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 الطرائك والسوايا الصوفيت

 نشأهتا وتطورها وتأثريها يف املغرب العربي احلديث
 (*)د.زهري علي النحاش 

 ممدمت

َهددىا جحركددع ئحددً ئكهددحٌ طرحئددس جحوٍجتددل وجحُوجَددح جحٛددى ُس و   ُطهددح  طدد  

قُع ئٗأضهح وضوىٌ ح وطىي ضأغٍُ ح  ٍ ذلىجن جح غٍخ جحعٍذدٍ جحكدىَع  وجططدىجو ح 

أل ٍَ ُددس حرٗددٍ ج،ْددالً   ٟدداله  دد  ووٌ ددح جحعح دد   ددٍ ط حٌ ددس  ددٍ  وجْدد١ جح ددحٌز ج

قٍكددحش جحطرٗددٍُ جحطددٍ هحطددص ذهددح جحؿ ح ددحش جألوٌذُددسل وكددحن جحٓددرد جح رحٖددٍ  ددٍ 

جئطٗحٌ ح  ى ئَ حن جضرح هح وجح دىجحُ  ئحُهدح  وقٍٚدهل  لدً جحدى ىز وذدع جألٚدى  

 جحٛكُكس حإلْالًل

وجَح جحٛى ُس    دى كدحن حهدح جغدٍ  رًج كحئص جحرىجَس جألوحً حرٗأز جحوٍجتل وجحُ

كرٍُ  ٍ ضىؾُه وضلىَ  طرحقٍ جحكُحز جحُٓحُْس وجالهطٛحوَس وجالؾط ح ُس وجألوذُدسللل 

جح رػىغس  رٍ جحرػٍُ ط  كطد جحطحٌَم وجحطٍجؾل وجح رحهد وجحٍقالش  قطً  ن طعظدل 

ْال٠ُ  جألضٍجك ووالضهل وذعٝ جألٍْ جحكحك س  حل َط ررىج ط  جح درٝ  لدً َطدحً 

جحٓلوس ئال ذعٟ  ٌوجذوهل و الهحضهل طع جحٛدى ُس وطٗدحَههح جحدًَ  ذلغدص ْدلوطهل 

 ٖأئحه وطرلغحه ال َٟح ً  َىؾهىئه و ل جحىؾهس جحطٍ ٍَضٟىئهحل

                                              
(* 

 ( كلُس جِوجخ / ؾحطعس جح ىٚ ل
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حر  ٍْ حن طح جئط لص جحوٍجتل جحٛى ُس طد  ووٌ جحرردحو وجحٛدالـ ئحدً ووٌ 

عٗددٍ جحرددى  جحؿ ددىو وجالئكوددح٠   غددىش ضٗددر  طعددحو  حلهددىً وجالئكددال  وجحعٓددحو وض

وجحهٍج حش وجألو حً  لً قٓحخ جحع ُىز ج،ْالطُس جحٓ كحو   ْهل  ٍ ضأؾُؿهح ضعحهل 

جألوٞح  جالهطٛحوَس وضعٍٗ جحؿه  وجئطٗدحٌ جحع دٍ وضعٍَدل وقدىز جألطدس  ٟداله  د  

و ددل جح ٓددطع ٍ جألؾررددٍ وطٓددحئىضه وضٗددؿُعه حرعٟددهحللل ذط ىَ دده جحعددىن وجح ٓددح ىز 

تل وجحُوجَح جحٛى ُسل جحًَ  جضهًوج ط  ئعدىي ل جحدىَرٍ حل طهحيحُ  ط   ٚكحخ جحوٍج

ْرُاله حالقطعدحك ذ  ححُدى جحٓدلوسل وجحكٛدى   لدً جح رحْدد جح حوَدس وجح عرىَدس  لدً 

 قٓحخ طعحئحز جحٗعد  ٍ جح غٍخ جحعٍذٍل

 نشأة الصوفيت

كحئددص كددح ٍز جئطٗددحٌ جحطٛددىا
(1)

 ددٍ ذلددىجن جح غددٍخ جحعٍذددٍ وال ْددُ ح  ددٍ  

س جحكٍخ جحىَرُس(  لً جحٛىجً جحىجتٍ ذُ  جح ٓل ُ  وجح دىي جح غٍخ  هى  ٞعص )ٚع

جالْطع حٌَس جألوٌذُس طرً  هى جح ٍجذوُ  وجح ىقىَ ل وكحن ْحوز جح غدٍخ قُردًجك  

هى قؿٍوج  لً جضرح  جحوٍجتل جحٛى ُس ط حٌْس ئٗح٠هل نحٌؼ َوجَح ل
(2)

  غٍُ  ن 

                                              
خ ئحً هللا َحعً غحَطه ضُكُس جحرعّ جحرٗدٍَس (  جح1) ٍّ طٛىا9 قٍكس َ ى و رحوز وئ ٍجٜ    طلًجش جحىئُح وض 

وضوهٍُ ح ط  جالوٌجن  وهى وٌو  ٍ جحكىَع جحررىٌ جحٍَٗف جئه غححع ط حطحش جحىَ  )ذعى ج،ْالً وج،َ حن(ل 

 د  جحٛدعس( ئٖدحٌز ئحدً جحٛدكحذس وهى جنطلف  ٍ جٖط حق كل س جحطٛىا  جطح الٌضىجو جحٛىا  و ئٓرس ئحدً ) 

جحددًَ  جضهددًوج طدد  طٓددؿى جحٍْددى  طك ددى ٚددلً هللا  لُدده وْددلل يكددٍجه حهددل  قددُ  قرٓددىج  ئعٓددهل  لددً جحددًكٍ   

وجحطعلل وجحؿهحو   و  ن جحطٛىا ؾدحو طد  جحٛدعحو  و جح ٛدح حز  و طد  )جحٛدى س( ئٖدحٌز ئحدً جْدل ٌؾد  طد  

جحهلُدد  جحركددىٌ  ذددالو ٖددر ١ُلل جح رددحٌز وجحٍذددح٠           جح ددٍن جألو  جحهؿددٌٍ  كهددٍش  لُدده ذددىجوٌ جحطٛددىال 

 ل71(  ٘ 7878 –)ضىئّ 

( جحُوجَددح9 وطعٍو ددح َجوَددس   ددى جٚددوالـ نددح٘ ذحح غحٌذددس جطددح  ددٍ جحٗددٍق  طعددٍا ذدد )ضرُس(  و )نحئ ددح (  2)

 وكال  ح حعظ   ؿ ٍل 
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لػغددىٌ جح غٍذُددس  ددٍ  جألقددىجظ جحؿٓددحً جحطددٍ جٌضروددص ذ كددحوالش جحغددُو جحرٍضغددححٍ ح

طولددع جح ددٍن جحهددحطّ  ٗددٍ جح ددُالوٌ  ؾعلددص جضرددح  جحوٍجتددل َرٗددوىن طدد  ؾىَددى 

وَظهددٍون  لددً طٓددٍـ جألقددىجظ  ددٍ طىجؾهددس  ؿ ددحش جحرٍضغددححُُ  وغُددٍ ل طدد   

جح ىي جالْطع حٌَس  وال ُْ ح  ٍ  هى جحىوحس جح ٍَرُس جحطٍ كحئدص  دٍ  طدٍز جقطٟدحٌ 

ً( جحًٌ      جغردص 7218 -7888  / 718-788 ٍ  هى جحٓلوحن  ذٍ ْعُى  ػ حن )

 ؿُ   ٍ ٚى جحهؿ حش جحرٍضغححُس
(3)

 ل 

و ْه ص جالنطال دحش جح ً رُدس جحطدٍ كهدٍش  دٍ جح غدٍخ جحعٍذدٍ  دٍ ض ٓدُل 

طؿط عه طح ذُ      ْرس ونىجٌؼ وذححطدححٍ  دٍ كهدىٌ ؾ ح دحش طد  جح غحٌذدس ط د  

جحٛدددى ُس نححٛدددس  َدددى ىن ئحدددً جال طردددحا وجحطٛدددىا   رحئدددص طردددحوتهل وغحَدددحضهل

حطددٍوَٝ جحددرعّ وضوهٍُ ددح طدد  جالوٌجن ونىطددس جحٛددححف جحعددحً طط ٓددرُ  ذححرطددحخ 

وجحٓرس وجحع د   لدً ئٗدٍ جحدى ىي ج،ْدالطُس  دٍ جألوْدح٠ جحطدٍ حدل ضدط ر  طد   هدل 

طرحوب ج،ْالً وجْطُعحذهح
(4)

 ل

حعرددص جحٛددى ُس ووٌجه  ددح اله  ددٍ ضىؾُدده جحددرعّ جحرٗددٍَس وضهددًَرهح  وٌغددد 

وجتدد ٌوجو دح جأل
(5)

   دٍ جح ُدد  ئحدً جالئ وددح   د  ططددح  جحدىئُح ألؾدد  جحعردحوز وجحعُحددس 

وجحهددىوو  وجئطٗددٍوج  ددٍ ذلددىجن جح غددٍخ جحعٍذددٍ طرددً جح ددٍن جحػددحئٍ  ٗددٍ جح ددُالوٌ 

وضىجٚلىج  ٍ جحعٍٛ جحكدىَع  وال ْدُ ح  دٍ جحؿُجتدٍ وجح غدٍخ  وكدحن جحعٍئٓدُىن 

                                              
 ل24(  ٘ 7888 –طٍٛ   )1( ٖىهٍ  وح هللا جحؿ    جح غٍخ جحعٍذٍ جحررٍُ  ٍ جحعٍٛ جحكىَع  3٠)

 ل18(  ٘ 7841 –( طك ى جحرٍُٗ جذ   رى هللا جحعحٍْ جحعهٌٍ  هرُلس ذرٍ ٌَوج   )جحٍذح٠ 4)

( حعدد  طدد   ذددٍَ ل جحكٓدد  جحرٛددٌٍ )ْددُى ضددحذعٍ جحرٛددٍز(  قددى ٌوجو جح طٛددى س وٚددحقد طىٌْددس و ظُددس 5)

جح حْل جحؿرُى ذ  طك دى جحؿرُدى طإغٍزل غل ق   حىجو جحطٛىا ط  ذعى  ططٛى س ذحٌََ   كحن ط   ذٍَ ل  ذى 

ًل وجحًٌ ح د ذ )ُْى جحوحتعس( وجحُه جئطٓد ؾ هىٌ جحٛى ُس طد  ذعدى ل 888 –   188جحرغىجوٌ جح طى ٍ  حً 

 ل718جحركىٌ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 



 سوايا الصىفية نشأتها وتطىرها وتأثيرها في المغرب العربي الحديث   د. زهير علي النحاشالطرائق وال

 88 

كل دس )طدٍجذ١(  وهدى    و دٍ ضكٍَدفMarabout َول دىن  لدً ٖدُىنهح )طدحٌجذى( 

ْ ٍ  دإالو جح ٗدحَم ذدحح ٍجذوُ   ألن جح ٓدل ُ  جألوجتد  كدحئىج َ ُ دىن  دٍ طٍجكدُ 

ذدد١( َددأوٌ ئحُهددح جح ؿح ددىونل و )جح ددٍجذ١(  ددٍ ضددحٌَم جح غددٍخ جحعٍذددٍ  ٌط طعُرددس )

جحكددىَع ضعرددٍ جح ؿح ددى جحٛددى ٍ جحددًٌ ٍَهددً ئحددً طٍضرددس وحددٍ هللا  ُ ددح َظهددٍ  طدد  

طٍجً وض ىٍَ جألئٛحٌ وجح إَىَ   و ى  دٍ جحىهدص يجضده )كٍجطحش( وطح َكٍَ  ط  جق

جحعححل وجحع ُه جحدًٌ َعلدل جحردحِ ٖدإون وَدرهل
(6)

ٓسدس جغلدد جح دٍجذوُ  ٖدؿٍضهل  ل وئد س

جألٍَْس ذرُىش حهح ٖهٍضهح وطرحئطهح جحىَرُدس وجحؿهحوَدس  وذعٟدهل طد  جٌضدر١ ذرٓدره 

ؾ  نلدل ٖدٍو طد  ئحً ذُص جحٍْى  طك ى ٚلً هللا  لُه وْلل  طػ  جألٍٖجال وِ

جحط حَُ حؿأ ُٖم ك  ؾ ح س ئحً جذطىج   وٌجو نحٚس ألضرح ه وْ ً ؾ ح طده ذحْد هل 

و قُحئددح َطرردددً ٠ٍَ دددس طٗددهىٌز حؿ ح طددده وجضرح ددده ططهددًجه  وٌجو دددح  ْحْدددح حط ُُدددُ 

جح رطٓرُ  ئحُهح
(7)

 ل

 ططددى ئٗدددح٠  ٚدددكحخ جحوٍجتدددل جحٛددى ُس ئحدددً   دددل جح ردددح٠ل جحٛدددكٍجوَس 

جحعحطدددس طددد  جحردددحِ  ط ددد  ال َعل دددىن و ال َعل دددىن ئال ذدددأهىج  وجحٍَعُدددس   دددأضرعهل 

ُٖىنهل  وكحن ذعٝ جحُٗىل َ ىطىن ذؿىالش ْرىَس َُوٌون نالحهدح جضردح هل  دٍ 

جح ددٍي جحرعُددىز قددحطلُ  طعهددل طثددحش طدد  جألقؿددحٌ جحطددٍ َرطرددىن  لُهددح جْدد هل غددل  

ػاله  ن  قدى ل َُٟعىن  لُهح ؾ اله ضىقٍ حل دحٌب ذدأئهل طد   وحُدحو هللا جحٛدححكُ    د

جْ ه )قٓ (   أئه َرطد  لً  ً  جألقؿح9ٌ قٓ  قرُُ  هللا  قٓ  وحٍ هللا  قٓد  

ئؿددٍ هللا  قٓدد  نلُدد  هللالل و رددًج  غددل َ ىطددىن ذرعػددٍز  ددً  جألقؿددحٌ  ددٍ جحؿرددح  

وجحىوَدحن وجحهلدىجش قُددع َ دٍ جحردحِ   ط ددع  دٍ  َدىٌ جحددرعٝ طدرهل  ُأندًوئهح ئحددً  

                                              
 ل714(  ٘ 7847 –  )ذٍُوش 7( ئقٓحن ق ٍ  جحؿُجتٍ جحعٍذُس جٌٜ جحرعحـ جح ؿُى  6٠)

 ل121و9ش(  ٘  –ٛى٘ ووغحتل  ٍ ضحٌَم جح غٍخ ضكص جحك حَس  )ج،ْررىٌَس ( ئذٍج ُل ٖكحضس قٓ   ئ7)
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حهل  ضعؿرىج ط  ٚرع هللا  طٗدُع جألنردحٌ وضرطٗدٍ  دٍ كد   ُٖم جح ٍَس   ايج طح هٍ  ح

طرحن  وذًحك َُوجو جضرح   ًج جحُٗم وجح إط  ذٛالقه
(8)

 ل 

وجَوجو ئعدىي ذعدٝ  ٚددكحخ جحوٍجتدل   حنددًوج َ ُ دىن قعدداله ْدرىَحه َٓدد ّىئه 

)طىْل( َكٍٟ  جالضرح   ُوى ىن قى  ط حً جحُٗم  و هرٍ  ذُه  وكدحئىج َٓد ىن  دًج 

ؽ جألٚدغٍ(جحع   )جحكد
(9)

ل و لدً جحدٍغل ط دح ٖدحخ ئٗدح٠  دً  جحوٍجتدل  أئهدح  لدً 

جحع ىً كحئص ض ػ  جح الطف جح ه س حطحٌَم جح غٍخ جحعٍذٍ و رحك ئٖحٌجش ضدى   لدً 

جَو حٌ ح طرً جح ٍن جحػحط   ٍٗ  وهى ٠غص جحوٍجتل جحٓرىُْس جحطٍ هحطص  دٍ حُرُدح 

ضرظُ دح وضدأغٍُج  دٍ ذلدىجن ً(  كأ ٟ  جحوٍجتل جحٛدى ُس جحؿهحوَدس 7788 – 7788)

جح غٍخ جحعٍذٍ  لً جح ٓطىَُ  جحى٠رٍ وجح ىطٍ
(10)

 ل

 انتشار الطرائك والسوايا

َعىو جئطٗحٌ ئعىي جألوحُحو ط   ٚكحخ جحوٍجتل وجحُوجَدح وطد  ضؿ دع قدىحهل 

ط  جالضرح   َعىو ئحً ذىجَس جح ٍن جحٓحوِ  ٍٗ    د جقطال  جحرٍضغدححُُ  حعدىو طد  

ً( 7878جح غدٍخ  وجٚدركىج  لدً  ذدىجخ طىَردس طدٍجكٕ  دحً )جح ىن جحٓحقلُس  دٍ 

كدده جألوحُددحو وطدد   ٍّ وجوي غددُو )جحرعددحٌ( ئحددً ضددأؾُؽ ٌوـ جحؿهددحو  جحددًٌ ئظ دده وق

ٞ رهل جحُٗم جحؿُوحٍ ذ رو س جأل٠لّ جحٛغٍُ ذححطعحون طع جألٖدٍجا )جالوجٌْدس( 

 ذدددححٍَف جح غٍذدددٍ  وذعٟددد  جحطعدددحون وجحطردددحضف جحدددىَرٍ جئطٛدددٍ جح غحٌذدددس  لدددً

 ًل7887جح ٓطع ٍَ  جحرٍضغححُُ   ٍ طعٍكس جح هحَن  حً 

                                              
 ل188ال   ش(  ٘  –( ئقٓحن ق ٍ جح غٍخ جحعٍذٍ  )ذٍُوش 8)

 ل788( ٘ 7848 –( ٌوً الئىو  ضحٌَم جح غٍخ  ٍ جح ٍن جحعٍَٗ   ضٍؾ س ئ ىال ََحوز  )ذٍُوش 9)

 ل778(  ٘ 7887 –ع حٌ ج،َوححٍ ئحً جالْط ال   )جح ح ٍز ( ئ ىال ََحوز  طكحٍٞجش  ٍ ضحٌَم حُرُح ط  جالْط10)
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و لددً جغددٍ  ددًج جالئطٛددحٌ جئطٗددٍش جحوٍجتددل وجحُوجَددح جحىَرُددس  رددٍ جح غددٍخ 

وغددىج جألوحُددحو َٗددرلىن جكرددٍ هددىز ُْحْددُس ذددحح غٍخ  وجٚددرف طعظ هددل َكظددىن  

تد  ذحقطٍجً جحٗعد جح غٍذٍ  وئيج كحئىج هى جْه ىج  دٍ ئٗدٍ ج،ْدالً ذدُ  ْدرحن جح رح

جحرٍذٍَدددس جحرٛدددف وغرُدددس   دددحئهل   لدددىج  دددٍ جحىهدددص يجضددده  لدددً ذعدددع جح عط دددىجش       

جحرىجتُس وض ىَطهح وضر١ُٗ جحطرظُل جحُٓحٍْ جح رلٍ حهل
(11)

 ل

ح ى  ْه ص  ىجط  ُْحُْس وجهطٛدحوَس وجؾط ح ُدس وغ ح ُدس  دٍ جئطٗدحٌ  ئدىج  

وٌجو و ئحٖددُى  ىَددىز طدد  جحوٍجتددل  غددىج ٖددُم كدد  ٠ٍَ ددس َط ُددُ  دد  غُددٍ  ذحذطددىج   

نحٚددس الضرح دده   طٓدد ً جحوٍَ ددس  لددً جْدد ه  و جئدده َطررددً ٠ٍَ ددس طٗددهىٌز  ُطهددً 

  وٌجو ح حؿ ح طه وجضرح هل وَ ر  جْطعٍجٜ جذٍَ  ً  جحوٍجتلل

 أ. الطرق الصوفيت

 الطريمت المادريت
ضرٓدددد  دددً  جحوٍَ دددس ئحدددً طإْٓدددهح جحُج دددى جح طٛدددٍا جحٗدددُم  ردددىجح حوٌ  

ً(  ذ ىَردس ٌٖدص ذداهلُل ؾدُالن 7888 –   288 ىحىو  حً )جحؿُالئٍ )جحرُالئٍ(ل جح

 قى  هدححُل ئَدٍجن جحىجهدع  لدً ْدحق  ذكدٍ هدُوَ  )ذكدٍ جحهدٌُ(  )ضدى ٍ وو د   دٍ 

ً(ل وضعدى جح حوٌَدس طد  جهدىً جحوٍجتدل و وْدوهح جئطٗدحٌجه  7744 – د  847ذغىجو  دحً 

 ٍ جحعححل ج،ْالطٍ
(12)

 ل

                                              
 ل88( وجضٍ ذىٌٌ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 11)

(  رىجح حوٌ جح حوٌٌ  ووٌ جحوٍق جحٛى ُس  ٍ ٚكىز جح ٓل ُ  ذحالضكحو جحٓى ُطٍ  طؿلس و ىز جحكل   دىو 12)

 ل774(  ٘ 7877 –  )جح غٍخ 188نح٘ ذعُى جحٗرحخ  جحعىو 
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طّ  ٍٗ  لً  َىٌ جح هحؾٍَ  طد  وهى ونلص   ٍَ ُح جحغٍذُس  ٍ جح ٍن جحهح

ضىش وجضهًوج ح سىجضس )ذعطف جحالً(  و  طٍكُ حوٍَ طهل غل حؿأوج ئحً طىَرس ض ررطى  دٍ 

طححٍ
(13)

ل وجططدى ئعدىي ل ئحدً  هٛدً جحؿردىخ جحطىئٓدٍ وجحؿُجتدٌٍ وجحدٍ غدىجطّ و 

غددحش و ددُ  ٚددححف وجحطددىجش وضُددىكلص  قُددع غددىج حهددح ئعددىي ٌوقددٍ  لددً هرحتدد  

ٍ حز جحٍق )جحوىجٌق( ط  جح
(14)

ل غل ئ لص ئٗح٠هح ئحً طىَرس  حِ ذحح غٍخ  لدً َدى 

ً(  وجَوجو 7787 – ددد  882 ذددٍ طددىَ  ٖددعُد جألئٛددحٌٌ جألئىحٓددٍ )ضددى ٍ  ددحً 

جئطٗحٌ ح  لً َى جح ىحً  رىجحٓالً ذ  طٗدُٕ  وجضٓدعص نح٠ٌدس جئطٗدحٌ ح  لدً َدى 

ً(7888 –   828جحُٗم  رىجحرٍَل جحطل ٓحئٍ )ضى ٍ  حً 
(15)

 ل

ص قػُػح ئحً طهطلف  ٚ ح  جح غٍخ جحعٍذٍ  و ئٗأش َجوَطهدح جحرردٍي وجئط ل

وجحٍتُٓس  ٍ )طُجٌجش(  ْٓهح جحُٗم طهطحٌ جحررٍُ وجحطٍ جئ ٓ ص ذعى و حضه
(16)

 ل

ضعددى جح حوٌَددس ذ ػحذددس  الً ح عظددل جحوٍجتددل وجحُوجَددح جحطددٍ ئٗددأش ئذددحن قرددل 

جحطدٍجخ جح غٍذدٍ جحعلىَُ  قُ  جنطوص حرعٓهح جضؿح ح ُْحُْح طعُردح جططدى ندحٌؼ
(17)

ل 

  ى  ٍ ص  ً  جحوٍَ س  ٍ جحرٛف جألو  طد  جح دٍن جحطحْدع  ٗدٍ ذ ٓدحئىضهح حرعدحـ 

(ل وكددحن حددرعٝ طٗددحَههح  ددٍ جحرٛددف 7778جألطُددٍ  رددىجح حوٌ جحؿُجتددٌٍ )ضددى ٍ 

                                              
(  7848 –  َردحٍَ )جح غدٍخ 8 حوٌٌ  و ح حه    جحوٍق جحٛدى ُس  طؿلدس و دىز جحكدل  جحعدىو (  رىجح حوٌ جح13)

 ل718٘ 

( جحطددحَلٍ جحعؿُلددٍ  ووٌ ذعددٝ طٗددحَم جحوٍجتددل جحٛددى ُس وطٓددح ىز جحعٍئٓددُُ   لددً جْطرٗددحا جحٛددكٍجو 14)

  ؾىَلُدس  82 – 88جأل ٍَ ُس  ٍ جحرٛف جحػحئٍ ط  جح دٍن جحطحْدع  ٗدٍ  جح ؿلدس جحطحٌَهُدس جح غٍذُدس  جحعدىو 

 ل728(  ٘ 7878 –)جح غٍخ 

 ل717( جحركىٌ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 15)

 ل24ل جحكؿ   جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 714( ق ٍ  جحؿُجتٍ جحعٍذُس  ٘ 16)

             7( ئذدددٍج ُل قٍكدددحش  جحطُدددحٌجش جحُٓحْدددُس وجحعرٍَدددس ذدددححغٍخ ندددال  هدددٍئُ  وئٛدددف هرددد  جحك حَدددس  17٠)

 ل48(  7878٘ –)جح غٍخ 
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جحػحئٍ ط  جح ٍن جحطحْدع  ٗدٍ طىجهدف و٠رُدس  دٍ طرح ٟدس جالْدطع حٌ جحعٍئٓدٍ  دٍ 

وذددٍَ  ددٍ جح  حوطددس جح ٓددلكس  ددىو طدد  جحٗددُىل  جألؾددُجو جحٗدد ححُس طدد  جحؿُجتددٍ 

ً( 7772جح طٛددى س جح رطٓددرُ  ئحددً جح حوٌَددس  طػددح  جذدد  ئحٚددٍ ذدد  ٖددهٍز )ضددى ٍ 

وجألٌَق ذلكحؼ وئذٍج ُل ذ   رىهللا
(18)

 ل

 الطريمت اجلسوليت

وضرٓد ئحدً جح طٛدٍا طك دى ذد  ْدلُ حن جحؿُوحدٍ طد  هرُلدس ؾُوحدس  جئٗدأ 

ً  وضعددى  ددً  جحوٍَ ددس طدد  جذددٍَ 7248الوٌ ٠ٍَ طدده  ددٍ جح ددٍن جحهددحطّ  ٗددٍ حل ددُ

جحوٍجتددل جحٛددى ُس ق حْددحه  ددٍ طُددىجن جحؿهددحو ٞددى جح ددىي جالْددطع حٌَس  وال ْددُ ح 

ً(  ن جحكر ددس ض ٟددٍ ذطىؾُدده 7888 – 7281جحرٍضغححُددس طرهددح  ووؾددى جحى٠حْددُىن )

ئٗح٠  ً  جحوٍَ س ئحً طؿحذهس جحعىو جألؾررٍ  حًحك و ح  ذى َكٍَح جحى٠حٍْ )ضدى ٍ 

ً( جضرح ه ئحً ونى   ً  جحوٍَ دس  وجحٓد حـ ح ٍَدىَهح ذاقُدحو يكدٍي هدحوضهل  7882

ذعى  ن كحئىج هى  ؾرٍو ل  لً جحط ىهع وجن  َوجَح ل
(19)

 ل

 الطريمت الشاذليت

ً  جحددًٌ كهددٍ ذ ٛددٍ 7881ضرٓددد  ددً  جحوٍَ ددس ئحددً  ذددٍ جحكٓدد  جحٗددحيحٍ 

ُلددس غ ددحٌز هددٍخ   وجحددًٌ َطٛدد  ئٓددره ذددحح ىحً ئوٌَددّ ذدد   رددىهللا ذدد  و ددُ   وحددى ذ ر

ًل كحئددص ٠ٍَ طدده جحٛددى ُس ذٓددُوس ضٗددط    يكددحٌ 7788ْددرطس ٖدد ح  جح غددٍخ  ددحً 

ؾ عهح  ٍ  قُجخ طرهح )قُخ جحرٍ وقُخ جحركدٍ وجحكدُخ جحررُدٍ(ل ضدى ٍ جحٗدحيحٍ 

                                              
 ل788 – 781( جحعؿُلٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 18)

 ل28 – 24( جحؿ    جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 19)
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ذٛعُى طٍٛ  غرحو ْعٍ  ئحً جحكؽ  وهى جنً    جحٗحيحُس نلل وجضرح  كػٍ ذدحح غٍخ 

ٗدٍق )طٛدٍ وْدىٌَس و لٓدوُ ( وال ْدُ ح  دٍ جحعٍذٍ وال ُْ ح  ٍ ضدىئّ و دٍ جح

طىَرس  رح جحطٍ َكؽ ئحُهح جحٗحيحُىن
(20)

 ل 

وهى جططى ئٗح٠ جحٗحيحُس ئحً جح غٍخ   أئٗأش طٍكُ حهدح  دٍ )ذىٌذٍَدص(  دٍ 

طىَرددس طددٍجكٕ  وهددى جَوجو ٌْددىل  ددً  جحوٍَ ددس  ددٍ جح غددٍخ  ذطررددٍ جحٗددُم طك ددى 

وضعحون جحؿُوحدٍ طدع جحٗدُم جق دى  ْلُ حن جحؿُوحٍ حهح  وجٚرف حهح جضرح  ذحِالا 

ٌَوق ٖحٌـ ) قُجخ جحٗحيحُس( وطؿىو جحٗحيحُس  ٍ جح غٍخ جحعٍذٍ
(21)

 ل 

كحئددص جحوٍَ ددس جحٗددحيحُس طدد  جْدددلل جحوٍجتددل جحٛددى ُس و هٍذهددح ئحددً جحٓدددرس 

و كػٍ ح جئطٗحٌجه  ٍ جح غٍخ  قطً جئهح ضعطرٍ جحوٍَ س جحٍْ ُس  ئحً ؾحئدد جح دً د 

حتددى جالٖددعٍَس  ددٍ جحطىقُددىل و ٚددكحخ جحٗددحيحُس َددٍوون  دد  جح ددححرٍ  ددٍ جحع دده وجحع 

جحٗددُم كٍجطددحش كػُددٍز وج٠ددال   لددً جحغُرُددحش  وكددحن طدد  جذددٍَ و حضهددح جحعٍذددٍ 

ً(  جحًٌ ئؿف  ٍ ضعرثس طٍَىَه وذك حِ ٖىَى  ٍ ط حوطس 7788جحىٌهحوٌ )جح طى ٍ 

ىً جحغددُو جحعٍئٓددٍ  ددٍ جحؿُجتددٍ وجح غددٍخ قُددع حعرددص ووٌجه  ددح اله جططددى ئحددً   دد

جح غٍخ جألو١ْ
(22)

 ل 

ٖددهىش جحؿُجتددٍ  ددىز غددىٌجش  حٌطددس ٖدد لص طعظددل  7742وجذطددىجوه طدد   ددحً 

ً  كحن ط   ذٍَ ح غىٌز  والو ُْىٌ جحٗدُم مطد  7778 ٌؾحتهح ضىجٚلص قطً  حً 

جضرح  جحوٍَ س جحٗحيحُس(  لً  هى ُٖههل جألو  )جحُٗم ُْىٌ  رىجح حوٌ طك ى ضى ٍ 

                                              
 ل718( ق ٍ  جحؿُجتٍ جحعٍذُس  ٘ 20)

 ل48 – 27( قؿٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 21)

 ل 87( جحؿرىٌ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 22)
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جحٗددُم ً( جح ٗددهىٌ ذحْددل ْددُى7478ٌ ددحً 
(23)

  وضعددى طدد    ددل جحػددىٌجش  ددٍ جح ددٍن 

جحطحْع  ٍٗ و ٠ىحهح جحطٍ ٖهى ح جحؿرىخ جحؿُجتدٌٍ )جحؿردىخ جحدى ٍجئٍ(
(24)

ل ئحدً 

ؾحئد يحك كحن حلٗحيحُس جحعٟ   ٍ ئونح  جحطٛىا  ٍ   ٍَ ُح
(25)

 ل 

 الطريمت البكائيت

٠ٍَ ددس ٚددى ُس ضرٓددد ئحددً طإْٓددهح جحٗددُم   ددٍ ذدد  ْددُىٌ جق ددى جحررددحٌ      

ً(  و ٍ ططعٍ س    جحوٍَ س جحٗحيحُس جح طعٍ س ذىوٌ ح    جح حوٌَس  7888ٍ )ضى 

 7748جططى ئعىي ح ئحً طعظل جحٛدكٍجو جحرردٍي و  ٍَ ُدح جحىْدوً    دى  دىش  دحً 

)ٚحقرس جكرٍ ئعىي ٌوقٍ  ٍ ك  جح حٌز جأل ٍَ ُس(  ئي كحئص حهدح  دٍو   دٍ ضُدىكلص 

ق  و ددٍ جحغددٍخ وجحٗدد ح   لددً وجحطددىجش  و ددٍ جحٗددٍق وجحؿرددىخ  ددٍ هرحتدد  جحوددىجٌ

طؿ ى ددحش جحوددٍجٌَز وجحرٍجكرددس و والو وحددُل و والو ذددى  لددٍ وكددًحك  ددٍ جح ددىٌجٌز  

ض ُُش  ً  جحوٍَ دس ذطٓدحطكهح ضؿدح  جحٓدلوحش جالْدطع حٌَس وذححهدىطحش جحطدٍ هدىطهح 

ذعٝ طٗحَم َوجَح ح حلعٍئٓدُُ  ندال  طٍقلدس جالْطرٗدحا جالْدطع حٌَس حلٛدكٍجو 

جأل ٍَ ُس
(26)

 ل

 ريقة العيسىيةالط

                                              
 ل788( جحعؿُلٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 23)

( طؿلدس جحػ ح دس  7788-7742ً غدىٌز  وجندٍ ْدُىٌ جحٗدُم ( حلطعحُٚ   جئظ9ٍ َكًُ ذى  َُدُ ) ٞدىجو  لد24)

 (ل7887-) َٟح ْرط رٍ )جحؿُجتٍ 24جحعىو 

 ل88(  ٘ 7877 –  )ذٍُوش 7(  ئىٌ ْل حن  جألوخ جحؿُجتٌٍ  ٍ ٌقحخ جحٍ ٝ وجحطكٍٍَ  25٠)

 ل727(  جحعؿُلٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 26)
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ضرٓد  ً  جحوٍَ س ئحً طك ى ذ   ًُٓ  ط  كردحٌ ٌوجو جحٛدى ُس  دٍ جح دٍن 

جحٓحوِ  ٍٗ  وهرٍ  ذ ىَرس طررحِ  ٍ جح غٍخ وطعظل جضرح ده طد  جحعثدحش جحع ُدٍز  

ضهلىج    جحع ُىز ج،ْالطُس وٌجقدى َ طرٓدىن  ْدححُد جحدىٌجوَٕ طػد  جحدٍهٙ جحدًٌ 

هدٍوؼ  دد  ٠ددىٌ جح ددأحىا  وَ حٌْددىن جحلعددد َرطهدٍ ذددحح ٍو ئحددً   ددىجن جحددى ٍ وجح

ذححٓعح ُى )هٟرحن جحكىَى جحطٍ َٗىٌ  لُهح جحلكل( وَدأكلىن جحُؾدحؼ وجحكىَدى وطٓدك 

جأل ح ٍ  وهى جْطررٍ طعظل جح غحٌذس جح طعل ُ  ط حٌْدحش  دً  جحوٍَ دس جحطدٍ ضدإوٌ 

ً( ط حٌْدس  دً  7847-7888ئحً جالئكودح٠    ردع طلدك جح غدٍخ طك دى جحهدحطّ )

رالش طرعح ذحضحجحهُ 
(27)

 ل

 الطريمت الوزانيت

ْ ُص كًحك ئٓرس ئحً هٍَس )وَجن( ذ رو دس ؾرححدس ذدححٍَف جح غٍذدٍ جحىجهعدس 

كُلى ططدٍ ض ٍَردح غدٍخ طىَردس ٠رؿدس ذٗد ح   788 لً ْعف ؾر  وَجن  لً طٓح س 

جح غٍخ
(28)

ل وضعى جألٍْز جحىَجئُس ط  جألْدٍ )جحٗدٍَعس( جحعٍَ دس  دٍ ئٓدرهح  وكهدٍ 

طد  جألوحُدحو   ردٍوج  د  جٌضردح٠هل جحىغُدل ذدححوٍجتل جحٛدى ُس  وكحئدص   ُهح جحرػٍُ

ضعححُ هح ط طرٓس    ؾى ل جألهىً جحٗدُم  رىجحٓدالً ذد  طٗدُٕ جحدًٌ و دح  دٍ جح دٍن 

جحػححع  ٗدٍ جح دُالوٌ ئحدً   ُدىز ٚدى ُس  كدحن حهدح جألغدٍ جحررُدٍ  دٍ قُدحز جح غدٍخ 

جحىَرُس
(29)

 ل

                                              
 ل788( الئىو  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 27)

 ل787ٌ جحٓحذل  ٘ ( جحعؿُلٍ  جح ٛى28)

 ل788-784( الئىو  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 29)
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جحدىَجئُ  جح دىحً  ردىهللا جحٗدٍَف و ٍ  وجنٍ جح ٍن جحٓحذع  ٍٗ   ْدّ ؾدى 

ً( ضطؿدده ئكددى طٍقلددس جالقطٟددحٌ  نلددىز 7447-7888ذُر ددح كحئددص جحىوحددس جحٓددعىَس )

ذددىَجن  وغددىش طىَرددس  ددحطٍز ذعٟدد  ضىج ددى طٍَىَدده   رحئددص جحرىجَددس حطأْددُّ َجوَددس 

ؾىَىز ذحْل جحىَجئُس
(30)

ل وهى ضىحً جحعلىَىن كٓد وو ُٖىنهح  لً  ْحِ جح ٛدححف 

جحوٍ ُ    أٚركص ْرىج حلٓلوس جح ٍكَُس  وجٚرف طأحى دح طردً  هدى  جح ٗطٍكس حرال

جحٓلوحن جحررٍُ ئْ ح ُ   ٍ جح دٍن جحػدحط   ٗدٍ جن َٓدطى ٍ جحكردحً جحعلىَدىن  ردى 

ج طالتهل جحعٍٔ كرٍُ جألٍْز جحىَجئُس  جحطٍ جندً ئعىي دح َطُجَدى  َدحً ٖدُههح جح دىحً 

ٍُ طددد  جحٓدددلوس جحىَرُدددس ً(  قُدددع كدددحن َط طدددع ذدددححرػ7777-7877 لدددً جحدددىَجئٍ )

وجحُطرُس  وكحن َعى وحُح ٍَظ جحٓلوطُ      ذُهل وهى حهٙ جحىَجئُدىن طدىهعهل طد  

جحٓددلوس جح ٍكَُددس ذححٗددعحٌ جح حتدد  )ال ْددلوحن  رددىئح وال ْددلوحن ذددىوئرح(
(31)

هرُدد   

ج طالو جحعٍٔ  كحن َولد  ن َ ىً كرٍُ جألٍْز جحىَجئُس ذحح ٍجْدُل جحط لُىَدس  ويحدك 

 ٓك ٌكحخ جحؿىجو هرُ  ج طالو جحٓلوحن حه حُٟعٍ ذًحك جحٗدٍ ُس حكر ده ذأن َ ىً ذ

ذىٚعه ْلوحئحه ق ُ ُح طعطٍ ح ذه
(32)

 ل 

جٚددرف جحىَجئُددىن ْددرىج حلٓددلوس جح ٍكَُددس  وجنددً ٖددُىنهح َ ىطددىن ذددىوٌ 

جحىْدددح٠س ذدددُ  جحٓدددلوس وجح رحتددد  جح عحٌٞدددس )ذدددالو جحٓدددُرس( حهدددحل وضُجَدددى ئعىي دددح 

َىش ئهوح ُحضهح وجططُحَجضهدح جحطدٍ طركهدح جحعلدىَُ  حهدح( جالؾط ح ٍ وجالهطٛحوٌ )ضُج

و ئٗدددأش حهدددح ئظدددحً جحعُجَدددد
(33)

 ردددىطح ضهلدددً ٖدددُم جحىَجئُدددس جح دددىحً  رىجحٓدددالً        

                                              
 ل47( قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 30)

 ل87وجضٍ ذىٌٌ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ ؛ 47  جحهححىٌ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 784( الئىو  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 31)

 ل788-784( الئىو  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 32)

 جألٌٜ جحٌُج ُس هى ضٗ   هٍَس   ل ؾُو ط  هٍَس طع ْرحئهحل ( طعٍو ح ) َُد( وضعرٍ طلرُس كرٍُز ط 33)
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 ددٍ  7748ً  دد  طٓددحئىز جح ددىجش جح غٍذُددس  ددٍ طعٍكددس ضوددىجن  ددحً 7788-7781

طرو س ؾرححه قُع وجٌش طعٍكس  رُعس ذُ  جحوٍ ُ 
(34)

 ل 

َهُددة ئعٓدده حٟددٍخ جحددىَجئُ  و ُ رددطهل  لددً جحٗدد ح   ذددى  ْددلوحن جح غددٍخ

ً وٞدع 7788جحغٍذٍ ط  جح غٍخ  ط ح جٞوٍ جحُٗم  رىجحٓالً ئحدً جالحطؿدحو  دحً 

ئعٓه  ٍ نىطس جحعٍئُُٓ ل وكحن ونىحه ضكص جح ظلس جحعٍئُٓس وَوجؾه طد  ئئرلَُُدس 

ن  ذدٍ هى  غحٌ حغوح  ٍ جألوْح٠ جالؾط ح ُسل ووؾى ئعٓه  ٍ طىهف قٍؼ طع جحٓلوح

ً  قُر دددح ٠لدددد )ق حَدددس( 7778(  دددحً 7782-7788 لدددٍ جحكٓددد  ذددد  طك دددى )

ذٍَوحئُدس  وهددى ٌ ٟدص جحكرىطددس جحرٍَوحئُدس ٠لردده  ألئهدح حددل ضعدٍا  ردده طدح َددىقٍ  

جحػ س ذهل حًحك ضآطٍ طع جحعٍئٓدُُ  ألؾد  ئقدال  ئعدىي  طكد  جحٓدلوس جح ٍكَُدسل حرد  

7772ًطإجطٍضه جئطهص ذححعٗ   حً 
(35)

 ل 

 لدرلاويتالطريمت ا

جحىٌهحوَس ئٓرس ئحً طك ى  ذدٍ وٌهدس ذد  َىْدف  َٛد  ئٓدره ئحدً جالوٌَٓدٍ 

ً(ل و٠ٍَ طده ٖدحيحُسل ئٗدأش 882-877)طإّْ جحىوحس جالوٌَُٓس  دٍ جح غدٍخ  دحً 

 ٍ  وجنٍ جح ٍن جحػحط   ٍٗ  وجضهًش طٍكُ ح  ٍ طىَرس  حِ  دٍ جح غدٍخ   ٟداله 

ؿُجتدٍ  وكدحن طعظدل جضرح هدح طد     ئئٗحو  ٍو  حهح  ٍ طهطلف  ئكحو جح غٍخ وجح

    جح ىن وكحن حهح  ٍ يجش جحىهص  دىو كرُدٍ طد  جألئٛدحٌ ذدحأل٠لّ جح طىْد١  دٍ 

جح غٍخ
(36)

 ل

                                              
 ل88( جحهححىٌ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 34)

 ل47؛ قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 88( جح ٛىٌ ئعٓه  ٘ 35)

 ل11؛ جحعهٌٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 88( قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 36)
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وَعى ُْىٌ جحعٍذٍ جحىٌهحوٌ جحًٌ ضى ٍ  وجت  جح ٍن جحػحط   ٍٗ  ط  كردحٌ 

ٖددُىنهح  وهددى حعددد ووٌجه ٌتُٓددحه  ددٍ ضكددٍَٝ جضرح دده  لددً جحػددىٌز ٞددى جالقددطال  

جحؿُجتددٍ  ك ددح جْددهل هرلهددح  ددٍ جحػددىٌز ٞددى جحٓددُوٍز جحطٍكُددس حلؿُجتددٍ  جحعٍئٓددٍ  ددٍ

طدل  7782ً(   ى هحً جحىٌهحوَىن ٞى جحكرل جحطٍكٍ  ٍ ضل ٓحن  دحً 7881-7788)

و رىطح ْك ص غىٌضهل  حؾٍ   لهح ئحً جح غٍخ وٌ ٟىج جحعدىوز ئحدً ذالو دل ٠حح دح 

كحن جألضٍجك قرحطهح قُع نُل  لُهل جحؿى  وجح ط 
(37)

 ل 

 ُ ح  ىج يحدك   ذدىي جحدىٌهحوَىن ئى دحه طد  جح ٍوئدس وجح هحئدس ضؿدح  جحٓدلوس و

جحكحك ددس  حرددرهل  ددٍ جحىهددص يجضدده  ُددأوج ْددرحن جأل٠لددّ جح طىْدد١ ح عحٌٞددس جحطددىن  

جألؾررٍ  وضعدى ٌْدحت  جحعٍذدٍ جحدىٌهحوٌ  دٍ جحطٛدىا طد   ذدى  طدح جئدطؽ  دٍ قُدحز 

هحطدس جح ىجْدل جحٓدرىَسجحطٍٛال وكحن طعظل جضرح ه طد  جحدىٌجوَٕ وجٖدطهٍوج ذا
(38)

 

)جأل ُددحو جحىَرُددس(  ددٍ ذرددىذٍَؽ  ئقُددحو حددًكٍي طإْددّ ٠ددٍَ طهل  ددٍ ٖددهٍ  َلددى  

)ْرط رٍ(ل وهى جضهًش  ً  جح ىجْل يٌَعس حؿ ع جألطىج  ط  )جحرٓدوحو( طد  جحعحطدس  

وضٟددلُلهل ذحألو ددحً وجحهٍج ددحش جحرح٠لددسل ذدد  و وٚددىج  ددٍ طٍقلددس الق ددس ذححوح ددس 

عٍئُٓس  لً  هى ُٖههل  رىجحٍق    جحًٌ حل َطٍوو  ٍ طٓدحئىز وجحطٓلُل حلٓلوحش جح

7871ًجحك حَس جحعٍئُٓس  لً جح غٍخ  حً 
(39)

 ل 

 الطريمت الرمحانيت

                                              
 ل11ٓحذل  ٘ ؛ جحعهٌٍ  جح ٛىٌ جح778-772( ْل حن  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 37)

( حل ضر  جح ىجْل طعٍو س  ٍ ٚىٌ ج،ْدالً   هدٍ طد  جحردى   كحئدص ض دحً ألقُدحو يكدٍي ذعدٝ كردحٌ جح دحوز 38)

جح ٓل ُ     ل ض ؿُى  رٍز ْحطُس  حررهح  ٍ جحك ُ س كحئص ضؿٌٍ  لً و ل ضعححُل طغدحٍَز ألٚدى  ج،ْدالً 

 و  ُىضهل

 ل 721ل الئىو  جح ٛىٌ جحٓحذل  11٘جحٓحذل  ٘  ؛ جحعهٌٍ  جح ٛى88ٌ( قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 39)
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وضٓدد ً  َٟددح ذححوٍَ ددس )جحهلىضُددس(  ضرٓددد ئحددً جحٗددُم جحٛددى ٍ طك ددى ذدد  

 رىجحٍق   ذ  جح حْل جح ٗوىحٍ جحُجوجوٌ جالوٌٍَٓ جحكٓرٍ  جحًٌ  حٔ  ٍ جح ٍن 

ً(  وكحن ط   وجت  جح طٛى س جحًَ  ؾحؤوج ط  جح ٗدٍق 7882-7872ط   ٍٗ )جحػح

ئحً جح غٍخ  جغٍ وٌجْطه و٠لره حلعلدل ذدحألَ ٍ جحٗدٍَف  قُدع جضهدً طد  جحطٛدىا 

ْددلىكحه حدده  وجضهددً طدد  جحؿُجتددٍ طى٠رددحه حدده   حهردد   لُدده جأل ددححٍ طددح ذددُ  ططرددٍك  

جألنددىجن قطددً جنددًوج وطرٟددىٌ  ددٍ ٠ٍَ طدده  وغددىج حدده  ددىو كرُددٍ طدد  جح ٍَددىَ  و

َول ىن  لُهل جْل )جألنىجن جحٍق حئُُ (
(40)

 ل 

قظٍ طإّْ جحٍق حئُس ُْىٌ  ردىجحٍق   )ذدىهرٍَ (
(41)

ذك حَدس جحٓدلوحش  

جحعػ حئُس جحطٍ كحئص ضُٓوٍ  لً جحؿُجتٍ وجحطٍ ضأغٍش ذرػدٍز جح ٍَدىَ  طد  جضرح ده  

حلطددىٌَّ وجحرددٍل قطدً ٖددح ص  دٍ جحددرالو  وهددحً طٍَدىو ح ذطأْددُّ جح عح ددى وجحُوجَدح 

وكحئددص طرو ددس جألوٌجِ جحؿُجتٍَددس طدد  جذددٍَ طٍجكُ ددح  ددٍ َوجَح ددح جح رطٗددٍز  ددٍ 

)٠ىح دددس( وجَوجو  دددىو جضرح هدددح قطدددً ذلغدددىج  دددٍ  وجندددٍ جح دددٍن جحػدددحط   ٗدددٍ ئكدددى        

ٍَددىل وهددى غلددد  لددً )جحٍق حئُددس( جحرٛددحتف وجحىٚددحَح وج،ٌٖددحوجش 784) (  حددف طط

 ى وجحطٛىاجحىَرُس وجح ىج ظ جح ٗرعس ذححُ
(42)

 ل 

طححص ئقىي َوجَح ح  ٍ )٠ىح س( ئحدً جحطعدحون طدع جحٓدلوحش جحعٍئٓدُس  قدُ  

 ددطف ) لددٍ ذدد    ددٍ(  ذددىجخ َجوَطدده حلؿرددىو جحعٍئٓددُُ  نددال  ٚددٍج هل طددع ذددحٌ 

ً(7722 -7728جحؿُجتٍ  حً )
(43)

  حررهل  رىطح جئىحعص غىٌز جحكحؼ جق ى جح  ٍجئٍ 

                                              
 ل88-28(  ٘ 7878 –  )ذٍُوش 2  2٠(  رىجحٍق   جحؿُالحٍ  ضحٌَم جحؿُجتٍ جحعحً  ؼ40)

 ( حه هرٍجن َرٓرحن ئحُه  هرٍ  ٍ )ئح حطس( هٍخ طىَرس جحؿُجتٍ  وآنٍ  ٍ ذالو هرلٍ ذ )ؾٍؾٍز(ل41)

 ل88-27( جحؿُالحٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 42)

                    1ـ جحع دددددحو  جح غدددددٍخ جحعٍذدددددٍ طددددد  جالْدددددطع حٌ جحعٍئٓدددددٍ جحعٍئٓدددددٍ جحطكٍَدددددٍ جح دددددىطٍ  ؼ( ٚدددددال43)

 ل4ال   ش(  ٘   –)جح ح ٍز 
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ىٌز  وجئٟدد ىج ئحددً قٍكطهددح جحعحٌطددس  ددٍ ً   ذددٍ جحٍق ددحئُىن ئددىجو جحػدد7778 ددحً 

طرح٠ل َطحالش وطؿحئس وٚىوق  وهى هحً ط ىطى جحٍق حئُس( ذىوٌ ذحٌَ  ٍ طهحؾ س 

جح إْٓددحش جألوٌذُددس  ددٍ جحددىجوٌ جألٌَق ووجوٌ جحٗددعرسل و ٟدداله  دد  يحددك ٖددحٌك 

جحٍق حئُىن  ٍ طعظل جحػىٌجش جحطٍ ئٗرص ٞى جحعٍئُُٓ  جح ٓطع ٍَ 
(44)

 ل 

 تالطريمت الكتاني

كحئددص ذددىجَطهح َجوَددس  ٚددى ُس   ئٗددأ ح جحٗددُم )جألخ( طك ددى ذدد   رددىجحررٍُ 

  وغىش ذعى  ٌذعس   ىو ٠ٍَ س طعٍو س  ٍ جح غٍخ  لدً َدى 7788جحرطحئٍ قىجحٍ 

)قعُددى( طك ددى ذدد   رددىجحررٍُ جحرطددحئٍ ) رددىجحكٍ جحرطددحئٍ(ل قُددع هحطددص  لددً  ٌذعددس 

  ٌكحن9

 ىخلجحطىذس و ٍ ئذىجو جحرىً طع ج،هال     جحًئ ل7

 جططػح  جألوجطٍ وجؾطرحخ جحرىج ٍل ل1

 جحط حِ جح عًٌز حر  جحرحِ  لً جنطالا طًج رهلل ل8

 ئظٍز جحطعظُل هلل ) ُ وؾ (  ٍ ْحتٍ جح ىؾىوجش طه ح ٚغٍشل ل2

ضعى جحرطحئُس ط    ل جحوٍجتل جح عحٌٞس حكرىطس طٍجكٕ )جح هُن( وجضهدًش 

ً(  وكدحن 7887 – 7782طىهعحه طرحوتحه ٞى ُْحْس جحٓلوحن  رىجحعَُُ ذد  جحكٓد  )

طك ى ذ   رىجحررٍُ ط  جحٗهُٛحش جحوٍهُس جحطٍ ضىحص نلع جحٓلوحن  وئ الن ذُعدس 

ً(  ط حذددد  جحطُجطددده ذىهدددف 7871 –7887 نُددده جحٓدددلوحن  ردددىجحكعُظ ذددد  جحكٓددد  )

جحطددىن  جألؾررددٍ  وجحع دد   لددً ٌو جال طرددحٌ ألٚددكحخ جحُوجَددح وجحٗددٍ حو وجحعل ددحو  

                                              
ذ رو س جألوجطٍ وجغٍ جح  ٍجئٍ وجحكىجو  ُهح  طؿلدس  7787( َكًُ  َُُ  ووٌ جألؾررٍ جحٍق حئُُ   ٍ غىٌز 44)

 ل71(  ٘ 7888–حؿُجتٍ طحَى(  )ج –(  ) ذٍَ  87جحػ ح س  جحعىو )
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ٍجتد جحطٍ ؾدٍو ل طرهدح جحٓدلوحن  ردىجحعَُُل وَدًكٍ ذطهىَلهل قل ج، عحو ط  جحٟ

جن جحُٗم طك دى جحرطدحئٍ وٞدع طؿ ى دس كرُدٍز طد  جح إحعدحش  دٍ جحطٛدىا و لدىً 

جحىَ 
(45)

 ل

حعددد جحكعُددى  رددىجحكٍ جحرطددحئٍ ووٌجه طه ددحه  ددٍ ضهلددٍ جحرطددحئُىن  دد  غحَددحضهل 

 د  جحلعردس  ردحن  جحىَرُس وضررُهل غحَحش ُْحُْس وطحوَسل   ى كحن )وحُدحه( طكطٍ دحه َؿُدى

َىَ  والته ذػ   َطٍجوـ ذُ  قعرس ط  جحر ىو جحعُٟس  و ٌجِ غرل  و كدُّ ض دٍ  و 

ْؿحو  ؿ ٍ  و طهوى٠حش ئحوٌز  و ضكدىَالش طححُدس طغٍَدس  و ردىطح قدحو   ندى  

ل جغطٛحخ جحعدٍٔ جح غٍذدٍ  هدرٝ  لُده جحٓدلوحن  ردىجحكعُظ   ردحن   حذده جح دىش

ألنُدده طدد  ْددلوحن جح غددٍخ وئ ددالن جحعددىجو  وطدد   رددح جهٓددل جحرطددحئٍ  لددً جحػددأٌ

حهلعحته
(46)

 ل

 وٌك جحرطددحئٍ  ن قلُعدده جحورُعددٍ جحىقُددى ح رحوتددس ْددلوحن جحددرالو  ددى  ٍئٓددح 

جحىوحس جح ٓطع ٍز ذحْل )جحك حَس(  و رًج حٓرىجش ٠ىَلس َطعحون وَط رد  ذطٍقدحخ طدح 

جحدى حز  كحن َأطٍ  ذه جح ٓإوحىن جحعٍئٓدُىن  وذكردل  دًج جحطكدححف جٚدرف طد  جذدٍَ

جح رددحوتُ  حلٓددلوحن حردد   ددًج حددل َ رددع طدد  ذددٍوَ ووٌ جحُوجَددح جحرطحئُددس  ددٍ طعحٌٞددس 

جحُٓحْددس جالْددطع حٌَس وجحطغلغدد  جألؾررددٍ  وال ْددُ ح  ددٍ طرو ددس جأل٠لددّ جح طىْدد١  

ذى ىضهح حلؿهحو وط حوطس ُْحْس جح ٓدطع ٍ   ردٍ ضعلدُل جضرح هدح  وٌجو جحدًكٍ وهدٍجوز 

ْل )جحكُخ جحُٓعٍ( حلطىحُ   لً هىز جحطكدىٌ طحوَدحه جحى ىجش  وق   ذعٝ جضرح هح ج

وطعرىَحه ٞى جحطغلغ  جالْطع حٌٌ
(47)

 ل

                                              
 ل48( قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 45)

 ل 722  – 728( الئىو  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 46)

 ل48 – 48( قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 47)
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 الطريمت التيجانيت

ْ ُص كًحك ئٓرس ئحً جحُٗم جح ٍذٍ جحٛى ٍ  ذٍ جحعرحِ جق ى ذ  طك ى ذد  

ً(  َٛدد  ئٓددره ئحددً طك ددى 7778 – 7888جح هطددحٌ ذدد  جق ددى ذدد  طك ددى ذدد  ْددححل )

طه ذححطُؿددحئٍ    ددى ؾددحوش طدد  ئٓددد هرُلددس )جحطىجؾرددس( ذرددٍ جحددرعّ جحُكُددس  جطددح ضٓدد ُ

ضىؾُ   ٍُٗز  نىجحه
(48)

 ل 

وحددى جق ددى جحطُؿددحئٍ  ددٍ  ددُ  طحٞددٍ
(49)

ً وئٗددأ ئٗددأز  ل ُددس      7888 ددحً  

وَرُددس وقعددظ جح ددٍآن جحرددٍَل ووٌِ جحعلددىً ج،ْددالطُس  وؾددح   ددٍ جحددرالو قطددً ذلدد  

ذحح ٗدٍق جحعٍذدٍ  قدُ   جح غٍخ جألهًٛ وجحط دً ذ ٗدحَم جحطٛدىا  ردحكل وجضٛد 

جٌضك  هحٚىج جحكؽ  قُع َجٌ جحكؿحَ وطٛدٍ وضدىئّل  ندًش ٠ٍَ طده ضطردحطً  دٍ 

ً(  وجططددى ئٗددح٠هح  ددٍ طعظددل  هوددحٌ جح غددٍخ 7871 وجنددٍ جح ددٍن جحػددحط   ٗددٍ )

ئكدى ن ٓدس و ٗدٍَ   حدف طٍَدىل  ٟداله  د   7788جحعٍذٍ وذل   ىو جضرح هح  دحً 

و ٍ طٍٛ وجحكؿحَ  ىجو هلُلس طرهل  ٍ  وج١ْ   ٍَ ُح 
(50)

 ل 

 لدددً جحطٍقدددح  ئحدددً جح غدددٍخ  7887 دددًُ ٖدددُههح )جق دددى جحطُؿدددحئٍ(  دددحً 

جألهًٛل وجضهً ط  ؾحطع جح ٍوَُ   ذ ىَرس  حِ طٍكُج حه  وهُ  جئده ؾدحو طٓدطؿٍُج 

ذحألٍٖجا قر ّحً جحىوحس جحعلىَس  ٍ جح غٍخ  دٍجٌج طد  ضعٓدف جحكردل جحطٍكدٍ   ردحن 

ْددلُ حن  جحددًٌ هٍذدده وجقطٟددره  حُددى ع ذدده ٖددٍ  َكٟددٍ وٌوْدده جحٓددلوحن  ذددى جحٍذُددع

                                                                                                                
 

 ل87  ٘ 2  2٠( جحؿُالئٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ؼ48)

 ( هٍَس ضرعى ْرعُ  كُلى ططٍجه ؾرىخ ٍٖهٍ ط  ذلىز )جالغىج٠( ؾرىخ جحؿُجتٍل49)

 ل82 – 81  ٘ 2  2٠الئٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ؼ( جحؿ50ُ)
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جح رحوتُ  حه ط   ئرحو   ىططه جح رح ُٓ  حده جح رط دُ  حلوٍَ دس جحىٌهحوَدس  وهدى جحطدف 

قىحدده َىطثددً   ددححٍ جح غددٍخ والَطددىج طؿححٓدده وضعل ددىج  وٌجو  و يكددحٌ  وئٗددٍو ح 

ذُرهل
(51)

 ل 

 الطريمت السنوسيت

ٌ طك دى ذد   لدٍ جحٓرىْدٍوْ ُص كًحك ئٓرس ئحً جحع ُه جحؿُجتٌٍ ُْى
(52)

 

ًل و ٍ حُٓص ٠ٍَ س ٚى ُس ذكطس  وجئ ح قٍكدس وَرُدس )ْدلعُس(7788 – 7878
(53)

 

ئٗوس هحطص ذأ  ح  ؾلُلدس  دٍ ْدرُ  ئٗدٍ ج،ْدالً  دٍ  وجْد١   ٍَ ُدح  جْدطرىش  دٍ 

و ىضهح  لً ج،هرح  وجحعرٍ وجحطٍذُس وذع جحطعلُل وجحػ ح س  وطُؾص  ٍ و ىضهدح ذدُ  

   دٍ ضٛدكُف جحع حتدى وضكٍَدٍ جأل ردحٌ  وذدُ   ْدححُد جحٛدى ُس  دٍ  ْححُد جحٓدلعُُ

ئٚددالـ جحددرعّ وجحطٍذُددس وجحٍَحٞددس جحٍوقُددسل وحددل ض طٛددٍ جحٓرىْددُس  لددً جحعرددحوز 

وجحطٛىا وجحطػ ُف جحىَرٍ  ذ    لص  لً نلل طإطرُ   حطلُ  وطرطؿُ  ئٗدُوُ ل 

وضىٞف يحك  ٍ جح ُجٌ  وجح طحؾٍ جحطٍ  ئٗأضهح
(54)

 ل 

                                              
 ل 82( جح ٛىٌ ئعٓه  ٘ 51)

(  دى  ذدى  رددىهللا طك دى ذد   لددٍ  ٚدى ٍ ؾُجتدٌٍ  وحددى  دٍ طٓدطغحئل  ووٌِ ذعددحِ  دٍ جح غدٍخ طإْددّ 52)

جحوٍَ س جحٓرىُْسل ذرً )جحُجوَس جحرُٟحو(  ٍ جحؿر  جألنٍٟ ذلُرُح  وجئط   جحعٍئٍٓ َجوَس جحؿغرىخ و ُهح 

  كطره )جحّىٌٌ جحٓرُس  ٍ  نرحٌ جحٓالحس جالوٌَُٓس( و )ذغُس جح حٚى( و )ٖدعحو جحٛدىٌ(ل جح رؿدى  دٍ هرٍ ل ط

 ل877(  ٘ 7874 –  )ذٍُوش 17جحلغس وج، الً  ٠ 

ذححكٍكس جحٓلعُس )جحى حذُس( جحطٍ ئٍٗ ح طك ى ذ   رىجحى حخ  ٍ  –وحى ذٗر  كح ٌٍ  –( ذأ ل جحٓرىُْس 53)

-7148ت  جح ٍن جحػححع  ٍٗ جح ُالوٌ  ططأغٍز ذ رحوب  جذ  ضُ ُس جحىطٗ ٍ ٖره جحؿٍَُز جحعٍذُس  وج

 ً  جحع ُه جح ؿىو حل ً د جحكررلٍ  ٍ جحع ُىز جألٍْزل 7817

 ل777( ََحوز  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 54)
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ُْس  ٍ جحرٛف جحػحئٍ ط  جح ٍن جحطحْع  ٍٗ  طد    دل جحوٍجتدل  ىش جحٓرى

جحٛددى ُس قُددع جئطٗددٍش َوجَح ددح طدد  طٛددٍ وقطددً جح غددٍخ جألهٛددً  وجططددىش 

ذرٗح٠هح وجن  جحىجقحش  ٍ جحٛكٍجو جحلُرُس طػ  وجقس جحؿغرىخ جحطدٍ غدىش طٍكدُج 

ذٍهس  ً  وجْطوح ص  ن ضىؾى حهح َوجَح  7788ًٍ ووجقس جحرعٍز  حً 7784حهح  حً 

و٠دٍجذلّ وغددىجطّ وجحعددٍجن وغدحش وطددٍَق   ٟدداله  دد   طدحك   ىَددىز طدد  جح ددحٌز 

جأل ٍَ ُس  قُع غىش جكػٍ جحوٍجتدل جحٛدى ُس جئطٗدحٌج ذدُ  ْدرحن جحٛدكٍجو )هرحتد  

جالَؾٍُ وجحهعحٌ( ط  جحوىجٌق
(55)

 ل

ح ى ج طرٍ جألوٌذُدىن جحوٍَ دس جحٓرىْدُس نودٍج  ظُ دح َ دف  طدحً ضىْدعحضهل 

 ى كحئص ْررح  ٍ  ٍهلس جحطىغ  جالْطع حٌٌ جحعٍئٓدٍ  دٍ جحٛدكٍجو جالْطع حٌَس   

جحررٍي و  ٍَ ُح جحىْوً  و ى ح جح ٓطع ٍون ذأئهح ضهىا ئحً جحىهىا  ٍ طىجؾهس 

جحطىغ  جح طُجَى حلىو  جألوٌذُس  ٍ جحعححل ج،ْالطٍ ويحدك ذا الئهدح جحؿهدحو جح  دىِل 

 ٓدإوحس  د  جحعدىجو جحٗدىَى جحدًٌ و ئهح  لً قى هى   قى جح ٓدطع ٍَ  جحعٍئٓدُُ  )جح

َرره ْرحن جحٛكٍجو حلعٍئُُٓ  ٠ر حه حلى حَس جحطٍ كحئص ضرٗدٍ ح ذُدرهل(ل وهدى ق لهدح 

جح ٓطع ٍون جح ٓإوحُس  ٍ ط ط   ىو ط  جح ٓطرٗعُ  جحعٍئٓدُُ   و ٟداله  د  يحدك 

 ددأن جحٓرىْددُس  ددٍ جحطددٍ كح كددص ) ددٍ ذٍهددس و٠ددٍجذلّ( ٞددى جحغددُو ج،َوددححٍ وهددى 

وطهددح وَوجَح ددح ذددًٌز جح  حوطددس  وطرهددح جئولددل ؾهددحو   ددٍ جح هطددحٌ  َ  ددص  ددٍ  ٌذ

 ٟاله    طٓدحئىضهح حلػدىجٌ  دٍ جحؿُجتدٍ   ردىطح ْدحئىش غدىٌز  ُعدٌٍ جحطدٍ ضُ  هدح 

                                              
 ل728( جحعؿُلٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 55)
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ً ذطكددٍَٝ وطٓددحئىز )جحٓرىْددٍ( طإْددّ 7787طك ددى ذدد   رددىهللا جحٗددٍَف  ددحً 

جحوٍَ س جحٓرىُْس
(56)

 ل

 

 ب. السوايا الصوفيت

جحكدٍ جح ٓدطى د ألٚدى  و  ردحٌ جحوٍجتدل جحٛدى ُس  ضعى جحُوجَح جألئ دىيؼ 

قُ  هحطص ذىوٌ ح  ٍ ضؿُٓى  ً  جأل رحٌ وجح رحوب وضكىَلهح ئحً ط حٌْحش و  عدح  

ضورُ ُس قُس  وهى جئطٍٗش  ً  جحُوجَح  ٍ  ٠ٍجا  ىَىز ط  ذلىجن جح غٍخ جحعٍذٍ  

  ح َأض9ٍوذلغص   ىجو ح جح ثحش  وَ ر  قٍٛ جحُوجَح جحٍتُٓس وجح إغٍز طرهح ك

 الساويت الدالئيت

ؾددحوش ضٓدد ُطهح طدد  كل ددس )والو(  ؾ ددع وحددى  و ددى ئئددحو َٓدد ً ذدده جح ددحو   

وْدد ُص كددًحك ئٓددرس ئحددً طىَرددس )جحددىالو(   ددٍ طرو ددس جأل٠لددّ جح طىْدد١ ذددحح غٍخ  

وكحن َولل  لً َجوَطهح جحىالتُس   دل جحررٍَدس ألؾد  ٌ دع ئٓدد جحدىالتُُ  ذدأئهل طد  

جو دىج ذدأن حهدل ٚدلس هٍذدً ذرردٍ ٠ححدد  و دٍ ذح،ؾ دح   قعحو  ذٍ ذرٍ جحٛدىَل  و

                                              
   جحٛى ُس  طؿلس و ىز جحكل   ؛  رىجح حوٌ جح حوٌٌ  و ح حه 788 – 748( جحعؿُلٍ  جح ٛىٌ ئعٓه  ٘ 56)

 ل718(  ٘ 7848 –(  َرحٍَ  )جح غٍخ 8جحعىو )
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ضٓىَغحش حطعَُُ طرحئطهل جحىَرُس و١ْ ئعدىي ل و ُردطهل  لدً جح رو دس  قُدع جئطٗدٍ 

جحىالتُىن  ٍ هرُلس طؿح٠ )جحرٍذٍَس جحٛرهحؾُس(
(57)

 ل 

ً   ْٓهح  ذى ذرٍ ذ  طك دى ذد  ْدعُى 7844ضأْٓص جحُجوَس جحىالتُس  ٍ  حً 

ً( / ذطدأغٍُ طد  ٖدُهه جذد    دٍ جح ٓدول7471ٍجحىالتٍ )ضى ٍ  دحً 
(58)

 لدً ٌذدىز  

ذٓعف ؾر   ٍ ئحقُس نرعٍُز  دٍ جح غدٍخ  وجحطدٍ َولدل  لُهدح جح غحٌذدس ) َدص َدىال(  

 ٌ     جحىالول وجضهً  ذى ذرٍ ط  ئح حو جحىٌوِ  ٍ جحدى ظ وج،ٌٖدحو حؿ دع طٍَىَده 

أل دددددححٍ            وجحىج دددددىَ   لُددددده  وكحئدددددص ٠ٍَ طددددده )جحٗدددددحيحٍ(  ض دددددىً  لدددددً  ىجَدددددس ج

وضهًَد  نالههلل وضوىٌ ئٗح٠هح حطٛرف طٍجكُ  ل ُس طه س َٗى جحٍقح  ئحُهح
(59)

 ل

كهددٍش جحىالتُددس  ددٍ جح غددٍخ ذ ػحذددس جح ر ددى   ددأ ل  ٌؾححهددح جحكددٍخ وجحؿهددحو 

ً  دٍ   ىو دح جألنُدٍزل ونٍؾدىج  د  ج طردح هل 7428 -7888ٞى جحىوحدس جحٓدعىَس 

ئعُج  وجحكُحو  ووحؿىج  ٍ جحُٓحْس   حٚركىج وَ ى ل ونلعىج     ئعٓهل ٚعس جال

َ ُؾىن ذُ  جحىَ  وجحُٓحْس وهى جْطؿحخ حهل طعظل جح غحٌذس
(60)

 ل 

جندددً ٖدددأن جحدددىالتُىن َعلدددى ندددال  جح دددٍن جحٓدددحوِ  ٗدددٍ جح دددُالوٌ قُدددع           

ْدددرل حاْدددرحن جحطغلدددد  لدددً جح ٓدددل ُ   دددٍ جألئدددىحّ وْدددحطى ل ْدددىو جحعدددًجخ           

ً(           7484حُٓحْدددٍ  دددٍ  هدددى طك دددى ذددد   ذدددٍ ذردددٍ )ضدددى ٍ  دددحً وجَوجو ووٌ دددل ج

وجذردده جحٓددلوحن طك ددى جحكددحؼ جحددىالتٍ جحددًٌ  ْددّ ؾُٗددح هىَددح طدد  جحعٍْددحن حلع دد       

                                              
؛ 82 – 88(  ٘ 7848 –( طك ى قؿٍ  جحُجوَس جحىالتُس وووٌ ح جحىَرٍ وجحعل ٍ وجحُٓحٍْ  )جحٍذح٠ 57)

 ( 7848 –(   رٍجٍَ  )جح غٍخ 2طك ى قؿٍ  جحىوٌ جحُٓحٍْ حلُجوَس جحىالتُس  طؿلس و ىز جحكل  جحعىو )

 ل88٘ 

( ط  يٌَس جحٗح ٍ جألئىحٍٓ جذ  وٌجؼ جح ٓولٍ  وهى جٖطهٍ ذححطٛىا وذطرٍَل جحُٟىا جحىجٌوَ   لً 58)

 َجوَطه ذ ٍجكٕل

 ل88( قؿٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 59)

 ل788 – 787( جحؿ    جح ٛىٌ جحٓحذل  60)
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 لدددً قعدددظ جحرظدددحً وضدددحطُ  جح ىجٚدددالش وق حَدددس جح ىج ددد   ئغدددٍ كهدددىٌ ذددددىجوٌ        

 ددٍ ؾرددح    جحٟددعف وجحعؿددُ  ددٍ ووحددس جحٓددعىَُ   ددٍ كددٍوا جحعىٞددً  وال ْددُ ح 

 ٠لددّ  وئؿددف جحٓددلوحن طك ددى جحكددحؼ جحددىالتٍ  ددٍ جحٓددُوٍز  لددً وْدد١ جح غددٍخ  

وونلددددص جحٍذددددح٠ و ددددحِ وطررددددحِ وضددددحَز وضوددددىجن  ددددٍ ئعددددىي   وطلددددك ؾرددددىخ           

جح غددٍخ  وضُجَددى ئٗددح٠ه جحؿهددحوٌ ٞددى جالْددطع حٌ جألْددرحئٍ جحرٍضغددححٍ  وال ْددُ ح 

وكححدددس وجحٗدددحوَس و٠رؿدددس           ْدددوىحه جحركدددٌٍ جحدددًٌ جٌ دددد جح ٓدددطع ٍَ   دددٍ طدددىن 

وْال وجح هىَس  لً جططىجو جحٓحق  جح غٍذٍ
(61)

 ل 

حردد  ذ ُددحً جحىوحددس جحعلىَددس  جئر ددٕ ووٌ جحددىالتُُ  قددُ  هددحً جح ددىحً ٌٖددُى         

ذ  جح دىحً  لدً جحٗدٍَف ذحالْدطُالو  لدً  دحِ وطرردحِ وضىقُدى جح غدٍخ ووٚد   

جحىالتُدددس و دددىً َجوَدددطهل         ئحدددً جأل٠لدددّ جح طىْددد١ ذؿُٗددده وهدددرٝ  لدددً ٌؤْدددحو 

7447ً)جحعحطٍز ذحح ٍَىَ  وجالضرح  وجحع ٍجو( ويحك  حً 
(62)

 ل 

 الساويت الناصريت

ً  وجْدط ٍ ذهدح قعُدى  7884 ْٓهح  ذى قعٙ   ٍ ذ  جق ى جألئٛحٌٌ  حً 

جحٛى ٍ جحٛححف جق ى ذ  ئذٍج ُل جألئٛحٌٌ طع ُٖهه  رىهللا ذ  قٓدُ  جحٍهدٍ  دٍ 

لهح جحُٗم  ذى  رىهللا طك ى ذ  ئحٍٚ جحىٌ ٍ  جحًٌ َطٛ  ئٓره )ضحطرٍوش( غل وجٚ

ْدرس   حْدط ٍش  دٍ ضدحطرٍوش  وئٓدرص  18ذؿععٍ ذ   ذٍ ٠ححد وكحن   ٍ  آئًجك 

ل ونلعه  ُهح  قعحو  وطح َجحىج  دٍ 7488ئحُه  ٓ ُص ذححُجوَس جحرحٍَٚسل وضى ٍ  حً 

                                              
؛ قؿٍ  88(  ٘ 7871 –  )جح غٍخ 7(  ُْىٌ  رىهللا كرىن  جحطعٍَف ذؿٍَُز ذحوِ ذححٍَف  61٠)

 ل48جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 

 ل48( قؿٍ  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 62)
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يكددحٌ و لددً ضكددٌٍ ضددحطرٍوش  وكحئددص ٠ٍَ طدده ض ددىً  لددً جحطل ددُ  وجحطددىٌؼ  ددٍ جأل

جحٓرس   ٟال    ضىٌَّ جحطٍذُس وجحعلىً
(63)

 ل 

 الساويت الفاسيت

 ئٗأ ح جحٗدُم  ذدى جح كحْد  َىْدف جحعحْدٍ  دٍ  وجندٍ جح دٍن جحٓدحوِ  ٗدٍ 

جح ُالوٌ  ٍ طىَردس  دحِ ذدحح غٍخل ذطدأغٍُ طد  جحٓدُم  ردىجحٍق   ذد   ُدحو جحدىكححٍ 

 جوَطه جح ؿححّ جحعل ُس ً و٠ٍَ طه ٖحيحُس  كحن َع ى  ٍ 7848َجح طى ٍ  حً 

وقل حش جأليكحٌ وكًحك ئئٗحو جألٖعحٌ وجح ىٖكحش وجألَؾح  جحٛى ُس
(64)

 ل 

 الساويت العياشيت

ْ ُص كًحك حىهى هح  لً ْعف ؾر  جحّعُحٔ ذحح غٍخ   ْٓهح طك ى ذ   ذدٍ 

ً  ذاٖددحٌز طدد  ٖددُهه  ذددٍ ذرددٍ جحددىالتٍ  و٠ٍَ طدده ٖددحيحُس  7488ذرددٍ جحعُددحٔ  ددحً 

َّ جحعلددىً و لددً ضل ددُ  جألوٌجو وجأليكددحٌل وهددى ج ددطل  ذددى ذرددٍ ج ط ددىش  لددً ضددىٌ

جحعُحٍٖ ذحْطرٓحل جحرطد وجهطرحتهح  و     لً ضرٗد١ُ جحكٍكدس جحعل ُدس  دٍ َجوَطده  

وذٓرد ضعح٠عهح طع جحىالتُُ  هحً جحٓلوحن جحٍُٖى ذطٗدٍَى   لهدح  د   دحِ  حرد  ذعدى 

َج  ؾر  ّ ُحٔ َكطٟد   ضىحٍ جحٓلوحن ئْ ح ُ  ٌؾع آ   ُحٔ ئحً َجوَطهل  وطح 

نُجئس  ل ُس  ظُ س ضعطرٍ ذكل طعهٍز جح غٍخ
(65)

 ل

 الساويت الشرلاويت
                                              

 ل87( جح ٛىٌ ئعٓه  ٘ 63)

 ل48(  جح ٛىٌ ئعٓه  ٘ 64)

 ل48( قؿٍ  جح ٛىٌ ئعٓه  ٘ 65)
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ذ رو س  ذٍ ؾعدى ذدحح غٍخ  وقٟدُص  دً   7487 ْٓهح طك ى جحٍٗهٍ  حً 

جحُجوَددس حعطددٍز طددح ذعوددف قرىطددس جح هددُنل قطددً كددحن  هددى طك ددى جحػححددع  ئي ذلغددص 

جحٗحوَس وضدحوال  جحدًَ  وهعدىج ذٛدالذس  جحُجوَس  وؼ هىضهح ذعٟ  جضرح هح جحرػٍَُ   ٍ

ذىؾدددده جالقطرددددحٌجش جألوٌذُددددس جحطددددٍ كحئددددص ضطددددىحً ضٓددددىَل جح رطؿددددحش جحٌُج ُددددس  

وضٛددىٍَ ح ئحددً جحهددحٌؼ جئوالهددح طدد  جحددىجٌ جحرُٟددحو  وحدد س ح كحئددص جحُجوَددس ضكظددً 

  ددى كددحن َددأوٌ ئحُهددح  –ٖددأئهح ٖددأن جحعٗددٍجش طدد   طػححهددح  –ذح، عددحوجش جحٟددٍَرُس 

حٟغ١ جحٍٟجترٍ ط  غٍُ  ٌذحذهح  وحدًحك   دى ضدل  دىً طرٗدحش جحُجوَدس الؾثىن ط  ج

ذأطٍ ط  قرىطدس جح هدُن وئ د  ٖدُههح )جحعٍذدٍ ذد  جح عودٍ( ئحدً طدٍجكٕ غدل ئحدً 

 دددحِ وطرهدددح   ُدددى ئحدددً  ذدددٍ جحؿعدددى  دددٍ  هدددى جح دددىحً  ٗدددحً  و لدددً جحدددٍغل طددد            

  حردرهل حدل َكظدىج ذطأَُدى جضرح  جحُجوَس جْه ىج  ٍ جح ُٟس جحى٠رُس ذعى طعٍكس جَٓلٍ

جح هددُنل  ىحددىج  ئظددحٌ ل ضددىٌَؿُح ذعُددىج  دد  جحٓددلوسل وقٍٚددىج  ددٍ جحىهددص يجضدده      

ل      7871 لددً  ن ضععددُهل ْددلوس جحك حَددس جحعٍئٓددُس طدد  جحٟددٍجتد ويحددك هرُدد   ددحً 

وهى جضهً جحٍٗهحوَىن جحوٍَ س جحٗحيحُس يجش جحرعىي جحٛى ٍ جح ولل ذحح غٍخ
(66)

 ل

 ديتالساويت الشرا

كهٍش  ً  جحُجوَس  ٍ غٍخ طدٍجكٕ  ذعدى  دىوز طإْٓدهح طك دى جحٗدٍجوٌ 

  وجحٍٗوز طؿ ى س  ٍذُس ط   دٍو  )طع د ( وذُرهدح جحٗدُحئحش 7848ط  جحكؽ  حً 

جحطٍ ْدرل حهدح وجن قر دص طدٍجكٕ غدل  طٟدص  رهدح  ردى كهدىٌ جحعلدىَُ   هدٍ  دٍ 

عدص ذعدٝ  دٍو  جحىجهع كحئص طعحٌٞس ذكرل طحُٞهح جحطدحٌَهٍ جحكدىَعل وهدى ضعح٠

)طع  (  وض ررص ط  ْكل  ؿىً هحً ذه جحؿُٕ جحٓدلوحئٍ )جح هدُن( ذ ُدحوز طدىالٌ 

                                              
 ل88( قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 66)
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ْلُ حن  غل   لرص غرىضهحل وكحئص هدى ئهردص طُردحو جحٛدىٍَز غدل ٌ ٟدص جحطعحطد  طدع 

ٌؾددح  جح هددُن جحددًَ   ُددرهل جحٓددلوحن  رددىجحٍق  لط ح  وي ئحددً ضهٍَددد َجوَطهددح 

القدظ   دان ووٌ  دً  جحُجوَدس كد  ٠ُلدس ذ حتهدح وجئط ححهح ئحدً طرو دس جحغدٍخ  وط دح َ

ُْحُْحه جذٍَ طره وَرُحه 
(67)

 ل

                                              
 ل 87( قٍكحش  جح ٛىٌ جحٓحذل  ٘ 67)
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Abstract 

 

Dr. Zuheer Ali Al-Nahaas
(*)

 

The activity of sofism trends and Zwayas in Morocco had 

extended to the middle of the African Continent in order to spread 

the principles of the Islamic religion, in addition to it’s role in 

resisting the missionary movements which was led by the europian 

groups. The reason for such extention, was the faith of it’s followers 

and their desire to spread the right principles of Islam that was the 

begining for establishing the sofism trends which left vast effects in 

formulating and guiding the various political, economical, social 

and letirature aspects of life in Morocco. such effects were 

transfered by many of the historical, translating and travelling 

books. even that most of the (ottomans sultans), their rulers and 

some of the ruling families, were not able to capture the anthority in 

Morocco region, but with the help of their relations with the sofism 

trends. 
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