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أوراد صوفية غزة
دراسة حتليلية
An Analytical Study of the Gaza Sufi Awrad
)(words of remembrance
إعداد:
د .حممد مصطفى اجلدي
األتساذ املاسذد بقاسم العقي ة واملذاهب املعذصرة بكلية أصول ال ين بذجلذمعة اإلتسالمية
بغزة ب ولة فلاسطني.
الربي اإللكرتوينmjedy@iugaza.edu.ps :
أ .منذر عبد اخلالق بدوان
مذجاساري دقي ة ومذاهب فكرية معذصرة بذجلذمعة اإلتسالمية بغزة ب ولة فلاسطني.

أوراد صوفية غزة  -دراسة تحليلية ،د .محمد مصطفى الجدي و أ .منذر عبد الخالق بدوان

املستخلص
ركزت هذه ال راتسة دلى أح مقومذت املنهج الرتبوي الصويف؛ مامثالً بذألوراد
الصوفية ،من حيث بيذن مفهومهذ وداللاهذ ،واحل يث دن نشأة الاصوف يف غزة؛ لعالقاهذ
الوثيقة يف نشأة األوراد ،مع الاطرق ألنوادهذ؛ ومراحل تطورهذ ،وبيذن مقذص الصوفية من
ورائهذ ،مع الرتكيز دلى أوجه االتفذق واالخاالف مذ بني أوراد صوفية غزة ومذ بني الاسنة
النبوية ،وبيذن أوجه املخذلفذت العق ية فيهذ ،مث اتسانبذط أثرهذ دلى املاصوفة؛ ودموم النذس
يف اجملامع الغزي.
الكلمات المفتاحية :أوراد الصوفية-غزة-الطرق الصوفية – الاسنة النبوية.
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Abstract

This study focused on one of the foundations of the Sufi educational
approach. Namely, the Sufi awrad, as a manifestation of its concept and
significance, and a discussion of the establishment of Sufism in Gaza; for
it’s strong relationship to the origins of the awrad, with reference to their
types; its stages of development, and explaining the purposes of Sufism
behind them, with, a focus on the aspects of agreement and difference
between the Gaza Sufism Awrad, and explaining the Aqeedah (Belief)
violations aspects in it, and then deducing its impact on the Sufis, and the
general people in the Gaza community..
Keyword:
Sufi Award- Gaza- Sufi sects – the Prophetic Sunnah.
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مقدمة:
خذصذ ،يقوم دلى ددذئم ماع دة؛ من أبرزهذ :ادامذد
منهجذ تربويًذ ً
ادام ت الصوفية ً
األوراد بأنوادهذ العذمة واخلذصة ،وبطرق أداء ماع دة منهذ الفردي ،وأخري اجلمعي ،إىل غري لك
من الضوابط الصوفية املاع دة ،ولكن هذا النمط الرتبوي الصويف ليس موضع اتفذق دن امل ارس
اإلتسالمية الق مية واملعذصرة ،فاأيت هذه ال راتسة لابحث يف حقيقة أوراد صوفية غزة ،وبيذن م ى
خمذلفاهذ للعقي ة اإلتسالمية ،وإن وافقت الاسنة النبوية يف بعض األوجه ،مع اتسانبذط أوجه
االتفذق؛ وأوجه االخاالف بطريقة دلمية ،وبيذن أثرهذ دلى مكونذت اجملامع الغزي.
أهمية الدراسة:
ترمي هذه ال راتسة إىل املاسذمهة يف حتقيق د ة أمور ،أمههذ:
أ -حتاسني املعرفة حبقيقة األوراد ملاصوفة غزة.
ب -بيذن م ى خمذلفة األوراد الصوفية يف غزة للعقي ة اإلتسالمية ،مع درض أوجه
اتفذقهذ مع الاسنة النبوية.
ج -تؤدي إىل االباعذد دن األحكذم املاسبقة ب ون دليل دلى أوراد املاصوفة يف غزة.
د -تعني يف الكشف دن اآلثذر الاسلبية لألوراد املخذلفة دلى أفراد اجملامع الغزي.
مشكلة الدراسة:
تاسعى هذه ال راتسة إىل الاعرف دلى م لوالت أوراد صوفية غزة وأبعذدهذ بصورة
دقيقة ،وقيذتسهذ دلى مذ صح من األ كذر املشرودة ،وبيذن م ى خمذلفاهذ للعقي ة اإلتسالمية،
مع درض أوجه اتفذقهذ مع الاسنة النبوية ،وخذصة يف ظل اخاالف املواقف احلكمية منهذ،
ورمبذ تزي احلذجة ل راتسة هذا املوضوع يف ظل صعوبة احلصول دلى املعلومذت املاعلقة بأوراد
ماصوفة غزة ،وهلذا مذ زالت احلذجة قذئمة لل راتسة والاقصي يف هذا املوضوع.
حدود الدراسة:
تساهام هذه ال راتسة يف البحث والا قيق والاحليل يف مضذمني أوراد صوفية غزة،
ومصذدرهذ ،لاخص هذا املوضوع يف البحث دون تع يه إىل غريه.
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أهداف الدراسة:
هت ف هذه ال راتسة إىل حتقيق أه اف د ة ،أمههذ:
أ .بيذن مفهوم األوراد الصوفية.
ب .توضيح أثر األوراد يف املنهج الرتبوي الصويف دلى دموم املاصوفة.
ت .كر أنواع األوراد دن ماصوفة غزة.
ث .اتسانبذط أوجه خمذلفة األوراد الصوفية للعقي ة اإلتسالمية مع درض أوجه اتفذقهذ مع
الاسنة النبوية.
منهج الدراسة:
تع دت املنذهج يف ميذدين البحث العلمي ،حيث لكل منهج خذصيّة ياميز هبذ دن
غريه ،ففي هذه ال راتسة تسيام اتساخ ام (املنهج االتساقرائي) ،لاابع النصوص املاعلقة بأوراد
ماصوفة غزة؛ ومجعهذ ،مث إدمذل (املنهج الوصفي الاحليلي) ،ل راتسة هذه األوراد بشكل
دلمي دقيق؛ مث اتساخ ام (املنهج االتسانبذطي والنق ي) الكاشذف أوجه خمذلفة األوراد
الصوفية للعقي ة اإلتسالمية ،مع درض أوجه اتفذقهذ مع الاسنة النبوية.
الدراسات السابقة:
صنفت الع ي من ال راتسذت العلمية دن املاصوفة ومنذهجهم الرتبوية ،ولكن مل توج
أي دراتسة دلمية ختصصية جذدة دن أوراد صوفية غزة ،بصورة حتليلية دقيقة ،فاأيت هذه
ال راتسة لاعذجل هذا اجلذنب ،وتغطي أوجه القصور فيه.
خطة الدراسة:
وجذءت يف مق مة ،ومتهي  ،ومبحثني ،وخذمتة ،وهي دلى النحو اآليت:
احاوت املق مة دلى :أمهية ال راتسة ،ومشكلاهذ ،وح ودهذ ،وأه افهذ ،ومنهجهذ،
وال راتسذت الاسذبقة ،وخطة البحث.
التمهيد :دوافع ظهور التصوف في غزة ،وبيان أشهر طرقه:
أوالً :دوافع ظهور الاصوف يف غزة.
ثذنيًذ :بيذن أشهر الطرق الصوفية يف غزة.
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المبحث األول :مفهوم أوراد الصوفية ،وأنواعها ،ومقاصدها:
املطلب األول :مفهوم األوراد دن الصوفية ودالالهتذ
املطلب الثذين :أنواع األوراد دن صوفية غزة ،ومقذص هم منهذ.
المبحث الثاني :بيان أوجه مخالفة األوراد الصوفية للعقيدة اإلسالمية ،مع
عرض أوجه اتفاقها مع السنة النبوية ،وأثرها على الناس:
املطلب األول :أوجه االتفذق واالخاالف يف األوراد اخلذصة.
املطلب الثذين :أوجه االتفذق واالخاالف يف األوراد العذمة.
املطلب الثذلث :أثر أوراد الصوفية دلى النذس يف غزة.
مث اخلذمتة :وحتاوي دلى أهم الناذئج ،مث فهرس املراجع واملصذدر.

- 216 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  -193الجزء الثاني

التمهيد :دوافع ظهور التصوف يف غزة ،وبيان أشهر طرقه:
ظهر الع ي من الطرق الصوفية يف قطذع غزة ،وكذنت هنذك أتسبذب أدت إىل ظهور
الاصوف يف قطذع غزة الفلاسطيين؛ والذي مل خيالف دن غريهم من اجملامعذت الصوفية
األخرى من حيث البع العقذئ ي ،أو املمذرتسذت الاعب ية ،واليت من أظهرهذ :األوراد
الصوفية .وهذا مذ تسيام درضه يف األتسطر الاذلية:
أوالً :دوافع نشأة الصوفية في قطاع غزة:
وج ت الطرق الصوفية يف قطذع غزة تربة خصبة لرتدرع فكرهذ وتشيي زوايذهذ،
حيث وج ت جممودة من األتسبذب تسذد ت دلى ظهور الاصوف فيهذ ،واليت ميكن إمجذهلذ
دلى النحو اآليت:
 .1تميز الموقع الجغرافي لقطاع غزة :اماذز قطذع غزة مبوقع جغرايف هذم بني قذريت
آتسيذ وإفريقيذ؛ فهو ممر رئياسي للقوافل الاجذرية؛ وقوافل احلجيج وخذصة القذدمني
من املغرب العريب ألداء فريضة احلج؛ وزيذرة املاسج األقصى ،وكذن من بني الزوار؛
شيوخ الطرق الصوفية؛ كأيب احلاسن الشذ يل( )1الذي زار فلاسطني ( ،)2والشيخ أمح
العالوي( )3الذي زار غزة حوايل تسنة1945م (.)4
 .2االرتحال طلبًا للعلم :مل خيالف حذل أهل غزة دن غريهم من النذس يف االرحتذل
( )1أبو احلاسن الشذ يل :دلي بن دب اهلل بن دب اجلبذر بن متيم بن هرمز بن حذمت بن قصي بن يوتسف،
املغريب ،الزاه  ،نزيل اإلتسكن رية593( ،ه656-هـ) ،شيخ الطذئفة الشذ لية الصوفية ،تنقل يف
الع ي من البل ان طذلبذً للعلم ،بذحثذً دن القطبية .انظر :حمم بن أمح الذهيب" ،تذريخ اإلتسالم
ووفيذت املشذهري واألدالم" .احملقق :دمر دب الاسالم( ،ط ،2بريوت :دار الكاذب العريب1993،
م).274 – 273 :48 ،
( )2انظر :احلنفي" ،املوتسودة الصوفية" ،ص .229
( )3العالوي :أمح بن مصطفى بن حمم بن امح املاساغذمني اجلزائري املذلكي ،املشهور بذلشيخ العلوي
(1874م  1934 -م) ،صويف الطريقة .انظر :دمر رضذ كحذلة" ،معجم املؤلفني"( .بريوت:
مكابة املثىن ،دار إحيذء الرتاث العريب).179 :2 ،
( )4الشيخ مصطفى الاسعذفني ،مقذبلة شفوية (10نوفمرب 2016م) ،ويوتسف احلطذب أح معمري
الطريق العالوية ،مقذبلة شفوية (26نوفمرب2016م).
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لطلب العلم؛ بل وزادت وتريته باسبب مذ يالقونه من مضذيقذت احملال الصهيوين يف
مجيع املنذحي احليذتية؛ وخذصة الاعليم ،ممذ حذل دون إقذمة جذمعذت فلاسطينية إىل
زمن ليس ببعي  ،ممذ دفع طلبة العلم إىل الاسفر إىل خمالف اجلذمعذت العربية
واإلتسالمية؛ واليت كذن منهذ حمضنًذ للفكر الصويف ،واإلناسذن بطبيعاه ياأثر من احمليط
الذي حييذ وتسطه؛ ويؤثر فيمن جيذناسه وجيذلاسه ،وهذه احلقيقة ظهرت جليةً يف فكر
بعض الطالب الفلاسطينيني العذئ ين إىل غزة كذلشيخ حاسني أبو تسردانة ( )1حني
الاقى مع الشيخ أمح اهلاليل القاسنطيين اجلزائري( )2أثنذء دراتساه يف األزهر الشريف
مبصر؛ فأخذ دنه الطريقة العالوية ،ونقلهذ إىل م يناه الفذلوجة يف داخل فلاسطني
احملالة ،ومن مث اناقلت معه إىل قطذع غزة (. )3
 .3تبني التصوف من مؤسسات وكوادر علمية في قطاع غزة :الاصوف يف ظذهره
ماسلك تربوي روحذين؛ مشفوع بأدلة وبراهني دادمة له -بغض النظر دن م ى
أتبذدذ حيملوهنذ
ص قياهذ ،-ويام الانظري له بشكل احرتايف ماقن ،ال ب أن جت هلذ ً
منهجذ يف احليذة هلم ،وخذصة إن كذن هذا الانظري يام من خالل
فكرا ،ويابنوهنذ ً
ً
مؤتساسذت وقذمذت دلمية؛ وهذا مذ كذن يف قطذع غزة ،والذي تسيام بيذنه دلى
النحو اآليت:
أ -معه األزهر ال يين :والذي يع اما اداً لفكر ومنهج الاصوف يف أزهر مصر،
والذي خترج من أروقاه الكثري من طلبة العلم الشردي ،الذين تبىن الع ي منهم
املاسلك الصويف ،وخذصة أن بعض أتسذتذهتم حيملون هذا الفكر ويغرزونه يف دقول
طالهبم ،وهذا مذ درب دنه أح مري ي الطريقة العالوية؛ فقذل" :مل يكن ل ي دلم
( )1أبو تسردانة :هو حاسني بن تسليمذن أبو تسردانة ،ول يف الفذلوجة الفلاسطينية ،درس العلوم الشردية يف
األزهر ،وهو مق م الطريقة العالوية يف فلاسطني ،تويف يف الفذلوجة دذم1948م .انظر :الاسعذفني،
"تسرية وماسرية" ،ص.10
( )2اهلاليل :هو الشيخ احلذج أمح اهلاليل القاسنطيين اجلزائري ،من مري ي الشيخ أمح العالوي .انظر:
الاسعذفني" ،تسرية وماسرية" ،ص.10
( )3انظر :املرجع الاسذبق.
- 218 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  -193الجزء الثاني

ماسبق دن الصوفية ،ولكن بذلاحذقي بذملعه األزهري ال يين مسعت الكثري دنهم،
فراودين الفضول لزيذرة زوايذهم ومن خالل زيذرايت ،وج ت أكثر من تسبعة م رتسني
للعلم الشردي يلاحقون بزوايذ الصوفية فايقنت أهنم دلى احلق وآمنت بفكرهم"(.)1
ب -تبين بعض األكذدمييني ملاسلك الاصوفُ :وج د د من األكذدمييني حيذضرون يف
أكثر من جذمعة يف قطذع غزة يابنون ماسلك الاصوف ،وال خيفى دلى كل ي لب
م ى األثر الذي ترتكه هذه الفئة من امل رتسني يف أ هذن طالهبم؛ دن تنظريهم
للطرق الصوفية ،وهذا األثر يكون أبني وأوضح إن كذن من م رس يااسم حباسن
املعذملة مع طالبه.
ج -الاعليم يف امل ارس :الاحذق بعض املاصوفة بذلاسلك الاعليمي يف امل ارس املاوتسطة
والثذنوية؛ ممذ أثر دلى طبيعة االلازام دن طلباهم ،وخذصة أنه يغلب دلى الطلبة يف
هذه املرحلة العذطفية يف تنذول القضذيذ ال ينية ،فكيف لو كذن هذا امل رس يف مقذم
الق وة؟!.
 .4طرد الفلسطينيين من ديارهم :لق كذن لاهجري الفلاسطينيني وطردهم من أراضيهم
دذم النكبة (1948م) ،دور أتسذتسي ومهم يف هجرة الاصوف مع تس ناه من شيوخ
الطرق الصوفية إىل قطذع غزة ،حيث إن د ًدا منهم ممن هذجر بع النكبة؛ أقذموا
زوايذهم حيث ماساقرهم اجل ي  ،أي؛ يف قطذع غزة ،كشيخ الطريقة العالوية
بأقاسذمهذ ،فبع وفذة الشيخ حاسني أبو تسردانة ،محل الشيخ أمح الاسعذفني– أبو
أمح الفذلوجي – الطريقة؛ بوصية من شيخه ،مث انطلق ليؤتسس أول زاوية له يف
معاسكر الشذطئ مب ينة غزة ،مث حلقهذ زوايذ أخرى مناشرة يف القطذع(.)2
 .5تجاذبات البيئة السياسية :املاسابصر بطبيعة العالقذت الاسيذتسية بني أطيذف اجملامع
اضحذ يف إثراء الطرق الصوفية بواف ين ج د
أثرا و ً
الغزي املخالفة ،يعلم يقينًذ أن هلذ ً
ختطئه ديون املهامني بذلشأن الصويف بوضوح بع
من الزوار واملري ين؛ وهذا مذ مل ْ
اتفذقيذت الاسالم منذ مؤمتر م ري تسنة 1991م ،ومذ تاله من معذه ة أوتسلو تسنة
( )1حمم أمري بذرود ،مقذبلة شفوية ( 20أكاوبر 2016م).
( )2الاسعذفني" ،تسرية وماسرية" ،ص.13
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1993م؛ إىل يومنذ هذا ،حيث تسذدت حذلة من الاشر م والاشات اليت بنيت دلى
املواقف الاسيذتسية؛ واملرتبطة مبحذوالت إبرام اتفذق تسالم مع احملال الصهيوين الغذزي
لفلاسطني ،ولألتسف انعكس شؤم هذا األمر دلى اجلذنب الاعب ي دن طوائف من
النذس ،فذدازل بعضهم املاسذج ؛ واحنذزوا إىل الزوايذ الصوفية؛ إمذ إلثبذت الوالء
ألح األطراف املخالِفة ،وإمذ مهرب من الاجذ بذت الاسيذتسية واحلركية؛ اليت وج ت
بقوة يف الشذرع الغزي ،وكمذ يقذل :مصذئب قوم دن قوم فوائ  ،فكذن هذا الكم
من النذس؛ دبذرة دن وفود ج ي ة تف إىل حمذضن الاصوف ،فالزموا املاصوفة الذين
زينوا هلم أن الاصوف هو دين الروحذنية ،مرتبط حبب اهلل تعذىل ،وحب رتسوله وآل
أيضذ ،ددم الايذر الاسيذتسي املاص ر للمفذوضذت مع احملال الغذزي؛ املامثل
بياه .و ً
بذلاسلطة ال وطنية الفلاسطينية؛ الفكر الصويف يف فلاسطني دذمة؛ وقطذع غزة خذصة،
من خالل تأتسيس اجمللس الصويف اإلتسالمي األدلى يف بيت املق س وال يذر
الفلاسطينية تسنة(1990م) ،حيث يع هذا اجمللس املمثل دن مجيع الطرق الصوفية
يف فلاسطني ،ولق دق جلاساه األوىل يف أغاسطس 2016م؛ يف مقر وزارة األوقذف
والشؤون ال ينية بردذية وزير األوقذف والشؤون ال ينية؛ واملفيت العذم ،والقاسيس نيذفة
األرمشن ريت (ميليثيوس بصل) ،الذي أك دلى اناسجذم روح الاصوف مع تعذليم
النصرانية ،وحضر من صوفية غزة الشيخ ب وان البذبلي دن الطريقة الرفذدية يف غزة،
والطريقة العالوية -قاسم الشيخ مصطفى الاسعذفني -هذا اجمللس (. )1
 .6قوة الروابط االجتماعية في قطاع غزة :يربط تسكذن قطذع غزة روابط اجامذدية
قوية؛ يشه دليهذ املنذتسبذت االجامذدية تسواء يف األفراح أو األتراح ،واليت ب ورهذ
تسذد ت يف اناشذر الصوفية بشكل أو بآخر ،وهذا ياضح من خالل اآليت:
أ -متركز الطرق الصوفية يف قطذع غزة يف دذئالت معينة أكثر من غريهذ ،و لك إمذ:
( )1انظر :موقع دنيذ الوطن" ،حتت ردذية املفيت العذم ووزير االوقذف الفلاسطيين اجمللس الصويف االدلى
جملاسه املوتسع األول" ،اتسرتجعت باذريخ 22 :يونيو 2019م،
يعق
958437h15h08h2016/..et:hhttt.wmtw.wsiw//p./wlhwwww//hsptth
/.lm.
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تعصبًذ؛ أو جهالً من األتبذع مبكونذت الفكر الصويف.
ب -ادامذد الوراثة كطريقة يعا هبذ يف اناقذل مشيخة الطرق ،حيث إن شيخ الطريقة
يورث املشيخة البنه ،والوال البنه؛ وهكذا ،ممذ يزي من الافذف العذئلة حول
الطريقة ،فضالً؛ دن األص قذء؛ واجلريان الذين يرتذدون جمذلس الصوفية؛ إمذ جمذملة،
دوزا ،ممذ يزي من د د املرتذدين جملذلس الصوفية.
تأثرا؛ أو ً
أو ً
 .7ثقل العامل االقتصادي على الناس :وطأة الفقر؛ وقلة امل خالت؛ واناشذر البطذلة
بني النذس؛ وخذصة يف الاسنوات األخرية؛ يف ظل حصذر خذنق ،وتضييق تسبل
العيش الكرمية دلى النذس  ،ممذ أدى بذلبعض بذلاوجه إىل زوايذ الطرق الصوفية،
واليت كغريهذ من الطوائف ال ينية؛ واحلركذت الاسيذتسية ،واملؤتساسذت اجملامعية ،م ت
ي العون هلؤالء النذس ،ف فع الباسطذء منهم إىل الازام بعض زوايذهم وخذصة اليت
تق م بعض وجبذت الطعذم أو املشروبذت بع جمذلس الذكر (احلضرة) ،وبعض
الطرود الغذائية واملاسذد ات املذلية ،ممذ تسذد يف رفع أتسهم الصوفية يف أوتسذط
اجملامع الغزي ،حيث توج هذه الطرق الصوفية .
ثانيًا :بيان أشهر الطرق الصوفية في قطاع غزة:
لق اجامعت جممودة من الظروف املوضودية لظهور الاصوف يف قطذع غزة ،حيث مت
املهجريني من
إنشذء الع ي من الزوايذ؛ لع د من الطرق دلى ي شيوخهم الفلاسطينيني ّ
()1
أراضيهم دذم 1948م يف الغذلب ،وهي مذ زالت موجودة يف قطذع غزة ،ومن أشهرهذ :
 .1الطريقة العالوية وزوايذهذ؛ اليت دخلت غزة بع حرب (1948م) ،وأشهرهذ :زاوية
الشيخ مصطفى الاسعذفني ،وزاوية الشيخ تسعود أبو لنب ،وزاوية الشيخ مسري
( )1انظر :مشهور احلبَّذزي " ،الطرق الصوفية يف فلاسطني مذ بني دذمي (1989م2011-م) دراتسة
وصفية تأصيلية"( .ديب :مركز املاسبذر لل راتسذت والبحوث2012 ،م) ،ص  ،48-5وتسهري قذتسم،
"الطرق الصوفية وتراثهذ يف فلاسطني اخللوتية ،والنقشبن ية ،والعالوية" .حبث مذجاساري غري منشور،
جذمعة بري زيت ـ فلاسطني ،2006-2005 ،ص ،146-94منذر ب وان" ،الطرق الصوفية يف
قطذع غزة درض ونق " .حبث مذجاساري غري منشور2018،م ،كلية أصول ال ين؛ اجلذمعة اإلتسالمية
بغزة ،ص .189-69
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(خَزيق) ،وزاوية الشيخ حمم تسعي
اخلذل ي ،وزاوية الشيخ حمم دلي هذشم ْ
الكردي ،وزاوية الشيخ أمح حاسني أبو تسردانة.
 .2الطريقة اليشرطية؛ حيث قذم الشيخ تسليم ال بذس بإدخذل فكر الطريقة اليشرطية مذ
بني تسنة (1930-1925م) ،ملنطقة القرارة يف جنوب قطذع غزة.
 .3الطريقة الرفذدية اليت دخلت قطذع غزة بع حرب (1948م) ،دلى ي شيخهذ دب
اهلل حاسني البذبلي.
 .4الطريقة القذدرية ،وشيخهذ يوتسف أبو شريعة؛ واليت دخلت غزة بع حرب (1948م).
 .5الطريقة األمح ية؛ أو الب وية ،اليت دخلت قطذع غزة بع حرب (1948م) ،دلى ي
شيخهذ إمسذديل الاسيالوي.
 .6الطريقة اخللوتية ،وشيخهذ دب اجملي دودة ،اليت دخلت قطذع غزة يف تسنة 1955م.
 .7الطريقة اجلريرية وزوايذهذ ،واليت دخلت غزة يف تسنة (1979م) ،وأشهرهذ :زاوية
الشيخ شريف الزين.
ودن إمعذن النظر يف ال وافع اليت أدت إىل ظهور الطرق الصوفية يف غزة؛ تسواء
املاعلقة بذلواقع الوطين ،أو الاسيذتسي ،أو العلمي ،أو االجامذدي ،أو االقاصذدي؛ جن هذ
أتسبذبذً موضودية؛ أدت إىل إجيذد بيئة حذضنة للاصوف ،ولكن مع د م إغفذل حم ودية هذا
االناشذر ،أو متاسك النذس بذلفكر الصويف ،ألتسبذب ماع دة؛ من أمههذ :وجود تيذرات
إتسالمية منذفاسة وبقوة يف اجملامع الغزي للطرق الصوفية ،ودي النذس ومعرفاهم حبقيقة الا ين،
ادازال الصوفية دن واقع احليذة الشمويل؛ وتركيزهذ دلى جوانب خمصوصة ال تاع اهذ؛ لاصل
إىل اهامذمذت النذس.
وبع االناهذء من درض نشأة الاصوف يف قطذع غزة ،ومعرفة العالقة املوروثة هلذه الطرق
دن أصوهلذ اليت وج ت خذرج فلاسطني ،يُاوصل لنايجة مفذدهذ؛ ادامذد شيوخ الطرق الصوفية يف
فلاسطني دلى مب أ الاوقيف لكل مذ خيص الطرق من الطقوس الصوفية؛ ومن ضمنهذ األوراد
الصوفية ،حبيث يؤدوهنذ كمذ ورثوهذ دمن تسبقوهم بذإلجذزة من شيخ الطريقة املؤتسس.
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املبحث األول :مفهوم أوراد الصوفية ،وأنواعها ،ومقاصدها.
يع مصطلح األوراد الصوفية من املصطلحذت املشرتكة والشذئعة بني دموم الطرق
الصوفية ،وهو غري قذصر دلى صوفية غزة ،ولكن لكل طريقة؛ هلذ أورادهذ اخلذصة ،اليت متيزهذ
دن غريهذ من الطرق الصوفية هبذ ،ويف األتسطر الاذلية تسيام بيذن مفهوم األوراد الصوفية ،مع
إيراد حملة دن نشأهتذ يف غزة ،وبيذن أنوادهذ ،ومقذص هذ.
املطلب األول :مفهوم األوراد عند الصوفية ودالالتها.
لق برز مصطلح األوراد الصوفية بشكل واضح يف معذرف الطرق الصوفية ،وخذصة
أنه يع أح ددذئم الرتبية الصوفية ،ومن هنذ وجب الاعريف به.
أوالً :مفهوم األوراد الصوفية:
 .1األوراد في اللغة:
مجع ِوْرد؛ بكاسر الواو؛ وتسكون الراء ،وتعود يف أصلهذ إىل (الواو؛ والراء؛ وال ال)،
ومن املعذين اليت تضمناهذ(:)1
أ -قوم يَِردون املذء أو غريه ،أي؛ حضروا إليه ،يقذلَ :وَرَد فالن ُوروداً :حضر.
ب -الورد هو العطش ،ومنه :القوم العِطذش.
احلمى ،أي؛ أخذت احلمى
ج -حتقق الشيء يف وقت دون آخر؛ يقذلَ :وَرَدتْهُ َّ
صذحبهذ وقاًذ دون وقت.
ورد ،وهو اإلشراف دلى املذء وغريه.
د -الوصول إىل الشيء ،يقذل :مذءٌ يُ َ
ه -ال ِورد ،هو اجلزء من القرآن ،أو من ِّ
الذكر ،ومسّي بذلك ألن القذرئ يوافيه ويقص قراءته.
وتالخص أهم املعذين املاسانبطة من األصل اللغوي للفظة ( ِوْرد) بأهنذ :احلضور؛
والوصول؛ والاحقق يف وقت دون آخر؛ والاسذبق؛ والعطش؛ واأل كذر املالوة.
( )1انظر :أمح بن فذرس بن زكريذ " ،مقذييس اللغة" .حتقيق :دب الاسالم حمم هذرون( ،ط ،2بريوت:
دار الفكر) ، 105 :6،أمح بن حمم الفيومي" ،املصبذح املنري يف غريب الشرح الكبري"( .بريوت:
املكابة العلمية ،655 :2 ،أمح خماذر دب احلمي دمر وآخرون" ،معجم اللغة العربية املعذصرة".
(ط ،1بريوت :دذمل الكاب 2008 ،م).2424 :3 ،
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 .2األوراد الصوفية في االصطالح:
ومن أهم الاعريفذت االصطالحية لألوراد الصوفية ،مذ يلي:
أ -مذ يرتبه العب دلى نفاسه أو الشيخ دلى تلميذه من األ كذر والعبذدات(.)1
ب -مذ ياحفه احلق تسبحذنه دلى قلب وليه من النفحذت اإلهلية ،فيكاسبه قوة حمركة؛
ورمبذ ي هشه أو يغيبه دن حاسه؛ وال يكون إالَّ بغاة ،وال ي وم دلى صذحبه(.)2
ج -أو هي :كل قول وفعل يأتيه اإلناسذن يف وقت معني دلى وجه مبني ،كذلاالوة
واأل كذر اليت يأيت هبذ اإلناسذن يف أوقذت معينة(.)3
د -أو هي :مذ رتبه اإلناسذن دلى نفاسه من أنواع الطذدذت والعبذدات ،مع امل اومة
دليهذ يف أوقذت معينة؛ وأ كذر معينة ،ومنهذ مذ يقذم بشكل فردي ،أو بشكل
مجذدي(.)4
ومما سبق يمكن استخالص تعريف جامع لألوراد الصوفية بأنها :أح الطقوس
األتسذتسية يف الرتبية الصوفية؛ اليت اتساح ثهذ شيوخ الطرق الصوفية ،وهي من العالمذت
الفذرقة واملميزة فيمذ بينهذ ،حبيث تُؤدى بأوقذت معلومة ،وألفذظ خمصوصة مشرودة وغري
مشرودة ،ودلى هيئذت فردية أو مجذدية ،لاحقيق أه اف املاصوفة :أدنذهذ تصفية الذهن من
دالئق ال نيذ ،وأدالهذ الوصول إىل مرحلة الفنذء( )5يف ات اهلل تعذىل.
( )1أمح بن حممود ابن دجيبة " ،إيـقذظ الـهـمم يف شــرح احلـكم"( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
2013م ) ،ص .223
( )2انظر :املص ر الاسذبق ،مم وح الزويب" ،معجم الصوفية"( .القذهرة :دار اجليل للطبع والنشر والاوزيع،
2004م) ،ص .429
( )3انظر :حمم رواس قلعجي ،حذم صذدق قنييب" ،معجم لغة الفقهذء"( .ط ،2دمذن :دار النفذئس
للطبذدة والنشر والاوزيع1 988،م) ،ص .501
( )4انظر :مصطفى البكري" ،اخلطرة الثذنية األناسية للروضة ال انية الق تسية" .حتقيق :دب الرمحن مغريب،
دب الرؤوف خريوش( ،رام اهلل :جذمعة الق س املفاوحة) ،ص .12
( )5الفنذء :مبعىن أن اللّه هو الوجود ،وأنه ال وجود لاسواه ،ال به وال بغريه ،وهو دني املوجودات .انظر:
ابن تيمية" ،جمموع الفاذوي".342 :10 ،
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ثانيًا :دالالت المفهوم االصطالحي لألوراد الصوفية:
ودن إمعذن النظر يف الاعريفذت آنفة الذكر؛ جن فيهذ الع ي من ال الالت املهمة املنبثقة
من الواقع املعريف للاعذريف ،أو من الواقع الاسلوكي للصوفيني ،وميكن إمجذهلذ دلى النحو اآليت:
 .1تع األوراد الصوفية أح مقومذت العمل الرتبوي الاسلوكي الصويف ،واليت تؤثر يف بنذء
الشخصية الصوفية ،وهي مبثذبة طوق النجذة للمري من مفذتن ال نيذ وزخذرفهذ .لذا؛
هي أح مقومذت املنهج العذم؛ الذي يرتىب دليه املري الصويف ،وهو ماشذبه إىل ح
كبري بني الطرق الصوفية يف غزة ،وال ميكن ألي طريقة أن تاساغين دنه حبذل ،وهلذا
اداربوهذ أح (آداب املري ) الواجب إتقذهنذ من الاسذلك لطريق األوليذء.
 .2ينظر شيوخ الطرق الصوفية إىل األوراد كوهنذ موقوفة دن شيخ الطريقة املؤتسس ،واليت
ال يصح جتذهلهذ دن الاسلوك ،أو االجاهذد فيهذ بزيذدة أو نقصذن( ،)1وهلذا؛ هبت
الصوفية إىل أ ن الذكر إ ا أخذ بذإل ن من الشيخ يكون أجره أدظم ،وإ ا مل يؤخذ
اإل ن من الشيخ يكون أجره أقل ،وبذلاذيل؛ يلزم االهامذم بإرشذدات وتوجيهذت
شيخ الطريقة؛ ليبقى املري يف حذلة اطمئنذن وتسكينة وثبذت(.)2
 .3يلزم إ ن خذص من شيخ الطريقة ملن جييزه خلالفاه مبشيخة الطريقة ،ومن مث يأ ن له
باعليم األوراد واأل كذر( ،)3بذدابذرهذ أح مقومذت البيعة وااللازام بذلطريقة الصوفية
من املري  ،واليت تقوم بشكل أتسذس دلى الاسمع والطذدة؛ وااللازام بذلورد العذم،
ويأخذ املري من خالهلذ األوراد واأل كذر اخلذصة بذلطريق ،ولكل طريقة طقوتسهذ
اخلذصة هبذ مع اشرتاكهم بذلشكل العذم للعه (.)4
( )1انظر :أبذ الوفذ الافاذزاين " ،م خل إىل الاصوف اإلتسالمي"( .ط ،1القذهرة :دار الثقذفة للنشر
والاوزيع2005 ،م) ،ص .235
( )2انظر :يوتسف خطذر حمم " ،املوتسودة اليوتسفية يف بيذن أدلة الصوفية"( .ط ،2دمشق :مكابة دار األلبذب،
 ،)1999ص  ،416خليل أمح الاسهذرنفوري" ،مبذحث يف دقذئ أهل الاسنة واجلمذدة املاسمى املهن
دلى املفن " .حتقيق :حمم الكوثري( ،ط ،1دمذن :دار الفاح اإلتسالمي2004 ،م) ،ص .60-59
( )3انظر :يوتسف حمم " ،املوتسودة اليوتسفية يف بيذن أدلة الصوفية" ،ص.18
( )4انظر :مصطفى حمم الاسعذفني" ،الطريقة الصوفية العالوية املبذدئ العذمة"( .ط ،2غزة( :د .ن).
1428هـ) ،ص.13
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 .4احاوت بعض أوراد الصوفية دلى ألفذظ مشرودة ماساوحذة من نص القرآن والاسنة،
وألفذظ ماساح ثة ال متت لنص الوحي بصلة؛ فهي من اجاهذدات شيوخ طرق الصوفية.
 .5تع أح أبرز العالمذت الفذرقة واملميزة للطرق الصوفية دن بعضهذ البعض ،فاخص
كمذ وكي ًفذ،
نفاسهذ بأوراد أدائية؛ يؤديهذ املري ون حاسب مذ يري ه شيخ الطريقة ً
خيرتدهذ يف منذتسبذت ادايذدية ،أو منذتسبذت مومسية؛ دذمة للماسلمني؛ أو خذصة
بذلطريقة الصوفية ،حىت وصل األمر بذملؤتساسة الصوفية املعذصرة؛ رفض كل طريقة ال
تعام أور ًادا متيزهذ دن غريهذ(.)1
 .6ختالف مقذص الطرق الصوفية من وراء األوراد ،فمنهذ مذ هو مشروع؛ كانقية النفس
من أدراهنذ ،والقرب من اخلذلق لنيل رضذه؛ وغريهذ من املعذين املشرودة ،ويف املقذبل؛
هنذك مقذص غري مشرودة ،حتمل بني طيذهتذ مفذتس شردية؛ لكون الصوفيني يباغون
من ورائهذ الوصول إىل مرحلة الكشف ،والفنذء مع اهلل تعذىل.
 .7يرتتب دلى طريقة األداء تسلوكيذت خذصة؛ ياسعى املاصوفة الوصول إليهذ؛ وحتقيق
معذنيهذ ،كذلصراخ اهلاساريي الذي يصيب الصويف حذل أدائه هلذ ،أو حذلة الصرع
والغيبوبة اليت تفق املري الودي واالدراك ،واليت تع دن الصوفية من أدظم املنح
والعطذيذ الربذنية املوقوتة بزمن امل اومة دلى هذه األوراد.
 .8مذ مييز األوراد الشردية دن غريهذ من األوراد الب دية ،بأهنذ ممذ أثر دن الشذرع
احلكيم ،تسواء مذ ورد يف القرآن ،أو مذ ثبت دن النيب  فعالً ،أو قوالً بشكل مقي
أو مطلق ،مثذله :مذ أرش إليه النيب  أن يقذل يف وقت خمصوص كذلصبذح واملاسذء
ِ
مذ يلي :قراءة ( قُل هو اللَّه أَح ٌ والْمع ِّو َتَـ ِ ِ
الث َمَّرات
صبِ ُح ثَ َ
ْ َُ ُ َ َ ُ َ ْ
ني ح َ
ني متُْاسي َوتُ ْ
ِ
يك ِم ْن ُك ِّل َش ْيء )( ،)2أو مذ يقذل يف أي وقت من ليل أو هنذر ،كمذ يف ددذ
تَكْف َ
ت َرِّيب الَ إِلَ َه إَِّال
تسي االتساغفذر ،دن النيب َ ( :تسيِّ ُ ِاال ْتساِ ْغ َفذ ِر أَ ْن تَـ ُق َ
ول :اللَّ ُه َّم أَنْ َ
( )1رفض جملس الاصوف األدلى مبصر ادامذد طريقة شيخ األزهر د .أمح الطيب الطريقة (اخللوتية
احلاسذنية) ،باسبب خلو الطريقة من منهج وأوراد خذصة .انظر :دمرو رش ي" ،مقذل بعنوان:
األدلى للصوفية يرفض ادامذد طريقة شيخ األزهر" ،تذريخ االتسرتجذع 2 :يونيو  ،2019رابط موقع
صحيفة ال تساور املصرية2055535/..et:hhttt.wwt.ww.wwth :
( )2الرتمذي" ،تسنن الرتمذي"  ، 535 :5 ،ح  ،3575حاسنه األلبذين.
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ِ
ِ
ك ِم ْن َشِّر
ت ،أَدُو ُ بِ َ
اتساَطَ ْع ُ
أَنْ َ
تَ ،خلَ ْقاَ ِين َوأَنَذ َدْب ُ َكَ ،وأَنَذ َدلَى َد ْه َك َوَو ْد َك َمذ ْ
ك بِ َذنِْيب فَذ ْغ ِف ْر ِيل ،فَِإنَّهُ الَ يـَ ْغ ِفر ُّ
وب
ك َدلَ َّيَ ،وأَبُوءُ لَ َ
ك بِنِ ْع َماِ َ
ت ،أَبُوءُ لَ َ
صنَـ ْع ُ
َمذ َ
الذنُ َ
ُ
ِ ِ
ِ
ذت ِم ْن يـَ ْوِم ِه قَـْب َل أَ ْن ميُْ ِاس َي،
ت " قَ َ
َّهذ ِر ُموقنًذ هبَذ ،فَ َم َ
إَِّال أَنْ َ
ذلَ « :وَم ْن قَذ َهلَذ م َن النـ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صبِ َح ،فَـ ُه َو
فَـ ُه َو م ْن أ َْه ِل اجلَنَّةَ ،وَم ْن قَذ َهلَذ م َن اللَّْي ِل َوُه َو ُموق ٌن هبَذ ،فَ َم َ
ذت قَـْب َل أَ ْن يُ ْ
ِم ْن أ َْه ِل اجلَن َِّة»)( ، )1أو مذ يقذل من الذكر دون تقيي  ،كمذ يف قول النيب :
ذن ِيف املِيز ِان ،حبِيباَ ِ
ذن ،ثَِقيلَاَ ِ
ذن دلَى اللِّاس ِ
ِ ِ ِ ِ
الر ْمحَ ِنُ ،تسْب َحذ َن اللَّ ِه
ذن إِ َىل َّ
( َكل َماَذن َخفي َفاَ َ
َ َ َ
َ
ِ ِِ
ِ
الع ِظي ِم)( . )2وهبذا تظهر ب دية كل ورد مل خيرج من مشكذة
َوحبَ ْم هُ ،تسْب َحذ َن اللَّه َ
النبوة ،لكون األوراد دبذدة خمصوصة ال حتامل االجاهذد ،تسواء يف حت ي مذهيذهتذ ،أو
أوقذت أدائهذ ،أو فضذئلهذ وأجرهذ دن اهلل تعذىل.
وممذ تسبق يابني دور شيخ الطريقة يف اخرتاع األوراد الاعب ية؛ واليت فيهذ دمج فيهذ مذ
بني الذكر الشردي ،واأللفذظ املاساح ثة املباذلة؛ واليت حتامل معذين بذطلة.
املطلب الثاني :أنواع األوراد عند صوفية غزة ،ومقاصدهم منها.
تنودت أ كذر الطرق الصوفية وأورادهذ ،ودلى ق ر هذا الانوع تظهر دظم مقذص هذ
يف املنهج الصويف الرتبوي؛ وهذا مذ تسيام بيذنه دلى النحو اآليت:
أوالً :أنواع األوراد عند صوفية غزة:
تع األوراد من العالمذت الفذرقة بني كل طريقة من طرق صوفية غزة ،لذا؛ اجاه كل
شيخ طريقة بابين أ كذر مت يز طريقاه دن األخريذت تسواء يف املضمون؛ أو يف طريقة األداء
وحنوهذ .وبيذهنذ كذآليت:
 .1األوراد الخاصة والعامة.
جياه شيخ الطريقة يف حت ي أوراد خذصة لكل فرد بعينه؛ لاحقيق أه اف بعينهذ ق
تَوصل إليهذ الشيخ دون غريه ،بينمذ األوراد العذمة هي جممودة األوراد اليت تعم أتبذع الطريقة؛
واليت جيب أداؤهذ حاسب مذ يقرره شيخ الطريقة ،وجت ر اإلشذرة هنذ إىل أن اخلالف -غذلبًذ-
( )1البخذري" ،صحيح البخذري" ،67 :8 ،ح .6306
( )2البخذري" ،صحيح البخذري" ،139 :8 ،ح .6682
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يف العذدات وليس يف األصول واملضذمني ،يقول شيخ الطريقة الرفذدية الغزية " :ورجذل الطرق
الشريف ة كلهم؛ رجذل طريق واح  ،وهو الطريق املبذرك احملم ي ،وال خالف بينهم ،وإمنذ
االخاالف الذي نراه يف العذدات"( ،)1وهلذا تسيكون الامثيل دلى البعض؛ الذي جيزئ دن
البقية يف بيذن املقصود .وبيذن املاسألة دلى النحو اآليت:
أ .األوراد الخاصة.
وهي أ كذر خمصوصة ،حي دهذ الشيخ للمري  ،حاسب معرفاه بوالء وق رات املري ،
وكلمذ ارتقى املري يف الطريقة ،تزاي ت دليه األوراد ،وكلمذ ازدادت األوراد؛ ازدادت
الفاوحذت واإلم ادات اإلهلية .وكل طريقة هلذ أورادهذ اخلذصة هبذ ،وجممل هذه األوراد ت ور
حول :االتساغفذر؛ وكلمة الاوحي ؛ وبعض قصذر الاسور بأد اد حم دة؛ والصالة دلى النيب
صلى اهلل دليه وتسلم ،فاخاص كل طريقة بصيغة حم دة يعرفوا هبذ ،وحىت يُعرفوا دن ه  أهنم
أتبذع تلك الطريقة .ودلى املري امل اومة دلى قراءة األوراد اليت أمره هبذ شيخه دون ملل(.)2
ففي الب اية يعطى املري مثالً( :ورد االتساغفذر) ،ويطلب منه تكراره يف اليوم ألف
مرة ،وإ ا داوم املري دليه  ،وجنح يف اجايذز هذه املرحلة ،يناقل للمرحلة اليت تليهذ؛ حبيث
يُعطى إىل جذنبه الصالة دلى النيب ألفي مرة ،مث يناقل ملرحلة ج ي ة؛ يعطى جبذنب مذ تسبق
كلمة الاوحي ألف مرة ،وتبقى األوراد بذزديذد( )3حاسب اتساطذدة املري  ،وق جعلت صوفية
غزة امل اومة دلى قراءة األوراد اليت يأمر هبذ الشيخ دون ملل ،وهي من اآلداب اليت جيب
دلى املري أن ياأدب هبذ ،وياحلى هبذ ،لكوهنذ ممذ مييز الاسذلك دن غريه(.)4
ب .األوراد العامة.
تعم األوراد العذمة كل أبنذء الطريقة ،وتكون دلى قاسمني دن صوفية غزة ،ومهذ:
( )1دب اهلل حاسني البذبلي " ،من حقق األصول نذل الوصول ومن ترك األصول حرم الوصول يف
الاصوف "( .ط ،1غزة1413 :هـ) ،ص .196
( )2انظر :هشذم حمم اخلضري " ،أداب مري اهلل مع شيخة وإخوانه واخللق أمجعني"( .ط ،1غزة:
مطذبع اهليئة اخلريية1408 ،هـ) ،ص.26
( )3إمسذديل الاسيالوي ،مقذبلة شفوية ( 19أكاوبر2017م).
( )4انظر :اخلضري" ،آداب مري اهلل" ،ص.26
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القسم األول :جملس الذكر (احلضرة)؛ وهو مشرتك دن كل الطرق الصوفية الغزية،
اخالف يف مود ه أو تفذصيله ،لكنهم جممعون دليه؛ ويولونه أمهية دظيمة.
وإن ُ
القسم الثاني :الورد اليومي أو األتسبودي احمل د لكل طريقة ،مثل :قراءة تسورة الواقعة،
وتسورة امللك ،وقراءة بعض األحزاب املناسوبة إىل شيوخ الطرق ،مثل( :حزب البحر ،احلزب
الكبري ،حزب الاسريذنية ،الوظيفة الشذ لية...إخل) ،والقصذئ الشعرية لشيوخ الصوفية.
 .2أوراد الذكر والدعاء.
معظم األوراد الصوفية ،تعام دلى كر اهلل تعذىل ،تسواء كذنت من خالل كلمة
الاوحي  ،أو بذللفظ املفرد (اهلل) ،أو بذلضمري (هو) ،أو بذلصالة دلى النيب  .وتوج بعض
األوراد خمصصة لل دذء مثل :املنذجذة العالوية ،منذجذة االتساغذثة لنزول املطر( ،)1وغريهذ من
األوراد واألحزاب.
 .3القصائد الشعرية.
وهي أح أقاسذم األوراد الصوفية املابعة دن صوفية غزة ،حيث يقومون برتدي الع ي
من القصذئ الشعرية ،املناسوبة ملشذيخ الطرق الصوفية ،بذلرغم من كون معظمهم أميني،
ويعاق ون يف تردي هذ ترقيقذً للقلوب ،وشحنذً للهمم.
 .4األسلوب اإلشاري:
ومن الضروري لفت االنابذه إىل أح أتسذليب الصوفية األتسذتسية؛ يف درض أفكذرهم
العلمية وماسذلكهم العملية ،املامثل بذألتسلوب اإلشذري ،وفذئ ته؛ تورية أفكذرهم وماسذلكهم دن
غريهم من العذمة ،حيث ُوج هذا األتسلوب يف أشعذر الصوفية اليت يرتمنون هبذ يف حضراهتم ،ويف
أورادهم ،كمذ يف ورد الاسريذنية( ،)2وحزب النصر( )3للشذ يل .وبناسق دجيب؛ وتراتبية غريبة
( )1انظر :الشيخ موتسى حممود اخلذل ي" ،الورد العذم جمللس الصالة والاسالم دلى خري األنذم"( .ط،1
غزة :الزاوية العالوية الصوفية2000 ،م) ،ص-17ص.19
( )2وفيه( :بصعصع صعصع ،باسهاسهوب تسهاسهوب ،بطهطهوب طهطهوب  .)...انظر :دب القذدر
اجليالين" ،األوراد القذدرية" .ضبط وتوثيق :حمم تسذمل بواب( ،ط ،1بريوت :دار األلبذب،
1992م) ،ص -55ص.60
( )3وفيه( :حم؛ حم؛ حم ،حم األمر ،محعاسق محذيانذ) .انظر :أبذ حاسن الشذ يل وأديذن الطريقة" ،
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لألحرف املقطعة املبثوثة يف هذه األوراد؛ ومذ دمج معهذ من ألفذظ مبهمة؛ يايقن الاسذمع والقذرئ
أن هنذك معذين خمصوصة؛ ال يصل ملرادهم إال من كذن منهم ،ليفهم معذنيهذ وم لوالهتذ.
وهبذا العرض؛ تبينت طبيعة مكونذت أوراد صوفية غزة ،ومضذمينهذ ،وأنوادهذ اليت
يؤدوهنذ يف طقوتسهم اجلمذدية أو الفردية ،واليت منهذ :املشروع املنضبط بضذبط الشرع ،ومذ
هو دبذرة دن اجاهذدات شيوخ الطرق الصوفية؛ اليت حتاذج ملراجعذت إمذ للمخذلفة الصرحية،
وإمذ للمعذين املبهمة واملومهة اليت حتاذج إىل بيذن وتوضيح من شيوخ وأتبذع الطرق الصوفية؛
وهذا هو الذي يغلب دلى أوراد الطرق الصوفية.
ثانيًا :مقاصد صوفية غزة من أورادهم:
تع دت ددذئم املنهج الصويف؛ وال مبذلغة إن ُد ت األوراد من أبرز معذملهذ املؤثرة يف
خذصذ ضمن مقذص هم؛ واليت من أبرزهذ:
حيذة املري ين ،وهلذا ْأوىل الصوفية األوراد
اهامذمذ ً
ً
 .1تع أدظم مقذص األوراد دن الصوفية بأهنذ الطريق املوصل إىل دخول اجلنة ،بل إن املري
لن يصل إىل احلضرة اإلهلية ب وهنذ ،وإن اهام هبذ وواظب دليهذ كشفت له احلجب(.)1
 .2امل اومة دلى األوراد يوصل املري إىل رتبة الوالية ،ومن تركهذ فق ُتسلب هذه الرتبة؛
وحرم من خريهذ(.)2
ُ
 .3امل اومة دلى األوراد ،تفاح للمري بذبذً دظيمذً من أبواب املعرفة ،وكلمذ زاد يف الذكر
ازداد من املعرفة( ،)3وهلذا يهام الصوفية بذلكشوفذت اإلهلية املوهوبة للمري ين حاسب
ددواهم ،فهي مبقذم الاسيف يف ي املري  ،الذي يقذتل به أد اءه من اجلن واإلنس(،)4
وكذجلنذح للطذئر ،والطهذرة للصالة ،وال واء لل اء(.)5
=

أوراد الطريقة الشذ لية"( .القذهرة :دار الزاه للنشر والاوزيع1418،هـ) ،ص .48
( )1انظر :اخلضري" ،آداب مري اهلل" ،ص. 1
( )2انظر :املص ر الاسذبق ،ص.3
( ) 3انظر :دفيف القذمسي " ،الذكر دن الصوفية وتسيلة ملعرفة الصفذت اإلهلية "( .بذقة الغربية :أكذدميية
القذمسي1998 ،م) ،ص .13
( )4انظر :اخلضري" ،آداب مري اهلل" ،ص.3
( )5انظر :البذبلي" ،من حقق األصول" ،ص.102
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 .4احملذفظة دلى األوراد ،تُزيل اهلم والكرب دن نفس املري  ،وتبع املصذئب والباليذ
دنه( ،)1هلذا؛ كذن الشيخ ابراهيم اخلذل ي -أح شيوخ الطريقة العالوية يف غزة-
يوصي مري يه بقراءة حزب النصر ،وحزب البحر ،واملنذجذة العالوية ،وتعليم األبنذء
احملذفظة دليهذ ملذ فيهذ من اخلري(.)2
وممذ تسبق ،ياضح لنذ أن مقذص أوراد صوفية غزة منهذ مذ يافق مع مقذص الطرق
الصوفية خذرجهذ ،وهذه املقذص  ،منهذ مذ يافق مع مقذص الذكر الشردي؛ ومنهذ مذ خيذلف
مقذص الذكر الشردي؛ وهذا الذي يغلب دليهذ.

( )1الشيخ مسري اخلذل ي ،مقذبلة شفوية ( 3مذرس 2017م)
( )2انظر :اخلضري" ،آداب مري اهلل" ،ص .41
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املبحث الثاني :بيان أوجه خمالفة األوراد الصوفية للعقيدة اإلسالمية ،مع عرض أوجه
اتفاقها مع السنة النبوية ،وأثرها على الناس.
تاقذطع أوراد الصوفية مع أوراد الاسنة النبوية يف بعضهذ ،وتانذفر وتاعذرض مع بعضهذ
اآلخر ،الدامذد شيوخ الطرق الصوفية دلى الذوق واملواجي يف اخايذر األوراد ،ولكي تاضح
الصورة؛ تسيام املقذرنة بني كليهمذ ،كمذ يف ثنذيذ هذا املبحث.
املطلب األول :أوجه االتفاق واالختالف يف األوراد اخلاصة.
حتاذج أوراد الصوفية اخلذصة إىل دراتسة أوجه االتفذق واالخاالف بينهذ وبني الاسنة
النبوية؛ وهذا تسيكون دلى النحو اآليت:
أوالً :أوجه االتفاق بين أوراد صوفية غزة الخاصة ،وبين السنة النبوية:
وج الع ي من أوجه االتفذق يف أوراد صوفية غزة اخلذصة مع األ كذر املشرودة الثذباة
يف الاسنة يف منطوقهذ ومفهومهذ ،ويف املقذبل؛ وج ت خمذلفذت د ي ة يف منطوق األوراد
ومفهومهذ ،وهنذ تسيام الاعرض لبيذن أوجه االتفذق بشكل مطلق؛ أو بشكل جزئي؛ يف أوراد
الطرق الصوفية يف هذا املقذم( ،)1وهذه األوجه ممذ اتفقت دليه الطرق الصوفية يف غزة ،ومل
يشذ أح  ،واخلالف يكمن يف تركيب الورد؛ ود د مرات تكراره ،وزمن تأدياه ،ومن أمثلاهذ:
 .1ال دذء بكلمة الاوحي  ،وهي من أفضل األددية املشرودة()2؛ وأمذ دن الصوفية؛
فمثالً :دن الطريقة الرفذدية يوجبون ددذء اهلل بكلمة الاوحي  ،ولكن د د مرات
تكرارهذ خيالف بذخاالف األنفس من لوامة؛ أو أمذرة؛ أو ملهمة(.)3
( )1انظر دلى تسبيل املثذل :الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص  ،17-16وفذطمة بنت دلي اليشرطية،
"رحلة إىل احلق" .إشراف :أمح اليشرطي( ،ط ،3د .م ،د .م) ،ص ،158-150ودلي حاسن
الرفذدي " ،اجملموع اجلذمع يف أوراد الطريقة الرفذدية"( .د .ط ،د .م ،د .ن) ،ص ،40-8انظر:
البذبلي " ،من حقق األصول" ،ص ،91-90اجليالين" ،األوراد القذدرية" ،ص  ،60-55والقذدري،
" الفيوضذت الربذنية" ،ص ،110-106والقذمسي " ،جممودة أوراد طريقة القذمسي اخللوتية اجلذمعة"،
ص .172-170
( )2انظر :ابن مذجة" ،تسنن ابن مذجة" ،1249 :2 ،ح ،3800 :حاسنه األلبذين.
( )3البذبلي" ،من حقق األصول" ،ص .113
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 .2الاوجه بذالتساغفذر هلل تعذىل ،وله أمنذط ماع دة يف الشريعة ،فإمذ أن يكون بشكل
مطلق؛ دون تقيي بزمذن؛ أو مكذن؛ أو حذل ،كذتساغفذره  يف اليوم الواح
تسبعني مرة( ،)1ويكون بشكل مقي وخمصوص بزمذن؛ أو مكذن؛ أو حذل،
كذتساغفذره  دبر كل صالة( ،)2وأمذ دن الصوفية؛ فمثالً دن اليشرطية :يب أ
اليشرطي بذالتساغفذر برتدي الصيغة الاذلية :أتساغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو
احلي القيوم وأتوب اليه( ،مذئة مرة)(.)3
 .3احلض دلى الصالة دلى النيب ، وهذا ممذ أمر اهلل تعذىل به يف كاذبه ،تسواء بوجه
ِ
ِ
َّ ِ
يما
آمنُوا َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسلِّ ُموا تَ ْسل ً
مطلق؛ لقوله ﴿:يَا أَيُّ َها الذ َ
﴾[األحزاب ،]56:أو بوجه خمصوص؛ كذلصالة دليه  دبر كل أ ان؛ لقوله( :إِ َا
صلُّوا َدلَ َّي)( ،)4والصالة دليه  يف
َِمس ْعاُ ُم الْ ُم َؤ ِّ َن ،فَـ ُقولُوا ِمثْ َل َمذ يـَ ُق ُ
ول ُمثَّ َ
الاشه ( ،)5أو اإلكثذر من الصالة دليه  يف ليلة اجلمعة ويومهذ( ،)6وأمذ دن
األمي؛ االتساغفذر والصالة دلى النيب
الصوفية؛ فمثالً :الطريقة الرفذدية توجب دلى
ّ
 ، وأمذ املري دليه أن يصلي دليه ( تسبعني ألف مرة)(.)7
 .4ختصيص قراءة تسور بعينهذ ،منهذ؛ مذ ثبت صحة فضل مذ ناسب إليهذ ،ومنهذ؛ مذ
مل يثبت .وهنذ تسيام كر مذ وافق الاسنة؛ كاسورة الفذحتة( ،)8وامللك(،)9
( )1البخذري " ،صحيح البخذري" ،67 :8 ،ح .6307
( )2احلذكم حمم بن دب اهلل" ،املاسا رك دلى الصحيحني" .حتقيق :مصطفى دطذ( ،ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية 1990 ،م) ،692 :1 ،ح  ،1884قذل دنه احلذكم :صحيح لغريه.
( )3انظر :اليشرطية" ،رحلة إىل احلق" ،ص.159
( )4البخذري" ،صحيح البخذري" ،288 :1 ،ح .384
"صحيح ابن ُخَزمية" ،حتقيق :حمم مصطفى األدظمي( ،ط،3
( )5انظر :حمم بن إتسحذق بن خزمية،
ُ
بريوت :املكاب اإلتسالمي  2003،م) ،373 :1،ح  ،709قذل دنه احملقق :إتسنذده صحيح.
( )6انظر :صحيح ابن خزمية  ،383 : 2 ،ح .1732
( )7البذبلي" ،من حقق األصول" ،ص .103 -102
( )8انظر :البخذري" ،صحيح البخذري" ،17 :6 ،ح .4474
( )9انظر :حمم الرتمذي "اجلذمع الكبري" .احملقق :بشذر معروف( ،بريوت :دار الغرب اإلتسالمي،
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واملعو تني( ،)1واإلخالص(.)2
 .5تعيني آيذت من القرآن للقراءة ،كأول أربع آيذت من تسورة البقرة( ،)3وآخر ثالث
آيذت منهذ( ،)4وآية الكرتسي( ،)5وغريهذ من اآليذت.
وهبذا يابني موافقة الصوفية يف بعض أورادهم اخلذصة بذلاسنة النبوية؛ كمذ بيناه داللة
النصوص الصحيحة ،ولكن ال ب من االنابذه ألوجه املخذلفذت املبثوثة يف بعض تسيذقذت
أورادهم؛ بناسب مافذوتة بني الطرق الصوفية الغزية ،وهذا مذ تسيام بيذنه يف أوجه االخاالف؛
يف األتسطر الاذلية.
ثانياً :أوجه االختالف بين أوراد صوفية غزة الخاصة ،وبين السنة النبوية.
رغم االتفذق يف أوراد الصوفية الغزية يف الع ي من ألفذظهذ مع الاسنة النبوية ،إال أهنذ
خذلفاهذ يف أوجه أخرى؛ من حيث:
 .1تخصيص أذكار بعينها:
كذرا خمالفة؛ بصيغ ماع دة؛ وأوقذت خمصوصة؛
رغم أن النيب  دلّم أصحذبه أ ً
وأجور مافذوتة ،واالخاالف املاحقق يف بعض الصيغ مقبول؛ لكون املص ر موقوفذً دن النيب
؛ وال ي اخل خربه شك أو تكذيب ،وكذنت يف جمملهذ لعموم املاسلمني ،وجذءت من
بذب الاعليم لصحذباه ؛ وأماه من بع هم ،وهذا ممذ أبذحاه الشريعة؛ مرادذة ألحوال
وق رات املكلفني.
وهلذا؛ يع ختصيص شخص أو جممودة من املاسلمني بصيغة أو معذن من كر معني
=

يث َح َاس ٌن.
 1998م ،14 :5،ح  ،2891قذل الرتمذيَ :ح ِ ٌ
( ) 1انظر :أمح بن حنبل" ،ماسن ابن حنبل " .احملقق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،1دمشق:
مؤتساسة الرتسذلة 2001 ،م) ،597 :2 ،ح  ،17366قذل دنه احملقق :ح يث صحيح.
( )2البخذري" ،صحيح البخذري" ،115 :9 ،ح.7375
( )3انظر :دب اهلل ال ارمي" ،تسنن ال ارمي" .حتقيق :فواز زمريل ،خذل العلمي (ط ،1بريوت :دار
الكاذب العريب 1407 ،ه) ،541 :2 ،ح  ،3385قذل دنه احملقق :إتسنذده صحيح.
( )4انظر :احلذكم" ،املاسا رك " ،286 :2 ،ح  ،3031قذل احلذكم :ح يث صحيح.
( )5انظر :البخذري" ،صحيح البخذري" ،18 :6 ،ح .5010
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دون دليل شردي ثذبت ب دة ماساح ثة؛ فمثالً :مذ ثبت من ختصيص الشيخ للمري أور ًادا
بعينهذ يف الطريقة الب وية ،كذلصالة دلى النيب  بصيغة معينة؛ وهي ( :اللهم ِ
صل وتسلم
وبذرك دلى تسي نذ حمم  ،النيب األمي ،ودلى آله وصحبه وتسلم) ،حيث يعاق ون أن هذه
الصيغة؛ طريق معرفة النيب ؛ أهنم أتبذع الاسي الب وي( ،)1أو كمذ ورد دن الطريقة العالوية
زوايذ الاسعذفني -فبع قراءهتم لاسورة الواقعة ،يقولون" :اللهم يذ من جعلت الصالة دلىالنيب من القربذت ،ناقرب إليك بكل صالة صليت دليه من أول النشأة؛ إىل مذ ال هنذية
للكمذالت"( ،)2وتزداد هذه األوراد اخلذصة حاسب نشذط وإخالص املري  ،أو ختصيص
أنفاسهم مبعذن خذصة؛ يصعب الوصول إليهذ اتيًذ ،وبذلاذيل هم ياسعون إليصذل هذه املعذين
إىل املري ين من خالل الودظ واإلرشذد ،ألنه ال ميكن فهمهذ بشكل واضح كمذ يري هذ شيخ
الطريقة ب ون ودظ وإرشذد من الشيخ أو مق ّ م الطريقة ،وبذلك ياوجب دلى املري حضور
دروس الطريقة أو حلقذهتذ حيث ميكنه ربط الواقع النظري بذلعملي الاطبيقي يف هذه األ كذر
كمذ دن الطريقة العالوية(.)3
 .2مخالفة السنة في األعداد واألوقات:
تع دت أوجه خمذلفة أوراد الصوفية الغزية اخلذصة للاسنة د ًدا ووقاًذ؛ وهذا مذ تسيام
بيذنه دلى النحو اآليت:
أ -المخالفة في األعداد:
يُالحظ أن صوفية غزة كغريهذ من الطرق الصوفية؛ ركزوا دلى أد اد خمصوصة يف
أورادهم؛ دون دليل صحيح ،مثل:
 الصالة دلى النيب :حيث خصصت الطرق الصوفية أد ًادا بعينهذ يف الصالة دليه ؛فمثالً :ادام ت الطريقة الب وية يف الصالة دلى النيب  د د (تسبع آالف مرة) إىل
(دشر آالف مرة)( ،)4أو كمذ دن الطريقة اليشرطية د د (مذئة مرة) ،هبذه الصيغة :اللهم
( )1اخلليفة إمسذديل الاسيالوي ،واخلليفة دب اهلل شاليل ،مقذبلة شفوية ( 19أكاوبر2017م).
( )2الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص.16
( )3انظر :مشهور احلبذزي "،الطرق الصوفية يف فلاسطني" ،ص .42
( )4اخلليفة إمسذديل الاسيالوي ،واخلليفة دب اهلل شاليل ،مقذبلة شفوية ( 19أكاوبر2017م).
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األمي؛ ودلى آله؛ وصحبه وتسلّم( .)1أو كمذ دن الطريقة
ّ
صل دلى تسي نذ حمم النيب ّ
صل دلى تسي نذ حمم ودلى آله وتسلم ،مع
القذدرية (مذئة
مرة) بذلصيغة الاذلية :اللهم ِّ
ّ
مرات؛ إ احلاسنة بعشر أمثذهلذ(.)2
اجلواز دن الضرورة جعل املذئاني دشرين ،واملذئة دشر ّ
 اللهج بذالتساغفذر :فق أولعت الصوفية بذالتساغفذر يف أورادهم؛ حيث ثذبروا دليهوداوموا بأد اد خمصوصة يف حضراهتم ،فمثالً :أفراد الطريقة اجلريرية يكررون
االتساغفذر (دشرة آالف) مرة( ،)3ودن الطريقة الب وية من (تسبعة آالف مرة) إىل
(دشرة آالف مرة)( ،)4ودن الطريقة اجلريرية من (مخس مئة مرة) إىل (ألف مرة)(.)5
 الالفظ بكلمة الاوحي (ال إله إال اهلل) دن الذكر؛ (ثالث دشرة مرة) دن الطريقةالقذدرية(.)6
 املنذداة ب ـ (يذ اهلل)( :تست وتساون مرة) ،ويذ لطيف؛ ويذ حفيظ (مئة وثالث وثالثونمرة) ،ويذ كرمي؛ ويذ فاذح (مئة مرة) ،ويذ ودود؛ ويذ وهذب (مئة مرة) ،وال إله إال اهلل
هو حي قيوم قهذر (ثالث مئة مرة)( )7دن الطريقة اخللوتية.
دمومذ،
بع هذا الاسرد؛ يابني أن هذه األوراد وإن جذءت بألفذظهذ يف الاسنة النبوية ً
إال أهنذ مل تأت هبذا احل الع دي ،ويف هذا خمذلفة صرحية ملنطوق ومفهوم الاسنة النبوية ضمن
هذا الاخصيص ،وهبذا يقول ابن حجر " :واتسانبط من هذا؛ أن مرادذة الع د املخصوص يف
األ كذر معاربة "( ،)8وبذلاذيل؛ إن كذنت األوراد مقي ة بعبذدات خمصوصة؛ وجب االلازام
بذلصيغة والع د ،خبالف الذكر املطلق الذي ياساحب فيه الزيذدة لاحصيل األجر والثواب.
( )1انظر :اليشرطية" ،رحلة إىل احلق" ،ص.159
( )2انظر :مشهور احلبذزي " ،الطرق الصوفية يف فلاسطني" ،ص .27
( )3الشيخ دب احلذفظ أبو رفيع ،مقذبلة شفوية ( 9نوفمرب2017م).
( )4اخلليفة إمسذديل الاسيالوي ،واخلليفة دب اهلل شاليل ،مقذبلة شفوية ( 19أكاوبر2017م).
( )5الشيخ دب احلذفظ أبو رفيع ،مقذبلة شفوية ( 9نوفمرب2017م).
( )6الشيخ حمم أبو شريعة ،مقذبلة شفوية ( 26يوليو 2017م).
( )7انظر :القذمسي" ،أضواء دلى طريقة القذمسي اخللوتية اجلذمعة" ،ص .72
( ) 8أمح بن حجر " ،فاح البذري شرح صحيح البخذري" .رقمه :حمم دب البذقي (بريوت :دار املعرفة،
 1379ه).330 h2 ،
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ب -المخالفة في األوقات:
ح د النيب  ألماه أور ًادا خمصوصة؛ يف أوقذت معلومة ،كأ كذر الصبذح واملاسذء،
وأ كذر قبل النوم ،وبع االتسايقذظ منه؛ إىل غري لك من األ كذر اليت ثبات يف الاسنة ،أمذ
صوفية غزة فق خلطوا مذ بني األ كذر الشردية؛ ومذ بني أورادهم اليت ح دهذ شيوخهم،
وكذنوا مذ بني مكثر يف اخللط؛ ومذ بني مقل فيهذ؛ فاج أهنم ق اتساب لوا شيئًذ من أ كذر
الصبذح واملاسذء الثذباة دن النيب ؛ بأوراد وأ كذر الطريقة ،واليت إن احاوت دلى بعض
أ كذر الاسنة الصحيحة؛ إال أنه من أوجه املخذلفة الصرحية؛ ختصيص أوقذت من تلقذء
أنفاسهم؛ مل يرد النص يف تفضيلهذ ،ومن لك أوراد الطريقة اخللوتية ،وهي املابعة دن كل
فروع الطريقة يف منذطق اناشذرهذ املخالفة يف فلاسطني الاذرخيية ،ومنهذ :ورد الاسحر ،يُقرأ قبل
صالة الفجر ،وورد ال ّرة ،وحتفة اإلخالص :تقرأ بع صالة املغرب ،وورد القرآن الكرمي ،يُقرأ
بع صالة العشذء ،فضالً؛ دن أوراد ليلة اإلثنني واجلمعة ،كمذ يوج غريهذ كثري من األوراد
()1
أيضذ؛ املنذجذة العالوية ،أو
 ،ولكل ورد زمذن ،ود د مرات ،وطريقة يف األداء  .و ً
( الصالة العالوية دلى خري الربية) ،وهي دبذرة دن :جممودة أددية مأثورة دن مؤتسس الطريقة
العالوية ،حبيث تُقرأ ليس يف وقت حم د ،ولكن؛ ينصح شيخ الطريقة العالوية يف غزة (الشيخ
الاسعذفني) بقراءهتذ يف رمضذن بع صالة الرتاويح(.)2
للسنة:
ج -مخالفة السياق وطرق األداء ُ
ثبت الاوافق يف بعض أوراد الصوفية مع أ كذر الاسنة الصحيحة من جهة؛ وخمذلفاهذ هلذ
من جهة أخرى؛ كزيذدة ألفذظ من دن هم -وهذا الغذلب دليهم-؛ ورمبذ حذف لبعض األلفذظ
الثذباة يف الاسنة ،أو املخذلفة يف طرق أدائهذ ،كبعض أوراد الطريقة العالوية؛ اليت تب أ بذالتساعذ ة

(مرة واح ة) ،ويليهذ الباسملة (ثالث مرات) ،مث قراءة قوله تعذىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [املزمل( ]20 :مرة واح ة) ،مث االتساغفذر
بصيغة  :أتساغفر اهلل( ،مئة مرة) ،ويف آخر مرة زيذدة دبذرة :العظيم الذي ال إله إال هو احلي
( )1انظر :مشهور احلبذزي " ،الطرق الصوفية يف فلاسطني" ،ص .14
( )2الشيخ مصطفى الاسعذفني " ،النور الاسذري من منذجذة العالوي"( .غزة :إص ار الزاوية العالوية،
د.ت) ،ص8.
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()1

القيوم وأتوب إليه  ،مث قراءة قوله تعذىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [األحزاب( ]56 :مرة واح ة) ،مث الصالة دلى النيب
صل دلى تسي نذ حمم ؛ دب ك؛ ورتسولك؛ النيب األمي؛ ودلى آله وصحبه
بعبذرة  :اللهم ِّ
()2
تاسليمذ)  ،مث قراءة قوله تعذىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
وتسلم" (مئة مرة)ُ ،
وختام بقوهلمً (:
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [آل دمران ،]18 :وقوله

تعذىل﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [آل دمران( ،]19 :مرة واح ة) ،مث قول :ال إله إال اهلل
وح ه ال شريك له ،له امللك وله احلم  ،وهو دلى كل شيء ق ير( ،مئة مرة) ،مث تردي  :ال إله
إال اهلل تسي نذ حمم رتسول اهلل ،مث قراءة تسورة اإلخالص (ثالث مرات) ،مع الباسملة يف كل مرة،
مث اخلام بذلقول :تسبحذن ربك رب العزة دمذ يصفون وتسالم دلى املرتسلني واحلم هلل رب
العذملني .مث قراءة الفذحتة ووهبهذ ألرواح مشذخيهم يف الطريقة ،وهذا الورد ال يقرأ مجذد ًة ،وإمنذ
يكون بشكل منفرد كل يوم بع صالة الفجر وبع صالة املغرب( .)3وهبذا العرض تظهر
الزيذدات اليت أثباهذ شيوخ الطرق الصوفية يف أورادهم اليت ميذرتسوهنذ هم وأتبذدهم دون دليل
شردي ثذبت؛ يعا به دن أهل العلم الثقذت.
وبع االناهذء من درض أوراد صوفية غزة اخلذصة ،ومقذرناهذ بأ كذر الاسنة النبوية
الثذباة؛ يابني أن هنذك دنذصر الاقذء بينهمذ :كذل دذء بكلمة الاوحي ؛ والاوجه إىل اهلل
بذالتساغفذر املشروع؛ والصالة دلى النيب صلى اهلل دليه وتسلم ،ولكن دن الاعمق أكثر يف
املقذرنذت جن أن أوجه االخاالف تطفو دلى الاسطح بشكل واضح؛ حبيث أضحت الصفة
املميزة هلذ؛ واملامثلة :تذرة يف ختصيص أ كذر لبعض املري ين دون بعضهم اآلخر ،وتذرة
أخرى؛ خمذلفة أ كذر الاسنة املشرودة د ًدا ووقاًذ دون دليل ،وثذلثة؛ زيذدة يف مضذمني األ كذر
أو نقصذهنذ دمذ صح دن النيب .

( )1انظر :الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص.16
( )2انظر :الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص. 17
( )3انظر :املرجع الاسذبق ،ص. 17 -16
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املطلب الثاني :أوجه االتفاق واالختالف يف األوراد العامة.
كمذ أنه يوج لكل مري أوراده اخلذصة اليت يرتقي هبذ يف مقذمذت الاصوف ،فهنذلك
أ كذر دذمة لكل طريقة؛ فيجامع املري ون مجيعذً دلى قراءهتذ ،وبذألخص يف احلضرة الصوفية.
وبيذن األمر دلى النحو اآليت:
أوالً :أوجه االتفاق بين أوراد صوفية غزة العامة ،وبين السنة النبوية:
اتفقت الطرق الصوفية الغزية يف بعض أورادهذ مع بعض مذ ثبت يف الاسنة النبوية؛
واليت منهذ:
 .1أصل الذكر الشرعي:
فق وافقت الصوفية الغزية يف بعض أورادهذ العذمة مذ جذء يف الاسنة من الذكر الشردي
يف بعض جوانبه ،كاضمنهذ للذكر مبذ فيهذ من أقوال تسيقت للثنذء وال دذء ،دون جتذوز احل
الشردي .والذكر يف حقيقاه من العبذدات الاوقيفية ،اليت تعبّ نذ الشذرع بلفظ منّذ؛ ياعلق باعظيم
اهلل ،والثنذء دليه؛ مبذ شرع من أمسذئه وصفذته ،وشكره وتعظيمه ،أو باالوة كاذبه ،أو مباسألاه
وددذئه( ،)1ولق جذءت كثري من األحذديث النبوية تبني فضل الذكر ،وحتث دليه ،وترغب فيه،
وق صنف ثقذت أهل العلم الكثري من املصنفذت يف هذا البذب(.)2
ومن بذب اإلنصذف؛ مل ختل أوراد الصوفية العذمة من هذه املعذين الصحيحة ،ولكن؛
بشكل مافذوت فيمذ بني الطرق الصوفية الغزية؛ فمثالً :مذ ورد يف ورد ( املنذجذة العالوية)
دن الطريقة العالوية – قاسم الشيخ مصطفى الاسعذفني -ال دذء ببعض آي القرآن ،كقوله
ِ
اديا ي نَ ِ
ِ
ادي لِ ِْْل ِ
ِ
آمنَّا َربَّنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا
يمان أَ ْن آمنُوا بَِربِّ ُك ْم فَ َ
تعذىلَ ( :ربَّنَا إِنَّنَا َسم ْعنَا ُمنَ ً ُ
َ
أيضذ ،ورد يف موضع آخر
َوَك ِّف ْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا َوتَ َوفَّنَا َم َع ْاألَبْ َرا ِر) تسورة آل دمران  ،193و ً
يف ورد ( املنذجذة العالوية) ال دذء بـ :إهلي ال تؤاخذين مبذ ناسيت وال ترهقين من أمري
( )1انظر :وزارة األوقذف والشؤون اإلتسالمية " ،املوتسودة الفقهية"( .ط ،2الكويت :دار الاسالتسل ،من
 1404إىل  1427هـ).220 :21 ،
( )2انظر :البخذري" ،صحيح البخذري" ،168 :1 ،حيىي النووي " ،املنهذج شرح صحيح ماسلم بن
احلجذج"( .ط ،2بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب 1392 ،ه) ،17 :2،املنذري " ،الرتغيب
والرتهيب".252 :2 ،
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داسرا ،)1(...وغريهذ من األ كذر الثذباة يف الكاذب والاسنة الصحيحة(. )2
ً

 .2التقاطع مع ألفاظ من الذكر الشرعي:
جن أن األوراد العذمة لصوفية غزة ق وافقت الاسنة يف بعض ألفذظ أورادهذ ،مثل:
اتساخ ام لفظ اجلاللة ،وإيراد الصالة دلى النيب  ،واالهامذم بذالتساغفذر يف األ كذر؛
فمثالً :مذ ورد دن الطريقة العالوية –قاسم الشيخ موتسى اخلذل ي-يف الصالة دلى النيب 
صل دلى تسي نذ حمم وآله وتسلم) ،وتردي ألفذظ االتساغفذر ،وخذصة
بذلصيغة الاذلية(:اللهم ِّ
مذ ورد يف ب اية ورد االتساغفذر الكبري ونصه( :أتساغفر اهلل العظيم ،الذي ال إله إال هو احلي
القيوم ،)...وغريهذ من أصل األ كذر املشرودة(.)3
فهذا جممل مذ اتفقت فيه األوراد العذمة لصوفية غزة مع الاسنة الشريفة ،من حيث
تسوق بعض األلفذظ املشرودة من الذكر.
أصل الذكر يف جمذلاسهم العذمة ،أو يف ْ
ثانياً :أوجه االختالف بين األوراد العامة لصوفية غزة ،وبين السنة النبوية.
وافقت صوفية غزة الاسنة يف بعض مضذمني أورادهذ العذمة ،إال أهنذ خذلفت يف أمور
أخرى ،تسواء كذنت املخذلفذت كلية؛ أو خمذلفذت جزئية خمصوصة ماعلقة بذلزمذن؛ أو املكذن؛
أو كيفية األداء ،مثل:
 .1الذكر الجماعي:
هو أح األفعذل الاعب ية املاأخرة يف الظهور دن دصر النبوة ،حيث كذن مبا أ النشأة
والظهور يف زمن الصحذبة رضوان اهلل دنهم( ،)4وق أنكره الصحذبة لب دياه ،واشا نكريهم
دلى فذدليه ،حىت ن ر ظهوره يف اجملامع املاسلم ،فلمذ كذن زمن اخلليفة املأمون ،كاب إىل
( )1أصل هذا ال دذء ثذبت يف الاسنة كمذ قذل ابن دبذس ،أنه مسع رتسول اهلل  يقول حم ثًذ دن موتسى
 :ﱣﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱢ [الكهف .]73 :البخذري" ،صحيح
البخذري" ،35 :1 ،ح .122
( )2انظر :الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص .26-25
( )3الشيخ موتسى اخلذل ي " ،الورد العذم" ،ص.16 -8
( )4انظر :حمم بن وضذح القرطيب " ،مذ جذء يف الب ع" .حتقيق ب ر بن دب اهلل الب ر( ،ط ،1بريوت:
دار الكاب العلمية 1996 ،م) ،ص .54
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دذمله يف بغ اد يأمره أن يأمر النذس بذلاكبري بع الصلوات اخلمس( ،)1مث أخذ بذلاطور
واالرتقذء يف الشكل واملضمون حىت وصل إىل مذ وصل إليه يف هذا الزمذن.
وأمذ دن املراد به؛ فهو مذ يفعله بعض النذس من االجامذع أدبذر الصلوات املكاوبة،
أو يف غريهذ من األوقذت واألحوال؛ لريددوا بصوت مجذدي أدديةً وأور ًادا خمصوصة وراء
شخص معني ،أو ب ونه ،فيجهرون هبذه األ كذر يف صيغة مجذدية؛ وبصوت واح  ،يوافقون
فيه بعضهم البعض(.)2
وهذا مذ تقوم به صوفية غزة ،حيث جيامعون ،تسواء بع الصلوات املكاوبة ،أو يف
احلضرة الصوفية ،ويرددون أورادهم ،وأددياهم ،وقصذئ هم الشعرية ،وراء شخص معني،
بصوت واح  ،وصيغة مجذدية ،وهي أمر مشرتك بني مجيع الطرق الصوفية الغزية ،وق وصفهذ
شيخ الطريقة العالوية – مصطفى الاسعذفني -بقوله " :أن يلاف الفقراء دلى هيئة حلقة؛
يكون رائ هذ يف وتسطهذ ،واجلميع جلوس ،وق حجب النور ،وأغمض البصر؛  ...مث
يب ؤون برتدي االتسم األدظم وهم جلوس؛ ببطء ظذهر؛  ...وليس يف حركة لألمذم وللخلف
كمذ يف الفقرتني األوليني ،ولكن بذدا ال وحركة إىل أدلى وأتسفل ،مث ينهي رائ احلضرة
حبركة من ي ه؛ فيجلس الفقراء ،ويقرأون من منظومذت أشيذخهم وقصذئ هم ،مث يقرأ مذ تياسر
من آيذت الذكر احلكيم ،مث ي دو رائ احلضرة مبذ شذء لألمة ،ويؤمن الفقراء؛ مث تقرأ الفذحتة
ألشيذخنذ وأموات املاسلمني أمجعني؛ مث يقول احلذضرون :ال إله إال اهلل (ثالث مرات) ،حمم
رتسول اهلل (مرة واح ة)؛ مث تقرأ الفذحتة ألشيذخنذ؛ وأشيذخ أشيذخنذ ،ورجذل هذه الاسلاسلة
املبذركة ،وإلخواننذ املاحذبني يف اهلل؛ وألمواتنذ وأموات املاسلمني"( ،)3وبع وصف احلضرة،
يؤك الاسعذفني دلى أصذلاهذ وناسباهذ للشيخ املؤتسس أمح العالوي ،ود الشيخ الاسعذفني
( ) 1انظر :حمم بن جرير الطربي " ،تذريخ األمم وامللوك" .حتقيق :حمم إبراهيم( ،بريوت :دار تسوي ان)،
 ،281 :10إمسذديل بن كثري" ،الب اية والنهذية"( .بريوت :مكابة املعذرف1990 ،م).282 :10 ،
( )2انظر :إبراهيم الشذطيب" ،االداصذم" .حتقيق :تسليم اهلاليل( ،ط ،1الاسعودية :دار ابن دفذن،
1412هـ 1992-م) ،99 :2 ،وحمم اخلميس "الذكر اجلمذدي بني االتبذع واالبا اع"( .ط،1
املنصورة :دار اهل ي النبوي1425 ،هـ2004hم) ،ص .11
( )3الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص .18-17
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أي اجاهذد باحريف شيء منهذ؛ فذدله آمث حبق صذحبهذ ،ألهنذ بلغت مواطن وأصل الكمذل
يف الظذهر والبذطن( . )1وقريبًذ من هذا الوصف حت ث شيخ الطريقة الرفذدية الغزية دن الذكر
اجلمذدي بأن القوم أهل اهلل يف طريقهم املبذرك جيامعون مع إخواهنم؛ " فإ ا اناصبوا دلى
األق ام للذكر ،قذم منهم حذد حي و هلم بشيء من املنذجذة اإلهلية؛ وامل ائح النبوية؛ واحلِكم
املذكرة بذهلل ،وامل يح ألهل اهلل ... ،وم د رتسول اهلل  ،ونفحذت أرواح أوليذء اهلل ،ويردون
الكل إىل اهلل وال حول وال قوة إال بذهلل ،وهلم يف لك اصطالحذت وإشذرات خفيذت
ومواجي جليذت ،وبكذء وهيذم ،وشوق وغرام ،واصط ام واضطرام ،ال يعرف أتسرار لك إال
من كذن منهم"(.)2
ودن حمذكمة هذا الفعل؛ ودرضه دلى ميزان الشرع؛ جن ه مل يثبت دن النيب  ،ومل
يأمر به ،ولو كذن كذلك؛ لنُقل لك دنه ،ومل يصح خرب دن اجامذده لل دذء والذكر
بذملقذص واآلليذت الاسذبقة ،ومذ ثبت دنه  مذ كذن إال من بذب الاعليم( ،)3فذلثذبت أن
هذا الذكر كذن من بذب الاعليم ،وليس كراً مجذديذً ،وقذل الشذطيب ":ال دذء هبيئة االجامذع
دائمذً ،مل يكن من فعل النيب  .)4("بل إن األمر زاد بع ً ا دن تسنة النيب ؛ مبذ يظهره
ممذرتسو الذكر اجلمذدي من الصوفية من حركذت مباذلة؛ ال أصل هلذ يف الشرع؛ كذلرقص،
والامذيل ،والقفز ،والاصفيق ،والصراخ ،والبكذء ،واإلغمذء ،وحنوهذ من أفعذل ال أصل هلذ،
واليت أنكرهذ الاسلف بش ة ،فلو مل يع وا هذا العمل خمذلفذً للاسنة مذ أنكروا دلى فذدله ،وال
ش دوا يف اإلنكذر دليه(.)5

( )1الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص .18
( )2البذبلي" ،من حقق األصول" ،ص .192
( )3انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفاذوي".492 :22 ،
( )4الشذطيب" ،االداصذم".266 :2 ،
( )5انظر :ابن وضذح" ،الب ع والنهي دنهذ" ،47،35 :1 ،ودب الرمحن اجلوزي" ،تلبيس إبليس"( .ط،1
بريوت :دار الفكر للطبذدة والنشر2001 ،م) ،ص ،17ودب الرمحن الاسيوطي " ،األمر بذالتبذع
والنهي دن االبا اع" .احملقق :يب القحطذين( ،مصر( :مطذبع الرشي  1409 ،هـ) ،ص.5
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 .2تحريف الذكر:
برز الاحريف بشكل جلي يف جمذلس كر الصوفية ،حيث اللحن يف الاسيذق؛ وقلب
ودجمة األلاسن؛ والالعثم واحلشرجة يف النطق ،ممذ خيرج الذكر دن مقذص ه الاسذمية؛
املعذين؛ ْ
ومعذنيه الشردية؛ وفيه إتسذءة أدب يف منذداة اهلل تعذىل وددذئه ،إىل غري لك من املعذين
الاسلبية .ورمبذ من أشهر مظذهر الاحريف يف أ كذر الصوفية مذ يلي:
أ .ابتداع الذكر بلفظ الجاللة (:)
برز يف جمذلس كر الصوفية اإلكثذر من اللهج بذتسم اهلل تعذىل املفرد ( ،)ود ّ ه
الصوفية من كر اخلذصة؛ بينمذ كر خذصة اخلذصة هو االتسم املضمر ،وق تسبقت اإلشذرة
إىل هذا النوع من الذكر دن الصوفية العالوية – قاسم الاسعذفني ،-يف حضرهتم حيث
"يب ؤون برتدي االتسم األدظم؛ وهم جلوس؛ ببطء ظذهر؛ (  ،) ،مث تزداد تسرداهم،
فيناصبون واقفني ،وتزداد تسرداهم حىت تردد الكلمة املرددة مرة واح ة يف الفقرة الثذنية (
 ،)مث تاحشرج األصوات يف هنذية الفقرة الثذنية ،ليب أ الذكر ِ
برتد األنفذس والفنذء دن
احملاسوتسذت (  ،)1(") ، ،ومذ يطرأ دلى الصويف يف احلضرة من اصطالحذت
خذصة ،وإشذرات خفية ،ومواجي جلية ،وبكذء وهيذم ،وشوق وغرام ،واصط ام واضطرام ،ال
يعرف أتسراره إال من كذن منهم(.)2
مضمرا؛ فهذا كر مبا ع ،فال
مظهرا أو
ً
ودن النظر يف مضمون كر اهلل بذمسه املفرد ً
يع بكالم تذم؛ وال مجلة مفي ة ،وال ياعلق به :إميذن وال كفر؛ وال أمر وال هني ،وأمذ دن فعله
وتعب اهلل تعذل به؛ ومل يذكر لك أح من تسلف األمة ،ومل يثبت أن النيب شرده وحض
نذفعذ ،وغذية األمر
دليه ،وأمذ دن أثره؛ فال يعطي القلب بنفاسه معرفة مفي ة؛ وال ً
حذال ً
تصورا مطل ًقذ ،وهلذا ال حيكم دليه بنفي وال إثبذت؛ لكونه ال يعطي معرفة حقيقية؛ أو
يعطي ً
فذئ ة قلبية بنفاسه ،والشريعة إمنذ تشرع من األ كذر مذ يفي بنفاسه ،ال مذ تكون الفذئ ة
حذصلة بغريه( .)3ومع مذ تسبق بيذنه؛ جت بعض من واظب دليه وقع يف أمور حم ثة مل تُعرف
( )1الاسعذفني" ،املبذدئ العذمة" ،ص .18
( )2انظر :البذبلي" ،من حقق األصول" ،ص .192
( )3انظر :أمح بن دب احلليم ابن تيمية" ،العبودية" .احملقق :حمم زهري الشذويش( ،ط ،7بريوت:
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يف الشريعة؛ ومل تثبت دن تسلف األمة الثقذت ،تسواء يف طريقة األداء من البطء أو الاسردة؛
أو امل والنقصذن يف لفظ اجلاللة ،أو احلذلة اليت تطرأ دلى املري منهم؛ دن الالفظ بلفظ
اجلاللة املفرد ،من غيبوبة دن احملاسوتسذت ،والفنذء يف املغيبذت ،واليت ال يعرف معنذهذ أو
حقيقاهذ إال من تسلك ماسلكهم ،وبذلك ميانع الامييز ،ويع م الفهم ،وتنافي فوائ الذكر
املشروع من ترقيق القلب؛ واإلقبذل دلى اهلل؛ وإجذبة ال دذء؛ وغريهذ من الفوائ .
ب .االبتداع في كلمة التوحيد.
يكثر الصوفية من تردي كلمة الاوحي (ال إله إال اهلل) يف جمذلس الذكر ،فيخرجون يف
تردي هم لكلمة الاوحي دن منطوقهذ الصحيح؛ فيم ون ألف (ال) أكثر من امل الطبيعي،
ويشبعون مهزة (إله) فاصبح يذء ،ويزي يف م ألفهذ دن امل الطبيعي ،ومنهم من مي اهلذء
فاصبح ألفذً ،وإ ا زادوا يف كلمة الاوحي ( احلي القيوم)؛ فيلفظون حرف احلذء يف كلمة
(هي) ،نذهيك؛ دن الاسردة يف األداء ،فاُخرج الكلمة دن معنذهذ(،)1
(حي) هذء فاصبح َ
َ
تسواء بقص أو دون قص ؛ فذحملصلة الوقوع مبخذلفذت شردية؛ لكوهنذ؛ أخرجت الذكر دن
حقيقاه ومقص ه ،وهذا ين رج حتت الذم يف اإلحلذد بأمسذء اهلل تعذىل الوارد يف قولهَ ﴿ :و َذ ُروا
ِ
ِ
َّ ِ
َس َمائِِه َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا يَ ْع َملُون ﴾[األدراف ،]180:كمذ أنه هذا
ين يُلْح ُدو َن في أ ْ
الذ َ
النوع من الذكر ،مل يعرف يف حيذة الاسلف الصذحل؛ ودلى رأتسهم رتسول اهلل .
 .3احتواء األوراد العامة على عقائد فاسدة:
امازج الفكر الصويف ببعض املعاق ات ال خيلة دلى العقي ة الصحيحة؛ واليت تظهر
يف أقوال لشيوخ من الطرق الصوفية ،أو أشعذرهم ،أو أورادهم؛ وحنوهذ ،وهذا مذ تسيام حبث
م ى حتققه يف أوراد الصوفية الغزية العذمة ،يف األتسطر الاذلية:

=

املكاب اإلتسالمي1426 ،هـ 2005-م) ،ص  ،138 – 137و"الفاذوى الكربى"( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1408 ،هـ 1987-م).210 :5 ،
( )1انظر :دب الرمحن الشريف " ،ال اللة الاسنية للطريقة اخللوتية اجلذمعة الرمحذنية "( .ط ،1القذهرة:
مكابة مصطفى احلليب وأوالده ،)1946 ،ص.35
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أ -عقيدة وحدة الوجود:
تصنف دقي ة وح ة الوجود من العقذئ الفذتس ة اليت وف ت إىل الفكر الصويف،
وق ظهرت مالحمهذ يف بعض أورادهم العذمة؛ واليت تقوم دلى امانذع متيز اخلذلق بصفذت؛
متيزه دن املخلوق ،وأن مجيع األشيذء بذدابذر بذطنهذ ماح مع اهلل تعذىل؛ بغض النظر دن
مغذيرة الظذهر احلذدث ،وال شك أن هذا الكالم ظذهر الفاسذد؛ جمذف حلقيقة الاوحي ،
والذي يهم يف هذا املقذم؛ الاحقق من م ى ص قية وجود هذه املعذين يف أورادهم العذمة،
ودن الا قيق فيهذ؛ ُوج الاذيل:
وزج يب يف حبذر
 جذء يف ورد (املاسبعذت والصلوات ال رديرية) للطريقة اخللوتيةُ " :األح ية ،وانشلين من أوحذل الاوحي  ،وأغرقين يف دني الوح ة"(.)2
 وورد يف (حزب الاسيف) للطريقة اخللوتية " :وإنك أنت اهلل املوجود يف كلشيء"(.)3
 ومذ جذء يف (منذجذة العالوي) " :وكيف يوح ك من ال وجود له مع الاوحي "(،)4وقوله " :وال يقع نظرنذ إال دليك"(.)5
اضحذ فيمذ بينهذ؛ يف م ى حتقق دقي ة وح ة الوجود يف
وتُظهر هذه الاسيذقذت تفذوتًذ و ً
األوراد العذمة ،واليت إن ُتسئل قذئلوهذ دنهذ ،أو املرددون هلذ ،تساخالف آراؤهم وردود أفعذهلم؛
بنذءً دلى م ى وضوح الرؤى ،فمنهم العذمل مبقذص هذ؛ الاسذدي ملراميهذ ،الذي تسينكر مذ فُهم
تفاسريا إشذريًذ جمذزيًذ؛
من ظذهرهذ ،مع تص يقه لبذطنهذ؛ ويقذبلون اإلنكذر دليهم؛ بافاسريهذ
ً
إرضذءً للنذس؛ وفر ًارا من لوازمهذ احلكمية ،وهنذك فريق آخر؛ جذهل ملعذنيهذ ودالالهتذ ،يرددون
()1

( ) 1وح ة الوجود :تعين أن وجود األشيذء ،هو دني وجود اهلل تعذىل ،مذ مثت فرق إال بذإلطالق والاقيي .
ومن هنذ فُاسرت حبلول الذات اإلهلية واحتذدهذ بذملوجودات ود م الافرقة بينهمذ .انظر :حمم الذهيب،
"العرش" .احملقق :حمم الاميمي( ،ط ،2امل ينة املنورة :دمذدة البحث العلمي بذجلذمعة اإلتسالمية،
1424هـ2003hم).81 :1 ،
( )2القذمسي" ،جمموع أوراد الطريقة القذمسية اخللوتية" ،ص.68
( )3املرجع الاسذبق ،ص.118
( )4الاسعذفني" ،النور الاسذري" ،ص.22
( )5املرجع الاسذبق ،ص.23
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بألاسناهم ،ال بقلوهبم ودقوهلم؛ ودن نصحهم؛ ببيذن حقيقة األقوال اليت يرددوهنذ؛ ومذ حتمله
من معذن فذتس ة ،فمنهم الاذرك واملاخلي دنهذ ،ومنهم املاماسك بظذهرهذ دون بذطنهذ ،مع
إنكذره النصيحة؛ لع م تص يقه هبذ .وبذلاذيل ،يلزم أخذ هذه املعذين دن النظر يف أقوال صوفية
غزة ،دن احلكم دلى هذه املخذلفذت الشردية ،ضمن الضوابط الشردية.
ب -الحقيقة المحمدية:
ابا ع الصوفية دقذئ خذصة هبم ،ات م لوالت معينة بذلفكر الصويف ،كعقي ة
احلقيقة احملم ية()1؛ أو النور احملم ي ،واليت ت دي أن النيب  هو أول املخلوقذت ،وأول
الاعينذت ،وكل مذ يف هذا الكون خملوق من نوره  ،وأنه  مظهر الاجلي اإلهلي يف صور
الوجود ،وهي صورة اإلناسذن الكذمل؛ الذي جيمع يف نفاسه مجيع حقذئق الوجود( .)2وهذه
املبذلغذت ظهرت يف بعض أوراد صوفية غزة العذمة؛ اليت ورثوهذ وتنذقلوهذ دن الشيوخ
املؤتساسني للطرق الصوفية ،وق وج ت بأشكذل مافذوتة يف الوضوح والبيذن ،ومن أبرز
تسيذقذهتذ املبثوثة يف أورادهم:
 مذ جذء يف (ورد ال رة الشريفة) للطريقة اخللوتية اليت حيذفظ دلى قراءهتذ أتبذع الطريقةاخللوتية يف قطذع غزة " :الصالة ...دلى أول من برز للوجود من أنوارك الذاتية،
مظهرك الذي تفجرت منه ينذبيع احلقذئق ،...فهو إناسذن دني الوجود ،وروح حيذة
كل موجود"(.)3
 قول الشيخ اخللويت دب الرمحن الشريف:م ــن ن ــور طلعا ــه هل ــت ب ــذي العظم ــي
ف ـ ـ ــذلعرش والف ـ ـ ــرش واألف ـ ـ ــالك أمجعه ـ ـ ــذ
ِ ()4
كـ ـ ــلم ل يـ ـ ــه مـ ـ ــع األمـ ـ ــالك كذخل ـ ـ ـ م
واألنبيـ ـ ـ ـ ـ ــذء ومجيـ ـ ـ ـ ـ ــع الرتسـ ـ ـ ـ ـ ــل قذطبـ ـ ـ ـ ـ ــة
صل وبذرك دلى موالنذ حمم
 مذ ورد يف (الصالة ال رديرية) للطريقة اخللوتية " :اللهم ِّ( )1احلقيقة احملم ية :هي الذات مع الاعني األول ،وهو االتسم األدظم .انظر :اجلرجذين ،الاعريفذت(ص.)90
( )2انظر :حميي ال ين بن دريب" ،فصوص احلكم" .تعليق :أبو العال دفيفي( ،بريوت :دار الكاذب
العريب) ،ص .216 -215
( )3الشريف" ،ال اللة الاسنية" ،ص-86ص ،87والقذمسي" ،جمموع أوارد طريقة القذمسي" ،ص-12ص.13
( )4انظر :الشريف" ،ال اللة الاسنية" ،ص ،94والقذمسي" ،جمموع أوارد طريقة القذمسي" ،ص.27
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شجرة األصل النورانية ،...ومع ن األتسرار الربذنية"(.)1
 مذ ورد يف (حزب جوهر األتسرار) للرفذدي" :اللهم صل دلى نورك األتسبق...؛ مركزالبذء ال ائرة األولية ،...ومذء جوهرة اجلوهرية اجلذري؛ الذي أحييت به املوجودات من
مع ن وحيوان ونبذت ،...وروح األرواح ،...القلم األدلى والعرش احمليط"(.)2
وبع اتساعراض النصوص الاسذبقة؛ يظهر م ى املخذلفذت املاحققة فيهذ؛ فق خذلفت
هذه العقي ة القرآن ،الذي أثبت بشرية حمم ؛ وأنه جيري دليه مذ جيري دلى البشر من
أحوال ،وأن اهلل فضله مبقذم الرتسذلة؛ مع مذ يرتتب دليهذ من لوازم مشرودة دون مبذلغذت
منهي دنهذ ،قذل تعذىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﴾[آل دمران ،]144:وخذلفت الاسنة النبوية بذلغلو يف ال ين املنهي دنه؛
َّذس إِيَّذ ُك ْم َوالْغُلَُّو ِيف ال ِّي ِن)( ،)3وخذلفت يف املبذلغة يف امل ح
كمذ يف قوله (:يَذ أَيـُّ َهذ الن ُ
َّص َذرى ابْ َن َم ْرَميَ ،فَِإَّمنَذ أَنَذ َدْب ُ هُ،
اإلطراء املنهي دنه؛ لقوله ( :الَ تُطُْر ِوينَ ،ك َمذ أَطَْر ْ
ت الن َ
فَـ ُقولُوا َدْب ُ اللَّ ِهَ ،وَر ُتسولُهُ)( ،)4وخذلفت الاسنة يف بيذن أول املخلوقذت( ،)5وأقوى األقوال
املعاربة يشري إىل العرش بأنه أول املخلوقذت ،ملذ جذء دن دب اهلل بن دمرو بن العذص ،قذل:
ِ
اخل َالئِ ِق قَـبل أَ ْن َخيْلُق َّ ِ
ض
ب اهللُ َم َقذد َير َْ
الاس َم َذوات َو ْاأل َْر َ
َ
مسعت رتسول اهلل  ، يقولَ ( :كاَ َ
َْ
ِ ()6
ِ ِ
ذلَ :و َد ْر ُشهُ َدلَى الْ َمذء ) .
ف َتسنَة ،قَ َ
ني أَلْ َ
خبَ ْماس َ

( )1القذمسي" ،جمموع أوارد طريقة القذمسي" ،ص.66
( )2البذبلي" ،من حقق األصول" ،ص.98
( )3ابن مذجة" ،تسنن ابن مذجة" ،1008 :2 ،ح ،2029صحيح دن األلبذين.
( )4البخذري" ،صحيح البخذري" ،167 :4 ،ح . 3445
( )5مثة خالف يف أول مذ خلق اهلل من هذا العذ َمل ،ومن األقوال املعاربة يف املاسألة ،قيل :القلم أول
املخلوقذت ،وقيل :املذء أول املخلوقذت .ملزي من الافصيل يف هذه املاسألة ،انظر مق مة حمقق كاذب
"العرش" للذهيب. 313 -310 :1 ،
( )6ماسلم" ،صحيح ماسلم" ،2044 :4 ،ح . 2653
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ج -االستعانة واالستغاثة الغير مشروعة:
تع دت أمنذط االتساعذنة واالتساغذثة( )1يف أوراد الطرق الصوفية؛ فمنهذ املشروع كمذ يف
قوله تعذىل ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ [األنفذل]9 :؛ ومنهذ املذموم ،والذي
يصل إىل ح الشرك بذهلل تعذىل ،بإدطذء مذ جيب هلل تعذىل لغريه من اخللق .ومن هذه
الاسيذقذت املاساخ مة يف أوراد الصوفية العذمة من االتساغذثة املذمومة ،مذ يلي:
 مذ جذء يف (ورد حرف اهلمز) من أوراد الطريقة اخللوتية يف غزة:ب ـ ـ ـ ـ ــذلغوث غُثـ ـ ـ ـ ـ ـين م ـ ـ ـ ـ ــن القواط ـ ـ ـ ـ ــع كله ـ ـ ـ ـ ــذ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذألربع األوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذد والنجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذء
()2
وباسذئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارهم وباس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذئر األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد والن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقبذء
 ومذ ورد من اتساغذثة دن الطريقة الرفذدية يف غزة:ي ـ ــذ مـ ـ ـ د ي ـ ــذ مـ ـ ـ د ي ـ ــذ رتس ـ ــول اهلل مـ ـ ـ د ي ـ ـ ــذ أب ـ ـ ــذ القذتس ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ د ي ـ ـ ــذ م ـ ـ ـ ـ د ي ـ ـ ــذ مـ ـ ـ ـ د
ش ــيخي اجل ــيالين مـ ـ د ي ــذ مـ ـ د ي ــذ مـ ـ د ش ـ ـ ــيخي الرف ـ ـ ــذدي مـ ـ ـ ـ د ي ـ ـ ــذ مـ ـ ـ ـ د ي ـ ـ ــذ مـ ـ ـ ـ د
تس ـ ــي نذ الاس ـ ــي مـ ـ ـ د ي ـ ــذ مـ ـ ـ د ي ـ ــذ مـ ـ ـ د ش ــيخي ال تس ــوقي مـ ـ د ي ــذ مـ ـ د ي ــذ مـ ـ د(.)3
ومذ تسبق تسرده؛ يع منذ ج توضيحية؛ يظهر فيهذ م ى املخذلفة للشريعة يف ماسألة
االتساغذثة ،حيث أثبت القرآن حم ودية الق رة البشرية للنيب  يف الع ي من األشيذء ،وهذا
ال ينقص من ق ره ومكذناه دن اهلل تعذىل؛ فهو  ال ميلك نفع نفاسه يف حيذته ،وال حىت
بع ممذته ،نذهيك دن نفع غريه من اخللق ،قذل تعذىل دلى لاسذن النيب ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [ األدراف ،]188:ويف االتساغذثة الب دية معذرضة وجمذفذة
لقول اهلل تعذىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾ [غذفر ،]60:لذا؛ ال ياساعذن وال
ياساغذث ،وال يرجى ،وال ياوكل إالَّ دلى اهلل وح ه ،الذي هو دلى كل شيء ق ير ،قذل
ِ
اء ْاأل َْر ِ
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ضطََّر إِذَا َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
ض أَإِلَهٌ
وء َويَ ْج َعلُ ُك ْم ُخلَ َف َ
الس َ
تعذىل ﴿ :أ ََّم ْن يُج ُ
َم َع اللَّ ِه قَلِ ًيال َما تَ َذ َّك ُرو َن﴾ [النمل.]62:
( )1االتساغذثة :ن اء من يعني دلى دفع بلية أو ُخيلص من ش ة .انظر :ابراهيم مصطفى وآخرون" ،
املعجم الوتسيط" ( .ط ،2القذهرة :دار ال دوة 1989 ،م).665 :2 ،
( )2الشريف" ،ال اللة الاسنية" ،ص ،110القذمسي" ،جمموع أوارد طريقة القذمسي" ،ص.133
( )3البذبلي" ،من حقق األصول" ،ص.297
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فهذه أهم العقذئ الفذتس ة املوجودة يف أوراد صوفية غزة العذمة ،تسواء كذنت أحزاب،
أو حضرات ،أو قصذئ شعرية.
وممذ تسبق ياضح لنذ أن هذه األوراد ومذ تضمناه من أ كذر ،وددذء ،ومنذجذة ،وقصذئ
شعرية ،ال ختلو من ألفذظ خمذلفة للشريعة؛ ق يصل بعضهذ إىل ح الشرك ،وهي يف بعض
الاسنة النبوية ،إمذ يف ألفذظهذ أو أد ادهذ أو أوقذهتذ،
منذحيهذ ق بُنيت دلى االبا اع ،وخمذلفة ُ
فذلعبذدات توقيفية ،ال يصح االجاهذد مبنطوقهذ ،وال بطرق أدائهذ؛ فيلزم اإلخالص هلل تعذىل،
واملاذبعة للنيب صلى اهلل دليه وتسلم.
املطلب الثالث :أثر أوراد الصوفية على الناس يف غزة.
تانوع مكونذت اجملامع الغزي الفكرية واالجامذدية كغريه من اجملامعذت ،ولكن مع
إثبذت حقيقة الافذوت الناسيب يف هذا الانوع ،والذي يظهر يف م ى األثر الذي ترتكه هذه
املكونذت ،ومذ يهمنذ هنذ احل يث دن أثر أوراد صوفية غزة دلى اجملامع الغزي ،ولكن يلزم
األخذ بعني االدابذر؛ حم ودية اناشذر وأثر الطرق الصوفية يف غزة ،اللازام اجملامع بذملنهج
الوتسطي يف االداقذد والاسلوكيذت .وميكن إمجذل أثر األوراد دلى النحو اآليت:
أوالً :أثر األوراد على أتباع الصوفية:
لق أثرت أوراد صوفية غزة دلى أتبذدهذ بشكل واضح ،لطبيعة املنهج الصويف الرتبوي
الذي يقوم دلى الاسمع والطذدة املطلقة من املري للشيخ املريب ،واليت من معذملهذ :الااسليم
بطرق أداء األوراد ،والاص يق بذلفضذئل واألجور املرتتبة دليهذ ،وغريهذ من املعذين ،وهذا ظهر
من خالل اآليت:
 .1إلزام أتبذع ومري ي صوفية غزة بأوراد الطريقة اخلذصة والعذمة ،واليت تااسم بذلكثرة
الع دية ،وثقل اجله املبذول يف األداء يف الع ي منهذ؛ دلى اخاالف الطرق
الصوفية ،واليت ق تاسانزف الوقت واجله الكثري ،ممذ جيعل املري الصويف يعزف دن
قراءة القرآن الكرمي؛ وتعلمه؛ والعمل به.
 .2تناج الرتبية الصوفية دقوالً جذم ة؛ متيل إىل الراحة والاسكون؛ بعي ة دن اجل
واالجاهذد العقلي؛ يف ماسذئل ال ين وال نيذ ،واليت تول معذرف دلمية حقيقية ترتقي
بذألمة ،ألن غذية الصويف؛ تربية النفس حبرمذهنذ من ملذاهتذ ،وحباسهذ دن االشاغذل
بأي شيء تسوى الذكر والزه يف ال نيذ؛ وهذا يلزم منه ختلف حضذري؛ وتأخر
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ثقذيف؛ وحرمذن معريف.
 .3تؤدي الطرق الرتبوية املابعة يف املنهج الصويف ،وخذصة األوراد إىل إجيذد جيل خذمل؛
يركن إىل اخلمول وال دة ،واالدامذد دلى الغري يف اإلدذلة واإلنفذق دلى النفس
واألهل ،وإىل حذلة من الكاسذد االقاصذدي الاسليب دلى الفرد واجملامع.
 .4تق يس صوفية غزة ألورادهم؛ وخذصة جملس الذكر (احلضرة) ،والذي ق يق مه
البعض منهم دلى الفرائض باأخريهذ دن وقاهذ ،ممذ جيعل بعض املري ين زاه ين يف
االلازام يف بعض الفرائض كذحملذفظة دلى الصلوات يف أوقذهتذ ،وخذصة صالة اجلمذدة.
 .5إلزام املري الصويف بأوراد صوفية غزة ،جتعله ياسابيح بعض الب ع املناشرة يف أورادهم؛
وخذصة العذمة ،مثل :الذكر اجلمذدي ،والرقص الصويف الب دي.
 .6احاواء الع ي من األوراد الصوفية دلى خمذلفذت شردية؛ من :الاوتسل ،واالتساعذنة
واالتساغذثة بغري اهلل ،ممذ يرتتب دليهذ تعلق قلب املري بذملخلوق –غذلبًذ ،-واليت
تلزمه بع لك باعظيم هذا املخلوق ،األمر الذي ق يوصله للشرك بذهلل.
 .7رمبذ تؤدي بعض املخذلفذت الشردية املغلظة كوح ة الوجود؛ واحلقيقة احملم ية دن
العذرفني منهم  ،إىل اإلحلذد واخلروج من امللة ،وحتقق غضب اهلل تعذىل دلى العذرفني
منهم خبذيذ هذه العقي ة الفذتس ة.
ومع مذ تسبق بيذنه من آثذر تسلبية دلى املاصوفة من شيوخ ومري ين؛ إال أنه ال ميكن إغفذل
بعض اجلوانب األخرى :من تذكري الاسذلكني بذلقرب من اهلل تعذىل؛ مبمذرتسة الذكر وال دذء
املشروع ،وترغيبهم برتبية النفس وهتذيبهذ ،وحنوهذ من املعذين املرتتبة دلى احملذفظة دلى األوراد ،ولكن
هذه املعذين األخرية؛ ال تشفع للمفذتس واملخذلفذت الشردية وال نيوية اليت مت بيذهنذ.
ثانيًا :أثر األوراد على المجتمع الغزي:
مل يقاصر أثر أوراد الصوفية الاسليب دلى املري ين والاسذلكني من املاصوفة ،بل تع اهم
إىل بعض من يرتذدون جمذلاسهم من دوام النذس؛ ورمبذ بعض املثقفني يف اجملامع الغزي ،وهذه
اآلثذر الاسلبية بعضهذ ماحقق؛ والبعض اآلخر ق ياحقق يف وقت الحق .ومن أبرز هذه
اآلثذر دلى اجملامع مذ يلي:
 .1أدت أوراد الصوفية إىل تاسويغ بعض املخذلفذت الشردية املاضمنة هلذ ،من دقي ة وح ة
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الوجود؛ أو احلقيقة احملم ية؛ واالتساغذثة احملرمة بغري اهلل تعذىل؛ وغريهذ من املفذتس .
 .2إخراج النيب دن طوره البشري؛ ووصفه بأوصذف مل ترد يف الشرع ،وخذصة أهنذ تؤدى
بطرق تطرب هلذ النفوس ،وهتيج معهذ العواطف ،كرتدي هذ يف جمذلس الذكر (احلضرة
الصوفية) ،مثل اداقذد أنه  خملوق من نور ،فينش مثالً( :مل يكن له ظالً بل كذن
نورا ...تنذل الشمس منه والب ورا) ،واخلطورة يف أن مبا أهذ تردي هذ كأنذشي
وقصذئ ؛ مث تاحول ملعاق ات راتسخة ،وممذ يزي األمر تعقي ً ا؛ إقذماهذ يف بيوت اهلل،
وحبضور بعض الق وات يف اجملامع؛ من الشيوخ ،وأهل العلم األثبذت ممذ يعطي هلذ
مص اقية وقبوالً بني العوام.
 .3تسذق فضول بعض أبنذء اجملامع الغزي ،وخذصة املعجبون بأنذشي الصوفية؛ اليت
تأخذ شكل امل يح النبوي الذي يردد يف احلضرة الصوفية ،إىل البحث دن
مصذدرهذ ،وااللاحذق ببعض الزوايذ الصوفية.
 .4تأثر اجملامع الغزي ببعض الب ع املنبثقة دن أوراد الصوفية ،كب دة الذكر اجلمذدي مبذ يرافقه
من رقص وصراخ وإغمذء ،وادابذرهذ من ال ين الواجب األخذ به ،والعمل مبضذمينه.
 .5اخاالف أوراد الصوفية فيمذ بني طرقهذ املاع دة؛ ق يؤدي إىل تشجيع بعض الرواد
من أفراد اجملامع دلى االبا اع يف دين اهلل تعذىل ،كذخرتاع أوراد إضذفية ،أو طقوس
تعب ية ج ي ة بأجور خرافية موهومة؛ إىل غريهذ من الب ع الاعب ية.
ومذ تسبق بيذنه يظهر آثذر األوراد دلى أفراد اجملامع الغزي ،من وجهيت نظر املنذصرين
هلذ من املاصوفة وأتبذدهم ،ومن املعذرضني هلذ والرافضني ملفذتس هذ.
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خامتة:
وبع االناهذء من العرض؛ ميكن اإلشذرة إىل أهم الناذئج والاوصيذت:
أوالً :لعل من أهم ما يمكن استخالصه من نتائج ،ما يلي:
 .1تع األوراد أح طقوس الرتبية الصوفية األتسذتسية ،واليت تؤخذ بذلالقي واإلجذزة دن
شيخ الطريقة ،مع االلازام املطلق هبذ.
 .2ختالف مقذص الطرق الصوفية من وراء األوراد؛ فمنهذ املشروع كانقية النفس من
أدران املعذصي ،ومنهذ املمنوع؛ الذي يقص فيهذ الصويف الوصول ملرحلة الكشف
والفنذء.
 .3وافقت أوراد الصوفية الغزية يف بعض جوانبهذ األ كذر الشردية؛ من حيث الصيغة ،أو
وقت األداء؛ أو الع د ،ويف املقذبل خذلفاهذ بذالبا اع يف الصيغ ،وطريقة األداء،
واألد اد ،واملقذص ؛ وهذا الذي يغلب دليهذ.
 .4أثرت أوراد الصوفية الغزية دلى اجملامع احمللي بأشكذل مافذوتة ،فذلصوفية يع وهنذ ممذ
يذكر بذهلل تعذىل؛ وحتض دلى خمذلفة هوى النفس؛ وماذبعة الرتسول  ،أمذ العذرفون
خببذيذ الصوفية ودقذئقهذ ينظرون إليهذ أهنذ جذءت لااسوغ بعض األفكذر الب دية:
كعقي ة وح ة الوجود ،احلقيقة احملم ية ،وإدخذل بعض الب ع األدائية يف الذكر
الشردي من رقص وصراخ ،وأشبذههذ من املخذلفذت.
 .5بينت الشريعة الغراء حكم دبذدة اهلل تعذىل بغري مذ شرع ،دلى لاسذن نبيه  بأنه
س َدلَْي ِه أ َْم ُرنَذ فَـ ُه َو َرمد)( ،)1ويقول:
(م ْن َد ِم َل َد َم ًال لَْي
مردود ،كمذ يف قولهَ :
َ
َح َ َ ِ ِ
س فِ ِيه ،فَـ ُه َو َردم)( ،)2وبنذء دلى مذ تسبق ال جيوز تقيي
(م ْن أ ْ
َ
ث يف أ َْمرنَذ َه َذا َمذ لَْي َ
دبذدة خمصوصة هلل تعذىل بأوراد وأحزاب مبا دة ،حتاوي دلى خمذلفذت دق ية ،ودلى
دبذرات غري مفهومة ،وحركذت مذمومة من رقص وصراخ ودويل وأشبذههذ ،وق
دمن يقول " :يذ أرزان ،يذ كيذن ،هل صح أن هذه أمسذء وردت هبذ
ُتسئِل ابن تيمية َّ
الاسنة أم حيرم قوهلذ؟ فأجذب :احلم هلل :مل ينقل هذا دن الصحذبة أح ٌ ال بإتسنذد
( )1البخذري" ،صحيح البخذري".69 :3 ،
( )2البخذري" ،صحيح البخذري" ،184 :3 ،ح .2697
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صحيح ،وال بإتسنذد ضعيف ،وال تسلف األُمة ،وال أئماهذ ،وهذه األلفذظ ال معىن هلذ
فضال دن أن ي دو به،
يف كالم العرب؛ فكل اتسم جمهول ليس ألح أن يرقي بهً ،
ولو درف معنذهذ وأنه صحيح؛ لكره أن ي دو اهلل بغري األمسذء العربية" ( .)1لذا،
الواجب دلى املاسلم احلرص دلى ماذبعة النيب  يف العبذدة دون تع يهذ بأي
اجاهذدات خذصة ،ملذ تسبق بيذنه.
ثانيًا :من التوصيات المستفادة من البحث:
 .1إجراء مزي من األحبذث الاخصصية ألوراد كل طريقة صوفية دلى ِح ة.
 .2تنفيذ دراتسة دلمية جذدة دن احلضرة الصوفية؛ وبيذن دالقاهذ يف تطور األوراد.

( )1انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفاذوي".283 :24 ،
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القرآن الكرمي

املصادر واملراجع:

أوالً :المراجع باللغة العربية:
ابن اجلوزي ،دب الرمحن بن دلي" .تلبيس إبليس"( .ط ،1بريوت :دار الفكر للطبذدة
والنشر2001 ،م).
ابن تيمية ،أمح " .العبودية" .احملقق :حمم الشذويش( .ط ،7بريوت :املكاب اإلتسالمي،
1426هـ 2005-م).
ابن تيمية ،أمح " .الفاذوى الكربى"( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1408 ،هـ -
1987م).
ابن تيمية ،أمح " .جممودة الفاذوي" .احملقق :دب الرمحن بن قذتسم( .امل ينة النبوية :جممع
امللك فه لطبذدة املصحف الشريف1416 ،هـ1995hم).
ابن حجر ،أمح  " .فاح البذري شرح صحيح البخذري" .ترقيم :حمم دب البذقي (بريوت:
دار املعرفة 1379 ،ه).
ابن حنبل ،أمح " .ماسن ابن حنبل " .احملقق :شعيب األرنؤوط وآخرون( .ط ،1دمشق:
مؤتساسة الرتسذلة 2001 ،م).
ابن حنبل ،أمح " .ماسن اإلمذم أمح بن حنبل" .احملقق :شعيب األرنؤوط ،وآخرون( .ط،1
النذشر :مؤتساسة الرتسذلة.)2001 ،
صحيح ابن ُخَزمية" .حتقيق :حمم األدظمي( .ط ،3بريوت :املكاب
ابن خزمية ،حمم " .
ُ
اإلتسالمي  2003،م).
ابن زكريذ ،أمح  " .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :دب الاسالم هذرون( ،ط ،2بريوت :دار
الفكر).
ابن دجيبة ،أمح بن حممود " .ايـقذظ الـهـمم يف شــرح احلـكم"( .ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية2013 ،م ).
ابن دريب ،حمي ال ين " .الفاوحذت املكية" .حتقيق :دثمذن حيىي( ،ط  ،1القذهرة :اهليئة
املصرية العذمة للكاذب1985 ،م).
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ابن دريب ،حميي ال ين" .فصوص احلكم" .تعليق :أبو العال دفيفي( ،بريوت :دار الكاذب
العريب).
ابن كثري ،إمسذديل" .الب اية والنهذية"( .بريوت :مكابة املعذرف1990 ،م).
البذبلي ،دب اهلل " .من حقق األصول نذل الوصول ومن ترك األصول حرم الوصول يف
الاصوف "( .ط ،1غزة1413 :هـ).
البخذري ،حمم  " .اجلذمع املاسن الصحيح املخاصر من أمور رتسول اهلل  وتسننه وأيذمه".
حتقيق :حمم زهري النذصر( .ط ،1القذهرة :دار طوق النجذة1422 ،هـ).
ب وان ،منذر" .الطرق الصوفية يف قطذع غزة درض ونق " .حبث مذجاساري غري
منشور2018،م ،كلية أصول ال ين؛ اجلذمعة اإلتسالمية بغزة.
البكري ،مصطفى" .اخلطرة الثذنية األناسية للروضة ال انية الق تسية" .حتقيق :دب الرمحن
مغريب ،دب الرؤوف خريوش( .رام اهلل :جذمعة الق س املفاوحة).
الرتمذي ،حمم " .اجلذمع الكبري -تسنن الرتمذي" .احملقق :بشذر معروف( ،بريوت :دار
الغرب اإلتسالمي 1998 ،م).
الافاذزاين ،أبو الوفذ " .م خل إىل الاصوف اإلتسالمي"( .ط ،1القذهرة :دار الثقذفة للنشر
والاوزيع2005 ،م).
اجليالين ،دب القذدر" .األوراد القذدرية" .ضبط :حمم بواب( ،ط ،1بريوت :دار
األلبذب1992،م).
احلذكم ،حمم بن دب اهلل" .املاسا رك دلى الصحيحني" .حتقيق :مصطفى دطذ( ،ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية 1990 ،م).
احلبَّذزي ،مشهور " .الطرق الصوفية يف فلاسطني مذ بني دذمي (1989م2011-م) دراتسة
وصفية تأصيلية"( .ديب :مركز املاسبذر لل راتسذت والبحوث2012 ،م).
اخلذل ي ،الشيخ موتسى " .الورد العذم جمللس الصالة والاسالم دلى خري األنذم"( .ط ،1غزة:
الزاوية العالوية الصوفية2000 ،م).
اخلضري ،هشذم " .أدب مري اهلل مع شيخة وإخوانه واخللق أمجعني"( .ط ،1غزة :مطذبع
اهليئة اخلريية1408 ،هـ).
اخلميس ،حمم " .الذكر اجلمذدي بني االتبذع واالبا اع"( .ط ،1املنصورة :دار اهل ي
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النبوي1425 ،هـ2004hم).
ال ارمي ،دب اهلل" .تسنن ال ارمي" .حتقيق :فواز أمح زمريل( .ط ،1بريوت :دار الكاذب
العريب 1407 ،ه).
الذهيب ،حمم " .العرش" .احملقق :حمم الاميمي( .ط ،2امل ينة املنورة :دمذدة البحث
العلمي بذجلذمعة اإلتسالمية1424 ،هـ).
الذهيب ،حمم " .تذريخ اإلتسالم ووفيذت املشذهري واألدالم" .احملقق :دمر دب الاسالم،
(ط ،2بريوت :دار الكاذب العريب1993،م).
الرفذدي ،دلي حاسن " .اجملموع اجلذمع يف أوراد الطريقة الرفذدية"( .د .ط ،د .ت ،د .ن).
الزويب ،مم وح" .معجم الصوفية"( .القذهرة :دار اجليل للطبع والنشر2004 ،م).
الاسعذفني ،مصطفى " .النور الاسذري من منذجذة العالوي"( .غزة :إص ار الزاوية العالوية،
د.ت).
الاسعذفني ،مصطفى" .الطريقة الصوفية العالوية املبذدئ العذمة"( .ط ،2غزة( :د .ن).
1428هـ).
الاسهذرنفوري ،خليل" .مبذحث يف دقذئ أهل الاسنة واجلمذدة املاسمى املهن دلى املفن ".
حتقيق :حمم الكوثري( .ط ،1دمذن :دار الفاح اإلتسالمي2004 ،م).
الاسيوطي ،دب الرمحن " .األمر بذالتبذع والنهي دن االبا اع"  .احملقق :يب القحطذين،
(مصر :مطذبع الرشي  1409 ،هـ).
الشذ يل ،أبو حاسن" ،أوراد الطريقة الشذ لية"( .القذهرة :دار الزاه للنشر والاوزيع،
1418هـ).
الشذطيب ،إبراهيم" .االداصذم" .حتقيق :تسليم اهلاليل( .ط ،1الاسعودية :دار ابن دفذن،
1412هـ 1992-م).
الشريف ،دب الرمحن " .ال اللة الاسنية للطريقة اخللوتية اجلذمعة الرمحذنية "( .ط ،1القذهرة:
مكابة مصطفى البذيب احلليب.)1946 ،
الطربي ،حمم  " .تذريخ األمم وامللوك" .حتقيق :حمم إبراهيم( ،بريوت :دار تسوي ان).
دمر ،أمح دب احلمي  ،وآخرون" .معجم اللغة العربية املعذصرة"( .ط ،1بريوت :دذمل
الكاب 2008 ،م).
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الفيومي ،أمح " .املصبذح املنري يف غريب الشرح الكبري"( .بريوت :املكابة العلمية).
قذتسم ،تسهري" .الطرق الصوفية وتراثهذ يف فلاسطني اخللوتية ،والنقشبن ية ،والعالوية" .حبث
مذجاساري غري منشور ،جذمعة بري زيت ـ فلاسطني.2006-2005 ،
القذمسي ،دفيف " .الذكر دن الصوفية وتسيلة ملعرفة الصفذت اإلهلية "( .بذقة الغربية:
أكذدميية القذمسي1998 ،م).
القرطيب ،حمم بن وضذح " .مذ جذء يف الب ع" .حتقيق ب ر الب ر( .ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية 1996 ،م).
القشريي ،ماسلم " .املاسن الصحيح املخاصر بنقل الع ل دن الع ل إىل رتسول اهلل ." 
احملقق :حمم دب البذقي( ،بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب).
قلعجي ،حمم  .قنييب ،حذم " .معجم لغة الفقهذء"( .ط ،2دمذن :دار النفذئس للطبذدة
والنشر 1 988،م).
كحذلة ،دمر" .معجم املؤلفني"( .بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب).
حمم  ،يوتسف" .املوتسودة اليوتسفية يف بيذن أدلة الصوفية"( .ط ،2دمشق :مكابة دار
األلبذب.)1999 ،
مصطفى ،ابراهيم وآخرون " .املعجم الوتسيط"( .ط ،2القذهرة :دار ال دوة1989 ،م).
املنذري ،دب العظيم " .الرتغيب والرتهيب من احل يث الشريف" .حتقيق :إبراهيم مشس
ال ين( ،ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية 1417 ،ه).
النووي ،حيىي " .املنهذج شرح صحيح ماسلم بن احلجذج"( .ط ،2بريوت :دار إحيذء الرتاث
العريب 1392 ،ه).
وزارة األوقذف والشئون اإلتسالمية " .املوتسودة الفقهية"( .ط ،2الكويت :دار الاسالتسل،
من  1404إىل  1427هـ).
اليشرطية ،فذطمة" .رحلة إىل احلق" .إشراف وتص ير :أمح اليشرطي( ،ط ،3د .م ،د .م).
مواقع إليكترونية:
موقع دنيذ الوطن" .اجمللس الصويف األدلى يعق جملاسه املوتسع األول" .الرابط:
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/08/15/958437.html

موقع صحيفة ال تساور املصرية .مقذل بعنوان " :األدلى للصوفية يرفض ادامذد طريقة شيخ
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األزهر" ،الرابط:

https://www.dostor.org/2055535

مقابالت شفوية:
بذرود ،حمم أمري .مقذبلة شفوية 20( .أكاوبر 2016م).
الاسعذفني ،الشيخ مصطفى .مقذبلة شفوية10( .نوفمرب 2016م).
احلطذب ،يوتسف .مقذبلة شفوية26( .نوفمرب2016م).
اخلذل ي ،الشيخ مسري .مقذبلة شفوية 3( .مذرس 2017م).
أبو شريعة ،الشيخ حمم  .مقذبلة شفوية 26( .يوليو 2017م).
الاسيالوي ،إمسذديل .مقذبلة شفوية 19( .أكاوبر2017م).
أبو رفيع ،الشيخ دب احلذفظ .مقذبلة شفوية 9( .نوفمرب2017م).
شاليل ،دب اهلل .مقذبلة شفوية16( .نوفمرب 2017م).
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