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 :ِمذِح 

حُظو٤ِي٣ش حُوي٣ٔش، اً طؼظزَ ظخَٛس حُٞػيس ٝحكيس ٖٓ حُظٞحَٛ حُظ٢ رَُص ك٢ حُٔـظٔؼخص 

ٖٓ هالُٜخ ٣ظْ طوي٣ْ حُـي حُٔ٘ظَى، رل٤غ طوخّ ُٚ حُٞالثْ ٝحألٟخك٢ ػ٠ِ َٗكٚ حػظوخىح ٖٓ 

أٛلخرٜخ أٜٗخ طَٜ ا٠ُ ٍٝكٚ حُطخَٛس ٌٛٙ حأله٤َس حُظ٢ طوّٞ ريٍٝٛخ رٔٔخػيس أٛلخرٜخ ك٢ 

 ك٤خطْٜ أ٣خّ حُول٢ ٝ حُـلخف ٝحألُٓخص حُ٘ل٤ٔش ٝ حالؿظٔخػ٤ش .

اً ظَٜص ٌٓ٘ إٔ ًخٗض طويّ  ٣ٍن ٓل٤ن ٟخٍد ك٢ ػٔن حُل٤خس حُز٣َ٘شُِٞػيس طخ

حُوَحر٤ٖ ٝ حُٞالثْ ُألٓٞحص ، ٌُٖ اًح ٓخ ٗظَٗخ ا٠ُ ٌِٜٗخ حُلخ٢ُ كوي ظَٜص ٌٓ٘ ظٍٜٞ حأل٤ُٝخء 

حُٜخُل٤ٖ ح٣ٌُٖ ًخٗض ُْٜ ًَحٓخص ك٢ ك٤خطْٜ حٗزَٜ ٜٓ٘خ حُ٘خّ ، رل٤غ حػظويٝح إٔ ٌٛٙ 

ٍٞ كظ٠ رؼي ٓٞص أٛلخرٜخ ، ٌُح طَحْٛ ٣ويٕٓٞ هزٍٞ أ٤ُٝخثْٜ كز٘ٞح حٌَُحٓخص طزو٠ ٓخ٣ٍش حُٔلؼ

ٟطَحرخص ٝحألُٓخص ...، ١زؼخ ُٜخ حُوزخد ٣ُٝ٘ٞٛخ ٝحػظ٘ٞح رٜخ كٜخٍٝح ٣ِـئٕٝ ُٜخ ك٢ ٝهض حال

ٌَُ هز٤ِش ؿي ٓ٘ظَى أٝ ٢ُٝ ٣ويٓٞٗٚ ، ٝٗظَح ُظَٝف حُل٤خس ٝٛؼٞرش طٞكَ ٓزَ ٝٝٓخثَ  ًخٕ

َُم ػٖ ٣َ١ن حُوٞحكَ حُظ٢ ًخٗٞح ٣ٔخكَٕٝ رٜخ خٍ رلؼخ ػٖ حُحُؼ٤ٖ حٟطَ ٛئالء ا٠ُ حألٓل

ا٠ُ حُ٘ٔخٍ ٝحُـ٘ٞد ، كخطلن ٛئالء ػ٠ِ ٓٞػي ٠٣َرٞٗٚ ٣ِظوٕٞ ك٤ٚ ػ٘ي ٣َٟق ؿيْٛ 

حُٔ٘ظَى ٣ُِخٍطٚ ٝحُظزَى رٚ ٝحٌُرق ػ٘يٙ ٝاهخٓش حُٞالثْ إل١ؼخّ ًَ ٖٓ ٣ل٠َ ًُي حٌُٔخٕ، 

 .كٌٔ٘ ًُي حُٞهض ريأص حُٞػيس طظزٍِٞ

ٓظويٓش ٖٓ حُظطٍٞ ك٢ ٓـخالطٚ حُز٣َ٘ش ٝحُؼوخثي٣ش ٝحُؼوخك٤ش،  ُلظخصٝٓغ رِٞؽ حإلٗٔخٕ         

ريأص طظؤَٛ حٌُؼ٤َ ٖٓ ػخىحطٚ ١ٝو٤ٓٞخطٚ حُٔظٞحٍػش ر٤ٖ حألؿ٤خٍ، ٟٖٔ ٤ًخٗٚ حُٔٔخٍٓخط٢ 

حُٔؼزَ رويٍ ٓخ ػٖ ٣ٞٛظٚ ٍٝرخ١ٚ رٔؼخُْ حألؿيحى، ٖٝٓ ػٔش ؿيص ١و٤ٓٞخص ٝاكظلخ٤ُخص حُٞػيس 

يس ٖٓ حُطوّٞ حُٜٞك٤ش ٝحُطَه٤ش حُظ٢ ٤ِٓص ػالهش حإلٗٔخٕ حُ٘ؼز٢ رل٠خء حأل٤ُٝخء ٝحك

ٝحَُٔحرط٤ٖ، ٝػزَص رٜلش أٝ رؤهَٟ ػٖ ٝالىس إلٓالّ ٓؼ٤ٖ ًٔخ ٣وٍٞ رٍٞى٣ٞ أٝ حالٓالّ 

ًٔخ ٣وٍٞ آهَٕٝ ك٢ أٌٗخٍ ٓٔخٍٓخط٤ش ٤ٓٞ٣ش أٝ أٓزٞػ٤ش أٝ ٣ٞ٘ٓش حُطَه٢ أٝ حالٓالّ حُ٘ؼز٢ 

حُٞػيس ١وْ ى١ٍٝ ١ٞ٘ٓ طو٤ٔٚ حُؼي٣ي ٖٓ حُؼ٘خثَ ٝحُوزخثَ حُٔـخٍر٤ش كٍٞ  أٝ ٤ٔٓٞٓش، ًطوْ

أَٟكش حُِٜلخء ٝحَُٔحرط٤ٖ هٜٞٛخ حُٔئ٤ٖٔٓ ُٜخ
1
. 
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 E . Dermenghemٖٝٓ ر٤ٖ حُظؼ٣َلخص حُظ٢ ٍٝىص ك٢ طؼ٣َق ٌٛٙ حُظخَٛس طؼ٣َق       

٣وٍٞ : " اٜٗخ ١وْ ٣وخّ ػ٠ِ َٗف ح٢ُُٞ حُٜخُق ، ألؿَ ارؼخى حَُ٘ ٝطلو٤ن حألٓخ٢ٗ ٝحُ٘لخء 

ٝحُ٘ـخف... "
1
رؤٜٗخ : " ػخىس ١و٤ٓٞش اكظلخ٤ُش طوخّ كٍٞ  Andezian Sossie، ًٔخ طؼَكٜخ  

هزٍٞ حأل٤ُٝخء طويّ ك٤ٜخ حألٟخك٢ ُظلو٤ن حألٓخ٢ٗ حَُٔؿٞس "
2
. 

٤ٖ ٗٔظ٘ظؾ ٓيٟ طؼِن ٝطـٌٍ طوي٣ْ حألكَحى ُأل٤ُٝخء ٝحُوٞف ٖٓ هالٍ حُظؼ٣َل٤ٖ حُٔخرو    

ٝحُلٌٍ ْٜٓ٘ ١ِٝذ ٍٟخْٛ ٝطٞه٢ ٓوطْٜ ٝحُظلخإٍ ػ٘ي ىػخثْٜ ُطِذ ٓٔظوزَ أك٠َ هخ٢ُ 

ٖٓ حٍَُ٘ٝ، اْٜٗ ٣ؼظويٕٝ حػظوخىح ؿخُٓخ إٔ أٍٝحف حأل٤ُٝخء حُٜخُل٤ٖ طظَٜف ٝط٘ظوَ رٌَ 

ظوز٤ِش ، إ حػظوخىْٛ ٌٛح ٣يكؼْٜ ا٠ُ اهخٓش حُٞالثْ ك٣َش ٝطئػَ ك٢ ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش حُلخَٟس ٝحُٔٔ

، ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٞالثْ ظخَٛس حُٞػيس ٝحُٔلخكَ ح٤ُٔٓٞٔش ٝ ح٣ُٞ٘ٔش حُظ٢ طوَِ ٖٓ هِوْٜ ٝهٞكْٜ 

 حُظ٢ ٢ٛ ٓلَ حُيٍحٓش.

و٢، ط٘خُٝض ك٢ هٔٔض ًٌَٓط٢ ا٠ُ ؿخٗز٤ٖ، ؿخٗذ ٗظ١َ ٝؿخٗذ ططز٤ُٝظ٘خٍٝ ٌٛح حُٟٔٞٞع 

َٜ حألٍٝ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ حُطَم حُٜٞك٤ش ٝ حُِٝح٣خ ك٢ كٍٜٞ، حُل حُـخٗذ حُ٘ظ١َ ػالع

ُلَٜ حُؼخُغ ػ٠ِ ، ر٤٘ٔخ ٣لظ١ٞ حُظزَى رخأل٤ُٝخء حُٜخُل٤ٖ، أٓخ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٣ظْ ححُـِحثَ

، ٗ٘ظوَ ُ٘ظليع ػٖ حُـخٗذ حُظطز٤و٢ أٝ ح٤ُٔيح٢ٗ  ٓلّٜٞ حُٞػيس ىٝحكؼٜخ ٝٝظخثلٜخ ك٢ حُٔـظٔغ

، حُلَٜ ك٤ِٜٖ ػٖ ظخَٛس حُٞػيس، ك٤غ هٔٔ٘خ ٌٛح حُـخٗذ ا٠ُ  ح١ٌُ ططَه٘خ ك٤ٚ رٜلش ٓزخَٗس

حألٍٝ طليػ٘خ ك٤ٚ ػٖ ٝػيس ح٢ُُٞ ٤ٓي١ أكٔي حُٔـٌٝد رزِي٣ش ػِٔش ٝال٣ش حُ٘ؼخٓش، ػَك٘خ ك٢ 

ٌٛح حُلَٜ رخ٢ُُٞ حُٜخُق ٤ٓي١ أكٔي حُٔـٌٝد ٝهز٤ِش حُٔـخًرش، ًٌُٝي ١َم طل٤٠َ ٤َٓٝ 

 ػَٝ حُ٘ظخثؾ ٝ ٓ٘خه٘ظٜخ.  طٌِٔ٘خ ك٤ٚ ػٖ ٝ حأله٤َ  ُؼخ٢ٗحُٞػيس ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘طوش، أٓخ حُلَٜ ح

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dermenghem, Emil, le Culte des Saints dans L’Islam Maghrébin, Paris, Gallimard, 1954, pp, 152-153 . 

2
 Andezian, Sossie, Expériences du divin dans L’Algérie contemporaine, Adeptes dans Saints dans la région de 

Tlemcen, Paris, CNRS Editions, 2001, p. 122 . 
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 دٚايع اخر١اس اٌّٛظٛ :  .1

 اٌذٚايع اٌّٛظٛع١ح: 1.1

أٍٝ ٓخ ىكؼ٢٘ الهظ٤خٍ ٌٛح حُٟٔٞٞع أٗٚ ٟٓٞٞع أٗؼَٝرُٞٞؿ٢ ػوخك٢ ٓلٞ ٣ٜذ ك٢  ُؼَ

 ٤ْٔٛ طو٢ٜٜ، ػوخكخص ٝ ٓـظٔؼخص .

 ٌٛٙ حُظخَٛس . رٌؼَس ٝ هِش حُيٍحٓخص حُظ٢ ط٘خُٝضػخ٤ٗخ أ٢ٗ الكظض إٔ ٌٛٙ حُظخَٛس ٓظل٤٘ش 

 اٌذٚايع اٌزاذ١ح: 2.1

 َٛ، ٜٓ٘خ ظخَٛس حُٞػيس حُظ٢ أػخٍصحُظٞحاٗظٔخث٢ ا٠ُ ٓـظٔغ طو٤ِي١ طٌؼَ ك٤ٚ ٓؼَ ٌٛٙ 

 ٓالكظظ٢ ح٤ٔ٤ُُٔٞٞؿ٤خ ٓٔخ ىكؼ٢٘ أؿؼِٜخ ٟٓٞٞع ًٌَٓط٢ .

 أ٘ذاف اٌثؽس ٚأ١ّ٘رٗ:  .2

 ٓالكظش ٌٛٙ حُظخَٛس ٓالكظش ػ٤ِٔش أًخى٤ٔ٣ش ٖٓ أؿَ ىٍحٓظٜخ ىٍحٓش ٛل٤لش. - 

 حُو٤ْ حالؿظٔخػ٤ش.ٓؼَكش أٓزخد روخء ٌٛٙ حُظخَٛس حُ٘ؼز٤ش حُظو٤ِي٣ش ٍؿْ حٗيػخٍ حٌُؼ٤َ ٖٓ  - 

 حُظؼَف ػ٠ِ أٓزخد ىػْ حُِٔطخص حُٔل٤ِش ٌُٜح حُليع .  -

 ىٍحٓش ٓـظٔؼ٘خ ح١ٌُ ٗؼ٤ٖ ك٤ٚ ألٗ٘خ أٛزل٘خ ٗؼ٤ٖ ك٢ ٝحهغ ٗـَٜ حٌُؼ٤َ ػ٘ٚ.    -

أٓخ رخُ٘ٔزش أل٤ٔٛش حُزلغ كخٕ ٛخًح حأله٤َ ٣ٌظ٢ٔ ١خرؼخ ٛخٓخ ك٢ ًٞٗٚ ٣ؼي ٖٓ حُزلٞع حُـي٣يس 

رٞٛخص حُظ٢ ٣ـذ ٓوخٍرظٜخ ُٔخ ُٜخ خُٟٔٞٞع ح١ٌُ ًخٕ ٝال٣ِحٍ ٖٓ حُطحُظ٢ طظطَم ح٠ُ ٛخًح ح

ٖٓ كٔخ٤ٓش ًٜٞٗخ طَطز٢ رؤْ ٝحٓغ ٖٓ كجخص حُ٘ؼذ ٍٝٓٞٝػخطٚ حُؼوخك٤ش ٝرظي٣٘ٚ ٝٓؼظويحطٚ ، 

 حٟخكش حالكظوخٍ حٌُٔظزش حُـِحث٣َش ح٠ُ ٓؼَ ٌٛٙ حُيٍحٓخص ، ًٌٝح اػَحء حُؼوخكش حُ٘ؼز٤ش.   
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 اٌثؽس:  ئشىا١ٌح  .3

٣َٟ "٣ٍْٞٓ أٗـَّ" رؤٕ :" ٌِٓ٘ش حُزلغ ٢ٛ ًَ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ؼ٤َ طٔخإال , أ١ ًَ ٓخ 

٣زيٝ ػ٤ِٚ أٗٚ ٣ظطِذ ىٍحٓش... ٝإٔ ٤ٛخؿش حٌُِٔ٘ش طئى١ ح٠ُ ١َف طٔخإٍ كٍٞ ٝحهغ ٣َٗي 

ٓؼَكظٚ ك٢ ا١خٍ ٣ٔٔق رزلؼٚ حٓز٣َو٤خ ".
1

 

 ٖٝٓ هالٍ حُوَحءس حُ٘ظ٣َش ٝ حالٓظطالػخص ح٤ُٔيح٤ٗش طزيٟ ُ٘خ ١َف حإلٌٗخ٤ُش حُظخ٤ُش: 

ُٔخًح أٛزلض حُٞػيس ح٤ُّٞ طٌَ٘ أىحس حَُحرطش حُوز٤ِش ٤ٗخرش ػٖ حُز٠٘ حُوَحر٤ش حُظو٤ِي٣ش  -

 حُظ٢ اٗظؼَص ٝ اٗيػَص ٖٓ هالٍ طٜخىٜٓخ ٓغ حُلَىح٤ٗش ٝ حُؼَٜٗش ؟

 اٌرغاؤالخ اٌفشع١ح : .4

 ح طزو٠ حُٞػيس ح٤ُّٞ ٓٔظَٔس ٍؿْ ًَ حُظـ٤َ ح٣َُٔغ ك٢ حُز٠٘ حالؿظٔخػ٤ش ؟ُٔخً  -

ُٔخًح ٗالكع ٓزخًٍش حُـٔخ٤َٛ حُ٘ؼز٤ش حُـل٤َس ٝ كظ٠ حُِٔطخص حُٔل٤ِش ُظخَٛس حُٞػيس ٍؿْ  - 

 ٗلٍٞ رؼٞ حُظ٤خٍحص حُي٤٘٣ش ٜٓ٘خ ؟

ًَ حُظَٝف ٤ًق ٗزٍَ كَٙ ٤ٗٞم حُوزخثَ ػ٠ِ اهخٓش حُٞػيس ك٢ ٓٞػيٛخ حُٔليى ٍؿْ  -

 حُلخِٛش  ؟

 اٌفشظ١اخ : .5
 

 . اٌفشظ١ح اٌعاِح :1.5

ظ٘ظض ح١ٌُ طؼَٝ ٌُٜح حأله٤َ ٢ٛ حَُؿزش ك٢ حُظالكْ حالؿظٔخػ٢ ر٤ٖ كَم حُؼَٕ ٝٓوخٝٓش حُ

  حُٞػيس طٌَ٘ أىحس َُِحرطش حُوز٤ِش . ؼَ ؿ ٓخ

 . اٌفشظ١اخ اٌفشع١ح :2.5

 ظخَٛس حُٞػيس .ٓئٓٔش حُوز٤ِش ٢ٛ حُٔظـ٤َ حألٓخ٢ٓ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ  -

حُظلٌي حالؿظٔخػ٢ ٝ حُؼوخك٢ حُلخَٛ  ٓلخٍرش حٌٗخ١ٍوْ ٣َحى ٖٓ هالُٚ  حُٞػيس ح٤ُّٞ ٢ٛ -

 ك٢ ٓـظٔؼ٘خ حُلخ٢ُ .

                                                           
1
 .73ص  1999سفاري مٌلود : االشكالٌة فً العلوم االجتماعٌة ، مجلة العلوم االجتماعٌة ، قسنطٌنة ، جامعة منتوري ،  
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 ِٕٙط اٌذساعح  : .6

٣ؼَف حُٜٔ٘ؾ أٗٚ : " ح٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣ظْ رٜخ ط٘ل٤ي ٤ٗت ٓخ كٔذ ٗظخّ ٓؼ٤ٖ حٗطالهخ ٖٓ ؿِٔش ٓزخىة 

ٖٓ أؿَ حٍُٞٛٞ ح٠ُ ٛيف ٓؼ٤ٖ ".
1
 

ٝ ٣ٜلٚ ٓلٔي أكٔي حُز٢ٓٞ٤ رؤٗٚ : " ٓـٔٞػش حُوطٞحص حُظ٢ ٣ؼظٔي ػ٤ِٜخ حُزخكغ ٖٓ أؿَ 

ط٘ظ٤ْ حُؼَٔ ح١ٌُ ٣وّٞ رٚ هٜي حُظٔل٤ٚ ٝ طو٢ٜ حُلوخثن ، اٗٚ أِٓٞد ٤ٔ٣َ ػ٤ِٚ حُزخكغ ٢ٌُ 

٣لون حُٜيف ٖٓ رلؼٚ ".
2
  

هٜي حٍُٞٛٞ أٓخ ٓ٘خٛؾ حُزلغ ك٢ٜ حُطَم حُظ٢ ٤ٔ٣َ ػ٤ِٜخ حُزخكغ ك٢ ىٍحٓظٚ ُِظٞحَٛ 

ُ٘ظخثؾ ٣و٤٘٤ش كٍٞ حالٓزخد حُظ٢ طو٠غ ُٜخ ، ٝ حُٔ٘خٛؾ ٤ُٔض ًٞٓش ٣وظخٍ ٜٓ٘خ حُزخكغ ٓخ ٣٘خء 

 ُيٍحٓش حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٣َ٣يٙ ٝاٗٔخ ٛ٘خى ػالهش ر٤ٖ حُٜٔ٘ؾ ٝ ٟٓٞٞع حُزلغ .

 "ٝػيس ٤ٓي١ حكٔي حُٔـيٝد ًٗٔٞؿخ "رظخَٛس حُٞػيس ك٢ حُـِحثَ ٟٓٞٞػ٘خ ٣ِْ إ

 اٌصاٌػ ٌذساعح ٘زا اٌّٛظٛ  ؟يّا ٘ٛ إٌّٙط   -

إ ٌٛح حُٟٔٞغ ٣ظطِذ ط٣َٜٞح ُِٟٔٞٞع حَُحٖٛ ٝ طلي٣ي حُؼالهخص ر٤ٖ حُظٞحَٛ ٝ حالطـخٛخص 

حُظ٢ ط٤َٔ ك٢ ٣َ١ن حُ٘ٔٞ ٝ حُظطٍٞ ٝ حُظـ٤َ ٌٝٛح ٓخ ٣٘طزن طٔخّ حالٗطزخم ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ 

حُٜٔ٘ؾ حُٞٛل٢ حُٞٛل٢ ح١ٌُ ال ٣ؼ٢٘ ٓـَى حُٞٛق ُٔخ ٛٞ ظخَٛ ُِؼ٤خٕ ، ٝ رٌٜح ٣ٜزق 

حُظل٢ِ٤ِ ٣وظ٢٠ ؿٔغ حُٔؼط٤خص ٖٓ حُٞحهغ ٖٝٓ حُظخ٣ٍو٤ش هٜي حَُر٢ ر٤ٜ٘ٔخ أٝ رٔؼ٠٘ آهَ 

ىٍحٓش حُظخَٛس ٗظ٣َخ ٖٓ هالٍ حُيٍحٓش حُظخ٣ٍو٤ش ُظطٍٞٛخ ٝ حُظَٞٛ ا٠ُ حالٓظ٘ظخؿخص 

 ٜخ ػٖ ٣َ١ن ح٤ُٔيحٕ رؼي ىٍحٓش .ُل٤َٟخص ٣ظْ حُظؤًي ٓ٘ اٍٛخٓخص حُ٘ظ٣َش حُظ٢ هي طٌَ٘

 

 

 

 

                                                           
1
 . 67، ص  1995زعٌمً مراد ، التكامل المنهجً فً البحث ، مجلة دراسات فً المنهجٌة ، الجزائر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،    

2
 . 33محمد أحمد البٌومً، علم االجتماع ، دار الجامعٌة ، مصر ، ص   
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 ٚعائً ظّع اٌث١أاخ: .7

ُوي حٓظويٓ٘خ حُٔالكظش حُز٤ٔطش ٝ حُٔالكظش رخُٔ٘خًٍش ٝ طو٤٘ش حُٔوخرِش ُـٔغ حُٔؼِٞٓخص كٍٞ 

ٌٛح حُطوْ ٝ طؼظزَ حُٔالكظش هطٞس أٓخ٤ٓش ٖٓ هطٞحص حُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ، أٓخ حُٔالكظش 

حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حالىحس ٢ٛٝ رخُٔ٘خًٍش كوي حٓظويٓ٘خٛخ حػظوخىح ٓ٘خ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٞح٤ٟغ طظطِذ 

حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُزخكغ ك٤ٜخ ؿِءح ٖٓ حُـٔخػش حُظ٢ ١ٞ٘٣ ىٍحٓظٜخ ٝ ًُي ٖٓ هالٍ حُٔ٘خًٍش ك٢ 

ك٤خس حُ٘خّ ح٣ٌُٖ ٣وّٞ رٔالكظظْٜ ، أٓخ حٓظؼٔخُ٘خ ُظو٤٘ش حُٔوخرِش ًُي ٢ٌُ ٌٕٗٞ ه٣َز٤ٖ ٖٓ 

طْٜ ٝ أهٌ حُلو٤وش ٓزلٞػ٤٘خ ٝٗالكع ًَ ًز٤َس ٝ ٛـ٤َس ػْٜ٘ ٝ ٓالكظش طَٜكخطْٜ ٝ حٗلؼخال

 حٌُخِٓش ْٜٓ٘ .

 اٌرعش٠فاخ اإلظشائ١ح: .8

 اٌٛعذج :  -

، ٌَ هخ٢ٛٙ ط٘ظ٤ْ ١و٢ٔ حػظخىص ػ٠ِ حك٤خثٜخ حُٔـظٔؼخص حُٔـخٍر٤ش ٝحُٔـظٔغ حُـِحث١َ ر٘ 

ٍحػ٤ش رل٤غ ٣وٕٞٓٞ ر٤ُٞٔش حكظلخ٤ُش ك٢ ٓٞحػ٤ي ٓليىس ،  ٝطوخّ حُٞػيس حُِ ٢ٛٝ َٓطزطش رخُل٤خس

ٖٓ حُ٘خّ رخُـ٤َٔ ُٔخ كَٜ ُْٜ ٖٓ رًَخطٚ ، ٍٝؿخء ٓ٘ٚ حُلٍٜٞ ػ٠ِ طِي رخْٓ ح٢ُُٞ حػظَحكخ 

حُزًَش ٓـيىح ك٢ حُْٔٞٓ حُٔوزَ ، ٝحُـَٝ ٜٓ٘خ حُظوَد ٖٓ ًُي  ح٢ُُٞ حُٜخُق ٢ٌُ ٣ـ٤ؼْٜ 

 رخألٓطخٍ ط٤ٜٔال ُِلَع ٝطُْٞ ح٤ُُٞٔش ٝطويّ حأل١ؼٔش ا٠ُ حُٞحكي٣ٖ ا٠ُ حُٞػيس .

 اٌضسدج : -

ٛٞ كؾ ١و٢ٔ  ٣وخّ َٓس أٝ َٓط٤ٖ ًَ ػخّ ٢ُُِٞ ٝهالُٚ طوّٞ حُؼخثالص ر٣ِخٍس ح٣َ٠ُق  

ٝحُظزَى رٚ، ٝط٢ِ حُؼزخىس حالٗظوخٍ حٍُٞحػ٢ ػزَ حألؿ٤خٍ إلكيٟ حُؼخثالص، ٝطظـيى رٍٜٞس 

ٓ٘ظظٔش ٓظَٜس ٝؿٞى حُزًَش حُظ٢ ٣ؼظوي ًَ ٝحكي أٗٚ ٓٔٔي رٜخ، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخٍ طوغ طٌخ٤ُق 

 ٖٓ ح١ؼخّ ٝطـ٤ِٜ ػ٠ِ ػخطن حُـ٤ٔغ رخُظ٠خٖٓ ، ٝػَكض حٍُِىس ك٢ َٗم حُزالى . حالكظلخالص 

 اٌضٚا٠ا :  -

ٛٞ ٌٓخٕ ١ِٝ٘٣ ك٤ٚ حُ٘خّ  رـَٝ حًٌَُ ٝحُؼزخىس ٝطِٜق ُِؼخرَ ٝ حُٔو٤ْ، كخألٍٝ ٣ظوٌٛخ   

 َىٌٓٔ٘خ ٓئهظخ أٝ ٓز٤ظخ ػْ ٣ظخرغ ٤َٔٓطٚ ،  حٓخ حالِٗٝحء ٢ٛٝ ٛلش أ١ِوض ػ٠ِ حإلٗٔخٕ ح١ٌُ طل
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ر٘لٔٚ حػظٍِ حُ٘خّ ًٍٖٝ ك٢ ٌٓخٕ هٜي حُظؼزي ٝأىحء ٝظخثق أهَٟ، ك٘ٔذ حُِح٣ٝش ح٠ُ ًُي  

  حٌُٔخٕ .

 اٌرشاز : -

ُٚ ِٛش ر٤ٖ ٓخ٢ٟ حألْٓ ٝ كخَٟٛخ ٝ ٣ْٜٔ ك٢  خك٢  حُٔظٞحٍعؼوحُٔؼَك٢ حُ ٛٞ ًُي حٍُٔٞٝع 

ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ ؿ٤َ   كٜٞ ٓخ ٣٘ظوَ ٖٓ ػخىحص ٝ طوخ٤ُي ٝ ػِّٞ ٝ آىحد ٝ ك٤ٕٛٞ٘خؿش ٓٔظوزِٜخ 

حهَ ، ٝٛٞ ٣َ٘ٔ ًَ حُلٕ٘ٞ ٝ حُٔؤػٍٞحص حُ٘ؼز٤ش ٖٓ ٗؼَ ٝ ؿ٘خء ٝ ٤ٓٞٓو٠ ٝ ٓؼظويحص ٗؼز٤ش 

 ٝهٜٚ ٝ كٌخ٣خص ٝ أٓؼخٍ طـ١َ ػ٠ِ أُٔ٘ش حُؼخٓش ٖٓ حُ٘خّ ، ٝػخىحص حُِٝحؽ ٝ حُٔ٘خٓزخص .

 اٌرصٛف :  -

 حألهالمح٣ٌَُْ ٝ ٤ْ حُوَحٕػ٠ِ طؼخُهللا ٝحَُٜٜ حُزٔخ١ش ٝ حُِٛي ك٢ حُي٤ٗخ ٝ حُؼزخىس  ٚ٘ٛ

ػِٝف ػٖ حُي٤ٗخ ٝ ٣ُ٘ظٜخ ٝ حَُرخ٤ٗش أ١ اهٔخى حُٜلخص حُز٣َ٘ش ٝحُظؼِن رخُؼِّٞ  حُل٤ٔيس ٝ

 هللا ٝكيٙ. ُِؼزخىس حالٗلَحىحُِٛي ك٤ٔخ ٣وزَ ػ٤ِٚ حُ٘خّ ٖٓ ٓخٍ ٝ ؿخٙ ٝ 

 تعط اٌذساعاخ اٌغاتمح: .9

  ٞحُٞػيس حُظٔؼَ ٝحُٔٔخٍٓش، ىٍحٓش أٗظَٝرُٞٞؿ٤ش ذؽد عٕٛاْ"  2008تٛشّح اٌٙاد

رٔ٘طوش أٝالى ٜٗخٍ" ٢ٛٝ ىٍحٓش ٛيكض ح٠ُ ٓؼَكش ىحكؼ٤ش ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص حُٔل٤ِش ح٤ُّٞ ك٢ 

ظَٝف حُظ٢ طيكغ حُٓٔخٍٓش ٌٛٙ حُطو٤ٓٞخص ٣ٍِٓٝخطٜخ  حُؼوخك٤ش ٝر٤٘خطٜخ حالؿظٔخػ٤ش ك٢ َٟ  

ؾ حألٗؼَٝرُٞٞؿ٢ حُظو٤ِي١ ٓلخٝال ٖٓ هالُٚ   حٌُؼ٤َ ُظـ٤َ ًُي ، ٝهي أػظٔي حُزخكغ ػ٠ِ حُٜٔ٘

ٓوخٍرش حُظخَٛس ُظلو٤ن ٗٞع ٖٓ حُلْٜ ٝحُظل٤َِ ٝحُظل٤َٔ رخٓظؼٔخٍ طو٤٘ش حُٔالكظش رخُٔؼخ٣٘ش ، 

ٝحُٔ٘خًٍش ٓؼٚ ك٢ ٌٛٙ حإلكظلخ٤ُخص ٝٓوظِق ١و٤ٓٞظٜخ ٝ طٞظ٤ق كجش حُٔوز٣َٖ ٝحالػظٔخى ػ٠ِ 

عذج عٍٝ وشفد ٔرائط اٌذساعح  ٚ لذحُزلغ ،  حُٔوخرِش ٜٗق ٓٞؿٜش ًؤىٝحص ٝطو٤٘خص ُظلو٤ن

 ٔماغ ِٓ أّ٘ٙا:

حٕ حٓظَٔح٣ٍش حُو٤خّ رخُٞػيس ٛٞ ٠ًٍَٝس ُلَٝ ٌٛح حُؼَٕ ُ٘ظخّ ح٠ُزط٢ حَُهخر٢  -

 حُٔظٞحٍع ر٤ْٜ٘ ، ح١ٌُ ٠٣ز٢ ٤ًِٞٓخطْٜ ٝٓٔخٍٓظْٜ رٌَ٘ ٣٘ظظٕٔٞ ٖٓ هالُٚ ٝطٞكي  ٝؿٞىْٛ 

 



 ِذخً اٌذساعح                                                                                           
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روٞح٤ٖٗ ػَك٤ش رؼ٤يح ػٖ حُِٔطش حُوخ٤ٗٞٗش ُِيُٝش ك٢  ٖٓ حُٔ٘خ٣ًَٝؼُِ ط٠خْٜٓ٘ ٝطلَ حُؼي٣ي 

 حألك٤خٕ.حٌُؼ٤َ ٖٓ 

إ حُٞػيس  ح٤ُّٞ حٟلض َٓطزطش رِٖٓ حؿظٔخػ٢ ط٠ز٢ ٖٓ هالُٚ حُوز٤ِش طلخػالص أكَحىٛخ  -

ك٢ٜ طظ٢ٓٞ ُلظخص حُوٜذ ٓٞحء ٖٓ هالٍ حُٔلٍٜٞ أٝ ٖٓ هالٍ ريح ػ٤ِٔش حُلَع ٝرخُظخ٢ُ 

 حُظ٠خٖٓ ك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ .حالؿظٔخع ٛٞ ٗٞع ٖٓ 

 صعٛتاخ اٌذساعح  : .10

 هِش حَُٔحؿغ حُظ٢ طٜذ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٓزخَٗس. -

ٝهٞع حُظخَٛس رؼ٤يح ػٖ ٓوَ ٌٓ٘خ١ ح١ٌُ  ٣ظطِذ ٢٘ٓ حٓظؤؿَ ر٤ض ُإلهخٓش ك٤ٚ  ُٔيس ػالػش   -

 أ٣خّ ٖٓ أؿَ ٓؼخ٣٘ش حكظلخٍ حُٞػيس  حٌُٔٞع أل٣خّ.

َٓس ك٢ حُؼخّ ٝ طيّٝ ػالع أ٣خّ كو٢ ٌٛح ٓخ ٣وَِ حُيٍحٓش ُٖٓ ٝهٞع حُظخَٛس أٜٗخ طليع  -

 حُٔؼٔوش ُٜخ.
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 اٌعأة إٌظشٞ
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 :ٍٝحُلَٜ حأل

حُطَم حُٜٞك٤ش 

 ٝحُِٝح٣خ
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 : تمهٌد 

إ حُظٜٞف هي٣ْ ؿيح ػ٘ي حُؼَد ، ُٝزْ حُٜٞف ًخٕ ػالٓش حُظو٘ق ٝ هي ًخٕ أٝحثَ حُِٛخى 

أرَُ حُوخث٤ِٖ رٌٜح حَُأ١ ٖٓ  ٣ٔظويٕٓٞ ُزخّ حُٜٞف ٓٔخ طٔزذ ك٢ ط٤ٔٔظْٜ رخُٔظٜٞك٤ٖ ٖٝٓ

حُٜٞك٤ش حُويح٠ٓ ، حَُٔؽ حُط٢ٓٞ ، ٛخكذ ًظخد "حُِٔغ" ٣ًَُٝخء حالٜٗخ١ٍ ٗخٍف 

حُو٣َ٤٘ش" ٝحرٖ ط٤ٔ٤ش ٝحرٖ هِيٕٝ ٝ ؿ٤َْٛ ."حَُٓخُش 
1
ٝهي ٗ٘ؤ حُظٜٞف ٗ٘ؤس آال٤ٓش ح٠ُ  

ؿخ٣ش ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ُِٜـَس ك٤غ ًخٕ حُوِلخء حَُحٗيٕٝ ٤ٔ٣ِٕٞ ح٠ُ حُزٔخ١ش ٝ حُِٛي ك٢ 

حُي٤ٗخ ٝ حُؼزخىس ٓؼظٔي٣ٖ ك٢ ًُي ػ٠ِ طؼخ٤ُْ حُوَحٕ ٝ طـَرش ك٤خس حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ 

ي ط٤ِٔ حالٓالّ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ رزٔخ١ش ًز٤َس ُِطوّٞ ٝ ػل٣ٞش حال٣ٔخٕ ، ٝ ه
.
 

 ِفَٙٛ اٌرصٛف : .1

 االشرماق اٌٍغٛٞ: 1.1

ْٜٝٓ٘ ٖٓ هخٍ اٗٚ ٖٓ ، ط٘ٔذ حُٜٞك٤ش ا٠ُ حُٜٞف ، ألٗٚ ؿخُذ ُزخّ حُِٛخى ٖٓ حُٔظوي٤ٖٓ 

 طؼخ٠ُحُٜٞكش ألٕ حُٜٞك٢ ٓغ هللا طؼخ٠ُ ًخُٜٞكش حُٔطَٝكش ، الٓظٔالٓٚ هلل 

ٝهخٍ آهَٕٝ : حٗظوخهٚ ٖٓ حُٜلش ، ٝإٔ أَٛ ٌٛٙ حُط٣َوش ٓؤهًٞس ػٖ أَٛ حُٜلش ْٝٛ 

حُٜٔخؿَٕٝ ح٣ٌُٖ حهظٜٞح رخٌُٖٔ ك٢ ٛلش ٓٔـي ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ٓؼَ أر٢ 

 ٣ََٛس حُي٢ٓٝ ٝ أر٢ ًٍ حُـلخ١ٍ.

 اٌّعٕٝ االصطالؼٟ: 2.1

ًٔؼَٝف حٌَُه٢ ح١ٌُ ٣ؼَف حُظٜٞف روُٞٚ  ٝهي ٍٝىص ُٚ طؼخ٣ٍق ػيس ٖٓ ر٤ٖ حُٔظوي٤ٖٓ :

:" حُظٜٞف ٛٞ حألهٌ رخُلوخثن ٝح٤ُؤّ ٓٔخ ك٢ أ٣ي١ حُوالثن"
2

 

ٝهي كخٍٝ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ حٍُٞٛٞ ا٠ُ طؼ٣َق ُِظٜٞف رخُؼٞىس ا٠ُ حالٍٛٞ حُظ٢ حٓظؼِٔض 

ك٤ٜخ ٌٛٙ حٌُِٔش ، كو٤َ إٔ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ر٠٘ ُح٣ٝش هخٍؽ ٓٔـي حُٜلخء 

                                                           
 

 12لكلٌات االزهرٌة ، القاهرة ، ص عبد الرحمان عمٌرة ، التصوؾ االسالمً منهجا و سلوكا ، مكتبة ا
1
 

127القشٌري ، أبو القاسم ، عبد الكرٌم بن هوازن ، الرسالة القشٌرٌة فً علم التصوؾ ، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، بدون تارٌخ ،   
2
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ٔي٣٘ش، ًحص ك٤طخٕ ػالػش، كٌخٕ رؼٞ كوَحء ح٤ُِٖٔٔٔ ٝهخٛش ٖٓ أُٝجي حُٜٔخؿ٣َٖ ح٣ٌُٖ ُْ رخُ

طئٖٓ ُْٜ ر٤ٞص ك٢ حُٔي٣٘ش ٣ؤٕٝٝ ا٤ُٜخ أػ٘خء حُلَ ٝ حُزَى
1
 

ٝاًح ٗظَٗخ ك٢ هُٞٚ اٗٚ آْ هي٣ْ، ٝحٓظزؼيٗخ ٓخؿخء ك٢ أهزخٍ ٌٓش ػ٠ِ أٓخّ أٗٚ ٝٛق ُلخٍ 

ْ ٓؼَٝكخ ُِٞٛق حُٜٞك٢، كٖٔ حُْٜٔ هُٞٚ إ ٗوٚ ٤ُْٝ ٍٝح٣ش ُوٍٞ كظ٠ ٣ٌٕٞ حالٓ

حُلٖٔ حُز١َٜ حٓظؼَٔ ٌٛح حُِلع 
2

.   ٣ٝؼَكٚ ٓظٜٞف حهَ ٝٛٞ َٜٓ رٖ ػزي هللا حُظٔظ١َ :" 

حُٜٞك٢ ٖٓ ٛل٠ ٖٓ حٌُيٍ ٝحٓظأل ٖٓ حُلٌَ ٝحٗوطغ ح٠ُ هللا ٖٓ حُزَ٘ ٝحٓظٟٞ ػ٘يٙ حٌُٛذ ٝ 

حُٔيٍ"
3
 

:"طٜل٤ش حُوِذ ػٖ ٓٞحكوش حُز٣َش ... ٝ ٓلخٍهش حألهالم أٓخ أٓظخً حُطخثلش حُـ٤٘ي كوي ػَكٚ روُٞٚ 

حُطز٤ؼ٤ش ٝ اهٔخى حُٜلخص حُز٣َ٘ش ... ٝحُظؼِن رخُؼِّٞ حُلو٤و٤ش"
4
 

ٝ ػ٠ِ حالٍؿق إٔ أؿِذ ٌٛٙ حُظؼ٣َلخص ، اطلوض ػ٠ِ ٗؼض حُظٜٞف رؤٗٚ ػِٝف حُ٘لْ ػٖ 

لَح ُِؼزخىس .حُي٤ٗخ ٝ ٣ُ٘ظٜخ ٝ حُِٛي ك٤ٔخ ٣وزَ ػ٤ِٚ حُ٘خّ ٖٓ ٓخٍ ٝ ؿخٙ ٝ حالٗ
5
 

٣ٝوٍٞ ح٤ُ٘ن أكٔي ٍُٝم ٍكٔٚ هللا : " حُظٜٞف ػِْ هٜي الٛالف حُوِٞد ٝ اكَحىٛخ هلل طؼخ٠ُ 

ػٔخ ٓٞحٙ "
6
 

ٝهخٍ أرٞ حُلٖٔ حُ٘خ٢ًُ ٍكٔٚ هللا : " حُظٜٞف طي٣ٍذ حُ٘لّٞ ػ٠ِ حُؼزٞى٣ش ٝ ٍىٛخ ألكٌخّ 

حَُرٞر٤ش "
7
 

ٖ ري٣ٍخ ًخٕ ُزخْٜٓ حُٜٞف ، ٝهخٍ حُلٖٔ حُز١َٜ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ : "ُوي أىًٍض ٓزؼ٤

ٝٝٛلْٜ أرٞ ٣ََٛس ٝك٠خُش رٖ ػز٤ي كوخال : ًخٗٞح ٣وَٕٝ ٖٓ حُـٞع كظ٠ ٣لٔزْٜ حألػَحد 

ٓـخ٤ٖٗ ، ًٝخٕ ُزخْٜٓ حُٜٞف كظ٠ إ رؼ٠ْٜ ًخٕ ٣ؼَم ك٢ ػٞرٚ ك٤ٞؿي ٓ٘ٚ ٍحثلش ح٠ُؤٕ 

؟ ٣وخ١ذ ٍٍٓٞ  اًح أٛخرٚ حُـ٤غ . ٝهخٍ رؼ٠ْٜ : اٗٚ ٤ُئ٢٘٣ً ٣ٍق ٛئالء ، أٓخ ٣ئ٣ًي ٣ٍلْٜ

هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رٌُي ، كٌخٕ حهظ٤خٍْٛ ُزْ حُٜٞف ُظًَْٜ ٣ُ٘ش حُي٤ٗخ ، ٝ ه٘خػظْٜ رٔي 

                                                           
1
 .     14، ص 1985، سنة 3، سمٌح عاطؾ الزٌن، الصوفٌة فً نظر االسالم ، دار الكتب اللبنانً، ط 

.   7، ص1978، سنة 2الرحمان بدوي، تارٌخ التصوؾ االسالمً من البداٌة حتى نهاٌة القرن الثانً ، وكالة المطبوعات ،القاهرة، طعبد 
2
 

السهروردي ، عوارؾ المعارؾ ،الطبعة الثانٌة دار الكتاب العربً ، بٌروت .
3
 

34ص ،2221لطبعة الثانٌة ، مكتبة الكلٌات االزهرٌة ، القاهرة ،الكلباذي ، التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ ، تحقٌق محمود أمٌن النواوي ، ا
4
 

462، ص2224إبن خلدون ، عبد الرحمان ، بن محمد ، المقدمة ، دار الفكر ، بٌروت ، 
5
 

نفس المرجع نفس الصفحة  . 
6
 

.8، ص 1993، حلب ، سورٌا ،  5نقال عن عبد القادر عٌسى : حقائق عن التصوؾ ، مكتبة العرفان ، ط 
7
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حُـٞػش ٝ ٓظَ حُؼٍٞس ، ٝحٓظـَحهْٜ ك٢ أَٓ ح٥هَس كِْ ٣ظلَؿٞح ُٔالً حُ٘لّٞ ٝ ٍحكخطٜخ ُ٘يس 

٣الثْ ٝ ٣٘خٓذ ٖٓ ٗـِْٜ رويٓش ٓٞالْٛ ، ٝحَٜٗحف ْٜٛٔ ا٠ُ أَٓ ح٥هَس ، ٌٝٛح حالهظ٤خٍ 

ك٤غ حالٗظوخم ، ألٗٚ ٣وخٍ طٜٞف اًح ُزْ حُٜٞف، ًٔخ ٣وخٍ طؤٚ اًح ُزْ حُو٤ٔٚ"
1
 

ٝه٤َ : ٓٔٞح ٛٞك٤ش ألْٜٗ ك٢ حُٜق حألٍٝ ر٤ٖ ٣ي١ هللا ػِٝؿَ رخٍطلخع ْٜٛٔٔ ٝاهزخُْٜ ػ٠ِ 

١، هللا طؼخ٠ُ روِٞرْٜ ٝٝهٞكْٜ رَٔحثَْٛ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ . ٝه٤َ: ًخٕ ٌٛح حالْٓ ك٢ حألَٛ ٛلٞ

كخٓظؼوَ ًُي ٝؿؼَ ٛٞك٤خ ، ٝه٤َ ٓٔٞح ٛٞك٤ش ٗٔزش ا٠ُ حُٜلش حُظ٢ ًخٗض ُلوَحء حُٜٔخؿ٣َٖ 

ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، ح٣ٌُٖ هخٍ هللا طؼخ٠ُ ك٤ْٜ :) ُِلوَحء ح٣ٌُٖ أكَٜٝح ك٢ 

ظوخم ٓز٤َ هللا ال ٣ٔظط٤ؼٕٞ َٟرخ ك٢ حألٍٝ( ح٣٥ش ، ٌٝٛح ٝإ ًخٕ ال ٣ٔظو٤ْ ٖٓ ك٤غ حالٗ

حُِـ١ٞ ٌُٝ٘ٚ ٛل٤ق ٖٓ ك٤غ حُٔؼ٠٘ ، ألٕ حُٜٞك٤ش ٣٘خًَ كخُْٜ كخٍ أُٝجي ٌُْٜٞٗ ٓـظٔؼ٤ٖ 

ٓظؤُل٤ٖ ٓظٜخكز٤ٖ هلل ٝ ك٢ هللا ، ًؤٛلخد حُٜلش ، ًٝخٗٞح ٗلٞح أٍرؼٔخثش ٍؿَ ُْ طٌٖ ُْٜ 

ٓٔخًٖ رخُٔي٣٘ش ٝال ػ٘خثَ، ؿٔؼٞح أٗلْٜٔ ك٢ حُٔٔـي ًخؿظٔخع حُٜٞك٤ش هي٣ٔخ ٝ كي٣ؼخ ك٢ 

ِٝح٣خ ٝ حَُر٢ ٝ ًخٗٞح ال ٣َؿؼٕٞ ا٠ُ ٍُع ٝال ا٠ُ َٟع ٝال ا٠ُ طـخٍس ، ًخٗٞح ٣لظطزٕٞ حُ

٣َٟٝوٕٞ حُٟ٘ٞ رخُٜ٘خٍ، ٝ رخ٤َُِ ٣٘ظـِٕٞ رخُؼزخىس ٝ طؼِْ حُوَإٓ ٝ طالٝطٚ  ًٝخٕ ٍٍٓٞ هللا 

٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ٞح٤ْٜٓ ٝ ٣لغ حُ٘خّ ػ٠ِ ٓٞحٓخطْٜ ٝ ٣ـِْ ٓؼْٜ ٝ ٣ؤًَ ٓؼْٜ ، ٝك٤ْٜ 

ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ : ٚال ذطشد اٌز٠ٓ ٠ذعْٛ ستُٙ تاٌغذاج ٚ اٌعشٟ ٠ش٠ذْٚ ٚظٙٗ( ٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ: ) ِٗ

ٍِٝٗ ك٢ حرٖ ٌٓظّٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ : ) ٚصثش ٔفغه ِع اٌز٠ٓ ٠ذعْٛ ستُٙ تاٌغذاج ٚ اٌعشٟ ( ) 

ٝ ًخٕ ٖٓ أَٛ حُٜلش كؼٞطذ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ  عثظ ٚ ذٌٛٝ أْ ظاءٖ األعّٝ (

ٕ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ اًح ٛخكلْٜ ال ٣ِ٘ع ٣يٙ ٖٓ أ٣ي٣ْٜ، ٝ ًخٕ ٣لَهْٜ ػ٠ِ أَٛ ألؿِٚ ًٝخ

حُـيس ٝ حُٔؼش ٣زؼغ ٓغ ًَ ٝحكي ػالػش ٝ ٓغ ح٥هَ أٍرؼش ٝ ًخٕ ٓؼي رٖ ٓؼخً ٣لَٔ ح٠ُ ر٤ظٚ 

ْٜٓ٘ ػٔخ٤ٖٗ ٣طؼْٜٔ .
2
 

 . ٔشأج ٚ ذطٛس اٌرصٛف :2

ؿٜش ٓزذ ٝؿٞىٙ ٝ حٗظ٘خٍٙ ٝ ط٘خرٚ ُوي ط٘ٞػض أٍحء حُزخكؼ٤ٖ ك٢ ٓ٘٘ؤ حُظٜٞف ٝ ًُي ٖٓ 

 َ َٜ حألكٌخٍ رٔخ هزِٚ ٖٓ حألى٣خٕ حُٔ٘لَكش ٝ حٌُٔحٛذ حُـخ٤ِٛش ، كزؼ٠ْٜ ٣يحكغ ػٖ حُظٜٞف ٝ ٣

                                                           
.26، ص 1986، باكستان ، إدارة ترجمان السنة،  1إحسان أبً ظهٌر، التصوؾ المنشأ و المصادر، ط 
1
 

نفس المرجع ، نفس الصفحة.  
2
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ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ٝ ال ػ٠ِ إٔ ٜٓيٍٙ آال٢ٓ ٝ أٗٚ ٓظِو٠ ٖٓ ًظخد هللا ٝ ٓ٘ش ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 

، ٝ ٣ِػْ ٛئالء إٔ ريح٣ش حُظٜٞف ٛٞ ٓغ ٍِٗٝ ؿز٣ََ رخُٞك٢ ػ٠ِ حُ٘ز٢  ٜٓيٍ ُٚ ؿ٤َٛٔخ 

٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ـؼَ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ حُٜالس ٝ حُٔالّ أٍٝ ٛٞك٢ ٝرؼ٠ْٜ ٣ـؼَ 

ريح٣ش حُظٜٞف ػ٘ي رؼٞ حُٜلخرش ٝ إٔ حُؼالػش ٗلَ ح١ٌُ أٍحى أكيْٛ أال ٣ظِٝؽ ٝ حالهَ أال ٣٘خّ 

...ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ؼي ًزخٍ حُٜلخرش ٖٓ حُٜٞك٤ش ًؤر٢ رٌَ ٝ ػَٔ ٝ ػؼٔخٕ ٝ حُؼخُغ أال ٣لطَ 

٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ، ٣ٝز٤ٖ ٤ٗن حالٓالّ ارٖ ط٤ٔ٤ش ٍكٔٚ هللا إٔ ح٤ُ٘ٞم حألًخرَ ٝ حُٔظوي٤ٖٓ 

حُٔ٘ٔٞر٤ٖ ا٠ُ حُٜٞك٤ش ٤ُْ ك٤ْٜ ٖٓ ىهَ ك٢ حالٗلَحكخص حُلِٔل٤ش ٝ إٔ طِي حالٗلَحكخص ىهِض 

٤ٞم حألًخرَ ح٣ٌُٖ ًًَْٛ أرٞ ػزي حَُكٔخٕ ح٢ُِٔٔ ك٢ ١زوخص حُٜٞك٤ش رؼي ًُي ك٤وٍٞ :" ٝ حُ٘

ٝ أرٞ حُوخْٓ حُو١َ٤٘ ك٢ حَُٓخُش ًخٗٞح ػ٠ِ ٌٓٛذ أَٛ حُٔ٘ش ٝ حُـٔخػش ٝ ٌٓٛذ أَٛ حُلي٣غ 

، ًخُل٤٠َ رٖ ػ٤خٝ ٝ حُـ٤٘ي رٖ ٓلٔي ٝ َٜٓ رٖ ػزي هللا حُظٔظ١َ ٝ ػَٔٝ رٖ ػؼٔخٕ ح٢ٌُٔ 

ل٤ق ح٤َُ٘ح١ُ ٝ ؿ٤َْٛ ٝ ًالْٜٓ ٓٞؿٞى ك٢ حُٔ٘ش ٝ ٛ٘لٞح ك٤ٜخ ٝ أرٞ ػزي هللا ٓلٔي رٖ ه

حٌُظذ ٌُٖ رؼٞ حُٔظؤه٣َٖ ْٜٓ٘ ًخٗٞح ػ٠ِ ٣َ١وش رؼٞ أَٛ حٌُالّ ك٢ رؼٞ كَٝع حُؼوخثي 

ُْٝ ٣ٌٖ أكي ك٤ْٜ ػ٠ِ ٌٓٛذ حُلالٓلش ٝاٗٔخ ظَٜ حُظلِٔق ك٢ حُٔظٜٞكش حُٔظؤه٣َٖ كٜخٍص 

ي٣غ ْٝٛ ه٤خٍْٛ ٝ أػالْٜٓ ٝ طخٍس ػ٠ِ ٛٞك٤ش حُٔظٜٞكش طخٍس ػ٠ِ ٣َ١وش ٛٞك٤ش أَٛ حُل

أَٛ حٌُالّ كٜئالء ىْٜٝٗ ٝ طخٍس ػ٠ِ حػظوخى ٛٞك٤ش حُلالٓلش ًٜئالء حُٔالكيس 
1
 

إ أٍٝ رٞحىٍ ظٍٜٞ حُظٜٞف ، ٝ رَُٝٙ ًظخَٛس ٓؼَٝكش رٌٜح حالْٓ طؼٞى ا٠ُ حُٔخثش حُؼخ٤ٗش ٖٓ 

ٛيٍ حالٓالّ ح١ٌُ ًخٕ حُٔٔش حُـخُزش حُٜـَس ًُٝي ٗظ٤ـش ُٔخ حٓظـي ك٢ حُٔـظٔغ حالٓال٢ٓ ٌٓ٘ 

ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ًُي حُل٤ٖ حالهزخٍ ػ٠ِ حُي٣ٖ ٝ حُِٛي ك٢ حُي٤ٗخ 
2
كظ٠ ػَٜ حُوالكش  

، اً ٗـي حُ٘خّ طوِٞ ػٖ حُل٤خس حُؼخٓش َٛرخ ٖٓ حُٔ٘خًَ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حالهظٜخى٣ش حُظ٢ حُؼزخ٤ٓش

ٛخكزض ػ٤ِٔش حُظل٠َ ٝ ٗ٘ٞء حالٜٓخٍ حالٓال٤ٓش 
3
حرٖ هِيٕٝ ظَٝف ٗ٘ؤطٚ ك٢  ٝهي كَٜ 

ر٤جش ط٤ِٔ رظٍٜٞ حُزيع ك٢ حُٔؼظويحص ؿيطٜخ حُلَم حالٓال٤ٓش ٖٓ ٓؼظُِش ٝ ٍحك٠ش ٝ هٞحٍؽ 

ًَ ٣يػ٢ حُِٛي ك٢ حُي٤ٗخ ك٢ ٓوخرَ ًُي طـ٘يص كجش حُلوٜخء ا٠ُ حالٛظٔخّ رؼِّٞ حُي٤ٗخ ًؤكٌخّ 

حُٔؼخٓالص ٝ حُؼزخىحص حُظخَٛس ُِلُٞ رٔ٘خٛذ حُلظٟٞ
4
ٛـ١َ ظَٜ  4ٝ  3و٤َٖٗ ، ٝهالٍ حُ 

                                                           
1
 .  157، ص 2222إبن تٌمٌة ، الصدفٌة ، تحقٌق محمد حسن إسماعٌل ،الطبعة األولى، دار الكتب العلمٌة ،  
2
 555،ص 1999رفٌق العجم ، موسوعة مصطلحات التصوؾ االسالمً ، الطبعة األولى ، بٌروت  
3
 275/  13إبرهٌم زكً خورشٌؾ و اخرون ، دائرة المعارؾ االسالمٌة ، دار المعرفة ، بٌروت ، بدون تارٌخ، 
4
  29ٌسوعً ، المطبعة الكاثولٌكٌة ، بٌروت ، بدون تارٌخ ،إبن خلدون ، شفاء السائل لتهذٌب المسائل ، تعلٌق ، األب أؼناطٌوس عبده خلٌفة ال 
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حُظٜٞف ك٢ ٍٛٞس طوظِق طٔخّ حالهظالف ػٖ ٍٛٞطٚ حأل٠ُٝ ، ك٤غ ُْ ٣وق ػ٘ي كيٝى حُِٛي 

ٝ حُٔـخٛيس ٝ ح٣َُخٟش ٝ اٗٔخ طؼي ًُي ا٠ُ ؿخ٣ش رؼ٤يس ٝ ٢ٛ حُل٘خء أ١ ك٘خء حإلٗٔخٕ ٝ اطلخىٙ 

حُوي٣ٔش ٖٓ ر٣ًٞش ٝ رَرٚ ٝ ًُي ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ ٍحؿغ ريٍؿش ًز٤َس ا٠ُ طؤػَٙ رخٌُٔحٛذ حُلِٔل٤ش 

كخ٤ٍٓش ٝ ٣ٞٗخ٤ٗش ٗظ٤ـش ُلًَش حُلظٞكخص حالٓال٤ٓش حُظ٢ طُٞي ػٜ٘خ حالهظال١ ر٤ٖ حُؼوخكخص ٝ ٌُٜح 

حٗظَ٘ص حُٔظٜٞكش ػ٠ِ حٓظيحى حُيُٝش حالٓال٤ٓش ٝ رخألهٚ هَٓخٕ ٝ حُؼَحم 
1
ٝحٓظَٔ حُظطٍٞ  

ك٢ ؿٔخػخص ٓ٘ظٔش ٝ ٝ حُظٜٞف ا٠ُ كيٝى حُوَٕ حُٔخىّ ٝ حُٔخرغ ُِٜـ١َ أٛزق حُٔظٜٞكش 

ظَٜ رؼي ًُي ٓخ ٠ٔٔ٣ رخُطَم حُٜٞك٤ش ، كؤٛزق ٌَُ ٣َ١وش ٤ٗن ، ٌٝٛح ٓخكٌٟ رؤكي 

ٓظٜٞكش حُوَٕ حُؼخٖٓ ا٠ُ حُظؤ٤ًي ػ٠ِ أ٤ٔٛش ح٤ُ٘ن ُٔخُي ٌٛح حُط٣َن روُٞٚ :" ح١ٌُ أٍحٙ إٔ 

ح٤ُ٘ن ك٢ ِٓٞى ٣َ١ن حُظٜٞف ػ٠ِ حُـِٔش أَٓ الُّ ، ال٣ٔغ أكي اٌٗخٍٙ 
2

 " 

يًظٍٞ أكٔي ػِٕٞ : هي ٣ظٔخءٍ حٌُؼ٤َٕٝ ػٖ حُٔزذ ك٢ ػيّ حٗظ٘خٍ حُيػٞس ا٠ُ ٣وٍٞ حُ

حُظٜٞف ك٢ ٛيٍ حالٓالّ ، ٝػيّ ظٍٜٞ ٌٛٙ حُيػٞس اال رؼي ػٜي حُٜلخرش ٝ حُظخرؼ٤ٖ ، ٝ 

حُـٞحد ػٖ ٌٛح : اٗٚ ُْ طٌٖ ٖٓ كخؿش ا٤ُٜخ ك٢ حُؼَٜ حالٍٝ ، الٕ أَٛ ٌٛح حُؼَٜ ًخٗٞح أَٛ 

ٓـخٛيس ٝاهزخٍ ػ٠ِ حُؼزخىس رطز٤ؼظْٜ، ٝرلٌْ هَد حطٜخُْٜ رٍَٓٞ هللا طوٟٞ ٝ ٍٝع، ٝأٍرخد 

٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كٌخٗٞح ٣ظٔخروٕٞ ٝ ٣ظزخٍٕٝ ك٢ حالهظيحء رٚ ك٢ ًُي ًِٚ ًٔؼَ حُؼَر٢ حُوق، 

٣ؼَف حُؼَر٤ش رخُظٞحٍع ًخرَح ػٖ ًخرَ، كظ٠ اٗٚ ٤ُوَٝ حُ٘ؼَ حُز٤ِؾ رخ٤ُِٔوش ٝ حُلطَس ىٕٝ 

هٞحػي حُِـش ٝ حالػَحد ٝ حُ٘ظْ ٝ حُو٣َٞ، كٔؼَ ٌٛح ال ٣ِِٓٚ إٔ ٣ظؼِْ إٔ ٣ؼَف ٤ٗجخ ٖٓ 

حُ٘لٞ ٝ ىٍّٝ حُزالؿش، ٌُٖٝ ػِْ حُ٘لٞ ٝهٞحػي حُِـش ٝ حُ٘ؼَ طٜزق الُٓش ٝ ٣ٍَٟٝش ػ٘ي 

طل٢٘ حُِلٖ، ٟٝؼق حُظؼز٤َ، أٝ ُٖٔ ٣َ٣ي ٖٓ حالؿخٗذ إٔ ٣ظلٜٜٔخ ٣ٝظؼَف ػ٤ِٜخ، أٝ ػ٘يٓخ 

ٍَٟٝحص حالؿظٔخع ًزو٤ش حُؼِّٞ حُظ٢ ٗ٘ؤص ٝ طؤُلض ػ٠ِ طٞح٢ُ ٣ٜزق ٌٛح حُؼِْ ٍَٟٝس ٖٓ 

حُؼٍٜٞ ك٢ أٝهخطٜخ حُٔ٘خٓزش.
3
 

رؼيٓخ أهٌ حُظؤػ٤َ حَُٝك٢ ٣ظ٠خءٍ ٤ٗجخ ك٤٘جخ، ٝأهٌ حُ٘خّ ٣ظ٘خٕٓٞ ٍَٟٝس حإلهزخٍ ػ٠ِ هللا 

رخُؼزٞى٣ش، ٝرخُوِذ ٝ حُٜٔش، ٓٔخ ىػخ أٍرخد ح٣َُخٟش ٝ حُِٛي ا٠ُ إٔ ٣ؼِٔٞح ْٛ ٖٓ ٗخك٤ظْٜ 

أ٠٣خ ػ٠ِ طي٣ٖٝ ػِْ حُظٜٞف، ٝاػزخص َٗكٚ ٝ ؿالُٚ ٝك٠ِٚ ػٖ ٓخثَ حُؼِّٞ، ُْٝ ٣ٌٖ ًُي 

                                                           
 

1
 41مكتبة الرشٌد للنشر و التوزٌع،الرٌاض 1محمود إدرٌس ، مظاهر االنحرافات العقدٌة عند الصوفٌة و أثرها السٌئ على األمة االسالمٌة،ط 

. 127ص 1957لكاثولٌكٌة ، بٌروت ، إبن عباد الرندي ، الرسائل الصؽرى ، نشر األب بولس نوٌا الٌسوعً ، المطبعة ا
2
 

. 12سٌدي الشٌخ عبد القادر عٌسى، حقائق عن التصوؾ، مرجع سابق ، ص 
3
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ًٔخ ٣ظٖ ًُي هطؤ رؼٞ  –ْ حكظـخؿخ ػ٠ِ حَٜٗحف حُطٞحثق حألهَٟ ا٠ُ طي٣ٖٝ ػِْٜٞٓ ٜٓ٘

رَ ًخٕ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓيح ُِ٘وٚ، ٝحٓظٌٔخال ُلخؿخص حُي٣ٖ ك٢ ؿ٤ٔغ ٗٞحك٢  –حُٔٔظَ٘ه٤ٖ 

حُ٘٘خ١، ٓٔخ ال ري ٓ٘ٚ ُلٍٜٞ حُظؼخٕٝ ػ٠ِ ط٤ٜٔي أٓزخد حُزَ ٝ حُظوٟٞ
1
 

٣َ١وظْٜ ػ٠ِ ٓخ ػزض ك٢ طخ٣ٍن حالٓالّ ٗوال ػٖ حُؼوخص ٝهي ر٠٘ أثٔش حُٜٞك٤ش حألُٕٝٞ أٍٛٞ 

حألػالّ أٓخ طخ٣ٍن حُظٜٞف ك٤ظَٜ ك٢ كظٟٞ ُإلٓخّ حُلخكع ح٤ُٔي ٓلٔي ٛي٣ن حُـٔخ١ٍ ٍكٔٚ 

هللا، كوي ٓجَ ػٖ أٍٝ ٖٓ أْٓ حُظٜٞف ؟ َٝٛ ٛٞ رٞك٢ ٓٔخ١ٝ ؟ كؤؿخد: ) أٓخ أٍٝ ٖٓ 

ٔخ١ٝ ك٢ ؿِٔش ٓخ أْٓ ٖٓ حُي٣ٖ حُٔلٔي١ أْٓ حُط٣َوش، كِظؼِْ إٔ حُط٣َوش أٜٓٔخ حُٞك٢ حُٔ

اً ٢ٛ رال ٗي ٓوخّ حالكٔخٕ ح١ٌُ ٛٞ أكي أًٍخٕ حُي٣ٖ حُؼالػش حُظ٢ ؿؼِٜخ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ 

ِْٓ رؼي ٓخ ر٤ٜ٘خ ٝحكيح ٝحكيح ى٣٘خ روُٞٚ: " ٌٛح ؿز٣ََ أطخًْ ٣ؼٌِْٔ ى٣ٌْ٘ " 
2
.كخإلٓالّ ١خػش ٝ  

كٔخٕ ٓوخّ َٓحهزش ٝ ٓ٘خٛيس: إٔ طؼزي هللا ًؤٗي طَحٙ، كبٕ ُْ ػزخىس، ٝ حال٣ٔخٕ ٍٗٞ ٝ ػو٤يس، ٝ حال

طٌٖ طَحٙ كبٗٚ ٣َحى"...  ػْ هخٍ ح٤ُٔي ٓلٔي ٛي٣ن حُـٔخ١ٍ ك٢ ٍٓخُظٚ طِي:)كبٗٚ ًٔخ ك٢ 

حُلي٣غ ػزخٍس ػٖ حألًٍخٕ حُؼالػش، كٖٔ أهَ رٌٜح حُٔوخّ )حإلكٔخٕ( ح١ٌُ ٛٞ حُط٣َوش كي٣٘ٚ 

ٚ ، كـخ٣ش ٓخ طيػٞ ا٤ُٚ حُط٣َوش ٝ ط٤َ٘ ا٤ُٚ ٛٞ ٓوخّ ٗخهٚ رال ٗي ُظًَٚ ًٍ٘خ ٖٓ أًٍخٗ

حالكٔخٕ، رؼي طٜل٤ق حإلٓالّ ٝ حال٣ٔخٕ (
3
 

 هخٍ رٖ هِيٕٝ ٍكٔٚ هللا ك٢ ٓويٓظٚ:

ٖٓ حُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش حُلخىػش ك٢ حُِٔش ، ٝ أِٛٚ إٔ ٣َ١وش ٛئالء  -٣ؼ٢٘ حُظٜٞف –" ٌٝٛح حُؼِْ 

رش ٝ حُظخرؼ٤ٖ ٝ ٖٓ رؼيْٛ ٣َ١وش حُلن ٝ حُوّٞ ُْ طٍِ ػ٘ي ِٓق حألٓش ٝ ًزخٍٛخ ٖٓ حُٜلخ

حُٜيح٣ش، ٝأِٜٛخ حُؼٌٞف ػ٠ِ حُؼزخىس، ٝ حالٗوطخع ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ، ٝ حالػَحٝ ػٖ ُهَف حُي٤ٗخ 

ٝ ٣ُ٘ظٜخ، ٝحُِٛي ك٢ ٓخ ٣وزَ ػ٤ِٚ حُـٍٜٔٞ ٖٓ ٌُس ٝ ٓخٍ ٝؿخٙ، ٝحالٗلَحى ػٖ حُوِن، ٝ حُوِٞس 

. كِٔخ ك٘خ حالهزخٍ ػ٠ِ حُي٤ٗخ ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ٝ ٓخ ُِؼزخىس، ًٝخٕ ًُي ػخٓخ ك٢ حُٜلخرش ٝ حُِٔق

رؼيٙ، ٝؿ٘ق حُ٘خّ ا٠ُ ٓوخُطش حُي٤ٗخ، حهظٚ حُٔوزِٕٞ ػ٠ِ حُي٤ٗخ رخْٓ حُٜٞك٤ش
4
 " 
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جزء من حدٌث أخرجه االمام مسلم فً صحٌحه فً كتاب االٌمان عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه. 
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٣وٍٞ أرٞ ػزي هللا ٓلٔي ٛي٣ن حُـٔخ١ٍ:" ٝ ٣ؼ٠ي ٓخ ًًَٙ حرٖ هِيٕٝ ك٢ طخ٣ٍن ظٍٜٞ حْٓ 

ك٢ ًظخد )ٝالس َٜٓ( ك٢ كٞحىع ٓ٘ش  -غًٝخٕ ٖٓ أَٛ حُوَٕ حَُحر –حُظٜٞف ٓخ ًًَٙ حٌُ٘ي١ 

حُٔخثظ٤ٖ: اٗٚ ظَٜ رخإلٌٓ٘ي٣ٍش ١خثلش ٣ٕٔٔٞ رخُٜٞك٤ش ٣ؤَٕٓٝ رخُٔؼَٝف. ًٌُٝي ٓخ ًًَٙ 

حُٔٔؼٞى١ ك٢ )َٓٝؽ حٌُٛذ( كخ٤ًخ ػٖ ٣ل٤خ رٖ أًْ٘ كوخٍ: إ حُٔؤٕٓٞ ٣ٞٓخ ؿخُٔخ، اً ىهَ 

ق رخُزخد، ػ٤ِٚ ػ٤خد ر٤ٞ ػ٤ِٚ ػ٢ِ رٖ ٛخُق حُلخؿذ، كوخٍ : ٣خ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٍؿَ ٝحه

ؿالظ، ٣طِذ حُيهٍٞ ُِٔ٘خظَس، كؼِٔض أٗٚ رؼٞ حُٜٞك٤ش ، كٜخطخٕ حُلٌخ٣ظخٕ طٜ٘يحٕ ٌُالّ رٖ 

هِيٕٝ ك٢ طخ٣ٍن ٗ٘ؤس حُظٜٞف ، ًًَٝ ك٢ )ً٘ق حُظٕ٘ٞ( إٔ أٍٝ ٖٓ ٢ٔٓ رخُٜٞك٢ أرٞ 

ٛخْٗ حُٜٞك٢ حُٔظٞك٠ ٓ٘ش ه٤ٖٔٔ ٝ ٓخثش"
1
ا٠ُ  ٝطؼَٝ رؼٞ حُٔظٜٞكش ٗظ٤ـش ألٍحثْٜ 

حُٔـٖ ٓؼِٔخ كيع ١ٌُ حُٕ٘ٞ ح١َُٜٔ
2
ح١ٌُ ًخٕ ٗي٣ي حُلغ ػ٠ِ حُلوَ ، ٛخؿْ أَٛ ػَٜٙ  

الهزخُْٜ ػ٠ِ حُي٤ٗخ كخطْٜ ر٢٘ء ٖٓ حُِٗيهش ٝ رٔلخُٝش طٜي٣ْ حُٔـظٔغ ، كخٓظيػخٙ حُو٤ِلش حُٔظًَٞ 

ؽ ا٠ُ رـيحى كلزٔٚ ٓيس ػْ ٍىٙ ا٠ُ َٜٓ ٝطؼَٝ حُزؼٞ حالهَ ا٠ُ حُوظَ ًٔخ كَٜ ٓغ حُلال

3
حُٔظْٜ ٖٓ ١َف حُلوٜخء رخُظؤَٓ ػ٠ِ حُيُٝش ٝ حُِٗيهش كوظَ . ًٔخ ٣وٍٞ كـش حالٓالّ أر٢ كخٓي  

 حُـِح٢ُ ٝحٛلخ حُٜٞك٤ش :

"ا٢ٗ ػِٔض ٣و٤٘خ إٔ حُٜٞك٤ش ْٛ حُٔخٌُٕٞ ُط٣َن هللا طؼخ٠ُ هخٛش ٝإٔ ٤َٓطْٜ ٢ٛ أكٖٔ 

وَ حُؼوالء ٝ كٌٔش ح٤َُٔ ٝ ٣َ١وْٜ أٛٞد حُط٣َن ٝأهالهْٜ أ٠ًُ حألهالم رَ ُٞ ؿٔغ ػ

حُلٌٔخء ٝػِْ حُٞحهل٤ٖ ػ٠ِ أَٓحٍ حَُ٘ع ٖٓ حُؼِٔخء ٤ُـ٤َٝح ٤ٗجخ ٖٓ ٤َْٓٛ ٝ أهالهْٜ ، ٝ 

 ٣زيُٞٙ رٔخ ٛٞ ه٤َح ٓ٘ٚ ُْ ٣ـيٝح ا٤ُٚ ٓز٤ال"

ًٔخ أٍىف ٣ٜلْٜ هخثال:" إ ؿ٤ٔغ كًَخطْٜ ٝ ٌٓ٘خطْٜ ك٢ ظخَْٛٛ ٝ رخ١ْٜ٘ ٓوظزٔش ٖٓ ٍٗٞ 

 ٌٓ٘خس حُ٘زٞس ، ٝ ٤ُْ ٍٝحء ٍٗٞ حُ٘زٞس ػ٠ِ ٝؿٚ حألٍٝ ٍٗٞ ٣ٔظ٠خء رٚ "  

ٝ حُظٜٞف ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ أ٠٣خ ٣لَٔ حُيالُش حُٞحٟلش ػ٠ِ ِٛظٚ حُٞػ٤وش ٝ اُظلخّ ٗٔزٚ 

لخّ ح١ٌُ ٗٔظط٤غ اػزخطٚ ك٢ ًَ أ١ٞحٍ حُظخ٣ٍن حُؼخ٢ُٔ ، ألٕ حُظٜٞف رخٌُٔٛذ حُؼو٢ِ ، ٌٛح حالُظ

أ٠٣خ ُٚ أُٛٞٚ ٝ ٤ُْ ح١ٌُ ٣وخرِٚ ٛٞ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش حُ٘ظ٣َش رَ حٌُٔٛذ ح١ٌُ ٣وٍٞ رٚ ٗز٢ 

٣لْ ك٢ أػٔخم ٗلٔٚ رؼو٤يطٚ ، ٣ٌٕٝٞ ٌٓٛزٚ ٓؼَكش ؿ٤َ ٗظ٣َش رَ ٓزخَٗس ٝهخثٔش ػ٠ِ 

                                                           
. 18 -17محمد صدٌق الؽماري ، مرجع سابق ، ص 
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ك٤ٜخ حُ٘لْ ػٖ أَٓٛخ حُؼخ١لش حُِٔظٜزش ك٢ كخُش طـِذ
1
ٝ ٛخٍ رؼٞ حُٔظٜٞكش ٣يػٕٞ حٍُٞٛٞ  

 ا٠ُ ىٍؿش حالطلخى رخهلل ٝ ١َٝ٣ أرٞ حُؼالء ُزؼٞ أَٛ حُ٘لِش حُل٤ُِٞش :

 ٍأ٣ض ٍر٢ ٢٘ٔ٣ رال ٌُش           ك٢ ٓٞم ٣ل٢ ، كٌيص أٗلطَ

كوِض َٛ ك٢ حطٜخُ٘خ ١ٔغ ؟            كوخٍ ٤ٜٛخص ٣ٔ٘غ حُلٌٍ
2
 

 ظٙٛس اٌصٛي١ح :. 3

٤ٓالى٣ش ًُٝي ك٢ َٜٓ ، ٜٓي  800ٛـ٣َش 200ًخٕ أٍٝ ظٍٜٞ ١ٞحثق حُٜٞك٤ش كٞح٢ُ ػخّ ٝ

١خثلش ٣ٕٔٔٞ حُٜٞك٤ش ٣ؤَٕٓٝ  ٌٓ٘ي٣ٍشٛـ٣َش ظَٜص رخإل 200ح٤ٗش كل٢ ػخّ حَُٛزش حَُٜ٘

رخُٔؼَٝف ك٤ٔخ ُػٔٞح ٝ ٣ؼخٍٟٕٞ حُِٔطخٕ ك٢ أَٓٙ ٝ طَأّ ػ٤ِْٜ ٍؿَ ْٜٓ٘ ٣وخٍ ُٚ أرٞ 

ػزي حَُكٔخٕ حُٜٞك٢ 
3
ٌٌٝٛح ٤ٗجخ ك٤٘جخ ريأص حُٜٞك٤ش طوَؽ ػٖ ٜٓ٘ـٜخ حألٍٝ ك٢ حُِٛي ٝ  

ّ ىػخء ال٣ظٔخ٠ٗ ك٢ ٤ٔٛٔٚ  878ٛـ٣َش  265حُؼزخىس ك٤غ ١ٍٝ ُؼ٢ِ رٖ حُٔٞكن حُٔظٞك٠ ػخّ 

ٓغ ظخَٛ حالٓالّ ٝٛٞ هُٞٚ :" حُِْٜ إ ً٘ض طؼِْ أ٢ٗ أػزيى هٞكخ ٖٓ ٗخٍى كؼٌر٢٘ رٜخ ٝإ 

ٝ إ ً٘ض طؼِْ أ٢ٗ اٗٔخ أػزيى كزخ ٢٘ٓ ُي ٝ  ٢ ؿ٘ظي كل٢ًَ٘ٓ٘ض طؼِْ أ٢ٗ أػزيى كزخ ٢٘ٓ ك

ٗٞهخ ُٞؿٜي ح٣ٌَُْ ، كؤرل٘ٚ ٝكؼَ ر٢ ٓخٗجض "
4
ك٤ل٢ٌ ارٖ كِّ :" إٔ ٖٓ حُٜٞك٤ش ٖٓ ٣وٍٞ  

إ ٖٓ ػَف هللا ٓوطض ػ٘ٚ حَُ٘حثغ ، ُٝحى رؼ٠ْٜ ٝحطَٜ رخهلل طؼخ٠ُ ، ٝرِـ٘خ إٔ ر٤ٔ٘خرٍٞ 

ح٤ُّٞ ك٢ ػَٜٗخ ٍؿال ٠ٌ٘٣ أرخ ٓؼ٤ي أرخ حُو٤َ ٖٓ حُٜٞك٤ش َٓس ٣ِزْ حُٜٞف َٝٓس ٣ِزْ 

ش ٝ َٓس ال ٢ِٜ٣ ك٠٣َش ٝ ال حُل٣ََ حُٔلَّ ػ٠ِ حَُؿخٍ ٝ َٓس ٢ِٜ٣ ك٢ ح٤ُّٞ أُق ًٍؼ

ٗخكِش ..."
5
 

 أٔٛا  اٌرصٛف :. 4

 اٌرصٛف اٌغٕٟ :  1.4

ط٤ِٔ حُظٜٞف ح٢ُ٘ٔ هالٍ حُو٤َٖٗ حأل٤ُٖٝ ُِٜـَس ػ٘ي ح٤ُِٖٔٔٔ رٔظخَٛ حالُظِحّ رؤٝحَٓ هللا ٝ 

 ٗٞح٤ٛٚ ٝ حالهظيحء رل٤خس حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ٝٓخ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ػزخٍحص حُِٛي ك٢ حُي٤ٗخ

                                                           
1
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ٝ حالػَحٝ ػٖ ٓزخٛـٜخ ٝ حالهزخٍ ػٖ حُظٞرش ٝطـ٘ذ حُٔؼخ٢ٛ ٝٓ٘ٚ طِوٜض ٝؿٜظٚ حُٜٞك٤ش 

ك٢ ٓظ٣َٜٖ ٓظَٜ رخٍُ ٢ٛٝ حُؼزخىحص ٝطَى ٓظخَٛ حُي٤ٗخ ٖٓ ٓخٍ ٝ ؿخٙ ٝ ػ٤٘ش ٍؿيس 

ٝرخ١ٜ٘خ َٓحهزش أكؼخٍ حُوِذ ٝ ٢ٛ حال٣ٔخٕ ٝٓخ ٣ظَٜف ك٢ حُوِذ ح١ٌُ ٛٞ ٜٓيٍ حالكؼخٍ 

ٝٓزيإٛخ
1
ػ٠ِ ٌٛٙ حَُٔكِش ٖٓ حُظٜٞف حْٓ ٓـخٛيس حُظوٟٞ ، ػْ ططٍٞ حُظٜٞف  ، ٝهي أ١ِن 

ح٢ُ٘ٔ هالٍ حُو٤َٖٗ حُؼخُغ ٝ حَُحرغ حُٜـ٤٣َٖ كؤٛزق ٓ٘ظلِٞٙ ٣ٜيكٕٞ ا٠ُ حٍُٞٛٞ ح٠ُ ٗلْ ال 

٣ٜيٍ ػٜ٘خ ٟٓٞ أكؼخٍ حُو٤َ ٓئىرش رآىحد حُوَإٓ ٝ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش كؼٔيٝح ح٠ُ طو٣ْٞ حُ٘لْ ٝ 

ىس ٝ ح٣َُخٟشط٣ٌٜزٜخ ػٖ ٣َ١ن حالٍح
2
كؤٓخ ح٣َُخٟش ك٢ٜ طي٣ٍذ حُ٘لْ ٝكن ٓظ٣َٜٖ ٓظَٜ  .

رخٍُ ٣ظٔؼَ ك٢ ٍكٞ ٣ُ٘ش حُي٤ٗخ ٖٓ ٓخٍ ٝ ؿخٙ ٝ ٜٗٞحص حُزطٖ ٝ حُلَؽ ٝ ٓوخٝٓظٜخ ػٖ 

٣َ١ن ح٤ُٜخّ حُٔظٞحَٛ ٝ ه٤خّ ح٤َُِ ٝ حُظٜـي ، كظ٠ ٣ٌٕٞ حُلؼَ ٝ حُظَى ػ٘ي ٛخكزٚ أَٓح 

٣٘خّ أَٓ ١ز٤ؼ٢ ُي٣ٚ ، ٝ حُٜيف ٖٓ طو٣ْٞ حُ٘لْ رٌٜٙ حُط٣َوش ١ز٤ؼ٤خ ٣ؤًَ أٝ ال ٣ؤًَ ٣٘خّ أٝ ال 

ٛٞ حٍُٞٛٞ ح٠ُ َٓحطذ حألٗز٤خء ٝ حُٜي٣و٤ٖ ٝ حُٜ٘يحء ٝ حُٜخُل٤ٖ ٝهي أ١ِن ػ٠ِ ٌٛح حُ٘ٞع 

ٖٓ حُٔـخٛيس حُ٘ل٤ٔش ٓـخٛيس حالٓظوخٓش
3
، ًٝخٕ ٤ٓي حُٜٞك٤ش ح٤٤ُٖ٘ٔ أرٞ حُوخْٓ حُـ٤٘ي حُٔظٞك٠  

"حُطَم ًِٜخ ٓٔيٝىس ػ٠ِ حُوِن اال ػ٠ِ ٖٓ حهظل٠ أػَ حٍَُٓٞ ٠ِٛ  ٛـ١َ ٣وٍٞ: 297ٓ٘ش 

هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ"
4
ػْ أٛزق هالٍ حُوَٕ حُوخْٓ حُٜـ١َ ٣ِ٘ع ا٠ُ ػ٘ن ػٖ ػخُْ حُـ٤ذ  

ًٔؼَكش ٛلخص هللا أٝ ٍإ٣ش حُؼَٕ ٝ ح٢ٌَُٓ ٝ حُٞك٢ ٝ حُٔالثٌش
5
ٝ ٣ظلون ٌٛح ػٖ ٣َ١ن  

ٟ، ٓـخٛيس حالٓظوخٓشحُٔـخٛيحص حُٔخروش حًٌَُ، ٓـخٛيس حُظوٞ
6
 

 اٌرصٛف اٌفٍغفٟ : 2.4

طيٍّ حُط٣َوش حُٜٞك٤ش ٖٓ ُٝح٣خ ٓوظِلش، حؿظٔخػ٤ش ٝ كِٔل٤ش ٝ ٍٝك٤ش، ٝىٍحٓظٜخ ٖٓ حُ٘خك٤ش 

حُلِٔل٤ش ٝ حَُٝك٤ش ٣ظطِذ طلي٣ي حُٔلخ٤ْٛ ًؼ٤َس ٓؼَ: حُٞؿٞى، حُِٜٞص، حُل٘خء.....ٝ حُظٜٞف 

لش حُظٔخٓخ ُٔؼَكش هللا ٝ حًظٔخد ػِٞٓٚ، ٝ حُٞهٞف حُلِٔل٢ ٗ٘ؤ ػٖ حٛظٔخّ حُٜٞك٤ش رؼِّٞ حٌُٔخٗ

ػ٠ِ كٌٔظٚ ٝ أَٓحٍٙ ٝ حال١الع ػ٠ِ كوخثن حُٔٞؿٞىحص، كظَٜص ٌٓ٘ حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ 

 حُظخٓغ ٤ٓالى١، ػيس ٗظ٣َخص ٛٞك٤ش كِٔل٤ش طزخ٣٘ض ك٢ ٤ًل٤ش حٍُٞٛٞ ح٠ُ ٌٛٙ حالٛيحف.

                                                           
22حنان بلعشاش، دور التٌار الصوفً فً الثورات الشعبٌة ، مرجع سابق ،ص 
1
 

2
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 
3
 42إبن خلدون ، مرجع سابق ، ص 
4
 . 342دار الؽرب االسالمً، بٌروت، لبنان، ص 2ٌم و تصحٌح محمد المٌلً،جمبارك بن محمد المٌلى، تارٌخ الجزائر فً القدٌم و الحدٌث، تقد 
5
 .   9، ص 2223أحمٌدة عمٌراوي، رسالة الطرٌق القادرٌة فً الجزائر، دار الهدى للطباعة و النشر، قسنطٌنة، الجزائر،  
6
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َكخ٤ٗش )حُـ٤ٛٞ٘ش( ك٢ حُظٜٞف ٛـ١َ أٍٝ ٖٓ أىهَ ٓيٍى حُؼ245كٌخٕ ًٝ حُٕ٘ٞ ح١َُٜٔ 

حالٓال٢ٓ، أ١ ٓؼَكش هللا رٌَ ٓخك٢ حُ٘لْ ٖٓ كيّ ٝ ػخ١لش ٝ ه٤خٍ، ػْ رؼيٙ ؿخء أرٞ ٣ُي 

ٛـ١َ( ر٘ظ٣َش حُل٘خء أ١ ك٘خء حالٗٔخٕ ػٖ ٗلٔٚ ٝ كويحٗٚ حُ٘ؼٍٞ رٌحطٚ ٓغ 270حُزٔطخ٢ٓ )

هللا.
1
 

ُلٍِٞ ٝ حالطلخى حُظ٢ ٝػٖ ٣َ١ن ٗظ٣َش حُل٘خء طَٞٛ رؼٞ حُٜٞك٤ش ا٠ُ حُوٍٞ ر٘ظ٣َش ح

ٛـ١َ( أ١ كٍِٞ حٌُحص حال٤ُٜش ك٢ حُٔوِٞهخص، 309طِػٜٔخ حُل٤ٖٔ رٖ حٍُٜٔ٘ٞ حُلالؽ )

حال إٔ ٗظ٣َش حُلٍِٞ ٝ ،  ٝحطلخى ١ز٤ؼش حالٗٔخٕ ك٢ حُطز٤ؼش حال٤ُٜش كظ٠ ط٤َٜ كو٤وش ٝحكيس

ٛـ١َ(  339حالطلخى ٍكظٜخ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔظٜٞكش ٝ حُلالٓلش، كـخء أرٞ َٜٗ ٓلٔي حُلَحر٢ )ص 

ر٘ظ٣َش حالطٜخٍ أ١ طـخُٝ حُ٘لّٞ ػخُْ حُلْ ا٠ُ ػخُْ حُٜ٘خىس حُلو٤و٤ش ػٖ ٣َ١ن حُظؤَٓ 

حُؼو٢ِ أٝال ػْ حُٔـخٛيس حُ٘ل٤ٔش ػخ٤ٗش
2
 

 سظاي اٌصٛي١ح : . تعط5

ٖٓٔ ٗطن ك٢ ػِْٜٞٓ ٝػزَ ػٖ ٓٞحؿ٤يْٛ ٝ َٗ٘ ٓوخٓخطْٜ ٝٝٛق أكٞحُْٜ هٞال ٝ كؼال رؼي 

ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ ٝر٘ٚ ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حُزخهَ ٝ ر٘ٚ  حُٜلخرش ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ

ؿؼلَ رٖ ٓلٔي حُٜخىم ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ رؼي ػ٢ِ ٝ حُلٖٔ ٝ حُل٤ٖٔ ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ٝ أ٣ْٝ 

حُو٢َٗ ٝ َّٛ رٖ ك٤خٕ ٝحُلٖٔ رٖ أر٢ حُلٖٔ حُز١َٜ ٝ أرٞ كخُّ ِٓٔش رٖ ى٣٘خٍ حُٔي٢٘٣ ٝ 

ػظزش حُـالّ ٝارَح٤ْٛ رٖ أىْٛ ٝ حُل٤٠َ رٖ ػ٤خٝ ٝر٘ٚ  ٓخُي رٖ ى٣٘خٍ ٝ ػزي حُٞحكي رٖ ٣ُي ٝ

ػ٢ِ رٖ حُل٤٠َ ٝىحٝى حُطخث٢ ٝٓل٤خٕ رٖ ٓؼ٤ي حُؼ١ٍٞ ٝ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش ٝ أرٞ ٤ِٓٔخٕ 

حُيحٍح٢ٗ ٝ ر٘ٚ ٤ِٓٔخٕ ٝأكٔي رٖ حُلٞح١ٍ حُيٓ٘و٢ ٝ أرٞ حُل٤ٞ ًٝ حُٕ٘ٞ رٖ ارَح٤ْٛ ح١َُٜٔ 

ط٢ ٝ رَ٘ رٖ حُلخٍع حُلخك٢ ٝ ٓؼَٝف حٌَُه٢ ٝ ٝ أهٞٙ ًٝ حٌُلَ ٝ ح١َُٔ حرٖ حُٔـِْ حُٔو

أرٞ ك٣ٌلش حَُٔػ٢٘ ٝ ٓلٔي رٖ حُٔزخٍى ح١ٍُٜٞ ٣ٝٞٓق رٖ أٓزخ١ ٍكْٜٔ هللا.
3
 

ٖٝٓ أَٛ هَحٓخٕ ٝ حُـزَ أرٞ ٣ِ٣ي ٤١لٍٞ رٖ ػ٠ٔ٤ حُزٔطخ٢ٓ ٝأرٞ كلٚ حُليحى ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ 

حُل٤ٖٔ حَُح١ُ ٝ أرٞ ٝ أكٔي رٖ ه٣َٝ٠ٚ حُزِو٢ ٝ َٜٓ رٖ ػزي هللا حُظٔظ١َ ٝ ٣ٞٓق رٖ 

                                                           
1

 . 21حنان بلعشاش، مرجع سابق. ص

52إبن خلدون، مرجع سابق ص
2
 

. 26محمد الكالباذي أبو بكر، التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ،مرجع سابق ، ص 
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رٌَ رٖ حُطخَٛ حألر١َٜ ٝ ػ٢ِ رٖ َٜٓ رٖ حألَُٛ حألٛلٜخ٢ٗ ٝػ٢ِ رٖ ٓلٔي حُزخ١ٍُ ٝ أرٞ 

رٌَ حٌُ٘خ٢ٗ حُي١ٍٞ٘٣ ٝأرٞ ٓلٔي حرٖ حُلٖٔ حرٖ ٓلٔي حَُحكخ٢ٗ ٝ حُؼزخّ رٖ حُل٠َ حرٖ هظ٤زش 

ٍ ٢ٍٟ هللا حرٖ ٍٜٓ٘ٞ حُي١ٍٞ٘٣ ٝ ًْٜٔ رٖ ػ٢ِ حُٜٔيح٢ٗ ٝ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ِىح٤ٗخ

ػْٜ٘ أؿٔؼ٤ٖ.
1
 

 تعط اٌّإششاخ اٌخاسظ١ح يٟ اٌرصٛف:. 6

 ٛ٘خى ػيس ٓئػَحص هخٍؿ٤ش أػَص ك٢ حُظٜٞف ٝ ٜٓ٘ـٚ ٝ ٌِٓٔٚ ٝ طٍٜٞٙ، ٝ ٜٓ٘خ:

 اٌرأش١ش إٌصشأٟ ا١ٌٙٛدٞ: 1.6

ٝهي ًًَ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ هٜٜخ طيٍ ػ٠ِ طؤػَ حُٔظٜٞكش رَٛزخٕ أَٛ حٌُظخد ح٠ُخ٤ُٖ، ٌٝٛح 

ي ػ٠ِ ؿِٜش حُؼزخى ، ٖٝٓ ًُي ُزْ رؼ٠ْٜ ُزخٓخ ٣٘زٚ أُزٔش حُٜ٘خٍٟ ٝ حطوخً حُوٞحٗن ٤ُْ رزؼ٤

ٝ حَُر٢ ٝ حُِٝح٣خ ، ٝ حُؼُِش حُظ٢ أكيػٞٛخ ، ًٌُٝي ط٘زْٜٜ رخَُٛزخٕ ك٢ حُظزظَ ٝطَى حٌُ٘خف 

ٝطوخٍرْٜ ك٢ ػو٤يس حُلٍِٞ ٝ حالطلخى ، ٝٝؿٞى رؼٞ حُٜٔطِلخص حَُٜ٘ح٤ٗش ك٢ ًالّ رؼٞ 

حَُٛزٞص ٝ حُ٘خٓٞص ٝ ؿ٤َٛخ َ ًِٔش حُالٛٞطٞحُٜٞك٤ش ٓؼ
2
 

 االشش إٌٙذٞ ٚ اٌفاسعٟ ٚ االشش اٌثٛرٞ اٌٛشٕٟ: 2.6

ٝػزٞص طؤػ٤َ ٌٛح حُٜٔيٍ أًيٙ ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ٗظَح ُِظ٘خرٚ ك٢ ٓخ ٣ظؼِن ر٤ٖ حُط٣َوظ٤ٖ ك٢ 

حُظٔخ٣ِ ٝٓلٞ ٟٓٞٞع حألٍٝحف ٝ حُوٍٞ رخُظ٘خٓن ، ٝك٢ ٣َ١ن حُوالٙ ٖٓ حُي٤ٗخ ، ٝ ك٢ اُـخء 

 .حالٗخٍس ، ٖٝٓ أٓزخد ًُي حٗظ٘خٍ ٌٛٙ حُي٣خٗخص حُزخ١ِش ك٢ هَٓخٕ ٝ حُؼَحم ٝ ٗلٞٛخ

 األشش ا١ٌٛٔأٟ اٌفٍغفٟ: 3.6

طظ٘خرٚ ػوخثي حُٜٞك٤ش ٝٗظ٣َخطْٜ ا٠ُ كي ًز٤َ ٓغ حُٔيحٍّ حُلِٔل٤ش حٍُٜٔ٘ٞس ٝ ٖٓ أرَُ طِي 

حُؼوخثي ٝكيس حُٞؿٞى ٝحطلخى حُوخُن رخُٔوِٞم ، ٣وٍٞ أرٞ حُٞكخء حُظلظخُح٢ٗ:"ٝٗلٖ الٌَٗ٘ حالػَ 

زَ إٔ ح٤ُٞٗخ٢ٗ ػ٠ِ حُظٜٞف حالٓال٢ٓ ... ٤ُْٝ ٖٓ ٗي إٔ كِٔلش أك٤١ِٖٞ حالٌٓ٘ي١ٍ حُظ٢ طؼظ

حُٔؼَكش ٓيًٍش رخُٔ٘خٛيس ك٢ كخٍ حُـ٤زش ػٖ حُ٘لْ ، ٝػٖ حُؼخُْ حُٔلّٔٞ ، ًخٕ ُٜخ أػَٛخ ك٢ 

حُظٜٞف حالٓال٢ٓ " ، ٌُ٘ٚ أٗخٍ ا٠ُ إٔ ًُي حُظؤػ٤َ ال٣ؼ٢٘ إٔ ٜٓيٍ حُظٜٞف ًِٚ ٛٞ حُلِٔلش 

                                                           
. 28، مرجع سابق ، صالتصوؾ  أهل لمذهب التعرؾ بكر، أبو الكالباذي محمد 
1
 

.  49، ص1986إحسان إلهً ظهٌر ، التصوؾ المنشأ و المصدر ، الطبعة االولى، إدارة ترجمان السنة ، باكستان، ،  
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ّ حُٜـ١َ ح٤ُٞٗخ٤ٗش ، ٝإٔ اهزخٍ حُٜٞك٤ش ػ٠ِ ٌٛٙ حُلِٔلش ًخٕ ك٢ ٝهض ٓظؤهَ ٖٓ حُوَٕ حُٔخى

ٝ ٓخ رؼيٙ 
1
٣ٝوٍٞ أكي ٛٞك٤ش حُٜ٘ي حُٔؼخ٣َٖٛ ٣ٞٓق رٖ ٤ِْٓ ك٘ظ٢ :" إ حُظٜٞف ُْ  

٣وظزْ ُْٝ ٣ئهٌ اال ٖٓ حُٔ٘خرغ حُٜخك٤ش ٝ حُٜٔخىٍ حُطخَٛس ٝ ػ٠ِ ٍأٜٓخ حألكال٤ٗٞ١ش حُٔليػش 

أك٤١ِٖٞ حإلٌٓ٘ي١ٍ ٝ كِٔلظٚ ك٢ حال٤ُٜخص طيٍٝ ػ٠ِ ٝكيس حُٞؿٞى ٌٝٛح ػ٤ٖ  حُظ٢ َٗ٘ٛخ 

ٓخًخٕ ٣ئٖٓ رٚ ح٤ُ٘ن حألًزَ حرٖ ػَر٢ ٝ ؿ٤َٙ ، ًٔخ أٖٝٓ رٚ أٗخ أ٠٣خ"
2
 

 اٌرصٛف يٟ اٌعضائش:. 7

 عصش اٌفاغ١١ّٓ: 1.7

ُوي ًخٕ أٍٝ ٓخػَكض حُـِحثَ حُظٜٞف ك٢ ػَٜ ر٢٘ ػز٤ي ح٣ٌُٖ حىػٞح حُ٘ٔذ حُلخ٢ٔ١، ك٤غ 

حُظٜٞف حُٔؤهًٞ ٖٓ حُلٌَ ًخٗٞح ٣لَٕٔٝ حالٓالّ ٝ ٜٗٞٛٚ ٝ طؼخ٤ُٔٚ طل٤َٔح رخ٤٘١خ ٣ِظو٢ ٓغ 

ح٤ُٞٗخ٢ٗ ُلظخ ٝ ٓؼ٠٘، ك٤غ إٔ ًِٔش حُٜٞك٤ش ٓ٘ظوش ٖٓ ًِٔش )ٓٞك٤خ( ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُظ٢ طؼ٢٘ 

حُلٌٔش، ًٔخ هخٍ حُز٢َٗٝ٤ ٝ ٣ئًيٙ ٠ٕٓٔٞ حُظٜٞف حُٔوظ٢ِ رخُلِٔلش ٝ حُٔظلن ٓؼٜخ ك٢ ؿخ٣ظٜخ 

٤َٜ حُٔؼخىس حألري٣ش " ، ٝهخٍ كوخٍ حُـَؿخ٢ٗ:" حُلِٔلش حُظ٘زٚ رخالُٚ رلٔذ حُطخهش حُز٣َ٘ش ُظل

حٌُخٗخ٢ٗ:" حُظٜٞف ٛٞ حُظوِن رخألهالم حال٤ُٜش "، ٌُُٝي هخٍ حرٖ ػَر٢:" ٖٝٓ ١َٝٗ 

حُٔ٘ؼٞص رخُظٜٞف إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٌٔخ ًح كٌٔش ٝإٔ ُْ ٣ٌٖ كال كع ُٚ ٖٓ ٌٛح حُِوذ"، ٝهي ر٤ٖ حرٖ 

ش كؤَٗد ًَ ٝحكي ٖٓ هِيٕٝ إٔ ك٢ ٓويٓظٚ إٔ حُٜٞك٤ش ًخٗٞح ٓوخُط٤ٖ ُإلٓٔخػ٤ِ٤ش حُزخ٤٘١

حُل٣َو٤ٖ ٌٓٛذ ح٥هَ ٝحهظ٢ِ ًالْٜٓ ٝ ط٘خرٜض ػوخثيْٛ". ٝك٢ طؤ٤ًي ٌٛٙ حُلو٤وش حُظخ٣ٍو٤ش 

١زؼش ىحٍ حُلزَ( إ حُيُٝش  ٣156وٍٞ ح٤ُ٘ن أرٞ ٣ؼ٠ِ حُِٝح١ٝ ك٢ ًظخرٚ حإلٓالّ حُٜل٤ق )

٣َخطٜخ ٝحىػخء ػِْ حُلخ٤ٔ١ش حُزخ٤٘١ش هي ٓٔٔض حألٓش حالٓال٤ٓش رٔؼظويحطٜخ ٝ ٓوظَػخطٜخ ٝ ًل

 حُـ٤ذ ٝ حُؼِْ حُزخ٢٘١.

( ٌُٖ ٓغ ر٤خٕ ٓٞهق حُؼِٔخء ٣ٝ720ئًيٛخ أ٠٣خ ح٤ُ٘ن ٓزخٍى ح٢ِ٤ُٔ ك٢ طخ٣ٍن حُـِحثَ )

ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ كٌَْٛ ٝػوخثيْٛ كوخٍ ٍكٔٚ هللا:" ٝهي ػَكض حُـِحثَ حُظٜٞف ُٖٓ ر٢٘ ػز٤ي 

ٍ حٌُالػ٤خ٤ٍُٔٞه٢ ٢ٛٞ٣ حر٘ٚ ك٢ ٌُٖ حُؼِٔخء أٌَٗٝح ػ٤ِْٜ ٝ ًلَْٝٛ، كظ٠ هخٍ ٓلٔي رٖ ػٔخ

 ه٤ٜيس:

                                                           
.39، ص 1988فتازانً ، مدخل إلى التصوؾ االسالمً ،الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، أبو وفاء الت 
1
 

. 127إحسان إلهً ظهٌر ، مرجع سابق ص 
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 ١ٝخػش ٖٓ ا٤ُٚ حألَٓ كخُِّ     ٝإ ؿخٍٝح ًٝخٗٞح ٤ِٖٔٔٓ

 ٝإ ًلَٝح ًٌلَ ر٢٘ ػز٤ي       كال طٌٖٔ ى٣خٍ حٌُخك٣َٖ.

 عصش اٌّشاتط١ٓ: 2.7

ٝحٓظَٔ ٍكٞ حُؼِٔخء حُٔخ٤ٌُش ٝ ؿ٤َْٛ ُِؼوخثي حُٜٞك٤ش رؼي ُٝحٍ ىُٝش ر٢٘ ػز٤ي ػٖ حُٔـَد 

ٝظَٜ ٌٛح حَُكٞ ؿ٤ِخ رٔخ حٗظَٜ ٖٓ كظخٟٝ حُٔخ٤ٌُش ربكَحم ًظذ حُـِح٢ُ ُٔخ ىهِض  حُؼَر٢

حُٔـَد ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ اك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ، ٝأَٓ حرٖ طخٗل٤ٖ رٌُي، ٝحُؼِٔخء اٗٔخ أٌَٗٝح ٌٛٙ حٌُظذ 

ال ُٔخ ط٠ٔ٘ظٚ ٖٓ ٓٞحػٞ ٝ ٍهخثن ٌُٖٝ ُٔخ ط٠٘ظٚ ٖٓ طؼخ٤ُْ حُظٜٞف حُلِٔل٢ ح٠ُٔخى 

ّ، ٌُُٝي ه٤َ إ حُـِح٢ُ أَٟٓٚ حُ٘لخء الرٖ ٤ٓ٘خ ػ٠ِ إٔ ٍكٞ حُؼِٔخء إلك٤خء ٣َُ٘ؼش حالٓال

حُـِح٢ُ ُْ ٣ٌٖ هخَٛح ػ٠ِ حُٔخ٤ٌُش حُٔـخٍرش، رَ َٗٔ ػِٔخء حَُٔ٘م ٖٓ ٗخكؼ٤ش ٝ ؿ٤َْٛ كوي 

أٌَٗٝح ػ٠ِ حُـِح٢ُ ٓخ ك٢ ًظزٚ ٖٓ كِٔلش ٝ طٜٞف ؿخٍ، ٝهي أٗخٍ ا٠ُ ًُي حُـِح٢ُ ٗلٔٚ ك٢ 

 ( 56ٜٓ٘خؽ حُؼخري٣ٖ )ٙٓويٓش ًظخرٚ 

 عصش اٌّٛؼذ٠ٓ: 3.7

ٝ رو٢ حألَٓ ػ٠ِ ًُي كظ٠ ؿخءص ىُٝش حُٔٞكي٣ٖ حُظ٢ َٗ٘ص ًظذ حُـِح٢ُ ًٔخ هخٍ ح٤ُ٘ن 

ٓزخٍى ح٢ِ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا ، َٝٗ٘ حُٔٞكي٣ٖ ٌُظذ حُـِح٢ُ أَٓ ٍٜٓ٘ٞ ك٢ حُظخ٣ٍن ػ٠ِ أٗٚ ُْ 

أٍٛٞ حُي٣ٖ ، ألٕ حرٖ  ٣ٌٖ ٓوظَٜح ػ٠ِ ًظذ حُِٔٞى رَ َٗٔ َٗ٘ ًظذ أٍٛٞ حُلوٚ ٝ

طَٞٓص ًخٕ هي طظٌِٔ ػ٠ِ ٣ي حُـِح٢ُ ٝ طؤػَ رٚ . ٣ٝئًي ح٤ُ٘ن ح٢ِ٤ُٔ ٍكٔٚ هللا ػ٠ِ ىٍٝ حُيُٝش 

حُٔٞكي٣ش ك٢ َٗ٘ حُظٜٞف ك٤وٍٞ:" كِْ ٣ٌٖ ٣ٞٓجٌ ٗؤٕ ُِٜٞك٤ش ا٠ُ إٔ ؿخءص حُيُٝش حُٔٞكي٣ش  

١خٍ ٤ٛظْٜ ك٢ ح٥كخم َٝٗ٘ص حُٔؼخٍف َٜٝٗص حُلِٔلش ، كظَٜ ٖٓ حُٜٞك٤ش ٍؿخٍ ًٝ ػِْ 

." 

( :" كبًح طؤِٓض أ٣ٜخ حُٞحهق ك٢ ٣ٝ161وٍٞ ح٤ُ٘ن أرٞ ٣ؼ٠ِ حُِٝح١ٝ ك٢ حالٓالّ حُٜل٤ق )ٙ

حٓظَٔحٍ حُيُٝظ٤ٖ حُٔو٣ِظ٤ٖ حُؼز٤ي٣ش ٝ حُٔٞكي٣ش هَٝٗخ ًؼ٤َس ًٔخ طويّ ُحٍ ػ٘ي حُظؼـذ ٝظَٜ 

ٞحع ٝ حألريحٍ ٝ ُي ٓزذ ح٠ُالٍ ٝٓزذ ٗـق حُ٘خّ رأل٤ُٝخء حألٓٞحص ٝ حألهطخد ٝ حألؿ

حُٔـخ٣ًذ ٝٓخثَ حُٔظَٜك٤ٖ ك٢ حُـ٤ذ ٝ حُزخ١ٖ، ٝإٔ ؿ٤ٔغ ٓخ٣وغ ك٢ حٌُٕٞ رظَٜكْٜ ٝ 

 ه٠خثْٜ". 
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 َ :15. اٌرصٛف يٟ اٌمشْ 8

ٝٛ٘خ حُظٜٞف أهي ٓ٘ل٠ أهَ رل٤غ حٗظوَ ا٠ُ حُظٜٞف حُـٔخػ٢ ٝرؼزخٍس أهَٟ حٗظوَ 

طْ ًُي ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ حُٜـ١َ  حُظٜٞف ٖٓ ا١خٍٙ حُل١ٌَ ا٠ُ حإل١خٍ حُ٘ؼز٢ حُطَه٢ ، ٝهي

، ٝهي حٓظطخع ٛئالء حُٔظٜٞكش ط٣ٌٖٞ أٓخطٌس ك٢ ػِّٞ حُٜق ، هخٓٞح ك٤ٔخ رؼي َٗ٘ٛخ ك٢ حُٔيٕ 

أٝال ٤ٗٝجخ ك٤٘جخ )حرظيحء ٖٓ حُوَٕ حُٔخرغ ٛـ١َ( ٗوَ طالٌٓطْٜ ا٠ُ حُظٜٞف ا٠ُ حأل٣ٍخف 

٣َُق ٝحُؼخٓش ٓخػيٝح َٓحٍح ًؼ٤َس ٝأٗ٘ؤٝح ُٝح٣خ ُِظؼخ٤ُْ حُٜٞك٤ش ، ٣ٝلظق رخد حُظٜٞف ألَٛ ح

ػ٠ِ َٗ٘ حإلٓالّ ٝاػخىس َٗ٘ٙ ك٢ حأل٣ٍخف ، ٝرٌٜح ٜٓيٝح حُٔز٤َ ُِلًَش حُٜٞك٤ش حٌُز٤َس 

حُ٘ؼز٤ش حُظ٢ ٓظ٘ظَ٘ حرظيحء ٖٓ حُوَٕ حُوخْٓ ػَ٘ ح٤ُٔالى١ ٓغ حُطَم حُي٤٘٣ش ٖٓ حُـَد ا٠ُ 

ـظٔغ ٝال ٤ٓٔخ ك٢ حُٔـظٔغ ح٣َُل٢ حَُ٘م ٝطزؼخ ٌُٜح حٗظَ٘ حُظٜٞف ر٤ٖ حُلجخص حُٞحٓؼش ك٢ حُٔ

ٝهي ُـؤ ٌٓخٕ حُـِحثَ حُويٓخء ا٠ُ طوي٣ْ حُوَحر٤ٖ إلرؼخى حألٍٝحف ح٣ََُ٘س حُظ٢ ًخٗض كٔذ 

حػظوخىْٛ طٌٖٔ حُـزخٍ ٝح٤ُ٘خر٤غ ٝؿ٤َٛخ ٝا٠ُ ػزخىحص حُٜوٍٞ ٝحألٗـخٍ ٝحُل٤ٞحٗخص، ًٝخٕ 

ٓزش ٝػزخىس ٓٞحط٤ش ، ًُٝي ػ٠ِ طلو٤ن أٓخ٤ٗٚ رطوّٞ ٓ٘خ .حُزَر١َ ٣لخٍٝ اٍؿخّ هٟٞ حَُ٘

 )1(الٓظلالد أك٠َ حألٍٝحف حُو٤َس .

ُوي رَُص ٌٛٙ حُٔؼظويحص ٝحُطوّٞ حُٞػ٤٘ش ٖٓ ؿي٣ي ٖٓ هالٍ  ػزخىس حأل٤ُٝخء ٝحطوخًْٛ 

رخٓظ٤ي : "٣ِظْٔ حُ٘خّ BASTIDًٞٓطخء ٣ِظْٔ ْٜٓ٘ كَ حُٔ٘خًَ ، ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣وٍٞ 

ؿخُزخ اال رْٜ ، ُٝٔٞف ٣ئى١ ٌٛح حإل٣ٔخٕ رٔويٍحطْٜ  ٓٔخػيس ٛئالء )حأل٤ُٝخء( ٝأْٜٗ ال ٣ؤٕٔٞ

رِٔطظْٜ ا٠ُ حٓظويحْٜٓ ًٞٓطخء ك٤٘ٔخ ٣ظٞؿٚ حُ٘خّ ٗلٞ هللا ، ًٔخ ُٞ إٔ حكظٔخالص حٓظـخرش  

 )2(حَُؿزش حُِٔظٔٔش ٖٓ هللا رخْٓ حأل٤ُٝخء ٢ٛ أًزَ ٜٓ٘خ رخْٓ حُ٘وٚ ح١ٌُ  ٣ِظٜٔٔخ .

 . أُ٘ اٌطشق اٌصٛي١ح يٟ اٌعضائش :9

 ِفَٙٛ اٌطش٠مح :   1.9

حُط٣َن ك٢ حُِـش ٛٞ حُٔز٤َ ح١ٌُ ٣طَم رخألٍؿَ ،ٝػ٘ٚ حٓظؼ٤َ ًَ ِٓٔي ٣ٌِٔٚ * ٌغح : 

حالٗٔخٕ ك٢ كؼَ ٓلٔٞى ًخٕ أٝ ٓيٓٞٓخ ٝحُط٣َوش ٢ٛ حُٔز٤َ ٢ٛٝ ح٤َُٔس ٣َ١ٝوش حَُؿَ 

 ٌٓٛزٚ، ٝؿٔغ حُط٣َن ػ٠ِ ك٤ٖ إٔ ؿٔغ ٣َ١وش ١َحثن .

                                                           
1
 .22لطٌفة األخضر ، اإلسالم الطرقً ، دراسة فً موقعه من المجتمع ومن القضٌة الوطنٌة ،تونس ، سراس للنشر ، ص  
2
 . 143، ص 1988نور الدٌن طوالبً ، فً إشكالٌة المقدس ، ترجمة وجٌه البعٌنً ، بٌروت ، منشورات عوٌدات ،  
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حُط٣َوش ػ٘ي حُٜٞك٤ش ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ٌٓٛذ حٝ ِٓش ى٤ٗش حُظ٢ حٓخ ك٢ حالٛطالف * اصطالؼا : 

٤ٔ٣َ ػ٤ِٜخ حُٔئٕٓ٘ٞ ٝكن ٜٓ٘خؽ َٗػ٢ ، ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ "َٓحْٓ هللا طؼخُش ٝأكٌخٓٚ حُظ٤ٌِل٤ش 

حَُٔ٘ٝػش حُظ٢ ال ٍهٜش ك٤ٜخ ......" ٢ٛٝ ح٤َُٔ س حُٔوظٜش رخُٜٞك٤ش حُٔخ٤ٌُٖ ح٠ُ ٣َ١ن هللا 

ُي ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ ، حٕ ٣ِٔي ٣َ١ن حُوّٞ ٝحٕ ٣ـظخُْٛ َٓكِش رؼي ،ك٢ٜ ٓلَ ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٝحُٔخ

َٓكِش .
1
 

ٝهي كَم حُٜٞك٤ش ر٤ٖ حُط٣َن ٝحُط٣َوش كخُط٣َن ٛٞ حُٔز٤َ ح١ٌُ ٣ٌِٔٚ ح٣َُٔي ٝٛٞال ح٠ُ  -

حَُٔحى ، ٝٛٞ ٓخ ًخٕ ٓؼَٝكخ ُيٟ حُٔظٜٞكش حرخٕ حُظٜٞف ك٢ َٓحكِٚ حال٠ُٝ أٝ ٓخ ٣ؼَف 

ط٣َوش ًخٛطالف ظَٜ الكوخ ارخٕ حُظٜٞف حُـٔخػ٢ حُٔ٘ظْ ، ٣طَم رخُظٜٞف حُلَى١ ،أٓخ حُ

ػ٠ِ ؿٔخػخص حُٔؼخَٗس حإلهٞح٤ٗش حُظ٢ طؼَف رخْٓ حُطَم حُٜٞك٤ش ٝطيػ٠ حُٞحؿيس ٜٓ٘خ رخْٓ 

حُط٣َوش .
2
 

إً حُط٣َوش ٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ؼخٍحص ٝحُٔٔخٍٓخص ٝحالًًخٍ طوظِق ك٤ٜخ ًَ ٣َ١وش ػٖ 

٣َ١وش ٛٞك٤ش ٓخ ٤ٔ٣ِٛخ ػٖ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔٔخٍٓخص حُٜٞك٤ش  أهَٟ ك٢ حُؼيى ٝحألُٓ٘ش ٌَُٝ

كخُوخى٣ٍش طظ٤ِٔ رخإلكٔخٕ ٝحُٜيهش ٝحَُكٔخ٤ٗش رخُؼِس ٝحُوِٞس ٝحُؼ٤ٔخ٣ٝش رخُظٜٞف حُوٖ٘ رٔخ 

٣ٞك٢ رخ٤ٔٛش حالكٔخٕ حُزي٢ٗ ػ٘يٛخ ، ٝحُيٍهخ٣ٝش رظل٤٠َ حُلوَ ٝحالرظؼخى ػٖ ١ِذ حُِٔطش 

خٓق ٝحالػظيحٍ ٝح٤ُٓٞ٘ٔش ربػطخء حأل٣ُٞٝش ُِِٔطش ٝحُط٤ز٤ش ٝ حُظ٤ـخ٤ٗش طظ٤ِٔ رخُظٔ

حُي٤٘٣ش............حُن.
3

 

 اٌطشق اٌصٛي١ح يٟ اٌعضائش :  2.9

 ٤ٖ٘ أٓخ٤ٖٓ ٝرخ٣ٍُٖ :ُـِحثَ ح٠ُ ٗٞػ٤ٖ أػط٘ؤْ حُطَم حُٜٞك٤ش رخ

حُوِٞحط٢  ٣ٝيػ٢ ٤ٗٞهٜخ ح٠ُ حُٔؼَكش رؤَٓحٍ ى٤ٗش ؿ٤ز٤ش هخٛش، ٝ حُويٍس ػ٠ِ إٌٛ  األٚي :

طِو٤ٜ٘خ الطزخػْٜ ك٤لَٟٕٞ ػ٤ِْٜ حًًخٍ هخٛش ٣ظِٜٞٗخ ك٢ هِٞحص هخٛش ٓؼُِٝش ٝٓظِٔش ُٔيس 

                                                           
1

ة سنة حنان العشعاش ، دور التٌار الصوفً فً التوراة الشعبٌة  خالل القرن التاسع عشر مٌالد،رسالة ماستر فً التارٌخ ،جامعة محمد خٌضر بسكر -

 .12، ص 2212-2213
2

 .13س المرجع  ص نف -
3

 نفس المرجع نفس الصفحة . -
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ٓؼ٤٘ش ، كظ٠ ٣لظق هللا ػ٤ِْٜ ػْ ٣وَؿْٜٞٗ ٤ُٜزلٞح ٣َٓي٣ٖ كو٤و٤٤ٖ ٝرؼي  ًُي ٣لَٟٕٞ ػ٤ِْٜ 

 حًًخٍ هخٛش طيػ٠ )حٍُٞى( .

٤٘ش ، ٌُٖٝ ٣ظوٌٕٝ حٗلْٜٔ ؿ٤َ هِٞحط٢ ٝال ٣يػ٢ ٤ٗٞهٜخ ٓؼَكش حَٓحٍ ى٤ٗش ٓؼ إٌٛ  اٌصأٟ :

ٝحطزخػْٜ ٍٝىح ٓؼ٤٘خ ٖٓ حالًًخٍ ٝحُِٜٞحص ، ٣ظِٜٞٗخ ٍٝحء حُِٜٞحص ٣ٝظٜيٕٝ ُظلل٤ع حُوَحٕ 

ح٣ٌَُْ ُأل١لخٍ حُٜـخٍ ٝطؼ٤ِْ رؼٞ ػِّٞ حُي٣ٖ ٝحُِـش ُٝوي حٗظَٜ ٖٓ ٛيٙ حُطَم رخُـِحثَ 

خى٣ٍش ٝ حُ٘خى٤ُش ػ٠ِ حُلٜٞٙ كٔذ ػزي حَُكٔخٕ رٖ ٓلٔي حُـ٤ال٢ُ طٔؼش ١َم ٢ٛٝ : حُو

 ٝحُوِٞه٤ش ٝحَُكٔخ٤ٗش ٝحُظـخ٤ٗش ٝحُؼ٤ٔخ٣ٝش ٝحُط٤ز٤ش ٝح٤ُٓٞ٘ٔش ٝحُؼٔخ٣ٍش .

 اٌطش٠مح اٌمادس٠ح : 1.2.9

٢ٛ ٣َ١وش ى٤٘٣ش ٛٞك٤ش ظَٜص ك٢ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ ٗ٘خص رخُؼَحم ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ ػَ٘  

٠ُ حُؼخُْ حُٔظٜٞف ِٝٛض ح٠ُ حك٣َو٤ش ك٢ حٝحهَ حُوَٕ حُوخْٓ ػَ٘ ، ٝط٘ظٔذ حُوخى٣ٍش ح

ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ. حٓخ ػٖ ىهٍٞ ٛيٙ حُط٣َوش ح٠ُ حُـِحثَ ك٤ؼٞى ح٠ُ ح٤ُ٘ن ٤ٓي١ حر٢ 

ٙ ، كٜٞ ح١ٌُ حىهِٜخ ٝطظٌِٔ ػ٠ِ ٤ٗوٜخ ٝحهي ػ٘ٚ 594ٓي٣ٖ ٗؼ٤ذ ىك٤ٖ طِٔٔخٕ ٝحُٔظٞك٠ 

د حاله٠ٜ ، طْ حُظٜٞف ، ًٔخ ًخٕ هيّٝ حرَح٤ْٛ رٖ ػزي حُوخىٍ ؿ٤ال٢ٗ ٖٓ حَُٔ٘م ح٠ُ حُٔـَ

حٗظو٠ِ ح٠ُ حُـِحثَ ٤ُٔظوَ رخألٍٝحّ ك٤غ أْٓ حُِح٣ٝش حُوخى٣ٍش رزِيس ٓ٘ؼش ، ٝكٔذ 

، ٝػيى 21056، كخٕ ػيى حطزخع حُط٣َوش حُوخى٣ٍش َٝٛ ح٠ُ 1884حكٜخث٤خص ٣ُْٞ ٣ٍٖ ُؼخّ 

 .2695حُ٘ٔخء حالطزخع 

ظ٘خٍح ٝحٓؼخ ًٝخٕ ُٜخ ٗ٘خ١ حٗظَ٘ص حُط٣َوش حُوخى٣ٍش ك٢ ؿٜخص ػي٣يس ك٢ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ اٗ    

ًز٤َ ك٢ َٗ٘ حالٓالّ . كل٢ اك٣َو٤خ حُـَر٤ش حٓظطخع أطزخػٜخ ٣َٓٝيٝٛخ إٔ ٣٘٘جٞح حُِٝح٣خ ٣ٝلظلٞح 

حٌُظخط٤ذ حُوَآ٤ٗش ك٢ حُوَٟ ٝحُٔيحَٗ ك٤غ حُظـٔؼخص حٌُٔخ٤ٗش ، ٝطٌٔ٘ٞح ٖٓ طؼ٤ِْ حأل١لخٍ 

حُ٘ـزخء ْٜٓ٘ رؼي ًُي ا٠ُ ٓؼخٛي  هَحءس حُؼَر٤ش ًٝظخرظٜخ ٝطِو٤ْٜ٘ حُي٣ٖ حالٓال٢ٓ ٝآٍخٍ

١َحرِْ ٝ حُو٤َٝحٕ ٝؿخٓغ ح٣ُِظٞٗش ٝحُو٤٣َٖٝ ٝ حألَُٛ ح٣َُ٘ق ػ٠ِ ٗلوش حُِح٣ٝش حُوخى٣ٍش 

هٜي اطٔخّ ىٍحٓظْٜ ٝحُؼٞىس ا٠ُ أ١ٝخْٜٗ ُِؼَٔ ك٢ ِٓي ٗظخّ حُلَم حُٜٞك٤ش حُظ٢ ًخٗض طوخّٝ 

كٔالص حُظز٤َ٘ ح٤ُٔٔل٢ ك٢ طِي حُي٣خٍ
1
  

                                                           
1
 .   145،  144، ص 2222صالح مؤٌد عقبً ، الطرق الصوفٌة والزواٌا بالجزائر تارٌخها ونشاطها، دار البراق ، لبنان، بٌروت،   
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 : اٌشار١ٌحاٌطش٠مح  2.2.9

ّ (  1196-ٙ 593ك٢ٜ ط٘ظٔذ ح٠ُ حر٢ حُلٖٔ ػ٢ِ حُ٘خ٢ًُ ح١ٌُ ُٝي ك٢ حُٔـَد حاله٠ٜ )    

ٝطظٌِٔ ػ٠ِ ح٤ُ٘ن ػزي حُٔالّ رٖ ٤ٖ٘ٓ ٝحهي ػ٘ٚ طؼخ٤ُْ حُظٜٞف ، رل٤غ ٣ؼٞى طخ٣ٍن  طؤ٤ْٓ 

ٌٛٙ حُط٣َوش ح٠ُ حُٜ٘ق حالٍٝ ٖٓ حُوَٕ حُؼخُغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١ ، ٝطؼظزَ ٌٛٙ حُط٣َوش ٓغ 

حُوخى٣ٍش ٖٓ حهيّ حُطَم حُٜٞك٤ش حٓظوَحٍ رخُٔـَد ٝحٗطِوض حُط٣َوش حُ٘خ٤ًُش ٖٓ ٓخروخطٜخ 

ًَِٓٛخ حًٌٍُٔٞ ُظ٘ظَ٘ حٗظ٘خٍح ٝحٓؼخ ك٢ حُـِحثَ ، ٝحُط٣َن حُ٘خ٢ًُ ٌٛح كَٝع ٝٗؼذ ًؼ٤َس 

ٍٝإٓخءٛخ ٝىػخطٜخ حُٔز٣َٖ٘ رٜخ ك٢ ٓوظِق حالهطخٍ حالٓال٤ٓش ٓؼَ  ط٘ظٔذ ػخىس ح٠ُ ٓوي٤ٜٓخ

حُز٢َٔٗ حُٔظٞك٠ كٞح٢ُ  ٝه٤ش ٗٔزش ح٠ُ ح٤ُ٘ن أر٢ حُؼزخّ أكٔي حٍُِٝه٢حُط٣َوش حٍُِ

ح٤ُ٘ن ٓلٔي  ش ح٠ُ ّ ٝح٣ُِخ٤ٗش ٢ٛٝ حالهَٟ ح٠٣خ ٖٓ كَٝع حُ٘خ٤ًُش ٓ٘ٔٞر1613 -1022ٙٓ٘ش

 ّ.1732-1145ٙرٖ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٔخٕ رٖ حر٢ ٣ُخٕ حُو٘خى٢ٓ حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 

 اٌطش٠مح اٌخٍٛذ١ح :  3.2.9

ّ ٝح٠ُ ح٤ُ٘ن 1397-ٙ 800ح٠ُ ح٤ُ٘ن ػَٔ حُوٞط٢ حُٔظٞك٠ رو٣َٜ٤ش حُ٘خّ ٓ٘ش  ك٢ٜ ط٘ظٔذ

 ٣ًَْ حُي٣ٖ حُوِٞحط٢ ٝح٤ُ٘ن هطذ حُي٣ٖ حكٔي رٖ ٓلٔي حُز١َٜ .

 اٌطش٠مح اٌشؼّا١ٔح : 4.2.9

ؿخء رٜخ ح٠ُ حُـِحثَ ٛٞ ح٤ُ٘ن ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٔخٕ رٖ حكٔي رٖ ٣ٞٓق حُـَؿ١َ حُِٝح١ٝ 

إٔ ارٖ ػزي حَُكٔخٕ ُْ ٣لَٜ ٗ٘خ١ٚ ك٢ َٗ٘ ىػٞٗٚ حُي٤٘٣ش حُٜٞك٤ش حأل١َُٛ، ٤َ٘ٗٝ ح٠ُ 

ػ٠ِ ٓ٘طوش رالى حُوزخثَ ٝحُؼخٛٔش كلٔذ ٝحٗٔخ ٓي ٗ٘خ١ٚ ح٠٣خ ح٠ُ حه٤ِْ حَُ٘م حُـِحث١َ ، 

ك٤غ هخّ رظؼ٤ٖ ه٤ِلٚ ُٚ ٖٓ حر٘خء هٔ٘ط٤٘ش ٝٛٞ ح٤ُ٘ن ٜٓطل٠ رٖ ػزي حَُكٔخٕ رٖ حُزخٕ 

َ رَ٘٘ طؼخ٤ُْ حُط٣َوش حَُكٔخ٤ٗش ك٢ حه٤ِْ حَُ٘ه٢ ك٤غ ٜٗض طخ١ٍُ حٌَُؿ٢ِ ، كوخّ ٌٛح حأله٤

ػيس ٓوخى٣ْ حَْٜٗٛ ح٤ُ٘ن ٓلٔي رٖ ػُِٝ ك٢ ٝحكش حُزَؽ هَد ١ُٞوش ،ُْٝ طوظَٜ حَُكٔخ٤ٗش 

ػ٠ِ طؼ٤ِْ حُوَحٕ ٝحُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش ٝحُظَر٤ش حَُٝك٤ش رَ ًخٗض ح٠ُ ؿخٗذ طؼخ٤ُٜٔخ ٝطَر٤ظٜخ 

طَم حُٜٞك٤ش حًٌٍُٔٞس ،كخطزخع حُط٣َوش ُْ ٣ظٞهق ػٖ كخُٜخ ٍؿخٍ رخه٢ حُ –٣َ١وش حُـٜخى 

 ٓلخٍرش حُٔٔظؼَٔ ٤١ِش ٝؿٞىٙ ك٢ حُـِحثَ ح٠ُ إٔ هَؽ ٜٓ٘خ ٓيٓٞٓخ ٓيكٍٞح .
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 اٌطش٠مح اٌع١غا٠ٚح : 5.2.9

ٓئٜٓٔخ ٛٞ ح٤ُ٘ن حرٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ػ٤ْ ٣٘ليٍ ٖٓ حكي حُوزخثَ حُٔؼَٝكش ك٢ حُـ٣َِس  

ٙ رخُٔـَد 872حُؼَر٤ش ،ٝهي ػٌْ ح٤ُ٘ن حًٌٍُٔٞ ك٢ حُوَٕ حُظخٓغ حُٜـ١َ ح١ كٞح٢ُ 

ّ ؿخء ٖٓ حُٔـَد 1570-ٙ 978حأله٠ٜ حُ٘و٤ن ، ٝحُؼ٤ٔخ٣ٝش ٢ٛ كَع ٖٓ حُ٘خ٤ًُش ،ٝك٢ ػخّ 

الٍ ح٠ُ )رِيس ٍُٝس( هَد ٓي٣٘ش حُٔي٣ش ًٕٝٞ حَٓس ك٤ٜخ ط٘ظٔذ ح٠ُ حاله٠ٜ ٗوٚ ٣يػ٠ ػ

 حُؼ٤ٔخ٣ٝش .

 اٌطش٠مح اٌط١ث١ح :  6.2.9

هخّ رظؤ٤ْٓ ٌٛٙ حُط٣َوش  حُٜٞك٢ حُٔـَر٢ حُٔؼَٝف ٓٞال١ ػزي هللا رٖ حرَح٤ْٛ حُُٞح١ٍ  

ي حر٘خثٚ ؿ٤َ حٕ حُط٣َوش ٗٔزض ح٠ُ حك-1678ّٙ حُٔٞحكن 1089ٍٗٔزش ح٠ُ ح٣َُ٘ق حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 

ٓٞال١ حُط٤ذ ًٝخٗض حُط٣َوش حُط٤ز٤ش ٌِٓ٘ش ك٢ حُـَد حُـِحث١َ ٖٓ ١َم ٓويٜٓخ حُلخؽ 

حُظٜخ٢ٓ رٖ ػَٔ، حٓخ ك٢ حَُ٘م حُـِحث١َ ٖٓ ١َف ح٤ُ٘ن ٓلٔي رٖ رٌَ ٝٛٞ ٓويّ حُط٣َش ك٢ 

٤ٗٝوٜخ ح٣َُ٘ق حُُٞحٕ رخُٔـَد  22.000ّ ٝك٢ حُـَد ٓخُحُض ط٢٘٘ ٝطظْ 1314هٔ٘ط٤٘ش 

 . 16045كخٕ ػيى حطزخػٜخ  1884ٔذ حكٜخءحص  ٣ُْٞ ٣ٍٖ ػخّ حاله٠ٜ .ٝك

 اٌطش٠مح اٌرعا١ٔح:  7.2.9

ٓلٔي رٖ ٓخُْ حُٔوظخٍ حُظ٤ـخ٢ٗ  ئٜٓٔخ ح٤ُ٘ن حر٢ حُؼزخّ حكٔي رٖ ٤ٔٓض حُظـخ٤ٗش ٗٔزش ح٠ُ ٓ 

ّ رٔي٣٘ش ػ٤ٖ ٓخ٢ٟ هَد ٓي٣٘ش حؿٞح١ ،ٖٓ رالى حُـِحثَ ٝحُٔظٞك٠ 1737 -1150ٙ،حُُٔٞٞى 

ّ ،٣َٟٝ حُظـخ٤ٕٗٞ  حٕ ٣َ١وظْٜ حك٠َ حُطَم ػ٠ِ حال١الم ٌُح طـِذ ػ٤ِٚ 1815-1203ٙٓ٘ش 

ٛلش حٌُز٣َخء ٣ٝؼظزَٕٝ أٗلْٜٔ أْٜٗ أك٠َ حُوِن ًخكش ،٣ٝظ٠ق ٓٔخ ٓزن حٕ حُط٣َوش حُظـخ٤ٗش 

ًحص ١خرغ حٍٓظوَح٢١ ك٤غ حطزؼض حُؼ٤ِش ٖٓ حُ٘خّ ًزؼٞ حُٔال٤١ٖ ك٢ حُٔـَد حاله٠ٜ 

 حُظـخٍ.ٝرخ٣خص طْٞٗ ٝ ًٌُي ١زوش 

 اٌطش٠مح اٌغٕٛع١ح : 8.2.9

ط٘ظٔذ ح٠ُ ٓئٜٓٔخ حإلٓخّ حُٜخُق ٓلٔي رٖ ػ٢ِ ح٢ُٔٗٞ٘ٔ حُوطخر٢ حُلٖٔ حالى٢ٔ٣ٍ ،  

ٝحطزخع حُط٣َوش ح٤ُٓٞ٘ٔش ٍٝٓٞىٝٛخ ٣ئٕٓ٘ٞ رخٕ حالٓخّ ح٢ُٓٞ٘ٔ ًخٕ ػ٠ِ حطٜخٍ رخٍَُٓٞ 

، حُِٝح٣خ ٝحُيػٞس ح٠ُ هللا رظخ٠ِْٛ٤ٓ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓزخَٗس، ٝهي ًًَ حالٓخّ رخٕ حٍَُٓٞ أَٓٙ 

ٖٝٓ حكٜخث٤خص ٣ُْٞ ٣ٍٖ الطزخع حُط٣َوش ح٤ُٓٞ٘ٔش ، ك٤غ طٞك٠ ح٤ُ٘ن  ح٢ُٓٞ٘ٔ رِح٣ٝش 
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ّ ٝطٔظخُ ٣َ١وظٚ ًحص ١خرغ ح٣ـخر٢ ٤ٓخ٢ٓ ٝكِر٢ 1859 -1276ٙؿـزٞد رؤٍٝ رَهش ٓ٘ش 

 ح٠٣خ .

ٓخُش رٖ َٓحى كٞح٢ُ حُط٣َوش حُؼٔخ٣ٍش :  ك٢ٜ ٓ٘ٔٞرش ح٠ُ ٤ٗوٜخ ح٠ُ ػٔخٍ رٞٓ٘ش حُُٔٞٞى رخُِ

 ّ ٝحُٔظٞك٢ ك٢ رٞكٔخّ رؼ٤َ٘س رٖ هخثي ٓي٣َ٣ش حُ٘ٔخ٤ُش .1712-ٙ 1123ٓ٘ش 

 اٌطش٠مح اٌض٠ا١ٔح: 9.2.9

٤ٗن ٌٛٙ حُط٣َوش ٝٓئٜٓٔخ ٛٞ حَُؿَ حُٜخُق ح٤ُ٘ن ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٔخٕ رٖ أكٔي رٖ أر٢    

ّ  1650هٍٜٞ طخؿ٤ض ٓ٘ش ٣ُخٕ حإلى٢ٔ٣ٍ حُل٢٘ٔ ٍكٔٚ هللا، ُٝي ح٤ُ٘ن ر٣ُٞخٕ ك٢ هَٜ ٖٓ 

رؼي إٔ اٗظوِض ػخثِظٚ ٖٓ حُو٘خىٓش ا٠ُ ا٠ُ ر٢٘ ٢ًٓٞ ٓغ هزخثَ ١ًٝ ٤٘ٓغ ٝرؼي كلظٚ ُِوَإٓ 

ح٣ٌَُْ ٝكُٜٞٚ ػ٠ِ ٓزخىة ك٢ حُِـش ٝ حُي٣ٖ، ٗي حَُكخٍ ك٢ ١ِذ حُؼِْ هخٛيح ُح٣ٝش ح٤ُ٘ن 

ُِٖٓ ؿخىح ٓـظٜيح ٓزخٍى رٖ ػ١ِ حُٔـِٔخ٢ٓ، كزو٢ حُطخُذ ر٣ُٞخٕ ك٢ ٌٛٙ حُِح٣ٝش ٓيس ٖٓ ح

ٖٓ أؿَ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش ُٝٔخ طٞك٢ ح٤ُ٘ن ٓزخٍى رٖ ػ١ِ ٓ٘ش اػَ ٝرخء حُطخػٕٞ ؿخىٍ ر٣ُٞخٕ 

ٓـِٔخٓش ٓظٞؿٜخ ا٠ُ كخّ حُظ٢ رو٢ رٜخ ػٔخ٢ٗ ٓ٘ٞحص ك٢ ٓيٍٓش ٜٓزخف طٞك٢ ٍكٔٚ هللا ٓ٘ش 

ٛخ حُٞحٓغ ّ ٖٓ ٤ٗٞهٚ أرخ حُؼزخّ أكٔي ح٤َُٜ٘ رخ٢٘ٔ٤ُ ح١َُٜٔ حُٜؼ٤ي١. رؼي حٗظ٘خٍ 1697

ىحهَ ح١ُٖٞ ٝهخٍؿٚ ٝرؼي طِح٣ي ٣َٓي٣ٜخ ٝأطزخػٜخ ٝ حُٔظؼخ١ل٤ٖ ٓؼٜخ، ٗظٔض حُط٣َوش ح٣ُِخ٤ٗش 

ٛلٞكٜخ ك٢ ا١خٍ ال ٣وظِق ػٔخ ٝؿيص ػ٤ِٚ رو٤ش حُطَم حُٜٞك٤ش ُٝٝح٣خٛخ . كخ٤ُ٘ن ٛٞ 

رٖ أر٢ حُٔٔئٍٝ حألٍٝ ػ٠ِ ٍأّ حُط٣َوش ٣ظوٌ ٖٓ حُِح٣ٝش حألّ ٓوَ ٌٓ٘خٙ ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ ح٤ُ٘ن ا

٣ُخٕ ٝأر٘خإٙ ٝكلٌطٚ ٖٓ رؼيٙ ٝػ٘يٓخ ٣ظٔغ ٗلًٞ حُط٣َوش ح٣ُِخ٤ٗش ٣ِٝىحى ػيى أطزخػٜخ ًؼَس ك٢ 

حُٔ٘خ١ن حُزؼ٤يس ٣وّٞ ح٤ُ٘ن رظؼ٤٤ٖ ٗٞحد ػ٘ٚ ػ٠ِ ٍأّ حُِٝح٣خ حُظ٢ طظلَع ػٖ حُِح٣ٝش حألّ 

١ ك٢ حُو٤ِلش إٔ رخُو٘خىٓش حُٔوَ حَُث٢ٔ٤ ُِط٣َوش ح٣ُِخ٤ٗش ٣ٔخػيٝٗٚ ك٢ ٜٛخٓٚ حٌُؼ٤َس ، ٣ٝ٘ظَ

٣ٌٕٞ ػخُٔخ ٛخُلخ ٝك٢ ٌٛح ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن حرٖ أر٢ ٣ُخٕ:" ٝهي ٓ٘ؼ٘خ حُٔوي٤ٖٓ ٖٓ اػطخء آْ هللا 

حألػظْ اال ُِوِلخء حُؼِٔخء حُؼخ٤ِٖٓ رخُٔ٘ش حُٔلٔي٣ش كْٜ هِلخث٢ ك٢ ٓظَ هللا حُؼظ٤ْ "
1
  ٖٓٝ .

ُو٤ْ ػ٠ِ هِحثٖ حُِح٣ٝش ، ٝهي حُٔ٘خٛذ حُٜٔٔش ك٢ حُظ٘ظ٤ْ ح٢ٌِ٤ُٜ ُِط٣َوش ح٣ُِخ٤ٗش ُٝح٣ٝظٜخ ح

ًخٕ ح٤ُ٘ن ٍكٔٚ هللا هي ػ٤ٖ ك٢ ٌٛٙ حُٞظ٤لش ألٍٝ أَٓٙ حرٖ أه٤ٚ ٤ٓي١ حُلخؽ ػزي حَُكٔخٕ 

ًٝخٕ ٍؿال ٣ظٜق رخٍُٞع ٝ حُٜالف ٖٝٓ ٤ٜٗلظٚ ُٚ هُٞٚ : " أكَٙ ػ٠ِ ٓخٍ هللا ٝحَٛكٚ 

                                                           
1
 . 216،  215صالح مؤٌد العقبً، مرجع سابق ، ص  
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ٓخّ هللا حُِْٜ أ١ هَؿض ك٢ ػز٤يٙ ٝأكٖٔ ط٣َٜلٚ كبٕ هللا ٓخث٢ِ٘ ٝأٗخ ٓخثِي ًِٝ٘خ ٓٔئُٕٝٞ أ

ٖٓ طزؼخطٚ ٝهِلظي ك٤ٜخ "
1
 . 

 . اٌضٚا٠ا:10

إ ُِِٝح٣خ ه٤ٔش ك٠خ٣ٍش ٝطخ٣ٍو٤ش ٜٓٔش ك٢ حُٔـظٔؼخص حُؼَر٤ش ٝ حإلٓال٤ٓش ُٔخ ٓخٛٔض رٚ    

ك٢ حُللخظ ػ٠ِ ح٣ُٜٞش ح٤٘١ُٞش ٝ حإلٓال٤ٓش ٝ ٓوخٝٓش حالٓظؼٔخٍ رٌَ ٓلخ٤ٛٔٚ ٖٓ حُؼ١ٌَٔ 

١ٌُ ْٓ ػوخكخص حُٔـظٔؼخص ٝ طوخ٤ُيٛخ. كزؼي ىهٍٞ حالٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ حالٓظ٤طخ٢ٗ ا٠ُ حُؼوخك٢ ح

ا٠ُ حُـِحثَ ػَٔ ػ٠ِ ٓلٞ حُو٤ْ حإلٓال٤ٓش ١ْٝٔ ٓؼخُْ حُ٘و٤ٜش حُؼَر٤ش ر٘ظ٠ حُٞٓخثَ 

 ٝٓ٘غ طي٣ٍْ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ حُٔٔخؿي ا٠ُ حٌُ٘خثْ.

 ذعش٠ف اٌضا٠ٚح: 1.10

حُِح٣ٝش ك٢ حُوخّٓٞ طَى طلض ٓخىس حِٟٗٝ ، أ١ حٗؼٍِ ٝحػظٍِ حُ٘خّ ًٍٖٝ ا٠ُ ُح٣ٝش  ٌغح: -

ٖٓ حُِٝح٣خ، ٝطلَى ر٘لٔٚ ، ٌٛٙ حُلخٍ أٝ حُٜلش أ١ِوض ػ٠ِ حالٗٔخٕ ح١ٌُ حػظٍِ حُ٘خّ ًٍٖٝ 

ك٢ ٌٓخٕ هٜي حُظؼزي ، ٝأىحء ٝظخثق أهَٟ، ك٘ٔذ ا٤ُٚ حالِٗٝحء، ٝاًح ٗظَٗخ ك٢ حُظٜٞف كبٗ٘خ 

حالٗؼِحٍ ٝ حالِٗٝحء. ٗـي ك٤ٚ
2

 

٤ٔٓٝض رٌُي ألٕ ح٣ٌُٖ كٌَٝح ك٢ ر٘خثٜخ أٍٝ َٓس ٖٓ حُٔظٜٞكش ٝ حَُٔحرط٤ٖ حهظخٍٝح حالِٗٝحء  

رٌٔخٜٗخ ٝحالرظؼخى ػٖ ٛوذ حُؼَٔحٕ ٟٝـ٤ـٚ ١ِزخ ُِٜيٝء، ٝحٌُٕٔٞ ح٣ٌُِٖ ٣ٔخػيحٕ ػ٠ِ 

حالٓال٤ٓش حُظ٢ ٖٓ  حُظؤَٓ ٝح٣َُخٟش حَُٝك٤ش، ٣ٝ٘خٓزخٕ ؿٞ حًٌَُ ٝحُؼزخىس ٢ٛٝ ٖٓ حُٞظخثق

أؿِٜخ ٝؿيص حُِح٣ٝش.
3

   

٢ٛ ٓلطش ُِؼخرَ ٝ حُٔو٤ْ، كخألٍٝ ٣ظوٌٛخ ٌٓٔ٘خ ٓئهظخ أٝ ٓز٤ظخ ػْ ٣ظخرغ ٤َٔٓطٚ، اصطالؼا:  -

ٝحُؼخ٢ٗ ُطِذ حُؼِْ ٝ حًٌَُ.
4

 

٣َٝحى رٜخ ٓؤٟٝ حُٔظٜٞك٤ٖ ٝ حُلوَحء ٝحُٔٔـي ؿ٤َ حُـخٓغ ٤ُْ ك٤ٚ ٓ٘زَ ًٔخ ؿخء ك٢ حُٔؼـْ   

هي أ١ِن ٌٛح حُِلع هي٣ٔخ ػ٠ِ ٟٓٞغ رخُزَٜس ًخٗض رٚ حُٞهؼش ر٤ٖ حُلـخؽ ٝػزي ح٢٤ُٓٞ ، ٝ

                                                           
1
 . 218،  217فس المرجع ، صن عقبً مؤٌد صالح   
2
 .  29، ص 2229.  2228بن لباد الؽالً ، الزواٌا فً الؽرب الجزائري، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً علم االجتماع ، جامعة أبً بكر بلقاٌد،  
3
 .  321، ص 2222صالح مؤٌد العقبً، الطرق الصوفٌة و الزواٌا بالجزائر، دار البراق، لبنان، بٌروت،   
4

،  2223د هللا، المزاٌا فٌما أحدث من البدع بأم الزواٌا، منشورات محمد علً بٌضون، دار الكتب العلمٌة، الطبعة األولى، محمد بن عبد السالم بن عب 

 .  31ص
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حَُكٔخٕ رٖ حألٗؼغ.
1
ٖٓ حَُٔ٘م ا٠ُ حُٔـَد، كل٢  –ُح٣ٝش  –ٝطوظِق حٓظؼٔخالص ُلع  

حُٔـَد ظَ حٓظؼٔخٍ ٌٛح حالْٓ َٓطزطخ " رخَُرخ١ " ٣وٍٞ ٓلٔي كـ٢: " ُْ طظَٜ حُِح٣ٝش ك٢ 

طخ٣ٍن ح٤ُِٖٔٔٔ ًًَِٔ ى٢٘٣ ٝ ػ٢ِٔ اال رؼي حَُرخ١ ٝ حَُحرطش ُـش ٜٓيٍ ٍحر٢ ٣َحر٢ رٔؼ٠٘ 

٤ٖ : أُٜٝٔخ حُزوؼش حُظ٢ أهخّ ٝ الُّ حٌُٔخٕ . ٣ٝطِن ك٢ حٛطالف حُلوٜخء ٝ حُٜٞك٤ش ػ٠ِ ٤ٗج

٣ـظٔغ ك٤ٜخ حُٔـخٛيٕٝ ُلَحٓش حُزالى ٍٝى ٛـّٞ حُؼيٝ ، ٝحُؼخ٢ٗ ػزخٍس ػٖ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ِظو٢ 

ك٤ٚ ٛخُلٞح حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُؼزخىس هللا ًًَٝٙ ٝحُظلوٚ ك٢ أٍٓٞ حُي٣ٖ "
2

 . 

 ذاس٠خ ظٙٛس اٌضٚا٠ا: 2.10

حُوَٕ حَُحرغ ُِٜـ١َ ًٔخ ؿخء ك٢  ٝهي ظَٜص حُِٝح٣خ ك٢ ٓـَر٘خ حُؼَر٢ حإلٓال٢ٓ حرظيحء ٖٓ   

رؼٞ حَُٝح٣خص ، ٣ًٌَٝ حُؼالٓش ح٤ُ٘ن حُٜٔي١ حُزٞػزيح٢ُِ ٍكٔٚ هللا ك٢ ٓوخٍ ًظزٚ ك٢ 

حُٟٔٞٞع إٔ حُِٔي حُٔٞكي١ ٣ؼوٞد حٍُٜٔ٘ٞ ح١ٌُ ػَف رؼِٔٚ ٝى٣٘ٚ ٤ٓٝخٓظٚ ر٠٘ ُح٣ٝش 

" ٝهي طليع ػٜ٘خ ريحٍ ح٤٠ُٞف ًظِي حُظ٢ أٜٓٔخ حُِٔي ح٢٘٣َُٔ أرٞ ػ٘خٕ هخٍؽ ٓي٣٘ش "ٓال

حَُكخُش ارٖ رط١ٞش ك٢ ٍكِظٚ ٝطِي حُظ٢ ىكٖ ك٤ٜخ حُِٔي حًٌٍُٔٞ ٝحُيٙ أرخ حُلٖٔ رخَُرخ١ ٝحُظ٢ 

ػَكض رخُِح٣ٝش ٗخُش ٝهي ُحٍٛخ ُٔخٕ حُي٣ٖ رٖ حُوط٤ذ ، ٝك٢ ػ٘ٞحٕ حُـز٢٘٣َ ٗـي ُلع حُِح٣ٝش 

ٙ ٓخ  661حُٔظٞك٢ ٓ٘ش هي ًًَ ك٢ طَؿٔظٚ حُؼالٓش أر٢ حُل٠َ هخْٓ رٖ ٓلٔي حُو٢َٗ حُو١َز٢ 

٣ئًي ٝؿٞىٛخ ك٢ ًُي حُظخ٣ٍن ك٢ رـخ٣ش ، أٓخ رخُ٘ٔزش َُِٔ٘م كوي ًًَ حُٔئٍهٕٞ إٔ رؼٞ 

هِلخء ح٤ُِٖٔٔٔ حألٝحثَ هي ر٘ٞح ُِٔظٜٞكش ر٤ٞطخ ٓالٛوش ُِٔٔخؿي هٜٜض ًٌَُِ ُِٝؼزخىس ، 

ز٤ٞص حْٓ ٝحالػظٌخف، ٝحالٗوطخع ُِظؤَٓ ٝحُظلٌَ ٣َُِٝخٟش حَُٝك٤ش ٝأ١ِوٞح ػ٠ِ طِي حُ

حُوخٗوخص ٢ٛٝ حُظ٢ طؼَف ػ٘يٗخ ك٢ حُـَد حُِح٣ٝش
3
 . 

حُؼٜي ح٢٘٣َُٔ ُو٤ض حُِٝح٣خ حُيػْ ٝحُٔٔخػيس ٖٓ حُِٔٞى ح٣ٌُٖ أٓيٝٛخ رٌَ ٓخ طلظخؽ ا٤ُٚ،  ك٢   

رَ ػِٔٞح ػ٠ِ ط٘ظ٤ٜٔخ ٝطط٣َٞٛخ ٖٝٓ حُٔؼِّٞ إٔ ِٓٞى حُيُٝش ح٤٘٣َُٔش ػَكٞح رلزْٜ ُِؼِْ 

ْ ُِؼِٔخء ٝطو٣َزْٜ ْٜٓ٘ ٝك٠ٍْٞٛ حُيحثْ ك٢ ٓـخُْٜٔٝحُؼَٔ ػ٠ِ َٗ٘ٙ ٝط٘ـ٤ؼٜ
4

   

                                                           
1
 . 322صالح مؤٌد العقبً ، مرجع سابق ، ص  

.  81، ص 1988ٌة، محمد حجً، الزاوٌة الوالئٌة ودورها الدٌنً و العلمً والسٌاسً، مطبعة النجاح الجدٌدة، الطبعة الثان 
2
  

3
 . 56، ص 1982، دار الثقافة ، بٌروت ،  4عبد الرحمان الجٌاللً ، تارٌخ الجزائر العام ، الطبعة الرابعة ، ج   

4
 .  324صالح مؤٌد العقبً ، مرجع سابق ، ص  
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ٝهي طليع حُؼالٓش حُـِحث١َ حُٔؼَٝف حرٖ َُٓٝم حُظِٔٔخ٢ٗ ح١ٌُ ػخَٛ حُيُٝش ح٤٘٣َُٔش    

طليع ك٢ ًظخرٚ ح١ٌُ أُلٚ ك٢ ٤َٓس حُِٔطخٕ أر٢ حُلٖٔ ٝح١ٌُ ٓٔخٙ : " حُٔٔ٘ي حُٜل٤ق حُلٖٔ 

حُؼخ٢ٗ ٝحألٍرؼ٤ٖ ػٖ حُِٝح٣خ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ر٘خٛخ  ك٢ ٓلخٖٓ ٓٞالٗخ أر٢ حُلٖٔ" ك٢ حُلَٜ

حُِٔطخٕ أرٞحُلٖٔ
1

  . 

ٝك٢ حُـِحثَ طِح٣ي ػيى حُِٝح٣خ ػ٠ِ َٓ ح٤ُٖ٘ٔ. ٝحٗظَ٘ص حٗظ٘خٍح ٝحٟلخ، كؼٔض ًَ ؿٜخص    

حُزالى ٝهخٛش ؿَرٜخ، ٝٝٓطٜخ. كل٢ حُ٘خك٤ش حُـَر٤ش ٣َؿغ حُيًظٍٞ ٓؼي هللا ٓزذ ًؼَطٜخ ا٠ُ 

٤ٖ ك٢ حُٔـَد حأله٠ٜ، ٝا٠ُ كـخؽ ٍٝكخُش حُٔـَد ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ؼزَٕٝ ًؼَص ُٝح٣خ حَُٔحرط

حُـِحثَ ٣ٝـٌٕٝ كٌَس حَُٔحرط٤ش ٣َٕٝ٘٘ٝ ٓزخىة ُٝح٣خْٛ ٤ٗٝٞهْٜ 
2
  

٤ُْ ُِِٝح٣خ ك٢ حُوطَ حُـِحث١َ ٖٓ ٍٓٞى ُظ٤٤َٔٛخ ٟٓٞ طِي حألٝهخف ٝحألكزخّ    

رخُـ٘ٞد، ٝحُؼوخٍحص ٝؿ٤َٛخ، أٝ ًخألٍح٢ٟ، ٝؿخرخص ح٣ُِظٕٞ رٔ٘طوش حُوزخثَ ٝؿخرخص حُ٘و٤َ 

حُٜزخص ٝحُظزَػخص حُظ٢ ٣ويٜٓخ حُٔلٕٔ٘ٞ ٖٓ أر٘خء حُ٘ؼذ ٌُٜٙ حُِٝح٣خ . ٝهي ٛخىٍ 

حُٔٔظؼَٕٔٝ طِي حألٝهخف ؿيحس حالكظالٍ ُٝٝػٞٛخ ػ٠ِ حُٔٔظ٤٘١ٖٞ حُـيى ُظٜزق ٤ٌِٓش 

هخٛش ُْٜ ٝألر٘خثْٜ
3
 . 

ُح٣ٝش ك٢ حُوطَ حُـِحث١َ ًِٚ .  500ٝهي رِؾ ػيى حُِٝح٣خ كٔذ آهَ حالكٜخث٤خص كٞح٢ُ    

ؿ٤َ إٔ أؿِزٜخ طؼَٝ ُِٜيّ ٝحُظو٣َذ أػ٘خء كَد حُظل٣ََ ح٠ُٔلَس ٗظ٤ـش ٓٞحهق ٤ٗٞهٜخ 

حُٔئ٣يس ٝحُٔيػٔش ُِؼٍٞس ٝطلُٞض ٌٛٙ حُِٝح٣خ ا٠ُ ٓالؿت ُِٔـخٛي٣ٖ َٝٓحًِ الؿظٔخػخطْٜ،. ٝهي 

ٞهٜخ ُِٔـٖ ٝحُ٘ل٢ ٝحُظ٣َ٘ي، ْٜٝٓ٘ ٖٓ حٓظٜ٘ي ٝالطِحٍ ُٝح٣خْٛ ط٘ظظَ ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ طؼَٝ ٤ٗ

ٌٛح ٣ي حالٛالف ٝحُظ٤َْٓ طٔظي ا٤ُٜخ ُظٔظؼ٤ي ٗ٘خ١ٜخ، ٝطوّٞ رَٓخُظٜخ ك٢ َٗ٘ حُؼِْ ٝحُؼوخكش 

حالٓال٤ٓش حُٜل٤لش، ، كوي أٗخى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء ٝ حُٔئٍه٤ٖ هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ ك٢ ىٍٝ حُِٝح٣خ ك٢ 

ي. كٌٜح حُؼالٓش حَُٔ٘ك٢ ٣وٍٞ ػٖ ُح٣ٝش ح٤ُ٘ن ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حُٔلخؿ٢ أرٍِٜٞ حُٞحهؼش ًُ

ٗٞحك٢ طْ٘ رؤٜٗخ ًخٗض ُح٣ٝش ٝٓيٍٓش ٍٝرخ١خ ، ًٝخٗض ًَِٓح إلهَحء ح٤٠ُٞف ُٖٝٔ 

ٓـيحٛي هَؿٞح ُوظخٍ حٌُلخٍ رؼـَ طْ٘ ًٝخٗٞح  ٣1300ـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ هللا ٣ٝوٍٞ إٔ كٞح٢ُ 

ُٔلخؿ٢ كؤ١ؼْٜٔ ؿ٤ٔؼخ كظ٠ ٗزؼٞح . ًٝخٕ ٤ٗوٜخ حًٌٍُٔٞ ٖٓ حُؼِٔخء ؿ٤خػخ كَٔٝح رِح٣ٝش ح

                                                           
1
 . 85عبد الرحمان الجٌاللً ، تارٌخ الجزائر العام ، مرجع سابق ،   

2
 . 265، ص 1985م ، تارٌخ الجزائر الثقافً ، الجزء األول ، الجزائر ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ، سعد هللا ، أبو القاس  

3
 . 328،  327صالح مؤٌد العقبً ، مرجع سابق ، ص  
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ح٣ٌُٖ ٗخًٍٞح ٓ٘خًٍش كؼخُش ٟي حالٓزخٕ.  ٌٝٛح ارٖ ٛؼي ك٢ ًظخرٚ. حُ٘ـْ حُؼخهذ. ٣ًٌَ إٔ 

ُح٣ٝش ح٤ُ٘ن ٤ٓي١ حرَح٤ْٛ حُظخ١ُ ٍكٔٚ هللا رَٞٛحٕ ًخٗض رٜخ هِحثٖ حٌُظذ ٝآالص حُـٜخى ، 

ؼٔخ٢ٗ إٔ ُح٣ٝش ح٤ُ٘ن ٓلٔي حُظٞحط٢ رزـخ٣ش ًخٗض ِٓـؤ ُِٔـخٛي٣ٖ ٝ ٝؿخء ك٢ ٍكِش ر٤ٍَح٣ْ حُؼ

ؿِحس حُزلَ ٝأٗخ ٤ٗوٜخ حًٌٍُٔٞ ًخٕ ٣ل٢ٔ حُٔي٣٘ش ٖٓ ؿخٍحص حألٗزخف
1
  

ُٝٔخ طٞحُض كٔالص حُزَطـخٍ ٝحإلٓزخٕ، ٝطؼيىص ٛـٔخطٜخ ػ٠ِ ٗٞح١ت ٓـَر٘خ، ٝطؼَٝ    

حُوظَ ٝحُظ٣َ٘ي أُٞحٗخ ٣ؼـِ أرِؾ حألهالّ  ِٓٔٔٞح حألٗيُْ إلٟطٜخى ح٤ُِٜز٤٤ٖ ح٣ٌُٖ أًحهْٞٛ ٖٓ

ػ٠ِ ط٣َٜٞٛخ. ٝٝهلض حُيُٝش أٓخّ ًَ ًُي ػخؿِس ال طٔظط٤غ حُيكخع ػٖ حُزالى ، ٝكٔخ٣ش 

حُٔٞحكَ حُٜٔيىس رخُـِٝ ٖٓ ١َف حُزَطـخ٤٤ُٖ ٝحإلٓزخٕ، ٝطزؼغ ك٤ْٜ حُلٔخّ ح٢٘١ُٞ، 

حُٔلخٍرش ٣ظٔخروٕٞ رخُظلَ ٝطيػْٞٛ ا٠ُ حُـٜخى، ًٝخٕ ٤ٗٞهٜخ ح٤ُٔخ٤ٖٓ ك٢ ٓويٓش حُـ٤ٕٞ 

ربكيٟ حُل٤٤ٖ٘ٔ، حَُٜ٘ أٝ حالٓظٜ٘خى،  ٝطٜيص ح٠ُ حُـِٝ حالٓزخ٢ٗ ٝ حُزَطـخ٢ُ ٝػ٠ِ 

حُٞؿٞى حُظ٢ًَ ٝطخٍس ػ٠ِ حالكظالٍ حُل٢َٔٗ رو٤خىس ػِٔخثٜخ ٤ٗٝٞهٜخ َٝٓى٤٣ٜخ ،ٝػ٘يٓخ أػِٖ 

ى ٝطيػٞح حُـٔخ٤َٛ حُٔؼي٣ٕٞ رخُٔـَد حُـٜخى ٟي ح٤ُِٜز٤٤ٖ، ٝهلض حُِٝح٣خ ا٠ُ ؿخٗزْٜ طـٜخ

ا٠ُ هظخٍ حُـِحس حُلخهي٣ٖ ا٠ُ إٔ ١َىْٝٛ ٖٓ حُؼـٍٞ حُٔـَر٤ش، ٝأؿِٔٞح حُٔؼي٤٣ٖ ػ٠ِ ػَٕ 

حٌُِٔٔش رخُٔـَد حُ٘و٤ن ًٝخٕ ك٢ ٓويٓش طِي حُِٝح٣خ، حُِح٣ٝش حُيالث٤ش حُظ٢ ٓزن حُلي٣غ ػٜ٘خ، 

ٍٞ ا٠ُ ىٍٝ ًٔخ حٓظطخػض رؼٞ حُِٝح٣خ رل٠َ ؿٜخىٛخ، ٝٛٔٞىٛخ ك٢ ٝؿٚ حُـِحس إٔ طظل

ٝٓٔخُي ًٔخ ٛٞ حُ٘ؤٕ رخُ٘ٔزش ُِِح٣ٝش ح٤ُٓٞ٘ٔش حُظ٢ حٓظطخػض إٔ طئْٓ ىُٝش آال٤ٓش ه٣ٞش 

 حألًٍخٕ، ك٢ حُوطَ ح٤ُِز٢ حُ٘و٤ن.

 أٔٛا  اٌضٚا٠ا يٟ اٌّعرّع اٌعضائشٞ: 3.10

ُٔؼَكش أٗٞحع حُِٝح٣خ حطزغ حُزخكؼٕٞ ٝحٌُظخد ػيس ٓئَٗحص ًُٝي كٔذ حالٗظٔخد ح١ٌُ ط٘ظ٢ٔ    

٤ٚ ٌٛٙ حُِٝح٣خ ًٌُٝي حٌُٔخٕ أٝ حُٔٞهغ ح١ٌُ طوغ ك٤ٚ ًٌُٝي كٔذ حألىٝحٍ ٝحُٞظخثق حُظ٢ اُ

 طوّٞ رٜخ.

 كٔذ حالٗظٔخد ط٘ؤْ حُِٝح٣خ ا٠ُ:أٚال : أٔٛا  اٌضٚا٠ا ِٓ ؼ١س االٔرغاب : 

                                                           
1
 . 266سعد هللا ، مرجع سابق ، ص  
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 صٚا٠ا اٌّشاتط١ٓ: 1.3.10

٣زلؼٕٞ ػٖ ِٓـؤ أٝ ك٢ٜ ُِطِزش َٝٗ٘ حُؼِْ ٝحٓظوزخٍ حُـَرخء ٝحُزئٓخء ٝحُٔل٤َٖٓٝ ح٣ٌُٖ    

٢ٛ ٌٓخٕ ُِِٝحٍ ح٣ٌُٖ ٣ؤطٕٞ ُظوي٣ْ حُظزَػخص ٝحُٜيهخص . ًٔخ إٔ ُٝح٣خ ٌٛح حُ٘ٞع ٤ُْ ُٜخ 

٣َ١وش ٛٞك٤ش طظزؼٜخ ٣َٓٝي٣ٖ طخرؼ٤ٖ . كخَُٔحرطٕٞ ك٤ٜخ ٣ؼِٕٔٞ ىٕٝ ٓوخرَ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ 

كوَْٛ ٝحكظ٤خؿْٜ
1
. 

 صٚا٠ا اٌطشق اٌصٛي١ح :  2.3.10

ط٣َوش حألّ أٝ كَع طخرغ ُٜخ ٢ٛٝ ٤ٌِٓش هخٛش ٝٗظخٜٓخ ٣٘زٚ حُ٘ظخّ ٢ٛٝ هي طٌٕٞ ُح٣ٝش حُ   

ح٢ٌُِٔ حٍُٞحػ٢ ، ك٤غ ٣ٌٕٞ ح٤ُ٘ن ٛٞ حَُٔ٘ف ٝحُٔٔئٍٝ حُٔزخَٗ ك٢ ًَ ٤ٗت ٝحُط٣َوش ُٜخ 

٣َٓيٕٝ ٝأطزخع ْٛ ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رظ٣ٖٞٔ حُِح٣ٝش . أٓخ ك٢ كخُش ٝكخس ح٤ُ٘ن كخُوالكش طٌٕٞ ػٖ 

 ح٤ُ٘ن أٝ طوظخٍٙ ػخثِش ح٤ُ٘ن ٝكن ١َٝٗ هخٛش .٣َ١ن حُٞٛخ٣ش حُظ٢ ٣ظًَٜخ 

 اٌضٚا٠ا إٌّغٛتح : 3.3.10

٢ٛٝ ُٝح٣خ ٓ٘ٔٞرش ا٠ُ ٗوٚ ٤ٓض طويٓٚ حُؼخٓش ٝطل٢ ًًَحٙ ٝٛٞ ٓيكٕٞ رخُِح٣ٝش ٝط٘ظٔذ    

ا٤ُٚ ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش طؤط٢ حُؼخٓش ا٠ُ ٌٛٙ حُِح٣ٝش ُحثَس ١ٝخُزش ُِزًَش ال ُِؼِْ ٝحإلكٔخٕ أ١ 

٣ُخٍس حألَٟكش
2
. 

 شا١ٔا : أٔٛا  اٌضٚا٠ا ِٓ ؼ١س اٌّٛلع :

 ٛ٘خى ٖٓ حُؼِٔخء ٖٓ ٣لَم ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُِٝح٣خ ٢ٛٝ ُٝح٣خ حأل٣ٍخف ُٝٝح٣خ حُٔيٕ    

 صٚا٠ا األس٠اف : 4.3.10

طٌٕٞ ٓز٤٘ش كٍٞ هزَ حَُٔحر٢ ؿ٤َ ٓؼَٝف ًؼ٤َح . ٣ٝٞؿي حُوزَ ك٢ ٌٓخٕ طوط٘ٚ اكيٟ حُوزخثَ  

ٌٝٛح حُٔـظٔغ ٣طِن ػ٤ِٚ ُح٣ٝش ٝطٌٕٞ ٌُٜٙ حُِٝح٣ش أٝهخف  ٝك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ أكلخى حَُٔحر٢،

ًز٤َس ٖٓ أٍح٢ٟ ٝرٔخط٤ٖ ططؼْ ٜٓ٘خ حُلوَحء ٝح٤٠ُٞف ٝكن حُِح٣ٝش ٛٞ حُؼَ٘ )حُؼٍ٘ٞ( 

ٖٝٓ حُؼخىس إٔ حُوخثْ ػ٠ِ حُِح٣ٝش ٛٞ كل٤ي حَُٔحر٢ ٖٝٓ حكظ٠ٔ رٜخ كٜٞ آٖٓ ، ٖٝٓ ٜٓخٜٓخ 

رخألػٔخٍ ح٤ُي٣ٝش ألْٜٗ ٓوظٜٕٞ ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝطَر٤ش  حُظؼ٤ِْ ٝال ٣وّٞ حَُٔحرطٕٞ ٝال أكلخىْٛ

 حأل١لخٍ.

                                                           
1
 .  32، ص 1998محمد نسٌب ، زواٌا العلم والقرآن بالجزائر ، دار الفكر، الجزائر ،   

2
 . 26، ص1985، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع، الجزائر ،  1954.  1832بو القاسم سعد هللا ، تارٌخ الجزائر الثقافً، أ  
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 صٚا٠ا اٌّذْ : 5.3.10

كخُِح٣ٝش ػزخٍس ػٖ ر٘خ٣ش ًز٤َس إل٣ٞحء حَُٔ٘ى٣ٖ ٝحُطِزش ٝحُؼِٔخء حُـَرخء ، ٝطظٞكَ ك٤ٜخ    

ٝحُٔخء ٝهي طٜزق حُِح٣ٝش ٓيٍٓش ػ٤ِخ اً طوٜٚ ُٜخ ٣ِٝلن رٜخ ٓيٍّ ٤َٜٗ  حإلٟخءس

حَُٔحر٢  حُْٓظي٣ٍْ حُؼِّٞ حُؼخ٤ُش ٝطلَٔ حُِح٣ٝش حْٓ ٓئٜٓٔخ أٝ حُل٢ حُٔٞؿٞىس ك٤ٚ . ٝأك٤خٗخ 

حُظخرؼش ُٚ
1
. 

 شاٌصا : أٔٛا  اٌضٚا٠ا ِٓ ؼ١س اٌذٚس اٌزٞ ذمذِٗ :

 صٚا٠ا اٌعٍُ : 6.3.10

خ حُظ٢ أٓٔض ُٔٔخٍٓش حُ٘٘خ١ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٓؼَ حالػظ٘خء رظلل٤ع حُوَإٓ ٝطؼ٤ِْ ٢ٛٝ ٖٓ حُِٝح٣   

حُطِزش ٓخ ٣ِِْٜٓ ٖٓ حُؼِّٞ حُِـ٣ٞش ٝحَُ٘ػ٤ش ٝحُظخ٣ٍو٤ش ٝحُلِٔل٤ش َٝٗ٘ حُو٤ْ ٝحُل٠خثَ 

حالٓال٤ٓش . ٖٝٓ ٛ٘خ كخُظؼ٤ِْ رٌٜٙ حُِٝح٣خ ٝإ ًخٕ ر٤ٔطخ ٓوٍٜٞح ػ٠ِ حُي٣ٖ ٝحألهالم ٝحُِـش 

ُٚ أ٤ٔٛش ًز٤َس ك٢ ط٣ٌٖٞ ٗو٤ٜش حُلَى حُِْٔٔ، كخُظَر٤ش ٢ٛ أ٤ٍٟش حُظؼ٤ِْ حُؼَر٤ش كبٕ 

ٝحُِٔٞى حُو٣ْٞ ألَٛ ١َم حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٌُُي كَٙ ٤ٗٞم ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُِٝح٣خ ًَ 

حُلَٙ ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ رًِْٜٔٞ أًؼَ ٖٓ حُظؼ٤ِْ رؤهٞحُْٜ ًٔخ ػِٔض أ٠٣خ ػ٠ِ اُحُش حُلٞحٍم 

ؿظٔخػ٤ش حُٔوظِلش. ًٝخٗض أ٠٣خ رٔؼخرش ٓوخُٕ ٝىٝح٣ٖٝ ٌُِظذ حالؿظٔخػ٤ش ر٤ٖ حُلجخص حال

ٝحُٔوط١ٞخص ك٢ ٓوظِق حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ًُٝي رل٠َ حٛظٔخّ ٤ٗٞهٜخ ٝأطزخػٜخ رخُ٘ٔن ٝحُ٘وَ 

ٝحُظؤ٤ُق ٝحُـٔغ َٝٗ٘ حُي٣ٖ حإلٓال٢ٓ ك٢ حألٓخًٖ حُظ٢ ٣ِٜٕٞ ا٤ُٜخ هخٛش حألهخ٤ُْ 

حُٜلَح٣ٝش حُ٘خث٤ش
2
. 

 صٚا٠ا اٌغؽش: 7.3.10

ٝطظٔؼَ ك٢ رؼٞ حُِٝح٣خ حُظ٢ أىص حُيٍٝ حُِٔز٢ ح١ٌُ ٣زيٝ ؿ٤ِخ ك٢ طِي حألػٔخٍ حُظ٢ طـ١َ    

ك٢ ٓؼ٠ٜٔخ ٖٓ حَُهٚ ٝٓخ ٣ظزؼٚ ٖٓ حُظٜل٤ن َٟٝد حُيكٞف ٝحُِؼذ رخُ٘خٍ ٝحُزيع حُظ٢ 

أكيػظٜخ ٝٓخُحُض طليػٜخ ك٢ حُي٣ٖ ٌٝٛح حُـخٗذ ٛٞ حُـخٗذ حُٔؼ٤ذ ك٤ٜخ . ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُِٝح٣خ 

ٞ ح١ٌُ ؿِذ ا٠ُ حُِٝح٣خ حُٜخُلش حألًٟ ٝحُظـ٢٘ ػ٤ِٜخ كؤٛزق ك٢ ًٖٛ حٌُؼ٤َ ٖٓ ػّٔٞ ٛ

حُ٘ؼذ إٔ ُلع ُح٣ٝش طؼ٢٘ ٣ِٓـخ ٖٓ حَُٛزخ٤ٗش ٖٝٓ كٌٍِِٞ ٌٖٓ حألؿِٜس ٝحُ٘و٤ٜخص ٖٝٓ 

                                                           
1
 .  268، مرجع سابق ، ص 1أبو القاسم سعد هللا ، تارٌخ الجزائر الثقافً ، ج  

2
 . 135،  134، ص 1999المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،  ٌحً بوعزٌز ، مع تارٌخ الجزائر فً الملتقٌات الوطنٌة والدولٌة ، دٌوان  
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ٓلَ ٝٗؼًٞس ال ١خثَ ٖٓ ٍٝحثٜخ ٟٓٞ ٗي حإلٗٔخٕ ا٠ُ حٍُٞحء
1

. ٖٝٓ حألٍٓٞ حُِٔز٤ش أ٠٣خ 

ٝ حُوٜٞٓخص ٖٓ رؼٞ ٤ٗٞم ٌٛٙ حُِٝح٣خ ٝك٢ حُِح٣ٝش ٗلٜٔخ كٍٞ رؼٞ حكظَحّ حُوالكخص 

حُو٠خ٣خ حُٜخ٤٘ٓش ٝك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ك٢ أؿَحٝ ٗو٤ٜش كٍٞ حُ٘لًٞ ٝحٌُٔخٗش حالؿظٔخػ٤ش 

 ٓظٔالّ ٝطٞح١ئ رؼٞ ٤ٗٞم حُِٝح٣خ ٝحٓظيحى ٌٛح حُوالف ا٠ُ حألطزخع ٝح٣َُٔي٣ٖ، رخإلٟخكش ا٠ُ ح

 : أٔٛا  أخشٜ ِٓ اٌضٚا٠ا 4.10

إ طؼيى حُِٝح٣خ رخُـِحثَ ٓٔق رٞؿٞى أٗظٔش ٓوظِلش أىص ا٠ُ ٝؿٞى ػالع أٗٞحع ٖٓ حُِٝح٣خ  

: ٢ٛٝ 

 إٌٛ  األٚي : صٚا٠ا اٌّشائخ :

٤ٌِٓش هخٛش ٤ُ٘ن ٣ٝظَٜف ك٤ٜخ ًٔخ ٣٘خء ٝرؼ٠ْٜ ٣ؼ٤ٖ ٛٞ  ٌٝٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُِٝح٣خ ٣ؼظزَ   

حٍُٞحػ٢ . ٝٛخكذ ٌٛٙ حُِح٣ٝش ػخىس ٝػخثِظٚ ٖٓ ٓٞحٍى حُِح٣ٝش ٝٗظخٜٓخ ٣٘زٚ حُ٘ظخّ ح٢ٌُِٔ 

٣ٌٕٞ ٛخكذ ٣َ١وش ، ٣ٝؼَف ػ٘يٗخ ر٤٘ن حُط٣َوش ح١ٌُ ٣ؼط٢ حألٍٝحى أ١ ح٤ُٔؼخم ، ٌٝٛح 

ح٤ُ٘ن ُٚ أطزخع ٝ ٣َٓيٕٝ ٣ٕٔٔٞ حإلهٞحٕ ، ٝحُِح٣ٝش طوّٞ ػ٠ِ أًظخف ٛئالء ح٣َُٔيٕٝ ٝ 

َػخص ٖٓ حُ٘ؼذ، حُٔل٤ٖ٘ٔ ح٣ٌُٖ ٣ُٕٔٞٞ حُِح٣ٝش ٣ٝـٔؼٕٞ ُٜخ حًُِخس ٝحُٜيهخص ٝحُظز

٣ٝويٜٓٞٗخ ٤ُِ٘ن ٝح٤ُ٘ن ٛٞ حَُٔ٘ف ٝحُٔٔئٍٝ حُٔزخَٗ ػ٠ِ ُح٣ٝظٚ . ٝٛٞ ٛخكذ حُلَ 

ٝحُؼوي ، كال كن أل١ اٗٔخٕ إٔ ٣ظيهَ ك٢ ٗئٕٝ حُِح٣ٝش ٖٓ ه٣َذ أٝ ٖٓ رؼ٤ي . كخألٓٞحٍ حُظ٢ 

أٝ  طيهَ ا٠ُ حُِح٣ٝش طٌٛذ ا٠ُ ح٤ُ٘ن ٓزخَٗس ٣ظَٜف ك٤ٜخ رٔؼَكظٚ كال أكي ٣لخٓزٚ ػ٤ِٜخ

٣َحهزٚ ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣٘لن ػ٠ِ حُِح٣ٝش ٣ٝٞكَ ُِطِزش ًَ كخؿخطْٜ حُالُٓش ، ًٔخ ٣يكغ أؿَ ح٤ُ٘ن 

)أ١ حُٔؼِْ( ٝٛٞ ٛخكذ حُِح٣ٝش ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ حُٔؼِْ أٝ ٣ؼُِٚ ك٤ٖ ٣٘خء ًٌُٝي ٣ؼ٤ٖ حُٔٞحى 

حُظ٢ طيٍّ ُِطِزش
2

٣َ١ن  . كبًح ٓخص ح٤ُ٘ن حٓظوِق رؤكي أكَحى ػخثِظٚ أهخٙ أٝ حر٘ٚ، آخ ػٖ

حُٞٛخ٣ش أٝ طوظخٍٙ حُؼخثِش ٝطَٗلٚ ُٜٔ٘ذ حُط٣َوش ٣ٝوِق ح٤ُ٘ن حَُحكَ ، ًُٝي كٔذ طوخ٤ُي 

حألَٓس ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٗـي ٖٓ ُٝح٣خ حُٔ٘خ٣ن ك٢ حُـِحثَ ُح٣ٝش ػ٠ِ رٖ ػَٔ رطُٞوش ، 

 ُح٣ٝش حُٜخَٓ حُوخ٤ٔٓش رزٞٓؼخىس ُٝح٣ٝش حُلٔال١ٝ رؤ٘ط٤٘ش ُٝح٣ٝش ح٤ُ٘ن رٌِز٤َ رؤىٍحٍ.

 

                                                           
1
 .  89، ص 1981، الجزائر ،  2تركً رابح ، التعلٌم القومً والشخصٌة الجزائرٌة ، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ، ط  

2
 . 123محمد نسٌب ، زواٌا العلم والقرآن ، مرجع سابق ، ص  
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 إٌٛ  اٌصأٟ : صٚا٠ا اٌّشاتط١ٓ :

ك٢ٜ ٤ٌِٓش ؿٔخػ٤ش ، كٔٞحٍىٛخ ٓلزٔش ػٖ ١ِزخص حُؼِْ كخَُٔحرطٕٞ أكلخى حُٔئْٓ حألٍٝ    

ُِِح٣ٝش ال كن ُْٜ إٔ ٣ؤهٌٝح ٤ٗجخ ٖٓ حألٓٞحٍ ٖٓ ُح٣ٝش ؿيْٛ ٝحًُِخس ٝحُٜيهخص ٝحُظزَػخص 

ُطِزش حُؼِْ ٝحُلوَحء ح٣ٌُٖ  ٝحٌٍُ٘ ٝحُٜزخص ٓٞحء ًخٗض ٗوٞى أٝ ك٤ٞحٗخص ٢ٛ ُِِح٣ٝش ٝكن

٣وٜيٕٝ حُِح٣ٝش ، ًٔخ إٔ ُٝح٣خ حَُٔحرط٤ٖ ٤ُْ ُٜخ ٣َ١وش ٛٞك٤ش ٝال ٣َٓيٕٝ ًِٝح٣خ 

 حُٔ٘خ٣ن.

 إٌٛ  اٌصاٌس : صٚا٠ا اٌطٍثح :

ٌٝٛح حًُ٘ٔٞؽ حُٞك٤ي ٖٓ حُِٝح٣خ ٗـيٙ ك٢ ُح٣ٝش ٤ٓي١ ػزي حَُكٔخٕ ح٢ُِٞ٤ُ حُظ٢ طوغ ك٢    

ّ ، إ ٌٛٙ حُِح٣ٝش طوظِق  ٣1635ش ط١ِ٤ ُٝٝ، ٝأٓٔض ػخّ ػَٕ ا٣ُِٞش ىحثَس ػِحُهش ٝال

ػٔخ ٓزوٜخ كطِزظٜخ ٣ظٔظؼٕٞ رخالٓظوالٍ حُظخّ ك٢ ط٤٤َٔ ٗئٕٝ ٓئٓٔظْٜ كال ٣ظيهَ أكي ك٤ٜخ . 

ٝحُطِزش ٝكيْٛ ْٛ حُٔٔئُٕٝٞ ػٖ حُِح٣ٝش ٝطي٤٣َ ٗئٜٝٗخ ىحه٤ِخ ٝهخٍؿ٤خ ، ػ٤ِٔخ ٝحهظٜخى٣خ 

ػٖ أ١ ٗٞع ٖٓ ح٠ُـ١ٞخص أٝ حُظيهالص ، ك٢ٜ ط٤َٔ ٖٓ ٝحُِح٣ٝش رٌٜح حٌَُ٘ طٌٕٞ رؼ٤يس 

١َف ١ِزظٜخ ٝال طو٠غ ٤ُ٘ن أٝ َٓحر٢ رَ ٝكظ٠ ٤ُِ٘ن ح١ٌُ ٣ؼِْ ك٤ٜخ . كخ٢ُ٘ء حُٞك٤ي ح١ٌُ 

٣و٠غ ُٚ حُـ٤ٔغ ٣ٝٔظؼِٕٞ ُٚ ٝال ٣وخُلٞٗٚ اٗٔخ ٛٞ حُوخٕٗٞ أ١ هخٕٗٞ حُِح٣ٝش أٝ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ 

٣ش٣طِن ػ٤ِٚ رخْٓ حُالثلش حُيحه٤ِش ُِِحٝ
1
    . 

 دٚس اٌضٚا٠ا :  105.

أىص حُِٝح٣خ حُي٣٘زش رٔوظِق أٗٞحػٜخ أىٝحٍح ًؼ٤َس ك٢ حُل٤خس حُي٤٘٣ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحالؿظٔخػ٤ش،    

حٛظٔض رظلل٤ع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ َٝٗ٘ٙ  ًٌُٝي حألىٝحٍ ح٤ُٔخ٤ٓش. ٖٝٓ ر٤ٖ طِي حألىٝحٍ ٓخ ٢ِ٣:

ػ٠ِ كٔخ٣ظٚ ٖٓ ح٤ُٔ٘خٕ ٝح٤٠ُخع  رٍٜٞس ٌٓؼلش ك٢ حألؿ٤خٍ حالٓال٤ٓش حُؼوخك٤ش ٓٔخ ٓخػي

ٝحالٗيػخٍ
2
،ًٔخ ًخٗض حُِٝح٣خ طيٍّ ٓوظِق ػِّٞ ..، ٟق ا٠ُ ٌٛح  ، ٌٝٛح ٖٓ حُـخٗذ حُي٢٘٣ 

حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش حُظ٢ ًخٕ رؼ٠ٜخ ٓوٜيح ٌُزخٍ حُؼِٔخء ك٤غ حٗظَٜص ٝطلُٞض ا٠ُ ٓيحٍّ ػ٤ِخ ، 

حُلٕ٘ٞ ًُٝي ، ًٔخ ػِٔض ػ٠ِ ًٔخ طؼي رٔؼخرش ٓوخُٕ ٝىٝح٣ٖٝ حُٔوط١ٞخص ك٢ ٓوظِق حُؼِّٞ ٝ
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َٗ٘ حالٓالّ ك٢ حُٔٞح١ٖ ٝحألٛوخع حُظ٢ ُْ ٣َٜ ا٤ُٜخ هخٛش ك٢ حُٔٞح١ٖ حُٜلَح٣ٝش
1
، ك٤ٔخ  

أٓخ ػٖ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش كوي ًخٗض حُِٝح٣خ طٜظْ ربُحُش حُوالكخص ر٤ٖ حُلجخص  ٣وٚ حُؼوخكش 

قحُٔوظِلش ، هخٛش ك٢ ظَ ؿ٤خد حُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش آٌٗحى ك٢ ح٣َُ
2
، ك٤غ ًخٗض حُِح٣ٝش ٢ٛ  

حُٔئٓٔش حُٞك٤يس ك٢ ح٣َُق حُظ٢ ٣ِـؤ ا٤ُٜخ حُ٘خّ ك٢ كَ هٜٞٓخطْٜ ....ٝ ط٤٤َٔ ٗئْٜٝٗ، ك٢ٜ 

ٓئٓٔش ى٤٘٣ش، ػ٤ِٔش، طؼو٤ل٤ش ٝاىح٣ٍش
3
،أٓخ حُل٤خس ح٤ُٔخ٤ٓش : ُوي ٗخًٍض حُِح٣ٝش ٓ٘خًٍش كؼخُش  

ك٢ ٓوخٝٓش أٗظٔش حُلٌْ حُٔٔظزيس ٝهخٛش ك٢ كظَس حالٓظؼٔخٍ
4

، ٖٝٓ أىٝحٍ حُِح٣ٝش ك٢ حُل٤خس 

ح٤ُٔخ٤ٓش ُالٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ، حٜٗخ هخٓض رٜي ٌٛح حُؼيٝحٕ ٌٓ٘ ىهُٞٚ ا٠ُ أٍٝ حُـِحثَ، ُٝؼَ 

أْٛ حُؼٍٞحص حُِٔٔلش ٝحُظ٢ ٌِٗض ٓخ ٠ٔٔ٣ رٌخٍػش حُٔوخٝٓش حُِٔٔلش حَُٔطزطش ر٤٘ٞم حُِٝح٣خ 

إ ٤ٗٞم حُطَم حُٜٞك٤ش أَٓٝح ٝٓوي٢ٓ حُطَم حُٜٞك٤ش، ٝٛٞ ٓخ ٣ئًيٙ كٔيحٕ هٞؿش روُٞٚ: 

ؿ٤ٔغ حُٔٞح٤٘١ٖ حُـِحث٤٣َٖ أٓخّ حُـِٝ حُل٢َٔٗ رخُظؼزجش حُؼخٓش ٝرخُٞهٞف ٛلخ ٝحكيح ُٔوخٝٓش 

ّ ٣ٌٕٝٞ  1932حُـِحس حُٔلظ٤ِٖ، كٌٜح ح٤ُ٘ن ٓل٢ حُي٣ٖ ٓويّ حُِح٣ٝش حُوخى٣ٍش ٣ؼِٖ حُـٜخى ٓ٘ش 

٠ ًَ حُوزخثَ ر٠َد كٜخٍ ػ٤ِٜخ ؿ٤٘خ ُٜٔخؿٔش هٞحص كَٗٔخ رخُظٞؿٚ ا٠ُ َٝٛحٕ ، ًٔخ أٝٛ

ُٔ٘غ حُٔئٝٗش ػٖ حُـ٤ٖ حُل٢َٔٗ، ٣ٝؤط٢ ٖٓ رؼيٙ حر٘ٚ حأل٤َٓ ػزي حُوخىٍ ح١ٌُ ٝٓغ ٖٓ ىحثَس 

ّ كيػض ٓؼًَش طخ٣ٍو٤ش ٓٔخٛخ حُل٤َٕٔٗٞ ػٍٞس  1945ٓ٘ش ، ك٢  17حُٔوخٝٓش حُِٔٔلش ا٠ُ 

ز٤ش، ٖٝٓ أطزخع ٌٛٙ حأله٤َس حُطَم حُٜٞك٤ش ، ًخٕ ٖٓ هخىطٜخ ْٛ ٖٓ حُوخى٣ٍش، حَُكٔخ٤ٗش ٝحُط٤

ح٤ُ٘ن ح٣َُ٘ق رٞٓؼِس، ًٌُي ػٍٞس ح٤ُ٘ن رٞػٔخٓش ٝػٍٞس حُ٘خ٣َٖٛ َٜٗس أطزخع حُط٣َوش 

حُوخى٣ٍش ، ٝػٍٞس حُٔوَح٢ٗ ٝالال كخ١ٔش َٗٔٞٓ ٖٓ أطزخع حُط٣َوش حَُكٔخ٤ٗش ًٌُٝي حُؼي٣ي ٖٓ 

حُٔوخٝٓخص حُظ٢ ٣طٍٞ ػيٛخ ٝاكٜخإٛخ
5

ٖ حَُكٔخ٤ٗش ا٠ُ ، كخُِٝح٣خ ػ٠ِ حهظالف ١َهٜخ ٓ

حُظ٤ـخ٤ٗش ا٠ُ حُوخى٣ٍش ًِٜخ ًخٗض طٜذ ك٢ ٝػخء ٝحكي ٝٛٞ حُللخظ ػ٠ِ ٓوٞٓخص حألٓش 

حُـِحث٣َش ػٌْ ٓخ ًخٕ ٣ؼظزَٙ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ٣ُْٞ ٣ٍٖ ح١ٌُ ًخٕ ٣َٟ إٔ 

كًَش حالهٞحٕ رؤٜٗخ كَد ى٤٘٣ش ٓز٤٘ش ػ٠ِ حُظؼٜذ حُي٢٘٣ ٝحُؼَه٢ ٝهي حٓظيص ػٍٞحص 

حَُكٔخ٤٤ٖٗ ا٠ُ ًَ حُٔ٘خ١ن طو٣َزخ ٝحُوزخثَ حُ٘ٔخ٤ُش ٖٓ حُـِحثَ حُؼخٛٔش ا٠ُ حُوَ حالهٞحٕ 
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ّ  1865ٝؿ٤ـَ ٝرخط٘ش ، ٝكٜخٍ َٓحًِ حُل٤٤َٖٔٗ ٝهالػْٜ ك٢ رـخ٣ش ٝىُْ ٝط١ِ٤ ُٝٝ ك٢ 

حألَٓ ح١ٌُ أٛزق ٣ٔؼَ هطَح ًز٤َح ػ٠ِ كَٗٔخ
1
          . 

                                                

                                                           
1
 . 166، ص 1973، عدد خاص ،  1871فً ثورة مجلة األصالة : الحقٌقة عن دور زاوٌة صدوق واإلخوان الرحمانٌٌن   
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 : ذ١ّٙذ 

إ ٣ُخٍس حأل٤ُٝخء ٝحُظزَى رْٜ ظخَٛس طٔظَػ٢ حالٗظزخٙ ٝطـؼَ حُزخكغ ٣ظٔخءٍ ػٖ ػالهش ٌٛٙ  

حُظخَٛس رخُي٣ٖ ٣ًَ٘ؼش ٝأٍٛٞ حػظوخى٣ش ُِٓ٘ش ٝرخُظي٣ٖ ًٔٔخٍٓش اٗٔخ٤ٗش ٣ظيحهَ ك٢ طٌٜٞٗخ 

٠ حُؼخَٓ حُي٢٘٣ ٝحُؼخَٓ حُؼوخك٢. ًٔخ إٔ حُظي٣ٖ رٜلظٚ ٓٔخٍٓش طؼزي٣ش ىحهَ ؿٔخػش ٓؼ٤٘ش ٣زو

هخٟؼخ ُ٘ٔز٤ش حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ، ٣ٝزو٠ حٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ظوٌٙ ٌٛح حُظي٣ٖ طؼز٤َح ػٖ حُوٟٞ 

ٝحُٜٔخُق ح١ٌُ طيػٔٚ ، ٣زو٠ رزوخثٜخ ٣ٝوظل٢ رِٝحُٜخ أٝ رخٗظلخء حُلخؿش ا٤ُٚ ، رل٤غ طٜ٘ي حٌُؼ٤َ 

زخع ٖٓ ٓ٘خ١ن  حُوطَ حُؼَر٤ش ٝؿٞى حَٟكش ٝهزخد ٝٓ٘خٛي ُأل٤ُٝخء ٣وٜي ح٤ُٜخ ح٣َُٔي٣ٖ ٝحالط

حٓخ ُِظزَى حٝ ُِطِذ أٝ ُِلخؿش حٝ ُِٞٓخ١ش ر٤ٖ حُلَى ٝهللا ، ٝٛٞ ٓخ ٣ظطِذ ط٤ٜجش ٖٓ حٌُحص هزَ 

حالٓظؼيحى ٝٗي حَُكخٍ ح٠ُ ٓٞهغ ح٢ُُٞ، حً طظ٘ٞع ك٤ٜخ حُٔوخٛي ، كٜ٘خى ٖٓ ٣ٍِٝ ُوَحءس حُلخطلش 

خّ ٝحُٜالص ، ٝحهخٓش حُطوّٞ حُوخٛش رخٌُٔخٕ ، ٝٛٞ ٣لَٝ ٍَٟٝس حُٟٞٞء ٝحالٓظلٔ

ٝحُ٘ظخكش ٝحُظط٤ذ ،ٝٛ٘خى ح٠٣خ ٖٓ ٣وّٞ رخُطزن ٝحٌُرق )حُٞؿزش حَُرخ٤ٗش ( حُظ٢ ٖٓ كالُٜخ طظْ 

 . حُٞٓخ١ش ر٤ٖ حالٗٔخٕ ٝهللا  

 : . ِعٕٝ اٌرثشن 1

ؿخء ك٢ حُٜلخف : " حُزًَش ٢ٛ حُ٘ٔخء ٝ ح٣ُِخىس، ٝحُظز٣َي : حُيػخء رخُزًَش ، ١ٝؼخّ ر٣َي :    

تٛسن ِٓ يٟ إٌاس(  ُي ٝك٤ي ٝػ٤ِي ٝرخًٍي ، ٝهخٍ طؼخ٠ُ : ) ًؤٗٚ ٓزخٍى، ٣ٝوخٍ : رخٍى هللا

، ٝطزًَض رٚ أ١ ط٤ٔ٘ض رٚ  54حألػَحف ، ح٣٥ش : ذثاسن هللا ( ، ، ٝ)  8حَُ٘ٔ ، ح٣٥ش 
1
. 

ٌفرؽٕا ع١ٍُٙ تشواخ  )ٝهخٍ حَُحؿذ : " حُزًَش ػزٞص حُو٤َ حإل٢ُٜ ك٢ ح٤ُ٘ت ، هخٍ طؼخ٠ُ :    

. ٢ٔٓٝ رٌُي ُؼزٞص حُو٤َ ك٤ٚ ػزٞص حُٔخء ك٢  96ػَحف ، ح٣٥ش حأل،  ِٓ اٌغّاء ٚاألسض (

ك٤ٚ ًُي حُو٤َ... ُٝٔخ ًخٕ حُو٤َ حإل٢ُٜ ٣ٜيٍ ٖٓ ك٤غ ال ٣لْ ، ٝػ٠ِ  حُزًَش ، ٝحُٔزخٍى ٓخ

ٝؿٚ ال ٣ل٠ٜ ٝال ٣لَٜ ، ه٤َ ٌَُ ٓخ ٣٘خٛي ٓ٘ٚ ٣ُخىس ؿ٤َ ٓلٔٞٓش : ٛٞ ٓزخٍى ، ٝك٤ٚ 

رًَش"
2
  

                                                           
1
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رًَض ػ٤ِٚ طز٣ٌَخ أ١ هِض ُٚ رخٍى هللا ػ٤ِي " رٖ ٓ٘ظٍٞ : " ٣وخٍهخٍ ا   
1
 

ٖ" رخ٢ُ٘ءٝحُظزَى  َٔ ١ِذ حُزًَش رٞحٓطظٚ . ؿخء ك٢ حُٔؼـْ ح٢٤ُٓٞ : " طزَى رٚ : ط٤
2
 

ئْ أٚي ت١د ٖٝٓ رًَخطٚ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ أ٠٣خ ، ٓخ حهظٚ رٚ حألٓخًٖ ، ًٌٔش ، هخٍ طؼخ٠ُ : "    

ٚظع ٌٍٕاط ٌٍزٞ تثىح ِثاسوا ٚ٘ذٜ ٌٍعا١ٌّٓ "
3
   

كَٔ حُِٓو١َ٘ ُلظش ٓزخًٍخ ، رؤٗٚ " ًؼ٤َ حُو٤َ ُٔخ ٣لَٜ ُٖٔ كـٚ ٝحػظَٔ ٝػٌق ػ٘يٙ 

 ١ٝخف كُٞٚ ، ٖٓ حُؼٞحد ٝ طٌل٤َ حٌُٗٞد".

عثؽاْ اٌزٞ أعشٜ تعثذٖ ١ٌال ٖٝٓ حألٓخًٖ حُٔزخًٍش أ٠٣خ حُٔٔـي حأله٠ٜ هخٍ طؼخ٠ُ : "    

ٍٓٞس حالَٓحء ٌٕش٠ٗ ِٓ آ٠اذٕا " ،  ِٓ اٌّغعذ اٌؽشاَ ئٌٝ اٌّغعذ األلصٝ اٌزٞ تاسوٕا ؼٌٛٗ

، هخٍ حُِٓو١َ٘ ك٢ طل٤َٔ رخًٍ٘خ كُٞٚ " ٣َ٣ي رًَخص حُي٣ٖ ٝحُي٤ٗخ ، ألٗٚ ٓظؼزي  1ح٣٥ش 

حالٗز٤خء ٖٓ ٝهض ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٜٝٓز٢ حُٞك٢ ، ٝٛٞ ٓللٞف رخألٜٗخٍ حُـخ٣ٍش ٝحألٗـخٍ 

 حُٔؼَٔس. 

 . ِا ظاء يٟ اٌرثشن :2   

ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ، رخد حُٔٔخؿي حُظ٢ ػ٠ِ ١َم حُٔي٣٘ش ٝحُٔٞحٟغ حُظ٢ ٝك٢ ًظخد حُٜالس ٖٓ  

٠ِٛ ك٤ٜخ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، ػْ أٓ٘ي ا٠ُ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش ، أٗٚ هخٍ : " ٍأ٣ض ٓخُْ رٖ 

ػزي هللا ٣ظلَٟ أٓخًٖ ٖٓ حُط٣َن ، ك٢ِٜ٤ ك٤ٜخ ، ٣ٝليع إٔ أرخٙ ًخٕ ٢ِٜ٣ ك٤ٜخ ، ٝأٗٚ ٍأٟ 

ِْٓ ٢ِٜ٣ ك٢ طِي حألٌٓ٘ش "حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ
4
 . 

 كل٢ كؼَ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ٝحر٘ٚ اػزخص ُِظزَى رآػخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ . 

ٝك٢ ١ٞٓؤ ٓخُي ٖٝٓ٘ حُ٘ٔخث٢ ػٖ ٓلٔي رٖ ػَٔحٕ حألٜٗخ١ٍ ػٖ أر٤ٚ، أٗٚ هخٍ : " ػيٍ   

ا٢ُ ػزي هللا رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ٝأٗخ ٗخٍُ طلض َٓكش رط٣َن ٌٓش ، كوخٍ : ٓخ أُِٗي 

طلض ٌٛٙ حَُٔكش ؟ كوِض : أٍىص ظِٜخ . كوخٍ : َٛ ؿ٤َ ًُي ؟ كوِض : ال ، ٓخ أ٢ُِ٘ٗ اال ًُي. 

 ي هللا رٖ ػَٔ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : " اًح ً٘ض ر٤ٖ حأله٘ز٤ٖ ٖٓ ٠٘ٓ كوخٍ ػز

                                                           
1
 . 271، ص 12ج ابن منضور جمال الدٌن محمد ، لسان العرب ، الدائرة المصرٌة للتألٌؾ ، د ت  

2
 . 51، ص 1، ج 1973،  2أنٌس إبراهٌم و آخرون ، المعجم الوسٌط ، مطابع دار المعارؾ بمصر ط   

3
 الزمخشري جاد هللا محمد بن عمر، الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التأوٌل ، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، دون  

 . 262،  3تارٌخ ، ج
4
 . 149ارك بن محمد المٌلً ، مرجع سابق، صمب  
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ٍَُٔ، رٚ ٗـَس َٓ طلظٜخ ٓزؼ٤ٖ ٗز٤خ""  ) ٝٗلن ر٤يٙ ٗلٞ حَُٔ٘م (، كبٕ ٛ٘خى ٝحى٣خ، ٣وخٍ ُٚ : حُ

 ) ٟؼ٤ق ٌَٓ٘(.

د ٢ٍٟ هللا ٝك٢ ح١ُٞٔؤ ًٝظخد حُلؾ ٖٓ ٛل٤ق حُزوخ١ٍ ػٖ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػَٔ رٖ حُوطخ  

ػ٘ٚ ، أٗٚ هخٍ ُِلـَ حألٓٞى : " أٓخ ٝهللا ، ا٢ٗ ألػِْ أٗي كـَ ال ط٠َ ٝال ط٘لغ، ُٝٞال أ٢ٗ 

 ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ حٓظِٔي، ٓخ حٓظِٔظي" ) أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ( 

 ٌٛح ُلع حُزوخ١ٍ ، ٝك٤ٚ ٗل٢ ُِظزَى.    

ُِ٘خّ إٔ طوز٤َ ًُي حُلـَ اٗٔخ ٛٞ حهظيحء هخٍ حُزخؿ٢ ك٢ "حُٔ٘ظو٠" ٓخ هالٛظٚ : " ر٤ٖ ػَٔ    

رخٍَُٓٞ ، ٤ُْٝ طؼظ٤ٔخ ٌُحص حُلـَ أٝ ُٔؼ٠٘ ك٤ٚ كظ٠ ٣ٌٕٞ ٖٓ طؼظ٤ْ حُـخ٤ِٛش أٝػخٗخ ، 

 الػظوخى حُ٘لغ ٝح٠َُ ك٤ٜخ"

ٝك٢ ٍٓخُش " حُزيع ٝح٢ُٜ٘ ػٜ٘خ " : إٔ ٓئُلٜخ حرٖ ٟٝخف هخٍ : ٓٔؼض ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗ    

ػَٔ رٖ حُوطخد روطغ حُ٘ـَس حُظ٢ ر٣ٞغ طلظٜخ حُ٘ز٢ ٠ِٛ ٓلظ٢ أَٛ ١َّٓٞ ٣وٍٞ : " أَٓ 

هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ، كوطؼٜخ ، ألٕ حُ٘خّ ًخٗٞح ٣ٌٛزٕٞ ك٤ِٜٕٞ طلظٜخ، كوخف ػ٤ِْٜ ٖٓ حُلظ٘ش" ) 

ٟؼ٤ق (. 
1

    

 . اٌٛال٠ح ٚاٌٌٟٛ:3

ؿخء ك٢ ٛل٤ق حُزٞهخ١ٍ : " حُٞال٣ش ٓلظٞكش ٜٓيٍ حُٞالء ، ٢ٛٝ حَُرٞر٤ش ، ٝاًح ًَٔص    

حُٞحٝ ك٢ٜ حالٓخٍس "
2

ٝؿخء ك٢ ُٔخٕ حُؼَد ك٤ٔخ ٣ظلَع ػٖ حُِلع رؼي طـ٤٤َ حٗخٍس حُٞحٝ إٔ :    

" حُٞال٣ش رخُلظق ، حُٜٔيٍ ٝحُٞال٣ش رخٌَُٔ حالْٓ ، ٓؼَ حالٓخٍس ٝ حُ٘وخرش ألٗٚ حْٓ ُٔخ ط٤ُٞظٚ 

ٝهٔض رٚ ، كبًح أٍحىٝح حُٜٔيٍ كظلٞح"
3

ٖ ٝال٣ظْٜ ٖٓ . ٝك٢ ٓؼ٠٘ حُٞال٣ش رخُلظق " هَة ٓخٌُْ ٓ

٤ٗت ، رخُلظق ٝ حٌَُٔ ٢ٛٝ رٔؼ٠٘ حَُٜ٘س"
4
  

                                                           
1
 الزمخشري جاد هللا محمد بن عمر، الكشاؾ عن حقائق ؼوامض التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التأوٌل ، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، دون  

 . 263،  3تارٌخ ، ج
2
 . 147، ص 5تفسٌر الفرآن، ج ، كتاب 1992اإلمام البخاري ، صحٌح البخاري ، شركة الشهاب ، الجزائر،   

3
 . 287، ص 22إبن منظور ، مرجع سابق ، ج  

4
 . 287، ص 22نفس المرجع ، ج  
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ْ رخالٓخٍس ك٢ ػَٜٗخ ٣يػ٠ كيالُش حُٞال٣ش رخٌَُٔ ػ٠ِ حالٓخٍس ٝحُِٔطخٕ ، ٝأٛزق حُوخث  

، ٝٛٞ حُٔظ٢ُٞ ألٍٓٞ حُ٘خّ، ٝطير٤َ ٗئْٜٝٗ . ٝأٟل٠ ٌٛح حُِلع ٖٓ حالٛطالكخص حُٞح٢ُ

 أ١ ٝالس . -هزَ ًُي رخُؼخَٓ ؿٔغ ػٔخُشحالىح٣ٍش ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ، ًٝخٗض طؼَف 

أٓخ ىالُش حُٞال٣ش رخُلظق كل٤ٜخ ػ٠ِ ٓخ طويّ هٞالٕ : حالٍٝ ، حَُرٞر٤ش ، ٝهي ٍٝى ًًَ ًُي ػ٘ي    

حُزوخ١ٍ هخٍ : " ٝهخٍ ؿ٤َٙ ٣ٌْٔٞٓٞٗ ٣ٌُْٞٞٗ حُٞال٣ش ٓلظٞكش ، ٜٓيٍ حُٞالء، ٢ٛٝ حَُرٞر٤ش 

"
1
. 

حَُرٞر٤ش ػ٠ِ هللا ، ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ًٔخ ط٘طزن ػ٠ِ حُؼزي ، ٝهي ٍٝى ًُي ك٢   ٝط٘طزن ُلظش   

) ٍٓٞس آٍ ػَٔحٕ، ؿِء ٖٓ وٛٔٛا ستا١١ٔٓ تّا وٕرُ ذعٍّْٛ اٌىراب " حُوَإٓ ، هخٍ طؼخ٠ُ : " 

أٔضٌٕا اٌرٛساج ي١ٙا ٘ذٜ ٚٔٛس ٠ؽىُ تٙا إٌث١ْٛ اٌز٠ٓ أعٍّٛا ( ٝهخٍ طؼخ٠ُ ح٠٣خ : "  79ح٣٥ش 

   ( . 44) ٍٓٞس حُٔخثيس ، ؿِء ٖٓ ح٣٥ش ٍز٠ٓ ٘ادٚا ٚاٌشتا١ْٔٛ"ٌ

أٓخ حُوٍٞ حُؼخ٢ٗ كزٔؼ٠٘ حَُٜ٘س ، ؿخء ك٢ ُٔخٕ حُؼَد : " ح٢ُُٞ ٛٞ حُ٘خَٛ... ١ٍٝٝ إٔ    

حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : ٖٓ طٞال٢ٗ ك٤ِظ٠ُٞ ػ٤ِخ ، ٓؼ٘خٙ ٖٓ ٢َٜٗٗ ك٤َِٜ٘ٙ "
2
 

هللا ٌٟٚ ٝهخٍ أ٠٣خ: لً أغ١ش هللا أذخز ١ٌٚا " ٝح٢ُُٞ حْٓ ٖٓ أٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ هخٍ طؼخ٠ُ : " 

( . ٝك٢ طل٤َٔ ٢ُٝ ٌ هخٍ ٓلٔي حُطخَٛ رٖ  256) ٍٓٞس حُزوَس ، ؿِء ٖٓ ح٣٥ش اٌز٠ٓ إِٓٛا"

طوٌٙ ٗخَٛح ػخٍٗٞ : " ح٢ُُٞ : حُ٘خَٛ حُٔيرَ ، كل٤ٚ ٓؼ٠٘ حُؼِْ ٝحُويٍس ، ٣وخٍ ط٠ُٞ كالٗخ أ١ ح

، ٢ٔٓٝ حُل٤ِق ٤ُٝخ ألٕ حُٔوٜٞى ٖٓ حُلِق حَُٜ٘س ، ُٝٔخ ًخٕ حإلُٚ ٛٞ ح١ٌُ ٣َؿغ ا٤ُٚ 

 ػخريٙ ٢ٔٓ ٤ُٝخ ٌُُي "

ٝك٢ حُلٌَ حُٜٞك٢ ٣لظَٔ ُلع ح٢ُُٞ ٓؼ٤٤ٖ٘ : " أكيٛٔخ إٔ ٣ٌٕٞ كؼ٤ال ٖٓ حُلخػَ ، ًخُؼ٤ِْ    

طوَِ ٓؼ٤ٜظٚ ، ٣ٝـُٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٝحُوي٣َ ٝؿ٤َٙ ، ك٤ٌٕٞ ٓؼ٘خٙ ، ٖٓ طٞحُض ١خػخطٚ ٖٓ ؿ٤َ 

كؼ٤ال رٔؼ٠٘ ٓلؼٍٞ ، ًوظ٤َ رٔؼ٠٘ ٓوظٍٞ ، ٝؿ٣َق رٔؼ٠٘ ٓـَٝف ، ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ظ٠ُٞ حُلن 

ٓزلخٗٚ ، كلظٚ ٝكَحٓظٚ ػ٠ِ حإلىحٓش ٝحُظٞح٢ُ ، كال ٣وِن ُٚ حُوٌالٕ ح١ٌُ ٛٞ هيٍس حُؼ٤ٜخٕ 

، ٝاٗٔخ ٣ي٣ْ طٞك٤وٚ ح١ٌُ ٛٞ هيٍس حُطخػش."
3
  

                                                           
1
 . 147ص 5االمام البخاري ، مرجع سابق ، ج  

2
 . 189،  281،ص  22ابن منظور ، مرجع سابق ، ج  

3
 . 381، ص 1998،  1القشٌري أبو القاسم عبد الكرٌم بن هوازن : الرسالة القشٌرٌة ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ط  
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حُٞال٣ش ػ٠ِ أٜٗخ َٓطزش ػ٤ِخ ٣لُٞ رٜخ ح٢ُُٞ رٔـخٍٝس ػَٕ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٣ٝظٍٜٞ حُٜٞك٤ش    

ٝهي ٍٟٝ حُٔو١َ كوخٍ : " ػٖ حُؼخٍف ػزي حَُك٤ْ حُٔـَر٢ هخٍ : ٓٔؼض ٤ٓي١ أرخ ٓي٣ٖ ٣وٍٞ : 

 أٝهل٢٘ ٍر٢ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝهخٍ ٢ُ : " ٣خ ٗؼ٤ذ ٓخًح ػٖ ٤ٔ٣٘ي ؟ هِض ٣خٍد 

ه٠خإى، كوخٍ : ٣خ ٗؼ٤ذ هي ٟخػلض ُي ٌٛح ، ػطخإى، هخٍ : ٝػٖ ٗٔخُي ؟ هِض ٣خٍد 

ٝؿلَص ُي ٌٛح، كطٞر٠ ُٖٔ ٍآى أٝ ٍحٟ ٖٓ ٍآى ."
1

   

إ ًَحٓش حأل٤ُٝخء ى٤َُ رًَخطْٜ . " ٝحٌَُحٓش ًٔخ ٣وٍٞ حُلَى رَ : ٢ٛ حُلؼَ حالٓخ٢ٓ ُظلو٤ن 

ٝال٣ش ح٢ُُٞ ، ٝرلٍٜٞ حٌَُحٓش طلَٜ حُزًَش. "
2
  

 :ٔثزج ذاس٠خ١ح عٓ ذٛاظذ األ١ٌٚاء . 4
 

لقد كان للطرائقٌة دور اجتماعً وسٌاسً كبٌرة فً المؽرب ، لتعاٌشه السلمً مع المحٌط 

االجتماعً بفضل الزواٌا، المؤسسة المادٌة والروحٌة للطرقٌة والتً تعتبر كمراكز دٌنٌة 

اجتماعٌة ، سٌاسٌة وثقافٌة وكان لهذه الزواٌا فً الجزائر حضورا عظٌما ، حٌث مرث 

ٌة كان لها وفٌها ادوار ونكوصات تأثرت من خاللها بالظروؾ االجتماعٌة و بالمراحل تارٌخ

السٌاسٌة لكل مرحلة :مند نشأتها مع القرن الثانً عشر مٌالدي ، فالمرحلة االستعمارٌة التً 

 -بعد تهمٌش –مٌزتها نقٌضتها الحركة االصالحٌة تم مرحلة ما بعد االستقالل التً طبعها 

" فً الجزائر ،وهذا ما ٌبٌن  التعددٌة السٌاسٌةواٌا مع بداٌة المرحلة "انعقاد اول مؤتمر للز

مدى استمرارٌة نشاط الطرقٌة والزواٌا وفعالٌتها على المستوى الدٌنً واالجتماعً الذي ٌوتر 

بصفة أو بأخرى على نظام العام ، وبالتالً القطٌعة التً وجدت بٌنهما بسبب الحركة 

ح اشكالٌة بنٌة المجتمع الراهن بعالقاته مع أولٌاء الذٌن اختلفت االصالحٌة قطٌعة شكلٌة تطر

اآلراء حول انتشارهم فً البالد المؽرب ولحد األن .
3

 

                                                           
1
 . 139ص 1، ج 1963المقري أحمد بن محمد : نفح الطٌب من ؼصن االندلس الرطٌب ، دار صادر ، بٌروت ،   

2
  Alfred Bel (A) : L’islame mustique , revue Africaine N 69 , année 1928 , p . p 65-111 .                                              

3
  1998خدٌجة الزاوي ، النساء وطقوس االولٌاء الصالحٌن ، رسالة ماجستٌر علم االجتماع السٌاسً، قسم علم االجتماع ، جامعة وهران ،  سنة     

 .156ص ،
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 ١ٌٚاء اٌصاٌؽ١ٓ :أصً األ. 5

خرون سمها عن الشهوات ، وٌرى أا االسم اطلق علٌها من ربطها من أن هذٌرى البعض أ

التأملٌة الدٌنٌة حٌث كل رباط كان ٌعتبر مكان  بالحٌاةن دولة المرابطٌن لتمٌزهم انهم اصال م

ه الفئة انحدرت من أولئك الدٌن كانوا بادة ال للمعركة ، وهناك من ٌرى أن هذللتقوى وللع

ٌرابطون على حدود دولة المسلمٌن وذلك اسم المرابط عبارة عن كلمة مأخوذة من كلمة رباط 

االسالمٌة القدٌمة ، وٌرجعها البعض الى تقالٌد  الدال على الحصن الدي ٌحمً حدود االقالٌم

الشمال االفرٌقً قبل االسالم ، كونها شكل من اشكال العبادة واالمتالك عن البربر من 

المعتقدات القدٌمة التً ارتبطت بعد ذلك مع االسالم : فاالرتباط االسالم بهذه االفكار التقلٌدٌة 

ة المقدسات واحترامها ، التً كان ٌتمتع بها سحرة  حٌث المتماثلة مع الجنون  االسالم ومهاب

كدون انهم قدموا من اهر االولٌاء ، فٌما ٌؤدٌم ثم تحولت هذه المعتقدات الى ظوقدسوا البربر الق

الصحراء الؽربٌة ، وٌرتكز هذا الراي على شاهدات األولٌاء نفسهم فً تحدٌد اصلهم من 

هرة إلى االحتمال األول ، الذي ٌودي بنا للقول ان ساقٌه الحمراء ، وٌبقى االحتمال اصل الظا

هذه الظاهرة لها عالقة بالتصوؾ الذي اشتهر به المؽرب الكبٌر ، فالتصوؾ سبق ظاهرة 

م ، وهذا بفضل  16و15االولٌاء والذي ظهرت حركة االولٌاء المنبثقة من التصوؾ مع القرن 

فضل النخبة األندلسٌة التً توافدت عبر النخبة االندلسٌة ،فانتشار التصوؾ فً المؽرب كان ب

أفواج متعاقبة : مثقفون عسكرٌون ، محاربون بعد سقوط ؼرناطة ، وكان من بٌن الوافدٌن 

كذلك الصوفٌون الذٌن كانوا نضام القادرٌة وللحالة االجتماعٌة والسٌاسٌة السٌئة فً المؽرب ، 

م الصوفٌة " وهذا الرحٌل لم ٌكن فشل اتجهوا الى المناطق البعٌدة من هذه البالد من اجل تعل

فً المدٌنة بل وجودهم فً المدٌنة كان تكوٌنا لنهمة مستقبلٌة التً ستنجز فً االماكن البعٌدة 

للصحراء ففً المدٌنة تعلموا مفاهٌم األزمة على الجؽرافٌا البلدان ولسكانها ، وبها كونوا طلبة 

 توزعوا بدورهم الى أماكن أخرى لتعلٌم الطرٌقة
1

 . 

 األ١ٌٚاء يٟ تالد اٌّغشب :. 6

تعد فاس وتلمسان وتونس من المدن التً حصرت فٌها الطرٌقة ، والتً كان هدفها نشر الدٌن 

االسالمً ، ومن هدا المنبع تحرج عدة تالمٌذ انتشروا على كامل بالد المؽرب لنشر الطرٌقة 

                                                           
1
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ً المناطق البربرٌة  البعٌدة عن التً كان هدفها نشر االسالم فً البلدان المؽاربٌة ، حاصة ف

المراكز المؤسسة ، وكذلك فً البلدان االفرٌقٌة الجنوبٌة التً دخلت اإلسالم عن طرٌق 

المتصوفة ، فكان الهدؾ األول اسلم سكان البربر بتعمق كبٌر للدٌن ، آلن بداٌة انتشار اإلسالم 

ولم تكن هناك   -بالجباٌة  –فً المؽرب كان عبارة عن خضوع السكان للسلطة المسلمٌن 

ممارسة دٌنٌة للشرٌعة اإلسالمٌة لدى السكان هذه البالد .
1 

 األعثاب اٌرٟ عاّ٘د يٟ أرشاس ظا٘شج اٌرثشن :. 7

٣ؤط٢ حالػظوخى  حُوخٙ رخ٢ُُٞ ٝهيٍحطٚ ٖٓ أكي أٓزخد حٗظ٘خٍ حُظخَٛس حُظزَى رْٜ ٖٓ هالٍ 

أٝ ػٖ ٣َ١ن ٍإ٣ش )حُلِْ ( ،  ٍحٛخ حُلَى ٖٝٓ هالُٜخ طْ حٓظيػخإٙ  "حُظٞحطَ حُ٘لخ٢ٛ حُٔ٘وٍٞ ،

ح٠ُ حٌُٔخٕ حٝ ح٣َ٠ُق  ، ٌٝٛح ٓخ ٣ـؼِ٘خ َٟٗ رخٜٗخ طِز٤ش ُيػٞس ٛخكذ ح٣َ٠ُق ُِِحث٣َٖ. ٌُٖ 

ٓخ حٕ طظْ ح٣ُِخٍس ، ٝكظ٠ طزيح حُ٘ؼخثَ حُلخٛش رخٌُٔخٕ ، ٢ٛٝ حُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حالًػخٕ 

زَ حُٞح٢ُ ُِحث٣َٚ ، ًُي ح١ٌُ ٌٟ٘ٞ ، كظ٠ طظْ طِز٤ش حُيػٞس ٖٓ هٝحُو٠ٞع ٝحالٌٗٔخٍ ١َٝف حُ

٣ؤط٢ ٖٓ هالٍ ح٣ٔخٕ هخٙ ٖٓ ح٣َُٔي٣ٖ رؤٕ ٍٝف ح٢ُُٞ كخَٟس ، ٝطؤط٢ ٝطلّٞ كٍٞ حُِٝحٍ 

ٝحٌُٔخٕ ٝط٘خٛي ٝطؼ٢ ًَ ٢ٗء ، ٝك٤غ حٕ ح٢ُُٞ ٓويّ ، كخٕ حُيػخء ُٚ ٤ُْ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ هللا 

"حُلخٍ  كـخد ، أٝ ٛٞ  ٓوزٍٞ ٝٓز٢ِ رطز٤ؼش
2

ٕٞ ، حٗٚ كٔذ ٌٛح حُلْٜ ٗـي حٕ ح٣َُٔي٣ٖ ٣٘ظـ

ْٛ ال ٣ٔٔغ حال رخَُٜحم ، ٝؿخٗذ ٌٛح حُلؼَ ، كخُٜٔ٘ي ٌُٜح ٣ٝؼِٕٞ رؤٛٞحطْٜ ًٝخٕ ح٤ُ٘ن  أ

ح٣َ٠ُق ٣ـي ح٠٣خ إٔ ٛ٘خى ٖٓ ٣يهَ ٓططخ حَُحّ طل٤ش ٝحًزخٍح ٢ُُِٞ ٝرًَخطٚ ، ك٠ال ػٖ 

( )ٝحُٔالّ ػ٤ِي ٣خكز٤ذ هللا ( ٟٝٝغ ح٤ُي٣ٖ حُٜالص ػ٠ِ حٍَُٓٞ )ػ٤ِٚ حُٜالص ٝحُٔالّ 

)أٝ ال ٣َهي( ٌخٕ ٝأًٍخٗٚ، ٝػ٠ِ حُٜٔ٘ي ًحطٚ ح١ٌُ ٣َهي طلظٚػ٠ِ ٛيٍ رؼي حُظٔٔق رخُؼظخد حُٔ

ح٤ُ٘ن ح٢ُُٞ ، كخٕ ٛ٘خى ٖٓ ٣ويف ك٤ٚ ، هخٛش رٔخ ٣َطز٢ رخُٔٔخٍٓخص حُي٣ٞ٤ٗش ، حٕ ُٝحٍ ٌٛح 

ٕ هخٛش حال١ؼٔش ، حْٜٗ ٗظ٤ـش ُ٘ؼٍْٞٛ رخُظزَى حٌُٔخٕ ؿخُزخ ٓخ ٣ـؼِٕٞ ٓؼْٜ ٓخ ٣يْٗ حٌُٔخ

ٝ حُٔخى١ رخٌُٔخٕ ، كْٜ ٣٘لوٕٞ ٝهظخ ٣ٞ١ال رـخٗذ ح٣َ٠ُق ، ٝٛٞ أ ك٢ ح٣طخٍ ٝؿٞىْٛ حُل٣ِ٤و٢

، ٣ٝوٕٞٓٞ رظ٣ُٞؼٜخ ، ًُي ح١ٌُ ٣لَٝ كٌَس  ٣ظ٘خُٜٝٞٗخٓخ ٣لَٝ ٝؿٞى حُٞالثْ حُوَرخ٤ٗش حُظ٢ 
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َطز٢ رخأل٤ُٝخء حٗلْٜٔ ، ك٠ال ػٖ ٤ٓخىس كٌَس حُويحٓش ٝحُزًَش ُألٗوخٙ ٝحالٓخًٖ حُظ٢ ط

حُظٔخُق ) حًَ حُؼ٤ٖ ٝحُِٔق (  ٓؼْٜ .
1
 

 اٌرصٛف اٌطشلٟ: 1.7

ح١ٌُ ٣ؼظزَ ٖٓ ر٤ٖ حألٓزخد حُظ٢ ٓخٛٔض ك٢ رَُٝ ٌٛٙ حُظخَٛس ٝططٍٞٛخ ، ألٕ ٓوٞالطٚ    

ٝحُزًَش حألٓخ٤ٓش طظؤْٓ ػ٠ِ كٌَس حالهظ٤خٍ ٝحالٛطلخء حإل٢ُٜ ٍٝكغ حُلـخد ٝ حٌَُحٓخص 

ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔوٞالص حُظ٢ طٞك٢ ُإلٗٔخٕ حُؼخى١ حأل٢ٓ رؤٕ ٛئالء حُٔظٜٞكش أًؼَ هَرخ ٖٓ هللا 

ٝإٔ هللا ٣ٔظـ٤ذ ُيػخثْٜ ٝرخُظخ٢ُ كبْٜٗ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ حُظ٢ٓٞ ر٤ٖ حُ٘خّ ٝهللا. إ ٌٛح حالػظوخى 

حُظ٢ٓٞ ر٤ٖ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٛلظٚ أٝ هطجٚ ، ٛٞ ٗظ٤ـش ُو٢ِ ٝحٟق ر٤ٖ ٓؼخ٤٣َ ى٣ٞ٤ٗش طؼظزَ 

حُ٘خّ ٓوزٞال ٝا٣ـخر٤خ ٝٓؼخ٤٣َ ى٤٘٣ش طؼظزَ حُظ٢ٓٞ ٝحُظٞحًَ ه٤ٔش ِٓز٤ش َٝٓكٟٞش ، كخأل٤ٓش 

ٟٝؼق حُؼوخكش حُي٤٘٣ش ٓخٛٔٞح ك٢ ططز٤غ ٌٛح حالػظوخى ٓغ ٍَٓٝ حُٞهض ٝأٛزق حٓظ٤خُ حُظ٢ٓٞ 

رًِٔٞٚ حُي١ٞ٤ٗ ػ٘ي هللا ٌَُ اٗٔخٕ ٣ظ٤ِٔ ػٖ حُؼخٓش ر٘ٔزٚ ا٠ُ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أٝ 

ٝ حُظؼزي١ أٝ رخٌَُحٓخص حُظ٢ طل٠ٌ ػ٘ٚ أٝ رـٜخىٙ ٝىكخػٚ ػٖ حُ٘خّ ٝحُي٣ٖ أٝ ُؼالهش ٓظ٤ِٔس 

ٓغ أكي ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش أٝ رخإلٓوخ١ ٝحُو٤خٍ ٝهٜٞٛخ رؼي ٝكخطْٜ ٍَٝٓٝ حُٞهض ٝحًظ٘خف 

حُـٔٞٝ  ك٤خطْٜ .
2
 

 اٌعاًِ إٌفغٟ : 2.7

ٌخٍ حُظي٣ٖ طظٌٕٞ طزؼخ ُلْٜ حإلٗٔخٕ ُؼالهظٚ رخُؼخُْ اًح ًخٕ حُي٣ٖ ١ٍَٟٝ رخُلطَس كبٕ أٗ   

حُوخٍؿ٢ حُطز٤ؼ٢ ٝ ٓخ كٞم حُطز٤ؼ٢ ، حالٗٔخٕ ٣لظخؽ الٓظوَحٍٙ حُ٘ل٢ٔ ا٠ُ ًَِٓ ٝهخٍ ٣َؿغ 

ا٤ُٚ ٝهض حألُٓخص أٝ ٗوطش ػخرظش ك٢ ٌٛح حٌُٕٞ ٣ظـٚ ا٤ُٜخ ٣ٝٔٞهغ رٜخ ٗلٔٚ ك٢ حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ . 

ُ٘وطش حُؼخرظش ك٢ هللا ، ٌُٖ أٌٗخٍ حُظي٣ٖ ىحهَ ٌٛٙ حُي٣خٗخص هي حُي٣خٗخص حُظٞك٤ي٣ش طليى ٌٛٙ ح

طوظِق ك٢ طٍٜٞٛخ هلل ُٝطز٤ؼش حُؼالهش حُظ٢ طَرط٘خ رٚ . كخإلٗٔخٕ حُؼخى١ حأل٢ٓ ٣و٢ِ ر٤ٖ 

٠ٗخ٤ٖٓ ٓوظِل٤ٖ ك٢ حُظؼخَٓ، ٍٝؿْ حػظَحكٚ رٞؿٞى هللا كبٗٚ ٣ِـؤ ا٠ُ ٝٓطخء الػظوخىٙ ك٢ 
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رخإلٟخكش ا٠ُ ًُي كبٗٚ ٣ِـؤ ، ٠ُؼق هيٍطٚ ػ٠ِ حُظـ٣َي ، ا٠ُ  ط٤ِْٔٛ ٝكٖٔ ٓوخْٜٓ ػ٘ي هللا

ٝٓطخء ٓخى٤٣ٖ ًخإلٗٔخٕ ٝػ٘خَٛ حُطز٤ؼش .
1
 

 اٌعاًِ االظرّاعٟ : 3.7

إ ح١َُٝ٘ حُ٘ل٤ٔش حُٔخروش حًٌَُ طٔخْٛ ك٢ طٌٕٞ ٍؿزش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـٔخػش ك٢ هِن ٍِٓ    

ٝػخَٓ ٝكيس ُؼ٘خَٛ حُـٔخػش ،  أٝ أٓطٍٞس طظ٤ِٔ رٜخ ػٖ رخه٢ حُـٔخػخص ٝطٌٕٞ ٜٓيٍ كوَ

طو١ٞ ٗؼٍْٞٛ رخالٗظٔخء ٝطٔخػيْٛ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ ٣ٞٛش ٓظ٤ِٔس ، هي ٣ٌٕٞ ٌٛح حَُِٓ ٗو٤ٜش 

 أٝ ٗو٤ٜش ؿ٤َ ٓؼَٝكش أٝ ه٤خ٤ُش  طخ٣ٍو٤ش ٓؼَٝكش ًؤر٢ ٗؼ٤ذ حُٔخ٣ٍش ٝٓٞال١ ػزي هللا أٓـخٍ

ض أٝ ى٣ٞ٤ٗش رَ ٢ٛ ألٕ ػ٤ِٔش حُظوي٣ْ ٢ٛ ك٢ حألَٛ ؿ٤َ هخٟؼش ُِٔطش ٣ًَِٓش ى٤٘٣ش ًخٗ

ٗظخؽ ه٤خٍ ٗؼز٢ طزو٠ ك٤ٚ حُلو٤وش حُظخ٣ٍو٤ش ػخ٣ٞٗش . إً طٜزق ه٤ٔش حُوز٤ِش أٝ حُـٔخػش َٓطزطش 

ك٢ حُؼَف حُ٘ؼز٢ رخُٞالء ح١ٌُ رَرطٜخ ر٢ُٞ ٖٓ حأل٤ُٝخء ٝرو٤ٔش ٌٛح ح٢ُُٞ ر٤ٖ حأل٤ُٝخء ، ٢ٛٝ 

خُٞظ٤لش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ رؼي ٝكخطٚ. ه٤ٔش طوخّ ٤ًٔخ رؼيى حُِٝحٍ ٝٗٞػ٤خ رٔٔؼش ح٢ُُٞ طخ٣ٍو٤خ أٝ ر

ر٢ُٞ آهَ ؿ٤َ ٓؼَٝف . ،كال ٓـخٍ ٓؼال ُٔوخٍٗش ٢ُٝ ٍٜٓ٘ٞ
2
 

 لرصادٞ :اإل اٌعاًِ اٌغ١اعٟ ٚ 4.7

طلظ٢ٔ رٜخ ٝطَؿغ ا٤ُٜخ ك٢ ط٣ٌٖٞ ٣ٞٛظٜخ ٝٓٞهؼٜخ ر٤ٖ  اًح ًخٕ ٌَُ ؿٔخػش ٍُٓٞح ٝأٓخ٤١َ    

رخه٢ حُـٔخػخص ، كبٕ حالٗظٔخء أٝ حىػخء حالٗظٔخء ا٠ُ ٢ُٝ ٖٓ حأل٤ُٝخء رخُ٘ٔذ أٝ رخُويٓش أٝ 

رخُٜلزش ٣ؼط٢ ُظِي حُـٔخػش ِٓطش ٓؼ٣ٞ٘ش طٔظـِٜخ ٤ٓخ٤ٓخ ُطِذ ط٘خُالص ٣َٟز٤ش ٖٓ هزَ 

حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ، ك٤غ حٓظلخىص اكيٟ حُـٔخػخص  حُِٔطخٕ ٝٛٞ ٓخ كيع كؼال ا٠ُ كيٝى ٓ٘ظٜق

ٖٓ اػلخءحص ٣َٟز٤ش رٔٞؿذ ظ٤َٜ ٢ٌِٓ ػ٠ِ حػظزخٍ أْٜٗ َٗكخء أىحٍٓش . ًٔخ ٣ٔظل٤ي ؿ٤ٔغ 

كلظش حأل٤ُٝخء ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ .  
3
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 ٌطمٛط اٌرثشو١ح :. ا8

 ِفَٙٛ اٌطمظ : 1.8

حُظَط٤ذ .٤٘٣َ حُٔؼ٠٘ حُِـ١ٞ ٌُِٔش ١وْ ا٠ُ حُط٣َوش ، ٝٛٞ رٔؼ٠٘ حُ٘ظخّ ٝ    
1
 

 ذعش٠ف اٌطمظ ٌٕٛساٌذ٠ٓ غٛاٌثٟ: 

، ٢ٛٝ ػزخٍس طؼ٢٘ ػخىحص  Ritusط٘ظن ٖٓ حٌُِٔش حُالط٤٘٤ش  Rite: إ ًِٔش ١وْ ك٢ حُِـش -

ٝطوخ٤ُي ٓـظٔغ ٓؼ٤ٖ ًٔخ طؼ٢٘ ًَ أٗٞحع حالكظلخالص حُظ٢ طٔظيػ٢ ٓؼظويحص طٌٕٞ هخٍؽ حإل١خٍ 

حُظـ٣َز٢
2
 

: طٌٖٔ ىػٟٞ حُطوْ ك٢ اػزخص حٓظَٔح٣ٍش حُليع حُظخ٣ٍو٢ ح٤َُٜ٘ كخُطوْ يٟ االصطالغ -

٤ٔ٣َ أٓخٓخ ٖٓ هالٍ طٌَحٍ ٝحٓظيحٓش حُوٞحػي حُظ٢ طؼزظٚ ، ا٠ُ ط٣ٌَْ ى٣ٔٞٓش حُليع 

هِن ٝطل٤٤ٖ ُٔخٝ ؿخٓٞ  اػخىسحالؿظٔخػ٢ أٝ حألٓط١ٍٞ ح١ٌُ أٝؿيٙ ، كٜٞ حٓظ٘خىح ا٠ُ ًُي 

٣ٌٖ ٣ٔظويٓٞٗٚ ػ٠ِ أٗٚ كؼَ ى٢٘٣ ؿخُزخ ، ٌُ٘ٚ ٣ؤهٌ ٓؼ٘خٙ ػ٘ي حُ
3

 . 

ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ كبٕ حُطوْ ٤٘٣َ ا٠ُ ٗٔن ٖٓ حالٗخٍحص حُل٤ًَش ٝحٌُال٤ٓش ُِظٞحَٛ ٓغ حُؼخُْ    

ٓخ كٞم حُطز٤ؼ٢ . ٣وٍٞ حُزخكغ ح١ٍُٞٔ كَحّ حُٔٞحف حُطوْ ٛٞ :" ٓـٔٞػش ٖٓ حالؿَحءحص 

ٜيف ا٠ُ ػوي ِٛش ٓغ حُؼٞحُْ حُوي٤ٓش ٝحُلًَخص حُظ٢ طؤط٢ حٓظـخرش ُِظـَرش حُي٤٘٣ش حُيحه٤ِش ٝط

4
كخُٔوٜٞى رخُطوْ ، ٛٞ طِي حُ٘ؼخثَ ٝحُلًَخص حُظ٢ ٣ئى٣ٜخ حَُٔء ٓغ حٓظؼخُٚ ك٢ ٓ٘خٓزخص  .

ى٤٘٣ش أٝ ٓل٣َش ، ًحص ١خرغ هي٢ٓ 
5
 ٖٝٓ هٜخثٚ حُطوْ ًٔخ ٣ٍٞى ١ٞحُز٢ :/ 

ًؤٓخّ ُِِٔٞى حُطو٢ٔ كخُطوْ هزَ ًَ ٤ٗت ٤ُْ ٟٓٞ ِٓٞى كَى١ أٝ  أ(خاص١ح اٌرىشاس :

ؿٔخػ٢ ، ٠٣ٖٔ ٖٓ هالٍ حُظٌَحٍ ، ٝػزَ ًَ ُٖٓ ٝؿ٤َ ، حٓظَٔح٣ٍش ٓخٝ ٓخ ٜٓٔخ طٌٖ 

١ز٤ؼظٚ 
6
. 

                                                           
1
 . 561، ص 2،ج 1973، مطابع دار المعارؾ ، مصر ،  2أنٌس ابراهٌم و آخرون ، المعجم الوسٌط ، ط  

2
 .  34، ص 1988،  1طوالبً نورالدٌن ، الدٌن و الطقوس و التؽٌرات ، ترجمة وجٌه البعٌنً ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، ط  

3
 نفس المرجع ، نفس الصفحة .  

4
 Cauvet commandant , Les Marabouts , petits monuments , et votifs du nord de l’Afrique , Revue africane , Année 

1923 N° 64 . 
5
 .   33، ص2222ابن عتو بن عون ، الجذور التارٌخٌة لظاهرة التبرك باألولٌاء، مذكرة ماجستٌر فً األنتروبولوجٌا، قسم الثقافة الشعبٌة، تلمسان،   

6
 . 35نور الدٌن ، مرجع سابق ، صطوالبً   
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ػخىس ٓخ ط٘يٍؽ كؼخ٤ُش حُطوْ ك٢ ٤ٓخم ٣ٌٕٞ هخٍؽ حإل١خٍ حُظـ٣َز٢ .  اٌذ١ٕ٠ح:ب( اٌخاص١ح 

خ١ ٖٓ حُوخٍؽ ، كٌٜح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ٔظِِّ رٌَ كخٍ َٓحػخس ػيى ٖٓ كِٞ ًخٕ ٣٘يٍ طوي٣َ ٌٛح حُ٘٘

حُوٞحػي حُيه٤وش ٝحُؼخرظش ، حُظ٢  ريٜٝٗخ ٣لوي حُطوْ ٍرٔخ ٓٔظٚ حُطو٤ٔش 
1

    . 

ٌُٜٝٙ حُ٘ظَس أ٤ٔٛظٜخ ألٜٗخ طل٢٠ ا٠ُ حُوٍٞ رؤٕ حُطوْ ٤ُْ ػزؼخ أٝ ُٜٞح ، ٝاٗٔخ ٛٞ ٌَٗ    

ٓظخَٛٛخ ٠٣ل٢ ػ٠ِ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ١خرؼخ ٖٓ حُظو٤٤ي  ٖٓ أٌٗخٍ حُؼزخىس حُي٤٘٣ش أٝ ٓظَٜ ٖٓ

حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٝحُظؼز٤َ حالكظلخ٢ُ ، ٌٝٛح ٓخ كخُٝض حَُإ٣ش ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤ش حُظَٞٛ ا٤ُٚ
2

، ك٤غ ًٛذ 

ا٠ُ حُوٍٞ: " رؤٕ حُطوْ ٣ظَٜ ًلؼَ  Jean Cazneuveػخُْ حالؿظٔخع حُل٢َٔٗ ؽ . ًخُحٗٞف 

ٓطخرن ُؼَف ؿٔخػ٢ ، ط٘يٍؽ كؼخ٤ُظٚ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ٓخ كٞم حُطز٤ؼ٢ ، ٝٛٞ ٣ظـ٠ِ رٌَ 

ه٤ٜٛٞش ك٢ حُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي حُؼَك٤ش حُظ٢ طزِ ًحطٜخ ٤ُْ كو٢ ىحهَ حُؼخُْ حُطز٤ؼ٢ ، رَ 

ًٌُٝي ك٢ ػالهش حإلٗٔخٕ رخُؼخُْ ٓخ كٞم حُطز٤ؼ٢"
3
 

 ط اٌرثشو١ح :تعط اٌطمٛ 2. 8

 ئشعاي اٌشّٛ  : 1.2.8

طظلن ٗؼٞد ًؼ٤َس ك٢ ٓٔخٍٓظٜخ ٌُٜح حُطوْ ، كوي ًخٕ ٝٓخُحٍ حٗؼخٍ حُ٘ٔٞع حكيٟ ٓظخَٛ  

 حُٔؼظويحص حُ٘ؼز٤ش حُٔظـٌٍس ك٢ حُٔو٤خٍ حُ٘ؼز٢ .

ٝحُٔؼ٠٘ حُٔٔظلخى ٖٓ ٌٛح حُِٔٞى حُطو٢ٔ ، ٛٞ حٓظليحع ١ٍِٓ ك٢ٔ ُلٌَس حٍُ٘ٞ ٖٓ ك٤غ  

٤٤ٖ٘ىالُظٜخ ػ٠ِ ٓؼ
4
 : 

٣يٍ ػ٠ِ حالىٍحى ٝحُظٍٜٞ ، كخٍُ٘ٞ ٣َؿغ ح٠ُ حُظٍٜٞ ٝحالٟٜخٍاٌّعٕٝ األٚي : 
5
ٝحٗٔخ ٢ٔٓ  

حُٔظِْ ٓظِٔخ ألٗٚ ٤ُْ ُألرٜخٍ ا٤ُٚ ٍٝٛٞ ٝرخالظٜخٍ طٌ٘٘ق حال٤ٗخء ٝطظ٠ق ٓؼخُْ حُط٣َن . 

ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ حَُٔحى رخٍُ٘ٞ حُٜيح٣ش ٝ حَُٜٔٝف ػٖ ٣َ١ن حُٜيٟ رخ١َ ٝ ظِٔش
6
  

                                                           
1
 .35طوالبً نورالدٌن ، مرجع سابق ، ص  

2
 . 33إبن عون ، مرجع سابق ، ص  

 
3
 Cazeneuve (J) , sociologie de Marcel Manss , PUF, Paris , p66 . 

4
 . 34ابن عون بن عتو ، مرجع سابق ، ص  

5
 . 55، ص 1964أبو حامد الؽزالً ، مشكاة االنوار، تحقٌق أبو العلى عفٌفً ، الدار القومٌة للطباعة والنشر ، القاهرة ،   

6
 . 82المرجع ، صنفس   
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ك٤يٍ ػ٠ِ حالٍطوخء . كخٍُ٘ٞ ٣يٍ ػ٠ِ حُٔٔخ١ٝ ر٤٘ٔخ حُظِٔش ػ٠ِ حأل٢ٍٟ. أِا اٌّعٕٝ اٌصأٟ : 

٣ٝؼزَ حُـِح٢ُ ػٖ ٌٛح حُظوخرَ روُٞٚ : " حػِْ إٔ حُٜ٘خىس رخإلٟخكش ح٠ُ ػخُْ حٌُِٔٞص ًخُظِٔش 

ٍح٢ٗ ٝك٢ رخإلٟخكش ح٠ُ حٍُ٘ٞ ًخُٔلَ رخإلٟخكش ح٠ُ حُؼِٞ ٌُُي ٠ٔٔ٣ ػخُْ حٌُِٔٞص حُؼخُْ حُ٘ٞ

ٓوخرِٚ حُظِٔخ٢ٗ"
1
 .   

ٝحُظٔخػَ ر٤ٖ ح٤َُ٘ٔ ٝحُٔٔخ١ٝ ، ٓؼظَف رٚ ُيٟ ٓؼظْ حُي٣خٗخص . ٣ًٌَٝ ح١ٍُٞ٘ إٔ ِٓٞى    

حُلَّ حػظزَٝح حُ٘خٍ ٝحٓطش ر٤ٖ هللا ٝهِوٚ ٝأٜٗخ ٖٓ ؿْ٘ ح٥ُٜش ح٣ٍُٞ٘ش ، كال ٍٗٞ ك٢ حُؼخُْ اال 

رٜخ ، ٝال ٛالف ٌُٜح حُؼخُْ اال رخٍُ٘ٞ . كخٍُ٘ٞ أك٠َ ٖٓ حُظِٔش 
2
. 

 ٛس :اٌط١ة ٚاٌثخ 2.2.8

ٝٛٞ ٖٓ ١وّٞ حُطٜخٍس حُظ٢ ٗـيٛخ ًٌُي ك٢ ؿ٤ٔغ حُي٣خٗخص ، كوي ًخٕ حُط٤ذ ٝحُؼطَ اكيٟ    

حأل٤ٗخء حُؼالػش حُظ٢ ٤ِٓص ٓ٘ش حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوي ًًَ ػزي حَُكٔخٕ ري١ٝ ٗوال 

، ػٖ حرٖ ٓؼي ك٢ حُطزوخص هٍٞ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : " كزذ ا٢ُ ٖٓ حُي٤ٗخ حُ٘ٔخء 

ٝحُط٤ذ ٝؿؼِض هَس ػ٢٘٤ ك٢ حُٜالس "
3
 

٣ٝؼي حٓظؼٔخٍ حُزوٍٞ ٝحُط٤ذ ؿِءح ٖٓ حُٔٔخٍٓش حُطو٤ٓٞش حُظز٤ًَش . ك٤غ ٣ل٠َ حُِحثَ    

ٓؼٚ رؼٞ أكـخٍ حُزوٍٞ ٝحػٞحىٙ ٝحُؼطٍٞ ُظطز٤ذ ح٣َ٠ُق . ٝطظٔؼَ ىالُش ٌٛح حُِٔٞى ٖٓ 

حُوز٤ؼش هٜٞٛخ ٝإٔ ك٢ ٗظٖ حَُحثلش حُ٘خك٤ش حُي٤٘٣ش ك٢ طط٤َٜ حٌُٔخٕ ٓٔخ هي ٣يٗٔٚ ٖٓ حَُٝحثق 

ح٣ٌحءح ُِـ٤َ ال ٣وَٙ أ١ َٗع أٝ أىد
4
 . 

 اٌرّغػ تاٌعش٠ػ ٚذمث١ً اٌعذساْ : 3.2.8

ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣ًٌَ ٣ل٢ ٣ٞٛي١ ٓخ ٣ٟٞق ُ٘خ ِٛش حُٞػ٤٘ش ك٢ ٗٔخٍ حك٣َو٤خ رخُظٔٔق     

خٍ حالك٣َو٢ ، حػظوخىْٛ رخالَٟكش ك٤وٍٞ : " إ حُٔٔش حُـخُزش ُِظٍٜٞحص حُي٤٘٣ش ػ٘ي ٌٓخٕ حُ٘ٔ

رؤٕ حُؼخُْ ط٤٘غ ك٤ٚ حٍٝحف هز٤ؼش ٤١ٝزش طظٌَ٘ رؤٌٗخٍ ٓظؼيىس، ٝرؤٕ ٌٛٙ حالٍٝحف ططٍٞ حهخٓظٜخ 

أٝ طوَٜ ك٢ حٌٓ٘ش ٓؼ٤٘ش : ك٢ حُلـخٍس ، ك٢ حالٗـخٍ ، ك٢ حُل٤ٞحٕ ، ك٢ حٌُخث٘خص حُز٣َ٘ش . 

ى٣خٕ حْٓ حٌُٔٛذ حُل١ٞ٤ . ٝأؿِذ ٌٝٛح حالػظوخى ٗخثغ ر٤ٖ حُزيحث٤٤ٖ . ٣ٝطِن ػ٤ِٚ ح٤ُّٞ ػِْ حال

                                                           
1
 . 52أبو حامد الؽزالً، مرجع سابق، ص  

2
، دون النوٌري ، شهاب الدٌن أحمد بن عبد الوهاب ، نهاٌة االرب فً فنون االدب ، المؤسسة المصرٌة العامة للتألٌؾ والترجمة والطباعة والنشر  

 . 125، ص 1تارٌخ ، ج
3
 . 115، ص 1978،  2البداٌة حتى نهاٌة القرن الثانً ، وكالة المطبوعات ، الكوٌت ، طبدوي عبد الرحمان ، تارٌخ التصوؾ فً االسالم من   

4
 نفس المرجع ، نفس الصفحة .  
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حُظٖ إٔ حُزَرَ ك٢ حُؼٍٜٞ حُلي٣ؼش هي ٍٝػٞح ٌٛح حُظٍٜٞ حُي٢٘٣ ػٖ أؿيحىْٛ حُويٓخء ٖٓ 

حُٞػ٤٤ٖ٘ "
1
  .     

 اٌرٛعً ٚاٌشفاعح :. 9

٣ظوَد رٚ ح٠ُ حُـ٤َ حُظَٞٓ ٖٓ ح٤ُِٓٞش ، ٢ٛٝ ٓخ   
2

، ٝطيٍ ػ٠ِ ًَ ٓخ ؿؼِٚ هللا ٓززخ ك٢ 

ش ا٠ُ ه٠خء حُلٞحثؾ . ٝحُٔيحٍ ك٤ٜخ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ُِِٓٞش هيٍس ٝكَٓش حُوَر٠ ػ٘يٙ ، ِٝٝٛ

 ػ٘ي حُٔظَٞٓ ا٤ُٚ .

ٝكَٓش ح٢ُُٞ ٓؼَٝكش ُيٟ حُ٘خّ ح٣ٌُٖ ٣زظـٕٞ ح٤ُِٓٞش ػ٘ي هللا ٌُٖٝ حُؼخٓش ك٢ حُـخُذ ال    

٣ظِٕٞٓٞ ا٠ُ هللا رٌٝحص حُٜخُل٤ٖ ، رَ ٣ظوَرٕٞ رخُيػخء ألٗلْٜٔ ٖٓ ح٢ُُٞ ٓزخَٗس ، حػظوخىح 

ْٜٓ٘ ك٢ هيٍحطٚ حُوخٍهش
3
 . 

حُؼزخٍس حُظ٢ ٣ظِلظٜخ رٌَ٘ ٣ٞك٢ ٤ُْٝ أىٍ ػ٠ِ هيحٓش ح٢ُُٞ أٝ ح٣َ٠ُق رخُ٘ٔزش ُِِحثَ ٖٓ    

أٗٚ ِٓٔٞد حإلٍحىس " ٤ِٖٔٔٓ ٌٓظل٤ٖ " ٓوَٝٗٚ رلًَش ا٣ٔخ٤ٗش ٣وخ١غ ك٤ٜخ ٣ي٣ٚ ًٖٔ ه٤ي ٜٓ٘ٔخ 

ٖٓ حألٓخّ
4
  . 

٢ٛٝ ًحص ىالُش ٣ٍِٓش ، ٠٣غ حُِحثَ ٗلٔٚ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ح٣َ٠ُق ٟٓٞغ حُؼخري ٖٓ حُٔؼزٞى،    

ألٗٚ رٔـَى ٓخ ٣ٔظَؿغ ٝػ٤ٚ ٣ؼ٤ي طَط٤ذ  ًٝؤٗٔخ ًُي حُِٔٞى ٣ٜيٍ ٓ٘ٚ ك٢ كخٍ ال ٝػ٢

حأل٤ٗخء، كٔذ ٗظخٜٓخ حُٔؼوٍٞ ، رل٤غ ٣ٜزق ح٣َ٠ُق أٝ ح٢ُُٞ ٓـَى ٗل٤غ ٣ظ٢ٓٞ ُٚ ػ٘ي 

هللا
5
  . 

ٝٛٞ ٓٞهق ُٚ ٓخ ٣طخروٚ ك٢ ِٓٞى حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش ، كوي ًخٗٞح ٣ظوَرٕٞ ا٠ُ حألٛ٘خّ    

كٕٞ رؤْٜٗ اٗٔخ ٣ظوٌٜٝٗخ ٝٓخث٢ ُظوَرْٜ ٣ٝؼزيٜٝٗخ ، ٌُْٜٝ٘ ػ٘يٓخ ٣ٔظَؿؼٕٞ اٍحىطْٜ ، ٣َٜ

أال هلل اٌذ٠ٓ اٌخاٌص ا٠ُ هللا . ٝهي ٍٝى ًًَ ًُي ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ، ٣وٍٞ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ : " 

) ٍٓٞس حَُِٓ ، ؿِء ٖٓ ٚاٌز٠ٓ اذخزٚا ِٓ دٚٔٗ أ١ٌٚاء ِا ٔعثذُ٘ ئال ١ٌمشتٛٔا ئٌٝ هللا صٌفٝ" 

٢ ح١ٌُ حٗظوَ ٖٓ حرظـخءح ح٤ُِٓٞش ػ٘ي هللا ا٠ُ ؿؼَ ( . ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح حُِٔٞى حالٗلَحك 3ح٣٥ش 

                                                           
1
 . 16، ص 1965هوٌدي ٌحً ، تارٌخ فلسفة االسالم فً الشمال االفرٌقً ، مكتبة النهضة المصرٌة ، القاهرة ،   

2
 . 48، ص 1985،  2تاب والسنة ، عالم الكتب ، بٌروت ، طمحمد علً موسى ، التوسل والوسٌلة على ضوء الك  

3
 . 37ابن عون بن عتو، مرجع سابق ، ص  

4
 نفس المرجع نفس الصفحة .  
5
 .37، صسابق مرجع عتو، بن عون ابن .
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ح٤ُِٓٞش ٢ٛ حُـخ٣ش ، ٓوٍٜٞح ػ٠ِ حألْٓ حُـخرَس ، رَ ػَف رٚ ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ ، ٜٓيحهخ 

اذخزٚا أؼثاسُ٘ ٚس٘ثأُٙ أستاتا ِٓ دْٚ هللا ٚاٌّغ١ػ اتٓ ِش٠ُ . ِٚاأِشٚا ئال ُوُٞٚ طؼخ٠ُ : " 

 ( . 31) ٍٓٞس حُظٞرش ، ح٣٥ش عثؽأٗ عّا ٠ششوْٛ "  ١ٌعثذٚا ئٌٙا ٚاؼذا ال ئٌٗ ئال ٘ٛ .

 



 

 

 

 

 :ؼخُغحُلَٜ حُ

، حُٞػيس ٓلّٜٞ

 ٝٝظخثلٜخىٝحكؼٜخ 
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 : ذ١ّٙذ 

طؼظزَ حُٞػيس ٝحكيس ٖٓ حُظٞحَٛ حُظ٢ رَُص ك٢ حُٔـظٔؼخص حُظو٤ِي٣ش ح٣َُل٤ش ، ٢ٛٝ ظخَٛس    

ػخٓش ػَكٜخ حُٔـظٔغ حُٔـخٍر٢ ، ٝحُٔـظٔغ حُـِحث١َ رخُوٜٞٙ ، ىأد حُ٘خّ ػ٠ِ اك٤خثٜخ ك٢ 

ؿِء ٖٓ حُٔٔخٍٓش حُ٘ؼز٤ش حُي٤٘٣ش ، اً ٖٓ هالٍ ٌٛٙ ٓٞحْٓ ٝٓٞحػ٤ي ٓليىس ال طظـ٤َ، طؼظزَ 

حُظخَٛس ٣ظْ اػخىس اك٤خء ُِـي حُٔ٘ظَى ر٤ٖ رخه٢ أكَحى حُؼَٕ حُٞحكي ُيح طـيْٛ ك٤َٖٛ 

ٝٓظؼخ٤ٖٗٝ ػ٠ِ اك٤خثٜخ ك٢ ٝهض ٓؼِّٞ ٖٓ حُٔ٘ش ، ال ٣ظـ٤َ ٌٛح حُٞهض ٍؿْ طـ٤َ حألٟٝخع 

ِٔطش ح٤ُٔخ٤ٓش طزخٍى ٌٛٙ حُظخَٛس ، ٝأك٤خٗخ حالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ، رَ ٗـي حُ

 طٔخػيٛخ ك٤ٔخ ٣ويّ ٌٛٙ حأله٤َس .

 .ِفَٙٛ اٌٛعذج :1

ط٘ظن ًِٔش ٝػيس ك٢ كوٚ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ حُلؼَ ٝػي حُظ٢ طؼ٢٘ " طؼٜي ر٤٘ت ٓخ ، يٟ اٌٍغح : 

أهٌ ػ٠ِ ػخطوٚ ٤ٗت ٓخ "
1
"ؿخء ك٢ ُٔخٕ حُؼَد : " ٝػيٙ حألَٓ ٝرٚ ػيس ٝٝػيح ٝٓٞػيح  

2
  . 

 يٟ االصطالغ :

٣زيٝ أٗٚ ٖٓ حُٔؼظخى ك٢ حُٔٔخٍٓخص حإلٓال٤ٓش إٔ ٣ؤهٌ حُٔئٖٓ حُٜخُق ػ٠ِ ػخطوٚ ؿٜخٍح أٓخّ    

حُوخُن ط٘ل٤ٌ ٝػيس
3
 . 

حُٞػيس ك٢ حُؼَف : " ١ؼخّ ٣ظوٌ ػ٠ِ ًرخثق ٖٓ ر٤ٜٔش حالٗؼخّ ػ٘ي ِٓحٍحص ٖٓ ٣ؼظوي  ٝ   

٢ٌُ ٣ـ٤ؼْٜ رخألٓطخٍ ط٤ٜٔال ُِلَع أٝ كلظخ ٛالكْٜ... ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ حُظوَد ٖٓ ًُي حُٜخُق 

ُِـِش "
4
 . 

كخُٞػيس رٌٜح حُٔؼ٠٘ ط٤َ٘ ا٠ُ إٔ ؿٔخػش ٖٓ حُ٘خّ ٌٍٗص ٝطؼٜيص ٝطؼخٛيص ػ٠ِ حُو٤خّ    

ر٤ُٞٔش حكظلخ٤ُش ٗؼز٤ش ك٢ ٓٞحػ٤ي ٓليىس 
5
. 

 

                                                           
1
 . 123، ص 1988نورالدٌن طوالبً ، الدٌن والطقوس والتؽٌرات ، ترجمة وجٌه البعٌنً ، منشورات عوٌدات ، بٌروت ،   

2
 . 477، ص 4ابن منظور ، مرجع سابق ، ج  

3
 .  123نورالدٌن طوالبً ، مرجع سابق ، ص  

4
 . 99/ 27/ 27( ،  2616العدد )  محمد ب ، ٌوم لروح الجماعة وعفوٌة الكرم والمحبة ، جرٌدة الخبر الٌومٌة  

5
 . 38ابن عون بن عتو ، مرجع سابق ، ص  
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ٝػ٤وخ ٣ٝظَٜ ٖٓ هالٍ طـيى ٌٛٙ حُظخَٛس حُطو٤ٔش ، ك٢ كظَحص ٓ٘ظظٔش أٜٗخ َٓطزطش حٍطزخ١خ 

رخُل٤خس حٍُِحػ٤ش ٝطظْ ٓغ ٜٗخ٣ش ْٓٞٓ حُلٜخى ٝؿٔغ حُـِش ك٢ٜ طوخّ ٣ٞ٘ٓخ ٓغ ٜٗخ٣ش ْٓٞٓ 

حُلٜخى ٝحُيٍّ ٝهزَ ريح٣ش ْٓٞٓ حٍُِع ٝحُزٌٍ
1
 . 

حػظَحكخ ٖٓ حُ٘خّ رخُـ٤َٔ ُٔخ  -ٝٛٞ ٓخ ٣لَٔ ػيى حُٞػيحص حٌُز٤َس –ٝطوخّ حُٞػيس رخْٓ ح٢ُُٞ    

كَٜ ُْٜ ٖٓ رًَخطٚ ، ٍٝؿخء ْٜٓ٘ حُلٍٜٞ ػ٠ِ طِي حُزًَش ٓـيىح ك٢ حُْٔٞٓ حُٔوزَ ٝهي 

 إٌزسطؤهٌ حُٞػيس ٓؼ٠٘ 

 . ِعٕٝ إٌزس:2

ًٌح إٔ ٝحٌٍُ٘ ٜٓيٍ ٌٍٗ ح٢ُ٘ء ٣ٌٍ٘ٙ ٝٓؼ٘خٙ ا٣ـخد ح٢ُ٘ء ػ٠ِ حُ٘لْ ٓطِوخ ٝه٤َ ر١َ٘، ٝ

طٞؿذ ػ٠ِ ٗلٔي ٓخ ٤ُْ رٞحؿذ ُليٝع ٢ٗء ٓخ، ٌٍٝٗ ػ٠ِ ٗلٔٚ، ٌٍٝٗ حُٚ ٌٍٝٗ هللا ٓزلخٗٚ 

 ٝطؼخ٠ُ ًٌح، أٝ حٌٍُ٘ ٓخ ًخٕ ٝػيح ػ٠ِ ١َٗ. كؼ٠ِ إٔ ٗل٠ هللا ٢٠٣َٓ ًٌح ٌٍٗح.

 ٝحُٔؼ٠٘ حُؼخ٢ٗ ٌٍُِ٘ ٤ٔٔ٣ٚ حُٔليػٕٞ ٌٍٗ حُٔـخُحس ٝط٤ٔٔش حُؼخٓش "حُٞػيس".

لوٜخء حُظِحّ ِْٓٔ ٌِٓق هَرش. ٝه٤َ ٓخ ٣ٞؿزٚ حُِْٔٔ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٖٓ ٛيهش ٝحٌٍُ٘ ك٢ حٛطالف حُ

(أٝ ػزخىس أٝ ٗلٞٛٔخ
2

"ِٓ ٔزس ٠ط١ع هللا ي١ٍطعٗ ِٚٓ  :ٝهي هخٍ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ )

(ٔزس أْ ٠عص١ٗ يال ٠عص١ٗ"
3

. ٝػ٠ِ ٌٛح كبٕ حٌٍُ٘ اًح ًخٕ ٓؼ٤ٜش ٖٓ حُٔؼخ٢ٛ أٝ ػٔال ٖٓ )

 ط٘خك٢ حإلٓالّ، كبٗٚ ٣ؼظزَ كَحٓخ ٝال ٣لَ حُٞكخء رٚ.أػٔخٍ ح٤ًَُٖ٘ٔ حُظ٢ 

ُوي ؿ٤َص حُٔٔخٍٓش حُ٘ؼز٤ش ٖٓ ٓلّٜٞ حٌٍُ٘ رل٤غ أٛزق حُ٘خّ ٣ٌٍٕ٘ٝ حٌٍُ٘ ُٖٔ ٣ؼظويٕٝ ك٤ٚ 

ٖٓ حألٓٞحص ٝحألك٤خء ٝحُِٔحٍحص، حألٓٞحٍ حُؼ٤خد، حُل٤ٞحٗخص ٝحأل١ؼٔش ٣ٝؼظويٕٝ إٔ ٌٍْٗٛ 

ؿَْٟٜ، حُىحىٝح طؼِوخ رٖٔ ٌٍٗٝح ُٚ، ٝحٗظيص ه٤٘ظْٜ ٣وَرْٜ ٖٓ ٠ٍٟ حٌٍُٔ٘ٝ، كبٕ كَٜ 

ٚ٘ٓ)
4

 ، ًٔخ ٣َٕٝ رؤٕ ُالٓخًٖ حُظ٢ ط٘ـِ ك٤ٜخ حٌٍُ٘ٝ ه٤ٜٛٞخص هِٔخ طظٞكَ ك٢ ؿ٤َٛخ رل٤غ )

 

                                                           
1
 . 13، ص 2222بووشمة معاشو ، سٌدي ؼانم تراث وثقافة ، دار الؽرب للنشر والتوزٌع ، وهران ،   

2
 .132، ص1991محمد عبد القادر، أبو فارس، "األٌمان والنذور"، باتنة: دار الشهاب،   

3
 .137المرجع نفسه، ص  

4
 .250مبارك بن محمد المٌلً: الشرك ومظاهره"، مرجع سابق، ص  
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إٔ ٌُٜٙ حُٔٞحهغ هخ٤ٛش ىكغ حُزالء ٝحٓظـالد حُ٘ؼٔش ٝحالٓظ٘لخء ٖٓ حألَٓحٝ، ٝهي ٣ظوَرٕٞ 

 ػزيح ٛخُلخ هي حٓظ٘ي ا٤ُٜخ، ٣ٝويٕٓٞ ُزؼٞ حألَٟف  رخٌُرخثق ُزؼٞ حألكـخٍ اًح ه٤َ ُْٜ إٔ

حُ٘ٔٞع ٝح٣ُِض ٝحُ٘وٞى ٣ٝؼوِٕٞ حُوَم ػ٠ِ رؼٞ حألٗـخٍ حُٔـخٍٝس ُٚ، ٝطزؼخ ٌُٜح كبْٜٗ 

٣ظلخءُٕٞ رٞ حُوزٍٞ روُْٜٞ إ حُوزَ حُلال٢ٗ ٣وزَ حٌٍُ٘ٝ أ١ ٣لَٜ رٚ حُـَٝ حُٔؤٍٓٞ ٖٓ 

٤َ ًُي ٖٓ حألؿَحٝ، ْٝٛ ٣ؼظويٕٝ إٔ ٗلخء ٣َٓٞ أٝ هيّٝ حُـخثذ أٝ ٓالٓش ٓخٍ أٝ ؿ

حأل٤ُٝخء حُٜخُل٤ٖ أك٤خء ك٢ هزٍْٞٛ ٣ظَٜكٕٞ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ ٣ٝو٠ٕٞ كخؿخص هخٛي٣ْٜ. كظ٠ 

٤ُـي حَُٔء ٖٓ ٣ظَٞٓ ا٠ُ ٛخكذ حُوزَ ٖٓ أؿَ ه٠خء كخؿظٚ أٝ اٜٗخكٚ ٖٓ ظخُٔٚ، كظ٠ ٤ُـي 

ٖٓ أُٔٚ، ٌُٜٝح ط٘ي حَُٔء ٖٓ ٣ظَٞٓ ا٠ُ ٛخكذ حُوزَ ٖٓ أؿَ ه٠خء كخؿظٚ أٝ اٜٗخكٚ 

حَُكخٍ ا٠ُ ٌٛح حٌُٔخٕ. ٝهي ٣ِـئٕٝ ا٠ُ ط٤٤٘ي حُز٘خءحص ٝحطوخً حُِٔحٍحص ٣َٕٝٝ إٔ ٍٝف 

حُٜخُق ٛ٘خى طٔظـ٤ذ ُِيػخء، أٓخ ألٗٚ ىكٖ ٛ٘خُي أٝ ؿِْ رٚ، ٖٝٓ ٌٛح حُظزَى حالٓظٔيحى١ 

(طوز٤َ حُـيٍحٕ ٝحُظٔٔق رخُل٤طخٕ ًَٝ ٓخ ٠٣خف ا٠ُ ًُي حٌُٔخٕ
1

(. 

ػظوخى ك٢ ح٢ُُٞ ك٢ أٝهخص حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش ًخُـلخف ٝؿ٤َٙ ٖٓ أؿَ ٍكغ حُزالء ٣٘ظي حال ٝ

ٝاؿخػش حُ٘خّ. ٌُُي طويّ حُوَحر٤ٖ، ٢ٛٝ طِي حٌُرخثق ٖٓ حألؿ٘خّ آٝ حُٔخػِ حُظ٢ طٌرق هَد 

ح٣َ٠ُق ٝطُْٞ ح٤ُُٞٔش ٝطويّ حأل١ؼٔش ا٠ُ حُٞحكي٣ٖ ا٠ُ حُٞػيس. ٝاًح كيع ٝإٔ ٍِٗ حُٔطَ 

٠ َٓ حٌُٔرٞف ُٚ، ٝه١ٞ حػظوخىْٛ ك٤ٚ ٝطؼ٣ِْٜٞ ػ٤ِٚ، ٝاًح ُْ ٣ظْ ًُي، أ٤ٛزٞح اػَٛخ، ٗٔزٞٙ اُ

(رٌ٘ٔش ٝهخُٞح إٔ ٤ُْٜٝ ؿ٠ذ ػ٤ِْٜ ُظو٤َْٜٛ ك٢ ؿخٗزٚ
2

(. 

 . إٌششج:3

حَُ٘٘س ك٢ ًالّ حُؼَد ٖٓ حَُ٘٘ رٔؼ٠٘ حُظل٣َن ٢ٛٝ طؼ٣ٌٞ ٍٝه٤ش ٣ؼخُؾ رٜخ ح٣َُٔٞ 

ًِٔخص أٝ ًظزظٜخ ُٚ ٤ُؼِوٜخ ط٤ٔٔش أٝ ٤ُٔلٞٛخ حُٔـٕ٘ٞ، طوٍٞ َٗ٘ص ح٣َُٔٞ اًح هَأص ػ٤ِٚ 

(٣َ٘رٜخ ٣ٝيٖٛ رٜخ. َٝٗ٘ص ط٤َ٘٘ح اًح ٍه٤ظٚ ًؤٗي طلَم ػ٘ٚ حُؼِش
3

(. 

 

 

                                                           
1
 .227مبارك بن محمد المٌلً: الشرك ومظاهره"، مرجع سابق ، ص  

2
 .240المرجع نفسه، ص  

3
 .238المرجع نفسه، ص   
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٣ٝ٘ظن أَٛ حٌُِٔش ك٢ حُؼَر٤ش ًٌُي ٖٓ كؼَ َٗ٘ أ١ أٗخع، أًحع. ٢ٛٝ طٌؼَ ٓٔخٍٓظٜخ ك٢ 

َحٝ حُٔظ٘ٞػش اٟخكش ٓل٣َش. ك٢ٜ ٓؼيس ُ٘لخء حألٓ -هٔ٘ط٤٘ش. ط٘لَٜ ٝظ٤لظٜخ ك٢ ًٜٞٗخ ١ز٤ش

 ا٠ُ حُؼوْ، حُؼـِ حُـ٢ٔ٘، حالٓظالى.

ٝحَُ٘٘س ك٢ ٗظَ حُؼخٓش ١ؼخّ ٣ظوٌ ػ٠ِ ًر٤لش ٖٓ حُيؿخؽ ؿخُزخ طوَرخ ا٠ُ حُـٖ ٢ً ٣َكؼٞح 

ىحءْٛ ػٖ حُٜٔخد كٖٔ أٛخرٚ ْٓ ٖٓ حُـٖ ٣٘وَ ا٠ُ هزش ٖٓ حُوزخد، ٝطوّٞ حُ٘ٔٞس رٌرق ى٣ي 

 ٖٓ حَُٔٝ.أٓٞى ٣ٝز٤ض ح٣َُٔٞ رـخٗذ حُوزَ ٤ُ٘ل٠ 

 .  اٌضسدج:4

ػزخٍس رَر٣َش، طٔظؼَٔ ك٢ َٗم حُزالى ٝؿ٘ٞرٜخ ُِيالُش ػ٠ِ ٗٞػ٤ش حُلؼَ ك٢ حُظؼ٤٤ي ح١ٌُ ٢ِ٣ 

كيػخ ٓؼ٤يح: ٝالىس، ٗـخف ٢ٜ٘ٓ، ٗلخء، ػٞىس ٖٓ حُلؾ.....حُن ٣ٝظْ أك٤خٗخ حٓظزيحٍ ػزخٍس ٍُىس 

١ؼخّ ٣ظوٌ ٖٓ ر٤ٜٔش حألٗؼخّ  رؼزخٍس حُٞػيس ُِيالُش ػ٠ِ ٗلْ ح٢ُ٘ء. ٝحٍُِىس ك٢ حُؼَف حُؼخّ

ػ٘ي ِٓحٍحص ٖٓ ٣ؼظوي ٛالكْٜ. ُٜٝخ ٝهظخٕ، حكيٛٔخ ك٢ كَٜ حُو٣َق ػ٘ي حالٓظؼيحىحص 

ُِلَع ٝح٥هَ ك٢ كَٜ حَُر٤غ ػ٘ي ٍؿخء حُـِش. ٝحُـَٝ ٜٓ٘خ حُظوَد ٖٓ ًُي حُٜخُق ٢ً 

(٣ـ٤ؼْٜ رخألٓطخٍ ط٤ٜٔال ُِلَع ٝكلخظخ ُِـِش
1

ٝؿخُزخ ٓخ ط٠خف حٍُِىس ا٠ُ ٛخكذ ًخُِٔحٍ  )

ك٤وٍٞ حُ٘خّ ٓؼال ٍُىس ٤ٓي١ ػزي حُوخىٍ ًٔخ أٜٗخ طظْ ىحثٔخ ػ٘ي هزَٙ ٝٗخىٍح ٓخ ٣وزِٕٞ ٌٓخٗخ 

آهَ. ٝطؤهٌ حٍُِىس رخُ٘ٔزش ُِوز٤ِش ه٤ٔش ى٤٘٣ش ألٕ حُ٘خّ ٣ظٍٜٜٞٝٗخ ػ٠ِ أٜٗخ اًَحٓخ ٢ُُِٞ. ًٔخ 

ٖ ًَ ػخّ ٢ُُِٞ. ٝهالُٚ طوّٞ حُؼخثالص ر٣ِخٍس ح٣َ٠ُق أٜٗخ طئًي اهخٓش كؾ ١و٢ٔ َٓس أٝ َٓط٤

ٝحُظزَى رٚ. ٝط٢ِ حُؼزخىس حالٗظوخٍ حٍُٞحػ٢ ػزَ حألؿ٤خٍ إلكيٟ حُؼخثالص، ٝطظـيى رٍٜٞس 

ٓ٘ظظٔش ٓظَٜس ٝؿٞى حُزًَش حُظ٢ ٣ؼظوي ًَ ٝحكي أٗٚ ٓٔٔي رٜخ. ٝك٢ ٌٛٙ حُلخٍ طوغ طٌخ٤ُق 

ٌٙ حُظخَٛس ال ط٘لَٜ ػٖ أ١ ِٓٞى ى٢٘٣ ك٤غ ٗـي حالكظلخالص ػ٠ِ ػخطن حُـ٤ٔغ رخُظ٠خٖٓ. ٝٛ

إٔ ٛ٘خى ٗٞػخ ٖٓ حُظٞحكو٤ش ر٤ٖ حُطوّٞ حُزيػ٤ش ٝحُظو٤ِي٣ش ك٢ حُظوخ٤ُي ٝحُؼخىحص حُ٘ؼز٤ش ٢ٛٝ ال 

ط٘ظٜي حُٔؼظوي حُي٢٘٣ كٔذ ٣َٓي٣ٜخ ٝطَٟ أ١ ٢ٗء ١ز٤ؼ٢ أًؼَ ٖٓ ػزخىس ٌٛح ح٢ُُٞ ح١ٌُ ؿؼِٚ 

ُ٘ؼز٤ش. ٝؿخُزخ ٓخ ٣َطٌِ ٌٛح حُظـخْٗ ك٢ حأل٣ٍخف ػ٠ِ طي٣٘ٚ ٤ٓٝطْٜ ٓغ هللا، ك٢ حُظٔؼالص ح

 حُطالد ألْٜٗ ٓٔئُٕٝٞ ػٖ ه٤خىس حُظي٣ٖ حُ٘ؼز٢ ٝألٕ ٓلّٜٞ حُويحٓش ك٢ ٗظَْٛ َٓطز٢ رخُظي٣ٖ 

                                                           
1
 .238ص مرجع سابقمبارك بن محمد المٌلً: "الشرك ومظاهره"،  
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ٝحُٔؼَكش حُي٤٘٣ش. ٓٔخ ٣ـؼِْٜ ٣ظـخٟٕٞ ػٖ حالٗلَحكخص حُي٤٘٣ش حُظ٢ طويّ ٜٓخُلْٜ. إ ػزخىس 

َٟكش حُظ٢ ٣ٔ٘ؼٜخ حُي٣ٖ ح٢َُٔٓ ٢ٛ أٓخٓخ ٖٓ حهظالم حأل٤ُٝخء ٝاهخٓش حُٞالثْ ػ٠ِ حأل

 حَُٔحرط٤ٖ أ١ طِي ح٤ُٜجش حُي٤٘٣ش حُٔطِوش رخإلَٗحف ػ٠ِ حُي٣ٖ ك٢ حأل٣ٍخف.

رؼي حُيٍحٓش حُظ٢ هخّ رٜخ ػزي حُٞٛخد حُ٘خٍر٢ ٢ُُِٞ حُٜخُق ٤ٓي١ ٍحرق ٤ٓٝي١ حػَٔ رٖ ُؿ٤ي 

(رخٌُخف
1

لٜٜٞٓخ ًٔٔخٍٓش حؿظٔخػ٤ش طظٞكَ ك٤ٜخ ًَ رظْٞٗ كٍٞ حٍُِىس أٝ حُللَ حُي٢٘٣ ٣ليى ٓ )

هٜخثٚ حُللَ حُٔظِلش، ًخُٔ٘خًٍش حُـٔخػ٤ش، ٝحُـ٤ِخٕ حالؿظٔخػ٢ ٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ػ٘خث٤خص: 

حُي٢٘٣ ٝحُي١ٞ٤ٗ، حُـٔي١ ٝحَُٝك٢، حُؼـ٤ذ ٝحُؼخى١، ٢ٛٝ ٓٔخٍٓش ٗؼخث٣َش ط٘يٍؽ ٟٖٔ ٗخّ 

س ٝح٣ُِخٍس ١ؤخٕ ٓل٤ِخٕ ٣ظٔخٕ ١و٢ٓٞ ٓظؼيى حُٔظخَٛ ٢ٛٝ طَطز٢ ك٢ حُٔو٤خٍ حُ٘ؼز٢ رخُٞػي

ُٜخُق حأل٤ُٝخء ٣ٝ٘يحٕ حُـٔخػش َُِٓ ٓئْٓ ٝطٜٔخٕ حُٞٓط٤ٖ ح٣َُل٢ ٌٝٓخٕ حُٔيٕ ٝحُٞحَٟ 

 ٝطظـخُٝ حُٔٔخٍٓش حُـٔخػ٤ش ٣ٌُٜٖ حُطو٤ٖٔ حُٔؼخ٤٣َ حُطزو٤ش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش ٝح٤ُٔخ٤ٓش.

 .  ِّاسعح اٌضسدج:5

 حُـٔخػش ػٖ ٣َ١ن:طٜيف ا٠ُ ٓٔخٍٓش ٍهخرش ؿٔخػ٤ش ٖٓ أؿَ حُظلٌْ ك٢ 

حُي٣ٞٓش ُِٔئْٓ ٝهٜخُٚ ًخُظ٠ل٤ش ٝحٍُٞع ٝكذ حُ٘خّ ٝحُظوٟٞ  –حُ٘و٤ٜش حَُٝك٤ش 

 َٜٝٗس حُٔظِّٞ.

 حٌُٔخٕ حُٔويّ ُِٔٔخٍٓش حُللَ: ٌٓخٕ ٓويّ ٌٝٓخٕ ى١ٞ٤ٗ.

أٝح٢ٓ حُو٣َق أٝ ريح٣ظٚ حٓظؼيحىح ُِْٔٞٓ حُلالك٢، ٝحكظلخال رخٗو٠خء ْٓٞٓ  صِٓ ِع١ٓ:

حُلٜخى أٝ ك٢ أٝحهَ حَُر٤غ ٣ؼزَ ػٖ حٓظؼيحى ُـ٢٘ حُٔلٍٜٞ ك٢ ح٤ُٜق ٝٛٞ ُٖٓ 

 حؿظٔخػ٢.

حألٟل٤ش حُـٔخػ٤ش) حُؼٍٞ ٓؼال( رخُ٘ٔزش ُِؼخثِش أٟخك٢ أهَٟ )ًزٖ، هَٝف،  األظؽ١ح:

 ؿي١(.

 ش حألُؼخد حُـٔخػ٤ش ٝحُلَى٣ش ًخُل٤َٓٝش ٝحَُهٚ ٝحُـ٘خء.ٓٔخٍٓ اٌّشغ اٌعّاعٟ:

                                                           
1
المحدد بالمجال، "الخصابص والصٌرورة"، المركز الوطنً لبحوث ما قبل التارٌخ واالنتروبولوجٌا والتارٌخ، عبد العزٌز، رأس مال، المعروؾ   

 .04/01/2001الجزابر فً 
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ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ حُؤٔش طظ٠خكَ ُٔخ حٓٔخٙ ىٍٝ ًخ٣ْ رب٣وخظ كخُش ٍٝك٤ش ُيٟ حُٔلظل٤ِٖ ٝطـي٣ي 

 ػالهش حُـٔخػش رخُـي حُٔئْٓ.

حٓظِْٜ حُٔؼ٠٘ ٝحُوٞس ٝحُٔزٍَ ٖٓ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ طئٜٓٔخ ُ٘و٤ٜش حَُٝك٤ش ػ٠ِ كخَٟ حُـٔخػش 

 حُوخثٔش، ٖٝٓ ٛ٘خ حػظِحُٛخ رخٍُِىس ٝٝؿٞى ٓٔخٍٓظٜخ.

ٝطٜيف حُٔٔخٍٓش حُـٔخػ٤ش ُِللَ ا٠ُ طـي٣ي حُظالكْ حُـٔخػ٢ ٝطؤ٤ًيٙ ٝٓٔخٍٓش حَُهخرش 

حُـٔخػ٤ش ػ٠ِ ٗلٜٔخ هٞكخ ٖٓ حُظ٘ظض ٝحالٗيػخٍ طلض حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ح٣َُٔغ ٝحالٗيػخٍ طلض 

(٢ا٣وخع حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ح٣َُٔغ ٝحُظٜي٣ٔ
1

(. 

 اٌفشق يٟ ِّاسعح اٌضسدج ت١ٓ اٌّذ٠ٕح ٚاٌش٠ف ؼغة ٔٛس اٌذ٠ٓ غٛاٌثٟ :  .6
 

٣زَُ إٔ ٛ٘خى حهظالف ر٤ٖ ٌٛٙ حُٜٔطِلخص ػ٠ِ ػالػش ٓٔظ٣ٞخص ٖٓ ك٤غ حالكظلخالص ك٢   

 .) ح٣َُقحُٔي٣٘ش ٝ

 عٍٝ ِغرٜٛ اٌرغ١ّح: 1.6
 ألٕ حُٞػيس ٝحَُ٘٘س ٣ظٔخٕ ك٢ حُظـٔؼخص حُٔي٤ٗش حٌُزَٟ. 

ك٢ حُـِحثَ حُؼخٛٔش، ٝحَُ٘٘س ك٢ هٔ٘ط٤٘ش ػِٔخ إٔ حٍُِىس ٖٓ ه٤ٜٛٞخص حأل٣ٍخف.  حُٞػيس

٣ٌٖٝٔ اٟخكش حُـَد حُـِحث١َ، ح١ٌُ ٣طِن ػ٠ِ حالكظلخالص حُظ٢ طوخّ ػ٠ِ حألَٟكش آْ 

 "حُٞػيس" ًٔخ طوظٚ "حٍُِىس" رخَُ٘م حُـِحث١َ َٓحىكش ُِٞػيس ًٔخ أِٓل٘خ.

 عٍٝ ِغرٜٛ اٌّّاسعح: 2.6
حأل٤ُٝظخٕ ؿخث٤ش ٓزخَٗس )طط٤َٜ، ٗلخء، َٓحى...حُن( ر٤٘ٔخ طو٠غ حأله٤َس ا٠ُ حُظٔخّ اً طظزغ  

ى٢٘٣ رٌَ٘ ٝحٟق ىٕٝ اٛٔخٍ رؼٞ حُٔزخىة حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ح٢ٓٞ٤ُ ح١ٌُ طوظَد رٞحٓطظٚ ٖٓ 

 حُطوْ حُي٢٘٣.

 

 

 

 

                                                           
1
، عبد العزٌز، رأس مال، المعروؾ المحدد بالمجال، "الخصابص والصٌرورة"، المركز الوطنً لبحوث ما قبل التارٌخ واالنتروبولوجٌا والتارٌخ  

 .04/01/2001بر فً الجزا
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       دوافع االشتراك في الوعدة: .7

 الدوافع النفسية 1.7

عبادة األجداد واألسالؾ، وذلك ألن هللا ٌبقى بعٌدا فً نظر لقد حلت عبادة األولٌاء محل 

اإلنسان البسٌط الذي ٌجد حاجة ملحة لتقرٌبه والتقرب إلٌه، لذا ٌلجؤ إلى الوسٌط الذي ٌمكنه 

(من بلوغ هذا الهدؾ
1

وقد ظل هناك إحساس بٌن البشر بالفجوة الهابلة التً تفصل بٌنهم وبٌن  )

ملحة لملء هذه الفجوة. وهً حاجة نفسٌة استؽلها رجال الدٌن  إلههم. ونشؤت تبعا لذلك حاجة

إلدامة سلطانهم ولمنع العامة من االنصراؾ عن الدٌن. وهو تقلٌد قدٌم كان ٌتبٌعه الكهان فً 

األزمنة الؽابرة إذا كانوا ٌوهمون العامة بؤنهم الوحٌدون الممتلكون ألسرار اآللهة، القادرون 

لوسطاء بٌنها وبٌن الناس. ومن هنا نرى بان هذه الحاجة النفسٌة على االستجابة  لها وهم ا

أدت إلى ضرورة إٌجاد الشفٌع أو الوسٌط. إذ ال تكتفً الطبقات الشعبٌة بالتعالٌم المجردة بل 

تحتاج إلى وسٌط ٌتحسس مآسٌها وٌساعدها على حل مشاكلها وٌنصرها ضد ظالمٌها وٌتكلم 

لرب إلى دعاء نبٌه إلى حفٌد نبٌه إلى سلٌل بعٌد من أهل لؽتها لهذا فهً تتحول "عن دعاء ا

(البٌت إلى ولً صالح
2

 تطلب شفاعته ومساعدته وتلجؤ إلٌه وقت الضابقة. )

" فً دراسته حول الصراع القابم  ERNEST GELLINERوقد توصل "أرنست ؼلٌنر   

فً اإلسالم بٌن الدٌن الرسمً والدٌن الشعبً أن هناك قطبٌن، قطب التوحٌد والسنة والوحً 

والمساواة فً اإلٌمان، وقطب االعتقاد فً األولٌاء واالختٌار والحدس والتدرج فً عالقة 

إمن إلى وسٌط حسً ٌصل بٌنه المإمن باهلل... عندما ٌصبح مفهوم هللا شدٌد التجرٌد ٌحتاج الم

(وبٌن هللا
3

وفً دراسة قام بها نور الدٌن طوالبً فً قرٌتً "كرزاز" فً جنوب الجزابر  )

و"بنً حمدون" حول دوافع السكان قد أكدوا إخالصهم لألولٌاء وفً نظرهم فإن الولً هو  " 

عزٌزا جدا على  الممثل الشرعً هلل وبدونه ما كان لإلسالم أن ٌنتشر على األرض ولما كان

(قلوب المإمنٌن
4

 وٌضٌؾ فً مقام آخر "ٌتجلى البعد السٌكولوجً للطقس هذا لألوساط   )

 

                                                           
1
 PIERRE BOURDIEU . Sociologie de L’algérie, 3eme édition, « que sais je » , 1970,  P.102 

2
 .99، ص1962" ، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة القاهرة: مكتبة النهضة المصرٌة، اإلسالمأحمد أمٌن، "ضحى  

3
 .65ص  1999بلعربً خالد، "ظاهرة زٌارة األولٌاء فً المجتمع الجزائري"، رسالة ماجستٌر، معهد الثقافة الشعبٌة، جامعة تلمسان   

4
 .138نور الدٌن طوالبً، "الدٌن والطقوس والتؽٌرات"، ص   
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الشعبٌة حٌث أن هذا النمط من الطقوس ٌهدئ حاالت القلق وٌحقق نوعا من التوازن 

(الداخلً".
1

( 

القٌام بهذه وٌظهر هذا السٌاق السٌكولوجً فً االرتٌاح النفسً والشعور بإتمام الواجب عند 

االحتفاالت قرب ضرٌح الولً الصالح وتشكل هذه الطقوس حال لمشاكله الحٌاتٌة وتنظٌمها 

لقلقه حٌث تخففه العتقاده فً القدرات الخارقة لصاحب الضرٌح، ولشعوره الداخلً بؤن عدم 

اإلقبال على طقس الوعدة من شؤنه أن ٌعٌق طلباته وٌإثر على نٌته اتجاه الولً وهو ٌصٌػ 

هذا الشعور بالعبارات التالٌة:"تهز كٌانً فكرة  االمتناع عن أداء واجب الوعدة، أكون فً 

حالة من التوتر العصبً الشدٌد، وال اشعر بالتحسن إال مع انتهاء االحتفال الشعابري، أي 

(بعبارة أخرى، عند إشباع حاجة للمقدس البدابً".
2

(   

نفوس الكثٌر من الناس وٌزداد القلق والتوتر عند  تولد المشاكل الٌومٌة نوعا من اإلحباط فً

استحالة إٌجاد الحلول لها مما ٌإدي إلى شعور بالعجز إزاءها السٌما إذا وجدت هناك عراقٌل، 

تمنع من تجاوزها. لذلك تلجؤ الطبقات الشعبٌة إلى األولٌاء وتؽتنم الفرص أثناء قٌام االحتفاالت 

ا ومن المظالم ) أثناء اشتداد الكوارث الطبٌعٌة، األزمة لتحقٌق طلباتها والتخفٌؾ من آالمه

األمنٌة، مظالم الحكام( وحٌنما تعجز عن تجاوز هذه األوضاع الصعبة حٌنذاك "تعتقد أن األمل 

الوحٌد لحلها ٌبقى مرتبطا بسلطة فوق بشرٌة عند الولً الصالح الذي تخضع له كلٌة ومن هنا 

حل المشاكل والبحث عن الراحة النفسٌة وال ٌكون ذلك إال تكون دوافع اللجوء إلى األولٌاء ل

(من خالل إحٌاء الطقس عند استحضار الماضً
3

وبالتالً فإن إقامة الوعدات هً عملٌة  )

توحً باالطمبنان لدى هذه األوساط، فالظلم والحرمان والفقر لٌست إال أسباب تدفع الناس إلى 

ٌومٌة وٌإمن لها الهدوء والطمؤنٌنة التً تعتبر البحث عن أمل سحري ٌخلصها من معاناتها ال

أقوى حاجات اإلنسان. ولهذا تلجؤ الطبقات الشعبٌة إلى أضرحة األولٌاء وزاٌاهم إلقامة 

االحتفاالت الطقسٌة والتً تختتم ؼالبا بالدعاء وهو نوع من التروٌح عن النفس والبحث عن 

الصدد  ٌقول حلٌم بركات فً دراسة الحلول المناسبة واألمل فً الفرج القرٌب وفً هذا 

 أجراها حول مسؤلة االعتقاد باألولٌاء فً المجتمع العربً

                                                           
1
 .42نور الدٌن طوالبً،"فً إشكالٌة المقدس"، ص  

2
 .21المرجع نفسه، ص  

3
 .88والسٌاسة " الجزائر، درا موقم للنشر، ص اإلسالملعرب بٌن الدٌن والسٌاسة، "مقال من كتاب " ؼالً شكري، ا  
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:" فلٌس من العجب أن تلجؤ الطبقات المحرومة إلى األولٌاء بحثا عن حلول لمشاكلها الٌومٌة 

(االقتصادٌة والنفسٌة.
1

( 

 الدوافع االجتماعية والثقافية: 2.7

االحتفاالت احتفاءا بشٌخ الطرٌقة عند زواٌته كل سنة، وبتكرار هذه لقد دأب الناس على إقامة 

العملٌة  أصبحت عادة اعتادها الناس. وقد ٌحتفل بالشٌخ بعد مماته قرب ضرٌحه وتقام الوالبم 

وتقدم الذبابح. وبهذا المعنى ٌصبح االحتفال نوعا من الممارسات االجتماعٌة واإلجراءات 

الرسمً، وتلتقً فٌها الشعابر والطقوس والمراسم والرموز  المقررة التً تتصؾ بالمظهر

واألساطٌر.... التً تبلورت جول معان وقٌم وأحداث ال ٌمكن لألفراد أن ٌعزلوا أفكارهم 

ومشاعرهم عن التؽنً بها وتذاكرها فً مناسبتها الدورٌة. وفً هذا الصدد ٌقول 

وإذا انحلت هذه الرابطة تفرقت  روس:"االحتفال هو الرابطة التً تجمع شتات الجماهٌر،

(الجماهٌر وأصبحت أمورها مضطربة."
2

( 

وال شك أن التخلؾ االقتصادي والثقافً ٌلعب دورا كبٌرا فً انتشار وترسٌخ العادات والتقالٌد 

 الشعبٌة حتى تؤخذ فً كثٌر من األحٌان طابع القداسة وتختلط بالدٌن.

رة األضرحة وقصد الزاوٌة لحل ما استعصى من وٌعتقد الكثٌر أنها جزء ال ٌتجزأ منه كزٌا

 المشاكل أو االحتكام إلى الولً اعتقادا بؤنه ٌعلم الؽٌب وأنه قادر على رد المظالم إلى أهلها.

وازداد تعلق، الناس باألولٌاء وكراماتهم فازدادت سلطتهم الروحٌة واتسع نفوذهم وكثر عددهم 

الشعبٌة كبٌرة، وأصبح شٌوخ الطرق ٌلعبون دورا وقد كانت سٌطرة الطرق على الجماهٌر 

أساسٌا فً المقام األول منذ عهد المرابطٌن، فحٌاة الشعب كانت قاسٌة وكانت الطاعة كلٌة من 

المرٌد إلى الشٌخ، أصبحت الحٌاة الروحٌة مقٌدة بتقدٌس الشٌخ، وأضحت أضرحة الشٌوخ 

(المتوفٌن موضوع عبادة.
3

( 

د علٌهم إلى رفع مكانتهم وتوسٌع نفوذهم مما جعلهم ٌدعون الوالٌة وقد أدى اإلقبال المتزاٌ

وتحولت لدٌهم إلى وراثة ٌرث االبن أباه. ومن هنا كانت الفكرة القابلة: بؤن البركة اإللهٌة 

 تفٌض على الولً ثم تنتقل إلى ذرٌته فٌصبح جمٌعهم شٌوخا ٌلتمس منهم الناس البركة كما 

                                                           
1
 119محً الدٌن مختارـ "محاضرات فً علم النفس االجتماعً" ، الجزائر دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ص   

2
 .138، ص 1982هضة العربٌة ، القٌم والعادات االجتماعٌة مع بحث مٌدانً، بٌروت ، دار النفوزٌة دٌاب،   

3
 CHEIKH  BOUAMRANE ET , LOUIS GARDET, « PANORAMA DE LA PENSEE ISLAMIQUE » Paris, 1984 p.143. 



 ِفَٙٛ اٌٛعذج دٚايعٙا ٚٚظائفٙا                   صاٌس:                                     اٌفصً اٌ

67 
 

 

منها ولٌها ٌعزز شوكتها وٌدعم مركزها وٌصبػ علٌها بركته مما  تتسابق القبابل لٌكون لكل

(ساهم فً انتشار األولٌاء.
1

( 

الزالت المعتقدات الشعبٌة تتضمن الموثات الثقافٌة التً ترتبط بعدد من العقابد والممارسات 

الباقٌة فً المجتمع عبر مراحل تطوره المختلفة. ورؼم أن هذه الموروثات قد فقدت وظٌفتها 

األساسٌة فً المجتمع، فهً تملك القوة الالزمة للبقاء واالستمرار بفضل ما تحتله من مكانة فً 

السٌاق الثقافً للمجتمع الذي تنتمً إلٌه كالوعدة التً تؤخذ قٌمة دٌنٌة فً منطقة ما ألن الناس 

ة ٌقومون بها إكراما للولً. وهً تستقطب آالؾ الزوار الذٌن ٌحنون إلى عٌش هذه الظاهر

نتٌجة للترسبات الثقافٌة الماضٌة. وتعد االحتفاالت بمثابة تظاهرة طقس الوعدة مما ٌدفعها إلى  

 إقامة هذه الوعدات التً تعتبرها وسٌلة فعالة للحصول على المطر.

والى جانب هذا العامل فإن االحتفاالت تتمٌز بإقامة عدة نشاطات اقتصادٌة تستقطب اهتمام 

سوقا مفتوحة لمختلؾ المنتوجات الرٌفٌة إضافة إلى المنتوجات المصنعة الوافدٌن وتشكل بذلك 

التً ٌعرضها التجار. وقد استؽل هذا النشاط قدٌما وحدٌثا حٌث كان الفالحون ٌعرضون 

منتوجاتهم الفالحٌة والماسٌة التً تقدم كذبابح ومختلؾ السلع التقلٌدٌة وكانت تستؽل كسوق 

 والتبادل بٌن أفراد القبٌلة الوافدة. سنوٌة لتصرٌؾ مختلؾ المنتوجات

أما حدٌثا فإنها تستؽل كمكان لبٌع مختلؾ المنتوجات وبهذا أصبح الدافع االقتصادي ذا قٌمة 

كبٌرة سواء فً نظر المنظمٌن أو الوافدٌن على الوعدة التً أصبحت تتٌح اقتناء مختلؾ السلع 

 من قبل سكان المنطقة أو الضٌوؾ الوافدٌن علٌها.

 دوافع السياسية:ال  3.7

للمحافظة على مصالحها المختلفة ولتدعٌم موقفها واستقرار المجتمع لجؤت السلطة والزالت 

تلجؤ إلى استخدام الدٌن لبلوغ هذه األهداؾ وذلك عن طرٌق صرؾ نظر الشعب عن المشاكل 

اقع الذي الحقٌقٌة التً ٌعانً منها ٌجعله ٌلتجا إلى األولٌاء والصالحٌن هروبا من مواجهة الو

 ٌعٌشه. وهذا ما ٌجعل هذه السلطة تركز على التدٌن الشعبً وتشجٌع المإسسات الدٌنٌة الشعبٌة 

كاالهتمام باألولٌاء وتقدٌسهم وإقامة الموالٌد والوعدات والتعلق بعبادة األولٌاء وبهذا ٌصبح 

(الدٌن من أجل تدعٌم وجودها وٌوظؾ فً دعم موقفها وتثبٌت شرعٌتها ووجودها.
1

( 
                                                           

1
 .24فٌاللً مختار الطاهر، مرجع سابق، ص  
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ٌظهر موقؾ السلطة من هذه الممارسات حٌث تلجؤ مختلؾ مإسساتها إلى المساهمة بشكل 

مباشر أو ؼٌر مباشر  فً تكرٌس هذه الطقوس عن طرٌق دعمها واإلشراؾ علٌها وتنظٌمٌها 

فً كثٌر من الحاالت حٌث ٌعهد إلى لجان للتنظٌم ؼالبا ما ٌرأسها وٌدٌرها أحد أفراد السلطة 

بر والبلدٌات وٌتمثل دورها إلى جانب عملٌة التنظٌم فً توفٌر الوسابل المادٌة كرإساء الدوا

من خٌام ونقل وتوفٌر للمٌاه وؼٌرها مما ٌجعلها تتحكم فً كل مجرٌات األمور. وعلى الرؼم 

من ذلك فإنها ال تبذل أي جهد فً تحوٌل هذه الطقوس من مهرجانات للخرافات والشعوذة إلى 

واقتصادٌة أكثر تقدمٌة بل أن المإسسات الحكومٌة تقؾ فً كثٌر من  مهرجانات اجتماعٌة

(األحٌان موقؾ العجز أمام ضرٌح ولً من األولٌاء كما ٌقؾ اإلنسان العادي البسٌط
2

وتسعى  )

السلطة من وراء ذلك إلى جعل الطبقات الشعبٌة تفوض أمرها لألولٌاء بهدؾ إبعادها عن 

التفكٌر فً تؽٌٌر أوضاع المجتمع وبذلك تتحول إلى كابنات عاجزة سلبٌة ال تإمن إال بقدرة 

األولٌاء تنتظر مصٌرها المحتوم بصبر وأناة تجسٌدا للمثل والشعار الطرقً القابل "ناكلو 

 ت ونستناوا الموت".لقو

وإذا كان األمر ٌقتصر فً فترة االحتالل على دعوة الحاكم العسكري والقٌاد ورإساء القبابل 

والعشابر والدواوٌر واألبمة فألن االستعمار الفرنسً لم ٌكن لٌسمح بإقامة وعدة ال ٌشرؾ 

وقد استبدلت  علٌها واستخدامها ألؼراضه عن طرٌق الرخص التً كان ٌقدمها إلقامة الوعدات

هذه الفبات فً الوقت الحاضر بالسلطات المحلٌة المنتخبٌن )المجالس الوالبٌة والبلدٌة 

والوطنٌة( حٌث ال ٌخلو أي احتفال من حضورهم. وبهذا ٌتؤكد الدافع السٌاسً إلى إقامة هذه 

وإبعاده  الوعدات التً تسعى السلطة من خاللها إلى إلهاء الشعب وجعله ٌتعلق بتقدٌس األولٌاء

عن المشاكل الحقٌقٌة وإعادة إحٌاء الفكر القبلً الضٌق الذي ال ٌهتم إال بمشاكله دون ربطها 

بالمشاكل التً ٌعانً منها جل الشعب وهذا من شؤنه أن ٌصرفه عن التفكٌر فً تؽٌٌر الظروؾ 

 الكفٌلة بتحسٌن أوضاعه بما ٌتناسب مع طموحاته وآماله.

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

1
 .281، ص 1986حلٌم بركات، "المجتمع العربً المعاصر"، بحث استطالعً اجتماعً الطبعة الثالثة، دراسات الوحدة،   

2
 .129إبراهٌم بدران، وسلوى الخماش، دراسة فً العقلٌة العربٌة الخرافٌة ، الطبعة الثالثة ،  بٌروت ، دار الحقٌقة ، دون تارٌخ ، ص  
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 مع:وظائف الوعدة في المجت .8

تنادي النظرٌة الوظٌفٌة بضرورة دراسة الظواهر االجتماعٌة والثقافٌة من حٌث الوظٌفة التً 

تإدٌها. وكثٌرا ما تبدو ؼامضة ال تخضع لمنطق ٌبرر وجودها ؼٌر أنها تتضح وتظهر 

معالمها حٌنما ننظر إلهً فً عالقتها الوظٌفٌة أي فً أساسها فً استمرار الحٌاة االجتماعٌة 

 التركٌز على فكرة التكامل االجتماعً لألجزاء فً الكل.فً 

" أن الوظٌفة هً اإلسهام الذي ٌسهم به RAD CLIFF BROWNوٌرى "راد كلٌؾ بروان 

كل فعل اجتماعً معٌن فً الحٌاة االجتماعٌة من أجل بقابها. فال..... االجتماعً ٌشكل 

(وحدةوظٌفٌة متكاملة ومنسجمة
1

لى عناصر البناء االجتماعً ومن هذا المنطق ٌركز ع )

وٌرى أن كل منها ٌإدي وظٌفة معٌنة. أما "مالٌنوفسكً" فٌوسع هذا المجال لٌشمل الحضارة 

بكل ما تتضمنه من معتقدات وأفكار وعناصر مادٌة وأن لكل منها وظٌفة حٌوٌة. وهو ما ٌإكد 

فكرة، ولكل  على أن فً كل نمط من أنماط الحضارة، لكل عادة، لكل موضوع مادي، ولكل

معتقد، ٌحقق وظٌفة حٌوٌة، واجبا ٌجب أن ٌإدٌه وأنه كل منها ٌشمل جزءا ضرورٌا ال ٌمكن 

(االستؽناء عنه ضمن الكل الذي ٌشمله
2

وبذلك تصبح الثقافة عنده عبارة عن بناء كلً وظٌفً  )

ء عالقته ومتكامل شبٌه بالكابن الحً، وأننا نستطٌع أن تفهم أي جزء من أٌة ثقافة إال فً ضو

 الوظٌفً بالكل.

وٌإكد كل منهما على أهمٌة التكامل واالعتقاد المتبادل بٌن أجزاء النسق االجتماعً أو الثقافً 

وأهمٌة الدور الذي ٌلعبه الجزء فً الكل الثقافً وأنه ال ٌمكن فهم الجزء إال من خالل الكل أو 

ول كلمة وظٌفٌة ٌؽطً فً نفس خالل عالقته بالكل االجتماعً أو الثقافً. وهكذا أصبح مدل

الوقت الروابط القابمة بٌن العناصر الثقافٌة، والمساهمة التً ٌقدمها جزء من الثقافة إلى تلك 

 الثقافة ككل.

وفً هذا المجال ٌمكن اإلشارة إلى مختلؾ العادات والتقالٌد التً ٌزخر بها المجتمع والتً 

الفبات العرٌضة من المجتمع فً مختلؾ تعبر عنها الطقوس المختلفة التً تحافظ علٌها 

 المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والتً تإدي وظٌفة معٌنة فً المجتمع استمرت 

                                                           
1
، 1982ظاهرة االعتقاد فً السحر فً المجتمع المصري"، رسالة ماجستٌر، كلٌة اآلداب، جامعة عٌن شمس القاهرة، سعاد محمد عبد العزٌز، "  

 .116ص
2
 نفس المرجع، الصفحة.  
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ودامت على مر الزمن على الرؼم من تؽٌر الظروؾ وحدوث تؽٌرات اقتصادٌة واجتماعٌة 

 وسٌاسٌة وثقافٌة. ومن هذه العادات الذٌح للطٌرة، نحو أن تشتري دارا فتذبح لتبعد العٌن ولبال 

ٌصبك مكروه من جنها وهو ما ٌقابله عند العامة الذبح على العتبة عند دخول الدار بعد بنابها 

شرابها. ومن ضمن هذه الطقوس ٌمكن ذكر إقامة الزردات بمناسبة ختان أو الزواج أو أو 

ذهاب وإٌاب الحاج إلى البقاع المقدسة مع ما ٌتطلبه كل من ذلك من طقوس تناسب كل منها 

ظاهرة معٌنة. ولعل من بٌن الطقوس التً استقطبت اهتمام الفبات على اختالؾ مستوٌاتها هً 

لناس والسٌما النساء إلى الكهنة والعرفٌن حٌنما ٌٌؤس من إٌجاد لبعض لجوء العدٌد من ا

المشاكل التً ٌتخبطن فٌها كؤن ٌعجز الطب فً معالجة داء، فمن أصابه مس من الجنون ٌنقل 

على قبة من القباب وتقوم النساء بذبح دٌك أسود  وٌبٌت المرٌض بجانب القرب لٌشفى من 

رك بها وتعلٌق الخرق على أشجارها وتقدٌم الشموع المرض وقد تتخذ المزارات والتب

والمباخر إلى األضرحة وتقبٌل جدران القباب  والتضرع إلى صاحب الضرٌح من أجل كشؾ 

األضرار ورجاء الخٌر وطلب الصحة والعافٌة والبركة والتظلم عنده عسى أن ٌنصؾ الشاكً 

 وٌرد عنه المظلم.

ت تظل روحه تنتقل بكل حرٌة من كل مكان، ولقضاء من هذه المعتقدات فإن الولً حٌنما ٌمو

حاجة فعلى الطالب أن ٌستنجد باسمه لٌتم له ما أراد وهو سلوك ٌلجؤ إلٌه الناس عند وقوع 

المصابب والكوارث فسٌجدون بالوالً الصالح سلطان األولٌاء عبد القادر الجٌالنً "ٌا موالي  

العادات فً نفوس الناس وتوارثت جٌل عن عبد القادر ٌا سالك الواحلٌن" وقد رسخت هذه 

جٌل وشكلت عامال مشتركا بٌن جمٌع فبات المجتمع طبع سلوكهم وأفعالهم وحٌاتهم الٌومٌة. 

وبذلك أصبحوا وسابل دفاع عن هذه المعتقدات ذات الطابع المقدس. وهً ممارسة شعبٌة تؤخذ 

ثٌر من الحاالت المعتقدات الدٌنٌة فً كثٌر من الحاالت أهمٌة بالؽة فً نفوسهم قد تتجاوز فً ك

اإلسالمٌة بسبب جهلهم لهذه األخٌرة. وفً هذا اإلطار فإن االحتفال السنوي على شرؾ الشٌخ 

الزاوٌة وصاحب الضرٌح كثٌرا ما ٌشكل ظاهرة مقدسة بالنسبة لكافة أفراد القبٌلة تجب إقامتها 

ء كواجب مقدس اتجاه الولً ٌإدي فً وقتها المحدد مما ٌإدي إلى ترسٌخها فً أفكار البسطا

 طواعٌة ودون إكراه. 
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وظاهرة الوعدة طقس من هذه الطقوس التً ارتبط بالتراث الشعبً وبالزواٌا كمظهر من 

مظاهرها، وهً وإن طبعت بعض هذه المظاهر إال أنها قد ظهرت ظهور هذه األخٌرة وقد 

لقدماء. وقد برزت من جدٌد عند أشرنا إلى ذلك عند التعرض لعادات السكان الجزابرٌٌن ا

ظهور عبادة األولٌاء وشٌوخ الطرق وقد تطابقت بساطتها مع بساطة أفكار الجماهٌر الشعبٌة 

واعتنقتها وأصبحت المدافعة عنها وقد تدعمت بفعل الدعم المتواصل الذي مثله رإساء الطرق 

وبذلك توطدت أركانها واتسع  والزواٌا والسٌما فً الفترتٌن العثمانٌة واالستعمارٌة الفرنسٌة.

مجالها لٌشمل كل المناطق والسٌما المناطق الؽربٌة منها. وقد صاحبت الزواٌا سابقا حٌث كان 

ٌقوم القبٌلة بحرث وزرع أراضً الزاوٌة وحصادها فً فصل الصٌؾ وهو ما ٌشبه إلى حد 

من قبل الشٌخ وهو بعٌد السخرة وتنوح هذه الحملة بإقامة وجبة جماعٌة على شرؾ المشاركٌن 

ما ٌعبر عنه بالوعدة. وهذه الظاهرة تتكرر كل سنة ٌقدم فٌها الناس والءهم الالمشروط للشٌخ 

معتقدٌن فٌه الكرامة واالطالع على الؽٌب  مما ٌجعلهم ٌتظلمون لدٌه عسى أن ٌنصفهم من 

قها وكلهم ظالمهم إضافة إلى طلب الشفاء من األمراض وؼٌرها من المطالب التً ٌرجون تحقٌ

 اعتقاد راسخ فً كفاءته وقدرته.

وقد أدى هذا االعتقاد فً شٌوخ الطرق والزواٌا واألولٌاء بالناس إلى الحلؾ بهم بدل الحلؾ 

باهلل سبحانه وتعالى كما ٌجتنبون سبهم ظنا منهم أنهم مطلعون على سرابرهم وفً هذا الصدد 

لؾ بؤولٌابهم وهكذا تراهم ٌعظمون اإلٌمان ٌقول محمد بن مبارك المٌلً:" فلم ٌطمبنوا إال للح

(بؤولٌابهم وٌخشون الحنت فٌها أكثر من تعظٌم الٌمٌن باهلل وخشٌة الحنت فٌها.
1

(    

وقد أصبؽت الذاكرة الشعبٌة طابع القداسة على هإالء األولٌاء وجعلت واسطة بٌنهما وبٌن 

اٌا والصدقات والزٌارات وإقامة الخالق. ولذلك كان لزما علٌها تعظٌمهم عن طرٌق تقدٌم العط

الوالبم على شرفهم أحٌاءا وأمواتا. ومن هنا أصبحت المعتقدات الشعبٌة هً المتحكمة  فً 

إقامة هذه االحتفاالت وٌتدعم هذا الجانب الدٌنً بالجانب االقتصادي حٌث أن إقامة الوعدات 

 السٌما حٌنما تنحصر تعد عند الفالحٌن والموالٌن من أسباب االستسقاء ونزول الؽٌث و

 

 

                                                           
 

1
 .259مبارك بن محمد المٌلً، "رسالة الشرك ومظاهره"، ص    



 ِفَٙٛ اٌٛعذج دٚايعٙا ٚٚظائفٙا                   صاٌس:                                     اٌفصً اٌ

72 
 

 

األمطار وٌحل الجفاؾ. وقد تؤخذ مكان صالة االستسقاء حٌنما تسمح الظروؾ المناخٌة بسقوط 

 األمطار.

وٌزخر الؽرب الجزابري بوعدات كثٌرة، قلما تخلو منها منطقة. وتتباٌن فٌما بٌنها على 

مستوى الهدؾ من إقامتها، مستوى تظاهرتها االقتصادٌة واالجتماعٌة و والثقافٌة أو على 

وٌضاؾ إلى ذلك أهمٌتها بالنسبة للمنطقة وطابعها المحلً أو الجهوي أو الوطنً. فهناك 

وعدات تقتصر على بعض القرى والمدن الصؽٌرة إن لمن نقل على بعض االقبابل مما ٌجعل 

وقد تتالشى  أهمٌتها محدودة محلٌا فقد ٌقوم بها بعض الكبار، وتصبح إقامتها مرهونة بوجودهم

نهابٌا إذا لم تجد من ٌقوم بتجدٌد واستخالؾ القابمٌن علٌها فٌخبو لهٌبها ٌؤقل نجمها. فً حٌن 

أن هناك وعدات ذات طابع بوعدة سٌدي أحمد المجذوب بعسلة، وسٌدي محمد بن عودة 

 بؽلٌزان، وهناك من لها طابع جهوي كوعدة أوالد نهار وكثٌر من الوعدات بالؽرب الجزابري.

وتجمع هذه الظواهر باإلضافة إلى طابعها الدٌنً والتارٌخً، الجانب االقتصادي واالجتماعً 

 والثقافً.

وتختلؾ تركٌبة من ٌإمها عند الوعدات الصؽٌرة، إذ تستقطب أعدادا كبٌرة من الناس ذوي 

ل فً مستوٌات ثقافٌة مختلفة ومن جمٌع أنحاء الوطن، ونظرا ألهمٌتها، فإن أجهزة الدولة تتدخ

عملٌة التنظٌم، وٌظهر تواجدها من خالل حضور ممثلٌها فً مثل هذه التظاهرات كالوالة 

والنواب ورجال الدولة كما تساهم أجهزتها فً توفٌر بعض الجوانب المادٌة، كنقل األمتعة 

وحضور سٌارات اإلسعاؾ واألمن. وهً تحاول تؤطٌر هذه االحتفاالت واستؽاللها ثقافٌا 

ٌما كوسٌلة من وسابل محاربة التطرؾ وإظهار التدٌن الشعبً كبدٌل له لما ٌتسم وسٌاسٌا والس

به من بساطة فً المعاملة. وأنه عام ومعتنق من قبل الجماهٌر الشعبٌة العرٌضة. وبهذه 

الطرٌقة فإنها تساهم فً إعادة إنتاج مثل هذه الظواهر، وإعادة بعثها من جدٌد والسٌما بعد 

 رفتها البالد.فترة الجمود التً ع

أما من حٌث التنظٌم، فقد اعتاد المنظمون فً مختلؾ التظاهرات االحتفالٌة إقامة خٌام كل 

دوابر بمؽزل عن خٌام دوار آخر على أن ٌقع موقعها بعٌدا عن مكان االحتفاالت وهذا تجنبا 

ادي ألي مشكل وحتى ال ٌختلط الؽرباء بالعابالت المنظمة للوعدة. وبفعل التطور االقتص

 المتزاٌد فقد تحول العدٌد من الوعدات إلى سبه أسابٌع اقتصادٌة وأصبح البعض اآلخر ٌركز 



 ِفَٙٛ اٌٛعذج دٚايعٙا ٚٚظائفٙا                   صاٌس:                                     اٌفصً اٌ

73 
 

 

على الجانب الفولكلوري والثقافً. وقد تواجدت هذه األصعدة منذ القدم فً هذه الوعدات ؼٌر 

أنها تفاوتت بفعل التنمٌة االقتصادٌة حٌث أصبح التركٌز فً السنوات األخٌرة على الجانب 

 االقتصادي علما بؤن الجوانب األخرى لها أهمٌتها فً إقامة هذه االحتفاالت.

وعلى الرؼم من هذه االختالفات فإن الوعدة تظل حدثا مشتركا بٌن كثٌر من المناطق قاسمها 

المشترك طابعها الدٌنً حتى لو أن هذا األخٌر ٌعٌدها انحرافا عن التعالٌم اإلسالمٌة الحقٌقٌة 

شبث به األتباع معتقدٌن أنها تطبٌقا للمبدأ الصوفً المعرؾ "اعتقد وال تنتقد". الشًء الذي ٌت

ولعل هذا من بٌن األسباب التً ساعدت على دٌمومة الوعدة واستمرارٌتها. ولهذه األخٌرة دور 

كبٌر فً حٌاة المجتمع والسٌما الرٌفً منه حٌث تدعم التماسك االجتماعً بٌن أفراد القبٌلة، 

 التقالٌد والعادات الشعبٌة من االندثار. وتحافظ على

وٌتعدى دورها إلى الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، والتً تؽٌرت بتؽٌر العوامل 

المإثرة فٌها حسب المراحل التارٌخٌة المتعاقبة )التؽٌر من حٌث المحتوى دون الجوهر(، 

ٌقودنا إلى إلقاء الضوء على وٌمكن استشفاؾ ذلك من خالل دراسة وظابؾ الوعدة وهذا 

أسباب بقابها على الرؼم من العوامل التؽٌر الكثٌرة مست المجتمع الجزابري فً مختلؾ 

 مجاالته:

 الوظيفة االقتصادية: 1.8

الوعدة حدث مإطر بالزمان والمكان تتمٌز به القبابل وتعرؾ به. فتقوم كل قبٌلة سنوٌا بإقامة 

له وإتباع طرٌقته وخدمة أحفاده حذوا بما ورثه وعدة على شرؾ ولً معٌن تعرؾ بالمٌل 

اآلباء من محبة الولً وألحفاده من بعده. تقام االحتفاالت من قبل قبٌلة معٌنة أو باالشتراك مع 

قبابل أخرى فً فصل الخرٌؾ: أواخر شهر سبتمبر أو بداٌة شهر أكتوبر من كل سنة. ولم 

لقدم ولكن حسب أشكال مختلفة وتبعا لتطور تكن الوعدة ولٌدة الٌوم بل تضرب بؤعماقها فً ا

المجتمع وتعرضه لثقافات الؽزاة وقد اشرنا إلى ذلك عندما تعرضنا ألشكال االحتفاالت عند 

سكان الجزابر القدماء. وقد برزت من جدٌد مع ظهور الطرق واألولٌاء الصالحٌن الذٌن 

ٌما مع الوجود العثمانً فً زخرت بهم والبالد مع بداٌة القرن الخامس عشر المٌالدي والس

الجزابر الذي عمل على تشجٌع هذه الممارسات وأؼدق األموال على الشٌوخ واألولٌاء وعلى 

 مختلؾ االحتفاالت التً كانوا ٌقٌمونها حتى ٌتمكن من تطوٌع األتباع وحتى ٌستؽل نفوذ هذه 
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االحتالل الفرنسٌة على  الطرق فً توطٌد أركان الخالفة العثمانٌة بالجزابر. وقد حافظت قوات

هذا األسلوب فً التعامل مع الطرق حٌث أوعزت إلى القٌاد ورإساء القبابل واألعراش عن 

المقاومة ولتؤصٌل الفكر القبلً الضٌق حتى ال ٌكون هناك تفكٌر وطنً فً مقاومتها. وفً 

ها عن ثقافة المقابل فقد شكلت الوعدات وطبعت الثقافة المحلٌة التً وجدت فٌها ثقافة تمٌز

المستعمر وتحافظ على مختلؾ العادات والتقالٌد التً ترتبط الكثٌر منها بالتعالٌم اإلسالمٌة 

ومنها المحافظة على التماسك االجتماعً ألفراد القبٌلة وكثٌرا من القٌم كالضٌافة والكرم 

مإسسات والتكافل االجتماعً وفك الخالفات والخصومات بٌن األفراد دون االعتماد على ال

الفرنسٌة )األحوال الشخصٌة، المعامالت العقارٌة، الموارٌث( وعلى الرؼم من قوة الحضارة 

الؽربٌة المدعمة بمختلؾ الوسابل المادٌة والعلمٌة. فإن هذه التقالٌد التً حافظت علٌها الوعدة 

وحافظت  شكلت حصنا منٌعا أمام الثقافة الوافدة استطاع مقاومة الؽزو الثقافً االستعماري،

 على التواصل والتالحم بٌن أفراد الشعب.

وقد كانت األنشطة التً ترتكز علٌها تضم األنشطة االقتصادٌة وبذلك أخذت معالم سوق  

سنوٌة مفتوحة لمختلؾ المنتوجات الرٌفٌة إضافة إلى منتوجات مصنعة ٌعرضها تجار 

ضون الفالحون منتوجاتهم محترفون ٌقتنٌها الوافدون من أفراد القبابل األخرى. كما ٌعر

الفالحٌة للبٌع وسط خٌام موزعة حسب طبٌعة النشاط أو تعرض فً أماكن مخصصة لذلك 

وؼالبا ما تخص هذه المعروضات الحبوب والبقول الجافة واألعالؾ والحٌوانات للبٌع والسٌما 

 األؼنام والماعز التً تشكل حٌوانات مفضلة للذبح فً هذه المناسبة. 

 ملٌة تبادل الفابض من المنتوجات، أو شبه سوق مؽلقة لسكانه المنطقة.بهذا تتم ع

وقد كان هذا حالها أثناء االحتالل الفرنسً ألن المجتمع الجزابري كان ٌعتمد على االقتصاد 

الزراعً الذي ٌرتبط إنتاجه على ما تجود به السماء من أمطار لذلك ٌتمنى الفالحون سقوطها 

رت فإنهم ٌعزون ذلك إلى نقمة أصابتهم. وهذا ما ٌشكل سببا من بانتظام. وإذا حدث وتؤخ

أساب إقامة هذه الوعدات فً بعض المناطق السٌما فً الشمال لالستسقاء الذي تحتاجه 

األرض إلخراج نباتها وزٌادة ؼلتها. وٌعد االحتفال فً نظرهم وسٌلة الستدرار األمطار 

وٌة أو مقدم الطرٌقة طالبٌن منهم الدعاء لهم وٌرسخ فً اعتقادهم حٌث ٌلجؤون إلى شٌخ الزا

 بنزول األمطار ألنهم ذوي بركة وأن دعابهم ال ٌرد. وقد ترسخت هذه الفكرة فً عقول الناس 
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والزال الكثٌر من الناس ٌنسبون الجفاؾ وجدب األرض بعدم إقامة الوعدات وذهاب الربكة 

الظاهرة على سقوط األمطار وٌتساوى لدٌهم فً بعد تبنً الناس أفكارا علمٌة تنفً أثر لهذه 

هذا الشؤن رجال الدٌن ورجال العلم على حد سواء ألن كل من الفرٌقٌن ال ٌإمن بهذه 

 المعتقدات الشعبٌة.

وقد ساعدت هذه السوق السنوٌة فً رفع مدخول الفالحٌن عن طرٌق تشكٌلها كمنفذ لمنتوجات 

كثٌر من الجماهٌر كمنتوجات ٌإدي بٌعها إلى زٌادة الصناعة التقلٌدٌة التً كان تمتهنها ال

مداخٌل الفالحٌن ٌمكنهم من مواجهة النفقات المتزاٌدة التً كان ٌتطلبها الوضع أثناء االحتالل 

وٌضاؾ إلى هذه الحرؾ حرفة الخشب التً تستخرج منها المالعق والمهارٌز وؼٌرها من 

 الحتالل الفرنسً.المنتوجات التقلٌدٌة التً كانت مزدهرة أثناء ا

وقد تطورت هذه المنتوجات بتطور البنٌة التحتٌة للمجتمع وحلول اآللة مكان الٌد حٌث ؼزت 

المنتجات المصنعة األسواق. ؼٌر أنها لم تقض على المتوجات القدٌمة كلٌا بل الزالت هناك 

من  سلع تقلٌدٌة تعرض ولكن بكمٌات قلٌلة  وبؤسعار مرتفعة وهناك حرؾ تستمد وجودها

تربٌة الماشٌة كصناعة الصوؾ والجلود )الزاود، البارٌبح(
1

وهً منتوجات بسٌطة تإدي   

وظابؾ أساسٌة فً المجتمع الرٌفً وترتكز علٌها حٌاة السكان وٌستؽلونها فً حٌاتهم الٌومٌة. 

وٌضاؾ إلى هذا توافد التجار المحترفٌن الذٌن ٌعرضون منتوجاتهم من األلبسة الكتانٌة 

 ت الحدٌدٌة البسٌطة وؼٌرها.واألدوا

وتجدر اإلشارة إلى أن طبٌعة هذا النشاط قد تؽٌرت بتؽٌر المواد المعروضة وحلول التجار 

المحترفٌن محل الفالحٌن والذٌن تنوعت منتوجاتهم بحٌث أصبحت تشمل أنواعا متعددة وتشكل 

 شبه سوق أسبوعٌة من حٌث التنظٌم والمواد المعروضة.

لسابقة ببٌع الحلوٌات والمشروبات التً ؼالبا ما تكون محط رحال الؽرباء تكتمل النشاطات ا

 الوافدٌن على الوعدة من مناطق أخرى. وٌشكل بٌع الحلوٌات  مناسبة هامة لألطفال.

القتنابها وقد تؽٌرت وضعٌة هذا النشاط بحٌث أصبح ٌضم أجنحة خاصة بها حٌث تقدم 

 توافق مع التقدم الذي عرفه المجتمع.المشروبات المتنوعة إلى الوافدٌن بما ٌ

 

                                                           
1
 المزود، ج: مزاود: وعاء من الجلد ٌوضع فٌه الدقٌق   
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ولعل أكثر النشاطات التصاقا بالوعدة والمالزمة لها والتً بدونها تصبح ؼٌر ذات أهمٌة لعبة 

الفروسٌة التً تتطلب توفٌر معدات خاصة بالفرسان والحصان والتً تقع على عاتق حرفة 

البارود المرافقة للعبة وللرقصات الحدادة وإصالح السروج واألسلحة التً تستعمل فً لعبة 

الشعبٌة التً قلما تخلو وعدة منها. وقد استمرت هذه الحرفة. وهناك أمل إلعادة إحٌابها بفعل 

العودة إلى مهرجانات ألعاب الفروسٌة التً أصبحت تقام بانتظام وكذلك إعادة إحٌاء كثٌر من 

وم(الوعدات التً تشكل الفروسٌة فٌها اللعبة الربٌسٌة )الق
1

كما ٌسمٌها العامة فً بعض  

 المناطق.

مما سبق ٌتبٌن أن الوظٌفة االقتصادٌة هً وظٌفة أساسٌة بحٌث تشكل سوقا سنوٌة للمنتوجات 

الرٌفٌة تساهم فً تطوٌر االقتصاد المحلً وما ٌكمله من نشاطات مساعدة، وتعد عنصرا هاما 

وتنشٌط للتراث الثقافً والفنً هً تثبٌت الجماهٌر الرٌفٌة وتحسٌن أوضاعها وعامل حفظ 

 ومصدرا للدعاٌة الداخلٌة والخارجٌة للفن الشعبً.

 التكافل االجتماعي 2.8

 وظٌفة التكافل االجتماعً أساسٌة ٌنص علٌها الدٌن اإلسالمً فً القرآن والحدٌث.

وقد جسدتها الممارسات الشعبٌة من خالل بعض العادات والتقالٌد التً صاحبت الوعدات 

خالل إبراز الكرم وحسن الضٌافة اتجاه الوافدٌن علٌها وتقدٌم األطعمة إلى مختلؾ  وتتمثل من

فبات الناس والصدقات للٌتامى وتقدٌم ٌد العون للمحتاجٌن والؽرباء وؼٌرهم. وقد نبعت هذه 

العادات من تراث الشعب إذ أن المرابطٌن الصالحٌن كانوا ٌرشدون الناس إلى أمور دٌنهم 

 فقراء وٌصلحون ذات البٌن.فٌحسنون إلى ال

وٌستؽل أشراؾ القبٌلة هذا التجمع إلصالح ذات البٌن بٌن المتخاصمٌن، وفك الخالفات والبث 

فً النزاعات العقارٌة وتوزٌع مٌاه السقً بٌن العابالت والفصل فً قضاٌا الطالق والحضانة 

 وتوزٌع المٌراث وٌستعان فً هذا بإمام ملم باألحكام والشرعٌة.

مة مجملة فإن الجماعة تشكل هٌكل للعدل ٌتحكم إلٌه األهالً وٌرضون بؤحكامه مقابل وبكل

العدل الفرنسً، الذي ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار خصوصٌات المجتمع الجزابري. وفً كثٌر من 

 الحاالت تكون الوعدة مناسبة لعقد قران الكثٌر من األفراد حٌث تتم أمام اإلمام. وتساهم الوعدة 
                                                           

1
 مصنوع من الصوؾ ٌستخدم فً الفراش البورابح: ؼطاء  
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تنظٌم الكثٌر حمالت التوٌزة )التطوع( لمساعدة بعض المساكٌن على بناء منازلهم أو حفر فً 

 قنوات السقً أو ؼٌر ذلك من األشؽال الجماعٌة التً ٌعود نفعها على الجمٌع.

وٌبرز هذا الدور وٌتجسد من خالل تلك القٌم التً توارثت عبر األزمنة الطوٌلة والتً قام 

شعورهم اإلنسانً بضرورة العمل للتخفٌؾ من آالم اآلخرٌن عن طرٌق الناس بها انطالقا من 

تقدٌم العون إلى من ٌستحقها وإشعارهم بؤن روح التآخً التً تحث علٌها التعالٌم اإلسالمٌة من 

شؤنها تدعٌم التعاطؾ والتكاتؾ بٌن كل أفراد الشعب. وقد ترسخت هذه العادات بفضل أهل 

(لناس شإون دٌنهم وٌنشرون األخوة اإلسالمٌة بٌنهمالزواٌا الذي كانوا ٌعلمون ا
1

(. 

وتكاد هذه الوظٌفة أن تؽطً كل الممارسات فً هذه االحتفاالت إن لم نقل كلها والتً تعد فً 

 نظر العامة من الحتمٌات المالزمة لها تالزما وظٌفٌا ال ٌكاد ٌنفصم عنها.

ٌركزون علٌها فً احتفاالت الوعدات  إن اإلحسان إلى الفقراء والمساكٌن من الواجبات علٌها

وبهذه الطرٌقة فإنهم ٌساهمون فً تجسٌد وظٌفة التكافل االجتماعً بٌن أفراد المجتمع. وسٌادة 

هذه القٌم فً المجتمع البدوي ٌرجع أساسا إلى قوة التقالٌد والعادات التً أصبحت تشكل أحد 

لؾ األفكار والمعتقدات والقٌم التً ال الروافد الربٌسٌة لإلطار الثقافً الذي تتحرك فٌه مخت

ٌشوبها التؽٌر والتبدل بسرعة وإنما تقاوم مختلؾ الظروؾ والسٌما إذا رأت فٌه القوى الجدٌدة 

 تقالٌد إٌجابٌة تخدم مصالحها مما ٌستلزم الدفاع عنها والمحافظة علٌها.

 الوظيفة الثقافية 3.8

فه وسلوكاته، وهً المركب الذي ٌحدد تشتمل الثقافة على معارؾ اإلنسان ومعتقداته وأعرا

منطلقاته فً الحٌاة، وٌوجه عمله وأسالٌب حٌاته وممارسة عالقاته المجتمعٌة والفردٌة وأهمٌة 

الثقافة كعنصر ٌحدد األفكار والسلوكات والظواهر االجتماعٌة، ٌجعلها محور الرهان ولب 

والعقابدٌة منذ بدء الحٌاة على هذه اهتمام كل الحركات واالتجاهات والقوى السٌاسٌة والفكرٌة 

األرض ولذلك تختلؾ الشعوب واألمم على هذه األرض من حٌث طبٌعة المعٌشة وأنماطها 

وتارٌخها وحضارتها، وتنحصر ثقافة شعب معٌن فً أفكاره وتقالٌده المشتركة بٌن أفراده دون 

 سواهم.

                                                           
1
م( الجزء األول، الجزائر: المؤسسة الوطنٌة 16/22القرن الرابع عشر الهجري ) إلىأبو القاسم سعد هللا، "تارٌخ الجزائر الثقافً من القرن العاشر   

 .494، ص 1985للكتاب، 
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والتقالٌد والطقوس التً طبعت سلوك الوعدة ظاهرة ثقافة فً حد تحوي العدٌد من العادات 

األفراد منذ زمن بعٌد. وهً تعٌد إنتاج هذه األخٌرة بما توفره من إطار للمحافظة على ما 

تركته األجٌال السابقة. ولذلك فٌه تكتسً أهمٌة بالؽة بما تقدمه من أسباب الحماٌة للتراث 

عت أن ترفض السٌاسة الشعبً وما تمثله من تماٌز عن الثقافات األخرى. وقد استطا

االستعمارٌة الداعٌة إلى االندماج والذوبان، وقاومت الثقافة المتبدلة التً ال تعبر عن كرامة 

وطموحات الشعب. وكانت تدعو إلى استعادة الحق الضابع وحرٌة إبداء التمٌٌز عن 

عتقدات المؽتضب، وبذلك حافظت على  التراث الشعبً ألن األعراؾ والعادات والتقالٌد والم

 تتظافر وتتجلى فً هذه الظاهرة.

تعود الوعدة كل سنة لتسترجع الجماهٌر ماضٌها القرٌب والبعٌد، وتستنٌر بدروس الماضً 

لتجٌب عن أسبلة الحاضر، وفً عالقة الحاضر بالماضً، ٌقوم الحاضر بتصحٌح أسبلة 

(الماضً كما ٌعٌد الماضً قراءة الحاضر لٌمنحه القدرة على السٌر
1

ٌدرك من ٌفد على و  )

الوعدة ذلك التوصل والحوار المستمر بٌن الماضً والحاضر من خالل التراث الشعبً 

والترابط الوثٌق بٌنهما لٌظل األول قابما فً قلب الثانً ٌمنع عنه إمكانٌة االنسالخ عن هذه 

ا أي التقالٌد العرٌقة. ولعل أشهر هذه العادات هً لعبة الفروسٌة التً ال تكاد تخلو منه

احتفاالت وهً لعبة رٌاضٌة إسالمٌة حٌث تتبارى الخٌول ٌتفاخر الفرسان فً شكل "علفات" 

وكل علفة
2

تبرز ما لها من انسجام بٌن أفاردها ٌجدوها فً ذلك إظهار ما للقبٌلة التً تنتمً  

ما إلٌها من تنظٌم ورزانهة فً هذا المٌدان. وقد حث الدٌن اإلسالمً المسلمٌن على ممارستها ل

لها من عالقة فً تكوٌن المجاهدٌن سواء من أجل الدفاع عن بالد اإلسالم أو فً الفتوحات. 

وفً هذا اشؤن قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم:"كل شًء ٌلهو به الرجل باطل، إال رمٌة 

(بقوسهم وتؤدٌة فرسه ومالعبته أهله، فإنه من الحق".
3

ولذلك تجد هذه اللعبة مدلولها فً هذه  )

حتفاالت حٌث تالزمها، وٌصاحب ممارستها إطالق البارود وقرض الشعر الملحون من قبل اال

 أفراد الفرقة وهو ٌطلق علٌه بالعامٌة "اللؽٌط".

 

                                                           
1
 .495، ص أبو القاسم سعد هللا ، مرجع سابق  

2
 .15/27/1988المؤرخ فً :  1458ع، بن برٌك، "بركة سٌدي الهواري"، المجاهد، عدد   

3
 هً فرقة الخٌالة  
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وتجلب هذه اللعبة الهواة والمحترفٌن الذٌن ٌرون فٌها مجدهم وشهامة اإلنسان العربً ومدى 

والفتوحات اإلسالمٌة فً القدٌم وما ما قدمه الجواد من خدمات جلٌلة فً مختلؾ الحروب 

 أصبح ٌمثله فً االحتفاالت إذ ال تتم إال به وال ٌكتمل الجاه  إال باكتسابه.

والى جانب هذه الممارسة تتخلل االحتفاالت ألعاب أخرى متنوعة كاأللعاب الفولكلورٌة 

لى أنؽام تمارس من قبل النساء والرجال. ٌلجؤ الرجال إلى رقصة العالوي حٌث ٌرقصون ع

 المزمار "الناي" والدؾ أو القالل وقد تتعدد الرقصات حسب الفرق المشاركة وحسب المناطق 

وٌحس الزابر أنه وسط أعراس أقٌمت خصٌصا إلحٌاء هذه االحتفاالت التً تتخللها تلك 

المقاطع التً ٌرددها "البراج"أما النساء فٌرقصن رقصة الصؾ وسط حلقات نسوٌة تستبعد 

بالرجال وكثٌرا ما تؽتنم الفرصة فً هذه المناسبة من قبل المداحٌن الذٌن ٌقومون  االختالط

بسرد قصص شعبٌة توارثوها جٌل عن جٌل. وقد وظفت أثناء االحتالل لشحد الهمم ورفع 

المعنوٌات وإٌقاظ الضمابر. وقد نشؤت معظم هذه القصص فً مجالس الجماعات الصوفٌة.... 

ٌها الجماعٌة فً حرة الولً.... وقد انتقلت من الجماعات إلى كجزء من الطقوس التً تإد

األوساط الشعبٌة األخرى عن طرٌق دعاة الطرق الصوفٌة والرواة المحترفٌن الذٌن كان 

(بعضهم أعضاء فً هذه الجماعات الدٌنٌة.
1

(   

وتقدم هذه القصص فً لؽة بسٌطة ٌفهمها الجمٌع تتخلها أبٌات شعرٌة تروى قصص المعارك 

اإلسالمٌة والؽزوات التً تمت فً الفتوحات وبذلك ساهمت هذه القصص فً رفع السكان 

حول الظلم الممارس علٌهم من قبل المستعمر. وقد استمر هإالء الحكاة فً سرد هذه القصص 

 حتى بعد االستقالل والزال منهم ٌجوبون الوعدات مقدمٌن خدماتهم للناس فً هذا المجال.

 الوظيفية الدينية 4.8

لقد عملت اللوعدة على تحصٌن الشخصٌة الوطنٌة وحمتها من االستالب الثقافً الفرنسً عن 

طرٌق ما مثله من تماٌز عن الثقافة االستعمارٌة. وقد احتمى الشعب عند ما شعر بخطر 

الهجمة االستعمارٌة فدافع بذلك عن دٌنه وشخصٌته. وقد استؽلت مختلؾ االحتفاالت الجمع 

ساجد والمدارس والزواٌا. ووفرت الظروؾ الضرورٌة لتعلٌم األطفال القرآن الزكاة لبناء الم

 الكرٌم والقراءة والكتابة. وفصلت الجماعة فً األحوال الشخصٌة حسب الشرٌعة اإلسالمٌة 
                                                           

1
 .638السٌد سابق، "فقه السنة"، الجزء الثانً، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربً، ص   
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كما تحل كثٌر من المشاكل والخصومات نظرا لوجود أصحاب الجاه وكبار رجال القبٌلة أو 

لهم نفوذ كبٌر فً تذلٌل الصعاب وفض الخالفات. وبذلك تساهم  رإساء الطرق والزواٌا الذٌن

الوعدة فً حقن الدماء وحل المشاكل العالقة بٌن القبابل حول النزاعات العقارٌة وتوزٌع مٌاه 

السقً وتخصٌص المراعً. كما تناقش شروط تعلٌم الصبٌان مع األبمة وتدفع نفقاتهم  )نصٌب 

ابٌة من قبل الجماعة( وهً شروط ٌتم االتفاق علٌها مسبقا من المال ونصٌب من المإونة الؽذ

 وتجسد ؼالبا سنوٌا.

وتتوح هذه الوظٌفة بطلب االستسقاء والبركة وٌتم ذلك بع اختتام االحتفاالت حٌن إقامة الفاتحة 

 حٌث ٌقوم الشٌخ أو المقدم أم إمام القبٌلة بالدعاء بالخٌر وأن تعاد المناسبة وظروؾ طٌبة.

لوظٌفة تإدي فً آخر المطاؾ إلى تهٌبة الظروؾ المناسبة للتماسك  االجتماعً إن هذه ا

القبلً، وهو شًء مفٌد للقبٌلة ٌشعر الفرد بوالبه للقبٌلة ؼٌر أنه كان ٌعٌق نمو الشعور الوطنً 

وٌمنع قٌام رأي عام موحد فً الوطن وهذا ما استؽله االستعمار الفرنسً لتبدٌد جهود وطاقات 

قٌام مقاومة حقٌقٌة بٌن القبابل شعبٌة إلى سٌاسة "فرق تسد" وإضرام الفتنة  الشعب ومنع

والتناحر بٌن القبابل عن طرٌق شٌوخ الطرق. وإذا كانت هذه الوظٌفة قد أدتها تبعا لظروؾ 

معٌنة فإنها بالمقابل حافظت على وظابؾ كثٌرة ساهمت فً الحفاظ على عادات وتقالٌد الشعب 

افة الؽزاة.  وبهذا فقد قدمت للمجتمع أعظم خدمة وأجلها كان لها عظٌم ومٌزت ثقافته عن ثق

 األثر فً الحفاظ على هوٌته الشخصٌة.

نخلص القول أن الشعب الجزابري ٌحتضن هذه الظاهرة إنما ٌجمع فً حٌاته بٌن القدٌم 

فً رحم والجدٌد بل ٌعٌش فً القدٌم بقدر ما ٌعٌش فً الحاضر. وهكذا ٌإكد أن التقالٌد نشؤت 

المجتمع ومن طبٌعته ومن تفاعل العالقات بٌن أفراده منذ القدٌم. ومن الصعب تؽٌٌر هذه 

األوضاع بسهولة وذلك ألن النظم واألوضاع الراسخة فً طبٌعة البٌبة قلما تقبل التطور أو 

التحرٌر إال فً الحدود التً ٌسعها العقل الجمعً أما العناصر الدخٌلة فتكون عادة أكثر 

(جابة للتحول وأكثر خضوعا إلحالل.است
1

( 

 

 
                                                           

1
 .128، ص1986الجزائر ": المؤسسة الوطنٌة للكتاب، –ة عبد الحمٌد، بوراٌو بن الطاهر، " القصص الشعبً فً منطقة بسكرة"، دراسة مٌدانٌ  
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 أثر التغير على عادات وتقاليد الوعدة: .9

تخضع جمٌع مظاهر الكون وشإون الحٌاة على ظاهرة التؽٌر التً ٌمكن تعرٌفها بؤنها: كل 

(تحول ٌحدث فً النظم واإلنسان واألجهزة
1

االجتماعٌة، سواء كان ذلك فً البناء أو الوظٌفة  )

محددة وأن أي تؽٌر ٌحدث فً ظاهرة البد أن تإدي إلى التؽٌرات فرعٌة  خالل فترة زمنٌة

تمس مختلؾ جوانب الحٌاة بدرجات متفاوتة. وهو سمة من سمات الحٌاة واإلنسان والمجتمع 

بحٌث ٌإثر كل عنصر فً العناصر األخرى بما لدٌه من طاقة ودٌنامكٌة كما ٌتؤثر هو بؽٌره 

 ٌبات ؼٌر أنه ٌختلؾ من حٌث السرعة والعمق.من العناصر. وٌحدث فً جمٌع الب

وقد عاشت المجتمعات القدٌمة فً نمط واحد مستقر آلالؾ السنٌن دون أن ٌمس عاداتها 

وتقالٌدها تؽٌر ٌذكر وحتى وإن وقعت تؽٌرات طفٌفة فإنها لم تكن لتإثر على المجرى العام 

ٌر قد تصبح عملٌة متسارعة تمس كل للثقافة السابدة آنذاك. ؼٌر أنه بالمقابل فإن عملٌة التؽٌ

مجاالت الحٌاة نتٌجة لعوامل متعددة كالعامل التكنولوجً واالجتماعً والثقافً وؼٌره مما 

ٌحتم وجود تؽٌرات تصٌب العادات والتقالٌد والسٌما بالنسبة للمجتمعات الحدٌثة التً تتؤثر 

بل االتصال المختلفة التً تتعلق بانتقال الظواهر االجتماعٌة من مجتمع إلى آخر أثر تقدم وسا

بالنظم السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة المختلفة كما أن التقدم العلمً له آثاره على 

(أسالٌب التفكٌر والعالقات االجتماعٌة وتنظٌم وتطور القانون
2

( . 

عناصرها تخضع لتحول وإذا رجعنا إلى التؽٌر الثقافً وجدنا أن الثقافة دابمة التؽٌر حٌث أن 

مستمر وإن كان تدرٌجٌا ؼٌر واضح. وٌحدث هذا التؽٌر نتٌجة لتعقد المجتمع فً تنظٌماته 

وعالقاته وٌبدأ التناقض والصراع بٌن القوى الثقافٌة أي أن نتٌجة للتؽٌرات االجتماعٌة ٌحدث 

(اضطرابا فً النظم والعالقات التً تنظم سلوك األفراد
3

ع بٌن القدٌم وٌظهر بذلك الصرا )

والحدٌث وما ٌتفق معه من قٌم وأنماط سلوكٌة وبٌن الجدٌد وما ٌتطلبه من قٌم واتجاهات 

وأنماط سلوكٌة مختلفة. فالمجموعة التً تمثل القٌم التقلٌدٌة تدافع عن نفسها ضد التؽٌٌر الذي 

 أو المحافظة  تإٌده مجموعة أخرى التً تكون مقتنعة بفابدته وترتكز نظرة المجموعة التقلٌدٌة

                                                           
1
 .88، ص 1998علم االجتماع"، الكتاب الثانً، القاهرة، مكتبة األنجلو مصرٌة،  إلىمصطفى الخشاب، "علم االجتماع ومدارسه ، المدخل   

2
الطبعة األولى، عمان دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة، محمد حسٌن العماٌرة، "أصول التربٌة التارٌخٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والفلسفٌة"،    

 .228، ص 1999
3
 .                   61، ص1971أحمد الخشاب، "التؽٌر االجتماعً" ، القاهرة: الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌؾ والنشر،   
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على تصوٌر الواقع والماضً على أنه أنسب من المستحدث. وهذا ٌفسر الموقؾ السلبً الذي 

تقفه بعض المجموعات المعارضة للتؽٌٌر. فالتكوٌن العقلً لهذه المجموعات ٌصور لها أن 

(النموذج الماضً التقلٌدي هو النموذج الذهبً
1

 وأن الجٌل المفضل هو جٌل الكبار الذٌن )

ٌملكون العقل والحكمة نتٌجة للسنٌن العدٌدة من التجارب والمالحظات التً اكتسبوها. وبهذا 

ٌكون التؽٌٌر أسرع فً الثقافة المادٌة عنها فً الثقافة الالمادٌة وفً هذا المجال ٌقول محمد 

 لبٌب النجٌحً:" والتقدم الثقافً البطًء الذي قد نشاهده فً بعض المجتمعات ٌرجع فً كثٌر

من مظاهره إلى انعزال هذه المجتمعات عن ؼٌرها والى اعتمادها على قدرات أفرادها 

(العقلٌة.
2

(       

واإلنسان ككابن ثقافً ال ٌستطٌع أن ٌحرر ذاته من الثقافة التً ٌنتمً إلٌها سواء خضع للثقافة 

لطبقٌة فإنهم لٌسوا الرسمٌة أو للثقافة الشعبٌة. ومعنى ذلك أن كل الناس مهما كانت انتماءاتهم ا

مقطوعً الصلة بالثقافة الشعبٌة وبالعادات والتقالٌد وبتراثهم الشعبً فً بٌباتهم المحلٌة إذ ال 

أحد ٌنكر أنه ال ٌوجد إنسان ٌخضع خضوعا كامال لسلطان العقل ولمقتضٌات الثقافة المكتسبة 

قافة المؤثورة وال وبالمثل ال ٌوجد فً مٌدان اإلحساسات والعواطؾ التً تنص علٌها الث

ٌستطٌع أكثر الناس استقالال داخل إحدى الثقافات الزعم أنه بعٌد وٌمكنه الهروب من هذا 

التؤثٌر أو تفادٌه
3

ولذلك ٌستمر بقاء ودوام العادات والتقالٌد على الرؼم من الزخم الهابل من  

ه لمختلؾ التؤثٌرات التطورات والتؽٌرات التً ٌعرفها المجتمع فً كافة المٌادٌن نتٌجة لتعرض

المتؤتٌة من المجتمعات المتقدمة. وهذا ما ٌمكن استشفافه من خالل دراسة مقارنة للعادات 

والتقالٌد التً تزخر بها ظاهرة الوعدة فً القدٌم والحدٌث والتً وإن تؤثرت فً الجانب المادي 

قافً الالمادي لم عن طرٌق التطور الذي مس بعض العادات فً جانبها المادي فإن الجانب الث

ٌتؤثر تؤثرا كبٌرا وبقٌت الوعدة محافظة على الكثٌر من العادات والتقالٌد الشعبٌة القدٌمة التً 

 تتقاسمها مناطق كثٌرة من الوطن.

 

 

                                                           
1
 .255محمد حسن العماٌرة، مرجع سابق ذكره، ص  

2
 53أحمد الخشاب، مرجع سابق، ص  

3
 .282، ص 1982والحٌاة االجتماعٌة فً مصر"، القاهرة:  األسسمحمد لبٌب النجٌحً: "  
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ٌعد العامل الثقافً من العوامل المإثرة فً التؽٌر االجتماعً حٌث أن انتشار وسابل االتصال 

حٌث أن معظم السمات الثقافٌة الجدٌدة تنتقل من خالل االنتشار ٌساعد على انتشار الثقافات، و

(فإن المجتمعات الوثٌقة االتصال بؽٌرها من المجتمعات هً أكثر عرضة للتؽٌر السرٌع.
1

(  

وتتؽٌر الثقافة عندما تدخل علٌها عناصر ثقافٌة أخرى وٌتم ذلك عن طرٌق االنتشار الثقافً 

ة مجتمع معٌن ال تكون كلها مقبولة بالنسبة لمجتمع آخر. وقبول بعض الثقافة ألن سمات ثقاف

ومن ثم ٌقبل بعضها وٌرفض بعضها وبوجه عام، فإن التكنولوجٌا أو التقنٌات المختلفة تكون 

أسرع انتشارا، فً حٌن أن السمات الؽٌر مادٌة من الثقافة، كالمعتقدات، والقٌم، ٌمكن أن 

(رض مع العقٌدة الدٌنٌة بوجه خاصترفض كلٌة، أو ٌإخذ بعضها الذي ال ٌتعا
2

وذلك   )

الختالؾ قٌم الحٌاة من مجتمع آلخر تبعا الختالؾ نظرة أفراد المجتمع لطبٌعة الحٌاة التً 

 ٌعٌشونها.

وبصفة عامة، فقد تفقد العناصر القدٌمة أهمٌتها ووظٌفتها أثناء التؽٌر، وقد تستمر العناصر 

(رة تختلؾ أو تتؽٌر فٌما مسؤلة التساند ألي منهاالقدٌمة وتعٌش مع العناصر الجدٌدة بصو
3

( 

األمر الذي ٌعنً أن تواجد القدٌم مع الجدٌد ٌعكس نوعا من الؽٌر التدرٌجً وهو األكثر 

 مالبمة للمجتمع.  

إن التؽٌر التدرٌجً ٌعبر عن التؽٌر البطًء والؽٌر مالحظ ؼٌر أن عدم مالحظته ال ٌعٌنً ال 

مجتمعات حتى ولو أنها ال تتصل بالعالم الخارجً وذلك استنادا على ٌحدث، فالتؽٌر ٌتم فً ال

ثبات نسق األفكار واالكتفاء الذاتً االقتصادي الذي تعٌشه. وبمرور الزمن تحدث التؽٌرات 

وإن كانت بطٌبة. وبهذا فإن نطاق التؽٌر فً العالم الحدٌث ومعدله أسرع منه فً الفترات 

ق التً ٌجب أن نعترؾ بها إن أٌة تؽٌرات بسٌطة ربما تكون السابقة، ولهذا فؽنه من الحقاب

 جزءا هاما لالستمرار.

وإذا كنا نقر بوجود التؽٌر سواء كان ثورٌا أو تدرٌجٌا فً البناء االجتماعً، فإن هذا التؽٌر قد 

ٌقبل من أفراد المجتمع فً الجانب المادي وقد ال ٌقبلونه إذا كان ٌمس صمٌم الثقافة والقٌم 

 ما ٌسمى بالفجوة الثقافٌة. ومع مرور الوقت تتؽٌر بعض الجوانب الالمادٌة للثقافة  وهذا
                                                           

1
 .121محمد الجوهري، "علم الفلكلور" دراسة فً األنتروبولوجٌا الثقافٌة، ص  

2
سكان مدٌنة الدولة، رسالة ماجستٌر، كٌة نعٌمة عبد هللا حسنٌن، "التؽٌر االجتماعً والتباٌن القٌمً فً المجتمع القٌمً"، دراسة مٌدانٌة لعٌنة من   

 .34،/ ص1994اآلداب، جامعة عٌن شمس، القاهرة، 
3
 .658، ص1989بث هٌن وآخرون، "علم االجتماع" ترجمة محمد مصطفى الشعبٌنً، السعودٌة، دار المرٌخ   
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وٌصبح التؽٌر الثقافً متضمنا لتعدٌالت فً المعاٌٌر االجتماعٌة وأنظمة االعتقاد ومنظومات 

(الرموز والقٌم التكنولوجٌا.
1

(  

تالل فً العناصر الثقافٌة. ٌبدأ التؽٌر فً قطاع معٌن من الثقافة. وٌإدي هذا إلى اضطرب واخ

وهو ما ٌهدد التوازن العام للثقافة، بحٌث ٌتحتم تجربة محاوالت عدٌدة لخلق حالة من التكٌؾ 

(الجدٌد القدٌم، أو إعادة صٌاؼة القدٌم بحٌث ٌتالءم مع التؽٌرات الجدٌدة
2

ؼٌر أن نجاح أو  )

التجدٌد نابعا من المجتمع أو فشل هذه التعدٌالت مشروط بالقبول االجتماعً لها. وسواء كان 

مستعارا فإن مجدده ٌبدأ باستخدامه فً مجتمع فردٌة ولكً ٌصبح عنصرا ثقافٌا ٌجب أن 

 ٌحظى بالقبول االجتماعً.

وٌتحدد هذا القبول انطالقا من امتالك المجتمع لثقافة متجانسة ومتكاملة تقاوم التؽٌرات السلبٌة 

خٌرة ال تتؽٌر كلٌا وال تختفً تماما بتؽٌر الظروؾ المادٌة وتحتفظ بالقٌم االٌجابٌة ألن هذه األ

للمجتمع ألن كل مرحلة من مراحل المجتمع تؽطى فٌه أنساق معٌنة من القٌم بفعل الظروؾ 

المادٌة التً تسودها دون محو للقٌام  السابقة علٌها، وكل أنساق القٌم فً جمٌع مراحل التطور 

(اقض أو الصراع بٌن األضداد.االجتماعً فً كل مجتمع تتسم بالتن
3

( 

 العادات والتقاليد الشعبية بين القديم والحديث .10

لقد حافظت الوعدات على كثٌر من العادات والتقالٌد والفنون الشعبٌة التً الزالت تحتفظ 

بقٌمتها وأهمٌتها فً أعٌن الوافدٌن ولوالها لفقدت االحتفاالت خاصٌة هامة هً خاصٌة 

استقطاب العدٌد من الوافدٌن علٌها. ومن هذه األلعاب التً ال تكاد تخلو منها أي تظاهرة هً 

وسٌة التً ٌنتظرها الناس بفارغ الصبر حٌث تشربب األعناق لرإٌتها حٌن تنطلق لعبة الفر

نختلؾ "العلفات" كالرٌح وقد رمى الفرسان أسلحتهم فً الهواء لٌتم التقاطها وهم فً سباقهم، 

وفً نفس الوقت  الذي تكون الخٌول تجري كالسهام ٌقوم الرجال بإطالق النار فً وقت واحد 

ظهر االنسجام فً هذه اللعبة. وبمجرد االنتهاء من الطلقات تتوقؾ الخٌول وفً تناسق بدٌع ٌ

لعلى الجري،وكؤنها تدرك هذه الحركة نظرا لما دأبت علٌه من تكرار هذه التجربة فً مختلؾ 

 تظاهرات الوعدات التً ٌشارك فٌها أصحابها. والى جانب هذه اللعبة هناك األلعاب الؽنابٌة 

                                                           
1
 .188، ص 1992ح، ناصر ثابت، "دراسات فً علم االجتماع التربوي"، الطبعة األولى، الكوٌت: مكتبة الفال  

2
 .42نعٌمة عبد هللا حسنٌن، مرجع سابق، ص  

3
 .128، ص1985محمد الجوهري، "علم االجتماع وقضاٌا التنمٌة فً العلم الثالث"، الطبعة الرابعة، القاهرة: دار المعارؾ،   
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والرقصات الشعبٌة التً تتم على أنؽام الدفوؾ وهً متنوعة كرقصة  الت تقوم بها النساء

النهارٌة والعالوٌة والبارودٌة وؼٌرها من الرقاصات وٌضاؾ إلى ذلك مختلؾ األلعاب 

كؤلعاب المصارعة بالعصى وؼٌرها من األلعاب التً ٌالحظها الوافد على هذه االحتفاالت. 

 وقد حافظ علٌها الناس منذ زمن بعٌد. وهً ألعاب وفنون تصاحب مختلؾ التظاهرات

إن الجانب التجاري فً الوعدة قد رافقها منذ وقت طوٌل حٌث كانت تقتصر المنتوجات على 

الحلوٌات والمنتوجات التقلٌدٌة والفواكه المسمى، الرقٌق، والمطلوع ومنتوجات أخرى ألن 

المنتوجات لتحل محلها منتوجات الطعام ككل الطقوس هو أٌضا ذرٌعة للتجارة. وقد تؽبرت 

مصنعة الكترونٌة وؼٌرها التً أصبحت تزاحم المنتوجات التقلٌدٌة حٌث تفرد أجنحة خاصة 

خاصة ببٌع السلع والمنتوجات المختلفة. وتنتصب الخٌام الكبٌرة التً تؤوي مختلؾ الدواوٌر 

خٌمة شرفٌة الستقبال كل دوار ٌؤخذ مساحة معٌنة ٌقٌم فٌها أفراده. وتتوسط هذه الدواوٌر 

السلطات حٌث ٌجلس أمامها رجال ٌشتؽلون بشواء الخرفان التً توضع النار وتتزٌن بقضبان 

الملفوؾ. وٌوجد على البساط صحن كبٌر ٌوضع فٌه الشواء الذي ٌكون فٌه خد بواسطة سكٌن 

اها من بٌن قبل طهٌه، ٌقوم سٌد الخٌمة الشرفٌة بؤخذ قطعة لحم وتقدٌمها إلى الشخص األكثر ج

ضٌوفه، وهذه العادة تدخل فً إطار كرم الضٌافة وهً عادة بقٌة متوازنة فً كثٌر من 

المناطق حٌث ال تخلوا أي وعدة من رجال السلطة والجاه والتً ٌتوجب إكرامهم لم ٌشؽلونه 

من مناصب إدارٌة أو سٌاسٌة، وقد ساٌرت هذه العادة مختلؾ الحقب الزمنٌة سواء ما تعلق 

 حلة العثمانٌة أو الفرنسٌة أو مرحلة االستقالل.بالمر

بتخلل االحتفاالت كما أسلفنا الفرق الؽنابٌة كشٌوخ والبراحة والذٌن ٌعرفون كٌؾ ٌجلبون 

الناس وٌصلون إلى "الؽرامة" أي تؽرٌمهم لألفراد نتٌجة لتعاطٌهم الرقص كما تظلل أخرى 

 وؼٌرها من ألعاب الحظ.العبً الحظ والقمار الذٌن ٌتحلقون للعب البطاقة 

ومن العادات التً الزالت سارٌة عادة إٌواء الضٌوؾ والؽرباء فً الخٌام والبٌوت وفً 

الملحقات التابعة للفرٌح كما ٌنام بعض الناس فً الطرء بعد استماعهم لتالوة القرآن بواسطة 

ٌح وآخرون حلقة الطلبة، وفً العالم العجٌب فإن بعض الزوار ٌؤتون خصٌصا لزٌارة الضر

لأللعاب وألعاب الفروسٌة وآخرون للسهرات الدٌنٌة وآخرون لموسٌقى الشٌوخ وهناك من ٌؤتً 

 للكسكس وقطع اللحم المقدمة مجانا طٌلة أٌام الوعدة للفقراء والمساكٌن على حد سواء.
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 عادات تقديم الطعام:.  11

 ثالث مستوٌات:هناك نوع من التراتبٌة فً مجال تقدٌم الطعام حٌث ٌرتكز على 

الرجال الكبار، الشباب والنساء واألطفال والى جانب هذه المجموعات هناك تصنٌؾ آخر 

ٌعتمد فً الكثٌر من الوعدات حٌث ٌتم على مستوٌٌن: رجال السلطة والحٌاة وعامة الشعب 

تحظى بالخروؾ المشوي الذي ٌصاحبه "المبسس الساخن" ثم ٌؤتً  فانها وبالنسبة للفبة األولى

بعد ذلك المرق الممزوج باللحم وأخٌرا ٌعطى للحاضرٌن الكسكس فً قطع كبٌرة من الخشب 

فوق الموابد، ٌإكل اللحم بالٌد دون السكاكٌن والشوكات أما بالنسبة للنساء تستعمل مالعق من 

 الجمٌع.الخشب وؼالبا واحدة تستعمل من قبل 

أما الكسكسً فإما بواسطة المالعق وفً أؼلب الحاالت عند عدم توفرها باألصابع ومن 

األفضل أن تكون بالٌد الٌمنهى على شكل كرة صؽٌرة تقذؾ فً الهواء من قبل اآلكل لتبرٌدها 

ثم تبلػ بسرعة وهذه العدة تشبه إلى حد كبٌر عادة األكل فً المشرق العربً حٌث ٌجمع اآلكل 

رز بؤصابعه وٌعلم منه كتلة صؽٌرة قدر اللٌمونة وٌقلبها فً راحته حتى تستدٌر تماما ثم األ

ٌؽمسها بالمرق وٌدفعها فٌه باإلبهام وٌزدردها وال ٌكاد ٌمضؽها بؤسنانه أما الملعقة والخاشوقة 

(كما ٌسمونها فال استعمال لها عندهم وقتبذ
1

( . 

من األحٌان من الحاالت على الكسكسً واللحم الذي أما ما ٌقوم للعامة فإنه ٌقتصر فً كثٌر 

ٌعتبر الوجبة المفضلة للطبقات الشعبٌة التً تفقده لفترات طوٌلة من السنة وتجد فً هذه 

االحتفاالت فرصة ثمٌنة للحصول على مثل هذه المؤكوالت تتدخل اآلداب اإلسالمٌة فً مجال 

ن الجانب الذي ٌلٌه وفقا للحدٌث الشرٌؾ األكل حٌث ٌتطلب االستعمال األمثل للصحن األكل م

الداعً إلى ذلك وحفر حفرة صؽٌرة وترك الوسط ألن هناك حكمة شعبٌة توصً بتركه ألن 

البركة تنتزل علٌه وللشرب ٌستخدم مرجل ٌكون قد استعمل فً حلب األؼنام أو جلب الماء، 

(تعاؾ أنفسهمعلى أن األكل إذا أرادوا الشرب، ٌكرعون كلهم فً إناء واحد وال 
2

ومن العادة  )

أٌضا أال تنفخ الشارب فً الكوب الذي ٌشرب منه تجسدا للحدٌث الشرٌؾ الذي ٌمنع هذا 

 الفضل وٌجب أن ٌبعد ه عن فمه إذا أراد التنفس ثم ٌعود إلى الشرب.

                                                           
1
 41ص سمٌر نعٌم أحمد، "الدراسة العلمٌة للسلوك اإلجرامً ومقاالت فً المشكالت االجتماعٌة واالنحراؾ االجتماعً"، القاهرة مكتب سعٌد رأفت،  

 )بدون تارٌخ(.
2
 .18، ص 1983الخوري بولس، سٌور البولسً، "عوائد العرب"، بٌروت: دار الرائد العربً،   



 ِفَٙٛ اٌٛعذج دٚايعٙا ٚٚظائفٙا                   صاٌس:                                     اٌفصً اٌ

87 
 

 

ومن هنا ٌتضح أن الضٌافة العربٌة تولً أهمٌة كبٌرة إلى آداب األكل، والضٌافة تعنً لدٌها 

وب للحٌاة والكرم وهً تعتبر من طرؾ المقٌمٌن للوعدة كتوصٌة ربانٌة لكً ٌعامل أسل

المسافر بكل احترام وتقدٌر وفقا للحدٌث الشرٌؾ الذي ٌقول فٌه الرسول صلى هللا علٌه 

وسلم:"من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فال ٌإذي جاره، ومن كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر، 

 ان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أو لٌسكت"فلٌكرم ضٌفه ومن ك

ومعاملة الضٌؾ ال ترتكز على االتفاقات وإنما على مبدىء دٌنً مقدس ٌنفذ بكل احترام وعن 

 طواعٌة.

ومن آداب الضٌافة أن ٌكون صاحب الضٌافة واقفا أمام ضٌوفه ٌخدمهم وٌؤتٌهم مرة بعد أخرى 

انتهوا من األكل وقؾ عند باب الخٌمة وبٌده إبرٌق بالمرق وٌسكبه فوق الكسكسً حتى إذا 

(ٌصب على اٌدي اآلكلٌن ماءا لٌؽتسلوا وعلى كتفٌه مندٌل ٌمسح األٌدي
1

وهذه العادات  )

الزالت مساٌرة لمختلؾ احتفاالت الوعدات التً بالمحافظة علٌها فإنما ٌحافظ الشعب على قٌم 

 الضٌافة، األخوة والتضامن بٌن مختلؾ أفراده.

حظى رإساء القبابل وشٌخ ومقدمً الطرٌقة واإلشراؾ بضٌافة خاصة حٌث تنصب لهم ٌ

الخٌام تلٌق بكرامتهم، وتقدم لهم أشهى األطعمة المتمثلة ؼالبا فً ما ٌسمى بالمصور وٌتؤتى 

ذلك عن طرٌق ذبح خروؾ وتنقٌته وطالبه بالسمن ثم وضعه فوق نار بواسطة عمود من 

(ذلك ٌتم شواإه عن طرٌق إدارته فوق جمر متقدالخشب لٌطهى اللحم، وبعد 
2

وال ٌقدم  )

المشوي إال فً المناسبات االستثنابٌة كقدوم ضٌؾ عزٌز أو كبٌر قوم. والناس فً الؽالب ال 

ٌذقون اللحم إل حٌنما ٌذبحون لضٌؾ أو لعرس أو لوفاة أو إلٌفاء نذر وكثٌر ما ٌذبحون من 

(العجل والبقر فقلٌل ما ٌؤكلونهاألنعام لطعامهم الخروؾ والماعز أما 
3

(. 

ٌالحظ أن هناك نوع من التراتبٌة فً احتفاالت الوعدة وٌعد انعكاسا للتراتبٌة داخل القبٌلة 

 واألسرة أو العابلة. حٌث ٌتضح ذلك من خالل تقدٌم الطعام. فحٌنما ٌصبح الطعام جاهزا تؤتً 

 

                                                           
1
 الخوري بولس ، مرجع سابق ، نفس الصفحة  

2
 22المرجع نفسه، ص  

3
  Le lieutenant-colonel Villot, ancien chef du Bureau arabe. « Mœurs, coutumes et institutions des indigènes de 

l’Algérie », 3éme édition, Librairie 
JOURDAN 1888 p121 ADOLPHE  
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. وتنتظر النساء واألطفال بفارغ الصبر النساء باألكل وتضعه أمام صاحب الخٌمة لٌؤكل وحٌدا

الجملة العجٌبة التً تصدر عن سٌدهم وهً "تعالوا تؤكلوا" بعد ذلك تإخذ القصعة بعٌدا عن 

(رب العابلة حٌث تجتمع النساء حولها مع األطفال وٌسرع كل واحد ألكل ما تبقى
1

وحٌنما  )

اء فٌؤكلن دابما على حدة، فهن ٌكون هناك أبناء متزوجون ٌؤكلون مع بعضهم البعض أما النس

(خادمات الخٌمة ولٌس من المناسب أن تشتركن فً  طاولة السٌد
2

(. 

وإذا كان هذا الوضع قدٌما، فإن الوضع الحالً ال ٌسد عنه كثٌرا والسٌما فً المناطق التً 

حافظت على تقالٌدها ولم ٌدخلها التجدٌد بصفة جذرٌة كالمنطقة الصحراوٌة حٌث ال ٌسمح 

للنساء أثناء الوعدة بالتجول خارج الخٌام وفً األماكن التً تقام فٌها األسواق وٌخصص لهن  

 مكان معٌن للتفرج على ألعاب الفروسٌة.

إن الطعام السابد فً مثل هذه المناسبات هو الكسكسً حٌث ٌقدم إلى الوافدٌن على الوعدة 

ما ٌقدم فً قصاع أو أوانً طٌنٌة وكان بسخاء وكرم فً أوانً الحدٌد أو الفخار بعدما كانت قدٌ

هذا مرتبطا بالظروؾ السابدة آنذاك حٌث كانت الصناعة التقلٌدٌة مزدهرة وقد حلت محلها 

 الصناعة الحدٌثة وبذلك حدث تؽٌر فً هذه األوانً.

أما إذا انتقلنا إلى الخٌام فإننا نجد أنها كانت تصنع من شعر الماعز أو اإلبل على شكل سقؾ 

ثم ترفع عن طرٌق أعمدة وتقسم إلى قسمٌن: قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء تخاط 

واألطفال وتتمٌز خٌمة الضٌوؾ بكبرها واتساعها ولونها الممٌز. ومع تقد الرفاهٌة لساكٌنها. 

وال ٌعنً هذا أن الخٌام القدٌمة قد اندثرت كلٌا بل أن هناك العدٌد منها الزال ٌنصب ؼٌر أنه 

 الشقق الحصر كثٌرا ما ٌستعملها الفقراء لبناء خٌامهم أثناء الوعدة. قد حلت محل

وإذا كانت هذه التجدٌدات تمس بالجانب المادي من الثقافة فإن الجانب الالمادي بما ٌحتوٌه من 

طقوس قدٌمة لم ٌطرأ علٌه تؽٌر كبٌر. وقد احتفظ األحفاد بهذه الطقوس ألن االحتفاالت بدونها 

تصبح مجرد احتفاالت ال قٌمة لها. وعلى العموم فإن الوعدة قد احتفظت بجوهرها ولم تمس 

التؽٌرات إال الجانب الشكلً وهذا ما ٌستطٌع أن ٌالحظه المعاٌش لتظاهراتها من بداٌتها إلى 

 نهاٌتها. وسٌدرك أن النظام الطقسً ٌشكل األساس الذي تبنى علٌه هذه االحتفاالت والتً 

 
                                                           

1
 .22، مرجع سابق، صلخوري سٌور البولسً  

2
  Villot, opcit p123 
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تعكس النظام الذي ٌتقٌد به منظموها حتى ال تكون عرضة ألي خروج عن اإلطار الذي رسمه 

 قدمون والذي تتسم به العدٌد من الوعدات التً لم تعصؾ بها رٌاح التجدٌد.لها األ

لقد حاولنا اإلشارة إلى مخلؾ الدوافع التً تإدي باألفراد إلى المشاركة المنتظمة لهم فً 

احتفاالت الوعدة وقد تختلؾ باختالؾ المٌول والمرؼبات التً تنطوي علٌها نفوسهم. فمن رام 

اكله العوٌصة التً تتوح باالستقرار النفسً إلى طلب مستمر للدوافع لتخفٌؾ قلقه وحل مش

االجتماعٌة والثقافٌة كما قد ٌلعب الجانب االقتصادي والسٌاسً دورا كبٌر فً هذه المشاركة 

التً تتوافق مع الوظابؾ العدٌدة التً تضمنها الوعدة فً شتى المجاالت االقتصادٌة والتكافل 

افً والدٌنً بحٌث ٌصبح الرابط وثٌقا بٌنها وبٌن الواقع التً أدت إلٌها. االجتماعً والمجال الثق

 وهذا ما ٌشكل أحد األسباب التً تضمن دٌمومتها واستمرارها وبالتالً تحافظ على عاداتها 

وتقالٌدها من أن تندثر أو تقل فاعلٌتها فً األوساط الشعبٌة ولعل هذا األمر ٌفسر انتظام 

ث العدٌد بإقامتها والسٌما إذا تعلق األفراد باألوساط الرٌفٌة التً وقوعها باستمرار وتشب

الزالت تكتسً عاداتها طابعا محافظا ٌساهم فً تؤمٌن إعادة إنتاج طقوسها واحتفاالتها بما 

 ٌتوافق مع قٌم المجتمع المحلً المتوازنة منذ أمد بعٌد.
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 اٌعأة اٌرطث١مٟ



 

 

 

 

 :َحرغحُلَٜ حُ

ٝػيس ٤ٓي١ أكٔي 

 حُٔـٌٝد
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 تمهٌد: 

 رزِي٣ش حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ حُٜخُق ح٢ُُٞ ٝػيس ػٖ رخُوٜٞٙ حُلَٜ ٌٛح ك٢ ٗظليع ٓٞف  

 ٌٛح  ك٢ ٓ٘ٔظَٜ ، حُـِحثَ ك٢ حُٞػيحص رخه٢ ػٖ ًؼ٤َح طوظِق ال حُظ٢ حُ٘ؼخٓش ٝال٣ش ك٢ ػِٔش

 ػْ حُٔـٌٝد، أكٔي ٤ٓي١ حُٜخُق ح٢ُُٞ ػٖ طخ٣ٍو٤ش ٗزٌس ػْ ىٍحٓظ٘خ ٓـخٍ ػٖ ٗظليع حُلَٜ،

 ، حُٔـٌٝد أكٔي ح٢ُُٞ ا٠ُ ٗٔزش ٓـٌٝد حالْٓ ٖٓ ٓ٘ظوش ٢ٛ حُظ٢ حُٔـخًرش روز٤ِش ُ٘ؼَف ٗ٘ظوَ

   .حُـِحثَ ك٢ حُٞػيحص رخه٢ ػٖ ًؼ٤َح طوظِق ال حُظ٢ حُٔـخًرش ٝػيس ػٖ ٗظليع ًُي رؼي

 : اٌذساعح ِعاي .1

 : اٌعغشايٟ اٌّعاي 1.1

 أ٣ٖ حُ٘ؼخٓش ٝال٣ش ػِٔش رزِي٣ش حُٞحهؼش حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ ٝػيس كٍٞ حُيٍحٓش ٌٛٙ أؿ٣َض

 كَ هي ٝ ػِٔش حُزِي٣ش رٔوَ حُوي٣ٔش رخُٔوزَس حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ حُٜخُق ح٢ُُٞ ٣َٟق ٣ٞؿي

 حالَٟكش ٖٓ حُؼي٣ي ٣ٞؿي ٣َٟلٚ ؿخٗذ ٝا٠ُ هَٕٝ ٓزؼش ٖٓ أًؼَ ٌٓ٘ حُٔ٘طوش رٌٜٙ ح٢ُُٞ ٌٛح

 َٝٗهخ حُ٘ؼخٓش رِي٣ش ٗٔخال ك٤ليٛخ رِي٣ش ػِٔش ٓٞهغ أٓخ . ٝؿ٤َْٛ ًؤكلخىٙ حُٜخُل٤ٖ هللا أل٤ُٝخء

 207ًِْ2 ٓٔخكظٜخ ،طزِؾ ط٤ٞص رِي٣ش ؿَرخ ٝ رٞٓٔـٕٞ ٝ ٓـَحٍ رِي٣ش ؿ٘ٞرخ أٓخ حُ٘الُش رِي٣ش

 أٓخ %40 حُـزخٍ طلظَ ر٤٘ٔخ %60 حُٜٔز٤ش حُٔ٘خ١ن طلظَ ك٤غ حُٜٔز٤ش حُٔ٘خ١ن ٝ حُـزخٍ ط٘ـِٜخ

  ٍكَ ريٝ حُزخه٢ ٝ ك٣َ٠ٕٞ %65 ْٜٓ٘ 1998 اكٜخء كٔذ ٗٔٔش 9433 ك٤زِؾ ٌٓخٜٗخ ػيى

 حٓظ٤ؼخد ػ٠ِ حُوخىٍ حُٜ٘خػ٢ ح٤ُٔ٘ؾ ا٠ُ طلظوي ٝ حُٔخ٤ٗش طَر٤ش ٝ حُلالكش ػ٠ِ حهظٜخىٛخ ٣ٝوّٞ

 أكٔي ٤ٓي١ ٣َٟق إ ، ٗزخرٜخ ر٤ٖ حُزطخُش حٗظ٘خٍ ك٢ أٓخ٤ٓخ ٓززخ ٣ٌَ٘ ٓٔخ حُؼَٔ ػ٠ِ حُوخى٣ٍٖ

 حُوَٕ ك٢ ٗخػض حُظ٢ حُظ٤ٔٔش ٢ٛٝ   – حُوَٜ ٌٛح ػِٔش ط٠ٔٔ ٛـ٤َس رِيس ػ٠ِ ٣طَ حُٔـيٝد

 ا٠ُ ٣َُؿؼٜخ ٖٓ كٜ٘خى :ك٤ٜخ ٓوظِق حُظ٤ٔٔش ٌٛٙ ٝ ُِوٞحكَ ٓؼزَح   ًخٕ   –( ٛـ 10 حُوَٕ ) ّ 15

 ) حُٔٔطلش حُٜوٍٞ ػ٠ِ ٓز٤٘ش كؼال   ٢ٛٝ  حُٔٔطلش حُٜوَس طؼ٢٘ ٝ " آٓال " حُزَر١َ أِٜٛخ

 ٣َٟ حُزؼٞ إ رَ .. رٌٜٞكٜخ حُؼَٔ طٞكَ ا٠ُ ًُي ٣َُؿغ ٖٓ ٝٛ٘خى ( حُٔل٢ِ رخُظؼز٤َ حُٜلَّخف

 ، رخُظـخٍس ٌٛح حُٜخُق ٤ُٜٝخ ا٠ُ حُٔ٘ظٔذ حُؼَٕ حٗظَٜ. حُظ٤ٔٔش ك٢ حألَٛ ٢ٛ حُٔخء ٓ٘خرغ إٔ

 . حُظو٤ِي٣ش حُٔ٘ظـخص ٝ حُٜٞف ر٤غ ٝ حُظٍٔٞ ٝؿِذ حُٔٞح٢ٗ رظَر٤ش َٓطزطش حُظـخٍس ٌٝٛٙ
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 رؤْٜٗ رؼ٠ْٜ ػٖ كٍٜٔ٘ٞ " حُِ٘لش " ٣ٝظليَّػٕٞ" رخُو٣ٍٜٞش" ٣ُيػٕٞ ح٣ٌُٖ ٝ حُوَٜ ٌٓخٕ أٓخ

 حُٔؼظٔيس حُلٞحًٚ ٝ حُو٠َ كالكش كظظٜيٍَّٛخ ٣ُٔخٍٜٓٞٗخ حُظ٢ حُٜٖٔ أٓخ حُٜخُق ح٢ُُٞ ٌٛح هيٓٞح

ُٔلخ٣ًش حُٔ٘طوش ك٢ حٍُٜٔ٘ٞ ٝحى٣ٜخ هخٛش حُٜـ٤َس ٝحُٞحكخص ح١َُ ػ٠ِ  رؼيٛخ طؤط٢ ػْ حُ

 . ؿ٤َٙ ٝ حٍُِحر٢ ٤ٔٗؾ ٖٓ حُلَك٤ش حُ٘٘خ١خص

 : ٌٍع١ٕح اٌثششٞ اٌّعاي 1.1

 طٔؼ٤ال طٔؼ٤ِٜخ ٛؼٞرش رٔزذ حُزخكغ ٣ظِوخٛخ حُظ٢ حُٜؼزش حألٍٓٞ ٖٓ حُؼ٤٘ش حهظ٤خٍ ػ٤ِٔش طؼظزَ

 ُِظـِذ حالكٜخث٤ش ٓزٍَحطٜخ ٝ حُٔ٘طو٤ش أٜٓٔخ ُٜخ ٤ِٓٝش حُؼ٤٘ش إ ، حأل٢ِٛ ُِٔـظٔغ ٛخىهخ

 ًَ ريٍحٓش حُو٤خّ حُٜؼذ ٖٓ أٗٚ ١خُٔخ ٝ ٗخِٓش ىٍحٓش ًِٚ حُزلغ ؿٍٜٔٞ ىٍحٓش ٛؼٞرش ػ٠ِ

 ري٣ال طؼظزَ حُظ٢ ٓلَىحص ٖٓ ٓليٝى رؼيى ٣ٌظل٢ إٔ حُزخكغ ٣ٔظط٤غ حأل٢ِٛ، حُٔـظٔغ ٓلَىحص

 " حُؼ٤َٟش حُؼ٤٘ش " ٣َ١ن ػٖ حُٔزلٞػ٤ٖ رخهظ٤خٍ هٔ٘خ ًُي ػ٠ِ ٝر٘خءح . حُ٘خَٓ حُلَٜ ُط٣َوش

  .حُٔ٘طوش أػ٤خٕ ٖٓ ٓزلٞػ٤ٖ ػَ٘س رخٓظـٞحد هٔ٘خ ٝهي

 : اٌّعزٚب أؼّذ ع١ذٞ اٌصاٌػ تاٌٌٟٛ اٌرعش٠ف .1

 ك٢ ح٤ُٜض حٌُحثغ ٓٔخكش أر٢ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٤ٓي١  أرٞٙ ، حُٔـيٝد أكٔي ٤ٓي١ حُٜخُق ح٢ُُٞ ٛٞ

 ٖٓ ًٝخٕ ٝٓليع ػِْ ٝ كو٤ٚ ًخٕ ًًَٙ طوِي رـَٗخ١ش كـ٣َش ًظخرش طٞؿي ح٥ٕ ُلي ٝ ، حألٗيُْ

 ك٤ٚ هخٍ ح١ٌُ حُٞهض أٝ حُٟٞؼ٤ش كيى ٝ ، ِْٓ ٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢ أكخى٣غ ؿٔغ أٗٚ هٞحٍهٚ

 ٓظٌجخ   أٝ هخثٔخ   أٝ ،ؿخُٔخ   حُٜ٘خٍ أٝ ح٤َُِ ك٢ ػخث٘ش ر٤ض ك٢ حُلي٣غ ِْٓ ٝ ػ٤ِٚ هللا ٠ِٛ حُ٘ز٢

  .حُن....

 طزؼي ال حُظ٢ كو٤ن هط٘ٞح ح٣ٌُٖ "ٌٛداغ١ش "آي ٖٓ حألىحٍٓش كْٜ حُٔـيٝد أكٔي  ٤ٓي١ أهٞحٍ أٓخ

 حُـ٤ال٢ٗ ػزيحُوخىٍ ٤ٓي١ َٗٔ ٖٓ ٣َٗلش ُٝؿظٚ ...٤ٗٝق ر٢٘ أر٤ٚ ١ٖٞٓ ػٖ ًِْ  7د اال

،ٝ ٢ٛ ٤ٓيس أّ ًِؼّٞ ر٘ض ٤ٓي١ رٞىه٤َ    ٤ٓي١ ػزي حَُُحم  هللا ػ٘ٚ ػٖ ٣َ١ن حر٘ٚ ٢ٍٟ

هخ١زش ٝ ْٛ أٛلخد ٣َ١وش ٝ ك٠َ  "ع١ذٞ تٛدخ١ً"ح١ٌُ ٣٘ظٔذ ا٤ُٚ حألَٗحف ٖٓ أٝالى 

ٛخكذ أًزَ ٣َ١وش هخى٣ٍش ك٢ حُٔـَد حُ٘و٤ن ٝ ٣ٞؿي  "اٌثٛدش١شٟ"كب٤ُٚ ٣٘ظٔذ ٤ٓي١ كِٔس 

 رؼ٠ْٜ رٔـ٤٘ش رخُـِحثَ ٝ هٜٞٛخ  رؼ٤ٖ حُٜلَحء ك٢ حُـ٘ٞد حُـَر٢ ، ٌٛٙ ٢ٛ حَُ٘حثق حُـي 
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حُـخٓغ ٤ٓي١ أكٔي حُٔـيٝد ،ٗو٤ش ؿ٤َ ٓ٘ٞرش رخألكالف أٝ ح٣ٌُٖ ح٠ٗٔٞح ا٤ُْٜ ػٖ ٣َ١ن 

حُٞالء ٣٘ظَٕ٘ٝ ك٢ حُـِحثَ ٝ حُٔـَد حُ٘و٤ن ،أٓخ أهظٚ ك٤ٔيط٢ ٛل٤ش ، ٝ ا٤ُٜخ ٣٘ظٔذ أَٗحف 

حُـِحثَ ٖٓ أر٘خء ٤ٓي١ ٣ل٠٤ رٖ ٛل٤ش ٝ أَٗحف حُٔـَد، ْٝٛ ًؼَ أ٠٣خ  أهٞٙ ٤ٓي١ ٓلٔي 

ُٝيح  ٌٝٛٙ حَُ٘حثق ٓٔظيس ٖٓ ٤ُز٤خ  18ح١ٌُ أٗـذ ٤ٓي١ ح٤ُ٘ن ٝح١ٌُ أٗـذ ريٍٝٙ رٖ ٤ِٓٔخٕ 

ش١خ اٌطش٠مح - ا٠ُ حُـِحثَ ا٠ُ حُٔـَد ْٝٛ حُِٟٝ حُزٞر٣ٌَٕٞ ْٜٝٓ٘ ح٤ُّٞ ح٤ُ٘ن كِٔس 

كل٤ي حُؼخثَ ح٤َُٜ٘ ٤ٓي١ أر٢ ػٔخٓش ٖٓ أٝالى ٤ٓي١ حُظخؽ ،ٝ ْٜٓ٘ أكلخى ح٢ُُٞ  - اٌش١خ١ح

ي رٖ رلٞٙ حُٔظٞحؿيٕٝ رخُٔوٞٗش رٞال٣ش ٓؼ٤يس رخُـِحثَ ، ْٜٝٓ٘ أكلخى حُٜخُق ٤ٓي١ أٓلٔ

،ٝ ْٜٓ٘ ٤ٓي١ أر٢  اٌثٛتىش٠حح٢ُُٞ حُٜخُق ٤ٓي١ رٖ حُي٣ٖ أَٜٗ ٖٓ ٗخٍ ػ٠ِ ػِْ ك٢ طَحع 

كلٚ حُـ٣َذ حُٔيكٕٞ ػ٘يًْ رَٜٔ رـٞحٍ حإلٓٔخػ٤ِ٤ش ح١ٌُ طوَؽ ػ٤ِٚ ػيى ًؼ٤َ ٖٓ حُؼِٔخء 

روَد ٓي٣٘ش رٞهطذ ، ٝحُوطذ حُٔوٜٞى ٛ٘خ ٛٞ ٗلٔٚ ٤ٓي١ حُلخؽ  حألؿالء ، ٝ ٓٞؿٞى ٓوخّ ُٚ

أر٢ كلٚ حُـ٣َذ
1
 . 

 : ٌِٛذٖ  1.1 

 ٖٓ حُل٤َٕٔٗٞ هِلٜخ حُظ٢ حُٞػخثن ًٌُٝي حُـِحث٣َش حُظخ٣ٍو٤ش حُٔوط١ٞخص رؼٞ طؼزض   

 ػخٕ حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ رؤٕ حالٓظ٤طخ٤ٗش حُؼ٣ٌَٔش ُألؿَحٝ حالؿظٔخػ٤ش رخُزلٞع حُٜٔظ٤ٖٔ

 ٝأهطخد ُٓخٗٚ أَٛ ػِٔخء ػ٠ِ حػظٔخىح ًُٝي ّ 1490 كٞح٢ُ ُٝي أٗٚ أ١ ُِٜـَس حُؼخٖٓ حُوَٕ ك٢

حُٞهض ًُي
2. 

 : ٔغثٗ 2.2 

 حرٖ ٣ل٤خ أر٢ حرٖ ػ٠ٔ٤ حرٖ ٤ُِش أر٢ حرٖ ٓٔخكش أر٢ حرٖ ٤ِٓٔخٕ حرٖ حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ ٛٞ   

 ػٔخًَ حرٖ هللا كَٓش حُِٔوذ كلٚ حرٖ ػو٤َ حرٖ ٓؼ٤ي حرٖ حُؼخ٤ُش حرٖ حُِٔوذ ٤ِٓٔخٕ حرٖ أػَٔ

 ٤ٓيٗخ حرٖ حَُكٔخٕ ػزي حرٖ ٓلٔي حرٖ ٛلٞحٕ رٖا حُِؿخ١ٝ حُٔيػٞ حُطل٤َ حرٖ ٣ِ٣ي حرٖ ٣ُي حرٖ

 ح٤ُٔيس ك٢ٜ أٓٚ أٓخ ، ٝحُٔوط١ٞخص حُٞػخثن ًَ طؼزض ًٔخ ، ػ٘ٚ هللا ٢ٍٟ حُٜي٣ن رٌَ أر٢

حُـزخٍ ػزي رٖ أكٔي ر٘ض ػخث٘ش حُلخِٟش
3. 

 

                                                           
1
 بن عمارة ، خلٌفة، البوبكرٌة تارٌخ ومسٌرة الصالحٌن، سٌدي أحمد المجذوب وأبٌه سٌدي سلٌمان، ترجمة قندوسً محمد ، ؼٌر منشور.  

2
 ، ؼٌر منشور.1994مٌلود بن بحوص حٌتالة ، عن لجنة الوعدة سنة   

3
 نفس المرجع .  
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 : أعشذٗ 2.1

 طٜ٘ي ٓظٜٞف ى٣ٖ ٍؿَ ًخٕ ٤ٗٝق، ر٢٘ ٓي٣٘ش ىك٤ٖ ، ٓٔخكش أر٢ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٤ٓي١ ٛٞ ٝحُيٙ   

 ػيس ُٝٚ ٤ٗٝق رز٢٘ ُح٣ٝظٚ رٜخ طِهَ حُظ٢ حُٔوط١ٞخص ٝحُلوٚ حُي٣ٖ ػِّٞ ك٢ ط٠ِؼٚ ػ٠ِ

 ك٢ ٌٓخٗظٚ ٍٝك٤غ ٓوخٓٚ ػِٞ طؼزض ٝحُظ٢ طْٞٗ ك٢ حُلل٤٤ٜٖ حُوِلخء ٓغ ٝهخٛش َٓحٓالص

 ٝحُي حأله٤َ ٌٝٛح حُٔـخٍٝس حُظَٜح٤ٗش حُ٘الُش رِي٣ش ىك٤ٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٓلٔي ٤ٓي١ ٛٞ أهٞٙ ُٓخٗٚ،

 ٤ٓي١ حألر٤ٞ ٓي٣٘ش ىك٤ٖ ح٤ُ٘ن ر٤ٔي١ حٗظَٜ ح١ٌُ ٓلٔي رٖ حُوخىٍ ػزي ٤ٓي١ حُٔؼَٝف حُوطذ

 ط٣َٜٝخ ًٔخ رٞطو٤َ ٤ٓي١ ر٘ض ًِؼّٞ أّ حُلخِٟش ح٤ُٔيس ٢ٛ ُٝؿظٚ أٓخ رخٓٔٚ، ػَكض حُظ٢ ح٤ُ٘ن

 أٝالى كَهش ؿي ) حُٔـٌٝد رٖ ٤ِٓٔخٕ ٤ٓي١ أر٘خإٙ  أٓخ حُٜلَحء، حُؼ٤ٖ ىك٤٘ش ٢ٛٝ حألكيحع

 رِي٣ش ىك٤ٖ ( حُٔـيٝد أكٔي ٤ٓي١ أٝالى رو٤ش ؿي ) حُظ٢ٓٞ ٤ٓي١ ػِٔش، رِي٣ش ىك٤ٖ ( حُل٤ٖٔ

ػِٔش
1. 

 : ٔشأذٗ   3.1 

 ح٣ٌَُْ حُوَإٓ ٝكلع ٝحُي٣ٖ حُؼِْ ٍٝف ك٤ٚ ك٘ٔض ُٚ ٜٓ٘ٞى َٝٗف ٝػِٔخء ػِْ ر٤ض ك٢ ٗ٘ؤ   

 أكٔي ٤ٓي١ ٗو٤ٜش كظٌٞٗض حُٔٔظو٤ْ حُط٣َن ا٠ُ ٣ٜٝي٣ٚ ٛخكزٚ رٚ ٣ٔظ٤َ٘ َٓحؽ ٛٞ ح١ٌُ

 حُ٘لْ ُوَٜ حٌُٜٞف ك٢ ٝحالػظٌخف ك٤ٜخ ٝحُِٛي حُي٤ٗخ ػٖ ٝحٗوطخع ٝطؼزي ٝػَٔ ػِْ ًَؿَ

  .حُٔـٌٝد رٚ ٠ً٘ ح١ٌُ ٝحإلٗـٌحد حُظٜٞف ىٍؿش ا٠ُ ًُٜٝخ

 : ِشا٠خٗ 4.1

 رٖ أكٔي ٤ٓي١ ح٤ُ٘ن ألٓٚ ٝؿيٙ ٓٔخكش أر٢ ر٢٘ ٤ِٓٔخٕ ٤ٓي١ حُؼالٓش ٝحُيٙ ٣ي١ ػ٠ِ طظٌِٔ   

 ٤ٓي١ حػظزَٙ ٝح١ٌُ ٤ِٓخٗش ٛخكذ ٣ٞٓق رٖ أكٔي ٤ٓي١ ح٤ُ٘ن ٣ي١ ػ٠ِ طظٌِٔ ًٔخ حُـزخٍ ػزي

 .٣ٍٞٓي٣ٚ ٖٓ كٌخٕ ٣َ١وظٚ كخطزغ حَُٝك٢ ٤ٗوٚ حُٔـٌٝد أكٔي

 : اٌّاد٠ح ٚآشاسٖ شمايرٗ  5.1

 ك٤خطٚ ظَٝف ػ٠ِ ح٠ُٞء ٣ِو٢ هي ٌٓظٞد أػَ أ١ ٗؼِْ ك٤ٔخ حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ ٣وِق ُْ   

 ػزَ ٝط٘خهِظٚ حَُٝح٣خص ػ٤ِٚ طٍٞػض ٓخ إٔ ؿ٤َ حُٔ٘طوش ك٢ ٗو٤ٜظٚ ُٕٝ ٝٓ٘ظ٠ٜ ػوخكظٚ ٝٓزِؾ

 

                                                           
1
 حٌتالة ، مرجع سابق. مٌلود بن بحوص  
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 ٣ئّ ًخٕ رل٤غ حُظٜٞف رٔزخىة ٝحألهٌ حُي٣ٖ أٍٓٞ ك٢ ٓظ٠ِؼخ ًخٕ أٗٚ حُٔظظخ٤ُش حألُٓ٘ش 

 ٍٝك٤خ ٗلًٞح ٗو٤ٜظٚ أًٔذ ح١ٌُ حألَٓ حالكظخء ٖٓ طوظَد ىٍؿش ا٠ُ ح٤ُٜ٘لش ٣ٝٔي١ ح٤ُِٜٖٔ

 أّ ح٤ُٔيس حُلخِٟش ُٝؿظٚ رَكوش ك٤خطٚ ١ٍٞ اػظٌق أٗٚ ػ٘ٚ ٣ؼَف ٓخ ًٔخ حُٔ٘طوش، ٌٛٙ ك٢ ٓطِوخ

 حٌُٜق ا٠ُ حُِٖٓ ٖٓ كظَس ٝحٗظوَ ػِٔش ٝحى هِق ٣َٟلٚ ُٔوخّ حُٔلخ٣ًش رخٌُٜٞف ًِؼّٞ

 حُي٤ٗخ ٓال٢ٛ ػٖ رؼ٤يح حُظؼزي أ١ حُـَٝ ُ٘لْ حُٔؼ٢٘ ٍٝهش ػ٤ٖ رلٔخّ رخٓٔٚ حُٔؼَٝف

 كَٛش ٝحُزخكغ ٝحُٔظؤَٓ ُِِٝحثَ ٌٛح ٣ٞٓ٘خ ا٠ُ ٗخٛيس حُظؼزي أٓخًٖ ٝالُحُض ٣ُٝ٘ظٜخ ٝؿٍَٝٛخ

 ٤ٔٓق ٍٝهش ٝػ٤ٖ ػِٔش هَد حألر٤ٞ حَُٔ٘ع ػِٔش ٝحى ٍأّ ك٢ ٓٞؿٞىس ٢ٛٝ ػ٤ِٜخ ُِٞهٞف

رخ٣َُ٘ٔش حُٞحٓؼش ٝحُؼ٤٘ش
1 .    

 : اٌّعارتح تمث١ٍح اٌرعش٠ف . 2

 ٣ؼَف ح٤ُ٘ن، ٤ٓي ألٝالى ح٤ُٔخ٤ٓش ٌُِٞٗليٍح٤ُش طخ٣ٍو٤خ حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ أٝالى هز٤ِش ط٘ظ٢ٔ  

 ٤ٛض ُٜخ َٓحرط٤ش هز٤ِش ٣ٌٕٞٗٞ ٓـٌٝر٢ ٓلَى ) حُٔـخًرش رخْٓ ًٌُي حُٔـٌٝد أكٔي أٝالى

 طلُٞ حٌُز٤َ، ٝرخُـَد حُـِحثَ ٖٓ ٝحُـَد حُـ٘ٞد ُٔخً٘ش حُـٔخػ٤ش حُٔو٤ِش ك٢ ى٤٘٣ش ٝٓٔؼش

 هز٤ِش طظًَِٔ رخُٔ٘طوش، طلَى ٛخُلخ ٤ُٝخ رٞٛلٚ حُوز٤ِش ٓ٘ٚ ط٘ليٍ ح١ٌُ حألٍٝ حُـي رًَش ػ٠ِ

 كَٝع طٔغ ا٠ُ حُ٘ٔذ ٗـَس ٓوط٢ كٔذ ط٘ظظْ ػِٔش، هَٜ ؿخٗذ ا٠ُ طو٤ِي٣خ حُٔـخًرش

 حُل٤َٔٗش حُٔلَىس ا٠ُ حٌُِٔش أَٛ حُزؼٞ ٣َؿغ ًخ١ٍش ؿٔغ – ًٞح١ٍش ًِٔش حُٔـخًرش ٣ٔظؼَٔ

Carte كخ٤ُخ، ٣ؼي رل٤غ ٓظٔخ٣ٝش ٤ُٔض حُوز٤ِش ٌٛٙ كَٝع حُٔـيٝد، أكٔي رخ٢ُُٞ ًِٜخ ِٓلوش 

 ٓوَحٕ أٝالى رخٓظؼ٘خء حُٔـٌٝد أكٔي ح٢ُُٞ أكلخى أكي حْٓ ٣ٝلَٔ ػيىح حألًؼَ ٓلٔي أٝالى كَع

 ػيى هيٍ ُوي ، ر٣ُٞخٕ ٝأكلخى حُؼ٘ظ١َ أكٔي ٝأكلخى ٓوَحٕ، ٓلٔي أكلخى ًحطٚ، ح٥ٕ ك٢ ٣ـٔغ ح١ٌُ

 ػِٔش رِي٣ش ٓـٔٞع ػ٠ِ أكَحىٛخ ٣ظُٞع ٗٔٔش 9000 رلٞح٢ُ 2012 ُٔ٘ش حُٔـخًرش هز٤ِش أكَحى

،ك٠َ ٝ ريٝ ٝٓٔخًٜ٘خ
 حُظَٜح٤ٗش ٝحُ٘الُش حُٜلَحء رخُؼ٤ٖ حُٔـٌٝر٤ش حُؼخثالص ٖٓ ػيى ٣ٔظوَ 2

 ٣ظُٞع ك٤ٖ ك٢ طٔٞٗ٘ض ػ٤ٖ ٝٝال٣ش طِٔٔخٕ ٝال٣ش رـ٘ٞد حُٔو٤ٔ٤ٖ ػ٠ِ ك٠ال ٝرٞٓٔـٕٞ

 ٝىٝح٣َٝ ٛـ٤َس هَٟ ػ٠ِ حُٔـخًرش هز٤ِش كَٝع ٣ظُٞع ك٤غ ػِٔش رزٞحى١ ح٥هَٕٝ حُٔـخًرش

 حَُؿ٤ٔخص، ٝه٣َش ُز٤ٞ كخ٢ٓ رو٣َش ٓلٔي أٝالى كَع ٖٓ ػخثالص ك٘ـي اه٤ِٜٔخ، ػ٠ِ ٓظَح٤ٓش

                                                           
1
 مٌلود بن بحوص حٌتالة ، مرجع سابق.  

2
 .176، ص2213نابتً علً، المقدس والفضاء العمومً، أطروحة دكتوراء، كلٌة العلوم اإلجتماعٌة، جامعة وهران،   
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 حُط٣َن ػ٠ِ) رِوَحى رو٣َش هللا ػزي أٝالى كَع ٖٓ ٝػخثالص ،(حُـ٘ٞد رخطـخٙ) حُلن ػزي ًٝي٣ش 

 حُٔئى٣ش حُط٣َن ػ٠ِ) ك٤٘لٚ ػ٤ٖ رو٣َش ٓوَحٕ أٝالى كَع ٖٓ ٝػخثالص ،(حُٜلَحء رؼ٤ٖ حُٔئى٣ش

 حُط٣َن ػ٠ِ) أكٔي ٤ٓي١ ٟخ٣ش رو٣َش حُٔخك٢ أٝالى ٖٓ ػخثالص (حُظَٜ آ٤ٗش حُ٘الُش ا٠ُ

حُٔئى٣ش
1
 ه٣َش ر٠ٞحك٢ رخ٤ُ٘ن ٝأٝالى رٞرٌَ أٝالى ، ٍٝهش ػ٤ٖ ؿ٘ٞد ُلٖٔ أٝالى ، حُ٘ؼخٓش ا٠ُ 

 ٜٗق ٣وخٍد ٓخ إٔ حَُحٖٛ ك٢ ٝحُٔالكع ٌٓخٕ، ُْٜ ٣ًٌَ ُْ ػ٠ٔ٤ رٖ أٝالى ك٤ٔخ ، حَُؿ٤ٔخص

                   1حُٔ٘ش ٓيحٍ ػ٠ِ أٝ ؿِث٤ش رٜلش حُو٤ٔش طلض كخ٤ُخ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ حُٔـخًرش هز٤ِش

   : ٚبزاٌّع ؼّذأ ع١ذٞ ٚعذج ظٙٛس ٚذاس٠خ ظشٚف.  3
 

ّ  ٝ ًخٕ ٣ظْ رط٣َوش ػل٣ٞش طلظوي  1904ظَٜ ٓؼَٝف ٤ٓي١ أكٔي حُٔـيٝد ك٢ حُٔ٘طوش هزَ    

ِّٓٔض حُِح٣ٝش حُظ٢ ٣ِظو٢  1904ُِ٘ظخّ  ٌُٖ ك٢  ّ أٛزلض ط٘ظْ ريح٣ش ًَ َٜٗ كالك٢ ك٤غ أُ

ظؼِِّوش رخُٔ٘طوش  ُٔ  كل٢ حُزيح٣ش ًخٗض طل٠َ ًَ .ك٤ٜخ أػ٤خٕ حُؼَٕ ُِزلغ ك٢ حُو٠خ٣خ حُـ٣َٛٞش حُ

ه٤ٔش ٖٓ ًَ ٣َٗلش ٖٓ َٗحثق أٝالى ٤ٓي١ أكٔي حُٔـيٝد هَد ٣َٟق حر٘ٚ ٤ٓي١ حُظ٢ٓٞ 

ُٔظ٠ٔ٘ش ٤ُُِٞٔش ٖٓ ر٤ٖ حُٞٛخ٣خ حُظ٢ طًَٜخ ٌٛح ح٢ُُٞ رؼي ٓٞطٚ   :كظوّٞ رخُٔؼَٝف ٝ حُٞػيس حُ

 ..حُظؼخٕٝ حالؿظٔخػ٢ ٝ حُٔٞىس ٝ حُظٔخٓق ر٤ٖ أر٘خثٚ ٝ ًَ ٖٓ ٣َطز٢ رْٜ

ٜز٘خ ك٢ طيه٤ن حٛطالكٜخ ٝ ٢ٛ حُظ٤ٔٔش حُظ٢ ططِن ٖٓ ١َف حُؼخٓش ط٤ٔٔش حُٞػيس حُظ٢ أٓ  

      .٤ٔ٘خص ى٤٘٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش ٌٓخٕ حُٔؼَٝف ح١ٌُ ُٚ طط

    

 : اٌٛعذج ٚع١ش ذؽع١ش .4

 ٗؼز٢ ِٓظو٠ حُٔ٘طوش ٌٛٙ ك٢ حُ٘خّ ػخٓش ٤ٔٔ٣ٜخ ًٔخ  حُ٘ؼخٓش ٝال٣ش  رؼِٔش حُٔـخًرش ٝػيس طؼظزَ

 ػ٘ي حُٔؼَٝف حًظٞرَ َٜٗ ك٢ ىحثٔخ حُٞػيس ٝطوّٞ ٓ٘ش ًَ ٖٓ حُو٣َق كَٜ ٢ك ٣٘ؼوي ٢ٔٓٞٓ

 أكٔي ٤ٓيٟ حُٜخُق ح٢ُُٞ ح٠ُ ٝ حُؼَٕ ٌُٜح حُٔ٘ظ٤ٔش حُوزخثَ ًَ ك٤ٚ ٝطِظو٠" طٞرَ"د حَُكَ حُزيٝ

 ٤١ِش ٜٗخٍ ٤َُ ٤٠ُِٞف حٌُزَٟ ح٤ُُٞٔش ١ؼخّ حك٠خٍ ك٢ ش٤حُٔـٌٝر حُؼخثالص ًَ ٝطٔخْٛ ، حُـٌٝد

 ػ٠ِ حٌُز٤َ حإلهزخٍ رٔزذ ٌٛح ٖٓ ألًؼَ طٔظي ٝهي ٝحُـٔؼش حُو٤ْٔ ًخ٤ِٖٓ ٤ٓٞ٤ُٖ حُٔٔظيس حُٔيس ٌٛٙ

                                                           
1
 .176نابتً علً، مرجع سابق، ص  
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 ٓخ رٌَ ؿ٤ٔؼْٜ ػِٔش ٌٓخٕ رخه٢ حالكظلخٍ ٌٛح ك٠ ٣٘خٍى حُؼَٕ ح٠ُ رخإلٟخكش ٝ حُٞػيس، ٌٛٙ 

 ُظول٤ق حُظظخَٛس ٌٛٙ ك٠ حُٔـخٍٝس حُٔ٘خ١ن كظ٠ طٔخْٛ ًٔخ ُِِٝحٍ ر٤ٞطْٜ ٣ٝلظلٕٞ ٣ٌِٕٔٞ

  1 حُْٔٞٓ ٌٛح ك٢ ُِٔ٘خًٍش رخألالف حُٞحكي٣ٖ حُِٝحٍ ٖٓ حُٜخثَ حُؼيى رٔزذ ػِٔش رِي٣ش ػ٠ِ ح٠ُـ٢

 : اٌرؽع١شاخ 1.4 
 

 حُٔخكش ك٢ ه٤ٜٔخ حُؼخثالص طٜ٘ذ ك٤غ حُٔزض ٣ّٞ ٖٓ ٣زية ُِٞػيس حُظل٤٠َ كخٕ ًًَٗخ ًٝٔخ  

 حُطزن أٝح٢ٗ ٝطل٠َ ٝطلَٕ ىٝحٍ أٝ ػَٕ ٌَُ حُٔوٜٚ حٌُٔخٕ ك٢ أ١ ٌُُي حُٔوٜٜش

 ٣ٝطِن ، حُٜالس رؼي حُـٔؼش ٣ّٞ ا٠ُ حأٍلٍرؼخء ٣ّٞ ٖٓ أ٣خّ ػالػش ؿخُزخ حُٞػيس ٝطيّٝ ٝحألٟل٤ش

 ٌٛح ٣لَٔ حً ،  ىٍحٓظٚ ك٢ أؼّذ أؼّذ تٓ األعرار ٣ئًيٛخ ًٔخ حُٔؼَٝف حْٓ حُٞػيس ػ٠ِ

 رؼٞ ٝطظَٜ ، ٝحُٔـَد حُـِحثَ ٝال٤ٓٔخ حُٔـخٍر٤ش حُٔـظٔؼخص ك٢ حُٔؼ٠٘ ٗلْ حُٜٔطِق

 ٣ٌٖٔ ٌُُٝي ٝحٍُِىس، ًخُٞػيس حُٔل٤٤ِٖ حٌُٔخٕ هزَ ٖٓ طٔظؼَٔ ُٚ حَُٔحىكش حُٜٔطِلخص

 ٝهي ، شىه٤و ٝؿ٤َ ػخرظش ؿ٤َ حُٔلخ٤ْٛ ٌٛٙ إٔ أٓخّ ػ٠ِ حُزؼٞ رؼ٠ٜخ ٌٓخٕ ك٢ حٓظويحٜٓخ

 حُز٣َ٣َش ٝحُؼوخثي حُ٘ؼز٢ حٍُٔٞٝع حإلٓال٢ٓ، حُي٣ٖ :حُؼالػش رؤرؼخىٙ حُظَحع رٍِٞطٜخ ك٢ ٓخْٛ

 :ٓظٔخ٣ِ٣ٖ ُٔو٤خ٤ُٖ حُظخ٣ٍو٤ش حُلًَش هالٍ ٖٓ طٌِ٘ض حُظظخَٛس رؤٕ حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ٌُٜح حُوي٣ٔش،

 حُوخْٓ ٣ٝزو٢ ٓظـخْٗ، ًَ ك٢ ٝحُزيػ٤ش حُظو٤ِي٣ش حُؼٞحَٓ ٣ؼٌْ ٌَٗ ك٢ ٝرَر١َ ػَر٢

 ُِوز٤ِش حُٔ٘ظَى حُـي ٝؿٞى حُٔـخٍ ٌٛح ك٢ حُؼَر٢ حُٔـَد ٗؼٞد ٓوظِق ر٤ٖ حُٔ٘ظَى

 ٖٓ ٣ٌٜٝٔ٘خ حُوز٤ِش رخُٔـظٔؼخص ٣وظٚ حألَٓ ٌٝٛح .حُوخٙ ١خرؼٚ ُالكظلخٍ ٣ؼط٢ ح١ٌُ حُٔئْٓ

 حُؼي٣ي إٔ ٖٓ حَُؿْ ػ٠ِ حألكَحى ٝػ٢ ٓٔظٟٞ ػ٠ِ حُوز٤ِش اٗظخؽ  ٣ٝؼ٤ي أكَحىٛخ ر٤ٖ حُظالكْ ػ٤ِٔش

 ك٢ أٗظـظٜخ حُظ٢ حُظَٝف حٟٔلالٍ رلؼَ ًٞكيس طال٤ٜٗخ ػ٠ِ طؼَٔ أٛزلض حألٓزخد ٖٓ

 حُظ٢ حُٜؼزش حُظَٝف رلؼَ حُِٜٔلش ٍحرطش ُٜخُق حُي٣ٞٓش حَُحرطش أ٤ٔٛش ط٘خهٚ حُٔخ٢ٟ

 هالٍ ٖٓ حُظو٤ِي٣ش حُٔـظٔؼخص ك٢ ٝحُؼخىحص حألػَحف ػ٠ِ حُللخظ طْ ُوي ، ًٌَ حُٔـظٔغ ٣ٞحؿٜٜخ

 ا٠ُ أِٜٛخ ك٢ طَؿغ ٝطوخ٤ُي ػخىحص ٣ل١ٞ حُطوْ ٌٛح أٛزق رٌُي .حُؼ٤ٔوش حُؼالهخص طؼز٤ض اػخىس

 .حُن....حُظ٤ِٔش حَُهٚ، حُطؼخّ، طوي٣ْ ،رؼ٤يس ٤ٖ٘ٓ
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 : اٌضِٓ 1.1.4

 حُـلخف حٗظيحى ػ٘ي حألٓطخٍ حٓظيٍحٍ طلخٍٝ اً حٍُِع كَٜ ٝٛٞ حُو٣َق كَٜ هالٍ ك٢ طوخّ 

 ،ٝػ٠ِ ػخٓش رٜلش ٝحٌُٞحٍع حُزالء َُكغ أٝ حَُر٤غ كَٜ ك٢ حُـِش َُؿخء أٝ حُول٢ ٝحٓظَٔحٍ

 حُو٤خّ ػ٠ِ ىأرٞح حُ٘خّ ألٕ ػٜ٘خ طل٤ي ٝهِٔخ ح٣ُٞ٘ٔش ُِيٍٝس طو٠غ حُٞػيس ٌٛٙ كبٕ حُؼّٔٞ

 ٣17ّٞ ٣ؼي رل٤غ ، كٞال ػٜ٘خ ٣زـٕٞ ،ال ػخرض ٝهض ٝٛٞ حُٔ٘ش ٖٓ ٓؼ٤ٖ ٝهض ك٢ رخكظلخالطٜخ

 إٔ ا٠ُ حُـٔؼش، ٣ّٞ ُـخ٣ش حألٍرؼخء ٣ّٞ ٖٓ حرظيحء أ٣خّ ػالػش ػَك٤خ طيّٝ ٢ٛٝ ،ُٜخ ٓٞػي طٞرَ

 .حُٔزض ٣ّٞ ٖٓ ٣زيأ ُٜخ حُظل٤٠َ

 :اٌّىاْ  1.1.4 

 ػِٔٚ حُزِي٣ش رٔوَ حُوي٣ٔش رخُٔوزَس حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ حُٜخُق ح٢ُُٞ ٣َٟق طٞحؿي ٌٓخٕ ٝٛٞ

 ٖٓ حُؼي٣ي ٣ٞؿي ٣َٟلٚ ؿخٗذ ٝا٠ُ هَٕٝ ٓزؼش ٖٓ أًؼَ ٌٓ٘ حُٔ٘طوش رٌٜٙ ح٢ُُٞ ٌٛح كَ هي ٝ

 . ٝؿ٤َْٛ ًؤكلخىٙ حُٜخُل٤ٖ هللا أل٤ُٝخء حألَٟكش

 : اٌفاعٍْٛ  2.1.4
 

 كو٢ طوظَٜ طؼي ُْ حُٞػيس كبٕ حُٜلَحء، حُؼ٤ٖ ٓي٣٘ش ٖٓ أكٔي، ػلٕٞ حألٓظخً حُزخكغ ٝكٔذ    

 ريءح رؤًِٜٔخ حُٔ٘طوش ًَ ُظَ٘ٔ طي٣ٍـ٤خ طظٞٓغ ٌُٜ٘خ ُٞكيٙ "حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓيٟ ػَٕ" ػ٠ِ

 حُو٣َزش حألهَٟ حُٔـخٍٝس حُزِي٣خص ا٠ُ حُز٤ٞ رٞال٣ش ٝحُوز٤ِش حُظَٜح٤ٗش، ٝحُ٘الُش رزٞٓٔـٕٞ

 رٔؼَٝف ٠ٔٔ٣ ُٔخ حُٞػيس رؼي حُٔوزَ حُـٔؼش ٣ّٞ طوٜٚ حُوز٤ِش حُ٘الُش رؤٕ ػِٔخ ٝحُزؼ٤يس،

 ٓخ٢ٟ ػ٤ٖ ٖٓ حُظ٤ـخ٤ٗش حُط٣َوش أكزخد حُٔ٘طوش أَٛ ؿَحٍ ػ٠ِ ك٤ٚ ٣ٝ٘خٍى ُـ٢ٔ٣َ ٤ٓي١

 .حُط٣َوش ٌٛٙ ٍٓٞى١ ًَٝ

  : اإلعالْ  3.1.4

 أكلخى ٓ٘خ٣ن ٣ؼويٙ ح١ٌُ حالؿظٔخع رؼي  ػٜ٘خ حإلػالٕ ٣ظْ أٗٚ الا ػخرض  حُٞػيس ٓٞػي إٔ ٍؿْ 

 ؿِٔش ك٢ ؿ٤ٔؼْٜ ٣ِظوٕٞ حُوز٤ِش، أػ٤خٕ حالؿظٔخع ٌٛح ٣ٝل٠َ ، رخُٔ٘طوش حُوخ٤٘١ٖ حُٜخُق ح٢ُُٞ
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 حالؿظٔخع حٗظٜخء ٣ٝؼظزَ ، رخُٞػيس ٝحالكظلخٍ ٤َٓ ٝطل٤٠َحص اؿَحءحص ٣٘خهٕ٘ٞ رل٤غ ٝحكيس 

 ػٖ ٣ٞ١َ رِٖٓ ٣طٍٞ ٝح١ٌُ حُظل٤٠َحص ك٢ ٝحَُ٘ٝع حإلػالٕ ُزخى٣ش ٤ًّٞ ٣ٍِٓخ حًٌٍُٔٞ

 ح٣ٌُٖ حألٗوخٙ أٓخ حُٔيحَٗ، ٝ حُيٝح٣َٝ أؿِذ ا٠ُ ٣َٜٝ حُوزَ ٣َ٘٘  ،ٝػ٤ِٚ حؿَحثٜخ طخ٣ٍن

 ك٢ هخٛش ح١ُٖٞ أٗلخء ؿ٤ٔغ ك٢ حُٔ٘ظ٣َٖ٘ حُٜخُق ح٢ُُٞ ٝهيحّ أكلخى كْٜ حُوزَ ٣َٕ٘٘ٝ

 إلًحػش حُٞٓخثَ ٓوظِق ػ٠ِ ٣ؼظٔي هي ًٔخ حألٌٓ٘ش ٓوظِق ك٢ حُوزَ ٣٘ظَٕ٘ٝ رل٤غ ، حُـَد

 طوّٞ حُظ٢ حُـَحثي ٝرؼٞ حُٞػيس، ريح٣ش هزَ أٓزٞػخ حُوَٟ ٝك٢ حألٓٞحم ك٢ ًخُزَحك٤ٖ حُوزَ،

 رؼ٤يس أٓخًٖ ك٢ ٣وطٕ٘ٞ ح٣ٌُٖ حألٗوخٙ ىػٞس ٝ ٝط٤ًٌَ حإلػالّ ٣ظْ ك٤ٖ ك٢ ، حُوزَ رَ٘٘

ٝؿ٤َٛخ ٝحُلخًْ ًخُٜخطق حُلي٣ؼش حالطٜخٍ رٞٓخثَ
 
 ك٢ حُؼخرض ٓٞػيٛخ ٣ؼَكٕٞ ٖٓ أٓخ ،

 أ١ ح٤ُٔالى١ أًظٞرَ َٜٗ ٖٓ حُؼخ٢ٗ حألٓزٞع أٝ ٣ٔٔٞٗٚ ًٔخ حُلالك٢ طٞرَ َٜٗ ٖٓ أٝألٓزٞع

 . ارالؽ ىٕٝ ا٤ُٜخ ك٤ؤطٕٞ 17 ،16 ،15 ك٢

 

  : اإلعاشح  4.1.4
 

 حُٔخكش ك٢ ٝحُٜـ٤َس حٌُز٤َس حُو٤خّ رٜ٘ذ حُؼخثالص طظٜت ، ٝحُٔز٤ض حإل١ؼخّ ٖٓ ًَ رٜخ ٝٗوٜي

 ٣لظ٠ اً ، ٝحألٟخك٢ حُطزن أٝح٢ٗ طل٤٠َ ًٔخ ىحهِٜخ، حألكَٗش طٟٞغ ، ٌُُي حُٔوٜٜش

 ٝكوخ حإلٓال٢ٓ حُي٣ٖ ػ٤ِٚ ٣٘ٚ ح١ٌُ ح٤٠ُخكش ًَّ ُٔزيأ ططز٤وخ ٝحُظزـ٤َ حالكظَحّ رٌَ ح٤٠ُٞف

 حأل٣ُٞٝش طؼط٢ ٝرٌُي ٤ٟلٚ ك٤ٌَِّ ح٥هَ ٝح٤ُّٞ رخهلل ٣ئٖٓ ًخٕ ٖٓ حُٔؼَٝف ح٣َُ٘ق ُِلي٣غ

 حُلي ا٠ُ حأل٣ٖٔ حُلي ٖٓ ريح٣ش ٛالٍ ٤ٛجش ػ٠ِ طٜ٘ذ ك٤غ ح٤٠ُٞف الٓظوزخٍ حُو٤خّ ٜٗذ ك٢

  حُز٘خػٔش) ػ٠ٔ٤ رٖ ٤ٓي١ أٝالى ، ٓلٔي ٤ٓي١ أٝالى) :ُِظو٤٤ْ حُٔوٜٚ حٌُٔخٕ كٔذ حأل٣َٔ

 هللا ػزي رٖ أٝالى - (حُٔوخٍٗش) ٓوَحٕ أٝالى- (ح٤ُ٘ٞهخص) رخ٤ُ٘ن ٤ٓي١ أٝالى رٞرٌَ، ٤ٓي١ أٝالى)

 هز٤ِش ٖٓ "ػوزش ر٢٘" ، حُٔخك٢ ٤ٓي١ أٝالى -ُلٖٔ ٤ٓي١ أٝالى -حُل٤ٖٔ أٝالى - (حُؼزخىُش)

 رخُظؼز٤َ ه٤طٕٞ) ح٤٠ُٞف الٓظوزخٍ ه٤خّ أٍرغ طوٜٚ حَُ٘حثق ٌٛٙ ٖٓ ٣َٗلش ًَٝ ك٤ٔخٕ،

 ألكَحى ٤ُال ُِٔز٤ض ٝطٔظؼَٔ حُ٘ٔخء هزَ ٖٓ حُطؼخّ ُط٢ٜ كظوٜٚ ح٤ُي٣ٝش حُو٤خّ أٓخ (حُٔل٢ِ

٢ٛٝ ػزخٍس ػٖ ١زن  حُٞؿزخص حألٓخ٤ٓش ٤١ِش أ٣خّ حُٞػيس حُـٌحء ٝحُؼ٘خء ّٝطوي ، حُؼخثِش

 ح٢ٌٌُٔٔ ٝحُلْ، ٌٝٛح ُـ٤ٔغ حُٞكي٣ٖ ٝحُٔو٤ٔ٤ٖ ػ٠ِ كي ٓٞحء ىٕٝ ط٤ِٔ ،أٓخ ك٢ حُٜزخف ك٤ويّ 
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ك٤ُويّ ٌَُ  -حَُٔ٘ٝد حُٔٔظخُ  -حُلٔخء ٝحُوزِ ٝحُ٘خ١ ك٢ ١زن ٜٓ٘ٞع ٖٓ حُلِلخء أٓخ حُ٘خ١ 

   :ًٌَٗ ر٤ض ٜٓ٘خه٤ٜيس   ي ؿخء ك٤ٚٝحكي ٝ ه

 

 طخ١ ك٤ٚ ٓؼطَ ًَ ًخّ ٤ِٔ٣ٚ                          *رَحى ٣َِٛ ٤ًٔخٗٚ ٛلَ ٢ً حُؼٌَٔ            

 ط٤َٟٚ أٗض حُٔـيٝد ٤ٓي١ ح٠ُُٞٔ ٣خ                                        

 أكَحى ًؤكي ح٤٠ُق ٣ؼظزَ ك٤غ ٝحُٔز٤ض حُطؼخّ ُظوي٣ْ حُٔ٘خٍُ طٔظويّ حُلخالص ٖٓ ًؼ٤َ ٝك٢

 ػيّ ػ٠ِ ٣٘ٚ ح١ٌُ حُ٘ؼز٢ حُؼَف ٓغ طٔخ٤ٗخ ٌٝٛح حُٞػيس أ٣خّ ٤١ِش ٣ٞٛظٚ ػٖ ٣ٔخٍ ال حُؼخثِش

 كزؼ٠ْٜ رخُظـ٣ٌش ٣لِٕٔٞ ٝحُو٣َذ حُزؼ٤ي حٌُٔخٕ ٌٛح ػ٠ِ ٣ٝلي أ٣خّ ػالػش رؼي اال ح٤٠ُق ٓئحٍ

 ٣٘زـ٢ ال ٍُىس ك٢ٜ طٌَحٍٛخ ٣ٌٖٔ ال ٓ٘خٓزش ٌٛٙ ٌُُي رطْٜٞٗ، َٓء ك٢ ٣َؿزٕٞ اْٜٗ ؿ٤خع، 

كَٛظٜخ طل٣ٞض
1

1  

 : االؼرفاي  تشٔاِط .5
 

 حألٌٓ٘ش ػ٠ِ حُللَ ٗ٘خ١خص ٝطظـٔي حُـٔؼش ا٠ُ حألٍرؼخء ٣ّٞ ٖٓ ٓخرن ًًَٗخ ًٔخ حُللَ ٣يّٝ

 ٖٓ حُؼي٣ي رظٞحكي ٝطزيأ ٝػوخك٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش حهظٜخى٣ش :ٓوظِلش ٤ٓخى٣ٖ طْٔ ٢ٛٝ حُٔخروش ٝحُٔـخالص

 ا٠ُ ٣٘ظٕٔٞ ح٣ٌُٖ أٓخ ،حُٜخُق رخ٢ُُٞ ُِظزَى ٝحُٔ٘خ١ن حُٞال٣خص ٓوظِق ٖٓ حُٞػيس ػ٠ِ حُ٘خّ

 أكَحىح ٣ؤطٕٞ حُزِي٣ش ػٖ ؿَرخء ٖٓ أٝ أهَٟ ٝهزخثَ أػَحٝ ٖٓ أٝ حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١

 ٝحألُهش حُ٘ٞحٍع طِىكْ ك٤غ حُْٔٞٓ ٌٛح ك٢ رخُـش أ٤ٔٛش حُوَٜ ٌُٜح ٣ؼط٢ ٓٔخ ٝؿٔخػخص

 طظخَٛس ًخٗض إٔ رؼي ٤٘١ٝخ ١خرؼخ طؤهٌ حُٞػيس أٛزلض ٝرٌُي ح١ُٖٞ ٓ٘خ١ن ًَ ٖٓ رخ٤ُٔخٍحص

 إٔ ك٢ ػٜ٘خ طوظِق حُٔـٌٝد ٔيكأ ٤ٓي١ ٝػيس كبٕ حُٞػيحص ٖٓ ًؼ٤َ هالف ٝػ٠ِ .ؿ٣ٜٞش

 ىٕٝ حُٔـٌٝد ٔيكأ ٤ٓي١ أر٘خء إٔ ٣ؼ٢٘ حُٞػيس ػ٠ِ حألَٗحف ك٤غ طٌٝد حالؿظٔخػ٤ش حُطزوخص

 ٝحألػ٤خٕ حالٍٓظوَح٤١ش حُلجخص ألَٗحف طو٠غ حُٞػيحص ٖٓ ًؼ٤َح إٔ ك٤ٖ ك٢ .حٓظؼ٘خء

 أٓخ .ػخ١ٞٗ ىٍٝ ُٜخ ٣ؼط٠ رَ حُظ٘ظ٤ْ ٗئٕٝ ك٢ حُظيهَ حُلو٤َس ُِطزوخص ٣لن ٝال ٝحألؿ٤٘خء

 ًَ طؼخَٓ ٝاٗٔخ حالؿظٔخػ٤ش حُلجخص ر٤ٖ ُِظ٤٤ِٔ ٣و٠غ كال حُٞػيس ٌٛٙ ك٢ رخ٤٠ُٞف حالكظلخء
                                                           
1
 J . DUVIGAUD , le don du rien essai d’anthropologie de la fete, ED, stock France, 1977, p149 et suite . 
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 ٓخ كٔذ حألهَٟ حُٞػيحص ىٕٝ حُٞػيس ٌٛٙ رٜخ طوظٚ ٤ِٓس ٢ٛٝ حُٔٔخٝحس هيّ ػ٠ِ حُلجخص 

 كٌَ ٝحُظوي٣َ، ٝحالكظَحّ حالٛظٔخّ ر٘لْ ٣لظ٠ حٌَُ رَ ُِظَحطز٤ش آػخٍح َٟٗ كال ٝرٌُي .أػِْ

 كٔخد ػ٠ِ ُ٘وٚ حالٛظٔخّ ٣ؼط٠ إٔ ىٕٝ ٝحكيس ه٤ٔش ك٢ ٣٘خّ ٝحٌَُ ٝحكي ١ؼخٓخ ٣ظ٘خٍٝ

  .ٝحكيس ػخثِش أكَحى ًْٜٗؤ حألٗوخٙ ٣ؼخَٓ رَ ٗوٚ أ١ ٣ٞٛش ػٖ ٣ٔؤٍ ٝال  ،آهَ ٗوٚ

 :اٌصأٟ ٚ األٚي ا١ٌَٛ 1.5  
 

  ٝحألُؼخد ٗ٘طخص رؼيس حُو٤خّ ٣ظْ ح٤ٓٞ٤ُٖ ٌٛح ٝك٢  : ْحُو٤ٔ ٝ حألٍرؼخء ٣ّٞ ٛ٘خ ٝٗوٜي 

 ك٢ حُٞػيحص ًٔخثَ حألٌٓ٘ش ا٠ُ ٝط٘ؤْ ُِوَٜ حُٔلخ١ً حُ٘ٔخ٢ُ حُـِء ك٢ حُ٘٘خ١خص ٌٛٙ ٝطظْ

 حُٔ٘ش ٍِٓ حُو١َٔ حُٜالٍ ا٠ُ ٌٛح ٣َِٝٓ حُٜالٍ ٌَٗ كٔذ حُو٤خّ طٜ٘ذ حُـِحث١َ حُـَد

 ٣زَُ ٓلٌْ رظ٘ظ٤ْ ٝحُٔـخالص حألٌٓ٘ش ػ٠ِ حُٞػيس حألٗ٘طش ٝطظُٞع حُـِحث١َ ٝحُؼِْ حُٜـ٣َش

  :حُوخٙ ٓـخُٚ ٓغ ٗ٘خ١ ًَ ٣ظطخرن رل٤غ ط٘خٓوٜخ

 : غاخاإٌش 1.1.5 
 

 اٌّذاغ : 

 حُو٤خّ ر٤ٖ ٓظ٘وَ أٗض ٝ ك٤غ أٝؿٜخ طٜ٘يُ  كبٜٗخ "حُل٠َس " حُظَحط٤َ ٝ حُي٤٘٣ش حُٔيحثق أٓخ

 ح٤َُِ طٌظٔق ُِل٠َس حُ٘ـ٤ش ٝحألٗـخّ حُظ٤َِٜ ٝ رخُظٌز٤َ طظؼخ٠ُ حألٛٞحص طـي َُِ٘حثق حُٔوظِلش

 حُٔل٢ِ رخُظؼز٤َ حُوٞحٍ حُٔيحك٤ٖ ٖٓ ٌُؼ٤َ كَٛش حُٞػيس ،ٝطٌَ٘ حُـٌحرش حُٞحكش ٌٛٙ ك٢ حُٜخىة

 حُوخىٍ ػزي ٤ٓي١ ٝهخٛش حُٜخُل٤ٖ حأل٤ُٝخء رًٌَ حُٔيحف ٣زيأ ،أٍؿخثٜخ ك٢ ٣٘ظَٕ٘ٝ ح٣ٌُٖ

 حُز٢ٌَٓ ؿؼلَ ٣َُٝٝٙ ح٤َُٗي ٛخٍٕٝ أٝ ؿخ٣ُٚ أٝ ؿلخ أٝ ٤ُِٝش ٤ُِش أُق ٖٓ هٜش ػْ حُـ٤ال٢ٗ

 ا٠ُ حُلخ٣َٟٖ ريػٞس ٣وّٞ ػْ ٗز٣ٞش أكخى٣غ أٝ هَآ٤ٗش آ٣خص أٝ ٗؼ٣َش ٓوخ١غ طظوِِٜخ هٜش ًَٝ

ٝحُٜ٘خء ٝحُٔؼخىس رخُو٤َ ُْٜ ٣ٝيػٞ حُ٘وٞى، طوي٣ْ
1
 َٓى ك٢ حُٔيحك٤ٖ رؼٞ ٣ظوٜٚ ٓخ ًٝؼ٤َح ،

 

 

                                                           
1
 ACHILLE , ROBERT, jeux et divertissement des indigénes d’Algérie ( région de Bordj-Bouarriridj ) , R . A , N°62, 

Alger : OPU , 1986, p . 78. 
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 حُ٘خّ ٖٓ ًؼ٤َ ٣ٝـي .حُٜخُل٤ٖ ى٣ٞحٕ ك٢ آهَٕٝ ٣ظوٜٚ ر٤٘ٔخ ى٤٘٣ش أٝ طخ٣ٍو٤ش هٜٚ 

 حُلجخص ١ٝٔٞكخص ٝآٓخٍ ّٛٔٞ ػٖ رٜيم ٣ؼزَ ٓخ ًؼ٤َح ألٗٚ حُٔيحف ا٠ُ حإلٜٗخص ك٢ ٓظؼش

 .حُ٘ؼز٤ش

 اٌرعاسج : 

 ٖٓ ٝطظؤُق ُِِٔؼذ حُٔوٜٜش حُٔخكش رـخٗذ حُٔل٢ِ، رخُظؼز٤َ ح٣ُٞٔوش ك٢ حُظـخٍس ٝطظًَِ 

 طوغ ح٢ُٓٞ كل٢ ٝحُظو٤ِي٣ش حُلي٣ؼش ٝحُز٠خثغ حُِٔغ ُؼَٝ ًٔظخؿَ طظوٌ حُظ٢ حُو٤خّ ٖٓ حُؼي٣ي

 ٣ئٜٓخ ٝحُلي٣ؼش حُظو٤ِي٣ش حُز٠خثغ ٓوظِق ك٤ٜخ طزخع ًز٤َس ٓٞم ٢ٛٝ َُِؿخٍ حُٔوٜٜش حُٔٞم

، رل٤غ ط٘طِن حُوٞحكَ ُِٜلَحء ُـِذ حُظٍٔٞ حُظ٢  ح١ُٖٞ أٗلخء ٓوظِق ٖٓ ٝحُِرخثٖ حُظـخٍ

طوظَٕ  ٝؿخُزخ ٓخ وش ، ك٤غ طؼي حُؼيس ط٘طِن رؼيطؼي ٖٓ حُٔٞحى حألٓخ٤ٓش ك٢ ؿٌحء ٌٓخٕ حُٔ٘ط

رل٤ِٜٖ ٖٓ كٍٜٞ حُٔ٘ش ٛٔخ كَٜ حُو٣َق ٝكَٜ حَُر٤غ ًٔخ ٣وخّ حُزؼٞ ح٥هَ ك٢ كَٜ 

ح٤ُٜق ٝٛٔخ ك٢ِٜ حٍُِع ٝحُيٍّ اً طلخٍٝ حٓظيٍحٍ حألٓطخٍ ػ٘ي حٗظيحى حُـلخف ٝحٓظَٔحٍ 

حُول٢ أٝ َُؿخء حُـِش ك٢ كَٜ حَُر٤غ أٝ َُكغ حُزالء ٝحٌُٞحٍع رٜلش ػخٓش ٢ٛٝ طظْ رخُوَد 

حأل٤ُٝخء حُٜخُل٤ٖ أٝ ُح٣خْٛ ٖٓ هزَ حألكلخى ٝح٣َُٔي٣ٖ ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ كبٕ ٌٛٙ  ٖٓ أَٟكش

حُٞػيحص طو٠غ ُِيٍٝس ح٣ُٞ٘ٔش ٝهِٔخ طل٤ي ػٜ٘خ ألٕ حُ٘خّ ىأرٞح ػ٠ِ حُو٤خّ رخكظلخالطٜخ ك٢ 

، أٓخ حُلٞحًٚ ٝ حُو٠َ  حُظ٢  أٝهخص ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُٔ٘ش ٢ٛٝ أٝهخص ػخرظش ال ٣زـٕٞ ػٜ٘خ كٞال

طوش حُوٍٜٞ كظ٠ُ٘ؾ ك٢ حُو٣َق ًخُظ٤ٖ ٝ حَُٓخٕ ٝرو٤ش حُو٠َ ًخُزَٜ ح١ٌُ طِىَٛ رٜخ ٓ٘

٣٘ظَٜ رـٞىطٚ  ٝ حُـٍِ ٝحُِلض ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أٗٞحع حُظ٢ ٣لظخؽ حإلٗٔخٕ ُٜخ ك٢ حُ٘ظخء كخُٞػي 

ٓٞػٌي ُِز٤غ  ٝ حَُ٘حء ، ٝهزَ ٜٗخ٣ش حُو٣َق  ال ري ٖٓ طل٤٠َ حألُزٔش حُٜٞك٤ش  ًخُزَّٗٞ 

أٝ حُـالرش حُو٘خر٤ش رظؼز٤َ  -رخُظؼز٤َ حُٔل٢ِ -خ ٠ٔٔ٣ رخُٜيٕٝ أٝ حُِٜٔخّ حألر٤ٞ ٝ حُز٢٘ أٝ ٓ

ُٔـخٍٝس  حُ٘الُش ٝ  ٌٓخٕ حَُ٘م حُـِحث١َ حُظ٢  ٣ظْ اٗظخؿٜخ ك٢ هَٜ ػِٔش أٝ حُوٍٜٞ حُ

رٞٓٔـٕٞ ٝ  ٓـَحٍ ٝ  ٛل٤ٜ٤لش ، حٟخكش ح٠ُ حألكَٗش ٝ حٍُِحر٢  حُظ٢ طُٔظؼَٔ ك٢ َٜٗ 

 ، ٝطاله٢ ٓ٘ظـخطٜخ اهزخال ًز٤َح ٖٓ هزَ حُٔٔظ٤ٌِٜٖ الٗظٜخء ٖٓ اٗظخؿٜخ حُ٘ظخء حُوخٍّ  ك٤ُ٘ظظَ ح
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٣َ١ن طَؿ٤زْٜ ك٢ حُز٠خثغ ، ٝطِىحى ٟـ٤ؾ ح٣ٌُٖ طيػْٞٛ ٌٓزَحص حُٜٞص ُِظٔٞم ػٖ 

ٌٓزَحص حُٜٞص ُِظَؿ٤ذ ك٢ حُز٠خثغ ا٢ُ ٣َطلغ كيس ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ هٞكخ  ٖٓ اٍؿخع حُز٠خػش 

ٔخ رؼي،ٝٗلْ حألَٓ ٣ٌٖٔ هُٞٚ رخُ٘ٔزش ُِٔٞم ح٣ُٞٔ٘ش حُظ٢ طوغ ك٢ حُظ٢ هي ال طـي ٖٓ ٣٘ظ٣َٜخ ك٤

أػ٠ِ ح٠ُٜزش، ح٣ٖ طٞؿي حُ٘ٔخء حُِٞحط٢ ٣ظلَؿٖ ٣ٝ٘ـؼٖ حُلَٓخٕ رخُِؿخ٣ٍي  ٝهِلٜخ ٓٞم 

حُ٘ٔخء حُظ٢ طزخع ك٤ٜخ حُل٢ِ ٝ أىٝحص ح٣ُِ٘ش ٝ حألُزٔش ،٣ٝالكع إٔ ٛ٘خى كَحٓخ ٓظطٞػ٤ٖ 

 .َؿخٍ ٝحُ٘ٔخء٣َٜٕٔٝ ػ٠ِ ػيّ حالهظال١ ر٤ٖ حُ

 :غؽش٠ح ٚاٌطة اٌرم١ٍذٞ اٌاٌعاب  .2.1
 

ٜٓخ كَهش حُؼ٤ٔخ٣ٝش ٢ٛٝ كَم طؤط٢ ٖٓ حُٔـَد حأله٠ٜ أٝ ٖٓ ٓ٘خ١ن ٖٓ ئ٢ٛٝ كِوش أهَٟ ط

ٝحُؼوخٍد ،  حُؼؼخر٤ٖح١ُٖٞ طٔظٜٖ ٌٛٙ حُلَكش ٝطوّٞ رز٤غ حُلَُٝ ٝحُظٔخثْ حُظ٢ طو٢ ٖٓ ْٓ 

ح٣ٌُٖ  .٣ٝ٘ظ٢ٔ ٛئالء ا٠ُ حُط٣َوش حُي٤٘٣ش حُؼ٤ٔخ٣ٝش ٢ٛٝ كَع ٖٓ حُط٣َوش حٌُز٤َس حُوخى٣ٍش

٠ِ ػالؽ ػهيػخ رٌَ٘ رخٍع ، ٣ٝيػٕٞ حُويٍس ٣َ٘كٕٞ ٤ًل٤خص كيٝع حُٔلَ ٣ٝٔخٍٕٓٞ 

حُٔلَ ٝحُظلٌْ ك٢ حُـٖ ٝٓخ ٗخرٚ ًُي ك٤ؤٕٞ رظ٣َٝٞ حُؼؼخر٤ٖ ٝح٢ُ٘ٔ ػ٠ِ حُـَٔ ، ٝحىهخٍ 

ح٤ُٔٞف ك٢ رطْٜٞٗ  ٝك٢ هيٝىْٛ ٖٝٓ حُٔٔخٍٓخص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ٢ٛ حٓظوَحؽ أ٤ٗخء ؿ٣َزش 

٣َش ٖٓ ؿ٤ٞد حُلخ٣َٟٖ ، ٝٛ٘خػش حألٍٝحم حُ٘وي٣ش ٖٓ أٍٝحم ػخى٣ش ٝٛٞ ٣ٔظؼَٔ هيع رٜ

ّٞ كٞم حُٔٔخ٤َٓ ًٌٝح حُِؼذ ر٤ِٜذ حُ٘خٍ ح٠ُ ؿخٗذ ًُي ٣وٕٞٓٞ ًٔخ ٣ٔظؼ٤ٖ رزؼٞ حُـخٕ  ٝحُ٘

٘لخء رؼٞ حألَٓحٝ ٣ٖ ، ٝحػطخء حألى٣ٝش ٝحُؼوخه٤َ ُٖ حألٗوخٙ حُٔٔلٍٞرِ٘ع حُٔلَ ٓ

 .  حُٔٔظؼ٤ٜش  ُٝإلهالع ػٖ حُظيه٤ٖ

ٝأُؼخد حُٔزخٍُس رخُؼ٠ٜ ٢ٛٝ ُؼزش ًحص ١خرغ ط٘خك٢ٔ ،ط٘زٚ حُٔزخٍُس رخ٤ُٔق اال  :اٌّطشق 

٤ٖ ٖٓ ح٣ٌُٖ أٜٗخ أًؼَ ٤ِٔٓش ٝأٓ٘خ رل٤غ ، طوخّ ٌٛٙ حُِؼزش ٢ٓٝ كِوش ٣ؤٜٓخ ك٘ي ٖٓ حُٔظلَؿ

رظؼخٗن حُٔظزخ٣ٍُٖ طؼز٤َح  أوخٙ رخُل٤َٓٝش ،أٓخ ١وٜٞٓخ  كظزيطٔظ٣ْٜٜٞ حُِؼزش رـخٗذ حُِٔؼذ حُ

ػٖ حألهٞس ٖٓ ؿٜش ٝطؼز٤َح ػٖ حالُظِحّ رخُٔزخىة حُٔظلن ػ٤ِٜخ ،طويّ حُظل٤ش ٝطٌٕٞ رخالٗل٘خء 

، ٝحُظل٤ش حُؼخ٤ٗش ٍٝكغ حُؼٜخ ح٠ُ حالػ٠ِ ػْ ٟٝؼٜخ ػ٠ِ حألٍٝ ٝطٌٕٞ حُظل٤ش حأل٠ُٝ ٤ُِ٘ن 

ُِٔ٘خكْ ، أٓخ حُظل٤ش حُؼخُؼش كظٌٕٞ ُِـٍٜٔٞ ك٢ حُـٜخص حألٍرغ ٤ٔ٣٘خ ٝٗٔخال ٝا٠ُ حألٓخّ 

 ٝحُوِق، ط٘زٚ حُٔزخٍُس رخ٤ُٔق اال أٜٗخ أًؼَ ٤ِٔٓش ٝأٓ٘خ ٜٓ٘خ رٌٜٙ حُِؼزش ، ٝأ١ِن حْٓ حُٔطَم 
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ػ٠ِ حُؼٜخ ، طـٔغ ٌٛٙ حُِؼزش ٓظزخ٣ٍُٖ أٝ أًظَ هي ٣ٌٕٞٗٞ أٍرؼش ،ُٝؿ٤ٖ ك٢ ًَ ؿٜش ، ًٔخ 

هي ٣ظزخٍُ حُٔظ٘خك٤ٖٔ رؼخٛظ٤ٖ إلرَحُ حُويٍس ػ٠ِ حُظلٌْ ك٢ طو٤٘خص حُٔزخٍُس 
1
. 

  :اٌمَٛ 

٢ٛٝ ُؼزش ػَر٤ش أ٤ِٛش، ٣ٔظؼَٝ ٖٓ هالُٜخ حُلَٓخٕ ٓيٟ هيٍطْٜ ػ٠ِ حُظ٘خٓن ٝ حإلٗٔـخّ  

ٗظ٠خّ ك٢ حُظٔخرن ٝك٢ ا١الم حُزخٍٝى ، رل٤غ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٓـٔٞػش هخثي ح١ٌُ ٣ظ٠ُٞ ريٍٝٙ ٝ حال

ٗئٕٝ ط٘ظ٤ْ ٓـٔٞػظٚ ، رل٤غ ٣زيأ حُوخثي ربُوخء ه٤ٜيس ٖٓ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ ، ٓؼَ 

ػٞى١ ُ٘وْ ٓخٗز٤ؼي ٓخ ٣َ٘ٗي... ، ػْ ٣ؼط٢ حإلٗخٍس رٜٞطٚ ُإلٗطالم، ط٘طِن ه٤ٜيس ٣خ

ش ٓظٔخ٣ٝش ر٤ٖ حُلَٓخٕ كظ٠ ٓ٘ظٜق حُِٔؼذ طو٣َزخ ػْ ٣ؼط٢ حُوخثي اٗخٍس حُٔـٔٞػش رَٔػ

ٛٞط٤ش أهَٟ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ ٣ل٠َ ٖٓ هالُٜخ حُلَٓخٕ ر٘يه٤خطْٜ حُزخٍٝى٣ش ٣َ٤ٖ٘ٓ رٜخ ا٠ُ 

حألػ٠ِ ، ػْ طٔظَٔ حُٔـٔٞػش ك٢ حُظٔخرن كظ٠ ٜٗخ٣ش حُِٔؼذ رل٤غ ٣ؼط٢ حُوخثي اٗخٍس ٛٞط٤ش 

ٓٔخ ٣ؼط٢ خٍٝى ، ٣ٌٕٝٞ ا١الم حُزخٍٝى رٌَ٘ ٓ٘ٔـْ رٜٞص ٝحكي أهَٟ ٓئًٗخ رٜخ إل١الم حُز

ُِٔ٘ظَ رٜخءح ٝؿٔخال ٢ٓٝ حُٔ٘ـؼ٤ٖ كٍٞ حُِٔؼذ ح٣ٌُٖ ٣ِؼزٕٞ ىٍٝ حُلٌْ ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ 

، ك٢  حُٔـٔٞػش حألًؼَ ط٘خٓوخ ٝحٗظظخٓخ ػْ طؤط٢ حُٔـٔٞػش حُظخ٤ُش ٌٌٝٛح ىٝح٤ُي ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش

   :َحء حُٔل٤٤ِٖٝٛق حُلَٓخٕ ٝحُلَّ ٣وٍٞ أكي حُ٘ؼ

 ٌٛح ٜٗخٍ حُِٔؼذ ٝ حُ٘خّ كخ٣َس ك٤ٚ  *ٜٗذ رخُوَرٜٕٞ ٣ِؼذ  أٍحًز٤ٖ ٜٗزش ٝ          

 ٣خ ح٠ُُٞٔ ٤ٓي١ حُٔـيٝد أٗض ط٤َٟٚ

ٌٛح ٜٗخٍ حُِٔؼذ ٝ حُ٘خّ كخ٣َس ك٤ٚ                                                    *ٍحًز٤ٖ ىٛٔش ٝ حىْٛ ٣خ ًحى ح٤َُِ ٓظِْ  

 ح٠ُُٞٔ ٤ٓي١ حُٔـيٝد أٗض ط٤َٟٚ ٣خ

ٌٛح ٜٗخٍ حُِٔؼذ ٝ حُ٘خّ كخ٣َس ك٤ٚ                                                *ٍحًز٤ٖ كٔـــَس ٝحكـٔـــــَ ىّ حُؼ٤ي ٣٘لَ   

 ٣خ ح٠ُُٞٔ ٤ٓي١ حُٔـيٝد أٗض ط٤َٟٚ

َس ك٤ٚ                                             ٌٛح ٜٗخٍ حُِٔؼذ ٝ حُ٘خّ كخ٣ *ٍحًز٤ٖ ٛلَس ٝ حٛلَ ٗٞحٍ حألهلٞحٕ ٣َِٛ 

 ٣خ ح٠ُُٞٔ ٤ٓي١ حُٔـيٝد أٗض ط٤َٟٚ

 

                                                           
1
 .74بووشمة معاشو، مرجع سابق، ص  
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  : اٌشلص

طظٌخػَ ٤ُِش حُـٔؼش ٖٓ هزَ كَم ٓوظِلش ًَهٜخص   حُظ٢ حَُهٚ كِوخص طوخّ حُٔخكش ٌٛٙ ٝرـخٗذ 

حُلَم ط٘ظ٢ٔ  ٝهي طٌٕٞ ٌٛٙ .خد ٣ظلِن حٌُؼ٤َ كُٜٞخ ُِلَؿشزحُظ٢ طئى٣ٜخ كَم ٖٓ حُ٘ "حُؼال١ٝ"

 حُن حُظ٢ طئى١ حُٜ٘خ٣ٍش أٝ هي طٌٕٞ طخرؼش ُٔ٘خ١ن ...٤ٓي١ ح٤ُ٘ن ىا٠ُ حُؼَٕ ًؤٝالى ٜٗخٍ، أٝال

ٝٛ٘خى كَم ٓوظِلش ًلَهش ه٘خٝس ٝطٌَ٘ ٌٛٙ ٍهٜخص ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حَُهٜخص ٓـخال  .أهَٟ

٣ٔٔلخٕ ك٣ٞ٤خ ُيٟ حُ٘زخد ح١ٌُ ٣ـي ك٤ٜخ ٓظ٘لٔخ ػٖ ٛٔٞٓٚ ٝآالٓٚ ح٤ٓٞ٤ُش كخُٞط٤َس ٝحَُهٚ 

ُِـْٔ ٝحَُٝف رخُظ٘لْ حُؼوخك٢ ٌُِحص ، ك٢ٜ طوظِق ٖٓ ١َف حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘زخد، ًٔخ ٣ِو٠ 

طوَم حُٔيحثق حُي٤٘٣ش ٝحألٍٝحى  ّٝ ٤ُال ٝط٘٘ي حألٍٝحى ك٢ ح٤َُِ حُ٘ؼَ حُِٔلٕٞ ٤ٜٗزٚ ك٢ حُو٤خ

 َى٣يٛيٝء ٌٕٝٓٞ حٌُٔخٕ رل٤غ طٔٔق ك٢ ه٤خّ ًَ حَُ٘حثق حُظخرؼش ٤ُٔي١ أكٔي حُٔـٌٝد ٓغ ط

ٕ ُْ طٌٖ ا٠ُ حُٜزق ،ٝك٢ ٌٛٙ حأل٣خّ طلظق حُِح٣ٝش احُظٌز٤َ ا٠ُ ٝهض ٓظؤهَ ٖٓ ح٤َُِ حُظ٤َِٜ ٝ

ٜٗخٍح ُظوي٣ْ ح٣ُِخٍحص ٤ُٝال ُوَحءس حُوَإٓ ٝاهخٓش حُل٠َس، اْٜٗ ٣يهِٕٞ ك٢ ٛخطٚ حُٞكَس 

ٛٞ أىحس  كخَُٔحر٢ أٝ ح٢ُُٞ ح٢٤ُٓٞ .ح١ٌُ ٣وَرْٜ ٖٓ حُظؤَٓ ك٢ حُٞحكي حألكي حُظًَٞ حُٜٞك٤ش

حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٌٛح حُظًَٞ حُٔـَى هخٍؽ حُِوخء ٓغ ٍٛٞطٚ حُو٤خ٤ُش حُٔلَىس
1
 . 

 :اٌصاٌس ا١ٌَٛ  1.5
 

 ح٢ُُٞ، ٣ُخٍس ٝٛٞ أهَ ١وْ أٝ حُوٍٞ ٛق إ أهَ ٗ٘خ١ ح٤ُّٞ ٌٛح ٤ٔ٣ِ رل٤غ حُـٔؼش ٣ّٞ ٝٛٞ

 ُِظزَى حُزؼ٤يس ٝ حُو٣َزش حُٞال٣خص ٓوظِق ٖٓ ٝ حُٞػيس ػ٠ِ ٣ظٞحكيٕٝ  حُ٘خّ ٖٓ حُؼي٣ي كبٕ

 ا٠ُ ٣ئى١ ٓٔخ ٓوخرَ ىٕٝ ًُي ٣ظو٤ِٕٞ  ٓئؿَ ؿ٤َ ىػخإْٛ إٔ ٣ؼَكٕٞ اْٜٗ  حُٜخُق رخ٢ُُٞ

 حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ ح٢ُُٞ ٣َٟق ٣ُخٍس هالٍ ٖٓ حُ٘خّ ٣ظزَى ، حُظًَٞ هالٍ ٖٓ حٌُحص هَم

 أٓخ  حُِح٣ٝش رٔلخًحس حُوي٣ْ حُوَٜ كخكش ،ػ٠ِ ٛـ٤َس ٠ٛزش كٞم حُٞحى١ هِق حُٔٞؿٞى ُِظزَى

  حُـ٤ال٢ٗ حُوخىٍ ػزي ٤ٓي١ ٝكل٤يس ُٝؿظٚ ًِؼّٞ أّ الُش ِٓحٍ رـٞحٍ ك٢ٜ ٣ٌٜٔ٘خ ًخٕ حُظ٢ ىحٍٙ

 ٣طِن حُظ٢ ٝ ك٤ٜخ ٣ظؼزي ًخٕ حُظ٢ هِٞطٚ ،أٓخ ّ 400 كٞح٢ُ ُٝؿٜخ ٣َٟق ػٖ ٓوخٜٓخ ٣زؼي ٝحُظ٢

 ه٢ ك٢ حُٞحكش أه٠ٜ ك٢ حُِٔحٍ ٝٗٔخٍ ح٣َ٠ُق ٗٔخٍ كظوغ "حُؼزخىس " حْٓ حٌُٔخٕ ػ٤ِٜخ

  ا٤ُٚ ط٘ظٔذ حألَٗحف ٖٓ  آهَ ٢ُٝ ٝٛٞ  حُـ٤ال٢ٗ حُوخىٍ ػزي ٤ٓي١ ٓوخّ ٣ٞؿي ًٔخ ٓٔظو٤ْ،

                                                           
1
 J. DUVIGAUD , IDEM, p . 67. 
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٣ُيػ٠ ٤ٓي١ حُلخؽ رٞىحٝى ، ٣ٞؿي ٣َٟلٚ ٝ هزظٚ  (ط٘طن رخُِٜـش حُِ٘لش  )١خثلش أٓخ٣ُـ٤ش 

أكلخى ٤ٓي١ هخٍؽ حُٔـخٍ حُٔليى ُِٔوزَس ٓغ ٌٓ٘خص حُوَٜ ٝ ىحهَ حُٔوزَس طٞؿي هزخد أر٘خء ٝ 

، ٝهٜي ٓ٘غ (حُن .........أكٔي حُٔـٌٝد  ٤ٓي١ حُظ٢ٓٞ  ٝ ٤ٓي١ ٤ِٓٔخٕ   ٤ٓي١ رُٞ٘ٞحٍ

حالهظال١ ٝحُلَٜ ر٤ٖ حَُؿخٍ ٝحُ٘ٔخء، كوي طوٍَ طو٤ٜٚ حُٜز٤لش ُِ٘ٔخء ٝحُٔٔخء َُِؿخٍ 

ش ٝهي ػ٤ٖ حر٘خ حُو٣َش ح٣ٌُٖ ُٝىٝح رخُؼ٢ٜ َُٔحهزش ط٘ل٤ٌ ٌٛح حألَٓ ْٝٛ ٣ظُٕٞٞ ٜٓٔش ح١َُ٘

حُو٣َٝش، ًٔخ طٌؼَ ح٣ُِخٍحص ا٠ُ حُِح٣ٝش ٝح٠ُ ٌٖٓ ح٢ُُٞ حُٜخُق ٝح٠ُ أَٟكش أر٘خثٚ ك٢ 

حُٔوزَس حُؼظ٤وش ، ٝك٢ أػ٠ِ ح٠ُٜزش حُظ٢ طَ٘ف ػ٠ِ حُوَٜ ٖٓ حُ٘ٔخٍ ٌٝٛح ٣يٍ ػ٠ِ ٓٔٞٙ 

رخُ٘ٔزش ٌُخكش حأل٤ُٝخء ًٔخ ٣ٞؿي ك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ أَٟكش حألر٘خء حُٔزخ٣َٖٗ ٤ُٔي١ أكٔي حُٔـٌٝد 

 حُن ك٢ حُٔوزَس حُؼظ٤وش، ٣وظظْ حُللَ ك٢ ح٤ُّٞ ...٤ٔي١ حُظ٢ٓٞ، ٤ٓي١ ٤ِٓٔخٕ، ٤ٓي١ رٞ ُ٘ٞحًٍ

حُِح٣ٝش ٖٓ هزَ  ٤ْغ ٣َكغ ػِحأله٤َ ٖٓ حُٞػيس أ١ رؼي ٛالس حُـٔؼش ك٢ ٓخكش حُٞػيس ك

ح٣َُ٘لش حَُٔ٘كش ػ٠ِ حُِح٣ٝش، ٌٝٛح حإلَٗحف ٣٘ظوَ ٖٓ ٣َٗلش ا٠ُ أهَٟ رؼي ػيى ٖٓ ح٤ُٖ٘ٔ 

ًَ ٓٔؼَ ر٣َ٘لش ٖٓ حَُ٘حثق رخُؼٜخ ىالُش ػ٠ِ حألهٞس ػْ طٌَ٘ ىحثَس ٖٓ ١َف  ٣ٝٔٔي

ٖ ٣ظٞٓطٜخ ًزخٍ حُٖٔ ٝحػ٤خٕ حُوز٤ِش ٣ظويْٜٓ آخّ حُو٣َش أٝ ٓويّ حُِح٣ٝش ٤ُوّٞ روَحءس ٣ؿٞىٞحُٔ

 حُلخطلش 

 ْك٢ ظَٝف كٔ٘ش ػْ ٣لظَم حُـ٤ٔغ ٝٛٝحُيػخء رخُو٤َ ُِؼزخى ٝحُزالى ىحػ٤خ هللا إٔ ٣ؼ٤يٛخ 

  .ٓظلوٕٞ  ػ٠ِ ٗلْ حُٔٞػي ك٢ حُٔ٘ش حُٔوزِش

 عشض ٍِخص اٌّماتالخ :. 7

 األٌٚٝ:ٍِخص اٌّماتٍح   1.7
 

 ًٔخ "حُؼزخىُش  "ٝؿَص حُٔوخرِش حأل٠ُٝ ٓغ  أكي أكلخى ٤ٓي١ أكٔي حُٔـٌٝد   أٝالى رٖ ػزي هللا  

 .ٝىحٓض حُٔوخرِش ٓخػظ٤ٖ ٖٓ حُِٖٓ ٣ْٜٔٔٞٗ 
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ٛٞ ػَٔ ٓظٞحٍع ، ٍٝػ٘خٙ ػٖ حألؿيحى  رطز٤ؼش حُلخٍ ، رٔؼ٠٘ أٗٚ ك٢ أٍٝ ٕ حُو٤خّ رخُٞػيس ا    

ح٥َٓ طٌٕٞ كؼَ ٓظٞحٍع ٌُٖ رؼي ًُي طٜزق ه٘خػش الٕ ًُي حُٞهض ٓئٍم ُٚ ٣ـذ حُظلَؽ ُٚ 

كخإلٗٔخٕ هزَ إٔ ٣ُٞي ٛٞ ٓئٍم ٌُُي حُلؼَ  ٝٛ٘خى ػيس أٓزخد  طـؼِ٘خ ٗل٠٤ حُٞػيس كٖٔ 

ظٔغ ح١ٌُ طؼ٤ٖ ك٤ٚ ٣لَٝ ػ٤ِي حُو٤خّ رخُٞػيس ، ٓؼال ػ٘يٓخ ٣وَد حألٓزخد حؿظٔخػ٤ش ،كبٕ  حُٔـ

كظ٠ طـي ٗلٔي ًحٛزخ ا٠ُ  ،ٝهض حُٞػيس ٣زيأ حُ٘خّ ٣ٔؤُٕٞ ٓظ٠ حُٞػيس ، َٛ طٌٛزٕٞ أّ ال ؟

ا١ؼخّ حُ٘خّ ، ٣ؼ٢٘ ٌٛح حُؼَٔ أٛزق ػخىس  ٓخ إٔ ٣وَد ٓٞػي حُٞػيس كظ٠ ٗـي أٗلٔ٘خ  ٝ حُٞػيس

ٖ حألٓزخد أ٠٣خ ٛٞ أَٓ ك٢ ٓز٤َ هللا إٔ  ٗطؼْ حُطؼخّ ِٝٗظو٢ ٓغ هي ك٠َٗخ ُِو٤خّ رٜخ ، ٝٓ

حُظ٢ ٗـظٜ٘ٔخ  .حألهخٍد ح١ٌُ ٍرٔخ ال طِظو٢ رْٜ ٓ٘ي ٓيس  كظظخف ُ٘خ كَٛش هالٍ طِي أٍرغ أ٣خّ

١َٝٗٚ ، ك٤ٔخ هي ٣ؼوي هَحٕ حُزؼٞ ْٜٓ٘  ًٔخ ؼٞ حإلٌٗخ٤ُخص ًو٤٠ش حُِٝحؽ أٝ ُؼالؽ  ر

ٖ حُِٝؿ٤ٖ أٝ حُطالم ر٤ٜ٘ٔخ ًٔخ طظْ  ٓؼال ىٍحٓش ٓٞح٤ٟغ ط٘ظِٜ كَٛش ك٢ حُٞػي ُِٜق ر٤

 .َ ك٤ٜخ ، ٝه٤٠ش ؿٔغ حألٓٞحٍ ٝط٣ُٞؼٜخ ػ٠ِ حُٔٔخ٤ًٖظٜيحم ٝحٍُٜٔٞ حُظ٢ ٣ـذ اػخىس حُ٘حُ

إٔ ٗوٍٞ حٜٗخ ػَكض رؼٞ أٓخ ك٢ ٓخ ٣وٚ حُظـ٤َحص حُظ٢ ١َأص ػ٠ِ حُٞػيس ، ٣ٌٖٔ  

كٔؼال أؿيحىٗخ ًخٗٞح ٣ؤطٕٞ رخإلرَ ٝحُل٤َٔ ٝحُزـخٍ ، ًٝٔخ ًخٕ ٛيكْٜ ح٢ٔٓ ى٢٘٣ ػوخك٢  حُظـ٤َحص 

ًٝخٗض حُ٘خّ طؤط٢ ٖٓ حُٜلَحء طـِذ حُظٍٔٞ ٖٝٓ حُظَ طؤط٢ رخُلزٞد ، أٓخ ٌٓخٕ  ،حهظٜخى١

أٜٗخ  ْٛ حُٖٔٔ ٝح٤ٌُِِش ٝحُـزٖ ،   اال٣ٖ ٣ـِزٕٞ ريًٌٍٝخٗٞح ٣ؼَٟٕٞ ٓ٘ظـخطْٜ ُِزيٝ حُ حُوٍٜٞ

ٓض حُٞػيس ك٢ ٌِٜٗخ حُؼخّ رخه٤ش ألٗٚ ال ٣وظِق حَ حُليحػش ٝ حُؼَٜٗش ك٢ حُٞػيس طٔخٓخ ٓخ ىئػْ طُ

ًؼ٤َح كؤَٛ ًَ ح٣ٌُٖ ٣وٕٞٓٞ رخُٞػيس  أِْٜٛ ري١ٝ ٝإ ٌٓ٘ٞح حُٔي٣٘ش ٌُٖ ُْ ٣٘ٔٞح أِْٜٛ 

 َٓطخكخ رؼ٤يح ػٖ ٛوذطٌٕٞ الٕ  ك٤ٜخ  ،حُزي١ٝ ، كٔخىحّ ٛ٘خى ٤ٗٞم ٝريحٝس  ٛ٘خى حُٞػيس

ٕ ٗوٍٞ ك٤ٔخ ٣وٚ طؤػ٤َ حُل٠خٍس ٝحُليحػش، رخٕ  حُليحػش ٓخػيص حُٞػيس أٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ  .حُٔي٣٘ش 

حُلطٞؿَحك٢ ، ٝػ٤ِٚ حُٞػيس ٓٔظَٔس  ا٠ُ حُلي  رٞٓخثَ حُ٘وَ ٝحُظ٣َٜٞ ٝحُظٞػ٤ن حٌُظخر٢  ٝ

ح٥ٕ حُظَٝف حُظ٢ طئى١ ري ا٠ُ حُؼِٝف ػ٠ِ حُٞػيس ؿ٤َ ٓظٞكَس ، هٜٞٛخ طٞكَ حُـخٗذ 

٢٘  ٝحالٓظوَحٍ كظ٠ طٌٕٞ ٛ٘خى ٗٞع ٖٓ حُظلخهَ ر٤ٖ حُ٘زخد ُِو٤خّ رخُٞػيس ، كخُ٘خد ٣يهَ حألٓ

٣ٜزق ٓٔئٍٝ ىحهَ حُـٔخػش ، ٣ؼ٢٘ حإلٗٔخٕ ال خػش رـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُٖٔ ، كخُ٘خد ك٢ حُـٔ

 ٣ؤَ حٌُؼ٤َ ُِو٤خّ رخُٞػيس ،ٝٗلٖ ٓظلخثِٕٞ  ىحثٔخ رزوخثٜخ ألٗٚ حٍع طٞحٍػ٘خٙ ػٖ حألؿيحى  ال 
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٣ـذ إٔ ٣٘وطغ ٍؿْ رَُٝ رؼٞ حُطٞحثق حُظ٢ طلَّ حُٞػيس ، حُٞػيس كظ٠ ك٢ ٝهض حالٓظؼٔخٍ 

ح  حٍُٔٞٝع حُؼوخك٢   رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٣ٌ٘زـ٢ إٔ ٌٕٗٞ حُٔزذ ك٢ حٗوطخع ُْٛ ط٘وطغ ، ٣ؼ٢٘ ال 

كٔخىحّ ٛ٘خى ٓلَى ُِٞػيس  حُظ٢  حُ٘وخثٚ  حُو٤ِِش ، ٣ؼ٢٘ إٔ ٗٞحًذ حُٞػيس ٓغ ٓظطِزخص حُؼَٜ،

٘خى حكظٔخٍ ٢ حُزيحٝس ، كخُٞػيس ال ط٘وطغ ٝٓخىحّ ٛ٘خى هزَ ح٢ُُٞ حُٜخُق  ح١ٌُ ٛٞ ؿيْٛ ، ٛٛ

ح ٌٖٓ ًَ حُزيٝ حُل٠َ ٝطٔيٗٞح رط٣َوش ٤ًِش ، كظ٠ ٖٓ حُ٘خك٤ش حإلىح٣ٍش ًٓٔظزؼي ُِٝحُٜخ اال ا

ٕ ًس ٌٓخٕ ؿـَحك٢ ٓليى ٓؼظَف رٚ ، حٛ٘خى ٓوط٢ ٖٓ ١َف حُيُٝش ٣ؼط٢ ُِٞػيحُظ٘ظ٤ٔ٤ش ، 

ِٝٓح٣خٛخ طَك٤ٜ٤ش حؿظٔخػ٤ش ٝ  ٣ـخر٤خطٜخال، ٝٗظَح  َٟٗ  كظ٠ حُِٔطش طٔخْٛ ك٢ روخء حُٞػيس

ى٤٘٣ش   ٝحالهظٜخى٣ش ًَٝ ٝحكي كٔذ ططِؼخطٚ ، هٜٞٛخ أٛلخد حُزيٝ  ، ألْٜٗ ٣٘ظَٕٝ ٓخ 

٣ِِْٜٓ ٖٓ حألُزٔش ٝحكَٗٚ ٣ٞ٘ٓش ٌَُ ٌٓخٕ حُزِيس ، طٌٕٞ ٗؼٔش ُْٜ  اٟخكش ا٠ُ حُلَؿش ػزَ 

حُل٘ظخ٣ُخص ، حًٕ ٛ٘خى طو٤ْٔ ُألىٝحٍ ر٤ٖ حُوزخثَ  ك٢ ٓخ ٣وٚ ا١ؼخّ حُ٘خّ ٣ُخىطخ  ٤ش ٝحُلَٝٓ

 ػٖ حُلَؿش ، ٝحُظٔظغ رخُو٤َ ٝحُ٘ؼَ حُ٘ؼز٢ ٝحُؼخد حُؼ٢ٜ ك٢ٜ ٓظ٘لْ طَك٢ٜ٤ ٍؿْ

حُٔـٜٞىحص حُظ٢ طزيٍ ك٤ٜخ ا٠ُ اٗ٘خ ٗـي ك٤ٜخ ٓظؼش ، ٝكَٛش طؼخٍف ر٤ٖ حُ٘خّ ٖٓ ًَ ٍرٞع 

ٛ٘خى رؼٞ حُِٔز٤خص ٢ٛٝ ٤ُٔض ًؼ٤َس، طٌٕٞ ػخىطخ ٗو٤ٜش ٝ ٓ٘لخُس ٤ُٔض  ح١ُٖٞ ، ا٠ُ حٗٚ

ػخٓش ًظَٜكخص رؼٞ حُ٘زخد، ٝ حُٔ٘خىحص حٌُال٤ٓش ٝرؼٞ حُلٞحىع ٌُٖ ٓؼظْٜٔ ٖٓ 

 .حُـَرخء

  :ٍِخص اٌّماتٍح اٌصا١ٔح 2.7
 

ى   45ٝؿَص حُٔوخرِش حُؼخ٤ٗش ٓغ ٓويّ حُِح٣ٝش أ١ َٓ٘ف ػ٠ِ ُح٣ٝش ٤ٓي١ حُظٞ ٢ٓ ىحّ حُٔوخرِش  

 ًخٕ ١ ٌٖٓ ٝكخس ٤ٓي١ أكٔي حُٔـٌٝد ، حُ ٝٛٞ ارٖ ٤ٓي١ أكٔي رٖ حُٔـٌٝد ، ريأص حُٞػيس

كٔي رٞ ٓٔخكش  ح١ٌُ ًخٕ ٣يٍّ ػ٘ي ٤ٓي١ أكٔي رٖ ٣ٞٓق ، أػخُْ ُٝحٛي ، ًخٕ أرٞٙ ٤ٓي١ 

ػ٘يٓخ ًخٗٞح ٣ٌٛزٕٞ ٤ُلٞؿٞح ، ًخٗض حُ٘الُش  ٢ٛٝ رِي٣ش ٖٓ ٝال٣ش حُ٘ؼخٓش حُظ٢ ال طزؼي ًؼ٤َح 

 ػ٠ِ ٣َٟق ح٢ُُٞ ٤ٓي١ أكٔي حُٔـٌٝد ح١ٌُ ٛـْ ػ٤ِٜخ حُـ٤ٖ حُل٢َٔٗ  كوظَ أِٜٛخ  َٝٗىْٛ 

كيك٘ٞح ًَ ؿؼض ح٠ُلخ٣خ كؤَٓٙ ٤ٗوٚ ٤ٓي١ أكٔي رٞٓٔخكش إٔ ٣زو٠ ٓغ ٣ظ٤ٔ٤ٖ ٢ً ٣ٌلِٜٔخ  

 كٔي رٞٓٔخكش أ١ ٤ٓي١ أْٜٓ كخٛزق هخ٢ٟ حُٔ٘طوش ٣ٝطؼْٜٔ ٣َٝػخْٛ ٣ٝؼَٔ ٤ُٞكَ هٞص ٣ٞ
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٣ّٞ ًزَ أٝالىٙ طِٝؽ رِٝؿش ٣َٗلش أ١ أِٜٛخ ٣ؼٞى ا٠ُ ٓالُش أَٛ حُز٤ض كؤٗـزض ُٚ ٤ٓي١ 

ٛذ حُؼِٔخء ٍٝؿخٍ حُي٣ٖ ٤ُـخٛيٝح كظَى ً، ػ٘ي ٛـّٞ حُِٜز٤ٖ ػ٠ِ حألٗيُْ حكٔي رٖ ٓـٌٝد 

٤ٓي١ أكٔي رٞٓٔلش ٤ٓي١ أكٔي رٖ ٓـٌٝد حر٘ٚ هِلٚ  ، ًٝٛذ ٤ُـخٛي ك٢ ٓز٤َ هللا كؼ٘يٓخ 

، ٤ٓي١ حكٔي حُٔـٌٝد حػظٍِ حُ٘خّ ...ّ خس حٓظوَٟ ٤ٓي١ حكٔي رٞٓٔخكش ك٢ كِٛٓٞح حُـِح

ى هٜش ٝهؼض ٤ُٔي١ ُٝٛي ك٢ ك٤خطٚ كَٞٛ ا٠ُ ىٍؿش حُٜٞك٤ش ًخٕ ٣ظؼزي ك٢ رٞؿَحٍس ، ٝٛ٘خ

ًٍٜخ ٝهؼض ُٚ ٓغ ػزي حُلن حُطخؿ٤ش ح١ٌُ ًخٕ ٣ـظٜذ حُؼخثالص ٌرؤّ  إٔ ٗأكٔي حُٔـٌٝد ال

كٔي حُٔـٌٝد حكي حُٔظ٤ِٖٓٞ ،  كيػ٢ ػ٤ِٚ ٤ٓي١ أكٔي أ٠ ٤ٓي١ ٣ؤهٌ أٓٞحُْٜ ، كخٗظ٠ٌ اُٝ

حُٔـٌٝد ٖٓ حُ٘الُش ك٢ ُح٣ٝش آر٤ٚ رٞٓٔخكش ، كٔخص ٖٓ كٍٞٙ ، ٝػ٘يٓخ ٓخص ٤ٓي١ أكٔي 

٢ٓ  ٣و٤ْ حُٞػيس  حُٔـٌٝد طَى ُٝي٣ٖ ٝر٘ض ،ْٛ ٤ٓي١ حُظ٢ٓٞ ٤ٓٝي١ ٤ِٓٔخٕ ، كزيح ٤ٓي١ حُظٞ

كٔي أ٤ٓي  عٓخص  ٤ٓي١ حُظ٢ٓٞ ٍٝ ُح٣ٝش هَآ٤ٗش  ٝػ٘يحكٔي حُٔـٌٝد كخهخّ أر٤ٚ ٤ٓي١ أػ٠ِ 

ٗٞحٍ ح١ٌُ ح١ؼْ ح٢َُٛ حُي١ ؿخٝ ح٤ُٚ  ػْ أٍٝطٜخ ح٠ُ الٞر حُٔوَحٕ حُٞػيس ،طْ حٍٝطٜخ ح٠ُ ٤ٓي١

١ ٢ِ٣ حُٞػي ٌؼٔخٍ ًخٗٞح ٣ـظٔؼٕٞ ٣ّٞ حُٔزض ح٤ُٓي١ ػزي حُويٍ ح١ٌُ ٓخْٛ ك٢ ٓوخٝٓش حالٓظ

ٝالى ٓزخٍى حٝالى ٍكخٍ ر٢٘ ػوزش أحُؼٍٔٞ حُـ٤خطَس َٕ ٓويّ حَُ٘كش ًٝخٕ ٣ـظٔغ ٖٓ ًَ ػ

ًخٗٞح ٣ـظٔؼٕٞ ٣ِٜٝلٕٞ ر٤ٖ حُٔظوخ٤ٖٔٛ ٝر٤ٖ حألُٝحؽ ًَٝ هز٤ِش طؤط٢ ُِِح٣ٝش رخُٔئٗش 

 .هَكخٕ ٖٓٔ 

 :ٍِخص اٌّماتٍح اٌصاٌصح 3.7
 

ٓغ أكي أكلخى ح٢ُُٞ حُٜخُق ٤ٓي١ أكٔي حُٔـٌٝد ٝ ىحٓض ٓخػش ٜٝٗق ٖٓ  ٝؿَص حُٔوخرِش 

 :حُِٖٓ

٣وٕٞٓٞ رٜخ ًٝخٗٞح  رخإٗخػ٘خٛخ ػٖ أؿيحىٗخ كوي ًخٕ أ١ٌٍُٝ طؼظزَ حُٞػيس ٖٓ ػخىحص حُٔ٘طوش  ح 

ً٘خ ٗ٘خٍى ك٤ٜخ َٓحٍٛخ ،ٝٓؼَكش ٓخ ٣ـَٟ ك٤ٜخ كوي أٞٗ٘خ ٓؼْٜ كظ٠ ٗظٌٔ٘ٞح ٖٓ ٓؼَكش ٣ـِز

ك٢ ٓـخٍ حُظل٤٠َحص ٝحُو٤خّ ربرالؽ ُػٔخء حُوزخثَ  حُٔوخى٣ْ ُل٠ٍٞ  شٝٗلٖ ٛـخٍ، ٝهخٛ

ٝٗل٠َ ،كٌ٘خ ًَٗذ حُزـخٍ ك٢ ٣َ١و٘خ ، ٝٗـِٜ حُلطذ ٓؼْٜ إلٗؼخٍ حُ٘خٍ، حالؿظٔخع ٝؿ٤َٛخ 

ٜٓ٘خ أر٤خص  ،   عللوخص حُ٘ؼَ ٝحُٔيحف حُظ٢ الُُ٘خ ٠ٍٗٞ كِكُلِوخص حَُهٚ ٝحألُؼخد ، ٝ

 حٓظل٠خٍٛخ ، كٌ٘خ ٗؼي ًَ ٓخ  ٝ ٗٞحظذ ػ٠ِ  حُو٤خّ رٜخ ٣خص  حُٔؼ٤يس ُِطلُٞش طـؼِ٘خكظِي حًٌَُ
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ٗلٖ حُٜـخٍ ٌٝٛٙ ح٤ًُِٞٔخص طؼٞىٗخ ػ٤ِٜخ  ٓ٘ي حُٜـَ ٝال ٣ٌٔ٘٘خ ح٥ٕ إٔ ِْٗٔ  ٝ حٓظطؼ٘خ ػ٤ِٚ

أكٔي حُٔـٌٝد  ح٣َ٠ُق ٤ٓي١ ٝحُظَك٤ٚ ، ٝٓٞػي ٣ُخٍس حُظ٢ طٜ٘غ حُلَؿش ك٤ٜخ ك٢ٜ طوخ٤ُيٗخ

ٕ ٝحُظآه٢   ٛخٗ٘خ ، ك٢ٜ كؼَ حؿظٔخػ٢ طٞح٢ِٛ ط٠خ٢٘ٓ  ٣ظـٔي ك٢ حُظؼخًٝكٔٞػيٛخ ٍحٓن ك٢ أ

ًٕ ٢ٛ ؿِٔش ٖٓ حألٓزخد حُظ٢ طـؼِ٘خ ٗل٢ حُٞػيس  ٣ٝولٞٗخ ػ٠ِ  كؼِٜخ  حٝحٌَُّ ٝح٣ُِخٍس ،  

رخص حُٞػيس  ٔزلٞعًَ حٌُي٣ظ٘خ ػٖ ح٣ـخر٤خص حُٞػيس  ٣  ٝاػخىطٜخ  ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔوزِش ، ٝك٢ ك

حُ٘خّ أٜٗخ ٓزخًٍش ٝحألَٓ ح١َُٔ ح١ٌُ ٣ـؼَ اال  ،ًش كَؿْ ٓخ طظٞكَ ػ٤ِٚ ٖٓ ِٓح٣خ ٛذ ٓزخٍ

ًٕٞ رؤطَرش حُٔٞؿٞىس ك٢ ٝحُِٝحٍ ٣ؤطٕٞ ح٤ُٜخ ٖٓ ًَ ٍرٞع ح١ُٖٞ ، كخُؼي٣ي ٖٓ حُِٝحٍ ٣ظزَ

١ ًخٕ ٤ٓي١ أكٔي حُٔـٌٝد ٣ظؼزي ك٤ٚ ٝ حُٔٞؿٞى هِق ٝحى ػِٔش ، ٣ٝؤهٌٜٝٗخ ٓؼْٜ ٌحٌُٜق حُ

أكـخٍٛخ  ًظًٌخٍ ٝرًَش حُٞػيس ، ٖٝٓ ؿخٗذ أهَ ٢ٛ ٓظ٘لْ  ٌٓخٕ حُوٍٜٞ ٌٝٓخٕ ػِٔٚ  

ا٠ُ ٓخ طٞكَٙ ٖٓ حُـخٗذ ح٤ُٔخك٢ ٝحُـخٗذ حُظَك٢ٜ٤ ح٠ُ حٕ ك٤ٜخ حُـخٗذ حُظـخ١ٍ ح١ٌُ  اٟخكش

٣ظِٝى ٓ٘ٚ ٌٓخٕ حُٔ٘طوش ُل٠َ حُ٘ظخء ٗظَح ُٔخ طٞكَٙ ٖٓ ؿال٤ُذ ٝرَحْٗ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ 

حُٔالرْ ٝحُٔئٕ الٓظؼيحى ح٠ُ كَٜ حُ٘ظخء حُوخٍّ ، ًٔخ ٣ظْ ك٤ٜخ ػَٝ رؼٞ حُٔ٘ظٞؿخص 

ٕٝ حُلَٟش ُِظز٠غ  ٝحُز٤غ ُظو٤ِي٣ش ٝحالكَٗش حُٜٞك٤ش كخؿِذ حُ٘خّ ٣٘ظِٜحُظو٤ِي٣ش  ًخُل٢ِ ح

ٖٝٓ ح٣ـخر٤خطٜخ أ٠٣خ ك٢ٜ طوَد ر٤ٖ حألكزش ك٤غ طٜ٘ي حُِٜق ر٤ٖ حُٔظوخ٤ٖٔٛ  ، ٝحُؼَٝ

 ٝأٓخ حُلي٣غ ػٖ ِٓز٤خطٜخ ك٢ٜ ه٤ِِش ٢ٛٝ ٍحؿؼش ُيهٍٞ .ٝطئُق حُوِٞد ح٠ُ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ 

رخألكؼخٍ  حُ٘ؼًٞس ٝحُٔلَ،  ٝظٍٜٞ رؼٞ حُظـخُٝحص ًخَُٔهش ، حُـَرخء ٝط٣ٞ٘ٚ ٓٔؼش حُٞػيس 

 .ٌٝٛٙ ٢ٛ أكيٟ حُؼٞحَٓ حُظ٢ حًٔزظٜخ ١خرغ هخٙ  .ٝحُوٜٞٓخص

 :رابعةال مقابلةالملخص  7.4
 

 كرس وطالما ، بعٌد زمن مند بها ارتبطنا وقد ، والتدٌن العبادة أشكال من شكل الوعدة تعتبر

 اخالق ونشر  االسالمً الدٌن نشر ؼاٌتها كانت األمر أول ففً ، احٌائها ضرورة على أجدادنا

 هً اذن ، المجدوب احمد سٌدي الصالح الوالً من والعبرة القدوة خدأو ، والتدٌن اإلسالم

 تساعدهم ،  المجذوب أحمد سٌدي أحفاد المنطقة أهل سكان بها ٌقوم ، اجتماعٌة دٌنٌة ممارسة

 القٌام طرٌق عن ٌكون والذي ، عنهم الضرر وابعاد  أنفسهم وحماٌة مشاكلهم حل فً

 وأسطورة بطوالت اجدادنا لنا حكً فقد الصالح بالولً االقتداء أجل ومن ةالوعد بالمعروؾ
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 ، والتراث ، القدوة ٌمثل فهو واٌمان صبر، من وصفاته  المجدوب أحمد سٌدي الصالح الولً 

 فً والدنٌا الدٌن تمتل فهً  عنها للتخلً سبٌل وال عظٌمة المنطقة فً هنا الوعدة مكانة اذن

 والصدقة الزٌارة ٌستحق  فهو لذا والعلم والبركة والزهد بالعلم ولٌها اشتهر ،فطالما ابعادها كل

 الالحق جٌل الى ننقلها أن ٌجب علٌها واباؤنا أجدادنا حافظ فكما ، واجب به واالقتداء والذبح

 بٌن الوعدة عن الحدٌث أما والتطرؾ، الجنون من هو الوعدة توقؾ فً والتفكٌر أٌضا

 فال ، خصوصٌاتها تفقد لم الوعدة أن الى التحضر فرؼم  القول ٌمكننا والحاضر الماضً

 كانت ما على فهً  وهدفها سٌاقها فً الوعدة فطالما ، وبركتها ومراسمها تقالٌدها على زالت

 ، وجرائد تلفاز هناك  ألن ، االجتماعٌة التطورات بفضل الوعدة التحضر ساعد فقد ، علٌه

 ٌمكنهم مما الولً وأحفاد بمشاٌخ االحتكاك ٌمكنهم ، تفضلتم كما باحثون و ومؤرخٌن وكتاب

 من الكل ٌتمكن حتً أخرى لؽات الى التراث هذا  ترجمتها وكذا ، أساطٌره ونشر تارٌخ

 اإلعالن فالجانب ، بها القومً الوعً وزٌادة  الناس اذهان فً ترسٌخها وبالتالً معرفتها

 التً و وبطوالته وصفاته بالولً االقتداء وبالتالً ، علٌها والتعرؾ الزوار بقدوم ٌسمح علٌها

 تعتبر فهً ، اٌجابٌاتها من تعتبر التً . الشعبً التراث واستمرارٌة  المحافظة تكرس

 ،وأٌام ذرٌتهم وحفظ األزواج بٌن واالصالح ، شملهم لجمع المتخاصمٌن  وملتقى ، ملتقىاألحبة

 ال فهً ذلك ورؼم ، مبارك اجتماعً فعل ،فهً المحتاجٌن واعانة التبرعات وجمع ، للختان

 الشعوذة انتشار وهو الوعدة سمعة تشوٌه  الى أدى خلط هناك  ألن ، السلبٌات من تخلو

 والتدٌن بالدٌن لها صلة ال التً البدع ونشر الشٌاطٌن كعبادة ، البدعٌة الطقوس وبعض

 االضاحً  طرٌقة عن هللا الى والتقرب الوالً عبادة الى إضافة ، الصالح الولً وصفات

 .واألبدان لألرواح وشفاء بركة  الولً زٌارة نأ فصحٌح ، والتبرك والزٌارة

  :ةالخامسالمقابلة ملخص  7.4
 

 المنطقة ألهل  والفالح والصالح للبركة  الحصاد بموسم  أجدادنا به توعد وعد هً الوعدة      

 وهً ، األسطورٌة للذاكرة إحٌاء خالل من ألبنائنا ونلقنه علٌه نحافظ أن نحن به ونتوعد 

 سكان سلخ عن الحدٌث هو  الوعدة توقؾ عن والحدٌث ، بها للقٌام ٌدفعنا الذي الواضح السبب

 ، الموحدة الجماعة هوٌة فهً  الوعد  زوال أو توقؾ ٌتصور أحد فال  هوٌتهم عن المنطقة
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 وأن ، كبٌرة وفجوة روحً غفرا تترك سوؾ ،ألنك لهم القلق ٌسبب مراأل فً التفكٌر ومجرد 

 من  الدٌنً الطقسً الجماعة سلوك فٌه تفصل اجتماعً تحول عن نتكلم فنحن القول صح

 وشحناتهم ، انفعاالتهم بتفرٌػ ٌقومون الذٌن الجماعة معتقدات هً تالممارسا هذه نأل ، محله

 اعتقاد هو ،اذن  الصالح الولً وبركة بالطاقة والتزود ، الجماعٌة المشاركة خالل من السالبة 

 الوعدة نأب نقول اٌجابٌات من لها لما ونظرا ، الشعبٌة الدٌنٌة والعقٌدة لألٌمان مكرس راسخ

 فهو  العصرنة و بالحداثة الوعدة ثرأت عن والحدٌث  ، علٌها والبأس ، بسالم وهً مستمرة

 األخٌر هذا ٌتأثر وعندما ، المحض االنسانً الفردي السلوك على تعتمد ألنها نظرا البدٌهً من

 ؼٌر فقط خرأ شكل ٌكسبها بل ، ودورها تماسكها ٌهدد ال أنه اال الجماعة معه تتأثر بالحداثة

 ، والدعوة  والطهً النقل فً بسٌطة دواتأ ٌستعمل كان القدٌم ،فً جدادناأ علٌه اعتاد الذي

 ، الصوت تكبٌر  اجهزة سٌارات من الحدٌثة والمعدات اآلالت تستعمل ناأل ماأ والتحضٌرات

 الوعدة بان نقول ان ٌمكن وعلٌه العصر تؽٌرات من وؼٌرها المقاٌضة محل ، النقود وتستعمل

 على فظتهاالمح نظرا علٌها الناس ،استؽناء ناحٌة من علٌها خطر فال فٌه الذي العصر تواكب

 بٌن ما الموجود تكامل فً  نالحظه الذي والتضامن كالصلح االجتماعٌة وأدوارها ؼاٌاتها

 وإلعانة الوعدة لمصارٌؾ وتخصٌصها التبرعات جمع اجتماعً تكامل والفقٌر الؽنً

 واالتعاب االلم من للتخفٌؾ ملجئ الوعدة تعتبر وكذا ، اٌجابٌاتها من هً والتً المحتاجٌن

 الولً الضرٌح ٌجعل قد ، منها ؼرضه فكل ، النفسٌة والراحة السعادة وجلب الكوارث وابعاد

 فٌها ٌرى من هناك نأ الى ترفهٌه تنفسٌة وظٌفة االحتفال ومن له ؼاٌة  المجدوب أحمد سٌدي

 بشري تجمع كل عن الحدٌث هو الوعدة سلبٌات عن والحدٌث........... تبضع خرواأل تجارة

 بٌن ومشادات نزاعات بعض هناك تجمع كل فً ككل ؼاٌته اختلؾ واٌنما موطنه كان اٌنما

 .الوعدة ؼاٌات أحد ٌخدم ال ما وهو افرادها

  :السادسة مقابلةالملخص  7.4 
 

 حَُحرؼش َُِٔس ُِٞػيس ٣ل٠َ رل٤غ حُٞػيس ح٠ُ هيٓٞح ح٣ٌُٖ  حُِٝحٍ أكي ٓغ حُٔوخرِش ٝؿَص      

 ٍٝأل ُحٍٛخ إٔ ٌكٔ٘ ، هخٙ ػوخثي١  حؿظٔخػ٢  ى٢٘٣ ١خرغ ٢ٛ حُٞػيس إٔ حًي ك٤غ حُظٞح٢ُ ػ٠ِ

 أكٔي ٤ٓي١ حُٜخف ٢ُُِٞ حُل٤ٔيس هٜخٍ ػ٠ِ طؼَكض كزؼيٓخ ، كٞطٜخأ ال أٛزلض هي ٣وٍٞ َٓس
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 رؼٜي ٝٝكخءْٛ أػزظٞح ح٣ٌُِٖ  ٝهٜخُْٜ حُ٘ز٤ِش  ح٢ُُٞ حّيه أكلخىٙ  أهالم ٝػ٠ِ رخُٔـيٝد 

 ٣ٍِٝ ٖٓ ًَ ػ٠ِ رًَش ك٤ٜخ ػ٣َوش ى٤٘٣ش ٓٔخٍٓش حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ كٞػيس ، حألؿيحىْٛ

 ٓخ كخٕ ، حُٔٔظو٤ْ حُط٣َن ا٠ُ ٣ٜٝي٣ٚ رِحثَٛخ ٣ٔظ٤َ٘ ح١ٌُ  ، ػِٔش رزِي٣ش حُٔظٞحؿي  ٤ُٜٝخ ٣َٟق

 ، ح١ُٖٞ ٓ٘خ١ن ًَ ٖٓ حُوخىٓش  رخ٤ُٔخٍحص أُهظٜخ ٝ ٗٞحٍػٜخ طِىكْ  ٝإٔ حال ٓٞػيٛخ ٣وظَد

 حُٞػيس ٣ؼط٢ ٓخ ٝٛٞ حُو٤َحص حُلؼَ ػ٠ِ ٣ظٔخرن كؤِٜٛخ  رؤهخٍرٜخ، طَكخرخ حُِٝحٍ ٓوٜي ك٢ٜ

 رٜ٘ذ حُؼخثالص طظٜت رل٤غ  ٝحُٔز٤ض حإل١ؼخّ  أكؼخٍ رٌَ  ٗوٜي ٝٛ٘خ هخٙ حؿظٔخػ٢ ١خرغ

 طل٤٠َ ًٔخ ىحهِٜخ، حألكَٗش طٟٞغ ، ٌُُي حُٔوٜٜش حُٔخكش ك٢ ٝحُٜـ٤َس حٌُز٤َس حُو٤خّ

 ، ح٤٠ُخكش ًَّ ُٔزيأ ططز٤وخ ٝحُظزـ٤َ حالكظَحّ رٌَ ح٤٠ُٞف ٣لظ٠ اً ، ٝحألٟخك٢ حُطزن أٝح٢ٗ

 هيّ ػ٠ِ حُلجخص ًَ طؼخَٓ ٝاٗٔخ حالؿظٔخػ٤ش حُلجخص ر٤ٖ ُِظ٤٤ِٔ ح٠ُ ح٤٠ُق  حالًَحّ  ٣و٠غ كال

 حُٞػيس ا٣ـخر٤خص ػٖ كي٣ظ٘خ ٝك٢ . حُؼوخثي١  حُظٜٞك٢ حُلٌَ ٖٓ  ٓؤهًٞس  حُٔزخىة كٌٜٙ حُٔٔخٝحس،

 ٍٝف  طٌٔٞٙ ٗظخّ  ىحهَ ٝحُٜ٘خء رخُٔؼخىس حُ٘ؼٍٞ ك٤ٌل٤ي ، ح٣ـخر٤خص ًِٜخ حُٞػي رؤٕ حُِحثَ ٣ًٌَ

 ٝط٣ُٞغ هالكخص ٝؿيص إ حألػَحٕ ر٤ٖ ًخإلٛالف أهَٟ  هيٓخص ٣ٔي٣ٖ كْٜ حُـٔخػش

 ٌٛٙ حهخٓش ريح٣ش ٌٓ٘ حُٔ٘طوش ك٢ ٍٓوض حُظ٢ حُؼخىحص ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حُٔلظخؿ٤ٖ ػ٠ِ حُٜيهخص

 ٝحُلَىح٤ٗش ٝحٓظوال٤ُش  حُطخٍثش شحالؿظٔخػ٤ حُظلٞالص  ٍؿْ  حُٞػيس إٔ ٗوٍٞ ٝػ٤ِٚ حُٞػيس

 طلوي ُْ  ألٜٗخ  ػ٤ِٜخ هٞف كال ، حُٔيٕ ٓؼظْ رٜخ طؤػَص حُظ٢  حُؼَٜ ٌٛح ك٢ حُٔٞؿٞىس

 حُزؼٞ ٝرزؼ٠ْٜ  رٔويٜٓخ  حكَحىٛخ طٔٔي هالٍ ٖٓ ٣ٞٛظٜخ ػ٠ِ ٓلخكظش ٝالُحُض ػ٘خَٛٛخ، 

  .حُوخىٓش ُألؿ٤خٍ ٝٓٔظَٔس  ٓظٔخٌٓش   ك٢ٜ

  :السابعة مقابلةالملخص  4.4

   
 : ساعتٌن ودامت  لحسن سٌدي أوالد المجدوب أحمد سٌدي أحفاد أحد مع المقابلة وجرت  

 حدأل ٌمكن الف  ، تحفٌزي هنا المجتمع فطبٌعة قبلٌة، أسباب هً بالوعدة قٌامنا أسباب من أن  

 حاضر تجعلك هنا القبلً للبناء الممٌزة فطبٌعة ، العٌب من ٌعتبر ألنه الوعدة فً ٌتواجد ال  أن

 وطمأنٌنة كحماٌة تعتبر البعض لبعضها الجماعة والمساعدة فالمساندة تشعر ما بدون الوعد فً

 ٌجب ال معاد هً فالوعدة ، واألعراش والقبائل المنطقة هذه الى المنتمً للفرد ودعامة 
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 ٌمكن  ال فمثال اجدادنا اتباع ضرورة علٌنا ٌحتم ومعروؾ عرؾ هً فالوعدة عنه التخلؾ 

 وجده فإن علٌه عار بمثابته فهً الوعدة فً ٌظهر ال أن  العرش أهل من بالػ شاب لشخص

 وبالقرب عرشه بجانب الوعدة فً ٌظهر أن علٌه ٌجب لذا ٌحتقرونه المدٌنة فً القبٌلة أصحاب

 سٌدي وأحفاد العرش أفراد ٌضبط أخالقً عرفً قانون الوعد فً  اذا " قٌطونه"  خٌمته من

 تم ٌذهب منزله فً وكأنه الخٌام كل فً التجول ٌمكنه الوعد الى الذاهب  ماأ  المجدوب أحمد

 ٌقومن العكس على بل ، تفعلون ماذا هل ٌقول احد فال خٌمته تنصب أن حتى وٌمكنه ، ٌرجع

 ، اعراشنا إحدى اومن  المجدوب أحمد سٌدي احفاد  من لٌس كان وأن حتى  بمساعدتهم

 سبٌل فً محضً خلقٌة دٌنٌة ؼاٌته فالكل قناعات مسالة هً بالوعدة االخرون القٌام ومسالة

 ، جدٌدة دنٌاوٌة قضاٌا  سنة كل فتطرح اٌجابٌات كلها اذن فهً للخٌر فرصة اذن فالوعدة ، هللا

 وتؽٌر االجتماعٌة واألوضاع حالة حسب على أخرى الى سنة من تختلؾ معالجتها تتم

 الوعد تساند هنا الظروؾ كل  فان استمرارٌتها ،وعن السٌاسٌة وحتى الجتماعٌة الظروؾ

 من ؼٌرها...و األمنً االستقرار أهمها ومن  قٌامها على وتساعد تقوم السلطات فحتً

 .األسباب

 :الثامنة المقابلة ملخص 7.4
 

 األول الٌوم فً  لحسن سٌدي أوالد المجدوب أحمد سٌدي الولً أحفاد مع المقابلة وجرت

 . الزمن من ساعة حوالً المقابلة ودامت للوعدة

 

 ٖٓ حُ٘خّ ح٤ُٜخ ٣ؤط٢ كوي ٝكخؿخطٚ ؿخ٣ظٚ كٌَِ أهَ ح٠ُ ٗوٚ ٖٓ رخُٞػيس حُو٤خّ أٓزخد طوظِق 

 ٝهي ،سحُل٤خ  ح٠ُـ١ٞخص ٖٓ حُ٘لْ ػ٠ِ ٝحُظ٣َٝق رخُو٤َ حالٓظٔظخع ٝ  ٝحُلَؿش حُظَك٤ٚ أؿَ

 حألٓزخد طظؼيى ،ٝهي ىػخثْٜ رخٓظـخرش ُؼِْٜٔ ٣ٞشحُي٤ٗ كٞحثـْٜ ه٠خء أؿَ ٖٓ أهَٕٝ ح٤ُٜخ ٣ؤط٢

 ٌٓ٘الص ،ًلَ ىػخءْٛ رخٓظـخرش ُؼِْٜٔ ى٤ٗخ٣ٝش كخؿش ُو٠خء ح٤ُٜخ ٣ؤط٢ ٖٓ كْٜٔ٘ أهَٕٝ ُيٟ

 ٝطول٤ق ، ح٣َ٠ُق ُٜخكذ حُوخٍهش ُويٍحص ،ٗظَح ٝحُؼوْ حألَٓحٝ ٖٓ ،ٝحُ٘لخء حُل٤خس

 أكلخى أٓخ ، ؿخ٣ظٚ ،كٌَِ ٝح٤ُٔخكش ًخُظـخٍس أهَٟ ؿخ٣خص حهَٕٝ  ٣ٝـي حُزالء، ٝارؼخى حُٔظخُْ،

 ،ك٢ٜ ٤ُْٜٝ ٛٞ ح١ٌُ ح٢٤ُٓٞ ٣َ١ن ػٖ ،ُؼزخىس حُوي٣ْ حُظو٤ِي ك٤ٜخ ك٤ـيٕٝ حُٔ٘طوش أَٛ ٌٝٓخٕ

 ح٣ُِخٍس ك٢ ٣َٟ ٖٓ ْٜٝٓ٘ ، حألؿيحى ُؼزخىس ٝحك٤خء حٓظًٌخٍ ٝ حُٔخ٢ٟ ُالٓظل٠خٍ أ٣خّ
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 ، ٤ُُْٜٞ حهالٛخ ٝحُظزَػخص ،ٝحُٜيهخص حُطؼخّ طوي٣ْ هالٍ ،ٖٓ ح٢٤ُٓٞ ٣َ١ن ػٖ ٝحُ٘لخػش 

 حُؼوخثي يطِ ػٖ طل٤ٌَْٛ ٣ؼُِٞح إٔ ٣ٔظط٤ؼٕٞ ال حُ٘خّ ىٌخك٤ حُٞػيس حٓظَٔح٣ٍش ٣وٚ ٓخ ك٢ أٓخ

 حٓظوَحٍٛخ  ك٢ ٣ظلٌْ ٖٓ ٢ٛ حألكَحى ػ٘ي ٝه٤ٔظٜخ ،كويحٓظٜخ ط٘وطغ حٕ ٣ٌٖٔ ٝال ٓٔظَٔس ،كخُٞػيس

 ٓٔخ حكلخىٙ ح٠ُ طْ ح٢ُُٞ ػزَ ط٘ظوَ طؼخ٠ُ هللا كزًَش ٓل٠ش ك٢ٜ ح٣ـخر٤خطٜخ أٓخ ،  ٝحٓظَٔحٍٛخ

 كخألد " اٌؽىّح " حالرٖ ح٠ُ حألد ٖٓ ٝطويّ طؼط٠ ٢ٛٝ ، رٜخ ٝحُظزَى حُظٔخٜٓخ حُ٘خّ ٣ٔظط٤غ

 حُوخ١جش حُٔلخ٤ْٛ رؼٞ ط٤٘غ ريأص هي كبٜٗخ ،  حُٞػيس ِٓز٤خص ٖٝٓ.... ٌٌٝٛح الر٘ٚ ٣ٍٞػٜخ

 هي ٝحُظ٢ ..... أهَٟ ؿخ٣خص ُلؼَ ٤ُْٝ حُو٤َ  رًَش ُْٜ ح٢ُُٞ كؤكلخى ، رخهللً ؼ٤خحُٝ ٘ؼًٞسخًُ

 ٝٛيكٜخ ٓ٘لخٛخ ػٖ طوَؽ هي رخُظ٢ِ ٝ  حُو٤َ َٝٗ٘ كؼَ ٢ٛ حُظ٢  حألٓخ٤ٓش ٝظ٤لظٜخ ػٖ طوَؿٜخ

 .حُٞهض ٍَٓٝ ٓغ

 :التاسعة ةالمقابل ملخص 7.4
 

 عسلة بمدٌنة  الموجودة المبانً من مجموعة نقصد وهنا لقصور سكان أحد مع المقابلة وجرت

 .(المتجر ) خٌمته  فً الحالة استضافنا حٌث الزمن من ساعة المقابلة ودامت 

 من كانوا سواء الناس من ؼفٌر جمع بها القٌام فٌها ٌتم التً االوقات أحد من الوعدة تعتبر 

 تركها التً السلوكٌة البقاٌا ببعض للقٌام موعد والسٌاح الزوار من وأ للمنطقة ٌنٌاألصل السكان

 وجمع والتناسب والتعارؾ للتسامح موعد ،فهً الحال بطبٌعة أجدادنا من والموروثة ناؤأبا لنا

 و للصالح الٌهم رسالة ماهً ،فبقدر للناس والمتعة الفرجة وصنع  االحتفالو والتزاوج الشمل

 سٌدي الضرٌح ،فروح والتطهٌر بالخطأ االعتراؾ و للنجاة فرصة فهً ، الدارٌن فً النجاة

 وراء أجدادنا أحتمى  فطالما ، والبالء الضرر ترفع صالحة سامٌة روح المجدوب أحمد

  والحروب الفقر، واالزمات كالكوارث أجدادنا عاشها التً التهدٌدات كل ضد الضرٌح

 أحد من هً والتً ، الخارقة والقدرات للبركة امتالكه أثبت المجدوب أحمد سٌدي فضرٌح

 فطالما ، الضرٌح هذا لبركة اإلشهاري الجانب تمثل  الوعدة و المنطقة تمتلك التً اٌجابٌات

 فالوعدة موجودة ؼٌر فهً سلبٌاتها أما ، االستعمار ضد المقاومات تأطٌر فً الوعدة ساهمت

 ومسالة ، والبالء الضرر  وترفع  والسعادة الطمأنٌنة وتجلب  والعباد البالد على خٌر كلها

 وما أخر الى جٌل من انتقلت التً بأساطٌرها الناس قناعة ودرجة قداستها فً تكمن استمرارها
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 المجدوب أحمد سٌدي الضرٌح بركة أن لطالما ، الوعدة  استمرارٌة فً  نقوله أن ٌمكن 

 الفقانً مؽرار وقصر ، عسلة قصر)  وهم قبائلهم بتعدد الستة  القصور سكان وطالما موجودة

 ما ٌوجد ال متماسكون مازالوا ( تٌوت وقصر بوتخبل وقصر صفٌصٌفة وقصر والتحتانً

   . ٌوما اندثارها فً للقول المجال ٌترك

  :العاشرة المقابلة ملخص 4..7

 

 كما " البنعاسة" عٌسى بن سٌدي أوالد المجدوب أحمد سٌدي الولً حفٌد مع المقابلة جرت

 . الوعدة من الثانً الٌوم فً وكانت ونصؾ ساعة حوالً المقابلة ودامت ، علٌهم ٌطلق

 

 المعروؾ أو فالوعدة ، قما سب فً أجدادنا قٌام السبب عن بالوعدة قٌامنا سبب ٌختلؾ ال      

 ٌهم ،بحٌث الحرث عملٌة بعده ٌنطلق كموعد وبذالمج أحمد سٌدي أحفاد اللقاء موعد و قدٌما

 موعد ٌشكل ومازال كان كما ، أندالك اإلمكانٌات لضعؾ نظرا البعض بعضهم لمساعدة الناس

 التً مواد من وؼٌرها ، لقصور سكان تنتجها والتً والفواكه الخضر ةوخاص والبٌع لشراء

 ذلك الى وباإلضافة ، كثٌرا تتؽٌر فلم نفسها هً وأسبابنا الشتاء، فصل فً الناس الٌها ٌحتاج

 لتوطٌد له مثٌل ال وموعد مكان فهً لقاء طول بعد واالفراد االحفاد  التقاء موعد تشكل

 تجمع بحٌث لها  واالجتماعٌة االخالقٌة االٌجابٌات من وهً ،  تثبٌته واعادة ، العالقات

 ضد صمدت فقد وصمودها استمرارٌتها فً كثٌرا تساهم ًالت العناصر من ٌعد الذي  الشمل،

 طالما تستمر ال الوعدة بأن القول الى سبٌل ال إذن  ونشره الدٌنظ حف فً وساهمت االستعمار

 الوعد عن بعٌد نفسه ٌتصور أحد وال وأصحابها أهلها عند مقدس رمز فهً اٌجابٌات كلها هً

 شاربك احلق" لً قلت كأنك ، تتوعد ال لً قلت وإن والرجولة الشهامة تمثل فهً دونها من أو

 ال ،" لعواٌد "  عن وخروج علٌه المتعارؾ العرفً القانون عن  الخروج بمثابة وهو ،"

 الخرٌؾ وصل فاذا الوعدة تزٌنه الخرٌؾ ففصل ، وعدة بدون خرٌؾ نتصور ان ٌمكننا

 بعض عن ٌقولون حٌث المنطقة سكان ٌكررها التً األقاوٌل بعض فنجد الوعدة معه وصلت

 مشاعر عن تعبر الوعدة اذن " الوعدة وقت بأنه" ما نوعا معتدل الطقس فٌها ٌكون التً األٌام

 عن الشعبٌة الذاكرة بها تحً ثهمورو عادة فهً ، جماهٌرها وأمال وأحالم الناس وأحاسٌس

 ، لالعبة ومتع للزائر فرجة فهً والمطرق الخٌل  االلعاب فً المتمثلة  طقوسها احٌاء طرٌق
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 عن الخروج هو توقفها عن والقول.  لهم والخٌرات والبركات للصدقات واٌام والقوال والمداح 

 الوعدة  عن الحدٌث أما. الذرٌة فً العبوس وانتظار الخٌر عن وانقطاع األجداد وعن الملة

 التطور نتاج من هً التً اإلمكانٌات ببعض تحلت فالوعدة والتحضر  والحدٌث القدٌم بٌن

 والبرانس كجاللٌب المصانع فً المصنوعة واأللبسة الحٌوانات موضع فً المراكب   فنالحظ

 واأللبسة المستلزمات  مازالت المقابل ففً لها تسئ لم أنها لىإ، الصناعً الفخار وأوانً

 . والكرم بالجود ٌتصفون الذٌن وألهلها  قٌمة ٌزٌدها خاص طابع فلها بجودتها تشتهر التقلٌدٌة

 



 

 

 

 

 :خامسالفصل ال

عرض النتائج 
 ومناقشتها
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121 
 

 

 عشض إٌرائط : .1

 اٌٛعذج اعرمشاس ٚغّأ١ٕٔح : 1.1

 حُٔلون حُ٘ل٢ٔ ٝ حَُٝك٢ حُٔالً ٝ أؿٔغ أؿِذ حُٔزلٞػ٤ٖ إٔ حُٞػيس طؼي حُٔالؿت

  :ٞػيس خُحُطٔؤ٤ٗ٘ش ك ٝ ُالٓظوَحٍ

 ، ح١ُٖٞ ٍرٞع ًَ ٖٓ ح٤ُٜخ ٣ؤطٕٞ ٝحُِٝحٍ حُ٘خّ ٣ـؼَ ح١ٌُ ح١َُٔ ٝٛٞ حألَٓ ٓزخًٍش  -

 ٣ظؼزي حُٔـٌٝد أكٔي ٤ٓي١ ًخٕ ح١ٌُ حٌُٜق ك٢ حُٔٞؿٞىس رؤطَرش ٣ظزًَٕٞ حُِٝحٍ ٖٓ كخُؼي٣ي

 ػِٔش. ٝحى هِق حُٔٞؿٞى ٝ ك٤ٚ

 طرٌق عن ٌكون والذي ، عنهم الضرر وابعاد  أنفسهم وحماٌة مشاكلهم حل فً تساعدهم -

 . بالمعروؾ القٌام

 حُلَؿش ٝٛ٘غ  ٝحالكظلخٍ ٝحُظِحٝؽ حَُ٘ٔ ٝؿٔغ ٝحُظ٘خٓذ ٝحُظؼخٍف ُِظٔخٓق ٓٞػي ك٢ٜ -

 ٝ ُِ٘ـخس كَٛش ك٢ٜ ، حُيح٣ٍٖ ك٢ حُ٘ـخس ٝ ُِٜالف ح٤ُْٜ ٍٓخُش ٓخ٢ٛ ،كزويٍ ُِ٘خّ ٝحُٔظؼش

 هي ك٤ٔخ ، ح١َُٝ٘ٚ أٝ حُِٝحؽ ًو٤٠ش حإلٌٗخ٤ُخص رؼٞ  ٝحُظط٤َٜ ، ُؼالؽ رخُوطؤ حالػظَحف

 ًٔخ ر٤ٜ٘ٔخ حُطالم أٝ حُِٝؿ٤ٖ ر٤ٖ ُِٜق حُٞػي ك٢ كَٛش ط٘ظِٜ ًٔخ  ْٜٓ٘ حُزؼٞ هَحٕ ٣ؼوي

 حألٓٞحٍ ؿٔغ ٝه٤٠ش ، ك٤ٜخ ح٠َُ٘ اػخىس ٣ـذ حُظ٢ ٝحٍُٜٔٞ حُٜيحم ٓٞح٤ٟغ ىٍحٓش ٓؼال  طظْ

 حُٔٔخ٤ًٖ  ػ٠ِ ٝط٣ُٞؼٜخ

 ٖٓ حُ٘لْ ػ٠ِ ٝحُظ٣َٝق رخُو٤َ ٓظٔظخعحأل ٝ  ٝحُلَؿش حُظَك٤ٚ أؿَ ٖٓ حُ٘خّ ح٤ُٜخ ٣ؤط٢  -

 رخٓظـخرش ُؼِْٜٔ ٣ٞشحُي٤ٗ كٞحثـْٜ ه٠خء أؿَ ٖٓ أهَٕٝ ح٤ُٜخ ٣ؤط٢ ٝهي ، سحُل٤خ  ح٠ُـ١ٞخص

 اذن فالوعدة ،٤ُٜٝخ ٣َٟق ٣ٍِٝ ٖٓ ًَ ػ٠ِ رًَش ك٤ٜخ ػ٣َوش ى٤٘٣ش ٓٔخٍٓش٢ٛ  ، ىػخثْٜ

 معالجتها تتم ، جدٌدة وٌةدنٌ قضاٌا  سنة كل فتطرح اٌجابٌات كلها اذن فهً للخٌر فرصة

 الجتماعٌة الظروؾ وتؽٌر االجتماعٌة واألوضاع حالة حسب على أخرى الى سنة من تختلؾ

 . السٌاسٌة وحتى

 والبالء، الضرر  وترفع  والسعادة الطمأنٌنة وتجلب  والعباد البالد على خٌر كلها فالوعدة -

 سكان تنتجها والتً والفواكه الخضر وخاصتا والبٌع لشراء موعد ٌشكل ومازال كان كما

 . لقصور
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 ِإعغح اٌمث١ٍح  اٌّرغ١ش األعاعٟ يٟ اٌؽفاظ عٍٝ ظا٘شج اٌٛعذج . ذعذ  -2.1

أٗٚ ك٢ أٍٝ  حُو٤خّ رخُٞػيس ٛٞ ػَٔ ٓظٞحٍع ، ٍٝػ٘خٙ ػٖ حألؿيحى  رطز٤ؼش حُلخٍ ، رٔؼ٠٘  -

ح٥َٓ طٌٕٞ كؼَ ٓظٞحٍع ٌُٖ رؼي ًُي طٜزق ه٘خػش الٕ ًُي حُٞهض ٓئٍم ُٚ ٣ـذ حُظلَؽ ُٚ 

كخإلٗٔخٕ هزَ إٔ ٣ُٞي ٛٞ ٓئٍم ٌُُي حُلؼَ  ٝٛ٘خى ػيس أٓزخد  طـؼِ٘خ ٗل٠٤ حُٞػيس كٖٔ 

 .حألٓزخد حؿظٔخػ٤ش ،كبٕ  حُٔـظٔغ ح١ٌُ طؼ٤ٖ ك٤ٚ ٣لَٝ ػ٤ِي حُو٤خّ رخُٞػيس

كظِي ح٣ًٌَُخص  حُٔؼ٤يس ُِطلُٞش   - وش  ح١ٌُ ػٍٞػ٘خٛخ ػٖ أؿيحىٗخحُٞػيس ٖٓ ػخىحص حُٔ٘ط -

 .طـؼِ٘خ ٗوّٞ ٗٞحظذ ػ٠ِ  حُو٤خّ رٜخ حٓظل٠خٍٛخ

 هخٙ ػوخثي١  حؿظٔخػ٢  ى٢٘٣ ١خرغ ٢ٛ حُٞػيس إٔ ، والتدٌن العبادة أشكال من شكل الوعدة -

 كانت األمر أول ففً ، احٌائها ضرورة أجاداهم كرس وطالما ، بعٌد زمن مندوا بها ارتبط وقد

 الوالً من والعبرة القدوة واخد ، والتدٌن اإلسالم اخالق ونشر  االسالمً الدٌن نشر ؼاٌتها

 المنطقة أهل سكان بها ٌقوم ، اجتماعٌة دٌنٌة ممارسة هً اذن ، المجدوب احمد سٌدي الصالح

 ٣َ١ن ػٖ ،ُؼزخىس حُوي٣ْ حُظو٤ِي ك٤ٜخ ك٤ـيٕٝ حُٔ٘طوش أَٛ ٌٓخٕ - ، المجذوب أحمد سٌدي أحفاد

 ْٜٝٓ٘ ، حألؿيحى ُؼزخىس ٝحك٤خء حٓظًٌخٍ ٝ حُٔخ٢ٟ ُالٓظل٠خٍ أ٣خّ ،ك٢ٜ ٤ُْٜٝ ٛٞ ح١ٌُ ح٢٤ُٓٞ

 ،ٝحُٜيهخص حُطؼخّ طوي٣ْ هالٍ ،ٖٓ ح٢٤ُٓٞ ٣َ١ن ػٖ ٝحُ٘لخػش ح٣ُِخٍس ك٢ ٣َٟ ٖٓ

 إٔ ٣ٔظط٤ؼٕٞ ال حُ٘خّ ىك٤ٌخ حُٞػيس حٓظَٔح٣ٍش ٣وٚ ٓخ ك٢ أٓخ ، ٤ُُْٜٞ حهالٛخ ٝحُظزَػخص

 ػ٘ي ٝه٤ٔظٜخ ،كويحٓظٜخ ط٘وطغ ٕأ ٣ٌٖٔ ٝال ٓٔظَٔس ،كخُٞػيس حُؼوخثي طِِي ػٖ طل٤ٌَْٛ ٣ؼُِٞح

 .ٝحٓظَٔحٍٛخ حٓظوَحٍٛخ  ك٢ ٣ظلٌْ ٖٓ ٢ٛ حألكَحى

 شاب لشخص ٌمكن  ال فمثال جدادناأ تباعإ ضرورة علٌنا ٌحتم معروؾالضرورة أخالقٌة   -

 القبٌلة أصحاب وجده فإن علٌه كعار بمثابته فهً الوعدة فً ٌظهر ال أن  العرش أهل من بالػ

  خٌمته من وبالقرب عرشه بجانب الوعدة فً ٌظهر أن علٌه ٌجب لذا ٌحتقرونه المدٌنة فً

 أحمد سٌدي وأحفاد العرش أفراد ٌضبط أخالقً عرفً قانون الوعد فً  اذا " قٌطونه"

  .المجدوب
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 التً التهدٌدات كل وضد الضرٌح وراء أجدادنا أحتمى  فطالماجانب استقرار الجماعة  -

 أثبت المجدوب أحمد سٌدي فضرٌح  والحروب الفقر، واالزمات كالكوارث أجدادنا عاشها

 . الخارقة والقدرات للبركة امتالكه

 :اٌشغثح يٟ اٌرالؼُ االظرّاعٟ دايع  -3.1
 

من أساسٌات انعقاد و  بٌن فرق العرش و مقاومة التشتت الذي تعرض لهذا األخٌر هً

 استمرارٌة هذه الظاهرة.

كٔخىحّ ٛ٘خى ٤ٗٞم ٝريحٝس  ٛ٘خى حُٞػيس كي حٓزخد ح١ٌُ كخكظض ػ٠ِ حُٞػيس ،حُزيحٝس ٖٓ أ  -

ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ حٕ ٗوٍٞ ك٤ٔخ ٣وٚ طؤػ٤َ حُل٠خٍس ،الٕ  ك٤ٜخ َٓطخكخ رؼ٤يح ػٖ ٛوذ حُٔي٣٘ش 

،  ٝحُلظٞؿَحك٢َ ٝحُظ٣َٜٞ ٝحُظٞػ٤ن حٌُظخر٢  ٝحُليحػش، رخٕ  حُليحػش ٓخػيص حُٞػيس رٞٓخثَ حُ٘و

ٝػ٤ِٚ حُٞػيس ٓٔظَٔس  ا٠ُ حُلي ح٥ٕ حُظَٝف حُظ٢ طئى١ ري ا٠ُ حُؼِٝف ػ٠ِ حُٞػيس ؿ٤َ 

 .ٓظٞكَس

 .طوَد ر٤ٖ حألكزش ك٤غ طٜ٘ي حُِٜق ر٤ٖ حُٔظوخ٤ٖٔٛ  ٝطئُق حُوِٞد ح٠ُ رؼ٠ٜخ حُزؼٞ  -

 وحفظ األزواج بٌن واالصالح ، شملهم لجمع المتخاصمٌن  وملتقى ، األحبة ملتقى تعتبر فهً

 مبارك اجتماعً فعل ،فهً المحتاجٌن واعانة التبرعات وجمع ، للختان ،وأٌام ذرٌتهم

 ٌتصور أحد فال  هوٌتهم عن المنطقة سكان سلخ عن الحدٌث هو  الوعدة توقؾ عنالحدٌث 

 لهم القلق ٌسبب مراأل فً التفكٌر ومجرد ، الموحدة الجماعة هوٌة فهً  الوعد  زوال أو توقؾ

 تحول عن نتكلم فنحن القول صح وأن ، كبٌرة وفجوة روحً غفرا تترك سوؾ ،ألنك

 .محله من  الدٌنً الطقسً الجماعة سلوك فٌه تفصل اجتماعً

 فالمساندة تشعر ما بدون الوعد فً حاضر تجعلك هنا القبلً للبناء الممٌزة فطبٌعة   

 هذه الى المنتمً للفرد ودعامة  وطمأنٌنة كحماٌة تعتبر البعض لبعضها الجماعة والمساعدة

 . واألعراش والقبائل المنطقة
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اٌٛعذج ا١ٌَٛ ٟ٘ غمظ ٠شاد ِٓ خالٌٙا ِؽاستح أشىاي اٌرفىه االظرّاعٟ ٚ اٌصمايٟ  -4.1

 اٌؽاصً يٟ ِعرّعٕا اٌؽاٌٟ .

٣ؼط٢ ُِٞػيس ٌٓخٕ ؿـَحك٢ ٓليى ٓؼظَف رٚ ،  حُِٔطخص حُٔل٤ِش  ٛ٘خى ٓوط٢ ٖٓ ١َف - 

طيػ٤ْ حُِٔطش حُٔل٤ِش ُِٞػيس رظٔو٤َ حُو٤ٓٞش   ٕ َٟٗ  كظ٠ حُِٔطش طٔخْٛ ك٢ روخء حُٞػيسًا

ًخَٓ آٌخ٤ٗخطٜخ ٖٓ  حُٔخى٣ش ٝحُزَ٘س ًُي ُويٓش ٜٓخُلٜخ ٝ حُللع ػ٠ِ حُٔ٘خٛذ ٝ ًُي ٖٓ 

ك٢ٜ  س ر١َ٘ ٓزخًٍش حُِٔطش حُلخًٔش.هالٍ ٓٔخػيس أػ٤خٕ حُٔ٘طوش ػ٠ِ اهخٓش ظخَٛس حُٞػي

َٟ ٟي أ١ ػيٝح، كخًح رَحى ٤ٗٞهٜخ ٖٓ ؿٜش أهٖٓ حُو٢ٓٞ ك٢ حُٔ٘طوش ًيحػٔش حٓظوَحٍ حأل

ٌُح حُيُٝش طٔؼ٠ ح٠ُ ًٔذ حُيَٛ ح٤ُٚ ؿ٤َٝٙ ٝحُحكٞٙ ٖٓ ٜٓ٘زٚ  حٓٔئٝال ٜٗزٞٙ ،ٝحًح أىحٍٝ

  .ٙ حُو٤ٓٞش ٗٞحص ٌٛ

ٝحٌَُّ ٝح٣ُِخٍس ،  إًٔ ٢ٛ  ك٢ حُظؼخٕٝ ٝحُظآه٢ ك٢ٜ كؼَ حؿظٔخػ٢ طٞح٢ِٛ ط٠خ٢٘ٓ  ٣ظـٔي -

 .ؿِٔش ٖٓ حألٓزخد حُظ٢ طـؼِ٘خ ٗل٢ حُٞػيس  ٣ٝولٞٗخ ػ٠ِ  كؼِٜخ  ٝاػخىطٜخ  ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔوزِش

 توقؾ فً والتفكٌر أٌضا الالحق جٌل الى ننقلها أن ٌجب علٌها وآباؤنا أجدادنا حافظ فكما -

 والتفكك. والتطرؾ الجنون من هو الوعدة

 الذي والتضامن كالصلح االجتماعٌة وأدوارها ؼاٌاتهاطالما الوعدة لها ؼاٌات وأدوار  -

 التبرعات جمع (اجتماعً تكامل،  والفقٌر الؽنً بٌن ما الموجود تكامل فً  نالحظه

 تعتبر وكذا ، اٌجابٌاتها من هً والتً المحتاجٌن وإلعانة الوعدة لمصارٌؾ وتخصٌصها

 ، النفسٌة والراحة السعادة وجلب الكوارث وابعاد واالتعاب االلم من للتخفٌؾ ملجئ الوعدة

 (   منها ؼرضه فكل

  حالًَحّ  ٣و٠غ كال ، ح٤٠ُخكش ًَّ ُٔزيأ ططز٤وخ ٝحُظزـ٤َ حالكظَحّ رٌَ ح٤٠ُٞف ٣لظ٠ - 

 كٌٜٙ حُٔٔخٝحس، هيّ ػ٠ِ حُلجخص ًَ طؼخَٓ ٝاٗٔخ حالؿظٔخػ٤ش حُلجخص ر٤ٖ ُِظ٤٤ِٔ ح٠ُ ح٤٠ُق

 . حُؼوخثي١  حُظٜٞك٢ حُلٌَ ٖٓ  ٓؤهًٞس  حُٔزخىة

 المنتمً للفرد ودعامة  وطمأنٌنة كحماٌة تعتبر البعض لبعضها الجماعة والمساعدة المساندة -

 . واألعراش والقبائل المنطقة هذه الى
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 ِٕالشح إٌرائط عٍٝ ظٛء اٌفشظ١اخ  : -2

 :اٌفشظ١ح اٌعاِح 1.2

حَُؿزش ك٢ حُظالكْ حالؿظٔخػ٢ ر٤ٖ كَم حُؼَٕ  ٕحُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ أ حُؼخٓشك٢ ٓخ ٣وٚ حُل٤َٟش 

كوي  حُٞػيس طٌَ٘ أىحس َُِحرطش حُوز٤ِش ؼَٝ ٓوخٝٓش حُظ٘ظض ح١ٌُ طؼَٝ ٌُٜح حأله٤َ ٢ٛ ٖٓ ؿ

 .طلووض

حُٔظطٍٞس ك٢  حُليحػش ٓخػيص حُٞػيس رٞٓخثَٝ حً طؼظزَ حُزيحٝس ٖٓ أكي أٓزخد حٓظَٔحٍ حُٞػيس ،

، ٝػ٤ِٚ حُٞػيس ٓٔظَٔس  ا٠ُ  شحُلظٞؿَحك٤ ٝحُ٘وَ ٝحُظ٣َٜٞ ٝحُظٞػ٤ن حٌُظخر٢   حٓظَٔحٍٛخ ٓظَ 

١خُٔخ ٢ٛ طٔخْٛ ك٢ حُظالكْ  ؼِٝف ػ٠ِ حُٞػيس ؿ٤َ ٓظٞكَسُِحُلي ح٥ٕ حُظَٝف حُظ٢ طئى١ 

 البعض لبعضها الجماعة والمساعدة المساندة به افرادها عن طرٌق شعرٌ  حالؿظٔخػ٢ ح١ٌُ

الذي ٌمتد  واألعراش والقبائل المنطقة هذه الى المنتمً للفرد ودعامة  وطمأنٌنة حماٌةفهً 

 .جذوره من العقٌدة بالوعدة التً تأطر الدٌن الصحٌح

 اٌفشظ١ح اٌصا١ٔح: 2.2

ٓئٓٔش حُوز٤ِش ٢ٛ حُٔظـ٤َ حألٓخ٢ٓ ك٢  ٕأ ػ٠ِ ط٘ٚ حُظ٢ حُؼخ٤ٗش  حُل٤َٟش ٣وٚ ٓخ ك٢

كوي طلووض كطز٤ؼش حُو٤ٓٞش حكلخى ٝػيس ٤ٓي١ أكٔي حُٔـيٝد ٣ـيٕٝ حُللخظ ػ٠ِ ظخَٛس حُٞػيس 

 أشكال من شكلػٖ ه٘خػش ى٤٘٣ش ٓل٠ش كخُٞػيس ػٖ حألؿيحى  ح١ٌُ ٍٝػٞٙٔظٞحٍع ، حُؼَٔ ك٤ٜخ حُ

،٣ٔظل٠َٕٝ ٖٓ هالُٜخ  ح٣ًٌَُخص ا علٌها سكان أهل المنطقة وي تعودذال والتدٌن العبادة

حٟخكش ح٠ُ ١ز٤ؼش حُو٤ٓٞش ُِٔـظٔغ ٛ٘خى ٣لَٝ هٞح٤ٖٗ أهاله٤ش ػ٠ِ أكَحىٛخ   حُطل٤ُٞش حُٔؼ٤يس

ح٣ًٌَُخص  حُٔؼ٤يس كظِي  ْٛػٖ أؿيحى ٛخػٍٞػٞحُٞػيس ٖٓ ػخىحص حُٔ٘طوش  ح١ٌُ ، ِو٤خّ رخُٞػيسُ

 ويّ ٝٛٞ ٓزذ حٓظَٔحٍٛخ .ٔحُ  ٤ُُْٜٞ حهالٛخ ػ٠ِ  حُو٤خّ رٜخ ٕٞظز٣ٞح ُِْٜطلُٞش طـؼِ
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 : ١ح اٌصاٌصحاٌفشظ 2.3
 

 خ١وْ ٣َحى ٖٓ هالُٜ حُٞػيس ح٤ُّٞ ٢ٛ ن التً تنص على أ الفرضٌة الثالثة فً ما ٌخص   

ؼوخك٢ حُلخَٛ ك٢ ٓـظٔؼ٘خ حُلخ٢ُ ،ك٢ٜ حُل٤َٟش حألهَٟ ؿظٔخػ٢ ٝ حُٓلخٍرش أٌٗخٍ حُظلٌي حال

طلووض كخُِٔطخص حُٔل٤ِش ٓؼال طيػْ ٝ ط٠غ ٓوط٢ ٝرَٗخٓؾ َُِٜٔ ػ٠ِ حػطخء ٝؿٚ ٓللِ 

حُٔخى٣ش ٝحُزَ٘س   رظٔو٤َ ًخَٓ آٌخ٤ٗخطٜخ   ،ز٤ِشٓؼظَف رٚ ك٢ٜ طلخٍٝ ًٔذ حُز٤٘ش حُو٤ٓٞش حُو

ألؿَحٝ طويّ ٜٓخُلٜخ  ًٌٔذ حُيػْ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حٓظوَحٍٙ  ٣ٌٕٝٞ ًُي 

٢ٛٝ ًيحػٔش  ٞػيس ر١َ٘ ٓزخًٍش حُِٔطش حُلخًٔش ،ٓٔخػيس أػ٤خٕ حُٔ٘طوش ػ٠ِ اهخٓش ظخَٛس حُ

ٖٓ  ،كطخُٔخ طٜيص ح٠ُ حالٓظؼٔخٍ ٝؿِحسك٢ حُٔ٘طوش حُيحه٢ِ ٝحُوخٍؿ٢ ٖٓ حُو٢ٓٞ حٓظوَحٍ حأل

ٌُح حُيَٛ ح٤ُٚ ؿ٤َٝٙ ٝحُحكٞٙ ٖٓ ٜٓ٘زٚ  حكخًح رَحى ٤ٗٞهٜخ ٓٔئٝال ٜٗزٞٙ ،ٝحًح أىحٍٝ  هزَ ،

،حٟخكش ح٠ُ أٜٗخ ًٍع طوخك٢ ى٢٘٣ ٟي أ١ ٙ حُو٤ٓٞش حُِٔطخص حُٔل٤ِش طٔؼ٠ ح٠ُ ًٔذ ٗٞحس ٌٛ

ػيس ُٜخ رؼي ٤ٓخ٢ٓ ،حٟخكش ح٠ُ رؼي طؼٜذ أٝ حطـخٙ ى٢٘٣ أهَ هي ٣ـظخف حُٔ٘طوش ، حًٕ حُٞ

حالؿظٔخػ٢ حُظٞح٢ِٛ حُظ٠خ٢٘ٓ ح١ٌُ ٣لخٍد ًَ حٌٗخٍ حُظلٌي ك٢ ٓـظٔؼ٘خ حُلخ٢ُ ٓٞحء ١زو٢ 

 المنطقة هذه الى المنتمً للفرد ودعامة  وطمأنٌنة،٤ٓخ٢ٓ أٝ ػَه٢ هز٢ِ ، ك٢ٜ طويّ  حألٖٓ 
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 : اٌخاذّح 
 

٣ؼظزَ حُؼِْ ػَٔ ٓظٌخَٓ ر٤ٖ حُؼِٔخء اً ًَ ػخُْ ٣ظ٤ق ُز٘ش ك٢ َٛف حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش 

ٝٗؼظوي أٗ٘خ أٟل٘خ ٤ٗت ٤ٔ٣َ ك٢ ٟٓٞٞػ٘خ ٌٛح حُّٔٞٓٞ رخُٞػيس ، ٌُٖ رو٢ ح٤ُ٘ت حٌُؼ٤َ ُْ 

إٔ ٣زلؼٞح ك٤ٚ ،  ح٤ُُٓٞٔٞٞؿ٤خٗظطَم ا٤ُٚ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٗظ٠٘ٔ ٖٓ حُؼِٔخء ك٢ كوَ 

حُظ٢ ُْ ٗوٞ ك٤ٜخ : ُٔخًح ىػْ حإلٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ ٓخى٣خ ٝٓؼ٣ٞ٘خ ١وْ حُٞػيس  ٖٝٓ ر٤ٖ حُٔٔخثَ

ؼظزَ ٖٓ رخَُؿْ ٖٓ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ حُطوّٞ ط ، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُطوّٞ ًطوْ حُظزَى رخأل٤ُٝخء ؟

ٓلٞٙ ٢ً ال طزو٠ ٓؼخُْ حُظَحع حُ٘ؼز٢ حُـِحث١َ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼَٔ حإلٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ ػ٠ِ 

حألٓش حُـِحث٣َش رخه٤ش ك٢ حُٞؿٞى، ٖٝٓ ر٤ٖ حُٔٔخثَ حُظ٢ ُْ ٗظطَم ا٤ُٜخ ًٌُي ، ُٔخًح طلخٍد 

رؼٞ حُظ٤خٍحص حُي٤٘٣ش ١وْ حُٞػيس ؟ ، ًِٜخ ؿٞحٗذ ٝأهَٟ ُْ ٗظطَم ُٜخ ٗظَح ُ٘ٔخػش 

 طؼ٘خ ا٠ُ ًُي ٓز٤الحُٟٔٞٞع ٝٗظَح ألٕ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش طظطِذ ٓ٘خ إٔ ٗيهن ك٢ ىٍحٓظ٘خ ٓخحٓظ

هٜٞٛخ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ُِظٞحَٛ حالؿظٔخػ٤ش ألٕ ٌٛٙ حأله٤َس طؼظزَ ىه٤وش ٝ ٓؼويس ٣ٜؼذ 

 ىٍحٓظٜخ رٌٔخٕ ٝألٕ حإلٗٔخٕ ٣ٔظط٤غ حَُٔحٝؿش ٝحٓظؼٔخٍ حُل٤ِش ك٢ حٓظـٞحرٚ.

ٝك٢ حأله٤َ أط٠٘ٔ أ٢٘ٗ أُٔٔض ك٢ ىٍحٓظ٢ ٛظٚ هٜٞٛخ ٝإٔ ك٤َٟخط٢ ًِٜخ طلووض ك٢ 

  حُٞحهغ. 
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 اٌّالؼك
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 ظش٠ػ ع١ذٞ أؼّذ اٌّعزٚب
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 صا٠ٚح ع١ذٞ اٌرِٟٛ ئتٓ ع١ذٞ أؼّذ اٌّعزٚب

 

 

 



 

131 
 

 
 

 لثح ع١ذٞ أؼّذ اٌّعزٚب
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 ذٕاٚي اٌٛايذ٠ٓ ٌٍٛعذج ٚظثح اٌغذاء 
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 تٍذ٠ح عغٍح ٚال٠ح إٌعاِح
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 اٌمٛاي
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 ٌعثح اٌّطشق
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 سلصح اٌعالٚٞ
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 اٌمَٛ أٚ اٌعٍفح تاٌرعث١ش اٌّؽٌٍٟعثح 
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 ٍِعة اٌفشٚع١ح
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 أوٍح اٌىغىغٟ
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 لائّح اٌّشاظع
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 اٌّشاظع تاٌٍغح اٌعشت١ح
 

 

 

، حُـِء حَُحرغ، حُطزؼش حُؼخُؼش، حُوخَٛس، ٌٓظزش ح٠ُٜ٘ش ح٣َُٜٔش، ظؽٝ اإلعالَأكٔي أ٤ٖٓ،  -(1

1962. 

 .1973، 2، 2١، ٓطخرغ ىحٍ حُٔؼخٍف، َٜٓ، ؽاٌّععُ اٌٛع١ػارَح٤ْٛ أ٤ْٗ ٝآهَٕٝ،  -(2

ارَح٤ْٛ ريٍحٕ ِٟٝٓٞ حُؤخٕ ، ىٍحٓخص ك٢ حُؼو٤ِش حُؼَر٤ش حُوَحك٤ش ، حُطزؼش حُؼخُؼش ،  -(3

 ر٤َٝص ، ىحٍ حُلو٤وش، ىٕٝ طخ٣ٍن.

  .12ابن منضور جمال الدٌن محمد ، لسان العرب ، الدائرة المصرٌة للتألٌؾ ، د ت ج -(4

ِظا٘ش االٔؽشاياخ اٌعمذ٠ح عٕذ اٌصٛي١ح ٚأشش٘ا اٌغ١ئ عٕذ األِح اى٣ٍْ ٓلٔٞى،  -(5

 ، ى ص .1، ٌٓظزش ح٤َُٗي َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ، ١اإلعال١ِح

، ) طَؿٔش حُٜخى١ أرٞ ٣ٍيس (، اٌؽعاسج اإلعال١ِح يٟ اٌمشْ اٌشاتع اٌٙعشٞآىّ ٓظِ،  -(6

 .  1986حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد، 

 . 2004، ىحٍ حُلٌَ، ر٤َٝص، اٌّمذِحهِيٕٝ ػزي حَُكٔخٕ، ارٖ  -(7

، طؼ٤ِن حألد أؿ٘خ٤١ّٞ، حُٔطزؼش شفاء اٌغائً ٌرٙز٠ة اٌّغائًارٖ هِيٕٝ ػزي حَُكٔخٕ،  -(8

 حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش، ر٤َٝص، ى ص .

 . 2000، 1، طلو٤ن ٓلٔي كٖٔ آٔخػ٤َ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ١اٌصذي١حارٖ ط٤ٔ٤ش،  -(9

 . 1991، ىحٍ حُٜ٘خد، رخط٘ش، ، األ٠ّاْ ٚإٌزٚسٓلٔي ػزي حُوخىٍأرٞكخٍّ  -(10

، طلو٤ن ٍٗٞحُي٣ٖ ٣َٗزش، ٌٓظزش حُوخٗـ٢، حُوخَٛس، غثماخ اٌصٛي١حأرٞػزي حَُكٔخٕ،  -(11

 ، ى ص .١3

، 1، اىحٍس طَؿٔخٕ حُٔ٘ش، رخًٔظخٕ، ١اٌرصٛف إٌّشأ ٚاٌّصادسأر٢ ظ٤َٜ اكٔخٕ،  -(12

1986. 

 .أكٔي، ػِْ حإلؿظٔخع، حُيحٍ حُـخٓؼ٤ش، َٜٓ، ىٕٝ طخ٣ٍنحُز٢ٓٞ٤ ٓلٔي  -(13

، ىحٍ ، اٌشعاٌح اٌمش١ش٠ح يٟ عٍُ اٌرصٛفحُوخْٓ ػزي ح٣ٌَُْ رٖ ٛٞحُٕ حُو١َ٤٘ أرٞ -(14

 .1999، 1حٌُظخد حُؼَر٢، ر٤َٝص، ١

.         1985، 3ذ حُِز٘خ٢ٗ، ١ظ، ىحٍ حٌُاٌصٛي١ح يٟ ٔظش اإلعالَح٣ُِٖ ٤ٔٓق ػخ١ق،  -(15

 ، ر٤َٝص، ى ص .2، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ١عٛاسف اٌّعاسفحٍَُٜٔٝى١،  -(16

، طلو٤ن ٓلٔٞى أ٤ٖٓ حُ٘ٞح١ٝ، ٌٓظزش ح٤ٌُِخص ، اٌرعشف ٌّز٘ة أً٘ اٌرصٛفحٌُِزخ١ً -(17

 ، ى ص .2حأل٣َُٛش، ١

 . 1999، 1، ىحٍ حُلٌَ، ر٤َٝص،١ِٛعٛعح ِصطٍؽاخ اٌرصٛف اإلعالِٟحُؼـْ ٍك٤ن،  -(18

أصٛي اٌرشت١ح اٌراس٠خ١ح ٚاالظرّاع١ح ٚإٌفغ١ح ٚاٌفٍغف١ح، ٓلٔي حُل٤ٖٔ، حُؼٔخ٣َس  -(19

 .1999ػٔخٕ، ىحٍ ح٤َُٔٔس َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحُطزخػش، حُطزؼش حأل٠ُٝ، 

، َٗ٘ حألد رُْٞ ٣ٞٗخ ح٤ُٔٞػ٢، حُٔطزؼش اٌشعائً اٌصغشٜحَُٗي١ ارٖ ػزخى،  -(20

 .  1957حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش، ر٤َٝص، 
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، ىحٍ حُـَد حإلٓال٢ٓ، 2ؽ ، ذاس٠خ اٌعضائش يٟ اٌمذ٠ُ ٚاٌؽذ٠س،ٓلٔيح٢ِ٤ُٔ ٓزخٍى رٖ  -(21

 ر٤َٝص، ى ص .

، ىحٍ حَُح٣ش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ح٣َُخٝ، ، سعاٌح اٌششن ِٚظا٘شٖح٢ِ٤ُٔ ٓزخٍى رٖ ٓلٔي -(22

١1 ،2001. 

، 3ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، ١ ِذخً ئٌٝ اٌرصٛف اإلعالِٟ،حُظلظخُح٢ٗ أرٞٝكخء،  -(23

1988. 

، ىٍحٓش ك٢ ٓٞهؼش ٖٓ حُٔـظٔغ ٖٝٓ حُو٤٠ش ح٤٘١ُٞش، اإلعالَ اٌطشلٟحأله٠َ ُط٤لش،  -(24

 َٓحّ َُِ٘٘، طْٞٗ، ى ص .

 .1980، 4، ىحٍ حُؼوخكش، ر٤َٝص، 4١، ؽذاس٠خ اٌعضائش اٌعاَحُـ٤ال٢ُ ػزي حَُكٔخٕ،  -(25

، أػٔخٍ ٌىثشٜا دٚس اٌضٚا٠ا ٚاٌطشق اٌصٛي١ح أشٕاء شٛسج اٌرؽش٠شحُـٔذ رٖ ػٞىس،  -(26

 . 2007، ُٝحٍس حُٔـخٛي٣ٖ، حُـِحثَ، 2ٝ 1حُِٔظو٠ ح٢٘١ُٞ 

 . 1975، 1، ىحٍ حُٔؼخٍف، حُوخَٛس، ١عٍُ اٌفٍىٍٛسحُـ١َٛٞ ٓلٔي ٝآهَٕٝ،  -(27

حُـ١َٛٞ ٓلٔي، ػِْ حالؿظٔخع ٝه٠خ٣خ حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُؼخُْ حُؼخُغ، حُطزؼش حَُحرؼش، حُوخَٛس،  -(28

 . 1985ىحٍ حُٔؼخٍف، 

حٌُظخد حُؼخ٢ٗ، عٍُ اإلظرّا  ِٚذاسعٗ ، اٌّذخً ئٌٝ عٍُ اإلظرّا ، حُو٘خد ٜٓطل٠،  -(29

 .1998حُوخَٛس، حٌُٔظزش حألٗـِٞ ٣َٜٓش، 

 .1983، ر٤َٝص، ىحٍ حَُحثي حُؼَر٢، عٛائذ اٌعشب٤ٍٓٞ حُز٢ُٔٞ، حُو١ٍٞ رُْٞ ٝ  -(30

 اٌرٕض٠ً ٚع١ْٛاٌىشاف عٓ ؼمائك غٛاِط حُِٓو١َ٘ ؿخى هللا ٓلٔي رٖ ػَٔ،  -(31

 ، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ر٤َٝص، ى ص .3ؽ األلا٠ًٚ يٟ ٚظٖٛ اٌرأ٠ًٚ،

، ًظخد طل٤َٔ حُوَإٓ، ًَٗش حُٜ٘خد، حُـِحثَ، ، صؽ١ػ اٌثٛخاسٞحإلٓخّ حُزٞهخ١ٍ -(32

1990. 

، ىحٍ ٛخىٍ، 1، ؽ، ٔفػ اٌط١ة ِٓ غصٓ األٔذٌظ اٌشغ١ةحُٔو١َ أكٔي رٖ ٓلٔي -(33

 . 1963ر٤َٝص، 

، طلو٤ن أرٞ حُؼ٢ِ ػل٤ل٢، حُيحٍ حُو٤ٓٞش ُِطزخػش ٝحَُ٘٘، ، ِشىاج األٔٛاسح٢ُ أرٞ كخٓيحُـِ -(34

 . 1964حُوخَٛس، 

، حُٔئٓٔش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش 1، ؽٔٙا٠ح األسب يٟ يْٕٛ األدبح١َ٣ُٞ٘ ٜٗخد حُي٣ٖ،  -(35

 ُِظؤ٤ُق ٝحُظَؿٔش ٝحُطزخػش ٝحَُ٘٘، ى ص . 

 .1980ٝحُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ك٢ َٜٓ، حُوخَٛس ، حُ٘ـ٤ل٢ ٓلٔي حُِز٤ذ، حألْٓ  -(36

 حُـِء حُؼخ٢ٗ، حُطزؼش حُؼخُؼش، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ريٕٝ طخ٣ٍن.يمٗ اٌغٕح، ح٤ُٔي ٓخرن،  -(37

 ، ذاس٠خ اٌرصٛف االعالِٟ ِٓ اٌثذا٠ح ؼرٝ ٔٙا٠ح اٌمشْ اٌصأٟ،ري١ٝ ػزي حَُكٔخٕ -(38

 .1978، 2ًٝخُش حُٔطزٞػخص، حُوخَٛس، ١

 .2002، ىحٍ حُـَد َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ، َٝٛحٕ، ع١ذٞ غأُ ذشاز ٚشمايحرٞٝٗٔش ٓؼخٗٞ،  -(39

، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص ِع ذاس٠خ اٌعضائش يٟ اٌٍّرم١اخ اٌٛغ١ٕح ٚاٌذ١ٌٚحرٞػ٣ِِ ٣ل٢،  -(40

 .1999حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ، 
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اٌمصص اٌشعثٟ يٟ ِٕطمح تغىشج دساعح ١ِذا١ٔح، رٍٞح٣ٞ ػزي حُل٤ٔي رٖ حُطخَٛ،  -(41

 .1986حُـِحثَ، حُٔئٓٔش ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد، 
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« Le phénomène de waadah en ‘Algérie 
La waadah de sidi Ahmed elmedjeub comme éxemplaire » 

 
 

  "Résumé : 
 Le phénomène de Alwaadah considéré comme les phénomènes 
les plus importants dans les sociétés traditionnelles, En particulier dans 
l’oust de L’Algérie, ou notre étude vise a constater ce phénomène 
scientifiquement et trouver les raisons les motivation de son faire et 
l’ampleur de la résistance de extensible de la modernisation et 
l’individualisme et le dévloppementtéchnologique, comme le 
soulignons dans Alwaadah de sidi ahmedelmedjoub qui situé a 
commune de assla wilaya de Naama comme exemplaire, qui est l’un 
des plus grands waadah en Algérie, ou nous appliquons de nos 
techniques de recherche, L’observation directe et l’observation 
participante et les entretienessur le térin pour étudier ce phénomène. 
 Mots clés : Elwaadah – le sufisme – le bienheureux – les 
patriarches.  
 

« The phénomenon of Alwaadah in Algéria 
Waadah de sidiahmedelmedjoub as a model » 

 Abstract : 
 The phenomenon of Alwaadah considered as the phenomenon 
the most important of the company traditional, in particular in the oust 
of Algéria, our study aims to note this phenomenon scientifically and 
find the reasons and motives presence and the extent of resistance 
extend the modernization and individuality and technological 
development, where we took la waadah de sidiahmedelmedjoub which 
is located in the municipality Asslawilawa of Naama as a model, which 
is one of t biggest the Waadah in Algéria, where we used direct 
observation technique and participant observation and the interview in 
the field to address this phenomen. 
 Key words :Alwaadah – mysticism – blessed – patriarchs. 
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 ”ظاهرة الوعدة فً الجزائر

"وعدة سٌدي أحمد المجذوب نموذجا  
 الملخص:

تعتبر ظاهرة الوعدة واحدة من أهم الظواهر فً المجتمعات التقلٌدٌة خصوصا فً الؽرب 
الجزائري، حٌث تهدؾ دراستنا إلى مالحظة هذه الظاهرة مالحظة علمٌة ومعرفة أسباب و 

مقاومتها لمد العصرنة و التفردن والتطور التكنولوجً، إذ سنسلط الضوء  دوافع قٌامها و مدى
على وعدة سٌدي أحمد المجذوب التً تقع فً بلدٌة عسلة بوالٌة النعامة نموذجا، التً تعتبر 

من أكبر الوعدات فً الجزائر حٌث طبقنا فً تقنٌات بحثنا تقنٌة المالحظة المباشرة 
الت المٌدانٌة التً رأٌنا أنها تنفع فً مثل هذه الظواهر، ولتناول والمالحظة بالمشاركة و المقاب

هذا الموضوع قسمت المذكرة إلى جانبٌن جانب نظري وجانب مٌدانً، تناولت فً الجانب 
النظري ثالث فصول، الفصل األول ٌحتوي الطرق الصوفٌة والزواٌا ، أما الفصل الثانً ٌضم 

حتوي الفصل الثالث على مفهوم الوعدة دوافعها ووظائفها التبرك باألولٌاء الصالحٌن، بٌنما ٌ
فً المجتمع، أما الجانب التطبٌقً ٌضم فصلٌن، فصل ٌحتوي على معروؾ سٌدي أحمد 

 المجذوب والفصل األخٌر تكلمنا فٌه عن عرض النتائج ومناقشتها.
 األولٌاء الصالحٌن. –التبرك  –التصوؾ  –الوعدةالكلمات المفتاحٌة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


