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 ענאבסה גאלבו מודמח ח'אלד

  ישראל בארץ םיפיהצּו המסדרים אל מבט

 מבואא. 

ף(  פיותהצּותנועת  ּו  צ   קבוצת בקרב השמינית המאה להיש  ב המוסלמי עולםצמחה ב)ת 

יסירון  ך אלד'יןא  לַאו  ַא)' 'פוסעים בשבילי הדרך הרוחניתה אלו' בשם שכונו קטנה אנשים
 . מתקופה יותר מאוחרתאדהם אבן םיהאאבר , ובכללם'(ק אלרוחאניהר  ל אלט  ב  פי ס  

י ן בן מנצור  ס  דין ללאל אג' (,1111מת ) זאליגאלמוחמד  ,(922מת ) אלחלאג'ידועים אלח 
 פילוסופי מבט, שהוסיף מימד (1240מת ) ערבי אבן לדיןי אי  חמ  ו (1273מת רומי )לא

 בראשית כבר השמינית, למאה מהקד פיותהצּוכי תנועת  טועניםה יש ךא סטיקה.ילמ

 רואותאגדות רבות  בפשטות. לחיות שרצו אד(ּה)ז  וסגפנים חסידים על ידי האסלאם,
דּוןליפים הראשונים כ'ה כגון קדומים,מנהיגים מוסלמים ב אא אלראש  פ  'ל   רכאבו ב    )'אלכ 

 היתה אד לאּהז ה תנועת הצופיים. מכל מקום,כמייסדי המסדרים  באל  עלי בן אבי טו
 .פיותהצּו תנועת כמו קבוצתית מאורגנת

 מתונים פיםצּו (א) :זו בתנועה חלקים שני לזהות אפשר תשיעיתוה שמיניתה ותבמא
 האל על והסתמכותם התאוות כל את מדכאיםה קיצוניים פיםצּו (ב) ;במועט מסתפקיםה

פיות כמוסד דתי, במיוחד עם חולשת הצּוה הי"א נודעה כבר תנועת במא 1.בלבד

שלטון דתי. אלגזאלי הוא שהבחין בין האסלאם  המבקשת'ליפות העבאסית, כה
 .לגשר בין ההלכה המוסלמית למיסטיקהביקש פיות הרוחנית והאורתודכסי לבין הצּו

את מהותה פיות הצּו תנועתחליפה ה י"ג, כאשרהמאה ה התפתחות נוספת חלה בראשית

בדרך כלל ( קבועים הקיימים 'קר  ט  ''טריקה', ר': אנשים בודדים למסדרים )פעילות של מ

 יםנבחרמסוים ויורשיו כמנהיגי המסדר ' ךשינוסד תחילה על ידי כל מסדר  .היוםעד 
( צריך לעבור את 'רידמ  'למסדר ) להצטרףרוצה האדם גם  .)השבעת אמונים( 'עהי  ב  ב'

 )תחנת משמר(. 'אטבר  'או  2(ר': 'זואיא' .מנזר) 'הי זאו  'לכל מסדר יש  .'עהי  ב  ה'

 האסלאםן מ סטיות לעצמו אימץ הוא עממי, מסדרעשה נ פיהצּו שהמסדר ככל ךא
מת ) הי מ  י  ת   אבן אלדין תאקי על כל פנים, ניים.פולח יםטקסל ביחס במיוחד האורתודכסי,

 
 .128–123, עמ' 2012סבירי  ; השוו31, עמ' 2006 עטרת  1
 ותתקופהי"ג, ב-הי"ב מאהן המכבר  ידוע 'זאויה' מושגה .מסגדן המ להבדילו שיש לתפילה דמיוח מקום 2

 .25, עמ'2006מנאסרה ו ; בן אריה178, עמ' 2012לוז ראו  והממלוכית. האיובית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%91%D7%9B%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%91
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 שחדרו ההשפעות את דחה ,השמרנית יםלנב  הח   שיטת את להחיות שהחליט ,(1328
אך למרות  הקדושים. פולחןבכלל כך ו (,פסול )חידוש 'הדע  ב  כ' והגדירן לאסלאם

 היום עד לא פסקה הפעילות, דרכה בתחילתקשה  ביקורת ספגהשתנועת הצּופיות 
 ישראל.כלל כך במדינת וב הערבי, בעולם שונים במקומות

יש'( 'ישו  רד  'המלה  ראו   '. אך בהקשר המוסלמיקבצן' רושהיפבמקורה ו פרסית )ר': 'ד 
 רצון תוךמ במועט, והסתפקות צנע בחיי שבחרו המסדרים לחברי הערצההיא ביטוי של 

 מוסלמי דתלאיש  תחסומי . במשמעות יותר רחבה היאהעוני לאידיאל נאמנים להיות

 תוך תיםלע   ולהגות, לדת תמסרומ האל למען חייו קריבמה ,מסוים צופי למסדר שתייךמה
)'פקיר', עני. ר':  עוני חיי חיים רבים ישיםדרו   3.(. ר': 'ז ּהאד'סגפן', דזאה  ') סגפנות כדי

אא'(  ר  ק  אלה'( אך יש מבחירה וקבצנות'פ  'ּו  אל', ר': 'ג  'ּו  , או כנזירים משוטטים )'ג 
ים ישדרו  רוב ה השתייכו בעבר נות.דרשו הוראה מסחר, גוןכ ,שונים תחומיםב עוסקיםה

 עני, ישדרו   לצד עשיר ישדרו   למצוא אפשר המודרנית בתקופה אבל העניות, לשכבות

ם בארץ ישראל ל מאניתב. המסדרי ת'  מן התקופה האיובית ועד התקופה הע 

ה, ינד  ב  קש  ה, נ יר  קאד  )בתקופה האיובית והממלוכית התחזק מעמד המסדרים הצופיים 

' ק שלטונם. וזיחבהם ל ואך גם נעזרבשל תמיכת השלטונות בהם, ועוד(  היל  ו  מ   ,הית  לו  כ 

הקמת מרכזים בים, תמך מידי הצלבנששחרר את ארץ ישראל דין אלאיובי, לצלאח אכך 
ניהן, יפיות למהחבורות הצּוגם לטובת ( 'וקף')כספי הקדשות משו יש זובתקופה  פיים.צּו

 ומרכזים לניהול הטקסים הצופייםחרם אלשריף לאל סמוךמדרסות למבנים הקמת  כגון
היו  הממלוכיתהתקופה  בסוף 4.הילאח  אלצ   הקא'אנ  כואל סהדר  אלמ   כגון (,ה'קא'אנ  'כ)

שדגלה במסדר  דג'אניפיות מפורסמות: משפחת אלרושלים שתי משפחות צּובי

ה תהיאלו שתי משפחות . להיד  סע  שדגלה במסדר אלַא אלעלמיה, ומשפחת יאנ  לו  ע  אל
 עלייהח מוקדו רוחני־מרכז דתי חשובה לכך שארץ ישראל, ובייחוד ירושלים, נעשותרומה 

 ניאלג עבדויות החשובות בתקופה זו היה מן הדמ 5.ת'מאניתהע   בתקופה פיםלצּו לרגל
 ביקר, שבסוריהימיו ב הצּופים ביןמ מפורסםה דמשק, דילי (,1731)מת  אלנבולסי

מסדר הצטרףו פעמיים בירושלים ה') ל  יק  ר   הצּופיים הזרמים אחד ה,הנקשבנדי ('ט 
 6ימים. באותם החשובים

 
 .1991מקדונלד  3
 .178, עמ' 2012ז לו 4
 .91, עמ' תשנ"זזאבי  5
 ראו עליו להלן. 6

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
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 עם יםהדוקים קשר להםו היש ,מעטים לא פייםצּו מסדרים היו וסביבתה בירושלים
תים  והמעלה, השלטון אנשי יש  . בכללםםמסדריה של המיוחדים בטקסים השתתפושלע 

כותב  על תפקידם ההיסטורי של מסדרי הצּופים .היל  ו  מ  וה היפאע  הר   ,היחמד  הַאלציין את 
 7א' ליש:

השראה הם סיפקו  .יהדרווישים המיסטיקנים תרמו לעיצובו ולגיבושו של אסלאם לוחמנ

בדורות השונים ואף השתתפו  )הקודש־לוחמי מלחמת(וסנקציה של קדושה ללוחמים 

יש עדויות על כך שדרווישים מילאו תפקיד פעיל בהגנת האסלאם  .בעצמם במלחמות

הצלב ודחיקת הצלבנים ממאחזיהם האחרונים בארץ ־כישלון מסעי .הצלב־בתקופת מסעי

   .הקים זאוויות בירושלים ובמקומות אחריםפים את הרצון לישראל הגבירו בקרב הצּו

 כלכלי חברתי, תפקיד םיפיהצּו המסדרים לאוימכולה ת'מאנית הע   בתקופהש ספק, אין

 8:ליש 'א מדיני, כדברי ואף

מאני משך את הדרווישים להתנחל בשטחים הכבושים באמצעות פיתויים 'השלטון העות

מימון  )בדבר מימוש הזכויות בקרקע בניית מנזר נחשבה לראיה(הענקת קרקעות  :שונים

פטור מן החובה לספק לצבא ם, סייפטור ממ ,ב"עיבוד הקרקע וכיו ,הוצאות ההתנחלות

 מאנית בענייני המסדר.'ומתן חסינות מפני התערבות הפקידות העות גרעינים במחיר נמוך

 שהיה פאשא ב'ירג דמשק מושל בין ההדוק הקשר –הי"ח  במאהלכך  בולטת דוגמא
 לבין (,1730–1703) השלישי אחמד הסולטאן בתקופת וחברון ירושלים אזור על ראיאח

 פיםהצּו אתאליו  רביק השלטון 9.צדיקיאל בכריאל אטפאצמ   תי'לו  כ  ה הצופי המסדר ראש
 (הסלע וכיפת הבית הר )כגון ירושלים באזור הקדושים המקומות ותיקון שימור על ידי

 (.המכפלה מערתוחברון )

םהמסדג.  ם ב רי  ישראלהצופיי

 ה,יו  ל  אלע  גון כבגדה המערבית ובעזה,  ישראל,מדינת ב רבים פועלים בימינו מסדרים
 ה,יפאע  ר  אל ,הינד  ב  קש  אלנ  ,היאנ  'אלתיג ה,ית  'לו  כ  אל ה,יר  אלקאד   ה,יפגאנ  אלַא

 המקומות בגין וסביבתה, בירושלים ממוקמים המסדרים םרוב .היד  חמ  אלַאוה י'ל  אלשאד  

 המשולש באזורגם  מסדרים יש .בפרט פיםוהצּו בכלל המוסלמים בעיני דשיםוקמה
 

 .22עמ' , תשמ"ה ישל 7
 .24מ' ע, שם 8
, Oxford, Bodl. Clark 33' למחבר אנונימי, כ"י אלקדס ואלכ'ליל עליה אלסלאם 'תאריךעדות לכך ב' 9

 א.35–ב32דף 
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 והטקסים התפילות את ישהדרו  עורך  , פיצּו מסדר ןאייצוין, כי במקום ש ובגליל.
  למסדר בביתו. הקשורים

 ,הי'ל  אלשאד   ה,יר  אלקאד   ה,יו  ל  אלע   ,הינד  ב  קש  אלנ : מסדרים חמישהב להלן נדון
יה ו פאע  האינטנסיבית  תוופעילהאחרון בשל  מסדראת הדיון על ה נרחיב .הית  'לו  כ  אלאלר 

 .הוהכלכלהתרבות  ,ההחבר ,הדתבתחום 

 הינד  ב  קש  אלנ  . 1

ין אלב  מ   הוא הזמסדר מייסד  אא אלד  ה  י כ  חמד ב  נד )מת יליד 'אר  ב  , אף שיש (1389נ קש 

מרכז בבהודו, גם מסדר נפוץ היום ההאסלאם.  בראשית נוסד כברמסדר ה הטוענים כי
אך  ,באבןחפירה פרסית במקורה ומשמעּה  'נקשבנדהמלה ' 10.סוריהבתורכיה ובאסיה, 

אל בלב האדם. האמיר )המנהיג( אותה במשמעות של מציאות הם יפרשאנשי המסדר מ

' ךהשי היה זהסין, אבל בישראל י'ם חקאני, יליד קפרחמד נאט  מ   'השיך הוא המסדרשל 
 ברוקיני. פעילותאל' ך'ארי בירושלים וממשיכו בשכם הוא השיכהמנוח עבד אלעזיז אלב  

ת אנשי המסדר, טענל להשתתף בהתכנסויותיו.רשים ומאינם זרים ו, חסויהמסדר זה 
קאת ל  ח  ') 'ר'כאלד  המסדר יצוין ' מנהגי השמרני. בכללהאסלאם תואמים את ם המנהגי

'כרר'כאלד   הטקסים נעשים בהן. ששם האל נזכר תפילות שבמהלכו נאמרות  ,(', חוגי הד 
לנשים נערכים טקסים מיוחדים  אחרים.מסדרים כמה וכלי נגינה הנפוצים ב ריקודיםבלא 

 מרכז .לעניים מזון תפקסהיא א החשובה ביותר של המסדרהגברים, פעילות בלא נוכחות 

כ'ארי )' ךשיה בראשות המסדר בירושלים סניפיו  , אך(אלנקשבנדיה' 'אלזאויהאלב 
 ,אללה, קלקיליהמכרם, שכם, ר , טול)נפוץ מאוד בעיר זו( עזהמצויים ביישובים רבים: 

 11.הרָ ד  חֲ אלפחם, בענה, עארה, ערערה, סאלם, זלפה, כפר כמא,  נין, עכו, אוםכ'ג'נין, ס

ו  אל. 2 ל   היע 

ראשית ב ביעיהר ףליכ'ה טאלב, אבי בן עלי ף'ליכל עצמם יחסיםימ אנשי המסדר

 מאלג'יר,( 1934מת ) יו  ל  ע  אל אטפאצמ   בן אחמד עמד השיך' בראש המסדר האסלאם.
 המסדר אנשי מירושלים. לאליפ  אל סלאםעבד אל בן אטפאצמ  שהוריש את תפקידו ל

וטקסי  'ר'כד  ' טקסי מקיימים הם ובשטן. בנפש לחימהובאהבה ב בצניעות, דוגלים
ראד()ר': ַא רדו  תפילות המכונות ' נשות  12.קריאת פסוקי קוראן – (עלות השחר) 'רח  אלס   ו 

בירושלים )'אלזאויה מרכז המסדר  .וההטפה הדרשה בשיעורי תומשתתפ המסדר
 
 .236–235, 67–66 , עמ'2006מנאסרה, ו בן אריה ;60–16, עמ' 1971; טרימינגהם 1993ראו אלגר  10
 .126–106. עמ' 2006 קאסם 11
 .חש"ד שבראוי 12
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 ,ג'נין לחם, בית חברון,, וסניפיו ביישובים אלה: עזה )נפוץ מאוד בעיר זו( אלעלויה'(,
 13(.'עלויהאל אלאפגאניה') נין'סכוללה מאור קלקיליה

רי(. אל3 יה )או אלסלאם אלקאד  ר   קאד 

 ג'ילאניאל אלקאדר עבד , הואובעולם בארץאנשים  מאות כמה המונה המסדר, ייסדמ
 חמדמ  תחילה  היה בירושלים המסדר ראש .בבגדאד תורתו את לימד .פרס יליד( 1165)

 אלסלאםעבד  הוא בנצרת ריהקאד   המסדר ראש היום .עיראקי ממוצא דאדיבגאל םהאש  
 של נדיר אוסףהמאחסן  ,כיפה ליועו גדול בחדר ,בנצרת המסדר של ההזאוי רה.נאס  מ  

 קבוצה 14.ולטקסים למדיטציה לרגל, עלייהל דקומ ווההמ ,פיםּוהצ כתבימ ספרים אלפי
 איש ,'פלסטין אבובראשות ' נין'בסכ פועלת משפחות חמישיםהמונה  זה מסדר שלאחרת 

ף'( שנבנההצּופים' )'מסג' מסגדסביב ' ,ומשורר דת ּו  צ   נערכים בו .1984 בשנת ד אלת 

 רדו  'ו ,האמונה את לחזק מנת על תוך כדי ריקוד ותיפוף –' רכ'ד  'הגון כ ,הידועים טקסיםה
 אבו ך'השי בראשותרמלה ) ירושלם,סניפי המסדר מצויים גם ביישובים אלה:  15.'רח  אלס  

 משהד, רינה, סולם, צנדלה, דא,מנ כפר ערערה, עארה, אלפחם, אום טירה, חברון,(, ןב  ל  
 שפרעם.ו מאהל עין אלכרום, ד'מג

 'ליה. אלשאד  4

 ,שרוטיאלי  דיןלא נור ' עליךהשי .(1258מת 'לי )מיוחס לאבו אלחסן אלשאד   זהמסדר 
 הזאויה בעכו. חי חייו שארית אבל שבגליל, בתרשיחא המסדר את ייסד מתוניסיה, שהגיע

 מסדרה של היהזאו .התצור מבחינת 'סהדר  מ  'ל ומהד ,1862 בשנת וסדהשנ המסדר, של
 מלמדים בזאויה 16בתרשיחא.ש וזמ יותר מרשימהבאמצע המאה הי"ט,  , שנוסדהבעכו

 ישיםהדרו   חייל אינם דומים בזאויה החיים .הקוראן ופרשנות 'חדית המוסלמי, החוק את

 סגידהו לימוד תפילות, המשלבת רוחנית מאופיינים בהתעלות שכן הם אחרים, סדריםבמ
 .יהעאו  מ  בו 18אלפחם באום סניפי המסדר מצויים 17לאל.

 
 .641–271. עמ' 2006 קאסם 13
 אריה־בן .בחדרים אחרים מחוסר מקום יםרוזוהיתר א ת המסדרישליש מספריבחדר זה נמצאים רק  14

 .66 , עמ'2006מנאסרה ו
 .136–132שם, עמ'  15
 .146, עמ' שם  16
 המבנה של המסדר בעכו.לאחרונה התחילו לשפץ את  17
משפחת נמנית  אלפחם מסדר באוםה אנשי . עםנה אלעמרי'למסגד אלמחאג סמוךהמסדר מבנה  18

 .68, עמ' 2006מנאסרה ו אריה־; בן153, עמ' 1998 מיל'ג; ראו חשישאל
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פ. אל5  יהעאר 

 ןי  ס  לאלח   ים אותוחסימיאך יש ה (,1118מת ) פאעיר  אל עלי בן לאחמד מיוחס זה מסדר

 19עואטלה.אל אללה עבד 'השיך על ידי פחםאל אוםל הגיע מסדרה .עלי ניב חסןואל
 יםחיואנשיו  ההלכהוהקוראן על  מבוססהאחרים הוא  מסדריםל ובדומה פיצּו ינס   המסדר

 כגון המסדר. מייסד של כודראל  והטקסים יםהמנהג מבחינת שחרגו יש ךא ,ותפשטב

 ותבתפילו '(ערפה' ויום הנביא הולדת יום)למשל,  בחגים ('אלעודה דק') תוף על השקה
 כפרב ,אלכרום 'דמגב גםויים מצ המסדרסניפי  (.'סקאאסת  א  אל צלאת') םמיגש ירידתל

 .(ליאב  באל האןבנ )בראשות  עזהבו בשכם מוסמוס,

ת  . אל5 'לו  עה היכ   אלג'אמ 

 תקופהב ושראשיתו (1267מת ) תי'לו  כ  אל נור בן חמדמ  מסדר זה, הקרוי על שם 

 שהפיץ הדמות החשובה ביותר .בישראל ביותר הנפוץ המסדר אוליהוא  הממלוכית,
 יליד אלצדיקי ריכאלב   אטפאצמ   המסדר ראש הוא חי"ה במאה ישראל בארץ אותה

 בזכותוי"ח וה במאה בארץ ישראלו בסוריה הית  'לו  כ  ה מסדרשל  'ךשיה שהיה ,דמשק
 ספרווכתב בה את  1710 בשנת בירושלים ביקרהוא  20תי.'לו  כ  ה הזרם של מעמדו התבסס

(. לירושלים במסע הנגמע המשקה)= הידס  אלק   חלהר  אל פי חסיהאל מרהכ'אל' החשוב

 אלאנסיה אלת'אניה 'טראתכאל' ספרו את כתב 1714 בשנת בירושליםהשני  בביקורו
 21.(הירושלמי הקרוב לגן המשמח השני המסע)= 'אלקדסיה דאניהאל ללרוצ'ה

 מציין ירושלים, בסביבת הפלחים בקרב עממית ורפואה ישיםדרו   טקסי על במאמרו
 הערבי למגזר עבר בהשפעתוש רחמאנייה,־'לותיהכאל מסדרמצוי  שבחברון יוסף בן ספי

 המשולשיישובי מ אנשים למסדר הצטרפו הימים ששת מלחמת לאחר 22.מדינת ישראלב
 המפורסמת הדמות הוא חברון מאזור יאסין 'ךהשי .עזה צועתמרו מירדןבמדינת ישראל, 

 אלראוף עבד 'ךהשיו עפיף 'ךהשי ג'מיל, חמדמ 'ךהשי ובא אחריוו זה, מסדרב הראשונה

  23אלקאסמי. באקדמיית הנאמנים חבר ראש יוםכ מגל, קיבוץ ליד זיתא בכפר גרה
 לו מצייתים הם הדוק, החברתי במישור ישיםהדרו  לבין  המסדר ראש בין הקשר

 אסלאם,ה חגיבובטקסים  בחגיגות אתו נפגשים ברכתו, את מקבלים אותו, ומכבדים
 חובה אבל זה, מסדרב חברות רתיותהחב השכבות מכלרבות  נשים אן.צ'רמ ובחודש

 
 .235–227, עמ' 2006מנאסרה ו הארי־; בן152, עמ' 1998 מיל'ג 19
 .2009; וייסמן 1978דה יונג  20
 .1978דה יונג  21
 .136עמ'  ,1981בן יוסף  22
 .72–69, עמ' 2003 זועבי 23
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להלן(  ראו) אלקאסמי באקדמיית לימודיהן סיימו לא מעט מהן .ןעצמ את לקדם יהןעל
  ובירדן. בישראל מתקדמים לתארים לימודיהן המשיכו ףוא

 ,(הצדיקים גני=חיןאלצאל   'ץ)ריא ילדים גני ,זאויות :זה למסדר יםשייכרבים  מוסדות
 , אךמקצועות מגוון)לימודי תואר ראשון ותואר שני ב אלקאסמי ואקדמיית תיכון ספר בית

של המוסדות הללו  רובם הגדולה. היתספריעל  ,(האסלאם ולימודי דת על דגש מתןב
 כפר . סניפי המסדר מצויים ביישובים אלה:המסדרשבה שוכן מרכז  ,גרבייהאל קהאבב

 לחם, ביתדיר אלבלח,  עזה, ,יריחו ג'נין, שכם, חברון, ירושלים, כרם, טולג'ת,  זיתא,

 .אבראהים עיןו נצרת קלקיליה,
ישים , ניכרים האסלאמית שריעהבו קוראןב יםהדבקו חברי המסדר המכונים דרו 

 שחרית תפילה לאחר ם.ראש' שעל מאמהע  וב' שעל צווארם מחרוזתב (,לא כולם) נםזקב
 יהבזאו   הנערך ',ר'כד  ה' בטקס חמד.מ   נביאלו לאל שבח דברי בעיקר ',אוראדנאמרים ה'

 פעילות .רחום( ,הו' )=לטיף יאבכינויים, כגון ' אלה על שם חוזרים פעמים רבות במעגל,
, ביום הנביא הולדת יוםב למדינה, ממכה חמדמ   הנביא של ההג'רה ביוםאחרת נערכת 

 לשמיים( ועלייתו לירושלים בלילה חמדמ   הנביא )מסע 'עראג'אלמ  'ו 'סראאא  אל'

   אן(.צ'רמ מחודש ושבעה העשרים )הלילה 'קדרלא לילתוב'
 מטפלה קואסמי,אל ראוףאל עבד המסדר ראש על ידי במסדרנעשית  רפואית פעילות

 את מניח או ,הקוראן מן פסוקיםשתיית מים שהוא קורא עליהם  באמצעות מחלות בכמה
ש להשתמ לחולים ממליץ המסדר ראש .הקוראן מן פסוקים וקורא החולה ראש על ידו

 חמד.מ   הנביא בה השתמששעל פי המסורת  מרפא עשבילרפואה ב
 כדיהתבודדות  הנפש, פגמיאת  לגלות כדימרצון  רעב :הם המסדרשל  יסודה עקרונות

א מנת על שתיקה ,טהרּהלו הנפש מעקשות להתחמק  אלש ה זכרתה ,להימנע מדברי ָשו 

'כר'(  וכניעה תוצי אל,ה הבתא העולם, בבריאת התבונן תמחשב להצליח, מנת על )'ד 
 .וחבריו חמדמ   הנביא ובמסורת בקוראן הםששרשי אלו עקרונות כל (.באל ביטחון' )לכ  ו  ת  ו'

םד.   סיכו

בראש  .שונות מוקדמות בתקופות ששורשיהם, פייםצּו מסדריםיש כמה ישראל  במדינת

 אליו המצטרפיםאת וחד גיסא מ ים'כהשי את ומדריך מטיףה עומד שיך' מסדר כל

 העניינים רבים משלו, וטקסים חגיגות ,פולחן דרכי, מנהגים מסדר כלאף של .אידךמ
 הפולחניםן מ חלק ,חדשיםחוקרים ו קדומים מוסלמים מלומדים לטענת .הםל משותפיםה

לא רק בפעילות  מצטיינים המסדרים רוב .האורתודכסי האסלאםמסורת מ קצתבמ חורגים

 .כלכלית ףאו תיתרבות ,תיתחברהדת, אלא גם בפעילות 
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