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 اؼبلخص

 ومعلومات إشارات" التصوؼ يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد"  ـبطوط وبوي       
 الشيخ وعبقرية موسوعية عن ينم وىذا التصوؼ، يف السنوسي الشيخ أسانيد مسألة عن جدا مهمة

 .السنوسي
 الشيخ فيو تطرؽ وقد التصوؼ، يف أسانيده سلسلة يف دوهنا اليت كتبو أىم من فهو       

 إبراز الدراسة ىذه حاولت لقد. أصحاهبا عن اؼبتواترة انيدىابأس صوفية طرؽ عشر إىل السنوسي
 كاف أنو السنوسي الشيخ عن اؼبشهور إذ خصوصا، الصويف وتراثو عامة، السنوسي الشيخ تراث
 ؾباؿ يف السيما ـبتلفة، ؾباالت يف مؤلفات من لنا تركو ما ولعل صاغبا، مربيا صوفيا شيخا

 الشيخ شخصية يدرسوف الذين الباحثوف منو يستفيد حىت وتعريف، تنويو إىل وبتاج التصوؼ
 .بالتصوؼ وعالقتو السنوسي

 تراثهم على نركاز هبعلنا األعالـ، العلماء ىؤالء بًتاث االىتماـ بضرورة الراسخ إيباننا إفّ        
 وعالقتها الفًتة تلك علماء وعقليات ذىنيات نفهم حىت النور، إىل وإخراجو والعلمي، الفكري

 .آنذاؾ وؼبالتص
 التصوؼ، األسانيد، السنوسي، العلماء، الًتاث    الكلمات    الدالة

The manuscript of "Asanid Sheikh Mohammed bin Ali Al-Sunoussi in 

Sufism" contains very important references and information on the 

question of Asanid Sheikh Al-Sunoussi in Sufism, and this reflects the 

encyclopedia and genius of Sheikh Al-Sunoussi. 

 One of the most important books he wrote in his Masanid series 

Abstrac: 

                                                           
 ؤلف المرسلالم.  
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is in etymology. In it, Sheikh Al-Sunoussi mentioned 10 Sufi roads on 

their frequent grounds. This study has attempted to highlight Sheikh Al-

Sunoussi heritage in general, and his Sufi heritage in particular. It is well 

known that Sheikh Al-Sunoussi was a good Sufism educator. 

Our firm belief in the need to pay attention to the heritage of these media 

scientists makes us focus on their intellectual and scientific heritage, 

bringing it to light, so that we can understand the minds and minds of the 

scientists of that period and their relationship to mysticism at that time. 

Sufism, Asanid, Al-Sunoussi, scholars, heritage Keywords: 

 

 

 مقدمة:  .1
 اشعاعها عكس اسالمية حواضر عدة ومغرهبا مشرقها واالسالمية العربية بالبالد برزت     

 عرب األعالـ العلماء من عددا الوجود إىل أبرز الذي والريادي اغبضاري الدور والثقايف، الفكري
 العلـو شىت يف والفكر، الثقافة ألواف من ـبتلفة ضروبا لإلنسانية قدموا والدىور، العصور مر

 علينا وبتم األعالـ، العلماء ىؤالء لنا تركو الذي واإلنساٍل اؼبعريف الازخم ذلك إف. والفنوف
 للضمَت واستجابة الديٍت، الوازع منطلق ومن والًتاثي، اؼبعريف باغبقل واؼبهتمُت الباحثُت معشر

 ٍب ومن ودراستو ،واالنساٍل اؼبعريف الًتاث ىذا خدمة كبو جهودنا نسخر أف واؼبعريف العلمي
 .والعملية العلمية حياهتم يف منو يستفيدوا حىت الباحثُت عامة إىل إخراجو

 ومهم، ضخم علمي تراث من اػباصة علمارنا مكتبات رفوؼ بو تازخر ما ولعلّ  
 منو االستفادة على مشارهبم وتعدد مناىلهم وتنوع زبصصاهتم، اختالؼ على الباحثُت يساعد

 من بالعدد تعجّ  اليت الًتاثية اؼبكتبات عامل ولوج من للباحثُت مفر ال إذ م،ودراساهت حبوثهم يف
 والفنوف، العلـو شىت يف ومتنوعا غنيا ـبطوطا تراثا وراءىم خلفوا الذين لعلمارنا، اؼبهمة اؼبؤلفات

 منو يستفيد حىت الوجود، دنيا إىل اؼبكتبات رفوؼ من وىبرجو الغبار، عنو ينفض من وبتاج
 .زبصصاهتم وتعدد ومشارهبم مناىلهم اختالؼ على فالباحثو 

 يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد "ـبطوط الًتاثية اؼبؤلفات تلك أىم ومن 
 الشريعة عامل بُت اعبامع اعبغبويب، اؼبستغامبي اػبطايب السنوسي علي بن ؿبمد للشيخ "التصوؼ
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 دراساهتم يف الباحثوف وبتاجها قيمة ميةعل مادة دفتيو بُت وبوي الذي اؼبخطوط ىذا واغبقيقة،
 .وتلقينا درسا عليها واالعتماد وأحباثهم

 :المخطوط بصاحب التعريف. 1
 :ونشأتو نسبو -أ

 أضبد بن القادر عبد بن ؿبمد ابن األطرش العريب بن السنوسي بن علي بن ؿبمد ىو
 أبو علي بن ابخطّ  بن اهلل عبد ابن ذىيبة أبو يوسف بن الذراع شايب ؿبمد بن شهيده
رابط أضبد بن راشد بن وبي بن العسل

ُ
 يوسف بن الرضبن عبد بن القوي عبد بن منداس بن اؼب

 بن ؿبمد بن أضبد بن عبداهلل بن إدريس بن اغبسن بن يوسف بن العابدين زين بن زيّاف بن
 صغراأل إدريس بن عمراف بن علي بن ضبازة بن داوود بن يعقوب بن سعيد بن ضبازة بن اهلل عبد
ثٌت اغبسن بن الكامل عبداهلل بن األكرب إدريس بن

ُ
 علي اؼبؤمنُت أمَت بن السبط اغبسن بن اؼب

 .(1)وجهو اهلل كـر طالب أيب بن
 الُسّنة إىل الداعي العارؼ اإلماـ ىو:" بقولو الكّتاٍل اغبيّ  عبد الشيخ لو ترجم وقد

حّدثُت ختم هبا، والعمل
ُ
سندين، اؼب

ُ
 على اهلل ُحّجة الغضنفر، واؽبماـ األضبر الكربيت واؼب

 اعبغبويب ىجرة، اؼبكي أصاًل، الشلفي اػبطّايب الّسنوسي عليّ  بن ؿُبّمد اهلل عبد أبو اؼبتأخرين،
 .(2)"الّسنوسي بابن رأسو مسقط يف ويعرؼ مدفناً،

 يـو يف ولد أين مستغاًل، قرب ؾباىر قبيلة من أصلو السنوسي علي بن ؿبمد والشيخ
 الواقعة( َمْيثَا) بضاحية والدتو كانت. ـ1787ديسمرب 21/ىػ1202 األوؿ بيعر  12االثنُت

 والده وتويف. ـ22/12/1798. مستغاًل لبلدة التابعة الواسطة دبنطقة ِشْلف وادي ضفة على
 فضيالت من وكانت صاغبة تنشئة وتنشئتو تربيتو فاطمة عمتو تولت ٍب والدتو، من عامُت بعد
 آنذاؾ، السابعة يتجاوز مل وعمره ىػ،1209 عاـ الطاعوف يف عمتو وفاة وبعد زماهنا، أىل
 وضبطا رظبا السبع برواياتو الكرَل القرآف حفظ أًب الذي السنوسي، ؿبمد عمو ابن إىل بو عهد
 يف اؼبرضية اؽبداية اعبازرية، الندى، العقيلية، اؼبصباح، الظمآف، مورد عليو قرأ كما يديو، على

: أمثاؿ مستغاًل شيوخ يد على العلم أخد ىػ،1219 عاـ عّمو ابن وفاة وبعد. اؼبكية القراءة
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 زوينة، أيب بن القادر عبد بن وؿبمد شهلة، بن الدين ؿبي الطهراوي، قعمش بن ؿبمد
 يطلب ومكث زماهنم يف العلماء جهابذة من وكلهم القندوز، بن وؿبمد عمور، بن وعبدالقادر

 . (3)عامُت مدة مستغاًل يف العلم
 والروحية اؼبعرفية: العلمية حالتور  

 وتتلمذ واحدة سنة هبا ومكث مازونة بلدة إىل مستغاًل من خرج ىػ1221 أوارل ومع 
 أبو اؼبهل أبو والشيخ اؼبازوٍل، طالب أيب بن علي بن ؿبمد الشيخ: أمثاؿ اؼبشايخ من ثلة على

 ما هبا وأقاـ تلمساف مدينة إىل رحل ذلك وبعد. اؼبعسكري الناصر راس أبو والشيخ زوينو،
 بفاس وبالضبط األقصى اؼبغرب إىل رحل ٍب. شيوخها كبار على وتتلمذ السنة من يقارب
 علمارها، عن رواية العلم أخذ حيث متتالية، سنُت سبع مدة هبا بقي واليت القرويُت جبامع
 اف،كَت  بن الطيب والشيخ الرضبن، عبد بن ضبدوف والشيخ اغباج، بن ضبودة الشيخ: أمثاؿ

 السدراٌب اؼبكي أضبد بن والشيخ الدرقاوي، أضبد بن العريب والشيخ االدريسي بكر بن والشيخ
. فاس دبدينة الكبَت باعبامع مدرساً  وعُّت  اؼبشيخة إجازة على حصل بفاس وىناؾ. اؼبوطأ شارح
 ـبتصر اؼبعداٍل عامر بن ؿُبّمد والشمس اغباج، بن ضبدوف الشيخ: بفاس أجازه فبن وكاف

 اإلدريسي بكر أبو والسيد ىداج، بن والطيب الازىٍت، اليازغي بكر أيب بن وؿُبّمد ،(اإلبرياز)
 فخرىا: درعة أىل من أجازه كما اغبسيٍت، العراقي إدريس بن الرضبن عبد زيد وأيب القيطوٍل،

 .(4)اؼبدٍل ؿُبّمد وولده الدرعي، الناصري السالـ عبد ابن
 ٍب مسعد منها الصحراء جنوب إىل داخلية برحالت ويقـو اعبازارر، إىل بعدىا لَتجع

 دينهم، بأمور الناس وتعريف الفقو، وتدريس واالرشاد للوعظ متصدرا بوسعادة إىل ٍب اعبلفة إىل
 . الورعُت العاملُت العلماء مهمة تلكم وىي

 السيما ؾبالسهم وحضر علمارها عن أخذ وىناؾ مصر إىل بعدىا الشيخ يبّم ٍب
 القويسٍت، والنور الصغَت، واألمَت األمَت، والشيخ العطار، حسن الشيخ: أمثاؿ آنذاؾ باألزىر

 والشهاب النجاري، عليّ  والنور الضرير، ثعيلب واؼبعمر اؼبيلي، والبدر الفضايل، والشمس
 أكثر ربصيل السنوسي الشيخ حاوؿ وباغبجاز.. وغَتىم السمديسي، اهلل وفتح الصاوي،
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،  علمارها من عدد عن عامة فيهما فروى اغبّج، فريضة أداء قاصد القاىرة من فخرج العلـو
حّدث: أمثاؿ اؼبشاىَت،

ُ
 اغبفيظ عبد والشيخ إدريس، بن أضبد العباس أيب الشهَت األثري اؼب

 .(5)اؼبكي العطار الرسوؿ عبد بن وعمر مكة، قاضي العجيمي
 الطرابلسي، ويلالطب أضبد الشهاب الشيخ: أمثاؿ علماؤىا أجازه عامة وبطرابلس ويف

 اعبغبوب إىل انتقل ٍب ىػ،1255 سنة الغرب طرابلس أرض من األخضر اعببل إىل رحل كما
 الطريقة منها طرؽ عدة عن أخذ كما ىناؾ، زاوية أسس أين. ـ1856/ىػ1273 سنة

 جد أيب بن ؿُبّمد وسيدي الدرقاوي، العريب موالي حامد أيب عن السيما باؼبغرب( الشاذلية)
 .وغَتنبا والنقشبندية القادرية: منها طرؽ عدة عن باؼبشرؽ أخذ كما وغَتىم، الريفي بن

 ومفتيُت علماء بعد فيما أصبحوا العلم، طلبة من عددا السنوسي الشيخ أجاز ولقد 
 اؼبكرمة، دبكة اغبنابلة مفيت اغبنبلي الشركي ضبيد بن اهلل عبد بن ؿُبّمد الشيخ أمثاؿ ومؤرخُت،

 للُسنة اتباعاً  وأشدىم ذكراً  وأشهرىم - مشاىبو يعٍت - قدراً  أعظمهم:" لو االجازة نص وىذا
 وتتبعاً  صبعاً  لكتبها وأوفرىم سرداً  ؽبا وأكثرىم اؼبروية األحاديث حفظ يف باعاً  وأمدىم النبوية

 اغبديث يل روى فقد اغبسٍت، الّسنوسي عليّ  بن ؿُبّمد السيد موالنا الكامل اؼبرشد العالمة
 وكاف عديدة، سنُت عليو وحضرت مديدة مدة الزمتو ٍب بطلعتو، تشريف أوؿ وليةباأل اؼبسلسل

 مع يوماً، عشرين يف والُسنن يوماً، وعشرين طبسة يف ومسلم شهر، يف البخاري صحيح يُقرئ
 اعبامع ثبتو حواه ما جبميع أجازٍل ٍب لو، كرامة إال ىذا أعد وال اؼبشكالت، بعض على التكلم
 أصلو وكاف ؾبلدين، يف وىو واؼبشارقة، اؼبغاربة أسانيد من لنا فيما الشارقة بالُبدور اؼبسمى
 دبا يعمل فصار عليو، متعُت االجتهاد أف رأى الُسّنة علـو يف توسع ؼبا لكن اؼبذىب، مالكي
 الديار ُمسند أف أذكر األدلة دبقتضى عملو ذكر على: قلت. اىػ" األدلة من عنده ترجح

 يف الشيخ لقي ؼبا أنو هبا حدثٍت النيفر الطيب ؿُبّمد الشيخ اؼبعمر ستاذاأل وقاضيها التونسية
 فسأؿ أحبارو، أحد معو لو وجهها كاف( الربادعي هتذيب) من نسخة لو قدـ األوىل حجتو
 إذا منها ألجيب: )فقاؿ والًتجيح لالختيار ميالنو من عنو يعرؼ ما مع منها يريد عما الشيخ
 .(6)الكياؼب اؼبذىب عن سارل سألٍت
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 اعبازارر قاضي الشكري أضبد للشيخ السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ إجازة ومن 
 فإف وبعد بعده، نيب ال من على والسالـ على والصالة وحده هلل اغبمد: "نّصها ىذا آنذاؾ،

 النافعة األثبات صاحب السنوسي علي بن ؿبمد السيد الفيض أيب العالمة العامل إجازة ىذه
 ؿببنا من استوىبتها نافعة إجازة وىي الشكري، أضبد الشيخ اؼبواىب أيب اعبازارر لقاضي

 ؿبمد كتبو. آمُت اإلحساف، بأكمل عنا تعاىل اهلل جازاه عويداف بن غالب علي السيد وصديقنا
 .الشنقيطي اهلل حبيب

عن الشيخ  اعبكٍت مايا بن اهلل عبد سيديومن بُت اإلجازات اليت يرويها الشيخ 
 وأصحابو، آلو وعلى اهلل رسوؿ على والسالـ والصالة هلل اغبمد"السنوسي قولو: ؿبمد بن علي 

 الشيخ بن اهلل حبيب ؿبمد تعاىل اهلل لرضبة الفقَت فيقوؿ بعد، أما تاله، بإحساف من وكل
 كاف اهلل، شاء إف ومدفنا مهاجرا اؼبدٍل إقليما الشنقيطي نسبا اعبكٍت مايا بن اهلل عبد سيدي

 علي بن ؿبمد السيد ومرويات مؤلفات صبيع أروي أٍل تواله أموره صبيع ويف ول تعاىل اهلل
 والده على صبيعا يرويها وىو السنوسي، الشريف أضبد السيد الشهيد حفيده عن السنوسي

 أضبد السيد اؼبسن األستاذ وعن اؼبهدي، ؿبمد السيد االماـ عّمو وعن الشريف، ؿبمد السيد
 مشافهة، عنو السنوسي علي بن ؿبمد السيد ومؤلفات مرويات عصبي يرووف والثالثة الريفي
 والطرؽ واؼبؤلفات الفنوف من الثمينة االجازة ىذه عليو اشتملت ما صبيع أروي فأنا ىذا وعلى
 اؼبذكور اهلل حبيب ؿبمد السنة وخادـ ببنانو بلسانو قالو اؼبنة، ولو اغبمد تعاىل وهلل ذلك وغَت

 .(7)"األجر لو تعاىل اهلل ضاؼ
 

 : وفاتو -ج
 شعباف منتصف مع السيما اؼبرض، آالـ من السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ عاٌل 

 عن يغيب صار حىت عليو اؼبرض وطأة اشتدت قد وكاف ،(ـ1859مارس 20/ىػ1275)
 اعبباؿ على نازؿ لو كثَتاً  شيئاً  ضبّلونا اهلل أىل:)يقوؿ وكاف أخرى، أحيانا ويفيق أحيانا، وعيو

 باررها إىل روحو أسلم أف إىل 182 ص.  السابق اؼبرجع: الصاليب علي(. أطاقتو اؼب الراسيات
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 يـو ودفن ،(ـ1859سبتمرب 7/ىػ1276) عاـ اػبَت، صفر شهر من التاسع األربعاء يـو
 .(8)بليبيا باعبغبوب الشريفة البقعة يف الظهر بعد اعبمعة

 :العلمية آثاره -د
 حجم بُت ما ورسالة مؤلًفا أربعُت عن يربو ما الّسنوسي علي بن ؿبمد الشيخ خلف

 للحركة التأريخ حاولوا الذين اؼبؤرخُت اختالؼ ىو إليو اإلشارة يبكن وما وكبَت، صغَت
 السنوسي الشيخ أف يذكر فازيادة السنوسي؛ ابن الشيخ ألفها اليت الكتب ذكر يف السنوسية

 حُت يف شعرا، كاف أحدىا كتب تسعة ألف أنو االخباريُت كتب يف عليو يصطلح كما الكبَت
 شبانية ألف أنو األشهب ويرى تطبع، مل وثالثةًً  مطبوعة كتب طبسة شكري فؤاد ؿبمد يذكر
 طبسة السنوسي البن نسب فقد البغدادي باشا اظباعيل أما تطبع، مل وتسعة طبعت كتب

 إىل احثُتالب بعض يشَت كما. (9)ذلك عن بعضها زاد وقد ورسالة، كتاب بُت مؤلفا وثالثُت
. ليبيا لو تعرضت الذي االيطايل االحتالؿ نتيجة ضاعت السنوسي البن كثَتة مؤلفات أف

 . آنذاؾ اؼبخطوطات نفارس ربوي كانت اليت اؼبكتبة الحًتاؽ ونتيجة
 تبّحر يعكس السنوسي، للشيخ والعلمي اؼبعريف االنتاج غازارة فإف أمر من يكن مهما

 مطبوع، ىو ما ومنها ـبطوط ىو ما فمنها وكيفا، كما الروحية؛و  الشرعية العلـو شىت يف الشيخ
 :منها وسنذكر

 والسنة بالكتاب العمل يف األكنة إزاحة-
 األربعينية اعًتاضات غياىب تراكم على اليقينية السنة مشوس إشراؽ-
 والقرآف باغبديث العمل يف الوسناف إيقاظ-
 الفاخرة األسانيد عوايل يف السافرة البدور-
 الرسوؿ حبديث والعمل االجتهاد يف السوؿ يةبغ-
 اؼبراصد خالصة يف اؼبقاصد بغية-
 واؼبناظرة والتفهيم التفهم أداة يف احملاضرة ربفة-
 حنيفة أيب مذىب ؿبققي بعض عبهابذة ما زبدة على اؼبشتملة اؼبنيفة التحف-
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 اغبديقة األمهاب مشاىَت أوارل يف الشريقة التحفة-
 واؼبشارقة اؼبغاربة شيوخنا أسانيد يف الشارقة الشموس

 االجتهاد مواد يف األكباد فحم-
 اؼبصطفى على الصالة يف الصفا أىل عُت قرة-
 (10)االدريسية الساللة أخبار يف السنية الدرر-
 األثرية الكتب أوارل يف الدرية الكواكب-
 الرسل عصمة كتاب-
 األربعُت الطرارق يف اؼبعُت السلسبيل-
 زيد أيب دبرويات األيد السوابغ-
 والتحقيق السلوؾ وغاية والتوفيق النصر سيف-
 السنة أىل طاعٍت يف األسنة طواعن-
  (11)الشافعي واإلماـ مالك اإلماـ سند-
  علما عشر اثٍت يف البسملة شرح-
 السنوسي ابن أسالؼ تاريخ موضوعة النسب، ؿبقق ؿبض يف الذىب شذور-
 الستة الكتب ختم يف رسارل-
  (12)وأفعاؽبا السنن أقواؿ يف جامعة رسالة-
 .اؼبلك دبكتبة موجودة أهنا األشهب ويقوؿ والتقليد، القبض مسأليت يف شاملة رسالة-
 .السلوؾ منظومة بعنواف العارفُت ىداية يف وردت اؼبلك، دبكتبة موجودة السلوؾ، رسالة-
 والنجاح الفتح يف الفالح رسالة-
 اعبيوبو  السطوح عمل يف احملبوب روبانة-
 بالقرآف يعمل ال من على اػبذالف لوامع-
 حنيفة أيب مسانيد ؾبموع-
 األنساب علم يف الطالب بغية ـبتصر-
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 أضبد االماـ سند ـبتصر-
 والسنة بالكتاب العمل يف األصولية الربية اؼبواىب ـبتصر-
 ( 13)العشر اؼبسارل-

 الكبَت اعبعفر مفتاح--
 اؼبلوؾ ملك إىل السلوؾ منظومة-
 (14)الطرارق وأصوؿ العلـو أسانيد يف الرارق الروي نهلاؼب-
 الفهـو روضة تدليل يف القيـو مواىب-
 اغبرفية األوضاع منتقى يف السرية اؼبواىب-
 القرآف مفسر أوصاؼ يف اعبناف نازىة-
  الوسيلة صاحب اتباع يف الوسيلة ىداية-

 :عنوان المخطوط -3
 السنوسي، علي بن ؿبمد للشيخ ترصبوا من بعض عند الكتاب ؽبذا إشارة إىل نعثر مل

 يف الرارق الروي اؼبنهل كتابو خاسبة نفسو ىو ىذا تأليفو أف وجدنا والتدقيق البحث بعد أننا غَت
 أسانيد من خاسبتو عليو اشتملت ما وأما:" يقوؿ قبد حيث. الطرارق وأصوؿ العلـو أسانيد
 وطٍت ؼبلتقى مطبوعة يف وجدنا أننا غَت. (51)"إصباالً  فيها سندنا أوال فأذكر ؛(الصوفية)الطرارق
 أكتوبر 72: بتاريخ اؼبنعقد السنوسي، علي بن ؿبمد السيد للشيخ األوؿ باؼبوسم احتفاال
 وجدنا مستغاًل، لوالية الدينية الشؤوف نظارة مع العلمي وبالتنسيق مستغاًل جبامعة 5437

 أيب الشيخ هبا زودنا. (51)"لتصوؼا يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد" العنواف ىذا
 بُت الذي اؼبخطوط خاسبة أف كما بوىراف. اعبديدة باؼبدينة الشريفية مسجد إماـ شراؾ اهلل عبد

 العشرة، الطرؽ ىذه أسانيد من صبعو تيسر ما ىذا" اؼبخطوط عنواف على صراحة تشَت أيدينا
  .(52)"اػباسبة يف بياف مازيد ؽبا وسيأٌب

 :التأليف دوافع -4
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 أسانيد يف الرارق الروي اؼبنهل كتابو خاسبة ىو أيدينا بُت الذي التأليف ىذا كاف إذا
 حيث الروي، اؼبنهل كتاب غاية نفس ىي فغايتو آنفا، إليو أشرنا الذي الطرارق وأصوؿ العلـو
 االجتماع وقع فقد بعد أّما:" الروي اؼبنهل كتابو بداية يف الّسنوسي علي بن ؿُبّمد الشيخ قبد
 علـو ذوي فاخرة، وعصابة وافرة جبماعة ؿبل من الًتحاؿ حاؿ الرحل من لنا قدر ما بعض يف

 مريد بُت ما التحارير، فارق نقد وأرمة كبارير، جهابذة من فيهم فكم عاطرة، وخيم زاخرة،
 أقطار يف أجازه من بأسانيد التربؾ رارم واإلجازة، األخذ ومريد اؼبلوؾ مالك عرفاف إىل السلوؾ

 واإلخبار اإلجازة الفقَت، البارس اغبقَت، العبد ىذا من فطلبوا...الشاسعة، برحاهبا عة،واس
 أىل من نفسي أرى ال أٍل واغباؿ ومسموعاتو، مقروءاتو من إليو وصل ما وىذا مروياتو، جبميع

 أف عن فضال هبازى ألف أىال نفسي أرى بل اؼبيداف، ذلك فرساف من وال الشأف ىذا
  .(53)..."يستجاز

 اهلل فاستخرت:"...قولو الكتاب ؽبذا تأليفو على الباعث السنوسي الشيخ ويضيف
 كل من ودرايتو ربقيقو هلل واؼبنة يل حصل وما روايتو، وعٍت يل يصح ما جبميع وأجازهتم تعاىل،
 معقوؿ من أجاز ؽبما من رأي على ؾباز أو مناوؿ ونوعي ؾبموع، أو مفرؽ ومسموع، مقروء

 يقدموا أف قبل أهنم العلماء اؼبشايخ عادة تلك كانت وقد. (54)..."أصوؿ،و  وفروع ومنقوؿ،
 إقبازه، قبل وتعاىل سبحانو اهلل يستخَتوف علما، أو عبادة نوعو كاف مهما عمل أي على

 .(72)وتعاىل سبحانو اهلل من والتوفيق العوف وطلب

 :المخطوط نسخ وصف -5
 اؼبكتبة نسخة وىي اؼبخطوط، من ةوحيد نسخة على الدراسة ىذه يف االعتماد ًب لقد

 حبرب كتبت ومقروء، واضح مغريب خبط كتبت ،5351:رقم ربت ،(اغبامة)اعبازاررية الوطنية
 57 حوايل تضم(أضبر بٍت، وردي، أزرؽ، أصفر،)ـبتلفة ألواف ذات زخارؼ وبو وأضبر، أسود
 سليمة سخةوالن ورقة، كل يف سطرا 75 دبعدؿ الصغَت، اغبجم من 24/51مقاس ذو ورقة،

 إىل الفقَت يد على عونو وحسن  اهلل حبمد كمل"  ناسخها يد على والنهاية، البداية مكتملة
. (75)"الدارين يف لو اهلل كاف خوجة حفيظ بن اظباعيل بن بكَت العازياز ربو عبد الغٍت مواله
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 األستاذ ثالباح هبا زودنا اليت النسخة وىي الدراسة، يف اعتمدناىا اليت الوحيدة النسخة وىي
 .واالمتناف الشكر جازيل منا فلو اعبلفة، من ضيف بلقاسم

 بن ؿبمد الشيخ مؤلفات جلّ  أفّ  ىو آنفا، ذكرناه ما خالؿ من إليو اإلشارة ذبدر وما
 وىنا. ومريديو وؿببيو وتالمذتو عارلتو مكتبات على موزع بعضها إالّ  مفقودة السنوسي علي
 ابن ألفها اليت الكتب عدد وبصروا أف"  يستطيعوا مل ؤرخوفاؼب أفّ  إىل الصاليب ؿبمد علي يشَت

". كمخطوطات اآلخر البعض واليازاؿ بعضها، وطُِبع فُِقد، منها الكثَت أف ذلك السنوسي،
 ؿبمد الشيخ وسَتة حياة عن إحصاري حبث إجراء شعَتة اؽبادي عبد ؿبمد الباحث حاوؿ وقد
 .(77) (اؼبصادر  وفقد الكبَت يالسنوس ابن سَتة) عنواف ربت السنوسي علي بن
 :المخطوط بمحتوى التعريف-6

 إشارات" التصوؼ يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد" ـبطوط وبوي
 على ينم وىذا التصوؼ، يف السنوسي الشيخ أسانيد مسألة عن جدا مهمة ومعلومات
 .السنوسي الشيخ وعبقرية موسوعية

 دوهنا اليت كتبو أىم من ،"التصوؼ يف سيالسنو  الشيخ أسانيد"  ـبطوط يعد كما
 صوفية طرؽ عشر إىل السنوسي الشيخ فيو تطرؽ وقد. (72)التصوؼ يف أسانيده سلسلة يف

 أسانيد من خاسبتو عليو اشتملت ما وأما:" يقوؿ حيث. أصحاهبا عن اؼبتواترة بأسانيدىا
 من صبيعها تتبع يف ؼبا تفصيالً  هامن تيسر ما ٍب إصباالً، فيها سندنا أوال فأذكر الصوفية، الطرارق
 الدين بدر شيخنا عن باإلجازة إصباالً  فأرويها األصوؿ، إىل الفروع ردّ  استيفاء حبسب الطوؿ
  .(71)..."الشيخ عن اؼبستغامبي اهلل عبد بن ؿبمد

 لنا ذكر كما وتفصيالً  إصباالً  العشرة طرقو أسانيد يذكر السنوسي الشيخ قبد وعليو
 عبد بن ؿبمد الدين بدر شيخنا عن" قاؿ كما فَتويها باإلجازة إصباالً  فأما ،مقدمتو يف ذلك
 عن فيو لو واشار اؼبازوٍل، الشارؼ بن علي بن ؿبمد اهلل عبد أيب الشيخ عن اؼبستغامبي اهلل

 أيضا وأرويها منها طريق كل أصل إىل اؼبتصلة بأسانيده اؼبكي العجيمي علي بن حسن الشيخ
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 عن العامة بإجازتو العياشي سامل أيب عن التازي القطب عن العرايشي العباس أيب شيخنا عن
 .(71)..."رحلتو يف كما اؼبذكور حسن الشيخ

 ؼبا طرؽ عشر كبو على منها فاقتصر تفصيال وأما:" يقوؿ حيث تفصيال يرويو ما وأّما
 شيوخنا شيخ قلن على ذلك يف معتمدا جملازيها تبصرة مبانيها من شيء بذكر ؽبا موشحاً  مرّ 
 .(71)..."عنهما اهلل رضي البديري والعالمة اؼبكي البقاء أيب

 الطريقة ىي السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ يذكرىا طريقة فأوؿ احملمدية، الطريقة
 وجوه من احملمدية الطريقة فأروي:" يقوؿ حيث وسلم، عليو اهلل صلى ؿبمد للنيب نسبة احملمدية
 عن ادريس بن أضبد السيد موالنا احملققُت إماـ العارفُت، قطب اشيخن عن أخذناه ما أعالىا
 بن العازياز عبد السيد باهلل العارؼ شيخو عن التازي الوىاب عبد السيد باهلل العارؼ شيخو
 اهلل صلى النيب عن السالـ، عليو اػبضر العباس أيب وموالنا سيدنا عن الفاسي الدباغ مسعود

 اهلل صلى النيب وبُت بيننا الوسارط فتكوف...الوجود القليلة انيداألس أعايل من وىو وسلم، عليو
 .(72)"الشكر ولو اغبمد وهلل أربعة وسلم عليو

 فَتويها عنو، اهلل رضي الصديق بكر أبو سيدنا إىل نسبة الصديقية، الطريقة عن أّما
:" يقوؿ حيث العجيمي، البقاء أيب عن التازي اؼبواىب أيب عن العرايشي العباس أيب شيخو عن

 بن ؿبمد العالمة والده شيخ عن وىو اؼبدٍل، ؿبمد بن علي بن أضبد الشيخ شيخنا عن أرويها
 أيب والده عن بروايتو الشناوي علي بن أضبد اؼبواىب أيب شيخو عن...التلمساٍل، عيسى
 .(73)"الشناوي العباسي ؿبمد القدوس عبد بن علي اغبسن

 وأرويها:" يقوؿ قبده حيث آخرين، شيوخ نع نفسها الصديقة الطريقة يروي كما
 الدين شهاب اؼبفيت العالمة عن بروايتو عليو اؼبغريب اعبعفري ؿبمد بن عيسى العالمة سيدنا عن

 أيب الشيخ الصاحل األخ عن" أيضا عايل بسند ويرويها". اغبنفي اػبفاجي ؿبمد بن أضبد
 .(74)..."األنصاري البقاء أيب عن اهلل رضبو السعود

 اهلل رضي القرٍل أويس سيدنا التابعُت خَت إىل اؼبنسوبة فهي األويسية، الطريقة اأمّ 
 اؼبكي البقاء أيب عن التازي اؼبواىب أيب عن العرايشي العباس أيب"  شيخو عن ويرويها عنو،
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". اغبصور اغباجي الشيخ عن اؽبندي الدين ضياء بن فضيل الشيخ عن القشاشي الصفي عن
 الغفور عبد ابن العالمة عن والده عن الناصري السالـ عبد ابن خوشي عن يرويها كما

 لكنو عايل، السند ىذا أف إىل السنوسي الشيخ يشَت وىنا". القرٍل أويس سيدنا عن...السندي
 .سره اهلل قدس القرٍل أويس الشيخ روحانية عن مأخوذ

 السابق بالسند اػبرقة بلبس مسلسال السنوسي الشيخ فَتويها اػبضرية، الطريقة أّما
. السالـ عليو اػبضر عن عنو اهلل رضي الدباغ العازياز عبد السيد إىل احملمدية الطريقة يف الذكر
 قدس العريب بن الدين ؿبي األكرب الشيخ إىل األويسية الطريقة يف األخَت بالسند يرويها كما
 بن علي يد من نهام والعشرين اػبامس الباب يف الفتوحات يف قاؿ كما لبسها وىو سره، اهلل

 عن ذلك بدوف أيضا يرويها كما". السالـ عليو اػبضر عن وىو اؼبوصلي جامع بن اهلل عبد
 عن الفالٍل اهلل عبد بن عمر حفص أيب عن اؼبيثاوي اهلل عبد بن القادر عبد الربكات أيب

 .(22)السالـ عليو اػبضر
 حيث ،(25)عنو اهلل رضي نيداعب القاسم أيب إىل اؼبنسوبة فهي اعبنيدية، الطريقة أّما

 داـو الذكر، على الدواـ اػبلوة، داـو الوضوء،: منها شروط شبانية السنوسي الشيخ يذكر
،  القلب ربط دواـ شرا، أو كاف خَتا اػبواطر نفي داـو الذكر، عن إال السكوت دواـ الصـو

 قدر ما على تعاىل هللا بقضاء الرضا ودواـ الشيخ، وعلى تعاىل اهلل على االعًتاض ترؾ بالشيخ،
 الطريقة ىذه السنوسي الشيخ يروي كما. واؼبرض والصحة والبسط والقبض والفتح السد من

 .األويسية الطريقة أسانيد من الثاٍل السند يف تقدـ ما صبلتها من عديدة بأسانيد
 اهلل رضي اعبيالٍل القادر عبد الشيخ إىل اؼبنسوبة تلك فهي القادرية، الطريقة أّما

 يف بالتدرج العكفة يف الشاقة والرياضة االجتماع حلقة يف اعبهري الذكر على ومبناىا" نو،ع
 اهلل جالؿ باستحضار البداية يف مصحوب وسلوكهم اػبلق، من والفرار األكل تقليل

 يف الكماؿ درجات يذكر كما للذكر، اعبلوس صفة السنوسي الشيخ يذكر كما. (27)"وعظمتو
 .بالذكر الًتقي
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 عن الذكر، وتلقُت باإلشراؼ مسلسل بسند الطريقة ىذه السنوسي الشيخ يروي كما
 العباس أيب من كل عن اغبسٍت، التازي اؼبواىب أيب عن اغبسٍت، العرايشي العباس أيب شيخو
 يرويها كما. اؼبكي اؼبفيت القادر عبد الشيخ عن كالنبا السندي، والعالمة الفاسي الَتاٍل
 عن الصديقي اؼبكي اؼبفيت القادر عبد الشيخ إىل بالسند اػبرقة بلبس مسلسال السنوسي الشيخ

 ؿبمد واآلخرين األولُت سيد يد من لبسها وىو...اؼبكي العجيمي علي بن حسن البقاء أيب
 .(22)وسلم عليو اهلل صلى الكرَل النيب

 أيب السالكُت وقطب العرفُت إماـ إىل اؼبنسوبة الطريقة وىي الشاذلية، الطريقة أّما
 واعبازولية والوفارية والبكرية والازروقية اغبنفية السادة من ىم إليها ينتسبوف وفبن الشاذيل، اغبسن
  التازي اؼبواىب أيب عن العرايشي العباس أيب عن الطريقة ىذه السنوسي الشيخ ويروي. وغَتىم

 يرويها كما...الشناوي اؼبواىب أيب عن القشاشي، الصفي عن إجازة اؼبكي البقاء أيب عن
 .(21)الشناوي علي بن أضبد اؼبواىب أيب إىل السند هبذا أيضا

 بالسيدين تتصل الشاذيل اغبسن أيب طريقة أف يذكر السنوسي الشيخ قبد كما
. والرفاعية والقادرية اؼبدينية بالطريقة تتصل وكذلك عنهما، اهلل رضي واغبسُت اغبسن الشريفُت

 مثل ـبتلفة، بأسانيد الشاذلية الطريقة فروع من داعد يروي أنو السنوسي الشيخ يذكر كما
 الراشدية والطريقة الازروقية، والطريقة الشاذلية، الراشدية الطريقة الشاذلية، الغازية الطريقة

 .(21)الشاذلية اعبازولية الطريقة العروسية، والطريقة الازروقية، البكرية والطريقة الازروقية،
 اؼبتعبدين باؼبشايخ ومريديها سلوكها يف اؼبلتازمة الطريقة تلك وىي اػبلوتية، الطريقة أّما

 الشيخ يتطرؽ كما. الذكر السالفة الطرؽ سارر مثل الذكر على الطريقة ىذه ومبٌت. باػبلوة
. السلوؾ ىذا ضمن النورانية التجليات تربز وىنا. الذكر طريق عن الكشف حالة إىل السنوسي

 ذلك إىل أشار كما مبياز أف البد وىنا والرياضة، ىدةباجملا إال ربصل ال التجليات ىذه وأف
 قلوهبم إىل السالكُت ظباع وىو. الصوري والتجلي الذاٌب التجلي إىل السنوسي الشيخ

 بعض عن وبجب وقد اؼبهلكة، األمور من ذلك غَت إىل اغبق كالـ أنو منهم وظنا وأرواحهم،
 وصلت الطريقة ىذه أف السنوسي خالشي ويضيف. االستعداد لكماؿ التجليات ىذه السالكُت
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 بن ؿبفوظ كالشيخ باهلل، العارفُت السالكُت الشيوخ من صباعة عن اؼبكي البقاء أيب شيخنا إىل
 .(21)مشايخ عدة عن بدوره وىو اػبلوٌب القادر عبد

 ابن الشيخ عن اؼبازوٍل اؼبهل أيب الشيخ عن الطريقة ىذه السنوسي الشيخ يروي كما
 الشيخ عن الدردير الشيخ عن اؼبكي والكماؿ اغبنفي، الشيخ عن رياعبرج الرضبن عبد

 .(22)اغبنفي
 البخاري ؿبمد بن ؿبمد الدين هباء للشيخ اؼبنسوبة تلك النقشبندية، الطريقة أّما
 ورؤية، قلبا واؼبراقبة الطيبة، والكلمة الذكر على السالفة الطرؽ كسارر تعتمد النقشبندي،

 .الصحبة واختيار
 شيخنا عن اؼبكي البقاء أيب الشيخ عن الطريقة ىذه السنوسي الشيخ ييرو  كما

 والكماؿ التازي عن العرايشي القطب الشيخ عن أيضا يرويها كما. القشاشي الصفي
. البديري الشيخ إىل بالسند كذلك يرويها كما الوفاء، أيب الشيخ عن كذلك ويرويها. السندي

 اهلل رضي الصديق بكر أيب سيدنا جهة من اتصاؿ ؽبا أفّ  على السنوسي الشيخ يصفها كما
 ملتازمة وباطنا، ظاىرا العبودية دارمة عليهم، تعاىل اهلل رضواف الصحابة طريقة تعترب كما عنو،
 والعبادات العادات يف والسكنات اغبركات صبيع يف والرخصة البدع، واجتناب النبوية السنة

 .(23)تعاىل باهلل اغبضور دواـ مع واؼبعامالت
 اهلل عبد بن ؿبمد بن عمر الدين شهاب للشيخ اؼبنسوبة وىي السهروردية، الطريقة أّما
 مواطأة مع باللساف الكلمة بذكر اػبلوة يف االشتغاؿ على مبنية طريقة وىي السهروردي،

 زي لبس جانب إىل بالذكر، واالشتغاؿ الصحبة ؾبالس يف بالذكر اعبهر على معتمدة. القلب
 .(24)(ةاؼبرقع)هبم خاص

 يرويها كما اؽبندي، الوفاء أيب الشيخ عن الطريقة ىذه السنوسي الشيخ يروي كما
 ويرويها. اؽبندي الوفاء أيب والشيخ العرايشي، العباس أيب الشيخ عن اػبرقة بلبس مسلسال
 .(12)الشناوي اؼبواىب أيب إىل بالسند اػبرقة بلبس مسلسال كذلك
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"     :بقولو صبعو تيسَت إىل السنوسي علي بن مدؿب الشيخ يشَت اؼبخطوط خاسبة ويف
 اهلل شاء إف اػباسبة، يف بياف مازيد ؽبا وسيأٌب العشرة، الطرؽ ىذه أسانيد من صبعو تيسر ما ىذا

 .(15)"اصطفى الذين عباده على وسالـ وكفى انتهى تعاىل،
 علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد" ـبطوط على سجلناىا اليت اؼبالحظات بُت من

 أسانيد يف الرارق الروي اؼبنهل كتاب خاسبة من حرفيا منقوؿ أنو ىو ،"التصوؼ يف نوسيالس
 اؼبتأخرين من السيما علمارنا لدى األحياف من كثَت يف قبده وىذا الطرارق، وأصوؿ العلـو

 وابن اؼبشريف، العريب حامد وأبو اؼبعسكري، الناصر راس أبو أمثاؿ العثماٍل، العهد خالؿ
 دؿّ  إف وىذا. الازياٍل يوسف بن وؿبمد الراشدي، القادر عبد بن ومسلم شدي،الرا سحنوف

 فضل ؽبم كاف من علماء ألقواؿ حافظتهم وقوة اطالعهم سعة على يدؿّ  فإمبا شيء، على
 .ذلك يف السبق

 :وأىميتو المخطوط قيمة-7
 كونو" التصوؼ يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد"  ـبطوط أنبية تكمن

 إذا أكثر أنبيتو وتازداد. وتارىبية وأدبية وسلوكية تربوية قيم منها علمية قيم عدة على ليشتم
 علـو يف واألثبات األسانيد دبسألة اىتموا الذين العلماء، اعبهابذة أحد اؼبؤلف بأف علمنا

 الشرعي العلم من كال اعتمد الذي الروحي اؼبريب السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ ويعد ـبتلفة،
 مع التعامل وكيفية اؼبسلمُت عامة خاللو من يريب روحيا وسلوكا تربويا منهجا السنوسية طريقةوال

  .وأخرى دنيا الشرع أمور
 يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد"  ـبطوط حواه فيما تتجلى أدبية وقيمة

 شيخنا وتضلع تبحر مدى عن تنم اليت واؼبفردات الًتاكيب تلك خالؿ من" التصوؼ
 تلك وأفّ  خصوصا. الشريفة أناملو سطرتو ما خالؿ من وىذا العربية، علـو يف لسنوسيا

 .الروحي الشرعي إطارىا عن زبرج ال اؼبخطوط يف اؼبستعملة النصوص
 ما وفياهتم، تواريخ وذكر الطرؽ تلك بًتاجم التعريف خالؿ من تربز تارىبية وقيمة

 والعلم الدرس غبلقات وتصدره تفقهو إىل والوص للعلم طلبو إىل والدتو منذ نشأتو عن كتبو
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 لفًتة تؤرخ اليت التارىبية اؼبخطوط قيمة على دليل وىذا رحالتو، واثناء وخارجو، وطنو داخل
 .أشكالو وتعدد بأنواعو االستعمار وطأة ربت العربية البالد فيها عاشت

 :المخطوط مصادر-8
 رواىا اليت أسانيده على ـبطوطو مادة ربرير يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ اعتمد

 واغبقيقة، الشريعة علماء من سبقو من مؤلفات عدة على اعتماده جانب إىل شيوخو، عن
 :اغبصر ال اؼبثاؿ سبيل على نذكر

 وينعت اؼبؤيد، أبو العطار، بايازيد بن الدين خطَت بن حملمد اػبمس، اعبواىر كتاب -
 القرف يف كتبت ـبطوطة نسخة وىي. الميةاالس الفلسفة يف كتاب وىو ،(ىػ422ت)بالغوث

 العربية باؼبملكة سعود اؼبلك جامعة مكتبة نسخة وىي اآلخر، مبتورة تقديرا اؽبجري عشر الثاٍل
 .السعودية

 بغية اؼبسمى العشر اؼبسارل كتاب هبامش وىو: األربعُت الطرارق يف اؼبعُت السلسبيل كتاب -
 آخر: بالقاىرة اؼبعاىد مطبعة السنوسي، علي بن ؿبمد للشيخ الراصد، خالصة يف اؼبقاصد
 .ىػ5212

 طبع السنوسي، علي بن ؿبمد للشيخ الطرارق، وأصوؿ العلـو أسانيد يف الرارق الروي اؼبنهل -
 .ـ5411/ىػ5222 عاـ األوىل الطبعة القاىرة، حجازي دبطبعة

 باهلل العارؼ للشيخ يدالتوح أىل وسالسل وتلقينو والذكر البيعة شأف يف اجمليد السمط كتاب -
 الدجاٍل آلؿ نسبة ،(ىػ5225ت)القشاشي الدجاٍل اؼبدٍل األنصاري أضبد الدين صفي

 حيث اإلحساف، مقاـ إىل التدرج وكيفية التصوؼ يف عنوانو خالؿ من كتاب وىو بالقدس،
 .وقلبا لسانا للطالب تلقينو وكيفية وآدابو الذكر مسارل صاحبو فيو ذكر
 اغبديث علـو يف كتاب وىو ،(ىػ5527ت)الكوراٍل ابراىيم للمال براراأل مسالك كتاب -

 حرص وسلم، عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ اؼبتصلة بأسانيده مسلسال حديثا وأربعوف اثنُت وبوي
 وتصحيح والتعديل اعبرح قواعد مستعرضا اليقظة، يف التسلسل ىذا يكوف أف على مؤلفو

 إىل وتدعو بالصوفية مسلسلة األحاديث ىذه وأغلب. ؽطر  عدة من فيها طعن اليت األحاديث
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 رفيق الباحث طرؼ من فيينا جبامعة مؤخرا ربقيق ًب والروحية، السلوكية والًتبية والازىد الورع
 .بوعازياز

 بن القادر عبد الفضل أليب واآلخرة، الدنيا بسيد األولياء اجتماع يف الازاىرة الكواكب كتاب -
 دبكتبة طبعو ًب وىبة، علي وتوفيق السايح الرحيم عبد أضبد: تح ،الشاذيل مغيازيل بن اغبسُت
 مسارل يذكر االسالمي، التصوؼ يف كتاب وىو. 7252 األوىل الطبعة مصر، الدينية الثقافة

 .واألولياء األرمة الكرامات
 أبو اهلل جار العالمة للشيخ واؼبسانيد واؼبصنفات اعبوامع وصل يف األسانيد مقاليد كتاب -
 شيوخو فيو ذكر مهم كتاب وىو اؽبامشى، الثعالىب اعبعفرى اؼبغرىب ؿبمد بن عيسى تـومك

 .قرأىا اليت الكتب هبا روى اليت األسانيد على مركازا اؼبالكيُت،
 عبد للشيخ الكافية اؽبادية والطرؽ الازاىية واؼبسلسالت العالية األسانيد يف البادية اؼبنح كتاب -

 اغبسٍت، الصقلي ؿبمد الباحث يد على مؤخرا وربقيقو طبعو ًب ،(ىػ5521ت)الفاسي القادر
 .7251 عاـ باؼبغرب اإلسالمية والشؤوف األوقاؼ بوزارة

 علس بن ؿبمد للشيخ واؼبشارقة اؼبغاربة مشاىبنا أسانيد يف الشارقة الشموس كتاب -
 لفهرسةبا السافرة البذور كتابو وعلى الكربى، بفهرستنا السنوسي ابن يسميو السنوسي،
 اؼبغاربة مشاىبي تراجم يف الشارقة الشموس) باسم العارفُت ىدية يف ذكره ورد الصغرى،
 (.واؼبشارقة

 بن علي بن عمر بن اهلل عبد بن يوسف للشيخ احملبوب إىل التوصل يف القلوب روبانة كتاب -
 ةرسال عن عبارة وىو التصوؼ، يف موضوعو ،(ىػ213ت) العجمي الكوراٍل الكردي، خضر،

 .اػبرقة ولبس التوبة شروط يف
 األشعري الدمياطى أضبد بن ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد للشيخ الغوايل اعبواىر من اآليل كتاب -

 والكتاب العوايل، األسانيد ذكر يف الغوايل اعبواىر ىو األصح والعنواف ،(ىػ5512) البديري
 العلماء من لعدد إجازتو فيو يذكر حيث وانتقادا، واتقانا وفهما واسنادا متنا اغبديث علم يعاجل
 .تفسَتية أو عملية علمية أو كانت فقهية الشرعية والعلـو النبوية األحاديث يف عامة إجازة
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 أمهات على واطالعو الرجل عبقرية مدى عن تنم ،السنوسي الشيخ مصادر تنوعف
 هبا ومكوثو اغبجاز بالد إىل اؼبتعددة رحالتو إف ٍب واغبقيقة، الشريعة علمي تتناوؿ اليت اؼبصادر

 الدين علـو فهم يف قوية حافظة أكسبتو اغبجاز، بالد علماء مع ومناظراتو الازمن، من ردحا
 .وتربية سلوكا وحقيقة، شريعة

 :خاتمة -9
 يف السنوسي علي بن ؿبمد الشيخ أسانيد"  ـبطوط أفّ  ىو إليو لبلص أف يبكن ما

 سواء وتعددىا األسانيد دبسألة واؼبهتمُت للباحثُت يبكن ال مهما مصدرا يعترب" التصوؼ
 واؼبعريف العلمي التحصيل ميازات من تعد اليت واإلجازات األثبات أو دراية، أو( مشافهة)رواية

. وأحباثهم دراساهتم يف عنها االستغناء يبكن ال سواء؛ حد على والشيخ العلمي لطالب
 دراستو خالؿ ومن اليومية، العلمية وذبارب من صاحبها اقتبسها مصدرية دبادة يازخر فاؼبخطوط

 لعلـو وتعاطيو أخرى، تارة ومعلما تارة، للعلم طالبا العربية األقطار من للعديد اؼبختلفة ورحالتو
 يف عليو يعتمد يف أساسيا مصدرا منو جعل الواقع، أرض على سلوكيا وذبسيده روحيا سبقو من

 .وارتفاعها األسانيد مسالة
 إىل وبتاج ـبطوط" التصوؼ يف السنوسي علي بن ؿبمد لشيخا أسانيد" ـبطوط إفّ 

 بن ؿبمد الشيخ تراث ربقيق على الشباب الباحثُت انكباب إىل منا دعوة وىي وربقيق، دراسة
 على أو حقو الشيخ نويف حىت زبصصاهتا، دبختلف واؼبعارؼ العلـو اؼبتعدد السنوسي علي
 خدمة يف بآخر أو بشكل توظيفو يتم حىت لباحثُتا لعامة واؼبعريف العلمي انتاجو إبراز األقل
، ؾبتمعاتنا واقع يف وتربية سلوكا وذبسيده وحقيقة، شريعة العلم  تراث إىل أحوجنا وما اليـو

 .مفاىيمو ونستقرئ نستوعبو حىت أجدادنا
 1:.المالحق10
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، الجزائرية، المكتبة الوطنية مخطوط" أسانيد الشيخ محمد بن علي السنوسي في التصوف"غالف 

 8181رقم:
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، المكتبة الوطنية مخطوط" أسانيد الشيخ محمد بن علي السنوسي في التصوف"الواجهة األولى من 
 8181رقم:، الجزائرية
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، المكتبة الوطنية مخطوط" أسانيد الشيخ محمد بن علي السنوسي في التصوف"الواجهة الثانية من 
 8181رقم:، الجزائرية
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، المكتبة الوطنية مخطوط" أسانيد الشيخ محمد بن علي السنوسي في التصوف"خيرة من الواجهة األ
 8181رقم:، الجزائرية
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