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 و ظهوره في بالد المغربلمحة عامة عن التصوف : أولا 

 :مفهوم التصوف -1
يصعب ٓنديد تعريف جامع للتصوؼ، كلعّل ذلك راجع إىل ارتباطو بالفلسفة كاعتباره أمر 

 (1)ركحي ذم ْنليات دقيقة كمتنوعة تدرؾ باإلحساس، كيعرب عنها عند الصوفية باألحواؿ.
رغم اختالؼ التعاريف كتباينها إالّ أّّنا تبقى إحدل الوسائل لالقرتاب من اٜنقيقة كإدراؾ معىن 

 مصطلح "التصوؼ" كاشتقاقاتو.

 المعنى اللغوي : -أ
، (2)اٞنصوغ من "صوؼ" للداللة على لبس الصوؼأصل كلمة التصوؼ ىي مصدر الفعل اٝنماسي 

 كلقد تعددت اآلراء حوؿ ٓنديد مدلوؿ لفظ التصوؼ كمصدر اشتقاقو.
، كىي مكاف ّنسجد كاف يقيم فيو طائفة من الزىاد (3)فمن قائل بأف الكلمة منسوبة إىل الُصفَّة

 (5)يسّموف أىل الُصفَّة. (4)كالفقراء
، كمنهم من (6)حيث ُعرؼ ىؤالء ّنوقعهم يف الصف األكؿ كقاؿ البعض أّّنا مشتقة من الصف

 (7)قاؿ أّّنا منسوبة إىل الصوفة ألف الصويف يكوف أماـ ربّو ذليالن كالصوفة اٞنطركحة.
 
 

                                           
 .23، ص 2007العجمي: يف التصوؼ اإلسالمي، دار الطباعة للنشر كالتوزيع كالرتٗنة، الطبعة األكىل، القاىرة،  الشافعي حسن ، أبو اليزيد(1)
 . 25. ص.1ماسينوف، مصطفى عبد الرازؽ،التصوؼ ، دار الكتاب  اللبناين ، ط (2)
: األصفهاين أيب نعيم: حلية األكلياء كطبقات األصفياء، ينظركىي السقيفة أك اٞنقعد أك الزاكية اليت يف مؤخرة مسجد الرسوؿ )ص( باٞندينة،  الُصفَّة:(3)

 .338، دار الكتب العلمية، بًنكت، د.ت، ص 1ج
: بن جوزية أيب الفرج عبد الر٘ناف: ينظرُصفَّة يف اٞنسجد، : كىم فقراء من اٞنسلمٌن منقطعوف للعبادة يف عهد الرسوؿ )ص( فبنيت ٟنم أىل الُصفَّة(4)

 .201، ص 1989، 3تلبيس إبليس، )ٓنقيق: السيد اٛنميلي(، دار الكتاب العريب، بًنكت، ط
 .60، ص 2006، اٛنزائر، 1قسـو  عبد الرزاؽ: عبد الر٘ناف الثعاليب كالتصوؼ، مؤسسة عامل األفكار للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط (5)
 .66، ص 5الغزايل أبو حامد: إحياء علـو الدين، دار القلم، بًنكت، د.ت، ج(6)
 .16، ص 2005أ٘ند بن ١نمد بن عجيبة اٜنسين: إيقاظ اٟندـ يف شرح اٜنكم، )ٓنقيق: ماجد عرساف الكيالين(، دار اٝنًن، بًنكت،  (7)
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كقيل أّّنا منسوبة إىل الصفاء كىذا ما ذىب إليو أكثر الفقهاء اٞنتصوفٌن كالغزايل، كابن عطاء 
 (1)اإلسكندرم كغًن٨نا.
إىل أّّنا مشتقة من الصُّوؼ ألنّو لباس األنبياء عزكفنا منهم عن الدنيا كتركيضنا  كذىب آخركف

، كقد اختار ىذا الرأم أغلبية مؤرخي التصوؼ كالسراج عبد اهلل الطوسي كأبو (2)للنفس كاٛنسم معنا
 (3)هركردم.بكر الكالباذم كابن اٛنوزم كابن خلدكف كابن تيمية كالسّ 

وا بلبس الصوؼ دكف القـو مل ٫نتصّ  القشًنم استبعد ىذا االشتقاؽ باعتبار أفّ اإلماـ  إاّل أفّ 
 (4)غًنىم.

" مشتقة من الصوفانة كىي بقلة زغباء قصًنة تنبت يف ةكقد رأل البعض أف أصل كلمة "صوفي
ابن اٛنوزم ينفي صحة ىذا االشتقاؽ بقولو: لو نسبوا إليها لقيل للواحد منهم  ، غًن أفّ (5)الصحراء

 (6)وفاين.ص
فانتسبوا إليو  البيت اٜنراـ ةكقد ذكر بعض الركاة نسبتها إىل رجل يقاؿ لو صوفة انفرد ِندم

 (7)وا "بالصوفية".سمّ ٞنشاهبتهم إيّاه ف
ا ختلفوا فيها فمن قائل أّّنا صوفي  كىناؾ من يرل أف كلمة التصوؼ مشتقة من كلمة يونانية ا

 (8)حب اٜنكمة أك حكيم.صوفوس كمعناىا كىي اٜنكمة اإلٟنية كمن قائل أّّنا 
 

                                           
جرم/السادس عشر اٞنيالدم، مذكرة مقدمة لنيل درجة اٞناجستًن يف التاريخ بعارسية، صباح: حركة التصوؼ يف اٛنزائر خالؿ القرف العاشر اٟن (1)

 .36. ص 2006/ػ2005اٜنديث،جامعة اٛنزائر.
 .60قسـو عبد الرزاؽ: اٞنرجع السابق، ص  (2)
 .60بعارسية صباح: اٞنرجع السابق، ص  (3)
 .312، ص 2005، دار الكتب العلمية، بًنكت، 3خليل منصور، ط القشًنم أيب القاسم عبد الكرمي بن ىوزاف: الرسالة القشًنية، ٓنقيق: (4)
 .12، ص 1981فركخ عمر: التصوؼ يف اإلسالـ، دار الكتاب العريب، بًنكت،  (5)
 .146ابن اٛنوزم: اٞنصدر السابق، ص  (6)
 .24فركخ عمر: اٞنرجع السابق، ص  (7)
 .34بعارسية، صباح، اٞنرجع السابق، ص  (8)
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كمل يتوقف االختالؼ حوؿ اشتقاؽ اللفظ فقط بل تعّداه إىل ظهور مصطلح "صويف" كعلى 
ـ( ىو أّكؿ من لقب 825ىػ/120عبدؾ الصويف )ت  من أطلق ىذا اللقب، حيث يرل ماسينوف أفّ 

 (1)بالصويف.
كتابو يف  حيث عّرؼ  ظعلمنا ىو اٛناحفية" يف حدكد و أّما أّكؿ كاتب استعمل "كلمة الص

كلمة صويف كانت معركفة   ، بينما يرل عبد الر٘ناف بدكم أفّ (2)اؾس"البياف كالتبيٌن" الصوفية بأّّنم الن
كشائعة يف أكائل القرف الثاين اٟنجرم أك قبلو بقليل ككانت تطلق على الزىاد كالعابدين يف ىذه 

 (3)الفرتة.
استيقنتو  لف االشتقاقات اللغوية لكلمة التصوؼ نرجح القوؿ الذمكيف األخًن بعد طرحنا ٞنخت

كرأم زكي مبارؾ من اٞنعاصرين الكالباذم  التصوؼ كما قاؿ ابن خلدكف كمن قبلو أنفسنا كىو أفّ 
 كاألستاذ الباحث ١نمد بن بريكة مشتق من الصوؼ.

 :المعنى الصطالحي -ب
كاالصطالحات حوؿ مفهـو التصوؼ جاءت يف  تزخر اٞنؤلفات الصوفية بالعديد من التعاريف

 أغلبها على ألسنة الكثًن من رجالو نذكر منها ما يلي :
علم التصوؼ علم من العلـو الشرعية اٜنادثة يف اٞنّلة كأصلو العكوؼ على »يقوؿ ابن خلدكف 

يقبل عليو اٛنمهور العبادة كاالنقطاع إىل اهلل تعاىل، كاإلعراض عن زخرؼ الدنيا كزينتها، كالزىد فيما 
 (4).«من لّذة كجاه، كاالنفراد عن اٝنلق يف اٝنلوة كالعبادة

تكوف مع اهلل بال بأف »ـ( فقد عّرؼ التصوؼ 809ىػ/279نيد سيد الطائفة )ت أّما اٛن
ـ( على أربع: ُحبُّ 858ىػ/245، كمدار الكالـ يف التصوؼ عند ذم النوف اٞنصرم )ت «عالقة

 (5)إتباع التنزيل كخوؼ التحويل.، ك لك بغض الغلياٛنليل 

                                           
 .55مصطفى عبد الرازؽ: اٞنرجع السابق، ص  ماسينوف (1)
 .59قسـو  عبد الرزاؽ: اٞنرجع السابق، ص  (2)
 .8-7، ص ص 1978بدكم عبد الر٘ناف: تاريخ التصوؼ اإلسالمي من البداية حّّت ّناية القرف الثاين اٟنجرم، ككالة اٞنطبوعات، الكويت،  (3)
 .576، ص 2005طاىر(، دار الكتب العلمية، بًنكت،  بن خلدكف عبد الر٘ناف: اٞنقدمة، )ٓنقيق: حامد(4)
 .63قسـو عبد الر٘ناف: اٞنرجع السابق، ص  (5)
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من لبس الصوؼ على الصفا، كأطعم "بأنو كقد أجاب علي الركذبارم حينما ُسِئل عن الصويف 
كذكر  (1)"اٞنصطفى صلى اهلل عليو كسلمالبطن إطعاـ اٛنفاء، كترؾ الدنيا خلف القفا، كسلك سبيل 

صاحب الرسالة "أف الصويف مركب من أربعة حركؼ فالصاد صربه كصدقو كصفاؤه، كالواك  القشًنم
 (2)."ة هبا أضيف إىل حضرة موالهبكجده ككّده ككفائو، كالفاء فقره كفقده كفناؤه، كالياء ياء النس

التصوؼ علم يُعرؼ بو كيفية السلوؾ إىل حضرة ملك اٞنلوؾ، أك تصفية »قاؿ ابن عجيبة: 
 (3)«.من الرذائل كٓنليتها بأنواع الفضائلالبواطن 

االقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالتخّلق بأخالؽ »أّما عند اإلماـ الطوسي فهو 
التصوؼ ىو علم النفس، أك »، كىناؾ من أعطي تعريفنا نفسينا للتصوؼ فقاؿ (4)«الصحابة كالتابعٌن
 (5)«.علم آفات النفس

 ٬نكن تقسيم التصوؼ إىل قسمٌن:  كمن خالؿ ىذه التعاريف
 كيتعلق ّنجاىدة النفس كالتخّلي عن الرذائل كالتحلي بالفضائل. القسم السلوكي الظاىر:
كيتعلق بتجليات القلب كاٞنكاشفة ُنقائق الغيب كمعاين اليقٌن كاالستنارة القسم الروحي الباطني:

 (6)باٞنعرفة.

                                           
 الكالباذم أيب بكر ١نمد بن إسحاؽ: التعرؼ ٞنذىب أىل التصوؼ، (1)
دار اٞنتوف للنشر كالطباعة كالتوزيع، بن بريكة ١نمد: موسوعة اٜنبيب للدراسات الصوفية، التصوؼ اإلسالمي من الرمز إىل العرفاف ، الكتاب األكؿ،  (2)

 .49، ص 2006اٛنزائر، الطبعة األكىل، 
ط كتصحيح اٜنسين أ٘ند بن عجيبة: اللطائف اإل٬نانية اٞنلكوتية كاٜنقائق اإلحسانية اٛنربتية يف رسائل العارؼ باهلل أ٘ند بن عجيبة اٜنسين، )ضب (3)

 .214، ص 2006علمية،  ،دار الكتب ال1كتعليق :عاصم إبراىيم الكيايل(، ط
 .17، ص 2004الطوسي أبو نصر السراج: الّلمع يف تاريخ التصوؼ اإلسالمي، )ٓنقيق: كامل مصطفى اٟننداكم(، دار الكتب العلمية، بًنكت، (4)
 .07، ص ١1989نمد جالؿ شرؼ: دراسات يف التصوؼ اإلسالمي، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بًنكت،  (5)
اٜنديث بن حيدة يوسف: الطرؽ الصوفية يف اٛنزائر كبالد اٞنغرب كدكرىا يف نشر الوعي كاإلخاء كالتضامن االجتماعي، مذكرة ماجستًن يف التاريخ  (6)

 .8-5، ص ص 2010/2011كاٞنعاصر، قسم التاريخ، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة اٛنيالين اليابس، سيدم بلعباس، 
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 :المي وتطورهنشأة التصوف اإلس -2
كمن ىؤالء أبو ْنمع أغلب مصادر التصوؼ على أف ظهوره كاف قبل أف تكتمل اٞنائة الثانية للهجرة، 

القاسم القشًنم كالسراج الطوسي كعبد الر٘ناف كابن خلدكف ألف صحابة الرسوؿ )ص( كانوا يعرفوف 
 (1)باسم الصحابة كبعدىم ُعرفوا بالتابعٌن مث بتابعي التابعٌن.

مطلع عصر الدكلة العباسية نظرنا التساع الفتوحات اإلسالمية كركوف  فالتصوؼ إذف نشأ يف
اٞنسلمٌن إىل حياة الرتؼ كالبذخ ٣نا كلد نفورنا من تلك اٜنياة اٞنادية، كاالْناه ٥نو الزىد كاالنقطاع 

 للعبادة ككذا امتزاج اٞنسلمٌن بأجناس ٣نن أسلم من البالد الشرقية.
كعجز الكثًن عن التصدم لو، دفع البعض إىل مؤاثرة السالمة  باإلضافة إىل االستبداد السياسي

 (2)إىل العزلة كاالنزكاء.باللجوء 
كاف لو تأثًن يف تطور التصوؼ كىو اٝنالؼ اخر  كمن جهة أخرل ٬نكن اإلشارة إىل عامل 

الشديد بٌن الفقهاء كاٞنتصوفة نتيجة تدخل السياسة يف الدين، باإلضافة إىل غلو الفقهاء يف الشعائر 
 (3)ة.كغلو اٞنتصوفة يف األعماؿ الباطنالظاىرة، 

معينٌن فإنو مل  لئن بدأ التصوؼ يف اٞنائة األكىل كالثانية للهجرة يف شكل زىد ككرع ٕنثل يف أفراد
 من القرآف كاٜنديث يسمى علملة يلبث أف صارنا مذىبنا قائمنا على أركاف مدّعمة بنصوص مؤكّ 

 ـ( كرابعة العدكية958ىػ/245عند ذم النوف اٞنصرم )ت ذلك الباطن، كقد ْنّسد
أيب الغيث بن حسٌن  اهتاــ( كغًن٨نا، كىو اْناه لقي معارضة شديدة أّدت إىل 801ىػ/180)ت

 .(ـ922ىػ/309)ٞننصور اٜنالج بالزندقة كإىل قتلو سنة ا
 

                                           
اٞنيالديٌن، دار اٟندل للطباعة كالنشر كالتوزيع، عٌن مليلة، اٛنزائر،  13ك 12اٟنجريٌن /  7ك 6الطاىر: التصوؼ يف اٛنزائر خالؿ القرنٌن  بونايب (1)

 .36، ص 2004
إلنسانيات ّننوبة، (، منشورات كلية اآلداب كالفنوف كا1939-1881العجيلي التليلي: الطرؽ الصوفية كاالستعمار الفرنسي بالبالد التونسية ) (2)

 .20-19، ص ص 2009، 2تونس، ط
(، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ اٜنديث 1827-1707مكحلي ١نمد: ثورات رجاؿ الزكايا كالطرقية يف اٛنزائر خالؿ العهد العثماين ) (3)

 .54، ص 2004-2003سيدم بلعباس، كاٞنعاصر، قسم التاريخ، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة اٛنياليل اليابس، 
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رغم ذلك تطّور التصّوؼ كانتشر خالؿ اٞنائة الثالثة للهجرة حيث أخذ البعض يدّكف أقواؿ 
يد من ، فظهرت العد(1)أكلئك اٞنشايخ كيسجل مناقبهم كيعدد كراماهتم ٣نا مهد لكتابة علم التصّوؼ

للسراج الطوسي كقوت القلوب أليب طالب اٞنكي، كما دّكف  معاٞنصنفات الصوفية ككتاب اللّ 
، كانتهى التأليف األصيل برسالة القشًنم؛ كما جاء بعد ىؤالء ليس (2)السلمي تراٗنهم يف الطبقات

، أّما الغزايل فلم يظهر يف التصوؼ بكتابو األحياء إاّل بعد أف نضج التصوؼ كاستكمل (3)إاّل شرحنا
 (4).فتناكلو سهالن ميسرنا

 :مصادر التصوف اإلسالمي وأنواعو -2
 :مصادر التصوف اإلسالمي -أ

اختلف الكثًن من الدارسٌن ّنا فيهم اٞنستشرقٌن يف مسألة مصدر التصوؼ، فمنهم من أرجعو 
 ( كىذا األخًن يرل أفّ Dozy(، دكزم )Thoolkإىل أصل فارسي كمن ىؤالء نذكر تولك )

شيء  لالتصّوؼ جاء من أصل فارسي، حيث كاف موجودنا قبل اإلسالـ، فقد ظهرت فكرة صدكر ك
العامل ال كجود لو يف ذاتو كأفَّ اٞنوجود اٜنقيقي ىو اهلل، ككل ىذه اٞنعاين يفيض  من اهلل، كالقوؿ بأفّ 

مثل ىذه األفكار ال توجد إاّل عند فئة قليلة من الصوفية، كىم  هبا التصّوؼ اإلسالمي، غًن أفّ 
 (5)أصحاب كحدة الوجود، كقد ظهرت يف زمن متأخر القرنٌن السادس كالسابع اٟنجريٌن.

ب فيما كيستند البعض إىل كجود عالقة تار٫نية بٌن اٜنضارتٌن العربية كالفارسية كتفاعلت الشعو 
فية كاف ٟنم دكر بارز يف تطور التصوؼ اإلسالمي مثل معركؼ خ الصو بينها فربز العديد من مشائ

ؤالء كانت أصوٟنم ػػػػػكى( ـ896/ق283)ت  مرت ـ( كسهيل التس815ىػ/200رخي )ت ػػػالك

                                           
 .22التليلي العجيلي: اٞنرجع السابق، ص  (1)
ق ،نشأة يف رعاية كلديو كمن شيوخو ابو 330ىػ ك قيل 325ىو ابو عبد الر٘ناف ١نمد بن اٜنسٌن بن موسى السلمي االزدم كلد ِنرساف سنة  (2)

: السلمى ايب عبد  ينظرلبيهقي ،القشًنم ،اٝنطيب البغدادم لو العديدة من اٞنؤلفات ،سراج الطوسي ،أبو نعيم االصفهاين ك النيسبورم كمن تالميذه ا
 .5.ص 1998، دار الكتاب الشعب ،مصر ،2الر٘ناف :الطبقات الصوفية ،ٓنقيق :ا١نمد الشرباصي  ، ط

 .42، ص 2013، دار آفاؽ للنشر، تونس، ١2نمد هبلي النياؿ: اٜنقيقة التار٫نية للتصوؼ، ط (3)
 .22التليلي العجيلي، اٞنرجع السابق، ص  (4)
 .27-26، ص ص 1979، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، 3التفتازاين أبو الوفاء الغنيمي: مدخل إىل التصوؼ اإلسالمي، ط (5)
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،فتأثركا ّنا رأكه من علـو كعقائد كنزعات فارسية كربطوىا ببعض التعاليم كاٞنذاىب الصوفية (1)فارسية
، بيد أف (2)م العديد من اٞنستشرقٌن أمثاؿ جوبينو، دلتش، رينيافيف اإلسالـ، كقد قاؿ هبذا الرأ

ازدىار التصوؼ مل يكن ٖنرة ٛنهود أكلئك فحسب، كإ٧نا أعاف على ازدىاره متصوفة آخركف عرب 
 عاشوا يف سوريا كمصر كاٞنغرب.

ا على حجتٌن :  كىناؾ من رّده إىل أصل مسيحي مستندن
 ارل يف اٛناىلية كاإلسالـ.الصالت كالعالقات بٌن العرب كالنص -
أكجو الشبو بٌن حياة الزىد كالصوفية كحياة اٞنسيح كالرىباف يف العبادة كاٞنلبس، كمن أصحاب ىذا  -

 (3)الرأم نيكولسن، فوف كر٬نر.
ىذا ال يعين أف التصّوؼ اإلسالمي انطلق من مصدر نصراين كلكنو اشرتؾ معو يف أمور  غًن أفّ 

 (4)عامة ٤ندىا يف الديانات كّلها.
ليت أشار إليها كمن الباحثٌن من أرجعو إىل أصل ىندم انطالقنا من بعض اٞنظاىر اٞنتشاهبة كا

عتقدات اٟننود كنظريات صوفية بعد مقارنة عقدىا بٌن م( ـ1049/ىػ440 )ت أبو الر٪ناف البًنكين
مثل كحدة الوجود، كما أشار الباحثوف أف استعماؿ السبحة كاٝنرقة كبناء اٞنقامات من العادات 

 (5)اٟنندية الشائعة لدل كهنة البوذية كالرب٨نية.
فكرة التناسخ كالقائمة على تردد األركاح يف األبداف ُنسب انتساب األفعاؿ إىل اٝنًن  كما أفّ 

كاالنتقاؿ من شخص إىل آخر كاليت تتقارب مع فكرة اٜنلوؿ ك"النرفانا" عند البوذية كاليت ٟنا كالشر 
 (6)معاين أ٨نها االنعداـ كاإل١ناء كالسكوف مث التربّد كاالنتعاش كالراحة كالصفاء.

                                           
 .18-17الشافعي العجمي: اٞنرجع السابق، ص ص  (1)
 .32بدكم عبد الر٘ناف: اٞنرجع السابق، ص  (2)
 .27التفتازاين: اٞنرجع السابق، ص  (3)
 .33فركخ عمر: اٞنرجع السابق، ص  (4)
 .16الشافعي العجمي: اٞنرجع نفسو، ص  (5)
سف(، البًنكين  أبو الرحاف: الفلسفة اٟنندية مع مقارنة بفلسفة اليوناف كالتصوؼ، )تقدمي كمراجعة: عبد اٜنليم ١نمود، عثماف عبد اٞننعم يو  (6)

 .48العصرية، بًنكت، ب.ت، ص  منشورات اٞنكتبة
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أف التصّوؼ قد تأثر باالْناه اٟنندم لكنو مل يتأثر  كعلى ضوء ذلك يرل األستاذ الدكتور عمر فركخ
 (1)بفلسفة اٜنياة البوذية كإف كاف قد شاهبا يف بعض مراحلها يف الفناء كالرياضة.

كىناؾ طائفة من اٞنستشرقٌن من يرل أف التصّوؼ مصدره يوناين أمثاؿ نيكولسوف، أكلًنم، 
سالمي كبعض اٞنفاىيم الفلسفية كنظريات مستندين إىل أكجو التشابو كالتقارب بٌن التصّوؼ اإل

، كرغم ذلك (2)الوحدة كاٜنلوؿ كاٜنب اإلٟني كاالعتقاد بالنفس الكلية كاتصاؿ النفس باٛنسد كغًنىا
 يبقى التأثًن اليوناين ١ندكدنا يف التصوؼ اإلسالمي حسب رأينا.

كيف األخًن يوجد من الباحثٌن من ال يذكر أم أثر للمصادر األجنبية على التصوؼ اإلسالمي 
كيرده إىل اٞنصادر اإلسالمية اٝنالصة مثل القرآف كالسنة، كحياة الرسوؿ كالصحابة، كيف ىذا الصدد 

داف، كالنفس إف التصوؼ متعلق أساسنا بالشعور كالوج»يقوؿ األستاذ الدكتور أبو الوفاء التفتازاين: 
اإلنسانية كاحدة على الرغم من اختالؼ الشعوب كاألجناس، كما تصل إليو نفس بشرية بطريقة 

 (3)«.اجملاىدات كالرياضات الركحية قد تصل إليو أخرل، دكف اتصاؿ كاحدة منهما باألخرل
ادم تكاد تتفق معظم اآلراء حوؿ التصّوؼ على أنّو نزعة ركحية تنأل باإلنساف عن العامل اٞن

كترتفع بو إىل العامل الركحي، كهبذا اٞنعىن يكوف ظاىرة إنسانية تنشأ يف كل بيئة دينية، كبذلك يكوف 
 (4)التصّوؼ فكرنا باطنينا كتراثنا ركحينا كعاٞنينا كيكوف التصّوؼ اإلسالمي جزءنا من التصّوؼ العاٞني.

رات خارجية، ككجود بعض ك٠نمل القوؿ أف التصّوؼ على الرغم من تأثره أثناء تطوره ّنؤث
اال٥نرافات كالسلوكيات من بعض اٞنتصوفة، كاليت القت معارضة شديدة من بعض العلماء كالفقهاء، 

 يبقى اإلسالـ ىو مصدر التصّوؼ كنشأتو.

                                           
 .41فركخ عمر: اٞنرجع السابق، ص  (1)
 .34نفسو، ص  (2)
 .34التفتازاين أبوالوفاء: اٞنرجع السابق، ص  (3)
 .12.ص2004اٛنزائر .، ،دار  اٟندل ،عٌن مليلة2عمًناكم ا٘نيدة : ١ناضرات يف تاريخ اٛنزائر اٜنديث ،ط (4)
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 :أنواعو -ب
إّف اٜنقيقة اليت يكاد يسّلم هبا معظم الباحثٌن اٞنعاصرين ىي أف التصّوؼ اإلسالمي على 

 نوعٌن:

 التصّوف السّني: -1
ظهر على شكل زىد يف البصرة ، ف(1)يقصد بو التصّوؼ اٞنستمد من القرآف الكرمي كالسّنة النبوية

كاٞنناطق احمليطة هبا مث انتشر يف ٢نتلف اٛنهات األخرل، كظهر ىذا التصّوؼ يف بداية القرف الثاين 
أمثاؿ اٜنسن البصرم للهجرة، كبرزت شخصيات ٟنا دكر كبًن يف تطور التصّوؼ كازدىاره 

ـ(، كمعركؼ الكرخي 857ىػ/243ـ( اٜنارث بن أسد احملاسيب )ت 728ىػ/110)ت
 (2)ـ( كغًنىم.815ىػ/200)ت

كخالؿ القرنٌن الثالث كالرابع اٟنجريٌن التاسع كالعاشر اٞنيالديٌن تطور التصّوؼ كأصبح 
اب القرآف كالسّنة النبوية، منتحلوه يهدفوف إىل نفس ال يصدر عنها سول أفعاؿ اٝنًن، مؤدبة بآد

 (3)اإلرادة كالرياضة. ىل تقومي النفس كهتذيبها عن طريقفعمدكا إ
كمع بداية القرف اٝنامس اٟنجرم عرؼ التصّوؼ السيّن ازدىارنا كأنذ اْناىنا إصالحينا على 

 (4)التصّوؼ كاإلسالـ السيّن.بٌن أساس التوفيق 
صاحب حّجة اإلسالـ ،( ـ1112/ىػ505الغزايل )ت كقد ٘نل لواء ىذا اإلصالح أبو حامد 

ـ( عن طريق رسالتو كاليت نالت 1073ىػ/465كتاب إحياء علـو الدين، كاإلماـ القشًنم )ت 
 (5)شهرة كبًنة يف العامل اإلسالمي.

                                           
 .44بق، ص الشافعي العجمي: اٞنرجع السا (1)
 .١69نمد جالؿ شرؼ: اٞنرجع السابق، ص  (2)
 .34، ص 1966ابن خلدكف عبد الر٘ناف: شفاء السائل كهتذيب اٞنسائل، )ٓنقيق :١نمد مطيع اٜنافظ(، دار الفكر العريب، بًنكت،  (3)
، )ترٗنة: ع (4) ، بًنكت، 3بد الر٘ناف بدكم(، دار الغرب اإلسالمي، طألفرد بيل: الفرؽ اإلسالمية يف الشماؿ اإلفريقي من الفتح العريب حّّت اليـو

 .376، ص 1987
 .145التفتازاين أبو الوفاء: اٞنرجع السابق، ص  (5)
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كمعرفة صفات اهلل،   خالؿ ىذه اٞنرحلة أصبح التصّوؼ ينزع إىل الكشف عن عامل الغيبف
ىدة التقول، االئكة، كيتحقق ىذا عن طريق اجملاىدات منها ٠نكرؤية العرش،الكرسي،الوحي،اٞن

 (1)٠ناىدة االستقامة.
 التصّوف الفلسفي: - 2
كىو التصّوؼ الذم ٬نزج بٌن الذكؽ كالنظر العقلي، ككلوج عامل الغيبيات، باستخداـ مصطلحات  

 (2)مأخوذة من فلسفات متعددة للتعبًن عن الرياضة الركحية اٞنرتبطة بتحقيق اٞنعاين الباطنية.
علومو،  كاشفة التماسنا ٞنعرفة اهلل، كاكتساباىتماـ الصوفية بعلـو اٞنةىذا النوع إىل نشأترجع 

 (3)على حقائق اٞنوجودات. كاالطالعكالوقوؼ على حكمتو كأسراره، 
ما ٬نّيز ىذا النوع من التصّوؼ ىو الغموض بسبب كثرة الرموز كتنوعها كاختالؼ داللتها،  إفّ 

 (4)٣نا أّدل إىل صعوبة فهمها.
، حيث قاـ على فكرة اٜنب (5)قد ظهر ىذا النوع يف الثلث الثاين من القرف الثاين للهجرةف

ـ( 859ىػ/245ـ(، مث جاء بعدىا ذك النوف اٞنصرم )ت801ىػ/185اإلٟني عند رابعة العدكية )ت
طامي بسزيد اليانية )الغنوصية( يف التصّوؼ اإلسالمي مث بعده جاء أبو الذم أدخل مدرؾ العرف

الشعور بذاتو مع اهلل، كعن  ، أم فناء اإلنساف عن نفسو كفقدانو(6)ـ( بنظرية الفناء875ىػ/270)ت
طريق نظرية الفناء توصل بعض الصوفية إىل القوؿ بنظرية اٜنلوؿ كاليت تزعمها اٜنسٌن بن منصور 

ـ( أم حلوؿ الذات اإلٟنية يف اٞنخلوقات، كآناد طبيعة اإلنساف يف 922ىػ/309اٜناّلج )ت 
 الطبيعة اإلٟنية حّّت تصًن حقيقة كاحدة.

                                           
 .9، ص 2003عمًناكم ا٘نيدة: رسالة الطريقة القادرية يف اٛنزائر، دار اٟندل للطباعة كالنشر، عٌن مليلة، اٛنزائر،  (1)
 .126الشافعي اٜنسين: اٞنرجع السابق، ص  (2)
 .50ابن خلدكف عبد الر٘ناف : شفاء السائل...اٞنصدر السابق  ، ص  (3)
 .15-14، ص ص 2009مرتاض ١نمد: التجربة الصوفية عند شعراء اٞنغرب يف اٝنمسينية اٟنجرية، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية، اٛنزائر،  (4)
 .56ىػ، ص 1315، اٞنطبعة العامرية، القاىرة، 1قات الكربل لواقع األنوار يف طبقات األخبار، جالشعراين عبد الوىاب: الطب (5)
 .62:القشًنم  عبد الكرمي ،اٞنصدر السابق، ص ينظر: لغويا انتهاء الوجود كىو ضد البقاء كعند الصوفية سقوط االكصاؼ اٞنذمومة الفناء(6)
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، الثاين عشر كالثالث عشر اٞنيالديٌن ق(7ق / 6) س كالسابع اٟنجريٌنخالؿ القرنٌن السادف
عرؼ التصّوؼ الفلسفي ازدىارنا بفضل ظهور أقطاب منهم عبد اهلل ١نمد بن علي ـ (13ـ _ 12

عبد اٜنق بن ، (1)ـ( صاحب نظرية كحدة الوجود1240ىػ/638اٜنإني اٞنعركؼ بابن عريب )ت 
 (2)ـ(.1270ىػ/669إبراىيم الشهًن بابن سبعٌن )ت 

هجرية ٕنثل العصر س، الرابع، اٝناما ألنواع التصّوؼ نستخلص أف القرف الثالثمن خالؿ ع ْرِضن  
يف حٌن ٬نثل القرناف السادس كالسابع اٟنجريٌن تطورنا كبًننا ،الذىيب للتصّوؼ السيّن كالفلسفي باٞنشرؽ 

 اٞنغرب.لنظريات التصّوؼ الفلسفي القادمة من األندلس ٥نو 
 :ثانياا : ظهور التصوف في بالد المغرب

 :ربانتقال التصّوف إلى بالد المغ - 1
إّف التصّوؼ إىل بالد اٞنغرب أخذ يف البداية طابع الزىد كالورع أك التصّوؼ السيّن مث ما لبث 

 أف تطور إىل تصّوؼ فلسفي كىذا التطور يعود إىل مؤثرات متنوعة أ٨نها :
 طريق اٜنج.االتصاؿ باٞنشرؽ عن  -
 التتلمذ على مشائخ التصّوؼ يف اٞنشرؽ كاإلطالع على مذاىبهم كاْناىاهتم. -
التأثًن باٞنذىب الشيعي الذم تسّرب إىل اٞنغرب األكسط كبفكرة اٞنهدم اليت بنيت عليها الدعوة  -

 (3)الفاطمية يف اٞنغرب ككذا الدعوة اٞنوحدية.
يرل صاحب كتاب تاريخ اٛنزائر يف القدمي كاٜنديث أف اٞنغاربة كانوا سلفيٌن، إىل حٌن انتقاؿ 
ابن تومرت إىل اٞنشرؽ كعزمو على إحداث انقالب سياسي كعلمي كديين ببالد اٞنغرب، فأخذ طريقة 

بن علي قياـ دكلتو على يد عبد اٞنؤمن باألشعرم كنصرىا كّٚني اٞنرابطٌن السلفيٌن )٠نّسمٌن(، ك 
 (4)احتجبت السلفية بسقوط دكلة صنهاجة.

                                           
 .234: الشافعي العجمي: اٞنرجع السابق ، ص  ينظر  فهوالواحد االحدتعين أنو الموجود على اٜنقييقة اال اهلل (1)
 .44-43-41بونايب الطاىر: اٞنرجع السابق، ص ص  (2)
 .89مكحلي ١نمد: اٞنرجع السابق، ص  (3)
 .342، ص 1983اٞنيلي مبارؾ بن ١نمد: تاريخ اٛنزائر يف القدمي كاٜنديث، اٞنؤسسة الوطنية للكتاب،  (4)
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ف بعض الباحثٌن إىل ٗنلة اٞنؤثرات التأثًن األندلسي حيث شكلت ىجرة رجاؿ ضيكي
التصّوؼ إّما عائدين من اٞنشرؽ كاستقرارىم ببالد اٞنغرب، أك قادمٌن من األندلس عامالن رئيسينا يف 

الذم  حّل ببجاية ـ( 1198ىػ/594شعيب )ت ، كيأيت يف مقدمتهم أبو مدين (1)انتشار التصّوؼ
، كمكث فيها ٙنسة عشر عامنا، ٘نل إليها كتاب إحياء علـو الدين، (ـ1163ىػ/559سنة)

، (2)كاعتكف على مطالعتو كٛنأ إىل تبسيط أفكاره يف أطركحة بسيطة جذبت إليو الطلبة كاٞنريدين
ـ( كالذم مكث يف تلمساف 1196/ىػ565ككذلك نذكر أبو عبد اهلل ١نمد بن ساعدة اٞنرشي )ت 

 ، كما استقر ابن بلدة(3)، ٘نل إليها مصنفات الغزايل(ـ1131-ـ1127ىػ/526ىػ إىل 521)من 
ـ( يف تلمساف كعمل على 12ىػ/6)أبو إسحاؽ إبراىيم بن يسوؿ )ت يف النصف األكؿ من القرف

يف بلورة اْناىات  ت، كباإلضافة إىل ىؤالء ىناؾ شخصيات أخرل سا٨ن(4)نشر التصّوؼ السيّن 
ـ( 1215ىػ/610عريف )ت بن التصّوؼ كأفكاره ببالد اٞنغرب نذكر منها على سبيل اٞنثاؿ الشيخ 

 (5)ـ(.1193ىػ/590بن سبعٌن )ت اك١ني الدين بن عريب ك 
بالد اٞنغرب حيث أصبحت ىذه األخًنة دكرنا كبًننا يف نشر التصّوؼ ب كما لعبت الرباطات

بطات كازدىر النشاط الصويف هبا حيث اشتغل اأخذت شكل ما يعرؼ بالرّ فية عندما مأكل للصو 
الشيوخ بتكوين اٞنريدين كتربيتهم على اجملاىدات كالزىد كالتجّرد من الدنيا كملّذاهتا مع الرتكيز على 

 .(6)األكراد كاألذكار

                                           
 .71الطاىر : اٞنرجع السابق، ص  بوناين (1)
ة، ابن الزيات التاديل أبو يعقوب يوسف: التشوؼ إىل رجاؿ التصوؼ كأخبار أيب العباس السبيت، ٓنقيق: أكدلف فور، مطبوعات إفريقيا الشمالي (2)

 .159، ص 1958الرباط، اٞنغرب.
، ٓنقيق: إحساف عباس، دار 2يب، كذكر كزيرىا لساف الدين بن اٝنطيب، جاٞنقرم  أ٘ند بن ١نمد التلمساين: نفح الطيب من غصن األندلس الرط (3)

 .158، ص 1988صادر، بًنكت، 
 .288ابن الزيات: اٞنرجع السابق، ص  (4)
 ـ(، دراسة يف اٜنياة االجتماعية كاالقتصادية، أطركحة دكتوراه دكلة يف1199-ـ1120ىػ/595-ىػ515عابد يوسف: اٞنوحدين يف بالد اٞنغرب ) (5)

 .138، ص 2007-2006، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، جامعة األمًن عبد القادر للعلـو اإلسالمية، قسنطينة، 1التاريخ اإلسالمي، ج
 .21بن حيدة يوسف، اٞنرجع السابق، ص (6) 
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غرب األكسط يف الطاىر بونايب "إّف اٜنركة الصوفية اليت شهدىا اٞن  ىذا الصدد يقوؿ األستاذكيف
القرنٌن السادس كالسابع اٟنجريٌن الثاين عشر كالثالث عشر اٞنيالديٌن ىي نتاج عمل 

 .(2)كالرّابطة(1)الرباط.
كيف اإلطار اٜنديث عن انتقاؿ التصوؼ إال بالد اٞنغرب، البد من اإلشارة إىل أىم التفسًنات 

 (3)اٞنختلفة النتشاره يف مشاؿ إفريقيا كتتلخص فيما يلي :

 تأثير التقاليد البربرية القديمة: -أ 
تواصالن لبعض االعتقادات كلبعض الطقوس حيث يرل البعض أف عبادة األكلياء بشماؿ إفريقيا  

 (4)الرببرية.

 :مشاركة المرأة -ب

ت اٞنرأة عالقة اٞنرأة باٞنكاف اٞنقدس أقول بكثًن من عالقة الرجل، كعليو فقد انكبّ  يتمثل ذلك يف أفّ  
 (5)منو سلطة دينية مضادة.على عبادة األكلياء كفضاء تستمد 

 تأثير العادات السودانية: -ج

الكثًن من الطقوس كمظاىر االعتقادات الشعبية مرتبطة بوجود السوداف يف اجملتمع  إفّ  
إسالـ ىؤالء اٞنغاريب، فخالؿ قركف مل تتوقف القوافل عن جلب العبيد، كنظرنا إىل أنّو كثًننا ما كاف 

سلمٌن، فإف اعتناقهم ىذا بقي مطبوعنا إىل حد  السوداف ٠نّرد نتيجة لسقوطهم يف عبودية األسياد اٞن
بعيد باالعتقادات الدينية كالطقوس األصلية اليت كانوا ٬نارسوّنا يف بلداّنم يف إطار حضارهتم 

 (6)األصلية.
                                           

 .62بونايب الطاىر: اٞنرجع السابق، ص  (1)
اٞنرجع  :بونايب الطاىر :ينظر .تعىن بناء صغًن يعتكف فيو الشيخ الصويف ك حولو تالميذتو اٞنريدكف ينهالوف من علمو كطريقتو الصوفيو الرابطة:(2)

 .62، ص نفسو
 .92مكحلي ١نمد: اٞنرجع السابق، ص  (3)
 .20، ص 1993األخضر لطيفة: اإلسالـ الطرقي، دار سراس للنشر، تونس،  (4)
 .93: اٞنرجع السابق، ص مكحلي ١نمد (5)
 .25-24، ص ص  السابقاألخضر لطيفة: اٞنرجع  (6)
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 انتشار التصوف في بالد المغرب : و مراحل عوامل - 2
 :النتشارعوامل -أ

 لقد ساعدت عّدة عوامل على انتشار التصوؼ ببالد اٞنغرب اإلسالمي أبرزىا :
 :كتتمثل يفالعوامل السياسية : -
االستقرار، خاصة يف الوضع السياسي العاـ الذم عرفتو اٞننطقة من اضطرابات كفوضى كعدـ  -

جعل الطبقة الشعبية ُتؤثر اللجوء إىل ، ٣نا (1)ظل الدكيالت الثالث اٞنرينية كاٜنفصية كالزيانية
 (2)التصّوؼ كوسيلة للتخلص من األكضاع اٞنرتدية.

القول اٞنسيحية اإلسبانية كالربتغالية كاحتالٟنا لبعض الثغور كالسواحل باٞننطقة كعجز تدخل  -
ة سبالنب، ٣نا ساىم يف االنطواء على الذات (3)الدكيالت اٞنتصارعة على مواجهة ىذا اٝنطر

إاّل يف رجاؿ ف اٞنغرب الذين مل تكن ٟنم القّوة للّرّد على ٨نجية إيبًنيا، فلم ٩ندكا العزاء لسكا
 (4)التصّوؼ كاألشراؼ.

 :العوامل القتصادية والجتماعية -
الثراء االقتصادم الذم عرفو اٞنغرب اإلسالمي يف فرتات ٢نتلفة كما نتج عنو من ترؼ كبذخ  -

 (5)جعل البعض يلجأ إىل التصّوؼ.
ـ نتيجة فقدانو دكر الوسيط 15ىػ/9االقتصادية اٞنرتدية اليت عرفها اٞنغرب خالؿ القرف األكضاع  -

التجارم بٌن إفريقيا السوداء كأكربا، حيث كاف ٪نتكر ْنارة الترب، كىذا بعد االكتشافات 
ىذه اٜنياة  األكربية، ٣نا جعل الفرد اٞنغاريب ٬نيل إىل العزلة كاالنقطاع للعبادة كسيلة للتهرب من

 (6)اٞنليئة بالكثًن من اٞنتناقضات ُنثنا عن راحة الباؿ كالضمًن.
                                           

 .66،ص 2006، دار الغرب للنشر كالتوزيع، كىراف، اٛنزائر، 2اٞنهاجي قدكر إبراىيم: أعالـ التصوؼ يف اٛنزائر، كتاباهتم كأشعارىم، ج (1)
ـ(، دار الغرب للنشر كالتوزيع، كىراف، 15-13عبيد: ظاىرة التصوؼ يف اٞنغرب األكسط ما بٌن القرنٌن السابع كالتاسع اٟنجريٌن )ؽ   بوداكد (2)

 .162، ص 2003
 .66اٞنهاجي قدكر إبراىيم: اٞنرجع السابق، ص  (3)
 .23، ص 2007اعة كالنشر، اٛنزائر، ، دار ىومة للطب2ـ(، ط1830ـ/1514عّباد صاحل: اٛنزائر خالؿ اٜنكم الرتكي ) (4)
 .96بونايب الطاىر: اٞنرجع السابق، ص  (5)
 .187بو داكد عبيد: اٞنرجع السابق، ص (6)
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 :العوامل الفكرية -
هم أبو ظهور أعالـ التصوؼ ببالد اٞنغرب كأثرىم الكبًن يف ازدىار اٜنركة الصوفية باٞننطقة كمن -

 ـ( كغًنىم.1258/  ق566بو اٜنسن الشاذيل )ت ـ( كأ1197 ىػ/594مدين شعيب )ت 
 (1)تنوع اٞنؤلفات الصوفية اٞنشرقية كاٞنغربية كاليت كانت تدرس للطلبة يف الزكايا كاٞنعاىد. -
 :ل انتشار التصّوف في بالد المغربمراح -ج

 :مرحلة التصوف النخبوي- 1     

يرل بعض الباحثٌن أف التصّوؼ ظهر ببالد اٞنغرب خالؿ القرف الثاين اٟنجرم، حيث برزت 
ـ( 909ىػ/295بعض الشخصيات اختارت الزىد كالتعبد، من بينها بكر بن ٘نّاد التاىريت )ت 

 (2)كالذم درس على يد اإلماـ سحنوف، كتأثر بالتصّوؼ كالزىد يف أشعاره.
ظهور شخصيات  ـ(14/ىػ8)حلة، كاليت امتدت إىل القرف مّيز التصّوؼ يف ىذه اٞنر لقد 

، كاليت اقتصرت على الطبقة (3)صوفية ٘نلت لواء التصّوؼ كتجربة عملية ككأفكار كتوجهات فلسفية
 (4)اٞنتعلمة، كارتبطت باٜنواضر كالقًنكاف كتلمساف كَناية كفاس.

أك مواجهة األمراء كمل يكن لرجاؿ التصّوؼ يف ىذه اٞنرحلة تدخالت يف شؤكف اٜنكم 
ا منهم يف السلطة كْننبنا للفتنة.  (5)كالسالطٌن أك عصياّنم زىدن

 مرحلة التصّوف الشعبي : -2
ـ عرؼ التصّوؼ ببالد اٞنغرب تطورنا ملحوظنا، كذلك با٦نراط عدد كبًن من 16ىػ/10خالؿ القرف  

الناس يف الزكايا، كاالىتماـ بتقديس األكلياء، كأصبحت الظاىرة تستوعب ٢نتلف الفئات االجتماعية 
 (6)كعمَّ ىذا الفكر أغلب شرائح اجملتمع.

                                           
 .78-76بونايب الطاىر: اٞنرجع السابق، ص ص  (1)
 .13مرتاض: اٞنرجع السابق، ص  (2)
 .40، ص 2002شر كالتوزيع، عٌن مليلة، اٛنزائر، ٙنيسي ساعد: أُناث يف الفلسفة اإلسالمية، دار اٟندل للطباعة كالن  (3)
 .54بونايب الطاىر: اٞنرجع السابق، ص  (4)
تحديات بومهرة عبد العزيز: العالقة بٌن الصويف كالسياسي )السلطاف( يف اٞنغرب اإلسالمي، اٞنلتقى الدكيل اٜنادم عشر، التصوؼ يف اإلسالـ كال (5)

 .202،ص 2008،اٞنطبعة العربية غرداية ،اٛنزائر ، ، منشورات جامعة ادرار  2اٞنعاصرة، ج
 .391، اٞنؤسسة الوطنية للفنوف اٞنطبعية، اٛنزائر، ص 2فياليل عبد العزيز: تلمساف يف العهد الزياين، ج (6)
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االىتماـ باألسر الشريفة اليت ىذه اٞنرحلة بظهور  كارتبط انتشار التصّوؼ ببالد اٞنغرب خالؿ
قبلي، كأصل شريف، كىذا ينحدر نسبها من البيت النبوم، كفكرة اٞنرابط اليت تقـو أيضنا على انتماء 

ما جعل اجملتمع اٞنغاريب يعتقد يف سلطة اٞنرابط، كأناذه كاسطة لو، ٣نا ساىم يف انتشار التصّوؼ يف 
 (1)األكساط الشعبية.

ـ أثر كبًن 16ىػ/10كقد كاف لألكضاع السياسية يف بالد اٞنغرب خالؿ ىذه الفرتة أم القرف 
يف ازدىار التصّوؼ الشعيب، كظهور الطرؽ الصوفية، اليت كجدت مناخنا مالئمنا لنشاطها، كلقد كاف 

ا صار التصوؼ ٚنة بارزنا يف ٓنديد معامل اٜنياة العامة، كمالزدىار اٜنركة الصوفية يف بالد اٞنغرب دكرنا 
كالقرل كاألرياؼ، كانتشرت معو العصر، كاٞنناخ السائد يتنفس من خاللو العامة كاٝناصة، يف اٞندف 

... كا٦نرط الناس يف الزكايا كاشتغلوا بالذكر كاٝنلوة كآداب ، القطب، ثألقاب مثل الويل، الغو 
 (2)الصحبة.

 ىا ووظائفها:ز كا ثالثا :الطرق الصوفية مر 
 الطريقمفهوم -1

أصل كلمة الطريقة من الفعل طرؽ، فيقاؿ: طرؽ النجم مطرؽ، طركقا ، كىو النجم الطارؽ،  :لغة-أ

َّخلملىلُّ  :كقد كرد يف القرآف يف قولو تعاىل
، كطرؽ اٞنعدف طرقا أم ضربو كمدده، (3)

 . (4)كطرؽ الطريق سلكو
  

                                           
 .64باتنة، اٛنزائر، ص فياليل ٢نتار: نشأة اٞنرابطٌن كالطرؽ الصوفية كأثرىا يف اٛنزائر خالؿ العهد العثماين، دار الفن الغرافيكي،  (1)
 .27، 26بن حيدة يوسف، اٞنرجع السابق، ص ص  (2)
 .1سورة الطارؽ، اآلية (3)
١نمد البشًن ١نمد اٟنادم، التصوؼ كمفاىيم كمصطلحات: مثاؿ ْنربة التصوؼ يف السوداف، ملتقى الدكيل اٜنادم عشر، التصوؼ يف اإلسالـ (4)

 . 184ص  ،2008ادرار ،اٞنطبعة العربية غرداية ،اٛنزائر ،منشورات جامعة  ،2كالتحديات اٞنعاصرة، ج



 ...................................... التصوف و الصوفية في بالد المغرب..الفصل األول.............
 

14 

 

م ْذىبو. يقاؿ: ما زاؿ فالف على ط رِيقة جاء يف لساف العرب: كالطَّرِيقة: السًِّنة. كطريقة الرجل: 
كاحدة أ م على حالة كاحدة. كفالف حسن الطَّرِيقة، كالطَّرِيقة اٜناؿ. يقاؿ: ىو على ط رِيقة حس نة 

 .(1)كط ريقة س يِّئة
 خي حي جي يه ىهُّ كقد كردت كلمة الطريقة يف القرآف الكرمي يف قولو تعاىل: 

َّ يي ىي مي
(2) 

 اصطالحا:-ب

الطريقة عند الصوفية ىي عبارة عن مذىب أك ملة دينية اليت يسًن عليها اٞنؤمنوف كفق منهاج 
كىي عبارة عن "مراسم اهلل تعاىل كأحكامو التكليفية اٞنشركعة اليت ال رخصة فيها ..."  شرعي

ىل اهلل كىي السًنة اٞنختصة بالصوفية السالكٌن إىل اهلل تعاىل، فهي سفر إىل اهلل تعاىل، كالسالك إ
 .(3)تعاىل أف يسلك طريق القـو كأف ٩نتاز معهم مرحلة بعد مرحلة

كالطريقة حسب الزاكية الزركقية ىي منهج شامل لكل اٞنمارسات اٜنياتية، فهي عبارة عن  
 منظومة مفا٨نية يبدعها الويل كيلتـز هبا مريدكه كأتباعو

كٓنرير الركح كالذكر اٞنتواصل بالتجمع كتعين عند البعض اٞننهج التجرييب للتصوؼ التأملي،  
 . (4)حوؿ شيخ معرتؼ بو طلبا للتدريب خالؿ االتصاؿ كالصحبة

كقد فّرؽ الصوفية بٌن الطريق كالطريقة، فالطريق ىو السبيل الذم يسلكو اٞنريد كصوال إىل  
اٞنراد، كىو ما كاف معركفا أثناء التصوؼ الفردم، أما الطريقة كاصطالح ظهر الحقا إباف التصوؼ 

عى اٛنماعي اٞننظم، يطلق على ٗناعات اٞنعاشرة االخوانية اليت تعرؼ باسم الطرؽ الصوفية كتد
 . (5)الواحدة منها باسم الطريقة

                                           
 . 91ابن منظور ٗناؿ الدين بن مكـر االنصارم: لساف العرب، اٞنؤسسة اٞنصرية العامة للتأليف ك النشر، القاىرة، مصر، ص (1)
 .16سورة اٛنن، اآلية  (2)
( ماجيستًن يف تاريخ اٛنزائر اٜنديث ك اٞنعاصر، كلية اآلداب كالعلـو 1931 -1844) خنفوؽ اٚناعيل ، دكر الطرؽ الصوفية يف منطقة االكراس(3)

 .  15، ص 2011 -2010االنسانية، جامعة اٜناج ٝنضر باتنة، 
 .26، ص 1997ر، الفرؽ الصوفية يف االسالـ، )نر: عبد القادر اٛنراكم(، دار النهضة العربية، بًنكت، سنترمنجهاـ سب (4)
 .8،ص 2012وؿ ،االنوار الربانية كاألضواء السنية على الطريقة الر٘نانية اٝنلوتية ،)تح :نعاس طارؽ نايلي ( ،اٛنزائر ،مؤلف ٠نه (5)



 ...................................... التصوف و الصوفية في بالد المغرب..الفصل األول.............
 

15 

 

كنظرا للتطورات اليت عرفها التصوؼ فإف لفظ الطريقة أصبح يطلق عند الصوفية اٞنتأخرين  
على ٠نموعة من األفراد ٫نتصوف بطريقة للذكر كينس بوف إىل شيخ معٌن ك٫نضعوف لنظاـ دقيق يف 

تقوف يف فرتات دكرية كيف مناسبات معينة السلوؾ الركحي ك٪نيوف حياة ٗناعية يف الزكايا كالربط كيل
 .(1)للذكر كالتدارس

كتربط الطريقة بسند متصل أك سلسلة يرل الصوفية بأّنا تعلو إىل شيوخ الطريقة السابقٌن  
 .(2)كتصل بعض أصحاب النيب 

كمن خالؿ ما سبق يتضح أف الطريقة الصوفية تقـو على ثالثة ركائز: اٞنريد، اٞننهج اٞنتبع،  
الطريقة، أّما فيما ٫نص تأسيسها فهي ترتبط بأسس عرّب عنها دكنوفو بأّنا حكم ديين ٪نصل  شيخ

على كحي الطريق الذم ٩نب اتباعو يف طريقة التعبد كالتقرب إىل اهلل  فيو اٞنرابط من النيب 
(3) 

كمن أىم خصوصياهتا االنعزاؿ كاٝنلوة كالنسب كالكرامة كالعلم، سواء كاف حقيقة أك ادعاء، حيث 
 .(4)٫نتلي الشيخ أك اٞنرابط عن أنظار الناس ٞندة زمنية يتخذ فيها خلوة تكوف يف مناطق منعزلة

 النشأة التاريخية للطرق الصوفية:-2

بدأ تأصيل الطرؽ الصوفية فقد كضع أبو سعيد ١نمد  يالدمماٜنادم عشر جرم/اٟنيف القرف اٝنامس 
أ٘ند اٞنيهي الصويف اإليراين تلميذ أيب عبد الر٘ناف السلمي أكؿ ىيكل تنظيمي للطرؽ الصوفية ٩نعلو 

 .(5)متسلسال عن طريق الوراثة، كأقاـ بناء للصوفية َنوار منزلو كبٌّن كثًنا من أمور الرتبية الصوفية
تجسد يف تنظيم يسند إىل شيخ معٌن كعهد كبيعة كصيغة ك٪نيوف مث أخذت ىذه الفرؽ ت 

 .(6)حياة ٗناعية يف الزكايا كيرتبطوف بسند أك سلسلة ْنلب احرتاـ اٞنريدين
 

                                           
 .236ابق، ص سالتفتازاين أبو الوفاء، اٞنرجع ال (1)
 .64الشافعي العجمي، اٞنرجع السابق، ص  (2)
حوؿ اٛنماعات الدينية عند مسلمي اٛنزائر،) تر: كماؿ فياليل(، دار اٟندل للطباعة كالنشر كالتوزيع،  إدكارد دكنوفو: اإلخواف دراسة انثركبولوجية (3)

 .26، ص 2003عٌن مليلة، اٛنزائر، 
 .489، ص 2007، دار البصائر، اٛنزائر، 1سعد اهلل أبو القاسم، تاريخ اٛنزائر الثقايف، ج (4)
فصلة يف الفرؽ كاألدياف كاٞنلل كاٞنذاىب كاٜنركات القد٬نة كاٞنعاصرة، إعداد مكتب التبياف للدراسات العربية أبو اٝنًن حسن عبد اٜنفيظ، اٞنوسوعة اٞن (5)

 .888، ص 2011كٓنقيق الرتاث، دار ابن اٛنوزم، مصر، 
 .43بن حيدة يوسف، اٞنرجع السابق، ص   (6)
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فإّنا تعددت  (ـ1288ق/ 656)كإذا كاف بعض ىذه الطرؽ قد نشأ قبل الغزك اٞنغويل  

كتشّعبت منذ القرف الرابع عشر اٞنيالدم يف أ٥ناء العامل اإلسالمي، ككاف أكؿ من نادل هبا كأسسها 
 .(1)عبد القادر اٛنيالين يف بغداد

ك٦نلص يف األخًن أف نشأة الطرؽ الصوفية جاءت كحتمية نتيجة الظركؼ كاليت اتسمت  
 تراجع القوة العلمية للحضارة اإلسالمية. ءدبالصراعات كاٝنالفات السياسية كاٞنذىبية كبب

 مميزات الطريق الصوفي:-3

 معالم الطريق الصوفي:-أ
ترتكز الطريقة الصوفية على العالقة ين الشيخ كمريديو كفق العهد الذم ٩نمعها ككل عنصر لو 

 شركط ك٣نيزات:
االرشاد كالتكميل كىو الذم الطبيب الركحاين ... القادر على »و: يعرفو اٛنرجاين بأنّ  الشيخ:-

يرشد اٞنريدين كالطالبٌن، كيقرب الدين الشريف يف قلوهبم  سلك طريق اٜنق، كعملو يف الطريقة أفّ 
 (2)«.ك٪نببهم إىل اهلل ك٪نبب اهلل إليهم

و اإلنساف الكامل يف علـو الشريعة كالطريقة كاٜنقيقة، البالغ إىل حد بأنّ »كيعرفو الكاشاين:  
التكميل فيها، لعلمو بآفات النفوس كأمراضها كأدكائها، كمعرفتو بذكاهتا كقدرتو على شفائها كالقياـ 

 .(3)«هبداىا
لو ٣نا ٩نب يف حق سالك طريق اٜنق أف يكوف »قاؿ اإلماـ أبو حامد الغزايل ر٘نو اهلل تعاىل:  

  .«احملمودة مرشد كمرب  ليدلو على الطريق، كيرفع عنو األخالؽ اٞنذمومة كيضع مكاّنا األخالؽ
 

                                           
 .34فياليل ٢نتار ، اٞنرجع السابق، ص (1)
 .818، ص 2003ٞننعم: اٞنوسوعة الصوفية، مكتبة مدبويل، القاىرة، مصر، القاٚني  اٜنسين عبد ا (2)
 .172، ص 1992الكاشاين عبد الرزاؽ :اصطالحات الصوفية، )ٓنقيق كتقدمي: عبد العاؿ شاىٌن(، دار اٞننار للنشر كالطبع كالتوزيع، القاىرة، (3)
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 ٪نتاج اٞنريد إىل شيخ كأستاذ يقتدم بو ال ١نالة ليهديو إىل سواء السبيل، فإفّ »كقاؿ أيضا:  
سبيل الدين غامض كسبل الشيطاف كثًنة ظاىرة فمن مل يكن لو شيخ يهديو، قاده الشيطاف إىل طُرقو 

 .(1)«ال ١نالة
يأخذ بيد مريده كيرشده إىل الطريق كيعلمو التوبة كالزىد كيشًن إليو  إذف فوظيفة الشيخ ىو أفّ  

 .(2)كالعهدّنا ينفعو كما يضره، كيلقنو األكراد كاألذكار كيأخذ عليو البيعة 
 كقد كضع الصوفية للشيخ شركط منها: 

 أف يكوف سلك طريق اٜنق كعرؼ اٞنخاكؼ كاٞنهالك كمنعرجات الطريق. -
 أف يكوف قدكة حسنة كمثاال ٞنريده يف األخالؽ كاآلداب. -
أف يكوف عاٞنا بأحواؿ النفس كأحواؿ اٞنسًن، ماىرا بأحواؿ القلوب عارفا بعللها كأسباب فسادىا  -

 .(3)كسقمهاكصحتها 
، ٞنّا (4)ىو اجملرد عن اإلرادة، كمن انقطع إىل اهلل تعاىل عن نظر كاستبصار، كْنرد عن إرادتوالمريد: -

علم أنو ما يقع يف الوجود إال ما يريده اهلل تعاىل، ال ما يريده غًنه فيمحو إرادتو فال يريد إال ما يريده 
 ثالثة:، أم من ال إرادة لو دكف مواله كىي على (5)اٜنق
o .إرادة التربؾ كاٜنرمة: كىي ٞنن ضعفت ٨نتو أك كثرت عالئقو 
o .  إرادة الوصوؿ إىل اٜنضرة: كىي ألىل التجريد كقوة العـز
o   إرادة اٝنالفة ككماؿ اٞنعرفة: كىي ٞنن ظهرت ٤ناتو ككملت أىليتو كصرّح لو باٝنالفة من شيخ

 .(6)كامل صادؽ
 

                                           
 .32-31، ص ص 1993، سوريا، ، مكتبة العرفاف، حلب5عيسى عبد القادر: حقائق عن التصوؼ، ط(1)
 .9مؤلف ٠نهوؿ : اٞنصدر السابق ، ص  (2)
 .35بن حيدة يوسف:اٞنرجع السابق، ص (3)
 .147، ص 2005اٛنرجاين الشريف: كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، لبناف، (4)
 .953اٞنرجع السابق، ص  اٜنسين عبد اٞننعم:القاٚني   (5)
 .222عجيبة : اٞنصدر  السابق، ص ابن (6)
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الطريقة كما يسمى أعضاء اٛنماعة بلقب اإلخواف أك كيطلق اسم اٞنريد إىل من ينظم إىل  
 .(1)األحباب حسب نوع الطريقة

كاٞنريد نوعاف؛ مريد حقيقي كمريد ٠نازم أما اٞنريد اٜنقيقي فهو من كملت فيو أىلية اإلرادة  
كالتـز بصحبة الشيخ، ككاجو الصعوبات كاألحواؿ كٓنّمل ثقل كمصاعب الطريق كاىتم بتهذيب 

 األخالؽ.
ّما اٞنريد اجملازم فهو اٞنهتم بالدخوؿ مع القـو كاالنتظاـ يف سلكهم كلبس لباسهم كاالنضماـ أ 

 .(2)إىل سلسلة عقدىم
 كقد كضع الصوفية قواعد عامة لرتبية اٞنريد كآداب ٩نب االلتزاـ هبا تتمحور من بينها: 

ين على ىذا الشرط بقولو: ١نبة اٞنريد للشيخ كاليت تتمثل يف توبتو من ٗنيع الذنوب كيعقب الشعرا -
 .(3)فمن تلطخ بالذنوب كاّدعى ١نبة شيخو فهو كاذب

 التحلي بالصدؽ فيما يأمر الشيخ، فمن ال صدؽ لو ال سًن لو. -
 أف ال ٪ندث اٞنريد نفسو بطلب منزلة فوؽ منزلة الشيخ بل ٪نّب للشيخ كل منزلة عالية. -
كما يظهر لو من كرامة كإجابة،  أف ال يكتم عن الشيخ شيئا من حالو كمواىب اٜنق عنده -

 كيكشف للشيخ من حالو كما يعلم اهلل تعاىل منو.
 عدـ االعرتاض على شيخو يف طريقة تربية مريديو. -
- .  أف ال يعتقد يف شيخو العصمة فإف الشيخ كإف كاف على أكمل اٜناالت فليس ّنعصـو
 يضحك بال سبب كال يرفع أف يلتـز السكينة كالوقار يف ٠نلسو، فال يتكأ على شيء يعتمده كال -

 صوتو عليو كال يتكلم حّت يستأذنو.
 .(4)دكاـ حضور ٠نلسو -
 

                                           
 .27، ص 2004، القاىرة، 1عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم: الطرؽ الصوفية يف القارة اإلفريقية،  دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط(1)
دار الكتب العلمية، بًنكت،  ،ٔنريج كٓنقيق: عبد الوارث ١نمد عليابن عجيبة أ٘ند بن ١نمد: الفتوحات اإلٟنية يف شرح اٞنباحث األصلية، (2)

 .326، ص 2000
 .68، ص 2004السهركردم ١نمد بن ١نمد عبد اهلل: عوارؼ اٞنعارؼ دار الكتب العلمية، بًنكت،  (3)
 50-48عيسى عبد القادر: اٞنرجع السابق، ص ص (4)
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كقد بىن القـو الطريق على أربعة أركاف اٛنوع كالسهر كالصمت كالعزلة فال كصوؿ إىل اهلل تعاىل بدكّنا 
 كقد نظم أحدىم ذلك يف قولو:

 لػػر الركػن للرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغيػوؿ ػػػػػػػػفال كص  كاجبػةه  ػق ٟنا أركػافه ريالطَّ  إفّ 
 عزلة فقل من جػوع كسهػر كصمتِ   ناػفهاكها أربعػا قالت مشػا٫ن

كزاد بعضهم على ذلك أربعا أيضا؛ دكاـ الذكر، كدكاـ الفكر، كدكاـ الطهر، كربط قلب اٞنريد 
 .(1)باألستاذ

 العهد:-
. كىو الذم يربط بٌن الشيخ كاٞنريد كىو كاثق (2)«اٞنوثق الذم يلـز مراعاتو» عرفو اٛنرجاين بأنو:  

ك العهد شعًنة عامة يف (3)رباط بٌن رجلٌن ٓنابا يف اهلل كتعاىدا على طاعتو إنو بيعة اهلل كيف اهلل كباهلل
ٗنيع الطرؽ الصوفية ،حيث يعطي الفرد شخصية اجتماعية كيلـز اٞنريد اٞنركر هبذه الشعًنة بوصفها 

 .(4)يخو كالتزما بالقرابة الشعائرية التزما بٌن اٞنريد كش
: أف يضع الشيخ بيده اليمىن يف يد اٞنريد اليمىن بعد طهارة كل منهما ك٩نعل راحتو على كيفية العهد

راحتو كيقبض إهبامو كيستعيذ باهلل من الشيطاف الرجيم كيستغفر اهلل تعاىل كيأمر اٞنريد بذلك، كيأمره 
 يل ىل مل خل ُّ كأيضا  (5)َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّبالتوبة مث يقرأ

كأحفظو، كتقّبل عليو باب كل خًن كما  اللهم أعنو» ، مث يدعو لو فيقوؿ: (6)اآلية َّ حم جم
 «.فتحتو على أنبيائك كأكليائك ... كغًنىا من األدعية كثًن

  
 

                                           
اٞنقربٌن، ٢نطوط ّنكتبة زاكية سيدم سامل الر٘نانية، كادم سوؼ، دكف  ناىجٞنق(، ٓنفة السالكٌن كداللة السائلٌن  1199السمنودم ١نمد )ت (1)

أبواب فقط كاألبواب األخرل مبتورة من اٞنخطوط، كقد أشار إليو الدكتور عبد اٞننعم  03أبواب، عثرت على  10. )اٞنخطوط بو 11رقم، الورقة 
 (48باٟنامل ٓنت رقم اٜنسين يف كتابو الطريقة الر٘نانية بأنو موجود باٞنكتبة القاٚنية 

 .113اٛنرجاين: اٞنصدر السابق، ص (2)
يف التاريخ اٜنديث  ـ ( ، مذكرة ماجسيرت1869 -1894كحوؿ عباس :دكر الزاكية الر٘نانية يف مقاكمة االحتالؿ الفرنسي  بالزاب الشرقي ) (3)

 .80ص  2011 – 2010كاٞنعاصر  ، كلية العلـو االنسانية ك االجتماعية ،جامعة اٛنزائر ،
ٟنيئة اٞنصرية خليل السد ا٘ند عبد اٜنكيم ،اٞنعتقدات الشعبية يف الطقوس ك الشعائر الصوفية ،دارسة ميدانية للطريقة اٛنزكلية اٜنسينية الشاذلية ،ا(4)

 190، ص 2012العامة للكتاب ،مصر ،
 .8السورة التحرمي، اآلية (5)
 .10سورة الفتح، اآلية (6)



 ...................................... التصوف و الصوفية في بالد المغرب..الفصل األول.............
 

20 

 

أّما كيفية التلقٌن، أف ٩نلس بٌن يديو على ركبتيو مستقبل القبلة مث يطرؽ الشيخ رأسو كيدعو  
كاضع يديو على ركبيت نفسو ككذا اٞنريد ككل منهما غاض بصره كيقوؿ لو استمع مين سرا بالفتح كىو 

الذكر ثالث مرات كقل أنت بعدم ذلك ثالث مرات كأنت مغمض عينيك كأنا أٚنع منك مث 
يستأذف الشيخ كيطلب اٞندد من أىل السلسلة كيقوؿ دستور يا رسوؿ اهلل دستور يا أىل ىذا الشأف 

اف كيلقنو فإذا اجتمع عهد كتلقٌن قّدـ العهد كيدعو للمريد بعد ذلك بنحو ما دستور يا قطب الزم
 .(1)تقدـ مث يوصيو الشيخ قبل أف يقـو من بٌن يديو كىي نتيجة العهد

باإلضافة إىل ما تقدـ ذكره توجد شعائر أخرل خاصة بالطريق الصويف كىي لبس اٝنرقة،  
 الذكر، الورد، اٜنضرة.

 الصوفي:مراحل الطريق -ب

لقد أدل ظهور شخصيات قوية من اٞنتصوفة إىل تأسيس منهاج كطريق معٌن للتصوؼ كضعوا لو 
مقامات كأحواؿ ال بد للسالك أك اٞنريد إتباعها، كأصبح للتصوؼ فلسفة خاصة كاْناه معٌن، فقد 

اؿ كضع ذك النوف اٞنصرم فكرة اٞنقامات كاألحواؿ كٓنصل اٞنقامات ّنجهود الشخص أّما األحو 
 .(2)فتوىب من اهلل كال حكم لإلنساف عليها

 : (3)المقامات-
يتدرج الصويف أثناء سفره الركحي يف مقامات تكّوف طريقو على النحو التايل: مقاـ التوبة، مقاـ الورع، 

 .(4)مقاـ الزىد، مقاـ الفقر، مقاـ الصب، مقاـ التوكل، مقاـ الرضا
كٔنتلف اٞنقامات يف أٚنائها كعددىا كترتيبها حسب اختالؼ الصوفية فمثال صوفية الصحراء  

 .(5)يصنفوف مقامات أخرل كمقاـ االستيحاش، كاال٥نياش مث االستيناس

                                           
 .١3نمد، اٞنصدر السابق، كرقة رقم  السمنودم(1)
 .14فياليل ٢نتار، اٞنرجع السابق، ص (2)
 ،السالك فيو إلقامةكسيمي مقاما  ،فيو من منازؿ مل تصح لو الرتقي اىل ما فوقو فأف مل يستوىف حقوؽ ما ،ىو االستفاء حقوؽ اٞنراسيم :المقام(3)

 .107ص  اٞنصدر السابق ، ،الكاشاين :ينظر
 .69اٞنرجع السابق، ص  مكحلي ١نمد:(4)
 .41بن حيدة يوسف: اٞنرجع السابق، ص (5)
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مفردىا حاؿ كىو ما يرد عن القلب ّنحض اٞنوىبة من غًن تعمد كاجتالب، كحزف أك األحوال: -
بظهور كصفات النفس سواء يعقبو اٞنثل أكال، فإذا داـ كصار ملكا ٚني بسط أك قبض أك ذكؽ كيزكؿ 

 .(1)مقاما
كٔنتلف األحواؿ يف أٚنائها كترتيبها باختالؼ الصوفية أيضا كقد عرب بعضهم بأّنا جو  

 (2) اٞنعاملة إىل القلوبًنجو يف اٞنقامات فتصنفساين يشعر بو اٞنتصوؼ يف سفره الصويف كخالؿ تدرّ 
 . (3)أمل، القرب، احملبة، اٝنوؼ، الرجاء، اٞنشاىدةكمنها: الت
ي يف اٞنقامات ينتهي إىل التوحيد كاٞنعرفة اليت ىي الغاية اٞنطلوبة كيرل الصوفية أف الرتقّ  

ي يف ىذه األحواؿ على أساس الطاعة كاإلخالص كتنشأ عنها أحواؿ كصفات للسعادة كيقدـ الرتقّ 
 .(4)ىي نتاج كٖنرات السلوؾ

 :ووظائفها  الطرق الصوفيةمراكز -4

 الزوايا:-أ

 الزاكية يف األصل ركن البناء كيف اللغة الزاكية من االنزكاء كاالنطواء كاالنعزاؿ كالبعد عن حياةلغويا: -
العامة كاألسواؽ كلعّل ىذا ما يفسر كجود أغلب الزكايا يف الربارم كاٛنهات اٞنهجورة بعيدا عن 

 .(5)العمار
ىي مؤسسة دينية كثقافية كاجتماعية كىي عبارة عن فضاء كاسع ٓنيط بو مرافق تتمثل اصطالحا: -

يف مسكن الشيخ كاٞنسجد كمكاف الضيافة كحجرات لسكن الطالب كاإلخواف، كقد كانت تعين يف 

                                           
 .81الكاشاين: اٞنرجع السابق، ص (1)
 .41بن حيدة يوسف: اٞنرجع السابق، ص (2)
 .70مكحلي ١نمد: اٞنرجع السابق، ص (3)

(4) ABD EL HADI BEN RIDOUANE: comprendre le soufisme, étude sur le soufisme, édition 
grands livres (G,A,L), Alger, 2007, P 05. 

العلـو  معهدالعمارم الطيب: "الزكايا كالطرؽ الصوفية يف اٛنزائر، التحوؿ من الديين إىل الدنيوم كمن القدسي إىل السياسي، دراسة أنثركبولوجية"، (5)
 .124، ص 2014، جواف 15، جامعة كرقلة، العدد كاإلنسانية االجتماعية
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القرف الثامن اٞنيالدم مكاف العبادة كمسجد، كما قيل عنها يف القرف اٜنادم عشر ميالدم دار 
 .(1)الكرامة

عبارة عن مكاف َنمع من حولو بٌن عشرين كثالثٌن مسكنا »أّما دكنوفو فقد عرفها بأّنا:  
 .(2)«كأحيانا يشمل مدينة بكاملها كىي بناية مربعة الشكل تعلوىا قبة تبىن تكر٬نا للمرابط

٧نت الزكايا ككثُر عددىا يف اٛنزائر خالؿ القرف اٝنامس عشر اٞنيالدم، كرد فعل ٜندثٌن  
يف حياة اٞنسلمٌن، ك٨نا ضياع األندلس من اٞنسلمٌن كتفاقم اٝنطر اٝنارجي اٞنتمثل يف  ىاّمٌن

 التحرشات االسبانية على السواحل اٛنزائرية.
لقد عملت الزكايا على إزالة الفوارؽ االجتماعية فقرّبت بٌن األغنياء كالفقراء كالعلماء  

 .(3)كاألميٌن كاألشراؼ كغًنىم فصهرهتم يف بوتقة كاحدة
كقد لعبت الزاكية يف الريف دكرا أكثر إ٩نابية من الزاكية يف اٞندينة باإلضافة إىل كظيفتها  

 الدينية كانت معاىد لتعليم الشباف كتنوير العامة.
كتثبت اإلحصائيات أف عدد الزكايا كاألضرحة ك٥نوىا كاف يفوؽ عدد اٞنساجد كاٞندارس، فقد   

 ثٌن زاكية يف آخر العهد العثماين.كاف بتلمساف كنواحيها أكثر من ثال
كيبدك أف عدد الزكايا يف غرب اٛنزائر أكثر من غرهبا، كلعّل ذلك يعود إىل استمرار اٛنهاد يف  

 .(4)الغرب ككثرة الزكايا كاٞنرابطٌن يف اٞنغرب األقصى
 كقد قّسم الدكتور ٪نٍن بوعزيز الزكايا إىل نوعٌن: 

خها اٞنعرفة بأسرار دينية غيبية خاصة، كالقدرة على تلقينها النوع األكؿ: نوع خلوايت يّدعي شيو  -
ألتباعهم الذين يلقبوّنم "باٞنريدين" ك "اإلخواف" ك "الفقراء" فيفرضوف عليهم أفكارا معينة يتلوّنا 

                                           
، جامعة سيدم بلعباس  دار 3، العدد ٠نلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانيةمكحلي ١نمد، "دكر الزكايا الدينية اإلصالحية يف ٓنضًن الثورة التحريرية"، (1)

 . 201، ص 2004الرشاد للطباعة كالنشر، اٛنزائر، 
 .26إيدكار دكنوفو، اٞنرجع السابق، ص (2)
 .94مكحلي ١نمد، اٞنرجع السابق، ثورات رجاؿ الزكايا كالطرقية .... اٞنرجع السابق، ص (3)
 .268-267، ص ص 2007بصائر للنشر كالتوزيع، اٛنزائر، ، دار ال1سعد اهلل بلقاسم، تاريخ اٛنزائر الثقايف، ج(4)
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يف خلوات خاصة معزكلة كمظلمة ٞندة ١نددة حّت يفتح اهلل عليهم مث ٫نرجوّنم ليصبحوا مريدين 
 حقيقيٌن.

غًن خلوايت، ال يّدعي شيوخها معرفة أسرار دينية معينة كلكن يتخذكا ألتباعهم كردا  اني:النوع الث -
خاصا من األذكار، يتلوّنا كراء الصلوات، كيتصدكف لتعليم القرآف أساسا لألطفاؿ كتالكتو 

 . (1)كلتعليم العلـو الدينية كاللغوية بأنفسهم

باإلضافة إىل دكرىا التعليمي كالرتبوم كاالجتماعي، كانت الزكايا مصدرا لالنتفاضات الشعبية  
كمراكز ثورية للدفاع، كباٞنقابل ظّلت الزكايا كلفرتات طويلة ٪نيطها الغموض فقد نسبت ٟنا أشياء  

للبدع  كثًنة كصّورت على أّنا تقـو بعملية ٔندير للجماىًن باسم الدين كما رافقهمن انتشار
 كالضالالت ٣نا جعلها عرضة لعداء اٜنركات اإلصالحية كالوىابية كغًنىا.

كلمة مرابط مشتقة من الرباط ٗنع ربط كرباطات، أصلها من رابط، جاء يف "اٞنصباح : الرباطات-ب
اٞننًن" الرباط اسم من رابط مرابطة إذا الـز ثغر العدك، كىي يف اٞنسند الصحيح احتباس النفس يف 

 .(2)اد كاٜنراسةاٛنه
يف اللغة الفرنسية للداللة على الويل، كلكن يف الرتاث العريب  Maraboutكتستعمل كلمة  

االسالمي ٓنمل معىن جهاديان، فاجملاىدكف يف حركهبم اٞنقدسة قاموا بتقييد أرجلهم حّت يقاتلوا أك 
 .(3)يستشهدكا

كانت تشبو الزكايا من بعض الوجوه لكن الرباطات ٕنتاز بأّنا قريبة من   كاٞنالحظ أف الرباطات 
مواقع األعداء كاف تأسيسها يهدؼ إىل خدمة اٛنهاد كالدفاع عن حدكد اإلسالـ مع أداء مهمة العلم 
أيضا، كقد انتشرت يف السواحل اليت نزؿ هبا األعداء، أك كانوا يهددكّنا فقد كاف الطلبة جنودا 

نفس الوقت، كقد ا٥نصرت يف الغرب اٛنزائرم حيث ظّل األسباف يف كىراف كاٞنرسى كعلماء يف 
 الكبًن، كبالتايل كانت الرباطات قالعا من جهة، كمدارس متنقلة من جهة أخرل.

 

                                           
 .132-131بوعزيز ٪نٍن ،:مع تاريخ اٛنزائر يف اٞنلتقيات الوطنية كالدكلية، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية، اٛنزائر، ص ص (1)
 .102- 99مكحلي ١نمد: اٞنرجع السابق، ص (2)
 .536لبيض سامل: اٞنرجع السابق، ص (3)
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كالثاين سنة ـ( 1706ق/1119)كقد لعبت دكرا بارزا يف فتح كىراف األكؿ سنة  
 (1)أبو حسن العبديل ك١نمد بوجالؿ.، كاشتهر من علماء الرباطات ـ(1792ق/1205)

كىذا النوع من اٞنؤسسات قد انفردت بو اٛنزائر عن بالد اٞنغرب األخرل، كما أّف :راتالمعمّ -ج
 (2)ا٥نصارىا كتواجدىا كاف يف منطقة القبائل.

أحيانا  كىي عبارة عن مؤسسات ثقافية تشّبو بالكتاتيب القرآنية أحيانا كبالزكايا غًن اٝنلواتية 
أخرل، انتشرت يف أرياؼ اٛنزائر كقراىا اٛنبلية، خاصة يف منطقة القبائل بالشرؽ اٛنزائرم، ك٪نضر 
إليها التالميذ كالطلبة من كل اٛنهات كحّت من خارج البالد، كيعتزلوف ٜنفظ القرآف الكرمي كلتلقي 

 .(3)بعض العلـو كاٞنعارؼ األخرل الدينية كاللغوية
بالد القبائل عرفت نوعا جديدا يشبو الزكايا، كقد أشار إىل ذلك  أفّ كذكر ١نمد نسيب  

رة، كىي ظهر نوع آخر من ىذه اٞنعاىد ال ىي زاكية كال رباط كتعرؼ يف بالد القبائل باٞنعمّ » بقولو:
 .(4)«عبارة عن معاىد لتحفيظ القرآف الكرمي، أك لدراسة العلـو

لنظافة كالصيانة كالطهي، كجلب اٞنؤف كاٞنياه كرعي رات تسيًنا ذاتيا فيما ٫نص اتسًّن اٞنعمّ  
 رات إىل عدة طبقات:اٜنيوانات، كينقسم الطلبة كالتالميذ يف اٞنعمّ 

طبقة القدادشة: )ٗنع قداش( كىم التالميذ الصغار الذين ٪نضركف ٜنفظ القرآف الكرمي فقط يف  -
 بداية األمر.

يف اٞنعمرات، ٪نفظوف القرآف الكرمي  طبقة الطالب: يفوقوف القدادشة سنا كمعرفة كأقدمية -
كيتدارسونو، كما توكل إليهم مهمة اإلشراؼ على القدادشة يف حفظ القرآف كمهاـ أخرل من 

 التغذية كالتنظيف.
طبقة اٞنقّدمٌن كالوكالء: كىم شيوخ كبار يسًنكف اٞنؤسسة ماديا كفكريا، كتعترب أعلى طبقة كما  -

 ستعصية.٫نّوؿ ٟنا إ٩ناد اٜنلوؿ للمشاكل اٞن

                                           
 .272القاسم: اٞنرجع السابق، ص سعد اهلل أبو (1)
 .107مكحلي ١نمد: اٞنرجع السابق، ص (2)
 .136بوعزيز ٪نٍن : اٞنرجع السابق، ص (3)
 .19دار الفكر للطباعة كالنشر، سوريا، )د،ت(، ص ١نمد نسيب: زكايا العلم كالقرآف باٛنزائر، (4)
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يتوىّل رئاسة اٞنعمرات شيخ كبًن يف السن كيساعده طلبة كبار، كلقد لعبت اٞنعمرات دكرا بارزا يف 
 تعليم القرآف كٓنفيظو كنشره من جيل إىل جيل كتلقٌن بعض العلـو األخرل كالدين كاللغة.

بعث النهضة كقد ٔنرّج منها أجياؿ من اٞنثقفٌن، كما سا٨نت يف مساعدة الفقراء كاٞنساكٌن ك  
 الفكرية ٞنقاكمة اٛنهل، كمن بٌن ىذه اٞنعمرات نذكر ما يلي:

 معمرة سيدم علي بن ٪نٍن يف بن كويف. -
 معمرة سيدم عمر الشريف على ساحل دلس. -
 .(1)معمرة الشرفة هبلوؿ قرب عزازقة -

ىامة ٔندمها كقوانٌن داخلية صارمة تسًن  أّما فيما ٫نص مواردىا فقد كانت ٟنا أحباس 
 .(2)عليها

 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                           
 .137-136بوعزيز ٪نٍن ، اٞنرجع السابق، ص ص (1)
 .75فاطمة الزىراء ، اٞنرجع السابق، ص  بوسعيد(2)
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