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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  و الصالة و السالم على سيد األنبياء و املرسلني

  
ارخينا ـ تنتقي من ت أن"©دار التراث البوديلمي"يشرف 

اإلسالمي مقتطفات من إنشاءات و حتصيالت رجال التصوف 
  . اإلسالمي عرب التاريخ اإلسالمي ايد

  
ختصة بتاريخ أهل هذا و نقول أنَّ ما دفعنا إلنشاء هذه الصفحة امل

ض ـ الباطلة اليت تروجها بعاالدعاءاتالتصوف احلقيقي هي تلك 
ذين مل ـالفرق اليت أرادت أن ختلق الشك يف نفوس عامة الناس ال
رياء،  ـحييطوا بتاريخ اآلمة ايد، فراحوا يلصقون التهم لرجال أب

ة حبجٍج ــراد األمـكما سعوا يف نشر كتٍب سعت يف تفرقة أف
ل السنة و اجلماعة يف ــليست من احلق و اعتقادات أهو أفكاٍر 
 و راح أصحاب تلك الكتب، هدانا اهللا و إياهم إىل طريق .شيء

اإلنصاف و احلق، يروجون يف اإلنترنت و كل وسائل اإلعالم 
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الصوتية و املرئية بأنّ  أتباع التصوف ليسوا بأهل جهاٍد و ال علم 
 يف التطور الفكري و ال و أنـهم ليس هلم أي شأن، عرب العصور،

خ ـو الباحث املنصف يف التاري. احلضاري ألمتنا اإلسالمية ايدة
اإلسالمي جيد أن أهل التصوف اإلسالمي السين كانوا  و ال زالوا 

وحيد و ـأناس جياهدون يف نشر تعاليم اإلسالم و حفظ كلمة الت
ة ـاألمقيم ديننا احلنيف حبيث أن زعمائهم احلقيقيني مجعوا أفراد 

 ادةـالسكما علَّم هؤالء . على التقوى و احملبة و احترام اآلخرين
 لومهم الكرام تالميذهم و أتباعهم التسامح مع اآلخرين و عدم

  .على ما قالوه فيهم بغري دراية و ال كتاٍب مبني
  

ادرها ـسوف نذكر، بتوفيق اهللا تعاىل، بعض احلقائق مع مص
أن يعود إليها و يتحقق من التارخيية حىت نسمح للقارئ العزيز 

  .صحتها
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الل رحلتنا العرفانية؛ ــو ارتأينا أن نتطرق إىل حماور متنوعة خ
ادين ــوف يف ميــ جهاد أهل التص، يف الدور األول،سنذكر

دفاع عن تراب ـــالعلم و الكفاح  يف نصر كلمة التوحيد و ال
قات قادمة، إن شاء اهللا تعاىل، ــكما سنذكر يف حل. املسلمني
ذا ـحوث يف هـفيد صاحب البــلومات تــ معحقائق و

ل ـالشأن، و سنسعى يف تبيان احلق كما كان و ال زال عليه أه
ل التصوف اإلسالمي ــالركن الثالث لإلسالم، رجال و أه

  .الصحيح
   

 
،  للشيخ و العالمة أمحد 57، صفحة "احلجة"جاء يف كتاب 

  -:، بتصرفالقطعاين احلسين املالكي ما يلي
"ذكَر الصويف الشهري، صاحب إنه ال يذكر تاريخ اجلزائر إالّ و ي

  .يد وقته األمري عبد القادر اجلزائرـاملواقف، أوح
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أمةً يف رجل، فهو حمدث، صويف، جماهد، -رضي اهللا عنه-و كان
  .فقيه، متواضع يف عظمته، كرمي حىت يف حمنته

  
  ولو ال عجائب صنع اِهللا ما ثبتت

   حلٍم و ال عصٍبتلك الفضائلُ يف          
  

و لو أردنا أن نذكر جهاد هذا الصويف الكبري بالتفصيل، و نتتبعه 
ره ــيف غدواته و روحاته ضد الفرنسيني احملتلني، و نرافقه يف ك

لكنا حباجٍة -رمحهم اهللا مجيعا–و فره برفقة إخوانه من ااهدين 
 نكتفي فقط إىل كتاٍب مستقل، و لكننا سنختصر قدر اإلمكان و

يف مؤلفه عن األمري عبد القادر " سفري"بإحصائية ذكره الكونت 
  -:يقول

إن األمري عبد القادر قهر مائة و مخسني قائدا كبرياً، و عشرة "
و مخسة أمراء من العائلة املالكة، و ستة عشر " مارشال"مشريين 
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ممن تولوا وزارة احلربية، و جيوشا ال يقل عددها عن مائيت ألف 
  ".مقاتل

  
و هدر من وراء ذلك ماليني و مليارات من الفرنكات زعزعت 
اإلقتصاد الفرنسي، و عجزت الدولة بعده عن التوازن املايل ألمٍد 

" طويل
 

  

  
": " تاريخ العرب احلديث"يقول الدكتور رأفت الشيخ يف كتابه  

إن زعماء الطرق الصوفية قد ظلوا غري معترفني باإلحتالل 
الفرنسي، و من مثَّ دارت معارك عنيفة بني القوات الفرنسية و 

 هذه البالد عام بإخضاعالد القبائل، انتهت احملاربني اجلزائريني يف ب
  ".م1857
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و يفيض احلديث عن شيخ الطريقة الرمحانية حممد املقراين و 
. م يف شرق اجلزائر1871مساعده الشيخ حداد و كيف قادا عام 

-406رأفت الشيخ ص . راجع كتاب تاريخ العرب احلديث، د"
409.  

  
نس ضد اإلحتالل إن الثورة يف تو:"و يف نفس املصدر السابق 

الفرنسي تزعمها رجال الدين و أصحاب الطرق الصوفية، الذين 
اعتربوا الثورة ضد الفرنسيني جهادا إسالميا و اختذت الثورة من 

  ".مدينة القريوان ذات التاريخ اإلسالمي العتيد مركزا هلا
  

و لو تركنا اجلزائر و أبطاهلا، و تونس و فرساا و يف طليعتهم 
  .، و انتقلنا إىل شقيقتها ليبيا لوجدنا العجب العجابالصوفية

  
 
  

7



  
صويف آخر جاوز السبعني من عمره، أمسر اللون أبيض اللحية 
 كثيفها، صلب العود كأنه جناد يـماين أو رمح قيسي، مرتديا

عباءة من الصوف، ممتطيا صهوة جواده، حامالً سالحه ال يغفل 
   هللا  ساعة، شرى نفسه و ما لهعنه

  
و إذا ذكرت احلرب و رجالتها، و الوغى و حوماا فحيهال 
  .بالفاتك املهندس الباقر األطلس أسد الصحراء عمر املختار

  

 َِّبأن مالَـهوأَم و مهفُسأَن ِمننيؤالـم رى منتإنَّ اهللا اش
لَـهم الْـجنـةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا فَيقْتلـونَ و يـقْتلُونَ 
 نم الْـقُرآِن و جيـِل واإلن اِة وورا يف التقـلَيِه حا ععدو
  أَوفَى ِبـعهِدِه ِمن اِهللا فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَّذي بايعتِم ِبـِه

ِظـيمالْـع و الْفَـوزه ذَِلك و ) 111:التوبة(. 
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ليعذرين القارئ الكرمي إن أطنبت يف ذكر هذا الصويف العظيم، و 
رمز اجلهاد يف العامل اإلسالمي من شرقه إىل غربه و من مشاله إىل 

  .جنوبه
  
م، و تعلم العلوم الدينية 1858هـ 1275عمر املختار عام لد و

ن القرن ـاليت كانت تدرس يف عصره، و توىل يف العقد األخري م
د سنتني ــ مث تركها بع-منطقة بربقة-التاسع عشر زاوية القصور
 للمشاركة يف اجلهاد، بعد هـ1312و ذهب إىل السودان عام 

لمة يف واداي، ـأن نشبت احلرب القوات الفرنسية و القبائل املس
  .و بعد عشرين شهرا من القتال هزمت القوات الفرنسية

  
ا شيخا لزاويتها، و قضى هناك م" كلك"أقام يف منطقة تسمى مث 

ن من ـيقرب من سبع سنني أخرى ينشر التصوف و يعلم املريدي
أبناء القبائل يف تلك املناطق أحكام دينهم، و يفض النـزعات اليت 

د و قوة يف احلق  ـتنشب بينهم بـما عرف عنه من رصانة و ج
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رو ـ، أشبه ما يكون بعمر بن اخلطاب و ال غ و اجتهادمثابرةو 
ا به ــفكالمها مسلمان فهما اإلسالم ببساطته و مساحته و ألزم

 و كالمها عاش يف الصحراء يركب نفسيهما و من أحاط بـهما،
ش ـاخليل و يـمتطي اإلبل و يأكل التمر والبلح، أِلفَا شظف العي

ش جماهد يف سبيل اهللا زاهدا يف اــو خشونة احلياة، و كالمها ع
لى ـالدنيا مقبالً على اآلخرة، عاملًا بـحجم املسـؤلية امللقاة ع

  .عاتقه
  
م احتل اإليطاليون الغزاة الشواطيء 1911-هـ1329يف عام و 

 بعد أن مهدوا الليبية بعد مقاومة عنيفة استشهد فيها املئـات، و
غازي ــت التبشريية و فتح املدارس يف بنلذلك بإرسال اجلماعا

إىل جانب دور " دي روما"ك ــو طرابلس، و افتتاح فرع لبن
القنصلية اإليطالية يف كٍل من طرابلس و بنغازي يف التجسس على 
أهل البالد و مراكز الدفاع و وسائله، إىل جانب وجود سياسيني 
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كم، ـ كراسي احل خططوا هلذا األمر و أعدوا له العدة يفإيطاليني
  .الذي توىل بعده" جولييت"و " كرسي"مثل الوزراء 

  
د بلغ من الكرب عتيا يف طليعة ــهذا الصويف اجلليل و قفكان 

الناهضني للجهاد، كيف ال وهو الصويف الصادق الواثق، أمل يقل 
لغدوةٌ يف سبيل اهللا أو روحةٌ خري -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا

  ."من الدنيا و ما فيها
  
من أوىل باجلهاد من الصوفية، أليسوا هم العلماء العاملني، و هذا و 

-هـ1340م، و هلذا مل حيل عام ــالشيخ اجلليل يف مقدمته
م إال و هو القائد العام و الرئيس األعلى للمجاهدين يف 1922
يف " رود ولفوغراسياين"القائد العام اإليطايل اجلنرال قول ي. ليبيا

: بياٍن له عن املعارك اليت نشبت بني جنوده و السيد عمر املختار
الثة و عشرين شهرا، هذا عدا ما  معركة خالل ث263إا كانت 

 خالل عشرين سنة قبلها املعاركخاضه السيد عمر املـخـتار من 
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إن عمـر املختار خيتلف عن اآلخرين ": ضد اإليطاليني ويقول
ن ــفهو شيخ متدين بدون شك، قاٍس و شديد و متعصب للدي

رهنا كثريا، و يف ــ الوحيد أنه يكذنبهو رحيم عند الـمقدرة، 
 بغلظة مثل اجلبليني، لناـبعض األوقات يسلط علينا لسانه و يعام

لسياستنا يف كل األحوال، ال يلني أبدا و ال كان دائما مضادا لنا و 
 اللييب، و مل يهادن إال إذا كان املـوضوع يف صاحل الوطن العريب

 رغم التصرفات اليت حتدث االحترامخين مبادئه فهو دائما  موضع 
 . )370.اجلنـرال رودولفو غراسياين ص-كتاب برقة اهلادئة( "منه يف غري صاحلنا

كان حريصا على عقيدته يواجه : " ، يف نفس املصدرو يقول عنه
ارب كلي من ــكل من يتعرض هلا بسوٍء، يكره الدخالء و حي

يتعدى على وطنه، و ال يقبل أي تدخل من أي أجنيب يف قضية 
: ، مث يصفه بوصٍف أدق فيقول"العريب و باألخص ليبياوطنه 

عمـر الـمختار يتمتع بذكاء حاضر و حاد، و كان مثقفًا "
ثقافة علمية و دينية له طبع حاد و مندفع، و يتمتع بـنـزاهٍة 
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صب لدينه، ـ حيسب للمادة أي حساب، متصلب و متعالخارقة 
  ".و أخريا كان فقريا ال ميلك شيئًا من حطام الدنيا

  
عندما يـؤسر السيد عمر الـمختار و يؤتى به إىل غراسياين يف و 

و عندما حضر أمام مدخل مكتيب " : مقـر حكومته يصفه قائالً
 أرى فيه شخصية آالف الـمرابطني الذين التقيت يأ يل أن

بـهم أثناء قيامي باحلروب الصحراوية، يداه مكبلتان بالسالسل 
رغم الكسور و اجلروح اليت أصيب بـها أثناء املعركة، و كان 

، ] معتاد من الصوفلباس[طًا ألنه كان مغطيا رأسه باجلردوجهه مضغو
جير نفسه بصعوبة نظرا لتعبه أثناء السفر بالبحر، و باإلمجايل خييل 
يل أن الذي يقف أمامي رجلٌ ليس كالرجال، له منظرة و هيبته 

  ."رغم أنه يشعر بـمرارة األسر
  
كان ااهدون يطلبون منه البقاء يف املواقع اخلليفة و يدعهم و 

أتريدونين أُحرم : خيوضون املعارك شفقة عليه، فكان يرد يف قوة
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 سبتمرب 16و بالفعل حقّـق اهللا تعاىل مـراده يف  الشهادة؟
 م عند الساعة التاسعة صباحا، بعد أن اصطف عدد هائل 1931

تقلني، و أحاط بـهم اجلنود من كل جانٍب يف من السجناء و املع
قرية سـلوق، و أيت بالسـيد عمر املـختار إىل الساحة لينفذ 

فيـه حكم اإلعدام شنقًا، فيتقدم بسنيـه اليت جاوزت السبعني و 
شيبته اجلليلة إىل حبل املشـنقة، فتنتقل هذه الروح الطاهرة الزكية 

 . إىل بارئها و حتظى بقربه
 

  بتصرف انتهى
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