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النقشبندية ف دمشق 
ف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر

أ.د بشرى خير بك)1(

)1 ( أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر في قسم التاريخ – جامعة دمشق. رئيسة تحرير مجلة دراسات تاريخية في جامعة دمشق.
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ص البحث ملخَّ

ــن  ــت نشــأهتا ب ــن البخــاري النقشــبندي 1317-1389م، كان تُنســب الطريقــة النقشــبندية إىل هبــاء الدي
األوســاط الثقافيــة الســنية الراقيــة فيمــا وراء النهــر، ثــم انتقلــت إىل األراضــي العثمانيــة، ومنهــا إىل دمشــق، 
ــة يف القــرن  ــة« يف القــرن الثامــن عشــر، والنقشــبندية اخلالدي ــا النقشــبندية »اجملددي حيــث انتشــرت فيه
التاســع عشــر. وكان للعوامــل الداخليــة واخلارجيــة الــي كانــت متــرُّ هبــا دمشــق _ بشــكل خــاص _ الــدور 
األكــر يف انتشــارها، وتســلم علمائهــا مــن غــر العــرب بعــضَ الوظائــف احلساســة، وخاصــة منصــب اإلفتــاء 
ــذي يعكــس قــوة  ــار ال ــه كان املعي ــه عــن غــره مــن املناصــب؛ ألن ــة خاصــة ميزت ــال يف دمشــق أمهي ــذي ن ال

الســلطنة أو ضعفهــا.

_ املقدمة:
كانــت اهليئــة احلاكمــة للســاطن العثمانيــن األوائــل يف البدايــة تســتمد التفســر اإلســامي، ذا الطابــع 
الصــويف، مــن عــدد مــن املتصوفــة والدراويــش، ومل تأخــذ هــذه العاقــة يف التغــر إال زمــن الســلطان بايزيــد 
ــدوا العاقــة هبــم، إىل جانــب املتصوفة  األول 1345-1403م، عندمــا تقــرَّب الســاطن مــن فئــة العلمــاء، ووطَّ
والدراويــش. واســتمرَّ التصــوُّف إىل جانــب الفقــه أحــد أهــم املرتكــزات الــي أعطــت الطابــع اإلســامي 
العثمانــي مساتــه يف كل مــن األناضــول والواليــات العربيــة؛ والــي كانــت مدينــة دمشــق مــن ضمنهــا، حيــث 
شــكل املتصوفــة فيهــا إىل جانــب العســكر والعلمــاء واألشــراف واحلرفيــن والتجــار واهلامشــين أمهيــة 

خاصــة يف االنتمــاء الديــي واالندمــاج، والتبعيــة االجتماعيــة والسياســية. 
وكانــت دمشــق مــن أهــم املــدن الــي اســتقطبت املتصوفــة، الذيــن قدمــوا إليهــا ليتباركــوا مبــا تضمُّــه مــن 
أوليــاء وصاحلــن، ولينشــروا ُطرَُقهــم الصوفيــة فيهــا، ويلتقــوا مــع علمائهــا مــن متصوفــة وفقهــاء. لذلــك 
ــل  ــن، ب ــة أن اســتقطبت دمشــق الطريقــة النقشــبندية الــي أصبــح هلــا زواياهــا الســتقطاب املريدي ال غراب
وقــام احلــكام العثمانيــون مبباركتهــا مــن خــال الدعــم الــذي قدَّمــوه لشــيوخ الطريقــة، يف وقــت كانــت فيــه 
النقشــبندية يف األناضــول تتعــرَّض لبعــض الضغــوط. لذلــك كان مــن املهــم إلقــاء الضــوء علــى انتشــار هــذه 
الطريقــة يف دمشــق وســبب اهتمــام العثمانيــن هبــا، والعوامــل الــي ســاعدت علــى انتشــارها لتصبــح مــن 

أهــم الطــرق انتشــارًا وفاعليــة يف دمشــق يف هنايــة املرحلــة العثمانيــة.
أواًل- انتشار النقشبندية ووصوهلا إىل دمشق:

ــى نقشــبند  ــن البخــاري)2( 1317-1389م، ومعن ــد هبــاء الدي ــة النقشــبندية إىل حمم نشــأهتا: تُنســب الطريق
»ربــط النقــش باللغــة الفارســية، وإدامــة اســتحضاره حبيــث ال ينفــكُّ عنــه«)3(، والنقشــبندية هــي الطريقــة 
 ، مــن خــال اخلليفــة أبــي بكــر الصديــق ،الوحيــدة الــي تعــود سلســلتها الروحيــة املباشــرة إىل النــي حممــد

)2 ( هــو الشــيخ بهــاء الديــن محمــد بــن محمــد المشــهور بالنقشــبند، والملقــب بمحمــد البخــاري، ُولــد فــي هنــدوان )مفرعارقــان(  مــن قــرى بخــارى، وهــو مريــد 

خواجــه محمــد بابــا السماســي، شــيخ طريقــة خواجــكان، وكان اســتعداد بهــاء الديــن فــوق العــادة للعمــل بالذكــر والفكــر والســلوك الصوفــي وتربيــة القلــب وتزكيــة 
النفــس، كمــا تنقَّــل بيــن علمــاء الشــرع، وكان لــه الكثيــر مــن األســفار ربَّــى مــن خالهــا عشــرات األلــوف مــن المريديــن، وقــد وصــل بعضهــم إلــى درجــة اإلجــازة 
المطلقــة. للمزيــد حــول هــذه الطريقــة وأهــم مصادرهــا وسلســلة مشــايخها وأهــم مراحلهــا. الطريقــة النقشــبندية بيــن ماضيهــا وحاضرهــا، فريــد صــاح الهاشــمي.

)3 ( الحقيقة والمجاز في رحلة باد الشام ومصر والحجاز، عبد الغني النابلسي، ورقة 28.
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يف حــن ترتبــط سلســلة باقــي الطــرق الصوفيــة بطــرق غــر مباشــرة باخلليفــة علــي بــن أبــي طالــب ، عــن 
طريــق األمــام جعفــر الصــادق. 

وقــد عــدَّ بعــض الباحثــن أن النقشــبندية مــا هــي إال امتــداد للطريقــة اليســوية نســبة ألمحــد اليســوي 
1093-م1166؛ الــي نــال هبــاء الديــن الفيــض علــى يــد دراويشــها، »وقــد اجتمعــت آراء الباحثــن عــن أهنــا 
طريقــة مغاليــة يف سـُـنيّتِها«)4(. ويؤكــد فــؤاد كوبــريل بأهنــا » ظهــرت بــن األوســاط الثقافيــة الســنية الواقعــة 
فيمــا وراء النهــر ردًّا علــى الوثنيــة املغوليــة، وعُرفــت هــذه الطريقــة، قبــل الشــيخ حممــد هبــاء الديــن، كإحــدى 

اجلماعــات الصوفيــة، فقــام هــو بتنظيمهــا، وترتيــب صنوفهــا)5(. 
ويف النصــف الثانــي مــن القــرن اخلامــس عشــر دخلــت الطريقــة إىل األراضــي العثمانيــة علــى يــد منــا 
ــف  إهلــي الســيماوي )ت-1494( عبــد اهلل اإلهلــي الســماوي)6(، الــذي قــام بنشــر الطريقــة النقشــبندية، وألَّ
بينهــا وبــن املاميــة)7(، وعــاش يف عهــد الســلطان بايزيــد الثانــي 1447-1512 بــن الســلطان حممــد الفاتــح 
ــق الصــويف  ــل ســلوك الطري ــد، وأكم ــم مسرقن ــا إىل خرســان ث 1429-1481، وارحتــل إىل إســطنبول ومنه
ــة، ثــم ذهــب  علــى عبيــد اهلل أحــرار، الــذي أصبحــت النقشــبندية مــن بعــده تدعــى بالنقشــبندية األحراري
ــم هبــاء الديــن نقشــبند، ليعــود أدراجــه إىل إســطنبول، ويعمــل بالتدريــس ونشــر  إىل خبــارى لينهــل مــن عل
ــت شــهرهتا أرجــاء إســطنبول علــى يــد  الطريقــة النقشــبندية، الــي عُرفــت حتــت لوائــه بـــ »جمدديــة«، وعمَّ

)4 ( النقشبندية نشأتها وتطورها لدى الترك، بديعة محمد عبد العال، ص14. 

)5 ( الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أوغلوا، ج2، ص185.

)6 ( صوفي ولد بقصبة سماوة من والية األناضول، وسكن مدة بالقسطنطينية، وارتحل إلى باد العجم ثم عاد إلى القسطنطينية، ثم ارتحل عنها، له آثار عديدة في 

التصوف، معجم المؤلفين عمر كحالة، ج6، ص36.
)7 ( المامية: طريقة صوفية أسسها الشيخ حمدون القصار ت 884، وسبب تسميتها ألنها تقوم على مامة النفس في كل األحوال. المامية والصوفية وأهل 

الفتوة، أبو العا العفيفي أبو عبد هللا السلمي،ص 13.

التكية السليمانية يف دمشق 
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مــراد بــن علــي بــن داؤود األزبكــي 1640-1720)8(. الــذي نشــر النقشــبندية يف دمشــق يف مرحلــة مل تكــن 
معروفــة آنــذاك إال لبضعــة أتبــاع مُتفرِّقــن.
1_ النقشبندية اجملددية يف دمشق:

ورد يف كتــاب ســلك الــدرر حديــث عــن مؤســس النقشــبندية بدمشــق، مــراد املــرادي، قــال: نزيــل دمشــق، 
لــت رجــاه وعمــره ثــاث ســنوات، فعــاش مقعــدًا،  وُلــد يف مسرقنــد، وكان أبــوه نقيــب األشــراف، وتعطَّ
وهاجــر إىل اهلنــد حيــث أخــذ الطريقــة النقشــبندية وتصــوَّف وحــجَّ، وأقــام باملدينــة ثــاث ســنن، ثــم قــام 
ــا، ونســتدل  ــه ذائعً برحلتــه إىل العــراق وبــاد العجــم ومكــة ومصــر، واســتقرَّ يف دمشــق بعــد أن صــار صيتُ
علــى ذلــك ممــا ذكــره حفيــده عندمــا ترجــم لــه »القطــب احملقــق املدقــق الصــويف.... املُســلِك املرشــد إمــام 
أهــل العرفــان.... صاحــب الكرامــات والعلــوم كان آيــة اهلل الكــرى يف العلــوم النقليــة والعقليــة، خصوصـًـا يف 
ــا عابــدًا معتقــدًا، مــع اتقــان  التفســر واحلديــث والفقــه... وعلمــي الظاهــر والباطــن... مرشــدًا كامــاً ورعً

اللغــات الثــاث العربيــة والفارســية والرتكيــة..«)9(. 
ومــن دمشــق ســافر إىل إســطنبول ومكــث فيهــا مخــس ســنن »حيــث أقبلــت عليــه علماؤهــا وصلحاؤهــا 
نــوا منــه الذكــر واعتقــدوه، وصــار لــه تعظيــم وتبجيــل«)10(،  ومشــاخيها ومواليهــا، وأخــذوا عنــه الطريقــة، وتلقَّ
ــة، ومل يكــن ذلــك يف موســم احلــج،  ــك للمــرة الثالث ــم عــاد إىل دمشــق، ومنهــا إىل مكــة املكرمــة، وكان ذل ث
حيــث جــاور ســنة ليعــود بعدهــا إىل دمشــق، ويف الرحلــة الرابعــة إىل مكــة قــام بفريضــة احلــج، ومــن ثــم عــاد 
إىل دمشــق لينشــر طريقتــه الــي القــت احلظــوة الكبــرة فيهــا علــى يــده، رغــم النكســة الــي ابتُليــت هبــا يف 
القــرن الســابع عشــر، عندمــا مت القبــض يف عهــد الســلطان مــراد الرابــع 1612-1640 علــى شــيخ أوروميــة 
يف شــرق األناضــول؛ بدعــوى أنــه كان علــى وشــك التمــرد مــع جــم غفــر مــن مريديــه، ثــم أُعــدم، وكمــا ذكــرت 

مصــادر تلــك املرحلــة فقــد أثــارت هــذه احلادثــة ردود فعــل كان هلــا صــدى واســع يف أحنــاء البــاد)11(.
2- النقشبندية اخلالدية:

دخلــت النقشــبندية مرحلتهــا الثالثــة)12( علــى يــد »خالــد أبــي البهــاء ذي اجلناحــن ضيــاء الديــن خالــد 
الشــهرزوري، األشــعري عقيدة، الشــافعي مذهبًا، النقشــبنديّ اجملدد طريقة ومشــربًا، القادري الســهروردي 
ــة مــن  ــى مقرب ــره طــاغ عل ــة ق ــن يف قصب ــن كردي ــد ألبوي الكــردي اجلشــي إجــازة«)13( )1778-1826(، وُل
الســليمانية يف العــراق، حيــث نشــأ ودرس، وتصــوَّف، »ثــم رحــل لطلــب العلــم إىل النواحــي الشاســعة، وقــرأ 
ــم، وقــد  فيهــا كثــرًا مــن العلــوم النافعــة«، كاحلســاب واهلندســة واهليئــة)14(، ثــم عــاد إىل وطنــه ليتعلــم ويُعلِّ

)8 ( وهــو عالــم متصــوف تركســتاني –عثمانــي، ُولــد فــي ســمرقند بخانــات بخــارى، وكان أبــوه نقيــب أشــرافها، هاجــر إلــى ســلطنة مغــول الهنــد، حيــث أخــذ الطريقــة 

ف، ثــم قصــد الحجــاز للحــج واإلقامــة، ومنهــا ارتحــل إلــى العــراق وفــارس ومكــة ومصــر، ثــم ســكن دمشــق، ثــم ســافر إلــى إســطنبول ومكــث فيهــا  النقشــبندية وتصــوَّ
خمــس ســنوات، ليعــود إلــى دمشــق، حيــث عــاش فيهــا إلــى أن توفــي. للتفصيــل: ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثانــي عشــر، محمــد خليــل المــرادي، ج4، ص 129.
)9 ( مــا ورد أعــاه هــو داللــة علــى المرتبــة الصوفيــة التــي وصــل إليهــا مــراد المــرادي. ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثانــي عشــر، محمــد خليــل المــرادي، 

ج4، ص129.
)10 ( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل المرادي، ج4، ص130.

)11 ( الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، أكمل الدين إحسان أوغلوا، ج2، ص186.

)12( تمثــل هــذه المرحلــة الحلقــة التاســعة والعشــرين مــن السلســلة النقشــبندية، التــي مثلهــا خالــد النقشــبندي. حــول السلســلة النقشــبندية وأهــم مصادرهــا بالتفصيــل: 

الطريقــة النقشــبندية بيــن ماضيهــا وحاضرهــا، الهاشــمي، الفصــل الرابــع، ص 206.
)13 ( حليــة البشــر فــي تاريــخ أعيــان القــرن الثالــث عشــر، محمــد بهجــت البيطــار، ج2، 571. علمــاء دمشــق وأعيانهــا فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري، محمــد 

مطيــع الحافــظ ونــزار أباظــة، ج1 ص298-335. دار الفكر-دمشــق. أيًضــا مجلــة المجتمــع العلمــي الكــردي عــدد )1( - ص727-697.
)14 ( مجلة المجتمع العلمي الكردي عدد )1( ، ص572.
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مشلــت ســياحاته بغــداد واحلجــاز والشــام، ثــم عــاد إىل وطنــه ليقصــد بعدهــا إســطنبول يف ســنة 1124هـــ، 
واســتمرت مســرته إليهــا ســنة كاملــة مــرَّ خاهلــا علــى بعــض بــاد إيــران واهلنــد، حيــث أخــذ النقشــبندية 
علــى الشــيخ عبــد اهلل الرهــاوي )1743-1824()15(، واشــتغل عنــده خبدمــة الزاويــة، وبعــد ســنة شــهد 
لــه شــيخه بوصولــه إىل الواليــة، بــل وخلفــه يف مخــس طــرق هــي: النقشــبندية والقادريــة والســهروردية 
والكرويــة واجلشــتيه، وبعــد عودتــه مــن اهلنــد بــدأ بالرتويــج لطريقتــه النقشــبندية حتــت اســم »اخلالديــة« 

ــرف بالرابطــة؛ ويُقصــد هبــا ربــط قلوهبــم بــاهلل وتعلُّقهــا بــه)16(. ــا جديــدًا عُ نســبة لــه، وابتــدع ركنً
اشــتهر أمــر خالــد البغــدادي بعــد عودتــه مــن اهلنــد، وذهــب صيتـُـه يف كل أرجــاء الســلطنة العثمانيــة، ممــا 
ــد  ــه، بســبب محــاس خال ــار الشــكوك يف نفــس الســلطان حممــود الثانــي 1785-1839 وأوســاط حكومت أث
ــه  وأتباعــه لنشــر طريقتهــم يف كل األصقــاع؛ وخاصــة يف إســطنبول، وقــد أورد د. عبــاس العــزاوي مــا عرَّبَ
عــن بعــض املؤرخــن العثمانيــن » منــذ مخســة أشــهر مضــت ورد إىل إســطنبول بعــض خلفــاء الشــيخ خالــد 
املتوطن يف الشــام، وهو من علماء الســليمانية)17(، وانتشــروا يف مســاجد إســطنبول وجوامعها، وبثُّوا الدعوة 
إىل طريقتهــم، فانتســب إليهــا مجاعــة مــن أكابــر إســطنبول وعلمائهــا، ونالــوا شــهرة يف بــاد العــرب والــرتك، 
ــة النقشــبندية  ــي مــن إســطنبول مشــاهر الطريق وصــاروا يُســمُّون دعاهتــم )اخللفــاء(.... وعلــى هــذا نُف
ــي أهــم  ــايل نُف ــوم الت ــاء...«)18( وأحَلُّوهــم بســيواس، ويف الي وأعواهنــم يف 1817م ليــاً، وجــيء هبــم إىل املين

علمائهــم ثــم أرســل خالــد وأعوانــه إىل أحنــاء مدينــة الســليمانية علــى أن ال يعــودوا إىل إســطنبول)19(.
ــدي )الســيد حممــود ســعيد 1766-1823م(  ــت أفن ــة حال ــل أحــد رجــاالت الدول ــاز مــن قب ــا مت اإليع كم
لــداوود باشــا وايل بغــداد بالتحقيــق مــع خالــد، الــذي أعــرب يف تقريــره الــذي أعــدَّه »أن خالــدًا ال قصــد لــه 
إال إحيــاء السُّــنة السُّــنيّة، وأنــه مشــغول بإرشــاد مريديــه، غــر ســاع بذلــك إىل حتقيــق أي مصلحــة لــه، وأنــه 
بعيــد كل البعــد عــن الشــؤون السياســية«)20(. ويف هنايــة التقريــر تعهَّــد داوود باشــا أن خالــدًا لــن يتدخــل يف 

أي شــيء مــن شــؤون الدولــة أبــدًا. 
وارحتــل خالــد مــن بغــداد إىل دمشــق بأهلــه وعيالــه واســتوطنها، واشــرتى دارًا رفيعــة باحمللــة املشــهورة 
بالقنــوات، ووقــف بعَضهــا مســجدًا هلل تعــاىل... وعمــر فيهــا كثــرًا مــن املســاجد اخلريــة، وأحيــا كثــرًا مــن 
اجلوامــع املندرســة، وذلــك يف عــام 1238هـــ 1823م)21(، وكانــت وفاتــه بالطاعــون، ودُفــن بالصاحليــة، يف تــلٍّ 

حتــت جبــل قاســيون مقابــل مقــام األربعــن)22(.
ثانيًا- دور العنصر غري العربي يف النقشبندية يف دمشق:

انتشــرت الطريقــة النقشــبندية يف دمشــق بطوريهــا األول النقشــبندية »اجملــددة« علــى يــد مــراد   

)15(  حلية البشر، البيطار، ص 415-410.

ــدؤون ذكــر هللا بالقلــب، أي بــا صــوت وال  ــم يب ــوا، ويقــرؤون ســورة اإلخــاص والشــرح أواًل، ث ــة أينمــا كان ــون وجوههــم علــى هللا تجــاه القبل )16 ( فهــم يُولُّ

كام، ألنهــم يُحبِّــذون الذكــر القلبــي علــى الذكــر الجهــري، ويذهبــون إلــى أنهــم بهــذا الذكــر يتولــد النــور فــي قلوبهــم. للمزيــد: الطريقــة النقشــبندية بيــن ماضيهــا 
وحاضرهــا، الهاشــمي،ص35.

)17(  مدينة السليمانية في العراق.

)18 ( موالنا خالد النقشبندي، عباس العزاوي، مجلة المجتمع العلمي الكردي-عدد 1 ص717.

)19 ( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها، الهاشمي، ص 244.

)20 ( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها، الهاشمي، ص 245.

)21 ( حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر، محمد بهجت البيطار، ج2، ص571.

)22 ( حلية البشر في أعيان القرن الثالث عشر، محمد بهجت البيطار، ج2، ص571.
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املــرادي الرتكــي، والثانــي علــى يــد خالــد النقشــبندي الكــردي، وقــد أمدَّتنــا مصــادر القرنــن الثامــن عشــر 
والتاســع عشــر، وبشــكل خــاص كتــب الرتاجــم، مبعلومــات عــن أهــم علمــاء هــذه الطريقــة وأعياهنــا؛ الــي 

وُضعــت عنهــا الكثــر مــن املصنفــات بــن مُؤيِّــد ومُنكِر)23(هلــا.
1_ الدعم العثماني املادي للنقشبندية يف دمشق:

رغــم مــا أحــاط النقشــبندية يف القــرن الســابع عشــر مــن نفــي ألهــم شــيوخها يف إســطنبول، فقــد كان 
ــول  ــه، وهــو مقب ــت احلــكام تَهاب ــع، وكان ــل اجلمي ــا مــن قب ــا حمرتمً ــده مكرَّمً ــر حفي ــا يذك ــرادي كم مــراد امل
الشــفاعة عندهــم، حتــى أن الســلطان مصطفــى خــان قــد أقطعــه يف دمشــق إقطاعـًـا » مبــال يدفعــه للخزينــة 
املريــة)24( يف كل ســنة، وهــو املعــروف اآلن باملالكانــات«)25(، وكان مــراد املــرادي أول مــن وُجِّــه لــه ذلــك هبــذه 
الطريقــة، وهــو خــر دليــل علــى اهتمــام الســلطنة بالطريقــة، ورغبتهــم يف انتشــارها يف بــاد الشــام، وليــس 
يف دمشــق فقــط، ألهنــا مل تكــن معروفــة – حتــى ذلــك احلــن- إال لبضعــة أتبــاع متفرقــن. ويبــدو ذلــك جليًّــا 

مــن خــال خلــو كتــب الرتاجــم قبــل القــرن الثامــن عشــر مــن ذكــر أتبــاع هــذه الطريقــة يف ترامجهــم. 
وقــد كانــت أعطيــة الســلطان ملــراد مصــدر ثرائــه الواســع، فضــاً عــن حنكــة عقبــة يف توظيــف هــذه الثــروة 
يف التجــارة؛ ومل يــأت القــرن التاســع عشــر إال وأســرة املــرادي متلــك عــددًا مــن العقــارات)26(؛ بــل وأصبحــت 
مــن األســر املعروفــة يف دمشــق، خاصــة وأن مــراد املــرادي تــرك مــن آثــاره بدمشــق »املدرســة املعروفــة بــه، 
ــور، وشــرط يف  ــا يســكنها أهــل الفســق والفجــور، فأنقــذه اهلل مــن الظلمــات إىل الن وكانــت قبــل ذلــك خاًن
ــزوج وال شــارب للتــن«)27(. واملدرســة هــي املعروفــة باســم »املدرســة  ــاب وقفــه أال يســكنها أمــرد وال مت كت

املراديــة الكــرى اجلوانيــة«.
وبنــى »بنــى مــراد » أيًضــا مدرســة يف داره مبحلــة ســوق صاروجــا، وتعــرف بالنقشــبندية الرانيــة مــع 
ــب  ــاك ....«)28(. أيًضــا كان لألســرة دار أخــرى يف املســتطيل املركــزي لدمشــق)29(، وأغل ــك هن مســجد كذل

ــاء)30(.  ــي أبنائهــا اإلفت ــر تولِّ الظــن أن ذلــك قــد مت إث
وكان أيًضــا حملمــد بــن مــراد املــرادي رعايــة خاصــة مــن الســلطان العثمانــي حممــود خــان 1696- 1754، 
عندمــا أُرســل بطلبــه إىل إســطنبول يف ســنة 1735«، فارحتــل إليهــا، ومل يــزل مــن حــن خروجــه مــن دمشــق 
إىل حــن دخولــه إليهــا حمرتمًــا يف كل بلــدة، وكلُّهــم يأخــذون عنــه الطريــق ويتركــون بــه إىل أن وصلهــا، 
فقابلــه الســلطان املذكــور بوافــر االهتمــام ومزيــد االحــرتام، واجتمــع بــه مــرات، وأعطــاه األوامــر الســلطانية 

)23 ( حول الطريقة وما ورد حولها من أقاويل يمكن العودة إلى: الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها، الهاشمي، 380.

)24 ( وهــو مــا يعــرف بنظــام المالكانــة الــذي منــح اإللتــزام مــدى الحيــاة، واإللتــزام هــو طريقــة لجبايــة الضرائــب يعطــي حــق جمــع الضرائــب إلــى أشــخاص 

يســمون مقاطعجيــة أو ملتزميــن مقابــل دفــع مبلــغ مــن المــال مســبقا عــن المنطقــة التــي خضعــت لهــم، وكانــت مــدة اإللتــزام ســنة واحــدة. الشــرق األوســط الحديــث، 
ألبــرت حورانــي، ج، ص12.

)25 ( سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، المرادي، ج4 ،ص 129.

)26 ( تذكــر لينــدا شيلشــر فــي كتابهــا، دمشــق فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، 194، أن آل المــرادي كانــوا يملكــون ثاثــة خانــات فــي المســتطيل 

المركــزي مــن دمشــق صفحــة 27 مــن كتابهــا، أولهــا فــي بــاب الجابيــة، وثانيهــا بــاب البريــد، وثالثهــا فــي ســوق البزوريــة ولكــن مترجــم الكتــاب عمــر المــاح 
صحــح هــذه المعلومــة باالعتمــاد علــى مــا ذكــره: عبــد القــادر الريحــاوي فــي مقالــة: خانــات دمشــق، المنشــور فــي الحوليــات األثريــة، مجلــد 25، 1975.

)27 (  سلك الدرر، المرادي، ج4، ص 130.

)28 ( سلك الدرر، المرادي، ج4، ص130.

)29 ( كان ضمــن دمشــق مســتطيل شــبه كامــل مــن الشــوارع ضمــن ســورها، ورغــم عــدم ســعتها، إال أنهــا مســتقيمة، ومتوازيــة. يمتــد المســتطيل بأربــع نقــاط 

ــا وهــي: القلعــة وبــاب الجابيــة وبــاب الســام والجامــع األمــوي، وكان القســم الشــمالي الغربــي مــن مدينــة دمشــق حافــًا بالمتاجــر التــي تتخللهــا الجوامــع  تقريبً
وبيوتــات األعيــان. دمشــق فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، شيلشــر، ص 27.

)30 ( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شيلشر، ص 94.
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خبطــه الشــريف يف مصــاحل اجلــد، وصــار لــه اعتبــار تــام مــن رجــال الدولــة وأركاهنــا، ثــم أذن لــه باحلــج بــداًل 
مــن الســلطان املذكــور، فحــج بــداًل عنــه يف تلــك الســنة، ثــم عــاد بعــد عودتــه بأمــر ســلطاني إىل إســطنبول، 
ــا بالســلطان، وكان يف خدمتــه  ونــزل باملــكان الــذي هُيِّــيء لــه مــن طــرف الدولــة كاملــرة األوىل، واجتمــع ثانيً
يف املــرة الثانيــة والــدي وأخــي وابــن عــم والــدي)31(، ثــم مل تطــل مــدة الســلطان حممــود، وجلــس علــى ســرير 
ــم بغايــة التعظيــم والتوقــر، ثــم قصــد اجلــد  الســلطنة أخــوه مصطفــى الثالــث 1717-1774، فقابــل املرتجَ

الديــار الشــامية....«)32(.
كذلــك كان لعلــي بــن عبــد اهلل الكــردي النقشــبندي، مــن بلــدة كــوى قــرب عبــدالن، كامل التقديــر والتبجيل 
مــن الســلطان مصطفــى الثالــث 1717- 1774، عندمــا اســتدعاه للتــرُّك بــه، فرحــل علــي مــن دمشــق إىل دار 
اخلافــة » وأنعــم لــه امللــك املشــار إليــه يف كل ســنة بألفــي قــرش ومخســمائة قــرش، فزهــد يف ذلــك، فــأحل 
عليــه، فقبــل يف ذلــك قرشـًـا واحــدًا يف كل يــوم مــن مــال جزيــة دمشــق، والباقــي فرَّقــه يف رفقتــه، وطلــب منــه 

امللــك املشــار إليــه الدعــاء بالنصــر للســرية الــي جهَّزهــا علــى اخلارجــي طهماســب مبملكــة إيــران...«)33(. 
ــة  ــدًا. ورغــم مــا أصــاب شــيوخ النقشــبندية اخلالدي ــيٌّ بســبع نســاء ولــدن لــه مخســن ول وقــد تــزوج عل
يف إســطنبول مــن نفــي، إال أن الســلطان عبــد اجمليــد خــان 1823-1861م بنــى علــى قــر الشــيخ خالــد 
ــن،  ــر الشــريف ومســجدًا وعــدة مقاصــر للمريدي ــى الق ــة عل ــى قب ــاً مشــتماً عل ــاء مجي النقشــبندي »بن

ومطبًخــا وبركــة عظيمــة للمــاء...«)34(. 
)31 ( والد المرادي مصنف سلك الدرر.

)32 ( سلك الدرر، المرادي، ج4، ص115.

)33 ( سلك الدرر، المرادي، ج3،ص 218.

)34(  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، بهجت البيطار، ج1، ص586.

ضريح الشيخ خالد النقشبندي
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ــك  ــت تشــهده دمشــق يف تل ــا كان ــم يعــود مل ــه النقشــبندية مــن تكري ــر أن مــا لقيت ــر بالذك وممــا هــو جدي
املرحلــة مــن ازديــاد يف النفــوذ احمللــي، الــذي أقلــق الســلطة العثمانيــة كثــرًا؛ خاصــة وأن دمشــق آخــر مركــز 
مديــي يف طريــق احلــج، يف مرحلــة ازداد فيهــا اخلطــر الشــيعي الصفــوي مــن الشــرق، والوهابــي الســلفي 
ــوغ مكــة يف العــام 1807،  ــى ذلــك مــن فشــل عبــد اهلل باشــا العظــم مــن بل القــادم يف اجلنــوب، وال أدّل عل
عندمــا احتــل الوهابيــون مكــة بتدبــر مــن آل ســعود الوهابيــن. أيًضــا فقــد كان لسياســة إمساعيــل باشــا 
العظــم  1725- 1730م بدعــم املتصوفــة، والتوفيــق بينهــم وبــن ســكان دمشــق، دوره يف انتشــار النقشــبندية 

كإحــدى الطــرق الصوفيــة علــى الســاحة.  
مل يشــمل تكريــم الســاطن العثمانيــن املــادي للنقشــبندين العــرب كمــا مشــل غرهــم مــن الــرتك والكــرد.  
ــي عبــد الغــي النابلســي 1641-1731 هــذا الدعــم مــن الســاطن العثمانيــن، علمًــا  ودليــل ذلــك عــدم تلقِّ
أنــه نقشــبندي، وقــد أطنــب املــرادي مصنــف ســلك الــدرر، وحفيــد مــراد املــرادي، يف الكتابــة عنــه وأمهيتــه، 
كقطــب مــن أقطــاب التصــوف يف العــامل اإلســامي، وليــس يف دمشــق فقــط، فهــو » ... احلنفــي الدمشــقي 
القــادري أســتاذ األســاتذة....«)35(، وتتلمــذ عليــه معظــم علمــاء عصــره، وذاع صيتـُـه يف كل العــامل اإلســامي، 

)35(  سلك الدرر، المرادي، ج3، 39-30.
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ويــوم وفاتــه » أغلقــت البلــد يــوم موتــه، وانتشــر النــاس يف الصاحليــة حلضــور جنازتــه«)36(، وقــد دُفــن يف 
الصاحليــة، وبنــى حفيــده الشــيخ مصطفــى النابلســي إىل جانــب ضرحيــه جامعـًـا أصبــح قبلــة ألهــل دمشــق 

للتــرك والزيــارة. 
وكذلــك مل يلــقَ مصطفــى البكــري الصديقــي 1687-1748 )37( -كأحــد أهــم أقطــاب التصــوف، وأحــد أهــم 
خلفــاء الطريقــة اخللوتيــه؛ ورغــم أخــذه النقشــبندية عــن مــراد املــرادي الســابق الذكــر- الدعــم العثمانــي 
الــذي ُقــدم للمراديــن النقشــبندين؛ عــدا مــا ذكــره املــرادي عــن قــدوم رجــب باشــا مــن مصــر إىل القــدس 
وزيارتــه ملصطفــى، وصــار لــه فيــه مزيــد اعتقــاد، وعنــد عودتــه إىل مصــر اصطحــب مصطفــى معــه، حيــث 

أقــام هبــا مــدة، وأخــذ اخللوتيــة عنــه خلــق كثــرون)38(. 

)36 ( ســلك الــدرر، المــرادي،ج3، ص38. تجــاوز عــدد مؤلفــات النابلســي 300 كتــاب ورســالة وشــروح ودواويــن وشــعر ورحــات وكتــب فــي التصــوف والفقــه 

والحديــث والتفســير، كمــا تنــاول موضوعــات مختلفــة مثــل تفســير األحــام والفاحــة، ودافــع عــن رقــص المولويــة وســماع الموســيقى...، كمــا دافــع عــن الطــرق 
الصوفيــة والتصــوف بجــرأة، بعــد أن بلــغ مرتبــة العــارف التــي يطمــح إليهــا كل مــن ســلك طريــق التصــوف. للمزيــد: الــورد اإلنســي والــورد القدســي فــي ترجمــة 
العــارف بــاهلل تعالــى ســيدي عبــد الغنــي النابلســي، كمــال الديــن العامــري، مخطــوط مــن مكتبــة مطيــع الحافــظ. وقــد ذكــر خليــل المــرادي فــي ترجمتــه أن مــن 

يريــد الزيــادة فليعــد إلــى الــورد اإلنســي. ســلك الــدرر، المــرادي، ص38.
)37 ( سلك الدرر، خليل المرادي، ج4، ص200-190.

)38 ( سلك الدرر، خليل المرادي، 192.
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ويكفــي هــذا املثــل للتدليــل علــى عــدم دعــم العثمانيــن للعلمــاء النقشــبندية العــرب، وهناك كثــر من علماء 
دمشــق ومتصوفتهــا النقشــبندين العــرب ممــن مل يقــدم العثمانيــن الدعــم هلــم. ولكــن ذلــك ليــس مبســتغرب 
فقــد شــهدت دمشــق منــذ الربــع األخــر مــن القرن الســادس عشــر تطــورًا يف بنيــة الطائفة اإلنكشــارية – كما 
يف كثــر مــن الواليــات العربيــة- بدخــول أنــاس مــن أصــل حملــي؛ أي غــر تركــي، ليســتفيدوا مــن االمتيــازات 
الكبــرة، وألســباب عديــدة أصبحــوا يف النصــف األول مــن القــرن الســابع عشــر حيكمــون دمشــق)39(، »ويف 
القــرن الثامــن عشــر ســيطر الدمشــقيون متامًــا علــى طائفــة اإلنكشــارية الرليــة)40(، وأصبحــت تبعًــا لذلــك 

فرقــة عســكرية دمشــقية تدافــع عــن مصــاحل الدمشــقين«)41(. 
وقــد تنبَّــه احلــكام العثمانيــون لذلــك منــذ أواســط القــرن الســادس عشــر، حتــى إن مــراد الثالــث )1574-
ــن يف الوظائــف الــي تشــغر بــن  ــأن يُعيِّ 1595( أصــدر أمــرًا يف متــوز 1577 إىل وايل دمشــق يأمــره فيــه ب
ــه  ــا كان علي اإلنكشــارية أفــرادًا مــن األروام العثمانيــن، ال مــن األهــايل واألغــراب، وخباصــة األكــراد، كم

احلــال)42(.
لــذا كان مــن الطبيعــي بالنســبة للعثمانيــن أن يدعمــوا النقشــبندين األتــراك، لكيــا تكــون الغلبــة للقــوى 
احملليــة الصوفيــة املدعومــة مــن اإلنكشــارية علــى مســتوى دمشــق. ودعــمُ إمساعيــل باشــا هلــم كان جــزءًا 
مــن سياســته العامــة الــي كان أساســها التحالــف مــع أهــم القــوى احملليــة يف دمشــق مثــل آل الســفرجاني 
ــا )ديــوان( مــن أعيــان دمشــق  – شــيوخ اخللوتيــة – ذوي النفــوذ الواســع يف دمشــق؛ حتــى أنــه شــكل جملسً
برئاســة علــي املــرادي)43( حليــف آل الســفرجاني. وقــد كان للدعــم الــذي لقيــه املراديــون النقشــبنديون علــى 
املســتوين احمللــي والعثمانــي أن أصبحــت أســرة آل املــرادي األســرة الثانيــة يف األمهيــة بعــد أســرة آل العظــم.  

2- الدعم العثماني الديين لعلماء النقشبندية:
ازداد النفــوذ احمللــي يف الواليــات العربيــة، ومنهــا بــاد الشــام، يف القــرن الثامــن عشــر علــى خمتلــف 
املســتويات، وأصبــح كبــار املوظفــن مثــل املفتــن ونقبــاء األشــراف يُعيَّنون من بن األســر احمللية، »واالســتثناء 
الوحيــد اســتمرار تعيــن القضــاة احلنفيــن يف مراكــز الواليــات مــن األروام، حلــرص الدولــة العثمانيــة أن 
يكــون أمــر تطبيــق الشــريعة يف يدهــا...«)44(، وبازديــاد النفــوذ احمللــي يف دمشــق فقــد ازدادت األمهيــة 
السياســية لعلمائهــا بفضــل تأثرهــم املعنــوي والديــي والفكــري علــى مســلمي املدينــة، خاصــة وأن احلكــم 
العثمانــي كان مزجيًــا مــن »امللــك والشــريعة«)45(، لذلــك أصبــح العــامل املتميــز والطمــوح »يســعى لكســب 
أتبــاع لــه مــن طلبــة العلــم والدارســن، وليكــون صوتــه مســموعًا يف جمالــس زعمــاء املدينــة، وفيمــا يتصــل 

باحلكومــة. 
وكان العــامل يســعى جاهــدًا ليكــون يف عــداد أعضــاء الدواويــن واجملالــس، وأن حيتــل مواقــع رئيســية مــن 
مؤسســات املدينــة القضائيــة والدينيــة والتعليمــة«)46(. »وهكــذا أتاحــت حــوايل اثنــي عشــرة وظيفــة للعلمــاء 

)39 ( المشرق العربي في العهد العثماني، عبد الكريم رافق، ص106-101.

)40 ( المحلية.

)41 ( المشرق العربي في العهد العثماني، عبد الكريم رافق، ص106.

)42 ( للتفصيل: بحوث في التاريخ االقتصادي واالجتماعي لباد الشام في العصر الحديث، عبد الكريم رافق، ص159-130.

)43 ( سلك الدرر،المرادي، ج3،ص220.

)44 ( المشرق العربي، رافق، 171.

)45(  حول اآللية التي حكم العثمانيون بها السلطنة العثمانية الفكر العربي في عصر النهضة 1798-1939، ألبرت حوراني، 50-40.

)46 ( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شيلشر، ص144.
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فرصــة ممارســة تأثــر اجتماعــي واقتصــادي وسياســي بالــغ األمهيــة. فــكان مــن هــذه املناصــب القضــاء 
والنيابــة واإلفتــاء واخلطابــة ونظــارة األوقــاف«)47(. وكان بعــض العلمــاء يف دمشــق متصوفــة علمــاء؛ لذلــك 
فقــد أُتيحــت هلــم الوظائــف الــي أُنيطــت بعلمــاء الشــريعة، بــل كان دورهــم يف اجملتمــع أقــوى مــن العلمــاء غــر 
املتصوفــة ألهنم-املتصوفة-بســبب تنظيمهــم ضمــن الطريقــة، وباعتبارهــم »وحــدات أساســية يف االنتمــاء 
الديــي واالندمــاج والتعبئــة االجتماعيــة والسياســية«)48(، كانــت هلــم ســطوة وكلمــة مســموعة علــى مريديهــم. 
ــة البكــري  ــذي شــغلته عائل ــدور ال ــم للنقشــبندية باحلــد مــن ال ــر بدعمه ــن حــظ واف ــد كان للعثماني وق
الــي  توطــدت مكانتهــا بفضــل أمحــد بــن كمــال الديــن البكــري 1632-1695م، الــذي أصبــح قاضيًــا؛ وهــو 
منصــب مل يشــغله أي دمشــقي مــن قبــل، وتــوىل ابنــه أســعد 1662-1715 نيابــة القضــاء يف حمكمــة البــاب 
الكــرى، وممــن تســلم نائبـًـا يف احملكمــة الكــرى بدمشــق حممــد أفنــدي الشــريف املكــي النقشــبندي 1854م، 
وكان خياًطــا فقــرًا صاحًلــا، فــكان بعــد تســلُّمه » عرضــًة للــكام، وكثــر عليــه االنتقــاد، ونُســب إليــه مــا ال 
يليــق مبقــام مــن يتــوىل األحــكام«)49(، أيًضــا ممــن تــوىل قضــاء املذهــب احلنفــي العــامل أمحــد بــن الشــيخ عبــد 
اهلل اخلانــي اخلالــدي النقشــبندي 1836-1899، الــذي »تــوىل القضــاء يف بعــض األمكنــة للضــرورة الداعيــة 
لذلــك ... وبقــي مــدة يف النيابــة تــارة يف بعــض احملاكــم الشــرعية الدمشــقية، وتــارة يف بعــض البــاد وخــارج 

الشــام...«.
ــار  ــن كب ــذي كان واحــدًا م ــن أســعد 1686-1759م)50(، ال ــل ب ــر خلي ــاء فنذك ــا بالنســبة ملنصــب اإلفت وأم
أعيــان دمشــق، وتــوىل اإلفتــاء فيهــا يف الربــع األخــر مــن القــرن الثامــن عشــر، وأثنــاء توليــه هلــذا املنصــب 
قــاد ثــورة يف دمشــق ضــد الــوايل عثمــان باشــا أبــو طــوق 1763-1759)51( أفــاد منهــا إمساعيــل باشــا العظــم 
1706-1757 )52( فأقصــى خليــل مــن اإلفتــاء)53(، ولكــن ذلــك مل حيــدَّ مــن تأييــد آل البكــري ألصحــاب 

النزعــة احملليــة. 
وممــا هــو جديــر بالذكــر بــروز مصطفــى بــن كمــال الديــن البكــري 1687-1748م، بوصفــه واحــدًا مــن 
ــا لألســتاذ الشــيخ  أكابــر العلمــاء واملفكريــن نفــوًذا يف النصــف األول مــن القــرن الثامــن عشــر، وكان مازمً
عبــد الغــي النابلســي، فضــاً عــن صيتــه الذائــع كأحــد أهــم أقطــاب التصــوف يف عصــره)54(، وأحــد اهــم 
خلفــاء الطريقــة اخللوتيــة الــي نشــرها يف القــدس والقاهــرة وحلــب وبغــداد واحلجــاز)55(، ورغــم هــذه 

ــه أي منصــب.  ــه إلي ــم يُوجَّ ــة والصوفيــة ملصطفــى فل الشــهرة العلمي
ــاع  ــن أتب ــا ألقراهنــم م ــوا نقيًض ــة كان ــة البكري ــة اخللوتي ــاع الطريق ــن أتب ــة م ــرى شيلشــر أن »املتصوف وت
الطريقــة النقشــبندية الذيــن بــرزوا يف ذلــك احلــن أيًضــا«)56(. يف الوقــت الــذي تســلَّم العديــد مــن املراديــن 

)47 ( دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شيلشر، ص144.

)48 ( دمشق في القرنين، شليشر، 138.

)49 ( حلية البشر، البيطار، 1330.

)50 ( سلك الدرر، المرادي، ج1، ص 83.

)51 ( سلك الدرر، المرادي، ج3، ص 161.

)52 ( المشرق العربي، رافق، ص 185-182.

)53 ( وتنقَّل في عمله في القضاء في الواليات، ثم أصبح قاضيًا في إسطنبول. سلك الدرر، المرادي، ج 2، ص83.

)54 ( سلك الدرر، المرادي، ج4، 190.حول أشهر من أنجبت عائلة البكري انظر: محمد توفيق البكري الصديقي، بيت الصديق، مصر، 1323.

)55 ( ويعد ألبرت حوراني أن بروز الطريقة السمانية في الحجاز، التي مهدت لبروز كل من الحركة التيجانية في الشمال اإلفريقي، والمهدية في السودان، يعود 

إلى تأثير مصطفى البكري. تاريخ الشعوب العربية: ألبرت حوراني، ص300.         
)56 ( دمشق في القرنين، شيلشر، 191.
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ــى ســلطة يف مذهبــه؛ خاصــة وأن ســلطة املفــي قــد طغــت يف  ــاء - الــذي هــو املنصــب األعل ملنصــب اإلفت
القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر علــى ســلطة القاضــي العثمانــي- فقــد كان أصحــاب هــذا املنصــب مــن 
بــن العلمــاء األكثــر أمهيــة ونفــوًذا يف دمشــق، »وكان تعيــن مفــي احلنفيــة واحــدًا مــن أكثــر القــرارات الــي 
يتــم اختاذهــا يف املدينــة مثــارًا للنــزاع يف هــذه الفــرتة. ذلــك أن اإلفتــاء كان منصبـًـا يتــواله صاحبــه عــادة مــدى 
احليــاة«)57(، وكانــت الســلطات العثمانيــة تأمــل ممــن يتــوىل هــذا املنصــب أن يكــون لــه القــدرة علــى التأثــر يف 
العلمــاء والســكان عمومـًـا، مبــا فيــه مصلحــة الدولــة، لذلــك جنــد عــددًا كبــرًا مــن أســرة املــرادي األتــراك قــد 
اســتأثروا هبــذا املنصــب)58(، علمـًـا أهنــم حديثــو االســتقرار يف دمشــق، علــى حســاب أســر عربيــة عريقــة مثــل 

العمــادي والبكــري واملنيــي واحملاســي والنابلســي وغرهــم)59( ممــن ال يتَّســع اجملــال لذكرهــم. 
ثالًثا_ نشاط النقشبندية يف دمشق:

مل يقــف نشــاط النقشــبندين عنــد تســلُّم بعــض علمائهــم للمناصــب؛ بــل كان هلــم نشــاطهم االقتصــادي 
والسياســي واالجتماعــي. فمثــاً جنــد أن أمحــد املنيــي احلنفــي الطرابلســي النقشــبندي كان مريــدًا ملــراد 
املــرادي، كمــا كان ناظــرًا علــى العمــال الذيــن بنــوا املدرســة املراديــة)60(. أمــا عبــد الرســول البخــاريل احلنفــي 
النقشــبندي الــذي قــدم دمشــق » فقــد أقبــل عليــه اخلــاص والعــام، وكان يصــرف صــرف األكابــر واألعيــان، 
ومل يُعلَــم لــه جهــة وال اعتمــاد .... ودُفــن يف مقــرة الدحــداح«)61(، كمــا أن الكثــر ممــن تتلمــذ علــى علمــاء 

)57 ( دمشق في القرنين، شيلشر، 148.

)58 ( سلك الدرر، المرادي، ج1، 30. ج2، 84. حلية البشر، البيطار، ج1، 488-533. ج2، 70، 1007.

)59 ( للتفصيل فيمن تسلَّم اإلفتاء من آل المرادي النقشبنديين: دمشق في القرنين، شيلشر، 149. انظر الملحق.

)60 ( سلك الدرر، المرادي، ج1، 133.

)61 ( حلية البشر، ج2، 845.

ضريح الشيخ عبد الغي النابلسي
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ــرادي  ــل: مــراد امل ــس مث ــم يف التدري ــة، وكان هلــم باعه ــد درســوا يف مــدارس دمشــق املعروف نقشــبندين ق
وعبــد الغــي النابلســي وخالــد النقشــبندي وعبــد احلليــم الشــويكي وأمحــد العبــد بــن علــي بــن حممــد 
املــرادي وعبــد احلــي بــن علــي بــن ســعودي الغــزي الشــامي وأمحــد بــن شــاكر احلكواتــي احلمــوي، وغرهــم 

كثــر ممــن ورد ذكرهــم يف ســلك الــدرر وحليــة البشــر.
وكان مــن أهــم األنشــطة الــي قــام هبــا النقشــبنديون نشــرهم الطريقــة النقشــبندية اجملدديــة والنقشــبندية 
اخلالديــة، مــن خــال مَــن ُكلِّــف بالتســليك مــن قبــل مــراد املــرادي وخالــد النقشــبندي، ونذكــر منهــم الشــيخ 
خالــد احلضــرة)62(، الــذي كان يُرشِــد املريديــن يف التكيــة الســليمانية، وحســن بــن هبــاء الديــن الــذي ألبســه 
والــده اخلرقــة وأجــازه يف الطريقــة)63(، وبــدر الديــن اهلنــدي النقشــبندي نزيــل دمشــق)64(، وحممــد بــن عبــد 
اهلل مصطفــى اخلانــي الشــافعي النقشــبندي اخلالــدي الــذي أذن لــه الشــيخ خالــد باإلرشــاد، وكتــب لــه صــك 

اخلافــة وختمــه خبامتــه)65(. 
كان النتمــاء آل املــرادي لعصبــة آل العظــم، الــي ضمَّــت أهــم األســر الفاعلــة يف حيــاة الدمشــقين،  الــدور 
املهــم يف ازديــاد عــدد املريديــن الذيــن ســلكوا طريــق النقشــبندية، الــي كانــت متــارس طقوســها يف التكيــة 
الســليمانية، ويف الزاويــة الشــابكلية )الشــاذبكلية( يف حــي القنــوات)66(، ويف ازديــاد عــدد طلبــة العلــم الذيــن 
درســوا يف املدرســتن املراديــة الرانيــة واملراديــة اجلوانيــة اللتــن ســبق ذكرمهــا. وليــس مــن املبالغــة القــول 
بــأن مــا لقيتــه النقشــبندية مــن دعــم البــد وأنــه قــد انعكــس اجيابًــا علــى أتبــاع الطريقــة يف شــتى جمــاالت 

احليــاة.

_ اخلامتة:
انتشــرت النقشــبندية »اجملدديــة« والنقشــبندية »اخلالديــة« يف دمشــق يف مرحلــة عصيبــة بالنســبة 
لدمشــق، وبالنســبة للســلطة العثمانيــة. ففــي دمشــق ازداد النفــوذ احمللــي، وازداد الصــراع بــن القــوى 
العســكرية الــي كانــت ترمجــة لصــراع القــوى السياســية واالجتماعيــة الــي شــكلت اجملتمــع الدمشــقي، وكان 
ذلــك يف وقــت ازداد فيــه اخلطــر الصفــوي الشــيعي مــن الشــرق، واخلطــر الوهابــي الســلفي مــن اجلنــوب؛ 

والــذي أشــهَرَ عــداءَه للعثمانيــن. 
لذلــك دعمــت الفئــة احلاكمــة العثمانيــة هــذه الطريقــة ألســباب أمهُّهــا صــدُّ اخلطــر الشــيعي الصفــوي، 
وصــد التوســع الوهابــي، وخاصــة أن دمشــق كانــت آخــر مركــز مديــي قبــل دخــول الصحــراء. واألهــم مــن 
لتــه بعــض القــوى مــن العائــات بتســلمها بعــض املناصــب،  ذلــك احلــدُّ مــن ازديــاد النفــوذ احمللــي الــذي مثَّ
واســتبداهلا بعائــات إمــا تركيــة أو كرديــة وقــت الضــرورة، والــي كانــت عائلــة املــرادي مــن أمههــا؛ إذ برهنــوا 
بتــويل العديــد مــن علمائهــا ملنصــب اإلفتــاء أن العلمــاء مــن املتصوفــة قــد مجعــوا بــن أعلــى درجــات التصــوف 

وأعلــى درجــات الفقــه يف الوقــت ذاتــه، لذلــك كان الدعــم العثمانــي هلــم كبــرًا يف وجــه القــوى احملليــة.

)62 ( حلية البشر، البيطار، ج3، 1455.

)63 ( سلك الدرر، المرادي، ج2، 70.

)64 ( سلك الدرر، المرادي، ج2، 2.

)65 ( حلية البشر، البيطار، ج3، 1210.

)66 ( نسبة إلى منشئها األمير سيف الدين شاذي بكك 1437م.
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