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 اإلىداء

 : كالمتكاضع الجميؿ العمؿ ىذا أىدم

لى, الرسكؿ حضرة إلى لى, الطاىريف الكراـ بيتو آؿ كا   .المياميف الغر أصحابو كا 

لى, الكسنزاف المحمد محمد الشيخ حضرة, طريقتنا شيخ إلى  .تعالى ا رحميـ الكراـ مشايخنا كا 

 عبد بف محمد نيرك الديف شمس العاـ الطريقة ككيؿ,  قمبي عمى الغالي الدكتكر جناب إلى
 .   الكسنزاف الكريـ

 .عمره في يطيؿ أف ا أساؿ, قمبي عمى العزيز كالدم إلى

 .العمر كطكؿ التكفيؽ ليا ا أساؿ, ركحي عمى العزيزة كالدتي إلى

 .سكيمـ تكفيؽ الشيخ, فمسطيف في الطريقة كخميفة, الفاضؿ كمرشدنا خميفتنا إلى

 عممني مف إلى, كالمعرفة الحكمة صاحب إلى, الفضؿ صاحب إلى, العمـ كككبة جناب إلى
 كيرعاه, يحفظو أف ا أساؿ, الحٌبازم مشيكر الدكتكر األستاذ جناب, مثقفنا سيدنا كجعمني الحرؼ
 .كبعممو بو األمة كينفع

 .عرفات ياسر الراحؿ الرئيس فخامة, الخالد البطؿ الرمز القائد الشييد إلى

 . كأخكاتي إخكاني إلى

لى, سكيمـ تكفيؽ آدـ إلى, سكيمـ تكفيؽ محمد المخترع الغالي صديقي إلى  قمبي عمى الغالي كا 
 .الحبازم أحمد فراس الكفي كالصديؽ الغالي األخ إلى. سكيمـ تكفيؽ ا عبد

 .العميا الدراسات كمية إلى, اآلداب كمية إلى, القدس جامعة إلى 

 . ىذه رسالتي أىدم, جميعنا إلييـ

حامد مرعي زياد محمد
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 :وعرفان شكر

 .العظيـ اليكؿ يكـ شفيعنا, الكريـ رسكلو عمى التسميـ ككامؿ كالصبلة, العالميف رب  الحمد

 إلى, كاالمتناف, كالعرفاف, الشكر كجزيؿ بكافر أتقدـ كأنا, جكارحي تسعد ككـ, لقمبي يطيب كـ
 لقبكلو( الحٌبازم مشيكر) الدكتكر جناب, كالحكمة, العمـ صاحب, الجميؿ الدكتكر أستاذنا
 . الرسالة ىذه عمى اإلشراؼ

 ىذه كتابة مف,  كتكفيقو ا بعكف, العممي كاإلعداد, العمؿ ىذا انييت قد كأنا لو كأتقدـ كما
, كسعيده , فخكره  أنا ككـ,  الحٌبازم مشيكر الدكتكر لؤلستاذ كالعرفاف الشكر آيات بأسمى الرسالة
 .الرسالة ىذه في لي كتكجيياتو, كآرائو, كجيكده, كعممو, لعممو لو كمٌمتفه 

ستاذ إلى كالعرفاف بالشكر كأتقدـ كما  الفاضؿ كالدكتكر قعقكر محمكد خالد الفاضؿ الدكتكر االو
 أف ا مف آمبلن , الرسالة ىذه مناقشة في كارشادات نصائح مف بذاله ما عمى عكض رفيؽ أحمد
 .الجميع ظف حسف عند أككف

 عبد جعفر كالخميفة,  ياسيف ىادم محمد الخميفة مف لكؿ كالعرفاف الشكر بجزيؿ كأتقدـ كما
 خالد كالخميفة,  جامكس أبك نايؼ كالخميفة,  النعراني كساـ كالخميفة" ,  الكاتب جعفر" الحسيف
 . المسيمي
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 :    الممخص

 كالطرؽ الصكفية مكضكع حكؿ مفصمة رؤية تقديـ إلى البحث ىذه ييدؼ: الرسالة ىدؼ*
 خاص بشكؿ فمسطيف في الكسنزانية القادرية العمية كالطريقة, فمسطيف في, عاـ بشكؿ الصكفية
 عمييـ ا رضكاف أصحابو كأفعاؿ,   النبي كأفعاؿ,  كالسنة القرآف إلى مرجعيتيا كالتي, كمفصؿ
 . فمسطيف في كجديدة, العراؽ كردستاف  في قديمةه , جديدة قديمة كككنيا, أجمعيف

 : الصكفية الطرؽ ىذه عف الكتابة في إلي بالنسبة الدكافع أىـ مف كاف كقد

 .معاصر شيء بكؿ يعنى الذم, المعاصرة اإلسبلمية الدراسات لتخصص دراستي - أكالن 

 .الثبلثة األخيرة العقكد منذ فمسطيف في ككنيا, الطريقة ىذه دراسة -ثانينا

 .كاسقاط, تشكيو كمحاكلة, كتضميؿ, كافتراء, ىجكـ مف التصكؼ لو يتعرض ما -ثالثنا

 . النبكم القرآني المنياج عمى المستقيمة الصحيحة الطرؽ كحقيقية, التصكؼ حقيقة إبراز – رابعنا

 :الدراسة فصكؿ*

 : يمي كما مباحث عدة عمى فصؿ كؿ كاحتكل فصميف في الرسالة ىذه كجاءت

  كتطكرىا,  كنشأتيا,  الكسنزانية الطريقة:  األكؿ الفصؿ

  الطريقة نشأة:  األكؿ المبحث

  النسب سمسمة:  الثاني المبحث

  الطريقة أعبلـ:  الثالث المبحث

  التربكم الطريقة منياج:  الرابع المبحث

  االخرل بالطرؽ الطريقة عبلقة:  الخامس المبحث

 الحكـ بأنظمة الطريقة عبلقة: السادس المبحث

 الفمسطيني المجتمع في كأثرىا,  فمسطيف في الطريقة انتشار:  الثاني الفصؿ
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  فمسطيف في الطريقة نشأة:  األكؿ المبحث

  الديني النشاط:  الثاني المبحث

   االجتماعي النشاط:  الثالث المحب

 األخرل بالطرؽ الصكفية الطرؽ عبلقة:  الرابع المبحث

 الفمسطينية القضية مف مكقفيا:  الخامس المبحث

 فمسطيف في أثرىا:  السادس المبحث

 :الدارسة نتائج*

 :التالي النحك عمى إلييا تكصمت التي النتائج أىـ البحث ىذا في أجمؿ

 . اإلنساف كقدـ بؿ,  نفسو اإلسبلـ قدـ قديمة -معركؼ لماىك خبلفنا -الصكفية أف-1

 ميحكىمة طريقنا الطريقة يجعؿ مما التكصية نظاـ عمى قائـ الطريقة في المشايخ تسمسؿ أف -2
 .كالقيادة الرياسة حب فييا مف يشغؿ ال السياسة

 مصادر مف تنيؿ بؿ مبتدعةى  كال ميبتىًدعن  ليست -معركؼ ىك لما خبلفنا-َى  الطريقة أف -3
 . الصالح السمؼ عميو بمكاف كأخذ كاجتياد كسنة قرآف مف التشريع

 بينيـ كتربط,  شيئان  بعض عمى بعضيا يعيب ال الكاحد الجسد كأعضاء الصكفية الطرؽ أف -4
 . الركح تزكية كىك الكاحد اليدؼ كرابط كالمحبة األخكة ركابط

 كما السياسة دخؿ فيي األمة نحك كاجبيا تقدر إنيا بؿ رىبانية طريقتنا ليست الطريقة أف -5
 . المياديف كؿ في كاجبه  عندىا اإلصبلح كأف المساجد دخؿ

 . األميف غير البمد ىذا دخكليا منذ فمسطيف في كتتكسع كاسعة شعبية ليا الطريقة أف -6

 .كاسعنا كاجتماعية دينينا نشاطن  لمطريقة أف -7

 . الممكنة السبؿ بكؿ ليا داعمةه  مؤيده  العادلة الفمسطينية لمقضية كبقكة مناصرةه  الطريقة أف -8
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 :الدراسة صعكبات*

 :أىميا كمف الدراسة ىذه إعداد أثناء كاجيتيا صعكبات عدة ىناؾ

 البحث بيذا الخاصة كالمراجع المصادر قمة-1

 فمسطيف في الطريقة ىذه حداثة-2

  لمتصكؼ كالطاعنة الشرسة اليجمة-3

  المجاؿ ىذا في كالتناغـ كالفيـ الذكؽ قمة-4

 كؿ في التاريخي المنيج اعتمدت إذ, الكصفي التاريخي المنيج الدراسة ىذه في انتيجت كقد  
 انتقاؿ كتتبع, نشأتيا كتتبع, الطريقة نشأة عف الحديث في, األكؿ المبحث في األكؿ الفصؿ مف

ا كاعتمدتو, السمسمة أعبلـ بيف المشيخة  تتبع في, األكؿ المبحث في الثاني الفصؿ في أيضن
ا, الرسالة مباحث أغمب في التاريخي كاعتمدت, فمسطيف في نشأتيا  بعض تعريؼ في خصكصن

ا لغةن  الطريقة كتعريؼ, المصطمحات  تعريؼ, األكؿ المبحث في األكؿ الفصؿ في كاصطبلحن
ا لغة كالزكايا التكايا  لغة الكرامة كتعريؼ, االكؿ الفصؿ مف الثاني المبحث في, كاصطبلحن

ا  مباحث باقي في المصطمحات بعض كتعريؼ, الثاني المبحث في األكؿ الفصؿ في كاصطبلحن
 كبعض, كالككيؿ, كالمدد, كالبيعة, كالمنياج, كالخميفة, كالحزب, بالكرد كالتعريؼ األكؿ الفصؿ
 .الكردية الكممات

 كالبحث الطريقة أعبلـ في, الثاني المبحث في األكؿ الفصؿ, أيضا الكصفي المنيج كاعتمدت  
ا الكصفي كاف ك, ليـ الترجمة كعف عنيـ  منياج حكؿ الثالث المبحث في األكؿ الفصؿ في أيضن

 مف التحميمي الكصفي المنيج فييما اعتمدت, كالخامس الرابع المبحثيف أما, الكسنزانية الطريقة
 .أجريتيا التي المقاببلت خبلؿ

 

 الكصفي المنيج اعتمدت, األكؿ المبحث عدا مباحثو جميع في الثاني الفصؿ كفي

 :إلييا تكصمت التي النتائج أىـ أعرض, الخاتمة كفي
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 جاء ما كتتخذ بؿ, النبكية كالسنة القرآف مف كتكجيياتيا, تعاليميا تستمد الكسنزانية الطريقة إف
ا, سمككان  بيما  .كمنياجن

 . كالتعصب, بالتشدد يعرؼ كما, البدع كؿ تقبؿ كال بؿ, ترفض الكسنزانية الطريقة إف

 جانب أم تتمقى ال, خارجية أجندة ألم تابعة غير ذاتيا بحد مستقمة الكسنزانية الطريقة إف
 .أحد مف مادم أك معنكم

 غير الحكـ أنظمة كعف, العفنة السياسة عف البعد كؿ بعيدة كانت الكسنزانية الطريقة إف
 السياسة معترؾ في الكسنزانية الطريقة دخمت اآلف لكف, بالخارج يرسـ لما كالتابعة, المستقمة
ا  .العراقي بالشعب المتاجرة عف الخائنيف أيدم ككؼ, الكضع لتحسيف, العراؽ في خصكصن

 عف كلمبحاثيف, عاـ بشكؿ لمناس نقميا في رغبت التي التكصيات أىـ بالنياية أكضحت ثـ  
 النبكية السنة كتعاليـ القرآف نيج عمى ىـ مف مع الكقكؼ ضركرة كمنيا, خاص بشكؿ التصكؼ
 .المطيرة
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The impact of the kasnazaniyah way in palistine 
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Abstract  

The purpose of this research is to provide a clear vision on the 

subject of Sufism and Sufism in general, in Palestine, and the 

upper way adriya Al-Ksanzaniyah in Palestine in particular and 

detailed, which reference to the koranic and Sunnah, and the 

deeds of the Prophet, and the eeds of his companions, may God 

be pleased with them all. Iraq's Kurdistan, and New in Palestine 

It was one of the most important motives for me in writing about 

these Sufi methods. 

My studies to specialize in contemporary Islamic studies, which 

means everything contemporary . 

Studying this method, since it has been in Palestine since the last 

three decades. 

1 - What is subjected to the mysticism of the attack, the 

fabrication, misinformation, and try to distort, and topple. 

Fourth - to highlight the truth of Sufism, and the true and correct 

ways straight on the Koranic curriculum. 

Classes 

This letter came in two chapters and each chapter contains 

several topics as follows: 

Chapter: The Cassanian method, its origin, and its evolution 
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The first topic: The origin of the method ,The second subject: 

the line of descent. 

The third topic: flags of the way The fourth topic: The 

curriculum of the educational method The fifth topic: the 

relation of the method to other methods The sixth topic: the 

relationship between the method of overnance systems Chapter 

Two: The spread of the method in Palestine and its impact on 

Palestinian society The first topic: The emergence of the method 

in Palestine The second topic: Religious activity Third  Loving: 

Social Activity The fourth topic: the relationship of Sufi 

methods in other ways The fifth topic: its position on the 

Palestinian issue The sixth topic: its impact in Palestine Results 

of the study The most important findings in this research are as 

follows  : 

1-that the Sufism - contrary to what is known - the old age of 

Islam itself, and even provided man. 

2-the chain of sheikhs in the method based on the system of 

recommendation, which makes the way a political path does not 

occupy the love of leadership and leadership . 

3-The way - contrary to what is known - is not innovative nor 

creative, but the sources of legislation from the Quran and 

Sunnah and diligence and take place where the righteous 

advances. 

4-Sufi methods as members of the body one does not hinder 

each other on something, and link them ties brotherhood and 

love and link to the one goal is the recommendation of the 

Spirit. 

5-The method is not a monastic method, but it appreciates its 

duty towards the nation is entering politics as entered the 

mosques and reform is a duty in all fields. 
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6-The method has been widely popular and has expanded in 

Palestine since its entry into this unsafe country. 

7-The method has broad religious and social activity. 

8-The manner in which the Palestinian cause is justly advocated 

is supported by all possible means. 

Difficulties of study 

There are several difficulties encountered during the preparation 

of this study, the most important of which are: 

1-Lack of sources and references for this research. 

2-Modernity of this method in Palestine. 

3-vicious attack and obedience to mysticism. 

4-lack of taste, understanding and harmony in this area. 

 The historical approach was adopted in the first chapter in the 

first section, in the discussion of the origin of the method, the 

follow-up of its origin, and the follow-up of the transmission of 

the Old Testament among the series. It was also adopted in the 

second chapter in the first section, In the second chapter of the 

first chapter, and the definition of dignity language and 

terminology in the first chapter in the second topic, in the 

second chapter of the first chapter, , And the definition of some 

staple Investigation panels in the rest of the first chapter 

Kaltarev with flowers, party, and the caliph, and the curriculum, 

and the pledge of allegiance, and periods, and the agent, and 

some Kurdish words. 

The descriptive approach was also adopted, chapter I in the 

second section, in the ways of searching, searching for and 

translating them. The descriptive was also in the first chapter in 

the third topic on the method of the Cassanian method, while the 
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fourth and fifth sections adopted the analytical descriptive 

approach through the interviews I conducted . 

In the second chapter, in all its aspects except the first section, 

the descriptive approach was adopted In conclusion, I present 

my most important findings: 

The Cassanese method derives its teachings and guidance from 

the Quran and the Sunnah of the Prophet, and even takes what is 

stated in them as behavior and a method. 

The Sassanese way rejects, and does not accept, all heresies, so-

called extremism, and fanaticism. 

The Cassanese method is independent of itself and does not 

belong to any external agenda. It receives no moral or material 

aspect from anyone. 

The Casanese way was far from the rotten politics and the non-

independent regimes of the outside world. But now the Casnian 

way has entered the arena of politics, especially in Iraq, to 

improve the situation and stop the hands of those who are afraid 

of trading the Iraqi people. 

  Finally, she explained the most important recommendations 

that she wished to convey to the people in general, and to those 

who seek Sufism in particular, including the need to stand with 

those who follow the kuran and the teachings of the Sunnah. 
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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

  :المقدمة

كريف العابديف الطائعيف المخمصيف, نستغفره استغفار , حمد الشاب العالميفالحمد  ر 

 اكنشيد أف محمد ضاليف المضميف المشركيف الكافريف,, كنعكذ بو مف الالمقصريف المذنبيف
 ,أبا القاسـ,  معممنا , سيدنا كحبيبنا كشفيعنا كقدكتنامو عميوعبده كرسكلو صمكات ربي كسبل

َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالا َرْحَمًة ِلْمَعاَلِمينَ . بشيرنا, كنذيرنا, كىادينا, كمنقذنا لناك 
(1) 

, أىما النسب الشريؼ, النسب بعدة جكانب مف الطرؽ تتميز الطرؽ الصكفية عف غيرىا  
 البيت األطيار كافر كالفاجر كالفاسؽ قبؿ المؤمف, نسب آؿيتمناه ال الطاىر, الذم

, مع اختبلؼ اإلسبلـ, بؿ ىك قديـ قدـ أك المستحدث كالتصكؼ ليس بالشيء الجديد
تغير ىذا االسـ في كؿ حقبة , كمع مركر األزماف المسميات مف زىد, ككرع, كتقكل, كتقشؼ

 .زمنية

 , ككراماتخفايا, كأسرار, كعمكـشيخيا , كاتباعيا , ك  كف لكؿ طريقة مف تمؾ الطرؽل
 اء , دراكيش , اتباع , محبيٌيف (.مف ) خمف ,بيا خاصة

تكلد لطرؽ كبرل, كىي , بؿ ىي عبارة عف ت مستقمة كحدىاكىذه الطرؽ الصكفية ليس
, كىي امتداد لتمؾ الطرؽ الكبرل, لـ تنفصؿ عنيا, كلـ تتشكؿ بمفردىا, بؿ ىي امتداد كاحد

, ادرية لمشيخ عبد القادر الجيبلنيالقمثؿ ذلؾ الطريقة ك , في ذاؾ النير بي صي عبارة عف نبع يى 
ليذا تجد أف اسميا الطريقة القادرية  ,لمطريقة القادرية اتعتبر الطريقة الكسنزانية امتدادك 

 .الكسنزانية
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مة نسب , كليا سمسة كغيرىا مف الطرؽ ليا تأصيؿ ديني, كتاريخ قديـكالطريقة الكسنزاني    
ا مستمدنا مف الق, تتبع مصحيحة  , كالجميع يسعى إلنشاء العبلقات معيا.رآف كالسنةنياجن

 :مشكمة البحث

 :مشكمة البحث تمثمت

  .في ىذا المكضكع بشكؿ محدد كمستقؿ مراجعندرة ال  -1
 .عف الطريقة الكسنزانيةقمة المراجع التي كتبت   -2
لى دكلة لى السفر إ, أىميا الحاجة إلعدة أسباب ,صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمة  -3

لى كردستافكعدـ إمكانية الكصكؿ إلى العراؽ ,إلجراء المقاببلتاألردف   خصكصا, , كا 
 .قاببلت الميدانية عف قربإلجراء بعض الم

ئي بعض الكثائؽ الميمة الخاصة , عف إعطاككيؿ الطريقة اإلدارم في فمسطيف تمنع  -4
 .يس الراحؿ ياسر عرفات مع الطريقةعبلقة السيد الرئب
 

 : أسئمة البحث
 :في ىذه الدراسة اإلجابة عف بعض األسئمة فكانت األسئمة عمى النحك التالي أردت ىنا

  معنى الطريقة , كما ىك مصطمح الكسنزاف؟ماىك -1
 ؟ما ىك المنياج المتبع في تربية األتباع كما الذم يميزه عف غيره مف مناىج -2
 ؟كىؿ ىك صحيح ثابت , لمطريقة سمسمة النسب ما ىي-3
 ؟ة الكسنزانية الى فمسطيف ككيؼ انتشرتكيؼ دخمت الطريق-4
 ىؿ ىناؾ نشاط سياسي لمطريقة يتدخؿ في انظمة الحكـ -5 
 ؟ما ىي أكراد الطريقة الكسنزانية , كماىي حمقات الذكر التي تقاـ لدييـ-6
 ما الذم قدمتو الطريقة لمقضية الفمسطينية, كلمشعب الفمسطيني؟-7
 
 



 ع 
 

 
 اشكالية البحث:

الجكىرية في البحث البعد المكاني عف مكاف كالدة الطريقة , كعف كانت اإلشكالية   
منشأ أعبلـ الطريقة , كعف تراثيـ العممي كمقتنياتيـ , كصعكبة الكصكؿ إلى ذلؾ 
المكاف لمبحث كالدراسة عف قرب إلخذ المعمكمة مباشرة مف مكانيا دكف الحاجة الى 

الكصكؿ الى بعض الكتب القديمة  كسيط , ثـ كانت اإلشكالية أيضا في عدـ القدرة عمى
 الخاصة بالطريقة التي يعكد عمرىا الى أكثر مف مائة عاـ.

 

 البحث :  فرضية
إف مارست الطريقة فعاليتيا كممارساتيا عمى األرض في الساحة الفمسطينية , حتما سيككف ليا 

,  يجـ عيمو, كذلؾ لحب الناس لمتصكؼ, كرغـ المعيقات, كالتشكيش, كالتشعبية كأرضية خصبة
تباع ليا , كاذا لمس الجانب الركحي, كالجانب الطبي لدل الطريقة شديد عمييا إقباؿه كسيككف  , كا 

  كثابت. , كما بيما مف أسرار,  كخكارؽ, كفاعميو, سيككف الصدل كاسع
  

 أىمية البحث وسبب اختياره:
,الطرؽ الصكفية الصحيحة المعتدلة في تسميط الضكء عمىتكمف أىمية ىذا البحث        

ا الطريقة الكسنزانية, ككنيا قائمة بشيخيا الحاضر كما جميع الطرؽ المكجكدة أمثاؿ , خصكصن
صكفيف لعممو بحقيقة في طريقتو أثر كبير لدل المت ةلكجكد شيخ الطريق , كأفالطريقة الخمكتية 

.الشيخ كعمكمو, كتمقيو  

ا في إبرازكتكمف األىمي الخارقة لمعادة  , كاألمكركحانياتبعض الجكانب التي تتعمؽ بالر  ة أيضن
 .الخاصة بالكرامة

 

 

 



 ف 
 

 :, منيالعدة أسباب بالتحديد, في ىذه الدراسةكقد اخترت الكتابة 

 .ألككف أكؿ مف يكتب عف الطريقة الكسنزانية في فمسطيف -1
 

 .بشكؿ خاص كمنفرد كمستقؿ في ىذا الشأفبة الكتاندرة   -2
 

 .الكجو المعتدؿ الصحيح ليذه الطريقة الكسطية الداعية لمسماحة كالسمـإلبراز   -3
 

ػػػػػا  ,إلظيػػػػػار العبلقػػػػػة التػػػػػي تتمتػػػػػع بيػػػػػا قيػػػػػادة الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني مػػػػػع الطريقػػػػػة  -4 خصكصن
كد عبػػػػاس حفظػػػػو , كحالينػػػػا مػػػػع الػػػػرئيس محمػػػػالػػػػرئيس الراحػػػػؿ ياسػػػػر عرفػػػػات سػػػػابقنازمػػػػف 
 .ا

 .السماع عنيا ة لـ يعيد, كغريبة في فمسطيفجديد كلككنيا  -5
 

 :سات السابقةالدرا

بيا بحثي ما يمي: , كاثرمى كمف أىـ الكتب التي ألفت  
لمشيخ محمد المحمد الكسنزاف  ,العرفافك مكسكعة الكسنزاف فيما اصطمح عميو أىؿ التصكؼ -1

 كشيخ الطريقة الحالي , كعف حياتو الكمية , , كالتي تكمـ فييا عف نشأة الطريقة, 
, كبالمجمؿ كاف مكضكعيا عف المصطمحات كالمعاني العربية كأعبلميا, كعف سمسمة النسب

 كألفاظيا .

تكمـ بكضح  لذم, ا لمشيخ محمد المحمد الكسنزاف  ,زانيةنالطريقة العمية القادرية الكس -2
ليـ حتى انتقامنذ نشأتيـ  ة, كتاريخيـ كؿ كاحد عمى حدسنزانيةكتفصيؿ عف أعبلـ الطريقة الك

, كعف أكارد الطريقة الكسنزانية , كتعاليميا , كمنياجيتيا, كعف الكثير مف إلى الرفيؽ األعمى
  اآلدبات المتبعة.

, كالذم تكمـ فيو  لمشيخ محمد المحمد  ,اب األنكار الرحمانية في الطريقة الكسنزانيةتك-3
التي يجب عمى المتصكؼ القياـ بيا, ككيفية اعطاء التصكؼ كأىـ العبادات  عف أىـ آداب

   البيعة لممريد الكسنزاني, كماىي االمكر التي يتكجد عميو القياـ بيا فكر سمككو الطريقة الى ا. 
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لمشيخ عبد القادر عيسى, الذم تكمـ فيو عف ماىية التصكؼ  ,كتاب حقائؽ عف التصكؼ-4
لتصكؼ, مصطمحات التصكؼ , كالتفصيؿ في , كعف مدارس التصكؼ , كأعبلـ ابالتفصيؿ
 اآلدابات.

كنشأة  , ـ عف الطرؽ الصكفيةكالذم تكم, صكؼ لمشيخ أبك الكفاء التفتازانيمدخؿ إلى عمـ الت-5
 .التصكؼ, كأقطاب الصكفية

 منيج البحث:

 .() المنيج التاريخي المينجاعتمد البحث عمى 

 :أدوات البحث

عمى المصادر كالمراجع التاريخية, كعمى السيرة النبكية, كعمى الكتب المعاصرة  اعتمد البحث-1
 .كالحديثة

 .فمسطيف ككنيا محؿ الدراسة كالبحث, كحصرتو في أكجزت الحديث-2

 , كنشأتيا في فمسطيف.الطريقة في كردستاف العراؽقمت بسرد تأريخ نشأة -3

 ى صحاحيا كسننيا., كاألحاديث العزكة اآليات الكريمة إلى سكرىا-4

 .( باستثناء المعركفيف كالمشيكريفقمت بتعريؼ األعبلـ ) األشخاص , كاألماكف-5

ث حسب , كاألحادييث حسب ترتيب السكر القرآنيةحادقمت بإعداد مسرد آيات كمسرد أ-6
 .الحركؼ اليجائية

إلى مكاف المصادر كالمراجع التي ليس ليا تاريخ أشرت ليا برمز )د,ت( كالتي ال تشير -7
 النشر )د,ف( كالتي التشير إلى رقـ طبعة )د,ط( في مسرد المصادر كالمراجع.
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 حدود الرسالة :

 الحدكد الزمانية : 

-ق200ىجرم إلى يكمنا الحاضر , )200التصكؼ اإلسبلمي : مف عاـ اؿ-1
 ق(1439

ريـ الشاه التصكؼ الكسنزاني : مف كالدة شيخ الطريقة الكسنزانية السيد الشيخ عبد الك-2
 ق(.1815-ق1235الكسنزاف عاـ )

 الحدكد المكانية :

 األكراد : كمناطؽ كردستاف , ككربجنة , كجباؿ سركرمة , كمناطؽ ايراف-1

 المممكة األردنية الياشمية : عماف , كعبدكف , الماركة .-2

 فمسطيف : قمقيمية . -3

لديني كعف أىـ نشاطيا ا, صرت في الحديث, عمى نشأتيا في فمسطيفكبالفصؿ الثاني اقت
 , كعبلقتيا بالطرؽ األخرل.كمكقفيا مف القضية الفمسطينية, كأثرىا في فمسطيف ,كاالجتماعي

 :خطة البحث

 .الرسالة عمى مقدمة كفصميف كخاتمةتممت ىذه اش

اشتممت المقدمة عمى مشكمة البحث, كأىمية البحث, كأسباب اختيار البحث, كالدراسات  كقد
 ., كحدكد الرسالةمنيج البحث, ك السابقة

 :ف عمى النحك اآلتيككاف الفصبل

 .الفصل األول: الطريقة الكسنزانية: نشأتيا وتطورىا

 : نشأة الطريقة المبحث االكؿ

 : سمسة النسب في الطريقةالثانيالمبحث 



 ر 
 

 : أعبلـ الطريقة الثالمبحث الث

 : منياج الطريقة التربكمرابعالمبحث ال

 عبلقة الطريقة بالطرؽ االخرل: خامسالمبحث ال

 بأنظمة الحكـ: عبلقة الطريقة سادسالمبحث ال

 .ن, وأثرىا في المجتمع الفمسطيّني: انتشار الطريقة في فمسطيالفصل الثاني

 : نشأة الطريقة في فمسطيف المبحث األكؿ

 : النشاط الديني المبحث الثاني

 : النشاط االجتماعي المبحث الثالث

 عبلقتيا بالطرؽ الصكفية األخرل في فمسطيف : مبحث الثالثال

 المبحث الرابع : مكقفيا مف القضية الفمسطينية

 المبحث الخامس : أثرىا في فمسطيف
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 .نشأتيا وتطورىا ؛الطريقة  الكسنزانية  -ول فصل األ ال

 التصوفنشأة   -ول المبحث األ 

 التعريف بالتصوف 

عمـ تعرؼ بو أحكاؿ تزكية النفكس, كتصفية األخبلؽ كتعمير الظاىر كالبػاطف  ىك : التصكؼ   
  (.1)لنيػؿ السعادة األبدية

فرادىا ا تعالى عما سكاه. كالفقو إلصبلح  ىك : التصكؼ   عمـ قصد إلصبلح القمكب, كا 
العمؿ, كحفظ النظاـ, كظيكر الحكمة باألحكاـ. كاألصكؿ "عمـ التكحيد" لتحقيؽ المقدمات 
بالبراىيف, كتحمية اإليماف باإليقاف, كالطب لحفظ األبداف, ككالنحك إلصبلح المساف إلى غير 

  .(2)ذلؾ

 .(3)استعماؿ كؿ خمؽ سني, كترؾ كؿ خمؽ دني ىك : التصكؼ  

 . (4)كمو أخبلؽ, فمف زاد عميؾ باألخبلؽ زاد عميؾ بالتصكؼ ىك : التصكؼ 

 .(5)تدريب النفس عمى العبكدية, كردىا ألحكاـ الربكبية ىك : التصكؼ  

 التصكؼ: ىك عمـ يعرؼ بو كيفية السمكؾ إلى حضرة ممؾ الممكؾ, كتصفية البكاطف مف  
 .(6)الرذائؿ, كتحميتيا بأنكاع الفضائؿ, كأكلو عمـ, ككسطو عمؿ, كآخره مكىبة

                                                           
 .  ٧, ص الرسالة القشيريةينظر : القشرم ,  ((1
 .   ٦ص  ٣١قاعدة " ,قواعد التصوفينظر : برزكؽ الفاسي ,   ((2
 . ٢٢, ص النصرة النبويةينظر : مصطفى المدني ,  ((3
  ٢3,  ص النصرة النبويةينظر : مصطفى المدني ,  ((4
 . ٣١, ص نور التحقيقينظر : حامد صقر ,  ((5
 .4, ص معراج التشوف إلى حقـائق التصوفينظر : ألحمد بف عجيبة الحسني ,  ((6
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 :ظاىرة التصوف 

أ مكانا ىاما في الفكر العربي حيث تبك  التراث اإلسبلمي جزء أساسي في اإلسبلمي التصكؼ
المؤرخكف كالعمماء العرب  تناكلو اإلسبلمي, كاالىتماـ بالتصكؼ قديـ,

كابف  , كما ألؼ فيو الفبلسفة كغيرىـ كالقشيرم , كالكبلباذم ,كالطكسي كالمسممكف
كلـ  .المستشرقيف إضافة إلى جيكد كعمماء الكبلـ الفقياء , كتجادؿ فيوكابف خمدكف كالغزالي سينا

شارب حكلو. يتفؽ ىؤالء عمى رأم كاحد سكاء تعمؽ األمر بحدكده أك أصكلو فاختمفت اآلراء كالم
فالتصكؼ ليس ظاىرة إسبلمية خاصة بؿ إف جذكره كعركقو تمتد في أم فكر ديني عمكمان, حتى 

كالفمسفة  ارسيةكاليندية كالف كالمسيحية إف كثيران مف الدارسيف ربطو بأصكؿ غير إسبلمية
بينما يرفض رأم آخر ىذه الصبلت جممة كتفصيبلن كيرده إلى  .اليكنانية
 (1).كالسنة القرآف كمنابعو األكلى اإلسبلمية أصكلو

قباؿ عمى العبادات كاجتناب المنييات  -يرجع أصؿ التصكؼ  كسمكؾ كتعبد كزىد في الدنيا كا 
, كأف أكؿ صكفي الصحابة كعيد محمد إلى عيد رسكؿ ا -كمجاىدة لمنفس ككثرة لذكر ا 

كأف  .غار حراء , ألنو بحد ذاتو أكؿ مف دخؿ الخمكة في محمد بف عبد ا ىك رسكؿ ا
التصكؼ يستمد أصكلو كفركعو مف تعاليـ الديف اإلسبلمي المستمدة مف القرآف كالسنة النبكية. 
كككجية نظر أخرل, يرل بعض الناس أف أصؿ التصكؼ ىك الرىبنة البكذية كالكيانة النصرانية, 

تمؾ النسبة  الصكفية بينما يرفض خراسافب التي ظيرت الديانة الفارسية كؿكالشعكذة اليندية, كأص
كيقكلكف بأف التصكؼ ما ىك إال التطبيؽ العممي لئلسبلـ, كأنو ليس ىناؾ إال التصكؼ 

 .(2)اإلسبلمي فحسب

                                                                                                                                                                      
 

                 .108ص لتّصوف اإلسالمي, مفيومو وأصولواينظر : فاطمة داكد ,  ( (1

, المذاىب الصوفية ومدارسيا. ينظر / عبد الحكيـ عبد الغني قاسـ, 30, ص  حقائق عن التصوفينظر : عبد القادر عيسى , (  (2
 37 - 28ص 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.islamic-sufism.com/article.php?id=267
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
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, كالتابعيف, دخؿ في ديف اإلسبلـ أيمـ شتى, كأجناس عديدة, كاتسعت دائرة الصحابة بعد عيد
جيده العمكـ, كتقسمت كتكزعت بيف أرباب االختصاص؛ فقاـ كؿ فريؽ بتدكيف الفف كالعمـ الذم يي 

كعمـك  ,كعمـ التكحيد ,عمـ الفقو أكثر مف غيره, فنشأ ػ بعد تدكيف النحك في الصدر األكؿ ػ
, كعمـ األصكؿ, كالفرائض كمصطمح الحديث ,كالمنطؽ ,كالتفسير , كأصكؿ الديف,الحديث

"الميراث" كغيرىا. كبعد ىذه الفترة أف أخذ التأثير الركحي يتضاءؿ شيئان فشيئان, كأخذ الناس 
تناسكف ضركرة اإلقباؿ عمى ا بالعبكدية, كبالقمب كاليمة, مما دعا أرباب الرياضة كالزىد إلى ي

ثبات شرفو كجبللو كفضمو عمى  أف يعممكا ىيـ مف ناحيتيـ أيضان عمى تدكيف عمـ التصكؼ, كا 
 .سائر العمكـ, مف باب سد النقص, كاستكماؿ حاجات الديف في جميع نكاحي النشاط

 :ئؿ مف كتب في التصكؼ مف العمماءككاف مف أكا

 داب ىػ, كمف كتبو: بدء مف أناب إلى ا, كآ 243, المتكفى سنة الحارث المحاسبي
 .النفكس, كرسالة التكىـ

 ىػ, كمف كتبو: الطريؽ إلى ا 277, المتكفى سنة أبك سعيد الخراز. 

  ىػ, كلو كتاب: الممع في  378بف عمي السراج الطكسي, المتكفي سنة أبك نصر عبد ا
 .التصكؼ

 ىػ, كلو كتاب: التعرؼ عمى مذىب أىؿ  380ي سنة , المتكفأبك بكر الكبلباذم
 .التصكؼ

 ممة المحبكبىػ, كلو كتاب: قكت القمكب في معا 386, المتكفى سنة أبك طالب المكي. 

 كىي مف أىـ الكتب في القشيريةالرسالة  ىػ, كلو 465, المتكفى سنة أبك قاسـ القشيرم ,
 .التصكؼ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 األربعيف في إحياء عمكـ الديف :ىػ, كمف كتبو 505, المتكفى سنة أبك حامد الغزالي ,
أصكؿ الديف, منياج العابديف إلى جنة رب العالميف, بداية اليداية, كغيرىا الكثير. كيعد 

 .(1)كتب التصكؼ كمف أجمعيا -إف لـ يكف األشير-مف أشير  إحياء عمـك الديف بكتا

 

 

 : نشأة التصوف

كبغض النظر عف دينو كمذىبو, كفي  , جزء مف ركح اإلنساف, ميما كانت ظركفو التصكؼ     
 أم العصكر عاش, كتحت أم الحضارات نشأ, كفي أم المجتمعات ترعرع, مف ىنا فإفٌ 

, كىك ماض معو ما بقيت لئلنسانية في  التصكؼ قديـ قدـ اإلنساف نفسو, حديث بحداثتو
 .(2)األركاح باقية

, كشرح  , فمنيـ مف أطاؿ كأسيب احد مف العمماء عف نشأة التصكؼكقد كتب غير ك     
بالتصكؼ اإلسبلمي "زكي مبارؾ الذم أكفى نصاب الشرح عف ذلؾ في كتابو المعنكف كففصؿ, 

 فقاؿ عف نشأتو:, "في األدب كاألخبلؽ

و نٌ "التصكؼ لكف مف الذكؽ عرفو العرب قبؿ اإلسبلـ بأجياؿ طكاؿ, كمف خطأ الرأم أف يقاؿ إ  
ليكـ البياف, العرب أمة عريقة في التديٌ فخمقتو النزعات اإلسبلميٌ  ا ,كاف معدكمن   كالتديفٌ  : فة, كا 

اإلنساف في األصؿ  و نكع مف الضعؼ, كالضعؼ باب إلى التصكؼ؛ فإفٌ في ذاتو تصكؼ؛ ألنٌ 
أتى؟  فيقؼ كيتأمؿ: مف أيف , عؼغالب, ثـ تأتي لحظات يصرعو فييا الضٌ قاتؿ كيي حيكاف شرس يي 

لى أيف يصير؟ و مخمكؽ ضعيؼ, كعندئذ يككف التديف. كينتيي بو الفكر إلى االقتناع بأنٌ  . كا 
فيجالد في مياديف الحياة, كفريؽ ينتيي بو  , القكة كالعافية كالمتدينكف فريقاف: فريؽ ال يزاؿ يحس  

في ممككت ر و إلى التفكٌ مف العيش, كيتكجٌ  قميؿفيرضى بال , الضعؼ إلى التسميـ المطمؽ
 . (3)السماء"

                                                           
 106-100ص ,   التصوف من الوجية التاريخيةينظر :  أحمد عمكش ,  ((1
 .22, ص  موسوعة الكسنزانينظر : محمد الكسنزاف ,  ( (2
 . 378, ص التصوف اإلسالمي زكي مبارؾ ,  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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كما تحدث الدكتكر أبك الكفا الغنيمي التفتازاني عف التصكؼ بما يؤكد قدـ التصكؼ كتأصمو     
في اإلنسانية فقاؿ: " إف التصكؼ بشكؿ عاـ فمسفة حياة كطريقة معينة في السمكؾ يتخذىا 

, عمى أف كممة تصكؼ,  , كسعادتو الركحية , كعرفانو بالحقيقة اإلنساف لتحقيؽ كمالو األخبلقي
ف كانت مف الكممات السائغة , إال أنيا في نفس الكقت مف الكممات الغامضة التي تتعدد  كا 

مفيكماتيا كتتبايف أحيانا, كالسبب في ذلؾ أف التصكؼ حظ مشترؾ بيف ديانات كفمسفات 
 , كمف الطبيعي أف يعبر كؿ صكفي عف تجربتو في , في عصكر مختمفة كحضارات متباينة

إطار ما يسكد مجتمعو مف عقائد كأفكار, كيخضع تعبيره عنيا أيضا لما يسكد حضارة عصره 
 .(1)مف اضمحبلؿ كازدىار"

, كىما متبلزماف ال فصؿ  , كتصكؼ مادم تصكؼ ركحي : أنكاع منياالتصكؼ اإلسبلمي    
  يمي: , كما سنذكر ذلؾ فيماالركحي, كلكف ظيكر مبلمح التصكؼ المادم تأخر عف  بينيما

  فالتصوف الروحّي :

كتمقي العمـك الغيبية  , الركح ةك منيج لترقي كتأمؿ , , عممي , كفعميىك  : التصكؼ الركحي
 .(2)كلياء نبياء كاألك مف األأمف ا عز كجؿ 

صمى ا عميو كسمـ, كأصحابو, حيث  , التي ضرب أركع األمثمة عمييا رسكؿ ا     
نشأت الصكفية اإلسبلمية في زمانيـ, منذ فجر اإلسبلـ, كبداية الكحي كنزكؿ القرآف, كما زاؿ 

يـ بإرشادىـ إلى مكاـر األخبلؽ, كيحضٌ  مف الزىاد كالعباديعمـ أصحابو كأىمو  ,  النبي
قرارا, فمف القكؿ قكلوعمى الزىد في ىذه الدنيا الزائمة, كالتطمع إلى نعيـ السم  , اء, قكال كفعبل كا 

 .(3)"إنما بعثت كي أتمم مكارم األخالقصمى ا عميو كسمـ: "

إنك لعمى خمق كريم اآليةكمف فعمو حممو عف العجكز التي تبلىا نزكؿ     
 ة. في القص(4)

لمطائؼ لمجير بدعكتو ألىؿ الطائؼ كالقى ما لقائو مف  المعركفة , عندما  ىاجر الٌنبي 
أىؿ تمؾ البمد كمف رفضيـ لسماعو , كطرده , كرميو بالحجارة , كقذفو بالكبلـ البذمء كاتيامو 

                                                           
 .13, ص  مدخل إلى التصوف اإلسالميالتفتازاني,  ((1
 . 14, ص  مفيوم التصوفالشكبكي ,  ((2
 (. حديث صحيح273, حديث رقـ ,) األدب المفردالبخارم ,  ((3
 .68/4القمـ ( (4
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مىٍيؾى  أىتىى "ىىؿٍ  النٌبي سئؿبالجنكف ,  دو  يىٍكـً  ًمفٍ  أىشىد   كىافى  يىٍكـه  عى  مىا قىٍكًمؾً  ًمفٍ  لىًقيتي  لىقىدٍ  قىاؿى  أيحي
كىافى  لىًقيتي  ا أىشىد   كى مىا لىؾى  قىٍكًمؾى  قىٍكؿى  سىًمعى  قىدٍ  الم وى  ًإف   فىقىاؿى .. مى مىٍيؾى  رىد كا كى قىدٍ  عى  مىمىؾى  ًإلىٍيؾى  بىعىثى  كى
ا ًلتىٍأميرىهي  اٍلًجبىاؿً  م ـى  اٍلًجبىاؿً  مىمىؾي  فىنىادىاًني ًفيًيـٍ  ًشٍئتى  ًبمى مىي   فىسى م دي  يىا قىاؿى  ثيـ   عى ا ذىًلؾى  فىقىاؿى  ميحى  ًشٍئتى  ًفيمى

ـي  أيٍطًبؽى  أىفٍ  ًشٍئتى  ًإفٍ  مىٍيًي م ى الن ًبي   فىقىاؿى  اأٍلىٍخشىبىٍيفً  عى مىٍيوً  الم يـ صى م ـى  عى سى ك بىؿٍ  كى  ًمفٍ  الم وي  ييٍخًرجى  أىفٍ  أىٍرجي
ًبًيـٍ   "(1)شىٍيئنا ًبوً  ييٍشًرؾي  الى  كىٍحدىهي  الم وى  يىٍعبيدي  مىفٍ  أىٍصبلى

رضي ا عنو حيف أجابو:" أبقيت  , قبكلو كؿ أمكاؿ أبي بكر , ,كمف إقراره التصكؼ    

. قبكلو كؿ أمكاؿ أبي بكر رضي ا عنو , ىذا عنو  " في تجييز الجيش(2)ليـ ا كرسكلو
حيف أجابو :" أبقيت ليـ ا كرسكلو " في تجييز الجيش في القصة المعركفة الذم يركييا سيدنا 
نا رسكؿ ا  عف زيد بف أسمـ عف أبيو قاؿ: سمعتي عمر بف الخطاب رضي ا عنو يقكؿ: أمىرى

: اليكـ أسبؽي أبا بكر إف سبقتيو صمى ا عميو كسمـ أف نتصدؽ, فكافؽ ذلؾ ماالن  عندم, فقمتي
, قمت:  يكمنا, قاؿ: فجئتي بنصؼ مالي, فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ما أبقيتى ألىمؾ؟

؟ مثمو, كأتى أبك بكر بكؿ ما عنده ا  , قاؿ: أبقيتي ليـ , فقاؿ: يا أبا بكر, ما أبقيتى ألىًمؾى
 .  (3)كرسكلو
, كسأعمد لذكر بعض ما اشتير بيف  , فالشكاىد كثيرة رضي ا عنيـ , ما عف أصحابوأ     

أنو دأب عمى  : , مف ذلؾ قصة أبي بكر التي ركاىا عمر بف الخطاب الناس مف مآثرىـ
مساعدة عجكز مف عجزة المسمميف في حمب شاة ليا, كذلؾ بعد أف صار أمير المؤمنيف, كعف 

مييا قكؿ قالو رسكؿ الركـ كىك ليس بمسمـ حيف قاؿ:" عمر بف الخطاب في الحادثة التي شيد ع
 .(4), فنمت" حكمت, فعدلت, فأمنت

ما كرد عنو في قصة اغتيالو كىي رفضو أف يتصدر مف حكلو لمف  عفاف كعف عثماف بف      
 أبك تراب عمي بف أبي طالب فمقبو كعف .يريدكف قتمو, حفظا لكحدة المسمميف, كصكنا لدمائيـ

لو بما يكحي بمعنى الصكفية في حياتو, حيث قبؿ بالتراب حاضنا كمكانا لنكمو, أكؿ مف يشيد 
 رضي ا عنيـ أجمعيف, كصمى ا عمى سيدنا محمد كآلو كأصحابو الطيبيف الطاىريف.

                                                           
 (.حديث صحيح 3358, حديث رقـ ) الصحيح المسمـ ,  ((1
 (. حديث حسف صحيح3675, حديث رقـ ) السننّ الترمذم ,  ((2
 . 430-429/ 3,  البخاري شرح صحيحينظر , ابف بطاؿ ,  ((3
 .4/497,  فتح القديرينظر : الشككاني ,  ((4
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  مثؿ قكلو تعالى: .(1)فقد أشار إلى آيات مف القرآف الكريـ, تستند إلييا معاني الصكفية    
نا الماَو َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ  َوَأماا َمْن َخاَف  : كقكلو تعالى .(2) َوالاِذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَيناُيْم ُسُبَمَنا َواِ 

َفِإنا اْلَجناَة ِىَي اْلَمْأَوى 40َمَقاَم َربِِّو َوَنَيى الناْفَس َعِن اْلَيَوى
مااَرٌة ِإنا الناْفَس أَلَ  :  كقكلو .(3)

ِإنا َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الماِو َأْتَقاُكْم ِإنا الماَو َعِميٌم َخِبيرٌ  :  كقكلو . (4)ِبالسُّوءِ 
ُقْل َمتَاُع :  وقولو . (5)

الدُّْنَيا َقِميٌل َواآْلِخَرُة َخْيٌر ِلَمِن اتاَقى َواَل ُتْظَمُموَن َفِتياًل 
َوَمْن َيَتَوكاْل َعَمى الماِو َفُيَو  :  كقكلو . (6)

َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدناُكمْ   كقكلو: . (7)َحْسُبُو 
َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالا ِبالماوِ  :  كقكلو . (8)

(9). 
 .(10) َرِضَي الماُو َعْنُيْم َوَرُضوا َعْنُو َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ :  كقكلو

, كمجاىدة النفس,  يا آيات التصكؼ كعبلماتوفيالناظر إلى ىذه اآليات يجد كيؼ تجمت ك      
, كأف يككف المرء عمى دراية أف نفسو تأمره بالسكء, كتقكل ا,  ز كجؿٌ عٌ  , كالخكؼ مف ا
كتدبيره  كجؿٌ  عزٌ  , , كالرضى بحكـ ا , كشكره عمى نعمو كالصبر عمى ابتبلئو كالتككؿ عميو

 ر الحياة.ألمك 

تمقى القرآف كأكؿ مف كعاه,  فٍ كىك مى   , أف رسكؿ ا اأما مف السنة النبكية, فكما ذكرن    
كأنو  , أسمـ كشيد أف ال إلو إال ا فٍ يا بأخبلقو التي يطمح لبلمتثاؿ بيا كؿ مى القد ضرب مثبل ع

آمف بو كأحبو, فقد كاف مف زىده ما  فٍ , صمكات ربي كسبلمو عميو كعمى مى  رسكؿ ا امحمدن 
يذكر في الثابت عنو أنو كاف يمكث الميالي ذكات العدد في غار حراء, حتى قبؿ نزكؿ الكحي, 

, ككاف كقد طيره ا  كلباس , كشراب , طعاـ : مف كيزىد فيما بيف أيدم الناس , ؿفكاف يتأمٌ 
قد ابتعد عف رذائؿ األخبلؽ  ,(11)"يأدبني ربي فأحسن تأديبرسكؿ ا  " ما قاؿ:كمف الدنس 

كال يرتكب  , كال يشرب الخمر , كالتـز مكارميا مف قبؿ أف يكحي ا إليو, ككاف ال يتعامؿ بالربا
                                                           

 .40-39, ص  التصوف اإلسالمي في األدب واألخالقينظر: زكي مبارؾ ,  ((1
 .69 / 29العنكبكت ,  ((2
 . 41/ 79النازعات ,  ((3
 . 53 / 12يكسؼ ,  ((4
 . 13 / 49الحجرات ,  ((5
 . 77 / 4النساء ,  ((6
 . 3 / 65الطبلؽ ,  ((7
 . 7 /14ابراىيـ ,  ((8

 . 16/137النحؿ ,  (9)
 . 5/119المائدة ,  (10)

 حديث صحيح(.1342, حديث رقـ ) السننأبك داككد ,  (11)
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, النقاء الركحي  , كىذا ما يسعى إليو المتصكفةاكركحن  االمنكرات مف الفعؿ, فكاف نقيا جسدن 
, مكتكبة في صحاؼ  الغني عف الشكاىد كثيرة, كالشكاىد عنو كىك اكركحن  اكتطيير أنفسيـ جسدن 

 الكتب كالقرآف أكليا, محفكظة في صدكر العارفيف, فمما ركم عنو صمى ا عميو كسمـ: 

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن  قكلو تعالى:    
َرُءوٌف َرِحيٌم 

ناَك َلَعَمى ُخُمٍق َعِظيمٍ , كقكلو أيضا:  (1) َواِ 
(2) . 

 كمما ركم عنو في غير المصحؼ:

صفاتو قبؿ الرسالة, في بداية نزكؿ الكحي: " رضي ا عنيا, كذلؾ عف  , ما قالتو خديجة   
قرم , كتكسب المعدكـ, كتي  كتحمؿ الكؿ , , إنؾ لتصؿ الرحـ ا ال يخزيؾ ا أبدا أبشر, فك

 . (3)الضيؼ, كتعيف عمى نكائب الدىر"

كاف أكسع الناس صدرا,  في قكلو: " , رضي ا عنو  كما كصفو بو عمي بف أبي طالب    
 , ككاف يمازح أصحابو كيخالطيـ كيحادثيـ , كأكرميـ عشرة ليجة, كألينيـ عريكةكأصدؽ الناس 

 . (4), كيعكد المرضى, كيقبؿ العذر" , كيبلطؼ األطفاؿ الصغار, كيجيب دعكة مف دعاه

ة لمخير كتقديمو مف تكاضع كبير, كمحبٌ   , ف لنا ما كاف عميوكمف ىاتيف الركايتيف, يتبيٌ     
 , كرأفة بالمرضى كالمحتاجيف. كاستيعابا لآلخريف , لمصدرلآلخريف, كسعة 

, كجمعنا بيـ في جنتو, فقد كانكا خير  , رضي ا عنيـ أجمعيف الصحابة الكراـ في عيد    
فكانكا بشرا مبلئكييف بإعراضيـ  ,  , كخير مف امتثؿ بسنة النبي عمؿ بالقرآف الكريـ فٍ مى 

قباليـ عمى اآلخرة , عف الدنيا كتعممكا في ,   ترعرع بيف أيدم الرسكؿ فٍ , كيؼ ال كىـ مى  كا 
, مف ذلؾ كمو كانت حياتيـ  ى األجياؿـ األخبلؽ كربٌ عمٌ  فٍ , كىك خير مى  خير المدارس , مدرستو
كىذا زىد سيدنا أبك بكر الصديؽ رضي ا  , قا با كرغبة فيما عنده, كتعمٌ ا كتصكفن  اكميا زىدن 
مات أبك بكر فما ترؾ ديناران كال درىمان ككاف قد أخذ قبؿ ذلؾ مالو فألقاه كعف عائشة قالت عنو , 

                                                           
  9/128التكبة , (1)
 68/4القمـ ,  ((2

 حديث حسف صحيح ( .160, حديث رقـ )   الصحيح مسمـ , (3)
 .231/  16,  , بحار األنوارينظر : جمعو المجمسي  (4)
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عف عمي بف ىشاـ عف , كزىد سيدنا عمي بف أبي طالب كـر ا كجيو , (1) "في بيت الماؿ
رأيت عمي بف أبي طالب رضي ا عنو اشترل تمران بدرىـ  : " صالح بياع األكسية عف أمو قالت

   (2)" فحممو في ممحفة فقالكا نحمؿ عنؾ يا أمير المؤمنيف قاؿ ال أبك العياؿ أحؽ اف يحمؿ

ك  , ما ذكرناه آنفا, فيو الكفاية, ألف المقاـ مقاـ تمثيؿ ال حصر, كقد كقع المقصكد كلعؿٌ  
 الحمد كمو.

 :ومشايخ الطرق  نشأة الطرق الصوفية

ىي مدارس دينية في التزكية كالتربية متفرعة مف بعضيا كمرتبطة بكاسطة  الطرؽ الصكفية   
أىؿ السنة  , كجميعيا تتبنى عقيدةفرقان إسبلمية السند المتصؿ, كىي ليست

المذاىب  كتتبع أحد أىؿ الحديث , كبعض مفكالماتريدية األشاعرة مف كالجماعة
يف ىي  سالك ال كالطريقة عند  بينيا إنما ىك في طريقة التربية كالسمكؾ إلى كاالختبلؼ األربعة

 (.3)السيرة المختصة بيـ إلى ا تعالى مف قطع المنازؿ كالترقي في المقامات

 :أعالم التصوف

سنحاكؿ عرض أبرز الشخصيات الصكفية كأكثرىا تأثيرا عبر العصكر ػ كخصكصا الذيف دعكا  
  :الى عقيدة الحمكؿ كاالتحاد فمف ابرزىـ

طيفكر بف عيسى البسطامي كاف جده مجكسيا فاسمـ, ىػ(: ىك ابك يزيد 261البسطامي ) -1 
كىك اكؿ مف استخدـ لفظ الفناء بمعناه الصكفي الذم يقصد منو االتحاد بذات ا, يقكؿ د. 
عبدالرحمف بدكم ػ صكفي معاصر ػ صاحب كتاب تاريخ التصكؼ االسبلمي: "لقد نصب ا 

في ىذا المقاـ... لكف لكي يمكنيـ اف  الخبلئؽ بيف يدم ابي يزيد كىا ىي ذا تتحرؽ الى رؤياه
يركه كاف عميو اف يطمب الى ا اف يزيف أبا يزيد بكحدانيتو كيمبسو انانيتو..." كعمى ىذا فإف 

  .عقيدة البسطامي كاضحة فيك اكؿ مف سعى في نشر عقيدة االتحاد بيف المسمميف
تبرأ منو سائر  ىػ(: ىك الحسيف بف منصكر الحبلج, صكفي فيمسكؼ,309الحبلج ) -2

الصكفية كالعمماء لسكء سيرتو كمركقو, كىك يدعي الحمكؿ كمعناه حمكؿ اإللو فيو أم ا سبحانو 
                                                           

 حديث حسف ( .256, حديث رقـ ,)  مسندالأحمد بف حنبؿ ,  ((1
 .108/ 8,  البداية والنيايةابف كثير ,  ((2
 .9, ص طبقات الصوفية  , أبك عبد الرحمف السميينظر :  ((3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
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كتعالى كتقدس عما يقكؿ, كاستمر الحبلج في نشر فكره الحمكلي حتى استفحؿ امره فألقي القبض 
  .در( امره امر بقتموعميو لتتـ مناظرتو كمناقشتو بحضره القضاة كبعد اف تيقف السمطاف )المقت

 
ىػ(: ابك حامد محمد بف احمد الطكسي الممقب بحجة االسبلـ, كلد 505ػ  450الغزالي ) -3

بطكس مف اقميـ خرساف, نشأ في بيئة كثرت فييا اآلراء كالمذاىب مثؿ عمـ الكبلـ كالفمسفة, 
فت الفبلسفة كالباطنية, كالتصكؼ, كأكرثو ذلؾ حيرة كشكا , ألؼ عددا مف الكتب أىميا تيا

كالمنقذ مف الضبلؿ, كاىميا عمى االطبلؽ احياء عمـك الديف, كيعد الغزالي رئيس مدرسة الكشؼ 
في المعرفة.. كمف جميؿ اعمالو ىدمو لمفمسفة اليكنانية ككشفو لفضائح الباطنية. كفي آخر حياتو 

الكبلـ" الذم ذـ  اقبؿ عمى حديث الرسكؿ , كفي ىذه المرحمة ألؼ كتابو "إلجاـ العكاـ عف عمـ
فيو عمـ الكبلـ كطريقتو كانتصر لمذىب السمؼ, كيقاؿ انو رجع عف القكؿ بالكشؼ كادراؾ 

 .خصائص النبكة
(: ىك ابك حفص عمر بف عمي الحمكم االصؿ المصرم المكلد, 632ػ  566ابف الفارض ) -4

ككيؿ "ابف الفارض لقب بشرؼ الديف, كىك مف الغبلة المكغميف في كحدة الكجكد, يقكؿ الشيخ ال
يزعـ انو منذ القدـ كاف ا, ثـ تمبس بصكرة النفس.. الخ" كنص شيخ االسبلـ ابف تيمية عمى اف 

  .ابف الفارض مف اىؿ االلحاد القائميف بالحمكؿ االتحاد ككحدة الكجكد
ىػ(: كىك ابك بكر محيي الديف محمد بف عمي بف عربي الحاتمي 638ػ  560ابف عربي ) -5

االندلسي, الممقب بالشيخ االكبر عند الصكفية, رئيس مدرسة كحدة الكجكد, يعتبر نفسو  الطائي
خاتـ األكلياء, استقر في دمشؽ حيث مات كدفف, كلو فييا قبر يزار, طرح نظرية اإلنساف الكامؿ 
التي تقـك عمى اف االنساف كحده مف بيف المخمكقات يمكف اف تتجمى فيو جميع الصفات االليية 

يسر لو االستغراؽ في كحدانية ا, كىذا يكضح خطكرة آرائو كلذلؾ فقد اتفؽ عمماء االسبلـ اذ ت
  .شرقا كغربا عمى ذـ ابف عربي كآرائو كالبعض منيـ يحـر النظر في كتبو

ىػ(: ىك قطب الديف ابك محمد عبدالحؽ بف ابراىيـ بف محمد بف 669ػ  614ابف سبعيف ) -6
حد الفبلسفة المتصكفة القائميف بكحدة الكجكد التي يرل انيا تعني اف سبعيف االشبيمي المرسي, ا

كجكد الحؽ ىك الثابت بدءا , كانو مادة كؿ شيء, كالخمؽ منبثؽ منو فائض عنو, كلذا يقكؿ ابف 
تيمية: اف ابف سبعيف كاف قاؿ باف الكجكد كاحد فيك يقكؿ باالتحاد كالحمكؿ مف ىذا الكجو, الف 

ؽ محؿ لمخمؽ. كيرل ابف سبعيف اف ا ىك الكجكد كمو كال شيء معو اال معنى كبلمو اف الح
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  ."عممو, كالكائنات ىي عيف عممو. يقكؿ ابف تيمية "ىذا مف ابطؿ الباطؿ كاعظـ الكفر الضبلؿ
ىػ(: ىك سميماف بف عمي الككمي التممساني, يمقب بعفيؼ 690ػ  610العفيؼ التمسماني ) -7

انو احد زنادقة الصكفية, كيقكؿ ابف كثير "كقد نسب ىذا الرجؿ الى الديف, يقكؿ عنو الذىبي 
عظائـ في االقكاؿ كاالعتقاد في الحمكؿ كاالتحاد كالزندقة كالكفر المحض كشيرتو تغني عف 

االطناب في ترجمتو", كمف اقكاؿ التممساني الشنيعة التي تكضح كفره الحكار الذم دار بينو كبيف 
ليس فيو تكحيد بؿ القرآف كمو شرؾ, كمف اتبع القرآف لـ يصؿ الى احد شيكخو قاؿ: القرآف 

التكحيد" ككذلؾ فاف مف فكر التممساني الفاسد ما حكاه شيخ االسبلـ مف اف الشيرازم قاؿ لشيخو 
التممساني ػ كقد مر بكمب اجرب ميت ػ فقاؿ: ىذا ايضا مف ذات ا؟! فقاؿ: كىؿ ثـ خارج 

ف اعظـ الكفر. كعمى ىذا فاف الرجؿ يعد مف ركاد كحدة الكجكد عنو!؟ قاؿ ابف تيمية: ىذا م
  .الكبار, كمف المصنفيف المكثريف في تقرير ىذه العقيدة الفاسدة كنشرىا

ىػ(: ىك عبدالغني بف اسماعيؿ الدمشقي النابمسي الحنفي 1143ػ  1050النابمسي ) -8
  .(1)بعقيدة الفناء ككحدة الكجكد النقشبندم القادرم, آمف بالطريقة النقشبندية الذيف يؤمنكف

 

 مدارس التصوف:

مدرسة الزىد: كأصحابيا: مف الن س اؾ كالز ى اد كالعيب اد كالبك ائيف, كمف أفرادىا: رابعة العدكية,  -1
براىيـ بف أدىـ, كمالؾ بف دينار  .كا 

يكفي في مدرسة الكشؼ  كالمعرفة: كىي تقـك عمى اعتبار أف المنطؽ العقمي كحده ال -2
دراؾ حقائؽ المكجكدات, إذ يتطكر المرء بالرياضة النفسية حتى تنكشؼ عف  تحصيؿ المعرفة كا 
بصيرتو غشاكة الجيؿ كتبدك لو الحقائؽ منطبقة في نفسو تتراءل فكؽ مرآة القمب, كزعيـ ىذه 

 .المدرسة: أبك حامد الغزالي

ربي: كقد ثبت عف المحققيف أنو مدرسة كحدة الكجكد: زعيـ ىذه المدرسة محيي الديف بف ع -3
ما في الكجكد إال ا, كنحف إف كنا مكجكديف فإنما كاف كجكدنا بو, فما ظير مف الكجكد بالكجكد 

                                                           
 1/60الموسوعة الميسرة ,,   مانع بف حماد الجيني ينظر : (1)

https://islamhouse.com/ar/author/47747/
https://islamhouse.com/ar/author/47747/
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إال الحؽ, فالكجكد الحؽ كىك كاحد, فميس ثـ شيء ىك لو مثؿ, ألنو ال يصح أف يككف ثـ 
 كجكداف مختمفاف أك متماثبلف

يا: الحبلج, كيظير في ىذه المدرسة التأثر بالتصكؼ اليندم مدرسة االتحاد كالحمكؿ : كزعيم-4
كالنصراني, حيث يتصكر الصكفي عندىا أف ا قد حؿ فيو كأنو قد اتحد ىك با, فمف أقكاليـ: 

كما إلى ذلؾ مف الشطحات التي تنطمؽ عمى ألسنتيـ في  "ما في الجبة إال ا"ك  "أنا الحؽ"
 .(1)ما يزعمكف لحظات السكر بخمرة الشيكد عمى

 التّصوف الماديّ 

جؿ الحصكؿ عمى عمكـ كضعية عف طريؽ أكاالعتزاؿ مف  االعتكاؼ ,ىك  : التصكؼ المادم
 .(2)ك الباراسايككلكجي كيعتمد عمى تدريب نفسيأالتخاطر الفكرم 

أما نشأة التصكؼ المادم , فيي نشأه إسبلمية صافية تعكد إلى اإلماـ الحسف بف يسار     
ق(. قاؿ القشيرم : "اشتير ىذا االسـ ليؤالء االكابر قبؿ المائتيف مف 110البصرٌم )ت 

". كقاؿ أبك حفص عمر الٌسيركردٌم : " كىذا االسـ "التصكؼ" لـ يكف في زمف النبي ,  (3)اليجرة

 ". (4)ؿ: كاف في زمف التابعيف , كقيؿ لـ يعرؼ ىذا االسـ إلى المائتيف مف اليجرة, كقي

الطرؽ الصكفية , كما رافقيا مف : شيكخ , كمصطمحات لميجرة  200ما بعد اؿكقد ظيرت     
, كعمـ اإلرشاد , كالمكاشفات , كالذكؽ إلى أف ظير ما يعرؼ "بعمـ الظاىر كالباطف" , حيث 

الصكاب , كخرجت عف الحؽ , كذلؾ جٌراء تٌسرب أفكار , كمعتقدات غير ضٌؿ بعض الطرؽ 
بعض الٌطرؽ التي انتيجت النيج السميـ قائمة بعيدنا عف الٌضبلؿ  تإسبلمية إلييا , لكف بقي

 .(5)كالخرافات

                                                           
 .188, ص  التصوف اإلسالميأحمد تكفيؽ عياد , .  1/62الموسوعة الميسرة , ,  مانع بف حماد الجيني ينظر : ((1
 12, ص  مفيوم التصوفالشكبكي ,   ((2

 .16, ص الرسالة القشيريةالقشيرم,  (3)
 .65, ص  عوارف المعارفالسيركردم ,  (4)
 . 325, ص تاريخ الفكرينظر: عصاـ الديف عبد الرؤكؼ ,  (5)

https://islamhouse.com/ar/author/47747/
https://islamhouse.com/ar/author/47747/
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 األمة ضمير في تعيش تزاؿ كال كانت التي الركحية بالرمكز حافؿ المجيد اإلسبلمي التاريخ   
 بالشريعة االلتزاـ في األعمى كمثميا الركحٌي, الكجدانيٌ  إشعاعيا مصدر فيي , الحاضرة
 .  السمٌحة اإلسبلمٌية

 الحقؿ في كاضحة بصماتيـ ترككا الذيف أكلئؾ مف كاحد ا , رحمو( 1)الجنيد كاإلماـ   
 بو, كالعمؿ العمـ بيف فيو جمع الذم التربكم السمككي كبمنيجو , العطرة بسيرتو الصكفي؛
 كالتحٌقؽ اإلحساف, مرتبة بمكغ أجؿ مف,  النفس كمجاىدة,  الرياضة طريؽ بسمكؾ ككيصؼ
 يناؿ الجنيد اإلماـ منيج جعؿ الذم ىك الٌشرعيٌ  التكجو ىذا كاف.  الخمقية الكماالت بأعمى
 بؿ , مسمكو مف شيئا عميو ينكركا فمـ , السكاء عمى كالصكفية الفقياء مف كاالستحساف القبكؿ
 بيف كربط كصحك, كاعتداؿ , كتمكيف رسكخ مف بو يمتاز لما , دربو عمى كساركا اعتمدكه
 .(2)كالشريعة الحقيقة

 الركحي كالنفكذ كالعطاء القكة مبمغ بمغت التي اليامة الشخصيات مف كاف" الجنيد فاإلماـ   
 كأسمكب محدد, كاضح منيج خبلؿ مف خاصة, كالتصكؼ عامة, اإلسبلـ عمى بحفاظو العميؽ,
 كأعني المتديف, مجيكد إليو يصؿ ما أعمى في حتى كالسنة, الكتاب حدكد يجاكز ال ميٌتزف معتدؿ

 اإلسبلمي السني التصكؼ قضية عف يخرج كلـ لمنيجو, ممثبل كمو ذلؾ في كاف الفناء, بو
 .(3)" األحكاؿ مف بحاؿ المعتدؿ

 عبد شيخال إلى نسبة القادرية: مثؿ مؤٌسسييا أسماء تأخذ صكفية ,ما كانت الطرؽ ال "كغالبنا     
 شاذلية, كال(ىػ578ت( الرفاعي أحمد الشيخ إلى نسبة ىػػ( , كالرفاعية561)ت الجيبلني القادر
 كنسبتيا سمائياكىذه حافظت عمى أ ىػػ( ,656)ت الشاذلي ا عبد بف عمي الشيخ إلى نسبة
 .(4)العصكر طكاؿ

                                                           
ق , كتكفي كدفف في بغداد عاـ 220الجنيد : ىك بف محمد بف الجنيد البغدادم القكاريرم الخزاز, أبك القاسـ , كلد في بغداد (  (1

. السقطي , 1/37, األعالمق. كمف أىـ الكتب التي ألفيا في التصكؼ , تاج العارفيف , كرسائؿ الجنيد , ينظر : الزركمي ,  298
 .132/ 10,  حمية االولياء

 .70-14/66,  ءسير أعالم النبال. شمس الديف الذىبي , 7/242,  تاريخ بغدادينظر : أبك بكر البغدادم ,  ((2
 .378, ص التصوف السنيينظر : مجدم إبراىيـ , ((3

 .12, ص  أضواء عمى الطريقةظر :عفيؼ القاسمي , ني (4)
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لتبقى الصكفية حبؿ األمؿ كالقرب لكؿ راغب كمتصكؼ, عمى كىكذا كاف سطكع الضكء,      
د الصكفي, أسكف الناس قمبا كأكثرىـ الحكادث كالكقائع في التاريخ اإلسبلمي, فكاف أبناء التمدٌ  مرٌ 

اتباع,   كحسف,   بلن كتككٌ  اؽ قمكبيـ بو, إيمانن , كتعمٌ كجؿٌ  عزٌ  , يـ لمخالؽيقينا بالنصر, لعظـ حبٌ 
كقد بنكا ألنفسيـ أسكارا تحفظيـ مف االنحراؼ عف ىذا الدرب, كحمقات الذكر, كالتزاـ األكراد, 

, حتى صار األمر لما ىك عميو  ما عندىـرا الزن , كجعؿ النكافؿ أمن  الحيفككثرة مجالسة الصٌ 
, كالحمد  رب العالميف.  حاليـ اليـك

 :  معنى الطريقة

 .(1)كالحاؿ كالمذىب, السيرة, عمى تطمؽ المغة في: الطريقة     

اكالطريقة      تعني : مجمكعة مف االفراد الذيف ينتسبكف إلى شيخ , كيخضعكف لنظاـ  اصطبلحن
معيف في السمكؾ الٌركحٌي , كيجتمعكف دكرٌيا في مناسبات معينة , كيعقدكف مجالس : عمـ , 

 كالطريقة : مدرسة مف األخبلؽ قكاميا الشيخ كالمريدكف. . (2)كذكر , كسماع بشكؿ منتظـ

ا : السيرة     في كالترقي المنازؿ قطع مف تعالى  ا إلى بالسالكيف المختصة كالطريقة أيضن
 . (3)المقامات

أكىي: عيد بيف الشيخ , كمريديو تقـك عمى : التكبة, كاالستقامة , كذكر ا , سبحانو كتعالى    
 .(6)" التي يحٌددىا الشيخ(5), كاألحزاب (4)دب الطريقة , مع القياـ "باألكراد, كالعمؿ بأ

كفؽ منياج, كالميريد رتبة مف  طريقة ىك المتعمٍّـ عمى شيخ الميريديكف كجمعيا ميريد ىك: المريد
 (.(7الٌصكفي ة رتب

                                                           
 , مادة طرؽ . لسان العربينظر : ابف منظكر ,  ((1
 .  235, ص  مدخل الى التصوفينظر, التفتازاني,  ((2
 . 141, ص  التعريفاتينظر : الجرجاني ,  ((3
الكرد : ىك  الذم يطمىؽ عند الصكفية عمى أذكار يمقنيا الشيخ لممريد , منيا الصباحية , كمنيا المسائية . ينظر :عبد القادر عيسى  ((4
 .153, ص  حقائق عن التصوف, 
الذم يٍطًمؽى عمي مجمكع مف األذكار , كاألدعية , كالتكجييات , التي كيًضعىٍت لمذكر كالتذكير كالتعنكذ مف الشر كطمب  الحزب :ىك  ((5

 .67, ص  مقدمة في شرح الحزب الكبيرالخير كاستنػػػػػػػػتاج المعارؼ كحصكؿ العمـ , ينظر : محمد البيي , 
 .65, ص مدخل إلى التصوفينظر : التفتازاني ,  ((6
 , مرد.لسان العربينظر : ابف منظكر,  ((7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_(%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_(%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81


15 
 

 .(1)المريد ىك : المتجرد عف ارادتو

 طّورىانشأتيا وت -الكسنزانّية  الطريقة

ىػ في قرية كسنزاف  1235 عاـ  السيد الشيخ عبد الكريـ الطريقة الكسنزانية عمى يد ظيرت
 .التابعة لناحية ) قره داغ ( في محافظة السميمانية

غزاالن ففاجأه الغزاؿ بأنو ال يتحرؾ مف مكانو عندما كاف شابان كىك في الصيد تكقؼ ليصطاد  
حتى بعد أف اقترب منو , فأكجس في نفسو خيفة , ككقتيا تكمـ الغزاؿ معو كقاؿ لو : ) ما لمصيد 
خمقت أييا الصياد ( , فتركو كرجع إلى البيت ككتـ أمره , كقرر أف يسافر إلى خالو الشيخ عبد 

لقادرية آنذاؾ , كىناؾ عرؼ مف شيخو بأنو سيرث كىك شيخ الطريقة ا  القادر قازاف قاية
مشيخة الطريقة مف بعده فخرج إلى جبؿ ) سركرمو ( كاختمى في كيؼ , متبتبلن إلى عبادة ربو 
أربع سنكات. ال يطعـ إال قطع الطيف النقي كأكراؽ األشجار كالنباتات التي كانت حكؿ الكيؼ 

رة طريقو , كلكثرة آفاتو , كىذا ىك شأف طريؽ في ىذا الجبؿ الذم ال يكاد يصؿ إليو أحد لكعك 
ا كسبلكو , فيـ يعممكف أنو كمما اشتدت صعكبتو كمما عظمت درجتو كتعالت مرتبتو , كلساف 

 ).  حاؿ مشايخنا الكراـ ) قدست أسرارىـ( يقكؿ: )ما رأينا ىكالن إال ركبناه
مقب منذ ذلؾ الحيف بػ ) كسنزاف ( انقطع الشيخ عبد الكريـ األكؿ عف أىمو طكاؿ تمؾ السنيف , ف

كىي كممة كردية تعني في العربية ) ال أحد يدرم (, أم ال أحد يدرم بمكانو أك حالو , حتى 
 .عزاء يئسكا كأقامكا لو مجمس

أثمر انقطاع الشيخ في عبادة ربو كفناءه في الذكر آناء الميؿ كأطراؼ النيار أف كىبو الحؽ 
يان عظيمان ال يعممو أحد إال ىك , فتطابؽ لقب اختفاءه الذم أطمقو عميو تعالى قكةن ركحية كسران ربان

الناس مع سره المدني الخفي , كعندىا ذاع صيتو كأشتير بمقب ) شاه الكسنزاف ( أم سمطاف 
السر األعظـ أك السر الذم ال يعممو أحد إال ا كرسكلو صمى ا تعالى عميو كسمـ , كىكذا 

ية المباركة التي كرث مشيختيا بمقبو فأصبحت تسمى ) العمية القادرية لقبت الطريقة القادر 

 الكسنزاف عبد القادرثـ الشيخ .  الكسنزاف حسيفالشيخ الغكث  ثـ جاء بعدهالكسنزانية ( 

                                                           
 .181, ص الرسالة القشيريينظر : القشيرم ,  ((1
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الى أف كصمنا إلى الشيخ الحاضر السيد الشيخ  ثـ بعده الشيخ عبد الكريـ الثاني الكسنزاف

 .(1)محمد المحمد الكسنزاف

كاف ظيكر الطريقة في نياية القرف السابع عشر, عندما كجد السيد الشيخ عبد الكريـ بعد فقدانو 
ـ, إذ كانت فترة غيابو أربعة سنكات , مف ىنا كاف بدايات ظيكر 1858في جباؿ سركرمو عاـ 

  (2).الطريقة الكسنزانية

 ومن أىم أعالم الطريقة الكسنزانية :

 اشاه الكسنزاف السيد الشيخ عبد الكريـ-1

 السيد الشيخ حسيف الكسنزاف-2

 السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف-3

 السيد الشيخ عبد الكريـ الثاني الكسنزاف-4

 السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزاف-5

 .وأىم مضامين الطريقة , ورسالتيا

لى عبادتو , كتكحديو , كعدـ اإلشراؾ بو , الدعكة الى ا سبحانو كتعالى-1  كابتغاء, كا 
 مرضاتو.

الدعكة الى محبة الرسكؿ الكريـ , كمحبة آؿ الطبيف الطاىريف , كمحبة أصحابو الغر -2
 المياميف.

اإللتزاـ بتعاليـ القرآف الكريـ, كالسنة النبكية المطيرة , كأفعاؿ الصحابة السمؼ الصالح , -3
ا كس  مكؾن عممية في الحياة .اتخاذىا منياجن

 .(1)اإلبتعاد عف كؿ المحرمات , كالمكبقات , المعاصي , التي حذر منيا-4
                                                           

1))
 .56ينظر: محمد الكسنزان, األنوار الرحمانية , ص  

2))
 .64ص,  الطريقة العليةينظر : محمد الكسنزان ,  
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 ورسالة الطريقة ىي رسال واحدة:

رسالة السبلـ كالمحبة , لمناس جميعنا, ببل استثناء, الخكؼ عمييـ كالدعاء ليـ, كالعمؿ مناصرتيـ 
 كحمايتيـ .

 أىم األشكال والممارسات لمطريقة: 

 االرشاد , كالدعكة الى العقيدة الصحيحة.-1

 اإللتزاـ باألكراد , كحمؽ الذكر, كالتسابيح.-2

 الطاقو الركحانية لمعالجة االمراض , كالمشاكؿ النفسية .-3

 مرجعيتيا:

 ا سبحانو , كتعالى , كالنبي صمى ا عمي كسمـ.-1

 لسنة المطيرة.القرآف الكريـ , كا-2

 سمسة المشايخ.-3

 .(2)الشيخ الحاضر-4

, كنيج آؿ  إف المقصكد بالطريقة ىك : طريؽ القرآفي الكريـ , كنيج المصطفى        
البيت األطيار , أىؿ العباءة , أىؿ الكساءة الطاىريف المطيريف , كىك الطريؽ المستقيـ , الذم 

رَاَط  ىِدَنـااذكر في أكؿ سكرة مف سكر القرآف الكريـ كىي الفاتحة , قاؿ ا , تعالى:  الصِّ
أم طريؽ الحٌؽ , كطريؽ اليداية , كالتكفيؽ , كالٌرشاد  (3) ِصرَاَط الاِذيَن َأنَعمَت َعَميِيمْ  الُمسَتِقيمَ 

                                                                                                                                                                      
(1)

 .64, ص  الطريقة العليةينظر : محمد الكسنزان , 
2))

 .65, ص  الطريقة العليةينظر : محمد الكسنزان ,  
 .1/6, الفاتحة (3)
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, أم أليمنا ككف قنا إلى أفضؿ السبؿ التي تينعـ عمى العبد المسمـ , بالخيرات كالبركات في الدنيا 
 .(1)ثـ الفكز باألخرة , ما دامت االستقامة حاصمة لمعبد بيذا الطريؽ المستقيـ

كيكثر التساؤؿ  (2) َتَقاُموا َعَمى الطاِريَقِة أَلَْسَقْيَناُىم مااء َغَدقاً َوأَلاِو اسْ  كقاؿ ا , تعالى,  
أم طريؽ  كاالستفسار مف كثير مف الناس عف سبب عدـ ظيكر انتشار الدعكة إلى ىذه الطريقة

كعدـ ظيكرىا إاٌل بعد عيد الصحابة كالتابعيف ؛ كالجكاب ىك: أف في صدر االسبلـ ,  التصكؼ
ف, لـ يككنكا في حاجة إلييا , كذلؾ ألٌف أىؿ ذلؾ العصر كانكا متصٌكفيف أصبلن , كأىؿ ميالمسم

يتباركف كيتسابقكف في االقتداء بو في  كرع , كتقكل , كميجاىدة ؛ إذ كانكا قرب رسكؿ ا 
وِل الماِو ُأْسَوٌة َقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرسُ لَ  كٌؿ : أعمالو , كأقكالو , كحركاتو , كسكناتو , قاؿ ا تعالى 

. كما أٌف أكؿ مدرسة نشأت في المدينة المنكرة , كظير فييا زىاد كثيركف منذ كقت (3) َحَسَنةٌ 
قدكتيـ في زىدىـ , ككرعيـ , كتقكاىـ , كمجاىدتيـ  , مبكر تمسككا بالقرآف كجعمكا الرسكؿ 

 , اإلماـ الثاني في الصكفية بعد الرسكؿ  , , كظمكا كذلؾ حتى أصبح اإلماـ عمي 
كأحٌبيـ إليو, بؿ إٌف نسب الصكفية  , مف أقرب الناس لرسكؿ ا   لككف سيدنا عمي

عف طريؽ  المتصؿ لرسكؿ ا  الكحيد القائـ إلى يكمنا ىذا ىك عف طريؽ اإلماـ عمي
 السيدة فاطمة الزىراء, رضكاف ا عمييا, كمكضع سره كثقتو.

ـ : " مف كينتي مكاله   كقد قاؿ في حقو معٌظمنا شأنو فكؽ كٌؿ ذم شأف فقاؿ في مكضع غدير خي
فيذا عميه مكاله اٌلميـ كاًؿ مىٍف كااله كعاًد مف عاداه "
(4). 

, ككاليتو فيك إماـ الطريقة كىك بابيا عمبلن  كىذا الحديث الكاحد أكدى عظمة االماـ عمي    
, ككاف لو تبلميذ مف أصحاب الطريقة (5)" أنا مدينة العمـ كعمٌي بابيا " بقكؿ الرسكؿ 

ت ىػ ( كأبك ذر الغفارم 18كالصفاء, كالكرع كمنيـ مف الصحابة : أبك عبيدة عامر بف الجٌراح ) 

                                                           
 .1/183,  تفسير ,ابف كثيرانظر :   (1)
 .16/ 72, الجف (2)
 .21/ 33االحزاب , (3)
كغدير خـ : ىك مكاف بيف مكة كالمدينة  حديث صحيح , (.3173النيسابكرم , المستدرؾ عمى الصحيحيف , حديث رقـ )الحاكـ   ((4

قريب مف الجحفة نزؿ بو النبي صمى ا تعالى عميو كسمـ , بعد عكدتو مف حجة الكداع كقد خطب في ذلؾ المكاف خطبة عظيمة بٌيف 
 .3/28,  البداية والنيايةفييا كثيران مف األمكر كاف منيا ذكر فضؿ اإلماـ عمي كـر ا كجيو . ينظر: ابف كثير, 

 حديث حسف صحيح .(4637, رقـ الحديث ) ,المستدرك عمى الصحيحين النيسابكرمالحاكـ  ((5
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ىػ ( كغيرىـ . كمنيـ : التابعيف سعيد بف المسيب )ت  26ىػ (, كسمماف الفارسٌي ) ت 22) ت
 ىػ ( كغيرىما. 106بف عبد ا )ت ىػ ( , كسالـ  91

كتعدي مدرسة المدينة المنكرة الصكفية مف كبرل مدارس اإلسبلمي , تمييا مدرسة البصرة        
ىػ ( كىك مف كاضعي البيعة التي ىي 110التي كاف شيخيا اإلماـ الزاىد الحسف البصرم ) ت

كأتـ  , سيدنا اإلماـ عميمف  (1)مف دعائـ الطريقة التي كتعني عند المتصكفو )العيد(
 مدرستو عمى نيجو.

كمف ثـ تتابع أخذ الطريقة , كانتقؿ مف شيخ إلى شيخ حتى كصؿ إلى عصر سمطاف        

, فأنشأ مدرسة كانت الكحيدة في  الشيخ عبد القادر الكيبلني  (2)األكلياء , ك"الباز األشيب"
عصره , ككاف مئات مف محبي الطريقة , كعمكميا كأصحاب الزىد , كالكرع , كالحقيقة , 
يتكٌجيكف إلييا لينيمكا منيا , عمكـ الطريقة كالشريعة كالتصكؼ , كذاعت شيرتيا حتى اىتدل بيا 

 كثيركف إلى طريؽ الحؽ كاإليماف.

ة ك الكعظية التي كاف يمقييا الشيخ الجيبلني عمى أفكاج الطمبة كقد أسيمت الدركس العممي    
القادميف مف مختمؼ أنحاء العالـ اإلسبلمي إلى مدرستو نظـ أعداد كبيرة الناس في الطريقة 

 .(3)الكيبلنية

كقد أنجبت المدرسة الكسنػزانية رجاالن مؤمنيف صدقكا ما عاىدكا ا عميو , فأصبحكا             
لمطريقة , كىداية لمناس إلى طريؽ الخير , كالمحبة , فكانكا خير مىٍف يأمركف بالمعركؼ , دعاةن 

 .(4)كينيكف عف المنكر , كيتبعكف سبيؿ الرشاد

                                                           
البيعة أك العيد: األخذ كالتمقي, كمبايعة الشيخ ىي تجديد لمبايعة رسكؿ ا , صمى ا عميو كسمـ إذ المشيخة في الديف كراثة  (1)

وأوفوا بعيد اهلل إذا عاىدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدىا  النبكة. كالبيعة عقد إلزامي يمـز المتعاقديف بالكفاء بالعيد لقكلو تعالى: ﴿
 .44ص العيد والبيعة ,﴾ , ينظر: فبلح الجبكرم , جعمتم اهلل عميكم كفيال وقد

الباز األشيب : ىك لقب صكفي يطمؽ عمى مف لو صفات الغكث , أم مثؿ صفات السيد الغكث عبد القادر الجيبلني , كيكجد عدة  ((2
المعجم العربي قكر يستخدـ في الصيد , ينظر : ألفاظ مثؿ : )الباز , ك الباز األشيب , كباز ا األشيب (, كىك ضرب مف الص

 . 29, ص  قالئد الجواىر.  محمد الحنبمي , 182, ص األساسي 
 .65-63, ص  الطريقة العميةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((3

 . 67, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (4)
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ف ما ذكرناه آنفنا مف تاريخ الطريقة يؤكده قكؿ الحافظ السيد محمد صديؽ الغمارم  ,         كا 
رحمو ا , عندما سئؿ عف أكؿ مف أٌسس الطريقة " التصكؼ " كىؿ بكحي سماكم أـ ال ؟ 
فأجاب : أما أكؿ مىٍف أسس الطريقة , فمتعمـ أف الطريقة أٌسسيا الكحي السماكم في جممة ما 

مف الديف المحٌمدم ؛ إذ ىي ببل شؾ مقاـ اإلحساف الذم ىك أحد أركاف الٌديف الثبلثة أسس 
بعد ما بٌينيا كاحدان كاحدان دينان  )االسبلـ , كااليماف , كاإلحساف ( التي جعميا النبي محمد 

 .(2). كىك : اإلسبلـ , كاأليماف , كاإلحساف(1)بقكلو : " ىذا جبريؿ أتاكـ يعممكـ دينكـ "

فاإلسبلـ : إطاعة كعبادة , كاإليماف : نكر , كعقيدة . كاإلحساف : ميقاـ ميراقبة كميشاىدة . جاء   
, ثـ قاؿ السيد محمد صديؽ (3)في الحديث : "أف تعبد ا كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإٌنو يراؾ"

ٌؿ بيذا المقاـ فإٌنو كما في الحديث عبارة عف األركاف , فمف أخ الغمارم  في رسالتو تمؾ : "
اإلحساف الذم ىك الطريقة فىدٍينيو ناقص ببل شؾ ؛ لتركو ركننا مف أركانو , فغاية ما تدعك إليو 

 .(4)الطريقة كتشير إليو ىك : مقاـ اإلحساف بعد تصحيح اإلسبلـ كاإليماف"

 إف ذلؾ يؤكد عمى كجكد الطريقة بمعناىا الركحي في صدر اإلسبلـ في عيد الرسكؿ      
ف لـ تظير باسـ التصكؼ ؛ ألنيـ كانكا جميعنا بصفة كاحدة , كبعد قتؿ أىؿ بيت رسكؿ ا ,  كا 

, كتغيير نظاـ الخبلفة اإلسبلمية اٌتجو الناس إلى االبتعاد عف التعاليـ اإلسبلمية كجكىرىا   
يت :بيف طامع في الماؿ , كخائؼ عمى نفسو , فتأخرت األعماؿ , كتنافس الناس في الدنيا كحي

مىى اأٍليم ةً  ًليىًذهً  يىٍبعىثي  الم وى  ًإف   " النفكس بعد مكتيا , كىذا ما يؤكده قكؿ النبي   كيؿٍّ  رىٍأسً  عى
دٍّدي  مىفٍ  سىنىةو  ًمائىةً  فتأخرت بذلؾ أنكار القمكب , ككقع ما كقع في الديف ككادت  (5)"ًدينىيىا لىيىا ييجى

الحقائؽ تنقمبي , كلـ يزؿ ذلؾ إلى أف حصؿ كجكب التصدم لذلؾ التداعي كاالنحبلؿ ؛ لحفظ 
كبقائيا الى  كفيما يأتي األحاديث النبكية الشريفة التي تؤكد أزلية الطريقة:  قكاعد كأصكؿ الطريقة

 يـك البعث :

                                                           
 حديث صحيح حسف (.4930, حديث رقـ ) الصحيحمسمـ ,  (1)
بقبيمة  , ىػ 1320أحمد بف محمد بف محمد الصديؽ بف أحمد بف محمد آؿ عبد المؤمف الحسني األدريسي كلقبو الغمارم, كلد سنة  ((2

 .17– 13ص, البرىان الجمي: ينظر, أحمد الغمارم , بالطائؼ  بني سعد

 . حديث صحيح(4777, حديث رقـ, ) الصحيحالبخارم ,  ((3
 . 60, ص  االنتصار لمطرق الصوفيةأحمد الغمارم ,  ((4
 حديث حسف( .4291, حديث رقـ, ) السنن أبي داككد ,  ((5
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أنو قاؿ : إف  ا , تعالى , قاؿ  : أخرج البخارم عف أبي ىريرة عف النبي  األولالحديث   
: " مىٍف عادل لي كليًّا فقد آذنتو بالحرب , كما تقٌرب إلٌي عبدم بشيء أحٌب إليًّ مٍما افترضتو 

بو,  عميو , كال يزاؿ عبدم يتقٌرب إلٌي بالنكافؿ حتى أحبو , فإذا أحببتو كنت سمعىوي الذم يسمع
ٍف سألني أعطيتو ,  كبصرىهي الذم يبصر بو , كيىديه التي يبطش بيا , كرجمىوي التي يمشي بيا , كا 

ف استعاذ بي أعذتو  .(1)" كا 

يقكؿ ا ,  ف أبي عباس , رضي ا عنيما , قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ع:  الحديث الثاني
يتعاظـ عمى خمقي , ككؼ نفسو عف تعالى" إنما أتٌقبؿي الٌصبلة ممف تكاضع بيا لعظمتي , كلـ 

الشيكات ابتغاء مرضاتي , فقطع نياره في ذكرم , كلـ يبت مصرًّا عمى خطيئتو , يطعـ الجائع 
, كيكسك العارم , كيرحـ الضعيؼ, كيؤكم الغريب , فذاؾ الذم يضيء كجييوي نكر الشمس , 

عؿ مف الجيالة عممنا كفي الظممة يدعكني فأيلبي , كيسألني فأعطي , كيقسـ عمي  فأبىر  قسمو , أج
نكرنا , أكؤله بقكتي كاستحفظو مبلئكتي" 
(2). 

لقي  أٌف رسكؿ ا  : أخرج البزاز , كالبييقي في "الشعب" عف ابف أنس  الحديث الثالث
 " , قاؿ : أصبحت مؤمننا حقىا فقاؿ 3كيف أصبحت يا حارثةرجبلن يقاؿ لو حارثة , فقاؿ : "

: "إٌف لكٌؿ قكؿ حقيقة فما حقيقة إيمانؾ" فقاؿ: عىزىفٍت نفسي عف الدنيا , فأسيرت ليمي , كأظمأت 
نيارم , ككأٌني أنظر إلى عرش رٌبي ككأني أنظر إلى أىؿ الجنة , يتزاكركف فييا, ككأني أسمع 

 .(4): "عىرٍفتى فالـز " عكاء أىؿ النار, فقاؿ 

ريفة كداللتيا تبيف لنا أف الطريقة ىي ركح اإلسبلـ , كليٌبو , تقٌدـ مف األحاديث الش ما       
ف كاف اسميا ظير فيما بعد , فذلؾ ال يعني أنيا ظيرت متأخرة . قاؿ ابف خمدكف  كأساسو , كا 

" إف طريقة ىؤالء القكـ لـ تزؿ عند سمؼ األمة , ككبارىا مف الصحابة كالتابعيف  في مقدمتو :
ليداية , كأىؿ العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى ا , تعالى , كمىٍف بعدىـ طريقة الحؽ كا

                                                           
 حديث صحيح(.6502حديث رقـ , ) الصحيح ,البخارم ,  ((1
 ( . حديث مرفكع4832, حديث رقـ , ) مسندهالبزار , ( (2

مد بف ( (3 شىـ بف الخزرج ثـ مف بني ميخى اًرثي األنصارم , كقيؿ: حارثة بف مىاًلؾ األنصارم كىك حارثة بف مالؾ بف غىضب: بف جي الحى
رقي , كىك كمف المدينة المنكرة مف األنصار كقد شيد بدرنا , صحابي جميؿ , ينظر : العسقبلني ,  رىيؽ األنصارٌم الز  عامر بف زي

 . 193, ص أسد الغابة. ينظر : ابف األثير ,  3/67,  صحابةاإلصابة في تمييز ال

 حديث حسف ( .10194, حديث رقـ )شعب االيمانالبييقي , ( (4
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كاإلعراض عف زخرؼ الدنيا , كزينتيا , كالزىد فيما يقبؿ عميو الجميكر مف : لٌذًة , كماؿو , كجاهو 
, كاالنفراد عف الخمؽ , كالخمكة لمعبادة , ككاف ذلؾ عىامًّا في الصحابة كالٌسمؼ , فمما فشا اإلقباؿ 

لدنيا في القرف الثاني , كما بعده , كضج  الناس إلى مخالطة الدنيا اختٌص المقبمكف عمى عمى ا
  , كىذا يفٌسره عمماء التصكؼ عمى أنو يعني كجكد الطريقة .(1)العبادة باسـ الصكفية كالمتصكفة"

 الطريقة القادرية باعتبارىا طريقة أم.

 ونشئتو.السيد عبد القادر االجيالني : اسمو ومولده 

, ىك أبك محمد عبد القادر بف )ىػ 561 ىػ 470 (أك الجيبلني أك الكيبلني عبد القادر الجيمي   
عبد ا, يعرؼ كيمقب في التراث المغاربي بالشيخ بكعبلـ الجيبلني, كبالمشرؽ عبد مكسى بف 

, لقبو أتباعو حنبمي كفقيو صكفي القادر الجيبلني, كيعرؼ أيضا ب"سمطاف األكلياء", كىك إماـ
ليو تنتسببػ"باز ا األشيب" ك"تاج العارفيف" ك"محيي الديف الطريقة  " ك"قطب بغداد". كا 

 (2).الصكفية القادرية

كىناؾ خبلؼ في محؿ  ,ـ1077 المكافؽ ىػ 470 سنةربيع الثاني كىك األشير  11كلد في      
حاليان عمى  إيراف في شماؿ جيبلف حيث تكجد ركايات متعددة أىميا القكؿ بكالدتو في كالدتو,
 40العراؽ كىي قرية تاريخية قرب المدائف  جيبلف ؼ بحر قزكيف , ك القكؿ أنو كلد فيضفا

العائمة  , كىك ما أثبتتو الدراسات التاريخية األكاديمية كتعتمدهبغداد كيمك متر جنكب
كقد نشأ عبد القادر في أسرة كصفتيا المصادر بالصالحة, فقد كاف كالده أبك  ببغداد, بلنيةالكي

صالح مكسى معركفا بالزىد ككاف شعاره مجاىدة النفس كتزكيتيا باألعماؿ الصالحة كلذا كاف 
 3).")لقبو "محب الجياد

 شخصيتو وحياتو ومؤلفاتو:

عمكـ الشريعة في حداثة سنو عمى أيدم أفراد مف  كاف عبد القادر الجيبلني قد ناؿ قسطان مف    
كعمره ثمانية  ـ1059 المكافؽ ىػ 488كدخميا سنة بغداد أسرتو, كلمتابعة طمبو لمعمـ رحؿ إلى

                                                           
 . 3/989, عمـ التصكؼ ,  المّقدمةابف خمدكف , ((1
 .20/439,  سير أعالم النبالءينظر : الذىبي :  ((2
إبراىيـ الدركبي ,  ,219/ 10,المنتظم ,  ابف الجكزم . 77ص  2, ج من بعض أنساب العربينظر : خاشع المعاضيدم ,    ((3

 52, ص المختصر في تاريخ شيخ اإلسالم عبد القادر

https://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1077
https://ar.wikipedia.org/wiki/1077
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/488_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1095
https://ar.wikipedia.org/wiki/1095
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
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كبعد أف استقر في بغداد انتسب إلى  .المستظير با في عيد الخميفة العباسي عشر عامان 
مدرسة الشيخ أبك سعيد المخرمي التي كانت تقع في حارة باب األزج, في أقصى الشرؽ مف 

 (1)باب الشيخ , كتسمى اآلف محمةالرصافة جانب

تسكده الفكضى التي عمت كافة  بغداد ككاف العيد الذم قدـ فيو الشيخ الجيبلني إلى   
, كقد تمكنكا مف االستيبلء الشاـ يياجمكف ثغكر الصميبيكف , حيث كافالدكلة العباسية أنحاء
كقتمكا فييما خمقا كثيرا مف المسمميف كنيبكا أمكاالن كثيرة. ككاف  كبيت المقدس أنطاكية عمى

ليرغـ الخميفة عمى عزؿ كزيره "ابف  بغداد قد زحؼ بجيش كبير يقصد "بركياركؽ" السمطاف التركي
كدارت بيف السمطانيف  "محمد بف ممكشاه" قيجيير" فاستنجد الخميفة بالسمطاف السمجك 

معارؾ عديدة كانت الحرب فييا سجاال, ككمما انتصر احدىما عمى اآلخر  كالسمجكقي التركي
 .(2)كانت خطبة يـك الجمعة تعقد باسمو بعد اسـ الخميفة

 مؤلفاتو :

كالحقائؽ صنؼ عبد القادر الجيبلني مصنفات كثيرة في األصكؿ كالفركع كفي أىؿ األحكاؿ     
 :كالتصكؼ, منيا ما ىك مطبكع كمنيا مخطكط كمنيا مصٌكر, منيا

 إغاثة العارفيف كغاية منى الكاصميف. 

 آداب السمكؾ كالتكصؿ إلى منازؿ السمكؾ. 

 تحفة المتقيف كسبيؿ العارفيف. 

 جبلء الخاطر. 

 الحزب الكبير. 

 دعاء البسممة. 

 الرسالة الغكثية: مكجكد منيا نسخة في مكتبة األكقاؼ ببغداد. 
                                                           

 . 290, /1, الذيؿ عمى طبقات الحنابمة , ج ابف رجب الحنبمي ينظر : ((1

 .9/72,  الكمال في التاريخينظر : ابف األثير,  ((2
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
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 رسالة في األسماء العظيمة لمطريؽ إلى ا. 

 كىك مف أشير كتبو في األخبلؽ كاآلداب اإلسبلمية كىك  : الغينية لطالبي طريؽ الحؽ
 .جزءاف

 كىك مف كتبو المشيكرة كىك عبارة عف مجالس لمشيكخ  :الفتح الرباني كالفيض الرحماني
 .في الكعظ كاإلرشاد

 مقالة 78ف مقاالت لمشيخ في العقائد كاإلرشاد كيتألؼ مف كىك عبارة ع : فتكح الغيب. 

 الربانية: كىكذا الكتاب ليس لو كلكنو يحتكم الكثير مف أكراده كأدعيتو  الفيكضات
 .كأحزابو

 معراج لطيؼ المعاني. 

 يكاقيت الحكـ. 

  المكتبة  معركؼ كتكجد نسخة منو في كتاب األسرار في التصكؼ: كىكسر
 .جامعة إسطنبكؿ مكتبة ببغداد كفي القادرية

 عف الخمكة كالبيعة كاألسماء السبعة كتاب :الطريؽ إلى ا. 

 :رسالة مترجمة لمفارسية يكجد نسخة في مكتبة جامعة  15 رسائؿ الشيخ عبد القادر
  .إسطنبكؿ

 المكاىب الرحمانية: ذكره صاحب ركضات الجنات. 

  ببغداداألكقاؼ  مكتبة القادر الجيبلني: مخطكط تكجد نسخة منو فيحزب عبد. 

 تنبيو الغبي إلى رؤية النبي: نسخة مخطكطة بمكتبة الفاتيكاف بركما. 

 المكتبة  الرد عمى الرافضة: منسكب لو كىك لمحمد بف كىب نسخة مخطكطة في
 .ببغداد القادرية

  251كصايا الشيخ عبد القادر: مكجكد في مكتبة فيض ا مراد تحت رقـ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 مكاعظ لمشيخ جمعيا نكر الديف  :بيجة األسرار كمعدف األنكار في مناقب الباز األشيب
 .أبك الحسف عمي بف يكسؼ المخمي الشطنكفي

 مخطكط في مكتبة رشيد كرامي في طرابمس الشاـ :تفسير الجيبلني . 

 الدالئؿ القادرية. 

 الحديقة المصطفكية: مطبكعة بالفارسية كاألردية. 

 عمدة الصالحيف في ترجمة غنية الصالحيف. 

 المختصر في عمـ الديف. 

 (1)مجمكعة خطب . 

 منياجو ومجاىداتو : 

 :أساسيا المجاىدة  التي صفاتأىـ ال 

 عامدا كال ساىيا ؛ ألنو إذا احكـ ذلؾ  ال يحمؼ المتعمـ با عز كجؿ صادقا كال كاذبا ,
مف نفسو , دفعو ذلؾ إلى ترؾ الحمؼ بالكمية , كبذلؾ يفتح ا لو بابا مف أنكاره يدرؾ 

 . أثره في قمبو , كيمنحو الرفعة كالثبات كالكرامة عند الخمؽ

 ؛ فإذا اعتاد ذلؾ شرح ا صدره , كصفا عممو ,  مـ الكذب ىازال أك جاداأف يجتنب المتع
 . كصار حالو كمو صدؽ ك ظير أثر ذلؾ عميو

 ؛ ألف ذلؾ أضمف لو مف الكقكع في  أف يفي بما يعد , كأف يعمؿ عمى ترؾ الكعد أصبل
دة الحمؼ كالكذب ؛ فإذا فعؿ ذلؾ , فتح لو باب السخاء , كدرجة الحياء , كأعطي مك 

 . في الصادقيف

                                                           
1))

 .107, الشيخ عبد القادر الكيبلني, د. , ص جغرافية الباز االشيبجماؿ الديف فالح الكيبلني :  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 يذاء ذرة فما فكقيا ؛ فذلؾ مف أخبلؽ األبرار  أف يجتنب لعف أم شيء مف الخمؽ , كا 
كالصديقيف , ألف ثمرة ذلؾ حفظو مف مصارع اليبلؾ , كالسبلمة , كيكرث رحمة العباد 

 . , مع ما ييبو ا مف رفيع الدرجات

 ف ظممو فبل يقطعو بمسان أف يجتنب الدعاء عمى أحد و , كال يقابمو بقكؿ أك فعؿ ؛ , كا 
 . فإف فعؿ ذلؾ كجعمو مف جممة آدابو ارتفع في عيف ا , كناؿ محبة الخمؽ جميعا

 أك كفر , أك نفاؽ , فذلؾ أقرب لمرحمة ,  أف ال يشيد عمى أحد مف أىؿ القبمة بشرؾ ,
شريؼ كأقرب ألخبلؽ السنة , كأبعد مف ادعاء العمـ , كأقرب إلى رضا ا , كىك باب 

 . يكرث العبد رحمة الخمؽ أجمعيف

 كأف يكؼ جكارحو عنيا , ألف ذلؾ مما يسرع في  أف يجتنب النظر إلى المعاصي ,
 . ترقية النفس إلى مقامات أعمى , كيؤدم إلى سيكلة استعماؿ الجكارح في الطاعة

 ؛ فإف ذلؾ تماـ العزة  أف يجتنب االعتماد عمى الخمؽ في حاجة صغرت أك كبرت
ديف , كشرؼ المتقيف , كبو يقكل عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر , لمعاب

كيستغني با , كيثؽ بعطائو , كيككف الخمؽ عنده في الحؽ سكاء , كذلؾ أقرب إلى 
 . باب اإلخبلص

 فذاؾ الغنى الخالص , كالعز األكبر , كالتككؿ الصحيح  أف يقطع طمعو مف اآلدمييف ,
 . زىد , كبو يناؿ الكرع؛ فيك باب مف أبكاب ال

 ؛ فيك خصمة أصؿ االخبلؽ كميا , كبو يدرؾ العبد منازؿ  التكاضع , كبو تعمك المنزلة
 .(1) الصالحيف الراضيف عف ا في السراء كالضراء , كىك كماؿ التقكل

 

 

 

                                                           
 .312, / 3,  الغنية لطالبي طريق الحقينظر : عبدالقادر الجيبلني ,  ((1
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 اشتيار طريقتو وانتشارىا:

السيد  عبد القادر الجيبلني ىك يعتبر السيد عبد القادر الجيبلني أحد األقطاب األربعة , بؿ إف 
أكؿ ىؤالء األقطاب , ككانت بداية  ظيكره كظيكر طريقتو  في العراؽ , في قرية جيمو مكلده 
كنشأتو في العراؽ , كقد ذاع صيت ىذه الطريقة في العراؽ اكالن في جميع انحاء العالـ في ما بعد 

كثر ينتيجكف منيج السيد الجيبلني , , بؿ كدخمت الطريقة جميع دكؿ العالـ كأصبح ىناؾ اتباع 
ككاف النتشار ىذه الطريقة صدل كبير لما جاء بو السيد الجيبلني مف عمـك كمعارؼ كفتكحات , 
كما جرت عمى يديو مف كرامات كخكارؽ , فضجت بيا بقاع المعمكرة , حتى تكافد الجميع الى 

ا الباحثيف لقرب عف الحقائؽ كالراجيف ا العراؽ لكي نيؿ مف ىذه العمكـ كالمعارؼ , خصكصن
 ينتشر أتباع الطريقة القادرية في كثير مف الببلد  كالكصكؿ الى أعمى المراتب

كا كنيجيريا كالكاميركف كمكزمبيؽ كلبناف كفمسطيف كالجزائر كالمغرب كالعراؽ كتركيا سكريا يرىااش
 .(1)لسكفيتياكاالتحاد  لصيف

 وسطية واعتدال القادرية:

طريقة صحيح معتدلة بعيدة كؿ البعد التطرؼ كالتعصب كالتشدد , الطريقة كالطريقة القادرية     
القادرية تتمسؾ بالقرآف كتنيج منيج السنة النبكية كتتبعو دكف ابتداع اك زيادة اك انتقاص كتسير 

 عمى نيج السمؼ الصالح كتقتدم بيـ .

 السيد الجيالني: أثر السيد

ا , أك الطرؽ األخرل كجميع الطرؽ الصكفية في العالـ المتكل    دة عف الطريقة القادرية خصكصن
عمكمنا , ليا نصيب كافر في السيد الجيبلني لعدة أسباب أىما ككف السيد الجيبلني اكؿ األقطاب 
األربعة , كلجرياف العمكـ كالمعارؼ عمى يديو كلحدكث الكرامات كالخكارؽ عمى يديو كلكف النسب 

, بسمسمة نسب شريؼ  ني الى حضرة الرسكؿ الشريؼ الذم يتصؿ مف السيد الجيبل
صحيح , لقد ترؾ منياج كسمكؾ السيد الجيبلني أثر كبير كاضح في نفكس المتصكفيف أجمعيف 

 .(2)لما بو كمف تيذيب كتربيو كرقي ككصكؿ يرقى بحياة كحاؿ العبد

                                                           
 .141,ص  تاريخ التصوف االسالميينظر : عبدالرحمف بدكم ,  ((1
 .87, ص  الُغنية لطالبي طريق الحقينظر : الجيبلني ,  ((2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 وعالقة الطريقة الكسنزانية بالقادرية :   

الطريقة القادرية ىي إحدل الطرؽ الصكفية الكبرل , كىي مف أكائؿ الطرؽ الصكفية ذات       
االنتشار الكاسع الكبير , كىي التي نسبت إلى حضرة الغكث السيد الشيخ عبد القادر الجيبلني  

, كىي في أرض األكلياء , أرض العراؽ , ككاف البد لمطريقة مف تطكر عبر الزمف حتى  
مستجدات العصر , فامتدادنا عبر التاريخ كالقركف االسبلمية في بغداد كجدنا أف الطريقة  تكاكب

القادرية مثميا بعد انتقاؿ السيد الشيخ عبد القادر الجيبلني رحمة ربو عدده مف أبنائو كأحفاده , 
قادرية " كعدة شيكخ مف آؿ البيت األطيار , فمنيـ مىٍف بقي غمى نفس المسمى " الطريقة العمية ال

كمنيـ مف أضاؼ اسما لمطريقة مثؿ : الطريقة العمية القادرية البغدادية , كىي مكجكدة في 
ة خمىؼى ففمسطيف كشيخيا السيد الشيخ محمد ىاشـ البغدادم , رحمو ا , كال يكجد شيخ أك خمي

القادرية الكسنزانية الشيخ البغدادم , لكف يكجد ىنالؾ نكاب عف الشيخ البغدادم , كالطريقة العمية 
, كالطريقة الكسنزانية ىي نفس الطريقة القادرية بالسند , كالنسب , كالمنياج , كاالسماء المضافة 
لمطريقة القادرية , مثؿ البغدادية , كالكسنزانية , ىي ليست ألقاب إختيارية أك مزاجية إٌنما ىي 

السيد  ك شيخ الطريقة األكؿ, أعف طريؽ اإلشارة الركحية مف رسكؿ ا , سيدنا محمد

لشيخ  بمعنى أف يأتي السيد الشيخ عبد القادر الجيبلني , الشيخ عبد القادر الجيبلني 
الطريقة كيقكؿ لو أضؼ عمى الطريقة اسـ كذا , حتى يتٌميز عف المنيج اآلخر , ألف منياج 

 الكصكؿ الى حضرة الرسكؿالطريقة العمية القادرية متعٌدد , كليس كاحدنا , لكف اليدؼ كاحد كىك 
, ثـ الكصكؿ إلى رٌب العزة , كما في التعميـ : المنياج كاحد لكف األساليب متعٌددة كمختمفة 
, كىذا كمو لمتٌميز بيف أسمكب كٌؿ شيخ طريقة ؛ لذا كاف البد مف أف نضفي عمى كؿ أسمكب ما 

ف اختمفت في األسمكب أك اإلضافة يككف ال يدؼ كاحد ثابت , ك الغاية نميزه بو , فالعبلقة كا 
راسخة ال تتغير , كىذا كمو دأب جميع الطرؽ الصكفية منذ النشكء إلى أف يرث ا األرض كمىٍف 

 .(1)عمييا

يفاض بو عمى قمب العارؼ , كقمب المرشد , فيرشد  2"فيض إليي"حيثي أف األسمكب ىك :     
الخمؽ إلى ا , تبارؾ كتعالى , لما فسره فيو ا , تعالى ؛ لذا الطريقة العمية القادرية ىي 

                                                           
 .338, ص  الطريقة العميةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1
2))

 .339ينظر : محمد الكسنزان, الطريقة العلية ص 
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ف اختمؼ األسمكب في إيصاليا ألتباع الطريقة , فنجد أف الطريقة العمية القادرية  الطريقة األـ كا 
ركرنا بنسبيا كسندىا الممتد عبر القركف مف خبلؿ اإلماـ عمي بف الكسنزانية سميت بيذا االسـ م

(1)إلى السيد الشيخ إسماعيؿ الكلياني إلى السيد الشيخ عبد القادر الجيبلني أبي طالب

 الكريـ عبد الشيخ السيد إلى السيد الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف إلى السيد الشيخ  

 الكسنزاف حسيف الشيخ السيد الكسنزاف القادر عبد الشيخ السيد الكسنزاف الشاه

 عبد الشيخ الكسنزاف السيد المحمد محمد الشيخ السيد الكسنزاف الكريـ عبد الشيخ السيد

كقادرية نسبنة الى  , فيي عمٌية نسبنة إلى اإلماـ عمي بف أبي طالب , الجيبلني القادر

نسبنة إلى السيد الشيخ عبد الكريـ الشاه  , ككسنزانيةالجيبلني القادر عبد الشيخ السيد

 .(2), كىذا ىك التسمسؿالكسنزاف مؤسس الطريقة العمية القادرية الكسنزانية 

كالكسنزانية ىي مشرب القادرية : منيج كاحد , كسند كاحد , كسمسمة كاحدة , كاإلضافات     
بؿ  مفتيفمخت طريقتيففقط لمتعريؼ باألسمكب الذم يقكـ بو الشيخ , كالقادرية كالكسنزانية لسيتا 

 .  (3)كاحدة طريقة كاحدة كالكسنزانية ىي امتداد لمقادرية

 

 

 

 

 

                                                           
السيد الشيخ إسماعيؿ الكلياني بف السيد محمد النكدىي بف السيد بابا عمي بف السيد بابا رسكؿ الكبير , كيصؿ نسبو إلى سيدنا  ((1

الحسيف بف اإلماـ عمي بف أبي طالب عمييـ السبلـ , الكلياني نسبة إلى خمكة أقاميا في كلياف كىي قرية في قازاف قاية في منطقة 
, ص  عمماءنا في خدمة العمم والدين(, ينظر : عبد الكريـ المدرس , 1156ؽ . كلقب أيضان بالغكث الثاني , )ت السميمانية في العرا

                  . 12 – 10, ص سراج السالكين.   ,حسيف القاضي , 96 – 95

 .339ينظر : محمد الكسنزاف , الطريقة العمية , ص  ((2
ريـ , محاضرة خاصة , المممكة األردنية / عبدكف , تكية الطريقة العمية القادرية الكسنزانية , الكسنزاف , محمد المحمد عبد الك ((3

 ق)محاضرة ( .1439عبدكف 
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 نشأُة الطريقة العمية القادرية الكسنزانية : 

لقد تحققت النبكءة التي بيشرى بيا كالد الشيخ الشاه عبد الكريـ الكسنزاف قبؿ أف يتزكج          
بعدة أعكاـ , ككانت الرؤية الحقة بأٌنو سييرزىؽي مكلكدنا يككف ميحيينا لٌمديف , كرمزنا لتكجييات إلٍييةو 

خمفية محٌمدية ميمحة , كنبراسنا مضيئا ييكقىد بفيض مف أسرار المعاني القرآنية , قدسٌيةو , ككاجيةن ل
كقيـ اإلسبلـ المؤٌصمة , كركائز المداكلة اإلليية لؤلياـ , كقكانيف السنف الككنية الداعمة 

 .  (1)كالخارقة

ث , كمجاىداتو في شبابو , حي الشيخ عبد الكريـ  ككانت قد ظيرت بدايات سمكؾ       
: اختفى عف أنظار الناس , كلـ  (2)( بخمكة في جبؿ  "سر كرمة"1275/1858اعتكؼ في عاـ )

يعمـ أحد مكانو طيمة مككثو في خمكتو , كىي أربع سنكات , فانقطع انقطاعنا كمينا عف أىمو ك 
ظف  أٌنو قد مات .  بمده , حتى ي

ككاف الشيخ عبد الكريـ في خمكتو  يقتات مف كرؽ النباتات , كقطع الطيف الٌنقية , جالسنا     
ا ليمو , كىًجؿى القمب راكعنا ساجدنا ميتقربًّا إلى ربو , جٌؿ كعبل , حالو حاؿ  نياره يذكر ا , قائمن

 . (3)جميع األغكاث

ىذا الغكث الذم اعتقد كثير مف الناس ,  لقد أيميط المثاـ عف السر المكتكـ , سٌر اختفاء      
برؤية  (4)آنذاؾ بأنو قد مات , كلكف  في خمقو شؤكف , حيث أنعـ ا عمى أخيو "كاكا أحمد"

و الشيخ عبد الكريـ يعرؼ منيا مكاف اختفائو كخمكتو , فنيض األخ مسرعنا متميفنا لرؤية أخ
, إلى أف انتيى إليو , فتعٌجب ًلما رأل ,  (5)كةقاصدنا الغكث المرشد في ذلؾ الجبؿ , في تمؾ الخم

ككادت ركحو تزىؽ  ًلما رأل , كلما أعجبو مف رىبة المكاف . كلكف الممفت لمنظر ىك : سؤالو 
عف طعامو طيمة مٌده مككثو , فناكلو قطعة مف الطيف األحمر , مخمكطة بقطعو مف كرؽ 

                                                           
 . 341, ص الطريقة العميةينظر: محمد الكسنزاف ,  ((1
 .  140, ص  النبي واالكرادسركرمة : سمسمة جباؿ ثمجية تقع في شماؿ محافظة السميمانية. محمد قبيسي , ( (2
 .340ينظر : محمد الكسنزاف , الطريقة العمية , ص  ((3
 كاكا : ىي عبارة عف مصطمح كردم , يعني األخ الصغير , أك الصاحب الصغير , أك الصديؽ . ((4
الخمكة : ىي االنفراد بالنفس , كاالعتزاؿ , كىي الحجرة الصغير في المسجد أك غيره , كفي االصطبلح : مكاف االنفراد بالنفس  ((5

, مادة المعجم المصطمحات. مركاف العطية ,  103, ص  موسوعة الكسنزانيختمي فيو المتصكؼ لمتعبد , ينظر : محمد الكسنزاف , 
 خبل .
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أحٌس بمذة حبلكة ما بعدىا لذة, كبقي مدة  األشجار, فأشار إليو أف يأكميا , فما أف أكميا حتى
 أسبكعيف مكتفينا عف األكؿ , ال يشعر بجكع كرمؽ .

كبعد ذلؾ كبعد عكدة الشيخ مع أخيو إلى بمدىما عيًرؼ السيد الشيخ الغكث عبد الكريـ بمقب     
لكسنزانية  , " شاه الكسنػزاف" كمعناىا بالعربية " سمطاف الغيب ", فيذه كانت بداية نشكء الطريقة ا

 .(1)كتسميتيا

َذِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِّْمُمتاِقيَن الاِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن  الم قاؿ تعالى :   
الَة َوِمماا َرَزْقَناُىْم ُينِفُقونَ  . كقد اقترف اسـ الطريقة العمية القادرية بو فسميت مف زمانو (2) الصا

إلى يكمنا ىذا بػ " الطريقة الكسنػزانية " . كىنا العبلقة بيف اآلية كاسـ الطريقة ألنو قد أسمفنا سابقان 
 أف لفظ الكسنزاف يعني السر الغائب , أك السر الخفي , أك العمـ الغائب .

في شماؿ  (3)السيد الشيخ الغكث عبد الكريـ شاه الكسنػزاف في قرية " كربجنو" كلدثـ بعد ذلؾ 
ىناؾ  تالعراؽ كأصبحت مركزان إلرشاده الديني , فبنى بيا التكايا كأنشأ المدارس الدينية , فكان

ف مدرسة في ريالتكية الرئيسية كالمركزية في كربجنة , كثبلث مدارس كبيرة , كما يزيد عف العش
كالنكر , كمقصدي  السميمانية كقراىا. كأصبحت بحؽ قبمة كؿ المريديف كاألتباع , كمنبرن لمعمـ

لطبلب الحؽ كالحقيقة مف كؿ بقاع العالـ , كأصبح الناس يتكافدكف الى كربجنة التي باتت تعرؼي 
 . (4)"بكربجنة الخير"

 

 

 

 

                                                           
 . 343, ص الطريقة العميةسنزاف , ينظر : محمد الك ((1

 2/1 البقرة , (2)
 .13, ينظر محمد الكسنزاف مكسكعة الكسنزاف , ص العراؽ شماؿإحدل نكاحي إقميـ سنكاك التابع لمحافظة كرككؾ  (3)
  .225, ص  األنوار الرحمانيةمحمد الكسنزاف,  ينظر : (4)
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 الطريقة الكسنزانية ؛ نشأتيا , وتطورىا . -الفصل األول

 سمسمة مشايخ الطريقة , والنسب الشريف – ثانيالمبحث ال

أف التثب ت مف نسبة القكؿ إلى قائمو مطمب شرعي, كالطريؽ إلثبات إف مما ال شؾ فيو    
, الذم ىك: سمسمة الركاة التي حصؿ بيا تمقي اإلسناد , ىك السند أك األخبار كاألقكاؿ كالكقائع

, كىذا ما يخص أعظـ عمـ  الذم انتيى إليو السند فيك الكبلـ )أك النص( : أما المتف الخبر,
 شرعي ىك عمـك الحديث , كما أنو ال يقؿ أىمية عف سند النسب الشريؼ .

كمف ىنا تظير أىمية اإلسناد, الذم شر ؼ ا بو ىذه األمة عمى سائر األمـ, قاؿ المناكم رحمو 
, كجعمو مف خصكصياتيا مف بيف كقد أكـر ا ىذه األمة باإلسناد" :(فيض القدير) ا في

العباد, كأليميـ شدة البحث عف ذلؾ, حتى إف الكاحد يكتب الحديث مف ثبلثيف كجينا كأكثر
(1) 

اعمـ أف اإلسناد في أصمو خىصيصة فاضمة ليذه األمة ليست لغيرىا " :كقاؿ القاسمي رحمو ا
: "نقؿ الثقة عف الثقة يبمغ بو النبي ص مى ا عميو كسمـ مع االتصاؿ, مف األمـ, قاؿ ابف حـز

خص ا بو المسمميف دكف سائر الممؿ, كأما مع اإلرساؿ كاإلعضاؿ فيكجد في كثير مف الييكد, 
كلكف ال يقربكف فيو مف مكسى قربىنا مف محمد صمى ا عميو كسمـ, بؿ يقفكف بحيث يككف بينيـ 

نما يبمغكف إلى شمعك  ف كنحكه", قاؿ: "كأما النصارل فميس كبيف مكسى أكثر مف ثبلثيف عصرنا, كا 
عندىـ مف صفة ىذا النقؿ إال تحريـ الطبلؽ فقط, كأما النقؿ بالطريؽ المشتممة عمى كذاب أك 
مجيكؿ العيف, فكثير في نقؿ الييكد كالنصارل", قاؿ: "كأما أقكاؿ الصحابة كالتابعيف فبل يمكف 

لو, كال يمكف النصارل أف يصمكا إلى أعمى  الييكد أف يبمغكا إلى صاحب نبي أصبلن, كال إلى تابع
 .(2)مف شمعكف كبكلص

مف كقائع كأحداث, أجاد كأفاد محدث العصر  كتب التاريخ كالسيرة كفي معًرض ما ينقؿ في   
منيا بقكلو: "كقد يظف بعضيـ أف كؿ ما  العبلمة األلباني رحمو ا في بياف المكقؼ الصحيح

يركل في كتب التاريخ كالسيرة, أف ذلؾ صار جزءنا ال يتجزأ مف التاريخ اإلسبلمي ال يجكز إنكار 
 تكاريخ األمـ شيء منو! كىذا جيؿ فاضح, كتنك ره بالغ لمتاريخ اإلسبلمي الرائع, الذم يتميز عف

                                                           
 .433/ 1, فيض القدير ,  ينظر : المناكم( (1
  .201, ص  قواعد التحديثينظر : القاسمي , ( (2

http://www.alukah.net/sharia/0/79857/
http://www.alukah.net/sharia/0/79857/
http://www.alukah.net/sharia/0/34168/
http://www.alukah.net/sharia/0/34168/
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العممية لتمييز ما صح منو مما لـ يصح, كىي نفس األخرل بأنو ىك كحده الذم يمًمؾ الكسيمة 
الكسيمة التي يميز بيا الحديث الصحيح مف الضعيؼ, أال كىك اإلسناد, الذم قاؿ فيو بعض 
السمؼ: لكال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء؛ كلذلؾ لما فقدت األمـ األخرل ىذه الكسيمة العظمى 

بالقراء بعيدنا, فيذه كتبيـ التي يسمكنيا بالكتب  امتؤل تاريخيا بالسخافات كالخرافات, كال نذىب
المقدسة, اختمط فييا الحامؿ بالنابؿ, فبل يستطيعكف تمييز الصحيح مف الضعيؼ مما فييا مف 
الشرائع المنزلة عمى أنبيائيـ, كال معرفة شيء مف تاريخ حياتيـ, أبد الدىر, فيـ ال يزالكف في 

ييكف! فيؿ يريد منا أكلئؾ الناس أف نستسمـ لكؿ ما ضبلليـ يعميكف, كفي دياجير الظبلـ يت
كلك لـ يرد لو ذكر إال في كتب العجائز  -كلك أنكره العمماء  -يقاؿ: إنو مف التاريخ اإلسبلمي 

 .مف الرجاؿ كالنساء, كأف نكفير بيذه المزية التي ىي مف أعمى كأغمى ما تميز بو تاريخ اإلسبلـ

ى عميو المزية, كال يمكنو أف يككف طالب عمـ بمو عاًلمنا دكنيا, كأنا أعتقد أف بعضيـ ال تخف    
كلكنو يتجاىميا كيغض النظر عنيا؛ سترنا لجيمو بما لـ يصح منو, فيتظاىر بالغىيرة عمى التاريخ 
اإلسبلمي, كيبالغ في اإلنكار عمى مف ييعرٍّؼ المسمميف ببعض ما لـ يصح منو؛ بطرنا لمحؽ, 

 .(1)مستعافكغمطنا لمناس, كا ال

 :وأىمية اإلسناد تعني

كجكبى معرفة أحكاؿ الرجاؿ؛ حتى يتس نى الحكـ عمى الخبر بالقىبكؿ أك الرد؛ لذا قاؿ العبلمة    
المعممي رحمو ا: "قد كقعت الركاية ممف يجب قبكؿ خبره, كممف يجب رده, كممف يجب 

األنبياء عف ربو عز كجؿ, كما  التكقؼ فيو, كىييات أف يعرؼ ما ىك مف الحؽ الذم بمغو خاتـ
 .ىك الباطؿ الذم ييبر أي عنو اي كرسكلو, إال بمعرفة أحكاؿ الركاة

كىكذا الكقائع التاريخية, بؿ حاجتيا إلى معرفة أحكاؿ ركاتيا أشد؛ لغمبة التساىؿ في نقميا,     
ذا كاف ال ب د مف معرفة أحكاؿ عمى أف معرفة أحكاؿ الرجاؿ ىي نفسيا مف أىـ فركع التاريخ, كا 

الركاة, فبل بد مف بيانيا, بأف يخبر كؿ مف عرىؼ حاؿ راكو بحالو؛ ليعممو الناس, كقد قامت األمة 
  (.2)يبيذا الفرض كما ينبغ

                                                           
 .333, ص  قواعد التحديثينظر : القاسمي ,  ((1
  .17, ص عمم الرجال وأىميتوينظر: عبد الرحمف اليماني ,  ((2
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 لكسنـزانياةا القادرية العمية الطريقةسمسمة مشايخ 

ثـ انتقمت منو  , تعالى , ىذه الطريقة المباركة مف ا  , أنزلت إلى سيدنا كنبينا محمد   
ثـ التقى الجناحاف  , عت بجناحيفكمنو تفرٌ  , ـ ا كجيوكرٌ  , إلى يد اإلماـ عمي بف أبي طالب

 :(2)كما ىك كاضح في أدناه (1)عند الشيخ معركؼ الكرخي

 عمي  اإلمامومنو إلى يد  سيدنا محمد  األعظم الرسولحضرة  هلِل تعالى إلىاِمَن 

 السمسةِ ومنو إلى جناحي 

 

 

 ي )السمسمة الفضية(ـانـثّ ـالجناح ال  ىبية (الذا مة مسِ لسِّ ال )ألوّ ا الجناح

  الحسين اإلمامد ـو إلى يـومن
  (3)لمعابدينزين  اإلمامومنو إلى يد 
  (1)الباقرمحمد  اإلمامد ـومنو إلى ي

  (2)ادقالصّ جعفر  اإلمامومنو إلى يد 
  (3)مالكاظِ موسى  اإلمامومنو إلى يد 
  (4)ضالرِّ اعمي  اإلمامد ـومنو إلى ي

 
 

 

  البصريّ  الحسن الشيخومنو إلى يد 
  5)العجميحبيب  الشيخومنو إلى يد 
  (6)ائيّ طلاداود  الشيخومنو إلى يد 

 

 

 

 

                                                           
,  معركؼ الكرخي ىك : معركؼ بف فيركزاف الكرخي , كالكرخي نسبة الى الكرخ في بغداد , كيكنى بأبي محفكظ , كلد في بغداد ((1
 .161, ص  تذكرة األولياء, البغدادم ,  317, ص  طبقات الصوفية( , ينظر : ابف الممقف , 200)ت

 , ط . موسوعة الكسنزانينظر , محمد الكسنزاف ,  ((2
( : لفرط عبادتو , ينظر: ابف خمكاف, 95زيف العابديف : ىك بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب , كلقبو زيف العابديف , )ت (3)

 .                          140 – 139, ص 1,  الكواكب الدرية. المناكم,  431, ص 2,وفيات االعيان
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 لكرخيّ امعروف  الشيخومنو إلى يد 

 

  

 (7)قطيّ لسّ ا     ريّ لسّ ا     الشيخ     يد     إلى    ومنو

 

 (8)البغداديّ نيد جُ  الشيخومنو إلى يد 
 

 (9)الشبميّ أبي بكر  الشيخومنو إلى يد 
 

 (1)اليمانيّ لواحد اعبد  الشيخومنو إلى يد 

                                                                                                                                                                      
بف أبي طالب الباقر , لقب بو ألنو بقر العمـ أم : ٌشقو , فعرؼ أصمو , كخفٌيو محمد بف عمي زيف العابديف بف الحسيف بف عمي  (1)

 .                314/  3,  وفيات االعيان, ابف خمكاف,  182/  3,  حمية األولياء( , ينظر :االصفياني , 114كآثار مخابئو كمكامنو ,)ت
وفيات ( ينظر :ابف خمكاف , 192, )ت  مكسى بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي بف الحسيف بف اإلماـ عمي (2)

 .                118  - 117, ص , تذكرة األولياء محمد البغدادم . 393/ 4,  االعيان
اظـ , باب الحكائج , كالترياؽ المجٌرب انتقؿ إلى مكسى بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي بف الحسيف بف اإلماـ عمي الك (3)

 .     118  - 117, ص  تذكرة األولياء.االصفياني ,  393/  4, وفيات االعيان( . ينظر : ابف خمكاف , 183عالـ الشيكد كالحؽ )ت
. لقبو الرضا . ككنيتو عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب , رضي ا عنيـ أجمعيف  (4)

 .158 – 156, ص جامع كرامات األولياء ( , ينظر : يكسؼ النبياني , 203أبك الحسف )ت
. ابف  387, ص  جامع كرامات األولياءق( , ينظر : يكسؼ النبياني , 119حبيب بف عيسى بف محمد العجمي , أبك محمد )ت (5)

 .   182, ص طبقات األولياءالممقف , 
 200, ص  طبقات األولياء( , ينظر : ابف الممقف , 165ف نصير الطائي , أبك سميماف , صحب أبا حنيفة النعماف , )تداكد ب (6)
 . 85, ص  طبقات الصوفيةعبد الرحمف السممي ,  . 203 –

( ينظر: 252سرم بف المغمس السقطي , أبك الحسف, كلد ببغداد, صحب الشيخ معركؼ الكرخي , كىك أستاذ الجنيد كخالو , )ت ((7
 . 160, ص طبقات األولياء, ابف الممقف ,  22 – 21/  2,  جامع كرامات األولياءيكسؼ النبياني , 

كلد في بغداد, صحب السرم السقطي ) خالو ( , كالحارث المحاسبي )ت  جنيد بف محمد بف الجنيد الخراز البغدادم , أبك القاسـ, (8)
. 126, ص طبقات األولياء( كمقامو في الجانب الغربي مف مدينة بغداد مزار ظاىر عمى رؤكس االشياد , ينظر: ابف الممقف , 297

 .                    217 – 213/ 1, لكواكب الدريةعبد الرؤكؼ المناكم , ا
عاـ , كقبره في قصبة اإلماـ االعظـ ظاىران يزار . ينظر : ابف  87( عف عمر بمغ 334بف جحدر الشبمي , أبك بكر, )ت دلؼ (9)

 .                  80/ 2, جامع كرامات األولياء,  يكسؼ النبياني,  204, ص  طبقات األولياءالممقف , 
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 (2)لطرسوسيّ اأبي فرج  الشيخومنو إلى يد 
 

 (3)ليكاريّ ا يّ عم الشيخومنو إلى يد 
 

 (4)لمخزوميّ الشيخ أبي سعيد اومنو إلى يد 

 

 (5)يالنيّ جلالقادر الشيخ عبد اومنو إلى يد 
 

 (6)يالنيّ جلازاق لرّ الشيخ عبد اومنو إلى يد 
 

                                                                                                                                                                      
 .     63, ص النفحات الكسنـزانية(  ينظر : بكتاف معركؼ , 371ت فضؿ , )عبد الكاحد بف عبد العزيز اليماني التميمي , أبك ال(1)
محمد بف يكسؼ بف عبد ا , كقيؿ عبد الرحمف بف عبد ا . كالطرسكسي نسبة إلى طرسكس التركية كىي مكطف ىػجرتو كمسكنو  (2)

,  عمي  528 – 526/  3, , معجم البمدان ( في بغداد , كقيؿ في طرسكس, ينظر : ابف خمكاف 440, ككنيتو أبك الفرج , )ت
 .64, ص النفحات الكسنـزانية, بكتاف معركؼ , 356, ص  المنجد في المغة واالعالماالزكم, 

عمي بف أحمد بف يكسؼ بف جعفر بف عرفة القريشي , كقيؿ عمي بف محمد بف يكسؼ بف عبد ا ابك الحسف , كلقبو اليكارم ,  (3)
 .195/  4, لسان الميزان. ابف حجر العسقبلني , 495, ص طبقات االولياء( ينظر : ابف الممقف , 558شيخ اإلسبلـ , )ت 

( , كالمخزكمي نسبة إلى قبيمة بني 446المبارؾ بف عمي الحسيف بف سعيد بف عمي اليكارم الحسيف المخزكمي , كلد ببغداد عاـ ) (4)
مخزـك في محمة بغداد القديمة ,  شغؿ منصب قاضي القضاة في بغداد , كباب المدرسو المخزكمية في بغداد في ممحو باب األزج , 

 . 88, ص النفحات الكسنـزانيةبكتاف معركؼ , رب بغداد , ينظر , ( , كدفف في عند باب ح513)ت
عبد القادر بف أبي صالح مكسى بف اإلماـ عبدا بف اإلماـ يحيى بف اإلماـ محمد بف اإلماـ داكد بف اإلماـ مكسى بف اإلماـ عبدا ((5

ف اإلماـ الحسف السبط بف اإلماـ عمي كسيدتنا فاطمة بف اإلماـ مكسى الجكف بف اإلماـ عبدا المحض بف اإلماـ الحسف المثنى ب
ق( ػ في قرية ) نًيٍيؼ ( بجيبلف لو الكثير مف األلقاب أشتير بيا 470ربيع اآلخر عاـ ) 11الزىراء البتكؿ )رضي ا عنيا ( , كلد في 

ني ,غكث بغداد . أبك صالح , أبك محمد, منيا , الغكث االعظـ , محيي الديف , باز ا األشيب , القطب الرباني , الييكؿ الصمدا
 7, تاريخ الطبري. الطبرم ,  71 – 68, ص  بعض انساب العرب, ينظر : الدكتكر خاشع الماضيدم ,  اعامن  91(ػ كعمره 561)ت
زاف . محمد الكسنػ 247 – 246, ص  طبقات األولياء. ابف الممقف ,  20 – 15, ص  مراقد المعارف. محمد حرز الديف ,  547/ 
 .   68, ص أسناد االعالم.عبد الكريـ المدرس,  705, ص جالء الخاطر, 
( , كدفف 603, ابف الشيخ الطريقة القادرية الشيخ عبد القادر الجيبلني , )ت تاج الديف , كلقبو يبلنيجعبد الرزاؽ بف عبد القادر ال ((6

                       , 61, ص الكسنـزانيةالنفحات بكتاف معركؼ , في محمة باب حرب في بغداد , ينظر , 
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 (1)الثانيّ داود  الشيخومنو إلى يد 
 

 (2)هللاد غريب محمّ  الشيخومنو إلى يد 

 

 (3)احيّ لسّ ااح لفتّ الشيخ عبد اومنو إلى يد 
 

 (4)قاسم  دمحمّ   لشيخا  يد  إلى  ومنو

 

 (5)د صادقلشيخ محمّ اومنو إلى يد 
 

 (6)صرائيّ لبُ ا  حسين  لشيخا  يد  ومنو إلى

 

 

                                                           
ينظر :  كدفف بمقبره الحمية بغداد , ( ,648( , )ت493, كلد بالمكصكؿ ) بف سميماف بف عبد الكىاب داكد بف محمد بف الحسف (1)

 .199, ص الدينفي خدمة العمم و  ؤناعمما. عبد الكريـ المدرس ,57, ص  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالمالذىبي , 
ىك لقبو , سكف اليند , ثـ بغداد , ثـ تركيا , كعاد  محمد غريب اك بف داكد الثاني , أبك الحسف , برىاف الديف بف محمد اليانكسي  (2)

  . 23, ص النفحات الكسنـزانيةبكتاف معركؼ ,  إلى اليند , كدفف ىناؾ , ينظر ,
عبد الفتاح بف محمد بف داكد الصالحي , كلقب عبد الفتاح الٌسياح لقب بو لعدـ استقراره في مكاف كاحد , كلكثرة سياحتو , كلد في  (3)

 .   69, ص النفحات الكسنـزانيةبكتاف معركؼ , الصالحية في قاسيكف أعمى دمشؽ , ينظر 
ك القاسـ , كىك فقيو أصكلي , مف المتكميمف , لو عدة كتب قيمة منيا محمد قاسـ بف محمد التقي االكردبادم النجفي , ككنيتو أب(4)

( ينظر : عمر 1274المشتبو المبيف في إعجاز القرآف , كالنجـ الثاب في نفائس المناقب , انتقؿ إلى النجؼ , كمف ثـ إلى ىمداف ,)ت
 .8/116,  معجم المؤلفينحكالة , 

شيخو محمد قاسـ . معاصريو : صحبو السيد  تتممذ عمى يدالبغدادم .مذىبو  كلقبو محمد, محمد صادؽ بف عبد ا الجكينكرم  (5)
 1126فاد منو ككاف ذلؾ قبؿ عاـ الشيخ محمد النكدىي كالد سيدنا الشيح اسماعيؿ الكلياني ككاف قد سافر إلى بغداد كلـز صحبتو كاست

 .98, ص النفحات الكسنـزانيةبكتاف معركؼ , ق , ينظر, 
يف بف محمد صادؽ بف قاسـ البصرائي البحراني , كلقبو البحراني لمكلده في البحريف , كالبصرائي نسبة إلى البصرة التي سكف حس (6)

 .44, ص النفحات الكسنـزانيةبكتاف معركؼ ,  ( ينظر ,1221فييا , تتممذ عمى يد الشيخ محمد صادؽ البغدادم , )ت 
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 (1)إلحسائيّ الشيخ أحمد اومنو إلى يد 
 

 (2)لوليانيّ الشيخ إسماعيل اومنو إلى يد 
 

 (3)ين كركوكلدّ الشيخ محيي اومنو إلى يد 
 

 (4)كمو زرده الصمدعبد  الشيخومنو إلى يد 
 

  قازان    حسين الشيخ         يد     إلى    ومنو
 (5)قاية

 

 (6)قازان قاية القادرلشيخ عبد اومنو إلى يد 
 

                                                           
( لو كتب عدة أىميا , 1166أحمد بف زيف الديف بف مكسى بف حسف بف ىاشـ بف أحمد اإلحسائي , كلد في قرية اإلحساء عاـ )  ((1

 .1/228,  معجم المؤلفين. عمر حكالة , 129/ 1, األعالم (, ينظر : الزركمي , 1241جكامع الكمـ , كاإلعتبارية , )ت
لى سيدنا إسيد محمد النكدىي بف السيد بابا عمي بف السيد بابا رسكؿ الكبير , كيصؿ نسبو السيد الشيخ إسماعيؿ الكلياني بف ال (2)

قاميا في كلياف كىي قرية في قازاف قاية في منطقة أالكلياني نسبة إلى خمكة  الحسيف بف اإلماـ عمي بف أبي طالب عمييـ السبلـ ,
 , ص عمماءنا في خدمة العمم والدين, عبد الكريـ المدرس ينظر : , (1156, )ت  كلقب أيضان بالغكث الثاني السميمانية في العراؽ .

 .                  12 – 10ص , سراج السالكين حسيف القاضي ,,   .96 – 95
كدفف  (1195)ت السيد الشيخ محمد بف السيد حسف كمو زرده بف السيد محمد النكدىي البرزنجي الحسيني محيي الديف كرككؾ .  (3)

مناقب السادات  ,معركؼ الرشبلني  , 505 – 504ص,  عمماء في خدمة العمم والدين,  عبد الكريـ المدرسينظر ,  , في كرككؾ
            . ( 1283)  مخطكطة رقـ ,558,  ص  البرزنجية

 – 574 / 1,  ىــدية العارفين, البغدادم  (. ينظر :1842, )ت  عبد الصمد بف حسف كمو زرده بف محمد النكدىي فضؿ الديف (4)
575 . 

عمماؤنا ( كدفف في كربجة , ينظر , 1890حسيف بف عبد القادر بف عبد الصمد بف كمو زرده محيي الديف , كلد في كرككؾ , )ت  (5)
  . 315ص  , عمماؤنا في خدمة العمم والدين

( ينظر : عبد الكريـ المدرس , 1072عبد القادر قازاف قاية بف حسيف يف محمكد بف اسماعيؿ الكلياني , كلد في كربجنة عاـ )  (6)
 .321, ص عمماؤنا في خدمة العمم والدين
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 لكسنـزانا شاه  الكريم  عبد  الشيخ  يد  إلى  ومنو 
 

 لكسنـزانالشيخ عبد القادر اومنو إلى يد 
 

 لكسنـزانالشيخ حسين اومنو إلى يد 
 

 لكسنـزانا الكريملشيخ عبد اومنو إلى يد 
 

 لكسنـزاناد المحمد لشيخ محمّ ا الحاضر السيدومنو إلى رئيس الطريقة 

 

 قدس اهلل أسرارىم أجمعين

عمينا بصفاًء  فٌ كم , لٌشريفةالمباركة السٍّمسمة ا سبحانو كتعالى ببركة رجاؿ ىذه انفعنا    
كفتحى عمينا  , لميٍخمىًصيفى الميٍخًمًصيفى اكجعمنا ًمٍف عباًدًه  , لط ًكي ػةً اًصدًؽ ك  , لنٍّيةً اكحسًف  , لمعرفةً ا

ـٍ صفكةي ا , لعارفيفى افتكحى  ٍمًقوً ٱلذيفى ىي قٍّؽى فينا كصؼى  , ً ًمٍف خى لذم تحم ى بو العبكدي ًة اكأىٍف ييحى
 لذيف آمنكا ككانكا يت قكفى .ا , ل ذيفى ال خكؼه عمييـ كال ىـ يحزنكفى ا , ً اأىكلياءي 

 كمقتدانا محم دو  ,  كسم ـى كبارؾى عمى سيٍّدناٱكصم ى  , لعالميفى الحمد ً ربٍّ اأف  : خر دعكاناآك  
مىٍف دعا بدعكتًو إلى  , كصحابتًو أىجمعيف , لمؤمنيفى اكأزكاجًو أيم ياًت  , لٌطاىريفى اكعمى آلًو  , كى

 لٌديف . ايكـً 
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 نشأتيا وتطورىا ؛الطريقة  الكسنزانية   -ول أل الفصل ا

 أعالم الطريقة العمية القادرية الكسنزانية - ثالثالالمبحث 

 عشر اليجري ثالثالعالم التصوف في القرن من أ 

   السيد الشيخ عبد الكريم الشاه الكسنزان  -1

 ة ( ريقة القادريٌ ) محيي الطٌ  الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف  (1)حضرة السيد

 اسمو ونسبو و مولده :  -1

ىك : عبد الكريـ بف السيد حسيف بف السيد عبد الكريـ بف السيد اسماعيؿ الكلياني بف       

 السيد محمد النيكندم , كلد حضرة السيد الشيخ الغكث , عبد الكريـ الشاه الكسنزاف 
محافظة ب (2)التابعة لناحية قره داغ ( في المنطقة الشمالية مف العراؽ ,1815 / 1235)عاـ

 , في قريو كربجنو. السميمانية

 لقبو:-2

, ككاف كالده الشيخ حسيف رجبلن لقب بمقب الكسنزاف بعد عثكر أخيو عميو في جباؿ كربجنو   
بالتصكؼ كذا خمؽو عظيـ .  اا , ككاف السيد الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف مكلعن صكفيان زاىدن 

الكؿ ف , الناس عامة لدلا كاف محبكبن كما كيقكـ عمى خدمتيـ ,  , راء كيعطؼ عمييـالفق يحب  
 . كيحترمو , ويحبٌ 

 زواجو-3

 ىما : السيد مكسى , كالسيد عيسى . كأنجبت لو طفميف , تزكج مف أحدل قريباتو    

 
                                                           

ىك لقب تشريفي يخاطب بو مف كاف مف ذرية اإلماـ عمي كـر ا كجيو مف نسؿ النبي صمى ا عميو كسمـ , مع العمـ أٌنو مف  ((1
 موسوعة الكسنزانكاف مف ذرية اإلماـ الحسيف يطمؽ عمييـ السادة . كمف كاف مف ذرية اإلماـ الحسف يطمؽ عمييـ األشراؼ , ينظر : 

 , مجمع المغة العربية القاىرة .  المعجم الوسيط.  555/ 5يد , , محمد المحمد , مادة س
, موسوعة الكسنزان كممة كردية تعني : الجبؿ االسكد , كىي منطقة تقع في ضكاحي مدينة السميمانية , ينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
 .12ص
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 تصوفو:-4

 , ده في الطبيعةك , فأتاح لو كج سركرمو يكـ إلى الصيد في جبؿ كاف في بداية عيده يذىب كؿٌ  
 الجباؿ ينفرد مع خالقو عمى قمـ كاف ر بعظمة الخالؽ , حيثتفكٌ لفرصة ا مرتفعة ,بيف الجباؿ ال

مة ما صعد إلى قٌ عظيـ , فكمٌ  فكؽ كؿٌ  كالكبير الحؽٌ  , فكؽ كبير اكيرل نفسو صغيرن  , الشامخة
 .(1)كيعرج منيا إلى الفضاء , كأىميا , نياعف الدٌ  اجبؿ كاف يرل نفسو مبتعدن 

عتكاؼ اإلو لشدة حبٌ  لو ؛ كذلؾ يخشى مف حدكث طارؽ ما الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف كاف     
كيحدث ما كاف يخشى كيتكقع , لقد رأل  , األياـ كتمرٌ  .كلطكؿ فترات مككثو فيو  , في الجبؿ

مسافة رب منو حتى أصبح عمى قتٌ كما زاؿ ي , فتحرؾ نحكه ليصطادهغزاالن , في أحد األياـ 
 ؛ كارتعد , فأكجس في نفسو خيفة , كالغزاؿ ثابت ال يتحرؾ , كليس بينيما حاجز قصيرة منو ,

ذا بالغزاؿ ي , لديو األف األمر لـ يكف مألكفن  ما "كيكممو بمساف الحاؿ كيقكؿ لو :  , رب منوقتكا 
مقت لمصيد أييا الصياد  حٌؿ ,كقد  , إلى بيتو الشيخ بسرعة دكعا ,. كانصرؼ الغزاؿ عنو  " (2)خي

  . ألحد يوحٌب أف ال ييفشثـ أحاكؿ كتماف أمره كي ال ييتيـ بالجنكف , ك بو ما حؿ 

ا رائعنا ,       ككاف شابنا متكٌقد الٌذىف مقببلن عمى ا بكٌؿ ما أكتي مف عـز كٌىمة , ككاف نمكذجن
اسنا يضيء الدٌرب أماـ السالكيف , سائرنا عمى كقدكة مثمى , كشعمة كٌىاجةي تيبٌدد الٌظبلـ , كنبر 

, لترسيخ القكاعد اإلسبلمية , كبناء النفس البشرية عمى األسس الركحية  ىدم جٌده محمد 
يماف , نابذنا كراءه ما يشغمو عف ذكر  لمقرآف الكريـ , فأقبؿ عمى رٌبو بكٌؿ ما أكتي مف عـز , كا 

, اعتزؿ  (3)ورٌبو مف األمكر الدنيكية , فبعد أف أخذ البيعة مف خالو الشيخ عبد القادر قازاف قاي
, كانفرد بمناجاة رٌبو ذاكرنا  متأمبلن في خمقو , محٌققنا الكصكؿ إلى القرب مف حضرتو ,  الناس

جٌؿ كعبل , سالكنا طريقنا ما سبقو إليو أحد قبمو , فمكث في خمكتو ألفا كستمائة يكـ , يمارس 
 مختمؼ المجاىدات ترقية لنفسو , كسمكنا بيا إلى عالـ الحٌؽ كالٌتجمي. 

 
                                                           

. محمد الكسنزاف , 306 -304, ص التصوفأعالم . محمد شرؼ , 223, ص  , االنوار الرحمانية محمد الكسنزاف:  ينظر (1)
 .    305, ص   الطريقة العمية. محمد الكسنزاف , 249, ص موسوعة الكسنزان

 .  224, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
عبد الكريـ  ق.1072السيد الشيخ عبد القادر قازاف قاية بف السيد حسيف بف السيد محمكد بف السيد الشيخ اسماعيؿ الكلياني , كلد  (3)

 .321 -320,  عمماؤنا في خدمة العمم والدينالمدرس ,
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 أسرتو:-5

كيرتفع ,  ديةإلى الركضة العمية المحمٌ  تنتمي أسرة الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف     
 , تعالى , رضي ا , نسبو األعمى إلى اإلماـ زيف العابديف بف اإلماـ الحسيف بف اإلماـ عمي

 .(1)عنيـ كأرضاىـ

كقد ىاجر أجداده إلى الشماؿ األقصى مف ببلد اإلسبلـ في مكجات اليجرة التي جاءت بعد      
الذم القتو ىذه العائمة الشريفة , فاختارت المناطؽ النائية مف الدكلة اإلسبلمية , ككانت ليذه 

 .(2)دكار كبيرة في حياة الناس كالمسمميفأاليجرة 

 األمة اإلسبلمية قيادة ركحية كخدمت الديف بكؿ كسيمة , كاف مف بيف أيسرة الشيخ  قادتكقد    
السيد أبك يكسؼ  , كىاجركا إلى أرض ا الكاسعة , ىؤالء السادة الذيف ترككا الجزيرة العربية .

, ككاف رجبلن عالمان متصكفان , زاىدان (4)ألنو استقر في مدينة ىمداف ؛ (3)الذم لقب باليمداني
كف الؼ مف الناس يتمقٍ آفي الشريعة الغراء , اشتير أبك يكسؼ بتقكاه كالتؼ حكلو  كفقييان تقيان 

سيد ل, ككاف  (5)ككاف لو ابف اسمو السيد بابا عمي اليمداني,  كالتصكؼ عمى يده , العمكـ الدينية
كسكنا  , , المذاف انتقبل إلى شماؿ العراؽ(6)كمحمد مكسى كعيسى ىما ثبلثة أكالد ىـ :بابا عمي 

 , كقد تكفي السيد مكسى بدكف أف يترؾ ذرية , فنسبا إلييا , في قرية برزنجة بمحافظة السميمانية

                                                           
 .222, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ( (1
 .223, ص  ار الرحمانيةاالنو ينظر : محمد الكسنزاف ,  ((2

ق ( , كلد في ىمداف , كقدـ بغداد شابا أمرد , عني بالحديث , كأكثر 535,  441يكسؼ بف أيكب اليمداني , عاش ما بيف ) (3)
,  بكتاف معركؼ  279 / 13,  معجم المؤلفين.  عمر كحالة ,  108 / 2الكواكب الدرية ,الترحاؿ   ينظر : عبد الرؤكؼ المناكم , 

 . 70, ص نفحات الكسنـزانيةال, 
ـ , 1247ىمذاف : ىي إحدل المدف اإليرانية , تقع الي الشماؿ مف العاصمة االيرانية طيراف , فتحت عنكه عمى يد العرب عاـ  (4)

 .  234ص 8,  معجم البمدانينظر : ياقكت الحمكم , 
بابا عمي ىك : الكلي الشيير كالعالـ الكبير نقيب السادة األشراؼ بالمدينة المنكرة الشريؼ الحسيني السيد بابا عمي البرزنجي ابف  (5)

 .131 /1 موسوعة المدن,القطب الشيخ يكسؼ الشيير باليمداني كىك مف عمماء القرف الثامف لميجرة . بشير فرنسيس, 
ليمداني كليـ أخ ثالث كىك السيد الشيخ محمد اليمداني كىـ مف نزحكا الى برزنجة كىناؾ أقامكا بيا ىـ أكالد السيد بابا عمي ا (6)

 .131 /1, موسوعة المدن بشير يكسؼ فرنسيس , , ينظر :  مسجدنا 
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لذم ينتسب إليو جميع السادة البرزنجية بفركعيـ المنتشرة ا (1)كبقي السيد عيسى البرزنجي
 .(2)كبضمنيـ العائمة الكسنزانية

شير رجاؿ ىذه العائمة مف المتصكفيف ىك السيد الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف الممقب أ ككاف      
لقد قدمت أسرتو خدمات عظيمة لمآثر التصكؼ  ؛) بشاه الكسنزاف ( محيي الطريقة القادرية 

قدة تضيء الطريؽ أماـ السالكيف كالمحبيف كانتفع بيا خمؽ كالزىد حتى أصبحت شعمة متٌ 
  .(3)رغفي

 (4)في اليكـ التالي إلى خالو الشيخ عبد القادر قازاف قايو الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف سافر    
لمطريقة القادرية , كلما استقر بو المجمس , كاقترب منو أحد الدراكيش مف  االذم كاف آنذاؾ شيخن 

ذكم األحكاؿ كىمس في أذنو جاء دكرؾ ... بدأ دكرؾ , فأشعره بأمر اطمأف لو قمبو ككتمو في 
حكاية الغزاؿ أخذتو الدىشة كاالستغراب , فتبسـ خالو الشيخ  كريـنفسو , كلما أعاد الشيخ عبد ال

 "ثـ التجأ إلى جبؿ  , ككاف ذلؾ إيذانان بأخذ العيد عمى يد خالو", خذ باإلشارة يا كلدم"كقاؿ : 
يعتكؼ فيو لعبادة ا , كلـ يكف ذلؾ  , إلى كيؼ في كسط غابة في قمة ذلؾ الجبؿ" سركرمة 

 . (5)مٌدة طكيمة  ا لكعكرة مسالكو , كانقطع عف الناس فيو نادرٌ المكاف آنذاؾ يصمو أم إنساف إالٌ 

ككاف غذاؤه خبلليا  , التعبد كالمجاىدة في الكيؼ لمدة سنتيف في الشيخ عبد الكريـ استمر   
لعارفيف احتى فتح لو ما فتح  , كعبل جؿٌ  , وة ربٌ كقطع الطيف , كانفرد لمناجا , تلنباتاكرؽ ا

إلى الخمؽ كي يأخذ بأيدييـ إلى طريؽ الحؽ  , تعالى , ست أسرارىـ , فأعاده االكامميف قيدٌ 
كىك يخبره عف مكاف كجكده في الكيؼ  , كذلؾ بعد أف رآه أحد أخكتو في المناـ , كاليداية
 , كعدد مف أىالي القرية إلى الكيؼ , كلما استيقظ أخكه ذىب مع إخكتو , ف في قمة الجبؿالمعيٌ 

نكر أى ك  , مقائولعمى التراب , فانيمرت منيـ دمكع الفرح  افكجدكه نائمن  , الذم أخبر عنو في المناـ

                                                           
 اـ مكسى الكاظـ , بي يعقكب البرزنجي الذم يرجع نسبو الى االمأىك السيد الجميؿ كالمرشد النبيؿ عيسى بف بابا عمي اليمداني بف (1)

 .421ص,  عمماؤنا في خدمة العمم والدين, عبد الكريـ المدرسينظر : 
 ص , الطريقة العمية. 349 ص, موسوعة الكسنزان  محمد الكسنزاف , .224 ص , االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((2

304-306 . 
 . 305ص , العمية الطريقة . محمد الكسنزاف , 224, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((3

 .224, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محـ الكسنزاف ,  (4)
  .350, ص موسوعة الكسنزان. ينظر : محمد الكسنزاف , 224, ص االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (5)
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كقالكا لو : ىؿ أنت مجنكف ؟ ما ىذه الحالة التي أنت فييا ؟ فيجيبيـ  , بعضيـ عميو حالتو
 . (1)ما أنا في خدمة البارم إنٌ  : ؽالمحقٌ بيدكء العارؼ 

تباع الحؽ فيك   الشيخ عبد الكريـ كاف     مف أشد الداعيف إلى التمسؾ بالكتاب كالسنة كا 
لـ يتيـ خكاطره لـ يثبت  فٍ كمى  , كأحكالو بالكتاب كالسنة , كأفعالو , لـ يزف أقكالو فٍ مى  يقكؿ :

 .(2)عندنا في ديكاف الرجاؿ

  الجسمية وصفاتو الُخمقية صفاتـو -2

كثير الزىد  , ا متصكفان رجبلن تقيًّ  ,  , كاف السيد الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف     
 , لمجسد مف جميع الصفات المذمكمة اكتجريدن  , لمنفس ادائمن  اجيادن  : ككانت سيرتو .كالكرع 

ف سبقكه خطكات األكلياء الكبار ممٌ   خطاف ,  , كالتمسؾ الشديد بسينة الرسكؿ األعظـ
 كالتطيير , المجاىدة : كأمر مريديو أف ينيجكا نيجو الشريؼ في , , فاتخذ المجاىدة بكؿ كسيمة

 إالٌ  كىي ال تنبتي  , كالفاجر حتى يصبح الكاحد منيـ ككمة مف تراب يطأ عمييا البرٌ  , كالصفاء ,
المسمم من سمم المسممون من لسانو  ":  ر في قكلو حديث الرسكؿ ككاف يكرٌ  , الطيب
. ذلؾ اليدؼ اإلنساني لدل ىذا (4)"آمن المؤمنون من لسانو ويده نْ المؤمن مَ  " (3)" ويده

كأعراضيـ في جسد الدركيش  , ىك أف ال يبقى مف أمنو الناس عمى أنفسيـ , الصكفي لذاتو
 .(5)سكل العقؿ كالركح

 

 

 

 
                                                           

 .225ص, االنوار الرحمانية ,  ينظر : محمد الكسنزاف ((1
 .225, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((2

 (. 6030, حديث رقـ  )الصحيح البخارم ,  (3)
 (.7086, حديث رقـ )المسندأحمد بف حنبؿ ,  (4)
. محمد 304, ص  أعالم التصوف في االسالم. د. محمد شرؼ ,  226, ص, االنوار الرحمانية  ينظر : محمد الكسنزاف  (5)

 . 306, ص , الطريقة العمية الكسنزاف
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 :مواعظـو  -3

كاف الشيخ كثير المكاعظ لمناس في أكقات لقائو بيـ , عامتيـ كخاصتيـ عمى حٌد سكاء ,      
أبناء الدنيا دنياىـ  ىـ   .كما فييا إلى زكاؿ  , الدنيا خياؿ إفٌ  , اعمـ يا كلدمكمف أىـ مكاعظو : "

تبميو , كما  تفنيو , كما لبستى  اؾ كالدعكل الكاذبة , ما أكمتى أبناء اآلخرة آخرتيـ , إيٌ  , كىـ  
 . (1)"عممت مف خير أك شر تبلقيو

نيا أكليا ضعؼ لؤلحبة , كالدٌ  اكفراقن  امقضين  او إلى ا حتمن التكجٌ  أفٌ  , اعمـ يا كلدم ": كقاؿ     
عرض أك  , لك بقيت ساكنة ما خربت مساكنيا , فاربط قمبؾ با .كآخرىا مكت كقبكر  , كفتكر
كاحفظ نيتؾ مف دنية  , ريعةكاستقـ عمى قدـ الشٌ  , كاجعؿ سمككؾ في طريؽ الفقراء , ا سكاهعمٌ 

ؾ يا كلدم بسبب مف غير باب ا , تمسٌ  كعسبلن  يًّاطر  اكال تأكؿ لحمن  , مسؾ قمبؾأى ك  , الكساكس
 .(2)رع مف كسب حبلؿلمعيشتؾ بطريؽ الشٌ 

 , ف ظممؾعمٌ  قربيف , اعؼي كأكـر األ , الرحـ ؿٌ اؾ مف كسر قمكب الفقراء , صً إيٌ  ": كقاؿ
 . (3)"ا عزيز ذك انتقاـ كاعمـ بأفٌ  , ر عميؾكتكاضع لمف تكب  

د عمى أبكاب الممكؾ كالحكاـ , كأكثر مف زيارة الفقراء ال تتردٌ  , يا كلدم ":  كقاؿ    
ـ بقضاء حكائج األيتاـ كأكرميـ كقي  , كمصاحبتيـ , كأكثر مف زيارة القبكر , كبادر لخدمة األرامؿ

الحيف ر صحبة الصٌ إذا خالطت الناس فتخيٌ  , يا كلدم .أكثر مف زيارة المترككيف مف الفقراء ك , 

دكـ فىمىينظر خميمو ديفً  عمى المىرءي  " . قاؿ (4)فالمرء عمى ديف خميمو اًلؿ" مف أحى  (.5)ييخى

 

 

 

                                                           
 . 226, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف , ((1

 .226, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
 .227ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,   (3)

 . 227, ص  , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف ((4
 حديث صحيح ( .8028, حديث رقـ )المسند احمد بف حنبؿ ,  ((5
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  : كراماتـو-4  

 معنى الكرامة 

: مف الكريـ كىي مف صفات ا كأسمائو كىك الكثير الخير الجكاد المعطي الذم ال  لًغةالكرامة 
 . (1)ينفذ عطاؤه. كالكرامة مف التكريـ كاإلكراـ , كاالسـ منو كرامة . كالكرامة اسـ يكضع لئلكراـ

يد : أمر خارؽ لمعادة , غير مقركف بدعكل النبكة كال ىك ميقدمة , يظير عمى  إصطالًحاكالكرامة 
عبد ظاىر الصبلح , ممتـز لمتابعة نبي كهمؼ بشريعتو , مصحكب بصحيح االعتقاد كالعمؿ 

 (2)الصالح , عمـ بيا ذلؾ العبد الصالح , أك لـ يعمـ.

ا الكرامة : ىي شيئ مف عند ا يكـر بو أكلياءه , القصد ليـ فيو , كالتحٌدم , كالقدرة ,  كأيضن
 .(3)كالعمـ

 موقف الفقياء من الكرامة  

لى ناؼو  اليا  ذىب الفقياء عمى اختبلؼ مذاىبيـ في مكضكع الكرامة إلى مثبتو ليا , كا   . أيضن

 : من قال بثبوت الكرامة-1

مف الحنفية , كالشافعية , كالمالكية ,  , نجد أف المثبتيف لمكرامة كىـ أىؿ السنة كالجماعة    
ا كأقكاليـ كىؤالء جميكر الفقياء   :منيافي بياف مذىبيـ كثيرة ننقؿ بعضن

 (4)حؽ" ـ( "كاعمـ أف كرامات األكلياء2001/ىػ1422) يقكؿ: اإلماـ أبك بكر الرازم الحنفي  
مذىب أىؿ الحؽ جكاز ظيكر ما يخرؽ "  (ـ1987/ىػ1406كيقكؿ: اإلماـ المتكلي الشافعي )

 .(5)"العادة عمى أيدم األكلياء عمى سبيؿ الكرامة

 ". (1)" كرامات األكلياء ثابتة عند أىؿ السنةـ(1995اإلماـ البلمشي الحنفي )  : كيقكؿ

                                                           
 : مادة كـر . لسان العربينظر : ابف منظكر ,  ((1
 .2/392, لوامع األنوار البييةينظر : محمد الحنبمي ,  ((2
 . 131, ص  فتح المجيدينظر : محمد التميمي ,  ((3

 .287, ص شرح بدء األماليينظر : الرازم , (4) 
 .152, ص الغنية في أصول الدينينظر , المتكلي ,  (5)
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يجب اعتقاده ثبكت الكرامات "مما ـ( 2003 /ىػ 1424) اإلماـ الصاكم المالكي : كيقكؿ
 ."(2)السنة مف القضايا العقدية التي يجب عمى المكمؼ اعتقاد ثبكتيا فالكرامة عند أىؿ لؤلكلياء

عمييا السبلـ , كقصة أصحاب  ـمثمة كثيرة جدنا جدنا حكؿ الكرامات كمثاؿ ذلؾ : قصة مريكاأل
 بكر الصديؽ. يالكيؼ , كقصة تكثير الطعاـ لسيدنا أب

 من قال بنفي الكرامة:-2

عقمية  ةذىب جميكر المعتزلة إلى عدـ تجكيز كقكع الكرامات عمى غير األنبياء لشبيو       
 أكردكىا كعادتيـ في رد الجكانب العقدية التي ال تتفؽ مع أصكليـ التي أك لـ تصدقيا عقكليـ .

" بعدـ جكاز ظيكر الخارؽ عمى غير األنبياء "ـ( 1965/ىػ1385: القاضي عبد الجبار) كيقكؿ
 "(3)" أنو ال يجكز ظيكره عمى مف ليس بنبي كيقكؿ: في مكضع اخر

كرامات عديدة , ظيرت لو في المجتمع الذم عاش فيو , كيركل  ـ كاف لمشيخ عبد الكري 
 منيا :

بينما كاف السيد الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف جالسان في أحد مجالس التصكؼ ذات يـك   -1
, رأل أحد الطيكر الجارحة كىك يياجـ عصفكران صغيران ليأكمو , فرفع الشيخ يده كقاؿ لمعصفكر : 

ذا بالعص  .  (4)كر يمقي بنفسو في يد الشيخفتعاؿ أحميؾ منو , كا 

في  يشان زاىدان , إذ طمب مرة مف حضرة الشيخ أف يرل الرسكؿ ككاف أحد أتباعو درك  -2
الكصكؿ إلى حضرة الرسكؿ  ألنو كاف في غاية التشكؽ لرؤيتو , فقاؿ لو الشيخ : إفٌ  ؛ المناـ
ليس باألمر اليسير , فاذىب إلى كيؼ كذا في جبؿ كذا . فمما دخؿ الدركيش الكيؼ رآه  
بالذىب كباألشياء الثمينة . فقاؿ لو الشيخ : إني اعمـ بأنؾ رجؿ فقير الحاؿ , خذ مف  امميئن 

 فيذا ماؿ ا . , كتنجك مف الفقر الذم أنت فيو ا ,الذىب ما تصبح بو غنين 

                                                                                                                                                                      
 .90, ص  التمييد لقواعد التوحيدينظر : البلمشي ,  (1)
 .344, ص  شرح الصاوي عمى جوىرة التوحيدينظر : الصاكم ,  (2)
 .15/234,  المغني في أبواب العدل والتوحيدينظر : عبد الجبار بف احمد ,  (3)
 .226, ص  األنوار الرحمانيةد الكسنزاف , ينظر : محم( (4
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ني  , كلف أبدؿ اآلخرة بالدنيا , فقاؿ الدركيش : إني اشتغمت بمجاىدة نفسي مدة عشريف سنة كا 
 مب الغنى .طأكال  بفقرم , راض

ىذه الميمة فستتشرؼ  ـٍ : نجحت في االمتحاف , نى  فقاؿ لو الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف 
ذا بحضرة الرسكؿ األعظـ  , . فناـ الدركيش بحضكر سيد الكائنات  ؼ ييشرٌ  كا 

 .(1)ي .. لقد انتخبؾ ابني عبد الكريـ لتحظى برؤيتيمنٌ  في دٍ أي  "كيقكؿ لو :  , الدركيش بحضكره

ككاف الناس يمكتكف  عندما كقع في احدل سنكات القرف الثالث عشر اليجرم / التاسع عشر,-3
 , ليشترم حاجتو مف الشعير , ذىب الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف إلى قرية مجاكرة, جكعان 

 نؾ مف أقطاب دىرؾ , فمـ ال تطمب مفأ فيو ال شؾ , فقاؿ لو : يا خالي , ككاف معو ابف أختو
التي يمكت فييا الناس مف الجكع ؟ فمما سمع  , كيعطينا ماالن في ىذه السنة , غنيناا أف يي 

كخرجت منو مجمكعة  , الحجر نشؽًّ اف , الشيخ كبلمو أشار بعصاه إلى حجر كبير في الطريؽ
 شيخعندئذو ضحؾ ال . لقد أصبحنا أغنياء , كفانا يا خالي : فقاؿ ابف أختو , مف الميرات الذىبية

مف  فٍنوى تكفينا حي  , يا بني : كقاؿ . فاختفت بداخمو الميرات الذىبية , كأشار ثانية إلى الحجر ,
 .(2)و ألىمو كطبلبونٌ إأما الذىب ف , الشعير

 , كذات ليمة ذىب الشيخ بعد منتصؼ الميؿ إلى الجبؿ لمتعبد , كاف عند الشيخ خادـ يخدمو -4
فجمس الخادـ  , كبالقرب منو حجر كبير يصمي معو , فرأل الشيخ يصمي , كذىب الخادـ إليو

ذا بطائر مثؿ الحمامة ييبط ببطء أمامو , بالقرب منو يتكمـ بمغةو لـ يفيميا , فمسح الشيخ  , كا 
ال تفًش  : بجكاره قاؿ لو اكلما رأل الشيخ خادمو جالسن  .عبد الكريـ رأس الطير بيده كأجابو بمغتو 

  مف بعد مكتي .ىذا السر إالٌ 

ة ـ ( فراجعت األطباء مدٌ 1967ع الكبد سنة ) بتشمٌ  اصابن كنت مي  : و قاؿنٌ ؿ أحكي عف رج -5
ككاف كالدم أحد ميريدم الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف قد بمغ مف  . كلكف دكف جدكل , طكيمة

 . كىك رجؿ متصكؼ , العمر ما يزيد عمى الثمانيف

                                                           
 . 227, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1
 . 309 -307, ص  , أعالم التصوف في االسالم محمد شرؼ .227 , ص , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف ((2
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كاقرأ لو  , يا كلدم اطمب االستمداد مف ركح الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف ا :قاؿ لي يكمن     
فرأيت  , كنمت في تمؾ الميمة , ففعمت ما أمرني بو كالدم , سكرة الفاتحة ىدية لركحو الطاىرة

أنا الشيخ عبد الكريـ الشاه  : أنت ؟ قاؿ لي فٍ لـ ناديتني يا بني ؟ قمت لو مى  : رجبلن يقكؿ لي
فاستيقظتي مف  , بإذف ا مشافىن  عافىن قـ مي  : كقاؿ لي , ثـ مسح بيده عمى بطني , زافالكسن
 .(1)كلـ يبؽى بي مف أثر المرض الخطير شيء , النكـ

  : تـكاياه -4

ىناؾ مصطمحات كمرادفات كألفاظ أخرل تدؿ عمى نفس المعنى كالمصطمح لكمة  تكية فمنيا   
تركي , بمعنى تقيد الشيء لمناس دكف  , كالرباط , كأصؿ كممة تكية أصؿ : الزكايا , كالخانقاة

 المقابؿ .

 .  (2): ىي مكاف كمأكل الدراكيش , كالمتعبديفالتكية 

, كىي : الركف , أك المكاف , أك الفضاء الذم  (3)ىي : ركف البيت , أك زاكية البيت فالزاوية
 . (4)زكم بو الصكفيٌ نمكاف الذم ييزكم فيو الفرد , لمتعبد كاالعتزاؿ , كىك ال

: ىي جمع لخكانؾ , كىي كممة فارسية معناىا بيت , كقيؿ انيا بيت الممؾ , قيؿ ىي والخانقاة 
 .  (5)المكاف الذم يؤكؿ فيو

 . (6)ت الصكفية , كمنزليـبيىي جمع رباط كىي الدار , كىي  والرباط :

حدكد أربعمائة ىجرم , كاف السبب في كجكدىا لكي يخمي الصكفي  ظيكر تمؾ التكايا فيكاف  
 . (7)فييا لعبادة ا تعالى

                                                           
 . 308, ص  الطريقة العمية. محمد الكسنزاف ,   228, ص االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف , ((1
 .86, ص  حقائق وأحداث لم تدونينظر : المساكم ,  ((2

 , مادة زكم لسان العربينظر : ابف منظكر ,  ((3
 .34, ص الطرق الصوفيةينظر : العجيمي ,  ((4
 .2/418,  المواعظ واالعتبارينظر : المقريزم ,  ((5
 2/420,  المواعظ واالعتبارينظر : المقريزم ,  ((6
 .2/414,  المواعظ واالعتبارينظر : المقريزم ,  ((7
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كقيؿ أف مصطمح زاكية ظير في القرف السابع عشر لميجرة , ثـ فيما بعد درج مصطمح     
الخانقاة , كأخير بدء التداكؿ باسـ التكية كالتي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالـ , ككاف 

 . (1)بنا ما يقكمكف  بإنشاء ىذه التكايا , كالزكايا , كالخانقات , ىـ مشايخ الطرؽ الصكفية غال

 كقد أنشأت ىذه التكايا , كالزكايا , كالخانقات لعدة أسباب أىميا :

 التعميـ , فقد كانت تقاـ حمقة التعميـ داخميا لتعميـ القرآف , كالسنة , الفقو , عمـك التصكؼ .-1

الخمكات ك  وتسر كمماة , فأغمب المتصكفيف يقيمكف حمؽ الذكر , كسماع المدائح , لمعباد-2   
 الرياضات الركحية داخميا . 

 . (2)إعداد الطعاـ كتكزيعو عمى الفقراء كالمحتاجيف-3  

ببناء تكايا عديدة في القرل المحيطة بمكاف سكناه , ثـ   كقد قاـ الشيخ عبد الكريـ     
تكسع في البناء إلى محافظات إقميـ كردستاف , ثـ إلى العراؽ كٌمو , ثـ إلى دكؿ اإلسبلـ , كفييا 
فمسطيف , كمف التكايا المركزية التي بناىا الشيخ التكية الرئيسة المكجكدة في كربجنة , كتكيةي 

 .(3)السميمانية

 : وفاتـو -5

,  ـ(1899/  ىػ1317عاـ ) الى جكار ربو  الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف  انتقؿ      
 كضريحو اآلف مزار لممريديف .,  "كربجنة"كدفف بجانب المسجد الذم بناه في حياتو في قرية 

السيد الشيخ  ابنوـ المشيخة إلى بعد أف سمٌ  , لقد انتقؿ قطب أقطاب دىره إلى الدار اآلخرة     

 . عبد القادر الكسنزاف

                                                           
 .92, ص  حقائق وأحداث لم تدونينظر : المساكم ,  ((1
 .420-412/ 2,  المواعظ واالعتبارينظر : المقريزم ,  ((2

 . 229, ص  , االنوار الرحمانية محمد الكسنزاف ينظر : ((3
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فعندما عاد حضرة  ؛ (1)"كاكا أحمد"ضمنيـ الشيخ مف كقد اعترؼ بفضمو الناس أجمعيف ك      

لسبلـ عميو في كا الشيخ كاكا أحمد مف الحج جاء لزيارة الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف
 , كقبؿ انتياء الزيارة , مف المريديفاستقبمو الشيخ عبد الكريـ مع حشد غفير " , كربجنة"قرية 

  مآثر السيد الشيخ عبد الكريـ وفيذكر إلى حشد المريديف  اكٌجو الشيخ كاكا أحمد خطابن 
لـ يمكنو حالو مف الذىاب إلى بغداد لزيارة حضرة الشيخ الغكث األعظـ  فٍ مى  إفٌ "ليـ :  وقالمٌما ك 

فأنو نائبو كأف  , الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاففعميو بزيارة عمي ,   عبد القادر الكيبلني 
 ".(2)زيارتو ىذه تفي بزيارة الغكث األعظـ

كبذلؾ يككف الشيخ كاكا أحمد قد جعؿ الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف في المرتبة الثانية مف    
د عمى سبعة مراتب الطريقة القادٌرية , كىي مرتبة لـ ينميا أحد مف شيكخ الطريقة خبلؿ ما يزي

 قركف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ىك أحد السادة األكلياء  ـ ,  1911بف الشيخ سعيد بف معركؼ البرزنجي , كلد في السميمانية , تكفي  أحمد : ىك الشيخ كاكا((1
 .98, صالنبي واألكراد  ينظر : محمد قبيسي , يزار مف ًقبؿ عدد كبير مف الناس .ك المعركفيف كمرقده اآلف في محافظة السميمانية 

موسوعة  . محمد الكسنزاف ,20ص , سيرة االولياء,  طاىر الكسنػزاف .229 ص , الرحمانية االنوار,  ينظر : محمد الكسنزاف (2)
 . 351ص , الكسنزان 
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 السيد الشيخ عبد القادر الكسنزان  -2

 .السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاني رت ضح

 اسمو و نسبو ومولده : -1

السيد الشيخ عبد القادر بف السيد الشيخ عبد الكريـ بف السيد حسيف بف السيد حسف بف ىك     
. كلد الشيخ عبد القادر  الكلياني البرزنجي الحسينيالسيد عبد الكريـ بف السيد الشيخ اسماعيؿ 

 ـ ( .1867 - ىػ1284) عاـبشماؿ العراؽ كربجنة  قرية كلد في 

 ثقافتو  -2

ترٌبى الشيخ عبد القادر تربيةن دينية إسبلٌمية عمى أصكؿ القرآف , كالسنو النبكية , ك عمكـ      
 الفقو , كمبادئ الحديث الشريؼ .

 صفاتو   -3

شبابو  منذ التقكل غاية في كرعنا كمتصكفنا زاىدنا , رجبلن  الكسنزاف القادر عبد الشيخ السيد كاف   
رشاد ا , عبادة آثر بؿ, الدنيا أمكر مف بأمر يشتغؿ لـ بحيث ,  .كبعدىا كالده كفاة قبؿ خمقو كا 

ـ( 1911ق/1323)زمانو عاـ  في شديد قحط كقع لٌما أٌنو حتى كالمساكيف , لمفقراء ككاف محبنا
 كيكزعو ليمة , كؿٌ  منتصؼ في عائمتو قكت بعض يأخذ كاف جكعنا , الناس فمات كثيره مف ,

 .(1)القحط زمف طيمة الفقراء مف الجياع عمى

كاف الشيخ عبد القادر شابنا مجاىدنا , قكم العـز , عالي الٌيمة . كما عرؼ السيد الشيخ عبد     

بجياده المتكاصؿ , ككراماتو العديدة , فكاف غكثنا , كزاىدنا قد اشتير  القادر الكسنزاف 
بالحمـ كالكـر كالسخاء كالعطؼ عمى األيتاـ , كمساعدتيـ كرعايتيـ  رعاية تامةن . كذلؾ تبعنا 

 . (2) َفَأماا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَيرْ  لقكلو تعالى : 

 

                                                           
 . 230, ص , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف ((1
 . 9/ 93الضحى ,  ((2
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 دعوتو في إيران  -4

مع أسرتو كجمعو  خبلؿ الحرب العالمية األكلى ىاجر السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف     
مف الميريديف إلى إيراف , بعد أف كادت الشعكب اإليرانية تنسى أمكر دينيا عائديف إلى جاىميتيـ 

يماف إلى . فقد أشرقت أرض إيراف بنكر ىذا الشيخ العظيـ الذم أنارى المنطقة أجمعيا , فأعاد اإل
كسنتو الشريفة  قمكبيـ , كبىعثى فييـ نكر اإلسبلـ مف جديد , إذ كاف يعٌمميـ أخبلؽ الرسكؿ 

 , كأفعالو الكريمة , حتى أصبحت أنكار الطريقة ساريةن في جميع بقاع إيراف تقريبنا كبقي 
ديف , ـ( كنزكالن عند رغبة الميري1920ىػ/1340في إيراف  حتى انتقؿ إلى جكار ربو عاـ )

لحاحيـ  ". (1)أعيد جثمانو إلى العراؽ , كدفف في قرية " كربجنة كا 

 لقبو  -5

مف مٌكة  أطمؽ عميو لقب " الغكث المياجر في ديف ا " أسكةن بيجرة جٌده المصطفى  
المكٌرمة إلى المدينة المنكرة كخٌمؼى الغكث المياجر بعده عمى مشيخة الطريقة كلدهي السيد الغكث 

  .(2)ف الكسنزافالسمطاف حسي

 مواعظو     

 : (3)مكاعظ كثيرة , كمنيا  لمشيخ عبد القادر     

 اعن فمف لـ يكف متشرٌ  ا ,صافين  انقين  االبس ثكب التكبة قميصن  : ا الميريدأييٌ " : قاؿ  -1
 , لمشريعة ا :فعمى ميريدنا أف يككف مبلزمن  , و ليس مف ميريدينانٌ إف ا ,عفيفن  اقن متحقٌ 

 . "ة الطمعكقمٌ  , كالكرع , كالزىد , كالطريقة

اه ا إلى مراقي كآذاه رقٌ  , ف ظمموكعفى عمٌ  , كظـ غيظو فٍ مى  فٌ إ ": كقاؿ   -2
  ".الرجاؿ

                                                           
 .318ينظر : محمد الكسنزاف , مكسكعة الكسنزاف , ص  ((1
 -319, ص  موسوعة الكسنزان. محمد الكسنزاف , 310 – 309, ص  أعالم التصوف في االسالمينظر : محمد شرؼ ,  ((2

320. 
 .232,  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((3
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أحؽ بحسناتكـ مف  يـنإف , فاغتابكا كالديكـ اإذا أردتـ أف تغتابكا أحدن ":  كقاؿ   -3
 . "غيرىـ

اكـ أف كتعمي البصر إيٌ  , الكجكه ديا تسكٌ نٌ إف , كالدعاكل الكاذبة "إٌياكـ : كقاؿ   -6
كيأكؿ مف طعاـ أىؿ  , كىك يقع في األفعاؿ الرديئة , و مف الصالحيفنٌ أأحدكـ  يىٌدعي

 , يقع في الكذب فٍ الصالحيف مى  مفإذ ال يككف  ؛ كأعكانيـ . كالظمـ , باكالرٌ  , الرشاكل
 ا ,ككيؼ يطمب أف يككف عند ا صادقن  .كالكقيعة بيف الناس في أعراضيـ  , كالغيبة

 ا سيقكؿ لؾ فٌ إكأنت تعصي ربؾ , ف , عاء المشيخةاؾ كادٌ إيٌ  ؟! كىك يقع في المتاىات
أنت  , كأنت لـ تغسؿ ثيابؾ المدنسة لمجالستي ؟! يا تستحي مف دعكة القرب منٌ أمٌ  :

  ".ذبكأنت مدعو كا , كتنقؿ أقدامؾ إلى اآلثاـ , تمؤل بطنؾ مف الحراـ

 ورعو -8

تقيًّا كرعنا , يخشى ا , سبحانو كتعالى , في كٌؿ أعمالو ,   كاف الشيخ عبد القادر      
قد اغتصبيا أحد كاف  كى  , إيراف تعكد ممكيتيا لعائمة فقيرة عندما سكف فيكمثاؿ ذلؾ : 
أك استعمالو ألم مف  يا ,الماء من شرب حتى كؿ شيء فييا ـ عمى نفسوحرٌ  كقداإلقطاعييف 
و اعتبر ماء ألنٌ  ؛كاكتفى بماء يذاب مف الثمج طيمة السنيف التي عاشيا فييا  , يةحاجياتو اليكمٌ 
 .(1)مف صاحبو الشرعي امغتصبن  االقرية حرامن 

 كراماتو-9

 : , كمنيا كرامات كثيرة كمشيكرة كاف لمشيخ عبد القادر الكسنزاف 

ذىب ف , الميف قد اعتدل عمى رجؿ مف آؿ بيت الرسكؿ كاف أحد اإلقطاعييف الظٌ  -1
ا  إفٌ  , فقاؿ لو الشيخ الجميؿ : ميبلن  , كاشتكى لو ظمـ الظالـ , السيد المعتدل عميو إلى الشيخ

كسنكصؿ الشككل إلى  , ستبقى أنت عندنا , ا بالمرصاد لكؿ الظالميف فٌ ا  ك  . يميؿ كال ييمؿ
 , فترة قصيرة بٌدؿ ا جميع مظاىر جسد الظالـ إلى جسد امرأةكبعد ,  جدنا سيد المرسميف 
عالجة نفسو بشتى كقد حاكؿ الرجؿ مي  . كمبلمح كجيو , ك صكتو غٌيركت , كقد برزت عميو أثدية

                                                           
 . 310, ص , أعالم التصوف في االسالم  محمد شرؼ . 233, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1
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  إلى السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاني جكءماللـ يبؽى لو سكل  اكأخيرن  . الكسائؿ دكف جدكل
 األنني كنت معتدين  ؛ ىذه ضربةه منؾ يا شيخ عبد القادر : إليو كيقكؿكسؿ كيتٌ  , فجاءه يبكي, 

ب إلى ا تكبة صادقة ال تي  : حتى قاؿ لو الشيخ  , ؿ إليوكلـ يزؿ يتكسٌ  , عمى ذلؾ الرجؿ
عادت بعدىا إليو حالتو  اا غفكر رحيـ , فتاب تكبةن نصكحن  فٌ إف , رجعة بعدىا إلى الظمـ

 .(1)الطبيعية

فطمب الشيخ  , كاشتكى , بقرة مف رجؿ فقير , فذىب الفقير إلى الشيخ إقطاعي ظالـ سمب -2
 , ال أستطيع رد أمكاؿ مثؿ ىؤالء : كقاؿ لو .كلكف الظالـ أبى  , البقرة لمرجؿ د  ري مف الظالـ أف يى 

كقاؿ  , ياه مف الغضبحٌ مي  أنكره كاحمرٌ  , ا سمع الشيخ كبلـ الظالـ, فممٌ  الذيف ىـ مثؿ العبيد لنا
ال غني ك  , ال فرؽ بيف رئيس كمرؤكس , الناس سكاسية كأسناف المشط فٌ إ , ا الظالـأييٌ  : لو

يا الظالـ فمف يصمح حالؾ أما أنت أيٌ  (2) ِإنا َأْكَرَمُكْم ِعنَد الماِو َأْتَقاُكمْ  :  بالتقكل كال فقير إالٌ 
  .اذىب كا المنتقـ  .كتأكؿ مف فضبلت الكبلب  , حتى يطمع القرف مف رأسؾ

ٌمؿ دك  , كظير عمى رأسو قرناف كقركف الحيكانات , كلـ تمًض فترة طكيمة حتى مرض الظالـ    
احممكني إلى السيد الشيخ  : كاستغاث قائبلن  , عمى ما فعؿ الظالـ فندـ , ف مف القيحرأسو كتعفٌ 

 ,  صار يبكي,   إلى الشيخ ا جيء بوكلمٌ  . ضربةه منو ىي إالٌ  إفٍ  , عبد القادر الكسنزاني

 تكبةن ال رجعة بعدىا بٍ تي :  فقاؿ لو الشيخ .عالجني  , يا ابف رسكؿ ا : كيقكؿ ,  كيتكسؿ

 , كبعد تكبتو عمى يد الشيخ , ذف اإفستعكد مشافى ب , المظالـ كعاىد ا أف ترد   ,
 .(3)أصبح مشافى معافى , طيمة حياتو , كتعيده بترؾ الظمـ

حضرة الشيخ عبد القادر  السابقو , رأل أحد الركس في جميكريات االتحاد السكفيتي -3

فنيض  ,  في المناـ فحصؿ لديو الجذب الركحي مف قبؿ حضرة الشيخ,   الكسنزاني
ككاف يرل في طريقو إشارات نكرانية تيديو إلى الطريؽ حتى كصؿ إلى  , إلى العراؽ اين متكجًّ 

                                                           
 محمد الكسنزاف  . 311, ص أعالم التصوف في االسالممحمد شرؼ ,  ؛ 234, ص  , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف ((1

 .311 ص , الطريقة العمية , محمد الكسنزاف .320, ص  , موسوعة الكسنزان
 . 13/ 49الحجرات ,  (2)
  . محمد الكسنزاف 311, ص  أعالم التصوف في االسالم. محمد شرؼ ,  235, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (3)
 . 312, ص  لطريقة العمية,ا
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س كحكـ يـ بالتجسٌ كاتٌ  , قبض عميو مف ًقبؿ جماعات الشيخ محمكد الحفيدفألقي ال , السميمانية
حضرة الشيخ عبد القادر  (1)كقبؿ تنفيذ الحكـ بو رأل الشيخ محمكد الحفيد , عميو باإلعداـ

 , لككنو أحد المريديف المنجذبيف إلى حضرتو ؛ في المناـ فأمره بإطبلؽ سراحو , الكسنزاني

 , سمـأ , قادرعبد الفمما كصؿ إلى الشيخ  , كأرسؿ معو رجميف مف أتباعو , فأطمؽ سراحو

 , كأمر بتعميمو أمكر الديف , سيؼ ا,  قادرعبد ال فسماه الشيخ ؛ كتاب عمى يديو
كسجؿ اسمو في دائرة النفكس باسـ سيؼ ا  , و باقية في السميمانيةكال تزاؿ ذريتٌ  . كالطريقة
 .  (2)قادرعبد ال الشيخ 

ككاف معو عدد  ا ,ميتن  ارأل في طريقو عصفكرن  ابينما كاف الشيخ عبد القادر الكسنزاني ماشين  -4
 فمما جيء بو إلى حضرتو ,  فأمر أحد ميريديو بجمب ذلؾ العصفكر إليو , كأتباعو , مف ميريديو

نٌ  , تىذا ليس بميٌ  : قاؿ , طار ف , ثـ نفخ عميو , فيمس في أذنو , ما نسي تسابيحوكا 
  .(3)العصفكر

خرج أحد الثيراف مف  , بعد انتياء العمؿ , بثيرانو مف الحقؿ ابينما كاف أحد الفبلحيف عائدن -5

ثـ  , رأسو افمبث فترة مطرقن  , قادرعبد الد حضرة الشيخ كجك كتكجو إلى مكاف  , الطريؽ

ثكرؾ ىذا  : إفٌ  قادرال عبد فمما تبعو صاحبو قاؿ الشيخ , صاحبو بمساف الحاؿ ارفعو شاكين 
 لمريديو كعامة الناس يككف شيخ الطريقة قدكةن  كبذلؾ .طاقتو فارأؼ بو  فكؽمو نؾ تحمٌ أيشكك مف 

 . (4)كالرأفة بالحيكاف الذم ال حكؿ لو أماـ اإلنساف , حمة كالشفقةفي الرٌ 

القادر أرسؿ الشيخ عبد  , (6)كعشيرة اليكارييف (5)شتد الخبلؼ بيف سكاف مدينة مريكافاحيف  -6
في ك  , في ذلؾ الكقت اككاف شابن  , الكسنزاف كلده الشيخ عبد الكريـ الكسنزاني لئلصبلح بينيما

                                                           
محمكد الحفيد ىك : محمكد بف سعيد بف محمد بف حاجي كاكا احمد بف محمد بف معركؼ النيكندم كيرجع نسبو إلى إالماـ مكسى  ((1

الشيخ محمود الحفيد  ق في محمو كاني اسكاف , ينظر : عبد الرحمف البياتي ,  كتاب  1298الكاظـ , كلد بمدينة السميمانية عاـ 
 .43-42, ص  البرزنجي

 .233, ص  األنوار الرحمانيةر : محمد الكسنزاف , ينظ( (2
 .234, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف , ( (3
 .235, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف , (  (4

 .بمدة كبيرة تابعو لمحافظة السميمانية كتقع في كردستاف ناحية ايراف  (5)
ق الساعة الثامنة مساءن في مكتب المتابعة كاالرشاد , 1439جمادل األكلى   5يـك األربعاء  ياسيفمقابمة مع : د. محمد ىادم ( (6

 . بضاحية عبدكف بعماف في األردف . كاليكارييف مف عشائر كردستاف ايراف
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الخبلؼ  اشتدٌ  , ؽ السبلـ بينيـحقٌ أثناء جمكس الطرفيف لمتفاىـ كالمناقشة حكؿ السبؿ التي تي 
بنادقيـ ال  فٌ أفكجدكا  , كحاكؿ إطبلؽ النار , طرؼ إلى سبلحو جأ كؿٌ لك  , بينيما مرةن أخرل

بمكف يد الشيخ عبد الكريـقٌ فأقبمكا يي  , يا مف كرامات الشيخكعممكا أنٌ  , فعجبكا مف ذلؾ , تعمؿ

 . افأصبحكا إخكانن  , كتـ اإلصبلح بينيـ , كالعفك منو , كيطمبكف السماح , 

 ك كاف يقكؿ , لميريد فقير كثير الذكر كاف يناصب العداء ا رجبلن متكبرن كمف كراماتو : أف  -7

ىذا الكبلـ  , إف ىذا الميريد ينبح مثؿ الكمب , فمما سمع السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف :
ف   , قاؿ : الميـ اجعؿ ىذا الظالـ ينبح مثؿ الكمب كصار ينبح مثؿ الكمب  , الرجؿ كبعد فترة جي

فقاؿ لو الشيخ  , ميف إليومتكسٌ  ىمو إلى الشيخ ثـ جاء بو أ , كبدكف إرادة , أماـ الناس

 ؟!كيؼ تجرؤ عمى تمثيؿ ذكر ا بنباح الكبلب  , : يا طاغي أيكفيؾ ما أنت فيو الجميؿ
ثـ أصبح بعد  , في عمى أثر تكبتوكاترؾ الظمـ , فتاب كشي  , إلى ا بٍ تي  . ىذه إرادة ا المنتقـ

 . اذلؾ مف المريديف الذاكريف كثيرن 

حيث تاب  اكثيرة جدن ,  ركل عف الشيخ عبد القادر الكسنزانيكمثؿ ىذه األمكر التي ته  
 .(1)كغدكا رجاالن صالحيف , كأصبحكا نادميف عمى ظمميـ , عمى يده ةاغالمئات مف الط

عمى حضرة الشيخ  اد كثيرن ككاف يتردٌ  , كاف يسكف في قرية ) كربجنة ( شرطي تركي األصؿ -8

كالتجأ إلى الشيخ  ا ,فحزف عمييا كثيرن  , كحدث أف تكفيت زكجتو عبد القادر الكسنزاف 

 , ؿ بو  لدل حضرتوحيث تكسٌ  , كىك يحمؿ القرآف الكريـ السمطاف عبد القادر الكسنزاف 
كما  , فقد ماتت , أف تدرؾ زكجتي , أنشدؾ بحؽ ىذا القرآف الكريـ يا سمطاف عبد القادر : قائبلن 

 لمقرآف اتعظيمن  ؛ حافي القدميف اعمى ىذه الحاؿ حتى نيض مف مقامو مسرعي  إف رآه الشيخ
القرآف كالشيخ يتبعو حتى كصؿ إلى بيت  , كىك يقكؿ أيف ىي ؟ فسار الرجؿ أمامو حامبلن  ,

 , ـ نحكىاقدٌ ثـ ت , كترؾ عينييا مكشكفتيف , فأمر بتغطية جسدىا , مكنياغس  فكجدىـ يي  , الرجؿ
ات ر ذلؾ ثبلث مرٌ ككرٌ  , إف شاء ا , يا ليست ميتةإنٌ  : كأشار إلى كجييا بعصاه المباركة قائبلن 

 كحينما سألكىا عف مكتيا أجابت لقد خرجت ركحي . ففتحت عينييا بعد ذلؾ كعادت إلى الحياة

                                                           
 الكسنزافمحمد  . 312, ص أعالم التصوف في االسالممحمد شرؼ ,  . 235, ص  , االنوار الرحمانية  ينظر : محمد الكسنزاف ((1

 .313, ص , الطريقة العمية القادرية الكسنزانية
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ذا بياتؼ ييتؼ أرجعكىا إلى جسدىا , كصعدكا بيا إلى السماء , لشيخ السمطاف عبد ا فٌ أل ؛كا 

 . (1) كأنا كاعية بينكـفما انتبيت إالٌ  , يطمبيا القادر الكسنزاف 

أثناء مركر القطيع داخؿ في كاف قطيع مف الماشية يعكد مف المرعى إلى قرية ) كربجنة ( ك  -9
فتناكلت قبضةن مف العشب الطرم فكؽ سطح أحد  , فمدت فميا , حدل البقراتإالقرية انحرفت 

 ؟ماذا فعمتً   فصاح عمييا بقكة , قادرعبد السمطاف الفرآىا حضرة الشيخ  , بيكت األيتاـ
 . (2)ككلت ىاربةن  , بأسرع ما يككف , فرمت البقرة ما في فميا , إنيا مف ماؿ األيتاـ

كحمايتو حتى مف  , عمى ماؿ اليتيـ احريصن  كىكذا كاف حضرة الشيخ عبد القادر الكسنزاف 
ألنو محرـه كال يجكز تناكلو ؛ ًقبؿ الحيكانات

َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالا ِبالاِتي  :  .  قاؿ تعالى(3)
 . (4) ِىَي َأْحَسنُ 

 الكفار من وموقفو جياده-10

مف ألد أعداء  عاصر السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف الحرب العالمية األكلى ككاف     
كاف بمثابة الشرارة التي أضرمت نار المقاكمة فاالحتبلؿ البريطاني في خطبو كمكاعظو . 

المسمميف عميو  كحثٌ  , حيث أعمف الجياد بيف المريديف بصكرة خاصة , المسمحة ضد االحتبلؿ
ىمٌمكا  , يا المسممكفأيٌ  "بصكرة عامة , كقد كاف يناشد الناس في خطبو كمكاعظو كيقكؿ : 

أك  , حمؿ السبلح ضد اإلنكميز فٍ مى  كؿٌ  فٌ إف , لمساعدة المجاىديف في الجنكب , أخكتكـ العرب
شفاعتو يكـ القيامة ك  سمـ مجاىد ,فيك مي  , كلسانو , أك ساعد المجاىديف بأمكالو ا ,قتؿ إنكميزيًّ 

 .(5)"كاجبة كىك مف أىؿ الجنة

 

                                                           
 .313, ص  الطريقة العميةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1

؛ محمد  314-312, ص أعالم التصوف في االسالم؛ محمد شرؼ , 235, ص   االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
 .314, ص  الطريقة العميةمحمد الكسنزاف ؛  321, ص , موسوعة الكسنزان  الكسنزاف

 . 314, ص  الطريقة العمية ؛ محمد الكسنزاف 235, ص االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (3)
 .125/6األنعاـ ,  (4)

 . 230, ص االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف  , ((5
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عبلنو  , كقد كاف البريطانيكف يعممكف أف لتحريض الشيخ عبد القادر الكسنزاف         كا 
ميب قمكب المسمميف ضد بريطانيا , كىك ألنو كاف يي  ؛ تأثير كبير , الجياد ضدىـ بيف المريديف
ا حدا بقائد الجيش ممٌ  , المسمكع كالجانب المرىكبذك الصكت ك  , الرجؿ الركحي المحبكب

 أف ييصرح في مناسبات عديدة بأف الشيخ عبد القادر الكسنزاف , البريطاني في شماؿ العراؽ
كمطاردتو  , كلذلؾ يجب عمييـ اليجكـ عميو بكؿ ما لدييـ , حجر عثرة أماـ زحؼ بريطانيا ,

 حيثما كاف . 

ركا اليجكـ عمى السيد الشيخ عبد عمى شماؿ العراؽ قرٌ  كبعد أف سيطرت بريطانيا       

بمياجمة الجيش البريطاني  , بنو السيد الشيخ السمطاف حسيفافأمر  , الكسنزاف
قتؿ فييا أغمب الجنكد  بالقرب مف قرية كربجنة , كبعد معركة حامية , المؤلؼ مف ألؼ جندم

مع كامؿ أسمحتيـ كعتادىـ , كنظران لتمؾ الضربة  كضابطيف , بقي مف الجنكد فٍ أسر مى  تـٌ  ثـ

فأرسمت قكة قكاميا  , ثارت ثائرة بريطانيا , المكجعة التي كجييا ليـ الشيخ السمطاف حسيف
 أفٌ  الٌ حرقكىا إأعشريف ألؼ جندم مف البريطانييف كالمرتزقة المحمييف , فحاصركا قرية كربجنة ك 

 . (1)اف قد ترؾ القرية مع أسرتو كالتجأ إلى الجباؿك , السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف

 , كأكالده , أتباعوممتمكات  ك,  لقد أحرؽ اإلنكميز جميع ممتمكات الشيخ عبد القادر"     
 ألجؿ القبض عمى الشيخ المجاىد , كلكف ىييات , مف كؿ الجيات "سرككمة  "كحاصركا جبؿ 

 ".(2)اىد , الشيخ المجليـ ذلؾ فقد ظيرت قكة معنكيات 

كيركم عالـ ديني كاف قد اختبأ مع عائمتو في كيؼ مع السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف       
 كنحف مختبئكف في الكيؼ , اكاقترب الجنكد منٌ  , قاؿ : لما بدأ الجيش البريطاني بتمشيط الجبؿ

فأخذت السكيف ألذبحيا . فقاؿ الشيخ ماذا تفعؿ يا ميبل , إذ بدأت طفمتي بالبكاء ,
قمت :  ؟ (3)

فتقع في قبضة اإلنكميز . فقاؿ لي :  , صكتيا فتنكشؼ أنت , أذبح طفمتي كي ال يسمع الكفار
ثَاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ  كأبك بكر في الغار :  يا مبل أما قرأت اآلية الكريمة عندما كاف الرسكؿ 

                                                           
 . 231 -230, ص ,االنوار الرحمانية  ينظر : محمد الكسنزاف (1)
 . 231, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
كىييـ كرؤىساؤىـ((3   , مادة مبل . لسان العرب, ينظر : ابف منظكر ,  الميبل : ىك السيد أك الشريؼ , كقيؿ أىٍشراؼي القـك ككجي
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 . إف ىجرتنا تشبو ىجرة الرسكؿ (1) ااِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِو اَل َتْحَزْن ِإنا الّمَو َمَعنُىَما ِفي اْلغَ 
الكفار الذيف  فٌ ا  , ك  الذم اختبأ فيو الرسكؿ  , الكيؼ الذم نحف فيو يشبو الغار فٌ ا  ك , 

ا يرعانا كينجينا كما نجى  بأفٌ  , كاعتقاد تاـ , يحيطكف بنا ككفار قريش , كف عمى يقيف
 كأبا بكر مف قبؿ . الرسكؿ 

كما  اكغريبن  ا ,كمياجرن  ا ,كبقي ىناؾ غازين  , كىكذا ىاجر الشيخ المياجر مع أسرتو ليبلن إلى إيراف

غريبان كمياجران في خدمة الديف كالتصكؼ  قي فييا بمف قبؿ , ك  ه األعظـ ىاجر جدٌ 
 . (2)حتى كافاه األجؿ

   وفاتو-11

إلى جكار  السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف بف السيد الشيخ عبد الكريـ الشاه الكسنزاف انتقؿ  
ظركؼ القتاؿ  وحيث أبعدت , ـ( في إيراف غازيان مياجران عف كطنو1919 ق/1339) عاـ ربو

عف العراؽ عمى أثر إعبلنو الجياد ضد اإلنكميز, ثـ أرجعت جنازتو إلى العراؽ تحت كطأة 
لحاح المريديف , ضغط الجماىير بجانب ضريح كالده السيد الشيخ  "كربجنة"فف في قرية كدي  , كا 

 .(3) عبد الكريـ الشاه الكسنزاف

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 9 /40التكبة ,  (1)
 . 232 – 231ص  , األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)

  محمد الكسنزاف , . 27ص,  سيرة االولياء. منصكر الطبرم ,  236 ص , الرحمانية االنوار ينظر : محمد الكسنزاف ,  (3)
 .309 ص , الطريقة العمية محمد الكسنزاف , ؛ 321 ص ,موسوعة الكسنزان 
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 السيد الشيخ حسين الكسنزان  -3

  .  السيد الشيخ السمطاف حسيف الكسنزانيرة ضح

 اسمو ومولده :-1

السيد الشيخ حسيف بف السيد الشيخ عبد القادر بف السيد الشيخ عبد الكريـ الشاه ىك     

 كلد السيد الشيخ السمطاف حسيف الكسنزاف  بف السيد الشيخ إسماعيؿ الكلياني  لكسنػزافا
 , حيث درس القرآف الكريـ , كتربى تربيةن دينية , كربجنة (في قرية ) , ( 1885 /1306عاـ  )

 .(1)في المدرسة المكجكدة في قرية كربجنة آنذاؾ , كالفقو , كعمـك النحك

 تّصوفو :-2

حتى خمؼ كالده عمى  , ى تربية صكفيةبدأ التصكؼ في حياة كالده منذ حداثة سنو , كتربًّ   
ه بإكماؿ ميمة كالده كجدٌ  مبٌكرنابدأ الشيخ ك  المريدكف حكلو كبايعكه . فالتؼٌ  , سجادة المشيخة

قد ك  تسييرىا عمى التقكل .ك  , كتطيير النفس , كمخافتو , ا إلىو كسار عمى نيجيما في التكجٌ 

كترؾ  , مف أعبلـ التصكؼ اشامخن  اكعممن ا , عظيمن  افن حتى أصبح متصكٌ  صفت نفسو 
 (2)ير مف أسباب الحياة .اليس إالٌ  ,ذات الدنياممٌ 

 :صفاتو -3

 .مكارده عمى الفقراء كاليتامى كاألرامؿ  كاف ينفؽ كؿٌ ف , سخي العطاء منذ شبابو كاف      
كمف المصادفة أف السمطاف حسيف  , مف الماؿ أليتاميا اصادؼ ذات مرة أرممة طمبت منو شيئن 

كأعطاىا لؤلرممة  , ة مف الذىبكغفاقتمع أسنانو المص , لـ يكف يممؾ شيئان في ذلؾ الكقت 
  .(3)كتنفؽ الثمف عمى أكالدىا األيتاـ , كي تبيعيا

                                                           
, محمد  314, ص  , أعالم التصوف في االسالم . محمد شرؼ 236, ص االنوار الرحمانية   ينظر : محمد الكسنزاف , (1)

 .314, ص الطريقة العمية. محمد الكسنزاف ,  262, ص  موسوعة السكنزانالكسنزاف ,  
 .236, ص  , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف (2)
 .237-236, ص  , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف (3)
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,  لنفسو الشديدة المحاسبة يكثر,  الضحؾ قميؿ,  البكاء كثير كاف , أنو  صفاتو كمف   
 الفرائض مف فرضان  ترؾ إذا المريد كيطرد,  كالفرائض الكاجبات ترؾ عمى المريديف يحاسب فكاف
 كأفعالو , أعمالو , تخالفت إذا المريد إفٌ  ": كيقكؿ الشريعة أكامر بتنفيذ تامًّا تقٌيدا يتقيد لـ أك, 

 .(1)طريقتنا" عف خارج فيك كالقرآف الشريعة , أحكاـ مف حكـ أم مع كأقكالو

 بالعمؿ إالٌ  متمايزة كطبقات كمرؤكس , رئيس , الديف في ليس,  الناس أٌييا: " كما يقكؿ 
 ". تراب مف كآدـ آلدـ كمنا,  المثمر.

 مف اآلالؼ كاف , فقد كخارجو العراؽ داخؿ كمحبكف كثيركف كمريدكف  أتباع لو ككاف  
  المريديف يزكركنو . غير كمف,  الطريقة أتباع المسمميف

 مع فييا يخمك, تحت األرض . ك الخمكة مظممة صغيرة حجرة سكل يكف فمـ الخاص سكنو كأما
 ىذا يكمنا إلى قائمة الخمكة تمؾ تزاؿ كال,  الزائريف فييا يكاجو قميمة ساعات إالٌ  منيا يخرج كال رٌبو

 .(2)الناس يزكرىا

  :مواعظو -4

كمف  , كيرشدىـ إلى اإليماف الصادؽ , يىًعظ الناس كاف السيد الشيخ السمطاف حسيف    
 :مكاعظو

 , كالكفر , كالغيبة , كالتنابز , ممزكالٌ  , اليمز ٌرـ :حى  , تعالى , ا إفٌ  ,أييا المريد قاؿ : " -1 
ى سجد فقد صمٌ ال كٌؿ ك  , ركع فٍ مى  و ليس كؿٌ فإنمات , فاجتنب ىذه المحرٌ  ؛ كالعصياف , كالفسكؽ

اَلَة َتْنَيى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكرِ  بلة التي تصفيا اآلية الكريمة : الصٌ   فالمصٌمي. (3) ِإنا الصا
 , كتكبيرىا , كتسبيحيا ا ,كفركضي , بييئتيا ,آدابيا  : حقيقةن ىك الذم يأتي الصبلة بكامؿ

 , مىثـ صٌ  , حافظ عمى ىذا الكؿ كجمعو فٍ مى  فٌ إف .كخشكعيا  , ككقارىا , كتحريميا , كتحميميا
 , قمبو كجكفوالسيما ما دخؿ ك  , ر سائر أعضائو مف الحراـكقد طيٌ  , كىك يعمـ صبلتو كيعييا

                                                           
 .239, ص  نوار الرحمانيةأل اينظر : محمد الكسنزاف ,  (1)
 . 240, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
 . 29/45العنكبكت ,  (3)
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 , كأكؿ الحراـ كشرب الحراـ , ل الصبلة عمى حقيقتيا . كأما مف نكح الحراـ كلبس الحراـفقد أدٌ 
 .   (1) ِإنا الساْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُؤوالً  كما في اآلية الكريمة : ف

كيحظى بما ال يمكف أف يصفو  , كتمذذان في عبادتو , يجد حبلكةن ,  يالذم يعطي الصبلة حقٌ كا   
  .(2)"لساف عنوكال يستطيع التعبير  , قمـ

 , دؽكالصٌ  , كتيذيب النفس , الحؽ كحبٌ  , إف طريقتنا تعتمد عمى القرآف كالسنة" -2
 , كعدـ الفرح بمصائب المسمميف , كالكفاء بالعيد , كالصبر عمى المكاره كالمصائب

كتستر  , ف ترأؼ كترحـ األيتاـأك  , ف تقابؿ اإلساءة باإلحسافأالجار ك ف ال تؤذم أك 
 . (3)"كتبتعد عف المظالـ , كتقكم الضعيؼ , كتكسك المعدـ , العرياف , كتطعـ الجائع

 

  تكاياه وخدمتو لمعمم وأىمو والفقياء :-5

 فييا مدرسيفعٌيفى في قرية  كربجنة  ك  مدرسة دينيةن  أٌسس السيد الشيخ السمطاف حسيف 
كسائر العمـك  , كالفقو , كالنحك , الحديث الشريؼ : يدرسكف فييا . ككاف تبلميذه عمى نفقتو
ا , يتمقكف العمـ في ىذه المدرسة أكثر مف عشريف تمميذن  الذيف كاف عدد التبلميذ ك .الدينية 
ا ,  الشرعٌية صكف في شتى العمكـمتخصٌ  ءه عمما كؿ سنةفي ىذه المدرسة  فيتخٌرج ككاف حريصن

عمى بناء التكايا لكي يمجأ إلييا مريدك الطريقة , فيمارسكف حياتيـ , كيقكمكف بكاجبات الطريقة , 
 .(4)مف تعميـ , كذكر , كتدٌبر , كمرابطة 

 

 

 

                                                           
 17/36األسراء ,  (1)
 .240, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
 .240, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (3)
 الكسنزاف محمد . 315ص  , أعالم التصوف في االسالم. محمد شرؼ ,  242 ص , الرحمانية االنوار ينظر : محمد الكسنزاف , (4)
 .315, ص  العمية الطريقة, 
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 : كراماتو-6

شيدىا أناس  , خارقة كثيرة كأعماالن  , عديدة كراماتو  لسمطاف األكلياء الشيخ حسيف كاف    
 كثيركف منيا :

كلكف  , ( بالذىاب إلى المكصؿ مف أجؿ اإلرشاد اأمر الشيخ أحد ميريديو المسمى ) عزيزن  -1
كعدـ  , كضعفو , يتعذر بحالو , ث في قمبو مع حضرة الشيخ حسيفتحدٌ  ؛ ىذا الميريد الفقير

جاء التكميؼ بالذىاب  مو ؛ك ذلؾ كعمى الرغـ مف , الطريؽ إلى المكصؿك  , معرفتو المغة العربية
لـ ك كحرجان عميو ,  , ا زاد األمر تعقيدان ضعؼ منو , ممٌ أك  جكاف أعر  , خر معوآ كاصطحاب ميريدو 

نما , كال الطرؽ مٌعبدة , يكف السفر في ذلؾ الكقت ميسكر الكسائط أك  , سيران عمى األقداـ كاف كا 
فر , فكصبل المكصؿ بسيكلو كيسر دكف عناء . كًمٌنةن مف ا يٌسر عمييما الس عمى الدكاب ارككبن 
 .إلى المكصؿ بسيكلة كيسر فكاف كصكليما,  كبير

استقر بيـ المقاـ مع رجؿ فقير في  , كأخيران  ,كىكذا أمر ا لمف أراد أف يسير طريؽ اإلرشاد   
بمرض  مصابةه  عجكزه  امرأةه  كعندىـ , الفقير مف النصارل الرجؿ ككاف جار ذلؾ , دار خربة

عاء لشفاء الدٌ  لكىماألزميا الفراش ألكثر مف عشر سنكات , كلما عممكا بقدكـ ىذيف الميريديف سأ
كال  , تعالى , ما أعمالنا لكجو اليـ إنٌ  : خمسيف ليرة ذىبية , فقاال اف يدفعكا ليمأك  , مريضتيـ

لمدد مف حضرة الشيخ حسيف ا االخميفة طالبن  نظر إليياكحاؿ جمب العجكز ,  انريد جزاءن كال شككرن 

 , ددىـكثر ترٌ  بالحادثةفقامت في الحاؿ بإذف ا مشافاة . كبعد سماع أىؿ المكصؿ ,  
فقدمكا  , ا أثار حفيظة بعض أصحاب الطرؽ األخرلممٌ  , فجاء إليو أصحاب الحكائج كالمرضى

 .(1)طالبيف منيما ترؾ المكصؿ ماإليي

 اعن ايذكركف ا سم ـكانكا يسمعكف صكت الجف حكليف أكثر الناس : أ كمف كراماتو  -2

 . (2)فيفالمسمميف المتصكٌ  يـ مف الجف  نٌ إقاؿ :   ذلؾ كلما سيئؿ عف ا ,كاضحن 

                                                           
محمد الكسنزاف ,  . 263, ص  موسوعة الكسنزانمحمد الكسنزاف  . 239, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1

 .316, ص  الطريقة العمية
 .236, ص  موسوعة الكسنزانمحمد الكسنزاف ,  .239, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
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كاف مريضان بداءو لـ تنفع  , كمف كراماتو أيضان ما حدث لرجؿ مف أىالي اسطنبكؿ في تركيا -3
جاءه رجؿ في الرؤيا يقكؿ :  , كفي ذات ليمة , بيةك معو مراجعة األطباء في أكثر العكاصـ األكر 

 نكمو قررٌ  مفتعاؿ إلى  كربجنة  في العراؽ كعندما تدخؿ في طريقتنا ستشفى , كعندما استيقظ 

 كرأل حضرة السمطاف حسيف  , كجاء إلى كربجنة  , فمما كصؿ إلييا , رحالو أف يشدٌ 
فجئتي , فقاؿ لو الشيخ  , أنت الذم ناديتنينكٌب عمى يده يقبٌميا قائبلن : ا , جالسان مع ميريديو

الرجؿ  فاستجاب,  ا: لقد آف لؾ أف تأخذ البيعة ) الطريقة ( كتدخؿ الخمكة أربعيف يكمن  
 .(1)كلـ تمض فترة طكيمة حتى تماثؿ لمشفاء , لكبلـ الشيخ

 ضد الجيش الروسي :جياده -7

في عدة معارؾ خاضيا ضد الجيش الركسي في  اشترؾ الشيخ السمطاف حسيف      
كما اشترؾ في عدة معارؾ  .عف طريؽ إيراف  الركس ياجـك كاف يي  , الحرب العالمية األكلى
في إحدل المعارؾ  كحدهكأسرى  , أياـ االحتبلؿ , في شماؿ العراؽ , ضد الجيش البريطاني

ضربة مكجعة لمجيش  جيكدهكقد شكمت كقتؿ الكثير منيـ ,  , ثمانيف جنديان مع ضابطيف
لمطاردة كالده السيد  , أرسمت بريطانيا عمى أثرىا قكة مؤلفة مف عشريف ألؼ مقاتؿفالبريطاني , 

 .(2)كأسرتو , الشيخ عبد القادر الكسنزاف

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الطريقة محمد الكسنزاف .  264, صموسوعة الكسنزان محمد الكسنزاف  . 240صاالنوار الرحمانية ,  ينظر : محمد الكسنزاف , (1)

 .317, ص  العمية
 . 237-236ص االنوار الرحمانية , ينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
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 :جياده مع نفسو -8

بتيذيب نفسو حسب عادة كعرؼ رجاؿ التصكؼ ككاف طعامو ال يزيد عمى  بدأ        
ما يترؾ شرب الماء حتى في الصيؼ  اككاف كثيرن  , رٌ مال (1)مع الحنظؿ , خبز جاؼ مف الشعير

 إالٌ  الكبلـكعدـ  , مع الصمت المدة أربعيف يكمن  كاف يأمر المريديف أف يدخمكا الخمكة , كما
كيككف  ثمانيف ألؼ تسبيحةب ا , سبحانو كتعالى في خمكتو كؿ مريدو  , ف يذكرأك  , باإلشارة

 . (2)الذكر ىك

 7. يا كدكد ,  6. يا غفكر ,  5. يا رحيـ ,  4. يا رحمف ,  3. ا ,  2. ال الو إال ا ,  1
 .(3). يا قيكـ 8. يا حي , 

طيمة  , كذلؾ رغيؼ كاحد مف خبز الشعير ما يأكؿ الكاحد منيـ أكثر مفكأف ال يزيد       
 كفي أكثر الميالي , بد في الجبؿ بعد منتصؼ الميؿما يذىب لمتعٌ  امككثيـ في الخمكة . ككاف كثيرن 

حتى كاف جسده يتجرح  , ليا اكتركيضن  , لنفسو اتيذيبن  ؛ كذلؾ يرقد بيف الشكؾ حتى الصباح كاف
 .كىك مثابر عمى تعبده 

ال يقؿ عف ثبلثة  فاكيبمغ عددىـ  , كذكر أف  معو عدد كبير مف الدراكيشكقد دخؿ الخمكة     
 . اآالؼ دركيش سنكين 

كتاركيا مع  , إني مطمؽ ىذه الدنيا"ككاف يقكؿ ليف : اءمف أربع نس امتزكجن  ككاف     
 , باختيارمقيا منكف تريد غيرىا أطمٌ  فٍ كمى  , فمتبؽ معي , منكف ترضى بيذه الحالة فٍ اتيا , فمي ممذٌ 
 ". (4)ي راضو بذلؾنٌ ا  ك  , تشاء فٍ جميبلن كتتزكج مى  احيا سراحن كأسرٌ 

                                                           
: بنات برم مشيكر بمرارتو البلذعة , كنبات الحنظؿ ىك ما ييعرؼ بالتفاح المٌر أك العمقـ أك الشرل , كىك مف األشجار  الحنظل(1) 

ه في حجـ البرتقالة, لكنو أخضر, كىك أممس نبات حكلي مداد, ثمر  ىك, كييعٌد نبات الحنظؿ مف فصيمة النباتات القثائية, ك  البرية
 .126 , ص الطبية واألعشاب بالنباتات لمعالج األم الموسوعة السيد ,  الباسط ينظر : عبد مزركش.

 . 237, ص  االنوار الرحمانيةينظر :  محمد الكسنزاف ,  (2)
أسمكب التسبيحات العامة ,  كراس االوراد الكسنزانيةمحمد الكسنزاف ,  . 237, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (3)

 . 17ص 
 .237,  ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (4)
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 , رهغيٌ كلكف الماؿ كلـ يي  , صكب ما كاف يتناثر عميو مف كؿٌ  , خر ا لو مف األمكاؿلقد سٌ      
كال يجكز  , يا لمفقراءلكنٌ  , ىذه األمكاؿ ليست لي إفٌ  "حيث يقكؿ :  , كلـ يكف يرل فيو جدكل لو

  ".ع بيا لي أك لعائمتي التمتٌ 

مع أنو  , بات شيرية ثابتةص ألكثر مف خمسيف عائمة مف اليتامى كالفقراء مرتٌ ككاف قد خصٌ     
عمى كيكزعيا  , كاممة يةككثيران ما كاف يشترم القر  , كاف ال يأكؿ سكل خبز الشعير كالحنظؿ

 .(1)فبلحييا

 : أوراده الخاصة-9

الصبلة كالنكافؿ , ككاف يقرأ  مف كيكثر , يقرأ القرآف الكريـ أكثر ساعات الميؿ كاف     

, كالسيد   (2)السيد الشيخ عبد القادر الكيبلني ؛األدعية الخاصة بكؿ مف األقطاب األربعة 

 (1), كالسيد الشيخ إبراىيـ الدسكقي (4), كالسيد الشيخ أحمد البدكم  (3)الشيخ أحمد الرفاعي

                                                           
 . 238, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف , ( (1
, أبك محمد عبد القادر بف مكسى بف عبد  ـ1077 –ق 470ربيع الثاني  11كلد في  أك الجيبلني أك الكيبلني عبد القادر الجيمي( (2

ا, يعرؼ كيمقب في التراث المغاربي بالشيخ بكعبلـ الجيبلني, كبالمشرؽ عبد القادر الجيبلني, كيعرؼ أيضا ب"سمطاف األكلياء", كىك 
ليو تنتسب, لقبو أتباعو بػ"باز حنبمي كفقيو صكفي إماـ الطريقة  ا األشيب" ك"تاج العارفيف" ك"محيي الديف" ك"قطب بغداد". كا 

حاليان عمى ضفاؼ بحر قزكيف ,  إيراف في شماؿ جيبلفكىناؾ خبلؼ حكؿ محؿ كالدتو فمنيـ مف قاؿ انو كلد في    .الصكفية القادرية
, كىك ما أثبتتو الدراسات التاريخية بغداد كيمك متر جنكب 40ب المدائف العراؽ كىي قرية تاريخية قر  جيبلف ك القكؿ أنو كلد في
ربيع  10 ببغداد,  ضريح اإلماـ عبد القادر الجيبلني ,تكفي اإلماـ الجيبلني ليمة السبت العائمة الكيبلنية األكاديمية كتعتمده

, جيزه كصمى عميو كلده عبد الكٌىاب في جماعة مف حضر مف أكالده كأصحابو, ثـ دفف في ركاؽ مدرستو . كمف ىػ 561 سنة الثاني
تاريخ شيخ اإلسالم الرحماني , جبلؿ الخاطر , فتكح الغيب . ينظر: الدركبي , أىـ مؤلفاتو دعاء البسممة , الكفتح الرباني كالفيض 

/  20,  سير أعالم النبالءالذىبي ,  , ينظر: 77/   2, من بعض أنساب العرب  .ينظر: خاشع المعاضيدم 52, صعبد القادر
439 . 

العراؽ أبك العباس أحمد بف عمي بف يحيى بف ثابت بف الحاـز عمي أبي الفكارس بف  في ىػ 512 , كلد اإلماـ عاـ أحمد الرفاعي( (3
كفي السابعة مف  ,كالبصرة كاسط حسف بالبطائح البطائح عدة قرل مجتمعة في كسط الماء بيف محافظتي قرية في أحمد المرتضى ,

 12 كىك الذم رباه تربية دينية , ككافتو المنية يـك الخميس .منصكر البطائحيفكفمو خالو الشيخ الزاىد  بغداد عمره تكفي أبكه في
كمف أىـ ما ألفو  ., كدفف في قٌبة جٌده ألٌمو الشيخ يحيى البخارم في بمدتو أـ عبيدة, ككاف يكمان مييبان ىػ 578 عاـ ل األكلىجماد

الوافي . ينظر: الصفدم , 1/171, وفيات األعيانينظر : ابف خمكاف ,  ., المجالس األحمدية , أسرار العبادات البرىاف المؤيد
 21/77,  سير أعالم النبالء. ينظر : الذىبي ,  219/ 1  بالوفيات

األربعة  أقطاب الكالية , كثالثعربي سني صكفي إماـ ـ 1199/ىػ 596 فاسالبدكم كلد االسيد البدكم ب أحمد بن عمي بن يحيى ((4
ليو تنسب ,  البادية ألنو كاف دائـ تغطية كجيو بالمثاـ مثؿ أىؿ بالبدوي ذات الراية الحمراء. ليقب الطريقة البدكية لدل المتصكفيف , كا 

بمدينة  ـ 1276 ىػ 675 ربيع األكؿ 12 الثبلثاء تكفي أحمد البدكم يكـ . السطوحيك شيخ العرب كلو الكثير مف األلقاب , أشيرىا
كخمفو مف بعده تمميذه عبد العاؿ , كبنى مسجده. ككاف في البداية عمى شكؿ خمكة كبيرة بجكار   .عامان  79, عف عمر يناىز طنطا

 ص.108,  تاريخ التصوف. ينظر : عبلء بكر , 1/56,  لواقح االنوارينظر : الشعراني , .لممريديف زاكية القبر, ثـ تحكلت إلى
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 .(3)إلى ا بيـ (2)"رعضكيت"يقرأ أسماء الصحابة مف المياجريف كاألنصار  . ككاف  

 :بساطتو -10

كيجمس عمى  , المباس خشف يمبس كاف السيد الشيخ السمطاف حسيف الكسنزاف     
ف بترؾ تدخيف يكأمر المريد , الغميكفك  , كقد ترؾ تدخيف السيجارة ,كيركب الحميرر؛ حصيال

  .(4)السجاير

  :ميابتو عند الناس-11

 . (5)" َمن خاف من اهلل خاف منو كل شيء "ىنا يجب أف نذكر الحديث الشريؼ :     

 بنافقد كاف ميا , ة في السيد الشيخ السمطاف حسيفكفحكل ىذا الحديث الشريؼ كانت متمثمٌ   
لكثرة الرياضات التي فرضيا  , , إذ لـ يبؽ مف جسده شيء سكل الجمد كالعظـ دهرغـ نحكؿ جس
كمنازليـ عندما يجمسكف في  , ككاف الناس عمى اختبلؼ طبقاتيـ .تعالى  , ا عن عمى نفسو تطكٌ 

, كيظير الخكؼ بشكؿ أكضح عند  كخكفيـ مف األسد , بدكف رىبتيـ كخكفيـ منويي  حضرتو
يا األفاعي كأنٌ  ابد الناسؾالعكىـ في حضرة ىذا الرجؿ  , يا تيباف ليـفإنٌ  , الذيف ثقمت ذنكبيـ

 بأفكاهو فاغرة .

                                                                                                                                                                      
األربعة  أقطاب الكالية كآخر  صكفي , إماـ  ـ 1255ىػ 653 , كلد في قبلية دسكؽ يدسوقإبراىيم بن عبد العزيز أبو المجد ال( (1

ليو تنسب التي نشأ فييا كعاش بيا حتى  مصر اؿبشم مدينة دسكؽ الدسكقي, نسبة إلى  لقب نفسو ب .قة الدسكقيةالطري لدل الصكفية, كا 
الحسيف بف عمي بف أبي  ينتيي نسبو مف جية أبيو إلى .كأبا العينيف برىاف الديف كفاتو, أما أتباعو فقد لقبكه بالعديد مف األلقاب, أشيرىا

كلذلؾ كانت لو عبلقة بالصكفية منذ صغره, كذلؾ تأثر  في مصر, الطريقة الرفاعية خميفة أبك الفتح الكاسطي , كجده ألمو ىكطالب
بالحقيقة  الذم كاف معاصران لو. ككاف الدسكقي مف القائميف طنطا بمدينة بأحمد البدكم , ككاف عمى صمةأبك الحسف الشاذلي بأفكار

,  السمطاف الظاىر بيبرس البندقدارم في عيد شيخ اإلسبلـ بجانب التصكؼ العممي الشرعي. كقد تكلى منصب دككحدة الشيك  المحمدية
محؿ مكلده , كالتي لـ يغادرىا في حياتو إال  بمدينة دسكؽ كقد ديفف الدسكقي .عامان  43ـ كلو مف العمر  1296ىػ 696 ككاف ذلؾ عاـ

صغيرة, كتكسعت شيئان فشيئان فتحكلت الزاكية إلى مسجد مف  زاكية بعد ذلؾ عمى ضريحو أىؿ المدينة مراتو معدكدة. كأقاـ
ة مؤلفات أىميا كتاب الجكىرة , ككتاب الرسالة , ككانت لو عدبمسجد سيدم إبراىيـ الدسكقي اليان , كالذم ييعرؼ حمصر مساجد أكبر

, ص  الصوفية المنشأة والمصدر. ينظر :إحساف الظيير , 161, ص جامع كرامات األولياءككتاب الحقائؽ , ينظر : النبياني , 
164. 

رىعى (  (2  أم التشفع كالتكسؿ كاالبتياؿ كالتذلؿ , ينظر : ابف منظكر , لساف العرب , مادة ضى

  .238, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف , ( (3
 .238, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف , ( (4
 ( . حديث حسف .1071, رقـ الحديث , )  المقاصد الحسنةالسخاكم , ( (5
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زىـ عف بعضيـ كال يميٌ  , ؽ بينيـرٌ فال ي , كالغني كالفقير عنده سكاء , الرئيس كالمرؤكس إفٌ     
يحمؿ بشدة عمى  , كعمى رجؿ بسبب مكانتو أك غناه  كلـ يفضؿ رجبل ,  بالتقكلإالٌ  , بشيء
, كال تأخذه في ا  أك ثناء مف قبؿ الناس , باؿ بشكرغير آبو كال مي  , خالؼ أكامر ايي  فٍ كؿ مى 

 بالتقكل الناس سكاسية ال فرؽ بينيـ إالٌ  إفن  "ما كاف يقكؿ في مكاعظو :  اكثيرن ك لكمة الئـ . 
 .(1)"كالعمؿ الصالح 

 :وفاتو-12

إلى ( 1938 /1358)  عاـفي  , السيد الشيخ السمطاف حسيف الكسنزاف انتقؿ        
 ؛عامة لكالمسمميف  , خاصةبكأعمؽ أثرو بيف المريديف  , ة كبيرةككاف لكفاتو ضجٌ جكار ربو , 

أشد الحاجة ب فيو في عصرو كاف اإلسبلـ اكمصمحان عظيمن  ا ,اإلسبلـ فقد بكفاتو رجبلن متصكفن  ألفٌ 
فنو في المرقد . كقد تـ دالذيف خدمكا الديف اإلسبلمي أكبر خدمة  , لمثؿ ىؤالء الرجاؿ العظماء

 . (2)لياءك الذم دفف فيو أجداده في كربجنو , مرقد األ

  ككاف قبؿ كفاتو كجو نصيحو لمريديو المحبيف المخمصيف فييا قكلو :     

كاجعؿ االستمداد مف بابو العالي ,  و قمبؾ لرسكؿ ا ككجٌ  , الـز باب ا , أييا الميريد"    
كاحفظ  , كاذىب معو لمسمؾ اآلداب , بخدمة شيخؾ بإخبلص ـٍ بكاسطة شيخؾ المرشد , كقي 

بنصيحة  ـٍ الكبلـ في حضرتو , كقي  كأقؿٌ  , كأكثر الخدمة في منزلو , يد بخدمتوكتقٌ  , غيبتو
كاستعف با كاصبر  ,كجٌمؿ قالبؾ بالفكر , ر قمبؾ بالذكركعمٌ  , كأٌلؼ بيف قمكبيـ , اإلخكاف

كال تكثر  , كاجمس في بيتؾ , عمى الرسكؿ األكـر  بلةعمى ما أصابؾ , كأكثر مف الصٌ 
كأكـر  .ترؾ الدنيا ناؿ الفرح  فٍ فمى  ؛كاعتصـ بحبؿ ا  , كمكاضع الفرح , الخركج لؤلسكاؽ

كاخمص  في  , أمر كاذكر ا في كؿٌ  . خادمؾ ك كزكجتؾ , ككلدؾ , كارحـ أىمؾ , ضيفؾ
 فما أحكجنا اليـك  .(3)"ىذه نصيحتي لؾ أييا الميريدا , كاعمؿ لآلخرة عمبلن حسنن  , السر كالجير

 .ب ثراه يكط اللتزاـ نصيحتو إلى ا

                                                           
 . 239- 238, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1
 .264, ص  موسوعة الكسنزانينظر : محمد الكسنزاف ,   ((2
 .264, ص موسوعة الكسنزانمحمد الكسنزاف ,   . 242, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((3
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 السيد الشيخ الغوث عبد الكريم الكسنزان-4

  رة السيد الشيخ عبد الكريـ الثاني الكسنزافضح 

 اسمو ومولده :-1 

 السيد بف الكريـ عبد الشيخ السيد بف القادر عبد الشيخ السيد بف الكريـ عبد الشيخ السٌيد ىك    

 , كلد عاـ الكلياني إسماعيؿ الشيخ السيد بف الكريـ عبد السيد بف حسف السيد بف حسيف
دينية , حيث كاف كالدهي شيخ الطريقة كاإلرشاد , مت( في قرية كربجنة في عائمة 1336/1915)

 .قدست أسرارىـ جميعان  , فتربى عمى يد شيخيف جميميف

 نشأتو :-2

و كاف في طفكلتو يطمب نٌ أإذ يركل عنو  , رقيؽ القمب , كريـ النفس الشيخ عبد الكريـ  نشأ    
كلما  , يـ أصحابوكيكزعو عمى أطفاؿ القرية الذيف كانكا كمٌ  , ليذبحو ا ,مف أبيو أف يعطيو خركفن 

ؿ ليـ : يقك  ه كاف كالده السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف لردٌ  كفمكاف بعض الكبار يتدخٌ 
 ".يراه ىك كال تركنو أنتـ , عميو اليؤالء األطفاؿ حقًّ  فٌ إف , نفذكا أكامره"

 قؼ إلى جانبيـالك ك  , خدمتيـ كيحبٌ  ميف ,أطفاؿ القرية الفقراء كالمعد الشيخ عبد الكريـكاف     
 يزؿ دكف العاشرة مف عمره. لـكىك  , ككثيران ما يؤثرىـ عمى نفسو , ميـ مف طعامواطعا  ك  ,

 ؿ لحؿٌ فكاف يتدخٌ  , وعمى قدرو كبير مف الحكمة بالرغـ مف صغر سنٌ  كنوير  الناسكاف ك    
 , يتابعكنوف , ا كاف يجمب انتباه الناظريف إليوممٌ  , كيصمح ذاتيـ , المنازعات بيف أصحابو

 .(1)كيشجعو االذم كاف يرعاه كثيرن  , فاتو إلى كالدهكينقمكف تصرٌ 

تحٌمؽ بو تمؾ الركح المبلئكية المطيفة ,  , اليافع مف الشجرة الطيبةىكذا كاف ىذا الغصف     
 . كىذه ىي بدايتو

                                                           

. محمد  352, ص  موسوعة الكسنزان. محمد الكسنزاف ,   243 -242, ص  االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف(1) 
 . 318, ص  , الطريقة العمية الكسنزاف
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أف يككف مثؿ بقية الميريديف في الكقكؼ بيف يدم الشيخ بكؿ  يحبٌ  الشيخ عبد الكريـ كاف    
 .دكف سمككو يقمٌ  بدأ المريدكف أنفسيـكأدب حتى  , تكاضع

فكاف يخرج لمصيد  , ى بجميع فضائمياكتحمٌ  , الفركسية التدريب عمىه مارس ا بمغ أشدٌ كلمٌ     
 كنفسو ,  معو أحب االنفراد كالخمكة ألنٌ  ا غالبناال يصحب أحدن عمره ذاؾ ككاف في  , عمى جكاده

 , كاالختبلء , , فأحب العبادة كسينة الرسكؿ األعظـ  , بالقرآف العظيـ اشديدن  اؾ تمسكن تمسٌ 
 .حتى ناؿ درجة عالية مف الكالية  , كمجاىدة النفس

لما كاف يرل فيو مف  ا ؛شديدن  او حبن يحبٌ  كاف السيد الشيخ السمطاف حسيف الكسنزاف ك     
ككاف كثيران ما يصطحبو معو عندما كاف يذىب  .يف الحنيؼ خدمة الدٌ لكتكاضع كقابمية  , عظمة

ككاف ىك الشخص الذم يرافقو في  , كلياليى  افيمكث معو أيامن  , ليتعبد فيو ؛ ليبلن إلى الجبؿ
حتى أصبح في أكاخر أياـ الشيخ الكسيمة التي تربط بيف شاه  , كيقكـ عمى خدمتو , تواخمك 

ؼ أنت مكمٌ " :  فكاف يقكؿ لو السمطاف حسيف  , كالميريديف في الخارج , الخمكة المعتكؼ
كأمر  , عمى قيد الحياة كىك مازاؿ , بشؤكف الميريديف , كبذلؾ أجمسو عمى سجادة المشيخة

ف جميع أمكر الطريقة كاإلرشاد منكطة بالسيد أخبرىـ بأك  , الميريديف باالتجاه نحك شيخيـ الجديد

عمى الخمكة كاالعتكاؼ حتى كافاه  الشيخ عبد الكريـ ر. كقد استم(1)" الشيخ عبد الكريـ 

 الميريدكف يجتمعكف عند الشيخ عبد الكريـ  استمرٌ  ؛ و , كىكذاكذىب لمبلقاة ربٌ  , األجؿ
 كقاـ بشؤكنيـ خير قياـ . , كلى أمرىـالذم تٌ 

ي رأيت نٌ "إقد أكصى قبؿ كفاتو قائبلن : ,  ككاف السيد الشيخ السمطاف حسيف الكسنزاف     
 .(2)"في المناـ كأشار بأف استخمؼ أخي السيد الشيخ عبد الكريـ مقامي رسكؿ ا 

 

 

                                                           
 .353, ص  موسوعة الكسنزانمحمد الكسنزاف , .  242, ص  , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف ((1
ف . محمد الكسنزا353, ص  موسوعة الكسنزان. محمد الكسنزاف ,  243, ص  , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف ((2

 .319, ص  الطريقة العمية



72 
 

  صفاتـو-3

ة في شخصية السيد مممثٌ  كانت نفسيا كجده , ككالده , مثالية السيد الشيخ السمطاف حسيف إفٌ     

ككاف  , الفركسية , لقد كاف الشيخ عبد الكريـ كما ذكرنا يحبٌ  الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف 
لى ا  ك  , كالكقار , عميو عبلمات الييبةكتظير  , شديد المراس , قكم البنية ا ,كشجاعن  ا ,كريمن 

كما كاف  ,  في حدكد ما شرع اال يحقد كال يغضب عمى أحد إالٌ ا , كاف صبكرن  جانب ذلؾ
ذا نصح صٌرح  , ث في ا فرح كالفإذا تحدٌ  ؛اإليجاز في الحديث  كيحبٌ  , صريح البياف كا 

إلييـ , كيقربيـ  دكتكدٌ  , كالطفيـ , إذا جمسكا عنده مازحيـ ؛لمفقراء  مع كريـ الخمؽككاف ف أباك 
 .(1)في مجمسو

يخاؼ في ا لكمة  , كال بسخاءو   ينفؽ عمييـفكاف  , يعطؼ عمى األيتاـ كاألرامؿككاف       
حدل ىاتيف إكانت فيو  فٍ فبل يدخؿ مجمسو مى  ؛ الميف كالمتكبريفعمى الظٌ  اشديدن ككاف الئـ , 

, كقد خطى الخطكات التي  اكعمؿ صالحن  , كآمف , تاب فٍ  مى إالٌ  , مف صراحتو االخصمتيف خكفن 
 . (2)كالكعظ كاإلرشاد , كجًدهى مف قبؿ في تدبير شؤكف الطريقة , ككالده , خطاىا أخكه

كاألصيؿ  , المرجع األعمى ـألني ؛كثيران بتطبيؽ تعاليميـ بيف الميريديف الشيخ عبد الكريـ ىتـا 
 لمطريقة القادرية الكسنزانية .

لمصفاء  اما يأخذ الميريد باليمة تدريجن  , العمـ الركحي كاألحكاؿ عمى الميريديفككاف يفرغ     
 .(3)ما كاف يكصي بحسف الخمؽ كقكة العقيدة اككثيرن  , الركحي

 

 

 

 

                                                           
 .320, ص  الطريقة العميةينظر : محمد الكسنزاف ,  (1)
  319, ص  الطريقة العمية. محمد الكسنزاف , 244, ص االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف,   (2)
 .320, ص  الطريقة العميةينظر : محمد الكسنزاف ,  (3)
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 وتوكمو  سماحتـو-4

ك  , ذك رأفة بالميريديفك كيدعك لو ,  , كيفرح بو , التائب يحب   الشيخ عبد الكريـ كاف     
ما  رناكثيك كييفرح قمكب الفقراء ,  , كييطىٍمًئنىيـ بو , قيـ إلى اكيشكٌ  , ماحةميف كالسٌ يأخذىـ بالٌ 

ذا ما جاءه شاؾ صٌبره كقاؿ لو :  , يسامح المعتديف  , فأصبر , كيراىـ , ا يرانا إفٌ " كا 
ؽ الميف حتى تر  نسألو اليداية ليـ , فما أف يصؿ كبلمو إلى آذاف المعتديف كالظٌ  ؛ كاحتسب

كلو في  , عارؼه بدكاء العمؿ و ألنٌ  ؛ كأصمحكا , , فنراىـ قد تابكا اىـ إليو شدًّ فتشدٌ  , قمكبيـ
 ."(1)كيرىبيا غير أىمو , يرغبيا أىؿ الحؽ , كرىبة , رغبة : فييا كبلمو صكلة , صكلة حؽٌ 

 ؛ كحاشاه مف ذلؾ فيك ال ييأس كال يقنط قطٌ  , كثير التككؿ عمى ا الشيخ عبد الكريـ كافك     
ا كريـ  ,عمى ا  :" يبادرؾ قائبلن  , عاءمنو الدٌ  اممتمسن  ,أم شيء  ,فإذا ما سألتو عف شيء 

عمى  شيء شريطة أف ال يؤثرٌ  في كؿٌ  اكريمن ككاف  ابني , فتككف عبارتو ىذه دكاءن لكؿ العمؿ , ي
ألنو ال يرغبيا  ؛ كيصفيا بأكصاؼ ذميمة , ر مف الدنياما ييحذٌ  اكثيرن ك سمكؾ الميريد كنيجو , 

لميريديو
(2) . 

 اعتكافو-5

 , فييا حصير يجمس عميو , صة لويعتكؼ في غرفة صغيرة مخصٌ  الشيخ عبد الكريـ كاف   
ؽ , ككاف كخمفو عمى الجدار سيؼ معمٌ  , ريؼصغيرة يعمكىا المصحؼ الشٌ  حمةكأماـ الحصير 

 ككاف كثير النكافؿ , يكيصمٌ  , كيتمك أكراده الخاصة بو , فآيقرأ القر  ا :غمب يكمو منفردن أيقضي 
جدة بعد نافمة المغرب ال يرفع رأسو منيا حتى آذاف العشاء , كتسمع لو ليسجد السٌ  أٌنوحتى  ,

 كثير التكسؿ إلى ا ك كلو أدعية خاصة يقرأىا ,  , , فيك قميؿ مف الميؿ ما ييجعا بكاءن كحنينن 
 , بشربة ماءو  اكيكتفي أحيانن  ا ,غمب أيامو صائمن أالضحؾ , ككاف يقضي  قميؿ , كثير البكاءك  ,

 .(3)كلـ يكثر مف تناكؿ شيء سكل الشام ,  النزر اليسير مف الطعاـ البسيطكلـ يسغ إالٌ 

 

                                                           
 .320, ص  العميةالطريقة ينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1

 .321-320, ص  الطريقة العميةينظر : محمد الكسنزاف ,  (2)
  . 244, ص االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف,  (3) 
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 زىده-6

 (1).تدٌؿ ماٌدة زىد عمى القٌمة في كٌؿ شيء, الٌزاء كالياء كالٌداؿ أصؿ يدٌؿ عمى قٌمة الٌشيء

 ( .2)الٌدنيا طمبا لراحة اآلخرة, كقيؿ: ىك أف يخمك قمبؾ مٌما خمت منو يدؾ ىك ترؾ راحة

 : كيقكؿ فييار حذٌ يي  فكاف , كلو أقكاؿ كثيرة في الزىد , ال يرغب في الدنيا ازاىدن  الشيخ كاف      
رأس مالنا فييا ما خمقنا ألجمو في اآلية  فٌ ا  ك  , سافسامة المٌ  , حادة األسناف , يا ناعمة المممسإنٌ 

 .(3) َوَما َخَمْقُت اْلِجنا واالنَس ِإالا ِلَيْعُبُدونِ  الكريمة : 

 في كيرغب , يرتدم المبلبس البسيطة كاف حيث , رل زىده في بساطة ممبسويي  كاف كما   
 في فيك ال يرغب ؛ كاحد  كتراه في ممبس , أك أكثر , عميو سنة ككانت تمرٌ  , الخشنة منيا

د مبلبسو حتى اس , كال يجدٌ مف النٌ  ـى عيدً  ا يمبسو مىفٍ ممٌ  , مف القطف االجديد , كينتعؿ حذاءن خفيفن 
كقاـ مف  أحد , نو ما جمس عندهأترل عمييا أثران لتيذيب خيكطيا , كمف أعظـ مآثر زىده 

 , عف الدنيا اممتفتن  ازاىدن  افتراه يصبح سخين  ؛عمى الترؼ  فٌضمومجمسو حتى آثر حياة الزىد ك 
فمف جمس  , الناس منيا , كىذه مف بركات مجالسة الزاىديف ارن محذٌ  , ليا اإلى اآلخرة داعين  اجين تٌ مي 

يا كأرفىعى اليجرة إليياب  حى أى كمف جمس مع أىؿ اآلخرة  , ياب  حى أى مع أىؿ الدنيا 
(4). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . مادة زىدلسان العرب , ,  ينظر :  ابف منظكر( (1
 .86, ص  حقائق عن التصوفينظر : عبد القادر عيسى , ( (2
 .56/51الذاريات ,( (3

 .321, ص  , الطريقة العمية . محمد الكسنزاف245 ص , االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (4)
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رشاده -7  ىجرتو وا 

في إيراف , فدخؿ القرية  "(1)ميرخاك "إلى قرية  ىاجر السيد الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف    
كنشر تعاليـ  , س جيده إلرشاد الخمؽفكرٌ  , فكاجتمع حكلو آالؼ الميريديف كالمحبيٌ  , كأقاـ بيا

كأقاـ  , (2)ج"سنند"ثـ ىاجر بعدىا إلى  , ريقة بيف الناس , كبقي في القرية ما يقارب السنةالطٌ 
كترؾ  , كترؾ ليـ خمفاء كتكايا عديدة , الؼ الناسآالكليقف الطريقة خبلليا  , مف الزمفمٌدة فييا 

كاألحفاد عف األجداد , ثـ انتقؿ  , التي ال يزاؿ يتناقميا األبناء عف اآلباء , ليـ تعاليمو السديدة
كأصبحكا مف  , ككعظيـ كأرشدىـ , كقابؿ عددان مف رؤساء العشائر,  (3)"مشيد"بعدىا إلى مدينة 

كميريديو حتى  , فتزايد عدد أتباعو , يفأتباعو كميريديو , كاجتمع عنده آالؼ مف الميريديف كالمحبٌ 
 .(4)كارتحؿ عكنو حيثما حؿٌ يتبٌ  اآلالؼ ؛ ألفٌ  اكمكمفن  امو صعبن صار تنقٌ 

كيرشد  , و في الزىد كالكرعكىك يحمؿ تعاليم , في أنحاء إيراف عبد الكريـ كىكذا تنقؿ الشيخ     
كييصمح بيف الناس ,  , كالمساجد , كيبني التكايا , المسمميف  عكاـ الميريديف كييسدم النصح 

, ثـ إلى  "ميرخاك"ثـ عاد بعد ذلؾ إلى  , حتى دخؿ طيراف كالتقى بعدد كبير مف الناس
قريبان  , يسكف فيو مع عيالو , اكبيتن  ةكبنى تكين  (6)"بكباف"كأقاـ في قرية  , في العراؽ 5"بنجكيف"

يراف ناقبلن الناس إلى  , ايإلى الخبلص مف الدنيا كزخرف ككاف يدعك , مف الحدكد بيف العراؽ كا 
فاستكعبت مبلييف الميريديف ا , ريقة إقباالن كاسعن القت الطٌ قد كالنقاء الجسدم , ك  , كحيفاء الرٌ الصٌ 

 , كباكستاف , أفغانستاف : مثؿ , ف المعمكرةحتى راح سناىا الركحي إلى ببلد كثيرة أخرل م
 فىفيًتحت فييا تكايا كقاـ الخمفاء , زامبيا : مثؿ , كسرل شعاعيا إلى بعض ببلد أفريقيا . كاليند
 .(7)باإلرشاد فييا

 

                                                           
 .ميرخاك : قرية مف القرل التابعة لبمدة ميركاف في العراؽ في ناحية كردستاف إيراف  (1)
 سنندج : ىي عاصمة كردستاف في ناحية إيراف .  (2)
 .مشيد : مدينة إيرانية تابعة لمحافظة خراساف , كبيا مرقد االماـ مكسى الرضا  (3)

 .321, ص الطريقة العميةمحمد الكسنزاف ,  .246, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (4)
 ي ذات مكقع ميـ لككنيايرانية , كىبنجكيف : ىي أحد أقضية محافظة السميمانية , بالقرب مف مدينة السميمانية , قرب الحدكد اإل (5)

يراف   .أحد المنافذ الحدكدية الميمة بيف إقميـ ككردستاف كا 
 .بكباف : قرية صغير تابعة , لمدينة كرج , مركز محافظة البزر , غرب طيراف  (6)
 .322, ص الطريقة العمية. محمد الكسنزاف , 247ص, االنوار الرحمانية ,  ينظر : محمد الكسنزاف (7)
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 بناؤه التكايا :-6

حيث مقاـ  , إلى قرية كربجنة بعد تجكلو في إيراف العراؽ انتقؿ السيد الشيخ عبد الكريـ     
ر فييا بعد كاستقٌ  , كرككؾ مدينة ثـ انتقؿ بعدىا إلى , مف الزمف مٌدةكأقاـ فييا  , اآلباء كاألجداد

قامتيا كقد شممت جكالتو عديدة مف اإلرشاد كفتح التكايا ,جكالت   , معظـ المحافظات العراقية كا 
 , كالسميمانية , كأربيؿ , كتكريت , كاألنبار , األشرؼ كالنجؼ , كبابؿ , كنينكل , بغداد : مثؿ

 .كغيرىا

ٌيز  , كأثناء كجكده في كرككؾ , كفي مف التكايا اكبيرن  اكقد بنى في تمؾ المحافظات عددن      جى
ألداء  ؛ بيت ا الحراـ اقاصدن  , فسافر ـ ليا عدد كبير مف الفقراء كالميريديفضٌ حممة لمحج ان

 .(1) المصطفى  , فريضة الحج كزيارة

 : كراماتـو-7  

 ؛ كال تحصى ال تعدٌ  ا , كىيكثيرة جدن  إف كرامات السيد الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف       
 لخدمة اإلسبلـ كالمسمميف . , يا كراماتف حياتو كانت كمٌ أل

ًكـ عمى أحد ميريديو بالسجف مي نٌ أ -1 كلكثرة  , الرمادم مدينة في سجف , عشريف سنة ةى دًّ و حي
طالبان منو مساعدة  , أرسؿ الشيخ رسالة إلى أحد الخمفاء في الرمادم , بحضرة الشيخؿ أىمو تكسٌ 

 ةككانت المفاجأة عندما عمـ الخميفة أف السجيف قضى مف مد , السجيف بالخركج مف السجف
إلى  ـكقد , إلى السجف إلى الذىابة الشيخ دفعتو كعقيدتو بيمٌ  , كلكف إيمانو , ثبلث سنكات فقط

فجاء الجكاب بعد التدقيؽ في  , جيف المذككرة التي قضاىا السٌ عف المدٌ  اف مستفسرن مدير السج
 التاليكفي اليكـ  ا ,كسكؼ يطمؽ سراحو غدن  , و أنيى محككميتو كاممةنٌ أيف تبٌ  , ت النزيؿسجبٌل 

 جيف إلى داره .كاصطحب معو السٌ  , عاد الخميفة

دخؿ إلى التكية  , مف غرفتو اخارجن  بينما كاف حضرة الشيخ عبد الكريـ الكسنزاني  -2
كقد  , رطافنو مريض بالسٌ أر األطباء حيث قرٌ  , محمكالن عمى أيدم ذكيو , الصالحيفرجؿ مف 
 , بالسرطاف اىذا ليس مريضن "كحالما رآه حضرة الشيخ عبد الكريـ قاؿ :  , عبلجو , أعجزىـ

                                                           
 .246, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (1)
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نٌ  و فعبلن قد كاف مع المريض بأنٌ  فٍ ب مى فأجا ا ,ه قبؿ أربعيف عامن دفي جس سرل ما ىك تأثير سـٌ كا 

فإٌنو  , كأجمسكه في التكية , أطعمكه الحميب عندىا قاؿ الشيخ  , لسعتو حية في ذلؾ الكقت
 .(1)"لـ يصبو شيء يمشي كأفٍ  ا ,حتى عاد سميمن  افما لبث المريض أيامن  , شاء ا مشافى إفٌ 

فنفد الكقكد مف  , مجمكعة مف الميريديف عائديف مف زيارتو إلى ديارىـ كاف في زمنو  -4
كأقامكا حمقة  , فترجؿ الميريدكف , خطسك  , فضجر , كلـ يكف السائؽ مف ميريدم الشيخ , السيارة
أنا  : كقاؿ , فىسًخرى منيـ , مف الكقكد ؿه ثـ قالكا لو حاكؿ عسى أف يككف في الخزاف قمي , ذكر

 , حتى رضخ ليـ ا ,ٌحكا عميو كثيرن لى أى ك  , قد نفذ الكقكد , أقكؿ لكـ , ي ىذا العمؿمنذ الطفكلة ف
شيد أ : كقاؿ , فرفع السائؽ أصابعو العشرة بالمسير ,كما أف أدار المحرؾ حتى بدأت السيارة 

كت كتحرٌ  , وىذا عمؿ لـ يحصؿ في التاريخ كمٌ  , رسكؿ ا ادن ف محمٌ أشيد أا ك  الٌ أف ال الو إ
 السيارة بيـ إلى أف كصمكا .

ككاف لدل  (2)"عمركغاف "في قرية  نناحينما كاف حضرة الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف ساك -5
 , كقد دارت أحاديث حكؿ مكضكع الكرامات , حضرتو عدد مف عمماء السميمانية األفاضؿ

كقاؿ ىذا  , خفتبسـ الشي,  3"يا سارية الجبؿ " رضي ا عنو كذكركا حديث عمر بف الخطاب
ككاف ,  "تعاؿ يا حاج عزيز  "إذا شئتـ أريكـ مثؿ ىذا فنادل  , أسيؿ ما يككف عمى األكلياء

كفي اليكـ الثاني  , كالتي تبعد مسيرة يكـ كاحد (5)"شيرزكر"في  "4كريزه"الحاج عزيز في قرية 
 , فأتيت , تناديني , فقاؿ سمعتؾ ؟ كسألو كيؼ جئت , ب بو الشيخفرحٌ  , حضر الحاج عزيز

 ب العمماء الحاضركف مف كرامة الشيخ .فتعجٌ 

                                                           
 .323 ص الطريقة العمية,,  الكسنزاف محمد. 247 ص,  الرحمانية االنوار , الكسنزاف محمد:  ينظر ((1
 . إلى ناحية قره داغ في محافظة السميمانية عمركغاف : قرية مف قرل ((2
فبينما عمر يخطب جعؿ ينادم يا سارية الجبؿ ثبلثا ,  , كرأس عمييـ رجبل يدعى سارية ا ,عف ابف عمر , قاؿ : كجو عمر جيشن  ((3

ثـ قدـ رسكؿ الجيش فسألو عمر , فقاؿ : يا أمير المؤمنيف ىزمنا فبينا نحف كذلؾ إذ سمعنا صكتا ينادم يا سارية الجبؿ ثبلثا فأسندنا 
 . 3/55 , االصابةالعسقبلني , ابف حجر   ينظر : إنؾ كنت تصيح بذلؾ , : ظيرنا إلى الجبؿ , فيزميـ ا تعالى , قاؿ : قيؿ لعمر

 .52/ 20 ,تاريخ الابف عساكر , . 
 , كأطمؽ عمييا أسـ جديد اإليرانيةمياؿ عف الحدكد أ (8)قميـ كردستاف العراؽ كتبعد إلإداريان  تتبعكريزه : إحدل البمداف العراقية , ك  (4)

 .ىك حمبجة  1982في عاـ 
يرانية : ينظر , بشير فرنسيس , اإلكىك كائف في الجيو الشرقية مف السميمانية عمى الحدكد  , شيرزكر: بمد تابع لقضاء كمعنبر (5)

 .625, 2مكسكعة المدف كالمكاقع في العراؽ , 
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كينفؽ  , أمكاؿ التكية فيويكدع  , صندكؽه صغيره  كاف لحضرة الشيخ عبد الكريـ  -6
كىك أحد  , ية , كذات يـك راجعو محمد مجيدمنو ما تحتاجو التكية مف النفقات اليكمٌ 

 , كعادتو , مف حضرتو نفقة التكية لذلؾ اليكـ اطالبن  , المختص بشؤكف النفقات , ميريديو
فاصبر  ا ,كأراه الصندكؽ فارغن  , الماؿ نىفذى  إفٌ  , فابتسـ الشيخ قميبلن ثـ قاؿ : يا محمد

فأصبحت  : حتى يجد ا لنا مخرجان كيرزقنا مف حيث ال نحتسب , قاؿ محمد , قميبلن 
يا  : كقاؿ , تى نادل عمي  الشيخقميبلن ح تفما لبث , مطمئف القمب مف قكؿ حضرة الشيخ

ا فتح عمينا  لعؿٌ  , فأسرع إليو , أك رفرفةن داخؿ الصندكؽ , لقد سمعت حركةن  , مدمحٌ 
كفتحو بيده الكريمة فإذا الصندكؽ مممكء  , فأتيت بالصندكؽ إلى حضرتو , بابى الفرج

  .(1)بالماؿ

 وفاتو:-8

كدفف  ,( 1978/ 1398) عاـ ربو إلى جكارانتقؿ حضرة السيد الشيخ عبد الكريـ الكسنزاف     
 في كربجنة الخير , في مرقد األكلياء ؛ مرقد كالده , كجده , عمييـ أفضؿ السبلـ كأتـ التسميـ .

,  "الكسنزان المحمد الشيخ محمدالسيد , حضرة  كلده خمؼ كراءه عمى سجادة المشيخةك 
, كرئيسيا المقيـ في المممكة األردنية الياشمٌية في  الحالي الطريقة العمية القادرية الكسنزانيةشيخ 

المممكة األردنية الياشمية لعدة أسباب   رة الشيخضعبدكف , كقد اختار ح عماف في مدينة
أىميا قربيا مف العراؽ , كثانينا كجكد أغمب العراقييف النازحيف مف العراؽ في المممكة , كثالثنا 

 .(2)حب كقبكؿ األسرة الياشمية لمشيخ محمد المحمد كلطريقتو 

  

 

 

 
                                                           

د الكسنزاف , محم. 354صموسوعة الكسنزان , محمد الكسنزاف,   .247ص االنوار الرحمانية , ينظر : محمد الكسنزاف ,  (1)
 .324صالطريقة العمية , 

 .354, ص موسوعة الكسنزانمحمد الكسنزاف ,   . 249, ص االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((2



79 
 

 السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزان -5

 المحمد الكسنػزاف . حضرة السيد الشيخ الغكث محمد

  اسمو ومولده -1

 عبد السيد بف القادر عبد السيد بف الكريـ عبد السيد بف محمد المحمد الشيخ السيد ىك       
 الكلياني إسماعيؿ السيد بف الكريـ عبد السيد بف حسف بف حسيف السيد بف الكسنػزاف شاه الكريـ

 .لحسيني ا

 ,فجرعراؽ لاشماؿ  كرككؾمف محافظة  (1)( سنكاك لتابعة لناحية )اقرية كربجنة(  في ) كلد     
لمخامس عشر لمكافؽ الشريفة النبكية ا لميجرة   1358 عاـلرابع عشر مف شير صفر الجمعة ا

لطريقة اىي مكطف مشايخ الشيخ لتي كلد فييا القرية اكىذه  ,1938 عاـمف شير نيساف 
 .(2)زانيةػلكسنا

 نشأتو:-2

 الٌ إال تراىـ  , اؼ أكلياء كبارنكبيف أكٍ  الشيخ محمد المحمد في أجكاء ركحانية صافية ,نشأ     
كطنية مع ما كاف ليـ مف مكاقؼ  , كمتدبريف , ريفك مفكٌ أ , حيفك مسبٌ أ ا ,دن ك سجٌ أ ا ,ركعًّ 
ت مف شيكخ تألفٌ  التي الجيكشكاف مف قادة , لسمطاف حسيف فا المجاالت , كؿٌ رة في مؤثٌ 

محمكد  , الشيخفاؽ آلاذاع صيتو في  الذم كالمجاىد الكريـ السيدبقيادة  كالكجياء العشائر
ضد  كربجنةحسيف معركة  السمطافقاد  حيث العراؽ , احتبلليـف ابٌ إً  ميزجإلناالذم قاكـ , الحفيد

سر أي ك  اإلنجميز ,لتي ىـز فييا ا (3)(بند بازياف ر د) عد معركة بانبثقت عنيا فيما  كالتي اإلنجميز ,
بطاؿ ألى اببلء  المعارؾحسيف في ىذه  السمطافبمى . كقد أى  (مار الكابتف ) لجيش ىناؾافييا قائد 

 األكبر النجؿحسيف ىك  السمطاف بؿ إفٌ  , كلـ يكف ذلؾ كليد حينو , فانبالب ـلييإيشار  فلذيا
 الركسضد  المعارؾقاد  الذم المجاىد , كالبطؿ الزاىد , العابد , لكسنػزافا القادرلمشيخ عبد 

                                                           
 .لمحافظة كرككؾ جية كردستاف  ناحية فييا عدة قرل , كمنيا كربجنة كىذه الناحية تابعةسنكاك:  ((1

 .13, ص موسوعة الكسنزان محمد الكسنزاف ,  . 2, ص االنوار الرحمانية ينظر: محمد الكسنزاف , (2)
 كؾ.السميمانية كمحافظة كرك دربند بازياف : منطقة جبمية ذات غابات كثيفة كتقع بيف محافظة (3)
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 العشائرمع رؤساء  (2)" معركة ميداف "يضا في أى كشارؾ  (1)"بانا"في منطقة  اإليرانية الحدكدعمى 
 . (3)لبرزنجية ا كالسادة الكردية

فكاف مف كبار  , الطريقة ,ى مشيخة الذم تكلٌ ,   الكريـعبد  الشيخفيك  الشيخأما كالد      
 اإلرشادفي  اآلفاؽسعت كتك   المريديف ,عدد  رى ثي كعمى يديو كى  كاالجتماعية , , لدينيةالشخصيات ا

 .  كالسمكؾ كالتربية

محمد  نشأ شيخنا كالمثاليات , كاألخبلقيات , , بالركحانيات المفعمة األجكاءفي ىذه      
ى عمى إذ تربٌ  ا ؛مريئن  اىنيئن  ابن طيٌ  امشربن  الطاىر , النٌبعكشرب مف ىذا ,   المحمد الكسنزاف 

 .(4)مف معنى الكممة ًذهً ما تحكيو ى بكؿ   الفضيمة

 جموسو عمى سجادة المشيخة -3 

لطريقة , ىك اختيار كتعييف عمكم , يجرم المشيخة في نظر أىؿ الجمكس عمى سجادة اإف      

ـ  اختياره ليذه   , تعالى , كأمر رسكلو سيدنا محمدابأمر  ٍف يت لمقٌدسة يككف الميمة ا, كمى
 , تعالى , كرعايتو ؛ فيفيض عميو ما يفيض مف أنكار , كييًمد هي بما يشاء ادائمنا مكضع نظرو 

لحؽ الناس إلى طريؽ القياـ بميامو مف : ىداية المحٌمدية , ك امف مدد ؛ ليككف أىبل لمكراثة 
لسبلـ النكر ك الخير ك ابٌث لحسنة , ك المكعظة ا , تعالى , بالحكمة ك الدعكة إلى اإليماف , ك اك 

لٌركحٌية لؤلىتباع التربية ا لمنكر , كمياـالنيي عف األمر بالمعركؼ ك القياـ بمياـ الخمؽ , ك ابيف 
  .(5)لمريديفاك 

 

 

 

                                                           
 .تابعة لكردستاف إيراف  العراقيةالحدكد  قرببانا : قرية جبمية  ((1

 . ميداف ( التي تقع شماؿ شرؽ العراؽ قرب الحدكد العراقية االيرانيةلى منطقة ) إمعركة ميداف : نسبة  (2)
 .14ص ,موسوعة الكسنزان محمد الكسنزاف ,   .3ص , االنوار الرحمانية,  ينظر : محمد الكسنزاف ((3

 .15-14,موسوعة الكسنزان  محمد الكسنزاف , .4ص , االنوار الرحمانية,  ينظر : محمد الكسنزاف(4)
 .15, ص  موسوعة الكسنزانينظر : محمد الكسنزاف ,  (5)
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 انتقال المشيخة لو -4

ألضرحة المشايخ  الشيخ عبد الكريـ الكسنػزاف السيد في آخر زيارة قاـ بيا حضرة      
بصحبتو , ككاف في تمؾ الزيارة  , كاف السيد الشيخ محمد  ( كربجنة) الكراـ , في قرية 
 . (3)ألتباع اك , (2)الدراكيش ك , (1)لخمفاء اعدد كبير مف : 

لسركر تعمك الزيارة , جمس, عبلمات امف  كبعد أف انتيى حضرة الشيخ عبد الكريـ     
كىذا , السيد الشيخ محمد شيخكـ  يككف :" يا أكالدم الدراكيش , منذ اليكـكجيو الكريـ , كقاؿ 

ٍف خرج عف أمره فقد خرج عف ٍف أحٌبو أحٌبنا , كمى ٍف أطاعو فقد أطاعنا , كمى , كمى  أساتذتناأمر 
 .(4) " أمرنا

أنا أكدعكـ اآلف , كستككف ىذه آخر زيارة : " قائبلن لمشايخ ثـ نظر ممتفتنا إلى أضرحة ا       
 . (5)لشيخ محمد"ا, مشيران إلى نجمو  أككمتمكهكىذا ككيمكـ الذم , لكـ 

إلى حضرة   لطريقة مف حضرة الشيخ عبد الكريـ الحدث إيذاننا بانتقاؿ مشيخة اكاف ىذا   
لشيخ مف أٌنيا كانت آخر زيارة آلبائو كأجداده ا, كتحٌقؽ ما أخبر بو  الشيخ محٌمد الكسنػزاف 

ألخيرة بمٌدة كجيزة , كقد ا( بعد زيارتو 1398/1978ألعمى في عاـ ) الرفيؽ انتقؿ إلى ا, فقد 
ٍرثي ػًتًو ارئيس عمماء  (6)لقره داغي"الشيخ محٌمد "عمر اأر خ كفاتو  لكريـ الشيخ عبد السميمانية في مى

 فقاؿ :  

                                                           
ا :لغنة : ( (1 ىي حمؿ الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في  ىي النيابة , استخمؼ فبلٌنا مف فبلف أم جعمو مكانو . اصطبلحن

لح اآلخرة , فيي في الحقيقة خبلفة مصالحيـ األخركية كالدنيكية الراجعة إلييا, إذ أحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند الشرع إلى اعتبارىا بمصا
/ 2,  المقدمة , مادة خمؼى . ابف خمدكف , لسان العربينظر : ابف منظكر,  عف صاحب الشرع في حراسة الديف كسياسة الدنيا بو . 

193. 

ا : ىـ مجمكعة مف الزاىديف العابديف الذيف يحاكلكف الكصكؿ إلى معرفة ا تعالى عف  ((2 لغنة : ىك الزاىد الجٌكاؿ المتعٌبد اصطبلحن
,  القاموس المحيطينظر : الفيركز آبادم ,  طريؽ األكراد كاألذكار , الممتزميف شيكخيـ , كزكاياىـ , المداكميف عمى حمؽ الذكر . 

 , مادة )داؿ( . 2محمد الكسنزاف , مكسكعة الكسنزاف , جمادة دىرىشى , 

ا :( (3 ىك أف يت بع الرجؿ ما جاء عف النبي صمى ا عميو كسمـ كعف أصحابو, ثـ ىك مف  لغنة : تبعت فبلنان إذا تمكتو كاتبعتو اصطبلحن
 .548 /7,  أضواء البيانشنقيطي , مادة تبعى . ينظر : المقايس المغة , بعدي في التابعيف مخي ر ينظر : ابف فارس , 

 .16, صموسوعة الكسنزان محمد الكسنزاف ,  . 3- 2, ص  , االنوار الرحمانية ينظر : محمد الكسنزاف(4) 
 .3, ص  األنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  (5)

 الكبير ابف الشيخ معركؼ كالذم دفف في )ده ره قكلو (ىك العبلمة الفيامة كالكلي الزكي النبيؿ الشيخ عمر بف الشيخ عبد المطيؼ (6)
 .408 ص , نا في خدمة العمم والدينؤ عمما,  ينظر : عبد الكريـ المدرس .أسفؿ بيارة , كىك مف عشيرة الميكائيمي
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ـٍ كىػاًرثىػةه عػبػدى لكريػـٍ    فىػاتيػكي  كى

ػن ػًة                                   ـٍ " فػي جى كي ـٍ "    ٱتىٍأًريخي ٍمػًد ميقيػ  لخي

                                 

لمسمميف جميعنا , لما كاف يمتمؾ مف اككانت , كفاتو فاجعة ألحبابو , كخمفائو , كمريديو , ك     
لعمماءي المادم . كقد تسارع الركحي ك القيادية , ببعدييا الشخصية استطاعت أف تمثٌػؿ اشخصيةو 

مىفىوي كحٌؿ محم وي , كىك نجمًو األدباءي إلى رثائًو , ك الشعراءي ك اك  لشيخ محٌمد السيد الثناًء عمى مىٍف خى
 . (1)لكسنزاف ا

لمجيد العبلمة عبد الشيخ اقاليا  لكريـ الشيخ عبد اكأقتطؼي أبياتان مف قصيدةو في رثاء    
مىفىوي (2)لقطبا ا خى  :  لكسنزاف الشيخ محمد ا. مادحن

 )بحر الرمؿ(

فىا بي غىابى عىٍف أىنظاًر أربا  ميٍرًشده ًمف أىًؿ بيًت المصطفى  الكى
 

 سيٍّػده عٍف سيٍّػدو عٍف سيٍّدو 
 

كا   ازي ـٍ حى فىااكيم يي  لعيػبل كالشىرى
 

قىػٍد أكرثنا ؿى الٌشيػخي كى  رىحى
 

 قمبنػا كا أسىفىػالكعػةن في  
 

ـٍ لكن ػوي  ؿى الٌشيػخي نىعى  رىحى
 

فا  ػرى ـ  اٍنصى ػم ؼ ثيػ  أسدي خى
 

فىػا  كأٍبقىى بعدهي  الٌشيػخي ذىىىبى  ػرى  ذىبػان يىٍعػًرفيوي مىٍف عى

                                                           
 .16, ص  موسوعة الكسنزانينظر : محمد الكسنزاف ,  ((1

( , ىك 1324/1906عبد المجيد القطب :ىك عبد المجيد ابف العبلمة الحاج مرداف بف العبلمة محمد افندم القطب كلد في كرككؾ )(2)
, ص كركوك التاريخ واالنسانرئيس عمماء الديف في كرككؾ كىك إماـ جامع سكؽ الحداديف في كرككؾ ,  ينظر : إبراىيـ سعيد , 

34. 
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م ى بعدهي  ـٍ يىميٍت شيػخه تىجى  لى
 

ػٍذكى أىبيًو كىاٍقتىفىى  ػذىا حى  مىٍف حى
 

 وبعد انتقال,  لكريـ الشيخ عبد ا , مقاـ كالده لكسنزاف الشيخ محمد اكىكذا قاـ          
الدراكيش أستاذنا , كأبنا , ركحينا , لخمفاء ك أمكر الطريقة كاإلرشاد , كبايعو ا ىتكل  إلى جكار ربو , ك 

لبكاكير اٌتسعت شيرتو منذ اك  لكسنزاف الشيخ محمد ا, كذاع صيت ( 1398/1978عاـ ) 
خبلصو مع ما الناس عميو بمختمؼ فئاتيـ , ككاف صدؽ األكلى  لمشيختو , فأقبؿ ا لشيخ كا 

نجذاب أعدادو ا تعالى , سببه في ٱلدعكًة إلى اامتاز بو مف شخصيةو آسرةو جٌذابةو , كصبرو في 
لمتخٌصصيف في شٌتى الميندسيف , ك األطباء , ك الدينية , كغيرىـ مف العمكـ اكبيرةو مف طبلب 

  (1)لعمـك , إليو.انكاع أ

 تكاياالانتشار الطريقة و  -5

لعراؽ , فبل تكاد تجد مدينةن , أك قريةن إاٌل الكسنزانية في جميع أنحاء الطريقة اانتشرت       
لبمداف األتباع , بؿ جاكز ذلؾ إلى المريدكف , ك اتكيةه يقصدىا  لكسنزاف اكلمشيخ محمد 

لمتحدة الكاليات اليند , كباكستاف , ك القكقازية , ك الجميكريات األخرل , كإيراف , كتركيا , ك ا
لتربية المعرفة ك الطكيؿ في الشيخ األمريكية , كبعض دكؿ أكركبا , مٌما يدٌؿ عمى باع ا

 . (2)كاإلشاد

نشاء التكايا فييا , حيث        كأذكر ىنا في ىذا المجاؿ , دخكؿ الطريقة أيضا إلى فمسطيف , كا 
كانت البداية إلنشاء أكؿ تكية في فمسطيف في مدينة قمقيمية , في زمانو , كىي التكية األكلى 

انية في كالتكية الرئيسة , كىي تكية الخميفة "تكفيؽ محمد سكيمـ" , كىك خميفة الطريقة الكسنز 
( , كفي زمانو 1439/2018( إلى يكمنا )1420/2000فمسطيف , كالتي ما زالت قائمة منذ )

                                                           
 .17, ص  , موسوعة الكسنزان ينظر : محمد الكسنزاف ((1
 .18-17, صموسوعة الكسنزان ؛ محمد الكسنزاف ,  5 -4, ص  االنوار الرحمانيةينظر : محمد الكسنزاف ,  ((2



84 
 

/ 1368, فتحت عدة تكايا في نابمس كجنيف كطكلكـر , كفي فمسطيف المحتمة منذ عاـ ) 
 . (1)(, كىناؾ أمر بفتح مزيد مف التكايا في باقي المدف الفمسطينية , كفي مدف قطاع غزة1948

 دراستو وتمقيو لمعمم : -6   

خذ معيا عمكـ التصكؼ أى لده , ك االطريقة عف ك  لكسنزاف امحمد المحمد خذ الشيخ أى     
ىذه بت كتكاممت تيذٌ كقد  تمتاز بسعة األفؽ ,فكرية كركحية بمكسكعية كبيرة , فكاف ذا ممكة 

كبار عمماء عصره كفقياء خذ العمـك الشرعية كالعربية عمى يد أى  إذمو , في دراستو كتعمٌ لممكة ا
عمى كبار إلسبلمية العربية ك الدينية ؛ فدرس العمكـ ا " كربجنة" ه مدرسة مصره , في مدرسة جدٌ 

,  (3), كالمبل عمي مصطفى الممقب بعمي ليبلف (2)سيؼ الديف وعممائيا , منيـ المبل كاكا حم
 . (4)كالمبل عبد ا عزيز الكربجني

نما طكٌ  ؼً ثـ إف الشيخ لـ يكتى      ر ىذا المخزكف العممي , بكثرة المطالعة التي تعتبر بذلؾ , كا 
كلمشيخ مكتبة عممية نادرة , تحكم آالؼ الكتب كالمخطكطات التي جمعيا بمشقة  ىٌمو األكؿ .
ضرة ح, كمكتبة  (6), كمكتبة األكقاؼ العامة (5)عمى مراجعة دار المخطكطات بى ظكبيرة , فقد كا

                                                           
 , في التكية المركزية في قمقيمية .1439صفر  11مقابمو مع االستاذ تكفيؽ سكيمـ , يكـ األثنيف   ((1
 ( 1366ت) , شماؿ السميمانية , محمد ابف المبل عبد الرحمف الشميرم أصبلن , كلد في قرية كيكفىك : المبل كاكو حو مو ابف المبل ((2

كالمبل عمي مصطفى ىك: كلد مبل  .445, ص  عمماء في خدمة العمم والدين. ينظر : عبد الكريـ المدرس , كلقد عاش ثماكف عامنا
( إثر سقكط الطائر 1385ف في مدينة كرككؾ كلقد عاش ستكف عامنا ) تعمي في ناحية ليبلف التابعة لمدينة كرككؾ , كبعد مكتو دف

التي كاف يستقميا كىك ذاىبه إلى مصر إلى األزىر الشريؼ مع أف كالد حضرة الشيخ قاؿ لو ال تذىب , كالمبل عبد العزيز الكربجني 
كجميعيـ درسكا حضرة الشيخ , عمـ الكبلـ ك  (1394ىك : مف مكاليد كربجنة  كدفف في كربجنة ,كلقد عاش أكثر مف سبعكف عامنا )ت

اتصال ىاتفي , تفسير القرآف , كقكاعد المغة العربية , ككاف حضرة الشيخ يتنقؿ بينيـ , كدرس بيف يدييـ الفتح القدير لئلماـ الشافعي . 
 . 1439رجب  17 الثالثاءمع األستاذ أحمد توفيق محمد عبد المطيف سويمم , يوم 

ـ , الساعة السابعة مساء في مكتب المتابعة اإلرشاد , بعبدكف 1439صفر   12, يـك الثبلثاء  ىادم ياسيفد. محمد مقابمة مع   (3)
 االردف 

 المصدر السابؽ. (4)
, منطقو الصالحيو  اىي عبارة عف مكتبة تضـ عدد كبير مف المخطكطات القديمة القيمة , كتقع في العراؽ , في بغداد شارع حيف  (5)
 . 1439رجب  18اتصال ىاتفي مع األستاذ أحمد توفيق محمد عبد المطيف سويمم , يوم األربعاء . 
ىاتفي مع األستاذ أحمد توفيق كىي عبارة عف مكتبة قديمة كأثرية قديمة , كتقع في العراؽ , في بغداد في محمة الكزيرية اتصاؿ  (6)

 . 1439رجب  18مم , يوم األربعاء محمد عبد المطيف سوي
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, مٌدة سبعة عشر عامنا , كبصكرة مستمرة ؛ فكاف يدخؿ المكتبة في بداية الدكاـ (1)لقادرية الٌشريفة
  .(2) في نيايتوالرسمي , كال يخرج منيا ًإالٌ 

لشيخ محمد الركحٌية , باإلضافة إلى ككنيا فيضا ربانيا, فإٌف الصكفي , كممكاتو اإذف فعممو     
لنقمية , التصٌكؼ الرياضات لسنيف طكيمة , أٌما عمكـ المجاىدات ك اتعيدىا بكثرة  لكسنػزاف ا

موسوعة الكسنزان فيما لبحث , كأكبر شاىد عمى ذلؾ , ىك ما تضمنتو "افقد تعٌيدىا بالدرس ك 
", كىذه مف تأليؼ حضرة الشيخ , الشيخ محمد المحمد اصطمح عميو أىل التصوف والعرفان

 . (3)لتي تيعىٌد فريدة في بابيااالكسنزاف 

  : واتوــمخ-7

خمكات في عيد كالده , ككانت مٌدة ىذه قد دخؿ عدة  الكسنػزاف الشيخ محمد كاف حضرة     
شير مف تكليو أمكر أالخمكات أربعيف يكمنا  كقد دخؿ خمكه كبيرة مٌدة أربعة شيكر بعد ستة 

,  1978ق مف آب سنة  1398كاف ذلؾ في العشريف مف شعباف سنة لمشيخة , ك الطريقة كا
جمس كٌؿ منيـ في خمكتو , بعد أف تعٌممكا نظاـ حيث كقد صحبو عدد مف  الدراكيش كالخمفاء , 
ة ػني  بإلى الخمكة  لدخكؿثر محاضرة ألقاىا الشيخ قبؿ اإالخمكة كأكرادىا كآدابيا مف أستاذىـ , 

و ضعؼ عدد الدراكيش الذيف دخمكا بى حً ( كصى 1399/1979سنة )نية لثاالخمكة اكدخؿ خالصة , 
 .(4)منيـ بنصيبو منياكاحدو  ؽ عمييـ نظاـ الخمكة كامبلن , كخرج كؿٌ معو الخمكة األكلى , كطبٌ 

 

 

                                                           
ىي مكتبة داخمية عمبلقة تضمف الكثير مف المخطكطات القديمة , ككتب اؿ البيت النادرة , مكانيا في مقاـ السيد عبد القادر  (1)

اتصال ىاتفي مع األستاذ أحمد الجيبلني , كىي مكتبة قديمة جدنا . كتقع في العراؽ في بغداد في محمو باب الشيخ في باب االزج , 
 . 1439رجب  18طيف سويمم , يوم األربعاء توفيق محمد عبد الم

 .15-14, ص , موسوعة الكسنزان  ينظر : محمد الكسنزاف  (2)

فيما  مكسكعة الكسنزافالفيا رئيس الطريقة العمية القادرية الكسنزانية السيد الشيخ محمد المحمد بف عبد الكريـ الكسنزاف الحسيني, ((3
الستقراء معاني المصطمحات التي جرت عمى لساف أئمة التصكؼ منذ نشأتو األكلى , كقد أيلفت اصطمح عميو اىؿ التصكؼ كالعرفاف

  = كعمـ يدرس األحكاـ الخمقية التي تضبط سمكؾ العبد مع نفسو كمع الخمؽ كمع رب الخمؽ جؿ في عبله كىك المثمر لممعرفة التي
 24كيبمغ عدد أجزائيا ,  ( , كمضمكنيا عف التصكؼ1982ق /1403أليفيا ), كقد بدأ المؤلؼ بت تتحقؽ فييا العبكدية الحٌقة  تعالى

 (2005/ 1426شارع أبك طالب , عاـ ) –صفحة , كطبعة بدار آيو بيركت 2023جزءنا , كيبمغ عدد صفحات المكسكعة 
 .18 ص , موسوعة الكسنزان؛ محمد الكسنزاف ,  5  – 4 ص , الرحمانية االنوار,  ينظر : محمد الكسنزاف (4)
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 االنجازات العممية

 ليلشيخ الطريقة الكسنزانية الحا

 السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزاف الحسيني حضرة

 لعممية اإنجازاتو 

, خبلؿ ما مضى مف حياتو , تأليؼ عدد مف الكتب في  استطاع الشيخ محمد المحٌمد 
مكضكعات دينية , كأخبلقية , كصكفية , طبع بعضيا , كبعضيا اآلخر تحت الطبع , كلو 

 انجازات في مجاؿ خدمة المجتمع المسمـ  في العراؽ كخارج العراؽ , كىي

 الكتب المطبكعة : –أكالن 

كطبع ىذا الكتاب في  .لقادرية الكسنػزانية العمية الطريقة ااألنكار الرحمانية في  – 1 
بات ا, في القاىرة في مكتبة مدبكلي لمطباعة , كمكضكعو عف التصكؼ كآد1/1/1990

التصكؼ بشكؿ كبير , كعف أعبلـ التصكؼ في القرف الحالي , كعف ممارسات الطريقة 
 الكسنزانية كتعاليميـ .

ـ , في مصر , 1989, طبع ىذا الكتاب في عاـ لقادرالخاطر مف كبلـ الشيخ عبد ا جبلء – 2
مكتبة دار المكتب الكثائؽ , كمكضكعو عف كبلـ الشيد الشيخ عبد القادر الجيبلني في التصكؼ 

  , كأىمية التصكؼ , كماىية التصكؼ .

ـ , في القاىرة في مكتبة 1990. طبع ىذا الكتاب في لقادرية الكسنػزانيةالعمية الطريقة ا – 3
مدبكلي لمطباعة , كمضمكنو عف اليدم النبكم إلى مكاـر األخبلؽ , كعف الصبلة في اإلسبلـ 
كمنزلتيا في الديف كفضائمو , كعف التصكؼ كمقامات االحساف , كعف آداب التصكؼ كآثار 

 التصكؼ.

. كطبعت ىذه المكسكعة في  فيما اصطمح عميو أىؿ التصكؼ كالعرفافمكسكعة الكسنػزاف   –4
, في بيركت , في مكتبة دار آيو , كمكضكعيا بشكؿ عاـ عف المصطمحات كاأللفاظ  2005

 الصكفية كمعاني الكممات الركحٌية كالذكقٌية . 
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 الكتب تحب الطبع : –ثانينا  

 لصكفي .المنظكر األحبلـ في االرؤل ك   -1

 لحديث .الطب الصكفي ك الشفاء اخكارؽ   -2

 الكرامات في طكر جديد .  -3

 الكسنػزاف كاإلنساف .  -3

 قانكف السماء األكؿ .  : ؼالتصكٌ   -4

 عاء مخ العبادة .الدٌ  -5

 عر في اإلسبلـ .إطالة الشٌ   -6

 السبحة في اإلسبلـ .  -7

 الخمكة في اإلسبلـ .   -8

 التكايا بيكت ا .  -9

 كأىميتو في العصر الحديث .  , المكلد النبكم  -10

 .  (1)البيعة كالمعاىدة عند الصكفية  -11

  خرلإنجازات أي  -ثالثنا 

ا مجردة مف مضامينيا األسمكب إف  ا    ألدبية كمدلكالتيا الحديث في التعميـ يبدك أحياننا نصكصن
مقية ا ذا صار األمر كذلؾ لخي ذا  . تساعواك  , كأثره , كجمالو , بياءه لعمـايفقد فإف العمـ  كا  كا 

ضعفنا شديدنا  فيو جدتى ؾ فإنٌ  , لمعرفيالثراء العممي ك المخزكف األدب فميما كاف العمـ ك افيصؿ بيف 
مرئ ا, كال خير في عمـ  كصبلح القمكب , لنفكسكتزكية ا , لسمكؾاألخبلؽ ك العمـ عمى افي أثر 

مقنا  . لـ ييكسبو أدبنا كيييذٍّبو خي

                                                           
 .مكتبة الطريقة العمية القادية الكسنزانية في عبدكف.  18, ص  موسوعة الكسنزانينظر : محمد الكسنزاف ,   ((1
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الثانية في ذات  الحقيقية تككف تكاد , قارب بيف العمـ كالتصكؼعبلقة االندماج كالتٌ  فإفمف ىنا 
ك تباعد أدنى فصؿ أكجكىر طريقتو الصكفية , فبل تكاد ترل  , الشيخ محمد المحمد الكسنزاف

و يمسؾ بيديو الكريمتيف كفتي الميزاف عمى حد بيف البحث العممي كالتجربة الصكفية عنده , ككأنٌ 
ميا نجازات التي يقدٌ إلا بجبلء في كؿٌ  اكيبدك ذلؾ كاضحن  , ة عمى أخرلح كفٌ رجٌ فبل يي  , تداؿاالع
  : أك يسعى لتقديميا كمنيا , رة الشيخضح

  "لشيخ محمد الكسنػزاف الجامعة اكمية  "تأسيس  -1

 المؤدم الطريؽ عمى بغداد كسط في كتقع,  ـ 2005 عاـ منتصؼ في تأسست التي كىي   
, كالقائـ عمى تأسيسيا جناب حضرة السيد الشيخ محمد المحمد  العراؽ في الحمة ناحية إلى

 شيخ كرئيس الطريقة الكسنزانية .  الكسنزاف

 االقتصاد ,عمـك  : أيخرل في امناأقسك ألدياف , اكحكار  , صكؼلتٌ اك  لشريعةاعمكـ ملا تضـ قسم   
كىك ببل شؾ إنجاز  .لتطبيقية الرياضيات اك  , لحاسباتاكعمـك  , لمغةاك  , لقانكفاك  , لسياسةاك 

كتفاعمو معو  , الذم يعيش فيو , لعصرالكسنػزاف مع متطمبات الشيخ محمد ايظير مدل تفاعؿ 
 لتي تناسبو .العصرية ابالكسائؿ 

إلنسانية ىي بمثابة نكاةو لجامعة كبرل يككف ليا فركع في جميع دكؿ العممية الكمية اكىذه    
 . لشيخ المتحٌضر كما يأمؿ العالـ ا

كاليـك أصبحت ىذه الكمية مف أكبر الجامعات المعركفة بالعراؽ كباتت تعرؼ بإسـ "جامعة     
السبلـ" كىي في منطقة الدكرة عمى الطريؽ العاـ , شارع المحمكدية قرب عمكة الرشيدة في مدينة 

 . (1)بغداد 

خ لؤلحداث نسبة لكالدة كىك تقكيـ يؤرٌ  ,كضع تقكيـ إسبلمي رائدن باسـ التقكيـ المحمدم  -2

دم لمحمٌ الظيكر ادائمي بذكرل  احتفائيكذلؾ كمظير   ألعظـ ,الرسكؿ احضرة 

, إضافة  لكريـ الرسكؿ احضرة  , ؿكيبجٌ  , ـكيعظٌ  , سقدٌ يي  فيككف عمبلن  ؛لمجيد ا
ألحداث نسبةن إلى األنو ييؤٌرخ  ؛إلسبلمي التاريخ اإلى أنو ييقٌدـ فائدة كبيرة لدارسي 

                                                           
   .بعد الظير في تكية االردف 1:15ق, الساعو 1439صفر 17مقابمة االستاذ ناجي الشعبلف يكـ االثنيف   (1)
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لمشاكؿ المثالي لمعديد مف الحٌؿ اإلسبلمٌي , فيك بمثابة الحقيقة لمتأريخ البداية ا
ليجرم بؿ التقكيـ المبارؾ ال ييمغي التقكيـ التأريخ , كأف  ىذا العقبات في دراسة ىذا اك 

 . (1)متداده لوي اىك 

 .لعراؽ (الصكفية في المركزم لمطرؽ المجمس اتأسيس )  -3

لمسمميف , جاء ىذا العراؽ , كتشتيت كممة افيو بكادر تمزيؽ كحدة  ظيرتفي كقت       
د كممة ا  , كدينيـ , جاه رٌبيـتلنيكض بكاجبيـ العراؽ , لغرض الصكفية في المجمس ليكحٍّ

لتعارؼ مع بقية المجمس إلى فتح قناةو لمحكار ك اككطنيـ عمى أكمؿ كجوو , كما ييدؼ ىذا 
لكاجب تيجاه القياـ بنفس الغرض  ؛ لعالـالصكفية في اكأفراد  , لطرؽاك  , لمجالساك  , معاتلتجٌ ا
لمسمميف بشكؿ عاـ اسات بحرمة مقدٌ  المساسكؿٍّ مىف يحاكؿ  لكممة ضدٌ العالـ ككؿ , كلتكحيد ا
 لصكفية بشكؿ خاص .اك 

كعقكؿ  , صداه في قمكب المجمسإلى أف يجد ىذا  لكسنػزاف امحمد  الشيخكيطمح    
ككف لو ت اإلسبلمي ,صكؼ , ليجتمعكا عمى تككيف مجمس مركزم عالمي لمتٌ  العالـفي  الصكفية

كدعاةو ركحيٍّيف ,  األساسيةلينيضكا مجتمعيف بمياميـ  ؛ العالـدكلو مف دكؿ  فركع رئيسة في كؿٌ 
 كالسبلـ ,الخير لحمؿ راية  المٌشرفة البلئقةكبالصكرة  ,عمى أكمؿ كجوو  العالمية المتغيراتتيجاه 

  .(2)أجمع العالـبيف شعكب  كالمحبة ,

 .  www.islamic-sufism.com )) اإلسبلمي التصكؼمكقع انشاء  -4

 العالـعمى  لكسنػزاف امحمد  الشيخ السيدكجو كىك نافذة عصرية يطٌؿ مف خبلليا تٌ    
ؼ ية لمتصكٌ نفتاحٌ الاك  المشرقة , الجكانبعاصر غير مسبكؽ , ليعكس بأسمكب صكفي مي 

 .(3)اآلخريفعمى  اإلسبلمي

,  الجميمة التصميمات, كأحدث  اإللكتركنية البرامجبأحدث  األخذمراعاة  المكقع تتـ في ىذا  ك
      , فقد أىخذ  الفكرية الناحيةكأىٌما مف  . الفنية الناحية, ىذا مف  احاضرن  األصالةمع بقاء عنصر 

                                                           
 . مكتبة الطريقة العمية القادية الكسنزانية في عبدكف . 20- 19ينظر : محمد الكسنزاف , مكسكعة الكسنزاف , ص   ((1
 .20, ص  موسوعة الكسنزانينظر : محمد الكسنزاف ,  (( 2

 .21, ص  موسوعة الكسنزانينظر :  محمد الكسنزاف ,  (3)
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مع  ,اليكة لردـ  العصركخطكة أساسية في ىذا  المتمٌدف الحكاركلغة  الشمكلية ,طابع  المكقع
 معو. المسافةكتقريب  اآلخر

بداء  المشاركات ,أبكابو لجميع  المكقعكقد فتح     عمى  الصكفيةبيف جميع  كالتعارؼ , آلراءاكا 
ييدفكف إلى  الذيف اإلسبلمييف المفكريفطرقيـ كتنكع مشاربيـ , كما فتح أبكابو لجميع  اختبلؼ
 , ينبغي لو أىف يككف فيو , بالنشر الذم الحضارم المستكلإلى  اإلسبلميلفكر با االرتقاء

 .  كالرؤل األفكاركتبلقح  كالٌتعميؽ ,

 البحكث, كأىف يستقبؿ  العالـفي  الرئيسة المغاتبابو أىماـ  المكقعلمؤم ؿ أىف يفتح اكمف     
 المسمميفبيف  كالعممٌية , كالثقافٌية , ,الفكرٌية  العبلقةد كتكطٌ  , ؽتعمٌ  التي كالمقاالت كالدراسات
 . (1)كغيرىـ

 . مكقع ) الطريقة العمي ة القادري ة الكسنػزاني ة ( -5

لكسنػزاني ة , كىك بمثابة ا القادرية العمية الطريقةكىك مكقع متخصٍّص بنيج كأيسمكب كمبادئ      
 عف جكىرىا كمضمكنيا . المعٌبرةلصكرة اعنيا لمعالـ , ك  الناطؽ اٌلمساف

 . ( الركحية كالدراساتلمٌتصٌكؼ  العالمي المركزتأسيس ) -6

, كيتخص صي  (1415/1994في عاـ ) لكسنزاف امحٌمد  الشيخ السيدكىك مركز أىس سىوي      
تيٍثًبتي  التي الطريقة , بخكارؽ ككرامات الخاصة الفكرم الشفاءفي حاالت  البحثفي  المركزىذا 

مف  (2)لباراسايككلكجيةا الظكاىرمف جيةو كبيف  الخكارؽبيف ىذًه  كالمقارنة اإلليية , الذاتكجكدى 
ثبات فشؿ  , جيةو  , إضافة إلى دراسات أيخرل يتـ بحثيا في  الطريقةأماـ خكارؽ  األخيرةأيخرل كا 
  .(3)عمى أيدم باحثيف متخصصيف المركزىذا 

 
                                                           

 . مكتبة الطريقة العمية القادرية الكسنزانية عبدكف. 22-21, ص  موسوعة الكسنزانينظر : (  (1

ك عمـ النفس المكازم مف شقيف أحدىما البارا أ)ما كراء عمـ النفس(  مف غربي كيتألؼ مصطمح الباراسيككلكجي مصطمحكىك ( (2
(Para( كيعني قرب أك جانب أك ما كراء, أما الشؽ الثاني فيك سيككلكجي )Psychology كيعني عمـ النفس, كفي الكطف العربي )

 ينظر , سامي المكصمي , اه عمـ القابميات الركحية, كسمي كذلؾ عمـ نفس الحاسة السادسة .سمٌ  فٍ , ك مى  الخارقةىناؾ مف سماه بعمـ 
 .33, ص ظواىر وتفسيرات الباراسيكولوجي

 . يقة العمية القادرية الكسنزانية عبدكف.  مكتبة الطر 22, ص موسوعة الكسنزانينظر : محمد الكسنزاف ,   (3)
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كيكجد أيضا إنجاز مممكس عمى األرض , كىك لمسيد الشيخ الدكتكر نيرك الكسنزاف بف    
 الشيخ مخيم, كككيؿ الطريقة العاـ كىك) حضرة الشيخ محمد المحٌمد الكسنزاف الحسيني 

 لّمنازحين( الكسنزان محمد نيرو الدكتور

 (2015/ 1436) سنو تأٌسس األكسط في الشرؽ  المخيمات أكبر مف الكسنزاف مخيـ يعتبر     
 الداعشي كالبطش الغدر , أيادم طالتيـ التي العراؽ , محافظات كؿٌ  مف النازحيف إليكاء

 اإلرىابي .

 كالصحٌية , الغذائية , المعكنة كيقدـ النازحيف , لكؿٌ  كاألماف كالسند , العكف المخيـ كيقٌدـ    
 كالترفييية .

 كيحكم كاالعدادية . كالمتكسطة , االبتدائية , لممراحؿ : المخيـ داخؿ مدرسة أقيمت ككذلؾ   
 كرككؾ, في : فركع لو ككذلؾ كاألنبار , الٌديف صبلح مف النازحة العكائؿ آالؼ المخيـ

 .كسامراء كديالى , المكصؿ , نازحي إليكاء كالسميمانية 

 الحككمٌية المؤٌسسات يستقبؿ مازاؿ األكسط الشرؽ في المخيمات أفضؿ أحد الكسنزاف ىك مخيـ 
 الذم المخيـ , في اإلدارية الجيات مع بالتنسيؽ اإلغاثة كمنٌظمات الحككمٌية , غير كالمنظمات

 . الكسنزاف مشايخ مف المحدكد غير الدعـ يبلقي

 االجتماعٌية , كالشؤكف العمؿ كزارة ككيؿ شبلؿ , ا عبد الكريـ عبد السيد زار اإلطار ىذا كفي
 باإلضافة النازحة العكائؿ عمى العيد كسكة بتكزيع الككيؿ السيد كقاـ , لممركز العاـ المدير يرافقو
 متعٌددة مكاضيع بحث كجرل كما. الشباب المتطكعيف مف عدد فييا شارؾ حبلقة حممة عمؿ إلى
 -:كمنيا المخيـ في اإلدارييف مع

 كصيانة , الكيرباءمثؿ :  مختمفة مجاالت في العمؿ عف لممٌعطميف تدريبة دكرات فتح -1
 .( إنجميزية كلغة , نسائية كحبلقة , كتكييؼ كتبريد , كالخياطة , كالحاسبات , السيارات

 عمؿ كرش إنشاء في لمساعدتيـ الدكرات ىذه في المتخٌرجيف لؤلشخاص مالية قركض تقديـ-2
 . مدنيـ إلى رجكعو عند كذلؾ بيـ , خاصة
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 الكسنزاف نيرك الدكتكر الشيخ , كككيمو الكسنزاف  المحمد محمد الشيخ رةضح أف يذكر   
قامكا باستقباؿ الكفكد األكلى مف  الكسنزاف , الكريـ عبد كالسيد الكسنزاف , جنيد كاخكتو ,

 التخفيؼ عنيـ مف عناء النزكح . كاالنازحييف التي دخمت المخيـ , كحال

 كالمؤٌسسات الكزارات مع التعاكفب المختمفة , العيش سبؿ لمنازحييف يكفر المخيـ ىذا كما أف 
 .المختصة

 ألعاب إلى باإلضافة الخاص , كالتعميـ اإلبتدائية , لممراحؿ تكميمية تعميمية برامج تتضٌمف كىي  
 الكسنزاف محمد نيرك الدكتكر الشيخ أعٌدىا خطة ضمف األطفاؿ كذلؾ لمترفيو عف متنٌكعة
 كالمتكسطة , اإلبتدائية , لممراحؿ مدارس إنشاء تشمؿ الخطة "اليكنيسيؼ" منظمة مع بالتعاكف

 المخيـ .  داخؿ الدراسة لمكاصمة كالطبلب التبلميذ , لجميع الفرصة بيدؼ تكفير كاإلعدادية

 الشيخ كتكٌفؿ كمحاضريف , مدرسيف , ك معمميف , مف : التدريسيٌ  الكادر كتييئة استكماؿ كتـ   
 .(1)المخيـ خارج مف المحاضريف تكاليؼ بتغطية الكسنزاف نيرك الدكتكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 , مكتب المتابعة االرشاد بغداد .محمد ىادم ياسيف اتصاؿ ىاتفي مع ((1
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 .الطريقة الكسنزانية: نشأتيا وتطورىا -ولالفصل األ 

 .منياج الطريقة التربوي -رابعالمبحث ال

 -المنياج لغة واصطالًحا -1

, الطريؽ الكاضح ىكالمنياج . ك (1)أم أكضح, أك بٌيفى  نيج: :في معجـ لساف العرب جاء      
 ,(2)أم يسمؾ نيجو :يستنيج سبيؿ فبلفك  ا,نيجٌ  ٌت لوصار  أم :كاستنيج الطريؽ المستقيـ .

. كالمنياج: ىك الطريقة أك مجمكعة الطرؽ , كالقكاعد التي تكضع أكضحوأم  :لي األمرك كنيج 
 .(3)لمسمكؾ لمسير عمييا, بحيث تككف ضابطة

لكتاب كالسنة, الذم يرقى بحاؿ : ىك المنياج العممي المستمٌد مف االمنياج التربوي لمطريقة -2
 . (4)العبد إلى أعمى الدرجات في القرب اإللييٌ 

كلكٌؿ طريقة مف الطرؽ الصكفية منياج تربكم خاص بيا مستمٌد مف الكتاب كالسنة, كىذا    
المنياج يكضع مف قبؿ شيخ الطريقة, كفي حاؿ العيد الذم يقطعو المريد مع الشيخ, يتكجٌب 
عميو االمتثاؿ ليذا المنياج ؛ ألٌف الطريقة طريؽ, كالطريؽ سمكؾ كاتباع, كفي جميع األحياف 

ذا المنياج لصالح المريد بالدرجة األكلى كاألخيرة ؛ كذلؾ ألٌنو يرقى بحالو, كينقمو مف يككف ى
ِلُكلٍّ  :قاؿ تعالىمرتبة إلى مرتبة, في سمـ مراتب الٌنفس األٌمارة بالسكء إلى الراضية المرضية, 

َجَعْمَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا
(5) . 

 

 

 
                                                           

 , مادة نيج.لسان العربينظر : ابف منظكر,  ((1
 .9, ص المنيجية في البحوث و الدراسات األدبيةينظر : محمد البدكم , ( (2
, تأليؼ مجمكعة مف المتخصصيف في قسـ الثقافة اإلسبلمية بكمية الشريعة ومادة وقسمًا عممياً لثقافة اإلسالمية تخصصًا ينظر, ا( (3

 .13بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية , ص
 , في التكية المركزية قمقيمية , الساعة الثانية 1438جمادل األكلى 29مقابمة األستاذ تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ, يـك األربعاء  ((4

 ظيران .
 .48 /5المائدة  ((5
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 :واصطالحاً  لغة التربوي  

َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَمْيَيا  , قاؿ تعالى 1ربكم مف التربية , ك في لساف العرب: ربا يربكا أم نما كزادالت 
اْلَماَء اْىَتزاْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِييجٍ 

(2). 

ا جسدنا باإلنساف الكصكؿ خبلليا مف يمكف التي ىي العممية واصطالحا:    ألقصى كركحن
 كتكجيييا , تنميتيا , عمى كالعمؿ فيو, الكامنة الٌقكة عف الكشؼ خبلؿ مف كذلؾ الكماؿ, درجات
ا تربكينا ليحقٌؽ ما  (3)منيا االستفادة درجات ألقصى كترقيتيا ؛ لذا, نجد أف الطريقة كضعت منياجن

ترمي إليو الطريقة, كىك : خمؽ جيؿ قكم ذم شخصية مؤٌثرة في العالـ اإلسبلمي , كالعالـ 
أجمع, أك تصحيح مسار خاطئ ألشخاص كانت لدييـ انحرافات في عقيدتيـ, كيستمٌد ىذا 

متمٌثمة في كتاب ا , عٌز كجٌؿ, كسنة الحبيب المنيج قكاعده كأسسو مف العقيدة اإلسبلمٌية ال

, لذا فإٌف المنيج شامؿ في : مفيكمو , كمضمكنو , كعممي في تطبيقو  المختار رسكؿ ا 

بٍّي "أىد بىًني :عمى الفرد , قاؿ رسكؿ ا   .(4)تىٍأًديًبي" فىأىٍحسىفى  رى

فكضع لو النظـ التي تعمؿ عمى تيذيبو : كقد اىتـ المنيج بالمريد , أك السالؾ اىتمامنا كبيرنا, 
خمقيا , كركحيا , كعقميًّا, كما كضع المكاد المدرسية التي تنسجـ مع : استعدادات الطبلب , 
كميكليـ كحاجاتيـ , كقدراتيـ, مراعينا في ذلؾ الفكارؽ الفردية بيف أقرانو, كيعمؿ عمى التكازف 

نيكٌية لئلنساف, كحاجات كٌؿ مف : العقؿ , ك الركح, المنشكد, بيف متٌطمبات الحياة , كالطبيعة الد
حتى يككف الفرد متمٌسكنا مترابطنا مع أقرانو, كيقكـ بكاجباتو نحك نفسو كمجتمعو, كمشاركتو 
الفعالة في الحياة االجتماعٌية المختمفة, بفكر كاسع , كركح قكٌية ميتماسكة صافية, كخالية مف 

 .(5)سديةاألمراض االجتماعية كالنفسية كالج

 

                                                           
 ., مادة ربالسان العربابف منظكر,  (1)
 .22/5الحج ((2
 .64ص , النفحات الكسنزانية,  بكتاف معركؼينظر :  ((3

 (. حديث صحيح حسف310, حديث رقـ ) الجامع الصغيرالسيكطي ,  (4)
 .102 ص , سالميالتصوف اإل ينظر : النعيمي , ((5
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كمف ىنا يتضح أف التربية الصكفية ليا منيج ذكقي يقكـ عمى المجاىدة, كالتربية     
الصكفية التي كضعيا شيخ الطريقة لؤلتباع كالسالكيف , كىي تقكـ عمى : تدريبيـ عمى انكار 

منيج الذات انكارنا تامًّا لمكصكؿ باألعماؿ كٌميا إلى المحبكب , سبحانو كتعالى ؛ لذلؾ كاف ال
األجدر باالتباع في بمكغ السعادة ىك قطع القمب عف الدنيا, بالٌتجافي عف دار الغركر , كاإلنابة 
ٍف لـ يذٍؽ لـ يىٍعًرٍؼ . كلذا نجد أف  , كمى , كمىٍف عرؼى اغترؼى إلى دار الخمكد, فىمٍف ذاؽ عىرؼى

 :الى مساريف , كىما تمناىج الطريقة الكسنزانية قد قسم

 -اإلجباريالمسار  -أوالً 

ىذا المنيج يضع شيخ الٌطريقة خطكطو ؛ إذ يحـر المريد مف الماديات حرماننا تدريجيًّا,       
كيدكر ىذا المنيج حكؿ أربعة أشياء, تعتبر أساسية في منياج التربية الٌصكٌفية , كىي: الجكع , 

 كالصمت , كالٌسير , كالعزلة.

 النفس. جماح لكبح ؛الٌتطكع  صياـ مف : اإلكثاربالجوعكالمقصكد 

: عدـ الخكض في الكبلـ الذم يٌضر, كالكبلـ الذم ال ينفع, بؿ كاإلعراض بالصمتكالمقصكد 
 عنو. 

 .بالمحبكب كاالنفراد اٌلميؿ, : قياـبالسيركالمقصكد 

 كالخمكة الٌنفس, مع الكقت لبعض كاالعتكاؼ الناس, مخالطة مف اإلقبلؿ :بالعزلةكالمقصكد 
 .(1)لمعبادة

  -المسار االختياري -ثانًيا

ىذا المنيج ال دخؿ لممريد فيو, كيككف ذلؾ حينما يقكل يقينو بجدكل سمككو الجديد, كحيف يذكؽ 
مف الكجداف ما يدفعو إلى معركة قاسية يخكضيا مع المادة راغٌما كمف دكف كعي. كيخكضيا كقد 

ف ترىات المجتمع التي تكشؾ فقد الشعكر باأللـ , كلـ يحس سطكة الحرماف, كلـ يباؿ بشيء م
أف تأخذه إلى الحضيض, كمف ىنا فإٌف المنيج الكسنزاني ييحٌقؽ بصفة خاصة عبكدية المسمـ 
الكسنزاني , حتى يصؿ مف خبلليا إلى ايجاد قمب نظيؼ مفتكح كليس منطكينا عمى نفسو, محبٍّ 

                                                           
 .105, صالتصوف اإلسالمي  ينظر : النعيمي , (1)
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لمجتمع كاالرتقاء بحياة لربو, فيك يربى عمى االندماج االجتماعي مع األفراد كاألشياء داخؿ ا
 اإلنساف إلى أيفؽو ربانيٍّ أرحب كأنظؼ كأكمؿ.

كعمى طريؽ ىذا النسيج الصكفي, قاـ أئمة الصكفية بتربية مريدييـ تربية قكلية كفعمية كقد بدأكا 
الطريؽ مع المريد, بصفاء النفس أكال, كبالدعكة إلى المعرفة ثانيا, باحتراـ العمؿ ثالثا ,  كأخيرا 

, كيمكف تكضيح خطكات ىذه التربية التي عمى المريد اتباعيا كما (1)سؾ باألخبلؽ الحميدةبالتم
 يمي :

 صفاء النفس  –أواًل 

إف طبيعة النفس اإلنسانية تميؿ إلى الشركر كاآلثاـ, فمك تركت كشأنيا كلـ تقير شيكاتيا     
العبادات التي فرضيا ا , كنزكاتيا لٌدمرت اإلنساف , كحٌطمت حياتو ؛ فيي ال تميؿ إلى 

سبحانو كتعالى , كالصبلة , كالصكـ , كالزكاة , كالحج , ككذلؾ ال تميؿ إلى المتابعة , كالمراقبة 
كما تميؿ إلى المعرفة كحٌب االستطبلع حيف تيشاىد األشياء ألكؿ مٌرة , فتسأؿ عنيا, ك كما 

 تميؿ لئلعجاب كالتظاىر كالتفاخر.

نيا مكقؼ المنافي لميكليا فارتضى ما كاف منيا طٌيبنا , كرفض كؿ شيء كقد كقؼ اإلسبلـ م   
مناؼ لؤلخبلؽ الحميدة, كمف ىذا المنطمؽ, تسعى المدرسة الكسنزانية إلى إيجاد صفاء لمنفس , 
كذلؾ عف طريؽ المجاىدة الشاقة كالمكابدة ؛ كليذا كضعت عدة تدريبات قاسية يمارسيا المريد 

خميفة شيخ الطريقة, كىك خبير بطبيعة تمؾ النفس, كيعمؿ عمى تصفيتيا الكسنزاني تحت إشراؼ 
مف الرذائؿ , كتحميتيا بأنكاع الفضائؿ, كيحٌكؿ كٌؿ فعؿ قبيح إلى فعؿ مميح, كمف ىنا تجتنب 
النفس المنكرات كتمتثؿ لؤلكامر, فتجاىد النفس الطاىرة بدكاـ الطاعات, ككؼ النفس الباطنة 

كدكاـ الحضكر في الحضرة القدسية, كتجاىد السرائر باستدامة الشيكد  بنفي الخكاطر الرديئة,
َفأَْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا  7َوَنْفٍس َوَما َسوااَىا . قاؿ تعالى(2)كعدـ االلتفات إلى غير المعبكد

َوَتْقَواَىا
(3). 

 
                                                           

 . 107 -106, ص. التصوف اإلسالمي ينظر : النعيمي , ((1
 . 111 -109, ص اإلسالمي التصوف  ينظر : النعيمي , (2)
 . 91/7الشمس ,  (3)
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 الدعوة إلى معرفة اهلل -ثانًيا

كىك ىدؼ ىاـ تجعمو التربية الكسنزانية في نيتيا كمرادىا, كتسعى إلى تحقيقو بكافة الطرؽ . 
كأكؿ تمؾ الطرؽ إحراز الحكمة, كالحكمة تأتي عف طريؽ المعرفة , كالمعرفة كتجسيد كصكؿ , 
كتعبير عف العبلقة بمعرفة ا . كثانييا عبلقة الحب , كىي بداية الطريؽ إلى المعرفة في 

تربية الكسنزانية  كال حٌد ليا ؛ ألنيا فعؿ ال يتكقؼ , كبدايتو : معرفة ا , كحٌب ىذه المعرفة , ال
كال نياية ليا . كما يتحٌصؿ عميو الكسنزاني ىك : مجرد ظبلؿ معرفة تجٌمت بعدة أشكاؿ , كعٌبر 

ىك حاؿ ييمارسو عنيا المتصكفة بالمقامات كاألحكاؿ, كلعٌؿ أىـ ىذه األحكاؿ ىك : حاؿ الحٌب, ك 
َوَمْن العارؼ با في أكسع معانيو ؛ ليصبح الطريؽ إلى المعرفة جميٌّ كاضح, قاؿ تعالى: 

َأْحَسُن َقْواًل ِمماْن َدَعا ِإَلى الماِو َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإناِني ِمَن اْلُمْسِمِميَن 
(1). 

القائمة بفعؿ الحٌب ال بد أف تككف  فإذا كاف ىدؼ صاحب المعرفة ىك امتبلكيا, فإٌف الذات
مشمكلة معرفيًّا , فمريد الكسنزاف ال يتٌصكر أف يحٌب ا إذا لـ يعرفو, كتمؾ المعرفة ال تتـ إاٌل 
عف طريؽ التأمؿ , كالتفكير العميؽ في الخالؽ , كبيذا النيج سارت المدرسة الكسنزانية في تربية 

 .(2)مريدييا كسالكييا

 العملاحترام  –ثالثًا 

لى احتراـ العمؿ , كاألخذ باألسباب, كىذا ال يأتي  تدعك المدرسة الكسنزانية إلى العمؿ كالجد كا 

تقانو قاؿ  كتدعك إلى  (3)فأتقنو" عمبلن  عمؿ امرأ ا "رحـ إاٌل عف طريؽ مضاعفة العمؿ كا 
االنتاج, كينظر الصكفية بشكؿ عاـ إلى أىؿ البطالة عمى أٌنيـ قكـ جيالة , حتى كلك كانكا 
يدعكف إلى الزىد كالتٌقشؼ , فيعتقدكف أٌف المتصٌكؼ الذم ال يتكٌسب بالعمؿ ليس جديرنا 
د باالنتساب إلى الطريؽ الصكفي , فالمدرسة الكسنزانية تساعد العاطميف عف العمؿ , كتج

 األعماؿ المناسبة ليـ ؛ ألٌف البطالة ليست مف تعاليـ اإلسبلـ.

                                                           
 . 33/ 41فصمت , (1)
 .112, ص التصوف اإلسالمي  ينظر : النعيمي , (2)
 .1369, ص  كشف الخفاء ,إسماعيؿ العجمكنيينظر :  (3)
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كالعمؿ في اإلسبلـ عبادة أصبل, كيجب عمى الفرد أف يؤٌدييا كما تؤدل الفرائض   
كالتكاليؼ الشرعية التي أيمرنا بتنفيذىا, كبالنظر إلى أصحاب الطرؽ الصكفية, نجد أف جميع 

عماؿ كالكظائؼ العامة, كمنيـ التجار كأصحاب مريدم الطرؽ الصكفية ىـ مف أصحاب األ
 .(1)الحرؼ,  كقميبل ما نجد منيـ العاطميف

 التمسك باألخالق الحميدة –رابع 

األخبلؽ كعظمتيا في أقكالو كأفعالو, فقد في الحديث الذم ركاه   كٌضح لنا رسكؿ ا      
ا يحب إذا عمؿ منكـ احدنا عمبلن إف ": قاؿ : قاؿ رسكؿ ا , رضي ا عنو , ىريرة كبأ

 كمف ىنا استكعب المسممكف األكائؿ عمكـ االخبلؽ, كأف  ليـ في رسكؿ ا (2)"أف يتقنو
ناَك َلَعَمى ُخُمٍق  القدكة الحسنة, كاصبلح الكثير مف أفعاليـ كأقكاليـ, قاؿ تعالى:  َواِ 

َعِظيمٍ 
ميزات المناىج التربكم, أٌنيـ ال يكتفكف .بمثؿ ذلؾ اقتدت المدرسة الكسنزانية, فمف (3)

بتأديب الٌنفس , كتطيرييا مف جميع الرذائؿ, كتحميتيا بالفضائؿ, بؿ كييتمكف بتأديب جميع 
 األعضاء كالجكارح مف السمع كالبصر كالمساف كاليديف كما إلى ذلؾ.

صفية الباطف فمـ ييعرؼ في تاريخ المذاىب األخبلقية قكـ اشتٌدكا في مخالفة النفس , كت  
إٌف أكؿ ما يؤمر بو المريد ىك التٌبرم مف الحركات  (4)إاٌل الصكفية , فيقكؿ سيؿ التسترم

المذمكمة, ثـ التنٌقؿ إلى الحركات المحمكدة , ثـ التفٌرد ألمر ا , تعالى, ثـ التكقؼ في الرشاد, 
المكاالة , فيككف : الرضا , ثـ الثبات , ثـ البياف , ثـ القرب , ثـ المنجاة , ثـ المصافاة , ثـ 

 . (5)كالتسميـ , كالتفكيض , كالتككٌؿ , إلى أف يككف مقامو عند ا مقامنا رفيعنا كعالينا ميتعالينا

                                                           
 .113 -111, ص التصوف اإلسالمي ينظر : النعيمي ,   (1)
 ( .حديث حسف2633مالؾ , المكطأ, حديث رقـ ) (2)
 .68/4القمـ ,  (3)
كمف  , أىؿ السنة كالجماعة ق( , أحد عمماء283ك200سيؿ التسترٌم ىك: سيؿ بف عبد ا بف يكنس , عاش ما بيف ) ((4

كعممائيـ كالمتكمميف في عمكـ  الصكفية بأنو أحد أئمة أبك عبد الرحمف السممي كصفو في القرف الثالث اليجرم , السني التصكؼ أعبلـ
, كقد محمد بف سكار خالو التصكؼ اإلخبلص كالرياضيات كعيكب األفعاؿ , ككانت بداية تصكفو في سف مبكر , ككاف سبب سمككو

ألؼ عدة كتب في التصكؼ أىميا رسالة في الحكـ كالتصكؼ , ككتاب المعارضة كالرد عمى أىؿ الفرؽ كأىؿ الدعاكل في األحكاؿ , 
. يكسؼ  165, ص   طبقات االولياء. ابف الممقف , 195, ص طبقات الصوفيةكمكاعظ العارفيف , ينظر: أبك عبد الرحمف السممي, 

 ..                 32, ص2, االولياءجامع كرامات النبياني , 
 .115, ص التصوف االسالميينظر : النعيمي ,   ((5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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في النياية يتضح لنا أف المنياج التربكم الكسنزاني يقكد المريد الى : تربية صكفٌية عالية تتمٌثؿ 
في إصبلحو, كذلؾ بالكقكؼ مع اآلداب الشرعية ظاىرنا كباطننا ؛ ألٌف الٌتصٌكؼ مبني عمى 

كانت فالصكفٌي أينما   الكتاب كالسنة باتباع شرع ا , تعالى , كاالقتداء بسنة النبي , 
ا, كيعيد بناء الحياة ؛ كليذا كاف لممؤٌسسة الصكفية األثر  طريقتو كشيخو, فيك يصنع تاريخن
الكاضح في تكجييات العالـ اإلسبلمٌي فكريًّا , كعمميًّا , كتعبديًّا, بؿ أكبر األثر, في فتكحاتو 

كالخمفية كالركحية, كانتصاراتو العممية , كالتعبٌدية , كفي رسـ أىدافو كمثمو العميا االجتماعية 
ككانت رسالتو صاحبة الدعكة إلى تصحيح العمـ , كالعمؿ , كمراقبة ا , تعالى , كتزكية النفس 

 , كتطييرىا مف الذنكب, كتقريبيا مف رضكاف ا , عٌز كجؿ.
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 وتطورىا , نشأتيا ؛ الطريقة الكسنزانية -وللفصل األ ا  

 خرىعالقة الطريقة بالطرق األ -خامسالمبحث ال

الطرؽ الصكفية الرئيسة المكجكدة في العالـ ىي أربعة طرؽ ؛ كأكليا كانت الطريقة القادرية,   
كالتي تفٌرت عنيا كثير مف الطرؽ القائمة اليكـ . كثانييا , الطريقة الرفاعية , التي ليا طرؽ 

يا طرؽ تفٌرعت عنيا, كأخيرا الطريقة عديدة تفٌرعت عنيا , كثالثيا , الطريقة البدكية , كل
 الدسكقية.

ككاف انتشار كٌؿ مف الطريقة : القادرية , كالطريقة الرفاعية في : ببلد الشاـ , كالعراؽ كتركيا.   
أما الطريقة الدسكقية كالطريقة البدكية , فإٌف أغمب انتشارىا كاف : في مصر, كذلؾ ألٌف السيد 

 المعركؼ المجد أبي بف إبراىيـ الٌديف , كالسيد الشيخ برىافالشيخ أحمد البدكم , رحمو ا
الدسكقي , رحمو ا, قد نزال في مصر, أما السيد الشيخ عبد القادر الجيبلني رحمو ا  بإبراىيـ

كالسيد الشيخ أبك العباس أحمد الرفاعي فقد نزال في العراؽ, فكانت تمؾ الدكؿ ىي مكاطف تمؾ 
 الطرؽ.

 , الطرؽ الصكفية المنتشرة في العالـىنا أكبر  أبرزكمف خبلؿ البحث حكؿ الطرؽ الصكفية,    
إلى أربعة مف  األكلى التي ظيرت بعد القرف الثالث اليجرم, كىي المنسكبةالطرؽ كأىميا 

ا  -, كأيبرز األربعة باألقطاب الذيف يمٌقبكف الصكفيةأسياد  العارفيف با, كىـ  أىـ الطرؽ -أيضن
الفرعية التي تفٌرعت عف الطريقة القادرية , كالرفاعية , كالدسكقية , كالبدكية , بإيجاز, ألبٌيف 

 عبلقة الطريقة الكسنزانية بتمؾ الطرؽ القائمة اليـك في العالـ. 

 الطريقة األم: وىي الطريقة العمية القادرية أو الطريقة الكيالنية أو الجيالنية:-1

ق ( رحمو ا, كىك المؤسس 561الشيخ عبد القادر الجيبلني, )ت كىي المنسكبة إلى السيد
 كتفٌرعت عنيا في معظـ دكؿ العالـ, كقد انتشرت لمٌطريقة القادٌرية , كىك القطب األكؿ ليا ,

كمنيا الطريقة الكسنزانية التي أنا بصدد الكتابة  ,الحاضر ت حتى عصرنااستمرٌ  , طرؽ كثيرة
يقة العمٌية القاٌدرية الكسنزانية" . كمركز الطريقة القاٌدرية أك الطريقة عنيا , كىي المعركفة "الطر 
ا  -كينتشر الجيبلنية الرئيس ىك العراؽ,  , ك رية في كثير مف الببلدريقة القادٌ أتباع الطٌ  -أيضن

كالصيف  , كلبناف , كفمسطيف , كالجزائر , كالمغرب , كالعراؽ , كتركيا , سكريا : أشيرىا
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 , االتحاد السكفيتي , كالجيكريات اإلسبلمية التي استقمت عف كنيجيريا , كالكاميركف , كمكزمبيؽ
يراف , كغانا  , كأفغانستاف , كتشاد , كغينيا , كمالي , كالنيجر , كمصر كالسكداف , كالجزائر , كا 

ندكنيسيا , كالصكماؿ , كباكستاف رتيريا , كماليزيا , كتكنس , كيكغسبلفيا كا   كغيرىا .(1)كا 

 الطريقة الرفاعية أو البطائحية-2

ق(  , رحمو ا 578تنتسب الرفاعية إلى السيد اإلماـ الشيخ أحمد بف عمي الرفاعٌي المغربٌي )ت
كيطمؽ عمييا كىك مؤٌسسيا . كىي الطريقة الثانية في الطرؽ الصكفية , كمؤٌسسيا القطب الثاني, 

 .(3)بالعراؽ (2)ية نسبة إلى قرل البطائحائحالطريقة البط

 الطريقة البدوية , أو الطريقة األحمدية-3

س الطريقة مؤسٌ كىك  ا , رحمو ىػ(675البدكم )ت كتنتسب إلى السيد اإلماـ الشيخ أحمد
مف  اكتذكر كتب البدكية أنو نزؿ مع أسرتو مياجرن  كىك القطب الثالث, أك األحمدية, , البدكية

 .في مدينة طنطا  بياو أقاـ بمصر, كتكفي  أنٌ , إالٌ المكٌرمة  ةالمغرب إلى مكٌ 

 السيد الشيخ كطريقتو مف أكبر الطرؽ الصكفية في مصر, كليا فركع كثيرة, كيعتبر مكلد      
ة في جميع أنحاء مصر, كيكجد ضريح ريقة البدكيٌ أحمد البدكم أكبر مكالد مصر, كتنتشر الطٌ 

 .(4)البدكم في مدينة طنطا شماؿ القاىرة

 لدسوقية:الطريقة ا-4

 المعركؼ بف عبد العزيز إبراىيـ الٌديف برىاف إلى السيد اإلماـ الشيخ الدسكقية تنتسب الطريقة
مؤسس ىػ(  رحمو ا , كىك 653)ت العينيف بأبي الصكفية عند الممقب الدسكقي, بإبراىيـ

 .(5)الصكفيةيف عند ة كالدٌ ى ببرىاف الممٌ كالمكنٌ  , كىك القطب الرابع, ريقة الدسكقٌيةالطٌ 

                                                           
 .84ص, الطرق الصوفية نشأتيا وعقائدىا واثرىا, السيمي ينظر, ((1
 .270/, 3,  معجم البمدان, ياقكت الحمكم ينظر : تقع بيف كاسط كالبصرة, : قريةالبطائح  ((2
 .89 ص الصوفية نشأتيا وعقائدىا واثرىا,الطرق , , السيميينظر ((3
 .49 -43 ص ,ةأعالم التصوف والطرق الصوفي ةالموسوعة الصوفي, الحنفي ينظر, ((4
 .159-175 ص ,ةالموسوعة الصوفي أعالم التصوف والطرق الصوفي, الحنفي ينظر, ((5
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ىؤالء ىـ األقطاب األربعة , كطرقيـ المنتشرة في العالـ التي , الزالت قائمة بزكاياىا , كتكاياىا 
 , كبنكاب شيكخيا , كدراكيشيا.

 ككما يكجد طرؽ ميمة كاف ليا صدل كبيرنا, كانتشارنا عظيمنا ككجكدنا ذم قيمة في عدة أال كىي :

 الطريقة الشاذلية:-1

ق(ػ رحمو 656الحسف عمي بف عبد ا المغربي , الزاىد , الٌضرير الشاذلي )ت تنتسب ألبي   
يرت الطريقة الشاذلية كسمسمة صكفية ا, شيخ الطريقة الشاذلية , كمؤٌسسيا في مصر, ظ

كغيرىا مف  , كالمغرب , كتركيا , كالسكداف , كالجزائر تكنس ,كطريقة منتشرة في  , مشيكرة
 .(1)البمداف

 اّلنقشبنّدية: الطريقة-2

تنتسب النقشبندية لمحمد بف بياء الٌديف النقشبندٌم البخارٌم , المعركؼ بشاه نقشبند    
 كببلد فارس , في ببلد انتشرت كقد تشبو الشاذلية , سيمة طريقة ق(  رحمو ا . كىي791)ت

ىك المؤٌسس  الصحابٌي الجميؿالفارسي ,  سمماف أفٌ  ديةبنالنقش كيعتبر الغربية . كآسيا اليند ,
 .(2)نقشبند شاه تعاليـ بفضؿ انتشرت الطريقة ىذه لكف لطريقيـ , األكؿ

 االسبلمي , كالعالـ الغربي, كمنيا : في سائر دكؿ العالـ تنتشر اكىناؾ طرؽ أخرل كثيرة جدن     

 , كالطريقة البريمكية الختمية, كالطريقة  ة, كالطريقة التيجانيٌ  البكاشية, كالطريقة  ةالطريقة األكبريٌ 
, كالطريقة  ة, كالطريقة العيساكيٌ  ة, كالطريقة العركسيٌ  , كالطريقة العمكية , كالطريقة السعدية

,  ة, كالطريقة السنكسيٌ  ة, كالطريقة المكلكيٌ  ة, كالطريقة اإلدريسيٌ  ةة, كالطريقة السمانيٌ الخمكتيٌ 
د مف الطرؽ التي تتعدٌ  اكغيرىم , ة, كالطريقة العظميٌ  ة, كالطريقة البكدشيشيٌ  ةكالطريقة الجعفريٌ 

ف كانت مغمكرة ,شيخ لو طريقة , فكؿٌ المشايخ د بتعدٌ   .(3)كا 

                                                           
 .86ص,  ثرىاأالطرق الصوفية نشأتيا وعقائدىا و ينظر, السيمي ,  ((1
 .91ص,  ثرىاأالطرق الصوفية نشأتيا وعقائدىا و ينظر, السيمي ,  ((2
 .  270-264ص,  الصوفيةأعالم التصوف والطرق  الصوفيةالموسوعة الحنفي ,  ينظر, ((3
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كبالحديث عف عبلقة الطريقة الكسنزانية مف تمؾ الطرؽ, نجد أف ىناؾ أمكرنا كثيرة متٌفؽ عمييا 
فينالؾ عبلقة بيف الطرؽ ببعضيا سكاء بيف الطرؽ نفسيا , اك بيف أفراد  في جميع الطرؽ,
 كمنيا:  الطرؽ نفسيا , 

 يش , اتباع , محبين (راو عالقة أفراد الطرق ) مشايخ , وكيل , وخمفاء , د

 المحبة: -أواًل 

  رسكؿ قاؿ: قاؿ مالؾ بف أنس ىي إحدل أىـ األمكر التي أٌسس عمييا اإلسبلـ قكاعده, فعف

 أنتـ  فقاؿ: ؟! أحبابؾ لسنا أك , أنت كأمنا بأبينا أصحابو : فقاؿ , أحبابي ألقى "متى ,
فإذا كاف النبي , كمىٍف آمف مف بعده بو , كلـ . (1)بي" كآمنكا يركني, لـ قكـ : أحبابي أصحابي .

ٍف التقكا , كاجتمعكا عمى محٌبة نبٌييـ الكريـ , ىنا تزىر  يرىـ أطمؽ عمييـ لفظ أحبابي ؛  فكيؼ بمى
خبلص ؛  بذكر , كآثار المحٌبة بيف المتحابيف فيما بينيـ , كما تؤصمو مف : تقدير , كاحتراـ كا 

ٌصكفٌية  قائمة عمى المحٌبة , كالكد , فيظير ىنا جميًّا عبلقة فالعبلقة المؤٌصمة بيف الطرؽ ال
الحٌب , كالكٌد بيف شيخ الطريقة الكسنزانية , كشيكخ الطرؽ األخرل , فجميع شيكخ الطرؽ 
تجمعيـ المحٌبة فيما بينيـ , كما يجمعيـ أتباع الطريقة الكسنزانية مف خمفاء إلى مرشديف إلى 

كالكٌد لشيكخ الطرؽ األخرل مف ناحية, كأيضا لمخمفاء كلممريديف مف مريديف يكٌنكف كٌؿ الحٌب , 
 الطرؽ األخرل.  

 االخوة  -ثانًيا

ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإناَمابالرجكع إلى تأصيؿ أصؿ اآلية الكريمة في قكلو تعالى:     
نجد أف ما  (2)

 ,لذا يجمع المؤمنيف في رباط متيف ىك أخكتيـ, كأقصد باألخكة ىنا أخكة الرٌكح ال أخكة الٌدـ ؛

األىٍركىاحي قاؿ: "  جاء في الحديث الشريؼ فيما ركاه اإلماـ البخارم عف أبي ىريرة عف النبي
مىا  ا تىعىارىؼى ًمٍنيىا اٍئتىمىؼى كى ن دىةه فىمى نيكده ميجى , فالتعارؼ الذم أصمو المحٌبة  (3)"تىنىاكىرى ًمٍنيىا اٍختىمىؼى جي

ٍف اجتمعت إخكة الٌدـ كالٌركح , فيذا يٌدؿ عمى مدل قكة العبلقة ,  ىك: الذم يكٌلد أخكة الركح , كا 

                                                           
 (. حديث صحيح.246, ) رقـ الحديث,  صحيحال, مسمـ ((1

 .10 /49الحجرات ,  (2)
 حديث صحيح..(3864) رقـ الحديث , , صحيحال , البخارم  (3)
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كذاؾ الرباط فيما بينيـ, فتنظر الٌطريقة الكسنزانٌية لمٌطرؽ األخرل بشيكخيا , كخمفائيا , كمريدييا 
األخ مف أخية, كما يجمعيـ ىك : أخكة الركح , كأخكة الدـ ؛ كالمقصكد بأخكة الدـ ىك , نظرة 

, فأغمب الطرؽ الصكفية نسبيا شريؼ يمتقي  النسب الشريؼ الذم يصؿ إلى حضرة النبي 
, كاالماـ  عند اإلماـ الجيبلني , أك اإلماـ الرفاعي , أك اإلماـ الدسكقي , أك اإلماـ البدكم

لى اإلماـ معركؼ الكرخي غدادم , الجنيد الب حيث أٌف سمسمتيـ ترجع إلى اإلماـ الحسف كا 
البصرم , , ثـ إلى اإلماـ عمي بف أبي طالب رضي ا عنو إلى السيدة الزىراء عمييا السبلـ , 

 كعمييـ السبلـ أجمعيف.   إلى حضرة النبي

 االحترام -ثالثاً 

الذم يمثمو المتصكفة فيما بينيـ, كخصكصان يظير بشكؿ بارز كممحكظ, جانب االحتراـ    

 لـ مف منا " ليس الكبار منيـ, أم كبار السف, كاالحتراـ ىك التكقير, عمبل بحديث النبي
فاالحتراـ قائـ مف جية الطريقة  (1)المنكر" عف اكيني بالمعركؼ كيأمر كبيرنا كيكقر صغيرنا يرحـ

ر الطرؽ, كعمى مستكل االفراد أيضا, لذا تجد الكسنزانية تجاه جميع الطرؽ كشيكخيا, كحتى غي
أنو يكجد مف غير المتصكفيف مف يكنكا كؿ التكقير كاالحتراـ لمطريقة الكسنزانية,  بؿ كيتزاكركف 

جبلؿ.   إلييا في المناسبات, كذلؾ لما أسستو الطريقة مف احتراـ كتكقير , كتقدير كا 

 الوفاء -رابًعا  

َعِظيًماِ  َأْجرًا َفَسُيْؤِتيو الماوَ  َعَمْيوُ  َعاَىدَ  ِبَما َأْوَفى َوَمنْ  قاؿ تعالى:     
, كالكفاء يحمؿ عٌدة (2)

صكر, كأكجو , كمعافو أىميا : اإليفاء بما يقطعو المسمـ عمى نفسو مف عيد, ك ال سٌيما 
المتصكؼ ؛ ألنو صاحب بيعة عمى يد شيخ ارتضى أف يسمؾ الٌطريؽ الٌصحيح إلى ا بيف 

, فتنظر الٌطريقة الكسنزانية إلى شيكخ  يديو, كيشيد عمى ىذه البيعة ا كرسكلو الكريـ
لى مريدييـ عمى أنيـ أكفياء لما عندىـ, كلما ىـ عميو مف أمكر خاصة بيـ,  الطرؽ الصكفية كا 

ا –كفؽ المناىج المكضكعة ليـ مف قبؿ شيخيـ القائـ, كتنظر الطريقة  إلى : أف المحبة ,  -أيضن

                                                           
 حديث حسف .(1921حديث رقـ ,) ,السنن الترمذم ,  (1)
 . 48/10الفتح ,  ((2
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كاألخكة , كاالحتراـ المتبادؿ فيما بينيـ , كالذم يحكـ العبلقة بينيـ كفؽ إطار عبلقة الٌطريقة 
 بالطرؽ األخرل ىك ٌمما يمٌيزىا كمما يزيدىا ركنقنا ك جماال.

 ىنالك عالقو )من ناحية فكرية , ومن ناحية سموكية , ومن ناحية معرفية(

 احد , كاالعتقاد كاحد . مف ناحية فكرية , فالفكر كاحد , كالمشرب ك 

كال  , عمى العقيدة األشعرية , صكفي بحث أصمو االسبلـ , كمبتغاه اإلحساففكر  : يةفالفكر 
الطرؽ الصكفية سكاء الطرؽ االـ الكبرل أـ الطرؽ التي تكلدت  جميعيشكبو شائب كىذا ما عميو 

 .عنيا

, فمسمكيات جميع الطرؽ الصكفية كاحدة , قائمة عمى عدة كبير مف اآلدبات , التي  وسموكية
مو شيخ الطريؽ التي سمؾ  اآلدباتيتعمميا السالؾ منذ التزاميا التصكؼ كالسير فيو , أىميا 

 كآدباتالسالؾ مع اخكانو السالكيف ,  كآدباتالسالؾ مع خمفاء الطريقة ,  كآدباتعمى يده , 
ا كىك في طريقتو , كأيضا مع الطرؽ االخرل في السالؾ في  حمؽ الذكر كجالس العمـ , خصكصن

 . كاالجتماعالمقاء 

ذكر ىنا في جانب المعرفة " أعبلقة المعرفة فيما بينيـ ك  أفراد الطرؽ بيف يجمع: ما  والمعرفية
بير مف الطرؽ التعميـ كالتعمـ " الدراسة فينالؾ جامعة السبلـ لمطريقة الكسنزانية كيكجد عدد ك

ا أكاديمية القاسمي كجميع افراد الطرؽ يدرسكف بيا  الصكفية االخرل يدرس بيا كتكجد أيضن
ا دراكيش الداخؿ المحتؿ      .(1)كخصكصن

كخبلصة القكؿ : إٌف تمؾ األمكر كغيرىا ىي التي رسمت عبلقة الٌطريقة بالطرؽ األخرل ,  
ٍف بادر كعبلقة الٌطريقة الكسنزانية بغير الٌطرؽ  الصكفٌية , كعبلقتيا مع األفراد ؛ ألٌنيا ىي أكؿ مى

بالمحٌبة , كألٌف دعكة الٌتصٌكؼ الكسنزاني قائمة عمى الحٌب كالٌسبلـ , كقبكؿ اآلخر أيا كاف, كألف 
 الطريقة الكسنزانية تعٌد نفسيا حاضنة لمجميع كغير مفرقة.

 

 
                                                           

  . ق في تكية قمقيمية1439-9-1مقابمة األستاذ تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ ,االربعاء ( (1
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 نشأتيا وتطورىا ؛الطريقة الكسنزانية  -ول أل الفصل ا

 . عالقة الطريقة بأنظمة الحكم - سادسالمبحث ال

  , لمعبرة؛  مف الرجكع الى زمف النبي كبالحديث عف عبلقة الطريقة بأنظمة الحكـ البدٌ     
سبلـ بأنظمة الحكـ ىناؾ مع عبلقة بعض إلكلمفيـ كلكي نربط كيؼ كانت عبلقات بدايات ا, 

لى إدعكتيـ  : فجكىر العبلقة كاف ىك , الحالية عمى عكس الجكىرف بأنظمة الحكـ آلالطرؽ ا
نقاذ , كتبميغ  الرسالة  , ا ةكعباد , سبلـإلا  .بلؿ ضمف ال الناس كا 

كتجديد ىذا  , يف ليـإعادة ركحانية ىذا الدٌ  : ىك (1439/2018) فآلا جكىر العبلقة اأمٌ   

د ليا جدّ يُ  نْ مائة سنة مَ  اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كلّ  إنّ " النبي  لقكؿ امتثاالن يف الدٌ 
 ؛ رؽانتماء ىؤالء الحكاـ ليذه الطٌ  : ىـ ىكألكا " .وَمْن ُيصمح ليا دينياكفي ركاية " .(1)"يادين

التي ليا  , بةدة المتعصٌ كبعض الجماعات المتشدٌ  , الة المضمةبعض الفرؽ الضٌ  ةلتجنيبيـ سيطر 
أجندات  ةما تككف صاحبكبعض الجيات التي ربٌ  , رب أخرلآكم , كرغبات كانحرافات , أىكاء
 ية.خارجٌ 

,  ـ الدكؿاكفريد مف نكعيا مع حك , كمميزة , ريقة تربطيا عبلقات طبيةالطٌ  فٌ إ : كىنا أقكؿ   
لكف يتحفظ ىؤالء المسؤكلكف عمى بقاء تمؾ العبلقة في سٌرية , كىذا مف طرؼ رؤساء الدكؿ 

يراف ,  أقتصر ك  , كفمسطيف , كاألردف , ككردستافالذيف بادركا بذلؾ , كأذكر منيا : العراؽ , كا 
 اـ., كالتي تقـك عمى االحتر  طبيعة تمؾ العبلقة يكضحالدكؿ لؤلثر الكاضح الذم  تمؾفقط عمى 

 او ليس حزبن نٌ أد كما كال شعب محدٌ  , دةة محدٌ كالتصكؼ اإلسبلمي كذلؾ ال يقؼ عند قكميٌ    
لذلؾ نكد أف نكضح بعض األمكر  , بعد ما يككف عف السياسةأكىك  ا سياسيًّ  اتجاىا ا , أكسياسين 

 ة في طريقتنا العمية القادرية الكسنزانية .كالنقاط الميمٌ 

 ىك الغالب عمى مريدييا ذىبمال رغـ أفعمى ال , بيف المذاىب اإلسبلمية رؽال تفٌ  الطريقة -كال أ
نٌ  , حد تغيير مذىبوألكف ال تطمب مف  , المذىب الشافعي تباع منيج الطريقة في اما تطمب كا 
 العبادة كالذكر .

                                                           
 حديث حسف صحيح . .(4291) , حديث رقـ , ننلسا , أبي داككد ((1
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دكف  , أك قكميتو , أك مكانتو فكره ,ف اك , فتعطيو عيدىا ميما  أم إنساف الطريقة بؿتتقٌ  –ثانيا 
 ريقة .تفريؽ بشرط تطبيؽ منيج الطٌ 

 يادتيفا ينطؽ بالشٌ ر أحدن كال تكفٌ  , عاديياحتى مع مف يي ك  , عداء مع أم كاف لمطريقة ليس –ثالثا 

كقد استشيد  , حدأبلح ضد كال تحمؿ السٌ  , ا كانتفي أم فتنة ميمٌ  الطريقة ال تتدخؿ -رابعا 
كالميميشيات  , كداعش , ؼ عمى يد القاعدةاآلكمريدييا أكثر مف ثبلثة  , مف مرشدم الطريقة

كقكات بدر , كجماعات التكفير كاليجرة , ككاف في الغالب استشيادىـ عف طريؽ  المتعصبة
حرقت في أكىدمت التكايا ك  التفجير , أك االشتباكات المسمحة , كغالبيتيـ مف المدنييف العزؿ ,

 حد .أبحمؿ السبلح ضد   كلـ يأمر شيخنا , كثير مف المدف العراقية

 : ما أصابيا مف كؿٌ كذلؾ عمى الرغـ مف  , اإلرشاد كالدعكة لخمفاء الطريقة استمرٌ  – اخامسن 
 كتشريد . , كقتؿ , تيجير

 ب .أك تعصٌ  , دكف تطرؼ مف ةالطريقة تؤمف بالكسطيٌ  - اسادسن 

أكثر  الكسنزانية ةريقة القادريٌ كالطٌ  , ؼالتصكٌ دكف خذكا يؤيٌ أالناس  أفٌ  : د كانت النتيجةقٌ ك     
 : كما ظير منيا مف , يةية السياسٌ رؼ كاألحزاب الدينٌ ا رأكا مف حركات التطٌ بكثير مف ذم قبؿ لمٌ 

 . (1)ة مقيتةحزبيٌ  الحكمص , فساد

  بأنظمة الحكـ فيمف تكضيحيا مف خبلؿ اآلتي :ريقة الطٌ  عبلقةما أ

كانت في العراؽ أك أ ءمف الحككمات سكا أيًّا لمطريقة لـ تحارب الطريقةمف خبلؿ المكقؼ العاـ 
, كما  كالسنة , كالشيعة , كالفرس , الكرد : مف (2)"مبلييف المريديف"لنا فييا بؿ كيكجد  , إيراف

 .كتكايا في مختمؼ بمداف العالـ كفييا : بريطانيا , كألمانيا , كأمريكيا مرشدكفيكجد لمطريقة 

                                                           
الساعة الخامسة ليبل في مكتب االرشاد كالمتابعة في  مدينة عماف , 1438 جمادل األكلى22األحد يكـ ,  محمد الكاتب .لقاء مع  ((1
. 

 , الساعة الخامسة ليبل في مكتب االرشاد كالمتابعة في  مدينة عماف .1438جمادل األكلى 22, يـك األحد . محمد الكاتب لقاء ( (2
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يا بقيت كلكنٌ  , لبعض المضايقات في بعض الدكؿ التابعة لمطريقة  التكاياضت تعرٌ  -1
, كحمقات الذكر كبخصاصة بعدما تفٌيمت الحككمات ماىية  ذكارتقاـ فييا األ , مفتكحة

 . الطريقة الكسنزانية 

, كرؤساء انتقمكا  ؼ بأخذ عيدىا رؤساء دكؿ مكجكدكف حالياكتشرٌ  , انتمى إلى الطريقة -2
يـ ال يرغبكف ألنٌ  ؛ كسياسية ال مجاؿ لذكرىـ , كشخصيات دينيةا تعالى , إلى رحمة 

عٌزت الدكرم نائب سيادة الرئيس  : منيـك   , تكفي فٍ مى  بعض بنشر ذلؾ , كلكف نذكر
الشييد القائد البطؿ صداـ حسيف كىك كاف قائدنا في حزب العبث , كالعقيد أرشد ياسيف , 

كأحد حٌراسو الشخصييف , كزكج ابنتو حبل صداـ كىك ابف عـ الرئيس صداـ حسيف 
حسيف , كما أٌف كغالبيوى قيادات حزب البعث , كبعض المسؤكليف العسكريف كبعض , 
قيادات الجيش ىـ دراكيش في الطريقة الكسنزانية , ىذا عمى صعيد العراؽ . كفي 

ا  حمور ( عٌمار أبك) عرفات ياسر الشييد الراحؿ الفمسطيني فمسطيف كاف الرئيس
كبعض قيادات منظمة التحرير الفمسطينية أعضاء في الطريقة , كتكجد شيادة خبلفة 

, كقد حمميا األستاذ عبد الكريـ نجـ لكٌنو  الرئيس عرفات مف حضرة شيخ الطريقة 
ا بعض المراسبلت بيف  امتنع عف إعطائي تمؾ الشيادة أك صكرة , كتكجد لدل نجـ أيضن

يقة , كما تكجد مراسبلت مع سيادة الرئيس محمكد عباس , الريس عرفات كشيخ الطر 
 .(1)كىذا عمى صعيد دكلة فمسطيف

 :  طبيعة العالقة في العراق   

كانت عبلقة الطريقة مع نظاـ حكـ الريس صداـ حسيف عميو , رحمو ا , عبلقة احتراـ كتزاكر 
لقاءات في المناسبات الدينية في المناسبات الدينية , كما كجدت زيارات إلى شيخ الطريقة , ك 

بف االكسنزاف  رككالرسمية , ككانت ىنالؾ عبلقة صداقة بيف ككيؿ الطريقة الكسنزانية الشيخ ني
شيخ الطريقة , كاالبف األكبر لصداـ حسيف , رحمو ا , عدم صداـ حسيف , رحمو ا ؛ إذ 

 كانت ىنالؾ عبلقة صداقة مف الدرجة األكلى. 

                                                           
 .1438جمادل األكلى  23في  مكتب االرشاد كالمتابعة  , بغداد يـك االثنيف   لقاء مع . محمد الكاتب( (1
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الدكتكر غاندم محمد عبد الكريـ الكسنزاف , كىك ابف شيخ الطريقة كاف أحد الكزراء زمف كما أف  
 صداـ حسيف , رحمو ا , كقد شغؿ منصب كزير األكقاؼ كالشؤكف الدينية مٌدة أربع سنكات .

كاآلف في الحككمة العراقية التي شكمت بعد سقكط العراؽ بيف االحتبلؿ بيد االحتبلؿ االكركبي 
عهٌيف الدكتكر مبلص محمد عبد الكريـ الكسنزاف في منصب كزير التجارة العراقٌي , كال يزاؿ في 

 المنصب حتى ىذه المحظة .

( أٌسس الدكتكر نيرك محمد عبد الكريـ الكسنزاف كىك ابف شيخ 1411/1991كفي سنة ) 
مشاركة في الحياة السياسية الطريقة حزبنا سياسيًّا باسـ " حزب تجمع الكحدة الكطنية العراقٌية " لم

 العامة بالعراؽ . 

 كمف أىـ األسباب التي كانت كراء تأسيس ىذا الحزب مايمي :

 نتيجة إلرىاصات المرحمة التاريخية اليامة التي مر  بيا العراؽ.-1

 ماشيدتو العراؽ مف أحداث منذ فترة منتصؼ السبعينيات الى أكائؿ التسعينيات.-2

 بط التي بدأت بعد حرب إيراف , كمف ثـ ما حصؿ في الككيت .كلتفاقـ حالة التخ-3

ف  أىـى ما يميز ىذا الحزب عف غيره مف األحزاب ما يمي :  كا 

 دكره الكطني النضالي المستقؿ.-1

 صفكؼ الشعب العراقي . فيالكاسعة  شعبيتو-2

 .  (1)عدـ ارتباطو بأم أجندة خارجية-3

الكريـ الكسنزاف تـ انتخابو لعضكية البرلماف العراقي سنة كما أف الدكتكر عبد الكريـ محمد عبد 
 ( كذلؾ عف الحزب كىك نائب في البرلماني العراقي.1435/2014)

, كيرجع ذلؾ ألمريف ىما :أف شاه  (1)"دركيش كسنزاني"مميكني   يكجد في إيراف أكثر مف      

, كالد شيخ الطريقة  إيراف كاف قد أتى إلى حظرة السيد الشيخ عبد الكريـ الثاني الكسنزاف 

                                                           
 .21, ص  سيرة ورؤيةينظر : نيرك الكسنزاف ,  (1)
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, كقد أخذ منو البيعة كنزؿ كقٌبؿ يده كقاؿ لو  الحاضر السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزاف 
السنا , ك لـ يقـ لمشاه اإليراني الذم كاف الشيخ ج ة: "الممكؾ تنحني لؤلكلياء" كسٌمـ عميو , كحضر 

, أطمؽ عميو لقب الغكث المياجر , كاف  كاقفنا. كثانيان إٌف السيد الشيخ عبد القادر الكسنزاف
 . (2)قد قضى أغمب حياتو مياجرنا في سبيؿ الدعكة كاإلرشاد في أغمب مناطؽ إيراف

األردف كىـ حيدر أبك كرار بك ناصر  كلقد التقيت باثنيف مف أكالد عـٌ الرئيس صداـ حسيف في
المجيد , كمؤيد ياسيف بكناصر المجيد , كىما خمفاء في الطريقة الكسنزانية كىما مقيماف في 

 األردف .

 :كردستان 

كانت العبلقة بيف الطريقة كحككمة كردستاف العراؽ عبلقة حٌب كاحتراـ , حيث كاف الرئيس      
ا لمطريقة , كأغمب الناس  منتمين  كىك رئيس اقميـ شماؿ العراؽ كردستاف , الراحؿ جبلؿ الطالباني

في كردستاف العراؽ بعامة ,كمف السميمانية ككرككؾ بخاصة كانكا منتميف لمطريقة  كما أٌف أغمب 
 .(3)المسؤكليف , كأصحاب السمطات كانكا كالزالكا منتسيبف إلى الطريقة

 : فمسطين

سنزانية كالسمطة الكطنية الفمسطينية كانت ممتازة جدنا , كذلؾ بسبب العبلقة بيف الطريقة الك 
انتساب كؿ مف الرئيسيف ياسر عرفات رحمة ا , كالرئيس محمكد عباس حفظو ا  لمطريقة , 
كىذا كاضح كمعمف ؛ فأما سيادة الرئيس الشييد الراحؿ أبك عمار فقد انتسب إلى الطريقة كىك في 

, كبيف الرئيس الراحؿ , كقد حاكلت  مراسبلت بيف شيخ الطريقة  العراؽ . ككانت ىناؾ
نجـ امتنع عف  ـالحصكؿ عمييا إاٌل أف ككيؿ الطريقة االدارم في فمسطيف كىك عبد الكري

إعطائي إٌياىا . كقد كعد سيادة الرئيس الراحؿ أبك عمار شيخ الطريقة أف يصمي ىك إياه في 
باستشياد ابك عمار , كعف سيادة الرئيس أبك مازف أقكؿ ىنا  القدس إاٌل أف القدر قد حٌسـ امره

كىذا كبلـ "خميفة صفاء" كىك مف خمفاء بغداد " أٌف الباشا في فمسطيف التقى بباشا الكسنزاف في 

                                                                                                                                                                      
 , في مكتب المتابعة كاإلرشاد عبدكف 1438ربيع أكؿ  26مقابمة خميفة ميزكار كاكا أحمد , يكـ الخميس  ((1
 , في مكتب المتابعة كاإلرشاد عبدكف . 1438ربيع أكؿ  26الخميس مقابمة خميفة ميزكار كاكا أحمد , يكـ ( (2

  المصدر السابؽ . (3)
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, مسافرنا إلى  ككاف حضرة الشيخ محمد المحمد الكسنزاف ةمطار المممكة األردنية الياشمي

, كعدد مف الخمفاء منيـ   بف شيخ الطريقةالعاـ الدكتكر نيركا أمريكا برفقتو ككيؿ الطريقة ا
قاء في بداية العاـ مخميفة صفاء المذككر فيما كاف سيادة الرئيس مسافرنا إلى ركسيا , ككاف ىذا ال

( في تماـ الساعة العاشرة ليبلن , إذ قاـ شيخ الطريقة كىك في المطار بإخراج 1437/2016)
اب الدكتكر نيكر كقاؿ لو : أبقيا في يدؾ حتى أطمبيا منؾ نكأعطاىا إلى جمسبحة جميمة جدان , 

ذا التقى بسيادة الرئيس أبك مازف , كقد تقٌدـ  كسارا إلى الطائرة الخاصة بجناب الدكتكر نيرك, كا 
سيادة الرئيس أبك مازف إلى شيخ الطريقة , كقاؿ لو يشٌرفني : أف أسمـ عمى الشيخ محمد , فقاـ 

ىدائو المسبحة . كقاؿ لو شيخ الطريقة : لقد كعدني أبك عمار حضرة الشي خ بإعطائو البيعة , كا 
أٍف نصٌمي في القدس معنا , فقاؿ لو سيادة الرئيس أبك مازف : أبك عمار استشيد , كأنا سكؼ 
أصمي معؾ في القدس في القريب " كمف ثـ بدأت المراسبلت بيف شيخ الطريقة الكسنزانية كبيف 

 .(1)ئيس محمكد عباس , كلقد استطعت الحصكؿ عمى ثبلث مراسبلتسيادة الر 

  المممكة الياشمية األردنية :

العبلقة بيف الطريقة كحككمة المممكة األردنية الياشمية عبلقة احتراـ مف الدرجة الممتازة , إذ أٌف 
سب ( كذلؾ ب1428/2008شيخ الطريقة نزؿ األردف , كاستقٌر في مدينة عبدكف , منذ عاـ )

 األكضاع السياسية السيئة التي كانت تسكد في إيراف كالعراؽ , بسبب الصراعات الدمكية .

كلمطريقة , كاتخذت  الطريقة  قٌد قٌدمت المممكة كٌؿ التسييبلت , كالخدمات لشيخ الطريقة   
,  المممكة مقٌرا ليا , فيي تمارس نشاطاتيا في األردف , كيكجد في األردف خمس زاكيا لمطريقة

رشاد  .كتكية مركزية , كمكتب متابعة كا 

كتكجد عبلقة قكية , كمٌميزة , كطبية , بيف أكالد عـٌ جبللة الممؾ عبد ا الثاني كشيخ الطريقة 
كبخاصة األمير حمزة الياشمي , كاألمير غازم الياشمي , كاألمير محمد الياشمي , كقد 

                                                           
 , في مكتب المتابعة كاإلرشاد عبدكف . 1437شكاؿ 12مقابمة مقابمة خميفة صفاء المبل , يكـ األثنيف  ((1
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في مناسبات  يزكراف حضرة الشيخ  شاىدت شخصينا كبل مف : األمير حمزة كاألمير غازم

  (1). دينية عديدة أىما مكلد سيدنا محمد

ىذه ىي طبيعة العبلقة مع حكاـ الدكؿ التي تنتشر فييا الطريقة , إٌنيا عبلقة االحتراـ ,  
 كالٌتزاكر , كالمقاء عمى المناسبات الدينية , كعبلقة الحٌب كالقبكؿ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 , في مكتب المتابعة كاإلرشاد عبدكف . 1438ربيع أكؿ  26مقابمة خميفة محمد الكاتب , مدير مكتب شيخ الطريقة , يكـ الخميس  ((1
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 انتشار الطريقة في فمسطين, وأثرىا في المجتمع الفمسطيّني .الفصل الثاني : 

 )دخول الطريقة إلى فمسطين وانتشارىا فييا(

 المبحث األكؿ : نشأة الطريقة في فمسطيف 

 المبحث الثاني : النشاط الديني 

 المبحث الثالث : النشاط االجتماعي 

 المبحث الثالث : عبلقتيا بالطرؽ الصكفية األخرل في فمسطيف 

 المبحث الرابع : مكقفيا مف القضية الفمسطينية

 المبحث الخامس : أثرىا في فمسطيف
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 , وأثرىا في المجتمع الفمسطينيّ  انتشار الطريقة في فمسطين -الفصل الثاني 

 نشأة الطريقة في فمسطين -المبحث االول 

 دخول الطريقة إلى فمسطين    

 بطريقتيف : يمكف القكؿ أف بدايات ظيكر الطريقة  الكسنزانية  في  فمسطيف  كانت       
 ليفقد ذكر  ؛ إذ تبنتيا حركة التحرير الكطني الفمسطيني ) فتح ( سياسيال األكلى مف الجانب

اأنو  رة الشيخ محمد المحمد الكسنزاف ضحبيف  مراسبلتأنو جرت   في العراؽ عندما كاف مقيمن

, كالسيد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات , مف خبللو , ككاف ذلؾ في أكاخر  قدس ا سره,  
الثمانينيات , حيث قاـ سيادة الرئيس الراحؿ باالنتماء إلى ىذه الطريقة عف طريؽ دعكة مف شيخ 

شيخ محمد المحمد الكسنزاف , فمنح حضرة ال الطريقة السيد الشيخ محمد المحمد الكسنزاف

عمار, بعد عكدة قسـ مف أعضاء  ي, إجازة الخبلفة الكسنزانية لمسيد الرئيس الراحؿ أب 
ـ( , كبذلؾ يمكف 1996ك1993دة ما بيف ) ممنظمة التحرير الفمسطينية إلى أرض الكطف في ال

بداية لدخكؿ الطريقة القكؿ : إنو عندما عاد مع القادة العسكرييف إلى أرض الكطف ؛ كانت ىي ال
سياسينا إلى فمسطيف, كقد دخؿ مع الرئيس الراحؿ عدد مف الخمفاء كالمرشديف كالدراكيش 

 الفمسطينييف الذيف انتمكا إلى ىذه الطريقة المباركة تيمننا بالرئيس .

كقد عمؿ سيادة الرئيس عمى إيجاد الجك كالبيئة المناسبة كي تقكـ ىذه الطريقة بممارساتيا ,   
نشاطاتيا الدينية , كاالجتماعية داخؿ فمسطيف , ككاف أكليا العمؿ عمى إنشاء المجمس الصكفٌي ك 

 األعمى.

أما الطريؽ الثانية ؛ فيي طريؽ الدعكة , فقد ذكر األستاذ تكفيؽ سكيمـ أنو قاـ مع عدد مف     
قى ىؤالء ـ, حيث الت1990أبناء مدينة قمقيمية كفمسطيف بزيارة أرض العراؽ الطيبة , عاـ

برجاالت الطريقة الكسنزانية في العراؽ, كحضركا مجالس الذكر كاالرشاد في التكية المركزية 
 البيعة . كاالكاقعة في حي حطيف في نفؽ الشرطة ببغداد , فانتسب ىؤالء إلى الطريقة , كأخذ

ا كس     مككنا إلى كبعد عكدة أكلئؾ الدراكيش مف بغداد إلى قمقيمية , تـ نقؿ الطريقة منياجن
فمسطيف, ابتداء مف قمقيمية حيث كاف الخميفة تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ , الذم كاف أحد 
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-5-23خمفاء الطريقة القادرية سابقنا , كبعد كفاة شيخو الشيخ محمد ىاشـ البغدادم عاـ)ت
لطريقة ـ( , مف الطريقة القادرية إلى الطريقة القادرية الكسنزانية, حيث عمؿ عمى نشر ا1995

 الكسنزانية كتدريس منياجيا التربكم في فمسطيف .

يرت كقتيا بعض كرامات أعضاء الطريقة , كىك ما يعرؼ ظثـ بدأت الطريقة باالنتشار, حيث   
 بالفعاليات , كمنيا : عبلج مصابي السرطاف , ك الضرب بالسيؼ كالرمح , إلى غير ذلؾ.

 التكية العمية القادرية الكسنزانية

 قمقيميةتكية -1

أنشئت أكؿ تكية لمكسنزاف في فمسطيف باسـ "التكية العمية القادرية الكسنزانية " في مدينة قمقيمية  
 ـ( , ك يقـك بخدمتيا األستاذ تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ .1999-6-1عاـ )

 تكية عزكف-2

كيقـك عمى ـ( 2000-1-20أنشئت تكية عزكف في قرية عزكف التابعة لمحافظة قمقيمية عاـ ) 
 . (1)خدمتيا األستاذ عبد الرحمف اسميـ , كىك أستاذ في عمـ الطاقة كالبارسي كمكجي

حيث قامت مجمكعة مف الخمفاء الدراكيش مف فمسطيف بالتكجو لزيارة شيخ الطريقة في العراؽ ,  
التكية المركزية في حي حطيف في نفؽ الشرطة ببغداد , كمف ثـ تكجيكا إلى مدينة  فزاركا

, كأخذكا الٌممسة  السميمانية في كردستاف العراؽ , كالتي كاف يقيـ فييا شيخ الطريقة 
 الركحٌية مف يده مباشرة.

يف بغداد كانت الرحمة التي قاـ بيا خمفاء الطريقة , رحمة شيقة , كشائكة لبعد المسافة ب 
كالسميمانية التي كانت تحت حكـ األكراد , ك كاف انتقاؿ العرب صعبنا مف بغداد إلى كردستاف 
العراؽ , كما كانت تمؾ الفترة كثيرة القبلقؿ كاالضطرابات , ثـ تكالت الزيارات مف الخمفاء 

 .(2)كالدراكيش مف أرض فمسطيف إلى الشيخ محمد المحمد الكسنزاف

                                                           
الباراسيككلكجي  : ىك عمـ دراسة الظكاىر غير المعتادة التي ال يفسرىا العمـ التقميدم , كالتي يمكف أف تكػكف مف عمؿ قدرات  (1)

 . 37-32, ص  الباراسيكولوجي ظواىر وتفسيراتظر : سامي المكصمي , إنسانية مجيكلة , ين
  , في التكية المركزية مدينة قمقيمية.1439صفر  25مقابمة أجرىا الباحث مع الخميفة تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ , يـك الثبلثاء  ((2
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تأسيس السمطة الكطنية  تـعندما  (,1416/1995) عاـإلى  فمسطيف فيكدىا يعكد كج"       
, اإلسرائيمي االحتبلؿكسمطة  , منظمة التحرير الفمسطينية يفالفمسطينية بناء عمى اتفاؽ أكسمك ب

كرئس السمطة الكطنية الفمسطينية ياسر عرفات  , حيث عاد رئيس منظمة التحرير الفمسطينية
كىـ مف مريدم  ,, كمعو عدد مف منتسبي منظمة التحرير أحد مريدم الطريقة إلى أريحا باعتباره

 -2نايؼ أبك جامكس, الذم كاف مسؤكؿ التسميح في مدينة قمقيمية ,  -1منيـ   أيضا, الطريقة
 النتشار المناسب المناخالرئيس ياسر عرفات  سارم أبك نضاؿ قائد منطقة قمقيمية , كقد ىيأ

األردنية  صمةالعا فيجكد المك  لـالعا , في يخ الطريقةكمؼ ش حيث ,فمسطيف  فيالطريقة 

بل ككي , عبد الكريـ نجـ بأف يككف الحسيني  محمد عبد الكريـ الكسنزافيخ شكىك ال , عماف
, كتـ اختيار ككيؿ  (ـ1995ىػ/1416)العاـ  فيكذلؾ , مف قبؿ فمسطيف, فيلمطريقة  إداريان 

التي حصمت في عماف مع خمفاء فمسطيف , كبعد مكافقة الخميفة  الطريقة اإلدارم بعد المشاكرة
تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ لككنو خميفة فمسطيف األكؿ في الطريقة , كألنو مسؤكؿ التكية 

 المركزية لمطريقة في فمسطيف.

 كىـ أتباع الطريقة كلكؿ طريقة مف الطرؽ الصكفية دراكيش ش(الدراكي)كلمطريقة أتباع مف فئة  
مدينة  فيرىـ يكغ , كأحفاده كأكالده , , رةصمنا السبلـيخ عبد شكمنيـ ال يفكؿ أنحاء فمسط في
 ,(  ـ1997ىػ/1418) عاـمدينة قمقيمية أسست كبيرة في أما زكايا الطريقة فميا زاكية , ةصر النا
يـ في مخ, كنابمس قمقيميةاء ضكؿ مف قرية عزكف ق فيكما تكجد زكايا  , حمؿ اسـ الطريقةتك 

 .1مة طبعكف" كىي قائمة إلى اآلفس, كفي الداخؿ المحتؿ في قرية ب)عسكر, كفي مدينة جنيف

كيذكر ىنا األستاذ عبد الرحمف اسميـ ما نصو: "كنت مديران عامان لمستشفى دركيش نزاؿ        
في مدينة قمقيمية, ككنت مف الباحثيف حكؿ عمـ الركحانيات كالطاقة كالباراسايككلكجي, ككنت 
أبحث عف كؿ ما يمكف الكصكؿ إليو, فعف طريؽ )اليكتيكب(, كعف طريؽ ما تنشره قناة 

       جيكغرافيؾ(, كصمت إلى أنو يكجد طريقة صكفية منتشرة في السميمانية في كردستاف,  ؿ)ناشيكنا
طبلؽ لمنار  كأنيا تمارس الكرامات ) الفعاليات( مف ضرب لمسيكؼ كالخناجر , كابتبلع لمسـ , كا 
عمى الجسد دكف حدكث أذل, فكاف ىذا الدافع لدم, كي ألقى ىؤالء الجماعة, ككنت أشعر أف 

يشدني , كيجذبني في عرض ذلؾ البرنامج الكثائقي , كراكدني شعكر غريب كاف الباعث  شيئا
                                                           

 .55ينظر : أ.د. مشيكر الحبنازم , التصكؼ في ببلد الشاـ , ص  ((1
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لي عمى السؤاؿ عنيا , فبدأت باالستفسار حكؿ كيفية الكصكؿ ليؤالء األشخاص , كساعدني في 
ذلؾ ما كاف مكتكبنا في آخر العرض مف عنكاف الطريقة الكسنزانية في العراؽ, كالعنكاف ىك ) 

نفؽ الشرطة( فانطمقت مسافرا مف فمسطيف إلى األردف, مستفسرا عف  –حطيف حي  –بغداد 
ـ ( ككانت البداية مف )معبر 2000كيفية الكصكؿ إلى العراؽ, ككاف ىذا الحدث في أكائؿ عاـ )

طريبيؿ( الحدكدم بيف األردف كالعراؽ, متكجيا إلى محافظة األنبار, كمف ثـ إلى مدينة الرمادم, 

, مكجكدنا فييا , في التكية  عاصمة العراقية بغداد, إذ كاف شيخ الطريقة حتى كصمت إلى ال
الرئيسة الكبيرة لمطريقة , كفكر كصكلي تمؾ التكية أقيـ اجتماع لجميع الحضكر ألداء صبلة 

 العشاء جماعة, كأقيمت حمقة ذكر.

برنامج الكثائقي, كاف ذلؾ يكـ الخميس, كبعد حمقة الذكر أقيمت فعاليات كتمؾ التي كانت في ال 
الذم نشر عمى تمؾ القناة, كشاىدت مالـ يصدقو عقمي كال يقبمو أحد, كشاىدت ما لدييـ مف قكة 
خارقة, كجزمت أنيا قكة خارقة ليست كقكة البشر, كبينما أنا أشاىد تمؾ الفعاليات كالممارسات, إذ 

القائميف عمى حمقة الذكر بدأت األفكار تدكر في رأسي, كتأتي كتذىب, كفجأة قاـ أحد الخمفاء 
باستدعائي إلى كسط الحمقة لكي أقـك بنزع أحد الخناجر التي  (1)كيدعى )الخميفة أحمد الشيعي(

زرعت في رأس أحد الدراكيش, كىذه فعالية مف الفعاليات, كىي زرع عدد مف الخناجر في رأس 
ش, مع أف الطب أثبت أف دركيش أماـ العامة كنكع مف الكرامة,  كال يحدث أم خطر ليذا الدركي

أم جسـ صمب يدخؿ في منطقة الرأس بضعة سنتيميترات قد يسبب الشمؿ أك المكت, كىنا تككف 
كرامة الطريقة, بأف مف لديو لمسة ركحية كىي) البيعة( مف حضرة شيخ الطريقة القائـ, ال يصيبو 

ؿ , كال أعرؼ ماذا مكركه بأمر مف ا,  فتقدمت إلى كسط الحمقة كأنا أشعر بالخكؼ كالكج
يريدكف مني, كفي تمؾ المحظة أشار عمي بإمساؾ أحد الخناجر كاقتبلعيا مف رأس ذاؾ 
الدركيش, فبدأت بيدكء, كبمحافظة عمى رباطة جأشي امساؾ مقبض الخنجر, كحاكلت سحبو 
إاٌل أنني كرغـ قكتي لـ أستطع أف أسحبو, لدرجة أنني قمت برفع ذاؾ الدركيش عف األرض 

سنتيمترات, ككررت تمؾ المحاكلة لكف دكف جدكل, فقد كاف الخنجر مغركسنان في رأس بضعة 
 الدركيش بشكؿ قكم جدنا.

                                                           
مكتب اتصال بـ , كىك مف الخمفاء القدماء , 1955 بغداد أحد خمفاء الطريقة العمية القادرية الكسنزانية : كىك مف مكاليد مدينة ((1

 المتابعة واالرشاد السميمانية , كردستان . 
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فتقدـ إلٌي الخميفة أحمد المذككر, كطمب مني أف أقـك بإغماض عينٌي , كأف استحضر صكرة  

 , أف أتخيميا في مخيمتي , فقمت بذلؾ , كاجتيدت قدر لحضرة الشيخ , شيخ الطريقة 
اإلمكاف , كحاكلت مف جديد أف اقتمع الخنجر ٌمرة ثانية , فإذا بو ينسؿ بسيكلة , ك كأٌنو لـ يكف 

 مزركعنا .

 كبدأ الدـ بالخركج بغزارة , كيتدفؽ مف رأسو مثؿ النافكرة , كىذا يدؿ عمى أنو ليس بالسحر.    

, رحمو ا  (1)كبعد االنتياء مف حمقة الذكر , جمسنا كتقٌدـ إلٌي خميفة يدعى حجي كامؿ     
تعالى , كبدأ معي بالحديث عف الطريقة : كماىي ؟ كعف حمقة الذكر كماىي ؟ كعف مشركعية 
كٌؿ شيء بشيادة مف الكتاب كالسنة, كالحديث عف الكرامات التي حصمت ... إلخ إلى أف انتيى 
ث بإعطائي البيعة بعد حكار كنقاش جميؿ, كتـ جمكسي مع نخبة مف عمماء العراؽ , كالحدي

معيـ عف العمكـ الشرعية , ثـ أعطيت : األذكار كالتسبيحات الخاصة بالطريقة , كأمرت بااللتزاـ 
بيا كالمحافظة عمييا, ككيفية قراءتيا, كأعطيت ذكر الصبلة عمى النبي صمى ا عميو كسمـ 

, كأذكر مف أكلئؾ العمماء خميفة يكسؼ  عميو رحمة ا تعالى. (2)ألؼ مرة في كؿ يـك

كقد مكثت في التكية الرئيسية بغداد في ثبلثة أياـ, ثـ عدت إلى فمسطيف, كقبؿ المغادرة تـ    
االجتماع معي في مكتب اإلرشاد كالمتابعة, كىك مكتب رئيس خاص بالتكاصؿ مع جميع التكايا 

 المنتشرة في العالـ , فيما يختص في أمكر الطريقة.

سطيف ثبلثة أشخاص يحممكف البيعة الكسنزانية: كقيؿ لي في االجتماع : أٌنو يكجد في فم   
الشخص األكؿ : ىك ككيؿ الطريقة اإلدارم في فمسطيف , كىك مف سكاف مدينة راـ ا , كيعمؿ 
في سمؾ التكجيو السياسي كىك عبد الكريـ محمد ناجي نجـ . كالشخص الثاني ىك األخ محمد 

ي كزارة االكقاؼ , كأف سيادة األخ الرئيس عبد الكريـ صبرم مف سكاف مدينة قمقيمية , كيعمؿ ف
 ياسر عرفات أبك عمار ىك الشخص الثالث, ككنت أنا الشخص الرابع.

                                                           
دراكيش السيد الشيخ عبد الكريـ  أحد خمفاء الطريقة العمية القادرية الكسنزانية كىك مف مدينة بغداد كىك مف الخمفاء القديميف كمف ((1

مكتب المتابعة اتصال ب.  ـ كدفف في بغداد2016الثاني الكسنزاف كالد شيخ الطريقة كقد انتقؿ إلى جكار ربو في العاـ الماضي في
 واالرشاد بغداد. 

أحد عمماء العراؽ المشيكريف في عمـ الشريعة, كىك مف مدينة الفمكجة التابعة لمحافظة االنبار كىك مف أكبر خمفاء الطريقة العمية  (2)
 .بغدادمكتب المتابعة واالرشاد اتصال في العراؽ عمى طريؽ السميمانية .  ـ2010عاـ  القادرية الكسنزانية, كلقبو الشييد, كقد استشيد
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كتـ تكجيي مف قبؿ المكتب لمقاء ككيؿ الطريقة كىك االستاذ نجـ, كفيما بعد حصؿ المقاء     
بمنياج  بيني كبيف األخ نجـ, كحصؿ التعارؼ كتـ االتفاؽ عمى كضع خطة لمبدء في العمؿ

نشاء لمعبلقات , كالتعريؼ بالطريقة في  عطاء لمبيعة , كا  الطريقة : مف إرشاد , كفتح لمتكايا , كا 
 فمسطيف .

عطاء البيعات , ككاف النشاط كاسعنا     ثـ حصؿ االجتماع لؤلخكة , كبدأنا العمؿ كاإلرشاد كا 
االنتساب بيا , ككاف في ذلؾ  بشكؿ كبير, كقد القت الدعكة إقباال كبيرنا مف الناس , فأقبكؿ عمى

رحمو  (1)الكقت يكجد مجمس صكفي أعمى في فمسطيف , ككاف يرأسو الشيخ محمد سعيد الجمؿ
ا , ككاف مقره في القدس في ساحة القدس في الغرفة الشرقية لممسجد األقصى في مكتبة كانت 

انت لمقاء كاالجتماع . ىناؾ كالمكتب الرئيسي لممجمس كاف في بيت الشيخ الجمؿ أما الغرفة ك
لكف سرعاف ما حصمت الفرقة بعد ذلؾ ألسباب عديدة في ذلؾ الكقت, كفيما بعد قررت السفر 
ٌمرة أخرل إلى بغداد لمقاء شيخ الطريقة مرة ثانية , كبنفس خط السير, إلى أف كصمت تمؾ التكية 

يقة , كمف المقربيف جدنا العظيمة , كفكر كصكلي كاستراحتي إذ بخميفة مف كبار الخمفاء في الطر 
جدنا إلى شيخ الطريقة , يتقدـ نحكم كيقكؿ : لي أف ىناؾ شخص في مدينة قمقيمية في فمسطيف 
كيدعى الحج تكفيؽ سكيمـ لديو زاكية كبيرة , كفييا عدد كبير مف الدراكيش , كىـ عمى الطريقة 

صديقي كبمرتبة األخ , فقاؿ القادرية , مف أتباع الشيخ ىاشـ البغدادم , فقمت لو : نعـ , ىك 

, يريده أف يأتي إلى بغداد, كأنو مطمكب لدينا حيا أك ميتا, كعمى  لي أٌف حضرة الشيخ 
الفكر عدت إلى فمسطيف متكجيا إلى الحج تكفيؽ, كأبمغتو الرسالة ككاف ذلؾ في شير آذار لعاـ 

ي لمقابمة شيخ الطريقة, الشيخ ـ , كبعدىا قٌررنا السفر إلى العراؽ, كسافرنا في اليكـ التال2000

 .محمد المحمد الكسنزاف

 

 

 

                                                           
   ـ في راـ ا .1995لمجمس الصكفي االعمى الذم شمكو الرئيس الراحؿ ياسر عرفات فكر قدـك السمطة عاـ رئيس ا ((1
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"خرجنا مف فمسطيف إلى معبر الطريبيؿ األردني متكجييف إلى العراؽ , إلى التكية الرئيسية      
, كىي أف شيخ الطريقة كاف مسافرنا إلى السميمانية, لكعكة صحية أةالمفاجفي بغداد, ككانت 

ألٌمت بو, فمكثنا في التكية الرئيسية يكميف, حصؿ فييما اجتماع في مكتب المتابعة كاإلرشاد, 

, في مدينة السميمانية , كيككف عمى رأس تمؾ  كقد قٌرركا تسيير قافمة لزيارة حضرة الشيخ 
يمـ كاألستاذ عبد الرحمف اسميـ القادميف مف فمسطيف, كفي الصباح القافمة األستاذ تكفيؽ سك 

الباكر تـ السير مف بغداد إلى السميمانية عف طريؽ كرككؾ , كىناؾ حدثت مفاجئة أخرل, كىي 
ـ , ك كانت تمؾ الثمكج غزيرة لدرجة أٌنيا غطت الشكارع 2000نزكؿ الثمكج في العراؽ, في عاـ 
لنا أحد الخمفاء أنو منذ خمسة عشر عاما لـ ينزؿ الثمج ىنا,  , كأخفت معالميا , كقد ذكر

ذ بالمفاجئة الثالثة ؛  فاضطررنا لتغيير مسمؾ الطريؽ إلى السميمانية , كسمكنا طريؽ المكصؿ كا 
الكردية , كالتي منعت في البداية تقدـ الحافبلت  (2)التي أقامتيا البيشمركة (1)كىي نقطة السيطرة
فاء كالدراكيش ألسباب أمنية كأسباب طبيعية, كلكف أصر الخمفاء عمى متابعة التي كانت تقؿ الخم

السير مكمميف ما قد بدأكا بو, كبعد صداـ كسجاؿ, كقبؿ أف يتـ االشتباؾ مع البيشمركة  
بأسمحتيـ النارية مف جية كالخمفاء بالسيكؼ مف جية, عمـ أفراد البيشمركة أف ىؤالء ىـ دراكيش 

ـ بالمركر لكف سيرنا عمى األقداـ, فتابع السير بعض الخمفاء كالدراكيش, كسنزاف, فسمحكا لي
كالبعض اآلخر قرر الرجكع إلى بغداد, ممف كانت معو عائمتو, ككاف أكؿ محطة نزلنا فييا ىي 

كىذه القرية مكثنا فييا ثبلثة أياـ , كىي قرية  (3)مدينة المكصؿ, كبعد ذلؾ قرية تدعى ككسنجار
 ."(4)افقيرة كجميمة جدن 

ذكر األستاذ تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ فضؿ ا عميو كمنتو: "حيث جاءني في بداية     
ـ مف العراؽ مخبران إيام أف شيخ الطريقة العمية القادرية الكسنزانية يبعث في طمبي 2000عاـ 

ا لمقابمتي , في البداية لـ أكف ميتمنا بالمكضكع , كخاصةن أف شيخي الشيخ م حمد ىاشـ خصيصن
البغدادم كاف قد انتقؿ إلى الرفيؽ األعمى , ككنت كقتيا معتكفا في التكية ؛ أنا كالدراكيش أتباع 

                                                           
 .العراقية كىي نقطة تفتيش ةغمىي الحاجز الطيار بال ((1
  .قكة عسكرية  تابعة لمجيش الكردم أسست زمف جبلؿ الطالباني ((2
كىي في لحؼ جبؿ عاؿ  تقع بيف  ,الجزيرة بينيا كبيف المكصؿ مسيرة ثبلثة أياـقرية عراقية مشيكرة مف نكاحي ككسنجار :   ((3

 معجم البمدانياقكت الحمكم ,  ينظر : محافظة نينكل كمحافظة المكصؿ كىي أقرب عمى محافظة المكصؿ ىي مطمة عمى تؿ أعفر ,
 .77ص,  5, 
 . عزكف الكسنزانية يةفي تك,  1439صفر 26ربعاء مقابمو عبد الرحمف اسميـ , يكـ األ ((4
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الطريقة القادرية قرابة أربع سنكات بدكف شيخ مرشد , ننتظر الفرج , كاإلشارة في الطريقة القادرية 
ا مف شيخ الطريقة . فاعتبرت حضكر األستاذ عبد الرحمف اسميـ , كالرسالة التي جاء بي

الكسنزانية ىي بمثابة اإلشارة الركحية, حيث رأيت ذلؾ بعد يكميف مف إخباره إيام تمؾ الرسالة , 
حيف بدأت أشعر بالجذب الركحي إلى الطريقة الكسنزانية , الجذب الركحي لمقاء حضرة الشيخ , 

ي كتكجيت برفقة بعض فمـ أمكث كثيران بعد ىذه الرسالة في فمسطيف , حيث جيزت نفسي كأكراق
اإلخكاف مف أبناء الطريقة , ككاف برفقتي األستاذ عبد الرحمف اسميـ, كنزلنا أرض العراؽ مركرنا 
باألردف إلى التكية المركزية , كشاىدنا فييا العجب العجاب مف كـر الضيافة , كشاىدت فييا 

ديؽ , أك صالح . فرأيت العجب العجاب مف األخبلؽ التي ال تككف إاٌل لكلي , أك نبي , أك ص

, كرٌما , كضيافة , كعممنا في أكلئؾ األشخاص صكرا مصغرة عف صحابة رسكؿ ا ,
كأدبنا كأخبلقنا فزاد شكقي لمقاء حضرة الشيخ, شيخ الطريقة العمية القادرية الكسنزانية, كالذم كاف 

 كقتيا مكجكدا في مدينة السميمانية. 

ماؿ كردستاف العراؽ , كشاءت األقدار أف أتكجو إلى زيارة حضرة كالسميمانية مدينة عراقية تقع ش
الشيخ بعد كصكلي إلى بغداد بأربعة أياـ, ككاف برفقتي لزيارتو كما أسمفت بعض األخكة كاألستاذ 
عبد الرحمف اسميـ, ككانت الرحمة صعبة كذلؾ بسبب األكضاع السياسية, فمررنا بالمكصؿ ثـ 

الطريؽ الجبمية ؛ ألف الطريقة الرئيسية كانت مغمقة مف البيشمركة ,  قرل كردية, كثيرة كقد سمكنا
( حتى كصمنا 12ككاف كقتيا قد بدأت الثمكج بالنزكؿ كاألمطار بغزارة, كاستمرينا بالمسير قرابة )

إلى المكصؿ, كفي أثناء السير مشينا عمى األقداـ, مررنا بعدد مف القرل الكردية النائية, كمف تمؾ 
ة ككسنجار كغيرىا الكثير مف القرل, حيث مكثنا ثبلثة أياـ في تمؾ القرية بسبب الثمكج, القرل قري

فأقمنا فييا حمقات الذكر كاإلرشاد, كدخؿ في الطريقة جميع أىؿ القرية, رجاالن كنساءن, كبارنا 
يكنيـ كصغاران, كأنا أشاىد خمفاء الطريقة الكسنزانية كيؼ كانكا يرشدكف الناس كيعٌممكنيـ , كيكج

, كيدعكف الناس إلى التمٌسؾ بكتاب ا الكريـ , كسنة نبيو العظيـ . ككيؼ كانكا يعطكف 
 الطريقة ) البيعة ( إلى عمـك الناس في تمؾ القرية.

بعد ثبلثة أياـ أك أربعة؛ تكجينا إلى السميمانية حيث كانت ىنالؾ مشقة في صعكد تمؾ الجباؿ     
ى عاصفة ثمجية قكية جدان, تمكنت مف سحبي في ذلؾ الجبؿ الشاىقة , التي تعرضت فييا إل

ا , بؿ عمى العكس, بؿ  أكثر مف كيمك متر, كبفضؿ ا لـ أتدحرج , كلـ أقع , أك أسقط أرضن
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كنت أشعر بالرعاية اإلليية , كأنفاس حضرة الشيخ تحفٌني كقتيا, كبقينا نتسمؽ ذلؾ الجبؿ حبكا 
جار التي كانت تظير مف بيف الثمكج, حتى كصمنا إلى عمى الثمج, كنتمسؾ ببعض جذكع األش

 السفح المقابؿ لمجبؿ.

حضر إلينا خميفة يدعى خميفة عبد الجبار الحمداني, ككاف معو سيارة مف نكع جيب, فسأؿ    
عف دراكيش كخمفاء فمسطيف, فأخبرناه نحف مف فمسطيف , فقاؿ : إف حضرة الشيخ قد بعثني 

ا ألنقمكـ إلى السمي مانية, فصعدنا معو في الجيب كانطمقنا نحك السميمانية, ككصمنا كقت خصيصن
الظييرة بيت شيخ الطريقة المبارؾ الشيخ محمد الكسنزاف الحسيني, البيت المبارؾ , الذم غمرنا 
بكرمو كاحترامو كعطفو, حيث أنزلنا منزؿ الضيافة الخاص, كأكرمنا أيما إكراـ, كمكثنا في 

المكعظة كاإلرشاد كاألذكار, كسيرة الصحابة الكراـ كاألكلياء , رضكاف  ضيافتو ثبلثة أياـ نسمع
 ا تبارؾ كتعالى عمييـ. 

ثـ استأذنا حضرة الشيخ لمعكدة إلى أرض الكطف فمسطيف, كفي طريؽ العكدة مررنا ببغداد      
ككرببلء, الرشيد, بغداد الخير, حيث قمنا ىناؾ بزيارة بعض األماكف المقدسة , كالنجؼ األشرؼ 

, كزرنا مقاـ االماـ مكسى  كزرنا مقاـ حضرة الغكث األعظـ السيد عبد القادر الجيبلني 
, (2), عميو السبلـ , كبعض المراقد المقدسة مثؿ : مقاـ السيد الشيخ الجنيد البغدادم(1)الكاظـ

األردف, , ثـ عدنا إلى فمسطيف عف طريؽ (4), كالسيد السرم السقطي(3)كالسيد معركؼ الكرخي
كمكثنا في األردف يكمنا كاحدنا , كرجعنا بالخير كٌمو كقد غنمنا تمؾ الزيارة التي ال تنسى أبدنا 

 ."(5)أبدنا

 
                                                           

مكسى بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف عمي بف الحسيف بف اإلماـ عمي الكاظـ , باب الحكائج , كالترياؽ المجٌرب انتقؿ إلى  ((1
 .     118  - 117, ص  تذكرة األولياء.االصفياني ,  393/  4, وفيات االعيان( . ينظر : ابف خمكاف , 183عالـ الشيكد كالحؽ )ت

جنيد بف محمد بف الجنيد الخراز البغدادم , أبك القاسـ, كلد في بغداد, صحب السرم السقطي ) خالو ( , كالحارث المحاسبي )ت  ((2
. 126, ص طبقات األولياء( كمقامو في الجانب الغربي مف مدينة بغداد مزار ظاىر عمى رؤكس االشياد , ينظر: ابف الممقف , 297

 .                    217 – 213/ 1, لكواكب الدريةعبد الرؤكؼ المناكم , ا
معركؼ الكرخي ىك : معركؼ بف فيركزاف الكرخي , كالكرخي نسبة الى الكرخ في بغداد , كيكنى بأبي محفكظ , كلد في بغداد ,  ((3
 .161, ص  ألولياءتذكرة ا, ابف الممقف,  317, ص  طبقات الصوفية( , ينظر : البغدادم, 200)ت

( ينظر: 252سرم بف المغمس السقطي , أبك الحسف, كلد ببغداد, صحب الشيخ معركؼ الكرخي , كىك أستاذ الجنيد كخالو , )ت ((4
 . 160, ص طبقات األولياء, ابف الممقف ,  22 – 21/  2,  جامع كرامات األولياءيكسؼ النبياني , 

 , في التكية الرئيسية , قمقيمية .1439صفر  27مطيؼ سكيمـ . يكـ الخميس مقابمة االستاذ محمد تكفيؽ عبد ال (5)
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 في المجتمع الفمسطينيّ  وأثرىا , انتشار الطريقة في فمسطين -الفصل الثاني 

 النشاط الديني -المبحث الثاني 

العالـ نشاط ديني متنكعة كيغطي مجاالت لكؿ طريقة مف الطرؽ الصكفية المنتشرة في     
الحياة المختمفة , كالطرؽ الصكفية المكجكدة في فمسطيف يزيد نشاطيا لقدسية المكاف المكجكدة 
فيو , فيي أرض مبارؾ كأرض اإلسراء كالمعراج , كأرض المحشر كالمنشر كتنتشر فييا مقامات 

 ء ... إلخ .كثيرة لؤلنبياء كرجاؿ التصكؼ , كاألكلياء , كالعمما

كيظير النشاط الديني لمطريقة الكسنزانية في أنحاء فمسطيف , منذ بداية نشأتيا في فمسطيف ,  
بؿ كأىـ ما يميزىا ىك أنشطتيا الديني ؛ لما لو مف األثر جميؿ , كالكقع الكبير في نفكس عامة 

 الشعب , كباقي فئات الشعب مف الرئيس إلى المكاطف . 

 تي تقوم بيا الطريقة الكسنزانية  :ومن أىم النشاطات ال

 أواًل النشاط الموسمي: 

تقيـ الطريقة الكسنزانية احتفاالت دينية في المناسبات الدينية الميمة , كالتي يمكف تسميتيا 
 بالنشاطات المكسمٌية

  -المكلد النبكم:-1

تعمؿ الطريقة الكسنزانية في كؿ عاـ عمى إحياء ذكرل المكلد النبكم الشريؼ , حيث تقيـ       
, المكلد المركزم , الذم يتـ تحت رعاية فخامة الرئيس  االولىذا المكلد , بثبلثة صكر , ىي : 

محمكد عباس , أك تحت رعاية كزارة االكقاؼ كالشؤكف الدينية , كىذا االحتفاؿ نسميو االحتفاؿ 
المركزم لممكلد النبكم , إذ في الثاني عشر مف شير ربيع األكؿ مف  كؿ عاـ يقاـ ىذا المكلد 

م الشريؼ , كبالبداية يشمؿ ىذا االحتفاؿ دعكة عامة كخاصة تحت مسمى االحتفاؿ بالمكلد النبك 
لجميع شرائح المجتمع لمحضكر , كيككف أشبو بالميرجاف إذ بو كممات لبعض الشخصيات 
ا كممة لخميفة الطريقة  الدينية , كالشخصيات الكطنية , ثـ يككف ىنالؾ كممة لككيؿ الطريقة كأيضن

, كالحديث عف  ؿ , كتككف كممة مكجزة لسيرة النبي , ثـ المدائح النبكية بالدفكؼ كالطبك 
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ا في نياية اإلحتفاؿ حمقة ذكر , ثـ يككف إطعاـ طعاـ  كيفية اقتفاء آثاره كالتأسي بو , كيككف أيضن
 العشاء كتقديـ الحمكل .  

كمف أىـ ما يميز ىذا االحتفاؿ , أف جميع الطرؽ الصكفية في فمسطيف كالداخؿ المحتؿ تتكاجد  
ركة بو , بؿ كمف ما يميزه أنو في كؿ عاـ تككف الطريقة الكسنزانية ىي الراعية ليذا لممشا

 االحتفاؿ .

, المكلد المحمي , الذم يككف في المدف التي يكجد بيا تكايا مركزية , مثؿ : قمقيمية ,  وثانًيا
 وثالثًا ,ينة . كنابمس , كجنيف , يحث تقيـ الطريقة احتفاالن بالذكر كيككف تحت رعاية محافظ المد

 االحتفاؿ الذم يقاـ داخؿ التكايا المركزية .

 المناسبات الدينية األخرل: -2

تقيـ الطريقة الكسنزانية احتفاالت دينية عديدة , كتغطي مختمؼ المناسبات الميٌمة , أىميا       
د الفطر ذكرل اإلسراء كالمعراج , كاليجرة النبكية , كرأس السنة اليجرية , كعاشكراء , كعي

كاألضحى , حيث تعمؿ الطريقة الكسنزانية في ىذه المناسبات عمى إقامة حمقات الذكر, كتشكيؿ 
المسيرات الكشفية , كما تقـك عمى : إعداد الطعاـ , تكزيعو عمى الناس بشكؿ عاـ , كعمى 

 . (1)الفقراء كالدراكيش بشكؿ خاص

لنبكية , كعاشكراء , تقكـ الطريقة بإقامة حمؽ فمثبلن في ذكرل اإلسراء كالمعراج , كاليجرة ا      
ا أياـ االثنيف كالخميس , حيث يقكمكف باالجتماع في إحدل التكايا المركزية ,  الذكر , خصكصن
كتقاـ حمقة ذكرو كبيرة يككف فييا قرائو القرآف , كالمدائح النبكية , يككنكف كاقفيف في شكؿ دائرم 

كر , ثـ يجمسكف لدرس الديف الذم يقميو خميفة التكية , , إلى أف ينتيي عريؼ الحمقة مف الذ
 كبعدىا تطرح أسئمة لمنقاش , إف كاف ىناؾ زكار كضيكؼ , كبعد ذلؾ يقدمكف العشاء كالحمكل .

ا ذكرل اإلسراء كالمعراج , كاليجرة النبكية , كعاشكراء , طابعنا غير    كمف الممكف أف تأخذ أيضن
رة كشفية , يتقدـ المسيرة الخمفاء الكبار , كيككف خمفيـ حمؽ الذكر , مثؿ السير في مسي

المداحيف الذيف ينشدكف المدائح كاالىازيج , كفي الخمؼ يككف مف يدؼ بالدفكؼ , كمف يدؽ 

                                                           
 , في التكية المركزية قمقيمية . 1349صفر  28مقابمة االستاذ تكفيؽ عبد المطيؼ سكيمـ ,  (1)
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بالطبكؿ , كفي اخر المسيرة يككف الدراكيش , كاألتباع , كالمريديف , كفي ىذه المسيرة تكزع 
 الحمكل .

فعالية مميزه لمطريقة الكسنزانية في فمسطيف , كىي تخصيص عيديف كغالبنا ما يككف ىناؾ     
الفطر كاألضحى , إلعداد الطعاـ كتقديمو , كتكزيعو عمى الناس كما يحدث في قمقيمية , كجنيف 
عداده عمى أعمى مستكل  , كنابمس , حيث تقكـ الطريقة كلمدة ثبلثة أياـ عمى طيي الطعاـ كا 

 .  (1)كالمحتاجةكيكزع عمى العائبلت الفقيرة 

 النشاط الديّني الدوري:  –ثانًيا    

المحاضرات الدينية , تنظـ الطريقة الكسنزانية محاضرات دينية متنٌكعة في أكقات السنة -1
جميعيا , كبما يتناسب مع الفئات المسٌتيدفة في ىذه المحاضرات , كبطمب مف خمفاء الطريقة 

أماكف المحاضرات فتككف  في المساجد , ك الزكايا ك كعممائيا اعطاء ىذه المحاضرات . كأما 
 التكايا , الجامعات ك المدارس .

 الندكات التكعكية كالتثقيفية التي تمقى في المراكز كالمعاىد , مثؿ مركز شمس في راـ ا . -2

المقاءات التي تبث عمى التمفاز , أك محطات االذاعة , مثؿ تمفاز قمقيمية , كتمفاز الفجر  -3
 الجديد في طكلكـر , كمحطة إذاعة القراف الكريـ في نابمس . 

المناظرات الدينية التي تحصؿ بيف الكقت كاآلخر , بيف الطريقة الكسنزانية كبيف الجماعات  -4
 .(2)االخرل المؤيدة لمتصكؼ , أك المعارضة لو

ـ األكلى إذ حصمت مناظرتيف في نفس اليك  2003-8-25حصؿ في قمقيمية في  كمثاؿ ذلؾ ما
كانت بيف الطريقة كبيف حزب التحرير حكؿ مصداقية الكرامات التي يقكـ بيا خمفاء الطريقة في 

 تكية قمقيمية .

كالمناظرة الثاني , كالتي حصمت في قمقيمية بيف الطريقة كبيف مجمكعة مف التيار السمفي , ككاف 
 محكر المناظرة حكؿ السحر كالشعكذة .

                                                           
 .في التكية المركزية قمقيمية  1439ربيع الثاني  27مقابمو مع األستاذ تكفيؽ عبد المطيؼ سكيمـ  ( (1
 , في التكية المركزية قمقيمية . 1349صفر  28مقابمة االستاذ تكفيؽ عبد المطيؼ سكيمـ ,  ((2
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 الطريقة وأثرىا في فمسطينالفصل الثاني : انتشار 

 المبحث الرابع : النشاط االجتماعي

 .(1)" الطريقة الكسنزانية خمية اجتماعية ركحية كجسدية متماسكة أشد التماسؾ"

لمطريقة الكسنزانية في فمسطيف أثر بارزة مممكسة في عدد مف جكانب حياة المجتمع    
 الطريقة المختمفة  , كمنيا :  الفمسطيني , كتظير تمؾ اآلثار مف خبلؿ مجاالت عمؿ

 : الجانب الثقافي-1

 قامت الطريقة الكسنزانية بتأسيس مؤسستيف لمعمؿ التثقيفي في مجاالت عديدة , كىما :       

 :المجنة الوطنية العميا لموقاية من المخدرات والجريمة-1

( , حيث تـ اعتمادىا مؤسسة كطنية , 4/11/2003المكافؽ 1424/ 9/9تأسست يكـ ) 
كأيلحقت أكال بكزارة الشؤكف االجتماعية , ثـ نقمت مسؤكليتيا إلى كزارة الصحة الفمسطينية , 

ارىا , كتيدؼ المؤسسة إلى تكعية المكاطنيف بأخطار المخدرات عمى المجتمع , كمحاربة انتش
 يف . لجة المدمنكالعمؿ عمى معا

 : عراج لإلغاثة والتنميةلما جمعية -2   

 ا , كقرية عابكد قرب راـ ا راـ  في فركع كليا القدس , في (1419/1998تأسست عاـ ) 
الفمسطينية في  تمكيف المرأة خبلؿ مف ضوأر  في الفمسطيني المكاطف تثبيت إلى سعىكىي ت

, كجدار  طافاالستي مف المتضٌررة القرل في المٌدرة لمدخؿبالمشاريع  كمٌدىا األسر المحتاجة ,
 تعميـ تمكيؿ األغناـ , ك كتربية سؿ ,الع إلنتاج النحؿ تربية مشركع:  مثؿ. العنصرم صؿالف

 .(2)ككفالة االيتاـ , الجامعات في الفتيات

 

 
                                                           

   يكـ اإلثنيف , في التكية المركزية , عبدكف , المممكة األردنية , الساعة العاشرة . محاضرة لشيخ الطريقة , محمد المحمد الكسنزاف , ((1
 , في منزلو .  1439ربيع اكؿ 15, يـك الخميس  الرحمف اسميـمقابمة عبد  ( (2
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 الجانب العمراني : -2

قامت الطريقة الكسنزانية كمنذ نشأتيا في فمسطيف , ببناء التكايا كالزكايا المركزية كالخاصة      
في بعض محافظات الكطف , كالتي تعتبر القكاعد المخٌصصة لممارسة نشاطات الطريقة 
ؽ المتٌنكعة , عمٌدت الطريقة الكسنزانية إلى  إنشاء ثبلث زكايا كبيرة في فمسطيف مكزعة في مناط

الشماؿ كالداخؿ المحتؿ , فنياؾ الزاكية الرئيسة ك المركزية في قمقيمية , كالزاكية الرئيسة في 
نابمس , كاألخيرة في الداخؿ المحتؿ في قرية بسمة طبعكف . كتعمؿ الطريقة في كؿ فترة عمى 

 إعادة ترميـ ىذه االماكف كتكسيعيا في كؿ فترة .

 . (1)كىذه الزكايا كالتكايا المركزية

 أنشأت الطريقة ثبلث زكايا كتكايا مركزية ىي :

 الزاكية الرئيسة المركزية  -1

زاكية الخميفة األستاذ تكفيؽ سكيمـ , كىي الزاكية األكلى التي فتحت لمطريقة منذ نشأتيا في -1
فمسطيف , كتقع في مدينة قمقيمية , كالمقيـ عمييا خميفة الطريقة في فمسطيف الخمفية تكفيؽ سكيمـ 

قع في كسط المدينة , كىي عبارة عف ثبلث طبقات , في الطابؽ األرض الزاكية كىي مكاف , كت
اقامة حمقات الذكر , كمكاف الصبلة , كالمدائح , كمساحتيا مآتيف متر مربع . كفي الطبقة 
الثانية يكجد صالة استقباؿ , كديكاف لمضيافة , كمساحتيا مئة كخمسكف متر مربع , كفي الطبقة 

تكجد مكتبة كبعض األجيزة اإللكتركنية لمبحث العممي كلمدراسة , كتبمغ مساحتو تسعيف  الثبلثة
 متر مربع , كجميع الطبقات مجيزة بالمنافع مف ) حمامات , كمطبخ (. 200

 الزاكية الرئيسة الثانية :-2

خميفة كىي زاكية الخميفة عماد المغربي , كىي ثاني زاكية تقاـ في فمسطيف , كالمقيـ عمييا ال
عماد المغربي , كتقع في مدينة نابمس في منطقة المساكف الشعبية بينف مخيـ عسكر كقباطية , 

                                                           
مقابمة أجراىا الباحث مع األستاذ تكفيؽ محمد عبد المطيؼ سكيمـ , ك عبد الرحمف اسميـ , كعماد المغربي , ككساـ النعراني , يـك  ((1

 قمقيمية ., في التكية المركزية  1439شعباف 3الخميس  
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كىي عبارة عف صالة كبيرة , كديكاف , كمكتبة مع ممحقاتيـ , كتبمغ مساحتيا مئة كسبعيف مترا 
 .امربعن 

 الزاكية الرئيسة الثالثة : -3

زاكية تقاـ في فمسطيف , كالمقيـ عمييا الخميفة  كىي زاكية الخميفة كساـ النعراني , كىي ثالث
كساـ النعراني , كتقع في الداخؿ المحتؿ في قرية بسمة طبعكف , كىي عبارة عف صالة كبيرة 

 كممحؽ بالصالة , كتبمغ مساحتيا مئة كستيف متر مربع .

 الزوايا والتكايا الخاصة : -2

 أنشأت الطريقة بعض زكايا كتكايا خاصة , كىي :

كىي بالداخؿ المحتؿ , كالمقيـ عمييا خميفة كساـ , كتبمغ مساحتيا خمسيف مترا  نحفتكية -1
 مربع , كىي إلقامة حمقات ذكر االثنيف كالخميس , كلسماع المديح .

المجمس الصكفي األعمى في إعادة ترميـ بعضكيتيا خبلؿ كتسيـ الطريقة الكسنزانية مف    
ات , في كؿ مف : نابمس , كالخميؿ , كمنطقة ىرتسيميا كباقة بعض أضرحة األكلياء , ك المقام

كما تسيـ بالتعاكف مع كزارة االكقاؼ كالشؤكف  ,1948الغربية في الداخؿ المحتؿ منذ عاـ 
 .(1) الدينية في إعمار كترميـ المساجد القديمة

 جانب الطب الروحاني:  -3 

أىـ ما يمكف الحديث عنو ىك معالجة الناس مف االمراض التي عجز عنيا الطب الحديث      
كيككف العبلج كالشفاء بتكفيؽ مف ا , تعالى , كىذا العبلج يككف بمثابة البرىاف لمطريقة كالدليؿ 

الفشل , أك  بمرض السرطانالداؿ عمى صدقيا كقكتيا , فبعض الناس في الغالب ما يصابكف 
. كبعد عجز الطب العممي , يرشدكف مف قبؿ بعض  أو عدم االنجاب,  الشمل, أك  لكمويا

األطباء إلى العبلج البديؿ , كخصكصا في قمقيمية , حيث يتـ إرشادىـ مف قبؿ االطباء الى 

                                                           
 , في منزلو. براـ ا . 1439ربيع اكؿ  15, يـك الخميس   مف اسميـالرحمقابمة أجراىا الباحث مع  عبد  ((1
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, فيأتكف إلى التكية ( 1)التكية الكسنزانية , مصرحيف: "أف ىناؾ عبلج خارؽ لمعادة لدييـ" 
ـ , كيقكـ خميفة التكية بإعطائيـ الممسة الركحية كىي "البيعو" لربطيـ بالشيخ , شارحيف مرضي

ـٌ إٌما يقرأ عمييـ القرآف , أك يمتزمكف مجالس كحمقات الذكر , أك يأخذكف كردنا مف التسابيح  كمف ث
, كفي ظرؼ أسابيع معدكدة تتـ المعافاة كالشفاء مف ا تعالى , كأنا شاىدت الكثير مف ىذه 

ا مثؿ ذلؾ مف تكية بسمة طبعكف, ا لحاالت , في تكية قمقيمية , كفي تكية نابمس , كسمعت أيضن
 في الداخؿ المحتؿ .

 االصالح العشائري:-4

طبيعة فمسطيف االجتماعية قائمة عمى نظاـ العشائر , كفي الغالب معظـ المشاكؿ التي     
: سرعة الحؿ مقارنة بالمحاكـ  تحصؿ يتـ حميا باإلصبلح العشائرم لعدة أسباب , كأىميا

الرسمية , كسرعة إعطاء الحقكؽ ألصحابيا , كعدـ تحمؿ تكاليؼ باىظة مف محاكـ كمحاميف 
 كتنفيذ ..... إلخ .

, كأبرزىـ منتميف الى الطريقة الكسنزانية : كمنيـ االخ  يكفيكجد في فمسطيف قضاة عشائر    
 . الكرمي خ محمد حامدخالد مسيمي , كاألخ األستاذ منير قطاكم , كاأل

الفمسطينية , ومسؤولو كيكجد في مدينة راـ ا مكتب إصبلح عشائرم تابع لمسمطة الكطنية   
, كىك مستشار سيادة الرئيس لشؤكف العشائر  سيادة المواء كامل األفغاني المكنى أبا دالل

كاالصبلح , كقاضي االصبلح العشائرم في مناطؽ الشماؿ ىك خميفة الطريقة في فمسطيف 
الخميفة االستاذ تكفيؽ محمد سكيمـ , فكثير مف المسائؿ المعقدة , كالتي كاد أف تصؿ إلى سفؾ 

ي كقع بيا دـ حٌمت بتكفيؽ مف ا تعالى الدـ البرئ حمت ببركة الطريقة , ككثير مف المسائؿ الت
ثـ ببركة الطريقة , ككثير مف قضايا السرقة , كالنصب كاالحتياؿ , كقضايا كبيرة بيف أشخاص 

 كالجيات االمنية حٌمت .

 

                                                           
, في المشفى ,  1439ربيع أكؿ  17يكـ األحد في مشفى دركيش نزاؿ الحككمي ,  طبيبد الياس نزاؿ , أجراىا الباحث مع  مقابمة ((1

ا .  الساعة الحادم عشر صباحن
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في قرية الزاكية بمحافظة سمفيت , كحصؿ عائمتيف  كقعت مشكمة بيف -1كعمى سبيؿ المثاؿ :  
كجياء الخير إلى التكية الكسنزانية في قمقيمية لمقدكـ كلمحؿ , كعمى قتؿ لعائمة الغضباف كتكجو 

الفكر شكمت لجنة كذىبكا إلى القرية , كتـ العمؿ بنظاـ العشائر مف أخذ عطكة دفف , كثـ فراش 
كقضية سرقة كقعت في طكلكـر حيث قاـ  -2عطكة , كثـ دفع لمدية , كمف ثـ االتفاؽ كالصمح .

بسرقة بعض المعدات كالمكاد كسيارة تابعة لشركة تصنع  ينة طكلكـرأحد عائبلت مدشباف مف 
االلمنيكـ , كذلؾ لخبلؼ بيف صاحب الشركة كالشباف العامميف فييا , فتكجو كبير العائمة 
ٌكؿ إلى الخميفة األستاذ تكفيؽ  المعتدية إلى مكتب االصبلح العشائرم في راـ ا , كعمى الفكر حي

لممنطقة , كعرضت عميو القضية , كشكؿ الكفد , كتكجيكا إلى  محمد سكيمـ بصفتو قاضي
 طكلكـر , كتـ إعادة المسركقات إلى صاحبيا , دكف معرفة الفاعؿ كتـ إغبلؽ القضية . 

حدث أنو تمت عممية نصب في بيع مصاغ ذىب  في أحد محبلت قمقيمية , لرجؿ مف  -3
ك تدخمت شرطة مدينة قمقيمية في األمر   الدخؿ المحتؿ , ك كادت األمكر أف تصؿ إلى اقتتاؿ ,

عادة الماؿ لصاحبو , كتـ  كحٌكلتيـ إلى الخميفة تكفيؽ سكيمـ , كتـ إعادة الذىب لممحؿ , كا 
 الصمح بينيـ عمى غداء. 

كأذكر أىـ القضايا التي حصمت أمامي في محكمة قمقيمية الشرعية , كىي تدخؿ الخميفة  -4   
تكفيؽ سكيمـ في أىـ القضايا الحساسة التي كادت أف تصؿ إلى طبلؽ  كتفكيؾ ألسرة كضياع 
لؤلكالد , كقتؿ مف قبؿ أخ الزكجة لمزكج , كقبؿ عرض القضية عمى االصبلح األسرم داخؿ 

مف ثمة التحكيـ الشرعي , كاف الصمح قائـه , بيف المتخاصميف بتدخؿ الخميفة تكفيؽ المحكمة , ك 
سكيمـ , كىذا ما أعجب أثنيف مف القضاة الشرعييف كىما القاضي فاركؽ عديمي , كالقاضي عبد 

 .  (1)الرحمف داككد

بكاسطة كبذلؾ يظير لمختمؼ فئات الشعب الفمسطيني النشاط المتنٌكع الذم تقكـ بو الطريقة 
خمفائيا , كعممائيا , كأفرادىا , كاليادؼ إلى حماية المجتمع مف اآلفات المختمفة التي تفتؾ بو , 
ا خالينا مف األمراض  كمعالجتيا , ك تكعيتو , كبث ركح االسبلـ في أبناء ليككنكا مجتمنا صالحن

 االجتماعية المختمفة .

                                                           
 , في التكية المركزية قمقيمية. 1439ربيع اكؿ  18مقابمة االستاذ تكفيؽ عبد المطيؼ سكيمـ , يـك االثنيف  ( (1
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 في المجتمع الفمسطينيّ  وأثرىا , انتشار الطريقة في فمسطين -الفصل الثاني 

    بالطرق الصوفية االخرى في فمسطينعالقتيا  -المبحث الرابع 

لتكايا, كالقدس اكىي بمد الزكايا ك  , كىي مكاف المتصكفيف , فمسطيف ىي مكاف التصكؼ 
بعض الجماعات اإلسبلمية , خير شاىد عمى ذلؾ, لكف بسبب  كالداخؿ المحتؿ كالخميؿ

نشاط خفت حكؿ حقيقية التصكؼ كمصداقيتو ,  كؼ في الرؤل كاألفكار كما بثٌتوالمخالفة لمتص
الناس.               حدث مخاكؼ لدل أاالمر الذم  يعمك كما كاف ,المتصكفيف فمـ يعد صكت المتصكفيف 
ف سادة كعميو أم قكـ مف السادة الصكفية كقد ذكرت في ألكف المتتبع لمتاريخ االسبلمي يجد 

 كمٌمف ألؼ في عمـك , و ىـ مف السادة الصكفيةتأئمة الحديث كركا كثيريف مف ؽ أفمكقع ساب
ما عمى الصعيد العسكرم فخير شاىد ىك القائد صبلح أك  , ىذا عمى الصعيد العممي , الحديث

مكانو مرمكقة لدل سبلطيف الدكلة العثمانية  ليـ. كما أف الصكفية كانت  يكبييف األالدٌ 
 . اإلسبلمية , كأغمبيـ كاف ليـ طريقة أك أكثر , فضبلن عف رجاؿ الدكلة في مختمؼ المؤسسات

ذكر الطرؽ الصكفية القائمة حتى يكمنا ىذا في فمسطيف كالتي يبلحظ ممارستيا عمى أكىنا      
دراكيش الخمفاء ك المكتبات ك كال ؛ تكاياالاكيا ك ز ال مثؿ : كيبلحظ أيضا تراثيا القائـ , رضاأل
ىذه الطرؽ الصكفية ىي امتداد  فٌ أمع العمـ  , ةسياسيٌ كال كاالجتماعية ,دينية النشاطات الك 

 , ربعقطاب األصحابيا األأكىي التي قمنا عف  , لمطرؽ الكبرل التي ذكرنيا في الفصؿ السابؽ
, لكف ية , والطريقة البدوية , والطريقة الدسوقية الطريقة القادرية , والطريقة الرفاع : كىي

 عبد القادر ف السيدكذلؾ أل ؛ القادرية كالرفاعية : ىنا فقط عمى طريقتيف كىما اىتمامنايتركز 
كالطرؽ الصكفية المكجكدة  في العراؽ كببلد الشاـ , اأقام فٍ ىما مى  الرفاعيٌ  أحمد الجيبلني كالسيد

 مع باقيكأذكر ىنا عبلقة الطريقة الكسنزانية في فمسطيف ىي ليست إاٌل امتدادنا لتمؾ الطرؽ , 
ىي امتداد لمطريقة القادرية  -اأيضن  – المنتشرة في فمسطيف مع العمـ أف الطريقة الكسنزانيةؽ الطر 

 .1984لمحتؿ عاـ الداخؿ افي الضفة الغربية كقطاع غزة ك  المنتشرة, كىي 

 كالطريقة , الطريقة القادرية مثؿ :منيا الكبيرة  , عدد كبير مف الطرقة الصكفيةكيكجد      
الصغيرة  اكمني كاسميا الحالي طريقة القاسمي الخمكتية الجامعة . , الجامعة الرحمانية الخمكتية
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رض الطرؽ المنتشرة عمى األ كيبمغ عدد ىذه"مف الطرؽ  ـكغيرى , كيةكالعبلٌ   , النقشبندية : مثؿ
  ".عض الطرؽ الفعالة التي ليا تأثر عمى االرضبطريقة أذكر منيا  رةخمس عش يةفمسطينالفي 

 : الطريقة الخموتية الجامعة الرحمانية-1

 , (1), كأطمؽ عمييا اسـ الدينكرية نسبة إلى ممشاد الدينكرم نشأت في القرف الثالث اليجرم    
 . (2)نسبة السيد شياب الديف السيركردم السيركردمأطمؽ عمييا اسـ ثـ 

 كمف ثـ سميت بالخمكتية لسببيف ىما :

 اشتيارىا بتربية المريديف عمى طريؽ الخمكة. -1
 كتي كاشيرىـ عمر الخمكتي , محمد الخمكتي.ملى آؿ الخإنسبة رجاليا  -2

كسميت بالجامعة : مصداقا لما جاء في الصحيحيف مف حديث ابي ىريرة رضي ا 

 .(3)بعثت بجكامع الكمـ" " عنو قاؿ : سمعت رسكؿ ا 
في أياميـ انتشارنا عظيمنا في ببلد الشاـ , كمصر , كالحجاز , ىذه الطريقة  نتشرتكقد ا

الخمكتي انتقمت مف شيخ إلى كبعد أف كانت الكالية في يد خادـ الطريقة الشيخ محمد 
آخر مما ساعد عمى انتشارىا حتى كصمت كتمقى عمكمو األكلى فييا عف عممائيا 

 المشيكريف كمنيـ كالده عبد القادر الرفاعي .

دخمت الطريقة الخمكتية إلى فمسطيف في بداية القرف الرابع عشر اليجرم عمى يد الشيخ     
كأخذ الطريقة عف  , القاىرةبزىر ـ في الجامع األالذم كاف قد تعمٌ  , لرفاعي الطرابمسيٌ امحمد 

الشيخ أحمد الصاكم . فقد كاف مف عادة الشيخ محمكد الرفاعي زيارة ببلد الشاـ في المناسبات, 
الناس, كبذلؾ انتشرت الطريقة الخمكتية في   بيفكالمكاسـ المختمفة, فيقكـ بالدعكة كالكعظ 

                                                           
( ككاف يمقب بحارس اليمو العمية , ينظر : األصفياني , 299( كقيؿ )297ىك ممشاد أحمد أبي سناف بف محمد الدينكرم , )ت (  (1

 .10/377,  حمية األولياء
ـ( 1234ق/632( في أذربيجاف , ك )ت1155, كلد عاـ )ن محمد بن عبد اهلل بن البكري السيروردي الصوفي شياب الدين ب( (2

,دفف بالمقبرة الكردية بجانب قبر الخميفة العباسي المعتصـ با , كىك مؤسس الطريقة السيركردية الصكفية , كلو عدة كتب أىما كتاب 
 .22/374,  سير اعالم النبالءالذىبي ,  عكارؼ المعارؼ , ككتاب المطارحات , ينظر:

 . ( حديث صحيح6845, رقـ الحديث ) الصحيحالبخارم , ( (3
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يا مف مدف ببلد ىر ي, كدمشؽ, كالمد, كالرممة, كبيت المقدس, كالخميؿ كغالبلذقية, كصيدا, كعكا
 .(1)الشاـ

 كمف أىـ مشايخ طريقة القاسمي الخمكتية الجامعة 

 إرشادهفضيمة الشيخ "خير الديف يف الشيخ عبد الرحمف الشريؼ " رحمو ا تعالى. كفترة  -1
 .1925-1918كانت : 

. كفترة ارشاده  داككد القاسمي . رحمو ا تعالى فضيمة الشيخ " محمد حسني الديف " بف -2
 .1944-1925كانت : 

العارؼ با فضيمة الشيخ " عبد الحي" بف داككد القاسمي . رحمو ا تعالى . كفترة  -3
 .1962-1944ارشاده كانت " 

العارؼ با فضيمة الشيخ " ياسيف بف محمد حسني الديف" القاسمي . رحمو ا تعالى .  -4
 .1986-1962ككانت فترة ارشاده : 

العارؼ با فضيمة الشيخ " محمد جميؿ" بف محمد حسني الديف القاسمي . رحمو ا  -5
 .1988-1986تعالى . ككانت فترة ارشاده : 

العارؼ با فضيمة الشيخ عفيؼ بف " محمد حسني الديف " القاسمي رحمو ا تعالى ,  -6
 .1998-1988ككانت فترة ارشاده " 

فضيمة الشيخ عبد الرؤكؼ بف " محمد حسني الديف " القاسمي الشيخ الحالي لطريقة  -7
 . (2)بارؾ ا في عمره الجامعةالقاسمي الخمكتية 

كلمطريقة القاسمي عدة نشاطات في عدة مجاالت أىميا المجاؿ التعميمي األكاديمي 
: كليا أيضا مركز  فمطريقة جامعة كبيرة في الداخؿ المحتؿ كىي " أكاديمية القاسمي

لمدراسات اإلسبلمية كالمخطكطات , كيكجد مركز اإلعبلمي لطريقة القاسمي الخكلتية 
 .(3)الجامعة

 
 

                                                           
 .   128 -126, ص  الفكر الصوفيينظر : محمد أبك الرب , ( (1

 .12, ص أضواء عمى طريقة القاسميينظر : عبد الرؤكؼ القاسمي , ( (2
 .78, ص طريقة القاسميأضواء عمى ينظر : عبد الرؤكؼ القاسمي ,  ((3
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 : الطريقة القادرية-2

حيث انضمكا  , يجرمٌ الفي القرف السادس  اكاف القادريكف قد فيمكا الجياد فيما سميمن         
كشارككا في   )ىػ589تيف األيكبي )كصبلح الدٌ ىػ(, 569د زنكي )تك يف محملجيكش نكر الدٌ 

 , ىػ( 583مف جيش التحرير الصبلحي ) جزءنا ميمنا معركة حطيف, كتحرير القدس. كبذلؾ كانكا
, كاىتـ بتعزيز كجكدىـ  ييف األيكبٌ كقد عطؼ عمييـ صبلح الدٌ  , نكا في المدينة المقدسةفتكطٌ 

صة بيـ كىي الخانقاة الصبلحية , الكائنة في , كذلؾ مف خبلؿ إقامة زكاية خا في بيت المقدس
       .( 1)سكؽ الٌدباغة قرب كنسية القيامة

رة مف الزىاد كالمتصكفة بيدؼ يكقد كفدٌ  إلى بيت المقدس بعد التحرير الصبلحي أعداد كب
االعتكاؼ بالمسجد األقصى المبارؾ, كالمجاكرة لو, كزيارة األماكف المقدسة في فمسطيف بعامة, 

 قدس, كبيت لحـ, كالخميؿ, كقبكر األنبياء, كمقامات األكلياء, كالعمماء, الصالحيف بخاصةكال
 ).2)المنتشرة في مختمؼ أنحاء فمسطيف

لمقادرية كجكد في معظـ مناطؽ فمسطيف )الضفة الغربية بما فييا القدس المحتمة, ك         
( , كأكثر كجكدىا في القدس 1368/1948)كقطاع غزة, كاألرضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 

( , ككاف الشيخ محمد ىاشـ البغدادم خميفة الطريقة ,  1368/1948كفي فمسطيف المحتمة ) 
 .(3)يزكر ي أتباع الطريقة في مختمؼ المناطؽ

 الطريقة التيجانية : -3

ت تعكد نشأة الطريقة في فمسطيف إلى الثمث األكؿ مف القرف الرابع عشر اليجرم حيث كان     
فمسطيف كالية عثمانية, كقد دخمت الطريقة التيجانية بيت المقدس في تمؾ الحقبة عمى يد الشيخ 

 أحمد التيجاني .

( في مدينة مراكش بالمممكة  1890ػ/1308كالشيخ أحمد التيجاني مف مكاليد عاـ )     
كعمكـ المغة العربية  , كأتقف العمكـ الشرعية , ف الكريـآفحفظ القر  , ـ فيياالمغربية, كنشأ, كتعمٌ 

                                                           
 .254,  ص من آثارنا العربية واالسالميةينظر : حمد يكسؼ ,  ((1

 . 376, ص مثير الغرامينظر: ابف سركر المقدسي ,  ((2
 . 117, ص  الفكر الصوفيينظر : محمد أبك الرب ,  ((3
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ثـ تكفاىا ا, سبحانو كتعالى. ككاف قد أخذ الطريقة التيجانية في  , تكفي كالده فرعتو شقيقتو
ا مراكش, كأصبح بمقاـ الخميفة. فاضطر إلى اليجرة لممشرؽ اإلسبلمي, فقدـ مكة المكرمة حاجًّ 

مف األماكف  ماكغيرى لمشرفةالصخرة ا ثـ قدـ بيت المقدس؛ لزيارة المسجد األقصى, كمسجد قبة
 المقدسة في فمسطيف, فيما كاف يعرؼ بػ تقديس الحجة.

فانقطعت السبؿ بالشيخ الشاب  , في أثناء كجكده في بيت المقدس حدثت الحرب العالمية األكلى 
رس الناس في مسجد قبة الصخرة اليافع ببيت المقدس, كبقي فييا فعمؿ بالتجارة, ثـ أخذ يدٌ 

يرتو, شصبلتي العصر كالمغرب لسنكات طكيمة. كبذلؾ ذاعت  بيفمكـ الشرعية ما المٌشرفة الع
و في قمكبيـ الناس في مختمؼ أنحاء فمسطيف, ككاف المريدكف الذيف يمقى حبٌ  بيفكصيتو 

 .(1)يقصدكنو ألخذ الطريقة التيجانية عنو

 الطريقة النقشبندية :-4

دس تعرؼ باسـ النقشبندية  نسبة إلى مؤسس لمطريقة النقشبندية زاكية في بيت المق        
حيث ,  يف نقشبد البخارمٌ الطريقة كناشرىا في فمسطيف في القرف العاشر اليجرم الشيخ بياء الدٌ 

نشاء الزاكية ىك تكفير الطعاـ كالشراب كاإلقامة لمفقراء كالمساكيف كبخاصة مف إكاف ىدؼ 
ػ/ 1025عثماف بؾ الصكفي البخارم سنة )بخارل كتركستاف كجاكة. كقد أعاد بناءىا الشيخ 

  (2).( فعرفت باألزبكية1731ػ/1144دىا الشيخ حسف األزبكي سنة )ـ(ٌ ثـ جدٌ 1616

ة مف فمسطيف , لكف ال يمكف إحصاؤىـ كمعرفة يكجد لمطريقة النقشبندية أتباع في مناطؽ عدٌ 
الطريقة مرتبطة بالقمب.  و ال تكجد عممية تكثيؽ لممريديف حيثكذلؾ ألنٌ  ؛ أماكف كجكدىـ بدقة
 كبنسب أقؿ , ةكتافبنسب مت , كغزة , كقمقيمية , كنابمس , كالخميؿ , القدس : كىـ مكجكدكف في

ذا كجد عدد منيـ  , راـ ا ك , جنيف كالمحتؿ , كطكلكـر ,  الداخؿمف ذلؾ في  كبيت لحـ. كا 
 .(3)في منطقة ما فإنيـ يمتقكف في مركز زاكية لمذكر كتبلكة األكراد

 

                                                           
 .31-30, ص  الطرق الصوفية في فمسطينينظر : مشيكر الحٌبازم , ( 1)

 .18, ص  الطريقة النقشبندية وأعالمياينظر : درنيقة ,  (2)
 .126, ص  الطرق الصوفيةينظر : سيير قاسـ ,  (3)
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 الطريقة العالوية :-5

مف الجزائر  ميٌ أي و بكىك ش , مؤسس الطريقة حديثا ىك الشيخ أحمد بف مصطفى المستغانمي   
فقد انتقؿ الشيخ محمد ىاشمي التممساني إلى  , كا في عدة بمدافثة شيكخ تكزعٌ بلككاف لمطريقة ث

سى, ثـ عنو يالشيخ عبد القادر ع عنو أخذ ثـ غزالو ,الشيخ حاـز أبك أخذ  عنوك  , ببلد الشاـ
م في القدس الشريؼ, كاتخذ فييا زاكية ألتباعو. ثـ اتخذ زاكية في ك بلعالشيخ مصطفى ال

 األفغانية. الزاكية السكاحرة الغربية بالقدس الشريؼ, ثـ نقميا إلى المأذنة الحمراء, ثـ إلى

القدس كىي أكبر مركز ليا, كما تنتشر الطريقة العبلكية في عدة مناطؽ مف فمسطيف أىميا: 
كأىميا عمى   الفمسطينية يكجد ليا أتباع في الخميؿ كغزة. كبعد ذلؾ ليـ كجكد أقؿ في بقية المدف

 ثـ باقة الغربية , ثـ بيت لحـ , ثـ طكلكـر , ثـ راـ ا , ثـ نابمس , ثـ قمقيمية , الترتيب: جنيف
 . (1)في فمسطيف المحمتة ,

 نية :الطريقة الكسنزا-6

أكردنا كيؼ نشأت ككيؼ دخمت الى فمسطيف في الفصؿ الثاني في المبحث االكؿ كقد      
بالتفصيؿ , ثـ بالتدريج في المباحث االخرل مف الفصؿ الثاني , كىي الطريقة مكضكع ىذه 

 الدراسة

ادرية كأما عف عبلقة الطريقة الكسنزانية بالطرؽ السابقة , فيمكف تكضيح عبلقة الطريقة الق    
 الكسنزانية بجميع الطرؽ الصكفية المكجكدة في فمسطيف باآلتي :

 عبلقة الحٌب كالكٌد كاالحتراـ.-1

 عبلقة الرابطة الٌركٌحية . -2

 عبلقة التعاكف كاالنسجاـ. -3

 عبلقة التزاكر كالمقاءات . -4

                                                           
 .146 – 128, ص  الطرق الصوفيةينظر : سيير قاسـ ,  (1)
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لطرؽ الصكفية األخرل الطريقة الكسنزانية في فمسطيف بنت جسرنا  متيننا ك قكينا , بينيا كبيف ا    
, فيي تقبؿ جميع الطرؽ , كتقٌر بيا , كتقبؿ جميع شيكخ , كخمفاء , كدراكيش ىذه الطرؽ ما 

 دمكا تحت إطار الكتاب , كالسنة , كنيج الٌسمؼ الصالح.

كعبلقة الطريقة الكسنزانية بشيكخ الطرؽ األخرل ىي : عبلقة االحتراـ كاإلجبلؿ كالتقدير,    
ا كىذا نيجيـ مع كتتسـ عبلقة ا لخمفاء كالمرشديف كالدراكيش في الطريقة الكسنزانية بذبؾ أيضن

 خمفاء الٌطرؽ األخرل , كدراكيشيـ , كمرشدييـ بأسمى معاني الحب كالكد كالقبكؿ.

 أما عبلقة مريدم الطريقة الكسنزانية مع باقي مريدم الطرؽ األخرل فيي عبلقة األخكة الكاممة . 

لتزاكر كااللقاءات فيي قائمة منذ القدـ فغالبنا , ما تجتمع بعض الطرؽ الصكفية كأما عبلقة ا     
القادرية كغير قادرية في المناسبات الدينية المختمفة لممشاركة في االحتفاالت كبخصاصةا في 

 ذكرل المكلد النبكم.

ا كىناؾ عبلقة التعاكف كالعمؿ الجماعي فيما بيف الطرؽ الصكفية في فمسطيف خصك      صن
 .(1)الطرؽ القادرية في مجاؿ نشاط الديني كاالجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 , في التكية المركزية في قمقيمية.1439ربيع اكؿ  18مقابمة االستاذ تكفيؽ سكيمـ, يكـ األثنيف   ((1
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 انتشار الطريقة في فمسطين , وأثرىا في المجتمع الفمسطينيّ  -الفصل الثاني 

 المبحث الخامس : موقفيا من القضية الفمسطينية

إف مكقؼ الطريقة العمية القادرية الكسنزانية مف القضية الفمسطينية ىك مكقؼ الدعـ        
كالتأييد , كالثبات عمى المبادئ , كاالتفاؽ مع السمطة الكطنية الفمسطينية  في جميع ما تقكـ بو 

ة نظرة مف ممارسات لتحقيؽ مرادىا كأىدافيا, كتنظر الطريقة الكسنزانية إلى القضية الفمسطيني
إيجابية جكىرٌية منسجمة معيا في كٌؿ خطكة تتقدميا في سبيؿ الكصكؿ إلى التحرير الكامؿ 

 كدحر االحتبلؿ .

 كلمطريقة الكسنزانية مكقفاف تجاه القضية كىما :

 :  موقف الطريقة من االحتالل -أكالن 

ا عرٌبية ,  -1 تنظر الطريقة الكسنزانية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي عمى أنو احتبلؿ اغتصب أرضن
ا إسبلٌمية , بغير مسكغ كال كجو شرعي .    كأرضن

تنظر الطريقة الكسنزانية لبلحتبلؿ عمى أٌنو قاـ بتدنيس أرض مباركة , كأف فمسطيف قد  -2
 ابتميت بكباء الصياينة .

زانية لمكياف اإلسرائيمي عمى أٌنو كياف مسخ كىك صائر إلى زكاؿ طاؿ تنظر الطريقة الكسن -3
 الزماف أـ قصر.

تنظر الطريقة الكسنزانية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي عمى أٌنو عاث في االرض بعامة الفاسد ,  -4
 كاالفساد كبفمسطيف كالشاـ بخاصة .

ية , كالمبادئ , كالقيـ , كأٌنو تنظر الطريقة الكسنزانية لبلحتبلؿ عمى أنو مجرد مف اإلنسانٌ  -5
 .(1)حٌطميا جميعيا بأفعالو العنصرية كالطائفٌية

 

 
                                                           

 .قمقيمية المركزية التكية في,  1439ربيع اكؿ  20يـك األربعاء,  سكيمـ المطيؼ عبد تكفيؽ االستاذ مع مقابمة (1)
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 :موقف الطريقة من فمسطين وقضيتيا -ثانيًا 

 تنظر الطريقة الكسنزانية إلى فمسطيف عمى أٌنيا أرض عربية إسبلمٌية حٌرة. -1

كبيرة كميٌمة , كال يجكز التخمي تنظر الطريقة الكسنزانية لمقضية الفمسطينية عمى أنيا قضية  -2
 عنيا كأف مصرىا إلى حٌؿ لصالح اإلسبلـ كالمسمميف , إف شاء ا تعالى .

تنظر الطريقة الكسنزانية لمقضية الفمسطينية عمى أنيا مسؤكلية جماعية في رقبة األمتيف -3
 العربية كاإلسبلمية .

ممشكمة الكاقعة فييا عمى أٌف المجتمع تنظر الطريقة الكسنزانية لمقضية الفمسطينية  كحؿ ل -4
 الدكلي ىك مىٍف يتحٌمؿ المسؤكلية الكبرل لما حدث كلما سيحدث في فمسطيف.

تنظر الطريقة الكسنزانية لمقضية الفمسطينية عمى أٌنيا قضية مصيرية , كحتمية , كأف زكاؿ -5
كا , إلى : اإلفساد , كالقتؿ , ىذا االحتبلؿ حٌؽ , كمؤكد كىك كعد ا لبني إسرائيؿ بأٌنيـ إذا عاد

نْ  . قاؿ تعالى  (1)التدمير , سكؼ يعيد ا تدميرىـ كقتميـ ُعْدَنا ُعدتُّمْ  َواِ 
(2). 

 كقد نقؿ ًإلى  أحد المٌداحيف في الطريقة الكسنزانية كبلٌما عف حضرة الشيخ محمد المحمد   

قد قيؿ في التكية المركزية في السميمانية في قرية كربجنة , ككاف ىذا الكبلـ في  الكسنزاف 
منتصؼ الثمانينات عندما بدأت الحركب ضد الركس , في مناطؽ أفغانستاف , القكقاز , 
كالشيشاف , كقد اجتمع أناس كثر لمجياد , كقتاؿ الركس الذيف اعتدكا عمى الدكؿ اإلسبلمٌية , 

يطمبكف منو اإلذف في المشاركة في الجياد كقتاؿ  اء إلى شيخ الطريقةفتكجو بعض الخمف

 . (3)كقاؿ : "ال جياد إاٌل في فمسطيف" الركس , فرفض حضرة الشيخ

نخمص مف ىذا الحديث إلى أف الطريقة الكسنزانية تنظر إلى أنو ال جياد في العالـ كٌمو إاٌل في 
 .فمسطيف , كضد االحتبلؿ الصييكنٌي المغتصب 

                                                           
 , في التكية المركزية قمقيمية . 1439ربيع أكؿ  20مقابمة االستاذ تكفيؽ عبد المطيؼ سكيمـ , يـك األربعاء  ( (1

 . 8/ 17االسراء ,  (2)
, في مكتب المتابعة كاالرشاد في عبدكف بمدينة عٌمماف  1438ذم الحجة سنة  14الخميس  مقابمة  المداح محمد طالب يكـ( (3

 عاصمك المممكة األردنية الياشمية .
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كتنظر الطريقة الكسنزانية لممجاىديف في فمسطيف مف زمف االحتبلؿ البريطاني إلى زمف    
االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى أٌنيـ : أبطاؿ , كأحرار , كعظماء ؛ ألٌنيـ استشيدكا دفاعنا عف أرض 
اإلسراء كالمعراج , أرض األنبياء , أرض الرساالت , أرض الديانات . كقد قاؿ حضرة الشيخ 

كىذا سمعتو في  (1)ف سيادة الرئيس الشييد الراحؿ أبك عمار ." كا إٌنو بطؿ , كا إٌنو شييد "ع
 أحد الزيارات إلى األردف مف حضرة الشيخ شخصيان. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ق في التكية المركزية في عبدكف .1348ذم الحجة  18مقابمة شيخ الطريقة محمد المحمد الكسنزاف يكـ االثنيف  ( (1
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 انتشار الطريقة في فمسطين , وأثرىا في المجتمع الفمسطينيّ  -الفصل الثاني 

 فمسطينالمبحث السادس : أثرىا في 

إف لمتصكؼ أثرنا كبيرنا جدنا في شتى نكاحي الحياة في المجتمع , كىذا يظير بشكؿ كاضح في   
 المجاالت التي لمس بيا ذلؾ األثر, كىي :

 الدعوي :  -1

لمطريقة الكسنزانية أثر في كبير في الدعكة إلى ا , كيظير ذلؾ في عٌدة أكجو , كأكليا : دعكة 

ٍف لـ يكف عمى غير  كىذا  إلى إتباع ممتو , كالدخكؿ في اإلسبلـ .  مٌمة سيدنا محمد مى
ظير عندما اعتقؿ عدد مف الخمفاء مف قبؿ قكات االحتبلؿ في االنتفاضة الثانية , كأياـ 
االجتياحات , إذ استغمكا تمؾ األزمة في دعكة المحٌققيف الييكد إلى االسبلـ , كمف ثـ أخذ الممسة 

كأما مىٍف كاف عمى مٌمة سيدنا   (1)﴾اأْلَْقَرِبينَ  َعِشيَرَتكَ  َوَأنِذرْ ﴿ؿ تعالى : الركحية "البيعو" , قا

لكٌنو غير ممتـز بصبلة , كال صياـ , كال زكاة , كال حج فديعكتو تككف مف باب قكلو  محمد 
 .(3)﴾اْلُمْؤِمِنينَ  َتنَفعُ  الذِّْكَرى   َفِإنا  َوَذكِّرْ  ﴿, كقكلو تعالى :  (2)﴾ُمَذكِّرٌ  َأنتَ  ِإناَما َفَذكِّرْ  ﴿تعالى : 

 االخالقي :-2

إف االخبلؽ الحسنة ال تأتي بالدارسة النظرية , حيث إٌنو لك أتى إنساف كأفنى عمره كمو في     
دراسة األخبلؽ , فمف يفيده ذلؾ بشيء إال قميبل , كأيضان لك أفنى عمره في دراسة األخبلؽ , كلـ 
 يصحب أىؿ الخمؽ الحسف فمف يفيده ذلؾ بشيء إاٌل قميبل ,  كلكٌنو إٍف درس , كصحب ,
كبخاصة الصكفية الذيف ييطمؽ عمييـ لقب "عمماء االخبلؽ" , فحتمنا سكؼ يستفيد , كيصبح مف 
أصحاب الخمؽ الحسف , كالخمؽ الجميؿ , يقكؿ اإلماـ الجنيد في تعريفو لمتصكؼ : " التصكؼ 

. كيقكؿ اإلماـ الغزالي في كتابة  (4)كٌمو أخبلؽ , فمف زاد عميؾ بالتصكؼ زاد عميؾ باألخبلؽ"
المنقذ مف الضبلؿ : "الصكفية ىـ السٌباقكف لطريؽ ا , خاصة كأٌف سيرتيـ أحسف السير , 

                                                           
 . 26 / 214سكرة الشعراء ,  (1)
 . 88 / 22ة الغاشية , سكر  (2)
 . 55/ 51سكرة الذاريات , (3)
 .52, صحقائق عن التصوف ينظر : عبد القادر عيسى ,  ((4
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كطريقيـ أصكب الط رؽ , كأخبلقيـ أزكى األخبلؽ , بؿ لك جمع عقؿ العقبلء , كحكـ الحكماء , 
لكه بما كعمـ الكاقفيف عمى أسرار الٌشرع مف العمماء , ليغيركا شيئنا مف سيرىـ , كأخبلقيـ , كييبدٌ 

ىك خير منو لـ يجدكا إليو سبيبلن , فإٌف جميع حركاتيـ كسكناتيـ , في : ظاىرىـ , كباطنيـ 
 .(1)مقتبسة مف نكر النبكة , كليس مف كراء نكر النبكة عمى كجو األرض نكرة يستضاء بو"

الفرد كألف األخبلؽ منيج كاضح , كلو أثر عند الصكفية , فقد اىتمكا بنشر األخبلؽ بتربية     
التربية الركحٌية الميعد لة لسمككو , كىذا الذم كاف منيج الطريقة الكسنزانية المتبع في فمسطيف 

 كغيرىا مف بمداف العالـ .

كتقكؿ : مناؿ عبد المنعـ , لقد اىتـ الصكفية بنشر محاسف األخبلؽ , كمف الحقائؽ التي ال    
؛ لذا فإٌف مف (2)اسنا إلى نقص التربية الركحٌيةمفٌر مف مكاجيتيا أف االنحبلؿ األخبلقٌي يرجع أس

أىـ األسس التي تعتمد عمييا الطريقة الكسنزانية في إعطاء المريد البيعة ) الممسة الركحٌية ( ىي 

, يقكؿ انظركا أخبلؽ الدركيش , كال تعطكا البيعة لمف  أخبلقو ؛ ألٌف حضرة شيخ الطريقة
مسة الركحٌية , تتجمى عميو األخبلؽ الركحٌية , إف ىك ليس لديو خمؽ , كحتمنا فكر إعطاء الم

التـز األكراد , كالتعاليـ , كالمنياج . كبذلؾ نجد أف الصكفية يرٌكزكف عمى التربية الركحٌية لممريد 

 . فكر إعطائو البيعة , كربطو مع حضرة شيخ الطريقة 

كلقد ألؼ الكاتب زكي مبارؾ كتابنا كافيا جاء في مجمديف كبيريف كضح فيو أثر التصكؼ في     
األخبلؽ , فنراه قد جمع فيو كثيرنا مف آداب الصكفية , كأخبلقيـ كيقكؿ الكاتب : "ىا نحف نجد 

فضيمة اليكـ الخكاء في الجانب األخبلقي البتعاد الناس عف اإلسبلـ فإٌنيـ لـ يعكدا يتمسككا ب
ٌنو في الكقت الذم بمغ التصكؼ أكجو في  اإلسبلـ , كال يبحثكف عنو إاٌل مف رحمو ا , كا 
العصكر الغابرة , التي أقبؿ فييا الناس عمى التصكؼ , كجدنا تقدـ القيـ كاألخبلؽ التي ساد بيا 

 .(3)المجتمع , كال يصمح األمر إاٌل بما صمح بو أكلو"

 

                                                           
 . 45, ص المنقذ من الضاللالغزالي ,  ((1
 .254, صالتصوف في مصر والمغرب د. مناؿ عبد المنعـ ,  ((2
 . 34, صالتصوف االسالمي في االدب واالخالق د. زكي مبارؾ , ((3
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 العممية والعممية : -3

   :أىميا كمف في المجتمع الفمسطيني , العممية كالعممية النشاطات مف سمسمة طريقةال

 صكفية ,ال باإلسبلـ , كبالطرؽ الناس لتكعية كالعمٌمية الدينٌية , كالندكات المحاضرات ,إقامة -1
  .المسمميف أكساط في السميـ األخبلقي الكعي زيادة ك

 إحياء :في المناسبات الرسمية التي تنظميا السمطة الكطنية الفمسطينية مثؿ الرئيسة المشاركة-2
رىا مف ي, كغ , كاليجرة النبكية الشريفة كاإلسراء كالمعراج , ريؼالمكلد النبكم الشٌ  ذكرل

. كفي الغالب ما تككف الطريقة الكسنزانية ىي القائمة عمييا , لكنيا تككف تحت رعاية المناسبات
 س محمكد عباس , أك كزارة االكقاؼ كالشؤكف الدينٌية .سيادة الرئي

ذات بعد  قضايا في المدنية كالمؤسسات الفمسطينٌية , الكطنية لمسمطة الدينٌية االستشارة يـتقد-3
 .ديني

مكاجية  في سطينيٌ لفما الشعب أبناء بيف , الكسطي المعتدؿ لئلسبلـ السميـ شر الكعين-4
 .كاإلرىاب التطٌرؼ بصبغة صبغو إلى تسعى لئلسبلـ , كالتي الغربية شكيوت التحمبل

حيث تـ  الصبلحية الخانقاة كمنيا : بالقدس , القديمة البمدة الزكايا في ترميـ في المساىمة-5
, كحمقات الذكر ,  مكلد النبكمٌ لة فييا مثؿ : االدينيٌ  االحتفاالتت إقامة ٌتم ك ق(1417) ترميميا
 ).1)الشريفة النبكية اليجرة سبةكمنا

 

 

 

 

 

                                                           
 في راـ ا في منزلو. 1439ربيع أكؿ 22االحد, يكـ الرحمف اسميـ مقابمة عبد  ((1
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 :عمىاالالصوفي  اإلسالميالمجمس 

كعضكيتو بقرار رسمي مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ياسر عرفات  , المجمس ستأس    
أتباع  يفب المشاكراتبناء عمى سمسمة مف قد اتخذ القرار ك ,  ( 1995 /1416)أكائؿ عاـ  في

 يف.فمسط فيفية صك أغمبية الطرؽ ال

 (1), كتـ تعييف د. سعدات جبر لممجمس امف القدس رئيسن  لجمؿسعيد ا محمديخ شاليف كقد ع   
كالشيخ عبد  الجمؿ , سعيد محمديخ شال ر سفٌ ببسبب ك (2009/ 1431)عاـ  رئيسنا لممجمس

كعضكية كؿ مف : د. سعدات جبر مف راـ ا , كالشيخ عفيؼ ,  الكريـ نجـ أميننا لمسر,
, كد. مكسى عابديف مف القدس , كد. عبد الرحمف عٌباد مف بيت لحـ , كد.  الخميؿالقاسمي مف 

محمد نجيب الجعبرم مف الخميؿ , كالشيخ جياد رضكاف الكيبلني مف طكباس , كالشيخ محمد 
عمي كامؿ زكارنة مف قباطية , كالشيخ عبد الحميـ متاني مف قمنسكة , كالشيخ عبد السبلـ 

 عبد ا الرفاعي كالشيخ محمد جماؿ أبك الينكد مف غزة . مناصرة مف الناصرة , كالشيخ

, كيتككف مف  بيا مف السمطة الكطنية الفمسطينية معترؼسة أىمية كطنية مؤسٌ  كالمجمس   
عب ش, كىك ييتـ بشؤكف ال كليا تأثرم فاعؿ يف ,فمسط فيجكدة المك ة كفيٌ صأغمبية الطرؽ ال
, كيدعـ  عب الفمسطيني بكؿ أطيافيـ كمعتقداتيـشاء ال, إذ يسعى إلى خدمة أبن الفمسطيني بعامة

 االحتبلؿ اإلسرائيمي .مف  يففمسط تحريربرنامج 

 أىداف المجمس:

 يسعى المجمس إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ غير المعمنة رسمينا كمف أىميا :

قميمة ر يكمكف نسبة غشكفية يصال ألفٌ  ؛ إطار كاحد في يففمسط فيكفية صجمع الطرؽ ال    
بيدؼ ترتيب كتنظيـ  يتدخؿ بالشؤكف السياسية. كذلؾ الالذم  لصامت ,ا عب الفمسطينيٌ شمف ال

 الفمسطينية الحقنا . يةضالق مجريات التأثير فيعمى العمؿ الصكفٌي بحيث يككف قادرنا 

                                                           
ـ , عمؿ مدرس في كمية 1979ـ في القدس , كالتحؽ بمعيد الدراسات اإلسبلمية العميا بالقاىرة , كتخرج منيا عاـ 1951كلدة عاـ  ((1

العمـك اإلسبلمية في القدس , كقد شغؿ عدة مناصب ميمة منيا أميف مكتبة كمية القرآف بجامعة القدس , كىك عضك لحنة زكاة القدس 
 . ق. في منزلو1439ربيع الثاني 28ـ نجـ , مقابمة مع عبد الكري
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ة البمداف العربيٌ  فية كفيٌ صفية كالمجالس الصك جادة مع الطريؽ ال اتصاؿفتح قناة      
ة مف أتباع ميٌ سبلكيؿ جبية عربية إشكت , ةية الفمسطينيٌ ضلمق البٌلـزد الدعـ شبيدؼ ح كاإلسبلمٌية
 سبلمٌية  داعمة لمقضية الفمسطينية .داف العربية كاإلمالب فية كفيٌ صكالمجالس ال , ةكفيٌ صالطرؽ ال

مكاجية  فيمسطيني عب الفشأبناء ال بيفالمعتدؿ الكسطي السميـ  بلـعي السميـ لئلسشر الك ن     
 .  (1)بغة التطرؽ كاإلرىابصبغو بصالتي تسعى إلى  لئلسبلـ ,كيو الغربية شت التبلحم

 عالقة الطريقة الكسنزانية بالمجمس الصوفي األعمى: 

لمطريقة الكسنزانية مكافه كبيرة كميـه في المجمس الصكفي األعمى , كبرزت ىذه المكانة     
حيث اف ىناؾ  بشكؿ كاضح كمخصكص بعد كفاة رئيس المجمس الشيخ محمد سعيد الجمؿ ,

كمع  اعضاء مف الطريقة الكسنزانية خمفاء كمريديف داخؿ ىذا المجمس كىـ مف الفاعميف بو ,
ا إفٌ  غالبية القائميف عمى ىذا المجمس ىـ مف أتباع الطريقة الكسنزانية , كىـ الذيف  العمـ أيضن

يقكمكف بإدارتو في الكقت الحاضر ؛ إذا ترأست الطريقة الكسنزانية المجمس الصكفي األعمى في 
فمسطيف , كقادة أتباع الطريقة الكسنزانية المجمس , إلى حيف تـ إجراءات انتخابات في الجمس 

 .ـ( كتـ انتخاب  ممثميف عف الطرؽ الصكفية , 2016-3-25في )

كالنشاطات كاالعماؿ التي تمارسيا الطريقة ىي نفس النشاطات التي يقكـ بيا المجمس بؿ     
 : مف نشاط اجتماعي , ك نشاط ديني , كنشاط عممي عممي الخ ....   ىي نفسيا

  

 

 

 

 

 
                                                           

 في منزلو . , 1439ربيع االكؿ  22يكـ  االثنيف  , الرحمف اسميـمقابمة عبد  ((1
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 الخاتمة

الحمد  الذم تتـ بنعمتو عمينا الصالحات , كالحمد  في كؿ االكقات , كالحمد  الذم مىفى    
عمينا بالثبات , كنسأليا لنا إزالة الثغرات كالعقبات , كنصمي عمى سيدنا محمد مخرجنا مف 

 الظممات , كمنجينا يـك الفزع كاليكالت .

عمى اتماـ ىذه الرسالة المتكاضعة في ىذا المجاؿ , آمبلن أما بعد فقد تـ تكفيقي مف ا كعكنو    
مف ا جمٌت قدرتو , أف أككف قد كفقت في اعداده فما كاف صكابنا فيك مف رحمو ا كتكفقيو 

 كعكنو , كما كاف مف خطأ فمف نفسي كمف كساكس الشيطاف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 نتائج البحث

 مت إلييا عمى النحك التالي:أجمؿ في ىذا البحث أىـ النتائج التي تكص

 تعريؼ التصكؼٌ -1

 قديمة قدـ اإلسبلـ نفسو , بؿ كقدـ اإلنساف.  -خبلفنا لماىك معركؼ -أف الصكفية-2

أف تسمسؿ المشايخ في الطريقة قائـ عمى نظاـ التكصية مما يجعؿ الطريقة طريقنا ميحكىمة  -3
 السياسة ال يشغؿ مف فييا حب الرياسة كالقيادة.

ليست ميبتىًدعن كال مبتدعةى بؿ تنيؿ مف مصادر التشريع  -خبلفنا لما ىك معركؼ-الطريقة ى أف  -4
 مف قرآف كسنة كاجتياد كأخذ بمكاف عميو السمؼ الصالح .

أف الطرؽ الصكفية كأعضاء الجسد الكاحد ال يعيب بعضيا عمى بعض شيئان , كتربط بينيـ  -5
 كىك تزكية الركح . ركابط األخكة كالمحبة كرابط اليدؼ الكاحد

أف الطريقة ليست طريقتنا رىبانية بؿ إنيا تقدر كاجبيا نحك األمة فيي دخؿ السياسة كما  -6
 دخؿ المساجد كأف اإلصبلح عندىا كاجبه في كؿ المياديف .

 أف الطريقة ليا شعبية كاسعة كتتكسع في فمسطيف منذ دخكليا ىذا البمد غير األميف . -7

 نشاطن دينينا كاجتماعية كاسعنا.أف لمطريقة  -8

 أف الطريقة مناصرةه كبقكة لمقضية الفمسطينية العادلة مؤيده داعمةه ليا بكؿ السبؿ الممكنة . -9
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 التكصيات كاالقتراحات

 كفي نياية ىذا البحث أكصي بعدة تكصيات كاقتراحات كما يمي:

المكضكعية في تداكلو كحديثو عف الصكفية عمى الباحث الشرعي أف يتقي ا ربو كأف يمتـز  -1
 في أبحاثو .

أنو ال يجكز تعميـ الصفات السيئة المكجكدة لدل بعض المتصكفيف كنسبتيا إلى الطريقة  -2
 فالصكفية منياج لو أتباع قد يخطأ أحدىـ شأنو في ذلؾ شأف أم تابع ألم منياج آخر.

كلينا عارؼ با يرشده كيديـ حثو عمى تزكية أنو عمى مف طالو عمـ كدراية بالصكفية أف يمـز  -3
 النفس .

ضركرة أف يقدـ كؿ مسمـ البيعة لقكلو صمى ا عميو كسمـ " مف مات كليس في عنقو بيعو  -4
 ".(1)مات ميتة الجاىمية

تدرس رؤيتيا في ف أف الصكفية جزءه مف أىؿ السنة كالجماعة ليا رؤيتيا الخاصة كينبغي أ -5
 عات.المدارس كالجام

ينبغي التنبو إلى ىناؾ طرقنا صكفية شاذة فعمى كؿ مسمـ أف يميز بينيا كبيف الصكفية  -6
 الصحيحة فمفظ الصكفية كمفظ اإلسبلـ قد يدعي االنتماء إليو مف قد ضؿ عنو.

عمى عمماء المسمميف أف ينصفكا ىذه الطريقة كأف ال يحكمكا عمييا باإلبطاؿ كاالبتداع -7
 ي بعض اآلراء فيما يتسع لمخبلؼ .لمخالفتيا إياىـ ف

ا مستقبلن  -8 أرل أنو لزامنا عمى كميات الشريعة ككميات اآلداب أف تدرج في تخصصاتيا تخصصن
ا . عف التصكؼ  , كأكاديمية القاسمي نمكذجن

 

 

                                                           
1))

 ( حديث صحيح .1851مسلم , الصحيح , رقم الحديث ) 
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 القرآنية : فيرس اآليات

 

 رقـ السكرة رقـ اآلية السكرة رقـ الصفحة اآلية الرقـ

1-  ـى اٍىًدنىا رىاطى اٍلميٍستىًقي  1 6 الفاتحة  1الصٍّ

2-  ال ًذيفى ييٍؤًمنيكفى ًباٍلغىٍيًب
ًمم ا  ةى كى ييًقيميكفى الص بلى كى

ـٍ ييٍنًفقيكفى  ٍقنىاىي زى  رى

 2 2 البقرة 35

3-  تىاعي الد ٍنيىا قىًميؿه كىاآٍلًخرىةي قيٍؿ مى
ًف ات قىى كىالى تيٍظمىميكفى  ٍيره ًلمى خى

 فىًتيبلن 

 4 77 النساء 14

4-  كا ٍنييـٍ كىرىضي رىًضيى الم وي عى
ٍنوي   عى

 5 119 المائدة 14

5-  ـٍ ًشٍرعىةن عىٍمنىا ًمٍنكي ًلكيؿٍّ جى
ا ًمٍنيىاجن  كى

 5 48 المائدة 99

6-   بيكا مىاؿى اٍليىًتيـً ًإال كىالى تىٍقرى
 ًبال ًتي ًىيى أىٍحسىفي 

 6 152 األنعاـ 

7-  ٍـ اءىكي رىسيكؿه ًمٍف لىقىٍد جى
ًنت ـٍ  مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى أىٍنفيًسكي
ـٍ ًباٍلميٍؤًمًنيفى  مىٍيكي ًريصه عى حى

 رىءيكؼه رىًحيـه 

 9 128 التكبة 63

8-  ا ًفي اٍلغىاًر  9 40 التكبة 65ثىاًنيى اٍثنىٍيًف ًإٍذ ىيمى
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ٍف  اًحًبًو الى تىٍحزى ًإٍذ يىقيكؿي ًلصى
 ًإف  الم وى مىعىنىا

9-  ًىم ارىةه ًبالس كء  12 53 يكسؼ  14ًإف  الن ٍفسى ألى

10-  ٍـ ىًزيدىن كي  14 7 ابراىيـ  14لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى

11-   ٍبريؾى ًإال مىا صى كىاٍصًبٍر كى
 ًبالم وً 

 16 127 النحؿ  14

12-  رى كىاٍلفيؤىادى ًإف  الس ٍمعى كىاٍلبىصى
ٍنوي   مىٍسئيكالن كيؿ  أيكلىًئؾى كىافى عى

 17 36 االسراء 68

13- ٍف عيٍدتيـٍ عيٍدنىا  17 8 االسراء  145كىاً 

14-  ٍمنىاؾى ًإال  رىٍحمىةن ا أىٍرسى مى كى
 ًلٍمعىالىًميفى 

 21 107 االنبياء 1

15-  مىٍييىا اٍلمىاءى ٍلنىا عى فىًإذىا أىٍنزى
بىٍت كىأىٍنبىتىٍت ًمٍف كيؿٍّ  اٍىتىز ٍت كىرى

ٍكجو بىًييجو   زى

 22 5 الحج 100

16-  ًبيفى تىؾى اأٍلىٍقرى  26 214 الشعراء  147كىأىٍنًذٍر عىًشيرى

17-  ٍاىىديكا ًفينىا لىنىٍيًديىن ييـ كىال ًذيفى جى
ف  الم وى لىمىعى  سيبيمىنىا كىاً 

 اٍلميٍحًسًنيفى 

 29 69 العنكبكت 14

18-  ةى تىٍنيىى عىًف ًإف  الص بلى
لىًذٍكري اٍلفىٍحشىاًء   كىاٍلميٍنكىًر كى

 29 45 العنكبكت 67

19-  ـٍ ًفي رىسيكًؿ الم ًو  33 21 االحزاب 22لىقىٍد كىافى لىكي



151 
 

سىنىةه   أيٍسكىةه حى

20-  مىٍف أىٍحسىفي قىٍكالن ًمم ٍف دىعىا كى
قىاؿى  ا كى اًلحن ًإلىى الم ًو كىعىًمؿى صى

 ًإن ًني ًمفى اٍلميٍسًمًميفى 

 41 33 فصمت 103

21-  مىٍيوي مىٍف أىٍكفىى ًبمىا عىاىىدى عى كى
 فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمنا الم وى 

 48 10 الفتح 15

22-  ٍـ ـٍ ًعٍندى الم ًو أىٍتقىاكي  49 13 الحجرات  14ًإف  أىٍكرىمىكي

23-  ٍـ ـٍ ًعٍندى الم ًو أىٍتقىاكي  49 13 الحجرات  60ًإف  أىٍكرىمىكي

24-  اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه ًإن مىا 109 49 10 الحجرات 

25-   ٍنسى ًإال مىٍقتي اٍلًجف  كىاإٍلً مىا خى كى
 ًليىٍعبيديكفً 

 51 56 الذاريات 80

26-  ذىكٍٍّر فىًإف  الذٍٍّكرىل تىٍنفىعي كى
ٍؤًمًنيفى   اٍلمي

 51 55 الذاريات 145

27-  مىى الم ًو فىييكى ك ٍؿ عى مىٍف يىتىكى كى
ٍسبيوي   حى

 65 3 الطبلؽ 14

28-  ميؽو عىًظيـو ن ؾى لىعىمىى خي  68 68 القمـ  14كىاً 

29-  ميؽو عىًظيـو ن ؾى لىعىمىى خي  68 68 القمـ  15كىاً 

30-  ميؽو عىًظيـو ن ؾى لىعىمىى خي  68 68 القمـ  104كىاً 

31-  مىى الط ًريقىًة كىأىل ًك اٍستىقىاميكا عى
ىٍسقىٍينىاىيـٍ   مىاءن غىدىقنا ألى

 72 16 الجف 22
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32-  بًٍّو ـى رى قىا اؼى مى كىأىم ا مىٍف خى
نىيىى الن ٍفسى عىًف اٍليىكىل  كى

 79 41 النازعات 14

33-  ا أىٍنتى ميذىكٍّره  88 21 الغاشية  147فىذىكٍٍّر ًإن مى

34-  مىا سىك اىىا نىٍفسو كى فىأىٍليىمىيىا  كى
تىٍقكىاىىا كرىىىا كى  فيجي

 91 9-7 الشمس 102

35-  ٍـى فىبلى تىٍقيىر  93 9 الضحى  57فىأىم ا اٍليىًتي
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 الشريفة: فيرس االحاديث

 الصفحة طرف الحديث الرقم

 15 ا ال يخزيؾ ا أبدنا إنؾ لتصؿ رحمؾ " " أبشر فك -1

 10 " أدبني ربي فأحسف تأديبي" -2

 112 عمى رأس كؿ ""إف ا يبعث ليذه األمة  -3

 24 "إف ا يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ " -4

 12 "أنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ " -5

 104 "أنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ " -6

 25 " إنما تقبؿ الصبلة ممف تكاضع " -7

 24 "أف تعبد ا كأنؾ تراه " -8

 26 " اإلحساف أف تعبد ا كأنؾ " -9

 109 جنكد منجده أيما تعارؼ " األركاح"  -10

 25 حارثة " "كيؼ أصبحت يا -11

 25 " الكيس مف داف نفسو " -12

 110 " ليس منا مف لـ يرحـ صغيرنا" -13

 24 " مف عادم لي كلينا فقد " -14

 26 " مف انقطع إلى ا كفاه ا " -15

 49 " المسمـ مف سمـ الناس لسانو" -16
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 49 "المؤمف مف امنو المؤمنكف" -17

 50 " المرء عمى ديف خميمو" -18

 13 "مف خاؼ مف ا خاؼ منو" -19

 109 " متى ألقى أحبابي " -20

 24 "ىذا جبريؿ أتاكـ يعممكـ" -21
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 فيرس المصطمحات

 رقـ الصفحة المصطمح الرقـ
 21 الكرد -1
 21 الحزب -2
 21 الطريقة -3
 23 البيعة -4
 23 الباز االشيب -5
 26 الكيس -6
 26 داف نفسو -7
 35 كاكا -8
 35 خمكة -9
 65 المبل -10
 71 الحنظؿ -11
 72 التٌضرع -12
 79 الزىد -13
 85 الخمفاء -14
 85 الدراكيش -15
 85 االتباع -16
 95 البارسيككلجي -17
 98 المناىج -18
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 فيرس االعالم

 )األشخاص(

 الصفحة العمـ الرقـ
 19 الجنيد -1
 24 الغمارم -2
 25 الحارث االنصارم -3
 33 السيد اسماعيؿ الكلياني -4
 39 معركؼ الكرخي -5
 39 زيف العابديف -6
 40 السر السقطي -7
 40 ابك بكر الشبمي -8
 40 عبد الكاحد اليماني -9
 41 ابك الفرج الطرطكسي -10
 41 اليكارمعمى  -11
 41 ابك سعيد المخزكمي -12
 41 عبد القادر الجيبلني -13
 41 عبد الرزاؽ الجيبلني -14
 42 دكاكد الثاني -15
 42 محمد غريب ا -16
 42 عبد الفتاح السياح -17
 42 محمد قاسـ -18
 42 محمد صادؽ -19
 42 حسيف البصرائي -20
 43 أحمد اإلحسائي -21
 43 الديف كرككؾمحي  -22
 43 حسيف قازاف قايو -23
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 43 عبد القادر قازاف قايو -24
 47 بابا عمي -25
 48 عمى البرزنجي -26
 56 كاكا البرزنجي -27
 61 محمكد الحفيد -28
 72 الجيبلني السيد -29
 72 السيد الرفاعي -30
 73 السيد البدكم -31
 73 السيد الدسكقي -32
 86 محمد القرداغي -33
 87 عبد الحميد -34
 89 المبل كاكو حو مو -35
 103 سيؿ التسترم -36
 123 خميفة يكسؼ -37
 123 حجي كامؿ -38
 137 ممشاد الدينكرم -39
 149 سعد جبر -40
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 فيرس األعالم

 )األماكن والبمدان(

 الصفحة البمد الرقم
 34 سركرمو -1
 45 قره داغ -2
 47 ىمذاف -3
 80 مريكاف -4
 80 ميرخاك -5
 80 سنندج -6
 80 مشيد -7
 80 بنجكيف -8
 82 بكباف -9
 82 عمركغاف -10
 82 كريزه -11
 84 سنكاك -12
 84 درينيد بازياف -13
 85 بابا -14
 106 البطحائح -15
 125 ككسنجار -16
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 ائمة المصادر والمراجعق

 القرآن الكريم

 المصادر : –أواًل 

ار د, بيركت , 1ط)د,ت(( حمية األكلياء ,ك ,)د, األصفياني حمد بف عبد اأاألصفياني, 
 الفكر العربي . 

 د,ك(.( , حمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرةالبخارم , أبكد عبد ا م

دار الفجر القاىرة : 4تحقيؽ محمد ناصر الديف االلباني , ط, , صحيح األدب المفرد  -1
 ـ,.1997ق,1418دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع,  القاىرة : لمتراث, ,

 ,دار الفجر لمتراث, القاىرة: 1,ط تحقيؽ محمد ناصر الديف االلباني صحيح البخارم , -2
 ـ.2005-ق1426

 الكتب دار بيركت: ,1ت(,ط )د,, البييقي سنف ك(, )د,,البييقي الحسف بف بكر أبك ,البييقي
 .ـ1985-ق1405 العممية

 محمد أحمد تحقيؽ,  الترمذم سنف,  ق(1340الترمذم, )ت السممي عيسى بف محمد ,الترمذم
 العربي. التراث إحياء دار , بيركت:1,طكآخركف شاكر

البحر الزخار  ,ق(1220البزار, )ت: البزار, أبي بكر أحمد بف عمراف بف عبد الخالؽ المكي
 .مكتبة العمـك كالحكـ  المنكرة:, المدينة 1,ط. تحقيؽ صبرم عبد الخالؽ أبك ذر بمسند البزار

سير أعبلـ النببلء , تحقيؽ شعيب  ),د,(,الذىبي, شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد ,
  .ـ 1985 -ق1405,  3األرناككط , مؤسسة الرسالة , ط

تاريخ االسبلـ ,  ق(,1430الذىبي, )ت: شمس الديف أب عبد ا محمد بف احمد الذىبي,
 ـ.1987-ق1407دار الكتاب العربي  , بيركت:1,طلسبلـتحقيؽ عمر عبد ا
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كفيات المشاىير , تحقيؽ  )د, ك(,, الذىبي عبد ا محمد بف احمد كالذىبي , شمس الديف أب
 ـ.1987-ق1407دار الكتاب العربي,  , بيركت:1طعمر عبد السبلـ ,

تدرؾ عمى الصحيحيف , المس ق(,343)ت:الحاكـ , محمد بف عبد ا ابك عبد ا النيسابكرم ,
 .ق1411 بيركت: دار الفكر, ,1تحقيؽ عبد ا القادر عطا , ط

 )د,لمطرؽ الصكفية , االنتصار,  ك( الغمارم,)د, الغمارم, أحمد بف محمد الصديؽ الحسيني
 مكتبة قرطبة. , دمشؽ:1ت(,ط

, المكاعظ كاالعتبار , تحقيؽ محمد  ك( المقريزم,)د, أحمد بف عمي بف عبد القادر, المقريزم
 ـ.1997-ق1428دار الكتب العممية  , بيركت:1,طعبد القادر عطا

, البرىاف الجمي في تحقيؽ انتساب  ك( الغمارم,)د, أحمد بف محمد الصديؽ الحسيني الغمارم,
 .مكتبة قرطبة  , دمشؽ:1تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا,طالصكفية إلى عمي ,

 مدخؿ إلى التصكؼ اإلسبلمي ,  ك(, )د,,التفتازاني بك الكفا محمد بف أحمد الغنيميأ ,التفتازاني
 .كالتكزيعدار الثقافة لمنشر , القاىرة :  3ت( ط  ,)د,

, عكارؼ المعارؼ , تحقيؽ محمكد بف  القشيرم, عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ ,القشيرم
 ق.1409 ,دار المعارؼ  , مصر:1طالشريؼ ,

عكارؼ  ك(, )د,, السيركردم أبك حفص عمر بف محمد بف عبد ا التميمي البكرم ,كردمالسير 
 .ق 1400المكتبة العبلمية  , مصر :1ت(,ط ,)د,المعارؼ

 ك(, )د,, الزركمي الدمشقي خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي
 .ـ1400 ,دار العمـ لممبلييف بيركت: ,1,طاألعبلـ

تاريخ  ك(, )د,,الخطيب البغدادمأبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم  دم,البغدا
 زـ 1422 ,دار الغرب السبلمي  بيركت: ,1,طبغداد , تحقيؽ بشار عكاد معركؼ
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, ك( العجمكني,)د, إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي العجمكني الدمشقي ,العجمكني
عبد الحميد بف ا اشتير مف االحاديث عمى ألسنة الناس ,تحقيؽ كشؼ الخفاء كمزيؿ االلباس عم

 .ـ 2000-ق1420 ,المكتبة العصرية  ,القاىرة:1,طأحمد بف يكسؼ بف ىنداكم

 ,)د,,  مفيكـ التصكؼ كأنكاعو في الميزاف الشرعي,  ك( الشكبكي,)د, محمد يكسؼ ,الشكبكي
 .ـ , 2002 ,مجمة الجامعة االسبلمية , السعكدية, 1ت(,ط

, صحيح مسمـ , تحقيؽ  ق(1232,)ت:النيسابكرم مسمـ أبي حسيف بف الحجاج القشيرم ,مسمـ
 .ـ ,2006ق1427 ,دار طيبةالسعكدية: , 1ط ,نظر بف محمد الفاريابي أبك قتيبة

حنبؿ الشيباني , مسند أحمد ابف حنبؿ , تحقيؽ شعيب األرناككط  بف محمد ابفأحمد  ,ابف حنبؿ
 . ,ـ 1999مؤسسة الرسالة بيركت:, 2كآخركف , ط

 , القاىرة :1ت(,ط )د,التصكؼ االسبلمي في االدب كاألخبلؽ , ـ(,1809)ت: زكي مبارؾ,
 .,2004مكتبة الكتب كالكثائؽ المصرية 

, شرح صحيح البخارم ك( ابف بطاؿ,)د, أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ,ابف بطاؿ 
 -ق1423 ,مكتبة الرشيدة  ,السعكدية:1,طابراىيـالبف بطاؿ , تحقيؽ ابك تميـ ياسر بف 

 .ـ 2003

 ت(, )د,, فتح القدير ,ك( الشككاني,)د, محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا اليمني ,الشككاني
 .ق1414 ,دار ابف كثير  , دمشؽ:1ط

 )د,, سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًٍّجٍستاني, أبك داكد
 ,المكتبة العصرية بيركت: ,  1,طسنف أبي داككد , تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ك(,

 .ـ 2009ق 1430

, بحار األنكار , تحقيؽ الشيخ عبد الزىراء  ك( المجمسي,)د, محمد ابراىيـ تقي الديف, المجمسي 
 .ـ1938 - ق1403 ,مكتبة ابف كثير  , دمشؽ:1,طالعمكم
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, مسند ,)د,ك(ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني أبك عبدأحمد بف حنبؿ , 
ق 1421مكتبة الرسالة بيركت: ,  1,طاالماـ أحمد بف حنبؿ ,  تحقيؽ عادؿ مرشد كآخركف

 .ـ 2001

, البداية كالنياية ,  ,)د,ك(القرشي ابف كثير ابف كثير ,عماد الديف ابي الفداء اسماعيؿ الدمشقي
ـ . 1990ق 1410 ,مكتبة المعارؼ بيركت : ,  1,طف عبد المحسف التركيتحقيؽ عبد ا ب

 .1ط

 ,)د,محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف األنصارم الركيفعى اإلفريقى ,ابف منظكر
 .1414دار صادر بيركت: , 3ت(,ط ,)د,لساف العرب ك(,

 ت(, ,)د,, التعريفات ـ(1945الجرجاني,)ت: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ ,الجرجاني
 .ـ 1983ق1403دار الكتب العممية بيركت: ,  1ط

األنكار الرحمانية في الطريقة العمية , الكسنزاف,)د,ك( الكسنزاف , محمد المحمد عبد الكريـ
  .ـ 1990مكتبة مدبكلي لمطباعة  , القاىرة:1)د,ت(,ط,القادرية الكسنػزانية

, جبلء الخاطر مف كبلـ الشيخ عبد القادر الكسنزاف,)د,ك(, المحمد عبد الكريـالكسنزاف , محمد 
  ـ . 1989دار المكتب الكثائؽ, مصر: 1,)د,ت(,ط

,  الطريقة العمية القادرية الكسنػزانية, الكسنزاف,)د,ك( محمد المحمد عبد الكريـ الكسنزاف,
 .مكتبة مدبكلي لمطباعة , القاىرة: 1,)د,ت(,ط

فيما اصطمح عميو أىؿ مكسكعة الكسنػزاف , الكسنزاف,)د,ك( محمد المحمد عبد الكريـ الكسنزاف, 
 ـ. 2005مكتبة دار آية   , بيركت:1,)د,ت(,ط التصكؼ كالعرفاف

دار الكتب  ,بيركت:1,)د,ت(ط, حقائؽ عف التصكؼ عيسى,)د,ك( عيسى , عبد القادر محمد
 ـ.1989العممية 

 ,عماف:1)د,ت(,ط, ظكاىر كتفسيرات الباراسيككلكجي )د,ك(,, المكصمي أحمد سامي المكصمي,
 ـ.2004دار النفائس 
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, معجـ الحمكم,)د,ك( ياقكت بف عبد ا الركمي البغدادم شياب الديفأبك عبد ا  الحمكم,
 .1995دار صادر  ,بيركت:1)د,ت(,طالبمداف ,

  

الحاكـ  سالـمحمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف  النيسابكرم,
 ق 1419 ,دار الكتب العممية  ,بيركت:1,)د,ت(,ط, طبقات الصكفية ق(1202النيسابكرم,)ت:

, تاريخ الصكفية, تحقيؽ محمد أديب  السممي,)د,ك(, أبك عبد ا محمد السممي,
 .دار نينكل  ,بغداد:1,طالجادر

 الممقفابف  سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي ,ابف الممقف
مكتبة الخانجي  , القاىرة:1,ططبقات األكلياء , تحقيؽ نكر الديف شربيو ق(,987,)ت:المصرم

 .ق 1415 ,

, الككاكب الدراية في تراجـ السادة الصكفية المناكم,)د,ك( زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ المناكم,
 ـ.2002المكتبة األزىرية لمتراث  , مصر :1,)د,ت(,ط, تحقيؽ عبد الحميد صالح حمداف

, مثير الغراـ إلى زيارة القدس المقدسي,)د,ك( شياب الديف ابي محمكد ابف تميـالمقدسي , 
 ـ.2001دار الجميؿ  ,بيركت:1,طكالشاـ , تحقيؽ أحمد الخطيبي

, حمية األكلياء  ق(1206األصفياني,)ت: لمحافظ أبى نعيـ أحمد بف عبد ا , األصفيانى
 .دار الكتب العممية  بيركت: ,1,)د,ت(,طكطبقات األصفياء

, كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ابف خمكاف,)د,ك( أحمد بف محمد بف أبي بكر , بف خمكافا
 ـ.1999 دار صادر, , بيركت:1,ط, تحقيؽ إحساف عباس

دار  بيركت: ,1,)د,ت(,طالطريقة النقشبندية كأعبلميا درنيقة,)د,ك(,  محمد أحمد درنيقة ,
 ـ.1899صادر 

كالجبلؿ , , المنقذ مف الضبلؿ المكصكؿ إلى ذم العز  الغزالي الغزالي , أبي حامد احمد الديف
 .ـ.2002دار األندلس ,بيركت: 1,طتحقيؽ كامؿ عياد

https://www.kutub-pdf.com/book/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
https://www.kutub-pdf.com/book/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html
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, جامع كرامات األكلياء , تحقيؽ عبد الكارث النبياني,)د,ك( النبياني , يكسؼ بف إسماعيؿ
 ق.1433دار الكتب العمية  بيركت: ,1,طمحمد بف عمي

, , المنجد في المغة كاالعبلـ األكزم,)د,ك( عمي بف الحسف الينائياألكزم,  
 ق. 1432,بيركت: دار المشرؽ ,1)د,ت(,,ط

بغداد ,  –, النفحات الكسنزانية , درا الكتب كالكثائؽ  العراقية  بكتاف معركؼ جياككؾ ,  ليسانس
 .1ط

 , الطرؽ الصكفية نشأتيا كعقائدىا كآثارىا , السممي,)د,ك( السممي , عبد ا دجيف 
 .,  ق1462دار كنكز إشبيمية السعكدية,  ,2,)د,ت(,ط

, المكسكعة الصكفية أعبلـ التصكؼ كالمنكريف  الحنفي,)د,ك( الحنفي , عبد المنعـ اسماعيؿ
 ق .1412الرشاد  دار , بغداد:1, )د,ت(,طعمييـ كالطرؽ الصكفية

 ـ.2000دار الزماف  , دمشؽ:1,)د,ت(,طالفتح اإلسبلمي لكردستاف  )د,ك(,فرست مرعي , 

, االكراد كالنبي دراسة في تاريخيـ كجغرافيتيـ  قبيسي)د,ك( قبيسي , محمد بيجت
 ـ.1990,دار نينكل  ,بغداد:1)د,ت(,ط,

, عمماؤنا في خدمة العمـ كالديف , تحقيؽ محمد عمى  المردس)د,ك( المدرس , عبد الكريـ محمد
   ـ.1900نينكل  دار , بغداد:1,طالقرداغي

, 1,طـ , تحقيؽ محمد عمى القرداغي, إسناد األعبل المدرس,)د,ك( المدرس , عبد الكريـ محمد
 ـ.1900نينكل  دار بغداد:

, القامكس المحيط , تحقيؽ  الفيرزكز آبادم,)د,ك( الفيرزكز آبادم , محمد الديف بف محمد يقكب
 .ـ1880دار المعرفة  , بيركت :1,طخميؿ مأمكف شيحا

دار بغداد: ,  ,1ط,, تحقيؽ محمد حسيف حرز الديف ,)د,ك(محمد حرز الديف , مراقد المعارؼ
 ـ.1889الكتب العربي 
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 , تاريخ الطبرم تاريخ االمـ الطبرم,)د,ك( الطبرم , أبي جعفر محمد بف جرير
 ق.1290دار الكتب العممية  , بيركت:1,)د,ت(,طكالممكؾ

, تحقيؽ محمد خيرم رمضاف  ق(1230,)ت:, معجـ المؤلفيف حكالة كحالة , عمر رضا
  ـ.1999مؤسسة الرسالة  ,القاىرة:1,طيكسؼ

, مقايس  ابف فارس,)د,ك( أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ابف فارس , 
 ـ.1999, دار الفكر  , بيركت:1,طالمغة , تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف

, مقدمة ابف خمدكف , تحقيؽ  ق(344ابف خمدكف,)ت ابف خمدكف , عبد الرحمف بف محمد
 ـ.2000,ؤسسة الرسالة م , القاىرة:1,طخ مصطفىمصطفى شي

, أضكاء عمى البياف القرآف  ـ(1089الشنقيطي,)ت: الشنقيطي , محمد بف األميف محمد المختار
 ـ,2004 ,دار عمـ الفكائد : ,بيركت1,طبالقرآف , تحقيؽ بكر عبد ا بف محمد زيد

 ـ.2006دار نينكل  غداد:, ب1)د,ك(,)د,ت(,طناظـ الحمفي , معجـ األلفاظ الكردية ,

دار  ,بيركت:1,)د,ت(,ط,)د,ك(مركاف عطية , معجـ المصطمحات المغكية كالصرفيةعطية, 
 ـ.1989البشائر 

 

 

 

 

 

 

 

 


