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ــوا وإن ــراً أُودِعــــــ  �َقــــــــــلِ عــــــــــن تُنَــــــــــزّهُ ألســــــــــرارٍ قُبــــــــــوراً  صُــــــــدورهم رأيــــــــتَ سِــــــ

  »الديوان« الفارض ابن  
 

ــ ــاحوا إِن رِّـبِالســــــــ ــاحُ بــــــــ ــاؤُهم تُبــــــــ  تُبــــــــــــاحُ العاشِــــــــــــقنيَ دِمــــــــــــاءُ وَكَــــــــــــذا  دِمــــــــ

  املقتول السهروردي  
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مل يكن هذا الكتاب وما رافقه من معاناة اجلهد البحثي ليخرج إىل فضاءات  

النور, ويشق طريقه إىل عامل الوجود لوال حضور ثلة من األصدقاء الذين كانوا رشكاء 
اً يف إنجازه ومتامه  .حقّ

ف«وإذا كان  ليقود » الشيخ«وجود  يرون رضورة» العرفان«وأركان » أهل التصوّ
ثنني ااملريد يف ترقيه إىل معامل الطريق اآلمنة وسط عوامل املسالك املوحشة, فقد حظيت ب

ديْن األوفياء كانا عوناً يل عرب كافة مراحل وأطوار الكتاب, أينام تعثرت أو  من املُرشِ
 , ال فوراً لغزة تدخّ وقاال وجدتُ صعوبة أو اصطدمت بعائق أو طرأت مسألة شائكة ومُ

 . واصل وأكمل الطريق: يل
الشيخ عون القدومي الذي كنت أستشريه وأسأله دوما طمعا بكرمه, والذي مل 

الوصول إىل أبناء الطرق الصوفية واملشايخ, فضالً عن » مهمة«يبخل عيلّ  بتسهيل 
نة بدقائق التصوف وخربته العميقة برجاله وطرقه  .معرفته املتمكّ

ف اإلسالمي ليس فقط واألستاذ شاكر موسى الكي الين, اخلبري يف التصوّ
األردين, بل العريب والعاملي, وهو الذي أخذ الطرق الصوفية عن أكثر من شيخ, ويلم 

 تواصلنا وتناقشنا يف بتفاصيلها وتارخيها ومفاتيحها وقصصها, ومل يمر يومٌ أو يومان إالّ 
 .خصوصاً قضايا ومعلومات ودقائق يف موضوع التصوف عموماً واألردين 

إىل جانب هؤالء, هنالك نخبة من الشخصيات الفاضلة التي مل تُبد أي تربم 
وتثاقل أو انزعاج من تطفيل الدائم عليهم بالسؤال أو طلب العون واملساعدة للوصول 

 



 أرسار الطريق الصويف  ●  10

الشيخ مصطفى أبو رمان, : إىل بعض املعارف واألشخاص خالل رحلة الكتاب, وهم
 .حو, ومعاذ نائل مصاحلة معاذ سعيد. والشيخ فواز الطباع, ود

بالرضورة, ال أنسى الصديق والرفيق يف أغلب الكتب واألبحاث, من يشعرك 
ة, حسن أبو هنية, وقد تفضل  دوماً أنّه إىل جوارك ويدخلك يف نقاشات وحوارات معمقّ

 . مشكوراً بمراجعة املخطوطة وإبداء املالحظات, وحتريرها وتدقيقها علمياً وفنياً ولغوياً 
م بالشكر اجلزيل لشقيقي عبداهللا أبو رمان, الوزير األسبق والسفري احلايل  كام أتقدّ

ان عىل  , والصديق اإلعالمي والباحث هيثم حسّ عىل مراجعته للمخطوطة علمياً ولغوياً
 .ملحوظاته املهمة اللغوية واإلمالئية عىل املخطوطة

 − كالعادة−وأخرياً فإنّ مؤسسة فريدريش إيربت يف عامن مشكورة قد تكفّلت 
بحمل كلفة هذا املرشوع, وكان مديرها تم بتشوالت, والصديق يوسف إبراهيم عىل 
تواصل دائم إلنجاز املرشوع وتقديم أي خدمات تساهم يف نرشه, وهو دأب املؤسسة 

يزيد عىل نحو عقد ونصف, فأنجزنا معاً معنا, منذ بدأت هذه الرشاكة املثمرة, قبل ما 
العديد من املراجع والكتب باللغة العربية, وترمجت إىل االنجليزية, واألملانية, ويف أحيان 
إىل الفرنسية, فضالً عن انتشار النسخ غري الرشعية; باللغتني الرتكية واإليرانية, فلوال 

نا من حتقيق هذه هذه املؤسسة الرائدة وما تقدمه من مساعدة هائلة ملا  املهامت «متكّ
 . وتقديم هذا اإلنتاج املعريف» البحثية

 
 

*  *  * 
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 , 2019يار أاليوم اخلامس والعرشون من 
 املكان قرص الثقافة يف مدينة احلسني للشباب,

 املناسبة عيد االستقالل الثالث والسبعون, 
, يف هناية العقد الثامن من عمره, ذا حليةٍ بيضاء كثّة, بلباسٍ  يشاهد احلضور شيخاً

طويلة, يسري معه ابنه إىل درجات داكنٍ وغطاءٍ أبيض عىل الرأس, وبيده مسبحةٌ بيضاء 
ة, ليُقبِلَ  إليه امللك ويقبّله, بإجالل واحرتام, فيهمس الشيخ يف أذن امللك, وهو  املنصّ

 .»وسام امللك عبداهللا الثاين للتميّز من الدرجة األوىل«يستلم 
يصبح الشيخ حديث اإلعالم وحمل سؤاله? من هو? وماذا مهس يف أذن امللك? 

 .رقة التي أعطا الشيخ للملك; مطالب دنيوية أم نصائح دينية?وماذا تتضمن الو
فه اإلعالم الحقاّ −إنّه  عرّ الشيخ أمحد مصطفى اخلرضي, كبري  −كام سوف يُ

الواعظني وشيخهم يف اململكة األردنية اهلاشمية, الذي سيبدأ صوت دعائه يرتدد يف 
لِّ آذانٍ  ات بعد كُ لّ يومٍ مخس مرّ وقد كان مثل هذا . للصالة أرجاء اململكة كافّة كُ

نفسه موضعاً لنقاشٍ عاصف جيتاح  − املشفوع بالصالة عىل النبي الكريم−» الدعاء«
ليقولوا بأنّه غري جائز  −قبل أربعة عقودٍ − املساجد يف األردن, بعد أن ظهر السلفيون 

 . وبدعة, حتى وصل األمر يف بعض األحيان إىل الرصاخ والعراك
الذي قدم إىل األردن يف ستينيات − لناسك أمحد اخلرضي ها هو الشيخ الصويف ا

القرن املايض, من سورية, وكان يقيم جلسة الذكر الشاذلية يف املسجد احلسيني, ثم يف 
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ن الرشقية فُ رسميّاً ب − منزله املتواضع يف طلعة املصدار يف أحد أحياء عامّ عرّ شيخ «ـيُ
الشاذلية » مشيخة الطريقة«سلُّم وكبريهم, وهو الذي كان يرفض سابقاً ت» الواعظني

فأصبح منزله اليوم قبلة لرجال الدولة ! لتواضعه وزهده حتى يف زعامة طريقة دينية
 !والوزراء وقادة املؤسسات الدينية

كان أبناء التيار السلفي املحافظ يف حالة صدمة, وهم يشاهدون حفل االستقالل 
عاماً  14يط الذاكرة بعضهم إىل ويسمعون اسم الشيخ اخلرضي, وعىل األغلب أعاد رش

خلت عندما صعد شيخهم عيل احللبي, عىل منرب مسجد اهلاشميني يف العاصمة عامن, 
داً بأحداث عامن اإلرهابية  !ليخطب بحضور امللك مندّ

 ليصبح هذا الشيخ الصويف الزاهد رمزاً  −خالل هذه األعوام− ما الذي جر
, ويتوار السلفيون خلف املشهد; هل هي حمض صدفة غريبة أم حلظة تكريم  دينياً

عابرة? كيف ذلك وصوت دعاء الشيخ يرتدد صداه يف األرجاء كل يوم, وقد تمّ تدشني 
ثالثة كرايس علمية يف احتفاالت ملكية رسمية, لعلامء كبار من املدرسة األشعرية 

 !الصوفية, الغزايل والرازي والسيوطي?
ني اللحظتني; وهذا ما ال حيتاج من الفرقاء مياه كثرية جرت حتت األقدام بني هات
 !الدينيني لكبري جهد يف إدراكه وفهم معانيه

يف األثناء, كان الشيخ نوح كلر يسري بعد صالة اجلمعة مشياً عىل األقدام من 
جامع البرش, الذي عمل عىل بنائه يف حيّ اخلرابشة يف املدينة الرياضية بعامن, قبل 

حبةٍ من مريديه إىل أعوام قليلة, ليصل  التي أقامها, وتُعدّ من » الزاوية الشاذلية«بِصُ
بة باحلناء, الذي . الزوايا النشطة يف عامن يقف اجلميع إجالالً للشيخ ذي اللحية املخضّ

يرتدي اجلُبّة والعاممة البيضاء, فيجلس ذاكراً اسم اهللا, ويردد احلضور االسم األعظم 
ميع يف حلقة دائرية, ونصف دائرية, يذكرون اهللا, ويف وراءه, ثم يقف اجل) كلمة اهللا(

خلفية املشهد صوت منشد مجيل يردد قصائد شاعر احلب اإلهلي الشامي املعروف ابن 
 :الفارض
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ــــــــيل ــــــــرويض ونف ــــــــتم ف ــــــــتم حــــــــديثي وشــــــــغيل أن  أن
ــــــــاليت ــــــــي يف ص ــــــــا قبلت ـــــــــــــيل ي ـــــــــــــت أص  إذا وقف
ـــــــــيل مجــــــــالكم نصــــــــب عينــــــــي ـــــــــت ك ـــــــــه وجه  إلي

ـــــــــــم يف ضـــــــــــم كُ ُّ  والقلــــــــب طــــــــور الــــــــتجيل رييورسِ
ــــــــاراً  ــــــــيّ ن ــــــــت يف احل ــــــــ آنس ــــــــيالً فبش ــــــــيلـل  رت أه

لقد أصبحت الزاوية مقصداً ملئات القادمني من أوروبا وأمريكا, من مريدي 
الشيخ نوح, األمريكي املسيحي الكاثوليكي, الذي اعتنق اإلسالم خالل السبعينيات من 

يف  هيف األزهر, إبان حتضريه لدرجة الدكتوراالقرن املايض, أثناء تعلّمه اللغة العربية 
الفلسفة من جامعة شيكاغو, ثم يستقر به املقام يف األردن مطلع الثامنينيات, ويأخذ 

 .اإلذن بالطريقة الشاذلية, ليصبح الحقاً شيخ الشاذلية يف أمريكا الشاملية
ا  جية علم االجتامع من اجلامعة أم مريم, » الشيخة النقشبندية«أمّ العربية, خرّ

اين  , فتقيم )يف قربص 2014تويف (تلميذة شيخ النقشبندية يف العامل, حممد ناظم حقّ
جلسات الذكر والصالة عىل النبي يف منازل بعامن, بحضور عرشات املريدات, وقد 
اين شخصيا, وحيرض جملسها فئات من رشائح اجتامعية  أخذت اإلذن من الشيخ حقّ

ومن متدينات وباحثات عن الروحانيات يف عامل  خمتلفة, ومن طبقات عليا ووسطى,
 . املاديات

ليست الطرق والزوايا واحلالة الصوفية حكراً عىل الرجال; ففي عرشات الزوايا 
يف طريق التصوف, ويف منازل عديدة تقام » سالكات«الصوفية املنترشة يف اململكة 

ادية الطبّاع, املعروفات جلسات الذكر والتعليم النسوية الصوفية, من مريدات اآلنسة ف
بالطبّاعيات منذ ثامنينيات القرن املايض, إىل نساء مجعية الثقافة العربية اإلسالمية بنات 

» نسوية صوفية«الطريقة الرفاعية, إىل نساء عديدات هلن جمالس خاصة, حيث نجد 
 ., لكنّها فاعلة وحارضة»يف الظل«أردنية قد تكون 

نزوة «اجلديد? هل هو جمرد  − الصويف القديم كيف يمكن أن نفهم هذا النشاط
 أم أهنا تطال الثقافة االجتامعية,» السياسات الدينية«وهل تقف القصة عند حدود ? »عابرة
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يف طور التغريّ والتبدل » ثقافتنا الدينية«? وهل »ثوباً سلفياً «التي ارتدت حيناً من الدهر 
ف من الظل إىل  ! الشمس?اآلن? ما الذي حدث حتى خيرج التصوّ

عىل حدّ تعبري (بعد أن كان موسوماً بكونه جمموعة من األساطري واخلرافات 
, فإذا بنا نر )كام ير السلفيون(أو أنه بِدع وحمدثات ليست من الدين ) احلداثيني

أفواجاً من جيل الشباب تتسابق ألخذ اقتباس من كالم ابن عريب هنا, وجلالل الدين 
يف مواقع التواصل االجتامعي? كيف انقلبت النظرة إىل  الرومي هناك عىل صفحاهتم

من صورة نمطية تزدرهيم, إىل صورة تعظمهم, حيث تقام معارض فنية » الدراويش«
ملنتجاهتم, وتقدر رسوماهتم, وتقتنى التحف املصنوعة وهم يؤدون الرقصة املولوية 

زيّن هبا كثريٌ من امل  !نازل?وتنترش يف حمالت بيع اهلدايا والتحف ويُ
ما بعد «هل هو السأم من احلداثة املفرطة وضغوطات احلياة املادية, وانعكاسات 

? أم هو البحث عن املعنى والروحانيات والطمأنينة يف عرص القلق واالضطراب »احلداثة
يف شعر ابن  − مثالً − والعصاب? أم اهلروب إىل فضاءات التسامح واالنفتاح املتجيلّ 

 :عريب
ـــدين احلـــب أ ـــن ب ـــى توجهـــتأدي ــــامين? نّ ــــي وإي ــــه فاحلــــب دين  ركائب

م التصوف حقاّ وصفات  يف مواجهة التطرف والتكفري واالنغالق? وهل يقدّ
روحانية وأخالقية وفكرية يبحث عنها الشباب األردين? كام هو حال شباب عريب 

 ومسلم وحتى مسيحي يف خمتلف أنحاء العامل?
األردنية لالشتباك مع هذه التساؤالت إىل أيّ مد تنهض احلالة الصوفية 

ف األردين حمدود احلجم وضئيل التأثري?  والنقاشات? أم أنّ التصوّ
ف األردين, وهو الذي كنّا » عملية اقتحام«هذا الكتاب أقرب إىل  لبيت التصوّ

نظنّه سهل املنال, ويف متناول البحث القريب, إذ يبدو للرائي للوهلة األوىل; صغرياً 
» أهل البيت«فام أن ختلع نعليك وتستأذن ! وإذا هبذه الصورة خادعة. بسيطاً متواضعاً 

, مسكون بالروحانيات, وما يزال  بالدخول, حتى جتد نفسك أمام عامل آخر خمتلف متاماً
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د, الذي أُعدم تقطيعاً وحتريقاً يف  مشغوالً بجدل عميق عن احلالّج, ذلك الصويف املتمرّ
 :بغداد, وهو يبتسم ويقول

 اقتلوين يا ثقايت إنّ يف قتيل حيايت
 فاقتلوين واحرقوين بعظامي الفانيات
وا برفايت يف القبور الدارسات  ثم مرّ
 جتدوا رسّ حبيبي يف طوايا الباقيات

أيب القاسم اجلنيد, » شيخ الطائفة«ثم جتد اجلميع يتحدث بإجالل واحرتام عن 
تدخل غرف املنزل من دون أن  وعن كرامات األولياء, وحديث األقطاب واألبدال, لن

اس وخالد البغدادي ومصطفى  تعيش مع سياحات أيب احلسن الشاذيل وهباء الدين الروّ
البكري, ومن دون أن تنصت لنقاش كبري عن وحدة الوجود والفناء والبقاء واحلقيقة 

 وفيةاملحمدية والقصائد الغزلية, وأن تضطر إىل اللجوء خلرباء التصوف لفهم تلك اللغة الص
ق والنور الباطني لد اإلنسان» اخلاصة«  !املرتبطة بمنهج معريف مغاير يقوم عىل التذوّ

ك, ويزجّ بك يف عوامل متداخلة  بدالً من أن تقتحم هذا البيت املتواضع يقتحمُ
بة, تغرق يف عامل روحاينّ فريد, كيف ال, والطريق الصويف هو طريق األرسار اإلهلية,  مركّ

  , لكن حذارِ فمن يكشف الرسّ قد »من ذاق عرف«, أو »سلك«إالّ ملن التي ال تتبدّ
يصيبه ما أصاب احلالّج والسهروردي وغريمها, أمل يقلها أحد أهم أقطاب التصوف يف 

 :التاريخ أبو مدين الغوث
ـــا رّ أرسارٌ دقـــــاقٌ لطيفـــــةـويف الســـــ ـــا بحن ـــرةً إن هب ـــا جه ـــراقُ دمان  تُ

ف األردين;  التاريخ داخلٌ يف احلارض, والعكس صحيح, والعامل يف عوامل التصوّ
ا احلدود اجلغرافية »اللطائف الروحانية«واحليسّ متشابك مع عامل الغيب و» املعقول« , أمّ

; فالشيخ حممد سعيد الكردي يتلقى الطريقة عن الشيخ »رحلتك«فاحذفها متاماً يف 
ح خليفته الشيخ عبدالرمحن , ليصب)زائرأصله من اجل(الشامي حممد اهلاشمي التلمساين 

, ويكون من خلفائه الشيخ نوح كلر األمريكي, وإسامعيل الكردي )الشامي(الشاغوري 
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األردين, قبل ذلك يأيت الشيخ عيل اليرشطي من تونس إىل عكا ليقيم زاوية ويصبح 
اء يف الشام, ثم تنتقل الزاوية إىل األردن, ويف األثن» الزعامء الدينيني«مريدوه من أبرز 

إىل جزر القمر, لتكون اليوم أشبه باملذهب » الباحثني عن اهللا«أحد » الطريقة«ينقل 
 ! الرسمي للدولة هناك

ال تستطيع أن تفهم مدارس التصوف وجتلياته الروحية وجذوره الفكرية دون أن 
تتمعّن بروايات شيوخه منذ القرون املبكرة األوىل إىل اليوم, وتقرأ من معني كتبهم, 

اهم, من عبدالقادر اجليالين إىل وصايا الرفاعي, وحياة الشاذيل, وحكم ابن عطاء ووصاي
اد يف اليمن, وابن  السكندري, مروراً بعبداهللا أحرار يف آسيا الوسطى, وعبد اهللا احلدّ
اس وأيب مدين الغوث وابن  عجيبة يف املغرب, والعالّوي يف اجلزائر, وأشعار الروّ

 ..الفارض وغريهم
لتصوف األردين يف خطوط الطول والعرض, بني التاريخ واجلغرافيا, تسيح مع ا

فكل ذلك مسكوبٌ يف رسديات وقصص املتصوفني األردنيني, وجزء من حياهتم 
وأرواح  الروحية وتكوينهم الفكري, وأينام وليت وجهك ستجد أمامك اخلرض 

األولياء والصاحلني, وستقف مع بعض شيوخ التصوف تراقب األفق بانتظار خروج 
ل يف  ف«املهدي, الذي يشكّ  ! حلظة فاصلة يف تاريخ البرشية» عامل التصوّ

*  *  * 
 

تلك الصورة املكثّفة املختزلة أردت من خالهلا أن أكشف عن حجم الفجوة 
اب كبحث عن التصوف يف األردن, استكامالً العميقة بني الفكرة التي وقفت وراء الكت

لسلسلة دراسات وأبحاث وكتب عن االجتاهات اإلسالمية األردنية وبني تفاصيل 
ف وأرساره وخفاياه, التي نسري فيها بني الطرق » الرحلة« الشاقة واجلميلة يف عامل التصوّ

ع العامل املادي والزوايا والرسديات والثقافة والغناء وعامل روحاين جماور ومتداخل م
 !الذي نعيش فيه
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متصوفون, (هذا هو أفضل تعريف, فيه سالكون . التصوف يف جوهره طريق
, تيضء الطريق )شيوخ الطرق(ومرشدون ) طرق ومسارات روحية(ومنهج ) مريدون

عقبات «ولن تتمكن من العروج فيه إىل أعىل إالّ إذا حتللت من » العشق اإلهلي«نار 
رّ إالّ عرب الداخل, يف داخل اإلنسان نفسه, ومعركته احلقيقية الكرب, فهو ال يم. »الدنيا

والعدو املرتبّص الرشس هو النفس اإلنسانية ذاهتا, فكلام هزمت نفسك ارتقت روحك 
 !وارتفعت وقطعت مسافات يف الطريق, لكن كيف هتزم النفس وتنترص يف املعركة?

فبعد أن . من أرسار الطريقذلك هو السؤال الذهبي ووظيفة التصوف, وهنا تك
لته ليكون العنوان  , »الصويف أرسار الطريق«كنتُ قد اخرتت عنواناً مسبقاً للكتاب,عدّ

والثاين, أنّه  −كام ذكرنا طريق−وهو مستوحى من أمرين اثنني; األول, أنّ التصوف 
ال جيوز كشفها » أرساراً «مسكون بعامل الروح والغيب, وفيه مما يعتربه الصوفيون 

; ألنّ فهم التصوف و اإلفصاح عنها إالّ ملن وصل إىل مرحلة معينة يف الطريق, وثالثاً
بعمق ليس سهالً إالّ ملن فهم جذوره وأبعاده ولغته اخلاصة, فنحن لسنا بصدد دراسة 
حركة اجتامعية ذات أيديولوجية وإطار حركي واضحني, بل; أمام مدرسة دينية وثقافة 

 .تعىص فهمهام عىل رشحية كبرية من الباحثنياجتامعية هلا سامت خاصة اس

*  *  * 
 

, بام يف ذلك التاريخ »النظرية الصوفية«عن  − رضوري− يبدأ الكتاب بتمهيد 
واملصطلحات واملفاهيم واملدارس واألفكار الرئيسية, والشيوخ الكبار, والنقاشات 

, وطاولت رشعيته خالل القرون   .املاضيةالرئيسية التي متسّ التصوف عموماً
ثم يف الفصل األول ننتقل إىل بناء صورة عامة عن البيئة األردنية املحيطة بالطرق 

املمتد بني املدرسة الصوفية  − وربام الرصاع− الصوفية, لفهم التأثريات املتعلّقة بالتنافس 
ونأخذ يف . من جهة واملدرسة السلفية من جهة أخر) ذات الطبيعة األشعرية واملذهبية(

, وعرب العقود املاضية, ذات طبيعة هذا ال فصل الثقافة املجتمعية, فيام إذا كانت تارخيياً
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ف أم إىل السلفية, أم حدثت فيها حتوالت وجرفتها من مكان إىل آخر . أقرب إىل التصوّ
بواكري التصوف األردين, يف العرص احلديث, واجلذور  وقد استعرضنا يف هذا الباب

 .التارخيية للثقافة الصوفية
يف الفصل الثاين نعمل عىل بناء إطار لفهم اخلارطة الصوفية, بخاصة الطرقية, 
منذ بداية تأسيس الزوايا املعروفة للطرق الرئيسية, يف مخسينيات القرن املايض إىل اليوم 

, ألنّ هنالك »من الطرقية إىل الشبكية«, ومحل هذا الفصل عنوان )أي عرب سبعة عقود(
الصويف لتأسيس املعاهد العلمية » جيل الشباب«وام األخرية لد اجتاهاً واضحاً يف األع

 .والرشعية واالنتقال إىل العمل املؤسيس
البيت «الفصل الثالث, وهو األطول يف الكتاب, نحاول فيه الدخول إىل 

, والتجول يف زواياه وحرضاته وعالقاته الداخلية, ولن نتناول الطرق الصوفية »الصويف
, فقد سبقت يف الفصل الثاين اإلشارة إليها بصورة بانورامية, لكن اهلدف من هذا  مجيعاً

ف وفهمه بدرجة عميقة, لذلك; نأخذ العديد من الطرق الصوفية  الفصل تقريب التصوّ
والزوايا, ونرسم صورة عن جلسات الذكر, ونحاول فهم األفكار واخللفية التارخيية 

 . لألفكار احلاكمة والرسديات الصوفية األردنية
نتناول يف هذا الفصل مدارس صوفية رئيسية يف األردن, كالشاذلية وفروع من 
انية والباعلوية, لكن فهم هذه  الرفاعية, واخللوتية اجلامعة الرمحانية والنقشبندية احلقّ

العقل «الطرق ال يتم إال عرب العودة إىل املؤسسني األوائل يف قرون ماضية, لترشيح 
ر? ما»الصويف    ولعلك الحظت ! هي الرسديات والروايات التي تؤثّر فيه? , كيف يفكّ

, ألنّ الصوفية مبنية عىل جتارب ذاتية »رسديات«تركيزنا عىل كلمة  −الكريم ئأهيا القار− 
وتذوق, مرّ هبا الشيوخ املؤسسون, الذين أرسوا قواعد الطرق ثم املجددون الذين 

خوا البناء, فالعودة إليهم وقراءهتم وفهم جتار للبيت » مفتاح«هبم الروحية بمثابة رسّ
 . الصويف أينام كان, ومنه األردين بطبيعة احلال

ا يف الفصل الرابع واألخري, فإننا نخترب فيه السوسيولوجيا والسيكولوجيا  أمّ
الصوفية, عرب بناء مقاربة مبنية عىل مقابالت ولقاءات وحوارات مع متصوفني أردنيني 
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فني?, وماذا يعني أن تكون جييبون عىل أسئلة رئيسة; ملا ذا وكيف أصبحتم متصوّ
? وكيف يمكن أن يفهم الصويف تركيبة العامل املحيط به?, وما هي طبيعة العالقة  فاً متصوّ

 . ?»أهل الزاوية«و» أبناء الطريقة«بني » املجتمع الصويف«داخل 
األردين, ونحاول أن نبني صورة » التصوف النسوي«ونقرتب أكثر من عامل 

ة عنه, من خالل دراسة التجمعات واجلمعيات ذات العالقة,مثل; الطباعيات, جممل
 ع?ومعهد احلوراء, واألقسام النسوية يف الزوايا الصوفية, والواعظات املؤثرات يف املجتم

 بعد ذلك نخرج من الزوايا, الستطالع اجلوانب األخر املهمة, ويف األغلب األعم
 مثل األدب الصويف, بام فيه من قصائد وروايات, ومثل غري املدروسة, من التصوف األردين,

 . فن النشيد الصويف والغناء الصويف, الذي نالحظ أنّه بدأ ينترش مؤخراً عربياً وأردنياً 
وف يف األردن, من خالل  وينتهي الكتاب بخامتة عن اآلفاق املستقبلية للتصّ

 . والتحديات القادمةحتليل أبرز التوجهات احلالية واملؤرشات املتوقعة 
اعتمدنا يف منهج الكتاب عىل أكثر من مقاربة منهجية; األوىل بطبيعة احلال حتليل 
النص, من خالل العودة إىل كتب وأدبيات التصوف النظرية, والكتب التي تتحدث عن 
الطرق الصوفية وتارخيها وشيوخها وقادهتا, وكتب شيوخ التصوف, ومنهم شيوخ 

 . تب املتصوفني األردنيني عموماً الطرق الصوفية, وك
ا املقاربة الثانية, فكانت ميدانية; إذ قابلنا عرشات األشخاص, ممن هلم عالقة  أمّ

 .بالتصوف, سواء من أبناء الطرق الصوفية, أو من اخلرباء يف هذا اجلانب
ف يف األردن, فهي  بخصوص الكتب واألدبيات التي تناولت موضوع التصوّ

, ويف أغلب األحيان حمدودة, وأما بعض  سري شيوخ الطرق الصوفية, فهي حمدودة أيضاً
دة, أو موثقة, أو بعض التقارير اإلعالمية والصحافية  .ممزوجة برسديات وقصص غري مؤكّ

 الطرق الصوفية يف األردن, ومها; بالرغم من ذلك كانت هنالك دراستان أساسيتان تناولتا
, التكيّف والتجديد يف سياق دروب اهللا الروحية: الطرق الصوفية«كتاب  .1
, 2011, حلسن أبو هنيّة, من إصدار مؤسسة فريدريش إيربت, مكتب عامن, »التحديث
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الكتاب األول واملرجع الرئييس خالل العقد املايض لكثري من املهتمني والباحثني,  ويعد
 .I1Hإذ تناول املؤلف خارطة الطرق الصوفية, وأبرز مشاخيها, وقام بجهد بحثي مهم

: الطرق الصوفية يف األردن«بعنوان ) غري منشورة إىل اآلن(أطروحة دكتوراه  .2
مت يف جامعة »دراسة حتليلية نقدية مقارنة , ملوسى عبداجلليل عبدالعزيز عمرو, وقُدِّ

, وال تقل أمهية عن الكتاب األول, ففيها عمل ميداين 2014العلوم اإلسالمية العاملية, 
مه من تعريف بالطرق الصوفية وأهم شيوخها تارخيياً ويف ملحوظ, باإلضافة إىل ما تقدّ 

األردن, وأبرز معاملها, فإنّ الباحث وضع استامرة فيها العديد من األسئلة املرتبطة 
 . I2Hبالعقائد الصوفية والقضايا اجلدلية, وأجاب عليها شيوخ الطرق يف األردن

» اختصار«ساعدتا عىل بالرضورة, أفدتُ كثرياً من الدراستني السابقتني, وقد 
مسافات مهمة, يف االستقراء والبحث يف املشهد الصويف, وما نأمله أنّ يشكل هذا 
الكتاب قيمة مضافة عرب الدخول يف البيت الصويف نفسه, ودراسة وحتليل األفكار 
والطرق والروايات والزوايا, وقبل ذلك ملف السياسات الدينية والثقافة املجتمعية 

حماولة فهم البناء السيكولوجي والسسيولوجي للمتصوف, والتصوف  وحتوالهتا, ثم
 . النسوي يف األردن, وجتليات التصوف يف األدب والفن

من القارئ  −مسبقاً −   قبل أن أدعكم مع فصول الكتاب وصفحاته, أود االعتذار
د الكريم ملا سيجده من تكرار يف بعض الفصول, بخاصة بني الفصلني الثاين والثالث, وق

عملنا عىل تقليل ذلك قدر املستطاع, وهو ما يعود إىل طبيعة الفصلني والتداخل بينهام, 
مما اقتىض إعادة بعض املعلومات عن شيوخ الطرق يف األردن, لكن الفصل الثالث كان 

قاً يف ذلك  .األكثر توسعاً وتعمّ
*  *  * 

                                                            
دروب اهللا الروحية, التكيف والتجديد يف سياق التحديث, : حسن أبو هنية, الطرق الصوفية  (1)

 .2011, 1إيربت, عامن, طمؤسسة فريدريش 
دراسة حتليلية نقدية مقارنة, جامعة العلوم : موسى عبداجلليل عمرو, الطرق الصوفية يف األردن  (2)

 .2014اإلسالمية, رسالة دكتوراه غري منشورة, بإرشاف الدكتور بسام العموش, 
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بزيادات 
ستعينون 
ها، ورفع 
ت املكارم 
م وأنتم 

  هللا العزب

  هـ13
  م19

 

íéË×< <

 

م عباد األهواء 
دباغ، من يشء يس
ضيلة بتقوية أهله
ن معني آل البيت
 سوى هللا الكريم

  

الشيخ عبدهللا

27/9/360
18/9/941

! 
Ë×ŠÖ]æ<íéÊç

أن يتنعم - ملؤمنني
كالسيد أحمد الد
 وعىل نرش الفض

حكمة تعرف، ومن
 يف هذه البالد

!+
ç’Ö]<°e<Ä

وهو الرحيم باملؤ
عيان من أوالده؛ ك
لجميع تنظرون،

رحام؛ فمنكم الح
ين وآل الرسول

  

+
ÄÛj]æ<í

و-ن خرية ساللته
ع أهل الفضل وأع

اوأنتم عىل رأس
هللا يا أبا طالل واأل
هل العلم والدي

íÖæ‚Ö]

ىض من أنتم من
والدرجات، ومينع
لدعوة إىل هللا، و
مقتدرون؟فاهلل هللا

ترصف، وليس أله
 

 

 
هل يرىض«

الرواتب و
به عىل ال
شأوهم م

تصدر وترص
.»سيدي
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رة من تاريخ األردن, أي  −انتقل السجال الصويف▐ السلفي, إىل تتبع مراحل مبكّ

ولعلّ إحد الفرضيات التي حرص الشيخ . بواكري تأسيس اإلمارة, بل إىل ما قبل ذلك
األردن عميقة مقارنةً  عيل احللبي عىل رفضها والرد عليها تتمثل يف أنّ اجلذور الصوفية يف

باملدرسة السلفية, فنجد من كال الطرفني بحثاً وتنقيباً يف الوثائق التارخيية والروايات 
 .»دعو األصول واجلذور«الشفهية, لتأكيد 

صنف الشيخ احللبي كتاباً عن جممل تاريخ الدعوة السلفية يف األردن, يف املقابل 
د أنّ اهلوية االجتامعية األردنية أقرب إىل بدأت جهود ضمن املدرسة األشعرية لتأكي

ف, وهي  التي تعمل اآلن مؤسسات دينية رسمية عىل التأكيد » اهلوية«األشعرية والتصوّ
نور مصطفى . سعيد فوده وتبعه د. عىل أصالتها يف املجتمع األردين, وقد كتب كلّ من د

 . »األشاعرة يف األردن«الرفايت أوراقاً عن 
ر الثقافة الدينية األردنية, ونرصد فيام يف هذا املبحث  سنتناول معامل عامة من تطوّ

إذا كانت ثمة مؤرشات عىل توجهات هذه الثقافة املذهبية والعقائدية, والتحوالت 
ت هبا خالل العقود املاضية, بخاصة العقود األخرية منذ مرحلة  الرئيسية التي مرّ

وتريته يف الثامنينيات, وذروته خالل السبعينيات, مع بداية النشاط السلفي وتنامي 
قبل هذه الفرتة التي شهدت انتشاراً : التسعينيات, ولعلّ هذا وذاك يطرح السؤال الرئيس

 .كبرياً للسلفية, ما هي طبيعة الثقافة الدينية التي كانت سائدة يف املجتمع األردين?
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دراسة يف التاريخ : الفكر الصويف يف األردن«أيمن رشيدة يف كتابه . جيادل د
ة إىل أبعد مد يف الثقافة املجتمعية لاالجتامعي الديني, بأنّ اجلذور الصوفية متغلغ

األردنية, وأن األردن شهد حضوراً صوفياً كبرياً خالل القرون السابقة, بخاصة منذ 
لعثامنيني, إذ ساعد املوقع اجليو اسرتاتيجي لألردن, من مرحلة األيوبيني واملامليك وا

ناحية وقوعه عىل الطريق إىل احلرمني الرشيفني أو إىل بيت املقدس أو طريق احلرير 
كل ) يف العراق, سورية, مرص, فلسطني(الصيني أو وسط الرصاعات السياسية والدينية 

 .I1Hلصوفيني منهمذلك جعل منه حمطة مهمة من حمطات رجال الدين, بخاصة ا
ف يف األردن(ويربط الرشيدة بني جبل عجلون  , )وهو الذي يمثّل مركز التصوّ

يف املنطقة, » مملكة التصوف«ـوالقدس وحلب فيام يسميه ب) يف فلسطني(وكالً من صفد 
نظراً حلجم األنشطة الدينية فيها, بخاصة يف صفد وبيت املقدس, وانتشار الزوايا 

األنبياء واألولياء والصاحلني, مما جعل هذه املنطقة  واملقامات وأرضحةوالطرق الصوفية 
مركزاً عاملياً ملامرسة الطقوس الدينية ليس اإلسالمية فحسب, بل حتى املسيحية 

 .I2Hواليهودية, فقد كانت أشبه بالكونفدرالية الصوفية الدينية
مها الكتاب ما يسميه ب جرة العائالت ه«ـمن ضمن املعطيات املهمة التي يقدّ

إىل األردن, واستقرارها فيه, كعائالت العمرية والكيالنية والرفاعية واملومنية » الصوفية
وامللكاوية واملسرتحيية والصامدية والقادرية, والربابعة والزعبية واجلعافرة, وغريها من 
ف خالل  العائالت, وحييل الباحث امتدادهم الصويف إىل مشايخ معروفني يف التصوّ

                                                            
دراسة يف التاريخ : الدكتور أيمن إبراهيم حسن الرشيدة, الفكر الصويف يف األردن: انظر  (1)

 .20− 15, ص2010, 1االجتامعي الديني, ط
 .21− 18ص املرجع السابق, ,الدكتور أيمن إبراهيم حسن الرشيدة, الفكر الصويف يف األردن: انظر  (2)
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تاريخ اإلسالمي, وأن العديد من األردنيني أيضاً تلقوا الطرق الصوفية عىل أيدي علامء ال
 .I1Hيف الشام وانتقلوا إىل فلسطني, فأقاموا زوايا, وهلم مقامات فيها

ويشري يف الكتاب إىل نفوذ املشايخ الصوفيني الروحي يف مناطق الشامل, إذ كانت 
باعها مشاي تتبع ) جد عشرية الربابعة(خ معينني, فالشيخ ربّاعة القر والبلدات تعرف باتِّ

له قر جديتا وكفر راكب وحالوة وراسون وعرجان, أما الشيخ حممد مصلح 
املسرتحيي فتتبع له تبنة وسموع وازمال وجنني الصفا, ومرجعية الشيخ الزعبي وأحفاده 

ية الشيخ راشد متتد إىل القصفة ومرو وجفني وكفر املاء وإىل فلسطني ولبنان, ومرجع
ادين متتد إىل قر عنبة وكفر كيفيا وبيت يافا والنقيع  العمري الفاروقي واملعروفني باملسّ
وكفر أسد, وقر عجلون وجرش ودبني وعنجرة واصامد تقلد الشيخ حممد بن أمحد بن 

وقد حرصت العديد من العائالت أن تصل نسبها بآل البيت, . I2Hالشيخ مسلم الصامدي
أنّ منها من ينسب نفسه إىل موالنا الشيخ عبدالقادر اجليالين, وهو مؤسس  مع مالحظة

الطريقة القادرية, كام نجد يف نسب عشرية املسرتحيي يف قرية جنني الصفا, وهو ما يؤرش 
عىل أنّ الطريقة القادرية كانت واسعة االنتشار يف القرون السابقة يف جبل عجلون 

 .I3Hومناطق الشامل األردين
يعزز ما ذهب إليه املؤلف, وجود شواهد عديدة من الثقافة الشعبية الشفهية 
املتوارثة يف العديد من املناطق األردنية, بأنّ كثرياً من الطقوس الدينية الشعبية هي أقرب 
ف منها إىل السلفية, كإقامة عرشات املقامات واألرضحة لألولياء والعارفني  إىل التصوّ

بياء, وزيارة هذه األماكن والدعاء عندها والتربك هبا, وربطها وقبلهم الصحابة واألن
بالعادات والظروف االجتامعية, مثل االستسقاء وطلب املساعدة ومواكب العيد, وهو 

                                                            
 .40−38ص السابق,املرجع   (1)
 .41املرجع السابق, ص ,الدكتور أيمن إبراهيم حسن الرشيدة, الفكر الصويف يف األردن: انظر  (2)
 :انظر عىل سبيل املثال, عىل موقع قرية جنني الصفا, عىل الرابط  (3)

https://tinyurl.com/ybbxye2p 
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 األمر الذي طاول أيضاً بعض األشجار واملغارات واألحجار وعيون املاء, التي جر
 .I1Hربطها باألولياء الصاحلني

دينية ذات الصبغة الشعبية الصوفية, عىل املناطق الشاملية, ال تقترص الطقوس ال
فيمكن مالحظة ذلك عرب الثقافة الشعبية يف جبال البلقاء وانتشار املقامات واألرضحة 
فيها, مثل مقام النبي شعيب والنبي يوشع, ومقامي الصحابيني أبو عبيدة عامر بن 

لت العالقة معها جزءاً من  التي اجلراح ورشحبيل بن حسنة, وغريها من املقامات شكّ
الثقافة الدينية الشعبية, فقد كان الناس عند التعبد وطلب احلاجة واالستسقاء يذهبون 

 . إىل تلك املقامات, اعتقاداً منهم بأنّ ذلك أدعى إىل االستجابة من اهللا
لو نظرنا إىل التاريخ األيويب واململوكي والعثامين, وهي ممالك ذات صبغة دينية 

أشعرية, وربطنا ذلك باملقامات املتعلقة بأسامء األولياء, والزوايا والعائالت  − فيةصو
الصوفية يف مناطق الشامل, مع الطقوس الدينية الشعبية, فإنّ كل ذلك يعطي مؤرشاً عىل 
هذه اجلذور الصوفية العميقة يف الرتاث الشعبي األردين, وقد امتزجت الطرق الصوفية 

                                                            
ومن أشهر املقامات مقام الشيخ أبو ذابلة وينسب للشيخ حممد . 52−45انظر املرجع نفسه, ص  (1)

بن عبداهللا أبو ذابلة الربابعة يف كفر راكب, وكان يعدّ من األولياء الصاحلني, وهو من أحفاد ا
الشيخ ربّاع, واآلخر جدّ عشرية الربابعة وله اآلخر مقام وقبة يف قرية جديتا, والبن عم الشيخ أبو 

فذابلة وهو  , وعرف هو اآلخر بالتصوّ كام أنّ . الشيخ عبده الربابعة مقام يف قرية جديتا أيضاً
هناك مقاماً يسمى مقام احلاوي يف غابات برقش, ومقام حممد القيسوين يف بلدة سموع يف حمافظة 

نارص الرشيدة, مقامات :انظر ملزيد من التفصيل حول هذه املقامات يف لواء الكورة. إربد أيضاً 
, 2/11/2019ة عىل أرض الكورة منذ مئات السنني, صحيفة الرأي اليومية األردنية, ديني

حسن الربابعة, الشيخ حممد عبداهللا الربابعة أبو ذابلة, موقع رابطة علامء الشام, . د: وكذلك
 :, عىل الرابط التايل17/5/2008

https://tinyurl.com/ybj6rpsc 
وعبد احلميد بني يونس, جمهولون ينبشون مقام أبو ذابلة يف الكورة, جريدة الدستور, 

9/4/2007.   
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البسيطة, فأصبحت معجونة فيها, دون أن يكون ذلك بالرضورة مرتبطاً بالثقافة الشعبية 
 .I1Hبالتصوف املؤسيس أو الطرقي

يمكن القول بصورة إمجالية; إن مفاهيم الناس يف ممارسة التدين ذي طابع صويف 
يف أغلب − بسيط, مل تكن مبنية عىل التعلم والدارسة وانتشار املساجد واملدارس 

فبالرغم من . دت عىل وجود شيوخ وأولياء وتراث صويف متوارثوإنام اعتم −األحوال
وجود أسامء عديدة يف عامل التصوف من أبناء عائالت استقرت يف جبل عجلون واملناطق 
ف, إالّ أنّه مل تُبن تقاليد مستقرة  املحيطة هبا, وبالرغم من شيوع ثقافة قريبة من التصوّ

, يف سورية » ةمدارس الطرق الصوفي«وثابتة أدت إىل بناء  يف األردن, كام هي احلال, مثالً
والعراق ومرص ولبنان وتونس واملغرب, وحتى السودان وغريها, إذ اقترص األمر عىل 
جمموعة من شيوخ صوفيني أو عارفني باهللا, وزوايا مؤقتة, حيث كانت كثري من 

ة بعدم احلرضات والنشاطات الصوفية تعقد يف منازل الناس, وقد يكون ذلك له عالق
مستقر, واضح, يف أغلب مناطق رشق األردن, مما جعل من ثقافة » طابع مدين«وجود 

التصوف ومفاهيمه تأخذ طابع البساطة املنسجمة مع احلياة الريفية والزراعية وثقافة 
 .الناس البسيطة يف هذه املعمورة, خالل تلك القرون

<<<<àè†‘^Ã¹]<°Êç’j¹]<Äñø< <

ت حالة التدين  الشعبي السابقة إىل بدايات القرن العرشين, حيث بدأ نمط استمرّ
, وبدأ يأخذ طابعاً علمياً أكثر, من خالل شخصيات دينية قدمت  ف ورجاله يتغريّ التصوّ
إىل األردن, أو من خالل أردنيني درسوا يف األزهر يف مرص أو بالد الشام وعادوا 

تقرار الطرق الصوفية وانتشارها لينشطوا يف جمال التدريس والدعوة يف األردن,وقبل اس
ف البارزين, ويف مقدمتهم  يف مناطق جغرافية عديدة, وجد العديد من مشايخ التصوّ

, يف السلط, بداية من اجلدّ األول مصطفى يوسف زيد الكيالين »عائلة الكيالين«
, الذي درس يف األزهر وأخذ الشهادة العاملية هناك, ثم جاء إىل )1850−1892(

                                                            
 .63−60أيمن الرشيدة, الفكر الصويف يف األردن, مرجع سابق, ص: انظر  (1)
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ليكون مفتياً وعاملاً وواعظاً فيها, وقد كان والده يتنقل بني ) ن مدينة نابلسم(السلط 
املدينتني, وأخذ الطريقة القادرية عن والده, فكان له دور كبري يف نرش العلم والدعوة 

, وكذلك ابنه الشيخ فهيم مصطفى )1892يف العام (والوعظ يف املدينة, إىل أن تويف فيها 
, الذي توىل إمامة املسجد القديم يف السلط خالل حياة )1941− 1860(زيد الكيالين 

  ., وقد حصل عىل براءة اإلمامة ملسجد السلط الكبري من الدولة العثامنية1881والده, سنة 
ومن أعالم العائلة الكيالنية, وشيوخ التصوف األوائل, ابن الشيخ مصطفى, 

ادرية عن والده, وكان قد , الذي أخذ الطريقة الق)1968−1884(الشيخ عبداحلليم 
درس وتعلمّ العلم الرشعي وأنشأ داراً للقرآن الكريم,واستمر يقدم فيها العلم الرشعي 
, وكان أستاذاً للرتبية اإلسالمية يف مدرسة السلط الثانوية, وممثالً جلامعة  مدة مخسني عاماً

 .I1Hاإلخوان يف السلط
التقى هناك الشيخ الدمشقي وقد زار الشيخ عبداحلليم دمشق يف وقت الحق, و

إسامعيل احلصاري, وأخذ منه العهد بالطريقة النقشبندية, والتزم بالطريقة وأورادها إىل 
 , وكان قد أعطى اإلذن بالطريقتني النقشبندية والقادرية1968أن تويف يف السلط يف العام 

, وأستاذ جامعي, قيادي يف مجاعة اإلخوان(إبراهيم عبداحلليم زيد الكيالين . د(ألبنائه 
, وحممد رسول )الباحث واإلعالمي(موسى الكيالين . , ود)ووزير األوقاف األسبق

واستأنف من بعده . حسني. , ود)وزير الداخلية ومدير املخابرات األسبق(الكيالين 
للسلط,  , فكان مفتياً )2016− 1926(فهيم مصطفى زيد الكيالين » حممد أمني«الشيخ 

 .I2Hالسلط الثانوية, وخطيباً يف مسجدي السلط الكبري والصغريومدرساً يف مدرسة 

                                                            
إبراهيم زيد عبدالرمحن : وانظر كذلك. 19/5/2020مقابلة مع شاكر موسى الكيالين,   (1)

: , وكذلك األمر29/5/2017الكيالين, الشيخ عبداحلليم مصطفى الكيالين, جريدة الرأي 
 .85−83موسى عمرو, الطرق الصوفية يف األردن, مرجع سابق, ص

مسجد السلط الكبري, جريدة الرأي  −  درويش الكاشف, الكنوز الرتاثية يف مدينة السلط: انظر  (2)
7/12/2018. 
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, باالعتدال, واالبتعاد عن مفاهيم الزوايا  ف آل الكيالين, عموماً متيّز تصوّ
النظامي, إذ كانت وسائلهم الدعوة والتعليم واخلطابة  −  والطرق باملعنى املؤسيس

 .I1Hدةوالتدريس, واقترصوا يف اإلذن واإلجازة عىل أعداد حمدو
رة, يف مدينة الطفيلة, الشيخ الرشيف أمحد مسعود  ومن الشخصيات الصوفية املبكّ

نيِّ قاضياً يف املدينة )1974− 1883(الدبّاغ  , درس يف دار املعلمني باملدينة املنورة, ثم عُ
رة, ومكة املكرمة, ونقل إىل العقبة  إىل أن  −التي كانت آنذاك تابعة إلمارة احلجاز− املنوّ

لت وأصبحت جزءاً من اململكة األردنية اهلاشمية, ليعنيّ قاضياً فيها, وكان يفضل انفص
وهكذا دخل سلك التعليم, يف وزار املعارف,  − بدالً من القضاء− العمل يف التعليم 

س يف معان ثم الكرك  نيّ بعد أن تقاعد من وزارة املعارف )1934(ودرّ ) 1945(, ثم عّ
 .I2H, وكان متصوفاً له مريدون يف العديد من دول العاملمسؤوالً عن القضاء يف الطفيلة

بعد وفاته سميت مدرسة يف الطفيلة باسمه تكريامً له, وكان له تالميذ ومريدون 
سليامن القوابعة يف روايته . كثر, من أبرزهم الشيخ عبداهللا العزب, وقد ذكره الروائي د

 . »حوض املوت«
, أخذوا الطرق الصوفية عن علامء يف ثم بدأت تربز نامذج من شيوخ متعلّمني

الشام أو مرص أو فلسطني أو احلجاز أو مناطق أخر, وبدأوا يؤثرون يف مدهنم, كام هو 
, يف جرش, وقد كان تيجانياً أخذ )1889مواليد (حال الشيخ يوسف حممود العتوم 

                                                            
, جريدة الدستور )آل زيد الكيالين يف مدينة السلط واألردن(ير الثقافة يرعى ندوة وز: انظر  (1)

موسى عبداجلليل عبدالعزيز عمرو, الطرق الصوفية يف : وانظر كذلك. 2/9/2002األردنية, 
 .84−83األردن دراسة حتليلية نقدية مقارنة, مرجع سابق, ص 

صحيفة الرأي,  −الشيخ السيد أمحد مسعود الدباغ حممود صالح احلريب, العالمة الرشيف : انظر  (2)
10/9/2017. 

هزاع الرباري, الشيخ أمحد الدباغ الشيخ اجلليل والرتبوي الفقيه, جريدة الرأي, : وانظر كذلك  
19/12/2011. 
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لشاذلية, من الطريقة التيجانية عن الشيخ الشامي املعروف, عيل الدقر, ثم أخذ الطريقة ا
 . I1Hالشيخ حممد سعيد الكردي

, الذي غادر )امللقب باألرشم ألكله أوراق الشجر(وكذلك الشيخ أمحد الزعبي 
األردن إىل منطقة أم عبيدة, يف العراق, وأخذ الطريقة الرفاعية هناك, ثم عاد إىل األردن, 

خرج الشيخ خرض أبو  وخلّف عىل الطريقة ابنه عبداهللا يف أربعينيات القرن املايض, كام
العنني, يف ثالثينيات القرن املايض إىل درعا, والتقى بالشيخ حممود الرفاعي, وأخذ منه 

 .I2Hالطريقة الرفاعية, وأذن له بالتسليك عليها يف األردن, ليعود وينرش الطريقة
, )القلقمي العابدين زين بن األمني حممد(وكان الشيخ املوريتاين حممد القظف 

أشبه باخلليط من الطريقتني القادرية (أتباع الطريقة الغظفية املوريتانية وهو من 
, قبل أن ينتقل إىل تركيا ويقيم هناك, 1910, قد جاء إىل األردن بعد العام )والشاذلية

حتى وفاته, وخالل وجوده يف األردن أعطى الطريقة الغظفية لعدد من األشخاص, 
من األردنيني إىل تركيا, ثم عاد بعضهم إىل وعندما غادر األردن ذهب معه العديد 

األردن بعد ذلك, ويعدّ فالح نرص اهللا احلنيطي, الذي أخذ الطريقة يف الثالثينيات من 
القرن العرشين عىل يد أحد أتباع الشيخ القلقمي, ممن حلق به إىل تركيا, ثم أخذ كثري من 

انأبناء العشائر الطريقة عن احلنيطي, ومنهم الشيخ عايش ا  . I3Hحلويّ

                                                            
  موسى عبداجلليل عبدالعزيز عمرو, الطرق الصوفية يف األردن دراسة حتليلية نقدية, : انظر  (1)

, ويمكن قراءة سرية الشيخ يوسف العتوم عرب صفحته عىل الفيس بوك, 91مرجع سابق, ص
 : الرابط التايل

https://tinyurl.com/y7bfdrup 
 .53موسى عمرو, الطرق الصوفية يف األردن, مرجع سابق, ص: انظر  (2)
ملحة عن الطريقة الغظفية, : انظر مزيد من التفاصيل عن الطريقة الغظفية وعن بداياهتا يف األردن  (3)

 : وكالة كيفه لألخبار, عىل الرابط التايل
https://tinyurl.com/y92hknbe 

 : , الرابط التايل25/8/2019ل, مجاعة الغظف الصوفية يف األردن, أخبار الساح: وانظر كذلك
=  https://tinyurl.com/y8xj6ppd 
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, ثم االستقالل 1921يف مرحلة الحقة, ومع تأسيس إمارة رشقي األردن سنة 
, فإنّ الطرق الصوفية بدأت 1950, وما تاله من وحدة الضفتني سنة 1946يف عام 

, خاصة لدول املحيطةتدخل إىل األردن عرب أكثر من طريق, فقد سامهت اهلجرات من ا
يف فلسطني, بنشوء الطرق والزوايا يف األردن, وكان هناك دورٌ  48− بعد نكبة حرب

أيضاً للمهاجرين والقادمني من الشام والعراق إىل األردن, بتعزيز الثقافة الصوفية, منذ 
النصف الثاين من القرن العرشين, ويف األثناء كان عدد من األردنيني الذين يذهبون 

ف عن الشيوخ هناك, ثم يعودون للدراسة يف األز هر ويف سورية ويأخذون التصوّ
 .. للتدريس والوعظ يف عامن

كانت بعض الطرق تتمتع بحضور يف النصف األول من القرن العرشين, وأقام 
أتباعها حلقات الذكر واألنشطة املرتبطة بنرش الطريقة وأخذ العهد, مثلام هو حال 

, )من خالل عائلة الكيالين(, والطريقة النقشبندية )عرب فالح احلنيطي(الطريقة الغظفية 
, وقد بدأت طالئع )عرب أتباع الشيخ عيل الدقر يف سورية(وحضور حمدود للتيجانية 

الشاذلية اليرشطية بالتواجد يف األردن, منذ ثالثينيات القرن املايض, وكذلك حال 
جاء إىل األردن قبل النكبة, الشيخ عبداحلليم عودة القادري, من الطريقة القادرية, الذي 

ن واستقر يف جبل اهلاشمي الشاميل  . ثم انتقل إىل عامّ
 أنّ احلضور احلقيقي وانتشار الزوايا والطرق يف العديد من املحافظات, واالنتقال إالّ 

, مع قدوم الالجئني 48اجلامعي, الطرقي, بدأ بعد نكبة حرب − إىل الطابع املنظّم
 مرحلة التأسيس احلقيقية األوىل منذ عقد اخلمسينيات, ثم يف مرحلةالفلسطينيني, فكانت 

ر واالنتشار  .الستينيات والسبعينيات والثامنينيات بدأت هذه الطرق والزوايا بالتجذّ
                                                                                                                                      

, موقع ثقافات, : وعيل عبيدات, الصوفية ملاذا وكيف عادت  = , 23/11/2015األردن نموذجاً
 : عىل الرابط التايل

https://tinyurl.com/ybasqz3x 

 .49−47موسى عبداجلليل عمرو, الطرق الصوفية يف األردن, مرجع سابق, ص: وانظر كذلك  
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ويمكن القول أنّ بدء اهلجرات من سوريا إىل األردن نتيجة للمواجهات بني 
وغ ذروته خالل الثامنينيات, أد النظام واإلخوان املسلمني, منذ الستينيات, ومع بل

فة إىل األردن خالل تلك العقود, ومع أن أغلبهم مل يذهب  كذلك إىل هجرة مئات املتصوّ
باجتاه تأسيس زوايا, لكنّ تأثريهم كان ملحوظاً عىل الثقافة املجتمعية, وعىل انتشار 

. ر النرشاملوالد والنشيد الديني وحلقات الذكر, وحتى الكتب الدينية من خالل دو
ل, والشيخ ممدوح أبو الشامات, والشيخ حممد  ويمكن اإلشارة هنا إىل الشيخ أمحد اجلامّ

سعيد حو أحد أبرز أقطاب . تيسري املخزومي, والشيخ عبداهللا الصباهي, والشيخ د
اإلخوان املسلمني الصوفيني يف األردن, وبدأت فرق النشيد الديني تنترش, ومنها فرقة 

 .  الرتمذي املتخصصة يف املديح النبويالشيخ حممد أمني
املفارقة أنّ القادمني من سوريا إىل األردن, بخاصة بعد أحداث محاة يف ثامنينيات 

من اجلناحني السلفي والصويف عىل السواء, حتى يف أوساط كانوا القرن املايض; 
هناك طالئع  اإلخوان املسلمني, ففي مقابل الثقافة الصوفية الشامية التي انترشت, كانت

الفكر السلفي تصل إىل األردن, ثم جاء الشيخ نارص الدين األلباين, الذي كان يعيش يف 
, قبل األحداث, وقبل أن يغادر إىل السعودية, ثم األردن وبدأ تالميذه  دمشق أيضاً

 . الصوفية يف األردن−باالنتشار يف الثامنينيات, ما أوقد شعلة السجاالت السلفية
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يف السبعينيات بدأت طالئع الدعوة السلفية تظهر, وقد كان حممد إبراهيم شقرة, 
ادها يف األردن, فقد عاد من األزهر واشتغل يف الدعوة والتدريس, عىل  أحد أبرز روّ

امعة اإلسالمية, منهج الدعوة السلفية, قبل أن يغادر إىل السعودية للعمل هناك يف اجل
رة, ويلتقي بمشايخ الدعوة السلفية, ثم يعود إىل األردن, ويستأنف نشاطه,  باملدينة املنوّ

إىل األردن ليقيم ) أحد أبرز شيوخ الدعوة السلفية(ويدعو الشيخ نارص الدين األلباين 
ميذ أياماً عدة يف الشهر ويعطي الدروس الدينية, وهكذا بدأت تنترش الدعوة ويظهر تال

هلا, قبل أن يستقر الشيخ األلباين يف األردن يف بداية الثامنينيات, وحتدث القفزة الكبرية 
 .I1Hبعد ذلك يف االنتشار السلفي الكبري

منذ عقد الثامنينيات من القرن املايض أخذ تالميذ األلباين بالربوز, وبدأت 
السائدة, يف كثري من  الدعوة السلفية تدخل يف صدام مع العقائد واملامرسات الدينية

األشعري يف املساجد, وصلت يف بعض  − األحيان, وبدت إرهاصات الصدام السلفي
 . األوقات إىل الرصاخ والرضب, ويف أوقات أخر إلقامة املناظرات بني أتباع املدرستني

ملاذا حدثت املواجهة? ألنّ جوهر الدعوة السلفية يقوم عىل إصالح العقائد 
ال أساس هلا يف الدين, » بدعاً «والسلوكيات التي تعد بالنسبة للسلفيني وتنقيح األحكام 

مثل الصالة عىل الرسول بعد اآلذان; فقد كان املؤذن جيهر هبا, فجاء السلفيون ليقولوا 
ا بدعة, وكذلك بعض العادات والسلوكيات خالل الصالة, التي ينتقدها السلفيون  بأهنّ

فية الصالة التي كان للسلفيني أحكام فيها ختالف , وكي)مثل سالم الناس عىل بعضهم(
يف بعضها الثقافة السائدة, وكذلك األمر يف إقامة املوالد النبوية واالحتفاالت الدينية, 

                                                            
 .234− 230حممد أبو رمان وحسن أبو هنيّة, احلل اإلسالمي يف األردن, مرجع سابق, ص: انظر  (1)
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, بعضها  وهكذا دخل السلفيون يف معركة مع الثقافة الدينية الشعبية السائدة عموماً
لة من خالل عقود من مرتبط بإرث التصوف, وبعضها أقرب إىل العادات املتشك

 . املامرسات الدينية
املعركة الكرب نشبت يف ميدان العقائد الدينية, التي تتعلق بالقضايا اخلاصة 
: بمعرفة اهللا, كمسألة الذات واألسامء والصفات, والسؤال األكرب هنا كان لد السلفيني

 السامء اعتربه السلفيون أين اهللا?, وهو بمثابة امتحان لعقيدة اإلنسان, فإذا قال إن اهللا يف
من أهل العقيدة الصحيحة, وإن قال إنّ اهللا يف كل مكان أو ال حيتويه مكان, فإنّ عقيدته 

 . غري سليمة, هذا السؤال كان سبباً بحدوث خالفات شديدة بني الطرفني
ومن ضمن اخلالفات اجلوهرية بني الفريقني, النقد الرشس القايس من قبل 

ف,  م من »علوم الباطن«ولكل ما يعترب من السلفية للتصوّ , ووصفهم للصوفيني بأهنّ
أهل البدع والضالالت, والتعريض هبم يف املساجد ويف الكتب ويف الدروس العلمية, 
وتركيز السلفيني عىل رفض التوسل بغري اهللا, وانتقاد زيارة أرضحة األولياء والصاحلني, 

, واعتبارهم أن كل ما يف الطرق وهي من السلوكيات والطقوس الصوفية املعروفة
الصوفية بمثابة ضالالت وبدع, ال يوجد عليها أي دليل من مصادر الترشيع اإلسالمية 

 .من القرآن والسنة
السلفيون, برتسانة من األسلحة والقذائف » تالميذ الشيخ األلباين«لقد جاء 

م الثقافة الصوف ومما أعطى هذه . يةالدينية, التي هتدم أركان املدرسة األخر, وحتجّ
املدرسة القدرة عىل املواجهة أنّ شيخها األلباين كان عاملا متخصصا باحلديث النبوي, فيام 
كان هناك ضعف شديد يف هذا العلم يف أوساط املدرسة األخر, فكان من السهولة عىل 
أتباع السلفية هدم حجج الطرف اآلخر باستدعاء األحاديث املطلوبة, وتضعيف البناء 

لنظري الرشعي الذي يقيم عليه اخلصم حججه, وساعد عىل ذلك أنّ الطرق الصوفية ا
حينها مل تكن متتلك تلك الرتسانة العلمية والفقهية والفكرية, فقد تبحر مشاخيها يف 

زوا أنفسهم ملثل هذه املعركة, بينام  ف, لكنّهم مل جيهّ يتأسس يف » الفريق السلفي«التصوّ
 .عىل نقد املدارس األخر أفكاره وعقائده ومواقفه
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ة التيار السلفي بقوة يف املواجهات األوىل, واألهم من  حت كفّ هذه املعادلة رجّ
ذلك, كام يرصد أحد أبرز مناهيض السلفية يف األردن حينها الشيخ حسن السقاف أنّه مل 

فكانت الطرق الصوفية  ,»اهلجوم السلفي«يكن هناك أي طرف قادر فعالً عىل ردّ 
ة العلمية املطلوبة هلذه  والزوايا منعزلة حمدودة التأثري خارج أسوارها, وال متلك العدّ
, فكان حاهلا أقرب إىل قول  ل من املهمة السلفية كثرياً املواجهة, واحلقيقة فإنّ ذلك سهّ

 :الشاعر
ــو ــرف اهل ــل أن أع ــا قب ــاين هواه نــــا أت  فصــــادف قلبــــاً خاليــــاً فتمكّ

لثقافة الدينية السائدة, وأخذت السلفية تنترش, ومل برسعة شديدة, تم رضب ا
وقد . كام سنذكر الحقاً  −إالّ من بعض األفراد والتوجهات− يكن هناك مقاومة حقيقية 

فإذا . شهدت الثقافة االجتامعية حتوالً عميقاً نحو السلفية, بخاصة يف مرحلة التسعينيات
ىل انتشار الطرق الصوفية, قد ساعدت ع) 1967, 1948(كانت اهلجرات الفلسطينية 

مع بداية عقد التسعينيات من (وثقافة التصوف, فإنّ عودة األردنيني العاملني يف اخلليج 
أدت إىل طفرة سلفية كبرية يف املجتمع األردين, إذ أنّ الثقافة الدينية ) القرن املايض

 .I1Hاملهيمنة يف اخلليج عموماً هي الثقافة السلفية الوهابية
األمر عىل تالميذ األلباين, بل بدأت املدارس السلفية األخر  ومل يقترص

بالظهور, فتأسست مجعية الكتاب والسنة, املحسوبة عىل التيار السلفي احلركي, وعاد إىل 
األردن املجاهدون األفغان وبدأت طالئع السلفية اجلهادية بالظهور, مع قدوم الشيخ 

الزرقاوي من أفغانستان, وهكذا أصبح عقد مصعب  حممد املقديس, وعودة رفيقه أيب أيب
 .I2Hالدينية يف األردن بامتياز» انتشار الثقافة السلفية«التسعينيات عقد 

                                                            
 .1/4/2020أنظر مقابلة مع حسن السقاف يف منزله يف جبل الزهور,   (1)
قراءة يف األيديولوجيات واخلالفات وخارطة االنتشار, : حممد أبو رمان, الرصاع عىل السلفية  (2)

, 1الشبكة العربية لألبحاث والنرش, ومركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية, عامن, ط
 .140−129, ص2016
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ال يمكن بحالٍ من األحوال أن نتحدث عن أسباب انتشار السلفية والتحوالت 
ر العميقة يف الثقافة الدينية األردنية دون اإلشارة إىل سبب جوهري ورئيس يتمثّل بالدو

 : السعودي, يف تلك املرحلة, وهذا الدور له العديد من األبعاد والركائز, أبرزها
يف خضم الرصاع مع النظام النارصي, الذي حظي بشعبية كبرية يف العامل  .1

العريب يف اخلمسينيات والستينيات, أخذت السعودية تعزز دورها يف العامل العريب 
يف مواجهة النارصية, » اإلسالمية«واإلسالمي, وتؤسس املنظامت املرتبطة بالدعوة 

, وقد عىل نرش الدع −1973بخاصة بعد العام − وتعمل  وة والعقائد السلفية عاملياً
ضعت موارد مالية هائلة يف خدمة هذه القضية, ويف املواجهة مع النارصية وبطبيعة . وُ

احلال كان األردن من الدول املجاورة واملهمة, فكان هناك اهتامم من قبل الدعاة 
دور السعوديني بنرش الدعوة يف األردن ودعمها, وما يزال خصوم السلفيني يذكرون 

أحد املستشارين الثقافيني يف السفارة السعودية يف عامن يف توزيع الكتب السلفية ودعم 
 .I1Hالشيوخ السلفيني يف مرحلة التسعينيات

أدت الطفرة النفطية إىل هجرة آالف األردنيني إىل السعودية واخلليج للعمل  .2
طالب األردنيني هناك, بالتزامن مع فتح اجلامعات السعودية باب املنح الدراسية لل

الراغبني بدراسة الرشيعة وغريها من العلوم الدينية, فذهب إىل السعودية آالف الطالب 
األردنيني الذين يتلقون العلوم والعقائد السلفية, وهكذا متّت عملية بناء مكثّفة وكبرية 

 .لثقافة دينية جديدة ملاليني األردنيني
السلفية الوهابية السعودية, يف تلك األعوام, انترشت الكتب والكتيبات  .3

وبرز دعاة وعلامء سلفيون حظوا بمكانة دينية كبرية, من خمتلف املدارس السلفية, 
فوجدوا هلم أتباعاً وأنصاراً يف األردن, بينام كانت رحالت العمرة الدورية يف كل عام 

 .تمناسبة أخر لنيل أقساط من الثقافة السلفية, واحلصول عىل هذه الكتب واألدبيا

                                                            
 .75−35املرجع نفسه ص  (1)
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ل يف  باإلضافة إىل ما سبق, فمن الرضورة بمكان اإلشارة إىل موضوع التحوّ
أوساط اإلخوان املسلمني أنفسهم, وهو التيار الذي يتجنّب الدخول يف املسائل اخلالفية 
 العقائدية والفقهية, ويركز عىل األهداف االجتامعية والسياسية والدينية, لكن كان مالحظاً 

أوساط اجلامعة, وبروز قيادات ذات خلفية سلفية, عقائدياً  نمو الفكر السلفي يف
, وتراجع الثقافة الصوفية يف أوساط اإلخوان املسلمني, وقد كانت هذه الثقافة يف  وفكرياً

 عقود سابقة هي السائدة, فلامذا حدث ذلك? 
ال خيرج اإلخوان املسلمون عن السياقات السابقة, من انتشار السلفية والدور 

الواضح, لكن يضاف إليه عامل مهم, وهو أنّ السعودية احتضنت قيادات  السعودي
 اإلخوان املسلمني اهلاربني من مرص وسورية والعراق من بطش األنظمة القومية واالشرتاكية
العربية, وفتحت هلم اجلامعات واملدارس للتدريس والتعليم, فحدث التزاوج ما بني 

مت رموزاً السلفية واألفكار اإلخوانية, وكان ا ملولود هو السلفية احلركية, التي قدّ
, يف مرحلة التسعينيات, مثل الشيخ سفر  حظيت بشعبية كبرية يف العامل اإلسالمي عموماً
احلوايل, والشيخ سلامن العودة, ونارص العمر, وعائض القرين, وهكذا وجد اإلخوان يف 

, ويف مؤسساهتا الدينية والتعليمية مالذ , ما يعني أنّ املصلحة السعودية حليفاً اً آمناً
اإلخوانية يف تلك املرحلة, كانت يف التقارب مع اخلط السعودي, وبالتايل التخيل عن 

املوجودة يف أفكار اجلامعة, بخاصة إذا علمنا أنّ شخصيات دعوية » الرواسب الصوفية«
 .I1Hوإخوانية مؤثرة انتقلت إىل السعودية وعملت هناك

الصوفية سبباً آخر, يتمثّل يف جتنّب  − سة األشعريةيضيف بعض أقطاب املدر
أساتذة اجلامعات اإلعالن عن عقيدهتم املخالفة للسلفية, بل وتقرهبم من السعودية, يف 
حماولة للحصول عىل عقود عمل للتدريس هناك, إذ أنّ فرق الرواتب الشهرية كبري, وهو 

طرف واحد, ما جعل منهم خارج سياق املعركة التي بدأت, يف أغلب األوقات, من 
 . شعبية» ثقافة دينية«وهو التيار السلفي ضد ما هو قائم من 
                                                            

احلركات اإلسالمية املعارصة يف السعودية, الشبكة العربية  :ستيفان الكروا, زمن الصحوة: انظر  (1)
 .22−19, ص2012, 1لألبحاث والنرش, بريوت, ترمجة عبداحلق الزموري, ط
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ة  ; »احلداثة الغربية«ال يقل أمهية عام سبق, ويتمثّل يف  عاملفوق هذا وذاك ثمّ
فبالرغم من أنّ السلفية قد تبدو يف جوهرها عىل تناقض مع احلداثة, سواء من حيث 

م الفن  العقيدة الدينية أو املامرسات والسلوك أو حتى املالبس, ومعظم السلفيني حيرّ
واملوسيقي وكثرياً من مدخالت احلداثة الغربية, إالّ أنّ تأثّر املجتمعات العربية واملسلمة 

ف أكرب, ودفع الصوفيني إىل التقوقع واالنزواء  −عموماً −  باحلداثة جعل معاناة التصوّ
صارخة الروحانيات الصوفية, والتواري عن األنظار, ألنّ احلداثة كانت ترفض بدرجة 

, وتتناقض مع » العقل احلداثي«وما فيها من مقوالت وأفكار تتناقض مع  مجلة وتفصيالً
ممارسات الصوفية, مثل الرقص يف احلرضات والذكر اجلامعي ومقوالهتا املرتبطة بالعامل 

تمعات, غري املرئي, فقد أصبحت هذه الطقوس غري مستساغة من قبل التيار العام يف املج
فضالً عن دور اإلعالم والفن يف تقديم صورة نمطية عن التصوف قائمة عىل التسطيح 

 . »التخلف«والدروشة وربطه بمظاهر 
السلفية التي كانت ختوض معركة مع احلداثة, عرب مؤسساهتا وشيوخها, كانت 
 بالرغم من ذلك, أقرب إىل املجتمعات املتأثرة باحلداثة من الصوفية, والسبب أن
السلفيني شاركوا احلداثيني يف اهلجوم عىل املظاهر الصوفية التي اعتربت خمالفة للعقل 
والرشع, واالستهزاء هبا, ويف املقابل مترتس السلفيون خلف النص الديني, والعلم 
الرشعي, ما اعتُرب ملجتمعات ال تريد أن تتخىلّ عن الدين, ويف الوقت نفسه مندجمة يف 

, وقد ساهم بروز شيوخ سلفيني مؤثرين مع دور اجلامعات يف احلداثة, أقرب إليها
السعودية واملتأثرين بالفكر السلفي يف خمتلف دول العامل, بالتصدي للحداثة إلقامة قدر 

 .من التوازن يف الدعاو املتبادلة بني احلداثيني والسلفيني
كلّ من طبيعة ب موضوع عىل صلة وثيقة بام ذُكر ويتمثلربام يقودنا ذلك إىل 

 − أقرب إىل حركة إصالح دينية −يف األصل− السلفية والصوفية, فالسلفية الوهابية 
اجتامعية قامت حتت شعار تصحيح عقائد الناس ونبذ البدع والرشكيات وغريها من 
مفاهيم, فهي دعوة هجومية قتالية اجتامعية, يف أساسها اهلجوم عىل اخلصوم فكرياً 

ف الذي يقوم عىل االرتقاء الروحي والتزكية وعلوم عىل النقيض من ال. وعقائدياً  تصوّ
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, وعىل تراتبية معينة, وعىل نمط أقرب إىل الفردية »ليس كل ما يعلم يقال«اخلواص, و
, » دعوة مفتوحة«ليس  −بخالف السلفية− والتذوق الوجداين الذايت, فالتصوف  أفقياً

احل, إذ يمكن بفرتة قصرية فيام السلفية اخترصت لكثري من الناس الطريق وحرقت املر
تلك بدعة, وهذا : عىل من حوله, يقول» سلطة دينية«من التعلّم أن يصبح الشخص 

, وجزء من مهمته  ضالل, وذلك غري جائز, ومع تعلّم املزيد يمكن أن يصبح شيخاً
 . االشتباك مع اآلخر املخالف عىل النقيض من التصوف
لسابقة ستنقلب رأساً عىل عقب, يف مرحلة الحقة سنجد كيف أن املعادالت ا

, والتحول اإلعالمي جتاه التصوف, وتغري »ما بعد احلداثة«وسنجد أن مدرسة 
السياسات الدولية واإلقليمية, وحتى املحلية, ردّت االعتبار للتصوف, وكل ذلك 

 !يف الصدام مع السلفية» املقاتلني األوائل«سنناقشه, بعد أن نقف مع بعض املتصوفة 
<î×Â@íãq]ç¹]<½çŞ}<?<<íéË×ŠÖ]<ÄÚ< <

الحظنا كيف أنّ اهلجوم السلفي مل جيد خطوط دفاع يف أوساط املؤسسات الدينية 
ن خالل فرتة عقدين من الزمان من إجراء تغيريات  الرسمية وغري الرسمية, وقد متكّ
جراحية كرب يف الثقافة الدينية املحلية, لكن كان هناك عدة أشخاص وبعض 

ت التي عملت منذ البداية عىل خطوط املواجهة, وكرسوا أنفسهم هلذه املعركة, املجموعا
 .ومن أبرزهم الشيخان حسن السقاف, وسعيد فودة

اف  حياته منذ الصغر ) وهو ينتمي إىل األرشاف من بني هاشم(لقد بدأ السقّ
ي, متعلّقاً بحب العلوم الرشعية, وكان قد أخذ بعضاً منها عىل يد الشيخ أمحد اخلرض

ف املعروفني(والشيخ ممدوح أبو الشامات  , وتفاجأ يف سنّ )وكالمها من مشايخ التصوّ
كان عاملاً مشهوراً ومفتياً للشافعية يف احلجاز, ) أمحد علوي السقاف(مبكرة بأنّ جدّ جده 

السادة  وكان شيخ السادة احلسينية«: يف زمن الرشيف احلسني بن عيل, حيث يقول السقاف
 .I1H»فكنت متأثراً به وبعلمه ولغته, وأصبح حمفزا يل ألسري عىل الدرب نفسهآل باعلوي, 

                                                            
 .مصدر سابق, وسنأيت الحقاً عىل ذكر الباعلوية مقابلة مع الشيخ حسن السقاف,  (1)
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غادر السقاف إىل الشام لدراسة الزراعة, لكنّه بقي متعلّقاً بالعلوم الدينية, 
وبالرغم من أنّه عاد بسبب اشتداد املواجهات بني اإلخوان املسلمني والنظام احلاكم 

 الذي قضاه يف دمشق كان يداوم عىل دروس عند هناك, إالّ أنّه خالل العام الدرايس
بعض املشايخ مثل, حممد سعيد رمضان البوطي, والشيخ حممد هاشم املجذوب, وحرض 

 .I1Hعند الشيخ عبدالرمحن الشاغوري
وقد أخذ السقاف الطريق الصويف آنذاك عىل الشيخ الشامي أسعد الصاغرجي, 

ف السقاف . الدمشقي احلنفي إال أنّ االهتامم الواضح لديه كان أكرب وبالرغم من تصوّ
بكتب العقائد والكالم واحلديث والعلوم الرشعية, لذلك بادر إىل االلتقاء بالشيخ نارص 
الدين األلباين يف دمشق, حني كان األخري هناك, حامالً إليه جمموعة من األسئلة الدينية, 

اً من عدم قبول للسلفية فلم يعجبه جواب األلباين, وليؤكد ما كان يميل إليه سابق
 .I2Hاأللبانية

ن, واملفارقة أنّ ذلك كان بالتزامن مع استقرار األلباين يف  عاد السقاف إىل عامّ
األردن, يف بداية الثامنينيات, وأخذ السقاف يتلقى الدروس العلمية, يف العقيدة والفقه 

ميذ الشيخ حممد تل(والتصوف عىل يد العديد من الشيوخ, منهم حممد تيسري املخزومي 
, الذي قطن جبل اجلوفة يف عامن, وكان يقيم جلسات الذكر )اهلاشمي التلمساين

حفظني متن السنوسية يف العقيدة, ومتن أيب شجاع يف الفقه «: واحلرضات, إذ يقول
وقد أذن يل . الشافعي, وقرأت عليه كتاب مفاتيح اجلنة يف العقيدة للشيخ اهلاشمي

 .I3H»ة, وقال إذا غبت فنائبي الشيخ حسن السقافاملخزومي بإقامة احلرض
 , وقد درس السقاف أيضاً عىل يد الشيخ حممد هليل, وكان متصوفاً معروفاً
وحسان رزوق وهو صويف سوري, كان إمام مسجد يف جبل احلسني, ومطيع احلاممي 

                                                            
 .املرجع السابق  (1)
 .نفسهاملرجع   (2)
 .سابق مرجع السقاف,مقابلة مع الشيخ حسن   (3)



●  الصوفية والسلفيةالدولة واملجتمع بني  75  

وهو قاض رشعي, لذلك كانت تلك مسرية السقاف يف الثامنينيات تتسم باالنغامس يف 
 .لب العلم عىل يد الشيوخ والعلامء يف األردنط

ر مع السلفيني كانت مع أحد أبرز مشاخيهم, الشيخ حممد  بداية االشتباك املبكّ
إبراهيم شقرة, وقد كان مفتشاً يف وزارة األوقاف, فاصطدم به السقاف يف الكلية العلمية 

لة الحقة أصبح لد اإلسالمية, ووقف يردّ عىل ما يقوله من أفكار سلفية, ثم يف مرح
السقاف تالميذ, وبدأ بتأليف وطباعة الكتب منذ منتصف الثامنينيات التي تردّ عىل 
السلفيني, ودخل مع شيوخهم يف مناظرات وردود من خالل الكتب, ما دفع به إىل أن 

 . أصبح يف قلب املعركة مع التيار السلفي, منذ هناية الثامنينيات واستمر حتى اليوم
ف الس قاف يف منتصف الثامنينيات عىل الشيخ عبداهللا الغامري, العامل الديني تعرّ

املغريب املعروف, فقد ذهب إىل املغرب لزيارته, ثم توطدت العالقة بينهام, وأخذ السقاف 
وكانت ميزة الغامري يف العلم الرشعي, . الطريق الصويف من مرشب آخر عىل يديه
يمثّل نقطة قوة التيار السلفي, فوجد السقاف  بخاصة يف علم احلديث النبوي, الذي كان

يف ذلك أمهية كبرية يف خضم معركته اجلارية, بخاصة أنّه حاول استنهاض جبهة من 
علامء األشاعرة والصوفيني لدخول املواجهة إىل جانبه ضد السلفيني إالّ أنّه مل يتمكن من 

 .I1Hلفرتةذلك ملحدودية القدرات العلمية عند هذه املدرسة خالل تلك ا
تأثر السقاف كثرياً بالغامري, وأصبح األخري مرجعية علمية له, وال يرتدد 

. »كنت أستمد الطاقة والشمس منه.. لقد صنعني«: السقاف بالقول عن الغامري
ويبدو أنّ السقاف وجد أخرياً من يسنده ويدعمه علمياً وفكرياً بعدما شعر بضعف 

كنا مرة يف مكة يف منزل الشيخ الفاداين, «ه كثرياً املدارس األردنية, ويذكر قصة أثرت ب
أشهر, فكانت رسائيل يف الرد عىل  3وكان كل سنة يدعو الشيخ الغامري إىل بيته ملدة 

السلفية قد انترشت, وكان سوريون حلبيون جاءوا إىل مكة وقالوا األخ حسن رجل 

                                                            
 .سابقالرجع امل  (1)



 أرسار الطريق الصويف  ●  76

نحن  − ي السلفينيأ− ملم لكن هذه الشدة لو يزيلها? قال هلم الغامري بس خيفضوا 
 .I1H»نخفض

اشتدت معارك السقاف مع السلفيني يف هناية الثامنينيات, وقد دخل بمناظرة 
كفر ابن «, بعد أن أعلن السقاف −أحد تالميذ األلباين− مشهودة مع الشيخ عيل احللبي 

م فيها الشيخ د»تيمية  .I2Hعيل الفقري. , استمرت املناظرة لساعات طويلة, كان املحكّ
طريق الدفاع عن العقيدة األشعرية وعن التصوف واملذهبية الفقهية سار  وعىل

داومت عىل التأليف والتدريس ورصت «السقاف الحقاً يف كتبه وردوده ومؤلفاته 
أخطط السرتاتيجيات أمهها إجياد كتب بديلة للكتب السلفية, بخاصة يف العقيدة والفقه, 

رف األشعرية بلغة بسيطة قريبة لن جيد, وبخاصة أن من يطلب كتاباً يف العقيدة ليع
أجزاء  3فقررت أن أؤلف كتباً يف العقائد مبسطة, وصنفت كتابا يف الرد عىل األلباين من 

 .»وسميته تناقضات األلباين وهو ما شهرين عاملياً بصورة كبرية
, يف اجلبل الشاميل يف منطقة 1967سعيد فودة, من مواليد . الشيخ الثاين هو د

حمباً للعلم  − عاماً  12منذ أن كان عمره − ة من حمافظة الزرقاء, بدأ مبكراً الرصيف
إمام (الرشعي, ودرس عىل يد شيخني من أبناء املنطقة, األول هو حسني الزهريي 

, والثاين هو الشيخ )املسجد الكبري يف الرصيفة, وخليفة الشيخ حممد هليل يف الرصيفة
 .I3Hالقرآنية سعيد العنبتاوي املتخصص يف القراءات

دخل فوده منذ التسعينيات يف صدام مع السلفيني, ورصف اهتاممه لدراسة 
العلوم الرشعية, بالرغم من أنّه كان يدرس اهلندسة يف جامعة التكنولوجيا, لكن اهتاممه 
ن حوله جمموعة من الطالب واملريدين يف العلوم  وشغفه كان بالعلم الرشعي, وكوّ

                                                            
 .املرجع السابق  (1)
 : تسجيل املناظرة موجود عىل موقع كل السلفيني, عىل الرابط التايل  (2)

https://tinyurl.com/yd33oz4v 
 .13/4/2020مقابلة خاصة مع الشيخ سعيد فودة, يف منزله يف طرببور,   (3)
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س العقائد األشعرية وعلم الكالم, وغريها من علوم, وبدأت مدرسته  الرشعية, فدرّ
تؤيت أكلها, من خالل التالميذ, الذي سيصبحون الحقاً بارزين يف العلوم الرشعية, ويف 

أمحد احلسنات, . أجمد رشيد, ود. ميدان الدعوة والوعظ والفكر, مثل عون القدومي, ود
 .وغريهم من التالميذ

اف وفودة نظراً للتأثري الكبري هلام, منذ مرحلة مبكرة, ينبع اهتاممنا بكلّ من السق
يف معادلة الرصاع مع التيار السلفي, وقد كان لكل منهام حضور وتأثري خاص, فالسقاف 
كان قريباً لفرتة من دوائر صنع القرار, وقام بدور رئيس يف بعض املؤسسات, مثل كلية 

, وجامعة آل البيت, وال حقاً جامعة العلوم اإلسالمية الدعوة وأصول الدين سابقاً
العاملية, وإن مل يكن حضوره يف الصورة مبارشة, لكنه كان مؤثراً يف العديد من القرارات 
والتوجهات الرسمية, بخاصة مع االنعطافة التي ذكرناها سابقاً يف جمال السياسات 

فودة واضح  الصوفية, كام أنّ حضور سعيد − املذهبية −  الدينية, نحو املدرسة األشعرية
من خالل تالميذه املؤثرين, من أساتذة جامعات ودعاة وفقهاء وأئمة يف اإلفتاء, وهو 
اليوم أستاذ كريس اإلمام الرازي, يلقي دروساً يف مسجد املغفور له امللك احلسني بن 
طالل, ويعدّ إىل جانب السقاف من أبرز املراجع الدينية يف األشعرية واملذهبية األردنية, 

 .العقود السابقة خالل
, كان تالميذ الشيخ عبداهللا اهلرري, املعروف,  يف األثناء, ويف التسعينيات أيضاً

الرفاعي, يستقرون يف األردن, ويؤسسون مجعية الثقافة /الصويف −  الشافعي −  األشعري
م  , لكنّ من املهم اإلشارة هنا إىل أهنّ العربية اإلسالمية, وسنأيت عىل احلديث عنهم الحقاً
أخذوا من جانبهم بجزء من الرصاع واخلالف مع السلفيني, وحتى مع تيارات اإلسالم 

هيامجون بشدة التيار السلفي  −امللقبون باألحباش−السيايس األخر, وكان اهلرريون 
 . وابن تيمية وعدداً من الشخصيات التارخيية اإلسالمية املعروفة

 الطباع تؤسس مجعية التنمية واخلدمات,قبل ذلك يف منتصف الثامنينيات كانت فادية 
يف سورية, وتنشط يف » القبيسيات«وتبدأ حركة نسوية صوفية موازية, متثل امتداداً حلركة 
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جمال الدعوة والتعليم, بخاصة يف البيوت, مما يؤرش عىل أنّ التيارات املعارضة للسلفيني 
ل وتنمو خالل عقد التسعينيات والعقد األول من ا  . لقرن اجلديدبدأت تتشكّ

<Õ^ßâ<Øâ@íéÊç‘<íqçÚ<?[íÚ^Î< <

ة مؤرشات عديدة عىل  سؤال مهم, وليس من السهولة اإلجابة عليه, لكن ثمّ
حتوالت جوهرية عىل صعيد الثقافة الدينية املجتمعية, التي بدأت تشهد بروز نزعات 

 .صوفية أو روحانية
 فام هي العوامل املؤثّرة يف هذه التحوالت?  

من الواضح أنّ هناك اجتاهاً عاملياً منذ أحداث : سياسات الدوليةعىل صعيد ال .1
ل السلفية, كمدرسة أيديولوجية, 2011سبتمرب  11 َمِّ , يف الواليات املتحدة األمريكية حيُ

نفسها مسؤولية تفريخ العنف والتطرف, ويدعو إىل البحث عن رؤ بديلة هلا, وقد 
راً تدفع باجتاه دعم خيارات بديلة, من أصدرت مراكز تفكري ودراسات أمريكية تقاري

أنّ الصوفية جزء  −بأيّ حالٍ من األحوال−بالطبع ذلك ال يعني . بينها املدرسة الصوفية
من مؤامرة عاملية, فثمة مراكز تفكري عديدة يف العقود املاضية تبنت رؤ مغايرة 

اهتا يف مرحلة من للتحالف مع اإلسالم السيايس, بل إنّ السياسة اخلارجية األمريكية ذ
. املراحل دعمت احلركات السلفية اجلهادية, وحتالفت مع السعودية يف احلرب األفغانية

 , , ير يف الصوفية خياراً دينياً سلمياً لكن املقصود هنا أنّ هناك اليوم اجتاهاً أمريكياً غربياً
, مقارنةً باالجتاهات السلفية ولعلّ أحد التعبريات الواضحة عىل التوجه . I1Hليس عنيفاً
                                                            

فهم الصوفية واسترشاف مستقبلها يف السياسة األمريكية, أعد التقرير توبياس «ترمجة تقرير : انظر  (1)
 Tobias Helmstrof, Yasmin Sener and Emmetهيلمسرتوف وياسمني سينر وإيميت توهي 

Touhy زينو باران : حتريرZeyno Barab 2004, تقرير مؤمتر صادر عن مركز نيكسون, مارس 
, 10−2مازن مطبقاين, ص.الواليات املتحدة األمريكية, ترمجة وتقديم, د −واشنطن دي يس 

إهنا تقدم  ولكن الصوفية رائعة, »وانظر إىل ما يقوله املسترشق املعروف, برنارد لويس يف التقرير
شيئاً أفضل من التسامح, إن املوقف من اآلخرين من األديان األخر كام تعكسه الكتابات 

 =              هناك قصائد جلالل الدين الرومي . إنه ليس جمرد تسامح إنه القبول. وفية ال مثيل لهالص
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قد يف الشيشان, بدعوة من الرئيس الشيشاين,  ف عاملياً وإقليمياً املؤمتر الذي عُ نحو التصوّ
وكان . , وحرضته قيادات دينية من العامل العريب واإلسالمي2016يف شهر آب عام 

اركون يف املؤمتر إىل أنّ موضوع املؤمتر حول مفهوم أهل السنة واجلامعة, وقد خلص املش
أهل احلديث املفوضة «األشاعرة واملاتريدية يف االعتقاد, ومنهم «أهل السنة واجلامعة هم 

يف االعتقاد, وأهل املذاهب األربعة احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف الفقه, وأهل 
مام اجلنيد ومن سار التصوف الصايف علامً وأخالقاً وتزكيةً عىل طريقة شيخ الطائفة اإل

عىل هنجه من أئمة اهلد«I1H . ومن املالحظ أنّ املؤمتر أخرج بصورة غري مبارشة التيار
ى أهل السنة, عندما حرصهم يف االعتقاد باألشاعرة  −  السلفي الوهايب من مسمّ

اً , وأخري»املذهبية الفقهية«واملاتريدية واملفوضة من أهل احلديث, ثم إنّه يركز عىل اعتامد 
 . مدرسة اجلنيد −وفقاً للمؤمترين− , الذي متثّله »التصوف املعتدل«ـيعرتف ب

تسري مجلة من التحوالت والتطورات اإلقليمية مع املتغريات الدولية  .2
, عرب العديد من احلكومات والدول العربية, »سياسات دعم التصوف«والعاملية, بتفعيل 

ف اخليار البديل لإلسالم السيا يس أو العنف والتطرف, ونلحظ عىل هذا بوصف التصوّ
الصعيد دعم مؤسسات معنية بنرش التصوف والدفاع عنه, مثل مؤسسة طيبة يف 
اإلمارات العربية املتحدة, ومؤسسة كالم, وغريها من املؤسسات يف العديد من الدول 

مري وربام متثّل التحوالت األخرية يف السعودية, منذ صعود نجم ويل العهد األ. العربية
                                                                                                                                      

يعزز ذلك . 37ص. »وابن عريب باللغة الفارسية والرتكية تشري إىل أن األديان مجيعها أصلها واحد  =
هل نحن : التايلووفقاً لذلك نواجه السؤال « −أيضاً − ما يقوله الشيخ هشام قباين يف التقرير 

فإذا اخرتنا األخري, فإن تلك خماطرة أننا . بصفتنا أمريكان سنؤيد الصوفية أو نعمل مع الوهابيني
ببساطة جيب عىل . نعمل مع اإلرهابيني, مع أنه ليس هناك أي خطر يف التعامل مع الصوفيني

إنه . جح يف هذه املعركةإذا أردنا أن نن الواليات املتحدة أن تتواصل مع املسلمني غري الوهابيني
انظر النص االنجليزي للتقرير الصادر عن مركز . 37وضع غري ممكن فيه تقبل اخلسارة, ص

  :, عىل الرابط التايل2004املصلحة القومية األمريكية, 
https://tinyurl.com/ybhd6s4h 

 :عىل املوقع الرسمي ملؤمتر الشيشان عىل الرابط التايلانظر نص البيان اخلتامي,   (1)
https://tinyurl.com/ybtxv5um 
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حممد بن سلامن, يف املشهد السيايس, مؤرشاً مهامً عىل تراجع السياسات السعودية 
له, » احلاضنة السياسية«واخلليجية الداعمة للسلفية, ومعاناة التيار السلفي من افتقاد 

ف, وتوفري الفضاءات اجلديدة له للنمو  مقابل تبني اإلمارات ودول عربية أخر التصوّ
 .والصعود واالنتشار

إنّه قام بعملية تنسيق  −يف احلدّ األدنى−عريب يمكن القول  −  ثمة اجتاه صويف .3
 الصوفية, وتبني خطاهبا الديني والفكري, −  للجهود, للمرة األوىل, لدعم املدرسة األشعرية

 يف اليمن, الشيخ حبيب» احلبايب«ويمكن مالحظة هذه اجلهود يف التعاون من خالل دور 
اجلفري ومعه الشيخ عمر بن حفيظ, وغريمها, الذين جتاوزوا اإلطار القطري اليمني, 
ونلحظ حضورهم يف مرص واألردن ويف العديد من الدول العربية, بالتنسيق مع قيادات 
, والشيخ الراحل نوح القضاة مفتي  دينية, مثل الشيخ عيل مجعة, مفتي مرص سابقاً

, والشيخ الراحل  االجتاه  افمثل هذ. حممد سعيد رمضان البوطي وغريهماألردن سابقاً
مه يف صيغة خطاب جديد» فوق القطري« ي دعائمه ويقدّ ف ويقوّ  .بدأ يعيد تعريف التصوّ

 وحيظى احلبايب بجمهور واسع وحضور جديد ومتجدد, وتأثري ملحوظ عىل صعيد العامل
 لتصوف يف املرحلة املعارصة,يساعد عىل إعادة تقديم ا» الدور التنسيقي«العريب, ومثل هذا 

ف هي االنغالق عىل الزوايا والطرق واملريدين  . بعد أن كانت امليزة األساسية للتصوّ
ف » احلداثة«الثقايف, املجتمعي, رفضت فلسفة −عىل الصعيد الفكري  .4 التصوّ

ودفعته إىل الزاوية أو الزوايا الصوفية, كام أنّ املجتمعات حتت تأثري احلداثة وقوهتا 
لعلمية والتكنولوجية والفلسفية أصبحت غالباً تبتعد عن التوجهات الروحانية ا

والرسديات ذات الطابع الصويف, وتفضل العامل املادي امللموس واملعرفة العقلية 
ة ومن هنا فإذا . الصارمة املبنية عىل التجارب العلمية واملخربية والطرق العقلية احلادّ

ال تنسجم مع الفلسفات الدينية, فإنّ ذلك من باب  − اهتايف جزء من جتلي−كانت احلداثة 
ف الروحاين, الذي يرد االعتبار إىل الالمرئي, والالحمسوس لكن يف . أوىل مع التصوّ

, التي وإن مل »ما بعد احلداثة«النصف الثاين من القرن العرشين بدأت تصعد مدرسة 
ف, بقدر ما هدمت البنى التي تأسست علي ها احلداثة, ودفعت نحو تذهب نحو التصوّ
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لالجتاهات  −بصورة غري مبارشة− إعادة النظر من مقوالهتا, فإنّ ذلك ردّ االعتبار
, فأصبح  عدُّ »العامل الروحاين«الروحانية والصوفية, عاملياً خرافة يف مرحلة  , الذي كان يُ

ذلك هو من املراحل, معرتفاً به, حتى يف أوساط العلوم االجتامعية, وأحد األمثلة عىل 
علم النفس, الذي شهد والدة العديد من املدارس التي تعرتف بالدين وبالروح, مثل 
مدرسة ما وراء الشخصية, ومدرسة علم النفس اإلجيايب, واملدرسة اإلنسانية يف علم 

 عىل شاطئ» متصوفني جدد«ـألقت ب» املوجة«وسنالحظ كيف أنّ هذه . I1Hالنفس
بآراء ابن عريب وجالل الدين الرومي والتربيزي,  التصوف والروحانية, ممن تأثروا

 .وأصبحوا يبحثون عن يشء روحاين, فوجدوا يف التصوف مالذاً آمناً 
ثمة دراسات ومسوحات عديدة ترصد التحوالت التي حتدث يف أنامط  .5

التديّن لد الشباب املسلم, بخاصة بعد أحداث الربيع العريب, إذ يتجهون إىل االبتعاد 
, ويبحثون عن نمط من التدين الفردي الروحاين, وهو ما جيده »اإلسالم السيايس«عن 

 . I2Hالعديد منهم يف التصوف, وهو ما حدث مع بعض النامذج األردنية

                                                            
عيل كوسه وعيل أيتان, علم النفس الديني, ترمجة عبدالصمد طيبي, دار جامعة محد بن : انظر  (1)

رمان, عن علم النفس الديني وجمتمعاتنا, حممد أبو : وانظر كذلك. 60−10, 2019, 1خليفة, ط
 .10/3/2020صحيفة العريب اجلديد, 

التغري يف تدين «رسالة املاجستري يف علم االجتامع للباحث محزة ياسني, : انظر عىل سبيل املثال  (2)
, اجلامعة : الشباب من مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي يف مدينة عامن الفيسبوك نموذجاً

يورغ : وقارن ذلك بـ. 102−94, ص2017كلية الدراسات العليا, ترشين األول,  − األردنية
غرتل ورالف هكسل, مأزق الشباب العريب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا, دار الساقي, 

, والكتاب عبارة عن مسوحات شملت تسعة آالف شاب عريب يف ثامنية 2019, 1بريوت, ط
السوريني يف لبنان, ويف جمال التدين تذهب اإلجابات عىل دول عربية باإلضافة إىل الالجئني 
 مل يعد الدين خيدم اليوم, بالنسبة إىل شباب الرشق األوسط«االستطالع إىل نتيجة الفتة تتمثل يف 

وشامل أفريقيا, أغراضاً سياسية أو أيديولوجية, لكنه يركز بدالً من ذلك عىل الرفاه الفردي 
إذ تُرصد مستويات عالية من التديّن, ويكون . قناة لبلوغ الروحانية واالنضباط الذايت, ما جيعله

. »ذلك يف املقام األول عىل املستو الفردي, إذ مل يعد مرتبطاً باليوتوبيا االجتامعية اجلامعية
 .33ص
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 − التحول يف السياسات الدينية األردنية, نحو تعزيز اهلوية األشعرية .6
ه من املحتمل أن حيقق  −املذهبية نتائج, خالل املراحل الصوفية, فمثل هذا التوجّ

القادمة, عرب مئات اخلرجيني من كليات الفقه يف جامعة العلوم اإلسالمية, ومن خالل 
 .املؤسسات الدينية اجلديدة يف املجتمع املدين

إذا نظرنا إىل املتغريات السابقة جمتمعة, فهي باحلدّ األدنى تشري إىل أنّنا أمام 
يمية, وحملية, وفلسفية, تؤرش عىل حتوالت يف , ذات قواعد دولية, وإقل»مرحلة جديدة«

للتوجهات الصوفية, لكن من الرضوري » عودة حمتملة«املشهد الصويف, وتنامي فرص 
دات مهمة» إطار مفاهيمي«أن يكون ذلك يف   :يتضمن بنوداً رئيسية, كمحدّ

بة تتمثّل يف امل − أوالً  ف يضعه يف معادلة مركّ : ثلثأنّ االجتاه احلايل الداعم للتصوّ
األشعري, املذهبي, الصويف, وبذلك فإنّ التصوف يبدو يف هذه احلالة جزءاً من كل, 
وعىل األغلب ضمن االجتاه اجلديد فإنّ األولوية هي لالعتبارات العقائدية والفقهية, يف 
, وإن كان ذلك ال ينفي االعرتاف  السياسات الدينية, عىل االعتبارات الصوفية عموماً

ف حتت ب ف املرشعن«ند جديد اسمه بالتصوّ , وهو ما يطلق عليه »الرشعي«أو » التصوّ
لد بعض الشيوخ واالجتاهات, مثل . »مدرسة اجلنيد«, أو »التصوف املعتدل«البعض 

م عىل االعتبارات العقائدية  ف يعلو ويتقدّ الطرق الصوفية نجد أنّ موضوع التصوّ
واملفتني وعدد من املشايخ والعلامء الفقهية, ولد آخرين مثل األكاديميني  − واملذهبية

فإنّ التصوف مسألة ثانوية, بينام املعركة الرئيسية هي معركة العقيدة األشعرية أو املذاهب 
بة يف تراث اإلمام أيب . الفقهية, يف مواجهة التيارات األخر وسنجد هذه املدرسة املركّ

ف, فهو من تو افرت لديه قدرة علمية حامد الغزايل, بصورة خاصة, ضمن أعالم التصوّ
وفكرية راسخة, مجعت بني اجلوانب العقائدية, والفقهية, والسلوكية, ويمثّل اليوم رمزاً 

 .هلذه املدرسة
 − األشعرية«ومن املهم, أن ندرك بأنّ وجود هذا اإلطار العام للمدرسة 

وربام تصل ال خيفي أو يلغي اخلالفات والفروقات الداخلية الكبرية فيام بينها, » الصوفية
األمور إىل مرحلة الصدام والرصاع, كام نجد بني بعض الشيوخ يف هذا اإلطار, أو 
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ع«التوجهات الدينية والفكرية, وسنالحظ الحقاً كيف أنّ  الذي يتبناه » التصوف املترشّ
, عىل قضايا, مثل »التصوف العرفاين«كثريون يف هذه املدرسة سيدخل يف صدام مع 

 . من ابن عريب, وغريها من املسائل وحدة الوجود واملوقف
ف, وتوظيفه, عاملياً » تسييس«أو حماوالت » سياسات«أنّ وجود  −ثانياً  للتصوّ

, ال يعني ذلك بالرضورة  بوصفها نتاج » احلالة الصوفية«, والتعامل مع »التعميم«وعربياً
سييس, سواء الدينية من الت , فكام وجدنا سابقاً ال خيلو اجتاه من االجتاهات»مؤامرة«

, أي  وال نبالغ يف . »داعش«السلفية التقليدية, أو حتى اجلهادية بأكثر صورها تطرفاً
ضت للتسييس, وكانت مصادر  , تعرّ القول بأنّ مجيع املذاهب الدينية واملذهبية, تارخيياً
قوهتا وضعفها يف كثري من األحيان, يف مد االقرتاب واالبتعاد عن السلطة السياسية, 

فة املأمون تبنى االعتزال, والبوهييون والفاطميون تبنوا التشيع, والسالجقة فاخللي
لكن من املهم أيضاً االنتباه هنا إىل أنّ . الصوفية − واألتراك واأليوبيون تبنوا األشعرية

ضد السلطة السياسية, وأنّ اإلمام أبا » احتجاج مبطّن«التصوف يف بداياته كان بمثابة 
ما, عىل حامد الغزايل, وهو  ف, كتب يف إحياء علوم الدين فصالً مهامً ومتقدّ شيخ التصوّ

ر فيه من علامء الدنيا والسلطة, وأكدّ عىل أمهية استقالل  فصول الكتاب األخر, حذّ
العلامء ونزاهتهم, وربام هذا يقودنا إىل رضورة التمييز بني تبني السلطة مذهباً معيناً وبني 

سلطة السياسية, وهو ما ظهر خاصة مع مدرسة الشيخ توظيف هذا املذهب يف خدمة ال
نوح القضاة كام سيأيت, والذي وإن كان أحد أبرز القيادات الدينية الرسمية, إالّ أنّه حافظ 

 . عىل قدر كبري من االستقاللية, وحاز عىل االحرتام املجتمعي واملصداقية
اجتاه ديني معني, ثم  خالل اخلربة التارخيية كان أمراً طبيعياً أن يصعد −ثالثاً 

يرتاجع, أو يسيطر اجتاه معني خالل حقبة من الزمن, وعىل األغلب ثمة مؤرشات عىل 
ف, لكن ما هو مد هذه التحوالت? وحجمها? واألهم من ذلك  حتوالت جتاه التصوّ
, وربام جزء منها  مدهتا ومد استقرارها? تلك أسئلة تصعب اإلجابة عليها, حالياً

للدولة, ومد استقرارها, وبرشط القابلية املجتمعية » السياسات الدينية«ـمرتبط أيضاً ب
عىل تقديم نموذج مقبول وخطاب » هذه املدرسة«لذلك, وهو أمر منوط, بدوره, بقدرة 
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ديني مقنع للجمهور, ويتمتع بمصداقية, ألنّ هناك نفوراً عىل وجه العموم لد رشحية 
للسلطة السياسية, ورشعية ومكانة الشيخ نوح  اجتامعية واسعة من اخلطابات املرهونة

ويمكن مالحظة احلضور اإلعالمي . القضاة اكتسبها من خالل استقالليته ومصداقيته
الصوفية, خالل الفرتة األخرية, يف أكثر من جمال, فعىل  − املتزايد للمدرسة األشعرية

م يف عامن, حممد الدعوي نجد قبوالً واسعاً للشيخ السوري, املقي − الصعيد الوعظي
أشعري, وكذلك الشيخ حممد نوح القضاة, النائب  − راتب النابليس, وهو صويف

والوزير السابق, وابن الشيخ نوح القضاة, وإن كان كالمها ال يتطرق بصورة مبارشة 
لألمور العقائدية أو التصوف, بقدر ما يركزان عىل اجلانب الدعوي, وقد يكون ذلك 

مع » املحاججات الكالمية«جلامهري من أسلوب آخرين يقوم عىل أنجح يف التعامل مع ا
السلفيني واملدارس األخر. 
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منذ بداية  إقامة الزوايادخلت الطرق الصوفية إىل املجتمع األردين عرب ▐

اخلمسينيات, وقبل ذلك, كان هناك موروث صويف, وشيوخ صوفيون, لكن مل توجد يف 
ة أسباب عديدة . أغلب مناطق اململكة زوايا هلا شيوخ ومريدون وأتباع وتقاليد ثمّ

, ثم 48للموجة الصوفية األوىل مرتبطة باهلجرة من فلسطني إىل األردن, بعد نكبة حرب 
 , فانتقل العديد من املشايخ الصوفيني إىل األردن, ثم جاءت1950ضفتني يف عام وحدة ال

 .لتعزز هذا التواجد الصويف, وتساهم يف زيادة عدد الزوايا وانتشارها 67نكسة حرب 
 , منذ تلك البدايات األوىل للطرق الصوفية إىل اليوم, أي بعد مرور سبعني عاماً

فني, بدايةنجد قرابة ثالثة أجيال من  باجليل املؤسس, الذي أخذ بتدشني الزوايا  املتصوّ
وتأسيس الطرق الصوفية يف املجتمع, ثم اجليل التايل الذي نرش الطرق وعزز وجودها 

, عىل أكثر من »مرحلة انتقالية«وانتشارها, وأخرياً جيل الشباب اليوم, الذي يمثّل 
 , ومع موجة صوفية جديدة, مرتبطة»سياسات الدولة الدينية«صعيد, تتزامن مع حتول يف 

مع التحوالت, » تتكيّف«بعوامل سياسية وفكرية وثقافية, ونجد اليوم طرقاً صوفية 
ل إىل مؤسسات, بينام طرق وزوايا يف طريقها إىل االندثار  .وطرقاً أخر تتحوّ

املشهد الصويف يف األردن, من خالل » حتوالت«وسوف نتناول يف هذا الفصل 
لطرق الصوفية من حيث التأسيس واالنتشار, ودراسة التصوف املؤسيس البحث يف ا

 .والشبكي من خالل جيل الشباب, والتعرف عىل مدرسة الشيخ نوح القضاة
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هناية  يمكن القول أنّ املشهد الصويف يف األردن, يف التاريخ احلديث وحتديداً منذ
القرن التاسع عرش وحتى اليوم, مرّ بثالثة أطوار رئيسية, وشهد أجياالً متتالية; وإذا 
جتاوزنا مرحلة ما قبل التأسيس, وقبل انتشار الزوايا والطرقية, فإن اجليل األول املؤسس 
ف الطرقي إىل األردن,  هو الذي عمل يف اخلمسينيات عىل تأسيس الزوايا ونقل التصوّ

 الستينيات وقد رحل بالكامل, والثاين هو اجليل الذي قام بعملية الرتسيخ واستمر إىل
والبناء, ورحل أغلبه اليوم, أما اجليل الثالث يف الطرقية فهو من جاء بعده, ثم جيل 

 .الشباب, الذي من الواضح أنّه يمثّل مرحلة جديدة يف مشهد التصوف يف األردن
<‹‰ö¹]<Øé¢]V< <

وحدة الضفتني مؤذنة بعهد جديد للتصوف يف  , ثم48كانت نكبة حرب 
األردن, فقد تغريّ املشهد بصورة جذرية, وكان لبعض الشخصيات األثر الكبري, منذ 

الشيخ حممد سعيد : البداية, يف هذا التحول, ومن أبرز رموز اجليل املؤسس كلّ من
عليمي, الكردي, والشيخ املغريب األصل مصطفى الفياليل, وكالمها بدأ نشاطه الت

ام ينتميان للمدرسة نفسها, وهي  وأسس زاوية للتصوف يف منتصف اخلمسينيات, كام أهنّ
وية فاللفظان مستخدمان(الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلوية   ). أو العالّ

 بالقرب من خميم إربد, أسس الشيخ الكردي زاويته يف مدينة إربد, وانتقل إىل منطقة
إىل منطقة الرصيح ويقيم زاويته هناك, ويساهم أتباعه الحقاً بإقامة  قبل أن ينتقل الحقاً 

مسجد ورضيح له, وكان ذلك خالل أحداث السبعينيات, بينام أسس الشيخ مصطفى 
احلسيني,  , زاويته األوىل بالقرب من املسجد1953الفياليل, الذي جاء إىل األردن يف العام 

 .1967I1Hأسس مسجداً وزاوية باسمه يف العام ثم انتقل إىل حي العرب يف الزرقاء, حيث 

                                                            
 .110−99حسن أبو هنية, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (1)
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وبينام كانت الشاذلية تضع أقدامها عىل األرض, كان الشيخ عبداحلافظ 
الطهراوي, الذي أخذ العهد عن الشيخ يوسف النوهيي, يف فلسطني, يأيت بعد النكبة إىل 

نكبة بداية يف بلدة الكرامة يف األغوار, ويؤسس زاوية هناك, بعد ال األردن ليستقر
, قبل أن ينتقل إىل خميم جبل احلسني ويستقر فيه, ويؤسس زاويته, لتبدأ الزوايا 1948

 .I1Hالرفاعية باالنتشار يف العديد من املناطق, عن طريق تالميذه ومريديه
ا القادرية, فقد دخلت األردن عن طريق تالميذ الشيخ حممد هاشم البغدادي,  أمّ

واألردن وهو خليفة الشيخ حممد حبيب اهللا شيخ الطريقة القادرية يف فلسطني 
يطي, وبعضهم تعرف عىل البغدادي من خالل خدمتهم يف املؤسسة العسكرية يف قالشن

فلسطني يف اخلمسينيات, وبعضهم اآلخر من خالل زيارات الشيخ البغدادي إىل 
مح للعديد منهم بإقامة حلقات الذكر والزو ايا, األردن, إذ أعطاهم العهد القادري, وسُ

, الشيخ أمحد النتشة,  ها الحقاً خليفة الشيخ البغدادي يف القدس, حالياً وهي التي أقرّ
أبناء «ـالذي يعد شيخ الطريقة القادرية يف كل من األردن وفلسطني, ويقوم بزيارات ل

 .يف أوقات متعددة» الطريقة
ة ومن أبرز مؤسيس الزوايا القادرية يف األردن, الشيخ عبداحلليم محد عود

, رحل يف بداية شبابه إىل األردن, وعمل )1930مواليد العام (القادري, من قضاء اللد, 
, وأقام زاوية يف منطقة الشونة واستمر نشاطه فيها حتى العام  , 1966مؤذناً وإماماً

 .I2Hلينتقل بعد ذلك إىل منطقة اهلاشمي الشاميل ويؤسس زاوية قادرية هناك
ة القاسمية اجلامعة تنترش يف األردن, بعد أن استقر يف الوقت نفسه, كانت اخللوتي

, فأسس زوايا يف منطقة 48الشيخ عبداحلي القاسمي, يف مدينة إربد, بعد نكبة حرب 
البارحة بمدينة إربد ومدينة الزرقاء, قبل أن يتم تأسيس مسجد الدراويش وزاوية 

كذلك; كان الشيخ  فسهاوخالل فرتة اخلمسينيات ن. للطريقة يف منطقة بيادر وادي السري

                                                            
 .122−118املصدر نفسه, ص  (1)
 .128−123ص املرجع السابق, حسن أبو هنية, الطرق الصوفية,  (2)
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ن, وأسس  حسن الرشيف, شيخ الطريقة اخللوتية الرمحانية اجلامعة, قد استقر يف عامّ
مدرسة النجاح الوطنية, واشتغل بالتدريس واخلطابة والتسليك عىل الطريقة اخللوتية 
 اجلامعة الرمحانية, وكان يقوم بذلك يف مسجد بيادر وادي السري األوسط, وكانت الطريقة

 .1928I1Hاخللوتية قد انقسمت يف فلسطني بني آل الرشيف والقواسمي, منذ العام 
ا التيجانية فقد دخلت إىل األردن عن طريق تالميذ الشيخ عيل الدقر, بداية, ثم  أمّ
الشيخ حممد حممود مصطفى املصلح, أبو صالح التجاين, الذي أخذ الطريقة التيجانية 

, وأعطاه اإلذن بالطريقة يف بداية الستينيات, فأصبح من الشيخ املغريب أمحد الداديس
 .I2Hيقيم جملساً للذكر يف منزله يف منطقة املحطة يف مدينة عامن

وبالرغم من أنّ الشيخ ناظم حقاين, شيخ الطريقة النقشبندية يف العامل, قد زار 
ية هلا تأخر األردن يف اخلمسينيات, وأقام خلوته فيها, إالّ أنّ وصول النقشبندية احلقان

 . مقارنةً بالطرق األخر إىل عقود الحقة
هؤالء هم أبرز رجاالت اجليل املؤسس للطرق الصوفية يف األردن, ومعهم بدأ 
ن, ومن رحم هذه الزوايا تفرعت  انتشار الزوايا يف مدن اململكة يف إربد, والزرقاء, وعامّ

  .الزوايا األخر وازداد انتشار الطرق يف حمافظات خمتلفة
الشيخ سعيد الكردي : ويالحظ أنّ أفراد اجليل املؤسس, مجيعاً توفوا,وهم

, والشيخ عبداحلليم الكيالين )1986− 1888(, والشيخ الفياليل )1972− 1890(
, والشيخ حسن )1962−1899(, والشيخ عبداحليّ القاسمي )1886−1968(

 ,)2002− 1910(, والشيخ عبداحلافظ الطهراوي )1984−1926(الرشيف 
, وسوف يرتك اجليل املؤسس خلفاء له, وستتم )1998− 1930(عبداحلليم القادري 

أيضاً خالل عقدي الثامنينيات والتسعينيات وما بعدمها هجرة طرق صوفية جديدة إىل 
 . األردن وتأسيس عرشات الزوايا

                                                            
 .19/5/2020حسني الرشيف, مقابلة خاصة يف منزله ببيادر وادي السري,  الشيخ  (1)
 .91−90موسى عمرو, الطرق الصوفية يف األردن, مرجع سابق, ص: انظر  (2)
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هناك, وأهنى دراسته عاد الشيخ حازم أبو غزالة من الشام, بعد أن تلقى العلم 
اجلامعية, وقد أذن له الشيخ عبدالقادر عيسى بالطريقة الشاذلية, فأقام زاوية بالقرب من 
وسط البلد, يف الستينيات قبل أن يؤسس زاوية جديدة ومسجداً باسم دار القرآن, 

 .I1Hوينتقل إىل حيّ نزال, ليبدأ بعد ذلك بتأسيس العديد من الزوايا يف مناطق خمتلفة
, وحصل 67كان الشيخ نارص اخلطيب قد جاء هو اآلخر إىل األردن بعد حرب و

, ليؤسس 1976عىل إذن بالطريقة الرفاعية من الشيخ حممود الشقفة يف سورية يف العام 
ويف الوقت . زاوية ومسجد اإلمام الرواس يف منطقة جبل الزهور يف عامن الرشقية أيضاً 

يف جبل النرص, بعد أن أخذ الطريقة الرفاعية عن  نفسه كان الشيخ عمر الرصفندي يستقر
, 1978الشيخ أيب يعقوب الرصفندي, ثم من الشيخ حاتم الراوي يف العراق سنة 

بينام كان الشيخ حممد . وليؤسس يف الثامنينيات زاويته يف جبل النرص يف عامن الرشقية
احلديث يف خميم  عادل الرشيف, من الطريقة اخللوتية اجلامعة الرمحانية, يؤسس دار

الوحدات, التي تقوم بتعليم قراءة القرآن, ويف الوقت نفسه االحتفاء باملناسبات الدينية, 
 .I2Hمثل املولد النبوي

ا الشيخ عيل أبو زيد, امللقب بالشيخ األشقر, من جنني يف فلسطني, فممن أتوا  أمّ
, قبل أن ينتقل إىل بداي , فاستقر يف مدينة سحاب48إىل األردن, أيضاً بعد نكبة حرب  ةً

ف عىل الشيخ الطهراوي, ويأخذ اإلذن منه بخمس طرق صوفية, ثم  خميم احلسني, ويتعرّ
, فيأذن له بالطريقة الرفاعية, ويقوم يف 1979يلتقي الشيخ حممود الشقفة يف العام 

 .I3Hالثامنينيات بتأسيس زاويته يف مدينة الرصيفة يف حمافظة الزرقاء

                                                            
 .سنتحدث بالتفصيل يف الفصل القادم عن الشيخ أبو غزالة  (1)
 .55−53موسى عمرو, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (2)
 .57ص الصوفية, مرجع سابق,موسى عمرو, الطرق   (3)
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لشيخ أمحد اليرشطي, يتوىلّ خالفة الطريقة الشاذلية اليرشطية, يف األثناء, كان ا
ار الرابع,  ن, يف بداية الثامنينيات, ليؤسس زاوية يف منزله يف الدوّ بعد وفاة والده, يف عامّ

 . قبل أن يتم االنتقال إىل البناء اجلديد للزاوية يف منطقة اجلندويل
شيخ الطريقة النقشبندية  ويف هناية التسعينيات يطلب الشيخ ناظم حقاين,

احلقانية يف العامل, من الشيخ عبدالسالم شميس, خادم الشيخ عبداهللا الداغستاين, 
ن, ليؤسس وجوداً للطريقة النقشبندية, فتتأسس زاوية نقشبندية بجوار  االنتقال إىل عامّ

 . مسجد أبو شام يف منطقة جبل عامن
خ وجود الطرق الصوفية, وتتكاثر ا وهكذا, لزوايا, ويصبح هناك خلفاء يرتسّ

لشيوخها, ويمكن مالحظة أبرز معامل اخلارطة الصوفية األردنية خالل املرحلة املاضية 
 :عىل النحو اآليت

تعترب الشاذلية اليوم بفروعها املختلفة, يف األردن األكثر : الطريقة الشاذلية − أوالً 
ا أغلب »شاذليو اهلو«انتشاراً يف األردن, ويعترب بعض الصوفيني أنّ األردنيني  , أمّ

 :التطورات التي حدثت فعىل النحو اآليت
بعد وفاة الشيخ حممد سعيد الكردي, وقد عهد باخلالفة إىل الشيخ عبدالرمحن 
الشاغوري, حدث انقسام واختالف بني أتباعه, فاستقل الشيخ عبدالكريم املومني, 

يف احلي اجلنويب يف إربد, » نيداجل«بفرع من الطريقة, وقام بتأسيس زاوية جديدة ومسجد 
 .الشيخ أمحد العكور) 2014(ليخلفه الشيخ عبدالكريم عرايب, ثم خيلفه قبل أعوام 

عىل اجلانب اآلخر كان الشيخ الشاغوري قد عنيّ بعض اخللفاء, مثل الشيخ 
ل, وكالمها مل يستمر, وأعطى اإلذن للشيخ نوح كلر . يونس محدان الدعجة ود أمحد اجلامّ

ن يف هناية التسعينيات, ليؤسس مسجداً  −األمريكي األصل−  الذي انتقل من إربد إىل عامّ
بينام يأذن الشيخ . جديداً والزاوية الشاذلية يف حيّ اخلرابشة يف املدينة الرياضية

الشاغوري يف دمشق البن الشيخ الكردي, الشيخ إسامعيل, بأن يسلّك عىل الطريقة, يف 
الرصيح, وخميّم إربد, ويعطي الشاغوري اإلذن كذلك للشيخ  زاوية والده ومسجده يف

 . عبدالرمحن عمورة, املقيم يف اإلمارات, وهو من تالميذ الشيخ سعيد الكردي
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ا الشيخ مصطفى الفياليل, فقد خلّف يف مسجده وزاويته يف حيّ العرب يف  أمّ
محد الردايدة الذي أقام حممد الفياليل, وكذلك الشيخ أ. حمافظة الزرقاء, بعد وفاته ابنه د

زاوية يف منطقة كفر يوبا, والشيخ شحادة الطبريي الذي أقام زاوية يف معان, والشيخ عيل 
 .احلسيني الذي أقام زاوية يف منطقة شفا بدران

ع الشيخ حازم أبو غزالة  تلميذ الشيخ عبدالقادر عيسى, وهو ممن تلقوا (ويتوسّ
 −  يف إنشاء زوايا تابعة للطريقة الشاذلية) مساينالطريقة عىل الشيخ حممد اهلاشمي التل

واحلال كذلك بالنسبة للشيخ عبدالقادر الشيخ, الذي . القادرية, يف العديد من املناطق
نشط يف جمال الدعوة واخلطابة بعد تقاعده من اإلفتاء يف األمن العام, يف هناية الثامنينيات, 

س يف مسجد الكالويت يف منطق ة الرابية, وقد أخذ الطريقة عن وأصبح خيطب ويدرّ
الشيخ مصطفى الفياليل وأصبح من الدعاة الصوفيني املعروفني يف األردن, وله نشاط 
ديني وحضور ملحوظ يف التسعينيات, وقد كان يقيم الدروس العامة يف املساجد, 
كمسجد سيدي الكردي ومسجد الكالويت, بينام يقيم الدروس اخلاصة يف منزله يف ماركا 

 .I1Hشاملية, قبل أن جيعل منزالً يف حيّ الكريس بعامن وقفاً هلذه الدروس الدينيةال
ور يف جبل عامن,  − ومن الزوايا الشاذلية القادرية زاوية الشيخ عبداهلادي سمّ

بالقرب من شارع الرينبو, وقد أخذ اإلذن بالطريقة الشاذلية عن الشيخ أمحد فتح اهللا 
 . ر عيسىاجلامي, خلفية الشيخ عبدالقاد

يف األثناء, كانت الطريقة الشاذلية اليرشطية تنشئ الزاوية اجلديدة يف منطقة 
عبداجلليل العبادلة الذي . وهناك أيضاً الشيخ د. اجلندويل, وتضم أيضاً مكتبة علمية

أخذ الطريقة الشاذلية اليرشطية عن الشيخ عبدالرمحن أبو ريشة يف السبعينيات, بعدما 

                                                            
 : انظر املوقع الرسمي للشيخ عبدالقادر الشيخ, عىل الرابط التايل  (1)

https://tinyurl.com/yalm93r4 

 20/5/2020ولقاء مع أحد مريديه يف مكتبي باجلامعة األردنية 
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قة النقشبندية سابقاً عن نجم الدين الكردي, يف الستينيات, ويقيم كان قد أخذ الطري
 .I1Hالشيخ عبداجلليل دروساً يف مقام النبي شعيب يف حمافظة البلقاء

ومن امتدادات املدرسة الشاذلية يف األردن مريدي وخلفاء الشيخ خليل 
لطريقة يف مبتدأ من سكان مدينة الرملة بفلسطني,فقد أخذ االرباغيثي, أبو إبراهيم, وهو 

 .أمره عن الشيخ مصطفى الفياليل يف مدينة الرملة, وقد كان الرباغيتي يف مقتبل العمر
وبعد مدة من الزمن أتى مقدم الشيخ العالوي الشيخ اهلاليل وأذن الشيخ خليل 

وبعد مكوث الشيخ .سم األعظم مأذوناً له بذلك من الشيخ العالويالرباغيثي باال
دينة الرملة رحل إىل القدس الرشيف,فأقام فيها, وكان من خدام الرباغيثي مدة بم

ثم عند دخول اليهود ).الزاوية احلمراء(املسجد األقىص, وله زاوية هبا وفقراء وتسمى 
ن باألردن وخلف عليهم مقدم الطريق حاليا واسمه  1967عام  إليها شد رحاله إىل عامّ

 .I2Hاإلرشاد والرتبية الشيخ عبدالكريم األفغاين ومازال يتوىل مهام
أقام الشيخ الرباغيثي يف األردن حلني وفاته, وكانت زاويته يف البداية باملسجد 
احلسيني الكبري, ثم أنشاً العالويون هلم زاوية أخر حتت إرشافه بمدينة حسبان باألردن 

 .وكذلك أنشأوا فروعاً أخر للزاوية العالوية
وله خلفاء كثر, من أشهرهم الشيخ عبدالكريم األفغاين والشيخ حيدر يعقوب 
محو اإلدرييس والشيخ إسالم حممد اهلندي ومتتاز هذه الزاوية باستمرار عالقاهتا مع 
الزاوية األم بمستغانم وعالقتهم طيبه مع الشيخ خالد حفيد الشيخ عدة خليفة الشيخ 

                                                            
وانظر كذلك صفحة . 44موسى عمرو, الطرق الصوفية يف األردن, مرجع سابق, ص: انظر  (1)

 : الدكتور عبداجلليل عىل الرابط التايل
https://tinyurl.com/ycp7klhq 

 : , الرابط التايل27/12/2017وية, انظر عن سرية الشيخ الرباغيثي عىل املدونة العالّ   (2)
https://tinyurl.com/ycz3u73n 
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جلسات الذكر يف منزله  −أحد خلفائه يف األردن−  ويقيم حفيده إسالم اهلندي. العالوي
ن  .I1Hيف حيّ طرببور يف عامّ

من تالميذ الشيخ حممود الشقفة كان الشيخ نارص : الطريقة الرفاعية −ثانياً 
اخلطيب, من أبرز الشخصيات الصوفية, وقد أسس مسجد الرواس والزاوية الرواسية 

ع يف أنش طته حتى أسس قناة الصوفية, وغريها من يف منطقة جبل الزهور يف عامن, وتوسّ
 .مؤسسات ذات طابع صويف ودعوي, وقد توىلّ ابنه املعتصم خالفته بعد رحيله

ن, وكان الشيخ يامرس  وهناك زاوية الشيخ عمر الرصفندي يف خميم النرص يف عامّ
الرضب بالشيش وأعامل يعتربها وأتباعه من الكرامات, وقد تويف قبل أعوام وخيلفه 

 . اً أحد أبنائهحالي
ح يف زاويته بالرصيفة منذ  وبعد وفاة الشيخ عيل أبو زيد خلفه الشيخ حممود مروّ

ح اإلذن بطرق صوفية مخسة, لكنه استمر عىل 1997العام  , وقد أخذ الشيخ املروّ
الرفاعية كشيخه عيل أبو زيد, ثم نقل الزاوية إىل مكان أوسع يف حيّ الرشيد يف الرصيفة 

 .نفسها
سعيد حو, قد انتقل إىل األردن مع أحداث محاة يف بداية . الشيخ دوكان 

الثامنينيات, وهو من أبرز مشايخ اإلخوان املسلمني, ومعروف يف الوقت نفسه 
ف, فتابع ابنه د س حالياً يف اجلامعة . بالتصوّ ف, ويدرّ معاذ سعيد حو طريق التصوّ

يلح يف عامن, كام حيرض يوم اإلسالمية العاملية, وله دروس يف مسجده يف حيّ صو
ح يف الرصيفة, وحلو عدد من التالميذ واملريدين  . اخلميس إىل حرضة الشيخ املروّ

ا الطريقة الرفاعية  فبعد وفاة الشيخ  − من جهة تالميذ الشيخ يوسف النوهيي−أمّ
, وهناك زوايا )2002بعد وفاته يف العام (عبداحلافظ الطهراوي, أخذ ابنه حممد اخلالفة 

 .تابعة ألبناء الشيخ يوسف النوهيي وأحفاده, يف منطقة القويسمة وخميم مادبا

                                                            
 .18/6/2020مقابلة مع شاكر الكيالين,   (1)
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ومن تالميذ الشيخ الطهراوي الشيخ فارس الثلجي الرفاعي, يف جرش, وقد 
أخذ الطرق الصوفية عن أكثر من شيخ, وقد آذن له الشيخ الطهراوي بالطريقة الرفاعية 

يف املغرب, والبقعة واملقابلني, وخلفاء كثر , وزاويته يف جرش, وله زوايا 1991يف العام 
 .I1Hبال زوايا

وتتبع للشيخ حممد هاشم البغدادي يف القدس, ثم : الطريقة القادرية −ثالثاً 
خليفته الشيخ أمحد النتشة, وقد خلف الشيخ عبداحلليم القادري يف زاويته يف اهلاشمي 

تزال هناك زوايا قادرية عديدة يف  الشاميل ولده الشيخ حممد عبداحلليم القادري, بينام ما
 .I2Hالرصيفة, والزرقاء والشونة, والكرك واربد وعامن

ا بالنسبة للقسم األول منها, اخللوتية الرمحانية : الطريقة اخللوتية −رابعاً  أمّ
اجلامعة, فقد تمّ تنصيب الشيخ حسني حسن الرشيف, خلفاً لوالده شيخاً للطريقة يف 

, وتوىلّ الشيخ حسني عملية بناء 1988احتفال رسمي, يف العام األردن وفلسطني, يف 
د إىل خارج األردن يف غانا  مسجد وزاوية ومدارس ومجعيات ودور أيتام للطريقة, ومتدّ

بينام بقيت زوايا يف إربد والزرقاء ومسجد الدراويش وزاويته يف منطقة . ودول أخر
عت باملؤسسات والعمل بيادر وادي السري تابعة للزاوية اخللوتية القا سمية, التي توسّ

, وتم تأسيس أكاديمية القاسمي 48ـالتعليمي والديني يف فلسطني, وبخاصة يف مناطق ال
هناك, والعديد من الزوايا واملدارس وكلية, وير البعض أنّ دور اخللوتية القاسمية 

 .I3Hقوي يف فلسطني وتراجع يف األردن يف األعوام املاضية
خ, من الط − خامساً  انية بالرتسّ ريقة النقشبندية; بدأت الطريقة النقشبندية احلقّ

خالل الشيخ عبدالسالم شميس, وبعد انتقال األخري للعيش يف تركيا قبل أعوام, خلفه 
 .الشيخ أبو اليرس والست أم مريم

                                                            
 .122−118حسن أبو هنية, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (1)
 .64−63موسى عمرو, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (2)
 .141−140الطرق الصوفية, مرجع سابق, صحسن أبو هنية,   (3)
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بقي الشيخ أبو صالح التيجاين حمافظاً عىل جملس : الطريقة التيجانية −سادساً 
. لكن الطريقة التيجانية مل تشهد انتشاراً . يف منزله باملحطة, إىل حني وفاته الذكر والوعظ

ثم أخذ الشيخ منصور أمحد نارص اليامين اإلذن بالطريقة التيجانية من الشيخ حممود 
السفاريني يف مطلع التسعينيات, وتم تعيني اليامين مقدماً للطريقة التيجانية يف األردن يف 

الشيخ أمحد حممد التيجاين املرصي, وحصل عىل إجازة خطية , من قبل 2009العام 
بوصفه مقدم الطريقة يف األردن من الشيخ عيل بلعرايب, اخلليفة العام لطريقة التيجانية, 

 . ويقيم اليامين جملساً يف منزله بطرببور كل يوم مجعة بعد صالة العرص
ب زاوية للطريقة أسس الشيخ ذياب خطّا: الطريقة األمحدية البدوية −سابعاً 

البدوية يف منطقة اليادودة, وقد أخذ الطريقة البدوية عن الشيخ عبداحلافظ النوهيي, 
ويعد الشيخ عبداحلميد النوهيي مسؤول املرشب . الذي كان يعطي أكثر من طريقة

 .البدوي يف األردن وفلسطني
, د هو أستاذ حممد جابر احلسني األمحدي, و. ومن شيوخ األمحدية البدوية, أيضاً

جامعي يف جامعة احلسني يف معان, وأخذ األذن من والده الشيخ جابر األمحدي, 
. يف خميم غزة بجرش» الزاوية األمحدية«ويسكن يف ذيبان, ويقيم الذكر يف زاوية والده 

وقد أخذ والده الشيخ جابر األمحدي الطريقة األمحدية عن الشيخ بالعهد من شيخه 
, ألن لباسه كان هو )املشلح(باملشلح, وقد اشتهر بلقب  حممود أبو حسنني امللقب

, ومقامه يف بلدة البطاين  .I1Hالرسوال والسديري فقط صيفاً وشتاءً
جابر األمحدي, إنّ مركز الطريقة . ويذكر الرشيف هاين األمحدي, ابن الشيخ د

ألسايس ويعترب املقر ا«: البدوية يف األردن يف جرش, يف الزاوية األمحدية, إذ يقول
للطريقة األمحدية البدوية يف اململكة األردنية اهلاشمية يف مدينة جرش حيث يقرأ فيها 

                                                            
إجابة مكتوبة من الرشيف هاين حممد جابر األمحدي, ابن الشيخ األمحدي, املقيم يف السعودية,   (1)

وانظر الصفحة عىل الفيس بوك, الطريقة األمحدية البدوية يف فلسطني, . 5/6/2020بتاريخ 
 :الرابط التايل

https://tinyurl.com/y9fnndsh 
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القرآن وتقام فيها األذكار والصالة عىل سيدنا النبي املختار وآله األطهار وأصحابه 
 األخيار وتقرأ أوراد الطريقة والتي تنسب لسيدي أمحد البدوي, ومنها الورد األمحدي,

االستفتاح بفاحتة الكتاب وياسني والواقعة والصالة اإلبراهيمية, وصيغ  والذي يتضمن
الصلوات, وخيتم بالدعاء للمسلمني ولويل األمر عميد آل البيت األطهار جاللة امللك 
عبداهللا الثاين بن احلسني, ولويل عهده األمني والتوجه إىل اهللا تعاىل بأن يديم عىل بالدنا 

األمن واألمان وأن حيفظ اهللا تعاىل البالد والعباد وجينبنا رش  ومجيع بالد املسلمني نعمة
 .I1H»الفتن ما ظهر منها وما بطن

يف األردن من خالل الشيخ أيب العون : الطريقة الدسوقية الربهانية −ثامناً 
الربهاين, وتقع الزاوية يف منطقة الشميساين, وتقام فيها جلسات الذكر, لكنّ عدد 

ات, فيام تستقبل الزاوية بعض أبناء الطريقة الدسوقية القادمني من األتباع يعدّ بالعرش
 . I2Hمرص

انترشت الطريقة الكسنزانية ووصلت إىل األردن, : الطريقة الكسنزانية −تاسعاً 
, من ثم جاء شيخ الطريقة حممد الكسنزان إىل عامن 2003بعد احتالل العراق يف العام 

يف منزله يف عبدون, قبل أن تنتقل الزاوية إىل , وكان يعقد احلرضات 2007يف العام 
 .2007I3Hماركا الشاملية 
وقد بدأت بالدخول إىل األردن, منذ اآللفية اجلديدة, : الطريقة الباعلوية −عارشاً 

يف اليمن, بخاصة لد الشباب األكاديميني واملتعلمني, ومن » احلبايب«من خالل تأثري 
أمحد الصوي, الشيخ عون القدومي, والشيخ عبدالقادر  .أبرز أبنائها يف األردن, الشيخ د

 . احلارثي, ومفتي العقبة الشيخ حممد اجلهني

                                                            
 .جابة مكتوبة من الرشيف هاين األمحدي, مرجع سابقإ  (1)
تواصل الباحث مع خليفة الطريقة يف األردن, الشيخ أيب العون الربهاين, وحاول احلصول عىل   (2)

ة, لكن مل يتسنّ ذلك, بالرغم من تكرار املحاولة  !موعد أكثر من مرّ
 .128−126حسن أبو هنية, الطرق الصوفية, مرجع سابق, ص  (3)
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يأخذ املشهد الصويف يف العقبة خصوصية جمتمعية وثقافية, نظراً ملوقعها 
غزية وبئر ال(االسرتاتيجي, والتداخل االجتامعي بينها وبني احلالة املرصية والفلسطينية 

وقد قام . 1925, باإلضافة إىل أنّ العقبة كانت تعترب جزءاً من احلجاز إىل العام )السبع
الشيخ حممد اجلهني بجهود كبرية يف توثيق الرتاث الصويف يف العقبة, من . مفتي العقبة د

اد إىل تراث شعبي وثقايف إىل زوايا ووثائق  .I1Hشيوخ صوفيني روّ
بعض الشيوخ الصوفيني األوائل يف هناية القرن التاسع عرش ويرسد اجلهني أسامء 

إىل نصف القرن العرشين, ممن عرفوا بالتصوف يف العقبة, ويف مقدمتهم حممد حسن 
, وشاذيل الطريقة, من عائلة اخلوجة, وقد صدر )مل يكمل الدراسة(أفندي, وهو أزهري 

وإماماً ألحد مساجد  مرسوم خاص من السلطان عبداحلميد الثاين بأن يكون خطيباً 
). م1914− 1913املوافق  ـه1332(اجلهني بنسخة هذه الوثيقة . العقبة, وحيتفظ د

ويذكر اجلهني أنّ هناك زاوية صوفية كانت آلل اخلواجة, وقد خلّف الشيخ حممد ولدين 
 .I2Hاثنني, حسن ومحزة, عرفا أيضاً بالتصوف, وكان حسن بمثابة خليفة والده

الثانية حممد عبداجلواد, وأصوله من الصعيد يف مرص, وكان  والشخصية املهمة
الذي كان يضم رصيح سيدي الشيخ حممد (حممد هو إمام وخادم مسجد العقباوي 
, ومعه ترصيح مكتوب من شيخ الطريقة )العقباوي قبل إزالة الرضيح من املسجد

روفاً بإحياء املوالد الشاذلية الرفاعية يف السويس, بأنّه خليفته يف العقبة, وقد كان مع
واملناسبات الدينية, ويعقد حرضة الذكر باستمرار, وينقل عنه بعض سكان العقبة 
كرامات, كأنّه كان يميش عىل النار, ملا يشتد الذكر, ويرمي الرتاب عىل النار املشتعلة يف 

الة) عالجاً بالقرآن(احلرضة فتخرج رائحة البخور, وأنّه كان يرقي رقية   .I3Hفعّ

                                                            
 .15/6/2020مقابلة مع الشيخ اجلهني,   (1)
 .15/6/2020مقابلة مع الشيخ اجلهني,   (2)
 .السابقاملصدر   (3)
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ف يف العقبة, وكانت هناك  ا عائلة ياسني,فهي من العائالت املعروفة بالتصوّ أمّ
زاوية آلل ياسني تعقد فيها جلسات الذكر واحلرضات واملوالد, وتأوي الغرباء, وأحد 

, وكان »مشهور يف الوالية والذكر«أبرز مشاخيهم القدماء هو الشيخ عيل خليل ياسني, 
بكتابة القرآن باليد, وتقول بعض الرسديات العقباوية  يعالج بعض األمراض«ابنه كليب 

 .I1Hإن الشيخ عيل استسقى يف صحراء النقب وأنقذ قافلة جتارية من اهلالك عطشاً 
, وهو من )1890ولد (ومن الشخصيات املهمة يف العقبة الشيخ خالد املنزالوي 
خ املتصوفني يف األردن, تالميذ السيد أمحد الدباغ, الذي سبق وذكرنا إنّه من أوائل الشيو

اجلهني أنّه وجد كتباً يف منزل املنزالوي كتب فيها إىل هنا انتهت قراءتنا مع . ويذكر د
السيد الدباغ, بمعنى أنّ دروس العلم الرشعي كانت قائمة يف العقبة, وكان الدباغ ملا يأيت 

 . من الطفيلة إىل العقبة للتدريس ينزل عىل املنزالوي
تعود (عروفني بإقامة املوالد, وهنالك تسجيالت قديمة بصوته ومن الشيوخ امل

 . , الشيخ حممد دياب بسيوين)1938للعام 
نقطة حتول يف املشهد الصويف العقباوي, فقد أثرت نكبة حرب  1948كان العام 

عليه, كام هو احلال مع باقي مناطق اململكة, فلجأت إىل العقبة عائالت فلسطينية من 48
زة, ومن الشيوخ املعروفني يف هذا اإلطار الشيخ فهمي البلبل, الذي كان بئر السبع وغ

, ويقرأ يف جمالس الذكر اخلاصة يف النساء, ويقرأ قصائد الربدة واملديح النبوي  . رضيراً
ومن شيوخ غزة يف العقبة, أمني مصطفى الزبدة, وقد أسس املدرسة الرشادية, 

ارشة, وأسس مسجد الزاوية, القديم, الذي وكان ممن وصل إىل العقبة بعد النكبة مب
كانت تعقد فيه االجتامعات وجلسات الذكر واملوالد, ويتميّز الزبدة يف أنّه مجع بني 
ح عن مجاعة اإلخوان املسلمني  اجلانبني الصويف والدعوي واحلركي, فقد ترشّ

 .I2Hلالنتخابات البلدية وحصد أعىل األصوات
                                                            

 .املصدر نفسه  (1)
 .15/6/2020مقابلة مع الشيخ اجلهني,   (2)



 أرسار الطريق الصويف  ●  102

رة سواء من خالل الشيوخ يؤكد اجلهني أنّ الثقافة الصوف ية يف العقبة متجذّ
 والطرق أو الزوايا الصوفية, وكذلك العادات االجتامعية املجبولة بالطابع الصويف, كإحياء
املناسبات الدينية والليايل املباركة, والتقاليد املرتبطة بقراءة املولد والربدة وجلسات 

يوماً عجيباً مشهوداً يف العقبة, إذ «ف الذكر, ومقامات األولياء, وكان يوم املولد الرشي
يرتدي الشيخ حممد عبداجلواد العاممة, ويتقدم صفوف الناس الذين حيملون الرايات 

 .I1Hوخيرجون إىل املقامات, وكانت املوالد تعقد والربدة واملدائح تقرأ يف ذلك اليوم
<î×Â<ífléÖæ_<l^¿uøÚ@êÎ†ŞÖ]<»ç’Ö]<‚ã¹]<?V< <

الصويف, خالل العقود » املشهد الطرقي«من خالل اإلطاللة السابقة عىل جممل 
املاضية, نجد عرشات الزوايا التي انترشت يف العديد من املناطق يف األردن, وإن كانت 
تركزت بدرجة كبرية يف عامن والزرقاء وحمافظات الشامل, بخاصة إربد, وبعض هذه 

ريقة, وبعضها داخل منازل املريدين للطريقة, كام أنّ الزوايا بني بصورة خاصة ألبناء الط
 . بعض الزوايا أحلقت معها مساجد, وأخر ارتبطت بمقام الشيخ صاحب الطريقة

ن, وقام ببنائها  من األمثلة عىل الزوايا الصوفية, التي ارتبطت باملساجد, يف عامّ
يف اجلندويل ) فزاوية األرشا(أبناء الطرق الصوفية, مسجد دار اإليامن وزاويته 

اخللوتية (, ومسجد الدراويش يف بيادر وادي السري )اخللوتية اجلامعة الرمحانية(
, ومسجد اإلمام الرواس والزاوية الرواسية العلية الرفاعية, يف جبل الزهور )القاسمية

, ومسجد وزاوية دار القرآن يف حي )الشيخ نارص اخلطيب والطريقة العلية الرفاعية(
, والزاوية الشاذلية يف حيّ )خ حازم أبو غزالة, الطريقة القادرية الشاذليةالشي(نزال 

 الطريقة اهلاشمية الدرقاوية الشاذلية, (اخلرابشة يف املدينة الرياضية, بجوار مسجد برش
 ). الشيخ نوح كلر

ا يف املحافظات األخر, يف إربد مسجد وزاوية الشيخ حممد سعيد الكردي يف  أمّ
الطريقة الشاذلية الدرقاوية اهلاشمية, الشيخ إسامعيل ( الرصيح أيضاً خميم إربد ويف

                                                            
 .15/6/2020حممد اجلهني, مفتي العقبة, بتاريخ . مقابلة مع الشيخ د  (1)
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, ثم )الطريقة الشاذلية الدرقاوية اهلاشمية(, ومسجد وزاوية اجلنيد يف إربد )الكردي
 ). الشيخ عبدالكريم العرايب(مسجد وزاوية النور 

ا بالنسبة للزوايا الرئيسية للطرق الصوفية; فباإلضافة إىل الزوا يا السابقة, هناك أمّ
 العديد من الزوايا الفرعية املنبثقة عن الطرق الصوفية, ففي الزرقاء زاوية الشيخ مصطفى

, والزاوية األمحدية يف )الطريقة الفياللية الدرقاوية اهلاشمية(الفياليل, يف حيّ العرب 
اليرشطية خميم غزة يف جرش, وزاوية الطريقة الدسوقية يف الشميساين يف عامن, والزاوية 

يف اجلندويل, والزاوية الرفاعية يف اجلويدة, والزاوية الرفاعية يف العقبة, وزاوية الشيخ 
أمحد الردايدة يف كفر يوبا, والزاوية النقشبندية امللحقة يف مسجد أبو الشامات يف جبل 
ح يف الرصيفة, وزاوية الشيخ الطبريي يف معان, باإلضافة إىل  عامن, وزاوية حممود مروّ

 . جزء من بيوت ألتباع الطريقة يف تلك املناطق زوايا صغرية تكون يف أغلبها
للطرق والزوايا ) يف اخلمسينيات والستينيات(ذكرنا أنّ اجليل األول املؤسس 

الصوفية قد انتهى, بينام ما يزال اجليل الثاين, منذ منتصف الستينيات إىل بدايات األلفية 
, لكن )أو انتقلوا باالصطالح الصويف(واآلخرون ماتوا اجلديدة, بعضهم عىل قيد احلياة 

الشيخ نارص اخلطيب : هذا اجليل وصل أغلبه إىل مرحلة الشيخوخة, فممن توفوا
)2012(I1H والشيخ عبدالقادر الشيخ ,)2014−1947(I2H والشيخ عبدالكريم ,

خ , والشيI4H)2014 − 1942(, والشيخ عبدالكريم عرايب I3H)1991− 1924(املومني 
, والشيخ )2019−(, والشيخ عيل صالح احلسيني )1997− 1934(عيل أبو زيد 

                                                            
 :صفحته عىل الفيس بوك انظر حول حياة الشيخ نارص اخلطيب, عىل  (1)

https://tinyurl.com/y76xu7a4 
 :انظر عن سرية الشيخ عبدالقادر الشيخ, موقعه عىل شبكة االنرتنت الرابط التايل  (2)

https://tinyurl.com/yalm93r4 
 :الشيخ عبدالكريم املومني, انظر الرابط التايل عن حياة  (3)

https://tinyurl.com/ydfb3nt2 
 :حول سرية الشيخ عبدالكريم عرايب, انظر موقع الطريقة الشاذلية الدرقاوية, الرابط التايل  (4)

https://tinyurl.com/y8lr8lhq 
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, )2015− 1934(, والشيخ إبراهيم الفالوجي )2015− 1936(شحادة الطبريي 
 ).2018−1950(والشيخ عمر الرصفندي 

, والشيخ أمحد )1933(الشيخ حازم أبو غزالة : وممن ال يزال عىل قيد احلياة
, والشيخ حممد عبداحلافظ الطهراوي )1941(أمحد الردايدة , الشيخ )1928(اليرشطي 

ور )1944(  ).1945(, الشيخ عبداهلادي سمّ
ويعترب كلّ من إسامعيل الكردي, ونوح كلر, وفارس الرفاعي, وحسني 
الرشيف, وحممود مروح, وحممد مصطفى الفياليل, ومعاذ سعيد حو, من اجليل 

 . الثالث
لشكلية, ونظرنا إىل الطرق والزوايا الصوفية, من إذا جتاوزنا كل االعتبارات ا

اجلانب العميل, سواء عىل صعيد البنية اهليكلية, أو التقاليد, أو الدعم املايل, أو التأثري, أو 
 : التكيّف مع املتغريات, فيمكن تلخيص هذه املالحظات عىل النحو اآليت

ذلية الدرقاوية العلوية نجد أن الشا: من حيث الفعالية والنشاط املستمر املتواصل
, مثل زاوية الشاذلية املومنية يف إربد, والشيخ نوح  هي من أكثر الطرق حضوراً وتأثرياً
كلر يف عامن, بينام تقل هذه الفعالية إىل درجة كبرية لد الزوايا الفياللية الشاذلية, 

ونجد . االفرتايضمحد الردايدة التي ينشط شيخها كثرياً يف العامل أباستثناء زاوية الشيخ 
 . فعالية أيضاً عند الباعلوية واخللوتية والرفاعية العلية يف الرصيفة مع حممود مروح

عىل صعيد العمل املؤسيس واالنتشار, كالعمل الدعوي والرتبوي والتعليمي, 
, لكن ال يوجد لدهيا زاوية يف األردن, وإنام مؤسسات  فإنّ الطريقة الباعلوية فاعلة كثرياً
تعليمية ودعوية, وكذلك اخللوتية اجلامعة الرمحانية, التي أقامت جمموعة من املؤسسات 
الدعوية والعلمية واخلريية الفاعلة, وبدرجة أقل بعد وفاة الشيخ نارص اخلطيب الزاوية 

 ).الشيخ نارص اخلطيب يف جبل الزهور(الرفاعية  − الرواسية
إنّ الشاذلية املومنية واليرشطية عىل صعيد االستمرارية والتواصل والتامسك; ف

 .الشيخ نوح كلر,األكثر متاسكاً واستمرارية وتواصالً  − واخللوتية والشاذلية الدرقاوية
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عىل صعيد التكيف والتجديد, سواء عىل صعيد الشكل, أو املضمون يف 
اخلطاب, أو حتى التواصل عرب فضاء السوشال ميديا, أو تصعيد قيادات شبابية, فإنّ 

ة الباعلوية تتميز بقوة, وكذلك احلال اخللوتية الرمحانية اجلامعة, والرفاعية العلية, الطريق
حممود  −والشاذلية الدرقاوية العلية, والشاذلية املومنية, والرفاعية العلية يف الرصيفة

 .واليرشطية. مروح
عىل صعيد االمتداد يف اخلارج; نجد بعض الطرق والزوايا تتبع للخارج, مثل 

ية القادرية التي تتبع مجيعاً إىل القدس, مع الشيخ حممد هاشم البغدادي وخليفته الزاو
, أو الزاوية النقشبندية احلقانية, سواء خلليفة الشيخ ناظم حقاين, والطريقة اخللوتية  حالياً

بينام متتاز . القاسمية, والطريقة التيجانية والطريقة البدوية األمحدية والطريقة الربهانية
ر عىل النقيض من ذلك, بوجود املركز يف عامن واالمتداد والنفوذ خارج طرق أخ

الطريقة اخللوتية الرمحانية اجلامعة, : األردن,وقد يكون أكرب بكثري من األردن, ومن ذلك
 − إذ هلا مؤسسات يف العديد من دول العامل, واليرشطية, والشاذلية الدرقاوية العلية

 .الشيخ نوح كيلر
السابقة, يمكن القول أنّ هناك ضعفاً شديداً يف فعالية وقوة ضمن املعطيات 

بينام نجد أن . القادرية, األمحدية, الربهانية, التيجانية: الطرق والزوايا الصوفية التالية
الطريقة الشاذلية ببعض مدارسها, بخاصة زاوية نوح كلر والزاوية املومنية, والباعلوية 

يرشطية, والرفاعية العلية الرواسية, والرفاعية يف الرصيفة واخللوتية اجلامعة الرمحانية وال
 . هي األكثر قوة وحضوراً وتفاعالً واستمرارية
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مع رحيل اجليل األول, ونسبة كبرية من اجليل الثاين, ومع ميض وقت عىل بروز 

طالئع اجليل الرابع بالظهور, من أبناء احلركات الصوفية, وهو اجليل الثالث, بدأت 
اجليل الذي ينتمي ألبناء وأحفاد اجليل املؤسس من الطرق الصوفية, أو من تالميذهم, 

الطريقة (املعتصم نارص اخلطيب : ومن أبرز األسامء. ممنال يزالون يف سنّ الشباب اليوم
, وأبناء الشيخ )الطريقة الشاذلية القادرية(ة , ويوسف حازم أبو غزال)الرفاعية الرواسية
, )اليرشطية(, وعيل أمحد اليرشطي )الطريقة اخللوتية الرمحانية اجلامعة(حسني الرشيف 

 .ومن نطلق عليهم مصطلح املتصوفني اجلدد
 : لكن الطرق التي تستقطب اليوم نسبة معتربة من الشباب, هي

طار املؤسيس, كام سيأيت, والرفاعية يف الباعلوية, التي تعمل من خالل اإل − أوالً 
ح, إذ تستقطب طالب اجلامعات, والدراسات العليا,  زاوية الرصيفة للشيخ حممود مروّ

 ,معاذ حو بحضور واضح بينهم, والشاذلية الدرقاوية, زاوية الشيخ نوح كلر. وحيظى د
 ة, التي متتاز بنسبةبخاصة الشباب من جنسيات خمتلفة ومتنوعة, واخللوتية اجلامعة الرمحاني

انية  .عالية من األئمة والوعاظ وداريس الرشيعة اإلسالمية, وأيضاً الطريقة النقشبندية احلقّ
<êe^fÖ]<Íflç’jÖ]<l^< <

إذا قارنّا بني جيل الشباب اليوم, سواء حتدثنا عن اجليل الرابع, وبدرجة أقل 
تزامن مع األلفية بعض أبناء اجليل الثالث, فإنّ صعودهم ودورهم وبروزهم قد 

ية للدولة نحو اجلديدة, ومع التحوالت التي جتري حالياً يف جمال السياسات الدين
التصوف «ماتريدي, مذهبي, صويف, ومن أبرز السامت يف /تكريس مناخ أشعري

 :احلايل» الشبايب
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, »الشبكي«و» املؤسيس«إىل املجال » العمل الطرقي«االنتقال من إطار  − أوالً 
ن أنّ هناك حركتني رئيستني, منذ الثامنينيات والتسعينيات, ذات طابعٍ صويف, فبالرغم م

تالميذ الشيخ «, و»الطباعيات«برزتا يف املشهد األردين, تتخذان الطابع املؤسيس, ومها 
ام كانتا عىل مسافة معينة من الطرق الصوفية املحلية, خالل »عبداهللا اهلرري , إالّ أهنّ

ن بصورة مستقلة, حتى ظهرت عملية التحول يف أوساط بعض العقود املاضية, وتعمال
 .الطرق والشباب الصويف بانتقاهلم إىل جمال العمل املؤسيس, مع األلفية اجلديدة

لكن قبل ذلك, عىل صعيد الطرق التقليدية, ففي الطريقة اخللوتية اجلامعة 
املطلوب هو بناء  الرمحانية وجد الشيخ حسني الرشيف, منذ تسلّم مشيخة الطريقة, أنّ 

املؤسسات التعليمية والدعوية واالجتامعية, واالنتقال من العمل داخل الزاوية إىل 
خارجها, وهكذا قام بتأسيس العديد من املؤسسات داخل األردن وخارجها, من دار 
ل الطريقة بصورة رسمية يف دائرة  لأليتام, ثم مدرسة كبرية, ومجعيات خريية, وسجّ

ا يزال يعمل عىل التوسع يف العمل الرتبوي واالجتامعي والدعوي قايض القضاة, وم
 .  واخلريي, داخل األردن وخارجه

ل حدثت مع افتتاح معهد املعارج للعلوم الرشعية يف  إحد أبرز نقاط التحوّ
ع بفتح العديد من الفروع, وإنشاء املؤسسات املتنوعة, ثم توايل 2007العام  , ثم التوسّ

تي تركز عىل التعليم الرشعي والفقهي, بخاصة من قبل أساتذة كليات إنشاء املعاهد ال
أجمد رشيد, عميد كلية الفقه الشافعي, . د: الرشيعة يف جامعة العلوم اإلسالمية, أمثال

صالح أبو احلاج, عميد . الذي أسس معهد مدارك العلم للتدريب واالستشارات, ود
علامء, ومجعية دار األوابني, التي أسسها كلية الفقه احلنفي, الذي أسس مركز أنوار ال

 .الشيخ عبدالقادر احلارثي
, إذ دخلت العديد من الطرق الصوفية يف األردن, »التصوف اإللكرتوين« −ثانياً 

إىل عامل االنرتنت, بخاصة وسائل التواصل االجتامعي, وبدأت بمشاركة أنشطتها 
 . ومنشوراهتا عىل هذه الشبكة
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 أنشطتها, بخاصة حلقات الذكر والوعظ عىل صفحاهتا, بعض الطرق اكتفت بنقل
,مع دروس وفعاليات شيوخها, والتعريف هبم, من دون أن تقوم بتجديد أو تطوير املحتو 

, سواء من خالل األدوات والشكل, أو من خالل »اخلطاب الصويف«أو حماولة جتديد 
 العرابية, يف إربد, إذ نجد العديداملحتو, ومن أبرز هذه الطرق, الطريقة الشاذلية املومنية 

من حلقات الذكر, التي يقيمها أتباعها يف مسجد النور يف إربد منشورة عىل صفحاهتا, 
والطريقة الشاذلية الدرقاوية, . 2020I1Hكام قامت الطريقة بإنشاء قناة صوتية يف العام 

الشاغوري يف الشيخ إسامعيل الكردي, ابن الشيخ حممد سعيد الكردي, وخليفة الشيخ 
 − والزاوية الصيادية. I2Hإربد, يف مسجد وزاوية الشيخ الكردي بالقرب من خميم إربد

الرفاعية يف الديار اهلاشمية, التي أسسها حممد صبيح, يف العقبة, إذ ينشط صبيح ببث 
 .I3H, التي يعقدها عىل وسائل التواصل االجتامعي, وقناته عىل اليوتيوب»جلسات الذكر«

ا الط مها عىل شبكة أمّ رت يف أدواهتا, وقامت بتنويع املواد التي تقدّ رق التي طوّ
اإلنرتنت, فأبرزها الطريقة اخللوتية اجلامعة الرمحانية, إذ تنوع صفحتها عىل الفيس بوك 
يف النرش;بني دروس وحمارضات وأناشيد, للعديد من املشايخ والدعاة من أبناء 

م تعريفاً بالطريقة ومشاخيها  كرتوينٌ رسميٌ إل للطريقة موقعٌ  كام أنّ . I4Hالطريقة يقدّ
وأنشطتها ومنشوراهتا, وتقدم تسجيالت للمحارضات واخلطب والدروس التي يقدمها 

 .I5Hالشيخ حسني الرشيف أو مريدوه
                                                            

 :صفحتها عىل الفيس بوك, عىل الرابط التايل: انظر  (1)
https://tinyurl.com/yayhedgp 

 :وقناهتا الصوتية عىل الرابط التايل
https://tinyurl.com/y99uoruv 

 : انظر صفحته عىل الفيس بوك, الرابط التايل  (2)
https://tinyurl.com/ychboz4a 

 : عىل سبيل املثال: انظر  (3)
https://tinyurl.com/y8lo4kc7 

 :صفحتها عىل مواقع التواصل االجتامعي, الرابط التايلانظر   (4)
https://tinyurl.com/yc4m9wa7 

 :انظر املوقع االلكرتوين عىل الرابط التايل  (5)
https://tinyurl.com/yblnpcem 
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از الطباع من جيل الشباب, النشيط عىل مواقع التواصل  ويعدّ الشيخ فوّ
م نفسه−االجتامعي, وهو  وكذلك . I1Hالطريقة الرفاعية القادرية العليةشيخ  −كام يقدّ

الطريقة الرواسية الرفاعية, أتباع الشيخ نارص اخلطيب, الذي قام بتأسيس قناة الصوفية, 
لكن توقفت بعد رحيل الشيخ نارص, قبل أعوام, ولطريقته وتالميذه نشاط ملحوظ عىل 

 .I2Hالشبكة العنكبوتية
ا بالنسبة للمعاهد فيمثّل معهد ا ملعارج للدراسات الرشعية نقلة نوعية يف أمّ

النشاط اإللكرتوين, إذ يقوم بنقل العديد من األنشطة واملحارضات واجللسات الدعوية, 
واملؤمترات التي يعقدها, كام يتوىل الشيخ عون القدومي, مؤسس املعهد ومديره بإعطاء 

لعام, وكذلك دروس دعوية عىل بعض اإلذاعات, بلغة معارصة وقريبة من اجلمهور ا
 .I3Hبعض الناشطني يف املعهد, وتمّ تأسيس رشكة متخصصة باإلخراج الفني

يالحظ أنّ العديد من جيل : والتعليم األكاديمي» التصوف الرشعي« −ثالثاً 
الشباب اليوم, يف املشهد الصويف حيرصون عىل إكامل تعليمهم األكاديمي, وأخذ العلوم 

                                                            
 :عىل الفيس بوك, الرابط التايل صفحته: انظر  (1)

https://tinyurl.com/ybaw6umh 
 :موقع قناة الصوفية عىل التويرت: انظر  (2)

https://tinyurl.com/ybztjnws 
 :التايلوصفحة الشيخ نارص اخلطيب, عىل الرابط 

https://tinyurl.com/yajc6ey2 
وصفحة دار الذكر والروضة اخلطيبية, التي يرشف عليها خليفة الشيخ نارص ابنه الشاب املعتصم 

 : اخلطيب, عىل الرابط التايل
https://tinyurl.com/y9ld2f3y 

 :صفحة املعهد عىل موقع الفيس بوك, عىل الرابط التايل: انظر  (3)
https://tinyurl.com/y7ukugeb 

 :وموقع قناة املعهد عىل شبكة اليوتيوب, الرابط التايل
https://tinyurl.com/y88t9au2 

 : وحساب الشيخ عون القدومي عىل التويرت  
https://tinyurl.com/yd4czjb 
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ف هبذه العل , خالل األعوام األخرية, الرشعية, وربط التصوّ وم, وهو أمر بات واضحاً
ف الرشعي«عرب تأكيد العديد من أبناء اجليل اجلديد عىل مفهوم  . »املرشعن«أو » التصوّ

لكن االهتامم بالتحصيل العلمي يتباين بحسب املعاهد والتوجهات والتخصصات, 
بام يسمى العلم الواجب,  فنجد أنّ معهد املعارج لديه هيكلية كاملة للتعليم الديني, تبدأ

س فيه  كتاباً يف  80ثم يتم التدرج بالعلوم, من خالل برنامج التأهيل العلمي الذي يدرّ
, وذلك بالتوازي مع االهتامم باجلوانب الصوفية, أو ما يطلق عليه  18 , يف »التزكية«علامً

والشيخ حسن املقابل هيتم الشيخ سعيد فودة, شيخ كريس اإلمام الرازي, بعلم الكالم, 
السقاف بعلوم احلديث, وكلّ من معهد مدارك ومركز أنوار العلامء بعلوم الفقه, وإن 

كام نجد . الصوفية −املذهبية − كان اجلميع يعترب نفسه منضوياً يف إطار املدرسة األشعرية
اليوم كثرياً من أبناء هذه املدرسة من محلة الشهادات العليا والدارسني, وأبناء الطبقة 

 . وسطى, وحتى الطبقة الثرية, مما يعني حتوالً كبرياً يف اجتاهات التصوف يف األردنال
ف −رابعاً  ف يف األردن حكراً عىل :التنوع يف ميادين التصوّ مل يعد ميدان التصوّ

ى يف  األساليب التقليدية أو الزوايا أو حتى الطرق الصوفية, فهناك اليوم تيار جديد يسمّ
 يدخلون إىل التصوف من خارج رحم الطرق التقليدية,» صوفني اجلدداملت«ـبعض األدبيات ب

بعضهم عن طريق التأثر بموجة الروحانيات والتصوف احلالية العاملية, وبعضهم عن 
, »اإلسالم السيايس«طريق علم الطاقة, وآخرون من اإلسالميني املبتعدين عن ميدان 

ذهب باجتاه الطرق التقليدية األيديولوجي, بخاصة بعد الربيع العريب, فبعضهم ي
وآخرون يبحثون عن معانٍ فردية ذاتية فقط يف التصوف, وسنجد الحقاً أن هناك كتباً 
ف, ويقدمون إنتاجاً متخصصاً يف بعض  وروايات ومطربني بدأوا يدخلون إىل التصوّ

 . جماالته, مثلام هي احلال مع العديد من الفنانني األردنيني, الذين يؤدون أغان صوفية
êŠ‰ö¹]<ØÛÃÖ]<Vë…†]<]‚fÂ<„éÚøi<÷^nÚ< <

من أقدم احلركات, ذات الطابع الصويف, يف األردن هم تالميذ الشيخ عبداهللا 
قد سبقتهم يف التأسيس كجمعية, إالّ أننا سنؤجل  وإن كانت جمموعة الطبّاعيات(اهلرري 

عية الثقافة ; إذ قام اهلرريون بتأسيس مج)مناقشة التصوف النسوي احلديث عنها عند
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العربية اإلسالمية يف منتصف التسعينيات, التي انبثق عنها الحقاً العديد من املؤسسات 
التعليمية والدعوية, فتمّ إنشاء مدارس وفرق أناشيد, وعقدت حمارضات ودورات 

 . بالعلوم الرشعية يف فروع اجلمعية املنترشة يف أكثر من حمافظة أردنية
» األحباش« اهلرري, ويُطلق عليهم خصومهم مصطلح بدأ تالميذ الشيخ عبداهللا

باالنتشار يف األردن منذ الثامنينيات, مع بدء دعوة ) ألنّ أصل الشيخ اهلرري من احلبشة(
, بخاصة يف منطقة بالد الشام, بعد أن استقر يف لبنان, عىل  الشيخ اهلرري باالنتشار عاملياً

نقله يف الدول العربية ما بني مكة املكرمة , وت1949يف العام  أثر مغادرة بالده إثيوبيا
رة, ثم القدس, فسورية يف العام  , وأخرياً لبنان, وظل يزور العديد 1950واملدينة املنوّ

 .I1Hمن الدول واملجتمعات العربية
                                                            

مه تالميذه   (1) هو العامل اجلليل احلافظ املجتهد املحدث «حول سرية الشيخ عبداهللا اهلرري, كام يقدّ
عبداهللا بن حممد بن يوسف الشيبي العبدري القريش نسبا اهلرري موطنا اإلمام أبو عبدالرمحن 

, ونشأ يف بيت 1910/هـ1328املعروف باحلبيش رمحات اهللا عليه, ولد يف مدينة هرر حوايل سنة 
متواضع حمبا للعلم وألهله فحفظ القرآن الكريم استظهارا وترتيال وإتقانا وهو قريب العارشة من 

ه كتاب املقدمة احلرضمية يف فقه السادة الشافعية وغريها من كتب الفقه وحفظ عمره ثم أقرأه والد
ا, ثم رحل يف طلب العلم يف بلده وما  عددا من املتون يف خمتلف العلوم الرشعية وهو ما زال صغريً
جاوره وتلقى عن الكثري من علامء بلده وغريها وساعده ذكاؤه وحافظته القوية عىل التعمق يف 

افعي وأصوله وكذلك الشأن يف الفقه املالكي واحلنفي واحلنبيل, ثم أوىل علم احلديث الفقه الش
اهتاممه رواية ودراية فحفظ الكتب الستة وغريها بأسانيدها, وأجيز بالفتو ورواية احلديث, ثم 

 1949/هـ1369رحل إىل مكة املكرمة بعد أن كثر تقتيل العلامء يف بلده وذلك حوايل سنة 
عدد من علامئها ومجعته هبم صداقة وطيدة, ثم رحل للمدينة املنورة والتقى بعلامئها فتعرف عىل 

 .والزم مكتباهتا ناهال منها ومنقبا بني أسفارها وبقي يف املدينة جماورا سنة
ومنها توجه إىل  1950/هـ1370ورحل الشيخ عبداهللا اهلرري إىل بيت املقدس حوايل سنة 

فرتدد عليه مشايخ الشام وطلبتها, وتعرف عىل علامئها واستفادوا دمشق وأخذ صيته يف االنتشار 
بخليفة الشيخ بدر الدين «: منه وشهدوا له بالفضل وأقروا بعلمه واشتهر يف الديار الشامية

, ثم تنقل يف بالد الشام بني دمشق وبريوت ومحص ومحاة »بمحدث الديار الشامية«و» احلسني
اللبنانية إىل أن استقر أخريا يف بريوت, فاستضافه كبار مشاخيها وحلب وغريها من املدن السورية و

يأت له اإلقامة عىل كفالة دار الفتو يف بريوت ليتنقل بني مساجدها مقيام احللقات العلمية  وهُ
وذلك بإذن خطي من الشيخ خمتار العالييل أمني دار الفتو.                       = 
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تقوم دعوة الشيخ اهلرري عىل االلتزام بمنهج أهل السنة واجلامعة, وهم 
ف املعتدل, وهو املنهج الذي حيكم / األشاعرة املاتريدية, واملذاهب الفقهية, والتصوّ

عمل مجعية الثقافة العربية اإلسالمية يف األردن, وباقي فروع املدرسة اهلررية يف العامل, 
 . يف بريوت, وغريها مثل مجعية املشاريع اخلريية

وبالرغم من أنّ الشيخ اهلرري ينتمي إىل الطريقة الرفاعية, وكذلك أتباعه 
ون بأنّ االلتزام ب م يرصّ يأيت من باب » الطرق الصوفية«ـيلتزمون هبذه الطريقة, إالّ أهنّ

السنن, وليس فروضاً وواجبات, وأنّ التصوف ال بد أن يكون مرتبطاً ومبنياً عىل أساس 
 إذ يقول).أحد املذاهب الفقهية(, وفقهي وعلمي سليم )العقيدة األشعرية(دي متني عقائ

يرفض : مازن عبدالرمحن غانم, نائب رئيس مجعية الثقافة العربية اإلسالمية. الشيخ د
اهلرريون أن يبدأوا مع أي شخص بالتصوف قبل العلم الرشعي, لضامن التزامه بأصول 

ف الصحيح, ف ومل يتفقه فقد تزندق«املعروفة وعىل القاعدة  التصوّ  .I1H»من تصوّ
فون أنفسهم بوصفهم, حركة أم حزباً أم منظمة أم طريقة  وفيام إذا كانوا يعرّ

, تنتمي إىل أهل السنة واجلامعة, وال »مدرسة رشعية«صوفية? جييب غانم بأنّ اهلررية 
الفرقة «متثّل فكراً جديداً يف العمل الديني, بل هي متثل اجلمهور العام من أهل السنة, و

كبار العلامء والفقهاء وأئمة الطرق الصوفية املعتدلة, وينتمي إليها  , وينتمي إليها»الناجية
قادة األمة الذين قاموا بدور مهم وتارخيي يف إنقاذ العامل اإلسالمي, مثل صالح الدين 
األيويب, الذي كان حريصاً عىل إقامة املدارس التي تعطي العلم الرشعي الصحيح, 

خ العقيدة األشعرية, وكان هيتم  بإقامة التكايا والزوايا الصوفية, وقد طلب من وترسّ
أحد العلامء الكبار, وهو حممد بن هبة اهللا الربمكي أن يكتب كتاباً يف العقيدة, فألف 
                                                                                                                                      

منهج أهل السنة واجلامعة معلام لعلم التوحيد والفقه واحلديث واستمر الشيخ يف دفاعه عن   =
وعاش نحو مائة  2008/هـ1429وغريها من علوم الرشيعة إىل أن وافاه األجل يف بريوت عام

متها مجعية الثقافة العربية اإلسالمية . »عام, رمحه اهللا رمحةً واسعة املرجع هي وثيقة إجابات قدّ
 .15/5/2020من األسئلة التي طرحها مكتوبة, للباحث, جواباً عىل العديد 

لقاء مع الشيخ مازن غانم, نائب رئيس مجعية الثقافة العربية اإلسالمية, يف مقر اجلمعية بالقرب   (1)
 .15/5/2020من الدوار الرابع, 



 أرسار الطريق الصويف  ●  114

, وكان الشيخ »العقيدة الصالحية«قصيدة جتمل عقيدة أهل السنة, وأطلق عليها الحقاً 
وم بالتأكيد عىل التزامه بكتاب العقيدة الصالحية ويق − عادة− عبداهللا اهلرري يمسك

 .I1Hهبذه العقيدة, وعىل أمهية تعليم الناس هلا
ويف احلديث عن صالح الدين األيويب حييل أنصار الشيخ اهلرري رؤيته 
اإلصالحية إىل إنشاء املدارس, كام فعل صالح الدين األيويب, الذي قام بتأسيس 

عريف الناس بفقه دينهم املدارس الصالحية, التي تعني بنرش العقيدة الصحيحة وت
وتربيتهم عىل هذه املفاهيم, ومن هنا جاءت عناية الشيخ اهلرري وتالميذه بنرش العلم 

 .I2Hالرشعي وبناء املدارس
بااللتزام بمظلة القانون, وعدم الصدام » املدرسة اهلررية«تتمثّل اسرتاتيجية عمل 

لذلك تمّ . ون يف إطارهامع احلكومات, ومراعاة مصالح الدول واملجتمعات التي يعمل
تأسيس مجعية الثقافة العربية اإلسالمية, وافتتحت ثالث مدارس تابعة للجمعية, وثالث 

ن وفيام إذا كانت هناك مناهج خمصوصة يف هذه املدارس . رياض لألطفال, يف إربد وعامّ
يامت ? جييب غانم بأنّ املدارس ملتزمة متاماً بقانون وأنظمة وتعل»اهلرريني«ـمرتبطة ب

مة من الوزارة, لكن ما حترص  وزارة الرتبية والتعليم, وبالرضورة باملناهج والكتب املقدّ
عليه هو اجلانب الرتبوي واألخالقي يف األنشطة والفعاليات, فتضيف بعض احلصص 
التي يتم فيها تدريس القرآن الكريم وأحكام الصالة, وكذلك يف أوراق العمل, 

ة املتنوعة التي يتم فيها أيضاً تدريس العلوم الرشعية, من واملخيامت واألنشطة الصيفي
 .I3Hخالل األندية الطالبية

                                                            
غانم, مازن . وقد ألّف د. الوثيقة التي أرسلتها مجعية الثقافة العربية اإلسالمية, مرجع سابق: انظر  (1)

مازن : انظر. نائب رئيس مجعية الثقافة العربية اإلسالمية كتاباً يف رشح العقيدة الصالحية
عبدالرمحن غانم, أنس القلوب يف إظهار عقيدة فاتح القدس صالح الدين بن أيوب أو إظهار 

, 1, طالعقيدة األشعرية برشح العقيدة الصالحية, دار الثقافة العربية اإلسالمية للنرش والتوزيع
 .72−1, ص2019

 .مقابلة مع الشيخ مازن غانم, مرجع سبق ذكره  (2)
 .ملرجع السابقا  (3)
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باإلضافة إىل املدارس تعقد اجلمعية العديد من األنشطة املجتمعية, وتساهم يف 
إحياء املناسبات اإلسالمية بفعالية كبرية, كاملهرجانات الدينية, بخاصة املولد النبوي, 

منذ أعوام عىل إقامة مهرجان كبري للمولد النبوي, حيرضه  −اجلمعية− فقد دأبت 
م فيه الفرقة اهلاشمية  سياسيون ونواب ووزراء وأعيان, ومجع غفري من املواطنني, وتقدّ

 .للنشيد, التابعة للجمعية وصالت من املدائح النبوية
عىل اجلانب الذكوري, فهنالك نشاط كبري  −كام تقول اجلمعية−ال يقترص العمل 

 العمل النسائي, يف خمتلف فروع اجلمعية, إذ هناك فرقة نشيد نسوية, أقامت مئات يف
أكاديميات  − كام يقول غانم− ويضم اجلناح النسوي . احلفالت يف مناسبات اجتامعية

الثقافة العربية اإلسالمية  وطبيبات ومتعلامت, كام أنّ هناك فرقة لألطفال, وأسست دار
كام تصدر اجلمعية جملة . قيع خلدمات الدفن واملناسباتللنرش والتوزيع, ومؤسسة الب

 .I1H»منرب الثقافة«متخصصة دورية بعنوان 
, ]11:الشورTS R Q﴾ ]  تضع اجلمعية عىل شعارها اآلية القرآنية ﴿

ويف ذلك إشارة إىل العقيدة األشعرية يف فهم اآلية, بخالف العقيدة السلفية, ومن ذلك 
, فقد خاضت »املدرسة السلفية«معركة اجلمعية هي مع أتباع يتضح أنّ جزءاً كبرياً من 

معهم, منذ التسعينيات مناظرات وصدامات فكرية ودينية شديدة, وبلغ العداء بني 
, ومل يقف األمر عند حدود السلفية, بل »االغتياالت«اجلهتني يف لبنان إىل مرحلة 

سيد قطب وحسن البنا  اشتبكت اجلمعية مع تيارات إسالمية أخر, عندما حتدثت عن
 .I2Hوبعض هؤالء الرموز

يتهمها خصومها بالعمل مع احلكومات عىل تقويض دعائم اإلسالم السيايس, 
م ملتزمون بالعمل بالقانون واالبتعاد عن العمل  بينام يرصّ أبناء املدرسة اهلررية عىل أهنّ

                                                            
 .مقابلة مع الشيخ مازن غانم, مرجع سبق ذكره  (1)
يف عني احللوة رداً عىل أحداث املية مية?, جريدة النهار » حباشاأل«هل استُهدف مسؤول : انظر  (2)

 .9/4/2014ة, البريوتي



 أرسار الطريق الصويف  ●  116

م السيايس املبارش, وعىل الدفاع عن عقيدة أهل السنة واجلامعة, ومجه ور األمة, وأهنّ
فيام يأخذ بعض أصدقاء اجلمعية عليها . بذلك ال يأتون بفكر أو خطاب ديني جديد

 .I1Hالتعصب يف مواجهة املخالفني, بخاصة السلفيني وبعض اإلسالميني
م اجلمعية نفسها بوصفها متثيالً للمنهج اإلسالمي املعتدل  يف املقابل تقدّ

ة لنرش ثقافة التسامح بني الناس, ورأس حربة يف مواجهة األفكار  الوسطي, ومنصّ
 .I2Hاملتطرفة واملتشددة, والغلو والتكفري يف أوساط بعض اإلسالميني

م ملتزمون بالتصوف املعتدل,  ف, فيؤكد تالميذ الشيخ اهلرري أهنّ ا عن التصوّ أمّ
ات وال يعقد أبناء الطريقة الرفاعية اهلررية يف األردن حرض. املبني عىل العلم الرشعي

ذكر أسبوعية, كام هي حال الطرق التقليدية, وال يقيمون الزوايا, ويرون إنّ العالقة 
الروحية بني الشيخ واملريد متارس بصورة عملية يف إطار اجلمعية, ويتم من خالهلا إعطاء 

 .I3Hالطريقة الرفاعية
ات يعترب اهلرريون ما يقومون به من موالد وإحياء ملناسبات إسالمية بمثابة جلس

ف,  ذكر, ويؤكدون عىل االلتزام باألوراد اليومية, ويرفضون الشطحات والغلو يف التصوّ
أو القول بالتناقض بني علوم الباطن والظاهر, وربام يشرتكون مع اآلخرين يف التأكيد 

                                                            
فراس املجايل, رد عىل بسام العموش, موقع عمون االلكرتوين, . د: انظر, عىل سبيل املثال  (1)

 : , عىل الرابط التايل18/3/2015
https://tinyurl.com/yd9o7oor 

 :التايلهل السنة واجلامعة, األحباش, عىل الرابط أ: وانظر كذلك
https://tinyurl.com/ybod4c7p 

لة لـ» النأي بالنفس«فراس الشويف,  , جريدة األخبار البريوتية, »األحباش«ماركة مسجّ
 :, عىل الرابط التايل28/1/2013

https://tinyurl.com/y9yrtgqk 
 .وثيقة اإلجابات, مرجع سابق: انظر  (2)
 .مقابلة مع الشيخ مازن غانم, مرجع سبق ذكره  (3)
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, التي وصفت باالعتدال يف مقابل مدارس »مدرسة اإلمام اجلنيد« ـعىل التزامهم ب
صوفية أخرI1H. 
يف الطريقة, ويرون أنّ جلسات الذكر واالعتكاف بمثابة » اخللوة« رتطونوال يش

إن اخللوة موجودة لد أبناء اجلمعية, لكنّهم ال : يقول الشيخ طالل احلميص. خلوة
يكثرون منها, ويلتزمون بإعطاء األولوية للعلم الرشعي حلاجات املجتمعات اليوم إليه, 

فيمكن أن تتحقق من خالل املناجاة بني اإلنسان ال ينفوهنا,  −يف الوقت نفسه− لكنهم 
 .I2H»خذ من خلوتك لوقت جلوتك«وربه, بصورة مستمرة, عىل قاعدة 

ا العهد والبيعة عىل الطريقة الرفاعية, كباقي الطرق الصوفية, فإنّ الشيخ  أمّ
عبداهللا اهلرري كان يعطي الطريقة, وعندما كان يزور األردن أعطى الطريقة لكثري من 

إالّ أنّ الشيخ احلميص يؤكد عدم اشرتاط أخذ البيعة من الشيخ اهلرري, فيمكن . ميذهتال
أن يتم أخذ الطريقة الرفاعية من خالل سند أو شيخ آخر, فهم ال يامنعون, وكذلك 
يمكن أن يكون اإلنسان عىل طريقة صوفية ثانية, فال يامنعون طاملا أنّ هذه الطريقة تقع 

وهم كأغلب الطرق الصوفية يرون .I3Hلتزمة بالرشيعة اإلسالميةضمن الطرق املعتدلة امل
م يرفضون عقيدة وحدة  بأنّ اخلرض  ما يزال حيّاً يرزق, ويف الوقت نفسه فإهنّ

ت عىل الشيخ األكرب ابن عريب ا قد دُسّ  .I4Hالوجود, ويعتربون أهنّ
والسلط, وهم  ة الثقافة العربية واإلسالمية ثالثة فروع, يف عامن, وإربدعيلد مج

. ناشطون يف العديد من املحافظات من خالل األفراد واملناسبات التي يشاركون فيها
. مهند احلمود عربيات, ود. ومن أبرز الشخصيات املؤثرة يف اجلمعية رئيس اجلمعية د

                                                            
 .مرجع سابق. مقابلة مع الشيخ مازن غانم  (1)
 .22/5/2020مقابلة هاتفية مع الشيخ طالل احلميص, أمني رس اجلمعية,   (2)
 .املرجع السابق نفسه  (3)
 .الوثيقة املكتوبة يف إجابة األسئلة, مرجع سابق, ومقابلة الشيخ مازن غانم, مصدر سابق أيضاً   (4)
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وليد الساممعة, وهو من الناشطني يف جمال . مازن غانم, والشيخ طالل احلميص, ود
 .I1Hاالجتامعي اإلعالم وعىل شبكة التواصل الوعظ والدعوة يف

íéÓfÖ]<±c<íéÎ†ŞÖ]<àÚ<VéŠéñ…<÷ç <äË‘çe<t…^Ã¹]<‚ãÃÚ^< <

, نقلة 2007يمثّل معهد املعارج للدراسات الرشعية, الذي تمّ تأسيسه يف العام 
لة ألكثر من  نوعية يف مشهد التصوف األردين, عىل أكثر من صعيد, فاملعهد هو حمصّ

 مسار; 
هو احلضور امللحوظ الذي بدأ يتزايد للطريقة الباعلوية يف األردن, : األول

بخاصة احلبايب كلّ من الشيخ عمر بن حفيظ, والشيخ احلبيب اجلفري, والشيخ أبو 
بكر املشهور, فقد بدأ كثريون من الشباب املتصوفني يف األردن يتأثرون هبم, وبعضهم 

هم يف اليمن, فيأخذ العلوم الرشعية منهم, كان يذهب إىل مؤسسة املصطفى التي تعود إلي
 . ثم يعود متأثراً هبذه التجربة والشخصيات الفاعلة فيها

مدرسة الشيخ نوح القضاة الذي أصبح تأثريه عىل جيل الشباب أكثر : الثاين
. عمقاً منذ تعيينه مفتياً عاماً للمملكة, بعد استقالل دائرة اإلفتاء عن وزارة األوقاف

وليس الطرق, بمعنى » تصوف املشايخ«من مدرسة الشام التي تتحدث عن فالشيخ نوح 
 ., واالنفتاح بني أبناء الصوفية عىل بعضهم»فوق الطرقي«االنتقال بالتصوف إىل 

هم جيل الشباب, الذي درس خالل األعوام السابقة عىل يد علامء : الثالث
ورة االنتقال بالتصوف من ومشايخ, وكان هلم جتارهبم اخلاصة, ثم وصلوا إىل قناعة برض

مرحلة الطرق واخلطابات واألدوات التقليدية إىل مرحلة اخلطابات واألدوات اجلديدة, 
 .بخاصة املؤسسية والشبكية منها

تأسيس معهد املعارج كان بمباركة من احلبايب يف اليمن ومن الشيخ نوح 
ويمثل الشيخ . آخرينالقضاة, الذي وفر دعامً معنوياً كبرياً للمؤسسني, ومن مشايخ 

                                                            
 :وليد الساممعة عىل الفيس بوك الرابط التايل. ة دفحانظر ص  (1)

https://tinyurl.com/y7dqne58 
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عون القدومي أحد أبرز املؤسسني, وهو املدير احلايل, وصاحب الفكرة الرئيسية, ومعه 
حممد . أمحد الصوي, والشيخ د. عدد من املشايخ املتأثرين بالباعلوية, مثل الشيخ د

ثم . الشيخ جهاد الكالويت هاجلهني, مفتي العقبة, واملنشد اإلسالمي وطالب الدكتورا
ن املعهد من استقطاب عدد كبري ونوعي بعد  أعوام من التأسيس والنشاط والعمل, متكّ

من جيل الشباب الصويف, ومن مشايخ التصوف, الذين يدرسون يف املعهد, ومن العلامء 
 . واألساتذة املتخصصني يف علوم الرشيعة والفقه والعقيدة والتصوف

ىل معهد املعارج, وجتد فيه إ» العمل الصويف الشبايب«انتقل الثقل األكرب من 
الصوفية, فيدرس فيه سعيد فودة, والشيخ  −  املذهبية − خمتلف فروع املدرسة األشعرية

أمحد احلسنات وأغلبهم من دائرة اإلفتاء, . حممد اجلهني, ود. نور مصطفى الرفايت, ود
وكذلك يوسف أبو غزالة ابن الشيخ حازم أبو غزالة, والشيخ إسامعيل الكردي, وعدد 

 − املذهبية−  من أساتذة الرشيعة واملتخصصني الذين ينتمون إىل املدرسة األشعرية
 .الصوفية

عاماً بصورة كبرية, وغري مسبوقة, عىل صعيد احلالة  13توسع عمل املعهد خالل 
عامن, وإربد, والزرقاء, : الصوفية يف األردن, فتم تأسيس ثامنية فروع, يف أربع حمافظات

, )دار املعني(من املؤسسات األخر, مع املعهد, مثل دار نرش والعقبة, وهناك شبكة 
ومؤسسة القبلة لالستشارات . وحمل لبيع الكتب والتحف واملسابح واملالبس اإلسالمية

نتاجي إاألرسية, ورشكة إنتاج إعالمي, ورشكة اكسري للحلول واألعامل, ومطبخ 
 .إبراهيم اخلليل

, ويقوم بإعطاء دورات »يف العامل كلّهمعاً إلحياء الدين كلّه « شعار املعهد
 , متخصصة يف العلوم الرشعية, وهي متعددة ومتنوعة, منها دروس دينية عامة أسبوعياً
يف بعض العلوم الدينية والرشعية, ومنها برامج إعداد للدعاة واخلطباء, ومنها ما يكون 

لتدريج, مما يسمى عرب نظام السنتني, إذ يلتزم الطالب بتلقي الدروس عامني كاملني با
بعلوم الواجب, أي ما ينبغي معرفته يف الدين, ثم يبدأ الطالب بعد أن ينهي ذلك 

سني واملنهجية التي يعتمدها . بالتوسع والتعمق يف العلوم الرشعية عىل يد الشيوخ املدرّ
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, من الدراسة واإلجازة عىل يد شيوخ معروفني, »العلم املسند«املعهد تقوم عىل ما يسمى 
تب معينة, درسوها هم بدورهم عىل شيوخ آخرين, وهكذا وصوالً إىل الشيوخ لك

 .املعروفني يف العلوم الدينية والرشعية
يشارك  باإلضافة إىل العلوم الرشعية والفقهية, واملحارضات الدورية, فإنّ املعهد

املديح يف املناسبات اإلسالمية, وبإقامة جلسات ذكر بصورة مستمرة, لكنّها تنحو إىل 
النبوي, وقصائد الربدة, ويكون ذلك باجللوس وليس بالوقوف أو القفز أو الرقص, كام 

 .حيدث يف العديد من الطرق الصوفية
د الشيخ عون القدومي أنّ هناك عمالً مؤسسياً حقيقياً وختطيطاً دائامً وتشاوراً  يؤكّ

, ومن األنشطة املهمة يف داخل جملس إدارة املعهد, وبني النخبة التي قامت عىل تأسيسه
التي يقيمها معهد املعارج ملتقى اخلويصة, وهو ملتقى نصف سنوي, يعقد بصورة 
منتظمة, يتم من خالله حضور شيوخ وعلامء وفقهاء ومفكرين معروفني مع عدد كبري 
من أبناء املعهد ومجهوره, ويتم يف كل مرة مناقشة بعض املوضوعات الدينية والفقهية 

 .I1Hوالفكرية
ل ملتقى اخلويصة يف بعض نسخه إىل ما يشبه مؤمتراً حوارياً للنقاش  لقد حتوّ

يف األردن, بل ويف خارجه, يتخلله » العمل الصويف«والتفكري والتخطيط ملستقبل 
حضور مستمر لشيوخ من خارج األردن, فعىل سبيل املثال قرر ملتقى اخلويصة يف العام 

تأسيس معهد املعارج االنتقال من املحلية إىل , أي بعد مرور عقد من الزمن عىل 2018
العاملية يف العمل والنشاط, ما أد إىل تكثيف وتوثيق شبكة العالقات والصالت مع 

 .اجلامعات واملؤسسات والتيارات الصوفية خارج األردن
» ربيع املحبني«ومن املبادرات السنوية املجتمعية التي يقوم هبا معهد املعارج 

سنوات, تُعنى بإحياء شهريْ ربيع األول وربيع الثاين من كل  10رها وهي مبادرة عم

                                                            
 :التعريفي التايلانظر عن ملتقي اخلويصة الفيديو   (1)

https://tinyurl.com/yb4xvx7b 
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 عام من خالل جمالس الصالة عىل النبي يف خمتلف حمافظات اململكة األردنية اهلاشمية,
ويف خمتلف املؤسسات واملساجد والبيوت بحضور منوع مع نشاط إعالمي من برامج 

عي ومطبوعات وفعاليات شبابية تلفزيونية وإذاعية, وعىل منصات التواصل االجتام
 .I1Hوجمتمعية

عىل الصعيد النسوي ينشط معهد احلوراء, وهو الفرعي النسائي للمعارج, 
باملشاركة يف الربامج ذاهتا, من حمارضات ودورات العلم الرشعي, واألنشطة النسوية, 

, يف التفاعل مع املجتمع املحيل واالنت ع املعهد, كام سنذكر الحقاً قال إىل خارج وقد توسّ
 .I2Hأسوار املعهد

بالعمل الصويف يف األردن, ليس فقط عىل صعيد االنتقال من املجال  ارتقى املعهد
الطرقي إىل املؤسيس, بل أيضاً يف جمال اللغة واخلطاب واالهتاممات والتأطري لألنشطة 

ف, واحلرص عىل الرتتيب يف تلقي العلوم الرشعية, ويف الوقت نفسه االهتامم بالتصوّ 
وربام هذا ما يميّزه عن غريه من معاهد رشعية افتتحت يف األعوام األخرية, مثل معهد 
مدارك ومركز أنوار العلامء, التي ركّزت عىل العلم الرشعي, بخاصة الفقه عىل املذاهب 
ف, وإن  احلنفية والشافعية واملالكية, من دون أن تعطي اهتامماً موازياً يف موضوع التصوّ

ون عليها, يف األغلب, هم أبناء احلالة الصوفية, لكن االهتامم األكرب لدهيم كان القائم
 . عىل جوانب العلوم الفقهية

إىل » الزوايا«امليزة األخر ملعهد املعارج أنّه نقل اخلطاب الصويف من جمال 
الفضاء العام, عرب فعالياته املتعددة, مثل ربيع املحبني وملتقى اخلويصة, أو حتى برامج 

يارات علامء صوفيني وحمارضاهتم يف املعهد, واهتم باجلانب النسوي بالدرجة نفسها, ز
مع اجلانب الذكوري, كام أنّه انتقل بالتصوف األردين إىل العاملية, من خالل التشبيك مع 

                                                            
 :انظر حول مرشوع ربيع املحبني, الرابط التايل  (1)

https://tinyurl.com/y756ewkc 
 :الرابط التايلانظر صفحة معهد احلوراء عىل الفيس بوك,   (2)

https://tinyurl.com/yahp6tnz 
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املؤسسات والشخصيات الصوفية العاملية, بخاصة احلبايب يف اليمن, وقد شارك معهد 
خلارج بوفود فيها عرشات األردنيني, ويستضيف عدداً من الطالب املعارج بزيارات إىل ا

 .I1Hمن خارج األردن, بخاصة من رشق آسيا
ورؤيته للتغيري » نظرية العمل« ـإىل جانب ذلك فإنّ املعهد يعطي اهتامماً خاصاً ل

, وهو ما حييلنا إىل احلديث بصورة أوسع عن »فقه التحوالت«واإلصالح وفق ما يسمى 
العام عىل املعهد, الشيخ عون القدومي, فهو وإن كان يرص عىل أنّ العمل املرشف 

ودوره كان كبريا يف تأسيس املعهد, وتطويره وحتديد الرؤية الفكرية  مؤسيس, لكن أثره
 .التي يعمل وفقاً هلا

, يتحدث عن نشأته 1982عون القدومي, من جيل الشباب من مواليد العام 
يت مثقف, والدي دكتور يف االقتصاد, وله العديد من نشأت يف ب«: وعائلته بالقول

املؤلفات الثقافية واالقتصادية, أهنى دراسته يف تشيكوسلوفاكيا, وكنت أذهب معه منذ 
وقد أعطاين حب . الصغر إىل احتاد الكتاب وأحرض املناقشات واحلوارات املختلفة

أما أجواء املنزل . عاليةاملعرفة والثقافة, وكذلك احلال والديت فهي مدرسة وثقافتها 
 .I2H»فكانت أقرب إىل املحافظة الدينية واالجتامعية

, فقد اهتم بالذهاب إىل مسجد الشيخ صالح أبو  راً بدأ عون نشاطه الديني مبكّ
, فكان يتلقى دروساً يف القرآن والعقيدة األشعرية والفقه الشافعي والتصوف ةقور

 اجلامعة استمر اهتاممه بالعلم الرشعي, , ويف)عاماً  11(السني, منذ الصف السابع 
فحرض بعض الدروس الدينية عند الشيخ سعيد فوده وحسن السقاف, وخالل فرتة 
ف عون عىل خمتلف أطياف العمل اإلسالمي, واحتكّ هبم,  الدراسة اجلامعية, تعرّ

ف ى قدراته يف  وتعرّ عىل مجاعة اإلخوان املسلمني وانخرط يف بعض أنشطتهم, مما نمّ
                                                            

 :انظر مراسم زيارة معهد املعارج إىل اهلند, عىل الرابط التايل  (1)
https://tinyurl.com/y9axxvjr 

 :الرابط وزيارة وفد املعهد إىل أفريقيا عىل
https://tinyurl.com/yblm9fsm 

 .5/4/2020مقابلة مع الشيخ عون القدومي, يف معهد املعارج يف وسط البلد, بتاريخ   (2)



●  »الشبكية«إىل  »الطرُقية«من  123  

ال العمل والتنظيمي, األمر الذي سينعكس الحقاً عىل مسريته يف اجلمعية والتصوف جم
 . بصورة عامة

بقي اهتامم عون يف جمال العمل الثقايف ويف العلم الرشعي, وبدأ املشاركة يف 
ق معرفته بالطرق الصوفية وباملجال  العديد من األنشطة الطالبية يف هذا املجال, ثم عمّ

له دور يف املشاركة بتأسيس إذاعة أردنية حملية ذات طبيعة إسالمية اإلعالمي, وكان 
 .2005عام » إذاعة احلياة«وهي 

غادر إىل اليمن ومكث فيها مدة شهرين, يف دار املصطفى, وكان  2004يف العام 
, ويف 2000و 1997قد التقى جمموعة من عائلة الكاف اليمنية يف األردن, يف األعوام 

أثناء رحالت العمرة, وعاد إىل عامن وقد ظهرت معارضة قوية له  2001السعودية عام 
من مجاعة اإلخوان املسلمني, بسبب نشاطه الصويف واهتامماته التي بدأت تؤثر عىل 

, مزامنة مع مئوية »حسن البنا واحللقة املفقودة«شباب اإلخوان, وقد ألّف كتاباً بعنوان 
م فيه قة لكتابات وأدبيات ومسرية حسن  حسن البنا التي أقامها اإلخوان,قدّ قراءة معمّ

البنا يؤكد فيه عىل أنّ البنا يف األصل ينتمي إىل طرق صوفية, وأنّه عند تأسيس اجلامعة قد 
تأثر كثريا بالرتبية الصوفية, وكان حريصاً عليها يف تكوين اجلامعة, إالّ أنّ رياح اإلخوان 

, وأنه قد حصل »األفكار السلفية«حو املسلمني ذهبت بعيداً خالل العقود األخرية ن
معامل من العلم إىل الفكر, ومن  3س يف يانزياح يف الفكر اإلخواين عن أصول التأس
 .I1Hالتصوف إىل التسلف, ومن الدعوة إىل احلركة

قت عالقة  2007الشيخ نوح القضاة من اإلمارات عام  بعد عودة من اليمن, تعمّ
, فقد كان الشيخ »األب الروحي له«عون بمثابة  الشيخ عون بالشيخ القضاة, ويعتربه

نوح داعامً له, وحيثه عىل العمل املؤسيس, واستفاد منه يف تطوير أفكاره وتصوراته, 

                                                            
, 1, دار الرازي, عامن, ط»اإلمام املجدد حسن البنا واحللقة املفقودة«عون القدومي, :انظر  (1)

 .1008−101ص, 2007
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والزمه فرتة طويلة, ويف األثناء كان يعمق اطالعه عىل املشهد الصويف يف األردن ويوثق 
 . معرفته بخارطة الطرق الصوفية واملشايخ

, بخاصة عمر بن احلفيظ, وأيب بكر صحيح أنّ عون ت أثر باحلبايب عموماً
املشهور, إالّ أنّه من املهم اإلشارة إىل دوره يف مد جرس احلبايب ووصوهلم إىل األردن, 
وهو من أوائل من أخذوا الطريقة الباعلوية وأدخلوها إىل األردن, وكان يعمل عىل 

والشيخ سعيد فودة, وبعض  تعزيز العالقة معهم بالتنسيق مع الشيخ نوح القضاة
 . أصدقائه ورفاقه يف الطريق

رة اخلصبة للشاب القدومي أثرت رؤيته للتصوف,  هذه التحوالت والتجربة املبكّ
م جتربته بخرباته يف جمال التعلم والدراسة العلمية الرشعية املبكرة, ويف جمال تعلقه  فطعّ
باملطالعة واملعرفة, يف جماالت متنوعة, ويف ميدان العمل احلركي مع اإلخوان, والعمل 

واجلانب الروحي مع التصوف, واخلروج الدعوي مع مجاعة املؤسيس مع احلبايب, 
التبليغ, كل ذلك انصهر يف التجربة اجلديدة, ملعهد املعارج للعلوم الرشعية يف العام 

2008 . 

بدأ نجم عون يسطع ليس فقط يف املشهد الصويف أو العلمي, بل حتى الدعوي, 
سب شعبية وسمعة حملية جيدة, فمن خالل براجمه اإلذاعية وبلغته املعارص الرشيقة اكت

من العالقات الشبكية اخلارجية, مع التيارات  ثم مع نشاطه اخلارجي أصبح له رصيدٌ 
والطرق واجلامعات الصوفية, وقد شارك يف العديد من املؤمترات العاملية عن التصوف, 

 .يف تركيا واهلند وإندونيسيا واملغرب وغريها

أبناء ورواد وأصدقاء معهد املعارج, يمكن بسهولة مالحظة تأثري عون عىل 
بصورة خاصة يف موضوع فقه التحوالت, الذي تأثر به بالشيخ اليمني احلبيب أبو بكر 
املشهور, وقد ألّف عون كتاباً متخصصاً بفقه التحوالت, قدم له فيه الشيخ املشهور, 

 .ومن هذا الفقه يمكن أن نرصد معامل رؤية عون للشأن السيايس
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إىل أنّه اهتم هبذا العلم يف مراحل » مقاالت يف فقه التحوالت«به يشري يف كتا
مبكرة, من خالل دراسة كتب الفتن واملالحم التي تتحدث عن آخر الزمان, ويذكر أنه 

 .I1Hعمر صب لبن وأيب بكر املشهور, الذي أجازه يف هذا العلم: قد تأثر باملشايخ أمثال
ا عىل صعيد تعريف املقصود بفقه التح والت فهو فقه الساعة, وفقه األمارات, أمّ

إىل غري ذلك, ويربطه عون بعلم املستقبليات, لكن .. وعلم القضية, وعلم آخر الزمان
من خالل دراسة وحتليل وقراءة كتب احلديث النبوي واستنباط الدالئل النبوية التي 

تدالل تتحدث عام سيقع من تغريات وحتوالت ومالحم وفتن إىل يوم القيامة, واالس
» حتول«منها عىل ما هو مطلوب يف كل مرحلة من هذه املراحل ويف مواجهة كل قصة أو 

 .I2Hمن تلك التحوالت
يستخرج عون مبادئ وضوابط التعامل مع علم الساعة, ثم يتحدث عن وظائف 

فيها  , حيلل»من الصوملة إىل الصيلمة«هذا العلم, ويف مقالة مهمة يف الكتاب بعنوان 
من ذلك رضورة اهتامم  ل بام سيقع يف الشام من فتن كبرية, ويستنتج عونإخبار الرسو
, ليس باملعنى السلبي, أي االستنكاف عن اإلصالح, بل »خويصة نفسه«ـكل إنسان ب

نحياز إىل طرف من أطراف بتحمل مسؤوليته جتاه ما هو مؤمتن عليه, وعدم اال
 .I3Hالرصاع

مرتبطة بفقه التحوالت, ومن أبرزها  ونجد يف كتابه تركيزاً عل مفاهيم رئيسية
رضورة االكتفاء الذايت, باالعتامد عىل الصناعات والزراعات املحلية, وفيه انتقاد مبطّن 

                                                            
 .2019, 1عون معني القدومي, مقاالت يف فقه التحوالت, دار املعني للنرش والتوزيع, ط: انظر  (1)
 .32− 29املرجع نفسه, ص  (2)
, والصيلمة مأخوذة من 77−73عون معني القدومي, مقاالت يف فقه التحوالت, ص: انظر  (3)

بالشام فهي الصيلم, وهي  كل فتنة شو حتى تكون بالشام, فإذا كانتملسو هيلع هللا ىلص «حديث النبي 
 .الظلمة واهلرج واملرج والداهية: واملقصود بالصيلمة. الظلمة
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للديمقراطية, خشية مما قد تؤدي إليه من تفجري الرصاعات واخلالفات يف املجتمعات 
 .I1Hالعربية, وخلق حالة من عدم االستقرار وغياب األمن

, إالّ أنّ الشأن وبالرغم من  أنّ عون ورفاقه يبتعدون عن العمل السيايس, مبارشةً
. I2Hالعام ال يغيب متاماً عن مرشوعهم, فيتحدثون عن التغيري واإلصالح والشأن العام

ويلخّص عون معامل مرشوعه داخل البيت الصويف عىل الصعيدين العاملي واملحيل هبدفني 
 .I3Hترتيب البيت الصويف من الداخل :, والثاينجتديد اخلطاب الصويف: األول: رئيسني

   

                                                            
 .137−84ص السابقانظر املرجع   (1)
يمكن مالحظة اهتاممات عون باإلصالح يف جماالت خمتلفة من خالل موضوعات أنشطته   (2)

أمهات املؤمنني : املجتمعي للمرأةكتابه الدور (اإلعالمية والدعوية ومؤلفاته حول املرأة, ومنها 
, يف السلوك والتصوف والرتبية )عباداً لنا(, والنشء الصغري )البيت النبوي(, واألرسة )نموذجاً 

 ., وغريها)خالفة اإلنسان يف األكوان(
 .مقابلة مع عون القدومي, مرجع سابق  (3)
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يمكن القول من خالل ما سبق إنّ الطرق الصوفية يف األردن متفاوتة يف الوجود 
واحلضور واالنتشار والبنية والدور, فكثري من الطرق الصوفية والزوايا مل تصمد خالل 

, ال متلك من الصوفية إالّ وراثة »رشكة عائلية«العقود األخرية, وبعضها أصبح أقرب إىل 
مات شكلية من اسم الوالد أو  العائلة, وحتى ال جتد فيها أتباعاً ومريدين, وال أيّة مقوّ

 . ملفهوم الزاوية
يف املقابل, أثبتت بعض الطرق قدرهتا عىل الصمود واالستمرار بفعل عوامل 
متعددة, منها توافر املوارد املالية والبرشية, واألهم قدرة بعض الطرق الصوفية عىل 

فاخللوتية اجلامعة الرمحانية, من الطرق . ا وحضورهاالتكيف والتطور يف بنيتها وأدواره
نت من اجلمع بني مفهوم الطريقة والزاوية من جهة والعمل  املحدودة جداً التي متكّ
 .املؤسيس واملجتمعي والدعوي من جهةٍ ثانية, وهلا حضور يف الداخل وامتداد يف اخلارج

الفة يف أوساط عائلة واحلال أنّ اليرشطية الشاذلية استمرت أيضاً وبقيت اخل
اليرشطي, وتتمتع بحضور دويل كبري وهي حمافظة عىل األصول والبنية الداخلية يف 

وال يبتعد عن ذلك الشيخ نوح كلر, من الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلية, وله .األردن
حضور حميل ومريدون من اخلارج ويف األردن, ويف الوقت نفسه يعترب شيخ الطريقة 

كام أنّ الطريقة الرفاعية الرواسية, صمدت . الدرقاوية يف أمريكا الشاملية الشاذلية
وحافظت عىل وجودها, والشاذلية املومنية العرابية بقيت حارضة وبقوة, والرفاعية 

 .العلية يف زاوية الشيخ حممود مروح يف الرصيفة, استقطبت متعلمني من جيل الشباب
وم يف الطريقة النقشبندية احلقانية يف زاوية وإذا كان هناك حضور جليل الشباب الي

أبو شام يف جبل عامن, بخاصة ممن تأثروا بعلوم الطاقة ومن املتصوفني اجلدد, فقد 
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; فإنّ احلضور األكثر فعالية وقوة »الروحانيات«طورت الطريقة خطاهبا نحو التفاعل مع 
علوية, التي استقطبت نسبة كبرية وتأثرياً وانتشاراً نجده يف اآلونة األخرية يف الطريقة البا

من جيل الشباب اليوم, من خالل معهد املعارج والعمل املؤسيس والشبكي والتفاعل 
 .خارجياً وداخلياً ) احلبيب عمر بن حفيظ, واحلبيب اجلفري(» احلبايب«بني حضور 

يف خالصة هذا الفصل حول خارطة الطرق − ثمة مسألتان يف غاية األمهية 
 : −الصوفية
تتمثّل يف تغري سامت التصوف األردين,ويتمثل أبرزها بصعود  :سألة األوىلامل

, وقد تزاوج ذلك »التصوف الرشعي«اجليل املتعلّم واألكاديمي, ويرتبط ذلك بام يسمى 
 −املذهبية− األشعرية(مع التحول يف سياسات الدولة الدينية نحو تعزيز اهلوية الدينية 

عية املتعددة التي تعمل عىل تدريس العقيدة والفقه , وأقيمت املعاهد الرش)الصوفية
ف, وصعد جيل فاعل من األكاديميني ممن ينتمون إىل هذه املدرسة  . والتصوّ

ف يف األردن, وهدم اجلدران الثقافية  ر حيسب لتعزيز ثقافة التصوّ هذا التطوّ
لت خالل العقود املاضية من خالل صورة سلبية نمطية ضد  والنفسية التي تشكّ
التصوف, سواء من خالل االنتشار السلفية أو من خالل الدعاية اإلعالمية التي ربطت 

إالّ أنّه يف الوقت . جممل الصوفية باخلرافات, أو حتى سلوك بعض الصوفيني أنفسهم
نفسه فإنّ اخلالفات بدأت تظهر يف أوساط هذه املدرسة, بني من ير الرتكيز األكرب عىل 

األشعري, أو من ير بأنّ  − ومن ير أمهية اجلانب العقائديالعلم الرشعي والفقهي, 
ف والتزكية هو األكثر أمهية  .التصوّ

هناك اليوم يف أوساط هذه املدرسة قبولٌ للتصوف, ورفع احلواجز عنه, لكن يف 
له ضمن أطر عقائدية وعلمية صارمة, مما خلق » تقنني«الوقت نفسه جتري حماوالت 
رة . الصوفيني نقاشات وردود فعل من قبل فعىل سبيل املثال نجد هذه اخلالفات املتفجّ

بني الشيخ سعيد فودة, الذي اهتم باجلانب العقائدي والكالمي, وعدد من الصوفيني 
, بينام يقف فودة ضدها, فإنّ »وحدة الوجود«من مريدي الشيخ نوح كلر, حول عقيدة 
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صل االجتامعي, للتأكيد عىل وحدة التيار اآلخر شنّ هجوماً عنيفاً عليه عىل مواقع التوا
 .I1Hالوجود ومذهب الشيخ األكرب ابن عريب

مثل هذه األزمات الداخلية تستبطن اختالفاً حول األولويات والغايات والرؤية, 
ف العرفاين, الذي يستند  وقد تعكس إرهاصات خلالفات جوهرية بني اجتاه من التصوّ

الوصول «اللدين, ويعطي جلسات الذكر وإىل الطرق الصوفية والزوايا, وإىل العلم 
للسالك األمهية الكرب من جهة, والتصوف الذي يرصّ عىل اجلانب التعليمي » الروحي

فإىل أي . والعقائدي والفقهي, ويعمل عىل تقنني التصوف هبذا اإلطار من جهةٍ أخر
وساط مد يمكن أن يتم ضبط هذه اخلالفات وجتاوزها خالل املرحلة القادمة, ويف أ

اً فاصالً «الصوفية أو إمكانية انفجارها داخلياً ما يضع  − املذهبية − املدرسة األشعرية بني  »حدّ
اجلواب عىل ! مكوناهتا املختلفة, ذات الطابع العقائدي, والفقهي, والطُرقي الصويف?

 .هذا السؤال يمثّل أحد أهم التحديات التي تواجه مستقبل التصوف يف األردن
ح للصعود  :يةاملسألة الثان تتمثل بتنامي العمل املؤسيس والشبكي, وهو مرشّ

واالنتشار يف املرحلة القادمة, وهناك طرق صوفية متكنت مبكراً من بناء املؤسسات 
لكن يف الوقت نفسه فإنّ هذا النمط من العمل قد يقلل من أمهية وتأثري . والشبكات

ف والطرقية لصالح ما يمكن أن ف فوق «نطلق عليه  الزوايا كإطار للتصوّ التصوّ
قي يف املرحلة القادمة, كنموذج معهد املعارج, الذي بالرغم من التزام أغلب » الطُرُ

القائمني عليه بالطريقة الباعلوية, فإنّه يفسح املجال ألبناء الطرق املختلفة, الشاذلية 

                                                            
 : مروان الكاتب,عىل الرابطعىل صفحات كل من » احلروب االلكرتونية«يمكن متابعة بعض هذه   (1)

https://tinyurl.com/ybh5qc8h 
 : وعبدالرمحن الشعار, عىل الرابط

https://tinyurl.com/y9c25gh3 
شعري, ويف بالوهابية اجلديدة يف الثوب األسعيد فودة ويصفون مواقفه . وغريهم ممن ينتقدون د

الدفاع عن الشيخ «هذا الصدد تمّ تدشني صفحة عىل موقع التواصل, الفيس بوك, حتت عنوان 
 :عىل الرابط التايل» األكرب

https://tinyurl.com/y8e4c9tk 
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, مما يقلل من والقادرية والعلامء األشاعرة والفقهاء, لكي يقوموا بالتدريس والتعليم فيه
ظاهرة ملحوظة يف املشهد األردين تتمثل باالنطوائية واالنعزالية بني الطرق والزوايا 
الصوفية, إذ يبدو املشهد الصويف للناظر إليه عن قرب أشبه باجلزر املعزولة املنفصلة عن 

 .بعضها, كل زاوية تعمل يف فلك خاص, وال يوجد أي إطار جامع
, التي ترتجم عرب نموذج معهد »ة فوق الطرقيةالصوفي«مثل هذه املدرسة 

إىل الدور الكبري  املعارج, هي األقرب إىل نموذج الشيخ نوح سلامن القضاة, وقد أرشنا
, فهو من رعى )2010(الذي قام به الشيخ القضاة خالل العقود املاضية إىل حني وفاته 

عليم الرشعي ودعم جمموعات من الشباب الصويف, ودفعهم إىل تأسيس معاهد الت
والديني, وهو من أصبح أحد رموز احلالة الدينية األردنية, حيث حيظى بمصداقية 
وشعبية وسمعة جيدة, بالرغم من أنّه أمىض حياته يعمل يف مؤسسات الدولة العسكرية 

 .والدينية املدنية
, ودراسته يف الشام ومرص, إالّ أنّه  ف الشيخ نوح القضاة مبكراً وبالرغم من تصوّ

خ مفهوماً جديداً للعمل الديني الصويف يستلهم النموذج الشامي, أو ما يسمى رسّ 
بمعنى الرتكيز عىل التصوف أكثر من االنحياز إىل طريقة صوفية » تصوف املشايخ«ـب

معينة, وقد كان الشيخ نوح القضاة تيجانياً أخذ الطريقة عن والده الذي أخذها عن 
ن املايض, وكان كذلك شاذلياً درقاوياً ودخل اخللوة الشيع عيل الدقر يف ثالثينيات القر

عند الشيخ حممد اهلاشمي التلمساين, خالل دراسته يف الشام, لكنّه رفض أن يتسلم 
خالفة الطريقة يف األردن, بطلب من الشيخ عبدالرمحن الشاغوري, ألنّه كان ير بأنّ 

 .I1Hإىل طريقة صوفية معينة موقعه يف املؤسسات الدينية الرسمية ال يسمح له باالنحياز
جاء يف سياق اهتامم مشايخ الطرق الصوفية يف سورية بتقوية » تصوف املشايخ«

ومن املالحظ أنّ . دعائم التصوف وثقافته وعلومه الدينية يف مواجهة املدّ السلفي الوهايب
الشيخ  الصوفية متأثرة كثرياً بنموذج − مؤسسة اإلفتاء اليوم التي تأخذ الصبغة األشعرية

                                                            
 .سبقت اإلشارة إليهامقابلة مع الشيخ إسامعيل الكردي,   (1)
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نوح القضاة األب املؤسس هلا, وجيل الشباب الذي انتقل إىل العمل املؤسيس الصويف 
 .I1Hهو اآلخر ير يف الشيخ القضاة أباً روحياً له

ومن معامل هذه املدرسة كذلك االهتامم بالعلم الرشعي, يف أبعاده العقائدية 
كان منذ البداية حريصاً عىل والفقهية والصوفية, وتكريس مدرسة التصوف املعتدل, فقد 

 .زرع هذه اهلوية وتنميتها
هكذا تبدو املدرسة التي أسسها القضاة, سواء من جهة اجليل الذي تأثر به 
, أو من ناحية املفاهيم واألفكار الرئيسية التي تبدو اليوم هي األكثر  شيوخاً وشباباً

هذه املدرسة وما وصلت إليه واملفارقة أنّ ازدهار . حضوراً يف املشهد الديني األردين
اليوم يف األردن جاء بعد رحيل الشيخ قبل قرابة عقد من الزمن, بعد أن غادر منصبه 
قاضياً للقضاة أو مفتياً للمملكة عىل إثر خالفات سياسية احتفظ هبا الشيخ يف قلبه, ومل 

بدها للمأل, حرصاً عىل جتنب الوقوع يف فخ الرصاعات السياسية, فكانت قاع دته التي يُ
متثّل جانباً آخر من جوانب مدرسته, العمل بصمت وهدوء, وأن احلفاظ عىل رأس املال 
أوىل من الربح, واالبتعاد عن العمل السيايس املبارش, وإذا حدث صدام بني مواقفه 

 !.والسلطة السياسية فاالنحياز إىل الظل واالنسحاب هبدوء
وحدة الصف «كيد عىل ومن معامل مدرسة الشيخ نوح القضاة حرصه األ

, وعىل عدم الزجّ بالصوفية يف رصاع سيايس مع التيارات األخر, أو »اإلسالمي
احلالة » استثنائية«ولعلّ هذا التوجه يفرسّ لنا بدرجة كبرية . توظيفها يف هذا االجتاه

األردنية, مقارنةً بتجارب عربية أخر, وضعت فيها الصوفية يف مواجهة اإلخوان 
 .I2Hوغريها من اجلامعات اإلسالميةاملسلمني 

                                                            
انظر حول سرية الشيخ نوح القضاة, شحادة العمري, الشيخ الدكتور نوح سلامن القضاة,   (1)

املفتي العسكري, موقع .. نوح القضاة: , وكذلك األمر6/7/2017صحيفة الرأي األردنية 
 :, الرابط التايل17/5/2016اجلزيرة نت, 

https://tinyurl.com/yc2wqfqf (2)  مقابلة خاصة مع عون القدومي, سبقت اإلشارة إليها. 
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وإذا كان الشيخ حسني الرشيف يتوافق مع مدرسة الشيخ القضاة عىل أكثر من 
صعيد, سواء من ناحية أمهية العلم الرشعي أو من جهة االنتقال بالعمل الصويف إىل 

ام, أو الطابع املؤسيس أو من زاوية اخلروج من الزوايا إىل املجتمع والتأثري يف املجال الع
من حيث رضورة وجود إطار جامع للعمل الصويف يف األردن, إالّ أنّه يتحفظ عىل 

 , ألنّه ير بأنّ البداية ال بد أن تكون من الطريقة نفسها,»التصوف فوق الطرقي«مصطلح 
وأنّه ال غنى عن الطريقة وعن الزاوية الصوفية, فهي حماضن للتزكية والرتبية واالرتقاء 

الشيخ الرشيف من إغراق األكاديميني يف اجلوانب العقائدية الكالمية  الروحي, وخيشى
واجلوانب الفقهية العلمية عىل حساب اجلوانب الروحية والرتبوية والعمل اإلصالحي 

 .I1Hاملطلوب, فيضيع بذلك جوهر التصوف الذي يقوم عىل التزكية واالرتقاء الروحي
ح أن جيمع ضمن املؤرشات السابقة فإن االجتاه املستقب يل للعمل الصويف من املرجّ

الطرقي, من خالل الطرق الصوفية التي أظهرت صالبة وتكيفاً : بني الطابعني; األول
املؤسيس : ونفوذا خالل الفرتة املاضية, ولدهيا إمكانية االستمرار, وربام التطور, والثاين

لتطورات األخرية والشبكي, الذي يعتمده جيل الشباب اليوم, ويف الوقت نفسه فإنّ ا
ولّدت جدلية جديدة بني اجتاهات التصوف العرفاين والرشعي, فيام إذا كانت ستصل 
ديناميكيات احلوار احلالية إىل تفامهات أم تذهب إىل رشوخ وفجوات وتفككات داخل 

 !.املدرسة نفسها
 

*  *  * 
 

                                                            
 .19/5/2020حوار مع الشيخ حسني الرشيف يف مكتبه يف حي اجلندويل,   (1)



<^è]æˆÖ]æ<H�çé�Ö]<HíÏè†ŞÖ]< <

 

ـــــــــى ـــــــــا غن   املغنون
ــــــد ــــــا ق   رصت مجنون

  والــــــدينا والقــــــرآن 
ــــول ــــدهر ط ــــا ال   محزون

  ابن الحاج املال�
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ــــبس التصــــوف ـــــــــى إن بكـــــــــاؤك وال   ترقعــــة الصــــوف ل غن
ــــــد أن اختباطــــــك وال   طــــــــرب وال رقــــــــص وال صــــــــياح  ق ـــــال تصـــــفو أن التصـــــوف   ـــــدر ب ــــىل   < مكتئبـــــــــا خاشـــــــــعا تُـــــــــرى   الحــــــق وتتبــــــع   ك ــــك ع ــــول ذنوب ط   

 
   

 

 

ــــيس التصــــوف ل
صــــــــياح وال  ـــــل   التصـــــوف ب تُـــــــــرى وأن       
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&�1; ,�t\ ,Q�'�� N� �2� , D�

 3*��� R �� §� ,_�$��1889 �*��� ��$2X� ,��w*��� �� �«� ` ����� 	�s �s� ,Q�'�� R ,
 �«/� l+� 3*��� R1897� ,-	 ��1�� �1;��� R 3*F�� J� Q*< �«/� nh*1� ���� *���#� ,

 �t#� 4� l+ �*FMU OF�1; ` O$s ,*^¬*"�� *^w!�) �; ?) 0*12 ,B��� ]	��
"�� �;��# R ��t) �G r�"�*# 0*12 ZF���� ,]�F�� _�# R ��*s�� O��; JK ,3*

 3*��� `9�� XYi;� :;���� J��  �J��� ,`*&d�  l+ @# :T��;� ,N;o��� `�F�� W*�1�KtK
 ,-�)��� o� R �^�p� ]�F�� l+ ����� ,�;��t��� �F;���� ?) n��&���� �*I��

 N� �;���� Ä*���� J�;� ������� ]�F�� R ,��1��&�� `�� R ���t�B�� �;�t��� *;��E��
 �(P�� O$A� *�*;� -E���-�M��&�� Q�)�I1H5 

 3*��� R1953  N� Q�F�*# %�E1� XYi;� ,` �!) R ��*su� 8t�B�� r�"�� OF�1;
 D�*1� R� ,*��M R �7X�� W�M� W*&�H� ��*s¨# �$�� ,Z1�&/� �}&��

;��� �}&� ��*s+� ���t�� �;��� Ä*���� J�; ` l+ ,	*"��U�� �K*P��*# `��$; N;X�� ,N;�
 3*��� R @&B� r�"�� OF�1;� ,k*s	E�� �1;�� R Q���� �ZM R1967  ,0*12 �����

 3*��� R @ *�� %M l+ ,�;��E�� N� Q�F�*#1986I2H     5 

                                                           

�1�  8t�B�� r�"�� -*�M N) �[�� : ,�;�t��� ������ ,8t�B�� 3t&���$) ,B���27µ12µ2017 ,
8*��� �#����: 

https://tinyurl.com/ycmp572n 

 -�;����� �G r�"�� �TB\ ,`�	��� %�&�� R �F;���� R @w*B�Y� �*;��� N) n�X7 �[���
 ,0�# g�B�� �s�� ?)11µ10µ20158*��� �#���� ,: 

https://tinyurl.com/yahqcr5v 
�2�  �*# 8t�B�� �;��� R ��$1�� ���d�� �U*B�M� �[��	E �#���� ?) ,@&B� 8t�B�� r�"�� 	�LT# ,k*s

8*���: 
https://tinyurl.com/y98jq6l7 

8*��� �#���� ?) ,Q�� ���� �s�� ?) �7X�� �Y� g�}� O�}&  n�X7�: 
https://tinyurl.com/yc9lbgfc 
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�$��− %&'�� () ���� :E1# ������ N� �2� g��  R W	1794 ��w*) N� ,

 �Mi# �Ñ*Fb R�  �s� ,�;�K @��w*)� ,���!6��� ������ R Od)� �*^�A� ����� `*7 ,¡o;
����� R�  JK ,N;������ ��M� ZF$� ,g��  R Ã����� 5 l+ �t�� ��'\ X1� �^xi�

 �!�) ,F�  n�*12� g��  �1;�� l+ OF���� ,��)o�� 3������ >����� �#� ,�*�)À
 ` l+ ,�;�&���� *^1�# N�� ,*^¬*"�� ,������� ����� ?) @#*$b -�� DtY > ����;
 ±�M *�$�� R � �4� l+ OF��*� ,g��  R ������ ���9*"�� �F;���� ®*$  �M l+ O\�
 ,=��� ��*x NG����$) N# -EG N# N&M �dV r�"�� *^&h³�� �F;���� �X2 r�b J�F;

*7���*s	��� ����� �dV r�"�� ��;�� �M� ,�;�*s	��� ���9*"�� �F;���� ®*$  N� `5 
 �#��s @j�b �;��� R 3*s� *�$�� l+ Z<o��� r�"�� 
2913  R�  ` l+ �*�*)

1��#	 R fY���o) �h*��� `�F�� W* 5 l+ �B&�� Z<o��� �) r�"�� 	�s n�9 ��#
� ,��1;� �M*�h R ,�o�� k�� ��#� ,@���Y+ N� �$T\ �� 	�*'� ,«/� �L;�� k���

 �T$�� NP� ,]�F�� _�# l+ Q*2X�� ��1; `*7� �;4�� 	*;��� l+ �*) ,«/� �L;��
 3*��� R * �P) OM*h l+ J� >Xs1850I1H 5 �̀ i# ��"��`9�� � XÁ*� ,*� ��*s�*# @�

 ,S)���� g;	���*# �#� ,|�B�� �}&� �1) @�E1� ,@)*$  ��) �;E;� ,o�1; @��\ XY�
 JK ,3*) -�� ,]��	 -�;EA l+ ��*�#+ J�� ,���!6��� ������ �1) y�$�� @# ,b� ` l+
 3*"�� �t# v��Æ R ��<o��� -�)��� o�1 � ,f$7 `ib @� |$�;� *2��# ���;

�`�	�� ,`*1$� ,�;	�h��dF�� 	EA� ,4�� ,I2H5 
                                                           

�1�   NP� ,@ *�� r;	*  D�M =��� ��*x �dV r�"�� -fh ZY	³� %# N;*$ � >t�Y� n�*12
|A	��  l+ ��M��� Z<o��� r�"�� 	�s *2��#� ,o) �h*��� `�F�� W*�1��#	 R R�  @�

 ,�����h k*�� 	��7��� �� ZB *2 	��M ,�o��28µ5µ20205 
�2�   �F;���� gh³� Z<o��� N;��� 	�� �) r�"�� �F;�<� -fh� -*�M N) W*������ N� �;E�

<*� @�1#� Q*�7 l+ -����� NPd; ,��<o���¡ ,:/� l+ ��M	 ,��1&/� ��<o��� �d3 ,1990 ,
�169−366 5 �����&�� �G k*�� n�X7 �[����Z<o��� 89*"��� ���9*"�� �h	��� ,

¡ ,:"��# �w*"$�� 	�� ,Z<o��� N;��� 	�� �) *^j�b� ��<o���2 ,2017� ,179−265 5
�	��7� �M��< O\�� R Q*�P���� 7��� *� 3�F  �B&�B�� R �F;���� k*1# N� �2� k*�� 	��

� @��) _�À� ,W�f$# ���*1$� ���*H� R ��<o��� ���9*"�� 5 N� Z2� J�P/� �*�h                = 
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<o��� �) r�"�� R�  @1#� @1� �F;���� XYi� ,o) �h*��� `�F�� �Y�� R Z

 3*��� R J�2��#+ r�"�� R�  �s� ,Z<o��� J�2��#+1928 �dV @1#� @1) ��tI� XYi� ,
 ��*su� Z<o��� ��*�� �dV r�"�� OF��� �s� ,`�s v�� �#��s �F;���� �*s� ,��*��

 3*��� ���T# W�f# R1947−1948s� n�9 DtY , %�&�� �$P� _�1948 ,
 E7�� OF���� ,`*1$�� `�	�� �\*j# ,	��H� D�� l+ �F;���� k*1# N� f$7 ��) OF��*�

`*1$� l+ �F;����I1H5 
 ` l+ ,N;�;���� ®*$ �� N� ��f67 W�A�� *;��E�� N� �;���� �F;���� _d�s�

 3*��� R �dV r�"�� R� 1980 ��<o��� �F;���� _�F��*� , �G Z�*T�� ���� l+
 Z<o���� ������ N�1928� ,` �!) �d\*��� R ,`�	�� l+ �F;���� E7�� OF���� ,

 ,�#���� 	����� N� Q�F�*# @�E1� R �;��$�� R �F�  �7X�� W*&�A� W�/� _�*7�
`!) R O;��1H� �F�1� R *2Ñ*1# J  -�;�A �;��� l+ OF�1  ` O$s 5 

�� �F;���� XY� �*L; ��<o��� ���9*" 5 ������ N� �2� ,-������� O��H��$)
 %�&��1944 r�"�� DtY N� �;�1$"F1�� �F;���� ?) 0*12 > ��� � �2��*# :T���� ,

 3*) ��# `�	�*� %�&�� l+ �*) JK ,���M�� �*�*) @&�*¼ 3E�� ,���P�� N;��� J}�
1967*H� R ��;o�� ���7 R ������ �%)� , W*�1��$&�� �;��# R > ��� � ,����	�� ���

                                                                                                                                   

=  ��) N# N;��� ZV (7�� r�"�� R �\*j# ,>����� D*¼ R W*������ W*�#���� W*6M*$�� 5
n�X7 �[��� :+,.*� .*� ,h�� ���B�� �	�1Ph  �F;���� R ��stY�� ��#��� 
��*h

 ,�w*"$�� 	�� ,-�T��� �dF�� 	EA R *� �;��*6�� ��M��� Zd��� -*)��� c��� ��<o��� ���9*"��
 ,:"��2014� ,86−98 5 ,_�$�� D� ���*A R ��#��� R f�&A*� �M��< O\�� R Z2�

#��� «2*1� R _��Á ��*h��� ` �7X�*# �;�H� N�� �h���� 	*"��t� ���[� �dF�� 	EA R ��
 �;�	� ���$) �2� ,Z<o��� r�"�� X��t  �M �;��# 	EH� n�  l+ *^�F� 9+ ,0*12 �F;����
 �F;���� o�� ��t# l+ �*) JK ,@��U� r�"�� N) �F;���� XYi� ,*P) R 
F�; `*7 !7 ,ZF;����

 ��f$7 ��	*"���� �U�$s _�F����32−335� 
�1�  � �� ZB *2 D*� � 5 %6M*$�� ��# �M� ��<o��� ���9*"�� �F;���� k*1# N� ,�����&�� k*��

 ,*^�� %��j���28µ5µ20205 
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 N#� ,Z<o��� J�2��#+ r�"�� �^\ �2� �";	 �# NG����$) >����� �)*"�� ?)

��<o��� �F;���� @1) XY �s� ,@�B��Y� Z<o��� �) r�"��I1H5 
,������� W*��j"�� N� J2 Z<o��� �) r�"�� X��t  N� ��f$7 ����) �̀  �7X; 

 �*�h*�h  `*��&�� 
�< �s� ,�;	�h� `*1$�� %�&�� R ,N;��� WU*A	 N�� �*�#��
 Oh	� 	X�)*� ,@1� �*# ��F� `�P�� ,��*�h�� l+ OF�1; ` Z<o��� r�"�� N� ��d/��$)
 `*��&�*# ,F��*� ,3*"�� R �F;���� 3�F� W*�*"�� �# ��dV r�"�� �2� �X��t  �M

@w�	�� y�# �;*#� ,��d/��$)  WU*� �� Ow*h	 0*12 _�*7� ,��<o��� �F;���� ?)
`*��&�� @# �(Y *� *^1� ,�*FMU W*�*"�� �# r�"�� �F;���� 3�F�� `*��&�� %# -�d�&� 

%�&�� R J� N<� ��*s¨# `9+ ?) D��/� ��^��� WU�*V N) ��d/��$)I2H5 

<tƒç´+íèæ^Î…‚Ö]øÃÖ]<Híé�^�]<íèæ, 

 r�"�� (��; ���P�� ���h �dV�1890−1972� >����� Îh³� ��# �M ,
 R ,=*&d���� Zdb*�� �dV r�"�� �B��Y� X�d�  �2� ,`�	�� R .*��� Zs����

�;�t��� �;�*s	��� �F;����5 
 l+ @$&� Z^�1;� 8�E;�� *�� �G N# �) N# �*}) N# ���h �dV O�*P�� @dh�

%2*� N# ,h�� f^"�� 8��� ���P�� 8�E;��5  N�� ���7�� -�}2 DtY ����� �A*2
 ��E � ,`��}) �[�*T� ��#*��� -�j\ -��# R 3*F�� @# �F�h�� ,`�	�� l+ %��!6���
 �Y�� R `�	�� D!b �d��1�� �;�s R ,���h �dV W���� ,Z1���� %��� �dV �1#� N�

 3*) =!6��� JP/�1890 �2� ����� R�  , @���Y %# �!��; i"1� ,��d) N� ��#*&�� R

                                                           

�1�  � ,:#*h �A�� ,������� ����� ,��12 �# N&M113−1145 
�2�  � :#*h �A�� ,:/� l+ ��M	 ,��<o��� �d<*�317−329 5n�X7 �[��� : Ã�) �dV

����� ®�4�� R ]�F�� ,�d;�E��−  ,`!) ,�;������ o1�� ��*/� 	�� ,��w�{��2011 ,
�45−51n�X7� , : R*F6�� Q*�P�� 	�� ,��d/��$) `*��&�� ��Y Q*$h ,�d) %&M vh�;

 ,o1��� �)*$���2005� ,355−3565 
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,v;��� O2 -*�M ���; 0�X�� `*7� ,`��}) R -�j\ �;�s R ,Z1���� -f") N� 

�)�	E�� R Od�;�I1H5 
r�"�� NPd�; m -�B�� n�  R �*$���� �t$�� _ �d) Z��� �FB��� O^H� ��*/ ��[�� 

 �;*1��� @�7	� ,�M J���� 
�< N�;J���� 
�< �T� � ��"  �$�	 @&B� R �A�� ,���*#��� 
 N;o)� ��$h N#� �2� ,�s��� �) r�"�� ��\*s ,k!����� J���� Ow�� :"�� l+ �A*^�

*�*)5 3*"�� R �A*&�� N� �;���� �*�*�+ |$\� ,3*"�� R NPh� ��F"�� N� ��E �
V r�"�*# ,F��� �s `*7� ,*2f�� *���� O)�� R ,*2��s� �*���) @��U� Zdb*�� �d

@;�;�� N�� @1� %#�F�� ��# �M |$\� ,@;�; ?) ���9*"�� �F;���� XY� ,��;�< 5 
 N;��� ]*1�� J����# 3�F�� `�	�� l+ -����� Zdb*�� @j�b @1� 
�< JK

��� JK ,�U*$s+ �p m @�1P� ,��1H� �Z/� R g;	���*# �#� �#	+ l+ �A�� ,|�T��� l+ OF
 �;��� ,1#� ,Ã	 ���s c�b� 0*12� ,%�1��&�B�� %½At� �#	+ J�j� ©9*V `*P�
 R �7X�� W*F�M J�F; `*7� ,Z)o�� J���� g;	��� ��)À �h	��� ,���}&�� *^��)

`!) R N;�;��� D�*1� R� ,�#	+ R @�;���I2H5 
 R @ *�� %M l+ , �!����� �*h �	�� ���P�� r�"�� ZF# OF��� Z��� ,|;4�� �;�s

 3*��� R ,@�;��� *^�� 3*s� *^��+1970 �1h 0*12 R�  �s� ,1972 �X��t  * �̂� JK ,
*2	��}# �}&d# 5 ��b `��;� @�� -	�"1�� 
�P�� N� �)�d¼ ���P�� r�"�� 0� �

>����I3H5 
                                                           

�1�  �� ?) @�TB\ ,���P�� ���h �dV r�"�� ���  N� ���;E� �[�� N� ,Z)!�AU� O\����� �s
� @1#� @$�7 *� DtY 5 ,@ fh N) ���P�� `��C	10µ5µ20118*��� �#���� , : 

https://tinyurl.com/y93wkr23 
�2�   r�"�� @1#� �� k*F�+ ,���P�� r�"�� �;��� N� Q�F�*# |;4�� R @�E1� R ,���P�� O�)!h

 r;	*�#12µ3µ20205 
�3�   �#���� ?) ,Q�� ���� �s�� ?) ,���P�� ���h �dV r�"�� ]�	��� �M� ®!�hU� NPd;

8*���: 
=  https://tinyurl.com/ydymp2xy 
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� r�"�� �X��t  N�� 5�	*$�� %�d;�*7�� �M �2� ,=t�P�� `*h�) �A*� N;
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]�F��� �������$) �*/�� ,�#	� Z�B� `UE� �G r�"��� ,�I� �G r�"��� ,
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��I� J�2��#+��I� �dV�`��G g��; r�"��� ,
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�#����� ��*}M �dV r�"���-*h	��� *$��Y� *^�F� `*7� , 5 �G r�"�� J^1��
 ,=*#�1�� Ä*}� �dV� ���) J;�P���$) r�"��� Z1���� J;�P���$) r�"��� Z1����

��;o�� R :"�� ���*A «;�Y Q*�"�� J�2��#+� `t�F) J���I1H5 
 �7X;�� @1#� 5 r�"�� ���Y -�*A+ �*A ���P�� r�"�� �̀ i# ,���P�� `��C	
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l+ ��*C�*#  �F;���*# `9�� XY @�� � �7³; ���E� �# 3�*M r�"�� �̀ ¨� ,n�9
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�;	�*F��� ���9*"�� %�F;���� ?) n��&; 5 
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 3*��� R `��}) �[�*Td# %$) �;�s R �� §� �X��1924 R Od) @�� @ fh �7X � ,

 ����� ,Z}s�*F�� ���� -�*�F# %�&�� R N;�2*}�� 
w*�P# :T��� J  ,�)�	E�*# �;��$��
�)� @�E1� R NP&;� ,@��t;� @$M*��� ,���P�� ���h �dV r�"�*# ZF��;� *2��# 3�

�X��t  ��# N� ���M�� |$�;� ,�*\*Y �*P�&� ���P�� r�"�� @P�&;� �F;���� @1� XYi;5 
 Zdb*�� �dV r�"�� �1) g�p� 3*"�� l+ 
2X; `i# ���P�� r�"�� ���i; JK
 r�"�� 3�t;� ,����� N) *^K	� �s `*7 @� �*C	 ®*# ` ��# O�� �s� ,@d�) N� XYi��

�� @ *&�A �� Zdb*�� @1� 
��;� ,`�	�� l+ *2��# ���;� ,�7X�� W*F�M� ��d��
 �*�*) o) ��#	 - ��� n�X7 ,F$;� ,J���� o�� -�)��*# Od��� ���P�� r�"�� 5 `*7�

Ó� �s ���P�� @;�;�� J;�F�# r�"�� J;�P���$) Z1���� ���# R �*;��� *^�75 
*�� J  ���� O�M�# r�"�� ,���P�� l�  r�"�� Z1���� g;	���� -�7�X�� 

,|;4�� R ���P�� r�"�� �;��� R W*&�H�� ]�	��� J�F; `*7� ,N;�;��� JK OF��� 
l+ �1;�� ,�#	+ |��� @��# N;�;�d�� ,%P�*&��� Wo���� �F;���� R ��^)  v��jd#

:<*1� ,�P�d�� `!) �1;�� R *^�� k*s	E��� ��B��� ,`��})� Wo���� �*;��� R 
,c�s -�) �;�F7 J *M D!b �#	+ *2f�� 5±�M `*7 l��; g;	���� *^�� @&B1#I1H5 

                                                           

�1�   @ fh �[��8*��� �#���� ,0�# g�B�� �TB\ ?) ��1���� ���9*"�� �F;���� �TB�� �*F��: 
= https://tinyurl.com/y75yxdpd5 
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 3*��� X1� W�d�h� �;�*s	��� ���9*"�� �F;���� ��tY R Z1���� r�"�� -��

1972 −1991 �h�� ¡*"� *^�� `*7� ,N�E�� N� N;�F) �#��s � ,@ *�� %M l+ ,
R �7X�� W�M _�*7� ,�F;���� k*1#�  DE1� R 	����� �ZM R -�*) �F�  ` �!)

 `*7� ,Zdb*�� X�d� � ,`�	�� R ������� a��b ��# N� �2� ,�I� �G r�"��
�F;���� �j�"d# D�$F�� y��;� ,��1���� �;��E�*# �*�E��� 5 R �F;���� *;��� Wo����

 �*L; `��})� *#�*�� k*s	E��� Q*ThI1H 5_�*7 -�B�� n�  DtY�  ��1;� ]�	� 0*12
 �^�$b -/� _�*7 �s� ,�;�$� ������ W�M� �79 W*&�A� 	��d�h*# �F� 

��db*�� �;�*s	��� ���9*"�� -/*#I2H5 
 R ,�#	+ �1;�� R ����F�� �ZM R �;���� �}&� k*1$# �# �s Z1���� r�"�� `*7

W�/� ��*s+ _�F��*� ,¹*�� `�F�� R W*�1��&��� �;��#  ,�;��E�� n�  l+ @ *�� ��#
 3*��� R @ *�� ��# @��tY ������ J;�P���$) r�"�� l����1991 5 r�"�� N� §� �s�

@w*1$# 3*s �X�� ,��1H� �}&� 	��}# Z1����I3H5 
 3*��� R %�&�� R �$&�� �½# �1;�� ������ N� ������ r�"���1942 l+ �A*2 ,

Q�M �$P� ��# ����� �� `�	�� 48 XY� ,���P�� ���h �dV r�"�� ?) > ��� � ,
                                                                                                                                   

=   R @ fh n�X7 �[��� n�X7������� 8*��� �#���� ?) ,�;�t���: 
https://tinyurl.com/ybf49s9k 

�1�  � ��� ,:#*h �A�� ,`*�	 �# ,B��� r�"�� �� k*F� 5 �G r�"�� N#� �I� ,B���
 r;	*�# ,`!) R ,-�$;���� O$A R @�E1� R ,�I�2µ5µ20205 

�2�   -*1s ?) O �}&� ��$� ���� l+ ®�A��� NPd;� ,:#*h �A�� ,`*�	 �# ,B��� r�"�� �� k*F�
 Q*Th N� ��$1�� ���� Q�� ����1987 58*��� �#���� ?): 

https://tinyurl.com/y9ms6aun 

�3�  � �� ��#*F� 5 `��;i# @�E1� R �d1�� 3*&;�2µ6µ2020 � R D��� O�)��� D*A	 ��# �M �2�
 �F;���� l+ JL�� Nº ,��1���� ���9*"�� ,Z1���� r�"�� l��� ��M��� DtY ,W*�1��$&�� �;��# R

 �"1� `*7� ,-fY�� 3��)�� l+ J^�� ZF# JK ,k*���� R �T� �&�� W��F�� R *^1�M �d1�� `*7�
 �s� ,�#	+ R �7X�� �*&�¼ J�F;� �}&� 3*�+ �*��*M �2� ,��;�< -�B� ��1���� ���9*"�� -/�

�� N) ���Y³� ���#����� �G r�"�� ��M�� �� �F;�� +	�P���5 
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 �*�*�+ ���P�� r�"�� @1��) JK ,@�� Z)o�� J���� ]	�� ,@;�; ?) �F;����� >�����
 `*7 @ *�� ��# JK ,���P�� r�"�� �*$M*�� ZF#� ,�#	+ D!b gs���� �# �;�s �}&� R

� -*�� ��# @� �B��Y �% §) �s� ,Z1���� r�"�� N� �*$;�s 3*��� R fY�1991 Q	*F; *� ,
23  3*��� R @ *�� %M ,�*�*)2014 5 N� �7X�� W*&�A OF1# ������ r�"�� 3*s �s�

 R @�E1� Q�s �;��� l+ ,>*s��� N� �)*F  ` ��#� ,-�) 3��) ��# ,��1H� �}&�
/� @�� 3*F  ,	�1�� �}&� �!h ��f$7 ���}&� ,1# JK ,�#	+ R !PM �;�s W�

 �*��*M �7X�� W*&�A�I1H5 
 	�P��� ���� �G r�"�� XY ,������ r�"�� -*�� ��#� N� �#*&�� �F��� R

 r�"�� �^\ �2� ,�;��E�� R ���"1� `*7� ,���*1$� ���*A R ,����� Q��� ]	� ,�d���
 ?) > �����*# �# *��1) �T��&�� W��F�� R �*L; `*7 �s� ,Z1���� J;�P���$) ,�F;����

�F;���� `�$&�1; Nº n�X7 �Ñ*Fb� � ,��#����� ��1���� ���9*"�� �;��E��� �F;���� 3*��
 N� �;���*# 3*s� ,�7X�� W*&�A� W�/� ��*s+ R ,@�F#*&� @&B� «^1�� ?) 	*&�

*�7� � *;E��*� l+ W�	*;E��I2H 5 
�U*# _��6� �&�w��� 	�P��� r�"�� ��*C+ �̀ + D�F�� NPd; c��&�� ?) Ä*�B

 ?) Ï�T��� �A����*# 3!�2U� n�X7� ,*;E��*� R �F;���� ������� 3���� �}1� ,Z�*���
 ��f67 Q�� ���� ?) *e*1s� �����P��� �F;���� W*TB\ ?) �}� 9+ ,_����� �P$b
 o� -�*)+ ,�M� ,]�	���� ������� W*�B������ �7X�� W*&�A O6� ,��"��� N�

                                                           

�1�  8*��� �#���� ,3*"�� �t# R ��db*�� �;�*s	��� ���9*"�� �F;���� �TB\ ?) @���  �[��: 
https://tinyurl.com/y8lr8lhq 

8*��� �#���� ?) ,�;��t��� ������ ?) n�X7�: 
https://tinyurl.com/y7w9kro9 

�2�  8*��� �#���� ,Z)!�AU� O\����� �P$b ?) ��#����� ��1���� ���9*"�� �F;���� �TB\ �[��: 
https://tinyurl.com/yacqxfr6 
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*�� �dV r�"�� ]�	� y�# n�X7� ,Z1���� r�"�� ��M�� DtY 3*F  _�*7 W*��

�� �}&�� ���P�� ���hI1H    5 
 DtY �*x�T�� ��	*"��� W�^b �F� ,��#����� ��1���� ���9*"�� *;��� N) * ��
 r�"�� DE1� R JK ,�#	+ R ���P�� �;��� _�*7 �;��$�� ZB� ,Z1���� r�"�� ��M��

R Z1����  ,O�)!h+ r�"�� ���P�� r�"�� N#� %#� @1�# >tI� �s� ` ��# ,�#	+ J�Æ
 R� ,k*s	E�� R �;�;�'�� R �;��� 0*12 _�*7� ,�	��*"�� r�"�� ���P�� �B��Y�
 ���B��� R� ,Q*Th R� *#�*� R� ,�I� �G r�"�� DE1� R `!�# 	����� ®��<

�� r�"�� `*7� ,`��}�# -�j\ R� *� �d�&; m @1P� ,��B�� R �;��� |���� �s Z1��
 �t;�< 5������ r�"�� OF� JK−�F;���� r�b |$\ ` ��#−  �}&�� l+ �7X�� �&�A

� *^1�M >*s��� �;�� N� ���Y �F���d# ,��$�� �h�# Z1�&/� 5 ,��*$��� 3t&���$)
+ �*FMU OF�1  ` O$s ,��1H� �}&� l+ W*&�H� _�F���� ��fY JK ,	�1�� �}&� l

*�� @�1��B��Y ������ r�"�� O�A : R W*7�# �G r�"��� ,	�P��� ���� �G r�"��
 3���� ��&�w��� *;��E�� �̀ ¨� O#*F�� R� ,!�*�B�� l+ c� ,!^1�# >tY ��M NP� ,*#�*�

Z2 	�P��� r�"�� �� :�#	+ −  ,Q*Th� ��B��� ,`��}) -�j\ ,	�1�� �}&� J  �s�
0*12 �F;���� ��;��� X��t  �M DtY N� *;E��*� R ���Y³� �;��� Ä*����I2H5 

                                                           

�1�   ��	�\ �[�� �;Ed�� W*&�A y�#� ��A	*I� @ �	*;�� ,���� �G r�"�� �;�$1�� ������ ��*s+ N�
���*��� �#����� ?) ,�7X��: 

1− ��tH� SB� �79: 
https://tinyurl.com/y8r6d8jf 

2−  ,`��}�# -�j\ �;�F# �F;���� �;��� R ��$1�� ����*# D*B�M�2018?) , 8*��� �#����: 
https://tinyurl.com/y7z47het 

3−  ,���B��� R N;�7�X�� �}&� R ��$1�� ���� -k��s20188*��� �#���� ,: 
https://tinyurl.com/y8ak2wyn 

?) �7X�� W*&�A N� �Y� �9�d� 8*��� �#����: 
https://tinyurl.com/ydhdyr9g 

�2�  :#*h 	��� ,`*�	 �# ,B��� r�"�� �� ��#*F� 5:#*h �A�� �d1�� 3*&# r�"�� ���5 
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 ?) Q*$"�� O�A N� �U*$s+� �x�T�� -�*;� ��A� ?) �F;���� k*1# �7³;�
 �F;���*# N;�;��� O$s N� �*TC�� �*��E���� �*<*"�� ,��1���� ���9*"�� ?)� > ������

�;��E��� 5"��� ��# N�� W*&�A ;��)�$h�� W*&�H� ,�F;���� k*1# *� 3�F; Z��� ��
 R ,Z$1�� ?) -t���� ��B����� W*&�A� ,�^[��� �}B�� �t\ ��# ��dH� 3�; �7X��
 W*$h*1�� k*�M+ l+ ��*C�*# , �k*&�� �*M*$\ ,������� ��	���� ,��dH�� k*�#	�� 8*��

��$1�� ����� �\*j# ,��1;���I1H5 
 *^j�b O�M	 ��# _K�M Z��� ��&�w��� W*�tI� l+ �F;���� ®*$  y�# f";
 Ä�� r�"�� �̀ i# O6d�  W*�tI� n�  D ��� ,���P�� ���h �dV r�"�� ,gh³��
 ���P�� r�"�� �� *FB � ! �Õi# @� ��79� Z1���� r�"�� t#*s �s fFB�� �) r�"��� -*LF��

��� y�# f�'  ?) @ *�� O$s ,��A��� -�M�# ��$ �� W*^$b N� *^�� *� @���;� R W�	*$
���P�� r�"�� `��;��� ` *�*< ,n�X# �U�Æ g�� @��i# D*s� ,n�9 Z1���� r�"�� ,#i� 5 

 r�"�� �̀  ,@&B� �F;���� �1h N) �U�³h f6  Z��� ��h*h�� W*�tI� N��
�(Y� ,�	��*"�� r�"�� �� 	��d�hU� y�	 Z1����  _s��*� ,@1) OF�&� @��i#

 ���h r�"�� `*7 �9+ !�� f$7 D�A ��M� ,��#����� ��1���� �;��E�� _F"��� ,`*�F;����
 n��& � -��I� D*Y�+� �*I�� 3*��� �	��*# Z1���� r�"�� �t�� `9� �s ���P��

D�Y� `��;�; ���*7 J �Õ N;�;��� N� �;���� ��7X; *º `*7� ,?U 3 :;����  -��I�
n�X# �*��9i� g�� @��i# Z1���� r�"�� J� D�F; `*P� 5 �1&�� ®�C�� �̀  >����� N��

 �*#��P� `9�� `�P; ` O\��� ,*^¬*"�� ������� ����� ��)À ]*h� ���A J^�
 @�B��Y �̀ i# Ä �. ����� �̀  ,���h r�"�� O}� ,���P�� O�)!h+ r�"�� �7X;� ,�*��$6��

*"�� r�"�� �2�	��I2H5 

                                                           

�1�   �#���� ,Q*Th �;��� R ,Q�� ���� �s�� ?) ,�F;���� �;�$1�� ����d�� �9�d� -�2*"� NPd;
8*���: 

https://tinyurl.com/y8wfw45x 
�2�  :#*h 	��� ,�d1�� 3*&# r�"�� �� ��#*F�5 
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 ���� n��&��*# `9�� Z1���� �� >tI� ��M ` ��# �	��*"�� r�"�� ,�)
 D!H� �G r�"�� JK ,�*FMU 	X�)� �X�� ,�})��� g��; r�"�� J^1� ,�*jb�� N�
 ��}�M� �	��*"�� r�"�� ®*$  NP� ,`!) O$}# DE1� R -/� �F�; `*7� ,��d/�

F; @��i# D �!H� r�"�� ?) ,%d�&�� `��Y�� l+ 
&�1; @��� ,	���� y�# R �F;���� ��
 Ä�� r�"�� �̀ i# Ã��)� 0*12 `*7 �*L; NP� ,��7 Ä�� r�"�� ��tI� k*�)¨# 3*F�

 J�j�� O2 �̀ � ,Z7f�����P�� r�"�� �;��� �F  ±�M �#	+ J�Æ � ,1�� `�d^B; U
� O�)!h+ r�"�� ��tI� k*�)¨# O$F� ,@�t7 �2� ,���P�� ���h r�"�� N#� ���P�

 *7f� R� 
�*A�*# °�¬ `!) R @�B��Y ��7 Ä�� r�"�� !1�# ,`�	�� R @�B��Y `¿�
 �2� -	�d) NG����$) r�"�� �*L; `9�� ,�) �s �	��*"�� r�"�� `*7� ,���!"��

W�	*��� R %d�F�� ���P�� ���h r�"�� X��t  ��# N�I1H5 
# N�� Q*�7 ,�F;���� R ������� Z1���� `*j�"�� *^h �	�; `*7 Z��� 
�P�� ��

�JP/� ÄÀ R Jd�� Ï*F;+� Q�'�� R ���9*"�� Q*�s ��# �M �2� ,�$�}) N#U ,
�����I2H5 

 �*���� «^1�� ?) `�P � ,��dH� 3�; �-�*) �F;���� R �7X�� W*&�A �F� �
# �$  ±�M ,���9*"�� W*&�}��D�F7 �7X�� ��� �� ,�*h��A ,J[)�� �� Jh� �7X : ,��

 �$ � ,	�L/�� r�"�� vF; JK ,JhU� �79 R �t�*7 ���'�hU�� O;�< gB� XYi#
 Ã	*B�� N#U ,����\ �w*�s �*"�+ �� n�9 `�P;� ,�� Jh� �79 ����# -/�

 �t���� ,���P��� 3t) N� J2f�� Î�#*1�� Z1'�� �$)� �� �������� ���9*"��
 J&H� ��	 *^��j�;� ,*<�$2� �����\ ]��� E� �$  ,OM��� () n�9 J�;� ,�*��d)

k*�� � ,�� �d�7 N� fY�� >�/*# �7X�� �$; �FMU ��M�� R� ,�$7��� Z1K�I3H5 
                                                           

�1�   r�"�� �� ��#*F�+ ,�F;���� k*1# y�# ��� ,:#*h �A�� ���P�� O�)!h2µ6µ20205 
�2�  :#*h �A�� ,�d1�� 3*&# r�"�� �� ��#*F�5 
�3�   NPd; *^1�M r�"�� 	�LT# `��}) R ,��1��� ���9*b �79 -/ J;�s ��F� l+ ®!�hU�

 3*��� R ,������ J;�P���$)1994Q�� ���� �s�� ?) 8*��� �#���� ?) ,: 
https://tinyurl.com/y8s46nde 
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 3*s -���s W�/� �X2 R ��1���� ���9*"�� k*1# *2���; Z��� �w*�F�� N��

/� Z)��D�F  Z��� ,��""�� N&/� �# �2� ,������� Q*�s �M� ,*1�� �: : 
 ¦3*zzz ¦s Zzzz ¥)� ¦�  Ë:zzz¦ Ê/�  §vzzz ¥" ÊP ¦; *zzz¦1Ê�¥� zzz Í&��z Ë� *zzz¦1Ê�¥$§��  

  ¦? ¦}Ê�*zzzz ¦� *zzzz¦1Ê� ¥M *zzzz¦1Ê� ¥T¦�  ¦t¦�zzzz Ê�� ¦�  §
zzzzÊ� ¦F Ê�� *zzzz¦1Ê� ¥F ¦;  
 *zzzz ¦;  ÊZzzzz ¥FÊ�¥� ¦	 *zzzz ¦;  ÊZzzzz ¥FÊ�¥� ¦	  §@zzzzË�¥� zzzz Í&��z ÊZ ¥FÊ� ¥F¦ Ê/� ��  
  ¦U  Ê� §�zzzz Ê� ¦   ÊNzzzz ¦)  ÊZzzzz ¥F Ê; ¥�¦<  ¥Xzzzz §Y ¦�  ¦Q Ê	 Ë�zzzz�� *zzzz¦1Ê� ¥d ¦;  
  ¦? ¦}Ê�*zzzz ¦� *zzzz¦1Ê� ¥M *zzzz¦1Ê� ¥T¦�  ¦t¦�zzzz Ê�� ¦�  §
zzzzÊ� ¦F Ê�� *zzzz¦1Ê� ¥F ¦;  
  § Ê_zzzzz ¦B¥� Ê�  §W*zzzzzË1 ¦A  ©̀ Ê�zzzzz ¦)  § ÊW Ë�zzzzz ¥)  ¦ Ê%zzzzz ¥FË� §d Ê�¥�  
  ¦D*zzzzzzz ¦s  ÍQ ¦	 *zzzzzzz ¦2 Ê�§� §Y Ê�§�  ©3 ¦tzzzzzzz ¦&¥# *zzzzzzz¦1Ê�¥1 ¥��  
  ¦? ¦}Ê�*zzzz ¦� *zzzz¦1Ê� ¥M  *zzzz¦1Ê� ¥T¦� ¦t¦�zzzz Ê�� ¦�  §
zzzzÊ� ¦F Ê�� *zzzz¦1Ê� ¥F ¦;  
 

 ������− 6 78/. -�.�!9� 7%: ; !�< =2� ���� -4��> 

 3*��� ������ N� ,Z7f� ��7 Ä��1954 �;U�# ��'�� 8!"�� v;��� R ,
 r�b �^� ,`�	�� R > ������ a��b ��# N� �F� g�� 3���� ��7 ���;� ,N�1b��

 R �;�*s	��� ���9*"�� �F;���� D�� N� �;���� R `��;��� ®*$  @�� ,���!"�� *7f�
m*���I1H5 

?!�< =2� 2� @
A 
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 3*��� R �;�*s	��� ���9*"�� �F;���� ?) n��&����1974 R �7X�� W*&�A ��*s¨# �$� ,

 3*��� R �F;���� *^Bs� �;��� ���b ` l+ ,�*��d) D!"�� R� @ ��#1984 N� `�P�  ,
��� ������ �7X�� W*&�A �;	�� -	��# *� 3*F  ,%F#*< r�"�� *^�F�; Z��� ]�	�

-���� R c�Y �;��� 3*s !7 ,-�;����� −  R ,W*T�$\ J�2��#+ r�"�� *^��F�� ,*6����
 3*���1992 �*L; *#�;�B7 �;�s R k*&1�� ]�	� *� 3*F  _�*7 �;��� 0*12� ,I1H5 

 ,f&B���� >������ -f&�� R ,
�P��� W*B�³�� N� �;���� -�;����� r�"��
*TB\� O\��  ?) �2� ,=��P�� �s�� �*L;� ,Z)!�AU� O\����� �s��� ?) W

 `�	�� R ������� W*^A���� ��� ,%�&�� R ���t�B�� �F;���� a��b �� �d�&�
 ,��d) (7 N� J���*# ,�	*I��� �#��s80  �*��*M �*�*)�I2H, 

�;� �� Jh� *^�� �7X§; ���t�B�� -/� �̀ + -�;����� �7X; �w*�F�� ®!&�� J
 -�;����� W*<*"� N� ��f67 �}�� ,>�s��� U ]��H� �½�� NP� ,c�Y�� W�/*7

                                                           

�1�  �[�� : ,�;�t��� �� ����� ,-�;����� -�*Tb N&M �G1µ1µ20188*��� �#���� ,: 
https://tinyurl.com/y9u2wg52 

�2�   O�$h ?) �[��8*��� �#���� ,0�# g�B�� �s�� ?) r�"�� �TB\ ,D*6��: 
https://tinyurl.com/yagueqma 

8*��� �#���� ?) ,=��P�U� @�s�� n�X7�: 
https://tinyurl.com/yb82wh5l 
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 �s��� ?) @ *TB\ ?) -��A�� �7X�� W*&�A� ,�;�$1�� ������� ��1;��� ]�	��� R

Z)!�AU� O\�����I1H  5 
�*B�� N&M �dV J�2��#+ r�"�� ,8t�B�� r�"�� N� �^��� XY Nº� �2� ,ZA�

 3*��� R �� §� ,�*L; %d�&�� `��Y�� �)*� N�1934 ,%�&�B# �A��*B�� -��# R ,
 ,B��� r�"�*# ����P�� �;�F# ,F��� �s� ,`�	�� l+ JK ,�� 3�	 l+ �A*2 �$P1�� ��#�

 8t�B��� 3*)1952� 3*) R� ,1958  *�	 R �^��� @1� XY� r�"�� `*7 ±�M
 J�F���t�B��k*�"�� R� 3*��� R @ *�� %M l+ 8t�B�� 3�U �s� ,1986 ,�A*  ZA��*B��� ,

J�F;�  3*��� R R�  ,*^�� �;��� @� _�*7� ,�2E1�� �ZM R ,N&M f��� ��M*C R
2015I2H5 

íÖ]ˆÆ<çe_<Ý‡^u<tƒç´<JJíè…�^ÏÖ]−<íéÖƒ^�Ö] 

 R > ������ a��b ��# �M ���E� �# 3�*M |�"�� (�� §; _�*7 �s� ,`�	��
 ,W*�1��!6��� W*�1��$&�� ��F) R �\*j# ,��	*"���� -�^b *;��E�� �67 N� @�;���
 R `��;��� k*B�Y @�� ,Z�*��� ������ l+ =�	�� �^"�� @<*"�� �	�LM ��*}�;�

m*��� R :<*1�� N� �;����5 
 3*��� R ���E� �# �� §�1933+ OF��� JK ,*�*; �1;�� R , �s� ,g�#*1� ]�F�� l

 3*��� R 0*12 �;��*6�� @�h�	� Od71955 *2��# OF�1�� ,��f'\ `��F�� SB� `*7� ,
 r�"�� J^1� ,r;*"�� N� �;���� ?) > ����� ,3*"�� R ���th�� ��;o�� �h�	��

                                                           

�1�   ?) �[��D*6�� O�$h: 
https://tinyurl.com/y7kf2w9b 

8*��� �#���� ?) ,@ *�M DtY 8t�B�� ,B��� r�"�� 	�LT# �79 �&�A �[��: 
https://tinyurl.com/y98jq6l7 

�2�  �[�� : ����� ,��d) ,h��� ,:#*h �A�� ,`�	�� R �������39 5n�X7� : r�"�� ��79 *�
 ,�	*��� �^�� �TB\ ?) ,@ *�� ��# @1) Z���s `�)8µ2µ20158*��� �#���� ?) ,: 

https://tinyurl.com/y97jst5v 
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���9*"�� �F;���*# @� `9 �X�� ,,&�) 	�*F���$) −  �s ,&�) r�"�� `*7 9+ ,�;	�*F��

 r�"�*# ,F��� JK ,
�M @h	 �F&� R =* �&M N&M r�"�� N) ,��� �P$� �;	�*F�� XY
W*�1�&dI� R �;�*s	��� ���9*"�� �F;���� @1) XYi�� :"�� R Zdb*�� �dVI1H 5 

�;	�*F�� |���� �̀  l+ ,=t�P�� �7*b ,> ������ `�³b R ±M*$�� f";� − 
�E� �# r�"�� ��d�)� �X�� ,���9*"�� 	��d�h� Z2 ���9*"�� �̀  @�;Ñ�# �$ �; ,@�

 @&B� _s��� R �2� ,=t�H� 	�*F���$) r�"�� X�d�  =*&d���� N;�� �# () ,�;	�*F��
 O# ,�;	�*F�� �2 ���9*"�� R O\�*� ,89*"�� N&/� �# r�b ��"� 3t&���$) r�b

I�� �;	�*F��� ���9*"�� %# �#�; `*7 @��E� �# r�"�� `+ @<*"� W*;��# R ��)*���� �s�
*2��	�� ����� �X2 %# �;�s �#��	 ��A�� ,`�	�� RI2H5 

 ���*A R ��;o�� �h�	� ,Õ ` ��# ,`�	�� l+ 3*"�� N� ���E� �# r�"�� �*)
 ��*s¨# ,`!) �h� R @�;��E# �# �s� ,Z1�&/� �}&d�� �*$��Y� �*�*�+ Od)� ,:"��

W*&�A� �7X�� W*F�M  3*��� R J����1964 ��*A 3*s� `��F�� 	�� ���� gh� ,
 3*��� R D�E� �ZM R ���*/� `��F�� 	�� �;����1974 ,���E  @;�;�� ���) W�# �s� ,

 N� �;E�� Z�)� ,@ *st) �P$b _�h� � ,@� �$�  Z��� *;��E�� N� �;���� J�s�
\ ®�9 ` ��# ,������� ����� a��b N� W��*A��-f$7 @ �^b _T$\� @��I3H5 

                                                           

�1�  ,&�) 	�*F���$) r�"�� N) �[�� : r;	*��� �s��8*��� �#���� ?) ,.*��� �	�&��: 
https://tinyurl.com/yapc67gk 
 �[�� ,Z�*A �� |�� �G r�"�� 3���� @�B��Y� ,*�7�  R ,&�) 	�*F���$) r�"�� R�  �s�

n�X7 :�� �F;���� �s�� ,�� @G	 ,&�) 	�*F���$) r�"�� ���h ���  ?) ,�;	�*F�� ���9*"
8*��� �#����: 

https://tinyurl.com/ybbx4lb6 
�[�� ,Z�*A �� |�� �G ,&�) 	�*F���$) r�"�� �B��Y N)�: 

https://tinyurl.com/yd2adpyx 
�2�   �7*b �� ��#*F� v *�� ?) ,=t�P��31µ5µ20205 
�3�   ,��#���� -*1s @�� @ �A �X�� 	��/� �[��2µ8µ20118*��� �#���� ,: 

https://tinyurl.com/y88evntf 
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 |$\ ,��F) ��h N� �67� ,�#*�I�� -�)���� >����� `���� R @ f&� DtY
 -�;�) D��� -�d�&� W�	*;E# 3*s� ,m*��� D�� N� �;���� R `��;�� ���E� �# r�"��
 R 
�P�� N� -f$7 �)�d¼ v��� ,-f67 ��d��s+� ���*) W����� W���³� R 0	*b�

¼ ,`�	�� R @ *&�A� @h�	�� @�;��� ?) @x*BM �� ,Z�th�� @FB��� > ������ D*
 R =*6�� OA��� 3���� ���; �X�� ,vh�; @�}� J2��# N�� ,�1#�� �*1#� `�KtK �#��s @��
 ������ R� ,���� ���h r�"�� J^1�� ,`�	�� R k*B�Y �*L; @;��� ,�;��E��� �F;����

¸�� O�)!h+ r�"��*2f�� *;�}�17 c�Y D�� R� `*M 5 
 ��F��� DtY ,=�	�� �^"�� R �h�� 	�^x� 	�LM @� `*7 r�"�� �̀ ��
 �\*j# ,3��I� O$s N� 3�}^�� ������� ����� N� �*C ���  �67�� `*7 �F� ,��C*��

Z)!H� �7X�� W*&�A� @ �M ?) ,ZB�&�� 	*���� N� 5 *12 -	*b�� �	��� N��
�1)  ���9*"�� W�M O6� ,c�Y�� ���9*"�� �7X�� W�M� @ �M %# ��	*F��

 -M R @��) Z2 *º ��	XM� �*<*$L�� �67 -fY�� �̀  l� ��7 Ä�� r�"��� ���t�B��
���E� �# r�"�� �79I1H5 

 �2 `�	�� R ������� ����� Zs*# N) ���E� �# �F;�< @# E��d�  *� �̀  �U+
�sU� N� ÌO7 `*7 �F� ,��1�) � -À*$� �'��# NP; m `+� ,»*�&�� D*}�� N� �67 Q�

 Q��1�� g�¼ R `*���	�� `*$w*1�� ,È ��s Q�F�; r�"��� Wt�$b ±�� ]�1^��
 o) ��*/�� ��#*�1�� W*#*j��U� -��) ��#1989 � X1� ,���E� �# r�"�� ��;�� N�

"�� �̀  N� J���*#� ,W*�1��$&�� W*#*j��U*# !^�7	*"� �;³; � �*�dh	 N��; m r�
 `�� �7³; @1� %# ��F��� r�"�� ��;�� �̀  �U+ ,Wt�$"� �$&1�*# ��#*F1�� n�9 O$s� ,��#*�1��
 3*s �s `*7� ,!� k*)���� !^d)� ?) �F;���� k*1# ±�� �7	*"�� �X� �!)�� `*7 @��i#

+ !��E� O$s È ��s� Wt�$b N� O7 ��$; NP� ,@�;��� N) DtF�hU*# W*#*j��U� l
���E� �# r�"�� N� `9¨# n�9 5 y�$# -E�º �st) ?) `*7 @��i# r�"�� `��#*�� �7³; !7

                                                           

�1�  �[�� : ,°s���� R���� 3th�� v"7� ���E� �# 3�*M6µ8µ20118*��� �#���� ?) ,: 
https://tinyurl.com/ycwaysdw 
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 R�\ �2� ,0�X�� g�w��� 
w*� ,�	���� WE) �\*j# ,:#*&�� Zs����� 3*[1�� W��*�s

 �2� ,�;�1$"F1�� �F;���� k*1# N�� ,O\�� ���7−2 !7>���� �−  ��A gh³�
������ R �;�1$"F1�� �F;����I1H 5 

 3*) R�2015  QEM g�hi  R |C��� �	*# ª	�� ���E� �# r�"�� `*7
 @#*j��� �J � ,r�"�� ��&�w��� �;��E�� �F  ±�M ,D�E� �ZM R ��F�� ,Z�th�� c	�"��

 vs��� 	 ��\� W*�*�$�� N� �;���� 	�\� ,c	�"�� g�}� �*&�w	 ��$ �� ��h*�h
����� ®�4��� D�h��� �½�&�� 3�h��� O6� *;*LF#−]�F�� ®�C��� ��w�{��I2H5 

 �X2 �̀  ?) WUU� � W�À³� �; �A�  U n�9 ���vs���� � ��W*)E1�� �
 �PB�� ���\ ?) g�hi  � �A�; U O# ,@;�;�� � @�;��� l+ ���E� �# r�"�� ��*}� 

�� � Q*�I� � `¿� l+ !��+ ,»*�&�� Od��� �T� D ��T��� ��C�� �E�; Îh³�� Od�
 l+ Q�s ��$;�Öj"�� �A���� ��67 g�� �;��E�� ���� y�$� �\*Y W*�7��h � 5 

íé�†�éÖ]<íéÖƒ^�Ö]<tƒç´V 
 ,�;�*s	��� ���9*"�� �h	��� l+ Zd�1  ��<o��� ���9*"�� �F;���� �̀  N� J���*#

���	 () NP�  �h	��� �̀ ¨� ,g��  N� ,=��� ��*x �dV r�"�� �2� v��Æ �Y�

                                                           

�1�  D*6�� O�$h ?) �[�� : W*h�	��� ����;E�� E7�� ,k��d/� ��X½�� ,�b�� �# J�2��#+
¡ ,W�f# ,W�	*"�hU��2 ,2015� ,128−132 5 �# ,B��� r�"�� �� �\*Y ��#*F��

 r;	*�# ,`*�	2µ6µ2020#*F�� , 	*��$�� �dV ]�1^�� �� ��1µ6µ2020 �	*��� �^�� R ,
��$�� �h� R5 

�2�  �[�� :R���� �PB�� R QtF�� 55���E� �# :��h*�&�� 0��� OY�1h! ,���� *h��A �s�� ,
29µ9µ20158*��� �#���� ?) ,: 

https://tinyurl.com/y8vnlm6h 
���� n�X7� :�� �)�; ���E� �#�� ?) ��	 OA*) ®!�AU Q�EM �s�� ,J;�P�� Z$1�� -k*h

 ,���� ��BA18µ1µ20158*��� �#���� ?) ,: 
https://tinyurl.com/y8h2tcsw 
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 ±;�M DtY N� ST��� ,c�Y�� ����� k��A N) -���# `�	�� R ��$  ��<o���

 ��A� ������� ����� a��b�`�	�A �J^1�# 5 
 `�F�� W*�1�KtK X1� ,-� �P$� ��M�� R `�	�� l+ ��<o��� �F;���� _�Y�

# () ,¹*�� R *� ZF�F/� g�hi��� NP� ,Z<o��� �) r�"�� ��;��� ®*$  y�
 �G ����� ��# Z<o��� �G Z�*T�� �F;���� 	�� l�  *��1) W*�1��!6�� R �# `�	��
 W�/�� �7X�� W*&�A _�*7 �s� ,` �!) R J�F; �G 8*/� r�"�� `*7� ,��*��

,�#���� 	� ����� R @�E1� R �F�   E��d�� �	!�� ���< W�9 -f$7 �;��� g�hi  J�; ` O$s
 � ��$d7 -E^A N� �6;�M W*�1F � ,��h�� �$�P� ?) �����  ,O;��1H� �F�1� R

 W�f�*7�±# 3*��� R ,2006 5 
 ,��h�� ��)!�A� ��À N� �U�$s� �*A��	 `�	�� R ��<o��� �F;���� �q�

 �*��d) ,�h��� �F$��� ?) 
&� %�&�� R �\*j# ,`�	�� �	*Y �h�� ������ *�� ,
 ��w*��� OY�� R ��tI� k*F#� nh!���� -�M��*# �*��� ,�dF�� 	EA� `*1$�� �;	�h�

Z<o��� �) r�"�� �F;���� gh³� �*BM� k*1# N� ��<o��� 5 
� D���)U� 
�*A l+ O�� �F;���� �̀  Z<o��� �G Z�*T�� r�"�� 	 ��F;���h��� 

]*1�� ?) �;�"��� N) ���$ � ,-.*���� 5 ¡��j�� ?) ��� �F;���� �̀  S ¦Mt;�
U�� Od���� ]*$��� DtY N� ,�d�}�� R -f$7 �A	�# *^)*$ ¡t�Y  ,N;�Y¿� ��

 	�L/� ?) ¡��bU� J�; U �7X�� W*F�M R ,�M − ���9*"�� W�/� R O�� !7
�� �;��� O6� ,c�Y����1���� ���9*"��� ��7 r�"− ]��� ���'  � �*1��� �*h*$�I1H5 

 �� �; @&B� �F;���� r�b ` �*L; SMt;�− �-�*)−  �2� ,���# ,�F�� g#t�
 �F;���� ®*$  �̀  !7 ,c�Y�� ������� ����� >tY ?) ,Q	��"��� ��T��� :��M
 *;��E��� ��<o��� ���9*"�� %# ���*/� EA��/� *1� �̧ B; *� �2� ,@&B� �^[�*# `�d&�;

                                                           

�1�  ,- ��/� -*1s ?) Z<o��� �G r�"�� �� �\*Y ��#*F� �[��  ,3�EY 3�7 ��7µ10µ2014 ?) ,
8*��� �#����: 

https://tinyurl.com/yda8o3br 
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*s	��� ���A�d# ,	���� -�M� N� J���*# ,���9*"�� �\*j# ,`�	�� R c�Y�� ��

89*"��I1H5 
 �̀ i# Z<o��� r�"�� D�F; 9+ ,-��� ®�C�� D�M ���U �;Ñ	 �dK n�9 N� �67
 @ ��i# 0	��&; @1P� ,%�� ]*$�� Q*F1�*# *^��E�+ �9!�� ,�d"/� -��� ]*$� R O\��
 ��	�� -�d�� �̀  c� � ,%�� ]*$�# -��� 3E�  U �F;���� NP� ,�Y¿� ]*$��� �C g��

 �!^� ?DE1�� R ]��H*# *^��E�+ J�; �9!�� ,-*�/� R!I2H5 
 J �Õi# Z<o��� r�"�� ��F�� ,���P/� �� �st���� »*�&�� Od��� ���j# * ��
 Ät���� �;���� Z2 3th�� N� �;*'�� �̀ i# n�9 �̧ B;� ,�h*�&�� N) `����#

Q��/�� �M*1���� QXP�� ?) 3�F�� �h*�&�� * �� ,������I3H5 
 c�Y�� ���9*"��� �*��d) ������� ����� N) ��<o��� @�� v��Á �X�� *�

?*^��\��Y 
���A Z2 *�� ,?�*\��Y5 
� ,n�9 ?) 
�p 5 %��j��� %6M*$�� ��# �M �2� ,�����&�� k*��

D�F�*# ,`�	�� R �F;���� N#� @&B� _s��� R� ,��<o��*# :� r�"�� �J2 `*7 �F�
 Z<o����³��gh � OY�� �s�F��� 3�) ?) �°1; ,E�d�� Z6;�� ��Y ?) �[�*T��

 
���F�� OY�� ������� -��	�� � �}T�  U ,�M ,@ *B�1� � @ U*A	� R���� �����
 W*���� NdC ,�s���� ��*�\ R ��tI� R���� �PB�� :��1; ,�M ,8*��*#� ;-E2*H�

������� ���F�� N� �*st��� ,¾*/� �4) �@�s� N#� fFB���I4H5 
 ,=��� *2���	 N�� ,�*��d) ���9*"�� �h	��� l+ Zd�1  ��<o��� �̀  N� J���*#�
 ZM���� @w!��*# �*P&d�� �*�E��� �*1�� ZF# gh³�� Z<o��� r�"�� �̀  N� J���*#�

                                                           

�1�  3�EY 3�7 �� ,- ��/� -*1s ?) Z<o��� �G r�"�� �� �\*Y ��#*F� �[��5 
�2�   	����:#*&��5 
�3�  @&B� 	����5 
�4�  �[�� : ,�����&�� k*��� ,:#*h �A�� ,��<o��� ���9*"�� �h	���2795 
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 ������ ���9*"�� , �d&� N� D�T��� �̀  �U+ ,n�X7 g��  R =��� @j�"��) ��# -�) 3��

*P) R �;��E�� ��*s+ N� � �\*Y �d�# ��A�� O# ,Å��� N� Wi; m ��<o��� , �d&� l+
 �*�#*< �*;���� @�F;�< _�) W��*^�A�� ,R���� D*}�� R Z<o��� _�*7 �TC��
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 �;��E�� R >����� D�E�Y� 3�) ?) 	�.�� ��<o��� m*�� ��# N� �O���
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 ,-	X�� � ,�s*��� ` N�³; ±;�/���A��� O\ Z2 5 ����$< >��x _� ,-	X�� �X2 _� ��� JK
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-�F��� 5 ��F���� N� �B��Æ W*;��&d# ,������/�� �;o$�� W���A��� _) ��B  �X2� �X2 N��
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�-�2*" §� :�I� 5�J�;� �X2 �dH� `�� ��Y � D��M � ,�*�� :�FT�� *� >��§; c�� 
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�M l+ JK ,D�$1�h� l+

                                                           

�1�  �[�� :� :#*&�� �A���145−217� @��$�s ?) ���7i  R� ,212 *� ��A��� §*L; NPd;� ,
@ *�M N) ��*���� ���� �# �X�d�  @$�7 : ��'�� �79 R �2��H� -�ts ,��*���� c��� �#

����� ,:#*h �A�� ,�#*7�� N� @)*$ � Z)*293−4005 
�2�  8*��� �#���� ,������� -*1s ?) ��"1�� �[��: 

https://tinyurl.com/y766ffuh 
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�1;o) R ,��*����� c��� �# N&M =�	�� k�	���� g�w	 N� ±�*6�� �F��� �;��#� W*

N;o��� `�F��I1H5 
 O\� �X�� �2� ,��d/� �BF"�� ��dV r�"�� ;Z2 -� �K³�� �6�*6�� ���j"��

 ������ N� ,-*G N� �BF"�� r�"��� ,`�	�� l+ �F;����1898 ��)*���� �F;���� XY ,
*��� R ��*A �X�� ,Z1�&/� Z)*���� Z$&$&�� NG����$) r�"�� N) 31967I2H5 

 �*s�< XY� ,Z1�&/� N;��� 	�# J^1� N;�	*# k!�) �; ?) �BF"�� Xd��  �s�
 0	*b� ,`*&�1�� �G ,>����� -*G r�b N� %# ��F�� ��# �M `*7� ,c�Y ����\
 W*#*j��U� R 0	*b @�� !7 ,-����� ��1;�� ��)À ]	��� -	��+� k*1# R �BF"��

3*��� R ���*�(�� 1947 W*#*j��U� R �*�� ,-*G �[�*V N) ,� Z1&M 
�F1; ` O$s
 3*��� R ��#*�1�� -*�/� ?) J�)E��1949�I3H5 

                                                           

�1�   �*��*M ���; N� 0*12� ,.*��� r;	*��� R ����H� W*��j"�� N� c��� �# ���jb (��  �*�����
 @�� `��; JÕ ,�M ,���th+ Ät\+ -�)� �� �*#	*V� �*)�*Æ @����; `��Y�� ,3th�� N)

`��; !7 ,*� � �7³� O\ U Z��� ,]� ����� ���jb ®�Y� @��� ,
&1�� ,)���! 
D*6�� O�$h ?) �[�� : ZM �!&�� N&/ ,@;.*�� 	*K� R ��*���� ���� �# Q*�7 R -k��s

�;�h ,�\���� �s�� ,`�14µ9µ20078*��� �#���� ?) ,: 
https://tinyurl.com/yaqwzeo4 

  ���� n�X7� : ,` ��d��� 	��/� �s�� ,��*����� c��� �# ���jb ,��*1�h	 -EG
30µ11µ20078*��� �#���� ?) ,: 

https://tinyurl.com/yauhusxd 
 ,�P�d�� -*1s ?) ZFw*K� «�*��# ,N&M @1#� -*�M N) �[���9µ1µ20198*��� �#���� ?) ,: 

https://tinyurl.com/ybbs2wpj 
�2�   r�b ,Z$&$&�� r�"�� N) �[���F;���� 8*��� �#���� ?) ,-*G R ��)*���� : 

https://tinyurl.com/y92utr3s 
�3�   �BF"�� ��dV r�"�� ,�<��Æ `���Y��d/� −  ,���&�� ��^"�� =*#��� 3*���29µ10µ2018 ,

 k!���� ��#�	 �s��8*��� �#���� ?) ,%;	�&��: 
https://tinyurl.com/y7nkohhk 
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 Q*# ?) O�§s� ,-����� W� ��� `�	�� 	�� �s� ,-�)���� J������ R �BF"�� �"�

 3*��� R @�� 
�¬ `*7 �X�� �}&��1979 N;X�� ,�*jb�� �M DtY N� % �P&# ,
U 3*[1��� 0*12 %d�&�� `��Y�� %# W*^A���� D*��b� DtY n�9 `*7� ,	��B�*# ��9

# 
 �F�; n�X� ,Z6�$��z���^"���I1H 5 
 J�F�� ,���&�� ���$) r�"�� �*��*M J^1� �BF"�� r�"�� k*B�I� N� ��) �A�;�

 �h*$���$) J�P/��$) r�"�� J^1�� ,*�7�  R�) �*F#*h �F;���� XY �s� r�"�� N
Z$&$&�� NG����$) � ,*^�$< -�*)+� ��)*���� �F;���� 
�7 o� R f$7 	��# 3*s �X��

 X��t  @�� ,�;���&�� R J�F� �2� ,- �	��� ��dV r�"�� �F;���*# `9�� ,�)�
f�� �# �F�1� R �7X�� �*&�¼ `�d�F;� ,`�	�� R `��;���I2H5 

 W*�#�� *;*\� N� ,:$h *� k�C R ��)*���� �F;���� a��"� 
�7� WU*F��
 ����� N� J2f'# ���	*F� %�)*���� �&�w��� W!&�� y�# �}� *1 ��¨� ,*���¼� *2�� ��	�

;Z2� ,c�Y�� 
•  O�s *º J���*# @�� �}1� ,W*���P��� W��*��� ��Y *^��) 
�'; �F;���� �̀ 

7 ,N;�Yi��� ��)*���� c�� Wo��� �2*[�� �X2 O6� �̀ i# O7� ��"�� R Q�*
 ,*^w*1# 0��h R� ,�F;���� N� l��� OM���� R �;��$�� X1� ��\i�� * �Õ U+ ,Z)*���

 ���9*"�*# ���	*F� ,-��$) 3 ,3���� ,�M Jw*F�� *2E7�� R ,�M −t6�−  
�*A _$��� Z���
                                                           

�1�   �BF"�� r�"�� ,�BF"�� r�"�� -	�*1�� W*2�;��B�� y�# -�2*"� NPd;� ,@&B� :#*&�� �A���
 ,Q�� ���� �s�� ?) ,@�&�*¼ ��*�21µ1µ20138*��� �#���� ?) ,: 

https://tinyurl.com/yc96ssfu 
�2�   ,v *�� ?) ,=t�P�� �7*b �� ��#*F�5µ6µ2020 5n�X7 �[��� : �TB\ ?) 8*��� �#����

0�# g�B�� ?) -*G Z�1;��: 
https://tinyurl.com/y8drx7ub 

 ,Z)!�AU� O\����� �TB\ ?) -	��� ��dV r�"�� Z$V �TB\ �[�� - �	��� ��dV r�"�� N)�
8*��� �#���� ?) ,0�# g�B��: 

https://tinyurl.com/y8ctv6xa 
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}��� � ,���d�hU� *^��) ,'< ��)*���� �̀ ¨� ,���*����� ������� 
/� 
�< R �� l+ k�

 l+ Z���F�� `�) r�"�� ���; *� �2� ,k��)�� ?) 	*���U�� ,�w����� ��Y� `����
 8tH� 
�*H� *^��) 
�'; ��)*���� �̀ i# D�F���-�F��� �$2��� � � 8!H� ���9*"�� !1�#

�Z��� :"���� 
/� ��I1H5 
•  c�� ��	���� ��)��� ?) �*L; gP�1; :$h *� ��&�w��� ��	��*� ,��)*����

 ,�&��� N�/�� ,Ä��B�� QEM� f'��� QE/�� f$P�� QE/� Z2 Z)*���� r�"��
 ,�*��d) ������� ����� �� @#*"�  ,���� ��/� R Z2� ,������� ��	�����Z2� :100 

� ,�� �U+ @�+ U -��100 � ,	*B'�hU� -��100 Z$1�� ?) -t��� - ���� Ý��# , ,�1���
 �k*&�� �*M*$\ ,% �� 3���*# �F  5 

•  *� �A	�# �^�$b Z^� ,��)*���� �7X�� W�M R �F  Z��� ��b*��� * ��
 ��)*���� W�/� N� f67 �dh �̀  �U+ ,n�9 R ����� %# OY��  0*12� ,���9*"�*#

) 
�'; !1�# ,*^}^1�� ,*^Y��b� �F;���*# ,1'�  �*��d) �w*�F�� �̀  Z2 �w*�s ? −
 �t6� ���9*"��−  �w*�F����;�dI� ������� W�X�� 
T# :����  Z����I2H 5 `�� 0*12�

 R ��)*���� �F;���� 	��d�hU ���[� ,W�/� R ��"1��� �w*�F�� ?) 
�'; Zs��)
@��+ J^&B� `�$&1; N� � ,Z)*���� r�"�� �;	9 R *2�1h N� f$7 kEAI3H5 

                                                           

�1�  *^��+ -	*b�� _F$h ,Z���F�� `�) r�"�� �� �\*Y ��#*F�5 
�2�  �[�� : �F;���� 	*79� ��	�� Q�EM R ��*H� ®�d}�� ,Z)*���� ��*A N&M �) r�"��

8*��� �#���� ?) ,Q*�P�� -k��s NPd; ,Z)*���� �G 3*�u� ��)*���� : 
https://tinyurl.com/y9qyzbwv 

�3�  1# *; ���s D*6�� O�$h ?) �[��8*��� �#���� ?) ,�*����� Z : 
https://tinyurl.com/ycg8tmds 

8*��� �#���� ?) ,��s����� �F;���� ?) �;	�*s ��)*�	 -M: 
https://tinyurl.com/yb8fnu27 

 ,�;���� 
�1� J;*28*��� �#���� ?) ,°G R ��)*���� �F;���� ��"�: 
=  https://tinyurl.com/y77vhmyb 
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•  *^��) 
�'; NP� ,*^���$< R -������ �)�1�� ,�*��d) ,��)*���� W�/�

 ���9*"�� >tj# ,3*[1�� ?) ���I�� |�"�� −*1;	 !7−  �$C l+ ,�&  Z��� �*��d)
 N� f6P�� R �[Mt� NPd; ��)*���� !1�# ,|C�� 3*[1# -/� DtY ������

R� ,>����� �*���j�h� 0*12 �̀  W�/�  	���� y�$# 3*�F��� ,D�$��� -f67 `*�M
 O7� 	*1�� R °s���� ��"�� Q¾ O6� ,W��*��� ��Y� W*���P�� N� ���  Z���

Z)*��� 5 R �d[�1�� W*7�/� %# *�� °s��� %# *� ���� ���¬ `*�M�� y�# R�
���9*"�� % /� %# ,�*��d) �*TC�� �*s�� 0*12 �̀ ¨� ,�XP2� ,�7X�� ��)*�����I1H5 

 W�/*# ���Ki  `�	�� R ��)*���� �̀  `*�	 �# ,B��� r�"�� SMt;�
 O6� 3*[1�� N� �)��s �*p+� -/� DtY 0��&�� �$C ?) Od) J^L�#� ,���9*"��

�w����� ��j7 	�� N� *2f�� ��"�� Q¾ N� k*^��U�� W*7�/� 3*[���I2H5 
•  �;�"�� :������ �*L; SMt; �1) �*��d) *2�}� �dh �X2� ,_�$�� D� 
T#

 �A	� l+ ,:d)� (7 c��&� l+ ���� O�; ��)*���� c�� NP� ,������� �����
 �dw�� N) ±;�/*7 ,����b ���$< W�9 W*T���� J^Y��b ��# y�# 3��j�h�

7 R 
�*H� �X2 �[Mt� ���^&# NPd;� ,_�$�� D� J�[�  R �'�*$��� ,o) Z1KU� Q*�
]� ����� 3*�u� :w*F/� �	��#I3H5 

                                                                                                                                   

=  8*��� �#���� ?) ,W�/� R ��)*���� ��b*��� N� �)�d}� �d�h�� : 
https://tinyurl.com/y96xkmdq 

�1�  ��)*�	 W�M N� �9!� �[�� :8*��� �#���� ?) ,-�2*F�� R Z)*���� 3*��� �}&� -M: 
https://tinyurl.com/ybr3fy6y 

8*��� �#���� ?) ,��s����� �F;���� ?) �;	�*s ��)*�	 -M : 
https://tinyurl.com/yb8fnu27 

8*��� �#���� ?) ,��)*�	 �;	�*s ��#�M -M n�X7�: 
https://tinyurl.com/y8stvzmo 

�2�   r;	*�# ,`*�	 �# ,B��� r�"�� �� �\*Y ��#*F�2µ6µ20205 
�3�  �[�� :� ,:#*h �A�� ,:w*F/� �	��# ,]� ����� N;��� ��^� �dV140−1445 
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^â�]‚jÚ]æ<á�…ù]<»<íéÂ^Ê†Ö]<…æ„q< <

 
 ��"��� -�6P# ,c�Y�� ����*# ���	*F� ,`�	�� R ��)*���� �F;���� E��d� 
 � ���*h �M� �������� O�6� * �Õ+ *� 	�F# ,��f$7 �U*$s+ -	��*# gP�  U Z��� ,*;��E���

��)*���� �h	��� ®�����&�w	 W*#��# �tK () `�	�� l+ ��)*���� _�Y� �s� , :
��s����� �#��$��� ,��1��&�B�� �#��$��� ,���*"�� �#��$��5 

  ����− -4E�7��� -�T� 7�!� -TB�#� ;-����� -.�2Q� : N� 
��I� .*� r�"�� ��;
�dV r�"�� N) �F;���� XY �s� ,`�	�� R ��)*���� ����� a��b ��# ��#� ,�BF"�� �

 .*� r�"�� -*���2012 � R ]� ����� �}&� R @�;��� R @� �B��Y J����� @1#� |$\
	�2E�� O$A 5 

 �;� �# �) r�"�� ��)*���� a��b N����Fb�*# 
F��� � �;��# �F;���� XY �s�
 -	*;� DtY ,�BF"�� ��dV r�"�� *� @� `9 JK ,����^��� S�*/��$) r�"�� N�
 R �;��� @;��� ,Ä ���� ��dV N� át7 �;� �# �) r�"�� �*A �s� ,` �!�� fY��

� r�"��� ,�B�\��� 5*^&B� �;��E�� R ,c�M ���h 9*��5 
 N� ,�;	�h N� %��*F��� N;�A*^�� �� ,���Y³� ��)*���� ��	*"��� 0*12 �̀  !7

� J;�P���$) r�"�� �;�*����� ��)*���� �;��E�� *^1�# �F;���� XY �s� ,��*����� Z)*���
 *^��) :��;� ,-�;�H� N� Q�F�*# �F � ,�BF"�� ��dV �B��Y ���&�� ���$) r�"�� N)

�;�dT�� ��)*���� �;�*����� �;��E��I1H5 
 ��B�� R Z$1�� ?) -t��� g�¼ n�*12�� ��)*���� �F;���� k*1# y�# JL;�

�;�t��� ��*s	��� ���9*"��� �� XY �X�� ,��*$M��� 	�*F���$) r�"�� X��t  �M
                                                           

�1�   ,Z)*���� ��*����� �dV �# ,0�# g�B�� �s�� ?) ,�;��E�� r�b �TB\ Wt��B��� N� �;E�
8*��� �#����: 

https://tinyurl.com/ybyrzc8j 
   �;��� n�X7�8*��� �#���� ?) ,�;�dT�� ��)*���� �;�*���� �F;����: 

https://tinyurl.com/ybx99y7r 
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 N) :;���*# @$&�� ��*����� c��� � ��BM ,�*����� ��^� �G r�"�� N) ��)*����

�BF"�� r�"��I1H5 
 ,Z1&/� %h*; �dV r�"�� N) �F;���� XY @ �� ®*�$��� �� ��� r�"�� f"; !7

��� c��� �# ��BM N;��� �*  N) *2XY �X�� ,Z)*���� |�$\ �dV *2XY !1�# ,��*��
 ���h ���$) r�"�� N) �7X�� W*&�A� W�/� *^�� J�F; ,�$F��� R �;��� 3*s �X��

�B�\��� R Ä���� ��dV r�"�� X��t � ��;�� N� n�9 O$s |�$\ `*7� ,*�7�  RI2H5 
 N� `�	�� R ��)*���� �F;���� WXY Z��� W*��j"�� NdC N�� r�"��

 r�"�� N� �;	�*F��� �;�1$"F1�� �F;���� l+ ��*C�*# ,=t�P�� �7*b ,���&�� ���$)
a��"�� N� ��) N� ���9*"�� �F;���� XY �s� ,=t�P�� %� �dVI3H5 

 ������− -�1��	��� -.�2Q�:  @w*1#� Z��1�� vh�; r�"�� X��t  () Wk*A�
,����^��� S�*/� �$)� ,��*BM�  �F;���� Wo� Z��� W*��j"�� ��# �M �2�

 ��dV r�"��� ,����^��� �dV r�"�� @1#� @w*B�Y N� �̀ + *��79� ,`�	�� R ��)*����
 :<*1� R ®�B�� �X� ��#*��� *;��E�� o�1 � ,È�A R Z)*���� ]	*� r�"��� Ä �����

*2f�� ��B��� È�A R� ,��so�� ` �!) R ,-����� 5 
 ��$�� − -�V�!/� -.�2Q�:  ��1�4�� �d) r�"�� XY �s�� 3*��� R ������ ������

1955� ` �!) l+ �*)� ,������ R ������ J *M r�"�� N) ��)*���� �F;���� ,

                                                           

�1�   ,�	�&�� ��*$M��� 	�*F���$) r�"�� X��t  ��;�� �M �� ��#*F�4µ6µ2020v *�� ?) , 5
� R�  �X�� ,��*���� ��^� �G -*�M N) �[�� ?) ,N;�w*&�� D�*1� �s�� ,`!) R N���

8*��� �#����: 
https://tinyurl.com/y8wgtyxa 

�2�  � ,:#*h �A�� ,��)*���� �F;���� ?) ���*G��� W*C��B�� ®*$��� ����324−326 n�X7� ,
 |�$\ �dTd# �\*I� Q�� ���� -*1s ?) -M �[��8*��� �#���� ?) ,Z)*����: 

https://tinyurl.com/y7tc3m9e 
�3�   v *�� ?) =t�P�� �7*b �� ��#*F�5µ6µ20205 
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�1978� ,�*$;�F  ,%�*) O$s R�  �s� ,��"�� Q# �*����� ��1�4�� `*7� ,

*�� ��# NP� ,k*B�I� N� ���� �F;���� ,�)� k*B�I� �d�A� ����s 3��) O$s @ 
 R� ������ O6� W*��*�B�� y�# �;��E�� R 3*F � ,@� �B��Y �G @1#� %��  ��	�s�

��1;��� W*$h*1�� 5 
 �F;����� ��tI� XY ������ J *M r�"�� �̀  l+ -	*b�� *12 �	��� N��
 R J�F;� �t\ 	�E�� �;� N� �2� ,�* �̂ B�� �^� r�"�� N) �;��# ��h����� ��)*����

 R �B��I� `*7� ,W*7�# �G r�"�� N) �	��# *2XY �X�� ,�;���&��� r�"�� ��P 
������ �G �	�E�� �;� R 5f";� J */ �$&1�*# ������ 
F� �̀  l+ =t�P�� �7*b 

 �*) �s� ,Zs��) �2� ,Zd����� J *M �2 ZF�F/� @dh�� ,�F;���� l+ �$&� �2 ������
 ������ J *M− �*FMU−  ��P  �B��Y ������ v�h r�"�� N) �F;���� XYi��� �G

������ ��4�� �d) r�"�� �$&1�*# D*/� n�X7� ,	�E�� �;� R �F;���� XY �X�� ,��1
������ v�h r�"�� N� `9��� �^���� ���$�� XY JK ,J *M r�"�� N� �U� 5 f"; !7

*^�� ��*A� ,�* �̂ B�� �^� r�"�� N) �F;���� XY @�� l+ ®*�$��� ���� r�"��I1H5 
 ��P  (��  ��9+������� �G r�"�� ��F;���� ��&�w��� ������� �M 	�E�� �;� R 

 3*��� R _&hi  	�E�� �;� ��P � ,����	�� ��)*����1883  r�"�� ��^}# �;E�� �;� R
 ,W*7�# �G r�"�� @F�Fb JK ,������ Q*2����$) @1#� l�  @ *�� ��#� ,������ �G
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 @1� XY� ����^��� S�*/��$) r�"�*# ,F��� 0*12� ,W*�1�&dI� R ,%&/� J�Æ

I� ������� ����*# `9���&d 5 r�"�� N� ��)*���� �F;���*# `9�� �;� �# XY �*FMU�
 , �«/� ��M	 k*1K ,-f�s -�B# @��F� O$s ,`�	�� l+ fY�� -	*;� DtY ,�BF"�� ��dV

�;� � r�"�� ��;�� D�F; 9+: 
��I� .*� r�"�� ��*�C R k*A *� �BF"�� r�"�� �̀ 
� @��) ,�M ,�;� � >*\� N) Dih k*F�� �;� �# Z) §�� ,
��I� .*� r�"�

 ��# ,�F;���� @����� @1) Dih @��i# �BF"�� @� D*F� ,�F;���*# `9�� @1� 
�<� ,�BF"��
 �F;���� �*L; XY �s �;� �# �) r�"�� `*7� ,�t\ @���; NP; m� ,3*1�� R *2�	 �;Ñ	

8t�B�� ,B��� r�"�� N) ���9*"��I2H5 

                                                           

�1�   ?) ,_���U� �P$b ?) 	�2E�� R ��h����� �;��E�� ��#*��� �C����� �7X�� 	�� �TB\ �[��
8*��� �#����: 

https://tinyurl.com/y9ld2f3y 
   ������ �[��  =*6�� N;o  �^b R ]����� �;��� R 
��I� J����� r�"�� @�*s2019 ?) ,

8*��� �#����: 
https://tinyurl.com/y9ybv4tb 

8*��� �#���� ?) ,0�# g�B�� ?) ������� -*1s �TB\ ���� n�X7� : 
https://tinyurl.com/y9syjk2h 

�2�  �[�� : r�"�� �� ��#*F� ���� n�X7� ,:#*h �A�� ,`�	�� R ������� ����� ,��d) ,h��
 r;	*�# ,|�;�\ �F�1� R %#��¿� �}&� 	��}# @�E1� R ,c�M ���h �*��6µ4µ20205 
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 r�"�� OF��� 0*12� ,*^�� @�;��� 3*s� W*�1��!6�� �;��# R �B�\��� l+ �;� �#

 O$s `�	�� k*A �s� ,J������� ��#��� R ��9*�h Od�; `*7� ,Ä ���� ��dV @��) > ��� 
 ]�;	��*P$�� ?) D��/� ��#� ,����	�� ���*H� R r;	*��� �h�	�� n�91975 	�s ,

F�� ���;�� |$\ JK ,*^�� k*F$�� 3*��� R fY�� -*�� %M l+ @��U� ,�;� � N� �*#�
1997Ä ���� ��dV r�"�� ���# ��tI� ,�) �s `*7� ,I1H5 

 �ZM R -�;�A �;��� l+ OF��� JK ,@j�b �;��� R -/� J�F; Ä ���� ZF#
 3*��� R @�E1� N� Q�F�*# ,��h �67 ,�B�\��� R ��b���2013 5 

�	*$�� W*��j"�� N�� R -��;� �# �;��� �� r�"�� �B�\��� R 5 ���h 9*��
 �}&� 3*�+� ���*��� ���th�� 3����� ���*A R ���th�� ��;o�� 9*�h �2� ,c�M
 ,*;	�h R %������ %d�&�� `��Y�� �)*� -�*s ��# �M O}�� ,|�;�\ R %#����

� �;��# R `�	�� l+ O\� �X�� ,c�M ���h r�"�� ��# -*G ���M �� ,W*�1��!6�
%d�&�� `��Y�� �)*�� 0*12 3*[1�� %# �^A����I2H5 

 N� c�M 9*�� r�"���� �R�\ _�# � 3*��� ������ N� �^� ,�*���*#1969 ,
�;	�&�� -*G �1;�� N� ��w*��� O\� 5 3*��� R N}&�� N� ����� ��Y1978 ,
X1� �# �s� ,`�	�� l+ *2��# ��^A� �  n�h� ,@#���� >����� 
�P# 3!�2U� ��'\

 ����� DtY N� ���9*"�� ?)� R Zdb*�� �dV r�"�� N) ���9*"�� �F;���� XY �X��
3*"��� `*7 @�� >����*# @������ @��*FK �E)� J �)� *º� ,�B�BY ����	� �*�) �s `*7� ,

�7X� *^1�� ,�������� �;�#���� ��^FB�� ����� 
�7 �$�; ,%F;���� D�*1� R W�

                                                           

�1�   ,:#*h �A�� ,`�	�� R ������� ����� ,��d) ,h���57−585 
�2�  c�M ���h r�"�� -*�M N) �;E�� �[�� : ��)���� m*��� c�M ���h r�"�� ,c�M ���h �dV

 ,%;	�&�� k!���� �#�	 ,�PB��14µ1µ20198*��� �#���� ?) , : 
https://tinyurl.com/ybs53fyy 
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 m*�� @�� �$�  
�P�� n�  _�*P� ,�#*&�� v��� R `*7 ` X1� ,�1&�� R ]*h���

*^�$�; �2� ,R����� «^1��I1H5 
 k*^FB��� k!���� 	*$7 N� ������ ,-�F# �Y¿� �2 ��E �BV `*7 DE1�� R 3*��� �H�

,��#���� �'��*# ���j�� �d��� @ ����� ,��������  �s� ,�*L; ����\ ��w*) N� Z2�
 `*P� ,�T�T\ -	��# J^�½"1 � *^w*1# ��#�� Å�B�  ` `�	�� l+ ���M	 *��1) W�K�

J^��) f$7 fKi  *�I2H5 
 %# OF1�� ]	� k*�)¨# 3�F; ����� `*7 ,W*�1��!6�� �;��# ,�*L; -�B�� n�  R

; 9*�� `*7� ,Q*T\��� `��Y��� k*s�\�� D�*1� ����� ` !7 ,k��A�� �X2 ���
 J^��h� Z��� ]�	���� ��d���� W*&�H�� W*b*F1�� ?) �t�� N#U� `*P� ,��f67 	�E;

@}}M� >����� =*�� *^1�I3H5 
� �7X�;� 5 `*7� ,-�B�� n�  R �*L; W�# �s %�B�&�� �� W*b*F1�� �̀  9*��

 ��B�Y ��� �A� *� ,%�B�&�� y�# ����� �s*1; �������� ��)o�� 3����� R -��A
3*��� Z�th�� a*1�� R W*b*F1���I4H 5 

 3*��� R ����� -*�� ��# ,������ J *M r�"�� ?) > ��� 1989 @1) XY� ,
 D�F; ,@# �Ki � ,�;� �# �) r�"�� ?) W*�1��&��� �;��# R > ���  JK ,��)*���� �F;����

� 59*�� :� �) r�"�� _��U7 �) ���*H� R f�&A*��� ]�;	��*P$�� -�� DtY 3�
 =*�)� ,�F;�< N� �67i# �*��9i� `*7� ,@# _�1�s� *���# @��;*#� @# _�B���� ,����	��
 �F;���� R @�� N;�d�&� *1�F#� Ä��� ��dV r�"�� @�B��Y `*7 R�  *�� ,��)*����

�7X�� �&�A��I5H5 
                                                           

�1�  ,c�M 9*�� r�"�� �� ��#*F� :#*h 	���5 
�2�  @&B� 	����5 
�3�  @&B� 	����5 
�4�  @&B� 	����5 
�5�  :#*h 	��� ,c�M 9*�� r�"�� �� ��#*F�5 



●الطريقة، الشيوخ، والزوايا  :  »البيت الصويف«يف   211  
1� �#*�I�� ��*��� R c�M Od�; 3*��� X1993 @FB�� ���7 R 9*�h �2� ,
 3*��� X1� ���th�� 3����� ���*A R ZB1/�2018 @F�� ZB1/� @FB�� R ���� ] �	��� ,

 ÄÀ� ��7E���� > ������ R �� �}&�� ]�	���� W�¾*T�� N� �;���� @�� ,> ������
 Q*�P� D �����> ������ �2��b� > ������ �)��s � ]*$��� � r�"�� �M ,�� �	� �G

> ������ a��b ��#I1H5 
 *� �2� ,�jh�	 ��)À ��d�) gh ?) > ������ k*1# ��� ?) c�M E �7�;�

 ® �o��� >����� ,d&;����th�� ��;o�*# ���F�� �� N�1&��� � ,��;�$1�� �1&�*# ��F���, 
 Zd���� >����� ��Z)o�� J���*# �$ ����>����� �̀  c�; 9+ �2� , −  ��7E���

� �*�stY� �*�M�	 *� k*F 	U�� ]�B1�� ��7E  ,1�d# � ,����� N� -f$7 �A	� ?) ��
����	�� W*��*H� R ��;o�� ���7 «2*1� R @�*Y��h� J�; ` �# U� �U+ , _s��� R @��

l+ Zd�1; @&B�  ,�F�F/�� ��;o�� %# ys*1��� 3�) l+ 
2X; �X�� ,Zd���� 	*����
������� ����� y�# c�� W*�7��h � ����� N� ®o�� v�*¬ *� O7 y�	 ?)�5 

 	�LM ?) `�$x��; N;X�� ,N;�;���� X��t��� N� �)�d¼ c�M D�M v�� 
*A -X *h N� �$j1� Zd�1; @ �� !7 ,@ �¾*V� @$�Y� @h�	� Nº ,���th�� 3����� ���

�;��b�� �h	��� 3���� `���6d;−��$2X��−  gh ?) >����� k*1$# `�d��� ,�������
 E��d�  �B�\��� R �;� �# r�"�� �;��� �̀  �}� n�X� ,Zd;�*7�� O��T��*#� ��d�)
R �d^� 
 ��� R � ,W*��*A -X *h J^L�#� ,J������ Q*$"�� O�H |C�� 	�LT# 

��dh��� ��1;��� W*&h³�� 5 
�i&� *��1�� ,c�M c�� D���)U� ��}^1� ?) -����� ��6� �}�@  ���jb N)

 
�p ,R���� Q��� R Ï�T�� 	�LM *� Z��� ,I��N#U ��d�  `*;	 R ,c�*�B�� 

                                                           

�1�   ]�	� ��&�h �[���> ������ R �)��s � �#���� ?) ,_���U� �P$b ?) Zdh��� @�s�� ?)
8*��� : 

https://tinyurl.com/ydcr63r8 
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R ,%�C�� -�� D�F; @�  �ZM -��� D�F; @�i# ,_�� `��������  �*��d) `���d; l+ @�� 

, �ZM NP� U �A�; O��� �<*s n�X# 5�X��� O�� @� �2 ` I� @� ���*M�	 ���*) 
*��1) � �1) k*����� � JÕi7 ,�&q Nd� @�#*F; 
&� @� �&A ,v�BY 

�XP2� +�9 _�) ���*M�	 R���� *Õ¨� ZF��  ���*M��# ,I� n�X� `�d&; I� 
#z���B� k*������, �F� R�  *^1P� *;*Ls ���*M�	�I1H5 

 
�}�� ,������� ����� y�# c�� ,r�"�� R k*1B�� ���j# * ��� W�A�
 �2� ¡�Ñ*�	�� 
��b r�"�� @TT\ �*6;�M� %�A	 N� 0k*�T�h� �� N� ZT�h�

n f") N� %/*\� =*$��� �1) W�A�� , � N� OA	 N� 0k*�T�h� �� N� ZT�h�
n�2� ?) @# �*^"�hU� NPd�� ,�� N� k*�/�� Q��� Q*# N� ,r�"�� R k*1B���I2H5 

 > ������ k*1# R @FB��� Z)o�� J���� ��� l+ �� �X�� @�#�q DtY N� f";�
D�F�*# ,�d��h ] ?) :�m ��b �i# _s� � �[/ n"�*# � ����� R :;���� �X�� 

fh ,@��) 
$&��� ��*�� k*1$�� ��w*F��� X1� ��M�� $�,-�P �\*j# -��F���  �;��bU� − 
�*�� Z��� �;�;� *�� gh ?) _�1# * �Õi# ��F�1� ,�TC�� J�� NP; 0*12 È�"  ,��� 

=�)*h� n�X7 Z)t<� ?) ,@FB�� _�*P� � �B�*Æ U *^�$F  *^C�) ?) @FB��5 R� 
��M�� k*1$�� W�E) Zw*1# Zd���� R J�) �1&�� �;�$1�� _1P�  �*���� ?) 90 %N� 
�7 

±;�/� |�T��� ,N&/�� O$s ` ZÕ ,]�;	��*P$�� n�9 @�7 Z11P� N� �d7*V 
	���� -	��# ���F) ��d�)� ,�T�T\ _17 ±T# N) ��� >����� N� O2*1�� ��1;��� 

��h*h���I3H5 
 �d) v�;−��)*���� �F;���� k*1#� 9*�� r�"�� ��;�� �M−  ���$�� XY Nº

 -M ,@1)D�F�*# �7X�� :�R �;��E�� `�� ��F� `���F; 
� �# 	���� R ,�;��E�� 
-/�� 3�; g�dI� �d�& � ,�t;�< �$  -k��F# ,`��F�� ��# ,k*"��� -	�h� ,v^P�� 

                                                           

�1�  :#*h 	��� ,c�M 9*�� �� ��#*F�5 
�2�  :#*h 	��� ,c�M 9*�� �� ��#*F�5 
�3�  @&B� 	����5 
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JK Z��; r�"�� 9*�� ,| ��� �$;� ��# n�9 �*"��� ,��"�� JK �7X�� �$; �� ]��H� 

k*B<+� ,k��C�� �1d;� O�}&  �;��B�� |d&;� ,����*# -�*)� *�  �25 ,���M�� 
�s� O�; �����  l+100, ��*}� � �)*&�� *e�� 5JK �$; J�P�� �� ,�79 �SB ,��tH� 
�� , �ZM �� �255�I1H5 

   

                                                           

�1�   r;	*�# ,��#�'�� ` �!) R @�E1� R k*F�13µ3µ20205 
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oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
íéÞ^·†Ö]<íÃÚ^¢]<íéiç×¤]< <

 

 *^�)�� DtY N�,W*�1�&dI� X1� ,`�	�� R �� ��I� �F;���� Wo���
D��� ;%&�w��� :=*6��� ,��dh*F�� �� ��I� : *^1�M `*7� ,���*G��� ���*H� �� ��I�

 v;o�� Z1&M r�"�� @1#� �l��� ,R�  ` l+ ,�F;���� r�b ,v;o�� %&M r�"��
 �j�"��� 3*��� X1�1988 ��� ,�M�3�� 5 

<áçŠ‰ö¹]<�]æ†Ö]æ<…æ„¢]< <

 ,*� gh³�� r�"�� �� JhU� �X2 ���*G��� ���*H� �� ��I� �F;���� _$&�7�
 v;o�� NG����$) r�"�� �2�� R� 18553 � >�À�� �;��� r�b `*7� ,O��I� R

Z������ Î�#����� r�"�� N) �	��# �F;���� XY �X�� ,v;o�� %&M ����� O��I� R 
 %&M r�"�� (Y *��1) ,Ä�C�# �F;���� �1h f"; n�9 R� ,��dV 	����� �
 @1� 
�<� ,Î�#����� 	����� � r�"�� N) �F;���� XY @��i# NG����$) @1#� v;o��
 NG����$) §�d §) *^1�M `*7� ,@1� �F;����� �^��� XYi;� fY�� J�F; ±�M l+ 
2X; `

 ��*}�; U14  ,�*�*) fY�� ��*Ai� ,�*���) ��1) 3�Y� 	����� � l+ 
29 �t���
 �F;���*# �*�*) �*�9+ �*�)� ,-��I� @�Y�� ��$&�� k!h�� @1F� ` ��# �� ��I� �F;���*#
 	����� � -*�� ��# JK ,]*1�� J��� � �F;���� o1� O��I� l+ -����*# ���� ,��)*����

 ���# `9�� v;o�� XY �;��$��� ��&;	���� ��<o��� ���9*"�� Z2� ,c�Y
 ����\ ��< ��&� n��&��*# `9�� v;o�� r�"�� �� n�X#� ,�;�G��� �;	�*F���

��< `!K *^�dp Z��� ����� ��) |$��� ��&;	���� �;�1$"F1�� ,F�  JK ,��&�w	 5 
 8*��� �T1�� ?) ����*# E�p v;o�� r�"�� `*7���F;���� �� ��I� ��)*���� 

�;	�*F�� �;�G�� ��s�h��� ���9*"�� �;�1$"F1�� �;�G�� ��&;	��� 5�2� ���� �X�� 
��M @w*B�j# � N ���#�J2� O�A a��"�� %FMt�� @� -À*$� �l+ �t<+  Jh�
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����*G��� ���*H� �?) Od¼ �X2 ,����� ���*G����  �*s*F�b� N�  @dh��NG����$)�, 

*H����� *Õ�P� _�� #% �X2 ����� *^�7 R *2���*h *����� ,*2��	�� Z��� |�� �� 
*� ?) �r�"� NG����$) v;o�� -(�� N) Ä�	 ��	� ����� *^�7�5 

 Z)*���� 	����� � r�"�� N� v;o�� NG����$) r�"�� *2XY �� ��I*�
 DtY N� ,v;o�� r�"�� �� Wk*A ���*H�� ���*G��� ��*C+ NP� ,Î�#�����
 ��$h� �� ��I� %# *� �dq Z��� ,�F;���� �X� g�w��� gh³�� �#*6d# `�P�� ,@w*B�Y

c�Y ����\ ��< 5 
_�*P� ,�� ��I� * ��  �;	�1;��� ����������	�1;��� �dV� �*"º r�"��� JK ,

 *^Y��b N� �� ��I� Jh� WXY JK ,��	��^&�� 
�}� � r�"�� �;�	��^&��� ZY
���I� 3�(� �dV� ���I� �d)� ,���I� �dV� 	�*�d�� �*F�� ,���I� 
F� k*A� ,

� *^j�b �̀ i# O�s� ,-��I� N� 	*67�� N� ,������� �s `*7 ���I� �dV ZY D��
 D�h��� N� �F;���� �1h �d�&; @�� N�) ×3*1�� R ��	 ` ��# 5 

 �2� *^�� =*6�� r�"�� ��� N) �;��	 4� R �� ��I� �F;���� �s�� *1� 3 ��F; !��
 ���I� �d)� R� 13973�D�F�*# , :�J��  @j�b����I� �dV ZY ���F��� @F$h 

�X� ��
F� ,-�^"��� U+ ` *1j�b �d) �2 cX�� ��h @d}� *� ��	 ,@1) @� *� J  

 ��� 0��&�� ?) �; @j�b �dV ���I�, OM	 l+ O$H� NPh� OY�� >�A -�}b 

*^��A� ����\ ;@�  �t'�"� -�*$��*# �7X��� gÂ ,%1h :��;� ?) X2 � -�}"���-�}b 

������Od7� , %�#	 -��Y -��I��  ��1��#	� �-�� -��I� %�#	 * ���;�, ZB� 

*^�*� M D�h��� × @&$�� �*  D���� ?) -��I� ������� %# �� ��I� �*�# �� ��I� 
−�d) �� ��I�− �X2� �*��� c�� �$h ,W*B� ���# k!h�� ,��$&�� -�*&�� �� ��I� :U 

@�+ U+ ,�� ,�� ,�2 ,:M MZ, ,3��s 	*^s555 *�� @&$� $1�� Z× ��� ���I*# �*b	� 
]*1��� 53*1�� R D�h��� c	 N� �2 ���I� �d) r�"�� �̀  ,1�d#�I1H5 

                                                           

�1�  8*��� �#���� ,�� ��I� �F;���� r;*"� �s�� ,���I� �d) r�"�� N) �;E�� �[��: 
https://tinyurl.com/y7zwbzvb 
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 �1h 4d# ä���� ���I� N;��� J;�7 �dV N# �G N# �dV J2*h �s�1578 
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 ��d) |$\ *��1) ,Z$�/� v������$)16  v��j���� ��;*$�*# @j�b @� `9 JK ,�*�*)
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 ������� ��������Ã	�� R �M*�&��� o1# J2*h� ,:<*1��� `��� W�o) 	�� �s� ,
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�1�  �[�� : � ,:#*h �A�� ,������� ����� ,��12 �# N&M128 �dV N# ���$) n�X7 �[��� ,
z# ,d&�� �;�*}/� 	*;��� l+ ��b*���� ��M��� ,Ü*������w���� k*�� ,W�f# ,��d���� 
�P�� 	�� ,

 :�F�¡ ,��;E�� �;�� �G1 ,2010� ,2� ,290 �N&�� r�"�� O#*s @�� v�³�� �7X; ±�M ,
 T�&; @�+ D*F� ��1h N) @�ih @��� ,-�2*F�� R Z1;�	*� �}&� R ��F1�� ���I� �dV

���*h��� |;*"�� N) ��F1� @��� ,@1<*$�� D�h��� 5 �[��−O#*F�� R−  �dV ZY r�"�� ��� 
8*��� �#���� ,4� R ,�� ��I� �F;���� �s�� ?) ,���I�: 

https://tinyurl.com/y7mmcru8 

�2�  �[�� : ���I� »�F�� ZF"���� ZF;���� ��P$�� ,B��� r�"�� ,�����h NG����$) N&M
�� �M��B�� ]�F�� ���*A ��¼ ,�	*K�� @ *�M3 ,��)!�AU�� ���*&��� 3���2 ® ,18 ,2010 ,

�200−2015 
�3�  �[�� :8*��� �#���� ?) ,Zdh��� �s��� ,�� ��I� ��dh*F�� �F;���� ��&�h : 

https://tinyurl.com/yamgg7wp 
8*��� �#���� ?) �F;���� �1h n�X7 �[��� : 

https://tinyurl.com/y79nltsb 
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���� �1&� �$&1�*# N) *2XY ,v;o�� NG����$) r�"�� �̀ ¨� ,�� ��I� �F;
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 XYi  �1&�� ��&�h �̀  �}� ,Î�#����� 	����� �# JK ,��*��� �G r�"�� X1�

  �X�� ,v;o�� NG����$) r�"�� �� �*B��Æ ��	*&� R ,���*H� �� ��I� @�� _&hi
 3*��� l+ ��� �M�� �1&�� ZF#� ,o) �h*��� `�F��1928 *^&B� �F;���� _d&F�� *��1) ,

 JhU*# v;o�� ®�� SB�M*� ,Zdh*F��� v;o�� %)�B�� %#����*G��� ���*H�� !1�# ,
3*��� ��# ���*H� �� ��I� ��dh*F�� �F;���� Jh� Zdh*F�� ®�B�� XY 1989 �K ?) ,

%1KU� %)�B�� %# È*F�I1H5 
 ���*H� l��� ,���*G��� �� ��I� Z)�B� �$�  *;��� W*&h³� *1;�� �*��*M
 ,%�&�� R 3���� g�w��� *2E7�� �F; Z��� ,���*H� �� ��I� ��dh*F�� ���*6��� ���*G���

D� ¹�	 R ��"��� R _� �h� �48 �^�� g�hi  �J � , ,*;��E�� W�o)� ]	����
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 Zdh*F�� Z1&M �dV >�Ñ����$) r�"�� �2� ,`�	�� l+ �F;���� r�b �i;� ������
1942�	��d�h*# @;�;�� -	*;E� , 5��� *^��"�� �F;���� OFK �̀ i# D�F�� NPd; NP� l+ OF
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�1�  :#*h �A�� ,O;��1H� R >�À�� �;��� R ,v;o�� Z1&M r�"�� �� 	��M5 
�2�  8*��� �#���� ,Zdh��� �s�� ?) ,�F;���� r;*"� ���  �[�� : 

https://tinyurl.com/yamgg7wp 
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 ,v;o�� N;��� fY r�"�� JK ,v;o�� NG����$) r�"�� l+ ���; �F;���� �1h
v;o�� N&M Z1&M 8*/� r�"�� l+ �U�\� ,v;o�� N&M r�"�*� 5 �}� n�X#�
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�	�� R �� ��I� �F;���� gh �C� N� �2 v;o�� N&M r�"�� `*7 �9+� ,`
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 3*��� R �j�"�� ���*F� J��h� ` X1� ,�F;����1988 ,���*/� �;��E�� k*1$# ®À ±�M ,
 3*��� X1�1990 @1� ,^���� ,1993 ,`��1;� `���³&� �M D*B�M*# *^M*���� J � ,

����� �;��E�� _�} §h� ���*H� �� ��I� �;��E�� vs�7 -*LF�� ¹*s -�w��# *^F
*2	��}# 3*F� @� �C�� ,*^��+ �*FMU ����� -*�	 OF§�� ,���*G���I1H5 

 �;�#��� W*&h³�� k*1# R O�6d�; g�w��� v;o�� Z1&M r�"�� 3!�2� `*7
'"� `*7 @��i# >��;� ,`�	�� R �F;���� �&hi� � ,�;fI�� �;�)���� �X� ���A �U�

 �;��E��� �}&�� ��*s+ N�E�� N� N;�F) DtY ®*��h*� ,��&�w��� @�d^� �(��;� ,����
 �*��� n�9 ?) :�<� ���dH���`!;�� 	��� _&h !7 ,O;��1H� �F�1� R *^�s��� ,

��� ,W*'�� ��E7��� ,3*�;�� ��	��� ,`��F�� J����� ��E7��� ,�B;o�� - �	��� ]	��� ,F�
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�1�  8*��� �#���� �[�� ,:������ �}&�� �;��E�� N): 
https://tinyurl.com/ycs588pa 

�2�   *^��*h	� �&h³� O7 ���$< N) �d^� Wt��B  ?) =��P�U� �s��� �����; 9+ ,:#*&�� 	����
*^�B&���5 
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Qt��� �*#*�F�h�� ��#���� �'��� ��)���� �fI� Od���� ,`�	�� R %d�F�� 
�*A��5 
 ��� ?) v;o�� �7³�� ,Ät\�� �X2 R �&�w	� ����� �d�s �;��E�� XYi  !7
 `�P  U ?)� ,@�� %<�j1� ,�d�}�� �� %�)*B�� �;��E��� �F;���� k*1# `�P; `

�� ��A� �̀  c�;� ,fKi��� �*�h �	*Y� ��E�1� *;��E�� ���� ��; �;��E��� ���� r�"
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r;*"��� *;��E��� �����I1H5 
 Od��*#� ,Z��*H� J������� ,J������� ��#��*# �F;���� 3!�2� l+ ��*C�*#
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 �A*&�� R `��d�; Nº ,k*^FB��� �dw��� k*$�I� N� �F;���� k*1# N� W�o)
 J���� %# �A��E�� -	�¾ ?) �4; v;o�� r�"�� NP� ,*2f�� k*���� W*&h³��
 �w*F��� g;	�  l+ a��"��� k!���� y�$# ���� Z^�1; t� ,R ������ 
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�1�  :#*h �A�� ,v;o�� r�"�� �� ��#*F�5 
�2�  :#*&�� 	����5 
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/*# �$  ; 9+ ,D���
�	*�Y� *1Y*�b 
/� `�P�� N7��� D��� N� `*7	 �F;���� �� ��I� ���*H� ,���*G��� 

`� � 3*F� ,0 ¦	�§; *� �2 U+ -�dK N� 	!K ,
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Z1��� 
/� ,Z��� �X�� N� �	!K :6$1; 
/� ,��$1�� 
M� k*�$� �� @w*����  @#*$M�
N�� 0	� 3*F� 
/� 0	� �F�FM `!;�� @��F� Ø l*� ��r�q�p�o�n�m

�~}�|�{�z�y�xw�v�u�t�sÙ Ú-�F$��:165Û5 Ý�#� *� D*F; R 
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/� *� @�*s 3*��� ��1H� @G	 �� *��1) O½h N) W*�t) ,�$T�� `*P� 
@#��A :�`*L�� ®����� N� @�1�) `*FBY� 
�F�� 3*��*# ��"����5 

 Z��� 
T��� −���*G��� ���*H� �� ��I� �F;���� R−  �$  ,-�)*��� D�*1�
 ���I*� �$���*� J����*� :"��*� v'"�*� �����*� 3��'�*� �#*$��*� -��	�� JK ,�st��*#

� J�2��#+ `t��I� *� ��B�� Z����  �dV��×I2H5 
 D*6��U� 
/� ��# �i; JK���§� `*&��� ?) �)*< N� 
� 5v�P� �9+ `*7 

Q�$T�� �2 ,�� v�7� �9+ `*7 Q�$T�� �2 
�$M �� *���h �dV × !Z1�1� 
D*6��U*# N� ��M*1�� ��)o�� :®*$ � ���� �� @��h	� 8�� ����I3H 5 ±�*6�� N7����

 �7X�� �2�SB�� �7X�� �s 
�� @�!��h� R �79 �� ,�F�FM �2� :	*67�� N� �79 �� 
 �*T�$&   �t��e�  ��f$P � f�� n�9 N� Ý�����I4H 5 �PB�� N7	 JK� �s N;f67 ` U+

                                                           

�1�   �#���� ?) ,���*G��� ���*H� �� ��I� �F;���� �s�� ?) O��B��*# n�9 ?) ®t<�� NPd;
8*���: 

https://tinyurl.com/y9q2hvnk 
�2�  @&B� �A���5 
�3�   �A���@&B�5 
�4�  @&B� �A���5 
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�*A `*&��� ���Y� U+ �X� 
 N7����_d����, �X�� �dp �d�� Å ¥� ÊB §;� (����I2H5 

Z2� ,-��I� �2 ]�*&�� N7���� ®�� N� ®��� >*P�)U� ��F; *� ��F1  
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*e�� *2��T�� r�"�� «�*��� !7 ��� 
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,1��� ,�1$2��� !7 �1) ,c	*�1�� � ®*�F�U� N) ]*1�� 0� � O2�� �U���� t# 
,O��� `¨� �X2 O7��  R*1; ,O7���� @#	*M ®o�� v�1/� 5Z^�  ��9+ �*��#� N) *����� OP# 
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    � ®�H� �2� �#*&�� N7��� ��fY�z�gB1�� �;o$�� |1q *^���$�# �T� 
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�3�  @&B� 	����5 
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 3*���� N) ®*1��U� R� ®�H� R -�;�b W*C*;	 Z�th�� r;	*��� R %������
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����� Z)o�� J���*# 3!�2U*# _�� §) �;��)*$�� �F;���� �̀  N� J���*#� 3�

 3!�2U� DtY N� n�9 gP���� ,O�A ��# �t�A 3!�2U� �X2 _�s*1 � ,���th��
 ��#	�*# Ï�T����Z)o�� J������� g;	���� ��d�) �2*�� �#*6d# _�*7 Z���� �̀  �U+ ,

 3*��� R S�BM N# �d) 
�$/� *2i"� Z��� ,W��M R ,B���� 	�� g�hi 
1997��)�� ��F� �#*6d# `*7 ,  _T$\ Z��� 	���*� ,��)���� R��'H� 	*"��U� R

 -�1&�� 3����*# ���j��� g;	� � ��d����� ��1;���� ��^FB�� `���� g;	�  �
0��&�� � ������� J^�$F�&  _T$\� ,-*)���� J���� Qt< N� f6P� ����F� W��

� ,-�;�) 
j1# � �K *º ,�;�)���� �;�#���� ��d���� �#�}��� ?) Nº `����	 J^1�
,B���� 	�� �#�q N� �$;�s �#�q k*1# ?) ���d)I1H5 

 �2 �;��)*$�� �F;���� o� R ��F�FM -	�K _K�M Z��� Q*$h�� J2 N� NP�
 N� J2f�� 	�^"�� �P# �� S�BM N# �d)� ��BH� �) 
�$/� O6� W*��jb ���#

Ow*2 fKi  J� `*P� ,-*)���� k!����5 
$/�� 3*��� R -�A ������ N� �2 ��BH� N;�#*��� N;� �) 
�1971 XY ,

 J���� XY �s� ,��BH� ���) _1# ��B\ �*# ��	*��� @ ���� �d) ?) �;��$�� R J����
 R ���th�� W*h�	��� ���P# :T���� ,���)*# D� k!�) N� -f$7 �$j� �; ?) Z)o��

 �K�  -�B�� n�  R� ,k*�1\ ���*A �1;�� R �F�h�� ,S�BM N# �d) r�"�*# @�st) _F
 3*��� X1� fY�� �$T\ R J;� 1993 −2003 N� �67 N) -�*A�� XY� ,300  r�b

��#���� D���� N� ��) R ��1;��� 3����� v��Æ N�I2H5 
 ?) N;�	*$�� N;��� D*A	 N�� ,W*�w*LB�� R �!}� ��BH� 
�$/� |$\�

�� ,m*��� c��&� ,-�;�) ��d��s+� ����� W*)�o� ?) >À� ,> �����*# %����
@# v;������ >����� o� ?) _�*h5 

                                                           

�1�  ZB���� 	��� ��#	�� N) �[�� :� ,:#*h �A�� ,���)*# D� -�*&�� ,=!LF�� {*;81 −1005 
�2�  �[�� :� ,:#*&�� �A���362−3675 
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 �*h�d�� �U�� ��M @�� �U+ ��B}�� :�d���� Ï�T��� fKi��� N� J���� ?)�

�;��)*$�� �F;���� ���\ ?) �\*j# ,��#���� W*��P/�� >����� %# �st��� R 5
�� ��³� 	*K� R� »*�&�� 3th�� W*7�M �C ��h*�&�� ��BH� vs���� `*"�"

������� ¡*h��� R ,�M �*�h�� �U�A W*7�/� �X� �C	*��� W*��P/� ��;i 5 
 N� ,3���� N;�K³�� a��"�� ��# N� �^� S�BM N# m*h �dV N# �d) 
�$/� * ��

 3*��� ������1963����� �}M R ,#�  ,J;�  �1;�d# ,  m*h N# �dV r�"�� ,J;�  Z�B�
 (Y @1) J��; m� ,B�Y�� ,Nd��� R Z)��"�� JP/� �; ?) v��Y� �X�� ,S�BM N#

3��) -o) �#��s 0�X1�M �d) @1#� §�d §) `*7� n�9 ��#I1H5 
 :��L��� ��# ,Z)o�� J���� �*$�< k*L�$�� l+ J;�  N� �d) 
�$/� OF���

 3*��� R n�9� ,Z)��"��1981 ZF�  R �d�h�� ,@�A�� ���� @d) �#�	 R 3*s� ,
 %B;o�� %��/� ?) ��� � ,��)o�� 3�������;���&�� � �; ?) 0*12 3����� ,F� �

 3*��� R Nd��� l+ �*) JK ,`! §) l+ OF��� JK ,%����� k!�)1992 ,�Tb �1;�� l+ ,
�  l+ �*) ` l+ ,0*12 �*�d�) �*<*#	 |����� W*h�	��� ,B���� 	�� gh� J;

 ���th��� 3*��� R `*7 8��� g�hi���1994�I2H5 
 R ��� �s� ,	�^"�� �P# � N#� �) N#� =���� �P# �# �2 ,�6�*6�� ���j"��

 %# �[�*V�13662zµ19473� ,	�^"�� �P# � N# �) ����� �; ?) `��F�� SBM ,
 k!���� N� �)�d¼ ?) XY� R g�*&���� ?) O�M� ,W��M� `�)� 	�Mi#

 ,Z)��"�� JP/� DtY �;���&�� l+ OM	 �s� ,�*#*&��� `�) ���*A N� Q���� �'���
 ��d) `*7 *��1)33  �*�*�+ Od)� ,4�� �*}/�� 3*"�� k!�) N� ��) N) XY� ,�*�*)

 ��d)� Nd��� l+ �*) ,�M -�A R44 #	�� N� ����) ghi� ,�*�*) ,��d���� ��

                                                           

�1�  ZB���� 	��� ��#	�� N) �[�� : �A��,=!LF�� {*;,:#*h �3545 
�2�  @&B� �A���, �354−3625 
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 S�BT�� `*��B�� �h	��� ,-��� J����� k��2E�� 	�� *^1� ,��d���� E7���� W�o)�

����� ���Y� ®��#u� ��E7��� ,���*FK� ��)!�A� W*;��1�� ,`��F��I1H5 
 �2� ,��PB�� f<i��� ?) @ 	�s� ��)o�� ��d���� @�'�# 	�^"�� �P# �# �*�d;

 @FB� ����[�� ��&h Nº @��) :��; *� *^1� ,-�;�) �;�P� W*M��< @�� ,WU�T���
������� _�6��� ®�C�d# 3!�2U�� ,�� l+ -�)���� J������� ��#��� %# �dH� � ,

Zd;�*7�� J������� �1&�� ��#�� J���� %# �dH�� ,�*;�*��s� ��X�� k*B�7U� 5 @��
O6� ,-	�^"� ��M*�B� WU�F� :�&�� OF��� ,���h��� 	�F  �;*'�� ,J��&�� 
�F�� R J�

J������ O$s ��#���� «^1�� O$s `*&���I2H5 
��PB�� D*}�� R @ *B�³� N�� :� N� *2�;�q� ���*��� 3th�� �'� k*�M��

Ow*h��� ±;��� Ow��$�� O�\i  DtY�� ,�-�*��� 
 ���� -�*)�� �w���� ,
��%# ��X�� W*�d�¼ R `�d�&��O}��� -�*$)� OA��� �h*�h � ,��M��<�� � �^A�

 ,.*��� Z�t)�� �s���� ?) �F$��� ��1;��� ����� �T� ������ �[�� ��; %#
D*A���� 55*2f��I3H5 

 W!h� W�E�º J2 l+ *1�F���� ,�F;���� R -�	*$�� W*��j"�� *���*q ��
� N) v��Á * �Õ |C���� Nd� ,*^&B� �F;���� XYi  * �Õ R ,c�Y�� ������� ����

 ?) � �;��*# r�"�� �st) ?) ��f67 E �7�  U * �Õ ,1�d# ,�*�h	�� �*�}^1�� �*���db �*�#*<
 ,�F� �*�stY �td)� �*�M�	 �k*F 	� @B\�# >����� �1) vF  U� ,J^&B� �F;���� k*1#

 O6d; Z��� ��}^1�� �h	��� l+ Q�s Z^��J���� Z)o�� � �� � ,*^�� g�w��� N7���
 *2	*P�� *^}2*1� R ��fKi  �67�� �2 !#	 O# ,8�E'�� ��*M � 3*��� �h	�� ��������
 ;���*P�� -	��# XY³  ,����\ ,����*b ,�;��b �h	�� Z^� ,�;�w*F��� *^Bs����

                                                           

�1�  ZB���� 	��� ��#	�� N) �[�� : �A��,=!LF�� {*;,:#*h �348−2505 
�2�  � @&B� �A���3495 
�3�  @&B� �A���, �3505 
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�� ?) 3�F  *^�1P� ,*Õ*7	 �M� ,�h	��� �X2 N� kEA �2 >������ Zd���� N �Pd�

 @��) :��; *� � ,Z)o���® �o��� > ������ � ��N�1&����I1H5 
 �h	��*# �Ki��� �*�M�	� �*;�P� 8�E'�� fKi  l+ ��*C�*# �*L; SMt�� N�

 D�h��� �$V� ����� �$T�� ?) ��7i��� DtY N� ,�*���\ ���9*"�� × � Q�EM�
89*"�� N&/�I2H5 

 �;��)*$��� ,*^Y��b �7³; !7 ,c�Y�� ����� �� g�*1  � �B7*1� R OY�  U
 ��d���� �2*��� Ä*���� ?) `�\��� ,@��) Z2 *� ?) ��&�w��� ����� `��F; J^�

> ������ J��� � *^�� g;	����� 5 J^�1P� ,�t6� `�	�� R �;��� J� �}� U n�X�
���th�� -�)��� R `��"1;5 

#�  Z2 �F;����� E;E��� ,�*��; %�#	�� -��Y ��F  _�*7 `+� ,��M�	 �;�)� �;�
 Z)!�AU� Od��� ?) @&B� _s��� R �7³  * �Õ¨� ,n�*&�� c�� ��i���� ZM���� 
�*H�
 N) �*��#U*#� ,�*��d) �/*��� D!)�� R W*s��� Dt'�h� ?)� ,ZMt\���

������� W*T�"��I3H5 

áçéÞ�…ù]<áçèç×Â^fÖ]<V]‚è‚¢]<»ç’Ö]<Øé¢ 
 *��1) ���;��� ,:#*&�� O�B�� R ,`�	�� l+ �;��)*$�� �F;���� D�Y� *1��*1 

 *1"s*��D�T��� ��F� � �	*��� �^�� g�hi  () �{i# R���� �^"�� R _K�M Z���
 �Ki  �X�� ,Z���F�� `�) �2 *^&h³�� *^j�b� -�PB�� 
M*\� ,��1;��� W*h�	���

;*$/� �h	�d# l+ �*)� ,0*12 N� �F;���� XY� ,*^��) ��� � ,W��M R 

 Ä�� r�"�� N� -	��³�� ��;i�# ,��)o�� W*h�	��� �	*��� �^�� gh³�� ,`�	��

                                                           

�1�  �[�� :� ,:#*h �A�� ,���)*# D -�*&�� �F;��# v;����� R -X$� ,��'�� �G �*;+28−325 
�2�  � @&B� �A���305 
�3�   ,���)*# D� -�*&�� ,=!LF�� {*;� :#*h �A��241−2715 
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 	�� gh³� ,S�BM N# �d) r�"�� �\*j# ,J^&B� 
;*$/� ���	 N�� -*LF��

W��M R ,B���� 5 
 S�B/�� ��BH� �) 
�$/� ,`�	�� l+ 
;*$/� W�	*;� W	�P � ,�d) N#

� O6� ,r;*"�� y�#� -*LF�� Ä�� r�"�*# J^�st) W����5 ¡*h��*#� ,-��� ���h
 ,��dh��� ��1;��� W*$h*1�� R -�d�&� W*7	*"� J� `�P  ` �*���$< ��#� ,��h*�&��

1��� W*&h³�� R �k*L) ����P; `� »��P��� _�$�� D� �&h³� O6� ,��1;��� W* ��
�;��b �'$\ WXY� _d�s Z���−  �*F�d) �t)*B  fY�� �F��� �^b �XP2� ,����\

 N�� %�d;�*7�� N� �\*j# ,�;��)*$�� �F;���� `��$�; N� ��) ����*� ;�U�*$���
`�	�� R *^���s �F;���� _jh	� ,��1;��� k*���� �&h³� 5 

�� 3*s NP� ,`�	�� R �;��)*$�� �;Xq R �K³� 	��# ��1;��� W*��j"�� N� �;��
 	�� ��	�� N� Ow�� N� `*7 �X�� ,Z���F�� `�) r�"�� ;Z2 ��M*�B�� ���j"��
 3*s� ,	�^"�� �P# �� ,S�BM N# �d�# �\*j# ,0*12 r;*"�*# �Ki � ,B����

��� � ,`�	�� l+ WU�T��� @F� OF1# Z���F�� W�	�� � 	*P�i# ��1d��� �#�}��� J
-*LF�� Ä�� r�"�� 5 

� �;��)*$�� �F;���� R� �	*��� �^�� R -�	*$�� W*��j"�� N�� 5,���*P�� �*^A 
�	��7��� �A	�� ���  N) ����	�� ���*H� R ,Z�th�� @FB�� R� ��X�� k*B�7U�

Z�th�� @FB�� R @ *F�$� �� 3*��� ������ N� ,1988 ¡*h��� R >���� �"1� �2� ,
 3*��� R �;��)*$�� �F;���� XY ,�	*��� �^�� ?) %dw*F�� N�� ,���th��2006 5 

�	�� �;��)*$�� R �d^�� W*��j"�� N�� @1#�� ZK	*/� J�2��#+ r�"�� ���
�&h³� Q*T\ J2� ,	�*F���$) �%#����� ������ N� 	�*F�� �$)� ,1972 O\*M� ,

 R 0	*";� ,`!) R %#���� 	�� �&h³� ���;�� Od�;� ,-	���� R f�&A*�� �A	� ?)
�� ��¾*M `�P; -�*��� R� ,�	*I�� `�	�� R �;��)*$�� �F;���� ��"� -	*;� R �![1

`�	�� l+ ��BH� �)� S�BM N# �d) r�"�� 5 
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� -�	*$�� W*��j"�� N�� 5 `!) ������ N� ,����� �G1974 ?) O\*M ,

 �s� ,��$1�� ±;�/� R °�j��� ,���th�� 3����� ���*A N� -	��7��� -�*^b
# �d) r�"�� N� �;����� �F;���*# `9�� XY� ,B���� 	�� R ]	� �"1;� ,S�BM N

 @�� J�F;� ,���� ®t  �ZM R �7	*$�� �C���� �}&� 3*�+ �2� ,��)��� Od��� R
-�(�� -k��s� Z$1�� ?) -t��� W*&�A� ]�	��� 5 

 ,�1�1h �# ���$)� ,�$F��� Z�B� Z1^H� �dV r�"�� c�Y�� W*��j"�� N��
 ���) @<��	�#(< R �}&� 3*�+�� ZV Z�t)��� , `*&� r�"��� ,
�s N;��

È�A R J;�F�� >�h �}&� 3*�+ ,B��� Z1# �d)� ,��;E��I1H  5 
# O6d�  ,�*��; %�#	 DtY *^d�; ��	�i# �;��)*$�� �F;���� R �;��� �$;z 12 

� ,�� U+ @�+ U -�� v�12  -t\ -k��s J� � ,�2 ��tH� Jh� n�X7� ,�� -�� v�
 W���� >U� | *B��� Z$1�� ?) -t��� N� �'�\ Z2�� �dV *���h ?) O\ J^���

 ?)� ,J�F�&�� n<�. l+ ��*��� ,:/*# :/� .*� ,:$h *� J *I�� :�� *� | *B��
J�[��� �	��F�� �	�s :M @�2� �tY�� -	�h -k��F7 ��*) ��	� n�*12� ,30  v�

P2� ,-�� v� %KtK ]*1��� :�B�� -	�h� ,-���X 5 -k��s N� -�d�&� W*&�A 0*12�
Z$1�� ?) -t��� g�*¼� �;�$1�� -�(�� -���s5 

 3�E��� ��¼ `*7 :#*&�� ZB� ,�F;���� ?) �;�A �� ���$�� �̀  l+ ���*P�� f";
 ����� N) �;��)*$�� R ���$�� v��Á� ,���# ���; g�*}��� ��d���� W*F�/*# °j"��

` ��}d# n�� ���*6��  ,��*7 r;*"d�� �F;���� R ���;�� ��  ,
;*$/� N� r�b � �;*$ 
 N;�7�X�� 3�E��� �� ,Z$1�� ?) -t���� �� �79 *^��j�; �F;���� �79 W�M 3*F �

>�s��� `�� ,]��H*#I2H5 

                                                           

�1�  �[�� :� ,:#*h �A�� ,`�	�� R ������� ����� ,��d) ,h��97−995 
�2�   r;	*�# ,���*P�� �*^A �� ��B *2 ��#*F�13µ6µ20205 
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 ,�;��)*# _&��� ��d�) ����\ @�;�2 �̀  ?) �7³; �	*��� �^�� �̀  N� J���*#

 J���;� @�� ]	�;� �^��� �̀  U+ ,�*L; *^A	*Y N�� ,�)�1��� ������� ����� k*1#
 gP�; −@ *�}� ��h�� @���$<� @�B&�� R−  ?) E �7�  Z��� ,�;��)*$�� �h	��� �2�A

 ZF��; 0�9� �X2� ,��7E��*# ,d&; *�� >����*# @�#	� �1&�� Z)o�� J���� ���
� ��dh��� ��1;��� W*h*�&�� �;�H� @A���*#�;��b�� �h	��� r�h� � g;�P  N− 

��$2X��− �t$�� ��1;� �;�^7 ������� 5 
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í³^}< <
|^jËÞ÷]æ<ÌéÓjÖ]æ<‚é×ÏjÖ]<°e< <

 
 OY�� �M*�&�� �X2 ��# ��B�� N��R���� _�$��� *;��E��� ����� �s�	 R� ,

 W*\tI�� «w*�1�� y�$# ��j� ` ,N;�;���� r;*"��� W�/��W*[Mt���: 

<ƒçËÞ@�è^�¹]<?æ@êñ†¹]<�Æ<�m`jÖ]?< <

 ,W�k*F��� W�o) DtY N� *� ��j� ` NPd; Z��� W*[Mt�� ��# c�M+
 �� �\*j#�l��� D*�A�� � S� m @1P� ,:�d��� f$P�� fKi��� �2 ,N;�;��� N�

r�"�� �\*j# ,������� ����� a��b y�$� ,`¿� l+ O��T���� �h�	��*#  ���h �dV
 	�� @� `*P� ,�F;���� o1# �#� ,W*�1�&dI� �;��# R ,`�	�� l+ �*) �X�� ,���P��
 ¡*h� R ��f$7� �*x�T�� �h	��� �X2 fKi  `*7� ,���9*"�� �h	��� k*1# R »*h
 c�� n�X� ,�B��j�� W��M��� O# ,k*���� W*&h³� �F� g�� ,�T�&�� W��F��

 Nº N;�;���� �# ,B��� r�"�� O6� ,�T�&�� W��F�� R ���*7 ������� ����� ��XY
	*� r�"��� ,-�;����� �G r�"��� ,�d1�� 3*&# r�"��� ,`*�	 ,�M� ,Z)*���� ]

r�"�� 	�*F���$) 5 

 ,B��� r�"�� ,�T�&�� W��F�� ¡*h� R , �*L; -�K³�� W*��j"�� N��
��� �Y¿� �2 @��) XY �X�� ,8t�B�� XY !1�# ,�F;���� �T�&�� W��F�� k*1# N� �;�

 `����	 ��1A �*L; J^1�� ,����'$�� Jb*2 �dV r�"�� N) �;	�*F�� �F;���� `��Y�
W*�1��&��� W*�1�&dI� ��F) R ]�F�� R =�	�� ��H� R `��d�; ���*7 5 

# NP� ,��fKi  �67�� ����	*P�� ���j"��� ZF�F/� fKi��� * ��N) �����  ,k��C��
-*LF�� Ä�� r�"�� `*P�R ,  N�� ��)o�� 3����� Qt< N� ���*��� D*�A ?) �fKi 
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267    ●   والثقافة واملرأة املجتمع:  »محراب التصوف«يف  

 
 
 
 
التصوف يف الزوايا والطرق سوف نعرب يف هذا الفصل من تشكّالت ▐

واحلرضات والشيوخ واملريدين إىل تشكالته العميقة يف املجتمع, سواء عرب استطالع 
التغريات التي حتدث لد املتصوفني, أو من خالل التصوف النسوي يف األردن, أو 
حتى يف املجاالت التي قد ال تظهر عىل السطح مبارشةً يف التأثري واألثر الصويف عىل 

 .قافة واألدب والغناء والفنالث
ف خارج الزاوية واحلرضة, يف جمال الفكر  وسوف نبحث عن أثر وتأثري التصوّ

ف يف العقيدة . والثقافة واملجتمع ف وآخر غري متصوّ فام هو الفرق, بني إنسان متصوّ
من » نسخة واحدة«والسلوك اليومي? وما هو نمط التديّن الصويف? وهل نتحدث عن 

ف املج  تمعي, أم توجد ألوان خمتلفة ودرجات وأفكار وثقافات متعددة ومتنوعة? التصوّ
ف? وماذا يعني أن تكون  فن عىل التصوّ فات? كيف تعرّ ثم ماذا عن النساء املتصوّ

مرأة صوفية أو سالكة هلذا الطريق? وما هو مستو وحجم انتشار الطرق والثقافة ا
 الصوفية يف األوساط النسائية األردنية?

ر يوجد  تأثري صويف ملحوظ عىل الفن, وخاصة جمال النشيد اإلسالمي, وقد تطوّ
هذا الفن إىل أن وصل إىل الغناء, وقد طال التصوف خالل األعوام املاضية عامل الرواية 

 .واألدب والشعر يف األردن
فني ورواياهتم, يف الطريق الذي  ق أكثر يف قصص املتصوّ يف املبحث األول سنتعمّ

ف? وما هي أبرز معامل هذا الطريق? وماذا يعني أن يسلكونه; وكي ف عرفوا طريق التصوّ
? وما هي سامت املجتمع الصويف?   تكون صوفياً
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ا يف املبحث الثاين فسننتقل إىل جانب عىل درجة كبرية من األمهية, وهو  أمّ
التصوف النسوي, لنستنطق حجم مشاركة املرأة األردنية يف املجتمع الصويف, وطبيعة 

 . ا احلضور وأبعاده? والتعرف عىل نامذج من الصوفيات األردنياتهذ
ف عىل جتليّات التصوف يف األدب والثقافة والفنون,  ويف املبحث الثالث نتعرّ
وهي جماالت قد ال تصب مبارشةً يف جمال قياس حجم التصوف لد بعض الباحثني, 

ة من الوجود املبارش للتصوف قد تكون أكثر تأثرياً وفعالي − عىل النقيض من ذلك− لكنّها 
 . يف الزوايا أو الدروس
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ف باحلرضة الصوفية, » صورة ذهنية«ثمة  نمطية متداولة حترص التصوّ

وبالدرويش الذي يرتدي اخلرقة أو يف املجذوب يف الشارع, وهو تصنيف خمتزل غري 
واملجذوب ليست فقط صور مرتبطة  منصف عىل أكثر من صعيد, فاحلرضة والدرويش

, متقبل أو رافض, فمثل هذه التشكالت النفسية )ضد(أو ) مع(بموقف اجتامعي 
ومن جهةٍ أخر فإنّ . واملجتمعية مرتبطة بام هو أعمق مما يبدو عىل السطح, هذا من جهة

 .التصوف يتجاوز هذه الصورة النمطية إىل جوانب فلسفية ونفسية وثقافية وجمتمعية
الذي جرت (بام يفاجأ كثريون ممن حيملون تلك الصورة النمطية, أنّ التصوف ر

) عملية قولبته يف اإلطار السابق, والتي سامهت طرق وسلوكيات صوفية يف تأكيده
رة يف التاريخ اإلسالمي, ينتمي إليه شخصيات وأعالم وقيادات  مدرسة ممتدة متجذّ

صائهم هنا, لكن من املهم هو أن نتحرر دينية وفكرية وعلمية عديدة, ال جمال الستق
ر يف التصوف من هذه الصورة النمطية املختزلة  . ونحن نفكّ

ف ومساراته,  يف هذا املبحث سنعرض روايات وقصص لسالكني يف طريق التصوّ
ف كيف يرون هذا الطريق, كام أنّنا سنحاول استنطاق بعض معامل  ممن التقينا هبم لنتعرّ

 .اه الصويف, أو هوية الصويف النفسية واملجتمعية والكونيةومالمح العامل كام ير
Íflç’jÖ]<±c<Ðè†ŞÖ] 

ف يف األردن, فأحد أهم العوامل واألسباب التي  ختتلف وتتنوع روايات التصوّ
فة م نشؤوا يف عائلة صوفية أو متصوّ وربام يبدو . دفعت بالكثريين إىل التصوف هو أهنّ

, من خالل تأثري  العائلة والتنشئة االجتامعية, لكن املسألة ليست ذلك للبعض طبيعياً
ف, واألهم  ب مسارات وطرق أخر, ثم عاد إىل التصوّ هبذه البساطة, فكثري منهم جرّ
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أنّ املسألة ليست حتمية أو قاعدة عامة, فنجد كثريين من أبناء شيوخ وقيادات يف 
 الصوفية فإنّ تأثري احلركات اإلسالمية اختاروا طرقاً ومسارات أخر خمتلفة, بينام يف

ف والتنشئة يف العائلة يبدو أكرب أثرا, وأكثر عمقاً   .التصوّ
ج يف طريق ) اسم مستعار(عبد اهللا  كان يعمل حماسباً يف رشكة, قبل أن يتدرّ

ف, وينتقل إىل مستو عالٍ يف العالقة مع الشيخ نوح كلر, شيخ الشاذلية  التصوّ
باً من شيوخ الشاذلية بالرغم من أنّ . الدرقاوية العالّوية فاً مقرّ والده كان متصوّ

كالشيخني حممد سعيد الكردي ونوح كلر, إالّ أنّ الراوي قرر أال يأخذ موضوع 
ف«  !I1Hوالده كخيار وحيد له» تصوّ

ثنا عبداهللا عن هذه الرحلة بالقول م «: حيدّ فتُ عىل السلفيني, فوجدتُ أهنّ تعرّ
يعطون أمهية إلصالح الباطن, يراعون السنّة يف هيتمون بإصالح الظاهر, لكنّهم ال 

مالبسهم وطرق حياهتم, لكن الباطن ال يوجد اهتامم تربوي به, وصحبتُ اإلخوان فرتةً 
م بعيدون عن تزكية النفوس وتربيتها, فتكاثرت لدي األسئلة  .I2Hمن الزمن, وجدتُ أهنّ

ف, إذن, بالنسبة لعبد اهللا يف شخصية والده,  د التصوّ وبالرغم من أنّه يتجسّ
, »يرتدي اجللباب نفسه«حاول البحث عن خيارات أخر فلم جيد, بقي مرتدداً يف أن 

. حتى اقتنع بالطريق من خالل سلوك والده وروحانياته بالطريق, وليس عرب الوراثة
ن, «: ومن تلك القصص التي يروهيا لنا عبداهللا كان لدينا متجر كبري يف منطقة جبل عامّ

, فدخلنا يف واخر أويف  التسعينيات مررنا بظروف اقتصادية صعبة, وكان والدي مريضاً
دوامة الديون, ومل نكن أنا وشقيقي نود إخباره, وعندما تراكمت األزمة وأصبحنا يف 

يف الذكر, فجلست ) غائب(ورطة, قررت أن أخربه, فدخلتُ عليه وهو مستغرق 
. ارجع إىل عملك! واحد ربُّه اهللا خياف?: بالقرب منه, فتح عينيه ونظر إيلّ وقال غاضباً 

 − يف األصل−أصابتني الدهشة واحلرية, كيف وصلته الرسالة من دون أن أحتدث? وهو 

                                                            
 .14/3/2020مكتبي يف اجلامعة األردنية, لقاء مع عبداهللا يف   (1)
 .السابقاملصدر   (2)
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رباطه مع اهللا «مل يكن عىل علم بام نعانيه من أزمة مالية, فقلت يف نفيس مثل هذا الرجل 
 .I1H»مبارشةً 

ف, يروي تتوافر عرشات املواقف الشبيهة لوالد عبداهللا, دفعت ه إىل طريق التصوّ
كان والدي يف العادة يعطي ظهره للباب, «, يف املتجر )1994يف العام (لنا قصة حدثت 

 يا شيخ لديك قلم? فأجابه: كي يتحاشى النظر إىل النساء, فدخل علينا رجل وسأل الوالد
أنّ والدي  ما يف, بالرغم من أنّ األقالم موجودة, واألهم من ذلك كان بالنسبة يل: الوالد

ة فعله هذه, وسألته يا ولدي إنّه يريد : ملاذا مل تعطه القلم, فقال: ال يكذب, فاستغربت ردّ
أن يرض مسلامً به, فلحقت بالرجل إىل مكان بعيد عن مرمى نظرنا, فوجدته بالفعل يف 

من أخرب : شجار مع آخر ويريد أن يأخذ رقم السيارة ويشتكي عليه, وتساءلت يف نفيس
? الوالد  .»!بذلك? ونحن ال نعرفه, وهم بعيدون عنّا, وظهر والدي إىل الشارع أصالً

ف, وكان يف  , وهو املعلّم األول له عىل طريق التصوّ كان تأثري والده عليه كبرياً
لكنّ عبداهللا استمر يف التصوف الفردي من دون أن . أخالقه وسلوكه نموذجاً يقتدي به
ف عىل الشيخ نوح كلر يف العام يتجه إىل الطرق الصوفية, حيناً م ن الدهر, إىل أن تعرّ

ما دفعني إىل الشيخ نوح ليس فقط ارتباط الوالد بالطريقة الشاذلية وال «: , يقول2008
شقيقي, لكنني ملست فيه الروحانية العالية وااللتزام الصادق, وشعرت بالراحة احلقيقية 

وال جتد أي سنّة إال وهو ملتزم هبا, حتى  يف التعامل معه, فهو ملتزم بقوة بالسنة النبوية,
السنن املهجورة, وكان قد بدأ بزاويته يف عامن يف بيته ويف بيوت املريدين واملحبني, منذ 

 .I2H», قبل أن يقوم قبل أعوام ببناء الزاوية وتشييد مسجد كبري بجوارها1996العام 
ابة أربعة أعوام من , بعد قر2012خذ عبداهللا البيعة عىل الشيخ نوح يف العام أ

 وهي(التزامه بالطريقة ويف الزاوية, والبيعة تكون عرب التعهد هللا بااللتزام باألوراد العامة, 
وااللتزام ) مرة 100مرة, وال إله إال اهللا  100مرة, والصالة عىل النبي  100االستغفار 

                                                            
 .السابقاملصدر  لقاء مع عبداهللا يف مكتبي يف اجلامعة األردنية,  (1)
 .السابقاملصدر  لقاء مع عبداهللا يف مكتبي يف اجلامعة األردنية,  (2)
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ن القرآن, بالفروض واملندوبات واالبتعاد عن املحرمات واملكروهات, وقراءة ورد م
يومياً بعد العرص, والوظيفة الشاذلية بحسب االستطاعة, وكذلك األمر » حزب البحر«و
ثم . , واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصح لكل مسلمI1H»الصالة املشيشية«

 .I2Hمرة يف اليوم 100املرحلة األخر هي تلقني اسم اهللا األعظم, ويكون ذلك 
أهل «للطريقة الشاذلية اليرشطية, فوالده وجده من وفاء ابن عائلة تنتمي 

يف قرية طوباس, والزاوية بجانب املنزل وهبها جده  1957ولد يف العام . »الطريقة
للزاوية اليرشطية, فرتعرع يف صغره وهو يعرف معنى الزاوية ويراها, ثم هاجر مع والده 

تدرج عن الطريقة, ثم عن , وهناك بدأ مرحلة االبتعاد امل67إىل األردن بعد حرب عام 
قصة «عاماً كتاب  15التديّن بصورة عامة, مع حمبته للفلسفة, إذ يتذكر أنّه قرأ وهو ابن 

لول ديورانت, ودرس اللغة العربية مفرعاً الفلسفة يف اجلامعة, ثم عمل يف » الفلسفة
, قبل أن تغلق  .I3Hصحيفة صوت الشعب, حمرراً

ورة عقالنية ومعتدلة, متأثراً بدراسة الفلسفة, عدتُ إىل الطريقة لكن بص«: يقول
يستدرك بالقول بأنّه ليس (وقد فتح اهللا عيلّ فرصتُ أمزج بني العقالنية والفتح اإلهلي 

 .I4H»..)فتحاً فام هو إالّ درويش حمب
إىل شمس «: نالحظ إهداءه رسالته للدكتوراه لشيخه أمحد اليرشطي, بقوله

إىل الذي دفعني إىل هذه الدراسة, وشجعني عىل املثابرة عليها, احلقيقة املطلقة, وإنساهنا, 
إىل شيخي يف جانب اهللا, . حتى كانت هذه الرسالة نتاجها.. والزمني يف كل مراحلها

.. أمحد حممد الصفات, اهلادي إىل شمس الذات: وأستاذي الذي رباين عىل طريق اهللا
, ومعرفة وعلامً  وهو . »منهجاً ومرشباً ومسلكاً ولقباً الشاذيل .. اليرشطي طريقة وحكامً
                                                            

وشيخ اإلمام أيب  الصالة املشيشية نسبة إىل عبدالسالم بن مشيش, أحد أبرز شيوخ التصوف,  (1)
 .احلسن الشاذيل, وهي ورد يومي, لد الشاذلية, وهي ذاهتا الوظيفة الشاذلية اليرشطية

 .السابقاملصدر   (2)
 .27/2/2020مقابلة معه يف مكتبي يف اجلامعة األردنية بتاريخ   (3)
 .السابقاملصدر   (4)
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إىل إمامي وشيخي أمحد «: اإلهداء الذي نراه أيضاً يف رسالته للامجستري إذ يقول فيها
حمبة : اليرشطي الذي علّمني بالقلم ما مل أكن أعلم من دقيق معاين املحبة» حممد اهلادي«

 .I1H»اهللا, وحمبة آيات اهللا يف خلقه
) واالسم مستعار(بداهللا من عائالت صوفية, فإنّ عيل إذا كان كلّ من وفاء وع

يف العقد الرابع من عمره, حيمل بكالوريوس يف إدارة أعامل من جامعة مانسوتا يف (
, وهو رفيق عبداهللا يف زاوية نوح كلر, من عائلة متدينة, )الواليات املتحدة األمريكية

ب نفسه مع التيارات اإلسالمية امل تعددة, وكان يصيل يف مسجد لكن ليست صوفية, جرّ
بقرب املنزل, واحلضور األكرب فيه جلامعة اإلخوان املسلمني, فكان قريباً جداً منهم, 

 .I2Hيشارك يف أنشطتهم املسجدية والرياضية
ف عليهم بعد ذلك,  مل جيد نفسه مع اإلخوان, وال مع مجاعة التبليغ, الذين تعرّ

منهج معني, وقد سافر إىل الواليات املتحدة واكتفى باملسجد والتدين من دون األخذ ب
للدراسة, وكان يشعر برعاية إهلية له, حتول دون خروجه عن طريق التدين, ثم عاد إىل 
األردن, وبعدها أصبح يشعر بإحلاح داخيل شديد بالبحث عن مرشد روحي يطمئن إليه 

 . ويشعر أنّه دليله للطريق الصحيح
إن التصوف : ة عىل أحد املتصوفني, وقال يلتعرفت خالل تلك هذه الفرت« :يقول

جيد, فاستغربت ألنّ الفكرة التقليدية التي لدي عن التصوف خمتلفة, وكنت كلام آتيه 
                                                            

وفاء السوافطة, : وكذلك. هداءوفاء السوافطة, املدرسة الشاذلية اليرشطية, مرجع سابق, اإل  (1)
, دار البشائر »نظرية احلب اإلهلي عند لسان الدين اخلطيب والشيخ عيل نور الدين اليرشطي«

وهي أستاذة معروفة (اختار وفاء سعاد احلكيم . , اإلهداء2012, 1للطباعة والنرش, دمشق, ط
سعاد عىل . , وقد كانت دهرامرشفة لرسالة الدكتو) مبحرة يف علوم التصوف, بخاصة يف ابن عريب

معرفة خاصة بفاطمة اليرشطية, بنت الشيخ عيل الدين اليرشطي, فكتب أطروحته بعنوان 
, فيام كانت رسالة املاجستري »املدرسة الشاذلية اليرشطية وشيخها الشيخ عيل نور الدين اليرشطي«

, وقد »الدين اليرشطينظرية احلب اإلهلي عند لسان الدين اخلطيب والشيخ عيل نور «بعنوان 
 .فهمي جدعان, أستاذ الفلسفة املعروف. أرشف عليها د

 .14/3/2020مقابلة يف مكتبي يف مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية,   (2)
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بأمر يؤخذ عىل أهل التصوف يقدم يل رداً عليه, حتى جاءين بكتاب للرد عىل الشبهات 
ية مرحلة زمنية تلك ألحد شيوخ الصوفية, وهو حممد بن علوي املالكي, وكتاب السلف

كنت خالل هذه املرحلة . مباركة ال مذهب إسالمي للشيخ حممد سعيد رمضان البوطي
أختلص من اهليمنة الفكرية السلفية, وأتعمد الصالة يف  −التي استمرت ثالثة أعوام− 

مسجد صالح أبو قورة, حيث كان يصيل الشيخ نوح كلر, وأراقبه وأراقب ترصفاته 
هذه األعوام منه أي ترصف أو سلوك أو كالم ينبئ عن يشء  وسلوكه, ومل أجد خالل

ف  مزعج, فكنت اقرتب بصورة متدرجة من الشيخ نوح إىل أن جاءين صديقي املتصوّ
وقد بدأ عيل بالرتدد عىل الزاوية . »نعم لقد آن: قلت له! أمل يئن األوان?: وقال يل

 .1998I1Hالقديمة, يف منزل الشيخ نوح, منذ العام 
من كان حتت تأثري الفكر السلفي, ) من بني من التقينا هبم(عيل وحده  مل يكن

فعبد اهللا هو أحد الشباب, الذين التزموا يف مدينة املفرق, وكانت بداياته مع السلفيني, 
أي املتأثرين بالشيخ السلفي حممد بن نايف رسور (ومن اجلناح املعروف بالرسوريني 

ة اهتامم السلفي باملجال السيايس, مع التأثر زين العابدين, الذي يؤكد عىل رضور
, وهو األمر الذي )بمفهوم احلاكمية لد سيد قطب, بخالف التيارات السلفية التقليدية

دفعه لرتك منظمة دولية كان يعمل هبا يف خميامت الالجئني السوريني يف املفرق, بسبب 
 .I2Hوجود ميول صوفية لد القائمني عليها

ف? لكن كيف انتقل من ومل يكن «: ; يروي لنا عبداهللا القصة!السلفية إىل التصوّ
تصويف عبارة عن مسحة ويلٍّ بدلت أحوايل أو أن نبياً من األنبياء صلوات اهللا وسالمه 

 .»عليهم بصق يف فمي يف الرؤيا; إنام كان انتقايل عبارة عن حمطات تنقية حمطة تلو حمطة
لتخلص من املوقف السلبي ضد الصوفية, بدأ بالتدريج بتغيري أفكاره السلفية وا

) جامعة العلوم اإلسالمية(يف أثناء دراستي الدبلوم العايل يف كلية الفقه الشافعي « 

                                                            
 .السابقمقابلة يف مكتبي يف مركز الدراسات االسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية, املصدر   (1)
 .12/6/2020لباحث توضح كيف انتقل إىل التصوف, بتاريخ رسالة منه إىل ا  (2)
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دخلت إىل حمارضة فقه األحوال الشخصية, وكان يوجد قبلها حمارضة للشيخ معاذ 
للصوفية,  حو, وكان مكتوباً عىل اللوح مجيع املآخذ والشبهات واالنتقادات التي توجه

ح, قال يل غداً يوجد جملس يف  وكان بجانبي صديق من أقدم مريدي الشيخ حممود املروّ
ح  .I1H»منطقة الرصيفة يف زاوية الشيخ املروّ

حممد النجار يقرأ من كتاب يف التزكية, . أتيت إىل املجلس للحضور, وكان د«
مثل بضاعة التجار, والشيخ حممود يعلق عىل الكالم, ومن ضمن ما قرأه أنّ الكالم 

ج ما يف قلبك من التعلقات, فمن  رِ فالتاجر يبيع ماعنده من البضاعة, كذلك الكالم خيُ
تعلّق بالدنيا كالمه يف الدنيا ومن تعلق باآلخرة كالمه يف اآلخرة ومن تعلق باهللا فكالمه 

م أم ما الذي جيري يف جسدي د: وأنا أستمع لكالم الشيخ −  مل أكن أعلم هنا.. عن اهللا
فهذا الكالم أكرب من مستو موعظة, إنام هو تعريف باحلقائق, لكن كنت ! كهرباء

أمتالك نفيس إىل أقىص درجات االنضباط مع شعورٍ بالسعادة ال يوصف وبعد أن انتهينا 
 .»من الدرس وزع علينا قصيدة الربدة وبدأنا ننشدها

ال أُحرم من الدين حتى «قرر عبداهللا بعدها أن يسلك طريق التزكية الصوفية,
. فكان أول شيخ ومريب يف طريقه من علامء السودان اسمه أمحد داوود.باسم التدين
 .I2H»أقرأ وأهتم بكتب التصوف يف العلم والفقه والعقيدة بعدها بدأت

, تربى يف السعودية, عىل املنهج السلفي, وبعد أن عاد إىل األردن,  عمر, أيضاً
خيرج مع مجاعة الدعوة والتبليغ, ثم  − وما يزال− وقد بدأ كانت أفكاره ما تزال سلفية, 

ف عىل الشيخ د : معاذ حو, يقول. تأثر يف اجلامعة بجامعة اإلخوان املسلمني, إىل أنّ تعرّ
أعوام, وقد التقيت بالشيخ معاذ حو, فسأله  10كنت قد أهنيت اجلامعة قبل قرابة «

ورفع ناظريه ونصحني,  هل تنصحه? فأطرق حو رأسه: الشيخ عون القدومي
, لقد  , فبدأت »صادين«بنصيحة مرتبطة بيشء ال أحد يعلمه إالّ اهللا, كان مؤثراً جداً

                                                            
 .السابقاملصدر  رسالة منه إىل الباحث توضح كيف انتقل إىل التصوف,  (1)
 .املصدر نفسه  (2)
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, )بالقرب من الدوريات اخلارجية(بعدها أحرض دروسه يف مسجد األوابني يف صويلح 
ستاذاً أثم أخذت أذهب معه إىل الزاوية يف الرصيفة, وشيخها حممود مروح, وكان 

 .I1H»يف الرتبية والتعليم, وقد تقاعد وفتح الزاوية يف منزلهومديراً 
, وكان له فضل بأن أحتول من الكيمياء إىل « تأثرتُ بشخصية الشيخ معاذ كثرياً

دراسة الرشيعة, فقد حصلت عىل منحة من جامعة العلوم اإلسالمية, يف جمال الفقه, 
س هناك, وأمتمت دراسة املاجستري, وأتطلع اآلن إىل منحة إلكامل دراسة  وهو مدرّ

 .I2H»هالدكتورا
بقيت فرتة أداوم عىل دروس الشيخ معاذ, وعىل الذهاب إىل الزاوية, ثم قررتُ «

أخذ البيعة عىل الشيخ معاذ وكنتُ حمتاراً بينه وبني الشيخ حممود, فاخرتته, وقد فكرت 
ريد, وهذا مل حيدث, قبل ذلك بالشيخ حممود, لكنّه ال يأخذ البيعة إذا رأ هو رؤيا أو امل
 .I3H»فأخذهتا عىل الشيخ معاذ, وهي بيعة عىل الطريقة الرفاعية العلوية

نالحظ أنّ النامذج السابقة انتقلت من التديّن بصيغة أخر, كالسلفية واإلخوانية 
أو حتى مجاعة التبليغ, إىل الصوفية, أو نشأت يف بيوتٍ ذات طابع صويف, فلم تكن هناك 

حياهتا, بينام يوجد حاالت أخر نجد أنّ حادثة معينة, وعىل األغلب رؤيا قفزة كبرية يف 
ف, فريوي أحد أبناء الطريقة الشاذلية اليرشطية عن  يف املنام, هي التي نقلتها إىل التصوّ

فرتة طويلة من ) شاذيل يرشطي(شقيقه, الذي كان مبتعداً عن الطريقة, بالرغم أنّ بيتهام 
حظات طلب الشيخ شقيقه ملعاينة خمططات إمتام بناء الزاوية, الزمن, ويف حلظة من الل

فلام دخل شقيقي عىل الشيخ, : والنظر يف بعض األخطاء اهلندسية التي حدثت, يقول
خرج شخصاً آخر, عاد إىل االلتزام الديني وإىل الطريقة, بالرغم من أنّنا كنا نحاول معه 

 الشيخ اليرشطي, حتى أصابته منذ مدة طويلة, ومل يكن يستجيب, وبمجرد أن رأ

                                                            
 .لقاء معه يف منزله بتالع العيل, مصدر سابق  (1)
 .املصدر نفسه  (2)
 .املصدر نفسه  (3)
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ت حياته يرفض شقيقه اإلفصاح عن ذلك, ألنّ هذا يعترب من : ماذا رأ. الرجفة, وتغريّ
 .I1Hبني اإلنسان واهللا» األرسار«

أبو اليرس, أحد شيوخ النقشبندية احلقانية يف األردن, له قصة شبيهة, فبالرغم من 
ف وال يعرف  أنّه من عائلة قادرية نسباً وانتساباً روحياً  , إالّ أنّه كان بعيداً عن التصوّ أيضاً

حرضات الذكر, حتى رأ يف املنام نفسه يف حرضة, وفيها شيخ مجيل املشهد, يف احلجرة 
النبوية, أثّرت فيه الرؤيا, فسأل شقيقه عن احلرضات القريبة, فأخربه عن واحدة, وكانت 

ل وكانوا يذكرون اهللا, كان هناك , فلام دخ»جلسات ذكر«املرة األوىل التي يذهب إىل 
دم أنّه الرجل نفسه الذي رآه يف املنام, واالبتسامة  شيخ جليل يسقي اجللوس املاء, فصُ

أنّه ال يعرف بأنّ  تفاجئوامن يكون ذلك, : نفسها كانت تعلو وجهه, فسأل احلضور
ف املعروفني الكبار يف الشام  .I2H»الشيخ هو شكري اللحفي, وهو أحد شيوخ التصوّ

تتشابه رواية أيب اليرس مع رسديات وقصص عديدة ملن اهتدوا إىل طريق 
ت  ف, يف التاريخ اإلسالمي, ممن رؤوا رؤ يف املنام, أو تأثروا بحادثة معينة غريّ التصوّ

أما مصطفى وبسام من أبناء الطريقة الشاذلية فقد كانت بداية توجههام إىل . حياهتم
حة, عندما سمعا عن جلسات ذكر تتم يف عامن والزرقاء, التصوف, ومها يف القوات املسلّ 

وملا شاهدا احلرضات وقع حبّ الطريق يف قلبيهام منذ البداية, يصف مصطفى املشهد 
م من زمن الصحابة, وقد انقلبت حياته رأساً  − يف بداية السبعينيات− حينها  كانوا كأهنّ

الشاذلية, فأخذ يتعلم القرآن الكريم عىل عقب, بعد أن بدأ يرتدد عىل جمالس التصوف 
والفقه,ثم انتقل من القوات املسلحة إىل معهد العلوم الرشعية, فدرس فيه, ثم أصبح 
, وبقي خالل تلك الفرتة مواظباً عىل االلتزام بالطريقة الشاذلية املومنية, وقريباً من  إماماً

 .I3Hشيخ الطريقة حينها عبدالكريم املومني

                                                            
 .27/2/2020األردنية, مقابلة معه يف مكتبي باجلامعة   (1)
 .مقابلة يف منزله يف جبل عامن, مرجع سابق  (2)
 .ة مع مصطفى أبو رمان وبسام النمر, مصدر سابقلمقاب  (3)
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ا خالد فهو ي تشابه مع اآلخرين بتأثري الثقافة السلفية عليه يف الصغر, ثم خالل أمّ
خالهلا عىل  فتعرف .كان يمر يف مرحلة البحث عن الروحانيةدراسته اجلامعية يف كندا, 

 البوذية والفرنسيسكانية وعلم الطاقة, إال أن هذه العلوم دفعته للبحث عن مد
 .وجودها يف اإلسالم

كتاب قواعد العشق األربعون, والذي شاهد فيه عىل  −خالل البحث− تعرف
ف عىل هذه املظاهر التي كان يبحث عنها يف اإلسالم, ومن هنا بدأ  اهتاممه بالتعرّ

الصوفية, ووصل عرب اإلنرتنت إىل وجود مجاعة صوفية يف املدينة, التي كان هبا يف كندا 
نقشبندية احلقانية عند , فذهب لزيارهتم وهناك تعرف عىل الطريقة ال)اعتقد مونرتيال(

 .مجاعة الشيخ ناظم احلقاين
جر  تعرف عىل التصوف الطرقي هناك, فبدأ بحضور جمالس الذكر, ثم

التحدث معه بخصوص أخذ البيعة, ولكنه تردد بخصوص ذلك, فأصبح لديه نقاش 
داخيل وكان يميل إىل أن يبقى عىل التدين الفردي, إال أنه أدرك الحقا أن حديث النفس 

وعندها . فتوجه باستخارة هللا بأن يلهمه الصواب )ego(هذا هو بسبب الذات املتضخمة 
أخرض  رأ يف املنام الشيخ ناظم حقاين, وكان الشيخ يلفه باجلبة ونفخ جتاهه لوناً 

إذا كنت تريد : ?,وأكمل الشيخ قوله)ليش جاي هون(فسأله الشيخ يف املنام .وبنفسجياً 
فيمكنك تعلم التزكية من أي مدرسة روحية, مثل . التزكية من الوجود يف الطريق تعلم

, فرد عليه ملسو هيلع هللا ىلصفأجابه بأنه يريد أن يمأل قلبه بمحبة اهللا تعاىل والنبي حممد .البوذية وغريها
 .I1Hبعد ذلك ذهب إىل الشيخ وأخذ البيعة. »الشيخ أنه عرف اإلجابة الصحيحة

ìç×¤]<VÙflçvjÖ]<fl†‰ 
 ,? سؤال مهم, لكن ال توجد وصفة واحدة تنطبق عىل ماذا يعني أن تكون صوفياً

, كحالة مصطفى  ل حياته متاماً ف بالكلية, وتتحوّ اجلميع, فهناك من يغوص بالتصوّ
ف نصف قرن, أي أغلب حياهتام, وعندما تسأهلام ماذا : وبسام, اللذين أمضيا مع التصوّ

                                                            
 .معاذ نائل مصاحلة, املتصوفون اجلدد, مصدر سابق: انظر  (1)
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مفهوم ألنّ  ذلك. هو حياتنا: يعني التصوف بالنسبة لكام? فإنّ اجلواب باختصار
هو التديّن, العقيدة والسلوك والثقافة اليومية, لكنّ األمر  − يف هناية املطاف−التصوف 

بالنسبة لرفيقي الطريقة الشاذلية هو أكثر من ذلك, فباإلضافة إىل االلتزام الديني, 
وباألوراد اليومية التي يواظبان عليها, هو الشيخ والطريقة والزاوية وصحبة الطريق 

 . ع اإلخوة, الذي تشابك خالل الرشاكة الروحية والفكرية خالل كل العمروجمتم
ج فيه يتباين بني طريقة وأخر, لكن مفتاح  والدخول إىل طريق التصوف والتدرّ
ذلك للطرق مجيعاً هو االلتزام الديني, واملحافظة عىل الفروض الدينية, واالبتعاد عن 

 .طريقة اليومية وفرائضهااملنكرات الدينية, واحلفاظ عىل أوراد ال
م شيوخ الطرق عموماً األتباع إىل عدة أقسام; القسم األول, املحبون, وهم  يقسّ
الغالبية, ممن يأتون إىل جلسات الذكر ويشاركون يف احلرضات, لكنّهم ال يفضلون 
االلتزام واالنتظام, والقسم الثاين, املريدون, وهم الذين يواظبون عىل الصلة بالزاوية 

ور جلسات الطريقة واحلرضات, وقد يبايعون الشيخ, لكنّهم يقفون عند درجة وحض
الذين يبايعون ويلتزمون  −وهم األقلية−معينة, والقسم الثالث, فهم السالكون 

ويظهرون جديّة بااللتزام بالطريقة, وبعضهم يصل إىل مرتبة الشيخ, وتكون عالقته 
 .I1Hبالشيخ وأبناء الطريقة عالقة عميقة ووطيدة

ل اجلوهرية يف الطريق الصويف, اخللوة, وهي تتباين بني طريقة  من نقاط التحوّ
 , وأخر, وبعض الطرق مل تعد تعتمد اخللوة, وقد كانت اخللوة سابقاً ملدة أربعني يوماً
ينقطع فيها املريد والسالك بدرجة كبرية عن العامل اخلارجي, ويداوم عىل الذكر 

اف الشيخ, وهي مرحلة مهمة يف األدبيات الصوفية من والصمت والعبادات, حتت إرش
حمطات ختلية النفس من عالئق الدنيا وشهواهتا, وحتلية اإلنسان بذكر اهللا واالنشغال به, 

 . »حمطة تنقية«ـب − وفق املصطلح الصويف−فهي أشبه ما تكون 

                                                            
 .إليهامقابلة مع الشيخ معاذ حو ومع إسامعيل الكردي وفواز الطباع, مصادر سبقت اإلشارة   (1)
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وأغلب الطرق الصوفية تعتمد اليوم اخللوة ملن يتقدمون يف الطريق, وترتبط 
فعند الشيخ نوح كلر ال . »اللحظة االنتقالية«مد قناعة الشيخ بأنّ املريد مؤهل هلذه ب

, ويوضح لنا عبداهللا هذا الرشط قائالً  ال «: تدخل اخللوة إالّ بعد أن تتم أربعني يوماً
, ألنّ الغضب أساس الرشور واملشكالت, وأن  يغضب السالك خالل األربعني يوماً

ظاً عىل الصلوات يف أوقاهتا, وأن يلتزم باالبتعاد عن الكذب يكون مراقباً هللا, حماف
واملحرمات وغريها من األمور املنهي عنها, بمعنى حتضري نفيس وروحي كامل ملرحلة 

, فيحافظ عىل اللسان, وال »محية األربعني«اخللوة, ويسميها بعض املريدين يف الطريقة 
ياهبم, وال ينقل األخبار السيئة يوقع األذ باآلخرين وال يتحدث عنهم بسوء يف غ

ا عيل فقد فشل ملدة مخسة أعوام يف دخول اخللوة, ألنّه مل يتمكن من إمتام . I1H»عنهم أمّ
 .األربعني يوماً بتلك الرشوط

الشيخ حسني الرشيف يتأنى كثرياً يف إدخال املريد اخللوة, ويستبدهلا باألوراد 
العديد من األوقات وعىل االلتزام بالعبادات اليومية وباالعتكاف لد أبناء الطريقة يف 

 . بينام الشيخ اليرشطي ال توجد يف طريقته خلوة. والطاعات
 ماذا حيدث يف اخللوة?

يقوم الشيخ بتلقني املريد األوراد واألذكار املطلوبة, والطريقة التي يتم هبا  
لمة, منعزلة, خلوته, وبالصيغة التي يعلّمها له الشيخ, ثم يدخل عادة غرفة شبه مظ

ويكون يف بعض األوقات شخص خيدمه بأن يدخل له الطعام يف خلوته, وينظر فيام إذا 
كان بحاجة ليشء, ويف العادة تكون اخللوة بغرفة صغرية ضمن الزاوية أو يف جوارها, 
ويتم االكتفاء بنوعية من الطعام املتقشف, مع عدم احلديث من قبل املريد مع أي أحدّ 

ةخالل هذه امل  .I2Hدّ
                                                            

 .مقابلة مع عبداهللا مصدر سابق  (1)
يأخذ موضوع اخللوة أمهية كبرية يف األدبيات الصوفية, وقد وضعت قواعد وأصول عنه من قبل   (2)

شهاب الدين السهروردي, عوارف املعارف, : أغلب من كتب يف التصوف, انظر عىل سبيل املثال
 .136−123مرجع سابق, ص
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ون بأثرها النفيس الكبري  وبالرغم من أنّ أغلب من يتحدثّون عن اخللوة يقرّ
ت كثرياً من جمر حياهتم وكانت بمثابة  ا غريّ ل«عليهم, وكيف أهنّ م »نقطة حتوّ , إالّ أهنّ

اخلاصة بني العبد وربه, » األرسار«يرفضون احلديث عام يشاهدونه فيها, فذلك يعترب من 
فقط, الذي جيلس معه بعد هناية مدة اخللوة, فيفرسّ له كثرياً من » لشيخا«يطّلع عليها 

ومن . I1Hاألمور التي حدثت معه, مثل بعض املشاهدات والرؤ والرموز واإلشارات
صدور األحرار قبور «, و»أرسارنا بكر مل يفتضها وهم واهم«أقوال الصوفية املعروفة 

 .I2H»األرسار
أحد أصدقائه عند الشيخ عبدالرمحن » خلوة« يتذكر الشيخ إسامعيل الكردي

الشاغوري, يف زاوية األخري يف الشام, إذ كان يرصّ صديقه عىل زيارة الشيخ, فسافرا معاً 
فلم جيد الشيخ له «إىل الشام, وملا قابل ذلك الشخص الشيخ ألحّ عىل طلب اخللوة, 

وقد جلس «: الشيخ إسامعيلمكاناً إالّ غرفة الغسيل امللحقة يف منزل خادم الشيخ, يقول 
وخالل اخللوة ال تتحدث مع املختيل, وال . صاحبنا فيها ثالثة أيام كنت خادمه فيها

, يذكر اهللا, كام لقنّه الشيخ, وكنتُ  يتحدث معه أحد, فقط يوضع الطعام, ويبقى وحيداً
صوت ويف اليوم الثالث دخلت عليه وقد لفظ اسم اجلاللة ب. أالحظ أنّه ال يأكل الطعام

عالٍ وغاب عن الوجود, فشعرت باهللع, وانطلقت بسياريت إىل الشيخ الشاغوري 
, وقال يل اجلس وارشب القهوة, وبعد ذلك نذهب : ألخربه بام حدث, وقد كان هادئاً
, ثم خرج من : إليه, ال تقلق, وبالفعل ذهب الشيخ إليه وجلس معه وتذاكرا سوياً
الرغم من أنّه ال ينظم الشعر, وليس له خربة اخللوة, والرجل يتحدث بكالم جديد, وب

, إالّ أنّه نظم قصيدة عن خلوته وأرسلها إيل ومما نظمه من الشعر, متحدثاً ! يف ذلك أبداً
 :عن أرسار اخللوة

 وهـــــــــو عنـــــــــي بيـــــــــاين رافعـــــــو حجـــــــب التـــــــداين
ـــــــــاين ـــــــــن كي ـــــــــأراين م ــــــــاين ف ــــــــوار املع ــــــــمس أن  ش

                                                            
 .ل الكردي, مصدر سبق ذكرهمقابلة مع الشيخ إسامعي  (1)
 .125أبو القاسم القشريي, الرسالة القشريية, مرجع سابق, ص: عىل سبيل املثال  (2)
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ـــــــ ـــــــطور الش ـــــــتـفس  وأنـــــــــــــارت يل مكـــــــــــــاين رع بان
ـــــــ ـــــــحق ح ـــــــبييل س مــــــــت نفــــــــ يسـوس  يسـبعــــــــدما قوّ

ـــــــــــة ـــــــــــت يف احلقيق ــــــــــــــــــــــــة فانطوي  رس أرسار الطريق
ــــــــــــــإذا يب أتســــــــــــــامى ـــــــانى ف ـــــــب تتف ـــــــوق حج  I1Hف

 اجلاللة, لفظ الشاغوري الشيخ لقنه عندما أنّه الكردي إسامعيل الشيخ ويذكر
 أحوال يف كان عليه, ليطمئن حيرض الشيخ وكان الشيخ, منزل يف خلوة يف ودخل
 بجانبه وجلس الشاغوري إليه حرض وقد حوله, حيدث عام بالكلية غائباً  جعلته روحانية
 .I2Hخلوته من الثالث اليوم يف معه حدث قد ذلك أن يتذكر ال وهو به, وأمسك

 اخللوة أحوال عن فيها يتحدث مشهورة قصيدة نظم قد نفسه الشاغوري وكان
فعت أستار البني«التلمساين, بعنوان  اهلاشمي حممد الشيخ عند دخلها بعد أن , »رُ

ث فيها عن اإلرشاقات الروحية والكشوفات, بتعبري الصوفية, التي حيصل عليها  يتحدّ
الشخص, مع الرياضات الروحية والفكرية, من صمتٍ وسهر وذكر وجوع, يامرسها 

 :خالل اخللوة, يقول فيها
ــــــــت ــــــــتاررفع ــــــــنيأس ــــــــدت الب ــــــــوار وب ــــــــنيأن  الع
ــــــنجيل ــــــنت ــــــريم ــــــنغ  صــــــــوفية يــــــــا فاشــــــــهدوها أي
 طيبــــــــييسـنفــــــــ هــــــــواهيف حبيبــــــــــيمـــــــــرآةأنـــــــــا
ـــــن ـــــواه ع ـــــس ـــــييسـنف ـــــــةاألشـــــــيا واطرحـــــــي غيب  الردي
ـــــــذ ـــــــدا م ـــــــاهدذييفب  وســـــــــــاجد راكعـــــــــــارصت املش

ـــــــــهشـــــــــاكرا  اهلويــــــــــــة يف طــــــــــــواينإذ وحامـــــــــدل

                                                            
 .مقابلة مع الشيخ إسامعيل الكردي, مصدر سبق ذكره  (1)
 .املصدر نفسه  (2)
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@l^éÞ^uæ†Ö^e<áçÓŠÚ<^Â? 
أي غري (تنطوي مجيع األديان عىل حضور ملموس للروحانيات وعامل الغيب 

املرئي واملحسوس, الذي يرتبط باهللا, واملالئكة واملخلوقات األخر, وأرواح األنبياء 
فة فإنّ كثافة هذا » النظرية الصوفية«, لكن يف )والصاحلني , ويف حياة املتصوّ حتديداً

ق, وت راته احلضور الغيبي تزداد وتتعمّ أخذ مساحات واسعة يف رؤية الصويف وتصوّ
 . لنفسه وما يدور حوله

,  −كام الحظنا− يظهر  باهللا واملالئكة : باإلضافة إىل أركان اإليامن املعروفة(سابقاً
دور مهم لألولياء يف الثقافة ) القيامة, واإليامن بالقدر − والكتب واألنبياء واليوم اآلخر
;هو الربكة والشفاعة والكرامات التي يعطيها هلم : األول الصوفية, عىل أكثر من مستو

كام يطلق عليه يف − ويف مقدمة األولياء يأيت القطب الغوث, وهو . اهللا, نظراً ملكانتهم
, ويملك »كبري األولياء«صاحب الزمان أو الوقت, الذي يمثّل  − األدبيات الصوفية

, باإلضافة إىل كرامات مهمة, من أنّ من اهللا, فلديه معرفة بأمور الغيب» علامً لدنيّاً «
 . دعاءه مستجاب عند اهللا

أغلب أبناء الطرق اإلسالمية يرون يف شيوخهم أقطاب الزمان, سواء ممن رحلوا 
النقشبندية : عن احلياة, أو ممن ما يزالون أحياء, نجد ذلك بوضوح أكرب يف الطريقتني

هاتني الطريقتني تتحدثان رصاحةً عن احلقانية والشاذلية اليرشطية, وقد يعود ذلك ألنّ 
الفناء يف الشيخ بوصفه وارث الرسول الكريم, وحامل رسّ النبوة, وبالتايل فهو مطّلع 

 .عىل علوم وأرسار غيبية من عند اهللا, ومتواصل مع عامل امللكوت واحلرضة اإلهلية
انية, توجد قناعة راسخة لد أبناء الطريق ة مجيعاً أنّ ففي الطريقة النقشبندية احلقّ

اين هو قطب الزمان, والتواصل الروحي معه يصل يف كثري من األحيان  الشيخ ناظم حقّ
م رأوا الشيخ . ألبناء الطريقة إىل مرحلة الرؤيا واالتصال عن بعد غالباً ما تسمع منهم أهنّ

ناظم بصورة كذا أو كذا, يف املنام, أو أنّه رآه يف حالة اليقظة, ويتحدثون عن كرامات 
 . الشيخ العديدة
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احلال ال ختتلف لد الشاذلية اليرشطية, ففاطمة اليرشطية, تتحدث يف كتبها 
, وهي عقيدة »عيل اليرشطي«اهلائلة ملؤسس الطريقة الشيخ » الكرامات«كثرياً عن 

رة يف النظرية اليرشطية, فتجدهم يستخدمون ألفاظ الفخامة والتوقري  مستمرة ومتجذّ
 .عندما يتحدثون عن شيوخهم السابقني والالحقنيوالتبجيل الكبرية 

وية, تطلق النعوت واألوصاف الطرق األخر, مثل الشاذلية الدرقاوية العالّ 
ذاهتا عىل شيوخها, لكن بتحفّظ أكثر, ويالحظ أنّ ذلك حيدث بعد أن يبلغ الشيخ مرحلة 

الشاغوري, الذي  متقدمة من العمر, أو بعد وفاته, مثلام هو احلال مع الشيخ عبدالرمحن
يكتسب لد أبناء الطريقة مكانة رفيعة عالية, ويرون فيه سامت القطبية الغوثية, يف 
حديثهم عن كراماته, التي ترتبط غالباً بالعلوم اللدنية والفيض الرباين من اجلالل 
والوقار والفراسة, أكثر مما ترتبط بقدرات خارقة للعادة, كام هي حال الطريقة الرفاعية 

, فالشيخ القطب, بخاصة, يمكنه أن يرضب »خرق العادات«ـتي تتميّز املشيخة لدهيا بال
بالسيف ويدخل يف النريان من دون أن حيدث له أذ           . 

بعد القطب الغوث تأيت مراتب أخر ومتتالية من سلسلة األولياء, من األوتاد 
تبية العامل وهرميته وتكوينه, يف واألبدال والنجباء, وغريها من املسميات املرتبطة برتا

النظرية الصوفية, لكن األبدال حتديداً هم من حيظون لد صوفية األردن باالهتامم, 
موطناً لألبدال » بالد الشام«وربام يعود ذلك للعديد من األحاديث النبوية التي جتعل من 

ول أسئلة يف كل عرص وزمن, مما جيعل حتديدهم وتعريفهم أو النقاش حوهلم يدور ح
ن األولياء املوجودين يشكل جزءاً أساسياً من االهتاممات الصوفية: مثل نْ مِ  . مَ

هو مرتبة تالية من املراتب, بعد القطب الغوث, واألوتاد, ويوصفون » البدل«و
م من  , املقربون من اهللا, وسموا باألبدال ألنّه إذا مات أحدهم قام »رجال الغيب«بأهنّ

م بدالً منه آخر, حتى  ح كثري من الصوفية أهنّ , وعىل األغلب يرجّ يبقى عددهم ثابتاً
, من خالل الروايات املنسوبة للنبي الكريم وكثرياً ما تسمع يف أحاديث . أربعون شخصاً

متصوفة األردن كلمة فالن هو من األولياء واألبدال, واملقصود أنّ له مكانة عند اهللا, 
فة إضافية نسبية عن اآلخرين يف علم الغيب, ودعاؤه أقرب إىل االستجابة, ولديه معر
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خيتلف العلامء عىل صحة نسبة أحاديث األبدال للرسول (وربام إحد الروايات النبوية 
ر الصويف لألبدال ودورهم ومكانتهم, وهو ) الكريم ح لنا تصوّ إن األبدال «توضّ

, كلام مات منهم رجل, أبدل اهللا مكا , يسقى يكونون بالشام, وهم أربعون رجالً نه رجالً
فشيوخ . I1H»هبم الغيث, وينرص هبم عىل األعداء ويرصف هبم عن أهل األرض البالء

إىل مراتب تنازلية, تبدأ بالقطب  − بحسب أبناء الطرق− الطرق الصوفية مقسمون 
الغوث, ثم تتدرج إىل املراتب األخر, وعىل األغلب فإنّ كثرياً من شيوخ الطرق 

 . يعتربون من األبدال
اخلرض  − يف الثقافة الصوفية األردنية−ن األولياء الذين نجد هلم حضوراً مكثّفاً م
 فهو يف أغلب معتقدات الصوفيني يف األردن, ما يزال حيّاً يرزق, وهو الذي ألبس ,

لعدد من شيوخ الطرق الصوفية يف القديم, وكان يلتقي به هباء الدين » اخلرقة الصوفية«
اس باستمرار, وهو أ  يضاً من يظهر يف الرؤ واملنامات للعديد من أبناء الطرق الصوفيةالروّ

ومن املعلوم أنّ اخلرض هو إشارة عىل اخلري والعلم اللدينّ والرجل الصالح . يف األردن
 يف    .»الروايات الصوفية«اهلادي إىل احلكمة والطريق املستقيم وتأويل األحداث, كام يتبدّ

رية الصوفية املهدي املنتظر, الذي يرتبط ظهوره ومن الشخصيات املهمة يف النظ
بعالمات هناية الدنيا والزمان, واقرتاب اآلخرة, كام يف الروايات النبوية, وهو الذي 

ال«سيقف مع عيسى بن مريم يف مواجهة  , لتقع املعركة األخرية بني أهل »األعور الدجّ
ي رسدية ال تقترص عىل اإليامن واخلري من جهة والضالل والرشّ من جهةٍ أخر, وه

الصوفية, وال حتى عىل اإلسالم وحده, بل موجودة يف األديان الساموية األخر, ويشار 
 . »أرجمدون«إليها بمعركة 

                                                            
ة أحاديث األبدال عىل سبيل املثال, درس للشيخ حممد سعيد   (1) انظر عن النقاش يف مد صحّ

 :, عىل الرابط التايل»األبدال حقيقة أم خيال?«رمضان البوطي, 
https://tinyurl.com/y8ns49ox 

أحاديث «وعىل اجلهة املقابلة نفي أحاديث األبدال مجلة وتفصيالً من قبل أبناء املدرسة السلفية, 
 : , موقع طريق اإلسالم, الرابط التايل»األبدال

https://tinyurl.com/y9xvuyqv 
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يف الثقافة الصوفية األردنية, فإنّ الشيخ عبدالسالم شميس, » املهدي«بالعودة إىل 
انية سبق له وأن تنبأ, مثل شيخه ناظم ح اين, بموعد خروج املهدي, شيخ الطريقة احلقّ قّ

اين نفسه  ة, وقد ذكرنا سابقاً كيف أنّ الشيخ احلقّ قبل أعوام, وفشلت النبوءة أكثر من مرّ
حتدث عن امللك عبداهللا الثاين وملك املغرب حممد السادس بوصفهام من وزراء املهدي 

ين اخلالفة وقادة جيشه املنتظر, وللشيخ حقاين دعوة مشهورة بتويل امللك عبداهللا الثا
 . I1H!اإلسالمية متهيداً وحتضرياً لظهور املهدي واملعركة الفاصلة

ثون يف  اين فبعض شيوخ الصوفية األردنيني يتحدّ ال يقف األمر عند الشيخ احلقّ
رة لينتظر خروجه,  أروقة ضيقة عن اقرتاب ظهور املهدي, وبعضهم ذهب إىل املدينة املنوّ

وا باقرتاب ذلك ة داللة عىل هذا وإذ. وآخرون برشّ للمهدي » احلضور املكثّف«ا كان ثمّ
ا نظرية فساد األزمنة, ) باإلضافة إىل وصفه بالصالح وباالنتصار اإلسالمي النهائي( فإهنّ

املعروفة يف اخلطاب األشعري, وصوالً إىل عالمات اقرتاب القيامة, وهناية العامل, ومن 
 .I2Hء وخروج املهديأبرز هذه العالمات نزول عيسى بن مريم من السام

                                                            
 :عىل الرابط التايلناظم حقاين, ملن عرش الشام, موقع شمس الشموس,   (1)

https://tinyurl.com/ycs2sesg 

اين أنا العبد الضعيف !.. أهيا العلامء أريد منكم فتو بشأن اخلالفة: من ضمن ما يقوله الشيخ حقّ
.. نوهو موجود اآل. أريد أن نتخذ خليفة من أهل بيت الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه

: ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي . وتعرفون ما حصل يف األرض املقدسة يف الشام, والتي هي خري منازل املسلمني
يوم امللحمة الكرب فسطاط املسلمني بأرض يقال هلا الغوطة فيها مدينة يقال هلا دمشق, خري «

نة وأحق الناس باخلالفة والسلط. جيمعون الناس هناك). حديث صحيح. (»منازل املسلمني يومئذ
واهللا سبحانه وتعاىل ألبسه لباس اهليبة . اسمه عبداهللا. اإلسالمية اآلن هو جاللة امللك عبداهللا

 .»!أيده اهللا. الذي يصغر كل يشء أمامه
ٌّ «تستند هذه النظرية إىل الرواية النبوية   (2) هُ رشَ دَ عْ ي بَ انٌ إِالَّ الَّذِ مَ مْ زَ يْكُ لَ أْيتِ عَ هُ الَ يَ إِنَّ وا, فَ ُ ربِ , اصْ نْهُ مِ

مْ  بَّكُ ا رَ وْ قَ لْ تَّى تَ احلالج, اإلشارات اإلهلية يف /هباء الدين حممد بن عبدالغني البيطار: انظر. »حَ
, 2019التفسري عىل الطريقة الصوفية, باإلشارة ورصيح العبارة, دار الكتب العلمية, بريوت, 

 .63−58, ص1ج
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فة إىل عوامل متعددة, منها ما هو مرتبط بالذات اإلهلية,  الكون منقسم لد املتصوّ
, وما هو مرتبط )املالئكة واجلن واألرواح(وما هو مرتبط بعامل اللطائف الغيبية 

. بالكائنات احلسية املشاهدة, وهو عامل امللك, بام فيه من برش وكائنات مشاهدة حمسوسة
ا متداخلة, ال توجد حواجز أو حدود فاصلة » العقل الصويف«وأمهية هذه العوامل يف  أهنّ

جة عىل النحو اآليت. حاسمة بينها فة متدرّ : يشري شاكر الكيالين إىل أنّ العوامل لد املتصوّ
, )باسم اجلاللة اهللا(, والثاين الالهوت )هو(األول هو اهلاهوت, ومرتبط باسم اهللا 
امء صفات اهللا وأفعاله, والرابع امللكوت وفيه والثالث اجلربوت الذي تتجىلّ فيه أس

 . التجليات النورانية, وامللك وهو العامل احليس املعاين
من خالل الذكر ينتقل اإلنسان من عامل إىل آخر, ويسري متدرجاً يف التخلص من 
العوائق والعوالق الدنيوية اجلسدية املادية, فيخرج من عامل امللك إىل امللكوت إىل 

وال يقف األمر عند ذلك فحتى يف احلياة اليومية تنعكس هذه . , ثم الالهوتاجلربوت
العوامل يف تفسري الصويف ورؤيته لألحداث, فإذا جاء شخص وأعطاه مائة دينار عىل 
 سبيل املثال, فإنّه إذا قرن ذلك بعامل امللك, يشكر الرجل, وإذا قرنه بعامل اجلربوت ير

اقفيه جتلياً السم من أسامء اهللا  .I1H وهو الرزّ
         وكذلك احلال, فإنّ حياة اإلنسان اليومية مرتبطة بالعوامل املتعددة, فإذا 

انتقل, أي رحل من هذا العامل إىل عامل آخر, لكنّ روحه ) يف لغة التصوف: (مات, يقال
تبقى موجودة, بخاصة إذا حتدثنا عن شيوخ الطرق الصوفية, الذين يستحرض أبناء 

     وإذا عدنا إىل مشايخ الطرق . أرواحهم يف حياهتم ورؤاهم وأحالمهمالطريقة 
م يقومون بذلك بعد أن وردهتم  م عندما يرحلون من مكان إىل آخر, فإهنّ الصوفية فإهنّ

                                                            
عىل سبيل املثال, عن عوامل الصوفية,  , وانظر15/6/2020مقابلة مع شاكر الكيالين, بتاريخ   (1)

امللك وامللكوت والرمحوت واجلربوت, والالهوت, : رأي الشيخ عيل مجعة يف العوامل اخلمسة
, اخلفي : وهنالك مخسة لطائف يف اإلنسان تنعكس يف هذه العوامل, وهي القلب, الروح, الرسّ
للطائف, لكل منها لونه اخلاص, واألخفى, وعند بعض املتصوفة فإنّ هناك أشعة مرتبطة هبذه ا

 :يمكن العودة إىل الرابط التايل
https://tinyurl.com/y9fujgmh 
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ي اإلشارات والرسائل  − عىل األغلب− إشارات ورسائل, فهم ال يتحركون  إالّ بعد حترّ
 . »عامل الغيب«من 

لفرق بينهام أنّ الرؤيا هي أقرب إىل إشارات إهلية من عامل وا(الرؤ واألحالم 
هلا أمهية خاصة يف الثقافة ) الغيب, أما األحالم فهي انعكاس لعامل الباطن وال يبنى عليها

الصوفية األردنية, فكثري من الصوفيني هيتمون بتفسري األحالم, وإن كانت القاعدة 
, لكن ال تبنى عليها أحكام, إالّ أنّ حضورها الصوفية الشهرية بأنّ األحالم يستأنس هبا

وتأثريها واضح يف املشهد الصويف األردين, وقد وصل األمر ببعض أتباع طرق صوفية 
م رأوا عالمات قبول شيخ الطريقة أو تعميده شيخاً يف املنام من خالل  إىل القول بأهنّ

 . ذا األساسالرسول أو أحد األولياء الكبار, وبعضهم انشق عن طريقته عىل ه
وكثرياً ما يكون حضور مشايخ الطرق احلاليني أو السابقني يف رؤ وأحالم     

اين بعد وفاته − أبناء الطرق الصوفية, فإحد السيدات الصوفيات رأت الشيخ ناظم حقّ
وهو قريب منها, ينظر إليها وبينهام أشعة بلون معني, وآخر ألبسه احلقاين الرداء الصويف 

خر رأ أبناء الطريقة أنّه مبرشّ باملشيخة من الرسول الكريم يف الرؤيا, وهناك يف املنام, وآ
من ير الرسول بصورته البرشية, ومن يراه بصورته النورانية, والبعض ير الرؤيا 

 .I1Hليس فقط يف حالة النوم, بل فيام بني النوم واليقظة
ت الرقية الرشعية لد بعض أبناء الطرق تتداخل العوامل كذلك من خالل عمليا

وهي القيام بقراءة القرآن عىل املريض كي يشفى, أو محاية اإلنسان من الرش الذي يقف (
, وهي درجات ألبناء التصوف, فهناك من يأخذ )وراءه سحر أو شعوذة أو حسد

املوضوع عىل حممل كبري من تفسري األحداث, ومنهم من حيدّ من أمهية ذلك وتأثريه عىل 
وبالرضورة فإنّ مثل هذه املعتقدات واملامرسات . لألمور من حوله حياته وتفسريه

ف,  مرتبطة أيضاً بالثقافة الشعبية, وباألديان كافّة, فهي ليست حمصورة يف أهل التصوّ

                                                            
بعض هذه القصص سبق اإلشارة إىل مصادره, وبعضها من خالل املقابالت التي أجراها الباحث   (1)

 .مع املتصوفني
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فالسلفيون كذلك يامرسون الرقية الرشعية, ولد األديان األخر ممارسات شبيهة, 
 . وثقافته وتصوراته ملا يدور حوله يف العامللكننا نحاول هنا أن نستنطق معتقدات الصويف 

ومن املامرسات الصوفية الالفتة زيارة قبور األولياء وأرضحتهم ومقاماهتم, 
واحلرص الدائم عىل ذلك, والدعاء إىل اهللا يف تلك املناطق, والتوسل إىل اهللا بشفاعة 

رضحة, سواء هؤالء األولياء, فثمة زيارات منتظمة ملشايخ الطرق الصوفية هلذه األ
أبو عبيدة عامر (, واألولياء والصحابة )مقامات األنبياء شعيب, ويوشع, ولوط(لألنبياء 

, وموقع أهل الكهف, وهو أمر خيتلف فيه الصوفيون )بن اجلراح, ورشحبيل بن حسنة
مع السلفيني, يف مسألة التوسل بالصاحلني تقرباً إىل اهللا, فالسلفيون عموماً يرفضون 

, بينام املتصوفة يتربكون ويتقربون إىل اهللا »رشكاً باهللا«ن إىل حدّ اعتباره ذلك, ويصلو
 .I1Hبدعاء وشفاعة هؤالء األولياء

ف«خالصة القول, إن األغلبية العظمى من  يف األردن, تؤمن » أهل التصوّ
, لكن  بوجود األولياء والصاحلني, وبمراتب األولياء, وبالرؤ وباملهدي واخلرض 

ر للعامل الغيبي وتأثريه عىل احلياة اليومية وتفسري األحداث والتعامل مع هذا احلضو
 .  اآلخرين خيتلف وتتفاوت بينهم بصورة واضحة وجلية

بأمهية خاصة ملحوظة لد املتصوفة يف األردن, فقد الحظنا » آل البيت«ويتمتع 
كيف أنّ شيوخ الطرق الصوفية عموماً حيرصون عىل ربط أنفسهم بالنسب النبوي, 
ويتخذون لقب الرشيف يف كثري من األحيان, وهو أمر ليس باجلديد, فأغلب شيوخ 

هذه الروابط بالنسب اهلاشمي, وهو أمر الطرق الصوفية الكبار, كانوا جيدون ألنفسهم 
 . يعود لتكريم وتوقري أهل بيت الرسول الكريم, والتربّك هبم, يف املعتقدات الصوفية

 
                                                            

 : انظر عىل سبيل املثال زيارة الشيخ أمحد الردايدة ملقامات الصحابة, عىل الرابط التايل  (1)
https://tinyurl.com/yakofxrw 

 : وزيارة الشيخ حسني الرشيف لقرب النبي يوشع بن نون, عىل الرابط التايل
https://tinyurl.com/ydx5fhom 
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@íÏè†ŞÖ]<Øâ_<?íèæ]ˆÖ]<ÄÛj¥æ 
 انفتاحها وانغالقها عىل املجتمع, ويف مستو تتباين الطرق الصوفية يف مد

قة بني املريدين أنفسهم, ومن املعروف أنّ العالقة بني الشيوخ واملريدين, أو يف العال
األدبيات الصوفية السابقة كانت حافلة باحلديث عن عالقة الشيخ باملريد وآداب 

أي عالقة املريدين ببعضهم, وقد كانت سابقاً الزوايا تأخذ مصطلحات مثل » الصحبة«
 .الرباط, واخلانقاه, والتكية

أبعاداً روحية عميقة, مثلام هي  يف بعض الطرق تأخذ عالقة الشيخ باملريدين
, إالّ أنّ  اين بأبناء الطريقة, بالرغم من أن أتباعه باملاليني عاملياً احلال يف عالقة الشيخ حقّ
العديد من األردنيني يروون قصص التواصل معه, وأخذ البيعة منه, والعالقة الروحية 

الرشيف وأمحد واحلال كذلك بالنسبة لزوايا نوح كلر وحسني . الدافئة بينهم
ح, فنجد عالقات روحية وتفاعل كبري مستمر بني أبناء  اليرشطي, وحممود املروّ

 .»الشيخ«الطريقة والزاوية و
ا الشيخ  يف زاوية الشيخ حسني الرشيف, عادة ما تقرأ األوراد اليومية فيها, أمّ

العشائرية أمحد الردايدة فيسهل وجود الزاوية يف قريته من امتزاج العالقات العائلية و
 .باجلانب الروحي والديني

فيام تتميّز زاوية نوح كلر بوجود العديد من األجانب والقادمني من اخلارج لتلقي 
الطريقة والعلم الرشعي عىل يد الشيخ, باإلضافة إىل طالب العلم الذين يساعدونه يف 

ي كلر العالقة بني أبناء الطريقة ب. عملية التدريس اور مع أبناء , ويتز»الصحبة«ـويسمّ
 ويقيم عرشات من مريدي الشيخ,. الطريقة يف دول خمتلفة من العامل بصورة مستمرة ودائمة

بخاصة القادمني من اخلارج, يف املنطقة املجاورة للمسجد والزاوية, ويسكن الشيخ نفسه 
ل عملية التواصل ويعزز العالقات بني   . »أهل الطريقة«يف مكان قريب, مما يسهّ

  الزوايا والطرق تتباين يف مد التفاعل والتواصل بني أبنائها, فإنّه وكام أنّ 
داخل الزاوية والطريقة نفسها توجد تقسيامت, أشبه بالدوائر, للمقربني من الشيخ 

, فاملحبني واملريدين كدائرة أوسع, وحتدث يف )احللقة الصغرية( , ثم السالكني عموماً
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وعالقات أرسية وعائلية نامجة عن التقارب كثري من األحيان عمليات مصاهرة ونسب 
 . الفكري والروحي

بالطبع عالقة الشيخ باملريدين هلا خصوصية يف الثقافة الصوفية, لكنّها تأخذ 
أبعاداً روحية عميقة يف أحيان عديدة, وفضفاضة يف أحيانٍ أخر, فالشيخ كلر مثالً 

, ويتفقد املقربني منه باستمرار, بينام بعض »جمتمع الزاوية«ـيؤكد عىل أمهية االلتزام ب
 الطرق والزوايا تتسم باخلالفات والتفكك والعالقات املتباعدة, وبعض الشيوخ معروفون

ة وآخرون باملرونة والبساطة يف التعامل مع املريدين وأبناء الطريقة ة واحلدّ  .I1Hبالشدّ
عىل الزاوية, ففي العديد من  − العادةيف − ال تقترص العالقة بني أهل الطريقة 

 املناسبات الدينية يتم دعوة أبناء الطريقة من قبل أحد األعضاء, كاملولد النبوي وذكر
اهلجرة النبوية أو غريها من املناسبات, وربام حتى يف مناسبات شخصية, مثل أن يرزق 

 . وتربكاً  اهللا أحد أبناء الطريقة بولد, فيقيم جلسة دينية يف منزله احتفاءً 
   

                                                            
 .من شهادات املقابالت التي أجراها الباحث مع متصوفني, وقد سبقت اإلشارة إىل املقابالت  (1)
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يتميّز موضوع املرأة بخصوصية الفتة يف األدب الصويف, فثمة حضور كبري 
لشخصيات نسوية متصوفات وزاهدات معروفات, كام أنّ املرأة نفسها حارضة يف 
األدب والشعر الصويف بوصفها رمزاً للعشق اإلهلي, كام نجد يف أغلب الشعر الصويف 

ف, التي متتاز القديم واجلديد, وهو األمر الذي ينطبق عىل املش اركة النسوية يف التصوّ
 .      »الظل«باحلضور والفعالية يف األردن, لكنّها إىل اآلن ما تزال يف 

اجلمعيات : املشهد الصويف النسوي األردين حيرض بصور ومستويات عدة, األول
ذات الطابع النسوي أو األقسام النسوية يف بعض اجلمعيات واملؤسسات ذات الطبيعة 

النساء الناشطات يف بعض الزوايا, بخاصة زاوية نوح كلر, وزاوية : ة, والثاينالصوفي
انية, وبعض الزوايا املخصصة للنشاط النسوي, كام  اليرشطية والزاوية النقشبندية احلقّ
هو احلال يف زاوية تابعة للشيخ أمحد الردايدة, والنساء املتصوفات املتزوجات من 

ت شيوخ الطرق الصوفية, وأخرياً واعظات متصوفني, كزوجات وشقيقات وبنا
 . صوفيات ناشطات يف املجتمع

l^éÂ^fŞÖ]<V<ìçÂ‚Ö]æ<í‰…‚¹]æ<íÏè†ŞÖ] 
ة  أو اآلنسة (الطباعيات مصطلح يطلق عىل مجاعة من مريدات وتلميذات احلاجّ

فادية الطبّاع, وهي من عائلة ثرية من أصول شامية, درست يف بريوت, ) كام يطلق عليها
مريدات احلاجة منرية القبييس يف سورية, لذلك تعترب مجاعة الطباعيات وهي من 

 .I1H)1933أسستها منرية القبييس من مواليد العام (األردنيات امتداداً للقبيسيات 
                                                            

جية قسم العلوم الطبيعية, وقد بدأت مسريهتا بالتدريس يف حي   (1) » املهاجرين«منرية القبييس خرّ
 =    الدمشقي, ويف بداية الستينات بدأت ممارسة النشاط الدعوي مع التعليمي; وذلك إثرَ اقرتاهبا 
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والقبيسيات حركة نسوية صوفية ظهرت يف سورية وتنامت إبان الثامنينات, من 
وتأييد الشيخ أمحد كفتارو مفتي  القرن املايض, وانترشت بصورة الفتة, وحظيت بدعم

اجلمهورية السورية, وهن من أتباع الطريقة النقشبندية, وتقترص احلركة عىل النساء فقط, 
وقد كانت بداية احلركة عرب دروس تعقد يف املنازل, إىل أن تم السامح هلن بالنشاط العلني 

 .I1H, وبدأن بعقد الدروس واملحارضات يف املساجد2006يف العام 
ال ختتلف مكونات وبنية حركة الطباعيات األردنيات عن مجاعة القبيسيات, 
وبدأت الطباع حركتها يف األردن خالل النصف الثاين من الثامنينيات, عن طريق تكوين 
نواة صغرية يف البداية من املريدات وإعطاء الدروس يف منزهلا, ثم مع رسعة انتشار 

التنمية «املريدات, ثم لتؤسس الحقاً مجعية  احلركة بدأت الدروس تنتقل إىل منازل
, التي انبثقت عنها مدارس الدرّ املنثور للطالبات, يف حيّ خلدا »واخلدمات اإلسالمية

بمدينة عامن, وهي مدارس إسالمية خمتلطة للصفوف األوىل, ثم لإلناث فقط يف 
ارس اخلامئل الصفوف املتوسطة والعليا, وتعمل يف عامن والزرقاء, والحقاً ظهرت مد

 .I2Hاإلسالمية, وهي عبارة عن مدارس روضة وأساسية

                                                                                                                                      
يخ » جامع أيب النور«من   = وري  القريب من» أمحد كفتارو«التابع ملفتي سوريا الراحل الشّ النّظام السّ

ئيس حافظ األسد; وقد أد مجعها بني الدعوي والتعليمي إىل منعها من التدريس باملدارس  والرّ
ه العام للنظام السوري يف الثامنينيات وبداية التسعينيات أن من له نشاط  احلكومية حيث كان التوجّ

امنينات عقب الصدام دعوي يبعد عن التدريس يف املدارس احلكومية, وذلك بسبب أحداث الث
بني النظام واإلخوان,والتي ال زالت تلقي بظالهلا عىل جوانب العالقة بني النظام واملجتمع, وهذا 
اإلبعاد عن التدريس ساهم بإقبال القبييس عىل التعلم عىل يد الشيخ كفتارو, واجتاهها إىل دراسة 

أت القبييس ممارسة نشاطها الدعوي وفيام بعد بد .العلوم الرشعية بكلية الرشيعة يف جامعة دمشق
يا وفكريا; مع استمرار الوفاء للشيخ املريب األول  اخلاص وتأسيس منهج مستقلٍّ هيكليا ومادّ

ال يدخله الرجال, موقع اجلزيرة » نسوي«تنظيم ديني .. ليىل الرفاعي, القبيسيات: انظر. »كفتارو«
 : , عىل الرابط التايل8/5/2017نت, 

https://tinyurl.com/y7whjt7h 
 .املصدر السابق ,ليىل الرفاعي, القبيسيات: انظر  (1)
 .املصدر نفسه  (2)
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حتيط الطباعيات نشاطهن باحلرص الشديد عىل االبتعاد عن اإلعالم, وعن 
ة يف التعامل مع اآلخرين, بذرائع  األضواء, وحيرصن كذلك عىل قدر كبري من الرسيّ

بعض املعلومات . متعددة, وهو ما خلق حالة من الغموض يف فهم اجلامعة وقراءهتا
تتأتى أكثر ممن خرجن من عباءة اجلامعة, إذ يتحن قدراً أكرب من املعلومات, ومن هؤالء 

فت يف البداية عىل )وهو اسم مستعار بناءً عىل طلبها(أم أمحد  , وهي امرأة سورية تعرّ
ستها يف املدرسة منهن, ثم ملّا دخلت اجلامعة يف  القبيسيات يف سورية, وكانت مدرّ

ا الث امنينيات, تواصلت معها معلمتها وطلبت منها حضور دروس خاصة بالنساء, ألهنّ
طالبة متفوقة, وهي تريد أن تضمها إىل جلسات حفظ القرآن الكريم والتعليم الديني, 
وقد التزمت أم أمحد مع معلمتها, ودخلت بالتدريج يف حلقات القبيسيات السوريات, 

شط يف استقطاب الطالبات من اجلامعات وأصبحت تدرس معهن علوم الدين, وتن
 .I1Hالسورية هلذه اجلامعة

فت عىل الطباعيات األردنيات,  عندما تزوجت أم أمحد انتقلت إىل عامن, وهنا تعرّ
يشكلن امتداداً للقبيسيات, يف األفكار  وبالرغم من أنّ أم أمحد تر أنّ الطباعيات
الة األردنية مغايرة للسورية, ففي سورية وأسلوب العمل والتنظيم والرتتيب, إالّ أنّ احل

حجم اإلقبال والتقبل للحركة كان أكرب بكثري نتيجة ثقافة املجتمع الصوفية يف 
 .I2Hاألصل

, قبل أن تقرر أن ترتك  استمرت أم أمحد مع الطباعيات لعقدين من الزمن تقريباً
هبا من خالل  اجلامعة, بعد أن اختلفت مع اآلنسات حول بعض األفكار, التي تأثرت

امرأة صوفية أخر كانت تقيم حلقة ذكر ودروس يف منزهلا, وهو األمر الذي اعتربته 
الطباعيات خروجاً عىل احلركة, بالرغم من أنّ أم أمحد كانت قد وصلت إىل مرحلة 

مة فيها, وكانت هي إحد املعلامت البارزات  .I3Hمتقدّ
                                                            

 .3/5/2020مقابلة خاصة مع أمحد يف ضاحية الرشيد,   (1)
 .السابقاملصدر   (2)
 .املصدر نفسه  (3)
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د أم أمحد عىل أنّ هناك إرصاراً عىل اخلص وصية, وما يشبه الرسية يف عمل تؤكّ
, »أقرب إىل اهللا«الطباعيات, باعتبار أنّ األفضل العمل بعيداً عن األضواء, ذلك 

والرتتيب داخل حركة الطباعيات يكون أشبه باحللقات تبدأ من النواة األساسية املتحلقة 
يت يعطني وهن املعلامت اللوا» اآلنسات«حول فادية الطباع, والقريبات منها, ثم طبقة 

 . الدروس يف املنازل ويشكلن حلقات من الطالبات حوهلن
يف املجمل هتتم الطباعيات بالرتبية والتعليم الديني والوعظ, وتنشط احلركة يف 
أوساط طالبات اجلامعات, ويوجد حضور مميز هلن يف جمتمع الطبقة الوسطى من النساء, 

أنّ تقبل احلركة يكون أكرب لد نساء ليس مقصوداً بقدر ما  − وفقاً ألم أمحد− لكن ذلك 
 . الطبقة الوسطى املتدينات
بالزي, ويتمثّل يف لبس اجللباب  −كام هي حال القبيسيات−تتميّز الطباعيات 

د االشتباك مع  ا تتعمّ الكحيل وارتداء غطاء الرأس األبيض, واحلركة بالرغم من أهنّ
ناسبات االجتامعية, كاألفراح املجتمع النسوي, من خالل الدروس واملحارضات يف امل

والعزاء وغريها, ومن خالل املشاركة يف املناسبات الدينية يف املنازل, مثل املوالد النبوية 
ا نخبوية يف عملية استقطاب النساء إىل الدروس  واالحتفاالت األخر, إالّ أهنّ

ثري من لذلك يوجد متييز بني دروس عامة; يمكن أن يدعى إليها ك. واحللقات اخلاصة
النساء, يف أيام السبت واخلميس, والدروس اخلاصة ملن يتم انتخاهبن واختيارهن ليكنّ 

 .I1Hجزءاً من احللقات الدراسية والرتبوية اخلاصة
الرتكيز عىل اجلوانب العقائدية, والفقهية, والسلوكية يكون مع الطالبات أو 

, وتشري أم أمحد إىل املنتسبات, فتدرس الطالبة كتباً يف العلوم الدينية, وك تباً فكرية أيضاً
ا أهنت الكتب املوجودة كاملة يف مستويات الدراسة يف  , ومنها »جمالس الطباعيات«أهنّ

كتب يف احلديث والسرية والفقه, والفكر, ككتاب نساء حول الرسول, وكتاب رجال 
 . الفكر والدعوة

                                                            
 .مقابلة خاصة مع أمحد يف ضاحية الرشيد,املصدر نفسه  (1)
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بااللتزام مع جمموعات من الطالبات ) أي املعلامت الطباعيات(» اآلنسات«تقوم 
إلعطائهن دروساً يف العلوم الدينية, واالهتامم بأورادهن اليومية من صالة والتزام ديني 
وأدعية, وتأخذ العالقة بني اآلنسات والتلميذات أبعاداً روحية كبرية, وتتعلّق الطالبات 

باآلنسات, وهو األمر الذي دفع بفادية الطباع إىل  − يف العمر حتى لو كنّ كبريات− 
سياسة تغيري اآلنسات املسؤوالت عن الطالبات كل فرتة من الزمن, حتى ال حيدث تعلّق 

 . شديد هبن
االلتزام الشديد هو عنوان الطباعيات, واالهتامم بالعبادة والسلوك والتعليم 

ا الطريقة النقشبندية فال ي تم الترصيح هبا يف أوساط الطباعيات, بمعنى ال الرشعي, أمّ
تؤخذ البيعة بالطريقة أو يتم احلديث عنها بصورة واضحة يف األردن, إنّام يتم إدراج 
, ولذلك ال توجد  أورادها ومفاهيمها يف نطاق العمل من دون أن يكون ذلك مبارشةً

زاوية للطباعيات, وال حرضات شبيهة باحلرضات النقشبندية األخر . 
قصاؤها, إإذا حدث اختالف بني إحداهن واحلاجة فادية أو املقربات منها, فيتم 

ة«وعادة ما توسم بعبارة  , وقد »املنهج املتبع«, كناية عن خروجها عىل »األخت املنشقّ
ر العدد باآلالف, كام أنّ اوصلت أعداد املتأثر ت بالطباعيات إىل املئات, والبعض يقدّ

تأسيس مدارس الدرّ املنثور ساعد عىل نرش ثقافة الطباعيات والتأثري يف األجيال الناشئة, 
 . واستقطاهبن, وتنشط الطباعيات بصورة خاصة يف عامن والزرقاء وإربد

»ç’Ö]<ëçŠßÖ]<|^ß¢]<VÑ†ŞÖ]<H‚â^Ã¹]<H^è]æˆÖ] 
 يقف النشاط النسوي الصويف عىل الطباعيات, فاليوم تقوم املعاهد الدينية ال

ومن ذلك معهد احلوراء التابع . اجلديدة بدور مهم يف التشبيك بني املتعلامت الصوفيات
ملعهد املعارج للدراسات الرشعية, الذي يستقطب جمموعة من النساء, بخاصة 

ني موازٍ متاماً للعمل الذكوري, فتقام دروس املتعلامت, ويتم يف املعهد عمل رشعي ودي
التعليم الرشعي املتنوعة للنساء, وينخرطن يف األعامل الدعوية والتعليمية, ويف األنشطة 

, وكذلك − التي حتدثنا عنها− العامة التي يقوم هبا معهد املعارج, مثل ملتقيات اخلويصة 
لتدريس يف معهد احلوراء, ربيع املحبني, باإلضافة إىل استقطاب مشايخ ومدرسني ل
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وتشارك بنات املعهد, ممن وصلن إىل درجة عالية من التعليم الرشعي يف عملية التدريس 
 .I1Hوالعلم الرشعي, ويف جمال التنظيم واإلدارة

ر معهد احلوراء من أنشطته وفعالياته, وأصبح يعقد جلسة صباحية تتضمن  طوّ
يد من أساليب الدعوة, يتم خالهلا إعطاء إفطاراً يف أحد املقاهي للنساء, كأسلوب جد

 . درس ديني ألحد الدعاة أو الداعيات, وتبادل النقاش مع احلضور من النساء
كام تمّ تأسيس نادي الزهرات الصيفي الدائم, الذي يستقطب الفئات العمرية 
الصغرية من الفتيات, فيام يالحظ حجم التفاعل الكبري عىل صفحة معهد احلوراء, عىل 

قع الفيس بوك, وقدرة املعهد عىل استقطاب العديد من النساء الداعيات, بخاصة من مو
ل إىل حاضنة للعمل العلمي والدعوي,  مسحة ببنات مشايخ الطرق الصوفية, فقد حتوّ

 .  صوفية
س العلم الرشعي للطالبات, تركز عىل  وبالرغم من وجود معاهد أخر تدرّ

معهد احلوراء خمتلف, من ناحية الطابع الشمويل الذي اجلوانب الفقهية والعلمية, إال إن 
 نتيجة »الباعلوية«إىل انضامم العديد من النساء إىل الطريقة  − بصورة غري مبارشة− أد ,

التأثر بالقائمني عليه وباحلبايب, مع أن املركز يؤكد دوماً عىل ابتعاده عن الرتويج ألي 
ف كمنهجية عا مة, واستقطابه لشيوخ من مدارس صوفية طريقة معينة, والتزامه بالتصوّ

. خمتلفة, وحتى غري صوفية للتدريس, لكن التأثر بشيوخ مثل الشيخ عون القدومي ود
 .I2Hأمحد الصوي, والزائرين من شيوخ احلبايب, كعمر بن حفيظ, أد إىل هذه النتيجة
االت كام يقدم جامع الروضة الرشيفة يف تالع العيل هو اآلخر, جماالً آخر من جم

التصوف النسوي, من خالل الدروس وجمالس الربدة والصالة عىل النبي التي تقام 

                                                            
وانظر كذلك صفحة املعهد عىل . 5/5/2020يف املعهد, بتاريخ مقابلة مع إحد املرشفات   (1)

 : صفحة الفيس بوك, عىل الرابط التايل
https://tinyurl.com/yb7zoaxq 

 .2/5/2020مقابلة مع إحد املدرسات يف معهد احلوراء,   (2)
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أمحد الصوي, من أبرز خلفاء الطريقة الباعلوية . للنساء يف ذلك اجلامع, وإمامه الشيخ د
 . يف األردن

, اجلناح النسوي جلمعية  من بني التجمعات النشيطة يف التصوف النسوي, أيضاً
اإلسالمية, إذ تشهد اجلمعية, ذات الطريقة الرفاعية, نشاطاً ملحوظاً  الثقافة العربية

للنساء, عرب دورات العلوم اإلسالمية, وقد تم تأسيس فرقة نسائية للنشيد اإلسالمي, 
, وأصبحت هذه )يف مقابل الفرقة اهلاشمية للذكور(وهي الفرقة اهلاشمية إلحياء الرتاث 
ويؤكد . I1Hنية, كام يوجد فرقة لألطفال تابعة للجمعيةالفرقة تقيم مئات االحتفاالت الدي

القائمون عىل مجعية الثقافة العربية اإلسالمية عىل وجود قيادات نسائية ومدرسات 
 .     I2Hناشطات وداعيات ينتمني للجمعية وينشطن يف املجتمع

باإلضافة إىل هذه األطر من العمل النسوي الصويف, فهناك جمال واسع له يف 
وايا, ففي زاوية الشيخ نوح كلر يف املدينة الرياضية, حترض عرشات النساء عادة جلسة الز

الذكر يوم اجلمعة, يف مكان خاص خمصص يف الطابق األعىل للنساء, ولزوجة الشيخ 
نوح دور كبري يف اإلرشاد النسوي, كام يوجد دروس خمصصة للنساء يف الزاوية, بخاصة 

 . هن من اخلارج ألخذ الطريقة والتعلم عند الشيخ كلرممن قدمن مع عائالهتن وأزواج
        ويوجد حضور نسائي يف الزاويتني اليرشطية واخللوتية اجلامعة الرمحانية, 
     ويف الطريقة احلقانية بخاصة يف جلسات الذكر, ومع أم مريم, التي تقيم جلسات 
الذكر النقشبندي يف العديد من املنازل, وتنشط يف الدعوة إىل اهللا, وهلا العديد من 

, أهنت البكالوريوس يف علم 1978املريدين, وهي من عكا يف األصل من مواليد العام 
االجتامع من اجلامعة العربية, التزمت بالطريقة النقشبندية وبايعت الشيخ ناظم حقاين, 

تزوجت من الشيخ عبدالسالم شميس, ولدهيا إذن مكتوب من  وانتقلت إىل عامن وقد
                                                            

, 21/8/2011اهلاشمية للنساء, عىل التلفزيون األردين, بتاريخ انظر مقابلة مع مسؤولة الفرقة   (1)
 : ضمن برنامج يوم جديد, عىل الرابط التايل

https://tinyurl.com/ybgjcddc 
 .مازن غانم, نائب رئيس مجعية الثقافة العربية اإلسالمية, مرجع سابق. مقابلة مع الشيخ د  (2)
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الشيخ ناظم حقاين ومن ابنه وخليفته حممد عادل بالتسليك عىل الطريقة النقشبندية 
 . احلقانية يف األردن

إذا أضفنا إىل هذا املشهد العديد من الشيخات والنساء اللوايت أخذن اإلذن بإقامة 
ن بينهن زوجات أو شقيقات أو بنات مشايخ جلسات الذكر من مشايخ الطرق, وم

الطرق الصوفية يف األردن, ومن بني هؤالء النساء إحد بنات الشيخ أمحد الردايدة, 
واحلاجة أم الراغب التي أخذت الطريقة عن الشيخ عبداهللا الصباهي, وغريهن من نساء 

نازل النساء أو ناشطات يف جمال الدعوة الصوفية, وعىل األغلب تقام هذه اجللسات يف م
 . بعض املقربات منهن

Íflç’jÖ]<Ðè†<î×Â<Vð]…ç£]<‚ãÃÚ<ð^ŠÞ 
جت يف اجلامعة  أمّ أمحد التي التزمت مع الطباعيات قرابة عقدين من الزمن, وتدرّ
حتى أصبحت إحد اآلنسات, ولدهيا دروس يف الوعظ واإلرشاد, وكانت قد بدأت 

لراغب التي أخذت الطريقة الشاذلية قبل ذلك مع القبيسسات, وجدت يف احلاجة أم ا
عن الشيخ عبداهللا الصباهي, نموذجاً خمتلفاً فأصبحت حترض الدروس عندها مرة يف كل 
أسبوع, لكن عالقتها بأمّ الراغب أدت إىل تركها االلتزام مع الطباعيات, عندما اكتشفن 

بمنطق اآلنسة  تأثري أم الراغب عليها, بخاصة يف كتب احلكم العطائية, وهو أمر مرفوض
فأصبحت حترض جلسات الذكر الشاذيل واملولد عند أم . فادية الطباع وتلميذاهتا

الراغب, التي كانت ترشح احلكم العطائية والرسالة القشريية وعوارف املعارف من 
 . الكتب الصوفية املعروفة

فت أم أمحد عىل جامع الروضة وحرضت جلسة لقراءة  يف مرحلة الحقة تعرّ
عند الشيخ أمحد الصوي, فتأثرت كثرياً هبذا املناخ اإليامين, ثم تعرفت عىل الشيخ الربدة 

عون القدومي يف معهد املعارج, وتأثرت بمنهجهم يف العلم الرشعي والرتبية والدعوة, 
 . وأصبحت من املدرسات وامللتزمات مع معهد احلوراء التابع للمعارج
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رت فيها خالل عقدين ونصف من تصف أم أمحد تلك املحطات املديدة التي م
العمر, يف العمل الديني النسوي, بأنّ الطباعيات أعطوها اجلانب الدعوي والعبادات, 
وأم الراغب اجلانب الروحاين, ومعهد املعارج والشيخ عون القدومي أعطوها جانب 

وقد . العلم الرشعي املرتبط بالتزكية والسلوك, ومفاهيم جديدة وفتوحات إرشاقية
مت أم أمحد الحقاً بالطريقة الباعلوية, عندما حرضت دروساً وحمارضات للشيخ التز

تقول تعلّمت يف الشاذلية حبّ اهللا ويف الباعلوية . عمر بن حفيظ خالل زياراته لألردن
 .I1Hحمبة رسوله الكريم حممد

ة  ا مرسّ فقد حصلت عىل درجة املاجستري يف العلوم اإلسالمية, ) عاماً  32(أمّ
. االنجليزية, من اجلامعة األردنية, وكانت قد حصلت عىل بكالوريوس صيدلةباللغة 

وقد عملت يف الصيدلة بعد أن خترجت من اجلامعة األردنية, وكانت تكتفي خالل 
 . دراستها يف اجلامعة بدراسة وتعلم القرآن الكريم وحفظه

كها هلدف  مل تشعر أنّ عملها يف الصيدلية يلبّي طموحها, وكان هناك يشء حيرّ
آخر يف احلياة, ويف أحد األيام دعتها صديقات هلا إىل صالة قيام الليل يف مسجد الروضة 
يف تالع العيل, فأحبت كثرياً األجواء فيه, وانتبهت إىل أنّ اإلمام يقرأ الشعر بني 

وتفاجأت أنّ املسجد نفسه أعلن عن دورة جمانية للعلوم  الركعات, بروحانية عالية,
 . الرشعية, فسجلت فيها وكانت حترض يف املسجد كل يوم سبت
ا كانت تبحث عن يشء فوجدته, قلتُ  , »هذا العلم الذي أريد«شعرت أهنّ

واستمرت يف أخذ الدروس الرشعية, بعد أن استقالت من عملها كصيدالنية وقررت أن 
لعلوم اإلسالمية يف اجلامعة األردنية, وخالل تلك الفرتة كانت بداية تكمل دراسة ا

التابع ملعهد املعارج, فانتقلت للعمل يف املعهد, وشعرت بانتامء  −نشاط معهد احلوراء
 . شديد له

                                                            
 .مقابلة مع أم أمحد مرجع سابق  (1)



 أرسار الطريق الصويف  ●  302

عون (بدأت مرسة تسمع تعليقات من بعض املقربني منها أنّ هذا الشيخ 
لنبي هي بدعة, وليست من الدين يف يشء, صويف, وأنّ جمالس الصالة عىل ا) القدومي

لكنّها مل جتد أي انتقادات حقيقية ومقنعة, بل كانت خالل تلك األعوام تستمر يف أخذ 
العلوم الرشعية املسندة, فدرست العديد من الكتب عىل يد املشايخ, وباتت عندما ال 

قت قائمة قراءات مرسة الرش عية, والتزامها تذهب إىل املعهد تشعر بفراغ شديد, وتعمّ
باألوراد اليومية, فقرأت باإلضافة إىل الكتب الرشعية يف جمال فقه التحوالت, وأخذت 

مفاهيم جيب أن «دورات علمية, باإلضافة إىل دروس العقيدة والفقه وقرأت كتاب 
ملحمد بن علوي املالكي يف الرد عىل كثري من االعرتاضات عىل قضايا يف » تصحح

 .ائلتها جواً مع معهد املعارج إىل العمرةالتصوف, وذهبت مع ع
, ويف الوقت  تر أنّ رحلتها احلقيقية بدأت مع جتربة املعهد, فحياهتا تغريت متاماً
نفسه مل تشعر يف داخل املعهد بعالقة الشيخ واملريد, بل كان الرتكيز عىل اجلوانب العلمية 

 .I1Hوراءوالسلوكية, وهي اليوم من الناشطات الفاعالت يف معهد احل
ها من والدهتا هلا, وهو أحد العارفني باهللا ر ما كان يقوله جدّ أينام : تسنيم تتذكّ

ها, وقد . وجدت قلبك فخيّم ف عىل التصوف بتأثرها بجدّ وقد بدأت طريقها يف التعرّ
كان يزوره علامء ودعاة عديدون, وتشارك معه يف املناسبات الدينية التي كانت حيرضها, 

ف عملياً وسلوكياً من دون لكنّها مل تكن  ف يف املنزل, كان التصوّ تسمع كلمة تصوّ
 .احلديث عنه أو ذكره باستمرار

ل بدأت عندما دخلت اجلامعة يف كلية الدعوة وأصول الدين, فبدأت  نقطة التحوّ
تطلع بصورة أفضل عىل االجتاهات الدينية والسياسية املوجودة, وتعاين حالة التجاذب 

صالح أبو احلاج, يف معهد أنوار . التزمت بدروس الفقه احلنفي مع دفيام بينها, وقد 
 .العلامء خارج اجلامعة لدراسة املتون الرشعية, وواظبت عىل ذلك سنني عديدة

                                                            
 .5/5/2020لقاء مع مرسة يف معهد املعارج, بتاريخ   (1)
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اف,  ف عىل فكر احلبايب يف اليمن, من خالل احلبيب حممد السقّ ثم بدأت بالتعرّ
ها, وقد أعجبت بمنهجهم العلمي وبأخال قهم وأفكارهم, وكانت الذي كان يزور جدّ

تتابعهم باستمرار, واشرتكت مع احلبيب حممد يف مرشوع إحياء السنة, وكانت قد بدأت 
تعمل يف تلك الفرتة يف إحد دور النرش الكبرية يف جمال الكتب, ملدة مخسة أعوام, إىل أن 

 .I1Hالتحقت بربنامج املاجستري يف الفقه يف جامعة العلوم اإلسالمية
قت قناعتها بمنهج احلبايب, ألنّه جيمع ما بني الرتكيز عىل خالل تلك ا لفرتة تعمّ

 العلم الرشعي والتديّن السلوكي واجلانب الروحي بعيداً عن الشطط املعروف لد
فة, فهم جيلسون ويقرؤون الربدة النبوية, ويتعلمون ويدعون إىل اهللا, لقد  بعض املتصوّ

ها وجدت قلبها عندهم وخيّمت هناك, كام كان  .ينصحها جدّ
انتقلت بعد ذلك إىل دار املعني للنرش والتوزيع, التابعة ملعهد املعارج, وأصبحت 
تشارك بفعالية يف إعداد برامج معهد احلوراء, ويف ختطيط أنشطته ويف التدريس فيه, 
س يف املعهد فقه التحوالت, فقد تأثرت بالشيخ عون القدومي وتدريسه له, وبام  وتدرّ

يب والشيخ عون القدومي من أفكار وقيم تقوم عىل تعزيز القواسم املشرتكة يقدمه احلبا
 . I2Hداخل األمة اإلسالمية, وعىل إحياء ذات الفرد

   

                                                            
فاتبعوين برنامج إلحياء سنن : عن مرشوع إحياء السنة النبوية للسقاف, يمكن قراءة التقرير التايل  (1)

 : , عىل الرابط التايل1/8/2011الرسول يف رمضان, صحيفة الوطن أون الين السعودية, 
https://tinyurl.com/yd7sjdks 

 .7/5/2020لقاء مع تسنيم يف معهد املعارج,   (2)



 أرسار الطريق الصويف  ●  304

   



305    ●   والثقافة واملرأة املجتمع:  »محراب التصوف«يف  

 
oÖ^nÖ]<ovf¹]< <

<Íflç’jÖ]@êñ†¹]<Æ?<VàËÖ]æ<íÊ^ÏnÖ]æ<hù]< <

 
ف من الناحية» قياس«من اخلطأ الكبري  ية, مثلام هو حال  قوة وحجم التصوّ الكمّ

ف تأبى هذا التحجيم  األحزاب أو احلركات اإلسالمية األخر, فطبيعة التصوّ
 . والتأطري

ف هي  ولعلّ أحد أهم املجاالت التي من الرضوري أن نلمس فيها أثر التصوّ
 املجاالت الثقافية واألدبية والفنية, إذ تتوافر نزعات صوفية عديدة يف جمال الرواية والشعر,
ف يربز يف اإلنشاد اإلسالمي, الذي يتخلل  , لكن امللمح األبرز للتصوّ والثقافة عموماً
تفاصيل كثرية من حياتنا االجتامعية, يتمثل باملوالد واملناسبات االجتامعية, كاألفراح 

 . وغريها, الذي يستند بدوره إىل الشعر الصويف بأنواعه وألوانه املتعددة املختلفة
ف يف املوروث الثقايف والرتاث االجتامعي, ثم تناولنا يف الفص ول السابقة التصوّ

يف الطرق والزوايا الصوفية, والحقاً يف احلياة االجتامعية, كاملدارس واجلامعات 
ف,  واملعاهد, وسوف نقوم يف هذا املبحث بتناول اجلانب غري املرئي أو املبارش من التصوّ

 . والفنبسياحة موجزة مع جماالت الرواية والشعر 
@íéÊç‘<l^é×Ÿ<?êÞ…ù]<hù]<» 

نحتاج إىل دراسة أو كتاب آخر الستقراء واستنطاق التأثري الصويف يف األدب 
األردين, وقد خلق حواري مع الصديق الروائي األديب, حممد حسن العمري, نقاشاً 
ف يف األدب األردين, ومن ذلك قصة  عميقاً بني األدباء عن بعض جوانب التصوّ

انيةال« الروحانية التي مرّ هبا أحد أهم أدباء األردن, وهو مؤنس الرزاز, وقد » تجربة اجلوّ
نُرشت اعرتافاته, يف صحيفة القدس العريب, ويتحدث فيها عن اإلرشاقات الصوفية التي 

د العمري  نقالً عن األستاذ ليث شبيالت أنّ كالّ من مؤنس الرزاز (حدثت معه, فيام يؤكّ
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ا بتجربة صوفية, عرب انخراطهم يف  −روائي أردين كبري آخر− وتيسري السبول  كانا قد مرّ
 I1H)زاوية الشيخ حازم أبو غزالة حيناً من الوقت

ف, ومل تستمر كام يؤكد  وإذا كانت جتربة الرزاز أو السبول عابرة يف التصوّ
ديب املقربون منهام, وربام مل تنعكس بوضوح عىل نتاجهم األديب, فإنّ الروائي واأل

س إنتاجه الروائي ) 1963مواليد العام (األردين, حييى القييس  يف جزء كبري −قد كرّ
, وتفكيك عامل األرسار والظواهر الغريبة, إذ  −منه للتجربة الصوفية والروحانية عموماً

, ثم الروايات التالية التي امتدت )2006(, »باب احلرية«نجد ذلك بوضوح يف روايته 
م, وبعد احلياة بخطوة, : قد, وهيعىل مد أكثر من ع أبناء السامء, والفردوس املحرّ

 . وحيوات سحيقة
يناقش القييس جتربة اللقاء بشيخ صويف من حلب, بعد أن » أبناء السامء«يف رواية 

أرهقت بطل الرواية األسئلة الروحية والفكرية, وقد مرّ بتجربة غريت مسار حياته, 
ب الطاقة والروحانيات والتصوف اجلديد, ويصل يف ويستدخل القييس يف الرواية جتار
م إجابات صوفية للبطل عن »املحب«النهاية إىل اللقاء بالشيخ الصويف  , وهو الذي يقدّ

 .I2Hأسئلة وجودية
وينسج القييس رواياته األخر من وحي التجربة اإلهلامية الصوفية, ومن قراءاته 

إىل كتاب نقدي لفكر ابن عريب يف رؤيته  املتبحرة واملتعمقة يف جمال التصوف, وينتهي
 .I3Hللنبي الكريم

                                                            
حول هذا النقاش عن جتارب بعض الروائني ذوي االهتامم بالتجربة الصوفية, يمكن العودة إىل   (1)

من تيسري السبول إىل : يبيوم صويف غر«صفحة الفيس بوك, ملحمد حسن العمري, بعنوان 
 :, عىل الرابط التايل7/5/2020, »مؤنس الرزاز

https://tinyurl.com/y98xhhmn 
الشيخ مؤنس الرزاز, جريدة : حييى القييس, إرشاقات: عن جتربة مؤنس الرزاز الصوفية: وانظر

 .9/2/2010الدستور, 
 .180− 143, ص2010, 1القييس, أبناء السامء, املؤسسة العربية للدراسات والنرش, عامن, طحييى   (2)
 =                     :انظر للمزيد عن التجربة الصوفية يف رواية القييس التقارير التالية  (3)
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. I1Hومن الشخصيات األدبية التي اشتبكت مع جتربة التصوف, علمياً وذاتياً 
أمني يوسف عودة, أستاذ األدب العريب, الذي كتب رسالة الدكتوراه عن ابن عريب, .د

ف, منها  تأويل الشعر وفلسفته «وأصدر العديد من الكتب والدراسات املعنية بالتصوّ
رسالة : مجاليات التعبري واملحتو يف الرسالة الصوفية«, وI2H»ابن عريب: عند الصوفية

 .I3H»كيفية التوجه األتمّ األويل نحو احلق جل وعال أليب املعايل صدر الدين القونوي
بالصويف اإلسالمي الشهري, » املواقف واللطائف«عودة يف كتابه . ويبدو تأثر د

الرصاط الذين : وقال يل«: , يقول أمني»املواقف واملخاطبات«عبداجلبار النفّري يف كتابه 
واخرج منك وتعال .. فإذا كنت أنت فال خوف عليهم وال حيزنون.. أنت.. بيني وبينك
وكنت . نام احلجر بني يديك.. فإذا رأيت السو.. ر السوواحذر أن ت.. إيلّ وال تبال
السابقون السابقون يتسلقون جبال النور ويصعدون إىل القباب احلمر التي . يف احلضيض
يف «. »ويف القباب رفارف النور والياقوت..! وأنا أين يل وال كيف! كيف?. بال جهات

                                                                                                                                      
عىل ومقابلته . 25/4/2007حييى القييس روائي فقد مفاتيح اخلالص, جريدة البيان اإلماراتية,   =

 : , الرابط التايل8/5/2011, عىل قناة رؤيا للحديث عن روايته أبناء السامء, »دنيا يا دنيا«برنامج 
https://tinyurl.com/y98ay6l9 

م ليحيى القييس, كتابة جديدة,  , موقع 22/5/2011إبراهيم عبداملجيد, الفردوس املحرّ
  :الرابط التايلثقافات, 

https://tinyurl.com/yc3u3at9 

ومقابلته عىل . 25/4/2007روائي فقد مفاتيح اخلالص, جريدة البيان اإلماراتية,  القييسحييى 
 : , الرابط التايل8/5/2011, عىل قناة رؤيا للحديث عن روايته أبناء السامء, »دنيا يا دنيا«برنامج 

https://tinyurl.com/y98ay6l9 
م ليحيى القييس, كتابة جديدة,  الفردوسإبراهيم عبداملجيد,  , موقع 22/5/2011املحرّ
 :ثقافات, الرابط التايل

https://tinyurl.com/yc3u3at9 
 .2/5/2020أمني يوسف عودة, يف منزله يف املدينة الرياضية, بتاريخ . مقابلة مع د  (1)
 .2007, 1عامل الكتب احلديث, إربد, ط  (2)
 .2015, 1عامل الكتب احلديث, إربد, ط  (3)
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وخفق الفؤاد خفقاً . ال عيننيوأبرصتُ ب. وسمعت بال أذنني. الظل وقفتُ يف جلويس
 .I1H»..فرصتُ إىل فستبرص ويبرصون..  لكنه انصدعأما كذب الفؤاد ما ر.. جلوجاً 

من بني الشعراء, الذين استلهموا من التجربة الصوفية والروحية, مها العتوم, 
لت بعض قصائد ديوانه  إىل أغانٍ صوفية » حالّج الوقت«والشاعر طاهر دياب, الذي حتوّ

 .I2Hمها كلّ من نرص الزعبي وبشار الزرقان السوريقدّ 
وممن برزت التجليات الصوفية يف أشعارهم أيضاً الشاعر زهري أبو شايب, 

 .I3H, والشاعر أمحد اخلطيب»دفرت األحوال واملقامات«بخاصة يف ديوانه 
أحد الشخصيات املهمة يف جمال األدب الصويف األردين, إن مل يكن األهم, هو 

, الذي يوصف بأنّه من أكثر الشخصيات املؤثّرة يف األدب )2005− 1933(ار أمني شنّ 
األردين والفلسطيني يف مرحلة الستينيات, ولُقّب بأستاذ اجليل, إذ كان رئيس حترير جملة 

» الكابوس«كام أنّ روايته . األفق اجلديد, التي استقطبت األدباء الشباب, يف تلك املرحلة
لتيسري السبول بجائزة جملة » أنت منذ اليوم«مع رواية  1968فازت مناصفة يف العام 
 .I4Hالنهار كأفضل رواية عربية

, وتعززت مع العزلة الذاتية التي 1967جتربة شنّار الصوفية بدأت قبيل حرب 
فرضها عىل نفسه, يف السبعينيات, إىل حني وفاته, فكان معتكفاً منعزالً يفضل االبتعاد 

واإلعالمية, خيتار أصدقاءه بعناية شديدة, وبدأ يظهر أثر عن األوساط السياسية 
ف بوضوح أكرب عىل إنتاجه األديب, الشعر واملقاالت واملرسحيات, واستمر يكتب  التصوّ

                                                            
, 2016, 1إربد, طأمني يوسف عودة, كتاب املواقف واللطائف, عامل الكتب احلديث, : انظر  (1)

 .6−5ص
ولالستامع لقصيدته حالج الوقت بصوت بشار . 1993املؤسسة العربية للنرش والتوزيع, عامن,   (2)

 : الزرقان,انظر الرابط التايل
https://tinyurl.com/ycn3ve94 

 .أمني يوسف عودة, مرجع سابق. مقابلة مع د  (3)
 .زياد أمحد سالمة, أستاذ اجليل أمني شنّار دراسة يف أدبه وفكره, خمطوطة غري منشورة  (4)
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, باسمه الرصيح يف أحيان, وباسم جهينة يف أحيانٍ 1998يف جريدة الدستور إىل العام 
, بعد 1972تينيات إىل أن أقيل سنة أخر, وقد كان يعمل يف التلفزيون األردين يف الس

, »سبحان اهللا«, وبرنامج »باب العمود«أحداث أيلول, وقد كتب للتلفزيون مسلسل 
وألف العديد من التمثيليات الشعرية واملرسحيات, وبالرغم من أنّه استنكف عن 

 , إالّ )يف اخلمسينيات(» املشعل اخلالد«إصدار دواوين شعرية, بعد ديوان شعره األول 
أنّه استمر يكتب القصائد إىل مرحلة متأخرة من حياته, وكانت قصائده تعكس حواراته 

 .I1Hالفكرية والروحية الداخلية
يقول زياد سالمة أحد تالميذه يف مدارس األقىص, وهو باحث أردين كتب مؤلفاً 

, وآخر مجع فيه شعره » أستاذ اجليل«عن أمني شنّار بعنوان  قرابة  يقع يف(ما يزال خمطوطاً
, ومل ينرشا بعد, أنّ شنّار كان إسالمياً واضحاً منذ البداية, لكنّ األثر )صفحة 1000

, ويف هناية رواية 1970الصويف بدأ يظهر بصورة واضحة عىل ما يكتبه منذ العام 
 . هناك إشارات صوفية جلية) 1968(الكابوس 

ذ طريقة صوفية معينة, إالّ ويشري سالمة إىل أنّ شنّار, بالرغم من أنّه مل يكن قد اخت
أنّه أخذ يف سلوكه وفلسفته للحياة عىل الصعيد الشخيص واألديب املسار الصويف بصورة 

 .I2Hصارمة, وكان يتحدث لتالميذه يف املدرسة عن معاين حمبة اهللا والفناء والصفاء
اً −إذا كان هناك من يمكن  ف«أن يُطلق عليه مصطلح  − حقّ يف » شاعر التصوّ

كان .فهو بال منازع أمني شنّار, فقد نظم قصائد مدهشة يف جتليّاهتا الصوفية, و األردن,
ف سلوكاً ومنهجاً حياتياً له, بخاصة بعد أن اختار العزلة واالبتعاد عن الناس  .التصوّ

                                                            
سالمي متصوف آمن باحلداثة إ: مني شنارأويسه ومحل مفتاح بيته ورحل هبدوء أوجد «: انظر  (1)

, وانظر كذلك 28/9/2005, صحيفة القدس العريب, »الشعرية ومسؤولية املثقف عن اهلزيمة
 : , عىل الرابط التايلما كتب عنه

https://tinyurl.com/y7gmyay7 
, وأيضاً مقالة كتبها سالمة عىل منتد األصلني, 16/6/2020مقابلة هاتفية مع زياد سالمة,   (2)

 : , عىل الرابط التايل10/8/2008, »!أمني شنار االنسالل من احلياة من دون ضجة«بعنوان 
https://tinyurl.com/yd3uy2ey 



 أرسار الطريق الصويف  ●  310

الروحي جاءت يف  − صحيح أنّ القصائد التي تعكس نضوجه الصويف   
بمناسبة ) يف الستينيات(ته السابقة السبعينيات, لكن يمكن أن نلمس كذلك يف قصيد

ر  , تساؤالت صوفية روحية, لتأيت الحقاً »إىل ولدي«بعنوان ) 1966(ميالد ابنه عامّ
ج فيها نار عشقه الصوفية  قصائد مثل فرح ال ينتهي, وديمة النور, ثم قصيدته التي توّ

 .I1H, إىل جانب العديد من القصائد األخر»أويس«بعنوان 
من شعر شنّار لن يعجز عن اكتشاف عمق احلالة الصوفية لديه,  من يقرأ شيئاً 

التي امتزجت مع انكسار ذايت من عامل السياسة والفكر, فقد كان يف شبابه من قيادات 
حزب التحرير اإلسالمي, وشاعراً يكتب يف الكفاح السيايس, ثم يعيش النكسة فيهاجر 

ؤثر اجللوس يف املنزل, وهي الظروف أيلول ويُفصل من عمله, ثم يُ  إىل األردن, فأحداث
 . التي خلقت يف ثناياها شعوراً صوفياً نقياً غزيراً يف معانيه ودالالته

 :I2Hيمكن الوقوف عىل بعض املقتطفات» فرح ال ينتهي«يف قصيدته 
 نور عقيل? مل يكن بعد معي,

يلَّ يف وقت سجودي, فانتبهتُ  قوا نَعْ َ  رسَ
بايت ف ,مزقوا ثويبَ يف وقت سُ  رصختُ

 هل أميش عىل درهبمُ : قلتُ 
ريان?   حافياً عُ

 : قالت
 دونَكَ األرضَ حذاءً فانتعلهُ 

 ومخاري لك, ثوباً ساتراً إياك عن أعينهمْ 
 !ال, وريب

                                                            
زياد أمحد سالمة, األعامل الشعرية الكاملة لألستاذ أمني شنار, مجع وحتقيق وتدقيق زياد : انظر  (1)

 .سالمة, خمطوطة غري منشورة
 .177− 171الكاملة لألستاذ أمني شنار, املرجع السابق صزياد أمحد سالمة, األعامل الشعرية   (2)
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 أنا من حلظة دفء وسكينة 
 ! وإىل واحة نعمى

 جسدي أوملته للجائعني 
 ودمي أهدرته للظامئني 

 وطوينا برزخ النور ورسنا
 وحيار وضباب ومقابربني غرقى 

 قلت لو يُكشف عن عني غطاها
 الستنارت بسناها
 وملا زلّت خطاها

 ..لو
 وبقلبي عربات.. وأطرقت مليا

 كنت يف أمسية الدهر وحيداً 
 وإىل رشفتها البيضاء متيض يب عيناها صعودا

 ومع األنفاس يزداد وجودي دفقة يف طرفة العني
 وجوداوأزداد مع التسبيح والتحميد والذكر 

 أنا يف بابك ألقيت عذابايت 
 ومددت سهادي 
 وغدا احلزن رفيقي
 وغدا الدمع وسادي

 وتقلبت ببحر الصمت حتى نسيتني كلاميت 
 وعىل ذكرك صليتُ وصمت

 وبنجواك احرتقت
 وانطفأت

 وتالشيت فام يذكرين إال رمادي
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أويس ويف قصيدة أويس نجد اإلبداع والتجيلّ الصويف عندما يبدأ بالبحث عن 
 : I1Hالقرين, ثم يؤكد أنّه وجده يف قلبه بعد أن كان يبحث عنه يف كل مكان

 وقفتُ بأبواب مكة أسأل عنكَ احلجيج
 أفتش أفئدة الطائفني

 أدس يديّ يف صدور املصلني والعاكفني
 أفيكمُ أويس?
 أفيكمُ أويس?

 !كفى
 لن أناشد ركب احلجيج,
 وال السحب املثقالت

 وال الطري والوحش عنك 
 

 فأنت بقلبي 
 ياممة حب بقلبي
 غاممة نور بقلبي
 منحتك عمري

 لتقتات من أضلعي
 وترشب من أدمعي 

 فهل وجد أويسه?
أما اآلخرون فام زالوا يستغيثون, حيار, يضجون غرقى, ملاذا? ألهنم مل يعثروا 

 عىل أويس, ومل يبحثوا عنه 
 :إليه يقولال زالت الدنيا يف قلوهبم, ومل يتجردوا منها بعد لنسمع 

                                                            
 .208− 206قصيدة أويس, املصدر السابق, ص  (1)
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وإن العباد حيار 
 يضجون غرقى
 فتغرق أصواهتم
 يصيحون موتى

 فتهوي رصاخاهتم
 تريد أويسا

 أما ألويس تر من معاد? 

 :ومن املقتطفات اجلميلة من قصائده

بست عن أهل األرض أشعتها«  إن الشمس إذا حَ
 سقطت فحمة

 واحلوت إذا أمسك عن تسبيح اهللا, ولو ثانية
 لفظته اللجة 

 فلامذا أنت أيا إنسان الروح املؤمن بالغيب املوصول بنور احلق
 توشك أن تبرص أهل األرض سكار عمياً صامً بكام

 !فلامذا ال متنحهم برصاً من نورك, سمعاً من روحك, تسبيحاً من قلبك
 هم يا هذا بعضك,

 ماذا جيديك فرار منهم?
 أهنمُ لو تعلم أنت
لقت  وهلذا أنت خُ
لق كي تغرق  يف دنياكَ  مل ختُ

لق كي هترب من دنياك مل ختُ  وَ
 فلامذا أنت

 قصار جهدك أن تتطهر من أرجاس األرض 
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 وتنسى نفسك
 وجوارحك الشاهدة العمر عليك

 هي يا هذا أرضك
 املوت?  يقل من ذا سوف حيررها من

 وملاذا أنت
 عينيك وتوصد باب العمر? ئتطف

 عش باسم اهللا حياةً خالصة هللا: والعمر ينادي 
, تعطي ال تسأم  تُعطي ال تأخذ شيئاً

 حتى يدركها الفرح األعظم
 I1Hال مرقاة هلا إال بالقرآن

 ومن هذه املقتطفات 

 وعرفت بأن العينني إذا مل تغتسال بالنور«
 وبأن القلب إذا مل خيلع نعليه عىل جبل الطور

 فلسوف يظل بعيدا, أبعد ما كان البعد,
 I2H»عن الوعد املنظور

 
م نموذجاً عىل هذا الشاعر الصويف  أخذت أبياتاً عديدة من شعر شنّار ألقدّ
الناسك املنيس, الذي يمزج يف شعره ما بني اجلانب الروحاين من جهة ونقد الواقع القائم 
ف واللجوء إىل اهللا الطريق األفضل, وربام هذه العزلة  من جهةٍ أخر, فري يف التصوّ

                                                            
 .485قصيدة أويس, املصدر السابق, ص  (1)
 .180, صالسابقمن قصيدة رؤيا عام مىض, املصدر   (2)
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د األديب, هي التي حالت دون أن يأخذ ما يستحق هذا الرتاث املنتجة املبدعة, عىل الصعي
 . من اهتامم ليس فقط أردنيا, بل عربيا

ا املخرج األردين, عباس أرناؤوط, ممن انضموا إىل قافلة  , »التصوف األديب«أمّ
وهو وإن كانت لديه جتارب صوفية سابقة, ولديه التزام ديني, فإنّ جتربته نضجت 

وام, من خالل عالقته بالشيخ صالح الدين التيجاين, شيخ الطريقة بدرجة كبرية قبل أع
ل األرناؤ. I1Hالتيجانية يف مرص ط جتربته الروحية بصورة خمترصة, يف روايته ووقد سجّ

, التي يتنقل فيها ما بني رسدية حجة اإلسالم أيب )ال تزال خمطوطة(» الطريق«القصرية 
, ورسديته هو وصوالً إىل لقائه »من الضالل املنقذ«حامد الغزايل يف كتابه املشهور 

 . بالشيخ التيجاين
, »احلالّج وارتعش القلب عشقاً «قبل ذلك كان األرناؤوط قد أصدر روايته 

م له دواءً ناجعاً ألسئلة  يروي فيها قصة احلالّج وحياته, ويقرّ األرناؤوط بأنّ التيجاين قدّ
 . I2Hح مع النفسوحرية كبرية, وقاده إىل طريق الراحة والتصال

êý]<ÐÃÖ]<êÞ^Æ_<±c<íèçfßÖ]<xñ]‚¹]<àÚ 
يمثّل اإلنشاد أحد أبرز أنوع الفن الصويف الذي يعتمد عىل أشعار املتصوفة, وقد 
سبق وأرشنا إىل أمهية الشعر الصويف املسكون بالرمزية والعشق اإلهلي واملدائح النبوية, 

ل  غنّى يف جلسات الذكر واحلرضات واملوالد إىل أناشيد ت − يف جزء منه− وهو الذي حتوّ
, ومنها »السامع الصويف«واملناسبات الدينية, وقد أخذ مصطلحات متعددة, منها 

 .»املدائح النبوية«
أول حيز من مساحات النشيد اإلسالمي الصويف يربز يف جلسات الذكر 
ة واحلرضات, إذ يتم اختيار بعض األشخاص من املنشدين ذوي األصوات اجلميل

ليقوموا باإلنشاد يف احلرضات, وقد كان الشيخ أمحد العيل العكور, شيخ الطريقة 
                                                            

 .6/6/2020مقابلة مع عباس أرناؤوط يف منزله بضاحية الرشيد, يف عامن,   (1)
 .ة مع عباس أرناؤوط, مصدر سابقمقابل  (2)
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بسام النمر كان منشداً أيضاً يف احلرضة . الشاذلية املومنية هو املنشد يف احلرضة, وأيضاً د
جهاد الكالويت يف معهد املعارج كذلك, ويف أحيان كثرية حيرض . نفسها, والشيخ د

 . نشيد إلحياء املناسبات الدينية وجلسات الذكر منشدون معروفون وفرق
يف العقود املاضية اشتهر يف األردن املنشد املعروف, حممد أمني الرتمذي, ويلقب 

, وقد وصل بدابة عقد الثامنينيات من 1945, وهو من مواليد سنة »شيخ املنشدين«ـب
لنظام السوري, وأسس القرن املايض إىل األردن, بعد اندالع املواجهات بني اإلخوان وا

ل للتلفزيون األردين قرابة   30فرقة بدر للنشيد, التي ختصصت باملدائح النبوية, وسجّ
حلقة من األناشيد, وكان أحد أبرز الوجوه املعروفة يف املناسبات الدينية, وساهم يف 

ل خربته يف النشيد يف كتابه  ني فن اإلنشاد ب«تعليم النشيد الديني يف األردين, وقد سجّ
 .I1H, وصنف جمموعة أخر من الكتب املتخصصة باإلنشاد الديني»األصالة واملعارصة

اختلط النشيد الصويف بالنشيد احلركي, مع جلوء العديد من املنشدين السوريني 
إىل األردن يف عقد الثامنينيات, وانتشار أرشطة النشيد احلركي, التي ترتبط باحلركات 

والرصاع مع األنظمة, مثل أرشطة املنشد املعروف حممد أبو اإلسالمية وقضايا الدعوة 
راتب, واملنشد أبو دجانة, وتمّ تأسيس العديد من فرق النشيد اإلسالمي, التي أصبحت 
م وصالت من األناشيد املتنوعة, إما مدائح أو  حتيي األعراس واملناسبات الدينية, وتقدّ

حات أو متعلقة باألفراح وامل  .ناسبات االجتامعيةوصالت صوفية وموشّ
, وتأسست العديد من  عىل صعيد النشيد الصويف عاد ليزدهر وينترش مؤخراً
الفرق الصوفية اإلسالمية, وكان لقناة الصوفية التي أسسها الشيخ نارص اخلطيب, دور 
مهم يف استقطاب فرق أناشيد صوفية من سورية, مثل فرقة اإلخوان أبو الشعر, واملنشد 

ريهم, وقد سجلوا العديد من األناشيد الصوفية عىل قناة الصوفية,ثم منصور زعيرت وغ
ن فرتة من الوقت إىل حني إغالق القناة  . عىل موقع اليوتيوب, وأقاموا يف عامّ

                                                            
 :انظر الصفحة اخلاصة بالشيخ الرتمذي عىل الرابط التايل  (1)

https://tinyurl.com/yc2vtlp8 
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وبرزت خالل األعوام املاضية فرق نشيد صويف جديدة, مثل فرقة بني أميّة, 
نشد حييى حو, وفرقة أحفاد والفرقة اهلاشمية للرجال والفرقة اهلاشمية للنساء, وامل

خالد بن الوليد, وفرق أناشيد أخر, مثل فرقة ارحابا, ومع توافد األشقاء السوريني يف 
موجة اللجوء األخرية تمّ تأسيس فرق أناشيد سورية جديدة, مثل فرقة الدراويش وآل 

ام, لكن جزءاً من ذلك النش ار وغياث العزّ اط البيت, وبرز منشدون مثل سامر النشّ
 .I1Hتوقف لالختالف بني طبيعة املجتمعني األردين والسوري

ف, يف العقود  وقد انتقلت العديد من فرق النشيد الصوفية من االكتفاء بآلة الدّ
السابقة, إىل استخدام آلة الدرامز, ثم أصبحت تستخدم خمتلف اآلالت املوسيقية, 

أبو «مثلام هو حال فرقة اإلخوة  ووصلت إىل مرحلة أكثر احرتافاً وتفننا يف هذا املجال,
, أو فرقة ابن عريب يف املغرب أو املولوية يف مرص, أو أمحد حوييل يف لبنان, وبشار »الشعر

 .وغريها من الفرق يف األردن والدول العربية. زرقان يف سورية
يمكن القول بأنّ األعوام األخرية شهدت طفرة يف جمال الغناء الصويف, أردنيا 

, و بالتوازي والتزامن مع توجه العديد من املطربني العرب املشهورين إىل الغناء وعربياً
الصويف, فقد ظهر غناء صويف يف األردن, يبتعد عن مضمون النشيد الصويف التقليدي, 
ز عىل املديح, بينام يركز الغناء الصويف عىل العشق اإلهلي, وقد اشتهر يف البداية  الذي ركّ

, مالك مايض هبذه األغاين, ثم ابنته الفنانة كارولني مايض, التي الفنان األردين املعروف
غنّت العديد من القصائد للشيخ الصويف السوداين املعروف, النيل أبو قرون, املقيم يف 
ن, وقد قام مايض وابنته بتلحني وغناء البوم من قصائد هذا الشيخ الصويف, بعنوان  عامّ

 .I2H»احلبّ ال خيفى«

                                                            
 : صفحة فرقة بني أمية عىل مواقع التواصل االجتامعي, عىل الرابط التايل: انظر  (1)

https://tinyurl.com/ydhodb99 
 : مقطع من أغنية احلب ال خيفي, عىل الرابط التايل  (2)

https://tinyurl.com/y79dghcm 
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أيمن . ني واملوسيقيني األردنيني الذين اجتهوا إىل الغناء الصويف, دومن بني املطرب
وكذلك املوسيقي والفنان . I1Hتيسري الذي غني قصائد البن الفارض وابن عريب واحلالّج

نرص الزعبي الذي قام بتلحني وغناء أشعار الصوفية املعروفة, عائشة الباعونية, بعد أن 
 .   I2Hفرتة من الزمن قام باالشتغال عىل تراثها الشعري

 
 
 

*  *  * 
 

                                                            
 .10/4/2009 مسية من الغناء الصويف, راديو البلد,أيمن تيسري يقدم أ: انظر  (1)
يف ليلة ... »ترانيم«وفرقة » الزعبي«.»عامن عاصمة للثقافة اإلسالمية«ضمن االحتفاالت بـ : انظر  (2)

 :, الرابط التايل3/12/2017, ميديا نيوز, »شعار عائشة الباعونيةأ«صوفية باختيارات من 
https://tinyurl.com/y842sj3w 
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بعيداً عن حيثيات املوجة الصوفية احلالية, وأسباهبا ودالالهتا وأبعادها, فإنّ أحد 
األسئلة الرئيسية التي من الرضوري أال نرتك هذا الكتاب دون حماولة االقرتاب منها 

للمجتمعات املسلمة?  بامذا يمكن أن يساهم التصوف مستقبالً يف مرشوع جديد: يتمثّل
ت التارخيية«األردنية االرتقاء إىل مستو » احلالة الصوفية«ـوهل يمكن ل إن جاز » املهامّ

ل مرشوعاً لإلصالح والتغيري, أم عىل النقيض من  ف أن يشكّ التعبري, وهل يمكن للتصوّ
 !.ذلك يمثل حالة من النكوص والعزلة واجلمود?
جابة عىل األسئلة املطروحة تعتمد عىل يف ضوء ما سبق, من الواضح أنّ اإل

, وكيفية التعامل »أهل الطرق الصوفية«االجتاهات التي سوف يسلكها ويذهب نحوها 
اً  ف يف حال جر النظر إليه حقّ مع مجلة من التحديات الكرب التي تواجه التصوّ

 )يونس(كمرشوع مستقبيل, كام حياجج الباحث والربوفسور الصويف املعروف, إريك 
, أو كام يصفه أستاذ الفلسفة اإلسالمية »املستقبل لإلسالم الروحاين«جوفروا يف كتابه 

, أو كام تطالب أستاذة الفلسفة »الثورة الروحية يف اإلسالم«ـاملرصي, أبو العال عفيفي ب
اخلالص «سعاد احلكيم, بأن يتخىل الصوفيون اليوم عن فكرة . املتخصصة بابن عريب, د

ف إىل العامل?, وأن ي»الفردي  .I1Hعملوا عىل إعادة تقديم التصوّ

                                                            
موقع طواسني, . خالد حممد عبده, سعاد احلكيم تستعيد الصوفية سعياً إىل عامل أكثر انفتاحاً : انظر  (1)

 :عىل الرابط التايل
=  https://tinyurl.com/ydbnvlvu 
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كات, وما هي التحديات والعقبات  وما هي الروافع, والرشوط, واملحرّ
واملعوقات التي من الرضوري اإلشارة إليها هنا, برسم هذا املرشوع املستقبيل 

 .املطلوب?
[»ç’Ö]<çâ<àÚ 

ا كان التصوف جاء فإذ. سؤال مهم, وجوهري, يمثّل مفتاح املرشوع املستقبيل
فه شيوخه التحرر من القيود الدنيوية والبرشية  لتحرير اإلنسان, والتصوف هو كام يعرّ
واالرتقاء الروحي والفكري, فمن املهم أن نحاول رسم صورة لإلنسان الصويف, الذي 
يمكن أن حيقق تلك املهمة? هل هو املعتكف يف الزوايا, املستغرق يف جلسات الذكر, 

 والرياضة» اإلعداد الروحي«عم قد يكون ذلك, إذا أخذ تلك األمور عىل حممل الصامت? ن
ا إذا كان املرشوع هو  الفكرية والذهنية والروحية, للقيام باملهامت املطلوبة خالل اليوم, أمّ
اخلروج من العامل الواقعي واالستنكاف عن أي اشتباك فكري وثقايف معه, فبالرضورة 

      .والكافة, بل هو فعالً حماولة للهروب من العامل واخلالص الفرديهذا ليس مرشوعاً للجمع 
 ف نفسه لد ; فإذا عدنا إىل »أهل التصوف«وهذا يقودنا إىل مفهوم التصوّ

ف األوائل والكبار, أمثال عبدالقادر اجليالين وأمحد الرفاعي وأيب  نداءات شيوخ التصوّ
التصوف ليس العزلة واالنكفاء, وال : ةاحلسن الشاذيل وغريهم كثر, فإنّ الدعوة واضح

اخلروج من احلياة, بل هو مرشوع نضال روحي أوالً, وصوالً إىل حترير اإلنسان بصورة 
  .فاعلة من القيود التي حتول دون تفجري هذه الطاقات الروحية يف العمل املنتج اجليّد واملفيد

ف لإلنسان : قد يقول قائل مها التصوّ مقارنةً باملذاهب واألفكار ما امليزة التي يقدّ
, فام ذكرته ينطبق عىل كل تلك  الدينية, وحتى اإلسالمية األخر, كالسلفية, مثالً

 .األفكار?

                                                                                                                                      
مل يعد حيق للصويف أن ينشغل بخالصه الفردي, موقع طواسني, عىل : سعاد احلكيم: أيضاً  وانظر  =

 :الرابط التايل
https://tinyurl.com/y8cyok9m 
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ف التأكيد عىل هذه القاعدة  ذلك صحيح, من حيث املبدأ, لكنّ يف عامل التصوّ
فصلوا أوالً رضوري ومهم, ألنّ كثريين جعلوا التصوف استنكافاً عن احلياة العامة, أو 

بني تصوفهم وبني أي يشء دنيوي آخر, والبعض تعامل معه كعملية جتميل روحية ال 
أو اجلانب اإلصالحي, وحتى السيايس,  −بمعناه الواسع−  متسّ اجلانب األخالقي

وآخرون جعلوه هروباً إىل دروشة وحالة روحية منفصلة عن السياق املحيط?, فإذا كان 
د كائن معزول من أي مرشوع إصالحي, وال الصويف عىل هذا النحو, فهو بال تأكيد جمرّ

ف أن يكون  , وربام بأبعاد اجتامعية وثقافية وسياسية سلبية, »قصة فردية«يعدو التصوّ
ف عملية  − هبذه احلالة− وهو  يناقض متاماً رؤية كبار علامء الصوفية, الذين رأوا يف التصوّ

املرتبط باهللا, » الفرد احلرّ «إصالح كرب للمجتمعات اإلسالمية, من خالل والدة 
ف من فتح الطريق  ن التصوّ وتكوين املجتمعات الصاحلة واملصلحة, وهبذا الفهم متكّ

, إىل قارات بعيدة بالسلوك واألخالق ال بالسيوف والرماح  .لإلسالم, سلامً
»ç’Ö]<Åæ†¹]<^ÃÚ 

هو املشتبك معه  إذا اتفقنا عىل أنّ الصويف ليس املنعزل وال اهلارب من الواقع, بل
, عن الدعوات األخر, وما : واملؤثّر فيه, نأيت إىل السؤال املهم بامذا يتميّز التصوف, إذاً

 .أمهية عودته اليوم?
ف  معامل املرشوع الصويف الرئيسية, كام يمكن أن تصاغ اليوم, إذا أريد للتصوّ

ز يف هذه الصفحا ر للمهمة التارخيية املذكورة, لكننا سنركّ ت عىل ثالثة جوانب التصدّ
 :رئيسية

قيم التسامح واملحبة واالنفتاح والتعددية الدينية; فالتصوف يقوم عىل  − أوالً 
معاين احلب والعشق, سواء اختذ ذلك صورة العالقة مع اهللا, أو مع البرش, أو حتى 
الكائنات األخر, وال يعجز من ينظر يف القاموس الصويف, عن إجياد املساحة الشاسعة 

رب احلدود الدينية والثقافية واجلغرافية والنفسية لقيمة احلب, وهي لغة يمكن أن تع
بسهولة, وتشكل جسوراً ومسارات عريضة للتسامح بني األديان ولرتمجة احلريات 

 . الدينية والتعامل مع اآلخر من منظور متسامح منفتح متعدد
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إذا كان ثمة ما يمكن أن يلخّص لنا أمهية قيمة احلب عند الصوفية, فهي أبيات 
 :ابن عريب

ــورةٍ ــل ص ــابالً ك ــي ق ــار قلب ــد ص ــــان لق ــــر رهب ــــزالن ودي ــــى لغ  فمرع
ــــائفٍ ــــة ط ــــان وكعب ــــتٌ ألوث  وألـــواح تـــوراةٍ ومصـــحف قـــرآن وبي
هـــت ـــى توجّ ـــدين احلـــب أن ـــن ب ــــامين أدي ــــي وإي ــــب دين ــــه فاحل  ركائب
تفتح » الطرائق إىل اخلالق بعدد أنفاس اخلالئق«ومن العبارات الصوفية املعروفة 

أفقاً رحباً كبرياً لالجتهاد والتعددية, وتقبّل اآلخر, وهو ما يمكن أن نلمسه بوضوح يف 
ز عىل قيمة اخلري والصفاء واملحبة والعمل الصالح, ما  , التي تركّ الفلسفة الصوفية عموماً

الدينية يف املجتمعات من إطار االنغالق والتشدد والتعصب والتطرف  خيرج التفسريات
 .     الديني, أو اإلرهاب

الفضاء الروحاين يف تفسري القرآن واإلسالم; فالتفسري اإلشاري الصويف,  −ثانياً 
ضمن الضوابط التي وضعها علامء التصوف أنفسهم, بام ال يلغي معنى اآليات القرآنية 

هلا, لكنه يعطيها أبعاداً جديدة من معني التجارب الروحية الذوقية,  عن الفهم الظاهري
وجيعل اآليات القرآنية قادرة عىل خماطبة الوجدان البرشي بطريقة متجددة, متفاعلة مع 

فلطاملا كان التفسري . الزمان واملكان, وليست منغلقة عىل التفسري الرتاثي أو اللغوي فقط
حيول دون استثامر حيوية النص القرآين وطاقته, ويقف دون احلريف للقرآن جداراًمنيعاً 

القدرة عىل تطوير فهم معارص له, أو حتى انفتاحه عىل الثقافات والفلسفات األخر . 
محل اإلسالم كدين منفتح عىل العامل, حيتاج إىل نوعية : البناء األخالقي −ثالثاً 

ل إىل نظام كغريه من األنظمة األخر , مبتىل باألمراض الداخلية خاصة, وإالّ حتوّ
ف كان احتجاجاً  , وفق الرسدية الصوفية, فصعود التصوّ البنيوية, وهذا ما حدث, فعالً

إحياء علوم «عىل هذا االختالل واالنحالل, ولذلك كانت العودة يف فكر الغزايل إىل 
 , بتقديم رشح له مستمدّ من اجلانب الروحاين واألخالقي يف اإلسالم, وكان»الدين

ف دوماً عىل اجلانب األخالقي كركيزة أساسية للتصوف, ف التصوف «ـتأكيد علامء التصوّ
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ف لُق من زاد عليك يف اخللق زاد عليك بالتصوّ , فمثل هذا اجلانب التطبيقي ملبادئ »خُ
, كرشط أسايس »دخل الفرد«اإلسالم يأخذ اهتامماً كبرياً لد املتصوفني, ويبدأ من 

فه  . , ثم عالقته باآلخرينلصالحه وصفائه وتصوّ
<ÄÛj]<±c<íèæ]ˆÖ]<àÚ< <

ف من  يشري إريك جوفروا أنّ بديع الزمان النوريس ثم فتح اهللا غولن نقلوا التصوّ
إطار الزوايا واإلخوانيات الطرقية, إال أهنام مل يرفضا مفهوم الطريقة نفسه, وقد يكون 
ذلك ليس رضورياً إذا دخلت الطرق والزوايا الصوفية يف األردن يف عملية مراجعة 

 د الحظنا كيف أنّ طرقاً صوفية استدخلت املؤسسات الرتبويةوإصالح داخيل أو جتديد, وق
 .I1H»فوقها«أو » ما بعد الطريقة«واالجتامعية والدعوية, وأخر انتقلت إىل مرحلة 

من الواضح من خالل دراستنا حلالة الطرق والزوايا الصوفية, أنّ هناك إدراكاً 
ديد بأمهية هذه النقلة املهمة متزايداً لد بعض شيوخ الطرق والزوايا, ولد اجليل اجل

, لكن تكوين املؤسسات االجتامعية وتطوير األدوار واالجتاه إىل »العمل الصويف«يف 
الشبكية ال يكتمل إن مل يتم تطوير وجتديد اخلطاب الصويف نفسه, واخلروج به من 
ال السياق النخبوي والفردي إىل النطاق اجلامهريي, ورأينا جتارب ناجحة يف هذا املج

نوا من التوسع واالنتشار  . لعلامء ومشايخ كثر متكّ
í‰^éŠÖ]æ<Íç’jÖ]<V<íè†£]<Ý_<]‚fj‰÷] 

قد تكون هذه املسألة من أكثر النقاط إشكالية وحساسية يف تناول موضوع 
ف اليوم, إذ أنّ أجندات دولية وإقليمية وحملية أرادت وضعه يف مواجهة اإلسالم  التصوّ
السيايس أو يف خدمة السلطات القائمة, عىل قاعدة أنّ التصوف ضد اإلرهاب 

قابل ليس يف خدمة األنظمة االستبدادية, والتطرف, وهذا صحيح إىل حد ما, لكنّه يف امل
ر بل املفارقة الكرب هنا أنّ جوهر . وال ضد حق الناس يف تقرير املصري واحلرية والتحرّ

                                                            
 .219إريك جوفروا, املستقبل لإلسالم الروحاين, مرجع سابق, ص   (1)
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ف يقوم عىل مفاهيم احلرية والكرامة ورفض فساد واستبداد السلطات والنخب  التصوّ
ة معها  !احلاكمة يف التاريخ, واالستقاللية عن السلطة, أو النديّ

هي موقفه الرافض للسلطة االستبدادية, » ملف احلالّج«لقطبة املخفية يف ا
دة عىل احلكام والسلطات,  وإرصاره عىل احلرية, وهكذا الصوفيون األوائل, كانوا طبقة متمرّ

لح التارخيي«وحتى ملّا جاء أبو حامد الغزايل وعقد  مل يكن ذلك خلدمة مرشوع » الصُ
بني الفقهاء والصوفية, وبناء كتلة تارخيية أصبحت هي االستبداد, بل إلزالة الفجوة 

ر باستمرار  الكرب عىل صعيد املذاهب والفرق اإلسالمية, لكن الغزايل نفسه كان حيذّ
من السلطة والسالطني وصحبتهم ومن علامء الدنيا, وعدّ األموال التي تأيت من السلطان 

مة ألهل العلم  .I1Hحمرّ
حو التحالف مع االستبداد يريدون تفريغها من ولعلّ من يدفعون بالصوفية ن

ر من  عىل حدّ تعبري (» السو«و» الغريية«حمتواها بالكلية, فكيف يمكن إلنسان حترّ
, وصغرت أمام عينيه الدنيا بكل ما فيها, وحترر من العدو األكرب الداخيل )الصوفية

الرتمذي, أن يركن إىل  , عىل حدّ تعبري احلكيم»األحرار الكرام«, طلباً ملرتبة »النفس«
العدو اخلارجي الذي هو سلطة اجلاه والسلطان وما معها من سلطات اهلو والغي 

 .I2Hوالشهوات والشبهات
قد تكون أبيات الشيخ أبو مدين الغوث أفضل من يكشف حجم الشعور 
الصويف بالكرامة واحلرية والتحرر من اتباع السلطة أو االنقياد للحاكم, وهي تنعت 

 )الفقراء والسالطني واألمراء والسادة(ـتمع الصويف باملج
ة العـــيش إالّ صـــحبة الفقـــرا  هــم الســالطني والســادات واألمــراء مـــا لـــذّ

                                                            
اإلعراض «عىل الدراسة املهمة للباحث األردين أسامة غاوجي بعنوان من املفيد هنا اإلطالع   (1)

ر والسلطة السياسية: واملعارضة مة ملؤمتر استعادة الصوفية, بتنظيم »التصوف املبكّ , ورقة مقدّ
 .2020مؤسسة فريدريش إيربت, عامن, 

حتقيق عثامن إسامعيل أبو عبداهللا حممد بن عيل بن احلسن احلكيم الرتمذي, ختم األولياء, : انظر  (2)
 .137−136ت, ص.حييى, املطبعة الكاثوليكية يف بريوت, د
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ضعت الصوفية يف سياق االستبداد, فقدت أي قدرة عىل أن تكون مرشوعاً  إذا وُ
ا ستكون حمل  , ألهنّ شعبية, وإذا أُحلقت بركاب السلطة والتسلط وفقدت » هتمة«مستقبلياً

االستقاللية, فستكون خارسة كذلك, وهو ما حيدث يف العديد من الدول العربية, إذ يتم 
ل احلكومات االستبدادية والعسكرية, وهو ما يسلب منها توظيف الطرق والزوايا من قب

 . أي مرشوعية للنهوض بمرشوع إصالحي مستقبيل
الثورة واملواجهة مع األنظمة, فالصوفية هي أبعد ما  − بالرضورة− ذلك ال يعني 

تكون عن التنازع والتنافس والتسييس املبارش, وعن املواجهة واحلروب الداخلية, وعن 
ل إىل ح زب سيايس طلباً للسلطة السياسية, لكن يمكن البحث عن أدوار أخر التحوّ

ين, بخاصة يف ميدان العمل االجتامعي والثقايف والسلم األهيل, والتأكيد  بني هذين احلدّ
 . عىل القواسم املشرتكة سياسياً وأخالقياً وثقافياً 

ف بأدوار كبرية يف  الدفاع عن ورأينا يف التاريخ اإلسالمي كيف قام علامء التصوّ
األوطان وحماربة االحتالل, مثلام فعل العزّ بن عبدالسالم مع الظاهر بيربس, وأبو 
احلسن الشاذيل يف مواجهة الفرنسيني, وأبو مدين شعيب الذي حرض هو وتالميذه من 
املغرب إىل القدس ملنارصة صالح الدين األيويب يف معركة حطني, وكان صالح الدين 

ا الصوفية منارات للهداية والطاقة الروحية لألمة, وهي احلالة التي نفسه ير يف الزواي
سار عليها خلفاؤهم, مثل عمر املختار وعبد القادر اجلزائري واإلمام شامل وكثري من 

 .  احلركات الصوفية التي محلت السالح دفاعاً عن األوطان

íéË×ŠÖ]æ<Íflç’jÖ]<V<g’ÃjÖ]<Ý_<|^jËÞ÷] 
احلالة األردنية, تتمثّل يف املعركة الداخلية املشتعلة بني  أحد التحديات املهمة يف

ف الرئيسية فعالً مع السلفية?, وهل  أهل التصوف والتيار السلفي, فهل حرب التصوّ
العالقة بينهام صفرية بالرضورة?, وهل انتصار أحد الطرفني أمرٌ ممكن?, هي أسئلة من 

عىل ما يدور بني الطرفني? ولعلّ الرضوري أن توضع عىل طاولة احلوار, عندما نقف 
م التصوف اليوم كرتياق ضد التطرف : السؤال البدهي املطروح, هو كيف يمكن أن نقدّ
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والتعصب ووصفة للحوار بني األديان واملذاهب, وهو خيوض معركة ال هوادة فيها يف 
 !.خضم الرصاع اإلقصائي مع السلفيني واإلسالم السيايس?

م عىل انفتاح الصوفية وقدرهتا عىل التعايش يف إذا كان ثمة نموذج يمكن  أن يقدّ
وإذا كانت ! نظام تعددي ديني وثقايف, فإنّ األوىل أن يتحقق يف البيت الداخيل اليوم

اخلالفات بني املدرستني بادية وواضحة للعيان, فذلك ليس وليد اللحظة أو اليوم, بل 
البديل هو تقديم خطاب تصاحلي ف. هو ممتد لقرون ولن ينتهي بأن هيزم أحدمها اآلخر

تعددي منفتح, ألنّ أي دعو باالنفتاح بعد ذلك سيكون مشكوك فيها, فاالعرتاف 
 . باالختالف والتباين يف التفسريات هو أساس فلسفة التعددية, بخاصة الدينية والثقافية

ثم إنّ املجتمعات العربية اليوم, ومنها األردين بطبيعة احلال, ليست معنية 
أين اهللا? : الفات العقائدية الصوفية والسلفية, بدرجة رئيسية, كالنقاش العاصفباخل

بصورة صحيحة, وأن تفهم الدين بام جيعله ) اهللا(وهكذا, بل هي معنية أن تفهم عن 
قاطرة للنهضة االقتصادية واملجتمعية والثقافية ومصدراً للتفاؤل واألمل والطاقة 

?, أليست هذه الروحية والسلم األهيل واملجتمع ي, وارتقاء الفرد روحياً وأخالقياً
فأيّ نجاح أو انتصار سيحققه اخلطاب الصويف ! مقاصد الرسالة اإلسالمية وغاياهتا

األردين إذا ركن إىل مربع الصدام العقائدي مع السلفية; واإلغراق يف موضوعات نظرية 
 . بعيدة عن اهلموم اليومية للمجتمع وقضاياه األساسية

مدّ «الصة; قد تكون هنالك الكثري من العوامل واملتغريات التي تدفع نحو يف اخل
, لكن ال تزال مجلة من املهامت اجلليلة والوظائف العظيمة غري املنجزة, تضاف »صويفّ 

ليكونوا عىل مستو التحديات » أهل التصوف«إىل األوراد والوظائف اليومية أمام 
, »زواياهم«إلصالحية القادمة, بينام هم منعزلون يف الراهنة, وإالّ ستتجاوزهم املوجات ا

 .أو منهمكون يف جداالت نظرية عقيمة غارقة يف تاريخ متخيّل وغافلة عن واقع يتشكل
 

*  *  * 
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