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   الطريقة اليسوية
  
  

  : التعريف بمؤسسھا: نشأتھا 
  ھدى درويش . د

  
وھو من كبار " أحمد اليسوى "أخذت الطريقة اليسوية اسمھا  من 

التى تقع فى  "سيرام "ولد أحمد اليسوى فى منطقة ٠مشايخ الترك واالسالم 
) اقاصو(ومنطقة ٠كيلو متر  ١٧٦بمسافة ) اقاصو(الشمال الشرقى لسنجق 

  ". تركستان الشرقية "فى انحاء توجد 
وقد تعارضت الروايات فى محل ميالد أحمد يسوى حيث ان ھذه الرواية 

وھو ) جواھر االبرار من امواج البحار (فى كتابه "حازى "اختلفت معھا رواية 
ھـ ٥٦٢التى تقع بتركستان عام ) ياسى(كتاب للمناقب فذكر ان اليسوى ولد فى 
  ) ١. (وقد اخذ ھذا اللقب من اسم ھذه المنطقة 

فقد أحمد اليسوى أباه وھو فى السابعة من عمره فذھب ھو واخته الكبرى 
وفى المدينة التى كانت مقر حكم خان . واستقرا ھناك ) ياسى(الى منطقة 

كانت توجد بعض عادات التصوف التى يمثلھا شيخ تركى اشتھر بإسم " االيغوز"
  . االولى فى التحصيل ھناك ، حيث قضى أحمد سنواته "ارسالن بابا"

ذھب أحمد اليسوى إلى مركز اسالمى كبير فى بالد ما وراء النھر بمدينة 
، كانت تلك المدينة تحت حكم الكرخانيين التابعين للسالجقة الكبار كما " نجارى"

ً للثقافة االسالمية  على "فى تلك الفترة ، كان يحكمھا  ٠كانت تعد مركزاً ھاما
وكان ھذا الحاكم غنى واسع الثراء حنفى ) صدر جھانى(الذى يحمل لقب " برھان

المذھب يأتى اليه آالف الطالب من جميع اطراف باكستان يجتمعون عنده فى ھذه 
  )٢. (المدينة 

الشيخ "تربى أحمد اليسوى من سن سبع سنين حتى وفاته على يد ابيه 
ض المآثر التى ، اما عن تصوفه فتحكى عنه  الروايات المختلفة بع"ابراھيم 

تقول ان أحمد يسوى كان  يتحدث إلى الخضر عليه السالم وسجلت ھذه الروايات 
  . حوارات أحمد اليسوى مع الخضر التى استمرت طوال حياته 

                                                            
  .   ٧٣- ٧٢الطرق وتأثيرھا القوى على االتراك ، حسن كوجوك ص) ١(
  .  ١٨٨،١٨٩صتاريخ الحضارة االسالمية ، بأروتولد ، فؤاد كوبرولى ) ٢(
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ارسالن "ومن المنابع التى اخذ أحمد اليسوى عنھا تربيته المعنوية ، 
الذى ٌذكر اسمه كثيراً فى المناقب المتنوعة والروايات وفى ِحَكم أحمد " بابا

  . اليسوى ايضاً 
استخدم للتعريف بالمتصوفين الكبار فى التاريخ ) بابا(او ) باب(ولقب 

  . وال يزال ھذا اللقب يعيش حتى االن فى وادى فرغانة " تركستان "وخاصة فى 
وقد ذكر ان ارسالن بابا كان من اصحاب النبى صلٮا عليه وسلم ، 

ذھب إلى " ارسالن بابا"نشرت فى تركستان ان  وتروى بعض الروايات التى
ً لدى . الحجاز وتقابل مع ابى بكر الصديق  ونشرت المصادر انه كان يحتل مكانا

، الذى يعد من " دقور قود عطاو جوبان عطا"شيخ الشعراء المشھور 
  . المتصوفين االوائل فى منطقة آسيا الوسطى

وبعد وفاة والد أحمد اليسوى تحمل ارسالن مھمة تعليمه فصار ھو االب 
  . الروحى ألحمد اليسوى 

نعيم بك نور محمد ""الذى اعده " مقبرة أحمد اليسوى"ذكر فى كتاب 
م ان ارسالن بابا ھو ١٩٨٠والذى نشرته وزارة الثقافة بتركستان عام " اوغلو

  ٠سليمان الفارسى لكن ھذه المعلومات ليست صحيحة من الناحية التاريخية 
فذكرت ان " ارسالن بابا"و" ات عن مقابلة أحمد يسوىتحدثت الرواي

سنة جاء إلى منطقة ياسى وكان أحمد ما زال  ٤٠٠شخص عاش " ارسالن بابا"
صغيراً فعثر عليه ارسالن بابا واعطاه التمرة التى اعطاھا له الرسول صلى هللا 
عليه وسلم  كأمانه عنده ليردھاإلى صاحبھا أحمد يسوى واشتغل بتربيته 

   ٠وارشاده
تحكى الرواية  قصة ھذه التمرة فتقول انه فى احدى غزوات الرسول صلى 
هللا عليه وسلم لم يجد الصحابة شئ يأكلوه فدعا النبى صلى هللا عليه وسلم هللا ان 
يطعم اصحابه  فتقبل هللا دعاء الرسول و أرسل هللا جبريل عليه السالم بطبق  من 

لكرام كل واحد منھم تمرة سقطت واحدة على تمر الجنة ، وعندما اخذ الصحابة ا
ان ھذه التمرة قسمة واحد من : االرض فقال جبريل للرسول صلى هللا عليه وسلم 

فأراد الرسول صلى هللا عليه وسلم ان يعطى تلك ) أحمد(أمتك سيأتى بعد واسمه 
التمرة الحد الصحابة امانة حتى يعطيھا لصاحبھا وكان من بين الصحابة ارسالن 
بابا فطلب منه الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يؤدى ھذه االمانه وشرح له اين 

  .وكيف سيجد أحمد واعطاه مسئولية تربيته و ارشاده 
ظل ارسالن بابا يبحث عن أحمد يسوى سنين طوال حتى وصل إلى مدينة 

ياسى بناء على االشارة التى جاءته من الرسول صلى هللا عليه وسلم فوجده  
سنة  ٤٠٠ن األطفال، فقام ارسالن بإعطاء ھذه الطفل امانته التى اخفاھا يلعب بي
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وسلمھا الحمد ، لكن ارسالن بابا لم تنتھى مھمته بتسليمه االمانة الحمد بل انه 
  . كان عليه تولى روحه تربيتة المعنوية 

بدأ ارسالن فى االشتغال بتربية أحمد يسوى وارشاده ، وعن طريق تربية 
   ٠ارسالن بابا وصل أحمد يسوى  فى فترة قصيرة إلى مراتب الكمال المعنوى

و على الرغم من ان الرواية تتحدث عن  ارسالن بابا  انه شخصية 
التاريخية القريبة لياسى " اترار"اسطورية إال انه توجد مقبرة باسمه فى مدينة 

با ذھب ، وبعد موت ارسالن با" .الرسالن بابا"وھذا دليل على الوجود التاريخى 
  )١. (أحمد اليسوى إلى نجارى 

احدى مراكز العلم فى ھذا العصر وھناك انتسب أحمد " نجارى"وتعد 
، وحل أحمد ) م١١٤٠ - ھـ ٥٣٥(يسوى إلى يوسف الھمدانى المتوفى عام 

  )٢. (يسوى محل شيخه بعد وفاته وبعد فترة قصيرة عاد احمد إلى ياسى
. ومن الجدير بالذكر ان أحمد اليسوى يشكل اولى حلقات شيوخ الترك 

  . ويقال ان اليسوية ھى اولى الطرق التركية 
وقد جاء ديوان أحمد يسوى المسمى بديوان الحكمه ؛ان اليسوى كان رجل 
صوفى ذو دراية وحكمة عاش حياته متمسكاً بالشريعة االسالمية حتى انه قال فى 

وھذا يظھر ان   ٠روقت ما انه ال فرق بين من ال يؤدى الصلوات وبين الخنزي
  . اليسوية طريقة ذات أسس متوافقة ومراعية لإلحكام الشرعية االسالمية 

ظھرت اليسوية فى مناخ انتشرت فيه االعتقادات الھندية كما كان 
  . للمعتقدات االيرانية القديمة والثقافة االيرانية تأثيرھا وانتشارھا 

والطريقة اليسوية تتبع المذھب السني ، وكان الشئ الوحيد الذى كان  
يشغل اھتمام أحمد اليسوى ھو التفكير فى ارشاد الشعب والمضى به إلى طريق 

ومن االشياء التى قام أحمد يسوى بتوجيھھا وترتيبھا فى االذھان ھى . الحق 
السماع إلى كالم الواصلين ، ومراعاة احكام القرآن والحديث ، والمزج بين 

بأسس الزھد والتقوى ، وعدم االرتباط بزينة الطريقة والشرعية ، واالرتباط 
   ٠الدنيا ومالھا ، واتباع طريق الزھد والجھاد 

ان الدخول فى طريق العشق االلھى " أحمد يسوى"وبخالف ھذا أوضح 
. صعب جداً وان طريق العشق له أفضال وفوائد لكنه ملئ بالمشقات والصعاب 

  )٣.(وقد غلب فى اليسوية سلوك متزن ومتمكن من التشويق لحياة روحية ھادئة 

                                                            
  .  ديوان الحكمة الحمد اليسوى ، اعداد حياتى بجا ) ١(
  .   ٣٠٠،٣٠١تاريخ اللتصوف والطرق ، مصطفى قره ، ص) ٢(
  .  ٢١٥موسوعة الطرق والمذاھب ، ادھم روحى فغاللى ، ص) ٣(
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  :انتشار الطريقة اليسوية 

  
انتشرت اليسوية فى منطقتى األناضولى والرومللى عن طريق الدراويش 
الذين كانوا يھاجرون من الشرق إلى الغرب ففى ذلك الوقت كانت ھذه الطريقة 

جقة ھى احدى المصادر الھامة التى غذت ثقافة التكايا فى األناضول فى عھد السال
ھو احد االثار التى وجھت متصوفى ھذه " ديوان الحكمة"ومن الممكن القول ان 

  )١. (الفترة
  :آداب اليسوية 

اليسوية مثل كل الطرق لھا بعض االسس التى يجب على المريد اتباعھا 
وتلك االسس تفيد المريد وتوصله إلى الغاية التى يأملھا وتلك االسس تبدوا  
فٮالظاھر انھا حادة ومتزمتة إال أنھا ضرورية حتى تربى اھلھا وتحقق لھم التقدم 

  . الروحى وتوصلھم إلى الغاية المنشودة 
  

   :ومن االسس التى يجب على المريد اتباعھا فى الطريقة اليسوية ھى 
  
يجب على المريد ان يعلم انه ليس ھناك أحد أعلى من شيخه وان   - ١

  . مطلقاً   تسليماً   يسلم لشيخه 
على المريد ان يكون ذكى وذو عقل مدرك حتى يستطيع فھم يجب  - ٢

  . شيخه   اشارات ورموز 
  . يجب ان يرضى المريد بأفعال وأقوال شيخه وان يطيعه  - ٣
  . يجب ان يكون المريد خفيف الحركة فى تلبية كل خدمات شيخه  - ٤
  ٠يجب ان يكون المريد صادق الكالم وافى بالوعد - ٥
  . يجب على المريد ان يكون وفياً  - ٦
يجب على المريد أن يكون قادر على أن يضع كل أمواله وأمالكه تحت  - ٧
  امر شيخه

                                                            
  .  ١٨٥الموسوعة العثمانية والتاريخ والحضارة ، مصطفى قره ، ص) ١(
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يجب على المريد ان يتمسك ويضع امام عينه أوامر وتكاليف ونصائح  - ٨
  شيخه وان 

  . ال يھملھا مطلقاً 
  . يجب على المريد ان يتكتم اسرار شيخه  - ٩
فداء بروحه فى سبيل شيخه حتى يجب على المريد ان يكون جاھزاً لل - ١٠
  . مرضاة هللا   يصل إلى 
  . يجب على المريد ان يصادق صديق شيخه ويعادى عدوه  - ١١

  :احكام اليسوية 
  

من احكام اليسوية معرفة هللا عز وجل واالتسام بالكرم المطلق والصدق 
  . المطلق والتوكل على هللا ، والتفكير المتعمق فى خلق هللا 

معرفة علوم الدين والتصوف ، وان : واركان المشيخة فى اليسوية ھى
يكون ذو روح رقيقة وذو صبر جميل ، وان يبذل الجھد إلرضاء هللا عز وجل ، 
وان يوجه االخالص الحقيقى والجھد للتقرب من هللا عز وجل واإلشتياق لمالقاته 

ً وان يكون دا ئم الذكر والخوف منه ليالً ونھاراً وان ال يقطع االمل فيه مطلقا
  . ومتفكر فى الوصول إلى هللا 

  :  وسنن الطريقة اليسوية ھى
  

انتظار الضيف برغبة وشوق ، واكرامه مھما كان حاله ويعلم انه غانم 
مھما كثرت الضيوف ، وان يوفر للضيف امكانية بقاؤه فترة طويلة ، وان يحقق 

  . له رغبته ويدعو له 
  

  : وآداب الطريقة اليسوية ھى 
  

الجلوس بأدب وتواضع على الركبتين وان يرى نفسه أقل من كل الناس 
وان يعلم ان كل شخص أفضل منه ، الوقوف بأدب وصمت امام كل المشايخ وعدم 

  . التحدث فى مجلسھم دون اذن وان ال يفشى رموز شيخه او اى شيخ اخر 
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واطلق عليه ھذا االسم ) ارا(والذكر فى اليسوية جھرى مشھور بإسم ذكر 
) يايا(الذاكرين يخرجون من حناجرھم صوت يشبه المنشار ويذكرون قائلين الن 
  )١. (وقيل أن الذكر يذھب الحزن والضيق ) هللا(او 

  :الطريقة اليسوية وتأثيرھا على المجتمع التركى 
  

اشتھر أحمد اليسوى بين المجتمعات التركية المسلمة فى انحاء تركستان 
وأعظم سماته ھى استطاعته تفھيم الشعب بسھولة فكان يشرح أفكار التصوف 
فى منظومات واشعار سھلة ومختصرة وعلى ھذا فقد نجح فى النزول إلى 

" ديوان الحكمة"مستوى الشعب ولقد جمعت اشعاره الصوفية فى كتاب يسمى 
وال يوجد كتاب حتى اليوم من خطه ومع ھذا فإنه من اكبر المشايخ الذين قيل عن 

  . كراماتھم 
لب المصادر التى أوردت معلومات متعلقة بأحمد اليسوى انه وذكرت أغ

ً للعادات واالصول الموجودة فى كل الطرق االسالمية  اسس طريقته تلك مطبقا
وارسل خلفائه إلى الدول المختلفة ونالت الطريقة التى اسسھا شھرة وانتشرت 

  . فى كثير من المناطق 
استطاع أحمد اليسوى تنفس ھواء التصوف المعنوى منذ ميالده وذلك انه 
نشأ نشأه صوفيه فكان أباه الشيخ ابراھيم من كبار المتصوفين الذين  اشتھروا 
بالكرامات ولقد استطاع أحمد اليسوى نشر طريقته بين الترك وذلك النه تركى 

اشتھر  أحمد اليسوى لفترة بلغت ٠االصل فكان يتحدث  اللغة التركية بسھولة 
تركستان وانما انتشرت شھرته فى كافة المناطق التى  تسع قرون ليس فى منطقة

تعيش فيھا المجتمعات التركية على الرغم من ان شخصيته التاريخية قد نسيت 
من زمن إال ان مناقبه وشخصيته الصوفية ما زالت موجودة حيه فى األذھان وقد 

ومازالت تزدحم بالزوار حتى " تيمور لنك"عمرت مقبرته بطريقة جميلة من قبل 
  )٢. (االن 

والرواية المتعلقة ببناء قبر أحمد اليسوى ظھرت ببعد ھام فى التاريخ 
التركى وھذه الرواية تقول ان أحمد اليسوى قدجاء فى المنام لتيمورلنك الذى 

تيمور "وبعد انتصار " بخارى"عاش بعده بقرنين من الزمان وقد بشره بفتح 
اسى لزيارة أحمد اليسوى ذھب إلى ي) ١٤٠٥- ١٣٣٦(فى الحرب عام " لنك

فى سبتمبر عام " تيمور لنك"فتملكه شعور بوجوب اظھار الشكر له ، فقام 
وھو من " عبدهللا صدرى"ھـ بزيارة قبر أحمد اليسوى وكلف موالنا ١٣٦٩

                                                            
  . ٢١٦، ص٢١٥أدھم روحى فغاللى ، المرجع السابق ، ص) ١(
  .  ٧٣،٧٤حسن كوجوك ، المرجع ذاته ص) ٢(
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التابعين الحمد اليسوى ببناء قبر جميل الحمد يسوى فقام أشھر مھندس 
بانشاء قبره واكمل بناء " خوجه حسن الشيرازى"تركستانى وھو المھندس 

  )١. (القبر الذى يعد من أجمل اآلثار المعمارية فى ھذا العصر 
ومما يعطى لقبر أحمد يسوى ھذا القدر من االھتمام ھو ان تيمور لنك قام 
بتعمير كل قبور حكام قازاقستان وتركستان وكانوا مجاورين لقبر أحمد اليسوى 

ائمة فى تواجدھم مع رؤساء الطرق وھذا يعبر بوضوح عن رغبة الحكام الد
وشعورھم بالفخر إلجتماعھم معھم وحتى يستطيع تيمور لنك جذب مريدى ھذا 
الولى والذين يحبونه ويتعاطفون معه اليه قام بعمل قبر تحت القبة التٮيوجد بھا 

  . ١٤٨٥التى توفيت عام ) الرابعة سلطان بكيم(قبر أحمد اليسوى 
. زجاجة ماء ووعاء كبير لتفريغ االرز  ٥٠٠٠٠قام تيمور لنك باحضار 

وتقول بعض الروايات ان فى ھذا القبر العديد ٠للذين يأتون لزيارة ھذا المكان 
من الكتابات التى تبشر بالشفاء من االمراض المختلفة لمن شرب من الماء 
الموجود فى ھذا القبر ولقد ثبتت لوحة جميلة من ارض التابوت الحجرى حتى 

من ناحية اخرى فالقسم االكبر من االعتقادات االسطورية التى ظھرت و. حوائطه 
وانتشرت بين الترك كانت تتحدث عن كرامات شيوخ الطرق اليسوية وھذا ما 

  . يظھر تأثير تلك الطريقة على المجتمع التركى 
ومن الكرامات التى جاءت فى الروايات المختلفة والتى تعد من االساطير 
ان التضحية بتسعة ثيران كان يعد اعتقاد مقدس عند الترك وھذا االعتقاد كان 
موجوداً عند الترك قبل االسالم واستقر وظھر بين كرامات شيوخ الطريقة 

  .اليسوية 
فعند االتراك القدامى كانت تذبح تسع ثيران فى وقت واحد بعد ما يدعى 

ً تبعث تلك الثيران بدعاء الشيخ وھنا ك قصة فى ھذا الناس ويأكلوا لحومھا تماما
وھو احد شيوخ الطريقة اليسوية فى يوم من " حكيم عطا"ان الشيخ  - الموضوع 

االيام جمع كل مريديه وذبح تسع ثيران امام أعين الناس وقطعت لحومھا على 
مرأى من الناس ودعى الجميع للطعام وبعد ما أكلت لحومھا جعل الشيخ تلك 

  . الثيران المذبوحة تحيى بكرامته 
وھو " حكيم عطا"كذلك فإن الترك يعتقدون فى كرامات اليسوية حيث ان 

خوجه "من اكبر شيوخ الطريقة اليسوية جاء فى المنام الحد اصدقائه ويسمى 
وكان قد مات منذ مدة فقال له صديقة فى المنام ابحث حتى تجد " جالل الدين

" دين خوجهذھب جالل ال"وبعد تلك االشارة المعنوية .. قبرى وشيد فوقه بناء 
ووصل إلى موطنه بعد سير عدة " خوجه حكيم عطا"إلى تركستان باحثا عن قبر 

                                                            
  . حياتى بجا ، المرجع ذاته ) ١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ٨

ايام من طريق شاق ولكن لم يكن أحد يعرف اين ھذا القبر ألن المنطقة التى يوجد 
خوجه "بھا القبر اجتاحھا السيل وجرف كل االشياء التى امامه وفى النھاية صعد 

إلى جبل كبير فظھرت أمامه فى الجبل المواجه له إمرأه فسألھا عن " جالل الدين
قبر الشيخ فقالت ال اعلم ولكن لى جدة عجوز تعرف واذا أردت تعالى ولتسألھا 
فذھب اليھا ليسألھا عن قبر حكيم عطا فأخبرته المرأة العجوز ان السيل قد جرف 
كل ھذا المكان ولم يترك شئ ولكن ھناك فى القريب توجد شجرة مخضرة وعندما 

جن الليل يجتمع حولھا الظباء تظل تذكر حتى طلوع الفجر فربما يكون ھناك ي
إلى ھذا المكان " خوجه جالل الدين"التربة التى تبحث عنھا ولما جن الليل ذھب 

ً ھناك ،  فوجد الظباء وسمع ذكرھم ومن انفعاله سقط فاقد الوعى وظل نائما
مرة ثانية وقال سيظھر أمامك بعد سبع خطوات " حكيم عطا"وأثناء نومه رأى 

بعض القش وسترى تحتھا مجموعة من الزھور ففى ھذا المكان قبرى موجود 
من النوم وھو مندھش ونفذ ما رآه فى المنام وأقام ھناك قبر " جالل"فاستيقظ 

  )١. (كبير وتكية وذاعت شھرة الشيخ فى كل الطرق 
د وبعد وقد ظھرت اليسوية فى البداية بجوار نھر سيجون وجوار طشقن

ھذا انتشرت فى انحاء خوارزم وقويت فيما وراء النھر وانتشرت بواسطة 
دراويش اليسوية فى خراسان واذربيجان واالناضول فى القرن الخامس عشر 

انتشر خلفاء شيوخ اليسوية فى آسيا الوسطى وكابل وديار بكر ٠الميالدى 
والحجاز واستانبول وغيرھا إال ان اليسوية تركت مكانھا للطرق االخرى بعد 

  . موت أحمد اليسوى بفترة قصيرة 
أما من ناحية السلسلة فھناك طريقتين اعتمدتا على اليسوية ھى 

و قد ارتبطت النقشبندية باليسوية وھذا بسبب " والبكتاشية" "النقشبندية"
مع خليل "فى فترة من الفترات " بھاء الدين النقشبندى"تواجد مؤسس الطريقة 

  . شيوخ اليسوية الذى اخذ عنه الفيض المعنوى احد فروع " عطا
عبدالخالق "وفى الحقيقة فالتربية المعنوية للنقشبندى كانت من 

بعد أحمد اليسوى وھذا يوضح التشابه " يوسف الھمدانى"خليفة " الجوجدوانى
انتشرت " بھاء الدين النقشبندى"الذى بين النقشبندية واليسوية فبعد موت 

  . النقشبندية فيما وراء النھر وخراسان وحلت محل اليسوية تقريباً 
ومن ناحية اخرى فقد اعتمدت الطريقة البكتاشية على اليسوية كسلسلة إال 

  )٢(   .ان محتواھا تغير مع الزمن وقل الشبه بينھا وبين اليسوية 
  

                                                            
  .  ٧٦- ٧٥حسن كوجك ، المرجع ذاته ، ص) ١(
  .  ٢١٦ادھم روحى فغاللى ، المرجع ذاته ، ص) ٢(
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