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   لص   امل

فتعّؿ افقضـ  افتل وجدت هبو، ادـطؼي هتوتعّدت صفرمـ احلقارض افؼرآكقي وافعؾؿقي افتل   

ذفؽ إػ األؿطور ادجوورة، ادغربقي مـفو اجلزائري ـّؾف مـ أؿصوه إػ أؿصوه، وبؾغ صدى 

كظرا فؾّدور اإلجيويب افذي اضطؾع بف رجوهلو، ظؾؿقو وتربقيو وجفوديو، : زاويي اهلومؾ، واألؾريؼقي

يف رشوفتفو افّروح افّديـقي بوفّروح افقضـقي، فؾحػوظ ظذ مؼّقموت اهلقيي، وثقابً األّمي  ًمتزجؾو

، تعريػ بحورضة اهلومؾ افعؾؿقي، ويف هذه افقرؿي افبحثقي ومعيومرجعقتفو افّديـقي، ووحدهتو اجل

 دورهو يف دظؿ احلرـي افقضـقي وافثقريي.، ؾافسبقيافتعؾقؿل ومـفجفو ، ومفو وتراثفوظالأوأبرز 

 حورضة، زاويي، اهلومؾ، تعؾقؿ، مشويخ، تدريس. الهلنات املفتاحية 

 Abstract:    

One of scientific and Qur'anic metropolises was known in all over Algeria, 
and sechoed to the neighboring countries, Morocco and Africa: Al-hamil Zawia, 
due to the positive role played by its men, scientifically and educationally, and 
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militant, mingled In her objectives the religious spirit of patriotism, to preserve 
the elements of identity, nation and religious references and constants.In this 
paper, we try to show   and to speak about ALHAMEL ,its scholars and heritage, 
its method of education and its role in supporting the revolution and jihad 
against French colonialism.. 
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 مكذمة      

فتعّؿ افقضـ  افتل وجدت هبو، ادـطؼي هتوتعّدت صفرمـ احلقارض افؼرآكقي وافعؾؿقي افتل 

اجلزائري ـّؾف مـ أؿصوه إػ أؿصوه، وبؾغ صدى ذفؽ إػ األؿطور ادجوورة، ادغربقي مـفو 

افقيل افّصوفح افّشقخ األشتوذ شقدي حمّؿد بـ أيب افؼوشؿ بـ  افتل أّشسفو : زاويي اهلومؾواألؾريؼقي

 . ديربقح يف افعؼيي اخلومسي مـ افؼرن افّتوشع ظؼ ادقال

ويف هذه احلورضة يؼقل افّشقخ ظوصقر اخلـؼل: )إّن زاويي اهلومؾ ال تطلضئ رأشفو أموم افّزيتقكي 

وافؼرويغ(؛ ويؼقل حمّؿد تقؾقؼ اددين: )وال يزال ؿؾبل هيػق إػ ذفؽ ادعؼؾ مـ معوؿؾ افعؾؿ 

ويل األكس وافبفجي واهلدى وافـّقر افّصحقح، وال أزال وفـ أزال أذـر مو بؼل مـ رمٍؼ فقؾًي مـ فق

افّروحقي، ؿضقتفو يف روضي مـ ريوض اجلـّي(، ـام ـتى ظـفو ـثر مـ ادمّرخغ وادػؽريـ، وأصودوا 

بلظامهلو وجفودهو، وأمجعقا ظذ اظتبورهو مـ أصفر افّزوايو افعؾؿقي يف ادغرب افعريب افؽبر، كظرا 

وجفوديو، حقٌ ـوكً أحد معوؿؾ احلرـي فؾّدور اإلجيويب افذي اضطؾع بف رجوهلو، ظؾؿقو وتربقيو 

افقضـقي، ومرـزا إلشـود افّثقرة افّتحريريي ادبورـي، متتزج يف رشوفتفو افّروح افّديـقي بوفّروح افقضـقي، 

وال تزال تسفؿ يف احلػوظ ظذ مؼّقموت اهلقيي افقضـقي، وظذ ثقابً األّمي ومرجعقتفو افّديـقي، 

 ووحدهتو اجلومعي.
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 خح إػهالية الب

ممّو شبؼ يؿؽـ فؾؼورئ أن يتسوءل ظـ ـقػقي بؾقغ زاويي اهلومؾ هذه ادؽوكي افعؾؿقي واجلفوديي يف 

تؾؽ احلؼبي مـ توريخ اجلزائر، ال شقام يف طؾ تقاجد االشتدمور افػركز افغوصؿ افذي ـون جيثؿ 

ب ـّؾ ؾضقؾي ظذ صدر اجلزائر، ويؽتؿ أكػوشفو، ويئد ـؾ خر يظفر يف شوحوهتو افػسوح، وحيور

 تـبع مـ حـويو ضؾقع أبـوئفو افزررة؟

زاويي اهلومؾ حورضة وفإلجوبي ظـ هذه اإلصؽوفقي جوءت هذه افقرؿي افبحثقي ادقشقمي بـ:  

مـفجفو ، وأظالمفو وتراثفو، وأبرز ، فتتـوول: افتعريػ بحورضة اهلومؾ افعؾؿقيظؾؿقي وؿؾعي ثقريي

احلرـي افقضـقي وافثقريي، وؿد متًّ معوجلي ادقضقع وؾؼ دورهو يف دظؿ ، ؾافتعؾقؿل وافسبقي

ؿقاظد ادـفٍ افقصػل، بتتّبع األحداث افتورخيقي ووصػفو وصػو دؿقؼو وظرضفو بطريؼي مرتبي، مـ 

 خالل اخلّطي افّتوفقي:

 .افتعريػ بحورضة اهلومؾ افعؾؿقي 

 .أشبوب تلشقس زاويي اهلومؾ 

 .أظالمفو وتراثفو 

  وافسبقي يف زاويي اهلومؾ.ادـفٍ افتعؾقؿل 

 .دور زاويي اهلومؾ يف دظؿ احلرـي افقضـقي وافثقريي 

ذفؽ ببعض ادالحؼ حقل زاويي اهلومؾ، ومشوئخفو، وتوريخ مشقختفؿ، وبعض  ـووأردؾ

ادراشالت افقاردة دشقخي افزاويي، وأهؿ افّشخصقوت افتل زارت زاويي اهلومؾ أو هلو صؾي هبو، 

 ومشوخيفو، ؾـؿقذج مـ إكتوج أحد مشويخ افزاويي.وبعض أظالم افزاويي 
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  التعشيف حباضشة اهلامل العلنية

 12وظذ بعد  عوصؿي،جـقب اف ـؾؿ 250اجلزائر، ظذ بعد  ؼع صامل صحراءتؿريي  اهلامل 

بقشعودة وظغ  يتافرابط بغ دائر 89افطريؼ افقضـل رؿؿ  ظذ ،جـقب ؽريب مديـي بقشعودةـؾؿ 

ن بدورهو مع شؾسؾي جبول افزاب افـل تؽقّ  كويؾ أوالدسؾسؾي جبول ظذ ادرتػعوت ادتومخي ف ،ادؾح

 ؾلـسبفو ذفؽ ،مو يشبف احلصـ يشؽؾممـ ـؾ اجلفوت  مؾووهلبول باجلحتقط و ؛األضؾس افصحراوي

وافذي د ظمسوأمـ اجلفي افشامفقي افؼؿقي جبؾ  حيدهو؛ إذ ظذ جفوت ـثرة مطال وشساتقجقا ومقؿع

حيدهو مـ اجلفي و ،م1003بـ: وادؼّدرةافؼؿؿ يف شؾسؾي جبول أوالد كويؾ  تعتز ؿؿتف مـ أظذ

أمو مـ اجلفي اجلـقبقي واجلـقبقي افؼؿقي ؾقحدهو  ،ومـ افشامل جبؾ األخـوق ،افغربقي جبؾ ظؿران

جيري أشػؾفو ووتتخّؾؾفو بعض اهلضوب وافّسفقل افّضّقؼي،  ،ختسؿفو صعى ـثرةو ،جبؾ افزرؿوء

مـ صتك أكقاع افثامر ادعروؾي  ؾقفو ظذب ادوء، وظذ ضػوؾف بسوتغ صغرة، واد ـثر افقـوبقع،

 .1ويصى بؿعذر بقشعودة ،يـبع مـ ـفػ افطققر ؽرب اهلومؾ بؿقازاة ضريؼ اجلؾػي ،بودـطؼي

أخذت تسؿقتفو مـ ـقهنو تعقد اهلؿؾ  ؾؼقؾ:اختؾػً افروايوت يف تسؿقي افبؾدة بوهلومؾ، وؿد 

مـ افـوس إػ اجلودة، وتعقد مـ تشعبً هبؿ افسبؾ إػ شبقؾ افرصود، يف مـطؼي كلت ظـ احلقارض، 

ألن أشوشفو األول مسجد فؾصالة، وفتعؾقؿ افؼرآن وافديـ ألبـوء ، وابتعدت ظـ يـوبقع افعؾؿ

دة حتػفو اجلبول مـ ـؾ جفي، بحقٌ ال ؽقن هذه افؼريي مفؿؾي يف وهف ؛ وؿقؾ:افؼبوئؾ ادحقطي

ؾفل بؿـلى ظـ ضريؼ افؼقاؾؾ ادتـؼؾي ، هيتدي إفقفو إال افؼوصدون، وال يؼػ ظـدهو إال افقاؾدون

ظرؾفو ؽر أبـوئفو،  وفقال أهنو معؼؾ ظؾؿل، ومعؾؿ حضوري مو، إػ اجلؾػي ظـ ضريؼ بقشعودة

  .وأهؾ افـوحقي ادتومخي هلو

 :ل بـ ظزوز يف واحدة مـ ؿصوئدهل افشقخ حمؿد ادؽووؿ

 ومؾـشؿل بذا فعؾ األصؾ افؽ  ;; ؾـفبؾد األذاف وهق اهلوم
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 ر افعغـوء ؾوحلظف ؿريـــبوهل      ;; ؾلبدل افؽوف اختشوء افعغ

 هومقا بقادي افعشؼ ظويل افرتى;;  أو هومؾ أهؾقه يف حى افـبل

 2يريد وئراــــدكقو وديـو ح   ;;  ومؾ أي يػقدـــأو بؾد اهل

 أطباب تأطيع صاوية اهلامل 

حقٌ ضؾبقا مـ افشقخ  رؽبي أهؾ اهلومؾ يف إكشوء مدرشي فؾتعؾقؿ وافتقجقف واإلرصود: .أ

 .3أمحد بـ أيب داود أن يرّخص فتؾؿقذه افشقخ حمؿد بـ أيب افؼوشؿ اهلومع يف افتدريس ببؾدتف اهلومؾ

ؾؼد جوء يف مراشؾتف فشقخف ادختور بـ  رؽبي افشقخ ادمّشس يف كؼؾ مو تعّؾؿف إػ افـّوس: .ب

خؾقػي اجلاليل: )اظؾؿ شقدي أن يف بؾدكو أظـل ؿريي اهلومؾ مؽوكو ـّؾام رأيتف رأيً ؾقف بـقوكو ظظقام بف 

أذـور وتالوة وؾؼف وكحق وتػسر وحديٌ وشوئر أكقاع افطوظوت مـ صالة وصقم وؿقوم وؽر 

 .4ذفؽ(

ـوكً ترمل إػ افؼضوء ظذ هقيي األمي ومؼّقموهتو، افتل  مقاجفي افّسقوشي االشتدموريي: .ج

دظوه إػ  وبدأ يعؾؿ أبـوء اهلومؾ وافـقاحل ادتومخي هلأّن افّشقخ ؿد ، دو ظرف حّتك إّن األمر ظبد افؼودر

فو ضالب افعؾؿ، فتبديد طالم اجلفؾ افذي ى إفقف ؾتح زاويي يممّ مقاصؾي ظؿؾف يف كؼ افعؾؿ، وحبّ 

، ويعّزز هذا مو ؿوفف أبق افؼوشؿ شعد اهلل: )ومـ يدري فعّؾ يف جفوده األمريـظوكك مـف األمر 

افّشقخ حمّؿد ـون يـقي مو كقاه ابـ بوديس بعد ؿرن، وهق تؽقيـ حرـي تعؾقؿقي يصورع هبو اجلفؾ 

افذي رضبتف افّسؾطوت االشتعامريي ظذ اجلزائريغ أـثر مـ كصػ ؿرن، وختريٍ ضالئع تتقػ 

 . 5افبالد( بـػسفو ؿقودة

فعدم اّتسوع ادسجد افعؾقي بوهلومؾ الشتقعوهبؿ افّرؽبي يف إجيود مؽون يستقظى افطالب:  .د

  .6كظرا فتزايد ظددهؿ يقمو بعد يقم
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افذي ـّؾػ تؾؿقذه افّشقخ حمّؿد بـ أيب  تـػقذ وصقي افّشقخ ادختور بـ خؾقػي اجلاليل: .ه

 .7يؼيافؼوشؿ بتقيّل ادشقخي مـ بعده واحلػوظ ظذ افّطر

هذا وإّن اختقور ادؽون افذي تّؿ ؾقف بـوء افزاويي، مل يؽـ وفقد افّصدؾي، وإّكام جوء بعد اشتخورة 

 واشتشورة: 

واخلرض  حقٌ رأى افشقخ حمّؿد بـ أيب افؼوشؿ رؤيو جوء ؾقفو مو يع: )رأيً اآلن ادصطػك 

ظؾقف افّسالم واألشتوذ إموم افقؿً شقدكو ادختور بـ ظبد افّرمحـ، وصقخف شقدي حمّؿد بـ ظزوز، 

وشّقد افّطوئػي اإلموم اجلـقد، وصقخ مشوئخف شقدي احلسـ افبرصي، ؾقؿػـو مجقعو بودؽون ادذـقر، 

مـطؼي يؿؽـفو تلمغ افؼقت ؛ ؾلؿقؿً ظذ وادي بقشعودة يف 8... ثّؿ ؿوفقا يل بلمجعفؿ ابـ هـو دارا(

جلامظي افّطالب، وتتقاجد ظذ افطّريؼ افّرابط بغ بقشعودة واجلؾػي فتسفقؾ ظؿؾقي اشتؼبول افقؾقد 

، إػ جوكى ـقن ادؽون مـعزال ظـ افؼريي فتقؾر اجلق ادـوشى فؾّطؾبي 9افزائرة مـ افّشامل واجلـقب

 .10بنبعودهؿ ظـ افّضقضوء

ظؿران مـزال فؾّسؽـ، وبـك يف جـبف مـ جفي افّؼق حقصو جيؾس  ؾبـك افّشقخ يف شػح جبؾ

ؾقف إلرصود اخلؾؼ وترصيػ أحقاهلؿ، وتلـؾ ؾقف افّطؾبي واإلخقان، وبقتو يطبخ بف افتالمذة افّطعوم، 

شؽـو فؾؿصوفح افقؿتقي، واشتؽؿؾً بوؿل ادراؾؼ الحؼو، ومـ  50يسؿك )افـقافي(، وبـك حقايل 

افذي مل يؽتؿؾ افبـوء بف إاّل يف ظفد مشقخي ابـتف زيـى رمحفام اهلل تعوػ،  أبرزهو ادسجد احلويل

م، حقٌ تّؿ تدصقـفو أّول ادحّرم 1863م إػ 1862واشتغرؿً ظؿؾقي افبـوء شـي واحدة مـ 

ادـطؼي فتعّؿ افقضـ اجلزائري ـّؾف مـ أؿصوه هتو تعّدت صفرم، و18/07/1863هـ ادقاؾؼ 1280

ؾتقاؾد ظؾقفو األشوتذة  دى ذفؽ إػ األؿطور ادجوورة، ادغربقي مـفو واألؾريؼقي،إػ أؿصوه، وبؾغ ص

  شؽـ. 100وافعؾامء ؾضال ظـ افّطاّلب مـ مجقع اجلفوت، وتـومل ؾقفو افبـقون إػ حقايل 
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وضّؿً افّزاويي ادراؾؼ افتوفقي: ادسجد، مـزل افشقخ وظوئؾتف، مسجد شقدي ظبد افؼودر 

ضوؾي )افعع(، بققت افطؾبي، مـوزل ادريديـ، مطعؿ افزاويي، اجلـوح افبقداؽقجل، اجلقالين، بقً اف

 .11ادؽتبي، حل ادؼوركي، شوحي افزاويي

 أظالمفو وتراثفو

 مؼيصة الضاوية   . أ

 تقػ مشقخي افزاويي مـذ تلشقسفو إػ افققم ظؼة مشوئخ ظذ افتقايل هؿ:

 هـ، ادقاؾؼ صفر موي1240يف حمّرم  بوحلومديي وفد ،د بـ أيب افؼوشؿ بـ ربقححمؿّ افّشقخ  .1

تعوػ أول صفر حمّرم  وتقيف رمحف اهللم، 1862هـ/1279 أشس افزاويي ظوم، وم1824

شـي؛ ؿول ظـف تؾؿقذه افّشقخ حمّؿد  73، ظـ ظؿر يـوهز م1897ظوم  جقان 02هـ، ادقاؾؼ 1315

كػس افّذخوئر، ألّن احلّؼ تعوػ أبرزه بـ ظبد افرمحـ افديز: )ؾشقخـو مـ أجّؾ افّضـوئـ، بؾ مـ أ

يف آخر افّزمون ظـد طفقر افػتـ وؽؾبي األهقاء، ؾدؾع بف افرّضر ظـ األّمي، وـشػ بف افغّؿي، 

 ؾقجقده مـ أجّؾ كعؿ اهلل تعوػ ظذ خؾؼف، وـقكف يف مثؾ هذا افعرص مـ معجزات رشقل اهلل 

دـ وؾؼف اهلل، أشلل اهلل افؽريؿ أن يرزؿـو دوام افبوهرة، وآيوتف افّسوضعي افّظوهرة، ـام هق طوهر 

 .12حمّبتف، ويربط ؿؾقبـو بؿقاالتف ومقّدتف(

هـ ادقاؾؼ 1268وفدت بوهلومؾ حقايل شـي افّشقخي زيـى بـً حمّؿد بـ أيب افؼوشؿ:  .2

إػ  -بـوء ظذ افقصقي افتل ـتبفو هلو وافدهو  -م، تقّفً مشقخي افّزاويي بعد وؾوة وافدهو، 1852

م؛ ؿول ظـفو افشقخ ظوصقر اخلـؼل: 1904كقؾؿز  18هـ ادقاؾؼ 1322رمضون  13ن تقؾقً يف أ

)وتقّفً بعده ابـتف أظجى افعجى، وبضعتف افعذراء افبتقل، افّسقدة زيـى افقفقي افصوحلي، افغّرة 

دّر صوحى  افقاضحي، افؼورئي ـتوب اهلل ظّز وجّؾ، افعودي ادتػّؼفي يف افّديـ افّتػّؼف األجؾ، وهلل
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افّرشوفي افؼوئؾ: ))ادرأة افّصوحلي خر مـ أفػ رجؾ((، ؾسورت يف ادؼوم شرة وافدهو افّرجؾ 

 .13بوفّرجؾ وافؼدم بوفؼدم(

وهق ابـ أخل ممّشس افّزاويي، وفد بوهلومؾ شـي افّشقخ حمّؿد بـ احلوج حمّؿد افؼوشؿل:  .3

د وؾوة افّشقخي زيـى افؼوشؿقي، إػ أن م، ـوكً واليتف دشقخي افّزاويي بع1862هـ ادقاؾؼ 1277

م، ووصػف تؾؿقذه افعقد بـ 1913موي  09هـ ادقاؾؼ 1331مجودى اآلخر  03تقّؾوه اهلل يقم 

 افبشر افّؼيػ اهلومع بؼقفف:

 وهـق اددّرس أمــوم ظّؿف ;; دروس افّصقػ واخلريػ أـرم بف

 مـ تػسر وحديٌ تصـّقف ;; وضبؼــــوت ألهؾ افّترّصف

 أّمو افّدروس يف افّشتوء وافّربقع ;; يف افػؼف وافبالؽي ؾعؾ بديـــع

 14فؽـّفو يف اجلومع ادعّظـــؿ ;; هللّ دّر ظـــومل معّؾـــؿ

م، تقػ 1867هـ ادقاؾؼ 1284وفد بوهلومؾ شـي افّشقخ ادختور بـ احلوج حمؿد افؼوشؿل:  .4

جقيؾقي  10هـ ادقاؾؼ 1333صعبون  27ادشقخي بعد وؾوة أخقف افّشقخ حمّؿد، إػ يقم وؾوتف 

  :افعقد بـ افبشر افّؼيػ اهلومعم، ؿول ظـف تؾؿقذه 1915

 بحـر حؼـــوئؼ وــز فألرسار ;; وزاهد ظـــوبد مـ األبرار

 كسقٍ وحده يف افؽشػ واألذواق ;; ـوفػوريض يف اخلؿرة واألصقاق

 افّصدوربعثف افؼطى إلحقــوء افعؿـقر ;; فرصد اخلؾؼ بؿـو يشػل 

 ومجع خزائــ مـ افؽتـــى ;; واختورهو ظذ افّؾجغ وافّذهى

 وصدره حـــوٍو هلو صــومؾ ;; وؾؽره ادعقــور وهق افؽومؾ

 15حيّبف مجقـــــــع مـ يراه ;; وال يضــوم مـ أتك محـوه
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م 1883هـ ادقاؾؼ 1290وفد بوهلومؾ شـي افّشقخ أبق افؼوشؿ بـ احلوج حمّؿد افؼوشؿل:  .5

تقػ مشقخي افّزاويي بعد وؾوة أخقف افّشقخ ادختور، إػ أن اكتؼؾ إػ جقار رّبف يف صفر صػر مـ ظوم 

م، وصػتف افّسؾطوت االشتدموريي يف أحد تؼوريرهو األمـقي: )افّشقخ 1927هـ ادقاؾؼ 1346

احلوج ادختور إػ ؽويي هنويي احلرب، ـريؿ م، واصؾ ظؿؾ أخقف 1915بؾؼوشؿ خَؾػ أخوه شـي 

 .16مـ ادّؼديـ وافػؼراء( 20000م اشتؼبؾ أـثر مـ 1920جّدا، يف ادجوظي افتل وؿعً شـي 

م، تقّػ 1883هـ ادقاؾؼ 1300وفد بوهلومؾ شـي  افّشقخ أمحد بـ احلوج حمّؿد افؼوشؿل: .6

 22هـ ادقاؾؼ 1374ف آخر صػر ظوم ادشقخي بعد وؾوة أخقف افّشقخ أبق افؼوشؿ إػ حغ وؾوت

 م.1928جقيؾقي 

هـ ادقاؾؼ 1315وفد بوهلومؾ شـي  افّشقخ مصطػك بـ حمّؿد بـ احلوج حمّؿد افؼوشؿل: .7

هـ ادقاؾؼ 1390م، تقّػ مشقخي افّزاويي بعد وؾوة ظّؿف افشقخ أمحد، إػ وؾوتف شـي 1897

 م.1970

م، وتقّػ مشقخي 1889وفد بوهلومؾ شـي افّشقخ حسـ بـ حمّؿد بـ احلوج حمّؿد افؼوشؿل:  .8

 م.1987افّزاويي بعد وؾوة أخقف افّشقخ مصطػك، إػ أن تقيف شـي 

م، ويل 1927هـ ادقاؾؼ 1346وفد بوهلومؾ شـي  افّشقخ خؾقؾ بـ مصطػك افؼوشؿل: .9

ؾقػري  17هـ ادقاؾؼ 1414رمضون  08 يقم ادشقخي بعد وؾوة ظّؿف افّشقخ حسـ، إػ أن تقيف

 .17م1994

م، تقّػ ادشقخي بعد 1944وفد شـي افّشقخ حمّؿد ادلمقن بـ مصطػك افؼوشؿل:  .10

  وؾوة أخقف، وال تزال مشقختف مستؿّرة إػ افققم.           

تدريس مجقع افعؾقم افؼيعي ومو يتصؾ هبو  ؼقم ظذً افزاويي تـوك  مؼيصة التعليه . ب

وتطؾى تدريس هذه ادقاد وجقد ظؾامء أجالء ومشويخ  ...تػسر وحديٌ وأصقل وؾؼفمـ 
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 ،محؾ مشعؾ افتعؾقؿ افذيـ تـووبقا ظذ ومـ أهؿّ  ؛هلؿ درايي ومعرؾي واشعي هبذه افعؾقم ،ظظامء

وضامن اشتؿرار افتعؾقؿ  ،كذـر أشامء مـ ـون هلؿ األثر افبوفغ يف احلػوظ ظذ افساث اإلشالمل

 .بوفزاويي يف أحؾؽ افظروف افتل ظوصتفو اجلزائر

افشقخ اهلومع؛ و س شقدي حمؿد بـ أيب افؼوشؿفؿ افشقخ ادمّش : وظذ رأشافطبؼي األوػ .1

، افشقخ ادختور افؼوشؿل، وافشقخ حمؿد بـ احلوج حمؿد افؼوشؿل؛ وحمؿد بـ ظبد افرمحون افديز

 .افشقخ ظوصقر اخلـؼلو

، لافشقخ حمؿد بـ ظزوز افؼوشؿو، افشقخ مصطػل افؼوشؿل : ومـ أبرزهؿ:افطبؼي افثوكقي .2

 .فشقخ ظبد احلػقظ افؼوشؿلوا

 -حقٌ هـوك ظدد مـ ادشوئخ  ،وظرؾً افزاويي مو يسؿل يف افـظوم اجلومعل األشوتذة افزائريـ 

اكتظؿً زيورهتؿ فؾزاويي وـوكقا يؼقؿقن هبو ؾسة تزيد ظـ  ،- افزاويي مشوئخ ومـفؿ مـ أجقز مـ

بؾ خيتؿقن ـتوبو أو ـتبو فطبؼي معقـي مـ  ،ويف خالل مؼومفؿ يعطقن شؾسؾي مـ افدروس ،أصفر 04

وؿد جيوزون  ،وصؽ افتخرج وافذيـ هؿ ظذ ،الشقام ادتؼدمغ مـفؿ يف افتحصقؾ افعؾؿل ،افطؾبي

، افطوهر افعبقدي؛ ـوفّشقخ افزاويي دون ظذافعؾامء افذيـ ـوكقا يسدّ ومـ ـبور  ة،مـ همالء األشوتذ

، افشقخ احلجقي وزير ادعورف ادغريب، وافشقخ افقكقؽل بـ أيب مزراق، وافشقخ افعوبد اجلاليلو

 ، ...18ادغريب افشقخ ظبد احلل افؽتوينو

   ا وحماضشاتوألكوا بها دسوط األعياٌ والعلناء املربصوٌ الزيً صاسوا الضاويةج. 

افزاويي ظدد ـبر مـ افعؾامء بؿـ ؾقفؿ افؼوئؿقن ظذ ممشسوت ظؾؿقي أخرى يف افداخؾ  أمّ 

، ؾوفعالؿوت ـوكً مقصقفي بوفزيورات أو بودراشالت ،واخلورج دو ـون فؾزاويي مـ مؽوكي ظؾؿقي

افعالمي ادحدث ، ور ادعورف بودغربيوز افعالمي حمؿد احلجقي صوحى افػؽر افسومل فؿ:ومـ

افشقخ ظؿر بري صوظر ادديـي وأديى ، وافساتقى اإلداريي ـتوب صوحى، ظبد احلل افؽتوين ادغريب
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ظبد احلؿقد بـ  افشقخة، وافعالمي افشقخ أمحد افبؾغقثل ادغريب صوحى افتآفقػ افؽثر، واحلجوز

، قخ حمؿد افبشر اإلبراهقؿلافشرئقس مجعقي افعؾامء ادسؾؿغ اجلزائريغ، وكوئبف افعالمي  بوديس

، افشقخ إبراهقؿ بققض، وشقخ اضػقشافصقخ افديور ادقزابقي ، وأمحد تقؾقؼ اددين شتوذ افقزيراألو

، افشقخ حمؿد افسـقد افتقكز صوحى االشتطالظوت افبوريسقي، وافشقخ شؾقامن افبوروينو

 ـثر.وؽرهؿ ، بوديسأشتوذ افشقخ ظبد احلؿقد بـ  محدان افقكقز افؼسـطقـلوافشقخ 

 يف صاوية اهلامل يه  التعليني والرتبويامل

 : مؼررات زاويي اهلومؾ وـتبفو افدراشقي . أ

وظذ  ،االهتامم بحػظ افؼرآن افؽريؿ ـؾف حػظو متؼـو ظذ ،تشتؿؾ خطي افدراشي فزاويي اهلومؾ

وفـحق وافرصف وافبالؽي ـوفعؾقم افؾغقيي ؛ ؾافعؾقم افؾغقيي وافؼظقي وبعض افعؾقم ادتصؾي هبام

تػسر واحلديٌ وافػؼف وأصقل افػؼف ـوفافعؾقم افؼظقي و ،واألدب كصقصو وتورخيو وتذوؿو

 .وافتقحقد

رء مـ افتوريخ اإلشالمل وافسرة افـبقيي وظؾؿ ادـطؼ وافػؾؽ  ـام تشتؿؾ ادؼررات ظذ

ؾوحلسوب مثال يدرس فعالؿتف  ،س فصؾتفو بوفعؾقم افؼظقيوافعؾقم افثالثي األخرة تدرّ  ؛واحلسوب

وادـطؼ يدرس فصؾتف بعؾؿ  ،افقرثي ؾفق رضوري فؼسؿي افسـوت ظذ ،افقثقؼي بعؾؿ ادقاريٌ

 ...وافػؾؽ يدرس دعرؾي أوؿوت افعبودات وهؽذا ،افتقحقد

وجف افتؼريى ادراحؾ افتعؾقؿقي افثالثي االبتدائقي وافثوكقيي  وـون افتعؾقؿ ؾقام يشؿؾ ظذ

ومؾحي  ياألجرومقـون افطؾبي يدرشقن افؼقاظد افـحقيي يف ـتى : ؾػل ادرحؾي االبتدائقي؛ يوافعوفق

يب زيد افؼرواين إيل أويدرشقن يف مودة افػؼف ـتى: ابـ ظوذ ورشوفي ابـ  ،اإلظراب واألزهريي

تى يدرشقن افؼقاظد يف ـ: يف ادرحؾي افثوكقيي؛ وجوكى بعض افؽتى يف افتقحقد وافبالؽي واألدب

؛ ويف افػؼف ـتوب افشقخ خؾقؾ يف افػؼف ادوفؽل ،ؿطر افـدى وصذور وذح ادؽقدي ظع األفػقي
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ويف احلديٌ ـتوب بـ أيب  ،يدرشقن تػسر افؼرآن افؽريؿ مـ تػسر افقاحدي: افؼسؿ افعويلويف 

األفػقي واألصؿقين  ويف افؼقاظد يدرشقن ـتى: ابـ ظؼقؾ ظذ ،مجرة يف ذح األحوديٌ افـبقيي

 .19افشقخ خؾقؾ ـتوب افدردير ظذ ، ويف افػؼف ادوفؽلادػصؾ بـ يعقش ظذاوذح 

هذا وؿد جوء يف رشوفي افشقخ ادؽل ظـ افزاويي افؼوشؿقي أّن افؽتى افتل ـوكً تدرس 

 بوفزاويي، هل:

وحرز  حتػي األضػول فؾجؿزوري؛ واجلزريي البـ اجلزري؛ ـتى ظؾؿ افتجقيد وافؼراءات: .1

 األموين فؾشوضبل؛ وافقؿػ واالبتداء فألصؿقين.

افؽشوف فؾزخمؼي؛ وتػسر اجلالفغ بحوصقي اجلؿؾ،  ـتى ظؾؿ افتػسر وظؾقم افؼرآن: .2

؛ وتػسر افػخر سر افبقضووي؛ وتػسر أيب افسعقدوحوصقي افصووي؛ تػسر افؼبقـل؛ وتػ

 ظؾقم افؼرآن فؾسققضل. افرازي؛ وتػسر اخلوزن؛ وتػسر افـسػل؛ واإلتؼون يف

صحقح افبخوري بؼح افؼسطالين، وافعسؼالين، وافعقـل،  ـتى ظؾؿ احلديٌ: .3

واألكصوري؛ خمترص صحقح افبخوري البـ أيب مجرة؛ وصحقح اإلموم مسؾؿ بؼح افـقوي؛ 

وافشػو فؾؼويض ظقوض، بؼح اخلػوجل، ومال ظع افؼوري؛ مقضل اإلموم موفؽ بؼح افزرؿوين، 

افز؛ واجلومع افصغر فؾسققضل بؼح افعزيزي، وادـووي، واحلـػل، واألبقوري؛ وابـ ظبد 

واألذـور فؾـقوي بؼح ابـ ظالن؛ وافتجريد فؾزبقدي؛ وافشامئؾ ادحؿديي فؾسمذي، بؼح 

اجلؿؾ؛ وافسؽقى وافسهقى فؾؿـذري؛ واألربعغ افـقويي بؼح افشزخقتل، وابـ حجر؛ صحقح 

 وئل؛ وصحقح األصعٌ؛ وصحقح ابـ موجي؛ وافسرة احلؾبقي.افسمذي؛ وصحقح افـس

أفػقي افعراؿل بؼح افعدوي؛ وتؼريى افـقوي بؼح اجلالل؛  ـتى ظؾؿ ادصطؾح: .4

 وافبقؼقكقي بؼح افزرؿوين. 
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؛ أم افزاهغ فؾسـقد بؼحف، وذح اهلدهدي، وافبوجقري ـتى ظؾؿ افتقحقد: .5

وافؽزى فؾسـقد؛ وجقهرة افتقحقد فؾؼوين، بؼحف؛ وافعؼوئد افـسػقي بؼح افسعد؛ واخلريدة 

فؾدردير؛ وادؼوصد فؾسعد؛ وادقاؿػ فؾعضد، بؼح اجلرجوين؛ وضقافع األكقار فؾبقضووي، بؼح 

 األصبفوين.

تون اإلبريز فسقدي ظبد افعزيز؛ واألكقار افؼدشقي فؾشعراين؛ وبس ـتى ظؾؿ افتصقف: .6

افعورؾغ فؾسؿرؿـدي؛ وتوج افعروس البـ ظطوء اهلل افسؽـدري؛ وحتػي اإلخقان فؾدردير؛ وتـبقف 

افغوؾؾغ فؾسؿرؿـدي؛ وافتـقير يف إشؼوط افتدبر؛ اإلحقوء فؾغزايل؛ وؿقت افؼؾقب أليب ضوفى 

 ادؽل؛ وادــ افؽزى فؾشعراين، وذح افرمحوكقي فؾبوش تورزي.

ابـ أيب زيد افؼرواين، بؼح احلسـ افصغر؛ أؿرب ادسوفؽ  رشوفي ـتى ظؾؿ افػؼف: .7

فؾدردير؛ خمترص خؾقؾ بؼح افدردير، وحوصقي افدشقؿل، وذح اخلرر، وافزرؿوين، واحلطوب؛ 

 وادجؿقع فألمر؛ وافتحػي البـ ظوصؿ؛ وافتبرصة البـ ؾرحقن؛ وافعشامويي.

الل ادحع؛ وخمترص ابـ احلوجى مجع اجلقامع فؾسبؽل، بؼح اجل ـتى ظؾؿ أصقل افػؼف: .8

بؼح افعضد؛ ومـور األكقار فؾـسػل، بؼح ابـ مؾؽ؛ وافتـؼقح فصدر افؼيعي؛ وتـؼقح افػصقل 

فؾؼوري؛ وافقرؿوت فؾجقيـل، بؼح ادحع، وابـ افؼوشؿ؛ وافقرؿوت فؾحطوب، بـظؿ افديز، 

 ة.وذحف فف؛ وافتحرير فؾؽامل ابـ اهلامم؛ وؾصقل افبدائع؛ وادرآ

افؼومقس فؾػروزبودي، بؼح ادرته؛ وافصحوح فؾجقهري؛ وخمتور  ـتى ظؾؿ افؾغي: .9

افصحوح فؾرازي؛ وادصبوح ادـر فؾػققمل؛ وؾؼف افؾغي فؾثعوفبل؛ واألشوس فؾزخمؼي؛ وادزهر 

 فؾسققضل؛ وفسون افعرب البـ مـظقر.

وحوصقي ابـ  األجرومقي فؾصـفوجل، بؼح افؽػراوي، واألزهري، ـتى ظؾؿ افـحق: .10

افـجو؛ وافتقضقح البـ هشوم وذح افشقخ خوفد؛ واألزهريي بؼح ادمفػ؛ وؿطر افـدى البـ 
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هشوم؛ وصذور افذهى فف أيضو؛ وأفػقي ابـ موفؽ بؼح ابـ ظؼقؾ، واألصؿقين، وحوصقي ابـ 

 محدون؛ مغـك افؾبقى البـ هشوم؛ وافتسفقؾ البـ موفؽ.

ـ مسعقد؛ وافشوؾقي بؼح صقخ اإلشالم، وافرضو؛ ادراح ألمحد بـ ظع ب ـتى افرصف: .11

وافترصيػ فؾعزي، بؼح افسعد؛ وافتقصقػ فألخرضي؛ وكظؿ افعؼقد فؾطحطووي، بؼح 

 ظؾقش؛ والمقي األؾعول البـ موفؽ؛ ورشوفي اجلقهرة يف ؾـ االصتؼوق.

، افتؾخقص فؾؼزويـل، بؼح افسعد؛ وادػتوح فؾسؽوـل ـتى ادعوين وافبقون وافبديع: .12

بؼح افسعد، وافسقد افؼيػ؛ واجلقهر ادؽـقن فألخرضي، بؼح افدمـفقري؛ ظؼقد اجلامن 

 فؾسققضل، بؼح ادمفػ؛ ومـظقمي ابـ افشحـو؛ وافرشوفي افبقوكقي فؾصبون؛ وافسؿرؿـديي. 

 افؽويف فؾؼـوئل؛ واخلزرجقي؛ ومـظقمي افصبون. ـتى افعروض وافؼقايف: .13

 ؼح افسؿرؿـدي؛ وظؼقد افزواهر.افرشوفي افعضديي ب ـتى افقضع: .14

كظؿ افسقد يف افػؾؽ، بؼح افقرزيزي؛ ورشوفف يف افعؿؾ بوفربع  ـتى ادقؼوت: .15

 ادجقى.

افسؾؿ فألخرضي، بؼح ادمفػ، وادؾقي، وافبوجقري؛ وإيسوؽقجل  ـتى ادـطؼ: .16

 فألهبري، بؼح صقخ اإلشالم؛ وافتفذيى فؾسعد، بؼح احلصقبل؛ وافشؿسقي بؼح افؼطى

 افرازي؛ وادخترص فؾسـقد؛ وادطوفع فألرمقي، بؼح افرازي.

 . مؼقالت افسجوظل؛ ومؼقالت افبؾقدي ـتى احلؽؿي: .17

افرشوفي افعضديي فإلجيل؛ آداب افسؿرؿـدي، بؼح افشرواين،  ـتى آداب افبحٌ: .18

 وصقخ اإلشالم؛ وآداب اجلرجوين.
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وف افراؽبغ فؾصبون؛ ومؼدمي توريخ اخلؿقس فؾؼويض حسغ افديور؛ وإشع ـتى افتوريخ: .19

 ابـ خؾدون؛ وافؽومؾ البـ األثر؛ ووؾقوت األظقون البـ خؾؽون؛ واخلطط فؾؿؼريزي.

افتحػي افسـقي فؾسبط؛ ومـظقمي يف احلسوب فألخرضي؛ وافدّرة افبقضوء فف  ـتى احلسوب: .20

 . 20أيضو؛ واخلالصي فؾعومع؛ وافؾؿعي يف احلسوب البـ اهلامم

فطؾبي افزاويي كظوم داخع حيؽؿفؿ ؾقجوزي  ( الضاوية )الظفاسةىظاو التذسيع يف  . ب

يؾزم هذا افـظوم افداخع فؾزاويي ؛ وبؿؼتضوه ادحسـ ويعوؿى ادزء ويصطؾح ظع تسؿقتف افسػورة

 .شؾؿف افستقبل افطوفى بوحسام زمقؾف بـوء ظذ

 يرّتى ضؾبي زاويي اهلومؾ ظذ افـحق افتويل: :تشتيب الطلبة.1

 :تشتيب طلبة الكشآٌ الهشيهاألول   الكظه

وذفؽ  ،ويعقـقكف يف تعؾقؿ بؼقي افطؾبي ،همالء خيؾػقن ادعؾؿ ظـد ؽقوبف حػوظ افؼرآن افؽريؿ:  •

 .بوفتصحقح وافتؽتقى وافتجقيد

 ومفؿتفؿ تؼترص ظذ ،همالء مل حيػظقا افؼرآن وإكام ختؿقه, ويعقدوكف إلتؼون حػظف ادعقدون:  •

 .افؼراءة وتعؾقؿفؿ مبودئ افتجقيد افؽتوبي وتعقيدهؿ ظذ تدريى ادبتدئغ ظذ

ؾنذا جؾس  ،مسوظدة ؽرهؿ وحيتوجقن إػ ،همالء يؽقكقن بصدد حػظ افؼرآن ادبتدئقن:  •

 .ثؿ ادبتدئقن ،ثؿ ادعقدون ،جؾس احلػوظ حقل ادعؾؿ ،همالء افطؾبي يف حؾؼي احلزب افراتى

 :تشتيب طلبة العله الكظه الّجاىي 

وخيؾػ  ،ويؽقن همالء مـ ـبور افطؾبي افذيـ ختؿقا افؼرآن أـثر مـ ثالث مرات افـظورون:  • 

 .ـام تتؽؾػ ؾئي مـفؿ بتحضر درس افشقخ مع افسبوؿغ ،ادززون مـفؿ األشتوذ إذا ؽوب
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كقن ؿد ويؽق ،وهمالء يرخص هلؿ افشقخ يف اشتعامل افؼح ،أو أصحوب افؼح افسبوؿقن:  •

أـثر مـ مرة وؿد يلذن افشقخ فؾـوهبغ مـفؿ بتؼرير افدرس  ،ختؿقا افؽتوب يف مقضقع افدرس

 .فؾؿبتدئغ

وهمالء يؽقكقن مـ ادبتدئغ يف ؿراءة افؽتوب حمؾ افدرس ؾنذا  احلجورون أو أصحوب ادتـ:  • 

مع  ،احلجورونثؿ  ،ثؿ افسبوؿقن ،جؾس همالء يف حؾؼي افعؾؿ جؾس افـظورون حقل افشقخ

  .21مالحظي أكف يؿؽـ أن يؽقن افقاحد مـ افطؾبي كظورا يف ظؾؿ وشبوؿو يف ظؾؿ آخر

دو ـون هدف إكشوء   ػشوط االلتخام بالضاوية وعذد التالميز يف العهذ األول .2

معومل افشخصقي افعربقي اإلشالمقي يف ادجتؿع اجلزائري افذي  هق احلػوظ ظذ ووتلشقسف افّزاويي

تتفدده خموضر افثوفقث األشقد افذي ظؼده االشتعامر ظع افشعى اجلزائري وادتؿثؾ يف افػؼر ـوكً 

واجلقع واجلفؾ ... ؾؼد ـون افؼط األشود فالفتحوق بوفدراشي يف ادعفد حػظ افؼرآن افؽريؿ 

ؿ وإال يؾزم افطوفى أوال بحػظ ـتوب اهلل يف كػس افزاويي ث ،مع حسـ افسرة ،حػظو تومو متؼـو

 . يؾتحؼ بوفدراشي

إال بعد اشتظفورهؿ  ،وـون ال يسؿح فؾطؾبي بوالكتؼول حلؾؼي افعؾؿ افؼظل أو افؾغي افعربقي

وحتك يتؿ احلػظ افسؾقؿ وافصحقح ال بد حسى مدارك ـؾ ضوفى ومو ظـده مـ  ،افؼرآن افؽريؿ

مـ إظودة افؼرآن مرتغ وهق مو يسؿك )بوفشؼي( وظـدمو يؽقن  باالشتقعوحوؾظي ومـ ؿدرة ظذ 

افطوفى يف مرحؾي اإلظودة )أخً افشؼي( يؼع يف حػظ ادتقن أو حػظ ادصـػوت يف افعؾقم افػؼفقي 

 .ويف افؾغي افعربقي فقتفقل حلضقر حؾؼي افعؾؿ

ي افعربقي ضقاد ظؾؿ مززيـ محؾقا مشعؾ افثؼوؾأأكجبً افزاويي   أبشص خشجيي الضاوية .3

وأكوروا بعؾقمفؿ ومعورؾفؿ جقاكبف وموزافً  ،وافسبقي اإلشالمقي إػ ـؾ ربقع افؼطر اجلزائري
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وهل افعؿؾ احلل ادثؿر افدائؿ جيـل أصفك جـوه  ،آثورهؿ وأظامهلؿ هل افـقر ادشع يف أرجوء افؼطر

 :اخلؾػ ظـ افسؾػ ومـ أبرزهؿ

، صوحى افتصوكقػ افؽثرة ظبد افرمحون افديزافشقخ حمؿد بـ  :وهؿ ،ستالمذة افشقخ ادمّش 

واألثرة، وؿد ـون افشقخ ظبد احلل افؽّتوين يؾّؼبف بوفشؿس، وؿول ظـف: )ؾخر افؼطر اجلزائري 

وكودرتف، افّشقخ حمؿد بـ ظبد افرمحـ افديز، وـون هذا افّرجؾ افبوؿعي افـّودرة حّجي يف األدب 

ـّ ظتقو، جمؾسف ال يؿّؾ، حوؾظ واظقي وافّتصّقف وادعؼقل وادـؼقل، مع ذهوب  برصه، وبؾقؽف يف افّس

هـ ـليّن يف اددرشي افـّظومقي، بحٌ 1339وكػس أبقي، ــً أجد كػز معف يف زاويي اهلومؾ ظوم 

؛ وحمؿد بـ أيب افؼوشؿ 22صوئؼ مستؿر، وظؾؿ صوف مغدق، ومصوؾوة ومقّدة ال متّؾ وال تـسك(

 افشقخ حمؿد بـ احلوج حمؿد افؼوشؿلوبرجول افّسؾػ، احلػـووي، صوحى ـتوب تعريػ اخلؾػ 

 .افؼوشؿل بـ احلوج حمّؿد افشقخ ادختورصوحى ـتوب افّزهر افبوشؿ، و

، افشقخ أمحد افؼوشؿل، وفؼوشؿ افؼوشؿلق ابأافشقخ : وهؿ تالمقذ افّشقخ ادمّشس،وتالمقذ 

خ أمحقدة افديز مدرس افشق، وافشقخ ظبد افسالم افتوزي أشتوذ بجومعي افؼرويغ بودغربو

فشقخ احلسغ بـ ، واافشقخ احلسغ بـ ادػتل ؿويض ؿػصي بتقكس، وبوحلرام افـبقي بودديـي ادـقرة

افشقخ افّديز، افعومل افػذ، و افشقخ حمؿد افصديؼ، وأمحد افبقزيدي مدرس بوألزهر افؼيػ مرص

، فعوصؿيبودػتل احلـػل افشقخ حمؿد افعوصؿل ا، وبقمزراق افقكقؽل مػتل األصـوم افشؾػ

 فشقخ ادختور بـ ظع ؿويض، واؾؾقآافشقخ بقظقد ؿويض ن، وافشقخ حمؿد افعقد مػتل شقر افغزالو

شقدي  افشقخ بؾؼوشؿ بـ اجلديد ؿويض، وافسقؿر افشقخ افطقى بـ خلرض ؿويض، واجلؾػي

 ...23ظقسك

  يف دعه احلشنة الوطيية والجوسية صاوية اهلامل دوس

شعك افّشقخ حمّؿد بـ أيب افؼوشؿ اهلومع جوهدا بؽّؾ مو أويت مـ ؿّقة دؼوومي االشتدمور 

افػركز، ؽرة ظذ وضـف، ومّحقي فديـف، وؿد حوول االكضامم يف أّول حقوتف إػ مؼوومي األمر ظبد 
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ـّ األمر كصحف بلن يبؼك جموهدا يف شبقؾ اهلل بوفعؾؿ وافّتعؾق ؿ، ؾفام أشوس افؼودر اجلزائري، ، فؽ

 بـوء افّدول واحلضورات.

وؿد ـون فؾشقخ ظالؿي وضقدة بوفّشقخ افّؼيػ بـ األحرش افذي ـون خؾقػي األمر ظبد افؼودر 

ظذ أوالد كويؾ، وبوفّشقخ ادؼراين، واحلداد، ومصطػك بـ ظزوز، وال تزال بعض مراشالهتؿ إفقف 

غ هلؿ موديو ومعـقيو، وبعد هزيؿي ـؾ مـ ادؼراين حمػقطي بؿؽتبي افّزاويي إػ افققم، وـون كعؿ ادع

أرسة مـ ظوئؾي ادؼراين، وأشؽـفؿ يف افّزاويي، وـوكً فف ظالؿي  40واحلداد، اشتؼدم افّشقخ حقايل 

 مصوهرة مع افشقخ ادؼراين.

هلذا ظؿؾً شؾطوت االشتدمور افغوصؿ ظذ مراؿبي افّشقخ وزاويتف، ؾؽوكً افّتؼورير 

افػركسقي، دائؿي افتّحذير مـف ومـ اّتسوع كػقذه، ومـ إمؽوكقي تزّظؿف فثقرة ضّد االشتخبوراتقي 

 افػركسقغ.

هذا ومل تؽـ افّزاويي بؿعزل ظـ افثّقرة افّتحريريي، واألحداث افتل مّفدت هلو، حقٌ بذل 

صققخفو جفدهؿ يف صحذ افـّػقس، وإهلوب محوشفو، وبعٌ افّروح افّثقريي وافقضـقي يف افؼؾقب، 

ؿد ـون ألظامهلؿ تؾؽ أبؾغ األثر ؾقام بعد ظذ خّرجيل افّزاويي وضؾبتفو افذيـ افتحؼقا بوفّثقرة و

 ـوفّشفقد ؿريـ بؾؼوشؿ، وافّشفقد حمّؿد مؼراين.

وـون فشقخ افّزاويي افّشقخ مصطػك صؾي وضقدة بؽثر مـ ؿودة احلرـي افقضـقي وافثّقرة 

ؿر إدريس، وحمّؿد صعبوين، وافّسعقد ظبودو، وحمّؿد افّتحريريي ـؿقصويل احلوج، ود احلقاس، وظ

افّطوهر خؾقػي، وخوّصي افشفقد ظوصقر زيون، افذي ـون دائؿ افّسّدد ظذ ؿريي اهلومؾ وزاويتفو، 

 ومراشالهتؿ خر صوهد ظذ ذفؽ.
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وشعك االحتالل افػركز دراؿبي افّزاويي واحلّد مـ صؾتفو بزظامء احلرـي افقضـقي ؾػرضً ظذ 

شقخ مصطػك أن يعرهؿ ؿسام مـ أؿسوم افّدراشي فقؽقن توبعو فؾؿدرشي افػركسقي يف افؼريي، وظّغ اف

 معّؾام ؾركسقو مفّؿتف افظوهرة افتّعؾقؿ، وفؽـّف يف واؿع األمر فقس إاّل خمزا أمـقو.

وبعد اكدالع افّثقرة أؿومً شؾطوت االحتالل ثؽـتغ جلـقدهو واحدة ظذ مدخؾ افؼريي 

ظذ مدخؾ افزاويي، وّدو اـتشػً صؾي افّشقخ خؾقؾ بـ صقخ افزاويي بوفثّقرة شجـتف ثّؿ  واألخرى

وضعتف حتً اإلؿومي اجلزيي، وطّؾً افّتؼورير األمـقي افػركسقي حتّذر مـ حتّرـوت افّشقخ مصطػك، 

افطريؼي  فؽـّفؿ حتوصقا إيذاءه فعدم ـػويي األدفي، وخلقؾفؿ مـ ثقرة أتبوع افّزاويي خصقصو ومريدي

افّرمحوكقي يف اجلزائر ظؿقمو؛ وظـدئذ ظؿدوا إػ زيورة افّزاويي بغ افػقـي وأختفو فتؾؿقع صقرهتؿ مـ 

 .24جفي، وفتشقيف شؿعي افزاويي مـ جفي أخرى، بقد أهّنؿ مل يػؾحقا وفـ

 اخلامتة 

عؾؿ ومـ خالل مو شبؼ بقوكف خُيَؾص إػ أّن زاويي اهلومؾ تعّد بحّؼ حورضة مـ حقارض اف

وادعرؾي، وؿؾعي مـ ؿالع افّسبقي وافّثقرة ظذ افبوضؾ واجلفود يف شبقؾ اهلل تعوػ، مـ خالل إشفومفو 

، حتك فؼد ؾقفألظداء وفؽؾ آثؿ دخ يصدتّ افو ي،قاإلشالمو يقافعرب يقصخموت افشمؼقّ يف حػظ 

شورت بلخبورهو افّرـبون، وضّبؼً صفرهتو اآلؾوق، وؿصدهو أهؾ افعؾؿ وضؾبتف مـ ـّؾ حدب 

 وصقب.   
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 املالحل 

 

 

                                 

  

                                   م1896صقرة كودرة فؾفومؾ شـي 

 

 

 

 

 

                                                                    ظؿران  افبسوتغ وخؾػفو جبؾمومفو أصقرة ؿديؿي فؾفومؾ  افدذة 
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 مدخؾ افزاويي

 مسجد افزاويي
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 افداخؾ ادسجد مـ

 

 

 

 

 

 

 ؾـوء جـوح إؿومي افضققف
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 ؿوظي اشتؼبول افّضققف

 وأمقـفومؽتبي افزاويي 
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 مشوئخ زاويي اهلومؾ وتوريخ مشقختفؿ

 افشقخ حمؿد بـ أيب افؼوشؿ

 

إػ  18/07/1863مـ 

 م02/06/1897

افّشقخي زيـى بـً حمؿد بـ أيب 

 افؼوشؿ

 

إػ  02/06/1897مـ 

 م1904

حمؿد بـ أيب افشقخ حمؿد بـ 

 افؼوشؿ

 

م إػ 1904مـ 

 م09/05/1913

أيب  حمؿد بـافشقخ ادختور بـ 

 افؼوشؿ

 

م إػ 09/05/1913مـ

 م1915

حمؿد بـ أيب افشقخ بؾؼوشؿ بـ 

 افؼوشؿ

 

 م1927م إػ 1915مـ

حمؿد بـ أيب افشقخ أمحد بـ 

 افؼوشؿ

 

 

 

 

 

 

 م 1928م إػ 1927مـ 
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حمؿد بـ افشقخ مصطػك بـ 

 أيب افؼوشؿ

 

 م1970م إػ 1928مـ 

افشقخ حسـ بـ مصطػك بـ 

 حمؿد

 

 م1987م إػ 1970مـ 

افشقخ خؾقؾ بـ مصطػك بـ 

 حمؿد

 

 م1994م إػ 1987مـ 

 

 

بـ مصطػك بـ  ادلمقنافشقخ 

 حمؿد

 

 م إػ يقمـو هذا1994مـ 
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 بعض ادراشالت افقاردة دشقخي افزاويي      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 يب افؼوشؿأيل صقخ زاويي اهلومؾ حمؿد بـ ظبد افؼودر إمر رشوفي األ
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 ، مؼدم مـ ضرف ظؾامء احلرم افـبقيـه1612صعبون   29ضؾى ممرخ ىف 

 في زيـىأوؿػفو وافد ال ،"أبق ظؽوز بـ ظوصقر أوؿوف دار"سمقؿ فافؼيػ 

 يطؾبقن مـفو مبؾغ ثالثي آالف ؾركؽ ؛فؾتعؾقؿ وؿراءة صحقح افبخوري

 يوهق مبؾغ ـبر يف تؾؽ احلؼب، ؾركسك
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 وثقؼي مرشؾي مـ تقؾقؼ اددين إػ صقخ افزاويي

 

 

 

 

 

 

 افدظوء جقاب احلوج ادؼراين ظرؾوكو بدور ممازرة افشقخ ويطؾى مـف

 ،افؽريؿ أو ادقت ظذ حسـ اخلومتي خوصي بوفـرص جلؿع األمقال فػؾسطغ

 هـ1247ربقع األول  24 :بتوريخ
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                 بلبـوئف افشقخ يقىص افديـ حمل افؼودر ظبد بـ اهلوصؿل األمر رشوفي

 

ك                                                                   خوفد ومصطػ  يمزيون صقخ افطريؼي افرمحوكقأؾ  افشقخ احلداد ئمـ رشوكؿقذج 

 )زاويي صّدوق(



 
 د.عبذ اللطيف بعجي  ـــ أ.عبذ الشمحً بلعامل ـــــــــــــــــــــــ   ثوسية وقلعة علنية حاضشة اهلامل صاوية

 

 

 073ــــــــــ ـــــــــــــــــ 9102أفشيل املذاسغ التعلينية يف اجلضائش خالل فرتة االحتالل الفشىظي ـــــــ 

 

                                    ة       وفؼوهرب اإلشالمقي اهلدايي مجعقي قسئرمـ  رشوفي

 

 يوثقؼي مـ بؾؼوشؿ افؼيػ مػتك ؿػص
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                               م1960/ 11/ 17 يف ادمّرخي برك جوك رشوفي   

 

 رشوفي مقجفي إػ شقدي مصطػك صقخ افزاويي مـ ابـ ظوصقر           
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                              افديقن خوصي بوفزاويي ؿيئوثقؼي تبغ ؿو

 

 

 إجوزة افشقخ حمؿد بـ ظزوز فؾشقخ حمؿد بـ ظطوء اهلل افّسحراوي

 يف افػؼف ادوفؽل
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 مـ رشوئؾ األمر ظبد افؼودر إػ افشقخ حمّؿد بـ أيب افؼوشؿ اهلومع

 

 مر هديي مـف دمشس زاويي اهلومؾؿطعتون مـ شالح األ
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 بعض أظالم افزاويي ومشوخيفو
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 منورج مً إىتاج أحذ مؼايخ الضاوية

هـ  1270ي ـش ، وفدبراهقؿ افسالمل افديزإحمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ بـ افشقخ 

يؼع ؿزه داخؾ ؿبي ، هـ 1340م ادقاؾؼ فـ 1922تقيف شـي  ،م، بؼريي افديس1854 ادقاؾؼ

وبعد )) جوزتف فؾديز:إمثؾ ؿويض تؾؿسون صعقى بـ ظع: حقٌ جوء يف ـثر أجوزه ظؾامء ؛ ادسجد

د ظع ـتوب ـريؿ مـ أخ ظظقؿ ويل صؿقؿ ؾضبف مشفقر وشعقف مشؽقر يؾتؿس مـل رؾنكف و

هق اإلكسون افؽومؾ افشقخ شقد احلوج حمؿد بـ ظبد افرمحـ اإلجوزة األوراد افشوذفقي افعؾقي... أال و

سؽر افشقخ عل مت، وؿول ؾقف مػ((مـ أجؾ ادشويخ ادعتزيـ))ى: وؿول ظـف احلػـو((؛ افديز

صوحى افعؾقم افرصقدة وادمفػوت ادػقدة وافردود افسديدة ظذ افػرق ))اهلوصؿل بـ بؽور: 

، وكودرتف(( ؾخر افؼطر اجلزائري))وين يف ؾفرس افػفورس: ، وؿول ظبد احلل افؽت((افضوفي افعـقدة

صتفرت ممفػوت ))ا: إػ أن يؼقل افؼوشؿ شعد اهلل ليبفف ممّفػوت ظديدة يف ؾـقن صتّك، ممّو حدا ب

 ((؛ ومـفو:افديز وظرف برزاكتف واتسوع ظؾؿف رؽؿ ظوهي ؾؼد برصه

 الرتاجه الظرية اليبوية

يقتو  45ظؿ خصوئص افـبقيي تؼع يف ك -

 بقتو 40شامهو افقردة اجلـقي جوء يف 

 ؿصوئد دكققيي يف مدح خر افزيي -

 رجقزة يف األشامء ادحؿدييأ -

 حتػي األؾوضؾ يف ترمجي شقدي كوئؾ -

بديعقي يف مدح حمؿد بـ أيب افؼوشؿ  -

 اهلومع

 

 الذواويً واإلجاصات عله احلذيح

تـقير  وأ افشفوب ينبؿعوتـقير األفبوب  -

 األفبوب ببعض معوين افشفوب

ذح ظذ ــز احلؼوئؼ يف احلديٌ  -

 فؾؿـووي

 ديقان مـي احلـون ادـون -

إجوزة افديز فعبد احلل افؽتوين وإجوزة  -

 افديز فؾشقخ حمؿد امـقون
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 الفكه وأصوله عله التوحيذ

 ادقجز ادػقد يف ذح درة ظؼد اجلقود -

 بقتو 62درة ظؼد اجلقود تؼع يف  -

 ادـظقمي افبوبؾقي ذح -

 مـظقمي صعقى افتؾؿسوين أو حذ -

 ذح افؽؾامت افشوؾقي يف ذح افعؼقدة

 بقتو 35افعؼقدة افػريدة يف  -

حتػي اخلؾقؾ يف كظؿ أبقاب خؾقؾ تؼع يف  -

 ببً أو كظؿ أبقاب ادخترص 700

رؾع افقهؿ وافتؾبقس ظـ موهقي احلؽؿ  -

 وحتؼقؼ صحي افتحبقس

افـصح ادبذول فؼرء شؾؿ افقصقل أو  -

 صقلألاشؾؿ افقصقل إػ ظؾؿ 

 عله اليخو الشدود

 إؾحوم افطوظـ برد ادطوظـ -

تقهغ افؼقل ادتغ يرد ؾقف ظؾ افشقخ  -

افشامخل افعومري اإلبويض صوحى افؼقل 

 ادتغ يف افرد ظؾ ادخوفػغ

هدم ادـور وـشػ افعقار رد ظذ ـتوب  -

األذاف ظذ ؾضؾ ظصوة األذاف 

 ومقافقفؿ مـ األضراف البـ ظوصقر اخلـؼل

 افبوجقر فؾعودي افعؼقر ظوصقر -

 افشقفوت رؾع افـؼوب ظذ -

افزهرة ادؼتطػي وافتحػي افسقـقي  -

 بقتو كؽر ؾقفو أكقاع اجلؿؾ 45ادستطرؾي تؼع يف 

 يف ذح افزهرة ادؼتطػي افؼفقة ادرتشػي -

 احلديؼي ادزخرؾي يف افؼفقة ادرتشػي -

 ادؼب افراوي ذح مـظقمي افشرازي -

 امتوم ذح األجرومقي -

ذح األبقوت األخرة مـ أفػقي ابـ  -

 موفؽ أو خومتي ظذ اخلالصي يف افـحق

 التصوف عله البالغة

 مـوطرة بغ افعؾؿ واجلفؾ -

بذل افؽرامي بؼراء ادؼومي وهق ذح  -

صػحي، أمو يف  130فرشوفي ادـوطرة تؼع يف 

ؾفرس خمطقضوت اهلومؾ ؾوفعـقاكون فؽتوب 

 حتػي اإلخقان -

ؾقز افغوئؿ ذح مـظقمي افشقخ حمؿد بـ  -

أيب افؼوشؿ أو ؾقز افغوكؿ ذح ورد شقدي 

 بؾؼوشؿ يف أشامء اهلل
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 واحد وهق ادـوطرة

 

 زغ ذح أبقوت افؼطى األـحتػي ادحب -

ـرة ذحمقك افديـ أو حتػي ادحبغ ادفتديـ وت

ـز األ ح أبقوت افؼطىادتقؼظغ ادؼتديـ بؼ

 ل افديـقحم

ؾتح افعالم يف ذح صؾقات ؿطى ظبد  -

 افسالم أو ذح صؾقات ابـ مشقش

 ؾرائد احلسون ذح حتػي اإلخقان -

 ظؼقدة اخلالن وكصقحي اإلخقان -

 اإلخقان وارصود اجلرانكصقحي  -

زواهر افغرائد ظبورة وئد الجقاهر افؼ -

ظـ ـشؽقل مرتى ظذ حروف ادعجؿ ـؾ 

 داب ومقاظظآحرف ب
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يف ترمجي افّشقخ شقدي حمّؿد بـ أيب  : افّزهر افبوشؿافؼوشؿل حمّؿد بـ حمؿد -11

 هـ.1308، 01افؼوشؿ، ادطبعي افّرشؿقي، تقكس، ط

يف ذح ؿصقدة اإلموم حمؿد بـ أيب  محـ افديز: ؾقز افغوكؿحمؿد بـ ظبد افرّ  -12

 .هـ1308، 01ؿقي، تقكس، طافؼوشؿ، ادطبعي افّرش
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 .م1988، س02اجلديدة، افدار افبقضوء، ادؿؾؽي ادغربقي، ط

بـؼ صذا كػحوت أهؾ افعرؾون، ادطبعي  حمؿد افّصغر اجلاليل: تعطر األـقان -14

 م.1916افّثعوفبقي، اجلزائر، 
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  https://docplayer.fr/57759754متوح ظذ افّرابط:  زاويي اهلومؾ ومعفدهو،
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 .اهلومؾ مسرة ؿرن مـ افعطوء واجلفود
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