الاين يفضلون الزيارة ف  الياع الت  تتناسب والمواسيع الدينية كمولد النبوي الرريل
وهنا  من الزوار الاين يفضلون زيارة ، وكال  المناسباي الخاحة بالطريقة التوانية، وال ياد الدينية

والت  تب د  ن " القبة"و" الدربوز"ة التوانية ب ين ماض  والزاوية المووودة بكوردان والم روفة بيالزاوي
وال رل من زيارة الزوار أو الهباب ف  كي مرة لزيارة أهفاد الريخ . كيلومتراي 10 ين ماض  بي 

ية يض ونها ف  وتكون مناسبة للتبرع بمباله مالية  د تكون رمز ، التوان  وزيارة الضرهة وهسلها
، وهنا  من الزوار من يكتف  بقرا ة القر ن الكريع  لى الموتى المتواودين بالزاوية، حندو  الزاوية

والب ل اآلخر من الزوار من يضم  طم من ، وهنا  من يتبرع بزراب  والسواداي والفررة للزاوية
ر والزر   لى الضرهة أبنا  القماش والم روفة بنزاراي بولوان مختلفة بين اللون الهمر والخض

هاه  ي لتقاع  ل، أو النور، أو الما ز، وهتى هنال  من الزوار من يقوع باب  ال نع، الريخ الطريقة
( هسب تحري  أهد الزوار  للزاوية التوانية) وليمة لتقسع  لى الفقرا  ولكي سكان المواورين للزاوية 

و الزوار المتواودين ب ين ماض  وما واورها من والم هظ أن الزوار ا يقحرون  لى الهباب أ
 .ووسط وهرب الوزاير، بي هنال  من يوت  من رر ، بلدياي

لي بر كي منهع  ن مهبت  لهاه ،ت تبر الزياراي مناسبة ولتقا  الهباب أو المريدين والزوار
 .ةاووتما يو  الطريقة وال  بطقوس و اداي وتقاليد مختلفة هسب مستوياتهع النقافية

كاني مناسبة إلتقا  المريدين التوانين هيخ هضر أزيد من  :1167ياكر أن ف  سنة 
وافد توان  من مختلل البلدان الخاروية إلى  ين ماض  وهضر الزوار من مختلل المناط   1200

دولة هضري هاه المناسبة  11وكاا ، زاير أو مريد 2300ما يقرب ، الداخلية والخاروية للوزاير
سبة ولتقا  كي التوانين مم ب ضهع الب ل وكاا مناسبة لإللتقا  مم الخليفة ال اع والمقاديع وكاني منا
 (.هسب ما حر  ب  أهد أهفاد الم سس)التوانين 
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 :عالقات الطريقة التجانية: سادسا
 :عالقة الطريقة بالمجتمع المحلي - 7

هيخ تربطهع    اي ت اون  التوانية تبدأ مم القبايي أو ال روش المواورة هاه الطريقةإن 
تهاد  اوأخ، وي ملون بت اليمها، هتى أن م ظع أفراد القبايي هع أتباع أو مريدين للطريقة التوانية، وا 

فنن دي هاا  لى ر   فنن  يدي  لى مدع تواوب وا  تناع ه ا  بالطريقة التوانية ، أورادها وال مي بها
هيخ  كاني ف  و ي ، مهي وستقبالهع ف  كي و يويرون ف  زواياها ، هيخ ي تبرونها طريقة اكر

تومم الناس فيها ويحل  بينهع ف  هالة نروب أي خ ل نف  كي مرة كاني ه  المكان الاي يمضى 
وتخ  هياة الفراد سوا  اووتما ية ، يلتق  في  ريوخ القبايي مم ريخها وسترارت  ف  أمور تخحهع

وكاا ف  أمور  ررية فيستقبي أهي الطريقة بدورهع ،  تحاديةأو الدينية وهتى المور المادية أو او
يوابية يتبادلون بال  الرا  ف   ه ا  الريوخ بتقديع ب ل النحاي  واورراداي والت  يرونها حالهة وا 

 .أمورهع اليومية
والم هظ أن الطريقة التوانية لها مكانة إوتما ية بين أفراد الموتمم المهل  هيخ أننا وودنا 

هيخ أنهع يخححون يوع ، لبية الزوار الوافدين للزاوية التوانية من المناط  المواورة والقريبة منهاأه
وكما هو م رول ف  منطقة الهواط أن م ظع  راها وبلدياتها والمواورة لدايرة . من أياع السبوع للزيارة
أو ، أسسها رواي حالهين أو زوايا،  د تكون تاب ة طر  حوفية هير التوانية،  ين ماض  بها زاويا

كانوا هع ريوخا لل روش أو لقبايي إا أننا اهظنا توافدهع  لى الزاوية التوانية فهاا يدي  لى هبهع 
إن الزاوية التوانية ب ين ماض  تربطها . وا  ب  ت اليع ووايهع وا  تنا هع بريخ الطريقة التوانية وما

م تقدين بونها المكان الحال  والمقدس ل  ،   التبر بالموتمم المهل  الزياراي المستمرة راهبين ف
 .البركة والخير

،    ة الزاوية التوانية بالزوايا المواورة بما أنها مووودة ف  وسط  ين ماض  ووود
موز ة  لى القرع المواورة لها لكن ف  منطقتنا ، وتواورها بب ل الزوايا من طر  حوفية أخرع

فمن  إاا اهبنا إلى بلدية ، للهد الكبر لقبلية أو ل ريرة م ينة الم هظ أن م ظع الزوايا تنسب
نسبتا لم سسها  " الريخ  طا  ا "وه  مواورة لدايرة  ين ماض  نودبها زاوية م روفة بزاوية  يتاومو 

ي تبر ودهع  الايفهده الزاوية تنسب إلى هاا الروي الحال  لتتفرع بال   بيلة سيدي  طا  ا  
هتى أن ب ل مقدم  هاه ، ى واية الهواط لديها أزيد من ستة زوايا لطر  حوفية أخرعوهت، الكبر

ويوخدون من  ، الزوايا يلووون إلى ريخ الطريقة التوانية أو خليفتها ال اع وسترارت  ف  أمور دينية
ية أو ف   ضايا تنظيم، لفحي ف   ضايا  د يت سر ووود الهي  ندهعاو ، الدروس الفقهية والرر ية

 .وفيةحخاحة بالطر  ال
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 :عالقة الطريقة بمراكزها خارج الوطن- 2
ت تبر    تها  مم مريديها من خارل الوطن أخوية  نظرا لإلمتداد التاريخ  لها  واوتحاي 

اوتحاي يكون بين مقدم  الزوايا و  زيارت  اهبون فهع كنيرا ما ي، الدايع بريخ الطريقة أو خليفتها ال اع
الوزايري وريخ الطريقة التوانية ب ين ماض  وسترارت  والخد بنحايه  وال مي بما خارل القطر 
 .يقول  ويومر ب 

هتى يكونوا  لى دراية بكي ، ن ب ين ماض يتومم الريخ والمقدم ةسنوي يهيخ هنا  دورا
بين الريخ كلما كاني مناسبة تومم وريخ و  وال   ة بالتال  ه     ة روهية بينهع، ما يوري
وكاا المريدين خارل الوطن إا وكاني مناسبة ولتقا  كي التوانين مم ب ضهع الب ل ، بالمقدمين

الدينية واووتما ية  :يتبادلون فيها اآلرا  والهديخ  لى أمور تخحهع ف  رتى ميادين الهياة منها
اوس ع ف  م ظع   لما أن الطريقة التوانية كان لها الفضي ف  نرر، واو تحادية وال لمية والنقافية

نيوبيا وموريتانيا والسن اي لاا ن هظ أن أهي هاه البلدان ، بلدان القارة اوفريقية السودا  كالسودان وا 
يتمسكون بالطريقة التوانية وت تبر  ين ماض  نقطة إنط   لها فقد كان لها الفضي ف  الربط بين 

 (.حر  لنا ب  أهد ااهفاد والمهتع بالطريقةهسب ما )البلدان اوفريقية السودا  تهي لوا  اوس ع 
 :الطريقة التجانية بالجزائر ركود فترة: سابعا

 رفي الطريقة التوانية خموي  فترة زمنية دامي خمس سنواي بالوزاير وال  لسبب التقلباي 
ا  هيخ كاني القيادة السياسية  ناا  توو  أنظارها إلى بن 1167السياسية الت   رفتها الب د مند 

است لي الفرحة  ند الم اربة أي بالم رب ال حى ف  ال  الو ي لهرال و  ،الدولة الوزايرية اهير
حادية مني ترويم السياهة واووماع  لى اونتخاب الم رب ال حى ف  ب ل المهافي تسياسية وا  

لطريقة التوانية إلخ وترويم السياهة مني الوفود أتباع ا… مني حنادي  التنماوية إفريقية ، الدولية
 سيدي أهمد التوان  ري الاين يفيدون للم رب اا حى من أوي زيارة ضرع الطايفة التوانية وهو ض

فالفترة الممتدة من الستيناي إلى السب يناي ت رضي الطريقة إلى ومود ف  ، ية بفاسزاو م سس الو 
د المهتمين بتاريخ تحري  أههسب )لكن ظلي تنرط بالخارل ، نراطها هاا  لى المستوع الوطن

 (.هفيد يف  نفس الو و  الطريقة
والنظاع هو ، فف   هد الرييس الراهي هواري بومدين هدخ لها هضر من طرل الهكومة 

بهيخ لع ي تري ، السبب أو ال امي ف  م ارضتها داخي الوزاير ولع تود ترويم من طرل الهكومة
مقيدة الهركة سدا للاري ة ودف ا للبررية  كاني االطريقة ركودا ف  نراطها وواهياتها اليومية إا أنه

فقد  مي هواري بومدين الرييس السب  إلى توميد نراطاتها كما كان . بالنظر إلى ظرول ب دنا
وظهر بال  ، الهاي لكي الطر  الحوفية و مي  لى إ ادة بنا  واسترواع الخيراي من المست مر

نتج  ن  الت ر  أو الزواي بي بال كس كان كي توان  أو وليس م ناه أن هاا التوميد ، الهزب الواهد
 .مريد توان  ياكر بووراد الهمدية
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هين كان هع أفراد الموتمم إست ادة الوزاير وا ادة ، و اني التهميش ب د اوستق ي مباررة
 .البنا  ما خلف  اوست مار

ميها بالرو ية وب د هاه المرهلة رهدي مقاومة من طرل ب ل القياداي الت  كاني تس
وو لها ، وه  تسمياي ا تنطب   لى الزوايا بي  لى النار الت  خلفها اوهت ي الروب ، والتخلل

ة بها ونفس المر بالنسبة للسلطة ال نمانية الت  ظلي تطارد الطريقة التوانية ولع ترهب فيها إا قلحي
من  الممتدة نهاية النمانيناي إلى تس ينيايوهتى الفترة ، لتسوية المراكي السياسية الت  كاني تواوهها

من خحوحا ب د التقلباي السياسية الت  رهدتها الوزاير فقد  مدي مومو ة من الفراد  ع20القرن 
كما ف لي مم ،  لى  ر لة سيرورة الطريقة التوانيةالاي ظهر ف  نهاية اارب يناي و  التيار ااس م 

ف  هين الطريقة التوانية تتبرأ ، ها  ب را للبدع والر واة والسهربقية الطر  الحوفية وهاربتها  لى أن
ولع يقتحر التهميش  لى الزوايا بي ، وهاا ما و لها تب د  ن الحر  اووتما  ، من كي ما يروهها
إا أن تو فها يروم ، تمني الزوايا دور الطريقة ف  أدا  رسالة واضهة الم العو  مس  طا اي كنيرة
تيوة الهروب الت   رفتها الوزاير كنيرا من أم   الو ل التابم للزوايا ت رل لسباب مت ددة ن

ت يري حورة الزوايا ب د . هياب الهوافز التروي ية من الدولة، نق  التوربة والتسيير، للتوميع
ة توسيس المراكز النقافيو  بظهور المنظومة التربوية) الدولة بالت ليع ف  وميم أطواره ياوستق ي وتكفل

دون أن تت افي  ن الفياي المتخروة من ط ب ال لع وأساتاة ورواي  (هلي مهي الطر  الحوفية
رهع تهميش الطريقة إا أنها ازالي تقوع بودا  رسالة التنقيل الدين  واوح   ، القضا  وهير ال 

ن ت ير وهتى يتسنى لها الف الية والنوا ة ف  الموتمم وتحديها ل حر ال ولمة أ، واووتما  
إنرا  م هد  لم  للزاوية تومم النراي النقاف  ويررل  ليها ف  المناهج وتوود اوتواهاي بدا  

باهنين ف  ال لوع اووتما ية و لوع الرري ة تهي نظاع وديد سيررل  لى توهيد الحفول وال مي 
 (.هسب ما حر  ب  أهد مريدي الطريقة التوانية )الحهي 

انية ف  مضر والهد من نراطاتها إا أنها كاني ف  الخارل و ندما كاني الطريقة التو
 .وخاحة ف  هرب إفريقية تنرط بقوة وزاد ال  من  دد أتباع الاين كان يزداد من يوع إلى  خر وبكنرة

 :التغيرات وتأثيرها على الطريقة التجانية:ثامنا
ة التوانية هيخ كاني إن الت يراي الت  رهدها الموتمم الوزايري كان لها تونير  لى الطريق

هيخ فوري  ع20من الفرن  نمانيناي إلى ال ررية الخيرةطرل وما اي متطرفة خ ي مستهدفة من 
مقدساي التوانية بالقنابي وبضبط بالزاوية التوانية الوا  ة بكوردان بالقرب من  ين ماض  كاني  بارة 

1116أكتوبر  10 ن موزرة بتاريخ  
(

26) 

ة و دد ضهايا ت دع رخحان ومن خ ي هاه ال ملية اورهابية كاني أزهقي الروا  البريي
بالرهع من أن الطريقة التوانية لع تتونر بالسياسة وا .  بارة  ن رسالة مووهة إلى التوانين بال الع
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إياكع والرياسة فننها ك بة تطول بها " :تطم  إليها هيخ  اي سيدي أهمد التوان  مهارا من الرياسة
 (.أهفاد الم سس أهد هسب تحري " )روميم الررو 

وا ، مسي كي رراي  الموتمم بما فيها الطريقة التوانية لنهع ملتزمين ان الت يراي السياسية 
تب ا لنه  الريخ سيدي أهمد التوان   ن الدخوي ف  ، يوود أي توان  متطرل ولع يتورط أي توان 

 (.هد أهفاد م سس الطريقةهسب تحري  أ)الحراع السياس  واوبت اد  ن الرياسة 
 أنريوبالرهع من الظرول السياسية المضطربة الت  ظهري ف  الموتمم الوزايري فننها 

يقومون بواوباتهع الدينية والدنيوية كان المس وال د ، بقوا  لى سالل  هدهع نهع لى التوانين إاأ
ن كاني الظرول المنية هي ، والهمد ا  رهع الظرول ومهما كاني ر مستقرة لع ت نر  لى الطريقة وا 

 (.خ تاريخ ييهسب تحري  باه)فالتوانيين تلقوا تربية روهية ولاا لع تستطم هاه الظرول 
إن الت يراي السياسية كاني لها أنر ف  سير الهسن للطريقة التوانية ليسي هاه الطريقة 

وأن الموتم اي  ت رل م ظع الزوايا لتهميش خاحةو  ،الطر  الحوفيةكي فهسب بي أنري  لى 
الم رول أن الحوفية كممارسة دينية ، اونسانية ف  تهوي مستمر وت رل أنماطا وطر  هياة وديدة

لع تت ارل مم أركاي التوديد الم رف  والتكنولوو  إا ما يسمى السب  الدين  و ضية التهميش بطوي 
سير هاه الم سساي الب ل  الك ع فيها ومردها إا المخضاي اويديولووية المت ا بة الت   ارل

وال ررية الخيرة تضرر الكنير من الزوايا هيخ لهقها ، منها  اوع واستمر والب ل إبت د  ن القحد
 .(24)نقاف -التخريب والتهوير القروي ورلي هركتها وأفرهي من مهتواها السوسيو

فية والدينية دون أن ررخا ف  البنية اووتما ية والنقا( التس يناي)لقد سببي السنواي الفارطة 
وهاا ما أهدخ . ناكر الهواة او تحادية ف  التفاوي ف  مستوع الم يرة بين فياي الموتمم الواهد

لال  فنن ، رهع ما بال  ب ضهع من وهود، خ ا كبيرا ف  بنيان الموتمم لع يستطم السياسيون إهتوا ه
وا  طا  ر ع ، يتطلب منها تهديخ وسايلها الزوايا  ادرة  لى أن ت دي دور التماس  بنمتياز ولكن ال 

وديدة هوي دورها الروه  والتربوي وال قايدي ويتطلب منها أيضا دروة من الو   بااتها وال  يتوتى 
 .من خ ي النقد الاات  لرحد اخطايها وسلبياتها

امر  وهاا، إن النظاع التقليدي موتمم الوزايري يسم  بنسناد هات  الوظيفة التضامنية للزوايا
من خ ي سهولة اوتحاي وربكة ال   اي اووتما ية الت  ه  " كما ان النظاع الم احر ، إيواب 

وت طيها أب ادا أوسم مما ه   لي  ف  وض ها ، أكنر إنترار يمكن لها أن تهتوي هاه الم سسة
 (26).الهال 

ير ومن أهع  رفي الطريقة التوانية ركودا رام   ر ي من استمرارها خاحة بالوزا و د
 .ال وامي ركودها

  نظرا لإلضطراباي السياسية الت  رهدتها الوزاير ف  الفترة الممتدة بين  :ال امي السياس
ويروم للظرول المنية المتابابة ال   رفتها وي ، النمانيناي إل  التس يناي من القرن ال ررين
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ة وأن الطريقة التوانية كاني من وخاح، ليمس بال  كي الم سساي اووتما ية أو الدينية، المناط 
بين الم سساي الدينية الت  مسها الظرول المنية،لينق  بال   دد الزوار والزياراي للزاوية التوانية 

فف  الساب  كانوا ، ب ين ماض  وهتى الوافدين من الخارل  ي  ددهع ولع ت د هنال  زياراي يومها
فف  . ة  ين ماض  نع تماسين مناط  تواود زوايا الطريقةالتوانين يوتون من السن اي وموريتانيا لزيار 

لكن ب دها أراد ريخ الطريقة ، ع سنة إلتقا  الوافدين الفار ة إوتمم  دد التوانين ب ين ماض  1167
رفقة المقاديع والمريدين إ ادة تنظيع ملتقى  خر للتوانين الفار ة ونظرا للظرول المنية ال ير مستقرة 

وميوي ب ل الفراد من الموتمم الوزايري ( هسب تحري   باهخ تاريخ )من ال   بالوطن من تهع
بت ادهع وتخليهع  ن الطريقة  لي من نراطها و رفي الركود ف  رتى ، للدخوي ف  السياسة وا 

 .        موااتها
   لة اوهتماع الفراد بظاهرة الطريقة والتحول فهنا  من ينظر إليها  :ال امي اووتما 

تتزامن مم الو ي الهاضر وأنها ا تخدع الموتمم ف  هاضره و  أنها ظاهرة تاريخية فقط وا تت يع  لى
 .ونفهع من ال  نفادها ونسيانها، ومستقبل 

 إن المدخوي المتوسط أو ضييي ل فراد أو المريدين والهباب و ي  :ال امي او تحادي
دخوي للطريقة من طرل مريديها وأهبابها المتمنلة الطريقة تركد وتقلي من نراطاي او تحادية فقلة الم

 .ف  المسا داي المادية  ينق  من وظايفها
اللهع إاا تهحلي  لى د ع من طرل الهكومة  د تستطيم الو ول واست ادة نراطها 

 هاه الطريقةتقوع  (هسب تحري  باهخ ومهتع بتاريخ الطريقة)وتتهر  كما كاني  لي  ف  الساب  
بها يبدأ من الريخ نع الخليفة فالمقدع إلى المريد إلى الزوار ليركي بنا  هرم  ولكي  ع خا انظ  لى 

منهع وظيفت  ودوره داخي الطريقة فهاا م موي ب  منا ظهورها ولديها    اي فيما بين أ ضايها لتنتج 
ن ولديها    اي مم بقية ال، بال  تنظيع إوتما   يخضم إلي  كي من ل     ة بهاه الطريقة طر  وا 

وأهمها إ    كلمة ا  والسير ، إختلفوا ف  المنهج فننهع يتفقون ف  الهدال الت  وا وا من أولها
 . لى منهال الرسوي حلى ا   لي  وسلع

الت  رهدتها الوزاير ف  اآلونة الخيرة خحوحا ف  نهاية التس يناي  الم هظ أن الت يرايو 
هاه الطريقة بحفة خاحة و لى أتبا ها وزوارها بحفة  امة  ال ررين كان لها تونير  لى نمن القر 

الت  كاني تقوع بها ف  الساب   هامهامب القياع وهاا ماأنر أيضا  لى نراطها و لى إستمرارها ف 
لت رل ف  الفترة الخيرة ركود وتراوم  ر ي من أدا  مهامها مم أن  بدأ ااهتماع .ل فراد والموتمم

بنلقا  مهاضراي تاريخية وملتقياي نقافية وخاحة الملتقى الدول  للزوايا ، ايابالطر  الحوفية والزو 
ور موموع الريوخ الطر  الحوفية ومن بينها الطريقة التوانية وال  بتاريخ ضبواية أدرار وكان هاا به

 (     21) 2000ماي  02
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هتماع السلطة بظاهرة الطر ية بال  وي تبر ظاهرة تاريخية بن تبارها ، إنط  ة وديدة وا 
وتما ية ودينية ونقافية هماي وال مبااي من الفراد، وا   .الموتممو  والت   رفي تهميش وا 

 
 :خاتمة

 اش الريخ أهمد التوان  ف   حر  رل  دة إضطراباي إوتما ية وسياسية وا  تحادية 
ندل ي النوراي  ،ز ز ي اوستقرار الداخل  وظهري  وامي الفر ة بين السلطة والهال  فننترر الظلع  وا 

ف  وو  الهكع ال نمان  كنورة بن الهرش ف  رر  الب د ونورة الرريل الدر اوي ف  هربها وكون 
ضيىقوا الخنا  و  فننى ال نمانيين رحدوا تهركاتهع،هاه النوراي همي لوا ها رواي الطر  الحوفية

وكان هاا هو السبب ، رةوكان الريخ التوان  ممن ضي   لي  الخنا  هتى أوبر  لى الهو،  ليهع
إنى هاه الظرول و لي الريخ أهمد التوان  باي وهدا ، الهقيق  ونتقال  إلى فاس بالم رب ال حى 

هيخ إستطاع أن يحمد ف  وو  السياسة ال نمانية وتنقي بين الوزاير والم رب وتونس ، لتواوزها
م رفة الحوفية أهلت  لتوسيس ومحر والهواز من أوي الخا  لى ريوخها إلى أن بله دروة من ال

لقد كاني الهركة الت ليمية ف   هد الريخ أهمد التوان  منهحرة ف  ، طريقة حوفية خاحة ب 
 .مراهلها الولى و ايمة  لى تهفيظ القر ن الكريع والهاديخ النبوية والتفسير ومباد  التحول

نع ب د ال  إتب وا ،لوزايرالاين  رأوا ال لع ف  االمالكيين وكان الريخ هو أهد ال لما  
لتقى بالكنير من ،خ ف   حرهو  ن ومهرة من الري الحوفية وسلكوا طريقهع ب د أن أخا وطو  الب د وا 

لتزع بواكارهع ود وا ل  وبرروه بخير ف  هاا الرون )ال لما  وا 
30) 

مر أن يوت  بطريقة حوفية تب خ المي واوطمينان الروه  داخي النفوس وهو ال ي فكان  ل
 .الاي تضمنت  ت اليع الطريقة التوانية ومباديها ومفاهيمها ومستندا ف  ال   لى الكتاب والسنة
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 مقامات اليقين مفاهيمها وآثارها 

 في السلوك الفردي والجماعي
 

 حمد دبــاغم.أ

 جامعة أدرار
 

 

 :الملخص

إن بنييا  الرخحيييية اوسيي مية المتكاملييية يقييوع  ليييى التيييوازن بييين الميييادة والييرو ، ولقيييد ا تنيييى 
ال لميييا  منيييا القيييديع ببييييان أهيييع المبييياد  التييي  تقيييوع  ليهيييا التربيييية الروهيييية، وريييرهوا م يييان  الخحييياي 

ليى تهقيي  ال بيادة الخالحية   ت يالى، ومين السلوكية الت  يوب  لى اونسان التهل  بها هتيى يحيي إ
 ……التوبة –التوكي–الحبر :ما ي رل  ند الحوفية بمقاماي اليقين الت  من أهمها :هاه الخحاي

فيييناا تهققيييي فييي  اونسيييان هييياه الفضيييايي ارتقيييى إليييى دروييية الربانيييية ونييياي رضيييى ا  المطلييي  
 .وتهققي ل  س ادة الدارين

 
Résumé 

The building of personal Islamic integrated based on a balance between matter 

and sprit and I take care of scientists since the old statement in the most important 

principles . 

Underlying spiritual education and explained the meanings of behavioural 

qualities which must be rights by up to the exclusive worship Good Almighty and the 

qualities: What Know when Sufi shrines certainty that the most important: patience – trust 

– repentance……… 

If achieved in these human virtues elevated to the point of God and the 

satisfaction of God and made him the absolute HE homes. 
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 :مقدمة

من الم لوع أن الرخحية اوس مية مبنية بنا  متكام  رو يي في  كافة الووانب الم نرة في  
سلو  اونسان، وكان ابتدا  هاا البنا  بال قيدة الت  تكسب اونسان هسن التحور تواه الوويود  موميا 

، ووا  الفق  ليبين لإلنسان كيل ي بد (ما سوع ا : )والموود الفان ( ا ) :بما ف  ال  المووود البا  
 (   باب اوهسان)ا  نع وا   لع السلو  أو التحول الاي يوحي إلى نمرة ال لمين السابقين 

اليي  لن الم يييارل النظريييية ا تييي ت  أكلهيييا إا إاا أنمييري سيييلوكا يرتقييي  باونسيييان فييي  ميييدارل  
 .  ب  إلى دروة الربانية، وبال  تتهق  ال بودية الخالحة   رب ال المين الهياة الروهية ليحي

 ولقد اهتع  لما  التحول بتوحيي مبادي  ومباهن  وبيان محطلهات  منا القديع 

ونفيس : ) كميا بينيوا  نيار مختليل المقامياي السيلوكية في  تزكيية الينفس اليواردة في   ولي  ت يالى
 .(1()اها  د أفل  من زكاها و د خاب من دساهاوما سواها فولهمها فوورها وتقو 

وفيي  هيياا السيييا  نوييد مومو يية ميين الفضييايي السييلوكية المهميية سييميي بمقاميياي اليقييين، لن 
التهل  بها  لى الوو  الكمي يوحي اونسان إلى الم رفة الربانية الهقة هتيى ا يبقيى  لبي  مت لقيا بميا 

 : رهم  ا سوع ا ، وف  هاا الم نى يقوي ابن  ارر 

 يحير  ند اا   ارفا ب       هرا وهيره خ  من  لب 

 وسنهاوي ف  هاا البهخ الت رل لمقاماي اليقين و نارها السلوكية فنقوي وبا  التوفي 
 التعريف بمقامات اليقين: أوال -

  مقاماي اليقين مركب إضاف  من كلمتين أولهما المقاماي الت  ت ن  المراتب واليقيين المنياف
مومو يية ميين  الخحيياي السييلوكية تهمييي ميين  امييي بيي   لييى : )للريي ، وهيي  فيي  احييط   أهييي السييلو 

 (.2)(التزاع ال بودية ف  أ لى حورها، ولكي منها  لع وهاي وف ي

وواضييي  ميييين الت ريييييل أن الوحيييوي إلييييى درويييية ال بودييييية الخالحييية يو ليييي  حيييياهب  متييييوازن 
 (.3)ت  و بادت  وأخ    وم ام ت الرخحية والسلو  وبال  يكون ربانيا ف   قيد

 :وأما محطلهاي ال لع والهاي والف ي الواردة ف  الت ريل،   فنمني لها بمايل 
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 مقاع سلوك  ل  ن خ مراتب :التوبة

 يمنل  إدرا  خطورة الم اح  المتلبس بها : ال لع-

 يمنل  الندع والتولع :الهاي -

 ( 7)حيةيتمني ف  او  ع الفوري  ن الم  :الف ي -

فنميييرة التهلييي  بسيييلو  التوبييية هييي  هحيييوي الف يييي وهيييو او ييي ع  ييين الم حيييية واو بييياي  ليييى 
 .الطا ة، ولال  ف  مواي هنا للتوبة المحطن ة أو المكاوبة لنها ا تورخ هاا وا ف  

وبنيييا   ليييى هييياا المنييياي فييينن ومييييم المقامييياي السيييلوكية التييي  سيييناكرها ابيييد أن يحيييد  فيهيييا 
ين القلييب وسيياير الوييوار  فتيي دي نتيوتهييا الف لييية المتمنليية فيي  تهقيي  ال بودييية الخالحيية وفيمييا التفا ييي بيي

 .فاهيع المقاماي السلوكية و نارهايل  نبين باختحار م
 :بيان معاني مقامات اليقين: ثانيا

هيو  بيارة  يين : ) ياي ال زالي ( 7)وهيو فيزع القليب مين مكيروه يناليي  أو مهبيوب يفوتي : الخيول
 (.6)بسبب تو م مكروه ف  ااستقبايقلب  واهترا   تولع ال

ييييييياي : ) والمقحيييييود هنييييييا خيييييول ا  سييييييبهان  وت يييييالى والووييييييي منييييي  وأحييييييل   ولييييي  ت ييييييالى وا 
 (.6()ه ال لما إنما يخرى ا  من  باد: )و ول  ت الى( 4()فارهبون

ن ب   وبكتابي  وهاا أي خول ا  إنما ينبي بتحديق  ف  و ده وو يده واويما: ) اي ابن القيع
 (.1()ل لع واليقين ويض ل بض فهماوبرسول ، وهاا السبب يقوع با

ونظرا لهمية مقاع الخول  رن  ا  سبهان  وت الى بال لع والتقوع هيخ  اي ف  وحل  باده 
 (.10()ضوا  ن ، ال  لمن خر  رب رض  ا   نهع ور )  :الحالهين

الخيييول لن الخيييول نميييرة دي  ليييى فضييييلة وكيييي ميييا دي  ليييى فضييييلة ال ليييع : ) ييياي ال زالييي 
 (.11()ال لع

، والرويييا  الهقيقييي  ميييا (12)وهيييو ارتييييا  القليييب انتظيييار ميييا هيييو مهبيييوب  نيييده: الرويييا -ب
ا كان هرورا  (.13)كما اكر ال زال  ف  اوهيا  حاهب   مي حال  وا 

ا : )ا  في  هيديخ ويابر رضي  ا   ني ويحهب الروا  الهقيق  هسن الظن با ، ولال  وي
 (.17)(يموتن أهدكع إا وهو يهسن الظن با 



 600 

وليال  أن التمني  يحيهب  الكسيي وا يسيل  حياهب  طريي  الويد، : والفر  بين الروا  والتمن 
 الكيس من دان نفس  و مي لميا ب يد الميوي، وال ياوز مين أتبيم نفسي  هواهيا: ) اي حلى ا   لي  وسلع
 (.17()وتمنى  لى ا  المان 

 ي يا بادي الاين أسرفوا  ليى : )ه   ول  ت الى فسرون أن أروى  ية ف  كتاب ا واكر الم
 (.16() ن ا  ي فر الانوب ومي اأنفسهع ا تقنطوا من رهمة ا ، 

وهيياه الم فييرة تقتضيي  أسييبابا أوملييي هنييا وفحييلي فيي  دايييي أخييرع ميين : ) يياي ابيين  ارييور
نيي  ل فييار :)الكتيياب والسيينة، منهييا  وليي  ت ييالى وتليي  ( 14()لميين تيياب و ميين و مييي حييالها نييع اهتييدعوا 

 بنيا ينيزه  ني  الدايي يوملها أن لل فيران أسيبابا تطيرأ  ليى الميانب وليوا الي  لكانيي الم اخياة باليانوب 
 (.16()الهكيع ت الى

ودلييي ( 11)وهو ال لع بالن مة والفر  بها وال مي بما هيو مقحيود المين ع ومهبوبي : الركر-ل
ا تو: )، و ول  ت الى(20()فااكرون  أاكركع واركروا ل  وا تكفرون: )ىالركر  ول  ت ال ان ربكع ليين وا 
 (.21()ركرتع لزيدنكع

ونميييرة الريييكر تسيييخير ومييييم الييين ع التييي  أن يييع ا  بهيييا  ليييى اونسيييان فييي  تهقيييي  ميييا يرضيييي  
 .(22()وسنوزي الراكرين: )سبهان  وت الى، و ن   اي ت الى

 .(23) منهما ي د نحل اويمانوهو  سيع الحبر ف  أن ك 

، و ييد وحييل ا  سييبهان  (27)هييو نبيياي با ييخ الييدين فيي  مقابييي با ييخ الرييهوة: الحييبر -د
وت يالى الحيابرين بووحييال كنييرة واكيير الحيبر فيي  القير ن فيي  أكنير ميين سيب ين موضيي ا وأضيال إلييي  

 (.27)اي والخيراي وو لها نمرة ل أكنر الدرو

وليويزين الياين : )، و ياي ت يالى(26()مة يهدون بومرنا لما حيبرواوو لنا منهع أي: ) اي ت الى
إنميييا ييييوفى الحيييابرون أويييرهع ب يييير : )، و ييياي ت يييالى(24()حيييبروا أ ويييرهع بوهسييين ميييا كيييانوا ي مليييون 

الطهور  رطر اويمان والهمد   تم  الميزان وسبهان ا  : )، و اي حلى ا   لي  وسلع(26()هساب
تم  ما بين السما  والرل والحي ة نيور والحيد ة برهيان والحيبر ضييا  والقير ن  والهمد   تمآلن أو
 (.21( )هوة ل  أو  لي 

وكان الحبر بهاه المنزلة لميا فيي  مين م البية الينفس ومواهيدتها وهملهيا  ليى تير  ميا ترهيب 
أحيفيا ه ، وليال  ميد  ا  بي  أنبييا ه و (31)، والحبر سبب لهحوي كي كمياي(30)في  وف ي ما تكره 

فاحيبر : )، و اي لخاتع أنبياي  ورسيل (32()إنا وودناه حابرا ن ع ال بد إن  أواب) :فقاي  نى نبي  أيوب
 (.33()حبر أولوا ال زع من الرسي كما
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، الي  لن الحيي في  اونسيان أن يكييون (37)هي  الرويوع إليى ا  وال يودة إليي :  التوبية -ه
 .الرووع إلي  بالتوبة واونابة بب ارتكاب  للم اح  ووب  لي دايع الحلة با ، فناا ابت د  ن  بس

يويهيا الياين  منيوا توبيوا : )ن هي  التوبية النحيو   ياي ت يالىوالتوبة الت  أمر ا  بها المي مني  
ي توبية حياد ة وازمية تمهيو ميا  بلهيا مين السييياي وتليع أ: )،  اي ابن كنيير(37()بة نحوهاإلى ا  تو 

 (.36()ان يت اطاه من الدنا ايوتكفر  ن  ما ك ر خ التايب وتوم  

، وللتوبية ن نية  ناحير اكرتهيا موملية  نيد (34)والتوبة تستر الانوب كما يستر النوب البدن
 : التمنيي لت ريل المقاماي، وهاه ال ناحر ه 

والاين : )، ودليل   ول  ت الى(36)وهو أن يتبين لإلنسان خط ه فيقر ب : ال نحر الم رف -1
 (.31()ا  فاست فروا لانوبهع ا ف لوا فاهرة أو ظلموا أنفسهع اكرواإا

ومنالي  فيي   حية  دع  لييي  ( 70)وي بيير  ني  المتقييدمون بالنيدع: ال نحير الوويدان  اورادي-2
ن لع ت فر لنا وترهمنا لنكونن من الخاسرين):الس ع هيخ  اي ت الى  .(71() اا ربنا ظلمنا أنفسنا وا 

 (.72)ني ف  او  ع وااست فارويتم: ال نحر ال مل  -3

 : وبنا   لى هاه ال ناحر تكون رروط التوبة كما يل 

 .الندع  لى ما فاي -

 .ال زع  لى  دع ال ودة إلى الم اح -

 .او  ع الفوري  ن الم حية -

 :  اي ابن  ارر

 وتوبة من كي انب يوترع        توب فورا مطلقا وه  الندع

 اوحرار    وليت ل ممكنا او است فاربررط اا  ع ونف  

 (73)وهاحل  أن يضال إلى الرروط المتقدمة رد المظالع الممكنة من هقو  ال باد

إا : )ومن خحاي  التوبة الحاد ة أن ا  يبدي بها السييياي هسيناي، محيدا ا لقولي  ت يالى
 .(77()من تاب و من و مي  م  حالها فوواي   يبدي ا  سيياتهع هسناي

ب ييل الييدنيا : ، وفيي  ااحييط  (77)وهييو تيير  الميييي إلييى الريي   والرهبيية  نيي : الزهييد -و
 (.74)  مهبوب إلى ما هو أهب من ،وهو بالوملة تر (76)واو رال  نها
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، (76()ومييا الهييياة الييدنيا إا متيياع ال ييرور) :ودليييي الترهيييب فيي  الزهييد فيي  الييدنيا  وليي  ت ييالى
و ولي  حيلى ( 71()كين في  اليدنيا كوني  هرييب أو  يابر سيبيي) : مير و ول  حلى ا   لي  وسلع ابن

 (.70()وازهد ف  الدنيا يهب  ا :)ا   لي  وسلع

: ويدي  لى أن من  نر رضا ا  بالزهد ف  الدنيا يكون رابها ف  توارت  ميم ا ،  ولي  ت يالى
ن فيييييي  سييييييبيي ا  فيقتلييييييون إن ا  ارييييييترع ميييييين الميييييي منين أنفسييييييهع وأمييييييوالهع بييييييون لهييييييع الونيييييية يقيييييياتلو )

 .(71()ويقتلون

وا تمدن  يني  إلى ما مت نا ب  أزواوا منهع زهرة الهياة )   :وف  فضي الزهد ورد  ول  ت الى
 .(72()الدنيا لنفتنهع في  ورز  رب  خير وأبقى

التوكييي إظهييار ال وييز واا تميياد : )  يياي الييرازي( 73)التوكييي مرييت  ميين الوكاليية: التوكييي -ز
 (.77()فوض  إلي  وا تمد  لي  في يقاي وكي أمره إلى ف ن أي : )، و اي ال زال (77()ر  لى هي

والم هييظ أن كييي الت ريفيياي الميياكورة تييدور هييوي الم نييى الل ييوي،   و ييد خليي  ال زاليي  إلييى 
، وبهياا يظهير أن (76()فالتوكي  بارة  ن ا تماد القليب  ليى الوكييي وهيده: )ت ريل احط ه  نح 

الوانيييب الم رفييي  اودراكييي  والوانيييب الوويييدان  : سييياير المقامييياي يريييتمي  ليييى ووانيييب ن نيييةالتوكيييي ك
 (.74)لوك  الاي ي بر  ن  بال ميال اطف  الاي ي بر  ن  بالهاي، والوانب اورادي الس

 (:76)و د لخ  ابن القيع رهم  ا  م نى التوكي ف   دة أمور هاحلها

 .رسوخ القلب ف  مقاع التوهيد -

 .اد القلب  لى ا  واستناده إلي تما  -

 .هسن الظن با  -

 .استسلع القلب   -

 .تفويل المر   -

وا ليييع أن التوكيييي مهلييي  القليييب : )والتوكيييي  ليييى ا  ا ينييياف  اتخييياا السيييباب،  ييياي القرييييري
لى، فينن ت سير والهركة بالظاهر ا تناف  التوكيي بالقليب ب يدما تهقي  ال بيد أن التقيدير مين  بيي ا  ت يا

ن اتف  فبتيسيره  (.71()ر   فبتقديره وا 

 : وا  روي  لى نا ة ل  فقاي: )واستدي لهاا بهديخ أنس بن مال   اي

أ قلهييييييا ) :ييييييا رسيييييوي ا  أد هييييياو أتوكيييييي أو أرسيييييلها وأتوكيييييي فقييييياي حيييييلى ا   ليييييي  وسيييييلع
 .(60()وتوكي
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 ة من الخحياي، فهيو نميرة الرضا  ن ا  خحلة تتهق  باوتماع مومو : الرضا  ن ا  - 
، واهيب ال زالي  إليى (61)للتوكي والمهبة م ا، وهاحل   دع ا تيرال اونسيان  ليى هكيع ا  و ضياي 

ا لع أن الرضا نمرة مين نميار المهبية،   وهيو مين أ ليى : )أن هقيقت  هامضة  لى الكنرين هيخ  اي
يرار  الحيبر والريكر، و يد ميد  ا  ،  وهو (62()مقاماي المقربين،   وهقيقت  هامضة  لى الكنرين

هي وزا  اوهسان إا : )، و اي ت الى(63( )رض  ا   نهع ورضوا  ن : ) المتحفين ب  بقول  ت الى
 (.67)ا ال بد  ن ا  ت الى، ومنتهى اوهسان رضا ا   ن  بده وهو نواب رض(67()اوهسان

الملا، وضيدها اليب ل وهيو نفيرة الطبيم والمهبة ميي الطبم إلى الر   : مهبة ا  ت الى -ط
،   و د نقي ال زال   ن ب ل  لما  السلو  مومو ة من الت ريفاي للمهبة من خ ي (66) ن الم لع

، ٌوالييير أيضيييا  ييين (المهبييية اتبييياع الرسيييوي حيييلى ا   ليييي  وسيييلع: )ومييين وملييية مانقيييي  ولييي ( 64) نارهيييا
وهيياا كليي  إرييارة إلييى نمييراي المهبيية فومييا : ) بقوليي ، نييع  ليي   لييى اليي  (أنهييا إينييار المهبييوب ) المهبيية 

، وم لوع أن النحو  كنييرة في  مهبية ا  لل بيد ومهبية ال بيد   ، (66()نفس المهبة فلع يت رضوا لها
نيع بيين ت يالى أن هيب ا  ينب ي  أن ( 61()إن ا  يهب التوابين ويهب المتطهرين: )ومنها  ول  ت الى

ومين النياس مين يتخيا مين دون ا  أنيدادا يهبيونهع : ) كيي هيب  ياي ت يالىيكون أ وع  نيد المي من مين 
، وهييب ا  ورسييول  ميين أونيي   ييرع اويمييان،  يياي حييلى ا  (40()كهييب ا  واليياين  منييوا أرييد هبييا  

 :   لي  وسلع

أن يكيييييييون ا  ورسيييييييول  أهيييييييب إليييييييي  مميييييييا : نييييييي خ مييييييين كييييييين فيييييييي  وويييييييد هييييييي وة اويميييييييان)
 (.41)...(سواهما

 ييياي ( 42)واوخييي   مييين خلييي  الريييى  إاا حيييفا  ييين الريييوايب: خييي     ت يييالىاو -ي
اوخيي   توريييد  حييد التقييرب إلييى ا  ت ييالى :) ، واحييط ها(43)خالحيي  فيي  ال رييرة حييافاه  :الييرازي

: ، وهييو  مييي  لبيي  د ييي ، ولييال  هييار ا  ميين الريييا  المخييي بيي   يياي ت ييالى(47() يين وميييم الرييوايب
، و ياي حيلى ا   ليي  (47()  رب  فلي مي  م  حيالها وا يرير  ب بيادة ربي  أهيدافمن كان يروو لقا)

نما لكي امر  ما نوع فمن كانتا هورت    ورسول  فهورت    ورسيول ، : ) وسلع إنما ال ماي بالنياي وا 
أد   ، واوخي   مين(46()ومن كاني هورت  لدنيا يحيبها أو امرأة ينكهها فهورت  إلى ما هاور إلي 

 .     المقاماي وأرقها  لى النفس لما في  من إاهاب لهظوظها وهمي لها  لى ما تكره

ومني  اريت  لفيظ الحيدي ، وهيو وحيل وحيل ا  ( 44)والحد  ضيد الكياب : الحد  - 
اب إبييييراهيع إنهييييى كييييان حييييديقا وااكيييير فيييي  الكتيييي: )اييييي  فيييي  م ييييرل المييييد ،  يييياي ت ييييالىبيييي  ب ييييل أنبي

 .(46)(نبييا

ا لييع أن لفيييظ الحييد  يسييت مي فيي  سيييتة : ) قيقيية الحييد  ومراتبييي  يقييوي ال زاليي وفيي  بيييان ه
حد  ف  القوي، وحد  ف  النية واورادة وحيد  في  ال يزع وحيد  في  الوفيا  بيال زع، وحيد  : م ان
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فيي  تهقييي  مقامييياي الييدين كلهييا، فمييين اتحييل بالحيييد  فيي  وميييم الييي  فهييو حييدي  لنييي  مبال يية فييي  
إنميييا : )  ت يييالى مييين اتحيييفوا بالحيييد  فييي  أ ليييى حيييوره بقولييي  ت يييالى ، و يييد وحيييل ا (41()الحيييد 

الم منييون اليياين  منييوا بييا  ورسييول  نييع لييع يرتييابوا وواهييدوا بييوموالهع وأنفسييهع فيي  سييبيي ا  أواييي  هيييع 
     .(60()الحاد ون

 أثر مقامات اليقين في السلوك الفردي والجماعي: ثالثا

 :أثرها في السلوك الفردي

الفييرد بمقاميياي اليقييين توهييي اسييتهقا  وحييل الربانييية وبييال  تتهقيي  ليي  الفضييايي  إاا تهلييى
 : اآلتية

 ياي ( 61)الوحوي إلى الس ادة الهقيقية وه  سكينة النفس وطمونينتها وهحوي راهية البياي-
من  مي حالها من اكر أوأننى وهو م من فلنهيين  هياة طيبة ولنوزينهع أورهع بوهسين ميا )   :ت الى
فمين اتبيم : )فاونسيان الربيان  اي يرل الضين  والهيع وضيي  الحيدر،  ياي ت يالى’ (62()ا ي مليون كانو 

الياين : )، و ياي ت يالى(63()هداي ف  يضيي وا يريقى، ومين أ يرل  ين اكيري فينن لي  م يرية ضينكا
     .(67() منوا وتطمين  لوبهع باكر ا ، أا باكر ا  تطمين القلوب

 . والظفر بهب الدخوي ف  م ية ا  -

، (67)كفايت  ونحرت فقد تكفي ا   ز ووي لكي من انتسب إلي  وحار من أولياي  بهمايت  و 
أا إن أولييا  ا  ا : )، و اي ت الى(66()اين من دون أليس ا  بكال  بده ويخوفون  بال: ) اي ت الى

 .(64()خول  ليهع وا هع يهزنون

  .تهقي  ال بودية ااختيارية -

ه  هالة مووبة لتخل  ال بد من دوا   أهواي  هتى يكون  بدا   اختيارا كما هو  بد ل  و 
ا فيالخل  كلهيع  بياد  ، والي   اضطرارا، وليال  أضيال ا  هياا الحينل إليى نفسي  إضيافة تريريل، وا 

 (.66()ين يمرون  لى الرل هوناو باد الرهمن الا: )ف   ول  ت الى
 :بالسالمة من أمراض القلو -

 :الت  أرار إليها ابن  ارر بقول 

 (61)يطهر القلب من الريا       وهسد  وب وكي دا 

ينيار وهليع وبيال  يسيته  أن يكتيب ميم : ااتحال بيالخ   الفاضيلة - مين حيد  وأمانية وا 
 (.10()ا سابقونأولي  يسار ون ف  الخيراي وهع له: )المسار ين ف  الخيراي الاين  اي ا  فيهع

 :في السلوك الجماعي أثرها -2
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 :تتلخ   نار التهل  بمقاماي اليقين ف  السلو  الوما   فيما يل 

لكونها مقحدا سياميا بيدليي أسيلوب القحير : توسيد م ان  الخوة بين وميم أفراد الموتمم -
 ، ف ن طري  تهق  الربانيية في  سيلو  الفيراد، تتوسيد(11()إنما الم منون إخوة: )الوارد ف   ول  ت الى

 .م ان  الخوة ف      اتهع وم ام تهع

وت ياونوا  ليى ) :المطلوبة رر ا ووا  يا، امتنياا لقولي  ت يالى: توسيد  يع التضامن والت اون -
 .(12()البر والتقوع وا ت اونوا  لى اانع وال دوان

 .وال   ن طري  او خ   والحد  وهسن التوكي  لى ا  والرضا بقضاي  وخول  قاب 

 :د ف  ال مي وتر  التواكي والتكاسيالو-

والييي  بيييندرا  الم نيييى اويوييياب  للتوكيييي والتهلييي  بيييرو  اوخييي   والتفيييان  فييي  إتقيييان ال ميييي 
 .لدخول  ف  المفهوع الرامي لل بادة

 :استهقا  النحر والتمكين -

فقييد و ييد ا   بيياده بالنحيير والتمكييين إاا أهسيينوا حييلتهع بيي   يين طرييي  تهقييي  مييا تقييدع ميين 
و يد ا  الياين  منيوا مينكع و مليوا الحيالهاي ليسيتخلفنهع في  الرل كمييا : )،  ياي ت يالى(13)خحيايال

 .(17..()ن لهع دينهع الاي ارتضى لهع استخلل الاين من  بلهع، وليمكن
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 :  الخاتمة 

إن مييا اكيير ميين الفضييايي السييلوكية الم بييرة  يين مقاميياي اليقييين هيي  مظيياهر روهييية مت ييددة 
ة الربانية الت  يحي بها اونسان إلى دروة اوهسان الت   بر  نهيا النبي  حيلى ا  توتمم ف  خاحي
 (.17..()أن ت بد ا  كون  تراه اوهسان ):  لي  وسلع بقول 

فييييناا تهلييييى الفييييراد والموتم يييياي بهيييياه الفضييييايي تهققييييي السيييي ادة ل ميييية واسييييتهقي بييييال  أن 
اا و يم ا لتقحيير في  هياه الفضيايي نويع  ني  الخليي السيلوك  توحل بونها خيير أمية أخرويي للنياس، وا 

 لى المستوع الفردي وتسرب إلى المستوع الوما  ، فيختي توازن المة وتضطرب هالها فتهيا هزيلية 
واهنيية اتمنييي المسييتوع اليياي أراده ا  لهييا سييلوكيا وا هضيياريا وأخيييرا يمكيين أن نسييتخل  ميين ال ييرل 

 :الساب  مايل 

هقيييي  خحييياي سيييلوكية كفيلييية بتر يييية اونسيييان إليييى دروييية الربانيييية وت إن مقامييياي اليقيييين -1
 .الس ادة الدنيوية والخروية

 .الخالحة   يس د الفرد والموتممبتهقي  ال بودية -2

ضيييرورة ت مييييع مبييياد  التربيييية الروهيييية والييي  بتف ييييي الدراسييياي الرييير ية سيييوا  ميييا ت لييي   -3
 .هوخ الكاديمية أو الدروس ال امةبالب

 .الموتمم وتر يت  تربويا وسلوكيا الس   إلى تهحين -7

 .  إ ادة التوازن الفكري والسلوك نرر النقافة الرر ية بركي يسهع ف -7
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 ِصٍر ُمستوِعبنحو تصوف معا

 

 محمود أبو الهدى الحسيني. د

 سوريا

 

 :الملخص

ت ييش أمتنييا اوسيي مية الييوع أزميياٍي م رفييية  ونقافييية وسيلوكية وهضييارية، وتخييتلط الورا  فيي  
فوضى هاه الزماي، ف  يكاد المرا ب  لها  ن كنب يميز بين ما هو أحيٌي ف  واوره، وما هو دخييٌي 

نخيب  في  سياهة التحيول إليى إ يادة النظير في  السيلو  الحيوف  ال ياع، لن ف  مضمونات ، ويهتال  ال
الحيييداع  فييي  هييياه المرهلييية يسيييتهدل  اوسييي ع، فينب ييي   ليييى أبنيييا  اوسييي ع أن يوتهيييدوا فييي  هييياا الو يييي 
للتقليي من الحرا اي اوس مية الداخلية، وهاا الهدل يقتض  من ن خ ب التحول أن يتمسكوا بما هيو 

التحيول، وهيو  يين اليركن اوهسيان  مين اليدين، وأن ا يو ليوا ب يل الوسيايي الفر ييية مين  بييي رو  
ااوتهادييية هاييية ومقحييودا، إاا كانييي تسييبب أزميية إسيي مية داخلييية، و نييدها يسييتطيم  ك يييٌّ ميين  لمييا  
 الركان الدينيية الن نية أن يتكاميي ميم أخيي ، ويسيتطيم التحيول الهقيقي  أن يوخيا مكانتي  في  الحيدارة

 .الم رفية، وأن يمارس دوره التربوي الرايد ف  هاا الزمن ال حيب

 :يسلط هاا البهخ الضو   لى

 الزماي الم رفية والهضارية الم احرة ف  أمتنا- 

 السلوكياي الم احرة المنتسبة إلى التحول بين ال خ منها والسمين- 

 المقحود الهقيق  للتحول ف  التربية والم رفة- 

 .نرود ف  أسلوب ال مي الحوف التطوير الم- 
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 :تمهيد

 والومم مركبت ، ف  الو ود ور لة   الدين، هاا رو  هو الدين، من اوهسان ركن أو التحول

 ُيْسِلمْ  َوَمنْ } :ت الى  اي فقد الونقى، بال روة التمس   ين هو النقية الرر ية الحورة ف  تهحيل  بين

 [22 :لقمان] {اْلُوْثَقى ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ُمْحِسن   َوُهوَ  اللَّهِ  ِإَلى َوْجَههُ 

 فكان الفا ي، دورها التحول هركاي   أفقدا ال ملية الحورة وتروه الروهية، الر لة ض ل لكن  

 .النقا  وتوديد   اله ،  ودة ف  أم  المراو ة، من بد ا

  مهاور أرب ة إلى منقسما هاا بهن  و لي   و د

 .أمتنا ف  الم احرة والهضارية ةالم رفي الزماي .1

 .والسمين منها ال خ بين التحول إلى المنتسبة الم احرة السلوكياي .2

 .وم ارف  تربيت  ف  الكبرع التحول مقاحد .3

 .الحوف  ال مي أسلوب ف  المنرود التطوير .4

 .والنحير المولى وهو المنرود، وتيسير   القحد، لتهقي    أروو وا   

 :أمتنا في المعاصرة والحضارية يةالمعرف األزمات - أوال

د فقد وهضارية، وسلوكية ونقافية م رفية   أزمايٍ  اليوع اوس مية أمتنا ت يش  البيان  الخطُّ  ح   

 هتى مستقيم ا تهرى  نع الهوري، الرابم   القرن إلى  النب   هد من اوس مية المة ف  بال لوع   المزدهر  

 وحي هتى واانهطاط بالنيزوي أسرع وب دها التاسم، القرن هتى يسيرا انهدارا ينهدر وبدأ السابم، القرن

 من  دة أزماٍي  من اوس م   المنا ف انى الهضيل، إلى  رر الرابم   وأوايي    رر النالخ   القرن ف 

 :أهمها

 و د واالقتصادي والسياسي الثقافي األسرِ  من تالها وما العسكرية االستعمارية الهيمنة .28

 ويضعُّ  الناس، ويست بد   النروة، يسر    و  ٍ  اهت ي ركي  لى ابتدا  وكاني اوس مية، لب دا أكنر طالي

 وأن ومطرودة، خاروةٌ  أنها أيقني هين الم تدية الدوي تل  لكن   المستكبرة، الم تدية الدوي إلى الب د  

 لها وتب يةٍ  و ا ٍ  ودوو خرووها ب د تضمن ب يدة   مخططايٍ  وض ي و ي،  ضية لبلدانها الر وب تهرير  

 أوي ومن المحال ، توارد واستمرار المنافم، دواع لها ويوفِّر   المسلمة، الر وب ف  الحفول وهدة ير ُّ 

 أدواٍي  استحناع الكنير هاا أوي من وبالي اوس مية، المة ف  النقافية الهوية لتبديي اوتهدي ال 

 د مي اوس مية، الب د من راهمة خرووها وب د أمتنا، سيجلن والمباينة المنافية للمخططاي موالية برريةٍ 

 أهلب ف  التب ية فدامي وحنا تها، القراراي تكوين مراكز إلى أوحلتها هتى كبيرا د م ا الدواي تل 

 المست مر خرول ب د تكون أن ينب   الت  النهضة من وبدا الق دامى، مست مريها لنقافة اوس مية الب د

، ااسترخا    المسلمة وبالر  ف  هحي  س ي الت  كتل   اولة، هضارية انط  ة تتهق  ولع والكسي 

 المحطن ة، الفكرية الحرا اي   هلبي بي وألمانيا، كاليابان، أخرع ب دٍ  ف  المنكسرة الر وب ب ل   إليها
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 البهخ ساب  ه  لى الهكع، إلى الوحوي ورهوة   الفيوية، والحداماي   الهزبية، النيزا اي  دوع وانترري

 والهاوة اا تحاد، أسر   ف   تقدع ما نتيوة   المسلمة الر وب وو  ي والتقن ، الحنا   والتطوير   ال لم ،

 اويمانية، الهمة ض ل ومم القديع، المست مر دوي ف  تحنم   الت  الهدينة المحنو اي استيراد التوارية

 .وسياسي ا نقافيا أسرا هاا أنتج الروهية الر لة وخمود

 التقليد   المة  لى ف لب   ،المصطفى بها جاء التي اإلسالميةِ  باألصولِ  الجهلُ  .29

،  الم هظة   وان دمي السابقة ، القرون ف  ااستنباط أفااا   أنتو  الاي الكريع للمهفوظ والتكرير   المستنس خ 

، ال  فيها أ سس الت  الظرول   لتباين    وديدة،  ضايا أضيفي اب دم الم قىدة، الم احرة والظرول   النتال 

 وب ل   الرر ية، السياسة  ليها أسسي الت  السلطانية   كالهكاع   للمت يراي، فاهمةٍ  دراسة إلى تهتال  

 القضايا من ال  هير إلى الهرب، ودار اوس ع دار ومفهوماي   المستودة، اا تحادية الم ام ي

 ال لع د ر س من مستوع  لى هاا وديد، من ةال لمي النخب   تقرأها أن المناسب من حار الت  الد يقة،

 إما للت لع الفراد إهماي بسبب الم رفة فقدي إا فرهيب، ال امة المستوياي  لى يهحي   ما أما ورد ده،

 وسايي بوميم الم رفة نرر ف  التحول وأحهاب   وال لما  الد اة   من كنيرٌ  و حىر في ، زهدا   أو تكاس   

 بالهكاياي السام ين وتروي  الدينية، ال اطفة إنارة  لى المكنة من كنير ف  المر وا تحر   نررها،

 .وأحول  ال لع  وا د  ن الب يدة المنيرة

 من كان الت  التحول إلى المنتسبة البيية أو اوس مية البيية ف  والعداوة االختالف.32

 ونووا ب ضهع وتهز ب   ع،ب ضه  لى الحدارة ه بُّ  ف لب النفوس، ر وناي  ن الب د تكون أن المتو م

 اوس مية المة روابط  ن وهفلوا الدْ وية، أو الحوفية، دوايرهع بين ال مي   وتنسي  الرورع  ن بونفسهع

تها وواوب   .القلوب ف  واوخ   الحد    نور وخبا النورانية، اويمانية أخو 

 خحوحية   أمتنا ف  رد  الف أفقد الاي ،األرعن المعلوماتي واالنفتاح اإلعالمية، الفوضى .31

 أنس بن ومال  سيرين بن مهمد كان و د ا ، دين ف  الم تمن التخح  أحهاب    ن الم لومة تلقى 

 بما الباب هاا ف  وي ستونس "دينكع توخاون  من فانظروا دين ال لع هاا" :يقولون السلل من وهيرهما

 لهم  هو إنما دين  دين   مر ناب" : نهما ا  رض   مر ابن  ول  من  المحطفى  ن ي روع

 إيجابي المعلوماتي فاالنفتاحُ  "مالوا الاين  ن توخا وا استقاموا، الاين  ن خا توخا،  من فانظر ودم ،

، والنافم والسمين، ال خى  بين التمييز من تمكىن هتى أهله عن العلمَ  تلّقى لمن  والدخيي، والحيي والضارى

 نقافة م   تبقى ا الم لومة، فوضوي   خليط ا ال لع يدرسوا لع ممن كنيرٍ  تلقى  فهو الم  اش   الوا م   أما

 .م ت بر  لعٌ  وا أحيلة،

 هاا أوي ومن الوديد، المحنوع لحنمها ت ظيما الوميم ركوع   أرادي الت  الجديدة العولمةُ .32

يواد   الطا ة، محادر  لى وااستي   ال الع، مراكز    لى الهيمنة   إلى س ي ر   اهدٍ و   طبٍ  وا   ال الع   يسخِّ

ل ع   ورايها من وكان   لمحاله ،  محايب   إلى ال الع دوي أكبر ف  المتطرل   اليمين   يدفم   الاي الحهيون  اله 

رهاع ال المية النروة استنيزال   ف  تستمرُّ  الوديدة المالية أزماتها مم تزاي وما وكوارن ، ال الع     لى ال الع وا 
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ل ا  النقافية، التب ية  لى اورهاع   هو الوديدة الظاهرة تل  ف  الخطر كن  ل الرني ة، أخطايها تهمُّي    وا 

 ف  ال  كي  لى والتركيز ال الع، ر وب  لى الفاسدة المتهللة الحورة وفرل   لآلخرين، النقافية الهوية

 .واوس م  ال رب  ال الع

 اوس م ، المق دىس   لى    دوان هع بتكرار للمسلمين، المتزايد الغربي التطرف استفزازُ .33

 ف  ينهحر لع ااستفزاز أن   السل   ينير ومما ال ق  ، منلها  ن يترف م   أزمايٍ  وافت اي   الكرع، ورسول   

 الح يد  لى كبيرة مستويايٌ  منها كاني متفاوتة، مستويايٍ   ن حدر لكن  وسفهاي  ال رب   ر  اع  

  .والدين  السياس 

رُ المتف الفكريُّ  التطرُّفُ .34  انترار ه   سا د   الاي اإلسالمية، الساحة شبابِ  بعضِ  أذهانِ  في جِّ

ْكره   تقد ع   ما ك يُّ   الزماي، هاه مم اوس م  الت امي بوحوي ال لم  الوهي   بل  الطين وزاد الزماي، من ا 

د ة وزاد  الساهة حر   نا ت  ط   ولع المن، هفظ ب رل  لي  ال نيفة الهكومية   الردود   ب ل   التطرل ه 

 ب ل   أن   ومم وااستي اب، بالهوار   التطرُّل ال  لم الوة   مناسبا و تا اوس مية وال لمية النقافية

ون كانوا المتطرفين الم اندين رى ، يقبي كان اآلخر ب ضهع أن   إا الهوار، رفل  لى ي ح   ويتهو ي   الهوار 

 .تطرُّف   ن

 وهدي القر ن، رو    من تنبم   الت  اوهسانية بمضمونات  الحيي   التحوُّل   أن   في  ر  ا ومما

  ن ابت اده لكن   الزماي، تل  من كنيرا يستو ب   أن -فرحت  أ ط  لو – يستطيم   ال دنان، المحطفى

ررا ات   الحيي، التربوي دوره  ن وانكمار  اوح هية، الهركة ف  الدخوي    تر    المن وِّرة، الم رفية   وا 

 ف  المقاحد   وانهرفي   وم ضيِّ ة، ضاي ة   تتخبط   الفوضوية   بر وناتها المتكدرة   النفوس   فبقيي   ا،كبير  فراها

 ا ، إلى التوو  حد    وبضياع   لإلخ  ، المفسدة   الروايب   وكن ري   ا ، وو  إرادة  ن المسلمة الهركاي  

و ي اوخ  ، إررا    وندرة    أولويتها ا  إلى الد وة تو ي   ا بيةهز  هركايٍ  إلى اوس م ى  ال مي   ته 

 الظاهرة المور مقاليد   وامت     الهكع، مقا د   تبوُّ  ف  ال اولة   الرهبة   من تو ي   ما بمقدار   الكبرع،

ا ي   يِّر   ا   اللى    إ ن  } :البواطن بت يير اوس مية المة ف  الهواي ت يير   ربط  د ت الى ا  أن  مم أولويتها،  م 

ت ى ب ق ْوعٍ  واْ  ه  ا ي   يِّر  ه عْ  م   [11 :الر د]{ب و ْنف س 

ة   الهاوة   تظهر   تقدع ومما  وتبدو اوس م ، الدين  ال مي   أساليب   ف  النظر   و ادة   مله 

بة   الوديدة الظرول     ال  من ي ستننى وا اوس مية، الساهة ف  هاحيٌ  هو ما لكيِّ   ام ة   م راو ة   مستوو 

 .الم احر اوس م   المنا ف  مهمىة م ساهة   ر    هير من ي ركِّل ون الاين التحول منتسبو   لي ما

 :والسمين منها الغث بين التصوف إلى المنتسبة المعاصرة السلوكيات -ثانيا

 نود وحد  برفافية الاات  النقد   نمارس هين إننا الم احر؟ الحوف ى  ال مي   وا م    ن مااا لكن

 المحطفى وأهواي الكريع القر ن رو    من ونابمٌ  أحييٌ  هو ما فيها اختلط  د الهاضرة وفةالمتح الساهة

 ويتولى كنهارها، ليلها الت  المهوة تل   لى دخييٌ  هو ما مم السلل، من وتاب ي  وسلع  لي  ا  حلى

 :منها ب ضا أووز  دة أمور ف  الرايب   الدخيي   هاا
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 من اوس مية ال قيدة ف  المد قة الرر ية؛ ال لوع من وهل   ينب   ا بما الجهلِ  شيوعُ .15

ن أخرع، وهةٍ  من ال ملية الهكاع   فق  ف  للسلو  والضابطة وهة،  بتل  التساهي   ريوع   :فقي ريي وا 

 الل باب، طالب    ن  يست ن  الاي الق رر   اسع    ليها المتميى ين ب ل   فيها أطل  دروة إلى الرر ية الهكاع  

، بنيان    بال فهدىموا  أن   متواهلين أو واهلين وأهوال  ، بروه  اهتمامهع به وة ب دن  ، حورة   ورو هوا الدين 

 ا  رهم  المهاسب  الهارخ  اي رو ، هير من ل   يمة ا البدن   أن   كما البدن، ف  إا لها ظهور ا الرو   

لمنا :ا  رهم  الونيد و اي ،"السُّن ة واتباع   بالمواهدة ظاهره زين واوخ   بالمرا بة باطن  حه  من"    

 نفس   لى السنة أمىر من : اي ب ضهع أن   السهروردي النويب أبو واكر ، ا  رسوي بهديخ مرتب  هاا

 فكي" :النويب أبو و اي بالبد ة، نط  وف      وا   نفس   لى الهوع أمىر ومن بالهكمة، نط  وف      وا  

 فكي" :و اي اليقين، نور من هظا   وأوفر   الدين، لم الع انقيادا وأكنر إوابة   أسرع    نفس كاني أفق  كان من

 ."زند ة فه  الرري ة ردتها هقيقة

 ال ارل الظاهر، هير الباطن : اي كااب الخر ة هاه لوىخ" :فقاي أهمد الرفا  ُّ  اوماع   أما 

 إلي  تسب   لع كي " :الهسن أبو الراا ل  اوماع   و اي ،"الخال  وووهره الظاهر، باطن الباطن   :يقوي

ن ب  فارع :الطبي ة ب  وتلا النفس، إلي  وتميي الخواطر، في    لى أنزل  الاي ا  ب لع وخا هقا ، كان وا 

 والوهاع، والظنون، الركو ، من تسلع ...ب ده من والتاب ين والحهابة وبالخلفا  ب  وا تد ، رسول 

 فتمس  والسنة الكتاب كرف   ارل إاا " :أيضا و اي ،" وهقايق  الهدع ن  المضلة الكاابة والد اوي

 يضمنها ولع والسنة، الكتاب ف  ال حمة ضمن  د ت الى ا  إن :لنفس  و ي الكرل ودع والسنة بالكتاب

 ."المراهدة وا اولهاع، وا الكرل وانب ف  ل 

د   ولكن    وه  أخرع ظاهرة مهلها ليرع الظاهرة، هاه يفقد المتحوفة التوم اي   من لكنير الراح 

 الهكاع من بكنيرٍ  ااستخفال   أو التساهي   وم ها اللطيفة، بال واطل المرهونة السماع   بموالس ااكتفا   

 ت الى ا  أووبها الت  الواوباي   من كنيرا أهمي   أو و ح ر الكنيرة، النوافي   ب ض هع أكنر   وربما الرر ية،

 ن و اف ي   إ ل ى الم س ار   ة   اله وع اتِّب اع       م ة   م نْ "  :يقوي إا ال طايية الهكع حاهب    ا ورهع  باده،  لى

، ْير اي  ب اي   الق ي اع     ن   و الت ك اس ي   الخ   .ب اْلو او 

 وهكاا التحول، باسع والمريكية، الوربية الب د ف  وانترارها الظاهرة   هاه ريوع   اهظي   و د 

نم   أو انتقي   بي اوس مية، البلدان من كنير ف  ال مومية التوم اي    لى المر   ريقتح لع  ب د   ف  ح 

،  لقانون   الفا دة   أو بالرر ياي، المتساهلة   المسيهية وا م   من  ريبة الوحل   بهاا الهاي   فوحبهي   ال رب 

دِّ ا وا  لن  الس ع،  لي   يسى سيدنا ب  وا  ما هير   وهو للسلو ، الضابط الفق     موسى برري ة مح 

رِّع الاي ب ل -الكريع   القر ن بي ن كما- وم ه  ا   لي ، ا  حلواي    المسيهية، وا م   ب ده   وت ي ر  ليهع، ه 

 ال لع   هياب   نتايج   من وكان   والسلو ، ال اطفة بين التكامي  ن بدي  بال اطفة أتبا ها اهتماع   فكان  

 .التنليخ تيىار ف  التوهيد    ن واانورال   الم لوع، ال ق ديُّ  اانهرال   ال اطفة ف  واوفراط   فيها الرر  

  لى أ مع ا فننن  المتحوفة، الوساط من كنير ف  الرايب الدخيي    ن أتهد خ وهين 
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ها هافظ   فقد ومي ها، ا أبنايها  لى وظهر الدينية، بال لوع   واهتمام  أحالت ،  لى ب ض   ةواستقام ور  
ا، ين   ي ْست و ي ه يْ    يْ } :ت الى لقول  وفهما وح ه  ين   ي ْ ل م ون   ال ا   بين ووم ا ،[9 :الزمر] {ي ْ ل م ون   ا   و ال ا 

 [128 :النحل]{ُمْحِسُنونَ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  اتََّقْوا الَِّذينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ  }:ت الى بقول  إلي  المرار والهقيقة الرري ة

رىا أايم   وا  فقد الرقي ، الوزاير من وا ي  د الراع   ب د ف  الحوفية نهضتنا إن   :أ وي   هين س 

 (ا  رهمهما التلمسان  الهارم  مهمد وسيدي يلِّس، بن مهمد سيدي) الوزاير من الوافدين للريخين   كان  

ن   مم واحلهمات ال   لى وسا  د الرامية، الحوفية ال لمية النهضة هاه إهداخ   ف  النر أكبر     اط 

 .(ا  رهمهما ال  وي محطفى بن أهمد وسيدي البوزيدي، سيدي )الوزايرية مست انع
فظ   ا  باكر اارت اي   مم توم اتنا ف  يكون   أن ب دنا ف  نوتهد   واليوع   وت وت  ، ا  كتاب   ه 

 ب ضها  ن سم نا الت  التوم اي،  لب ف  الوا م   للخطر تفاديا والهديخ، والسيرة   والفق  ال قيدة ودروس  

 إلى ب ضها ف  المر   وتواوز النسا ، بويدي الرواي أيدي فيها تتراب    هلقةٍ  ف  الاكر   موالس ت ق د   أنها

 بها والتساهي   بالرري ة الوهي   ور   وهكاا ل ، الر  ية و حد    لي ، الوراد    را ة   بهوة الننوي الوسد   لمس  

  .الحيي التحول ويلفظها ورسول ، ت الى ا  يوباها الت  سلوكيةال اانهرافاي إلى

  ن ب يدا المبال اي هاه تنترر وهين ،الخرافات مستوى إلى تصل التي الشائعة المبالغات.02

 التفكير، أسلوب ف  متخبطا ويحير   الوهاع، ف  اونسان   يقم الهكيمة ال لمية والساليب الوا  ية الووا 

 ويفت  هقيقة إلى ينقلب الوهي يد إلى ال لع يد من المواز و م إاا " :ا  رهم  الن ورس  م  البدي  اي و د

 أو المنور ال لع يمين من المظلع الوهي يسار ا تطفتهما ما إاا والتربيهاي الموازاي إا ....للخرافاي الباب

 كاني ب دما خاد ا   سرابا   حيرفت والنداوة الطراوة من مستفرهة هقيقة إلى انقلبتا  مرهما وطاي استمرتا

  ليها ودلن  الهقيقة هاه  لى أطل ن  ومما هسنا ، فاتنة كاني ب دما رمطا   ووزا   وتحب  زاا   ررابا  

 فلع فقلي القمر الن بان ابتلم لقد :فووابي  ن  والدت  سولي إا حباي زمن القمر خسول هدوخ هو

 من و سعٍ  اوسراييلياي من طايفة دخوي إن " أيضا   و اي "ةرفاف رب  السما  ن ابين إن  الي القمر يراهد

 " الفكار روري الوميي الدين بزي وظهور ها اوس ع دايرة ضمن اليونانية الفلسفة
.

 

 الت  الفاسدة القا دة  لى هسنة بنية موضو ة   نحوحا   بالو ظ المرت لين ب ل نرر و د

 من بيدرا   تفضي هقيقة من هبة إن" :الن ورس  البديم أ واي ومن ( لي  نكاب وا ا  لرسوي نكاب  ) :تقوي

" الخيااي
 
 إلى بميي بالهقيقة الخياي مزل :البرر سوايا من لن وتبلبلها المور تروش والمبال ة" 

 فيما المبال ة إلى واانوااب يحل فيما وزافا   الك ع إط   ف  والرهبة ب  التا فيما الك ع ف  ااستزادة

"ي هكى
 
 ." ال دو ب  يضر ما بمني الدين يضر أن يمكن  الواهي والحدي  " 

 هدوا سادة أي" :بقول  المبال اي مركلة إلى برهان  ف   ا  رهم  الرفا   اوماع نب  و د

ياكع المراتب  وأررل والس ع الح ة  ليهع النبيا  اونسان  النوع أررل منازلهع، الناس أنزلوا وال لو وا 

 وو   لى هاا ...التاب ون ب دهع الخل  وأررل وأحهاب   ل  ب ده الخل  وأررل مهمد بينان النبيا 

ياكع الن  فالن  اوفراد وو   لى وأما اووماي  "بالرأي إا هل  من هل  فما بالرأي والخا وا 
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 ال اداي، لخوار  الم فرط واانوااب   ل ف اي، الواهع والترخي    بالرخا ، تهيط والمبال اي

 هاه من نفس  ف  كان" : اي الاي النوري الهسين أب   ن الوليا  هلية حاهب نقل  ما الوميي ومن

 :و لي   زور ين، بين و مي    حبة   الحبيان من فوخاي   (ال اداي بخوار  وت ل ٌ  رهبةٌ  أي ) ر   اآلياي

ز ت   أرطاي، ن نة فيها سمكةٌ  ل  رويْ فخ : اي نفس ، ل هر  ن   أرطاي ن نة فيها سمكة   ل  ت خرلْ  لع لين و  

  لى القحة تل  ف  الونيد إنكار   فكان ،"فتلده  أف ى ل  تخرل   أن هكم   كان :فقاي الونيد ال  فبله

 .با  إا تت ل  ا الحاد  الحوف ِّ  ه م ة   لن ال ادة، خوار  طلب  ن الترفم و ووب    لى دااى  النوريِّ 

  لى تمر أن  حد  ومنتهى همت  هاية تو ي ا" : لي  ا  رهمة الرفا  ُّ  اوماع   ويقوي

ْر  أردي، ما والهوي   الطير   يحنم الهوا ، ف  تطير أو الما ،  ال ارل   ل ، هاية ا ما إلى همت  بونا  ط 

 ."برب  سروره من أ ظع   النرع إلى ال رش من  نده ر   ا المتمكن

 السببية، ت الى ا  هكمة  وانين إطار ف  ووا  يتهع الواض  بالمنهج القوع التزاع ي ظهر   اكر وما

   .ال ادة وخر  المبال ة  لى اونسان هر    ينافيها الت 

 بدن  يط ن   فب ض هع ووودا، التحول أحوي ف  لها نود   ا الت  الدخيلة، الممارساتُ .34

هع الزوال، أو النار   ووف  ف  يوك ي   وب ضهع بالهديد،  وال قارب، الفا   بحهبة نفس  ير  ي   وب ض 

 لها، ت الى ا  رسم  الاي طريقها  ن اونسان إرادة تنهرل   مقاحد، إلى الممارساي   هاه تتهو ي   وهين

 أكنر" :ا  رهم  الونيد    اي وهاوب،  اطمٌ  المقحود   هاا  ن حارلٍ  وك يى  مواه، وو    ال ارل   فمقحود  

 النية، إهكاع إلى يهتال الطري  هاا سلو  أوي ف  فالمريد اابتدا  فساد من والموانم والهوايي ال واي 

هكاع    خالحا   خروو  يكون هتى  اوي، هظ في  للنفس كان ما وكي الهوع، دوا   من تنيزيهها :النية وا 

ْد    اللى    م ن   اْل  ار ف ين   م ْطل ب  " :ال طايية الهكع حاهب و اي ،"ت الى   ي ة   ف   الحِّ ق و    ي اع  واْلق   اْل  ب ود   ب ه 

 ."الرُّبوب ي ة  

 وال ادة، ال  رل تراكمية بسبب المق دىس رتبة إلى تحي أن كادي ركليىايٍ  ف  ب ضهع باله   و د

 :فقاي ب ضها وحل هين الحلية مباهن  ف  الس ر   ْسط  البنا ابن أهسن و د

 فا لييْع بون  أهي  هاا ال يييحر  

 إا أهدنييوا بينهيع  احيط هيا

حن فيوا بينه ييع  أهييييكاما و ف  السماع  كان  و
يلْي   البيياب    ه 

 فكيُّ ما اليوع   ليي   النييييياس  

وا الحوي  و الركييييانا  إا ن قض 

و اْفيت يضي هوا و احط ل هوا لديها ه ٌّ لمن 
ينييك را  كان  لييهيْع م 

 

يلوا بمهيد ناي  الميير      د ر يي  

 حيييي هيا لع أر  للدييين  ب 

يراميا  أكين يرهيا كانْي لهيع ه 

يواب  نييد  وي يف يٍن و   و اآلن   

 من مد ين  الفيييقر  فيييي   باس  

 و حيييي يروه  ف  اليورع م هيانا

 فحار  ما كييان  لهيا  ليييييها

 إا ك يُّ ما ي بحير  منهييْع منيك را
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 .المرر ة وحورت  الحيلة، روه  لىإ التحوِّل   إ ادة يريد   الاات  النقد بهاا وهو

 الهسن   أب   لى م رول أخ  ابن الكرخ  مهمد أبو دخي" :التفسير حاهب القرطب  و اي

 ،"القوه   لى القوه  والبس  لب  حول وسم ؟ أو  لب  حوفي :ل  فقاي حول، وبة   و لي  يسار بن
 والفوط، المر  اي  ليهع فرأع فمضى الوامم، ف  وهع أحهاب  من وما ة ورد  د :للربل  روي و اي

 :يقوي فونرو

 أما الخياع فننها كخيامهع          

 

 وأرع نسا  اله  هير نساي  

 

 :الرفا   اوماع و اي

رُّ  و مرو؟ بكر باسع توتي  ود ؟ من تسلسي أبي ؟ من تور خ   الطريقة   هاه أن ت ظن"  ل  ت ح 

ا ر ر، نوب البضا ة هاه هسبي تاو ؟ رلط  لى خر ت ؟ ويب  لى ل  ت نقش نسب ؟ ونيقة ف   وتاو 

ا، وزي ا كبيرة و مامة ...و كاز ا  الطايفة بو ماي  ملي ما .....هاا كي إلى ينظر ا ا  إن وا ، ا حاله 

 ."مسكين يا لباسهع وتلبس

  ن واانتقاي ت الى، اله ِّ  إلى القلوب تووي   لى القوع متقدِّم  هر    ي ظهر   ا كر   ما وكيُّ 

 .ي رع كون  في  ا  ي  ب د   الاي الاو   اوهسان   مقاع إلى المضموناي من الفارهة الركلياي  

 لإلنسان، ت الى ا  تكليل من رييٌس  وز  هو الاي ،المنتج العملِ  بقيمةِ  اإلحساسِ  ُفقدانُ .42

أْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم َأْنَشَأُكْم ِمَن ا ُهوَ } :القايي سبهان  وهو الرل، ف  استخ ف  م ان  من وب ٌل 
 ما مم تتنافى ظاهرة وه  الروهية، والوراد   الفردية، بال بادة ااكتفا    فرا ال  من وبدا [61 :هود]{ِفيَها

 .الحوفية متقدمو  لي  كان  

 يتركنى  ف  هال   لى بق  فمن سنت ، والكسب ، النب  هاي التوكي :ا   بد بن سهي  اي

 أبا يا :ل  فقيي رمضان، رهر ف  الهحاد ف  أدهع ابن إبراهيع مم كنا :الم يرة بن ي قوب و اي ،"سنت 

 ههنا، أ يموا :فقاي القدر، ليلة ندر  ل لنا بالمدينة الواخر ال رر فنحوع المدينة إلى بنا دخلي لو إسها 

 .القدر ليلة   ليلةٍ  بكي ولكع ال مي، وأويدوا

 رديدة  ناية وا تنى وزرع، هقوي، وحاهب الزرا ة،  ف  ام    الراا ل  الهسن أبو كان و د

  ناية ا تنى أن  كما والوند، الويش مم الهرب ميدان ف  دايما   كان لقد هتى هروبهع، ف  المسلمين بومر

 ما – ا  بتوفي  – لهع ييسر أن ف  واهدا   وس ى والمساكين، الض فا  المسلمين محال  بقضا  رديدة

 مبااة  دع أو هاكع،  ني من ال  سبيي ف  ا ى مهما كرباتهع من ويفرل قد،ت  ما لهع ويهي ت سر،

 . واه حاهب

 .الكراع ورواده التحول  لما   ند المنتج ال مي  يمة ي ظهر تقدع ما وكي

 :ومعارفه تربيته في الكبرى التصوف مقاصد - ثالثا
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 أو ت الى ا   ل م   نب  من افم ت الى، ا   باد من المقربين هاي هو (اوهسان) أو (التحول 

 .الم بود ت ظيع ف  الهضور بوهواي   المقرون ال بودية تهقي  لن  ل ، هايٌ  والتحول إا أرسل ، رسويٍ 

 ف   امىا   ال  وكان    ن  وهاا سلوك ا (اوهسان) أو الت حول    النب  أحهاب   تلقىى و د

 ف  الدنيا  لى او باي فرا ولما مقدمت ، ف  خلدون ابن يقرر كما الحال  والسلل والتاب ين الحهابة

  اهي.الحوفية باسع ال بادة  لى المقبلون اخت     الدنيا مخالطة إلى الناس وون  ب ده وما النان  القرن

 ينتو  ما ورا  ال هنين ب ل   اتب ها  ضية نيكلسون مني ال ربيين المسترر ين ب ل أنار و د

 ط ي ن هلةٌ  وأن  الدينية، الوامر من يتهللوا أن أحهاب   أور  وديد اهبم التحول أن   وه  ال رب،

 القرون ف  القوع فو يان   ال  هير ي نبي   ااستقرا  لكن   اوس ع،  ن الب يدة الفلسفية ااتواهاي  ليها

 أهمد الموتهد الفقي  اوماع  اي فقد اوس مية، بالرري ة التمس  درواي أ ظع  لى كانوا وال هقة السابقة

 (المحري النون او) و اي ،"نظير ل  يكن لع " :(الهاف  برر) موي بل   يوع هنبي بن
 
   ماي من"

 و اي ،"وسنن  وأوامره، وأف ال ، أخ   ، ف  وسلع  لي  ا  حلى ا  هبيب   متاب ة   ووي    ز     المهبِّ 

(البسطام  يزيد أبو)
 
 هتى ب ، ت تروا ف  الهوا ، ف  ي رف م هتى امايالكر  من أ  ط  روي إلى نظرتع لو"

 ا   بد بن سهي) و اي ،"الرري ة وأدا  الهدود، وهفظ والنه ، المر  ند تودون  كيل تنظروا

 حلى ا  رسوي بسنة واا تدا  ت الى ا  بكتاب التمس " أولها من و د "أريا  ستة أحولنا" :(الت ست ري

"وسلع  لي  ا 
،

 أنر ا تفى من إا الخل ،  لى مسدودة كلها الطر " :(الب دادي الونيد وماعا ) و اي 

 ." لي  مفتوهة كلها الخيراي طري  فنن طريقت ، ولزع سن ت  ، واتبم الرسوي،

 الولى الهلقة هو () مهمد" :تقوي (ريم ي  نىيماري) الراهلة الم احرة اللمانية الباهنة وكاني

 () مهمد تحول من ولدي الحوفية ال قيدة أن تولو  أدر " :و الي "حولللت الروهية السلسلة ف 

 ."خ ل  من توض     أن وينب  

ق     اْلق ْرب ى ا ا ف آي  } :ت الى  اي اورادة، تحهي  إلى التحول وسايي وتروم ْسك ين   ه   و اْبن   و اْلم 

ْيرٌ  ا ل     الس ب يي   ين   خ  ْفل ه ون   ه عْ  و أ ْول ي     الل     و ْو    ي ر يد ون   ل ل ا   [38 :الروع]{اْلم 

 .النفس وتزكية ا ، م رفة   : ضيتين ف  فتنهحر هايت  أما

 ا ، أمر موافقة    لى والتدريب الانوب، من التوبة    لى القوع تركيز نرع ووسايل  مقدمات  وف 

 الراسخين، نفوس  لى ولطيف ا يين،المبتد  لى رديد ا يكون أمرٌ  وهو اوس م ، الفق  بضوابط باانضباط

، يوع ف  الوبي أهوار يقلم رو    رأع هين م اا بن يهيى  اي لقد هتى   دع، ابن   مسكينٌ " :ي نى  وهو هار 

 :ماهبين ياهبون الروه  واارتقا  التربية أسلوب ف  والقوع   ،"الوزار تر    من  لي  أهون   الهوار    لم  

، تزكية إلى منطلقا المواهداي د  ي تم إررا   الوي الماهب 187  .الرو  لم رفة وتمهيدا النفس 

 ومن الرهودية، الاو ية الم رفة   إلى منطلقا التحديق    ال لع   ي تمد   ت ريف ٌّ  النان  والماهب   188

   .(بالوحل الوحل   ستر) طري  من فتتزكى اللطايل   النفس    لى تفيل   الرهود منيزي  



 620 

 الدىنيا ت الى ا  خل  لما" :بقول  التست ري ا   بد بن سهي   لويا الماهب مقدماي   إلى أرار

 ي تنون الوي الماهب هاا ف  وهع ،"والهكمة ال لع الووع ف  وو ي والوهي، الم حية الربم ف  و ي

 .النفس ارتقا  منازي من ال  هير إلى والحد ، والتوكي، الزهد، بمقاماي  

 والمقاماي، المنازي مم و وف  السال   لى ي يبون فننهع ن ،النا الت ريف ى  الماهب أحهاب   أما

 للزهد ليس" :يزيد أبو  اي الم نى هاا وف   نده، ل  ا تبار وا ل  ووود ا فيما زهدٌ  هو  ندهع فالزهد

 وما الدنيا ف  زهدي :الوي اليوع :من  خروي الرابم اليوع   كان فلما الزهد، ف  أياع ن نة كني لن  منيزلة،

 لع الرابم اليوع كان فلما ا ، سوع فيما زهدي :النالخ واليوع فيها، وما اآلخرة ف  زهدي :النان  واليوع فيها،

 ."ا  سوع ل  يب 

 رهم   ويبة ابن  رر ولاا الطبم،  ن الب د   ضرورة    دع الت ريف  الماهب هاا أحهاب   ويرع

ه   بق ْدر   إلي  وحوي  ال كان طب   بمخالفة ا  إلى سار م نْ " أن   ا   ."طب    ن ب ْ د 

 إلى أح  يلتفي   وا سواه،  ن وت ييبها اله ِّ  إلى الروا  بتووي  ي تن  الت ريف  فالماهب  

 بقول  المررب هاا  ن الونيد اوماع    ب ر و د هاحي، تهحيي   هو لديهع تزكيتها هحوي   لن النفس  

 دخوي" :المهبة م نى  ن مويبا :أيضا و اي ، "ال يب مرهد ف  الر ْيب ارتفاع  " :الم رفة  ن الم بِّر

 ا  رهم  الب دادي يزيد بن أهمد بن رويع سيي وهين ،"المهب حفاي من البدي  لى المهبوب حفاي

 ف  ليس" :ب ضهع  اي الم نى هاا وف  ،"اللوهية وتورد   البررية،  نار مهو  " :هو  اي التوهيد  ن

 ."ا  هير   ا  وهد وما خل ، التوهيد

ليها مرا بت ، ف  ااست را  ف  مندروة ت الى ا  سوع  ن ال يبة تكون و د  بقول  اورارة وا 

ين   ر بِّ  م     إ ن   ك       اي  } :ت الى  .[14 :ال ل ] {ي ر ع الل     ب و ن   ي ْ ل عْ  أ ل عْ  } :و ول  ،[62 :الر را ]{س ي ْهد 

بِّ    اْسع   و اْاك ْر } ت الى بقول   ن  الم بر الرهود، م نى ف  لسوعا  ن ال يبة تل  تكون و د  ر 

ت ب ت يْ   المهققين  ند وااسع سواه،  ن ب  ت يب هتى بالكلية إلي  انقطم أي [9-8 :المزمي] {ت ْبت ي    إ ل ْي    و 

  .المسمى  ين

وع ا نري في  إا كنا مم رقي  ف  محال نهارب التر  ف  ي :هك  أنا هاتما  الحع   اي
كيل ترع نفس  يا هاتع ف  هاا اليوع؟  :ر وسا  تندر، ورماها  تنقحل، وسيوفا  تنقطم، فقاي ل  رقي 

لكنى  وا  أرع نفس  ف  هاا  :ا وا ،  اي :تراه مني ما كني ف  الليلة الت  زفىي إلي  امرأت ؟ فقاي
 .اليوع مني  ما كني  تل  الليلة

 .ين ودر ت  تهي رأس  هتى سم ي هطيط نع ناع بين الحف  

  ن ي يب هين إا يكون ا إن  بي بالخل  مر ويٌ  اونسان و لب   الهاي هاا مني يكون وا

 .باله  الخل 

 نف    ي تمد   وهو مسالك ، ونسل  الت ريف ، الماهب   هاا إلى ننتم  الراا ل  مرربنا ف  ونهن  

يواده ل ، رري  ا الاي الواهد فهو اله ، مم ر  ٍ  ووود    م  ، ووودها ي ن  ا للمخلو اي ت الى وا 
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 أي لها ي د لع لهظة إمداده  نها  طم ولو  درت ،  لى لهظة كيِّ  ف  الم تمد   المستمدِّ  هكع ف  لنها

 بها، ااتهاد   أو الريا  ف  للهلوي    اب  ت الى اله ُّ  كان إاا إا   يكون ا اله  مم الريا  فووود ا تبار،

 " :ا  رهم  الونيد، و اي وااتهاد، الهلوي من الحوفية  لما  وميم   تبرأ و د ال ، من هاراه هاراهو 

د خ   من الق د ع   إفراد التوهيد  ن اب ت ةٌ  ال ْكو ان   " :بقول  المسولة هاه السكندري ا   طا  ابن ويوض  ،" اله 

و ةٌ  ب ن ْنب ات   ، يىة   م ْمه  د   . "ا ات     ب و ه 

 

 :الصوفي العمل أسلوب في المنشود التطوير -رابعا

 إلى وا  ادتها اوس مية الموتم اي إح   ف  كبيرٌ  دور الماض  ف  الحوفية للط ر    كان  

 ال   لى أدي   وا" :فقاي المهن أو اي   ف  الطريقة أهي فضي إلى الن رس  الزمان بديم    ألم  و د الرراد،

ا ا تيادي ا منتسب ا إن هتى الض لة، أهي هووع أننا  انهعبنيم الطريقة أهي اهتفاظ من  أهي من مخلح 

 الروه  الاو  من  لي  هحي بما إيمان  ينقا إا لل لع، كان مدعٍ  أي من أكنر نفس   لى يهافظ الطريقة

 ."الوليا  تواه هب من يهمل  وبما الطريقة ف 

 اولهية الم رفة من المتفورة والروا  نيةالروها والمهبة اويمانية، بالقوة :نباتهع يفسر وكان

 بوداوي لهما والرافدة والمساود الووامم لرسالة المتممة والتكايا الزوايا ف  «ا ...ا » يرددون وهع

 اوس مية الخ فة مركز  لى المهافظة ف  الطر  أهي فضي ننسى ا أن يوب" :يقوي وكان اويمان،

 . "سنة ينوخمس خمسماية طواي «استانبوي»

اا  الم احر،  ملها ف  التطوير من ب د   ف  واوح ه  التربويُّ  دورها للطر  يبقى أن أردنا وا 

 :الموضوع بهاا المت لقة المهمة المور ب ل إلى أرير الموطن هاا ف  ول ل 

 ال ناية تقتض  الت  العرفانية الذوقية التربية خصوصية واجبِ  بين التمييز  لينا ينب   .6

 على المنفتحة اإلسالمية الدعوة وواجبِ  متونية، طويلة  ناية النق  ااست داد أحهاب من الفراد ايبوهو 

 ك ي   تهمي خاحة بييةٌ  الاو ية فالتربية هق  ، الواوبين من واوبٍ  ك يِّ  بيية ف  ن ط    هتىى ،الناس كل

 أوا، المة أطيال وميم    لى ل مل وا ال لم  اانفتا    تووب    ام ةٌ  بييةٌ  والد وة   الخحوحية،  وامي

 نانيا؟ ال الع سكان وميم و لى

رفانية التربية بيية   تكون أن فينب   هنا ومن  كما الخا ، ااست داد أحهاب  لى م لقة   ال  

 خ    و د الخحوحية، من فيها لما المتطورة، الدوي كيِّ  ف  اليوع أحهابها  لى ال لمية البهوخ   ت  ل   

 اوراري ااحط     يكون   وهكاا هريرة، وأب  كهايفة، هيره ينل  لع بر   أحهاب  ب ل  النب 

ز   ل باراٍي  التداوي   يكن ر هين   أما مهل ، ف  التخحح   الظنُّ  ي سا  أن فالمآي فهمها،  ن أهلها هير   ي و 

 المولى وي   اللا ين اتهادوا كالهلوي  قدية انهرافايٍ  إلى الحيي   التوهيديُّ  م ناها وي حر ل   ا ، بووليا 

 .بهما القوي  ن ت الى ا  أوليا  وتنيز ه  نهما، سبهان 

ل  ٌّ  وكان دِّن وا" :يقوي  ن  ا  رض     بُّون   ي ْ ر ف ون   ب م ا الن اس   ه   "و ر س ول     الل     ي ك ا ب   أ نْ  أ ت ه 
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 :ر ره ف  ينرد الراف   وكان

ة  الن   عْ أ أ ْنن ر  د راا ب ْين  س    ار ه 

يِّْ ي  ف   ر رِّ ب ْلد ٍة  ْن ض   ل   ْمر ي و  

يل  ب ل ْطف      ف ن ْن ف ر ل  الل    الل ط 

د اد ه ْع   ب ن ْني  م ف يد ا و اْست ف ْدي  و 

ا      ا أ ض  ْلم  ه اي     م ْن م ن    اْلو   و 

 

ي ة  اْل  ن عْ   ْنن ور ا ل ر ا   ع  م   أ أ ْنظ 

ر  اْلك ل عْ ف ل ْسي م ض    يِّ  ا ب ْين ه ْع ه ر 

ك عْ  ل ْله  اد ْفي أ ْه   ل ْل  ل وع  و   و ح 

م ْكت ت عْ  وٌن ل د ي  و   و ا  ا  ف م ْخز 

ب ين  ف ق ْد ظ ل عْ  ن م  اْلم ْست ْوو  م ْن م   و 

 

 :فقاي ل  مرنيت  ف  التلمسان  الهارم  ريخ  الراهوري الرهمن  بد أستااي وحل و د

 ي  بون يفوه بلفظةٍ ولكع ودد

ن   لكن  بالررع  اع وا 

 

 تنب  بسرِّ هقيقة من  الع 

 للسرِّ والروا   أفضي  كاتع

 

ن ال لع أهي بننكار يحطدع   لن حاد ٍ  او ٍ   ن خاروا كان إاا الهقاي   ن ال ارفين   وت بير  وا 

 سريج بن ال باس لب  و م ما الفكرة لهاه ويرهد   مداركهع، يبله لع
ا و ت  فقي    كان الاي  لم   وفهم ا، ول ة     

 هاا ف  تقوي ما" :سولوه ولما  لم ، س  ة مم فهم   لى يقدر ولع ك م ، وسمم الونيد بمولس مر   هين

 ."مبطي بحولة ليسي حولة الك ع لهاا أرع ولكن  يقوي، ما أدري ا : اي الك ع؟

 النيزاع من ينيره ما ينير فنن  بها تهق  هير من ال رفان  التوهيد هقاي   لى الك ع أما

"الزي سرال م   يكون أن يهتال الزي ف  تكلع من" :البسطام  يزيد أبو  اي واونكار،
،

 أن أراد من أي 

 .بها يتكلع أن  بي روه   لى الهقاي  تل  أنوار إررا  إلى بهاوة فهو الزلية، اولهية الهقاي  ف  يتكلع

 وسايي كي   ومستخدمة الناس، وميم  لى منفتهة تكون أن   فينب اوس مية الد وة بيية   أما

 .السطور ف  كلها ال لوع نرر   ويكون الحدور، من الاوا  انتقاي بهاا فيكون النرر،

 هو والسنة الكتاب بضوابط منضبطٍ  حوف  توممٍ  ك ي بون   الر وري اارتقا   مالنا من.13

 مسودا وسلع  لي  ا  حلى ا  لرسوي و لي لت ا الرل مساهتها كبيرة مدرسة ف  الحفول من حلٌّ 

 وأن   التسليع وأتع الح ة أفضي  لي  مهمد سيدنا هو ال اع و مر ها المدرسة هاه م دير   وأن وطهورا،

 من نخرل   وبهاا ال اع؟ اآلمر  لي  يملي  ما بد ة المنفِّا   الستاا هو الحوف  للريخ اا تباري الرخ 

 ت الى ا  إلى د ا من " :يقوي الراا ل  الهسن أبو كان   و د اابتكاراي، وتنوع مدارس،ال بت دد الوهع أزمة

 يلزم  من الريخ" :يقوي الرفا   أهمد سيدي وكان ،" بد   فهو : ا ، رسوي ب  د ا ما ب ير

 "والبد ة المهدنة  ن ويب د  والسنة، الكتاب

  ين هو الاي التحول، رو   بيي من هو بما التحول ن خ ب   يتمس  أن ونتمناه نرووه مما.14

 تسبب أنها نبي إاا المورونة الهامرية الفر ية التقاليد ب ل  ن يتنازلوا وأن الدين، من اوهسان  الركن

ة   حاري الهاوة لن   داخلية، إس مية أزمة  بالقواسع وال ناية   وهنا ، هنا المب نر الحلِّ  لعِّ  و ادة   مله 

 وهدتها مهور   هو الاي ا  بهبي   اا تحاع   نانية مرة   ل مة ليتهق  وديد، من لمرتركةا الكبرع اوس مية
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 الديان   إلى المنتمين مم   ال الم ى  المسلمين هوار   إلى المتهمِّس القفز    بي   وال  وهين، و ي كي ف 

  لنى  وأ رب، أووب   ميةاوس  المة ساهة ف  النقاف ى  بالتقارب   فااهتماع اوس ع، دايرة خارل   الخرع

 .وسيع الخطب   ولن   خطيرة، المرهلة

 سايدا كان ما تواوز  د ودوره الريخ   رخ     لى التركيز إن   الو ي هاا ف  نقوي أن لنا.15

 إلى ب ضهع وباله   والمنقوي، الم قوي هد   متواوزة (المررد الريخ)  ضية أحبه ي فقد القوع، متقدىم   ند

 بالبهخ لكننا القر ن، مهكع رتبة ف  كونها (الريطان فريخ  ل  ريخ ا من) :الراي ة المقولة و ي دروة

 يهحي هي .." :وم رفت  مواه   رب إلى اونسان وحوي  ن متساي  ال زال  اوماع   نود القوع كتب ف 

 م   والتهحيي   وم سهِّي، فات ٌ  الستاا أن فا لع" : اي  الس اي  لى ويويب م لع؟ هير من اونسان بنظر

 أبو ياهب وبهاا ،" م لمهع هو فيكون  باده من يرا  من  لى يمتن بفضل  ت الى وا  وأرو ، أسهي

 ال لوع أن ا لع " :فيقوي البهخ ال زال  اوماع   ويتابم ريخ، ب ير الكامي الحوف  ووود إمكان   إلى هامد

نما ,ضرورية ليسي الت   تهوع فتارة هحولها، ف  الهاي ختللت الهواي ب ل ف  القلب ف  تهحي وا 

 ا يهحي فالاي والت لع، ااستداي بطري  تكتسب وتارة يدري، ا هيخ من في  ألق  كون  القلب  لى
 وهو ،"واستبحار ا ا تبارا   يسمى بااستداي يهحي والاي إلهاما ، يسمى الدليي وهيلة ااكتساب بطري 

 ال لع أخا " أن   : وا ده ف  فيقرر زرو  أهمد الريخ ال  مة أما ،إلي  أررنا الاي اومكان ال  ي كد بهاا

ن   وحوي، ررط ا كماي، ررط الريخ فيو ي   "دونهع أخاه من أتع المرايخ  ن وال مي  القضية هاه وا 

 إلى وسو ها اانهرال،  ن لحرفها النفس   مواهدة منهج    لى والسير   التقوع، التزاع أراد   لمن الباب تفت   

  لى من  ب د   ا الاي الريخ   اختيار ف  الهيرة أبواب وت  ل    المحطفى، الهبيب باتباع س و ا ت الى ا 

 .ا  إلى التوو  ف  الحد     ن ب يدا اللقاب،  لى والتنافس   الرايم، القوي

 نم الريخ أكملية تنفم " :بقول  الموضوع هاا ا  رهم  الوزايري القادر  بد المير وض  و د
ا المقحود، إلى الموحلة الدالة هيخ  واست داده است داده، ل  أ طاه ما إا المريد ي ط  ا فالريخ   وا 

 "أ مال  وف  في  منطوٍ 

 النقية، ال ماي من يتب   وما السال ، ف  ااست داد أحي إلى ا  رهم  المير   يوو  وبهاا

 .السنية والخ  

  ن إا يحدر   ا الرط  لن   الهاي، كبير   حاهبها ن  كا مهما الرط  أبواب إه   ينب  .52

 وك هما الروهية، الهواي ف  الهسِّ   ن وهيبةٍ  س كرٍ  حاهب   أو بها، واهي الرري ة  ن منهرلٍ  :رولين

 مني أنا :يقوي روي ف  تقوي ما :ا  رهم  ا   بد بن لسهي  الوا و د اتبا  ، وا  ن  النقي يحل    ا

دىيٌ ، إما :رولين أهد   إا يقول  ا هاا" :ا   بد بن سهي فقاي يهركون ؟ أن إا ر أته ا الباب  أو ح 

 .اتبا هع  ن وينهونهع الهاي، تل  لحهاب بالتسليع الت ميا يومرون الحوفية وكان ،."ز ندي  روي
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ن ف  ة المتحوفة كوهي الهوا  من الحوليي " :و د  اي ال  مة أهمد زرو  ف   وا ده
وكالمط ون  ليهع من المتفقهين يرد  ولهع ويوتنب ف لهع وا يتر  الماهب اله  النابي لنسبتهع ل  

 .اهي "وظهورهع في  

 أرار الاي (الولوة ف  الخلوة) مبدأ إلى الد وة يلتزع أن الم احر الحوف  للمنهج نروو.53

 :ب ضهع  اي و د "سر  ف  اهمو يز  ا وأن الزهاع تدخي أن " :فقاي الخلوة  ن سيي هين الوريري إلي 

 زواياكع الووود كي نرع فننا           تقيدوا بالزوايا  وعٌ  كان لين

 لله ِّ، ااكرٌ  فيها م نْ  حوفية ؛كيُّ  زاوية   يراه وهو الكون ف  الحوف  يتهر  الر ية هاه ومن

 الهباي   بونوار ونووم    موس   ور كواكب    وتتول    هايمة ، الاكر   هلقة   ف  أف ك    تدور   بهمده، ومسبِّ ٌ 

 هاه الاكر هلقة ف  وراي  م ن نهن   اونسان، ومامها تقوي   وه  الحمدانية، والمواهب   الربانية وال طايا

 .نهيع المهبة منازي ف  وخلف  نسير،

 الكونية، الاكر هلقة ف  مكان   ن سيتراوم   تل  ومكانت    منيزلت  إلى البرر   من يتنب  ا والاي

 .والسباع الضباع   بين ل  كهلٍ  أو الرات ة، اآلكلة البهايع   بين   ل  مو مٍ   ن هخ  ويب

 

 :الخالصة

 في ، المنظور المة ورتاي   المت ددة، بوزمات  الم احر الظرل أن المتقدع البهخ من يتبين

نن  الظرل، استي اب واداا، وهدا الحوفية  لما  من يطلب   مي وررة عتنظي إلى وتكرارا مرارا أد و وا 

 الاي اوح   ف  نساهع بال  ول لنا للمت يراي، المستو بة ال لمية النخب   إا فيها يرتر  ا م لقة

  .الحبر بفارغ أمتنا تنتظرها الت  النهضة ف  ونرار  اليوع،  المنا ينتظره
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 1991 ال لمية بالكت دار"  القريرية الرسالة" القريري القاسع أب 055
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 .1995- هي1111 بيروي الم ارل
 اوس م  التحول ف ) Nicholson، Reynold Alleyne  نيكلسون، رينولد050

 والترومة التوليل لونة 1911( وتاريخ 
 منروراي .Mystical Dimensions of Islam :" علإلس حوفية أب اد" ريمي أنيماري052

 .0552 الومي
 1ط الحاله   اسع إهسان ترومة  اسع إهسان ترومة" المكتوباي" النورس  الزمان بديم051
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 .هي1011 -الميمنية الطبا ة دار –"ال ابدين منهال" ال زال  هامد أب  اوماع050
 .ال رب  الكتاب دار" الدين  لوع إهيا " ال زال  هامد أب  اوماع052
 0551 بيروي ال لمية الكتب دار".  اللمم" الطوس  السرال النحر أبو227

 والتوليل والطبم للنرر الويي دار ."قواعد التصوف" .الريخ أبو ال باس أهمد لزرو 228

 . مان – والتوزيم

 التصوف سبيل إل  وحدة المشاعر اإلنسانية
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 عوشسالم الم. د.أ

 الجامعة اللبنانية
 :ملخصال

 :مقدمة
كان ا  ولع يزي  بلة التفكير اونسان ، فمنا الوننياي القديمة إلى  حور الفكر والفلسفة 

كي يفكر في  .. إلى ا  سمة  مىي الكون وم ا .. إلخ كان التطلم إلى السما ... واوندمال بالطبي ة
 ..ووى  وأينما هيى بطريقة خاحة وير ر ب  ويهسى بوووده كيل ت

 ..وتحوىره مرافقة لهياة اونسان منا  فويت  إلى ت قيد تفكيره لال  كان فكرة اول 
ويوت  زمن الرسااي السماوية ليول  الحورة، ينظر فيها ويد   ويمتلئ  لب  إيمانا  وتقى  

 ..وتطل ا  إلى لقا  ربى  ادي خال  السمواي والرل وما بينهما وفيهما
درا  وتنب  من إليها  وما ال قي اونسان  وبالتال  توابم الاايولع يكرل  إهساس ور ور وا 
رادة وانف اي، لع ي يبهخ  ن طر  الوحوي إلي  ف  الدارين  كتل باكترال اول  المورد بي أم نوا 

 .الولى واآلخرة
ويحب  لكنى  ف  الولى  مى  ف  بهن  ل لى  يلتق  باول  الاي تحوىره، لي مره وياوب في  

هاا  ف  اات ، لال  را  يودى ف  إبهاره ف   الم  الخا  مبتكرا  الوسايي والطر  للوحوي إلى هدف  
 .وهو م رفة ا   لى هقيقت 

لال  كان التحوىل تل  الهالة النفسية الت  ندىي من  الع ااي اونسان ف  رو ها إلى 
 .او تراب من ا  والت رىل إلي  والهلوي في 

، هاه الظاهرة اونسانية لدع "التحوىل سبي   إلى الت    الروه  اونسان "بهخ يتناوي 
 .الر وب سوا  أكاني تاب ة لديان سماوية أع إلى م تقداي ابتد تها لتكون ديانة م ينة

و لى ال  كان يقتض  تناوي التحوىل ف  كي ر م الرل وينتقي من ر ب إلى  خر،  بي 
 .االدياناي السماوية وب ده

ولال  فنن البهخ يفرد حفهاي للهديخ  ن التحوىل  ند الفرس  بي اوس ع وب ده، و ند 
الهنود والحينيين واليابانيين،   وة  لى الهديخ  ن التحوىل ف  الديان السماوية، اسيما اوس ع 

 .والمسيهية
اا اولتقا  وهو لال  ينقىب  ن  وامي التوهد ف  ها التحوىل ويظهر السماي الساسية له

 .الروه  الاي كان سبي  ، ف  القديع والهديخ، لتوهد الر ور اونسان  من خ ي ظاهرة التحول
 سالم المعوش. د.أ
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ايزاي باب التحوىل مفتوها  ف  الهضاراي اونسانية كلىها، اسيىما  ند ر وب الرر  
ن   نارا  اهتفظي إلى اآلن بهرارتها، و د  رفت  الر وب الموهلة ف  القدع، وتركي م.. بتقسيمات  كلها

وتبادلي مم الر وب اآلخرع الهواوس والمنطلقاي الروهية كهاوة روهية يهتاوها اونسان، وهو يهدىد 
 ..الكنير من    ات  اويمانية با  أوا  وبالموتمم الاي ي يش في  نانيا  

 األصل اللغوي للصوفية
فننى أحول  ال ر ية تختف  ف  رهاب  الواس ة وا ت ود و ندما يفرغ اونسان إلى  بادة ا  

ه  " حول"وا ت ود كلمة .. الهدود والسدود فاحلة ف  هاه ال   ة الوودانية بين المخلو  والخال 
هي ه  من : لال  اختلل الناس.. الت  تهدد إن كان من ي بد ا   لي  أن يلبس الحول أو ا يلبس 

فة أن تلبس  اخريرانا  الحفىة أو من الحفا  أو م ن الحول ولبس ، هيخ كاني  ادة المتحوى
 (.1)كما ياهب أهمد أمين.. أو حوفا اليونانية الت  ت ن  الهكمة" سوفا"أع ه  من لفظة .. وزهادة؟

لكن يبدو أن ااكترافاي الهدينة ف  مواي اآلنار والنقوش واا تراب والت اون فيما بين 
هقاي  م ايرة لما ياهب إلي  أمين وباهنون  خرون ظلىوا إلى و ي متوخر الر وب القديمة،  د أظهري 

 .. ينطلقون من هقاي  رب  مسلىع بها توارنوها فيما بينهع
 ن منهى  خر ( 2")تاريخ سوريا الهضاري"أهمد داود ف  كتاب  . يكرل الباهخ السوري د

وبالطبم لن نستطيم ف  .. والدينية منهاوديد لدراسة ال   اي الهضارية بين الر وب، اسيىما الل وية 
ي إليها، ولكننا سنتو ل  ند  لة الت  توحى هاه ال والة الو ول  ند وميم الو ايم وااستنتاواي المفحى
فة ال رب وهيرهع ل لىها تض   ب ل الووانب الت  ت ن  هاا  ب ل اللفاظ الت  است ملها المتحوى

 ..أحلها يونان " حوفا"أو " سوفا"بو، المبهخ، من ال  ما ياهب إلي  أهمد أمين 
والوا م أن أحي الكلمة  رب   ديع انتقلي إلى ال الع لترير إلى نرو  هاا التحوىل ف  ب د 

 د وردي مركبة إلى وانب كلمة أخرع  ند " سوفا"الرر   بي انتقال  إلى ال رب بآال السنين، فلفظة 
اابن، المريد، المت لع، الطالب، الراهب، : يمة ت ن وفي  لفظة  رب   د".. في سوف : "اليونانيين
أما .. وتبنىى..  لىع وربىى: ي ن " ف "إا أن ف ي .. و د استمرىي ف  ال ربية الهدينة إلى اليوع.. الباهخ

والم نى .. أي الحاف " حفا"ه  اسع فا ي من ال ربية القديمة من : سوف  أو حوف : الكلمة النانية
" حوفا"وهو المقحود نفس  بلفظة (.. 3)الحفا  والباهخ  ن الحفا  الروه  ااومال  هو طالب

وأنى لبس الحول .. وبهاا تكون الكلمة  ربية لفظا  وم نى.. الت  أحب  م ناها ال ابد المختل  با 
هو  ادة  ديمة  ند ال رب ف  ظرول لع يكن فيها إاى الحول لباسا ، باوضافة إلى ولود الهيواناي 

                                                 
 .1167، 3، مكتبة النهضة المحرية، القاهرة، ط170ظهر اوس ع، الوز  الرابم، أهمد أمين،   - 1
 .1117أهمد داود، دار المستقبي، دمر ، . المركز، د -1تاريخ سوريا الهضاري،  - 2

 .67المروم نفس ،   - 3
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و د انتقي الم نى إلى اليونان فيما انتقي من ألفاظ .. رع المتدرىوة ف  ووود نسبة الحول فيهاالخ
 ..وهرول منا زمن الفينيقيين الاين  لىموا الل ة ال ربية لر وبها

أضل إلى ال  أن المسيهية نروي أوىي ما نروي ف  الرر  وف  ب د ال رب بالتهديد، ولقد 
انوا ين زلون لل بادة، وهع  رب أحيلون، وهاا ما رواه المبىرد ف  كتاب  نها رهبانها هاا النهو، فك

من أنى  ناحر نحرانية تسرىبي إلى التحوىل، وأنى الحوفية المسلمين ت  وا برهبان " الكامي"
وأنى ب ل الرهبان كانوا يقحدون الهسن البحري، لنى هيات  كهياة المسي ، وأن ب ل .. نحارع

فين نزلوا  ما أخاه " وي كد أهمد أمين  لى أن .. (1)أديار النحارع ورووا  ياي من النوييالمتحوى
لبس الحول، إا كان كنير من الرهبان يلبسون ، كما أخاوا  نهع الك ع ف  : الحوفية من المسيهية

 .(2)"هبى ا 
 و لى هاا فنن  ادة لبس الحول، ه   ربية  ديمة تر ى إلى ما  بي اوس ع، و د انتقلي

ولع تكن هاه اللفظة الدينية الوهيدة الت  .. هاه الكلمة إلى اليونانية فال تينية، نع إلى ال الع بوسره
انتقلي إلى اليونانيين، بي هنا  ألفاظ  ديدة لها    ة بالتحوىل  رفي طريقها من ال رب إلى ال الع، 

الواو )الها  ألفا  وحاري إيمانو  ، فقلبي"هيمونو: "مني لفظة إيمان الت  وردي لدع اليونانيين بلفظ
 ..، وحاري إيمان ف   ربية  ريش(  مة الومم ف  ال ربية القديمة

السريانية والفينيقية، : ف  ال ربية القديمة" فردوس"فلفظة .. وكال  لفظة الفردوس أي الونىة
وبا فحاري أي الونة، نع انتقلي إلى الفرس واليونان نع إلى با   ل اي أور " فردس"من الف ي 
paradise :(3)فردوس أو فراديس. 

ه  من أحي  رب  وأحي ف لها ( الت  ت ن  الم  ) Angeأو " أنو "كما أن لفظة 
الوه ، : ، ولفظة انويي من لفظة انويليو"خلى " : "أنج"و " نوى : "وم ناها ف  ال ربية القديمة: أنو 

Evangileوأحبهي ف  الل ة ال المية . اولهاع، الكرل، الر يا
وهير ال  كنير من اللفاظ الت   (4)

يمكن ال ودة إليها لتوكيد تل  ال   ة الروهية بين الر وب، هيخ تركىلي ألفاظ التحوىل أساسا  ف  
وه  الت  تلقفتها الر وب وبني  لى أساسها .. البيية ال ربية، سوا  أكاني  بي اوس ع أع ب ده

و د أسهع ف  ال  كلى  ظهور .. نية سبي   إلى توهد الر ور اونسان ر ايرها الدينية، فكاني الل ة الدي
الدياناي السماوية كلها ف  الرر ، وانترارها ف  وسط ل وي  رب  ي ود إلى تاريخ سهي  ير ى إلى 

(. الت  لع يوضم لها م وع هتى اآلن) هد نو   لي  الس ع وابن  ساع الاي كاني ل ت  ال ربية القديمة 

                                                 
، وأنظر ظهر اوس ع (ط.ي.د)الكامي، أبو ال باس مهمد بن يزيد الم رول بالمبرد النهوي، دار الفكر، بيروي  - 1

 .177لهمد أمين  
 .176، أهمد أمين،  7ظهر اوس ع، ل - 2

 .40و 64ف  تاريخ سوريا الهضاري، أهمد داود،  " فردوس"و" إيمان"نود اللفظتين  - 3

 .66المروم نفس ، اللفظاي،   - 4
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وينسهب . تفرى ي من ساع لهواي أو ل اي سمىيي سامية ليسي إا فرو ا  لل ة الع ال ربيةومن نعى 
أهمد داود  لي ، أنى ر وب المنطقة الت   رفي بسوريا أو سريان . هاا التفكير، بهسب ما ي كد د

Syrian ياي ، بما فيها ب د ما بين النهرين ووادي النيي من ضمنها، وفيما بينها الهوراي والمسمى
القديمة لقبايي استوطني فيها وحن ي هضارتها ونقافتها كاآلروريين والكلدانيين والهنيين والفرا نة، 

 ..(1)ااي أحوي  ربية
فة ال رب الكنير من ال ناحر  و لى ال  يمكن هسبان ما أنوزه أفلوطين الاي أخا المتحوى

ف  القرن النالخ للمي د، من  من ضمن تل  المنطقة، وهو الاي نرو ف  محر واهب إلى روما 
الاي انتفم ب  ابن " الربوبياي"أي " التاسو اي"و رفي فلسفت  بالف طونية الهدينة، اسيىما ف  كتاب  

إنى  ربما خلوي بنفس ، وخل ي بدن  وانبا  وحري كون  : "ولقد وا  ف  الكتاب  وي أفلوطين.. سينا
او ا  إليها، خاروا  من ساير الريا ، فوكون ال لع ووهر متورىد ب  بدن، فوكون داخ   ف  اات ، ر 

و ن   (2)"وال الع والم لوع ومي ا ، فورع ف  اات  من الهسن والبها  والضيا  ما أبقى ل  مت وبا  بهتا  
 .(3)أخا المتحوىل الكبير او النون المحري كما ياهب أهمد أمين

 تعريف التصوف ووحدة الشعور اإلنساني
تحول لفظا  لع يكن موهدا  ف  يوع من الياع  ند وميم من   رفوا ب ، يبدو أن ت ريل ال

لال  فننى المتتبم ت ريف  اللفظ  يقم  لى الكنير من .. سوا  أكانوا من أمىة واهدة أع من أمع مختلفة
ومن دون اابت اد كنيرا  فنننا نود ت ريفات   ند م ظع .. الت اريل واوضافاي واللفاظ الوديدة

لكننا  د نود أساسياي تومم المت اطين ب  ليس  ند ال رب وهسب .. فة ال رب كنيرة ومتنوى ةالمتحو 
فة، .. بي ف  ال الع كلى  و د ومم ابن خلدون ف  ت ريف  للتحوىل السماي ال ديدة الت   اي بها المتحوى

واانقطاع  ن  ال كول  لى ال بادة واانقطاع إلى ا ، –أي طريقة التحوىل  –وأحلها : "فهو يقوي
زخرل الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبي  لي  الومهور من لاىة وماي وواه، واانفراد  ن الخل  ف  الخلوة 

وكان ال   امىا  ف  الحهابة والسلل، فلما فرا او باي  لى الدنيا ف  القرن النان  وما ب ده . لل بادة
ولها  داب مخحوحة .. بادة باسع الحوفيةوون  الناس إلى المخالطة، اخت ى المقبلون  لى ال 

إا الوضاع الل وية إنما ه  للم ان  المت ارفة، فناا  رل من .. واحط هاي من ألفاظ تدور بينهع
وحار  لى الرري ة .. الم ان  ما هو هير مت ارل احطلهنا ف  الت بير  ن  بلفظ متيسر فهم  من 

وحنل مخحو  بالقوع ف  الك ع والمواهدة   لى حنفين، حنل مخحو  بالفقها  وأهي الفتيا،
. ومهاسبة النفس  ليها والاوا  والمواويد ال ارضة ف  طريقها، وكيفية التر ى  منها من او  إلى او 

، وااط ع  لى  والع من أمر  نع إنى هاه المواهدة والخلوة والاكر يتب ها هالبا  كرل هواب الهسى
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نها، وسبب هاا الكرل أنى الرو  إاا روم  ن الهس الظاهر ا ، ليس لحاهب الهس إدرا  ر   م
إلى الباطن، ض في أهواي الهسى و ويي أهواي الرو  وهلب سلطان ، وا يزاي ف  نموى وتزيىد إلى أن 

 .(1)"يحير رهودا  ب د أن كان  لما  
التحوىل هو الخا بالهقاي  واليوس مما ف  : "و د  رىل م رول الكرخ  التحوىل بقول 

وكال   رىفها او النون المحري . (2)"أن تكون مم ا  ب     ة: "، و رىفها الونيد بقول "أيدي الخ ي 
الاي ا تقلى  : "من الحوف   ند ؟، فقاي: "، و يي للهحري"أن ا تمل  رييا  وا يملك  ر  : " اي   

فاظ وان اختلفي متقاربة الم ان ، فنقوي فننى الل:" و د  رىف  ال زال  بقول . (3)"الرل وا تظلىل  السما 
الحوف  هو الاي يكون دايع التحفية ا يزاي يحفى  الو اي من روب الكدار بتحفية القلب  ن 
روب النفس، وي ين   لى كي هاه التحفية دواع افتقاره إلى مواه، فبدواع اافتقار ينق  من الكدر، 

ببحيرت  النافاة وفرى منها إلى ربى ، فبدواع تحفيت   تهرىكي النفس وظهري بحفة من حفاتها أدركها
وم يت ، وبهركة نفس  تفر ت  وكدره، فهو  ايع برب   لى  لب ، و ايع بقلب   لى نفس ، ومن و ل  لى 

 .(4)"هاا الم نى يود م نى الحوف ى وميم المتفرى  من اوراراي
الونيقة الرييسة الت  ي ود ولقد وض  م نى التحوىل من خ ي القر ن الكريع الاي أحب  

فة المسلمون، وهع ليسوا فر ة من فر  اوس ع بي ه  نز ة من النز اي الت بىدية للفرد،  إليها المتحوى
ويح  للمتحوىل أن يكون من وميم الملي والنىهي كاليهودية والنحرانية والبراهمية والبواية 

وهما .. الزهد وهبى ا : كناها الساسيانإلخ، وه  تقوع  لى اولهاع والكرل، ور .. والزرادرتية
لى  دع زيارة  منترران ف  القر ن الكريع هيخ يهلى سبهان  وت الى  لى تر  مفاتن الدنيا وبهاروها، وا 

والاين  منوا : "المقابر واو رال  ن المباهج والزينة، كما نود ف  القر ن الكريع د وة إلى هبى ا 
ورأع ". فسول يوت  ا  بقوع يهبهع ويهبون : "مهمد حلى ا   لي  وسلعو وي الرسوي " أردى هبا   

 ..(5)أهسطينوس أنها القرب من ا 
والتحوىل ي تمد  لى الوودان والكرل وال اطفة أكنر مما ي تمد  لى ال قي لنى  ا ي رل 

الحوفية ت تقد و . أكنر مما يقم  لي  الهسى ف  الظاهر، وورا  ال  هقاي  ا يدركها إا الباطن
والفقر أ رب إلى ا  من ال نى، والخايل من ا  . بض ل النفس و وة ا  والخضوع لها كواهدة وهيدة
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، والتفكير با  هو ال ع الرمي (راب ة ال دوية)والهب أ وع من الخول ( هسن البحري)هو الم من 
 (.البسطام )والفنا  في  هو من مقاحد الحوفية 

 عصارة أفكار الصوفية: سالمالتصوف في اإل
الفرس والهندس : و د بدأ التحوىل فيما  بي اوس ع  ند النحارع و ند الر وب القديمة

وي تقد .. (1)نع أحب  أكنر وضوها  ف  اوس ع ابتدأ من القرن النان  للهورة...( والحين واليابان
فة أنهع أحهاب كراماي : سبم مراهي تسمى بالمقامايوالوحوي إلى مهبة ا  تقتض  .. المتحوى

فة طريقا  يوحي إلى النهاية وهو  ادة .. (2)التوبة والورع والزهد والفقر والحبر والتوكي وتطلب المتحوى
 ..يسمىى مرردا  أو ريخا  يطي   الطالب

فة بالهواي وه  التومي والقرب والمهبىة والخول والروا  والرو  والنس  كال   اي المتحوى
 ..مكاسب وموهود فردي المقاماتمواهب من ا ، بينما  األحوالو.. المراهدة والت يينوالطمونينة و 

أي )المهبوب بخالق   يفنىهيخ  بوحدة الوجودويقوع التحوىل اوس م   لى القوي 
فة ترتكز ف  ال   لى اآلياي القر نية التالية.. ، وهنا  فرو اي بين مهب و خر(مهبوب  : والمتحوى

اا سول   ب"  ".كي من  ليها فان"، و "كي ر   هال  إا وو  ا "، و "ادي  نى  فننى   ريبوا 
وهو " أنا اله ، وما ف  الوبىة إا ا : "ولقد سم  اله ل، انط  ا  من هاه اآلياي، بالقوي

 :القايي ر را  
 نهن روهان هللنا بدنا  أنا من أهوع ومن أهوع أنا

اا أبحرت  فناا أبحرتن  أبحرتييي   (3)  أبحرتنا وا 
، وهو الاي  اي ب  كنير من المتحوفة، و د وسم   مر ابن  وهاا ي ن  الهلوي با   زى وويى

 .الفارل بااتهاد
 اي بها ابن  رب  وابن الفارل وابن سب ين والتلمسان  والسهروردي، وه   ووحدة الوجود

أمناي اله ىل أنى ا   الحلوليونع بينما ير .. ت ن  القوي بوهدة الووود وأنى ال الع وا  ر   واهد
وال الع امتزوا، وأنى ا  والقوىة الداخلية الفا لة ف  ال الع مرادفان
فة المسلمون .. (4) واست مي المتحوى

... والخمر والوصال والهجران السكر، وانتقلوا إلى التوضي  بولفاظ مني الذوق والكشفألفاظا  مني 
بالتسامح والكنر بروزا  لدع الحوفية القوي .. هو الموحي للكرلوالاو  ... ومال     ة بال زي

وااخت ل بينها هو اخت ل ف  الظاهر، وااخت ل .. لنىهع هسبوا الديان من منبم واهد.. الديني
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ف  الوسايي ا يهعى ما دامي ال اية واهدة وه  هب ا  الواهد، وكما يرع ابن  رب  وو ي الدين 
 ..خت ل يبرز ناهية من نواه  اله الروم  فننى اا

، ويهسبون  أكمي إنسان ممكن إاا ما نظر إلى الناس للقطبوي ط  المتحوفة أهمية كبيرة 
وهو يسري ف  .. منفردين وموتم ين وهو الاي ي تمد ا   لي  ف  كي و ي، و لي  تدور أهواي الخل 

ويفيل رو  الهياة  لى الكون ال لى الكون وأ يان  الباطنة والظاهرة سريان الرو  ف  الوسد 
بهفظها ور ايتها وأنى  ليظيى كال  طواي  المكّلف ليها،  المهيمنوالسفي، فهو من الكايناي بمنابة 

الاين كانوا  األوتادهيات  هتى يقبض  ا  فيخلف  واهد من الوليا  الن نة الاين دون  ف  المرتبة وهع 
با تبار التوا  الملهول إلي ، و د يطل   غوثاً ويسمىى القطب .. رب ينويبله  ددهع ال أبداالً من  بي 

، وهو ساب  ف  وووده  لى ووود ه ا  ال طاب و لى ووود كي ما ف  قطب األقطابالقطب  لى 
 الع ال يب والرهادة، وهو بهاا ا يتلقى القطبية  مىو سبق  لكنى  واهد منا القدع لع يتقدىع  لي   طب 

بينما يرع  بد الرهمن الوكيي أنى القطب يتربم  لى  رش الخ فة بمسا دة .. (1)ق   خر خر ولع يله
، إضافة إلى الوتاد الرب ة، وكلىما ماي  طب أ يع لعالم الملكوتو خر  الملك لعالمأهدهما : إمامين

ن ماتوا فسدي الرل، ويسا د ال وتاد مكان  واهد من الوتاد، و لمهع فيل من  طب ال طاب، وا 
و دد . البداي، والبدي هو هقيقة روهانية توتمم إليها أروا  أهي ال  الموطن الاي رهي  ن  القطب

و ددهع سب ون، وف   النجباء: البداي أرب ون، وهع موزى ون بين الراع وال را ، وتل  مرتبة البداي
 . (2).."ايا الرلو ددهع ن نماية، وهع الاين يستخروون خب النقباءالمرتبة الخيرة يوت  

للوحوي إلى الفنا  ف  ااي ا ، وه  أودية رمزية  سبعة أوديةو لى المتحوفة أن يقطم 
وادي الطلب ووادي ال ر  : ت بىر  ن المواهداي الحوفية والمقاماي والهواي وترتيبها يكون كالتال 

نفهع أن طريقا  ما يوب أن يسلك  ومن تدرىوها .. والم رفة وااست نا  والتوهيد والهيرة والفقر وال نا 
 .المريد ليحي إلى الفنا  با ، وه  هااي نفسية تتهق   ن طري  ال نا 

و د هفلي الحوفية، ا سيىما ف  أدبها، بالتوو  إلى ا  ومناوات  فيما  رل باابتهااي 
ى  ن  واا ترال بقوة والد ية، هيخ يقيع المتحوىل اتحال  با  ويكنىل طلبات  الت  تتركز ف  الرض

الخال  و درت  وتوويه  الهواي بهكمة تهدي القلوب بونوارها وتطلب ال فو والم فرة من   ند 
 ..وتتناوي الموضو اي الخروية والدنيوية.. الهساب

فالبسطام  اخترع : و د ارتهر كي متحوىل بر   اختر   وضرب من القوي التح  ب 
الهب اوله  واو النون المحري المقاماي والهواي، و د هسب م رول  الفنا  ف  ا  وراب ة ال دوية

ولقد نسب إلى ب ضهع القياع بالخوار ، و د أوهلوا ف  . الكرخ  أنى الهب منهة إلهية ا تكتسب بالت لع
 . لع الكيميا  وأتوا بال وايب وهلىوا من الط سع ما  وز ال امة  ن ، وكانوا يسمىون ال  بالكراماي
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  بهاه اللمهة السري ة  ن مفاهيع التحوىل وأ  م   ند المسلمين افسا  المواي أكتف
للهديخ  ن   ند سواهع، ال  أن التحوىل  ند المسلمين ال رب واسم ومتر ب هتى لكوننا أماع بهر 
واسم من التوارب الحوفية ا يتىسم المواي لاكرها هنا، وه  كما  رضنا  نفا  ضاربة ف  القدع، ت ود 
إلى ما  بي اوس ع، أي إلى زمن التكويناي الولى ف  البيياي ال ربية القديمية وانتقالها إلى البيياي 

 .ال المية المختلفة
يهضرها : وف  اا تقاد أنى هاا التحوىل اوس م  يهتوي  لى  حارة توارب الر وب

رتكز أساس  فيما  رل ف  ويحقلها وينقيها من الروايب ويو لها أكنر وضوها ، وه ، كما سنرع، م
 .الم تقداي الدينية اونسانية، تدور هولها ف  الووهر وتنبي ب ل ااخت ل ف  الركي

 
 

 المنطلق والصيرورة اإلنسانية: التصّوف عند الفرس
لم رفة االتقا  اونسان  الروه  ف  موضوع التحوىل ينب   الخول ف  توارب  القديمة 

و د هحر أهمد أمين نتال الدب الحوف  ف  .. ماوية الن خ الواضهةوحوا  إلى  حر الديان الس
وهو تحنيل ا يهيط بالظاهرة .. (1)السام  واآلري، الوي يمنل  ال رب والنان  يمنل  الفرس: ونسين

ال  أنى ر وبا  أخرع هير الفرس  رفي الحوفية منا القديع وا تزاي اليوع .. الحوفية اونسانية كلىها
 .آنارها ف  هاا الموايتهتفظ ب

ما  بي اوس ع وما ب ده، : وبالطبم إنى الفكر الدين  ف  ب د فارس  د مرى بمرهلتين كبيرتين
وأنى هاا الفكر ف  مرهلت  الولى ير ى إلى  حور موهلة ف  القدع وهو ما ت وزه اوضا ة لتبيان 

لنى أدب ما ب د اوس ع يلتق  ف  .. ع ناحر التوهد مم الفكر الدين  اونسان  ف  كافة أنها  ال ال
 ..كنير من منطلقات  مم الفكر اوس م  ال رب  بهكع المنطل  والتقارب والدين الواهد

 فيما قبل اإلسالم: المرحلة األولى
هنا  اوماع  لى اوتفا  بونى م ظع الفكر والدب والنحو  الدينية الفارسية  د ضاع  بيي 

نين المنقبين استطا وا أن ي نروا  لى ب ل الكتاباي الت  ت ود إلى القرن اوس ع، لكنى ب ل الباه
الهادي  رر  بي المي دي، وه  ف  ال الب ت ود إلى اللهواي اويرانية الوسطى المتمنلة ف  اآلنار 

كاني  وهيرها من اللهواي اويرانية الت (.. البارنية وااركانية)المانوية والزردانية والبهلوية الرمالية 
وه  نحو  ت كس الهالة الدينية وا تقاداي الناس بووود اول  الاي  بده .. (2)منتررة ف  ال  الزمن

لي  تتطلىم البحار، هو الاي ي ط  الوامر بنيقاد النار دالة  الناس، وهو الاي يمني وهدة الووود وا 
                                                 

 .140،  7ظهر اوس ع، أهمد أمين، ل - 1

يراوم ف  هاا المواي كتاب الدكتور مهمد المهمىدي، الدب الفارس ، منروراي  سع الل ة الفارسية ف  الوام ة  - 2
 .12-77،  1164اللبنانية، بيروي، 



 634 

يقوي أهد . سون نابهراع لى وووده ويستنن  الروهانيين من الخدمة، ه ا  الاين ي بدون ويهر 
، أن ا (1)ا ط المر بنيقاد النار وأخبر المدينة  لى وبي ب ان وأخبر المدينة وب ديسيان: "النحو 

 .(2).." دا الروهانيين الاين ي بدون ويهرسون نار بهراع.. يبق  من الرواي
الزمان من . .الزمان من كي هن  أهنى: "ا  ف  تل  ال قيدة –ويرمز بالزمان إلى الووود 

، ا تستطيم الرو  أن تهرب .. كي  الع أ لع وف  مقابي الزمان الاي ا يقبي الفنا  يتهطع كي  ل ى
 .(3)"ا هين تطير إلى المرتف اي، وا هين تهبط إلى الكهول، وا هين تنزي إلى أ ما  الرل.. من 

ي ا  وه  خادمة ل  وهوي هاا الزمان يوود م يكة كما يوود مريدون، وهو أ وع منها وم
وهو ما يوض  ".. أ وع (4)(أي مخلو  أهورامزدا ومخلو  أهريمن)الزمان من المخلو ين : "وه  من 

فكرة وهدة الووود وتب ية المخلو اي والموووداي   الاي تهبى  وتطي   وتتركي هول  ف  رب  فنا  في  
 .س القدما هاا  بي ظهور أنبيا  الفر .. (5)بهيخ ا تستطيم الفكا  من 

وتوت  فترة ظهور الزرادترية لتضف   لى الووا  الروهية اويرانية القديمة موا ل أكنر تقدما  
و د ظهر  بي  Avestaمن سابقتها، وزرادري حاهب ديانة تنسب إلي  وتتمنىي ف  كتاب  الفستا 
مووس، وه  من لفظة المسي ، وديانت  استمرىي للل سنة  بي اوس ع، و د سمىى ال رب أتبا   بال

ف  الفارسية الهدينة، وهو لقب  ديع لرواي الدين ف  إيران القديمة  بي زرداري، و د  Mogh" مه"
ف  الل اي ال المية  Magieا ترن  مي ه ا  بالسهر والر واة، ومن اللفظة أتي لفظة أخرع ه  

 .اليوع، وه  ت ن  السهر وليس  بدة النار
يران وخاروها وأخا  ن  الهنود الزرادرتيون الم روفون انترري ديانة زرادري ف  إ

ويبدو أن الحلة الدينية بين الفرس والهنود ت ود إلى أ دع من زرادري هيخ . بالباريسيين أي الفارسيين
و د تمني ال  ف  ما يوود ". ال قايد البدايية المرتركة تظهر أنها متهدرة من  حور موهلة ف  القدع

، وه  تقوع  لى تقديس ال ناحر الطبي ية والنظر إليها نظرة "الفيدا"سة، خاحة ف  كتب الهند المقدى 
سما  حافية ونور مرمى ونار ااي بها  وأرل كوعى هنون والما  يهي  الرل، وه  : إلهية  ليا

 ..(6)بينما يقابلها  ناحر ريطانية مكروهة..  ناحر خيىرة تحدر  ن اول 
القديمة ف  الدين أن ا تقاداي  ديمة  بي زرادري وحلي ومن المرتر  أيضا  بين الر وب 

 ..إلى ب د الروع وانترري بين تواود اآلريين، وه  ا تقاداي تقوي بت دىد اآللهة
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، إل  "أهورامزدا"لكن مم زرادري أحب  اول  واهدا ، فد ا إلى التوهيد ف  إل  واهد هو 
بينهما وسينتحر الوي ال وع، وا يمكن أن يكون ، وهما ف  حراع "أهريمن"الخير، يقابل  إل  الررى 
 ..وا يمكن أن ي بد.. النان  إلها  بهاا الم نى

وللتدليي  لى الووهة التحوفية لدع زرادري نقرأ أهد أناريده الت  وا ي  لى ركي أناريد 
 .مناواة روهية  

والكواكب  إيا  أساي، أي أهورامزدا، من هو أبو الحد ؟ من أوي كاين أرع الرمس"
مسيرها؟ من الاي و ي القمر بدرا  مرىة وه ا  مرة أخرع؟ من الاي أ رى الرل والسما  فو ها؟ من 
خال  الما  والنباي؟ من الاي  لىع الريا  والسهاب الوري؟ من هو خال  النور والظلمة؟ من هو رب 

ى أدا  الفرايل؟ من هو النوع واليقظة؟ من الاي خل  الفور والضهى والليي، وهمي الم منين  ل
إلى أن يقوي ".. خال  المهبة والس ع؟ من الاي ألقى هب الب ف   لب اوبن  ن طري  ال قي وال لع

 .(1)"أي مزدا، أنا أس ى ل رف  ويدا  بواسطة ال قي المقدس، أني الاي خلقي الكي: "ف  ابتهال 
فهو يقرى بوهدة .. وفية  موما  تتولى ف  هاا النريد  دة أمور من السماي الت   رفتها الح

وهو .. ومسيىر الموووداي من خ ي  ومادىياي.. وخال  القيع.. ا ، خال  كي ر  ، وبوهدة الووود
وهو يس ى إلى الت رل إلى ا  بال قي المقدىس والباطن المتقد، .. رمز المهبة والس ع، لال  هو يهب 

 ور ومركز الباطن، نع إنى  يقوي ك م   لى ركي مركز اوهساس والر: وي ير أهمية كبيرة للقلب
 ..د ا  وابتهاي وا ترال وموودة

وه  سماي  رفتها  الحوفية ال ربية كما  رفتها الحوفياي الخرع ف  ال الع، هيخ كان 
 ..التركيز  لى المنطلقاي الساسية الت   د ي مرتركة وسبي   إلى التوهد ف  الر ور اونسان 

فية ت تقد بووود أ طاب ومريدين فكال  تقرى الزرادرتية بووود سبم مخلو اي وكما أنى الحو 
ويل  .. وهو ما  رل بال هوي والناسوي.. تسمىيها الم يكة وه  وسايط بين ا  والرل والناس

فة ال ربية)ه ا  الم يكة أو ال طاب  .. م يكة من الدروة النانية، وهع كنيرو ال دد( ف  المتحوى
وكما (.. ف  المتحوفة ال ربية هع الوتاد)ون  لى المخلو اي اولهية السب ة وينتررون هولها يهافظ

فة ال رب ي منون بالكرل وانبنا  النور اوله  فكال  الزردارتيون يقيمون  زلتهع  أنى المتحوى
هع وف  الهقيقة .. وح تهع هوي النار، وهو ما و ي ال رب ي تقدون بونى ه ا  ي بدون النار

يضرمون النار ليس من أوي إضرامها، بي ليضييوا المكنة بالنوار، هيخ ي تقدون بون ا  نور، وهع 
فة ال رب  ..يستهضرون  بهاه الطريقة ليهحي الكرل  ندهع، كما  ند المتحوى

ن كاني الزرادرتية تد و إلى اون ماس ف  الهياة المادية وال مي ف  الزرا ة وتقوية البدن،  وا 
وهداخ  وىة ف  اونسان يستطيم بها هزع  وع الررى المتربحة، إاى أن ال  ا ي ن  اابت اد من فال  

من أوي هاا د ا .. ا  بي هو سبيي لتنقية الرو  الت  ستهاسب  لى أ مالها ف  الهياة اآلخرة
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بادة ف  أماكن من زرادري إلى ت زع القوىة المادية والروهية لخدمة النانية، وأوحى من اوكنار ف  ال 
ر المر  بالخ ي  ويقوىي م ارف  الت  ه  سبيي إلى م رفة ا ، ولع يدع إلى  الطبي ة، هيخ يتبحى
فة ال رب، بي د ا إليها و ي الح ة والت بىد فال  يكون أنقى للرو ، وأودع  ال زلة التامة، كما المتحوى

 ..للقلب أن يرع النور اوله  المهيط ب 
 فة السري ة  ند ب ل الفكار الدينية لدع الفارسيين  بي اوس ع، لكنى  ا بدى أكتف  بهاه الو 

إن الاين : "من التوكيد  لى أنى المسولة اويمانية له ا   د ورد تقويمها ف  القر ن الكريع ف   ول  ت الى
يوع القيامة إن   منوا والاين هادوا والحابيين والنحارع والمووس والاين أرركوا، إن ا  يفحي بينهع

وهو أمر، كما ف  اآلية ي ود إلى ا  الاي ي ط  هكم  فيهع، بينما يرع .. (1)"ا   لى كي ر   رهيد
فة المسلمون أن ه ا  المووس وسواهع ا يختلفون ف   بادتهع  ن الديان الخرع إن .. " المتحوى

ن اختلل ف  مظهره  ن الدين اآلخر، فننما يكرل  ن  .. ناهية م ينة من نواه  اله كيى دين وا 
فاويمان والكفر ا يختلفان اخت فا  ووهريا ، واليهود والتوراة واونويي منتظمون ف  سل  واهد، هو 

 .(2)"مما يو لهع أرهب الديان أرضا  .. سل  التنظيع اوله 
فة ف   بولهع  بادة ه ا  الزرادرتيين ا لمووس، وهاا يدي إلى التسام  الواسم لدع المتحوى

وهو الطري  الاي يوهد البررية ومبي ها .. ارتراكهع سويا  ف  هاا التسام  لنهع  رفوا طري  ا 
 ..ويقيع فيما بينها الهوار الروه  المفض  إلى اويمان

 مرحلة ما بعد اإلسالم
 ندما نتهدخ  ن التحوىل اوس م  ال رب ، نتيقن بون الهديخ يرمي الفكر الدين  

  مرهلة ما ب د اوس ع، ال  أن الفرس كانوا أكنر الناس اخت طا  بال رب المسلمين، بي الفارس  ف
كانوا ف  دولة واهدة هتى القرن النالخ الهوري، هيخ بدأ الفرس بتركيي دوي تهع نظرا  للظرول الت  

 ..مرىي بها الدولة اوس مية من انقساماي ونفوااي ودوي ي  ديدة
إن الر بين ال رب  والفارس ، باوضافة إلى ر وب أخرع،  د أسهموا : قويإاى، أنى  يمكن ال

و لى هاا فنن الفكر الدين  الفارس  .. إسهاما  كبيرا  ف  حنم الهضارة ال ربية ف  ال  الزمن
فة الفارسيين  د تقاسموا  اوس م  يمنىي وانبا  مهما  من الفكر ال رب  اوس م ، خحوحا  أن المتحوى

لتحوىل ف  الفكر والدب، وكتب م ظع ترانهع بالل ة ال ربية، وهتى ف  زمن استق لهع موضوع ا
وكان .. كاني الكتابة بالهرل ال رب ، وأنىها استو بي ا يقي  ن ستين بالماية من اللفاظ ال ربية

ن كان أكنرهع من ال وع، كما يقوي ابن خلدون لىة إن هملة ال لع ف  الم: "هملة ال لع مختلطين وا 
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ن كان منهع ال رب  ف   اوس مية أكنرهع من ال وع، ا من ال لوع الرر ية وا من ال لوع ال قلية، وا 
 .(1)"نسبت  فهو  وم  ف  ل ت  ومرباه ومريخت 

فون وأتبا هع من الفرس، ومن كان من مريديهع من ال رب فاله ىل .. ولقد كنر المتحوى
وابن سينا والبسطام  وم رول الكرخ ، كانوا فارسيى   وو ي الدين الروم  وفريد الدين ال طار

ويمكن هسبان ما ورد  ن . الحي، وهع الاين أتوا  لى تفحي ي التحول ووض وا ب ل ألفاظ 
 . د وضم باورترا  فيما بين ال رب والفرس.. التحوىل ال رب  اوس م   نفا  

فة منهع خحوحا ، كان أوي أضل إلى ال  فنن الدبا  والر را  الفارسيين  موما  وا لمتحوى
لفريد الدين " منط  الطير"من وضم القح  الر ري الحوف  اوس م ، ولنا أن نتمني بملهمة 

ال طار الاي هاوي أن يطبى  كي ما وا ي ب  الحوفية ف  هاا النر الاي تقوع فكرت   لى وما ة 
لم روفة ف  الحوفية ليحي منها ن نين كبيرة من الطير، يقودها الهدهد ويقطم بها الودية السب ة ا

 .طيرا  إلى وادي الفنا  هيخ تلتفي إلى ا  فترع نفسها وتلتفي إلى نفسها فترع ا 
و د  كس الفكر الدين  الفارس  اوس م  فيما ب د اوس ع هاه الفكرة الموهدة للمرا ر 

 .قايع  لى اونسواع وااهتراعالروهية اونسانية لدع الر وب، وأبرز فيها اللقا  الهضاري ال
ومن الم هظ أن هاا اانترار للتحوىل لدع الفرس  د نوىع ف  توربت  ومحادره فخالطت  
الهكمة والفلسفة اللتين است ملتا كم رر كبير إلى الفلسفة اوس مية و لى الت    الكبير ليس بينها 

ويكف  أن ناكر ف  هاا . الرر ية منهاوبين الفرس وهسب، بي بينها وبين ر وب ال الع، اسيىما 
المواي توربة ال الع والفيلسول والرا ر والمتحوىل  مر الخياع الاي نقي التحوىل إلى ميدان ال لع 

باوضافة إلى الفلسفة الت   رفي بالخيىامية، وهو .. والهكمة، اسيىما  لع الفل  والرياضياي والهساب
لل بادة فقط بي لل لع ك  يحي من خ ي الموووداي إلى الاي  رل  ن  اونطوا  وال زلة ليس 

 د تروع إلى وميم الل اي ف  ال الع، وهو " ربا ياي الخياع"وم لوع أن ديوان  .. اوستداي إلى الخال 
ف   ديوان ا ى من اوضافاي والنهي الر   الكنير، هتى وحي المر بالب ل إلى الر  ف  تحوى

نا  الملااي، وهو ما يخالل الحوفية الت  توح  باابت اد منها بسبب د وت  إلى الخمرة وا ت
فقد أراد الخيىاع أن تكون خمرت  حوفية، لكن . والركون إلى الفقر وااست نا   ن مبااي الدنيا وم رياتها

 .ب ل الم رضين أرادوها أن تكون دنيوية
 ايم إيمانية هنية وهكاا نرع أن فكرة التحوىل ف  امتدادها الزمن   ند الفرس تهفي بو 

وتسير  بر المسارب الوودانية والر ورية لتحب ف  التوهد اونسان  الاي هدا حيرورة وا  ية 
 .وروهية ف  تبن  اويمان وممارسة طقوس  وحوا  إلى ا  الم ترل ب  من الوميم

 :التصّوف عند الهنود
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ي وأ واع كنيرة ت ايري إن الهديخ  ن التحوىل ف  الهند متر ب وواسم وممتدى إلى وما ا
، وهنا  المسلمون الاين رر وا ف  الد وة (1)فيها، فهنا  اويرانيون الاين هملوا بقايا الزردارتية إليها

هتى حار ف  الهند ... ابتدا  من القرن النامن المي دي، وهنا  البواية والمسيهية والهندوسية والسيخ
ويكنر .. (2)للقبايي المتوخرة% 6والربم للمسلمين وتنوىع سكان  ودين  بنسبة النلنين للهندوس 

المسيهيون ف  رتى أنها  الهند من الوروبيين والهنود الاين تنحىروا، هتى حار فيها أيضا  خليط 
 ..من الونس السام  واآلري والدارفيدي

الوي ا تنا  : وللو ول  لى الفكر الدين  الهندي ينب   التمييز بين أمرين أساسيين
يرين للمسيهية واوس ع، والنان  ا تنا  الدين أو الفكار الدينية الت   رفها الهنود خ ي  رون الكن

ولال  سيتعى التركيز  لى المر النان  لن  ي نينا ف  .. طويلة وا يزاي  سع كبير من  هيىا   إلى اآلن
 ..هاا المواي

فة  وتهتيى .. الهنود منا  ديع الزمانو د تنا لي المحادر والمراوم أخبار الزهىاد والمتحوى
 .الطبي ة ف  هياتهع والخلود إليها وال زلة فيها ف  الخلواي هيىزا  واس ا  ف  فكرهع الدين 

أي الت بير الكتاب   Vedasوالناظر ف  م تقداتهع الدينية يرع أنىهع ي ترفون بقداسة الفيدا 
اآلريون والمومو اي التوضيهية الننرية الت  الاي يتضمن الترنيماي القديمة الت  ألىفها المهاورون 

 ووملة هاا الفكر يتكون من رسايي طقسية كهنوتية تسمى براهمانا.. نمي هوي هاه الترانيع

Brahmanas . بيد أن الوبانيرادUpanishuds  ه  أهدخ حورة من هاا الفكر، ويمكن هسبانها
ف  التوهيد الدين  لماهب هقيقة الووود الت  ه   وز ا  كام   ونابتا  للديانة الهندوسية، وه  الساس

 Sastrasباوضافة إلى  قيدة سستراس . (3)المسيطرة  لى ال قي الهندي Vedantaفلسفة فدانتا 
، أي الواوب وطري  الهياة Dharmaالت   اع  ليها ما يسمى طريقة دارما (  قيدة الساطير)

المهابراتا والرامايانا منب ا  للمني الدينية لطوايل الهندوس  وتود ف  ملهمت  الهند الكبريين. (4)والقانون
بما فيها من توويهاي وهكع وموا ظ وموا ل، كما نود ف  المهابراتا الكنير من المنطلقاي الروهية 

، (أي أهنية المولى) Bhavadgitaالت  تركىي الساس ف  الم تقد الدين  ف  ما يسمى البوفدويتا 
وي دى كريرنا فيها البطي الروه  والقايد إلى تهرير .. رانيع وأناريد و بادايالت  ه   بارة  ن ت

 ..موسىدين لإلل  ال ظيع( راما بطي الرامايانا)و( بطي المهابراتا)ويرع الهنود ف  كريرنا .. الرو 
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وه  ت تقد بتناسخ .. ف  هاا السل  الفكري الدين  الهندي Karmaوتندرل  قيدة كرما 
وف  هاا الت دىد تتنقىى الرو  كيى مرة وتحفو وتتهرر من (.. التقمى )دىد هياة الفرد الروا  أو ت 

 réalitéحفاتها الدنيوية هتى تفقد كيانها المستقيى أو فرديتها لتندمج ف  النهاية بالهياة المطلقة 

illimitéeالت  تتي   ، أو ما يسمى بالهلولية، وتقوع  لى التوبة وال فران من خ ي ال بادة الفردية
للفرد تطوير نفس  ومنه  الهرية الكاملة، كما تقوع  لى التسام  والقبوي بما وا  ف  المسيهية 
واوس ع هوي هاا الموضوع، لكنى هاه ال بادة ربيهة ب بادة ال رب الواهليين  بي اوس ع، وننية ت بد 

ع، فيتمنىلها ال ابد المتحوىل ويهي الحناع لتقربها زلفى إلى ا  ررط أن يوحي إلى حفاي ا  ال ظ
فة المسلمون بالكرل  بها ف  ا ،  ن طري  ر وره الاي يوحل  إلى هقيقة ا ، وهو ما سمىاه المتحوى

 .وما سموىه أيضا  وسمت  البراهمية بالهلوي والتوسيد
  لهاه وهاا الفكر الدين  لدع الهنود متنوىع وكنير، لكنى  ف  النهاية يتقارب،  ن طري  طره

 ..(1)الفكار الواردة  نفا  مني البواية والهندوسية والبراهمية والدرافيدية، من اوس ع والمسيهية
 :يداڤال

ويمكن للدارس أن يود ف  الڤيدا المنسوب إلى براهما خطوط الفكر الدين  الهندي الساسية 
( التحوىل)وفرة من ألفاظ ال بادة وفي  نود .. الت  ت ود إلى المراهي الولى القديمة ف  تاريخ الهند

.. (2)ااي الحلة السماوية السطورية الرامزة إلى الهالة المقدسة.. وطر ها ولوويها إلى الطبي ة وال زلة
الم رفة أو ال لع المنلخ، وهو : وه  الت  ارتقي إلى ما يسمى بالوبانيراد الت  هوي الڤيداي الن خ

الم رفة،  لى السال  أن يحل ، وهاه الم رفة وا ي ف  الڤيدا  ما يقابل  ف  التحوىل ال رب  وادي
الولى  لى ركي سبر لموووداي الكون، خحوحا  الطبي ة منها، وه  مووهة خطوة ف  الطري  
باتواه م رفة اللوهاي الكبرع الموسىدة ف  إل  واهد والقايمة  لى التومي الاي يبهخ  ن إل  واهد 

 .. بر ت دىد الريا 
وادي ال ااب ف  الحوفية )لڤيدا النانية تتولى التضهية ف  سبيي ا  وتهمىي اآلاع وف  ا

وه  )، بينما ت كس الڤيدا النالنة أهمية الموسيقى ف  مرافقة اابتهااي والمقاطم الر رية (ال ربية
حي إلى الهالة الت  كان يتب ها و ي الدين الروم  المتحوىل اوس م   ندما يستبدى ب  الوود وي

ويضال إلى هاه الفيداي (. و د  رفي بالطريقة المولوية.. نقطة النهاية الت  يتوهد بها ف  الخال 
وه  نوع من الحلواي السهرية والحيه ااهتفالية، وفيها الكنير من الت اويا : الن خ واهدة راب ة

وهو ما . (3)ر بية والدرورةوتميي إلى ال.. والر ى الرمزية، ت تمد  لى المرا ر والهاسيس و الباطن
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فة مني اي النون المحري واله ىل وهيرهما ..  رل  ن  ف  التحوىل ال رب  لدع ب ل المتحوى
ممن لوووا إلى الط سع والكيميا  وط   الوسد بنوع من الدهون تدلي    لى أنى النار ا تهر هع، وما 

ومريديهع إلى اتباع الدرورة والقياع  رل أيضا  من ااتواه الر ب  الاي أهاي ب ل الحوفيين 
 ..بو ماي ب يدة من الدين

 :البراهمانا
ومنلما كان للتحوىل اوس م  والفارس  القديع ألفاظ ومفرداي ااي دااي دينية تدي إلى 

وك هما .. كال  كان ف  الهند ألفاظ كنيرة دالة إلى هاا المر، مني براهما وبراهمان.. طريقة ال بادة
إلى الرو  الت  يتقاسمها الم نوي والمادي، وهما يلتقيان ف  اول  الواهد، فالبراهما ه  الموسىدة تدان 

نهن روهان : "ف  المادة و د أطل   ليها تفسير رو  ال الع الكنر ترخحا ، وهاا ياكر بقوي اله ىل
ل الع هير المرخحة، وف  بينما براهمان فه  الم نوي أو رو  ا".. إاا أبحرت  أبحرتنا"و " هللنا بدنا

 ..اوس ع ه  ا 
فة المسلمين .. ونود ف  البراهمان طر ا  ومسال  حوفية و ددها مية بينما  ند المتحوى

ومهمتها البهخ  ن هقيقة الووود الت   Cata pathaوه  تسمى  ند البراهمانيين ..  ددها سب ة
 ..وهدة الووود: س ميةتودها ف  النهاية موهدة كما هو المر  ند الحوفية او

وه  . وم ناها كتب ال اباي Aranyakasكما نود ف  هاه البراهمان ما يسمى باآلرانيا  
وه  ااي    ة .. نوع من الت اليع الت  تتلى خارل التومى اي البررية وت رل بالت ليع الفلسف  السري

  التحوىل اوس م  ال زلة واانطوا  وت دى ووهر الدياناي الهندية، ويقابلها ف.. ونيقة بالوبانيرادا
 ..لل بادة والزهد

 أو التعادل: األوبانيشاد
والكبير ( اونسان)وه  أبهاخ توملية فلسفية اهوتية تت لى  بالت ادي بين ال الع الح ير 

الت  ه  هقيقة من ( الروبوي)، ونظرية الت ادي الت  تنته  إليها ه  بين الااي السامية (ا )
، وهو المبدأ البراهمان  القايي بالومم بين Atman، وبين الرو  الفردية الت  تسمىى  تمان الهقاي 

 .(1)رو   المية" ال "رو  فردية، ت ادي لي": أني"ي ن  " أني ال : "ومن أ والها. الروه  والمادي
 (مقابي القطب  ند المتحوفة المسلمين)وتل  النظرية تقوع  لى الم لمين أو الت ليميين 

 (. أي المريدين والط ب ف  التحوىل اوس م )الاين ينقلون م ارفهع سرا  إلى المختارين 
وف  هاا السر الت ليم  تكمن خ حة الفكار الت  توحي إليها الهكما  والقدىيسون ف  
 ا تمادهع  لى م رفة كن  الريا  أو ماورايياي الظواهر الملموسة ليحلوا إلى إيواد هاا الت ادي أو

.. أو الرو  ال لى بورركا.. اامتزال بين الااي السامية والهقيقة المكترفة وتوهدهما ف  اول  الواهد
فة المسلمين بالكرل أوا  وبالفنا  نانيا  والهلوي نالنا   و د كاني نظرية .. وهو ما  رل  ند المتحوى
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لقا  بين الفق  الدين  و را  الت ادي تل   ماد فكر ال زال  التحوف   ندما را  يبهخ  ن مواطن ال
فة وهاا ما يقوي ب  .. (1)فالولون كانوا أحهاب  لع ظاهر واآلخرون أحهاب  لع باطن.. المتحوى

  وة  لى ال  فنن الونيراد مليية بالرموز والبهاخ : لويس رينو م لقا   لى هاه الظاهرة  ند الهنود
وهوادخ  رضية مست ارة من المواداي الت  كاني  وااتواهاي المكرورة القديمة المت لقة بالتضهية

، الكنير من (3)" حة الهضارة"ويمكن أن يود الباهخ ف  كتاب .. (2)تزداد بين الحوفيين وال هوتيين
الفكار والموا ل ومنطلقاي الفكر الدين  الهندي، وياكر أن الس اي الفلسف  الدايع هو  ن مو   

ف  إطار  حح ، وأهلبها ما يكون هوي المتحوفة والزهد ت رل اووابة .. اونسان ومحيره
نات  ورهبات  الوسدية .. والضاربين ف  الرل بهنا   ن الهقيقة  بر الس اي  ن خل  اونسان ومكوى

وميول  وارباع الرهباي وفايدة ال ، وكاني ال بنية وال ودوع تسيطر  لى اوواباي، هيخ يودون 
والميوي نهو هاواي  نية سر ان ما تزوي كالكي والرراب واللباس واللاة الكون ملييا  بالزلي والفساد 

إا ا .. و د رفل ه ا  هاه الظواهر الت  ا تودي نف ا  .. والرهوة والخول واليوس والفر  والس ادة
وي كد وي ديوراني  لى الهقاي  .. يودي إاى التقرل وال زلة وال بادة والبهخ  ن هقيقة ا  الواهد

 .الية ف  سيا  بهن   ن الفكر الدين  الهنديالت
 .وهو السبيي إلى تر ية النفس وتورىدها من أدواي الوسد: التقرىل -

والم رفة هنا تقوع ..  دع اا تماد  لى ال قي لنى   احر  ن إدرا  الهقاي  الباطنية -
 . لى است ماي القوع الباطنية إلى ال لع والم رفة

وه  الت  أبدي  حورها ف  إدرا  ما يوب .. ال قيالقوي بسقوط مقواي الوسد و  -
بي الحهي  هو الت رىل إلى ا  المووود ف  داخلنا وهو الاي يركىي ووهر النفس اونسانية .. إدراك 
 .كليىة

ا  أو براهمانا أو رو  ال الع الم نوية هو المووود باات  ولاات  يركي ووهر وهدة  -
 .الووود بوهدانيت 

 .منىي بالرو  ال لى المت ال   ن الرهواي والاوبان في  هر النفس والت -

 .التخل   ن الفردية الت  تميىز الرخا  واللوو  إلى الكليىة أي ا  والتوهد في  -

أو التومي النفس  ال مي  والسمو " اليوها"للوحوي إلى ال  ينب   ممارسة رياضة  -
هماي الوسد والتركيز  لى ما ف  خارل الووودي  ند ال  .. ووود الفرد وووود الكون.. نبالرو  وا 

 ..يتساوع كي ر   وياوب الووود ف  بهر واهد متساوي الاراي هو ا 
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فة اوس مية فكاني دالة  لى سير  هاه المنطلقاي وسواها ه  نفسها الت   الي بها المتحوى
 .اهدالر وب باتواه واهد هو التوهد ف  التفكير الدين  كما هو التوهد ف  ا  الو 

ا  لهد المتحوفة الهنود يهدىد في  مباد  " ظهر اوس ع"و د أورد أهمد أمين ف  كتاب   نحى
وه  تح ى لن تكون أسسا  لتوهد الر ور اونسان  هوي  ضية التحوىل .. التحوىل ف   ررة أحوي

 :نوردها ملخحة كما يل .. يوتمم  لي  ال الع كلى 
، ا إل  هيرها يوود إاى إل  واهد، وهو أبدي أ -1 ومهما ت دىدي السما  باخت ل .. زل ى

الل اي فهو هو، يراه الحوفيون ف  الرمس والنار والحناع وكيى فيما ي بد، بي يرون  ف  أركاي 
ا  كي ر   وكي ر   ف  ا ، ليس ا  ف   قيدة ت بد، بي هو المني ال لى : ال الع، يرون  ورا ها

 .لحوف  ينسى نفس  ويريد أن يتحي بهاا المنيلكمي ما يتحوره ال قي، وا

 .ا يوود هاكع لل الع إاى هاكع واهد هو ا ، القادر والمنبم لكي ر   -2

ليس هنا  كتاب إا واهد هو كتاب الووود، هو المقدىس، الطبي ة المفتوهة، هو الاي  -3
 .والكتب السماوية تديى إلي .. ينير  ارية ويست ن   ن الل ة

طر  إلى ا ، ب ضها أر ى من ب ل هسب ر  ى الزمان، وكلىها تقود  الديان كلها -4
 ..ا ، والحوف ى كما  اي ابن  رب  يرع ا  ف  الك بة والمسود: إلى المني ال لى

 .ا يوود إا  انون واهد يراه اونسان إاا أنكر اات  وتطلىب اله ى  -5

 لى الرل إا هياة واهدة  فليس.. ا توود إا أخوىة واهدة تضعى اونسانية كلىها -6
وكماي اونسان .. مرتركة، إن اختلفي فبالنظر، واونسان متهد ب يره تبدأ بالسرة وتنته  باونسانية

والحوف  يهتقر من ينظر إلى أمة هير أمىت  بنوع .. ف  تخط  الهدود الضيقة إلى اونسانية وم ا 
 .من ااهتقار، لنى  رري  ل  ف  اونسانية

د إا  انون أخ   واهد، هو  انون الهب ال اع الاي مب ن  الحبر والمي ا يوو -7
والورايع تنرو  ن نق  الهب، والهب ضو  مبحر وليس .. وااهتماي والتسام  والكرع والسماهة

 .أ مى، وهو ينظر ف  ال م ، والقلب إاا أهب يض   كالنار

يرفم القلب من الهضيل ا يوود إاى ر   واهد يسته  الننا  وهو الوماي الاي  -8
 ..من المنظور إلى هير المنظور.. يبدأ بهب المادة وينته  بهب الم نى.. إلى السما 

: ليس هنا  إا هقيقة واهدة ه  م رفت  نفس ، كما  اي اوماع  ل  رض  ا   ن  -9
 ".ا رل نفس  ت رل ربى "

وهو الطري  الاي  مهو النانية واونرة هو الطري  الموحي إلى ا  وهو المستقيع، -12
 .تمهى من  الرهباي الوسمية والوهاع ال قلية

وبهاا الحوغ لمباد  التحوىل نود هاا اللقا  الروه  اونسان  الاي يلعى رمي اونسانية 
 .ا : ويو لها تحدر  ن رو  واهدة وتتو  إلى الرو  اونسانية الواهدة
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 :في الصين
التاريخ الطويي الاي مرى  ليها منا القديع، إلى  ندما تاكر الحين ياكر إلى وانبها ال  

 ..وانب الهضارة والفلسفة والم تقداي الدينية الت  ا يزاي  سع كبير منها مووودا  إلى اآلن
وكاني الفلسفة أمرا  بارزا   ند الحينيين، فوسهموا ف  الكنير من ووانبها، وظهر لديهع 

كتب القانون "فوضم خمسة مولداي سميي بي.( ع.القرن السادس  )ف سفة من أمناي كونفوريوس 
ال دالة : و د تلخحي ف  سب ة مباد  ه .. ، ضمىنها  را ه ف  مختلل مناه  الهياة"الخمسة

واختلطي لدع هاا الهكيع . والمانة والمهبة واونسانية الكاملة والاكا  واهتراع المااهب وااستقامة
دين لدع ب ضهع فومر بالتمسى  بالفضايي والطا ة والحبر وكاني فلسفت  بمنابة .. الفلسفة بالدين

 ..والتمسى  بالخ  ، وكاني ل  الهياكي والم ابد ي مىها الناس لل بادة ويقدىمون القرابين لرو  فيلسوفهع
 

اضطر كونفوريوس إلى اا تزاي ب د محاب  بوالدت ، فقضى ن خ سنواي ف  ال زلة 
نع را  يطول ف  أنها  المملكة الحينية ينرد .. قوانين والررايموانقطم إلى التومي والتفكير بال

" رو كنج: "وألىل الكنر أهمية من كتب .. (1)ولع يمل و ي هتى حار ل  أنحار ومريدون.. مبادي 
أو الوسط " ترنج ينج"و" الم رفة الكبرع"أو " تاه "ف  السياسة والخ   وال   اي ااوتما ية، و

 .(2)ف  تاريخ الحين، وهو الكتاب المقدىس الاي ت تمده الكونفوريوسية" تاريخ رو" هير المت ير وكتاب
يو ي كونفوريوس من التومي مبدأ رييسا  تلي  الطبي ة وما فيها من مظاهر تكمن فيما ورا ها 

م رفة هقيقة الريا  وفيها وهدة الووود، وا يتع ل  ال  إاى بالوهدة واانفراد، وه  الت  ستقوده إلى ال
الزاهر تنمو، فت ط  أروا  الرور، و ر  : "يقوي.. والوحوي إلى ا  الاي انتظره مياي السنين

هوناا أبقى وهيدا   -اللب ب ينترر نهو ال رب، والروي الم وب ب  ليس هنا، فمم من أ در أن أسكن؟ 
ي الم وب ب  ليس فما أهسن الوهدة وأ مي من القرن وسادة، وما أبهى ال طا  المزركش، والرو –

أبقى وهيدا   منفردا   أر ب رمس النهار، أأبقى وهيدا  .. هنا، فمم من أ در أن أسكن؟ وا ريب أن   
منفردا  طواي أياع الحيل، وليال  الرتا ، لقد مرىي  ل ى مياي السنين، فمتى أاهب واستقرى ف  منزي 

وه  المنطلقاي نفسها الت   الي بها . (3)"فمتى أاهب إلى منزل  وأتكئ ف  هرفت .. الروي الم وب ب 
فة، الهقاي  الكونية ف  وهدة الووود .. الحوفية اوس مية هيخ تترا ع لكونفوريوس، كما للمتحوى

الروي الم وب ب  والاي هو : المفضية ف  النتيوة إلى الهلوي ف  ا ، وهو ما يسمي  كونفوريوس
 ..لى البدمووود ف  مكان ما يسمي  هرفة هيخ ي يش في  إ
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يقترب كونفوريوس من ا تقاد ال زال  ف  نظريت  التوفيقية ما بين التحوىل والفق  والقوانين 
كما يقرب من .. (1)وال   اي المزدووة فيما بين الناس أنفسهع، وبين الناس وا   ن طري  ال بادة

ونراد، فتلين  ريكتهع  لع أواد  ال زل وا: "و ي الدين الروم  ف  د وت  إلى ت لىع الموسيقى
، هيخ تكون الموسيقى مدخ   واس ا  إلى القيع، وتنقية النفوس من الدران وه  ت لع (2)"وتومي أخ  هع

 ..(3)القلب الحفا  وتزيده رهمة
إن الروي المنال  يهدل : "أما د وت  إلى الم رفة فه  السبيي إلى م رفة ا ، وبالتال 

ف  نفس  م طياي الطبي ة، وه  المهبىة والرفقة ويا ن ل خوة بوفكاره نهو الكماي، فينم  
 .(4).."حاهرا  

وهو يلتق  بال  مم م ظع المتحوفين الاين د وا إلى المهبة، وبالتال  الهب اوله  الاي 
ومهبت  أيضا  ترمي اونسانية، أي أنى الهب هو الموحي إلى المهبة ..  الي ب  راب ة ال دوية

من كاني في  هاه الحفاي "، و(5)"أن تهب اونسانية لنى  إنسان ف  مومو ها لي  : "اونسانية
، وهاه المنطلقاي ا تكون ااي فايدة إاى إاا أ طيي القيمة الولى (6)"استقري في  مهبة ال لع والم رفة

.. (7)"ادأا ترع أن  قيدت  ي مىها ااته: "للرو  وبالتال  اتهادها مم الكون الاي هو ف  النتيوة ا 
كما و ي سبيل  اابت اد  ن ملااي الدنيا وبهاروها والركون إلى البساطة وال يش المتواضم الاي 

باويمان الهقيق  نتهد بمهبة ال لع ونتمسى  نابتين بالموي، "يوحي اونسان إلى الهقيقة والس ادة و
إن هاية الروي : "د اونسان  بقول و د حوىر هيقية الووو .. (8)"لنى  نهاية مورع انتقاي إلى هياة نانية

تكون الهاوة، ومم الت ليع ( أي ا )المنال ، الهقيقة وهدها، وليس الط اع هايت ، وبووود الهارخ 
تكون الورة، ف  منالية بان داع الرو  إلى الهقيقة، والاي ا يتروى  إليها، ويس ى ف  طلبها يسيطر 

 ..(9)" لي  الفقر والهاوة
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فطرة المهبة، : وريوس سيى مدخ ي أو طر  للوحوي إلى السما  أو ا  وه ويهدىد كونف
وه  مقرونة .. وم رفة المهبة، ومهبة اوخ  ، ومهبة اوستقامة، ومهبة الروا ة، ومهبة الرحانة

 .(1)ومي ها بالت ليع أو بالم رفة
بية الت  ند وها أنى سنىة السما  ه  رري ة ووودنا، وه  الرري ة الد: "ويهسب كونفوريوس

: وال  ا يدر  إا بالمرا ر.. كما يهسب هاا الدين مهاطا  بنا وأماع نواظرنا وف  ممارساتنا.. (2)"دينا  
 .وهاا اودرا  هو طري  استقامة ال الع.. (3)"ا ر   أكنر ر ورا  مما ندرك  بمرا رنا: "بالمرا ر

فة أداة للم رفة و  هاه المرا ر .. الكرليو ي إاا  كونفوريوس من الر ور، كما المتحوى
وا يستطيم اونسان التخل   ن الدين .. وهدها ه  السبيي إلى م رفة ا   ن طري  م رفة الهكمة

 –يوب أن ي خا كام   هتى يكتمي ووود اونسان ف  ووود الكون ( الرري ة)وهاا الدين .. وخالق 
.. سرمدي أبدا  وفاي  الوحل والتهديد ...وهو ا يفنى لنى  موود نفس  بنفس ، كما هو ا يهدى .. ا 

 ..(4)واونسان الاي يريد الكماي  لي  أن يتو  باتواه .. يم  الووود
أن "وهو المر الاي ح ىدي الحوفية اوس مية وهودها نهوه، و دىي، كما  دى كونفوريوس 

 ..ة وما كتب  د كتب، وليس لهد أن ي يىر المريية اولهي(5)"سنىة الباري هير المدركة تسير أبدا  
 :البوذية

 د يطوي الهديخ  ن البواية، لكنى الضرورة تقتض  إلقا  نظرة  لى هاه الفلسفة الت  
لي إلى  قيدة دينية منا نرويها ف  الهند وانتقالها إلى الحين واليابان وب ل ر وب أسيا سي ن : تهوى

اونسان الاي أدر  مرتبة اوستنارة ": اابو "وي ن  لفظ ... وبورما وتاي ند وكمبوديا والتيبي ونيباي
وت دى .. ويتعى ال  بفضي الهدس والطا اي الكامنة ف  الوودان.. والم رفة ال لوية والهكمة السامية

ونمة درواي ف  اارتقا  حوب .. استنارة بواا بمنابة رهع البواية و قلها و لبها وأساس ووودها
 ..(6)  هاه المرتبة الرفي ةوباستطا ة كي إنسان أن يدر .. ااستنارة

والبواا لع يخل  كتابا  .. ه  نوع من ال قايد والفلسفاي.. و لى ال  فنن الفلسفة البواية
ني ت اليم  ب د أرب ماية سنة من وفات .. مقدسا   و د انقسمي  البواية إلى  دىة مدارس .. و د دوى

نىها طريقة لل بادة ت تمد التومي واانفراد ولكن يبدو أن  كان من المتف   لي  أ.. واتواهاي ف  داخلها
وه  بالتال  نوع من الحوفية الت  تتف  ف  .. وب ل الرياضاي كاليوها ف   ملية إتحالها الدين 
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: ووهر مباديها مم الحوفياي الدينية السماوية لكنىها تختلل ف  الركي ف  ا تمادها  لى المسمىياي
اا كان براهما هو  ظيع .. ختلفة إلى اا ترال با  الخال وه  ف  ال  تنظر نظرة م. اول  من    وا 

الكايناي : هاه الم نوية.. اآللهة لكنى مومم اآللهة الهندوسية يضع  لل الظواهر المادية والم نوية
الرريرة وال ي ن وال فاريي والرياطين والربا   د  ادي التفكير بها إلى إهداخ هالة ماورايية تقوع 

لكن .. تقوع بالرر، لكن اتفا ية  قدي بين اآللهة لو ي مهمتها ولب الخير ودر  الخطار بالخير كما
" الكارما"ونادع بون .. لع ي من بها وس ى إلى تدمير فكرة اول  من  قوي الناس( اي بواا)ووتاما 

وود ه  أساس كي ر   ف  الووود، سوا  بالنسبة للناس أو الهيواناي، وا ي( أي الف ي اورادي)
إنن  أهرز ف ل ، إنى  : "يقوي البواا.. فاونسان يولد من أف ال  الااتية.. ر   أسمى من الكارما

 .(1)"ميران ، هو الرهع الاي يهملن ، ال نحر الاي أنتم  إلي ، هو م اي
لكن تطوىر البواية و لها تتخلى  ن إنكار فكرة اول  ف  ووود البواا نفس ، وول ها ت من 

لي البواية إلى  قيدة .. هو اول  نفس ، كما ف ي البراهما الهنود ف  توليه  بون البواا من أوي هاا تهوى
لي وملة المباد  الت  ت من بها تدور هوي اويمان ب .. دينية تو ي البواا إلها   وف  .. وتهوى

كفكرة .. تفحي تها نود الكنير من الموا ل الخ  ية والتوويهية الت   رفتها الديان السماوية
وفكرة التسام  والسمو الفكري والروه ، وهسبان أن الواهد هو .. الخ   أو ال فران  ند المسيهية

والظواهر مورىد أريا  زايفة والتومي والتفكير فيما ورا  هاه الظواهر هو الساس، واورادة .. الحي
رة والم رفة الكلية إلى م رفة الفا لة ه  الت  تهدىد محير اونسان، إا إن  يوب أن تر ى بااستنا

، (الكباير أو الكبرين)، وال  يتع  ن طري  الاهن الاي يو ي المر  يتونىب الب دين (اول )البواا 
ااي النفس استنارة المل  الوسيط، وهو " ووماتا بواا"وبفضي ال  استطاع .. وه  اوي اي ف  اللاة وا 

 رفة ويفض  إلى السكينة ويقود إلى مطل  ال لع  وينته  الاي يحطنم ااستبحار والفراسة، وينمر الم
 .(2)(وه  اوندمال  الكل   ن طري  الف ي بالبواا اول )إلى اوستنارة فنلى النيرفانا 

وه  مسل  ربي  بمسال  الحوفية اوس مية والمسيهية .. وا يتعى ال  إا بالمرور  بر اللع
ال  م رفة  لىة اللع الت  تكمن ف  اارتها  المفض  إلى  وب د.. الت  ترفل مبدأ الرهوة واللاة

.. نعى اونتقاي إلى إزالة اللع بنزالة اارتها  تماما  .. ، أي ارتها  الووود(أي التودد الروه )التقم  
 ند ال  ي رل السال  م نى التضهية من أوي .. انتها  اللع وهو الوحوي إلى النيرفانا: وف  النهاية
يستخلحوا "لى الس ع، وه  أمور توت  ف  ووهر البواية الت  بدأي بالهنود الاين أرادوا أن الوحوي إ

وه  الت   امي  ليها د ايع رسايي الوبانيراد الهندية .. (3)"من أسفار الفيدا فلسفة تحوفية الطابم
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، ومن نع (لووودا)ل ندمال ف  الكون .. الت  تفسر    ة الكون بالطبي ة اونسانية وتررد اونسان
 ..(1)اونط   حوب الهقيقة الرفي ة هيخ الينبوع الربان 

ف  الهند والحين : وكاني البواية تت رىل للت يىر والت ديي ف  أي مكان وحلي إلي 
أي " بواا"وه  ت من بانب اخ رخحياي تقوع بدور المرردين، ويطل   لى كي واهد منها .. واليابان

ن كان ال الع اليوع ي يش ف   حر .. ظهورها ف  الووود الواهد المستنير، يتتابم فنن  " ووتاما بواا"وا 
 .وكان لكي منهع مريدون وت ميا..  د  رل  بل  سي بوااي تتالوا ف  الظهور منا القديع

والبواية، كما الديان السماوية، ت من بخل  اونسان من كتلة طينية تتطور هتى تبله دروة 
كما لها أديرتها الت  ينزوي فيها .. نياتها الت  تتميز بالووانب النقافية والم رفيةولها رهبا.. القداسة

 ..و د تهوىي ب ضها إلى مدارس فيها مريدون يتدروون منا الح ر.. الرهبان للتومي
و منوا بنردان الطمونينة  ن طري  هور .. و د طر  البوايون فكرة تسام  الااي اولهية

وكان من .. وهر وا ف  التوريداي الروهية.. ا  مم رهواتهع باامتناع  ن الط اعالدنيا ونباها، ومارسو 
ومن يقدسون الطبي ة والتقوع .. ومن يبريون البواية من ال يبياي.. بينهع الودليون والماديون والنسىا 

( كما ف  المسيهية)الحادرة  ن إيمان أحيي يرفل الا يب والتكهناي المحطن ة ويقدىس اللع 
 ..واانزوا  والفردانية واا تماد  لى الاهن اونف ال  حاهب الر ور وحوا  إلى الو  

و د انترري البواية ف  الحين، و د  من الحينيون بونىها نوع من التودد يتع  بر التقم ، 
قطاع لال  س وا إلى تطويرها وهالوا ف  الرهبنة واان.. وأن ممارسة  باداتها تر   الكفاياي الوودانية

و منوا بونى الرو  ا تفنى بي .. وكان لهع المبرىرون الاين يتهلى  هولهع المريدون..  ن الهياة ال امة
والمرا ر أحي الت يىر والرو  أساسها، والمرا ر سبيي  ،"ووهر ر ي "وه  .. الوسد هو الاي يبلى

 .إلى ااتهاد مم الريا  المادية
لى  دة مدارس، وملخ  ما اهبي إلي  هاه المدارس و د انقسمي أيضا  البواية الحينية إ

وهو مل   بالفراغ خارل .. أن ليس لل الع الظاهري هقيقة سوع هقيقة مقيىدة: "يتولى ف  القوي
والتومي هدف  اكترال .. وهو ا يت يىر  ط لن  هقيقة مطلقة، وهو كاين مطل .. المادياي والهقاي 

ينطل  من الطبي ة ف  الساس، هيخ الوودان الفردي ي دي دوره هاا الفراغ الاي هو النيرفانا الاي 
ف  اكترال الووود المستقيى لية ااتية، وهيخ يفرغ مخزون الهاسيس والمرا ر فيتهق  الحفا  

وهو الووود المطل  الاي تتطاب  م   .. ويتطاب  مم ال مهدود الاي هو الهلقة الخيرة ف  الكون
الووود .. وبال  تتهق  الهلولية وفنا  الووود الاات  الواهد بالووود ال اع.. ةالوووداي الفردية المستقل

 .(2)الفردي نسب  وهو يتو  ل  تران بالووود المطل 
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، (الناس)ونمة  الع ترتيب  ت ترل ب  البواية، يبدأ بالبواا ال ظع ومن نع البوااي الفردية 
، والروا  (الم يكة بالمفهوع اوس م  والمسيه )ية فمريدو بواا ال ظع المباررون، والكايناي القدس

بالقوة : يتدرل المتومي ف  سلسلة من السلوكاي تتهدىد. ولكيى منها خحايح .. والوهوش وسفلة الناس
.. والنراط والسويىة والطبي ة والووهر وال اياي والهواي والمقتياي والوزا اي والبداية والنهاية القحوع

 ..  التحوىل اوس م  بما  رل بالمقاماي والهواي والكراماي والكرلوهو ما يقابل  ف
إنى الواهد ف  الكي والكي ف  واهد، وهو ما يقابل  : وتاهب مدرسة اللوتس الحينية إلى القوي

كما تقوي اللوتس بمبدأ .. ف  التحوىل اوس م  بوهدة الووود والفنا  ف  الااي اولهية والهلوي
فة أن لوميم الف اي طبي ة خاحة بها وهدها تتولى إيواد نفسها بنفسها أو فنا  أي م ر : التركيز

وهو الموحي إلى منرو .. والتركيز يتع بمراركة الاهن والر ور ف  فهع الطبي ة.. اواتها بنفسها
 .ا : وبت بير الحوفية اوس مية.. محدر الكون وانب ان 

ا  بين التحوىل اوس م  وأهواي ال بادة البواية، من ال  كلى  يتض  أنى هنا  ايت فا  كبير 
 .سوا  أكاني  ند الهنود أع الحينيين،  لى الرهع من ااخت ل هوي فكرة ا  ومفهوم  لدع الفريقين

وهاا اايت ل ي كد مرىة وديدة  لى وهدة الر ور اونسان  المتمنلة ف  النظرة إلى المسايي 
 ..ومي أو ال بادة سبي   واضها  لتراب  المرام  الااتية اونسانيةالروهية، وي دو التحوىل أو الت

 :اليابان
 :المظاهر الصوفية في المعتقدات اليابانية القديمة

وودي الفكرة الدينية  ند اليابانيين منا ووودهع الوي  ندما ا تقدوا بوسطورة خل  وزرهع 
.. القطراي ف  البهر فبردي وكاني يابسة بقدرة إلهية رف ي  حاها الم مىسة بالاهب فتسا طي منها

 .المهع أنهع كانوا ي تقدون بووود  لهة تتناسي لتنرئ ر با  م ينا  

وكان تفكيرهع الدين  الول  يوحلهع إلى هدى اا تقاد بون لكي كاين روها ، ف ندهع أن 
والروار  الروا  سارية ف  كي ر  ، ف  كواكب السما  ونوومها، وف  نباتاي الهقي وهررات 

وي تقدون أن  ددا  ا يهحى من اآللهة يهوع فو  الدار وساكنيها وير   مم .. والهيوان واونسان
 ..(1)ضو  المحبا  ووهو  إاا ر  

وكاني  بادتهع تقتض  ااتحاي باآللهة  ن طري  إهرا   ظاع هزاي أو  و  ة سلهفاة، 
 فهع بتقديع فاخر الط اع، ويضهىون بواهد ويخافون الموتى ويسترضونهع، وي دىون الح ة أماع أس

 ..منهع استرضا  لآللهة
وهو نوع من التحوىل البداي  ينحرل في  اونسان إلى .. تل  أولى الخطواي نهو ال بادة

 ند ال   د تركزي بما يسمىى طري  ( الرنتوية)ولقد كاني  قيدتهع.. إ امة    ة مم من ي تقده خالقا  
                                                 

اليابان، ترومة زك  نويب مهمود، مطب ة لونة : يوراني، الوز  الخامس من المولد ااوي حة الهضارة، وي د - 1
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وهاا الطري  .. الحوف  الاي يقيم  اليابان  ف  منزل  وف  الطبي ة وف  الم ابدوهو الطري  .. اآللهة
ال قيدة المنزلية الت  تتو  بال بادة إلى الس ل القبليين، و قيدة الدولة الت  : يكون  لى حور ن خ

ون السلل تتو  بال بادة إلى الهاكمين الس ل، وهع اآللهة الاين أسسوا للدولة بنا ها، فكانوا يخاطب
 ..(1)ف  تودية الح ة  ند الردايد: والنالنة.. المقدىس الوي سبم مراي كي  اع

ومنا ال  التاريخ والدين ي دي دوره ف  اليابان، و د ت ا ب  لى فكرت  فحوي كنيرة 
كما و لوا من ررب الراي .. ولردىة تمسىكهع ب  ابتكروا فكرة إل  ل دب.. واتواهاي مت دىدة  بر الزمن

 ادة تراف  المت بد ف  ممارسة الطقوس الدينية، واهتضنوا الطبي ة، اسيىما الزهور فيها دالة  لى 
 .(2)"هدا هب الزهور نو ا  من ال بادة الدينية، تقدىع لها القرابين"م وزاي الخال  ووماليات  هتى 

لى ولقد  اد هاا الولم بالطبي ة المت بدين إلى مزيد من التومي ف  الطبي ة وم ظاهر الكون، وا 
لى و لها بدي    ن الوسد الاي  ملوا  لى  هره.. تنظيع هياتهع  لى و  ها يقوي الرا ر والمفكر .. وا 

 :م برا   ن طريقت  ف  التومي( ع3961وهو من مواليد ال اع )موروكيوسو 
سونهل من نوم  كي حبا  ف  السا ة السادسة، و وي إلى مخد   كي مسا  ف  السا ة "

نية  ررة، ولن أولس ب ير  مي، إاى إاا هاي دون ال  أضيال أو مرل أو هير ال  من ظرول النا
 اهرة، لن أنط  بباطي، سووتخى اللفاظ الت  ا ت ن  رييا ، هتى إن كني أووى  الهديخ إلى من هع 

اا ارت لي ف ى الرهواي سو ض   ليها فورا ، دون أن  دون ، سوكون م تدا  ف  ط ام  ورراب ، وا 
أ ينها  طى  لى التزايد، إنى ترتي الفكر يفسد  يمة القرا ة فسو اوع وهدي كي ما يحرفن   ن هحر 
انتباه ، وسو اوع ف  نفس  ال ولة الزايدة، سوس ى إلى تنقيل نفس  بنفس ، ولن أسم  للرهبة ف  

ة  لب ، الرهرة أو ف  الكسب أن تهدخ ف  نفس  اضطرابا ، إن  سونا ش هاه القوا د ف  حفه
ن  لرهد اآللهة  لى ما أ وي  .(3)"وسوهاوي أن أتب ها وا 

 :تتض  من هاا الن  وملة أمور تقوع  ليها الهالة الحوفية لدع هاا الرا ر
 (.ال مي ي ن  اانفراد وال بادة والتومي وااتهاد مم الخال )طلب ال زلة وااخت    -1

 .التومي بموووداي الكون -2

 (.من السادسة حباها  هتى النانية  ررة لي   ) ن ال الع  تو يي ال بادة واانقطاع -3

 .اامتناع  ن أ واي السو  والباطي -4

 .و ي هاا التومي موديا  ف  اختيار الحوغ المناسب لهاا التومي -5

 .التقليي من تناوي متطلباي الوسد من ط اع ورراب -6

 ..القضا   لى الرهواي ومن ها من التزايد -7
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 .ه  ت ن  هنا  را ة الووود وفلسفت  وتفسيرهاانقطاع إلى القرا ة ، و  -8

 ..هب الم رفة -9

 .التواضم ورفل الرهرة والمود الدنيوي الباطي  -12

 .التركيز واست ماي القدراي الااتية للوحوي إلى الم رفة -11

 .التون  ف  تناوي موضو اي التومي -12

 .الحفا  النفس  والاهن  -13

 .اا تماد  لى القلب والمرا ر والهاسيس -14

 .تع ف  الهلوي ف  اآللهةال  كلى  ي -15

ولقد أسهمي السطورة والخرافة ف  تكوين هاا الفكر الدين  اليابان  ف  بدايات  الولى، كما 
أسلفنا  ن أسطورة خل  اليابان الت   امي بها اآللهة، ومن نع أنسلي هاه  لهة أخرع لكي ر   مني 

الاي ي زع إلي  ما ينسب إلى الوما ة "  تنيو"من ال ين اليسرع وهفيدها ( إلهة الرمس" )أما تيراسو"
نع أنسلي أباطرة اليابان المقدسين الاين هكموا هتى يومنا هاا ف  " بالنينيو "اولهية الت   رفي 

 .سلسلة طويلة  رفي باسع ال حر اوله 
إنى اليابان لع تتكون منا طفولتها إا تهي ر اية ربى واهد أو : ما يهمىنا هو ااستنتال القايي

 بدهع الناس وحبىوا مرا رهع وابتهااتهع ف  تل  البوتقة الت  هسبوها مضيية .. أرباب وا وا فيما ب د
وربما كان هاا المقطم الر ري يقل .. للووود والكون ف  وهدت  بتووي  من ا  المز وع ف   قيدتهع

باسع فوريتو الت  ه   دلي    لى ا تقادهع باول  الواهد المهيمن، وهو نوع من الح ة الت   رفي
، حاهب القوة الروهية الت  تسيىر (1)طريقة المناواة الحوفية الت  يخاطب فيها ال ابد ربى  أو الكام 

 :يقوي هاا المقطم الاي ي ود إلى ال هود القديمة.. الووود كلى 
يرة أوا  و بي كي ر  ، هنا  ف  هقل  المقدس أيها اول  المهيمن، نبتي هبىة الرز الخ"

الت  سيهحدونها، ليسي الهبة الخيرة من الرز الت  ستهحد، بهبىاي ال ر  المتسا ط من 
سوا دهع، وتردى مم ال ر  ال ال  بالفخاين، ليي هاه الهبىة تزدهر بفضل  أني وتتفت  سنابي الرز 

 .(2)"الت  تتو  إليها اليدي الكنيرة، فتكون أولى النمراي ف  الرراب وأهوار النباي
وتتولىى الهقيقة الدينية أيضا  ف  ك ع الحوف  اليابان  القديع ف  تهديد ماهية هاا اول  

يقوي أهد المقاطم الر رية الدينية . الاي يرب  ف  أمور كنيرة ا  الاي  رل ف  الديان السماوية
 :القديمة

                                                 
القديمة ف  " الرنتو"ن إلى ا  ف  حلواتهع ف   بادة طقوس الحلواي أو الكلماي الت  يتوو  بها الم منو : نوريتو - 1

 .القوة الروهية الت  تسيطر  لى الريا : اليابان، والكام 

إماع  بد الفتا  إماع، سلسلة كتب  الع الم رفة،  دد . الم تقداي الدينية لدع الر وب، وفري بندر، ترومة د - 2
 .141، الكويي،  3661أير، /، مايو311



 651 

دا  بقوة  ظمى،  وىة الن(1)ت اي يا ميروكو" النار، :  نة ف  واهد، يا أيها اول  ال ظيع، مزوى
والما ، والتراب، ميركو، يا أيها اول  ال ظيع، لقد أنروي السما  فو  الرل من  ديع الزي، ميركو، 
أيها اول  ال ظيع، هتى  ندما يتسلي ل ى فننى  تكون  د ولدي تهت  بطريقة خفية، تاركا  خلف  ال رش 

د الرفيم، فوني دايما  ما تولد تهت  لك  ت  .(2)"ولب اوخ  المموى
تقترب مفاهيع هاا الن   ن اول  من م تقداي الديان السماوية، ونود في  لوازع المتحوىل 

ن  وي دو الت رىل إلى .. الاي ي ترل بوهدة اول  ووهدة الووود المتمنلة بال ناحر الساسية الت  تكوى
ال  المستوي  لى .. رل وما بينهماا  من خ ي هاا الووود الاي هو ا  نفس  خال  السماواي وال

 ..ال رش من  ديع الزي، والقادر القويى 
وه  م تقداي  ديمة توه  بتلمىس الطري  نهو الم رفة اولهية الت  تت  ى مم مرا ر 

وهو .. الر وب الخرع ف  البهخ  ن ا  والت رىل إلي  واا تراب من  ومناوات  وااست را  ف  اات 
 ..إن البررية تت  ى ف  هاا المنهى الحوف  الت بدي: القوي ما يسهع ف  بنا 

 :في البوذية اليابانية
دخلي البواية إلى اليابان إبىان القرن السادس المي دي  ن طري  الهند والحين ويبدو أنىها 
لع تكن متطابقة مم البوايين لدع ر بيهما، ورهدي انقساماي  ديدة، تهوي كيى  سع إلى نوع مستقيى 

" تاندي"و " نارا: "  اآلرا  والم تقداي وطر  ال بادة، ومنها المومو اي أو الطوايل التاليةف
 ..(3)"نيتررين" و" زن"و " أميدا"و" رينوون"و

وتقوع هاه البواياي اليابانية  لى وملة من المااهب الحوفية الت  دأبي ف  ممارساتها  لى 
وربما تكون البواية ف  اليابان ه  أنضج مما سبقها . مناا تراب من أووا  ال حر كلىما تقدع بها الز 

ف  التوحي إلى فكرة ا  واا تراب من التحوىل ال اع الم رول ف  ال الع فيما  بي الديان السماوية 
بي أضافي إليها الكنير من الطر  ، وه  لع تله الحوي ف  منطلقاي البواية الساسية.. وفيما ب دها

فه  ا زالي ت من بالبواا المستنير، و د ا تربي من القوي باول  الواهد المتمني : والساليب الحوفية
و د انحرفي إلى التومي والوهدة واان زاي واستهدني .. ومريدون وأتباع( كهنة)في ، وكان لها أ طاب 

.. نتايرهبان وراهباي و انتون و ا: والمريدون  لى أربم مراتب .منحب كاهن ز يع للطايفة أو القسع
والكهانة تورىخ لكنى ااستنارة ليسي كال ،  .(البواا الوهد)والكيى يس ى إلى الخ   بااندمال با  
وي تقد البوايون ( هنا نق  ف  الك ع مووود ف  الحي)ولكن يمكن الوحوي إليها، كما هو المر 

لى إدرا  الهقاي  وااندمال وااتهاد اليابانيون بقدرة ال قي والتفكير  لى التومي، بينما الر ور يسا د  
وه  الت  تركىي وهدة الووود المتمنلة ف  . مم رخحية البواا تهقيقا  ل نسواع بين الكايناي ومي ا  

                                                 
 .هع اسع اول  الواهدميركو  - 1

 .196-198المروم نفس ،   - 2

 البواية"ا تمدي ف  هاا القسع من البهخ  لى كتاب  - 3
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توهد البواا نفس ، وهو يمني الهقيقة ال ليا، الاي يتوسىد ف  الهياة البررية وتتوسىد في ، و لي   ما 
الوحوي إلي  والفنا  في  باتباع وملة خطى ت دى السلىع المفض  إلى ويمكن .. وهو ي لع ال يب.. يدر 

التسليع بالووود بما في  واويمان بالدار اآلخرة بما فيها من هساب و قاب : الكرل والهلولية وه 
درا  هقيقة الووود وان داع النفس، وااستنارة الوزيية  ن طري  ال ر ورية،  وونة ووهيع، وا 

 ..الووودواا ترال بوهدة 
ولقد توحلي ب ل الفر  من البواية اليابانية إلى القوي ب دع القدرة  لى الوحوي إلى مرتبة 

، و الي بااكتفا  باكره ل ست انة ب   لى  ضا  الهاواي والوحوي إلى الخ   (ا )اوستنارة 
الوودان  الحاف  واا تراب من  والكرل  ن هقيقت ، بررط اويمان الهقيق  هير الكااب والتفكير 

 ..واست ماي الد ية وال باراي المقدسة واويمان بالمخلى  الواهد والتقرل ف  الهياة الدنيا
اا كاني البواية اليابانية  د ا تراها الض ل وداخلتها ب ل اانهرافاي إا أنها تونري  وا 

دينية الت  هملتها الديان السماوية، كنيرا  بالهياة المتطورة، اسيىما ال حرية، وا تربي كنيرا  من الفكرة ال
 ..وكاني بال  تنضعى إلى الر ور اونسان  المتقارب ف  حوفيت  و بادت 

 :المسيحية
لى النحو  الدينية المسيهية الحلية، (  لي  الس ع)بالرووع إلى هياة السيد المسي   وا 

لى هياة القدىيسين يمكن تكوين فكرة  ن طريقة ال بادة المسيهية  وبالتال  استخ   خحاي  وا 
 ..التحوىل ف  الديانة المسيهية الت  ت دىدي النظرة إليها واتس ي مم اتساع الهياة وكنرة م تنقيها

، وهو ا تقاد متوي من اويمان بون المسي  (1)تقوي المسيهية باتهاد ال هوي بالناسوي
و الكماي واونسان يمكن أن يتهد بالااي هو ابن ا  ف   قيدة التنليخ، و لي  فنن ا  ه(  لي  الس ع)

لتبله هاه الدروة، ومن أتعى ال  .. اولهية، وال   بر رروط كنيرة تتطلب ال بادة والرهبنة والزهد واللع
 .(2)"وهلى الناس  لى اتمام  فسيد ى ف  ملكوي السمواي  ظيما  ( ع)بهسب  وي المسي  

ظهر  ند فية من الم منين المسيهيين أطل  ونز ة التردد ف  ال بادة إلى هدى التحوىل ت
الراهب هو من كان واهدا  وليس وهيدا ، أيا  : " لى واهدها اسع الراهب، و د  رىف  أهوسطينوس بالقوي

كان، لن  واهد ف  وما ة، وبما أن هاه الوما ة تستلزع، لك  تتولل،  دة أرخا ، فنن الراهب ا 
 .(3)"  واهد وهيديمكن أن يكون واهدا  أي وهيدا ، إنى 

                                                 
، ابن هزع الظاهرة، المولد ااوي، الوز  الوي، دار الم رفة، بيروي،  - 1 ، 3689الفحي ف  الملي والهوا   والنهيى

 9. 

 .23المحدر نفس ،   - 2
ياة الروهية، للقديس أوهوسطينوس، منروراي المطب ة الكانوليكية، نقلها إلى ال ربية خواطر فيلسول ف  اله - 3

 .168،  3611 الخوري يوهنا الهلو، بيروي،
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ب دما  انى المسيهيون ف   هد ااضطهاد حنوفا  "و د تكرىسي هياة الرهبنة أو الرهبانية 
وكان ال  تدريبا  للمسيهيين  لى التضهية، وهب الفدا ، فلمىا بدأ  هد الهرية .. من الت سىل والقسوة

وا ، وا بمت هعتهسىر أولي  الاين فاتهع ركب التضهية وسف  الدما ، فقرروا أن يضهى  إا فاتهع أن يضهى
بدمايهع ولوووا إلى التفرىد بالوباي واابت اد من ضويج الهياة، والهرمان وت ايب الوسع بالووع 
وال طش وخرن النياب، والتبتي و دع الزوال، وال كول  لى ال بادة تقديرا  للسيد المسي  الاي باي 

، و د مرىي (1)"اا ال الع، وخداع مظهره الخ بنفس  من أوي البرر، وبخاحة أنهع أدركوا بط ن ه
فكاني ف  البداية هربا  من الناس وب دا   ن المدن والقرع الزاخرة بالدناس، : الرهبنة ب دىة مراهي

وانط  ا  ف  الحهارع والبراري ولوو ا  إلى الكهول بقحد مهاربة الوسد وااكنار من ال بادة والتومي، 
وبمرور الزمن أحبهي أماكن خلواتهع وحوام هع متقاربة در ا  . والتفرد مم المهافظة  لى الوهدة

 ..(2)لخطر اللحو ، ومن نع توهدي بين أسوار  الية  رفي فيما ب د بالديرة
فلوووا إلى الوباي كما لوو، وترقفوا كما ( ع)أما ه ا  الرهبان فقد ا تدوا بالسيد المسي  

أو المسي  بهسب )ع، وهاية ال  أن يبهخ الراهب  ن ااتهاد با  تقرل، وتولموا كما ي تقدون أنى  تول
من ا يوخا حليب  ويتب ن  ف  يستهقن ، ومن أضاع هيات  من أول  سول : "  م   بقول ( ا تقادهع

 .(3)"يودها، ومن تر  بيوتا  أو هقوا  من اوي اسم  يوخا ماية ض ل ويرخ الهياة البدية
المسي  وااتهاد ب   -وىل المسيه  باهنا   ن هقيقة ا وبال  إ  ن لس   المتح

والدروة الت  يمكن أن يحلها ال ابد ه  القداسة لال  أطل   لى الكنيرين من . وااندمال ف  أسراره
 ..الرهبان والقساوسة اسع  دىيسين و دىيساي

، (4)"و لب واهد كانوا متهدىين ف  ا  بنفس واهدة"وهع الاين يقوي  نهع أوهسطينوس بونىهع 
اها المتحول من إيمان  ال مي  الاي يتع  بر التومي والحفا  والنقا  الاات   وه  الدروة الت  يتوخى
 (5)وااخ    ، ال  أن الراهب يواهد كي يوع ف  باطن  هتى يود الطمونينة والس ع والفنا  با 

أهب نفس  بي أهب  أني لن  إن لسي : " ند ال  يود أيضا  الهب الهقيق  الاي هو هبى ا 
ن أهببت  فتهت  ن فتهي الباب ودخلي ف  أضيى إن أهببت ، . أهببي اات  أوحدي الباب بووه  وا  وا 

 .(6)إنما أود نفس  مم هبيب 

                                                 
،  اع 31، توليل الدكتور أهمد رلب ، مكتبة النهضة المحرية، القاهرة، ط2المسيهية، سلسلة مقارنة الديان، ر ع  - 1

2111  ،244. 

 .246المروم نفس ،   - 2

 .وما ب دها 23، الفقراي 36انوي متى، ااحها   - 3

 .161خواطر فيلسول، أوهسطينوس،   - 4

 .411-166المروم نفس ،   - 5

 .412المروم نفس ،   - 6
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هيخ .. وتبدو أن هاية المتحوىل المسيه ، كما هو ف  الم تقداي الخرع، الت رىل إلى ا 
سول : "بهسب ا تقاد أوهسطينوس، وهاه الم رفة تقود إلى الهلوليةي دو المي الوهيد م رفة ا  

أ رف  يا من ت رفن ، سول أ رف  كما ت رفن ، أدخي إلى نفس  يا  واع نفس ، واسكن فيها وامل  
لها إلي ، ال  هو رواي   .(1)" ليها وهوى

يفحي ما بين أما ف  النظرة إلى الووود، فنن التحوىل المسيه  يقرى بوهدة الووود، لكنى  
لي  وه  الدالة  لي  وال نحر الباطن  هو الوز  .. الطبي ة وا ، إا يهسبها من خلق ، لكنىها من  وا 

هو : النمن ف  اونسان وهو الاي يقود إلى م رفة كن  الووود  ندما يهتل هاا الووود موهدا  
لع أكن باات ، بي ب  أنا ": هيخ ي دو س اي هاا الووود  ن ا  إوابة تتضمن القويو .. (2)خالق 
 .(3)"كاين

ف  اونسان ، و د ركىلي نقاط إلتقا  هوي فكرة الدين  وه  منطلقاي  رفها الفكر التحوى
 موما ،  لى الرهع من أنى المسيهية، كما هيرها من الم تقداي الدينية، لها خحوحياتها وانط  اتها 

رة اا ترال ونظرية الخطيية مظهرا  أساسيا  من ف   باداتها وممارسة طقوسها الدينية، هيخ تركىي فك
. و د أكىد د.. أما المرتر  الحوف  بين الر وب والدياناي والم تقداي فهو كنير.. مظاهر المسيهية

 لى مظاهر (  ند اهسطينوس) ل  زي ور ف  دراست  المقارنة بين التحوىل اوس م  والمسيه  
ر واابت اد من البنا  المهكع والتماهب الحارع، واانط   من مرتركة كنيرة ومنها وهدة الهياة والفك

الووود ال ين ى ومن القل  إزا  المحير اونسان ، والفردانية والمنالية والنز ة الترا مية الم طاة بالروا  
وهاه ت يش باستمرار و وة، وليس فقط ف  الفكر المتدين بي وأيضا  ف  اونسان والنقافة .. والمي
 ..(4)انيةاونس

وه  الفكرة الت  أكد  ليها الدكتور هسن هنف ، وهو يست رل أسس الفلسفة المسيهية ف  
 ..(5)ال حر الوسيط

وه  تلتق  بالكنير من مزايا التفكير الدين  الحوف  الهندي، اسيىما الهندوسية والبواية الت  
لوسد، والس   ل تهاد بالخال  برىري بالترهب، وطريقة التحوىل الم روفة ف  الوهدانية وت ايب ا

وهلوي الخال  فيها، وااست را  ف  هب ، وال بور من المراتب ال ادية إلى درواي الكرل، والت رل 

                                                 
، 2111ا ترافاي القديس أهوسطينوس، نقلها إلى ال ربية الخوري أسقفي يوهنا الهلو، دار المرر ، بيروي،  - 1

 361. 

 .368فس ،  المروم ن - 2

 .366المروم نفس ،   - 3

، 3689مارس، بيروي، /،  اار43  ل  زي ور، مولة الفكر ال رب ،  دد، الوهسطينية والتحوىل اوس م ، د - 4
 391-311. 
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إلى هقيقة ا  الكامنة ف  وهدة الووود، ووهدة ا  والسلو  ف  مفاوز وطر  مرسومة  رفي تارة 
واهتماي اللع واارتضا  برظل ال يش والهرمان، بالودية الحوفية وتارة أخرع بالح ود إلى الولولة 

وال ر  اوله  والم رفة اليقينية، وحوا  إلى الس ع المهدىد والمتوت  من هلوي ا  فيها، كما يقوي 
أا يتف  .. إن وميم الر وب تسل  طر ها كي واهد باسع إله : المفكر ال هوت  هوتنريد فانون  
ف  أن طري  الس ع ليس خياا ، بي هو طري  : ه النقطة الووهريةالقر ن والكتاب المقدس ف  ها

 .(1)"هقيق  بم ونة ا ، الطري  الهقيق  الوهيد
وهكاا فنن المسيهية  د  ايري اوس ع، وهحي نوع من التقارب ف  كنير من ال اداي 

حوىل المسيه ، وهو نوع من اللباس الاي يلبس  المت)" للب س"الحوفية، هتى أنى ارتدا  الحوف  
،  ادة أخاها المسلمون من المتحوفة (محنوع من ر ر الما ز ووبر الوماي وب ل الحول

المسيهيين الاين كانوا ينزوون ف  أماكن ب يدة ومنفردة، وكان يقاي لهاا المتحول ف  المسيهية 
ان  الرهبان ف   يد الاي ا يكاد ي ادر حوم ت  إاى مرىة واهدة ف  السنة يلتق  فيها مم إخو " الهبيس"

 ..مار انطونيوس
 :وم رول أن هنا  درواي ن خ من المتحوفة  ند المسيهيين

وهو الاي يرهد ل  بداياي ااهتماع اوله  ب  فتظهر  لي  ب ل   ماي : المكرىع  -1
 .التكريع اوله 

 .بم وزة وهو الاي يرهد ل  بو ووبة كبرع كرفا  مريل أو ااتيان: الطوباوي -2

فة .. وهو الاي تكانري كراماي ا  ل : القديس -3 وهو أ لى رتبة لدع المتحوى
 ..وهو الاي ي تقد بون كرفا  ما  د هحي ل   ند ر ية ا  الاي يهي في .. المسيهية

فة فلسفوا الزهد وو لوه مقاماي، وأنى  كان من زهدهع  ويرع أهمد أمين أن  لما وا ي المتحوى
ولما دخي ف  اوس ع . لنحارع، فسمىوا من أوي ال  بالحوفيةلبس الحول الخرن كما يف ي رهبان ا

كنير من المع الخرع وأهي الدياناي الخرع كالنحارع واليهود والفرس والهنود، وانترري الفلسفة 
اليونانية والف طونية الهدينة استمدى التحوىل من كي هاه المنابم، فلوِّن  ند الب ل بالزرادرتية 

اهب الهندية، ولوِّن  ند الب ل اآلخر بالنحرانية و ند ب ضهع بالف طونية الهدينة، الفارسية وبالما
نع اختلطي هاه ال ناحر كلها ب ضها بب ل فكاني نز اي مختلفة وطر  مختلفة  لى مدع 

 .(2)"ال حور

                                                 
 Gottfried Vanoni دىم  نموتفريد فانون  " الس ع ف  الكتاب المقدس والتقليد المسيه واور : "من مقاي ب نوان - 1

، المكتبة البوليسية، (3661نيسان 2- اار 11)الاي  قد ف  فيينا " إلى م تمر المسيهية واوس ع ف  الهوار والت اون
 .314، نرر بي الكتاب تهي  نوان س ع للبرر،  3661لبنان، 

 .68،  3692 ع، أهمد أمين، الوز  النان ، مكتبة النهضة المحرية، القاهرة، ظهر اوس - 2
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و لى ال  فالبسطام  الفارس  الحي أدخي فكرة الفنا  ف  ا   لى التحوىل، وم رول 
 ..اي كان نحرانيا ،  بي أن يسلع، أسرل ف  الهديخ  ن مهبة ا  ور لهع ب  والقياع ب الكرخ  ال

وا ريب ف  أن الحوفية  موما  ت تمد  لى الاو  والكرل واولهاع، و لىما ت تمد  لى ال قي، 
ر ور ب  وسع وا  قي، و اطفة ب  .. تدر  أحهابها ال اطفة فيرطهون ويتكلمون بما ا يفهمون

 ..(1)كير وهيال ب رزانةتف
فة من كي الملي والنهي الموزى ة  لى الر وب ف  مختلل  تل  ظواهر نودها  ند المتحوى

وه  تقل دلي    لى الت    هوي الفكرة الدينية الت  تو ي من ا  المقحد .. أحقاع الرل
وه  أمور تتنوىع ف  أدايها وهولها تدور الطر  والوسايي وال واي واابتكاراي والمحطلهاي، .. الرييس

وتختلل ف  مناداتها ومحطلهاتها، لكنىها ف  النتيوة تلتق  لت كد  لى فكرة البهخ  ن الهقيقة 
وف  طري  البهخ تتخلى  هااي ونز اي متقاربة م دىاها الت رىل إلى السر اوله  واا تراب .. اولهية
 ..من 

ومم الر وب ف  سل  روه  توهدي ينرد وهو ما يو ي التحوىل واهدا  من السبي الت  ت
 .الم رفة الخاحة  ،  وامها الر ور الاي ف  النهاية هو واهد أو متقارب بين هاه الر وب

                                                 
 .66المروم نفس ،   - 1
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 المقاربات الجديدة للصوفية في مجال
 االجتماعية في الجزائرو التنمية االقتصادية

 فؤاد جــدو

 جامعة محمد خيضر بسكرة
 

 :الملخص
 ا نقحييد هنييا الريي واةو  الزمنييةو  بيياله الهمييية  لييى مختلييل الحيي دة لقييد كييان للحييوفية دور

الوزايير ت تبير مين أهيع اليدوي التي  لهيا خحوحيية في  موياي ، و الحور الدخيلة  لى الحوفية الهقيقيةو 
لهييا و  الطيير  الحييوفية التيي  تووييد فيهييا بيييو  هيياا مييا نلمسيي  ميين خيي ي  ييدد الزواييياو  التحييول اوسيي م 

ا يخف   ليى إن اوسي ع ديين متكاميي ، و اوس مية ااخريو  ال ديد من الدوي ال ربيةو  أتباع ف  إفريقيا
منهيا و  الهكاع المرتبطة بهاو   د بين فيها سبي الت امي فيهاو  فهو لع يتر  مواي من موااي الهياة إا

 ،ا ال ييالعالسييلع لمييا لهمييا ميين انيير  لييى هييياة اونسييان اليياي ي تبيير المهييور الساسيي  لهيياو  مويياي التنمييية
لكن ميا أرييد توضييه  هنيا و  فنود أن للحوفية امتداد بركي  خر إل  ل هدال الت  يرم  إليها اوس ع

كياا خلي  ب يد و  بنيا  أسيس سيليمة للسيلعو  الزوايا الحوفية في  موياي التمنييةو  هو است  ي هاه المدارس
 .سياس  من خ ي هاه المدارس الحوفية ف  الوزايرو  استراتيو  امن 

تتوسيييط دوي و  هييياا ان للوزايييير خحوحيييية ويوسياسيييية فهييي  تقيييم فييي  منطقييية ريييماي إفريقييييال
لهيا خطييوط تميياس هدوديية مييم دوي افريقييية و  السيياهي اوفريقيي و  كياا هيي  بوابيية إفريقيياو  الم ربي  ال ربيي 

يية هيو اامتيداد القبلي  لل دييد مين القباييي في  الوزايير في  اليدوي ال ربو  هنا  نحير مهيعو  النيورو  كمال 
الهع من ال  ووود ابتاع الطر  الحوفية المووودة ف  الوزاير ف  ال ديد منن و  سوا  توار  أو هيرهع

كييي هيياه  ،اوفريقييية ممييا يو ييي ميين الوزاييير مرو ييية روهييية لهيي ا  التبيياعو  اوسيي ميةو  الييدوي ال ربييية
نيييا   نحيير ميين  ناحييير ال ناحيير لهييا ميين الهميييية البال يية التيي  تييدفم إلييي  أن تسييت لها الوزاييير فيي  ب

رسا   وا د السلعو  التنمية  .تهقي  ب د امن  استراتيو  لهاو  ا 
لهييا أتبيياع فيي  القيياراي و  التيي  يووييد مقرهييا ال ييالم  بييالوزايرو  وميين أهييع الطيير  نوييد التيوانييية

هيرهيا مين الطير  و  البلقايديية بيوهرانو  كياا الطريقية القادريية بور ليةو  مليون 700الخمس يتواوز  ددهع 
 .وفية ااخريالح
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و لهاا ابد من اا تماد  لى مقارباي وديدة ف  بنا  تحور واض  للحوفية ف  مواي 
 :ه و  ااوتما ية من خ ي ن خ  ناحر أساسيةو  التنمية اا تحادية

المخاطر ااوتما ية ضمن مقارباي و  التنمية ااوتما ية ف  إطار مواوهة التهدياي -
 .هدينة

 .ف  إطار ال ملية تكاملية مم الم سساي ااخري طر  بدايي ا تحادية -
 المهافظة  لى الهوية الوطنية أساس لمنطل  ااستقرار الاي ي تبر  مود التنمية -

 .و هاا ما سنتطر  إلي  ف  المداخلة بركي تفحيل  
 ملخ  المداخلة بالفرنسية ف  اخر المداخلة ب د  ايمة المراوم :م هظة

Resumé 

 

Sofia a eu un rôle très important à différents niveaux et les heures ne signifient pas 

ici, la sorcellerie et des images exotiques soufi vérité, et de l'Algérie est l'un des pays les 

plus importants qui ont la vie privée dans le domaine de la mystique musulmane, ce qui est 

visible à travers un certain nombre d'angles, les confréries soufi où Et même ses adeptes en 

Afrique et dans de nombreux pays arabes et islamiques d'autres, et ne cache pas que l'islam 

est une religion de l'intégration, il ne laisse aucun espace de vie, cependant, la manière dont 

il a traité et des dispositions connexes, y compris le développement et la paix pour eux 

L'impact sur la vie humaine, qui est l'objectif principal de ce monde, nous constatons que 

le soufi le long d'un autre des objectifs est de l'islam, mais ce que je tiens à préciser ici est 

l'exploitation de ces angles et les écoles soufi dans le domaine Altmanip et de construire 

les bases de la paix et le son ainsi que de créer dimension stratégique Politique et de 

sécurité par le biais de l'école soufie en Algérie.  

En raison de la géopolitique de l'Algérie est situé dans le coeur de l'Afrique du 

Nord et les pays du Maghreb arabe et l'Afrique ainsi que la porte d'embarquement et de la 

côte africaine et de ses frontières les lignes de front avec les pays africains, le Niger et le 

luxe élément important ici est l'extension de la plupart des clans tribaux en Algérie dans les 

États Si Twarq arabes ou d'autres, plus important, et j'ai acheté un confréries soufi en 

Algérie en Menen de nombreux pays arabes, islamiques et africains Algérie, qui fait 

référence à ces disciples spirituels, tous ces éléments sont de la plus haute importance 

accordée à être exploités par l'Algérie dans la construction d'une Composante du 

développement et de l'instauration de la paix et la réalisation de la sécurité stratégique 

après.  

L'un des moyens les plus importants pour nous trouver Brown, qui a son siège social 

mondial à Alger et de ses adeptes dans les cinq continents, plus de 400 millions de dollars, 

ainsi que Altarekah Borklp Albalkaidip Bohran, et d'autres méthodes d'autres mysticisme.  

Et doivent donc compter sur de nouvelles approches pour la construction d'une 

vision claire de la mystique dans le domaine du développement économique et social par le 

biais de trois éléments clés, à savoir:  

- Le développement social dans le contexte des défis et des risques sociaux dans les 

approches modernes 

 - Avancer des alternatives dans le processus d'intégration économique avec 

d'autres institutions.  

- Pour maintenir l'identité nationale de la base de la stabilité, qui est pilier du 

développement  

Et c'est ce que nous allons aborder dans l'intervention en détail 
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 مقدمة
لقد ل بي المدارس الحوفية دور مهع كبيرا  بر مختلل الفتراي الزمنيية التي   رفتهيا الوزايير 

ا ييا  لييى الهوييية الوطنييية ميين التفسييخ الفرنسيي  اليياي هيياوي طمييس الرخحييية أننييا ه دفو   بييي ااسييت مار
ال ييالع ككييي انيير و  كيياا تقوييية لهميية الريي ب الوزايييري، هييير أن الت يييراي التيي   رفتهييا الوزايييرو  الوزايرييية

هسييب بييي هتييى  لييى و  ليييس هيياا ،برييكي كبييير  لييى هيياا الييدور اليياي كانييي تل بيي  المييدارس الحييوفية
انفيييراد الوايييياي و  تفكييي  ااتهييياد السيييوفيت و  وليييية خاحييية ب يييد نهايييية الهيييرب البيييادرةطبي ييية ال   ييياي الد

المتهييدة المريكييية بقيييادة ال ييالع فيي  إطييار مهاوليية نماويية ال ييالع وفيي  منظييور هربيي  يقييوع  لييى أسييس 
 . لى رأسها هقو  اونسانو  الديمقراطية ال ربية الليبرالية الت  تهكمها وملة من القوا د

أن الوزاييير  رفييي نسييقا متتاليييا ميين الت يييراي مييم دخييوي الوزاييير مرهليية الت ددييية  فكمييا ارييرنا
مييرورا ب رييرية دموييية ازالييي أنارهييا  ايميية إليي  اليييوع فيي  وييو  ييالم  تميييز بت ييير فيي  طبي يية و  السياسييية

ال   يييياي الدولييييية القايميييية  لييييى أنمييييول الواييييياي المتهييييدة المريكييييية فيييي  ظييييي إفييييرازاي ال ولميييية بوميييييم 
مضامين ال ديد من المسالماي التي  كانيي  ايمية و  ت ير مفاهيعو  هيرهاو  النقافيةو  توياتها اا تحاديةمس

هياا كلي  في  إطيار انكمياش  2001سيبتمبر  11أننا  الهرب الباردة الت   رفي تهيوا كلييا ب يد أهيداخ 
ااتحيااي و يي و  كاا ف   الع المواح يو  المكان بف ي التطور التكنولوو  الهاحيو   امل  الزمان

أحب  أي رخ  يتونر ف  ال الع مهما كان مو م سوا  في  إفريقييا أو و  من هدود انكرافية الدوي كبير
 .ف   سيا أو هيرها من نقاط ال الع

هييياا كلييي  ييييدفم إلييي  اليييتم ن فييي  نقييياط  دييييدة مييين بينهيييا دور الميييدارس الحيييوفية إلييي  وانيييب 
واوهييية التهيييدياي التييي  ي رفهيييا الموتميييم الوزاييييري مييين الدينيييية فييي  الوزايييير إلييي  مو  الم سسييياي الرسيييمية

هيرهييا ميين و  التهييواي فيي  مظيياهر اورهيياب اآلنو  اآلفيياي ااوتما يييةو  ظييواهر وديييدة كييالهورة السييرية
ريامي ا و  لهياا نويد اني  ابيد مين طير  تحيوراي ودييدة في  إطيار  ياعو  الريا  الت  كاني هريبية  نيا

البييارز ميين خيي ي أنهييا تت امييي مييم و  أن يكييون لهييا النيير الهييعيوييب و  تهيييد  نيي  المييدارس الحييوفية بييي
 .تخاطب الكبار بوسايي لها النر اكبر من الم سساي ااخريو  تنرية أوياي

 :التالية اوركاليةولهاا ما يدف نا لطر  
ما ه  أهع المقارباي الوديدة ف  بنا  تحور واض  ورامي للتنمية اا تحادية للمدارس 

 زاير؟الحوفية ف  الو
 :و يمكن أن نطر  وملة من التسا اي

ااوتما ية ف  و  ما ه  أب اد دور المدارس الحوفية ف  تهقي  التنمية اا تحادية -1
 الوزاير؟

 بنا  إستراتيوية راملة للوزاير؟و  ما ه  ال   ة بين الحوفية -2
 ما هو دور الحوفية ف  الهفاظ  لى الهوية الوطنية؟ -3
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 : اي الت  ارم  من خ لها إلى التركيز  لى ال ناحر التاليةمن خ ي هاه التسا
ااوتما ييية فيي  الوزاييير و  توضييي  أهمييية المييدارس الحييوفية فيي  تهقييي  التمنييية اا تحييادية-ا

 مين خيي ي إبييراز مييدي إلزامييية تف ييي دورهييا بالرييكي اليياي يلييي  بالتهيدياي المطروهيية فيي  الو ييي الييراهن
الخييارو  منهييا الهوييرة السييرية التيي  ي رفهييا الموتمييم و  الييداخل  الوزايييري التيي  لهييا النيير  لييى الحيي يد و 

اا تييدا  و  المخييدرايو  الظييواهر ااوتما ييية السيييية التيي  ي رفهييا الموتمييم الوزايييري كالسيير ةو  الوزايييري
 .ظاهرة ال ملياي اانتهاريةو  من وهة أخري مركلة اورهابو   لى ال ير هاا من وهة

مدي أهمية هاه المدارس ف  وضي ها داخيي تحيور ريامي لتهقيي  من وهة أخري إبراز  -ب
 د ييع الميين الييداخل  فيي  إطييار السياسييية الخاروييية للوزايييرو  المحييال  الوطنييية  لييى الحيي يد الخييارو 

 .اوتما ية و  هاا ما ي دي إل  ا تماد إستراتيوية راملة بكي  ناحرها  أمنية ا تحاديةو 

 (التنمية البررية) التهدياي ااوتما ية و  الحوفية -1
 (البدايي التنموية) التهدياي اا تحادية و  الحوفية -2

 الهوية الوطنيةو  الحوفية -3
 الخاتمة -7

 :(التنمية البررية) التهدياي ااوتما ية و  الحوفية-1
ما تفرض  مين و  ت تبر أهع التهديداي الت  تواو  الموتمم الوزايري ه  التهدياي ااوتما ية

كاا اوفرازاي الخاروية المفروضة بهكع و    إفرازاي الفتراي السابقة الت   ارتها الوزايرت يراي ت ود إل
 بيي الهيديخ  ين اليدور الياي يويب ان تل بي  الميدارس الحيوفية  ابيد و  زيادة وسايي ااتحايو  ال ولمة

 :من تهديد أهع هاه التهدياي
ي ااوتما ية الت  من بين أهع التهدياي ف  نسقها التهديدي للموتمم نود اآلفا -1

ازدياد م داي الوريمة و  التفك  السريو  نتوي  ن مخلفاي ال ررية السودا  ف  الوزاير كالبطالة
هاه من و  ليس هاا بي كال   لى الحويو  اا تدا  الرخا و  خاحة اا تدا   لى ممتلكاي ال ير

 .الحوفية فيها بين الظواهر ال ريبة  ن الموتمم الوزايري تهتع مراو ة دور المدارس
الهوييييرة السييييرية التيييي  أحييييبهي كييييال  ميييين بييييين أهييييع التهييييدياي التيييي  تواويييي  الموتمييييم  -2

 .ه  الرباب ال ولة المهركة للتنمية ف  الموتممو  الوزايري فه  تفقد بال  أهع  نحر فيها

الييدخوي و  هنييا أتكلييع  يين المظيياهر التيي  أحييب  يكتسيييها اورهيياب فيي  الوزايييرو  اورهياب -3
 هيييو ال مليييياي اانتهاريييية مميييا يبيييرز التهيييوي الكبيييير فييي  نهيييج الوما ييياي اورهابييييةو  إلييي  من يييرل ودييييد

بالتييال  الخطيياب الييدين  المييوازي للخطيياب الييدين  الرسييم  فيي  الوزاييير ممييا ي طيي  م ريير  لييى ت ييير و 
 .1الوا اي ف  داخي الدولة

                                                 
- 

1
  16ص  2006، جامعة بسكرة ، جوان  17، مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد  تراجع الدولة األمةمصطفي بخوش ،  
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مين بيين  التي  ت تبيرو  أهع التهدياي الت  تواو  الموتمم الوزايري نود ظاهرة التنحير -7
هنييا نوييد أهمييية المييدارس الحييوفية ميين خيي ي و  الييتم ن فيي  هينياتهيياو  أهييع المخيياطر التيي  يوييب دراسييتها
 .الخا و  المكانة الت  تكتسيها لدي الكبير

أطفياي الريوارع و  الطفاي هير الرر يينو  المهاي ال ازبايو   ديدة كالمخدراي رظواه -7
داخييي الموتمييم الوزاييير سييتمتد أنارهييا  لييى ميير  ةو وتيي نبليية مو  هيياه الخيييرة التيي  ت تبيير ظيياهرة خطيييرة

 .الوياي القادمة

وهنا ا يس ن  اكر كيي هياه التهيدياي بقيدر ميا أردي التركييز  ليى وملية مين أهيع التهيدياي 
نميييا أردي اوريييارة بيييي ،كييياا امييين وسييي مة الدولييية الوزايرييييةو  التييي  تهيييدد اسيييتقرار الموتميييم الوزاييييري  وا 

دور اليياي ينتظيير الميدارس الحييوفية فيي  مواوهية هيياه المخيياطر مين خيي ي ل ييب التركييز  لييى أهمييية اليو 
 .الدور الاي يوب أن تقوع ب 

 :الت  ت تمد  لى ما يل و  وسنركز  لى وملة من ال ناحر الساسية لبنا  إستراتيوية خاحة
أهييع رييئ هيي  التنمييية ن ييع التنمييية ان الهييدل ميين التنمييية هييو خليي  اسييتقرار  لييى وميييم  -1

الياي ضيع و  1166 دة لكي فياي الموتمم فكما تع ا تمياد ت رييل التنميية في  الميع المتهيدة سينة الح
تهييدل إليي  التهسييين المتواحييي لرفاهيية كييي ( مت يييراي)هيي   ملييية متكامليية ااي أب يياد  :الت ريييل التييال 

 قافييييييةالنو  ااوتما ييييييةو  اا تحييييياديةو  المقحيييييود هنيييييا بيييييالمت يراي هييييي  المت ييييييراي السياسييييييةو  السيييييكان،
 .1اوستراتيويةو  ال سكريةو 

 لهيياا ابييد أن تقييوع المييدارس الحييوفية بمييا يوييب ميين خيي ي التنرييية ااوتما ييية ل فييرادو  -2
تهحيييينهع ضيييد الفكيييار و  الدينييييةو  هنيييا نيييتكلع  ييين الطفييياي هييييخ ت تميييد  ليييى هيييرس القييييع الوطنييييةو 

 .المربوهة 
اخييا مبييادرة الزمييياع فيي  الوا ييم مييين و  اوررييياديو  كييال  أن تقييوع بتوسييييم نريياطها التو ييوي -3

مهاضييراي مووهيية خاحيية لفييية الرييباب ميين اوييي تحييهي  ال ديييد ميين و  نييدوايو  خيي ي تنظيييع ملتقييياي
 .بنا  تحور وطن  هوي مقاومتنا و  المفاهيع

التوويي  إليي  الرييباب اليياي هييو  رضييي لكييي مظيياهر التييونير ميين الخييارل ميين خيي ي تقييديع  -7
تنظييع دوراي تكوينيية للريباب مين خي ي تقيديع  ،مسيا دتهعو  الريبابهلوي  مليية كمسياهمة في  تيزويج 

اآلفيياي و  كيي التوويهيياي ال زميية فيي  رييت  الميييادين سييوا  النقافييية أو ااوتما ييية أو ال لمييية كالمخييدراي
 .ااوتما ية
 مي المدارس الحوفية  لى استنمار الوانب او  م  ف  تقيديع المهتيوي السيليع  لهياه  -7
 .س الحوفية ما ه  إا طر  للر واةحوفية لتحهي  الفكرة الخاطية ف  أن المدار المدارس ال

                                                 
1

ألقيت على طلبة ماجيستر علوم سياسية ، جامعة بسكرة ، حاضرة م، " إشكالية التنمية في ظل الظواهر الكالنية" سعود صالح ،  

 . 2006مارس 
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هي  الفيياي الموويودة داخيي الم سسياي و  مهاولية الوحيوي إلي  فيياي أخيري مين الموتميم -6
في  أدا  دور ف ياي  مبالتال  كسب فية مين الموتميو  ال قابية فه  الكنر استقباا ولها القابلية ل ستماع

 .في 
 وا د منظمة تضع فروع تهتع بكي ر ون و  ولة بنا  م سساي مهيكلة تقوع  لى نظاعمها-4

 .القضايا المختلفة للموتممو  الربابو  الموتمم كالسرة
هاه أهع اآللياي الت  يوب ت تمد  ليها المدارس الحيوفية في  بنيا   ا يدة  ميي تنطلي  منهيا 

أن تمتيد هياه النريطة إلي  كافية اليدوي ليس فقط  لى الحي يد اليداخل  بيي هتيى الخيارو  هييخ يويب 
هييي  الوحيييوي إلييي  وضيييم و  بالتيييال  تحيييي إلييي  تهقيييي  ال اييييةو  التييي  فيهيييا أتبييياع هييياه الطييير  الحيييوفية

هيكييي و  بالتييال  المسيياهمة فيي  خليي  إطييارو  هيي  سيي مة التنرييية ااوتما يييةو  المنطليي  الرييسيي  للتنمييية
التنموييية للفوا ييي ااخييري داخييي و  ج التكوينيييةبرييري سييليع ي مييي  لييى السيييرورة فيي  إطييار تكييامل  للبييرام

 .النظاع السياس  سوا  كان رسم  أو هير رسم  
هيي  الفييرد أو اونسييان اليياي ي تبيير المهييور المهيير  لي و  و بالتييال  نيياهب إليي  مرهليية أخييري

وع بالتال  تهقي  تنمية مستدامة الت  ف  ووهرها اونسان الحال  الاي يقيو  تنمية ف  أي نظاع أو دولة
 .من خ لها  لى المهافظة  لى هقو  الوياي القادمة

  :(البدايي التنموية) التهدياي اا تحادية و  الحوفية-2
من خ ي ال نحر الساب  يتض  لنا مدي أهمية ال نحر البرري ف  إطاره التنموي للتهقي  

اي بقدر ما أريد التركيز هنا ا أريد أن أتهدخ  ن التهديو  الدايمة للموتمم ككيو  التنمية اا تحادية
خل  ديناميكية وديدة وف  و   لى ما تقدم  هاه المدارس الحوفية من بدايي لت ير الوا م بركي أفضي

 التحولو  ال بادةو  مقاربة هدينة ب يدة  ن الحورة النمطية للمدارس الحوفية  لى أنها مكان للح ة
 .س م  الاي يكرس ال مي ف  إطار ال بادة تطبي  رو  الدين اوو  بي ابد من التهوي ال مل  ،فقطو 

 :ويمكن هحر البدايي اا تحادية ف  ال ناحر التالية
ترويم الهركة التنموية للرباب من خ ي التركيز  لى مكانة هاه المدارس الحوفية ليدي  -أ

ة الهبياي مين خي ي وضيم إسيتراتويو  الخيا  بهييخ تقيوع بننريا  حينادي  ماليية لوميم التبر يايو  ال اع
 واضهة الم الع من خ ي تقديع مراريم محي رة مدروسية للريباب في  المنياط  التي  ت يرل وييوب فقير

 مييييدي نوا هيييياو  هسييييب بييييي كييييال  متاب يييية هيييياه المريييياريمو  ليييييس هييييااو  إليييي  الهوييييرة السييييرية ةالم رضييييو 
مردوديتهييا، ميين هنييا نسترييل أهمييية الييدور اليياي تل بيي  فيي  تهرييي  التنمييية اا تحييادية  لييى الحيي يد و 
 .هاا سيكون ل  النر ف  خل  استقرار داخي الموتممو  لمهل ا

ال مييي بلييورة إسييتراتيوية ا تحييادية ميين خيي ي تقييديع كييال  المسييا داي المالييية فيي  رييكي  -ب
هبيياي  ييرول بييدون ف ايييد ل تبيياع فيي  كييي منيياط  ال ييالع بهيييخ تخليي  ديناميكييية  ملييية مييم الطييرال 

 .الخاروية
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الخيييارل خاحيية ميييم اليييدوي و  البنكيييية فيي  اليييداخيو  سيياي المالييييةالقييياع بالتنسيييي  ميييم الم س -ل
اوسييي مية ل سيييتفادة مييين أميييواي تقيييوع باسيييتنمارها فييي  اليييداخي مييين طيييرل الريييباب فييي  توسييييد مرييياريم 

 ا تحادية 
القيييياع بالتنسيييي  كيييال  ميييم الم سسييياي اا تحيييادية الوطنيييية مييين خييي ي خلييي  بيييرامج ااي  -د

اوتما يية و  هتى الم سساي ف  بنا  هركية ا تحاديةو  منها الرباب اوتما ية يستفيدو  طبي ة ا تحادية
 .متكاملة

ميين خيي ي مييا سيييب  ن هييظ أن مويياي نرييياط هيياه المييدارس الحيييوفية ا ي تمييد  لييى النرييياط 
تهقيي  اكبيير و  التوويي  لكافيية أفيراد الموتميمو  المسيا دةو  اا تحيادي الربهي  بيي يركيز  لييى تقيديع ال يون

مختليل و  كياا ليدي  ميوع النياسو  ي اسيت  ي مكانية هياه الميدارس ليدي أتبا هيا در من الفايدة مين خي 
 طا اي الموتمم من خ ي مقارباي وديدة ب يدا  لى الحيور النمطيية لهياه الميدارس الحيوفية ضيمن 

 .مقارباي هدينة
 :الهوية الوطنيةو  الحوفية -3

ان اهيييييد أهيييييع ربميييييا أردي التركييييييز  ليييييى هييييياا ال نحييييير ضيييييمن المقاربييييياي الهدينييييية للتنميييييية 
اورييكااي المطروهيية اآلن هيي  إرييكالية التنمييية فيي  هييد ااتهييا خاحيية فيي  ظييي الظييواهر الك نييية التيي  

المييية بيييي أحيييبهي مرادفيييا للت ييييراي أو و  تهيييدد كييييان الدوليييةو  المكيييانو  أحيييبهي تتخطييي  هيييدود الزميييان
 . 1ليميةالهدود او و  كالسيادة 2001سبتمبر  11المسلماي الت  كاني  ايمة  بي أهداخ 

التسارع الكبير و  داخي الموتم اي بف ي  وامي التطور التكنولوو  2ازدياد دراواي اانكرافية
ووسايي المواح ي و ي أي فرد يتونر بما هو مووود ف  الضيفة ااخيري التي  و  ف  مواي الم لوماتية

ي أن يكييون هييو التنييا ل هيييخ أحييب  الفييرد هييو اليياي ييياهب ل خيير ميين اوييو  ولييدي لييدينا محييطل  أخيير
 .وز  من  ومن نقافت  متخليا  لى هويت 

 ال ر يييةو  وهيياا اكبيير خطيير يهييدد الموتم يياي خاحيية التيي  ت ييرل تنو ييا فيي  تركيبتهييا البرييرية
الم ييالع و  الوزاييير فيهييا ميييزي التنييوع اليياي أحييب   نحيير هييش إاا هابييي فييي  الييرو  الوطنيييةو  ااننيييةو 

 .التكاملية في 
التريييم و  هييو موويية التنحيييرو  ر يهييدد الموتمييم الوزايييريميين وهيية أخييري نوييد إن أهييع  نحيي

يخليي  انكسيياراي و  هيييخ نوييد أن التنحييير اليياي أحييب  ظيياهر  ايميية بهييد ااتهييا تهييدد سيي مة الموتمييم
 .بالتال  يكسر أهع  نحر من  ناحر الهوية الوطنيةو   ديدة داخي الكتلة الواهدة

                                                 
1-ghassan salama , les appels d'empire , paris: atrhene fayred , novembre 2001 , p 55 
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الوانب باليااي ان الهويية ت تبير مت يير لهاا ا بد أن تقوع المدارس الحوفية بدورها ف  هاا 
ن يود و  بالتال  ا وا  ا امن وا اسيتقرارو  كال  ا هوية ا وا و  تاب ا للتنمية لن  ا استقرار ا تنمية

 .الهويةو  إل  النقطة الساسية أي ترابط التنمية بااستقرار
اظ  ليييى الهويييية الميييدارس الحيييوفية هنيييا يويييب أن تضيييم فييي  هسيييبانها  ليييى أن مسيييالة الهفييي

الوطنية من أهع ال ناحر الساسية ف  نراطها بي هو واوبها الوي الاي يوب أن تقوع ب  في  اليدفاع 
 الوا  لليوطن بالدروية الولي و  ترسيخ هب الوطنو  الل ة اامازي يةو  الل ة ال ربيةو   ن الدين اوس م 

 .تخريب و  تنميت  ا تدميرهو  ال مي  لى تطويرهو 
هييي  مواوهييية التيييياراي التكفيريييية و  هييي  ضيييمن مكونييياي الهوييييةو  لييي  نقطييية مهميييةباوضيييافة إ

التيي  لهييا و  ترسيييخ رو  اوسيي ع الحييهيهةو  اورهابيية ميين خيي ي ال مييي  لييى تحييهي  المفيياهيع الخاطييية
بالتال  خل  مرو ية موهدة أو  لى ال ي مرو ية مرتركة ت ود إليهيا المية و  السنةو  أساس من الكتاب

 .الموا لف  مني هاه 
 ويية و  ومن هنا نسترل أهمية الدور الاي تل ب  هاه المدارس الحيوفية في  بنيا  اطير سيليمة

 الموتميم الوزايييري ضيمن خطياب توديييدي يتماري  مييم تفكيير الرييبابو  تهيافظ بهيا  لييى مكونياي الميية
 .ال الع ككيو  مستوي التهواي الت  ي رفها الموتممو 
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 الخاتمة
 

طييير  إلييي  المقاربييياي الودييييدة التييي  يويييب أن تتبنهيييا الميييدارس مييين خييي ي ميييا سيييب  أردي الت
 ااوتما ييييةو  التنرييييةو  ف ييياي فييي  الموييياي فييي  موييياي التنميييية اا تحييياديةو  الحيييوفية فييي  بنيييا  دور  يييوي

فيرازاي ال ولميةو  الهفاظ  لى الهوية الوطنية ف  إطيار مواكبية رو  ال حيرو  مواوهية مهياواي تنمييط و  ا 
الح يد الوطن  بي  ليى ال يالع ككيي في  إطيار مووية التهيوي اليديمقراط   هياة اونسان ليس فقط  ل 

الييدوي فيي  ال ييالع متخطييية الم سسيياي و  ازدييياد دراويياي التواحييي بييين الفييرادو  التيي  فيي  انترييار مسييتمر
 .أكيد ستهحد نتايج طيبةو  لهاا ا بد من ا تماد منهوية وديدة تنرط من خ لهاو  الرسمية للدولة
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 تعامل الصوفية مع اآلخر بين ضغط 
 الهوية والتحديات العولمية

 
 مباركأتركي . د

 ز الجامعي د يحيى فارس المديةالمرك
 

 الملخص
س ينا ف  هاه المداخلة إلى مهاولة الكرل  ن ت امي الحوفية مم اآلخر، وال  من خ ي 

الت  تهوي أ واي مرايخهع وأ طابهع، وكاا سلوكاتهع  (محادرهع ومراو هع) النبش ف  ترانهع
فسها، فب د تمهيد بيني في  أهمية وتحرفاتهع، ولتهقي  ال  تو في المداخلة  ند مهطاي رسمتها لن
وأهميت  ف  الهياة الم احرة، لتقل ،البهخ ف  التحول انتقلي المداخلة إلى ت ريف  وبيان مررو يت 

 ند المهطة الرييسة وه  إبراز ت امي الحوفية مم اآلخر ف  الموااي الهياتية المختلفة، سياسية، 
ست اني بما أتي  لها من محادر ومراوم ومناهج ا تحادية، اوتما ية،  سكرية، وه  تف ي ال  ا
 .فوحفي وهللي ونا ري وأيدي مرة وخالفي أخرع

 
 

Résumé: 
 Cette étude essaye de découvrir la relation entre soufisme et l'autre. Grâce au 

retour aux leurs sources et références qui contiennent les paroles de leurs maîtres, aussi 

leurs comportements.  Pour réaliser ça cette étude explique  plusieurs points, ex: dans la 

préface je découvrit l'importance de la recherche sur la soufisme puis on l'a définit et 

prouvé son intérêt dans la vie contemporaine; on a terminé par le point principal qui 

est la façon du traitement avec l'autre  dans les différents domaines de la vie: le 

domaine social, économique et la politique, elle fait ça grâce à des méthodes  ou elle se 

décrit, discute, ratifie une fois et s'oppose une autre. 
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 :مقدمة
إن  المنا الم احر مملو  بالمرك ي الم قدة الت  حاري تد ى  ضايا ال حر  ند :تمهيد

ووا هاا المبهخ  د أهسنوا حن ا هين أدر  -ف  نظرنا -الباهنين، والمنظمون للملتقى هاا يكونون
( حرةالتحول والقضايا الم ا)المنضوي تهي مهور( الحوفية والت امي مم اآلخر)ضمن ملتقاهع وهو

والتحول -إا ما ودوع البهخ ف  الموضو اي القيمية والم رفية أو الفكرية أو الظواهر ااوتما ية
إاا لع تستنمر مباديها، وأسسها الم رفية ف  هي المرك ي الم احرة،مم ال لع أن -ظاهرة اوتما ية

كبلي بمرك ي التحول كماهب دين  فكري روه  وود أح  استوابة لتطل اي النفس البررية الت  
هياتية مادية طاهية، فناا كان لكي ماهب دين ، أو فكري، أو اوتما   أسباب لوووده فنن من 
أسباب ووود ظاهرة التحول هو ط يان الهياة المادية، والفكر المادي ف  و ي من الو اي  لى 

ر ري البررية أن  البررية أخي هاا الط يان بالتوازن الاي يفترل أن يكون بين الوسد والرو ، فلما
مطالب الوسد ط ي  لى مطالب الرو  لووي إلى البهخ  ن إطار فكري دين  يوازن بين الوانب 

و د وودي اونسانية ال ا لة ،المادي لإلنسان والوانب الروه  ل ، أي مطالب الوسد ومطالب الرو 
نهن المسلمين  ونحو    ندنا(القر ن والهاديخ النبوية)الباهنة  ن اا تداي ف  النحو  المقدسة

لفكرتها -اونويي والتوراة  ند المسيهيين واليهود، ونحو  الدياناي الخرع  ند الفرس والهند
ن كان ما يهمنا نهن و  -التحوفية هرضها، سوا  كاني ف  التحول اوس م  أو هير اوس م  ا 

إلى الرو  فترهبها ف  الزهد فراهي تبهخ  ن اآلياي القر نية الت  تتوو   -هنا هو التحول اوس م 
وه  نحو  كنيرة ف   ر ننا وتخفل من نع ،وتهببها ف  الكفال وال فال وتهد من هلوايها وأطما ها

من ، ن ط يان مطالب الوسد  لى مطالب الرو  من  اع النفس البررية الطام ة الور ة والناتوة
 فما هو التحول؟ -فيما ن لع -هنا ظهر التحول

 :تعريف التصوف
من ي د إلى الدراساي ال ربية وهير ال ربية الت  تناولي ظاهرة التحول بالدراسة يودها 

 :ترير إلى وملة من الم ان  ي ود إليها واور مفهوع التحول نهاوي أن نوملها فيما يل 
ويرع أحهاب  أن التحول موخوا من الحول، فالمتحول  ندهع هو الاي :الم نى الوي
سا  المت بدين و لى هاا يكون التحول زهدا وتقرفا وابت ادا  ن الترل يتخرن ويتزيى بزي الن

والظهر )و د انتحر لهاا الم نى ابن خلدون ف  مقدمت  إا يقوي ب د ك ع ف  التحول ( 1)والمت ة
إن  يي باارتقا  أن  من الحول وهع ف  ال الب يختحون بلبس  لما كانوا  لي  من مخالفة الناس 

وهو ما أ ره حاهب الساس أيضا هيخ يقوي ب د ك ع ( 2()نياب إلى لبس الحولف  لبس فاخر ال
 .(3()ال باد وأهي الحوامم أو إلى الحول الاي هولباس)..في  

أما الم نى النان  فيرع القايلون ب  أن التحول  ي من حوفة،و لى هاا  :الم نى النان 
ن  ي حوفة يويزون الهال من  رفاي وكا) فالحوف   ندهع منسوب إلى حوفة  اي حاهب الساس
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ويقاي لهع  ي حوفان و ي حفوان وكانوا يخدمون الك بة ويتنسكون ول ي الحوفية .أي يفيضون بهع
اا ح  هاا )و د  قب ال قاد  لى هاا القوي بقول ( 7..()نسبوا إليهع تربيها لهع ف  النس  والت بد وا 

 .(7..( )بي التخريج فالحوف  اسع مف وي منقوي  لى سبيي التر
و  د  اي ب  ب ل الباهنين المهدنين ومضمون  أن التحول مست ار من :الم نى النالخ

بم نى الهكمة اولهية وه  كلمة مركبة ف  تل  الل ة من (  -theosophe( )سوفيا)الكلمة اليونانية
نى ول يكون مقاب  لم أي الهكمة وم نى ال  أن التح( سوف )أي اول  و( نيو)كلمتين هما

 .(6)الهكمة
وهو الم نى الاي يرع ال قاد أن الكنيرين يروهون  ومفاده أن التحول : الم نى الرابم

اا ح  هاا فنن ( 4)-حلى ا   لي  وسلع–منسوب إلى أهي الحفة الاين كانوا  لى  هد الرسوي  وا 
 قاد أن الحوفيين ويرع ال( 6)كلمة الحوفية  تية من كلمة الحفة ب د  لب إهدع الفا ين واوا للتخفيل

يهبون أن يرتقوا الكلمة من الحفا  و د د ع رأي  هاا بقوي نقل   ن اهد أ طاب الحوفية يردد في  
و اي برر بن ( 1)إنما سميي الحوفية حوفية لحفا  أسرارها ونقا   نارها)  لى هاا الم نى  فيقوي

 .(11)ايونظع اهدهع الم نى ر را فق(10( )الحوف  من حفا  لب   )الهارخ
 ولسي انهي هاا ااسع هير فتى        حاف  فحوف  هتى سم  الحوف 

هير أن ال قاد ا يرتا  لهاا التخريج، إا يرع أن أحهاب  كانوا مدفو ين بهب الوناس 
والتورية وه  ميزة حوفية، كما أن الت م  ف  طلب السرار حفة مرتركة بين الحوفية والف سفة 

ن دي  لى التخرن والتزهد ف  ،و قب (.12.)والمفكرين أيضا  لى الم نى الوي بون لبس الحول وا 
هاا من وهة، ( 13)الدنيا فنن  لع يكن خاحة مميزة للحوفية، إا هنا  أناس كنيرون لبسوا الحول
ونهن م   فيما ( 17)ومن وهة أخرع فنن أ طابا من الحوفية أخاوا هظهع وافرا من الهياة يقوي ال قاد

و مه  فيما  ال ، ال  أن الكنير من مرايخ الحوفية اليوع ف  زماننا هاا من أخا هظ  اهب إلي ، وه
وافرا من الدنيا إن لع نقي زاد  ن الوفرة، فالكنير من المرايخ الحوفية توفر لهع مالع يتوفر ل يرهع من 

ل وتدنروا بها الاين طلبوا هظوظهع الدنيوية، كما راهدنا وا زلنا نراهد  ددا من الناس لبسوا الحو 
وهاا يبطي ف  نظرنا ارتقا  الحوفية من الحول  -فيما ن لع -وتقرفوا ف  هاه الهياة وليسوا حوفية

ن كان اارتقا  يسنده، ولال  ركز ب ضهع  لى م نى حفا  القلب فه  الميزة الساسية لمن يسمى  وا 
اويمان با   لى الهب ا ال قاد يقوي ال قاد إن المزية الحوفية الخاحة ه  مزية  117 1)حوف 

ويبدو أن لهاه الميزة أدلة كنيرة (  17) لى الطمم ف  النواب أو  لى الخول من الهساب وال قاب
و د بله المر بال قاد أن يوزع أن الل ة ال ربية وم ها الل اي اوس مية أكنر ل اي ( 16)اكرها ال قاد

ي كد الم نى القايي أن الحوف  من الحفا  ا  وهو رأي نراه( 14)ال الع وس ي ر ر الهب اوله  
من الحول، ونتو ل  ند هاا الهد لن هرضنا ليس التفحيي ف  الت ريل بالتحول بي مرورنا  لي  
 كان استوابة لضرورة منهوية رسمناها لمداخلتنا ليس إا ومن  ننتقي للهديخ  ن التحول ف  اوس ع



 670 

 :التصوف اإلسالمي
ل بدأ زهدا  بي أن يحير مدرسة يتخرل منها الفراد لها  وا دها يمكن القوي إن التحو 

اا بهننا  ن ت ريل للتحول اوس م  الاي ( 16)ورسومها من سيرة المريدين وأخ  هع و باداتهع وا 
نهن م نيون ب  هنا فنننا واودون  ند أ طاب  أ واا هزيرة ت رف ،وتبرز فهمهع ل ، ونظرا لكنرة هاه 

سنكتف  بنماال ب ضها يركز  لى بداية التحول وب ضها يركز لى المواهداي وب ضها ال واي فنننا 
فمن الت ريفاي الت  تتهدخ  ن بداية ظاهرة التحول ما نقي  ن م رول ( 11)يتهدخ  ن الماا اي

التحول الخا بالهقاي  واليوس مما ف  أيدي الخ ي  فمن لع يتهق  بالفقر لع يتهق  ) الكرخ   ول 
( الحوف  ايكدره ر   ويحفو ب  كي ر  )وما نقي  ن أب  تراب النخر ( 20()لبالتحو 

الحوف  من حفا من الكدر وامت  من الفكر وانقطم )ومن  مانقي  ن سهي بن  بد ا  التسترع(21)
وهو الم نى الاي نوده  ند اي النون المحري (22( )إلى ا  من البرر واستوع  نده الاهب والمدر

ومن  ما نقي  ن أب  الهسين النوري ( 23()لحوف  من ايت ب  طلب وا يز و  سلبا)إا يقوي
الحوفية  وع حفي  لوبهع من كدوراي البررية و فاي النفس وتهرروا من رهواتهع هتى حاروا ف  )

( الحل الوي والدروة ال ليا مم اله  فلما تركوا كي ما سوع ا  حاروا مالكين وا مملوكين
التحول )و ول  أيضا( 27()التحول تر  نحيب النفس وملة ليكون اله  نحيبها)يضاو ول  أ(27)

التحول تحفية القلوب هتى ا ي اودها )ومن  ما نقي  ن الونيد ( 26()كراهية الدنيا ومهبة المولى
خماد حفاي البررية وموانبة نزواي النفس وه  ( 24()ض فها الاات  ومفار ة أخ   الطبي ة وا 

الت  استخل  منها الباهخ إبراهيع بسيون  أن التحول بدايت  تيقظ فطري يوو  النفس الت ريفاي 
أما الت ريفاي المت لقة بالمواهداي، والت  ( 26)الحاد ة لن تدخي ف  طري  خا  نهو هدل م ين

التحول هو الدخوي ف  كي سنى )ه  الوانب ال مل  ف  المنهج الحوف ، فنكتف  باكر منها مايل  
التحول خل  فمن ) وهو لب  مهمد الوريري، ومنها ما يقول  الكنان ( 21()ل من خل  دنىوالخرو 

ليس التحول رسما وا  لما ولكن  )وما يقول  النوري( 30()زاد  لي  ف  الخل  زاد  لي  ف  الحفا 
ولن خل  لن  لو كان رسما لهحي بالمواهدة ولو كان  لما لهحي بالت ليع ولكن  تخل  بوخ   ا  

التحول أا تمل  )كما نقي  ن ب ضهع أن (31( )تستطيم أن تقبي  لى الخ   اولهية ب لع أو رسع
التحول مبن   لى ن خ خحاي التمس  بالفقر )ونقي  ن رويع  ول ( 32()رييا وا يملك  ر  

و رل ب ضهع التحول ( 33()واافتقار والتهق  بالاي واوينار وتر  الت رل وااختيار
التحول هو الحبر تهي مواري ال دار والرضا بما ت طي  يد الوبار و طم الفياف  )يفقا

( 37()التحول اكر مم اوتماع ووود مم استماع و مي مم اتباع)ونقي  ن الونيد  ول ( 37()والقفار
التحول اسع لن نة )ونقي  ن السري السقط   ول  (36()التحول بيي والرري ة باب )و ن  أيضا
الاي ا يطفئ نور م رفت  نور رو   وا يتكلع بباطن ف   لع ينقض   لي  ظاهر الكتاب أو  م ان وهو

 وع انروا ا  )والحوفية  ند اي النون( 34()ا تهمل  الكراماي  لى هت  أستار مهارع ا و  السنة
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 من حفى )والحوف   ند أب  س يد الخراز( 36() لى كي ر   فآنرهع ا   ز ووي  لى كي ر  
أن يختح  ا  )والحوف   ند الونيد( 31()رب   لب  فامت  نورا ومن هي ف   ين اللاة باكره ا 
وهيره من ال واي الت  ت رل التحول  ( 70()بالحفا  فمن احطفى من كي ما سوع ا  فهو الحوف 

الحاد ة أما التحول الناتج  ن الماا اي فهو  ندهع تيقظ فطري يوو  النفس ،ومواحفاي المتحول
وننقي اآلن مومو ة من الت ريفاي تخ  هاا النوع من التحول  رل أبو  27( 71()إلى أن تواهد

استرساي النفس مم )و رف  رويع فقاي هو ( 72()التحول اانقياد لله )الهسين المزين التحول بقول 
و رف  الونيد ( 77()الحوفية أطفاي ف  هور اله )و رف  الربل  فقاي( 73()ا  ت الى  لى مايريد

وهيرها كنير من ال واي ل طاب الماهب الحوف  ( 77()التحول أن تكون مم ا  ب     ة) فقاي
كلها ت رل التحول، كاني هاه مومو ة أ واي  رل أحهابها التحول كما فهموه ومن الزاوية الت  

كتف  ب ، ومن  ننتقي إلى ولال  سن.ينظر كي واهد منهع إلي ، ولسنا نمل  نهن أكنر مما  ال  ه ا 
 .الهديخ  ن مررو ية التحول اوس م 
 :مشروعية التصوف اإلسالمي

ب ودتنا إلى محادر التراخ الحوف ، وبالضبط إلى تل  ال واي المنقولة  ن أ طاب  ف  
مختلل المراوم والمحادر ندر  مدع محدا ية مرو يت ، وخلفيت  الفكرية، والم رفية وبالتال  

، أو مررو ية وووده، و لي  فنن  يمكننا القوي إن التحول اوس م  يوخا  مررو يت  مما مررو يت 
اكرناه من أ واي سابقة تتطاب  مم  قيدة التوهيد، وا تتنافى م ها وبما ناكره من  ياي  ر نية، 

لهاه  وأهاديخ نبوية كلها ت سس للتحول، با تباره ظاهرة اوتما ية دينية ت بر  ن نز ة ف  الفهع 
اآلياي والهاديخ،ومنهج هياة يسير  لي  الحوفية ف  هياتهع فالمنهج الحوف  اوس م  الحهي  
 إان يتخا من نحو  القر ن الكريع والسنة النبوية الرريفة محدرا ل  يقوي الباهخ إبراهيع بسيون 

ع التحول والهياة ولقد هر  الحوفية  لى أن ترتبط مواهداتهع  بالرري ة وأا يخرل اهد  نها باس)
و اي ف  موضم  (74..()لو نظرتع إلى الروي) و د نقي  ن أب  زيد البسطام   ول ( 76()الباطنية

والتوفي  )ونقي  ن الونيد  ول ( 76()هاولوا ربط أنفسهع بالرري ة ف  كنير من الموا ل)  خر أيضا
بن   لى الكتاب  لمنا هاا م)ونقي  ن  أيضا  ول  241( 71..()الرري ةو  بين الهقيقة

هاه ب ل أ واي أ طاب الحوفية وه  أ واي مستنبطة من  ياي كنيراي منها   241(70..()والسنة
و  المرر  ) و ول ( 72()ا  نور السمواي والرل مني نوره)و ول  (71()ففروا إلى ا  )  ول  ت الى

وان من )و ول  ( 77()من هبي الوريدونهن ا رب إلي  ) و ول ( 73()والم رب فوينما تولوا فنع وو  ا 
ي لع ) و ول ( 76()ول  الخل  والمر)و ول (77( )ر   إا يسب  بهمده ولكن اتفقهون تسبيههع 

وهير هاا ( 76()فوودنا  بدا من  بادنا  تيناه رهمة من  ندنا) و ول (74()مابين أيديهع وما خلفهع
وميم المسلمين ف  كتابهع الاي ا يخت  ب  فري  هاه  ياي بيناي يقرأها )كنير،فكما يقوي ال قاد 

منهع دون فري  وبينهع وا ر  أناس مطبو ون  ي التحول واستخرال السرار الخفية والم ان  
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إاا  من بالكرل  ن ) ومن نع فقد استنتج ال قاد أن الحوف ( 71()الروهانية من طوايا الكلماي
ة بينهما إلى إسقاط الرري ة أو إسقاط ما تومره ب  من الهقاي  من ورا  الظواهر اينته  من التفر 

التكليل أو إباهة ما تهظره من المهرماي لن الهقيقة  نده ا تنقل الرري ة بي تتممها وتكرل ما 
وه  أ واي نفهع منها أن الحوف  كان ( 60()استتر من هكمتها وتظهر ما خف  من أسباب ظواهرها

و د كان أ طاب الحوفية )وتحرفات  و د د ع ال قاد ر يت  هاه بقول  ملتزما بالرري ة ف  وي سلوكات ،
وياكر أنهع كانوا ( 61()وي طون الحد اي،يقيمون الفرايل ويحلون ويحومون ويهوون إلى البيي

إن أهي الم رفة با  )ينكرون  لى من يمر   ن الرري ة فنقي  ن الونيد أن  أنكر  وي القايي أمام 
إن هاا  وي  وع تكلموا )فقاي الونيد( 62()ركاي من باب البر والتقوع إلى ا يحلون إلى تر  اله

و د نقي ( 63()والاي يسر  ويزن  أهسن هاا ممن يقوي هاا.بنسقاط ال ماي وهاه  ندي  ظيمة
وأوم وا  لى ت ويي الحلواي وهو )ال قاد  ن حاهب كتاب الت رل لماهب أهي التحول  ول 

قن بالو ي ويرون ت ويي أدا  وميم المفترضاي  ند وووبها ا يرون التقحير الفضي  ندهع مم التي
ال  التحول )فالتحول اوس م  إاا وكما يقوي ال قاد هو( 67()والتوخير والتفريط فيها إا ل ار

الاي وض   اوس ع موض   الاي يحل  ب  ويحل  من يريده فليس هو بواوب وليس هو بممنوع 
ومن هنا يكتسب ( 67()مووودة ف  ب ل الطبايم ازمة لمن وودي ف  طباي هعولكن  ملكة نفسية 

التحول اوس م  مررو يت  ومحدا يت  ف  نظرنا، ومن نع كان المسلمون أولى الناس بالتحول 
بالمس واليوع وهدا، ولن يكون اونسان المسلع الم احر ف  هنى  ن ، ولن يكون التحول ماهبا 

 .هوران أو ماهبايوب ،مهوورا
 :أهميته في الحياة

اا ،إاا  رفنا أن التحول يوخا مررو يت  مما اكرنا من  ياي  ر نية وأهاديخ نبوية رريفة وا 
 رفنا أيضا أن التحول اوس م  يتميز بهاه السمة  ن التحول ف  الهضاراي الخرع  ند هير 

اا  رفنا أن التحول هو مواهدة النفس  ن هواها وهو  ن د م تدليهع م ادلة بين مطالب المسلمين، وا 
الرو  ومطالب الوسد ف  يتر  اونسان ال نان لوسده فيحير هيوانا ور ا ب  رابط، وا ضابط كما 
هو اليوع ف  الهضارة ال ربية، وا ين مس ف  الفكر الروه  الباطن  الاي يهرع الوسد هق  من 

 ع، إاا كان التحول هكاا مقيدا بقول  ت الىالمت ة، لن هاا رهبانية، وا رهبانية مبتد ة ف  اوس 
وا تنس نحب  من الدنيا وأهسن كما أهسن ا  إلي  وا تب   الفساد ف  الرل إن ا  ا يهب )

فنن  يكون ل  أهمية  ظيمة ف  هياتنا الم احرة اليوع فما أهوونا إلى تحول ي يد ( 66()المفسدين
ن بين الوسد والرو ، ويساهع ف  م الوة الكنير من القضايا للنفس البررية اطمينانها،ويقيع التواز 

الم احرة، والمرك ي الم قدة ومنها ت املنا مم اآلخر، هاا اآلخر الاي أطل  ال نان لرهوت  الوسدية 
 .فحاري ا هدود لها

 :الصوفية والتعامل مع اآلخر
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ع الروهية الدينية كنا  د اكرنا أن التحول  ندنا هو منهج هياة، وهو منظومة من القي
ت سس لموتمم يدور ف  فلكها، يتر رع ف  سياوها الاي رسمت ، والاي استمد ت  كما بينا من نحو  
ن كان ناتوا  ن   ر نية ونبوية، ومن فهع أ طاب الحوفية لهاه اآلياي والهاديخ، هاا الفهع الاي وا 

الوووه المهتملة لآلي است داد فطري لتل  الرخحياي المتحوفة، فنن  ا يخرل  ن إطار 
الكريع،أ حد أن ما يفهم  الحوف  من هاه اآلياي نراه يندرل ف  سيا  الفهع الاي يمكن أن يفهع لهاه 
اآلية، أو تل  ف  هاا الظرل، أو اا ، ومن هنا كان التحول اوس م  يتسع بهوية مخالفة تماما 

ن وودنا نقاطا م رتركة، وكان المتحوفون  ندنا لهوية التحول ف  الهضاراي الخرع، هتى وا 
اا تميز المتحول  ندنا  ن اآلخر هوياتيا فنن البهخ ف  كيفية  يختلفون هوية  ن هوية اآلخر، وا 
الت امي مم هاا الخر يحب  أمرا مبررا، فما الاي يهكع ت ام هع م  ؟إن اووابة  ن س النا المبرر 

 د اكرنا أن التحول اوس م  يكتسب مررو يت  نراها سهلة ويسيرة ف  ظي ماطرهناه وبيناه إا كنا 
من نحو   ر نية ونبوية كنيرة ركلي الخلفية المرو ية ل طاب الفكر الحوف  هاا أوا، نع أ واي 
ه ا  ال طاب الت  ت كد أحالة الفكر الحوف  اوس مية نانيا المر الاي يو لنا نقرر بداية أن 

تل  النحو  القر نية والنبوية، فما ه  هاه النحو      ة المتحول مم اآلخر منظمة بفضي
القر نية والنبوية الت  تنظع    ة المتحول باآلخر؟ إننا نتحور أن الباهخ  ن هاه النحو  ا 

وفقها  الرري ة يودها تزخر بكع ،ي دع لها ووودا لكنرتها إا من يستنط  القر ن الكريع والسنة النبوية
باآلخر الاي يختلل  نا دينا ول ة،  -نهن المسلمين-تهكع    تناهايي من هاه النحو  الت  

و دابا واوتما ا وهضارة وأنا ا أتحور ت ام  للمتحوفة مم اآلخر ف  هير هاا التحور، فف  ضو  
هاه النحو  القر نية، والنبوية والرر ية تقيع الحوفية    تها مم هاا اآلخر ف  مختلل الموااي 

واا تحادية وااوتما ية وال سكرية و ي السلع وو ي الهرب، ولتوكيد طرهنا  السياسة:الهياتية
مم اآلخر أود أن أتسا ي هي -المتحوفة–هاا،و بي مهاورة اآلياي القر نية الت  تنظع    تنا 

التحول ظاهرة اوتما ية مربوطة بالكتاب والسنة يمكنها أن تهي المرك ي الهضارية 
خاحة ف  ظي اهتداع الحراع  -فيما ن لع-خر إهدع مرك ي ال حر الم احرة؟والت امي مم اآل

ال  يق  مم اآلخر،نهن كنا  د بينا سابقا م نى التحول،ومكانت ،ومررو يت ،و لنا إن  منظومة  يمية 
اوتما ية دينية وودي  بر ال حور وماداع هو كال  فنننا نتحور أن   ادر  لى أن يساهع ف  إيواد 

الم احرة فما ه  هاه المرك ي الم احرة الت  يمكن للتحول هلها؟إن موتم نا  الهلوي للمرك ي
اونسان  الم احر مملو  بالمرك ي الت  تن   استقراره ورفاهيت ،مرك ي اوتما ية ا تحادية 

فنتحور أن أهي التحول  ادرون  لى م الوة مني هاه القضايا ،سياسية نقافية أخ  ية  لمية أمنية
لمباد  الت  تهكع تحوفهع، والت  تهكع    تهع مم اآلخر،كمركلة السلع والتنمية والتربية ف  إطار ا

واهتراع الديان، وال قايد، وماداع مداخلتنا مهحورة ف  الت امي مم اآلخر فننن  أتحور أن الفكر 
لت امي مم الحوف  وكاا الممارسة الحوفية تمل  من الفكار والقيع ما ي هلها أو ما ي هي أتبا   ل
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اآلخر الاي يختلل  نا دينا ول ة وهضارة ونقافة وسلوكا وممارسة وأخ  ا، ول ي الفكر الحوف  يكون 
أنسب المناهج اوس مية للت امي مم اآلخر ف   حرنا هاا الاي ازدادي في  ال داوة  لى 

رب اوس ع السياس  وأتبا   من المسلمين خاحة المسلمين الاين  ينتسبون إلى ما يسمي  ال ،اوس ع
ن كنا نمل  الدلة الت  ت يد تووه  وتبرر ممارست ، إا أننا نرع وأن   د ولب  الوهادي الاي وا 
لإلس ع ال دا  أكنر مما ولب ل  المنافم ومن نع ارتدي وطوة ال دا  وازدادي ضراوة،من هنا نرع 

م  لى اوس ع والمسلمين بتفويي أن اوس ع الحوف  م هي لين يل ب دورا متزنا  د ي ود بالمناف
ويتهينون الفرحة  ،الفرحة  لى أ دا  اوس ع الاين هع ف  أول  وتهع المادية والتكنولووية وواهزيتهع

ل نقضال  لي  فيمكن لإلس ع الحوف  بفضي روهانيت  وتسامه  ومهبت  وا تدال  أن يهسن    ة 
ع    ة الوما اي اوس مية مم هاا اآلخر لكن من المسلمين ب يرهع ف  ت ام تهع الهياتية، فينظ

دون التفريط ف  كلياي اوس ع خاحة وأن الفكر الحوف  مهكوع كما اكرنا بالنحو  القر نية 
والنبوية، نع أ واي أ طاب المرايخ الحوفية الاين لهع  لع واسم بالرري ة ودراية كبيرة بمقاحدها والاين 

و دع تواوزها، وم لوع أن هاه النحو  لع تتر     تنا باآلخر مهملة  نادوا إلى تهكيمها ف  هياتهع
هير منظمة،فالاي يستنط  القر ن الكريع يوده يزخر ب رراي اآلياي الت  ترردنا إلى كيفية الت امي 
مم اآلخر ف  كي الو اي و ي السلع وو ي الهرب وف  رتى الموااي الهياتية  اي  لي  الح ة 

لع تخرل  ن هاه النحو  ف   -ف  هقيقتها-وأتحور أن الحوفية(64()الم املة الدين)والس ع 
ت املها مم اآلخر خاحة ف  ظي ال ولمة وما تفرض  من تهدياي  لى الموتمم المسلع فاليوع حاري 
الهياة أو ال   اي الدولية م قدة ودا ومترابكة، وما داع المر كال  فنن  أتحور أن الفكر الحوف  

اآللياي الم رفية والسلوكية والم ام تية ما ي هل  للنهول بتنظيع هاه ال   ة الت املية ف   يمل  من
كي الو اي وتهي أي ظرل من الظرول،بي ول ي الت امي مم اآلخر ي د اليوع إهدع مرك ي 
ال حر ف  ظي ال ولمة الزاهفة وما تفرض  من تهدياي أساسها تهديد الهوية الوطنية ال ربية 

س مية ومن نع    تنا بهاا اآلخر الاي ي مي  لى تهديد هويتنا تزداد ت قيدا، فهي ف  مقدور او
المنهج الحوف  كما فهمناه أن يفرل نمطا من الت امي مم اآلخر يمكن  من ااستمرار ف  إ امة 

لمهاور ن  المداخلة ف  اومن نع النهول بالمة هاا ما تويب  ،   اي مملو ة بالهدو  وااستقرار
 :التالية
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 :التعامل السياسي:أوال
يقوع الموتمم الدول  اليوع  لى مبدأ ال   اي السياسية بين الدوي أو الهكوماي المكونة ل ، 

أن الم ام ي الدولية كلها تقوع  لى )هيخ تبرع ال هود والمواني  بين الدوي،ويرع ال قاد رهم  ا  
ومن نع فقد أووب القر ن الكريع  لى المسلمين ( 66()تزامهاال هود والوفا  بها وخلو  النية ف  ال

( 61()وأوفوا بال هد إن ال هد كان مس وا)الوفا  ب هودهع ف  كنير من اآلياي البيناي  اي ت الى
إن رر )ووحل الاين ينقضون ال هد برر الدواب فقاي(40( )والموفون ب هدهع إاا  اهدوا)و اي

و د أمرنا القر ن الكريع أن نف  بو ودنا هتى مم أ داينا، وتاكر كتب ( 41()الدواب  ند ا  الاين 
كان وفيا ب هده مم  ريش ف  كي  هد أبرم  م هع وأمرنا  -حلى ا   ل  وسلع-السيرة النبوية أن نبينا

وهير ( 42()فوتموا إليهع  هدهع إلى مدتهع إن ا  يهب المتقين)القر ن  بنتماع ال هود إلى مدتها فقاي
اا كنير مما ف  القر ن ومنلها السنة النبوية المطهرة الت  تهخ  لى الوفا  بالو د وال هد، فتل  ه  ه

باآلخر،وأتحور أن الحوفية لع يخرووا ف  ت املهع مم -نهن المسلمين–النحو  الت  تهكع    تنا 
ع وسوا  كاني هاا اآلخر  ن هاا اوطار الرر  ، فهاه النحو  ه  الت  تقيد ت ام تهع مم هيره

الحوفية كوما ة أع كوفراد تد ع الهكوماي الت  تسير ر ونهع، واوس ع ا يمانم أن نت امي مم 
اآلخر الاي يختلل  نا دينا سوا  كان هاا اآلخر يدين بدين سماوي كاليهود والنحارع أع يدن بدين 

المتحوفة م هع مربوطة هنا  أرض  كما هو هاي  بدة النار والبقار والمووس ف   ة المسلمين ومنهع
ا ينهاكع ا   ن الاين لع يقاتلوكع ف  الدين ولع يخرووكع ) بما سب  من  ياي وأهاديخ  كقول  ت الى

من دياركع أن تبروهع وتقسطوا إليهع إن ا  يهب المقسطين إنما ينهاكع ا   ن الاين  اتلوكع ف  
ف  وواز إ امة الت امي مم اآلخر بال دي واوبرار  فاآلية حريهة(43..()الدين وأخرووكع من دياركع

بي  لى الهاكع المسلع أن يهم  هاا اآلخر إن كان ي يش بيننا، وي ول  كما ي وي المسلمين نع 
ف  إ امة ت امي مم ،كما أن اآلية حريهة (47)د وا اياد كما يطلب من المسلمينايطلب من  وها

س ع، ون   لى هاا كي ال لما  والمفسرون، وأظن أن  دع هير المسلمين هير المهاربين لديار او
النه  الت امل  هنا رامي لكي موااي الهياة بيننا وبينهع، ومن  الت امي السياس  الاي يتمني ف  
إ امة    اي دبلوماسية بيننا وبين هاا اآلخر مالع يكن مهاربا لنا مهت  لرضنا، مم التنبي  إلى أن 

ن اختحا  الدوي والهكوماي، لكن الحوفية با تبارها منظمة لها دور ف   بوي هاا الت امي هو م
هاا الت امي، والهخ  لي ، أو رفض ، وأنا أتحور أنها تقبل  وتد و إلي  إاا كان هاا اآلخر يهمي 
المواحفاي الت  اكرتها سابقا لن هاه الت ام ي الهكومية منحو   ليها رر ا خاحة إاا كان هاا 

في  محلهة للمسلمين، ومن نع وودنا فقها  اوس ع ا يمان ون هاه الت ام ي مادامي تولب  الت امي
لهع منف ة أو تدفم  نهع مضرة، و د  بر القر ن الكريع ف  سورة الروع  ن فرهة الم منين بانتحار 

هلبهع  الع هلبي الروع  ف  أدنى الرل وهع من ب د) لى الفرس المرركين فقاي( الم منون)الروع 
وم لوع ( 47()سي لبون ف  بضم سنين   اآلمر من  بي ومن ب د    ويوميا يفر  الم منون بنحر ا 
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أن الروع يختلفون  نا هوية ودينا نع أن هاا الت امي مم اآلخر م سس  لى الرف  والرهمة يقوي 
  سياسة القر ن الت  وهاه ه (46)(  هاه ال   اي  لى الرف  الرف فقواع الم ام ي كلها ف)ال قاد

ف  إ امة ت ام تهع مم هيرهع من المع الخرع الت  تخالفهع رر ة  -والحوفية أتبا  -رسمها لتبا  
الظاهر أن المكون الساس للر ية الخاحة ) ومنهاوا، وهو ما أرار إلي  أهد الباهنين هيخ  اي

الم سسة للسلع ب  م ارضة من بالت امي مم اآلخر بهسب المنط  القر ن  يتركز ف  ال مومياي 
ويرع هاا الباهخ أن اآلياي الت  تد و إلى الوهاد تحنل ف  هيز  (..44() مومياي أخرع

لننا نوده ،ااستننا ، وه  مهحنة باآلياي الهاحرة للقتاي ف  الهااي الدفا ية وهو رأي نراطره في 
س مية منا نروتها، إا لع ترن هروبا إا  ند وي المفسرين للقر ن، ونوده موسدا ف  تاريخ الدولة او

دفا ا، ولال  ح   دنا  وي الريخ فالت امي مم اونسانية هسب الر ية القر نية  ايع  لى أساس متين 
ال نل إا ف  ( ال سلع)هو السلع وهو بمنابة الحي الول  الاي ا يووز الخرول  ن  إلى ضده 

السلع إلى هالة ال نل مفتقر إلى ن  مووز كما ف   فالخرول من هالة)هااي خاحة يقوي الريخ
كما يفتقر إلى إان  كما ف   ول  (46()و اتلوا ف  سبيي ا  الاين يقاتلونكع  وا ت تدوا) ول  ت الى 

فالطر  الدفا ية ليسي مطلقة ( 41()أان للاين يقاتلون بونهع ظلموا وان ا   لى نحرهع لقدير)ت الى
نما ه  مقيدة  .(60)بهدود الضرورة هتى  اي الفقها  لو اندفم ال دو بالحيا  اكتفى ب   ندنا وا 

 :التعامل االقتصادي
ما اكرناه سابقا يخ  الموااي السياسية، وهو المواي الاي ت نى ب  الدوي والهكوماي،و د 
م يكون في  دور للموتم اي السياسية، وأدوار هير مباررة للموتم اي المدنية الت  منها الموتم

الحوف ، وأما اآلن فنتهدخ  ن الت امي اا تحادي الاي يقم بين الدوي والهكوماي، ويقم بين الفراد 
والم سساي، فما ه  الساليب الت  تهكع هاا الت امي؟هي الموتمم الحوف  هر ف  ت امل  

دية ف  اا تحادي مم اآلخر الاي يختلل  ن  دينا ول ة وهضارة؟من الم لوع أن الم املة اا تحا
اوس ع مقيدة بنحو   ر نية ونبوية ترا بها من اانهرال واانزا ، لن اوس ع كان هريحا كي 
الهر   لى الكسب اله ي واونفا  اله ي سوا  كان هاا الت امي اا تحادي يخ  الم سساي 

  ت ام ت  خاحة كان هريحا  لى مرا بة ا  ف-الحوف –اوس مية أع الفراد،ومن نع فالمسلع 
اا تحادية، وربما الحوفية أكنر الوما اي اوس مية تهوطا ف  هاا المواي، هتى ا يدخي الحوف  
إلى ووف  ماا هراما استوابة لنحو  كنيرة  تهخ المسلمين أا يدخلوا بطونهع ماا هراما،لن ال  

ور أن    ة أهي التحول يفقد المسلع استوابة الد وة ويولب ل  الم حية، وال قاب، من هنا نتح
باآلخر ف  الميدان اا تحادي يروبها الهار، ومم ال  فهنا  ت ام ي ا تحادية كبيرة بين المسلمين 
وهير المسلمين، بيم وررا  وتبادي للمنف ة بين المسلمين وهيرهع و د ن  القر ن الكريع  لى وواز 

 لى أن  ( 61()الاين أوتوا الكتاب هي لكعوط اع )أكي ط اع أهي الكتاب من اليهود والنحارع فقاي 
يودر بنا اورارة إلى أن ال   ة اا تحادية المووودة بيننا وبين اآلخر  لى مستوع الهكوماي ا 



 677 

تخضم للمقاييس اوس مية إا يسودها الت امي الربوي بوميم أحناف  وكاا ااهتكار وهيره من المور 
اي الناس بالباطي، وأنا أتحور أن الحوفية كوفراد، أو كماهب لع الت  هرمها اوس ع لنها أكي المو 

بي أ تقد أن ،ولن يدخلوا ف  ت ام ي ا تحادية ربوية، وهع ليسوا مس ولين  ن ا تحاد هكوماتهع
يويها الاين  منوا ا ) ت امي أهي الحوفية مم اآلخر ف  الميدان اا تحادي مربوط بمني  ول  ت الى

والاين يكنزون الاهب والفضة وا ينفقونها ف  )ومقيد بقول  ت الى( 62()مضا فة فاتوكلوا الربا أض ا
( 67()ك  ا يكون دولة بين الهنيا  منكع)ومقيد أيضا بقول  ت الى( 63()سبيي ا  فبررهع ب ااب اليع

وهيرها من النحو  الت  تقيد ( 67()من اهتكر ط اما)ومهكوع بمني  ول  حلى ا   لي  وسلع 
لت امي اا تحادي لإلنسان المسلع والحوف  أكنر الناس تمسكا باوس ع وبنحوح   خاحة ف  ا

 .ميدان الماي
 :الجتماعياالتعامل 

 لمنا اوس ع أننا وز  من الموتمم اونسان  ندين بالرهمة والهب لإلنسانية وم ا  ومن نع 
هير اوس مية وهو يبي  ال  م ناه  فقد أبا  اوس ع للمسلمين لتزول من بناي الموتم اي الخرع

يبي  لنا إ امة    ة اوتما ية مم هاا اآلخر فيووز للمسلع التزول بالكتابية اليهودية والنحرانية كما 
يووز البيم والررا  م هع وا ر  أن هاه الموااي أكنر الموااي تظهر فيها الت ام ي ااوتما ية 

الزووية وف  البيم والررا  تبرز الم املة اايتمانية الت  يوب أن  ل ختبار فف  الزوال تبرز الم املة
تسود بين المت املين  من أمانة وحد  ووفا  وتنوب ال ش  ونهن نت امي مم اآلخر اوتما يا أمرنا 

أن تبروهع وتقسطوا إليهع إن ا  ..ا ينهاكع ا   ن الاين ) أن نتهرع ال دي واونحال  اي ت الى
وهاا ال دي مطلوب هتى أماع القضا  ف لى القاض  المسلع ف  هكومة اوس ع ( 66()ينيهب المقسط

أن ي دي بين المتقاضين هتى ولو كان اهدهما هير مسلع ا ن  ينتم  إلى اآلخر من أهي الكتاب 
والمرركين و د هدني و ايم ف  تاريخ اوس ع ت كد هاا وتبين  دالة اوس ع وسماهت  والمتحوفة 

تنط  بال  مرو ياتهع مربوطون ف     تهع باآلخر بتطبي  رري ة اوس ع ولال  وودنا ف  وكما 
تاريخ أهي التحول من تزول بالكتابية ولسنا ف  هاوة إلى اكر  دد الزيواي الت  و  ي من مرايخ 

اليوع الحوفية ببناي اآلخر كما لسنا مهتاوين إلى أن ناكر  دد الزيواي الت   يرتبط بها المسلمون 
ببناي اآلخر فه  تزيد  ن الوحل وال د واوهحا  وكي ال  يدي  لى سماهة أهي اوس ع ومنهع 
المتحوفة هير أن المسلمين مري  ليهع مرهلة ر روا فيها بالتهرل من ال اداي الونبية خوفا  لى 

وس ها اوس ع   فوودي بسبب ال  أفكار تد و إلى تر  الكنير من ال اداي الونبية الت ...ديانتهع 
وضا ي بها موتم اتهع هين ض فوا فخافوا  لى دينهع  ف  مرهلة  (64)أياع  زه كما يقوي ال قاد

لهع مم اآلخر من باب  ول  ض فهع أو ض ل دولتهع وأهي التحول يف لون ال  ب   تهع وت ام
ا إن أكرمكع  ند ا  يويها الناس إنا خلقناكع من اكر وأننى وو لناكع ر وبا و بايي لت ارفو )ت الى
 .(66()اتقاكع
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 :الت امي ال سكري أو الت امي مم اآلخر المهارب
ي كد ال لما  وكاا الفقها ،وم هع المفسرون للقر ن الكريع أن الر ية القر نية ف  الت امي مم 
اآلخر تتوسس  لى مبدأ الرهمة، فالرهمة ه  الحب ة ال امة والهدل الوي والخير من الت امي مم 

الر ية القر نية ف  ) اآلخر،والرهمة ه  الحي والقا دة يقوي، الريخ نمرالنمر ف  مقاي ل  ب نوان
و د اكر الريخ ف  مقال  وملة من المباد  الم سسة للت امي مم اآلخر يهسن بنا ( الت امي مم اآلخر

يان أن ب-2و ي الرهمة ه  الهدل السمى من خل  اونسان -1(61)أن نرير إليها مووزة وه 
الت امي اوله  مم خلق  ت امي رأفة ورهمة للناس  فال نى رهمة، والفقر رهمة لهع والهياة رهمة، 

رساي الرسي-7إنزاي الكتب السماوية بيان للناس وهاه رهمة أيضا -3والموي رهمة  ) ب خ النبيا  وا 
آلخر هسب الر ية القر نية نع أبرز الريخ أساليب الت امي مم ا( 10()وما أرسلنا  إا  رهمة لل المين

 .(11)فاكر وملة من النقاط ناكرها مووزة أيضا وه 
ا ي )الهوار والوداي وهو ل ة التخاطب والت امي و د ا تمد  لي  القر ن الكريع  اي ت الى-1

 .(13() ي هاتوا برهانكع إن كنتع حاد ين)و اي( 12()هاه سبيل  أد و إلى ا   لى بحيرة
 ي يوهي الكتاب ت الوا إلى )ط االتقا  وو لها مهور ال   ة  اي ت الىالتركيز  لى نقا-2
لهكع واهد)و ول  ( 17()كلمة سوا  لهنا وا   .(17() ولوا  منا بالاي انزي إلينا وانزي إليكع وا 

مرا اة المرا ر اونسانية ب دع استفزاز اآلخر وهو أمر ن   لي  القر ن ف   ول  -3
 .(16()ون من دون ا وا تسبوا الاين يد )ت الى

إطفا  ناارة الفتن وتوفيل مستنق اي التوتر  بر او رال  ن الواهلين والمرركين -7
اا سم وا الل و أ رضوا  ن  )وال ل  ن تحرفاتهع، و د أمرنا القر ن بهاا السلوب الت امل  فقاي وا 

 .(14()و الوا لنا أ مالنا ولكع أ مالكع
 .(16()ا إكراه ف  الدين)ر امتناا لقول  ت الىا تماد مبدأ الهرية وااختيا-7
( يويها الاين امنوا ادخلوا ف  السلع كافة)الد وة إلى السلع الرامي امتناا لقول  ت الى -6

ن ونهوا للسلع فاون  لها)و ول  (11) هير أن  يوب التنبي  إلى أن الد وة إلى السلع (100( )وا 
 .اتنطل  من الوبن والخول والض ل

دد النظرة إلى اآلخر الت  تووب ت دد أساليب أنواع الت امي، فاآلخر فياي وأفراد ت -4
مختلفة  فاآلخر ليسو سوا  ف  الموا ل والفكار، وليسوا سوا  ف  الحفاي و د حور القر ن اآلخر 

( 101()من أن تامن  بدينار ا ي ده إلي ومن أهي الكتاب من أن تامن  بقنطار ي ده إلي  ومنهع ) فقاي
  .فمنهع المهارب الم ادي، ومنهع المناف  ومنهع المسالع 

أن تبروهع وتقسطوا )ال دالة الراملة مم اآلخر بوميم أطياف  وال  امتناا لقول  ت الى-6
 .(102()إليهع

 .المرونة وت يير الساليب إاا د ي المحلهة الرر ية لال -1
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 .رناالبر باآلخر إاا لع يقاتلنا ولع يخرونا من ديا-10
الهرب الراملة مم اآلخر، وهو الاي ينقل ال هود والمواني ، ويمارس ال دوان والتآمر -11

أو ي لن الهرب، لن هاه الفية من اآلخر لع تهكع ال قي، ولع ترد الخير لإلنسانية، لاا يوب 
ا المواي، مهاربتها،كاني هاه ه  النقاط الت  أوردها الريخ والت  أهببي أن أوردها، لهميتها ف  ها

ونهن إا نركز ف  مبهننا هاا  لى هاا المقاي للريخ، و لى النحو  القر نية والنبوية الت  تنبي 
ال ، لننا ن من أن الحوفية يرتكزون ف  ت املهع مم هيرهع  لى النحو  القر نية والنبوية، وا 

والرهمة والمودة لإلنسانية  نودهع يتواوزونها نع نودهع يحب ون فهمهع  ليها هاا الفهع المملو  بالهب
 اطبة، ونهن إاا بهننا ف  تاريخ الهروب الت  خاضها السلمون ضد هيرهع من الحليبيين، واليهود 
وودنا هاه الرهمة هاضرة تراف  الف ي الهرب ، أو الوهادي إا لع يقسو المسلمون ف  هروبهع  لى 

يرون  بين أن يبقى  لى دين ، أو يتر  دين  مهاربيهع إاا انتحروا  لي  فهع بمورد ما يتمكنوا من  يخ
ن  ويدخي ف  الدين الوديد  دون أكراه، فنن دخي ف  الدين الوديد ل  ما للمسلمين و لي  ما  ليهع، وا 
أبى  ومي م املة الاميين و لى الهاكع المسلع همايت  وا  الت  مقابي مبله مال  يدف   إلى بيي ماي 

ة  ند السر، إا أووب اوس ع م املة السرع بالهسنى وكاني المسلمين  كما كاني الرهمة هاضر 
هاضرة أيضا ف  م املة ال باد ف  الحوامم والنسا  والطفاي، وكاا كبار السن الاين ا يهملون 

و   اي الهرب بين المسلمين ) الس  ، يقوي ال قاد محورا    اي المسلمين ب يرهع و ي الهرب
ارفم م املة  رفي ف   حور الهضارة اونسانية،امن الطري  وأمان وويرانهع أو م اهديهع ه  

الواد ين المسالمين وفت  المسال  ل رزا  والاهاب والمآب وتنظيع ال  كل  بال هود والمواني  مم هخ 
وا ( 103()المسلمين  لى ر ايتها ومسامهة ال ادرين ف  هدرهع إاا امنوا ال ا بة ولع تلويهع الضرورة

الحوفية وهع من هع ت يب  ليهع هاه الت ام ي الت  نحي  ليها نحو  اوس ع، ف   ا تقد أن
أتحور أن الحوفية سوا  كانوا كتنظيع أع كوفراد ت يب  ليهع هاه النحو ، أو ي يبونها ف  
اا ما  ارنا بينهع وبين  ت ام تهع وم املتهع لآلخر بي أاهب إلى أب د من ال  فو وي إن الحوفية وا 

  اوس مية الخرع، أو الوما اي اوس مية وودناهع أكنر الوما اي تمسكا بالرهمة فهع الفر 
يلتمسون ال اار ل يرهع، ويطبقون مبدأ الرهمة ف  وي سلوكاتهع وتحرفاتهع مم اآلخر سوا  كان هاا 

ون  لى المستوع السياس  أع  لى المستوع اا تحادي أع المستوع ااوتما   أع ال سكري وا نك
م الين إاا  لنا إن المنهج الحوف  وهتى اليوع هو المنهج الكنر ليونة ف  ت امل  مم اآلخر فهو 

و د ي كد هاا المر ردودهع  لى (107()فقوا ل   وا لينا ل ل  يتاكر أو يخرى) يطب  مبدأ  ول  ت الى
سفاراي ولع يقوموا فهع لع يهر وا  -حلى ا   لي  وسلع-ما  رل بالحور المسيية لنبينا مهمد

بمظاهراي، وهع الاين ي رل  نهع هبهع الرديد لخير خل  ا  ف  الو ي الاي رأينا ر وس الوما اي 
اوس مية الخرع تد و الهكوماي اوس مية وال ربية إلى موابهة ال مي المرين بالمقاط ة 

اهر وهع  لى ه  ف  كي ما اا تحادية، والسياسية ورأينا ال امة من المسلمين تهر  وتتلل، وتتظ
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ن كنا -ف لوا، نقوي هاا الك ع مم التنبي  إلى أننا نهن هنا ا نهاكع هاه الوما اي  لى موا فها وا 
وا نفاضي بينها، فلسنا م هلين لال ، ولكننا نحور تحرفاتها وسلوكاتها كما ه ،  -ن يدها فيما ف لت 

ت امي مم اآلخر وردة من الوما اي الخرع، فوودنا من خ ي ال  ليونة  ند أهي التحول ف  ال
ول ي ليونة المو ل الحوف  ف  الت امي مم اآلخر ف  مني هاه القضايا ت ود إلى كون أن الحوف  
يلوو إلى الفهع الباطن  ل هداخ، أو ل ريا  كما يلوو إلى التفسير الباطن  لآلي الكريع فكي الو ايم 

ا القوي إن    ة الحوفية باآلخر وت املهع م   تكاد تكون ه  الظاهرة ت وي  نده، ومن نع يمكن لن
نفسها ت امي الهكوماي الت  ينتمون إليها، فهع مسالمون لينون، ا يقومون بوي ف ي  د يسبب هروا 
لهكوماتهع، فهع يفوضون هكوماي ر وبهع للت امي مم اآلخر ف  مني هاه القضايا الهساسة بين 

ال رب ، ول ي ليونتهع هاه و لي الهكوماي ال ربية ت مي  لى اخترا هع و د  ال الع اوس م ، وال الع
وحفتهع وسايي او  ع ال ربية ف  أدبياتها بوحهاب اوس ع المهادن أو اوس ع الم تدي  لى هرار 
الدوي ال ربية الم تدلة ف  نظر ال رب  ونهن إاا وينا نهاوي أن نقيع ت املهع مم اآلخر فنننا نقوي 

ن  ان  ا يخلو من فوايد ومحال  إا اا تداي  والليونة وال ق نية ومبدأ الرهمة  كنيرا ما ت دي إلى  
نتايج مفيدة خاحة ف  ظي تدهور هالتنا أماع ال رب القوي هير إننا نقوي بوانب ال  إن الليونة إاا 

ا يوب اا تنا  بقضايا حاري انبطاها فنن أضرارها تكون وخيمة، ومن نع نقوي للسادة الحوفية  ندن
المسلمين، و دع اانقطاع للت بد والتنس  بد وع أن هاه القضايا تتر  لهي السياسة، فمن لع يهتع 
بومور المسلمين ليس منهع كما ننب  إلى ضرورة المزاووة بين الليونة والردة هسب المو ل والمقاماي، 

موتمم المدن ، ومن نع يمكن للحوفية  ندنا فالهكوماي اليوع تستمد  وتها من الوما اي المركلة لل
وما يستخل  ف   خر ..إاا ما أبدوا موا ل م ينة ف   ضايا م ينة أن تكون موا فهع داف ة للهكوماي 

هاه المداخلة ه  أن ت امي الحوفية مم اآلخر الاي يختلل  نا دينا وهضارة مبن   لى أساس متين 
مستنبط من الر ية القر نية ف  الت امي مم اآلخر  وهو ت امي  هو الر همة والمهبة لإلنسانية وهو مبدأ

يويها الناس إنا خلقناكع من اكر وأننى وو لناكع ر وبا و بايي لت ارفوا إن )نراه م سسا  لى  ول  ت الى
وهما (106()فقوا ل   وا لينا )و ول  ت الى أيضا( 107()أكرمكع  ند ا  اتقتكع إن ا   ليع خبير

 . أساسيتان ف  الفكر الحوف   موما وسلوكاي المتحوفة ا تان 
وخ حة ما يقاي ف  هاه المداخلة ه  أن الت امي الحوف  مم اآلخر وودت  المداخلة 
يتحل بالتسام  والليونة واا تداي والت قي وااتزان، ول ي هاا التسام  الحوف  ف  الت امي مم 

وسس  ليها الماهب الحوف  نفس  وه  مباد  ن نة من المباد  الت  يت -فيما نز ع -اآلخر نابم
 :نووزها فيما يل 

من الم رول أن التحول هو نزوع إلى الروهانية : النز ة الروهية للماهب الحوف -1
واوهرا  فيها، واابت اد  ن المادية ورهوتها، وهو أمر كال ليو ي من أهي التحول أناسا يتسمون 

ر، لن هرايزهع متهكع فيها، أو كبهوا وماهها، فهع ف  ت ام تهع ف  ت ام تهع بالتسام  مم اآلخ
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هير مدفو ين ب امي الطمم والورم، والتهافي  لى هطاع الدنيا، كما هو هاحي  ند اآلخرين،ومن 
 .كان هاا هال   لي  نده رو  المنافسة  لى الدنيا، وكنر  نده التسام  بي حار طب ا ل 

ن التحول كاني بدايت  زهدا، والزهد هو او رال  ن كني  د بيني سابقا أ :الزهد-2
هطاع الدنيا وااكتفا  بالقليي منها مما يقيع ااود وي ين  لى ال بادة وما زاد  ن ال  فهو ترل، وهاا 
ف  نظرنا أمر كال ان يو ي رو  التطاهن والتهافي  لى الدنيا تن دع  ند الحوفية ومن لع تكن 

 .هم ، كان ت امل  كل  لطل وتسام  سوا  مم إخوان  أع مم اآلخرالدنيا مبله  لم  ومنتهى 
الهب وهو مبدأ مهع  ف  الماهب الحوف ، ول ل  المبدأ الساس ف  : المبدأ النالخ:الهب-3

نروت ، الهب   أوا، ولإلنسانية نانيا، والهب كما هو م لوع ضد الكره والهقد والب ل ومن انتزع من 
لهقد كاني ت ام ت  كلها لطل، ور ة، وكلها تسام  وهو ما نوده  ند المتحوفة،  لب  الكره والب ل وا

فهع يفيضون هبا   ول سانية وم ا ، لهاه السباب أو المباد  الن نة تووهي وهود الحوفية إلى 
مواهدة النفس الت  يرون وهادها هو الوهاد الكبر، ب ية ترويضها  لى ال يش  لى المباد  السابقة 

 .الروهانية، الزهد، والهب: ه و 
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 .41  ( د ي) باس مهمود ال قاد الفلسفة القر نية مكتبة رهاب الوزاير -66
 .37سورة اوسرا   ية -61
 .144سورة البقرة  ية -40
 .76 77سورة النفاي  ية -41
 .7سورة التوبة  ية -42
 .1و 6سورة الممتهنة اية-43
 .61 باس مهمود ال قاد الفلسفة القر نية   -47
 .7إلى  1سورة الروع اآلياي من -47
 .62 باس مهمود ال قاد  الفلسفة القر نية   -46
الريخ فيحي ال وام ، المنط  القر ن  ف  الت امي مم اآلخر مولة البحاير، مولة إس مية فكرية -44

ه 1727سنة 37تحدر  ن مركز الدراساي والبهوخ اوس مية ف  هوزة اوماع القايع الس ودية ال دد 
 .ع 2007
 . 110سورة البقرة  ية -46
 .31سورة الهج  ية -41
 .ينظر القوي ف  مقاي  المنط  القر ن  ف  الت امي مم اآلخر للريخ فيحي ال وام  الساب -60
 .7سورة المايدة  ية -61
 .130سورة  ي  مران  ية -62
 .37سورة التوبة  ية -63
 .4سورة الهرر  ية -67
 .لحها ف  كتب ا الهديخ-67
 .6سورة الممتهنة  ية -66
 .170 باس مهمود ال قاد التفكير فريضة إس مية   -64
 .13سورة الهوراي  ية -66
 .ع2007ه 1727سنة  37نمر النمر الر ية القر نية ف  الت امي مم اآلخر مولة البحاير ال دد -61
 .104سورة النبيا   ية -10
 .نمر النمر  المقاي الساب  -11
 .106يوسل  ية  سورة-12
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 .111سورة البقرة  ية -13
 .67سورة  ي  مران  ية -17
 . 76سورة ال نكبوي  ية -17
 .106سورة الن اع  ية -16
 .77سورة القح   ية -14
 .276سورة البقرة  ية -16
 .206سورة البقرة  ية -11

 .61سورة النفاي  ية -100
 .47سورة  ي  مران  ية -101
 .1و  6ة سورة الممتهنة  ي-102
 .62 باس مهمود ال قاد الفلسفة القر نية   -103
 .77سورة ط   ية -107
 .13سورة الهوراي  ية -107
 .77سورة ط   ية -106
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L'ijtihâd spirituel: analyse historique et enjeux contemporains 

 

Eric GEOFFROY 

France 

 

 

L’impasse à laquelle a mené une lecture close, réifiée, du Coran et de la Loi a été 

pressentie très tôt par les spirituels de l’islam. Une évidence d’ordre méthodologique s’est 

vite imposée à eux : le mental humain, l’esprit discursif qui utilisent la déduction et 

l’argumentation ont leur place dans l’élaboration de la connaissance, mais leur nature 

limitée empêche l’homme d’accéder à la Réalité profonde et ultime des choses (Haqîqa), 

dont il se trouve ainsi voilé. La science spirituelle, on l’a vu, n’est pas irrationnelle mais 

supra-rationnelle. Elle se fonde notamment sur la séquence coranique dans laquelle Khadir, 

initiateur énigmatique des prophètes et des saints, met à l'épreuve le prophète Moïse par 

trois fois, en accomplissant des actes qui contreviennent en apparence à la Loi 
1
. Moïse, qui 

s'en tient aux normes extérieures de la Loi, se montre impatient et révolté. Khadir, quant à 

lui, perçoit la réalité profonde des choses et juge selon la Réalité, la Haqîqa : il explique à 

Moïse le bien-fondé ésotérique de ses actes, puis le laisse là. A l’intérieur de ce passage, le 

verset 18 : 65 spécifie la science qui convient au mode de perception ésotérique : « Nous 

[Dieu] lui [Khadir] avons octroyé une science émanant de chez Nous », science mystique 

au sens où elle provient du monde du Mystère, le ‘âlam al-ghayb coranique. Elle est 

définie par les soufis comme une science octroyée par la grâce (‘ilm wahbî), en contraste 

avec la science acquise (‘ilm kasbî) ou science spéculative (‘ilm nazarî). 

Deux méthodes cognitives : l’inspiration et le dévoilement 

La science intuitive, mais non empirique, des soufis se caractérise par sa 

dimension expérientielle et sa fulgurance. Elle se veut plus ouverte, plus plénière que celle 

engagée par le seul ‘‘mental’’, puisqu’elle embrasse à la fois le rationnel et le supra-

rationnel. La raison « n’est qu’un moyen de fortune, nécessaire mais pas suffisant », 

affirme un théologien-juriste contemporain ‘‘éclairé’’, qui évoque « les raccourcis royaux 

de la mystique musulmane 
2
 ». L’épistémologie soufie a employé dans l’histoire de l’islam 

deux moyens d’investigation du monde supra-sensible : l’inspiration (ilhâm) et le 

                                                 
1 Cor. 18 : 65-82. 
2 T. Oubrou, « La sharî‘a de minorité… »,  p. 212. 
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« dévoilement spirituel » (kashf ou mukâshafa). Ces paradigmes ne sont pas propres à 

l’islam : Kant définissait l’intuition comme le dévoilement de ce qui est en nous. Aux yeux 

des soufis, seules ces deux méthodes cognitives sont à même de mener à la « certitude », le 

yaqîn coranique, et ainsi de dissiper le doute associé aux sciences spéculatives. Le grand 

savant polygraphe Bîrûnî (m. 1048) en montra bien l’exigence : « Entre Dieu et Sa 

créature, il y a mille couches de lumière et de ténèbres. Traverser celles-ci vers celles-là, 

voilà en quoi consiste l’ijtihâd des mystiques, qui une fois atteint son but n’admet ni 

reculade ni régression 
1
 ». L’ijtihâd formel des juristes-théologiens n’est, selon ce que eux-

mêmes en disent, qu’une opinion, une conjecture, un zann, terme qui revêt dans le Coran 

un sens hypothétique voire péjoratif. La raison humaine, en effet, « n’est jamais sans 

incertitudes, parce que l’homme n’est jamais sans passions 
2
 ». L’épistémologie soufie a 

ainsi donné naissance à un « ijtihâd spirituel » qui s’est affirmé de plus en plus au cours 

des siècles, se posant tantôt en rival de l’ijtihâd juridico-théologique, tantôt en complément 

harmonieux de ce dernier. Traçons-en à grands pas l’évolution. 

Selon Hakîm Tirmidhî (m. 930), la science exotérique (la théologie, le droit…) est 

tributaire des penchants de l’ego (nafs) et des facultés mentales de l’homme. Or, ni les uns 

ni les autres ne peuvent aboutir à la véritable connaissance du monde, de la Loi, de Dieu. 

Seule l’inspiration, fruit de la discipline spirituelle et de la grâce, permet de dépasser le 

champ cognitif formel, aux horizons limités. Sous cet angle, elle est indispensable pour 

comprendre et appliquer de façon pertinente la Loi… Cependant, elle ne saurait, 

d’évidence, contredire la Révélation. Si tel était le cas, le mystique serait sous l’influence 

de son ego ou du diable. L’inspiration et le dévoilement spirituel – et c’est là un leitmotiv 

dans la bouche et les textes des soufis – doivent donc être jugés à l’aune du Coran et de 

l’exemple prophétique (Sunna) 
3
. Hallâj (m. 922), souvent perçu comme un extatique peu 

concerné par la matière islamique normative, pratiquait pourtant l’ijtihâd pour réfuter 

divers points de droit et de théologie 
4
. Rompu aux sciences rationnelles de son temps, 

Ghazâlî (m. 1111) suivit une courbe de vie qui l’ouvrit à la méthodologie soufie, qu’il 

appelait aussi la « science des cœurs 
5
» : il inscrivit le « dévoilement » dans le cadre d’une 

exigeante discipline spirituelle (mujâhadat al-kashf) et lui assigna un statut scientifique. Il 

                                                 
1 B. Himmich, Ijtihâd, p. 53. C’est moi qui souligne. 
2
 L. G. de Bonald, cité par C. Saint-Prot, Islam – L’avenir de la Tradition entre révolution et 

occidentalisation, Monaco, 2008, p. 541. 
3 B. Radtke, « Ijtihâd and Neo-Sufism », Asiatische Studien / Etudes 

Asiatiques XLVIII, Berne, 1994, p. 912-913. 
4 L. Massignon, La Passion de Hallâj, Paris, 1975, III, p. 16-17. 
5 H. Laoust, La politique de Ghazâlî, Paris, 1970, p. 72. 
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dénonça dès lors les arguties des juristes-théologiens, et adopta une « balance » (mîzân) de 

plus en plus spirituelle dans ses jugements, au point de privilégier l’intuition sur la raison 

et les sens. Par son aura scientifique, il a contribué à sortir la pratique de l’ijtihâd de sa 

gangue juridique. 

Héritier dans ce domaine à la fois de Tirmidhî et de Ghazâlî, Ibn ‘Arabî 

n’accorde, on l’a vu, aucun crédit au ‘‘scientifique’’ qui n’a pas de dévoilement spirituel. Il 

affirme que la science ésotérique de la Haqîqa est illimitée car elle correspond à l’aspect 

non normatif de la Révélation, tandis que la science exotérique liée à la Sharî‘a est par 

nature normative et donc limitée 
1
. Cette distinction renvoie, mutatis mutandis, à celle 

opérée par Henri Bergson entre la « religion dynamique », soit la mystique, et la « religion 

statique », celle du dogme et de la morale. Sur ces bases-là, on peut aisément déduire 

qu’Ibn ‘Arabî a pourfendu la conformité aveugle à l’opinion d’autrui (taqlîd) et ouvert la 

porte de l’ijtihâd non seulement aux applications (furû‘) de la Sharî‘a mais aussi à ses 

principes fondamentaux (usûl). La logique reste la même que celle tracée à propos de la 

« licéité originelle des choses » : il s’agit de ne « pas rétrécir ce que Dieu a élargi ». 

Retenons cependant que pour Ibn ‘Arabî le message divin se trouve en complétude dans le 

Coran et la Sunna, et que « l’effort » de l’ijtihâd consiste uniquement mais pleinement à 

explorer ces deux sources 
2
. 

Voici des propos que n’aurait pas démentis Ibn Taymiyya (m. 1328), que les 

islamistes modernes ont abusivement adopté comme mentor. Non seulement ouvre-t-il, 

comme Ibn ‘Arabî, l’ijtihâd aux principes fondamentaux de l’islam et pas uniquement aux 

questions secondaires 
3
, mais encore va-t-il plus loin que Ghazâlî dans l’aval qu’il accorde 

à l’ijtihâd spirituel. Ce cheikh syrien qui, ne l’oublions pas, était soufi 
4
, fait de la quête du 

dévoilement (mukâshafa) « une sorte de science déchirant le voile des habitudes » 
5
. Il va 

jusqu’à reconnaître à l’inspiration une autorité en matière juridique, lorsque les sources 

scripturaires font défaut 
6
. Il affirme encore que, à l’instar des exotéristes maniant 

l’argumentation rationnelle, les soufis enclins au dévoilement et à l’inspiration tantôt disent 

                                                 
1 Al-Futûhât al-makkiyya, III, p. 151. 
2 C. Chodkiewicz, Illuminations, p. 192. 
3 H. Laoust, Contribution à une étude de la méthodologie canonique d’Ibn Taymiyya, 

IFAO, Le Caire, 1939. 
4 E. Geoffroy, Initiation au soufisme, p. 182-183. 
5 Majmû‘ al-fatâwâ, Riadh, 1977, X, p. 548. 
6 G. Makdisi, « Ibn Taymîya : a Sûfî of the Qâdiriyya Order”, American Journal of Arabic 

Studies, Leiden, 1973, p. 128. 
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vrai et tantôt se fourvoient 
1
. Or, en vertu d’un hadîth célèbre, toute personne pratiquant 

l’ijtihâd (le mujtahid) reçoit deux rétributions s’il s’avère qu’il a raison, et une tout de 

même dans le cas où il s’est trompé… 

Une conquête de la pensée mystique  

La voie était préparée pour ce que j’ai pu appeler « une conquête de la pensée 

mystique 
2
 ». Celle-ci s’est concrétisée aux XV

e
 et XVI

e
 siècles et s’est prolongée bien au-

delà, si l’on pense qu’un des supérieurs d’al-Azhar, au XIX
e
 siècle, validait la perception 

du hadîth davantage par le dévoilement soufi que par les chaînes de transmission formelles. 

Suyûtî (m. 1505), auteur prolixe dont les prétentions à l’ijtihâd ont agacé ses pairs, accorde 

un statut quasiment infaillible à la science spirituelle des soufis, héritière de la Révélation. 

Lui-même savant renommé et mufti, il affirme que cette science est plus fiable que les 

présomptions des juristes. La personne ayant atteint un certain degré de réalisation 

spirituelle peut ainsi contredire ceux qui lui ont transmis la science exotérique… Si Suyûtî 

maintient des conditions drastiques à l’exercice classique de l’ijtihâd juridique, il innove en 

ouvrant le champ de la fatwa à des disciplines autres que le droit. Ses fatwas sur le 

soufisme, en particulier, ont fait éclater le carcan de la pratique de la fatwa, identifiée 

jusqu’alors – et à nouveau de nos jours – à la normativité légale. Dans son recueil de 

fatwas, al-Hâwî lil-fatâwî, il valide : le don d’ubiquité dont sont gratifiés certains soufis, la 

hiérarchie ésotérique des saints dont il fournit les assises scripturaires (paroles du Prophète, 

de ‘Umar, de ‘Alî…), la vision du Prophète à l’état de veille qu’il dit ailleurs avoir 

expérimentée plus de soixante-dix fois, etc. Dans son sillage, des oulémas muftis du XVI
e
 

siècle accentuent encore l’imprégnation par le soufisme de la fatwa. 

Suyûtî est encore un ‘âlim, un « ouléma », qui est affilié au soufisme. Sha‘rânî (m. 

1565), quant à lui, un autre Egyptien, présente plutôt le profil d’un cheikh soufi très bien 

formé en sciences exotériques, ce qui lui permet de boire aux deux sources de l’ijtihâd. Son 

initiateur en ce domaine est un ummî, c’est-à-dire un saint ‘‘illettré’’ dans le monde des 

formes mais ‘‘sur-lettré’’ d’un point de vue spirituel : simple artisan de son métier, ‘Alî al-

Khawwâs (m. 1532) enseigne à Sha‘rânî des sciences inspirées que celui-ci met à profit 

pour formuler une solide méthode de l’ijtihâd spirituel. En voici les principaux supports. 

Ainsi que l’affirmait déjà Ibn ‘Arabî, l’ijtihâd a valeur d’obligation pour chaque croyant, 

car il entre dans la conception soufie d’une Loi vivante se révélant à chaque instant à 

l’intimité du croyant. Les quatre imams ‘‘fondateurs’’ des rites juridiques (Abû Hanîfa, 

                                                 
1 Majmû‘ al-fatâwâ, XI, p. 65. 
2 Le Soufisme en Egypte en en Syrie…, IFEAD, Damas-Paris, 1995, chap. XXII. 
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Shâfi‘î, Mâlik, Ibn Hanbal) étaient avant tout des saints doués de « dévoilements », et ils 

tiraient leur science de leurs contacts spirituels avec le Prophète. La démarche cognitive 

soufie (inspiration, dévoilement) est donc en parfaite adéquation avec l’ijtihâd formel des 

juristes. Cependant, les spirituels sont plus proches des réalités divines que les exotéristes 

(juristes et théologiens), car ils reçoivent leur science directement du monde invisible, du 

prophète Muhammad ou encore de Khadir. Celui-ci initie Sha‘rânî à la méthode 

contemplative qui lui permet de parvenir à la « source de la Loi primordiale » d’où sont 

issues les opinions des oulémas. Sha‘rânî réalise alors que l’imitation en matière religieuse 

ou juridique (taqlîd) est un voile opaque qui barre l’accès à l’essence de la Sharî‘a. 

Les conséquences que tirent Sha‘rânî et bien d’autres après lui de ces expériences 

représentent un enjeu majeur en ce qui concerne la question de l’autorité religieuse en 

islam : munis de la « certitude (yaqîn) », les êtres réalisés sur le plan spirituel n’ont plus à 

suivre les oulémas exotéristes en matière légale ; en quelque sorte, ils ont atteint le degré 

de « l’ijtihâd absolu ». Ils respectent les quatre imams-juristes, mais leur seul maître est le 

Prophète. Certes, ils ne sont pas infaillibles comme le sont les prophètes, mais ils jouissent 

de la protection divine (hifz). Suyûtî lui-même, éminent représentant du milieu des 

oulémas, tenait ces propos. Ce n'est donc pas aux prophètes que les soufis et les oulémas 

soufis font de l'ombre, mais bien à ceux qui se considèrent comme les gardiens patentés de 

la Loi : les juristes (fuqahâ'). L'autorité grandissante des cheikhs soufis à partir du XIIe 

siècle ne va pas, en effet, sans susciter des craintes chez les clercs qui se voient ainsi 

disputer leurs prérogatives. En définitive, l'inspiration et le dévoilement des soufis ne 

concurrencent pas la Révélation ou la Sharî‘a, mais l'interprétation littéraliste et légaliste 

qu'en font les « oulémas attachés à la forme » (‘ulamâ’ al-rusûm), selon l’expression 

consacrée. 

Le soufisme réformé de la « Voie muhammadienne »  

 

La formulation de l’ijtihâd spirituel au XVI
e
 siècle par Sha‘rânî en particulier a 

irrigué en profondeur le ‘‘soufisme réformé’’ de la seconde moitié du XVIII
e
 siècle et de 

tout le XIX
e
 siècle. Condamnant les déviations du confrérisme populaire tout autant que la 

sclérose du milieu des oulémas, les tenants de ce soufisme appellent à suivre la « Voie 

muhammadienne (al-tarîqa al-muhammadiyya) ». A leurs yeux, seule celle-ci permet de 

dépasser à la fois les appartenances confrériques exclusivistes et le suivisme juridique, 

pour enfin restaurer le lien direct avec la Sharî‘a. Par des raccourcis parfois abrupts, ils 

prescrivent de se référer au maître des maîtres, le Prophète, en cherchant à vivre 
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intérieurement son modèle (Sunna) et à entrer en contact subtil avec lui. La vision du 

Prophète, en rêve ou plus rarement à l’état de veille, devient la méthode cognitive qui 

permet de faire l’économie des médiations religieuses traditionnelles. L’affiliation à une ou 

plusieurs tarîqa reste de mise, car ce sont autant de « voies » menant au Prophète, mais leur 

importance est minimisée. Certains saints de cette époque, tel al-Dabbâgh, al-Tîjânî et Ibn 

Idrîs, reçoivent ainsi directement du Prophète l’indication de fonder leur propre tarîqa. Ce 

mode de transmission concurrence pour le moins les chaînes initiatiques (silsila) 

habituelles du soufisme, dans lesquelles un maître vivant investit son futur successeur. Ce 

fondamentisme spirituel puise schématiquement chez Ibn ‘Arabî la doctrine intérieure et 

chez Ibn Taymiyya la rigueur extérieure.  

Il s’agit bien d’un mouvement de réforme, mais qui se distingue sur bien des 

points du réformisme d’Afghânî, d’Abduh et de leurs pairs indiens : il n’émerge pas en 

réaction à l’influence européenne ; radicalement spiritualiste, il n’est pas concerné par les 

débats que soulève cette influence à propos de la ‘‘raison’’ ; connaissant une diffusion 

supra-locale, il ne sera pas récupéré politiquement par les mouvements nationalistes 

séculiers. Enfin, il s’éloignera toujours plus du wahhabisme, qui naît à la même époque, 

tandis que, on l’a vu, le mouvement salafî va se rapprocher de celui-ci sous la houlette de 

Rachîd Ridâ, accouchant ainsi de la nébuleuse salafiste contemporaine. Le mouvement de 

la « Voie muhammadienne » est expérimenté sur une grande échelle du monde musulman, 

avec des variantes, par Shah Walî Allâh (m. 1763), Ahmad Ibn Idrîs (m. 1837) et un de ses 

disciples majeurs, Muhammad Sanûsî (m. 1859), al-Hajj ‘Umar (m. 1864), le ‘‘Mahdi 

soudanais’’ (m. 1885), etc. 

Ibn Idrîs en particulier, crédité de fréquents contacts subtils avec le Prophète, 

rejette tout intermédiaire entre le fidèle inspiré et les sources scripturaires. Revendiquant 

un exercice absolu de l’ijtihâd, il a pour devise – laquelle est ancienne - : « Connais les 

hommes par Dieu, et non Dieu par les hommes ». Ses positions lui valent l’ire des juristes 

mecquois ; exilé au Yémen, il est alors en butte au fanatisme littéraliste des wahhabites… 

Le lien initiatique entre Ibn Idrîs et le ‘‘Mahdi soudanais’’ 
1
 apparaît dans leur affirmation 

commune de rencontres avec le Prophète par la biais de la vision (hadra). Lorsqu’il émet 

des avis juridiques, le Mahdi ignore superbement les écoles existantes ; il ne reconnaît que 

le Coran, le Hadîth et l’inspiration venant du Prophète (ilhâm), qui supplée les déficiences 

du raisonnement humain (qiyâs). Son ijtihâd très personnel intronise l’ilhâm comme source 

majeure de la Loi, directement après le Coran, puisque le Hadîth transmis par les hommes 

                                                 
1 Sur lui, voir E. Geoffroy, Initiation au soufisme, p. 199. 
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ne bénéficie pas des mêmes garanties d’authenticité que la réception directe de 

l’enseignement muhammadien qui lui échoit 
1
. 

Quelle actualité pour l’ijtihâd spirituel ? 

Dans la première moitié du XX
e
 siècle, le courant spiritualiste de l’islam eut 

parfois du mal à s’adapter, à réagir face aux urgences que soulevaient le colonialisme, les 

nationalismes émergents et, dans leurs bagages, la sécularisation accélérée de la société et 

le ‘‘désenchantement’’. Cependant, l’ijtihâd spirituel fut vivifié par des personnages qui 

voyaient plus loin que ces temps amers. Ainsi du cheikh Ahmad ‘Alâwî (m. 1934), qui fut 

à la fois un cheikh ancré dans la tradition soufie multiséculaire, l’un des fondateurs de 

l’Association des oulémas réformistes d’Algérie, et un homme ouvert à la modernité 

européenne, dont il s’employait à séparer le bon grain de l’ivraie. Il  laissa entendre que la 

fonction de rénovateur de la religion lui était dévolue. Il n’est pas le seul soufi à avoir joué 

un rôle dans le processus islamique du tajdîd, ou « rénovation de la religion ». « Dieu 

envoie à cette Communauté [celle de l'islam], au tournant de chaque siècle, un homme 

chargé de rénover la religion » : à la lumière de ce hadîth, les oulémas ont proposé 

différents noms pour identifier les rénovateurs de chaque siècle. Or, il se trouve que la 

plupart des personnalités pressenties, de Ghazâlî à Suyûtî au moins, étaient des oulémas de 

rite chaféite engagés dans le soufisme. Par la suite, le cheikh naqshbandî Ahmad Sirhindî 

(m. 1624) fut  considéré comme « le rénovateur de l’islam pour le deuxième millénaire de 

l'Hégire ». Puis Shah Walî Allâh de Dehli concrétisa son allégation d’être le rénovateur de 

son siècle, en adoptant des positions très modernistes dans les domaines économique et 

social. Prenons ici à témoin le théoricien politique italien Gramsci (m. 1937), qui fut l’une 

des références des théologiens chrétiens de la libération : il notait que « le mouvement de 

renouvellement dans l’islam, c’est le soufisme 
2
 ». 

L’ijtihâd spirituel, peut-on remarquer, est bien subjectif, car à quelle aune mesurer 

l’authenticité de l’inspiration ou du dévoilement ? Du Coran et de la Sunna ? Certes, 

comme je l’ai rapporté de la bouche des soufis, mais ces critères suffisent-ils en contexte 

post-moderne ? L’on ne peut se prévaloir d’aucun consensus (ijmâ‘) à propos de ce type 

d’ijtihâd, puisqu’il concerne a priori quelques individus. Soit, mais l’ijtihâd des réformistes 

‘‘rationalistes’’ contemporains, lorsqu’il ne s’est pas volatilisé dans un post-ijtihâd, 

répond-il davantage aux normes anciennes, et assurément obsolètes, de la pratique de 

                                                 
1 A. Layish, « The Legal Methodology of the Mahdi in the Sudan », Sudanic Africa 8, 

1997, p. 37-66. 
2
 Cité par H. Djaït, La crise de la culture islamique, p. 241. 
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l’ijtihâd ? En outre, je ne suis pas le seul à penser que l’ésotérisme en tant que tel va 

disparaître du fait de sa divulgation à une large échelle. Les moyens cognitifs qu’il activait 

traditionnellement, tels que l’inspiration et le dévoilement, prendront sans doute des 

formes différentes qui ne seront pas hors de portée d’un public large. Je n’ai pas exposé les 

cheminements historiques de l’ijtihâd spirituel au sein de la culture islamique pour en 

conclure qu’il est applicable ici et maintenant, ou que tout un chacun peut prétendre aux 

états spirituels de ceux qui, de toute manière, constituaient à leurs époques respectives des 

élites. Il va de soi en effet que peu, parmi les affiliés au soufisme, ont eu accès aux moyens 

cognitifs que réclame l’ijtihâd spirituel, et étaient conscients de l’audace qu’il suppose. 

Certaines mouvances au sein du soufisme relèvent plus du piétisme que de la gnose, et 

elles n’ont jamais remis en cause les présupposés de l’ijtihâd légal ancien.  

Un autre questionnement peut encore se faire jour : quel ancrage peut avoir 

l’ijtihâd spirituel dans la réalité sociale, dans les chantiers immenses qui attendent le 

musulman contemporain : la promotion de l’esprit critique dans les sociétés musulmanes, 

l’évolution d’une pression sociale sur les comportements religieux vers un rapport 

individuel assumé au divin, l’éveil d’une conscience éthique et écologique, etc. ? La 

réponse revient aux musulmans eux-mêmes : quelle place accorderont-ils à la spiritualité 

dans les années à venir ? Sera-t-elle marginale ou reconnaîtra-t-on en elle l’essence du 

message muhammadien, le « cœur de l’islam » ? Les formes religieuses dépourvues de 

souffle inspirateur sont mortifères, l’histoire ancienne et récente le montre, et tout porte à 

croire qu’elles mourront elles-mêmes dans le contexte mondial à venir. 

Mon but ici était de montrer que l’approche spiritualiste de la réalité a été 

efficiente, active, dans l’évolution de la culture islamique. Très tôt, elle a contribué à 

stimuler la refonte du sens en islam, sans cesse à l’ouvrage. Cette méthode a pour vocation 

de restaurer l’homme dans sa relation d’immédiateté avec le divin, celle-là même que 

l’islam a préconisée dès le début de la Révélation. « Lis le Coran comme s’il t’était révélé 

à toi-même », disait le Prophète. Voie d’éveil, elle travaille à dégager un espace intérieur 

chez l’homme, pour le faire accéder à la seule libération qui vaille : celle qui délivre des 

illusions et des passions.  
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 التصوف العالمي قراءة تحليلية نقدية

 عبد الحكيم فرحات.د
 ماليزيا -الجامعة اإلسالمية العالمية 

 
 : ملخصال

من أركاي التحول الم احر، وهو التحول  تهاوي هاه الور ة أن  تهلي رك  وديدا
ال الم  الاي تبلور ف  القرن الخير، لتكرل  ن تاريخ ، ونروت ، وما يمكن أن يوو  إلي  من نقد، 

 .باستخداع منهج تهليل  نقدي
Résumé: 
Abstract:  this paper tries to analyze a new Sufi movement, called International 

Sufism, which appeared in the last century. I will analyze its history and its philosophy, 

and criticize its Sufism, using both critical and analytical method. 

 

أطل  محطل  التحول  لى كي ااتواهاي اوس مية الت  تطم  إلى تف يي الحلة 
،  بر 2رهاها ف  إطار الر ية ال قدية اوس ميةو  ،1ي و  الروهية المباررة بين اونسان وا  و

توظيل كي ملكاي اونسان الهدسية والنفسية وال اطفية وال قلية والبدنية ل رتقا  ب  ف  سلع الوحوي 
والقضا   لى كي ال وارل وال واي  الت  يمكن أن تحد  ن ال ، بنررال مررد خبير و  الروه ،

 . 3ال  بهاه المور،  ارل بم الع
ا كاني هاه ه  هقيقة التحول ومقحده  ديما وهدينا، فنن  ف  و تنا  مختلفة ل  أركاا وا 

الم احر، ومرادنا هنا بالركي هو المظهر الخا  الاي ي رل في  التحول، واوطار المقتر  الاي 
مم تهقيقها، يحاغ وفق  خطاب ، والتووهاي المختارة الت  يطم  إلى تهقيقها، والهدال الفر ية المز 

ليقدع بها إلى الموتمم، وهاا ما يو ي التحول مت دد الركاي، إا المتحول يختلفون ف  ال  
 .اخت فا، يسم  لنا بتوسيس ما سميناها رك 

 ، يود أركاا مختلفة من التحول7والمتتبم للوا م اوس م  الم احر، رر ي  وهربي 
ن كني ي د ، والاي 'International Sufism'ال الم  به  من أهدخ إفرازاي التحول اوس م ، وا 

مترددا ف  ن ت  باوس مية لمهاولت  التهلي منها، واستبدالها بال المية كما سنرع، لوا أن  ما زاي محرا 
 لى ت لق  اوسنادي وتلقي  الروه  من م ين التحول اوس م ، من خ ي مهاولت  ربط حلت  

وخ الريرتية، لينته  ب ل  ابن أب  طالب  ن أب  بكر الحدي ،  ن بسلسلة حوفية، والت  تبدأ بري
 .7رسوي ا  حلى ا   لي  وسلع
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ورهع خطورت  وودة خطاب ، فلع يهتع ب  النقاد المسلمون، ولع أود دراسة واهدة انكبي  لى 
اه المداخلة تهليل ، ولال  فقد ارتويي أن أت رل ل  بالنقد والتهليي، ومن هنا فقد تبلوري إركالية ه

متى نرو التحول ال الم ؟ وما فلسفت  الحوفية؟ وما النقد الاي يمكن أن يوو  : بن نة أسيلة، وه 
 :إلي ؟ وسوهاوي أن أويب  ليها باستخداع منهج تهليل  نقدي فيما يل 

 :التصوف العالمي قراءة تحليلية: أوال
ى دين م ين وا إلى تقليد مهدد، وهقيقة هاا التيار الد وة إلى تيار تحول ا يمي بحلة إل

الحوف  يرع الهقيقة 'بما ف  ال  اوس ع، ليتهرر بال  من كي التقاليد الحوفية السايدة، م كدا أن 
 .، وهاا ما يفسر سبب إحرار أحهاب   لى  الميت 6'ف  كي دين

 The’ويمني هاه النز ة ف  و تنا الهاضر اتواه حوف ، ي رل باتهادية الخطاب الحوف  

Federation of the Sufi Message’ ليركي وهدة لكي الهركاي الحوفية 1114، توسس سنة ،
، وتستقطب وهودها، وتنضوي 'Hazrat Inayat Khan 'الت  تكن اهتراما لفكر هضرة  ناياي خان

 The International Sufi 'الهركة الحوفية ال المية: تهتها إلى هد اآلن هركتين، وهما

Movement  'لت  أسسها هضرة  ناياي خانا' Hazrat Inayat Khan'  الموسيقار الحوف ،
 the Sufi Ruhaniat‘ هركة الروهانية الحوفية ال المية و  ،4(1126-1162)الهندي

International’  الت  أسسها هضرة بير موادين وابلونسك ،‘Hazrat Pir Moineddin 

Jablonski’8ل مختلفة؛ أولها لنرر م رفة الوهدة، وديانة الهب ، وكلتاهما تطمهان إلى تهقي  أهدا
والهكمة، الت  يمتلئ بها  لب اونسان، مما يووب دفم مفسد ال ؛ ونانيها، الكرل  ن النور والقوع 
الكامنة ف  الناس؛ إا هما سر كي دين، و وة كي تحول، وووهر كي فلسفة، دون ت ل  بتقليد أو 

واور القايمة بين  طب  ال الع الهاضر، الرماي والونوب،  بر ونالنها المسا دة ف  ف  اله.  قيدة
التفا ي الفكري والتبادي النقاف ، مما يسهع ف  توطيد الخوة ال المية، خارل الوطنية الضيقة، وال ر ية 

1المنتهية

 ررة مباد  أساسية،  ت د المتكون من تقوع فلسفة الهركة الحوفية  لى م رفة التوهيد و 
 :ية والمواهدة ف  هاه المدرسة ومرر ها ال قدي،  ررة كاملة، وه  بلة التزك

 :’One God‘ اإلله الواحد . 7
ت كد ااتهادية أن المراد باول  هنا هو ا  دون التفاي إلى أي  انون إيمان، ودون ا تبار 

 دا ، أو خو Dieu ، أو ديوGott لإلط   الموظل، ف  مراهة ف  ال ، فسوا   لي ا  أو  لي

Khudaأو براهما ، Brahmaكما أن الحوف  ف  رأي ااتهادية . ، وهيرها من السما ؛ فاول  خلفها
يرع ا  ف   الرمس، أو ف  النار، أو هيرها من الم بوداي الت  يمكن أن ت بدها الطوايل المختلفة؛ 

 10فاول  ف  كي ر  ، كما أن كي ر   ف  اول 
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 :’One Master‘القطب الواحد . 2
 ي رفهع ب الع ال يب،و  ت كد الهركة الحوفية أن القطب يتمني ف  ال ارل الاي يقود الناس،

اا كان اول   د تولى  بر و  ويقوع بدور الواسطة بين اول  و باده،  ينرر  بره م رفت  بين الخل ،و  ا 
تاريخ أ طاب مت ددة، الهضاراي المختلفة بوسما  مختلفة، منها سيفا، بواا، راما، فنن   د ظهر  بر ال

براهيع، موسى و يسى، وهيرهع ممن اكرهع التاريخ، ولع ياكرهعو  منهع بواا  .11ا 
 :’One Holy Book’الكتاب المقدس الواحد. 3

الاي يمكن أن ينير '، the Sacred Manuscript of Nature'أي كتاب الطبي ة المقدس
طلقون وحل كتاب مقدس إا  لى ب ل ما هياة اونسان، ومم أن الناس  بر مراهي التاريخ ا ي

مم ال  و  .كتبت  أيديهع، لينقي إلى الوياي ال هقة  لى أن  وه  يوهى، مم أن   د يلقى ا تراضا
 'فالحوف  ف  نظر مدرسة  ناياي خان يهترع كي هاه الكتب، وي دها ف  رتبة واهدة، من فيادنتا

Vedanta'وزادفيستا ،' Zendavesta'وكباا ،' Kabala'وكتاب مقدس ،' Bible'،  ر نو ' Quran'، 
 all sacred scriptures'12 'كي الكتاباي المقدسةو 

 :’One Religion‘الدين الواحد. 4
إا أن الدين ف  نظر  ناياي خان هو الطري  الاي يقود اونسان إلى تهقي   محاله  

كي الماكن مقدسة، تحل   الرضية والسماوية، ولال  فه  ومي ا تحد  بديانة الرو ، كما أن
13لل بادة، ف  فضي لواهد  لى  خر

 :’One Law‘القانون الواحد . 5
ت كد هركة التحول ال الم  أن  مهما اختلفي الديان ف  ت ليمها الناس المحلهة ال امة 

ل  أن ت الع اآلخر كما تهب أن ي ام': وم املة اآلخر، فننها تتف  ف  التوكيد  لى مبدأ واهد، وهو
 17وهاا ما يو ي الحوف  ف  مرا بة مستمرة لنفس ، ك  يكون  ادا 17'اآلخر

 :’One Family‘العائلة الواحدة . 6
تبين هركة التحول ال الم  أن  ا يوود ف  ال الع سوع  ايلة واهدة تومم كي أبنا  

الووود الخف ، الرل، من هير التفاي إلى ملهظ  خر؛ إا أن الهياة انبنقي  لى وو  الرل من 
لتتولى كهياة للتنوع، وأسمى تولياتها  لى اوط   هو اونسان، لن  يستطيم أن يفهع ف  تطوره 

هاا ما ي د المقحد الوهيد من و  وهدة الووود الخف  ووهدة الهياة المتنو ة، ويحبو إل  تهقيقها،
لتتركي بال  وهدة إنسانية مويي  إلى الرل،  بر اتهاده مم اآلخر، مم واره من ، أو مم زميل  

ورابطة  ايلية لتتكون رو  وطنية، يمكن  دها الخطوة ف  تطور اونسان، نع باوتماع هاه تتكون 
بال  يتهرر اونسان من ال  ي  ال نحرية، والهواوز الدينية، و  وهدة  المية، ترمي كي بن  اونسان،

 16وهاا طمو  الحوف  ف  رأي هاه ااتهادية ال المية
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 :’One Moral Principle‘األخالق الواحدة . 0
تقوع وهدة الخ    لى الهب الاي ينطل  من نكران الااي، ليحير هبا للخير واآلخر، 
وهو ما ي د ووهر كي النظمة الخ  ية ال المية، فمهما ت ددي واختلفي ف  الموا ل، فننها تتف  ف  

اا كان السايد  ند الناس أن الهب . المقاحد ي م  ويحع، فنن   ند الهركة الوحفية نور الر ية، وا 
لن ال ين ا ترع إا المظهر، بينما الهب يرع الباطن، وبال  تبين أن الوهي هو ف  هقيقت  فقد 

 14للهب، كما ال مى  هو  دع التمكن من 
 :’One Object of Praise‘العبادة الواحدة . 7

مقحد وهيد هو تقدير الوماي الاي يهز  لب ليس لل بادة ف  رأي الهركة ال المية سوع 
ال ابد  بر كي المظاهر، من أولى المريياي إلى أد  المخفياي، ليحير راييا لوو  ا  ت الى ف  كي 

وهاا ما ينبي أن من يرخ . ما يرع، وراهدا لوماي اللوهية ف  ما ا يرع، فهينما يرع يراه ب ين   لب 
وبتهقي  الحوف  لهاا المبدأ يحير  ابدا   مهما اختلفي . ومايالرو  اوله ، فقد حار مكمنا لل

 16ال بادة الت  ي ديها
 :’One Truth‘الحقيقة الواحدة . 9

ت د الم رفة الهقيقة لووودنا ووهر كي هكمة، ولسي هاه سوع م رفة هقيقة النفس الت  
سا اي  ديدة يطرهها كي الناس؛ تزدهر ف  إطار م رفة ا  ت الى، إا أنها ت د مدخ  لإلوابة  لى ت

من أين ويي؟ إلى أين أاهب، ما وظيفت  ف  هاه الدنيا؟ وما م نى ووودي؟ وما سبيي س ادتها؟ 
وهيرها من السيلة الهامة؛ ولال  فنن الهركة الحوفية ت د م رفة النفس ووهر كي الديان، كما ترع 

 11النفس واآلخرينو  فيها مدخ  منهويا للت امي مم ا 
 :’One Path‘الطريق الواحد. 77

، ليحير بال  '’the false egoوهقيقت  هو القضا   لى كي مظاهر النفس المارة بالسو 
الفان  خالدا، وف  هاا كي الكماي؛ إا أن كي الاين بهنوا أسرار الهياة تبينوا أن الهياة واهدة، تتولى 

. آلخر فان، متهر ، يتولى ف  مظاهر مختلفةف  مظهرين، أهدهما يتحل ب دع الفنا ، والكماي، وا
ولن يحير الفان  خالدا إا ب زوف   ن رروره، والتهل  بوميي الريع، وسام  الم ان  الروهية، 

ل  كي الديان ومااهبها  هاا ما تحبوو  ل  دربة  لى الطري ، واا تدا  بالريخ المسل  الاي
  20الحوفية

 :ةالتصوف العالمي قراءة نقدي: ثانيا
 ويمكن اآلن ب د رحد هاه الركاي الوديدة للتحول اوس م  أن نستنتج 

تماع الفكر ال رب الم احر بالفكر الحوف  اوس م  أكنر من اهتماع المسلمين هن اإ. 1
أنفسهع، لما وودوا في  من نظرياي، وأطروهاي، منها ما يخدع تووهاتهع الهضارية، كاا تماد  لى 

ون هيره، وكالقوي بوهدة الديان، ومنها ما يسد فراههع الروه ، ويهي مرك تهع القلب ف  الم رفة د
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لقد حاري كلمة حوف  رايوة رواوا كبيرا ف  ال رب، وتستخدع كرارة و  .الم رفية المرار إليها  نفا
إرهارية ف   طا اي نقافية متباينة من الهضارة ال ربية، دالة  لى السكينة، والراهة الروهية، 

تومي، والمهبة، وا ، مما أفرهها من مضمونها اوس م ، وينار بانزا  التحول ف  مزال  وال
خطيرة، إا يختلط الد   بالنق ، وهاا ما ن هظ  ف  الطر  الحوفية الت  انضمي تهي لوا  هركة 

 .التحول ال الم 
وتر ر ي ف  نروي هاه الهركة ف  ال الع ال رب  ف  القرن ال ررين كما بينا أ  ه، . 2

ربو  ، وتكون خطابها ف   فا  ، لت كس بال  اتواهاي ال رب   الهضارية، وتنا ضات  النقافية، 
هموم  النفسية، وركوك  الدينية، وطموهات  الروهية، الت  و  وفلسفات  البراهماتية، وموا ف  ال أدرية،

 لى أن  م تقداي ا هير، ا يهكع أنتوي فراها روهيا رهيبا، ومنطقا دينيا هير  اطم ينظر إلى الدين 
فيها باله  والبط ن، وبال  حاري الديان سوا ، ال برة فيها بما تسدي  من دل  روه ، ومني 
أخ  ية، وهنان إله ، يفت  بما ير ر ب  ال رب  من  هر الزمان، وهتمية التاريخ، ومادية الفكر 

مباديها الت  تطم  إلى إنرا  خطاب دين  موهد، وهاا ما نود ل  أنرا ف  الهركة الحوفية ب. والوودان
تحوفها، يسد ما  ند ال رب  من فراغ ف  هاا المواي، دون اهتماع و  يومم بين روهانياي الديان

بالووانب الدينية الخرع، من رري ة و قايد، لن هاه تتنا ل ف  نظره مم ما تهحي لدع ال رب من 
وبال  يتبين أن نظرتها للتحول ه  نظرة نف ية، وليسي . لهياةنظرة مادية للماي والموتمم لإلنسان وا

 .هاية ت بدية، كما هو الرون ف  اوس ع والديان الخرع
و لي هركة التحول ال الم  من التحول نظاما م رفيا موازيا لكي الديان، ا يت ل  . 3

اا كاني الديان تقرر أنها المدخي المرروع لم رفة هقيق ة النفس واللوهية، فنن هركة بدين م ين، وا 
التحول ال الم  بمباديها ال ررة ت كد أنها تحل  ومي ا للقياع بهاا ال رل؛ وهاا ما يمكن  ده نظرة 

والتقريب بينها، وار  أن الهركة الحوفية بسلوكها هاا ااتواه ا  توفيقية، تحبو إلى توهيد الديان،
من الديان الت  تطم  إلى التوفي  والتقريب بين  تر ر أنها تحير إلى تحول ا ي ترل ب  دين

 .مقرراتها
لى رسول  . 3 ما زالي هركة التحول ال الم  تحر  لى انتسابها الروه  إلى اوس ع وا 

وهو المر . ، من خ ي ارتباطها بالسانيد الحوفية، والروراي الروهية، كما أررنا إلى ال مهمد
تلقى  نهع ف  اوسناد ما  رل  نهع مني هاه ااتواهاي، مما الاي يقضى منها ال وب؛ إا أن الم

ينبي أن هقيقة اوسناد إن ح  هو التلق ، وليسي الرواية، ورتان بينهما، إا الوي يسم  للمتلق  
 .بااوتهاد والت يير، وهاا  ين ما ترفض  الرواية، وليس ال  إا لنها أمانة

ه اختيارا إنسانيا، ومسلكا  رفانيا، وتوربة هياتية نظري هاه الهركة إلى التحول با تبار . 7
وهضورا انف اليا، من هير التفاي إلى ب ده التنزيل ، الاي يقض  بون التحول أمر إله  باتباع الررع 
والتو ل  ند هدوده، واتباع أوامره، والتمس   بوحول  وفرو   من هير تهريل وا تبديي وا ابتداع 
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ه  الرروع ف  التمس  بالهكاع الرر ية، ونهايتها ه  كماي التهق  بها  لتحير بال  بداية الطري 
 .وهاا ماا يمكن تهقيق  إا من خ ي تنزيي واهد. ا تقادا وف   وهاا

إن ا ترال هركة التحول ال الم  بكي الديان هو ا تقاد ف  وهدة  قايدها من هير . 7
كي من يقدسهع أهي الديان،  د أو  ها ف  ( أي نبوة)طبيةالتفاي إلى الفرو  الكامنة بينها، واويمان بق

تنا ل ا مهيد  ن ؛ إا كيل يمكن التوفي  بين اولهياي المتنا ضة، والمحادر المتكاابة، وال طاب 
يمانها بهلع ا يتهق  أبدا  .المت ارضة أليس ال  دليي  لى وهع هاه الهركة، وا 

إلى أن نظرتهع التوفيقية بين الديان،  د كوني لع ينتب  أحهاب هركة التحول ال الم  . 6
مقرراتها و  دينا وديدا، لن  لو د قي النظر ف  المباد  اآلنفة الاكر، للفيتها ت من بكي الديان

، مما يو لنا نقوي إنها  قيدة ال قدية، بحفة ا ي من بها أحهاب الديان المراد التوفي  بينهع
مسلكا إنراييا ف  ال باداي، فونروي الح ة ال المية، وبال  ومن وهة أخرع فقد سلكي . وديدة

ن كاني تز ع أنها ليسي دينا  .حاري دينا وديدا، وا 
وف  الختاع أتمنى أي أكون  د  رفي بهاا ااتواه الحوف  الوديد، وبحري بخطورت ، وه  

 .مهاولة أولية تومي أن تحير بهنا م مقا ف  المستقبي إن را  ا  وي و  
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 :لهوامشا -
 

 اسع هن ، تياريخ التحيول في  : )اختلل النقاد ف  ارتقا  كلمة التحول اخت فا كبيران يمكن مراو تها ف  1
 (64،  (مكتبة النهضة المحرية، دي: القاهرة)حاد  نراي، : اوس ع،تر

  الحييوفية ا يضيييرنا هنييا ووييود ب ييل الفيير  الحييوفية المنهليية، لننييا ببسيياطة ا نقبييي بتحيينيفها مييم الفيير  2
 .اوس مية

 :، وراوم للمقارنة مقالة64 اسع، تاريخ التحول ف  اوس ع،  : راوم ت ريل التحول  3
the meaning of sufism’ in www.sufimovement.org' 

ننبيي  هنييا إلييى أن خريطيية ال ييالع اوسيي م   ييد اختلفييي كنيييرا فيي  الو ييي الم احيير، فلييع تحيير  احييرة   لييى  4
هياا و   هيود؛ إا امتيدي لتريمي بليدان مختلفية مين أروبيا نتيوية الهويرة اوسي مية المتواليية إليهيا،الرر  كما هيو م

مييا نييتج اخت فييا ممييان  فيي  خريطيية الفكيير اوسيي م ، فظهيير مفكييرون مسييلمون فيي  ال ييرب، كمييا توسسييي م اهييد 
هياب كنيير مين كتبيوا  ين رر ية ف  وي البلدان ال ربية، تبرر بويي من المفكرين المسلمين، وهيو اامير الياي 

 .الفكر اوس م 
 : يقوي 5

Bismillah er-Rahman er-Rahim, La Illaha ill' Allahu, Mohammed ar-Rasul Lillahu!. In the 

Presence of Rama, of Krishna, of Shiva, of Buddha ،of Abraham, of Solomon, of 

Zarathushtra, of Moses, of Jesus, of Mohammed... In the Presence of Sita, of Radha, of 

Parvati, of Yashodara ،of Sarah, of Deborah, of Zipporah, of Mary, of Khadija, of 

Fatima... In the Presence of Sophia, of Kwan Yin, of Quetzalcoatl, of White Buffalo Spirit 

Woman, and in the Presence of many other names and forms, known and unknown to the 

world 

Hazrat Abu Bakr Siddiq 

Hazrat Khwaja 'Ali 

Hazrat Hasan Basri 

Hazrat Abu Fazl 'Abd al-Wahid bin Zayd 

Hazrat Abu Faiz Fuzayl bin 'Iyaz 

Hazrat Sultan Ibrahim Adham al Balkhi 

Hazrat Saadi-uddin Huzayfa Tu'l Mar'ishi 

Hazrat Aminuddin Abu Hubayra Basri 

Hazrat Mumshad 'Ulu Dinwari 

Hazrat Abu Ishaq Shami Chishti 

Hazrat Abu Ahmed bin Farusnaqah Tu'l Chishti 

Hazrat Abu Yusuf Chishti 

Hazrat Qutbuddin Mawdud Chishti 

Hazrat Hajji Sharif Zindani Chishti 

Hazrat 'Usman Haruni Chishti 

Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti 

Hazrat Qutbuddin Mas'ud Bakhtiyar Kaki 

Hazrat Farid ul Haqq Mas'ud Ganj-i Shakar Chishti 
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Hazrat Nizam ul Haqq wal Din Mohammed bin Sayed Ahmad Badauni Bokhari Chishti 

Hazrat Nasiruddin Mahmud Cheragh Dihlavi Chishti 

Hazrat Sheikh Kamal ul Haqq wal Din Mashur Ba 'Allama Chishti 

Hazrat Siraj ul Haqq wal Din Chishti 

Hazrat 'Ilm ul Haqq Chishti 

Hazrat Mahmud Urf Rajan Chishti 

Hazrat Jemal ul Haqq Chishti 

Hazrat Muhammad Hasan Chishti 

Hazrat Muhammad Sahib Chishti 

Hazrat Yahya al Madani Chishti 

Hazrat Kalim Allah Jahanabadi Chishti 

Hazrat Nizam ul Haqq wal Din Awrangabadi Chishti 

Hazrat Fakhr ul Haqq wal Din Awrangabadi Jahanabadi Chishti 

Hazrat Mevalana Mohammed Qutbuddin Chishti 

Hazrat Mevlana Mohammed Nasiruddin Urf Kale Myab Sahib Chishti 

Hazrat Sayed Muhammad Qibla Kalimi Dihlavi Chishti 

Hazrat Sayyed Muhammad Abu Hashim Madani 

Hazrat Pir-o-Murshid 'Inayat Khan 

Hazrat Murshid Sufi Ahmed Murad Chishti (Samuel L. Lewis) 

Hazrat Pir Moineddin Jablonski 

)نقيي   يين مو ييم  www.ruhaniat.org المو ييم الرسييم  لهركيية   Sufi Ruhaniat International اآلتيي   
(اكرها  

6 www.ruhaniat.org المو م الرسم  لهركة   Sufi Ruhaniat International .اآلت  اكرها   
7 : ) م هركت راوم تفاحيي ترومت  ف  مو   www.sufimovement.org) 
8 حوف  أمريك ، درس مختلل التقاليد الحوفية بما ف  ال  اوس ع، وسمى نفس  ب ل  مراد، توف  سنة  

: )راوم مو    1162 www.ruhaniat.org) 
9 : راوم  The work of sufi movement in (www.ruhaniat.org)   
10 :راوم مو      www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-1 
11 راوم مو     : www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-2 
12 :راوم مو      www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-3 
13 :راوم مو    : www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-4 
14 : ترومة لقول   do unto others as thou wouldst they should do unto thee 
15 :راوم مو      www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-5 
16 :راوم مو      www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-6  
17 :راوم مو      www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-7 
18 :راوم مو      www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-8 
19 :راوم مو      www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-9 

http://www.ruhaniat.org/
http://www.ruhaniat.org/
http://www.ruhaniat.org/
http://www.ruhaniat.org/
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20 راوم مو     : www.ruhaniat.org/ the10 SufiThoughts/readings/10-10 
 
:من نماال الخلط ال قدية البسملة الت  تستخدمها هاه الهركة  

Bismillah er-Rahman er-Rahim, La Illaha ill' Allahu, Mohammed ar-Rasul Lillahu!. 
In the Presence of Rama, of Krishna, of Shiva, of Buddha ،of Abraham, of Solomon, 

of Zarathushtra, of Moses, of Jesus, of Mohammed... In the Presence of Sita, of 

Radha, of Parvati, of Yashodara ،of Sarah, of Deborah, of Zipporah, of Mary, of 

Khadija, of Fatima... In the Presence of Sophia, of Kwan Yin, of Quetzalcoatl, of 

White Buffalo Spirit Woman, and in the Presence of many other names and forms, 

known and unknown to the world 

) م نق   ن مو  www.ruhaniat.org المو م الرسم  لهركة   Sufi Ruhaniat International) 
 

http://www.ruhaniat.org/
http://www.ruhaniat.org/
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 أهل التصوف وغيرهم العالقة بين 

 
 السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم 

 شيخ الطريقة العزمية
 وعضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

 عبية اإلسالمية العالميةوعضو القيادة الش

ي   أو كر ه   إا وو ي  الهمد   رب ال المين، لع ي ْخل   ن ا ريي ا من دين ، ولع يترْ  ريي ا رض 
ي ييا، و ييية  مهكميية  تزويير   نيي  أو تييد و إلييي  ييا ب اد  ل م   ييد كفيياكع م ونيية دنييياكع، وهيين كع  لييى الرُّييكر، .. ليي    

وا ملوا أن  من يت ِّ ا  ، بالتقوع، وو لها منتهى رضاه من خلق  وافترل من ألسنتكع الاكر، وأوحاكع
ي ْنز ْلي   منيزي الكرامية  نيده، فيى  لِّْده  فيما ارتهي نفس ، و  ي خ  ا من الفتن، ونور ا من الظُّلع، و  يو ْي ل  مخرو 

فبييادروا اْلم   يياد ،  ..داٍر احيطن ها لنفسيي ، ظلُّهييا  رريي ، ونور هيا بهوتيي ، وزو راهييا م يكتيي ، ورفقا هيا رسييل 
ي س د   نهع باب التوبة ، و  ي ْره ق ه ع  الوي  ، فنن الناس ي ور    أن ينقطم بهع المي، و   .وسابقوا اآلواي 

ييدِّ لطييايل  القلييوب بوسييرار ال يييوب، ومريير  الفتييا  ليي روا ، وسييور  والحيي ة والسيي ع  لييى م م 
سيييدنا .. ولييى م ييانى أسييماي  وحييفات  الربانيييةالهفييظ ل رييبا ، مدينيية مولييى ااتيي  الهدييية، ورول ت

 .وموانا مهمد
نا أنييوار ه  ن ييا مكانتيي  الهمدييية، وسيير  اللهييع حيييِّ وسييلع وبييار   لييي  و ليي ، حيي ة  ت ْرييه د  بهييا أرواه 

نا ظييي  هيكلييي ، هتييى تطمييين القليييوب بهيي  اتبا يي   نا مقيياع  رسيييالت ، وأبحييار  و لييي ،  المهمدييية، وبحيياير 
لنيا ييا إلهنيا بهقيقية ااتبياع لهديي   بفهع أهوالي  وتنرر  الحدور   و لي ، والتمسي  بسينت   و لي ، وومِّ

وأ انا يا إلهنا من البد ة المضلة التى تخرونا  ن أن نكون مسلمين، و ن الهوع القياطم الياع .. و ل 
 .ين مين يا رب ال الم.. يخرونا  ن هظاير مراهدات ، و ن الهظ الهاوب لنا  ن رهود أنواره

 :وب د
هاه ور ة أتقدع بها للملتقى اليدولى الهيادع  رير الياع تنظمي  الوام ية اوفريقيية ال قييد أهميد 

ع، والتييى تييدور 2006نييوفمبر  11-10-1هييي الموافيي  1721او الق ييدة  13-12-11دراييية بييودرار أييياع 
  :وبداية أ وي. (.ال   ة بين أهي التحول وهيرهع)هوي المهور النالخ 
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 :تصوف تعريف ال
هيياه الكلميية احييطل   ليهييا أهييي المواهييدة، يقييوي اوميياع السيييد مهمييد ماضييى أبييو ال ييزايع فييى 

والاع أستهسن  فيى كلمية التحيول أنهيا ميوخواة مين الحيفا ، (: ]أحوي الوحوي لم ية الرسوي)كتاب  
ت ييالى،  فالحييوفى ميين واهييد نفسيي  فييى ااي ا  بتوفييي  ا  هتييى حييفا  لبيي  وو تيي  وهاليي ، فحييافاه ا 

فسمى حوفيا ، وهو ف ي مال مبنى للموهيوي بريرع لي ، وهيى كلمية ينرير  حيدر الموحيول بهيا لميا 
دلي  لي ، وهو ماهب  ديع، ومنهج ساب ، وف  ا  ل  المقربين، و د تومي بهياا المياهب كنييرون مين 

يييف ة مييين أيمييية الحيييهابة كيييوبى ار رضيييى ا الحيييهابة فيييى  حييير رسيييوي ا     نييي ، ، وهيييع أهيييي الحُّ
ورضى ا   نهع  وحهيب، وسلمان، وس يد بن وزيمة، وال بادلة، وب ي، وأبو رافم مولى رسوي ا  

 .أوم ين
يف ة  الياين أ بليوا بكلييتهع : ولوا أن اللفظ مضبوط بالرواية لقلي  يف ْى نسيبة إليى أهيي الحُّ أني  ح 

 .مواهدين أنفسهع فى ااي ا   لى ا  ورسول 
 :لتصوف وصف رجال ا

وهع فى كي  حر وزميان أيمية الهيدع، وسيرل الدالية ومحيابي  الظلمية، وهيع أهيي ا  الياين 
فرهي  لوبهع مما سواه، وحفي لطايل  لوبهع، فورر ي  لى الملكوي ال لى، وظفروا بوسرار ال لوع، 

ربهع، وهع الاين   نهع، الاين تتلقى  لوبهع  ن وهقاي  الفهوع، وهع المهدنون الاين أخبر رسوي ا  
ن أفتياهع المفتيون، ولكينهع  لييي، و يد دخيي فييهع اليدخيي  أمرهع رسوي ا  بون يستفتوا  ليوبهع لحيفايها وا 
مييين المتمحيييوفة، ولكييين ميييا  وا كحيييدع، ومر يييى وا كالسييي دان، فالمخلحيييون تسيييب  أنيييوارهع أ يييوالهع، 

 .وتهوع أهوالهع  لى القلوب فتوابها ل  ع ال يوب
 :هم الصفوة أهل التصوف 

أما بيان أن أهي ال لع با  وبطري  اآلخرة هع الحفوة من بنى  دع ب د النبيا  والرسي  ليهع 
إن أربييياب هييياا ال ليييع، هيييع الييياين ورنيييوا  ليييوع النبييييا  والرسيييي  لييييهع الحييي ة : الحييي ة والسييي ع فنقيييوي

ا، واوتهيدوا فييى وهياد أنفسيهع،  يياي والسي ع، وا تفيوا  نيارهع، وسييلكوا طيريقهع فرفضيوا الييدنيا، وفرهيوا  نهي
ي ن ه ْع س ب ل ن ا: ا  ت الى اه د وا ف ين ا ل ن ْهد  ين  و  ، وحيبروا  ليى ميرارة الطريي  ومريا  (61: ال نكبوي) و ال ا 

السير فكابيدوا وهرية الطريي ، وحيبروا  ليى و نيا  السيفر هتيى وحيلوا إليى مقحيودهع وظفيروا بيالقرب 
ْن    : ون إلى ا   ندما سم وا أمره بالفرار بقول  ت الىمن م بودهع، فهع الفار  وا إ ل ى الل    إ نِّ  ل ك ع مِّ ف ف رُّ

يٌر مُّب ينٌ  ، وه ا  هع  باد الحهابة وزهيادهع مين أهيي الحيفة وهييرهع مين التياب ين (70: الاارياي) ن ا 
ن و ليى وهييرهع، وهيع  رييب مين وتاب يهع، فمن الحهابة هارنة وهايفة وسلمان وب ي وأبو بكر و نما

 ليى بين الهسين : ألل  ارل، زهاد  باد  ايمون   بال بودية باالون ل  هقيو  الربوبيية، ومين التياب ين
زييين ال ابييدين وابنيي  مهمييد البييا ر، وو فيير الحيياد  وأويييس القرنييى والهسيين البحييرع وهيييرهع ميين كمييي 

 .من ال  ف لي  بالمطواي الرواي  ليهع رضوان ا ، ومن أراد أن يطلم  لى أكنر
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 : (1)موضوع علم التصوف وأهله
فهيو  ليع ي يرل مني  أهيواي : هد  لع الباطن وهقيقت  المحطل   لي  بون  هيو  ليع التحيول

النفس فى الخير والرر، وكيفيية تنقيتهيا مين  يوبهيا و فاتهيا، وتطهرهيا مين الحيفاي المامومية، والرااييي 
ع باوتنابهيييا، وااتحيييال بالحيييفاي المهميييودة وهيييى الحيييفاي التيييى والنواسييياي الم نويييية التيييى ورد الرييير 

 .طلب الررع تهحيلها، وكيفية السلو  والسير إلى ا  ت الى والفرار إلي 
 :طبقات أهل التصوف 

أهلييي  نييي خ طبقييياي، طبقييية مرييييد طاليييب، ومتوسيييط سيييال ، ومنتهيييى واحيييي، فالمرييييد حييياهب 
، و يييد النفييياس مييين أفضيييي الرييييا   نيييدهع، و يييي، والمتوسيييط حييياهب هييياي، والمنتهيييى حييياهب نفيييس

فالمريد الطالب مت ب فى طلب المراد، والمتوسيط السيال  مطاليب بيآداب المنيازي، وهيو حياهب تليوين، 
لن  يتر ى من هاي إلى هاي، وهو فى الزيادة، والمنتهى الواحي مهموي  د واوز المقامياي، وهيو فيى 

مرييييد المواهيييداي، والمكابيييداي، وتهميييي المريييا ، وتويييرع مهيييي التمكيييين ا تييي نر فيييي  الهيييواي، فمقييياع ال
الميييراراي، وموانبييية الهظيييوظ، ومقييياع المتوسيييط ركوبييي  الهيييواي فيييى طليييب الميييراد، ومرا ييياة الحيييد  فيييى 
وابيية الهيي  ميين هيييخ د يياه،  ييد  الهييواي، واسييت ماي الدب فييى المقاميياي، ومقيياع المنتهييى الحييهو، وا 

ال طييا ، وال افييية والييب  ،  ييد فنيييي هظوظيي ، باطنيي  مييم الهيي  اسيتوع فييى هقيي  الرييدة والرخييا ، والمنييم و 
، وهركاتيي  وسييكنات  فييى ابتييدا  وظيياهره مييم الخليي ، وكييي اليي  منقييوي م لييوع مرييهور ميين أهييواي النبييى 
منيييي هارنييية وبييي ي وحيييهيب . أميييره، ومييين أهيييواي الحيييهابة وال لميييا  الهكميييا  أربييياب البحييياير واليقيييين

 .، وأحهاب البي ة، والخلفا ، والمهاورين، والنحاروسلمان وهيرهع من أحهاب الحفة
 بي نزوي الوهى  لي  وب ده مختليا  فى هار هرا ، نع حار مم الخل  وا فر   كان النبى 

 نده بين الخلوة والولوة، كاا أحهاب الحفة، حار وما ة منهع ب د التمكين أمرا ، لنهيع تمكنيوا مين 
ليي ، فلييع تيي نر المخالطيية بييالخل  فيييهع، وا فييى أهييوالهع، وهيياه أهييواي اويمييان بييا  والم رفيية واوخيي   

 .المرايخ من ب دهع
 :فائدته وثمرته 

 .هى النواة فى اآلخرة، والفوز برضا ا  ت الى، ونيي س ادة البد
 :موضوعه 

الباطن أ نى القلب من ناهية ما ي رل ل  من اللمهاي، والخواطر، والهواوس، والوسياوس، 
 .والنياي، والقحود، وال زايع، واا تقاداي، وهديخ النفس، وهير ال  وال لوع،

 :مسائله 
الهكيييياع المت لقيييية بهيييياه الخييييواطر، والهييييواوس، والنييييياي، والقحييييود، وال ييييزايع، وسيييياير أهييييواي 

                                                 

ل ماد الدين الموع بهامش كتاب  وي القلوب لبى طالب المكى ( وبهياة القلوب فى كيفية الوحوي إلى المهب)راوم كتاب ( 1)
 .بمحر 1167. وما ب دها، ط 260الوز  الوي  
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 .النفس
 : ظاهر التصوف وباطنه 

هييع، اسييت ماي الدب مييم الخليي  بييالخ   الهسيينة م : والتحييول ليي  ظيياهر وبيياطن، فظيياهره
منازلة الهواي والمقاماي مم اله ، فالظاهر   مة الباطن، والباطن هقيقة الظاهر، أا تيرع : وباطن 
: و ولي  ت يالى (.1)(لو خرم  لب هاا لخر ي ووارهي : )لما نظر إلى المحلى وهو ي بخ فقاي لقول  

  نييد  ر س ييوي  الل يي   أ ْول ييون  أ ْحييو ات ه ْع    ين  ي   ضُّ ن  الل يي     ل ييوب ه ْع ل لت ْقييو ع ل ه ييع م ْ ف يير ٌة و أ ْوييٌر إ ن  ال ييا  ين  اْمييت ه  ي يي   ال ييا 
يعٌ   (.3: الهوراي)   ظ 

 :جالل هذا العلم 
و لييية هييياا ال ليييع وريييرف  و ظيييع  يييدره وبييييان أن أهلييي  هيييع الحيييفوة مييين بنيييى  دع ب يييد النبييييا  

 .والرسي  ليهع الح ة والس ع
 ليع طريي  اآلخيرة، وهيو ال ليع الياع درل  ليي  السيلل الحيال  مين  أن  لع الباطن هيو: ا لع

الحهابة والتاب ين وتاب يهع، وهو ال ليع الياع ليع يب يخ ا  النبييا  إا لولي ، و يد سيماه ا  ت يالى فيى 
كتابيي  فقهييا  و لمييا  وضيييا   ونييورا  وهييدع وررييدا ، وهييو مسييتخرل ميين الكتيياب والسيينة، ومييدلوي  لييي  منهمييا 

رارة وهير ال  من أحنال الدالةنحا  و   .تحريها  وتلويها  وكتابة وا 
 لع الباطن هيو  ليع يقيين المقيربين، ونمرتي  الفيوز برضيا ا  ت يالى ونييي سي ادة :  اي ال زالى

البييد، وتزكييية اليينفس وتطهيرهييا، وتنييوير القلييب وحييفا ه بهيييخ يكرييل بييال  النييور أمييورا  وليليية، ويرييهد 
ما  ميي  ن  بحيرة هييره مين الم رفية الهقيقيية بيااي ا  ت يالى، وبحيفاي ا   أهواا   ويبة، وي اين

التاماي وبوف ال  وهكمت  فى خل  الدنيا واآلخرة، والم رفة بم نى النبوة والنبيى، وم نيى اليوهى، وم نيى 
يفيييية لفيييظ الم يكييية، والريييياطين، وكيفيييية م ييياداة الريييياطين لإلنسيييان، وكيفيييية ظهيييور الملييي  ل نبييييا ، وك

اليوهى والم رفيية بملكيوي السييماواي والرل، وكيفييية تحيادع ونييود الم يكيية والريياطين، وم رفيية الفيير  
، وم رفيية اآلخييرة والونيية والنييار و ييااب القبيير "التبيياع والرفقييا : اللميية"بييين لميية المليي ، ولميية الريييطان 

يير ة  ل ه يي   : والحييراط والميييزان والهسيياب، وم رفيية م ييانى المترييابهاي وم نييى  وليي  ت ييالى و ا  ن  الييد ار  اآلخ 
ييون   ييان وا ي ْ ل م  ي ييو ان  ل ييْو ك  اله 

وم نييى هحييوي السيي ادة بمرافقيية المليي  ال لييى، ومرافقيية (. 67: ال نكبييوي) 
الم يكة والنبيين، وم نى تفاوي درواي أهي الونان هتى يرع ب ضهع الب ل كما يرع الكوكب الدرع 

 .ى حهي  البخارع، إلى هير ال  مما يكنر رره  ويطوي تفحيل فى وو السما ، كما ورد ال  ف
إن ميين ال لييع : )اليياع ا ينطيي   يين الهييوع بقوليي  وهياه هييى ال لييوع التييى  ناهييا نبييى الرهميية 
 .هي.أ.(2) (كهيية المكنون ا ي لم  إا أهي الم رفة با  ت الى

                                                 

 .أخرو  الهكيع فى النوادر  ن أبى هريرة( 1)

 رواه أبو منحور الديلمى  ن أبى هريرة( 2)



 709 

 :إمتزاج علم الفقه بعلم التصوف  
لوي يطل   ليى  ليع طريي  اآلخيرة، وم رفية د ياي   فياي النفيوس وكان اسع الفق  فى الزمن ا

ومفسييداي ال ميياي، و ييوة اوهاطيية بهقييارة الييدنيا ورييدة التطلييم إلييى ن يييع اآلخييرة اليياع أرييار إلييي  الهيي  
ز ا  ب م ا ك ان وا ي  : بقول  سبهان  وت الى ْ م ل ون  ف   ت ْ ل ع  ن ْفٌس م ا أ ْخف    ل ه ع مِّن   ر ة  أ ْ ي ٍن و 

وأرار إلي  نبي  (. 1)

  (2) (إن ا  أ د ل باده الحالهين ميا ا  يين رأي وا أان سيم ي وا خطير  ليى  ليب برير: )بقول .
نمييا أربيياب ال لييع الظيياهر تحييرفوا فييى هيياا اللفييظ بالتخحييي   إلييى هييير اليي  ميين د يياي   لييع القلييب، وا 

: لفييظ الدابيية ويييدل   لييى هيياا  وليي  ت يييالى والقحيير ا بالنقييي والتهويييي، كمييا تحييرل أهييي ال ييرل فيييى
 ْوْا   ْوم ه ْع إ ا ا ر و   وْا إ ل ْيه ع ر  ل ي نا   . (3)لِّي ت ف ق ه وْا ف   الدِّين  و 

وما ب  اوناار والتخويل هو المت ل  بنح   القلب واستقامت ، والفقي  الياع بي  تزكيية الينفس 
ة والطييي  ، فيينن الييي  ا يهحييي بييي  إنيياار وتخوييييل، وا وتطهيرهييا دون ت ريفييياي السييلع والبييييم واووييار 

 .ينوى النفس من مهلكاتها، وا يخلحها من ورطاتها
الم ييرل  يين  لييع طرييي  اآلخييرة ومييا بيي  :  يياي السييادة اليميية أربيياب البحيياير، وأهييي اليقييين

اليدنيا، وهيو  يين النوياة والفيوز ميم إ بالي   ليى ال لييوع الظياهرة وال ميي بهيا أيضيا  ي ليع ظيياهرا  مين الهيياة 
 .اآلخرة من ال افلين

و لميييا  اآلخيييرة ييييدورون ميييم ال مييياي الظييياهرة بتطهيييير البييياطن، و طيييم ميييواد الرييير واآلفييياي 
أا إن فى الوسيد لمضي ة : ) اي رسوي ا  . والمرال بنفساد منابتها، و لم م ارسها وهى فى القلب

اا فسدي فسد الوسد كل ، أا  .(4)( وهى القلبإاا حلهي حل  الوسد كل ، وا 
 :مدارس الفقه والحديث والتفسير

نريييوي ميييدارس الهيييديخ فيييى المدينييية وال يييرا ، وتكونيييي ميييدارس الفقهيييا  فيييى الهوييياز ومحييير 
والراع وب داد، نع نبتي مدارس ل لع الك ع بقوا ده وأحول  ومناهو ، ومدارس ل لوع التفسير بررايطها 

 .وأحولها وفنونها
ا ميم و لهيا هركياي  لميية فكريية  مادهيا الفين، وميا يهيدع إليي  وكاني هاه الهركاي ومي ه

 .الفكر والبهخ والودي والهوار
مييدارس مييم  ظيييع نف هييا، فهييى أرييب  بمييدارس القييانون أو الطييب أو الهندسيية، تضييم القوا ييد 
 ليييى المنييياهج المقيييررة، بوسيييلوبها الويييال، ومنطقهيييا الواميييد، وا ي نيهيييا ب يييد الييي  اونسيييان كقليييب ورو  

 .ووودان، و قيدة و مي وسلو  وهس

                                                 

 .14سورة السودة اآلية ( 1)

 .رواه الريخان  ن أبى هريرة( 2)

 .142بة اآلية سورة  التو ( 3)

 .أخرو  البخارع  ن الن مان بن برير( 4)
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ولهيييياه ال اييييية ال ليييييا نهييييل روييييي التحييييول اوسيييي مى برسييييالتهع، مسييييتهدفين القلييييب والييييرو  
 .والوودان والسلو  اونسانى فى طريق  إلى ا ، وفى طريق  إلى الهياة

ويا   اموا للمهافظة  لى رو  ال بادة، وووهر اوس ع،  ياموا ليو ليوا مين المناليياي ال لييا م را
ربانيييا ، ومنهوييا  إنسييانيا ، يحيينم اونسييان الكامييي، ويحييوغ الميي من القييوع ال زيييز الحييال  للبقييا  وللهييياة 
ولخ فة الرل التى أووده ا   ليها، ليكون وديرا  ب  سبهان ، وويديرا  بميا أسيبه  ليي  مين  يوع هايلية 

 .سخري لها ما فى السمواي، وما فى الرضين
 :مدارس التصوف

ن وكييا او تهييد الفقهييا  فييى الفييروع، وكمييا ابتييدع رويياي الهييديخ القوا ييد للييرواة والسييند، وكمييا كييو 
 لميا  التفسييير منيياهوهع فييى أسييباب النييزوي والرواييية، وكميا سيين  لمييا  الكيي ع مبيياديهع فييى البهييخ  يين 

 .الااي والحفاي والممكن، والسباب والمسبباي، والقضا  والقدر
أ اموا م ارفهع و لومهع فى ال باداي والخ  ، ومنياهوهع اوتهد  لما  التحول وريوخ ، و 

فييى السييلو ، وأمييرال القلييوب و لييي النفييوس، ونييوازع الخييير والريير، وأنييوار اليياكر والطا يية، ومقوميياي 
 .الرخحية اوس مية الكاملة

لقيد أوميم روياي التحيول ومي يا  : )يقوي ريخ التحول الكبر اوماع مهيى اليدين بين  ربيى
نما هو فهع ي طى  لى أن  ا  تهليي وا تهريع ب د رري ة رسوي ا  وخاتع النبيين حلواي ا   لي ، وا 

فى القر ن لرواي ال  كميا نبيي مين هيديخ  ليى بين أبيى طاليب، وفييل مين ال ليع يهبي  ا  لمين أطا ي  
 .فولهم  وو ي ل  نورا  

دابهيا وروههيا، وكميا وكما هفظ  لما  الظاهر هدود الرري ة، كال  يهفيظ  لميا  التحيول  
أبيي  ل لمييا  الظيياهر ااوتهيياد فييى اسييتنباط الدليية، واسييتخرال الهييدود والفييروع والهكييع بالتهليييي والتهييريع 
 لييى مييا لييع يييرد فييي  نيي  وتيير  أمييره ل وتهيياد وااسييتنباط، فكييال  لل ييارفين أن يسييتنبطوا  دابييا  وأاوا ييا  

 (.ونهوا  للمريدين ولل ابدين
ا تراضها  لى الحوفية خالفي إوماع  لما  اوس ع فى ال ، وهيا  إن خحوع الحوفية فى

نهن نضم بين أيديهع رهادة اليمية الرب ية ل ليع الفقي  لمينهج التحيول ولسيلو  الحيوفية، وهيع ت مييا 
 .مباررون أو هير مباررين وماع اليمة سيدع و فر الحاد  

أبييا  ليى الييد ا  رهمي  ا  ت ييالى  نقيي الفقييي  الهنفيى الهحييكفى حياهب الييدر المختيار أن( 1
أنييا أخياتها ميين الرييبلى،  : أنييا أخياي هيياه الطريقية ميين أبييى القاسيع النحيير  بيااع، و يياي أبييو القاسيع:  ياي

وهو من السرع السقطى، وهو من م رول الكرخى، وهو من داود الطايى، وهو أخا ال لع والطريقة من 
فييا  وبيا لي  ييا أخيى أليع : نع  اي حاهب الدر م لقا   ، وكي منهع أننى  لي  وأ ر بفضل ،أبى هنيفة 

يكن ل  أسوة هسنة فى ه ا  الساداي الكبار؟ أكانوا متهمين فى هاا او رار واافتخار، وهع أيمية هياه 
الطريقيية وأربيياب الرييري ة والهقيقيية؟ وميين ب ييدهع فييى هيياا الميير فلهييع تبييم، وكييي مييا خييالل مييا ا تمييدوه 
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 .و لي  هارية ابن  ابدين 73   1اب الدر المختار وي مردود مبتدع، وال  فى كت
من تفق  ولع يتحول فقد تفس ، ومن تحول ولع يتفق  فقيد تزنيد ، : ) و اي اوماع مال ( 2

   7رير  مي   ليى القيارع ويي ( الريفا للقاضيى  ييال)وال  فى كتاب ( ومن ومم بينهما فقد تهق 
، ونقلهييا كييال  ال  ميية ال ييدوع 33   1وييي ( ن الهلييع ييين ال لييع وزييي)، واكرهييا أيضييا  فييى كتابيي  706

 .117   2 لى رر  اوماع أبى الهسن فى الفق  المالكى وي 
تير  التكليل، و ريرة الخلي  : هبب إلى  من دنياكع ن خ: )ووا   ن اوماع الراف ى  ول ( 3

بياس فيميا اريتهر كريل الخفيا ومزييي اول: )والي  فيى كتياب( بالتلطل، واا تيدا  بطريي  أهيي التحيول
 .371   1لل ولونى ل ( من الهاديخ  لى ألسنة الناس

ونقي ال  مة مهمد السفارينى الهنبلى  ن إبيراهيع بين  بيد ا  الق نسيى أن اومياع أهميد ( 7
د يوهع : إنهع يستم ون ويتواودون؟  اي: ا أ لع أ واما  أفضي منهع،  يي: )بن هنبي  اي  ن الحوفية

 .120  1للباب رر  منظومة اآلداب وي هاا  ا: وهاا فى كتاب(. سا ة يفرهوا مم ا 
فييى بيييان فضييي  لييع التحييول ومنزليية السييادة الحييوفية فييى  فهيياه أ ييواي أيميية الفقيي  الرب يية 

 .اوس ع
 : بداية فقهية ونهاية صوفية 

فسييم وا وا لييع أن الحييوفية دخلييوا مييم الفقهييا  والمفسييرين والمهييدنين والمتكلمييين فييى  لييومهع 
الهيديخ، ونظييروا فيى الهاديييخ، و يرأوا القيير ن، واريت لوا بتييدبره، ونظيروا فييى أحيوي الييدين، و ليع الفقيي ، 
فالبداية فقهية والنهاية حوفية، ومن لع يبله من الحوفية مبله الفقها  وأحهاب الهديخ، ولع يهط بميا 

ع أف ييياي الويييوار  الظييياهرة، وهيييع أهييياطوا بييي  فننييي  يرويييم فيميييا و يييم لييي  مييين المسيييايي إليييى ال يييالمين بوهكيييا
أحييهاب ال لييوع الظيياهرة والحييوفية يلزمييون أنفسييهع بالخييا بييالهلظ والريي ، نييع إنهييع خحييوا مييم اليي  
ب لييوع  الييية، وأهييواي رييريفة، ومقاميياي رفي يية، فتكلمييوا فييى  لييوع الم ييام ي، و يييوب اليينفس، و فيياي 

رية والمرا بة واليقين والرر  الخفى وال وارل، القلب، ورريل المقاماي مني اليقظة والتوبة والزهد والخ
والاكار وتوريد التوهيد ومنازي التفريد، وهير ال  فهع هماة الدين وأنحاره وأ وان ، وهع ورنة النبييا  

   ين  ه د اه ع  الل    و أ ْول ي    ه ْع أ ْول وا ال ْلب ياب وسيط   ميي، أوي التحيول  ليع، وأ(. 16: الزمير) أ ْول ي    ال ا 
 .و خره موهبة، فال لع يكرل  ن المراد وال مي ي ين  لى المطلوب، والموهبة تبله هاية المي

 :العالقة وثيقة بين الفقه والتصوف 
والفقي  .. فقد نرو الفق  كوساس مين أسيس التربيية والتوويي   ليى بينية مين مهياب ا  ومراضيي 

تلى لاع هوب، وهو بهاا الم نى  يوي النفيوس نور من لدع الرب يقال فى القلب وليس فى حهل ت
الم منيية ا يسييت نى  نيي  مسييلع؛ إا بيي  ي ييرل الهيي ي ميين الهييراع، وهييو الييدليي إلييى الونيية وطالبيي  هييو 
الم نييى باسييت فار الكاينيياي ليي  بييي وتواضييم الم يكيية ليي  رضييا  بمييا يحيينم، والفقيي  كمييا هييو م ييرول إا 

مامها أبو هني ، كما نروي بالمدينة مدرسية (هي170توفى سنة )فة الن مان نروي بال را  مدرسة الرأع وا 
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ويريمي الفقيي  هيياة المسيلع ميين مهيده إليى لهييده، (.  هيي161تيوفى  يياع ) الهيديخ ورييخها اوميياع مالي  
فتييرع فييي  الهكيياع المت لقيية بالرضيياع والهضييانة والهبيية والوحييية والميييراخ والخطبيية والييزوال والطيي   

فييي  أهكيياع ال بيياداي ميين حيي ة وحييوع وزكيياة وهييج، وأهكيياع الوهيياد والسييرع،  وال ييدة والنفقيية، كمييا تييرع
وارة وسلع ومسا اة ورركة  .الخ.. والم ام ي وما ترمي  لي  من بيم وا 

ظهر أهي ا ، أهي الورع واليقين من السيادة الحيوفية، مين .. وهينما ظهري التآليل فى ال 
ابوا بوماليي  وفنييوا بكماليي  فيياتوهوا بالهكيياع الفقهييية إلييى مييالوا  يين الهييوا  وانخرطييوا فييى هييب المييولى ف يي

هكمتها وهايتها من تهايب النفس وطب ها  لى الكماي واوخ   والتوهيد، مين هي ا  السيادة الهيارخ 
 .ابن أسد المهاسبى فى ب داد فى كتاب  اوهيا 

يي   ظ يي: يقييوي السييرال الطوسييى فييى  وليي  ت ييالى ل ييْيك ْع ن   م  ن يية  و أ ْسييب ه     ب اط  (: 20: لقمييان) اه ر ة  و 
الييين ع الظييياهرة هيييى ف يييي .. الفقييي   يييايع  ليييى ال ضيييا  الخارويييية والتحيييول  ليييى ال ضيييا  الباطنيييية

الطا اي والباطنة ما أن ع ب   لى القلب من الهواي والمقاماي وك هما م سيس  ليى الكتياب والسينة، 
بل وا فى اوخ   مقاما  لع نبل  ، وانظير إليى إنهع : يقوي أهمد بن هنبي يهخ  لى موالسة الحوفية

إا ان الراف ى لريبان الرا يى هيين طليب اومياع أهميد بين هنبيي أن يسيول   مين نسيى حي ة ا ييدرع 
ا ييان ابيين خليييي أيضييا  هييين  يياي ريييبان هيياا روييي هفييي  يين ا  ت ييالى فوييزا ه أن : أع حيي ة هييى، وا 

 .ي دب
ة الب يدادع هينميا سيول   ين القيدر الواويب إخراوي  وتاكرون إا ان أهمد بن هنبيي لبيى هميز 

ن يع : وهيي فيى المسيولة  نيدنا و نيدكع؟  ياي:  نيدنا أو  نيدكع؟ فقياي ابين هنبيي: فى الزكاة، فكان وواب 
 . ندكع ربم ال رر و ندنا ال بد وما ملكي يداه لسيده

يْن : ويسوي الربلى  ين  يوي ا  ت يالى يوا م  ن ين  ي   ضُّ يْ م  عْ   يي لِّْلم  يار ه  : ،  ياي(30: النيور) أ ْبح 
 .أبحار الر وس  ما هرع   وأبحار القلوب  ما سوع ا 

إن  لوع الحوفية  لوع الهيواي، (: الت رل لماهب أهي التحول)يقوي الك بااع فى كتاب  
والهييواي هييى مواريييخ ال مييياي، وا يييرخ الهييواي إا مييين حييه  ال ميياي م رفييية  لومهييا وهييى  ليييع 

نييع  لييع الم رفيية وهييو خييا  بمرا بيية الخييواطر وتطهييير السييراير، نييع ورا  اليي   لييوع .. اع الريير يةالهكيي
 . المراهداي والمكارفاي
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 والقضايا المعاصرة التصوف
   

 الشريف عبد الحليم العزمى الحسينى   
 رئيس تحرير مجلة اإلسالم وطن

يييْلٌع ميييا سيييالع  النييياس، اختيييار للهييي  أهييي  ، اتخييياوه مييين ا.. الهميييد   رب ال يييالمين ليييدنيا بيييدا ، س 
ل ميوا، ا يرويون مرويوا  فيو   ل ع  الكتاب وب     وهرٌب ما هارب  الناس، بهع  اع الكتاب  وب   اموا، وبهع   

فا  فو  ما يخافون  .ما يروون، وا يخافون مخوِّ
الميانبين والح ة والس ع  لى هبيب ا  ومحطفاه، رمس  اله  المرر ة بنيور هيداه، ريفيم  

 .يوع ا ينفم ماٌي وا بنون  إا من أتى ا  بقلب سليع، سيدنا وموانا مهمد
اللهييع حيييِّ وسييلع وبييار   لييي  و ليي  الطيبييين الطيياهرين، وارضييى اللهييع  يين أحييهاب  الهييادين 

نا، وتوفقنا لما تهب وترضى نا، وتيسر  بها أمور   :أما ب د.. المهديين، ح ة  ترر   بها حدور 
 :بداية أود اإلشارة إلى بعض النقاطفى ال
التحول هو الخل ، لال  فهو فى وو  من وووه  المرر ة نورة  لى كي القييع الهابطية : أوا  

 .ليتر ى بها إلى  قد ح ي روهية  ليا برب ال المين، السلبية فى هياة الفراد والر وب
والمسيلمين لت رضي  لكنيير التحول اوس مى وسىيد الحيبر كخلي  مين أخي   اوسي ع : نانيا  

والو ييول فييى خند يي  لحييد ، ويضييطر المتحييوفة إلييى التخليي  بالحييبر، ميين الهميي ي الضييارية المتوالييية
 .و لى ريوخ  الفاضي، هوماي المتطاولين  لي 

اليياين ، أمييد التحييول اوسيي مى مسيييرة الييد وة اوسيي مية بكنييير ميين المواهييدين والنييوار: نالنييا  
ال يز بين  بيد السي ع، والسييد أهميد البيدوع، : دخلوا الناس فيى ديين ا  أفواويا  منييهيروا وو  التاريخ وأ

والسييد أبيو الهسين الرياالى، والمييير  بيد القيادر الوزاييرع، والرييخ  ميير المختيار، والميير  بيد الكييريع 
 .الخطابى، والسلطان مهمد الفات  وهيرهع

الطير  الحيوفية فقيد أسسيها أهيي البييي التحول ك لع مووود منا حيدر اوسي ع، أميا : راب ا  
الكييراع لييربط المهبييين بييويمتهع، فييناا تهييدننا  يين الييدور الحييوفى فضييمنا  هييو دور أهييي البيييي فييى نريير 

 .التسام  فى الموتم اي
هيياه خييواطر رخحييية أتقييدع بهييا بييين يييدع ور تييى للملتقييى الييدولى الهييادع  ريير اليياع تنظميي  

 11-10-1هيي الموافي  1721او الق يدة  13-12-11بيودرار أيياع  الوام ة اوفريقية ال قييد أهميد درايية
وبدايية (.. التحيول اوسي مى والقضيايا الم احيرة)ع، والتى تدور هوي المهور الخامس 2006نوفمبر 
 : أ وي
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 الصوفية وواجب الوقت 
وووييد مييا يسييمى بالنظيياع ، وت ي ييري خريطيية الرل، فييى ال قييدين الخيييرين ت ييير وويي  ال ييالع

ويييروِّ  ، وي  لييب المحييلهة  لييى ال ييدي، وينظيير بمنظييارين، وهييو نظيياع يكيييي بمكيييالين، مى الوديييدال ييال
ويكفييى مييا ي انييي  المسييلمون فييى بييي ر ، والمنليية  لييى اليي  أكنيير مييين أن تهحييى، المنف يية  لييى الهيي 

ولهيياا ، فييى ال ييرا ، وأف انسييتان، ولبنييان، والسييودان، وفييى فلسييطين وهيرهييا، الحييراع المت ييددة فييى ال ييالع
 .يبرز الوهاد كفريضة إس مية للو ول حفا  واهدا  أماع هاا النظاع الواير

لنهيا ليو  يادي إليى ، وميا هيى بوحيولية، و د ابتلى الموتمم اوس مى بما يسيمى بالحيولية
وأخييياي منهيييا محيييدا يتها لووهيييي سييي هها لخحيييوع ، واسيييتمدي مييين أحيييول  مرو يتهيييا، أحيييوي اليييدين

ف ي ييري ، ا أنهييا ل سييل الرييديد أداري ظهرهييا ل ييداينا وووهييي سييهامها لحييدورناإ، اوسيي ع والمسييلمين
وأضيييا ي المييين فضييياع م ييي  اويميييان ، ف انيييي فيييى الرل فسيييادا  ، بمنكييير أريييد –كميييا تيييز ع  –المنكييير

لنهييع تركييوا سيياهة الهييرب بييين اويمييان والكفيير، ونزلييوا سيياهة ، والتسييام ، وكييان إنمهييا أكبيير ميين نف هييا
الهرب بين السنة والبد ة، فهاربوا الحوفية والري ة والرا رة والماتريدية وتركيوا : ع وهىاحطن وها ه

وا هيوي وا ، الض فا   راة أماع المبررين والملهيدين والحيليبيين والحيهاينة، فيا  هسيبنا ون يع الوكييي
 . وة إاى با  ال لى ال ظيع

وا: دا  الربانىاستوابة للن، وهنا وا  دور التحول اوس مى اله  ن وا اْحب ر  ين   م   ي ا أ يُّه ا ال ا 

وا اب ر  يون   و ر اب ط وا و ح  ا تيزاي طايفية : )و لي  ، وتهقيقيا  لقولي  (200:  ي  ميران) و ات ق يوا الل ي   ل   ل ك يْع ت ْفل ه 
الطيير   ، وميين نييع أدر  ريييوخ(ميين أمتييى  ايميية  لييى الهيي  ا يضييرهع ميين خييالفهع هتييى يييوتى أميير ا 

الحيوفية ومفكروهييا الخطيير اليياع يهييدد الميية اوسيي مية فييى ووودهييا وم تقييداتها ومقييدراتها، وريي ر أهييي 
الرييييري ة والهقيقيييية بضييييرورة المرابطيييية والمواهييييدة، والحييييبر والمحييييابرة، ميييين أوييييي ت بييييية  ييييوع الميييية 

داهع المتمنيي واستنهال هممها، وتهريضها  لى توياوز هالية الضي ل وااسيتكانة، لمواوهية الخطير الي
فييييى وهرييييية النظيييياع ال ييييالمى الوديييييد، اليييياع يتبنييييى الفوضييييى الخ   يييية، و ييييدع التسييييام  للسيييييطرة  لييييى 
الموتم اي، لن القايمين  لى هاا النظاع ي لمون أن ال مي الوما ى هو القا يدة اسيت ادة دور المية 

تزكية النفس ومواهدتها لبنيا   اوس مية الهضارع، با تبارها أمة وسطا  راهدة  لى الناس، ت من بون
الرخحية اوس مية الحالهة هى الطري  إلى اانتحار  لى الض ل، والكفيلة بتهري  طا اي المية 

 .فى مواوهة أ دايها
لال  توتى أهمية المنهج الحوفى فى نرر التسام  فى الموتم اي لن  فض    ن أن  مينهج 

حيييا  ورفيييل اآلخييير، أو المختليييل م ييي  فيييى الفكييير، وهيييو ا ي يييرل اانتقييياع، فهيييو مييينهج ا ي يييرل او 
المييينهج السيييايد فيييى  حيييرنا الهاضييير مييين حيييرا اي وتسييياب   ليييى التسيييل  وتطوييييم ال ليييع والمبتكيييراي 
اابتي  بمنطي   وييب اختحيره اليرييس المريكيى ويورل بيوش  للقضا   لى اآلخر ودهره وكسر إرادتي  وا 

 (.من ليس م نا فهو ضدنا: )هين  اي
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 :يمان األمن واإل
إن أمن واستقرار الموتم اي  ن طري  نرير التسيام  هيو موضيوع هايية فيى الهميية، هييخ 
ابد من ااهتماع بالهرا  ااوتما ى اهتماما   مليا  ونظريا ، وأن ال  هو المهضن الساس لكي هرا  

نيواع تنمييية فكيرع أو سياسيى أو ا تحيادع، ولييال  كانيي لي  الولويية، بييي إني  ي يد ضيابط اويقيياع لكيي أ
 .الموتمم

إن  ينب ى  لينا أن نضم  ا دة مهمة، وأن نفهمها ب م ، وهى تمني أهع  وا يد الت يايش فيى 
الموتمييم الم احيير، وهييى أن الميين  بييي اويمييان، و ييد يفهييع ب ييل المتييدينين هيياه القا ييدة  لييى هييير 

و سييبب الميين، فكيييل نقييدع ووههييا، فيييفهع منهييا ميين   أننييا نيي خر مييا واوبيي  التقييديع، هيييخ إن اويمييان هيي
الميين  لييي  ريير ا ، وهييو ميي خر  نيي  طب ييا  با تبيياره أنيي  نتيويية  يين اويمييان، والنتيويية تلييى السييبب، وا 

 :تتقدع  لي  هتى  اي مهمد إ باي فى هكمت 
 (.وال دنيا لمن لم يحى دينا إذا اإليمان ضاع فال أمان)

يان ه ع ب ظ ْليٍع ال ي: وهو ك ع حيهي  فيى نفسي ، ويترسيخ مين  ولي  ت يالى ل يْع ي ْلب س يوا إ يم  ن يوا و  ين   م  ا 
، لكين المقحيود مين القا يدة أني  ا يويوز لإلنسيان تهيي (62: الن ياع) أ ْول ي    ل ه ع  ال ْمين  و ه يع مُّْهت يد ون  

: د وع تهحيي اويمان أو مقتضياي ال  اويمان أن يخي بالمن، لن  إاا أخي بالمن كيان الي  أوا  
يضيييم الهاليية التييى يمكيين فيهييا للميي من أن يمييارس : مضيييم للميي منين، ونالنييا  : مخييالل لإليمييان، ونانيييا  

لييى إخيي ي الميين فيهييا رفضييا   إيمانيي ، ولييال  نييرع رسييوي ا   فييى مكيية يييرفل الييد وة إلييى الحييداع، وا 
الي  ميا رواه  تاما ، بي وي ضب  ندما يوضيم اوخي ي بيالمن كخييار فيى مقابلية تطبيي  اويميان، ومين

ييا رسيوي ا ، والياع ب ني  بياله  ليين : )ابن س د فى طبقاتي   ين ال بياس بين  بيادة بين نظلية أني   ياي
نيى بوسييافنا وميا أهيد  ليي  سييل تلي  الليلية هييره إنيا ليع : فقياي رسيوي ا  ، أهببي لنميلن  لى أهي م 

 (.ن مر بال 
فيهييا الحييناع، فلييع يهييدمها ولييع يييومر  يييدخي الك بيية المرييرفة منحييوبة ولقييد كييان رسييوي ا  

بهدمها، مم أنها مهل رر ، بي إن  فى  مرة القضا  فى السينة السياب ة ب يد الهويرة و بيي فيت  مكية، 
دخي المسود الهراع وطال وحلى وس ى والمسود ب  ن نمايية وسيتون حينما ، وكيان بنمكاني  أن ييومر 

لكن  لع يف يي الي  توكييدا  لقا يدة  -يرا  كاني ستقاتل لن  ر  -بهدمها تهقيقا  لإليمان  لى هساب المن
 .تهقي  اويمان بررط ووود المن

وهكييياا  يييدع سييييدنا هيييارون المييين  ليييى مقتضيييياي اويميييان، و ييياي لسييييدنا موسيييى فيييى القحييية 
يييي  أ ن ت ق ييوي  : المرييهورة ر  ييى إ نِّييى خ  ييْا ب ل ْهي ت ييى و ا  ب ر ْأس  ل ييْع   يياي  ي ييا ْبن يي  ع  ا  ت ْوخ  ْ ييي  ب ييْين  ب ن ييى إ ْسيير اي يي  و  ف ر 

ين  ه يد ع الل ي   ف ب ه يد اه ع  : ، وه ا  هع الياين أمرنيا ا  أن نتيب هع، فقياي(17: ط ) ت ْر  ْب   ْول ى أ ْول ي ي   ال يا 
ين   ْكر ع ل ْل  ال م  ل ْي   أ ْورا  إ ْن ه و  إ ا  ا  ْه   ي ا  أ ْسو ل ك ْع     (.10: الن اع) اْ ت د 

وهاا أمر يوب أن نتف   لي ، وهو يمني هاوسا  لدع الرباب المتطرل الاع يريد أن يقدع ما 
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تحوره من اويمان  لى التسام  الاع يهق  المن وااستقرار، ولقد امتد هاا الهاوس هتى إلى ب ل 
أن ن ير ال  المنكر بويدينا،  كتابنا فتراهع يتسا لون إاا ما سم وا أن رييا  ما هراع، فهي هاا يوب م  

أليس السكوي  لى ال  من باب النفا ؟ وما أتيى هياا السي اي إا للوهيي بتلي  القا يدة السياس، والتيى 
 .يوب أن نفهع م ناها  لى ووه ، وأن ن كد  ليها، وننرر م ناها

 :تغيير المنكر بين األمن واإليمان 
ا  فلي ييره بييده، فينن ليع يسيتطم فبلسيان ، فينن من رأع مينكع منكير : )و ل   اي الرسوي ال ظع 

 (.ومسلع فى حهيه ، رواه اوماع أهمد فى مسنده( )لع يستطم فبقلب  وال  أض ل اويمان
هاا الهديخ اختلل ال مي ب  بسيبب مفهيوع اويميان أوا  نيع المين، أع المين أوا  نيع اويميان، 

 .المفهوع النانى تبناه الحوفيةالمفهوع الوي تبناه التكفيريون واورهابيون، و 
وأحييب  سييف  الييدما  ، بسييبب تطبييي  المفهييوع الوي ضيياع الميين، فظهيير اورهيياب والتطييرل

والتكفير والترري  رييا  هينا ، بيي إنهيع وويدوا هي وة لتكفيير وتريري  المسيلع بقحيد اسيته ي دمي  ومالي  
و أنهيع افترضيوا نواييا مين  نيدهع، نيع و رض ، فقاموا بريئ ليع ي يرل طيواي تياريخ المية اوسي مية، وهي

فرضوها  لى المسلمين، نع هاسبوهع  لى هاه النوايا، وأحدروا هكمهع بتكفير المسلمين و تلهع وسر ة 
 .أموالهع وهت  أ راضهع

وهع الاين هي يروا المنكير بمفهيوع تقيديع المين والتسيام   ليى مقتضيياي  -أما السادة الحوفية
وا  ليى اسيتقرار الموتم ياي، وليع يخيرل مين  بيا تهع إرهيابى وا متطيرل وا فهيع الياين هيافظ -اويمان

ا إلي  إا )وا  اتي أو م كفِّر لمسلع، أو مستهي ل رل ومياي ودع مين ينطي  بيي ، متآمر  لى نظاع هكع
اسيع إريارة ( ال )أن ( وال  أض ل اويمان: )، لنهع فهموا من  وي رسوي ا  (ا  مهمد رسوي ا 

الم ييرول احييط ها  ب لييع (  لييع القلييوب)فبييد وا بييو وع اويمييان وهييو ، وهييو ت يييير المنكيير باليييد، ب ييدل 
كالسير ة والقتيي وأخيا الرريوة، فيننهع ي ييرون هياا المنكير بيون : ف ندما يودون منكرا  ينفا بالييد. التحول

ون المنكير  نيد النياس بف يي يكونوا  دوة أماع الناس ا يسر ون وا يقتلون وا يوخياون الرريوة، فهيع ي يير 
كالكيياب ورييهادة الييزور وال يبيية والنميميية، فييننهع : الم ييرول أمييامهع، و نييدما يوييدون منكييرا  ينفييا باللسييان

يظهرون الحد  ورهادة اله  واامتناع  ن ممارسة ال يبة والنميمة، و ندما يودون منكرا  من أمرال 
ب كييس هيياه المييرال كيياوخ   والتواضييم و ييدع  كالريييا ، وال وييب، والكبيير، فييننهع يتوملييون: القلييوب

وهكيياا كييان الميينهج الحييوفى أمنييا  وسييلما  فييى الموتم يياي مييم هرحييهع  لييى .. ر ييية ال ميياي الحييالهة
تربية وتنقيل وت ليع الموتم اي هقيقة الدين وت اليم  الحيهيهة بالهكمية والمو ظية الهسينة والموادلية 

 .بالتى هى أهسن
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 :تاب والسنة المنهج الصوفى من الك
والدليي  لى  -و ل   -، وسنة رسول  -ت الى -ومنهج السادة الحوفية مستمد من كتاب ا 

 :ال 
امتن ا   لى  ريش بن متى المن واوط اع من ووع، وطالبهع بسببهما أن ي بدوه، فقاي  -1

ْيشٍ : ت يالى ييي  ل    ير  ييْع ر ْهل يية  الرِّيت ا   * و  ييْيل   إ ي   ف ه  يين * ف ْلي ْ ب يد وا ر ب  ه ييا ا الب ْيييي  * و الح  ي أ ْط  م ه ييع مِّ ال يا 
وعٍ  ْولٍ  و  ن ه ع مِّْن خ  ، وفى موضم  خر يمن المولى  ليهع بن مة المن وااطمينان، (7-1:  ريش) و  م 

نا  : هيخ يقوي سبهان  ر ما   م  ْوا أ ن ا و   ْلن ا ه  ط ل  الن اس  م   أ و  ل ْع ي ر  ي ت خ  ْول ه عْ و   (.64: ال نكبوي) ْن ه 
ل يى الن ياس  : لع يطلب ا  ت الى ال بادة من  بياده إا إاا تيوفر المين،  ياي ت يالى -2 ل ل ي      و 

ييب ي    يين  اْسييت ط اع  إ ل ْييي   س  ييجُّ الب ْيييي  م  الييزاد، : ااسييتطا ة تنهحيير فييى: ،  يياي ال لمييا (14:  ي  مييران) ه 
 .والراهلة، وأمن الطري 

ييان وا : بييي ن القيير ن  نحيير الميين بييارزا  ك امييي مسييا د لقييياع الهضييارة، فقيياي  يين  يياد -3 ك  و 
ن ين   ب اي  ب ي وتا   م  ت ون  م ن  الو   (.62: الهور) ي ْنه 

ييين  :  يييرر القييير ن الكيييريع أن فقيييد المييين نيييوع مييين اليييب  ، فقييياي ت يييالى -7 يييْ ٍ  مِّ ن ك ع ب ر  ل ن ْبل يييو  و 
ْول   ن ْقٍ  مِّن  ال ْمو اي   وع  و اْلو   الخ  اب ر ين   و الن م ر اي   و ال نف س   و  ب رِّر  الح   (.177: البقرة) و 

أكيييد القييير ن أن اانهيييرال  ييين المييينهج اولهيييى والهيييدع الربيييانى مييين أ ظيييع أسيييباب فقيييدان  -7
ن      ْري ية  : المن، وأكبر  وامي اانهيار الهضارع  اي ت الى ر ب  الل    م  ي ن ية  ي ْوت يه يا  و ض  ن ية  مُّْطم  ك ان يْي  م 

ييوع   يياٍن ف ك ف يير ْي ب ييو ْن  ع  الل يي   ف و ا ا  ه ييا الل يي   ل ب يياس  الو  يين ك يييِّ م ك  ييدا  مِّ ْز  ه ييا ر ه  ييان وا ي ْحيين   ون   ر  ييا ك  ييْول  ب م   و اْلخ 
 (.112: البقرة)

ن ييوا : ت ييالى وتييوتى ريير ية التسييام  لتهقييي  الميين فييى اوسيي ع ميين  وليي  -6 ين   م  ي ييا أ يُّه ييا ال ييا 
ْلع  ك اف ة   ل وا ف   السِّ  (.206: البقرة) ت ت ب   وا خ ط و اي  الر ْيط ان  إ ن    ل ك ْع   د وٌّ مُّب ينٌ  و ا   اْدخ 

تسياوع نليخ ن يع  -التى مين بيين أسيبابها التسيام  -و ل  أن ن مة المن أكد رسوي ا   -4
من أحيب   منيا  فيى سيرب ، م افيا  فيى بدني ،  نيده  يوي يومي  فقيد هييزي لي  اليدنيا : )و ل   الدنيا، فقاي
 (.4/176وتخريج أهاديخ اوهيا  لل را ى، 7/17تهايب اآلنار للطبرع ( )بهاافيرها

 كيف نشر الصوفية التسامح فى المجتمعات ؟
رييرع، فييالفرد اليياع يتهلييى إن التربييية الحييهيهة للفييرد والموتمييم تكفييي ترسيييخ مبييدأ اوخييا  الب

بالفضايي ويتمس  بالخ   الهسنة والحفاي الهمييدة، يكيون منب يا  لكيي خيير، ومحيدرا  لكيي بير، كميا 
وهيرهيا مين  -أن التربية الحهيهة للفرد والموتمم تكفي اابت ياد  ين الظليع والب يى والت حيب الممقيوي

.. مت يددة لنرير التسيام  فيى الموتم ياي أسباب النزا اي ودوافم الهيرب، وليال  سيل  الحيوفية مسيال 
 :منها
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 :تربية الفرد المسلم ( 7)
أسيييياليب التحييييول اوسيييي مى تقييييوع  لييييى تربييييية المريييييدين  لييييى التوبيييية، والمواهييييدة، والزهييييد، 

 .والمهبة، والخرية، والورع، و طم الهوع، وكي ما يدخي تهي المقاماي، فالمقاماي أساليب تربوية
 .يوابيا ، ي يش فى هركة بنا ةتربية تو ي اونسان إ -
 .تربية ت هي اونسان لل طا ، وتنمى في  القدرة  لى مواوهة الح اب -
تربييية ت ييد اونسييان إ ييدادا  ناضييوا  لممارسيية الهييياة بالطريقيية التييى يرسييمها ويخطييط أب ادهييا  -

 .اوس ع
ف يياي، وا تربييية تو ييي الرخحييية اوسيي مية رخحييية متزنيية، وا يط ييى  لييى مو فهييا اان -

 .يسيطر  ليها التفكير المادع، وا اانهرال الفكرع المتوتى من سيولة ال قي
تربية تبنى اونسان  لى أساس وهدة فكرية، وسيلوكية و اطفيية متماسيكة  ليى أسياس مين  -

 .التناس 
 .تربية تو ي اونسان ير ر دوما  أن  مس وي  ن اوح   وف ي الخير -

نييا أن التحييول هييو وييز  وييوهرع ميين الييدين اوسيي مى، إا إن الييدين إن هيياه السيياليب ت كييد ل
لييال  كانيييي ( أ نييى وهيية المركيييز السيياس)يكييون نا حييا  بدونييي ، بييي يكييون نا حيييا  ميين وهتيي  السيييامية 

(.. فارسييى)أو ( هنييدع)، أو (يونييانى)افتراضيياي رخيحيية تليي  التييى تيياهب بالحييوفية إلييى أحييي أونبييى 
نفسييها، تلييي  المحيييطلهاي التييى تيييرتبط بالل يية ال ربيييية ارتباطيييا   وهييى م ارضييية بالمحييطلهاي الحيييوفية

 .ونيقا  
اا كان هنا  من تراب  بين الحوفية وما يمانلها مين البييياي الخيرع، فتفسيير هياا طبي يى  وا 
ا يهتييال إلييى افتييرال ااسييت ارة، اليي  أنيي  مييا دامييي الهقيقيية واهييدة فيينن كييي ال قايييد السيينية تتهييد فييى 

ن اختلف  .ي فيما تلبس  من حورووهرها، وا 
 :عالج  التطرف فى المجتمع ( 2) 

وتر يية ، وتر يي  مريا رهع، التحول اوس مى يخاطب وودان البرير ويهيتع بتهيايب سيلوكهع
وا تقبيي ، وركييزة هامية فيى بنيا  رخحيية اونسيان، وار  فى أن النز ة الوودانية  وة أحيلة. أرواههع

هييدارها باسييع ال قييي ،الرخحييية اونسييانية  مييم هيياه النز يية فييناا ، أو باسييع هيييره ميين  ييوع الرخحييية، وا 
ليييس اليي  كنتيويية اختفييا   ييوة ميين هيياه ، هييدني مهاوليية لييال  و  ييي الرخحييية فييى اضييطراب  ظيييع

نميييا تتهفييز للحييراع، ولكيين لن القييوة المتهييييل  ليهييا ا تنتهييى، القييوع الضييرورية فهسيييب وتتوانيييب ، وا 
ومن هنا يوتى التحيول ، يم هبا ، وتضي من هنا رخحية اونسانوباا تتهلي هاه القوع وتض، لل لبة

فيقيى بيال  اونسيان مين القلي  ، واا تداي، فهو يهق  التوازن النفسى. ليهافظ  لى  وع النفس ومي ها
 .والخول وااهتزاز

خييرل إبييراهيع بيين أدهييع الحييوفى يومييا  فقابليي  روييي وضييرب  بهويير فييى رأسيي  فرييو ، فلييع يلتفييي 
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مين الياع أ طيا  ال نيب؟ :   روي  خر وأ طاه  طفا  من  نب، نيع  ابلي  رويي ناليخ و ياي لي إلي ، فقابل
لن  ا يرع إا ا  ينفم ويضير، ولييس الي  سيلبية أو ضي فا  كميا يتيوهع اليب ل !!. الاع ضربنى:  اي

نما هى القوة فى أسمى م انيها،  اي ت الى ف ا: وا  ل ى ا ف م ْن    ، و اي (70: الرورع) لل    و أ ْحل    ف و ْور ه    
  (.ليس الرديد بالحر ة إنما الرديد الاع يمل  نفس   ند ال ضب: )و ل 

لن كييي ، (النمييوال الحييوفى)إن الموتمييم المسييلع فييى أمييسِّ الهاويية إلييى مييا يمكيين تسييميت  بييي 
لقيدوة ينيدفم والريباب هينميا يفقيد ا، والقيع الخ  ية  خاة فى ااضمه ي، رى  من هولنا يهتز ويخور

، (النميوال الحيوفى)تهي تونير اوهباط نهو التسيب والوريمة أو التردد والت حب الدينى، وهنا يوتى 
ييوتى ليبيدد بمريكاة الخي   ، لي بير  ليى الوانيب اآلخير للقضيية، ويوب أن نفس  ل  مواا  فى هياتنيا

ولمناليي  مكانييا  فييى هياتنييا النقافييية فلنفسيي  ليي  ، والتييوم ي الروهييية الراي يية ظيي ع هيياا ال حيير، القويميية
وليكيون لنيا ومي يا  ، هتى يكون بمنابة رد ف ي مضاد لل وامي التى أدي إليى انهيرال الريباب، والروهية

يقاظ الهمع، وسيلة لتربية الضماير ونرر نقافة التسام  والهب، وبادرة أمي ، وبسط المن وااستقرار، وا 
 .وسط هاه الخ   الملبدة بال يوع

 :توحيد كلمة األمة ( 3) 
والتييى ت ييد ميين أكبيير  وامييي ، تمي ييز الحييوفية بميييزة ا تووييد فيييمن سييواهع وهييى وهييدة الحييل

ففييى الو ييي اليياع تتهييز ب فييي  الهركيياي ال امليية فييى الوييو اوسيي مى ، الميين وااسييتقرار فييى الموتم يياي
لن الميينهج الحيوفى واهييد، ،  وتنقسيع  ليى أنفسييها، نويد الحييوفية متهيدين فيمييا بيينهع رهيع ت ييدد الطير 

ووميم الطر  فى محر لهع ريخ واهد هو سماهة السيد هسن الرناوع ريخ مرايخ الطير  الحيوفية، 
ن كيي   اختيييار سييبي   ييييراه أسيييهي فييى الوحيييوي إلييى ال ايييية ، أو ييييراه ألييي  بهالييي  مييم اهترامييي  للومييييم، وا 
، والكتياب واهيد، لكيي طريقتي  فيى الت لييعف، كاخت ل المدرسين فى مدرسة واهدة فى تدريس مقرر واهد

 (.و ه بى الكي، ا رل ريخ : )ولال  اتف  الحوفية  لى مقولة
 :مدارس الصوفية ال خالف بينها فى كل زمان ومكان 

الحوفية ا خ ل بينهع فى كيي زميان ومكيان، وبيدايتهع تزكيية النفييوس مين أدرانهيا، وتطهيير 
حاي بالمررد الكامي الاع يتلقون  ن  ال قيدة الهقة، ويتربهون ب  الوساع من نواستها الم نوية، واات

فى ال ماي السنية، والخي   المرضيية، والم يام ي المقربية إليى ا  ت يالى، لن المرريد وارخ رسيوي 
را  ور خ نييو  وهيو حييلواي ا  وسيي م   لييي  لييع يييورِّخ درهمييا  وا دينييارا ، وا أطيانييا  و قييارا ، ولكنيي   ا  

ل يْيك ْع  ي ات ن يا: وهدع، وهكمية وبيانيا   ياي ا  ت يالى ينك ْع ي ْتل يو    يْلن ا ف ييك ْع ر س يوا  مِّ يا أ ْرس  ي يز كِّيك عْ  ك م  ي   لِّم ك يع   و  و 
ْكم ة   الك ت اب   ي   لِّم ك ع م ا ل ْع ت ك ون وا ت ْ ل م ون   و اْله  نا رسيوي ا  فهاه الخيراي هى ميراخ سيد(. 171:البقرة) و 

 التى ور نها ا  بفضل  من را  من  باده. 
والسييادة الحييوفية يطبقييون مفهييوع الوهييدة اوسيي مية، وتوهيييد الكلميية بحييورة يتميييزون بهييا  يين 

 :هيرهع من الطر  الت بدية الخرع، باآلتى
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 ين  بواسطة الريوخ  ارفا   ديمومة الطري  من حدر الرري ة ونبم الهقيقة وهو الرسوي ( أ
 . ارل، إلى أن يرخ ا  الرل ومن  ليها

تبييييادي الم ييييارل الاو ييييية ميييين المررييييدين إلييييى المريييييدين  يييين طرييييي  الحييييهبة الحييييالهة ( ب
 .والخالحة لوو  ا  التى تنطل  من الموالسة، وما فيها من مدارسة وم انسة

فيييى ا  ميييم رييييخ  بييياالتزاع التييياع بااوتمييياع( ييييد ا  ميييم الوما ييية)التمسييي  الريييديد بمبيييدأ ( ل
التربية والمريدين أو الميرادين فيى الطريقية  ليى الياكر والميااكرة والهضيرة، التيى يتهقي  بهيا ال ليع النيافم 
للقلييييب الخارييييم المقبييييي  لييييى ا ، وهييييو مييييا يتييييروع  يييين الييييرو  الوما ييييية والب يييياد ااوتما ييييية للتربييييية 

 .الحوفية
يتوز يييون  ليييى ومييييم أ طيييار ال يييالع ا تبيييار روييياي السيييند الحيييوفى فيييى طريقييية الوحيييوي ( د

 .اوس مى، ا فر  فى ال  بين  ربى و ومى
الب ييد ال لمييى للتحييول اوسيي مى سييلوكا  وتهقيقييا  يفسيي  المويياي للمريييدين، بييوع وييز  ميين ( هييي

ب د اوس ع، باانتساب إلى أع ريخ م ر ب  أكرم  ا  بم رفت ، وانررا  الحدر ل نتفياع بي ، وبيال  ا 
القطرية واو ليمية  ايقا  فى وو  ط ب ال لع بيا ، وهيو ميا يكيرس رييوع الوايية فيى ريتى أ طيار تكون 

المسييلمين ويضييمن ااسييتمرارية للتحييول، ويسييتمتم بيي  الراهبييون فييى تهحيييل  أينمييا كييانوا، خاحيية وأن 
لع، وال  ريخ التربية يهتال إلى حهبت  كي أهد من أع طبقة كان، وأهول الناس إلى حهبت  هو ال ا

لن الريخ ا يقحد أن يت لع من  ال لوع وال مي بها فقط بي المقحود الهع، والوو  الهر من حهبت  
هييو مييداواة القلييوب ميين أمراضييها الباطنييية كييالكبر، واو ويياب بييالنفس ومييا ألحييقها بال لمييا ، فالطريقيية 

 .ة اوس مية وم ا الحوفية  لى هاه اا تباراي هى مدرسة دينية موالها الهيوع هو الم
أبيواب  ليى : )-كما وحفها سماهة السيد  ز الدين ماضى أبيو ال يزايع  -فالطر  الحوفية

 (.طري  واهد
 :نشر اإلسالم والتصدى للتنصير ( 4)

و ييييد هفييييظ التيييياريخ للحييييوفية مييييا . إن نريييير اوسيييي ع فييييى أرل وديييييدة مهميييية أكنيييير حيييي وبة
وسي ع، وسيبقوا التنحيير المسييهى وضييقوا  ليي  الخنيا  اضطل ي ب  من الدور الهاع فى الد وة إلى ا

فى تسلل  إلى أفريقيا وأندونيسيا ووزر المهيط الهندع والحين والهند، ولع ينبي أنهع دخلوا بليدا  راف يين 
ولكينهع نريروا اوسي ع بيالخ   الفاضيلة والم املية ، س ها ، فيكيون الي  ميد اة لضيياع أمني  واسيتقراره

 .خحوحية انفرد بها السادة الحوفيةالهسنة، وهاه 
يييير  بميييينهج السييييادة الحييييوفية خاحيييية فييييى ظييييرول الهييييرب والقتيييياي، ففييييات   وميييين لييييع ي ْسييييل ْع ب ه 
القسييطنطينية مهمييد الفييات  الحييوفى الم ييرول فييور فتههييا ي ليين مسيي وليت   يين الكنيسيية ور ايتيي  لهييا، 

قي  أن ي يياملهع م امليية السييرع ليهميى أحييهاب ال قايييد الخيرع ميين الخييول أو الاع، و يد كييان ميين ه
لكن   املهع بالتسام  واوهسان والفضي ا بمنط  ال دي، وهو منط  حيوفى ي ييش هالية مين الرضيا 
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 .والسمو الروهى
و ليي  فييى الهييديخ المرييهور  ويكفييى الحييوفية  مومييا  والفييات  خحوحييا  مييا بريير بيي  النبييى 

 (.ر أميرها، ولن ع الويش ال  الويشلتفتهن القسطنطينية فلن ع المي: )بمسند اوماع أهمد
وح   الدين اليوبى الحوفى الاع  من بيون الوهياد حيوفية والحيوفية وهياد، و يد انتريري 

ييياكر ابيين الييوردع فييى تاريخيي  مريياركة ريييوخ . الحييوفية فييى  حييره هتييى حيياري مظهييرا  دينيييا  خالحييا  
، أميا (يقحيد الحيوفية)لخير  والزهيد ورهد فته  كنييرا  مين أربياب ا: الحوفية فى فت  القدس هيخ يقوي

ح   الدين اليوبى نفس  فنوده و د ت اميي ميم أ دايي  المنهيزمين بمينهج التسيام  الحيوفى، فليع يقتيي 
ريترييارد  لييب ) ايييد الحييليبيين المهييزوع اليياع سييقط وريهييا ، بييي إنيي   نييدما  لييع بمييرل  ايييد الحييليبيين 

  ونييا   لييي ، ولييو  تييي القايييد المهييزوع لمييا اميي  أهييد، أرسييي طبيبيي  إلييي  لي الويي ، ولييو امتنييم فيي( السييد
وأطليي  سييرا  اآلال ميين السييرع بييدون فدييية، وهيي ا  السييرع هييع اليياين كييانوا ا ي رفييون الرهميية فييى 
م املة المسلمين، لكن  التسام  الحوفى فى حورت  الهقيقية، مما دفيم ب يل النحيارع فيى أوروبيا أن 

حييرانية، اليي  لنهييع خولييوا ميين نبليي  ومو فيي  الحييوفى اليياع ا يتمنييون أن يييد  وا أن أع  حيي   الييدين ن
فمييااا لييو .. يكييون فييى اوسيي ع أو ميين اوسيي ع، خوفييا  ميين أن يتييونر أبنييا هع ميين سييلوك  الحييوفى النبيييي

 انترر هاا التسام  الحوفى فى ساير الموتم اي؟
سينة خحيوع اوسي ع أنفسيهع، أما  ن وهاد الحوفية فى نرر اوس ع، فيكفينا ما ورد  لى أل

ما اهبنا إلى أ احى المناط  الب يدة  ين الهضيارة والمدنيية فيى أفريقييا و سييا : )يقوي ب ل المنحىرين
 (.إا وودنا الحوفى يسبقنا إليها وينتحر  لينا

إن أهيي التحيول هققيوا (: )تياريخ انتريار اوسي ع)أرنولد فى كتاب  . و. ويقوي المسترر  ي
ن انترار اوس ع فى ال ديد من الماكن من ال الع كيان بفضيي هي ا   نتايج  ظيمة فى زمن  حير، وا 
 (.المتحوفة

إن الطير  الحيوفية هافظيي بريكي كبيير  ليى اوسي ع فيى : )ب بنيوسيين.يقوي المسترير  أ
يه وسط  سيا، فقد  اع أتباع تل  الطر  بالتحدع لهوماي الكفار هنا ، وهملوا  لى  اتقهع مهمة التبل

 (.والد وة اوس مية
التويارة والت لييع، وا ري  أن التويارة : و د اسيتطاع الحيوفية دخيوي هياه المنياط   بير  نياتين

باب واسم ل ندمال والم اينة والنقة، وهى كال  فرحة لتبادي الفكار والت رل  لى ال قاييد، ولميا كيان 
اع فييدخلوا فييى دييين ا  أفواوييا ، مييم تبييادي الحييوفية يتميييزون بييالخ   الفاضييلة التييى بهييري هيي ا  ال ييو 

 .المواد التوارية ال زمة لهياة الناس
أما وسيايي الت لييع  نيد الحيوفية فقيد اتسيمي بالبسياطة واللفية والسيوة مميا يو لهيا  ريبية مين 

 .الفهاع  لى اخت ل مستوياتها، هبيبة إلى القلوب التى تستر ر فيها السكينة والمان
ولع يكن اوس ع  د وحي  -تى أنبي التاريخ أن الحوفية اهبوا إليها متطو ين وفى الب د ال
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 -من خ ي م ايرتهع وتسامههع وأسلوبهع المقنم  -امتزووا بوهلها و ايروهع، واستطا وا  -إليها ب د 
نرر اوس ع وتبلي ي ، وبيال  يكونيون  يد أسسيوا  ا يدة مناسيبة لتقبيي الفيت  اوسي مى بريكي رسيمى فيى 

 .ل  الب دت
وكيييان رييي ار الحيييوفية هيييو فيييت  القليييوب لإلسييي ع بريييكي ميسييير ييييبهج القليييوب وا ينفرهيييا، و يييد 

 .استطا وا ال  بالف ي
لقييد رييار  الحييوفية النيياس أفييراههع وأتييراههع ومريياكلهع فلييع تنفحييي ال ملييية الت ليمييية  يين  -

 .وا م هياة الناس
بوهيود هي ا  المتحيوفة، أريوارا   -هنيد فى ال -لقد كاني هنا  : )يقوي أبو الهسن الندوع -

كنيرة  وارفة الظي ي فيى ميياي مين بي د الهنيد، اسيتراهي فيى ظلهيا القوافيي التايهية والمسيافرون المت بيون 
 (.ورو وا بنراط وهياة وديدة

 -ي نيى الحيوفية  -لوا وويودهع ووهيادهع : إننى أ وي دايما  : )ويقوي الرا ر مهمد إ باي -
 (.رتها وفلسفتها  لى اوس علقضي الهند وهضا

 :العطاءات االجتماعية للصوفية ( 5) 
 :يرتكز ال طا  ااوتما ى للسادة الحوفية  لى ن خ د ايع أساسية

 .اوتهاد ريوخ التربية فى إرراد مريديهع وت ريفهع با  -أ
 .ا إ امة الزوايا الحوفية وو لها    ا  ومناراي للر اية والهداية والد وة إلى  -ب
تنظيييييع ااوتما يييياي الت بدييييية للخييييوا  وال ييييواع بحييييفة دورييييية، وا تبارهييييا موييييالس اكيييير  -ل

 .ومااكرة، وتر ية فى اويمان، والتهحين من وساوس الريطان
وليييس ميين السييهي اولميياع برييتى  طييا اي السييادة الحييوفية التييى رسييخي التسييام  فييى الهييياة 

 :ا اا تحار  لى نماال منها فقطاليومية لموتم اتهع ومواطنيهع، ولكن سيتع هن
 .الس ى فى محال  الناس( 1
 .توظيل الرهرة فى تفريج كرب المسلمين والتخفيل من  امهع( 2

 .هخ المسلمين  لى مقاط ة اآلفاي ااوتما ية( 3

 .تهمي أ با  الحهبة فى ا ( 7

 .أو سف    وايدهعالتسام  مم من ناحبهع ال دا ، أو مسهع باوياا ، أو أنكر أهوالهع، ( 7

 .إينار ال ير  لى النفس فى أدا  الهقو  والخدماي( 6

نحافا  للناس، يقوي اوماع أبو ال زايع ( 4  :مقابلة اوسا ة باوهسان إنحافا  للنفس وا 
 أبــرأته هلل خالـص ذمته   مـن سبَّنـى أو ذمَّنى متعمداً 
 فـى أمته أنا ال أسئ محمداً    أنا ال أريـد فضيحة يوم اللقا

 .السياهة فى الرل للنفم واانتفاع( 6
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 .التدرل المنهوى فى الح   واوح  ( 1

 .توليل القلوب  لى اوس ع باوط اع واوكراع( 10

 .ال ناية الكبرع بال مي وتونب الكسي( 11

 
 توصيات البحث

ام  بيين ال ي ة لما كان المنهج الحوفى هو المينهج الوسيط الياع يتبنيى نرير نقافية التسي :أوالً 
والب يياة، أحييب   نحيير الميين وااسييتقرار فييى الموتم يياي، وميين نييع فنوحييى القيييادة السياسييية أن تفسيي  

 .المواي لهاا المنهج فى اانط   إ  ميا  ونقافيا  وت ليميا  ل  ل التطرل واورهاب فى الموتم اي
النرييياط اليييدينى فيييى سييياير تبنيييى أنريييطة نقافيييية واوتما يييية لنرييير التسيييام  إليييى وانيييب  :ثانيـــاً 

 .الموتم اي
و ي الموالد م تمراي ر بية وو   هقيقة التحول، وال ميي  ليى التنسيي  بيين رييوخ  :ثالثاً 

واسيتقرارا  وتقيدما  وأمنيا  .. الطر  الحوفية بما يهق  تكام   فى براموها، وتبادا  للتوارب والخبراي بينهيا
 .للموتم اي

رهييع الم ييرول فييى توهيييد الميية فييى ظييي الت ددييية الماهبييية بييين أن ييي دع الحييوفية دو  :رابعــاً 
 .الري ة والسنة

إنرييا  هيييية  ليييا للتحييول ال ييالمى للنهييول بيي ، وتقديميي  بالحييورة ال يقيية، والييدفاع  :خامســاً 
 نيي  ضييد خحييوم  المتربحييين بيي ، وتبييادي أخبييار الحييوفية اليياين يبلييه  ييددهع هييوالى سييتماية مليييون 

 .ال العحوفى فى وميم أنها  
نوحى باستمرار هاه الملتقيياي، وتكنييل هضيور السيادة مريايخ الطير ، ونرير هياه  :سادساً 

 (.C.Dاسطواناي  -انترني -إاا ة -تليفزيون -حهافة)الم تمراي إ  ميا  بكافة الطر  
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