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طرق ال�سالكني عند جماعة املت�صوفني
هند احل�ضرمي

من خالل تتبع تاريخ ن�ش�أة ال�صوفية �أو لنقل الت�ص ّوف يف الإ�سالم ب�شكل خا�ص جند �أنّ هذه احلركة ظهرت يف القرن الثالث الهجري وهناك من يرى �أنّ بدايتها
كانت يف نهاية القرن الثاين الهجري ورغم �أنّ الفكرة اجلوهرية للت�صوف وجدت منذ القدم ويف خمتلف الديانات والفل�سفات العقائدية املختلفة متمثلة يف الرهبنة
والزهد عن احلياة املادية وما �سمي يف الفل�سفة اليونانية بحب احلكمة الإلهية �إال �أنّ الت�صوف يف الإ�سالم تطور منذ القرن الثالث والرابع الهجري وظهرت
جمموعة من الطرق ال�صوفية التي و�إن اختلفت عن بع�ضها يف جوانب �إال �أ ّنها ت�شرتك يف جوانب �أخرى وقد ا�ستعر�ض علي دحروج يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون
بـ « الطرق ال�صوفية� :أهداف وغايات» بع�ض هذه الطرق و�أهم تعاليمها.
وق��د ب ّ�ين دح��روج ماه ّية الطريق عند ال�صوفيني مو�ضحا
ب��أ ّن��ه ذل��ك ال��درب ال��ذي يجب �أن ي�سلكه كل من �أراد الو�صول
�إىل النور الإلهي من خالل ترك كل ما هو دنيوي وفانٍ ليحقق
املريد بذلك لروحه الرقي يف مدارج الكمال ،ول ّأن هذا الدرب
لي�س من ال�سهولة مبكان يجب �أن يدرك كل مريد ب�أن الو�صول
لهذه الغاية العليا يتطلب �سالمة و�صحة بداية امل�سلك لكي
ت�ستقيم حينها النهاية «ول ّأن البداية كلما كانت �أحكم كانت
النهاية �أمت و�أ�سلم».
وميكننا فهم معنى الطريق كما ذكر احلارث املحا�سبي « �أحد
�أبرز �أعالم ال�صوفية » من خالل معرفة ال�سلوك الذي ميار�سه
ال �� �ص��ويف ،وال ��ذي ي��رف����ض ف�ي��ه امل �ل ��ذات ال��دن�ي��وي��ة وجم��اه��دت��ه
للنف�س و�أه��وائ�ه��ا ومواجهته لكل م��ا يعيقه ع��ن حتقيق �أعلى
درجات القرب من اهلل ،كما ّبي �إمام املت�صوفني �شهاب الدين
ال �� �س �ه��رودي � ّأن �أه ��م � �ش��روط ال���س��ال�ك�ين يف ه ��ذا ال�ط��ري��ق هي
«الإن ��اب ��ة» هلل حتى يهديهم اهلل �سبله «وال��ذي��ن ج��اه��دوا فينا
لنهدينهم �سبلنا» ولكي تتحقق الإنابة التي ي�ستحق بها املريد
هداية اهلل عليه �أن يكابد كل امل�شقات واملعيقات.
وم ��ن خ�ل�ال م��ا �سبق ميكننا ف�ه��م الإط ��ار ال �ع��ام لل�صوف ّية
الذي �إذا اتبعه املريد ف�إ ّنه �سي�صل لل�سعادة التامة وهذا الإطار
ي�ستوجب كما �أو�ضح دح��روج «الإن�سالخ كل ًيا عن عامل احل�س
وامل���ش��اه��دة وال�ت�خ�ل����ص م��ن م��ادي��ة احل �ي��اة واالرت �ق ��اء بالنف�س
والروح �إىل م�صاف الأنبياء « وقد تطور مفهوم الطريق لدى
ال���ص��وف�ي�ين �إىل �أن و� �ص��ل ال� �ش�ت�راط وج ��ود ع�ه��د ب�ين امل��ري��د
وال�شيخ الذي �سيتعلم منه خالل �سريه على هذا الطريق وقد
ذكر ال�شيخ اجلزائري ذلك بقوله «� ّإن الطريقة تعني ات�صال
امل��ري��د بال�شيخ وارت�ب��اط��ه ب��ه حيا �أو ميتا وذل��ك بوا�سطة ورد
من الأذك��ار يقوم به املريد ب�إذن من ال�شيخ �أول النهار و�آخره،
ويلتزم به مبوجب عقد بينه وبني ال�شيخ ،وه��ذا العقد يعرف
ب��ال �ع �ه��د »...ك�م��ا ب�ين دح ��روج طبيعة ه ��ذا ال�ع�ه��د ب�ين ال�شيخ
واملريد �إذ ي�شرتط «التوبة واال�ستقامة والدخول يف طريق ذكر
اهلل واالل�ت��زام ب ��آداب الطريقة واالل�ت��زام ب ��أوراد و�أح ��زاب �شيخ
الطريقة يف املواعيد واملنا�سبات التي يحددها له».
وقد عر�ض دح��روج بع�ضا من الطرق ال�صوفية ومن بينها
ما يلي:

ال �ط��ري �ق��ة ال �� �ش��اذل �ي��ة وت�ن���س��ب ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة �إىل �أب ��ي
احل�سن ال�شاذيل ولها ظاهر وباطن ف�� ّأم��ا الظاهر فهو ما
يتعلق ب�إ�صالح اجلوارح و� ّأما الباطن فهو ما يتعلق ب�إ�صالح
الباطن ،وتقوم هذه الطريقة كما ذكر دحروج خم�سة �أ�صول
وهي «تقوى اهلل يف ال�سر والعالن ّية واتباع ال�سنة يف الأقوال
والأفعال ،والإعرا�ض عن اخللق يف الإقبال والآدبار ،والر�ضا
ع��ن اهلل يف ال�ق�ل�ي��ل وال�ك�ث�ير وال ��رج ��وع �إىل اهلل يف ال���س��راء
وال �� �ض��راء ،ك�م��ا ل�ه��ا �أرب �ع ��ة �أرك� ��ان وه ��ي حم�ب��ة وذك ��ر وفكر
وت�سليم» و�أهم هذه الأركان هي املحبة لأنّ املريد �إذا حتقق
لديه احلب الإلهي ف�إنّه �سي�سعى لتحقيق باقي الأركان.
الطريقة النق�شبندية وتن�سب هذه الطريقة �إىل ال�شيخ
بهاء الدين حممد بن البخاري امللقب ب�شاه نق�شبند 791هـ
وه��ي طريقة ت�شبه الطريقة ال�شاذلية انت�شرت يف فار�س
وب�ل�اد ال�ه�ن��د .وحقيقة ه��ذه الطريقة كما ذك��ر دح ��روج يف
مقاله ت�ق��وم على «احل���ض��ور م��ع اهلل ب ��دوام ال��ذك��ر والفكر
وع ��دم الغفلة ع�ن��ه يف جميع الأوق� ��ات �إىل ج��ان��ب احل��ر���ص
على �إخفاء الذكر»وقد ح��دد �أ�صحاب ه��ذه الطريقة جملة
من ال�شروط الب��د �أن يعييها املريد ويلتزم بها حتى ي�صل
ل�ل�ت��واف��ق ال��داخ �ل��ي واخل ��ارج ��ي وم ��ن ب�ين ه ��ذه ال �� �ش��روط :
(التوبة ال�صادقة ورد املظامل وا�سرت�ضاء اخل�صوم� ،أن ي�أخذ
املريد البيعة والعهد ال�صحيح من �شيخ عامل كامل ،التخلق
باحللم والتوا�ضع ول�ين اجل��ان��ب ،و�أه ��م ه��ذه ال���ش��روط هو
ال��وق��وف القلبي وه��و «حرا�سة القلب لكي يذكر اهلل دائ ًما
وال يغفل عنه ويكون الق�صد من الذكر (املذكور) ال الكلمة
وينتظر ال�سالك الربكة متوجها �إىل ال�سماء وم��ع �أنّ اهلل
�سبحانه يف ك��ل مكان ف ��إنّ ال�سماء باالعتبار الإن���س��اين هي
مركز العلو والربكة» وقد ر�أى �شيخ النق�شبندية بهاء الدين
�أن ه��ذا ال��وق��وف ��ض��روري ج �دًا ف ��إذا فقده ال�سالك الذاكر
�أ�صبح ذك��ره جمرد حركة ل�سان �أو قلب دون وعي ودون �أن
يح�صل على �شيء).
ط��ري��ق ال��درق��اوي��ة وه ��ي ك�م��ا ب�ين دح ��روج ت���ش��اب��ه طريق
ال���ش��اذل�ي��ة ب�ين الأه� ��داف وال �غ��اي��ات والتنظيم وتن�سب �إىل
حممد العربي ال��درق��اوي ،وق��د ك��ان لهذه الطريقه ن�شاط
تربوي يف املجتمع املغربي.

ال �ط��ري �ق��ة ال� �ق ��ادري ��ة وت �ن �� �س��ب �إىل الإم � � ��ام حم �ي��ي ال��دي��ن
عبدالقادر اجليالين ،ومن �أه��م خ�صال هذه الطريقه «ترك
احل�ل��ف ب��اهلل مطلقا ،اج�ت�ن��اب ال �ك��ذب يف اجل��د وال �ه��زل وع��دم
�إخالف الوعد واحلذر من �إيذاء اخللق ولعنهم وحتمل الظلم
واج�ت�ن��اب ال��دع��وة عليهم � -أي ع�ل��ى الظلمة  -ورف ��ع امل ��ؤون��ة
عن اخللق واال�ستغناء عنهم وقطع الطمع عن النف�س جملة
واالنقطاع �إىل اهلل والتوا�ضع لأ ّن��ه �أ�صل كل الطاعات وغاية
�شرف الزاهدين النا�سكني».
الطريقة التيجانية �أ�س�سها �أب��و العبا�س �أح�م��د التيجاين
1230ه�ـ ،ي�ؤمن �أ�صحابها بجملة الأفكار واملعتقدات ال�صوف ّية
ويزيدون عليها االعتقاد ب�إمكانية مقابلة النبي مقابلة مادية
واللقاء به لقاء ح�سيا يف هذه الدنيا ،فم�ؤ�س�سها كان يرى «� ّأن
جميع الأم ��ور ��ص��ادرة ع��ن الر�سول �صل اهلل عليه و�سلم فهي
مع�صومة عن اخلط�أ والزلل وال ميكن �أن تناق�ش».
وبعد ذل��ك العر�ض لبع�ض ال�ط��رق ال�صوفية على � -سبيل
املثال ال احل�صر  -ب ّ�ين دح��روج املفاهيم العامة الكربى التي
ي�ت���ض�م�ن�ه��ا امل�ن�ه��ج ال�ع�م�ل��ي وال� ��ذي ت �� �ش�ترك ف�ي��ه ك ��ل ال�ط��رق
ال�صوفية ومن تلك املفاهيم ما يلي:
ال�شيخ املريد �أو (الوارث املحمدي) والذي يجب �أن يحيط به
قدر كبري من العلم والوقار والهيبة.
ال�ب�ي�ع��ة �أو ال�ع�ه��د وت���س�ت��وج��ب ات �ب��اع امل��ري��د ل�شيخه ات�ب��اع��ا
مطلقا.
اخللوة �أي العزلة واالنقطاع عن اخللق «وب��دون اخللوة ال
ميكن �أن يعرف الإن�سان ال�صويف حقيقة الت�صوف».
املجاهدة من خالل التحلي بالف�ضائل والتخلي عن الرذائل.
ال��زه��د قطع ال�ع�لاق��ة بالدنيا واالن���ص��راف الكلي �إىل اهلل،
فمتاع الدنيا وزينتها حتجب العبد عن ربه.
ال�ع�ل��م وق ��د ق�سمه ال���ص��وف�ي��ه �إىل ع�ل��م ظ��اه��ر وع�ل��م باطن
وميزوا بني ال�شريعة واحلقيقة.
�أ ّم��ا البناء العلمي فقد متثل يف الأذك ��ار وجمموعة الأوراد
ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ال� �ق ��ر�آن واحل ��دي ��ث والأدع� �ي ��ة امل� ��أث ��ورة عن
ال�صحابة والتابعني.
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