
سياحة دينية

الملتقى العالمي السادس للتصوف
بمدينة بركان بالمغرب

الدكتور منير القادري                                                 
)رئيس المركز األورومتوسطي لدراسة اإلسالم اليوم(

في بلدة مّداغ المغربية)13.980( نسمة  الواقعة غرب مدينة بركان على بعد 15 كلم. 
انطلق الملتقى العالمي للتصوف في دورته السادسة أيام-2 -3 4 من شهر فبراير 
2012، تحت عنوان "التصوف ورعاية الحقوق، المنهج والسلوك". وقد جاء اختيار هذا 
الموضوع  مواكبا لما يعرفه العالم العربي والدولي من حراك لتحقيق عالم أفضل. وفي 
هذا الصدد توصلت مجلة السياحة اإلسالمية من مدير الملتقى الدكتور منير القادري 

بورقة تقديمية لهذا التجمع العالمي جاء فيها بالخصوص:

الشيخ حمزة يتلو القرآن



التاريخي  مسارها  عبر  البشرية  "إن    
الطويل، لم تزل تكدح من أجل استقرارها 
النظم األخالقية  وسعادتها، والبحث عن 
الهدف،  ذلك  لها  تحقق  التي  والقيمية 
الفسيح،  الكون  هذا  بالسير  لها  وتسمح 
واستجالء  وخباياه،  أس��راره  الستكناه 
للمزيد من  لتسخيره  قوانينه وضوابطه، 

التنعم والرخاء، واالزدهار واالرتقاء.  
ومنذ فجر التاريخ، 

وبفضل الرساالت السماوية واالجتهادات 
القيم  َمْوُضوع  االهتمام  تصدر  النيرة، 

والخير  الحق  قيم  تعتبر  اإلنسانية، 
وبخصوص  والجمال أساسها.  

مفهوم الحق في اإلسالم،  نكتشف غناه 
خالل  من  التداولي  وتنوعه   ، الداللي 
األصلين، الكتاب والسنة. والتي توصل 
في  والغوص  البحث  خالل  من  العلماء 
عامة  نظرية  استننباط  إلى  مقاصدهما، 
وشاملة لإلسالم في الحقوق بكل أصنافها، 
سواء المتعلقة بحقوق هللا على العباد أو 
ذواتهم،  في  بالعباد  المرتبطة  الحقوق 
النظرية  هاته  وتنطلق  بينهم.  وفيما 

المحاضرون



لإلنسان  اإلس��الم  نظرة  من  الحقوقية، 
ومكلفا،  م��س��ؤوال  مخلوقا  باعتباره 
في  واالس��ت��خ��الف  بالعبادة  وم��أم��وراً 
وأنه  وح��ر،  عاقل  فهو  لذلك  األرض، 
القيام  تعالى  عليه  أوجب  وجسد  روح 
أوامر  من  عليه  استحفظه  ما  برعاية 
ونواهي، وأمانة والتزام بأداء الواجبات 
ورعاية الحقوق- فالحق اسم من األسماء 
الحسنى، التي وصف بها هللا تعالى نفسه 
الناس  خلق  الحق«؛  هو  هللا  بأن  »ذلك 
وحد  بها  وعرفهم  حقوقا،  لهم  وش��رع 

ووضع  وحمايتها،  لرعايتها  ح���دوداً 
لقد  عليها.  اعتدى  من  في حق  عقوبات 
وسلم،  عليه  هللا  صلى  المصطفى  ربى 
وطهر  األخ��الق،  مكارم  على  صحابته 
وكان  وزكاها،  نفوسهم  وهذب  قلوبهم، 
دائما يدعو ربه: »اللهم آت نفسي تقواها، 
أنت وليها  أنت خير من زكاها،  وزكها 
وسلم  عليه  هللا  صلى  وقال  وموالها« 
ولذلك  تأديبي«،  فأحسن  ربي  »أدبني 
استحق أن يكون األسوة الحسنة، والقدوة 
أصحابه  أهل  وقد  األنام،  لكل  العظمى 

بعض رؤساء الوفود الدولية



وعقديا،  وعمليا  وخلقيا  روحيا  تأهيال 
اإلسالم،  بها  جاء  التي  بالمكارم  للتحلي 
ونشرها بين الناس. فالحق قيمة إنسانية 
عظيمة، وهي جزء من المنظومة القيمية 
جمعاء  البشرية  تستظل  التي  الكونية، 
تحت ظاللها الوارفة، وتقطف من ثمارها 
واستخلفه  اإلنسان  منذ خلق هللا  اليانعة، 
في األرض، و الذي يسبح بحمده، ويشهد 
المطلقة،  ووحدانيته  وجالله،  بجماله 
فسبحانه من إله قدير حكيم متعال. ألجل 
الحق، كانت بعثة الرسل واألنبياء عليهم 
السالم، وجاءت الشرائع السماوية كلها، 
المرجعيات  ك��ل  أجمعت  وعليه  ب��ل 

هذا  فعلى  األخ��الق��ي��ة.  والمنظومات 
والمربون  ال��س��ادة  عمل  المقتضى، 
النفوس  تربية  على  ب��اهلل  والعلماء 
باستئصال أدرانها وخبثها وأنانيتها وكل 
المساوئ المتصفة بها، والتي تحول دون 
صاحب  ألن  للحقوق،  المنصف  التدبير 
بالتوازن  يخل  بالسوء  األم��ارة  النفس 
الصوفية  فالتربية  واالجتماعي،  الخلقي 
هي تربية روحية إيمانية ارتقائية لغرس 
الفضائل وبث القيم وترسيخها في الجنان 
وتحويلها إلى سلوك وأعمال ومعامالت، 
منهجا  الصوفي،  المنهج  ك��ان  لذلك 
فإذا  الفرد وأعماقه،  من داخل  إصالحياً 

جانب من حضور الملتقى



المجتمع،  صالح  ذلك  عن  نجم  صلح، 
كاإليثار  المحمدية  باألخالق  فيتحلى 
المصالح  وإعطاء  وال��ك��رم،  والمحبة 
 . الفردية  مصالحه  على  أولوية  العامة 
يقول تعالى في سورة الحشر( ويؤثرون 
خصاصة)   بهم  كان  ولو  أنفسهم  على 
اآلية.9 ويقول تعالى في سورة : المائدة 
)وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا 
على اإلثم والعدوان( "اآلية 2". وقد قال 
وسلم:»ال  عليه  هللا  صلى  المصطفى 
أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب  يؤمن 
على  الصوفي  المنهج  فمدار  لنفسه«. 
القلب، إذا صلح، صلح الجسد كله، وإذا 

تزكى الفرد ارتقى المجتمع، أما محاسن 
إذ  الصوفية  التربية  ثمار  فهو  السلوك 
يتنافس  أخ��الق،  حقيقته،  في  التصوف 
في  والمجتمعات  تحصيلها،  في  األفراد 
بلوغها، لذلك ال غرو أن تجتهد  مؤسسات 
الصالح في  إنتاج  نماذج رائعة، بلغت 
وحقوق  هللا،  حقوق  رعاية  في  الغاية 
العباد. فمراعاة البعد القانوني وحده في 
أهميته  م��ن  ال��رغ��م  على  التخليق، 
المطلوب  بالغرض  يفي  ال  وضرورته، 
من التربية على رعاية الحقوق والواجبات 
يعطيه  والروحي  األخالقي  البعد  إذ   ،
الدعامة الكبرى لحسن تدبير تلك الحقوق 

حفل ديني



بكيفية متوازنة على عدة أصعدة، يجب 
كلها مراعاتها. وهي:

العباد والكون.  تدبير حقوق هللا وحقوق 
والرعاية  األخالقية  الرعاية  تدبير 
وحقوق  الفرد  حقوق  تدبير  القانونية. 
وحقوق  المسلمين  حقوق  المجتمع.تدبير 
الثقافات  ح��وار  تدبير  المسلمين.  غير 
واألديان من أجل التعايش في عالم آمن، 
وع��ادل،  ومستقر،  مسالم،  مطمئن، 
ومنصف ومتآزر ومتعاون ومتخلق.  أما 
يلي:  كما  فهي  الملتقى  ه��ذا   محاور 
رعاية  والسنة:  الكتاب  في  *الحقوق 

الحقوق في اإلسالم. *البعد األخالقي في 
تحقيق التدبير المتوازن للحقوق من أجل 
المساهمة في بناء مجتمع عالمي أفضل. 
*حقوق المسلمين في المجتمعات الغربية. 
هي  *م��ا  اإلن��س��ان.  وحقوق  *اإلس���الم 
األخالقية؟  والقيم  الحقوق  بين  العالقة 
*الفن  وال��ح��ق��وق.  المجتمع  *إص���الح 
*رعاية  األخالقية.  والضوابط  واإلبداع 
*التربية  وتجلياتها.  والمقدسات  الحقوق 
بين  *البيئة  الحقوق.   ورعاية  الروحية 
*مفهوم  واألخالقية.  الحقوقية  المقاربة 

الحقوق عند الصوفية.

ليلة إحياء ذكرى المولد



التصوف ومكانته في اإلسالم
العلوم  منظومة  م��ن  علم  التصوف 
اإلسالمية، وقد تم تدوينه بعد وفاة النبي 
)ص( كباقي العلوم القرآنية بعد أن كان 
أحواال وسلوكا ومعامالت لدى الصحابة. 
ال  بتعاريف  الصوفية  السادة  عرفه  وقد 
ذلك"  الشيخ زروق في  يقول   ، تحصى 
وفسر،   ، ورس��م   ، التصوف  حد  وق��د 
بوجوه تبلغ األلفي مرجع كلها إلى صدق 
التوجه إلى هللا تعالى" وقال اإلمام محيي 
الدين بن العربي " التصوف خلق، فمن 
في  عليك  زاد  الخلق  ف��ي  عليك  زاد 
و  كثيرة  التصوف  وزواي��ا  التصوف". 
الزاوية  أهمها   ومن   ، متنوعة  طرقه 

القادرية البودشيشية.

التصوف والزاوية القادرية البودشيشية
البودشيشية  القادرية  الطريقة  تعرف 
في  واسعا  وانتشارا  متزايدا،  إشعاعا 
وال  وخارجها.  المغربية  المملكة  ربوع 
إلى  يرجع  ذل��ك  في  الفضل  أن  يخفى 
جمال  أبي  الداعية   ومرشدها  شيخها 
نسبا  العباس  بن  حمزة  سيدي  الدين 
ونسبة،  وهو الشريف القادري الحسني  
سيدي أبو جمال حمزة بن الحاج عباس 
البوتشيشي،  القادري  المختار  سيدي  بن 
ولد سنة 1341ه� موافق 1922م بقرية 
مداغ من إقليم بركان، حفظ القرآن الكريم 
بزاوية  الشريعة  علوم  وتلقى  صغيرا، 
الفقيه  العلماء:  السادة  يد  على  أسرته 
الجامعي  االشتاء  أب��ي  سيدي  العالمة 

مريدات الزاوية



عبد  بن  محمد  سيدي  العالمة  والفقيه 
الصمد التجكاني.

خالصة الملتقى العالمي للتصوف 
لقد أضحى هذا الملتقى العالمي للتصوف 
أساسية  حاجيات  يلبي  أكاديمية،  محطة 
ويحضره  العولمة،  زم��ن  في  وملحة 
والعلماء  الباحثين  األساتذة  من  العديد 
والمختصين من مختلف القارات. و أهم 
علم  تطوير   1-: منه  المتوخاة  األهداف 
والمنهجيات  األبحاث  بآخر  التصوف 
من  كجزء  عليه  للمحافظة  المستجدة 

والدفاع  اإلسالمية،  العلمية  المنظومة 
الفلكلورية  ال��ش��وائ��ب  ك��ل  ض��د  عنه 
والشعبوية. -2 استرجاع أدوار التصوف 
المتعددة،كثابت  من ثوابت الهوية الدينية 
واستثمار ما يزخر به من قيم إنسانية.-3 
إبراز أهمية التربية الروحية،كممارسات 
وإصالحية.-4  تزكوية  حياتية  عملية 
المساهمة عن طريق التصوف في إذكاء 
السلمي واألمن الروحي،  التعايش  روح 
الثقافات  وح���وار  العالمي  وال��س��الم 

والديانات لبناء عالم أفضل.

منصة المحاضرين


