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 المقدمة

وعظيم سلطانو، زتداً  وجهوصتالل  اضتمد  رب العاظتْب، زتدًا يليق ٔباللو وكمالو ؛ زتدًا كما ينبغي
               حبو لعباده اظتؤمنْب. زتدًا على قدر يوازي رزتتو وعفوه وكرمو ونَِعِمو العظيمة؛

الدين؛  وصحبو أرتعْب، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم والصالة والسالم على أكمل خلقو ،وعلى آلو
 .وبعد

من العلم النافع ُب العلوم الشرعية،  ال شك أن التجديد الذي نعنيو ىنا إحياء ما أندرس  
وإحياء العمل بو ُب األمة االسالمية. وبالتايل فالتجديد البد أن يضبط بضوابط حٌب ال يصبح دعوي 

 يدعيها من يريد اإلفساد أو االؿتراف بأبناء األمة ؿتو اعتاوية.

على اضتق، ينطلق بأبناء إذن التجديد البد أن يقوم بو صاحب إرادة قوية ُب التغيّب فاعلة وثابة  
األمة من واقعهم اظترفوض اظتنحرف ؿتو طريق الصالح والنجاح، من خالل إحياء اضتركة العلمية الٍب 
هتدف إىل دراسة القضايا الشرعية كلها دراسة مبنية على الدليل الشرعي الصحيح بعيدًا عن عصبية 

ليمة لفهم نصوص الدين والسنة النبوية اظتطهرة، اظتذاىب والتيارات اظتنحرفة. سالكًا ُب ذلك اظتناىج الس
 معتمدًا ُب تلقي معانيها من الشروح الٍب قدمها علماء وفقهاء اظتدرسة الفكرية السنية. 

وىدفو من ذلك جعل أحكام الدين نافذة قوية هتيمن على رتيع أوجو اضتياة الفكرية،  
سالمية ؽتا علق اها من آراء دخيلة وبدع رريبة عن والسياسية، واالجتماعية، وتنقية عقيدة أبناء االمة اإل

االسالم، وإعادهتا إىل ما كان عليو ُب عهد السلف صافية نقية الضوابط واظتعايّب، وذلك من خالل 
وضع اضتلول اصتدية لكل طارئ، وتشريع األحكام لكل حادث، والتمييز بْب ما ىو من الدين وما ىو 

 خارجية.  من عوامل داخلية،ناجتة الرتيع االؿترافات  بدعٍ يلتبس بو، وتنقية الدين من

اإلضافات  ؽتا علق اها منختليص العقيدة ىو إىل العقيدة وإمنا  ىذا ال يعِب إضافة شيء جديدو  
اصتوىرية الٍب تعيش  اطتالفات ةفضار عة من صدق اإلديان وصفاء القلوب. البشرية لتصبح نقية صافية، ناب

ُب  صلى ا عليو وسلم إما اصتهل ٕبكم ا ورسولو وذلك ألسباب:وعلمائو اظتسلمْب ابناء اليوم بْب 
بعض اظتسائل، أو لضعف اإلديان وضعف اإلرادة ٕبيث تغلب على اإلنسان شهوتو أو تغلب ظروفو 

 فيقع ُب اضور.
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رت كرد فعل الٍب ظه االصالحيةالتجديدية  وما اضتركة السنوسية إال إحدى تلك اضتركات الدينية
حركة التجديد على  ا وسياسيِّا واجتماعيِّا، فأنشأت، وتأخره دينيِّ ىور الذي أصاب العامل اإلسالميللتد

  .يد اإلمام السيد ػتمد بن علي السنوسي

أول من عرفت باشتو و ظهرت ُب ليبيا،  سالميةصتدير  بالدكر ان ىذه اضتركة التجديدية اإلوا 
م( وىو اظتؤسس 1859ـ  1787ىـ )1276ىـ ـ 1202علي السنوسي ىو اإلمام السيد ػتمد بن 

 . احب العقائد السنوسية ُب التوحيد، وتنسب السنوسية صتده الرابع. صاضتقيقي للدعوة

من الواجب علينا دراسة البيتة الٍب عاش فيها ىذا الفكر ف ن اظتفكر واظتصلح ابن بيتتوونظرًا ال 
 تَبك فالبيتة ،ُب مسار معْب من مسارات التفكّب اس من أسس التفكّبوتأثر اها وتأثرت بو ، فالبيتة أس

ا رلب اختاذ موقف معْب ما كان لو أن يتخذه لوال م أثرىا على اظتفكر أو اظتصلح ُبُب مراحل معينة 
، ففي البيتة اإلسالمية ُب ليبيا حيث البداوة والبساطة ومعها قوة الضمّب على بيتتو من ظروف ومؤثرات

 وصدق اضتس ونقاء العقل 
اإلمام ػتمد بن علي السنوسي يتلقى أصحابو الذين شاركوه حركة اإلصالح ُب البالد الٍب كان و   

و الفكر اإلسالمي حل اها، وأدركت عقوعتم مقاصد الدين وأىدافو ، وفهموا أسراره ومراميو، ُب صفا ج
عمت مراكزىا الدينية  مع اصحابو اضتركة السنوسية الٍب اإلمام نشأحيث امن التعقيدات والشبهات .

مل يكن ليدعي انو اختلق فكرًا جديدًا أو مشايل أفريقيا والسودان والصومال، وبعض البالد اإلسالمية؛ 
ال من باٍل ىو األحكام اإلسالمية،  شيء طرح أيديولوجية أو عقيدة جديدة، بل ىو نفض الغبار عن

وىو  ،حيث ىي ىي، بل من حيث حضورىا وجتسدىا وتداوعتا بْب الفقهاء، والسياسيْب والناس عموماً 
استخرج ما كان ػتجورًا عليو من أحكام ونظريات وأفكار ُب بطون الكتب ورفوف اظتكتبات، ليعيده إىل 

ام، وليصل فيو إىل التجسيد العملي عرب إقامة حكم رس والبحث ٍب إىل عقول الرأي العطاولة الدِّ 
 اسالمي يعتمد النص اظتقدس والتفسّب اظتتجدد والتحديث ُب األسلوب واطتطاب.

كان عتا أثر والزال ُب   جتديدية وإن ىذا اصتهد اظتتواضع يزيل اللثام عن شخصية علمية دعوية 
   ليبيا خصوصًا وإفريقيا عمومًا.
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 : المبحث األول
 اإلمام محمد بن علي السنوسي)اسمو ونسبو وشيوخو( 

 
ىو اإلمام اجملتهد الويل الصاحل والداعية ػتمد بن علي بن السنوسي بن العريب بن ػتمد بن عبد القادر 
بن شهيدة بن حم بن القطب الشهّب السيد يوسف بن القطب السيد عبد ا بن خطاب بن علي بن 

بن منداس بن عبد القوي بن عبد الرزتن بن يوسف بن زيّان بن زين حيٓب بن راشد بن أزتد اظترابط 
العابدين بن يوسف بن حسن بن إدريس بن سعيد بن يعقوب بن داود بن زتزة بن علي بن عمران بن 
إدريس األصغر بن إدريس األكرب بن عبد ا الكامل بن اضتسن اظتثُب بن اضتسن السبط بن سيدنا علي 

 يدل على انو ينتمي إىل الساللة الطاىرة والنسب الطيب الشريف.وىذا  1.بن أيب طالب
الذي اظتصادر الٍب حتدثت عن اضتركة السنوسية ُب يوم مولد اإلمام السنوسي ، ارلب  وتتفق

صبيحة  يوم "، ؛ حيث تشّب اظتصادر اىل انو ولديو وسلم يوم ذكرى مولد النيب صلى ا عل يوافق
ول عند طلوع الفجر ولذلك شتاه والده  ػتمدًا تيمنًا باسم النيب صلى ا شر من ربيع االاعالاالثنْب 

و ُب ضاحية )َمْيثًا( الواقعة ُب ضفة ِشْلف توكانت والد - م 1798/ 12/ 22اظتوافق لـ -عليو وسلم 
 2."مبنطقة الواسطة التابعة لبلدة تسمى )مستغاًل(من اصتزائر

ـــــش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يوخو :ـ
وفاة والد االمام السنوسي بعامْب، ربتو عمتو فاطمة* حيث كانت من فضيالت أىل زماهنا،  بعد

وقد اىتمت السيدة فاطمة بابن  3ومتبحرة ُب العلوم ومنقطعة للتدريس والوعظ حيضر دروسها الرجال.
من أخيها الذي أظهر حبًا عظيمًا لتحصيل العلوم. فاخذ يطلب العلوم من شيوخ مستغاًل و رّبىا 

 البالد اجملاورة عتا مع تعهد عمتو لو. 
الذين أخذ عنهم القرآن الكرمي مع القراءات السبع: ػتمد بن  :ومن أشهر شيوخ اإلمام السنوسي

قعمش الطهراوي زوج عمتو، و ابنو عبد القادر وكانا عاظتْب جليلْب صاضتْب وابن عمو الشيخ ػتمد 
ىـ وعمره ال يتجاوز السابعة. وأًب على ابن عمو حفظ 1209السنوسي الذي تواله بعد وفاة عمتو ُب 

                                                                 

َب سإلمام ػتمد بن علي السنوسي، ضمن اجملموعة اظتختارة لإلمام السنوسي، طبع ُب منشاالدرر السنية ُب أخبار الساللة اإلدريسية،  - 1
اضتركة السنوسية ُب ليبيـا، )اإلمام ػتمد السنوسي و منهجو ُب التأسيس التعليمي و اضتركي و الَببوي والدعوي .  7، صم1990بربيطانيا

 23، ص.م 1999،الطبعة األوىل دار البيادق ،بّبوت،1والسياسي(،علي ػتمد ػتمد الصاليب، ج
، د ط، مطبعة دار اصتزائر العربية 1عبد اظتالك بن عبد القادر بن علي، ج اضتاكمة بليبيا،الفوائد اصتلية ُب تاريخ العائلة السنوسية  - 2

 23، صم 1999الصاليب ،اضتركة السنوسية ُب ليبيـا  .دمشق
 ىـ. 1209* فاطمة بن على السنوسي توفيت بالطاعون ُب عام 

 24ص،م1999اضتركة السنوسية ُب ليبيـا الصاليب ، -11، صم1948بّبوت الفكر، دار شكري، فؤاد ،ػتمد ودولة دين السنوسية -3
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القران الكرمي برواياتو السبع. مع علم رسم اطتط للمصحف و الضبط، وقرأ عليو الرساالت اآلتية: مور 
الضمان اظتصباح العقيلة; الندى; اصتزرية; اعتداية اظترضية ُب القراءة اظتكية; حرز األماين للشاطيب; و 

 1.وظائف قارئ القرءان الكرميرّبىا ؽتا ىو من 
وبعد أن أًب حفظ لقرآن الكرمي وإتقانو شرع ابن عمو الشيخ ػتمد السنوسي ُب تعليمو العلوم 
العربية ٍب الدينية بالتدرج وتربيتو على العمل مبا تعلم وكان يزوده بَباجم العلماء والقادة والفقهاء . وبعد 

مستغاًل كمحي الدين بن شلهبة، وػتمد بن أيب زوينة، وعبد وفاة ابن عمو أكمل تعاليمو عن شيوخ 
وكلهم من جهابدة  ازتد الطبويل الطرابلسي.د القندوز، وػتمد بن عبد ا، و القادر بن عمور، وػتم

 2العلماء ُب زماهنم، ومكث يطلب العلم ُب مستغاًل سنتْب كاملتْب.
نة و مكث اها سنة واحدة وتتلمذ على غتموعة ىـ خرج من مستغاًل إىل بلدة مازو 1221وُب أوائل سنة 

ٍب رحل إىل  3من الشائخ مثل ػتمد بن علي بن أيب طالب، أبو رأس اظتعسكري وأبو اظتهل أبو زوينة.
 .4تلمسان وبقي اها ما يقارب سنة وتتلمذ على كبار شيوخها

 وفاتو :

مع اظتصادر على أن اإلمام السنوسي توُب ُب يوم األربعاء التاسع من صفر سنة ست وسبعْب ومائتْب جتٌ 
سنة ، تكللها العمل  74وىذا يعِب أنو عاش  .ىـ مبدينة اصتغبوب بليبيا ، طيب ا ثراه 1276وألف 

   الدؤوب واضتركة اظتستمرة ،مل توان خالعتا ومل يتوقف.

 

 

 

 

 
                                                                 

 24،صم 1999الصاليب ، ،اضتركة السنوسية ُب ليبيـا( 1/10عبد القادر بن على، ) ،الفوائد اصتلية ُب تاريخ العائلة السنوسية - 1
 25،ص اظتصدر السابق - 2
 25،ص السابق اظتصدر - 3
 25،ص السابق اظتصدر - 4
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 .أىم صفاتوالمبحث الثاني : 

عاش اإلمام ػتمد بن علي السنوسي ُب بيتة علمية حببت إليو العلم وفتحت عينيو على حقائقو 
ثتها أسرتو التقاليد واألعراف الٍب ور بل إن الكثّبة، فأبوه وعدد من أجداده كانوا من الفقهاء والعلماء؛ 

 1 الدراسة وفيها الفروسية.ة علمية عملية فيها من ذلك اىتمام األسرة بَببيساعدت ُب صقل شخصيتو،

يعد اإلمام ػتمد بن علي السنوسي رائدًا من رواد مدرسة اإلصالح اإلسالمي ُب الشمال و 
األفريقي ووسطها ورراها؛ عمل على نشر اإلسالم الصحيح، وػتاربة البدع، واطترافات، والشعوذة 

حيث تبحر ُب  .اظتتأخرة ُب مشرقو ومغربو على حد سواءبأنواعها وأشكاعتا، الٍب ضتقت بو ُب عصورىا 
معرفة الطرق الصوفية إىل جانب التفقو ُب علوم الدين، وحتصل على إجازات من علماء راسخْب 

وأقبل الناس عليو ظتا رأوا من ؛ 2وأصبح مدرسًا باصتامع الكبّب مبدينة فاس ونال اظتشيخة الكربى اها.
 علوم الشريعة، وروحو الفياضة، وعقلو اظتتنور، وفكره الناضج. صالحو وتقواه وفهمو الدقيق ل

فهو مل يغُل ُب صوفيتو ومل يغرق ُب شطحاهتا كما انو مل يغل ومل يقف عند اضتروف الفقهية ومل 
يتجمد ُب فهم أحكامها بل زاوج بْب دراستها، فأكسب صوفيتو طابع السنة وصتمها ٕبدود الشرع 

ولذلك " أكثر من اظتوعظة اضتسنة ُب أثناء  .ية متألقة بعيدة عن اصتمودوأعطى فقهو رونقًا وروحان
دروسو، وجرب مع األىلْب وأصحاب الشأن ُب فاس طرق اإلرشاد باضتسُب تارة وبالشدة أخرى، ولكن 
دعوتو إىل العدل واطتّب ورتع كل اظتسلمْب وتطهّب النفوس واالبتعاد عن اظتنكر مل تثمر ذترهتا، بل إن  

حدث ىو تنبو حكومة السلطان موالي سليمان إىل ىذه الدعوة وتلمس اطتطر من جانبها، كل ما 
خشية أن تنقلب الدعوة الدينية إىل أخرى سياسية، فقد تعصف بالسلطنة .. وعلى ذلك فقد شددت 

 3.اضتكومة ُب مراقبة السيد، فوجد أال فائدة ترجى من بقائو ُب فاس وقرر االرحتال"
 
 
 
 
 

                                                                 
اضتركة   .43، صبّبوت لبنان، دار األوىل،، الطبعة م،1967 الدجاين، أزتد عشر، التاسع القرن ُب ومنوىا نشأهتا السنوسية، اضتركة - 1

 187،  صم 1999الصاليب ، ،السنوسية ُب ليبيـا
 14، صم1948شكري، ، ودولة دين السنوسية -2

 .14، ص السابق اظترجع - 33
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  مؤلفاته وآثاره: الثالثالمبحث 
 :مؤلفاته -1

 ،مل تطبعومنها 1املطبوع ، منهاا مؤلفات كثّبة ُب غتاالت شٌبلإلمام السنوسي رزتو  
ومنها ما ذكر امسه ومل يعلم . 2ورد عتا ذكر ُب الكتب اظتطبوعة ؽتا يؤكد وجودىالكن ت(و املخطوطا)

 .رسالة وكتاب 32وهي كثرية جدًا تبلغ  .مكانه 

                                                                 
املقاصد يف خالصة الراصد ، موضوعه عشر مسائل فقهية ، خالف فيها السنوسي مشهور : بغية كتاب : اظتسائل العشر اظتسماة  - 1

مطبعة اظتعاىد . لك رزتو ا تعاىل ، بْب أدلة مأخذه ُب ىذه اظتسائل ، مناقشاً وػترراً ظتشهور اظتذىب ُب ىذه اظتسائل مذهب اإلمام ما
وكتاب السلسبيل اظتعْب ُب الطرائق األربعْب ، تكلم فيو عن سلسلة الطرق الصوفية اظتوجودة ُب وقتو ، وبْب  .ىـ1353بالقاىرة: أخر 

وىو اهامش الكتاب السابق. وكناب اظتنهل الروي الرائق ُب أسانيد العلم وأصول الطرائق ، بْب فيو أسانيد . طرق اتصاعتا إىل أصحااها 
م مطبعة حجازي 1954ه /1373كتبو استجابة ظتن سألو بيان أسانيده ُب السنة .الطبعة االوىل   روايتو للكتب اضتديثية والفقهية ،

إيقاظ الوسنان ُب العمل باضتديث والقرآن ، وىو ُب أصول الفقو ، بْب فيو وجهة نظره ُب االجتهاد ، الطبعة االوىل،  وكتابالقاىرة. 
ه، مطبعة 1349نية ُب أخبار الساللة اإلدريسية ، الطبعة األوىل، وكتاب الدرر الس م مطبعة حجازي القاىرة.1938ه/1357

وكتاب رسالة مقدمة موطأ اإلمام . ه، مطبعة الشباب بالقاىرة1357اظتسلسالت العشرة ُب األحاديث النبوية ،.وكتاب الشباب بالقاىرة
الطبعة . بعض شروحو ومنزلتو من كتب السنة مالك رضي ا عنو ، مقدمة رائقة ُب بيان بعض تاريخ ىذا الكتاب العظيم ، وذكر 

، 1360.وكتاب شفاء الصدر بأري اظتسائل العشر ، وىو ؼتتصر بغية اظتراصد السابق ذكره   .ه، مطبعة الشباب بالقاىرة1374االوىل، 
اضتركة السنوسية  81ص تاريخ، بدون القاىرة ، األوىل الطبعة األشهب، إدريس بن الطيب ،ػتمد الكبّب السنوسي مطبعة امودية.أنظر:

    201، ص م 1999الصاليب ، ،ُب ليبيـا
يسميو ابن السنوسي )فهرستنا  6ورد ذكرىا ُب )اظتنهل الروي(ص.كتاب الشموس الشارقة ُب أسانيد شيوخنا اظتغاربة واظتشارقة   2 - 

الكربى(،و ورد ذكره ايضًا ُب ىدية العارفْب حتت اسم )الشموس الشارقة ُب تراجم مشاخيي اظتغاربة واظتشارقة(.كتاب البدور السافرة ُب 
بة من الكبّبة. و ورد ذكره ُب ىدية العارفْب بعنوان وىو فهرسة صغرى منتخ 6و رد ذكره ُب )اظتنهل الروي(ص .عوايل األسانيد الفاخرة 

ورد ُب . 7)البدور السافرة ُب اختصار الشموس الشارقة(.وكتاب الكواكب الدرية ُب أوائل الكتب األثرية ، و رد ذكره ُب )اظتنهل(صفحة
ها ابن السنوسي، واشتاء العلماء الذين أخذ ىدية العارفْب بنفس العنوان غترد من )ال التعريف(، وىو كتاب يتناول ذكر الكتب الٍب درس

ورد ذكره ُب . وكتاب سوابغ األيد مبرويات أيب زيد  عنهم. وقد ذكر مؤلفو ابوابو ُب كتابو)اظتنهل ( باعتباره سار على هنجو ُب تأليفو .
سالة جامعة ُب أقوال السنن وأفعاعتا ر  وكتاب )اظتنهل( وُب بداية العارفْب . وموضوعو فهارس اظتشايخ الذين درس عليهم ابن السنوسي.

ىداية الوسيلة ُب إتباع صاحب  وكتابمبكتبة اظتلك . وال يرد عتا ذكر ُب )ىداية العارفْب(. –كما يقول االشهب   –وىي منظومة توجد .
رسالة .وكتاب أىل السنة طواعن األسنة ُب طاعِب وكتاب  وىي منظومة توجد مبكتبة اظتلك . وقد وردت ُب )ىداية العارفْب(. .الوسيلة 

موجودة مبكتبة اظتلك وردت . رسالة السلوك وكتاب .  وىي يقول االشهب أهنا موجودة مبكتبة اظتلك .شاملة ُب مسألٍب القبض والتقليد 
   .شذور الذىب ُب ػتض ػتقق النسب، موضوعو تاريخ اسالف  ابن السنوسيوكتاب ُب )ىداية العارفْب(بعنوان )منظومة السلوك(.

 ،اضتركة السنوسية ُب ليبيـا. 81ص ، تاريخ بدون القاىرة ، األوىل الطبعة األشهب، إدريس بن الطيب ،ػتمد الكبّب السنوسيأنظر: 
 . 202ص، م 1999الصاليب ،
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( مصنفًا ، ُب ؼتتلف العلوم وإن كان 40وبالتايل يكون غتموع مؤلفات االمام السنوسي أكثر من ) 
الغالب فيها السنة والتصوف، وؽتا يالحظ على أرلب كتبو التأصيل الشرعي اظتستمد من تراث األمة 

  .ُب السّب بالدعوة واضتركة والفكر
أن يساىم ُب الَببية والتعليم من خالل  استطاع اإلمام ػتمد بن علي السنوسي الّزوايا : -2

  تأسيس الزوايا الٍب يدرِّس فيها الفقو والعلوم الدينية األخرى.
) مبكة اظتكرمة(: وىي أوىل زاوية أبي قبيسأسسها اإلمام ػتمد بن علي السنوسي من أىم الزوايا التي  

ومن بْب من توىل  .مة عبد ا تواٌبىـ  وكان أول شيخ عتا العال1242الزوايا السنوسية ًب تأسيسها سنة 
مشيختها السادة : مصطفى الغماري، حامد عامر اظتكاوي، على حامد ،الشارف حامد، الصادق 

ىـ و كان أول 1226: الٍب ًب إنشائها عام زاوية المدينة المنورةالسنوسي حامد. وتلتها ُب التأسيس 
شيختها السادة :العالمة اظتصطفى الغماري شيخ عتا ىو العالمة ػتمد الشفيع ومن بْب من توىل م

 وزاوية الطائف).اضتجاز( زاوية جدة،وػتمد عبدا الزوي، عبد السالم فركاش. وتلتها ُب التأسيس 
 .)اضتجاز( وزاوية بدر )اضتجاز( زاوية منىٍب  )اضتجاز(

ىـ،وكان أول شيخ 1257برقو(:والٍب أنشتت عام ( زاوية البيضاءأما أول وازية ُب ليبيا فهي  
ومن بْب من توىل مشيختها األعالم عمران بن بركة الفيتو ري،  .عتا ىو العالمة ػتمد بن زتد الفياليل

  . 1حسْب الغرياين، ػتمد إبراىيم الغماري، ػتمد العلمي الغماري
                                                                 

بن إدريس أزتد  : أزتد على أبوسيف، ومن بْب من توىل مشيختهابرقو(: وكان أول شيخ عتا ىو العالمة عمر األشهب (وزاوية مارة  - 1
: مفتاح ومن بْب من توىل مشيختهابرقو(: وكان أول شيخ عتا ىو العالمة عمر األشهب (زاوية درنة و  االشهب، عبد ا أبو يوسف.

زاوية اصتوف) واحة الكفرة( كان ابن السنوسي قد عهد ببنائها إىل اظتشايخ  اضتاج و  عبد الرزتن العجال. السنوسي الغرياين، خوجة،
: ومن بْب من توىل مشيختهاعقيلة اضتليق،  وكان أول شيخ عتا ىو عمر أبو حواء الفضيل  أبو شايدة، اضتاج ػتمد أبوحليقة، مصطفى

برقو(:  وكان أول شيخ عتا ىو اظتختار بن عمور وبقيت مشيختها ُب عقبو. (زاوية قفنطة و  عبد اعتادي الفضيل، ػتمد عمر الفضيل.
ىـ وكان أول شيخ عتا ىو العالمة مصطفى الدردُب ومن بْب من توىل مشيختها :ػتمد الدردقي، 1261ام زاوية شحات )برقة (أنشيت عو 

زاوية العرقوب )برقة ( و أول شيوخها ىو ػتمد اصتباين. وزاوية مسوس )برقة ( وكان  أول من و  بدر فركاش، مصطفى ػتمد الدردقي.
ىـ توىل مشيختها العالمة عمر األشهب 1271وُب سنة  خ عتا استد علي أبو سيفتوالىا بالوكالة الشيخ فهيد العاقوري، وكان أول شي

ىـ توىل مشيختها ابنو ػتمد حيي ، وُب 1332ىـ حيث توفاه ا فتوىل مشيختها ابنو السنوسي االشهب وبعد وفاتو سنة 1297إىل سنة 
ة (كان أول شيخ عتا ىو العالمة مصطفى اجوب، ٍب زاوية الطيلمون )برقو  ىـ توىل مشيختها ػتمد عثمان ابو عريقيب.1367سنة 

زاوية القصور)برقة (كان أول شيخ عتا ىو العالمة ػتمد اظتبخوت التواٌب ٍب ػتمد و العالمة عهلى اجوب، فالسيد أزتد ػتمد اجوب. 
سعد ، فالسيد علي العابدي، فالعالمة  مقرب حدوث، فالشهيد اكبّب عمر اظتختار. وزاوية اظترج )برقة( كان أول شيخ عتا ىو أزتد بن

وزاوية بنغازي )برقة ( وكان أول من توىل مشيختها  ػتمد السكوري، فالعالمة ػتمد بن عبد ا التواٌب، فعمران السكوري ، فأبنو أزتد.
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جاورىا.  ىذه بعض اظتراكز اإلصالحية الٍب أنشتت ُب زمن اإلمام ػتمد بن علي السنوسي ُب مكة وما
ُب فزان و  21ُب طرابلس، و 28زاوية ،و  45أما عددىا بالكامل حسب ما ذكر اظتؤرخْب: ففي برقة 

ُب السودان. وىكذا كان عددىا حٌب 14ُب مصر ،و  21ُب اصتزيرة العربية وتونس ،و 17الكفرة ،و
كل اظتسائل اظتتعلقة   زاوية؛ تتلقى من زاويتهم الرئيسة التعليمات واألوامر ُب 146م، 19هناية القرن

 بتدبّب وتوسيع أمر الدعوة.
اظتراكز اإلصالحية والزوايا ُب مشال أفريقيا كلها، حيث امتدت من مصر و لقد انتشرت ىذه   

قد انتشرت بل و ليس ىذا فحسب إىل مراكش ووصلت جنوبًا إىل الصحراء ُب السودان والصومال. 
 اظتاليو ُب الشرق األقصى.  إىل خارج أفريقيا حيث وصلتاضتركة السنوسية اىل 

                                                                                                                                                                                          

القاسم العيساوي ، فالسيد صاحل ىو عبد ا التواٌب، فالعالمة عبدالرحيم بن أزتد اجوب، وكان من توىل مشيختها السادة : ػتمد ابو 
وزاوية واو )فزان( كان  .العوامي ، فالعالمة أزتد أبوالقاسم العيساوي. وزاوية مرزق )فزان( كان أول شيخ عتا ىو ازتد أبو القاسم التواٌب

شيختها إىل ػتمد على بن عمر أول شيخ عتا ىو ازتد أبو القاسم التواٌب من توىل مشيختها بالوكالة العالمة ػتمد بن الشفيع ٍب أسندت م
زاوية ىون)واحة اصتفرة( كان أول و  .زاوية زويلة )فزان( كانت حتت اشراف العالمة ازتد ابوالقاسم التواٌب و  األشهب ، فأبنو ؾتم الدين.

وبقيت مشيختها ُب عقبو. وزاوية مزدة)طرابلس( كان أول شيخ عتا ىو العالمة عبدا السِب  من توىل مشيختها ازتد بن علة بن عبيد.
ىـ 1270وزاوية طبقة)طرابلس( كان أول شيخ عتا ىو العالمة ػتمد االزىري وبقيت مشيختها ُب عقبو.وزاوية العزيات )برقة(انشيت سنة 

على  وكان من بْب من توىل مشيختها عمر جالو. وزاوية اظتخيلي)برقة( كان أول شيخ عتا ىو العالمة اضتسْب اضتالُب وتعاقب ورثتو
وزاوية ربيانو )واحات الكفرة( كان أول  وزاوية تازربو)واحات الكفر( وكان من بْب من توىل مشيختها العالمة ػتمد اظتدين. مشيختها.

و زاوية دريانة )برقة( كان أول شيخ عتا ىو العالمة إبراىيم الغماري فابنو السيد  شيخ عتا ىو حسْب بازامو وبقيت مشيختها ُب عقبو.
وزاوية سيوه )مصر( كان أول شيخ عتا ىو العالمة ازتد ابوالقاسم التواٌب. وزاوية الزيتون)سيوه(  ، فالسيد ػتمد اضتسْب الغماري. اضتسْب

وزاوية الرحبان )طرابلس( كان أول شيخ عتا ىو العالمة أبو القاسم  .وزاوية سوكنة)واحات اصتفرة(  تابعة ظتشيخة ازتد ابوالقاسم التواٌب.
وزاوية الداخلة )مصر(  ي، وبقيت مشيختها ُب عقبو. وزاوية الوحات البحرية)مصر( كان أول شيخ عتا ىو العالمة ػتمد السكوي.العيساو 

وزاوية ردامس)طرابلس( كان أول  و كان أول شيخ عتا ىو حسْب اظتوىوب الدرسي. وزاوية حوش عيسى )مصر(. وزاوية الفيوم) مصر(.
وزاوية طلميثة )برقة( كان من بْب من توىل مشيختها ػتمد الكليلي. وزاوية توكره )برقة( كان من بْب من  شيخ عتا ىو الشريف الغدامسي.

 توىل مشيختها عبد ا اصتيالين.، وعبد ا عمر الفضيل،يونس اظتوىوب. وزاوية أم الركبة)برقة( كان من بْب من توىل مشيختها على ابن
كان أول شيخ عتا ىو العالمة إشتاعيل الفزاين، وبقيت مشيختها ُب عقبو. وزاوية ترت)برقة( كان أول   عبد ا . وزاوية الفايدية )برقة(

ية شيخ عتا ىو عبد القادر الغزايل، وبقيت مشيختها ُب عقبو. وزاوية أم الرخم ) مصر(. وزاوية النجيلة )مصر(. وزاوية اضتقنة )مصر(. وزاو 
مة حسْب الغرياين وبقيت مشيختها ُب عقبو. وزاوية ام الرزم )برقة( كان أول شيخ عتا ىو اظترتضى دفنو )برقة( كان أول شيخ عتا ىو العال

فركاش فأبنو اظترتضى الثاين، فاألمْب فركاش، فمحمد األمْب فركاش. وزاوية مصراتو ) طرابلس( كان أول شيخ عتا خليفة شنيشح. وزاوية 
 ، الكبّب السنوسي اصتريد )تونس (كان أول شيخ عتا ىو العالمة ػتمد بن الصادق. زليًب )طرابلس(. زاوية زلة )طرابلس(. وزاوية

 138،صم 1999الصاليب ، ،اضتركة السنوسية ُب ليبيـا 38-33،ص األشهب
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 : لرابعالمبحث ا
 نقده ألخطاء الصوفية.

تتلمذ ػتمد بن علي السنوسي على يد كوكبة من علماء الطرق الصوفية، واحتّك من خالل أسفاره 
الطرق، فحاول أن  أرلببكثّب من مشاخيها خصوصًا ُب اظتغرب العريب. حيث كان على علم واسع ب

استطاع من خالل خربتو العميق للطرق الصوفية وفهمو للكتاب والسنة ف ،االٍب وقعت فيه ىايتالَب قصور 
حيث سار ٕبركتو الصوفية التجديدية مبنهجية حكيمة أن دييز بْب الصاحل من ىذه الطرق والطاحل منها.

ن لفكر لك األماك، وأصبح والء تي، والواحات، واظتناطق الداخليةحٌب استطاعت أن هتيمن على البواد
سياسية مؤثرة ُب رّبىا  ؛ بل استطاعت السنوسية بفضل القيادة اضتكيمة أن تصبح حركةاضتركة السنوسية

 "1، القادرية ...، العيساويةلطرق الصوفية ُب ليبيا، العروسيةومن أشهر ا، من الطرق

الٍب خرجت عن اتباع الكتاب والسنة الصحيحة واىتمت  فعاب وانتقد كثّبًا على الطرق
والرقص ورّبىا ؽتا يناُب ىدي اإلسالم وسّبة النيب صلى باصتوانب الروحية فقط، كاستعمال اظتوسيقى 

دخل الغلط ُب األخالق على رتاعة   :"يقولمثاًل ففي حديثو عن الطريقة الصديقية . ا عليو وسلم
لة معرفتهم باألحوال واتباعهم حظوظ النفس، ولكنهم مل يتأدبوا مبن من ىذه الطائفة وذلك من ق

يروضهم وخيرجهم من الرعونات وجيرعهم اظترارات ويدعتم على اظتناىج الرضية ُب عالج عيوب النفس 
وطريق دوائها؛ فمثلهم كمثل من يدخل بيتًا مظلمًا بال سراج إال من أراد ا ىديتو ٔبذب عنايتو فا 

 2.   اضتميد"ىو الويل

وانتقد ابن السنوسي بعض دخالء اظتتصوفة: " ... ومنها ما كثر بو تبجح كثّب من بعض 
اظتتنسكْب، من دخالء اظتتصوفة، ورالة اظتتورعْب، من األعجاب بأعماعتم، والتمدح بأحواعتم، وكوهنم 

 3 "مة..على ػتض االستقايبالون مبن عداىم ولو كانوا  ؼتصوصْب بينابيع االمداد، ومواىب الكرامة، ال

وعمل ابن السنوسي على تصحيح مفاىيم االسالم الٍب اؿترفت بعض طرق الصوفية عنها،  
 . ىاكالعبادة، والتوكل ورّب 

 
                                                                 

 325، ص م1969 عام طبعة بّبوت، صيدا، العصرية اظتكتبة الطاىر، اصتليل عبد اللييب، اجملتمع - 1
 143م، دار لبنان،ص1967اضتركة السنوسية، نشأهتا ومنوىا ُب القرن التاسع عشر، أزتد الدجاين، الطبعة األوىل،  - 2
 م1990 عام بربيطانيا، مبنسَب طبعت السنوسي، لإلمام اظتختارة اجملموعة ضمن السنوسي، علي بن ػتمد لإلمام اظتسائل العشر، - 3

 .9ص رلبون بن آل نفقة على
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 العبادة:   - أ

إن مفهوم العبادة عند السنوسية وافق تعريف ابن تيمية عندما قال: )العبادة اسم جامع لكل ماحيبو 
ا ويرضاه: من األقوال واألعمال الباطنة والظاىرة، فالصالة والزكاة والصوم واضتج، وصدق اضتديث 

وف والنهي عن اظتنكر، وأداء األمانة، وبر الوالدين، وصلة األرحام، الوفاء بالعهود، واألمر باظتعر 
 1واصتهاد للكفار واظتنافقْب، واإلحسان اىل اصتار .... وأمثال ذلك من العبادة( 

كان ابن السنوسي حيب للمسلم أن يعيش من عمل يده وعرق جبينو ليغرس ُب نفسو  :التوكل -ب
ستخراجو حب التعفف قلما رواه عنو كبار االخوان انو كان يقول: )الذىب ُب األرض، فغوصوا ال

ويقول: )اليد العليا خّب من اليد  (باراث( وكان يقول: )الدرر ُب ررس الشجر أو حتت ورق الشجر
.ىذه  2السفلى واالستقامة كنز اليبلى والعفة حسب دائم( )ومن مد يده متسواًل قصر لسانو(

مع تفويض األمر  التوجيهات تدلنا على فهم ابن السنوسي ظتفهوم التوكل، فدعا اىل مباشرة االسباب
  تعاىل، وحارب التواكل الذي انتشر ُب كثّب من الطرق الصوفية.

الٍب انتقدىا عقيدة وحدة الوجود وأكد على إهنا عقيدة إضتادية ٕبتو  ومن البدع الصوفية
وقف ف ، ال أساس عتا من عقل وال شرع ولكنها من وحي الشيطانو  ،ليست من االسالم ُب شيء

على مذىب أىل السنة واصتماعة الذي يقول بأن ا سبحانو بائن ُب منهجو سار و ضدىا بكل حزم 
 ﴿من خلقو ال يشبهو شيء من ؼتلوقاتو متصف بصفات الكمال فلو األشتاء اضتسُب والصفات العلى: 

  ٔٔ: الشورى﴾ اْلَبِصّبُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  َلْيسَ 

فمن اعتقد أن ا  .بصفات الكمال اظتنزه عن النقائص والعيوبفهو اظتتفرد باصتالل اظتتصف 
فقد كفر مبا كما يعتقد النصارى سبحانو تعاىل متحد مبخلوقاتو وأن العبد عْب الرب، والرب عْب العبد  

يقول اإلمام ابن تيمية بعد أن ذكر كثّباً   .وخالف الفطر والشرائعصلى ا عليو وسلم أنزل على ػتمد 
صاحب  –أصحاب مذىب وحدة الوجود "يقولون: إن الوجود واحد، كما يقول ابن عريب  من أقوال

فإهنم ال  –عليهم من ا ما يستحقونو  –وابن سبعْب وابن الفارض والتلمساين وأمثاعتم  –الفتوحات 
من  جيعلون للخالق سبحانو وجودًا مباينًا لوجود اظتخلوق. وىو جامع كل شر ُب العامل، ومبدأ ضالعتم

حيث مل يثبتوا للخالق وجودًا مباينًا لوجود اظتخلوق وىم يأخذون من كالم الفالسفة شيتًا، ومن القول 
الفاسد من كالم اظتتصوفة واظتتكلمْب شيتًا ومن كالم القرامطة والباطنية شيتًا فيطوفون على أبواب 

                                                                 
 .150/ 10م،1971ىـ/1390غتموع فتاوى ابن تيمية، رتع وترتيب عبد الرزتن القاسم، بّبوت، ط  - 1
 .187،188. برقة العربية أمس واليوم، ػتمد الطيب بن أزتد ادريس األشهب، مطبعة اعتواري، شارع ػتمد علي مبصر، ص - 2
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بل 1. ف اظتخلوط بالفلسفة"اظتذاىب ويفوزون بأخسِّ اظتطالب، ويثنون على ما يذكر من كالم التصو 
الٍب تقول بأن ا حيل ُب األشخاص تعاىل ا عن قول ايضا عقيدة اضتلول  بن السنوسيا  حاربوقد 

واضتقيقة أن القول باالحتاد بْب اطتالق واظتخلوق يأباه العقل الذي سلم من . اضتلوليْب علوًا كبّباً 
أي إنسان تسمح لو نفسو أن يدعي بأنو دخل بو الشبهات ويدل داللة واضحة على أهنا باطلة ألن 

اإللو وصار مع ا وحدة واحدة وال ديكن أن خيرج مثل ىذا االدعاء الباطل من إنسان لو عقل سليم 
 . أو بو ذرة من إديان

منزلة منزلة كأو اظتشايخ رؤوس الصوفية  وا منجعلوانتقد بعض الذين ليس ىذا فحسب بل لقد 
: الصحابة ىم فقط من روء الرسول صلى ا عليو يؤكدون على إنأىل السنة حيث إن  الصحابة :

 َتُسبُّوا ال  "وسلم وحدثوا عنو فقط واليبلغ منزلتهم بعدىم أحد ضتديث النيب صلى ا عليو وسلم 
  2"  َنِصيَفوُ  َوال  َأَحِدِىمْ  ُمدَّ  غَ بـَلَ  َما َذَىًبا أُُحدٍ  ِمْثلَ  َأَحدُُكمْ  أَنـَْفقَ  َلوْ  ِبَيِدهِ  نـَْفِسي فـََوالَِّذي َأْصَحايب 

ومنهم اظتستفٍب قلبو ومنهم من ديد باظتلك ُب سره اظتنّب كحال أيب إن  فّبىالسنوسي أما ابن 
يزيد والسيد ػتمد بن موسى ومنهم اظتشاىد الرسول اظتستمد منو كل سؤال وذلك حال الشاذيل والزويل 

والسيوطي والقناوي وايب مدين والشعراين والشيخ ػتي الدين وؿتوىم فكم وأيب السعود واظتتبويل واظترسي 
 )).3أثرت عنهم ُب ذلك أحوال. وتواترت أقوال، وعدىم بعضهم كالشيخ ػتي الدين ))من الصحابة

فتؤكد بعض اظتصادر أن ابن السنوسي تعرض عتجوم بعض اظتشايخ أما في مسألة االجتهاد :
ػتمد عبده ُب   اظتالكي بسبب دعوة لفتح باب االجتهاد وىو ما أكده الشيخوعلى راسهم الشيخ عليش 

أن ابن السنوسي تعرض للقتل: "أمل يسمع السامعون إن الشيخ السنوسي   (اإلسالم والنصرانية)كتابو 
كتب كتابًا ُب أصول الفقو زاد فيو بعض اظتسائل على أصول اظتالكية وجاء ُب كتاب لو ما يدل على 

ؽتن يفهم األحكام من الكتاب والسنة مباشرة وقد يرى ما خيالف رأي غتتهد أو غتتهدين فعلم  دعواه أنو
بذلك أحد اظتشايخ اظتالكية وكان اظتقدم من علماء اصتامع األزىر الشريف فحمل حربة وطلب الشيخ 

ئ األستاذ على السنوسي ليطعنو اها ألنو خرق حرمة الدين وتبع سبيل رّب سبيل اظتؤمنْب، ورمبا كان جيَب 

                                                                 
 167ص 1جامع الرسائل   -1
2

   ماجو وابن والنسائي والَبمذي ومسلم البخاري وأخرجو - 

 عام منشسَب طبعة السنوسي، لإلمام اظتختارة اجملموعة ضمن السنوسي، علي بن ػتمد اإلمام األربعْب، الطرائق ُب اظتعْب السلسبيل - 3
 .130م،ص1990
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طعن الشيخ باضتربة لو القاه وإمنا الذي خلص السنوسي من الطعنة وؾتى الشيخ اظترحوم من سوء اظتغبة 
 .1وارتكاب اصتردية باسم الشريعة ىو مفارقة السنوسي للقاىرة"

 
  :الخامسالمبحث 

 التجديد لغةً و اصطالحا :
" . وجاء ُب لسان العرب  صّّبه جديداً  الوسيط التجديد كمصدر "جدّد الشيء أي جاء ُب اظتعجم

ايضا مبعُب: " اصتّدة ىي نقيض البلى، ويقال شيء جديد، وجتدد الشيء صار جديدًا وىو نقيض 
 . 2اطتلق، وجّد الثوب جِيدُّ )بالكسر( صار جديدًا، واصتديد ما ال عهد لك بو"

وىو ما وإدخال التحسْب عليو،: االحتفاظ بالقدمي، وترميم ما بلى منو، إذن التجديد مفهومف 
 3 " التجديد إمنا يكون لشيء قدمي " يؤكد القرضاوي بقولو:

 القرآن الكريم : في التجديد كلمة

، وتنزيلو على إحياء وبعث ما أمهل منو، وختليصو من البدع وادثات يعُب:ال شك أن جتديد الدين  
والعودة بو إىل صفائو ونقائو ، وػتاولة تطبيقو  واقع اضتياة ومستجداهتا". فالتجديد ذو اىتمام بالدين

على غتتمعنا اضتديث بنظرات اجتهادية وابتكارية تعتمد أصول الدين وتقوم عليها . ونسأل ىل ورد ذكر 
 ىذا اظتصطلح َب القرآن الكرمي والسنة النبوية اظتطهرة ؟.

جديد مبعُب اإلحياء واإلعادة ظتا كان  ةد، وإمنا ورد لفظيتجدال ةلفظ القرآن الكرميُب رد تمل   
 .49اإلسراء﴿َوَقالُوا أَِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َورَُفاًتا أَِإنَّا َلَمبـُْعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا﴾   ومن ذلك قولو تعاىل: ،موجوداً 

 يتضح من ىذه اآلية أن جتديد اطتلق ىو بعثو وإحياؤه وإعادتو .
مْ  ِبِلَقاءِ  ُىم َبلْ  َجِديدٍ  َخْلقٍ  َلِفي أَِإنَّا اأْلَْرضِ  ُب  َضَلْلَنا أَِإَذا َوَقالُوا﴿  .ٓٔ: السجدة﴾ َكاِفرُونَ  َراهِِّ
ُتمْ  ِإَذا يـَُنبُِّتُكمْ  َرُجلٍ  َعَلى   َنُدلُُّكمْ  َىلْ  َكَفرُوا الَِّذينَ  َوَقالَ ﴿  ٧: سبإ﴾ َجِديدٍ  َخْلقٍ  َلِفي ِإنَُّكمْ  ؽتَُزٍَّق  ُكلَّ  ُمزِّقـْ

  ١ٔ: ق ﴾َجِديدٍ  َخْلقٍ  مِّنْ  َلْبسٍ  ُب  ُىمْ  َبلْ  اأْلَوَّلِ  ِباطْتَْلقِ  َأفـََعِييَنا﴿ وقولو تعاىل

                                                                 
.  130،صم1969 لبنان بّبوت، العريب، الكتاب دار ،2العقاد،ط ػتمود عباس ومستقبلو، حاضره العشرين، القرن ُب اإلسالم -  1

 الصحابة، مكتبة ،1،ط الصاليب، ػتمد ػتمد ،علي ليبيا ُب السنوسية للحركة الزكية الثمارم ،  2001علي ػتمد ػتمد الصاليب ،
 ص؟.م 2001، القاىرة التابعْب، مكتبة اإلمارات، الشارقة

 الوسيط، ، مادة ) جدد(. اظتعجم .563ـ  562، ص1ج مصر، اظتعارف، دار طبعة ـ منظور ابن العرب، لسان - 2
 .27ص  .ىـ 1406 ،1 ط للنشر، الصحوة دار القرضاوي، يوسف والتجديد، األصالة بْب اإلسالمي الفقو - 3
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 أيضا والتجديد واإلعادة واإلحياء البعث على يدل ىنا اصتديد واطتلق
 السنة: في التجديد كلمة
من اشتملت بعض األحاديث الصحيحة على مصطلح التجديد، الذي يعِب اإلحياء واإلعادة نذكر لقد 

ىذه اضتديث أدعتا على اظتقصود، وأمشلها لبيان اظتراد وأوسعها صتوانب التجديد ىو حديث أىب ىريرة 
"إن ا يبعث عتذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد عتا  صلى ا عليو وسلم:  النىب عن

ستنتج من ىذا اضتديث أن ىذه األمة ستنحرف أحيانا عن بعض معامل السنن الصحيحة في؛ 1 دينها"
أن ا سبحانو وتعاىل تعهد ٕبفظ كتابو العزيز كما تعهد ىذه األمة بعنايتو وسيبعث عتا و وستغّب غتراىا 

، كما من جيدد عتا أمور دينها كل عصر. وبالتايل فالتجديد سيستمر بانتظام: على رأس كل مائة سنة
 ورد ُب اضتديث السابق.  

الباىل)نقيض  يعُب: إعادة اطتلقبإنو  التجديد لغة وشرعاً  مفهومخالصة القول ديكن إرتال 
العهد أو إعادة ترميم الشيء البايل وليس خلق شيء مل يكن موجودًا . واهذا  بو بعد أن تقادم البايل(،

ىو أن تعيد "اظتعُب فإن التجديد ُب غتال الفكر أو ُب غتال األشياء على السواء كما يشّب برىان رليون 
تراكمت عليو من السمات واظتظاىر ما طمس جوىره، وان تعيده الفكرة أو الشيء الذي بلي أو قدم أو 

 . 2"إىل حالتو األوىل يوم كان أول مرة، فتجدد الشيء أن تعيده )جديدًا( وكذلك الفكر
وبالتايل فإن مفهوم التجديد جيب أن يرتبط، كما ىو بالفعل، مبفهوم اإلبداع الفكري، أي مبا 

 .3 فاعليتها وقدرهتا على االنتاج اظتبدع للمعاين اصتديدة أو اظتتجددةيسمح ظتنظومة فكرية أن تستعيد 
وديكننا مالحظة عاظتية الدعوة عند اإلمام السنوسي من حرصو على إنشاء زواياه ُب كل مكان 
قدر عليو ، فأول زاوية أنشأىا كانت ُب اضتجاز ، ٍب ُب مصر وليبيا واصتزائر والسودان اإلفريقي ) تشاد 

ومالحظتو حياتو مع القرآن الدستور العاظتي، وىذه شتة مهمة وخاصية تنبو عتا اإلمام بسبب  ومايل( .
                                 ضعف اظتسلمْب ُب كل مكان من العامل اإلسالمي.

 
 
 

                                                                 
 .3740قرن اظتائة ح رقم  ُب سنن أىب داود، كتاب اظتالحم، باب ما يذكر - 1
 .72ص م،1991 ،1ط مالطا، اإلسالمي، العامل دراسات مركز رليون، برىان اظتعاصر، اإلسالمي الفكر ُب والتجديد االجتهاد  - 2
  .74مصدر سابق، ص - 3
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 : سادسالمبحث ال
                            في التجديد. االمام محمد بن على السنوسيمنهج 

تعد السنوسية حركة ودعوة إسالمية إصالحية جتديدية، تعتمد ُب أرلب شؤوهنا على الكتاب    
، وقد ظهرت ُب القرن الثالث عشر اعتجري على يد الشيخ االمام ىا بالتصوفمع تأثر امدية والسُّنة 

اضتْب، ،  وكانت حركة خالية من الشركيات واطترافات كالتوسل باألموات والصػتمد بن على السنوسي
يتعْب :"قال فتدريج اظتريد ُب مراتب السلوك مثاًل فقد فصل  . وعتا منهج متكامل لالرتقاء باظتسلم

   1".على اظتريد أن يصحح عقيدتو مبيزان اعتدال أىل السنة واصتماعة 
بالصوفية اظتوافقة للكتاب والسنة والصوُب اضتقيقي ُب رأيو من  اال يؤمنال السنوسي ابن ف 

فاعلم أن سبيل القوم اتباع النيب ُب اصتليل واضتقّب  "يتقيد بالكتاب والسنة ، وقد قال ُب ذلك : 
    2"وأعماعتم موزونة مبيزان الشريعة

فهو مل يقبل جتربتو ُب الصوفية قد أعطتو خربة ُب التعامل معها   إنيؤكد اظتؤرخْب على و 
 " :، بل قيدىا بالكتاب والسنة وجعل طريقتو مبنية على الصوفية على إطالقها، ومل يرفضها باصتملة

 .3"ة على النيب ُب عموم األوقات متابعة السنة ُب األقوال واألحوال واالشتغال بالصال
وقامت  ؛من أوىل اضتركات الٍب انبعثت من دعوة التوحيدإن اضتركة السنوسية واصتدير بالدكر 

دة ورّبىا من عقائد الصوفية الفاس ، واضتلولمبحاربة عقائد الصوفية اظتنحرفة، كاالحتاد، ووحدة الوجود
رر ظتفهوم على ؿتو جامع ػتىذه اضتركة صيغت  فقد. اظتتأثرة بالنصرانية اظتنحرفة، والديانة اعتندية القددية

اإلسالم اظتتكامل بْب الزىد والفقو والعبادة بتشكيل تربوي على منط الصوفية، متحررًا من أخطاء 
استطاعت أن تكون جيال قادرًا على نشر اإلسالم ُب أؿتاء أفريقيا، بالتايل الصوفية واؿترافاهتم، و 

سيْب للجزائر وعودة وكانت رد فعل ضخم للتحدي الذي واجو العامل اإلسالمي باحتالل الفرن
 . اضتروب الصليبية

دعوة إىل االلتزام الؾتد  انو مبِب على ُب التجديد  ابن السنوسيمنهج  ومن خالل النظر ُب
إىل بعض  ارسلها السنوسيإحدى الرسائل الٍب  وما يؤكد ىذا بأحكام اإلسالم الظاىرة والباطنة،

                                                                 
  8، صم1990 السنوسي، اإلمام ، السلسبيل - 1
 م.1967 الدجاين، أزتد ، السنوسية اضتركة - 2
 7، ص م1990 السنوسي، اإلمام ، السلسبيل - 3
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: " فإنا ندعوكم بدعاية اإلسالم من طاعة ا ورسولو ، قال تعاىل ُب  والٍب يقول فيها رؤساء العشائر
َناَزْعُتْم ُب كتابو العزيز:  َشْيٍء ﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنُوا َأِطيُعوا اللَـَّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمنُكْم َفِإن تـَ

رُدُّوُه ِإىَل اللَـِّو َوالرَُّسوِل ِإن كُ  ٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾فـَ ِلَك َخيـْ  ١٥النساء:  نُتْم تـُْؤِمنُوَن ِباللَـِّو َواْليـَْوِم اآْلِخِر ذَ 
والطاعة ىي امتثال أمر ا ورسولو من إقامة الصلوات اطتمس وصيام شهر رمضان وأداء زكاة ...

وأكل أموال  ،والنميمة ،والغيبة ،األموال وحج بيت ا اضترام واجتناب ما هنى ا عنو من الكذب
 ؛ورّب ذلك ؽتا حرم ا ورسولو ،وشهادة الزور ،وقتل النفس بغّب حق ،وشرب اطتمر ،الناس بالباطل

وقد . سران وال حيوم حول زتاه حرمانفبذلك تنالون اطتّب األبدي والربح السرمدي الذي ال يعَبيو خ
يذكرون عباد ا ويعلموىم ما فرض طلب منا أناس من ذلك الطرق أن نبعث معهم بعض إخواننا 

ا ورسولو عليو ويهدوىم إىل سبيل الرشاد ، وعزمنا على ذلك لكون ىذه الوظيفة ىي الٍب أقامنا ا 
  . 1عليها: ننبو الغافل ونعلم اصتاىل ونرشد الضال "

اظتعاصرة عتا  منهجًا خاصًا ُب التعامل مع رّبىا من الطرق اتبعت السنوسيحيث أن االمام 
ُب إحدى رسائلو ، بعد أن ستل  وقوليتضح ذلك من خالل ؛سياسية عدم اظتواجهة ديكن تسميتو بـ

، فأرشدىم إىل مراجعة كتب أىل العلم من علماء خالف بعض الناس ُب عصمة األنبياءعن 
اظتسلمْب كاإلجيي والشريف اصترجاين والرازي واآلمدي ورّبىم ، ٍب قال: " إنكم تعلمون أن مادة 

من اطتصام ليس من دأبنا ، وقد علمتم أن شأننا ىو امتثال قولو صلى ا عليو وعلى آلو وسلم: ) 
يتًا ُب اصتنة ، ومن تركو وىو ػتق بُب ا لو بيتًا ُب وسطها ، ومن ترك اصتدال وىو مبطل بُب ا لو ب

. ىذا شأن أىل ا أن يكونوا أرضًا ظتن سواىم ، حيملون  2( حسن خلقو بُب ا لو بيتًا ُب أعالىا
وأما اطتوض واصتدال ُب األمور االعتقادية فهو الطامة الكربى … من األذى زتلها وينتجون خّبىا 

  .3ة الغرى "والداىي
دتيزوا" ٕبنكة و  أتبعوا شيخهم يؤكد ػتمود عامر على إن زعماء اضتركة السنوسية ومن ىنا

، فبدال من  ليبيا، واضتجاز، ومصر، ورّبىامع الطرق الصوفية ُب  سياسية من حيث جتنب االصطدام
بوتقة اضتركة  كسب عدائهم ، عملوا على احتوائهم ، وشيًتا فشيًتا ذابت بعض الطرق ُب ليبيا ُب

                                                                 
 . 152،صالسنوسي الكبّب ، األشهب  - 1
2

 حسن حديث الَبمذي وقال والبيهقي ماجو وابن لو واللفظ والَبمذي داود أبو رواه - 

 167ص 1 الرسائل جامع 3
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وىذا ما ديكن  1.السنوسية ، وبقيت الطريقة الصوفية اظتدنية تتمتع بنفوذ ػتدود لدى قسم القبائل البدوية
 ُب بالد اظتغرب واضتجاز ورّبىا.  حركة التصوف أن نفسر بو انتشار

غترد حركة صوفية خرافية، كما يعتقد البعض،  مل تكن حركة السنوسيةال نإوىذا يؤكد على 
فهي  ،من العلم الشرعي الصحيح نطلقتا .وفكر وحركةوإمنا ىي تربية وجهاد وعلم وعمل ومصحف 

ابتة متوارثة عرب ألهنا متقررة ثو ن العقيدة أمر ال يسع اطتالف فيو، ألال تقبل البحث ُب األمور العقائدية 
 .أجيال اظتسلمْب

رضى علماء اظتسلمْب بسبب اجتهاده  ُب الدين وعدم تقيده نال ابن السنوس واصتدير بالدكر 
مبذىب من اظتذاىب، حيث جعل رائده العمل بالكتاب والسنة ومل يقدم عليهما اقوال العلماء والفقهاء، 

بحت فيما بعد  وبسبب دعوتو اظتخلصة الٍب أثرت ُب قبائل ليبيا، والصحراء الكربى وأفريقيا، والٍب اص
يكمن منهج ػتمد بن علي السنوسي ُب الدعوة إىل العمل حيث . 2كتائب للجهاد ُب سبيل ا تعاىل 

بالكتاب والسنة ُب اجملال الفقهي، ورفضو للتقليد الذي أوجبو اظتتأخرون وزتلوا الناس عليو وأرلقوا باب 
 .االجتهاد

االجتهادات الٍب جاء اها األئمة األربعة واستقر عليها عمل األمة بالسنوسي  ابن نادى فقذ
مؤكداً قرونًا ودىورًا ، وإمنا ىو نظر واستدالل والوقوف مع الدليل وأتباعو إذا تبْب لنا ؼتالفتو للمذىب . 

عصمة نعتقد  .. فإنا ال "امكانية أن يقع العلماء والفقهاء والقضاة ُب األخطاء اظتخالفة للسنة، فقال: 
القوم بل ؾتوز عليهم الذنوب ونرجوا عتم مع ذلك أعلى الدرجات ظتا اختصهم ا بو من األعمال 
الصاضتة واألحوال السنية وليسوا بأعلى درجة من الصحابة الٍب كانت بينهم ورّبىا ويؤيد ذلك حتذير 

ا األئمة األربعة من ؼتالفة سلف األمة من الصحابة، والتابعْب، وتابعيهم والسيما األئمة األربعة والسيم
 . 3"اضتديث وخصهم على وجوب العمل بو مع ؼتالفة )رأي كائن من كان( 

واضح ُب   دم الوقوف على أقوال السابقْب،إبداء الرأي وع يكمن ُبالنظر فمنهجو ُب إذن 
وقد طبق اإلمام رأيو ىذا ُب كتابو: ن ُب العمل باضتديث والقرآن ( . بل كتابو اظتسمى بـ ) إيقاظ الوسنا

 الٍب خالف فيها مذىب اظتالكية . بغية اظتقاصد ُب خالصة اظتراصد ، حيث ذكر فيو اظتسائل 
                                                                 

 32ص، م1991 ىـ،1411 عام طبعة دمشق جامعة منشورات عامر، ػتمود اظتعاصر، ليبيا تاريخ - 1
 203ص. م1986ىـ،1406 أوىل طبعة لبنان، طرابلس، اإلديان، دار الرسالة، مؤسسة ، رضا، رشيد ػتمد السيد درنيقة، أزتد ػتمد 2
إلمام ػتمد بن علي السنوسي، طبع مع اجملموعة اظتختارة لإلمام السنوسي، على نفقة ػتمد اايقاظ الوسنان ُب العمل باضتديث والقرآن،  3

 23م،ص1990عبده بن رلبون وشقيقو ىشام وعلي ُب منشسَب، بربيطانيا عام 
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واصتدير بالدكر إن ابن السنوسي مل يكتفي ُب دعوتو لفتح باب االجتهاد وػتاربة التقليد بالقول، ولكنو 
عدة مسائل منها؛ رفع اليدين ُب الصالة، حكم  قرن قولو بالعمل، حيث خالف مذىبو اظتالكي ُب

القبض، حكم السكتات الثالث، حكم االستعاذة، حكم البسملة للفاحتة والسور، حكم التأمْب، 
حكم التكبّب لقيام الثالثة، حكم السالم، واطتروج من الصالة، حكم القنوت، ورفع اليدين فيو حال 

. واظتتطلع على كتاب الشيخ السنوسي) اظتسائل 1وعْبالدعاء، حكم تطويل الصالة، وتقصّبىا اظتشر 
العشر( يرأى قوتو ُب إقامة اضتجة على ما ذىب إليو من خالل احاديث الرسول صلى ا عليو وسلم، 

 .واقوال العلماء، ويذكر ادلتو الٍب خلف فيها اظتذىب اظتلكي
أو اضتركات  رؤوسمن  رّبهينتهج مل  منهجًا خاص انتهجالسنوسي  االمامنستنتج من ذلك إن 

 فالطريقة الصوفية سائرة على منهج الكتاب والسنة؛الطريقة الصوفية الىو و الطرق الصوفية االخرى ،
 ا من شهواهتا الفاسدة ، وتطويعها، وىو ما يؤكدهىي وسيلة للَبقي بالنفس وهتذيبها ومعاصتته السنوسية

 2النيب ُب اصتليل واضتقّب وأعماعتم موزونة مبيزان الشريعة"" فاعلم أن سبيل القوم اتباع بقولو: السنوسي 
أفعال وأقوال  عا بتإخلقنا ألجلو من عبودية و اضتدود الشرعية الٍب إقامة إذن فاظتطلوب منا رتيعًا 

إال بالدخول من باب اىل ذلك سبيل  الإىل حيث يؤكد ابن السنوسي إنو صلى ا عليو وسلم،  نبيو
كان عليو السلف وورثو عنهم على األوجو األكمل الذي   ،وفقو ،وتفسّب ،من حديث ،العلم الشرعي

  . اطتلف
 النتائج
  لقد تأثَّر السنوسي باإلمام أزتد بن حنبل وابن تيمية وأيب حامد الغزايل وكان ذلك التأثّب واضحاً ُب

 .غتال العقيدة وقد اكتسب ىذا التأثر أثناء زيارتو للحجاز
  نادى السنوسي بالتصوف اطتايل من الشركيات واطترافات، كالتوسل باألموات والصاضتْب، و تتشدد

 ُب أمور العبادة، وحتلى بالزىد ُب اظتأكل واظتلبس 
  وعلى الررم من أن السنوسيِّ مالكيُّ اظتذىب، إال أنو وػتاربة التقليد السنوسي إىل االجتهاددعي ،

 .خيالفو إن جاء اضتق مع رّبه
  أكد السنوسي على الدعوة إىل ا باضتكمة واظتوعظة اضتسنة واالبتعاد عن أسلوب العنف واستعمال

 .القوة
                                                                 

 47-5ص.اظتسائل العشر - 1
 م.1967 الدجاين، أزتد عشر، التاسع القرن ُب ومنوىا نشأهتا السنوسية، اضتركة - 2
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  حارب السنوسي العقائد الفاسدة، ودعت إىل العقائد الصحيحة، لتجتمع القبائل والشعوب
 اإلسالمية عليها ، كما حرصت على حتكيم كتاب ا وسنة رسولو على نفسها، ودعت رّبىا

  .بااللتزام بذلك
  يؤكد ابن السنوسي أن اإلديان ىو القضية األوىل واألساسية، عتذه األمة، فإذا ختلف اظتسلمون عن

  .رّبىم ُب وسائل اضتياة اضترة الكردية؛ فمرد ذلك إىل اؿترافهم عن فهم اإلسالم فهمًا سليماً 
 من بْب اظتسلمْب  عتا خيتار وأنار ُب ؼتتلف االقطينشي الكثّب من الزوايا  استطاع ابن السنوسي أن

غتموعة خّبة من العلماء، والفقهاء، والدعاة ؽتن اتصفوا ، بالتميز اإلدياين، والتفوق الروحي، 
والرصيد العلمي، والزاد الثقاُب، ورجاحة العقل ، وقوة اضتجة، ورحابة الصدر، وشتاحة النفس، 

  .وأصبحوا من أعمدة اضتركة السنوسية أثناء حياتو وبعد وفاتو
 بن السنوسي على األصول الٍب تساىم ُب توحيد اجملتمع ؛ كوحدة العقيدة، وحتكيم الكتاب أكد ا

 والسنة، وصدق االنتماء إىل اإلسالم، وطلب اضتق والتحري ُب ذلك.
  ومن خربتو  ا عليو وسلم، استمده من كتاب ا وسنة رسولو خاصاً انتهج ابن السنوسي منهجًا

، وانتقد أخطائها، وعمل على طريقة خاصة على يد مشايخ اظتغرب هابالطرق الصوفية الٍب درس جل
 . ، و مريديويسلكها اتباعو

  م اظتريد ما حيتاج يعلتأكد ابن السنوسي على تصحيح العقيدة مبيزان أىل السنة واصتماعة، عن طريق
النفس،  أن يتوجو اظتريد إىل تزكيةو إليو من اظتسائل الفقهية على مذىب من اظتذاىب األربعة، 

  وهتذيب األخالق، وتصفية القلب.
  صلى ا عليو وسلم، ابن السنوسي ُب الدعوة إىل ا مستمدًا من كتاب ا وسنة رسولو منهجأن 

أن جيعل منهم دعاة إىل ا أن يضمها اليو و وقد ؾتح ُب إرشاد الطرق الصوفية اظتنحرفة ، واستطاع 
  .تعاىل

 المراجعالمصادر و 
والتجديد ُب الفكر اإلسالمي اظتعاصر، برىان رليون، مركز دراسات العامل اإلسالمي، االجتهاد  -1

 .1991، 1مالطا، ط
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اظتختارة لإلمام السنوسي، على نفقة ػتمد عبده بن رلبون وشقيقو ىشام وعلي ُب منشسَب، 
 م.1990بربيطانيا عام 
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