
1 المسبــار

درا�سة من كتاب



المسبــار2

»الطرق الصوفية في 
فلسطين ما بين 

عامي )2011/1989( 
دراسة وصفية 

تأصيلية«

ازي مشهور الحبَّ

تاريخ  حول  وحديثًا  قدميًا  الدار�سون  اختلف 
ال�سوفية، ومعناها، ومبادئها، كما اختلفوا يف حتديد زمن  ن�سوء 

ن�سوء الطرق ال�سوفية. وملّا كان مو�سوع هذه الورقة العلمية هو 

 - )1410هــ/1989  عامي  بني  ما  فل�سطني  يف  ال�سوفية  »الطرق 

1433هــ/2011(: درا�سة و�سفية تاأ�سيلية« ، فقد جتنبت اخلو�ض 
الورقة عن مق�سدها.  يف هذه الختالفات؛ لأن ذلك ُيخرج هذه 

لكن ل باأ�ض من الأخذ مبا هو الأرجح عند الباحثني، فاأقول: اإن 

املت�سوف هو: الإن�سان املنقطع للعبادة الزاهد يف الدنيا، واملُعر�ض 

ومال،  لذة،  من:  النا�ض  عليه  ُيْقِبُل  وعّما  وفتنها،  زخارفها،  عن: 

نف�سه،  وُيزّكي  الدنيا،  عوار�ض  من  قلبه  ي  فِّ ُي�سَ وبذلك  وجاه. 

وُيطّهرها، وي�سمو بها اإىل درجة املقّربني. 

) ( ا�ستاذ بكلية الآداب يف جامعة القد�س.
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ي�سار  بن  احل�سن  للإمام  تعود  �سافية  اإ�سلمية  ن�ساأة  فهي  الت�سوف  ن�ساأة  واأما 
الب�سري )ت110هــ/720(. فقد قال الق�سريي : »ا�ستهر هذا ال�سم لهوؤلء الأكابر قبل 
هروردّي: »وهذا ال�سم )الت�سوف( مل  املائتني من الهجرة«)1(. وقال اأبو حف�س عمر ال�سُّ
يكن يف زمن النبّي، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، وقيل كان يف زمن التابعني، وقيل مل ُيعرف هذا 

ال�سم اإلى املائتني من الهجرة«)2(.

وقد اأخذ املت�سوفة معتقداتهم من: القراآن الكرمي، وال�ُسّنة النبوّية املطّهرة، و�سرية 
�سحابة ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سّلم.

، وما رافقها من: �سيوخ،  ال�سوفية  للهجرة الطرق  ال�ساد�س  القرن  ثم ظهرت يف 
وم�سطلحات، وعلم الإ�سارات، واملكا�سفات، والذوق، اإلى اأن ظهر ما ُيعرف بعلم الظاهر 
والباطن حيث �سّل بع�س الطرق ال�سواب، وخرجت عن طريق احلق؛ وذلك جراء ت�سّرب 

اأفكار، ومعتقدات غري اإ�سلمية اإليها)3(.

والطريقة باتت َتْعني : جمموعة من الأفراد ينت�سبون اإلى �سيخ، ويخ�سعون لنظام 
وحي، ويجتمعون دوريًا يف منا�سبات معينة، ويعقدون جمال�س علم،  الرُّ ال�سلوك  معني يف 
وذكر، و�سماع ب�سكل منتظم. وهي: عهد بني ال�سيخ ومريديه يقوم على: التوبة، وال�ستقامة، 
التي  والأحزاب  بالأوراد  القيام  مع  الطريقة  باآداب  والعمل  وتعالى،  �سبحانه  اهلل،  وذكر 

يحّددها ال�سيخ)4(.

اإلى  اأ�سماء موؤ�س�سيها مثل: القادرية ن�سبة  وغالبًا ما كانت الطرق ال�سوفية تاأخذ 
ال�سيخ عبد القادر اجليلين )ت561هــ/1166(، والرفاعية ن�سبة اإلى ال�سيخ اأحمد الرفاعي 
)ت578هـ/(، وال�ساذلية ن�سبة اإلى ال�سيخ علي بن عبد اهلل ال�ساذيل )ت656هــ/1169(، 
وهذه حافظت على اأ�سمائها ون�سبتها طوال الع�سور، وذلك على الرغم من اأنه طراأ عليها 
كثري من التجديد يف تعاليمها كما هو احلال يف القادرية التي اأحدث فيها ال�سيخ حممد 

)1( الق�سريي ، الر�سالة الق�سريية، �س16.

)2( ال�سهروردي، عوارف املعارف، �س65.

)3( انظر: ع�سام الدين عبد الروؤوف، تاريخ الفكر، �س325.

)4( انظر: التفتازي، مدخل اإى الت�سوف، �س235؛ عامر النجار، الطرق ال�سوفية، �س25.
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ها�سم البغدادي )ت1415هـ( جتديدات عديدة، ونقلها ون�سرها اإلى فل�سطني بعامة وبيت 
املقد�س بخا�سة.

تعاليم ومبادئ خا�سة �سّمنوها يف  ال�سوفية  املوؤ�س�سون للطرق  ال�سيوخ  وقد و�سع 
موؤلفات ن�سروها بني املريدين وعامة النا�س، ما اأ�سهم يف انت�سارها يف مناطق خمتلفة من 

العامل الإ�سلمي، وحافظ على ا�ستمرار بقائها عرب الع�سور.

وقد حافظ اأتباع بع�س هذه الطرق على اأ�سماء طرقهم مثل: القادرية التي ن�سبت 
اإلى ال�سيخ عبد القادر اجليلين )ت561هـ/1166(، والتي جّدد فيها ال�سيخ حممد ها�سم 
على  بعده  من  واأتباعه  حافظ  لكنه  فل�سطني  يف  ون�سرها  )ت1415هـ/1944(  البغدادي 
اأ�سمها حتى اليومفيما مل يحافظ اآخرون على اأ�سماء طرقهم فالطريقة اخللوتية اختلف 
ا�سمها من عهد اإلى اآخر، ومن بلد اإلى اآخر، ومن �سيخ اإلى اآخر؛ فقد بداأت با�سم الدينورّية 
ن�سبة اإلى مم�ساد الدينوري )ت297هـ/959(، والقرابا�سلية ن�سبة اإلى علي اأفندي قرابا�س 
)1097هـ/1686(، وحديثًا اخللوتية اجلامعة الرحمانية« ن�سبة اإلى ال�سيخ عبد الرحمن 
القا�سمي  »طريقة  با�سم  تعرف  اأ�سبحت  عامني  قبل  ثم  )ت1305هـ/1887(،  ال�سريف 

اخللوتية اجلامعية«)5(.

ويقوم املريدون بن�سر اأفكار طرقهم وتعاليمها ، واأورادها، ويبنون الزوايا وامل�ساجد 
طريقتهم  �سيخ  مع  وقوية  ودية  علقات  على   – الأغلب  يف   - ويحافظون  لها،  التابعة 
يف  حدث  كما  ا�سمه،  ومينحها  جديدة،  طريقة  ويوؤ�س�س  ينف�سل،  وبع�سهم  )اخلليفة(، 
الطريقة الرفاعية يف فل�سطني حيث خرج املريد با�سل جّرار يف قرية جبع مبحافظة جنني 
عرفت  جديدة  طريقة  واأ�س�س  الرفاعية،  الطريقة  عن  )1425هـ/2004(  �سنة  �سفر  يف 
بالبا�سلية، روى حممد اأبو الرّب عن اأحد املريدين للرفاعية كيفية ن�سوء البا�سلية فقال : 
»كنُت اأتبُع الطريقة الرفاعية حتى اأُِمَر �سيخي اأن يتحّدث عن طريقته، فقلُت )حممد اأبو 
الرب( : ماذا تعني باأُِمَر؟ فقال: جاءه ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، ليل يف مناِمِه ، 
ث بها، فقلت )حممد اأبو الرب(: وما ا�سم هذه الطريقة؟ فقال: ا�سمها:  واأمَرُه اأن يتحدَّ

)5( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريق، �س10-12؛ حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س124-126، 154-155؛ ات�سال هاتفي 
مع د. حممود قرقور، يوم الأحد ، )24( جمادى الأولى، 1433هـ، ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا.
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»الطريقة البا�سلية« ، ن�سبة »اإلى ال�سيخ با�سل جّرار«)6(.

الطرق اخلم�س  بواحدة من  اأية طريقة �سوفية  اإلى  ينت�سب  اأن  اإن�سان  لأي  وميكن 
الآتية:)7(

اأخذ العهد وامل�سافحة وتلقني الذكر.

اأخذ رواية، وهو قراءة كتب الطريقة املق�سودة.

حّل كتب الطريقة املق�سودة؛ لإدراك معانيها.

اأخذ تدريب، وتهذيب، وَتَرقٍّ يف اخلدمة باملجاهدة.

التباع، وامل�ساركة للطريقة املق�سودة ولو ب�سيء ي�سري مع املحبة لأتباع الطريقة.

ُد اتباعها، َفَمْن كانت بدايته   وعلى املريد اأن ُيح�سن بداية دخوله الطريق التي َيْق�سِ
اأحكم كانت نهايُتُه اأمتُّ. وهناك �سبيل وا�سح لدى الطرق ال�سوفية ملن يريد من املريدين 

�سلوك طريقهم اإْن عليه ال�ّسري فيها وفق ما يخّططه له �سيخه)8(.

يف  تاأثريها  وتفاوت  فل�سطني،  يف  ال�سوفية  الطرق  كرثت  فقد  ذلك،  على  وبناء 
املجتمع الفل�سطيني، واأهم الطرق املوجودة يف فل�سطني يف حقبة الدرا�سة، هي:

اأوًل - الطريقة اخللوتية اجلامعة الّرحمانية

نشأتها وأصولها

اإلى مم�ساد  ن�سبة  الدينورّية  ا�سم  عليها  واأطلق  الهجري،  الثالث  القرن  ن�ساأت يف 
هروردّي ن�سبة اإلى عدد من اخللفاء  الّدينورّي )ت297هـ/959(، ثم اأُطلق عليها ا�سم ال�سُّ

)6( حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س124.

)7( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س59.

)8( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س58.
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الذين ينت�سبون اإلى بلدة �ُسهرورد يف اإقليم خرا�سان باإيران ومنهم: اأبو جنيب الدين حممد 
هروردّي، واأبو حف�س عمر بن حممد  هروردّي واأبو النجيب عبد القاهر بن عبد اهلل ال�سُّ ال�سُّ
هروردّي. ثم اأطلق عليها ا�سم اخللوتية، ن�سبة اإلى اخللوة، وهي ا�سم املكان الذي يختلي  ال�سُّ
فيه املريد عن النا�س وينقطع للعبادة، اأو ن�سبة اإلى ال�سيخ حممد بن نور اخللوتي، وعمر 
ح�سام  بن  اللطيف  عبد  ال�سيخ  اإلى  فو�سلت  وم�سر  ال�سام  بلد  اإلى  وامتدت  اخللوتي. 
الدين اخللوتي بدم�سق )ت1121هـ/1709(، وعنه اأخذ ال�سيخ م�سطفى مب كمال الدين 
البكري ال�سديقي الدم�سقي امل�سري )ت1162هـ/1749(، ويعترب جمّدد لهذه الطريقة 

يف ع�سره)9(.

وقد ظلت الطريقة تاأخذ ا�سم خليفتها حتى و�سلت ال�سيخ عبد الرحمن بن ح�سني بن 
يو�سف بن �سالح ال�سريف الذي عا�س ما بني عامي )1244هــ/1828 و 1305هـ/1887(، 
والذي ولد يف اخلليل بفل�سطني، واأخذ الت�سوف عن والده، ثم �سافر اإلى م�سر واخذ عن 
�سيوخ الطريقة عهد الطريقة اخللوتية، ثم عاد اإلى اخلليل، وعمل يف املحكمة ال�سرعية ثم 
يف الق�ساء. وقربه موجود يف زاوية »الأ�سراف« باخلليل. وبعده انتقلت خلفة الطريقة اإلى 
�ل�شيخ حممد �أبو رجب �لذي بنى ز�وية يف �خلليل عرفت بز�وية �أبو �لري�ش �أو رباط مكة 
قرب احلرم الإبراهيمي ال�سريف. وا�ستمر يقود الطريقة اأكرث من اأربعني �سنة حيث خلفه 
ابنه �سلح اأبو رجب.كما انتقلت اإلى ال�سيخ ح�سني القوا�سمي الذي يعترب عهده الذهبي 

للطريقة يف فل�سطني)10(.

ومنذ تويل اخللفة ال�سيخ عبد الرحمن بن ح�سني ال�سريف للطريقة اأ�سبح ا�سمها 
»اخللوتية اجلامعة الّرحمانية« و�سميت باجلامعة؛ لأّنها جمعت كثريًا من اأعلم ال�سوفية، 
والّرحمانية ن�سبة اإلى ال�سيخ عبد الرحمن ال�سريف. وا�ستقّرت الطريقة يف فل�سطني، فكان 
اإلى قرية عتيل ثم بنى ال�سيخ ح�سني الدين  مركزها الأول يف مدينة اخلليل، ثم امتّدت 

القوا�سمي زاوية يف قرية زيتا حيث اأ�سبحت مركزًا لهذه الطريقة الكبرية)11(.

)9( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س126-124.

)10( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س128.

)11( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطرقة، �س7؛ حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س128؛ عادل مناع؛ اأعلم فل�سطني، �س222؛ 
جناح اأبو �سارة، الزوايا واملقامات، �س21.
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القا�سمي  »طريقة  فاأ�سبح  ا�سمها  الطريقة  غرّيت  )1431هـ/1992(  �سنة  ويف 
اخللوتية اجلامعية« ، و�سبب ذلك ـ كما اأفادين الدكتور خالد حممود قرقور ـ هو : وجود 
اأكرث من فرع للطريقة، و�سار بع�سهم ين�سب ن�ساطات واإجنازات الطريقة لنف�سه وبخا�سة 
التغيري يف  اإحداث هذا  التمييز مت  والتعليم، فمن باب  يف جمال خدمة املجتمع والرتبية 

ال�سم)12(.

سند الطريقة الخلوتية

تعليمها،  واأ�ساليب  طريقتها،  م�سروعية  يف  �سندها  الطريقةاخللوتية  ُترجع 
وم�سروعية اأورادها يف �سل�سلة م�سايخ اإلى اأخذ اخللف عن ال�سلف اإلى علي بن اأبي طالب، 
كّرم اهلل وجهه، الذي اأخذها عن ر�سول اهلل حممد بن عبد اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، 
و�سل�سلة  وتعالى،  �سبحانه  العّزة،  رّب  عن  ال�ّسلم،  عليه  جربيل،  بو�ساطة  تلقاها  والذي 

ال�سند هي)13(:

اإ�سماعيل اجلرومي عن �سيدنا ال�سيخ عمر الفوؤادي عن �سيدنا ال�سيخ حميي الدين 
الق�سطموين عن �سيدنا ال�سيخ �سعبان الق�سطموين عن �سيدنا ال�سيخ خري الدين التوقادي 
عن �سيدنا ال�سيخ حممد جمال اخللوتي عن �سيدنا ال�سيخ حممد بهاء الدين الأرذجناين 
عن �سيدنا ال�سيخ يحيى الباكوبي عن �سيدنا ال�سيخ �سدر الدين عمر اخلياوي عن �سيدنا 
ال�سيخ  �سيدنا  اخللوتي، عن  بريم  ال�سيخ حممد  �سيدنا  ال�سرواين، عن  الدين  عز  ال�سيخ 
عمر اخللوتي، عن �سيدنا ال�سيخ حممد بن نور اخللوتي، عن �سيدنا ال�سيخ اإبراهيم الزاهد 
التكلين عن �سيدنا ال�سيخ جمال الدين التربيزي عن �سيدنا ال�سيخ �سهاب الدين حممد 
بن حممود التربيزي عن �سيدنا ال�سيخ ركن الدين حممد بن الف�سل الزجناين عن �سيدنا 
ال�سيخ قطب الدين الأبهري، عن �سيدنا ال�سيخ اأبي النجيب ال�ّسهروردّي، عن �سيدنا ال�سيخ 
عن  هروردّي،  ال�سُّ حممد  الدين  جنيب  ال�سيخ  �سيدنا  عن  هروردّي  ال�سُّ عمر  الدين  وجيه 
�سيدنا  عن  الدينوري،  مم�ساد  ال�سيخ  �سيدنا  عن  الدينورّي،  الأ�سود  اأحمد  ال�سيخ  �سيدنا 
ال�سيخ اأبي القا�سم اجلنيد حممد البغدادّي، عن �سيدنا ال�سيخ ال�ّسري ال�سقطي، عن �سيدنا 
ال�سيخ معروف الكرخي، عن �سيدنا ال�سيخ داود بن ن�سري الطائي، عن �سيدنا ال�سيخ حبيب 

)12( ات�سال هاتفي مع د. خالد حممود قرقور، يوم الأحد، 24 جمادى الأولى 1423هـ، ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا.

)13( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س157-156.
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العجمي، عن �سيدنا ال�سيخ احل�سن الب�سري، عن �سيدنا ال�سيخ الإمام علي بن اأبي طالب، 
عن �سيد الكائنات وفخر املوجودات �سيدنا حممد ، �سّلى اهلل عليه و�سّلم.

شروط االلتحاق بالطريقة الخلوتّية

ي�شبح  �أن  ُيريد  فرد  كل  تو�فرها يف  �لو�جب  �ل�شروط  من  �خللوتيون جملة  و�شع 
�شوفيًا، وقد ��شتدّلو� عليها باأدلة من �لكتاب و�ل�شنة �ملطهرة، و�أهم هذه �ل�شروط ثمانية 

هي:

الجوع االختياري

وقد ا�ستدلوا على م�سروعيته باأدّلة من القراآن وال�سنة النبوية ال�سريفة، وقد بنى 
م�سايخ الطريقة على تلك الأدلة و�سايا ملريديهم، منها: »معا�سَر الإخواِن: ل تاأكلوا كثريًا، 

فَت�ْسربوا كثريًا، فرتُقدوا كثريًا، فَتخ�َسروا كثريًا«)14(.

وللجوع عندهم فوائد، منها: اأنه اأ�سا�ٌس ملعرفة عيوب الّنف�س، وتعويدها الكفَّ عن 
ال�سهوات، ويزيل املُ�ْسغلت عن الطاعات)15(.

العزلة

تطهريًا  وتعالى،  �سبحانه  اهلل،  مع  بالّنف�س  والنفراد  اخللق،  عن  النقطاع  وتعني 
للقلب، واإمعانًا للفكر حتى ي�سل املريد اإلى اهلل باهلل، �سبحانه وتعالى)16(.

وللعزلة عندهم �شروط منها: �لطهارة ظاهرً� وباطنًا، و�ملد�ومة على �لذكر باال�شم 
الذي ُيلّقنه ال�سيخ للمريد)17(، كما لها فوائد منها: �سلمة الل�سان من الآفات، وال�سلمة 
للعبادة والذكر، وتفجري ينابيع احلكمة يف  من �سحبة الأ�سرار، وحفظ الب�سر، والتفّرغ 

)14( انظر : عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س12.

)15( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س12؛ حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س129.

)16( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س13.

)17( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س42.
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النف�س)18(.

الصمت

وهو الكف عن لغو الكلم )الذي ل فائدة فيه(. وهم يرون اأنَّ َمْن �سمت ل�سانه عن 
اللغو، وقلبُه عن الأغيار اأ�سرقت يف قلبه طوالُع الأنوار، وظهرت فيه خفايا الأ�سرار)19(.

الذكر

وهو اأن يداوم املريد على ذكر اهلل، �سبحانه وتعالى، ب�سيغ خمتلفة، ولهم يف ذلك 
اأوراد يطلبون من املريد تلوتها يف اأوقات حمّددة.

وللذكر فوائد منها: �سرح ال�سدر، وجلء القلب، واإ�سفاء ال�سعادة يف الّدارين. وهو 
علمة الفلح وطريقة الولية)20(.

الفكر

وهو التفّكر يف خلق اهلل، �سبحانه وتعالى، واأفعاله ل يف ذاته. وهو طريق حت�سيل 
العلم بالقلب)21(.

الحّب

اهلل  حبُّ  ويكون  و�سّلم،  عليه  اهلل  �سّلى  ور�سوله،  وتعالى،  �سبحانه  اهلل،  حّب  وهو 
باتباع اأوامره، واجتناب نواهيه، والّر�سا بحكمه، واحلر�س على ر�ساه. ويكون حبُّ الر�سول 

، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، باتباع �سّنته، قوًل وفعًل وتقريرًا)22(.

االمثتال

)18( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س16؛ حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س130.

)19( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س18.

)20( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س43، 48.

)21( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س135.

)22( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س22.
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الأمر  واأويل  و�سّلم،  عليه  اهلل  �سّلى  ور�سوله،  وتعالى،  �سبحانه  اهلل،  طاعة  وهو 
ال�سريف يف معنى  الرحمن  ال�سيخ عبد  قال  ور�سوله.  داموا مطيعني هلل  ما  امل�سلمني  من 

المتثال:)23(
عِم َع�ساُه ُي�ْسديَك ما َتْرجو مَن النِّ وخالِف الّنف�َس والَزْم باَب راأْفتهِ    
ُه اهلُل بالّتعظيِم والَكرِم َمْن َخ�سَّ وُقْل بذلَك يا خرَي اخللئِق يا   

التوّكل

�هلل،  يف  �الأمل  ح�شر  وهو:  �لقا�شمي،  عفيف  �ل�شيخ  �إ�شافات  من  �ل�شرط  وهذ� 
عند  وهو  للهدف.  املو�سلة  الأ�سباب  ترك  دون  من  تدبريه  اإلى  واللجوء  وتعالى،  �سبحانه 

اخللوتية اأعظم ثمار الإميان واملعرفة)24(.

طريقة أخذ العهد

ل املريد يف الطريقة اخللوتية اإلى املر�سد بطريقتني هما:)25( يتو�سّ

من خلل نور يّتجه اإلى قلب املريد فيوؤّكُد له اأّن �سيَخُه هو فلن.

�سيكون مر�سدًا  الذي  ال�سيخ  املريد جتاه  قلب  انبعاث حمّبة �سادقة يف  من خلل 
جتمعُهما  الطاعة  اأّن  على  ويبايعه  َفِرحًا  ال�سيخ  اإلى  يتوّجه  املريد  فاإّن  وبذلك  للمريد، 

قهما. واملع�سية تفرِّ

البيعة

وواجبة،  وال�سيخ م�سروعة  املريد  البيعة بني  اأّن  الطريقة اخللوتية  اأ�سحاب  يعتقد 
البيعة يف هيئٍة  املطّهرة، وحت�سل  الّنبوّية  وال�سنة  الكتاب  باأدلة من  وي�ستدّلون على ذلك 

ولفٍظ خم�سو�سني، وهما:)26(

)23( عبد الرحمن ال�سريف، جمموع اأوراد، �س138.

)24( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س24.

)25( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س15.

)26( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س36.
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الهيئة

يد  اليمنى يف  يَدُه  ال�سيخ  ي�سع  ثم  اأمامه،  واملريد  ركبته  ال�سيخ جاثيًا على  يجل�س 
املريد اليمنى، وي�سع يده الي�سرى بني كتفي املريد.

اللفظ

يقراأ ال�سيخ واملريد �سورة الفاحتة ثلث مرات.

ال�سيطان الرجيم، ب�سم  اأعوذ باهلل من  ُه:  ُيرّدد خلفه ما ن�سّ ال�سيُخ واملريد  يقول 
اهلل الرحمن الرحيم، ب�سم اهلل وباهلل، وِمَن اهلل، وعلى اهلل، وعلى مّلة ال�سادق ر�سول اهلل 
حممد ، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، ا�ستغفر اهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو احلّي القيوم واأتوب 
ُتْبَت اإلى اهلل، ورجعُت اإلى اهلل، تبُت اإلى اهلل توبة ن�سوحًا، ل اأنق�ُس  اإليه، ثلث مرات، 
ًا، وبالإ�سلم دينًا، وبالقراآن  عقدها اأبدًا، واهلل على ما اأقول وكيل. ر�سيت باهلل تعالى ربَّ
اإمامًا، وب�سيدنا حممد، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، نبيًا ور�سوًل، وب�سيخك �سيخًا ووليًا اإلى اهلل 
قنا، واهلل على ما اأقول  تعالى، عاهدتك باهلل العظيم على اأن الطاعة جتمعنا واملع�سية ُتفرِّ

وكيل.

ثم يقول ال�سيخ للمريد: اغم�س عينيك وا�سمع مني: ل اإله اإل اهلل، ثلث مرات. ثم 
يطلب من املريد اأن يقولها، وبعد فراغهما يقول ال�سيخ: ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل، 

ويقراأ اآيات البيعة.

عالقة المريد مع شيخه وإخوانه

واإخوانه،  و�سيخه،  املريد،  بني  العلقة  ملمح  اخللوتية  الطريقة  اأ�سحاب  حّدد 
واأّكدوا على �سرورة اأن يلتزم املريد جملة من الآداب جتاه �سيخه تتمّثل يف الآتي:

ما  وفق  يكون  وانقياده  املجّرد)27(.  بال�سم  ذكره  وعدم  لل�سيخ،  والإنقياد  الت�سليم 

)27( انظر: عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س39.
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قاله م�سطفى البكري ال�سديقي: كامليت بني يدّي الغا�سل له.)28(

تقديم الشيخ على الوالد.

يتبع  ول  املهمة،  الأمور  كل  يف  وا�ست�سارته  ال�سيخ،  �سوت  على  ال�سوت  رفع  عدم 
�سيخًا غريه، ول يعرت�س عليه يف القول والعمل، يف: ال�ّسر والعلن، مع الحتفاظ بحّقه يف 

ال�ستف�سار، واأن ي�ستاأذنه يف الن�سراف من ح�سرته)29(.

اأما علقة املريد مع اإخوانه فاإنه تقوم على التعامي عن عيوبهم، وعدم ك�سف عورة 
لهم �سرتها اهلل، �سبحانه وتعالى، وخدمتهم يف كل ما ي�ستطيع، واإيثارهم على نف�سه يف كّل 

.)30( �سيء، واأن ميتنع عن خما�سمتهم؛ لأّن املُخا�سمة تقَطُع الودَّ

عالقة الطريقة الخلوتية مع غيرها من الطرق الصوفية

الأخرى يف  الطرق  واأ�سحاب  الطريقة اخللوتية  اأ�سحاب  تقوم علقات طيبة بني 
فل�سطني التاريخية، وهم يتجنبون اجلدل واملناظرة يف اأي اأمر.

التاريخية  فل�سطني  مناطق  بني  املر�سومة  ال�سيا�سية  للحدود  وا�سح  تاأثري  ويوجد 
)فل�سطني املحتلة عام 1368هـ/1949، وال�سفة الغربية مبا فيها القد�س، وقطاع غزة( اإذ 
اأتباع الطريقة اخللوتية يف املناطق الثلث يكون غالبًا عرب الت�سالت:  اأن التوا�سل بني 
)يف  الطريقة  لأ�سحاب  وميكن  العنكبوتية،  املعلوماتية  ال�سبكة  اأو  والهاتفية،  الربدية، 
فل�سطني املحتلة عام 1368هـ/1949( اأحيانًا زيارة اإخوانهم يف ال�سفة الغربية ، ونادرًا ما 

حت�سل زيارات اإلى قطاع غزة.

وهذه العلقة املرتبطة باحلدود ال�سيا�سية توؤدي اإلى احلّد من القدرة على اإن�ساء 
م�ساريع من قبل �سيخ الطريقة عبد الروؤوف القا�سمي ـ املوجود يف نوبا قرب اخلليل ـ يف 

مناطق ال�سفة اأوقطاع غزة.

)28( انظر: منال جاد اهلل، الت�سوف يف م�سر، 246/1.

)29( انظر: عبد الرحمن الريف، الدللة ال�سنية، �س22؛ عفيف القا�سمي، اأ�سواء على الطريقة، �س40.

)30( انظر: ال�سعراين، املختار من الأنوار، �س35،37.
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م�سلمون،  هم:  الأخرى  ال�سوفية  الطرق  اأ�سحاب  اأّن  ترى  اخللوتية  والطريقة 
رونهم. لكن لكل منهم طريقة يف ال�سلوك اإلى اهلل، �سبحانه  ومت�سّوفة، يحرتمونهم، وُيقدِّ

وتعالى.

هذه  لدى  اإذ  اأورادها؛  كرثة  يف  الأخرى  الطرق  عن  اخللوتية  الطريقة  وتختلف 
الطريقة عدد كبري من الأوراد مطلوب من املريدين تلوتها، وحفظ ما ي�ستطيعون منها.

انتشار الطريقة في فلسطين)31(

الهجري على  الرابع ع�سر  القرن  بداية  فل�سطني يف  اإلى  الطريقة اخللوتية  دخلت 
بالقاهرة،  الأزهر  اجلامع  تعّلم يف  قد  كان  الذي  الطرابل�سي  الرافعي  ال�سيخ حممود  يّد 
واأخذ الطريقة عن ال�سيخ اأحمد ال�ساوي. فقد كان من عادة ال�سيخ حممود الرافعي زيارة 
بلد ال�سام يف: املنا�سبات، واملوا�سم املختلفة، فيقوم بالدعوة والوعظ بني النا�س، وبذلك 
انت�سرت الطريقة اخللوتية يف : اللذقية، و�سيدا، وعكا، ودم�سق، واللد، والرملة، وبيت 

املقد�س، واخلليل وغريها من مدن بلد ال�سام.

يف اإحدى الزيارات التي قام بها ال�سيخ حممود الرافعي الطرابل�سي اإلى فل�سطني 
بالإر�ساد، وبذلك  واأجازه  ال�سريف اخلليلي،  الرحمن  لل�سيخ عبد  الطريقة اخللوتية  منح 
�سنة  وفاته  اإلى  وا�ستمر  اخلليل،  يف  الطريقة  خليفة  هو  الرحمن  عبد  ال�سيخ  اأ�سبح 
)1305هـ/1887(. وخلفه ال�سيخ ح�سن ح�سني عمرو من بلدة دور قرب اخلليل الذي ا�ستمّر 
القا�سمي  الدين  ال�سيخ حممد ح�سني  ثم خلفه  �سنة )1338هـ/1919(.  اهلل  توفاه  حتى 
)القوا�سمي( حتى وفاته �سنة )1364هـ/1945(، وهذا ال�سيخ هو والد امل�سايخ املعا�سرين 
ومنه  الهجري.  ع�سر  الرابع  القرن  من  الأخري  الربع  منذ  الطريقة  م�سيخة  تولوا  الذي 
انتقلت اخللفة اإلى اأخيه ال�سيخ عبد احلي القا�سمي،الذي تولى امل�سيخة باختيار املريدين 
وا�ستمّر يف اخللفة حتى وفاته �سنة )1382هـ/1910(. ثم خلفه ال�سيخ يا�سني بن ال�سيخ 
حممد ح�سني الدين القا�سمي حتى وفاته �سنة )1404هـ/1984(، ثم خلفه اأخوه ال�سيخ 
حممد جميل بن ال�سيخ حممد ح�سني الدين القا�سمي حتى وفاته �سنة )1416هـ/1995(، 
ثم خلفه ال�سيخ عبد الروؤوف بن ال�سيخ حممد ح�سني الدين القا�سمي وهو ل يزال حتى 

)31( ات�سال هاتفي مع د. خالد حممود قرقور، يوم الأحد، 24 جمادى الأولى 1433هـ، ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا.



»الطرق الصوفية في فلسطين ما بين عامي )الال/للا»( 

المسبــار14

وقتنا هذا )24 جمادى الأولى �سنة 1433هـ/10/مايو/2012( هو �سيخ الطريقة »طريقة 
القا�سمي اخللوتية اجلامعية«.

وكان مقّر الطريقة يف قرية زيتا قرب طولكرم وذلك منذ خلفة ال�سيخ يا�سني ابن 
ال�سيخ حممد ح�سني الدين القا�سمي �سنة )1382هـ/1962(، وا�ستمّرت كذلك حتى �سنة 
اإلى  املقّر  القا�سمي  ال�سيخ حممد ح�سني  ابن  ال�سيخ يا�سني  ُنقل  )1427هـ/2006( حيث 
قرية نوبا قرب اخلليل . وهو له مقّر غري دائم اأي�سًا يف مدينة باقة الغربية يف فل�سطني 

املحتلة منذ عام )1368هـ1948(.

أوراد الطريقة الخلوتية

للطريقة اخللوتية عدد كبري من الأوراد، وهي نف�سها املتبعة عند كل فروع الطريقة 
يف مناطق انت�سارها املختلفة يف فل�سطني التاريخية، ومن الأوراد:)32(

ورد ال�سحر، ُيقراأ قبل �سلة الفجر.

ورد الدّرة، ويا لطيف، وحتفة الإخل�س: تقراأ بعد �سلة املغرب.

ورد القراآن الكرمي، ُيقراأ بعد �سلة الع�ساء.

اأ�سماء اهلل احل�سنى. كما  وليلة الإثنني واجلمعة يوجد ورد ال�سلوات مع منظومة 
يوجد غريها من الأوراد كثري، ولكل ورد زمان، وعدد مرات، وطريقة يف الأداء.

دور الطريقة اخللوتية يف خدمة املجتمع

ن�سطت الطريقة اخللوتية يف خدمة املجتمع الفل�سطيني يف جمالت عديدة، وذلك 
متييزًا لها عن بقية الطرق ال�سوفية يف فل�سطني، وقد ظهرت خدماتها يف ثلثة جمالت 

هي:

)32( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س161.
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)33(
    اأ- بناء امل�ساجد )الزوايا(

عامة  بني  ال�سلمي  الدين  ن�سر  عاتقهم  على  اخللوتية  الطريقة  اأتباع  اأخذ  فقد 
النا�س، وت�سهيل اأدائهم العبادات فعملوا على بناء ع�سرات امل�ساجد )الزوايا( و�سلت اإلى 
ما يزيد عن اخلمي�س م�سجدًا موّزعة على خمتلف اأنحاء فل�سطني التاريخية، واأ�سهر تلك 
امل�ساجد واأكربها م�سجد باقة الغربية الذي بني �سنة )1407هـ( وم�ساحته )1350م2(. 

ومن امل�ساجد:

م�سجد )زاوية احلر�س( قرب م�سجد احلر�س، وم�سجد الأ�سراف يف مدينة اخلليل، 
وزاوية نوبا البلد، والزاوية الغربية يف نوبا، وزاوية بيت اأول، وزاوية اأم عّل�س يف بيت اأول، 

وزاوية �سوريف، وزاوية الدوامية. وهذه كلها يف منطقة اخلليل.

زاوية حو�سان، وزاوية نحالني، وزاوية بتري، وهذه منطقة يف بيت حلم.

زاوية عني ال�سلطان، وزاوية عقبة جرب يف منطقة اأريحا.

زاوية برج ال�سيخ يف البرية، وزاوية رنتي�س يف رام اهلل.

الغ�سون،  دير  وزاوية  عتيل،  وزاوية  الزوايا،  اأكرب  وهي  زيتا  وزاوية  عّلر،  زاوية 
وزاوية �سيدا. وهذه يف منطقة طولكرم.

زاوية دير البلح، وزاوية جباليا يف قطاع غزة.

زاوية باقة الغربية البلد، وزاوية بري بورين يف باقة الغربية ، وزاوية جت. وهذه يف 
فل�سطني املحتلفة منذ عام )1368هـ/1948(.

اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س151؛ ات�سال هاتفي مع د. خالد  اأ�سواء على الطريقة، �س59-60؛ حممد  )33( انظر: عفيف القا�سمي، 
حممود قرقور، يوم الأحد، 24 جمادى الأولى 1433هـ، ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا.
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ب - بناء املوؤ�س�سات التعليمية خلدمة املجتمع املحلي يف باقة الغربية 

واملحيط العربي فيها، واأهم تلك املوؤ�س�سات هي:

ُتعنى  وكانت  )1409هـ/1988(  �سنة  الإ�سلمية  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية 
الفقهاء، والأ�ساتذة، والدعاة، والأئمة. كما  العربية لإعداد  ال�سرعية، واللغة  بالدرا�سات 
املخطوطات،  وحتقيق  واللغوية،  ال�سرعية،  الدرا�سة  جمالت  يف  العلمية  بالبحوث  ُعنيت 
ون�سر قيم الإ�سلم واأخلقه، وقد حتّولت عام )1422هـ/2001( اإلى اأكادميية القا�سمي، 
حيث ُفتحت فيها اأق�سام درا�سية عديدة منها: احلا�سوب، والريا�سيات، واللغة الإجنليزية، 

والرتبية اخلا�سة، والطفولة املبكرة.

بناء كلية القا�سمي التكنولوجية �سنة )1423هـ/2002( وهي متنح درجة الدبلوم 
�سات منها: هند�سة البناء، والتغذية وغريهما. يف عّدة تخ�سّ

بناء رو�سات ريا�س ال�ساحلني �سنة )1409هـ/1988(.

اللغة  يف:  ا�ستكمال  دورات  يقّدم  وهو  )1425هـ2009(.  �سنة  الثقايف  املجمع 
الإجنليزية، واحلا�سوب، والريا�سيات، وغريها من املواد التعليمية.

مدر�سة القا�سمي الأهلية )فوق البتدائية( �سنة )1427هـ/2006( ، وهي ت�ستقبل 
طلبة املدار�س من ال�سفوف التا�سع حتى الثاين ع�سر.

كلية باقة الغربية �سنة )1432هـ/2011(، وهي متنح درجة البكالوريو�س يف: اإدارة 
الأعمال ، والت�سالت، والبايوتكنولوجي.

وبرنامج  )1431هـ/2009(،  �سنة  التدري�س  اأ�ساليب  يف  ماج�ستري  برنامج  افتتاح 
)M.E.D( يف ال�سريعة الإ�سلمية، واللغة العربية �سنة )1431هـ(، ويف الريا�سيات �سنة 

)1432هـ(.
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)34(
ج - الثقافة العامة

�سة   بنت الطريقة مكتبة �سخمة تابعة لأكادميية القا�سمي، وهي اأكرب مكتبة ُمتخ�سّ
لدى العرب يف فل�سطني املحتلة منذ عام )1368هـ/2009(، وت�سم اأكرث من ثمانني األف 

�سة يف الإنرتنت. وكتب على بابها: عنوان، ف�سًل عن ا�سرتاكها يف مواقع علمية ُمتخ�سّ
�سيخ الطريقة من �سللة اأ�سل اأر�سى البناء بهّمة اإذ تعتلي   

علمــًا لطــّلبهـــا ب�سفــو املنهـــِل فاأقام مكتبة ليهدي نورها   

وندوات   ، �سة  ُمتخ�سّ علمية  موؤمترات  والأكادميية  القا�سمي  جممع  يقيم  كما 
عام  منذ  املحتلة  فل�سطني  يف  العرب  لدى  والعلمية  الثقافية  احلياة  ترثي  متنوعة  علمية 

)1368هـ/1949(. ويوجد يف الأكادميية اأربع جملت علمية هي:

جملة »جامعة«. وهي جملة علمية حُمّكمة ت�سدر منذ عام )1411هـ/1990(.

�سدر  واملخطوطات،  الإ�سلمية  الدرا�سات  ملركز  تابعة  اإ�سلمية،  درا�سات  جملة 
منها حتى اليوم خم�سة اأعداد.

جملة جممع القا�سمي للغة العربية.

جملة اأكادميي للغة الإجنليزية.

ثانيًا - الطريقة القادرية

ن�ساأتها وموؤ�س�سها

ن�ساأت الطريقة القادرية يف القرن ال�ساد�س الهجري، واأطلق عليها ا�سم القادرية 
ن�سبة ملوؤ�س�سها ال�سيخ عبد القادر بن اأبي �سالح مو�سى جنكي دو�ست بن عبد اهلل بن مو�سى 
كّرم  طالب،  اأبي  بن  علّي  بن  احل�سن  بن  املثنى  احل�سن  بن  املح�س  اهلل  عبد  بن  اجلون 
اهلل وجهه، الذي عا�س ما بني )470 و 561هـ(. واملولود يف جيلن اأو )كيلن( مبنطقة 

الأولى  الأحد، 24 جمادى  يوم  ات�سال هاتفي مع د. خالد حممود قرقور،  الطريقة 59-60؛  اأ�سواء على  القا�سمي،  انظر: عفيف   )34(
1433هـ، ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحًا.
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طرب�ستان جنوبي بحر قزوين، وعليه ُيْن�سب ال�سيخ عبد القادر اإلى م�سقط رئي�سه فيقال: 
اجليلين اأو الكيلين . وقد ن�ساأ يف اأ�سرة زهد، ورحل اإلى بغداد، وتعّلم على الإمام اأبي 

حامد الغزايل )ت505هـ(، واأخذ عنه كتاب »اإحياء علوم الدين«)35(.

اأ�سلوبًا يقوم  وقد اعتمد ال�سيخ عبد القادر اجليلين يف دعوته للطريقة القادرية 
على اأمرين هما)36(:

التعليم املنظم والرتبية الروحية املنظمة يف مدر�سة ببغداد اآلت اإليه من ال�سيخ اأبي 
�سعيد املبارك بن علي املخرمي )ت511هـ(، وطّورها، وو�ّسعها ون�سبت اإليه.

الوعظ والدعوة بني اجلماهري.

اأ�سلوب الرتبية

تهدف الطريقة القادرية يف تربية املريد اإلى اإحداث تغيري يف اإرادته بحيث ي�سبح 
�سفاء بل كدر، وي�سري مع النبي ، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، بعقله وم�ساعره، فيكون بذلك 

دليله وقدوته.

اأن يلتزم ال�سّنة املطّهرة يف كل �سيء، واأن  اإلى ذلك؛ فاإن عليه  ولكي ي�سل املريد 
يّت�سف ب�سفات اأ�سا�سها: املجاهدة، والّتحّلي باأعمال اأويل العزم، ومنها: اإ�سلح النّية يف 
كل �سيء، والعمل على اإ�سلح القلب وال�ّسر قبل الظاهُر والعلنية، وال�سرب على امل�سائب، 
وعدم ال�سكوى للخلف، واأكل احللل فقط، وعدم احللف باهلل، �سبحانه وتعالى؛ �سادقًا 
ول كاذبًا، عمدًا ول �ساهيًا، وجتّنب الكذب، والوفاء بالوعد، وجتنب النظر اإلى املعا�سي، 

والتوا�سع، وغريها.)37(

)35( انظر: الذهبي، �سري اأعلم النبلء، 439/2؛ ياقوت احلموي، معجم البلدان، 201/2.

)36( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س80-79.

)37( انظر : حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س82-81.
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طريقة اأخذ العهد يف الطريقة القادرية

يتوجب على من اأراد اأخذ عهد الطريقة عمل عدة اأمور هي:

اللتحاق مبر�سد يتعهده، وير�سده اإلى الطريق. وللمر�سد قيمة عظمى عند ال�سويف 
ة الإ�سلم اإل وفيه �سيخ من �سيوخ هذه  يقول الق�سريي: »ومل يكن ع�سر من الأع�سار يف ُمدَّ
الطائفة ... اإل واأئمة ذلك الوقت من العلماء ا�ست�سلموا لذلك ال�سيخ وتوا�سعوا له، وترّبكوا 

به«)38(.

يقول:  هـ(   410 ت  علي  بن  )احل�سن  الدقاق  علي  اأبا  الأ�ستاذ  »�سمعت   : ويقول 
ال�سجرة اإذا اأنبتت بنف�سها من غري غار�س فاإنها تورق لكن ل ُتثمر، كذلك املريد اإذا مل 

يكن له اأ�ستاذ ياأخذ منه طريقته نف�سًا فنف�سًا، فهو عابٌد هواه ل يجد نفاذا ..«)39(

هذه  اأ�سول  كان  »فاإذا   : الق�سريي  يقول  ذلك  من  اأكرث  ب�سيوخهم  يعتقدون  وهم 
الطائفة اأ�سح الأ�سول، وم�سايخهم اأكرب النا�س، وعلماوؤهم اأعلم النا�س، فاملريد الذي له 
اإميان بهم اإن كان من اأهل ال�سلوك، والتدّرج اإلى مقا�سدهم فهو ُي�ساهمهم فيما خ�سوا به 

من ُمكا�سفات الغيب، فل يحتاج اإلى التطفل على َمْن هو خارج هذه الطائفة«)40(.

ُيبايُع املريد مر�سدُه وُيعاهَدُه على ال�سري معه، وتكون املبايعة بامل�سابكة وامل�سافحة 
ُد املريُد ذلك بعد ال�سيخ. واإن كان  ثم يقول ال�سيخ : »ل اإله اإل اهلل، اأ�ستغفُر اهلل، ثم ُيردِّ
املريدون اأكرث من واحد و�سعوا اأيديهم فوق يد ال�سيخ. وَمْن مل ي�ستطع ي�سع يَدُه على كتف 

َمْن بجانبه.)41(

وهم ي�ستدلون على املبايعة بقول اهلل تعالى )اإّن اّلذين ُيباِيعونَك اإّنا ُيبايعوَن اهلَل 
يُد اهلِل فوَق اأيديهم()42(.

)38( االق�سريي، الر�سالة، �س388.

)39( الق�سريي، الر�سالة، �س390.

)40( الق�سريي، الر�سالة، 389.

)41( انظر: عمر ال�ساحلي، الطريقة القادرية يف فل�سطني، �س128.

)42( �سورة الفتح، 10/48.
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عوامل انت�سار القادرية

�ساعدت عوامل عديدة على انت�سار القادرية يف اأنحاء العامل الإ�سلمي، ومنها بلد 
ال�سام بعامة وفل�سطني بخا�سة، واأهم تلك العوامل هي)43(:

اأ�سلوب ال�سيخ عبد القادر اجليلين يف الوعظ، وطريقته يف خماطبة عامة النا�س 
وخا�ستهم على حّد �سواء. فقد بداأ جمل�سه الوعظي يف بغداد بال�سخ�س، والثنني، والثلثة، 

ثم اأ�سبح ي�سم الآلف.

كانت بداية الدعوة القادرية تربوية اأخلقية امتدادًا ملدر�سة الإمام الغزايل، فاأقبل 
عليها املخل�سون ال�ساعون للهداية من كل مذهب وجماعة، وعمل ال�سيخ عبد القادر من 

لح والتجّرد يف الأمة. خلل درو�سه على اإ�ساعة ال�سّ

اأن  الرتبوية، فكان  لن�سر طريقته  النابهني من تلميذه  القادر  ال�سيخ عبد  انتدب 
�ساعت بني النا�س، وانت�سرت زواياها، وخلواتها يف خمتلف اأنحاء العامل الإ�سلمي.

دخول القادرية فل�سطني

حيث  الهجري  ال�ساد�س  القرن  يف  �سليمًا  فهمًا  اجلهاد  فهموا  قد  القادريون  كان 
)589هـ(  الأيوبي  الدين  و�سلح  )ت569هـ(،  زنكي  حممود  الدين  نور  جليو�س  ان�سموا 
و�ساركوا يف معركة حطني، وحترير القد�س. وبذلك كانوا من جي�س التحرير ال�سلحي 
�سن )583هـ( فتوّطنوا املدينة املقّد�سة، وقد عطف عليهم �سلح الدين الأيوبي، واهتم 

بتعزيز وجودهم يف بيت املقد�س.

الزهاد  من  كبرية  اأعداد  لحي  ال�سّ التحرير  بعد  املقد�س  بيت  اإلى  وفد  وقد 
الأماكن  وزيارة  له،  واملجاورة  املبارك،  الأق�سى  بامل�سجد  العتكاف  بهدف  واملت�سوفة 
ومقامات  الأنبياء،  وقبور  واخلليل،  حلم،  وبيت  والقد�س،  بعامة،  فل�سطني  يف  املقد�سة 

الأولياء، والعلماء، وال�ساحلني بخا�سة.

)43( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س91.
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املت�سوفة  من  كثري  اأ�سماء  املقد�س  بيت  ف�سائل  كتب  موؤلفي  من  كثري  اأورد  وقد 
الذين وفدوا على بيت املقد�س بعد التحرير ال�سلحي، ومن اأ�سهرهم: اأبو عبد اهلل حممد 
اإلى  املقد�س، وبقي جماورًا فيه  بيت  اإلى  الأندل�سي، ورد من م�سر  القر�سي  اإبراهيم  بن 
اأن توفاه اهلل به، ودفن به �سنة )599هـ(، وقربه كان يزار حتى القرن العا�سر الهجري، 

والدعاء عنده م�ستجاب.

الأندل�سي  احل�سني  بن  �سعيب  مدين  اأبو  الغوث  ال�سيخ  جمل�سه  يح�سر  وكان 
ذراعه  وفقد  املقد�س،  بيت  حطني،وحترير  معركة  يف  �سارك  كان  والذي  )ت594هـ(، 
مدينة  يف  ودفن  ومات  الإ�سلمي  املغرب  اإلى  وغادر  املقد�س،  بيت  يف  فدفنت  اليمنى، 

تلم�سان باجلزائر وقربه فيها، وعليه مقام ُيزار.)44(

وال�سيخ اأبو عبد اهلل حممد املكنا�سّي امل�سرّي كان من الأولياء العظام، واأ�سحاب 
الكرامات، قدم بيت املقد�س وتويف فيه �سنة )656هـ(، ودفن يف مقربة ماأمن اهلل. وال�سيخ 
اأحمد  الغوث  وال�سيخ  املكرب.  بجانب جبل  ودفن  الأندل�سي )ت يف حدود 600 هـ(،  �سعد 
بن اأبي بكر ال�سهري بعنرب )ت 633هـ(، ودفن يف قرية جبع �سمال �سرق القد�س. وال�سيخ 
العارف  وال�سيخ  القد�س.  �سمال غرب  اأحمد )ت601هـ(، ودفن يف قرية اجليب  العارف 
وابنه  بالقد�س.  الن�سور  بوادي  ودفن  )ت650هـ(،  مطر  بن  حممد  بن  بدر  القطب  باهلل 
ال�سيخ العارف حممد )663هـ(، ودفن بحي الثوري بالقد�س. وال�سيخ اأحمد امللقب وجدنا 
)ت710هـ(، ودفن يف مقربة ماأمن اهلل. وال�سيخ القطب الغوث اأحمد بن اأر�سلن الرملي 
الدجاين  يا�سني  اأحمد بن علي بن  العارف  القطب  وال�سيخ  بالقد�س.  )ت844هـ(، ودفن 

)ت969هـ(، ودفن يف مقربة ماأمن اهلل وغريهم.)45(

ال�سيخ حممد ها�سم  فل�سطني  الع�سر احلا�سر يف  القادرية يف  اأعلم  اأ�سهر  ومن 
البغدادي )ت1415هـ(، والذي ُتن�سب اإليه الطريقة القادرية اليوم، وله اأتباع يف كثري من 

املدن والقرى الفل�سطينية.

)44( انظر: ابن �سرور املقد�سي، مثري الغرام، �س376؛ حممد املقد�سي، امل�ستق�سى، �س183.

)45( انظر: حممد املقد�سي، امل�ستق�سى، �س193-184.
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�سرية ال�سيخ حممد ها�سم البغدادي

)46(
ا�سمه ون�سبه ومولده

ال�سيد  بن  الكيلين  القادري  البغدادي  ح�سن  ال�سيخ  بن  ها�سم  حممد  ال�سيخ  هو 
م�سطفى القادري بن ال�سيد �سليمان بن ال�سيد علي بن ال�سيد �سليمان بن ال�سيد م�سطفى 
بن ال�سيد زين الدين بن ال�سيد حممد دروي�س بن ال�سيد ح�سام الدين بن ال�سيد نور الدين 
بن ال�سيد ويل الدين بن ال�سيد زين الدين بن ال�سيد �سرف الدين بن ال�سيد �سم�س الدين 
بن ال�سيد حممد الهتاك بن ال�سيد عبد العزيز بن ال�سيد حمي الدين عبد القادر اجليلين 
بن اأبي �سالح مو�سى جنكي دو�ست بن اأبي عبد اهلل يحيى الزاهد بن حممد بن داود بن 
مو�سى بن عبد اهلل بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�س بن احل�سن املثنى بن احل�سن 

ال�سبط بن الإمام علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه.

الثلثاء  يوم  فيها يف  وتويف  املقد�س،  بيت  �سنة )1329هـ/1911( يف  مولده  وكان 
�سريح  قرب  الطور  جبل  يف  ودفن  )1415هـ/1995(،  �سنة  )مايو(  احلجة  ذي   )23(

ال�سحابي اجلليل �سلمان الفار�سي ر�سي اهلل عنه.)47(

ثقافته

بداية  يف  فالتحق  فيها،  علومه  وتلقى  املقد�س،  بيت  يف  ها�سم  حممد  ال�سيخ  ن�ساأ 
حياته مبدر�سة رو�سة املعارف بالقد�س ال�سريف حيث در�س املرحلة البتدائية اإلى ال�سف 
التعليم  تلقى  اأي�سًا حيث  القد�س  الأمريّية يف  املدر�سة  اإلى  انتقل  ثم  البتدائي،  اخلام�س 

الإعدادي والثانوي، واأنهى فيها ال�سف الثاين الثانوي.

مل يكتف ال�سيخ حممد ها�سم بالدرا�سة الر�سمية بل اأقبل على علماء امل�سجد الأق�سى 
املبارك فاأخذ عنهم علوم ال�سرع واللغة العربية، وذلك على عادة علماء ال�سف ال�سالح، 
فاأخذ الفقه على ال�سيخ �سالح اللفتاوي، واللغة العربية على ال�سيخ حممد التون�سي. ويف 

)46( حممد ها�سم البغدادي، التبيان، �س3؛ �سرح �سيغ ال�سلوات، �س هـ .

)47( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س66.
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�سنة )1367هـ( رحل اإلى ال�سام طلبًا للعلم، فاأخذ علوم القراآن الكرمي عن ال�سيخ حممد 
ال�سيخ  وروايته عن  وعلوم احلديث  ال�ّسلح،  ب�سري  ال�سيخ  الع�سر عن  والقراءات  اخلّباز، 

حممد الديراين)48(. وكان ال�سيخ حممد ها�سم البغدادّي حنفي املذهب.

انت�سابه للطريقة القادرية

بطريقتني  العهد  واأخذ  القادرية،  للطريقة  البغدادي  ها�سم  حممد  ال�سيخ  انت�سب 
هما:

ال�سيخ  وامل�سابكة  بامل�سافحة  واأجازه  املغربّي،  ال�ّسرغيني  ال�سيخ �سالح  عن طريق 
حممد حبيب اهلل ال�سنقيطّي بالطريقة وقراءة الورد.

تلقى العهد روحيًا، اإذ ورد يف »د�ستور الولية« قوله : »اأخذ العهَد روحّيًا عن جّدته 
ترقيته  وتوّلى  البدوي،  اأحمد  ال�سّيد  الباطني  باجلذب  تربيته  وتوّلى  الّزهراء،  فاطمة 
ال�سيخ حميي  واأما علم الأحوال فتلّقاه من  القادر اجليليّن،  الغوث عبد  باملقامات جّده 
ه  الدين بن عربّي، وتف�سري الأحلم من حممد بن �سريين، وقد قّلده �سيف اخللفة جدُّ

�سّيد النا�س يوم القيامة حممد ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سّلم«)49(.

نة؛ فاإن وافقهما عمل    والإلهام ممكن �سرعًا لكن ل ُبدَّ من عر�سه على الكتاب وال�سُّ
والو�سو�سة  الّربايّن،  الإلهام  ز بني  مُييِّ اأن  ي�ستطيع  ال�سليم  القلب  تركه. و�ساحب  واإل  به، 
واْثُبْت على   ، ، عزَّ وجلَّ باب احلقِّ »اطرق  القادر اجليلين:  ال�سيخ عبد  قال  ال�سيطانية، 
الهوى،  وخاطر   ، الّنف�س  خاطر  فتعرف  اخلواطر  لّك  بانت  هناك  ثبتَّ  اإذا  فاإّنك  بابِه، 

وخاطر القلب، وخاطر اإبلي�س، وخاطر امللك ...«)50(.

وظائفه

ك�سب  الذي  الر�سمي  هما:  العمل  من  نوعني  البغدادي  ها�سم  حممد  ال�سيخ  تولى 

)48( انظر: حممد ها�سم البغدادي، د�ستور الولية، �س2؛ التبيان، �س3؛ �سرح �سيغ ال�سلوات، �س هـ.

)49( احممد ها�سم البغدادي، د�ستور الولية، �س9-10؛  التبيان، �س3؛ �سرح �سيغ ال�سلوات، �س هـ.

)50( عبد العزيز ال�سريوان، ال�سوفيون، واأرباب الأحوال، �س30.
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منه رزقه، اإذ عمل ال�سيخ حممد ها�سم البغدادي اإمامًا مل�سجد ال�سحابي اجلليل �سلمان 
الفار�سي، ر�سي هلل عنه، الكائن يف جبل الطور )الزيتون( �سرقي البلدة القدمية بالقد�س 

ال�سريف، كما كان يعمل ماأذونًا �سرعيًا فيكتب عقود الزواج يف منطقة �سكناه.)51(

القراآن  وقراءة  ال�سريف،  الّنبوّي  واحلديث  الفقه،  يدّر�س  كان  حيث  والتطوعي، 
حيِّ  يف  الكائن  املتوا�سع  ببيته  امللحقة  زاويته  على  يفدون  كانوا  مّمن  ملريديه،  الكرمي، 

ال�سوانة بجبل الزيتون )الطور(، وذلك �سباح كل يوم جمعه اإلى قبيل وقت ال�سلة.

كما كان ُيدّر�سهم �سري ال�سحابة والأولياء وال�ساحلني، واأخلق الت�سّوف الإ�سلمي 
يف الزاوية نف�سها، بعد �سلة الع�سر من كل يوم.)52(

موؤلفاته

العلم  جمالت:  يف  التاأليف  على  املديدة  حياته  يف  البغدادي  حممد  ال�سيخ  عكف 
ال�سرعي، والت�سوف، واللغة، وقد ترك ثماين موؤلفات هي ـ اأو�سحها مرتبة وفق احلروف 

الهجائية لعناوينها ـ:

�سبحانه  اإليه  والتو�ّسل  اهلل،  ذكر  يف  ر�سالة  وهو  والأدعية.  احلكيم  الذكر  باب 
وتعالى)53(.

بغية العا�سقني يف مدح �سّيد املر�سلني. وهو ديوان �سعر يف مدح الر�سول ، �سّلى اهلل 
القطع  وخم�سني �سفحة من  مائة  وقد طبع يف   ، مائة ق�سيدة  ي�سم حوايل  و�سّلم،  عليه 

املتو�سط.)54(

التبيان يف تربئة اأبي الب�سر اآدم، عليه ال�سلم، مّما ُن�سَب اإليه من الع�سيان، وي�سمى 
التي تتحّدث  القراآنية  الآيات  الب�سر«. وهو يف تف�سري و�سرح  اأبي  َرْر يف ع�سمة  اأي�سًا »الدُّ

)51( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س49.

)52( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س49.

)53( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س50؛ حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س105.

)54( انظر : عمر ال�ساحلي، الطريقة القادرية يف فل�سطني، �س77؛ حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س108.
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عن �سيدنا اآدم ، عليه ال�سلم، وراأى فيها راأيًا مل يذكره اأحد من املف�ّسرين ـ فيما اأعلم ـ 
فمثًل يقول ال�سيخ حممد ها�سم البغدادي: »اإّن اآدم، عليه ال�سلم، حري�س على اأوامر رّبه 
الظاهرة والباطنة ... فكان الأكل لآدم بالأمر الباطني«)55(. وقال اأي�سًا : »وعدَّ اآدُم هذا 
بًا مع احلق«)56(. وهو بذلك يرى اأنَّ اهلل، �سبحانه وتعالى،  الأكل من ال�سجرة مع�سية تاأدُّ
اأمر اآدم، عليه ال�سلم، بالأكل من ال�سجرة ، واهلل �سبحانه وتعالى يقول : ) وُقْلنا يا اآدُم 
ا�سُكْن اأنَت وزوُجَك اجلّنة وُكل ِمْنها رغدًا حيُث �ِسئُتما ول تْقربا هذه ال�ّسجرة فتكونا من 
الظاملني()57(. ويقول: )ويا اآدُم ا�سُكْن اأنَت وزوُجَك اجلّنة فُكل من حيُث �ِسْئُتا ول تْقربا 
ُه فغوى()59(، فاهلل، �سبحانه  ى اآدُم ربَّ هذِه ال�ّسجرة فتكونا من الظاملني()58(. ويقول )وَع�سَ
وتعالى، نهى اآدم وحواء، عليهما ال�سلم، عن الأكل من ال�سجرة، ثم �سرح اأنه ع�سى رّبه، 

واهلل اأعلم.

د�ستور الولية

يف  كتاب  جزاأين.وهو  يف  طبع  وقد  املتو�سط،  القطع  من  �سفحة   )650( يف  يقع 
الت�سوف، فقد حتّدث فيه عن: مراتب ال�سوفية وم�سطلحاتهم، وبيان املقامات، والأحوال 
مع �سرح لها. وذكر �سواهد عليها من الكتاب، وال�سّنة، واأقوال املت�سوفة. وُيفيد يف معرفة 

ال�سلوك اإلى اهلل، �سبحانه وتعالى.)60(

ر املكنون يف تف�سري فواحت �سور القراآن امل�سون. الدُّ

وهو مطبوع، ويقع يف حوايل مائة �سفحة من القطع املتو�سط، وهو: تف�سري ، و�سرح 
ملعاين فواحت �سور القرّان الكرمي.)61(

)55( حممد ها�سم البغدادي، التبيان، �س32.

)56( حممد ها�سم البغدادي، التبيان، �س68.

)57( �سورة البقرة، 35/2.

)58( �سورة الأعراف ، 19/7.

)59( �سورة طه، 121/20.

)60( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س50؛ عمر ال�ساحلي، الطريقة القادرية يف فل�سطني، �س76؛ حممد اأبو الرب، 
الفكر ال�سويف، �س105.

)61( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س50؛ عمر ال�ساحلي، الطريقة القادرية يف فل�سطني، �س77؛ حممد اأبو الرب، 
الفكر ال�سويف، �س105.



»الطرق الصوفية في فلسطين ما بين عامي )الال/للا»( 

المسبــار26

لوات على �َسّيد ال�ّسادات. �سرح �سيغ ال�سّ

على  ال�سلة  يف  �سيغة  ع�سرة  ت�سع  فيه  �سرح  وقد  الّرقائق،  يف  نفي�س  كتاب  وهو 
ا فتح اهلل بها على ال�سيخ حممد  الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذه ال�سلوات هي مِمّ
ها�سم البغدادي)62(. ومنها قوله يف �سرح ال�سيغة الأولى: »وردت على قلبي بروؤيا منامية، 

اإذ وقف علّي هاتف، وهتف يف اأذين: اأّن حمّمدًا �سّلى اهلل عليه و�سلم جوهرة ...«)63(

الطّب الّروحاين.

وهو كتاب للعلج باآي الذكر احلكيم، والأدعية انتقاه ال�سيخ من م�سادر عديدة وهو 
ما يزال خمطوطا)64(

نور اليقني يف الّرد على مباحث املب�ّسرين

وهو كتاب رّد فيه على املب�سر الن�سراين )غربائيل نيقول( يف بحث تب�سريي ن�سره 
وقد اأقام احلجة والربهان على ما ذهب اإليه.)65(

د ال�ّسادات الورد القادري باأدّلته ال�ّسرعية مع منت ال�سلوات على �سيِّ

وقد طبع يف مطابع الدفاع بالقد�س ال�سريف �سنة )1406 هـ/1986()66(

كان  اأوراد  عدة  وي�سم  البغدادي،  ها�سم  حممد  ال�سيخ  اإ�سافات  من  الورد  وهذا 
ال�سيخ حممد ها�سم البغدادي يطلب من اأراد من املريدين اأن يدعو بها:

ومن الأوراد، اأنه قال فيه للمريد:)67(

)62( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س 50 ؛ عمر ال�ساحلي، الطريقة القادرية يف فل�سطني، �س77؛ حممد اأبو الرب، 
الفكر ال�سويف، �س105.

)63( حممد ها�سم البغدادي، �سرح �سيغ ال�سلوات، �س5.

)64( انظر: ح�سني الدراوي�س، الوجيز يف �سرية �سيخنا، �س22.

)65( انظر: عمر ال�ساحلي، الطريقة القادرية يف فل�سطني، �س76.

)66( انظر: عمر ال�ساحلي، الطريقة القادرية يف فل�سطني، �س77.

)67( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س 112-111.
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قل يرحمك اهلل دبر كّل �سلة مكتوبة:

ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل. مائتا مّرة.

ا�ستغفر اهلل العظيم. مائتا مّرة.

ل لإله اإل اهلل امللك احلق املبني. مائة مّرة.

اللهم �سلِّ على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سلم. مائة مّرة.

    وميكن عند ال�سرورة جعل املائتني ع�سرين، واملائة ع�سر مّرات؛ اإذ احل�سنة بع�سر 
اأمثالها.

دعاء يدعو به املريد يف ال�سباح وامل�ساء، وهو كما يقول ال�سيخ.

انت�سار القادرية يف فل�سطني

للقادرية وجود يف معظم مناطق فل�سطني ) ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س املحتلة، 
واأكرث وجودها يف  املحتلة منذ عام 1368هـ/1949(،  الفل�سطينية  والأر�س  وقطاع غزة، 
ـ  البغدادي  ها�سم  حممد  ال�سيخ  وكان  )1368هـ1949(،  املحتلة  فل�سطني  ويف  القد�س 
خليفة الطريق ـ يزور اأتباع الطريقة يف خمتلف املناطق. ولكل منطقة يوجد ُمقّدم، وهو: 
للمريدين  العهد  اإعطاء  مهمة  اإليه  وُتوكل  منطقته،  يف  الطريقة  با�سم  الر�سمي  الناطق 
والإ�سراف على ُح�ْسِن �سلوكهم يف الطريقة. وبعد وفاة ال�سيخ حممد ها�سم البغدادي �سنة 
)1415هـ/1995(، خلفه يف قيادة الطريقة ال�سيخ اأحمد النت�سة املكنى باأبي حامد، واأفاد 

ال�سيد عبد الكرمي جنم اأنه مل ُيعنيِّ خليفة له.

الفل�سطينية  والديار  القد�س  مفتي  ح�سني  حممد  ال�سيخ  الطريقة  اأتباع  اأهم  ومن 
الأق�سى  م�سجد  اإمام  �سلمة  جمعة  حممد  وال�سيخ  املبارك.  الأق�سى  امل�سجد  وخطيب 
مدينة  يف  الطريقة  م  ُمقدِّ غ�سان  باأبي  املكنى  منا�سرة  ال�سلم  عبد  وال�سيخ  املبارك. 

النا�سرة. وال�سيخ علي كامل اإكميل، ُمقّدم الطريقة يف بلدة قباطية يف حمافظة جنني.
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وللطريقة زوايا كثرية، غالبا ما يبنيها اأحد اأتباعها، ويجعلها ملحقة ببيته، فمثل 
زاوية الطريقة بالقد�س بناها ال�سيخ حممد ها�سم البغدادي، وهي ملحقة ببيته. وزاوية 
الطريقة يف جنني بناها ال�سيخ حممد ناجح جّرار، وهي ملحة ببيته الكائن قرب امل�ست�سفى 

احلكومي مبدينة جنني.)68(

عالقة مريدي الطريقة بع�سهم ببع�ض

تقوم علقة مريدي الطريقة القادرية بع�سهم ببع�س على: احلبِّ يف اهلل، والإيثار، 
اأم غريهما من  الأتراح  اأم  الأفراح  م�ساركة يف  �سواء يف  بينهم  فيما  والتعا�سد،والتعاون 
املنا�سبات. وهم ي�سارعون لنجدة اإخوتهم. ويقول يف ذلك ال�سيخ حممد بحر: »اأقبح القبيح 
ويتعامل معهم  اإخوانه،  َيُهبُّ لنجدة  اأن يكون كرميًا،  ال�سويف  �سويف �سحيح، فيجب على 

بالإيثار«)69(

من  كثري  يف  النبوي  املولد  حفل  اإقامة  اإلى  يلجاأون  بينهم  فيما  الألفة  ولزيادة 
منا�سباتهم الجتماعية مثل: الزواج، اأو ال�سكن يف بيت جديد، اأو ولدة مولود. حيث يدعو 
الأنا�سيد  ُدون  َفريدِّ واملنا�سرين  الطريقة،  اأ�سحاب  الأ�سدقاء  ـ  املنا�سبة  �ساحب  ـ  املريد 
الدينية، والتي تكون غالبًا يف مدح الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، وال�سلة على النبي، 
اأو اثنني من اأ�سحاب ال�سوت اجلميل  �سلى اهلل عليه و�سلم، وغالبًا هم يختارون واحدًا 

ُدوَنها من بعدهم.  لإن�ساد الأنا�سيد، وهم ُيَردِّ

وعندهم كتيب با�سم »املولد ال�سريف« يحتوي كثريًا مني الأنا�سيد الدينية اخلا�سة 
باإقامة املولد النبوي. وبعد ذلك يتناولون الطعام واحللوى. وبذلك يكون املولد حلقة مهمة 

يف التوا�سل واللتقاء بني مريدي الطريقة ومنا�سريهم. 

حلقات  يقيمون  حيث  املنطقة  يف  املوجودة  الزاوية  يف  اجلمعة  ليلة  اجتماع  ولهم 
جماعي،  ب�سكل  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي،  على  وال�سلة  الدينية،  والأنا�سيد  الذكر، 

)68( انظر: حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س117.

)69( حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س121.
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ولهذا الجتماع اأثر مهم يف تنمية املحبة والأخوة بني مريدي الطريقة القادرية.)70(

عالقة مريدي الطريقة القادرية مبريدي الطرق الأخرى

يبني مريدو الطريقة القادرية فكرهم على الت�سامح مع غريهم �سواء اأكان منهم 
اأم من غريهم، وهم ل يذّمون اأحدًا. وذلك اعتمادًا على قول اأبي احل�سن حممد بن �سعيد 
الوّراق : »كان اأجلُّ اأحكامنا يف بادئ اأمرنا يف م�سجد اأبي عثمان احلريي: اليثار مبا يفتح 
اهلل علينا، واأن ل نبيَت على معلوم، ومن ا�ستقبلنا مبكروه ل ننتقم لأنف�سنا بل نعتذُر اإليه، 

ونتوا�سع له، واإذا وقع يف قلوبنا حقاره لأحٍد ُقمنا بخدمته والإح�سان اإليه حتى يزول«)71(.

رق ال�سوفية، واأكرثها  وعلى الرغم من ذلك اإل اأنهم يعتربون طريقتهم اأقوم الطُّ
اّتباعا للكتاب وال�سنة.

للعادة  خارقة  ممار�سات  من  الأخرى  الطرق  اأ�سحاب  به  يقوم  ما  ون  ُيقرِّ ل  وهم 
واملاألوف مثل: �سرب ال�سي�س ، واأكل الزجاج، واأية اأمور تتعر�س مع الكتاب وال�سنة)72(.

ثالثًا - الطريقة التيجانية

الن�ساأة والتاأ�سي�ض

تنت�سب الطريقة التيجانية اإلى ال�سيخ اأحمد بن حممود بن املختار بن �سامل التيجاين 
اإلى  ن�سبة  والتيجاين  الذي عا�س يف احلقبة ما بني )1150هــ/1737-1230هـ/1814(. 

قبيلة اأُمه جتاين اأو جتانا.

قدم جّده اإلى قرية عني ما�سي، و�سكنها وتزّوج من اأ�سهر قبائلها قبيلة جتاين اأو 
بولية  ما�سي  قرية عني  اأحمد يف  ال�سيخ  ولد  وقد  هم.  اأُمِّ قبيلة  اإلى  اأولده  فن�سب  جتانا، 
�الأغو�ط باجلز�ئر. وحفظ �لقر�آن �لكرمي، و�أتقن �لعلوم �ل�شرعية، وعلوم �للغة �لعربية، ثم 

)70( حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س121-119.

)71( الق�سريي، الر�سالة، �س102-101.

)72( حممد اأبو الرب، الفكر ال�سويف، �س121 .
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رحل اإلى عّدة بلدان، وتاأثر مب�سايخ ال�سوفية الذين كان يلتقيهم، واأخذ عنهم. وعندما كان 
�س الطريقة التيجانية، ثم كان اأول مركز للتيجانية  يف بلدة اأبي �سيفون جاءه الفتح، واأ�سَّ
يف مدينة فا�س باملغرب، فيما اأ�سبحت عني ما�سي م�سقط راأ�س ال�سيخ اأحمد مقّر اخللفة 

العامة للطريقة التيجانية. وال�سيخ املوؤ�س�س مات يف فا�س، ودفن فيها.

)73(
ن�ساأتها يف فل�سطني

الهجري  الرابع ع�سر  القرن  الأول من  الثلث  اإلى  فل�سطني  الطريقة يف  ن�ساأة  تعود 
تلك  املقد�س يف  بيت  التيجانية  الطريقة  وقد دخلت  عثمانية،  ولية  فل�سطني  كانت  حيث 

احلقبة على يد ال�سيخ اأحمد التيجاين.

وال�سيخ اأحمد التيجاين من مواليد �سنة )1308هـ1890( يف مدينة مراك�س باململكة 
اللغة  ال�سرعية، وعلوم  العلوم  واأتقن  الكرمي،  القراآن  املغربية، ون�ساأ، وتعّلم فيها، فحفظ 
العربية. تويف والده فرعته �سقيقته ثم توفاها اهلل، �سبحانه وتعالى. وكان قد اأخذ الطريقة 
الإ�سلمي،  للم�سرق  الهجرة  اإلى  واأ�سبح مبقام اخلليفة. فا�سطر  التيجانية يف مراك�س، 
قبة  وم�سجد  الأق�سى،  امل�سجد  لزيارة  املقد�س؛  بيت  قدم  ثم  حاّجًا،  املكّرمة  مّكة  فقدم 
ال�سخرة،وغريهما من الأماكن املقّد�سة يف فل�سطني، فيما كان يعرف بـ »تقدي�س احلجة«.

ال�سبل  فانقطعت  الأولى  العاملية  احلرب  حدثت  املقد�س  بيت  يف  وجوده  اأثناء  يف 
النا�س  �س  ُيدرِّ اأخذ  ثم  بالتجارة،  فعمل  فيها  وبقي  املقد�س،  ببيت  اليافع  ال�ساب  بال�سيخ 
يف م�سجد قبة ال�سخرة امل�سّرفة العلوم ال�سرعية ما بني �سلتي الع�سر واملغرب ل�سنوات 
طويلة. وبذلك ذاعت �سهرته، و�سيته بني النا�س يف خمتلفة اأنحاء فل�سطني، وكان املريدون 

الذين ُيلقى حبه يف قلوبهم يق�سدونه لأخذ الطريقة التيجانية عنه.

انت�سارها يف فل�سطني

َنُح ول ُتوؤَْخذ،  ل يوجد لها انت�سار كبري يف فل�سطني مقارنة مع غريها، وذلك؛ لأنها مُتْ

)73( لقاء مع د. »حممد اأمني« بن اأحمد التيجاين / يوم الثنني 16 جمادى الأولى �سنة 1433 هـ ال�ساعة 2:10 بعد الظهر يف عيادته الكائنة 
يف الرعاية الطبية يف مدينة البرية.
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ز على نوعية املريدين، ولي�س عددهم. فهي طريقة ُتَركِّ

ًا و�سوقًا، و�سدف اأن عرف عن  َفَمْن يريد ال�سري يف طريق اهلل، �سبحانه وتعالى، ُحبَّ
الطريقة التيجيانية، والتقى اأحد �سيوخها، وتعّرف اإليه، وتقّرب منه، واألقى اهلل، �سبحانه 
الطريقة؛  ُمقّدم  من  الإذن  يطلب  اأن  ميكنه  ذلك  عند  قلبه،  يف  الطريقة  حمبة  وتعالى، 

لتلوة الأوراد التيجانية اللزمة، والختيارية فاإن التزم بها، وب�سيخه ي�سبح تيجانيًا.

الزاوية  توجد  حيث  املقد�س  بيت  يف  وجود  ولها  النت�سار،  قليلة  فالطريقة  وعليه 
ْت يف اأداء دورها اإلى ما بعد  التيجانية منذ اأوا�سط القرن الرابع ع�سر امليلدي، وا�ستمرَّ
العمل.  عن  فتوقفت  الطريقة؛  اأتباع  قّل  حيث  )1387هـ/1967(  �سنة  للقد�س  احتلل 
اأتباعها لعقد اجتماعاتهم ولقاءاتهم يف امل�سجد الأق�سى املبارك، لكن املكان ما  وانتقل 

زال موجودًا وهو ملك للطريقة.

وتوجد زاوية ثانية يف حي عني ال�سلطان مبدينة اأريحا، حيث بناها ُمقّدم الطريقة 
اأفراد يف رام  املغربي، ويوجد  ال�سيخ ح�سن بن عبد اهلل  واأحَلقها مبنزله وهو  اأريحا،  يف 
اهلل منهم ابن ال�سيخ املوؤ�س�س حممد التيجاين، وهو ال�سيخ الدكتور حممد اأمني بن حممد 
ي يف البرية منذ  �سّ التيجاين، وهو طبيب له عيادة طبية يف مركز الرعاية العربية التخ�سُّ
عام  منذ  املحتلة  بفل�سطني  حيفا  مدينة  يف  اأتباع  للطريقة  يوجد  كما  ال�سنوات.  ع�سرات 

)1368هـ/1949(، وهم مريدون جدد.

ويتوا�سل اأتباع الطريقة بع�سهم مع بع�س يف املنا�سبات املختلفة، والتوا�سل يكون 
مر�ّسح  وهو  املغربي،  اهلل  عبد  بن  ح�سن  ال�سيخ  مع  اأريحا  مدينة  يف  الطريقة  مقّدم  مع 
�سنة  التيجاين  حممد  املوؤ�س�س  ال�سيخ  وفاة  منذ  اإذ  للطريقة،  اخلليفة  من�سب  لتويل 
لل�سيخ عبد اهلل بن ح�سن  انتقلت اخللفة  الطريقة  الذي كان خليفة  )1401هـ/1980( 
انتخاب  يتم  �سنة )1427هـ/2006(. ومل  توفاه اهلل  اأن  اإلى  املن�سب  وا�ستمر يف  املغربي 

خليفة حتى الآن.

مراتب الطريقة

توجد للطريقة ثلث مراتب هي:
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لتلوة  الإذن  املقّدم  من  ويطلب  و�سوقًا،  حّبًا  اهلل  طريق  يف  ال�سائر  وهو:  املريد، 
الأوراد، في�سبح تيجانيًا ما التزم بالأوراد، واأوامر ال�سيخ املقّدم.

املقّدم، وهو: الذي يعطي الإذن للمريدين بقراءة الأوراد، ويتابع اأحوالهم الروحية، 
ومنذ عام )1427هـ2006( يتولى هذا املن�سب ال�سيخ عبد اهلل بن ح�سن املغربي من �سكان 

حي عني ال�سلطان مبدينة اأريحا، وهو مر�ّسح مرتبة اخلليفة.

ملن  الأوراد  باإعطاء  الإذن  يعطي  الذي  وهو  املريدين،  من  اختباره  ويتم  اخلليفة: 
اثنان فقط هما:  التيجانية يف فل�سطني  يراهم منا�سبني. وتولى هذه املرتبة يف الطريقة 
ال�سيخ املوؤ�س�س اأحمد التيجاين ثم خلفه �سنة )1401هـ/1980( ال�سيخ عبد اهلل بن ح�سن 

املغربي اإلى وفاته )1427هـ/2006(.

اأوراد الطريقةالتيجانية

توجد للطريقة التيجانية اأوراد عديدة اأهمها:

ال�ستغفار، مائة مّرة.

ال�سلة على �سيدنا حممد، �سلى اهلل عليه و�سلم، باأية �سيغة ، مائة مّرة.

كلمة التوحيد ) ل اإله اإل اهلل (، مائة مّرة،تقراأ مّرتان يف النهار �سباحًا وم�ساًء.

الوظيفة: وهي ق�سمان هما:

وتقراأ  القيوم«  هو احلي  اإّل  اإله  ل  الذي  العظيم  اهلل  »ا�ستغفر  ب�سيغة   ال�ستغفار 
ثلثني مّرة بني �سلة الع�سر واملغرب.

ال�سلة على النبي، �سلى اهلل عليه و�سّلم، ب�سيغة �سلة الفاحت وهي : »اللهّم �سلِّ 
اإلى  والهادي  نا�سِر احلقِّ باحلق،  �سبق،  ملا  اأُغلق، واخلامِت  ملا  الفاحِت  �سيدنا حممد،  على 
�سراطك امل�ستقيم، وعلىاآله حقِّ قدِره، ومقداره العظيم«. وتقراأ خم�سني مّرة بني �سلة 

الع�سر واملغرب.
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تركوها ومل  فاإن  �لبلد،  الأهل  بّد منه  وال  �شرط �شحة،  �لوظيفة  لقر�ءة  و�الجتماع 
ويذكرها  َر،  َح�سَ فهو كمن  تخّلفبعذٍر  وَمْن  الطريقة،  يجتمعوا فقد خالفوا، وخرجوا عن 

وحَدُه، ومن تخّلف بغري عذر فقد �سيع يف نف�سه خريًا كثريًا ل حدَّ له.

والكلم يف الورد والوظيفة كرثته ُمبطلة، وَمْن �سدر منه يتدارك الذكر من اأّوله، 
واأما الكلمة والكلمتان لعار�س ُموجب فقرُي مبطُل لكن تركها اأولى واأف�سل.

جوهرة الكمال. 

وهي �سلة على الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، ب�سيغة خا�سة جدًا. وَمْن يعجز عن 
حفظ جوهرة الكمال، فعليه اأن يقراأ �سلة الفاحت ملا اأُغلق ع�سرين مّرة.

يف يوم اجلمعة.

يقراأ ما يعرف بورد الهيللة وهي : »ل اإله اإل اهلل« حيث يجتمع املريدون املوجودون يف 
بلد واحد �ساعة قبل الغروب، ويقراأونها يف جماعة حتى الغروب، وَمْن كان ُمنفردًا فيقراأها 

منفردا.

طريقة تريبة  املريد

يكون  ل  وبغريها  ال�سابقة،  بالأوراد  يلتزم  اأن  التيجانية  للطريقة  مريد  كل  على 
التي يعطيها له  اأن يلتزم بقراءة ما ي�سمى »الأوراد الختيارية«، وهي  تيجانيًا، كما عليه 
املقّدم اأو اخلليفة ح�سب حالته، وقدرته على القيام بها، وهذه الأوراد الختيارية ل حدود 

لها وهي من دون تكليف.

عالقة الطريقة التيجانية بالطرق ال�سوفية الأخرى

ال�سوفية  الطرق  من  بغريهم  وخلفائها  ومقّدميها  التيجانية  مريدي  علقة  تقوم 
على مبداأ ت�سري عليه الطريقة منذ ن�ساأتها وهو : الحرتام واحلب جلميع النا�س، وحبُّ اأهل 

اهلل يف اهلل.
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دورها يف املجتمع الفل�سطيني

يرى اأ�سحاب الطريقة التيجانية اأن دورهم منح�سر يف تربية اأفراد ورعني، وتقاة، 
وملتزمني مبا اأمر اهلل، ومنتهني عّما نهى اهلل عنه، وملتزمني بال�سنة النبوية املطّهرة. ول 

توجد للطريقة التيجانية اأية ن�ساطات مادية، اأو اجتماعية، اأو �سيا�سية، وغريها.

رابعًا - الطريقة النق�سبندية

النق�سبندية كلمة فار�سية من مقطعني هما: النق�س: ويعني احلفر. والبند: ويعني 
احلجر. وهذا يعني اأن النق�سبندي تعني: الّنق�س على احلجر، وهو حفر ل يتاأثر بالعوامل 
الطبيعية، فل يندثر. واملعنى الباطني هو: اأن كلمة اهلل، �سبحانه وتعالى، حمفورة يف قلوب 

املريدين حفرًا غري قابل للزوال مع مرور الزمن.)74(

تاأ�سي�ض الطريقة

يعتربونهم  اأ�سخا�س  اأربعة  من  مبادئهم  اأخذوا  اأنهم  النق�سبندية  اأتباع  يرى 
اخلالق  وعبد  الب�سطامي،  يزيد  واأبو  الفار�سي،  �سلمان  وهم:  لطريقتهم  املوؤ�س�سون  هم 
يعترب  وبع�سهم  نق�سبند  ب�ساه  املعروف  البخاري  الأوي�سي  الدين  بهاء  الغجداين، وحممد 
اخلليفة الرا�سدي الأول اأبا بكر ال�سديق، ر�سي اهلل عنه، هو املوؤ�س�س الفعلي، واأنه اأخذ 
الذكر اخلفي يف الغار )غار حراء( عندما اختباأ فيه من كفار قري�س مع ر�سول اهلل، �سلى 
ن اأبا بكر الذكر اخلفّي الذي به  اهلل عليه و�سلم، فلما قال له: ل تخف اإن اهلل معنا. فاإّنا لقَّ
ا�ستطاع اأن يطمئن وت�ستقّر نف�سه يف هذا املوقف ال�سعب)75(. واأن �سلمان الفار�سي، ر�سي 
اهلل عنه، راأى اأبا بكر ال�سديق، ر�سي اهلل عنه، يقول يف نف�سه: »اهلل، اهلل، اهلل، ف�ساأله 
عن �سبب ذلك، فاأجابه اأنه يحاول ا�سرتجاع املوقف يف غار حراء. ثم نقلها اإلى بلد فار�س 
فانت�سرت اأكرث من البلد العربية؛ لأنهم بحاجة اإلى طريقة جتعلهم اأكرث خ�سوعًا وتقربًا 
اإلى اهلل بديًل عن تلوة القراآن التي مار�سها العرب؛ لأنهم اأكرث فهمًا ملعانيه ودقائقه.)76(

)74( �سهري قا�سم، الطرق ال�سوفية، �س106.

)75(  حممد درنيقة، الطريقة النق�سبندية، �س19-18.

)76( حممد درنيقة، الطرق النق�سبندية، �س10-11؛ �سهري قا�سم، الطرق ال�سوفية، �س108-107.
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اأما ال�سيخ منذر العوري فريى اأن اأبا بكر ال�سديق، و�سلمان الفار�سي، ر�سي اهلل 
�سلوك،  جمّرد  طريقتهما  كانت  بل  اليوم،  املعروف  باملعنى  مت�سوفني  يكونا  مل  عنهما 
اأبي بكر ال�سديق ، ر�سي اهلل عنه،  اأخذه �سلمان الفار�سي، ر�سي اهلل عنه، عن  والذكر 
فن�سبت اإليهما الطريقة اأوًل وعرفت بال�سديقية)77(. ثم انتقلت اإلى حممد بن القا�سم ثم 
جعفر ال�سادق ثم اأبي يزيد الب�سطامي ثم حممد �ساه نق�سبند الذي يعترب املوؤ�س�س الفعلي 

للطريقة)78(.

ال�سند

للطريقة النق�سبندية �سل�سلة �سند يحر�سون على الحتفاظ بها مت�سكًا بجذورهم 
احلقاين  الرباين  ناظم  ال�سيخ  عن  احل�سيني  ح�سن  ال�سيخ  خمت�سرة:  وهي  الإ�سلمية، 
..... عن ال�سيخ يو�سف الهمذاين عن ال�سيخ الف�سل بن حممد الفارمدي عن ال�سيخ اأبو 
احل�سن اخلارقاين عن ال�سيخ اأبو يزيز الب�سطامي عن الإمام جعفر ال�سادق عن قا�سم بن 
حممد بن اأبي بكر ال�سديق عن �سلمان الفار�سي عن اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه عن 

حممد بن عبد اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

اختيار �سيخ الطريقة

يحر�سون على وجود �سيخ للطريقة لكي ي�ساعد املريدين وُير�سدهم، لكنهم يختلفون 
عن الطرق الأخرى يف اأن �سيوخ الطريقة لي�س من ال�سروري اأن يكونوا من عائلة واحدة. 
واختيار ال�سيخ يعتمد على ن�ساطه، ومدى قدرته على ن�سر الطريقة؛ اإذ يحق ل�سيخ الطريقة 
املريد  مُتّكن  �سهلة  وتقدميها بطريقة  الطريقة،  لتفعيل  يراها منا�سبة  التي  الطرق  اإتباع 
بكل مريد وفق حاله،  الأوراد اخلا�سة  وال�سيخ هو من يختار  والإقبال عليها.  قبولها  من 
ون�ساطه، وقدرته على تنفيذها، ويختار الأوراد من امل�سادر نف�سها التي تختارها الطرق 
الأخرى وهي: اآيات قراآنية، وكلمات واأدعية دينية، وذكر، وت�سبيح هلل �سبحانه وتعالى)79(.

)77(  منذر العوري، مقابلة �سخ�سية.

)78( حممد درنيقة، الطريقة النق�سبندية، �س18-10.

)79( �سهري قا�سم، الطرق ال�سوفية، �س110
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وتنتقل امل�سيخة من �سيخ اإلى اآخر على اأ�سا�س: الكفاءة، واحلفاظ على الطريقة، 
ومراعاة م�ساحلها، ولي�س على اأ�سا�س الن�سب والقرابة كما يف طرق اأخرى. وميكن لل�سيخ 
اإجازته  وهو يف  الأفراد  تربية  وبخا�سة  لذلك  اأهلية  فيه  وجد  اإن  اإجازة  املريد  يعطي  اأن 

ي�سهد للمريد بالقدرة على ت�سليك اأُمور املريدين)80(.

له. والت�سّوف ل  للمريد لأنه ي�سكل حماية  النق�سبندية �سروري  ال�سيخ يف  ووجود 
يكون اإل بال�سيخ ومعظم ال�سخ�سيات التي ح�سلت مع املت�سوفة متت، وهم يف حالة خلوة 
كما ح�سل مع ابن عربي فقد �سيطر عليه �سعور باأن القلب قد فرغ متامًا اإل من وجود اهلل، 

�سبحانه وتعالى، في�سبح املت�سوف �سكرانًا)81(.

وهذا  الو�سول،  طرق  اأعظم  من  وهي  مقّد�سًا،  مرًا  الرابطة  النق�سبنديون  ويعترب 
العتقاد جعلها حمل انتقاد من خ�سومها، ودفع �سيوخها للدفاع عنها. والرابطة تعني »اأن 
املريد يربط قلبه بال�سادقني من امل�سايخ الذين نّزهوا نفو�سهم عن الغري وال�ّسوى«)82(.

وقد ا�سرتطوا يف ال�سيخ �سروطًا منها:

جتاوز الأربعني من العمر.

بلوغ رتبة اأهل الف�سل والرا�سخني يف العلم.

احل�سول على اإجازة من �سيخ معا�سر.

يطبق ال�سريعة قوًل وفعًل.)83(

اأوراد النق�سبندية)84(

)80( منذر العوري، مقابلة �سخ�سية يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1433 هـ ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يف م�سجد الإمام علي بالبرية.

)81(  نذر العوري، مقابلة �سخ�سية يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1433 هـ ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يف م�سجد الإمام علي بالبرية.

)82( حممد درنيقة، الطريقة النق�سبندية، �س29.

)83( حممد درنيقة، الطريقة النق�سبندية، �س26.

)84( �سهري قا�سم، الطرق ال�سوفية، �س112.
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الأوراد والذكر ركن مهم عن النق�سبندية، فل ي�سل ال�سويف النق�سبندي اإلى اهلل، 
�سبحانه وتعالى، اإّل من خلل الأوراد والذكر، وهم ل ُيحّدود لذلك زمانًا اأو مكانًا معينني.

ولهم طريقان يف الذكر هما:

ذلك  يف  وا�ستمروا  جهارًا  اهلل  ويذكرون  معًا  املريديون  يجمع  اإذ  اجلهري؛  الذكر 
حتى تويل �ساه نق�سبند امل�سيخة حيث ق�سر الذكر على النوع الأف�سل والأعلى وهو الذكر 

اخلفي.

الذكر اخلفّي، وهو اأعلى اأنواع الذكر واأف�سلها، وق�سر �ساه نق�سبند ذكر النق�سبندية 
عليه، لكن املريدين من بعده عادوا للذكر اجلهري.

بعبارات  الذكر  وميكن  )اهلل(،  لفظ  اأف�سلها  كان  واإن  بلفظ  حمّدد  غري  والذكر 
اأخرى: يا غّفار، يا رحيم، يا فّتاح. وهم يرّكزون على الذكر بلفظ )اهلل( لأنها ُتعربِّ عن 
املق�سود، ويرّكز عليها املريد، فل َي�ْسَرح وهو يذكر، ول ي�سرد ذهنه بل يبقى يقظًا متنبها.

وللذكر طريقان هما :

التلقني من ال�سيخ للمريد.

التلقني ال�سامت من املريد نف�سه.

الذكر اخلفي

يتميز النق�سبندية عن غريهم من الطريق ال�سوفية بهذا النوع من الذكر. وهو اأن 
يحاول املريد كتم اأنفا�سه، لي�سبح يف حال �سوق وحنني هلل، �سبحانه وتعالى. وهم يف ذلك 
يعتمدون على القلب ويربطونه بالعقل ثم الل�سان. وذلك لأن واجب الوقوف بني يدي اهلل 
وال�سكون يف كل  �سبحانه يقت�سي اخل�سوع، واحلركة ت�سعف اخل�سوع فل يدمن ال�سمت 

�سيء.
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من الأوراد والأذكار)85(

حمد اهلل ـ مائة مّرة.

ل اإله اإل اهلل مائة مّرة. وي�ساعف ال�سيخ للمريد العدد وفق حالته حتى ت�سل اإلى 
األف مرة.

الثواب  لنيل  اإليه  يلجاأون  وهم  ال�سيخ.  تعني  فار�سية  كلمة  وهي  اخلواجكان.  ذكر 
اأو دفع امل�سة، ولهذا الذكر اأركان منها: اخل�سوع، قراءة جمموعة من ال�سور هلل ور�سوله 

و�سيوخ الطريقة.

العمل احللل،  اأي نوع من  وهم ل ت�سغلهم طريقتهم عن ك�سب الرزق والعمل يف 
فال�سيخ عبد العزيز البخاري يعمل يف ال�سفارة ال�سبانية بال�سيخ جّراح، وال�سيخ      اأهرام 
النجاح  مدر�سة  يف  مدر�سًا  العوري  منذر  وال�سيخ  العامود،  باب  يف  جتاريًا  حمًل  ميتلك 

بالبرية واإمامًا يف م�سجد علي بن اأبي طالب، كّرم اهلل وجهه.

هيكل بناء النق�سبندية)86(

للنق�سبندية بناء تنظيمي يقوم على:

القطب وهو ال�سيخ حممد ناظم حقاين.

اخلليفة وهو حممد ه�سام القباين وهو زوج ابنة القطب حممد ناظم.

العزيز  عبد  ال�سيخ  هو  الأمري  فل�سطني  ويف  اأمري،  منطقة  اأو  قطر  ولكن  الأمري، 
البخاري.

املريدون القادمون للذكر.

املرادون امللتزمون بالطريقة.

)85( حممد درنيقة، الطريقة النق�سبندية، �س38.

)86( �سهري قا�سم، الطرق ال�سوفية، �س114.
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املجذوب، ويختلف كل جمذوب عن غريه، وهم اأ�سخا�س ل تتحرك م�ساعرهم اإّل 
لذكر اهلل، �سبحانه وتعالى، وكلمهم غري مفهوم، لأنهم و�سلوا اإلى درجة عالية مل ي�سلها 

غريهم. ويتمنى ال�سيخ اأمري الطريقة عبد العزيز البخاري اأن يكون جمذوبًا.

ويرى ال�سيخ منذر العوري اأن ال�سيوخ يف هذه الأيام كثري، قد اأحدث بع�سهم بدعًا 
الهيكلية،  الرتب  هذه  اإقرار  ال�سعب  ومن  مببادئها،  التزام  غري  من  الطريقة  يف  كثرية 
وهناك مريدون كثريون للطريقة لكنهم ي�سريون عليها ب�سورة �سكلية وهم ل يعرفون �سيوخ 

الطريقة ومر�سديهاوهم ل �سك يختلفون هو من يحقُّ له هو تويل هذه الرتب)87(.

)88(
عالقات النق�سبندية مع غريها من الطريق ال�سوفية

وهم  بخا�سة،  الذكر  واأهل  بعامة  النا�س  ُحّب  على  تقوم  اأتباعالنق�سبندية  علقة 
ي�ساركونهم اأفراحهم واأتراحهم. ويعاملون اأتباع الطرق الأخرى معاملة ح�سنة فال�سيخ عبد 
العزيز البخاري مقّدم الطريقة يف فل�سطني يوؤدي الذكر مع اأتباع الطريقة العلوّية ويف 
زاويتهم، وي�ساركهم احتفالتهم حتى اأن بع�س العامة يعتقدون اأن الزاوية النق�سبندية هي 
الزاوية  اإخوانه يف  البخاري مع  العزيز  ال�سيخ عبد  ، وذلك جراء وجود  الأفغانية  نف�سها 

الأفغانية الكثري.

)89(
الزاوية النق�سبندية

اإلى  ن�سبة  النق�سبندية  با�سم  تعرف  املقد�س  بيت  يف  زاوية  النق�سبندية  للطريقة 
موؤ�س�س الطريقة ونا�سرها يف فل�سطني يف القرن العا�سر الهجري ال�سيخ حممد بهاء الدين 
قطعة  فا�سرتى  ثريًا  كان  حيث  اإليه.  ن�سبة  اأي�سًا  بالبخارية(  )وتعرف  البخاري  نق�سبند 
وعليه  ن�سفها  وجعل  الأر�س،  من  جزء  على  عليها  الزاوية  وبنى  املقد�س  بيت  يف  اأر�س 
الزاوية وقفًا ذريا ح�سره يف ذريته والن�سف الثاين خرييًا. وبذلك حافظ البخاريون على 

زاويتهم ومل تندثر كغريها من الزوايا.

)87( منذر العوري، مقابلة �سخ�سية.

)88( �سهري قا�سم، الطرق ال�سوفية، �س117-116.

)89(  عارف العارف، املف�سل، �س449؛ حمد يو�سف، من اآثارنا، �س318.
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وكان هدف ان�ساء الزاوية هو توفري الطعام وال�سراب والإقامة للفقراء وامل�ساكني 
وبخا�سة من بخارى وترك�ستان وجاوة. وقد اأعاد بناءها ال�سيخ عثمان بك ال�سويف البخاري 
�سنة )1025هـ/1616(، ثم جّددها ال�سيخ ح�سن الأزبكي �سنة )1144هـ/1731( فعرفت 

بالأزبكية.

القد�سي  احلرم  من  الغربية  ال�سمالية  اجلهة  يف  الغوانة  باب  عند  الزاوية  تقع 
ال�سريف عند ملتقى طريق املجاهيدن بالطريق املوؤدي اإلى باب الغوانة. وهي قريبة من 
الزاوية الأفغانية . ويف الزاوية مكتبة دينية ولغوية فيها عدد من املخطوطات، ي�سل اإلى 
)170( خمطوطة باأيدي اأبناء عائلة البخاري منذ القرن الثاين ع�سر الهجري، وفيها قرب 

والد ال�سيخ البخاري، وجامع يعرف بجامع الزاوية النق�سبندية.

)90(
اأماكن وجودها يف فل�سطني

ميكن  ل  لكن  فل�سطني،  من  عدة  مناطق  يف  اأتباع  النق�سبندية  للطريقة  يوجد 
اإح�ساوؤهم ومعرفة اأماكن وجودهم بدقة وذلك لأنه ل توجد عملية توثيق للمريدين حيث 
الطريقة مرتبطة بالقلب. وهم موجودون يف القد�س واخلليل ونابل�س وقلقيلية وغزة بن�سب 
متقاربة واقل من ذلك يف فل�سطني املحتلة منذ وطولكرم، تليها جنني ثم رام اهلل وبيت 
يلتقون يف مركز )زاوية( للذكر وتلوة  واإذا وجد عدد منهم يف منطقة ما فاإنهم  حلم. 

الأوراد.

)91(
خام�سًا - الطريقة العاّلوية

�سميت بذلك ن�سبة اإلى اخلليفة الرا�سدي علي بن اأبي طالب، كّرم اهلل وجهه، وهم 
يرون اأن عليا بن اأبي طالب، كّرم اهلل وجهه، جاد اإلى ر�سول اهلل ، �سلى اهلل عليه و�سّلم، 
و�ساأله عن اأقرب الطرق اإلى اهلل، واأ�سهلها على عباده، واأف�سلها عند اهلل تعالى، فاأجابه 
باأن عليه مداومة الذكر، فاأجابه علي: باأن كل النا�س يذكرون اهلل، فقال �سلى اهلل عليه 
و�سّلم: »يا علي، ل تقوم ال�ساعة حتى ل يبقى على وجه الأر�س َمْن يقول اهلل، فقال علي: 

)90( �سهري قا�سم، الطرق ال�سوفية، �س126.

)91( ال�سكندري، احلكم العطائية، �س80.
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كيف اأذكر يا ر�سول اهلل؛ فقال له، �سلى اهلل عليه و�سّلم: اأغم�س عينيك، وا�سمع مني ثلث 
مّرات، ثم ُقْل مثلها، واأنا اأ�سمع، فقالن �سلى اهلل عليه و�سلم، : »ل اإله اإّل اهلل« ثلث مرات 

مغم�سًا عينيه، ثم قالها علي كذلك.

حلبيب  احل�سن  ثم  الب�سري  للح�سن  وجهه  اهلل  كرم  طالب  اأبي  بن  علي  ولّقنها 
العجمي ثم حبيب لداود الطائي ثم داود ملعروف الكرخي ثم معروف لل�سري ثم ال�ّسري 
للجنيد ثم انتقلت اإلى اأرباب الرتبية، فل مدخل على اهلل اإّل من باب الذكر، وعليه فاإن 
من الواجب على العبد اأن ي�ستغرق يف الذكر، ويبذل جهده فيه، والذكر هو من�سود الولية 
ول بّد يف البداية والنهاية، ومن اأُعطي الذكر فقد اأُعطي املن�سور، ومن ترك الذكر ُعزل، 

واأن�سدوا:

والّذكر اأَعظُم باب اأنَت داخلُه        هلِل فاجعل له الأنفا�َس ُحّرا�سا

)92(
تاأ�سي�ض الطريقة يف فل�سطني

امل�ستغاني  العّلوي  م�سطفى  بن  اأحمد  ال�سيخ  هو  حديثًا  الطريقة  موؤ�س�س 
عّدة  يف  توّزعوا  �سيوخ  ثلثة  للطريقة  وكان  اجلزائر.  من  اأُمي  �سيخ  وهو  )ت13543هـ( 
ال�سيخ  اأخذ  وعنه  ال�سام  بلد  اإلى  التلم�ساين  ها�سمي  حممد  ال�سيخ  انتقل  فقد  بلدان، 
الغليل يف  ال�سيخ م�سطفى  ثم عنه  نزار،  اأبو  ال�سيخ حازم  ثم عنه  القادر عي�سى،  عبد 
القد�س ال�سريف، واتخذ فيها زاوية لأتباعه. ثم اتخذ زاوية يف ال�سواحرة الغربية بالقد�س 

ال�سريف، ثم نقلها اإلى املاأذنة احلمراء، ثم اإلى الأفغانية.

ومن اأهم �سيوخها ال�سيخ اأحمد اأبو العبا�س بن م�سطفى بن عليوه الذي كان مقّدم 
الطريقة العلوية وغوث العر�س فيها.

)92( �سهري ا�سم، الطرق ال�سوفية، �س128.
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اأركان الطريقة العالوية

تعتمد الطريقة العلوية على اأركان عديدة اأهمها:)93(

ك�سر النف�س، والبعد عن املعا�سي، وحماربة الأهواء.

�سرورة حماربةاأربعة اأمور هي: النف�س، والدنيا، والهوى، وال�سيطان. 

حمبة الآخرين، و�سحة العقيدة.

ح�سن الأدب وال�سدق، وقوق العزمية، والمتثال لل�سيخ.

النظر اإلى الدنيا على اأنها دار ممر وامتحان، واأّنها جيفة ُطّلبها كلب.

الوقوف عند حدود اهلل، �سبحانه وتعالى، وعدم جتاوزها. وبذلك يق�سي على هو 
النف�س.

بناء على ذلك تظهر اأهمية ال�سيخ للمريد حيث يقوده ويوجهه اإلى كل ما فيه خري 
و�سلح. وباملقابل فاإن على املريد اأن يبوح ل�سيخه بكل �سيء يواجهه يف حياته.

)94(
اأذكار الطريقة العالوية واأورادها

للطريقة العلوية كثري من الأذكار بع�سها قدمي وبع�سها الآخر جديد، وهم ي�سعون 
اإلى اي�سالها للمريدين من خلل الوعظ والر�ساد. ول ميكن فهمها ب�سكل وا�سح من غري 
اإر�ساد من �سيخ الوعظ والإر�ساد. ول ميكن فهمها ب�سكل وا�سح من غري اإر�ساد من �سيخ 
اأو مقّدم، وبذلك يتوجب على املريد ح�سور درو�س الطريقة اأو حلقاتها حيث ميكنه ربط 

الواقع النظري بالعملي التطبيقي يف هذه الأذكار، واأهمها:

الورد العام :يتكون من اآيات قراآنية واألفاظ دينية تطابق روح الع�سر، ولهذا الورد 

)93(  �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س130.

)94(  �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س 132.
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مهمة هي تخلي�س النف�س مما حت�سده احلوا�س ليًل ونهارًا . ويكون بعد �سلة ال�سبح 
يتاأتى  وهذا  وتعالى.  �سبحانه  اهلل  من  القرتاب  وي�سهل  ال�سكينة  ت�سود  حيث  واملغرب 
الفاحتة  الواقعة، ثم دعاء خا�س، ثم قراءة  الورد. ويت�سمن قراءة �سورة  باملداومة على 

ل�سيوخ الطريقة واأموات امل�سلمني.

ال�ستغفار، وال�سلة على النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، ول اإله اإّل اهلل. مائة مرة 
لكل واحدة، ويتم من بعد �سلة الفجر وحتى �سلة املغرب، ومن بعد �سلة املغرب حتى 

بعد �سلة الفجر يف اليوم الثاين.

ال�ستعاذة من ال�سيطان الرجيم مرة، والب�سملة ثلث مرات، ثم قراءة )وما ُتقدُموا 
لأنف�سكم من خري جتدوه عند اهلِل هو خريًا، واأعظم اأجرًا( وال�ستغفار ب�سيغة »ا�ستغفروا 
اهلل اإن اللع غفور رحيم« مّرة ، ثم »ا�ستغفر اهلل« مائة مرة، ثم ينتهي بالقول »ا�ستغفر اهلل 

العظيم الذي ل اإله اإل هو احلّي القيوم واتوب اإليه«.

وغري ذلك من الأوراد .

املنا�سب  الزمان  اختيار  على  يحر�سون  فاإنهم  العّلوية  اأتباع  فاإن  الأذكار  اأما      
للذكر من حيث الفراغ كي يت�سنى لهم اخل�سوع، وعليه فاإنهم يختارون وقت اأذكار اأورادهم 
كما يحر�سون  الليل.  الأخري من  الثلث  اأو يف  والع�ساء،  املغرب  ما بني  اأو  الفجر،  قبل  ما 
اأو الزوايا، كما  اأو امل�ساجد،  على اختيار املكان املنا�سب وهم يف�سلون: موا�سع ال�سلة، 

يحر�سون على اختيار افخوان الذين ي�ساركونهم الذكر لأن ذلك مهم يف اإطالته.)95(

�سبحانه  اهلل  اإلى  ُيقّرب  لأنه  مريديها  تربية  يف  بالذكر  تهتم  العّلوية  والطريقة 
ا�ستوجب  »من ذكر اهلل يف غفلة   : تقول  والقاعدة عندهم  اإلى ح�سور.  ويحتاج  وتعالى، 
ل�سائر  اإل  تعطى  ل  والكيفية  والل�سان.  القلب  تركيز  اإلى  يحتاج  والذكر  اللعنة«.  اأو  الطر 

الطريق واملريد فقط. وعليه فاإن للعّلوية اأ�سرار ل ي�سل اإليها اإل املريدون للطريقة.)96(

)95( عبد القادر عي�سى، حقائق عن ال�سوفية، �س51.

)96( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س 134.
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الورد اخلا�س ياأخذ املريد بعد اأخذ الورد العام من ال�سيخ، وهو ذكر اهلل، �سبحانه 
وتعالى، بكيفية خم�سو�سة ح�سب تلقي املريد نف�سه. وبناء عليه فاإن لكل مريد ذكر خا�س 

به قد يتفق مع اآخرين وقد يختلف عنهم.

اأمرًا مقبوًل لكن  الأوراد  الذكر وتلوة  العّلوية احلركة يف  الطريقة  اأتباع  ويعترب 
الطريقة  و�سيخ  تكلف.  دون  عفوي  وحدث  ان�سجام،  الأ�سا�س  يف  هو  والهتزاز  بقيود، 
يقراأ  فقد  الو�سائل؛  يف  بالتنويع  ويجذبهم  ُي�سّوقهم  كان  املريدين  يعّلم  عندما  العّلوية 
اأبياتًا من ال�سعر، اأو فقرات من كتب للطريقة مثل »اإيقاظ الهم« وذلك حتى يبعد امللل عن 

املريدين.)97(

امللهيات  عن  وباطنًا  ظاهرًا  احلوا�س  لإ�سغال  احل�سرة  ُي�سمى  مبا  يهتمون  وهم 
واملغريات، حيث يجتمعون يومي الأحد واخلمي�س من كل اأ�سبوع بعد �سلة الع�ساء، وي�سكل 
الفقراء يف اجتماعهم حلقة يتو�سطها رائد، ويحجب النور، ويغم�س املريدون عيونهم لكي 
جتتمع قلوبهم وحوا�سهم على الذكر فلم ياأخذون يرتويد ا�سم اهلل الأعظم ببطء ثم تزداد 
ال�سرعة فين�سبون وقوفًا، وتزداد �سرعتهم ، وتتحرج اأ�سواتهم ويباد الذكر برتد الأنفا�س 
وللغناء عن املح�سو�سات فيقولون اآه، اآه ، اآه. ووجود فا�سلتني بعد التاأوه الذاين يدل على اأن 
الرتديد ياأخذ بالبطء. ثم ينتهي رائد احل�سرة مبا �ساء من القول للأمة، وقراءة الفاحتة 
للر�سول، �سلى اهلل عليه و�سّلم، ول�سيوخ الطريقة. ثم يقولون كلهم : »ل اإله اإل اهلل« ، ثلث 

مرات ثم حممد ر�سول اهلل. ثم يقراأون الفاحتة لل�سل�سلة املباركة)98(.

الهيكلة

تت�سكل العلوية من : القطب وهو ال�سيخ اأحمد بن م�سطفى العّلوي ، ر�سي اهلل 
عنه، ثم اخلليفة وهو م�سطفى الغليل، وقد اأعطى احلاج مرت�سى عبد البا�سط التميمي 
ر�شي �هلل عنه، �لذي �أعطى �ل�شيخ مازن �أهر�م )وهو من مو�طني �لقد�ش يف حي �شعفاط( 
. ثم الأمري، وهو يوجد يف كل منطقة للطريقة فيها اأتباع وهو يف فل�سطني كلها ال�سيخ مازن 
اأهرام. ثم املريد: وهو القادم اإلى الذكر، ثم املراد: وهو امللتزم، ثم ال�سلك: وهو ال�سائر 

)97(  �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س135.

)98( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س136؛ ال�سعافني، املبادئ العامة، �س10.
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يف الطريق، ثم املجذوب. وهناك فرق بني جمذوب واآخر. ول يعرت�س على املجذوب ول 
ُي�ساأل الدعاء لأنه غائب عن نف�سه يف �سهود احلق وبذلك فاإنه ل ينفع اإل نف�سه، اأما ال�سالك 

فينفع نف�سه واإخوانه)99(.

وتويل الرتب يف الطريقة لي�س وراثة بل الأمر اأق�سام اإلهية، ويحق ل�سيخ الطريقة 
اتباع ما ي�ساء من ال�سبل من اأجل تن�سيطها، وتقدميا بطريقة مرنة ومقبولة للمريدين)100(.

)101(
اختيار �سيخ الطريقة

يقوم �سيخ الطريقة بنقل الطريقة اإلى �سيخ اآخر كي يدير �سوؤونها واأمورها من اأجل 
الت�سهيل والت�سليك لأمر املريدين. وهم يرون اأن ذلك يتم من خلل نور يقذفه اهلل على 

قلب املريد. وهم ل يختلفون على ال�سيخ الذي يتم اختياره.

اأ�سياء من هو نف�سه بل  ُينا�سب املريد، ول يبتدع  ال�سيخ يف تطوير ما  ويرتكز دور 
ح�سب حاجة املريد. لكن من حقه اأن ي�سيف عددًا من الأوراد والأذكار للمريد وفق حاجته، 
ورغبته، وقدرته، وبذلك فاإن على املريد اأن ُي�سّرح لل�سيخ عن حاله ول يكتم �سيئًا عنه لكي 

يتمكن من توجيهه بطريقة �سليمة.

)102(
اأخذ العهد والبيعة

ل تختلف العّلوية عن غريها يف البيعة واأخذ العهد، وهم يعتربون ذلك �سريًا على 
كل  اأن  اأي  بالقب�سة.  والبيعة  والإذن  والتلقني  العهد  ُي�سّمون  والعّلوية  وال�سنة.  الكتاب 

منهما يقب�س على يد الآخر.

وال�ستم،  وال�سّب  والنميمة،  والغيبة،  الكذب،  مثل:  الظاهر،  منها:  نواق�س  وللعهد 
والعداوة،  والبع�س،  واحل�سد،   ، الرياء  مثل:  الباطن  ومنها  الغ�سب.  و�سرعة  والقذف، 

)99( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س 137.

)100( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س138.

)101( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س138.

)102( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س139 ؛ ال�سعافني، املبادئ العامة، �س5-4.
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والف�سق، واخلديعة، والكربياء، والك�سل عند الطاعة. واأهم النواق�س عند ال�سوفية هما: 
جمال�سة العوام، وحبي الأموال اإلى درجة كبرية.

)103(
العالقة مع الإخوان، والطرق الأخرى

يحرتم املريد يف الطريقة العّلوية اإخوانه، ويحب لهم ما يحب لنف�سه، ول يهجرهم 
ويحمل لهم كل طيبة، ويب�س يف وجوههم.

اأما علقته مع �سيخه فتقوم على الحرتام والتقدير، وهو ل يع�سيه، ول ُيناق�سه، 
وياأخ اأوامره على حممل اجلد، وُيوؤمن باأن �سيخه يحمل له كل اخلري وال�سفاء، ويقوده اإلى 

اخلري، وي�سدقه القول. وهو م�ست�سلم له ا�ست�سلم امليت للمغت�ّسل.

من  طريقة  على  اأكانوا  �سواء  ح�سنة  معاملة  ويعاملونهم  غريهم  يحرتمون  وهم 
الطرق الأخرى اأم ل طريقة �سوفية لهم.

)104(
الزاوية العاّلوية

الزاوية،  �سيخهم يف  مع  الأخرى،  الطرق  اأتباع  من  الطريقة كغريهم  اأتباع  يلتقي 
جمعة.  يوم  كل  واملواعظ  الدرو�س  باإعطائهم  الطريقة  مقّدم  اأهرام  مازن  ال�سيخ  ويقوم 
وزاويتهم تقع يف احلرم القد�سي ال�سريف وحتمل ا�سم »زاوية ال�سيخ اأحمد بن عليوة ر�سي 

اهلل عنه«.

عطاء  لبن  احلكم«  �سرح  يف  املهم  »اإيقاظ  كتاب  مريديهم  يدر�سون  اأنهم  كما 
العلوي  ال�سيخ  ف�سًل عن حكم  العّلوي.  ال�سيخ  و�سية  على  بناء  وذلك  ال�سكندري  اهلل 

وجمموعة اأخرى من الكتب. وهم يحثُّون اأتباعهم على طلب العلم.

)103( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س141-140.

)104( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س145-144.
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)105(
انت�سارها يف فل�سطني

اأكرب  وهي  القد�س  اأهمها:  فل�سطني  من  مناطق  عدة  يف  العّلوية  الطريقة  تنت�سر 
مركز لها، كما يوجد لها اأتباع يف اخلليل وغزة. وبعد ذلك لهم وجود اأقل يف بقية املدن 
واأهمها على الرتتيب: جنني ثم قلقيلية ثم نابل�س ثم رام اهلل ثم طولكرم ثم بت حلم ثم 

باقة الغربية يف فل�سطني املحتلة منذ عام )1368هـ(.

�ساد�سًا ـ الطريقة العلية القادرية الك�سنزانية

اإحدى الطرق املتفّرعة عن الطريقة القادرية

)106(
وجودها يف فل�سطني

ال�سلطة  تاأ�سي�س  مت  عندما  )1414هـ1993(  �سنة  اإلى  فل�سطني  يف  وجودها  يعود 
و�سلطة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  اأو�سلو  اتفاق  على  بناء  الفل�سطينية  الوطنية 
ورئ�س  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  رئي�س  اأريحا  اإلى  عاد  حيث  ال�سرائيلي،  الحتلل 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يا�سر عرفات باعتباره اأحد مريدي الطريقة، ومعه عدد من 

منت�سبي منظمة التحرير وهم من مريدي الطريقة.

حيث اأوجد الرئي�س يا�سر عرفات املناخ املنا�سب لنت�سار الطريقة يف فل�سطني، ومت 
�سيخ  قبل  من  فل�سطني  يف  للطريقة  وكيًل  جنم  ناجي  حممد  الكرمي  عبد  ال�سيخ  تكليف 
الكرمي  عبد  حممد  ال�سيخ  وهو  عّمان  الأردنية  العا�سمة  يف  املوجود  العامل  يف  الطريقة 
الك�سنزاين احل�سيني وذلك يف العام )1416هـ/1995(، ومت توجيه كل دراوي�س )مريدي( 

الطريقة القدماء واجلدد للإلتفاف حول الوكيل عبد الكرمي جنم.

عبد  ال�سيخ  ومنهم  فل�سطني  اأنحاء  كل  يف  )الدراوي�س(  فئة  من  اأتباع  وللطريقة 
ال�سلم منا�سرة واأولده واأحفاده وغريهم يف مدينة النا�سرة.

)105( �سهري قا�سم ، الطرق ال�سوفية، �س146.

)106( مقابلة عبد الكرمي جنم ، يوم اخلمي�س 6 جمادى الآخرة �سنة 1433 هـ يف مكتبه بالتوجيه ال�سيا�سي بالبرية.
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اأما زوايا الطريقة فلها زاوية كبرية يف مدينة قلقيلية اأ�س�ست �سنة )1418هـ/1997(، 
ونابل�س  طولكرم،  ق�ساء  عزون  قرية  من  كل  يف  زوايا  توجد  كما  الطريقة.  ا�سم  وحتمل 

واخلليل ول توجد زوايا يف فل�سطني املحتلة منذ )1368هـ/1949(، ول يف قطاع غزة.

)107(
تف�سري ا�سم الطريقة

الرا�سدّي  اإلى اخلليفة  ن�سبة  العلية:  يلي:  ا�سم طريقتهم كما  الطريقة  اأهل  يف�سر 
اإلى ال�سيخ عبد  اأبي طالب، كّرم اهلل وجهه، باب مدينة العلم. والقادرية: ن�سبة  علي بن 
ما  يعني  الكردية  باللغة  م�سطلح  والك�سنزانية:  موؤ�س�سها.  )ت561هـ(  اجليلين  القادر 

ُيدرك بالقلب؛ لأن علم الت�سوف يف بداياته عقلي ثم يتحّول اإلى ذوقي.

)108(
مراتب الطريقة

للطريقة ثلث مرات هي:

ال�سيخ: وهي غري موجودة يف فل�سطني.

�أتباع �لطريقة، من حيث  �إد�رية، لت�شهيل حياة وعمل ون�شاط  �لوكيل: وهي مرتبة 
اللتزام بالأدوار والأذكار. ول �سلطة روحية له على املريدين )الدراوي�س( الذين ي�ستمّدون 

َمَددهم الروحي من �سيخ الطريقة روحيًا.

الدروي�س )املريد(: كلمة تركية تعني العارف، والقاعدة عند اأتباع الطرقة تقول: 
اإل املتحّقق )العارف  اإن كان عارفًا بنف�سه فقد عرف ربه«، وهي مرتبة عالية ل ي�سلها 

باهلل (. وبذلك فهي غري موجودة يف فل�سطني بهذا املعنى.

وهذه الأيام تطلق لفظة الدروي�س على مريدي وحمبي م�سايخ الطريقة.

)109(
 طريقة اأخذ العهد يف الطريقة

)107( مقابلة عبد الكرمي جنم ، يوم اخلمي�س 6 جمادى الآخرة �سنة 1433 هـ يف مكتبه بالتوجيه ال�سيا�سي بالبرية.

)108( مقابلة عبد الكرمي جنم ، يوم اخلمي�س 6 جمادى الآخرة �سنة 1433 هـ يف مكتبه بالتوجيه ال�سيا�سي بالبرية.

)109( مقابلة عبد الكرمي جنم ، يوم اخلمي�س 6 جمادى الآخرة �سنة 1433 هـ يف مكتبه بالتوجيه ال�سيا�سي بالبرية.
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ميكن للإن�سان العادي الذي يرغب باأخذ الطريقة اأن ياأخذها عن ال�سيخ اأو وكلء 
ال�سيخ اأو املر�سدين املجازين )وهم دراوي�س م�سموح لهم اإعطاء الطريقة ( بامل�سافحة بني 

املعطي املريد فيوقل املر�سد الفقرات التالية ويرّددها خلفه املريد:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ، اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأ�سهد اأن �سيدنا حممدًا ر�سول 
اهلل، �سّلى اهلل تعالى عليه و�سّلم ت�سليمًا.

، والق�ساء والقدر  ، والبعث من بعد املوت  اآمنت باهلل ... وملئكته وكتبه ور�سله 
خريه و�سّره من اهلل تعالى.

ُتْبُت وبايعت على يد قدرتك يا رب العاملني.

ُتْبُت وبايعت على يد ح�سرة الر�سول ، �سلى اهلل تعالى عليه و�سّلم ت�سليما.

ُتْبُت وبايعت على يد ح�سرة الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سلم.

ومنه يدًا بيد على يد م�سايخ �ِسْل�سلتي الطريقة اإلى ح�سرة ال�سيخ معروف الكرخي 
ُقّد�َس �سّره.

ومنه اإلى يد ال�سيخ داود الطائي ، ُقّد�س �سّره.

ومنه اإلى يد ال�سيخ ال�ّسري ال�سقطي، ُقّد�س �سّره.

ومنه اإلى يد ال�سيخ اجلنيد البغدادي، ُقّد�َس �سّره.

ومنه يدًا بيد اإلى يد ال�سيخ عبد القادر اجليلين، ُقّد�س �سّره.

ومنه يدًا بيد اإلى يد ال�سيخ اإ�سماعيل الولياين، ُقّد�س �سّره.

ومنه يدًا بيد اإلى يد ال�سيخ الغوث عبد الكرمي �ساه الك�سنزان، ُقّد�س �سّره.

ومنه اإلى يد ال�سيخ الغوث عبد القادر الك�سنزان، ُقّد�س �سّره.
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ومنه اإلى يد ال�سيخ الغوث عبد الكرمي الك�سنزان، ُقّد�س �سّره.

القادرية  العلية  الطريقة  �سيخ  الك�سنزان  حممد  ال�سيخ  ح�سرة  يد  اإلى  ومنه 
الك�سنزانية.

ور�سْيُته �سيخي وُمر�سدي يف احلياة الدينا والآخرة، واهلل على ما اأقول �سهيد.

البيعة وكالة عن ح�سرة ال�سيخ حممد عبد  اأنا اأعطيتك  ثم يقول املر�سد للمريد: 
الكرمي الك�سنزان احل�سيني، قبلت؟

فيقول املريد : قبلت.

فُتقراأ �سورة الفاحتة تربكًا ا�ستمدادًا ِلَفْي�س بركاتها.

لوجود  وذلك  البيعة؛  بوجود  فل�سطني  يف  الطرق  من  غريها  عن  الطريقة  وتنفرد 
ل. �سيخ لها، وافتقار الطرق الأخرى ـ غالبًا ـ اإلى �سيوخ ُكمَّ

أوراد الطريقة

للطريقة اأوراد، وت�سابيح واأذكار يف ظل اآيات القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطّهرة 
وهي ق�سمان هما:)110(

الأوراد العامة : وهي ت�سعة ع�سر ِوْردًا اأجازها �سيخ الطريقة الغوث حممد الك�سنزان 
احل�سيني ُقد�س �سرذه، وي�سمونها »اأ�سلوب الت�سبيحات العامة« ومنها: ل اإله اإل اهلل، اهلل ، 
يا هو ، يا حّي، يا واحد، يا عزيز، يا ودود، يا رحمن، يا رحيم، وغريها. وكلها تقال مائة 

األف مّرة.

الأوراد اليومية: وهي كثرية، اأجازها �سيخ الطريقة، وي�سمونها »اأ�سلوب الت�سبيحات 
اليومية« وهي تقراأ بعد ال�سلوات، ويف كل يوم، وبعد �سلة اجلمعة. وعدد مّرات قراءتها 
خمتلف، ومنها مثًل: بعد �سلة الفجر، ل اإله اإل اهلل )300 مّرة(، ل اإله اإل اهلل حممد 

)110(  نهرو احل�سيني، الأوراد ، �س22-17.
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ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، يف كل ملحه ونف�س عدد ما و�سعه علم اهلل )100 مرة(، 
اهلل )300مرة(، �سورة الفاحتة )300 مرة( ، ا�ستغفر اهلل العظيم )100 مّرة(.

سند الطريقة)111(

حممد،  �سيدنا  اإلى   ، وتعالى  �سبحانه  اهلل،  من  اأنزلت  اأنها  الطريقة  اأتباع  يعتقد 
�سلى اهلل عليه و�سلم، ثم انتقلت اإلى علي بن اأبي طالب ، كّرم اهلل وجهه، ومنه تفّرعت 

بجناحني، والتقى اجلناحان عند ال�سيخ معروف الكرخي البغدادي.

واجلناحان هما: اجلناح الذهبي: من علي بن اأبي طالب، اإلى الإمام احل�سني، اإلى 
علي زين العابدين، اإلى حممد الباقر، اإلى جعفر ال�سادق، اإلى مو�سى الكاظم، اإلى علي 

الر�سا، اإلى ال�سيخ معروف الكرخي.

اإلى حبيب  الب�سري  ال�سيخ احل�سن  اإلى  اأبي طالب،  بن  الثاين: من علي  واجلناح 
العجمي اإلى داود الطائي اإلى معروف الكرخي... اإلى اأن ت�سل ال�سيخ حممد الك�سنزانيئي�س 

الطريقة العلية الك�سنزانية يف العامل، وهو املوجود اليوم يف عّمان عا�سمة الأردن.

نشاطات الطريقة)112(

يوجد للطريقة موؤ�س�سات اجتماعية خلدمة ال�سعب الفل�سطيني ومنها:

جمعية املعراج للإغاثة والتنمية : وتاأ�س�ست �سنة )1419هـ/1998( يف القد�س ولها 
مقّرات يف رام اهلل، وقرية عابود قرب رام اهلل، وهي ت�سعى اإلى تثبيت املواطن الفل�سطيني 
القرى  للدخل يف  املدّرة  بامل�ساريع  ومّدها  الفل�سطينية،  املراأة  اأر�سه من خلل متكني  يف 
لإنتاج  النحل  تربية  م�سروع   : مثل  العن�سري.  الف�سل  وجدار  ال�ستيطان،  من  املت�سّررة 
الع�سل، وتربية الأغنام، ومتويل تعليم الفتيات يف اجلامعات وهذا للأ�سر امل�ستورة، وكفالة 

)111( نهرو احل�سيني، الأوراد ، �س 26-25.

)112( مقابلة عبد الكرمي جنم ، يوم اخلمي�س 6 جمادى الآخرة �سنة 1433 هـ يف مكتبه بالتوجيه ال�سيا�سي بالبرية.
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الأيتام.

امل�ساهمة يف ترميم الزوايا يف البلدة القدمية بالقد�س ومنها اخلانقاة ال�سلحية 
�سنة )1417هـ( حيث متت اإقامة الحتفالت الدينية فيها مثل : املولد النبوي ، وحلقات 

الذكر ، ومنا�سبة الهجرة النبوية ال�سريفة.

تعمل على امل�ساركة يف اإحياء املنا�سبات الدينية بهدف تعريف عامة النا�س بها، كما 
اأن بع�س مريديها يعظون النا�س يف امل�ساجد بهدف اإر�سادهم اإلى طريق الإ�سلم ال�سليم.

علقة اأتباع الطريقة بع�سهم ببع�س ومع الطرق الأخرى)113(

ال�سيخ  وبني  وبينهم  الأخوة،  علقة  هو  بينهم  فيما  الطريقة  اأتباع  علقة  اأ�سا�س 
الطريقة هو علقة الأبوة الروحية.

اأما علقتهم مع اأتباع الطرق الأخرى فهم ينظرون اإليهم على اأنهم اأُخوة الطريق، 
اأي طريق ح�سرة الر�سول حمّمد، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، اإلى اهلل، �سبحانه وتعالى.

المجلس اإلسالمي الصوفي األعلى

تأسيس المجلس وعضويته

يف  عرفات  يا�سر  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  من  ر�سمي  بقرار  تاأ�س�س   
الطرق  اأغلبية  اأتباع  بني  امل�ساورات  من  �سل�سلة  على  وبناء   ، عام )1416هـ1995(  اأوائل 

ال�سوفية يف فل�سطني.

د.  تعيني  ومت  للمجل�س،  رئي�سًا  القد�س  من  اجلمل  �سعيد  حممد  ال�سيخ  عني  وقد 
�سعدات جرب رئي�سًا للمجل�س عام )1431هـ/2009( ب�سبب كرب �سن ال�سيخ حممد �سعيد 
اجلمل. وال�سيخ عبد الكرمي جنم من رام اهلل اأمينًا لل�ّسر، وع�سوية كل من : د. �سعدات 
جرب من رام اهلل ، وال�سيخ عفيف القا�سمي من زيتا بطولكرم، و د. مو�سى عابدين من 

)113( مقابلة عبد الكرمي جنم ، يوم اخلمي�س 6 جمادى الآخرة �سنة 1433 هـ يف مكتبه بالتوجيه ال�سيا�سي بالبرية.
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القد�س، ود . عبد الرحمن عّباد من بيت حلم، و د. حممد جنيب اجلعربي من اخلليل، 
وال�سيخ جهاد ر�سوان الكيلين من طوبا�س، وال�سيخ حممد علي كامل زكارنة من قباطية، 
وال�سيخ عبد احلليم متاين من قلن�سوة، وال�سيخ عبد ال�سلم منا�سرة من النا�سرة، وال�سيخ 

عبد اهلل الرفاعي وال�سيخ حممد جمال اأبو الهنود من غّزة.

واملجل�س موؤ�س�سة اأهلية وطنية معرتف بها من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ويتكون 
ب�سوؤون  يهتم  وهو  فاعل،  تاأثري  ولها  فل�سطني  يف  املوجودة  ال�سوفية  الطرق  اأغلبية  من 
اأطيافهم  بكل  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء  خدمة  اإلى  ي�سعى  اإذ  بعامة،  الفل�سطيني  ال�سعب 

ومعتقداتهم، ويدعم برنامج حترير فل�سطني من الحتلل ال�سرائيلي.

أهداف المجلس

ي�سعى املجل�س اإلى حتقيق جملة من الأهداف غري املعلنة ر�سميًا ومن اأهمها:

ن�سبة  ي�سكلون  ال�سوفية  لأن  واحد،  اإطار  يف  فل�سطني  يف  ال�سوفية  الطرق  جمع 
وذلك  ال�سيا�سية.  بال�سوؤون  يتدخل  ل  الذي  ال�سامت  الفل�سطيني  ال�سعب  من  قليلة  غري 
بهدف ترتيب وتنظيم العمل ال�سويف بحيث يكون قادرًا على التاأثري يف جمريات الق�سية 

الفل�سطينية لحقًا.

فتح قناة ات�سال جادة مع الطريق ال�سفية واملجال�س ال�سوفية يف البلدان العربية 
وال�سلمية بهدف ح�سد الدعم اللزم للق�سية الفل�سطينية وت�سكيل جبهة عربية اإ�سلمية 
من اأتباع الطرق ال�سوفية واملجال�س ال�سوفية يف البدان العربية والإ�سلمية بهدف ح�سد 
الطرق  اأتباع  من  اإ�سلمية  عربية  جبهة  وت�سكيل   ، الفل�سطينية  للق�سية  اللزم  الدعم 

ال�سوفية  داعمة للق�سية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ن�سر الوعي ال�سليم للإ�سلم املعتدل الو�سطي ال�سليم بني اأبناء ال�سعب الفل�سطيني 
التطرق  ب�سبغة  �سبغه  اإلى  ت�سعى  التي  للإ�سلم  الغربية  الت�سويه  حملت  مواجهة  يف 

والإرهاب.
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نشاطات المجلس

يقوم املجل�س ب�سل�سلة من الن�ساطات العملية والعلمية يف املجتمع الفل�سطيني ومن 
اأهمها:

والطرق  بالإ�سلم  النا�س  لتوعية  العلمية  الدينية  والندوات  املحا�سرات  اإقامة 
�ل�شوفية، و زيادة �لوعي �الأخالقي �ل�شليم يف �أ و�شاط �مل�شلمني.

مثل:  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  تنظمها  التي  الر�سمية  املنا�سبات  يف  امل�ساركة 
اإحياء املولد النبوي ال�سريف، والإ�سراء واملعراج، والهجرة النبوية ال�سريفة، وغريها من 

املنا�سبات.

تقدمي ال�ست�سارة الدينية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية واملوؤ�س�سات املدنية يف ق�سايا 
ذات بعد ديني.

الخاتمة

بعد النتهاء من كتابة هذا البحث متكنت من التو�سل اإلى النتائج الآتية:

الطرق ال�سوفية يف فل�سطني هي امتداد طبيعي لها يف البلدان العربية والإ�سلمية 
الأماكن  لوجود  نظرًا  فل�سطني  يف  املوجودين  واملريدين  للم�سايخ  خ�سو�سية  وجود  مع 
املقّد�سة فيها، والظروف ال�سيا�سية ال�سعبة التي يعي�سها ال�سوفية بخا�سة واأهل فل�سطني 

بعامة.

الأذكار،  ومنها:  ح�سرها  وي�سعب  ومتنوعة  ُمتعّددة  ال�سوفية  الطرق  اأدبيات  اإن 
والأوراد، والأ�سعار، واملوؤلفات يف مو�سوعات علمية خمتلفة واأهمها الفقه، وال�سرية النبوية، 

والتف�سري.

كرثة الطرق ال�سوفية، وتغلغلها يف خمتلف فئات ال�سعب الفل�سطيني، وكثريون من 
اأتباع هذه الطرق ل بل اأغلبهم ميار�سون حياتهم الدينية، ول ُي�سّرحون بت�سّوفهم لأ�سباب 

كثرية.
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ـ  غالبًا  ـ  وتقت�سر  حمدودة،  الأغلب  يف  لكنها  متنّوعة،  ال�سوفية  الطرق  ن�ساطات 
على املريدين واأحبابهم اإل يف الطريقة اخللوتية فاإن ن�ساطها يعّم كل فئات املجتمع. مع 

ملحظة اأن خدماتها التعليمية والعلمية ترّكزت يف فل�سطني.


