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 أ.د/ محمد عمر محمد حسن 
 األستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية   
 قسم الشريعة  والدراسات اإلسالمية 

 مقدمة: 
ةدنا ونبةنددددا محمددددد الحمددددد   رب العددددالمة  والالددددالة والسددددالم علدددد    ددددر  المرسددددلة  سدددد 

 صلوات هللا وسالمه عليه وعل  آله وصحبه وم  اهتدى بهديه واست  بسنته إل  يوم الدي .
وبعدددد  دددرو اللدددرو  الراهندددة  ددد  لةبيدددا الحبةبدددة  عدددادت  ددد  ذهنددد  وذا ر ددد   لدددك الددددعوة 
اإلصالحية الت  وجدت عل   رض لةبيا الحبةبة منددم مددا يمددرب مدد  مدداثت  سددنة حةدد   شددابه  

المةدانيددة إلدد  حددد كبةددر  مددا كدداو مدد   حددد  بندداع المإددرب العربدد  العلددام إ   و وهدد    اللرو 
نفسددده لةدمدددة وهنددده و هلددده بهمدددة عاليدددة مسترسالددداب الإدددال  والن دددي   ددد  سدددبة  إصدددال  ال بددداد 

 والبالد.
إصددال  ال بددداد بدددلو  سدددم علددد  عا مددده العدددودة بهدددم إلددد  هريددد  هللا المسدددت يم المتم ددد   ددد  

وله  دلسم يدعوهم ويربدد  الدددعاة والمالددلحة  كدد  يمومددوا معدده بهددم  المهمددة   تاب هللا وسنة رس
وهو وإو كاو قد ا ةم هري  التالو  سددلوكاب لبلددوه هددم  المهمددة وهددما الهددد  إ   ندده نجدد   دد  

 ذلك  يما نجا .
 مددا  راد إصددال  الددبالد بددالعودة بددبالد  إلدد  حالددة األمدد  وا سددتمرار السياسدد  و ةليالددها 

ى األجنبية الت   سددمت علدد  عا مهددا نهدد  الددبالد مدد  سةرا هددا وإ دداعة الفسدداد بددة  م  كا ة المو 
 بناثهدددا وا ةدددم هريددد  الجهددداد اإلسدددالم  لمحاربدددة المسدددتعمري  و ةلدددي  الدددبالد مددد  الفاسددددي  
الددمي  يسددتعملهم المسددتعمر كخدددابور سددام  لةدمددة  هدا دده ا سدددتعمارية ونجدد  مدد  ذلددك  يمدددا 

 نجا .
 ددد  لةبيدددا بشددد ع مددد  ماادددةهم المشدددرع الدددم   م ددد   ددد  الددددعوة   ردت  و  ذكدددر  سوانندددا

 السنوسية.
 للمةددددد  اللدددددوع علةهدددددا لعلهدددددم بددددداعتزامهم بلجددددددادهم وا تةدددددارهم بهدددددم يتلمسدددددوو هدددددريمهم 
ويسدددةروو علددد  نهجهدددم  ددد  العدددودة بال بددداد إلددد  رب ال بددداد والتمسدددك بمدددا  ر ددددنا إليددده رسدددولنا 

مددا إو  مسدد تم بدده لدد   لددلوا بعددد   بددداب كتدداب  صددل  هللا عليدده وسددلم حةنمددا قددايك   ركدد   ددي م 
هللا وسددنت و والعددودة بدددالبالد  يلدداب إلددد  سدداب  عهدددها اآلمددد  المسددتمر المزدهدددر بفلدد  هللا  دددم 

 بفل   بناع البلد الشر اع المةلالة .
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نسددلي هللا  و يالددل  الددبالد وال بدداد ويهدددينا صددراهه المسددت يم إندده ولدد  ذلددك والمددادر عليدده 
 الحمد   رب العالمة      وآسر دعوانا  و

 الدعوة السنوسية:
  نس  إل  مؤسسها محمد ب  عل  الملم  بالسنوس  الةخاب  اإلدريس .

ولد    قرية الواسخة عل  افت  واد   لف بالمرب م  بلدددة مسددتإانم بددالجزاثر وكاندد  
مددد   هدددد  دد  ال دددان  عشددر مددد  ربيددو األوي منهدددا الموا دد  ال دددان  والعشددري  1202و د دده سددنة 
 م ود      منخمة الجإبوب .1859هد/1276م و و   سنة  1787ديسمبر سنة  

لمدد  بالسنوسدد  نسددبة إلدد  جددد  السنوسدد  ابدد  العربدد  الددم   سددم  بدددور  مدد  قبةلددة   بندد  
سنوسو إحدى قباث   لمساو بالجزاثر الم   سم ه م  الجب  الم  نزل  بدده  دد  الجزاثددر وكدداو 

 سنوس  اآلو    باسم عاثلة   األهر  و.يسم   جب  سنوسو و عر  عاثلة ال
 ولم  بالةخاب  نسبة إل  جد    سخاب ب  عل  يحة و.

       ولمددد  باإلدريسددد  . نسدددبة إلددد  دولدددة ا ألدارسدددة التددد   سسدددها إدريددد  األ بدددر  ددد  مديندددة
هددد وانتمدد  مركزهددا إلدد  مدينددة  دداس وقةدد   و هددم  الدولددة ينتسدد  مؤسسددوها 173  ولةلدد و سددنة 
  عل  بدد   بدد  هالدد  رادد  هللا عنهمددا و اهمددة بندد  رسددوي هللا صددل  هللا عليدده إل  الحس  ب

وسددلم رادد  هللا عنهددا . وإذا كدداو كددملك  ددرو محمددد بدد  علدد  السنوسدد  ينتهدد  نسددبه إلدد  نفدد  
 النس .

 بيئته/
نشدددل  ددد  عاثلدددة عر ددد  بدددالعلم .  دددو    بدددو   ددد  سددد  الشدددباب حةددد  لدددم يتعدددد الةامسدددة 

د وعمددر  عامدداو.  هفلتدده عمتدده وقةدد   ندده كدداو لهددا  ددإف علمدد  والعشددري  مدد  عمددر  و ددر  الولدد 
و نها انمخع  للدرس والتدري  والددوعو واإلر دداد حتدد   ندده كدداو يتددردد علدد  مجلسددها ك ةددر مدد  

 الرجاي هلبا للعلم .
 لسمت اب   سةها و دسلته  دد  كنفهددا و  ددإلته بحفددو المددرآو الهددريم  ددم بعلددم العماثددد. وبمدد  

 م  عمر  حة   و ة .معها حت  س  العا رة  
وبعد و ا ها انتمل  كفالته إل  جد  ولهنها لم  م   هويالب حةدد  انتملدد  إلدد  ابدد  عددم لدده 
يسم     اه و نلددرا لو دداة جددد .  لسددم  ابدد  عمدده واعتندد  بدده و سددم يدددرس لدده العلددوم المةتلفددة 
 مدد  حدددي  و مدده و.ةرهمددا. كمددا درس لدده مبددادج التالددو  وإلدد  جاندد  ذلددك كدداو يلسددم العلددم 

  يلاب ع  علماع مستإانم  وماموو المجاورة لها.
ومدددا  و بلدددي الالدددب  ال امندددة عشدددرة مددد  عمدددر  حتددد   دددو   ابددد  عمددده وبعدددد سدددنتة   دددر  

 مستإانم وسا ر إل   اس.
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ويعتبددر هددما السددفر بالنسددبة لدده  اصددالب بددة  حيددا ة   حيدداة كدداو يعتمددد  ةهددا علدد  الإةددر  
 ه  بعد  و  هون   ةالةته.وحياة اعتمد  ةها عل  نفسه و حم  مسئولةت

وهنا وقفه قب   و  نتم  معه إل   اس .    هددم  الوقفددة نتعددر  علدد   هددم األسددباب التدد  
 دعته إل   و يتر  بلد  ويمه  بعةداب عنها.

 يمايك إو هنا  سبباو رثيسياو د عا  إل  ذلك.
 بعددد  و  ددره   ولهمدداك اإلسددتزادة مدد  العلددم.  مددد كدداو  دداباب محبدداب للعلددم ممددبالب عليدده بشددإف

مدد  العلددم علدد   يددد  مدد  ببلددد  ومددا جاورهددا مدد  العلمدداع  هددر  دد   و يلسددم العلددم علدد   يددد  
 علماع جامو المروية      اس.

السددب  ال ددان ك سددوع األواددا  األمنيددة  دد  بلددد  حةدد  سدداد ها حالددة مدد  عدددم ا سددتمرار 
ت ادددهم مدد  جاندد   هدد  نلددراب لللددم الددو ة وااددخهادهم ألهلهددا وساصددة العلمدداع وقيددام ال ددورا

 البالد  هم  الحالة جعلته يعج  سفر  حة   و الوق  حةنئٍم   يحتاج إل   لجة .
للدراسددة  يدده وذلددك الددم  ا ددتر   و1 ك ذه  إلدد  مدينددة  دداس والتحدد  بجددامو المددروية أقول

 دد   لسيسدده  جددداد  وقددد كدداو يشددبه الجددامو األمهددر  دد  مالددر إلدد  حددد كبةددر   كمددا كدداو يم دد  
 و الزيتونة ممر الدراسات الدينية والعربية     ماي   ري يا.  هو وجام

وما  و التح  بالجامو حت  بد     التلمدد  علدد   يددد    ددابر العلمدداع واألسددم عددنهم  لددواو 
العلوم المةتلفة حت  يماي  نه لم يتر  علماب م  العلوم المنتشددرة هنددا   دد  ذلددك الوقدد  إ   سددم 

إ  دسدد   ةهددا. وكدداو يلسددم ممدد  يددتعلم علدد   يددديهم  دد   لددك مندده  و  حلمددة مدد  حلمددات العلددم 
 الحلمات إذا   مها إجامة  و ما نسمةها  هادة  فةد إ مامه لتلك الحلمة  و .ةرها.

وهما إو دي عل    ع  رنما يدي  عل  إقباي السنوس  عل   لم  العلم  كما  شددةر إلدد  
رجدددة  ندده قددام بتدريسددها  و بعلدددها سددعة إهالعدده وقددد مدد  مهتمددداب بتلددك العلددوم التدد  درسددها لد

 لبعض هالبه ومريديه  يما بعد.
 وكاو م   هم العلوم الت  درسها و هتم بها الفمه  والتالو .

حةدد  درس الفمدده بالددفة   امددة واهددتم اهتمامدداب ساصدداب بالمددمه  المدداله   يدده ذلددك الددم  
  او يتبعه  هال   ماي   ري يا منم المرو ال ان  االهجر .

لفمددده المددداله  حتددد   جةدددز  يددده  دددم قدددام بتدريسددده  تدددرة مددد  الوقددد   ددد  نفددد   قدددويك درس ا
 الجامو . واستزاد منه  يلاب عل   يد  علماع م ة بعد  و ذه  إلةها كما سنرى بعد.

ودرس كملك التالو  واهتم به نلراب  نتشار     البةئة التدد  كدداو ي يشددها.  مددد كدداو ابدد  
لتالددو   لمددا ذهدد  إلدد   دداس التحدد  بخريمددة عمدده كمددا ذكددرت قددد علمدده بعلدداب مدد  مبددادج ا

 

 اسم مخفف من القيروانيين وهم  القسم الغربي من مدينة فاس حيث كان مقر المهاجرين من القيروان. (  1)
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صددو ية لهددا  ددهر ها هنددا   سددم  ا لخريمددة التيجانيددة  تتلمددم علدد  يددد  دديةها  حمددد بدد  محمددد 
 مو    ماوية   عة  مهد و والتزم بها وبلدابها.1814-1737التيجان   

 وكدداو حريالدداب علدد  ميددارة الزاويددة واإلجتمددا  برسواندده  دد  الخريمددة هددواي مدددة إقامتدده  دد 
 مو  مريباب.1817-1810 اس الت  استمرت سبو سنوات  مريباب م   

 ولنا وقفة مو هم  الخريمة  عن  التيجانية قب   و ننتم  معه إل  م او آسر.
ك لمد قةدد  إو هددم  الخريمددة متفرعددة مدد  الخريمددة الةلو يددة نسددبة إلدد   ابدد  الةلددو  و فأقول

 التاسو الهجر و  مريباب. لك الت  مهرت    المرو الرابو عشر المةالد     
 وه  إحدى هرع  الث صو ية كبرى انتشرت      ري يا.

 والخريمتاو األسرياو هما المادرية   الشاذلية.
هددد و ددو    470 ما المادرية  ه  نسددبة إلدد  محمددد بدد  عبدددالمادر الجةالندد  الددم  ولددد سددنة     
 هد.561

هددد و ددو   553الددم  ولددد سددنة  و مددا الشدداذلية  هدد  نسددبة إلدد  علدد  بدد  عبدددهللا الشدداذل 
 هد.656

نعود إل  التيجانية لنمكر اهم ما يمةزها عدد  .ةرهددا  ددلقويك إو  هددم مددا يفرقهددا عدد  .ةرهددا 
 م  الخرع األسرى  مراوك

 األوي/ اعتمادهم برم انية ممابلة النب  صل  هللا عليه وسلم حسياب مادياب    الدنيا.
تمدد  بددالنب  صددل  هللا عليدده وسددلم لمدداعاب حسددياب ويمددوي  دديةهم    حمددد التيجددان و  ندده قددد ال

 مادياب و نه كلمه مشا هة.
ال ددان /  و الرسددوي صددل  هللا عليدده وسددلم قددد سالددهم بالدديإة للالددالة عليدده يسددتفت  بهددا 

 المإالة  و مل  بها الحواثج سموها صالة  الفا   لما  .ل و.
 وصيإة هم  ا لالالة كما يمولووك
الفددا   لمددا  .لدد   والةددا م لمددا سددب  ناصددر الحدد  بددالح  " اللهم صل  علدد  سددةدنا محمددد  

 الهاد  إل  صراهك المست يم  وعل  آله . ح  قدر  وممدار  العليم..
 ولهم    هم  الالالة اعتمادات منهاك

 و الرسدددوي صدددل  هللا عليددده وسدددلم قدددد  سبدددر  مدددرة بدددلو المدددرة الواحددددة منهدددا  عددددي مددد   .1
 المرآو س  مرات.

يه وسلم قد  سبر  مرة  سرى بلو المرة الواحدة منها  عدددي مدد   و الرسوي صل  هللا عل .2
    ذكٍر  وم  ك  دعاع كبةر وصإةر  وم  المرآو ستة آ   مرة.
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 و م   الها عشددر مددرات  لددو عددا  العددار  بدداة  لددف  لددف سددنة  يعندد  ملةددووو ولددم  .3
 نه.يمكر  لك الالالة  ةها     هم  الملةوو سنةو كاو الم   الها    ر  واباب م

 و مددد   الهدددا كفدددرت بهدددا ذنوبددده  وومنددد  لددده مددد  كددد   سدددبي  ودعددداع وذكدددر وقدددو  ددد   .4
 الهوو ستة آ   م  ذلك التسبي  والدعاع والمكر.

 و ذلدددك الفلددد    يحالددد  بهدددا إ  بشدددرا  و ي دددوو صددداحبها ملذونددداب بتالو هدددا مددد   .5
الرسددوي صددل  سابمه وه ما حت  يال  اإلذو إل   حمد التيجان  الددم  يمولددوو  ندده  لماهددا عدد  

 هللا عليه وسلم.
و  يةف  ما    همي  األمري  و لك ا عتمادات م  مةالفددات للدداهر العمةدددة اإلسددالمية 

 الالحيحة.
بعددد هددم  المفددزة التدد   ردت منهددا بيدداو و واددي   دد ع مدد  معتمدددات الخريمددة التدد  ا بعهددا 

 اب  السنوس  وما  ةها م  مةالفات  عود معه مرة  سرى.
   ندده بعددد ملدد  سددبو سددنوات  دد   دداس  راد الحددج  تددر   دداس قاصددداب م ددة  لقويك لمد قة

ألداع  ريلدددة الحدددج عنددددها بدددد  مشدددواراب هدددويالب  ددد  الدددرحالت بدددة  م دددة والجزاثدددر و.ةرهدددا مددد  
 البلداو.

و رى  و  جم  سن  هم  الرحالت و واريةها التمريبية حتدد  يحدداا بهددا مبدددثيا  ددم   الددلها 
 بعد إو  اع هللا.
و 1234هددد  و 1233م  1817ه  دد  سدد  ال ال ددة  مدد  عمددر  سددنة  ال ابدد   ندد  هددد  مريبددا ب

هددد  مريبدداب  1240م الموا دد  1823 ر   اس وقالد م ة  م  قام    م ة س  سددنوات إلدد  سددنة 
م  مريبدددا الموا ددد  1830بعددددها عددداد إلددد  الجزاثدددر واسدددتمر  ةهدددا مدددا يمدددارب  مددداو سدددنوات إلددد  

ام واسددتمر  ةهددا حتدد  سددا ر إلدد  الدديم  مددو  دديةه هددد. رجددو مددرة  سددرى بعدددها إلدد  الحجدد 1248
م وبعددد و دداة الشدديذ بعددد ذهابدده إلدد  الدديم  بدد الث سددنوات 1840 حمددد بدد  إدريدد  الفاسدد  سددنة 

هددد  سدد  عندثددم  وي ماويددة لدده  1258م ويوا دد   مريبدداب 1843رجو مرة  سرى إل  الحجددام سددنة 
بدده إلدد  م ددة والعددودة منهددا كدداو    جبدد     بدد  قبددي و مبتددد  منهددا دعو دده  و حركتدده و  ندداع ذها

 يمر ببالد لم ي   له قرار هوي   ةها.
 ددم سددرج بعددد ذلددك متددنمالب بددة  بددالد متعددددة يبددد   ةهددا بتلسددي  الزوايددا لنشددر دعو دده  دد   لددك  

 البالد.
 بعد هذا اإلجمال :

  عود  ل ال  بعض الش ع لبعض م  هم  الرحالت ساصة ما كاو منها له  ل ةر    حيا ه.
 أقول:
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   س  ال ال ددة  مدد  عمددر   ددر   دداس قاصدددا م ددة ألداع  ريلددة الحددج  سددلك هريمددة  دد  
جندددوب الجزاثدددر إلددد   مديندددة  ددداس بدددالمإرب  دددم إ لددد  مديندددة هدددرابل    بنددد  .دددام   المددداهرة 

 ثها ما يستخيو وما  سم  به مرو ه.\ الحجام وم  ك  بلد كاو يلسم م  علما
اإلسددالم  علدد  علمدداع م ددة ومشددايةها و  وهنا  بالحجددام  قددام سدد  سددنوات درس الفمدده  

يستبعد  و ي وو قد التم  ببعض علماع الدعوة السل ية . و ل ر بدداراثهم ساصددة مددا يتعلدد  منهددا 
بالدددعوة إلدد  اإلجتهدداد   ومحاربددة التملةددد والبعددد عدد  الةرا ددات والبددد  كمددا كدداو يتعددر  علدد  

 موسم الحج.  حواي المسلمة     العالم اإلسالم  بر الاله بالحجيج   
م بمدد  هنددا  حتدد  1825 ددم عدداد بعددد هددم  السددنة  إ لدد  الجزاثددر وكدداو ذلددك حددوال  سددنة 

 م    بعد الحملة الفرنسية عل  الجزاثر ب الث سنوات.1833سنة  
وقد هز  هما الحادث  ا حتالي الفرنس  ألراا  المإرب العرب  و هزا كبةددراب ود عدده إلدد  

فهددر  دد  حركددة  جميددو  دداملة  عددم العددالم اإلسددالم  كلدده العمدد  السددريو مدد   جدد  المماومددة .  
و حاصر اإلستعمار    محاولة لتجمةد  والملاع عليه ولما يماي  و هددم  الدددعوة كاندد  بم ابددة 

 رد  ع  إيجاب  لإلحتالي الفرنس  للجزاثر.
م وإ جدده إلدد  م ددة مددرة  سددرى. ويمدداي  و السددب   دد  ذلددك  ندده 1833.ددادر الجزاثددر سددنة 

 د نفسه  ةها يبح  ع  قخ  عند  الح  لما يحيط بهم م  مشا  .ر ى رؤيا وج
 و   هم  الرحلة مر عل  مالر لهنا وجدنا  لم يستمر  ةها هويالب   قة   و السب     ذلكك

  و األحواي السياسية وقتئٍم لم  ه  عل  ما يرام .  .1
جزاثددر وقة   نه يعود إل  معتمدات اب  السنوس  الالو ية حة  يمدداي  ندده سددرج مدد  ال .2

  صالب يبح  ع  قخ  م  الالالحة  بناعا عل  الرؤيا الت    رت إلةها آنفاب.  
وحدث يوماب  و كاو يتوال    األمهر و  نا عسروجه بعد ا نتهدداع مدد  الواددوع اصددخدم 
بفال  لي  له ساب  معر ة به  مدداي لدده الفددال  لددم  الددنو معدد  ه ددما يدداب  السنوسدد  .  تعجدد  

  الخريمة ومعر ته  سمه  سلله ع  كي ية معر تدده  سددمه  لددم يجبدده م  مةاهبة الفال  له بهم
 م قاي له  و ما  بح  عنه لي  هنا وإنما    م ددة  اعتمددد  و هددما الرجدد  مدد  األوليدداع و سددر  

 بالةروج إل  م ة.
 وهما هو الراج  والم  يتمش  مو الخبيعة الالو ية   و  مانو  و ي وو األ ناو معاب.

 ر  مالر وذه  إل  الحجددام ونددزي بم ددة وكاندد  حةنئددٍم  حدد  ح ددم   وعل  ك  حاي  مد
إبددراميم با ددا . ووجددد نفسدده مددرة  سددرى بم ددة  دد  ممددر البةدد  العتةدد  وملتمدد  العلمدداع والحجدديج 
يل وو م  ك   ج. إل  جان  ذلك كان  دعوة الشيذ محمد ب  عبدالوهاب قد  ددل ر بهددا بعددض 
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 ار باقية حت  بعد  و  ركهددا الشدديذ سياسدديا حةدد  علماع م ة وبعض  هلها   و   زاي هم  ا آل
 م  بعض الناس مستمس ة  بتعاليمه ومبادثه .

وجددد نفسدده  دد  هددما الملتمدد  الفهددر  اللددةم  حددر  علدد   و يلسددم مدد  هددؤ ع جميعدداب مددا 
 يستخيو وكاو م   برم م   سم عنهم هنا ك

   حمدددد بددد  مفتدد  م دددة وقااددةها  بدددو حفالدددة عمددر العخدددار  و حمددد بددد  محمدددد الدددجان 
إدريددد  الفاسددد  الملمددد  بدددلب  ال بددداس العراثسددد  . هدددما الدددم  اعتمدددد  يددده السنوسددد   نددده بإةتددده 
وممالددد  حةدد  كدداو  دديةاب لخريمددة صددو ية  سددم  الخريمددة اإلدريسددية وقةدد   ندده كدداو الددرثي  
الرابدددو للخريمدددة المادريدددة المرا شدددية   الجةالنيدددة التددد  كددداو ممرهدددا المإدددربو  قدددويك اسدددتمر ابددد  

وس     م ة  مدداو سددنوات  مريبددا وامدد   ةهددا علدد  الدددرس ساصددة درس الشدديذ  حمددد بدد  السن
إدري  الفاس   يذ الخريمة الساب  ذكر  و جاوب معه علميا وروحياب  عتمدداد   ندده المخدد .  ددم 
حدث  و استلفدد  هددما الشدديذ مددو علمدداع م ددة  دد  بعددض األمددور  ااددخهدو   ددا ر الةددروج مدد  

بدددد  السنوسدددد   محمددددد بدددد  ع مدددداو المرا.ندددد  مؤسدددد  الخريمددددة م ددددة قاصددددداب الدددديم   الددددحبه ا
المرا.ةنية    السوداو و  ناع رحةله إل  اليم  مر عل  قرية كاندد   دد   تددرة هويلددة ممددراب لدددعوة 

 للشيذ محمد ب  عبدالوهاب يماي لها  صبيةوم  نواح  منخمة عسةر .
بدددالوهاب حتدد  ومدد  الخبيعدد  لددم  ةدد  هددم  البلدددة مدد  مؤيددد  دعددوة الشدديذ محمددد بدد  ع

 ولو  رض إسفاثهم لهما التليةد .
واعتمدددد  و ذهددداب الفاسددد  إ لددد  هدددم  البلددددة بالدددمات إنمدددا يددددي علددد  مةلددده للخريمدددة الشددديذ 
محمد بدد  عبدددالوهاب  دد  بعددض جوانبهددا وراددا  هلهددا عندده وإ  مددا قالدددها دوو .ةرهددا  لددال 

مةولدده السددل ية التدد  لددم  عدد   و استال دده مددو علمدداع م ددة وااددخهادهم إيددا  يعتبددر مؤ ددراب علدد 
 ي ونوا موا مة  لها.

وانع دد  هددما بدددالخبو علدد  هدددما التلمةددم والمريددد المةلددد    ابدد  السنوسددد و ممددا يجعلندددا 
نمددوي  و مددا سددرج بدده مدد  آراع جديدددة  دد   ددماي   ري يددا و.ةرهددا مدد  الددبالد وكدداو متددل را  ةهددا 

بددة التملةددد والبعددد عدد  الةرا ددات بالدددعوة السددل ية ساصددة مددا يتعلدد  بالدددعوة إلدد  ا جتهدداد ومحار 
 والبد  باإلاا ة إل  إسال  التوحةد   سبحانه .

 م  ركوا  لددك البلدددة   صددبيةو وذهبددوا إلدد  الدديم  و قدداموا  ةهددا  ددالث سددنوات  ددو   الفاسدد  
    نهايتها  مف  اب  السنوس  راجعا إل  م ة.

ة  ددلقوي ك لمددد  صددبح  وقب   و نرى ما قام به    م ة. نتوقف معه و يةه وقفة بسدديخ
العالقددة بددة  المريددد والشدديذ   عندد  ابدد  السنوسدد  و حمددد بدد  إدريدد  الفاسدد و قويددة لدرجددة  و 
الشدديذ قددد  ذو للمريددد بالدددعوة للخريمددة اإلدريسددية   وحددر  اإلدريسدد  علدد   و يدددعم موقددف 

 السنوس   هاو يةاهبه بما يلم   مدير  و عليمه بة  الناس.
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 دد  جمددو .فةددر مدد  الندداس ذات يددوم  مدداي للسنوسدد   ندد  نحدد   علدد  سددبة  الم دداي كدداو 
ونح   ن   ماي السنوس  يا سةد   ي  ال رى مدد  ال ريددا و يدد  السدده  مدد   ددم  اللهةددر  مدداي 

 له  يةه ذلك  ل  هللا يؤ يه م  يشاع  م قاي  م   اع  لةؤم  وم   اع  لي فر.
ا م وإيددا م مدد  قخددو صددحبته  م  مر السنوس   و يدي الةل  إلدد  هللا وقدداي للحااددري  إيدد 

ألندده منددا واستددار  هللا . ويمددوي. لددو علددم الندداس م اندده  يعندد  السنوسدد و عنددد هللا لتددزاحم الندداس 
لرؤيددة وجهدده وكدداو يمددوي عليدده  يلددابك إيددا م وإيددا م مدد  إيماثدده  ددرو مدد  يؤذيدده يةددا  عليدده مدد  

 هلددم  ةنددا وآذانددا   سددوع الةا مددة ويةددا  عليدده  و يؤسددم مدد  حةدد    يدددر   ومدد   هلددم  يدده  مددد
وم  آذانا  مددد آذى رسددوي هللا ومدد  آذى رسددوي هللا  مددد آذى هللا  ونحدد  نر ددو  نلارنددا عدد  مدد  

 يتعرض  ب  السنوس    ونح  ما  قمنا  حت   قامه هللا ورسوله .
ه ما م    اإلدريس   ب  السنوسدد  وسددلمه رثاسددة الخاثفددة مدد  بعددد   بدددا كمددا يمدداي  دد  

 باعتبار   يةا للخريمة.   ممارسة مهام عمله
 بداية الدعوة:

ما إو عاد إل  م ة حت  بن  ماوية    جب     ب  قبي و  يمناب باسم الجب  الددم  بنةدد   يدده 
  ماوية  ب  قبي و وبد  يجتمو حوله المريدي  وهالب العلم و صبح  هم  الزاوية ممرا لهم.

تمشددف والالددوم علدد   سدداس  نهددا وكاو  وجةهه لهؤ ع مركددزا علدد  اإل  ددار مدد  ال بددادة وال
  نم  نفوسهم و خهرها وم  لم يستخو المواصلة معه عل  هما األسلوب يمه  ويتركه.

مدد  متبعدداب لهددما األسددلوب  تددرة هويلددة بخريمددة صددارمة وقويددة لدرجددة  و الددبعض مددنهم قددد 
   ر  عل  الهال  والبعض  صابه اللعف والهزاي م  ك رة الاليام وال بادة.

ض هددؤ ع الددم  كدداد  و يشددر  علدد  الهددال  ذهدد  إلدد  قبددر الرسددوي صددل   يمدداي  و بعدد 
هللا عليددده وسدددلم و ددد ا لددده  دددلسبر الرسدددوي ابددد  السنوسددد   رجدددو عددد  هدددما األسدددلوب و.ةدددر  إلددد  

  سلوب آسر.
 سفره وتنقالته:

بددد  ينلدددر إلددد   الدددير دعو ددده إلددد  الةددارج و وجيددده   باعددده إلدد  العمددد  والجهددداد بجانددد  
 ال بادات.  الالالة والالوم وساثر

 مددر الندداس  و يسددا روا  لبندداع موايددا مدد  بددالد  سددرى وكدداو مدد  هددم  الددبالد التدد  نددوى  و 
 يجعلها مركزا لدعو ه   برقةو.

م  برقة مرة  سرى إل  درنه وبم   ةها  ترة  م .ادرها مرة  سرى عاثددداب إلدد  برقددة وم دد  
 خل  منها إل  ما حولها. ةها ما يمرب م  س  سنوات ر.      و يجعلها مركزا لدعو ه ين
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وقة   و مدد   سددباب ر.بتدده هددم    جعلدده برقددة منخلمددا للدددعوةو  ندده ر ى  نهددا بةئددة صددالحة 
لإلصدددال   وألنهدددا بعةددددة عددد  الح دددام  وألو  هلهدددا .دددارقة   ددد  بحدددر الجهالدددة  ولهونهدددا معبدددرا 

ارهددا إلدد  للالحراع  وألو  هلها يستخيعوو عبور الالحراع    ر م  .ةرهم ويماي كملك  نه است
جاندد  مددا سددب  لهونهددا م انددا لددي   يدده منا سددا لدده . بدد   ددا.را لدده وحددد  بةددال  .ةرهددا مدد  

 األما  .
 ددم .ادرهددا بعددد سدد  سددنوات  مريبددا متجهددا إلدد  الحجددام مددرة  سددرى كدد  ي بدد  دعو دده مدد  
 هنا  لهونه محط الحجيج ومحط  نلار العالم  وجد  الم او المناس  لب  دعو ه و وجةهها.

 وام  الت    رت     ةالية اب  السنوس ك هم الع
 و  –ابدد  السنوسدد   –م   لك السددةرة يتبددة  لنددا المعددالم األساسددية  التدد  كوندد   ةالددية 

 الةخوا العريلة الت  كاو لها دور     حديد  ةالةته.
 وي هم  المعالم كما عر دد  التالددو  ك حةدد  نشددل عليدده  دد  بلددد  . والتحدد  بالخريمددة -1

 م انته  باإلدريسية    م ة حت   سم مشيةتها.التيجانية     اس  
وكدداو لدده  ددل ةر كبةددر عليدده حتدد   ندده عندددما  راد  و ي دديم هريمددة  و دعو دده اإلصددالحية 
  قامها عل   ساس م   س  التالو  وهو بناع الزوايا وعل  هريمة صو ية كاو هو  يةها.

  ان  هم  المعالم هو دراسته الفمهية ك-2
يمددرب مدد   اهتمامدده بالتالددو  وقددد كدداو لدراسددته المددماه  الفمهيددة  هدداو اهتمامدده بالفمدده 

المةتلفة إل  جان  دراسددة الفمدده المدداله  . األ ددر البددالي  دد  منهجدده حةدد  كدداو سددبباب  دد   ليةددد  
لفت  باب اإلجتهاد   وكاو لهم  الدراسة   ر  يلاب     بعاد  ع  الإلددو الددم  سددارت  يدده ك ةددر 

 م  الخرع الالو ية.
ك النشددلة العلميددة التدد  نشددل  علةهددا إذ مدد   ددلنها  و   ولددد عدد  الالددب   فتحدداب  ال هددا -3

 عمليا ورغبة    اإلهال  واإلستزادة م  العلم وهم     وجد عند م  لم ينشل م له.
 اللرو  واألواا ك-4

التدد  يعددان  منهددا العددالم اإلسددالم  وقتئددٍم حةدد  نجددد ونلحددو اهتمامدده بهددا بحةدد  لددم  بعددد 
هددر   ةددرج مدد  م ددة ومعدده ك ةددر مدد    باعدده بعددد  و  ددر  بعلددهم  دد  ماويددة  بدد  عدد  بالدده  و  

 قبي  وعندما نزي    ينبو قسم   باعه إ ل  مجموعتة ك
مجموعددة  سددةر بخريدد  البددر  و سددرى بخريدد  البحددر واستددار السددةر مددو المجموعددة التدد  

 حددواي  سددةر بخريدد  البددر ويمدداي  و .رادده مدد  ذلددك كدداو دعددوة الندداس  دد  الخريدد  و حسدد  
المسددلمة  الددمي  يمددر علددةهم وكدداو عاممدداب علدد  الددمهاب إلدد  الجزاثددر ليسدداعد المجاهدددي  هنددا  

 ولهنه  جلة  وقف    قاب  ورجو إل  هرابل .
 السبب في تغير اإلتجاه/
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يمدداي  و السددب  الددم  جعلدده يإةددر مدد  ا جاهدده هددو  ندده سددا  مدد  بخدد  الفرنسددةة  الددمي  
كما يماي كاو يوجدده المجاهدددي  اددد الفرنسددةة  وكدداو يمدددهم  انوا يحتلوو الجزاثر ساصة و نه 

 باألمواي واألسلحة والتعاليم حت  قة  إو السنوسية ه  السب     ال ورات اد الفرنسةة .
وعندددما رجددو إلدد  هددرابل   قددام  يدده مدددة  ددم رحدد  عندده إلدد  بندد  .ددام  ومدد  هنددا   رسدد  

جهددوا إلدد  البيلدداع ويؤسسددوا ماويددة هنددا  إل    باعدده الددمي  كددانوا قددد سدداروا بخريدد  البحددر  و يت
 دددم لحددد  بهدددم هندددا  و  دددر  علددد  بناثهدددا. واستدددار لهدددا موقعدددا متمةدددزا  و مدددا نسدددميه اسدددترا يجياب 

  عاد ه    استيار  ما   الزوايا كما سنرى بعد.
وهنددا   دد  البيلدداع  ددزوج للمددرة ال ال ددة مريدددا الولددد ألندده لددم ينجدد  مدد  الزوجددات السددابمة 

مدد  ابنددة عددم لدده سددرحها قبدد   و يددمه  إلدد  م ددة  دد  المددرة األولدد   ددم  ددزوج مددرة وكاو قد  زوج 
  انية بامر ة  دع  سديجة   ناع إقامته    م ة    المرة ال انية.

هددد 1259وكدداو ذلددك الددزواج ال الدد  مدد  ابنددة  حددد  صددحابه الممددربة   دد  البيلدداع سددنة 
ا جدده هددو إلدد  برقددة لةتعددر  علدد    مريبددا.  ددم .ددادر البيلدداع إلدد   درنددهو و ددر  موجتدده  ةهددا  ددم 

 حواي الناس هنا   وهنا     درندده واددع  موجتدده ولدددها األوي  لرسدد  إليدده رسددالة مدد   جدد  
 سمية ابنه  لوص  بتسددمةتة   المهددد و  ددم رجددو حتدد  وقدد   و كدداو  دد  م ددة ومنشددإالب بددالعلم 

 دد  رحال دده  وال بددادة كدداو يتعددر  علدد   حددواي العددالم اإلسددالم  عدد  هريدد  الحجدديج  كمددا كدداو
 يؤ ر السةر بخري  البر حت  يتعر  عل   حواي المسلمة     البالد الت  يمر بها.

 وقد كان نتيجه لهذا االهتمام:
او  دددل ر بحالدددة الح دددم السدددةئة  ددد  الدددبالد التددد  كددداو يمخنهدددا  ددد  صدددبا  حةددد  الللدددم - 

هددما الللددم المسددت ر   واألذى الددم  كدداو يالددة  الندداس ساصددة العلمدداع الددمي    يراددوو عدد  
 لك المعايشة ولدت    نفسدده منددم الالددإر حالددة مدد  الهددر  الشددديد للددو ة  الع مددانةة .  ددم كاندد  
األهمددا  األوروبيددة  دد  بددالد   وإحددتالي  رنسددا للجزاثددر هددما  يلدداب نمدد  عنددد  الإةددرة وولددد لديدده 

 رغبة ملحة    اإلصال .
لمسددئولية عدد  المسددلمة  نتيجددة لهددما ا هتمددام  يلددا  ولددد عندده نددو  مدد  اإلحسدداس با-ب

وعددد  إصدددال   حدددوالهم  وسددداعد علددد   ولدددد هدددما اإلحسددداس عندددد  كونددده سدددلة  نسددد  األدارسدددة 
  صحاب الدولة والمنتمة  إل  رسوي هللا صل  هللا عليه وسلم كما ذكروا.

 هدددو علددد  هدددما مددد   حفددداد الرسدددوي صدددل  هللا عليددده وسدددلم  لددد   نددده مسدددؤوي عمدددا كددداو 
 الرسوي مسؤو ب عنه.

ا ة إلدد  هددما موا مددة اسددمه و دداريذ و د دده للمالددخف  عليدده الالددالة والسددالم األمددر باإلادد 
 الم  ماد م  ذلك اإلحساى  عند .
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 لك  هددم العوامدد  التدد  كدداو لهددا  ددل ةر  دد   ةالددةته وننتمدد  إلدد   هددم األسدد  التدد  قامدد  
 علةها دعو ه.

  هم األس  الت  قام  علةها دعوة اب  السنوس  ك
لهددالم عدد  السددةرة الما يددة  بدد  السنوسدد  نددرى  و  هددم األسدد   و م  سالي ما سب   دد  ا

 األسالة  الت  قام علةها النلام    الدعوة السنوسية ه  إجما بك
 الجهاد.  -الهجرة    هد   -اإلمامة د -ا ةاذ الزوايا  ج  -التالو    ب- 

 وأما تفصياًل:
 التالو  ك- 

الالددو ية التمسددك بالهتدداب والسددنة عند ابدد  السنوسدد  ك نجددد  قددد  علدد   و  سدداس هريمتدده 
وإ بددا  النبدد  صددل  هللا عليدده وسددلم  دد  الحسدد  والمبددي  و ندده يددزو  عمدداي قومدده و  باعدده بمةددزاو 

 الشريعة  حة  يمويك
الالدددددددو ية يزندددددددوو سدددددددلوكهم بمبدددددددادج الشدددددددريعة و  يعةدددددددبهم إ  الجددددددداهلوو بعلدددددددومهم  و 

لةخل والالواب ألنهددا حجددة علدد  المتعالبوو علةهم  والسنة ه  المرجو  وه  الحا مة عل  ا
الجميو  ولي  هنا   حددد حجددة علةهددا نعددرض مددا جدداع عدد  الالددو ية علدد  الهتدداب والسددنة  مددا 
قددددبال  قبلنددددا  وإ   ددددال نمبلدددده نحفددددو ود الالددددو ية و  ننهددددر علددددةهم إ  مددددا سددددالفوا  يدددده الهتدددداب 

 ..  و2 والسنة
 هما هو منهج اب  السنوس  الم   علنه.

التالددددو  المعتدددددي المبندددد  علدددد  السددددنة هددددو هريدددد  الددددنف  إلدددد  وذكددددر عندددده  يلدددداب  و" 
 .و3 الةال  م  اآل ام واإلر ماع    مرا   الهماي البشر "

 مددا يمدداي  يلدداب  ندده .. واجدده   هددار وحدددة الوجددود وا  حدداد والحلددوي .. وقدداي  دد  كتابدده " 
فهمدده الجدداهلوو المساث  العشر" ك "  الددم  يفندد  مدد  العبددد علدد  التحمةدد  صددفا ه   ذا دده كمددا ي

المي  كمبوا علدد  هللا واعتمدددوا الحلددوي وا  حدداد  وإو وقددو مدد   صددحاب الشددخ  ذلددك  ددال يعددوي 
 ..و4 عليه. ألو الشخ  عبارة ع  كلمة علةها راثحة رعونه ودعوى"

ويماي  يلاك إنه كاو يلمر ا باعه ساله  هريمته بمراعة صحي  البةددار   وموهددل اإلمددام 
 . إل  جان  ما يمر ونه    التالو .ما لك  وبلوه المرام  
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 ما يمكر  يلا  نه كاو يمويك  نه   يجوم ألحد  و يمدم عل   مر حت  يعلددم  يدده ح ددم 
 هللا بدلةله".

ويح دد  المؤرسددوو  و ابدد  السنوسدد  كدداو  دد  حيا دده ينفددم  مددور الشددريعة ويحددر  علدد  
  نفةمها ماهراب وباهنا  إل  جان  وصةته أل باعه بالتزام ك  ما سب .

وقددد حدددا مدداهر هددما الهددالم مدد  ابدد  السنوسدد  ب  ةددر مدد  المددؤرسة   و يجعدد  السنوسددية 
لدددد  ذلددددك بتلددددك األقددددواي السددددابمة  بدددد  مدددد     ددددر الخددددرع الالددددو ية  مسدددد اب بالسددددنة واسددددتدلوا ع

السنوس    وبالاللة الودية والترابط بةنها وبددة    بددا  الشدديذ محمددد بدد  عبدددالوهاب وانتهدد  بهددا 
بعض الهتاب إل   نهددا هريمددة عمدد  محتزيددة حيدداة الرسددوي كنمددوذج  سددم  لحيدداة اي مسددلم و و 

ودعددا إلدد   ن يددة اإلسددالم  اب  السنوس  عم  عل   حرير الفهددر اإلسددالم  مدد  التملةددد األعمدد 
مما عل  م  البد  و خهةر العمةدة مما  لال  بها مدد  سرا ددات و وهددام و ددواث  وههددر السددن  

 ...و5 المحمدية م  األساهةر
وذكدددر كا ددد  آسدددر  و دعدددوة ابددد  السنوسددد  قدددد  بعدددد مددد  هريمتددده الحددددي  عددد  كرامدددات 

امتددامت بلنهددا    ددعوذة  ةهددا و   األوليدداع وسددوارع العددادات ومةددزات المتمدددمة  والمريدددي  و نهددا
 ...و6 دج  والحدي   ةها هو الحدي  ع  هللا ج   لنه وع  كتابه 

 مدددا يمددداي إنهدددا  مةدددزت عددد  الخدددرع األسدددرى بدددلنهم كدددانوا يمدددر وو  ورادهدددم دوو مالددداحبة 
الموسدديم   و و هددريمتهم قدددد سلدد  مدد  األعمددداي البهلوانيددة كخعدد  السدددةو  و  دد  الزجددداج ... 

 الذ.
ا الهالم م   اب  السنوس  و لك النتاثج التدد  سددرج بهددا  ولئددك الهتدداب و.ةددرهم قددد له  هم

   مبدد  إذا مددا عر نددا عدددة  مددور متالددلة بعلددها بإايددة الخريدد  وبعلددها بالمبايعددة  ةهددا و.ةددر 
 ذلك.

 قويك سلذكر بعلاب م  هم  األمور واستةدم المنهج الم  اسددتةدمه ابدد  السنوسدد  وهددو 
هتدداب والسددنة  ددرو قددبال  قبلنددا  وإ   ددال نمبلدده   مدد  ابدد  السنوسدد  و  عددرض مددا يددمكر  علدد  ال

مددد  .ةدددر   ممدددا يتعلددد  بإايدددة الخريددد   باإلادددا ة إلددد  محاولدددة إصدددال  األوادددا  التددد  كانددد  
قاثمددة  وسددعةهم الح ةدد   دد  ذلددك  ددرو مدد  .ايتهددا الروحيددة عندددهم إلدد  جاندد  إصددال  الفددرد  

 ور عة قدر  وإبعاد  ع  المعاص .

 

 82نفسه (  5)

 .94الفكر اإلسالمي في تطوره /(  6)
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 يلدداب محاولددة لإل الدداي بالرسددوي صددل  هللا عليدده وسددلم حةدد   و إقامددة صددلة بددة   هدد  
الرسدددوي صدددل  هللا عليددده وسدددلم والفدددرد  مدددر مم ددد  عنددددهم ووسدددةلته السدددةر علددد  هريمدددة ابددد  

 السنوس .
 مددد  المم ددد   و  تحدددد رو  الفدددرد بدددرو  النبددد  صدددل  هللا عليددده وسدددلم كمدددا  تحدددد بدددرو  

 سلمة عندهم.األقخاب الم  هو م  األمور الم
ويدددرو    بدددا  ابددد  السنوسددد   و  ددديةهم كددداو متالدددال بالرسدددوي صدددل  هللا عليددده وسدددلم 
ا الا  مبا ددراب  وكدداو هددو نفسدده يحدددث بددملك حةدد  يددمكر  ندده كدداو متالددالب بالرسددوي صددل  هللا 

 عليه وسلم ا الا  مبا راب   و نه ر ى الرسوي صل  هللا عليه وسلم رؤية عةنيه مشةالٌة.
محمددد المهددد  ابدد  السنوسدد  وسليفتدده مدد  بعددد  قددايك دسلدد  علدد   بدد   وممددا يددمكر  و 

محمددد بدد  علدد  السنوسدد و عنددد و ا دده  وجد دده مددتهلالب واألنددوار سدداهعة وقدداي لدد  هددم  يددد النبدد  
صل   هللا عليه وسلم  مد يد  الشريفة وسلم  عليدده مدداهراب وباهندداب  ويمددويك وكدداو وقدد   جلدد  

 واحدة.امتزاج  يعن  امتزاج روحة  بمات  
وا بددا  السنوسدد  يؤمنددوو بهددما حةدد  يدددعوو  ندده يم دد  اإلمتددزاج بددة  األروا  واألقخدداب  

  ما يدعوو  و األقخاب يتاللوو بالحلرة النبوية.
وله  ياللوا إل  هما الممام  بد م  وسدداث  .  هددم هددم  الوسدداث  األوراد. مدد  هددم  األوراد 

 ذ  ماذا ع  هما الورد ؟   ورد المالا حةو . وهو يعن  مبايعة المريد للشي
 نهددم يددل وو بحدددي  ينسددبونه إلدد  الرسددوي صددل  هللا عليدده وسددلم يمددويك مدد  صددا حن   و 
صددا   مدد  صددا حن  إلدد  يددوم ا ل يامددة دسدد  الجنددة .. وبهددما يتلمدد  المريددد عدد   دديةه حتدد  

 يال  إل  الرسوي صل  هللا عليه وسلم.
خري  ووسةلته  ريد  و اسددتةدم المددنهج و مام  لك األمور الت  ذكر ها  يما يتعل  بإاية ال

 الم  استةدمه اب  السنوس   نعرض ما ذكر  عل  منهج اإلسالم  رو قبله قبلنا  وإ   ال.
و وي ما  ريد  و   ذكر     هما المجاي. هو  و ذلك الحدي  الم  ذكددر  ويعتمدددوو عليدده 

حدددد علمددداع السدددنة  ددد  التلمددد  .ةدددر  ابددد  عددد  المالدددخف  صدددل  هللا عليددده وسدددلم كمدددا حدددد ن   
 ..و7 األ ماذ

والحدي  ال اب  هو مالا حة الرسوي صل  هللا عليه وسلم للرجاي    بيعددة الع بددة وإليدده 
عم  و  ي  دددم د   ع اييع ووم  عم يدددم ا ي بدددم كم إينعمدددم ي م ي بماييع وندددم مي   دددار المدددول  سدددبحانه  ددد  كتابددده العزيدددز ك" إيوع الدددع

م  "... يهي   مي دي

 

الدكتور أحمد معبد أستاذ الحديث بجامعة األزهر وعضة هيئةة كبةار العلمةاي فةي األزهةر الشةريف هو فضيلة الشيخ (   7)

 جزاه هللا خيراً ومتعه بالصحة والعافية.
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لنسدداع  و يالددا حه  قدداي صددل  هللا عليدده وسددلمك"    صددا   النسدداع" هددم  وعندددما سددلله ا
 واحدة.

و ما ما يتعل  بما يخلموندده عليدده  التجلدد  ا متزاجدد و  ددرن   را    يتوا دد  مددو ماجدداع  دد  
 الهتاب والسنة الم  سب   و ذكروا  نهم متمس وو بهما.

؟ إنددده يعنددد  رجدددو  رو  وحتددد   تل دددد مددد  ذلدددك نتسددداعيك مددداذا يعنددد  التجلددد  اإلمتزاجددد  
 سابمه و جلةلها  و حلولها عل  رو  موجودة وامتزاجهما معاب    بدو واحد ..

ه  هما  مر يمر  اإلسالم ؟ إ  يمكرنا هما بالموي المنسوب إل  الحالج والم  كدداو سددبباب 
    استال  اآلراع حوله .

  نا م   هوى وم   هوى  نا    نح  روحاو حللنا بدنا.
 م  يؤد  إل  الموي بوحدة الوجود؟ األمر ال

حةدد  اإلمتددزاج يحدددث بددة  روحددة   مددا المددانو  و ي ددوو بددة     ددر مدد  روحددة ؟  و بددة  
 األروا  جميعاب؟ 

 م    يؤد  ذلك إل  الموي بددالحلوي ؟ حةدد   تجلدد  الددرو  السددابمة علدد  الددرو  الموجددودة 
حددة  ؟ ومدداذا يحدددث لددو و حدد  معهددا  دد  نفدد  البدددو ك ومددا  در  هدد  يتحمدد  البدددو وجددود رو 

  نامعا  البدو و رادت ك  منهما  و يفع  البدو لها  عال؟ 
إو هددما لددو قددي  بمنخدد  العمدد  لهدداو كالمدداب بعةددداب كدد  البعددد عندده .  لددالب عدد  مدداهر 

 المنهج اإلسالم  الحنيف.
 ددم مدد  قبدد  ذلددك كلدده. مدداذا يعندد  برؤيددة الرسددوي صددل  هللا عليدده وسددلم رؤيددة  ةالددية  

 عةنية؟ 
يعن  ماهر ذلك الموي بالرجعة الت   ؤد  إل  الموي بالتناسذ ذلددك الددر   الددم   ددل ر     

  يه بشيةه األوي    التالو   التيجان و الم  سب   و ذكرت ر يه    هم  المسللة.
ولنا  و نهرر السؤاي مرة  سرى . ه  هم   مددور  قرهددا اإلسددالم  دد  كتابدده  و سددنة رسددوله 

 ر لها و قر بةال ها ؟   صل  هللا عليه وسلم  م  نه
ولندددا  يلدددا  و نتسددداعيك إذا كددداو هدددما حددداي الخريمدددة التددد  يمددداي  نهدددا  قدددرب الخدددرع إلددد  

 السل ية.  ما بالنا بالخرع األسرى الت  قالوا  و  ةها سروجا ؟ 
 ددم إو هنددا  هريمدددة  سددرى يتبعونهدددا  دد   وليددة مددد  يةلددف الشددديذ . و سددم    المناولدددةو 

ذ الخريمددة عنددد    ددياع  سددمها ممدد  سددبمه وقبةدد  مو دده يندداوي هددم  وه   عن   و الةليفددة  و  ددي
األ ياع ويعخةها لم  ير حه للةال ة م  بعد . ه ددما  عدد  محمددد بدد  علدد  السنوسدد  مددو ولددد  
محمد المهد  حة   عخا  المسبحة والحزب السيف  ويماي  نه جمعهددا  دد  يددد  و  رعهددا  دد  يددد 
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ج هم  األ ددياع مددو كفندده  ويمدداي  ندده  عخاهددا ألحمددد ولد  وبعد المهد  يماي  نه  وص  بلو  در 
 الشريف الم  ر حه لتول  الخري  م  بعد . وه ما ...

 قددويك  لددي   دد  هددما قريدد   ددبه ممددا يدعيدده الشدديعة مدد   و األثمددة يتوار ددوو علددم الجفددر  
الم  يدعوو  نه كاو عند اإلمام عل  كرم هللا وجهه  و عخا   بنه الحسدد   ددم الحسددة   ددم مدد  

 بعد  وه ما ..؟ 
ولي     معتمد  ه  السنة والجماعددة  دد ع مدد  هددما ؟ لهدد  مددو كدد  مددا سددب   مددد اسددتمر 
 دددد  األذهدددداو  و السنوسددددية دعددددوة قامدددد  بدددددور كبةددددر  دددد  اإلصددددال  مددددو كونهددددا قاثمددددة علدددد  
التالدددو  إ   نددده ا دددتهر عنهدددا لمدددا مهدددر عنهدددا   كمدددا سدددب   و ذكدددرتو  نهدددا  قدددرب الخدددرع 

 لسل ية و نها قد  ل رت بدعوة الشيذ محمد ب   عبدالوهاب.الالو ية إل  الخريمة ا
  ما الوسةلة ال انيةك

 ه  بناع الزوايا  رنها مر بخة باألول  ممترنة بها  مريبا عند ك ةر م  المتالو ة. 
 ندده ا جدده إلدد  إنشدداع الزوايددا  دد  كدد  م دداو حدد  بدده  دد  الحجددام  و ك ماويددة  بدد  قبددي  

 موايا    الخاثف وينبو والمدينة المنورة وجد  و.ةرها.  وعندما رجو إليه مرة  سرى  س 
  نشل موايا ك ةرة     ما   متفرقة    المإرب العرب  ولةبيا ومالر  و.ةرها.

وكاو  هم هم  الزوايا    حيا دده موايددة  سددم   ماويددة الجإبددوبو التدد  استارهددا  دد  النهايددة 
 لتهوو ممرا له ومركزا لنشر دعو ه و ما    سرى.

 همية الزاوية    النلام السنوسدد  ساصددة إلدد   نهددا بم ابددة التخبةدد  العملدد  للفهددرة و رجو  
 اإلصالحية الت  نادى بها.

وإذا  ردنا  و نتهلم ع  الزاوية كوسةلة    دعددوة ابدد  السنوسدد  اإلصددالحية  رننددا نتناولهددا 
 م  عدة جوان .

لمجتمدددو  ح مدده سدددلخة  بدايددة  قدددوي  و الزاويددة  ددد  الدددعوة السنوسدددية  م دد  الندددواة األولدد 
 وعليه واجبات اجتماعية واقتالادية وعس رية ودعوية و.ةرها.

ولهما كاو اهتمام اب  السنوس  بها اهتماما كبةرا ولنرى إلدد     مدددى كدداو هددما ا هتمددام 
  رذا نلرنا إل  ك

 موقع الزاوية: . أ
 و وجددددددناهم يتةةدددددروو لهدددددا الموقدددددو اإلسدددددترا يج  الهدددددام سدددددواع مددددد  الناحيدددددة العسددددد رية 

 ا قتالادية  لحياوب  هوو عل  ربوة عالية و حياو    واد.
 المهم  نه يةتار بعناية ك   ؤد  الزاوية وميفتها الت   نشئ  م   جلها.

وكدداو معلمهددا  دد  الالددحراع باسددت ناع عدددد قلةدد  جددداب  قامددة  دد  المدددو. لهدد  لمدداذا  دد  
 الالحراع؟ 
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 حاه  به  لك التدد   هيددف معهددا لع  هما نابو م  هبيعة اب  السنوس  واللرو  الت  
 هيفدددا كبةدددراب  ر ددد  هريمتددده الالدددو ية  ر ةبددداب ينسدددجم مدددو البددددو  و مالةدددد   وجعلددد  مددد  الباديدددة 

 وس انها منخلماب لها    العالم اإلسالم  كله.
 ما عم  عل   نليم  برم مؤسسددات دعو دده   الزوايدداو بحةدد   ناسدد  الباديددة واحتياجددات 

اجات المحيخددة  بهددا التعليميددة  والد اعيددة واإلقتالددادية والملدداثية  هلها. حة  نلمها لتهف  ح
والسياسية وذلك ألنه وجد    الباديددة األرض الةالددبة لددزر    هددار  اإلصددالحية حةدد  البسدداهة 
 دد  التفهةددر  والددتحم  واإلسددال  لمددا يؤمنددوو بدده  وباإلاددا ة إلدد  ذلددك  الباديددة بعةدددة عدد  

 ي إلةها.متناوي يد السلخة و   ستخيو الوصو 
و حول  السنوسية إل  دعوة قوامها الزوايا وقد وص  عدد موايا  إل  مددا يمددرب مدد  ماثددة 

. علددد   مدددا   مةتلفدددة  ددد  العدددالم اإلسدددالم   ددد   دددون   والجزاثدددر  و8 و ربعدددوو ماويدددة مومعدددة
 والمإرب  ولةبيا  ومالر  والحجام  واليم   والسوداو  والهند  و ركيا.

اب كامالب بمركزها العام    ماوية الجإبددوب كمددا   ددرت إلدد  ذلددك وكلها متاللة ا الا  و يم
 سابماب.

وقددد  لدداعف   عددداد هددم  الزوايددا بعددد  ددول  محمددد المهددد  قيددادة ومشدديةة الخريمددة إ ددر 
 و اة  بيه محمد ب  عل  السنوس  وانتم  المركز الرثيس  م  الجإبوب إل  الهفرة.

 وظيفة الزاوية:  . ب
معلومددددة بداهدددددة    وهددددد  نشددددر الددددددعوة  و الخريمدددددة السنوسدددددية .  إو للزاويددددة وميفدددددة  ساسدددددية 

 وباإلاا ة إل  هم  الوميفة نجد  و لها وماثف  سرى م   همهاك
 نها مركزا د اعياب للمنخمة الت   مو  ةها  ولما كدداو بندداع الزوايددا عددادة محالددناب  وكدداو -1

 حية الد اعية.موقعها حالةناب  كما كاو ا ر باا بةنها  و ومعها متعلما بالنا
 السنوس  كدداو يتوقددو هجددوم األعددداع عليدده .  هدداو يعددد موايددا  لالددد هددما الهجددوم  وحتدد  
  يندداي منهددا األعددداع عنددد المماومددة. ولددما نجددد  و هددم  الزوايددا قددد  دت .راددها الددد اع   دد  
الحددرب السنوسددية اددد الفرنسددةة  .  كمددا قدددر لتلددك الزوايددا  و  مددوم بدددور بخددول   دد  مماومددة 

 إزو اإليخال     لةبيا.ال
 نهددا مركددزا  عليميدداب للم دداو الددم   وجددد  يدده. حةدد   ةهددا المدرسددة المرآنيددة التدد  يتلمدد  -2

 ةهدددا األهفددداي العلدددم  والمسدددجد الدددم   مدددام  يددده الالدددالة. و لمددد   يددده الددددروس التددد  يحلدددرها 
 الماللوو.

 

 قيل أنها كانت اثنين وخمسين تضاعفت بعد وفاة ابن السنوسي.  (  8)
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برنتدداجهم حةدد  يمددام   نهددا مركددزاب اقتالددادياب للمنخمددة المحيخددة بهددا.  رلةهددا يددل   األ ددراد-3
السددوع و دددروج حركدددة التجدددارة. باإلاددا ة إلددد   و استيدددار الزاويدددة  دد  م ددداو  مدددر بهدددا  الموا ددد  

 التجارية يتي  لها التبادي التجار  مو  جارة الموا   العابرة.
وميددادة علدد  مددا سددب   تعتبددر مركددزا للسددلخة السنوسددية حةدد   ددرد  الةهددا  وامددر رثددي  -4

 لتمارير إليه.  النلام  ومنها  ر و ا
و يما سددب  يمددوي  حددد الهتدداب األوروبةددة ك سدددم  الزوايددا السنوسددية  .راادداب  سددرى ك ةددرة 
إلدد  جاندد  الإددرض الدددين     مددد كاندد  مدددارس واسددتراحات للموا دد   ومرا ددز  جاريددة  ومرا ددز 
اجتماعيدددة وحالدددوناب ومحدددا م ومالدددار  ومةدددامو وبةو ددداب للفمدددراع  وحرمددداب آمنددداب ومددددا  ..  لدددك 

 ان   هم وماثف الزاوية  ماذا ع  السلخة  ةها؟  
 السلطة في الزاوية:   . ج

  وم  عل  النحو التال ك
 دددديذ الزاويددددةك ويسددددم  " الةليفددددة" ويسددددم  الممدددددم . ويعتبددددر ناثبدددداب وسليفددددة عدددد  ابدددد  -1

السنوسدد   دد  الزاويددة  و ممدد ال لدده  ةهددا يبلددي األوامددر الالددادرة مندده إلدد    ددراد الزاويددة  ويبعدد  
 نو  مفال  إليه.بتمرير س

ويعتبدددر المسدددئوي األوي  مامددده عددد  كددد  مدددا يحددددث  ددد  الزاويدددة  ويدددؤم النددداس  ددد  صدددالة 
الجمعددة ويتددول   مددور المبةلددة ويفالدد   دد  الةالددومات . ومددا إلدد  ذلددك ويجتمددو مشددايذ الزوايددا 

    عام    م او يحددونه مسبما للتشاور     مور مواياهم.
 وكة  الزاويةك  -2

المنزلدددددة  وإليددددده النلدددددر  ددددد  مراعدددددة األرااددددد . وجميدددددو األمدددددور  يلددددد   ددددديذ الزاويدددددة  ددددد 
 ا قتالادية إل  جان      مر يوك  إليه م   يذ الزاوية.

 يذ إلقامة الالالةك يؤم الماللة     .ةر صددالة الجمعددة. ويالددل  علدد  الجندداثز . -4
 ويعمد عمود الزواج. ويعلم  هفاي المبةلة.

األهدددال . و ددض المنامعدددات ويلدددم كددد   مجلدد  الزاويدددةك ومهمتددده النلددر  ددد  مشدددا  -5
م ك وكة  الزاوية   ةوخ و عياو المبةلة المر بخة بها ووجهاع المهاجري  إلدد  الزوايددا مدد    بددا  

 اب  السنوس  .
 مكونات الزاوية: . د

 تهددوو الزاويددة عددادة مدد ك بةدد  سددا  إلسدد او  دديةها  وبةدد  للوكةدد   ومعلددم األهفدداي 
   لهم ملوى  ومسا   ساصة بالةدم.وبة  سا  لللةو  والفمراع المي  لي

وإلدددد  جاندددد  هددددم  البةددددوت نجدددددك المسددددجد  المدرسددددة المرآنيددددة  ومةددددامو لحفددددو المددددؤو  
 وإسخب   ومتجر  سوعو  و رو..
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وي ددوو لهدداك حددرم آمدد  يلتجددل إليددده   ومتسددو مدد  األراادد  الزراعيددة واآل  بددار الجو يدددة  
 الالإةرة الملحمة بالبةوت.وصهاريج لحفو الميا    و حياناب  وجد بعض الحداث   

 مصادر التمويل في الزاوية: 
 تهوو هم  المالادر و سم  موارد الزاوية  يلاب م  ك مراعددة بعددض األراادد  التدد   ددؤي 
ملهةتهدددا إلددد  الزاويدددة عددد  هريددد  الوقدددف ويتدددر  الدددبعض اآلسدددر للرعددد  وكدددما  ربيدددة الموا ددد   

زكاة الت   جبدد  مدد   .نيدداع المبةلددة بعددد  و والهبات الةةرية الت   مدم م   هال  المبةلة  وكما ال
حال  ابدد  السنوسدد  مدد  السددلخات الع مانيددة علدد  حدد  جبايددة الزكدداة إلدد  جاندد  إعفدداع الزوايددا 

 م  اللراث .
وكان  ك  ماوية  نف  بعض  لك المددوارد علدد  احتياجا هددا   والبدداق  يرسدد  إلدد   المركددز 

 الرثيس  للتالر   يه بمعر ة رثي  النلام.
 لجغبوب زاوية ا 

نةالها بالمكر كنموذج للزاوية عند اب  السنوس  وألنها كاندد  الزاويددة الرثيسددية  و الممددر 
 الرثيس   ب  السنوس      واسر حيا ه.

 ددلقويك  و ابدد  السنوسدد  قددد اسددتمر بهددا م انددا لنشددر الدددعوة  دد   مددا    سددرى  قامهددا  دد  
وسددلخة التددر   دد  م دداو كدداو م دداو بعةددد  بعةددد عدد  العمددراو  بعةددد عدد  محددط  نلددار الح ددام 

يوصف قب  إقامة الزاوية  يدده بددلو مدداع  مددر  لددي   يدده  ددجر و  بسددا ة   و    نددو  مدد   نددوا  
الحيدداة هددواع   مةدد  ألندده بددة  جبدداي كمددا كدداو واحددة يددلو  إلةهددا اللالددو  و   سددتخيو الموا دد  

 المرور بها.
صددحراوية  دد  وسددط له  مو ذلك يتمةز ب ونه م او وسخا حة  كاو يشدد    ددبه جزيددرة 

الالحراع وكدداو علدد  ممربددة مدد  الزوايددا  دد  هددرابل  بلةبيددا إلدد  جاندد  كوندده سالددةبا نلددرا ألندده 
 واد بة  الجباي.

 حفددر بدده العةددوو و.ددرس  يدده األ ددجار وبندد   يدده كمددا بندد   دد  .ةددر  المسددجد والمدرسددة  
للخبدداخ  وسدد نه الةددا  ومسددا   هددالب العلددم واإلسددواو و نشددل بجوارهددا .ر ددة لللددةو  و.ر ددة

 إل  جان  صهريج الميا .
 مدددا  نشدددل إلددد  جانددد  المسدددجد م تبدددة جمدددو  ةهدددا الهتددد  الن يسدددة حتددد  يمددداي إنهدددا كانددد  

  شتم  عل   مانماثة مجلد    مةتلف العلوم إل  جان  مةخوهات    علوم مةتلفة.
هددد وه ددما دبدد   دد  1272وانتمدد  إلةهددا ابدد  السنوسدد   دد  آسددر محددرم وبدايددة صددفر سددنة 

 دداو الحيدداة حتدد  وصددف بعددد إقامددة الزاويددة  يدده بلندده  صددب  واحددة آمنددة ومركددزا علميدداب هددما الم
 يلو  إليه المريدوو م  ك  م او .  
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وبددد  ينشددر دعو دده منهددا إذ كاندد  ال باثدد  اإل ري يددة الو نيددة  حدديط بدده  فهددر  دد   و يبلددي 
هم مدد  المبشددري  إلةهم الدعوة  ويوص  إلةهم اإلسالم بددد  مدد  النالددرانية التدد  كاندد   الدد  إلددة

 ساصة و نها  عتبر  راا سالبة لإرس اإلسالم و صوله و سالقه    نفوس هؤ ع.
 فهر     و يستفةد م  ال باثدد  البدويددة التدد   تعامدد   جاريددا مددو  لددك ال باثدد  الو نيددة  بددد  
 مو هم  ال باث  ينشر دعو ه    بالدهم وينش ع  ةها الزوايا  و  حت  يستفةد منهم  يما بعد.

ووسةلة  سرى نجد  قد ا ترى قا لة م  العبةددد  ددم قددام و  باعدده بتعلدديمهم اإلسددالم وهريمتدده 
الالو ية  م  عخاهم حريتهم وارسلهم إل  بالدهم حدداملة  دعددوة اإلسددالم وهريمددة ابدد  السنوسدد  

 إل   لك البالد.
باإلاددا ة إلدد  اسددتفادة ابدد  السنوسدد  مدد  بعددض ال باثدد  التدد  كاندد  علدد  صددلة بدده و دد  

   الوق  قري  م  ال باث  الو نية    اإلحتها  واإل الاي بتلك ال باث  ونشر الدعوة  ةها.نف
 ه ما كان  ماوية الجإبوب ويشبهها إل  حد كبةر ب ية الزوايا    التهوي  والإرض.

وإلدد  جاندد  هددمي  الخددريمة  التالددو   الزاويددة اللددمي  سددلههما ابدد  السنوسدد   دد  نشدددر 
  سرى لهنها لم  لسم الشهرة الت   سم ها ها ة  الخريمتة  .هريمته كان  هنا  وساث   

 م  هم  الوساث ك اإلمامة  الهجرة  الجهاد
 هدداو يددرى  و اإلمامددة الةاصددة والعامددة  الةال ددةو يجدد   و  هددوو مدد   أمـا عــن اإلمامـة

 قري .
 ومو ذلك وجدنا  يسالم ويهادو األثمة والةلفاع    عالر  و  يرى نمددض اإلمامددة الماثمددة
ألو    ذلددك  فريدد  لهلمددة المسددلمة  ووحددد هم  مددا إمامددة الدددعوة السنوسددية  ددرو ا باعدده يؤمنددوو 
باب  السنوس  إماماب ويدينوو له بالخاعددة والددو ع وهددو يالدددر األوامددر وعلددةهم  نفةددمها وا باعهددا 

 وقد ورث هم  اإلمامة م  بعد  ابنه المهد .
رة الهجددرة ويمالددد بهددا الهجددرة  دد   مددد كدداو ابدد  السنوسدد  يددرى اددرو  وأمــا عــن الهجــرة

 سبة   بليي الدعوة وإر اد الناس.
وكدداو ك ةددر مدد    باعدده يسدداعدونه  دد   بليددي دعو دده ونشددرها بددة  الندداس وإر ددادهم إلةهددا 
ساصددة  دد  مندداه  الزوايددا التدد   نشددئ  حةدد  يجلدد  الدددعاة ليمومددوا بمهددتهم  دد  الدددعوة وكدداو 

يددي الدددعوة  و .ةرهددا لمدد   مهدداجرو   و دد  نفدد  يخلدد  علدد  مدد  يهدداجر إلدد  الزوايددا سددواع لتبل
الوقدد  نجددد  يلدداب  و ا باعدده كددانوا حريالددة  كمددا يلهددر مدد   قددوالهم علدد  التلسدد  برسددوي هللا 
صل  هللا عليه وسلم وصحابته وبالإوا    ذلك حتدد  اسددتةدموا التعبةددرات التدد  كاندد   سددتعم  

خخددات مشددابهة لتلددك التدد  نفددمها    عهد النب  صددل  هللا عليدده وسددلم ويعملددوو علدد   نفةددم مة
 الرسوي صل  هللا عليه وسلم.
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وعل  سبة  الم ايك نجد  و اب  السنوس  قد  هل  عل  ا باعه المي  صددحبو   دد  ماويددة 
 الجإبوب   الالحابة البدرية و .

 مدددا نجدددد  و   بدددا  المهدددد   ولدددد السنوسددد و قدددد  دددبهوا ار حددداي المهدددد  ومددد  معددده مددد  
 النب  صل  هللا عليه وسلم م  م ة إل  المدينة.  جإبوب إل  الهفرة بهجرة 

  هو م  األمور الت  ح  علةها اإلسالم ك ةرا وعندهم الجهاد نوعاوك  وأما عن الجهاد
جهددددداد  دددددد  الدددددددعوة إلددددد  هللا ونشددددددر اإلسددددددالم و عاليمدددددده و سالقددددده وجهدددددداد اددددددد الهفددددددار 

 والمإتالبة  وإسراج المستعمري .
 ي و ج  النو  ال ان  لحة  اإلستعداد له.وقد اهتم اب  السنوس  بالنو  األو 

وإو كاو  سم  بالنو  األوي لم يعفدده عدد  النددو  ال ددان  بدد  نددرا  قددد جاهددد اددد المسددتعمري  
 اإليخالةة     لةبيا والفرنسةة     المإرب.

  لك كان   هم الوساث  الت  ا ةمها اب  السنوس     دعو ه اإلصالحية .
 ع  الخرع الالو ية األسرى ك هم ما يمةز الخريمة السنوسية  

 إو م   هم ما يمةز الخريمة السنوسية ع  .ةرهاك
  نها دعوة دينية سياسية عامةك-1

حة  وجدنا لها موايا  موم بمهمتها نحو اإلصال  الدين  والسياس      مددا   ك ةددرة مدد  
 العالم اإلسالم .

بدددة  النددداس وجددددنا  نهدددا إلددد  جانددد  اهتمامهدددا بنشدددر   هارهدددا التالدددو ية واإلصدددالحية -2
اهتمامددا   يمدد  عندده بتخبةدد  هددم  األ هددار  خبيمددا عمليددا عدد  هريدد  الزوايددا المنتشددرة  دد  الددبالد 

 المةتلفة.
  نها جنح  إل   ت  باب اإلجتهاد    األمور الفمهية وذم التملةد  ةها.-3
 نهددا سالفدد   دد   عاليمهددا التدد  ذكددرت  دد  كتبهددا و قددواي  ددةوسها ومتبعةهددا ك ةددر مدد  -4

الحركدددات والخدددرع الالدددو ية التددد  كانددد  موجدددودة آندددما   كمدددا يتلددد  ذلدددك مددد  عرادددنا ألهدددم 
  عاليمها.

 اهم تعاليم الدعوة السنوسية:
بدايددة نجددد ابدد  السنوسدد  قددد ذكددر  و هريمتدده  مددوم علدد  البسدداهة  دد  التعبةددر و العلددة 

 و نها  ستند    وصاياها إل  المرآو والسنة .
اوو واألسددوة والتماسددك و وجدده اجتماعا هددا إلدد  ال يددام بعمدد   ما ذكددر  نهددا  دددعو إلدد  التعدد 

 عاون  نحو محتاجيه م  الفمددراع والإربدداع اللددةو   يمومددوو برهعددامهم وإ ددرامهم محدداولة   و 
 ي ونوا قدوة لهم    المحبة والالفاع والود واإلساع.

 ونجد منهم التأكيد على:
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 ما عل  ر   ك  مجتهد.الرجو  إل  الهتاب والسنة ووجوب ا باعهما و مديمه .1
  و السلو  الةلم  المويم هو الم  يومو بمةزاو  الشريعة ويتليد بالهتاب والسنة. .2
  صحة للممولة  الماثلة بد " ا  جتهدداد قددد انمخددو باإلجمددا " بدد  ينبإدد  اإلجتهدداد كمددا  .3

نة اجتهددد  األثمددة مدد  قبدد   ألو مددا   ددر عددنهم مدد  الفتددوى و.ةرهددا لددي  إ   همددا الهتدداب والسدد 
وم   م  ددال معندد  إلنحالددار التملةددد  دد  مددماه  هددؤ ع األثمددة ساصددة األربعددة بدد  ينبإدد  علدد  

 المسلمة  المي   تو ر  ةهم  روا اإلجتهاد  و يجتهدوا كما اجتهد  ولئك األثمة.
ساصة و نه لم يوج  هللا و  رسددوله علدد   حددد مدد  الندداس  و يتمددمه  بمددمه  رجدد  مدد  

 يلسم بلقواله ويد   قواي .ةر  كلها.  األثمة  يملد  دوو .ةر   و
 نعود إلى أهم تعاليم الدعوة السنوسية والطابع العام لها:

نجد  و  وي   ع ا تهرت به  نها حركة عامة و   نف  الوق  دينيددة.  مددا كونهددا دينيددة 
إلمهددارهم   نهددم يدددعوو إلدد  الرجددو  إلدد  الهتدداب والسددنة. وإمددا كونهددا عامددة لهونهددا لددم  ةددت  

 دوو م او وقوم دوو قوم.بم او 
و يلددا هددم  الدددعوة  عتندد  بتخبةدد  األ هددار    ددر مدد  الفهددرة نفسددها حةدد  جعلدد  الزوايددا 
بم ابددة  راددية لتخبةدد   هدددا  ابدد  السنوسدد  وكي يددة  خبةدد  هددم  الدددعوات كاندد  بتعلدديم الندداس 

هددار  وحدد هم علدد  قددراعة كتدد  السددنة والسددةرة ويدددعو إلدد   حالددة  الزوايددا عسدد ريا.  هددو هبدد    
 عمليا م  سالي الزوايا .

وم  سالي هم  الدعوة إل  التخبة  العمل  مهر لنا  و هم  الدعوة ليس  دعددوة للتوا دد  
 وا ستسالم كحاي بعلهم الدعوات الالو ية ب  كان   دعو للعم  والمجاهرة ونحو ذلك.
  وكاندددد  الدددددعوة السنوسددددية  نددددز  نفسددددها با بتعدددداد عدددد  البددددد  والةرا ددددات وحلدددد  الددددرق

والتعد  السا ر عل  الهتاب والسنة. وبهددم  الالددورة العامددة للدددعوة السنوسددية ننتمدد  إلدد  بعددض 
  عاليم اب  السنوس   لك الت   لهر م   قواله   ولنا اللاهر  هللا يتول  السراثروك

نددادى بددالرجو  إلدد  الهتدداب والسددنة وا لتددزام بهمددا وكدد  ر   يةددالف الهتدداب والسددنة    .1
ؤسم به هددما مددا  علندده ابدد  السنوسدد  بدد   و هددما الرجددو  إلدد  الهتدداب والسددنة وعدددم يتمةد به و  ي

ا عتداد بل  ر   يةالفهما دعا  إل   ت  باب ا جتهاد م  جديد وهو رد  عدد  لمددا كدداو سدداثداب 
 م  التب ية والجمود والتملةد األعم  لآلراع المديمة دوو نلر.  

ألمة لم يمدد  بهددا  حددد مدد   ثمددة اإلسددالم ولددم قاي  و التملةد بدعة قبيحة مستحد ة    ا .2
يددددعوا إلةهدددا الرسدددوي صدددل  هللا عليددده وسدددلم و  صدددحابته و  التدددابعة  و   دددابعةهم . ويجددد   و 
نلحو  و هما الهالم يج  يعلم  نه لي  عل  إهالقدده ألو الرسددوي صددل   هللا عليدده وسددلم  مددر 

 با  با .
والسدددنة هدددو الدددم  علددد  الالدددراا   و الدددم  يسدددةر  ددد  سدددلوكه و سالقددده علددد  الهتددداب .3

 المست يم والخري  المويم.
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باإلادددا ة إلددد   عددداليم عامدددة يددددعوا إلةهدددا كالتعددداوو واألسدددوة والتواادددو والددددعوة إلددد   .4
البسددداهة  ددد  التعبةدددر   نددداع إلمددداع المدددواعو كددد  هدددما سدددج   بددد  السنوسددد  مددد  سدددالي كتابا ددده 

تدداب  متمدددمة  ومتددلسري و ي نددوو علدد  و قوالدده و قددواي   باعدده األمددر الددم  جعدد  اله ةددر مدد  اله
 دعو ه ويمولوو  و دعو ه  قرب دعوة إل  الهتاب والسنة.

 اهم أهداف الدعوة السنوسية:
مددد   هدددم  هدا ددده التددد  حدددر  علةهدددا  إةةدددر  حدددواي المسدددلمة  وإيجددداد مجتمدددو مسدددلم  .1

يستمسدددك بالهتددداب والسدددنة كددد  يواجددده اللدددرو  التددد  كانددد   حددديط بددده ويدددنهض مددد   ددددهور  
 ه.واعف

إصددال  الفددرد  ددرذا صددل  الفددرد صددل  المجتمدددو بلسددر  ولددملك ا ةددم مدد  دعو دده ومددد   .2
 موايا  وساث  لتحمة  هم  األهدا .

قددد  حددو ابدد  السنوسدد   و هنددا  مجتمعددات جاهلددة    عددر  عدد  اإلسددالم  ددةئا بدد   .3
هنا  مجتمعات و نيددة  هدداو هد دده نشددر اإلسددالم بددة   لددك المجتمعددات بشددت  الوسدداث  وساصددة 

 تمعات الت  كاو يحر  المنالروو عل   نالةرها.  المج
 وستاما نمويك

  و م   هم اإليجابيات للدعوة السنوسية ك
 دعو ها للرجو  إل  الهتاب والسنة. .1
 سعةها لنشر العلم والحر  عل     يف الناس. .2
 محاو  ها صد الإزو الاللةب  بناحةته الفهرية والمادية. .3
ولدددة   جمددديعهم واألسدددم بليدددديهم إلددد  الالدددراا اهتمامهدددا بتوحةدددد كلمدددة المسدددلمة  ومحا .4

 المست يم.
 نبم التملةد األعم  والدعوة إل  ا جتهاد المنلبط . .5
محاولة  حمة  مجتمو إسددالم  متهامدد  يتمتددو با  تفدداع الددما   ويسددتخيو الددد ا  عدد   .6

 دينه ونفسه وماله.
مجموعهددا    وإو كدداو لهددا بعددض السددلبيات التدد  ذكرنددا  همهددا  دد   نايددا البحدد  لهنهددا  دد 

 ملددد  مددد   هميدددة هدددم  الددددعوة  ددد   لدددك الفتدددرة مددد   تدددرات التددداريذ اإلسدددالم  لتالدددحي  مسدددار 
 المسلمة  وجمو  ملهم و مويم ما  عوج م    هارهم.

 هما  هللا  عل  و علم  وآسر دعوانا  و الحمد   رب العالمة .
 وصحبه وسلم.   وصل  اللهم وسلم عل    ر  سلمك وسا م رسلك نبةنا محمد وعل  آله

 
 


