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انتقال الطريقة 
السعدية من بالد 

الشام إلى بالد 
البلقان وحضورها 

هناك
  محمد م. األرناؤوط)  (

الطريقة السعدية في بالد الشام

على الرغم من الوجود املبكر يف بالد ال�صام لل�صخ�صيات 

يف تاريخ الت�صوف مثل اإبراهيم بن اأدهم )ت 162هـ/778( وعبد 

اأو  205هـ/820  )ت  الداراين  �صليمان  اأبو  اأو  اأحمد  بن  الرحمن 

215هـ/830( وغريهم فقد خلقت احلروب �صد الفرجنة اأر�صية 
-1174 570-658هـ/  الأيوبية   الدولة  خالل  لل�صوفية  جاذبة 

)اخلانقاوات(  اخلا�صة  املن�صاآت  ببناء  اهتمت  التي  1260م، 
 .

)1(
لرعايتهم على نحو غري م�صبوق

)  ( اأ�ستاذ التاريخ احلديث يف جامعة اآل البيت / الأردن.
القاهرة )دار  الجتماعية يف م�سر 648-923هـ/ 1250-1517م،  واحلياة  الأوقاف  اأمني،  انظر: حممد حممد  للتو�سع حول ذلك   )1(

النه�سة العربية( 1980، �ص 205-204.
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وم�سر(  وتركيا  )العراق  اجلوار  يف  ال�سوفية  الطرق  ظهور  مع  هذا  تزامن 
كالقادرية التي اأ�ّس�سها يف بغداد ال�سيخ عبد القادر اجليالين )ت 561هـ/1165( والطريقة 
والطريقة  578هـ/1182(  )ت  الرفاعي  اأحمد  ال�سيخ  وا�سط  يف  اأ�ّس�سها  التي  الرفاعية 
املولوية التي تن�سب اإلى مولنا جالل الدين الرومي )ت 672هـ/1273( والطريقة البدوية 

التي اأ�ّس�سها يف طنطا ال�سيخ اأحمد البدوي )ت 675هـ/1276( وغريها)2(.

وباملقارنة مع هذه الطرق وغريها )النق�سبندية وال�ساذلية واخللوتية الخ( التي 
ال�سيخ  اأ�ّس�سها  التي  ال�سعدية  الطريقة  فاإن  ال�سام  بالد  يف  وانت�سرت  اجلوار؛  من  جاءت 
�سعد الدين اجلباوي )ن�سبة اإلى جبا اجلولن متييًزا لها عن جبا حوران(، تعترب من اأقدم 
الطرق املعروفة يف العامل الإ�سالمي والأولى التي اأُ�ّس�ست يف بالد ال�سام لتنت�سر منها اإلى 

اجلوار )م�سر ومنها اإلى ليبيا وال�سودان وتركيا ومنها اإلى البلقان(.

ويف ما يتعلق بال�سيخ �سعد الدين اجلباوي، الذي تن�سب اإليه هذه الطريقة، جند 
باختالف  وذلك  الأخرى  بالطرق  وعالقته  وفاته  و�سنة  حياته  حول  تختلف  الروايات  اأن 
امل�سادر والروايات والكرامات ال�سائعة عنه لدى اأتباع الطريقة ال�سعدية. وكان من اأقدم 
من اأ�سار اإليه املوؤرخ ال�سخاوي )ت 902هـ/ 1497م( الذي ذكر رفعة قدره مع الإ�سارة اإلى 
اأن اأولده واأحفاده ا�ستهروا باأنه »من كان خمبال يف عقله ي�سفى بربكتهم وبركة اأ�سالفهم، 
اإخوان خري ما لديهم خلل يف عقائدهم ول يف مذاهبهم فهم اأهل كتاب و�سنة«، دون اأن 

يذكر �سيئا عن الطريقة اأو عن �سنة وفاته)3(. 

لينجز  الدم�سقي )ت 1061هـ/1651م(  الغزي  الدين  املوؤرخ جنم  وحني جاء 
ال�سيخ  العا�سرة« كانت قد �ساعت عن  املائة  اأعيان  ال�سائرة يف  »الكواكب  املعروف  موؤلفه 
ح�سن �سورة جديدة بني اأتباعه تقول اإنه »كان من قّطاع الطرق« ثم »فتح اهلل تعالى عليه 
اجلنون  من  »يربئون  باأنهم  الطريقة  مل�سايخ  »خا�سية«  اأعطى  ما  وهو  بالنبي«،  وكو�سف 

)2( للتو�سع حول هذه الطرق الدينية وغريها انظر: د. عبود عبد اهلل الع�سكري، تاريخ الت�سوف يف �سورية: الن�ساأة والتطور، دم�سق )دار 
النمري( 2006 ; �سبن�سر ترمنجهام، الفرق ال�سوفية يف الإ�سالم، ترجمة ودرا�سة وتعليق د. عبد القادر البحرواي، القاهرة )دار املعرفة 

اجلامعية( 1994.

)3( �سم�س الدين حممد ال�سخاوي، طبقات الأولياء، خمطوط يف مكتبة الأ�سد رقم 16672 نقال عن: حممد غازي ح�سني اآغا، الطريقة 
ال�سعدية يف بالد ال�سام، دم�سق )دار الب�سائر( 2003، ج1، �ص230.
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باإذن اهلل«)4(. كما واختلفت امل�سادر الالحقة حول �سنة وفاته )مابني 621هـ/1224 اإلى 
700هـ/1300( وحول عالقته بالطرق الأخرى حيث هناك من ن�سبه اإلى اأخيه الأكرب ال�سيخ 
الرفاعي«،  اأحمد  ال�سيخ  الرفاعية عن  الطريقة  اأخذ  مزيد  »ال�سيخ  اأن  اإلى  لينتهي  مزيد 

لتكون بذلك الطريقة ال�سعدية متفرعة عن الرفاعية)5(.

لكن الدرا�سة احلديثة التي اأجنزها الباحث حممد غازي ح�سني اآغا، بال�ستناد 
اإلى امل�سادر ال�سعدية، التي ي�سّلم بها باعتباره من اأتباع الطريقة، تنتهي اإلى �سورة اأخرى. 
يف  الأدار�سة  الأ�سراف  اإلى  الدين  �سعد  ال�سيخ  ينت�سب  ال�سعدية  امل�سادر  ح�سب  وهكذا 
املغرب طلبا لالأمان من مالحقتهم، واإلى هوؤلء يعود والده ال�سيخ يون�ص احل�سني ال�سيبي 
املكي الذي ا�ستقر يف مكة املكرمة ووّجه من هناك بع�ص اأولده ومن تبعهم للجهاد �سد 

الفرجنة يف بالد ال�سام. 

وح�سب هذه الرواية اأي�سًا فقد اعرت�ص هوؤلء جماعة من قّطاع الطرق وان�سم 
اإليهم ال�ساب �سعد الدين لكي يهديهم. وقد اهتدى هوؤلء وغريهم بعد اأن ظهر له ثالثة 
فر�سان بي�ص كان على راأ�سهم الر�سول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم  والإمام علي ر�سي 
اهلل عنه،  واأن الر�سول نفخ على ثالث مترات اأعطاها له الإمام فنفخ عليها وقدمها ل�سعد 
اختار  فقد  الرواية  هذه  وح�سب  القيامة.  يوم  اإلى  ولذريته  له  باخلري  الدعاء  مع  الدين 
ال�سيخ �سعد الدين بعد ذلك خربة جبا ليبنى فيها رباطا وم�سجدا حيث دفن هناك. وقد 
ال�سنة  اأنه ولد �سنة 460هـ/1067  وتويف  �سجل على �سريحه الذي جدد يف وقت متاأخر 

575هـ/1179)6(.

مع  ا�ستهرت  التي  والأوراد،  املوؤلفات  من  الكثري  اإليه  ن�سب  اأو  ال�سيخ  ترك 
انت�سار الطريقة ال�سعدية اجلديدة بف�سل اأولده واأحفاده. ومن هوؤلء جتدر الإ�سارة اإلى 

)4( جنم الدين الغزي، الكواكب ال�سائرة باأعيان املائة العا�سرة، حتقيق د.جربائيل �سليمان جبور، ط 2 بريوت )دار الآفاق اجلديدة( 
1979، ج1، �ص175-174.

)5( ح�سني اآغا، الطريقة ال�سعدية، ج1، �ص191-190.
ويف ما يتعلق بالراأي الول الذي يعترب ال�سعدية فرعا للرفاعية يالحظ اأن اأهم الباحثني الأوربيني )لو �ساتلييه، دبون وكوبولين، بلي�ص، جب 

وبوون الخ( قد اأخذوا بذلك:
A.Dietrich، »Sa’diyya«، The Encyclopaedia of Islam، new edition، vol.VIII، Lejden )E.J.Brill( 1995، p.729.

)6( املرجع ال�سابق، ج1، �ص222-226 و272.
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ابنه ال�سيخ �سم�ص الدين حممد الأنور )اأبو العال(، الذي »يعود اإليه الف�سل يف ن�سر هذه 
الطريقة وتدوين مبادئها وتعداد مناقب واأحوال موؤ�س�سها ال�سيخ �سعد الدين«)7(. بينما قام 
حفيده ال�سيخ ح�سن ال�سعدي اجلباوي بالنتقال اإلى دم�سق وحّول تربة غري مكتملة لنائب 
ال�سام اململوكي اينال اجلكمي يف نهاية ال�ساحية اجلديدة بجنوب دم�سق )امليدان( اإلى 
زاوية للطريقة ال�سعدية، وتويف هناك يف التاريخ الذي حدده املوؤرخ الدم�سقي املعا�سر ابن 
طولون: 11 جمادى الأولى 914هـ/  7 �سبتمرب)اأيلول( 1508)8(، اأي ع�سية الفتح العثماين 

لبالد ال�سام.

وال�سوفية  العلمية  »الكبري« دللة على مكانته  بـ  ال�سيخ ح�سن هذا  ا�ستهر  وقد 
متميزا له عن عدة �سيوخ اآخرين حملوا ال�سم ذاته. وقد ذكر عنه املوؤرخ الغزي اأنه »كان 
اأو رواية عنه«، حتى  اإجازة  واأخذ  ال�سام للتربك  اإلى دم�سق  للزيارة والجتماع به  يق�سد 
اإلى  بريوت  من  انتقل  حني  هـ/1526(   933 )تويف  عراق  بن  حممد  امل�سهور  العامل  اأن 
الزاوية  هذه  اأ�سبحت  وقد  ح�سن)9(.  ال�سيخ  منهم  لل�سوفية  �سيوخ  بثالث  اجتمع  دم�سق 
مركز الطريقة ال�سعدية يف بالد ال�سام ومنها كانت متنح الإجازات لل�سيوخ الذين ن�سروا 
يف  معتربة  مكانة  لها  اأ�سبحت  اأنها  اإلى  بالإ�سافة  والبلقان،  تركيا  يف  ال�سعدية  الطريقة 
باعتبارها  ال�سامي  احلج  قافلة  للربكة  طلبا  عندها  تتوقف  كانت  حيث  العثمانية  الدولة 

كانت تقع متاما على طريق احلج)10(.

ببناء  )ال�سيخ ح�سن(  نف�سه  ال�سم  يحمل  الدين  �سعد  لل�سيخ  اآخر  وقام حفيد 
م�سجد الذبان يف نهاية �ساحية ال�ساغور جنوب دم�سق يف جوار مقربة باب ال�سغري؛ حيث 
دفن فيه بعد وفاته يف 988هـ/1580 كما وثق ذلك املوؤرخ الغزي)11(. وقد حتول هذا امل�سجد 
اإلى زاوية للطريقة ال�سعدية، وبذلك اأ�سبحت الثانية من حيث الأقدمية والأهمية بالن�سبة 
للطريقة ال�سعدية يف دم�سق. وقد ُهدمت هذه الزاوية التاريخية لأجل �سّق طريق جديد يف 

)7( املرجع ال�سابق، ج2، �ص17.

والرتجمة  للتاأليف  العامة  امل�سرية  )املوؤ�س�سة  القاهرة  م�سطفى،  حممد  حتقيق  الزمان،  حوادث  يف  اخلالن  مفاكهة  طولون،  ابن   )8(
والن�سر( 1962، ج1، �ص332.

)9( الغزي، الكواكب ال�سائرة، ج1، �ص62.

)10( انظر تفا�سيل ما كان يحدث يف ذلك اليوم: ح�سني اآغا، الطريقة ال�سعدية، ج2، �ص73-72.

)11( الغزي، الكواكب ال�سائرة، ج3، �ص139.
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1972 ونقل �سريح ال�سيخ ح�سن اإلى مكان جماور يف حملة ال�سويقة حيث ليزال هناك)12(.

وزاوية  م�سجدًا  ال�سعدية  الطريقة  رجال  اأحد  بنى  فقد  هاتني  اإلى  وبالإ�سافة 
�ص لها  للطريقة ال�سعدية يف حملة القيمرية بدم�سق القدمية )اأي داخل الأ�سوار(؛ وخ�سّ
الكثري من الأوقاف. وح�سب املوؤرخ حممد جميل ال�سطي)1882-1959( الذي اطلع على 
وقفية الزاوية فاإن ال�سيخ حممد ال�سعدي الدم�سقي هو من اأن�ساأ هذه الطريقة يف 1282هـ 
)1865م( وجعلها زاوية للطريقة »يح�سر عنده امل�سايخ والعلماء واخلا�سة والعامة«)13(. 
الإجازات  ما(  فيها)ل�سبب  التي حفظت  لأنها هي  ملو�سوعنا  مهمة  الطريقة  وتعترب هذه 

التي كانت متنح خللفاء الطريقة ال�سعدية يف تركيا والبلقان)14(.

كبرية،  اأهمية  الذكر  ال�سعدية  اأعطت  فقد  الأخرى  الطرق  مع  وباملقارنة 
واأ�سبح لكل زاوية ليال معلومة من كل اأ�سبوع طيلة اأيام ال�سنة يعقدون فيها حلقات الذكر 
اأخرى. وب�سكل عام  اإلى  اإلى موا�سم معينة يحتفون بها وهي تختلف من زاوية  بالإ�سافة 
كانت حلقات الذكر تبداأ بقراءة اأوراد الطريقة ال�سعدية وبع�ص املنظمات ال�سعرية )التي 
ت�سمى »الإلهيات« يف تركيا والبلقان( والتي تت�سمن التو�سل اإلى اهلل ومدح الر�سول و�سيوخ 

الطريقة واحلث على ال�ستغراق يف مقام املحبة والفناء يف اهلل)15(.

انتقال الطريق السعدية إلى بالد البلقان

كان من الطبيعي ح�سب املوقع اجلغرايف اأن متتد الطريقة ال�سعدية اإلى تركيا 
املجاورة، ومنها اإلى البلقان. وفيما يتعلق برتكيا فقد انتقلت الطريقة ال�سعدية اإلى هناك 
اأبو الوفا الذي تاأ�س�ص معه  اإبراهيم ال�سامي  يف مطلع القرن الثامن ع�سر على يد ال�سيخ 
فرع الوفائية ال�سعدية، وال�سيخ عبد ال�سالم ال�سيباين )تويف 1165هـ/1751( الذي تاأ�س�ص 
معه فرع ال�سالمية ال�سعدية، واأ�سبح للطريقة ال�سعدية يف نهاية القرن الثامن ع�سر اأربعة 

)12( ح�سني اآغا، الطريقة ال�سعدية، ج2، �ص100-99.

)13( حممد جميل ال�سطي، اأعيان دم�سق يف القرن الثلث ع�سر ون�سف الرابع ع�سر، دم�سق )املكتب الإ�سالمي( 1972، �ص248.

)14( ح�سني اآغا، الطريقة ال�سعدية، ج2، �ص150، ولدينا يف �سفحة 228 �سورة عن �سل�سلة خلفاء الطريقة ال�سعدية يف البلقان.

)15( املرجع ال�سابق، ج2، �ص71.
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زوايا يف ا�سطنبول)16(.

البلقان.  يف  ال�سعدية  الطريقة  وانت�سار  انتقال  يعود  اأي�سا  القرن  ذلك  واإلى 
ويرتبط ذلك ب�سخ�سية مركزية يختلط فيها التاريخ بالكرامات الأقرب اإلى الأ�ساطري، األ 
وهو ال�سيخ �سليمان بن ح�سني الذي تخّل�ص يف �سعره با�سم »عاجز« لي�ستهر بعد ذلك اأكرث 
با�سم عاجز بابا  baba Axhizi )حوايل 1637- 1728م(. ولدينا من املعطيات ما يفيد 
اأن �سليمان املذكور ولد قرب مدينة �سكودرا  Shkodra ب�سمال األبانيا، وهناك من يقول 
اأنه من عائلة بو�ساتلي Bushati املعروفة)17( دون اأن يوؤكد ذلك بدليل قاطع، التي كانت 
مركز الولية العثمانية التي حتمل ا�سمها واأهم مركز للثقافة الإ�سالمية يف األبانيا. ويبدو 
لاللتحاق  العثمانية  الدولة  عا�سمة  اإلى  ذهب  ثم  �سكودرا  يف  الأولية  درا�سته  اأمّت  قد  اأنه 
اأن يبقى  اأراد  باإحدى املدار�ص املعروفة ملتابعة درا�سته هناك. وبعد تخرجه من املدر�سة 
فرتة يف ا�سطنبول ليكت�سب خربة هناك، حيث تعّرف على ال�سيخ اإبراهيم واأخذ منه اإجازة 

بالطريقة ال�سعدية)18(. 

اإلى  ذهب  اإنه  تقول  التاريخية  فالرواية  بالأ�ساطري.  التاريخ  يختلط  وهنا 
ال�سامي،  اإبراهيم  ال�سيخ  من  بالطريقة  نامه(  )اإجازة  اإجازة اخلالفة  واأخذ  ا�سطنبول، 
الذي يوحي لقبه اأنه قد جاء لتوه من دم�سق التي تعرف عند الأتراك با�سم »�سام« اأو »�سام 
خليفة  اإن  فتقول  منه  الإجازة  اأخذ  الذي  �سيخه  وعن  عنه  املروية  الكرامة  اأما  �سريف«. 
الطريقة ال�سعدية ال�سيخ اإبراهيم قد جاء اإلى ا�سطنبول بال�سدفة يف الفرتة التي كان فيها 

�سليمان و�سديقه عبد ال�سالم يعي�سان معا يف ا�سطنبول.

 كان ال�سيخ اإبراهيم يبدو عليه الفقر ويعي�ص على ال�سدقات وينام الليل يف جامع 
اآيا �سوفيا. ويف اأحد الأيام مر�ست ابنة ال�سلطان وعجز الأطباء عن عالجها فاأخرب اأحد 
رجال احلا�سية ال�سلطان عن ال�سيخ اإبراهيم فاأح�سره يف احلال ومتكن من عالجها. وقد 
فرح ال�سلطان كثريا ب�سفاء ابنته وقّدم هدية كبرية لل�سيخ اإبراهيم ولكنه رف�ص ذلك. وملا 

)11( Dietrich، Sa’diyya، p.731; Metin Izeti، Kllapia e tasavvufit، Shkup )BFI-FSHI( 2004، p.119.

)17( للمزيد عن هذه ال�سرة ودورها انظر مقالتنا:
    �سنوات �سيخ الزهر ح�سن العطار يف األبانيا، ملحق تراث« بجريدة »احلياة 2012/2/11.

)11( )(Dzemal Cehajic، Dervishki redovi u jugoslovenskim zemljama، Sarajevo )Orijentalni institu( 1911، p.149.    
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�سمع �سليمان بهذا الأمر رغب مع �سديقه عبد ال�سالم بزيارة ال�سيخ اإبراهيم يف جامع اآيا 
�سوفيا. وبعد اأن وجداه �ساألهما عما يريدان فاأخرباه اأنهما يريدان اأن يكونا من مريديه، 

فقال لهما ال�سيخ اإنهما يبدوان من الأغنياء ولميكن اأن ي�سبحا مريدين لفقري مثله. 

وملا اأ�سرا قال لهما ال�سيخ اإبراهيم: »اإذا اأردمتا اأن ت�سبحا مريدين تعال عندي 
ال�سالم  وعبد  �سليمان  ا�ستعد  التايل  اليوم  فجر  ويف  طويل«.  لطريق  وا�ستعدا  الفجر  يف 
اجلامع،  يف  اإبراهيم  ال�سيخ  عند  وذهبا  احلزام  يف  ذهبية  لريات  من  معهما  ما  وو�سعا 
فاأخذهما اإلى �ساطئ البحر واألقى هناك اجللد اجلاف الذي يترث به يف املاء وطلب منهم 
اإلقاء  اإبراهيم منهما  ال�سيخ  املاء فطلب  يغرق معهم يف  اأخذ  ولكن اجللد  ال�سعود معه، 
الثعابني )اللريات الذهبية( التي معهما ليتمكنا من النجاة. ومع اإلقاء اللريات الذهبية 
اأن  اأجازه  اأن  اإبراهيم من �سليمان بعد  ال�سيخ  واأ�سبحا مريدين له، فطلب  ا�ستوى اجللد 

ين�سر الطريقة يف الرومللي/ البلقان)19(.

مع  بالده  اإلى  توّجه  �سليمان  ال�سيخ  اإن  الروايات:  تقول  التاريخ  اإلى  وبالعودة 
اأولده الثالثة )دانيال ولطف اهلل وعبدالوهاب( وتوقف يف طريق عودته يف مدينة جاكوفا 
Gjakova بكو�سوفا، التي كانت تنمو ب�سرعة اآنذاك كمركز جتاري واإ�سالمي، حيث حظي 
هناك بدعم من مراد اغا بن اآدم با�سا مت�سرف �سكودرا املجاورة، الذي بنى له التكية 
ا�ستهرت  وقد   .1732 فيه  وثقه  الذي  وقفه  اإطار  الأولى يف  الكربى  املدر�سة  ثم  ال�سعدية 
الطريقة  منها  انطلقت  لأنه  الأم  التكية  اأو  الكربى«  »االتكية  با�سم  وماتزال  التكية  هذه 
فبعد  واألبانيا.  و�سربيا  مقدونيا  يف  وبالتحديد  املجاورة،  املناطق  يف  لتنت�سر  ال�سعدية 
�سنوات تابع ال�سيخ �سليمان ابنه دانيال على راأ�ص التكية الكربى يف جاكوبا بعد ن منحه 
اإجازة باخلالفة اإلى جانب البن الآخر لطف اهلل وتابع طريقه مع اإبنه الثالث عبدالوهاب 
اإلى مدينة بريزرنPrizren املجاورة التي حتولت ب�سرعة بعد الفتح العثماين اإلى مركز 
للثقافة الإ�سالمية يف البلقان)20(، حيث اأ�ّس�ص يف �ساحية بريزرن يف املكان اجلميل مارا�ص  
Marash املطّل على املدينة التكية ال�سعدية الثانية التي بقي على راأ�سها حتى وفاته يف 

)19( Izeti، Kllapia e tasuvvufit، pp.172-173

)20( للمزيد عن مدينة بريزرن ومافيها من طرق وتكايا �سوفية انظر املقالة اخلا�سة بها يف الطبعة اجلديدة من »املو�سوعة الإ�سالمية:
M.Kiel، Prizren، The Encyclopaedia of Islam، new edition، vol.VIII، Leidden  )E.J. Brill( 1995، pp.337-341.
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1743. ويف ما يتعلق بربيزن لدينا كرامات مروية عن ال�سيخ �سليمان، منها اأن اأحد ال�سكان 
اأراد اإحراج ال�سيخ يف ف�سل ال�ستاء فطلب منه اإثباتا ملكانته اأن ي�ستخرج العنب يف الكرم 
املغطى بالثلوج. وتقول الرواية اأن ال�سيخ �سليمان مد يده حتت الثلج وا�ستعان باهلل فاأخرج 

العنب من الفروع اجلافة)21(.

وقد نق�ست على �ساهدة �سريحه املحفوظ حتى الآن ق�سيدة جميلة توؤرخ لوفاته 
يف اآخرها على عادة ذلك الوقت:

            ال�سيخ الكامل، البري الوا�سل ومظهر في�ص اهلل

            ال�سيخ �سليمان الوا�سل اإلى �سر الفناء

            اأوحد ع�سره يف العلم واحلكمة

            الواقف على �سر واإرث علم الر�سول الأعظم

            بالذكر والفكر ا�ستغرق يف الأوراد ال�سعدية

            اإلى اأن تو�سل اإلى �سّر �سعد الدين

            وبعد اأن نزلت اآية »وكل من عليها فان«

            بقي ينتظر ب�سوق تتمتها »رجع...«

            ويف النهاية اأخذه ع�سق املحبوب

            قال »ياهو«  اإنك تنقل كل العامل اإلى اخللود 

            طارت روحه  ب�سوق من ج�سمه 
            حيث ا�ستقرت يف مقعد �سدق  باأمر من اهلل: 1160)22(

اأنه قد  والى حني وفاته تقول الروايات املتناقلة عنه، التي لتنق�سهه املبالغة، 
واألبانيا  وكو�سوفا  ت�سمل هنا مكدونيا  التي  اللبانية   املناطق  لل�سعدية يف  تكية  اأ�ّس�ص 72 

)21( Dr.Miokom Zeqo،Teqet shqiptare te sektit mistik te poetit Persian Saadi
)22(  Nehat Krasinqi،Dy dokumente gjenealogjike te rendesishme،Dituria Islame 59،)22(
Prishtine 1994،p.10.
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»الت�سوف  كتابه  يف  رجب  ال�سيخ  يعرتف  باألبانيا  يتعلق  وفيما  �سربيا)23(.  غرب  وجنوب 
األبانيا)24(،  يف  املعروفة  الطرق  من  اأ�سبحت  قد  ال�سعدية  اأن  والبكتا�سية«  ال�سالمي 
Tepelenaوجريوكا�سرتا     وتبلينا   Leskoviku ل�سكوفيكو  يف  تكاياها  انت�سرت  حيث 

.)25(Tropoja وتروبويا  Tirana و تريانا  Gjirokastra

فيها  ودفن  بريزرن  �سليمان يف  ال�سيخ  اأ�ّسها  التي  الكبرية  بالتكية  يتعلق  وفيما 
ال�سعدية بدم�سق  البلقان املحفوظة بالزاوية  ال�سعدية يف  اأن �سل�سلة �سيوخ الطريقة  جند 
القدمية تو�سح اأن ابنه عبد الوهاب اأخذ منه اإجازة باخلالفة وخّلفه يف م�سيخة الطريقة 
حتى وفاته يف 1174 هـ/ 1760م، بينما جند حفيده الذي يحمل ا�سمه )�سليمان بن عبد 
الوهاب( ذهب الى تكية اجلباوي يف دم�سق لخذ اإجازة باخلالفة من هناك ، وكذلك فعل 

احلفيد الخر اأحمد بن عبد الوهاب)26(  .

واملناطق  بلغراد  يف  ال�سعدية  الطرقة  انت�سرت  فقد  ب�سربيا  يتعلق  فيما  اأما 
 Vranje وفرانيه   Nish ني�ص  يف  وبالتحديد  اللبانية،  الغالبية  ذات  الغربية  اجلنوبية 
الوربية« حتى  »دم�سق  ت�سمى  كان  التي  ببلغراد،  يتعلق  وفيما   .Leskovac ولي�سكوفات�ص 
بلغراد )الدفرتار  الطريقة خالل خدمته يف  اأتباع  اأحد  قام  الع�سرين، فقد  القرن  مطلع 
ح�سني اآغا( ببناء تكية يف 1783 لل�سيخ م�سطفى)27(.  كما قام ال�سيخ حممد خراباتي ابن 
اأحمد الذي اأخذ اإجازة بالطريقة من »املعلم الثاين« ال�سيخ �سليمان باإن�ساء تكية للطريقة 
ال�سعدية يف ني�ص  Nish  وبقي على راأ�سها الى اأن تويف يف 1169هــ/1755م ، واأخذ الجازة 
باخلالفة عنه ال�سيخ علي الذي اأ�ّس�ص تكية للطريقة ال�سعدية يف ل�سكوفات�ص )ل�سقوفجه( 
التي �ساهمت يف ن�سر الطريقة ال�سعدية يف املناطق املجاورة . ولكن لدينا مايفيد اأن ال�سيخ 

)23( Muhamed Pirraku،Gjurme te veprimtarise letrare shqipe me alphabet arab ne Kosove، Ditura 1-2، 
Prishtine 1971، p.19. 

)24( Baba Rexhepi، Misticizma islame dhe Bektasizma، New York 1070، p.102 

)25(  Izeti، Kllapia e tasavvufit، p.173

)26(  ترد هذه املعطيات وغريها يف ن�سختني خمتلفتني ل�سل�سلة خلفاء الطريقة ال�سعدية يف بالد اللبان ن�سرها الباحث نهاد كرا�سنيت�ص 
لول مرة يف جملة »النور ال�سالمية«) عدد 59 ، بري�ستينا 1994 ( ثم اأعاد ن�سرها يف كتابه »ا�سهامات األبانولوجية« الذي �سدر موؤخرا :

Nehat Krasniqi،Kontribute albanologjike،Prishtine )Instituti albanologjik(2011،pp.51-73

)27( Divna Djuric- Zamola، Beograd kao orijentalna varos pod Turcima، 1521-1117، Beograd)Muze grada Beo-
grada(، p.72  
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الالحق لهذه التكية )ال�سيخ عبد الفتاح( اأخذ اإجازة باخلالفة من ال�سيخ عبد احلليم يف 
يري�ستينا ودفن يف ل�سكوفات�ص عام 1198هـ/1784م ، وهو مايفيد بوجود تكية للطريقة 
اإجازة باخلالفة  �سليمان  ال�سيخ  اأخذ  ل�سكوفات�ص  تكية  ومن  اأي�سا.  بري�ستينا  ال�سعدية يف 
من ال�سيخ ح�سن بابا و انتقل ليوؤ�س�ص تكية يف فرانيه حيث دفن فيها يف 1291هـ/ 1873 . 
ولكن احلرب الرو�سية العثمانية 1877-1878 ومااأدت اليه من انح�سار الوجود العثماين 
يف �سربيا دفع بالكثري من امل�سلمني يف بلغراد وني�ص وفرانيه ولي�سكوفات�ص الى الهجرة نحو 
الوليات املجاورة التي بقيت �سمن الدولة العثمانية ، حيث عرفوا هناك با�سم »املهاجرين 

 .)28(

مراكز  اأهم  من   Veles فل�ص  اأو  كوبريلي  اأ�سبحت  فقد  مايتعلق مبكدونيا  ويف 
الطريقة(  خلفاء  )�سال�سل  الطريقة  م�سادر  يف  ولدينا   . البلقان  يف  ال�سعدية  الطريقة 
دانيال  ال�سيخ  من  باخلالفة  اإجازة  اأخذ  ح�سني  بن  خراباتي  حممد  ال�سيخ  اأن  مايفيد 
-1752 1166هـ/  يف  بجاكوفا  الكربى«  »التكية  يف  �سليمان  ال�سيخ  الثاين«  »املعلم  ابن 
التي دفن فيها عام  ال�سعدية هناك  التكية  ليوؤ�ّس�ص  الى كوبريلي/ فل�ص  وانتقل   ، 1753م 
1181هـ/1767-1768م . وقد اأ�س�ست هناك تكية اأخرى للطريقة ال�سعدية ، تكية ح�سني 
هود بابا التي ا�ستهرت اأكرث با�سم »كري تكية، يف 1207هـ/ 1792م مب�ساعدة من علي با�سا 
تبلينا الذي كان ي�سيطر على جنوب األبانيا . ولكن التكية الم هدمت يف 1289هـ/ 1872 
مع مد �سكة حديد �سكوبيه- �سالونيك ، فقام ال�سيخ مرت�سى ببناء تكية اأخرى بدل منها 
. ومع جالء اأو اإجالء امل�سلمني عن �سربيا بعد اإعالن ا�ستقاللها يف 1878  تال�سى وجود 
ّمت الى �سربيا يف 1878  الطريقة ال�سعدية يف املراكز املذكورة يف الق�سية الربعة التي �سُ
التي كانت  الى ولية كو�سوفا  الطريقة  امل�سلمني هناك وهجرة م�سايخ  انح�سار وجود  مع 
ت�سم مكدونيا الغربيىة وكو�سوفا احلالية . ومن هوؤلء كان ال�سيخ وفا بابا الذي ذهب الى 

�سكوبيه واأ�ّس�ص تكية للطريقة ال�سعدية يف حملة »طوب خانه«)29(.

)28(  لدينا معطيات كثرية عن ال�سيوخ الذين تولوا تكايا لي�سكوفات�ص وفرانيه منذ تاأ�سي�سها حتى �سم هذه املناطق الى �سربيا التي اأعلنت 
ا�ستقاللها مبوجب قرارات موؤمتر برلني يف �سيف 1878 يف �سل�سلتي خلفاء الطريقة ال�سعدية التي ن�سرها الباحث كرا�سني�سي ، املرجع 

ال�سابق ، �ص 73-51 .
)29( )( Lidija Kumbarazi-Begovic، Osmanski spomenici bo Skopje، Skopje )Islamska zajednica bo RM( 1991، 

p.131.    
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 ومن هوؤلء «املهاجرين« الذين جاوؤوا من جنوب �سربيا لدينا ال�سيخ اإ�سالم الذي 
هاجر من لي�سكوفات�ص الى مدينة جيالن Gjilan بكو�سوفا املجاورة، التي ن�ساأت كمدينة 
بطابع ا�سالمي يف الن�سف الثاين للقرن الثامن ع�سر، حيث بنى يف »حملة املهاجرين« تكية 

للطريقة ال�سعدية يف ثمانينات القرن التا�سع ع�سر على الرجح)30(.

الطريقة السعدية والتطورات السياسية الجديدة

تاأثرت الطريقة ال�سعدية انت�سارا وانح�سارا بالتطورات ال�سيا�سية التي ع�سفت 
بعد  ال�سلطة  الى  ال�سيوعية  الحزاب  وو�سول  العثمانية  الدولة  مباآل  وخا�سة  باملنطقة، 

احلرب العاملية الثانية.

وفيما يتعلق بالدولة العثمانية ميكن القول اأن احلرب الرو�سية العثمانية 1877-
1878 كانت نقطة فارقة يف م�سري امل�سلمني يف البلقان، حيث جرفت مناطق وا�سعة من 
تخلت  ا�ستيفانو(  )�سان  القي�سرية  رو�سيا  مع  مذلة  معاهدة  ا�ستنبول  وعقدت  امل�سلمني 
فيها عن مناطق وا�سعة ثم جاء موؤمتر برلني يف �سيف 1878 ليقّن دوليا هذا النح�سار 
العثماين وي�سمح للنم�سا باحتالل البو�سنة والهر�سك اأي�سا)31(. ويف غ�سون ذلك كان تخوف 
امل�سلمني على م�سريهم يعرّب عن نف�سه يف حركة �سيا�سية تقاوم �سلخ املناطق التي يعي�ص 
بريزرن  »رابطة  با�سم  ا�ستهرت  التي  احلركة  وهي  العثمانية،  الدولة  عن  امل�سلمون  فيها 
1878-1881 واأ�س�ست قوات خا�سة بها حلماية تلك املناطق وانتهت بال�سدام مع الدولة 

العثمانية  التي كانت جمربة على ت�سليم هذه املناطق)32(. 

ومايهمنا هنا اأن �سيوخ الطريقة ال�سعدية برزوا يف هذا احلراك ال�سعبي، حيث 
�ساهم �سيخ التكية ال�سعدية يف بريزرن ال�سيخ اأمني �سيخو يف تاأ�سي�ص »رابطة بريزرن«)33(. 

)30( Kadri Halimi، Derviski redovi i njohova kultna mjesta na Kosovu،
Glasnik Muzeja Kosova،Pristina 1957،pp.193-201

)31(  للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: ال�سالم يف يوغ�سالفيا من بلغراد الى �سراييفو، عمان )دار الب�سري( 1993، �ص183-182.

اأو »رابطة بريزرن اللبانية« 1878- ال�سيد، الرابطة القومية للبانية  الرابطة ونتائجها: د.اأنتوين �سوريال عبد  )32(  للمزيد عن هذه 
1881، القاهرة )دار الثقافة( 1986.

)33( )(Poezia e Bejtexjnive، patathenien dhe pergatiten per shty e beri Mr.Hajdar Salihu، Prishtine )Rilind-
ja(1917، p.213
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ونتيجة لهذه التطورات انح�سر الوجود امل�سلم والوجود ال�سعدي من املناطق التي تنازلت 
عنها الدولة العثمانية ل�سربيا )وخا�سة من مدن ني�ص وفرانيه ولي�سكوفات�ص و�سواحيها(، 
وهو مااأدى الى انتقال الوجود ال�سعدي الى مكدونيا وكو�سوفا املجاورة، حيث اأ�ّس�ص ال�سيخ 

وفا بابا تكية يف �سكوبيه بينما اأ�ّس�ص ال�سيخ اإ�سالم تكية يف جيالن كما مّر معنا.

حدودها  وا�ستقرت   1912 اأواخر  يف  ا�ستقاللها  اأعلنت  التي  األبانيا  وبا�ستثناء 
املناطق  يف  امل�سلمني  فاإن  اآنذاك،  المم  ع�سبة  الى  ان�سمامها  بعد   1920 يف  احلالية 
الخرى املذكورة )كو�سوفا ومكدونيا و�سربيا والبو�سنة( اأ�سبحت يف اأواخر 1918 �سمن 
الدولة اجلديدة التي ن�ساأت اآنذاك )مملكة يوغ�سالفيا(. وقد متيزت الدولة اجلديدة منذ 
�سنواتها الولى ب�سيا�سة ترهيب �سد امل�سلمني )وخ�سو�سا يف مكدونيا وكو�سوفا وال�سنجق( 
لدفعهم الى الهجرة الى تركيا، وهو مااأدى بالفعل الى هجرة مئات اللوف من امل�سلمني 
نتيجة  والتكايا  اجلوامع  بع�ص  واإغالق  وتدمري  احلربني   مابني  مرحلة  خالل  تركيا  الى 

لذلك)34(.

ويف هذا ال�سياق انح�سر الوجود ال�سعدي يف »مركز ال�سعدية« جاكوفا التي كانت 
تتميز بوجود اأربعة تكايا لل�سعدية، حيث اأغلقت تكية واحدة و�سغرت »التكية الم« يف 1928 
بعد وفاة ال�سيخ كمال �سيخو )حفيد املوؤ�ّس�ص ال�سيخ �سليمان( دون اأن يرتك خليفة. وقد 
قام اأخوه ال�سغر �سوكت بالذهاب اآنذااك الى دم�سق لياأخذ الجازة بامل�سيخة من �سيخ 
تعر�ص  الى حلب  و�سوله  بعد  ولكن  ابراهيم.  ال�سيخ  اآنذاك  دم�سق  ال�سعدية يف  الطريقة 
ال�سيخ �سوكت الى العتقال من قبل �سلطات النتداب الفرن�سي  ونقل الى �سجن دم�سق ، 
حيث بقي �ستة �سهور يف ال�سجن الى اأن تدخل �سيخ الطريقة ال�سعدية بدم�سق . وقد احتفى 
به، كما تقول الروايات، ال�سيخ ابراهيم و عندما عاد الى موطنه ليتولى »التكية الكربى« 
اأواخر 1929 . وقد تعر�ص ال�سيخ �سوكت الى حمنة اأخرى بعد  جرى له احتفال كبري يف 
و�سول احلزب ال�سيوعي الى احلكم يف يوغ�سالفيا يف 1945 وا�ستمرار املعار�سة �سده يف 

)34(  و�سل هذا الو�سع الى ذروته يف 1938 حني وقعت احلكومة اليوغ�سالفية بالحرف الولى اتفاقية مع احلكومة الرتكية لتهجري معظم 
امل�سلمني من جنوب يوغ�سالفيا )كو�سوفا ومكدونيا( الى تركيا، ولذلك جند اأن جملة »الأمة العربية«  La Nation Arabe التي اأ�س�سها 
ي�ستعر�ص احلالة  يوغ�سالفيا«  امل�سلمني يف جنوب  »و�سع  بعنوان  اأر�سالن يف جنيف قد خ�س�ست يف عددها 18-19 مقال كامال  �سكيب 
ال�سيئة للم�سلمني اآنذاك. انظر ترجمة كاملة للمقال يف ملحق كتابنا: كو�سوفو- كو�سوفا: بوؤرة النزاع اللباين ال�سربي يف القرن الع�سرين، 

القاهرة )مركز احل�سارة للدرا�سات ال�سيا�سية( 1998، �ص128-125.



محمد م. األرناؤوط

247 المسبــار

كو�سوفا ، اإذ اأعتقل ملدة ا�سبوعني يف 1946 بتهمة اإيواء معار�سني للنظام اجلديد . وبعد 
الفراج عنه بقي على راأ�ص هذه التكية حتى وفاته يف 1952)35(.

ومن ناحية اأخرى كان للتطور ال�سيا�سي الخر )و�سول الحزاب ال�سيوعية الى 
احلكم( اأثره الكبري على امل�سلمني وال�سعدية �سواء يف يوغ�سالفيا اأو يف األبانيا. وكما حدث 
امل�سلمون باخلطر، هذه املرة  من قدوم هذه الحزاب الى احلكم،  اأح�ّص  يف 1878 فقد 
ولذلك فقد بادروا الى تاأ�سي�ص »رابطة بريزرن الثانية« يف 1943، التي ان�سم اليها �سيخ 
التكية ال�سعدية يف بريزرن ال�سيخ مو�سى �سيخو. ولكن بعد متكن قوات احلزب ال�سيوعي 
اليوغ�ساليف من ال�سيطرة على بريزرن وكو�سوفا يف �سيف 1945 قامت باإعدام من �ساركوا 
التكية  واأغلقت  بريزرن  ما خارج  دفنته يف مكان  الذي  مو�سى  ال�سيخ  ومنهم  املقاومة  يف 
ال�سعدية يف بريزرن. وقد اأتبعت ذلك يف 1950 بهدم هذه التكية على الرغم من قيمتها 
العمرانية التاريخية، ومل ترتك �سوى الرتبة املجاورة التي ت�سم اأ�سرحة �سيوخ الطريقة 

مبن فيهم املوؤ�س�ص ال�سيخ �سليمان)36(.

ويف احلقيقة متيزت الفرتة الولى من احلكم ال�سيوعي يف يوغ�سالفيا ب�سيا�سة 
ترهيب منظمة تهدف الى دفع اأكرب عدد منهم الى الهجرة الى تركيا، وهو ما اأدى بالفعل 
األك�سندر  نائبه  عزل  عن  تيتو  الرئي�ص  اأعلن  حني   1966 حتى  اللوف  مئات  هجرة  الى 
رانكوفيت�ص الذي حّمله م�سوؤولية تلك ال�سيا�سة املناه�سة للم�سلمني . ومع انتهاج النظام 
انح�سار  الى  ال�سابقة  ال�سيا�سة  اأدت  اأن  بعد  امل�سلمني،  جتاه  جديدة  �سيا�سة  اليوغ�ساليف 
عدد امل�سلمني وتدمري بع�ص اجلوامع والتكايا ذات القيمة التاريخية، قام النظام ال�سيوعي 
يف اللباين يف تلك ال�سنة بالذات بـ«ثورة ثقافية« على النمط املاوي اتخذت موقف معاديا 
للدين، وهو ما اأدى يف 1967 الى ا�سدرار »مر�سوم منع الدين« الذي حتولت األبانيا معه اى 

اأول دولة اإحلادية. 

من  مافيها  و�سودرت  والتكايا  اجلوامع  كل  فورا  اأغلقت  فقد  لذلك  ونتيجة 
خمطوطات واأر�سل كل رجال الدين الى »مع�سكرات العمل« لتعلم مهن اأخرى، بينما هدمت 

)35( Luma-Deda،Drita shkelqyeshme hyjnore،pp.13-11

)36(  Muhamed Shkuriu، Prizreni i lashte،Priren2001، pp.14-15
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بعد ذلك بع�س اجلوامع والتكايا ومت حتويل بع�سها الخر ل�ستخدامات اأخرى )متاحف 
اجتاحت  حني   1990 نهاية  الى  احلالة  هذه  ا�ستمرت  وقد  الخ()37(.  وخمازن  ومعار�ص  
التحولت الدميوقراطية اأوربا ال�سرقية، واأعيد بالتدريج فتح اجلوامع والتكايا يف األبانيا 
مبا يف ذلك ال�سعدية منها. وقد تتوج هذا المر يف تريانا خالل �سهر ني�سان 1994 بافتتاح 
»املوؤمتر الوطني للطرق العلّية« الذي �ساركت فيها الطريقة ال�سعدية املنبعثة، والذي كان 
يهدف الى اإر�ساء التعاون بني الطرق املوجودة )البكتا�سية واخللوتية والقادرية وال�سعدية 

الخ( خالل املرحلة اجلديدة التي متر بها األبانيا)38(.

الحضور الصوفي والثقافي للطريقة السعدية

مع انت�سار التكايا يف املدن املذكورة ن�سرت الطريقة ال�سعدية منهجها اخلا�ص 
بها مع بع�ص التكيف مع الو�سط اجلديد. فالتكية كانت تتاألف من ثالث اأق�سام رئي�سية: 
قاعة ال�سماع اأو »�سماع خانه«  وامليدان  و«اوجاق القهوة«. ويف التكية كانت تعقد حلقات 
الذكر  بني  اجلمع  مع  اأخرى،  الى  تكية  من  حتديدها  يختلف  ال�سبوع،  يف  مرتني  الذكر 
اجلهوري القيامي والذكر القلبي. وتبداأ حلقة الذكر لتباع الطريقة وهم جلو�ص بقراءة 
الدعاء  وبعدها  التوحيد«   »كلمة  ثم  ال�سعدية  الوراد  بعدها  وتقراأ  للفاحتة  التكية  �سيخ 
وقراءة الفاحتة. وبعد ذلك يقوم اجلميع ويبداأون جهرا بذكر األفاظ اجلاللة )هو، حي، 
دائم، قّيوم الخ( ثم يتحولون للذكر القلبي، بينما يتولى بع�ص الفراد باإن�ساد  املنظومات 

ال�سعرية اأو »اللهيات« التي نظمها بع�ص �سيوخ الطريقة وتعرب عن ر�سالتها)39(.

البلقاين اجلديد  باملحيط  تاأثرت  ال�سعدية  الطريقة  اأن  ومع ذلك يالحظ هنا 
حيث انت�سرت فيه الطريقة البكتا�سية التي اأر�ست تقاليد �سيعية. فبال�سافة الى حلقات 
الذكر هذه على مدى العام  اأ�سبحت بع�س تكايا الطريقة ال�سعدية  حتتفي مثل البكتا�سية 
بالع�سر الول من حمرم، حيث يتم المتناع عن اأكل اللحم وتناول احللو بل يكتفى اأتباع 

)37(  للمزيد حول هذه »الثورة الثقافية« وتاأثريها انظر مقالنا: الدين وامل�ساألة الدينية يف األبانيا، جملة »العربي« عدد 239، الكويت 1978.

)38(  للمزيد حول واقع الطريقة ال�سعدية يف األبانيا انظر:
Ismail H.Aga، Tarikati islamik Saadi، Tirane )Eurorilindja( 1991    

)39(  الرابط اللكرتوين للطريقة اال�سعدية يف جيالن:
Shehu.spenden.oficelive.com
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فيها  تن�سد  التي  اليام،  تلك  خالل  الن�ساء  يالم�سون  ول  وامللح  اخلبز  بتناول  الطريقة 
»اللهيات« اأي�سا)40(.  

وقد قّدر �سيوخ الطريقة اأهمية ال�سعر يف ن�سر ر�سالة الطريقة، ولذلك فقد اهتم 
بع�سهم بنظم هذه »اللهيات« التي كانت تن�سد ب�سوت رخيم وموؤثر يف املنا�سبات املختلفة، 
بال�سافة الى اهتمامهم بالـتاأليف يف جمال الت�سوف. وكانت التكية حتتوى يف العادة على 
خمطوطات تتعلق باأدب الطريقة اأو بالت�سوف ب�سكل عام. ولكن ظروف املنطقة من حروب  
وكان  واجلوامع.  التكايا  يف  املوجودة  املخطوطات  من  الكثري  فقد  الى  اأدت  قد  ونزاعات 
اأي�سا بالتاأليف.  ال�سيخ املوؤ�ّس�ص �سليمان قد ا�ستهر بلقب »املعلم الثاين« لكونه قد ا�ستغل 
ن�سخة حمفوظة مبكتبة  بقيت منها  الت�سوف«  اأخالق  »ر�سالة يف  نتاجه  نعرف من  ومما 
�سعر  ديوانا  الينا  و�سل  فقد  الى ذلك  وبال�سافة  برتكيا)41(.  ا�سكدار  العتيقة يف  الوالدة 
من ابداعه ، الول يت�سمن ق�سائد باللغات العربية والرتكية والفار�سية وهو حمفوظ يف 
املكتبة الوطنية بكو�سوفا ، والثاين ي�ستمل على ق�سائد يف اللغة العثمانية وهو حمفوظ يف 
املكتبة ال�سخ�سية لل�سيخ ر�سدي يف جاكوفا . وتبنّي ق�سائد ال�سيخ �سليمان اأنه كان من كبار 

ال�سعراء املت�سوفة اللبان الذين برزوا يف كو�سوفا خالل احلكم العثماين )42(.

اأمني �سيخو )1789-1918(، الذي  اأي�سا حفيده ال�سيخ  ومن ال�سيوخ ال�سعراء 
تاأ�سي�ص  يف  م�ساركته  ب�سبب  واألبانيا  كو�سوفا  يف  املعروفة  العامة  ال�سخ�سيات  من  كان 
»رابطة برزرن« يف 1878 ويف تا�سي�ص »رابطة بيا« يف 1899 )43(. ومن ق�سائده املعروفة يف 
هذه املجال واحدة كتبها يف اللبانية بحروف عربية ون�سرت موؤخرا يف اللبانية باحلروف 

الالتينية بعد اأن اأ�سبحت البجدية االر�سمية منذ 1912:

         ُقلها من القلق بع�سق:

)40(  امل�سدر ال�سابق.

)41(  كان بور�سايل حممد طاهر اأول من اأ�سار الى ذلك يف كتابه »املوؤلفون العثمانيون«: 
 Bursali Mehmet Tahir، Osmanli muellifleri، Istanbul 1331، vo.1.، p.123-124
)42(  Krasniqi،Kontrinute albanologjike،pp.57،59

)43(  ا�ستهرت هذه الرابطة اأي�سا با�سم »بي�سا بي�ص« )رابطة العهد( وعار�ست اأي اقتطاع جديد للمناطق اللبانية ل�سالح الدول املجاورة 
)�سربيا واجلبل ال�سود وبلغاريا واليونان( وانتهت كذلك ب�سدام ع�سكري مع الدارة العثمانية.
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        ل اإله اإل اهلل

        حممد ر�سول اهلل

        المام علي اأمرنا

        اأن نن�سر الطريقة

        ل اإله اإل اهلل

        علي ويل اهلل

        وح�سرة فاطمة اأمرتنا

        اأن نعلي من �ساأن اآل البيت

        ل اإله اإل اهلل

        يافاطمة الزهراء

        واإذا رغبت بروؤية المام احل�سن 

        فاخل�ص لل البيت

       ل اإله اإل اهلل

       ياح�سن املجتبى

       واإذا رغبت بروؤية المام احل�سني 

       فاأرواحنالدى العر�ص العلى

       ل اإله اإل اهلل

       ياح�سني كربالء 

       ال�سيخ اأمني اأمر
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       مبواجهة اجلهالء

       وهديهم للطريقة

       ل اإله اإل اهلل

       يا�سعد الدين جباوي)44(.

الحضور الحالي للطريقة السعدية 

مّرت املنطقة االتي انت�سرت فيها الطريقة ال�سعدية خالل القرنني الثامن ع�سر 
التدريجي  )النح�سار  الع�سرين  القرن  خالل  عا�سفة  �سيا�سية  بتطورات  ع�سر  والتا�سع 
امل�سلمني خالل  الت�سييق على  املفاجىء يف 1912 و�سيا�سة  انهياره  العثماين حتى  للحكم 
يوغ�سالفيا امللكية 1918-1940 وحكم الحزاب ال�سيوعية يف يوغ�سالفيا واألبانيا 1945-
1990 و�سول الى النزاعات واحلروب يف نهاية القرن الع�سرين( مما اأثر كثريا على وجود 

امل�سلمني يف غرب البلقان وعلى الطريقة ال�سعدية بطبيعة احلال.

اأو  اأ�ّسها ال�سيخ �سليمان فال تزال التكية الولى  وبالعودة الى اأولى التكايا التي 
»التكية الكربى« موجودة يف جاكوفا، وهي بذلك تتمتع بقيمة تاريخية �سواء بالن�سبة ملبناها 
اأو حلفاظها على العالقة مبركز الطريقة ال�سعدية يف دم�سق بف�سل ال�سيخ �سوكت �سيخو 
)1900-1952(. وقد �سغر من�سب �سيخ التكية ملدة �سنتني )1952-1954( الى اأن ح�سل 
التكية حتى  راأ�ص هذه  وبقي على  بامل�سيخة  الجازة  �سيخو على  الوهاب  ال�سيخ عبد  ابنه 
ثم  تويف يف 2002  اأن  الى  �سوكت  ال�سيخ  بن  يحيى  ال�سيخ  امل�سيخة  1998، حني خّلفه يف 
خّلفه ال�سيخ مو�سى بن ال�سيخ عبد الوهاب الذي ليزال يتولها حتى الن. وقد ا�ستعادت 
هذه التكية بع�ص وهجها التاريخي يف ال�سنوات الخرية، حيث اأقيم فيها يف 18 اأيار 2009 
احتفال كبري بح�سور ال�سفري اللباين يف بري�ستينا لالحتفاء ب�سدور  الكتاب الذي يوؤرخ 
لهذه التكية ومكانتها يف التاريخ الديني والثقايف للموؤلفني فائق دودا وارن�ست لوما بعنوان 

»النور اللهي والقومي للتكية الكربى امل�ستقلة البلقانية عرب القرون«)45(.

)44( Poezia e Bejtexhinjeve، p.214 

)45( Ernest Luma-Faik Doda،Drita hynore dhe kombetare neper shekujt e teqes madhe autoqefale ballkanike، 
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  وبال�سافة الى هذه التكية بقيت اأي�سا تكيتان اأخريتان يف جاكوفا التي كانت 
تعترب »مركز الطريقة ال�سعدية«. اأما الولى فتعود تقريبا الى وقت تاأ�سي�ص »التكية الكربى« 
وقد اأ�ّس�سها ال�سيخ زين العابدين وجددها ال�سيخ اأمني �سيخو )1789-1918( بينما على 
راأ�سها اليوم ال�سيخ ر�سدي. وتتاألف  هذه التكية التي تقع يف قلب جاكوفا )�سارع ا�سماعيل 
بينما  لالعتكاف،  وغرفة  ال�سيخ  �سكن  على  الول  الطابق  يحتوى  طابقني،  من  كمايل( 

يحتوى الطابق الثاين على قاعة ال�سماع واأوجاق القهوة. 

كما  فيها  ال�سيوخ  ت�سل�سل  كانت  فقد  ال�سيوخ  اأ�سرحة  على  ال�سواهد  وح�سب 
يلي:ال�سيخ زين العابدين )تويف 1769( – ال�سيخ حممد بن زين العابدين )تويف 1799( 
-ال�سيخ اأمني )تويف 1811( – ال�سيخ حمدي بن اأمني )تويف1918( – ال�سيخ �سكري بن 
اأمني )تويف 1940( – ال�سيخ �سياء بن حمدي )تويف 1945(، ال�سيخ عبدل )تويف 1985( 
اأ�س�سها  فقد  الثانية   التكية  واأما  الن.   الى  ليزال  الذي  ر�سدي  ال�سيخ   ابنه  بعده  ومن 
يف وقت متاأخر ال�سيخ جمايل )تويف 1934( وجاء بعده ال�سيخ جالل الدين وال�سيخ �سعد  

الدين وال�سيخ عابدين ويتولها حاليا ال�سيخ  رم�سان. 

اليوغ�ساليف  العهد  مطلع  يف  هدم  قد  للتكية  ال�سلي  املبنى  كان  احلقيقة  ويف 
ال�سيوعي لتبنى مكانه مدر�سة فويه لكت�سفيت�ص Voje Lakcivic )التي حتول ا�سمها بعد 
Zekerija Rexha(، وانتقلت الى املبنى احلايل القريب  1999 الى مدر�سة زكريا رجا 
الم  �سارع  الى   1999 بعد  ا�سمه  حتول  )الذي  تيتو  املار�سال  �سارع  يف  لها  اأعطي  الذي 

ترييزا()46(.

ودفن  الثانية  التكية  �سليمان  ال�سيخ  فيها  اأ�ّس�ص  التي  بربيزرن  يتعلق  فيما  اأما 
على  اجلميلة  واإطاللتها  املميزة  لعمارتها  نظرا  كبرية  ب�سهرة  تتمتع  كانت  فقد  فيها، 
املدينة وقيمتها التاريخية باعتبارها تت�سمن �سريخ ال�سيخ املوؤ�س�ص اأو »املعلم الثاين«. وقد 
ا�ستمرت م�سيخة التكية يف اأحفاد ال�سيخ �سليمان )الذين حملوا كنية �سيخ زاده اأو �سيخو( 
حتى ال�سيخ مو�سى الذي اأعدم يف 1945 نظرا مل�ساركته يف »رابطة بريزرن الثانية« املقاومة 

Gjakove-Prizren 2009.     

)41( Cahajic، Derviski redovi، p.150

     واأ�سكر هنا الباحث كو�سرتمي �سيخو الذي قام بتحديث املعطيات الواردة يف املرجع ال�سابق
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لو�سول احلزب ال�سيوعي الى احلكم، حني �سودرت التكية وكل اأوقافها املحيطة بها لتهدم 
يف 1950 وتوؤخذ موادها لبناء تعاونية يف �سواحي بريزرن. وقد تولى ابنه ح�سني �سيخ زاده 
امل�سيخة )التي مل يعد لها �سوى الرتبة االتي ت�سم اأ�سرحة �سيوخ ال�سعدية( وقام بنقل مقر 
الطريقة الى بيت العائلة ، الذي يعترب من البيوت املميزة لربيزرن من الع�سر العثماين ، 
بعد اأن اأخذ اإجازة باخلالفة من ال�سيخ حممد علي �سيخ التكية ال�سعدية يف �سكوبيه وبقي 
على راأ�سها حتى 1989. وبعد موته انتقلت م�سيخة الطريقة الى الفرع الخر من العائلة ، 
حيث تولها ال�سيخ حممد بن ال�سيخ �سوكت �سيخ »التكية الكربى« يف جاكوفا ، حيث بقي 

على راأ�سها الى اأن تويف يف 2007. )47(.

مدينة  يف  ال�سعدية  التكية   1999 حرب  حتى  بقيت  فقد  ذلك  الى  وبال�سافة 
توفيق  ال�سيخ  التكية قد عرفت ذروتها يف عهد  وكانت هذه  مّر ذكرها.  التي  جيالن)48(  
ن�سالت�سا  ال�سعدية يف  التكية  ال�سيخ ح�سني �سيخ  اأخذ الجازة باخلالفة من  �سيخو  الذي 
Nestalca قرب بويونافات�س، والذي قاوم ال�سغوط على امل�سلمني لتهجريهم الى تركيا 
خالل الفرتة الولى من حكم احلزب ال�سيوعي اليوغ�ساليف، ولذلك �سجن مرتني واأغلقت 
التكية مع وفاته يف 1975. ولكن اتباع الطريقة بقوا ميار�سون �سعائرهم �سرا بعد انتقال 
م�سايخ  من  املتعلم  اجليل  ميثل  الذي  �سيخو،  حيدر  علي  ال�سيخ  ابنه  الى  التكية  م�سيخة 
الطريقة ال�سعدية حيث اأنه اأكمل تعليمه يف املعهد العايل للغة والدب اللباين يف بري�ستينا 

وا�ستغل فرتة يف التعليم قبل اأن يتولى م�سيخة الطريقة بعد وفاة والده.

اأعاد ال�سيخ علي حيدر افتتاح التكية يف 1989 بعد تفكك �سلطة احلزب   وقد 
الواحد يف يوغ�سالفيا ال�سابقة، وعادت احلياة الى الطريقة ال�سعدية يف هذه املنطقة الى 
1999 حني تعر�ست التكية الى اإحراق متعمد، ومل تزل على حالها بعد الظروف اجلديدة 
ال�سعبة التي حلت يف كو�سوفا بعد 1999، حيث مل يتوفر لها اأية م�ساعدة لعادة بنائها)49(.

)47( Vefa Q.Karahoda،Sheh Sulejman »Axhiza Baba« )Tarikati Saadi(،Prizren-Gjakove 1997،pp.14-15;Luma-
Doda،Drita shkelqyeshme hyjnore،pp.94-91

)48(الرابط اللكرتوين للطريقة ال�سعدية يف جيالن:
     Shehu.spenden.oficelive.com

)49(  �سحيح اأن هذه التكية تقع الن يف »جمهورية �سربيا« ولكنها يف الواقع لتبعد �سوى كيلومرتات عن احلدود مع كو�سوفا وهي تدخل 
�سمن اجليب الذي ي�سم الغالبية اللبانية يف جنوب غرب �سربيا والذي يرتبط دينيا وثقافيا بكو�سوفا.
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وعلى ذكر تكية نا�سالت�سا قرب بويانوفات�ص فقد بقيت هذه التكية الوحيدة من 
نوعها يف �سربيا، بعد انح�سار الوجود امل�سلم فيها نتيجة للحرب الرو�سية العثمانية 1877-

احلايل  ال�سيخ  �سعباين  اآيت  ال�سيخ  بعد  جاء  حيث   ،1878 برلني  موؤمتر  وقرارات   1878
للتكية خرياهلل �سيخو.

تتناق�ص  ان  الى  املذكورة  ال�سا�سية  التطورات  اأدت  فقد  يتعلق مبكدونيا  وفيما 
التكايا الكثرية التي كانت موجودة فيها الى اثنتني فقط: التكية ال�سعدية والتكية الرفاعية. 
وفيما يتعلق بالتكية ال�سعدية التي كان قد اأ�ّس�سها وفا بابا يف نهاية القرن التا�سع ع�سر يف 
حملة طوب خانة فقد مّت جتديها وتو�سيعها يف الن�سف الول للقرن الع�سرين واأ�سبح لها 
 ،1963 يف  �سكوبيه  �سرب  الذي  املدمر  للزلزال  نتيجة  تداعت  ولكنها  التباع  من  الكثري 
فيه  الى حريق م�سكوك  تعر�ست يف 2002  فقد  ومع ذلك  متوا�سع.  ب�سكل  بناوؤها  واأعيد 
اأتى عليها بالكامل. وقد اأعيد بناوؤها موؤخرا ولكن مع تعديالت معمارية حيث اأقيم م�سجد 
يف مكان التكية ال�سلية يتكون من طابقني، الول للرجال والثاين للن�ساء مع مكتب ل�سيخ 
الطريقة الذي يحتوى على بع�ص املخطوطات يف العربية والرتكية، بينما نقلت قاعة الذكر 

الى احلديقة ال�سغرية التابعة للتكية. 

وقد تتابع على م�سيخة هذه الطريقة بعد املوؤ�س�ص ال�سيخ حممد علي بابا وال�سيخ 
حمرم وال�سيخ �سعبان وابنه الن ال�سيخ علي ر�سا. ويف زيارة للتكية يف اأواخر اآذار 2012 
اأفادنا رفعت ابن ال�سيخ علي ر�سا ان التكية لتزال ن�سطة وتعقد حلقات الذكر مرتني يف 
ال�سبوع: يوم اجلمعة بعد �سالة اجلماعة ويوم الحد بعد الع�سر. ويالحظ هنا اأن هذه 
التكية تقع يف حملة بغالبية غجرية م�سلمة، ولذلك يقوم ال�سيخ يف حلقة الذكر وبعد قراءة 

الوراد ال�سعدية ب�سرح ذلك يف اللغة الغجرية اأي�سا)50(.

)50(  من لقاء معه يف التكية يف 2012/3/26.


