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 األوسطالمغرب في اإلنسانية قيم الفي تفعيل إسهامات الخطاب الصوفي 
 -أنموذجا –عبد الرحمان الثعالبي 

 عمر بغداديالطالب: برامة احسن                                                                       الدكتور: 
 طالب دكتوراة: ؿ.ـ.د                                                      -جامعة األمَت عبد القادر–أستاذ ٤تاضر 

 مقدمة                                                
يستقي  تعد ا١تدرسة الصوفية ٔتختلف إتاىاهتا وطرقها إحدى ا١تنابع الفكرية والسلوكية اليت كاف ٣تتمع ا١تغرب اإلسالمي

،فقد كاف ا٠تطاب الصويف وال يزاؿ ٤تل حظوة واىتماـ داخل اجملتمعهبا ويتفاعل معها داخل ، اليت ٭تيا قيمو ومبادئومنها 
 .السياسية واالقتصاديةو األخالقية بل وحىت  اجملتمعات ١تا لو من إسهامات يف ٥تتلف اجملاالت الًتبوية واالجتماعيةىذه 

القوة الروحية والعاطفية اليت بو ىذا األخَت من يز ٘ت ما ولعل من أىم أسباب تفاعل اجملتمع ا١تغاريب مع ا٠تطاب الصويف ىو
يف التعامل التسامح استطاعت أف تصيغ ٣تموعة من القيم اإلنسانية و اٟتضارية النابعة من أساس التوحيد . حيث شكل 
أعتقادنا كانت من مع اآلخر أحد ا١تقومات األخالقية وا١تنهجية ٦تا ٝتح ٢تذا ا٠تطاب أف ينفتح على اآلخر وىذه ا١تيزة يف 

 .أىم األسباب اليت حققت نوعا من االستقرار النسيب وجنبت بالد ا١تغرب إىل حد ما أجواء الصراعات الكالمية العنيفة
أف نسلط الضوء على إسهامات ىذا ا٠تطاب يف ٥تتلف مناحي اٟتياة،خاصة ما ىذه الورقة البحثية حاوؿ من خالؿ سنو 

لى اعتبار أف ٣تتمع ا١تغرب األوسط يف تلك ا١ترحلة كاف خليطا من عدة مكونات دينية عباٞتانب اإلنساين تعلق منها 
 .العاـ والتخلف اليت كانت تطبع باقي اجملاالت  حالة الضعفإىل جانب واجتماعية وسياسية، 

نسانية وحضارية التف حولو يف تلك ا١ترحلة التارٮتية اٟترجة من الدور اإل٬تايب ما أىلها لتكوف منارة إالزوايا وقد كاف لبناء 
 .اجملتمع اٞتزائري ٔتختلف فئاتو 

الشيخ عبد الرٛتاف الثعاليب الذي شخصية ومن أىم أعالـ ا١تدرسة الصوفية يف ا١تغرب اإلسالمي عامة وا١تغرب األوسط 
اٟتروب  ةكثر اليت اتسمت بفًتة ىذه المابُت القرف الثامن ا٢تجري والقرف التاسع للهجرة  -اٞتزائر–عاش يف ا١تغرب األوسط 

 واالقتصادية . األوضاع االجتماعيةوتردي واالنقسامات 
حيث ألقت ىذه التحديات شعورا ٔتزيد من ا١تسئولية والشعور بالواجب الديٍت يف شخصية عبد الرٛتاف الثعاليب يف ضرورة 

دة بناء اإلنساف بناءا صحيحا ومتينا  العمل على إصالح ىذه األوضاع مرتكزا على اإلصالح الًتبوي الذي ينطلق من إعا
 يؤىلو إلعادة دوره اٟتضاري. وقد كاف الثعاليب على وعي بأ٫تية قيم التصوؼ يف لعب ىذا الدور اإلنساين واٟتضاري معا.

يل، من وقد عملنا يف البداية على إلقاء الضوء على عصر وبيئة الثعاليب من ٥تتلف جوانبها، كما تناولنا سَتة ىذا العامل اٞتل
شخص من عمق الطرح وأصالة تكشف لنا عن ما ٘تيز بو ىذا ال مؤلفاتو اليت وكتب الًتاجم اليت أرخت ٟتياتو،خالؿ  

عليو  نا "والذي اعتمدنآالجواىر الحسان في تفسيرالقر ا١تشهور "األفكار، وإسهاماتو يف ٣تاؿ اإلصالح والدارس لتفسَته 
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 .إسهامات العالمة عبد الرٛتاف الثعاليب يف ىذا اجملاؿ الفكري واإلنساين واٟتضارييكشف أمامنا مرة أخرى بشكل كبَت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثعالبي عبد الرحمان حياة الشيخ

 المولد والنشأة (1

للهجرة 587سنة  "يسر"ناحية ولد الشيخ عبد الرٛتاف الثعاليب ٔتدينة اٞتزائر العاصمة يف جنوهبا الشرقي مولده: 
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، فكانت نشأتو بأسرة علم وصالح ينتهي نسبها إىل جعفر بن أيب طالب كما دلت على ذلك 4881ا١توافق ؿ:
 . 1بعض الًتاجم اليت تناولت سَتة الثعاليب

ىو عبد الرٛتاف بن ٤تمد بن ٥تلوؼ الثعاليب اٞتزائري، ويكٌت بأيب زيد، فينتمي بذلك إؿ أسرة  إسمو وكنيتو:
عديد من ا١تناصب السياسية ذلك الوقت ٦تا جعلها ٤تل استهداؼ من قبل خصومها ا١ترينيُت الثعالبة اليت تقلدت ال

 2واٟتفصيُت

الجتماعي، فقد عرؼ ىذا العصر القد عاش الثعاليب يف عصر مليئ باالحتقاف والصراع السياسي و :عصر الثعالبي
مي عامة،وا١تغرب األوسط خاصة ويف مايلي تغَتات فولد أوضاعا مزرية اجتاحت العامل اإلساللالعديد من التقلبات وا

 نذكر ة عن األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية اليت كانت سائدة يف عصر الثعاليب.

 الوضع السياسي:

لقد عرؼ ا١تشهد السياسي يف تلك اٟتقبة التارٮتية اليت عاش فيها الثعاليب عدة تقلبات ونزاعات، حيث اشتد 
الصراع على السلطة بعد سقوط الدولة ا١تؤمنية، فكثر ا١تلوؾ واألمراء وسادت الفوضى، فعجل ذلك بانقساـ جديد 

فتنا وحروبا بُت القبائل والوالة، سيما بُت  بعد سقوط دولة ا١توحدين، فكاف القرف الثامن للهجري عصر شهد
اٟتفصيُت والزيانيينوا١ترينيُت، فقد لعبت مدف ّتاية وفاس وتلمساف أدوارا ىامة يف الصراع ،٦تا كاف لو األثر السليب 

والثقافية فدب الضعف واالنقساـ داخل ا١تغرب األوسط، كما ظهرت أشكاؿ الفساد على اٟتياة االجتماعية 
ضى فسجل التاريخ يف تلك ا١ترحلة سقوط دولة الثعالبة وىم آؿ عبد الرٛتاف الثعاليب كما ذكرنا من قبل وعمت الفو 

 3ـ على يد بٍت عبد الواد وملك تلمساف4858للهجرة/587سنة 
 الوضع اإلجتماعي:

اٟتياة االجتماعية، ال شك أف الوضع السياسي الذي ساد ا١تغرب األوسط يف تلك ا١ترحلة كاف لو األثر الكبَت على 
حيث عرفت ىذه األخَتة كل مظاىر التخلف اٟتضاري وانتشار ا٠ترافة والدجل، كما غلبت عليها النزاعات القبلية 

الصوفية للفقر واٞتهل ٦تا جعل الكثَت من فئات اجملتمع يلجأوف إىل  اانتشارا واسع اواٟتروب، فخلفت من ورائه
ميق الذي خلفتو تلك األوضاع يف نفسية اإلنساف ا١تغريب، فقد أصبحت الصوفية ثر العلألورجا٢تا طلبا للعوف نتيجة 

بزواياىا ومساجدىا وأربطتها مالذا آمنا حيث ٬تد اجملتمع الراحة والسكينة اليت يفتقرىا بسبب ٦تارسات العنف 
 4واألوضاع ا١تزرية اليت يعيشها

 الوضع الثقايف:
                                                           

، عبد الرٛتاف الثعاليب والتصوؼ،الشركة الوطنية اٞتزائرية،اٞتزائر، دت،ص1  92عبد الرزاؽ قسـو
 41عبد الرزاؽ قسـو ، ا١ترجع السابق ،ص2
 41ا١ترجع نفسو ص3
 41-41عبد الرزاؽ قسـو ، ا١ترجع السابق ، ص4
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ظهور العديد من ا١تدارس واٟتواضر العلمية على غرار فاس وّتاية وتونس ٩تتصر الوضع الثقايف لبيئة الثعاليب يف 
حيث عرفت ىذه ا١تدارس نشاطا علميا مزدىرا ،خالؿ القرنُت الثالث عشر والقرف السادس عشر ميالدي وتلمساف

فسا٫تت يف  يف ذلك العصر، كوهنا تشرؼ على تعليم اجملتمع وتوجيهو وتربيتو على ٥تتلف ا١تبادئ والقيم اإلسالمية
انتشار ا١تذىب األشعري يف العقيدة وا١تذىب ا١تالكي يف الفقو، فتخرج منو الكثَت من العلماء والفقهاء ا١تتصوفة  

ىذا دوف أف ننسى ا١تسا٫تات اإلنسانية اليت حظي  كالشيخ "الثعاليب" باٞتزائر و"ا١تصمودي" بتلمساف وغَتىم كثَت،
ايا اليت كانت تعج بالفقراء واتاجُت الذين يقصدوف الزوايا وشيوخها ألجل هبا ٣تتمع ا١تغرب األوسط من قبل الزو 

 .1قضاء حوائجهم

 حياة الثعالبي العلمية
رحلتو يف طلب العلم: يعد الشيخ الثعاليب أحد القامات العلمية اليت أ٧تبتها ا١تدرسة الصوفية يف بالد ا١تغرب 

، فقد ٗترج على يديو العديد من العلماء البارزين،كما أخذ العلم اإلسالمي، وخَت دليل على ذلك إسهاماتو العلمية
، واألىم من ذلك  على كثَت من العلماء والفقهاء يف زمانو، وحاز كما معتربا من اإلجازات العلمية يف ٥تتلف العلـو

الرجل كاف شغوفا العديد من اٟتواضر العلمية البارزة آنذاؾ ٦تا يدؿ على أف  ارحالتو العلمية اليت جاب من خال٢ت
 ،ويف ما يلي نذكر أىم اطات العلمية اليت جاهبا خالؿ رحلتو يف طلب العلم.بالعلم وأىلو

  اطة األوىل:رحلتو من العاصمة إىل ّتاية حيث اشتغل ىناؾ بالدراسة وطلب العلم ١تدة تقارب السبع
 2اليليتٍت، والشيخ أبو القاسم ا١تشدايل وغَتىمسنوات على يد علماء أجالء أمثاؿ: أبو اٟتسن علي بن ٤تمد 

 :رحلتو إىل تونس حيث تعترب تونس البوابة األوىل للثعاليب خارج الًتاب اٞتزائري، فخرج طالبا  اطة الثانية
للعلم قاصدا جامع الزيتونة الذي يعد من أبرز اٟتواضر العلمية يف العامل اإلسالمي يف تلك ا١ترحلة، كاف ذلك 

ـ وكاف عمره آنذاؾ أربع وعشروف سنة، فبقي يف تونس أزيد من تسع سنوات، كلها 878/4177 يف سنة
يف طلب العلم والبحث والتحقيق، و٦تن أخذ عنهم يف تلك ا١ترحلة الشيخ أبو ا١تهدي عيسى الغربيٍت، وأبو 

 3.القاسم الربزيل والشيخ يعقوب الزغيب

 ـ فالتقى بالعديد من الشيوخ 845/4147 الديار ا١تصرية سنة  ا١تشرؽ، متوجها إىلاطة الثالثة:رحلتو إىل
، فقرأ على الشيخ أبو عبد ا ٤تمد اٞتياليل البخاري "إحياء علـو  وقرأ عليهم وأخذ عنهم ٥تتلف العلـو

ة، مث توجو بعدىا قاصدا أرض اٟتجاز ألجل نالدين للغزايل" و"موطأ اإلماـ مالك"، وكاف مكثو ٔتصر قرابة س
 .4ما تيسر من العلـو فريضة اٟتج فأخذ عن بعض شيوخ اٟتجازأداء 

                                                           
 91-94ا١ترجع نفسو، ص1
 411، ص 4191/9001،السنة 44الرٛتاف الثعاليب رحلة علم وعمل ،٣تلة الدراسات اإلسالمية، العددالصادؽ دىاش ،العالمة عبد 2
 411-411ا١ترجع نفسو ،ص3
 412-411ا١ترجع نفسو، ص4
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يتضح ٦تا سبق أف العالمة عبد الرٛتاف الثعاليب كاف حريصا على طلب العلم، وعلى الرحلة ومكابدة الصعاب يف 
سبيل ٖتصيلو، فقد مر على العديد من البلداف واألمصار، اكتسب من خال٢تا التحصيل العلمي وا٠تربة يف شؤوف 

، ٦تا أىلو ألداء أدواره ياة، ٔتعايشتو ١تختلف الشعوب، فأٙترت ىذه التجربة لديو رؤية ثاقبة للحياة وفكرا متزنااٟت
، فأسس زاويتو ا١تشهورة للًتبية والتعليم ونشر التصوؼ ا١تعتدؿ، وكل قيم التعايش والتسامح التعليمية واالجتماعية

 بُت أفراد اجملتمع.
كر ذ الثعاليب تتلمذ على يد العديد من العلماء والفقهاء خالؿ ٚتيع مراحل تعلمو، ن ال شك أفشيوخ الثعاليب: 

٦تن أخذ عن أيب القسم »شيوخالثعاليب:  بعضا منهم، يقوؿ صاحب كتاب "الضوء الالمع ألىل القرف التاسع" عن
 1«العبدوسي وحفيد ابن مرزوؽ والربزليوالغربيٍت وحج وأخذ عن الويل العراقي

 ٗترج على يد العالمة الثعاليب العديد من العلماء والفقهاء يف ٥تتلف العلـو كالفقو والتصوؼ واللغة تالميذه:
، وقد أخذوا عنو العلم والسلوؾ، ومن أبرز ىؤالء التالميذ: واٟتديث  وغَتىا من العلـو

الفاسي، أخذ ، ويعقوب بن عبد الرٛتاف بن بكار ا١تغريب 2علي بن عباد البكري الفاسي ٝتع منو اٟتديث
 .3عنهاٟتديث أيضا

 4و٤تمد بن مرزوؽ الكفيف روى عن الثعاليب اٟتديث.
 5حفظ القرآف وأخذالعلم عن الشيخ الثعاليب ٤تمد بن عبد الكرمي ا١تغيلي

 :إجازاتو العلمية
اء وا١تتصوفة، كما مر معنا من قبل فقد كانت حياة الثعاليب العلمية مليئة باٟتركة والتفاعل مع ٥تتلف العلماء والفقه

طريق  العلم والسلوؾ و٥تتلف اإلجازات العلمية اليت كانت تأتيو من قبلهم، إما عن طريق اللقاءات أو عن عنهم الذين أخذ
ا١تراسالت، فكانت ىذه اإلجازات ٔتثابة الشهادة العلمية ا١تؤىلة يف ٛتل رسالة العلم والعلماء، فحاز الثعاليب بذلك كل 

 مواصفات الصويف والفقيو وا١تصلح، ومن أبرز تلك اإلجازات.
 إجازة العالمة األيب.

 إجازة ابن مرزوؽ.
 .6إجازة ويل الدين العراقي

                                                           
 419، ص1مشس الدين بن ٤تمد السخاوي، الضوء الالمع ألىل القرف التاسع،دار مكتبة اٟتياة، دت ، ج 1
 912، ص1ا١تصدر نفسو، ج2
 911، ص40نفسو، ج ا١تصدر3
 191، ص4، ج 4219، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، ٤9تمد بن عبد اٟتي الكتاين، فهرس الفهارس، ٖتقيق: إحساف عباس،ط4
 219، دار مكتبة ا٢تالؿ، دت ،ص ٤4تمد أٛتد درنيقة ، معجم أعالـ شعراء ا١تدح النبوي،ط5
، ا١ترجع السابق،ص6  410-424عبد الرزاؽ قسـو
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 :أىم مؤلفاتو
ٯتتلك الثعاليب رصيدا من التأليف ال بأس بو نظرا لتبحره يف ٥تتلف العلـو كاللغة والفقو واٟتديث والتصوؼ وغَتىا 

أف من كتبو ماىو مفقود مل يصلنا  بالنفع على األمة اإلسالمية، غَتىذا الرصيد الذي عاد من العلـو األخرى، 
 تصانيفو:ذكر ألشهر  مايليويف وع ، ا١تطبأصال، ومنها ماىو ٥تطوط، ومنها 

 الذىب اإلبريز يف غرائب القرآف العزيز. -
 جامع ا١تهمات يف أحكاـ العبادات. -
 .، وىو كتاب مطبوعالعلـو الفاخرة يف النظر يف أمور اآلخرة -
 قطب العارفُت ومقامات األبرار واألصفياء والصديقُت. -
 نفائس ا١ترجاف يف قصص القرآف. -
وىو كتاب مطبوع ٭تتوي على ٜتسة  أشهرىا و يف تفسَت القرآف وىذا األخَت من أىم كتبو ٞتواىر اٟتسافا -

 1أجزاء.

 :وفاتو
منتصف شهر  -ىػ  857تويف العالمة عبد الرٛتن الثعاليب يف يـو اٞتمعة يف الثالث والعشرين من شهر رمضاف 

 2ـ، ودفن ٔتقرة " جبانة الطلبة"، حيث ضر٭تو الشهَت بو إىل اليـو من عاصمة اٞتزائر.  4154مارس 

 :تصوف عبد الرحمان الثعالبي
ده على أف الرجل كاف ٯتيل إىل الزىد والتصوؼ بشكل كبَت، وقد عنتتلمذ لقد أٚتع كل من عاصر الثعاليب أو 

وتطبيقاهتم العملية يف عرؼ عنو ذلك من خالؿ زىده يف اٟتياة وطريقة عيشو اليت تتوافق مع منهج الصوفية 
سَته خاصة منها تف ،، مث تأثره برجاؿ التصوؼ كالغزايل، وااسيب وغَتىم ٦تا ذكره يف مؤلفاتو٥تتلف شؤوف اٟتياة

 "اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف".
كاف من أولياء ا ا١تعرضُت عن الدنيا وأىلها ومن خيار » أما عن زىده فقد شهد لو بذلك القاصي والداين فقد

 .3«عبادىا الصاٟتُت
أكابر  كاف شيخنا الثعاليب رجال صاٟتا زاىدا عا١تا عارفا وليا من»ويقوؿ عنو سالمة البكري وىو أحد تالميذه: 

 .4«العلماء، لو تآليف ٚتة أعطاين نسخة من تفسَت اٞتواىر ال بشراء وال عوض، عاوضو ا اٞتنة
                                                           

 421، ص 1رضا كحالة، معجم ا١تؤلفُت، مكتبة ا١تثٌت بَتوت، دار إحياء الًتاث العريب بَتوت، دت،جعمر بن 1
 .211، ص 9ـ، ج 9001، دار األمة، اٞتزائر، 1عبد الرٛتن بن ٤تمد اٞتاليل، تاريخ اٞتزائر العاـ، ط  2
 911ـ ،ص9000طرابلس، ، دار الكتاب ،  9أٛتد بن عمر التكروري، نيل اإلبتهاج بتطريز الديباج ،ط3
 911ا١ترجع نفسو، ص4
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كنا يوما مع سيدي عبد الرٛتاف الثعاليب » اإلماـ ٤تمد بن يوسف السنوسي طرفا من زىده فقاؿ: كما ذكر 
لى مكاف مرتفع و٨تن أسفل منو، وعليو ثوب أبيض وعلى رأسو عمامة عريضة مسدولة على ظهره، قاؿ: فوقف ع

فنظرت إىل ساقيو فرأيت طرؼ ثوب شعر مالصق ٞتسده، فتعجبت من زىده رضي ا عنو حيث جعل الثوب 
األبيض من فوؽ ذلك، فمن رآه بذلك الثوب األبيض ظن أنو من أىل الدنيا، وىو يف باطن األمور خالؼ ذلك 

الذي كاف سائدا عند الكثَت من متصوفة . وىذا يطلعنا على أف تصوؼ الثعاليب تصوؼ معتدؿ بعيد عن الغلو 1«
 عصره، وىو ا١تنهج الذي اختاره لنفسو بأف ٭تذو حذو الغزايل أيب حامد فجمع بُت العلم والسلوؾ.

فو، فال يقوؿ ْتلوؿ وال يذىب مذىب فأغلب الباحثُت يذىبوف إىل أف الثعاليب ينتمي إىل ا١تدرسة الغزالية يف تصو 
سَتة الثعاليب ل، ومن خالؿ الدارسُت 2وحدة الوجود، وقد بدا ذلك جليا يف مؤلفاتو و منهجو يف التصوؼ

 والباحثُت يف مؤلفاتو ظهر أف الثعاليب تأثر با١تدرسة الغزالية يف التصوؼ لعدة أسباب.
ها فكاف بداية ىذا التأثر انطالقا من أسرتو، حيث أخذ الثعاليب تأثر الثعاليب ببيئتو الصوفية اليت نشأ في األوؿ:

الذي كاف من كبار الصوفية يف ا١تنطقة، وتتلمذ عليو فكاف  الثعاليب جزءا من علم التصوؼ عن جده ٥تلوؼ
، غَت أف ىذه البيئة اليت نشأت على ىذا للعامل األسري دور مهم يف إحياء تصوؼ الغزايل عند الشيخ الثعاليب

لنمط من التصوؼ مل تسلم يف غالب األحياف من تلك األفكار وا١تمارسات الدخيلة على التصوؼ، كالدروشة ا
 .3والشعوذة وغَتىا من التقاليد ا١تخالفة اليت كانت سائدة يف ٤تيطو االجتماعي

اإلحياء" وكاف  الثاين: وىو عكوؼ الثعاليب على كتب أيب حامد الغزايل تعلما وتعليما، حيث أبدى تأثره بكتاب "
كثَت النقل عنو يف تفسَته، كما يؤيد رأي الغزايل يف الكثَت من ا١تسائل اليت ناقشو، ليس ىذا وحسب بل أبدى 

 .4إعجابو ّتميع كتب الغزايل
مسا٫تة الشيخ الثعاليب يف إصالحو للتصوؼ على طريقة الغزايل، وذلك يف إنكاره للكثَت من ا١تمارسات الثالث: 

يت كانت يف ٣تتمعو، كالشعوذة اليت راجت يف عصره، ومن أمثلة ذلك إنكاره قضية ٛتل ا١ترأة من و ا٠ترافات ال
اٞتن، و٤تاربتو لظاىرة الرياء والتصنع ا١تتفشية عند أغلب متصوفة زمانو، وكاف غالبا مايرد ىذه الشبهات يف 

 .5القيم "اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف"تفسَته 
عند الغزايل نقلو عن اٟتارث ااسيب وتأثره أيضا ببعض كتبو على غرار الغزايل فكاف   كذلك من مصادر التصوؼ

ِإفَّ اْلُمتَِّقَُت يِف ﴿ومن أمثلة ذلك تفسَته قولو تعاىل:  كثَتا ما ينقل عنو خاصة يف أبواب األخالؽ والسلوؾ
                                                           

 21-21ـ، ص4224الثعاليب ومنهجو يف التفسَت، رسالة ماجستَت، كلية أصوؿ الدين، جامعة األمَت عبد القادر، الرٛتاف رمضاف ٮتلف، عبد 1
ـ، 9001/ 419، السنة41القادر، قسنطينة ، العدداسعيد عليواف، عبد الرٛتاف الثعاليب متصوفا، ٣تلة ا١تعيار، كلية أصوؿ الدين، جامعة األمَت عبد 2

 241-249ص
 242ا١ترحع نفسو، ص3
 241ا١ترجع نفسو، ص4
 292ا١ترجع نفسو، ص5
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واطمأنوا يف مقعد الصدؽ الذي وعده ا قاؿ ااسيب: وإذا أخذ أىل اٞتنة ٣تالسهم » يقوؿ:  1﴾َجنَّاٍت َونَػَهرٍ 
 2«انتهى من كتاب "التوىم" ،قدر مناز٢تم عنده ٢تم فهم يف القرب من موالىم سبحانو على

 اإلسهامات اإلنسانية للمدرسة الصوفية في بالد المغرب األوسط
، ١تا قدمتو إىل اليـويف بالد ا١تغرب األوسط لفًتات طويلة من الزمن الفاعلة تعد ا١تدرسة الصوفية إحدى اٞتهات 

للمجتمع من خدمات جليلة إصالحية واجتماعية وإنسانية، فقد كانت ٘تثل ا١تالذ اآلمن لتلك اجملتمعات يف 
ر ٥تتلف الظروؼ وان،ويف ما يأيت نقدـ نبذة من اإلسهامات اإلنسانية للصوفية يف ا١تغرب األوسط يف عص

 .الثعاليب
 جتماعي:الاإلصالح ا

، وذلك من خالؿ توغلها يف اجملتمع اٞتزائري، بنشر لقد كاف للمدرسة الصوفية سهم يف إصالح اجملتمع وتربيتو
، فقد دأبت كل االٕتاىات وكل مبادئ التعايش يف أوساط اجملتمع ا١تغاريب األخالؽ الفاضلة والقيم اإلسالمية 

للجانب االجتماعي وىو مشاركتها للفقراء يف  انشر األخالؽ وسط اجملتمع، دوف إغفا٢تالصوفية على تنوعها يف 
القوت، والتعاطف معهم يف ٥تتلف الظروؼ واألزمات، فقد عرؼ شيوخها وروادىا من طلبة العلم والقرآف، عرفوا 

دة اليت أكسبت اجملتمع وغَتىا من ا٠تصاؿ اٟتميحم اًت بالصدقة على فقراء اجملتمع والتعاطف معهم ونشر قيم ال
 .3توازنا على الصعيدين الفكري واالجتماعي

دورا كبَتا يف حياة الناس وخاصة يف العهد العثماين يف اٞتزائر حيث ظل الوجاؽ يسَت على سياسة » فقد لعبوا
ي كاف سائدا سلبية ال تربطو بالسكاف إال جباية الضرائب، وبالتايل فقد مأل ا١ترابطوف والطرؽ الصوفية الفراغ الذ

تعليم والتوجيو فكانت الطرؽ يف اجملتمع الريفي ا١تنعزؿ عن اٟتكومة اليت أ٫تلت جانبو سواء يف ميداف الرعاية أو ال
الصوفية ىي البديل عن اٟتكومة حيث عملت على ٖتقيق الوحدة الوطنية وىو ما أ٫تلو األتراؾ عن عمد رغم 

وا١ترابطُت ورجاؿ الدين واٟتكاـ األتراؾ على الصعيد الديٍت واالجتماعي الصراع الذي واجهتو من طرؼ العلماء 
 .4«قتصادي والسياسياالو 

أما على الصعيد األسري فقد أدركوا أ٫تية األسرة يف اافظة على توازف اجملتمع و٘تاسكو، فقد كاف ٢تم إىتماـ بالغ 
فقد نقل عنهم خالؼ  ،عن اٟتياة األسرية وشؤوهنا بعيدين ا، عكس ما يعتقده الكثَتوف بأف الصوفية كانو باألسرة

ذلك ، حيث عرؼ عنهم بأهنم أصحاب أسر وأبناء فأعطوا النموذج اٟتسن يف رعاية األبناء وتربيتهم، فهذا أبو 

                                                           
 1القمر: 1
ـ، 4221، دار إحياء الًتاث العريب بَتوت، 4عبد الرٛتاف الثعاليب، اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف، ٖتقيق: علي ٤تمد معوض، عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، ط2
 211، ص1ج
 411ـ ، ص9001ا١تيالديُت ، دار ا٢تدى، عُت مليلة ،  42و 49ا٢تجريُت / 1و 1الطاىر بونايب، التصوؼ يف اٞتزائر خالؿ القرنُت3
 12-19،دت، ص،دار الفن القرافيكي ، باتنة  4فياليل ٥تتار الطاىر، نشأة ا١ترابطُت والطرؽ الصوفية وأثر٫تا يف اٞتزائر خالؿ العهد العثماين، ط4
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 ، ٤تمد عبد ا بن حجاج اٞتزائري لو ٜتسة أبناء أنبتهم نباتا حسنا، حىت صار فيهم القاضي، والفقيو الصويف
لدى بقية أعالـ التصوؼ كأيب مدين وعبد ا بن مرزوؽ، وىذا يعكس اٞتانب اإلنساين واالجتماعي وغَته من 

 .1، ومدى صلتهم بالواقعالصوفية
أما من جهة التكافل االجتماعي فقد كاف اجملتمع اٞتزائري يعتمد يف الغالب على الصوفية يف مواجهة األزمات 

ايا وا١تساجد غالبا ما ٘تد يد العوف للمحتاج والفقَت، ومن القرائن الدالة االقتصادية واالجتماعية، فقد كانت الزو 
أف أىل ّتاية ١تا أصابتهم ٣تاعة أوائل القرف السابع للهجرة، وامتألت شوارع ا١تدينة با١تعوزين »  ،على ذلك

نياء ا١تدينة وأعياهنا وا١تتشردين الذين يفتقدوف إىل ا١تأوى وا١تأكل وا١تلبس، ومل يتحرؾ وايل ا١توحدين، وال أغ
ـ( على عاتقو مسؤولية 144/4147)للتخفيف من معاناة ىؤالء الفقراء، فحمل الصويف أبو زكرياء ٭تِت الزواوي

إعالة ىؤالء ا١تعوزين والتكفل هبم، فلجأ إىل ٚتع ا١تعونات من أغنياء ا١تدينة واكًتى فندقا بثالٙتائة دينار، ٚتع فيو 
إىل  واى ما يكفيهم من الطعاـ واللباس، إىل أف ا٧تلت األزمة يف العاـ ا١توايل فانصرفالفقراء وا١تتشردين واشًت 

 . 2«مواطنهم
كما كاف ٢تم الدور يف إصالح ذات البُت بُت الناس، و٤تاربة اآلفات االجتماعية كالزنا وشرب ا٠تمر وكل أشكاؿ 

يف الزوايا وا١تساجد، فمثال مدينة ّتاية كانت الفساد األخالقي، فكانوا يعقدوف اجملالس لتوعية عامة ا١تسلمُت 
خالؿ النصف الثاين من القرف السادس للهجرة تعقد فيها ٣تالس الوعظ والتذكَت، كمجلس أيب زكرياء ٭تِت 

 .3وغَتىا من ٣تالس الًتبية والتوجيو الزواوي و٣تلس أيب ٘تيم الواعظ الوىراين
،  فقد  ولو نسبيا داخل اجملتمع قرار السياسي واالجتماعي والفكريإلستكما كانت ٢تم ا١تسا٫تة يف اافظة على ا

 وعملت على ٖتقيق السالـ » حيث والسالـ، إظافة إىل أدوارىا األخرى األمن كاف ٢تا دور بارز يف ٖتقيق 
األمن واالستقرار بُت القبائل، فكانت تتدخل يف حسم ا٠تالؼ بُت القبائل كلما نشبت حرب بينهما، كما 

 4«على توفَت التعليم ألبناء السكاف وإطعاـ الفقراء وا١تعوزين والعجزةعملت 
 الًتبوي والتعليمي:اٞتانب 

لقد كاف ٣تتمع ا١تغرب األوسط يعج بالزوايا وا١تساجد، فما من قرية أو مدينة إال ويوجد فيها زاوية أو رباط، ١تا 
ا٠تصوص، فقد نشأ وترعرع يف كنفها وتعلم أبناؤه  ٖتظى بو ىذه الزوايا من مكانة لدى اجملتمع اٞتزائري على وجو
، ، وكثَتا ما يلجأ إىل مشاٮتها طلبا للدعاء والربكةالقرآف بُت جدراهنا، بل كانت جل أفراحو وأتراحو تقاـ هبا

 .، نظرا أل٫تيتها ومكانتهافكانت العالقة راسخة بُت اجملتمع وتلك الزوايا

                                                           
 410-412الطاىر بونايب، ا١ترجع السابق، ص1
 411ا١ترجع نفسو، ص2
 429-420ا١ترجع نفسو، ص3
 12-19فياليل ٥تتار الطاىر، ا١ترجع السابق، ص4
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تبنيها، موازاة مع تها فسارعت إىل احتضاهنا والعمل على متابعتها و فقد أدركت السلطة السياسية آنذاؾ أ٫تي
، وجعلها ٔتثابة ا١تالذ اآلمن الذي يؤوي إليو الكثَتوف لقضاء حوائجهم الدينية والدنيوية، اٟتكومة القائمة آنذاؾ 

من الًتبية  ففي ظل ذلك اال٨تطاط القائم حرص شيوخها على اإلشراؼ عليها، وإمداد اجملتمع بكل ما ٭تتاجو
 .1لفًتات طويلة والتعليم واإلصالح، فاستمرت يف وظيفتها ىذه من غَت توقف

إسهامات الصوفية يف اٞتانب التعليمي والًتبوي ال تكاد ٖتصى يف بالد ا١تغرب األوسط، وذلك من ال شك أف 
، بدءا من خالؿ تصديهم ٢تذه الوظيفة الشاقة، بتعليم النشإ من صبياف وشباب وحىت عامة الناس ١ت ختلف العلـو

كذلك ما أخذوه على عاتقهم من   القرآف الكرمي مرورا بالعلـو األخرى كالفقو واللغة واٟتديث وغَتىا من العلـو ،
تصدرىم لإلفتاء والتوجيو الديٍت، فقد كاف ٢تم اٟتضور البارز يف ٥تتلف ا١تناسبات االجتماعية كاألفراح و٣تالس 

 .االجتماعيةمن األمور  الصلح وعقود البيع وغَت ذلك
أبو إسحاؽ  ومن األمثلة على ذلكفقد عملوا على تعليم الصبياف وٖتفيظهم القرآف الكرمي يف سن السابعة،

 .2اإلشبيلي الذي كاف ٭تفظ القرآف للصبياف يف تلمساف دوف أف يتقاضى على ذلك أجرا
الصوفية من مساجد وزوايا ومدارس مسا٫تة جد معتربة خالؿ الفًتات  ؤسسات الًتبويةكانت مسا٫تة ا١تفقد 

 .التارٮتية ا١تختلفة ويف شىت الظروؼ
ظافة إىل العلـو األخرى، فقد كانت حلقات الدرس تقاـ ألئمة باإللو نصيب كاف تدريس التصوؼ  كذلك 

واٟتوار وا١تناقشة يف ٥تتلف القضايا  وشيوخ الصوفية يف ا١تساجد والزوايا، وكاف الطالب يأتوف من مكاف لإلستماع
 .3العلمية، فلم ٬تعل الصوفية مكانا ٥تصصا للعلم بل كاف اجملاؿ مفتوحا للجميع

الًتبية والتعليم، من  ٣تاؿ فقد كاف للمغرب اإلسالمي العديد من ا١تدارس الصوفية اليت اشتهرت وذاع صيتها يف
الفتح العثماين، وا١تدرسة ا١ترابطية با١تغرب، وا١تدرسة اٞتيالنية ذلك ا١تدرسة القَتوانية بتونس اليت تأسست زمن 

. وغَتىا من ا١تدارس 4وىي أكثر شيوعا تنسب للشيخ عبد القادر اٞتيالين، والثعالبية باٞتزائر ، والسنوسية بليبيا
 ،ارا فكريا وروحيا٦تا أكسب ٣تتمعات ا١تغرب اإلسالمي إستقر النشإالصوفية اليت كاف ٢تا الفضل يف لًتبية وتعليم 

 عكس ا١تشرؽ الذي عرؼ ظهور الكثَت من الطوائف والنحل ا١تتصارعة.
والذي نؤكد عليو أف الصوفية مزجوا تعليمهم وتربيتهم للناشئة ٔتا يسمى بالًتبية الروحية وىذا أىم ما ميز ا١تدرسة 

الًتبية والعمل على ترقية  ربية خاصة، إذ كاف حرص مشايخ التصوؼ على نشر مثل ىذهاالصوفية عامة وا١تغ
 اجملتمع روحيا وأخالقيا، 

                                                           
 991-991الطاىر بونايب، ا١ترجع السابق، ص1
 920ا١ترجع نفسو، ص2
 420، ص4222، مكتبة مدبويل، القاىرة، 9عبد اٟتكيم عبد الغٍت قاسم، ا١تذاىب الصوفية ومدارسها، ط 3
 412-411ا١ترجع نفسو، ص4
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على عاتقهم أولوية تربية الفرد وإصالحو من من أجل ذلك أخذ أىل التصوؼ على اختالؼ مذاىبهم ومشارهبم 
، والغاية يف ذلك حوؿ إصالح اٞتانب الروحي والسلوكي لدى اإلنساف الناحية الروحية فكاف جل كالمهم يدور 

واقعو ومتطلبات تنسجم مع  اليت تكاملة،ا١تروحية الًتبية الأف يكوف صاٟتا يف نفسهمصلحا لغَته وذلك عرب تلقيو 
 .1، فيعيش يف ٤تيطو مند٣تا فيو بفاعلية وإ٬تابيةزمانو

من آفات النفس، خاليا  و٢تذا قيل: الصويف من كاف صافيا» ويف ىذا يقوؿ عبد القادر اٞتيالين يف كتابو "الغنية":
 .2«من مذموماهتا، سالكا ٟتميد مذاىبو،مالزما للحقائق غَت ساكن بقلبو إىل أحد من ا٠تالئق 

 .فجعل الصوفية بذلك إصالح النفس وترويضها إحدى األسس ا١تهمة يف الًتبية والتعليم

 تجليات القيم اإلنسانية في خطاب الثعالبي 
يف تفسَت  اٞتواىر اٟتساف"٨تاوؿ يف ىذا اور أف نسلط الضوء على ا٠تطاب اإلنساين للثعاليب من خالؿ تفسَته 

نؤكد من خال٢تا على إنسانية ا٠تطاب الصويف ل"، فنورد بعض أىم القيم اإلنسانية اليت تناو٢تا الثعاليب، القرآف
لتصوؼ ا١تعتدؿ يف ا١تغرب األوسط، الوذجٔتا ٯتثل أ٪تليب ، مث إعطاء ة عن اٞتانب اإلنساين عند الثعاعموما، 

 فمن بُت تلك القيم ا١تتجلية يف خطاب الثعاليب:
 الدعوة إىل التعايش واإلصالح بُت الناس

إىل التعايش وإصالح ذات البُت، لتحقيق ا١تصلحةالعليا اليت  ة الناسمن األبعاد اإلنسانية اليت ٕتلت يف رسالة اإلسالـ دعو 
ستخالؼ يف األرض والعبودية، وقد كاف ا٠تطاب الصويف حريص على غرس مثل ىذه القيم يف اجملتمع، االوىي  اهب جاء

فقد مر معنا من قبل أف الزوايا كانت منارة يف اإلصالح ، وذلك بأف حافظت على أرواح الناس و٦تتلكاهتم لسنُت طويلة 
 .، فحققت ما عجزت عنو اٟتكومات يف تلك ا١ترحلة بفضل خطاهبا اإلنساين ا٢تادؼ

يقوؿ عبد الرٛتاف الثعاليب داعيا اجملتمع اإلنساين ٔتختلف أطيافو ومكوناتو إىل التعايش والتصاحل من خالؿ تفسَته قولو 
الضمَت » قاؿ:  3﴾ِإْصاَلٍح بَػُْتَ النَّاسِ اَل َخيػَْر يف َكِثٍَت ِمْن ٧َتَْواُىْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ﴿تعاىل:

 .4«يف ٧تواىم عائد على الناس أٚتع، وجاءت ىذه اآليات عامة التناوؿ ويف عمومها يندرج أصحاب النازلة 
والنجوى: ا١تسارة، وقد تسمى هبا اٞتماعة كما تقوؿ: قـو عدؿ، وليست النجوى ٔتقصورة على » مث يتبع كالمو بقولو: 

ا٢تمس يف األذف، وا١تعروؼ لفظ يعم الصدقة واإلصالح وغَت٫تا، ولكن خصا بالذكر اىتماما إذ ٫تا عظيما الغناء يف مصاحل 

                                                           
 .91/40/9041،تاريخ الدخوؿ:  m.hespress.com//:httpsعادؿ ا١تنوين، التصوؼ تربية روحية أخالقية،1
، 9ـ، ج4221، دار صادر بَتوت دار البشائر دمشق، 4اٟتق يف األخالؽ والتصوؼ واآلداب اإلسالمية،طعبد القادر اٞتيالين اٟتسٍت، الغنية لطاليب طريق 2

 412ص
 441النساء: 3
 200، ص 9عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج4
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 .1«فعل ىذه ا٠تَتات بنية وقصد لرضا ا تعاىلالعباد، مث توعد ا باألجر العظيم على 

نَػُهَما ُصْلًحا﴿ويف قولو تعاىل:  َوِإِف اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْن بَػْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْف ُيْصِلَحا بَػيػْ
ٌر َوُأْحِضَرِت اأْلَنْػُفُس الشُّحَّ َوِإْف   .2﴾ُٖتِْسُنوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ اللََّو َكاَف ٔتَا تَػْعَمُلوَف َخِبَتًاَوالصُّْلُح َخيػْ

والصلح خَت لفظ عاـ مطلق يقتضي أف الصلح اٟتقيقي الذي : » التأكيد على خَتية اإلصالح بُت الناس قاؿ الثعاليب يف
 .3«تسكن إليو النفوس، ويزوؿ بو ا٠تالؼ خَت على اإلطالؽ...

 الكرامة اإلنسانية: 

تعد قضية الكرامة اإلنسانية إحدى أولويات ا٠تطاب الصويف اإلنساين، فقد أخذ اإلنساف حيزا كبَتا يف الدراسات      
، وإظهار ،والسمو بو عن باقي ا١تخلوقات الصوفية قدٯتا وحديثا، من خالؿ ٤تاولتهم االرتقاء باإلنساف إىل ا١تكانة الرفيعة

 ا هبا. والنعم وا١تزايا اليت خص

ـَ َوَٛتَْلَناُىْم يِف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْػَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىمْ ﴿يقوؿ ا تعاىل:  َعَلى َكِثٍَت  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبٍِت َآَد
 .4﴾ ٦تَّْن َخَلْقَنا تَػْفِضياًل 

ساف، وذ١تك أف ا فضل اإلنساف على باقي يتحدث الثعاليب يف ىذه اآلية عن بعض جوانب التكرمي اإل٢تي لإلن    
 .، على غرار العقل الذي يعد من أ٫تهاا١تخلوقات ٔتا أعطاه من ِمؤىالت خلقية و خلقية ٘تيزه عن سائر ا١توجودات

وقولو جلت عظمتو ولقد كرمنا بٍت آدـ اآلية: عدد ا سبحانو على بٍت آدـ ما خصهم بو من ا١تزايا من بُت سائر » يقوؿ: 
 5«اٟتيواف، ومن أفضل ما أكـر ا بو اآلدمي العقل الذي بو يعرؼ ا تعاىل، ويفهم كالمو، ويوصل إىل نعيمو 

ويوصلو إىل فأفضل ما ٯتيز اإلنساف على سائر ا٠تلق ىو العقل، الذي بو ٯتيز اإلنساف اٟتق من الباطل وا٠تَت من الشر، 
 .أعلى درجات اإلنسانية  معرفة ا٠تالق، كما يسموا بو من البهيمية إىل

، فال فرؽ بُت شعوهبم أو قبائلهم فهم يشًتكوف يف من جهة النسب البشري إىل آدـأف الناس يتساووف  الثعاليب كما بُت
يَا أَيػَُّها ﴿يبُت ىذا ا١تعٌت اإلماـ الثعاليب من خالؿ تفسَته لقولو تعاىل:.اإلنسانية، وإ٪تا يكوف الفرؽ بينهم من جهة التقوى

َد اللَِّو أَتْػَقاُكْم ِإفَّ اللََّو النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْػَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ 
 6﴾َعِليٌم َخِبَتٌ 

                                                           
 204، ص9ا١تصدر نفسو، ج1
 491النساء: 2
 201، ص9عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر نفسو، ج3
 10اإلسراء: 4
 111، ص2الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، جعبد 5
 42اٟتجرات: 6



13 

ا اٟتقائق، وأما و ل، ألف تعارفوا، أو ألف تعرفا١تعٌت يا أيها الناس أنتم سواء من حيث أنتم ٥تلوقات، وإ٪تا جعلتم قبائ» قاؿ: 
 .1«الشرؼ والكـر فهو بتقوى ا وسالمة القلوب

ُهمَ ويف قولو تعاىل:﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ ا يَا أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيُكْم َرِقيًبارَِجااًل َكِثَتًا َوِنسَ   2﴾اًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف بِِو َواأْلَْرَحا

يف اآلية تنبيو على الصانع ، وعلى افتتاح الوجود، وفيها حض على التواصل ٟترمة ىذا النسب، وا١تراد » قاؿ الثعاليب: 
 بُت بٍت البشر ٯتنع من كل أشكاؿ العنف والكراىية كوهنم يعودوف يف . فالنسب اإلنساين3«بالنفس آدـ عليو السالـ
 .،٦تا يؤكد على ضرورة التعايش فيما بينهم ٖتت مظلة اإلنسانيةخلقهم إىل نفس واحدة

 الرٛتة با٠تلق: 

حيث نستشف من  ،اليت دعا إليها اإلسالـ  وىي الرٛتةقيمها قيمة من من اٞتوانب اإلنسانية يف خطاب الثعاليب حديثو عن
 .عرقي أو ديٍت  دوف مراعاة ألي انتماء ،لقا٠تب هبذا  صر٭تة إىل التحليكانت دعوتو   أف تفسَته

، يبُت أف الرٛتة يف ىذه اآلية عامة ٞتميع ا٠تلق، فال ٗتص 4﴾َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َرْٛتًَة لِْلَعاَلِمُتَ ﴿ففي قولو تعاىل: 
و بالكافرين ألف ا تعاىل رفع عنهم ماكاف يعجل ٢تم من العقوبات يف الدنيا قبل ٣تيئ ورٛتت »يقوؿ: ا١تؤمنُت وحدىم،

 .5« اإلسالـ كالطوفاف وغَته، فرٛتهم باإلسالـ بأف رفع عنهم العذاب

ذكر الثعاليب عن ابن عباس ي 6﴾مُثَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َوتَػَواَصْوا بِالصَّرْبِ َوتَػَواَصْوا بِاْلَمْرَٛتَةِ ﴿ويف قولو تعاىل: 
قولو:أف ا١ترٛتة كل ما يؤدي إىل طاعة ا، مث يأيت برأي آخر يف معٌت ا١ترٛتة وىو: الًتاحم والتعاطف بُت الناس، ويف ذلك 

 .7قواـ الناس، ولو مل يًتاٛتا ٚتلة ٢تلكوا
فالًتاحم بُت ا٠تلق ىو إحدى القيم اإلنسانية اليت جاءت هبا العقيدة اإلسالمية ودعا إليها اإلسالـ، مربزا يف ذلك بعده 

تكتمل صورة التعايش فيما ، فال اٟتفاظ على اٟتياة اإلنساين واٟتضاري، وقد بُت الثعاليب أف من مقاصد الرٛتة بُت ا٠تلق 
 .نسانيةاإل ةبينهم إال بإعماؿ ىذه القيم

، يقوؿ الثعاليب يف تفسَته قولو وليس ىذا خاص باإلنساف وحسب بل يتعدى ليشمل ٚتيع ا١توجودات ٔتا يف ذلك اٟتيواف

                                                           
 921، ص1عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج1
 4النساء: 2
 412، ص9عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج3
 401النساء: 4
 401،ص 1عبد الرٛتاف الثعاليب، الصدر السابق، ج5
 41البلد: 6
 20، ص 1ا١تصدر السابق، جعبد الرٛتاف الثعاليب، 7
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وحدثٍت أيب رٛتو ا قاؿ: ٝتعت أبا الفضل اٞتوىري يف جامع » ، يقوؿ:1﴾َوَكْلُبُهْم بَ اِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيدِ ﴿تعاىل:
و سنة تسع وستُت و أربعمائة: من أحب أىل ا٠تَت ناؿ بركتهم، كلب أحب أىل الفضل مصر يقوؿ على منرب وعظ

 .2«وصحبهم فذكره ا يف ٤تكم تنزيلو 
و٬تب على من ملكو ا شيئا من ىذا اٟتيواف أف يرفق بو، ويشكر ا تعاىل على ىذه » ويف باب الرفق باٟتيواف يقوؿ:

 ل بو على وجوب الرفق باٟتيواف، وأف ال ٭تمل ماال يطاؽ.مث ذكر حديثا يف ا١توطأ يدل3«النعمة 
 الدعوة بالرفق واللُت: 

قد فاإلسالـ لتحقيق التعايش والتواصل بُت ا١تسلمُت وغَت ا١تسلمُت، الدعوة إليو بالرفق واللُت، اليت دعا إليها القيم من أىم 
عرؼ عن أصحاب ا١تدرسة الصوفية ٔتختلف إتاىاهتم، حرصهم على تبليغ الرسالة بالرفق وا١تعاملة اٟتسنة، وخَت دليل على 

وإ٪تا عرفوا ، يعرفوا بالتعصب على غرار ا١تذاىب اإلسالمية األخرى ذلك تعايشهم مع ٥تتلف الطوائف واألدياف، فلم 
 .تشارىم يف العامل اإلسالميوان نفوذىم٦تا مكنهم من بسط ٓتالؼ ذلك،

واعلم أف كل من  » يقوؿ الثعاليب داعيا العارؼ با إىل التحلي بالرفق واللُت يف النصح واألمر با١تعرؼ والنهي عن ا١تنكر:
كاف وجهو إىل الدنيا، كاف معاديا ألكثر ا٠تلق، ومن كاف وجهو إىل خدمة ا١توىل سبحانو، مل يكن معاديا ألحد، ألنو يرى 

كل أسَتا يف قبضة القضاء والقدر، و٢تذا قيل: إف العارؼ، إذا أمر أمر برفق، ونصح ال بعنف وعسر، وكيف وىو ال
 .4«مستبصر با يف القدر

إعماؿ مثل على ضرورة  مرة أخرى يؤكد 5﴾ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك بِاٟتِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اٟتََْسَنةِ ﴿ويف تفسَته لقولو تعاىل:
ىذه اآلية نزلت ٔتكة، أمر عليو السالـ أف يدعوا إىل دين ا » قاؿ: ذه األخالؽ يف ٣تاؿ الدعوة إىل اإلسالـ مثل ى

 .6«وشرعو بتلطف، وىكذا ينبغي أف يوعظ ا١تسلموف إىل يـو القيامة 

 .7﴾اْلَقْلِب اَلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ  فَِبَما َرْٛتٍَة ِمَن اللَِّو لِْنَت ٢َتُْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِليظَ ﴿ويف قولو تعاىل : 

معناه: فربٛتة، قاؿ القشَتي:يف "التحبَت": واعلم أف ا سبحانو ٭تب من عباده من يرحم خلقو، وال يرحم » يقوؿ الثعاليب:
 .8«: فبما رٛتة من ا لنت ٢تم ، انتهىالعبد إال إذا رٛتو ا سبحانو قاؿ ا تعاىل لنبيو عليو السالـ 

                                                           
 41الكهف: 1
 141، ص2عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق ، ج2
 149، ص2ا١تصدر نفسو ، ج3
 11، ص9ا١تصدر نفسو، ج4
 491النحل: 5
 111، ص2عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج6
 412آؿ عمراف: 7
 424، ص9عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج8
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فقد كاف ا٠تطاب الصويف يف ذلك واضح إذ أٚتع كل من عايشهم على أف دعوهتم تتجو يف الغالب إىل الرفق والتسامح مع 
ها إلىالتيسَت وعدـ الغَت، وقد ٕتلى ذلك حىت يف آرائهم وترجيحاهتم يف ا١تسائل ا١تختلف فيها، حيث ٬تنحوف يف كثَت من

 .لتضييق والتزمتقيود ا اإلنساف بذلك من تحررفي، التشديد
ولنضرب مثاال على ذلك وىو مناقشة الثعاليب يف تفسَته ١تسألة أوالد ا١تشركُت، حيث ذكر ا٠تالؼ اٟتاصل بُت العلماء يف 

يف اٞتنة، واستدؿ على أهنم ىذه ا١تسألة على عدة آراء، فاختار ا١تشهور منها وىو الذي قطع بو على أف أبناء ا١تشركُت 
 .1والسنة النبوية، وىو قوؿ القاضي عبد اٞتبار من ا١تعتزلة ذلك بنصوص من القرآف

 دعوتو إىل الوحدة ونبذ التفرؽ: 

ؿ األدوار اإلنسانية اليت قامت  هبا ا١تدرسة  الصوفية على مر التاريخ، من مساعي اإلصالح والًتبية وكذا اافظة من خال
يف مقابل اختالال كبَتا  يف التوازف الفكري، وال التمزؽ الطائفي،على وحدة ا١تسلمُت و٘تاسكهم، مل يسجل ا١تغرب األوسط 

 . االستقرار على الصعيد الفكري واالجتماعي يف ماسجلو ا١تشرؽ من صراع مذىيب وطائفي أثر بشكل كبَت
دىم وحدة ا١تسلمُت و٘تاسكهم يف بالد ا١تغرب اإلسالمي، بفضل جهو فقد كاف للصوفية الدور البارز يف اافظة على 

على األقل يف  ساعدت على إقامة كياف متماسكحيث اإلصالحية والًتبوية، وبعثهم للقيم اإلنسانية داخل تلك اجملتمعات 
 لفًتات من الزمن. ياٞتانب الديٍت والفكر 

َته لقوؿ تفسمن خالؿ إىل االعتصاـ ْتبل ا وعدـ التفرؽ  اىتماـ صوفية ا١تغرب هبذا اجملاؿ دعوة الثعاليب  ؿ علىوما يد
يًعا َواَل تَػَفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَ ﴿ا تعاىل:  لََّف بَػُْتَ قُػُلوِبُكْم َواْعَتِصُموا ِْتَْبِل اللَِّو ٚتَِ

 .2﴾فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا

 3اٟتبل معناه اٞتماعة وىو مستعار، وعن ابن زيد أف حبل ا ىو اإلسالـذكر عن ابن مسعود يف تفسَته ٢تذه اآلية أف 
يريد التفرؽ الذي يأيت معو االختالؼ كالتفرؽ بالفنت، واالفًتاؽ يف العقائد، وأما  »قاؿ: « وال تفرقوا » ويف قولو تعاىل:

 اؿ فيو صلى ا عليو وسلم: االفًتاؽ يف مسائل الفروع والفقو، فليس بداخل يف ىذه اآلية بل ذلك ىو الذي ق
 
 .5«، وقد اختلفت الصحابة يف الفروع أشد االختالؼ وىم يد واحدة على كل كافر4«خالؼ أميت رٛتة»

                                                           
، بَتوت،  4الرزاؽ دٛتوف، الشيخ عبد الرٛتاف الثعاليب وآراؤه اإلعتقادية من خالؿ تفسَته اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف، طعبد 1 ـ، 9002، دار ابن حـز

 141-141ص
 402 آؿ عمراف:2
 11-11، ص9عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج3
، جالؿ الدين »ولعلو خرج يف بعض كتب اٟتفاظ اليت مل تصل إلينا »بلفظ "اختالؼ أميت رٛتة" وقاؿ:  111أخرجو السيوطي يف اٞتامع الصغَت، رقم:4

 11، ص4جـ، 9002دار الفكر، بَتوت،  4ط، السيوطي، الفتح الكبَت يف ضم الزيادة إىل اٞتامع الصغَت،ٖتقيق: يوسف النبهاين،
 11-11،ص9الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج عبد الرٛتاف5



16 

َا أَْمُرُىْم ِإىَل اللَِّو مُثَّ ﴿ويف قولو تعاىل:  يُػَنبِّئُػُهْم ٔتَا  ِإفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشيَػًعا َلْسَت ِمنػُْهْم يف َشْيٍء ِإ٪تَّ
 1﴾َكانُوا يَػْفَعُلوفَ 

قاؿ ابن عباس وغَته: ا١تراد بالدين: اليهود والنصارى، أي فرقوا دين إبراىيم ووصفهم بالشيع؛ إذ كل طائفة منهم » يقوؿ: 
 .2«٢تا فرؽ واختالفات، ففي اآلية حض للمؤمنُت على االئتالؼ وترؾ االختالؼ 

يبدوا أف الشيخ الثعاليب كاف متأثرا باالنقسامات السائدة يف بيئتو خاصة على الصعيد السياسي ٦تا جعلو يدعوا ا١تسلمُت إىل 
يف ذلك الوقت، كحل من اٟتلوؿ اإلنسانية ضرورة الوحدة، للخروج من األوضاع ا١تزرية اليت كاف يعيشها العامل اإلسالمي 

 باقي اجملاالت.يف واالجتماعي، و  ٞتلب االستقرار الفكري والسياسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 
، ذات اإلسهامات اٟتضارية واإلنسانية، حيث ساعد الفاعلةيعترب ا٠تطاب الصويف يف بالد ا١تغرب األوسط من ا٠تطابات 

بفضل ما قدمتو  يف اٞتانبُت االجتماعي والديٍت ،وتوازهنا  ااستقرارى على  ىذا ا٠تطاب على إنشاء بيئة استطاعت أف ٖتافظ
ٯتكنو من  وفكريا ىذه األخَتة من رعاية إصالحية وتربويةللمجتمع، ارتكزت يف ذلك على إعداد اإلنساف إعدادا روحيا

 ثانيا. و٣تتمع ٘تاسك اٟتفاظ على ذاتو أوال، مث على
كاف ٢تم دور بارز يف الًتبية واإلصالح على   نفقد كاف للمدرسة الصوفية الفضل يف تكوين أجياؿ من العلماء والنخب، ٦ت

                                                           
 412األنعاـ: 1
 122، ص9عبد الرٛتاف الثعاليب، ا١تصدر السابق، ج 2
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 لو نصيب يف اإلسهامات اإلنسانية لدى ا٠تطاب الصويف يف ا١تغرب األوسط.غرار العالمة عبد الرٛتاف الثعاليب، الذي كاف 
 :اآلتية  من خالؿ ىذه الورقة البحثية ٩تلص إىل أىم النتائج

 لى االستقرار يف اٞتانبُت الديٍت والفكري يف بالد ا١تغرب اإلسالمي.أ٫تية ا٠تطاب الصويف اإلنساين يف اٟتفاظ عأوال: 
 يف تكوين حاضنة اجتماعية وإنسانية لدى اجملتمعات ا١تغاربية.إتاىاهتا دور صوفية ا١تغرب اإلسالمي ٔتختلف ثانيا: 
أمثاؿ ظهور علماء ومصلحُت  رغم األوضاع اليت كاف يعيشها ا١تغرب األوسط يف تلك ا١ترحلة، إىل أف ىذا مل ٯتنعثالثا: 

 العالمة الثعاليب الذي قدـ خدمات جليلة للمجتمع اإلنساين، على غرار الًتبية والتعليم وإصالح اجملتمع.
والفكرية لعلماء  العلميةالقيمة يبقى تراث الثعاليب من كتب و٥تطوطات ْتاجة إىل ا١تزيد من الدراسة والتحقيق، إلبراز رابعا: 
 .اٞتزائر
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