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ملخص

كان للزوايا التي أقامها الشيخ محمد بن علي في حله وترحاله األثر البالغ في المحافظة على
 وكانت عبارة عن خاليا تمتد هنا وهناك،العقيدة الصحيحة في مواجهة الخرافات واالنحرافات
، وتنطلق منها الحياة الصالحة إلى سائر جسم األمة اإلسالمية وتوجيه الحياة العامة توجيها سديدا
 حيث كانت زاوية أبي قبيس،فأصبحت مراكز إصالح إنساني متكامل من الناحية الدينية واالقتصادية
،  ففيها نزل الوحي،  وكان تأسيسها في مكة المكرمة له أكثر من داللة. منطلق الدعوة السنوسية
 كما أسس ابن، وفيها ولد سيد الخلق محمد صلى اهلل عليه وسلم،وبها البيت الحرام قبلة المسلمين
 وبعد،السنوسي الزاوية البيضاء في برقة(أم الزوايا) وهي أول مركز للدعوة السنوسية في ليبيا
 وكان انتشارها دليال، تأسيسها انتشرت الزوايا السنوسية في مناطق مختلفة من العالم اإلسالمي
.واضحا على تقبل الناس لهذه الدعوة
. زاوية أبي قبيس، الزاوية البيضاء، الحجاز،  فاس،  الرحلة،محمد بن علي السنوسي: الكلمات الدالة
Abstract
In his travels, Cheikh Mohamed Ben Ali erected «Zaouias». They have had a profound effect in preserving the right
doctrine in the face of superstitions and deviations. These were cells that stretched everwhere, from which good life
extended to the whole body of the Islamic nation and guided the public life with good guidance. They have become
centers of human and religious reform, where the "Zaouia" of Abi Qabis was the starting point of Senusian call (Dawah).
Its establishment in Mecca has more than an indication. It was the place of revelation and the Kabah. Also, it was the
place where the prophet Mohamed(peace be upon him) was born,as Ibn Sinaoussi founded "Zaouia baydaa" in Barka
(Oum Zaouias) ,which is the first center for Senusian call in Lybia.After its founding it spreads in different parts of the
Islamic World,and its proliferation was a clear indication of people's acceptance of this call.
Keywords: Mohammed bin ali al-sanusi, Travel, Fes ,Hijaz , Zaouia al bayda , Zaouia of abu Qubais.
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حممد بن علي السنوسي ،منابع علمه ومنهج طريقته

مقدمة
قامت احلركة السنوسية على يد حممد بن علي السنوسي
الذي عاش واقع املسلمني املؤمل  ،وخطر املستعمر األروبي احملدق
 ،فاندفع يعمل حماوال اإلصالح  ،وبدأت بداياته األوىل يف الربع
الثاني من القرن التاسع عشر ،ولو أن نشاطه الفعلي ظهر يف
النصف الثاني من القرن التاسع عشر  ،لتستمر احلركة بعد
وفاته يف أبنائه وأحفاده ،وسنبني يف هذه الدراسة العوامل اليت
أثرت على ابن السنوسي ودفعته للقيام حبركته بعد رحالته
بني املغرب واحلجاز وتأسيسه لزواياه ،وذلك من خالل دراسة
حياته وأفكاره وأهم مؤلفاته.
 -1مولده ونسبه
هو الشيخ حممد بن علي بن السنوسي بن العربي بن حممد
بن عبد العزيز بن شهيدة بن حممد بن يوسف بن عبد اهلل بن
خطاب بن علي السنوسي بن حيي بن راشد بن أمحد املرابط
منداس بن عبد القوي بن عبد الرمحن ابن يوسف بن زيان بن
زين بن يوسف بن احلسن بن إدريس بن اخلليل بن عبد اإلله
بن محزة بن علي بن عمران بن إدريس بن عبد اهلل الكامل
بن احلسن املثنى بن احلسن السبط بن علي بن أبي طالب
اهلامشي القرشي .فهو بهذا النسب ينتمي للساللة الطاهرة
الشريفة(ساللة آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)(.)1
اشتهر حممد بن علي بلقب السنوسي مضافا إليه اخلطابي
اإلدريسي احلسين يف بعض األحيان ،ويوضح لنا حفيده أمحد
الشريف يف كتابه "األنوار القدسية يف مقدمة الطريقة السنوسية"
كيف جاء هذا اللقب؟ " إن جده الرابع السيد حممد بن عبد القادر
كان إماما يف التفسري واحلديث حتى اشتهر بإمام احملدثني وكان من
احلفاظ يف وقته  ،وجال بالد املغرب لطلب العلم ،ووصل إىل تلمسان
فنزل على قبيلة يقال هلا بنو سنوسي من قبائل تلمسان فنسب إليها
وتسمى بها فصار من بعده يسمون أوالدهم بهذا االسم تربكا به..
"واجلدير بالذكر أن ابن السنوسي كان يكتب امسه يف رسائله
كامال على الشكل التالي  :حممد بن علي السنوسي اخلطابي احلسين
اإلدريسي (. )2

خيتلف مؤرخو السنوسية يف حتديدهم لتاريخ والدة ابن
السنوسي ،ولو أن قسما كبريا منهم يتفق على تاريخ واحد
وحيدد يوم  12ربيع األول من سنة  1202هـ املوافق  22ديسمرب
1787م  ،أما من خالف هذا التاريخ فجلهم من املؤرخني األجانب
مثل رين وديبون وكوبوالني ،واألخريان أخذا عن رين الذي
أورد تارخيا تقريبيا هو حوالي 1791م  ،ونرجح التاريخ األول
ونعتقد بصحته لكونه التاريخ الذي ذكره مؤرخو السنوسية
األوائل ممن عاصروا ابن السنوسي ورافقوه ،ومما يؤكد صحة
هذا التاريخ ودقته أنه اقرتن بذكرى مولد الرسول صلى اهلل
عليه وسلم الذي حيتفل به املسلمون وخصوصا يف بالد املغرب
باعتباره حدثا دينيا ،وقد نوه الشيخ الظاهري يف ترمجته حلياة
ابن السنوسي بهذا االقرتان فقال يف مقدمة "املنهل العذب" :
" وشيخنا السيد حممد بن علي السنوسي اخلطابي اإلدريسي

والدته باملغرب األوسط يف متام عام 1202هـ يف  12ربيع األول
ولذا مسي حممدا" ( ، )3كما نوه بذلك أمحد الشريف فقال يف
كتابه "الكوكب الزاهر"  " :وولد رضي اهلل عنه يف سنة اثنتني يف
القرن الثالث عشر بعد املائتني واأللف يوم االثنني والثاني عشر
من املولد النبوي ،قال ولذلك مستين أمي حممدا"( ، )4يف مدينة
مستغامن يف ضاحية ميثا الواقعة على ضفة وادي الشلف قرب
منطقة الواسطة ،وبالتحديد يف دوار طرش املوجود بني قرية
سريات وجبل ينارو (دائرة يلل بوالية مستغامن حاليا) وذكر
األستاذ حممد البهي( )5أن عائلة السنوسي تعرف يف اجلزائر
حتى اآلن بعائلة األطرش.
ظهرت مالمح الصالح واخلري يف هذا الطفل الذي تنبأت جدته
الفاضلة السيدة فاطمة بأن سيكون له شأن يف املستقبل ،وكانت
عوامل االستقامة تتدرج مع سنه بتدرجه يف احلياة ،حيث
أن جدته لوالده السيدة فاطمة قد تنبأت مبستقبله ،وكانت
متضلعة يف العلوم الدينية العقلية منها والنقلية( ،)6فنشأ
حممد بن علي السنوسي يف أسرته اليت اشتهرت -باإلضافة
إىل عراقة النسب -بالعلم والدين والصالح ،فقد كان أبناء
البيت السنوسي كلهم منتسبني إىل العلم ،وكان والده السيد
علي جيمع إىل جانب العلم والصالح الفروسية والرماية،
وقد تويف ومل يتجاوز عمر ابنه حممد السنتني فكفلته عمته
السيدة فاطمة اليت كانت من فضليات أهل زمانها متبحرة
يف العلوم منقطعة للتدريس حيضر مواعظها الرجال ،وكان
والده السيد علي جيمع إىل العلم والصالح والتقوى الفروسية
والرماية ( ،...)7فاعتنت السيدة فاطمة بالطفل وتولت بنفسها
تربيته وتثقيفه و أشغلته بعلم العقائد والتوحيد بعد أن حفظ
القرآن ومل يتجاوز عمره سبع سنوات  ،ويرى حفيده امللك
إدريس أن جده بقي معها حتى بلغ سن العاشرة  ،فقد توفيت
عمته سنة 1212هـ  1797م بعد أن جنحت يف تربيته وغذته
مبعلومات كثرية تناسب سنه  ،وعليه ميكن اعتبارها -أي
السيدة فاطمة – أستاذه األول .و بعد وفاتها كفله ابن عم له
يسمى الشارف ،وكان رجل علم وفضل فتابع العناية به ،وراح
ابن السنوسي جيمع العلوم فأتقن القرآن الكريم حفظا ووعيا،
ودرس الفقه والتصوف واحلديث على يد ابن عمه ،ثم أخذ
العلم عن جمموعة من العلماء املشهورين يف مستغامن ومازونة
ومن بينهم الشيخ حمي الدين بن شهلة ،الشيخ عبد القادر بن
عمور ،الشيخ حممد بن عبد القادر،الشيخ حممد بن القندوز،
والشيخ حممد بن خليفة والشيخ الصاحل أبوطالب املازوني،
والشيخ أبوراس الناصري املعسكري(.)8
يف هذا الوسط العلمي وهذا اجلو الدیين و هذه البیئة اإلسالمیة
،ويف هذه األسرة ذات احلسب والنسب نشأ اإلمام السید حممد
بن علي السنوسي  ،وكان طموحا إىل تنسم درجات الفضل
والشرف فكرس أيام شبابه لورود مناهل العلم الشرعي على
أسسه املتينة وقواعده الصحيحة مهما كلفه األمر،وصار
بذلك علما من األعالم وإماما حتنو هليبته هامات األئمة ،فقد
بلغ ما بلغه كبار اجملتهدين األفذاذ  ،وصار علما من األعالم
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اليت يستضاء بهديها ،وإماما حتنو هليبته هامات األئمة(.)9

العلمي فبعد أن فرغ من الدراسة على أيدي علماء بلده طمح
يف االستزادة وفكر يف االرحتال  .ورمبا هناك ظروفا جعلته
يعجل بهذا األمر ،ولعل أهمها حالة عدم االستقرار اليت كانت
متر بها منطقة وهران وتلمسان ومستغامن بلدة السنوسي
باجلزائر ،فقد ذكر صاحب كتاب :االستقصاء يف أخبار
املغرب األقصى" أنه يف سنة 1220هـ هاجت الفتنة بني عرب تلمسان

قطيعا من الغنم ال راعي له على الرغم من وجود سالطينه وأمرائه
ومشايخ طرائقه وعلمائه ،فمع أن هناك عددا كبريا من املرشدين
وعلماء الدين املوجودين يف كل مكان فإن العامل اإلسالمي ال يزال
مفتقرا جدا إىل مرشد حقيقي يكون هدفه سوق العامل اإلسالمي أمجع
إىل غاية واحدة حنو هدف واحد .والسبب يف هذا أن انعدام الغرية الدينية
لدى هؤالء العلماء والشيوخ وانصرافهم إىل اخلالفات القائمة بينهم قد
فرقهم شيعا وأحزابا ومجاعات فأصبحوا ال يعنون بنشر العلم واملعرفة
وال يعملون بأوامر الدين احلنيف .و هو دين توحيد أساسه اإلحتاد ومجع
الكلمة ،فلما سألوه وماذا جيب على املسلمني عمله لتاليف ما ذكرت
()10
أجاب سأجتهد،سأجتهد"

إىل الصحراء ،فاجتمع عليه أهل الطائفة وامتعضوا ملن قتل منهم وزحفوا
مع قبائل العرب حلرب الرتك فقتلهم الفريقان.....فهاجر أهل تلمسان
إىل املغرب فلم يبق من الرعية أحد ومل يعودوا إال بعد سنوات" وجيمع

كان منذ حداثة سنه مييل إىل االنزواء وميضي وقته يف
التأمل والتفكر حزينا على ما آل إليه حال اإلسالم واملسلمني .
ويف هذا الصدد يذكر أمحد صدقي الدجاني نقال عن صاحب
كتاب " :السنوسية دين ودولة " أنه حدث ذات مرة أن وجده
بعض الشيوخ جالسا فوق كثيب من الرمال تبدو عليه عالمات
التفكري العميق ،فلما استوضحوه عن السبب يف ذلك كان والرتك  ،وقام باي وهران بقتل بعض الطائفة الدرقاوية وأمر بالقبض
جوابه" :أنه إمنا يفكر يف حال العامل اإلسالمي الذي ال يعدو عن كونه على مقدمهم أبي حممد عبد القادر بن الشريف الفلييت ففر هذا األخري

من خالل هذه الكلمات وهذا التفكري يبدو جليا كيف أن حممد
بن علي السنوسي كان قد محل على عاتقه هم املسلمني منذ
شبابه مما يدل داللة واضحة على اتساع أفقه والتجرد من
أنانيته ،وبدأ يشعر أن عليه واجبا جتاه أمته ينبغي القيام به ،بل
انه أصبح يرى أن الواجب يفرض عليه القيام بعمله اإلصالحي
وأنه مأمور بذلك.
 -2نشأة اإلمام العلمية
لقد درس حممد بن علي السنوسي على عدد كبري من الشيوخ
األعالم  ،ودرس فيما درس القرآن الكريم على سادة أجالء منهم
العالمة السيد حممد السنوسي ،فأجاد إتقانه جبميع رواياته ،
كما أخذ عنه الفقه والتصوف وعلم احلديث  ،ومن بني العلماء
األجالء الذين درس عليهم يف بلدة مستغامن السادة حمي الدين
بن شلهة  ،وحممد بن عبد القادر بن أبي زوينة وعبد القادر
بن عمور ،وحممد القندوز الذي قتله حاكم اجلزائر حسن
بك سنة 1829م ،وكان هذا الشهيد من أعاظم علماء عصره
وأجلهم مكانة وورعا ،كما تلقى األمام أيضا بعض علومه
يف مازونة عن العالمة اجلليل السيد حممد بن علي الشارف
املازوني ،والعالمة اجلليل السيد أبي طالب املازوني والسيد أبو
راس املعسكري(.)11

الكثري من املؤرخني على أن ابن السنوسي كان درقاويا غري
أنهم مل يذكروا متى انتسب هلذه الطريقة ؟ هل قبل سفره
إىل فاس أم بعده ؟(. )12

أ -تتلمذه على يد علماء وشيوخ فاس

يف مدينة فاس تعرف حممد بن علي السنوسي على أكابر
العلماء وأخذ عنهم ،ومن بني العلماء والشيوخ الذين تشرف
بأن درس عليهم :محودة بن احلاج ،ومحدون بن عبد الرمحان
بن احلاج(ت1232هـ1817م) والطيب الكرياني (ت 1227هـ 1812/م)
وحممد بن عامر املعواني ،وأبو بكر اإلدريسي ،وإدريس بن
زيان العرايف ،وغريهم .ويالحظ أنه خالل املدة اليت أمضاها
ابن السنوسي يف مدينة فاس اتضحت لديه أهم االجتاهات
اإلصالحية اليت أقرت يف شخصيته الفكرية والعلمية وتبلورت
أفكاره يف التجديد واإلصالح .وميكن أن منيز بني ثالث معامل
رئيسية ساهمت يف صياغة هذه الشخصية وبلورة أفكارها
وهي:
 كانت فاس موئال للطرق الصوفية ( )13وميدانا خصبالنشاطها ،فتعرف عليها ابن السنوسي وراح يرتدد على حلقات
الذكر اليت يقيمها أتباعها ،ومن الطرق اليت تعرف عليها ابن
السنوسي التيجانية والناصرية واحلبيبية وغريها( ،)14وقد
استمر اهتمامه بالصوفية حتى آخر عمره وبقي خطها بارزا يف
شخصيته حتى أنه أسس طريقة خاصة عرفت باسم الطريقة
السنوسية.
 اهتمامه بالدراسة الفقهية  :فقد تابع حممد بن علي السنوسيأثناء تواجده يف فاس دراسة الفقه على املذهب املالكي وتضلع يف
ذلك ،باعتبار أنه املذهب السائد يف معظم مشال إفريقيا ،كما
أن حممد ا بن علي السنوسي اطلع على فقه املذاهب األخرى .

 اهتمامه باحلركات السياسية ،وظهر هذا االهتمام خالل -3رحلته إىل فاس
يف سنة 1220هـ 1805م اجته حممد بن علي السنوسي من املرحلة األوىل من حياته يف بلدته مستغامن نتيجة أوضاع
مستغامن إىل فاس باملغرب األقصى ،وكانت فاس ساعتها احلكم املختلفة ،وزاد هذا االهتمام يف مدينة فاس باعتبار أنها
متثل إحدى احلواضر اإلسالمية وعاصمة للدولة الشريفية كانت عاصمة دولة ومركزا إلشعاع العلمي.
العلوية وقبلة لكثري من العلماء ،إذ يوجد بها جامع القرويني على الرغم من أن ابن السنوسي كان تابعا ومؤيدا للطرق
(تأسس يف  245هـ  / 859م) .وكان ذهابه إليها بهدف التحصيل الصوفية ومتبعا للمذهب املالكي إال أنه جنح جناحا كبريا
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يف حتقيق التوازن فيهما فلم يغل يف صوفيته ومل يغرق يف
شطحاتها ،كما أنه مل يغل ومل يقف عند احلروف الفقهية
ومل يتجمد يف فهم أحكامها بل إنه زاوج بني دراستيه واجتاهيه
فأكسب صوفيته طابع السنة وجلمها حبدود الشرع ،واكسب
فقهه طابع الروحية املتألقة ،وبذلك كان جمتهدا صائبا بل
وإمام اجملتهدين يف عصره (. )15
ب -حممد بن علي السنوسي مدرسا يف فاس

مل ميض وقت طويل على وجوده يف فاس حتى استطاع حممد
بن علي السنوسي احلصول على املشيخة الكربى وعني مدرسا
باجلامع الكبري يف فاس ،فبدأ حياته العلمية الدعوية  ،ومارس
الوعظ واإلرشاد والدعوة إىل اهلل وسرعان ما كسب ثقة
العامة وأفاده ذلك يف حياته املستقبلية ،وكان نشاطه الدعوي
التدريسي فرصة جعلته حيتك بالسلطة ألول مرة يف حياته،
ويف أثناء إقامته يف فاس ظهر فضل السيد السنوسي  ،واقبل
عليه تالمذته ونال شهرة عظيمة ،وملا كان حبه ملنفعة اإلسالم
و املسلمني ورغبته يف أن يرى العدل باسطا جناحيه على أهل
السلطنة خاصة وعلى شعوب اإلسالم قاطبة هما كل ما يريد
يف حياته ،فقد أكثر من املوعظة احلسنة يف دروسه وجرب مع
اآلهلني وأصحاب الشأن مبقر السلطنة يف فاس طرق اإلرشاد
باحلسنى تارة وبالشدة تارة أخرى ،لكن دعوته إىل العدل واخلري
ومجع كلمة املسلمني وتطهري النفوس واالبتعاد عن املنكر مل
تثمر مثرتها ،بل حدث أن تنبهت حكومة السلطان سليمان إىل
هذه الدعوة واستشعرت اخلطر من جانبها خشية أن تنقلب
الدعوة الدينية إىل أخرى سياسية قد تعصف بالسلطنة على
غرار ماكان حيدث منذ أزمنة بعيدة حيث كانت تبتدئ
احلكومات يف هذه الديار أوال باملشيخة واإلرشاد ثم تنتهي
باحلكم والسلطان ،وعلى ذلك شددت احلكومة يف مراقبة
السيد فوجد أن ال فائدة ترجى من بقائه يف فاس(.)16
من خالل ما تقدم يبدو أن السيد حممد بن علي السنوسي
كان معتزا بنفسه متعصبا للحق يرفض أن يكون أداة يف يد
غريه ،وعليه فقد فكر يف مغادرة فاس .ومن املمكن أن السلطان
سليمان قد نظر إىل اعتبارات نسب السنوسي لألدارسة
باإلضافة إىل علمه وشرفه فخشي من مزامحته .ومما شجع
الشيخ على مغادرة فاس أنه قد أخذ كفايته من الدراسة على
يد علمائها ومشاخيها(.)17
 -4رحلته إىل احلجاز

غادر ابن السنوسي فاس سنة 1235هـ 1819م ،وكان يتطلع
إىل أخذ العلم من علماء جدد ولعل مكة املكرمة هي املرتع
اخلصب هلؤالء العلماء ففكر يف الذهاب إليها ،إال أنه قبل ذلك
اجته من فاس إىل صحراء اجلزائر بنية التعرف على أشهر
الزوايا ،وكان ذلك يف وقت بدأت فيه فرنسا تبسط سيطرتها
على اجلزائر ولعل هذا هو الدافع الرئيس الذي جعله يتجه
حنو الصحراء ،فوصل إىل عني مهدي(( )18بوالية األغواط
حاليا)وبقي بها مدة قصرية ومنها توجه إىل األغواط اليت مكث

فيها مدة زمنية يلقي دروسا يف الفقه والشريعة،ومنها توجه
إىل مسعد(دائرة بوالية اجللفة حاليا ) وفيها تزوج من امرأة
تدعى منة بنت حممد بن عبد الرمحان غري أنه سرعان ما
طلقها بسبب رفضها مصاحبته يف رحلته ،ثم اجته إىل اجللفة
فبوسعادة ويف كل منها كان يقوم مبهمة التدريس ( )19ومما
يذكر أنه بعد مغادرة فاس وقبل االحتالل الفرنسي للجزائر
عاد ابن السنوسي إىل مستغامن وتزوج بإحدى بنات عمومته اليت
أجنب منها طفال سرعان ما تويف .وقبل مغادرته مستغامن نشب
خالف بينه وبني أقاربه الذين كانوا قد استولوا على أمالكه.
فكر حممد بن علي السنوسي يف الذهاب إىل مكة فقد شده
الشوق إىل بيت اهلل احلرام  ،ثم إن وجوده فيها فرصة متكنه من
االلتقاء بكبار العلماء السيما وان أحد مشاخيه نصحه بقوله"إن

االرحتال صعب فإذا أردت أن تستزيد من العلم فما عليك إال السفر إىل
مكة حيث ملتقى مجيع علماء املسلمني"(.)20

غادر حممد بن علي السنوسي اجلزائر فاجته من بوسعادة حنو
اجلنوب فمر بقرية تيماسني إحدى دوائر ورقلة حاليا ،وأغلب
الظن أنه مر بوادي سوف ومنه دخل جريد تونس ،ثم واصل
سريه حتى وصل إىل مدينة تونس فاجته إىل جامع الزيتونة
فتعرف على شيوخها واستفاد منهم .ومن تونس اجته إىل
طرابلس.وكان من طبعه أن يوطد العالقة مع الذين يتعرف
عليهم ،ففي مدينة زيلنت بليبيا تعرف على عمران بن بركة
الذي حاول مرافقته إال أن حممد بن علي السنوسي طلب منه
االنتظار حتى يرسل إليه ،وساعده على تعلق الناس به خلق
كريم وطلعة بهية وقبول من رب العاملني.
اجته ابن السنوسي حنو مدينة بنغازي ومنها إىل مصر فدخل
القاهرة اليت يوجد بها جامع األزهر الذي ميثل هو اآلخر
إحدى احلواضر اإلسالمية فاجته إليه والحظ بأم عينه
الوضعية اليت أصبح عليها هذا الصرح العلمي إذ أنه مل يعد
يؤدي رسالته العلمية اليت كان يؤديها من قبل ،وخاب أمله
يف مناهج التدريس املوجودة من حيث أن هناك نقصا ملحوظا
يف النشاط الروحي و الدراسة الصوفية ،خاصة يف ظل حكم
حممد علي باشا الذي كان يف هذه الفرتة مشدوها إىل التطور
العلمي الذي يشهده العامل الغربي .وعليه فان ابن السنوسي مل
يبق طويال يف مصر ورمبا كانت الشكوك حتوم حوله ،حتى أن
بعض علماء األزهر اتهموه باالبتداع يف الدين  ،فخرج من مصر
إىل احلجاز (.)21
أ -يف مكة

وصل حممد بن علي السنوسي إىل مكة املكرمة سنة
 1240هـ1825م ،وكانت ساعتها ختضع لسلطة حممد علي
باشا حاكم مصر الذي قضى على نفوذ الوهابيني .ويف مكة راح
السنوسي يتعرف على العلماء ويأخذ عنهم السيما وأن هؤالء
العلماء ميثلون خمتلف املذاهب واملدارس الفكرية ،ففيهم
الصويف واملالكي وفيهم السلفي الوهابي ،مما أتاح له فرصة
اإلطالع على هذه االجتاهات.ولعل من بني أهم العلماء الذين
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تعرف عليهم الشيح السنوسي وتأثر بهم غاية التأثر وأخذ
عنهم الشيخ أبو سليمان عبد احلفيظ العجمي مفيت مكة
وقاضيها ،وأبو حفص عمر بن عبد الرسول العطار ،وكذلك
أمحد بن حممد الدجاني ،غري أن أهم شخصية شدت انتباهه
ووجد فيها ضالته املنشودة هي شخصية أمحد بن إدريس
امللقب بأبي العباس العرائشي (وهو من أصل مغربي) وقد اشتهر
بالصالح والتعمق يف الدراسة الفقهية والطرق الصوفية ،وقد
مجع بني االجتاهني الصويف والسلفي ( . )22فالزمه السنوسي
ودرس عليه احلديث والسنة ،وكان ابن إدريس جيليه كثريا
ويتفرس فيه اخلري والصالح .وأثناء تواجده يف مكة تزوج ابن
السنوسي زوجته الثانية السيدة خدجية احلبشية بإيعاز من
شيخه أمحد بن إدريس (. )23

حركت ضدها عداوة شيوخ مكة وعلمائها املؤيدين من الدولة
العثمانية الذين تضايقوا ملخالفته إياهم وقوله باالقتصار على
إتباع الكتاب والسنة .ويف هذا الصدد يقول األستاذ حممد فؤاد
شكري:
"و كان مما أخاف السلطات احلكومية أن السيد حممد بن علي
السنوسي ظل يتصل بأبناء أستاذه ابن إدريس يف صبيا وهي أرض وهابية،
وكان العداء مستحكما بني احلكومة العثمانية واألشراف مبكة وبني
الوهابيني" (.)27

وهو ما يؤكد أن هناك أسبابا سياسية جعلته يغادر مكة
فضال على أن أتباعه ومريديه من أهل املغرب وجهوا إليه دعوة
لزيارتهم  ،يضاف إىل ذلك أنه اشتاق إىل وطنه اجلزائر الذي
سقط فريسة يف أيدي االحتالل الفرنسي.وعليه وأمام هذه
واملالحظ أن علماء مكة املوالني للدولة العثمانية قد ضاقوا الدوافع وحتت ضغط الدولة العثمانية فضل ابن السنوسي
ذرعا بابن إدريس فتحرشوا به لدى احلكام الذين اضطهدوه مغادرة احلجاز إىل مصر سنة 1255هـ  1840م.
واضطروه إىل اهلجرة إىل منطقة عسري يف اليمن فصحبه
ابن السنوسي الذي بقي معه حتى وفاته سنة 1250هـ 1835م كان خروج السنوسي من احلجاز بعد أن اكتملت شخصيته
.و بعد وفاة ابن إدريس عاد حممد بن علي السنوسي إىل مكة الدعوية  ،فأصبحت له طريقة صوفية خاصة يلقنها ألتباعه
وقد التف حوله عدد معترب من األتباع  ،فقام ببناء أول زاوية وصار له اجتهاده اخلاص يف املذهب املالكي .وهكذا -وبعد
له يف احلجاز على جبل أبي قبيس جبوار بيت اهلل احلرام مبكة مغادرته –مكة دخل الشيخ السنوسي إىل مصر وفيها حظي
املكرمة وذلك يف  1252هـ 1837م .وكان بناؤها إيذانا بتأسيس باستقبال كبري من طرف علماء األزهر فقد قام أحد املشايخ
احلركة السنوسية ،ووفاء لشيخه ابن إدريس الذي كان قد وخاطب العلماء قائال هلم " أيها العلماء لقد حل بني أظهركم إمام
األمة احملمدية ونرباس الشريعة املطهرة ومشس مساء املعارف اإلهلية ،أال
أمره بأن يدل اخللق على اهلل وأن جيذب الطالبني إليه(.)24
()28
وهو الشيخ الكامل حممد بن علي السنوسي" .
انطالقا من هذه الزاوية بدأ السنوسي يلقي الدروس يف مكة
ويعلم اجملتمعني حوله من طالب العلم ،ومل ميض وقت طويل غادر الشيخ حممد بن علي السنوسي مصر إىل ليبيا اليت مل
حتى كسب قلوب الكثريين الذين أعجبوا بعلمه وتقواه .وكانت ميكث فيها طويال  ،فاجته حنو قابس يف تونس حيدوه الشوق
إقامته الطويلة يف احلجاز قرابة الثالثني سنة ) فرصة تعرف إىل اجلزائر ،غري أن التواجد االستعماري الفرنسي فيها حال
من خالهلا على العلماء ووفود احلجيج بل وتعرف على حقيقة بينه وبني حتقيق أمنيته يف الدخول إليها  ،فندب العالمة السيد
الداء الذي ابتليت به األمة.وكان يرى يف وفود احلجيج الرتبة حممد بن صادق احد تالمذته ومحله بعض األموال واألسلحة
اخلصبة اليت يستطيع من خالهلا أن يبذر فيها دعوته وخيتار لتوصيلها خفية إىل األمري عبد القادر اجلزائري ،مما يدل
من يصلح ملعاونته ،وهذا ما حدث فقد استجاب لدعوته عدد داللة واضحة على مدى اهتمام الشيخ السنوسي بقضية بالده
اجلزائر اليت أصبحت تؤرقه وتشغل باله.
معترب من أهالي
طرابلس الغرب واحلجاز وأصبحت زاوية أبي قبيس()25مركزا على الرغم من املانع السابق الذكر إال أن الشيخ السنوسي مل
ألولئك املريدين الذين اقبلوا على العبادة والذكر كما هو حال ينس واجبه جتاه بالده اجلزائر فكان يعمل على تقوية الثورة
الصوفية يف كثري من املناطق إال أن الشيخ راح يوجه أتباعه إىل هناك ومدها باألموال والرجال ما استطاع إىل ذلك سبيال
ما فيه خريهم وخري جمتمعهم عن طريق بناء الزوايا واملساجد إىل درجة أن الفرنسيني محلوه يف بعض الوقت املسؤولية
عن مجيع أعمال املقاومة اليت قامت ضد فرنسا يف اجلزائر،
والعمل يف سبيل نشر اإلسالم وإقامة جمتمع إسالمي(.)26
وأنه السبب يف الثورات املختلفة كثورة حممد بن عبد اهلل يف
عمل ابن السنوسي باإلضافة إىل تأسيس الزوايا على تعليم مريديه صحراء اجلزائر (  )1861- 1848وعصيان حممد بن تكوك يف
بنفسه  ،فجلس يف مكة يدرسهم الفقه والعلوم األخرى ،كما ألف هلم الظهرة.)29( (1881
عددا من الكتب منها كتابه " بغية املقاصد وخالصة الراصد " املسمى

وعليه فإن ابن السنوسي ساهم مساهمة فعالة يف جهاد
باملسائل العشر  ،وقد انتهى من تأليفه سنة1264هـ 1849م
اجلزائريني ضد الفرنسيني ،وكانت مساهمته عينية من
 -5حممد بن علي السنوسي يغادر احلجاز
خالل إرسال األموال واألسلحة ومما يعضد هذه املساهمة ذلك
إن سرعة االستقطاب اليت متيزت بها الدعوة السنوسية اخلطاب الذي أرسله أحد أتباعه يف ورقلة إىل مدير غدامس
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الرتكي ،ويدل اخلطاب على أن الدعوة السنوسية بلغت فسم هذا حممد الشريف ليحوز أنواع الشرف"(.)33
اجلزائر وأن عددا من أتباعه كانوا يقاتلون الفرنسيني فيها.
 -7عودة ابن السنوسي إىل احلجاز
وقد أرسل اخلطاب سنة  1268ه 1853م وكان ابن السنوسي
بعد أن مكن لدعوته يف برقة واطمأن على حسن سريها وبعد
ساعتها يف احلجاز ،ومن بني ما جاء يف هذا اخلطاب :
أن خلف وراءه عددا من األتباع واإلخوان يشرفون على النشاط
"...وأما أنا عبد اهلل حني قدمت بالد وار قلة ففتح اهلل علينا بها وصارت
الدعوي عاد إىل بالد احلجاز  ،ومما يلفت االنتباه أن الشيخ
حممدية بعد ما كانت يف يد الرومي دمره اهلل وخليفة الرومي فيها  ،حممد بن علي السنوسي كان خيطط التنظيم حبيث يكفل
سبحان من حكم الضعيف يف القوي وصار القوي من عبده خمذوال مذموما للعمل االستمرارية بغض النظر عن وجوده أو عدم وجوده.
 ،ولكن من بركة الشريف شيخنا سيدي حممد بن علي السنوسي رضي أثناء تواجده باحلجاز – اليت أقام بها مثاني سنوات – كان ابن
اهلل عنه ونفعنا وإياكم به ،أمني  .وصار عربان وار قلة وقصورها وقبائل السنوسي يستغل مواسم احلج ويتعرف على الناس ويدعوهم
الشعامبة وقصور تغورت وعربانها واألرباع واحلرزلية واحلجاج وكثري إىل طريقته ويضمهم إىل دعوته  ،ويف ذات الوقت كان على
من عربان الظهرية وقصور بين مصاب(بين ميزاب) كلهم حتت طاعة اهلل اتصال بأتباعه يف برقة يصدر إليهم التعليمات ويوجههم .
ورسوله وطاعتنا  ،واجملاهدون كل يوم يف الزيادة ...وبعث لنا الرومي ورغم املعارضة اليت كانت تواجه دعوته من قبل املتحاملني
هذه الساعة ثالث أحمل  ..تالقينا معهم وصرنا مثل الشامة البيضاء واملناوئني فإن دعوته وجدت إقباال من الناس وانتشرت قي
يف ثور أسود فنصرنا اهلل نصرا عزيزا وأعلننا على أعدائه  ،ووقع القتال احلجاز و اليمن واقبل ابن السنوسي على تأسيس زوايا أخرى
بيننا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم كسرة عظيمة وقتلنا منهم يف املدينة املنورة والطائف واحلمراء وينبع وجدة .وانكب على
حنوثالمثائة وستة ومثانني رجال وقلعنا من اخليل كثريا والبنادق بال تعليم مريده الفقه والعلوم األخرى ،كما أنه اهتم بالتأليف
عدد واخلزنة واإلبل واألخبية واحلمد هلل على ذلك"(.)30
حيث أنه ألف عددا من الكتب .
وعندما قدم حمي الدين اجلزائري برفقة ولده وأشراف قومه
إىل مكة سنة  1827التقى بهم ابن السنوسي وأكرمهم غاية
اإلكرام  ،وأثناء وداعهم له قال هلم " :إن الدين اإلسالمي حيتم
على كل مسلم أن يدافع عنه بقدر استطاعته وحيرم على املسلمني
االستسالم للعدو الغاصب املعتدي واملنتهك حلرمات الدين واإلسالم
واملعطل ألحكام اهلل وإني استوصيك بولدنا عبد القادر هذا خريا فإنه
ممن سيذود عن حرمات اإلسالم ويرفع راية اجلهاد" (. )31

 -6السنوسي يؤسس الزاوية البيضاء يف برقة

وعندما توسط ابنه حممد املهدي سن السابعة أرسل إىل
اإلخوان يف برقة يطلب منهم أن يوجهونه إليه ،فجاءوا به إىل
املدينة املنورة فسر به سرورا عظيما وطلب لوح قراءته فوجد
أوله ":وإنك لعلى خلق عظيم" ( .)34فازداد سرورا  ...ثم زوره
الروضة الشريفة ولقنه بعض األدعية  ،ثم زوره املآثر اليت يف
املدينة كمسجد القبلتني وقرب سيدنا محزة.
كان ابن السنوسي قد تزوج زواجه الرابع من السيدة بدرنة
البسكرية ابنة السيد حسن البسكري ورزق منها مولودا مل تكتب
له احلياة  .وعندما بلغ حممد املهدي سن التاسعة تركه ابن
السنوسي الذي توجه إىل مكة مع زوجته بدرنة يف املدينة املنورة
اليت اعتنت به و أكرمت مثواه  .ويف سنة  1269هـ 1853م أرسل
ابن السنوسي إىل ابنه املهدي يطلب منه القدوم إىل مكة ،وكان
قد أرسل إىل أهالي برقة يطلب منهم استقدام ابنه حممد
الشريف فحملوه إليه .

عاد الشيخ السنوسي إىل طرابلس ومنها إىل برقة اليت أسس
فيها الزاوية البيضاء خاصة وأنه وجد ترحابا من الربقيني ،
وكان تأسيسها سنة 1258هـ1842م وأطلق عليها لقب الزاوية
األم واختذ منها مركزا لدعوته  ،وكان تأسيسها يف أعلى
اجلبل األخضر غري بعيد عن قرب الصحابي اجلليل رافع بن
ثابت األنصاري رضي اهلل عنه  ،وكان السيد السنوسي يهدف
إىل جعل الزوايا مبثابة القالع اليت تقوم بصد املعتدين خاصة يذكر بعض املؤرخني على أنه كان يف نية ابن السنوسي أن
وانه كان يتوقع هجوم األعداء عليها  .وخالل وجوده يف الزاوية يتجه من احلجاز إىل بالد الشام وزيارة بيت املقدس إال أن
الظروف مل تسعفه على ذلك فعاد إىل برقة يف غرة ربيع األول
البيضاء تزوج
1271هـ 1854م ونزل بقصر العزبات باجلبل األخضر .وبعد
ابن السنوسي من فاطمة ابنة أمحد بن فرج اهلل (. )32
سنتني قضاها يف برقة قرر ابن السنوسي التحول إىل منطقة
ويف سنة  1260هـ1844م أجنبت زوجته فاطمة مولودها األول اجلغبوب باجلنوب  .وكان يريد بذلك التوغل يف الصحراء ،
بزاوية البيضاء ومساه حممد املهدي  ،وبعد سنتني وضعت وخاصة بعد أن شعر بتذمر السلطات العثمانية من نشاطه،
مولودها الثاني ومساه حممد الشريف ،ويبدو أن ابن السنوسي كما شعر بدنو استيالء األجانب على تلك الديار.ويالحظ أن
مل يكن موجودا يف البيضاء عند والدته ،فقد كتب إليه عمران اجلغبوب بعد أن نزل بها ابن السنوسي حتولت من واحة ماحلة
يأوي إليها الدعار واللصوص وال جتسر القوافل أن متر بها إىل
بن بركة يهنئه باملولود ويسأله عن امسه فرد عليه قائال:
مهد أمان ومركز عبادة ومشرق أنوار فغرس فيها األشجار
" إننا الحنيد عن أمساء النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وإمنا خيتلفون يف
واستنبط العيون وتوسع يف البناء  ،وأسس فيها مدرسة لتخريج
األلقاب والكنى  ،فكما مسيت األول حممد املهدي ليحوز أنواع اهلداية
املريدين أجلس فيها خرية العلماء (. )35
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بها العامل اليوم .

 -8حممد بن علي السنوسي الداعية

مل يكتف ابن السنوسي بان يكون عاملا فحسب بل عمل على أن د -طلب احلق والتحري يف ذلك  :وهذا األصل من شأنه أن يقوي
يقرن العلم بالعمل  ،بل إنه من خالل استقراء سرية الدعوة وحدة صف العاملني يف حقل الدعوة ،ذلك أنه ال توجد منزلة
السنوسية جند أنها مجعت بني ثالثية العلم والعبادة والعمل  ،ثالثة بني احلق والباطل "فماذا بعد احلق إال الضالل "(.)38
وعليه راح ابن السنوسي يعمل على تطبيق أفكاره بنفسه ويسعى هـ -حتقيق األخوة بني أفراد اجملتمع  :أيقن ابن السنوسي أنه بتحقيق
لتطوير هذه األفكار ،ففي أول دعوته كان حيث مريده على األخوة بني القبائل وأتباع احلركة تتحقق وحدة الصف .وقد
الصالة والصوم والذكر (كما هو الشأن بالنسبة ألصحاب أورثتهم هذه األخوة شعورا عميقا، ،وحمبة وودا واحرتاما فيما
الطرق الصوفية) غري أنه عندما تبني له خطأ االقتصار على بينهم.
الشعائر التعبدية أمر ببناء الزوايا واملساجد ،وحدد هدفه بدقة
 -10مؤلفات الشيخ حممد بن علي السنوسي ( : )39ال نستطيع أن
 ،واتبع األسلوب الناجح للوصول إىل هذا اهلدف  .وقد اختار
حنصر بدقة عدد الكتب اليت ألفها ابن السنوسي ،ذلك أن بعضا
الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة أسلوبا له  ،كما تعمق
منها طبع ،وبعضا آخر اليزال خمطوطا ،كما أن بعضها الثالث
يف فهم اجملتمع الذي أراد دعوته يف برقة واحلجاز وجنح يف
فقد ،ومن املهم مجع هذه الكتب وحصرها ألخذ فكرة دقيقة
مهادنة السلطة العثمانية ،وكان يتصف باحلزم يف قيادته
عن صاحب الدعوة السنوسية  ،وقد قام الدكتور حممد عبد
باإلضافة إىل احللم واملرح  ،وكان يعطي املثل من نفسه يف
اهلادي شعرية بإجراء حبث عن "سرية السنوسي الكبري وفقد
ضبط النفس  ،وأحيانا يدمج نفسه بني أهل احلرف ويقول هلم
املصادر"تناول فيه حصر مؤلفاته فخطا يف ذلك خطوة كبرية
وهو يشتغل معهم  " :يظن أهل الوريقات والسبيحات أنهم سيسبقوننا
 ،نستشعر فائدتها عند مالحظة اضطراب مؤرخي الطريقة
عند اهلل  ،واهلل ما يسبقوننا " (.)36
السنوسية يف ذكر الكتب اليت ألفها ابن السنوسي ،حيث يذكر
 -9منهج ابن السنوسي يف إصالح اجملتمع
نقوال زيادة أن السنوسي الكبري كتب تسعة كتب أحدها كان
إن ابن السنوسي باعتباره إماما جمددا ومصلحا اجتماعيا قد شعرا ،ويذكر حممد الطيب بن إدريس األشهب أن البن
وضع منهجا سار عليه علماء احلركة من أجل توحيد اجملتمع السنوسي مثانية كتب مطبوعة وتسعة مل تطبع ،أما حممد
على كتاب اهلل وسنة رسوله ،وكانت معامل هذا املنهج تتمثل فؤاد شكري فيذكر أمساء مخسة كتب مطبوعة وثالثة مل
تطبع ،وهذا االختالف ناجم عن ضياع العديد من املؤلفات أثناء
يف:
الغزو االيطالي  ،وقد بدأ امللك إدريس حفيد ابن السنوسي بطبع
أ -وحدة العقيدة  :فقد أدرك ابن السنوسي أنه ال ميكن أن تقوم الكتب اليت وقعت يف يده من تأليف جده سنة .)40(1930
وحدة للمسلمني ما مل جتمعهم عقيدة واحدة  ،وهي القاعدة
األساسية اليت تقوم عليها األعمال و العالقات وبدونها فإن وعليه فإن الكتب املطبوعة من مؤلفات ابن السنوسي نذكر
البناء ال يستقيم وال يستطيع أن يواجه األعاصري والفنت حتى من بينها :
ينهار .ورأى الشيخ السنوسي أن العقيدة اليت تصلح جلمع شتات  -املسائل العشر  ،املسماة  :بغية املقاصد يف خالصة الراصد،
املسلمني هي مكان منبعها كتاب اهلل وسنة رسوله ،وأن سالمة موضوعه عشر مسائل فقهية خالف فيها
االعتقاد وصحته هي الطريق الوحيد إلقامة اجملتمع املسلم
السنوسي مشهور مذهب اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل .
املرتابط املتآلف  .وال سبيل إىل اجتماع األمة اإلسالمية قاطبة
ووحدة صفها وعزها وسعادتها يف الدنيا واآلخرة إال بالعودة  -السبيل املعني يف الطرائق األربعني.
الصحيحة إىل اإلسالم الصايف اخلالص من الشرك والبدع و  -إيقاظ الوسنان يف العمل باحلديث والقرآن.
األهواء والتعصب وإتباع العوائد الفاسدة .قال اهلل تعاىل  " :ومن
 املنهل الروي الرائق يف أسانيد العلم وأصول الطرائق.يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل  .املؤمنني نوله
ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا " (. )37

 -الدرر السنية يف أخبار الساللة اإلدريسية.

ب -حتكيم الكتاب والسنة  :أيقن ابن السنوسي وإخوانه من  -املسلسالت العشر يف األحاديث النبوية.
علماء احلركة أنه ال فالح للمسلمني يف الدنيا وال جناة هلم  -رسالة مقدمة موطأ اإلمام مالك رضي اهلل عنه.
يف اآلخرة إال بتحكيم الكتاب والسنة على مستوى األفراد
 شفاء الصدر باري املسائل العشر .واجلماعات والقبائل ومن ثم على مستوى الدولة .

باإلضافة إىل هذه الكتب وغريها هناك عدة خمطوطات تنسب إىل الشيخ
السنوسي ،نذكر منها :

ج  -صدق االنتماء إىل اإلسالم  ،بني أن من أسباب مجع صفوف
األمة وحتقيق الوحدة بينها الدعوة إىل االلتزام باإلسالم
عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ،فإن املسلمني وفق هذا املنهاج  -الشموس الشارقة يف أسانيد شيوخنا املغاربة واملشارقة .
يشكلون أمة واحدة يف مقابلة التجمعات البشرية اليت يغص  -البدور السافرة يف عوالي األسانيد الفاخرة.
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حممد بن علي السنوسي ،منابع علمه ومنهج طريقته

 -هداية الوسيلة يف اتباع صاحب الوسيلة.

كان أكثرها أهمية كتابه "الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغربي"
الذي كان له الفضل يف التعريف به كمفكر إسالمي يف األوساط العربية
واإلسالمية.

 -10وفاة حممد بن علي السنوسي :

 -6حممد الطيب األشهب  ،السنوسي الكبري ،مطبعة حممد عاطف  ،ميدان اخلز
ندار ،القاهرة  ،بدون تاريخ  ،ص.9

 طواعن األسنة يف طاعين أهل السنة .يف سنة 1273هـ  1856م أرسل ابن السنوسي أحد أعوانه وهو
السيد عبد الرحيم إىل احلجاز لإلتيان بابنه حممد املهدي ،وبعد
ذلك بسنتني استقدم ابنه حممد الشريف  ،وكان قد أحس
بدنو أجله خاصة وأن املرض اشتد عليه ،فكان يصارعه بالصرب
وقوة العزمية .ومهد األمور لتولي ابنه املهدي زعامة احلركة
السنوسية ،وكانت وفاته بزاوية اجلغبوب يوم األربعاء  9صفر
1276هـ 1859 /م بعد حياة عامرة بالعلم والعبادة والعمل .
خامتة
ومن خالل هذه الدراسة توصلت إىل مجلة من املالحظات
واالستنتاجات اليت من أهمها :
 أن احلركة السنوسية حركة دينية ودعوة إسالميةإصالحية جتديدية روحية قامت على أساس الكتاب والسنة
 ،وكانت بذلك خمالفة لكثري من الطرائق الصوفية اليت غلب
عليها طابع االبتداع يف الدين.
 أنها حركة أخذت باملنهج الشمولي لإلسالم فجمعت بنيالعلم والعبادة والعمل  ،واستطاعت بذلك أن تصنع املريدين
الذين فهموا اإلسالم فهما صحيحا من حيث أنه دين ودولة
وعقيدة وشريعة وحققوا بذلك معنى التوازن واالعتدال
مصداقا لقول اهلل تعاىلوابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس
نصيبك من الدنيا سورة القصص  ،اآلية 77 :

 لقد تبني من خالل البحث أن حممد بن علي السنوسي كانحريصا على إعطاء البعد اإلسالمي العاملي للحركة ،فإذا
كانت جذور احلركة يف اجلزائر فإنها أورقت يف احلجاز
لتتفرع أغصانها وتؤتي أكلها يف مناطق خمتلفة من العامل
ويف مقدمتها ليبيا واجلزائر وتونس ومن هذه املناطق إىل دول
إفريقيا جنوب الصحراء ،وامتد نفوذها إىل عاصمة الدولة
العثمانية.
اهلوامش
 -1سعود دحدي ،البعد اجلهادي املغاربي للطریقة السنوسیة (،)1931-1842
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ املعاصر ،جامعة اجلزائر  ،املوسم
اجلامعي  ،2010/2009ص .08
 -2أمحد صدقي الدجاني  ،احلركة السنوسية نشأتها ومنوها يف القرن التاسع
عشر  ،دار لبنان للطباعة والنشر ،بريوت  ، 1967،ص .36
 -3نفسه ،ص .37
 -4نفسه ،ص .38
 2( -5مجادى اآلخرة  1323هـ  3أوت 1905م 22 – /ذو القعدة  1402هـ 10
سبتمرب 1982م) ،وزير األوقاف املصري األسبق وأحد مفكري اإلسالم يف العصر
احلديث ،دعا إىل اإلصالح الديين بالعودة لألصول ،وتتبع نشأة الفكر اإلسالمي
منذ بدايته حتى الوقت املعاصر مقارنا بينه وبني غريه من املذاهب الفكرية،
متصديا لألفكار اهلدامة وفاضحا االستعمار ودوره يف اجملتمعات اإلسالمية ،وقد
ترك البهي ثروة غنية من املؤلفات اليت أثرت الفكر اإلسالمي واملكتبة اإلسالمية

 -7حممد فؤاد شكري ،السنوسية دين ودولة ،دار الفكر العربي ،بريوت ،1948
ص.11
 -8نفسه ،ص.12
 -9حممد الطيب األشهب  ،مرجع سابق  ،ص.9
 -10أمحد صدقي الدجاني  ،مرجع سابق ص.41
 -11حممد الطيب بن إدريس األشهب ،السنوسي الكبري:عرض وحتليل لدعامة
حركة اإلصالح السنوسي ،مطبعة حممد عاطف( ،د ت) ،ص .14
 -12سعود دحدي ،البعد اجلهادي املغاربي للطریقة السنوسیة (،)1931-1842
رسالة لنیل شهادة املاجستری يف التاریخ املعاصر(أوروبا – مغرب) ،كلية العلوم
االنسانية واالجتماعية ،جامعة اجلزائر ،2010/2009 ،ص .11
 -13الطريق لغة :هي السرية ،وطريقة الرجل :مذهبه ،يقال :هو على طريقة
حسنة وطريقة سيئة .واصطالحا :اسم ملنهج أحد العارفني يف التزكية والرتبية
واألذكار واألوراد أخذ بها نفسه حتى وصل إىل معرفة اهلل ،فينسب هذا املنهج إليه
ويعرف بامسه ،فيقال الطريقة الشاذلية والقادرية والرفاعية نسبة لرجاالتها.
َ
اس َت َقامُوا َعلَى ا َّلطري َق ِة أَ َ
ل ْس َقيْ َنا ُه ْم
واسم الطريقة مقتبس من القرآن يف اآليةَ  :وأ ْن ل َ ِو ْ
ِ
َما ًء َغدَ قًا
 -14ختتلف الطرق اليت يتبعها مشايخ الطرق يف تربية طالبها ومريديها
باختالف مشاربهم واختالف البيئة االجتماعية اليت يظهرون فيها ،وكل هذه
األساليب ال خترج عن كتاب اهلل وسنة رسوله ،بل هي من باب االجتهاد املفتوح
لألمة .ولذلك قيل :هلل طرائق بعدد أنفاس اخلالئق؛فقد يسلك بعض املشايخ
طريق الشدة يف تربية املريدين فيأخذونهم بالرياضات العنيفة ومنها كثرة
الصيام والسهر وكثرة اخللوة واالعتزال عن الناس وكثرة الذكر والفكر.
وقد يسلك بعض املشايخ طريقة اللني يف تربية املريدين فيأمرونهم مبمارسة
شيء من الصيام وقيام مقدار من الليل وكثرة الذكر ،ولكن ال يلزمونهم
باخللوة واالبتعاد عن الناس إال قليال ،ومن املشايخ من يتخذ طريقة وسطى بني
الشدة واللني يف تربية املريدين.
وللطرق الصوفية شارات وبيارق وألوان يتميزون بها :فيتميز السادة الرفاعية
باللون األسود .ويتميز السادة القادرية باللون األخضر .ويتميز السادة األمحدية
باللون األمحر .أما السادة الربهانية فإنها ال تتميز بلون واحد كسائر الطرق بل
تتميز بثالث ألوان :األبيض الذي متيز به السيد إبراهيم الدسوقي ،واألصفر الذي
متيز به اإلمام أبو احلسن الشاذلي ومنحه البن أخته السيد إبراهيم الدسوقى،
واألخضر وهو كناية عن شرف االنتساب ألهل بيت رسول اهلل حممد صلى اهلل
عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وتشوب الطرق الصوفية الكثري من الشركيات يف العقيدة كالطواف بالقبور
ودعاء غري اهلل والذبح لغري اهلل وحنو ذلكانظر :عبد اهلل بن دجني السهلي ،الطرق
الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها ،ط ،1دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،
اململكة العربية السعودية ،2005 ،ص-ص . 9-15
 -15سعود دحدي ،مرجع سابق ،ص.12
 -16حممد فؤاد شكري ،مرجع سابق ،ص .14
 -17سعود دحدي ،مرجع سابق ،ص.12
 -18تعرف حاليا باسم عني ماضي ،وتوجد على مسافة 78كلم من مدينة
األغواط بوابة الصحراء اجلزائرية .أنظر  :مذكرات األمري عبد القادر  ،حتقيق
حممد الصغري بناني وآخرون ،ط ،3دار األمة ،اجلزائر ،1998 ،ص.111
 -19وعمد يف أثناء رحلته هذه إىل زيارة الزوايا واالجتماع باإلخوان ومعرفة
خمتلف الطرائق  ،مثل الزيانية واحملمدية  ،حتى بلغ عني مهدي فدرس بها
الطريقة التيجانية .أنظر :حممد فؤاد شكري ،مرجع سابق ،ص.14
 -20أمحد صدقي الدجاني  ،مرجع سابق ،ص.59
 -21سعود دحدي ،مرجع سابق ،ص.14
 -22أمحد صدقي الدجاني  ،مرجع سابق ،ص.68
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 -24سعود دحدي ،مرجع سابق ،ص.14

 -32نفسه ،الصفحة نفسها.

 -25زاوية أبي قبيس فيها مسجد شريف ومدرسة للتعليم ومساكن لقبول
الزوار واملسافرين ،وتكتظ هذه الزاوية بالناس يف موسم احلج خاصة .أنظر :
أمحد صدقي الدجاني  ،مرجع سابق ،ص.89

 -33نفسه،ص .17

 -26نفسه ،ص.74

 -34سورة القلم  ،اآلية .4
 -35سعود دحدي ،مرجع سابق ،ص.19
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 -27حممد فؤاد شكري ،مرجع سابق ،ص.21
 -28حممد بن عثمان احلشائشي ،رحلة احلشائشي إىل ليبيا ،تقديم وحنقيق
علي مصطفى املصراتي ،ط ،1دار لبنان بريوت ،1965 ،ص.17
 -29علي حممد حممد الصالبي ،الثمار الزكية للحركة السنوسية يف ليبيا،
ط ،1دار التوزيع والنشر ،القاهرة ،2005 ،ص .48

 -37سورة النساء،اآلية .115
 -38سورة يونس اآلية .32
 -39سعود دحدي ،مرجع سابق ،ص.20
 -40أمحد صدقي الدجاني ،مرجع سابق ،ص،ص .133 ،132

 -30نفسه ،ص.49
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