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 شكر وعرفان

 

لى زكجتي فاطمةلما أكرثاني مف أدب كمحبة ركح كالدمٌ  كالعرفاف الىأتكجو بالشكر  عمى  ، كا 

لى ركح جدتي أـ جبلؿ التي فتحت لي طريؽ المعرفة، رعايتيا كدعم يا لي طكاؿ سنكات الدراسة، كا 

لى أخي المحامي إبراىيـ عكدة الذم صاحبني في مسيرتي في الطريؽ، لى ا كا  بني عمي الذم ساىـ كا 

لى بناتي  لى في إخراج البحث بصكرتو، كا  لى أحفادم فاطمة كأحمد كبانة، كا  سائدة كباىية كناديف، كا 

لى  كؿ مف كاكب مسيرتي في  أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية. كأتكجو بالشكر إلى جامعة القدس كا 

ر صبحي مساؽ الفمسفة في اإلسبلـ، كأخص منيـ الدكتكر سرم نسيبة، كالدكتكر شكرم العبد، كالدكتك 

صكم، ال أنسى فضؿ الدكتكر مصطفى أبك الذم أشرؼ عمى البحث. ك  زرينورياف، كالدكتكر ببلؿ 

ىذا البحث. في المناقش الداخمي، كالدكتكر حسف عياش المناقش الخارجي، كالمذاف أثرت مبلحظاتيما 

لى زمبلئي في المسار، كأخص  كأتكجو بالشكر إلى األستاذ محمد حسيف مف ىيئة جامعة القدس، كا 

عمى ما  بالشكر عمى مساعدتو في التقنيات. كالشكر كالفضؿ هلل أكالن كآخران  جامكس  الزميؿ حسيف

 ، كالحمد هلل رب العالميف.أكالنا مف النعـ
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 الممخص

أسسيا الشيخ عمي نكر  كىي طريقة صكفيةالشاذلية اليشرطية،  ىذا البحث يتناكؿ الطريقة
رف التاسع عشر، إثر قدكمو مياجرا لقي النصؼ الثاني مف االديف اليشرطي، في مدينة عكا بفمسطيف ف

القكية  الشخصيةالطريقة كحياة مؤسسيا ك  ةي تكنس المغرب. كيتناكؿ البحث نشأو بنزرت فتمف بمد
كتبيف أيضان  في ببلد الشاـ. الطريقة ، كسرعة انتشارليقكد الطريقة عميو بيا  التي أنعـ اهلل المؤثرة

، التي تفتح الركحيةى  فمسفة الطريقة في الحياة كالمعرفة كالكجكد، كتأثيرىا في تربية المريديف التربيةى 
 لممريديف أبكاب المعرفة.

ما استطعت أف أقدـ التصكؼ كعمى األخص تصكؼ الطريقة  تكفي ىذا البحث حاكل
س الذم يعترم التصكؼ عامة، كتصكؼ أزيؿ بعض المب كحاكلت أف، كما فيمتو الشاذلية اليشرطية

كقمت بعرض فمسفة الطريقة الشاذلية اليشرطية كما يتعمؽ بيا مف الطريقة الشاذلية اليشرطية خاصة. 
 ركحانيات كمناىج كأفكار بطريقة مبسطة كأكصؿ مف خبلليا الفيـ السميـ ليذه الطريقة.

بان فيقد جاء ىذا البحث مي ل   ؛ كما يأتي:كخاتمة ةرئيس فصكؿ كأربعة ،م  تمييد كفصؿو  ،مقدمةو  بىكَّ

ذا العنكاف، ، كأسباب اختيار ىفكرة مكجزة عف الطريقة اليشرطية ت فيوقدم :الفصؿ التمييدم        
في  نيكالصعكبات التي كاجيت ،كحدكد الدراسة ،كمشكمة  البحث ،ىمية الدراسةكمنيجية الدراسة ، كأ

 البحث.

عف التصكؼ كنشأتو كعبلقتو بالفمسفة كالديف، كىؿ التصكؼ  ت فيوتحدثاألكؿ: الفصؿ 
 .المجتمعالنيكض بفي حياة الفرد ك  فائدة التصكؼبياف ك  ،عميو دخيؿأٌنو أـ  سبلمياإلأصيؿ في الديف 

مؤسسيا طريقة ك فيو عف ال تتحدثتاريخيا كأعبلميا :  –الفصؿ الثاني: الطريقة اليشرطية 
 شيكخيا كدكرىـ في االرتقاء بيا.و كعف مبادئيا كعف تً أكنش

 آلية العمؿ في الطريقة اليشرطية كفمسفتيا، كتحدثت فيو عفعرضت فيو  :الفصؿ الثالث
عف مكانة الركح كمعناىا عند الصكفية عمكما كعند اليشرطية ك التربية الركحية في الطريقة اليشرطية، 

 كعف فمسفة الطريقة عمكمارد كالتأمؿ في الرقي بالركح، كالكً  خصكصا، كعف دكر الزىد



    
  

 ث
 

 كتحدثت فيو عف دكر الشعر كالشعراء في التعبير عف أفكار الطريقة: الفصؿ الرابع 

 الخاتمة: كذكرت فييا أىـ نتائج الدراسة كالتكصيات المقترحة

 اليكل بكالباحث: أحمد محمد يكسؼ أ
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Al-Ṭarīqah al-Shāthuliyah al-Yashruṭiyah 

Prepared  By:  Ahmad Mohamad Yousef Abu-Al-Hawa 

Supervisor: Dr. Belal Zaineh  

 

Abstract  

This paper introduces al-Ṭarīqah al-Shāthuliyah al-Yashruṭiyah and its philosophy. It is a 

Sūfi Ṭarīqah which was established in the city of Acca in Palestine, during the second half 

of the nineteenth century, by Shaikh Ali Nūr al- Dīn al-Yashruṭi, migrating from his home 

town of Banzart, Tunisia. The paper deals with the establisment of the Ṭarīqa, the life of 

the Shaikh, the charismatic stature that  god endowed  the Shaikh with, and its effect in the 

fast spread of the Ṭarīqah in Bilād al-Shām, (Greater Syria). It also deals with the 

philosophy of the Ṭarīqah, in the subjects of existance, life, as well as in knowledge, and 

the effect of the Ṭarīqah in the spiritual cultivation of the soul of the followers of the 

Ṭarīqah, which opens for them the gates of knowledge . 

The paper is divided into an introduction,a preface,four main chapters, and a conclusion, as 

follows:  

The introduction: introduces a breif idea on al-Ṭarīqa al-Yashruṭiyah, the reasons for the 

choice of this subject, the method adopted in the study, the importance of the Ṭarīqa, the 

limits of the study, and the limitations faced during the study. 

Chapter 1: deals with sufism, its origions and its relation to religion and philosophy, and 

whether sufism is original in Islam, or it is alien to Islam. 

Chapter 2:  deals with al-Ṭarīqah al-Yashruṭiyah: the founder Shaikh: his life, the 

principles, the shaikhs of the Ṭarīqah and their role in the Ṭarīqah. 

Chapter 3: deals with the methodology of the Ṭarīqah and its philosophy. It also deals with 

the spiritual cultivation in al-Ṭarīqah al-Yashruṭiyah, and the definition  of the soul and its 

role in sufism in general and particularly in al-Ṭarīqah al-Yashruṭiyah, together with the 

position of zuhd, wird, and meditation in the elevation of the soul in ranks up to perfection.  

Chapter 4: deals with poets an poetry in expressing the principles of the Ṭarīqah. 

Conclusion: states the conclusions and recommendations for further studies. 
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  تمييديالالفصل 

 ةمػقػدمػ

صكؼ ىك مجرد دركشة تأف ال ،ناس الذيف ليس ليـ عبلقة بالتصكؼيعتقد كثير مف عامة ال
 مظير لما يركنو مف ،كىـ محقكف إلى حد ما ،ات كثياب مخصكصة رثة قصيرة الذيؿكلبس مرقع
كليس لو ة قبلنييخمك مف الع باؿو  عكف التصكؼ. كآخركف ينتقدكف التصكؼ عمى أنو تقميده بعض مف يدٌ 
يف، كىـ محقكف لقصكر رؤيتيـ بعمؽ المعاني الركحية كالفمسفية التي جاء الكحي أصؿ مف الدٌ 

، كذلؾ تمسكا عمماء عاقمكف يركف التصكؼ بدعةىناؾ ة. ك ة النبكيٌ نَّ الس  في السماكم بيا في القرآف ك 
األكليف، كىـ في ذلؾ محقكف في حرصيـ عمى الديف، أك ما فيمكه مف  دمنيـ بحرفية النص كتقمي

نما جئنا بفيـ جديد"الديف. كالتصكؼ كما يقكؿ شيكخو كمريدكه:  ٔلال " 1."نحف لـ نأت بشرع جديد، كا 

ٔنٕ  ؛ نٕ كاٌ سعًاً نذصم تانًجاْذج،  ٔنكُّ ُخهُك. نٍظ انرصٕف سعًاً ٔال ِعهًاً :أتٕ انذغٍ انُٕسي 

اإلنٍٓح تعهى أٔ  ٔنٍ ذغرطٍع أٌ ذُمثم عهى األخالق. ٔنكُّ ذخهُّك تأخالق هللا . كاٌ ِعهًاً نذصم تانرعهى 

 ٔ ذذشسٔا ِيٍ شٕٓاذٓى، انُفٕط، آفاخصفد لهٕتٓى ِيٍ كذٔساخ انثششٌح ٔانصٕفٍح لٕو  :ٔلال. سعى

كفي ىذا البحث أحاكؿ ما استطعت أف أقدـ التصكؼ كعمى  .2"ٍٍدرى صاسٔا ال يانكٍٍ ٔال يًهٕك
عٌمي أستطيع أف أزيؿ بعض المبس الذم ل، كما فيمتو األخص تصكؼ الطريقة الشاذلية اليشرطية

 .     عامة، كتصكؼ الطريقة الشاذلية اليشرطية خاصة يعترم التصكؼ

 كرة موجزة عن الطريقةف

في مدينة عكا بفمسطيف سنة اليشرطي أسس الطريقة الشاذلية اليشرطية الشيخ عمي نكر الديف 
اليشرطي.  محمد )اليادم( حمدالمغرب، كشيخيا القائـ ىك الشيخ أمياجران إلييا مف مكطنو  ـ1850

 ،كغزة مدينة القدس كالخميؿمف  ،كانتشرت الطريقة خبلؿ ما يقرب السنتيف مف تأسيسيا في ببلد الشاـ
كالرقة لى دمشؽ كحمب ركت كالبقاع المبناني في لبناف، إبي لىكباس في منطقة نابمس في فمسطيف، إكط

في جزر  الطريقة انتشرت ي الطريقة،منتسبعبد اهلل بف سعيد السكاحيمي، أحد في سكريا. كمع ىجرة 

                                  
  9ص  1997، 4اليشرطية، فاطمة، رحمة إلى الحؽ، ط  1
 37ص  1997، 4اليشرطية، فاطمة، نفحات الحؽ، ط 2
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 امريكزيؿ في أاالبر  إلى مف ببلد الشاـ لمطريقة المنتسبيفكثير مف ىجرة  معك  .1في إفريقياك القمر 
  . انتشرت الطريقة في تمؾ الببلد في أمريكا الشمالية كالكاليات المتحدةالجنكبية، ككندا 

 ياالطريقة، كأشياخى  ، مؤسسى اليشرطي عمي نكر الديف الشيخأف  اليشرطية الطريقة أبناءي  كيعتبر
: " إف اهلل يبعث الحديث الشريؼ، كما كرد في مف الصكفييف المحققيف الذيف ال يخمك قرف منيـ ىـ

تشجع مريدييا عمى ة، يَّ نِّ ىي طريقة صكفية سي ك  2يجدد ليا دينيا."مىف ليذه األمة عمى رأس كؿ قرف 
لى معرفة الحقيقة كالتحقؽ منيا. كمع تكصؿ منتسبييا المجتيديف إالتفكير النقدم المستقؿ، تستطيع أف 

يقكؿ فيترؾ لممريد حرية الفكر كالعمؿ،  أف شيخيا إالٌ  ،طريقة مؤسسية يرأسيا شيخ الطريقةأنيا 
بمعنى أف عميؾ  3ىا أنت كربؾ. كنحف نقكؿ لو: ىا أنت.""كاف المرشدكف يقكلكف لممريد: لمريديو: "

كجعؿ الشيخ حتى تكتسب المعرفة الذاتية كالتحقؽ مف ذاتؾ. أنت أييا المريد أف تجتيد عمى نفسؾ 
نما الشيخ  الشيخ الذم يعطي األكراد لمريده الطريقة ميسرة فيقكؿ: "ليس ليقضي عمره في تبلكتيا، كا 
نما ىك كقت سعةو كيقكؿ:  4."الذم يقكؿ لمريده: ىا أنت "ىذا الكقت ليس بكقت كثرة عبادات كذكر؛ كا 

 5."ذاتية

"كلمطريؽ أربعة أركاف: محبة، كذكر، كفكر، كتسميـ. كأىـ ىذه األركاف المحبة، ألنيا قطبه 
يتمقى فييا ك  6عميو الدكائر؛ فمتى أحببتو ذكرتو، كمتى ذكرتو فكرت فيو، كسممت أمرؾ إليو."تدكر 

عمى تصفية القمب، تعمؿ ك السالؾ التربية الركحية، التي ركحيا المحبة كالكسعة كالتسامح كالسبلـ، 
اكيا بالعقؿ كحده، لى معرفة الحقيقة. كىذه المعرفة الصكفية الركحية ال يمكف  إدر إ ليياكتقكد المنتسب إ

ييبيا اهلل ألفراد  كبخصكصيةأك بالًحسِّ كاإللياـ كحده، أك بكمييما معا فقط، بؿ يدركيا بيما معا، 

                                  
 الطريقة الشاذلية اليشرطية في جزر القمر كشرؽ إفريقيا       :2.3.9أنظر باب   1
 ( 599مة الصحيحة" )رقـ/السمس"(، كاأللباني في 149( كصححو السخاكم في "المقاصد الحسنة" )4291ركاه أبك داكد )رقـ/ 2

 553اليشرطية، فاطمة، نفحات رقـ   3
 542اليشرطية، فاطمة، نفحات، رقـ  4
 1000ـ. ف.  5

 30ـ. ف.    6
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، } إف 1إف اهلل يختص برحمتو مف يشاء{} ا مف األزؿ.مكا بيصٌ اختي كاصطفاءو، مخصكصيف مف خمقو، 
  .2اهلل اصطفى آدـ كنكحا كآؿ إبراىيـ كآؿ عمراف عمى العالميف{

عمى الفكر النقدم  ، كما قمنا،صكفية تربكية تشجع مريدييا مؤسسةشرطية يكالطريقة الشاذلية ال
كبيذه  كتقميب كجكه النظر فييا. كفي أمكر الحياة في النظر في النصكص، بمعنى التمحص المستقؿ

س في المدارس التربية ىي قادرة عمى تكفير تفيـ كاقعي لمحياة كلمسعادة، مما يجعميا جديرة أف تدر 
كالجامعات، أسكة بتنسيب الفبلسفة بتدريس الفمسفة لتحصيؿ السعادة كفيـ الحياة، كتكصية اليكنيسكك 

   3بذلؾ.

 وأىميتو ختيار الموضوعافع  الو د

نقاط أحب أف أبرزىا،  الطريقة الشاذلية اليشرطية كالشيخ اليشرطي، كالذم دفعني لمكتابة حكؿ
الرسالة، أك تكرار النقاط المذككرة في المقدمة أك الخاتمة. كأىـ ىذه  متجنبان  الدخكؿ في تفاصيؿ

  العكامؿ ىي:

أف الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي كاف أحد شيكخ التصكؼ الذيف ىاجركا مف دائرة *1
 التقميد، نحك مركزية التحديث.

اإلسبلمي، أف جمكع العمماء في البدايات، قد تحركت مف المشرؽ إلى المغرب لنشر الديف *2
صكفية معاكسة ، اتجيت نحك المشرؽ لتنيؿ مف منابع اإلشعاع الثقافي  4في حيف قامت حركة سياحة

بَّما كاف في الحقيقة المنيؿى الصكفي، مما أحدث درجة عالية مف التفاعؿ كالتأثير بيف  كالديني، كلىري

                                  
 3:74القرآف الكريـ، آؿ عمراف،  1
 3:33ـ. ف. سكرة آؿ عمراف  2

3 “UNESCO 33
rd

 general conference session Paris 2005 recalling that philosophy is a discipline that 

encourages critical and independent thought, and is capable of working towards a better understanding of the 

world and promoting tolerance and peace recommended that philosophy be taught in schools and 

universities. 
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في مراحؿ  المشرؽ ة المتصكفة مف المغرب إلىكقد كانت ىجر  المغرب.صكفية صكفية المشرؽ ك 
متأخرة ) حكالي القرف الخامس اليجرم كما بعده ( في أغمبيا ىجرة مف محيط دائرة العالـ اإلسبلمي 
إلى المركز طمبان لمعمؽ، في حيف كانت اليجرة مف المركز إلى المحيط تسبب التكسع كالكثرة 

   كاالنتشار.

خبلؿ مدرستو، طركحات تحديثية في حيف كاف الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي يقدـ مف  *3
مي برؤية معاصرة ممتزمة تكفيقية تستكعب عصره، ككاف ييدؼ منيا حؿ إشكاالت الكاقع اإلسبل

، يجد العديد مف العربي في المشرؽ في فمسطيف المتابع لمطرؽ الصكفية التي ظيرتبينما بالماضي.
قامة االحتفاالت بالمكالد كالمكاسـ، شيكخ التصكؼ لـ تتجاكز اجتياداتيـ مجرد إقامة حمقات الذكر،  كا 

 . كبالتالي لـ تتعد دعكاتيـ بضع مئات مف البشر. 1كمكسـ النبي ركبيف كمكسـ النبي مكسى

لمكجكد في جديدان قد قدـ الشيخ اليشرطي تصكران ظريتو في كحدة الشيكد المحمدم : فن* 4
ىي ما يمكف أف يطمؽ عمييا، ككف نظرية فمسفية صكفية في الكجكد، عالـ التصكؼ، يمكف أف ت

، "نظرية كحدة الشيكد المحمدم"، كالتي نقمت اىتماـ المريديف مف التفكير بالتكحد مع الذات اإلليية
جرائية إلى بمعنى ما سمي بكحدة الكجكد، د مع الركح المحمدم، ، ىك التكح  ىدؼ معرفي أكثر كاقعية كا 

كأكمي محمدم،  عندم إال محمد، شيكدم محمدم، : "أنا ماالشيخ عمي نكر الديف اليشرطي حيث قاؿ
، يصعد بالمريد، في حركة متدرجة، مف الجزء إلى في ذلؾ منطقان فمسفيان  عى بى كقد اتٌ  2دٌم."حمٌ ي مي مٌ ككي 

مف ىذا ك  ، 3الكؿ، فقاؿ: "أفنكا أنفسكـ في شيخكـ، كأفنكا شيخكـ في محمد، كأفنكا محمدان في اهلل."
كليس مع  اإلنساف إلى التكحد مع الركح المحمدم، ليشرطي أف كصكؿى ، فقد رأل الشيخ االمنطمؽ

و عالـ الركح ليس مرتبة يصميا اإلنساف كيستقر عندىا، بؿ ىك فاعمية كدخكلى  المظير المحمدم،
)أم العقؿ في أدكاتو المعرفية  جكىرم لى تغيرإنسانية تصبغ العقؿ كالحكاس بصبغتيا، كتؤدم إ

 دي ، كتترقى الحكاس، "فتصبح يى ركحا كسرا   مف ككنو خمية ضيقة، إلى أف يصبحكالحكاس( لينػتقؿ العقؿ 

                                  
1 Jong F. De,  ‘The Sufi orders in the Nineteenth and Twentieth Century Palestine’, Studia Islamica, 
Published by: Maisonneuve & Larose 1983 pp 174-7 
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و اهلل أك عينى  و التي يسعى بيا، ما ىي إال يدى و التي يرل بيا، كقدمي اإلنساف التي يبطش بيا، أك عيني 
  ، مع التػنػزيو الكامؿ.1و"كقدمى أ

الغيبيات كالكرامات،  مف جانب آخر ، فقد كاف الشيخ اليشرطي يرفض االنجراؼ كراء*5
كيدعك إلى التحقؽ بمقاـ حقيقة اليقيف أك الثبكت، أم االستمرار أك الثبات عمى اليقيف، فقاؿ : "ال تقؿ 

". لذا، كاف يرل أف لمعقؿ كاإلدراؾ قدرةن عمى 2كرامات، ال تقؿ معرفة كتحقيؽ، أنا ما عندم إال الثبكت
عمى حسب قكؿ الشيخ: " كؿ مكلكد يكلد  ،اإلليي التحميؽ في عالـ الركح إذا غمب عمييما العمـ

مقية. كال يزاؿ ينمك إلى أف يبمغ ًسفَّ الرشد تمبسو الخى  منذ أف يطمؽ عميو االسـ كيدعى بوالفطرة. ك 
أم تراكـي الحجب. كال يقدر عمى الخبلص  فيفرح أبكاه. كلك عرفا  قيكد العقؿ لىػبىكىػيا عميو؛ فالعقؿ عاقؿه 

و تعالى: "ىذاف كلي ىناؾ يجتمع في اإلنساف قى  3مرتبة نكرانٌية محمدية. صاحبي  مف تمؾ الحجب إال
ىذا  : المرتبة النكرية المحمدية كالمرتبة اإلبميسية. األكلى تقكؿ: ))شؽَّ 4خصماف اختصمكا في ربيـ"

البرج كاخرج إلى الفضاء ((. كتقكؿ األخرل: ))إذا خرجت منو تمكت((. فمف أطاع نفسو مات داخؿ 
البرج. كمف يطع المرتبة النكرية المحمدية تٍسعى )تسعى( لخبلصو مف اليكل كالشيطاف فيخرج إلى 

 . 5الفضاء عيسكٌيا طٌيارا مف أىؿ النفخة"

لطرقية تأسيسان الختصار المسافات، كتكحيدان لمنابع بيف الفمسفة كاالشيخ اليشرطي كقد جمع 
كبما يخدـ الصكفي كإنساف،  مة العبلقات داخؿ المجتمع الطرقي،المعرفة كالسمكؾ بما يخدـ منظك 

 6".فقاؿ: "المعرفة كالحقيقة أف تذكر اهلل بإخبلص، كتحب أخاؾ بإخبلص، كتطعـ ىذه المقمة بإخبلص
كىذا ما دفعو إلى  اإلخبلص.ب يمِّ حى ؽ كالتٌ التخمك كالمحبة  ،األنا حبة كطرحفالمعرفة ىي الذكر كالم

مظير االجتماعي. كمف ، ككراىة التعطؿ كالعزلة، كاىتـ بالعمـ كالكالعمؿالدعكة إلى الفاعمية في الحياة 

                                  
 حديث قدسي  1

   1378اليشرطية، فاطمة، نفحات   2
3 See Martin Lings, “What is Sufism” p. 32 

  22:19القرآف، سكرة الحج    4
: 21، كالى نفخ الركح في عيسى، سكرة األنبياء 15:29يشير بذلؾ إلى نفخ الركح في آدـ، سكرة الًحٍجر:  149اليشرطة، فاطمة، نفحات    5
91  
 16ـ. ف.    6
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، 1، كاف الشيخ يطمب مف مريده أف ال يتعامؿ مع الكجكد بمفيكـ )العدمية في مقاـ الجمع(ىذا المنطمؽ
فيضيع أحكاـ المراتب الكجكدية، كيقصد بذلؾ مقاـ )البقاء بعد الفناء(، بمعنى: نقؿي أحكاًؿ المكاشفة 

المريد الذم يجتيد في السير الصكفي حتى يصبح  فَّ أكالشيكد كالفناء إلى أرض البقاء كالجماعة. إذ 
مف بعديف: بيٍعدو بشرم يؤدم إلى  عارفان متحققان، عميو أف يعكد إلى كاقعو فيؤثر فيو كيتأثر بو، انطبلقان 

د، دكف خمط. ًدم  يتفاعؿ فيو باطنو مع شيكده، فيجمع كييكىحِّ كنرل ذلؾ في  معاني العبكدية، كبعدو أحى
"لك كاف إبراىيـ بف أدىـ في زماننا ىذا، ألعطيناه مقامىو كىك جالس عمى : عف ابراىيـ بف أدىـ  قكلو

 2"كرسٌي مممكتو، كلف نأذف لو بتركيا.

قكؿ الشيخ اليشرطي، بالتدلي المعرفي في مقابؿ الصعكد األخبلقي: حيث كاف الشيخ * 6
، بإسقاط المقامات كالمراتب التي تعارؼ عمييا مف لييةيختصر المسافات بيف المريد كبيف المعرفة اإل

لذم كىك بالمعنى ا  سبقو مف رجاؿ التصكؼ كيجعؿ المعرفة التي يسعى اإلنساف إلييا في داخمو.
رسمو سيميكٌّ بالشيكد، حيث إف الشخصية المحمدية مككنة مف شقيف : إنساني يتطمب عمبلن كأخبلقان 

  .، كىذا ىك التدٌليكشفافيةكتكاليؼ ) كىذا ىك الصعكد(، كنكراني يتطمب مف المريد عبكدية 

أف إرادة اهلل تتجمى في  ية )القابؿ كاالستعداد( التي تعنيبتدع الشيخ اليشرطي نظر إ *7
بعقمو كبقدراتو البشرية، فقاؿ: "الذم مف األزؿ مف األزؿ ال يتغير  )لئلنساف( اإلنساف حسب ما يتييأ لو

". لقد استخدـ ىذه النظرية لتدعيـ فكرتو 3كال يتبدؿ. كالقضاء كالقدر يدكراف بحسب القابؿ كاالستعداد
ت المعرفية الدينية ما بيف أىؿ الشرائع أك أىؿ اإلسبلـ أك عف التدرج المعرفي، كتبرير تفاكت المستكيا

أصحاب )عمـ اليقيف(، كأىؿ الحقائؽ أك أىؿ اإليماف أك أصحاب )عيف اليقيف(،  كأىؿ السِّرِّ أك أىؿ 

                                  
نعة عمى المقامات ىي المراحؿ المعكؿ عمييا في السير كالسمكؾ ثبلث: مقاـ الفرؽ األكؿ كىك مقاـ أىؿ الحجاب، كىؤالء يستدلكف بالص  1

ثالث ىك الصانع. كالثاني ىك مقاـ الجمع كىك مقاـ مف غرقكا في بحار األحدية، كلـ يشيدكا سكل ذات اهلل األحدية، كىك مقاـ الفناء. كالمقاـ ال
ر: ما رأيت شيئان، إاٌل مقاـ الفرؽ الثاني، كىك مقاـ المحققيف الذيف ال يركف األككاف كاألعياف إاٌل بعد مشاىدة اهلل تعالى. كىك مقاـ قكؿ أبي بك

    110-100ص ص  1997كرأيت اهلل قبمو. رحمة إلى الحؽ، الطبعة الرابعة ، 
  432اليشرطية، فاطمة، نفحات،   2
   938 ـ. ف.  3
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)حؽ اليقيف (أك أصحاب مقاـ اإلحساف. فيك يقكؿ : "الحكـ لمقابؿ، كال يتنػزؿ الفاعؿ إال بحكـ القابؿ، 
 1 بحكـ الغالب عمى مزاج اإلنساف."كال يظير إال

أما الصعكدية، فقد برزت عندما كضع لمطريقة "أربعة أركاف تتسامى، ىي: المحبة كالذكر كالفكر  
فيذه األركاف تصعد باإلنساف مف المحبة، كىي العاطفة التي تجمع كؿ المكجكدات، كصكالن  2كالتسميـ."

إلى مراتب أسمى ترقى بالمشاعر اإلنسانية مف الحب الطبيعي إلى الركحاني فالحب اإلليي. فإذا سما 
و كصؿ اإلنساف إلى المحبة اإلليية ارتقى إلى ركف الذكر الذم يجمع كؿ المسمميف، فإذا كاظب عمي

إلى ركف الفكر الذم يميز خاصة المؤمنيف، حتى يصؿ إلى ركف التسميـ الذم ىك مقاـ الفناء أك 
 الكصكؿ.

نظريتو في الكراثة الركحية : يؤمف الشيخ اليشرطي بأف الكارث كما أنو "يرث قمكب مريديو * 8
عالـ الشيادة ىذا، أم في مف عالـ األزؿ، فإنو يربييـ عمى الطاعة كالمحبة في عالـ الشيادة. كفي 

. كال يقتصر دكر الشيخ عمى اليداية 3الكاقع المشيكد، يعطي المريدى عمى قدر محبتو كاستعداده"
كالتعميـ، فالشيخ ىك الكارث المحمدم، كبالتالي، فيك نقطة ارتكاز الككف الركحاني. كىك في ىذه 

ريديف المعرفية: "فمف شيد في شيخو أنو كلي المسألة يترؾ أمر التدرج في االعتقاد كالشيكد لتدرجية الم
، كمف يعتقده مرشدان يأتيو المدد بلئكية يأتيو المدد مف المبلئكيةأتاه المدد مف الكالية، كمف شيد فيو الم

" كضرب الشيخ مثبل في صدؽ اعتقاد المريد بشيخو، ميما كاف حاؿ الشيخ نفسو، فقاؿ: 4مف اإلرشاد.
اىره عامر، كلـ يكف باطنو كظاىره. ككاف لو مريد صادؽ بالمشيد التاـ، ظ شيخه  "كاف في إحدل المدف

، اجتمع أىؿك . (٢)يناـ كيقـك بشيخو، كال يقع نظره إال عميو  الدائرة المكمَّفة بتدبير الككف ذات يـك
كف، الختيار رجؿ ًمف أىؿ اهلل يككف في الدائرة. كحينما اطَّمعكا عمى القكابؿ كاألركاف، لـ يجدكا في الك

مىف يميؽ لذلؾ المقاـ، غيرى ذلؾ المريد الصادؽ، ًمف مشيده التاـ بشيخو، فنقمكه إلى ديكاف السعادة. 

                                  
   1124ـ. ف.    1
  30ـ. ف.   2
 59ـ. ف.   3

  674ـ. ف.   4
(٢)

 انًشٌذ انصادق ْٕ انزي ٌفًُ دانّ فً شٍخّ، ٌٔفًُ شٍخّ تًذًذ، صهى هللا عهٍهّ ٔعههى، ٌٔكهٌٕ دٔيهاً تانًشهٓذ انرهاو، ال ٌمهع َعهشِ  ال عههى  

 .  إَٔاس انذمٍمح انًذًذٌح



    
  

8 
 

كىنالؾ، كيشؼ لو الحجاب، كاطَّمع عمى القكابؿ كاألركاف، فكجد أف شيخو خارج الدائرة، كأنو ليس عمى 
، ًمف و، كنقمو مما ىك فيشيء. كعندىا تنٌزؿ المريد، كعطؼ عمى شيخو، كأعطاه الطريقة الشريفة

خراب الباطف، إلى العمار الدائـ ظاىران باطنان. ثـ قاؿ الشيخ اليشرطي تعميقا عمى المثاؿ: نحف 
كاصمكف مكصمكف، كرجاؿ في الشريعة، كرجاؿ في الحقيقة، كالكبراء تحت أقدامنا.  كلكننا نريدكـ أف 

  1شيخو."تككنكا مثؿ ىذا المريد الصادؽ الذم كاف نظره كامبلن ب

نظرية مراتب الحؽ الخمس : كاف الشيخ اليشرطي يؤمف بأف الحضرة اإلليية كاحدة ،  *9
كبالتالي،  2، كأحكاـ."لحؽ عمى خمس مراتب، بمعنى تجميات: ذات، كصفات، كأسماء، كأفعاؿلكف "ا

فالذات ال فقد كاف يدعك لمتمييز بيف الذات الكاحدة، كبيف ما يمحؽ بيا مف صفات كأسماء كأفعاؿ. 
تقبؿ نعتان كال صفة،  لكنيا تتحرؾ مف خبلؿ حركة الصفات التي تقبؿ الحدكث. لذا فيك يحصر مراتب 

كالمرتبة المحمدية، كىي  يا تندمج كافة مراتب الحؽ الخمس؛كفي، الكجكد بمرتبتيف: مرتبة األلكىية
كما يندمج قابؿ الكجكد  انعكاس مراتب الحؽ عمى صفحات الكجكد. كفييا تندمج الكالية كالكراثة،

" لمحضرة المحمدية المباىاة بمرآتيا اإلليية، كليا االنعكاس. تارةن يككف الحاكـ باالستعداد عند الخمؽ: 

، كالباطف ف الحاكـ عمى الصكرة اسمو الظاىرعمى الصكرة اسمو الباطف، كالظاىر الحؽ. كتارةن يكك 
ؽَّ قىٍدًرهً } ، فبدا خمؽألكلى، يككف حؽ ظىيىرى بصكرة الخمؽ. كبالصكرة ا كا اهلل حى ا قىدىري مى ، كىك التعٌيف (3){كى

   3األكؿ الذم ظير منو ما كاف كما يككف."

إف نظرية الشيخ في القابؿ المحمدم تعطينا مفيكمان محددان لحرية  الجبر كاالختيار:* 10
انطبعت في القمكب.. لكف ىذه اإلنساف، فالقابؿ ىك النكرانية المحمدية، أك إرادة الخير اإلليية، التي 

اإلرادة تعركىا الحجب فتػتطمب مف المريد بذؿ االستعداد، كفتح القابؿ لمعكدة بالنفس إلى مرجعيتيا 
 يرل الشيخ أف إرادة الحؽ تستجيب إلرادة العبد. فمف كدة بالركح إلى أصميا النكر. لذاالمحمدية، كالع

   ، كمف أراد شران ىيئ لو.أراد خيران سيخر لو

                                  
 525ـ. ف.    1
  202 ف. .ـ  2
  219ـ. ف.   3
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لقي الضكء عمى شخصية اسة فكر الشيخ اليشرطي كفمسفتو، أدرس ىذه الشخصية الصكفية، ألكفي در 
فمسفي لو  جانبه  فمسفية قامت باستثمار التراث الفكرم كالفمسفي في بناء مدرسة فكرية ليا جانباف:

و أخبلقي( لو فمسفتاجتماعي )  ، كجانبه معرفيةو  كنظريةو  كبلـو  منظكمة فمسفية خاصة بو تقـك عمى عمـً 
الكاجب المكضكعي أف ختمؼ، فإف مف األخبلقية الخاصة بو. كسكاء كنت أتفؽ مع ىذه الشخصية أـ أ

عرض لمثؿ ىذه الفمسفات، التي نمت في أحضاف فكرنا اإلسبلمي، كىي تعتبر امتدادان طبيعيان لمفكر أ
ف يسير بمكازاة الفكر العقبلني أك ، كالذم كاقرنيف الثاني كالثالث اليجرييفالصكفي الذم ظير في ال

 المادم أك الفقيي ، ليشكؿ بنظرياتو العمؽ الركحي لئلسبلـ.

 أىمية الدراسة

يقة جديدة ليست الطريقة الشاذلية اليشرطية طريقة قديمة، فتحظى بدراسات كافية، كليست طر 
تجمع بيف الشريعة  ،ن مكاطريقة كسطيةه منشأن كمسىي نما لـ تظير ىي أك منيجيا أك مسمكيا لمعياف، كا  

كالحقيقة مسمكان، كىي كسطية المنشأ حتى ال نقكؿ إنيا حديثة المنشأ، فقد أسسيا الشيخ عمي نكر الديف 
، كما سأبىٌيف 1850ي فمسطيف عندما كصؿ الييا سنة في التكنسي المغربي في مدينة عكا اليشرط

تتماىى مع العصكر طريقة عصرية تطكرية ميتييا أنيا بشيء مف التفصيؿ خبلؿ البحث في السيرة. كأى
في ظركفيا االجتماعية كالمعيشية كالفكرية. فكما كاف شيخيا المؤسس يمبس الدربالة كيذىب الى 

جامعة الزيتكنة، فإف الشيخ كأخذ العمكـ الشرعية كالدينية في الكيتٌاب ليتعمـ القراءة كالكتابة كالحساب، 
قد درس الى جانب العمـك يخ أحمد محمد )اليادم( اليشرطي، الشقة ـ، كىك الشيخ الرابع في الطريالقائ

بيركت في لبناف، الشرعية، القانكف في جامعة القاىرة بمصر، كالعمـك االدارية في الجامعة األمريكية ب
المحاماة قبؿ تسممو مرتبة المشيخة في الطريقة. كما أف الشيخ البلحؽ، الدكتكر عمي كعمؿ في 

، كقد شيد لو أبناء الطريقة الفقراء بالبيعة، الده، الشيخ القائـ، أمر الطريقةعيد اليو ك اليشرطي الذم 
يحمؿ شيادة الدكتكراة في العمـك الفيركسية الدقيقة مف جامعة سيراككز األمريكية، كتقمد التدريس في 

، مع مشاركتو في ، كيقكـ حاليا باألبحاث العممية الدقيقةحدل الجامعات االردنيةفي إ كرسي الكيمياء
 إدارة  شؤكف الطريقة.  

ننا في أ يامنا ىذه، نعيش كاقعا في فترة مف أعصب الفترات التي مرت عمى شعكبنا، كالتي تعيش كا 
، كلكف كغثاء  تحت كطأتيا أيمَّتينا العػربية كاإلسبلمية، تيناًزعينا فييا الخبلفات كاالنشقاقات؛ " كنحف كثيره
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كما تتجمع عمى قصعة"، كنعيش فترة يصدؽ فييا قكؿ رسكؿ اهلل: اليرج ،  السيؿ، تجمعت عمييا األمـ
، كال المقتكؿي فيـ قيًتؿ.  1"اليرج، قيؿ يا رسكؿ اهلل: ما اليرج! قاؿ: القتؿ، ال يدرم القاتؿ لماذا قىػتىػؿى

نا في نعيش فترة فقدنا فييا مقكمات األخبلؽ كالمحبة كمفيـك التعامؿ كالتعايش كتقبؿ اآلخر. كأصبح
ة الصادقة كَّ ألخي يدة، كتبث ركح المحبة كاإليثار كاحاجة ممحة الى تربية أخبلقية، تنشر األخبلؽ الحم

 بيف الناس.

بناء الطريقة في تعامميـ فيما بينيـ، كفي بيف أ 2، ىك ما لمستوكالمحبة كىذا التعامؿ كالتكافؿ كالكسعة 
د العربية، اك في المجتمعات الغربية في أكركبا سكاء في الببل ،تعامميـ مع مجتمعاتيـ أينما كجدكا

كأمريكا ككندا كالبرازيؿ، في مصالحيـ الخاصة، كفي شتى مجاالت أعماليـ في المجتمع الذم يعيشكف 
 تتحمى باألخبلؽ المحمدية.  ركحية كعممية، فيو، تربية صكفية

عية في مجتمع الطريقة، كفي زكايا ، كفي الحياة االجتما3تبدأ مع الطفؿ في أسرتوكالتربية في الطريقة 
ترل منيـ عجبا؛ تخشع  4الطريقة في لقاءاتيـ اليكمية كالدكرية. فاآلباء يصحبكف أبناءىـ إلى الزاكية،

، كترل طفبلن يسمـ عمى الشيخ كيرجع القيقرل، ال يدير ظيره لشيخو 5"فبل تسمع إال ىمسا"أصكاتيـ 
 غيرىـ يكقر كبيرىـ. أدبا كذكقا كتربية، كبيرىـ يحب صغيرىـ كص

فالطريقة كما رأيتيا مدرسة في األخبلؽ كالتربية كالمحبة في اهلل. كفكؽ ذلؾ كقبمو ىي مدرسة لمعمـ 
باهلل في اهلل؛ كالعمـ باهلل ىك معرفة الكجكد، كمعنى كجكدنا في ىذه الحياة، كمعرفة المسيرة التي تحقؽ 

كالمتصكفة ىـ الذيف عرفكا معنى اآلية: " ما  .اهلل لمخمؽ لممجتمع كاإلنسانية الحياة السعيدة التى أرادىا
كىذه المعرفة ىي السعادة، كىي الطريؽ إلى السعادة، التي رآىا أفبلطكف  6أنزلنا عميؾ القرآف لتشقى."

                                  
 متفؽ عميو ، ركاه البخارم كمسمـ 1

مدة كامد المكز بمار الزكايا في دمشؽ كبيركت كفي كشاركت في اإلشراؼ عمى إع ،باني الزاكية اليشرطية بعمافكميندس ادارة كتنفيذ م عممت 2
 في البقاع المبناني

سنكات( حبيا لمشيخ) حضرة سيدنا( كتذىب لمزاكية لتصمي لشفائو مف جمطة،  5انظر الممحؽ: كاجب مدرسي تشرح  فيو الطفمة جكد فارس) 3
 نا عندما نمرض. ككممة الصبلة عندىـ باالنجميزية تعني الدعاء كما يصمي الشيخ ل

 الزاكية ىي مكاف تجمع أبناء الطريقة إلقامة الشعائر، كقد أفردت ليا بابا خاصا في ىذا البحث 4
 20:108القرآف، سكرة طو،  5
 20:2القرآف الكريـ سكرة طو    6
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في الحياة. كالطريقة  كاقعية ميعاشة في التصكؼ، كالذم ىك فمسفة المتصكفةكجدىا في الفمسفة، ك 
ماعية ة المبنية عمى فمسفة ركحية كعمميةيالشاذلية اليشرطية مدرسة رأت أىمية التربية الطريق  جى

ػًبي رأسي  تطبيقية يكمية دائمة، تحقؽ لمفرد كلممجتمع المعرفة كالسعادة، شعار المريد فييا: " ًصػٍدؽي حي
                1مالي، كالذم بعػدىه نكاًفؿ."

مف أىـ أركاف الطريقة محبة فتجمى المحبة في الطريقة، في أسمى مظاىرىا في محبة الشيخ. تك 
أذكر ىذا المكضكع في ىذه  2الشيخ، فتتكحد محبة الفقراء في الشيخ؛ " الطريقة ذكر اهلل كمحبة الشيخ".

تيـ العقمية المقدمة ألبيف أىمية المحبة في التكحيد، كفي تكحيد النظرة الصكفية، كأيضا في دراسا
كالكبلمية  إثبات الكاحد كضركرة كجكده، أك أف الككف انبثؽ عف كاحد، أك أف الذم خمقو كاحد، كأف 

ىما السبيؿ الى تصفية النفس لمكصكؿ الى التكحيد كالى  ،3الفبلسفة كما يقكؿ  المحبة كاألخكة،
 حصكؿ السعادة. 

العامة لمرسكؿ، حيف كصؿ الرسكؿ الكريـ في  تجمت المحبة فكماكلما كانت الطريقة سنية محمدية ، 
ميبلدية، كاستقبمو  622حزيراف سنة  17ربيع األكؿ المكافؽ  12ىجرتو الي يثرب، يكـ االثنيف 

 المياجركف السابقكف، كاألنصار عند ثنيات الكداع ينشدكف فرحيف بقدكمو: 

 عػمينا    ما  دعا  هلل     داعطمػع   البػدر   عػمينا    مف   ثنيات   الكداع   كجب  الشكر 

 أييا  المػبعػكث فػينا     جئت  باالمر المطاع   جئت شرفػت المدينة   مرحبا  يا خير داع

ر مف أىمي كمالي ككلدم! فقاؿ كاهلل إني أحبؾ أكث"في قكؿ عمر بف الخطاب لمرسكؿ:  المحبة كتجمت
في الحديث : "يحشر كما كرد ك . 4"كمف نفسي: قاؿ: اآلف صدقت :الرسكؿ: كمف نفسؾ؟ قاؿ عمر

                                  
 اليشرطي قبيؿ انتقالوقاليا لي مباشرة شفاىا حضرة الشيخ محمد اليادم  1

 3نفحات اليشرطية، فاطمة،   2
3  Al Sh‘aār, Nuha, Ethics in Islam, Freindship in Political thought of Al-Tawḥīdī and his Conteporaries, 

ch.5 Friendship and Love as Paths to Spiritual Perfection, Routledge, 2015, pp. 196-219  
  رم في "صحيحو"خرجو البخا 4



    
  

12 
 

 تجمت حيف اككمتتجمى كؿ آف،  كما رأيتياك في الطريقة،  تجمت المحبةكذلؾ ف 1المرء مع مف أحب."
الذم لـ يعرفكه كلـ  حمد اليشرطي،الشيخ أ بناء فمسطيف المحتمة مف يافا كعكا كغزة، بشيخيـالتقى أ
بناء الطريقة التي تربكا عمييا، مف ة. كتجمت لما جاء أي عماف ألكؿ مر عندما أتكا لزيارتو فكذلؾ يركه، 

ف كانكا كما ـ بشيخيـ قبؿ أف يعرفكه ظاىرا، كا  البرازيؿ ككندا لزيارة شيخيـ، كقد تعمقت قمكبيـ كأركاحي
يقكلكف قد عرفكه باطنا في عالـ الذر كاألركاح، قبؿ أف يخمقكا كيأتكا إلى عالـ الخمؽ كالظيكر، كما قاؿ 

 شاعرىـ:

 3قد كنت أعرفيـ   كنشأتي فييـ  مف  قبؿ عرفاني 2ف حيف قالكا: "بمى"م

 كمظيرم  كاف فييـ  قبؿ  ما ظيرت   سرائر  الككًف  سران  دكف إعبلف

ف  سألتى   فؤادم  قاؿ  سي   انيكٌ يراىـ    ناظرم   في   كؿ   الئحة    كا 

د  ًلسى  لمكرل  سكركا     كما قضى الٌشرعي لك أشممكا نفح كأسي   ٍكرافو في حى

  بحثالاليدف من 

، كما الفيمسكؼي   يبحث عف الحقيقة، كلكف كؿه بطريقتو. الصكفي  ،اإلنساف ركح كعقؿ كفكر، كالصكفي 
ليامو. كالفبلسفة يبحثكف بطريقتيـ، بعقميـ  يبحث عف )الحؽ( بطريقتو بعقمو كفكره ككجدانو ككشفو كا 

بو :" في كتا ـ(1198 -1126) ، كما بيف ابف رشد4عقميـكىي طريقة مفركضة شرعا لذكم العقكؿ ب

                                  
جاء رجؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل، كيؼ ترل في رجؿ  :ركل البخارل كمسمـ عف ابف مسعكد ػػ قاؿ1

 .اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: المرء مع مف أحب أحب قكما كلـ يمحؽ بيـ؟ فقاؿ رسكؿ

ذ أخذ ربؾ مف بني آدـ مف ظيكرىـ ذريتيـ كأشيدىـ عمى انفسيـ ألست بربكـ، قالكا "بمى" " 7:172سكرة األعراؼ،يشير إلى آية الميثاؽ: 2  كا 
 عبد القادر الحمصي شاعرالطريقة في القرف التاسع عشر ، يشير الى آية المبايعة في عالـ األركاح  3

، تقديـ كتعميؽ ألبير منصكر نادر، دار "كالشريعة مف االتصاؿ ةفصؿ المقاؿ كتقرير ما بيف الحكم أبك الكليد، محمد بف أحمد،" ابف رشد، 4
 27، ص 2المشرؽ، المطبعة الكاثكليكية ط 
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الفبلسفة يبحثكف عف المبدع األكؿ في فالمقاؿ في ما بيف الحكمة كالشريعة مف االتصاؿ".  فصؿ
حقا في  ليتحققكا، 1اإللييات ليثبكا كجكده كضركرة كجكده. كالصكفيكف يبحثكف عف )الحؽ( في شؤكنو

حقيقة ما يعبدكف فيعرفكنو حقا، كيعيشكف نفحات المعرفة كيعبركف عنيا مف كجدانيـ ، فينبثؽ ىذا 
ًجية أك مات عف التعبير عف ىذا الكجداف فت. قد تًكؿ  ىذه الكمالكجداف كممات بلَّ نبثؽ شطحات حى

كبلمان  طريقة؛ قد يككف الشعر، أك شعران كىذا ما أقدمو الحقا في البحث في أشعار أبناء ال2بسطاًميَّةن 
مكزكنا أك غير مكزكف، مقفىن أك غير مقفى، تختمط فيو العامية بالفصحى، كلكنو في غاية األمر يعبر 

بعد أف ذاؽ، كألنو لما ذاؽ عرؼ، كما عف شعكرو كابده الشاعر كعاناه كتفانى فيو. كلـ يقؿ ما قاؿ إالى 
أىؿ اهلل ىـ الذيف "قاؿ الشيخ اليشرطي:عف مكابدة، كما يقكؿ الصكفية : مىف ذاؽ عرؼ..كالذكؽ يككف 

  3طمبكا اسـ )القيار( يتنزؿ عمى كجكدىـ، ليككف االسـ عندىـ ذكقا، ال عمما."

سبيبل لممعرفة  عمكما، كالطريقة الشاذلية اليشرطية خصكصا،  التصكؼ برازإكاليدؼ مف البحث ىك 
ؽ بالكجكد، كفي المحبة كالتربية كاألخبلؽ منيجا كركحا، كأف التصكؼ بالتربية كالمحبة كاألخكة كاألخبل

كأجزائيا كمراتب منيج السعادة في ىذه الدنيا. فمثمما "كجد الفارابي أف السعادة ىي في الفمسفة،  ىك
منو أفبلطكف، في فحصو عف " كماؿ اإلنساف أجزائيا مف أكليا إلى أخرىا، كفي المنطمؽ الذم انطمؽ 

د لئلنساف كيصير بيا مغبكطا ه في دى جى كى ف، مف حيث ىك إنساف، كأم شيء مف األشياء التي تكجى
كفمسفة التصكؼ عمكما كفمسفة الطريقة الشاذلية خصكصا، تحقؽ لمف يسمكيا قمبا كقالبان،  4 ."الفمسفة

 كما قاؿ الشيخ اليشرطي: "، ا كانت األجكاء المحيطة بيـميمظاىرا كباطنا، تحقؽ السعادة كالغبطة، 
  5الخمؽ في الحشر كالنشر كالشيخ كجماعتو في العزكمة."

                                  
 انظر في حديت الشيخ أحمد اليشرطي الحقا في تعميقو عمى تعريفات التصكؼ 1

لى أبي يزيد البسطامي )922-858نسبة الى الحسيف بف منصكر الحبلج)  2 ر الصكفييف العارفيف . كلممناسبة (، مف كبا875-804(، كا 
أثناء دراسة مكضكع الفكر االسبلمي في الصؼ الجامعي األكؿ في "مدرسة الفرندز  1955أذكر أف اىتمامي بالتصكؼ كاف مبكرا سنة 

قكؿ أبي يزيد " بة إاٌل اهلل. ك قكلو " ما في الجبفي ك  ،لمصبياف" األمريكية في راـ اهلل بفمسطيف. كأخذت أتفكر في معاني الحبلج بقكلو " أنا الحؽ"
 سبحاني ما أعظـ شاني" كقكلو المشيكر " ال إلو إال أنا فاعبدكف".  

 250اليشرطية، فاطمة، نفحات   3
 4833عف مخطكط أيا صكفيا رقـ  فمسفة أفبلطكف كأجزاؤىا كمراتب أجزائيا مف أكليا إلى آخرىا ألبي نصر الفارابي "بدكم، عبد الرحمف،  4

 ب 9-ب 1كرقة 
 21اليشرطية، فاطمة، نفحات   5
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إلى عرض أىداؼ الطريقة الشاذلية اليشرطية، التي أسسيا كأرسى قكاعدىا الشيخ عمي  بحثيدؼ اليك 
تسعى لبناء مجتمع عامؿ  نكر الديف اليشرطي، كطريقة صكفية معرفية فمسفية اجتماعية أخبلقية،

يرفض التكاكؿ كيدعك الى االجتياد كاإلخبلص في العمؿ كالمعاممة. كينعـ بالعيش المشترؾ، سيداه 
المحبة كاإلخاء كالتسامح، كليٍحمىتو

األخبلؽ المحمدية الكريمة. كذلؾ مف خبلؿ أقكاؿ الشيخ اليشرطي  1
التي عرض فييا اليدؼ كىك المعرفة كالكصكؿ، كعرض فييا الكسيمة التي تكصؿ لميدؼ، كىي تربية 
المريد عمى المحبة كاإلخاء كتنزع منو الشكائب، كتزرع فيو  األخبلؽ الفاضمة حتى تصبح غرسا كامنا 

قير. كمف خبلؿ الكـ الزاخر مف أشعار الطريقة، كمف أىميا القصيدة التي تتحدث كشيمة ظاىرة في الف
 : 2عف فضؿ الشيخ عمى الفقراء، كفي فضؿ الصحبة، التي قاؿ فييا الشيخ عبد القادر الحمصي

ػبينا       ما  عػميو   باس  يا ندامى! كؿ  مف   ًيٍصحى

 كاسكال  مذىبينا       كالطِّبل    نحف سكرل  كاليكل

و   مركبينا       سار في  بحر الصفا           األنفػاس  ريحي

 القمبً   مشربىنا       غيري ذم ليس يدرم في اليكل                        

عندما سمع  3الكبير عمر أبك ريشة السكرم كيتداكؿ أبناء الطريقة ركاية مفادىا أف الشاعر
 قمت ىذيف البيتيف لكفاني.  أنني  قاؿ: لكىذيف البيتيف 

  مـنــيــج الدراسـة

كلما كاف اليدؼ مف البحث ىك إظيار الطريقة الشاذلية اليشرطية منيجا في الحياة يحقؽ 
قمت باستعراض المصادر األكلية السعادة الدنيكية كاألخركية، كسبيبل لتحقيؽ العدالة كالمحبة كالسبلـ، 

كاستخراج ما تكصمت اليو في ىذا  اليشرطية" كاالطبلع عمى مضامينيا،الرئيسة لمطريقة الشاذلية 

                                  
 .خيكط النسيج ىي "السدل" فكؽ كتحت خيكط "المحمة" كعمى أساس كؿ فتمة بحركة عكسية لممجاكرة  1 
 راجع تفاصيؿ الكاقعة في فصؿ الشعر مف ىذا البحث 2
كىك ابف أخت الشيخ محمد اليادم  ( مف كبار شعراء العرب، عمؿ سفيرا لسكريا في عدد مف البمداف،1990-1910عمر أبك ريشة ) 3

 اليشرطي
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سىًني ة مؤلفات السيدة فاطمة اليشرطية ىذه المصادر ىي كأىـ البحث.المجاؿ مف  رأيت أنو . ك الحى
بنة الشيخ اليشرطي، فإف كتبيا تتميز بطابع مف التعظيـ إىي  اليشرطية ككف السيدة فاطمة ـً كٍ حي بً ك 

في المصادر الخارجية، كأعني بذلؾ مؤلفات أنعـ النظر  ، مما جعمنيخصية الكالد الشيخكالتقديس لش
. يـ، منيـ فاف إس.، كؼ. د. يكنغ، كسبنسر ترمنغياـ، ألكازف بيف األمكركأبحاث غير أبناء الطريقة

ب ، في كتالمشيخ عمي نكر الديف اليشرطي م حديثه ر ظلفت ن في بدايتيا، ى، بؿ كحتكأثناء الدراسة
ف شئنا نطكيو عنو، إف شئنا نمده لمفقير ،كالنكر نكرنا، طريقتناالطريؽ يقكؿ فيو: " نفحات الحؽ،  1."كا 

ىذا الحديث، حدد منيج البحث، فمف حيث أف الشيخ ىك مؤسس الطريقة كأف الطريقة طريقتو، كاف 
مف األىمية بعد الكتابة في الفصؿ األكؿ عف التصكؼ كتعريفو كنشأتو، أف أفرد الفصؿ الثاني مف 

يا األثر البحث لسيرة الشيخ المؤسس: مكلده كنشأتو، كالبيئة التي أحاطت بو كككنت شخصيتو، فكاف ل
في ميمو لمتصكؼ، كانتسابو لمطريقة الشاذلية المدنية كىي مف سمسمة الطريقة الشاذلية التي تعكد 
بنسبيا الركحي إلى الرسكؿ، صمى اهلل عميو كسمـ، كالتي كرث قطبانيتيا بعد انتقاؿ شيخو محمد حمزة 

الشاذليةى اليشرطيةى. كفي ظافر المدني، إلى أف استقؿ بطريقتو التي حممت إسمو، كسميت الطريقةى 
الفصؿ الثالث بينت أحكاـ الطريقة كالتعرؼ عمييا في مقابمة مع شيخ الطريقة القائـ، الشيخ أحمد 

الفصؿ طريقة االنتساب إلى الطريقة كالمبايعة عمييا،  ذلؾمحمد اليادم اليشرطي. كعرضت في 
التكحيد. في ي النفس، كفي المعرفة ك كأكرادىا، كفمسفة الطريقة في التربية، كنظرتيا في الكجكد كف

سفر "المطائؼ الركحية استعرضت كأخيرا كنظران ألىمية أشعار أىؿ الطريقة كمكاجيدىـ، ككنت قد 
يضـ أشعار أبناء الطريقة الذم ألبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية") بيركت مطبعة االنصاؼ، د.ت.( ك 

، فقد رأيت أف أخصص الفصؿ الرابع اليشرطي ؿ عصر الشيخ محمد اليادممنذ نشأتيا كحتى أكائ
، كأحكاـ الطريؽ كأركانيا، كالفيـ الصكفي كاألخكة تشرح أحكاؿ المحبة عمماء الطريقة، كالتي  ألشعار

 .   كعبلقتيا بأحكاـ الشريعة ألحكاـ الشريعة

 

                                  
 8، حديث رقـ  1997، د. ـ. د. ف. 4ط اليشرطية، فاطمة، نفحات الحؽ،  1
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 وأصل تسميتو ونشأتو وتطوره : ماىيتوألول: التصوف اإلسالميالفصل ا 1

 عريفووت التصوفماىية  1.1

: " ظيرت في السنكات األخيرة كتب عديدة تبحث في التصكؼ، كفي الجانب 1ؿيمارم شيميتقكؿ آن
الركحي في اإلسبلـ. كلمس كؿ كاحد مف ىذة الدراسات جانبا منو مختمفا عف اآلخر، حيث أف ليذه 

تعريؼ مصطمح التصكؼ مغامرة  ، لدرجة تجعؿ محاكلةى عنيا الحصري  ري صي قٍ الظاىرة جكانب متعددة يى 
ثىميييـ في ذلؾ كمثؿ العميا ف في تجعؿ الدارسيف يحجمكف عف محاكلة كضع تعريؼ شامؿ لمتصكؼ. كمى

الذم تممسو  الطرؼ مسؾ كؿ كاحد منيـ طرفا مف الفيؿ، فكصفو بحسبركاية الركمي الشييرة، حيث أ
، كيؿٌّ مف الناحية التي تعريفات كثيرةكؼ لو ذا، فالتصمارم لـ تأت بجديد في قكليا ىيكآن 2مف الفيؿ. "

ينظر فييا أك منيا الى التصكؼ. كيقكؿ قاسـ غني في كتابو " تاريخ التصكؼ في اإلسبلـ": " غالبان 
ما نرل في كتابات المستشرقيف أنيـ قالكا إف التصكؼ ليس مذىبا بالمعنى المغكم لمكممة، بمعنى أف 

لى القكؿ: " لقد ديًعي التصكؼ بأنو كتمضي آنيمارم شيميؿ إ 3"تدكيف معتقدات الصكفية أمر عسير.
التيار الركحي المنير العابر لجميع األدياف. كبالمعنى الكاسع لو مف الممكف أف نعرفو بأنو "كعي 
الحقيقة الكاحدة" ، سكاء سميت فمسفة، أك تنكيرا، أك محبة، أك ال شيء عمى اإلطبلؽ. كىذه الحقيقة ال 

بأم كسيمة مف كسائؿ اإلحساس، فبل الفمسفة كال العقؿ يستطيع كشفيا، بؿ إف السالؾ  تدرؾ أك تفسر
 4يسرم كيعرج إلى رحابيا بنكر باطني."

ـ(، في مقدمة كتابو "الم مىع": 988ىػ/ 378بك نصر عبد اهلل بف عمي الٌسٌراج الطكسي،)ت كيقكؿ أ
 ىذه الطائفة، كقد كثر المتشبيكف بأىؿ أنو في زماننا ىذا، قد كثير الخائضكف في عمكـ مـٍ "كاعٍ 

لى نفسو كتابان قد زخرفو، ككبلما قد ألَّفىو، كليس بمستحسف منيـ التصكؼ، ككؿ كاحد منيـ يضيؼ إ
ذلؾ. ألف األكائؿ كالمشايخ الذيف تكممكا في ىذه المسائؿ، كأشاركا إلى ىذه اإلشارات، كنطقكا بيذه 

                                  
 ( مستشرقة المانية ليا مؤلفات كثيرة في اإلسبلـ كالتصكؼ   2003 -1922انيمارم شيميؿ ) 1

2 Schimmel, Annemarie, Mystical Dimensions of Islam, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 
1975, p.3 

 9ص  1970غني، قاسـ، تاريخ التصكؼ في اإلسبلـ، ترجمو عف الفارسية صادؽ نشأت، مكتبة النيضة المصرية  3
   4لئلسبلـ" ص  ( mystical dimentionsة الميستيكي)شيميؿ، أنيمارم، "األبعاد   4
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ماتة النفكس بالمجاىدات كالرياضات كالمنازالت كالكجد ، إنما تكممكا بعد قطع العبلئـً كى الحً  ؽ، كا 
كاالحتراؽ، كالمبادرة قطع كؿ عبلقة تقطعيـ عف اهلل طرفة عيف، كقامكا بشرط العمـ، ثـ عممكا بو، ثـ 

 1تحققكا في العمؿ فجمعكا بيف العمـ كالحقيقة كالعمؿ."

تعريفا شامبل لمتصكؼ لتعدد الكجكه التي يينظر االقتباسات، نتبيف أكال أنو مف الصعب أف نجد  مف ىذه
اليو منيا، كثانيا أف تدكيف معتقدات الصكفية أىٍمره عسير، كثالثا أف مف يريد أف يكتب أك يتكمـ في 

مب! فمما ح"كالذم قاؿ: آه ما أطيب كرابيج  التصكؼ دكف أف يكابد أحكاؿ المتصكفيف كمنازالتيـ ىك،
، كلكف معممي رأل مىف أكؿ منيا." باإلضافة الى أف كتابات مشايخ سألكه كىؿ أكمت منيا، قاؿ: ال

بك حامد كالتصكؼ ىك العمـ الذم قاؿ فيو أ .أىميا، بؿ قد ينكرىا غير أىميا. التصكؼ ال يعقميا إال
عمى أىميا، محفكظة في الصدكر،  . فعمكميـ مقتصرة2بو عمى غير أىمو"الغزالي إنو العمـ " المضنكف 

-1266الشامات الدمشقي الشاذلي اليشرطي) مى غير أىميا. كيقكؿ الشيخ محمكد أبكمضنكف بيا ع
كمبنى ىذا الطريؽ عمى مى الكظيفة الشاذلية اليشرطية: "، في كتابو "اإلليامات اإلليية ع3("1344

 التسميـ كالتصديؽ، حتى قاؿ  بعض السادة القادة: ال يبمغ اإلنساف درجة الحقيقة، حتى يشيد فيو ألؼي 
 ىذا يقكؿ الشريؼ الرضي حفيد اإلماـ عمي بف أبي طالب: معنىن قريبو ًمفٍ كفي  ًصدِّيؽو أنو زنديؽ."

 إني ألكتػـ  مػف  عممي  جكاىػره    كي ال يرل الحؽ ذك جيؿ فيفتتنا

ػسىفو     إلى الحسيف ككصى قبمو  الحسنا  كقد  تقػدـ  في  ىذا  أبك  حى

ثى     جكىًر عمـ لك أبكح  بو   بٌ يا ري   ػنالقيؿ لي أنت  ممف  يعػبد  اٍلكى

كف        4كالستحؿ رجاؿه مسممكف دمي سىنا  1(يأتػكا)حى  ما  أقبيىرى     2بو  حى

                                  
 20-19ص ص  1960قي سركر، دار الكتب الحديثة بمصر، اج، " الممع" تحقيؽ عبد الحميـ محمكد كطو عبد البالطكسي، أبك نصر السرا 1
 ىػ )مطبعة صبيح(،  1367ىػ، كسنة  1303سنة  القاىرةطيبع في الغكالي، أبك حامد، "كتاب المضنكف بو عمى غير أىمو"  2

الشيخ محمكد ابف محيي الديف مصطفى، الممقب ابك الشامات، مف كبار عمماء دمشؽ، أخذ الطريقة عف الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي    3
فر الى استانبكؿ سفيرا لو عند السمطاف عبد الذم عينو مقدما، أم مسؤال عف أبناء الطريقة في دمشؽ. كقد كمفو الشيخ عمي نكر الديف بالس

 الحميد الثاني  
أبك ىريرة: "أخذت عف رسكؿ اهلل عمميف: أما أحدىما فبثثتو، كأما اآلخر فمك بثثتو  أيضا يركيويشير ىنا الى قكؿ عمي بف أبي طالب: "ك  4

 120. ركاه البخارم رقـ "لقطعتـ مني ىذا الحمقكـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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، فيرل "أف التصكؼ، ىك طريقة يمتزج الديف فييا بالفمسفة." 3(1952-1898أما قاسـ غني )
غني،  ـنشأت، مترجـ كتاب قاسكيعارضو في ىذا الرأم، مف حيث امتزاج الديف بالفمسفة، صادؽ 

دكتكر محمد مصطفى حممي، "تاريخ التصكؼ في اإلسبلـ"، كمراجعكه د. أحمد ناجي القيسي، كال
عممنا ىذا مشيد عمى الكتاب كالسنة"، " :يقكؿ حيث لى قكؿ الجنيد البغدادم، شيخ الطائفةمستنديف إ

ف: " فالتصكؼ قائـ يٍ مى ف، كأعني المترجً الفمسفة، فيقكالينفكف فييا ما يعتبر تيمة لمتصكؼ بعبلقتو ب
كىذا صحيح 4عمى الديف الخالص، كفي الصكفية مف ىـ أميكف ال يعرفكف فمسفة كال منطقا أرسطيا."

 .رِّض بككف التصكؼ فمسفةعى ال يي  ذلؾ كلكف

ناقبو كسنده مف ككثير مف مشايخ الصكفية كغيرىـ قد كتب في التصكؼ كتعريفو. فمشايخو عددكا م
ما غيرىـ، فمنيـ مف كاف مع التصكؼ، كمنيـ مف ىاجمو كعده بدعة، كمنيـ مف اب كالسنة. كأالكت

الطريقة الشاذلية اليشرطية قد ألفكا كتبا  سمسمة كقؼ منو مكقؼ المحايد الناقد. "ككثير أيضا مف مشايخ
اؿ ال الحصر، في التصكؼ تعد مرجعا في فيـ حقيقة الشريعة كعبلقتيا بالحقيقة، منيـ عمى سبيؿ المث

أحمد بف عطاء اهلل السكندرم في كتابو "لطائؼ المنف في مناقب أبي الحسف"، كفي كتابو "الحكـ 
. 5قكاعد التصكؼ""زركؽ في كتابو  . كمنيـ الشيخ أحمد، ككتابو " التنكير في إسقاط التدبير"العطائية"

مؤسس الطريقة الشاذلية  كقد امتنع بعض المشايخ كعمماء التصكؼ عف الكتابة فيو، كمف ىؤالء
نكر الديف اليشرطي فيك لـ يضع كتبان أك مؤلفات، كقد سيئؿ مرة لماذا ال يؤلؼ  اليشرطية، الشيخ عمي

كتابا في عمـ التصكؼ، فكثير مف السادة الصكفية ألفكا كتبا فيو، فقاؿ: "ىذه البشرية فييا سٌر الربكبية، 
بالسطكر. كنحف نضعيا في الصدكر. كالذم يأتينا نضعو ال تينقش باألكراؽ. السادة الصكفية كضعكىا 

كيؤكد الشيخ اليشرطي ىذه النظرة، كيجمؿ تعريفو لمتصكؼ في قكليف، كىما في  6في قمكب الفقراء."

                                                                                                    
 صيغة، ربما، لضركرة الشعر، كىي مف ناحية اإلعراب "يأتكف" جاءت كممة "يأتكا" بيذه ال 1
  3، ص 1980، 3أبك الشامات، محمكد ، اإلليامات اإلليية، طبعة  2

قاسـ غني، طبيب سياسي، مكلكد في سبزكار في ايراف، حضر حمقات الفيمسكؼ مبلىادم السبزكارم، أكمؿ دراستو الثانكية في طيراف،  3
امتيف الطب كعمؿ في تدريس الطب في الكمية الطبيت بطيراف. امتيف السياسة كانتخب نائبا لعدة دكرات في كدرس الطب في بيركت، 

 البرلماف ، كعيف كزيرا لمصحة كالمعارؼ، كسفيرا إليراف في تركيا. ترجـ ثبلث كتبؤلناتكؿ فرانس، ككتب في الصكؼ.    
 13غني، قاسـ ، تاريخ الفمسفة في اإلسبلـ ص  4
 الممحؽ في مؤلفات مشايخ الطريقة الشاذلية  راجع  5
 408اليشرطية ، فاطمة . نفحات الحؽ حديث رقـ  6



    
  

19 
 

العمؿ. فمرة رأل " الشيخ ك  الفكرحقيقتيما معنىن كاحده، كىك اإلخبلص، أم إخبلص القمب في 
ه، فسألو يقرأي  ناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، يمسؾ بيده كتابان إسماعيؿ الخطيب الطكباسي، كىك مف أب

: ما ىذا الكتاب؟! قاؿ: كتاب )المعرفة(. فأجابو: تعاؿ، ألقكؿ لؾ ماىية المعرفة. المعرفة كالحقيقة أف 
ذا كاف اليدؼ مف 1تذكر اهلل بإخبلص، كتحب أخاؾ بإخبلص، كتطعـ ىذه المقمة بإخبلص" . كا 

ككضعيـ  لى طريؽ الكصكؿإ مريديو اليشرطي نكر الديف عمي الشيخي  ؿَّ ، فقد دى التصكؼ ىك الكصكؿ
ف كجدتو فقاؿ: " عميو، مف جممة النفؿ المكصؿ إلى المقاـ المحمكد إف كجدت أخاؾ جكعافى فأطعمو، كا 

ف لـ يكف معو شيئه  اية مف كالمقاـ المحمكد ىك مقاـ معرفة الحؽ، كىك الغ 2ٍعًطو."أى فى  عريانان فاٍكًسًو، كا 
الطريقة  كمف جممة تعريؼ التصكؼ بتعريفو لمطريقة، قاؿ الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي: " الطريقة.

  3ىي الكتاب كالسنة. كقاؿ:الطريؽ كميا آداب.

" سئؿ محمد بف عمي  : 4كتاب الممع في كمف تعريفات التصكؼ التي ذكرىا أبك نصر الطكسي
أخبلؽ كريمة ظيرت في زماف كريـ مف رجؿ كريـ "عف التصكؼ فقاؿ:  ،ستاذ الجنيدالقصاب، كىك أ

أف تككف مع اهلل ببل عبلقة." كفي ىذا المعنى، أم أف ال صكؼ التمع قكـ كراـ." كسئؿ الجنيد فقاؿ: " 
، الشيخ عبد الشاذلية اليشرطية ، يقكؿ شاعر الطريقة5تككف لممريد عبلقات نفسية تشغمو عف )الحؽ(

 في مبدأ ترؾ الشكاغؿ: 6ي،القادر الحمص

ٌؿ الشكاًغػؿ    كانيض إيا   لى باب الكامؿًخمِّي خى

 كافتح جميع   القكابؿ    تيدل الى الفرؽ الثاني

 فاخمع  رداء  الكجكد    كالبىػس   ثياب  الحدكد

                                  
   16ـ. ف.   1
 17ـ.ف.   2
 1 -ـ. ف.   3

 45الطكسي" أبك نصر السٌراج، "الممع" ص  4
 كممة الحؽ بيف قكسيف ىكذا )الحؽ( تعني اهلل سبحانو كتعالى  5
عبد القادر الحمصي ىك شاعر الطريقة في عصر الشيخ المؤسس عمي نكر الديف، كشاعرىا في كؿ العصكر، كقد أفردت لو بابا في فصؿ   6

 الشعر في الطريقة الشاذلية اليشرطية 
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 1كاقرأ  كتاب  الكدكد    كاٍصًغ   ًلًسٍمعو   رباني

استرساؿ النفس مع اهلل عمى ما يريده." كمعناه القبكؿ كسئؿ ركيـ بف أحمد عف التصكؼ فقاؿ: " 
مف أركاف الطريقة  بما يتنزؿ منو. كالتسميـ ىك ركف بتجميات الحؽ مف جماؿ أك جبلؿ، كالتسميـ

كسئؿ أبك محمد الجريرم عف التصكؼ فقاؿ: "  اليشرطية األربعة كىي: المحبة كالذكر كالفكر كالتسميـ.
  2ما ىك أكلى في الكقت." كلذلؾ يقاؿ: الفقير ابف كقتو.".أف يككف العبد في كؿ كقت ب

 أصل التسمية واشتقاقيا  2.1

مية ىك يا، كأبمغي ما قيؿ في التسالتسمية كاشتقاقً  ككما تباينت تعريفات التصكؼ، فقد اختيًمؼ في أصؿً 
تيػنسىػب الصكفية الى حاؿ أك عمـ،  ـٍ قاؿ:" لى  ع"، حيثمى "الم  الطكسي في كتابو أبك نصر، السٌراج ما ذكره 
كيعمؿ ذلؾ فيقكؿ: " ألف الصكفية لـ  الفقو. الحديث الى الحديث، كأىؿ الفقو الى أىؿ نسبي كما يي 

ينفردكا بنكع مف العمـ دكف عمـ، كلـ يترسمكا برسـ مف األحكاؿ أك المقامات دكف رسـ. كذلؾ ألنيـ 
، كمحؿ جميع األحكاؿ المحم كدة، كاألخبلؽ الشريفة. كىـ مع اهلل في االنتقاؿ مف معدف جميع العمـك

حاؿ الى حاؿ، مستجمبيف لمزيادة. فمذا ما نسبتييـ لحاؿ دكف حاؿ، كال أضفتيـ لعمـ دكف عمـ. " 
 اليشرطي، في تقمبيـ في األحكاؿ:  الشٌاذلي كيضاىي ىذا النعت قكؿ الشاعر نصكح الجابرم الحمبي

قكؿ   كحاؿ  *  فاستمع    ترى  الجباؿ ، سحبييا    لـ       نحف  كالبرؽ  الزكاؿ ، ما  لنا
 تجمد

    3سرعة الدكر سككف ،  شدة  الكشؼ  ظنكف  *  ليت  قكمي يعممكف ،  ىؿ  ترل  مف  أحد 

فرأل الطكسي أف ينسبيـ الى ظاىر لباسيـ، كىكلبس الصكؼ حيث "أف لبس الصكؼ كاف دأب 
 كاف كصفو سطحيان  ،لى لباسيـإ ، ىذه ليـنسبتوكلكنو في  4يف." األنبياء كالصديقيف، كشعار المتنسك

إنيا مشتقة مف الصكفة، ألف الصكفي مع اهلل كالصكفة المطركحة في  في اشتقاقيا، كقيؿ .ظاىريان 
                                  

 39الحمصي، عبد القادر، المطائؼ الركحية ألبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، ص   1
 45ج، الممع ص الطكسي، ابك نصر الٌسٌرا 2
 195المطائؼ الركحية ص الجابرم، نصكح،   3
 41الطكسي، أبك نصر السٌراج، الممع ص    4
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فَّة المسجد النبكم الشريؼ التي كاف الرسكؿ يجتمع فييا مع الصحابة. كقيؿ  اليكاء. كقيؿ إنيا مف صي
فى  . كقيؿ إنو مشتؽ مف كممة الصفاء، أك مف ككنيـ في الصؼ األكؿ. التصافيـ بالمحامدة إنو مف الصِّ

. ىمية، نيًسبكا إليو فسمكا صكفييفكمف قائؿ إف رجبل أعرابيا إسمو صكفي، كاف يزكر الكعبة في الجا
كمنيـ مف قاؿ إف حرفي األلؼ كالبلـ في كممة الصكفي، ليست ألؼ التعريؼ، بؿ ىي إسـ مكصكؿ 

 ." فيك صكفي ى الذم، فتككف كممة الصكفي تعني: "اإلنساف الذم صكفيبمعن

كممة "التشك ؼ"، كىك " شكؽ دائـ كتشىك ؼه ، أم حنيف  ؽً سى كأنا أرل أف كممة "التصكؼ" ىي عمى نى 
لى عاشؽ  الى  رؤية الحبيب." كىك ما قد عبر عنو الشيخ عبد القادر الحمصي الشاذلي المعرفة كا 
 اليشرطي:  

ىا  ىك    لؾ  مف  حبؿ    :ذ   تحقػقت   ىكاه     يا  مريد  اهللتعشػقػت  سكاه   إ  ما 
 الكريد

نحف   هلل     أكاني   عند  أرباب  التداني     ما غدا في الككف ثاني   مف  قريب   أك  
 بعيد

    دم فيؾ  يا عز  كجك قاؿ  قكلي  قمت  حاكـ        قاؿ سرم قمت كاتـ   قاؿ أمرم قمت الـز

د          تمؾ  جنات   الخمك فػتمػنى      قاؿ حدث أنت  منا   ما تشا في القكؿ عنا     كعػميػنا
َـّ     سكاؾى   أنت خمقي  في شيكدم  1قمت مكتي في ىكاؾ   ىؿ لعيني أف تراؾى    قاؿ  ما  ثىػ

، كفي سعي دائب لمكصكؿ (الحؽ) فالفقير ابف الطريؽ المحب ىك في تىػشىػك ؼو كتىطىم عو كشكؽ دائـ لمقاء
ت فيو "الشيف" "صادا" فصار بى مً قي  ؼه ك  شى ىك تى  ، في رأيي الشخصي،صكؼتكالكقكؼ في رحابو. فال

 .تصكفا

                                  
 15الحمصي، عبد القادر،المطائؼ الركحية، ص   1
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 رأي أىل التصوف في التصوف 3.1

، في كتابيا "رحمة الى الحؽ": بنة الشيخ عمي نكر الديف اليشرطيتقكؿ السيدة فاطمة اليشرطية، ا
يف، بالمعارؼ اإلليية. قاؿ  "أجمع الصكفية، عمى أف التصكؼ  ىك الحكمة التي تعطي سعادة الٌدارى

ٍيران كثيران{ تعالى: } ييؤتي الًحكمة مىٍف يشاء، كمىٍف ييؤتى الًحكمة، فقد أيكًتيى خى
: } ىك 1 ؿَّ كىعىبلى . كقاؿ جى

كال بيدَّ  ....3تاب كالحكمة{رسكالن منيـ، يتمك عمييـ آياتو كيزٌكييـ، كيعمميـ الك 2الذم بعث في األيٌمٌييف
لمف يريد الحصكؿ عمى شيئو مف الحكمة اإلليية، مف أف يتأٌدبى بآداًب الشرع، كآداًب الباطف الذم ىك 
مراقبةي الخكاطر، كتمييزي الصحيح مف الفاسد، كالممدكًح مف المذمكـ، كتصفيةي القمب مف حظكظ النفس 

ًة اإًلليية كالمعارؼ مت ييرىا؛ فًإذا تزكت النفس كانجكالًعمىؿ، كتط مرآة القمب تنعكس فييا أنكار العظىمى
، كتتفٌجر ينابيع الحكمة اإلليية. قاؿ ابف عىطاء 4القدسية، فتنبثؽ مف ذلؾ القمب أنكار المعارؼ الٌمدينٌِّيةً 

رتحمت اهلل اإلسكندرم في الًحكىـً العىطائية: "ربما كردت عميؾ األنكار فكجدت القمب مشحكنان باآلثار، فا
. فخبلص النفس كالٌظفر بمعرفة اهلل 5مف حيث أتت. فىرِّغ قمبؾ مف األغيار، يمؤٍله باألسرار كاألنكار"

 عمكـ كأفضميا عمى االطبلؽ". ألف مكضكعىوىما ميراث التزكية. كقالكا: " عمـ التصكؼ أشرؼ ال
اهلل، بأسمائو كصفاتو كأفعالو. كالمعرفة باهلل تىٍرقى بصاحبيا إ لى التخمؽ بأخبلؽ الصفات، معرفة ي

فيتخمؽ بالرحمة مف اسمو الرحيـ، كبالعمـ مف اسمو العميـ، كىكذا مع جميع األسماء، يتخمؽ بما ىك 
لى الفناء بشيكد أثير األسماء، في المكجكدات، ثـ إالئؽ. فإذا حصؿ ذلؾ يرقى إلى تأثيرىا، أم ت

كيتفٌرع مف ىذه المعارؼ اإًلليية أبحاث ترجع كميا الى صدؽ  6الٌذات الصادر عنيا جميع المكجكدات.
ػو الى اهلل. "كقاعدة صدؽ التكجو مشركطة بككنو مف حيث يرضاه الحؽ كبما يرضاه. كال يصح  التكج 
مشركط دكف شرطو. فبل تصكؼى إاٌل بفقو، إٍذ ال تيٍعرىؼي أحكاـ اهلل الظاىرة إاٌل منو، كال فقوى إال 

                                  
 2:269القرآف الكريـ، سكرة البقرة   1
ك  كممة " األمييف" تيعطى عمى كجو العمـك معنى، " ال يقرأكف كال يكتبكف"، كلكف في سياؽ اآليات التي ترد فييا  كممة " النبي األٌمي" ا 2 

ي عن"األميكف"، فإف المعنى يشير في الغالب إلى المصطمح العبراني الذم يطمقو الييكد عمى األمـ مف غير الييكد، كىك في لغتيو " غكييـ" كت
 "أٌمٌي" أك عامة األمـ

 2:62القرآف الكريـ، سكرة البقرة،   3
 سأفرد لمعنى "العمـ المدني" بابا في فصؿ الشعر في شرح لبيت الشاعر حسف الحكيـ، القائؿ: عممنا مف لدنا ، معرب فينا عنا   4
 92ص  1960الطبعة األكلى دار الكتب الحديثة غيث المكاىب العمية في شرح الحكـ العطائية ألبي عبد اهلل الرندم الجزء الثاني  5
  59، ص.1997، )د. ـ. بدكف مطبعة(، )د. ف. بدكف ناشر( 4اليشرطية فاطمة "رحمة الى الحؽ" ط. 6
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 كقاؿ 1ؿ إاٌل بصدؽ تكجو، كال ىما إاٌل بًإيماف؛ إذ ال يصح كاحد منيما بدكنو".بتصكؼ، إذ ال عم
. كقاؿ: 2ال تصح إحداىما إاٌل باألخرل" الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي: "الشريعة كالحقيقة متبلزمتاف،

الحكـ   كؿ حكـ مف أحكاـ الشريعة، تحتو كنز مف كنكز الحقيقة، كال يناؿ ىذا الكنز إاٌل بإتقاف ذلؾ"
قاؿ: "أفنكا أنفسكـ في شيخكـ. كافنكا شيخكـ في محمد، كافنكا محمدان في اهلل. كاجعمكا . ك 3الشرعي"

 4ظاىركـ شريعة، كباطنكـ حقيقة."

 في التصوف وتعريفاتو  5نظرة لمشيخ أحمد اليشرطي 4.1

الكاسع بالتصكؼ، يرل الشيخ أحمد اليشرطي، شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية القائـ، أف االىتماـ 
غير المسمميف، دليؿ عمى أف مف أك المعترضيف عميو، مف المسمميف ك  سكاء مف المؤمنيف بو،

سبلمي. كلذلؾ يرل الشيخ أف عمى الطريقة التصكؼ لو مكقع كبير مف اإلسبلـ، كفي الفكر اإل
زاكيتو في  يا، أف تبحث في التصكؼ كتبيف تعريفيا لو ) كشرح ذلؾ في مذاكرة مطكلة، فيكأبنائ

 أكردىا مختصرة. .(1/9/1977عماف، مساء الخميس 

ف مف عىػرَّؼى التصكؼ  أكالن، فيك   عىػرِّؼٍ لـ يي يرل أف التعريؼ يقيد الميعىػرِّؼ، كيضع حدكدان لممعػرَّؼ. كا 
نما حاكؿ  أف يتعرؼ عمى التصكؼ مف خبلؿ ركائز رآىا في التصكؼ، كىي فعبلن في التصكؼ، كا 

النفس كغيرىا مف الركائز. كيرل أنو يمكف أف نعرؼ التصكؼ بعد أف ننظر في التصكؼ، كفناء 
بعض ما تطرؽ إليو رجاؿ العمـ في التصكؼ. فيك أكال، يرل أف التصكؼ يفرض عمى المريد، ابف 
الطريقة، أف يبحث في شؤكف اهلل ليعرفو، حتى يككف تعمؽ ىذا العبد )بالحؽ( تعمقان صحيحان، ألنو ال 

أف يتعمؽ بمجيكؿ، فالعبد حتى يككف متصكفان ال بد أف يبحث في شؤكف اهلل، كذلؾ كي  يجكز لمعبد
يتمكف مف االنتقاؿ مف مرتبة التصكؼ إلى مرتبة الصكفية كىي مرتبة معرفة )الحؽ(. فالمتصكؼ ىك 

 الباحث عف الحؽ، كالصكفي ىك العارؼ لمحؽ. 

                                  
 62ـ. ف.  ص.  1
 176اليشرطية، فاطمة، نفحات    2
 65ـ. ف.   3
 678ـ. ف.   4
 كقد أفردت سيرتو في باب شيكخ الطريقة الشاذلية اليشرطية  الشيخ احمد محمد اليادم اليشرطي، شيخ الطريقة القائـ،   5



    
  

24 
 

، فيقكؿ: ربيمشيخ محيي الديف ابف عللمتصكًؼ  حمد اليشرطي النظر في تعريؼو كيفيض الشيخ أ
 ح إالٌ نى مٍ يي  ك شأنو غريب، كًسر هي لطيؼ، ليسى عربي قاؿ: "التصكؼ صافاؾ اهلل أمره عجيب، "الشيخ ابف 

ف عربي في فالتصكؼ غريبه كما يقكؿ اب. فيقكؿ الشيخ أحمد اليشرطي: "ب عناية كقػدىـً ًصدؽو."حالص
عف غير أىمو، كال يمنح إاٌل لصاحًب غايةو كىدؼ، عنده  ف التصكؼ غريب، كذلؾ أتعريفو لمتصكؼ

اىتماـ كعنده مقدرة، كلو قدـ صدؽ في العبكدية. كىـ فئة معينة مف العباد اختيٌصٍت بالرحمة، إشارة 
، كاختصيا )الحؽ( فاختصت نفسيا بأف أخذت تبحث 1{الكريمة: } يختص برحمتو مف يشاء إلى اآلية

عف صكؿ. كالتصكؼ ىك السعي إلى الذات فتو، كالذم يسمى مقاـ الك عف الحؽ، تريد أف تصؿ لمعر 
طريؽ االتصاؼ بالصفات. فتظير آثار صفات الحؽ عمى العبد ، فيككف العبد مرآة لصفات الحؽ 

نو إذا استطاع كما يقكؿ محيي الديف ابف عربي، أل 2"كسره لطيؼ" التي تنعكس عميو في تصرفاتو.
نما في العمـك المدنية ىذا المتصكؼ أف يتصكؼ، فبل ب د كأف يبحث ليس في العمـك النقمية فقط، كا 

(، لذلؾ كاف سر الحؽ)سر اإلسرار فييا ىك ذات كالعمـك المدنية كميا أسرار، ك  كيجكؿ في أسرارىا.
. كسره لطيؼ ليس يمنح إال لصاحب غاية، عنده اىتماـ كعنده مقدرة، كلو قدـ صدؽ التصكؼ لطيفان 
 في العبكدية."

لى أف "التصكؼ ىك البحث عف الحؽ رتو في ىذه التعاريؼ يخمص الشيخ أحمد اليشرطي إنظ مفك 
ا ذاتيان متكامبل قائما بذاتو، يمجأ إليو العبد متصكفا بقصد كاف عمـ التصكؼ ًعم في الحؽ." كلذلؾ من

إذا  كيتعرؼ عميو، كال يمكف لو أف يعرؼ مف ىك اهلل، إال (الحؽ)البحث عف )الحؽ( حتى يصؿ إلى 
  3بحث في شؤكف اهلل. كفي نطاؽ حدكد اهلل. فالتصكؼ ىك البحث عف الحؽ في الحؽ".

 التصوف اإلسالمي ونشأتو 5.1

كثير مف الباحثيف في التصكؼ أنو بدعة ظيرت في القرف الثاني لميجرة. كذلؾ أنو إثر اتساع   يرل
فنزع أفراد في   عد عف الديف،الى حياة الترؼ كالب تجو الناساتكحات اإلسبلمية كتدفؽ الخيرات، الف

                                  
 2:105، كسكرة البقرة، 3:74القرآف الكريـ، سكرة آؿ عمراف،  1

 كممة )لطيؼ( تعني أنو يتخمؿ دقائؽ األمكر كيعرؼ خفاياىا   2
 مبلحؽ  1.9.1977اليشرطي، الشيخ احمد اليشرطي مذاكرة  3
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كلكف التصكؼ في حقيقتو "انعكاسو لذلؾ النيج إلى االتجاه إلى حياة الزىد، كاالنعكاؼ عمى العبادات. 
ػبىػر في تطكره العممي كالفكرم مرحمةى الزىد كالتقشؼ، إلى "ىك البعد الركحي لمديف اإلسبلمي،  كقد عى

اعية الحقان. كتراكحت ىذه الطرؽ بيف التكجو نحك أدنى اليسار المرحمة الفمسفية، فالمرحمة الطرقية الجم
كمع مصادرة  ،الفمسفي كبيف أقصى اليميف الشرعي، بيف األصكلية كاالعتداؿ كبيف التطرؼ كالكسطية

حؽ االجتياد في العصكر المختمفة، القى التصكؼ ما عانتو الفبلسفة كالمتكممكف مف إنكار كصمب، 
قة كالخركج عف اإلسبلـ. كانحسر النشاط الصكفي، في المشرؽ العربي، بعد الشيخ كاتياـو بالكفر كالزند

 . 1"عبد الغني النابمسي، إال أف حركات اإلحياء تنشطت في القرف التاسع عشر

ىتماـ ـ": "لقد حدث تطكراف أديا إلى االكيقكؿ سبنسر تريمنجياـ، في كتابو " الفرؽ الصكفية في اإلسبل
المكثؼ باإلسبلـ في ذلؾ الحيف، ىما الحركة الكىابية، كحركة اإلحياء كالتجديد داخؿ الفرؽ الصكفية، 
كلـ تكف أمٌّ منيما استجابة لمتيديد األكركبي الذم غزا المنطقة، فقد كانت ليما جذكرىما في القرف 

إلى اإلصبلح، كمكاجية  توحاجلى العالـ العربي اإلسبلمي قد تنبو إالثامف عشر. باإلضافة إلى أف 
كحركة اإلحياء في النشاط  حكـ العثماني.لحالة السبات التي استغرؽ فييا العالـ العربي تحت ا

يماء رجؿ مستنير،  الصكفي ىذه، كاف نتيجة جيد ثبلثة رجاؿ كلدكا في المغرب، انبثقت مف إلياـ كا 
يقظ الحماس العاطفي، كحفز الباحث نحك ىك أبك أحمد العربي الدرقاكم مف أقطاب الشاذلية، الذم أ
كمع أنو لـ يرد في كتابات السيدة فاطمة 2الحياة التأممية بيف المريديف كاألتباع داخؿ التراث الشاذلي."

اليشرطية، أم كجكد لميشرطية في المغرب إال أف ترمنجياـ يقكؿ: " إف الطريقة اليشرطية أسسيا الشيخ 
بيف رجاؿ القركييف، ككانت الفرقة تسمح مجاالن لمنساء، كفي عاـ  أتباع اكاف ليك  ،عمي نكر الديف

كىذا القكؿ يخالؼ ما ذكره   4في مراكش." 3كانت تكجد ثمانية سيدات كقادة لمحمقة )مقدَّمات( 1942
جكزيؼ فاف أس، كما بينتيو، الحقان، في الفصؿ الخاص بمشيخة الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، 

نما ر الديف، حيث أف الشيخ عمي نك  قضى بضعة أياـ في مصراطة لـ يؤسس مشيخة في القيركاف، كا 
 بعد كفاة الشيخ المداني، ًلييسىكِّمى أكضاعو العائمية قبؿ أف يياجر الى الشرؽ.         

                                  
 13-9د. ـ.، د. ف. ص ص  2003، 1اليشرطية، ط  صكافطة، كفا، المدرسة الشاذلية 1
 73-169ص ص  1997، 1ترمنجياـ، سبنسر، الفرؽ الصكفية في اإلسبلـ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، ط  2
 ذكرت السيدة فاطمة اليشرطية في كتابيا رحمة الى الحؽ ، أنو كانت في مدينة صفد في فمسطيف أربعكف عارفة. 3
 184فاطمة، رحمة الى الحؽ،  ص  اليشرطية، 4
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كقد تعددت األقكاؿ كتنكعت في أصًؿ التصكؼ اإلسبلمي، فمف قائؿ إف أصمو بكذم ىندم، أك يكناني 
اإلشراقية. كمف قائؿ إنو نشأ في القرنيف األكؿ كالثاني لئلسبلـ، كردة فعؿو بدرت مقتبس مف الفمسفة 

مف بعض أئمة مف المسمميف، بعكدةو ألصكؿ الديف كما كاف في عيد الرسكؿ، كذلؾ لما رأل بعضي 
المسمميف أنو مع اتساع الدكلة االسبلمية، ابتعدت األمة عف الديف كانشغؿ الناس بأمكرىـ الحياتية. 

بان إلى اهلل. كمنيـ مف قاؿ إٌف التصكؼ ف اتخذ ىؤالء مسمؾ الزىد كالتقشؼ، كالزيادة في أداء النكافؿ، تقر 
بدأ في الظيكر في المدينة المنكرة، حيث كاف الرسكؿ يجمس إلى مجمكعة مف المؤمنيف، تيػٍنػسىػبي الييـ 

فَّةي ىي مصطبة في مسجد الرسكؿ  ٌفة " ، كالص  بالمدينة المنكرة، كاف الرسكؿ يجمس تسمية " أىؿ الصي
المسمميف. كىناؾ نظريات أخرل، في أصؿ التصكؼ كمنشىاًئو، ككؿ دارس أك كاتب  1فييا إلى فقراء

في حقؿ  التصكؼ يكررىا، نقبل عمف سبقو مف الدارسيف، متصكفةن أك مستشرقيف، نضرب عنيا 
 صفحان في ىذا البحث. 

 عالقة التصوف بالدين والفمسفة 6.1

كؼ عمـ شرعي كغيره مف العمكـ الشرعية، كالفقو كالحديث كالتفسير كاألصكؿ كالمنطؽ. " كعمـك التص
. 2أىؿ ىذا الشأف تشارؾ باقي العمـك في العقؿ كالنقؿ، كتتميز عنيا بالذكؽ كالكجداف كالمنازلة"

ليو فيميـ مف فاشتغمكا بما اشتغؿ بو عمماء الظاىر، مف عمـ اإلسناد، " كلكنيـ فاتكىـ بما لـ يصؿ إ
كقد شيد بذلؾ الشيخ تقي الديف بف دقيؽ العيد، كمكيف الديف بف األسمر، كالعز  3عمـ القرب كالكداد.

بكالحسف ساعة باألسرار أبف عبد السبلـ، في مجمس الشيخ الصكفي أبي الحسف الشاذلي، لما تكمـ 
أشير عمماء عصره: "  (،1262-1181) لًعػزي بف عػبد السبلـأالعجيبة كالعمكـ الجميمة فقاؿ الشيخ 

ذا كاف الفبلسفة قد بحثكا عف الحقيقة في العمـك  4اسمعكا ىذا الكبلـ الغريب القريب العيد مف اهلل". كا 
اإلليية عف طريؽ العقؿ، فكذلؾ أىؿ التصكؼ، فإنيـ يبحثكف عف الحقيقة اإلليية، ليعرفكا معبكدىـ، 

بالكشؼ بالذكؽ كاإللياـ. كلكنيـ يحكمكف عمى  ؿ، كالتحقؽكذلؾ عف طريؽ العقؿ كاالسترشاد بالنق
                                  

  35:15كاآلية  28:24كممة الفقراء في التصكؼ ال تعني "المحتاجكف الى المعكنة البشرية"، بؿ تعني الفقراء إلى اهلل،اآلية  1
 43اليشرطية، فاطمة، رحمة الى الحؽ  ص  2
 44ـ. ف.  ص  3

ص  1991دار الكتاب المصرم كدار الكتاب المبناني  1مجمكعة د. عبد الحميـ محمكد ط. ‘ لطائؼ المنف’ابف عطاءاهلل،  السكندرم، أحمد  4
 .125  
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ال رٌدكه، كالشيخ اليشرطي يقكؿ: " إذا كرد عمى الفقير كا  الكشؼ بالشرع  فإف كافؽ الشرعى أخذكا بو. 
الى  فميرٌده" ك كالتصكؼ اإلسبلمي، ى 1كارد، يجب أف يزنو بميزاف الشرع، فإف كافؽ الشرعى، يقبمو. كا 

صمى اهلل عميو كسمـ، في مقتبؿ عمره قبؿ البعثة. فإف تحنثو  إسبلمي، مارسو محمد دمه مٌ حى مي تصكؼ 
في غار حراء قبؿ البعثة، لـ يكف إال سمككا صكفياه، نىبىع لىديًنٌيان مف قمبو، ككاف ىذا حالو بعد البعثة، 

لى أف انتقؿ مظيره البشرم بيف الماء  . " فمحمده، صمى اهلل عميو كسمـ، كاف نبيان، كآدـالشريؼ كا 
.. كعمكمو الصكفية تنزلت عميو، في الكحي القرآني، 2كالطيف، ككاف نبيان كال آدـ كال ماء كال طيف"

قؿ إف صبلتي كنسكي كمحيام كمماتي هلل رب  {: فصبلتو كنسكو كمحياه كمماتو هلل رب العالميف
في حديت  ريفة المطيرة. كفي سنتو الش3} كؿ المسمميفأالعالميف، ال شريؾ لو، كبذلؾ أمرت، كأنا 
كقد كاف الرسكؿ الكريـ، يجتمع مع صحابتو الذيف كانكا  جبريؿ يسأؿ عف اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف.

أكؿ مف أسمـ لو كآمف برسالتو في  بيت األرقـ بف أبي األرقـ يعمميـ  تبلكة القرآف، كيزكي نفكسيـ، 
ية كانت أكؿ زاكية صكف بف أبي األرقـ األرقـكيعمميـ الكتاب كالحكمة. مما يمكف معو القكؿ أف دار 

 آخى ىنالؾ بيف المسمميف مف أكؿ عيدىـ باإلسبلـ. يككف قد أف الرسكؿ قدك  ،لمدعكة المحمدية

أصيؿ في عمؽ في الحياة الدينية في اإلسبلـ، كينبع مف إحساس اإلنساف بكجكد اهلل،  التصكؼ فرعه ف
 حاجتو إلى تسميـ العقؿ كالمشاعر ليذه التجربة كمف إحساسو بالعدـ مف غير كجكد اهلل، كمف

منفصمة عف العقبلنية كالفمسفية، أك عمى األقؿ تتخذ بأنيا تتيـ غالبان،  الصكفية. كالتجربة الصكفية
مسارا معاكسا ليا. كلكف سكاء كانت  مختمفة أـ لـ تكف كذلؾ، فبل نستطيع القكؿ بأنيا منفصمة عف 

(  reason)  لى ما يبتغي الفكري تقكد إ مسيرةن  ة لئلنساف؛ ألنيا تعتبري حات العقبلنية كالفمسفيالطمك 
 .اليو كىك التحقؽ مف  الحقيقة الكمية الكصكؿى 

: " كفي الحقيقة فإف التصكؼ اإلسبلمي مرتبط تاريخ الفمسفةكيقكؿ ماجد فخرم في مقدمة كتابو 
القمة في إظيار نظاـ ككزمكلكجي ( قد كصؿ 1240طا كثيقا بالفمسفة، فتصكؼ ابف عربي )ت اارتب

بف اؿ بعض الفبلسفة أمثاؿ اكفي نفس المساؽ، فإف أعم "قي ككني، لو أىميتو في الفمسفة.كميتافيزي

                                  
  193اليشرطية، فاطمة، "نفحات"   1
 904ـ. ف.   2
 163-162: 6القرآف الكريـ، سكرة األنعاـ،   3
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( قد قادت منطقيا إلى تجربة صكفية، سميت باإلشراؽ أك 1185بف طفيؿ )ت ـ(، كا1138باجة )ت 
 "             .(reasoningالتنكير كمحصمة نيائية كتتكيجان  لمفكر العقبلني )

كاف مكجكدا في عالـ الٌذٌر فقد كأما عف التصكًؼ نفًسو بعامة، فإني أرل أنو قديـ ًقدـ الكجكد. 
ذ أخذ  ، في آية الميثاؽ:كاألركاح، قبؿ خمؽ الخمؽ يدىـ ، كأشربؾ مف بني آدـ مف ظيكرىـ ذريتيـ} كا 
.  كفي 1يكـ القيامة: إنا كنا عف ىذا غافميف.{ بمى، شيدنا، أف تقكلكا :قالكا !عمى أنفسيـ: ألست بربكـ

بان بعكدة الشيخ  ذلؾ قاؿ الشيخ عبد القادر الحمصي الشاذلي اليشرطي، في قصيدتو التي قاليا ميرىحِّ
 ...  2عمي نكر الديف اليشرطي، مف منفاه في جزيرة ركدس

ـي  مف قبػؿ  ًعػرف "بمى"مف حيف قالكا   انيقد كنت أعرفيـ    كنشأتي  فييػ

ف سألت فيػؤادم قاؿ  سكػاني ـي  ناظػرم  في  كػؿ  الئػحة    كا  يراىيػ
3 

مف نص  الشجرة، دليؿ ، كأف ال تقربا ىذهالجنةى  وي ىك كزكجي كتكجييات الحؽ آلدـ بأف يسكف 
القرآف عمى قياـ التكاصؿ الركحي بيف الحؽ كبيف اإلنساف. فالتصكؼ كاف مىعى خمؽ اإلنساف؛ فآدـ ابك 

ىك أكؿ المتصكفيف، فكاف كليا صكفٌيان عارفان باهلل، ليس بينو كبيف اهلل حجاب، )قبؿ أف يييبىطى  البشرية،
مىكىيا، ليعكد إلييا ساًلكا" مف المرتبة التي "مى

، ميجتيدا، مفتقرا الى اهلل(. كاف في مرتبتو تمؾ، صكفيان 4
} كعمـ آدـ األسماء "مباشرة. يأخذ عمكمو مف اهلل مباشرة، بدكف كاسطة، كيتخاطب كيتخاطر مع اهلل 

كميا{. } كيا آدـ: أنبئيـ بأسمائيـ{.} كقمنا يا آدـ اسكف أنت كزكجؾ الجنة، ككبل منيا رغدان حيث 
، فتاب عميو، إنو ىك التكاب الرحيـ {.{شئتما كال تقربا ىذه الشجرة  .  5"} فتمٌقى آدـ مف ربو كمماتو

                                  
  7:172القرآف الكريـ، سكرة األعراؼ،  1
  نفي الشيخ كبعض مريديو الى جزيرة ركدس في البحر األبيض المتكسط انظر الحقا في  2
، كقد سبؽ كذكرت ىذه األبيات في معرض بياف المحبة األزلية، كأذكرىا ىنا لبياف نشكء 65الحمصي ، عبد القادر ، المطائؼ الركحية ص.  3

 التصكؼ قبؿ الخمؽ 
ية دعاء" كأيدني بؾ لؾ بتأييد مف سمؾ فممؾ، كمف ممؾ فسمؾ". كيعني في األكلى: كرد في الكرد الكبير مف الكظيفة الشاذلية اليشرط   4

مراتب صاحب الترقي الذم ال يتـ كمالو اال بعد حكزه عمى المقاـ الذاتي، كيعني بالثانية: صاحب التدلي الذم ال يتـ كمالو إال بعد تدليو في 
        1980،  3، ط. 47ابكالشامات لمكظيفة في كتابو " اإلليامات اإلليية" ص  الكجكد كسمككو في مقامات الطريقة. مف شرح الشيخ محمكد

   37-35-31: 2القرآف الكريـ، سكرة البقرة،   5
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كِّري حاؿ الفقير الصادؽ، كىك في حاؿ ىذه اآليات مف القرآف الكريـ تصكر حاؿ آدـ  مع ربو، كما تيصى
تحمؿ "قكابؿ  1أٍنسو مع ربو، حسب التعبير الصكفي؛ ليس لو مف األمر شيئ، فيك كالصكفة

كالعمؿ ميراث العمـ، كالعمـ أيضا ميراث العمؿ.  ،، مفتكحة لتمقي المدد اإلليي كالعمؿ بو2االستعداًد"
ـ ما لـ يعمـ. كالمعارؼ كالعمكـ ترتقي كتتطكر مع تقدـ اإلنساف، كأف فمف عمؿ بما عمـ رزقو اهلل عم

ذي خً تٌ إلى ربؾ المنتيى. كىك كالريشة تمعب بو الريح، تكجيو حيث اهللي يريد. كيبقى سؤاؿ، كىك لماذا يى 
، فيي غرسة غرسيا اهلل الخصكصية مف التصكؼ مسمكا ليـ دكف غيرىـ مف الناس؟  الجكاب: أناسه 

كلكف اهلل حبب اليكـ اإليماف لحياة، كحبب إلييـ ىذا السبيؿ. "ف اختصيـ ليذا المنيج في افي قمكب م
. فالتصكؼ خصكصية أزلية كتبيا اهلل ألىؿ 3كزينو في قمكبكـ، ككٌره إليكـ الكفر كالفسكؽ كالعصياف"

ًمؽى لو." ره سَّ يى التصكؼ، كخمقيـ ليا." ككيؿٌّ مي   4لما خي

دِّ ذاتو، ل يس إسبلميا فحسب، فقد كاف ىناؾ تصكؼ قبؿ اإلسبلـ؛ فيناؾ تصكؼ كالتصكؼ، في حى
بدعو ككنفكشيكس كبكذا، غايتو أعند اإلغريؽ، في ببلد اليكناف. كىناؾ تصكؼ في شرؽ آسيا، 

الكصكؿ إلى اهلل فيما يسمى "النيرفانا". كككنفكشيكس كاف يقكؿ عف نفسو، إنو مجرد ناقؿ، يكصؿ ما 
كىناؾ تصكؼ عند قبائؿ اؾ تصكؼ مسيحي، كتصكؼ "الكابااله" الييكدم، يصؿ اليو مف السماء. كىن
كىناؾ تصكؼ أخبلقي، غير ديني. كلكف المتصكفة جميعيـ يشترككف في  المايا في أمريكا الكسطى،

محاكلة ك كالتخمؽ باألخبلؽ الفاضمة ىدؼ كاحد، غايتو ىي معرفة حقائؽ الكجكد، باالرتقاء بالنفس 
ككسيمتو التفكر كالتأمؿ، كتربية النفس كتخميتيا مف األخبلؽ  .الكماؿ المطمؽ، أك الجماؿ الكصكؿ إلى

الذميمة كتحميتيا  باألخبلؽ الفاضمة. ىذا بالنسبة لمبشر، كأما بالنسبة لسائر المخمكقات، فيي في 
لسبع تسبح لو السمكات ا"تسبيح كذكر دائـ ال ينقطع، كشيكدىا بالحؽ أكمؿ مف شيكد اإلنساف. 

                                  
 بعض األقكاؿ في اصؿ تعريؼ التصكؼ انو اشتقاؽ مف الصكؼ الذم كاف يمبسو الزىادػ أك الصكفة التي مف صفاتيا االمتصاص 1 

  326-318، نظرية القابؿ كاالستعداد عند الشيخ اليشرطي ص ص 2003، 1الشاذلية اليشرطية، د.ـ.، د.ف. ط  صكافطة، كفا، المدرسة   2
49:7القرآف الكريـ، سكرة الحجرات،   3 
  1844رقـ ‘ مختصر صحيح مسمـ’ المنذرم ، الحافظ 4



    
  

31 
 

ٍف ًمٍف شيئو إاٌل يسبح بحمده، كلكف ال تفقيكف تسبيحيـ. إنَّو كاف حميمان غفكرا" كاألرض كمىٍف فييف . 1كا 
  2: "ىذا الشجر تتدلى أغصانو إلى األرض، دليؿ السجكد."في ىذا المعنى قاؿ الشيخ عمي نكر الديفك 

كيتفحص ما ظر في ما حكلو فين يا،ليتعرؼ عمى حقائق في األشياء أف يبحثطبيعة اإلنساف مف ك 
كيضع النظريات كالنظـ  كيستنتج، كيجرم التجارب كيصنؼ، ،كيقارف كيتأمؿ ات،المحسكس حكلو مف

مف الجزئيات الى ، ك يفكر كيدقؽ لى المعقكؿإ النظر مف المحسكسفي  ثـ يتدرجكاألحكاـ كالقكانيف.  
أبراجيا، كفي النجـك كفي أفبلكيا. ينظر في الككف في في السمكات ك ينظر ك  .يجمع كيفرؽ تالكميا

، نياية. أك لو  أك ىؿينتيي كىؿ  إف كانت لو بداية،كيؼ بدأ كأعماقو،  ػٍكده عمى بىػٍدءو ٍكـى نىٍطًكم ي }أنو عى
االسَّمىاءى كىطىيِّ السًِّجؿِّ ًلٍمكيتيًب  ٍمؽو نيًعيديهي بىدىٍأنى  كىمى ؿى خى مىٍينىا، كىٍعدنا ،ا أىكَّ ببل بداية أك أنو  .3{فىاًعًميفى  كينَّا ًإنَّا عى

مف كيجد  ، إف كاف حقيقةن مكجكدا، كىؿىذا الكجكدفي د ك مكجالفي اإلنساف العاقؿ بحث يك . ةنياي بلبك 
 كىؿ مف الضركرم أف يككف لو مكجد، ىك األكؿ مكجد أك كاجد،أـ أف لو     ex nihiloال شيء 

فميس بعده  كىك اآلًخرء، ، يٍ و شى ىك األكؿ فميس قبمى "البارمء ككاجب الكجكد. ىك ك  فىمىػٍيس قبمو شيءه،
البحث مستمر ما داـ كىذا  4"نو شيء.دك  اىر فميس فكقو شيء ، كىك الباطف فميسكىك الظٌ  ،شىٍيءه 
  .في ىذا الكجكد مكجكدان  عاقؿ مفكر إنسافه 

، مصرى نيؿ كيٌياًف  كأ ،اليكناف ي يٌ يستينمٌ ىً  مقصكران عمى رم العقمي الفمسفي لـ يكفىذا البحث الفكك 
 كالصيفً  اليندً  أك أف حكماءى  مـ يككنكا ىـ أكؿ مف خاض غمار ىذا البحر،ف ؛ما بيف النيريف كعراؽ ً 
نصيب مف البحث كالتنظير في جاىميتيـ األعاربة معرب األعراب ا عبابو. كلقد كاف لًمجك يىػ لـ كفارسى 
مان . كأشعارا كخطبان، رجكزاتو ، ًحكىمان، كأي الفمسفي في أطكار في إسبلميـ، كأعني كالمسممكف عربا كعىجى

ابتدعكا تيمة ف المسمميفمف بلة غي ال ا فييا، فتغىٌكؿمك أكغك  ،في األمكر الفمسفية كابحث ،الفكر اإلسبلمي
، كالزندقة بالكفركاتيمكىـ  رىـ،افكأير اغي فكرو  كؿِّ  كصاحبى  ،كالمتكمميف الفبلسفةيا فيكحاربكا  ،"البدعة"

 ليس ىذا مجالو.لكف تفاصيؿ ىذا الجانب ك كحرقكىـ كقطعكا أكصاليـ. 

                                  
 17:44القرآف الكريـ، سكرة اإلسراء،  1
 936فاطمة، نفحات ‘ اليشرطية  2
 21:104سكرة األنبياء، ‘ الكريـالقرآف  3
 ابف بشيش، عبد السبلـ، الكظيفة الشاذلية اليشرطية، أنظر المبلحؽ 4
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مف الذيف يتطمبكف  الذم كاف بف نفيؿ، كمنيـ زيد بف عمرك ،"فاءنى بالحي "ففي الجاىمية ظير مف يسمكف 
 الككفشعكره: يريد أف يحؿ ألغاز  كيعتصر ذىنو كيشحذالمعرفة الحقيقية، كيسعكف كراءىا جاىدييف، 

، مثميـ كمثؿ حكماء كالخطباء ككاف منيـ الحكماء 1كالكاحد كالمبدأ كالمعاد، كصاغ حيرتو كفكره شعران."
بف ساعدة اإليادم، كخطبتو  س  بف صيفي بف رباح، كقى يماثميـ أفبلطكف، منيـ أكثـ  كخطبائيـ، اليكناف

ككؿ ما ىك آت  ،كمف مات فات ،كا، مف عاش ماتعي أييا الناس! إسمعكا كى ": ةبسكؽ عكاظ مشيكر 
 بتفكيره قىػس   ثـ يتكصؿ)؟ قامكا، أـ ترككا فنامكالناس يذىبكف كال يرجعكف! أرضكا فأا باؿ ام! آت

ليو المآب غدا." ،الى كجكد خالؽ كاحد، ال كلكد كال كالد، أعاد كأبدل (المنطقي األرسطكمالفمسفي ك    2كا 

بكؿ مجاالتيا كتعريفاتيا  ف الحقيقة ليصؿ الى المعرفةالبحث عكخبلصة القكؿ أف غاية اإلنساف ىي 
ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ سى { الكريمة: كفي اآلية ؛مؽ في اآلفاؽ ينظر ما في السمكاتفينط كتفريعاتيا، نيًريًي

تَّٰى يىتىبى  ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي ؽ .كى ـٍ أىنَّوي اٍلحى مىٰى كيؿِّ شىٍيءو شىًييد يَّفى لىيي بِّؾى أىنَّوي عى ـٍ يىٍكؼ ًبرى لى ، 4(الحؽ) ، يؤكد3{أىكى
فيقكؿ:"  ليياكيقكدنا إ ،بنفسو يقة أنو ىك الذم سكؼ ييرينا الحق التي نبحث عنيا الحقائؽ حقيقةكىك 

لى أيف تنتيي؛ يك ف. سنرييـ آياتنا" مف البداية يبيف لنا مف أيف تبدأ مسيرة البحث عف الحقيقة كا 
 فيك في بحثؾ أييا اإلنساف! تذىب بعيدا. ال " في أنفسيـ"فالحقيقة كالمسار ىك فيؾ أنت أييا اإلنساف

  :الشاعر الصكفي 6الحبلج كما قاؿ، ك 5}أقرب إليو مف حبؿ الكريد{ فيؾ، كىك

 ي     تعالىكا  يطمبكؾ  مف  السماءكأم األرض تخمك منؾ حت

 7تراىـ  ينظركف  اليؾ  جيرا     كىـ ال يبصركف مف العماء

                                  
  25 -19. ص ص 1989محمكد ، عبد الحميـ . التفكير الفمسفي في اإلسبلـ،  دار الكتاب المصرم كالمبناني القاىرة كبيركت  . 1

 31-28ـ. ف.  ص ص.   2
مىت، القرآف الكريـ، سكرة  3  41:53فصِّ
 كممة )الحؽ( بيف قكسيف ىكذا، )الحؽ( أينما كردت في ىذا البحث تعني اهلل    4

 50:16القرآف الكريـ سكرة ؽ  5
 ىػ( مف أعبلـ التصكؼ في القرف الثالث اليجرم، قتؿ مصمكبا  309-244الحبلج ، أبك عبدااهلل الحسيف بف منصكر ) 6
، 1منصكر، ديكاف الحبلج، شرح كتحقيؽ ىاشـ عثماف، منشكرات مؤسسة النكر لممطبكعات، بيركت ، ط  الحبٌلج، أبكعبد اهلل، الحسيف بف 7

 27ص  2003
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، التي ىي ةرطيمؤسس الطريقة الشاذلية اليش ،يشرطيقاؿ الشيخ عمي نكر الديف ال ىذا السياؽكفي 
"الفقيري : مكضكع بحثنا

ري كِّ دى يي  يذىبي ،  1
ىا عمى كىك محجكب عنو، ىك كالمرأة الحاممة كلدى  عمى اهلل 2

تكثر فيو المياكم يحتاج الباحث عف  ـو كفي البحث عف الحقيقة في عالى  3".تسأؿ عنو كتفيا، كىي دائرةه 
، في اإلسبلـ عامة كدليمنا الى الحؽيبيف لو معالـ الطريؽ، كيجنبو المياكم.   مرشد الحقيقة إلى دليؿ

 كىافى  قىدٍ ل  { : ، صمى اهلل عميو كسمـمحمد رسكلو ىك ،بكاسطتو الذم عرفنا اهللك  كفي التصكؼ خاصة،
ـٍ  ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلىًخرى أٍسكةه  رىسيكًؿ المَّوً ًفي  لىكي سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ذىكىرى المَّوى كىًثيران  ،حى كىذه الحقيقة التي  4.}كى

بغشاء  حجكبة عف اإلنساف المفكر العاقؿ،مى  ،"حقيقة الحقائؽ"كىي  ،عمييا أف يتعرؼ يريد اإلنساف
المعرفة  كسيمةنتحقؽ منيا. ك نعرفيا ك ل الحجاب نرفع ىذا  أف كيمـز يا،التحقؽ من يحكؿ بينو كبيف رقيؽ

كسنبحث في النفس كشكائبيا . ياكا عيني شي عٍ تى ف مف الشكائب التي تعمقت بياتطيير النفس بككف ت
حدة" الذم يطمب أبناء الطريقة كحقيقة الحقائؽ ىي "بحر الك . قادمة مف ىذا البحثكتطييرىا في أبكاب 

ر الكحدة شيكدا، عيف بحفي كأغرقني : "في عينو غرقكاأف يى في دعائيـ اليكمي  اليشرطية، الشاذلية
بالنفس كىذه الشكائب التي تعمؽ  .5إال بيا نزكال كصعكدا" ،سَّ حً كال أي  دى كال أجً  سمعى حتى ال أرل كال أ

لى مرشد كامؿ عالـ بدقائؽ شكائب النفس يحتاج الباحث إفتتراكـ عمى النفس  ،يا عف الحؽفتحجبى 
حتى نستطيع : "(2005-1909) البريطاني مارتف لينغزالفيمسكؼ المفكر كما قاؿ  .كطرؽ عبلجيا

لنتحقؽ مف   the exoteric interpretation التفسير الظاىرمحجب  ستار مف  العتبة أف نجتاز

                                  
   كممة الفقير في التصكؼ مصطمح يطمؽ عمى أبناء الطريقة في مراحميـ المتقدمة ركحيان  1
تش. ككممة يدكر تعني يطكؼ حكؿ نفسو، كاستعمؿ الشيخ كردت كممة )ييدىكِّر( في الحديث بيذه الصيغة، كىي تستعمؿ بالعامية بمعنى يف 2

 كممة " دائرة" تسأؿ عف كلدىا مع أنيا تحممو عمى كتفيا، بمعني الحيرة البالغة 
 677اليشرطية، فاطمة، نفحات الحؽ   3
 33:21القرآف الكريـ، سكرة األحزاب،  4
 كراد الطريقة الشاذلية اليشرطية"، راجع فقرة " أ7ص  2001 54الكظيفة الشاذلية اليشرطية طبعة   5
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ىك  متحقؽ صكفي ـو مِّ عى عف مي  فتشي فأ لمباحث إالال يدع خيارا فإف ذلؾ ،  the esoteric1الباطف 
يستطيع طالب المعرفة أف يخكض بحكر ك  2".ه في طريؽ المعرفةدى رشً يي ك  الحجبى  ليرفعى ، المرشد الكامؿ

 عمي كقؼ الشيخ" :كبالصحبة. فقد كرد عف الشيخ في المحبة أنو بالمحبة كامؿ،ة مرشد برعايالمعرفة 
البحر ىائجا، فقاؿ: مف يستطيع  عمى ساحؿ البحر ككاف مع مجمكعة مف مريديو، اليشرطي نكر الديف

نؾ عمى تربية يصحبة أخ صادؽ يعفي ك  3."ذا البحر؟ فسكتكا، فقاؿ" صاحب المحبةىأف يخكض 
آه. آه. آه. األخ الصادؽ قميؿ. أتعرؼ مىف ىك أىخكؾ؟! أىخكؾ الذم "نفسؾ، كما قاؿ الشيخ اليشرطي: 

، كليس الذم مع نىٍفًسؾ عميؾ.  .4"دائمان معؾ عمى نىٍفًسؾ، في سىٍيًرؾى

                                  

1 1 Aristotle identified his principal philosophic works as “esoteric” works, meaning writings intended for 
students within his school and implying no secrecy or mystic teaching. He also wrote several “exoteric” 
works, meant for the general public- Theosophical Encyclopedia, Aristotle Published: Thursday, 17 

September 2015 16:40  

  
  2005 -32ص. 3أكاديمية سييؿ الىكر باكستاف ط.  ”what is sufism“لينغز، مارتف " ماىية التصكؼ"   2 
  23اليشرطية، فاطمة، نفحات   3
 1349ـ. ف.   4
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 تاريخيا وأعالميا-الشاذلية اليشرطية الطريقةل الثاني: الفص 2

   مـقـدمـة 1.2

سيرة في األساس في تاريخ الطريقة الشاذلية اليشرطية، ك  يعتبر كتاب " رحمة إلى الحؽ " المرجعى 
عمية اليشرطية "نفحات الحؽ في األنفاس ال تابي كً  يعتبري مؤسسيا الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي. كما 

ىذا كبياف أحكاميا كمراتبيا. ك األساس في بياف عقيدة الطريقة الشاذلية اليشرطية  الشاذلية"، المرجعى 
أحاديث كحكـ جمعتيا السيدة فاطمة اليشرطية الحسنية، ىك مجمكع مف فحات الحؽ" الكتاب كأعني "ن

، تنزلت عمى قمب سيدم الكالد ـو كى كحً  مف أحاديثى كما تقكؿ: " إبنة الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي،
يا عف الكبراء كالعظماء الثقاة مف يا كركيتي تي ككاف قد تفضؿ كانعـ بيا عمى المريديف، في مذاكراتو. فأخذٍ 

 (1982) لثةاكقد قدـ لمكتاب في طبعتيو الث 1عنو."مريديو، الذيف تمقكا الطريقة الشاذلية اليشرطية 
كأف أحاديثو تكجيو " بالنص الذم أقرتو المؤلفة،  :يال كقدـ، الشيخ احمد اليشرطي (1997) كالرابعة

ب كالسنة، مما يكضح العبلقة الجذرية بيف الطريقة الشاذلية كتعميـ، كتثقيؼ كتفييـ، تستند الى الكتا
كأحكاميا، كبيف الشريعة المحمدية السمحاء. فالشرع أساسو الصفاء، كالصفاء ىك  كتعاليميااليشرطية 

كالكممة مسمكعة أك مقركءة ىي سبيؿ التعارؼ كالمعرفة، كقد قاؿ الشيخ احمد  2أساس التصكؼ."
بسـ اهلل الذم أظير الكائنات بالكممة، كالحمد " الرابعة لكتاب نفحات الحؽ: اليشرطي في مقدمة الطبعة

كالحمد هلل الذم جعؿ العمـ طريؽ المعرفة، كزيف قمكب  هلل الذم جعؿ الكممة سبيبلن لمتعارؼ كالمعرفة.
إلى المؤمنيف بأنكاره، كجعميا مكحدة مؤتمفة، كأمر بالجد كاالجتياد في البحث عف الحقيقة المكصمة 

ي، الذم جاء بالقرآف ناقبل عف ربو، قرآنا صمى اهلل عمى سيدنا محمد النبي األمِّ  ك 3رحابو المكرفة ".
ٍعػًربان  كما أرسمنا فيكـ رسكال منكـ يتمك عميكـ آياتنا كيزكيكـ كيعممكـ الكتاب }: عف مكنكف العمـ عربيا مي

، فقد اختيٌص كارد لكؿِّ  ليست شرعةن  ياذاتً  دِّ في حى  الحكمةك  .4تعممكف{ا ة، كيعممكـ ما لـ تككنك كالحكم

                                  
 23ص. -1997. 4اليشرطية، فاطمة . نفحات الحؽ ط.   1
 13-12.ـ. ف.  ص ص   2
  11ص  1410-1990لمسيدة فاطمة اليشرطية ‘ نفحات الحؽ‘الشيخ احمد اليشرطي تقديـ الطبعة الثالثة لكتاب   3
  2:151البقرة، القرآف الكريـ، سكرة   4
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ٍيران كىًثيران  كىمىف ييٍؤتى الًحٍكمىةى فىقىدٍ ييٍؤًتي الًحٍكمىةى مىف يىشىاءي  }:بيا قكـ دكف غيرىـ، كاهلل  الحكمة ف. 1{أيكًتيى خى
القرآف، كالمعرفة بديف النبكة، كالفقو في " :منيا ،كثيرة أقكاؿتفسيرىا  كفي ،دة كركحياػيػقعػؽ الػمٍ ػىي عي 

 كفكؽ كؿ ذلؾ يا.كقد جمع التصكؼ ىذه المفاىيـ كمَّ  2".، كالكرعكاالتباع لو، كالخشية، اهلل، كالفقو فيو
، كذلؾ حياة ركحية أف يعيش كىذه المعرفة ال تتأتى لمفرد إالىك المعرفة باهلل.  وىمأعند فالتصكؼ 

 ركحي لذاتو. يو عٍ إلى كى  ،التصكر المادم لكجكدهبانقبلب عمى نفسو مف الداخؿ، يخرجو مف  يككف
   كىذه الثكرة الداخمية ىي الحياة الصكفية التي تكصؿ الى المعرفة الحقيقية.

كقد قاؿ  3."اهلل عمـ ما لـ يعمـ مف عمؿ بما عمـ، أكرثو: "أنو كقد كردكالتصكؼ فكر كعمـ كعمؿ، 
 حكـ ًمف أحكاـ الشريعة تحتو كنز ًمف كنكزكؿ "  :في ىذا المعنى الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي

كالعمـ ميراث التزكية، كالتزكية ميراث  . 4"إال بإتقاف ذلؾ الحكـ الشرعي . كال ييناؿ ذلؾ الكنز،الحقيقة
  .العمؿ

 لمشريعة كما يتبيف مف حديث جبريؿ، لما جاء يسأؿ كجزء أساس مف ًصنكه اإلسبلمي  كالتصكؼ
اإلحساف أف تعبد اهلل كأنؾ " :كاإلحساف، فأجاب محمد عف اإلحساف بأفاإليماف اإلسبلـ ك عف  الرسكؿ

 !ككيؼ نعبد مف ال نعرؼ كاإلحساف ىك اإلتقاف في كؿ أمر، 5."تكف تراه فإنو يراؾتراه، فإف لـ 
تدخمكا الجنة  "البع المحبة، كالمحبة نبع اإليماف. تنكالتصكؼ ىك سبيؿ المعرفة الحقة، كمف المعرفة 

و األساس ىك المحبة، ركني ، كىك مقاـ اإلحساف، كالتصكؼ 6."تؤمنكا حتى تحاب كاكال  حتى تؤمنكا،
" لمطريؽ أربعة  :كما سبؽ كذكرنا سابقان  أساس في عقيدة الطريقة الشاذلية اليشرطيةركف كالمحبة 

ا قطب تدكر عميو الدكائر. فمتى ألني أركاف: محبة، كذكر، كفكر، كتسميـ. كأىـ ىذه األشياء المحبة،
، شيخ اليشرطي نكر الديف الشيخ عمي قاؿك  7أحببتو ذكرتو، كمتى ذكرتو فكرت فيو كسممت أمرؾ إليو."

                                  
  2:269البقرة، القرآف الكريـ، سكرة   1
 330ص  3القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ، جزء  2
، ،كالغزالي في  100، كالكبلباذم في بحر الفكائد ص  100ذكره الحارث المحاسبي في رسالة المسترشديف ص  لـ يرد في الصحاح، كلكف  3

 .، 1/  13، كابف عربي في تفسيره ص  1/  106إحياء عمكـ الديف ص 
 65اليشرطية، فاطمة، نفحات الحؽ    4
 49باب اإليماف رقـ  -صحيح–البخارم  5
 مسمـ، صحيح مسمـ، باب اإليماف 6

 30اليشرطية، فاطمة،  نفحات  7
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ككاف البحر ىائجان متبلطـ األمكاج: مف منكـ يخكض الطريقة الشاذلية اليشرطية كمؤسسيا، لمريديو، 
زاد الطريؽ،  ىي قةعند اىؿ الطري محبةكال .1ىذا البحر؟! فسكتكا. فقاؿ: يخكضو صاحب الحب"

 يؽ.نعـ الرف عندىـ كالصدؽ

 مشايخ الطريقة الشاذلية اليشرطية  2.2

إلى الشيخ  سابؽالمف الشيخ  الركحية،النكرانية الطريقية الصكفية ينتقؿ اإلرث المحمدم في السمسمة 
 2سمة المتصمة برسكؿ اهلل.لمسمكىي امتداد في كراثة ركحية ال عبلقة ليا بالنسب البشرم.  بلحؽال

  في عصره، كىـ في التسمسؿ التالي:الركحية كيستمـ كؿ كاحد منيـ مشيخة الطريقة كالكراثة المحمدية 

 ( 1899-1794الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي )

 (1927-1844الشيخ ابراىيـ اليشرطي )

 (1980-1900الشيخ محمد )اليادم( اليشرطي )

 (2/10/1928)اليادم( اليشرطي )مكلكد الشيخ احمد محمد 

 (22/8/1956الدكتكر عمي احمد اليشرطي) مكلكد 

. كقد أجاب عمى شرطية، مف الكالد الى ابنوالمشيخة في نطاؽ العائمة اليانتقاؿ كيظير ىنا تساؤؿ عف 
يـك اليادم اليشرطي في مقابمة أجريت معو في بيركت  محمد ىذا التساؤؿ شيخ الطريقة، الشيخ أحمد

: " لقد حاكؿ بعض أتباع الشيخ عمي نكر الديف حمؿ الرسالة؛ لكف أعباءىا كانت ، فقاؿ1/7/1999
لى حركات االنشقاؽ عف الطريقة، أكبر منيـ كمف طاقاتيـ، ففشمكا في االستمرارية". كىك ىنا يشير ا

 كمرتبة المشيخة تتعيف في أشخاص يجب أف تتحقؽ فييـ. كالتي خصصت ليا فصبل خاصا"
خصائص عدة: "أكليا الخصكصية األزلية، كثانييا المكنة كاالستطاعة، كثالثيا األىمية العممية 

                                  
  23ـ. ف.   1
  السمسمة الركحية ألشياخ الطريقة الشاذلية اليشرطيةأنظر ممحؽ:  2
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كالدينية. كرابعيا التمقي عف الشيخ القائـ عمكـى الظاىر كالباطف، كخامسيا االستعداد النفسي كالركحي. 
  1لذلؾ كاف بعض أبناء الشيخ أقدر مف غيرىـ عمى تحمؿ المسؤلية."

 أك مف مريد منتسب حديثا لمطريقة،أف التساؤؿ يأتي مف خارج الطريقة،  ،ىذا المكضكعالميـ في 
 يختار مريديو مف عالـ ،كما كرد في ىذا البحث ،كما أف الشيخك كلكف عند أبناء الطريقة، فإنو 

بف كلما كاف الفقير ا كالطريقة ال تجبر أحدا عمى االنتساب الييا. اآلركاح، فإف المريد يختار شيخو.
فمف األكلى أف يسمـ لشيخو في اختصاصو  ،الطريقة قد ائتمف شيخو كسمـ إليو في أمر دنياه كآخرتو

    خمفو في حمؿ أمانة مشيخة الطريؽ.مف ي

 سيرة الشيخ عمي نور الدين اليشرطي   3.2

 مــقـدمـة 1.3.2

فتو ، لمؤل‘رحمة الى الحؽ‘السيرة الحياتية لمشيخ عمي نكر الديف اليشرطي مأخكذة مف كتاب 
رتو لمدة (، إبنة الشيخ عمى نكر الديف اليشرطي، التي عاص1980-1891فاطمة اليشرطية الحسنية )
سيا عنو  في ىك ما كعتو ىي بنف‘ كما ركتو عنو في كتاب رحمة الى الحؽ .ثماني سنكات مف طفكلتيا
-1844اليشرطي )و ليا أم يا السيدة رتيبة تكسيز، كأخكىا الشيخ ابراىيـ تطفكلتيا ىذه، كما رك 

مف كرامات أجراىا ما جمعتو (. كأما ما جمعتو مف مذاكرات كالدىا في كتاب "نفحات الحؽ"، ك 1927
نىيا المريدكف مف أبناء الطريقة الذيف  اهلل عمى يديو في كتابيا "مكاىب الحؽ"، فيك مف مخطكطاتو دىكَّ

ػٍبرى األجياؿ. عاصركا الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، كمف ركاياتيـ الشفكية ا لتي كانكا يتناقمكنيا عى
كتقكؿ السيدة فاطمة اليشرطية انيا لما عزمت عمى كتابة كتابيا، "رحمة الى الحؽ"، قامت بمراجعة 
الكثير مف الكتب كاألبحاث عف التصكؼ، كلكنيا حرصت أف تتجنب كتابات الشيخ محيي الديف ابف 

ار الشيخ محيي الديف، كأخصيا ما يسمى ( ألف ىناؾ اعتراضات عمى أفك1240-1165عربي ) 
باءت محاكالتيا الكتابة لكف ، فأرادت أف تجنب كتابيا مثؿ تمؾ االعتراضات. ك "بكحدة الكجكد "مبدأ

، في رؤيا كسألتو اليشرطية بالفشؿ لمدة ثبلث سنكات، حتى رأت إحدل صديقاتيا، كالدى السيدة فاطمة

                                  
 42-841صكافطة، كفا ، المدرسة الشاذلية اليشرطية ص.   1
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كأف سبب الجفاؼ ىك تجنب 1كضح ليا حقيقة العبلقة. أ، الذم أصاب ابنتو فاطمة عف سبب الجفاؼ
 .    كأفكاره السيدة فاطمة ألبف عربي

 1794( ىجرية،  )1316-1208كمؤسس الطريقة ىك الشيخ عمي نكر الديف بف محمد بف يشرط، )
سىنٌي نسبا كأصبل ، نسبة الى الحسف بف عمي بف أبي طالب، الشاذلي طريقة 1899- ( ميبلدية، الحى

تكنس المغرب، كتكفي في  2كمنشان. كلد في مدينة بنزرت، في أيالة ان، التكنسي المغربي مكلدان كمشرب
مدينة عكا في فمسطيف، كدفف في زاكيتو بتمؾ المدينة، كضريحو مشيكر تىػؤيم و كفكد الزائريف مف أبناء 

أخذ  3يحي اليشرطي.سـ الشيخ عمي نكر الديف  الترشإبالطريقة، مف سائر األقطار. كاشتير فيما بعد 
الطريقة الشاذلية عف الشيخ محمد حسف بف حمزة بف عبد الكىاب ظافر المداني،، كاستمـ مرتبة مشيخة 
الطريقة بعد انتقاؿ شيخو، كحمؿ الطريقة معو مف ببلد المغرب الى ببلد المشرؽ العربي، حيث دخؿ 

لى سائر المدف كالقرل كمنيا انتشرت الطريقة ا (،1266/1850مدينة عكا في فمسطيف سنة)
ي ال الفمسطينية، في القدس كيافا كحيفا كغزة كنابمس، كمدينة صفد، كبمدة طكباس، كبمدة ترشيحا الت

يؤميا ابناء الطريقة إلى يكمنا ىذا، كفي بمدة دير القاسي، كبمدة الكابرم التي تزاؿ الزاكية قائمة فييا، ك 
بَّ  ير، قائمة الى اآلف. كما انتشرت في دمشؽ كضكاحييا ال تزاؿ آثار أطبلؿ زاكيتيا، كنباتات الص 

 كحمب كالرقة كبيركت كقرل البقاع المبناني في ما كاف يعرؼ في ذلؾ الكقت بببلد الشاـ.

 مـولـده ونشـأتـو 2.3.2

ًلدى  في مدينة  5إبف يشرط، المغربي الترشيحي، ألبكيف شريفيف، 4بف محمد الشيخ عمي نكر الديفكي
رمضاف  16يكـ األربعاء  6ـ ك انتقؿ 1794ق /  1208بنزرت، في أيالة تكنس المغرب، سنة ) 

                                  
 21مكاىب الحؽ، ص اليشرطية، فاطمة،  1
 كممة أيالة كانت تطمؽ غمى المقاطعات اإلدارية أثناء الحكـ العثماني لمببلد اإلسبلمية  2
3  {Van Ess , Josef ‘die Yasrutiya’ Lebaneseische  Miszellen, Die Welt des Islam XVI, 1-4  
قد كرد خطأ باسـ أحمد في كتاب حمية البشر اف اسـ كالده das yasrutia، ‘اليشرطية‘مف كتابو  3يذكر فاف أس فى مبلحظة أسفؿ صفحة  4

 لعبد الرزاؽ البيطار، كالصكاب ىك محمد كما ذكرت ابنتو في كتاب رحمة الى الحؽ. 
 كاف الشيخ حسنيا مف ناحية األب، حسينيان مف ناحية األـ.  5
ة يرمز الى المكت، كقد كرد في كتاب "نفحات الحؽ، مصطمح انتقؿ كاالنتقاؿ )بدكف ذكر كممة إلى ربو أك إلى العالـ اآخر( عند أبناء الطريق 6

 1329نفحات  ."ال تخؼ مكتان. ما في عندنا إال نىفىس ييفًني نىفىسا. كىكذا إلى ما النيايةعمى لساف الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي: "
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ىجرية(. ككالده ينتسب الى قبيمة بني يشرط، كىي قبيمة بالمغرب، تنتسب الى إدريس بف عبد  1316
د بف نكر الديف اهلل  بف الحسف المثنى بف الحسف السٍِّبط بف عمي بف أبي طالب. ككاف كالديه، محم

كاشتغؿ  ية بارزة، كثقافة اسبلمية عالية.اليشرطي الحسني، رجبلن صالحا تقيا كرعان ذا شخصية قك 
بالسياسة كبإدارة أمبلكو كمزارعو، كتكلى عدة مناصب رفيعة في الدكلة، منيا منصب القائد الكبير 

ي العثماني. أما كالدتو السيدة مريـ لمجيش التكنسي، في أيالة تكنس التي كانت آنذاؾ تابعة لمحكـ الترك
كانت عمى جانب كبير مف قكة التفكير كحدة الذكاء، ف ،يٌ نً يٍ سى تاجرية، ابنة السيد عبداهلل تاجرية الحي 

قد بمغ ك مف المغة العربية كآدابيا، ككانت ىي االبنة الكحيدة بيف إخكتيا الذككر،  ككاف كالدىا متضمعان 
ٌدان، يعمميا القراءة كالكتابة كمبادئ المغة العربية بنفسو، كاستمرت في التعمـ  جعمو تعمؽ كالدىا بيا حى

ناثا، مات منيـ ثبلثة في سف ا  ك تحت اشراؼ كالدىا حتى أتمت عمكميا. كقد كىبيا اهلل أكالدا ذككرا 
الطفكلة، كعاش أربعة الى أف بمغكا سف الشباب، ثـ ذىبكا ضحية الكباء األصفر) الككليرا(، في اسبكع 

احد. فأذىمتيا الفاجعة، خصكصا كانيا قد بمغت ًسػفَّ الكيكلة كتجاكزت فترة الحمؿ كالكالدة.  لكال أف ك 
، كقاؿ ليا: " 1تداركيا اهلل فحممت بكلدىا صاحب السيرة. كقد بشرىا بو الشيخ الصالح محمد جمكؿ

لكريمة: " كأبكنا شيخه كالدتو في اآلية ا سييب اهلل لؾ غبلما زكيان، أسميو عمي نكر الديف، تاريخي 
ٌمؿ2كبير" ىجرية. كقدـ ليا الشيخ محمد  1208لحركؼ ىذه اآلية، يككف مكلده سنة  3. كبحساب الجي

مع  ذلؾ .جمكؿ، حصاة قاؿ ليا : أعطيو ىذه الحصاة عندما يبمغ سف الرشد، كبمغيو تحيتي كسبلمي
  قة أك معرفة.العمـ أٌنو لـ  تكف بيف الشيخ محمد جمكؿ كبيف آؿ يشرط أية عبل

، 4كقد عمؽ الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، فيما بعد عمى ىذه الكاقعة، فقاؿ: " انظركا قكة ًإيمانيا
يعني بذلؾ إيماف كالدتو، باهلل كبأىؿ اهلل. لقد كانت تعمـ عمـ اليقيف، أف الحصاة حجر ال يضر كال 

ف مكلد أكاقعة  ذكر اس. عمى تكرار ينفع، كاحتفظت لي بالحصاة حتى بمغتي سف الشباب". كيعمؽ فاف

                                  
-1781مد بف محمكد بف بكار الجمكؿ )مف حاشية مقالتو اليشرطية: ىذا الشيخ ليس ابك عبد اهلل محمد بف مح 3يقكؿ فاف اس في ص   1

عامان فقط عند كالدة الشيخ عمي نكر  13( ألف ىذا كاف مكظفا حككميان كليس كليان. كقد غاب عف فاف اس أف جمكؿ ىذا كاف عمره 1849
 .  1794الديف اليشرطي سنة 

 28:23القرآف الكريـ، سكرة القصص، 2
،  كىكذا الى 40، 30، 20،ثـ 10-1ز حطي كممف سعفص قرشت، ضظغ، ثخذ، أرقاما مف بجد ىك بحساب الجمؿ:  تعطى حركؼ األبجدية: أ 3

 ... مئتاف كثبلثمائةىا المئة كبعد
 في أثر اعتقاد المريد الصادؽ بشيخو،  525انظر حديث الشيخ رقـ   4
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كيحيؿ فاف اس.  .اأىمو بو يككف مكلكدا مبارك ري شَّ بى ىجرية، بأف المكلكد الذم يي  1208الشيخ ىك 
( ص. 1926مكضكع االعتقاد بالبىرىكىًة، الى إم. كستمارؾ،  "الشعائر كاإليماف في المغرب" )لندف 

 كما يمييا.    148

سىٍيًنيٌّ مف جانب فالشيخ ينتسب لمرسكؿ مف  سىًنيٌّ مف ناحية األب، حي ناحية األب كاألـ، فيك في نسبو حى
األـ. كىذا النسب البشرم الى جانب النسب الركحي يضفي عمى مشايخ الصكفية نكعا مف التقديس 
بانتسابيـ ليذا النسب النبكم الشريؼ، كالذم كاف كال يزاؿ يتخذ مرجعا لشرعية الممكؾ كالسبلطيف في 

تبيف تقديس أبناء الطريقة لذلؾ النسب، كانتساب شيخيـ لذلؾ النسب المحمدم يك  1غرب كالمشرؽ.الم
 الشريؼ في قصيدتيف مف قصائدىـ الشعرية:

  2األكلى لحسف الحكيـ الحمبي كالتي مطمعيا:

 يا نكر فجر اإلرشاد     يا رحمة  لمعباد     ما ثىَـّ ًإاٌلؾى ىادم    بالقكؿ كاألفعاؿ

 كؿ  الػببلد     يا معدفى  الكماؿ شػرفت 

 المحمدية، كبنسبتو ىك لشيخو : ‘، الحسنية الحسينيةالى أف يقكؿ ميباًىيان بشيخو كبنسبة شيخو

ػٌيػدي       الرجاؿ  يا حسني يا حسيني   يا ركحي كضيا  عيني    انت األميف ببل مىٍيفو   كسى

 ف بباىي جمالؾ   حزنا حسف الخصاؿمىف ذا يداني كمالؾ   مف ذا يضاىي أفضالؾ     نح

 3كالقصيدة الثانية ىي، لمحمكد خضر الفحماكم، مف بمدة أـ الفحـ بفمسطيف:

دَّيف           4لنا العيكد   بحؽ نكر الديف (كارعى)يا ابف المداني )جكد(    يا ساًميى الجى

                                  
   36، الى كستمارؾ ص.  4بالنسبة لدكر األشراؼ في الحياة الدينية في المغرب يحيؿ فاف أس. في مقالتو اليشرطية ص   1
 32-131المطائؼ الركحية مف األشعار اليشرطية ص. الحمبي، حسف الحكيـ،   2
 534نفس المصدر ص. الفحماكم، محمكد خضر،   3
 ر، األكؿ مبني عمى السككف كتحذؼ الكاك اللتقاء الساكنيف، كالثاني مبني عمى حذؼ حرؼ العمة كممتي) جكد ( ك) كارعى (، ىما فعؿ أم 4
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 البيئة التي أحاطت بالشيخ 3.3.2

نعرفو عنو في ذلؾ الحيف "ىك تفسير كلده إبراىيـ،  نشا الشاب في جك  ذم طابعو صكفي شعبي، كما 
الشيخ البلحؽ، لؤلحداث التي ترد الى ذاكرتو، كيحدث بيا أبناء الطريقة، كمف ضمنيـ ابنتو، كاضعة 
الكتاب، كنكع مف االرشاد." كاف مطيعا لكالديو، يعطي مصركفو اليكمي لمفقراء، ككاف ال يغادر البيت 

لعيادة مريض. كاف ال يحتمؿ رؤية طائر في قفص، فكاف يشترم العصافير  إاٌل لمتعبد في المسجد أك
( 1936التي كاف األكالد يمعبكف بيا في الشارع ليطمقيا. كيشير رشيد الذكادم )كاتب تكنسي، مكلكد 

" الى أف ككف الفتى كحيدا لكالديو  23-21،ص ص1996في كتابو "أعبلـ مف بنزرت"، تكنس 
يد بو، قد عمقا شفافيتو تجاه األحداث حكلو، مما جعمو يميؿ الى العزلة كمف ثـ كاىتماـ كالديو المتزا

عمى جزيرة جربة كاحتبلليا  "عمي برغؿ"يميؿ الى التصكؼ. كمف تمؾ األحداث ىجكـ الثائر الميبي 
عمى رأم الذكادم، ك  ،. كاألمر الثاني1"1795كيخرجو منيا عاـ  "حمكدة بام"قبؿ أف يتصدل لو 

"كالتي آلمتو كانطبعت في نفسو، ما شاىده كىك في السادسة كالثبلثيف مف عمره مف نزكح قسرم 
. كأرل أف الذكادم قد 1830لعائبلت جزائرية كثيرة الى بنزرت، إثر االستعمار الفرنسي لمجزائر عاـ 
كاف نتيجة لحادثيف عاٌميف، جانبو الصكاب في ىذا االستنتاج، مف أف ميؿ الشيخ اليشرطي لمتصكؼ 

أحدىما قبؿ أف يعًقػؿ، كاآلخر كىك في السادسة كالثبلثيف، كلـ يكف ألييما عمى ما يبدك أية عبلقة 
مباشرة بالشيخ. كقد أرخ لو المؤرخ المغربي رشيد الذكادم في كتاب "أعبلـ مف بنزرت" ، كقدـ فيو 

إنو مف أعبلـ الدكلة الحسينية ... تعمـ ...  ترجمة كافية لمؤسس الطريقة اليشرطية ، فقاؿ عنو: "
ببنزرت أكالن، ثـ التحؽ بتكنس كحضر الكثير مف الدركس في جامع الزيتكنة ، كبعد أف مؤل ًكطابو مف 
ىذه الدركس اشتغؿ بالتثقيؼ في بعض المدارس الثانكية، حيث دٌرس التفسير كالحديث، كاألصكؿ، 

كيبدك أف صمتو بالتصكؼ قد بدأت في  2مف المكاد كالفنكف".  كالتشريع، كالمنطؽ، كالكبلـ ، كغيرىا

                                  
فميس مف المعقكؿ أف  1794كلكف يبلحظ اف الشيخ اليشرطي كلد عاـ  191.-190صكافطة، كفا المدرسة الشاذلية اليشرطية ص ص  1

  السنة األكلى مف عمره. يتأثر باألحداث التي كقعت قبؿ مكلده، أك عمى األقؿ كىك في 
 23ص   1996الذكادم، رشيد، أعبلـ مف بنزرت، تكنس،   2
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كقت مبكر، كانقطع عف أم شاغؿ أك عمؿ يباعد بينو كبيف ىدفو، فترؾ التدريس، " إذ لـ يكف لو 
   1ىدؼ دنيكم قط، كجعؿ شغمو مكدة أىؿ اهلل".

 تصوف الشيخ عمي نور الدين 4.3.2

تسب الى عدة طرؽ صكفية، كمنيا الطريقة صحب الشيخ عمي نكر الديف كثيرا مف الصالحيف، كان
(. تـ 1523العيسكية الجزكلية الشاذلية، تنسب الى الشيخ محمد بف عيسى الفيدم المكناسي )ت 

تعرؼ عمى الشيخ أحمد عبد الكارث، الذم قاده الى الطريقة المدانية المنسكبة لمشيخ محمد حسف بف 
شيخ المداني، كتجرد لخدمتو ثبلثة عشر عاما، كتربى . "فانتسب لم2حمزة بف عبد الكىاب ظافر المداني

كالطريقة المدانية فرع مف الطريقة الشاذلية األـ المنسكبة  3عمى يديو في زاكيتو في مصراطة في ليبيا."
الشيخ (، كالذم أخذ الطريقة عف 1258-1196الى الشيخ أبي الحسف عمي بف عبد الجبار الشاذلي )

فيو األىمية، جعمو مقدما  كلما رأل شيخو، المداني، .4(1228ىػ/  625قتؿ عبد السبلـ بف بشيش )
كلـ تزؿ مرتبتو تتعالى، كخكارقو في دنية لمف يرل فيو األىمية. "عمى الفقراء، كأجازه باعطاء الطريقة الم
كلـ يمنعو تجرده مف الزكاج، فتزكج  راضية الباجي كرزؽ  5الطريقة تتكالى، الى أف تأىؿ لئلرشاد."

ا بكلد اسماه ابراىيـ، كىك الذم تكلى المشيخة بعده. كبعد كفاة زكجتو تزكج  مف فافا بالكاىية، التي مني
 انجبت ابنتو خكجية.     

 مشيخة الشيخ عمي نور الدين لمطريقة المدانية 5.3.2

لما افتقدت سمعي في تجرده لخدمة شيخو، أفنى الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي نفسو في شيخو: "
سيدم المداني، كلما افتقدت ذكقي كجدت ذكؽ سيدم المداني. كلما افتقدت عقمي كجدت كجدت سمع 

                                  
  180اليشرطية، فاطمة،  رحمة الى الحؽ، ص  1
 بيةيرد اسـ الشيخ المداني في ىذا البحث مرة بمفظ "المدني" كىك كنيتو، كيرد بمفظ "المداني" باأللؼ كىك كما يمفظ بالتحبب بالميجة المغر  2

  83-182ص ص  ف.ـ.   3
قتمو ابف ابي الطكاجف الذم ادعى النبكة فتصدل لو الشيخ عبد السبلـ بف بشيش. لمتفاصيؿ يمكف الرجكع الي كتاب "قطبا المغرب" لمدكتكر   4

  1990الشيخ عبد الحميـ محمكد نشر دار الكتاب المبناني، 
  1065، ص 2البيطار، عبد الرزاؽ، حمية البشر ج  5
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. كتكضح السيدة فاطمة اليشرطية ىذا 1عقؿ سيدم المداني. فصار شيخي قمبي، كزاكيتي رأسي"
" سيدم المداني رضي اهلل عنو، ىك الشيخ محمد حمزة ظافر المدني، قدس اهلل سره، المعنى فتقكؿ: 
الكالد، كأحد أقطاب السمسمة الشريفة. كقد كرث عنو سيدم الكالد القطبانية الكبرل، شيخ سيدم 

كالصديقية العظمى. كمعمـك أف كالدم، قدس اهلل سره، بقي محتفظا بقكاه العقمية كالجسدية، كلـ يفقد 
كؽي منيا شيئا قط، كالمراد بقكلو ىذا ىك، الفناء في شيخو، حتى غدا سمعىو سمعي شيخو، كذكقىو ذ

ف ىذا االنطباع أ، 91تابي ) رحمة إلى الحؽ( صفحة شيخو، كعقمىو عقؿي شيخو. ككنت ذكرت في ك
كلما تكفي الشيخ المداني لـ يكف الشيخ عمي نكر  2الكمي كاف في المرتبة الفردية، كانطباعيا فيو".

كلي المرتبة، الديف في مصراطة، بؿ كاف في سياحة في المشرؽ. كيبدك أنو كاف ىناؾ مف يطمح في ت
" فيناؾ أكالد الشيخ المداني ككذلؾ الشيخ احمد عبد الكارث الذم كاف زكج ابنة المداني. كلكف ابنة 

نية كأعممتيـ أف الكراثة المحمدية قد ذىب بيا الشيخ عمي االشيخ المداني جمعت اتباع الطريقة المد
جك الصراع عمى الخبلفة، فمكث أياما ؿ الشيخ عمي نكر الديف " االبتعاد عف ضَّ كقد فى " 3نكر الديف.

في مصراطة،  يسكم فييا أكضاع أسرتو، ثـ ىاجر الى المشرؽ في سياحة استغرقت ثبلث سنكات 
قبؿ أف يستقر في عكا في فمسطيف. كيقكؿ الشيخ اليشرطي: "حينما كنت طائفا بالكعبة المشرفة، مرت 

ي! مىكِّف الحربة في عكا، فأجبتو: عمى رأسي يا عمي ركحانية سيدنا إبراىيـ، فقاؿ لي: مرحبا بؾ يا عم
 4سيدم."

كقبؿ أف يصؿ إلى عكا، كاف الشيخ عمي نكر الديف ابف يشرط، قد أدل فريضة الحج، كقضى سنكات 
في الببلد المقدسة في الحجاز ميجاًكران. كتكٌجو بعدىا لزيارة قبر الشيخ األكبر، الشيخ أبي الحسف 

سميت الطريقة باسمو، في بمدة القصير عمى البحر األحمر في  (، كالذم1167-1258الشاذلي)
مصر. كىناؾ صدر اإلذف اإلليي لمشيخ بالرحيؿ إلى الديار الشامية لزيارة المسجد األقصى في القدس 

في سفينة شراعية تقصد مدينة يافا، إاٌل اف عاصفة شديدة كركب البحر مف مدينة االسكندرية الشريؼ. 
سفينة مف الريسيكِّ في ثغر يافا، كجذبتيا الرياح إلى شاطئ البحر بيف بيركت كصيدا، ىبت، فمـ تتمكف ال

                                  
  409اليشرطية، فاطمة،  نفحات  1
 216ـ. ف. ىامش ص   2
 ، كانظر المخطكطة المرفقة مف " جكىرة المحبيف"، لمشيخ عمي الطقطاؽ الحرستاني   11-10فاف أس ، داس يشرطية ، ص ص   3
 1203اليشرطية، فاطمة، نفحات    4
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رجبل صالحا  –آؿ شبارك  -أماـ قبر النبي يكنس. ككاف صاحب السفينة مف أىؿ مدينة بيركت مف 
أف  : " ميدَّ يدؾ أيباًيٍعؾ ! أريدالشيخ اليشرطي محبا ألىؿ اهلل، فأبى أف يأخذ أجرتو، ىنالؾ قاؿ لو

 لى الطريقة الشاذلية اليشرطية،االتي تطكرت فيما بعد  أكافئؾ ". كأعطاه الطريقة الشاذلية المدنية،
ؿى مىٍف أخذ الطريقة عف الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، في تمؾ الببلد، ككاف فيما بعد مف  فكاف أكَّ

بان بو، النَّ  أخمص مريديو. كفي تمؾ الميمة، في مقاـ النبي يكنس، رأل الشيخي  ، رؤيا عيافو ميرىحِّ ًبيَّ يكنيسى
عان ًإٌياهي، كيقكؿ الشيخ اليشرطي: "حينما ىبىطتي أرض الساحؿ، بيف بيركت كصيدا في ببلد  كميشىجِّ
الشاـ، بت  تمؾ الميمة في مقاـ النبي يكنس، كاجتمعت بركحانيتو الشريفة، فضمني إلى صدره ميرحٌبا 

مىكِّف الحربة في عكا. فقمت: سمعان كطاعة. كدعا لي بالفتح المبيف."   !كميشٌجعا. ثـ قاؿ لي: يا عمي
1 

يىًتيا أماـ  "كفي صباح اليكـ التالي، رحؿ متكجيا إلى عكا عف طريؽ البر، كما أف شارفيا، ككقؼ في بىرِّ
 ، كأف ىنا مشرؽقاـمقاـ النبي صالح، خارج السكر، حتى كاف عمى عمـ بأمر اهلل تعالى، كأف ىاىنا المي 

نكار الكالية الكبرل، كالٌصٌديقية العظمى، فأحس بنفحة االستقرار الركحي، كزاؿ عنو ما كاف يجده مف أ
قيكد كتبعات ركحية، كانت ترغمو عمى متابعة السفر كاالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر، بعد أف قضى 

 2أربعة عشر عاما سائحا داعيا إلى اهلل كرسكلو".

  عشر مدينة َعـّكـا في القرن التاسع 6.3.2

س الجنكبي يف، بينما تقع مدينة حيفا في الرأتقع مدينة عكا في الطرؼ الشمالي لخميج عكا في فمسط
لمخميج، عمى الساحؿ الشرقي لمبحر األبيض المتكسط. كتشكؿ في مكقعيا ما يشبو شبو جزيرة تحيط 

لو باباف، كخندؽ مف الجية الرابعة. كتمتد المركج  عاؿو  بيا المياه مف ثبلث جيات، كيحيط بيا سكره 
السيمية في بىرِّىا الٌشٍرًقي، بينما كانت مدينة حيفا بمدة صغيرة ىادئة تقع في المنطقة الجبمية مف جبؿ 
الكرمؿ. فكانت عكا مركزا لمقيادة العميا لمجيش التركي في فمسطيف، كلذلؾ كانت تعتبر منطقة عسكرية 

أك زراعة األشجار العالية، في المركج خارج السكر. فكانت تزرع فييا فقط األزىار ال يسمح بالبناء 
 كالرياحيف كتنمك فييا زنابؽ الحقكؿ، مما دعا الى تسمية حديقتيا باسـ حديقة البيجة. 

                                  
 188ـ. ف.   1
 1997،د.ـ.  4اليشرطية، فاطمة. رحمة الى الحؽ ط   2
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كثير مف أميرااليات الجيش  ككانت ترابط فييا فرؽ مف الجيش كاممة العدة كالعدد، كلذلؾ كاف يسكنيا
الييا المبعدكف  مع عائبلتيـ. كما أنيا كانت مكانا يينفى كضباطو ككثير مف الحكاـ المدنييفه كقكاد

السياسيكف مف اآلستانة مقر الخميفة العثماني كمف غيرىا مف الببلد الخاضعة لمحكـ العثماني، الذم 
 The sick man ofكانت تطمؽ عميو الدكؿ الغربية في ذلؾ الكقت لقب "رجؿ أكركبا المريض 

Europe لكبار ضباط  . ككانكا يتآمركف كيتدارسكف كسائؿ القضاء عميو. كلما كانت مدينة عكا مقران
الجيش كالمبعديف السياسييف كالحكاـ المدنييف، " فقد كاف أىؿ ىذه المدينة منيـ العظماء كالكبراء 

دينة عكا كانت مف أىـ باإلضاؼ الى أف م 1كالعمماء األعبلـ، كمشاىير األدباء." كالمفكريفكالكزراء 
الثغكر عمى ساحؿ البحر المتكسط، نظرا لتكسط مكقعيا كقرب مكاصبلتيا البرية كالبحرية. كمف أىـ 

(، فيو المدرسة األحمدية، كمكتبة 1804 -1734معالميا جامع الجزار الذم أنشأه أحمد باشا الجزار )
فمسطيف كسائر ببلد الشاـ. كبذلؾ كانت  تحتكم الكتب النفيسة مما جعؿ المدينة مكئبل لطمب العمـ مف

الطريقة  ؿً ب  قى تى أقرب إلى ، ك الذكقية عمكـ الشيخ اليشرطي الصكفيةتمقي مدينة عكا مكقعا خصبا ل
ىا في ببلد انتنشاري  َـّ ثى  فٍ مى كى  ،ما حكليا مف المدف كالقرل الفمسطينيةفي الشاذلية اليشرطية في عكا ك 

 2الشاـ.

 عكا بفمسطين الشيخ عمي نور الدين في 7.3.2

ميبلدية. كنزؿ في جامع الزيتكنة، كىك  1850دخؿ الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، مدينة عكا سنة 
ٍمػػػؽه كثير في أكقات الصبلة. "كاعتكؼ  مسجد صغير بالقرب مف السكؽ، في كسط المدينة يجتمع فيو خى

أىؿ عكا! إف في مدينتكـ كنزان  في المسجد ثبلثة أشير ثـ خرج مف اعتكافو كقاؿ لمناس في المسجد: يا
كما كاد يجمس  3سكؼ أخرجو لكـ. ثـ عاد الى اعتكافو ثبلثة أشير أخرل، كبعدىا خرج إلى الناس."

بعد الصبلة كيتكمـ بما أفاض اهلل عميو، حتى أقبؿ الناس عميو يصغكف لدعكتو؛ ًإٍذ لـ تشيد الببلد 
-1641ىجرية،  1143-1050السكرية نيضة صكفية منذ انتقاؿ الشيخ عبد الغني النابمسي ) 

                                  
  214-213ص ص  ـ. ف.  1

مف المستغرب اف الطريقة الشاذلية اليشرطية لـ تصؿ الى منطقة شرؽ األردف، كلـ يكف يسكنيا مف أبناء الطريقة في منتصؼ القرف العشريف  2
فمسطيف كسكة سكل عائمتيف ) أسرة "أبك محمكد حمدم الطيب" كأسرة "أبك سعيد فكزم حيمكر"(، بحكـ عمؿ اكليائيا في سكة حديد قطارات 

   1948حديد الحجاز. كلـ تصؿ الطريقة الى األردف إال مع المجكء الفمسطيني إثر النكبة عاـ 
  الحرستاني، عمي الطقطاؽ مخطكطة جكىرة المحبيف، كبكممة "كنزأ" يعني " كنزان مف العمكـ الذكقية الركحية"  3
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. ككاف أكؿ مف 1850إلى عكا سنة  اليشرطي، إاٌل بعد قدـك الشيخ عمي نكر الديف (ميبلدية 1730
تمقى عنو الطريقة الشاذلية كانتسب اليو، ىـ مفتي عكا الشيخ قاسـ العػرابي، كالتاجر الكبير الحاج 
أحمد داٌلؿ، كالسيد أبك أيكب القببلكم. كلـ تمًض إاٌل أياـ معدكدات، حتى تبعيـ معظـ القادة األتراؾ، 

ماء كالزعماء كأرباب األعماؿ كالحرؼ كغيرىـ. ثـ مقرا لمحامية التركية، كالعم ، كما قمنا،إذ كانت عكا
 أخذت الكفكد مف المدف كالقرل المجاكرة تيرع إليو يبايعكنو عمى الطريقة.

 الشيخ عمي نور الدين في ترشيحا  8.3.2

ضى الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، مدة في عكا، يدعك إلى اهلل بذلؾ التكجيو الصكفي، قاـ أمك 
الى  في إفريقية . إاٌل أف انتقالو مف المناطؽ الحارة1ىجرية 1266/ 1850خبلليا بزيارة القدس سنة 

المناطؽ الرطبة أثر عمى صحتو أثرا كبيرا، الزمو الفراش لفترة طكيمة مف الزمف. ثـ قرر األطباء 
ضركرة انتقاؿ سكف الشيخ إلى منطقة جبمية، فإما أف يذىب إلى مدينة صفد أك إلى قرية ترشيحا. 

ة المكاصبلت في تمؾ األياـ ، كألف بمدة ترشيحا كانت ىي األقرب، اختار الشيخ الذىاب كنظرا لصعكب
 . في فمسطيف إلى ترشيحا، فكانت ىي المقر الثاني لمطريقة

كبعد أف استقر بالشيخ المقاـ في ترشيحا كاسترٌد عافيتو، بدأ بالدعكة باإلرشاد إلى سبيؿ اهلل، كنشر 
صالح، قاضي ترشيحا الجبؿ المف لىبَّى الدعكة باالنتساب إليو الشيخ محمد الطريقة الشاذلية، فكاف أكؿ 

بف أختو السيد مصطفى تكسيز، كالشيخ احمد  كأسرتو، كالسيد يكسؼ شريح الشريؼ الحسيني كأسرتو، كا 
 عبد الرحمف، كالسيد احمد المعتصـ، كغيرىـ كثيركف.

ة خديجة تكسيز، كريمة احمد بؾ تكسيز، كىك تمؾ األثناء، إقترف الشيخ عمي نكر الديف، بالسيدكفي 
مف أمراء المماليؾ في مصر. تكفي عنيا زكجيا السابؽ يعقكب بؾ المصرم الثرم الكبير الذم كاف 
يقطف عكا، كلـ تنجب منو أكالدا. كبعد كفاتو كرثت عنو ماال كعقارا كأراضو زراعية، فكاف ليذه السيدة 

كبعد انتقاليا  بذؿ الماؿ في سبيؿ اهلل، كالسعي لبناء الزكايا.أعظـ األثر في خدمة الطريؽ كأىمو، ك 
 تزكج أختيا رتيبة تكسيز التي أنجبت لو فاطمة اليشرطية صاحبة مؤلفات الطريقة.

                                  
  241اليشرطية، فاطمة، رحمة الى الحؽ ص   1
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لطريقة الشاذلية اليشرطية في عكا، كبعد ىذا االستقرار الركحي كالسكػينة كالطمأنينة باهلل، انتشرت ا
كدير الزكر كالرقة ، لبقاع في لبناف، كحمب كضكاحييا، كمنطقة اياكصفد ، كالقدس، كدمشؽ كضكاحي

، كطرابمس مف لبناف ، كبيركت كصيدا كحيفا كيافا ، كغزة كغيرىا مف الببلد. كانتشرت بعدىا في جزر 
في غيرىا مف البمداف االفريقية. ثـ انتشرت كذلؾ القمر، التي ينتسب أغمب مكاطنييا إلى الطريقة، ك 

بمداف الميجر في أمريكا الشمالية، فتكجد اآلف جاليات كبيرة مف أبناء الطريقة في مدينة انتشرت الى 
، مف أصكؿ لبنانية كفمسطينية، كلحقيـ الجئكف مف سكريا نتيجة كغيرىا مف المدف في كندا ،‘كالجارم‘

مف أصكؿ  ،البرازيؿب "ساك باكلك" . كما أف ىناؾ جالية  كبيرة أخرل في1911أحداث سكريا بعد سنة 
 . مف البقاع المبناني

فقد كاف أبناء الطريقة يتكافدكف . 1الطريؽ ذكر اهلل كمحبة الشيخ" كلما كاف الشيخ ىك مركز الطريقة: "
لزيارة الشيخ في مقر إقامتو في بمدة ترشيحا في المكاسـ كالمناسبات الدينية كعيد األضحى، كعيد 

: "نحف أم شيء عندنا ؟! كاكتساب األكصاؼ، كما يقكؿ الشيخالمكلد النبكم الشريؼ، لمتبرؾ ك الفطر، 
عندنا اكتساب أكصاؼ. المدد يصؿ إلى جميع الفقراء. لكٌنيـ يأتكف لزيارة الشيخ الكتساب 

  .2األكصاؼ"

 3نفيو الى جزيرة رودس 9.3.2

ت كَّ كلكف نظرا لتكاثر أعداد الزائريف كبعض الدسائس ممف يعترضكف عمى التصكؼ كالمتصكفيف، شى 
، 4ة العثمانية"يَّ مً ة  العى نى طى مٍ السمطات بأف الشيخ قد جند مئة ألؼ مقاتؿ مف أتباعو لمقياـ بثكرةعمى السَّ 

( الذم ثار عمى العثمانييف كاحتؿ عكا، كأقاـ سمطة مستقمة في 1775-1689)5كثكرة  ظاىر العمر

                                  
 3فاطمة،  نفحات اليشرطية،   1
 118-117ف. ـ.   2
تتبع اليكناف كىي أقرب الى تركيا. مشيكرة بتمثاؿ ابكلك ركدس كه أحد عجائب الدنيا السبع، كبآثار  المتكسط، ركدس جزيرة في البحر اآلبيض 3

ؿ قبلع فرساف القديس جكف التي بنكىا أثناء الحركب الصميبية. تعقب عمييا اليكناف كالركماف كفرساف الحركب الصميبية، ثـ احتبلليا مف قب
 كانت تخضع لمسمطنة العثمانية كقت نفي الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي إلييا  ىػ. ك  929السمطاف سميماف القانكني سنة 

 159دم يكنغ ص   4
، في مدينة عرابة شماؿ فمسطيف، قاـ ظاىر ببناء عبلقة كطيدة مع عائبلت ككجياء المنطقة مما 1689في حدكد عاـ  ظاىر العمر كلد  5

في رفضيـ دفع ة البعن  لدل دعمو ألىالي قرية 1721ظاىر بالحاكـ العثماني عاـ اصطدـ . ساعده عمى بناء حكـ مستقؿ في شماؿ فمسطيف
كما  الشيابييفحارب ظاىر العمر ،بعد خمع الحاكـ التركي  كشماؿ فمسطيف الجميؿالضرائب المتراكمة عمييـ، كاستمر بالسيطرة حتى ساد عمى 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
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سكريا في ذلؾ الكقت، ، حاكـ 1كلذلؾ رأل رشيد باشا الشيركاني. 1721الجميؿ كشماؿ فمسطيف سنة 
بمحاصرة الزاكية في ثمة مف قكات الجيش  أف يتـ نفي الشيخ عمي نكر الديف الى جزيرة ركدس. فقامت

ترشيحا، كنقؿ الشيخ كثبلثة مف أتباعو عف طريؽ الجبؿ الى بيركت، برفقة مجمكعة كبيرة مف الضباط 
تقكل الشيخ كصبلحو. ثـ نقؿ عمى سفينة الى  الى الطريؽ، ًلما رىأٍكهي مفالحقا كالجنكد، الذيف انتسبكا 

ككانت إقامتو التي دامت كاحدا كعشريف شيرا  2منفاه في جزيرة ركدس في البحر األبيض المتكسط.
ليا  التركية ، خصصت الحككمةىناؾ في بيت مفتي الجزيرة، كىناؾ اتبعو مريدكف كثيركف كأنشأ زاكية

، قد أفاض في 4عبد الرزاؽ البيطار في كتابو حمية البشركمع أف  3مبمغ عشرة دنانير ذىبية شيريا.
، إال أف معاممة السمطة بيذه الطريقة تكضح عدـ مصداقية االتيامات كسبب نفيو التشنيع عمى الطريقة

السمطات العثمانية  استيقنت الباطمة التي كاليا البيطار لمطريقة كأبنائيا، كسار كثيركف عمى أثره. كلما
: كمف أقكالو رمزان  اليو، كعرضت عميو أف تعينو شيخا لمسمطاف، فرفض العرض،خطأىا، اعتذرت 

كفضؿ . 5ء رأسو ىكذا، كيككف السيؼ فكؽ رأسو ىكذا."ييخدـ السمطاف كيمبس البدلة  يطأط"الذم 
العكدة الى مقره السابؽ، إال اف السمطة اشترطت عميو أال يجعؿ إقامتو الدائمة في ترشيحا. ككانت 

ىجرية. كمف جكانب ىذا الحدث " قامت اتصاالت بيف الشيخ اليشرطي كحاشية  1285 عكدتو عاـ
السمطاف عبد الحميد، األمر الذم تمخض عنو انتساب السمطاف عبد الحميد الثاني ككثير مف رجاالتو 

 6لمطريقة، كيتبف ذلؾ مف الرسائؿ المتبادلة  فيما بيف الشيخ اليشرطي كبيف السمطاف كأركاف ديكانو".

                                                                                                    
عمي بؾ الكبير  كدمشؽ بمساعدة قكات صيدا، كاستطاع السيطرة حتى عمى نابمسعمى كاليتو بمحاكلتو السيطرة عمى  كتعدل دمشؽحارب كالي 

 العمر كاىالي جبؿ عامؿ كلكف القكات التركية عادت لتسيطر عمى تمؾ المناطؽ كتقضي عمى االستقبلؿ الذم تمتع بو الكياف الذم أنشأه ظاىر
 .1775كقتؿ ظاىر العمر في حدكد عاـ  أحمد باشا الجزاركذلؾ بقيادة 

 15ص  Das Yasrutiya فاف أس اليشرطية   1
  228-225اليشرطية، فاطمة، رحمة الى الحؽ ص ص  2
 18ص   Das Yasrutiyaفاف اس   3
  17-16ص ص Das Yasrutiya انظر فاف اس، اليشرطية لمتفصيؿ   4

  1290اليشرطية، فاطمة، نفخات   5
 237 -230ـ. ف.  ص ص.   6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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  الطريقة الشاذلية اليشرطية في جزر القمر وشرق إفريقيا        10.3.2

تقع جزر القمر في المحيط اليندم عمى مقربة مف الساحؿ اإلفريقي الشرقي. كينحدر سكانيا مف 
ربية، كمنيـ اليمف في جنكب الجزيرة الععركؽ مختمفة، فمنيـ عرب مياجركف مف حضرمكت ك 

جزيرة ، انجزيجة :تتككف الدكلة مف أربعة جزرفريقيا الشرقي، ك إاحؿ جماعات البانتك، أتكا إلييا مف س
كجزيرة  باإلضافة إلى العديد مف الجزر األصغر مساحةن، ماىكرمكجزيرة ، أنزكانيكجزيرة  ،مكالي

كال  ،مستعمرة فرنسية عبر البحارمايكت التي صكتت ضد االستقبلؿ عف فرنسا التي تعتبرىا فرنسا 
ر القمر سمعكا بالنبي زالت تحكميا. "ككاف دخكؿ اإلسبلـ الى الجزر عف طريؽ ثبلثة رجاؿ مف جز 

، فخرجكا إلى مكة بكاسطة سفف شراعية إلى دار السبلـ، ككانت تدعى صمى اهلل عميو كسمـ محمد،
الى جدة كمنيا إلى مكة، حيث عممكا أف الرسكؿ قد  السكدافً  رى بٍ سابقان مزيزيما مف ببلد الزنج ، كمنيا عى 

ا الى بمدىـ حيث نشركا تعاليمو ىناؾ. كسكاف تكفي قبؿ كصكليـ بتسعة أياـ. كاعتنقكا اإلسبلـ كرجعك 
جزر القمر مسممكف عمى المذىب الشافعي، كلمطرؽ الصكفية دكر ميـ في حياة الببلد االجتماعية 

    1كالدينية، كاىميا كاكثرىا انتشارا كتأثيرا الطريقةي الشاذلية اليشرطية ىناؾ."

خذتيا عف أحد أبناء الطريقة حكاىا عف جده:" )سكريا(، أكرد ركاية ، أ كالنتشار الطريقة في الشاـ
حمد أند كصكؿ الشيخ أرسؿ الشيخ اليشرطي، الشيخى أحمد عبد الرحمف الى دمشؽ لنشر الطريقة كع

إلى دمشؽ، نزؿ في جامع الًكرداف، في حي األكراد. كعند صبلة الفجر، التقى بالشيخ  عبد الرحمف
كنزؿ الشيخ احمد عبد  ،يارتو في بيتو، كىك قريب مف الجامع، الذم دعاه لز ) جد الراكم(ابراىيـ الكردم

"كأقاـ  2، كأعطاه الطريؽ كأخذ عميو العيد."ثبلثة أياـ الكردم الرحمف، بضيافة الشيخ ابراىيـ آؿ رشي
الشيخ احمد عبد الرحمف في دمشؽ، يدعك الى طريؽ اهلل، ككاف يرافقو في رحبلتو الشيخ محمد جديبة 

ىك كالشيخ  ذىب الشيخ مصطفى الخميمي الى مدينة حمب الشيباء كضكاحييا، كقاـالصيداكم. كبعده 

                                  
    138-137،ص ص 2012ناصر، اسكندرم فكزم القمرم، "أساليب التربية في الطريقة الشاذلية اليشرطية في جزر القمر" ، دار البشائر،  1
 قة في دمشؽ ركاية شفاىية عف أحمد آؿ رشي الكردم، مف أبناء الطري 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
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محيي الديف االسكندراني الصيداكم، بسياحاتو طكيمة، يطكفاف المدف كالقرل لنشر مبادئ الطريقة في 
  1ببلد الشاـ."

البقاع كىكذا كبقكة المدد المحمدم الذم حممو الشيخ عمي نكر الديف، انتشرت الطريقة، فكصمت 
المبناني ، كتجاكزتو إلى ببلد الشاـ خبلؿ سنتيف، مف دخكؿ الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، الى 
مدينة عكا في فمسطيف. كقد أرخ العالـ الكبير الشيخ سميـ الخطيب البقاعي، السنة التي تشذؿ بيا ىك 

 (: 2ىػ 1268كأىؿ سكرية كالبقاع في بيت في قصيدة نظميا،)

نا   الٌذاًتٌيةأصرير  أقبلـ   ٍت : أٍحكامى  المكدة   بيننا     قد  أٌرخى

 الشيخ ابراىيم بن عمي نور الدين اليشرطي 4.2

ه الشيخ ابراىيـ بف عمي نكر عمي نكر الديف عمى مشيخة الطريقة الشاذلية اليشرطية كلدي  خمؼ الشيخى 
بنزرت كتزكج  في اليشرطي(. كقد كلد الشيخ ابراىيـ 1927ىجرم  1346الديف اليشرطي )تكفي 

سرتو الى عكا حيث أخذ أىناؾ. ثـ لما احتمت فرنسا تكنس الغرب استقدمو كالده اليو، فانتقؿ مع 
، كتكلى مشيخة الطريقة بعده. كقد أتـ بناء الزاكية كتربى التربية الركحية عمى يديو الطريقة عمى كالده

ـ خمؼ قد بدأ بإنشائيا. ثي  ديف اليشرطينكر ال الشيخ عميالشاذلية اليشرطية في عكا، كالتي كاف كالده 
كالده في مشيخة الطريقة التي كانت قد انتشرت في أرجاء عديدة مف العالـ اإلسبلمي كخاصة في 

في المشاىد في الزاكية الشاذلية  إلى جانب كالده،فمسطيف كسكريا، إلى أف تكفي في عكا كدفف 
 اليشرطية فييا. 

الشيخ محمد اليادم اليشرطي الذم آلت إليو أمانة الطريؽ بعد انتقاؿ كقد انجب اثنيف مف األبناء ىما: 
ر كطبيب حاذؽ في فمسطيف كالخميج يً كالده. كاإلبف الثاني ىك الدكتكر عبد المطيؼ اليشرطي اشتي 

 عدد مف البنات.  ذلؾ ب باإلضافة الىكرزؽ العربي )قطر(. 

                                  
 363اليشرطية، فاطمة،" رحمة الى الحؽ" ص  1
، 100؛حتى20،30، 10كىكذا حتى رقـ  2، كالبا=1بحساب الجمؿ تحسب الحركؼ بعد كممت أرخت، باعتبا رقـ يعادؿ كؿ حرؼ، فاأللؼ= 2

 1000حتى  400، 300، 200ثـ 
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 الشيخ محمد اليادي بن ابراىيم اليشرطي 5.2

ه ابراىيـ ، حيث تمقى تعميمو في المدرسة األحمدية ، كخمؼ كالدى  1900فمسطيف سنة  كلد في عكا في
.  كبعد االحتبلؿ االسرائيمي لفمسطيف عاـ 1928/1927اليشرطي عمى مشيخة الطريقة  في عكا عاـ 

. كقد 1980انتقؿ الشيخ الى بيركت في لبناف حيث عاش بقية عمره حتى تكفي ىناؾ سنة  1948
كتكر صبلح اليشرطي دمف األبناء ىـ: الشيخ احمد اليشرطي شيخ الطريقة القائـ، الانجب عددا 

 . 1971تكفي في بيركت عاـ  1كتكر ابراىيـ اليشرطي كىما طبيباف، كالميندس خالد اليشرطيدكال

 الشيخ أحمد بن "محمد اليادي" بن ابراىيم اليشرطي 6.2

، كال يزاؿ قائما عمى رأس 24/6/1980كالده في  استمـ مشيخة الطريقة الشاذلية اليشرطية بعد انتقاؿ
، 2/10/1928لمطريقة حيث أنشأ مجمعا لمزاكية ىناؾ. كلد في عكا  ان رٌ قى الطريقة، كاتخذ مف عماف مى 

كعاش فييا كتمقى عمكمو االبتدائية كالثانكية في مدارسيا. كدرس العمكـ االقتصادية كالسياسية في 
نكنية كالفقو مف ا. ثـ حصؿ عمى الدبمكـ العالي في العمـك الق1950الجامعة اآلمريكية ببيركت سنة 

معيد الدراسات العميا التابع لمجامعة العربية. كتابع ليسناس الحقكؽ في جامعة القاىرة بمصر. كعمؿ 
ردف نيابة عف كلية إدارة شؤكف الطريقة في األؤ عماف في االردف، إلى جانب تكلي مسفي المحاماة في 

محمد اليادم. كلو مذاكرات اسبكعية دكرية في اجتماعات أىؿ الطريقة ابتداء مف العاـ  كالده الشيخ
و لمراكز الطريقة في السعكدية كقطر كالككيت، تازيار في عماف كبيركت كدمشؽ، ككذلؾ في  1967

محاضرة، أك كما  2600كفي كندا كالبرازيؿ، ككذلؾ في زيارتو لجزر القمر، تنكؼ في مجمكعيا عف 
بناء الطريقة بكتابتيا خطيا باإلضافة الى أ ، اثناف ميكىمَّفاف، مفيقكـيا ابناء الطريقة "مذاكرات"، سميي

تسجيميا عمى أشرطة المسجبلت الكيربائية. ثـ تعرض عمى الشيخ بعد طباعتيا حيث يقكـ بتنقيحيا. 
بتنسيقيا لجمعيا في  كيقـك اآلف فريؽ مف ابناء الطريقة، بتعميمات مف الشيخ كتحت اشرافو المباشر،

أسفار. كتتضمف ىذه المذاكرات شركحات لنصكص الكظيفة الشاذلية اليشرطية، كاآليات القرآنية بما 
 يتناسب مع المكاسـ الدينية الشرعية، كبما يتمى مف اآليات القرآنية في اجتماعات أبناء الطريقة.

                                  
(، 1959-1955كية في بيركت، كعرفتو أثناء دراستي في نفس الكمية )تخرج الميندس خالد اليشرطي مف كمية اليندسة في الجامعة األمري 1

 ىا ككاف أمينا لمصندكؽ القكمي الفمسطيني التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية، كقتؿ في بيركت في حادت في أحد مكاقع البناء التي كاف يدير 
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في اليشرطي، تقاـ الصمكات الجامعة  كنظرا الرتفاع أعداد أبناءالطريقة في عصر كالية الشيخ احمد
يتناكب ابناء الطريقة أداء خطبة ة الجمعة في مقرات الزكايا، حيث كصبلعيد الفطر كعيد األضحى 
 .كالمناسبات يفالجمعة كخطب صبلة العيد

يتضح مف سيرة الشيخ احمد اليشرطي انو مصمـ عمى االنفتاح عمى المتغيرات االجتماعية كالحياتية، ك 
حدكد التي رسميا اجداده كابكه كبحدكد ما يتيح الخط الصكفي الذم يسعى لمعرفاف. فاتجو الى ضمف ال

إنشاء المزيد مف الزكايا في العالـ الجديد، الكاليات المتحدة ككندا كالبرازيؿ، ككذلؾ في المدف السكرية 
ضافة الى ذلؾ فيك يضيؼ الى ما قاـ بو ك كاألردف كلبناف.  الزكايا يأخذ أبعادا  سبلفو بجعؿ افتتاحأا 
ذ يدعك كبار الشخصيات الدينية كاالجتماعية الى ىذه الزكايا كما حدث في افتتاح إ ،اجتماعية كحياتية

. كما يصر عمى 24/7/1999، كزاكية كامد المكز في 13/7/1998زاكية بيركت بمنطقة خمدا  في 
لية حتى يحافظ عمى استقبللية القرار ية مساعدات ماأاالستقبللية المالية لمطريقة كلمزكايا، كيرفض 

ما  يى االستقبللية ىذاك خاصة ، كيبدك أف  رسميةم جية حككمية ألمطريقة، كعدـ تبعيتيا لكالية 
 اعطى الطريقة الشاذلية اليشرطية استمراريتيا. 

 الشيخ احمد اليشرطي وعموم التصوف 1.6.2

مميف: عمـ بالنفس كعمـ بالحؽ. "يقكـ التصكؼ عمى عيقكؿ الشيخ أحمد اليشرطي في مذاكراتو: 
"فالتصكؼ كغيره مف األمكر، ال يدرؾ إال بكاسطة، كألف التصكؼ كياف قائـ بذاتو كلو أحكاـ كلو قكاعد 
كلو سبؿ كلو آثار، فيذه ال تتحقؽ عند طالب التصكؼ إال بكاسطة عمـ التصكؼ. فكما كاف ىناؾ ما 

حقيقة ، فعمـ الشريعة لو أحكامو كلو قكاعده كلو يسمى بعمـ الشريعة، فيناؾ أيضا ما يسمى بعمـ ال
سبمو كآثاره كبالنتيجة تتحقؽ أحكاـ الشريعة عند المتشرع . ككذلؾ التصكؼ لو أحكامو كلو قكاعده كلو 

 عمـ التصكؼ؟  سبمو كلو آثاره التي إذا تحققت عند المتصكؼ أصبح صكفيا فما ىك
أصمىيف، كضعكا نتيجة ليذيف األصميف: األصؿ فقياء التصكؼ قالكا أف عمـ التصكؼ يدكر عمى 

األكؿ ىك: عمـ يبحث في العبد، كىكعمـ بالنفكس كمراتبيا كحقكقيا كحدكدىا، كقالكا إف معرفة النفس 
ىي مفتاح معرفة الحؽ؛ كاألصؿ الثاني عمـ بالحؽ كمعرفة تجمياتو بأسمائو كصفاتو كأفعالو. فكأف 

فمكال الحؽ الفاعؿ لما كاف الككف كلما كجد، كالككف قاـ في  دية،الككف قائـ عمى قاعدتيف! ربكبية كعب
استمرارية كجكده عمى كاىؿ العبد. كمعرفة العبد لمحؽ ال تستقيـ إال إذا استطاع ىذا العبد أف يعرؼ 
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نفسو. فعندما يعرؼ العبد أنو ىك عبد، عندئذ، تنفتح لو أبكاب معرفة الحؽ. فطالما أف العبد  غير 
مِّـو ك  غير عالـ بأنو عبد، كطالما لـ يتحقؽ في نفسو أنو ىك عبد، فمف المستحيؿ عميو أف يستطيع ميسى

 أف يطرؽ أبكاب الحؽ. 

 األصل األول في عموم التصوف: العمم بالنفس 1.1.6.2

البحث مف ًقػبىػؿ العبد في أمكره، يبدأ كيستمر كينتيي في البحث في نفسو ىك. كيجب عميو أف يحصر  
أم أف يبحث في داخمية نفسو. فعمـ التصكؼ يبحث في العبد بصفتو عبده. البحث في نطاقو ىك، 

كالذم يحرؾ اإلنساف ىك النفس، كحتى يستطيع ىذا العبد أف يتحقؽ مف شؤكف نفسو، عميو أف يعرؼ 
حدكدىا كحقكقيا حتى يتبيف مراتبيا فتستقيـ أمكرىا عنده. كأف يعرؼ أيضان مف يضع لو حقكؽ نفسو 

كفي المقاربة الصكفية، الجكاب ؟ بقى تساؤؿ ىك: مف الذم يصنع الفيمسكؼ أك النبي كلكف ي كحدكدىا.
ىك )الحؽ(اهلل. كحتى تبني مدينة فاضمة، يتطمب األمر أف نبني إنسانا فاضبل. كحتى نبني إنسانا 

بكاسطة   رسـ )الحؽ( ليذه النفس ما ليا مف حقكؽ كما يتكجب عمييا مف حدكد. كىذه تأتيوفاضبل، 
و إليو. بى قرِّ كيرضى عنو الحؽ فيي  ،عاليـ التي ترسؿ إليو بكاسطة التشاريع حتى يتمكف ليذا العبد أمرهالت

يعني أكال اإلنساف الذم ىك عبد ال يجكز لكؿ فردو منو، أف يشٌرع لنفسو، فتتضارب المجتمعات 
 كبالنتيجة األخيرة تتضارب الحياة. كلذلؾ جاءت األنبياء ككانت التشريعات. 

لب التصكؼ يتكجب عميو أف يأخذ بما جاء عمى أيدم الرسؿ مف تعاليـ الحؽ، كليذا قيؿ إف فطا
بيو كمرشده . فإذا الشريعة باب الحقيقة، كطالب التصكؼ يحتاج لمف يأخذ بيده كيرشده، فكاف لو ن

ـي  مره التصكؼ كاستقاـ أ طالبً  ،مف ىذا العبد ي جاءت بكاسطة الرسكؿ كعمى لسانوالت تمكنت األحكا
في سمؾ التصكؼ كتمكنت لو قدماه في التصكؼ، عندئذ يستطيع ىذا العبد أف تتنزؿ عميو عمكـ الحؽ 
المدنٌية . فالعمكـ المدنية ال تتنزؿ إال بعد تمكف العمـك التمقينية مف ىذا العبد. فإذا استطاع ىذا العبد أف 

في ىذه الحالة يستطيع ىذا العبد  يتبيف حقكؽ نفسو كحدكدىا كقاـ بأحكاـ ىذه الحقكؽ كىذه الحدكد،
كىك عمـ  األكؿى  أف يعرؼ في أم مرتبة تقؼ نفسو . فمف أجؿ ىذا كضع فقياء التصكؼ األصؿى 

لتزاـ بيذه الحدكد. فإذا استطاع ىذا العبد أف يتحكـ في نفسو كمراتبيا كحقكقيا كحدكدىا، كاال بالنفكس
أف يتصرؼ بيذه النفس بالشكؿ المرضي،  بما ليا مف حقكؽ كما عمييا مف حدكد استطاع عندئذ

فتصير نفسو نفسا )راضية( فإذا صارت نفسو نفسا راضية، رضي عنيا الحؽ فتصير بالتالي نفسا 
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)الحؽ(، كأف )ترجع  )مرضية( فإذا كصمت نفسو إلى ىذه المرتبة، كاف ليا الحؽ في العكدة إلى رحاب
فعمـ التصكؼ  1ي عبادم، كادخمي جنتي(.رجعي إلى ربؾ راضية مرضية فادخمي فإإلى الحؽ(: )

 2يبتدئ بالعمـ بيذه النفس كحدكدىا."
  

 األصل الثاني: العمم بالحق  2.1.6.2

مف عمـك التصكؼ فيك عمـ العبد )بالحؽ(، كمعرفة تجمياتو بأسمائو كصفاتو كأفعالو.  العمـ الثاني
ى العبادة، في حيف أف كالعبدية ىي غير العبكدية؛ فالعبدية ىي الحاؿ أك الكضع الذم يترتب عم

العبكدية ىي الحاؿ أك الكضع الذم يترتب عمى قكة السيد مقابؿ ذؿ العبد.  كمع أف جميع المخمكقات 
تككف أماـ الحؽ في مكقؼ العبد تجاه السيد، إال أف الحؽ ال يريد ليذا اإلنساف أف يككف ذليبلن. كمف 

ؽ ذليبلن حتى أماـ الحؽ، بمعنى أف أىـ قكاعد التصكؼ، أف التصكؼ ال يرضى أف يككف المخمك 
التصكؼ يريد أف يرل أبناءه رجاالن أعزاء أقكياء في جانب اهلل، كيضع كؿ اإلمكانات ككؿ التكجييات 

  " 3الذم ال يقٌكم قمبو، ال يتعٌمر.كاإلرشادات أماـ أبنائو ليخمؽ فييـ الرجاؿ األقكياء. "
ىي معرفة )الحؽ(، كالمعرفة طىٍكره فكؽ طىٍكًر العمـ. "كالكسيمة التي تمكف المتصكؼ مف العمـ بالحؽ، 

فالعمـ تمقيني أما المعرفة فيي أف يعيش الفقيري التجميى ذاتو بتجميات الحؽ. فالحؽ كىك ذات، كالذات 
سٌر، كال تعرؼ الذات إال عف طريؽ التجميات، كال تتحقؽ ىذه المعرفة إاٌل ًلمىف تجاكزى حدكد التعمـ، 

الذيف تجاكزكا الحدكد البشرية،  العمـ. كىؤالء ىـ نكع ممٌيز مختار مف الصكفييفككصؿ إلى مرتبة 
ؽ  في االتصاؿ المباشر )بالحؽ(. كىؤالء المصطفيف األخيار الذيف يصطفييـ الحؽ، ف حقؽ ليـ الحى

عرفيـ عميو. كالكسيمة لمعرفة الحؽ، كما ذكرنا ىي ييقربيـ إليو كيرفع ما بينو كبينيـ مف حجب، ف

                                  
آلخرة، كتؤكؿ في التصكؼ عمى أنيا جنة المعرفة كالشيكد في ىذه . كتفسر اآلية بمعنى الحساب في ا89:30القرآف الكريـ، سكرة الفجر،   1

 الدنيا  
ٔتٍد أتٕ  ،في بيت المريد جميؿ الصيفي  13/10/1977، ك 6/10/1977مف مذاكرة الشيخ احمد اليشرطي مساء  بتصرؼ، مقتطفات  2

جثم عًاٌ، فً األسدٌ،  كاٌ انذٔاس انشاتع، عهًا أٌ افرراح انضأٌح فً يُطمح .دٍس نى ٌكٍ نهطشٌمح صأٌح فً رنك انٕلد عادل نهِٕ تانرُأب،

 و 2006/ ْـ 1426ٔافررخ يجًع جذٌذ نهضأٌح فً يُطمح انجُذٌٔم فً عًاٌ انغشتٍح عُح ، و13/11/1980ٌٕو 
  157اليشرطية، فاطمة، نفحات  3
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، كجعميا كسيمة تأخذ بيد 1خمؽ األككاف أم خمؽ المخمكقات رفة تجمياتو. فعندما أراد اهلل أف ييعرؼى مع
العبد فتدلَّو عمى الحؽ. كىذه التجميات تظير في ثبلثة عناصر: في أسماء اهلل )أسماء الحؽ(، كفي 

ر في الككف ىي صفات الحؽ، كفي أفعاؿ الحؽ. فتجميات الحؽ تظير في أسمائو، كاآلثار التي تظي
مطابقة ألسماء الحؽ، مف الشديد كالرحيـ كالغفكر كالتكاب. أما في أفعالو فتظير تجمياتو، مىثىبلن في 
إنزاؿ المطر فيك الممطر، كفي الزرع كفي تككيف الحمؿ، كخمؽ اإلنساف، ككميا تككف بفعؿ الحؽ في 

لحؽ عند العبد. كتعني عبارة "معرفة ىذا األمر. كيتجمى الحؽ بصفاتو، كىذه الصفات ىي التي تمٌيز ا
المتصكؼ بصفات الحؽ" أنو يعرؼ مميزات الحؽ. كلذلؾ ىذا المتصكؼ لما تأتي أمامو صفة مف 
الصفات يستطيع أف يرل مف خبلؿ ىذه الصفة مف ىك المتجمي في ىذه الصفة. يعني مع أف صفات 

كمف جممتيا الصفات،  الكماؿ كصفات النقصاف ىي مف خمؽ الحؽ كلكف الحؽ خمؽ كؿ شيء،
كاختص نفسو بصفات الكماؿ، كترؾ الصفات األخرل لغيره مف شياطيف الجف ك اإلنس، حتى يتمكف 
العبد مف تمييز الحؽ عف غيره مف خبلؿ الصفة؛ فصفة الكماؿ تدؿ عمى الحؽ كصفة النقصاف تدؿ 

،  فيجب أف يعرؼ ىذا ال عبد أف المتجمي فييا عمى غير الحؽ. فإذا ظيرت أماـ العبد صفة نقصافو
ىك غير الحؽ. كبالتالي ال يجكز ليذا العبد أف يتبع مف يتجمى بصفات النقصاف. يعني صحيح أف 
الخالؽ ىك اهلل كأف المخمكقات كميا مف صنع اهلل، كأف الخير كالشر مف خمؽ اهلل . إنما خمؽى الخيرى 

أف ىذا فيو ضرر، كأف ىذا يريد أف  كالشرَّ حتى يدؿ الشر عمى الخير ، حتى إذا جاء: األذل تعرؼ
يبعدؾ عف الحؽ. كلذلؾ يجب أف تذىب إلى الشيء الحسف الذم يقربؾ إلى الحؽ. فكانت صفات 
الحؽ ىي صفات الكماؿ ككاف عمى العبد أف يتعرؼ عمى الحؽ مف خبلؿ صفاتو. فإذا تحقؽ ليذا 

الحؽ كأفعالو كصفاتو، استطاع العبد المتصكؼ أف يعرؼ تجميات الحؽ مف خبلؿ تعٌرفو عمى أسماء 
ا ىذا العبد أف يككف مف الذيف يعممكف بالحؽ. فإذا عمـ المتصكؼ بالحؽ بعد أف يككف قد عمـ كما رأين

 ،عمـ بالحؽ ، فعندئذو يستطيع ىذا العبد أف يعتبر في سبيؿ الصكفيةبنفسو عمـ بالنفس ك  –في السابؽ 
ؿ إلى مرتبة )الصكفي(. يظؿ متصكفان كلكف يككف يعني يككف قد مشى في طريؽ الصكفية قبؿ أف يص

                                  
 رؼ فخمقت خمقي فبي عرفكني"اشارة الى الحديت القدسي: "كنت كنزا مخفيا، فأحببت أف أع  1
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قد تقدـ في سيره. فمف أجؿ ىذا قاؿ فقياء التصكؼ أف عمـ التصكؼ يقـك عمى ىذيف األصميف : عمـ 
  1بالنفس كعمـ بالحؽ."

 الطريقة  عنيا  بالطرق األخرى واالنشقاقات الطريقة اليشرطية في فمسطين وعالقت 7.2

الى عكا في أكائؿ  اليشرطي فمسطيف قبؿ كصكؿ الشيخ عمي نكر الديفكانت ىناؾ طرؽ متعددة في 
النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر. كلكف تمؾ الطرؽ لـ يكف ليا ذلؾ الحضكر في الحياة 
االجتماعية في الببلد. كلـ يكف كجكدىا يظير سكل في مناسبات االفراح كالزكاج كالميبلد، 

في القدس، كمكسـ النبي ركبيف في يافا، حيث  2كسـ النبي مكسىكاالحتفاالت المكسمية العامة، كم
يتجمع األىالي مف عمكـ أنحاء فمسطيف. كىذه المكاسـ االحتفالية ابتدعيا السمطاف صبلح الديف 

، كذلؾ ليتكفر ـ1187اكتكبر  2(، بعد تحرير القدس مف الصميبييف في 1193-1138األيكبي )
خبلؿ فترة األعياد المسيحية كخصكصا عيد الفصح، كتكافد كجكد جمكع غفيرة مف المسمميف 

المسيحييف مف اكركبا، كذلؾ حرصا مف محاكلة الصميبييف اعادة احتبلؿ المدينة المقدسة كفمسطيف. 
" في مصر  كفية ظيرتفأنشأ الرباطات لممتصكفة في الثغكر، كىي تجمعات شبو عسكرية، لطرؽ ص

نسبة لمشيخ  كمنيا األحمدية نسبة لمشيخ احمد البدكم، كالدسكقية أك العراؽ قبؿ كصكليا الى فمسطيف،
، كالقادرية نسبة لمشيخ عبد القادر الجيبلني، كالرفاعية نسبة لمشيخ احمد الرفاعي، أحمد الدسكقي

ككانت ىناؾ طرؽ أخرل ال يزاؿ ليا كجكد ضئيؿ كالسعدية كالصاكية، كاليكنسية، كىي تفرعات مف 
أف الطريقة الشاذلية اليشرطية ظيرت في "ليؾ. كيذكر فريدريؾ دم يكنج، الطرؽ مف عصر المما

                                  
 3711/ 31/31يزاكشج انشٍخ أدًذ انٍششطً يغاء ٌٕو   1

  
منذ ما يقارب التسعة قركف، كالذم يعتبر مع مكاسـ  الفمسطينيكفالديني كالشعبي، يحتفؿ بو  لقدساجزء مف تراث مدينة  مكسـ النبي مكسى  2

صبلح مف المكاسـ التي استحدثت زمف ، يافا، كمكسـ النبي ركبيف قرب غزةكمكسـ المنطار في  ،راـ اهللأخرل مثؿ مكاسـ النبي صالح قرب 
قبؿ  القدسفي نفس الفترة التي تقاـ فييا أعياد الفصح المسيحي. حيث كانت كفكد المناطؽ الفمسطينية في السابؽ، تصؿ إلى  الديف األيكبي
القادمة مف نابمس كالخميؿ كغيرىا  ؽكتخرج منيا في احتفاالت رسمية كشعبية كبيرة ترفع البيار  البمدة القديمةالمكسـ، كتتجمع في  أياـ مف بدء

 مف المدف الفمسطينية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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الديف اليشرطي  كىذا يخالؼ الكاقع حيث أف الشيخ عمي نكر 1النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر. "
  . ، أم في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر1850 دخؿ عكا ألكؿ مرة سنة

ثر حرب  ضمحؿ كجكد الطرؽ الصكفية إمف فمسطيف،  كلجكءىـ يفكطرد الفمسطين 1948-1947كا 
كقد عانت الطريقة الشاذلية لعربي كمكاقع المجكء الفمسطيني. في فمسطيف، كتشرذمت، في أنحاء العالـ ا

اليشرطية، ما عانتو الطرؽ األخرل مف تشتت كنزكح الى األردف كسكريا كلبناف، كمصادرة سمطات 
الزاكية في عكا كالزاكية في ترشيحا. كقد بقيت مجمكعات مف أبناء اإلحتبلؿ ألكقاؼ الطريقة، خبل 

فت مع كاقع االحتبلؿ ، في مدينة اـ الفحـ كيافا كعكا، صمدت كتكيالمحتمة الطريقة في فمسطيف
يقة أبناء الطر  لجكءً  تجمعً  يماتبالقرب مف مدينة أريحا مف أكبر مخككاف مخيـ عقبة جبر  اإلسرائيمي.

          .1967عاـ أف أفرغ نيائيان بالنزكح إثر احتبلؿ كامؿ التراب الفمسطيني مف فمسطيف، إلى 

 التفرعات واالنشقاقات في الطرق 8.2

يعزك كفا صكافطة، في كتابو " المدرسة الشاذلية اليشرطية كشيخيا عمي نكر الديف اليشرطي" 
التي نجمت عف الطرؽ األصمية إلى إغراؽ تمؾ الطرؽ في التقميدية، مما  كاالنشقاقات التفرعات

تعرضيا  مع، خصكصا ياكتنشيط ىاكتجديد استدعى الحاجة إلى بعث التعاليـ كالفمسفة الصكفية
لتحديات السمفية التي تعتبر التصكؼ بدعة كخركجا عمى المنيج السمفي، كخصكصا حركة محمد بف 

مدرستو، كذلؾ تحديات االستعمار الغربي الذم كاف يحاكؿ طمس اليكية  عبد الكىاب كمف تخرج مف
 2اإلسبلمية، تحت شعارات مختمفة." 

يقكؿ ف ،ىك حب الرئاسة فيعزك ذلؾ إلى عامؿ نفسي في اإلنسافاليشرطي  عمي نكر الديف الشيخأما 
أسماىـ قد ك  3سة."آخر ما يخرج مف قمكب الصديقيف حب الرئا"ك إف مف طبيعة اإلنساف حب الرئاسة: 

شارة إلى حب الرئاسة التي يجب عمى الفقير بيي"صٌديقيف"، ل ف قكة حب الرئاسة كاألنا في اإلنساف. كا 

                                  
1  Jong F. De,  ‘The Sufi orders in the Nineteenth and Twentieth Century Palestine’, Studia Islamica, 

Published by: Maisonneuve & Larose 1983 pp 174-75 
 272-271ص  ص 2003، د.ف ،  1صكافطة، كفا، المدرسة الشاذلية ط  2
 785اليشرطية، فاطمة، نفحات   3
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أف يمسحيا مف فكره، كمحكىا مف أخبلقو، تحدث في إحدل مذاكراتو عف الكضكء كفضائمو فقاؿ: " 
 خارقة أعماالن  رلييحدث أف تتنزؿ عمى المريد مكارد، أك أف ك  1مسح الرأس في الكضكء يعجبني."

يركبو الغركر، كتتغمب عميو األنانية كحب الرئاسة، فيحسب أنو الشيخ كينسب ف، يجرييا اهلل عمى يديو
األمر إلى نفسو، كينسى فضؿ اهلل كشيخو عميو، فيؤدم بو ذلؾ إلى الخركج عمى شيخ الطريقة، 

كقد عمؿ الشيخ اليشرطي أسباب حركات االنشقاؽ بقكلو: "المريد تمكح لو  كاالدعاء بأنو ىك الشيخ.
. كمف ىؤالء كاف 2بارقة فيظف نفسو الشيخ. ال، ال، ما يصير الشيخ، ال في الدنيا كال في اآلخرة"

أميف الشعبي الذم كاف مقدما لمطريقة مف قرية شعب القريبة مف صفد. فقاـ بالخركج عمى الشيخ 
. كقد كانت 1880اليشرطي، فزكر ختـ الشيخ، كادعى لنفسو مشيخة الطريقة سنة  عمي نكر الديف

ب كالقرل المحيطة بيا مثؿ عمقا، الكابرم، كفر صكمام كالركيس مراكز لمطريقة الشاذلية عٍ شى 
أىميا حركة أميف الشعبي االنشقاقية، كلكف ىذه الحركة لـ يكتب ليا  بعض اليشرطية، فتابع

كقامت حركة  4الشيخ عمي نكر الديف بطرد أميف الشعبي كأتباعو مف الطريقة. .كقاـ3االستمرار."
لمطريقة انفصالية أخرل في نفس الفترة، قاـ بيا  الشيخ عبد الرحمف الشريؼ، ككاف ىك أيضا مقدمان 

سس طريقة سميت بالطريقة الرحمانية الخمكتية، تستند في نسبيا الركحي الى الشاذلية اليشرطية ، كأ
ابك عبداهلل محمد ابف سميماف ابف ابكبكر الجزكلي السمبللي الحسني خ احمد الصاكم عف الشيخ الشي

. كمركز ىذه الطريقة اآلف (، ككاف زعيـ الصكفية المغربية مف قبيمة جزكلة األمازيغية1465)تكفي 
قامت في سنة  كما ."كمية القاسمي" حاه عممياه باسـرٍ ت صى سِّ سَّ حيث أ في باقة الغربية في فمسطيف

حركة انشقاقية أخرل حيث ادعى عبد الرحمف أبك ريشة مشيخة الطريقة في عصر خالو  1950
محمد اليادم اليشرطي، الذم فصمو ىك كجماعتو مف الطريقة األـ، ككاف لو أتباع في منطقة  الشيخ 

 . 1977نابمس في فمسطيف، كانتيت طريقتو قبؿ كفاتو سنة 

 

                                  
  973ف. ـ.   1
 586اليشرطية ، نفحات رقـ   2
 26ص.   Das Yasrutiyaفاف أس  اليشرطية،    3
 مخطكطة، صفحة مف المخطكطة  ، أنظر الممحؽ    4 
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 وفمسفتيا وأورادىا مطريقة اليشرطيةل االنتساب: لثالفصل الثا 3

كأركاًنيا كأرادىا، لمطريقة،  االنتسابي  ا عف الطريقة الشاذلية اليشرطية مف حيثيقدـ ىذا الفصؿ عرض
كأحكاًميا، كما يقدـ صكرةن مبسطةن عف الحياة االجتماعية في مدينة عكا، مركًز الطريقة، في القرف 

الحياة االجتماعية في مدينة عكا كفمسطيف في عيد السمطاف عبد التاسع عشر، كتأثيًر الطريقة في 
  الحميد الثاني، كانتساب السمطاف كباشكات قصره لمطريقة.

 االنتساب الى الطريقة والمـبايـعـة  1.3

أنو يريد أف بمف المريد  بمثابة إقراركىي  يتـ االنتساب الى الطريقة بالمبايعة، أم ما يسمكنو العيد.
ذ أخذ ربؾ مف بني آدـ مف ظيكرىـ كأف يمتـز بأحكاميا.  ريقةينتسب الى الط كمبدأ ذلؾ ىك اآلية: " كا 

ـ، كأشيدىـ عمى أنفسيـ، ألست بربكـ؟ قالكا بمى شيدنا، أف تقكلكا يكـ القيامة: إٌنا كنا عف ىذا يي تى يَّ رِّ ذي 
ا محمد، صمى اهلل عميو ، عميو السبلـ، إلى تاريخ نبين]. كيقكؿ الشيخ اليشرطي:" مف عيد آدـى 1غافميف"

كسمـ، ككؿ نبي لو جماعة، أحبيـ كأحبكه، ًمف عالـ األزؿ. فمما ظيركا في عالـ الشيادة، منحيـ عمى 
قدر محبتيـ. كًمف بعد ظيكر نبينا محمد، عميو الصبلة كالسبلـ، كذلؾ كاف حاؿ المرشديف الكيٌمؿ، كؿ 

شيادة، يمنحيـ عمى قدر محبتيـ.  كىكذا كاحد لو جماعة مف األزؿ. كفي كقت ظيكرىـ في عالـ ال
كاف الحاؿ معنا. في كقت ظيكرنا في عالـ الشيادة، لـ نكمؼ إخكاننا المجيئ إلينا؛ بؿ تركنا ببلدنا 
كأكالدنا، كجئنا إلى ببلدىـ، كجعمناىـ محبكبيف كمحبيف، كمنحناىـ عمى قدر محبتنا ليـ، ال عمى قدر 

بمبدأ الخصكصية األزلية كمبدأ المحبة التي جعميا ركنا أساسا في فالشيخ اليشرطي يقر  2محبتيـ لنا."
 الطريقة. 

أما البيعة األكلى فيي بيعة األزؿ في عالـ الذر، قبؿ الظيكر في عالـ الكجكد، كىي  :بيعتاف مريدفمم
ذ أخذ ربؾ مف بن ي بيعة عامة لجميع البشر مف بني آدـ، كقد ذكرت ىذه البيعة في القرآف الكريـ: " كا 

كيذكر الشيخ عبد القادر  3آدـ مف ظيكرىـ ذريتيـ، كأشيدىـ عمى أنفسيـ ألست بربكـ قالكا بمى."
                                  

 7:172القرآف الكريـ   1
  59اليشرطية، فاطمة، نفحات    2
 7:172األعراؼ، القرآف الكريـ، سكرة   3
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الحمصي، كىك مف شعراء الطريقة، ىذه البيعة ًشعران في قصيدة لو مطمعيا : ىؿ فاقد الشـٌ يدرم شذكى 
 فيقكؿ:  1ريحاني، أـ األصـي غدا يشجى بألحاني؟

 أعرفيـ     كنشأتي فييـي  مف  قبؿ  عرفانيمف حيف قالكا "بمى" قد كنت 

 كمظيرم كاف فييـ  قبؿ ما ظيرت     سرائري الككفً  ًسٌران دكف إعبلفو 
  

كفي ىذه القصيدة يعبر الشيخ عبد القادر الحمصي، عف محبتو الخالصة لشيخو عمي نكر الديف 
ران فاقدى البصر، إاٌل أنو اليشرطي، كعف شدة شكقو لو، كمع أف الشيخ عبد القادر الحمصي كاف ضري

 يقكؿ إنو في شيكده، يرل شيخو بعيف قمبو فيقكؿ في نفس القصيدة:
ٍف  سألتى  فؤادم  قاؿ  سيك اًني  يراىـ   ناظرم  في   كؿ   الئحة     كا 

 خمعػتي  كيػؿَّ  ًرداءو   في  محػٌبػًتيـ     حتى رأيػت الػذم أنياه  يػنياني

د  لسكرافلك أشممكا نفح كأسي لمكرل   سكركا  كال قضى الشرع في حى

، كىك العيد الذم يأخذه الشيخ عمى المريد،  كأما البيعة الثانية فيي بيعة الظيكر في العالـ البىشىًرمِّ
ًإفَّ  يبايعو عمى الطريقة الشاذلية اليشرطية، كالقياـ بأحكاميا كقراءة أكرادىا، كسنديىا اآلية الكريمة: "

ٍف نىكىثى فىإً  ،يىدي المًَّو فىٍكؽى أىٍيًديًيـٍ  ،ؾى ًإنَّمىا كفى ييبىاًيعيكفى المَّوى كنالًَّذيفى ييبىاًيعي  مىٰى نىٍفًسوً فىمى ا يىٍنكيثي عى مىٍف أىٍكفىٰى ، نَّمى كى
ا." مىٍيوي المَّوى فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمن ًبمىا عىاىىدى عى

كفي أحاديث الشيخ عمي نكر الديف، اليشرطي عف  2
، يقكؿ: " ألمبايعة مف عالـ األركاح. كأركاح المريديف مربكطة بركح الشيخ. كركحانية الشيخ البيعتيف

ترعى المريد في عالـ األركاح. كعند ظيكره في عالـ األشباح،  ترعاه ركحانية شيخو،  كتجعؿ لو سببا 
 . 3يقربو شيئا فشيئا، إلى شيخو، إلى أف يأتي إليو كيبايعو"

                                  
   65الحكصي ، عبد القادرالمطائؼ الركحية،   1
 48:10القرآف الكريـ، سكرة الفتح،     2
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ف الشيخ أف الركح الفردية لكؿ فرد تككف مكجكدة أزالن كال تتخمؽ عند كالدتو كفي ىذه األحاديث يبي
الطبيعية، كلكف تتعمؽ بالجسـ عند تخمقو. كىذا ىك مبدأ الشيخ الرئيس ابف سينا في الركح كالذم 

 ىبطت إليؾ مف المكاف األرفع ...."كضعو شعران في قصيدتو العينية: 

عد تحقؽ لو الجنة، كجنة الفقير ىي شيكد الحؽ. كالحكر العيف التي ك عميو، تكبالتزاـ الفقير بما عاىد 
 الشيخ عاطؼ حمدم الطيب، في شرحو لرسالة  ، كما قاؿلييةريديف ىي اإلليامات اإلالمتقكف، عند الم

كجاءت مريـ الحقيقية، كآسية النفس المرضية، كالحكر  : "الشيخ عبد القادر الحمصي بالمكلد النبكم
 كبثبات الفقير عمى بيعتو يصؿ، بفضؿ شيخو إلى مقاـ الشيكد:1العيف اإلليامات اإلليية."

 قدس الحب كجكدم    صرت مف خير الرجاؿ *شيكدم      تكى أثبتت ليمى عيكدم    فتممٌ 

 2ذات الجماؿ كديني    في اليكل أشرقت شمس يقيني   عف شمالي كيميني *  سمبت عقمي 

أك  كيتـ االنتساب الى الطريقة بالمبايعة: كىي مصافحة كمعاىدة، حيث يجمس المريد بيف يدم الشيخ،
يتمقى عنو ما تفرضو عميو الطريؽ مف كاجبات، أكليا التأكيد عمى أداء أركاف اإلسبلـ  ،مف ينكب عنو

يتاء الزكاة، كصـك الخمسة: كىي الشيادة أف ال إلو إاٌل اهلل كأ ف محمدا رسكؿ اهلل، ك إيقاـ الصبلة، كاً 
 رمضاف، كالحج عند االستطاعة.

ألىمية ألخذ الطريقة، ثـ يتمك الشيخ، أك المقدـ الذم ينكب عف الشيخ بإعطاء الطريقة، لمف يرل فيو ا
فإٌنما ينكث عمى نفسو،  إف الذيف يبايعكنؾ إٌنما يبايعكف اهلل، يد اهلل فكؽ أيدييـ، فمف نكثآية البيعة: "

ثـ يسأؿ الشيخ طالب اإلنتساب: ىؿ تبايع عمى  ميوي اهللى فسيؤتيو أجرا عظيما."كمف أكفى بما عاىد ع
الطريقة الشاذلية اليشرطية، كشيخيا حضرة سيدنا الشيخ احمد محمد اليادم اليشرطي) الشيخ القائـ(، 

بالقياـ بأحكاـ اإلسبلـ الشرعية، كتبلكة الكظيفة  كبعد أف يجيب المريد باإًليجاب، يقكؿ الشيخ: أكصيؾ
الشاذلية اليشرطية بالنص الثابت ليا مرتيف يكميا، صباحا بعد صبلة الفجر، كمساء بعد صبلة 

مرة بعد صبلة الفجر، كمرة بعد  : مرة العشاء، كحسبما تسمح الظركؼ، كأف تتمك األكراد المقررة مائة

                                  
 328ص  2015 -1الطيب، عاطؼ حمدم، "تأمبلت ركحية، دار البشائر،دمشؽ، ط  1
 12المطائؼ الركحية، ص الحمصي، عبد القادر،  2
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عمى حضكر  ،ما أمكنؾ ذلؾ، لسانؾ رطبا بذكر اهلل، كأف تداكـصبلة المغرب مف كؿ يكـ، كأف تجعؿ 
 .اجتماعات الطريقة المقررة

 1الوظيفة الشاذلية اليشرطية 2.3

تسمى الكرد الكبير، كتتمى كؿ يـك مرتيف، مرة بعد صبلة الصبح كمرة بعد صبلة العشاء، عمبلن بحكـ  
 –نفسؾ مع الذيف يدعكف ربيـ بالغداة كالعشي يريدكف كجيو". سكرة الكيؼ اآلية القرآنية:" كاصبر 

. كقد سماىا الشيخ ابك الحسف الشاذلي: صبلة الفتح، كىي الصبلة الممزكجة: األصؿ منيا لمشيخ 28
عبد السبلـ بف بشيش، كالمزج لمشيخ ابي احمد العربي الدرقاكم، كىما مف أقطاب سمسمة الطريقة 

رطي. أما اآليات كالسكىر كترتيبيا فيك ماخكذ عف "سفينة النجا لمف إلى اهلل التجا"، لمشيخ الشاذلية اليش
ٌركؽ.  أحمد زى

 أوراد الطريقة الشاذلية اليشرطية 3.3

 ، مرة بعد صبلة الفجر، كمرة بعد صبلة المغرب. ، صبحا كمساءن تتمى ىذه األكراد

، الذم ال إلو إاٌل ىك، الحيَّ القيكـى كأتكب إليو"، االستغفار بصيغة: "أستغفر اهللى  الكرد األكؿ: ـى العظي
مائة مرة؛ كقد كردت فيو آيات بينات: "كما كاف اهلل ليعذبيـ كأنت فييـ، كما كاف اهلل ميعىذِّبىييـ كىـ 

. كاآليات: " فقمت استغفركا ربكـ إنو كاف غفارا، يرسؿ السماء عميكـ 33 –يستغفركف". سكرة األنفاؿ 
. كسنده مف 12-10كيمددكـ بأمكاؿ كبنيف، كيجعؿ لكـ جنات كيجعؿ لكـ أنيارا". سكرة نكح:  مدرارا،

الحديث: " إني ليغاف عمى قمبي، فأستغفر اهلل في اليكـ مئة مرة." قيؿ: كيؼ كقد غفر اهلل لؾ ما تقدـ 
لـ تخطئكا  مف ذنبؾ كما تأخر ! قاؿ: " أفبل أككف عبدان شككران." كجاء في الحديث القدسي: " لك

 كتستغفركا لجئت بقكـ غيركـ يخطئكف كيستغفركف، فاسمى غٌفارأ."

ؿِّ عمى سيدنا محمد النبي األمٌي كعمى آلًو كصحبو  الكرد الثاني: الصبلة عمى النبي بصيغة: "الٌميـ صى
ٌمكف عمى النبي، يا أييا الذيف آ ٌمـ"، مائة مرة؛ كذلؾ بحكـ اآلية: " إف اهلل كمبلئكتو ييصى م كا كسى منكا صى

 . 56 -عميو، كسممكا تسميما". سكرة األحزاب
                                  

 الكظيفة الشاذلية اليشرطية –انظر الممحؽ   1
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الكرد الثالث: التكحيد بقكؿ: "ال إلو إاٌل اهلل". كقد ركل اإلماـ أحمد كالطبرنام، أف النبي لىقَّفى أصحابو 
  153جماعة كأفرادا. رحمة الى الحؽ صفحة 

  الذكر باسم اهلل األعظم: الذكر الخفي 4.3

أم حمؽ الذكر كما قاؿ  الذكر، فيي ؽيقة ال يككف فقط بإقامة حمي الطر كالسير كالسمكؾ، ف
الحضرة)حمقة الذكر( بدعة حسنة مستحبة، الجتبلب الخمؽ. كالطريؽ ىي المداكمة "الشيخ: 

كيككف الذكر الخفي، ىمسان، باسـ الجبللة "اهلل"، كىك الركف الثاني 1عمى ذكر اهلل ليبلن نياران."
الكقت شيخ الطريقة. كالذكر يككف باستغراؽ الذاكر في الحؽ، بعد المرشد الكامؿ صاحب 

كقاؿ الشيخ اليشرطي: "الذكر بالغفمة يأتي بالذكر باليقظة. كالذكر باليقظة يأتي بالذكر 
  2بالحضكر. كالذكر بالحضكر يأتي بذكرو يغٌيب الذاكر في المذككر."

ب ظركؼ البمد الذم يكجد فيو ليمة الجمعة مف كؿ اسبكع، أك حس الجيرم، تقاـ حمؽ الذكرك 
يكـ األكؿ مف كؿ  مف عيد الالمريدكف، ككذلؾ في ليمة المكلد النبكم الشريؼ، كفي صبيحة 

الفطر كعيد األضحى. كتقاـ حمقة الذكر بعد الصبلة كقراءة الكظيفة. كيقكـ الشيخ أك المقدـ 
طبقات الحضرة.  الذم ينكب عنو في كسط الحمقات الدائرية ، يدير األذكار بتدرج في

كالمنشدكف ينشدكف القصائد الصكفية. كينيي الشيخ الحمقة باشارة مع قكلو محمد رسكؿ اهلل. 
كيجمس الجميع لقراءة آيات مف القرآف، كسماع محاضرة مف الشيخ كتسمى في عرؼ الطريقة 

  بالمذاكرة.

  الزاوية مركز النشاط الروحي لمطريق 5.3

في األمكر  الفقراء بشيخيـ ألداء الصمكات كاألكراد كالذكر كالتذاكرك  الزاكية ىي مكاف تجمع المريديف
الطريقية، كممارسة نشاطاتيـ الركحية كاالجتماعية. كقد ظيرت الحاجة لمزكايا، بتطكر التصكؼ مف 
مرحمة التصكؼ الزىدم الفردم إلى المرحمة الطرقية الجماعية، كازدياد أعداد المريديف المنتسبيف 

كتقكؿ آنيمام شيميؿ: " في بداية القرف الثاني عشر/الخامس اليجرم، ظيرت طرؽ لشيكخ الطرؽ. 
                                  

 20اليشرطية، فاطمة، نفحات   1
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صكفية ضمت مريديف مف مختمؼ الطبقات االجتماعية، كيصعب تفسير اسباب ىذه الظاىرة؛ فربما 
كاف سبب ذلؾ ىك الحاجة الباطنية إلشباع الحالة الركحية، بالحاجة إلى اإلحساس بالتكاصؿ كالقرب 

كال تستبعد آنيمارم شيميؿ، أف يككف النبي، كالتي لـ يستطع العمماء كالفقياء إشباعيا،  مف اهلل كمف
السبب في ظيكر الطرؽ الصكفية، ىك رد فعؿ لمقاكمة االتأثير القكم لؤلفكار الباطنية لئلسماعيمييف، 

دات ( ضدىا بقكة. كلمكافحة معتق505/1111-450/1058) 1كالتي نافح اإلماـ أبك حامد الغزالي
، كالتي ىددت البناء الرئيسي لئلسبلـ، فكريا كعقاديا، كاف مف الضركرة أف 2اإلسماعيمييف الباطنية

  )" 3."تتكجو النشاطات الى النظر في بكاطف الشريعة

كمع أف الظركؼ السياسية في تمؾ الفترة، ىي التي جعمت آنيمارم شيمؿ ال تستبعد ىذا الرأم، كلكف 
النظامية المنتشرة كالتي أسسيا نظاـ الممؾ كانت لتفي بالغرض لمكافحة الفكر االسماعيمي.  المدارس 

فظيكر الطرؽ كاف تطكرا طبيعيا، كالحاجة إلى اإلشباع الركحي كالنظر في بكاطف الشريعة أساس في 
ف" الذيف رد فعؿ لظيكر "الدعاة االسماعيمييكالزكايا الديف، كليس مف المحتمؿ أف يككف ظيكر الطرؽ 

ىػ.  341ىػ كفتحكا مصر سنة  297ـ(، في المغرب سنة 1172-909ميدكا لظيكر الدكلة الفاطمية )
فالتصكؼ عنصر أساس في العقيدة اإلسبلمية، كما يتبيف مف قكؿ الرسكؿ في حديث جبريؿ في سؤالو 

اـ اإلحساف. كما عف "اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف": ىذا جبريؿ، جاء ليعممكـ دينكـ. كالتصكؼ ىك مق
أنو قد ظيرت "طرقية صكفية في القرف الثالث اليجرم، كالمحاسبية نسبة لمحارث المحاسبي)ت 

                                  
 كتب اإلماـ الغزالي كتاب " المستظيرم في فضح عقائد الباطنية"   1
ماعيمية كىي حركة شيعية إمامية نسبت الى اسماعيؿ بف جعفر الصادؽ، الذم اختمؼ في كفاتو ىؿ حدثت قبؿ كفاة ظيرت الحركة األس   2

اآلغا خاف. كقد اىتـ االسماعيميكف بدراسة الفمسفة  –كالده أك أف كالده خكفا عميو،كما يقكؿ النزاريكف االسماعيميكف، كاليو ينتسب االسماعميكف 
ي رسائؿ إخكاف الصفا" الذيف يقاؿ انيـ مف االسماعيمييف. كقد نشط الدعاة الذيف شكمكا مؤسسة منتظمة، بثكا دعكتيـ في اليكنانية كيظير ذلؾ ف

المغرب حتى تـ ليـ تأسيسس الدكلة الفاطمية في المغرب كمصر كالحجاز. كقد قاـ الحسف الصباح بنشر الدعكة في المشرؽ كشكؿ سمطة قكية 
الحشاشيف الذيف اغتالكا الكزير السمجكقي نظاـ الممؾ الذم اسس المدارس النظامية لمعارضة الفكر االسماعيمي، في قمعة "أالمكت" كفرقة 

ككضع االماـ الغزالي عمى رأس احداىا في بغداد. كمف المستغرب أف يقكـ حسف الصباح باغتياؿ نظاـ الممؾ، كلـ) يغتاؿ( اإلماـ الغزالي 
بفكره في كتاب " فضائح الباطنية ". كيقاؿ اف نظاـ الممؾ زعمر ابف الخباـ كالحسف السباح تعاىدكا في المفكر الذم حارب االسماعيمييف 

 شبابيـ إف كصؿ احدىـ الى السمطة أف يرفع معو مقاـ اآلخريف، كلعؿ الحسف الصباح قد حقد عمى نظاـ الممؾ لخمفو عيده.  
3  Schimmel, Annemarie, The Mystical Dimensionsof Islam, The University of North Carolina Press, 1975, 

p. 231 
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ىػ( كالجنيدية نسبة لمجنيد البغدادم)ت 261ىػ( كالطيفكرية نسبة الى طيفكر البسطامي)ت 234
 ىػ(. 297

التصكؼ أخذ مف التشيع مرتبة كيحمكا لمدارسيف الغربييف أف يربطكا بيف التصكؼ كالتشيع، فيركف أف 
القطب في التصكؼ، مقابؿ مرتبة اإلماـ عند الشيعة، ككبلىما معصكـ عند جماعتو، كيعمـ عمـ 

يقكؿ الشيخ اليشرطي: "ال يككف المرشد مرشدا، حتى يعمـ في مدل عمكـ المرشد، األكليف كاآلخريف. ك 
 1النممة الصغيرة في بحر الظممات، كيككف ىك المحرؾ ليا."

خ أحمد اليشرطي بإنشاء عدد مف يكيعتبر عصر الشيخ أحمد اليشرطي " عصر الزكايا"، حيث قاـ الش
الزكايا في عماف كدمشؽ كحمب كبيركت، ككذلؾ في ضياع البقاع المبناني، أىميا في بمدة كامد المكز 

مجمعات لمزكايا في  كقد تـ إنشاءالتي تنعقد فييا لقاءات سنكية ألبناء الطريقة مف جميع أنحاء العالـ. 
كيتناسب حجـ مباني الزكايا مع أعداد المنتسبيف إلى الطريقة في البمد الذم تقاـ فيو البرازيؿ كفي كندا. 
بالتدفئة كالتبريد كتكييؼ اليكاء، كىي مزكدة بكسائؿ مزكدة  ،مبنية بطريقة عصريةالزاكية. كالزكايا 

قامة الحضرة كقراءة لمصمكات كإلكفييا قاعات قة. الكتركنية لبث المناسبات الى جميع مراكز الطري
   كالفقيية كالصكفية.مزكدة بمكتبات شاممة لمصنفات مف مختمؼ العمـك العصرية ىي ك  اد.األكر 

 اليشرطيعمي نور الدين مشيخ النظرة الفمسفية ل  6.3

 بالفمسفة    وبين العالقة بين التصوف والشريعة 1.6.3

اإلماـ أبك حامد في نظر أماـ الفمسفة اليكنانية كتيافتيـ عمييا،  يبدك أف تيافت الفبلسفة المسمميف
: "لما يبيف تيافت الفبلسفة "،ةبلسففالى كتابة كتابو " تيافت ال ىك الذم دفعو (1111-1058)زاليغال

نابضا عمى ىؤالء األغبياء، كيعني الفبلسفة، انتدبت لتحرير ىذا الكتاب  رأيت ىذا العرؽ مف الحماقة
ٌدان   2"الفبلسفة القدماء، مبينا تيافت عقيدتيـ كتناقض كممتيـ في ما يتعمؽ باإللييات.عمى رى

                                  
 435اليشرطية، فاطمة، نفحات    1
 ,Brigham Young University Pressمع ترجمة الى الى المغة اإلنجميزية ، لميشيؿ مرمكرة  –الغزالي، أبك حامد، " تيافت الفبلسفة"  2

Provo, Utah 2000  3ص 
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أبي خاصة الفيمسكفيف اإلسبلمييف، أبي نصر الفارابي ك عمى رٌدان  "تيافت الفبلسفة" والغزالي في كتابف
، فقد تقبؿ ،ابف سينا عمي المنطؽ كالعمكـ الرياضية  عمكـ  لـ يكف مناىضا لمفمسفة عمى كجو العمـك

فالغزالي ال يجد أم ضرر عمى الديف في  ر جزءا مف الفمسفة.عتبعمما أف ىذه العمكـ ت كالفيزيائية،
نماعمكميـ الرياضية كالمنطقية كالطبيعية،  الفبلسفة في خكضيـ بالعمكـ اإلليية في ما يسمى  انتقد كا 

رض مع العقيدة تتعا مسائؿ ثبلث في ككىفَّػرىـة، بما فكؽ الطبيعة، كانتقدىـ في عشريف نظرية فمسفي
عالى ال يحيط بالجزئيات قكليـ بأف اهلل تكفي ، كىي نظرية الفبلسفة في قدـ العالـ، الدينية اإلسبلمية

الحادثة مف األشخاص، كالثالثة في إنكار افبلسفة بعث األجساد، كاعتبر باقي النظريات بدعان قد نطؽ 
، مما بنى بعض أفكار ابف سينا الفمسفية. "كلكنو في نفس الكقت ت.اإلسبلـ. بيا المتكممكف مف فرؽ 

الى الشؾ في صحة نسبة الفصؿ الثالث مف  ، كمما دعا1يبدك ألكؿ كىمة تناقضا مع نفسو"
ابف كمما دعا  ، حيث أنو يبدك مكاكبا لنظرية الفيض األفمكطينية.إليو "كتابو"مشكاة األنكار

كأف  ذك كجييف. كبأنو إلى اف يسـ الغزالي بالنفاؽ قرف، رب نصؼى ابعد ما يق (1198-1126رشد)
كأف الغزالي ينفي بمسانو ما ىك  ،ىك نفاؽ إنكار األسباب الفاعمة التي تظير جمية في المحسكسات

  متيقف منو في قمبو.

 في اإلسبلـ، ،مف حاكؿأكؿ ليس ابف رشد "المقاؿ:  ؿر منصكر نادر في تقديمو لكتاب فصيكيقكؿ الب
شريعة، فقد سبقو الى ذلؾ المعتزلة الذيف اتخذكا العقؿ سمطانا، كاعتمدكا عميو سمفة كالفالتقريب بيف ال

بي فالفارا .يعرؼ بالمقاييس العقمية ثـ الكندم الذم قاؿ إف صدؽ المعارؼ الدينيةفي تأكيؿ الشرع، 
ريعة لتقريب بيف الشحاكلكا ا ،ندلسكابف سينا في الشرؽ، كابف باجة كابف طفيؿ في الغرب في األ

بيف الفمسفة  فقد خصص بعض كتبو لمكضكع التقريبكالفمسفة في كتبيـ الفمسفية العامة. أما ابف رشد 
ما بيف الشريعة كالحكمة مف االتصاؿ"، ككتاب " الكشؼ  فصؿ المقاؿ كتقرير كتاب"كالشريعة، مثؿ: 

يدافع ابف رشد عف الفمسفة ف، في كتاب "تيافت التيافت"أما  "عمى مناىج األدلة في عقائد أىؿ الممة.

                                  
1 Marmura M. Al-Ghazali The Cambridge Companion to Arabic Philosophy Cambridge University 

press,2006 p.137 
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مف ناحية اإلبطاؿ  خاصة كابف سينا كالغزالي ،المشائية، كيرد عمى ىجمات المتكمميف عامة
 1كالتقريب."

 "ىؿ أكجب الشرعالفمسفة كالمنطؽ كالشريعة:  عبلقة فييتساءؿ ابف رشد في كتابو فصؿ المقاؿ 
كاعتبارىا مف جية الداللة  الفمسفة ليس أكثر مف النظر في المكجكدات، إف كاف فعؿ؟ فيقكؿ: الفمسفة

مف اآليات القرآنية:  ر، كذلؾ في كثيالمكجكداتفي  بالعقؿ عمى الصانع، فإف الشارع قد أكجب النظر
كىذا نص عمى كجكب استعماؿ القياس العقمي. كمثؿ  2ظركا في ممككت السمكات كاألرض."أفمـ ين

نص عمى النظر في  ،فيذا3في ممككت السمكات كاألرض كما خمؽ اهلل مف شيء"ركا قكلو: "أفمـ ينظ
ذا تقرر أف الشرع قد أكجب النظر بالعقؿ في كاما في المنطؽ فيقكؿ: "  4"جميع المكجكدات. كا 

المكجكدات كاعتبارىا، فكاف االعتبار ليس أكثر مف استنباط المجيكؿ مف المعمكـ كاستخراجو منو، 
 5القياس. فكاجب أف نجعؿ نظرنا في المكجكدات بالقياس العقمي."فيذا ىك 

فإنو كما أف قكؿ: "كجكب معرفة القياس العقمي لدل الفقيو كلدل العارؼ باهلل في كيخمص ابف رشد الى
كجكب معرفة المقاييس الفقيية عمى أنكاعيا، كذلؾ يجب الفقيو يستنبط مف األمر بالتفقو في األحكاـ 

يستنبط مف أألمر بالنظر في المكجكدات كجكب معرفة القياس العقمي كأنكاعو، بؿ ىك  عمى العارؼ أف
ألنو إذا كاف الفقيو يستنبط مف قكلو تعالى: " فاعتبركا يا أكلي األبصار"، ) فكـ بالحرم أحرل بذلؾ، 

  6معرفة القياس العقمي."الكأكلى( أف يستنبط العارؼ باهلل كجكب 
ينسبكف الفعؿ "سفة كغيره مف الفبل . فابف رشدمى كجية نظر ابف رشدف التعميؽ عكىنا ال بد م

كىذه   7كالتكحيد بالخمؽ كالمشيئة".ألنفسيـ، بمعزؿ عما عميو أىؿ الحقائؽ مف التبرم مف النفس، 
بكمييما يدركيا إللياـ كحده، أك المعرفة الصكفية الركحية ال يمكف  إدراكيا بالعقؿ كحده، أك بالًحسِّ كا

ييبيا اهلل ألفراد مخصكصيف مف خمقو، اختصكا بيا مف  كبخصكصيةبؿ يدركيا بيما معا،  .فقطمعا 
كدية في نفسو فإف اهلل يتكاله باإلمداد بإذا ما حقؽ العبد الع"ففي التصكؼ  .، كاتبعكا كليان مرشدان األزؿ

                                  
ابف رشد، أبك الكليد أحمد بف محمد، كتاب "فصؿ المقاؿ"، قدـ كعمؽ عميو البير منصكر نادر، الطبعة الثانية،  دار المشرؽ، المطبعة  1

 14الكاثكليكية، بيركت لبناف، ص 
  59:2، سكرة الحشر، القرىف الكريـ 2
 7:184القرآف الكريـ، سكرة األعراؼ،  3
  28-27ابف رشد، فصؿ المقاؿ ص  4
 28ـ. ف.  ص  5
 30ـ. ف.  ص  6
 17ـ. ف.  ص   7
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حمة مف عندنا كعممناه ، كما في قصة مكسى كالعبد الصالح: }فكجدا عبدا مف عبادنا آتيناه ر 1"بالمعرفة
كابف رشد في كتاب {. فثمرة العبدية المعرفة المدنية، كتتحقؽ باتباع المرشد الكامؿ. مف لدنا عمما

 كالمنطؽ كبيف بيف الفمسفة فيما د تعارضو ال يكجيبيف ان ،الغزالياإلماـ رٌدان عمى  "فت التيافتاتي"
  تعضد الديف. كالمنطؽ كاجبة شرعا، بؿ إنيا  إف الفمسفةعمى العكس، ف يف، بؿكالدٌ 

( مف الفبلسفة نفس 1153-1087الديف محمد بف عبد الكريـ الشيرستاني ) ؿكاتخذ اإلماـ جما
فألؼ كتابا أسماه "مصارع  في كتابو "تيافت الفبلسؼ"؛ غزالي منيـلالمكقؼ الذم اتخذه اإلماـ ا

-1201قاـ محمد بف محمد نصير الديف الطكسي ) عارض ابف رشد اإلماـ الغزاليالفبلسفة". ككما 
، ذكر فيو ( في القرف السابع اليجرم، فعارض الشيرستاني في كتاب أسماه "مصارع المصارع"1274

  2أنو "سينقؿ نص كبلـ الشيرستاني في مصارعة الفبلسفة ، ثـ يرد عميو مسألة مسألة."
ف كاف الغزالي قد سفَّوى الفبلسفة نا ية كالغباء، فإف الشيرستاني رفع مف مقاـ ابف سكنعتيـ بالحماق كا 

الدىر في الفمسفة، أبك عمي  مةى كعبلٌ عممو: " كقد كقع االتفاؽ عمى أف المبرز في عمـك الحكمة،  ةً عى كسً 
ف ركض 4ف نقض السكادا  ك  3ابف سينا، فبل يقفكه فييا قاؼ الحسيف بف عبد اهلل ، كال يمحقو الحؽ كا 

كعرؼ مكنكف مرامو فقد فاز بالقدح المعمى  مف كقؼ عمى مضمكف كبلمو،. كأجمعكا عمى أف الجكاد
."5   
ف كاف عند الغزالي "أف المقصكد تنبيو مف حى نا  ك  اعتقاده في الفبلسفة كظف أف مسالكيـ  فى سي و أيضا كا 

فمذلؾ أنا ال أدخؿ في االعتراض عمييـ إاٌل دخكؿ مطالبو نقية عف التناقض ببياف كجكد تيافتيـ، 
، ال دخكؿ مدَّعو مثبت؛ فأكدر عمييـ ما اعتقدكه مقطكعا بالتزامات مختمفة. فألزميـ تارة مذىب منًكرو 

رعة اابف سينا( مص"فأردت أف أصارعو )يقكؿ: فإف الشيرستاني  6كأخرل مذىب الكرامية". المعتزلة
شارات، كالتعميقات كبلمو في إلييات الشفاء، كالنجاة، كاإلاألبطاؿ، كأنازلو منازلة الرجاؿ؛ فاخترت مف 

 7  أحسنو كأمثمو، كىك ما برىف عميو كحققو."
  

                                  
 12ص  1985-الغزالي، أبك حامد، "المنقذ مف الضبلؿ"، محمكعة عبد الحميـ محمكد، دار الكتاب المبناني، الطبعة الثانية 1
 -بكالؽ -، محمد بف عبد الكريـ، مصارع الفبلسفة، تحقيؽ كتقديـ كتعميؽ سيير محمد مختار، الطبعة األكلى، مطبعة الجببلكمالشيرستاني  2

 26ص  976مصر 
 كممة يقفكه ككممة قاؼى فعؿ ماض كيقتفي كيقفك، تعني مف إقتفاء األثر 3
 السكاد منطقة في العراؽ  4
  15الشيرستاني، مصارع الفبلسفة، ص  5
 8-7الغزالي، أبك حامد، تيافت الفبلسفة، ص  6
 16الشيرستاني، مصارع الفبلسفة، ص  7
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 الشيخ اليشرطي والقمب والروح والنفس والعقل 2.6.3

عٌرؼ اإلماـ الغزالي معنى القمب، كالركح، كالنفس، كالعقؿ، فقاؿ: "القمب ىك لطيفة ربانية ركحانية، 
ىي حقيقة اإلنساف كىك المدرؾ العالـ العارؼ مف اإلنساف، لو تعمؽ بالقمب الجسماني، كقد تحيرت 

مف اإلنساف، كىك الذم  عقكؿ أكثر الخمؽ في إدراؾ كىٍجًو عبلقتو. كالركح ىك المطيفة العالمة المدركة
كيسألكنؾ عف الركح، قؿ {(: 85شرحناه في أحد معاني القمب، كىكالذم أراده اهلل، في )سكرة اإلسراء/

التي ىي اإلنساف ك كالنفس ىي المطيفة التي ذكرناىا  .الركح مف أمر ربي، كما أكتيتـ مف العمـ إاٌل قميبل
بأكصاؼ مختمفة فيي، إٌما مطمئنة، أك لىٌكامىةه،  بالحقيقة، كىي نفس اإلنساف كذاتو، كلكنيا تكصؼ

أكأٌمارىةه، بحسب اختبلؼ أحكاليا.  كالعقؿ ىك المطيفة المدركة لتمؾ العمكـ."
كيقكؿ اإلماـ أف ىناؾ  1

ف  أيضا لطيفة خامسة ىي المطيفة العالمة المدًركة مف اإلنساف. كيبدك مف كبلـ اإلماـ الغزالي أنو، كا 
 تعريفات ألمر كاحد، ال يدرؾ.  عاني الخمسة فإف التعريفات الخمسة، إنما ىيكالمتعددت األسماء 

منفس البشرية فقاؿ: "مراتب النفس سبع :أٌمارة، كلٌكامة، عف مراتبى لقد تحٌدث أما الشيخ اليشرطي ف
كمميمة، كمطمئٌنة، كراضية، كمرضٌية، ككاممة؛ فالنفس األمارة ىي التي تأمر صاحبيا بمتابعة ىكاه، 

ىي   . كالنفس المٌكامة2كمخالفة أكامر دينو. قاؿ اهلل، تعالى في كتابو العزيز: )اف الٌنفػس ألٌمارة بالٌسكء(
لممؤمف، ألف قمب المؤمف حٌي، كالقمب المٌيت ال يحس بطاعة كال بمعصية، فإذا أطاع ربو تنٌعـ قمبو، 
ف عصاه تأٌلـ فبلمتو نفسو لترٌده إلى الطاعات، عمى أف  لمنفس المٌكامة شيئا مف االٌمارة، كذلؾ قاؿ  كا 

فس المميمة ىي التي قاؿ ،تعالى، فييا: كالن 3تعالى: )ال أقسـ بيكـ القيامة. كال أقسـ بالنفس المٌكامة.(
، كذلؾ لبعدىا عف مقاـ الثبكت كالتمكيف، كيمزميااالجتياد كالتصفية. أما 4)فأليميا فجكرىا كتقكاىا(

النفس المطٌمئنة، فيي في أكؿ درجة مف درجات الكماؿ، إنما يمزميا أف تككف راضية مرضية في 
تٌرٌقيو. بعد أف كاف حامدا. قاؿ اهلل تعالى: )يا أٌييا جميع األحكاـ. ىنالؾ يككف صاحبيا محمكدا ب

كأما النفس  5الٌنفس المطمئٌنة ارجعي إلى رٌبؾ راضية ٌمرضٌية. فادخمي في عبادم، كادخمي جٌنتي(.
                                  

 7-4ص ص  1998الغزالي، أبك حامد، إحياء عمـك الديف، الجزء الثالث، دار الحديث، القاىرة،   1
 12:53القرآف الكريـ، سكرة يكسؼ   2
 75:  2-1القرآف الكريـ، سكرة القيامة   3
  91:8القرآف الكريـ، سكرة الشمس   4
  89: 27-30القرآف الكريـ، سكرة الفجر  5
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الكاممة فيي أعمى مرتبة في العبكدية، كيككف صاحبيا مف أىؿ الشيكد كالعرفاف كالكصكؿ إلى اهلل، 
عالى، ظاىرا باطنا بعد أف أغمؽ جميع األبكاب عمى شيطانو، كلـ يجعؿ لو قائما بكظائؼ ربكبيتو ت

 1عميو سمطانا."

ٍدؽي راتب، ك مكتربية النفس لترقييا بيف ال كمف معاني الصدؽ  مف أىـ مبادمء التربية في الطريؽ.الصِّ
يسمكنو فرع عندىـ ما عدـ الكذب كيتالصدؽ في القكؿ أم اإلخبلص في العمؿ، كمف معانيو أيضا 

سكاء كاف الخاطر  عمبل مخالفان، أك خطر لو خاطره  ، كمعناه أف الفقير إذا عمؿ2مبدأ فضح النفس
الشيخ عمي نكر  فمف أقكاؿ أماـ شيخو أك إخكتو. يفضح نفسويقر بو ك أف فعميو  ،سميمان أـ غير ذلؾ

الشرع ال  .مستقيما نسمؾ فيوكشرع لنا سراطا "لقد كىبنا اهلل عقبل، قاؿ:  ،في ىذا الباب الديف اليشرطي
ر نفسؾ عمى الطاعات كالعبادات، كتبحبحيا بالمباحات، . فيجب أف تجبيحكـ عمى مف ال عقؿ لو

حتى مف باب  تزجرىا عف المحٌرمات. كىذه النفس تدخؿ عمى الفقير مف كؿ باب،كتحٌذرىا ك 
 ،شيخو، أف يعرضو عمى اطرجب عمى الفقير إذا كرد عميو خشيء. فالكالو عمؿ  في سِّ حى الطاعات، فتي 

كذا. كيقكؿ ليـ : نفسي تأمرني بكذا ك  فميتحدث أماـ الخمؽ، ،ف كاف الشيخ غائبافإذا أذف لو  فعمو. كا  
ما ضبط العارفكف نفكسيـ إاٌل بيذا. فمك تحدث الفقير عف نفسو سر النفس. ك ىنالؾ تفٌر الخكاطر كتنك

   3نب اهلل."إلى إخكانو لكجد فييـ أخا رشيدا ينيض ىٌمتو بجا
: " فقد " لفاطمة اليشرطية الحسنيةنفحات الحؽ"كمف ذلؾ ما حدث مع أحد الفقراء، كما كرد في كتاب 

، فطمع عمييـ نٌك شديد ككاد 5مسافران في مركبو في البحراحمد أبك الغرابة الصيداكم  4كاف أخكنا
يظير لي أنؾ كنت : لوفقاؿ ما حصؿ معو. نجا، جاء إلى الزاكية كذكر لمشيخ  فمٌما .المركب يغرؽ

                                  
 125اليشرطية نفحات  1

مبدأ "فضح النفس" عند السادة اليشرطيكف ال عبلقة لو باالعتراؼ عند النصارل، كال عبلقة ليا بالطريقة البكتاشية.  كيقكؿ عبد القادر  2
لكتاب "الفرؽ الصكفية في اإلسبلـ"  لممستشرؽ اإلنجميزم  سبنسر ترمنجياـ أف االعتراؼ في مف ترجمتو  96البحراكم عمى ىامش صفحة 

ـ. كقد  1337-ىػ 738المسيحية قد تبنتو الطريقة البكتاشية التي أسسيا الحاج بكتاشي الصكفي المكلكد بنيسابكر كتكفي في الناضكؿ سنة 
  خفية" باف يقكـ الشخص في محفؿ عاـ كيخطب فييـ كيخطب فييـ كيعترؼ بذلؾ.  طكر العمـ الحديث في الطب في عبلج "صعكبة النطؽ ال

 122ـ. ف.   3
 في مخاطباتيـ، لفظ "األخ" بتفريعاتو بالمفرد كالمثنى كالجمع كالتذكير كالتأنيث، بمعف أألخ الركحي في الطريقة  يستعمؿ ابناء الطريقة   4
 ف يقـك بمزاكلة مينة صيد السمؾ، أعتؽ أف الغرابي كاف مف مدينة صيدا، ككا  5
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أم شيء لؾ في ىذه النقطة . إذان قمبؾ كمو نكر ،: يا احمدالشيخ فقاؿ لو .١قاؿ : نعـ تشرب الخمر.
ازؿ مف عمى . كفيما ىك نفقرر أبك الغرابة التكبة مف ساعتو .كارجع إلى أكامر اهلل ،أتركيا   ؟السكداء
: ال تخؼ مكتان. ما فقاؿ لو الشيخ .إنني أخاؼ المكت ،كقاؿ: يا سيدم خطر لو المكت. فرجعالدرج، 

ففي ىذه الكاقعة نفيـ أكالن أف أبناء الطريقة ال  1ي نىفىسا. كىكذا إلى ما النياية."فنً في عندنا إال نىفىس يي 
عميو أف  ، كلكفسى فى كأف الطبيعة البشرية كالنفس ما تزاؿ تراكد الفقير ما داـ فيو نى  يٌدعكف العصمة،

الصكفي البصرم، كشيخ  ىػ( 243-170) المحاسبي الحارث"اسب نفسو، كذلؾ ما كاف عميو يح
 انتقاؿه  ، ليس إالٌ ىك أف "المكت" عند الشيخ اليشرطي الذم تناكلو الحديث، كالمبدأ الثاني 2."البغدادييف

يعني الشيخ أنو "ال  فيؿ ."ما ال نياية ، إلىسان فى ي نى نً فٍ سه يي فى إاٌل نى "ؾ إلى برزخ، كأنو ليس ىنا خو زً رٍ مف بى 
"، كأف مف الفقراء أف  ىك أف الشيخ يطمب ،دأ الثالثبالمك  عند الشيخ الشرطي أبدية أزلية! النٍفسى  مكتى

كأف يككف الفقير حازما ذا عزيمة صادقة، غير ، يعيشكا حاضرىـف كأ ال يشغمكا أنفسيـ بالخكاطر
مشغكال كاف ذلؾ الفقير ك  ،تكى، أك عمى األصح فضح نفسو، فقاؿ لفقير اشمتردد في أمكر حياتو 

، كالمستقبؿ ال تعرفو، فمماذا تشتغؿ بو". "ألؽ ىذه الخكاطر: بالخكاطر كمف أقكاليـ  3؟!فالماضي ذىىىبى
يجب أف يغفؿ عف تربيتيا، كمف ال  ةه اءى طٌ خى  البشرية  أف النفسىك ، كرابعان  لؾ:" الفقير إبف كقتو."ذفي 

تخطئكا كتستغفركا، لجئت بقـك غيركـ يخطئكف  ديث قدسي: " لك لـالرسكؿ في حقكؿ ذلؾ 
  4 ."حتى أسمى "غٌفارا ليـ ، فأغفرى ركففكيستغ

عندما ييحٌمؽ طير  :"فقاؿ في السمكؾ في طبيعة النفس البشرية كرمزان  كضرب الشيخ اليشرطي رمزان 
ر. كىك كمما عبل ، بسط جناحيو كارتاح، الذك، كحمقة لفضاء، يشٌكؿ بجناحيو ما يشبو دائرةالنسر في ا

كما مف العمك. ك  مع ك . اح راحة تاٌمة، فيرتحتى يبمغ أعمى مقاـ مف األحكاـ يظؿ ىكذاحيث يأخذ حي
، منح ذا الطير مف أسمى مرتبة إلى أسفؿ؟! إف اهلل، سبحانو كتعالى، أتعممكف ما الذم ينزؿ بيذلؾ

ة التي تيبط لكنيا ىي الشيك . ، كىك في األجكاءاء عمى األرضفإنو يرل أدؽ األشي النسر حٌدة البصر،

                                  
ػ تقكؿ فاطمة اليشرطية: حدثتني سيدتي الكالدة, قالت: كنت أقؼ كراء النافذة كسمعت الحديث. فمما رجع حضرة سيدنا، قمت لو كيؼ قاؿ  ١

 )نعـ(؟ فقاؿ: لك أنكر، يككف ككأنو لـ يخدـ الطريؽ . 
 1329اليشرطية، فاطمة، نفحات    1
  58، ص  2003 طبقات الصكفية ، دار الكتب العممية، ط، أبك عبد الرحمف، ميٌ مى الس     2
  124اليشرطية، فاطمة، نفحات  3

 سقوطالذنوبباالستغفاروالتوبةبابكتابالتوبة - 49 صحيحمسلمالجزءالرابع 4
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ة في األرض، ؼ ذلؾ ؟! حيف يككف النسر مرتفعان، يقع نظره عمى جيف. أتعرفكف كيبو إلى الحضيض
، بحيث لك صادؼ، في ىبكطو شجرة ألىاضت جناحو، أكعكدان كبعـز ىائؿ يو عٍ فيسقط عمييا دكف كً 
   1".لمشيكة ، ك ميمو إلى الماٌدة هيادي في أمره ىك انق، لحٌطمت رأسو. ك السٌر خرةالٍقتمع عينو، أك ص

 الشيخ اليشرطي والــوجــــود  3.6.3

 اإلنسان الكامل -موقع اإلنسان في الكون   1.3.6.3

فقد سأؿ " يجمع صبلة الكجكد في اإلنساف،يرل الشيخ اليشرطي أف الكجكد مجمكع في اإلنساف، ك 
إسماعيؿى الخطيبى الطكباسيَّ عف إقامة الصبلة، فقاؿ الشيخ المذككر: ىي في الشيخي اليشرطيي الشيخى 
قاؿ الشيخ اليشرطي: تكبيرات اإًلحراـ األربع ىي عبكدية األسماء األربعة ف تكبيرات اإلحراـ األربع.

جوُد و، والو من حيث بشريتُ  وما دام اإِلنسان جزءًا ِمن الوجود":)األكؿ، كاآلخر، كالظاىر، كالباطف(. 
كالكجكد  2، فيجب عمى اإلنساف أف يجمع صبلة الكجكد بصبلتو؛"جزءًا ِمن اإِلنسان ِمْن حيث حقيقُتو

نساف، كلكؿِّ كاحدو ًمف ىؤالء صبلة. لذلؾ كانت صبلة اإًلنساف جامعة. فًإذا قاؿ  جماد كنبات كحيكاف كاً 
جماد في حالة كقكفو، ال يتحرؾ بنفسو. اإًلماـ: ))اهلل أكبر((، ككقؼ المصٌمي بيف يىدىٍم ربِّو، فيك كال

كأىحنى المصمِّي القكس في رككعو، فيذا االنحناء كالنبات المتحرؾ بغيره  ،: ))اهلل أكبر((قاؿ اإلماـفًإذا 
ال بنفسو. كالسجكد كالحيكاف المتحرؾ بنفسو كبغيره، كمجمكعيا صبلة اإلنساف. فالمقصكد منو أف 

كاالستغراؽ  ، بؿ بالحضكر التاـ،ال ًمف ناحية أفعاؿ الصبلة ،ويجمع المصمِّي صبلة الكجكد بصبلت
بًإقامة  طالىبه كالمصٌمي مي  .ييسٌبح اهللسمو )الصبلة( ممىكان إ ،الكٌميِّ باهلل. فيخمؽ اهلل ًمف ىذا العمؿ

حياء ىذا الصبلة  ؟ . فقاؿصبلتو: كمىف يستطيع أف يجمع ىذه الصبلة في قاؿ أحد إخكاننا. المىمىؾ، كاً 
  3، يكفي."تكبيرة اإلحراـ: إذا استحضر المصمِّي، عند لشي اليشرطيا

 كىذا المبدأ يتماشى مع القكؿ:
 4أتحسب أنؾ جسـ صغير     كفيؾ انطكل العالـ األكبر 
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، كالككف ، كالذم مف أجمو خمقت األككاففىك المركز الرئيس في الكك اإلنساف عند الشيخ اليشرطي، ك 
الكامؿ. إذا  الكجكد عمى ىيئة اإلنساف: "ك ما يطمؽ عميو اإلنساف الكامؿ، كىكمو مجمكع في اإلنساف

ىك الكجكد األكبر،  كالككف األصغر،فاإلنساف الكامؿ ىك الكجكد  1."فيقد الكجكد فقد اإلنساف الكامؿ
كالحيكانات  ف الكامؿ ضمنو الكميات كالجزئيات، كالعمكيات كالسفميات،اإلنسا"كالشيخ اليشرطي يقكؿ: 

عرفو  عميو الصبلة كالسبلـ. كمف إال محمد، كما كاف كما يككف. كما في العالىـ إنساف كامؿ ،كالنباتات
شيخ الطريقة ىك الكارث المحمدم، كىك كمو إف كفي الطريقة الشاذلية اليشرطية، ف 2فقد عرؼ الحؽ."

ا ما عندم إال محمد. أكمي أنمحمدم. ك  المخمكقات نكره ": نفسو اليشرطي حسب قكؿ الشيخ ،محمدم
الٌ ، ككٌمي محٌمدم. كالذم يصٌدؽ يصٌدؽ ،كنكمي محٌمدم محٌمدم، كشربي محٌمدم، فعميو أف يجٌد  كا 

لخمؽ كمو نكر محمدم، كا ا يربط المعرفة كالتحقيؽ بالذكر.فالشيخ ىن 3"فيرل بعينو. ،كيكٌد كيذكر اهلل
يستطيع الفقير أف كيؼ كلكف  أكؿ الخمؽ. األنصارم لما سأؿ الرسكؿ عف حديث جابركرد في  كما

بمبناف، كذلؾ بأف يتجرد  4الشيخ المريد، يكسؼ الزيف مف بمدة برجا يصدؽ، فيذا ما شرحو يتحقؽ ف
 :، كبذلؾ ال يرل في الكجكد إاٌل اهللى قائما في كؿ شيءالفقير عف نفسو

إف اإلنساف  لفي   يتجمى    كما   سكاه    كبٌل     جماؿ   اهلل   إال    ما  في الكجكد 
 خسر

فما       إٌياؾ  أنا  أنا المشيكد بأعينؾ   أقرب   منؾ    د   فػيؾ   كعػنؾ     ترنيتجر 
 تدرم

   منطكل   كفيكـ    قريبه  منكـي   داني   الكؿ  تمقاني  نا  الكاحد ببل ثاني     كعيفأ
 مرِّ ػسً 

  الكأس    نياتر    صرفا    أخفى   كسرم قد غدا كشفا   تناكؿ كأسناأنا  الظاىر فبل 
 كالخمرا
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كال نظر سكل     م يدٌ   تراني في المبل كحدم    فبل قبمي كال بعدم   كال  يد  سكل
 1نظرم

السيدة قالت " كحدة الكجكد؟!  مبدأ ما يسمى يتبنكف هءكفقرا نفيـ مف ىذه األبيات، أف الشيخ ىؿ   
محيي الشيخ ف تشير الى أالبداية فاطمة اليشرطية في مقدمة كتابيا نفحات الحؽ انيا تجنبت في 

ألف نظريتو في كحدة الكجكد لـ تكف مقبكلة عند العمماء كالفقياء، فتكخت  في كتابيا، ف العربيالديف اب
كسؼ الزيف البرجاكم الشيخ ي ابف الطريقة، ، كلكف ىذه األبيات مف كبلـأف تجنب الطريقة ىذه التيمة

أنو عند  ،فيذه األبيات تصرح بما حاكلت السيدة اليشرطية تجنبو. تصرحقد د تصرح، إف لـ نقؿ، اتك
أف الكجكد الحؽ ىك هلل كحده كأف المكجكدات ما ىي إال ىك.  أىؿ الشيكد مف مريدم الشيخ اليشرطي،

كد كاليباء في اليكاء،  إف فتشتيـ عمى قكؿ أبي الحسف الشاذلي:) كؿ مف في الكج كفي معرض تعميقو
فقكد. إذا دخمت ألنو مكجكد م الكجكد كاليباء في اليكاء،" :قاؿ الشيخ اليشرطي ،ال تجدىـ شيئا(

. ىكذا الحضرة المحمدية في فبل يككف لو أثر . كبزكالياالشمس مف الطاقة يستكم اليباء فييا
كأكابر المسمميف ، كاألنبياء سيكىريه، "الكجكد ىك الكتاب كالشيخ عمي اليشرطي يقكؿ أيضا: 2."الكجكد

اإًلنساف "  :كقاؿ .3"كالكٌفار آياتو، كعامة الخمؽ كبلمو، كالكجكد الناقص حركفو. كالمجمكع ىك )اهلل(
فالشيخ كفي الحقيقة،  .4اإلنساف مف حيث حقيقتومف  جزءالكجكد ًمف حيث بشريتو. كالكجكد  فجزء مً 
افطة، كىك مف أبناء ركحية باطنة. كيقكؿ كفا صك  ظاىر، كحقيقةه  لممكجكد بعديف: مادمٌّ يقكؿ إف ىنا 

: " فالكجكد عند الشيخ ؼ كممة "قائـ" الى حديث الشيخا، كأضالشيخ اليشرطي، معمقا عمى قكؿ الطريقة
و الفقراء مف كىك المعنى الذم حقق5.مف البداية الى النياية، كالنياية ىي كممة التكحيد (قائـ) اليشرطي

ي عرؼ الصكفية ح "قائـ" فكمصطم 6."أبناء الطريقة مف معنى اآلية: ىك الذم خمقكـ مف نفس كاحدة
فيؿ يعني مكجكد.  كممة ى "الحؽ"ئـ في الكجكد، كال تطمؽ عمطمؽ عمى الحؽ) تعالى(، بمعنى أنو قاي
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عند الشيخ  1"الشيكد المحمدمكحدة " ما يسمى أك فطة بذلؾ كحدة الكجكد، أك كحدة الشيكد؟ اكفا صك 
  .اليشرطي

كليس لنا منو شيء. كىك، أم  ،لو ) أم الكجكد( النكر ىك المكجكد، كىكيقكؿ: " كالشيخ اليشرطي
فإذا  ، كىك باؽ عمى إمكانو فينا.النكر، يظير في اإلمكاف العدمي الذم لـ يشـ رائحة الكجكد الحؽ

كما  2".بقى عمى إمكانيا حسب المراتب المتعينة فيياتأزاليا. ثـ ىي ظير الحؽ بشيئ مف الممكنات 
اإًلنساف ال يرل في الكجكد إال ما ىك مطبكع في قمبو، كلىٍك كاف الفعؿ ظاىران ": يقكؿ الشيخ اليشرطي

  3ًمف غيره."
اهلل د جابر بف عب الكارد عف النبكم حديثالمى ، يحيؿ عالشيخ اليشرطي في قكلو اف النكر ىك الكجكدك 

قبؿ األشياء،  ي، أخبرني عف أكؿ شيئو خمقو اهللقاؿ: قمت يا رسكؿ اهلل، بأبي أنت كأمٌ " األنصارم:
، مف نكره. فجعؿ ـميو كسمعى اهلل قاؿ: " يا جابر: إف اهلل خمؽ، قبؿ األشياء ، نكرى نبيؾ محمد، صم

ال جٌنة كال نار، كال ممؾه كال ذلؾ النكر يدكر بالقدرة ما شاء اهلل. كلـ يكف في ذلؾ الكقت لكح كال قمـ، ك 
. فمما أراد اهلل أف يخمؽ الخمؽ، قسـ ذلؾ النكر  سماء كال أرض، كال شمس كال قمر، كال إنسه كال ًجفٌّ
إلى أربعة أجزاء: فخمؽ مف الجزء األكؿ القمـ، كمف الثاني المكح، كمف الثالث العرش. ثـ قسـ الرابع 

، كمف الثاني الكرسي، كمف الثالث باقي المبلئكة. ثـ قسـ أربعة أجزاء: فخمؽ مف األكؿ حممة العرش
الرابع أربعة أجزاء، فخمؽ مف األكؿ السمكات، كمف الثاني األرضًيف، كمف الثالث الجنة كالنار. ثـ قسـ 

كىي المعرفة باهلل  –الرابع ثبلثة أجزاء، فخمؽ مف األكؿ نكرى أبصار الًمؤمنيف، كمف الثاني نكرى قمكبيـ 
ىذا الحديث تجده ظاىرا ك ال إلو إال الٌمو محمد رسكؿ اهلل."  -كىك التكحيد -لثالث نكرى أنسيـكمف ا –

 4ب: ىؿ خمقت المبلئكة دفعة كاحدة.في الفتاكل الحديثية البف حجر الييثمي، في مطم
ظير عف الحؽ  فو ي  تعى  ؿى كٌ انت أٌ فك كالقبضة النكرية التي خمقيا اهلل مف نكره كالنكر ىك الحقيقة المحمدية

: " قبض اهلل قبضة اليشرطي حكؿ الحقيقة المحمدية، قاؿ الشيخ عمي نكر الديف كفي حديثو  .)تعالى(
فجعؿ  ،ما يككفكجعؿ منيا ما كاف ك  ،ةمى رَّ ػكى مف نكره ، كىي الحقيقة المحمدية، كظيرت بالصكرة المي 
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كشؤكنيما. ككاف مستكاه األسنى الفؤاد، كأىؿى الشقاكة. كاختفى ذلؾ النكر بأحكاليما  منيا أىؿى السعادة
  1".الذم ىك الكرسي، عمى عرشو األسنى النكراني، كلـ يزؿ ممدا لما كاف كما يككف

،قؿ مف كاتكارث كينتالمحمدم ىك الذم يي كىذا النكر  في نسب ركحي، في ما يسمى  حدو الى كاحدو
 نكر السمكات كاألرض، مثؿ نكره كمشكاة كسند أىؿ الطريقة ىك اآلية الكريمة: " اهللبالسمسمة الشريفة. 

كممة )مثؿ نكره(، أم أف " :الشيخ مصطفى نجا البيركتي، في تفسيره ليذه اآلية ركيذك "2فييا مصباح.
صدرت النكر الثاني، الذم ىك النكر المحمدم، باعتباره أكؿ مخمكؽ صدر عف النكر األكؿ)اهلل(، كمنو 

  3سائر األككاف."
 الحديث يقكؿ الشيخ رشيد سناف شعران :كفي معنى ىذا  

 مف مثؿ أحمد في المقاـ األمثؿ     خير الكرل ما القمب عنو بمنسمي
 4تنجمي   عنو    األشياء   حقيقة      كحقائؽ  كؿ ؿ  قب   تعيف نكر 

طة في كتابو فؿ كفا الصكاك كحدة الشيكد؟! يق إنوىك مبدأ كحدة الكجكد، أك ما يقاؿ،  فيؿ ىذا   
كحدة الشيكد ة "يىك نظر كشيخيا عمي نكر الديف اليشرطي" أف ىذا المبدأ  اليشرطية، الشاذليةالمدرسة
  6".اتٌبع اإًلنساف ما فيو إال اإًلنساف كمىف كؿ مىف في الكجكد حيكاف ناطؽ،" كقاؿ الشيخ: 5".المحمدم

رةو ًمف الممكنات ترل فييا صك  بأٌية ذم يقابمؾ إال كجكدؾ. كالنظر فيو ما الكجكد ال" :أيضان  قاؿك 
الكجكد ًمف البداية إلى " :قاؿك  7".يكمؿ إيمانؾ إيمانؾ. طيِّر كجكدؾ يككف ذلؾ ًمف نقص الرجس،

َخَمَقُكم ُىَو آلَِّذي في كتابو العزيز:) تعالى كالفقراء عرفكا معنى قكلو .نياية. كالنياية ىي كممة التكحيدال
كجكد جامعةه كؿَّ كؿ ذرَّة ًمف ذٌرات ال: "الشيخ اليشرطي في الكجكد قاؿك  .8(1(  )مِّن نَّْفٍس َوِحَدٍة 
لما خمؽ اهلل " :قاؿك  9"ككؿ نىفىس ًمف األنفاس جامع. ،كؿ طىٍكرو ًمف األطكار جامعالكجكد. ككذلؾ 
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ر محمد، كضع لو سمعان ًمف سى  قاؿ: ما الذم يحتاج إليو ىذا؟! ثـ الكجكد ران ًمف بصى مع محمد، كبصى
 1."ًمف ذٍكؽ محمدكذٍكقان 

كنظرة الطريقة الشاذلية اليشرطية الى الفمسفة، أظيرىا الدكتكر عمي اليشرطي شيخ الطريقة 
، 1996 شباط 8 -1416رمضاف  19القادـ في كممتو في الزاكية في عكا في فمسطيف يكـ السبت 

 مؤسس:في االحتفاؿ بالذكرل المئكية النتقاؿ الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، الشيخ ال
مبادمء العقمية البشرية، بدكف "لقد يسرت الطريقة اليشرطية ألبنائيا ألف يفيمكا مبادمء الديف كال

تدخؿ في تمؾ النظـ البشرية. فقد جمعت إلى الشمكلية في اإلسبلـ، المحبة في المسيحية ال
خبلصة الفكر كنحف مرتبطكف بعمي نكر الديف ألنو جمع لنا زعكمة في الييكدية. كالخصكصية الم

اإلنساني، كقدـ لنا المبادمء التي جائت بيا األدياف السماكية، باإلضافة إلى المبادمء اإلنسانية غير 
السماكية بعد تنقيتيا مف الشكائب. كىي في مجمميا مبادمء أخبلقية، سكاء جاءت في البكذية أك 

الحديثة، التي نأخذ بعضيا في االعتبار، اليندكسية، أك في الفمسفة اليكنانية. كال نغفؿ الفمسفة الغربية 
كأخرل نمر عمييا مركر الكراـ، مف أمثاؿ أمانكيؿ كانت كديكارت. فنحف مدينكف بالفضؿ لمشيخ عمي 
مىعىو لنا مف العمكـ كالفمسفة العالمية كجعميا ميسرة الفيـ لعقكلنا. كمف ناحية  نكر الديف اليشرطي ًلمىا جى

نكر الديف بما تركو لنا مف طريقة في الحياة، مبنية عمى المحبة كاألخكة  أخرل فإننا مدينكف لمشيخ عمي
الصادقة في ما بيف ابناء الطريقة، سكاء بيف بعضيـ البعض، أك في ما بينيـ كبيف مجتمعاتيـ. كىذه 

    "2.الطريقة في الحياة مف سيمتيا المحبة كالصفاء كالكسعة، كقبكؿ اآلخر

 اإللييات رطية إلىنظرة الطريقة الشاذلية اليش 4.6.3

مكقؼ الطريقة الشاذلية اليشرطية مف مكضكع البحث في اإللييات، فإف الشيخ أحمد اليشرطي في أما 
جاء أىؿ التصكؼ كقالكا إف اهلل ىك اليدؼ كىك الغاية، ، يقكؿ في ىذا المعنى: "القائـ شيخ الطريقة

 معرفة اهلل ، أمك معرفة )الحؽ( كالبحث فيو يؤدم إلى البحث عنو ك البحث عنو يؤدم إلى معرفتو
كاجبة عمى العبد، النو ال يجكز لمعبد أف يتعمؽ بمجيكؿ فبل يجكز أف يبقى )الحؽ( مجيكالن لدل العبد، 
بؿ ال بد مف أف  يصبح الحؽ معركفان لمعبد، حتى يككف تعىم ؽي ىذا العبد بالحؽ تعمقان صحيحان ، فأجاز 

شؤكف اهلل ،)ليس فقط ىذا(، بؿ ك فرضكه . قالكا : العبد  أىؿ التصكؼ البحث في شؤكف الذات في
                                  

 277ف. ـ.   1
 8/2/1996 اليشرطي، د. عمي أحمد اليشرطي، كممة في احتفاؿ مئكية الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي في عكا، في 2
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حتى يككف متصكفان ال بد أف يبحث في شؤكف اهلل كي يتمكف مف االنتقاؿ مف مرتبو التصكؼ إلى 
مرتبو الصكفية، كىي مرتبة معرفة الحؽ، المتصكؼ ىك الباحث عف الحؽ كالصكفي ىك العارؼ 

   1لمحؽ."

 الصفات اإللييةالشيخ اليشرطي ونظرتو في  5.6.3

يسير الشيخ اليشرطي عمى نيج السمؼ مف شيكخ الطريقة الشاذلية الذيف يؤمنكف باف الصفات 
اإلليية ىي عيف الذات، كأف اهلل كاحد أحد فرد صمد قديـ عالـ ... مكصكؼ بما كصؼ بو نفسو، لـ 

ة، بأنيا عيف الذات، كقد حدد الشيخ اليشرطي مكقفو مف الصفات اإلليي 2يزؿ قديما بأسمائو كصفاتو.
في كبلمو الى مريديو فقاؿ: "الصفات: منيـ مىف قاؿ عنيا عيف، كمنيـ مىف قاؿ عنيا غيف، كمنيـ مىف 

كال غيف. فمىف قاؿ عنيا عيف، نحف معشر الشاذلية. كمىف قاؿ عنيا غيف 3قاؿ ال عيف
، فيك الشيخ 4

كما قاؿ في حديث  6."5ساداتنا العمماء محيي الديف ابف عربي كجماعتو. كمىف قاؿ ال عيف كال غيف ىـ
فىة ضافات. ٢آخر: أىؿ اهلل اختمفكا في الصِّ . منيـ مف قاؿ عنيا كجكدية. كمنيـ مف قاؿ إنيا ًنسىبه كا 

فىمىٍف قاؿ إنيا كجكدية، فيك سيدم عمي كفا
ضافات، فيك   7 قدس اهلل سره . كأما مف قاؿ إنيا نسب كا 

. كلكني ال أقكؿ ىذا كال ذاؾ . نبينا محمد صمى  ٣عنو كربيبو الشيخ محي الديف األكبر، رضي اهلل
  9."8اهلل عميو كسمـ، ىك حضرة القابؿ كاالستعداد

                                  
 مف ىذه الرسالة 138انظر صفحة  1/9/1977اليشرطي، الشيخ أحمد ، مذاكرة   1

   64اليشرطية، فاطمة، رحمة ص   2
أم عيف الذات اإلليية ، كمكقؼ الشيخ اليشرطي يختمؼ عف مكقؼ المعتزلة الذييف نفكا الصفات كميا، كقالكا ال شيء غير الذات، كأف   3

 قرآف الكريـ ىي أسماء لذاتو. الصفات المذككرة في ال
 غيف أم مستقمة عف الذات اإلليية   4
 يعني بذلؾ األشاعرة   5
  280اليشرطية، فاطمة، نفحات   6
 ػ الصفات تطمؽ عمى األكصاؼ لئلنساف , بخبلؼ كممة األكصاؼ فيي ال تتعدل الكصؼ . ٢

 ألقطب عمي كفا مف أقطاب السمسمة الشاذلية اليشرطية، كلو مصنفات كديكاف شعر مشيكر  7
إشارة إلى الشيخ صدر الديف القكنكم , تمميذ الشيخ محي الديف ابف عربي كربيبو. فقد تزكج الشيخ محي الديف مف أـ الشيخ صدر الديف،   ٣

لى الشيخ محي الديف تربية صدر الديف كتكجييو الكجية الصكفية اإلسبلمية حتى بعدما مات عنيا زكجيا ) كالد الشيخ صدر الديف ( . كتك 
 صار مف أىـ تبلميذه كأقربيـ فكريا إليو . 

  325-318لتفاصيؿ نظرية "القابؿ كاالستعداد اليشرطية"، يرجى الرجكع لكتاب المدرسة الشاذلية اليشرطية لمدكتكر كفا صكافطة ص ص   8
 263اليشرطية، فاطمة، نفحات    9
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كالشيخ اليشرطي يؤمف اف الحضرة اإلليية كاحدة: "فالذات ال تقبؿ نعتا كال صفة، مرفكع عنيا 
ت ذااأللكىية خمس:  أما األلكىية فميا خمس مراتب، أم تجميات: "مراتب .1النسب كاإلضافات"

نما عرفنا اهلل بكاسطة نبينا  2كصفات كأسماء كأفعاؿ كأحكاـ." "فالكنو لـ تدركو األنبياء كاألكلياء، كا 
كفىػسَّػر ذلؾ بقكلو: "السٌر كاف مطمقا، فمما تبيف بالصكرة المحمدية، تقيد كىما. كىذه الصكرة  3محمد."

كىـ الظبلـ ترى رٌب األناـ كىكذا: فإف جميع الصكر، مف نكر اهلل تأمؿ ىذا الكبلـ كاخرج عف  4نكر
 المحسكسة كالمعقكلة، قد تحكلت بيذه الصكرة، إلى أصميا ػ النكر الذم ىك القبضة المسٌماة بمرتبة
الظيكر مف عالـ الغيب؛ إذ لـ تظير ىذه المخمكقات في عالـ الشيادة إاٌل بعد أف برزت مف مرتبة 

، بمقتضى رتبة األحكاـ في البطكف كعالىـ الغيب كالحؽ.  كقد طرأ عمييا الحكـ، مف حؿ، كضد، كمثاؿو
  5الكجكد."

كالنكر المذككر في ىذا الحديث لمشيخ اليشرطي، ىك الذم ذكره الشيخ في قكلو: "الشيخ بيف 
كالشيخ ىك اإلنساف الكامؿ، باعتبار أنَّو  6الحضرتيف: الحضرة اإلليية كالحضرة المحمدية."

الكارث المحمدم، الذم تككف مرتبتو برزخية بيف الحضرتيف، "إذا لـ تتمقَّو األكلى، تتمقاه 
ػػ  قاؿ رضي اهلل عنو: "الكجكد عمى ىيئة اإًلنساف الكامؿ. إذا فيقد اإًلنساف  271الثانية." 

ج فييا المراتب الخمس، كىي الذات كالصفات فالحضرة اإلليية تندم 7الكامؿ فيقد الكجكد."
كاألسماء كاألفعاؿ كاألحكاـ. كأما المرتبة المحمدية فيي اإلنساف الكامؿ الذم " ضمنيو الكميات 
كالجزئيات كالعمكيات كالسفميات كالحيكانات كالنباتات كما كاف كما يككف. كما في العالـ إنساف 

كلكال الحضرة المحمدية 8مف عرفو فقد عرؼ الحؽ."كامؿ، إال محمد عميو الصبلة كالسبلـ. ك 
لما ظير الكجكد، كقد قاؿ الشيخ اليشرطي، معمِّقان عمى قكؿ سيدنا أبي الحسف الشاذلي مف أف 

                                  
 201ـ. ف.    1
 202ـ. ف.   2
 207ـ. ف.   3
انظر كتاب نفحات الحؽ لفاطمة اليشرطية  -النكر المعني ىنا ىك النكر المحمدم الذم ىك قبضة مف نكر اهلل التي خمؽ اهلل منيا كؿ شيء   4

   136-134ص ص 
 216اليشرطية، فاطمة، نفحات     5
 223ـ. ف.    6
 271ـ. ف.   7
 224ـ. ف.    8
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كؿ  مىف في الكجكد كاليباء في اليكاء، إف فتشتيـ ال تجدىـ شيئان، قاؿ: الكجكد كاليباء في 
مس ًمف الطاقة يستكم اليباء فييا. كبزكاليا  فبل اليكاء، ألنو مكجكد مفقكد. إذا دخمت الش

 1يككف لو أثر. ىكذا الحضرة المحمدية في الكجكد."
يرل الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي أف الكجكد ىككممة التكحيد: "الكجكد مف البداية إلى ك 

يز: )ىك النياية. كالنياية ىي كممة التكحيد.كالفقراء، عرفكا معنى قكلو تعالى  في كتابو العز 
كيرل أف " اإلنساف جزء مف الكجكد مف حيث بشريتيو، كالكجكد  2."الذم خمقكـ مف نفس كاحدة(

  3جزء مف اإلنساف مف حيث حقيقتو".
 
 

 التربية في الطريقة الشاذلية اليشرطية 7.3

  دور االعتقاد بالشيخ في التربية  1.7.3

، أم كالمدد .المرشد بالشيخ تعتمد التربية الصكفية الطريقية عمى مدل اعتقاد المريد السالؾ
ىذا االعتقاد.  تتناسب مع ،أك المكارد المعرفية ،لنفس، سكاء مف ناحية تزكية اتحصيؿ المريد كاكتسابو

و " كمىف يعتقده مىبلكان، يأتو المدد مف المبلئكية.  كمف يعتقده كلٌيان، يأتو المدد مف الكالية. مف يعتقد شيخى
فإنو  5الطريؽ ذكر اهلل كمحبة الشيخ."": قكؿ الشيخ اليشرطيكفي  4اإلرشاد."مرشدان يأتو المدد مف 

ضركرة سعة عمـ المرشد يؤكد الشيخ اليشرطي ك يقرر لممريد األىمية البالغة لمكقع الشيخ في الطريقة. 
كيككف  ،حتى يعمـ النممة الصغيرة في بحر الظممات، ال يككف المرشد مرشدا: "قكلوحتى يككف مرشدا، 
الذم اقتدل قبؿ ك  ،كمف قكة ىذا االعتقاد يستمد المريد األكصاؼ مف اقتدائو بشيخو 6ىك المحرؾ ليا."

: ، لما سئمت فقالتالرسكؿ، عمى حد قكؿ عائشة كؿ شيء بالرسكؿ كاكتسب أكصافو كتخمؽ بأخبلؽ
                                  

 305ـ. ف.     1
 275ـ. ف.   2
 268ـ. ف.    3
 563اليشرطية، فاطمة، نفحات  4
 3ـ. ف.   5
  435ـ. ف.   6
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مف أكصاؼ  مريدككما قاؿ الشيخ اليشرطي، تأكيدا عمى أف الذم يكتسبو ال 1".كاف خمقو القرآف"
ميقو القرآف.  كالمريد الصادؽ الذم " ىك األخبلؽ المحمدية: شيخيـ نبينا محمد، صمى اهلل عميو كسمـ، خي

إذا ظير الشيخ بذات إذا ظير الشيخ بذات المريد: " ،الحجبي  لممريد ؽى رى خٍ كتي  2"يتخمَّؽ بأخبلؽ شيخو.
شيء؛ ثـ تخرؽ لو الحجب النكرانية، إلى ما ال المريد، تيخرؽ لو الحجب الظممانية، حتى ال يبقى منيا 

  3"نياية.

لقد عرفتـ صكرة الشيخ. فما كيؤكد الشيخ أف المعرفة كحدىا، ال تؤدم الغرض إذا لـ تقترف باالتباع: " 
ـٍ  الذم يمـز ليذه المعرفة؟! يمزميا االتباع باألكصاؼ. ما الذم ستأخذكنو معكـ؟! أتأخذكف كبلمان أى

كيقكؿ الشيخ اليشرطي إشارة  4ف تأخذكا معكـ أعماالن صالحة، تتنعَّمكف بيا في البرزخ.ماالن؟! أريد أ
بصفاتو كأخبلقو، فإنو أخرج لطافتو منيـ ليكتسبكا  أف الشيخ اختار مريديو مف األزؿ أنو مع إلى

 5"منو.لطافة الشيخ دخمت عمى المريديف، لكنو أخرجيا منيـ، كبقى أثرىا، كي يستمٌدكا األكصاؼ: "
كىك الذم يعني التسميـ، كماقاؿ  "،امتثاؿ األمر"يتطمب مبدأن آخر يتعمؽ بو كىك مبدأ  باعً االتِّ مبدأ ك 

بِّؾى كذلؾ عمبل باآلية:  6الشيخ اليشرطي عنو: امتثاؿ أمر الشيخ يكصؿ المريد ألعمى المقامات:" فىبل كىرى
رى بىيٍ  كِّميكؾى ًفيمىا شىجى تَّى ييحى مِّميكا تىٍسًميمنا (نىييـٍ ال ييٍؤًمنيكفى حى ييسى ٍيتى كى ا ًممَّا قىضى رىجن ـٍ حى  7."ثيَـّ ال يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي

عمى الفقير الذكر، كامتثاؿ األمر. كهلل، سبحانو، الفتكح، كانشراح " اليشرطي:كقاؿ الشيخ 
أنيـ فعمكا ما يكعظكف بو لكاف خيرا ليـ،  كاالمتثاؿ يكرث الظفر كالفبلح، بكعد مف اهلل: " كلك."8الصدر

ذف آلتيناىـ مف لدنا أجران عظيما، كليديناىـ صراطان مستقيمان."    9كأشد تثبيتا. كا 

                                  
، حققو كقدـ لو مناحيـ ميمسكف، صادر عف معيد الدراسات "آداب المريديف"كتاب في ألسيركردم، أبك النجيب عبد القاىر، ركاه مسمـ، ك    1

  ، كركاه الغزالي في "كتاب إحياء عمـك الديف" 1977كاإلفريقية/ الجامعة العبرية بالقدس،  سيكيةآلا
 566اليشرطية، فاطمة، نفحات   2
 570ـ. ف.   3
 567ـ. ف.   4
  569ـ. ف.   5
 572ـ. ف.   6
 4:65القرآف الكريـ، سكرة النساء    7
 42اليشرطية ، فاطمة، نفحات    8
 68-4:66القرآف الكريـ، سكرة النساء   9
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معرفة تجمياتو بأسمائو كصفاتو كأفعالو، كالتخمؽ بأخبلقو، الصكفية ىي معرفة اهلل ب كالغاية مف التربية
 عف "عمـ التصكؼ" في مكقع آخر مف ىذا البحث. كما ذكر الشيخ أحمد اليشرطي في معرض حديثو

ليعرؼ  المريد عف أنائيتو كعدـ االلتفات اليياكحتي يصؿ الى معرفة التجميات فعمى المريد أف يتخمى 
 ."مف التفت إلى آدميتو بالكمية سمبت عنو الحقائؽ اإلنسانية: الشيخ اليشرطي فقاؿ ،الحقائؽ اإلليية

كقاؿ الشيخ: "مف كقؼ عند )إف لـ  1".ييةجيؿ حقائؽ العمكـ اإلل كمف سمبت عنو الحقائؽ اإلنسانية،
 فإبمعنى أنو عند قراءة الحديث " إف لـ تكف تراه فإنو يراؾ، أف يقرأىا  ".ظفر بعمـ )مالـ تكف(تكف(، 

نانية ىي الحجاب عف (. فمما كانت األتراه)مكجكدا(، فعؿ الشرط، يككف جكاب الشرط أم لـ تكف )
كأكد عمى أف التخمص منيا ىك 2"األنانية ىي أعظـ  داء في الكجكد." سطكتيا:الحؽ قاؿ ينبو عمى 

بعض المتصكفيف، عدَّدكا المراتب كالمقامات، كبذلؾ أضاعكا المريديف. " أسرع الطرؽ في الكصكؿ:
فقاؿ: "فقر الفقير إسقاط ياء كلكف سيدم الشيخ المداني، قٌدس اهلل سٌره، اختصر لنا الطريؽ، 

الضمير". ككاف الطريؽ ترقيان، فجعمتو تدليان. كلكال ذلؾ، مف أيف لمفقراء أف يشمكا ىذه الرائحة في كقت 
ئحة. كالطريؽ لمف صدؽ ال قريب؟! فقد كاف الفقير، قببلن، يمر عميو عشركف عامان حتى يشـ ىذه الرا

  3."لمف سبؽ

. فمما أصؿ ماء البحر حمك": الشيخ اليشرطي كضركرة البحث عنو، قاؿ المرشد، خشيأىمية الكلبياف 
كلبياف أىمية العشرة،  4كيرجعو ألصمو." يكرره،  ،. يمزمو أستاذ ماىرصار مالحا ،طرأ عميو العرض

  5"مف عاشر العطار طاب بطيبو، كمف عاشر الحداد ال يسمـ مف السكاد."كانتقاء مف تعاشر قاؿ: 

 األخالقية والروحية التربية  2.7.3

مف كافة  اتمجمسو، في الزاكية في عكا، جماع يمتقي في الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي كاف
المستكيات، مف عمماء كفبلسفة كشعراء، كأميكف كفبلحكف، كبيذا كاف كبلمو بسيطا بالمغة العربية 
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ريدكف، باعتقادىـ بشيخيـ، ا كاف الميصالفصحى يشكبو أحيانان بعض الكممات بالميجة المغربية. كلم
شارات، كيؿٌّ يأخذ مف المكقع  يتحينكف أف يمتقطكا كمماتو كحركاتو يأخذكف منيا معاف كتعميمات كا 

 ككاف يحث أبناءالطريقة عمى االجتماع كالذكر كالتذاكر كالتناصح، قاؿ:الركحي الذم كصؿ إليو. 
بيده الى الفقراء، يعني أف المدد يأتي مف  اجتمعكا كاذكركا كتناصحكا، كالمدد يأتيكـ ىكذا." كأشار"

ككاف ينصح تبلميذه في طريقة تعامميـ في المجتمع العاـ، بأف يتعامؿ مع االشخاص  بكاطف الفقراء.
بحسب التعامؿ السائد بينيـ، مع الحفاظ عمى المستكل الؤلخبلقي الركحي الذم اكتسبو مف الطريقة، 

مع أىؿ الباطف احفظ باطنؾ، كمع اىؿ اهلل كف كيؼ "مع أىؿ الظاىر احفظ ظاىرؾ، ك بمعنى: 
كفي  1"أسند ظاىرؾ لمكتاب كالسٌنة، كأطمؽ باطنؾ لمحؽ، كال تخؼ مف شيخؾ كال ًمف أحد." تشاء".

القكؿ: " ال تعطكا الحقيقة غير أىميا فتظممكىـ، كفي قكؿ آخر فتظممكىا". كىك العمـ الذم اسماه 
قاؿ الشيخ اليشرطي في ىذا المضنكف بو عمى غير أىمو". ك اإلماـ أبك حامد الغزالي بالعمـ "

المعنى:"الطريؽ محبة كصدؽ كحفظ أسرار اهلل. كال يجكز إعطاء الطريؽ لمف ال يحفظيا. فماذا نفعؿ 
فالفقير الصادؽ ال  بيؤالء الذيف يعطكف الطريؽ لمناس، كفي ذات الكقت، يتكممكف أماميـ بالحقائؽ؟!

أىميا، إال إذا كاف متمكنان مف العمكـ الظاىرة، خشية أف يخطئ في التعبير،   يتكمـ بالحقائؽ إلى غير
فيكفر دكف أف يدرم. كلذلؾ ، يجب عميو أف يتكب عف إعطاء الطريؽ لمف ال يحفظيا، فيما لك فعؿ 

 2ذلؾ، كيتكب عف التحدث بيا أماـ الناس."
أحس بخكاطر المريديف، أك أحد ككاف يتحدث ككأنو يعمـ بكاطف المريديف، فقد قاؿ مرة، ككأنو 

"إذا بمغ مسامعكـ أف رجبل يدعي المشيخة, فاذىبكا إليو كاجمسكا معو. فإف رأيتمكه يتكمـ : المريديف
بالمقاـ، كينصت كيصمت، فاعممكا أنو ليس بشيخ، ألف الشيخ يخرج مف الكممة الكاحدة عمكـ األكليف 

لشيخ كيقكم اعتقادىـ بشيخيـ، كبقكة مدده، فيقكؿ: ككاف يزرع في قمكب المريديف محبة ا 3كاآلخريف."
شيخكـ مدده قكم. كمكا أفخر الطعاـ كالبسكا أحسف المباس كنامكا عمى الفراش المٌيف،  !ال تخافكا"

 1كيقكؿ: " سٌممكني قمكبكـ، كككنكا كيفما شئتـ." 4كاذكركا اهلل ذكران كثيرا."

                                  
 62ـ. ف.    1
 6ـ. ف.   2
  412ـ. ف.   3
 517ـ. ف.    4
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ـ ترؾ األسباب، كقكة الكالية: " لك كاف إبراىيـ بف ككاف يحث الفقراء عمى العمؿ فقاؿ مشيرا إلى عد
 2أدىـ في زماننا ىذا، ألعطيناه مقامو كىك جالس عمى كرسٌي مممكتو، كلف نأذف لو بتركيا."

سألو أحد الفقراء: ًمف أيف يأتي ماء المطر؟ فقاؿ: ىك مف البحر، يأتي  كاف الشيخ يعمـ باألمثاؿ، فقدك 
ػر ىك التكاثؼ كالتراكـ(. فقاؿ الفقير السائؿ: ماء المطر حمك، كماء البحر مف تني ر الغيـ.)الػتىػنىػي  

مالح.فقاؿ الشيخ: أتريد أف تعرؼ كيؼ يتكرر الماء؟! فمىؾي اليكاء يصعد بو إلى فمىًؾ النار. فيحترؽ 
  العرض الذم أكتسبة مف بقعة األرض، كيرجع الماء حمكان إلى جكىره األصمي. قاؿ الفقير: إني أسأؿ

فقاؿ الشيخ: أما سمعت اآلية الكريمة : }لىقىٍد  يا سيدم، عف العرض الذم يطرأ عمينا، كيؼ يزكؿ؟
مىٍقنىا اإلنسف في أىٍحسىًف تىٍقًكيـو  { ؟! فاإلنساف يخمؽ عمى ًفطرة التكحيد. كالحديث الشريؼ يقكؿ: ))كؿ   خى

الخفي. فإذا مف اهلل عميو، كجمعو كالعرض الذم يطرأ عميو ىك الشرؾ  (3)مكلكد يكلد عمى الفطرة((.
بنبي مرسؿ، أك بكارث محمدم أكمؿ، ىنالؾ تشتعؿ نار المحبة، فتيحرؽي ذلؾ العىرىض الذم ىك شرؾه 

ًفيه ، كيرجع اإلنساف إلى فطرة التكحيد." خى
3 

فالشيخ يتحدث عف جكىر اإلنساف كىك الكاحد، كيشرح األعراض التي تمحؽ بظاىره، ككيؼ يزيؿ ىذه 
األعراض ليرجع الى أصمو الكاحد. كيبيف الشيخ ذلؾ في حديث آخر فيقكؿ: " كؿ مكلكد يكلد عمى 

سف الرشد  الفطرة. كمنذ أف يطمؽ عميو االسـ كيدعى بو، تمبسو الخمقية. كال يزاؿ ينمك، إلي أف يبمغ
فيفرح أبكاه. كلك عرفكا قيكد العقؿ، لبككا عميو. فالعقؿ عقاؿ، أم تراكـ الحجب. كال يقدر عمى 
الخبلص مف تمؾ الحجب، إاٌل صاحب مرتبة نكرانية محمدية. ىنالؾ يجتمع في اإلنساف قكلو، تعالى، 

لمحمدية، كالمرتبة اإلبميسية. . المرتبة النكرانية ا١في كتابو العزيز: )ىذاف خصماف اختصمكا في ربيـ( 
األكلى تقكؿ لو: شؽ ىذا البيرجى كاخرج إلى الفضاء. كتقكؿ األخرل: إذا خرجت منو تمكت. فمف أطاع 

                                                                                                    
 518ـ. ف.   1
 432ـ. ف.   2
 212ـ. ف.   3
 .19سكرة الحج, اآلية:   ١
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لخبلصو مف اليكل كالشيطاف، ٢نفسو مات داخؿ البرج. كمف يطع المرتبة النكرانية المحمدية، تسع
 2"طياران، مف أىؿ النفخة. 1فيخرج إلى الفضاء، عيسكيان 

 باب الوسعة الذاتية والتسامح 3.7.3

كمف أىـ مبادئ الطريقة الكسعة الذاتية في الفقير بأف يرل تجميات الحؽ في الككف، كأف يرل الحؽ 
فقاؿ:  مف دافع المحبة، بالكسعة، ذه التجمياتى كأف يتقبؿكفي كؿ أمر، ىك المتجمي في كؿ شيء، 

ف ًسعى اإلنسافي اثنيف ييعد   بإثنيف . كا  ف كسع أىؿ المدينة، ييعٌد بأىؿ  "إذا كى كسع ثبلثة ييعٌد بثبلثة. كا 
ف كسع الكجكدى يكازم الكجكد." "كقاؿ الشيخ محمد الشريؼ: أتمنى أف يرٌدني اهلل شابا،  3المدينة. كا 

ألقكـ بالرياضات كالعبادات مرة ثانية. فأجابو الشيخ اليشرطي: "ىذا الكقت ليس بكقت كثرة عبادات 
نما ىك كقاؿ  4قاؿ: "الفقير الصادؽ في طريؽ اهلل , ىك الذم يممؾ نفسو." كقت ًسعىةو ذاتية." كذكر؛  كا 

كقاؿ:  5الشيخ:"الذم عنده عمكـ ك أحكاـ ك تفاصيؿ مؿء الدنيا، كال يكجدعنده صفات، فيك ال شيء."
نفسو، يقابمو ىك "إذا قابمؾ أخكؾ الفقير بنفسو، فبل تقابمو بنفسؾ. فالفقيرالصادؽ ىكالذم إذا قابمو أخكه ب

 ككممة النفس ىنا تعني النفس األنانية األمارة، كىي أدنى مراتب النفس.  6بركحو."

 مبدأ المحبة واإلخاء في الطريقة، وموقع األخ في التربية الروحية 4.7.3

، بيف اهلل كبيف خمقو، كعمى األخص اإلنساف، كبيف الناس في ما بينيـ، إف العبلقة القائمة في الككف
جراـ التي يحكميا قانكف الجاذبية العاـ، قائمة عمى المحبة كاإليماف المتبادليف فيما بينيا. فقد كبيف األ

                                  
 مف اليكل كالشيطاف.ػ تعمؿ عمى خبلصو  ٢

كًحنىا: " 66:12:آلية في سكرة التحريـ،يشير الشيخ بذلؾ الى قكلو تعالى في ا  1 يىا فىنىفىٍخنىا ًفيًو ًمٍف ري نىٍت فىٍرجى ـى اٍبنىتى ًعٍمرىافى الًَّتي أىٍحصى ٍريى مى  ."كى
 149اليشرطية، فاطمة، نفحات   2
 511ـ. ف.   3
 139ـ. ف.   4
 140ـ.  ف.   5
 141ـ. ف.   6
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جاء في الحديث القديًسٌي أٌف المحبة ىي أكؿ ما برز مف الكنز:" كنت كنزا مخفيان، فأحببت أف أيعرؼ 
فخمقت خمقي، فىػًبي عىرىفكني"

1 . 

ث لو، كأعاد قكلو شيخ الطريقة القائـ، الشيخ احمد قاؿ الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، في حدي
كفي ىذا الحديث، نرل أف التربية أكالن،  2الطريقة ىي الكتاب كالسنة، كامتثاؿ أمر الشيخ."اليشرطي: "

مبادؤىا مستقاة مف الكتاب كمف السنة النبكية، كثانيا فإف امتثاؿ أمر الشيخ المربي، كىك التسميـ، 
أساس في رقي المريد، كىذا المبدأ أيضان، أم مبدأ امتثاؿ األمر، مهٍستقىن مف الكتاب كالسنة. كمبدأ 

مة في بدايات الدعكة، كطبقو في المدينة المنكرة، فآخى بيف اإلخاء طبقو الرسكؿ في مكة المكر 
ـٍ {كباآلية:  3}إنما المؤمنكف إخكة. {المياجريف كاألنصار، عمبل باآلية الكريمة:  ديكًرًى نىزىٍعنىا مىا ًفي صي كى

رو ميتىقىاًبًميفى  مىٰى سيري تعامؿ مع الفقراء مف كمف أقاؿ الشيخ اليشرطي  في التربية كال4  .}ًمٍف ًغؿ  ًإٍخكىاننا عى
ف أبناء الطريقة:  "ًمف جممة النفؿ المكصؿ إلى المقاـ المحمكد، إف كجدت أخاؾ جكعاف فأطعمو، كا 

ف لـ يكف معو شيء، فأعطو." كاف الشيخ إسماعيؿ الخطيب الطكباسي كمرة،  5كجدتو عريانان فأكسو؛ كا 
فأجابو:  ! قاؿ : كتاب )المعرفة(،يمسؾ يمسؾ بيده كتابا. فسألو الشيخ اليشرطي: ما ىذا الكتاب؟

كتطعـ  اهلل بإخبلص، كتحب أخاؾ بإخبلص "تعاؿ ألقكؿ لؾ ماىية المعرفة. المعرفة كالحقيقة أف تذكر
، في مكضكع التدرج المعرفي عند الشيخ كذكرنا ىذا الحديثىذه المقمة بإخبلص." كلئف سبؽ 

ي ىذا الحديث يبيف مركز اإلنساف كأىميتو اليشرطي، كفي مبحث المعرفة الحقيقية، إاٌل أف الشيخ ف
عند الحؽ، فيك المربي كىك األخ الناصح، النادر الكجكد: "آه. آه. آه. األخ الصادؽ قميؿ. أتعرؼ مىف 

، كليس الذم مع نىٍفًسؾ عميؾ." كىك الذم  6ىك أىخكؾ؟! أىخكؾ الذم دائمان معؾ عمى نىٍفًسؾ، في سىٍيًرؾى
المقاـ المحمكد: "مف جممة النقؿ المكصؿ إلى المقاـ المحمكد إف كجدت بمحبتو الكسيمة لمكصكؿ إلى 

ف لـ يكف معو شيئ فأعطو." ف كجدتو عريانان فاكسو، كا  كاألخ المتكمؿ ىك  7أخاؾ جكعاف فأطعمو، كا 

                                  
 حديث قدسي  1
 كرد ىذا الحديث في مكاقع متعددة مف ىذا البحث  2
  49:10سكرة الحجرات،  القرآف الكريـ،  3  
 15:47القرآف الكريـ، سكرة الًحٍجر   4
 17اليشرطية، فاطمة، نفحات    5
  1349ـ. ف.   6
 17ـ. ف.   7
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إذا انتقؿ الشيخ كخٌمؼ مريديف لـ يكمؿ سيرىـ، كجب عمى المريد الذم لـ الذم يتكمؿ بو سير المريد: "
كلبياف مقاـ الفقير عند الشيخ، كليعزز مقاـ األخكة في 1."٣ه، أف يجد لو أخان متكمبل يتكمؿ بويكمؿ سير 

 2الفقير جنة أخيو."الطريقة، كيقكم مكانة األخ عند أخيو، كخدمتو ألخيو، قاؿ الشيخ اليشرطي: "
"الفقير، لك يعمـ جعؿ الشيخ اليشرطي، تجريد المريد لخدمة أخيو في مقاـ التجريد لخدمة الشيخ: ك 

 كفي ىذا المقاـ قاؿ تكفيؽ عزيز الصفدم:3فضؿ خدمتو ألخيو، لترؾ الدنيا كاآلخرة، كلـز خدمة أخيو."

ياؾ  الجفا   عنو     كالزمو  ظبل   لو  كاحفظو  بؿ  كف ىك  أعضد أخاؾ  كا 

 4ىناؾ إف صح ىذا منؾ  أك   منو     حققتما    نًػٍسبةن    سػبحاف   مبدييا

 المعرفةاليشرطي في الشيخ ية نظر  8.3

تطكرت األبحاث الكبلمية كالعقائدية في الفكر اإلسبلمي، مف البحث في قضية إثبات كجكد 
اهلل، إما عقبل عند المعتزلة، أك نقبل عند عمماء الحديث، أك عف طريؽ البصيرة عند الحارث 

إلى البحث في إثبات الكحدانية هلل. المحاسبي، إلى الجدؿ بيف المسمميف كبيف غير المسمميف، فانتقمكا 
ثـ انتقمكا الى البحث في صفات اهلل ككبلمو، كنفي الصفات كتجريد اإللو، فمف معتزلة إلى سالمية، 

يككف عيسى "كممة اهلل" إف كاف قديمان فالى قرآف مخمكؽ، ككبلـ اهلل محدث أك قديـ، ف ثو حدى كمف قرآف مي 
". كانتقمكا الى بحكث في 5في التكحيد الى الحد أفسد التكحيد غى قديما قدـ اهلل، كمف معطؿ منزه "بالى 

اإلرادة اإلنسانية كالجبر كاالختيار، كالكفر كاإليماف كالمعصية كالفسؽ، الى مكاضيع ليس ىذا مجاؿ 
 تفصيميا. 

                                  
ات الذم يجمس قرب الشيخ عمي نكر الديف أثناء تجرد الشيخ ألنو يراه نكرا يريد أف .  كفي قصة الزي658ػ أنظر نفحات الحؽ،ىامش الحديث  ٣

 يستضيء بو.  
 436اليشرطية، فاطمة، نفحات   1
 596ـ. ف.   2

 170ـ. ف.   3
    466الصفدم، تكفيؽ عزيز، المطائؼ الركحية، ص   4
 157-156عفيفي، أبك العبل ، التصكؼ ص ص    5
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األنبياء لـ يكرثكا ديناران كال درىمان، "ك  .المحمدمث يي الميرافعند الشيخ اليشرطي أما المعرفة 
الذم يرثو  المعرفة ىي الميراث المحمدملما كانت ك ." كلكف كرثكا العمـ، فمف أخذ منو أخذ بحظ كافر

! اليشرطي: "لكؿ مؤمف ميراث محمدم الشيخ عمي قاؿ فكيؼ يأخذ الفقير منو بحظ كافر؟  الفقراء،
. فقاؿ الشيخ: ياد، كقاؿ مريد آخر ينالو باالجتفبأم شيء ينالو"؟! فقاؿ أحد المريديف: ينالو بالفضؿ

عمى حد قكؿ  "كالفضؿ"كميراث األنبياء ىك العمـ كالمعرفة،  1و باتباع السنة المحمدية."ينالي ، "ال،ال
ما اتباع السنة المحمدية، عمى حد قكؿ الشيخ أ، ك ضؿ اهللفالذم يتنزؿ عميو ب المريد ىك اإللياـ

فالمعرفة عند الشيخ اليشرطي ال تتـ بالعمؿ كحده كال باإللياـ  .باالتباع اليشرطي، فيي تعني العمؿ
يككف باالقتداء باالجتياد، مع التيقف بأف  يةلمحمداالسنة  إتباعف .كبالفضؿ حده، بؿ بكمييما معاك 

الكارث المحمدم، اك ما يسمكنو محمد عصره  فضؿ بإلياـ مف الحؽ، بمدد مف لممؤمف  المعرفة تأتي
بو، أك  إدراؾ الحد األكسط في المقكلة المنطقية، إما مف عالـو ىك " اإللياـك  أك صاحب الكقت.

  intuition ".2بالحدس، 

، تقـك عمى ثبلثة أسس: اإللياـ، كالعقؿ، في المعرفة الفمسفية فنظرية الشيخ اليشرطي
إلييا  تغراؽ في المعاني الفمسفية، التي يرمزيرفض االس"كاتخذ سبيبل كسطا، ، العمؿاالجتياد بك 

كرفض لمريديو االنجراؼ كراء الطرقية  كىي التي تسمى بالمصطمح الصكفي "المكارد"، بالمعرفة،
: " ال تقؿ كرامات، ال تقؿ معرفة كما ذكرنا سابقان  فقاؿ 3التي يرمز إلييا بالكرامات." السطحية،
نا ر ريقة كما سبؽ كذككأما االحتكاـ الى العقؿ فيك أساس في الطأنا ما عندم إاٌل الثبكت." كتحقيؽ، 

 ،. ك إال الشرعى  يقبمو فإف كافؽ ارد، يجب أف يزنو بميزاف الشرع،"إذا كرد عمى الفقير ك قكؿ الشيخ: 
نطمؽ مف كالعقؿ الذم يعنيو الشيخ اليشرطي ىك العقؿ الذم يتماشى مع الذكؽ الصكفي الم 4ه."دَّ ري يى ػمٍ ػفى 

كالعقؿ القيكد، كالذم تحمى بالقدرة عمى االستيعاب، كما قاؿ الشيخ اليشرطي: " العمـ اإلليي مطمؽ، 

                                  
 861اليشرطية، فاطمة ، نفحات   1

2 Nussaibeh, Sari, Al-‘Aql Al-Qudsī: Avicenna’s Subjective Theory of Knowledge, Studia Islamica 69 
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ف ىما قكيا عمى العمـ اإلليي، تقيد كاإلدراؾ مقيداف. فإذا قكم العقؿ اإلليي عمييما انطمقا بانطبلقو ، كا 
 1تحت دائرة العقؿ كاإلدراؾ." العمـ

: مرتبة ثبلث مراتب ، ليالمعرفة، مف حيث ىي، في أف اشرطي في المعرفةتتبدل نظرية الشيخ اليك 
إذا قيؿ لؾ: يكجد قكلو: "ذلؾ مف  ف، كثالثتيا مرتبة حؽ اليقيف. كيتكضحعمـ اليقيف، كمرتبة عيف اليقي

ضية كاألخبلؽ المر  في عمـ الظاىر كالباطف كالمعرفة كالتحقيؽ كالشيكد، الشاـ عاًلـ كبير،في 
ماذا  . فإذا جاء الرجؿ كرأيتو كما ذيكر لؾ،٣فماذا يصير عندؾ؟! )عمـ اليقيف( المحمدية،كاألكصاؼ 

ماذا  . فإذا صحبتىو، كعرفت ظاىره كباطنو، فكجدتو فكؽ ما كصفكه لؾ،٤يصير عندؾ؟! )عيف اليقيف(
ما  كىك عمى ما أنت عميو،كأنت عمى  . إذف! ما الذم فنى بينؾ كبينو،٥يصير عندؾ؟! )حؽ اليقيف(

أم جيمؾ  ،ينو الجيؿبينؾ كبال زيادة كال نقصاف في كجكد ذاتؾ كذاتو؟! الجكاب: الذم فني  ىك عميو،
  2".بو

 الشيخ اليشرطي والتوحيد 9.3

اىتـ الفبلسفة السابقكف بالبحث عف العمة الفاعمة كراء الصكر الكجكدية القائمة. بينما الشيخ اليشرطي 
الفاعمة في إطار الشخصية المحمدية، فالحقيقة المحمدية لدل الشيخ في محاكلة تكفيقية يجمع العمؿ 

اليشرطي، ىي الجامعة لمتكحيد في الكجكد، فالحقيقة المحمدية: "قبضة مف نكر اهلل، ظيرت بالصكرة 
كقاؿ الشيخ  معمقان عمى أقكاؿ السادة الصكفية، مف أف  3المكرمة، كجعؿ اهلل منيا ما كاف كما يككف"

مدية جامعة لكؿ ذرة مف ذرات الكجكد، فقاؿ :ىذا بالنسبة لمسر المحمدم. فما ثبت الحضرة المح
الكجكد عينان إاٌل بذاتو الشريفة، فيك عيف كؿ مكجكد، ألف المظاىر العممية جيمعت بالمظير المتعيف، 

ؽ بنسبة تحققيا ،كعدـ ربط نظرنا بظاىرىا. كلـ نطم 4الجامع الحقيقي . لذلؾ  صار ىك عيف كؿ ذرة
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 ػ  عيف اليقيف : ما أعطاه المشاىدة .4
 ػ  حؽ اليقيف : ما حصؿ مف العمـ بما أريد لو ذلؾ المشيكد . ٥

 942نفحات اليشرطية، فاطمة،   2
 217اليشرطية، فاطمة، نفحات    3
 :80كفي ككف المخمكقات تجميات ليذا النكر يقكؿ الشيخ رشيد سناف الشاذلي اليشرطي، في المطائؼ الركحية ص   4

 



    
  

91 
 

النظر، ىنا، إال باعتبار ما ظير لنا مف العمـ الحقيقي، أنيا عيف كؿ ذرة، كأف كؿ ذرة عينيا، بتحقيؽ 
الخمؽ بالسر المحمدم، الذم ىك نكره مف نكر اهلل، تبارؾ كتعالى . ثـ قاؿ: كىذه المخمكقات مظاىر 

ف بتمكنو  بكؿ ثابت. كىذا ال يدرؾ بالعقؿ الحؽ. كاألطكار متعددة. منيا ثابت بثبكتو بكؿ متمكف ، كمتمكِّ
كلما كانت الحضرة  1المقٌيد بطبيعتو، بؿ بمعرفة اهلل ذكقا كحاالن. فبل يكصؼ، سبحانو، كال ييدرؾ."

المحمدية، عند الشيخ اليشرطي جامعة لكؿ ذرة مف ذرات الكجكد، قاؿ الشيخ: "المخمكقات نكر 
حمدم، كنكمي محمدم، ككمي محمدم. محمدم. كأنا ما عندم إال محمد. أكمي محمدم، كشربي م

اٌل ، فعميو أف يجٌد كيكٌد  كيذكر اهلل ، فيرل بعينو." فتكحيد الشيخ اليشرطي  2كالذم يصٌدؽ يصٌدؽ، كا 
ىك التكحيد في الشيكد المحمدم، في التجربة الصكفية، بالمعاناة كالممارسة، "بأف يذكؽ العارؼ طعـ 

"  3الصكفية كحدة شاممة متكاممة، تجمع بيف الممارسة كالعرفاف."الحقيقة، ال أف يستدؿ عمييا. فالتجربة 
كقد قاؿ الشيخ عبد القادر الحمصي في كصفو لخمؽ العالـ: "ألحمد هلل الذم أظير مف باطف خفاء 
عماء ليؿ ىيكية األحدية، مطالع أنكار فجر صبح حضرة الحقيقة المحمدية، ثـ سمخ اهلل منيا جميع 

ء في نسابة آدـ. فيي كممة الفصؿ التي لـ تزؿ راجعة لؤلصؿ، كنكف الكاؼ عند العالـ، فكانت لؤلشيا
أىؿ األعراؼ، قديمة في العمـ، حادثة في الجسـ، سارية في األزماف كالشمس في األككاف، تعدؿ ما 

   4يككف كما كاف."

                                                                                                    
 نكر     تعيف    قبؿ    كؿ    حقيقة    كحقائؽ   األشياء    عنو    تنجمي
 عرش إلى الرحمف بالكصؼ استكل    كالرفرؼ األعمى المبرقع بالحمي

 صفحاتو    لكح    الكجكد   مفصؿ   في   مجمؿ    كالكرسي   كالقمـ    الذم
 يا    كعبة    حجت    ليا    أركاحنا    مف    قبًؿ    طينة     آدـى       المتبتؿ
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 واركانيا  وأحكاميا في الطريقةاليشرطي  أحمد القائم، الشيخ ة الشيخنظر  10.3

 مع الشيخ احمد اليشرطي  1مقابمة - تب الطريقةحكام ومراأ 1.10.3

محمد الشيخ أحمد  ،شيخ الطريقة القائـتفضؿ كأحكاميا،  ة كأركانياالطريق عمى رؼكلمتع 
كسألتو أف  قبكؿ لقائي لمتعرؼ عمى الطريقة. بكرحب  ،ستاذ في القانكفأاليادم اليشرطي، كىك محاـ ك 

 ،  فقاؿ :الشاذلية اليشرطية يشرح لي شيئا عف التصكؼ كالطريقة

، كىي )ص(اليشرطية طريقة إسبلمية محمديةه سيًنيَّة، ترجع في سىنىًدىا الى الرسكؿ الشاذلية  الطريقة"
كقاؿ يبيف مراتب . 2." الطريقة ىي الكتاب كالسنة، كامتثاؿ أمر الشيخ"مبنية عمى الكتاب كالسنة

كأركاف الطريقة . 3لمحبة، كالمراقبة، كالمشاىدة، كالفناء"ا": " طريقتنا مبنية عمى أربع مراتب: الطريقة
محبة، كذكر، كفكر، كتسميـ. كأىـ ىذه األركاف المحبة، ألنيا قطب تدكرعميو الدكائر؛ فمتى "أربعة: 

. كيتـ االنتساب الى الطريقة بالمبايعة: كىي 4أحببتو ذكرتو، كمتى ذكرتو فكرت فيو، كسممت أمرؾ إليو"
فرضو عميو الطريؽ مف ما تمصافحة كمعاىدة مع شيخ الطريقة، حيث يتمقى المريد عف الشيخ ، 

، كالمداكمة عمى ذكر ، كتبلكة األكراد المقررة التأكيد عمى أداء أركاف اإلسبلـ الخمسة لياكاجبات، أك 
 .الطريقة داكمة عمى حضكر اجتماعاتاهلل ، كالم

، فإف أف تعطيني لمحة عف التصكؼ أرجك منؾ يا سيدمتكجيت لمشيخ بالسؤاؿ عف التصكؼ، فقمت: 
البسيط مف الثياب مف صفاتيـ، كالذم ك  المرقعات كلبسى  الذم أعرفو عف المتصكفيف أف الزىد كالفقر

أعمى الشيادات  قة يحممكف، كأبناء الطريبنى الفخـ المزكد بأحدث التقنياتأراه أنكـ تقيمكف في ىذا الم
  ينكف مختمؼ الحرؼ كالصناعات.، كيمترسميةاصب الرسمية كغير الالعممية كأرقى المن

. أنت إلى المظاىر ، ال تنظرأكال يا كلدم :ثـ قاؿ، عابقة بشذل المحبةبابتسامة  نظر إلي الشيخ
ـ يقكؿ إف ، كبعضيكىرفي الج قكلكف إف الحقيقة مكجكدة، كالفبلسفة يتدرس الفمسفة في اإلسبلـ
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نما لكؿ إنما األعماؿ بالنياتـ يقكؿ : "كالرسكؿ عميو الصبلة كالسبل .الجكىر يظير في المظير ، كا 
، الشيخ عمي كمؤسس الطريقة  ، أم في قمبو."التقكل ىا ىنا" التقكل ىا ىنا ،  :". كيقكؿما نكلامرئ 

ما عندم إال محمد. أكمي محمدم، كشربي . كأنا ر محمدمالمخمكقات نك " نكر الديف اليشرطي يقكؿ: 
ال  فعميو أف يجد كيكد كيذكر اهلل،محمدم، ككمي محمدم. كالذم يصدؽ يصدؽ كىذا  "فيرل بعينو. ، كا 

، مع األخذ ب إلى البارئ كيمتـز أحكاـ مكاله، أمرا كنييان يتقر  ،مف أبناء الطريقة ىك شأف المتصكؼ
يدعك إلى الحكمة كالمكعظة ، الذم يرضي اهلل كرسكلوؼ باألسباب بما بأمكر الدنيا بحسف التصر 

، عمبل بقكلو تعالى: } كابتًغ فيما آتاؾ اهلل الدار اآلخرة ، كال تنسى نصيبؾ مف الحسنة، كنبذ التطرؼ
ـى زينة اهلل التي . إذ أف الدنيا كاآلخرة هلل كمف صنع اهلل ..1{.الدنيا رَّ ؿَّ اهلل !! } قؿ مىف حى ـي ما أحى رِّ  أنيحى

ال تخافكا. شيخكـ مدده قكم. كمكا أفخر كشيخنا عمي نكر الديف اليشرطي يقكؿ: " 2{.أخرج لعباده
في حياتو  ركالفقي 3كاذكركا اهلل ذكران كثيرا." ،الطعاـ، كالبسكا أحسف المباس، كنامكا عمى الفراش المٌيف

كافنكا شيخكـ في محمد، "أفنكا أنفسكـ في شيخكـ. في قمبو كنصب عينيو حديث حضرة سيدنا:  يضع
، قاؿ ابك الحسف الشاذليك  كقد سبؽ 4كافنكا محمدان في اهلل. كاجعمكا ظاىركـ شريعة، كباطنكـ حقيقة."

نما ىك بالصبر مف أقطاب سمسمتنا الشريفة:  ليس ىذا الطريؽ بالرىبانية، كال بأكؿ الشعير كالنخالة، كا 
عميكـ " :خ ابك العباس المرسي يكصي مريديوالشيكقاؿ القطب ." ، كاليقيف في اليدايةعمى األكامر

شيخنا، الشيخ  قاؿكفي ىذا المعنى  5".، كليجعؿ أحدكـ سبحتىو مكككىو -مأم العمؿ الدنيك  –بالسبب 
 ،لك كاف إبراىيـ بف أدىـ في زماننا ىذا"كقكة الكالية:  ،مشيرا إلى عدـ ترؾ األسباب عمي نكر الديف،
 6"كلف نأذف لو بتركيا. ممكتو،عمى كرسٌي مو كىك جالس ألعطيناه مقامى 

يجمع بيف عمـك ، عالـه متبٌحره كذك معارؼ دقيقة ، فيك ، كليس الدًَّعي  أك الميتطٌفؿفالمتصكؼ الحقيقي
. ياء ، كاآلداب كالقانكف كالشريعة، كالعمكـ الدنيكية مف طب كىندسة كعمكـ الذرة كالكيمالشريعة كالحقيقة
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أطباء  كمنيـ ،اآلدابريخ ك االت، كما في الذرةك  الفيزياء ساتذة في الجامعات في عمكـفمف أبناء الطريقة أ
 كميندسكف كتجار كحرفيكف كغيرىا مف الميف كالحرؼ.الطبية، كالتحاليؿ كفنيكف في الطب النككم 

تغميب ، فالتصكؼ ليس تقكقعان كىجران لمحياة كلجكءان لمصكمعة، بؿ ىك يجمع إلى أمكر الحياة كالمعاش
عدك أف يككف قصكرا في القدرة عمى إنيا ال ت، ف. كأما الشطحات المنسكبة لبعضيـالمناحي الركحية

 كالمكتبات ، فإف الكتبكأما تعريفات التصكؼاستعماؿ المغة كتطكيعيا لممعاني كالمقاصد الدقيقات. 
التصكؼ ىك معرفة  إف: "فيو أنا أقكؿنكعة تتماىى مع نظرة الميعىػرِّؼ. أما عندنا ف، كىي متبيا مميئة 

  1الحؽ بالحؽ."

يا  قمتـ. ما عندؾ ، فىياتً عف المحبة في التصكؼ كفي الطريقة، ك تريد أف تسأؿ عف المحبة عمكما
،  فما ىي األركاف لذم تدكر عميو الدكائر ىك المحبة، إف لمطريقة أربعة أركاف، أكليا كقطبيا اسيدم
يَّزى أحدي   ،األخرل  األركاف األخرل ؟ىا عمى كىؿ تىمى

. فمف أحب شيئا كتسميـ ،فكره ك ذكر، ك  ،: محبةأركاف الطريقة ىي بالترتيبف األمر كما قمت، ،نعـ 
ىك ركف ، ريؽ أف يختصو بالتقديـ كبالتمييزالذم شاء صاحب ىذه الطك ، كسمـ إليو. ذكره، كفكر فيو

كمؤسسيا، الشيخ عمي نكر الديف كصاحب الطريؽ فيي القطب الذم تدكر عميو الدكائر.    المحبة.
 ، اختص ىذا الركف بالتقديـ فجعمو الركف األكؿ.اليشرطي

 ؟ذلؾ ياسيدم ما معنى
  .قةلماذا؟ ألف لفظ المحبة فيو د "، الحب"كلـ يأت بمفظ   "المحبة"الحظ يا كلدم أف التعبير جاء بمفظ 

ٌب ". أال تبلحظ فر   ؟  المفظ األكؿ فيو دقة كفيو رقة ،قان بيف المفظيفأيٍلفيٍظ كممة "محبة " كأٍلػفيظ كممة " حي
 ، كرقةه ةإذف المقصكد بيذا الركف ىك أف يتكلد عند المريد شعكر دقة في النظر  كفيو أيضان ركحانية.

. كلذلؾ فا كشعكري  ، كشعكره ركحاًنيٌّ ، كفي ىذه الطريؽ إنما لمحبة المقصكدة في التصكؼ عمكمان لطؼو
أك ليذا الركف ركائز، كأكؿ ىذه الركائز : أف تككف ىذه المحبة  ،كليذه المحبة. ىي المحبة الركحانية
 خالصة هلل تعالى . 

 قمت يا سيدم إف الركيزة األكلى في ركف المحبة ىي أف تككف خالصة هلل تعالى ، فكيؼ يككف ذلؾ ؟
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قمنا لؾ ! فكما لمتصكؼ لو ىدؼ كاحد ىك الكصكؿ الى اهلل سبحانو كتعالى لمعرفتو، مثمما  المنتسب
حسيف حالؾ أف ىدفؾ مف التحاقؾ بجامعة القدس في مساؽ ماجستير الفمسفة في اإلسبلـ ، ىك ت

ال بقيت حيث أنت . كذلؾ في الكظيفي ، فذلؾ ىدؼ ، فإذا حصمت عمى الشيادة تحقؽ لؾ ىدفؾ كا 
ؾ أف عبلقتؾ  ، فمعنى ذل، بمعرفتؾ لوسبحانو كتعالى فقط التصكؼ إذا كاف ىدفؾ الكصكؿ إلى اهلل

 فإف ذلؾ يؤدم بؾ إلى الصادقة، يجب أف تقكـ عمى ىذه الركيزة ، فإذا كقعت عندؾ المحبة الصكفية
فإف إمكانية تحركؾ تككف  إلى جانب الرقة، قة ، فإذا تكفرت فيؾ ىذه الدِّ رقة الشعكر، ك دٌقة النظرة

 أقدر. 

 ؟ ، فإف المكضكع غريب عميالفيـ تضرب لي مثبل يفتح لي باب ، كارجك أفما معنى ذلؾ يا سيدم

، كلذلؾ تككف حركتو اسيؿ كأسرع ؟ الكاحد عندما يككف خفيؼ الكزففأجاب الشيخ: "كيؼ يككف ذلؾ
األمر ؛ ك سيكلة التحرؾلك  ة النشاط، يطمب الطبيب منؾ أف تخفؼ كزنؾ، لماذا ؟ لزيادؾلما يزيد كزن

، فبل عبلقة ليذا بذلؾ، كاف كزنو العادم كبيرا ، حتى لككذلؾ في  تككيف اإلنساف مف الناحية الركحية
، كيترتب عمى ف كيانو الركحي يصير خفيؼ المحمؿ، فإحساساتواإلنساف كا  فعندما ترؽ مشاعر ىذا 
، فإذا سيؿ أمر تحرؾ ىذا اإلنساف مثؿ التحرؾ الجسدم ،صير عميو أسيؿذلؾ أف تحركو الركحي ي

يدنا عمي نكر الديف كقد قاؿ حضرة س ؿ كاقدر كأسرع.الركحي فإف انطبلقو في طريؽ اهلل يككف اسي
، ترقؽ مشاعر المحبة الصكفيةف.  1صاحب الحب طائر "صاحب الذكر سائر، ك : " مؤسس الطريقة

لتتحقؽ عنده ك ، ليسيؿ عميو الكصكؿ ، فتسيؿ حركتو في انطبلقتو نحك الحؽ سبحانو كتعالى،الفقير
 انتسابو لمتصكؼ . ر مف . كىذا ىك ىدؼ الفقييذا الكصكؿالمعرفة ب

يجب أف تككف ، كأنيا  ة  ترقؽ مف مشاعر الفقير المتصكؼفيمت مف كبلمؾ يا سيدم أف المحب
سؤالف إف ، كتعطؿ كصكلو إلى اهلل. كلي ىنا سيرهأخرل، أعاقت  دخمت عمييا أىداؼه خالصة هلل، فإذا 

؟ كالسؤاؿ فماذا تعني ىذه الكممة ر مرتيف،. األكؿ أنؾ قد ذكرت كممة الفقيتكـر سيدم كسمح لي بذلؾ
   فقاؿ الشيخ: ىؿ لممحبة ركائز أخرل؟ :الثاني
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الناس، أنتـ الفقراء إلى  : } يا أيياالتي تقكؿ الكريمة ؿ، كلكف أذكرؾ باآليةأٌما كممة الفقير فبحثيا يطك 
ىك الفقير  كىي تعني .2ني لما أنزلت إلىيَّ مف خير فقير{} رب إكاآلية الثانية، في قكؿ مكسى :  1اهلل.{

خ المداني: " فقػر الفقير إسقاط يإلى اهلل، كال تعني الفقير مف الناحية الماٌدٌية. كتعني كما قاؿ سيدم الش
كأما الركيزة  .، فيصبح ذاتان ببل صفاتو ةنانيكاأل "األنا" كمعناىا أف يتجرد الفقير مف 3ياء الضمير."

قكؿ لؾ أنت لـ تعد مف ، لماذا ؟ ليس ألف التصكؼ يأمكر الدنياتخالطيا أف ال فيي  الثانية في المحبة
عمى فكرة اك قاعدة أف  أل ، أنت مف أىؿ الدنيا ىذا صحيح، كلكف التصكؼ كمو يقكـ، أىؿ الدنيا

اإلنساف مركب مف مادة كمف ركح ، كبالتالي فإف الجزء المادم مف ىذا اإلنساف مآلو الزكاؿ حتما 
إال  ، أك ألؼ سنة، كقالكا إف نكح عاش ألؼ سنةسنة دـ عاش خمسمائةإف آكا ميما طاؿ بو الزمف. قال

، ىذه ال فيو آدـ اآلف كال فيو جسد نكح! كبعديف الجسد ذىىىبى كتحٌمؿ إلى تراب ... خمسيف، أليس كذلؾ
إذف  .4، ىك الركحيبقى ىك الجزء اآلخر. فما الذم يبقى مف اإلنساف! الذم األجساد آلت إلى التحمؿ

، حتى أثناء كجكد ادمإلنساف مركب مف جسد كمف ركح كالتصكؼ ال ينكر الكجكد الجسدم الما
، إذا طرأت عمى ركف المحبة عكارض اإلنساف ضمف القيد البشرم ضمف الجسد ، )عمى شاف ىيؾ(

تداخؿ ىذه المحبة في ىدفيا تانحرفت بيذا المتصكؼ إلى جانبو المادم ، فالركيزة الثانية ىي أف ال 
 ىداؼ مف أمكر الدنيا . بأ

، ة كما ىك سندىا مف الكتاب كالسنةتعرفت منؾ يا سيدم عمى المحبة ، كلكف لمف تككف ىذه المحب
 كقد فيمت منؾ يا سيدم أف الطريقة مبنية عمى الكتاب كالسنة. !

أك قؿ حقيقة الكجكد كمبدأ ، بلسفة غرضيـ معرفة حقائؽ األشياءالففقاؿ الشيخ احمد اليشرطي: 
! عندنا في التصكؼ حديث قدسي ، كتعرؼ أف األحاديث القدسية ىي أحاديث نسبيا الرسكؿ الكجكد

." لف ، فبي عرفكني: " كنت كنزا مخفيان، فأحببت أف أعرؼ فخمقت خمقيتعالى، يقكؿلمحؽ سبحانو ك 
 مؽ الكجكد كمفبالمحبة خي ف! أحببت أف أعرؼ "، كلكف الحظ جممة : " أطيؿ عميؾ بشرح الحديث
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فالحب اإلليي قديـ، " :الشيخ عمى نكر الديف اليشرطي الكجكد ، كلذلؾ قاؿ حضرة سيدنا المحبة برزى 
. تريد 2{و تعالى : } يحبيـ كيحبكنولفقك كالسنة،  كأما سندىا مف الكتاب 1كىك أكؿ ما برز مف الكنز."

يـ ! } يحببمحبة الكجكد لتعرؼ مكجد الكجكد أف تعرؼ حقيقة الكجكد كالمكجكد كمكجد الكجكد ، فعميؾ
ميؾ ، كأنت بمحبتؾ لو مف ال تعرفو ! سبقت محبتو لؾ كتعرؼ ع تحبَّ ؿ مف الممكف أف ىكيحبكنو {! 
  .، كمع كؿ شيء، كقبؿ كؿ شيءأحببو تره في كؿ شيء !تتعرؼ عميو

 : كؼ التصكؼالشيخ محيي الديف ابف عربي، فيمسذكرني بقكؿ يما أجمؿ كبلمؾ يا سيدم ! 

 تػراه  إف  غػاب عػني ، كػؿ جػارحػة       في كػؿ مػعػنى  لػطػيػؼ رائػؽ  بػيػج"

 في  نغػمػة الػعػكد كالنام الرخيـ   إذا       تػآلػفػا  بػيػف   ألػحػافو   مػف  الػيػػزج

 كفي مػسػارح غػزالف الػخػمائػؿ  في        بػرد األصػائؿ في اإلصباح في الػبػمج

 في الػتػثامي ،  ثػغر الكأس  مرتشفا        ريؽ الػمػدامػة  في مػسػتػنػزهو    فىػًرجك 

 "لـ أدر ما غػربة األكطاف ،  كىكمعي       كخاطػرم ، أيف كػنػا ، غػيػر  منزعج

 ! الكجكد" ! كأني أحس بيا أكؿ مرة ... كلكف ىؿ ىذا يا سيدم  ، ىك مبدأ "كحدةى ما أركع ىذه المعاني

في رؤيتيـ،  ، كنعذرىـ! يسيء بعضيـ الفيـ"كحدة الشيكد" ما نسميو نحف ! بؿ ىييا كلدم كبل
. ىك "كحدة الشيكد المحمدم"" ؛ كفي طريقتنا ، كىك في الحقيقة "كحدة الشيكد"فيقكلكف "كحدة الكجكد

خمؽ اهلل ؟ قاؿ: " أكؿ ما عف أم شيءو خمؽ اهلل قبؿ الخمؽلما سئؿ الرسكؿ كييذكر في الحديث أنو 
كمف نكرم خمؽ الكجكد كمو مف مبلئكة  ..ضة مف نكره كقاؿ ليا ككني محمدان نكرم ..  قبض قب

المسمى بالحقيقة كر المحمدم ىك السارم في األككاف. كىك فالن ،".. ككرسي كعرش كأرض كسماء
ة الشيكد كيمكنؾ التعرؼ عمى " نظرية كحد كىك الذم يشيده الفقراء مف أبناء الطريقة. ،المحمدية

لكلدنا الدكتكر كفا احمد السكافطة ، كالذم  –المحمدم " مف خبلؿ كتاب المدرسة الشاذلية اليشرطية 
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 .سفة مف الجامعة المبنانية ببيركتتقدـ بو لنيؿ شيادة الدكتكراه في الفم

 أقكؿ لؾ كممة لجدم الشيخ عمي نكر الديف كالكجكد، بمناسبة الحديث عف الفمسفة ليا،أقك  ككممة
بىشىًريتيوي ، كالكجكد جزء  حيثي  اإلنساف جزء مف الكجكد مف: "حكؿ الكجكد كعبلقتو باإلنسافاليشرطي 

رض ، كليست األىك مركز الككف كالطريقةً  الشيخً  فاإلنساف في نظرً  1." مف اإلنساف مف حيث حقيقتيو
 ف مرتبتو العظيمة، كلكف اإلنساف يحتاج لعدة كسائؿ حتى يتحقؽ مكال الشمس، كالككف يدكر حكلو

 .  ىذه

  ! بلقة المحبة بااليماف في الطريقة، فما ىي عيا سيدم أف المحبة ىي أصؿ الكجكد منؾ عرفنافقمت: 

فاإليماف  ف الذم ال يحب شيئان ال يؤمف بو.، بمعنى أدليؿ اإليماف ، ىي، يا كلدمإف المحبة في العقيدة
ألف المحبة مف  ،ال يستقر في قمب اإلنساف إال إذا تكلد عف محبة ، اإلنساف إذا أحب اهلل سعى إليو

يحب  إنساف. مىثىبلن ، في الممارسة اليكمية العاديةطبيعتيا إف تدفع المحب نحك محبكبو ، كترل ذلؾ 
قة ،  كذلؾ عبللرياضياترياضيات كيتفنف في عمـ امكضكع الرياضيات تبلقيو يقبؿ عمى حصة ال
، اإلنساف يريد أف يؤمف باهلل فيذا اإليماف ال يترسخ اإلنساف باهلل سبحانو كتعالى، ىذه مسائؿ إيمانية

صكؼ كفي الطريؽ ىي داللة إذف المحبة في الت عمى المحبة.نساف إال إذا أقامو كال يستقر في قمب اإل
كىذه المحبة ىي سبب تثبيت ىذا اإليماف  ،ربواإليماف ىك كسيمة العبد لمكصكؿ  إلى ، ك اإليماف

قاؿ: "ال تدخمكا الجنة حتى تؤمنكا، كال تؤمنكا  ،كالرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ كتمكينو في قمب الفقير.
  بكا."!احتى تح

 ؟لمحبة ىي الركف األساس في الطريؽلماذا اختار مؤسس الطريقة أف تككف ا
، كتكفر ركف أنت منتسب ليذه الطريؽ االختيار فمسفة عميقة.كليذا  لـ يكف ىذا االختيار عشكائيا 

. لتنطمؽ نحك اهلل دفعؾكت تييؤؾكالمحبة ، كلصاحب ىذه العقيدة المحبة عندؾ ليذه العقيدة المحمدية
ككؿ ذلؾ  ،تقترب منو إلى أف تدخؿ عميونت مكجكد ، فإما أف تنطمؽ إليو ك كأ قائم اهلل سبحانو كتعالى

ٌما أف تنظر فت ،ما ىك ببعيد . الكادم السحيؽ في رل اليٌكة السحيقة تفصمؾ عف اهللفاهلل قريب ، كا 
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قادرة عمى  تصيرى ىذه المشاعر ف ؽ  ترً ك ، ي مشاعرؾتصفك  ي نفسؾتصف فالمحبة تييؤؾ، نفسؾ أنت ،
يركٌبكا لؾ أنت حيث أنت. لف ، ك التي تنطمؽ ىي مشاعرؾ كلكنيا ،االنطبلؽ، ليس أنت الذم تنطمؽ

ال ىذا كال ذاؾ ، أنت تتييأ لتنطمؽ المشاعر عندؾ  تطير بيما.صاركخ مككؾ بكؾ أك يأتاحيف جن
ك إذا تكفرت عندؾ فإذا أحببت اهلل أ ، سبحانو كتعالى، كىك مقبؿ عميؾ كأنت حيث أنت.فتمتقي مع اهلل

ذا بالحؽ سبحانوا فتنطمؽ، ك ، ترؽ عندؾ المشاعر فيخؼ ثقميالمحبة الصكفية بؿ عميؾ كتعالى مق ا 
ء منؾ الذم ، ذلؾ المكاف أك ذلؾ الجز ، تمتقي بو في قمبؾتمتقي بو فيؾ أنت ، أيف ؟ ...فتمتقي بو

  !. ":" ما كسعني إال قمب عبدم المؤمفئؿقاال اختاره ىك مكانان لو كمستقران، أليس ىك

 ؟ في الفقراء أسألؾ يا سيدم أف تعرفني عف عمؽ المحبة الصكفية كأثرىا

، كىك أف ىك  .الركحيٌ  كىك ىناؾ أثره لممحبة مف الجانب اآلخر .. نعـ يا كلدم أثره صكفيٌّ ركحيٌّ
، كأعني بذلؾ المعرفة التي ىي مطمب العمماء ؿ اإلليامات كالمكارد عمى المريدلتنزٌ  المحبةى سببه 

مؽي نحك اهلل سبحانو كينط كالفبلسفة كالعقبلء .. متى ، ككيؼ؟ عندما العبدي يحب  اهللى ، ييٍقًبؿي عمى اهلل ،
انطمقت مشاعرؾ نحكه ! أنت ألف ىاىنا إلوه يحب ىذا اإلنساف ، لماذا ؟كتعالى، فإذا باهلل مقبؿه عميو

العبدى حبا ، كاهلل سبحانو كتعالى أيضان ىك يحب اإلنساف ، " يحبيـ كيحبكنو "، فاهلل يقابؿ ألنؾ أحببتوي 
يأتيو ىركلة ، إذا مشى ذراعان يأتيو باعان . فإذا تحققت  .  إذا جاءه العبد مشيان بحب  أكبر منو كأعظـ

لفقير الذم يتكفر . إذف افينعـ عميؾ باإلليامات كالمكارد ،، أنعـ اهلل عميؾ بمحبتو ىكهلل المحبة عندؾ
إلى أيف  ، يصير أىبلن لتنزؿ اإلليامات كالمكارد اإلليية عميو . أينظرركف المحبة ،عنده ىذا الركف
فيو  مشيناأننا تدرجنا في الحديث ،   ترل معنا،الحديث إذا كنت تتتبع  ؿ الحديث.كصمنا مف أك 

ذا نحف اآلف في مكقؼ تمقي اإلليامات كالمكارد كالمعارؼ . لـ تعد المسألة مسألة بدنا  اليكينى، كا 
. (، درجةتتدرج األمكر مثؿ الذم يطمع درجةنحب بعض أك مسألة نريد الخير لبعض ، )شكؼ كيؼ 

عمى األركاف  ، الركف األكؿ كالمقدـعبدحبة الصكفية شرطه لتنزؿ إليامات الحؽ كمكارده عمى الفالم
اهلل ينظر ، إذف تقـك الصمة بينؾ كبيف اهلل سبحانو كتعالى، ك أنت تأتي بانتسابؾ ليذه الطريؽ !األخرل
عند ربنا  ما عنده ! " شك في، أعطاؾ مكصمت إلى مرتبة االستحقاؽ، تخطيت الحجب. فإذا إليؾ
، فيو تيف كزيتكف كأنيار مف عسؿ مصفى، كلبفو سائغ لمشاربيف" !!! الذم عند اهلل ىك الفيكضات ىناؾ

   .ىك العمـ المدني، ىك المعرفة ، ىك اإلليامات،الركحية اإلليية، ىك المكارد
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عاني ت كقد عرفت أنؾ مت يا سيدم ، كأرجك أف  تغفر لي أف أطمت الحديث كألحفت في السؤاؿ،في
مؿ الذم يجعؿ المريد يتخطى كلكف أرجك أف يبيف لي سيدم، ما ىك العامف آالـ في العمكد الفقرم. 

 ؟الحجب

، لكف عندما لثمانيف، أعاني مف آالـ في الظيرا ثامنة بعدال ال بأس عميؾ ! نعـ إنني كقد جاكزت
 ثاني في الطريقة،كأعني في الذكر، كىك الركف ال ،ؽيستغرؽ معي الحديث، كنخف عندما نستغر 

. اهلل سبحانو كتعالى ى ىذه الحجب! اآلالـ حجب كباالستغراؽ نتخط! انتبو لما أقكؿنتخطى الحجب
، فكؽ قدرة البشر كلذلؾ ال يتحمميا المقدكر البشرم اإلنساني ... اهلل سبحانو كتعالى ىك عنده عمكـ

بالمحبة مف اهلل إلى أف يصؿ إليو ، ينعـ فعندما يتقرب اإلنساف ، القكة الكمية كىك صاحب القدرة الكمية
، كما كرد في الحديث ،  فيصير ىذا اإلنساف القريب متمتعان بقدرة مف قدرة اهللعميو مف ىذه القدرة اهلل

كيده التي يبطش  ،و التي يرل بياذا أحببتو كنت عينى إف، " مايزاؿ عبدم يتقرب لي حتى أحبو القدسي:
يترتب عمى ذلؾ أف يصير ىذا اإلنساف فعاالن بالمدد مف فاًعًميًَّة اهلل ك  ".كقدمو التي يسعى بيا ،بيا

ؿ إنسانان كلكنو انطمؽ مف سبحانو كتعالى. ىذه ىي المكارد يكردىا اهلل عمى ىذا العبد الذم ما زا
نما الذم يتمقى ىك ك ذلؾ اإلنساف البشرم، انطمؽ مف قيكد البشرية فميس الذم يتمقى ىبشريتو ، كا 

مف عمـ اهلل ،  الٌركًحٌي المنطمؽ الذم تخطى القيكد البشرية ، فيصير عند ىذا اإلنساف عمـه اإلنساف 
. ىذه ىي المكارد أما اإلليامات فيي ما ، كيصير عنده قدرة مف قدرة اهللمف قكة اهلل كيصير عنده قكةه 

 ،أف يعمـ ما ىنااإلنساف يستطيع . ىذا ساف المستحؽ مف المعرفة مف العمـينزلو الحؽ عمى ىذا اإلن
اإلنساف عف تأتي ىذه المعرفة إلى ىذا لمدد مف عند اهلل مف العمـ الكمي. يأتي ىذا العمـ ك ما ىناؾ باك 

، ك لذلؾ يقكؿ لؾ :  حدثني قمبي عف ربي" . كيؼ بٌدؾ اهلل سبحانو كتعالى طريؽ اإللياـ الباطني
نو! كاجعؿ عبلقتؾ معو عبلقة بيبينؾ ك  رد إذا لـ تكف أقمت الصمةيأتيؾ بيذه اإلليامات كىذه المكا

إبدأ أنت المسيرة في أف تحب اهلل  .المرتبة السامية تكصمؾ إلى سكية سميمةمحبة، يحبؾ كتحبو محبة 
مف أبناء ىذه ؾ مف أىؿ اهلل ك لذلؾ ىناك  ،فيأتيؾ اهلل باإلليامات كالمكارد ،ك اهللفتنطمؽ مشاعرؾ نح
األشياء التي تمنعو مف الكصكؿ إلى اهلل ، يخرج عف القيكد ك  .يدػدىـ قيػكال يق ده ػىـ حالطريؽ مف ال يحد  

، ـ لؾ السبيؿ الذم يؤمف لؾ الكصكؿيتـ ذلؾ بأف يقبؿ عمى اهلل كلذلؾ جاء صاحب ىذه الطريؽ كرس
، مف أقكاؿ الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي في المحبةك  ".كأكؿ ركف مف ىذه األركاف ىك ركف المحبة

كلكف أعطيؾ  مف أسئمتؾ أنؾ اطمعت عميو، كالذم أرل ،"نفحات الحؽ"الييا في كتاب يمكنؾ الرجكع 
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متبلطـ األمكاج: ، كقد كاف البحر سأؿ الشيخ عمي نكر الديف، جماعة مف أبناء الطريقة" :أمثمة منيا
كالبحر ىك بحر الحقيقة  1".: يخكضو صاحب المحبة! فقاؿكتكا؟ فسمىف ًمنكـ يخكض ىذا البحر

ع بيا كؿ ، كينتفأحبكا اهلل بإطاعة رسكلو، تختمر المحبة في قمكبكـ": في مناسبة أخرل كقاؿ ،كالمعرفة
، فتصبحكا في ممككتو  مف يحتاج الغذاء الركحي. أحبكا اهلل حبا يغيبكـ عف كجكدكـ، ًحسا كمعنىن

باؽ بالمظير ، كليس لمحب نياية، فيك ، كىك أكؿ ما برز مف الكنزقديـ . فالحب اإللييحاضريف
كأضرب لؾ مثبل في  كالمظير المحمدم ىك صاحب الكقت، الذم يرث األنكار المحمدية. 2".المحمدم
حضرة سيدنا، الشيخ عمي  كاؿ المحبة ، فقاؿالمريديف أحمرة شكا لو بعض ف بة في اإلنساف؛فعؿ المح
منو إف يجعمو سمسمة طمبت ، ك معدف الذىب أك الفضة إلى الصائغ : " لك أخذت قطعة مفنكر الديف
، ، كينفخ عمييا بالكيرعمى النار ، ثـ يضعياصنع ؟! يأخذىا كيضعيا في البكتقة، فماذا يأك حمية

، فيخرجيا مف البكتقة كيضعيا فكؽ السنداف، كيباشر طرقيا ، كتميف القطعةر كتزداد حرارتيافتندلع النا
. كذلؾ حاؿ المحبة؛ فإنيا بيا صدكر الممكؾ منيا حمية يزيف ، كيصنعيا حسب رغبتوفى يٌ كى يي بالمطرقة لً 

العذكؿ  ىي ، كالمطرقةىك تمؾ القطعة نار اهلل، كالذكر ىكاؤىا الذم ينفخ في النار كيكلعيا ، كالمريد
د تخراج الذىب مف المكاسبااألزلي حمـ الكيميائييف  كىذا ىك3. "المرشد ىك )المعترض(، كالصائغ

إلى ركح  ،مف طيف  عادم   بشرو مف  الركحي لممريد التحكؿ ىذافي  ىذا الحمـ، تحقؽي ،األكلية
ابراىيـ عمي نكر الديف اليشرطي،  م الشيخدِّ اؿ سيدم كجى ة، فقد قبكفي مثاؿ آخر لفعؿ المح4نساني." إ

لتصبح صالحة  ،كتصفييا ،كتغمييا ،كتطحنيا ،، كتحمصياة مف محيطيافي صنع القيكة: تنزع الحب
، أميف ؾيتكفيؽ بإلى  اليشرطي الشيخ عمي نكر الديف كفي رسالة أرسميا لمشرب في كؤكس أىؿ اهلل.

بعد  ، قاؿ فيياككانا مف المنتسبيف لمطريقة ة(،سر خزنة السمطاف عبد الحميد الثاني )كزير المالي
: } قؿ إف كنتـ كـ بحب رسكؿ اهلل الذم أنزؿ عميو، كمتع: "جمع اهلل قمكبكـ عمى تقكل اهللديباجة

محافظة عمى حقكؽ األخكية ، كالكصيكـ باأللفة كالمحبةفأ 5{.اهلل فاتبعكني يحببكـ اهللتحبكف 

                                  
 23اليشرطية، فاطمة، نفحات   1
 31ـ. ف.   2
 34ـ. ف.    3
4  Shimmel, Annemarie, Mystical Dimensions os Islam, UC Press, Chapel Hill,1975,  p.5 
 3:31القرآف الكريـ، سكرة آؿ عمراف  5
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، أعظـ مف كؿ كسؿ بالحب األعظـ ) الحب اإلليي(: " التمتثاال ألمر سيدنا األعظـ القائؿ، اكالصحبة
قيقة، كذكر فالمحبة أساس الطريقة، كالشريعة مفتاح الح عميو الصبلة كالسبلـ ... محمدو  ،كسيمة كأسمـ

فصاحب الذكر سائر، كصاحب . كسمب اإلرادة طريؽ قكيـ ،، كالتفكر صراط مستقيـاهلل أمر عظيـ
قيؽ المحبة كاتقكا بيا . فاعممكا عمى تحالفكر حائر، كسالب اإلرادة مراقب ناظر، كصاحب الحب طائر

  1" ...كؿ نائبة 

مكة، ية رأمئمة الصكفكختـ الشيخ أحمد اليشرطي حديثو، فقاؿ : " لكؿ كاحد مف أ . منيـ مىف اختار الخي
، كسيدنا أبك الحسف الشاذلي، رضي اهلل عنو، 2كمنيـ مف اختار الرياضة، كمنيـ مف اختار السياحة

. كأحب أف أختـ لقائي معؾ باآلية الكريمة، 3فٌضؿ الحب اإلليي، فطريقتنا طريقة حب اهلل كرسكلو"
الخطاب في ظاىره، مكجوه  4بر لحكـ ربؾ، فإنؾ بأعيننا{.كالتي أجعميا خاتمة ليذا البحث: } كاص

في عينو! فكيؼ ال أضع  كيضعؾ ! ىك يضعنيعمي كسمـ، كىك أيضا مكجوه لي كلؾلمحمد صمى اهلل 
ٌبني في عيني كفي قمبي، ككيؼ ال أضع مف يحب يـ  كييًحٌبكنىو، في عيني كقمبي !! لذلؾ  يا مىف أحى

، كىي القطب الذم تدكر عميو الدكائر، كىي التي األكؿ في الطريقةي الركف ، ىكلدم، كانت المحبة
 .كىي الطريؽ إلى المعرفة الحقيقيةكانت سبب الخمؽ كالكجكد، 

                                  
  72اليشرطية، فاطمة، نفحات    1
 مصطمح "السياحة" في التصكؼ تعني الرحبلت الدينية في طمب المعرفة الركحية     2
 18اليشرطية فاطمة ، نفحات    3
 52:48القرآف الكريـ، سكرة الطكر  4
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 لشعر والشعراء في الطريقة الشاذلية اليشرطية: االفصل الرابع 4

، كمكضكعنا ىك الشعر كالشعراء، متتبعا سنف الحياة مع التا ريخ، فمع احتكاؾ تىطىٌكرى األدبي العرًبي 
الشعب العربي بثقافات الشعكب المجاكرة، كالمذاىب الفكرية كالدينية كالفمسفية الحادثة، تكلد عف  ىذا 

ؼ عمماء األدب العربي األدبى الى عصكر، تتماشى مع االحتكاؾ تنك عي اغراًض الشعر كأساليًبو. فصنٌ 
(، كمف شعرائو 622-475ناؾ العصر الجاىمي )الفترات الزمنية التي عاش فييا األدباء كالشعراء. "في

أصحاب المعمقات، التي كانت تكتب كتعمؽ عمى أستار الكعبة، كالخطب الرائعة الحكيمة لخطباء 
العصر الجاىمي، منيـ قىٌس بف ساعدة اإليادم، كأكثـ صيفي، كسحباف كائؿ. كىناؾ الشعراء 

كيمييـ عصر صدر اإلسبلـ كالخمفاء الراشديف،  المخضرمكف، الذيف عاشكا الجاىمية، كأدرككا اإلسبلـ،
ميبلدية/  1258-750ىجرية(، كالعصر العباسي ) 132-1ميبلدية/  750-622كالعصر األمكم)

-1258كالعصر التركي العثماني ) (. كأشعار المكشحات في األندلس العربي. ىجرية 132-656
العربي، عصرى االنحطاط، كيشمؿ ىجرية(، كىك ما يسمى في األدب  1213-656/  ميبلدية 1798

حكـ المغكؿ كالمماليؾ كاألتراؾ العثمانييف كينتيي بقدكـ الحممة الفرنسية الى مصر.  كأخيرا عصر 
 . 1النيضة الحديثة، كيمييا الشعر المنثكر لما بعد الحداثة."

لعربي، حتي كقد أكلى عمماء األدب العربي اىتماما كاسعا لدراسة آداب العصكر األكلى مف الشعر ا
بداية ما أسمكه عصر االنحطاط، فأغفمكا شعراء ىذا العصر. ذكركا مف أسمائيـ بعض المشاىير منيـ 

( صاحب البردة، كعائشة 1295-1213(، كالبكصيرم)1234-1181كابف الفارض )
ـ بأنو كاف ىي رى عٍ (، ككصفكا شً 1731-1641(. كالشيخ عبد الغني النابمسي)1516-1460الباعكنية)

ا، حتى في قصائدىـ المشيكرة، كأف فيو زىاٌلتو كثيرة تخرجو عف المقاييس التي رسمكىا لفنكف ركيك
 الشعر، مف كزفو كقافيةو، كغيرىا مف المقاييس كالمعايير.

كفي الفترة التي كصؿ فييا الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي الى عكا بفمسطيف، كاف الشعر العربي 
أثره باألدب الغربي، كالبحث عف تفعيبلت تتساكؽ مع ترجمة يتممس لو خيطىن نحك الحداثة بت

( الطبعة األكلى 1933المسرحيات كاألشعار الغربية. كقد تناكؿ البركفيسكر شمكئؿ مكريو )كلد ببغداد 

                                  
 بتصرؼ 1986الفاخكرم، حنا، "الجامع لتاريخ األدب العربي"  دار الجيؿ، بيركت،   1
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، تناكؿ Modern Arabic Poetry 1800-1970، في لندف بعنكاف  1976مف كتاب نشره عاـ 
قكؿ لبنى صفدم عباسي، في الطبعة الثانية مف الكتاب: "إفَّ فيو تطكر الشعر العربي الحديث، كت

مكريو قد تكصؿ لفكرة لـ يتكصؿ إلييا أحد مف قبؿ، كىي في التشابو بيف الشعر الميجرم كالمزامير 
المسيحية... كأٌف أىـ ما تأثر بو الشعر العربي بفعؿ الشعر الغربي ىك الخركج عف عمكد الشعر 

ديدة في الشعر العربي." كيقكؿ مكريو في مقدمة الطبعة الثانية مف كتابو التقميدم، كظيكر أشكاؿ ج
بالمغة العربية: "إف العكلمة قد غزت الشعر العربي الحديث أكؿ ما غزت في الثقافة العربية، كقد تـ 

(، مركرا بجبراف 1873-1836ذلؾ بجيكد الشعراء المجدديف فييا، إبتداء مف فرنسيس فتح اهلل مىٌراش)
(، مؤسس مدرسة أبكلمك الشعرية 1955-1892(، كأحمد زكي أبك شادم)1931-1883جبراف) خميؿ

في مصر، الى يكسؼ الخاؿ، كفي ذركتيا عمي احمد سعيد المعركؼ بأدكنيس." كيقكؿ شمكئيؿ 
 1مكريو: " إف الشعر العربي الحديث ىك نتاج حركتيف أدبيتيف: أكالىما تطكر المكشحة كالمسمط

   2مف األشكاؿ المقطعية، كتانييما التقميد المباشر لمشعر الغربي."كالزجؿ كغيرىا 
كالسائد في أشعار شعراء الطريقة الشاذلية اليشرطية، ىك الرباعيات كالخماسيات، لسيكلة نظمو كعدـ 
التقيد بقافية كاحدة لمقصيدة. كلكف يظير في القصائد الطكيمة الكبلسيكية فقد اتبعت النظاـ التقميدم، 

. كسكاء كاف 5، كالقصيدة البلمية لرشيد سناف4، كالعينية لنصكح الجابرم3صيدة التائية لمحمصيكالق
الشعر جزالن، أك غير ذلؾ، فالشعراء في تطكرىـ عبر العصكر، كفي اختبلطيـ بالثقافات الغربية 
كتأثرىـ بيا، إنما كانكا يعبركف عف مشاعرىـ كأحاسيسيـ كعف أفكارىـ كمعتقداتيـ، فنظمكىا كمماتو في 

رىـ مف الشعراء، يعبركف عف شعرىـ كأكزانيـ كقكافييـ. كأما الشعراء الصكفيكف منيـ، فكانكا كغي

                                  
المسمط أك المسمطات نكع مف الشعر يبتدئ فيو الشاعر ببيت مصرع غالبا، تسمى قافيتو عمكد القصيدة، ثـ يأتي بمجاميع مف األشطر في  1

 .األكؿ ) عمكد القصيدة ( كالشطر الخامس عمى ىذه القافية كؿ منيا خمسة أشطر: األربعة األكلى منيا عمى غير قافية البيت
 :كمثالو المسمط المنسكب إلى امرئ القيس، كقيؿ: إنو منحكؿ

 تكىمت مف ىند معالـ أطبلؿ*عفاىف طكؿ الدىر في الزمف الخالي
 مرابع مف ىند خمت كمصايؼ*يصيح بمغناىا صدل كعكازؼ

 رادؼكغيرىا ىكج الرياح العكاصؼ*ككؿ مسؼ ثـ آخر 
 . 19ص 2004الطبعة الثانية حيفا 1970-1800مكرم، ش. أثر التيارات الفكرية كالشعرية الغربية في الشعر العربي الحديث   2
 44أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت.  ص  3
 193ـ. ف. ص    4
 80ـ. ف. ص    5
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لمشعر العامكدم   مكاجيدىـ بمنظكماتيـ التي قد يبتعدكف فييا عف المألكؼ مف المقاييس المرسكمة
المكزكف الميقٌفى، كقد سبقيـ الى الخركج عف المقفى العمكدم شعراء المكشحات في األندلس. كفييـ 

لشاذلية اليشرطية لـ ينتشر خارج الجماعة الشعراء كمنيـ مف يكتبكف الشعر. كشعر أبناء الطريقة ا
اليشرطية، إال قميبل منو مما كاف أىالي عكا ينشدكنو في أفراحيـ كميرجناتيـ، إذ تقكؿ فاطمة 
اليشرطية: "أقتبس األىمكف في مدينة عكا بعض العادات مف أىؿ زاكيتنا، كقد حفظكا الشيء الكثير مف 

دكنيا في األفراح، كحيف يتمكف قصة المكلد انبكم الشريؼ، أناشيدنا كمكشحاتنا الصكفية، فكانكا ينش
كفي زفة العريس كىـ يمشكف في الشارع. ككانكا يطمقكف عمى ىذا النشيد الذم ألفو الشيخ عبد القادر 

      1الحمصي اسـ "زفة العريس"."
، قد تًكؿ  عف ال تعبير عف ىذا كالشعر شعكر، يتحرؾ بو كجداف الشاعر، فينبثؽ ىذا الكجداف كمماتو

الكجداف. قد يككف كبلمان مكزكنا أك غير مكزكف، مقفىن أك غير مقفى، تختمط فيو العامية بالفصحى، 
كلكنو في غاية األمر شعر يعبر عف شعكرو كابده الشاعر كعاناه كتفانى فيو. كما قاؿ الشيخ نصكح 

  2الجابرم الحمبي، مف كبار شعراء الطريقة الشاذلية اليشرطية:
 عصاني فبػاٍح       دمعي   ًلما   أكتميو كجدم

 صبرم تقٌضى كراٍح       كرب نا        يرحميو
 أضحى فؤادم العميٍؿ       ال يدرم  ما  يؤلمو
 فيا   لساف     الكميػٍؿ       ماذا   بو !   ترًجميو

  
يرددكنيا في حمؽ كقداصطمح عمماء التصكؼ عمى إطبلًؽ كممة "السماع" عمى األشعار الصكفية التي 

الذكر أك في مجالسيـ الخاصة، أك في االحتفاالت العامة كالمكالد، كما ذكرنا في باب الطرؽ الصكفية 
"كقد سئؿ رسكؿ اهلل  في فمسطيف. كانقسمكا بيف مؤيد كمعارض، ككؿ فريؽ يسند رأيو بالقرآف كالحديث.

ف كالمباح كالحراـ. كما كاف في فمنو الحسعف الشعر فقاؿ: ىك كبلـ فحسنو حسف كقبيحو قبيح. 
كصؼ الخدكد كالقدكد كالشعكر كما يكافؽ الطباع كالنفكس فسماعو مكركه، إاٌل لعالـ رٌبانٌي يميز بي 

                                  
   96-195ص ص  1981، 1مسيرتي في طريؽ الحؽ" ط  اليشرطية، فاطمة، "  1
 180أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت. ص   2
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كاإللياـ كالكسكسة قد أمات نفسو بالرياضات كالمجاىدات كخمدت بشريتو كفنيت  كالشيكة الطبع
كقاؿ سرم  1".}يستمعكف القكؿ فيتبعكف أحسنو الذيف{فيك كما قاؿ اهلل تعالى:  حظكظو كبقيت حقكقو

في السماع: " تطرب قمكب المحبيف عند السماع،  خاؿ الجنيد البغدادمكىك  ىػ(، 253-160)السقطي
ثىؿي الغيث، إذا كقع عمى األرض  ثىؿي السماع مى كتخاؼ قمكب التائبيف، كتمتيب قمكب المشتاقيف. كقيؿ: مى

ىذه األسانيد في "كتاب  ىػ( 563)ت  عبد القادر السيركردم كقد جمع أبك النجيب،تصبح مخضرة. 
"كمف المعركؼ عف العرب، مدل كقع الكممة آداب المريديف"، كيمكف الرجكع إليو لتفصيؿ البحث. 

ذات اإليقاع في أسماعيـ، كأثرىا في قمكبيـ. كترتيؿ القرآف عند ذكم القمكب يجعؿ الدمع يسيؿ مف 
مف أف كثيرا مف الناس قد  الركايات التي كردت في الكتب الكبلسيكية أحداقيـ. كال مجاؿ لمشؾ في

الذيف  أحكاؿ صؼفي ك كقد كرد في القرآف الكريـ،  2سقط مغشيا عميو مف كقع معنى شعرم في قمبو."
ـٍ تىًفيضي ًمفى الدَّ  {قالكا إنا نصارل:  ا أيٍنًزؿى ًإلىى الرَّسيكًؿ تىرىٰل أىٍعيينىيي ذىا سىًمعيكا مى فيكا ًمفى كىاً  ٍمًع ًممَّا عىرى

ؽِّ  نَّا فىاٍكتيٍبنىا مىعى الشَّاًىًديفى  ۖ  اٍلحى بَّنىا آمى كلـ يقتصر الشعر الصكفي عمى متصكفة العرب،   3.}يىقيكليكفى رى
فريد الديف العطار، ، لجبلؿ الديف الركمي ، كحافظ، ك فيناؾ أميات مف الشعر الصكفي بالفارسية

  ريخ التصكؼ في اإلسبلـ"، كفي المثنكم لجبلؿ الديف الركمي.غني "تا منثكرة في كتاب قاسـ
كقد احتؿ الشعر مساحة كاسعة في الطريقة الشاذلية اليشرطية، فمنو ما ينشد في حمقات الذكر التي 
تقاـ بعد الصبلة كقراءة الكظيفة الشاذلية اليشرطية، كذلؾ يبعث الكجد في الفقراء. كالحضرة كما قاؿ 

الحضرة)حمقة الذكر( بدعة حسنة مستحبة الجتبلب الخمؽ. كالطريؽ ىي رطي: "فييا الشيخ اليش
كلمكممات التي  4المداكمة عمى ذكر اهلل ليبلن نياران. اهلل؛ فحياة القمكب، بذكر الحي الذم ال يمكت."

و. جد في القمكب كيتفاعؿ معو الفقير بكؿ جكارحلحاف العذبة ليا كقعيا فتبعث الك ينشدىا المنشدكف باأل

                                  
ية إصدار معيد الدراسات اآلسيكية كاإلفريقية/ الجامعة العبر  السيركردم، أبك النجيب عيد القادر،آدآب المريديف، حققو مناحيـ ميمسكف، 1

 11، ص 1977بالقدس، 
  

 180ص  1975شيميؿ، آنيمارم، "البعد الصكفي في اإلسبلـ" مطبعة نكرث كاركالينا ، تشابؿ ىيؿ   2
 5:83القرآف الكريـ سكرة المائدة   3
 20اليشرطية، فاطمة، نفحات   4
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كتقكؿ آنيمارم شيميؿ: " إف الكجد الذم يحدثو السماع مشتؽ مف " الكجكد" في حاؿو مف األحكاؿ التي 
  1يمر فييا الفقراء، عند حصكؿ كارد يتنزؿ عمى قمكبيـ."

. فمثبل في النبكية ديثاحاليشرطية تستكحي معانييا مف القرآف كاألالشاذلية كاألشعار الصكفية لمطريقة 
 التي مطمعيا:الشيخ عبد القادر الحمصي،  قصيدة

 2يا نسخة األككاف   يا صفكة الرحمف    قد حار عقمي   كساء ًفٍعمي   أنعـ لي بالفرقاف
 يقكؿ الشيخ عبد القادر الحمصي:

ـٍ  إنساف مِّـ   يدرم الميكىمِّـ    اهلل أى  كؿٌّ  مف  األكقات    في شرعنا نفحات  أيف    الميسى
نادل مكسى مف شاطٍي الكادم األيمف مف البقعة المباركة مف مىف "عر: يتساءؿ الشا 
؟ اهلل أـ 4، " ككممو ربو، قاؿ أرني أنظر إليؾ، قاؿ لف تراني"مكسى عمى الجبؿ ـى مَّ كى ، كمف 3الشجرة"

مكسى! الشاعر يعرؼ الجكاب، خصكصان كأنو قد سمع القصيدة   قمب إنساف؟ أـ اف الكبلـ جاء مف
 التي تقكؿ: 5عمي كفا الشاذلي الشيخالقطب  لسيدم

 "يا حياتي كأنت ركح ذاتي   حاضر ال تغيب    أنت أسكرتني عمى سكرم   مف  لذيذ الشراب
ثـ  خاطبتني  كما  تدرم   ففيمت الخطاب     ثـ  شاىدت كجيؾ البدرم   عند رفع 

 الحجاب
 ثيـٌ صيرتني رقيب  ذاتي   كنت أنت الرقيب

المعنى  كي  تناؿ األماف    كي تراني بيف الدناف عاكفا   شاخصا    أدخؿ الحاف كشاىد 
 لمعياف

 كسقاني ساقي المداـ دكرم قبؿ دكر الزماف   تدرم  باهلل  مف كاف ساقينا    القريب   المجيب
أنا مف فيض فضؿ سادتي  نمت أعمى الرتب  كعمى   قدر   ىمة   الطالب   سيككف     

 الطمب

                                  
 181آنيمارم، البعد الصكفي في اإلسبلـ ص  شيميؿ،  1
   23أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت. ص 2
 28:39القرآف، سكرة القصص،  3
 7:143ـ. ف. سكرة األعراؼ،  4
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أكقاتي   بالينا كالطرب   كسمعت الخطاب في   ذاتي     مف مكافو  ثـ قضيت  سائر   
 قريب"

سمع الخطاب في ذاتو، مف مكافو قريب! خاطبو الحؽ كما يدرم، ففيـ الخطاب! يقع معنى ىذة 
بناء الطريقة ىذه المكارد كيسمي أ في قمبو فيك قد عرؼ الحؽ، فيييـ، كيطير قمبو شعاعا. النفحات
محاضرة عممية ركحية عممية في التربية الركحية في الطريؽ. فالحؽ  اتبدك ككأنيكىذه األبيات  نفحات.

يحاسب نفسو مف حيث أنو يرل  ،كائف في ذات المريد، حاضر ال يغيب عنو طرفة عيف، فيك رقيبو
 اهلل ىك الرقيب الحسيب. كذلؾ معنى:"أعبد اهلل كأنؾ تراه". 

األزىرم البيركتي، مف أبناء الطريقة، في قصيدة لو، يأخذ معانيو  ككذلؾ نرل أف الشيخ أحمد عباس
فيشير إلى  }كىؿ أتاؾ حديث مكسى. إذ رأل ناران، فقاؿ ألىمو امكثكا.{مف معاني آيات "سكرة طو": 

لى تى   لمجبؿ، فيقكؿ شعرا: (الحؽ)ي مِّ جى النار التي كىمَّـى الحؽي فييا مكسى، كا 
 ركح   البياف   نار    الكميـ   شمس  التداني   دار  النعيـ  

 فارشؼ  قناني  ذاؾ   القديـ     تتمك   معاني   سر   العظيـ
 فاشرب جيارا فالطير صاح     كأسا  عقارا  ال  تخشى الح
 فالكأس  دار  كيؼ   البراح     كالحب  صار  الديف   القكيـ
 يكدبو  بدا   لي   ًسر    الكجكد     فصار حالي   حاؿ    الش

 دكت  جبالي  بعد  الصعكد     لما  انجمى   لي   نكر  العميـ
 كابف المداني ساقي الرحيؽ     نكر الزماف   الباىي  الشفيؽ

 1أبدل  معاني  ًسٌر  الطريؽ     لمف  يعاني  الفيض   العميـ  
. اشتعمت احمد عباس األزىرم، سير الفقير في الطريؽ الى المعرفة بسير مكسى النبي خيصؼ الشي

نار المحبة في قمب الفقير، فصار الحب ىك الديف القكيـ، كبالمحبة اندكت جباؿ نفس مكسى، كىنا 
حبتو بمك  اهلل. يكني لتربية نفس الفقير، لتترقى فتصير أىبلن لتمقي العمكـ، كتنجمي لو األسرار، بفضؿ

المداني، نكر الزماف، ىك الذم أبدل لشيخو، كاتِّباعو لشيخو أستنارت لو الطريؽ، كذلؾ بقكلو: إف ابف 
 المعاني الركحية، كيكني أبناء الطريقة عف شيخيـ عمي نكر الديف اليشرطي، بكنية " ابف المداني".
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، كقعت ، في التأديب الركحي المعنكم لممريديفكذكر فضؿ الشيخ عمى المريديف يتبدم في كاقعة رمزية
 : في كؿ العصكر، في القصيدة التي مطمعيا يقهة، أمير شعراء الطر لمشيخ عبد القادر الحمصي

 مػذ  ظيػر ًحػٌبػي     الح برؽ الذات مف ذاؾ المكا
 قمبػي    كانػجمػى   كبو قد زاؿ عف عيني السكل  

كىكاكالدتيا، ك  جماعة مف أبناء الطريقة أف"فقد ذكرت السيدة فاطمة اليشرطية،  ليا، أف الشيخ عبد  رى
عكا، في أثناء زيارتو لو، فسألو الشيخ يجمس بيف يدم شيخو في الزاكية في  مرةن كاف القادر الحمصي، 

ـ النغمات كاأللحاف، عف مدل عممو بالشعر،  ككيؼ تسنى لو ذلؾ، فأجاب: ربما ألف لي معرفة بعم
إذىب كأقفؿ النافذة ينا أبي سعيد القاضي، كقاؿ لو: "، الشيخ عمي نكر الديف، عمى أخكعندىا نادل

ء الشيخ عبده، كأٍرًخ األستار، فالشيخ عبده عنده بىػٍرد )يعني رىٍشح(. كمف يكميا، كبعد أف عاد التي كرا
إلى دمشؽ، انقطع اإللياـ عف الشيخ عبده، كقضى مدة ال يستطيع أف ينظـ شعرا كال قصائد كال 

اهلل  مكشحات، حسب عادتو منذ أف تشرؼ بأخذ الطريقة. لكنو، بعد ذلؾ أدرؾ أنو أساء األدب مع
كمع شيخو، بعدـ اعترافو  بفضؿ اهلل، كفضؿ شيخو، كفضؿ الطريقة عميو. فذىب إلى عكا زائرا تائبا 
مستغفرا اهلل تعالى، سائبلن أف يرفع األستار. كىناؾ استطاع أف ينظـ قصيدة مف أركع أشعاره، أنشدىا 

 :1"في عممو كفنو رؤية نفسوافتخاره ب، ب ، طالبا العفك كالمغفرة عف ىفكتوالشيخبيف يدم 

 2الح   بػرؽ  الػذات  مػف  ذاؾ  المػكل       مػذ  ظيػر حػبػيٌ 

 كبػو  قػد  زاؿ  عػف عػيػنػي  الػٌسًػكل       كانػجػمى   قػمػبػي

 فانػشػدم  لي  يا  سػمػيػمػى  بالػنػكل         سػاعػة   الشػرب

 ل الغػربيلػػذ  لي  الػتػمػزيػؽ يا أىػؿ  الػيػكل        في ىػك 

 يا  نػدامى   كػؿ  مػف   يصحػبػنػا         مػا   عػميػو  بػاس

 نحػف  سػكرل  كاليػكل  مشربػنػا        كالػطِّػبل   كالػكاس

                                  
 291 -289اليشرطية، فاطمة، رحمة الى الحؽ ص ص  1
 20أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت.  ص 2



    
  

119 
 

 سار  في  بػحػر الصػفػا   مػركػبنا        ريػحػو    األنػفػاس

 ليس  يدرم  في  اليكل   مشربػنا         غػيػر  ذم الػقػمػب

أبناء الطريقة، ركاية  ثابتة صحيحة، أف الشاعر السكرم الكبير، عػمػر أبك ريشة،  كيتداكؿ
 كىك ابف عمة الشيخ احمد محمد اليادم اليشرطي، لما سمع األبيات التي يقكؿ فييا الشيخ عبده:

ػبيػنػا         مػا   عػميػو  بػاس  يا  نػيدامى   كيػؿ   مػف   يىٍصحى

 ػذىػبػنػا       كالػطِّبل     كالكاسنحػف  سػكرل  كاليػكل  م

ػو    األنػفػاس  سار  في  بػحػر الصػفػا   مػركػبينا        ريػحي

بىػنا         غػيػري  ذم الػقػمػب  ليس  يدرم  في  اليكل   مىٍشرى

قاؿ الشاعر الكبير عمر أبك ريشة : لك أف لي ىذه األبيات، بكؿ الشعر الذم قمتو. كذلؾ اعترافا منو 
 بببلغة النظـ، كصدؽ أحاسيس الشيخ عبده، كحسف تعبيره عنيا.

و، فقيرا، ال حكؿ لو كال قكة يستقي مدده مف مدد شيخ بعد ىفكتو،  ، رأل نفسوالحمصي لشيخ عبدها
كقد قاؿ حضرة سيدنا في ىذا الباب:"  فعاد اليو المدد بعد أف تاب كاستغفر كرأل الفٌعؿ في الكجكد.

ٌبػي ييًمد ه، أما الذم يرل نفسو رٌبان فمف الذم ييًمد ه!"الفقير الذم يرل نفس و عبدان، رى
1  

يبلحظ في ىذه القصائد أنيا في نتاجيا األدبي الفني، قد اتبعت أحيانا منياج شعراء العصر الحديث 
الذم اتخذ مقاما بيف المكشحات األندلسية، يتكافؽ مع الشعر الغربي الحديث  في  ما يشبو نيج 

كانت مصادر مشتركة بيف الشعراء ك  ،"سبعكف" "كما بينيا ىك نفسو في كتابو ،ؿ نعيمةميخائي
الميجرييف كالشعراء العرب في سكريا كلبناف، كتتمثؿ في الكتاب المقدس، كالتقميد المسيحي في المغة 

اتبع الشيخ عبد القادر الحمصي الشاذلي  3قصيدة "سقاني مدامي بكأس األزؿ"في ف 2كالشعر."

                                  
 589اليشرطية، فاطمة، نفحات  1
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اليشرطي، منياج الخماسيات، بقافية كاحدة في المقاطع الثبلثة األكلى مف الرباعية، كقافية متباينة في 
 الرابعة كالخامسة ىي حرؼ الٌراء الساكنة، كىذه  تتكرر في  كؿ  خماسية:  

 سقاني   مدامي   بكأس    األزؿ     فزاد احتشامي  كشأني  اكتمؿ 

 زؿ     أزاؿ  الغيار    بمحض  القدٍر حبيبي   المؤآنس   بقمبي    ن

 فقدرم     تسامى      كذنبي    اغتفػػٍر 

 أصيدي  المعاني   بقمبو   سميـ     1فحقػػؽ   تراني   ًبطيكًر    الكميـ

كىر  ًبمىٍحًك  األثىرٍ   كلما   شربت   الشراب   القديـ      عشقت  الص 

 فبلحت   شمكسي       كبدرم    بػػػدٍر 

 رش قمبي حبيبي استكل      فدامت حياتي كزاؿ  السكلعمى ع

ػٌح    الخبٍر ألىػػًؿ  الٌنٌظٍر   كحققػت     ذاتي    بأٌني    ىك      فىصى

ٍر   تأٌمػػػؿ       تراه       ًبكيػػػؿِّ   الٌصكى

الرحمف عمى العرش استكل، بمعنى أف األمكر بضدييا قد تساكت عند الفقير لما استقر الرحمف 
 كاستكل عمى عرش الفقير.  

 البيركتي، في غزلية صكفية رائعة، يصؼ عشقو األزلي: األزىرم كفي رباعية يقكؿ الشيخ احمد عباس

ػٍنػحػنػى     بىػػمِّػػٍغػػوي      ػزت  كادم   الػمي  2أنِّػيإٍف جي

                                  
تعني الجبؿ، كبالفتحة عمى )الطا( كسككف  طيكر الكميـ إشارة الى الجبؿ الضذم تجمى اهلل لو،فخر مكسى صعقا. كالطيكر بضـ حرؼ )الطا(  1

 الكاك )الطٍَّكر( يعني الحاؿ كيغمب عميو تجمي الغضب  
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ػنىػػا     كالػًعػٍشػؽي   فىػنِّي  حػػالػػي     بًػكىٍجػػدو     كىعى

ػٍذ  كػاف  ًسػنِّػي  قػمػبي    تىػعىػٌنػى     بػالػيػػكل     مي

ػٍبػعػان  كبػالػعػشػػؽ  اٍكػتىػكل     كاٍصػفىػٌر   لىػكنػي  سى

ػػٌف    بالػػٌنػػكل     يػا  ذا  الػميػغىػنِّ   ػيدمػػدـ     كغى

ػػدنػي ػػد  كعي  كارًك  أحػػاديػػث    الػجػػكل     كجي

 باهلل   يػا   ظػبػي    الػػػنػقػػػا     ما   كػاف  ظػنػي

ٌنًػي ػرى  مف  قػػطع  كصػمي  كالػمقػػا     أف    تػيػجي

 ألبسػتني  يػا  ابف  الػكػػراـ     ثػػكبى   الػػتٌػعىػنِّػي

 ًكػػنِّػػي    الزمػػتي  ميٍذ قمتى لي: ميت في الغراـ    

ػٍد ًلػي   كًعػدني  يا سػيػػد الػرسػؿ الػكػػراـ     جي

 ألػػؼي  صػػػبلةو  كسػػػبلـ     عػمػيػؾ      ًمػنِّػي

ىذه القصيدة لمشيخ أحمد عباس األزىرم، خريج الجامع األزىر بمصر، لكال الصبلة عمى النبي في 
قيا بعد الفراؽ تعزة في المكعة كالفراؽ، أك بقيس ليمى لما ال ختاميا، لقيؿ إنيا لجميؿ بثينة، أك لكثير

 كىك يقكؿ: 

 فكـ  قبمة يا  ليؿ في ميعة الصبا     كقبؿ اليكل ليست بذات معاف

ذ نحف خمؼ البيـ مستتراف  أخذنا كأعطينا  إذا  البىٍيـ  ترتعي     كا 

 فكلـ نؾي ندرم يكـ ذلؾ ما اليكل     كال ما يعكد القمب مف خفقا
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أك أنيـ جميعا  1.الحمبييف كيبدك أف شعراء لبناف الميجرييف، قد جركا مجرل شعراء التصكؼ اإلسبلمي
 :يقكؿ مـ التكحيدن عً "كفي رباعية لعبد القادر الحمصي في اتبعكا منيجان كاحدان، 

 2عمـ التكحيػػػػػد     كشؼ الغيػػػػكف      أصؿ التجريػػد     ىدـ   الحصكف

 التقييػػػػػد     جمع   الشؤكف      عػز    التأبيػػػػد     أف   ال    تككفحػػؿ 

 ركح اإليمػػاف     صدؽ    المقاؿ      نيج    اإلحساف     رؤيا     اليبلؿ

 كنز العرفػػاف     ىجر     الخياؿ      كػؿ     األككاف     كػػاؼ     كنكف

قريبا مف خصائص قصيدة اهلل مراش،  فرانسيس فتح 3يقصيدة الشاعر الحمبي الممكان فنممح في 
 الحمصي:

 4كرػػب     غبرة الديجػو المغيػكج نفض الشرؽ عمى 

 كرػػؤكس النػبك     كسعى الصبح إلى العكد الرطيب

 ػص كاألمػر عجػػيب     رقصة المخمكرػنثنى يرقاف

 كرػكرتو الحػيب     أسػػػالحب  د  ػػػقى    وػػمتخً   كاـو ػػػبقى 

 5كعمى نفس النمط سار جبراف خميؿ جبراف في قصيدتو "أغنية الميؿ":

 تختبي األحبلـسكف الميؿ كفي ثكب السككف     

 اـػػػكف     ترصد األيػػػكسعى البدر كلمبدر عي
                                  

 110ص  2004حيفا  2: ط مكريو، ش، أثر التيارات الفكرية كالشعرية الغربية في الشعر العربي الحديث 1
 24أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت. ص   2
تعكد التسمية إلى  .الطقس البيزنطيكالذيف يتبعكف  اثكليؾكالك ذكسالرـك األرثك الممكانيكف أك الممكيكف ىي تسمية تطمؽ عمى المسيحييف مف   3
عقب الخبلفات الكنسية في القرف الخامس الميبلدم.  ألباطرة البيزنطييفابمعنى "أتباع الممؾ" ككنيـ تبعكا  ممككيي/ممكايي "ܡܠܟܝܐ" لسريانيةا

 األردفك  كفمسطيف كلبناف سكرياينتشر أتباع ىذا التقميد المسيحي في الشرؽ األكسط كبخاصة في 
  60مكريو، شمكئيؿ، أثر التيارات الغربية في الشعر العربي ص   4
 60ف. ـ. ص   5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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%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/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 اؽػػزكر     كرمة العشػػػػفتعالي يا ابنة الحقؿ ن

 ر     حرقة األشكاؽػػاؾ العصيػػعمنا نطفي بذي

الشيخ اش الحمبي، لـ يفارؽ أصمو العربي الحمبي، فإف مف أكبر شعراء الطريقة رٌ فرانسيس مى أف  كيبدك
 1:الغزليةالصكفية  الرمزية ، في قصيدتونصكح الجابرم الحمبي لو قصائد عمى نفس النيج

 وػػشفتي   مف ييرشىؼ       الحياة   ماءي     *أىيؼ     في لحظتيو     ؿى ػػالقت أرخصى 

 وػعمي  أفنى  األشكاؽ      لييب  مف     *بلؽ    ػػػالعشاؽ     باإلط    دمع    ماءي 

 وػتيرى كٍ في سى    حائر      العقؿى    ترؾ    *   ظاىر   الباىر     فيؾ  الحسفً   مفردي 

 بردتيو   لمظيكر     في      تكتسكا    *الطكر      سرَّ  النكر      أحرقت شمسي 

 منو    إليػػو     المرآة     درػب  عمى     *داـ  فيض  الصبلة       مف   الذات    

ىك المتجمي بالكجكد، ككما قاؿ أبك بكر الصٌديؽ: " ما  ، في شيكد أىؿ الطريقة،كلما كاف الحؽ
فإنيـ في ، الجابرم رأيت شيئان إاٌل كرأيت اهلل قبمو"، فإف الشاعر سكاء مٌرًاش أك جبراف أك نصكح

لـ يعرفكا لمف سجدكا، بينما عرؼ ك  ،ىان رٍ سجدكا هلل كى  أكليـ، طىكعان ككىرىان  جدكف هللسيالنظرة الصكفية، 
دي مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض " .ناجى في شعره فٍ مى عرؼ ك  طكعا، نصكح الجابرم لمف سجد كًلمًَّو يىٍسجي
ـٍ  لييي ًظبلى كىٍرىنا كى اًؿ."طىٍكعنا كى ًباٍلغيديكِّ كىاآٍلصى

2   

ي " كى3 فييا ككثييرا ما تنظـ القصيدة عمى لحف أغنية شائعة، كقصيد: " عكا المنى    كؿ الينا
الشاعر، تكفيؽ  كفي ىذه القصيدة يقكؿ، كزنا عالركزنار الشائعة: عال الشعبية األغنية عمى مقاـ كلحف
 عزيز الصفدم:

 اإلنساف  الشاف     يدعك الى كحدة األككاف في  نحف اجتمعنا عمى أمر عظيـ

                                  
 178ص  أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت.   1
 13:15القرآ الكريـ، سكرة الرعد،  2
 465المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت. ص أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية،  3
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 معانييا  مف  عميو شيء   يخؼ  األعياف     لـ   ىذه  في  تكحيده مف صح 

النظرة  حح ليص رالفقييدعك أخاه ىك في ىذه األبيات يقكؿ إف األككاف كميا قد تكحدت في اإلنساف، ك 
إن اإِلنساَن جزٌء ِمن الوجود من حيث  مف قكؿ شيخو: " المعاني كميا، كيتحقؽ لو تتكشؼ، حتى 

يقدـ ألخيو النصح فيدعكه إلى أف يصحح ىك ك  ".بشريُتو، والوجوَد جزٌء ِمن اإِلنسان ِمْن حيث حقيقُتو
أف  ول ال يعترض عمى المظاىر، فكؿ بارز حؽ، ألف الحؽ أرادعمى أف عميو أف يذكر النظرة أيضا، ف

 ، فيقكؿ:يبرز بالصكرة التي ظير بيا

اٌل     رلػالذك  عى ػتنف  أف  كلكف عمى ،رػكِّ ذى   أسكيػتىف عف  كػؿ ما  يجرلماذا كا 

 فييا   بالذم أدرل   الدار  سران كال جيرا     فصاحب  ال ،تعترض إياؾ أف 

أف يأخذ  )أبك اليادم( كيبدك أنو قد عاش في عصر الشيخ إبراىيـ اليشرطي، فيك يطمب مف الشيخ
 حتى يشيد تجميات الحؽ في الكجكد، فيقكؿ:بيده إلى أف يناؿ الفتح ببركة شيخو، 

 نحف عبيدؾ كغيرؾ ما لنا في الككف     العكف عميؾ   اليادم  أبا  سيدم يا 

 اػييػتجم   في   اػحق  الذات   دػعف أسرار الشكؿ كالمكف     لنشيفتحا مبينا 

 األسما   األرفع  العمي   المقاـ   عف     باألسما  الذات صفات   تجمت لما 

 بارييا ؿِّ ػجى   قد  نياػحس  كىند ككذا  أسمى     يحكيف عف قد أظيرت دعد 

كأفني شيخو بمحمد، كأفنى  شيخو،ذات ثـ يقكؿ أنو إبف الشيخ اليشرطي ركحا كتربية، فأفنى ذاتو في 
مىا ىىٰػًذًه  {( فييا، كفي الحياة الدنيا:الحؽ)كىي الحياة التي قاؿ محمدا في اهلل، فعاش الحياة الحؽ. كى

يىكىافي لىٍك كىانيكاٍ  فَّ ٱلدَّارى ٱآلًخرىةى لىًييى ٱٍلحى لىًعبه كىاً  يىاةي ٱلد ٍنيىآ ًإالَّ لىٍيكه كى فإف  ،كفي فيـ الفقراء1  }.يعممكفٱٍلحى
   كبالبعث كالنشكر. بالقيامة ياة، مع اإليماف حالفقير يرل الحياة الدنيا كاآلخرة في ىذه ال

 اػمتن   بعدما    كاسترحنا   حبو   بعنا     في  ناأركاحى   بنك اليشرطي  نحف

                                  
 29:64القرآف الكريـ، سكرة العنكبكت  11
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 ا ػفيي   يعتني   ال مف    قط  ذاقيا  نا     ما ػا عشػبعدى  مف كفاة التي نعـ ال

تي أرادىا اهلل مف معنى العبادة، التكيختـ القصيدة بزبدتيا في معنى المحبة كاألخكة الصادقة التي 
 ، فيقكؿ:التكحيد حقيقةلمحمكد كيتحقؽ الفقير مف تكصؿ الى المقاـ ا

ياؾ الجػفػا  عنو     كالزمو ظبلَّ لو  كاحفظو  بؿ:  كف  ىك  أعػضػد أخاؾ كا 

ػٍبػًدييػا   سبػحاف   نسبةن      حققتمػا      وي ػنٍ ػأك مً   ؾػنػىناؾ إف صح ىذا مً   مي

 1:لشيخ أحمد عباس األزىرم البيركتيمف أشعار ا،  أشعارىـ في المحبة كمف

 الطيكر   دىؾ     كاف     طاؼ قمبي في حمى البيت المعػمػكر       كًبميػبِّي

َـّ   نػكر        ٌبي ك كأسي  شيػٍرًبي  فيو  نػاره   ثيػ ـٌ   ًبحي  الحضكر   لي   ت

 اػػػالين      ةمَّ ػحي     اني ػسػككى  ا      ػفنػال    داعي   اػلمبق   دعاني  د ػق

 المنى      ةػػػغاي     كحباني    أنا           أنت       وً قكلً       بمعاني

 فنكف   لي   صار في  شجكني  ليت  قكمي   يعممكف        كجنكني  

 يككف    كاف  ما حققكني  يا   أصيحاب   الشؤكف         عف   يقيف  

 كمف أبيى القصائد الشعرية لمشيخ سيدم عمي كفا احد اقطاب سمسمة  الطريقة : 

 فػػزاال  فاسػػتػكت شػػمػسي       كػاف   لي    ظػػؿ     ريسيػػػكـو 

 خػػيػػاال بػعػد  ما   كػنػت         حػقػان  عشػت  بػالػمػحبػػكب   

ػػٌمى كجػكدم       عػػاد   مػحػبػػكبي    كتػػعػػالى        فىػػتىػػجى

 ًعػػػػٌزا     كجػػبلآل      يى ػكتػخػفٌػى   عػػف   عػػيػػاني      بً 

                                  
 231-230أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د. ت. ص ص  1
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 تػػػتػػكالى      كػػؿ     أحػػػكالػي     فػيػو     حػػػركػػاته  

ال      كػػاف      افػتػعػاال     كاهللً    ىكذا   الػػعػػشػؽ      كا 

:وتً بَّ حى مى  مريبة ركحة مف مف ب  حً يناؿ المي ما كفي قصيدة لمشيخ عبد القادر الحمصي يبيف 
1 

ػمػيػع  في   ظىػيىػػر  حػبي    نػػكر  ػكىر   جى  لمػمػعػاٍني    بػػادركا      الػنَّػظىػر    أيىىػػٍيػؿ  يا  *  الص 

 الزمافصرت   فرد      إخكتػي     بشِّػركا    * جػنػتػي      داخػبلن     ًقػبمتػي     ىػمػت  فػي 

 البياف  بحار   مف     لمحضكر  فاجتباني   الصدكر *  خافيا   في  قبؿ   الستكر    كنت 

 الزماف    مىكِّػنيكا       حػبػكػػـ    مف   عمي *  ـػػربكػقي         كا ػقػحق     ربكػػـ      كحػػدكا   

 افػػكالمس     دمػػكي    كى صار   سمعي ىي   يا   أىيؿ  اليكل       زاؿ    عني    السػكل *

حدثني أخكنا أبك سعيد : "كليذه القصيدة حكاية ركتيا السيدة فاطمة اليشرطية في كتاب نفحات الحؽ
، لسيدم عبد الغني النابمسي كنت أقرأ مكٌشح ) يا جماؿ الكجكد، طاب فيؾ الشيكد (،القاضي، فقاؿ : 

كلكف ال تقؿ لو  ي أف ينظـ مكشحا عمى كزنو.: " قؿ لمشيخ عبده الحمصفقاؿ لي حضرة سيدنا المعظـ
المكشح المطمكب، فقاؿ: " كاهلل يا ابف فاجتمعت بالشيخ عبده كاقترحت عميو نظـ  ".الشيخ أمر بذلؾ

ال فبل ". كبعدىا : " لـ كنت أسألو، فكاف يقكؿ لي القاضي،  إف جاءني شيء مف شيخي أتكمـ . كا 
ـٌ بناكذات يكـ قاؿ لي ."يصمني شيء إلى محؿ أخينا الشيخ ابراىيـ الكنفاني . كىناؾ أممى عمٌي  : ىم

  نشيد :

 قربيػػػـ  في  فَّ مي   يا اليػػي    بيػػػـ 
 كشػػاف كػؿ عز  حزت مػف حبيػػـ 

يدنا مبٌكرا بتشريفو إلى التكية، عمى غير العادة. فمما كقع فكجدنا حضرة س كرجعنا إلى الزاكية، 
امو، فكاف يتمايؿ قاؿ لو :" إيو يا شيخ عبده". فجعمت أقرا النشيد أم نظره عمى الشيخ عبده،

 إلى أف كصمت إلى بيت :  مسركرا،
                                  

 13أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ، بيركت، د.ت. ص  11
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 داخػػبل      جنتػػي  ىمػت في قبػػمتي 
 صػرت فرد الزماف  بشػػركا إخكتػػي 

فقاؿ   ما ىذا ؟ .. يا شيخ عبده،: " ىك ىك قائبلعبده  الشيخى كىنا، خاطب رضي اهلل عنو، 
: أف حضرة سيدنا المعظـ تفضؿ كقاؿ كقد ركل أحد إخكاننا. ال أنا " ،: " ىذا أنتخ عبدهالشي

 1" ." ىذا النشيد مف أبيى ما نظمو الشيخ عبده
  2، لمشيخ حسف الحكيـ الحمبي:يِّ ػنً كأختتـ حديث الشعر كالشعراء بالقصيدة المكعكدة في العمـ المدي 

 فيمنا  الحؽ   فيمنا    نكر    جمالؾ   مف يشرطيا  *   كليان  ا     يا ػيا غربي       يا عمي

 مجمية      مكالنا     بقمكب         فشيدنا أعيانا  *    جيؿ  أعمانا     بعد  أبصر     بؾ

 حيا  الميت  المشرب     كغدا  طاب   فبيافييا نطرب  *  3خمرة     صاح نشرب بنا   قـ

 غيا   ليس  ظنا     رشدنا   ال    يقيف   عفا     معرب  فينا   عنا * ػػلدن    مف   اػػعممن

 ةيٌ رً البى  نا عمى دٍ جزنا     سي     الكىـ صراط*   فزنا    حقا   لذنا     كبو  قد بابف يشرط 

 ذاتو ىك. ، كلـ يأتو مف شيء خارج عفىك كؿ عنو الشيخ حسف الحكيـ أنو مف لدنوقفالعمـ المدني ي
قكال كاف أف سكاء  ،فعبلن  الفقير لنفسوال ينسب ىك   كىذا العمـ ينبع مف داخؿ الفقير معبرا عف أحكالو. 

، في األبيات التالية، لشيخ عبد القادر الحمصيكيعبر عف ذلؾ ا. ىك الفعاؿ (الحؽ)، فإف عمبل
 :4فيقكؿ

 كمالي  عف حاليكأس خمرم    غبت عف زيد كعمرك     ثـ عف نيي كأمر    ثـ قد سقتني 

 بيتيا صار فؤادم   أشرقت شمس كمالي      ادػبالرش لي   تٍ ػعمى نٍ أى مرادم     أخرجتني عف 

                                  
 497اليشرطية، فاطمة، نفحات  1
 124أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية، المطائؼ الركحية، ص  2
 الخمرة في الشعر الصكفي يرمز الى المحبة في التجربة الصكفية الركحية،   3
  
 12المطائئؼ الركحية، مطبعة اإلنصاؼ ، بيركت، د.ت. ص طريقة الشاذلية اليشرطية، أبناء ال 4
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؛ فمثبل لذلؾ كثير مف األحياف يقكـ الشاعر بتخميس أبيات لشعر قديـ يضمنو شطرات مف تأليفو كفي
 شعر ألبي نكاس في الخمر قاؿ:   في

 لما انتظرت لشرب الراح إفطارا    لك كاف لي مسعد بالراح يسعدني

 افاشرب كلك حممتؾ الراح أكزار  عجيب أنت  شاربو    الراح شيء

 النارا  خذ الجناف  كدعني  أسكف صافية     يا مف يمكـ عمى صيباء

 : 1بيات فقاؿبتخميس ىذه األ الحمبي فقاـ الشيخ رشيد سنا

 و ناراػكأسي  ختاـو  يرً ػخى   ؼَّ ػكى  يسعدني    مف   بالراح  ده ػعً ػسٍ لك كاف لي مي 

 نفحتو    لما انتظرت لشرب الراح إفطارا   يِّ كً سٍ المً   األقدس   ونِّ دى  مف 

 أسرارا  كاف  راحه  المحبة  شاربو    راح   أنت   عجيب  شيء الراح 

 إف كنت ممف دعاه الساقي مف أزؿو    فاشرب كلك حممتؾ الراح أكزارا

 شربيا عارا  في  أرى   لـ  عمى صيباء صافية    عزيزةو   كـػيم  مف يا 

 النارا  ليا ذنبا تراه غدا    خذ الجناف  كدعني  أسكف  شربي  كاف  إف

                                  
 110ف. ـ.  ص  1
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 والتوصيات نتائج الدراسة 5

 نتائجال 1.5

اليشرطية، كشيخيا عمي نكر الديف اليشرطي ،  الشاذلية ةذه الدراسة لتراث الطريقمف ى
 ما يمي: نخمص إلى ،كرعايتو كتربيو ألبناء الطريقة أحمد اليشرطي، ـكشيخيا القائ

تبنى نظاما جيا، إنما ىي طريقة في الحياة ، ت، في منياةأف الطريقة الشاذلية اليشرطي .1
يغرس في قمكب المريديف الفضائؿ، التي تنعكس في  في تربية النفس كتطييرىا،إجتماعيان أخبلقيان 

 ذلؾ في بضع أمكر:  تحقؽيك  بعان أصيبلن فييـ.سمككياتيـ بحيث تصبح ط

ألخبلؽ المحمدية، التي ىي أخبلؽ خ كالطريقة يقكماف بالتربية عمى ااالعتقاد بأف الشيأ. 
 الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي  كقد قاؿ. ( سبحانو كتعالىالحؽ)القرآف، كالتي ىي في كاقعيا أخبلؽ 
كـ بو. : "جئنا مف ببلدنا، لنعرفكـ باهلل. كقد عٌرفناأبناء الطريقة قبؿ انتقالو إلى الدار اآلخرة، يكصي

، فتمسككا بو، كاعتصمكا بو، كال تغفمكا عف ذكره، سبحانو. كككنكا قمبان كاحدان كاهلل، سبحانو، مكجكد باؽو 
كـ بو، كاجتنبكا كنفسان كاحدة، كال تغيركا، كال تبدلكا كال تتفرقكا، كككنكا عمى ما أنتـ عميو. امتثمكا ما أمرنا

ما نييناىـ عنو. كال تقكلكا نحف غائبكف عنكـ، إننا حاضركف ناظركف إليكـ. كال تقكلكا إننا ال نراكـ. 
كأبناء الطريقة يؤمنكف أف ركح شيخيـ معيـ، يراىـ كيراقب  1"بمى، كاهلل، نراكـ، كنعمـ أحكالكـ كميا.

  راقبة النفس، كما ذكرت في قصيدة سابقة:فييـ مبدأ ممسمكياتيـ، كىذا النكع مف اإليماف يبعث 

 ثـ صيرتني رقيب ذاتي     كنت أنت الرقيب

األركاف كفي في  العبادة ليست فقط "أعبد اهلل كأنؾ تراه."ي الحديث: لؾ أيضا ىك فيـ الفقراء لمعنكذ
حكلو.  شيء التعامؿ في الحياة مع البشر كمع البيئة كمع كؿأداء الشعائر . فالديف المعاممة، كىك 

نما جاءت بفيـ جديد.   بية النفس،ر بت يحصؿ عميو المريد يذا الفيـفكالطريقة لـ تأت بشرع جديد، كا 
  بالصدؽ كاإلخبلص.ك التباع با

                                  
 1454أليشرطية، فاطمة، نفحات  1
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في حديث متكاتر بيف  ، كمركزىا محبة الشيخ. كلما كاف الشيخ قد قاؿكالثاني ىك المحبة. 2
شارة إلى اآلية الكريمة: }لئف شكرتـ بعضا. ك ، أم في بعضكـ "حبكني في الفقرا" :أبناء الطريقة ا 

  :اعر، نصكح الجابرمكما قاؿ الش، يككف الشكر ىك المحبة في اهلل، 1ألزيدٌنكـ{

ف عصاكـ أخككـ فأميمكه يطيع  ػػـ   فيوكي ب  ه   حي ري ػكٍ فشي   2 لبعضكـ     كا 

تكفيؽ  قاؿ الشاعركما حبة األخ الخالصة في اإليثار إلى درجة قد تصؿ إلى الفناء فيو: مك 
 عزيز الصفدم:

ياؾ  الجفا   عنو     كالزمو  ظبل   لو  كاحفظو  بؿ  كف ىك  أعضد أخاؾ  كا 

 3ىناؾ إف صح ىذا منؾ  أك   منو     حققتما    نًػٍسبةن    سػبحاف   مبدييا

، فيمجا فس ال يغفؿ عف تربيتياصحبة أخ فاضؿ ينبيو إلى عيكب نفسو، فالن كالثالث ىك. 3 
، الشيخ نصكح الجابرم ى التغمب عمى عيكب النفس، كما قاؿ شاعرىـو فلمريد إلى إخكتو لمساعدتا

  4 مف قصيدة في التربية:

باهلل   أيا    جماعػػػة   ىىميٌمكا  مف  قبؿ  ساعة * نفقكا  عني البضاعة   ىكام  نفسي  
 شيطاني

عميكـ   أىؿى  القمكب   طريح  حامػػؿ  ذنكبي * فاكشفكا عني عيكبي   كاقبمكني عمى  
 نقصاني 

 ىكل النفس كليس شيئا خارج اإلنساف. فابف الطريقة يستعيفيسمى الشيطاف، في عرفيـ، ىك فما 
ائدا عف تناصحكا، فالديف النصيحة. كمف رأيتمكه مف إخكانكـ ح" كالشيخ يقكؿ: عمى ىكل نفسو.بإخكتو 

                                  
  14:7القرآف الكريـ، سكرة إبراىيـ،  1
 193المطائؼ الركحية ، الشيخ نصكح الجابرم، ص  2

 466المطائؼ الركحية، شعر تكفيؽ عزيز الصفدم ص   3
 189المطائؼ الركحية، الشيخ نصكح الجابرم  ص  4
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. فإف 1طريؽ االستقامة، فانصحكه سرَّان، برفؽ كلطؼ؛ قاؿ تعالى في كتابو العزيز: )فقكال لو قكال لينا(
لـ يسمع، أكال، كثانيا، فانصحكه، في الثالثةعمنان. فإف أصر عمى المخالفة، فاىجركه ىجران جميبلن، 

  2كاطردكه كال تقبمكه معكـ."

أحكاميا مبنية ك  ليا نظميا كقكانينيا،الطريقة في ككنيا مؤسسة إجتماعية قائمة بذاتيا، ك . 4
، يتدرج مف النصيحة، الى كما يتبف مف الحديث السابؽ ميا نظاـ في العقكباتفعمى الكتاب كالسنة، 
ففي  .غزكة تبكؾ في 3"فكامٌ الثبلثة الذيف خي "عمى  اليجر طبقو الرسكؿ:كنظاـ  اليجر، الى الطرد.

، سكاء في األدياف السماكية، أك عمكـ الفمسفة أينما صكرعنية عمى مدل الاعرفة اإلنسمالطريقة تتراكـ ال
بعد أف تنزع الشكائب عنو. فميس ىناؾ حاجز بيف كاف أصميا، كتستخمص منيا ما ينفع اإلنساف، 

ارد، أك مكنتيسكيك كيركغسكريف ، أك بينيا كبيف كبكذا كككنفكشيس ،فكأفمكطي سقراطبيف الطريقة ك 
 كىيديجار.

كمف جانب آخر فيي تحث الفقير عمى العمؿ كخدمة المجتمع الذم تعيش فيو كتتماشى  .5
جعؿ الفرؽ عمى لسانؾ مكجكدا، مؽ المبدأ أك الشعار الذم يقكؿ: إمع ظركفو كأحكامو، مف منط

، كالقمب كالعقؿ كتقبؿ اآلخركمف منطمؽ المحبة، كاإلخاء، كالكسعة   ."كالجمع في جنانؾ مشيكدان 
 المتفتح، كاإلخبلص كالثبات.

إلى  لمعمميف، كرحمةن  ،في ككنو لمناس كافة اإلسبلـ في  شمكليةالكالطريقة تجمع بيف . 6
طريقة لكا4الذيف قالكا: نحف أكلياء اهلل كأحباؤه."التي يدعييا   لى الخصكصيةإالمحبة في المسيحية، 

لمبشرية، كلكف مع الحفاظ عمى نقاء المبادمء  كالثقافي ،عياالجتماالعممي، ك  تتكيؼ مع التطكر
 . األساسية

                                  
 20:44القرآف الكريـ، سكرة طػو،  1
 443اليشرطية، فاطمة، نفحات  2
 9:118القرآف الكريـ، سكرة التكبة    3
 5:18القرآف الكريـ، سكرة المائدة  4
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 أبناءي داىا كسار عمى ىي  كالطريقة كما خططيا، كأسس ليا الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي،. 7
ة كالحقيقة، ىي مؤسسة تدعك الى العيش المشترؾ بيف البشر، كالمحبة شريعتجمع بيف الك  ،الطريقة

      ، كفقان لمقكانيف الطبيعية كما أراد ليـ اهلل.الشعكب كاألمـكاإلخاء بيف 

 التوصيات 2.5

أف تتخذ أقكاؿ إف الكتاب المكسكعي الذم أسمتو فاطمة اليشرطية" نفحات الحؽ"، يمكف  .1
جعا لدراسة معمقة لفمسفة الشيخ في الكجكد كفي عمي نكر الديف اليشرطي مر خ الشي

 التربية. 
 أف مبدأ " كحدة الشيكد المحمدم" مف الممكف اف تككف عنكانا لدراسات متقدمة اكم .2

 . معمقة
كما اف الشعر الصكفي يشكؿ مكضكعا كاعدا لدراستيا بتعمؽ، لمف يحب أف يشرح  .3

كيكضح، أك لمف يرل أف يطعف كيجرح، أك لمف يرغب في أف يتخذ مسارا بيف التجريح 
 كالتكضيح.

تصمح لدراسة معمقة تبيف أبعادىا كأثرىا في تشكيؿ الستعداد كما أف نظرية القابؿ كا .4
      نظريات معرفية كأخبلقية كتربكية. 

كنظرا لما في الطريقة كمبادئيا مف أثر في خمؽ إنساف صالح يككف أساسا لمجتمع  .5
أقترح أف يدرس التصكؼ كمبادئ الطريقة في المدارس  ، ينشد المحبة كالسبلـ،صالح

 .ثانكية كالجامعاتااالبتدائية كال
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 المالحـق 6

 السمسمة الروحية ألشياخ الطريقة الشاذلية اليشرطية:   1.6

الطريقة الشاذلية اليشرطية طريقة سنية محمدية مبنية عمى الكتاب كالسنة، كسمسمة األقطاب 
في نسب ركحي،  ، صمى اهلل عميو كسمـ،أك مشايخ الطريقة تتصؿ مف كاحد الى كاحد لتتصؿ بالنبي 

 1كتكتسب المشيخة مشركعيتيا مف ىذا النسب، كىـ عمى التسمسؿ التالي:

 (: الشيخ القائم1928اكتوبر  2احمد محمد )اليادي( اليشرطي )ولد 
 (  1980 -1900محمد )اليادم( بف ابراىيـ اليشرطي )
 (1927-1843ابراىيـ بف عمي نكر الديف اليشرطي )

 ( : مؤسس الطريقة الشاذلية اليشرطية 1899-1794عمي نور الدين اليشرطي )
 2 (1847-1780ابك عبداهلل محمد بف حمزة ظافر المدني )

 (1823-1737أبك أحمد العربي الدرقاكم )
 (1779عمي العمراف الممقب بالجمؿ )ت. 

 العربي بف احمد بف عبداهلل عف كالده
 (1673قاسـ الخصاص ) ت.  

 (1684-1631عبد الرحمف الفاسي)
 (1652-1570محمد بف عبداهلل الكبير )

 ( 1604 -1530يكسؼ الفاسي )
 ( 1569عبد الرحمف المجذكب )ت. 

 ( 1534عمي الصنياجي )ت. 
 ( 1520ابراىيـ الفحاـ ) ت. 

                                  
 42-32ص ‘ ناليشرطية‘سيرة األفطاب في  مقالة فاف اس  1

2 From dates taken from Van Ess, Ali Wafa was only five years on his father’s death. I doubt that he 
succeeded his father as stated in ‘Riḥlah’ p.190 and in Van Ess    
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 ( 1493 -1442احمد زركؽ )
 ( 1490احمد بف عقبة الحضرمي ) ت. 

 يحيى القادرم  
 (1404 -1358كفا) بفمحمد  فابك الحسف عمي بف محمد ب ،عمي كفا 

 (  1363 -1301محمد بحر الصفا ) 
 (  1333داكد الباخمي )ت. 

 (  1309-1260تاج الديف أحمد بف عطاء اهلل السكندرم ) 
 (  1287 -1219أبك العباس المرسي ) 

 ( مؤسس الطريؽ الشاذلية 1258 -1196الحسف الشاذلي )  بكأعمي 
 مؤلؼ الكظيفة المشيشية   (:1228ىػ/  625عبد السبلـ بف بشيش ) قتؿ 

 عبد الرحمف المدني المعركؼ بالزيات  
 (    1182/ 578تقي الديف الفيقىٌير )ت. 

 فخر الديف     
 نكر الديف أبك الحسف 

 تاج الديف 
 شمس الديف السيكاسي  

 زيف الديف القزكيني 
  (  900/ 292أبك اسحؽ ابراىيـ البصرم ) ت. 

 ابك القاسـ احمد المركاني 
 ابك محمد سعيد 

 الشيخ سعد 
 محمد فتح السعكد  

 سعيد القزكيني 
 ( 698ابك محمد جابر بف عبداهلل األنصارم )ت.

  (: أكؿ األقطاب 669 -625الحسف بف عمي بف ابي طالب )
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 1( باب مدينة العمـ 661 -599عمي بف ابي طالب )
 (  632 -570النبي محمد بف عبد اهلل )

 الطريقة الشاذلية اليشرطيةات حول أىم الدراس 2.6

كاف لمطريقة الشاذلية اليشرطية، تأثير كبير  كشيرة في المجتمع العممي كالثقافي كالديني، 
 الجانب ميـه ىذا تمع.  ك ا في المجظيرت آثاره في الكتابات الي بحثت في الطريقة كتاريخيا كتأثيرى

ى تقدير الجيكد تساعدنا عمكىذه الجكانب عممية مف الطريقة، عمى معرفة جكانب تاريخية ك  ألنو يساعد
كاحتراـ ىذه الجيكد  لنشر المعرفة الصكفية بيف أفراد المجتمع، ياكرجاالت الطريقة التي بذليا شيكخ

   كاإليماف بيا:

كأكليا كتاب ) رحمة إلى الحؽ (، كيتناكؿ بحكثان تصكفية ، في  :كتب السيدة فاطمة اليشرطية
سردان لحياة كالدىا الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، مؤسس الطريقة. مع بيانات لقسـ األكؿ منو؛ ثـ ا

التكجييية، مف الشيخ إيرادان لبعض آثار  ؛ ثـمنو عف بعض أفراد األسرة اليشرطية، في القسـ الثاني
 ممحقان يتضمف بعض القصائد كاألناشيد الصكفية التيأقكاؿ كًحكىـ كرسائؿ، في القسـ الثالث؛ كمف ثـ 

، كبياف ىا. ككتاب ) نفحات الحؽ(، كىك يتككف مف بحث تصكفيقاليا بعض أبناء الطريقة  كعمماؤ 
كاؿ الشيخ عمي نكر الديف بسمسمة أقطاب الطريقة الشاذلية اليشرطية، ثـ مجمكعة كبيرة جدان مف أق

كاىب الحؽ ككتاب ) م .كبعض مف رسائمو إلى عدد مف مقدَّمي الطريقةاليشرطي، كتكجيياتو لمريديو 
، ثـ طائفة مف كرامات الشيخ عمي نكر الديف تصكفية تبحث في الكرامة كشرعيتيا: كفيو مقدمة (

اليشرطي. ككتاب ) مسيرتي في طريؽ الحؽ(، كيتألؼ مف ثبلثة أقساـ : األكؿ ، أبحاث في مسائؿ 
، كساعدت عمى كعائميةن  ، عامةن ي أحاطت بنشأة المؤلفةبياف لؤلجكاء الت كالثاني  كشؤكف تصكفية

، كمدل تأثير كالدىا عمييا، كمقدار تأثرىا لث ، تأريخ مفصؿ لحياتيا الطكيمةتككيف شخصيتيا. كالثا
  بالتصكؼ.

مؤلفات الشيخ محمكد أبك الشامات مقدـ الطريقة في مدينة دمشؽ في حينو: النفحات القدسية 
رل ، منيا : شرح تائية سيدم محمد كفا العمية بشرح الكظيفة الشاذلية اليشرطية ، كلو عدة تصانيؼ أخ

. كمكلد نبكم سماه: الرتبة األحدية، ) غير مطبكع ( . كديكاف ، كىك غير متكفر حاليان مجمدات() أربعة 

                                  
  يشير ىنا الى الحديث النبكم: " أنا مدينة العمـ ، كعمي بابيا".   1



    
  

126 
 

كتاب  ، كىكع (. ككتاب عمـ الحـر بشرح الحكـ، )غير مطبك ، جمعو ابنو عبد الرحيـ شعر "السنكحات"
، كفي ىامشيا أرجكزة شعرية ضمٌػف فييا الحكـ فيو حكـ ابف عطاء اهلل السكندرم ، يشرحمخطكط
  : . العطائية

، صيحة اإلخكاف بمساف اإليمافن كشؼ األسرار لتنكير األفكار،: صطفى نجامؤلفات الشيخ م
العمكـ بيف عمـك العصر ك  ، التي تجمعنائيـ التربية اإلسبلمية الصحيحةكفيو يحث اآلباء عمى تربية أب

 ع( ، كفرائد الفكائد عمى المقاصد، كما يحذر مف أضرار االختبلط. كقصة المعراج )غير مطبك الشرعية
، كقصائد في مقاصد لئلماـ النككم )غير مطبكع(. كديكاف شعر يضـ تكسبلت إلييةكىك شرح لرسالة ال

ية، كىك كما يدؿ عمى كاىب المدنية في مكلد خير البر . كفرائد المالنبي )ص(، كأناشيد صكفية مدح
كقد طبع  في بيركت سنة  ةؤلَّؼه في شرح قصة المكلد النبكم، عمى طريقة الصكفي، مذلؾ عنكانو

 1310، طبع في بيركت ، سنة مظير السعكد في مكلد سيد الكجكد ىػ. كقصة المكلد النبكم:1348
  .ىػ

لو آثار كثيرة  ،، في حينومؤلفات الشيخ محمد عساؼ، مقدـ الطريقة في مدينة بيركت
معالـ الكحي أك الرحمة الحجازية المقدسية، كالزىر المفيد في الميـ مف أحكاـ  كمتنكعة ، منيا: 

  التجكيد، كنبذة مف كبلـ خير األناـ.

مؤلفات الشيخ عمي المصطفى الطقطاؽ الحرستاني ، كلو "جكىرة المحبيف في مناقب الشيخ 
ىػ ، كيعطي لمحة 1317صفحة ، كضع سنة  138ع في عمي نكر الديف اليشرطي"، كىك مخطكط يق

قصيرة عف حياة الشيخ اليشرطي ، كما يكرد مجمكعة مف أحاديث الشيخ كمآثره. ككذلؾ كتب أخكه 
الشيخ محمد المصطفى الحرستاني "الجكاىر العمٌية اليشرطية في حؿ أسرار السكرة اليكسفية"، كىك 

. يقدـ تفسيران صكفيان لسكرة يكسؼ ف خبللو، أفصفحة، كيحاكؿ المؤلؼ ،م 79مخطكط يقع في 
  .ـ1892ىػ/ 1310كيظير مف رسائؿ مذيمة بالمخطكط أنو كضع في فترة قريبة مف عاـ 

، ككضعو الشيخ عمر بف محمد عمي الخفية في مناقب الحضرة اليشرطيةجكاىر الكنكز 
رسائمو إلى المريديف البرىمجي ، كىك يشتمؿ عمى مجمكعة كبيرة مف أحاديث الشيخ اليشرطي ك 

  . كالمقدميف

، مف جزر ب الشيخ أحمد بف عبد الرحمف عمكممؤلفات عف انتشار الطريقة في إفريقيا: كت
القمر، عف مناقب الشيخ محمد بف أحمد الشاذلي اليشرطي كىك يترجـ ألحد العمماء الذيف ساىمكا في 
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: ىداية األحبة في بياف ككذلؾ كتاب .بخاصة كجزر القمر ،اليشرطية في إفريقيا بعامةنشر الطريقة 
  .، مف جزر القمرؤلفو الشيخ كعب بف أحمد الباعمكم، لمأىؿ التصكؼ أكلي العرفاف كالمحبةعمـ 

،  Muslim Brothers in Nineteenth Century Africa: كما أف كتابان آخر يحمؿ اسـ
ر. كقاؿ فيو إف اليشرطية في جزر القم ، تحدث عف انتشار الطريقة الشاذليةB. G. Martin :لمؤلفو

، التي قاـ بنشرىا في جزر القمر محمد معركؼ ، ىي كاحدة مف أىـ طريقتيف كانتا الطريقة اليشرطية
ككيفية تمقيو الطريقة  ،. ثـ تحدث عف السيد الشريؼ محمد معركؼشرؽ إفريقياتحققاف تقدمان كبيران في 

، كأصبح مريدان لمشيخ عمي  اليشرطية ، كانضـ لمطريقةمسطيفبد اهلل الدركيش الذم زار فعف الشيخ ع
كيقكؿ بي جي مارتف، إنو  بتكجيو مف عبد اهلل الدركيش ، فإف عبلقات محمد  .نكر الديف اليشرطي

فريقيا، أم في  جزر القمر معركؼ األرستقراطية ساعدت عمى كسب المريديف لمطريقة في شرؽ إ
غشقر، كزنجبار كمدغشقر، ككينيا كغينيا الجديدة، ، كشاطئ مدكتالكبرل، كأنجكاف، كمكىيمي، كماي

  .، حيث بنيت زكايا يشرطية ىناؾكطنجنيقا

 بعض الرسائؿ الجامعية لبعض أبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية كمنيا:

أنمكذج مف الكجكد الصكفي في المشرؽ العربي: المدرسة الشاذلية اليشرطية كشيخيا الشيخ  
قدمت  ،ف اليشرطي، لمؤلفيا الدكتكر كفا احمد السكافطة، كىي رسالة دكتكراة في الفمسفةعمي نكر الدي

عمي نكر الديف الفمسفية كالصكفية في  ـ، كتتحدث عف أىـ آراء الشيخ2002لمجامعة المبنانية، عاـ 
  .العقيدة كالمعرفة الصكفية كفي عمـ الكبلـ كالتصكؼ

ي رسالة دكتكراة في اإلسبلـ، لمدكتكر عمر لمكه، كىكالمضاميف التربكية لمفكر الصكفي في 
ـ، كتبرز أىـ المنظكمات 2002، قدمت لجامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عاـ أصكؿ التربية

  .التربكية التي نشرىا أك كرسيا الشيخ عمي نكر الديف اليشرطي

ثانكية مراعاة معممي المرحمة الكأساليب التربية األخبلقية في الطريقة الشاذلية اليشرطية كمدل 
، لمباحث إسكندرم الفكزم، كىي رسالة ماجستير قدمت لجامعة آؿ البيت ليا في جزر القمر المتحدة

  .ـ2012األردنية عاـ 

ككتاب نظرية الحب اإلليي عند لساف الديف بف الخطيب كالشيخ عمي نكر الديف اليشرطي، 
ـ، كأضيفت إلييا فصكؿ 1988فطة لمجامعة األردنية عاـ كىك عف رسالة الماجستير قدميا كفا السكا

  .عف أىـ آراء الشيخ عمي نكر الديف في المحبة الطبيعية ككيؼ ترتقي بالمريديف إلى المحبة اإلليية
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كمف خارج الطريقة، ىناؾ أطركحة دكتكراة مقدمة لمجامعة المبنانية بعنكاف " التصكؼ كالطرؽ 
عف الطريقة اليشرطية  . كقد أفرد فييا فصبلن متأخر " لعمي أبك شاميلعثماني الالصكفية في العصر ا

، لقصة انتساب السمطاف عبد الحميد لمطريقة . كيتعرض المؤلؼيرىا في المنطقة، كتأثكتعاليميا
أكردتو السيدة فاطمة  ، معتمدان عمى مالكتاب لكصؼ زاكية ترشيحا كزكارىااليشرطية. ثـ يتعرض ا

شخصي مع مقدـ الطريقة في البقاع،  الحؽ. كما يعرض المؤلؼ لحديث رحمة إلىفي كتابيا  اليشرطية
كيرد فييا عمى االتيامات المكجية ألتباعيا  ،، يتحدث فيو عف مبلمح الطريقةالسيد عمي حٌمكد

العادات ، كالخركج عمى الشرع الشريؼ. كما يفرد الباحث متسعان لمحديث عف ختبلطبتشجيع اال
  .فاطمة اليشرطية السيدة، نقبلن عف كتب لطريقةاالجتماعية داخؿ ا

تناكؿ ، 1990، صدر في بيركت عاـ ، لمدكتكر محمد درنيقةكأعبلميا كتاب الطريقة الشاذلية
، اليشرطيالشيخ عمي نكر الديف ، كمف بينيـ كخ الطريقة الشاذليةفيو ترجمة حياة مجمكعة مف شي

  .، كمصطفى نجاأبك الشاماتكعدد مف أتباعو: أحمد عباس األزىرم، كمحمكد 

، كيقكؿ فيو كرد فيو ترجمة الشيخ عمي اليشرطي، كيجامع كرامات األكلياء، ليكسؼ النبياني
لكف النبياني يتطرؽ لمحديث عف بعض المجمكعات التي اتبعت الشيخ   إنو تمقى الطريقة عمى يديو

 ،كانتفع بو " : . فيك يقكؿلطريقةيخ اليشرطي إلى طردىـ مف االيشرطي ألىداؼ دنيكية ، مما دعا الش
، ، ممف حادكا عف طريؽ السداد، كجانبكا طريؽ الرشادخركفقـك كتضرر آ أم بالشيخ عمي اليشرطي

  ."...كغمب عمييـ الجيؿ

البقاع مف كضع كجمع كامؿ الداعكؽ . كقد ترجـ  -طرابمس  -صيدا  -عمماؤنا في بيركت 
، بعد انتقاؿ كالده الشيخ إبراىيـ بف عمي سٌمـ مشيخة الطريقةيشرطي، الذم تفيو لمشيخ محمد اليادم ال

كمحمد عساؼ ، نكر الديف اليشرطي؛ كما ترجـ لعدد مف مريدم الطريقة أمثاؿ أحمد عباس األزىرم
  .ككلده أحمد، كمصطفى نجا، كقاسـ أبك الحسف الكستي

 :كتب تؤرخ لعمماء كمتصكفة تكنس، مثؿ

مشاىير التكنسييف ، لمحمد بكذينة ، نشره في تكنس ، كترجـ فيو لمشيخ عمي اليشرطي فقاؿ 
( ، تفقو بجامع الزيتكنة ، كاشتغؿ بالتدريس في بعض المدارس 1898 -1796عنو: "عمي اليشرطي )

  . " ـ، كاستقر في عكا 1850الثانكية. سافر إلى الحجاز ، ثـ أقاـ بالمدينة ، ثـ قصد القدس سنة 
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ككتاب أعبلـ مف بنزرت ، لممؤرخ المغربي رشيد الذكادم ، كقدـ فيو ترجمة كافية لمؤسس 
الطريقة اليشرطية ، فقاؿ عنو : " إنو مف أعبلـ الدكلة الحسينية ... تعمـ ... ببنزرت أكالن، ثـ التحؽ 

ركس اشتغؿ بتكنس كحضر الكثير مف الدركس في جامع الزيتكنة ، كبعد أف مؤل ًكطابو مف ىذه الد
بالتثقيؼ في بعض المدارس الثانكية، حيث دٌرس التفسير كالحديث، كاألصكؿ، كالتشريع، كالمنطؽ، 

كىكذا، قضى ىذا العاًلـ السياسي ]كاألصح : الفقيو [ بقية  ... كالكبلـ ، كغيرىا مف المكاد كالفنكف
في الخير ... منشطان لمحركات  ناشران لممعرفة ، حاثان عمى التسابؽ [ كالصحيح : عكا]عمره في دمشؽ 

  . ـ1898ىػ/ 1316رمضاف عاـ  19الفكرية كالعممية في تمؾ الربكع ، إلى أف كافاه األجؿ يـك 

 كتب األعبلـ التي تترجـ لرجاالت التصكؼ كالطريقة كمنيا: 

فقاؿ  . كتاب األعبلـ ، لخير الديف الزركمي ، كقدـ فيو ترجمة لمشيخ عمي نكر الديف اليشرطي
ـ ، كأضاؼ أنو تفقو ، كحج مرات ، كنفي  1899 -1796ىػ  1316 -1211إنو عاش بيف عامي 

  .إلى قبرص ] كالصحيح ركدس [ كأقاـ ثبلث سنيف

ككتاب األعبلـ الشرقية في المائة الرابعة عشرة اليجرية ، لزكي محمد مجاىد ، صدرت منو 
ـ ، كىك في ثبلثة أجزاء . كقد تحدث فيو 1994الطبعة الثانية عف دار الغرب اإلسبلمي ببيركت سنة 

الكاتب عف محمد ظافر المدني ، كما تحدث عف بعض رجاالت الطريقة الشاذلية اليشرطية ، نحك : 
محمكد أبك الشامات ، كمحمد نصكح الجابرم ، كمصطفى نجا ، كأبك الحسف الكستي . كلـ تختمؼ 

  .األخرلالمعمكمات المعركضة ىنا عف غيرىا في كتب األعبلـ 

منتخبات التكاريخ لدمشؽ ، لمحمد أديب الحصني . كقد ترجـ فيو لمشيخ عبد القادر ابف سعيد 
، الحمصي مكطنان ، الدمشقي مسكنان ، فقاؿ عنو : " الشيخ البصير الحافظ يقرأ في المآتـ ، كاف 

حساس عجيب . صنؼ مكلدان  ، ابتكاران مف  فاضبلن أديبان، لو فطانة في الممس كذكاء زائد غريب ، كا 
ذىنو الثاقب ، بير بو العقكؿ بأساليبو ، كأدىش األلباب بألفاظو كمعانيو ، نحا بو مذىب التصكؼ ... 
حفظو كثير مف الناس ، يقرأكنو في كؿ آف ، اشػػتير ىذا المكلد بيف أىؿ دمشؽ كاستحبكه عمى غيره، 

أرخ لحياة الشيخ رشيد بف عمر ،  . كما/1896 1314طبعو مؤلفو قبؿ مكتو ببضع سػػػػػنيف، سنة 
الشيير برشيد سناف الشاذلي ، الدمشقي مكلدان ، فقاؿ عنو : " ىك مف أبناء عـ العبلمة الشيخ 
مصطفى قزييا المتقدـ الذكر في القرف الثالث عشر ، برع في النحك كالصرؼ كالمنطؽ كاألصكؿ 

لعظمي ، ثـ تعيف معممان في مدرسة كالعركض ، كتصدر لقراءة الدركس في مدرسة عبد اهلل باشا ا
الممؾ الظاىر لتعميـ المبادئ كالعمكـ العربية كالفنكف العصرية . كاف عالمان فاضبلن بارعان في أساليب 
التعميـ ، شاعران . كقد غمب عميو الفناء كالحب لمؤسس الطريقة الشاذلية اليشرطية. مات عقيػػمان سنة 
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كأرخ كذلؾ لمشيخ   ."..ساتذتي ، جزاه اهلل عني خير الجزاء ـ [. كىك أحد أ1914] ىػػػ =  1333
سعيد بف محمد بف عثماف بف عبد الغني ، الدمشقي ، الشيير بالغبرا ، فقاؿ : " نشأ عمى حب طمب 

 . العمـ كرجالو ، لتردده عمى خالو العبلمة عبد الرحمف الكزبرم ، ككاف أكثر الناس انتفاعان منو
ى الشيخ ىاشـ التاجي ، كالشيخ سعيد الحمبي ، كالشيخ عبد الرحمف الطيبي ، كاشتغؿ كجٌد ، كقرأ عم

كغيرىـ . كاف مف العمماء الذيف ىـ صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو ، ال تأخذه في اهلل لكمة الئـ . تصٌدر 
ـ لمتدريس كالكعظ في الجامع األمكم مدة طكيمة ، يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر . كيكٌد عمى تعمي

العامة أمر دينيـ الضركرم ليـ ، كيشف الغارة عمى قمع البدع غير المرضية المخالفة لمشرع ، كقد شد 
بطاؿ الكثير منيا التي ظيرت بدمشؽ ، عمى األخص  الرحيؿ مراران لعاصمة الدكلة اإلسبلمية ، لرفع كا 

عبد الحميد ، أمره بإبطاليا  ككميدة ] يعني ككميديا [ التمثيؿ لمركايات . فمما كصؿ الخبر إلى السمطاف
كلغكىا . كقد انتقؿ مؤسسيا أبك خميؿ القباني ، الدمشقي ، إلى مصر، كمثميا ىناؾ . مات صاحب 

  ."  ىػ 1303الترجمة سنة 

 خت لرجاالت التصوف في دمشق وحمب كتب أرَّ  3.6

. كتاب أعياف دمشؽ في القرف الثالث عشر كنصؼ القرف الرابع عشر ، لمحمد جميؿ الشطي
كقد أرخ لمشيخ عبد القادر الحمصي ، كأكرد ما أكرده صاحب منتخبات التكاريخ لدمشؽ ، بإضافة أنو 

كما أرخ لمشيخ سعيد الغبرا، فأكرد ما قالو صاحب  .[ ـ1902ىػ ]  1320تكفي في حدكد عاـ 
الشيخ في آخر أمره ذىب إلى عكا فأخذ الطريقة الشاذلية عف "… منتخبات التكاريخ ، بإضافة أنو 

عمي الترشيحي ] نسبة إلى ترشيحا بمد اإلقامة ، كيقصد الشيخ عمي اليشرطي [، بعد أف كاف منكران 
، فقاؿ  ( ـ7781ىػ /  4921كأٌرخ ، كذلؾ ، لمشيخ سعيد الخالدم ) ت  ." ككانت كفاتو فجأة . عميو

  . إنو انقمب مف العمـ إلى إنكاره بعدما أخذ الطريقة اليشرطية

تاريخ عمماء دمشؽ في القرف الرابع عشر اليجرم ، لمحمد مطيع الحافظ كنزار : كتابك 
، كعبد القادر الغبرا ، كسعيد اإلسطكاني خا، في الجزء األكؿ مف كتابيما ، لكؿ مف سعيدكقد أرٌ . أباظة

  .الحمصي ، كرشيد سناف، كمحمكد أبك الشامات ؛ كما أرخا في الجزء الثاني لمسيدة فاطمة اليشرطية

أعبلـ دمشؽ في القرف الرابع عشر ، لمؤلفو محمد عبد المطيؼ الفرفكر ،  : ككذلؾ كتاب
محمكد ك ، لعدد مف أبناء الطريقة اليشرطية، مف أبرزىـ: سعيد الغبرة، عبد القادر الحمصي كترجـ فيو

  .أبك الشامات
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فيو لمشيخ ترجـ ، ك ـ النببلء في تاريخ حمب الشيباء، لمحمد راغب الطباخ الحمبي: إعبلككتاب
م جـ سيرة الشيخ محمد نصكح الجابر ، نقبلن عف حمية البشر. كما تر عمي نكر الديف اليشرطي

ىػ( ، فقاؿ: "حٌصؿ مف العمكـ الفقيية كاألدبية طرفان صالحان، مع نباىة فكر كأصالة رأم ،... 1324ت)
، كبعد لشيخ عمي اليشرطيطية عف نزيميا اإلى عكا، فأخذ الطريقة اليشر  1304تكجو في نكاحي سنة 

  .كذكر أشعاران لو . " عكدتو اىتـ في نشرىا في حمب

، كصدر في بيركت ، سنة ككتاب: نفحة البشاـ في رحمة الشاـ، لمحمد عبد الجكاد القاياتي
، كمنيـ قييا أثناء رحمتو إلى ببلد الشاــ، كقد ترجـ فيو المؤلؼ لبعض الشخصيات التي ل1981
، كالشيخ أحمد حسف الكستي البيركتي، كالشيخ مصطفى نجا، كالشيخ سعيد الغبراقاسـ أبك ال الشيخ

عباس األزىرم الذم قاؿ عنو: خميفة الشاذلية عمى طريؽ الشيخ عمي المغربي اليشرطي المدني 
  ." الدرقاكم

 خت لرجاالت التصوف والطريقة في فمسطين كتب أرَّ  4.6

ـ ( لعادؿ مناع . كقد أرخ فيو لمشيخ 1918-1800أعبلـ فمسطيف في أكاخر العيد العثماني )
دالؿ ، عمي اليشرطي فقاؿ: إف مف أكؿ المنتسبيف لو في عكا الشيخ قاسـ العرابي، كالتاجر أحمد ال

الشيخ يكسؼ  منيـ ، كلمجمكعة مف مريديو،تعرض لسيرة حياة الشيخ . كماكالسيد أبك أيكب القببلكم
الشيخ محمكد سكيؾ ـ (، العالـ األزىرم المدرس في غزة كمصر؛ ككذلؾ 1912ىػ/1330شراب )ت

، العالـ (ـ1830ىػ /1246؛ كالشيخ محمد سكيؾ )تالعالـ األزىرمالفقيو ك ، ( 1883ىػ /1301)ت
، حيث عرض األزىرم الذم كانت لو مكانة متميزة عند الناس، كبخاصة عند عبد اهلل باشا، حاكـ عكا

، مفتي عكا كقاضييا ـ (1939-1855خ عبد اهلل الجزار )عميو كظيفة اإلفتاء ، فأبى قبكليا؛ كالشي
، كمؤسس المدرسة األحمدية في أركقة جامع الجزار في العيد العثماني كفي عيد االنتدابفي أكاخر 

  . عكا

خ عف الشي منو في الجزء األكؿ ثكقد تحد .ـ فمسطيف ، لمحمد عمر حمادةككتاب أعبل
اف كالده ، كالتي كلزاكية الشاذلية المشيكرة في عكا: " أتـ بناء اإبراىيـ عمي نكر الديف اليشرطي، فقاؿ

. خمؼ كالده في مشيخة الطريقة الشاذلية الصكفية التي انتشرت في أرجاء الشيخ عمي بدأ بإنشائيا
  ." في عكاكخاصة في فمسطيف كسكريا. تكفي  ،عديدة مف العالـ اإلسبلمي

كىناؾ دراسة أخرل ، تطرقت النتشار الطريقة اليشرطية في فمسطيف كاألردف ، أيعدت لممؤتمر 
 : الثالث لتاريخ ببلد الشاـ الذم عيقد في الجامعة األردنية . أعد ىذه الدراسة الباحث في جامعة ليدف
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F. DE Jong بعنكاف: The Sufi Orders in Nineteenth & Twentieth - Century 
Palestine.  بالتحديد،  قة اليشرطية كزكاياىا في فمسطيفعف انتشار الطريكقد تحدث في ىذه الدراسة

إف ىذه الطريقة كانت مف أكثر الطرؽ تنظيمان في فمسطيف كالدكؿ  :كقاؿ )يكنغ(، في ىذا الدراسة
كتأثيران في المجتمع  ، أقؿ تنظيمان ؽ األخرل، كالرحمانية كالقاكقجية، في حيف كانت الطر كرةالمجا

، ىك إقامة أنو مما ساعد عمى انتشار الطريقة، عمى حد تعبيرهكما   .، في تمؾ المرحمةالفمسطيني
صمة كطيدة بيف مشيخة الطريقة كالباب العالي في اآلستانة )إسطنبكؿ(، ككذلؾ إقامة ًصبلت قكية مع 

خ أحمد اليشرطي شيخ يقابؿ الش كنستشؼ ، مف ىذه الدراسة ، أف المؤلؼ  أشراؼ القدس كفمسطيف
، كجزر ت ، عف انتشار في البقاع البعيدةالطريقة الحالي، الذم زٌكد المؤلؼ بالكثير مف المعمكما

ريدم الطريقة في المناطؽ مع م كيعزك المؤلؼ ضعؼ االتصاؿ .القمر اإلفريقية كالبرازيؿ ككندا
ؿ عمى لساف الشيخ الحالي لمطريقة، الشيخ ، إلى ظركؼ الحركب التي مرت بيا المنطقة . كنقالنائية

فقد عادت قنكات  ،، المكجكد حاليان في عٌماف، أنو في ظؿ ظركؼ االستقرار في المنطقةأحمد اليشرطي
في الداخؿ  جتماعية ألبناء الطريقة، مما دعـ تماسؾ البنية االاالتصاؿ تمؾ إلى التكٌطد مف جديد

ؿ كتجديد مراكز الطريقة في ، إعادة تأىيظؿ الظركؼ الجديدة الطريقة  في . كما ارتأت مشيخةكالخارج
، في زكايا كالمراكز دكرىا، ًمف جديدكغيرىا، عندما تسمح ظركؼ المنطقة بذلؾ، لتمارس ىذه العكا 

 . ، في مختمؼ أنحاء العالـ اإلسبلميربط المريديف

 كتب تحدثت عن عكا ورجاالتيا  5.6

، كقد صدرت الطبعة الثانية منو متى بكرم كيكسؼ شبؿكتاب: عكا تراث كذكريات. لمباحثيف 
ضرة سيدنا ـ. كتحدث المؤلفاف فيو عف الطريقة الشاذلية اليشرطية ، كشيخيا ح1994في بيركت، عاـ 

، كالمداكمة عمى العبادة كالذكر يخ قضى حياتو في طاعة اهلل. كقاال إف الشعمي نكر الديف اليشرطي
بنو إعمى مشيخة الطريقة ، كىـ : ناس عميو. كما تحدثا عف خمفائو كالتقشؼ بالعيش ، مع إقباؿ ال
م جدد بناء الزاكية ؛ كالشيخ محمد اليادم اليشرطي المكلكد ـ( الذ1928الشيخ إبراىيـ اليشرطي ) ت 

يحتؿ  ؛ كأخيران، الشيخ أحمد اليشرطي الذمعمكمو في المدرسة األحمدية بعكا ، كقد تمقىـ1900سنة 
  .، كفي كافة المجتمعاتبيف أتباعو مركزان مرمكقان 

ت العثمانية، لمباحث زىير غنايـ، كقد صدر مؤخران، سنة : لكاء عكا في عيد التنظيماككتاب
، في بيركت . كتحدث فيو المؤلؼ عف الدكر الذم لعبتو عف مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ـ1999

كما تحدث عف   قافة اإلسبلمية بعامةالطريقة اليشرطية في المجتمع الفمسطيني بخاصة ، كفي الث
  . ، دكرىـ في التعميـ كالقضاء كاإلفتاءبعض رجاالت الطريقة، ككصؼ بشكؿ غير مباشر
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عبد الرزاؽ البيطار، حيث أفرد في ، لمؤلفو لبشر في رجاالت القرف الثالث عشرحمية ا :كتاب
مف كيٌجو إليو  الشيخ في كؿ مافدافع عف  .فصبلن لمحديث عف الشيخ اليشرطي كمناقبوجزئو الثاني 

بيف  لجانب، ا، في ىذكيبدك أف خمطان حصؿ لدل البيطار ،؛ لكنو قدح في أتباعوتساؤالت كاتيامات
، البتداعيـ أمكران مر الشيخ الذيف طردكا مف الطريقة، كبعض الخارجيف عمى أكاأتباع الشيخ اليشرطي
: " كاف رجبلن يغمب ، فقاؿ في الجزء الثانيكما أرخ البيطار لمشيخ سعيد الغبرا  لـ ترد في تعاليـ الشيخ

لمام ةن كى مى مى في أكؿ أمره، إلى أف صار لو  عميو الصبلح كطمب العمـ نيا لعدـ كماؿ ، كلكنكعان ما ان كا 
بني ؿ جامع . كأخذ الطريقة الصاكية الدرديرية، ككاف يقيـ حمؽ الذكر في الجقمقية شماإقبالو لو ما تٌما

كلية عمى أكقاؼ ، إلى أف استحصؿ الت. كحصؿ لو قبكؿ عند الناس، كصار عنده جمعية كبرلأمية
ف كبار لو أنو مككاف يخيؿ دنيا بجده كاجتياده، ففتر أمره كتنزؿ قدره. . فأقبؿ عمى الالمدرسة المرقكمة

كاف  عمي نكر الديف بعد أفكأخذ طريؽ الشاذلية عف الشيخ   االعمماء، كفي آخر أمره ذىب إلى عك
: ، فقاؿ عنوـ(1877ىػ/  1294، الدمشقي )رجـ لسعيد الخالدمكما ت منكران عمى ىذا الطريؽ كأىمو."

عف  يان بالمعركؼ ناى أى ر ناظر معيا إلى راحتو ، آمً  كاف مكاظبان عمى ديانتو، غيرى  " العالـ الزاىد.
ككاف  ." ثـ زار شيخو عمي اليشرطي في عكا . أخذ الطريقة عمى يد الشيخ أحمد البقاعي،المنكر"

ما عاد ، مف قرل الشاـ ، فنفي مع شيخو إلى جزيرة ركدس. كل ةالخالدم خطيبان في قرية كفر سكس
ككنت أنصحو  ، كانقمبت الدنيا عميو ". كيقكؿ المؤلؼ :"إلى قريتو كسيرتو السابقة، فصؿ مف عممو

، ال الحقيقة محجكب. كلك قطع رأسي كتفٌصمت أكصالي. فيقكؿ لي أنت عف بالرجكع إلى المطمكب
 ."رجعت عف طريقي كحالي

 1269ـ( ، قاؿ إنو كلد سنة 1931ىػ/1350كعند ترجمتو لمشيخ مصطفى نجا )ت
. ة ، فاجتيد في الطمبيَّ نً ـ ، كطمب العمـ في بيركت ، عمى جماعة مف ذكم المقامات السَّ 1853ىػ/

مرشد الكامؿ الشيخ عمي نكر كماؿ، حتى أخذ الطريقة الشاذلية عف الكلـ يزؿ سالكان مسالؾ الفضؿ كال
. فاشتغؿ بالطريؽ فكؽ العادة، كبذؿ في الطاعة جده كاجتياده ، كالـز اإلخكاف في مسائو الديف

  .حو كفبلحواكصباحو ، كسمؾ مسالؾ نج

طي ، ثـ فقاؿ إنو انتسب لمشيخ اليشر (، ىػػ1324كما ترجـ لمشيخ أبك النصر الخطيب ) ت 
  . دخؿ األستانة ، كانخرط في سمؾ النيابات ، كقد أبدل سمككان كسمعة طيبة خبلؿ ذلؾ

 : مقاؿ لجكزيؼ فاف إس يقع في مئة كعشريف صفحة في مجمة " عالـ اإلسبلـ " ، بعنكاف
Die Yasrutiya   الصادرة بتاريخ كانكف ثاني / قد قاـ بعرض الكتاب، لمجمة الباحث المبنانيةك ،
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كفي ىذا الكتاب ، يقكؿ المؤلؼ إف لمطريقة أتباعان كثيريف في . الدكتكر جكرج كتكرة 1980شباط عاـ 
فمسطيف كلبناف كسكريا كشرؽ إفريقيا. كما يشكؾ المؤلؼ في بعض المعمكمات الكاردة في كتب السيدة 

، نتقص مف قدرىاريقة اليشرطية ، كي، في الطكما يتعرض المؤلؼ لمفيكـ الكرامة . فاطمة اليشرطية
  .، ال مف خبلؿ كراماتو، الذم تقكل مف خبلؿ أصمو الغريبمؤكدان أف الشيخ أٌثر في أتباعو باإليحاء

 The Sufi: أخرل لمطريقة كردت في كتاب المستشرؽ سبنسر تريمنغياـ ، في كتابو إشارات
Orders In Islam1.    ،"اليشرطية ىي إحدل  كىك يعتبر أف الطريقة" الفرؽ الصكفية في اإلسبلـ

، ت الطريقة المدانيةلقد تمثم": . فيقكؿسسيا الشيخ محمد بف حمزة المدانيفركع الطريقة المدانية التي أ
الذم لتي أسسيا عمي نكر الديف اليشرطي، الطريقة اليشرطية ابكاسطة طائفة مميزة، ىي بفي سكريا ، 

 2."كركدسأسس زكايا في ترشيحا كالقدس كحيفا كدمشؽ كبيركت 

 . "1883كقد كرد ذكر الشيخ اليشرطي في كتاب " ىجرة أحد عشر مزارعا مف ركسيا سنة 

 Yesud Hama’aalal: The Immigration of Eleven Farmers from Russia 
in 1883, in Hebrew Kuntresin Texts and Studies, 8, photocopy Ed. 

 لمخطوطة والمطبوعةمؤلفات لشيوخ السمسمة الشاذلية اليشرطية ا 6.6

 ،الفبلح ،الكفاية ،ـ( حزب البحر1258ىػ/ 656ت)أبك الحسف عمي بف عبد الجبار الشاذلي 
 ؼ النصر البر ،حزب النكر المط ،اآليات ،الحزب الكبير ،التكسؿ

الحكـ العطائية  ،ـ( التنكير في إسقاط التدبير1309ىػ/709ت)أحمد بف عطاء اهلل اإلسكندرم 
أصكؿ  ،المرقى إلى القدير األبقى ،لطائؼ المنف في مناقب أبي العباس المرسي كشيخو أبي الحسف

                                  
اء كتاب "الفرؽ الصكفية في اوالسبلـ"، ترجمة الدكتكر عبد القادر البحراكم ىك ترجمة بدائية فييا أخطاء لغكية كمطبعية، كعدـ معرفة باسم 1

ة ريقالمدف كالببلد بالمغة العربية. كالترجـ عمى ما يبدك متحامؿ عمى التصكؼ في تعميقاتو في اليكامش. كقد أخطأ في تعميقو عمى انتشار الط
اـ في اليند، كاما الطريقة اليشرطية في جزر القمر كشرؽ إفريقيا بكاسطة، عبداهلل الدركيش ابف سعيد السكاحيمي، كساعد عمى انتشارىا انتس

 محمد المعركؼ مف آؿ أبك بكر سالـ 
  201ترمنجياـ، سبنسر، الفرؽ الصكفية في اإلسبلـ، ص  2
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مفتاح  ‘القصد المجرد في معرفة االسـ المفرد ،تاج العركس الحاكم لتيذيب النفكس ،مقدمات الكصكؿ
  ، كالتنكير في إسقاط التدبير.الفبلح كمصباح األركاح

ـ( عيكف الحقائؽ المطفية المرضية في شرح دعاء الشاذلية 1329ىػ/732ت)ي داككد الباخم
 بعض الشركح عمى أحزاب الشاذلي 

ـ( األزؿ المقامات السنية 1363ىػ/765ت)محمد كفا بف محمد نجـ بحر الصفا السكندرم 
حمف المخصكص بيا السادة الصكفية حزب السادات في جميع العبادات نفائس العرفاف مف أنفاس الر 

 ،تأصيؿ الزماف كتفصيؿ األككاف شعائر العرفاف في ألكاح الكتماف ترجماف األشكاؽ كركضة العشاؽ
 فصكؿ الحقائؽ ديكاف شعر 

تفسير القرآف الباعث عمى  ،ـ( مفاتيح الخزائف العالية1404ىػ/807ت)عمي بف محمد كفا 
خزينة  ،المسامع الربانية، ك قوفي الفالككثر المترع مف األبحر األربع  ،الخبلص في أحكاؿ الخكاص

  1ديكاف شعر ديكاف سيدم عمي كفا ،بغية الرائد ،الفضائؿ

عمى كجو يجمع بيف الشريعة  " كتبو قكاعد التصكؼ"ـ( 1494ىػ/899ت)أحمد زٌركؽ  
تأسيس  ،إعانة المتكجو المسكيف عمى طريؽ الفتح كالتمكيف .كالحقيقة كيصؿ األصكؿ كالفقو بالطريقة

تعميؽ عمى البخارم في ضبط األلفاظ  ،القكاعد كاألصكؿ كتحصيؿ الفكائد لذكم الكصكؿ في التصكؼ
ة لممعتصـ مف نَّ الجً  ،جمع البياف شرح أبيات الجمع لمشيخ عمكاف ،الجامع لجمؿ مف الفكائد كالمنافع

كظيفة الزركقية  ،دكية المجربةالدرة المنتخبة في األ،حزب البركات ككسيمة الفكز كالنجاة  ،البدع بالسنة
لمقت عمدة المريد الصادؽ مف أسباب ا،شرح البسممة كالحمدلة ،شرح أسماء اهلل الحسنى ،في األكراد

الفتكحات الرحمانية في حؿ ألفاظ  ،فتح المكاىب ككنز المطالب في بياف الطريؽ كحكادث الكقت،
البدع  ،مف خصو اهلل بالعافيةحة الكافية ل، النصيكتاب األنس في شرح عيكب النفس ،الحكـ العطائية

                                  

1
  يٍ يكرثح داس انرشازٔفً دهة  يرٕفش تعذج يكرثاخ .دٌٕاٌ عٍذي عهً ٔفا،  
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ديكاف شعر شرح مختصر خميؿ )ابف إسحاؽ  ،شرح دالئؿ الخيرات ، التي يفعميا فقراء الصكفية
 الجندم المصرم( في فقو المالكية 

عمي الصنياجي ) الدٌكار ( دفيف فاس ترجمة سيدم عمي الدكار الصنياجي: المصدر: 
  .159غرب ىامش صفحة المطرب مف مشاىير أكلياء الم

 :ىػ( لو قصيدة مشيكرة مطمعيا944ت  دفيف مكناسة الزيتكف ) -عبد الرحمف المجذكب 

 "لؽ يرزقني.اكالخ   قمؽ مف رزقي ليش* أأيش عميا مني     كأنا ما لي فييا آش"

مرآة المحاسف مف  ،محمد العربي بف عبد اهلل الكبير الفاسي ) كالد سيدم أحمد ( دفف بفاس
 أخبار الشيخ أبي المحاسف 

حاشية  ،حاشية في التفسير ،تفسير سكرة الفاتحة (:أبك زيد عبد الرحمف الفاسي )دفف بفاس
حاشيتاف عمى شرح  ،حاشية عمى الحزب الكبير ،حاشية عمى دالئؿ الخيرات ،عمى صحيح البخارم

 الصغرل 

ـ( 1737ىػ/1242اس الحسيف الدرقاكم أبك أحمد العربي بف أحمد بف )ت جكاىر القرط
  ( مناقب الشيخ عمي الجمؿ رسائؿ في التصكؼ )شرحيا الشيخ ظافر المدني

ـ( األنكار 1846 /ىػ1264ت )أبك عبد اهلل محمد بف حسف بف حمزة ظافر الطرابمسي المدني 
شاذلية الرحمة القدسية في تنزيو طرؽ القكـ العمية النكر الساطع كالبرىاف القاطع في الطريقة ال

 .أقرب الكسائؿ في شرح منتخبات الرسائؿ لمدرقاكم ،الظاىرية
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 إجازة من الشيخ إبراىيم اليشرطي لمقدم بيت عور في فمسطين مختومة بختم الشيخ  7.6

 
 

 الوظيفة الشاذلية اليشرطية 8.6

، المَّ  ، ًبسـً اهلًل الرٍَّحمًف الرَّحيـً مٍيًع أىعكذي باهلًل مف الشٍيطاًف الرَّجٍيـً ـٍ ًبجى مِّ سى ؿِّ كى الشيؤكف، في ييَـّ صى
مىى مىٍف ًمٍنوي اٍنشىقًَّت األىٍسرىاري الكىاًمنىةي في ذىاًتًو العىًميًَّة ظيييكرنا، كىاٍنفىمىقىًت األى  ٍنكىاري الميٍنطىكيىةي الظ ييكًر كىالبيطكًف عى

ًفٍيًو اٍرتىقىًت الحى  اًء ًصفىاًتًو السَّنيىًة بيديكرنا، كى زى في سىمى مىيًو، فىأٍعجى ـى ًبًو ًفيًو عى ميكـي آدى تىنىزَّلىٍت عي قىاًئؽي ًمٍنوي ًإلٍيًو، كى
كيؿٌّ عىٍجزيهي يىكفٍيًو، فىذىلً  اءىلىًت الفيييكـي كى لىوي تىضى ا أيٍكًدعى ًمفى السِّرَّ ًفٍيًو، كى بلًئًؽ فىيـي مى ؾى السِّر  كيبلن ًمفى الخى
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ـٍ ييٍدًرٍكوي ًمنَّا سىا كفي لى ـٍ ًبًو ًمٍف نىًبيو ًريىاضي المىصي مىى سىكاىًبًؽ شيييكًدًه، فىأٍعًظ كًدًه، كىال يىٍبميغيوي الًحؽه عى ًبؽه في كيجي
بىرٍكًت ًبفىٍيًض أىٍنكىاًر ًسرًِّه البى  اًلًو الزَّاًىًر ميكًنقىة، كىًحيىاضي مىعىاًلـً الجى مى مىكيكًت ًبزىٍىًر جى اًىرىًة ميتىدىًفقىة، الميٍمًؾ كىالمى

عيكدو كىىيبيكطو لىذىىىبى كىما كىال  ًبًسٍرًه السَّارم مىحيكطه، إٍذ لىٍكال الكىاًسطىةي في كيًؿ صي شىيءى إال كىىيكى ًبًو مىنيكطه، كى
مىيٍ  ًدٍيًد كىالفىٍيًض المىًديًد عى مًؽ الجى دي ًبتىكاريًد الخى تىتىكىارى ةن تىًميؽي ًبؾى ًمٍنؾى ًإلىٍيًو، كى بلى سى قيؿى المىٍكسيكطي صى بلمنا ًو، كى

اًبًو كىالتىابً  اًء العيبل، كىأٍصحى مى آًلًو شيميكًس سىمى فىٍضميوي كىمىا ىيكى أىٍىميوي، كىعى وي كى ارم ىىًذًه الصَّبلةى فىٍيضي ًعٍيفى ييجى
دىلً  مٍيًع األىٍنكىاًر، كى نيٍكريؾى الكاًسعي ًلجى مىٍف تىبل، اىلمَّييَـّ إنَّوي ًسر ؾى الجاًمعي ًلكيًؿ األىٍسرىاًر كى مىٍيؾى كى يميؾى الدَّاؿ  ًبؾى عى

تً  ٍضرى ـي لىؾى بىٍيفى يىدىٍيؾى فىبل يىًصؿي كاًصؿه إال إلى حى ـي القىاًئ ، كىًحجابيؾى األىٍعظى ٍكًب عىكىاًلًمؾى ًإلىٍيؾى قاًئدي رى ًو كى
، الماًنعىة، كىال يىٍيتىدم حاًئره إال ًبأٍنكىاًرًه البلًَّمعىًة، اىٌلمييَـّ أىلًحٍقني ًبنىسىًبًو ال سىًبًو اىلس ب كحيٌٍ قٍِّقني ًبحى ، كىحى ٍكحيٌٍ ر 

اهي، كىأىٍسمىـي ًبيىا  يىٍرضى ا ييًحب وي كى ٍعًرفىةن أىٍشيىدي ًبيا ميحيَّاٍه، كىأىصيري ًبيىا مىٍجبلهي كىمى كًد مىكىاًرًد كىعىرِّفني إيَّاهي مى ًمٍف كيري
يًؿ ًبعىكىاًرًفو، كىأىٍكرىعي بىيىا ًمٍف مىكىاًرًد الفى  نىاًنؾى الجى اًئًب ليٍطًفؾى كىرىكاًئًب حى مىٍى نىجى ٍضًؿ ًبمىعىاًرًفًو، كىاٍحًمٍمني عى

ًتؾى القيٍدًسيًَّة،  ٍضرى ًتًو الميتىًصمىًة ًبحى ٍضرى ًصرىاًطًو الميٍستىًقيـ إلى حى ًسٍر بي في سىبيًمًو القىكيـً كى ، كى كىعىٍطًفؾى
اًسنًو األيٍنًسيَّة مِّياًت مىحى ًة ًبتىجى ، كىاٍقًذٍؼ بي الميتىبىمِّجى ًتؾى كبنا ًبعىكىاًلـً أيسرى ًتؾى مىٍصحي نيكًد نيٍصرى ٍمبلن مىٍحفيكفىا ًبجي ، حى

ؽِّ، كىزيجَّ ًبي فًي ًبحارً  مىى الكىٍجًو األىحى ؽِّ عى ًمٍيًع ًبقاًعًو، فىأىٍدمىغىوي ًبالحى مىى البىاًطًؿ ًبأىٍنكىاًعًو ًفٍي جى ًديًَّة  عى األىحى
اًء التٍَّفريًد، المينىٍزًه عىًف اإلٍطبلًؽ الميًحيطىًة ًبكيؿِّ ميرىكَّ  اًؿ التٍَّكًحيًد إلىى فىضى ٍمني ًمٍف أىٍكحى بىًسيطىةو، كىاٍنشي بىةو كى

تَّى الى أرىل كىال أٍسمىعى كىال أىًجدى كىالى أيًحسَّ إً  ٍيًف بىٍحًر الكىٍحدىًة شيييكدنا، حى كالن كىالتٍَّقًيٍيًد كىأىٍغًرٍقني فًي عى الَّ ًبيا نيزي
ا كىًعٍندىؾى مىٍحميكدا، كىاٍجعىؿً كى  كدا، كىاٍجعىًؿ الٌمييَـّ ذًلؾى لىدىٍيًو مىٍمديكحن ٍؿ كيجي ـٍ يىزى عيكدا، كىمىا ىيكى كىذًلؾى لى  الَّمييَـّ صي

ناننا، كىاٍجعىًؿ الَّ  كًحي كىٍشفنا كىعىيىاننا، ًإًذ األىٍمري كىذًلؾى رىٍحمىةن ًمٍنؾى كىحى يىاةى ري ـى حى ابى األٍعظى وي ًسرَّ الًحجى كحى مييَـّ ري
مى مىا قٍِّقني ًبذًلؾى عى ، كىحى مىآالن االن كى اًمعى عىكىالمي فًي مىجاًمًع مىعىالمي حى قيقىتىوي جى ، كىحى االن ًقيقىتي ذىٍكقنا كىحى  حى

ؿي فىمىٍيسى قىٍبمىؾى شىيءه، يىا ًؿ كىاآلًخًر كىالظاًىًر كىالباًطًف، يىا أىكَّ ؽِّ األكَّ آًخري فىمىٍيسى بىٍعدىؾى  ىينىاًلؾ ًبتىحقيًؽ الحى
فىنىائي ًبمىا  ٍع ًندىائي في بىقىائي كى شىيءه، يىا ظىاًىري فىمىٍيسى فىٍكقىؾى شىيءه، يىا باًطفي فىمىٍيسى ديكنىؾى شىيءه، ًاٍسمى

ٍرني ًبؾى  ٍبًدؾى زىكىًريَّا، كىاٍجعىٍمني عىٍنؾى رىاًضينا كىًعٍندىؾى مىٍرًضيَّا، كىاٍنصي مىى عىكىاًلـً الًجفِّ  سىًمٍعتى ًبًو ًنداءى عى لىؾى عى
بىيٍ  ٍع بىٍيًني كى ، كىاٍجمى مىؾى مىٍف مىمىؾى فىسى مىؾى فىمىمىؾى كى مىًؾ، كىأىيٍِّدني ًبؾى لىؾى ًبتىأًيٍيًد مىٍف سى نىؾى كىأىًزؿ عىًف كىاإلٍنًس كىالمى

يٍ  ، كىاٍجعىٍمني ًمٍف أىًئمًَّة خى ٍيًرؾى بىٍيفى غى ٍؿ بىينٍي كى ، كىحي ٍينىؾى ، }اىلمَّوي، اىلمَّو، اىلمَّو{، اىهلل ًمٍنوي بيًدئى العىيًف غى ٍيًرؾى مى ًرؾى كى
مىٍيؾى القيرآ ٍفقكده. إفَّ الذٍم فىرىضى عى مىا ًسكاهي مى كًد كى ، اىلٌموي األٍمري ًإلىٍيًو يىعيكٍد، اىلٌموي كىاًجبي الكجي فى لىراد ؾى إلىى اىألٍمري

، فًي كيؿِّ اقًترىابو كىاٍبًتعادو كىانٍ  بَّنىا آًتنىا ًمٍف لىديٍنؾى رىٍحمىةن كىىىيٍِّئ لىنىا ًمٍف أىٍمًرنا رىشىدنا(، مىعىادو ، )رى ًتياضو كىاٍقًتعىادو
طىره إالَّ ًإلى  ، كىالى ًيًسيرى ًبنا كى مىٍيؾى تىى الى يىقىعى ًمنَّا نىظىره إالَّ عى ًسٍر ًبنىا كىاٍجعىٍمنا ًممٍَّف ًاٍىتىدىل ًبؾى فىيىدل، حى ، كى ٍيؾى

مِّميكا تى في مىعىارً  سى مىٍيًو كى م كا عى مى النًَّبيِّ يا أىي يىا الذٍيفى آمىنيكا صى م كفى عى مىبلًئكىتىوي ييصى ٍسًميمنا، ًج مىدىاًرًج إفَّ الٌموى كى
، فىإنِّا الى نىٍقًدري قىٍدرىهي العىظً  بلًة كىأكمىؿى التٍَّسًميـً ؿى الصى مىٍيًو أىٍفضى مِّـ ًمنَّا عى سى ًؿ كى ا يىًميؽي الَّمييَـّ فىصى ، كىالى نيدًرؾي مى ـى ٍي

مى سىيًِّدنا مي  بىرىكاتيوي عى تىحياتيوي كىرىٍحمىتيوي كى مىكاتي الٌمًو تىعالى كسىبلميوي كى ، صى ٍبًدؾى ًبًو ًمفى االحًترىاـً كىالتىٍعًظٍيـً مَّدو عى حى
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ٍحًبًو عىدىدى الشى  مى آًلًو كىصى نىًبيِّؾى كىرىسيكًلؾى النًَّبيِّ األيمِّيِّ كىعى بِّنا التَّامَّاًت المبارىكىاتكى ٍتًر كىعىدىدى كىًمماًت رى  .ٍفًع كىالكى
مىؽى )  ثبلثنا – (أعيكذي ًبكىًمماًت الٌمًو التَّامَّاًت ًمٍف شىرِّ مىا خى
يِّ الًذٍم الى يىمي ) مى الحى كىٍمتي عى تىكى مىكيكًت كى ٍمتي ًبرىبِّ المى بىركًت كىاٍعتىصى ٍنتي ًبًذٍم الًعزًَّة كىالجى ، اٍصًرٍؼ تىحىصَّ كتي

نَّا األذىل . اٍصًرٍؼ عى مىى كيًؿ شىيءو قىًديره نَّا األذىل ًإنَّؾى عى . اٍصًرٍؼ عى مىى كيًؿ شىيءو قىًديره نَّا األذىل ًإنَّؾى عى  عى
مىى كيًؿ شىيءو قىًديره    ) ثبلثنا – (ًإنَّؾى عى

 
ر  مىعى اٍسًمًو شىيه ًفٍي األىٍرًض كىال) اًء كىىيكى  ًباٍسـً اهلًل الًذٍم ال يىضي ـي( ثبلثناًفٍي السَّمى  اىلسىًمٍيعي العىًمٍي

ًكيؿي ) ـى الكى ًنٍع ٍسبينىا اهللي كى ٍكؿى كىالى قيكَّةى إالَّ باهلًل العىًميِّ العظيـً ) ثبلثنا – (حى   ثبلثنا – (الى حى
مِّـ) سى ٍحًبًو كى مى آًلًو كىصى مَّد كىعى مى سىيًِّدنا ميحى ؿِّ عى ـي ) ثبلثنا – (المَّييَـّ صَّ  – (فىسىيىٍكًفيكىييـي اهللي كىىيكى السًَّميعي اىلعىمي

  ثبلثنا
ـي الرَّاًحمٍيفى ) اًفظىا كىىيكى أىٍرحى ٍيره حى بَّنا آًتنىا ًمٍف لىديٍنؾى رىٍحمىةن كىىىيٍِّئ لىنىا ًمٍف أىٍمًرنىا رىشىدنا)  ثبلثنا – (فىاهللي خى  – (رى

  ثبلثنا
  ثبلثنا – (اىهللى بىًصيره ًبالًعبىادً كىأيفىكِّضي أٍمًرم إلى اهلل ًإفَّ )

ما ًفي األىٍرًض مىٍف ) ا ًفي السَّمكاًت كى ذيهي ًسنىةه كىال نىٍكـه لىوي مى ي  القىي كـي ال تىأخي ذىا اهللي ال ًإلىوى إالَّ ىيكى الحى
ا  مى ـٍ كى ا بىٍيفى أىٍيًدٍيًي ـي مى ًسعى الًذٍم يىٍشفىعي ًعٍندىهي ًإالَّ ًبًإٍذًنًو يىٍعمى ٍمفىييـٍ كىال ييحيطيكفى ًبشيءو ًمٍف ًعٍمًمًو إالَّ ًبمىا شىاءى كى خى

ـي(، )شىًيدى اهللي أىنَّوي ال إلوى إالَّ ىيكى   كىالمبلًئكىةي كيٍرًسي وي السمكاًت كىاألىٍرضى كىال يىؤيديهي ًحٍفظيييمىا كىيكى العىمي  العىًظٍي
اًلؾى كىأيكلكيا الًعٍمـً قىاًئمنا ًبالًقٍسًط ال إ ـي، إفَّ الدٍِّيفى ًعٍندى اهلًل اإًلٍسبلـي(، )قيًؿ المَّييَـّ مى ًكٍي لو إال ىيكى العىًزٍيزي الحى

تيًذؿي مىٍف تىشىاءي ًبيىًدؾى  ٍف تىشاءي كى تيًعز  مى تىٍنًزعي الميٍمؾى ًممٍَّف تىشاءي كى ٍيري إنَّؾى الميٍمًؾ تيؤًتي الميٍمؾى مىٍف تىشاءي كى الخى
مىى كيؿِّ شى  تيٍخًرجي عى يًِّت كى يَّ ًمفى المى تيٍخًرجي الحى تيٍكًلجي النَّيىارى في المٍَّيًؿ كى ، تيكًلجي المٍَّيؿى في النيىاًر كى يءو قىدٍيره

تىٍرزيؽي مىٍف تىشىاءي ًبغىٍيًر ًحسىابو  يِّ كى ًنت  .(المىيِّتى ًمفى الحى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىزٍيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىنفيًسكي اءىكي ـ لىقىٍد جى
كى  مىٍيًو تىكى ٍسًبيى اهللي ال ًإلىوى إالَّ ىيكى عى ـٍ ًبالميؤًمًنيفى رىءيٍكؼه رىًحٍيـه، فىإٍف تىكلَّكا فىقيٍؿ حى مىٍيكي رٍيصه عى ٍمتي كىىيكى رىب  حى

ـي    .ثبلثنا – (العىٍرًش العىظٍي
ٍعنىا عىٍنؾى كً ) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ. ، كىكىضى ٍدرىؾى ـٍ نىٍشرىٍح لىؾى صى فىٍعنىا لىؾى أىلى ، كىرى ٍزرىؾى الذٍم أىٍنقىضى ظىٍيرىؾى

بِّؾى فىاٍرغىبٍ  لى رى ٍب، كىاً  ، فىًإفَّ مىعى العيٍسًر ييٍسرنا، ًإفَّ مىعى العيٍسًر ييٍسرنا، فىًإذىا فىرىٍغتى فىاٍنصى بسـ اهلل  (.ًذٍكرىؾى
مىا أىٍدرىاؾى الرحمف الرحيـ. ) ٍلنىاهي في لىٍيمىًة القىٍدًر، كى ،  ًإنَّا أٍنزى ٍيره ًمٍف أىٍلًؼ شىٍيرو ا لىٍيمىةي القىٍدًر، لىٍيمىةي القىٍدًر خى مى

تَّى مىٍطمىًع الفىٍجرً  ، سىبلىـه ًىيى حى ـٍ ًمٍف كيؿِّ أىٍمرو بًِّي كحي ًفييىا ًبإٍذًف رى ًئكىةي كىالر   .( تىنىزَّؿي المىبلى
ـٍ ًرٍحمىةى  ، ًإٍيبلىًفًي ٍيًؼ، فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ. )إًلٍيبلًؼ قيرىٍيشو الشِّتاًء كالصَّ

 ) ٍكؼو ـٍ ًمٍف خى ـٍ ًمٍف جيكعو )كىآمىنىيي  ثبلثنا. –البىٍيًت، الًذٍم أىٍطعىمىيي
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ده )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ.  ـٍ يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى لى ـٍ ييكلىٍد، كى لى ـٍ يىًمٍد كى مىدي، لى ده، اهللي الصى  (قيٍؿ ىيكى اهللي أىحى
 .ثبلثنا –

ًمٍف شىرِّ )بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  قىب، كى ًمٍف شىرِّ غىاًسؽو إذا كى مىؽ، كى قيٍؿ أىعيكذي ًبرىًب الفىمىًؽ، ًمٍف شىرِّ مىا خى
سىد اًسدو إذا حى ًمٍف شىرِّ حى ًمًؾ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ.) ( .النَّفاثىاًت في العيقىًد كى قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبِّ النَّاًس، مى

ديكًر النَّاًس ًمفى الًجنًَّة كىالنَّاسً النَّ  ٍسًكسي في صي نَّاًس، الذٍَّم ييكى ٍسكاًس الخى   (.اًس، إلًو النَّاًس، ًمٍف شىرِّ الكى
يَّاؾى بسـ اهلل الرحمف الرحيـ. ) ، الرَّحمًف الرًَّحيـ، مىاًلًؾ يىٍكـً الدِّيًف، ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً  الحمدي ًلمًو رىبِّ العىالىميفى

آلً  ـٍ كىال الضَّ مىٍيًي كًب عى ٍيًر المىٍغضي ـٍ غى مىٍيًي ـى، ًصرىاطى الذيفى أىٍنعىٍمتى عى ، اٍىًدنا الًصرىاطى الميٍستىًقي . آميفنىٍستىًعيفي  يِّفى
ٍمدي ًلمًو رىبِّ العىالىًميفى  ًمٍيفى كىالحى مىى الميرسى سىبلـه عى بِّؾى رىبِّ الًعزًَّة عىمَّا يىًصفيكف كى افى رى   (.سيٍبحى

 انتيى 

 1/9/1977د اليشرطي مساء الخميس حديث الشيخ احم 9.6

نحف ما زلنا نبحث في عمكميات التصكؼ ، طبعان التصكؼ لو شأف عظيـ ك مكقع كبير " 
مف اإلسبلـ ، ك في الفكر اإلسبلمي ، ك لكال ىذا الشأف الكبير لما حظي التصكؼ في ىذا االىتماـ 

ف ، يعني دليؿ أف التصكؼ لو مكانة كبيرة ىك أف كؿ الكبير سكاء مف المؤمنيف أك مف المعترضي
حتى غير المسمميف ك الناس تبحث فيو سكاء يعترضكا عميو أك يأخذكه فيو أك يؤيدكه .اىتماـ المسمميف 

في شؤكف التصكؼ دليؿ عمى أىميتو ألف اإلنساف ال يرمي بالحجر إال الشجر المثمر ، يعني إذا مر 
فبل ييتـ بالشجرة التي ليس عمييا حمؿ ، ليس عمييا ثمر ، يفتش أحب أف يقتطؼ منو ك في بستاف 

حتى مف ك منيا لذلؾ في كثير مف الناس  طؼيقتك فييا  كييتـعمى الشجرة أك األشجار الحاممة المثمرة 
رجاؿ التصكؼ اىتمكا في البحث في شؤكف التصكؼ، كنحف عندما نرل ىذه األىمية لمتصكؼ يمـز 

يمكف الشيء الذم يتبادر إلى الذىف ىك السؤاؿ: انو طالما نحف نريد أف  .أيضان عمينا أف نبحث فيو 
نبحث في التصكؼ ما ىك التصكؼ ؟ طبعان ليس مف المستحيؿ أف نعرؼ ما ىك التصكؼ كمو لعمؽ 

يضع حدكدان  اآلف التعريؼ يقيد المٌعرؼ، .الفكر الصكفي صار مف الصعب كضع تعريؼ لمتصكؼ
بعض ما تطرؽ إليو رجاؿ العمـ في التصكؼ سنرل أف التصكؼ ممكف أف نرل  أفإنما بعد  .لممعرؼ

باهلل  كالبقاءنعرفو . في كاحد مف العمماء كضع التعريؼ التالي قاؿ: التصكؼ ىك الفناء عف النفس 
فحصناه نجد أف ك بحقيقة الحقائؽ. إذا أخذنا ىذا التعريؼ  كاالتصاؿمف الطبائع  كالتخمصتعالى 

 .حاكؿ أف يضع حدكدان لمتصكؼ مف خبلؿ صفات معينو كجدىا في التصكؼكاضع ىذا التعريؼ 
 كىيلمتصكؼ إنما حاكؿ أف يتعرؼ عمى التصكؼ مف خبلؿ ركائز، ىك رآىا  أن يعني لـ يضع تعريف
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يتخمى العبد عف نفسو ىذه ركيزة مف ركائز التصكؼ.  ،يعني الفناء عف النفس  فعبلن في التصكؼ.
أك العبد ال يعتبر متصكفان إال إذا تخمى عف نفسو كعف كياف نفسو ك ىك  المتصكؼ ال يعتبر متصكفان 

إذا تخمى عف كياف نفسو ما معنى ذلؾ ، إذا تخمى العبد عف كياف النفس ىؿ يزكؿ العبد أك يبقى ؟ 
فالعبد في حد ذاتو باؽو إنما زاؿ كياف نفسو  كالبقاء باهلل تعالى. العبد يبقى كلذلؾ قاؿ ىذا المعرؼ:

ي ىك منشغبلن بالحؽ، بقاؤه في انشغالو في الحؽ)يعني كفتا الميزاف(في كاحد )حط( كياف النفس كبق
زاؿ  نفسو ف كيافأل في اهلل عف كياف نفسو، بقاؤه حى جى عان رى طبه في اهلل . فءف الثاني كضع بقاكفي العي

التخمص ا كياف النفس. ك فيي أك يثقؿ الميزاف مف ناحية العيف التي ،فمـ يعد لو ثقؿ حتى يعدؿ الميزاف
يث أنيا بيذه الطمبات تشغؿ يعني ما تتطمبو النفس مف ح ،مف الطبائع ىذا شرط مف شركط التصكؼ

، ألنو التي تشغؿ عف الحؽص مف كؿ متطمبات النفس التخمبؿ  ،، ليس كؿ الطمباتالعبدعف الحؽ
مف الطبائع التي تحركيا ، فالتخمص احد مف رجاؿ التصكؼ اىتدل إليياك تستحؽ البقاء. نفس تكجد 

ف ىذه الطبائع النفس لدرجة أف ىذا التحرؾ يشغؿ العبد عف الحؽ فيجب عمى العبد أف يتخمص م
قؽ عندئذو تح ،يعني إذا تخمص مف األمكر التي تشغمو عف الحؽ (.بالحؽ)االتصاؿ  المشغمة لو عف

ركائز مكجكدة تكصؿ إليو كاضعو عف طريؽ شركط ك  ا مثؿ ىذا التعريؼ؛ فإذن فيو اتصاؿ باهلل تعالى
 في التصكؼ .

 هي ر  سً ك  ،شأنو غريبك  ،، قاؿ: التصكؼ صافاؾ اهلل أمره عجيبتعريؼ آخرلو عربي  ابف مشيخل
يمنح إال لصحاب عناية كقد ،لطيؼ ، رأل في لشيخ العربي ىك مف أئمة الصكفييفا .ـ صدؽليس ي

فأمره عجيب النو لـ  -في ذات الحؽ–لتصكؼ يبحث في اهلل ف األ ؟لماذا التصكؼ أف أمره عجيب،
، حتى أف أىؿ الظاىر حرمكا البحث في شؤكف اهلل لبحث في ذات الحؽ إال أىؿ التصكؼيتجرأ عمى ا

ال يحؽ لنا أف نبحث كز البحث فييا ألنيا تتعمؽ باهلل، ك نحف أدنى مف اهلل، ك . قالكا ىذه أمكر ال يج
أىؿ الظاىر، فكقؼ القكـ عند  ىـ ىؤالء ر.لؾ قالكا: البحث في ذات اهلل كفذكثر مف بؿ كأ ،في شؤكنو

فيو يؤدم إلى البحث  البحثك  ىك الغاية،ىذا الحد، حتى جاء أىؿ التصكؼ كقالكا إف اهلل ىك اليدؼ ك 
كاجبو عمى العبد، النو ال يجكز لمعبد –معرفة اهلل–معرفة الحؽ ك  ،كالبحث عنو يؤدم إلى معرفتو ،عنو
ال بد مف أف  يصبح الحؽ معركفان . أف يبقى الحؽ مجيكالن لدل العبد فبل يجكز ،يتعمؽ بمجيكؿ أف

 ،ذات، فأجاز أىؿ التصكؼ البحث في شؤكف الؽ ىذا العبد بالحؽ تعمقان صحيحان حتى يككف تعم لمعبد،
يبحث في  . قالكا : العبد حتى يككف متصكفان ال بد أفبؿ كفرضكه، في شؤكف اهلل ،)ليس فقط ىذا(

 .مرتبو التصكؼ إلى مرتبو الصكفية، كىي مرتبة معرفة الحؽ شؤكف اهلل كي يتمكف مف االنتقاؿ مف
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قكؿ الشيخ العربي -غريب ÷ك شأف ...كالصكفي ىك العارؼ لمحؽ ،المتصكؼ ىك الباحث عف الحؽف
التي ك فييا إف شأف التعرؼ غريب طبعان . النو يبحث في أمكر ال يستطيع غير أىؿ التصكؼ الغكص 

نو يبحث أل ،التصكؼ عمـ غريب عمى غير أىؿ وفشأف التصكؼ شأف غريب الن .ىي شؤكف الحؽ
 . التصكؼ ال يستطيعكف التقرب منيا غير أىؿ -في أمكر –في شؤكف 

كأف يبحث ليس في العمـك إاٌل بل بد فنو إذا استطاع ىذا المتصكؼ أف يتصكؼ أل ،سره لطيؼ(ك 
نما في ك  ،النقمية لذلؾ  .سر اإلسرار فييا ىك ذات الحؽك  .، كالعمكـ المدنية كميا أسرارالعمـك المدنيةا 

عنده ك . ك سره لطيؼ ليس يمنح إال لصاحب غاية إال لكاحد عنده اىتماـ لطيفان كاف سر التصكؼ 
الٌ ك  ،يجب أف يككف لو قدـ صدؽ في العبكديةك   ر،يعتني بيذا األملمقدرة  بل يككف مف أبناء ف ا 
 .ؼالتصك 

 –، يعني يحـك حكؿ التصكؼ حكؿ الحمى نجده أيضا يحكـ البف عربي، إذا اطمعنا عمى ىذا التعريؼ
 لمتصكؼ . الـ يضع تعريف–التصكؼ  ةىيلـ يدخؿ في حقيقة التصكؼ ما

ىناؾ عالـ آخر مف عمماء التصكؼ قاؿ: التصكؼ ىك الحكمة التي تؤذف لمعبد سعادة الداريف 
ناد إلى اآلية الكريمة التي تقكؿ )كمف يؤت الحكمو فقد أكتي خيران كثيران( فيذا بالمعارؼ اإلليية باالست

كلكف إذا بحثنا فيو فإننا نجد أف ىذا التعريؼ قائـ عمى  .ؼ تكصؿ إليو صاحبو مف خبلؿ اآليةالتعري
بؿ ق .تكصؿ إلى التعرؼ مف النياية -تؤمف لمعبد سعادة الداريف –النتيجة التي يصؿ إلييا المتصكؼ 

أف تؤمف لو سعادة الداريف ما ىك الذم يريد أف يتمسؾ فيو ؟ فكاضع ىذا التعريؼ رأم في التصكؼ 
األخرل عف طريؽ ذا العبد سعادة الداريف األكلى ك انو الحكمة اإلليية التي يمنحيا الحؽ لمعبد فتؤمف لي

 )المتصكؼ ( . المعارؼ اإلليية )المدنية( التي ينزليا الحؽ عمى ىذا الحؽ عمى ىذا العبد
 معرفةي  وعى ك مكض فأل ،أفضميا عمى اإلطبلؽك : عمـ التصكؼ اشرؼ العمـك تعريؼ آخر يقكؿ ىناؾ
ىذا التعريؼ قرب عمى المقصكد مف التصكؼ لماذا ؟الف  ده.كالعمـ يشرؼ بشرؼ مقصك  ،الحؽ

ك العبد يصبح  متصكفان بقصد إذف المتصكؼ أ .معرفة الحؽ كىؼ ك ع التصك التصكؼ ىك مكض
فئة معينة مف ىؤالء العباد ىي  ىناؾكؿ الناس عباد لمحؽ، كلكف  ،يعني الخبلئؽ كميا عباد .معيف

 بالييال يكجد فييـ مىفالعباد  .الفئة ىي التي تيتـ بمعرفة الحؽ ىذهك  ،ص بالتصكؼتالتي تخ
 بؿ، (، عرفت أـ لـ تعرؼالذم يقكؿ لؾ )ال تفرؽ معي إف كنت بحثت أك لـ تبحثمنيـ  بالمعرؼ.

 .عضوبيتنافى مع  ذلؾ فأل ان أك المباليان،معترض ان متصكف لكف ىؿ رأيتك  .يكجد منيـ المعترضك 
 مع كجكد االعتراض لدل المتصكؼ. ىصكؼ يتنافسمكؾ طريؽ التف

فإذا  .المتصكؼ يسمؾ طريؽ التصكؼ بقصد الكصكؿ إلى غاية معينو ىي: التعرؼ إلى الحؽ
معينة مف العباد فئة  فييـ إذف ،ن ال يمكف أف يككف معترضامباليان ك كؼ ال يمكف أف يككف ال المتص
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 ،ىذه الفئة تريد أف تصؿ لمعرفة الحؽ .يا بأف أخذت تبحث عف الحؽت نفسى صٌ اختى ت بالرحمة ك صٌ اختي 
 غاية المتصكؼ. ك الذم ىك مقاـ الكصكؿ ك 

ات عف طريؽ التصكؼ ىك السعي إلى الذ"  ؟ما ىك  ة.الصحيح اتتعريؼ مف التعريف ىناؾ
، فيككف العبد فتظير آثار صفات الحؽ عمى العبد -ىذا تعريؼ ال بأس فيو –الصفات ب ؼاتصاال

في ىذا  تظير صفات الحؽف، في تصرفات ىذا العبد صفات )الحؽ( تنعكسفمرآة لصفات الحؽ 
فيذا العبد تمر عميو لحظات رحمة يككف فييا رحيمان كتمر عميو لحظات غضب ك تمر عميو  العبد.

تظير آثار –التعريؼ يقكؿ -لحظات شدة كىكذا ، يعني صفات الحؽ تظير في تصرفات العبد حتى
العبد مف شيكد الذات الصادر منيا أنكاع المبدعات . فظيكر  ىيفنصفات الحؽ عمى العبد حتى 

تجمي يعني المتصكؼ عندما يمٌر ب. بد تقرب ىذا العبد مف ذات الحؽعمى تصرفات العصفات الحؽ 
قد رآه  إف أك ،يأخذه بالرحمةف ،أذنبكقد ه أك مثبلن ابنو ا) كرأل ( أخ ’رحمة يرل انو أصبح عنده كسع

الشيء  النو إذا رأل ،ىذا العبد ال يرل ذلؾ في نفسو مف نفسو .بالشدةه يأخذفأذنب يمٌر تجمي الشدة 
. فيذا العبد ال يرل في تصرفاتو إال انعكاسان فيحجبومف نفسو يككف ىذا الشيء حجابان بينو ك بيف سيره 

النصكص  –لذلؾ كاف العبد اقرب المخمكقات إلى الحؽ الف الحؽ ىكذا قرر ك  ،لتجميات الحؽ فيو
لذلؾ كاف العبد اقرب ك  ،، فاصطفاىـ: الحؽ اصطفى مف المخمكقات آدـ كجماعتوتقكؿ ىكذا تقكؿ اف 
في ىذه الحاؿ ىذا العبد ك  .فكانت صفات الحؽ تتجمى في تصرفات ىذا العبد ،المخمكقات إلى الحؽ

نما يراىا مف ك ، ال يرل ىذه التصرفات فيو ىكك  ،يعيد األمكر إلى صاحبيا فيفنى ىذا العبد  (،الحؽ)ا 
 ،بالذات ان منحصر يككف لكف شيكده ك  .صرفاتو ىي انعكاس لتجميات الصفاتيعني ت ،في شيكد الذات

 يعني ،التي تتجمى فييا في الككف مف خبلؿ الصفاتً  ىذا العبد ال يرل في الكجكد إال الذاتى  فَّ أبمعنى 
لذلؾ معرفة الحؽ ال تككف في االبتداء ك  ،ال تظير في الكجكد إال عف طريؽ صفاتياك  جكىره  الذاتى  أفَّ 

يعني العبد ال  .العبد ىذه الصفات تكصؿ إلى نكر الذات فإذا اخترؽ نظر .إال عف طريؽ الصفات
إال إذا استطاع أف  - ، كلك سمؾ طريؽ التصكؼك لك كاف متصكفان  –يستطيع أف يعرؼ الحؽ رأسان 

في استطاع أف تستقر معاني ىذه الصفات عنده  ، أميعرؼ صفات الحؽ ثـ ييضـ ىذه الصفات
 الذمىذا التعريؼ  .ع عدـ الكقكؼ عند حد التصديؽ كاليقيفم الكجدافىذا ىك اإليماف بالذكؽ ك ك . نفسو

الكجداف دكف الكقكؼ عند التصديؽ ك اليقيف لماذا ؟ الف الذكؽ ك ىك اإليماف بالذكؽ ك  :قمناه اآلف
ي ف ،الكجداف ىك إيماف ذاتيء ذاتي فاإليماف عف طريؽ الذكؽ ك الكجداف شيء كامؿ في النفس شي

كممة التصديؽ )ىكذا تدؿ أنت تصدِّؽ يعني  .التصديؽ كاليقيف ىك إيماف نقميحيف اإليماف عف طريؽ 
شيء ثبت عند . .كىذا ال يجكز في التصكؼ ،تصدِّؽ غيرؾ ( فأنت يينقؿ إليؾ ما ثبت عند غيرؾ

ال يجكز لؾ أف تأخذ بطريؽ النقؿ ما ثبت عند غيرؾ دكف أف يثبت ك دخؿ فيو،  أنت ميس لؾف ،غيرؾ
 .كالتقميد ال يجكزد تقميفيذا  .عندؾ
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يككف إيمانا إيماف العبد ذاتيا بالحؽ ف .اإليماف الذاتي أم ذا المعنىفكاضع ىذا التعريؼ أضاؼ إليو ى
ىذا ىك اإليماف عف ك  ،أنت آمنت ألنؾ رأيتف .يعني مش كاحد قاؿ لؾ تعاؿ آمف ،متداخبل مباشرا
فيككف اقرب التعاريؼ إلى . –يماف الغيرإ–الكجداف بدكف الكقكؼ عند حد اإليماف النقمي طريؽ الذكؽ 

فمف ىذا البحث الذم رأيناه ممكف أف  .ا التعريؼ المستفيض يعني المفصؿحقيقة التصكؼ ىك ىذ
نصؿ إلى التعرؼ عمى التصكؼ عف طريؽ كضع تعريؼ مكجز بسيط النو نحف لنا حؽ مثؿ ما 

لذلؾ كاف عمـ ك . حؽ )فقط (ك البحث عف الحؽ في الفالتصكؼ ىفي التعريؼ.  حؽ القكـ يؤالءل
فالتصكؼ يمجأ إليو العبد متصكفا بقصد البحث عف  .متكامبلن  ان عمم يا قائما بذاتو،التصكؼ عمما ذات

فالمتصكؼ يمجأ إلى –الحؽ ىك اسـ الذات في عمـ التصكؼ طبعان ك –الحؽ حتى يصؿ إلى ىذا الحؽ 
يريد أف يعرؼ مف ىك اهلل ، كال يمكف لو أف يعرؼ مف ىك اهلل إال  ،التصكؼ بقصد التعرؼ عمى الحؽ

تريد أف تعرؼ اهلل كتبحث في شؤكف الجباؿ أ الكدياف؟ ما عبلقة ىذا  .في شؤكف اهلل )نفسو( إذا بحث
–في حدكد اهلل  -انؾ تريد أف تبحث في نطاؽ اهلل عنى ي ، فذلؾ. تريد أف تبحث عف اهللبيذا
 ".ف الحؽ في الحؽالتصكؼ ىك البحث عف
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م نور الدين اليشرطي م الشيخ ابراىيت، مختومة بخىـ1339ن اإجازة مؤرخة رمض 10.6
 ، لبمدة بيت عور امقدمبتعيين عمي الحسين 

 

 

 

 

 



    
  

146 
 

بتعيين ولده احمد اليشرطي خميفة لو من الشيخ محمد اليادي اليشرطي رسالة إجازة  11.6
 28، 1980مايو  13 مختومة بختم الشيخ اليادي ومؤرخة في مشيخة الطريقة

 ىجرية   1400جمادي الثاني 
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في جامع ول الشيخ عمي نور الدين اليشرطي من مخطوطة لمبرزنجي تصف نز   12.6
 ىـ 1307 مؤرخة ،الزيتونة بعكا
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، مختومة رسالة من الشيخ عمي نور الدين اليشرطي بطرد أمين أبو ريشة من الطريقة 13.6
  ىـ 1303محرم  11و مؤرخة 
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 2016من كندا في شير سبتمبر  فمة جود فارسمطمخطوطة ل 14.6

 

 

الطفمة جكد فارس مكلكدة في كندا عمرىا خمس سنكات، حفيدة مقدـ الطريقة في مدينة 

السبت  ي. تقكؿ في كاجب مدرسي: ذىبنا يكمكمحبة الشيخ قةيكالجارم بكندا، تربت عمى جانب الطر 

فاء، ألنو كاف مريضا، حيث أف سرياف دمو كاف كاألحد الى الزاكية لنصمي كندعك لحضرة سيدنا بالش

    بطيئا، كأنو حدث انسداد في شرايينو. كىك أيضا يدعك لنا بالشفاء عندما نمرض.  
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من  ، مقالة 1933ا في لبنان سنة لبمدة برجزيارة الشيخ محمد اليادي اليشرطي  15.6
 2008يوليو  9لكتروني اإل برجا موقع 

http://www.ebarja.com/?p=26  

ىك خادـ الطريقة الشاذلية اليشرطية، ابف إبراىيـ ابف المرشد عمي نكر الديف الكبير، كلد 
بمدينة عكا في فمسطيف المحتٌمة. كمنذ إلتحؽ كالده اإلماـ أبراىيـ بالرفيؽ األعمى قاد سفينة الطريقة 

فريقيا . عاـ الشاذلية اليشرطية، كقد زاد في عيده إنتشار الطري قة حتى شمؿ قسمان كبيران مف آسيا كا 
شيدت برجا الشكؼ مناسبة خرجت ليا بكبارىا كصغارىا، ألستقباؿ الشيخ محمد اليادم  1933

اليشرطي الداعي إلى األخٌكة كالمرحمة بيف أتباع الطريقتيف الشاذلية كالقادرية في برجا، الذيف استزليـ 
ب كتبلسف كجراح عمى ساحة العيف، فجاء الشيخ إلى برجا ليمحك الشيطاف كٍأغرل بيـ في حكادث ضر 

 .ما عمؽ بالقمكب مف غؿ، كيثبت عبلئـ اإليماف:ٍأف ككنكا عباد اهلل إخكانا

 

كالشرفات  ”الترسينات“اصطؼ الناس في ساحة عيف برجا صفيف متقابميف، كازدحمت 
نبغض المي يبغضؾ …. اليادم نحنا محبينؾكالسطكح، كىـ يستقبمكف الشيخ بفرح كحبكر : يا سيدنا 

 .كنمكت عمى دينؾ

صبلة الظير في جامع برجا الكبير كاف جامعة حاشدة ، تمتيا حضرتاف صكفيتاف، شاذلية 
 .كالغذاء كاف عند الشيخ بك عمي قٌدكر سعد…. كقادرية، يتناكب الشيخ اليشرطي بينيما
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قكف عمى التبٌرؾ بشيخ الطريقة، حتى قالت لي عائشة محمد سميـ يحيى: رأيت الناس يتساب
 .بالماء الذم يقطر مف كجيو كيديو مف أثر الكضكء
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