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 أ

الحمدهللوحده،والصالةوالسالمعلىمنالنبيبعده،أمابعد:

التصوووورح دوووةدهنهوووةلعووو اسووويالعوووالمارسوووالميسوووينعاهوووةال ووو نال ووواني

العج ي،بدأاسيإطا نزاعااس دهة،ذعاإلىالزهدوالت شر، مأصبحاط ه وةهعو ر

بعاأصحابعادشدلمناألشدالااللتزامال وحيوالدهني،لدنعابعدال و نالاواماالعجو ي

لعووالموالوجووودواووداووامالتصووورعلووىمبوواد أصووبحامد سووةنل هووةسلسوورهةلعووا  هووةل

ااة،وبنودالصونروالعودا سلسورةاوامعواالسوالمواألمونوالم ا وحهة،مادونلدىأصوحاب 

بذملذااالحهاةوالتج دعنض و اتعاإالأنالزهدسويارسوالمالهعنويهجو والبغض،ون

ال هبانهةوالتط ر"الدنهاوت كالعملسارسالمدهنوسطواعتدال"الهدعوإلى

واالهتمامبالتصوورلوهاحودهلالسواعة،بلبولتناولو الم  اوونوالعلموا العو  

والمسوولمونموونأم ووالال شووه يوالدالبوواذيوابوونسووهناوالغزالوويوابوونالوودون،وإذادانووا

الحهاةالصووسهةتعدواأعموجوجعوااالنلو اتجواهالوجوودالودنهوي،سلنعاتم ولأهضواأعلوى

ملاه الت وىالدهنهةالنابعةمنارنسانوهللاتعالى.

إنالتصووورضوو و ة،دون هم وولالجانوو الوجوودانيسوويحضووا ةاألمووة،ستا ه 

ه دوودأنالتصوووردووانالضوومه الحوويوالنووابضالووذيأشووا الصوودجسووياألمووةارسووالمهة

هنارنسووانوهللا،وبووهنارنسووانوجوودانهووذهاألمة،س وودوضوودال واعوودالتوويتحووددالمعاملووةبوو

"البوواطن"هوموواهتشوودلبوو "اللاه "تشوودالصووحهحاوهب ووىالتصوووربوو تبووهنأنوارنسووان

ضوو و ةموونحهوولدونوو ح ه ووةالعبووادااإذهوووه ووول:هتالزمال لوو والجوا  ،سالصووالة

م ال،بووالمرعومالصوووسيلهسوواح دووااوسوودنااوتووالوةههووااس ط،بوولهوويا ت ووا ومعوو ا 

وايسيأواااه رسهعاالعبدبهنهديموالهوالصوسيبحدمالتع هرهوومونصورالبو ذ

منالشوائ ودوب نرسو ،وهومونترتحوابصوه ت وتدشوراالغشواوةعونعهنهو وانغ سوا

وأهضاهومجاهودةالونراوت وهضوعا،والحدمونالت وىبداال واات  منالحض ةارلعهة

.الوده إعدادلحهاةاآلا ةذاااتدالهرعاسيالدنها،وإعدادها





 مقدمة
 

 

  

والغاهةمنالتصورسعوالت بهةال وحهوةالتويه وومبعواالم بويال وحوينحووم هدهو 

سهطع الووبعمموننوزوااالونرااألموا ةبالسوو ،وهغ اسهعوابوذو الرضوهلةالسوامهةالتوي

أسوااالتمسوكبمبواد ت اىبعمالحضهضإلىذ وةالتداملارنسانيوبنا المجتمودعلوى

الدهنالصحه ،سهجتمدأس ادالمجتمدعلىاألاالج،وتدونمنطجأيسعلأوسلوكإنساني.

واالجتموووووا علوووووىاألاوووووالجهوووووواالجتموووووا الوووووىاألاووووووةارسوووووالمهةوالمسووووواواة

واره ا ،سالصوسيالحجهومنهجتمودسويمسولد بوهنالشو هعةوالح ه وة،وأنهدوونموارو 

مونجتمدموارالمجاهودالمصول بوال جو إلوىالهنوابهدالح ه هوةللودهنالوذيهتجسودسيالم

.االلعاارنسانالداملالصال أوالمتصورالحج

باسوت نا األلغوازالتويهشوكومنه ال الشع ا ابونالروا ضالوذيااتصو سويدهوانو 

بعضالدا سهننسبتعاإله ،علىا ضشع يواحدوهوالغزل،اه أنازل هاتلرعموا

ع س األد الع بي،ألنموضوع لهساالم أةالبش هة،وإنماهوالذااارلعهة،واوداتضو 

يلنووابعووداألعوووامالاموواالتووياضووهناهاسوويصووحبةالشوواع أنانزهووا ألرالوو عوونمعووان

المع ورإلىمعان وحهةصوسهة.

وتأسهسالماسبجسلندهواناشع هام لهوذهالووس ةمونالتمهوزاللغوويوهوومونأشوع 

المتصوسهن،هل  بسلطانالعاش هن،وسيشع هسلسرةتتصلبمواهسومى"وحودةالوجود"حبو 

ادهووة"وسيسوهدشوع ا عصوو هوسوه "االتحإلهو سولوكط هووجالصووسهة،ستزهدوتج د،دووان

هذاالبحلحاولناارجابةعلىعدةتسا الاحالاسيااط نا

(ماهوالتصور؟وماهوالتصورعندابنالرا ض؟1

(ماهيمذاهب ؟وماهيمالمح سيشع ابنالرا ض؟2
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بهناألسبا والدواسدالتيدسعتنويإلوىااتهوا هوذاالموضوو المعنوون "التصوور_ومن

عند"ابنالرا ض" ابتيالجامحةسيالتع رعلىشاصهةابنالرا ضوالتصورعنده

_أهمهةموضو البحلحهلأن هشدلمنع  معمسيالمجالاألدبي

موضو التصور_سضالعنتطلعيإلىسهدالعوزالذيهعت هنيسي

سالرصووولاألولم دموووةو ال وووةسصوووول،وااتضووواالد اسوووةأنت سووومهوووذاالبحووولإلوووى

تط اناسهوووو إلووووى ال ووووةمباحوووولسالمبحوووولاألولالتصووووورمضوووومونبمرعووووومالتصووووور،

لغة،والمبحلال انيالتصووراصوطالحا،والمبحلال الولنشوأةالتصوور،أماالرصولال واني

رسووالميواصائصوو واوودتناولنوواسهوو  ال ووةمباحل،سالمبحوولالموسووومبمووذاه التصووورا

األولنتحووودلسهووو عووونالتصوووورالسوووني،وال انيالتصوووورالرلسوووريوال الووولالتصوووور

الط اي،بهنماالرصلال اللالذيهعتب سصلتطبه يس ودجوا تحواعنووانشوع التصوور

ولإلىالنزاعااالم   ةعندابنالرا ض،بحهلعالج ال ةمباحل،اتط اناسيالمبحلاأل

سوويشووع ابوونالرا ض،والمبحوولال ووانيتع هوورال مووزالصوووسي،أماالمبحوولال الوولتحلهوول

أهمالنتائجال صهدةالتائهةالدب ىالبنالرا ض،وسياألاه اتمنابح نابااتمةواستحصلنا

سهعا

صووال سوووزانوسوويالد اسووةاعتموودناعلووىمجموعووةموونالمصوواد والم اجوودأهمعا:

الروزان،ح ه ةالتصور،وموارالصوسهةمناأصولالعبادةوالدهن.

وعندانجازهذاالبحلواجعتنيد ه امنالع ااهلوالصعوباامنبهنعواضوهجالواوا

والةالمصاد والم اجدوطولالبحل

سوووووتاذوسووووياألاهووووو الهسوووووعنيإالأنأت ووووودمبالشوووود واالحتووووو اموالت وووووده إلوووووىاأل

المش رمد ومسعهدوللجنةالمنااشة
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 :األول: التصوف لغةالمبحث 

 مفهوم التصوف:

الصوفي مركب من  رنروأ برة نل الصنالو النواوو اللااوالاناا فالصنال صنةر  وصنل ل  لغة:

وصننلا، ووالواو وةننلر وورلر ووفننا،  واللنناا فةننل  وفةننرر وفلا، ووالانناا ل ليننةل   ا  كمنن  فانن  

 .بضاأ  لى رضر    لك 

و  اش ةاق ك مل )صوفي( ف هب ةماعل م  الصوفال  لى الةو  ةأل  مش ق م  خكثرر الةو  

الصلااووب  الصوفي م  خاصل هللا ال ا  ظهر   وةهم م  كلوات الرااروو ا  اآلخرو  :ب  

 واشنن ةا ها منن  الصننأ الوارننلوي  الصننوفيو منن  راننة راا نن  الروراننلوفي الصننأ ا و 

م  الصنللو   الصنوفي  ناةه  هن  الصنلل وهنو اينم  ي صال  ةاهلل   الىو و ا  غارهمو بل 

بط ننق ع ننى ةماعننل منن  بصننراب ريننو  هللاورضننوا  هللا ع نناهمو ملةننو  منن  صننلل الميننةل 

اللةوي ال ي ةلاها لهم ريو  هللا ص ى هللا ع ا  وي مو فكالت ملزي لهم.
(1)

 

 صوفية:

  فهننم عةننالهم فنني برضنن ووخزلل بيننرار  وع منن  وصننلو   منن  خ ةنن وةنن عز هننم بملنناا هللا

الصننننننننالرو وملهم ا خاننننننننار المخ صننننننننو و وبولاننننننننا،  الم ةو ووبرةننننننننا،  الصننننننننال و  

 و هم ال ا  براا هللا ةم رفنل   نوةهمووزا  ال و رار الم ةرةو  والةليا والصوالياةةو ووا ة

و  وبلهننب ةنن كر  بليننل همو وطهننر ةمننرا ة هم بيننرارهمو يننةق لهننم مننلهم رةهمةخلم نن  ةننوا

 . لاالالرعاال ولوام اللريلى ةري  ا

 

 

    

 .556ص ومويوعل مصط رات ال صوأ اإليالميو مك ةل لةلا  اللاشرو  ورفاق ال ةم _1
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لنناص مرنن  خالأو لمننا  وصأ"الصننوفي"لم  لننةص الصننوأ لكنن  هنن ا  طننالقفإلنن  اصنن  

صنوفال"فإل  وب   هنب ةمنه الم صنوفل الخالأ في ه ا ال ةب ال ي بط نق ع نى الم صوفل"ال

 وةه ا  ا  "الةشري" و "الهةواري". ةمله اش ةاق لغوي وة  و  مرضا وةه ا  ا "وصرح 

  ا  الةشري:"ولاص شهل له ا اييم م  راة ال رةال فا  بل  كال ةب".

:"واشنن ةاق هنن ا اييننم ي اصنن  ع ننى مة لننى ال غننلو منن   ي م لننىو ي  هنن ا و ننا  الهةواري

اييم بعظم م  ب  اكو  ل  ةلص اش ق مل و وهم اش ةو  الشيا م  شيا مةنالص لن ووك  

ما هو كائ  ه ا الصلااو وي اش ق الشيا م  ضل و وه ا الم لى م  الشمص علل به ن و وي 

 لى ال ةاررار اج 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفهريت مك ةل الم ك فهل الوطلال بثلاا اللشر خوةلوص 1432هللا خوةلوموضوع ال صوأويلل  لطأ

24.      
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 صوف:

منلعار مويى:كا  اللةي ص ى هللا ع ا  وي م ا ةص الصنوأ واركنب الرمنار و انأ ي  ةو ا  ب

 الض اأ.

وي ولةاينهم هم ف اص ل  ب  ا نةص ال ا صلاااوفم  لم ا خ ق ةأخال رةاااووالصوأ لةاص ا ل

 فإ   لك كاي هزاا ةهم. وا همى ةر ر ا 

 صوفي:

ازعةن  هنو الن ي ي ا  ةن  ط نب وي "ررمن  هللا الصنوفيو فةنا :  " و اللو  المصنري"مث  

 هللا ع ى ك  شيا. آثارهمهللا   الى ع ى ك  شيا ف بثرواي بوو ا  باضا هم  وم 

ررمن  هللا: من  الصنوفيافةا :م  ينمه الينماع  " ةي الريلى برمل ة  مرمنل اللنوري" ا  

 ."واثر ا يةاب

 م لنا  ب  ال ةنل   ا  رةنق ةال ةولانل وصنافا  الرنق ر نى"ع  م لى الصوفي فةا :  خريأ   

ف ن   لنك فهنو صنوفي  و فإ اصلا م  كلر الةشرال لز  ملاز  الرةاةل و ار  بركام الشرا ل

 ." ل   ل صوفي

الصنوفال  لهنم  ينموثااب الصنوأو و نا  ةماعنل بلهنم  ا ةصالصوفي ايمى ةالصوفي  ل  

  ب  هن ا في الصأ ا و  و النت طائلنل ينمو  لنك  لهنم ا ولنو  بهن  الصنلل" و نا   خنرو

اييم مش ق م  الصلاا
(1)

. 

 

 

      

 553ص  المرةه الياةقورفاق ال ةمو_1
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  للت م الي للظ الصوفال م  ةهل ايش ةا ات الم لوعل ول   بولى ه   ايشن ةا ات ا صن  

ة ةص الصوأو والن ي هنو عالمنل ع نى اللةنر والزهنل فني الرانارو وم اعهنا الزائنأو وهلناك 

وهلناك م لنى ثالنة اش ةاق ثا  ارةط للظ ال صوأ في ال غل ةالصلااو بي الطهنارر الرورانل 

 و وا لي الركمل .صوفااى ال لظ اإلغراةي ا ص ووهو ض  لل صوفال ارة   الة 

_ا صنن  ا و :و ننل ربالننا بلنن  اليننب الك مننل  لننى الصننوأ بي ب  ك مننل " صننوأ" مصننلر 1

ل ل نن  " صننوأ" ل ليلننل ع ننى لننةص الصننوأووه ا ا،كننل الصنن ل ةننا  ال صننوأ والزهننل فنني 

ل  ةشنأو كمنا بلن  لةناص لالةاناا م لاهما ال امو فةل كا  الصوأ رمز ل راار الزهلو ومظهنر 

بلنن  خننرج  ات مننرر وهننو   ى هللا ع انن  وينن م_صنن_ نناهم اليننالمو فةننل روي عنن  الريننو  ع

النروم"و وهن ا الم لنى  كنر  صنارب ك ناب ال  نرأ لمن هب  ةةناب ةل م  الصنوأةا ةص" 

فني  "زكني مةنارك"" لمنا ينمو صنوفال ل ينهم الصنوأ" كمنا بكنل :به  ال صوأ رانة اةنو 

صوأ اإليالمي في ا لب ا خالقو راة ارى ب  ليةل الصوفي  لى الصوأ هني ك اة  ال 

 بص  اللروض.

_ا ص  الثنالي: هلناك م لنى ثنا  انرةط للنظ ال صنوأ فني ال غنل ال رةانل ةالصنلااو و لنك 2

ات واللنزوات ر نى اصن   لنى ع  الللااو واطهر للي  وبف ال  م  ةماه الشنهوعللما الةطه 

الةا ي" في ةناب لةنولهم فني الصنوفال لمنا ينمات ةالصنوفال صنوفال الك"اةو   الصلاالرةل 

 "و لما يمات الصوفال صوفال لصلاا  بيرارها ولةاا بثارها".

 

 

 

 

         

النت أوا   نراار فني الشن ر ال رةني الم اصنرولار ا مانر  و لاناتامنل الخطناب الصنوفال هعةل الرمال _1

 .67وص 2014خالل 
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و ا  ة ضنهم الصنوفي من  صنلت هللا " الصوفي م  صلا   ة  هللو :_ ا  "ةشر ة  الرارة"

 م ام   و فصلت ل  م  هللا عزوة  كرام  "

كن لك ب  الصنوفي" منأخو  من  الصنلاا وهنو الةانام هلل  "ل يراج الطويي"_ وةاا في ال مه 

 عزوة  في ك  و ت ةشرط الوفاا" 

 نالى: )ل  صنوأ ع نم   نرأ ةن  م  هللا  رر "الةاضي شاخ اإليالم زكراا ا لصاري"_  ا 

ت  بروا   زكال الللوصو و صلال ا خنالق و  مانر الظناهر والةناط  ولان  الين الر ا ةلانل(

 .(هتت 929) يف

 و فرالهنا الة نوبو إلصنالح" ال صنوأ ع نم  صنل ررمن  هللا:  "زوقرالشاخ برمل "_ اةو  

ال مننن  ورلنننظ اللظنننامو وظهنننور الركمنننل ةا ركنننامو  إلصنننالحهللا   نننالى كمنننا ينننوا .واللة  

 اننن  ةاإلاةنننا و كالط نننب لرلنننظ ر" ل رةانننق المةنننلمات ةنننالةراها و و ع م ال ورانننلو "وا صننن

 هت( ة ا  فاص. 989م_ 846 لك ت)ال يا   لى غار  إلصالحا ةلا و وكلرو 

 

 

 

 

 

 

    

 69_ المرةه للي  ص 1

  8ص 4الشاخ عةل الةالر عايى ررملو رةائق ع  ال صوأو مو ه الطراةل الشا لال اللر اوال ط _ 2
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في ك اة  ال ي ا ل ب لم مرةه صوفيو في صوفي بلن   "بةو لصر اليراج ييلطو"ف ةل لة  ا

بةني الرين  "لنك لةن  عن  صلوىو فاي ة   لك فةا  : صوفي و امث    ا  "كا  في ا ص  

الصنوفي المشنهور عن   "الكالةنا ي بةنو ةكنر مرمنل"والةن   : وهو مأخو  م  الصلاا "الكلال

يننمات   لمننا طائلننلمننل و اشنن ةا هاو فةننا  "  الننت الصننوفال ب ننوي علاننلر فنني بصنن  هنن   الك 

: الصننوفي منن   "ةشننر ةنن  الرننارة"لاا بيننرارهاو ولةنناا بثارهنناو و ننا الصننوفال صننوفال لصنن

صننوفال  لهننم فنني عزوةنن  كرام نن و و ننا   ننوم :  لمننا يننموا لنن  منن  هللا  هللا م ام  نن  تصننل

 ينائرهمو و  ةنالهم ع ان و وو نوفهم  لان همينهم هللا عزوةن  ةار لناع  ةنا  انليالصأ ا و  

ةا  الا  
(1)

 

اص ال ةنال وبهنن  صنوأ الن ي هنو لةن  ك منل " صنوأ " مشن ةل من  ال  نلو  " ولةنل "اةن  خ

فني الغالنب   ا  ةايش ةاق بل  م  الصنوأ وهنم : "وا ظهر    "الةشري"الصوامهو    اةو 

فننناخر الثاننناب  لنننى لنننةص مخ صنننو  ة ةيننن  لمنننا كنننالوا ع اننن  مننن  مخالل ننن  اللننناص فننني لنننةص 

"الصوأ
(2) 

لننك فنني ك اةنن  )الةاننا  و و  لينناك" النن ي اةننر ةننأ  الصننوفال هننم ال:  "الةننارظ"كمنا لةننل ربي 

الصوفي " ال ي لةب ةالصوفي  ل  لنم ال ةاا ( وفا  ا ةا  للا ربي الةارة " مرمل ة  الةايم 

اك  ا ةص  ي الصوأ ا ةاض 
(3)

   

غار بللا في ه ا ال  راأ لةل  ماز للا لو  الصوأ وهنو ال نو  ا ةناض اللاصنه عن  ينائر 

 ا لوا  ا خرى .

       

  

ص  1976 1406و 1_اريننا  الهنني ظهاروال صننوأ الملشننأ والمصننالرو الارر ال رةمننات اليننللو ط1

20 

 467وص 4ط_ اة  خ لو والمةلملو لار الةاز ل لشر وال وزاه عةاص برمل مرور مكل المكرملو2

 128هتوص113و 1ج_ بةو عثما  الةارظوالةاا  وال ةاا والةاهررو3
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و و نأ  "الةشنري"ي شك ب  "عةل الةالر ة  عةل هللا اليهرولي"  ل لظر ةإم ا  فاما بورل  

ب  ا ةب م  لةيوا الصوأ صوفال " ولما كا  رالهم يار وطار ل ة نةهم  ةاهلكثارا  رو  و

في ا روا و وار ةائهم م  را   لى را  بع ى مل  ي اةالهم وصأ وي اريةهم ل نتو ف منا 

بةنا        ل لوع وةلالهم و ةلص مزالهمو ليةوا  لى ظاهر ال ةينلو وكنا   لنك    ر  ةالهم ةرا  

و    لةص الصوأ كا  غالةا ع ى م ةلما   م  صلهم لى رصر وإلشارر  لاهم ولاعي في ا

ي لهم وفا  م لى  خر هو ب  لية هم  لى ال ةيل  لةن   لنى ثة هنم من  النللااو وزهنلهم  لنى منا 

ب رناولمة لب المرال ال ي ا،ثر طراةهم م  الم ةوص اللاعمو ر ى ب  ا ةإلهي لعو الللص  لا و

النلخو  فنني بمنرهم اننوط  للين  ع ننى ال ةشنأ وال ة انن و وا  نم ب  المننأكو  باضنا منن  ةننلص 

شنيا  لنىة نل،و واإلشنارر  فالخ  في طراةهم ع ى ةصارر وه ا بمر ملهوم علل المالم ةوص 

م  رالهم في  يما هم له ا بلله وبولى باضا غار هن ا الم لنى ممنا اةنا  بلهنم ينموا  صنوفال 

ظناهري ع نى  مبلةى ةرالهمو وباضا ي  لنةص بركن كا  ىة ل م  اللعويهم الصوأ كا  بةل

ينهم الصنوأ ةوبولىو فالةو  ةألهم يمو الصوفال لالظاهر م  بمرهم والركم ةالظاهر برفق 

بلاق وب رب  لى ال واضه"
(1)

 . 

فةل وبوفق "عةل الر ام مرمول" ع  ليةل ال صوأ  لى الصوأ راة  نا :"  ا كالنت الك منل 

  له ا الةو  ل لك فإلها هانأت ر مل موفةل ع ى ال وفاق " وكا  شرالصوأ فهي ك  ليب  لى

ا  و الصن ل الةو ل ظهور والشاوع  لهنا  نل  ع نى م نالي وثاةنل الصن ل ةال صنوأو كالصنلا

"والصلل" صأ" الصأ ا و  في الةهالو ةهال ال لو وةهال الللص ةال صوأ الظاهرر "وال

بلليننهم ل ةهننالو  اال نني كننا  ا ننا  فاهننا وهةننو - انن  وينن مصنن ى هللا ع–صننلل ميننةل الريننو  

والصلل" الصلل الةما ل" 
(2)

   

  

  61_60عةل الةالر ة  عةل هللا اليهروليو عوارأ الم ارأ لار الك اب ال رةيوةاروتوص _1

 159وص1_عةل الر ام مرمولو الملةل م  الضال وط2

 



ماهية التصوف                                                 الفصل األول           
 

 

12 

وارةننه اليننةب فنني  لننك  لننى ب  ليننةل وباننل  فنني هنن ا الةارننة ال رةنني "مرمننل لطلنني ةم ننل" 

 الك مل ع ى الصوأ بو بي مصط    خر اة نل الصنوفال عن  الركمنل اإللهانل ةن  الينةها  لنى

الصوأ  لى الظاهر والشك  ي غارو فأصراب ه ا الربي ا طو   نور و أاانل لمن  انزعم ب  

 )ا فالطولال( لكل  ربي ةاط ال صوأ اإليالمي ولال الل يلل 
(1 )

 . 

 ة  عمرا " بلن   نا : ثم لةل رواا   في رلاث   لى " ةراهام ة  المل ري " ع  " عةل ال زاز 

 للظل الصلاا: من  لينةوا ك منل ال صنوأ  لنى الصنلااو فاةنو  " بةنو الك ناةي" الم نوفى ينلل)

وكا   ليار  لها  ةا  ال لظ ا  ةأ  برلهما ويا ل وهي  (:" ال صوأ: صلاا ومشاهلرو32ً2

و فال صوأ هلا طرانق وغاانل وانرل فني  ينما    الثالال فهي غاال وهي المشاهلر الصلااوبما

لةماعل الصوفال لصلاا بيرارها ولةاا بثارها
(2)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 156_ عةل الر ام مرمول و المرةه للي  ص1

 .165و ص 2_ عةل الر ام مرمولو الملةل م  الضال وط2
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 المبحث الثاني:التصوف في االصطالح:

 اصطالحا:

اةو  ال ورالي :"ال صوأ ايم اةمه بلواعا م  اإلشارر وضنروةا من  ال ةنارر " و فهنو ع نم 

لهال وعةارات وهمال " و ال ليار الصوفي الةن  ملهنوم النلص اإلينالمي    شاراتالور ةا  

م  الظناهر  لنى الةناط  ة ةنارر  لصن  كمنا اشن ر  ال نارأ فني   ةن  من  بفكنار م ضنارةل و 

الراننار اية ماعاننل وبشننكالها ال نني  رطننأأ ننت لمنن  و اف ننل و ارةاطننات م راكمننل اينناص م لبر

 فرضت لليها مه لمو ال رضر.

ر اةنل  بيكالت خالانل من     اال    ة ةارر  يمى شطراو   لىوالة  الم صوفل براالا الةاط  

ةننليل ها ال غننل وةلنناا ةلاننل الم رفننل اللةهاننل ولهةهننا  اع مننال  لظننامو و المةصننول ةننال لظام بو

ومةالاها فهو كالم ا رةم  ال يا  ع  وةل الاض ع  م لل و مةرو  ةلعوى
(1)

 

أ ال صوأ  لنى الةالنب ا خال ني ع نى بلن  شنائه ا  رالةارثا  في الةارثا  في ا ة  م ظم 

علل الصوفاا  بلليهمو وعلل غارهم م  الةارثا  فا  و ال اراخ لن و اةنو  " بةنو ةكنر الك نالي 

( " ال صننوأ خ ننقو فمنن  زال ع اننك فنني الخ ننق فةننل زال ع اننك فنني تهنن233) " الم ننوفي يننلل

الصلاا "
(2)

( فامنا رو ن  الرينالل تهن311ينلل ) ىري " الم نوفانرركما ينئ  " بةنا مرمنل ال و

     ل ةأ  ال صوأ " اللخو  في ك  خ ق يلي و الخروج ع  ك  خ ق للي "شاراالة

( را  اروي للا " بما ال صوأ و لص  وماها ن   اليراج الطوةي "في ك اة  )ال مهوا هب " 

فةل يئ  " مرمل ع ي الةصاب " وهو بي ا  " الرلانل " _ررمن  هللا _ عن  ال صنوأ مناهوو 

": بخالق كرامل ظهرت في زما  كرام م  رة  كرام مه  وم مكرام  ا  
(3)

   

 

 .177ص1999و1لاشرو وطرفاق ال ةمو مويوعل مصط رات ال صوأ اييالميومك ةل لةلا   _1

 161_160هت ص1371_ ةي رامل الغزاليوالملة  في الضال ومطة ل صةا  وبويل و مصر2

 .161_ المرةه للي وص 3
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 التصوف :

في  ات هللاو و ال وةا  في  هو الةطاع ال ام ع  الللااو و ايلصراأ  لي ال ةالر و اإلي لراق

 لنني ةرننة عننالم الننروح ا ررننبو وهننو اشننك  ةرننل  ا نن  منن هةا فكراننا  ائمننا ةللينن و وار نناج 

مي ة  لاص  ي ه ا الك اب مةا  الرلاة عل و بو ال خاب لما ج ش رال مل 
(1) 

_ ورل فنني المويننوعل الل يننلال ال رةاننل فنني   راننأ ال صننوأ بلنن و "ف يننلل راننار  هننلأ  لنني 

ي ةالللص بخال اا و   رةق ةوايطل رااضات عم ال م الل  ،لي  لي الشن ور  ني ة نض ال ر 

هنا الين الر الرورانل ر و ال رفنا  ةهنا  و نا ي عةنالو وثما راا  ةالللاا في الرةاةنل ا ينمى 

ةأللاظ ال غل ال الال " واص ب ال  ةار ع  رةائةها
 

اإللينالالو خ ةي ل للص الةشرال ةةال الوصو   لى  رةاق اللضنائ   و ويمواال صوأ  رق -

 والةام الخ ةال اللةا ل.

الللنناا فنني النن ات اإللهاننلووهي  ةرةننل  ا اننل ورالننل لليننال خاصننل ي ا ننول فاهننا الصننوفي  -

اش ر ةوةول ووي ا  م م  رولن   لن   فاصة  ي اإللهال ات ةش ور  ا ا  و لها فلات في ال

ا  و وع  الوةولو وياأ ي  لصا   لك يرةا فلي ع   
(2)

. 

 

 

 

 

 

-1430 1ارنني الشنناميوبروع مننا  انن  فنني الزهننلو لار اللضننائ  ايل نناج ايعالمننيو اليننوري ط_ 1

 5و ص2009

  74والمرةه الياةقوص عةل الرمال هامل _2
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ك  ا رواح  ة  خ نق  فالصوفال  شار  لى الصلاا واةصل ة  ال ورال الخالص ال ي ب رت ة 

 نى ةهنا المة نل،و رمن  بهنم ا خنالق الصنوفال ال ني ا  ا ةيالو وهلناك ال واضنه وهنو وارنل

والواصنن  ع ننى اليننوااو وهننو عننالج لمننا ةة ننت ع انن  الننللص منن  الكةننرو وال صننوأ لنناص 

 منر اإللينا  صنلر  ا ات بو    انق الميناة و ةن  هنو ب  ةالظاهر وا شكا و وي لةص المر 

نا      م  و  ةالص ل ةاهللو والخوأ مل و والرةاا فا و وهللا ة  ةالل  اةو  في يورر الطالق "   ق    

ن       ز  ر  ا  ا و  ةً ر  خ  م      ل         ة  ا   هللا    نر      م  ن   ر   ا  ي   ة  ا  نو و  ب  ي  نو     ا      م  نو ر  ه نف   ى هللا     نع      ك   هللا       و       ة  ي 

ا"رً ل         ك  ل         ة   ل     و    ر  م  ب   ب  ال  غ  
(1)

. 

الكالةا ي " ب  ة ض ما يئ  عن  منا هنو صنوفيا فةنا :" الن ي ي ام  نك وفني هن ا "ولةل 

   ةاع ق ال ي الةغي ليالك  الم صوأ االةو    ض  ةلاال الطر
(2 )

. 

كمننا ورل فنني  واعننل ال صننوأ "  رمننل زروق "   اةننو : ماهاننل الشننيا رةاة نن  ورةاةننل  -

رل ال صوأ وريم وفير ةوةول   ة غ لرنو ا للنا "و وشنم  ةم نل ع ا  ةم لو و ل  ماللت

 الي الزهل وال ةشأ وب كار ال  اراأ اآل ال الملط ةات ا ولال ل  صوأ وال ي  ةمه ةا  م

بةني "الم نالي انأ ي  نو   ين كواملهنا  ضنروريعن  النللاا ال صنراأوايل واإلاثنارال اتو 

:"ال صوأ الررال والكرمو و رك ال ك أو وال ميك ةاليخاا" "الري  اللوري
(3)

. 

        

 

 

 

 

و 1417 1_ مةننلى كامنن و بةمنن   صننائل الصننوفالو لار الك نناب ال رةنني يننورالو لمشننقو رةننازوط1

 6ص 1997

  6الياةق ص رةه_ الكالةا ي و الم2

و الةنناهرر و المك ةننل 2وط_ بةننو ال ةاينني برمننل زروقو  واعننل ال صننوأو  رةاننقو مرمننل زهننري اللةنناز3

 3ص  2004ا زهرالو 
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عنن   "الةشنناري"اكو :"ملةطننه عنن  الخ ننق م صنن  ةننالرق" و ننا    "الشننة ي"والصننوفي علننل 

الم صوفل:"ة   هللا ه   الطائلل صلور بولاائن  وفضن هم عن  كافنل عةنال  ة نل رين   وبلةاائن  

من  ةنا  ا منل ةطوالنه ص وات هللا ويالم  ع اهم وة     نوةهم م نال  بينرار و واخ صنهم 

برننوالهم مننه الرننق ةننالرقو صننلاهم منن   لل خ ننق والننلائرو  فنني عمننو ةاننالغابلننوار و فهننم 

ا رلانل ووفةهننم ل ةاننام كنلورات الةشننرال ور ناهم  لننى المشنناهلات ةمنا  ة ننى لهنم منن  رةننائق 

ال ةولال وبشهلهم مةاري بركام الرةوةال  ةآلاب
(1)    

بهم  وم "ين وا  لنى هللا  الة ا ل علل هللا بم لهم  ثةت فال ب   م ويواا بثة ت لهم ه   المكالل 

ةنأروارهم   وا فما يوا  و ط  وا  لى ةمال  الةاهر ف م ارق في عاولهم منا عنلا  وربوأف م ا ة

  ل  خار وبةةى في كوا طراة الصافال ب  ما علل هللا
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 8وص  1الك ب ال  مال ةاروت لةلا وط الةاشريو الريالل الةاشرالولاب _1

 .5_ الةاوشيومرمل  ةراهاموةا  ال صوأ وا لبومك ةل ا لة و ص2
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:والصنوأ لضننأ  وشننةه و ورغةنات الصننلا  يننمى "بةننو عةنل الننررم  الخ انن  ةن  برمننل" نا  

يم رني من   منام وب  صنوفا  الن ا  اةة ل رغةاا  صاررو وصوفل:  الةلاو والصوفالل صوف 

 ةالصنوفل:"والصوأ م روأ اةا  بخن  "ة  لرال"ارازو  الرةاج م  عرفات "و ا  كالوا 

 لننا  بلنن  بخنن  ةالشنن ر اليننائ  فنني ل ر نن و وصننوف و  ننوم كننالوا فنني الةاه اننل اخننلمو  الك ةننل 

واراننزو  الرنناج و ننا  "ةنن  زكراننا" هننو الصننوأ الم ننروأو وصننوفل  ننوم فنني الةاه اننل 

ةو عةالر" بلهنم بفلناا الةةائن   ةم نوا ف شنةكوا كمنا اخلمو  الك ةل وارازو  الراج وركى " ب

ا شةك الصوأ"
(1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_فالح ة  ايماعا  ة  برمل ال ال ل م  ال شاه وال صوأورينالل لك وراروالةام نل اإلينالمال ةالملالنل 1

 6هتوص1411الملوررواشراأ عةل هللا ة  مرمل الةاما  
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 المبحث الثالث: التصوف اإلسالمي ونشأته:

 التصوف اإلسالمي ونشأته: 

 لشأ مه اإلينالم وةنلب ةرركنل الزهنل ثنم  طنور  لنى فكنرر ال صنوأال صوأ فكر  يالمي    

الةر   هما الملةه ا و  ل  صوأ وك منل ال صنوأ لنم  وةنل فني ال غنل ال رةانل  ي فاإليالم و

الصوفي في الةر  الثاليو  "بةو الهاشمي ل هةرر وبو  م  يمي ةالصوفي هو"في الةر  الثال

فنني هننت(و وكننا  الم صننوفو  115) "الرينن  الةصننري"وبو  رةننا  ملريننل ال صننوأ هننم 

فني الةنر  الثنالي للنظ والةراا والزهال واللةراا ر نى ظهنر  الةر  ا و  اط ق ع اهم اللياك

ال صوأ والصوفي 
(1)

   

ي ع نى لرنو النلال لكمنا يوأ لالرظ ب  للظ ال صوأ كا   ل ا مر ل   ةار ع  م الي ا    

فرنا  بخن  اللناص فني  لما ا كر الشاخ " مصطلى عةل الرزاق" في لائرر الم نارأ اإلينالما

مخالطننل الزخننارأ الللاواننل وكننال اطلنني رننب المننا  ع ننى مننا غرينن  الننلا  فنني الللننوص منن  

 وروعهم.راح الصوفال اخاللو  اللاص ل ةةرهم  -الورع

لظهننور ال لننظ الصننوفي فنني اللصننأ الثننالي منن  الةننر  الثننالي  "بو   نناراخمايننالو "وارننلل 

ل هةرر" صاةر ةن  الرانا " الن ي كنا  اينمى الصنوفي وكنا  لن  من هب صنوفي خناص ةن و 

وةاا ه ا ال لظ مه " بةو الهاشم الكوفي"
(2)

   

 

 

 

 

و 1_ مرمننل ةنن  المننل م خلنناةيو ال صننوأ فنني اإليننالم وبعالمنن و لار الوفنناا لننلار الطةاعننل واللشننروط1

 8مو ص 2002

اإلرياا ل طةه واللشنر وال وزانه _  ةراهام  ةراهام اايا و ملخ   لى ال صوأ اإليالميو لار ومك ةل 2

 11مو ص  2000
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فمنن  الطةا نني ب  المصننلر ا و  ل  صننوأ اإليننالميو فةننل اينن مل منن  الةننر   واليننلل ومنن  

واكننو  المصننلر ب  برننوا  الصننراةل وب ننوالهم لننم  كنن    خننرج عنن  لطنناق الةننر   واليننللو 

 واليننلل اينن مل الصننوفال بو  لرةاةننل الك نناب واليننللو ومنن  الةننر  ا ياينناا  ل  صننوأ فنني ا

برائهم في ا خالق والي وكو ورااضا هم ال  مال ال ي اصطل وها م  بةن   رةانق  ماي ملوا

هلفهم م  الراار الصوفال 
(1 )

   

أصو  ل  طاة ا خاصاو فهو مر ةط ة وال صوأ اإليالمي    كا   صوفا ع مااو  ي ب       

في ال صنوأ و وال  رفات الشا رو ال ي كالت موةولرو الشرا لو ة الا ع  الرااضات ال لالل

الهللي بو اللاريي بو غارهماو فهو  صوأ اةوم ع ى بيص  اللا  اإلينالمي ةشنةا  الك ناب 

ةما ناو ثنم  المررمنات واليللو وم  بهم ممازا   ال ورال ثنم ال ةشنأ والزهنل واية  نال عن  

ري  ال ةالر واليار في الطراق  المي ةامو وك  هن   الصنلات م راةطنل وم كام نلو وهن ا منا 

كا  ا رأ في الةلااات ا ولى لإليالمو ةالورع وال ةوىو ة  كا  اه منامهم هنو الخنوأ من  

  اننن  ويننن م علنننلما ينننئ  عننن هللا   نننالى واة غننناا رضنننا و كمنننا  نننا  رينننو  هللا صننن ى هللا ع

ب    ةل هللا كألك  را  فإ  لم  ك   را  فإل  اراك"اإلريا :"
(2)

   

   ال صوأ خ اق ةأ  اصرب ك  لزعل شرالل م  اللزاعات الوةلالالو وا ياص ب  اكمن  

  ملنت ةن  واطمألنت  لان و م  نك النللص ب   لصنرأ عمنا  الصلق وايول اإلخالص ةرانة ي

فني  في عالم الم اليو وكن لك ا مثن  ال صنوأ فني م نالي كثانررو فاكنز  فني الرنبو واكنو 

الوةلا ةالروح و   ةوم ع ى مةال،   ص  الوياو واكو  في الياايل راة
(3 )

    

 

و 3ال ل ننازاليو مننلخ   لننى ال صننوأ اإليننالميو لار الثةافننل ل لشننر وال وزاننهوطامنني _ بةننو الوفننا الغل1

 38_ص37ص

_ 1423المري  ي طا و ال صوأ اإليالمي فني مرارن   طورا ن و لار ا فناق ال رةالوطة نل  _ عةل2

 12ص 2003

/ 26_ زكنني مةنناركو ال صننوأ اإليننالمي فنني ا لب وا خننالقو م،ييننل هلننلاوي ل    ننام والثةافننل 3

8/2012 
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 فإ  في غالب م   ك م ةايم الصوفي ي ا نرأ هن   الةةا نل وي ارضنى ب  اكنو  مضنافا    

فإل  بو  من  ظهنرت الصنوفال فني الةصنررو  لى  ةا ل في الةاه ال ي وةول لها في اإليالمو 

وبو  م  اة لى لوارر صنوفال ة نض بصنراب " عةنل الوارنل ةن  زانل" وهنو من  بصنراب " 

الري  الةصري" وكا  في الةصرر م  المةالغل في الزهل وال ةنالر والخنوأو ولرنو  لنك منا 

مصار لم اك  في يائر به  ا 
(1 )

  

رالنننا  لنننى الةنننر   الكنننرام فينننلةل  ةاالنننا ةنننألواع مخ  لنننل مننن  ا ركنننام   ا   للنننا لنننك      

روع منن  ال ةننالات الشنرعالووهي  لننلرج ةوةنن  عننام  رنت ثالثننل ب يننام رئايننال :ال ةائنل واللنن

هنني بينناص الشننرا ل ةراننة   ا اف ر ننت  اإليننالمالق والم امالتووا خالقووالرةاةاننل ب  بخنن

ا ركام اللةهال  لى ا ياص الخ ةي كالت اإلع ةالال بو بيوا في  لك ا ركام بركام الشرا ل 

  (2)روح فاهاوبو هاكال فارغا م  المضمو  صورر ي

ومل  ا ة ى للنا ب  ال صنوأ لشنأ  ةن  الل ورنات اإلينالمال وة نل ظهنور اإليالموبصنة       

لان   انات كثانرر  نلعوا و  هو الةر   الكرام الن ي اشن ةت ملن  رركنل ال صنوأ فمصلر  ا 

ل ةشننأ و ننل برال هللا ةهننا ب  اصننرأ  لننى  طننراح الننللاا و رننة ع ننى الزهننل و شننةه ع ننى ا

  ات وشهوات الللاوانل وب  اهنلي ةان  منا اشناا من  عةنال  بلن  هنو ا عراب الملهمكا  في ال

نوشنةائ وواةو  عزوة "و   وين ال   ومرنور رشنرال  ةنار اإللينا الةر   الكنرام مصنلر ل ا م 

")ور  ر  الغ   اع      م  ي  ا    ا  ل  الل   ار  ا  الر  
3
) 

 

 

 

_ صال  ةن  فنوزا  اللوزا ورةاةنل ال صنوأ ومو نأ الصنوفال من  بصنو  ال ةنالر والنلا ولار الةنالر 1

 .7وص1422ل لشر وال وزاغوالرااض 

 .12ال صوأ اإليالمي ص_بةو الوفا الةامي ال ل ازاليوملخ   لى 2

 .185_صورر    عمرا واآلال 3
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اللى واآلخرر هي الخ ول فم  ا من  صنالرا ا م ن  لةخنرر ي لنللاا   فالللاا فالال ووة  هللا ي

ار   ل  ال  ز   و   ل  الة  و   ا   وك ا  ول "الم   ا  ن ات  ا  ا   الة  ا و  ا  ل  الل  الر  نخ   ات  ر  ال  الص  نع   ر  ا  ن ك  ة نر   ل  ل  نخ  و   ابً و  ث   ر  ا 

ننب   ")اًل م 
1
 لكنن  هللا يننةرال  و  ننالى هلننا فنني هنن   اآلاننات لننم اشننأ ب  اصننرأ عةننال  عنن  الننللاا (

ةمنا هنو بصن   وبةةنى وبللنه فني اآلخنرر  لهنا الخ نول  ايه منامةن لك ةصلل مط ةنل ةن   صنل 

ننف   ه  ة  ا   ا ةننلي النن ي هننو رننق ال ةننالر واةننو  ةنن  ةاللنن  باضننا"و   ننا ب  ام  نناآل   ار  الننل   هللا    اك      ي   ر  ر  خ 

"ك  ا  ل      هللا        ي  ر  ا ب  م  ك      ي  ر  ب  ا و  ا  ل  الل      م   ك  اة  ص  ى ل  ي  ل     
(2)

 

عن   لةل ياعل ع نى ظهنور   نك الصنورر الةلانلر ل  صنوأ اإلينالمي ال ني ةنلبت  خنرج ةن 

هلفنن  ا صنن يو وهننو رينن  ال ةننالر ةاإلضننافل  لننى اخنن الط الثةافننات يننةب ثننا  هننام هننو   ننك 

الظنننروأ اليااينننال المضنننطرةل ال ننني كالنننت موةنننولر وهننني اللولنننل اإلينننالمال فننني  لنننك 

و فةنننل وةنننل فننني هننن   ال صنننرووال ي   ينننم ةالصنننراعات واللل وواينننولها الةننن   وال نننرأ

وال ي كالننت  ننلعو منن  ةوالةهننا  لننى بلننواع منن  ال زلننل اي ةاهننات ال صننوفال الةلاننلر اللخا ننل

وال أم  وال ةالر الةاطلال 
(3)

  

 

   

 

 

 .46يورر الكهأواآلال _1

 77يورر الةصصواآلال _2

 13عةل المري  ي طا وال صوأ اإليالمي ص _3

 .229وص1985و 1عةل الة ي مرمولوالملة  م  الضال ولار الك اب ال ةلاليوةاروت ط_4

 230وص الياةقالمرةه 
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عةننالر  وانن هب "بةننو الشنناخ ا صننةهالي" ةةولنن : ب  ال صننوأ لشننأ فنني ةننالل اإليننالم ع ننى اننل

ي الزهنل وال ةنالر ثنم  طنور ة نل  لنك" فالةصنراو  كنالوا منول ا  الةصنرر ل اةنل لمةنالغ هم فن

ه( ي ك اةن  )ال منةال ةالر واللا  اإليالمي واةو  " بةو لصر هللا ة  ع ي اليراج الطويي" ف

ا   لن  فني و نت " رين  بل  ايم مرلة برلة الةغلالاو  فمر و  الةائ  في ال صوأ :بما 

الةصري" كا  ا رأ ه ا اييموو ل روي عل  بل   ا : ربات صنوفاا فني الطنواأ فأعطا ن  

شائا ف م اأخ   و ا  م لى برة ل لوالاق فاكلالي ما م ي
(1)

   

" لمنا عرفنت بلن   نا : لنوي" بةنو الهاشنم الصنوفي -و ل روي ع " يلاا  الثوري" ررم  هللا

ع ى ب "يلاا  الثنوري"  نل  نأثر فني  صنوف  ب"هاشنم الصنوفي" رنا  ل اق الرااا مما لللا 

لةا م  المه كات و لط   لى عا ةل الرااا كول  صلل م مومل في اإليالم
(2 )

  

ال صوأ اإليالمي ا ي ا  "رالولل" لكلي ع ى اةا  بللا   ا وا،كل ه ا الةو  صارب  ك اب 

لظرلا  لى الظروأ ال اراخال ال ي براطت ةلشأر ال صوأ ةم لنا  النل اق اين را  ع النا لنرل 

بصنن    لننى عامنن  هلننلي بو فاريننيو لننزم ب  ل  ةننر  ولاننل اي رننال اللكننر الاولننالي واللاالننل 

يلل ا فالطولال الرلاثل واللاالل الميارال الشر ال بو ة ةارر بخرى ولال ا رال الل 
(3)

    

 وع ى ه ا وةب ع الا   راض ه   الم،ثرات وه  لها ص ل ةال صوأا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .229وص 1985ولار الك اب ال ةلالي_ةاروتويلل 2عةل الر ام مرمولوالملةض م  الظال وط _ 1

 .230_ المرةه الياةقوص 2

 28وص 1999و 2والم اهب الصوفي وملاريهاومك ةل ملاوليوطعةل الر ام عةل الغلي  ايم_3
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 التأثير اإليراني ) الفارسي(: (1

عناةزر عن  الللنو  وال  نوم  امالفةل ربى الة ض الةلا ةركم ياةق هو ب  ال ة انل الين    

للةرهنا فني الخانا و ويف ةارهنا  لنى ال نل اةات الرورانل والمرولنل ال ة انل وال غوانل و لك 

واننرى الننة ض اآلخننر ةننأ  ال صننوأ اإليننالمي  ننل  ننأثر ةاللاالننل الزرلاشننال مث نن  مثنن  

الياايل واي للو  ع ى  لك ةةولهم ب  ملصب الخالفل في ال صر ال ةايني  نل ال ةن  من  

عاصننمل ال ةاينناا  فةننل اينن لل  لنناهم مهلننل ال ننلوا   لمشننق عاصننمل ا مننواا   لننى ةغننلال

وال رةمل ةنالرغم من  بلهنم لخ نوا اإلينالم ولف نوا علن  فةنل لة نوا بفكنارهم اللارينال  لنى 

المةننا  اإليننالمي فنني كنن  شننأ  منن  شنن،و  الراننار والننللا  الثننالي ب  هلنناك صننالت ةننا  

  الصنوفال ةناللرص موةولر مل  لخو  اللرص اإليالم وله ا ا ص  شناوال رب واللرص 

 ةزاا كةارا م  الشاو  بص   فارييكما  ب  
(1)

   

عمنن  مةموعننل منن  الةننارثا  ع ننى ب   ننأثار ال لصننر المينناري  ز(التأأأثير المسأأيحي: 2

 " NECHOIN" و" لاكولينو ""ASINPALACIOSوملهم:"بينا  ةالثانو ""  الغرةاا 

فال صوأ لن  صن ل ةالمينارال ل اةنل ا صنا  ال نرب ةاللصنارى فني ةنالل الشنام ملن  ال صنر 

الةاه ي ولخولهم الرهةلل ولما لخ نوا اإلينالم لة نوا ة نض المةنال، المينارال  لنى ال صنوأ 

 ثار وال أثر في ماا ي: اإليالمي فةل  ة ى ه ا ال أ

خر ل: فني مةاةن  منا ا رم ن  الرهةنا  ال شاة  في ة ض المظاهر مث :اي  ما  ال فظهر       

 .  اليةرل مل  ب  اة لب ةها الةلالو واي  ما SCAP VLAIREم  ثوب غ ى الك لا  

مةنام ال وكن  والمان  بما ال شاة  في ة ض الموضوعات مث :فكرر الرب اإللهنيو واي رينا  

ة نض الصنوفالو فةاللينةل ل مةنال، المينارال  النللص ال ني بخن  ةهنا و ومرايةل  ة لى راار ال 

ال ي لة ت  لى ال صوأ ملها
(2)

: 

 

 

 35 ص _ المرةه الياةق: عةل الركام عةل الةي  ايمو1

     .الظر35_عةل الركام عةل الغالي  ايموالمرةه الياةقوص 2
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 الزهل الللاا ل اةل كثرر الغماص اللاص ةالم  ات. ( ب

 الهروب م  الل لل وايضطراةات. ( ب

 لننى ال صننوأوال ي لننالى ةهننا "اةنن  عرةنني" فنني لظرا نن  ورننل   واي رننال لةنن  فكننرر الر ننو  ( ت

الوةول 
(1) 

. 

وم  ه ا الملط ق ا،كنل للنا" ل.صناةر طمامنل" فني ك اةن  الصنوفال م  ةنلا مين كا" واةنلو بلن  

 هم في بلار هم كثرر كثانررالميارال ال ي كا  فاها الرهةا  ا ةيو  الصوأو ول أثار الرهةل 

ينالم ةال ورانل بعطنى هنو ةط ا  له   المماريل ع ى ام لال ا رض ال ني رورهنا اإلم  المل

 ال أثار ال ي ةلب ع ى ي وك ا وائ " اآلخر لورا

راننة كننالوا ا ةهننو  لرننو بلاننر هم ) وهنني  المينناراا ع ننى ب  ال صننوأ ةننلب علننل الرهةننا  

 لصوأ.الةشرو وا ةيو  االمكا  ال ي ا  ةلو  فا  ( فالةط و  ع  

  أثير العبراني:_ الت3

فملهم م   نأثر ةا صنو  و اللزعنل ال ةرالانل و اثةنت ع نى وةنول  نأثار و  نأثر: ا نل"       

 ل  نأثرت  اإليالمال" م  ةا  الاهول ال ا  ا  ةلو  ب  الصوفال gold.tiherر " هةولل  اي

ووصننلوا  اإليننالم ننل لخ ننوا رننل كةاننر ةالاهولاننلو و اينن ل  ع ننى  لننك ةننأ  ة ننل الاهننول   لننى

و وب  لظرا ني ال شنةا  وال ةينام لنلى كثار م  ا رالانة ال ني  ينمى ةاإلينرائا ااتاإليالم 

الاهول  شاة  لظرال ا رال الر و  للى الل يلل اإليالمال ع ى رنل  نو  شناخ اإليالم" رينا  

ي   ننالام الصننوفال الهنني ظهاننر" فنني ك اةنن  )ال صننوأ الملشننأ و المصننلر(: علننلما ل  مننق فنن

ك ننب الصننوفال الةلامننل و الرلاثننل مننلهم المننأثورر فنني الملةولننل  ا وائنن  و ا واخننر وب نناوا هم

 يها لرى بل  شاي ا ةالها و ةا    الام الةر   و اليلللل
(2) 

 

 

 .35_ المرةه الياةقوص 1

 .13_ صال  ة  فوزا  اللوزا والمرةه الياةقوص 2
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صنن ى هللا ع انن  وينن م_ وبصننراة  _ ننق مرمننل ك ي لننرى ةنن ورها فنني يننارر ليننال الخوكنن ل

ةينل من  الكرام الةررر خانار الخ نق هللا وصنلور الكنو و ةن  ة كنص  لنك لراهنا منأخو ر و مة 

الهللوكال و ليك الاهولال  الرهةل الميارال و الةرهمل
(1) 

 وم  خال  ه ا ا ض  لور ال ةرالال وملى  أثارها في ال صوأ اإليالمي.

 _ التأثير الهندي:4

" الن ي  نار  ةنا  من هب ورنلر الوةنول فني w .Johesبشار  لان  "وا انام ةنو ر""بو  م  

اللالال اوفرننلة  ال نني ةننا  الصننوفال اإليننالمال واللاالننل  منن هب ال صننوأ اإليننالمي وةننا 

بي ب  اةنرر كانأ اصن   لنى الةو ال في رالل الللاا علل الصوفال  نوازي اللرفالنا )الين الر( 

عنن  طراننق ال رننرر منن  الة ننقو و ننل  كننر "الةارولنني" ب  الصننوفال فنني الللنناا وي اننأ ي  ي 

 رننال رننا  اإليننالم  ننل بخنن وا منن  ال لايننخ فنني ا رواح فهنني  ننوازي لننللاا فكننرر الر ننو  واي

 " الوا:"في الللاا للص لائمل وللص اةظل
(2)

 .
 

اإلينالمي  "عةل الةالر مرمول" ةأثر الةو ال فاةو : "ب  بثنر الةو انل فني ا فنق الصنوفيواةر

 ل ةلب  ة  الماالل ةخمص مائل عام و ة  الل   اإليالمي ل هلل وفي الةر  الراةه ل هةنرر كنا  

ل ةو ال بثرها الضخم في فارص مما اص  المصلر الهللي ةالمصلر اللاريي"
(3)

. 

م( لنللا  كناأ غ نى منا   لنا  رانة  نروي 161فاع لاق الزاهل المشهور" ةراهام ا لهم")ت 

ااات بل  كا  بمارا في اإليالمي وعالمنا فني اللةن  لشنأ ةنال راق والشنام والرةناز  رلى الرو

وارى بل  كنا   ات انوم امنارص رااضنل الصنال ر نى ينمه صنو ا خلانا اوةخن  ع نى  ينو   

وطاشنن وومل   لننك الاننوم صننار ا  ننزم الزهننل وال ةشننأ فهنن   الةصننل  شننة   صننل  ننروى فنني 

الهلل
(4) 

 

 .14والمرةه الياةقوص صال  ة  فوزا  اللوزا _ 1

 .32_عةل الركام عةل الغالي  ايموالمرةه الياةقوص 2

 .32_المرةه للي وص 3

 .الظر73عةل الركام عةل الغالي  ايموالمرةه الياةقوص _ 4
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وال ةشنأ وال نلا وومما غلانا فني ةلاانل عهل "ةال صنوأ" ع  "ةنو ا" للين  الن ي كنا  بمانر  

من  هنا ا  النرواا ا  ب  الم صنوأ " ةنراهام ةن  ا لهم" نل  نأثر ةنالةو ي الهلنلي  اي ةر بلا 

فصار ة لك زاهلا وصوفااور ى بط ق ع ا  )الةللي الةغلالي( ةأل  )مل اح ال صوأ(
(1) 

 التأثري اليوناني:

 خر اي ةاهات في ةاا  ال أثارات في ال صنوأ اإلينالميوراة كالنت المراولنل ا ولنى من  

ولك  هن   المراولنل لةن ها اللكنر لرارة"اة  عمل الريو _ص ى هللا ع ا  وي م_طرأ"ة  ا

 موةنل اللن  وولم اصغ  لاها وما ت كغارها م  مراويت الوافلر  لا وولما الرصرت ال رةي

 المين مو  كغانرهم كلنا را  ة نلمار الثةافنات ا خنرى اإليالمي في ال صر ا موي لنم اةنوم

ال نني    ننارض مننه ثةافننا هم للانن  ع ننى  لننك  ةةنناا ال ننرب المينن ما  ع ننى المننلارص الل يننلال 

 ال  مال ال ي كالت في اإليكللرال.

كما   رأ ال رب ع ى الك ب الاولالال وع ى ع ماا الاولا  و ركوا  زلهنر ازلهنارا كةانراو 

منه اللكنر الشنر ي الةنلام  الةنلام مم زةناوبهم ه   الملارص ال ي ازلهر فاها اللكنر الاولنالي 

هي ملريل "رة  اياةور" وبو  م  لةغ فاها واللص  علها هو الكللي و الما   
(2) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 .ة صرأ 73_ عةل الركام عةل الغالي  ايموالمرةه الياةقوص 1

 .41_ المرةه للي وص 2
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ول نننن  طننننرق الصننننوفالو ةمخ  ننننأ ا ةاها هاوو ننننل ال شننننرت ال شننننارا واينننن ا فنننني هنننن ا 

ال صروو غ غ ت ةنا  ا ويناط ال امنل والخاصنل ع نى رنل ينوااول  ها فني ف ينل ها ولعو هنا 

خاننر مننا ا لننق مننه ياايننل الممالاكوفالصننوفال فنني ةم  هننا الصننراأ عنن  راننار الننللاا وزهننل 

و ةشنننأ وررمنننا  و لاعنننلوفاآلخرر خانننر وبةةىووةلنننات الل نننام خانننر مننن  ملننناز  ا رض 

مالاك ويخروها  للينهمووررموها ع نى غارهمووا  صنر ل مها و ل اي ةارها الموخارا ها و

الم صوفو  ا ولو  ع ى ال ةالر وال لكر في بيا هللاووا  ل وا في الللاا ةما يال الرمق وكا  

لهننم شننأ  عظننام فنني الرننروب مننه اللرلةننل وال لننارو ي ب  ال ةائننل المخ  لننل وف يننلات لخا ننل 

الةينناط  لننى بينن وب خنناص فنني الراننار  يننرةت  لننى ال صننوأ اإليننالميوف طور منن  شننك   

اللالالول  بماكل  الخاصل ولظم  وطر ن  وطرائل وو نل  طنرأ ة ضنها فني الين وك وال ةانلر 

واع رفننننوا ةنننن  كطائلننننل لالاننننل والربيووينننناهم يننننالطا  الممالاننننك فنننني لشننننر ال صننننوأ 

مي ة لووخ لوا ع ى شناخ كن  طراةنلووبكرموا وفا ن  و رةنو  من  مةالينهم الخاصنلووف روا 

مام  بةواب  صورهمب
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2003و 1_ خالل  ةراهام اويأو الش ر ال رةي باام الممالاكو لار اللهضل ال رةال و ةانروت لةلنا وط1
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 المبحث األول:التصوف السني

ا خ  ال صوأ في  الةر  الخامص ا ةاها  صالراا واضرا ع ى بياص م   رةاع   لنى      

رظارر الك اب واليللووا  ةر"الةشاري" و"الهروي" م  بةرز صوفال ه ا الةر  الن ي لةنوا 

لهةهما فني اإلصنالح اإلمنام"الغزالي"في اللصنأ ةال صوأ ه ا الملرلى الصوفيوويال هب 

الثالي م  ه ا الةر وواك ب ةن لك ايل صنار ال صنوأ الينليو فال شنر فني لطناق واينه ةنلا 

 في ال الم اإليالمي.

 "القيشري" ونقده لصوفية عصره:   

"الةاشنننننري" شخصنننننال هامنننننل مننننن  شخصننننناات ال صنننننوأ اإلينننننالمي فننننني الةنننننر         

لى ما ك ب ع  الصنوفال وال صنوأ فني الةنر  الثالنة والراةنه من  الخامصوو رةه بهما    

هننتو(ةايي واا 276 وي اي ةنا  الينلي ولنل "الةاشنري" واينم  "عةنل الكنرام ةن  الهنوزا " )

 412ةلواري لاياةورو وهو م  بص  عرةي وهلاك ال ةى ةشاخ  بةي ع ني النل ائق الم نوفى)

انننق ال صنننوأو وبشنننار ع اننن  هنننت( وهنننو صنننوفي ةنننارز فرضنننر مة يننن و وبخننن  ع اننن  طر

شاخ وة رص  ع وم الشرا ل بويو فلرص اللة  ع ى اللةهال "بةي ةكر ة  مرمل ة  بةني ةكنر 

هننننت(و والكننننالم وبصننننو  اللةنننن  ع ننننى "بةنننني ةكننننر ةنننن  فننننورك"  405الطوينننني" الم ننننوفى )

هنت(وولظر  148هت( و   من  باضنا ع نى "بةني  ينراق ايينلراةالي" الم نوفى ) 406الم وفى)

ك ب "الةا اللي" وم  هلا  مك  "الةاشري" م  ال  نم ة ةانلر بهن  الينلل و الةماعنل  ك لك في

كما اي ةرت ع ى الي ا ش ري و الما   و ل كا  "الةاشنري" من  بكةنر المنلاف ا  عن  هن ا 

 الم هب في عصر  ضل عةائل الم  زلل و الكرامال والمةيمل و الشا ل .

ةنا  الشنا ل و الرةاةنل و نل  نوفي "الةاشنري"  و ل وصأ"اة  خ كنا " "الةاشنري" ةألن  ةمنه

هت( 465)
(1  .) 
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م  الم أم  في الريالل الةاشنرالو االرنظ فني وضنوح ا ةنا  "الةاشنري" ل صنرا  ال صنوأ 

  الطائلنل )الصنوفال( ع ى بياص عةالر بهن  الينلل فاةو "بع منوا بررمكنم هللا ةنأ  شناو  هن 

ةلننوا  واعننل ع ننى بصننو  صننرارل فنني ال وراننل صننالوا ةهننا عةائننلهم عنن  الةننلعو ولالننوا ةمننا 

وةلوا ع ا  الي أ وبه  اليلل م  ال ورال لاص فا   مثا  و ي   طا و و عرفوا ما هو رنق 

لكلن   الةلمو و رةةوا ةما هو للص الموةول ع  الةلمو و ل اكو  كالم  ه ا شنيا من  المةالغنل

ع ى بي را  ةل للا ب  ال صوأ في عصر  ةلب الررأ ع  ميار  ا و  م  لارانل ال ةانلرو 

بو م  لارال ا خالق و الي وك ع ى اليواا
 
. 

 "الهروى" و موقفه من أصحاب الشطح:

وثمننل صننوفي  خننر منن  صننوفال الةننر  الخامصوواينن لل  صننوف  ةوضننوح  لننى عةاننلر بهنن  

اليننللوكما ا  ةننر منن  بصننراب اي ةننا  اإلصننالري ل  صننوأووم  المنن كرا  ع ننى بصننراب 

الشننطراات منن  بمثننا  "الةيننطامي" و"الرالج".و"الهننروي بةننو  يننماعا  عةننل هللا ةنن  مرمننل 

م(ووكنا  من  بةنرز فةهناا الرلاة نلو  396ام )ا لصاري"وولل ةهراور من  بعمنا  خراينا وع

وم،للا   فني ال صنوأ ضنم وو"الهروي" صناري لظرانل الللناا فني ال ورانل شنةاهل ةلظرانل 

الةللوواروي الهروي ل للناا لرةنات ثنالة: الللناا اضنمرال  منا لو  الرنق ع مناوثم ةرنلا 

غاننب الصننوفي ورةنناو واشننار  لننى اضننمرال  الم رفننل و الشنناها فنني الم ننروأ وهننو هللا فا

 ةم روف  ع  م رف  .

والللاا الثالي اشار  لى ةرل يوى في را  الغاةلووهو ةرل بو  لكار غار رةاةيوفةنل اغانب 

الصوفي ع  ال الم لو  ب  الكر وةول  وهلا اللرق ةا  اي رالال والهنروي كمنا اةنو  "اةن  

 .الةام" فال رالي اةهل يوى ةالك الوفاةو : >>ما ثم غار ةوة  ما <<

والللاا الثالي هو ايضمرال  الرةاةيوفة ل فلاا الصوفي عن  شنهول الينوىوللى عن  الللناا 

للي وواةو  " اة  الةام" ب  ه ا الللاا في ال ورال هو فلاا خاص ةال ورال 
(1 )

. 
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اإلمام الغزالي والتصوف السني:
   

وا  ةر اإلمام الغزالي بكةر ملافه في اإليالم ع  الصوفي اليليووهو ال صنوأ الةنائم ع نى 

عةالر به  اليلل والةماعلووع ى الزهنل وال ةشنأ و رةانل النللص و صنالرهاووا لق الغزالني 

في ه ا مه صوفال اي ةا  ا ولني فني الةنرلا  الثالنة والراةهوومنه "الةاشنري" و"الهنروي" 

اةةا  ع ا  ال ا  ال منو   لنى للنص اي ةنا  ع نى ب  "الغزالني" بعظنم هن،يا وغارهم م  الي

 ةما ا م  لارال شخصا   ولليا  .

لةننل كننا  الصننوفال ا وائنن  وي ينناما الم لاننو  ة نناراخ ال ةرةننل الصوفالوفاينن خرةوا منن  

مصنننلري ال شنننراه اإلينننالميوالك اب والينننللوما ا،كنننل شنننرعال ال صنننوأووال ماا ا صنننا  

م و هب"الطوينني" لى  ةااننل ال صننوأ ةأرة ننل بصننو   يننالمال وهنني: ا و _ م اة ننل لإلينال

ك اب هللا عزوة و والثنالي_ اي  نلاا ةالرينو  صن ى هللا ع ان  وين م وبلن  وين مو والثالنة_ 

ال خ ننق ةننأخالق الصننراةل و ال نناة ا و والراةننه _ ال ننألب ةننآلاب عةننال هللا الصننالرا .و  ننا  

م  غض ةصنر  من  المرارمووبمينك للين  من  الشنهوات وعمنر هت(: 300"الكرمالي" )ت 

ةاطلنن  ةننلوام المرا ةننلو وظنناهر  ةإ ةنناع اليننللو و عننولر للينن  بكنن  الرننال  لننم  رظننى لنن  

فراي "
(2)

 . 

ومننلهم منن  اةننو  ب  ال صننوأ بخنن  ا ينناص منن  ينن وك الريننو  _صنن ى النن  ع انن  وينن م_و 

زهلو وال ةشأ ومةاهلر الللصوبي بلهما ة ض الصراةل ال ا  بخ وا ع ى بلليهم ةال ةالر وال

وصلوا الة ور ا ولى ال ي الةثةت ملها رور  الراار الرورانلوثم لمنت وب نت بك هنا فني رانار 

ال نناة ا  ومنن   الهننم ف  ننى هنن ا الزعم:برننوا  _الريننو  صنن ى هللا ع انن  وينن م_ والصننراةل 

ا منل ر نى ةناا بولئنك _رضي هللا علهم _لم  ،ت بك ها ولم  لضب ا روا  و المةامات في 

الخ ننوق الملررفننو  وكنن  هنن   المرنناويت اائيننل ل صننرا  هنن ا اي ةننا  النن ي ي شننك فانن  

مخاللات وةلع 
(2)

  . 

        

 153_ بةو الوفا ال ل ازاليو ص 1

ولور ال صنوأ فني 2017_مة ل الةيم ال رةيوةام ل ةلةابويهور_ةاكي ا وال لل الراةه وال شرو و2

 260اية ماعيو مرمل الطاأو بةو ةكر ص  ا م  و اليالم
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وةاا في ك اب" ال مه":    ملريل الصنوفال اللةانلورم  فاهنا ال نواا: "اليراج"و"الةاشنري" 

و"الي مي" و"الكالةا ي"والملريل ال ي رارةت فني ال لنأ و الةينور"ك  الرنراأ ف ينلي بو 

 شط   و يو يرب  لى ةوهر ال صوأ اإليالمي .

الثلاا ع ى ال صوأووبط ةوا ع ى بئم ن  بلةناب ال ينةا  المط ةنلو والن ي  ثم  لهم شرعوا في

للهم  ب  ه ا الثلاا خاص ةال لو  ملهم ةريب  صلالهمو الم  زما  بركنا  و  نالام الطراةنل 

 لو  م   ةر،ا م  طراة هم .

 اةو "الكالةا ي": "صلوال صوفالو لورال صلالو ولائه هللا ةنا  خ اة ن  وصنلو   ةنا  ةرا ن 

ووصاا  للةا و وخةااا  علل الصوفال وهم في راا   به  صل  و وة نل وفا ن  خانار بم ن  " 
(3)

 

   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7_ لشأر ةلع الصوفالوفهل ة  ي اما  اللهالولوتولوطو ص1
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 ةيننم اإليننالمي ل طراننق الصننوفال  لى"شننرا ل" و"طراةننل" و"رةاةننل" والطراةننل بي الننلرب 

ال ي ين ك  الصنوفي   نرأ ةألهنا الطرانق الن ي ا لنرع من  "الشنرا ل"    الشنارع الواينه 

ايننمى "شننرعا" واللننرع ملهننا ايننمى "طراةننا" وهنن ا ايشنن ةاق ةننا  ب  الصننوفال ا  ةننرو  ب  

الصوفال هنو لرب من  طرانق الشنرا ل الن ي اةنب ع نى كن  مين م ب  اين ك  طراق ال رةال 

ومث مننا بلنن  ي اوةننل طراننق فرعنني ةننلو  طراننق رئاينني ا لننرع ملنن  فإلنن  ي امكنن  ب   كننو  

ال ةرةل الصوفال صال ل    لم   ةنه  واعنل الشنرا ل   ةاعنا خالصنا و ةينام الطرانق المن،لي 

ن لى هللا ةمرار   الثالة طةةا لما اليب   ل  ا   ر   لى اللةي_ص ى هللا ع ا  وي م_ ةةولن : >>الش 

  ل  اة  ر  الط  ي و  ال  و     ب  
ي<< وكن  من  االشنرا ل والطراةنل والرةاةنل  نر ةط ال  و  ر  ب   ل  اة  ة  الر  ي و  ال  م  ع  ب 

 رلاهما ةا ررى 
(1)

. 

   م  ارى ب  ال صوأ بص   يلاا مرمولاوفالةرها  ال ي اةلم : ب  بئمل ال صوأ ا وائ  

 كروا ب  طراة هم مةانلر ةالك ناب والينللووع ا  فأينص ال صنوأ مرمنولر فني بصن      هنو 

المةال ةالشنرا لووالم موم منا برلثن  ة ل ووهن ا ال ةرانر مةلني ع نى ب  هلناك طراةنل صنوفال 

 ةانل ةالشنرا ل واضنرل الم الموملصن ل الميائ و ضناهي الطنرق الصنوفال بييها ا وائن  الم

الل يننلال والةلعاننل المل شننرروفي  ليننارها و ر اةهاورالئنن   ل لنني لعننوى  ةيننام ال صننوأ  لننى 

مرمول وم موموكما ال ةي  نو  من  زعنم ب  بصن  ال صنوأ مرمنول فإلن   نو  فني شنيا ي 

منا فني الخنارجوف اخرج للنا طراةنل وارنلر م ةانلر وةول ل   ي في ا  ها ووالم ركنل  ائمنل  ل

ةالك اب واليلل
(2)

. 

 

 

 

 

 .115وص 2003و1_ بلاماري شام وا ة ال ا ة ال الصوفال في اإليالم و اراخ ال صوأوط1

 . 135وص 1432_ لطأ هللا خوةلوموضوع ال صوأوصوفال رضر الموت مكل المكرملو2
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وهنن ا ال اننار اشنن هر ةالصننلق وةالزهننل  لننى رننل الويننواص والة ننل عنن  الننللاا وايلرننراأ فنني 

الي وك وال ةالر ع ى وة  اخالأ ما كا  ع ان  الصنلر ا و  من  الرينو  _صن ى هللا ع ان  

ويننن م_ وصنننرة   الكنننرام _رضنننوا  هللا_ ع اهموولكلننن  كنننا  اغ نننب ع نننى بكثنننرهم الصنننلق 

مي ةاما  في ال ةالر واإلكثار م  اللعاوي وال زام اليلل ولهنب  وايي ةامل في ال ةالرووكالوا

الينن أوو   كننا  ورل ع ننى ة ضننهم مثنن  الةلاننل ة ننض ال ةننارات ال نني بعننلها ع منناا منن  

الشطرات مث   و  الةلال:>>ع ملا مش ةك مه رلاة الريو _ ص ى هللا ع ا  وي م_ 
(1)

 . 

       الك نناب واليننلل ام ثنناي لةولنن :>> و    ا برللننا ب  م رفننل ال صننوأ غ الننا ب  لرة نن   لننى 

نن    ننف نن م     ع  از  ل  فننرلو   لننى هللا والريننو     كلنن م  ،ملننو  ةنناهلل والاننوم اآلخننر  لننك خاننر  ا  ي  ي ش 

وبري   أواال<< والملصأ عللما ا ةنا  لن  الرةنب ا نرك منا كنا  ع ان  من  الةاطن  وا نول 

طنن  ولانن  اإليننالم هننو لانن  ع ننى الرننق    الرةننوع  لننى الرننق خاننر منن  ال مننالي فنني الةا

اليمارل واليار وال  ع ى  لك لةول    الى:>> وما ة   ع اكم في اللا  ملم ررج<<
(2 )

. 

بما ا رالاة الرغةل في  كر هللا عزوة  فهي كثارر ي امكللا  كرهنا واي ةصنا،ها فني هن   

علنن   ال ةالننلوم   لننك مننا روا  الغمننام الةخنناري ومينن ك منن  رننلاة بةنني هراننرر رضنني هللا

 ا : ا  ريو  هللا ع ا  وي م: >> بلا علل ظن  عةنلي ةيووبلنا م ن    ا  كرلنيووب   كرلني 

في لليي  كر   في للييوو    كرلي في ما  كر   في ما خار مل <<
(3)

 . 

والصوفال كما هو م  نوم ي اأخن و   كنرهم من  الرينو  صن ى هللا ع ان  وين موة  اأخ ولن  

هم لهننا  كننر مخصننوص   ماننز ةنن  عنن  مثاال هننا وي اصنن  منن  شنناوخهم فكنن  فر ننل منن  فننر  

ل مرال ب  ا كر  كرا ر ى اأ   ل  شاخ  مث  ما ف    الغزالي مه الشا  ال ي مل   م   الور 

 الةر  .

      

 )لوت(36_ مرمول الررةيومة ل الصوفال وطر هاوشةكل المي ماتوال لل 1

 .31وص 1996و1 رطةلولار الةاضااوط_لظرت في ال صوأ ع ى ضوا الك اب واليللولار 2

 242_ المرةه للي وص 3
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فمنن  الطةا نني ب  اكننو  مصننلر  ا و   يننالمااوفةل اينن مل منن  الةننر   واليننلل ومنن  برننوا  

الصننراةل وب ننوالهموع ى ب  برننوا  الصننراب وب ننوالهم لننم  كنن   خننرج عنن  لطنناق الك نناب 

ب واليننلل.وم  الةننر   واليننلل واليننللووةه ا اكننو  المصننلرا  ا ياينناا  فنني الرةاةننل الك ننا

اينن مل الصننوفال بو  مننا اينن ملوا برائهننم فنني ا خننالق والي وكوورااضننا هم ال  ماننل ال نني 

اصنطل وها من  بةن   رةانق بهنلافهم من  الرانار الصنوفالووم  بمث نل ا رنوا  علنل المرا ةنل 

 والةرب والمرةل والخوأ والرةاا والشوق وا يى والطمألالل والمشاهلر والاةا 
(1.)

 

وةماه المةامات الصوفال وبروالهموال ي هي موضوع ال صنوأ بياينا مين للر ال ني شنواهل 

م  الةر   الكرامو وشلشار فاما ا ي  لى  اات م  الةر   الكرام ال ي  ين لل  لاهنا ة نض   نك 

المةامات وا روا و و لك ع ى يةا  المثا  ي الرصر
(2 )

. 

لطراق  لى هللا آلاات مث   ول :>> والن ا  ةاهنلوا فالنا  ي لل مةاهلر الللصوال ي هي ةلاال ا

 .69للهلاهم ية لا وب  هللا لم  المريلا << ال لكةوت 

>>وبما م  خناأ مةنام رةن وولهى النللص عن  الهوىوفنإ  الةلنل هني المنأوى<< اللازعنات 

40_41 

 53>> ب  الللص  مارر ةاليوا<< اويأ 

 13 >>   بكرمكم علل هللا ب ةاكم<< الرةرات

 

 

 

 

 

 . 58_ص57_ الوفا الةامي ال ل اراليوالمرةه الياةق ص 1
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وايف راض الشائه ةا  الك اب رو  هن ا الموضنوع هنو ب  ال صنوأ ظناهرر لالانلووهم هلنا 

اصننلو  فنني ب هننالهم الننلاالات الغرةاننل ي ينناما الميننارالوورةما عرفننوا الننوعي الصننوفي 

هاننل ال ةرةننل ايلطوائاننل هنني الورننلر ال نني ي ةةينناطل ع ننى بلنن  "ا رننال هللا" وفنني ربي ب  ما

 مااز فاها ايخ الأو وب  "ا رال هللا" لاص يوى  أواها ممك  لهاووفضال ع ى  لك ف و كنا  

المرا "ةاللا " ه ا اللا  بو  اك م  لاالات ال الم الم روفل فإللا امك  ب  لة نةص "بفالطنا " 

 ال ال ي  ،و   ةرة   الصوفال م  خاللهاةوصل  صوفاا ي لالاا لطالما ب  الخ لال الل 
(1)
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 .409وص 1999_ول ر ي اصوال صوأ والل يللو  :عةل الل اح  مامومك ةل ملةوليوالةاهررويلل 1

 التصوف الفلسفي:المبحث الثاني: 

 ال صوأ الل يلي فني اإلينالم  صنوأ  خنر اخ  نأ عن  ال صنوأ الينلي والمةصنول ةن     

ف ينلاا  مي خلما  فني ال  ةانر علن  مصنط راوال ي ا  مل  لى مزج ب وا هم ةألظارهم ال ة ال 

 اي ملو  م  مصالر  الم  للر .

و  م  ال صنوأ مم زةنا    الةرلا  اليالص والياةه الهةريوولما كا  م  الو ل ظهر مل   

اريننننالووهللال ةالل يننننللوفإل   ننننل شننننرةت  لانننن  ةنننن لك ف يننننلات بةلةاننننل م  للرواولالالووف

وميارالوو لك ي اللي بصال  و وثمل طاةه عام اطةه ه ا ال صرأ الل يليوهو بل   صنوأ 

غننامضو و لغننل اصننطالرال خاصننلو وار نناج فهننم ميننائ    لننى ةهننل غنني عنناليو وي امكنن  

اع ةار  ف يلل راة بل  ال وقوكما ي امك  اع ةار   صوفا خالصا
(1)

 

ل لهةننوم اللةهنناا لائمننا لمننا بعنن رو  منن  الةننو  ةالورننلر و ننل عننرأ م ل يننلل الصننوفال الل يننل

الوةولال ولظرال الةطةالووورنلر ا لانا  ومنا ا ر نب عن   لنك ك ن  من  براا ول نائب ار نأى 

اللةهاا بلها مراللل ل  ةالر اإليالمال 
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

  صرأة .205بةو الوفا الغلامي ال ل ازاليوالمرةه الياةقوص  _1
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 موضوعات التصوف الفلسفي وخصائصه:

االرننظ الةارننة ال صننوأ الل يننلي ب  علااننل بصننراة  كالننت م ةهننل بيايننا  لننى وضننه     

فنني مةلم نن  برة ننل "اةنن  خ ننلو "وةننول ع ننى لعننائم منن  ال وقوو ننل رصنن لظراننات فنني ال

 موض ات رئايال علي ةها ه،يا الم ل يلل وهي:

 ها م  ا  واق والمواةال ومرايةل الللص ع ى ا عما .ب(المةارلات وما ارص  عل

ب(الكشننأ و الرةاةننل الملركننل منن  عننالم الغاننب مثنن  الصننلات الرةالاننل و ال ننر  والكرينني 

والمالئكل والوري واللةور والروحوورةائق ك  موةنول غائنب بو شناهلوو ر اب ا كنوا  فني 

 صلورها ع  موةولها و كولها .

 ا كوا  ةألواع الكرامات بو الخوارق بو ال الات.ج(ال صرفات في ال الم و

وهني ال ةنارات ال ني   شنك    ل(صلور ا للاظ الموهمل المظناهر وال ني   نرأ ةالشنطراات

و أو واللاص ةالليةل لها ةا  م كر ومي ري  ها ظواهر
(1) 

 ل ليار بوي بهم ال تأثارات الخارةال غار اإليالمال وبهمها:

 (المسيحية:1

منن  الة نني ب  ماننو  الزهننل وال أمنن وال ي بشننرت  لاهننا كالننت ع ننى وفنناق مننه اللكننرر      

الميننارالووملها اينن ملت بيننةاب  و هننا فكثاننر منن  لصننوص اإللةانن ووم  ا  ننوا  المليننوةل 

 لى الميا  و نل ربالنا ب  الصنوأ الن ي ةناا الصوفي_ميناري ا صن وول ور الصنوم عن  

ى روي ب  المينا  منر ع نى طائلنل من  ال ةالوو نل الكالم و ال كروو رااضنات الزهنل ا خنر

 اخ ر وا م  ال ةالروكألهم الشلا  الةالال.

 

 

  صرأة .208_ بةو الوفا الغلامي ال ل ازاليوالمرةه الياةقوص 1
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المصن ا   هالها وفر ها الخوارج م  بمثا  فر و أثار الميارال م  خال  بخةارهاوورهةا     

 و وةها  زهليوصوفي وال صوأ الشر ي المياريواروي علصرا وثلانا فةنل  شنرب ملن  

ة ال بفالطو وواصطله لغل الملريل ا فالطولال
(1) 

 (األفالطونية2

بفالطو  هو الشخصال الةارزر في الل يلل اإليالمالوو  ا و  م  المي ما  ا رفو  اينم      

كثنر منا العى"ةالشناخ الاولنالي"وم  هلنا كالنت الطراةنل الن ي انلعي بلن  انلعي ب "بفالطو "

ال ي  شرةوها هي طراةل فرفراوص وةرك وصوولم اك   أثارهنا فني الشنرق ب ن  من  الغنرب 

شنر من هةها فني  وروةالشنروح ال ني  لاظهورهنا و بم  اإلغراةال  لى اليراالال عة فةل لة ت

 .ظهرت لهاال اللصأ ا و  م  الةر  ال ايه ماالل

ب بخرىوال ة نننننت ةواينننننط ها مننننن اهب وكنننننا   لنننننى ةالنننننب ال نننننراة ال  مننننني مينننننار     

والم رفنننل والةننن بووكا  الوصنننو   لاهنننا ينننهال وماينننورا ع نننى ينننكا   وإلشنننراقاضولال

المي ما وفي غرةي  ياا وفي مصرووا فالطولال  ل هةنت ع نى اإلينالم صنةغل من  ضنمار 

الصوفي
 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 19ةالةاهرر ص  2002و1422و2و وطالصوفال في اإليالمو لاك ي_1
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 (الفنوصية:3

لظرانل والم رفنل فني وفنإ  المةنام الم رنوظ ال ني  ر  ن   ل  و   بعوزلا الللا  الراينم هلا    

رظننلوب  ا هنو ةنلار ةالمالممرض ا صناي ةالللويننال المينارالوو لكانر الصنوفال ا ولا و ل ن

كننر   رالنن  ل صننوفال فنني صننلر هنن   المةلمننل ةألنن  ا خنن   والننلي"م روأ الكرلي"النن ي 

رو  منن  بولانناا خةاة اننل ةننا  "وايننطا"و "الةصننرر"وو ةالرةننائق وكننا  اةامننا  فنني الةطننائ  ال

ع نى ينلر فني رة  لةةن  وهنو " ةراهام اة  بلهم"ل    موا ايم"هللا بعظم"فةل ع م المي ما   

  المالوانل الصنوفال الم ةنلمو  من اين  ارل ان  لظ ر نى ربى الخضر"الةاص"والصرراا لم اك

يننل م ننأخرروب  اخنن الأ  ننى شنناوخهم فنني هللا واع ةننلت ملرع هننا ةوفةننل للظ"صننلاق"ال ي بط

:>>ب  المثن  ا ع نى الن ي "مرمنل   ةنا "لا ب ع  اخ الأ اللور وظ منلواةو وبشاااظواهر 

من  لوثنل الظ منل و ةنرل اللنور من  الظ منل م لنا  ب  اهلأ  لا  ال من  اإللينالي هنو ال ةنرل 

 لرك الللص اللور لورا<<
(1) 

 ية:(البوذ4

بثنر   انلالرنالي عشنر الماالليوكنا  الةو  ة  ف   اإليالم ل هلل في الةر  الراةه الهةري    

 ل خراينا  الةلامنل وة نخةم روظ وفي فارص الشر ال وفي ما وراا اللهرو امنت فني ة نخ  صن

 ملالل اش هرت ة لل م  الصوفال .

و نننل    نننم الصنننوفال مننن  بخةنننار الةنننو اا  ايننن  ما  الميننناة و و ليننن طاه ب  ل،كنننل فننني      

و و  رنررا زهلاا  ثةالا خ ةاا ل للصو و أمال  اطمئلا و وب  طراق الصوفال م  لارال كولها

ورلت في الك ب ال رةانل عة ااوملالل ةالكثار م  الةو الو وال  ارأ الم  للر ل صوفال ال ي 

خال فا  بهما ها بلها   نرض الصنوفال ع نى بلهنا غانر او اللاريال وا  كالت  ات فائلر  ار

 ممك   رلالها

 

 

 25_الصوفال في اإليالموالمرةه الياةقوص1



ةطرق صوفي                                     الفصل الثاني                          
 

 

41 

 ي ب  ارنناولوا ال  ةاننر عمننا  وكنن لك رننا  النن ا  ا رضننو  ل  صننوأ ةننال  راأ ي اينن ط و 

بري   للويهمو ول  اكو  ملهوم اضم ك  رةةل م  الش ور اللالي المي ك  لك  فرل
(1) 

 المقتول وحكمة اإلشراق:ي"السهرود"

ووا ةنب "بةو الل وح ةرني ةن  رنة  ةن  بمانرك "بوائ  م ل يلل في اإليالموايم ا  ةر م     

وومة    ةننأمر هننت( 550)يننلل  ر رننوالييننهرول  واوصننأ ةننالركام فمولننل "ةشننهاب الننلا "

 . هت( 587)وفي ر ب يلل "صالح اللا  ا اوةي"

م  مةا في الل يللوفاةو  عل  صارب طةةات ا طةااوكنا  ةام نا ل  نوم "اليهرولي"وكا    

الووةالركمل اللاريننال ئرفننا ةالل يننلل ا فالطولاننل والمشننالووفصننا  ال ةننارر وكننا  عااالل يل

   وكا  عارفا ةالل يللائةلووالل يلل الهرميالو وا  ةرو  م  ر،ياا اإلشرا اوةم اهب الصا

ةن  ينالا"و وكنا  الةنل فالينلل اإلينالم الن ا  ا" و"اللاراةياإليالمال وع ى ا خص ةم هب "

الصلهم ةالشائا 
(2. )     

كمنا ال ي هو الكشأو "اإلشرا ي"ةالركمل اإلشرا ال ليةل  لى "اليهرولي"عرفت ركمل     

لينةل  لنى المشنارق الن ا  هنم بهن  فنارصو  إلشنرا الالركمنل ا  م   ة ن"ة  يالاا"عرفت علل

ة غنل رمزانل  الوةنول عةنر علهنالظرال فني   ال    مل ع ى اإلشراقو ول  باضاوركم هم ال و

و وي امكنن  اع ةارهننا لظننرر صننوفال فنني ورننلر الوةننول ةننالم لى ضع ننى بينناص لظراننل اللننا

 والم اللائضل ع  هللا ووهلاك في ربا  عوالم ثالة فائضنل: عنالم ال ةنو و الل اق  ل  ا لل ال

ومن  ةم  هننا ال ةن  الل ننا  بو  وعننالم ا ةينامو فننا و  اشنم  ا لنوار الةنناهرروعنالم الللنوص 

الينماوال ولاةينام اإللينالالو والثالنة  افالكالي اشم  الللوص الملةررو لو والثروح الةلص

 ةينام ا ثارانل بي بةينام هو عالم ا ةيام ال لصنرالو بي ا ةينام منا  رنت ف نك الةمرووا

اليماوال  فالكا 
(3)

. 

 

 ة صرأ .35_ الصوفال في اإليالموالمرةه الياةقوص1

 ة صرأ 212_ وبةو الوفا الغلامي ال ل ازاليو المرةه الياةقوص2

 ة صرأ .213وصللي ةه المر_ 3
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 تصوف وحدة الوجود:

 ةمةننيالننم اظهننر منن هب ورننلر الوةننول  نني صننور   الكام ننل فنني ال صننوأ اإليننالم  ي      

 .هت( 228)يلل  ى ل يأ"مري اللا  ة  عرةي" الم وفالصوفي ا للليي الم

 و ل كا  له ا الم هب في ا لللص ممهنلات ينةةت ظهور وو نل علني المي شنرق ايينةالي   

"بياص ةالثانو " ة  ةنه المنلارص الصنوفال الل ينلال اليناةةل ع نى "اةن  عرةني" وال ني كالنت 

ةرثن  الم لنو  "اةن  مينارر" وملرين   و نل  ورلر الوةول فني ا لنللص و لنك فني  لروا لرو

 لاللكر اإليالمي في المشرق ثم في المغرب في الةرو  الثالثن ا  ه  لاو  "ةالثاو " في ةرث

ة  ميارر" بثرت في ةماه الصوفال ا لللياو  ال ا  مزةوا ال صنوأ اه ب  "ا ولى والوا 

ةالل يلل 
(1)

 . 

  ن  م"بةنو عةنل هللا الشنو ال" ومن   ال وم  صوفال ا لنللص  وي اي ةنا  الل ينلي باضنا     

لم ل ينأ "عةنل الرنق ةن   يب الصنوفي ا للليني او و ل ال(هت 211) "لهاق"بةو  يراق ة  

ةن  عرةني"  لنى "اةن  لهناق"و وا  ةنر الملرينل الشنو ال اوالم اصر "(هت 229)الية ا " ت

 الوةولال ام لال ملريل اة  مياررباضا ال ي اةو : بصراةها ةالورلر 

و صوأ ورلر الوةول هو ال صنوأ المةلني ع نى الةنو  ةنأ  ثمنل وةنول وارنل فةنط هنو      

وفنالوةول   ا وارنل ي كثنر فان  ال رةاقهل في ال الم فهو وهنم ع نى وةول هللاوبما ال كثر المشا

(2)
 . 

 

217 بةو الوفا الغلامي ال ل ازاليوالمرةه الياةق ص _1
 

 .ة صرأ

 .ة صرأ 218ص  للي والمرةه _ 2
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الننن ي  نننا  "ال رفنننالي"لل ينننل   ةاإلشنننراق ررانننا ع نننى الخنننط اللارينننو  وكننن لك عنننرأ   

اع مننالا ع ننى )لظراننل اللننور( و   هننو بريننى لعائمهننا ع ننى شننيا منن  ال وةنن   "الرننالج"ةنن 

 اإلشرا ي في  لك م  خالل  رلاث :"اة  يالا"  يو واإلطار الل يلي مة لاا بثرالل

_عننن  النننللص وهةوطهنننا فننني الةينننل لكننني  يننن كم  صنننور ها الرورالانننل المةنننرلر ةنننال  وم 

 والم ارأ.

لمنالر ) الةينل( منه ال ةن  فني   ةين    نك النللص ةا _علل    ر  رةاق  لك )رورالاا فرينب(

 .لهال ي ع ا  ب  اط ب ال  وم اإلال ربصال

 .يرم ه ةاللور الرةالي و شرا   اآل_الغاال م  خ ق اإلليا  الوصو   لى ال  وم اإللهال وال 

 ول  لى عالمها. الةيل وهي المزولر ةم رفل الرق  علل ملار ل ه   الللص  _ 

عنن  "اليننهرولي" ال الم روفننل فنني هنن   الرةوعو رننلةملظننور ال ةائننل الشننر_ و راةننا عنن  

عةننر ي ينن ل منن  ا لننوار اللازلننل منن   )لور_ا لوار(اإلليننا ( )ةنناهلل يننةرال (-عال ننل )الننللص

 عالمها ال  وي ر ى  المص للص اإلليا  في ةيل .

 

 

   

وص 2010و1لمشقوط–ع ي ريا  الةاةريولروص في اللكر اإليالميولار اللر ل يوراا  _1

 ة صرأ.203
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 المل و  ل  ارفا  برةه لرةات:"اليهرولي"بما ع ى الص ال الم رفل ف ةل وزع    

الشلر بو الةالئو  في الةرة ع  الرةاةل اإللهال المةهولل الةائ و  )ي  ل   ي هللا(  ل  اللخو   .1

 هو(. عةر ةواةل الغاب المةهو  )مالا  ال

ال ارفو  ال ا  شاهلوا هللا في )  وةهم ( الم،ملو وةما ربى المرةو  الن ي عشنةوا المرةنوب  .2

 ف ةاوزوا الوايطل ةا  )الم ك م( بو المخاطب فخرةوا ةاهلل م  المةهولال  لى الم  ومال.

الم ورلو  )ال ات والرةاب( والةائ و  )ي  ل   ي بلا( ة نل ب  غمنر هم ا لنوار اإللهانل وهني  .3

  (.وةل ) الر ولالر

الةننائ و  ةورننلر ا لواننل )هللا والنن ات( ع ننى يننةا  الرةاةننل ر ننى اصنن و  )لننور :اإلشننرا او  .4

ا لننوار( ف  الشننى )اآل  اإلليننالال( فنني )اآل  اإللهاننل( و  ورننل علننلهم )هننو وبلننت وبلننا( فنني 

ةرر الللاا
(1)

. 

الشننام وةننالل فننارص  ا ةنناللار هالشننر ال ظنناهرر ل  اننا  يننوامكنن  ب  لةننو  ب  مصننالرها     

الر،ال الصائةال المللائال ه ا م  راة )الة ور(وبما م  راة اإلطنار هني  ةهاوال راق وب ر

 ر لال المضمو  وع اها لصوص م  الةر   الكرام
 

لارر النوري و ام ن    ا كا  اللكر اإليالمي الط ق م  ال صرا  الضملي والصرا  ةة      

اةنن  ةننلارر وكلااننل و امننل    هننو اآلخننر ي ةنن  ةننأ  اللو ننت لليننصننرح فنني ااالمط ةلوفإلنن  

إللراك الم نالي المةنرلر والمةنال، الك انلوفال ة   واع ةار   نور فال عالالوةاع ةار  م كل م ر

فني اإلينالم :"هننو ملناط الصنن ل ةنا  بمنر اليننماا ومين،ولال ا رض وموضننه  مكنا   رةاننق 

ا مورووهنو اللنارق ةنا  اإللينا  وةةانل  ال لالل للى ا مروواين رةاق المثوةنل وال ةوةنل لنلى

الكائلات و اج المةل ور ال الةا ووزالل ال ظمل وومة ة الخ ول
(2)

. 

 

 

 

   .ة صرأ205وص204_ ع ي ريا  الةاةريوالمصلر الياةقوص1

 31_30ومطة ننل اللخ ننلوص1991و1416عةننل الرماننل خطابوم ننالم فنني الل يننلل اإليننالمالوالةزائر  _2

 .ة صرأ
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ا و  ا كنا   لى اع ةار ال ة  شرعا اةنرز من  لاخن  اإللين"الغزالييالم"ال هى رةل اإل ا هول

ةننرز منن  خننارج وي اينن ةا   ي ةال ةنن و ف  ننى رننل   ةار و"الشننرع عةنن  منن  ا  الننوري للينن  

ة  م رلا "  ل ة  شرع م  لاخ و وهما م  اهلا خارجو وا
(1)

 . 

وفي يةا  ال وفانق ةنا  المضنمو  النلالي ومضنمو  الر،انل الل ينلالو اع منل الصنوفال       

ع نى ةن ب علاننأ ةنا  النلا  وال صننوأو وفني ينةا  هنن   الغاانل  هةنوا  لننى م لنى الننلا  بو 

م لنننى الةنننر   والل ينننللولاص فامنننا ا ةنننالر  لنننى الننن ه  مننن  بللاظهماوةننن  فامنننا وراا هننن ا 

ةننال  الننلا  "مة نن يت هنن   الم ةالرووةهنن ا اةننو  ارولنن  الم ةالروكمننا ب  الننوري اإللهنني ي

(:"وبع نم ب   انات الك ناب ينه ل ايناررو ولكلهنا ع نى ينهول ها  خلني وراا 672)ت"الرومي

الشااطا  في  لم  لي ةلهم الم لى الظاهروكما لم  رة ظهرها م لى رلاا مي  را ل ا ي   ةال اا

 ي بل  مخ وق م  الطا "
(2)

   . 

عناب  و ولن لك"اةن  ينالا"في الل يلل فهو امث  فان   لنى  راا"بةي رامل الغزالي"المبما ك     

انن،م  "ة  يننالاافنن"بلهننم  الوا:مرضنن  لشننلاا عننلهم"اةنن   اماننل"ع انن  ع منناا اإليننالمور ى لةنن 

ا ب  اص   لنى لرةنل اللةنور ةالوري ع ى طراةل خاصل ة وفهو ازعم ب  في اي طاع   المر

ب  اللةور ملرل  لهاللروفهو ي ا  ةل هةالمةا
(3)

     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 106_ المرةه الياةقوص 1
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  التصوف الطرقي:المبحث الثالث:

وبشنهر طراةنل هني الةالرانل الطنرق الصنوفال وال شنرت  وفي ةلاال الةر  اليالص ظهرت  

( وهو من  656)ت  "الري  الشا ليبةو "م(وكما ظهر 561) ةااللي"ل ةل الةالر الل"المليوة

رى كثاننرر فنني الةننر  الينناةه والثننام  خننووظهننرت الرفاعاننل وطننرق ب"اةنن  ال رةنني"بصننراب

وال ايه لم  ظهر لظراات ةلالر ل صوفال يوى شرح ك ب بصراةهم والنلفاع عنلهمو والغ نو 

فنناهم وفنني الةننرو  الم ننأخرر منن  ال اشننر  لننى الراةننه عشننر ظهننرت بلةنناب ةلاننلرومث  شنناخ 

اليةالرو وشاخ المشااخ الطنرق الصنوفالووفي الةنر  الراةنه عشنر بينص فني مصنر مة نص 

بع ى ل طرق الصوفالول لظامها و ر اةها واإل   واليماح ةاف  اح طرق ةلالر 
(1)

. 

مرمننل ةنن   "ا  مننلروا هنن ا ال صننوأ الملرننرأ اةوومنن  ب ننوا  ة ننض الم اصننرا  النن     

ل" ا نا  لائمنا فني مةنام اإلرينا وارى هللا ةكن  مالكي:"الرة  ملهم" اةصنل الصنوفا "ع وي

شننياو ل   امننا  اة ننة الاةظلوالشننام ل فنني الراننار واضننلي ع اهننا اإلرينناص ال ماننق ةالرةالاننل 

اليارال في الكو ووال ي   ا  في بعما لاوول  ك اب اةنرر فان  الشنرك الصنرا  ينما  شنلاا 

ثم  كنر  صنالر اشن م ت ع نى الشنرك الل،ال ةزاارر خار ال ةال وم  كالم  فان :"زاارر لةوانلو

 ةاهلل   الى وهي  صال والهةرر اللةوال الشرالل"ووض ها ةالا ام ال  ماا وض ا:

ي  ل   ة ا 
و   هللا  خ    ي  ا ر  ي ا  ال  ا ي  ل  ا  ي ع  ى ب ر  و  ل 

ي  ب  اك  و  و  ال ي ي   * * * م 

ال   اي  ل ي * * * ب   و   ا  ع  و  ام  ا ر  ل ي ض  ام  ا ي  ي   ل ي      ال  ا ي  اب  ا  ر   الي 

ر ع ننننى غاننننر ملهنننناج واضنننن  بو هاكنننن     طننننرق الصننننوفال لشننننأت فلنننني ةننننال، ا منننن    

وا ،ة ض الشاو وا ةاها ةلانلا رانة ةنل لشأت ةيةب  لوع المشااخو و ل ا ة  و لمااميوظ ل

 اة م و  رولهم المرالا  م  بة   لراةهمو ف كولت  و  مرر الطارق الصوفال.

 

 26ل زاليوالمرةه الياةقوص _بةو الوفا ال 1
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ه   الك مل لك  لما كنالوا ة انلا  عن    لا ةم لى ما  ،لي  ر افلي الرةاةل لايت ري ط      

ال مانننز عننن  ةمهنننور  هر فننناهمملهةنننا فننني ال ةنننالر واليننن وكووظال  نننم واخ  طنننوا  للينننهم 

هم ةناا ة نل لمن رات مهلت لظهور الطنرق الملظمنل المي ما ووظهرت لهم ك مات ومصط 

مثنن   ننولهم :ع ملاومنن هةلاوطراةلاووظهر فنناهم   ننل ال  ننم ةاليننللووكثرت الننوعظ الةصنننص 

ةانوت  ا خنا ور ال ماز ال ني رصن ت لهنم   صومةميك ا عوال أثر ةي وكاات الرهةا  والش

اللاص فاها ل ل  ةالر غار المياةل الةط و خاص
(1) 

كن  الطننرق ال نني بييننوها لننم لةنل ة ننض م ل يننلي الصننوفال  نل رنناولوا  أينناص طننرقو ول     

في الوةول في ال الم اإليالمي لما بثار رو  عةالر م،يياها م  شنةهات  ايي مراراك ب لها 

ر والطراةنل الينة الال م ةنب ةالشناخ ا كةنال عرةني"اةن  "لك كالطراةل ا كةرال ال ني بيينهاو 

ع ننى  غ ننبكننا  الليننةل ل طننرق ا خننرى ال نني ووي كنن لك ةاال نني بييننها"اة  يننة ا  المرينني"

الووالطراةننل ا رملاننل ال نني الةالر الطراةننللعا هننا اي ةننا  عمنن  ال رةويوكطراةننل الرفاعاننل و

والطراةننل  " يويننلالشنناخ  ةننراهام ال"و الطراةننل الةرهاماننل ال نني بييننها"برمننل الةننلوي"بييننها

ةضننروب منن   م اننلعلننى بصننراة  منن  اللاراننل ال  الشننا لالوفةل اينن مرت  لننى اوملننا هنن اوكما

لطةوص والشك اات بة ل هم في كثار م  ا راا  ع  ةوهر لعو هم ا
(2) 

 مامصنور لنلفه الضنر وة نب الللنه وهنو من  ةأصنراب الةةن ا ال   نقبما الةةورانل فم لاهن    

ووغالةنا خاشن ل لغانر هللا عزوة   نوبشناوخهم ةة ةنور   لىال ةالروفأه  ال صوأ ا وةهو  

ما اكو  ه ا ال وةن  مصنروةا ةنآيت الطنرب والنر ص الهين اري الم مثن  فني شنرب المناا 

اةرهنا الشنرع الرلانأ    الةلناا ع نى  وضرب الك،وص ةالشوا ار والةنال  وهن   ا منور ي

الةةننور مرننرم فنني اإليننالم  لنن   را ننل  لننى الشننرك ةنناهلل عزوةنن ووهو منن  ةننلع الاهننول 

صن ى _ لى لاار المي ما  ل ليل عةالر ال ورال ال ي ةاا ةها اللةني  واللصارى ال ي  ي ي ت

_هللا ع ا  وي م
(3) 

 

 .98_ عهل ة  ي اما  اللهالولشأر ةلع الصوفالوبوتوبوطوص 1
 .38_بةو الوفا ال ل ازاليو المرةه الياةقوص 2
 29_برمل رلوو المصلر الياةق ص 3
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الطننرق الصننوفال فا خنن ت لهننا مرايننام عامننل  طةةهننا الطننرق مهمننا كالننت  يننما ها  بمننا     

 ومكا  وةولها وم  بةرز ه   المرايام:

 _اير لا  ةلخو  المرال في الطراةل ةطةوص ل اةل مريومل ع ى ب  ا هاأ لها المرال للياا.

 ال زا  ةزي خاص. _

 صوم._اة ااز المرال لرااضات شا ل في الخ ور والصالر وال

_اإلكثار م  ال كر منه ايين  الل ةالمويناةى والرركنات اإلاةاعانل الةللانل ال ني  يناعل ع نى 

 الوةل.

ل ل  الر ال ي  صلر م  المرالا  بثلناا الن كرى و مكنلهم يع ةال في الةوى الرورال الخار ا_

 اةات .غةار ةالمخو راار ا فكار وا  الث اةا  اليامل ع ى  رالر م  بك  الرةر وال ي ط

_ار رام المرال ل مرال بو الشاخ  لى لرةل  ة رب م  ال ةلاص والطاعل ال مااا 
(1)

 

  ةانل  انول  وه   الك ب  خ  أ في شك ها ومضمولها ع  ك ب به  الرلاة واللة   لها ي   

 ال ةنن  الينن ام والشننرع لكننر افنني مننا لموضننوعات ال نني  راننل م الة هننا الشننرع ةخصننوص ا

الرلاأ علل به  ايي ةامل واليلل والةماعل هو رةائق ومكاشلات علنل بهن  ال صنوأوفأه  

ا  والشطرات اال صوأ اةايو  ا مور ةا  واق وا هو
(2) 

 

 

 

 

_ع نننننننننني الريننننننننننا  الةنننننننننناةريولروص فنننننننننني اللكننننننننننر الل يننننننننننلي اإليننننننننننالميولار 1

 .169وصلرل 2010و1اللرقويورااولمشقوط

 . 190 _برمل رلووالمرةه الياةق وص2
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 وتجد أهم هذه الطرق:

 القادرية:

(وصننأ الةننارثو  521)ت  االلنني"عةننل الةننالر الة"وهنني بولننى اللننرق  ليننب  لننى الشنناخ    

 ةاعنا فني ةمانه بلرناا ال نالم من  الةزائنر  ووةنلت طراة ن   طراة   ةال ياه  وعمن  الخانر

 نى هن   عل اةنل الةارنة بلهنا لنم  كن  ملظمنل وغالاا فالهلل فةاور ول ةيي بخةار هن   الطراةن

للي  ال ي كا  واعظا ة  ا خن ت كاالهنا ة نل وفا ن  ةنزم  ثنم "الشاخ عةل الةالر"مالصورر باا

ليةت  لا  ةوصل  الشاخ ال اراخي الةارز  صراةها 
 

 الرفاعية:

  ( اةوم بعضائها كأعضاا الطرق ا خرى ةأعماهت 560)ت "برمل الرفاعي" ليب  لى     

وا فنناعي الراننل و الزةنناج بو خننرق بةيننامهم ةميننالر واليننكاكا   الرةننر كنناة العغراةننل 

 وروي ع  بوائ هم بلهم كالوا ا ةو  ةألليهم م  الر،وص اللخا  ال الي فال اصاةهم ضرر 

 المولوية :

خنرج بةننو  منن  ( النن ي هنت 672)ت"ةنال  الننلا  الرومنني "اللننارص شناعرو لينب  لننى ال     

فارص هارب م  المغو  وا ة   لى  ولا  م  ةالل الروموولةل ربى الةارثو  بل  فني طراة ن  

ل موياةى مكالا فني مواينام طراة ن  وة شنةا    ةإفرال اإليالم ل خرج ع ى مأثور م   ةالال 

 اللاص ع ى ا خا  ال رأ ولمخالط ن   منراا النةالط ممنا بلى ةنة ض الصنوفال ةنالثورر ع ان 

وا هام ووالةاام في وة  اللولل ال ي اراللها ع ى صورر ثورر مي رل
 (1) 

 

 

 ة صرأ.170ع ي الريا  الةاةريوالمصلر الياةق ص _1
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ت فني الوصنو   لنى رنالرركنل الصنوفال كطراةنل صنوفال لة وفي الةنر  الالرنق ظهنرت   

و ال ويننه ع ننى رينناب اللولننل ال ثمالاننل مينن لالر منن  بفكننار  الركننم ممث ننل ةاللولننل الصننلوال

لشنام كنلعور اال فني ةنالل المهلال و الةطةال .كمنا ظهنرت رركنات رروفانل ةهنا طناةه الصنوف

صنراة  طراة ن  المة و  ةلاال الةر  ال ايهو وفي الةر  ال اشنر ة ن  ب "ليام ةغلالي"الثاةر 

لاول العاهننننننا"مهننننننلي هلنننننناك ارة ننننننو  للكننننننرر ظهننننننور ال لخ وفاننننننلطراةننننننل  يننننننمى ةا

 )ت "ل شن رالي"ي مصر رركات فرلانل  رمن  طناةه الصنوفال المهلانل فوظهرت "المرعشي

(وكما اع مننلت ة ننل  لننك الرركننل اليننلوال كطراةننل هننت920)ت "رينن  ال ننراق"( و972هننت

ااةاةاننل فنني المغننرب الغرةنني و ننل  امننت هنن   الطراةننل ع ننى بك نناأ رةنن  ع ننوي منن  ب ةنناع 

اننلعى مرمننل ةنن  اليلوينني راننة شننرع اطةننق لعو نن  فنني ةر ننل الصننرراا  الطراةننل الةالراننل

وبيى زاوال الةاضاا في ةر ل 
(1 )

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

173_ ة صرأوع ي الريا  الةاةريو المرةه الياةقوص1  
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 تعريف شخصية عمر الفارض:

 ه1235_632ت  /م 1181ه _572نبذة عن حياة عمر بن القارض: 

،المولد ن المرشد على،الحموو  اصلوا الملور حفص،عمر بن أبي لحسن علي ب هو أبو   

د وابوو  ورةووري  الشووا ور،وهو أشوو ر موون أن  اوور  بوو  لوودار والوةوووي، و باوور بولشوور و ا

المد بوة اددحوا البوول عل و  ةي شاره،مبحى اللوة ة ورعو، إذا مشوي ةوي   بحشراح ، رون 

مب  البررة والدعوء، ورون وقورا إذا حضر مجلسو اساولى السرون على أهلو ، وإذا  ل لامسوا

شوري أ ووا، ال  لروا وال  شور  وال عأراد البظا ألوبا  غ بوبة قبا أن  اض و رون  سوارر  

 احرك،ةإذا أةو  أملي من الشار أب واو واووةى بولاووهري، ودةون ةوي سوفح حبوا الماروا وقبوره 

مارو  هبوك 
(1)  

 من شعره: "ابن الفارض"

مون الحسود  الروحوبي،سوب ل  ةوي الح ووي أن  بجوود واالبروق  " رجوا الاوحوابن الفورض"   

الاووقء سووا و وراء مشوووهدي ن والفبوووء ة وو ، وقوود حووووا أن  والمووودي، وأن  لوواد ةووي موودار 

لو  ماوب و  ةوي من لوري روح ة وغوراا سوبي،وراء   حما الشار الاربي را مو ةي قلب  

 ررو  الوجووه البد اوة واصسوول   الب وب وة، و ااود و  روولي ةوي  ،وراحقوال  غدل ة وخمر وة

ةوي  والمبووداي والالور ر وموو إلوى ذلوك الااا د،و ررر و سر  ةي الاررار،وراح من ال او 

إال ة وو ، وقووود دالووا ول وو   ، وإبووو شوواره أاووون مسووجون، وإذا هبولووكةووي رقموو   وود وراح 

والموور، والسواودي ةبووء ةوي  الح ووي لوحب  وال  ف ا الح ووي وإال ة و مالوعد، وذوبون   واه 

لوك المحبوو  بلبو  ةوي ذلإلبسون   المحبو  با هي ةبوء ةبوء، حاى ال  رون إبسون ،وال وعي

(2)
 

   

 25،ص2007،الجدالر الاولمة،الةاوةة الارب ة،سبة3_ جرحي د دان،اور خ آدا  اللرة الارب ة، 1

،دار الج وووا ب ووورور ،ربووو  سوووبة 2حبوووو الفووووخور  ،المووووجد ةوووي اصد  الاربوووي واور خ ،مجلووود _2

 514ص 1415،1991
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 ة شعره:ميز

مموو روون مالحموو ةوي علوره،ومو جوودي ة  مو،إلمو  او ماود شاره برةري الجبوول والبود       

داا محا إعجو  اصدبوء إلى علوربو هوذا،ةا جوبح البوول إلوى الحاوول  واسوابرفوا مون رةوري 

الووووا بن الفووووورض"إلى ع وووود غ وووور با وووود  االلفظ ووووة،ورون د وووووان" الاوووولب  ةووووي اللووووبوعة

لووودي للار حوووة ون لووون  ف مووووه ةووولرب ا  ووورون ةوووي ذلوووك ةالمدارل،ة حفظووو  اصحووودا، غ بوووو،وإ

الشوو خ حسوون شراح "اخاق  بوو ن الشورح ن،أشوو رها ،وةي أغووراض"ابن الفووورض"الشووار ة

علووى  "البوووربي"( شوورح   هوو1143) "والشوو خ عبوود الربووي البوبلسووي"( هوو  1024) "البووور بي

بحس  المابى الظوهر،وشرح "البوبلسي"شرحو لوة و،وقد جم "رشد ،أ  مب  ي المرادظوهر

وارجمور (1853)وةوي مرسو ل و (1289ةوي راوو  ربو  ةوي ملور) بن غولو "ب ن الشورح ن

،واورجا غ رهوو إلوى الفربسو ة ربو  ببوور ل ا( 1954)قل دا  الاول ة إلى اصلموب وة ورباور 

(1886)
(1  ) 

  

اوي ابسوو  بو ن السورور ،هو شوار الاورفوة الام اوة الاومة وموسو اىبشار الب وء ل ن و     

   رو  ةاجال و أواورا عذبة اصبرواالح ةي اصلفوظ ةاس ل و،واباا على أراو  لاةابد  و،واار

وعور  وهو شار الوجدان والب وء ده د شوعر الح  وارل  ةي شواى حوالاو  ،الوق سوحري 

حلوه ومره،ورون أبدا خفو  الال  لروا جم ا، وذو  ةوي سوب ل  شواورا رق او،حووةق بولاذوبوة 

الوذ   قمول اصرواح  مداوري ،ورلب  البسو ا س ق،ةي غ ر ااا د والوحوةق بوللفوء، برل  

 أو رلب  الر   الذ   ردو الر ون ةي غ ر عل  وال شدي قد  واج وك أح وبوو بلروة الاخورو 

أو بلسلو  البةور الحوةوا بولسقسوة والرب اوة،وذلك أن شوار الحو  عبود الب ووء ح ووي وماوبووي 

لدخرةة ةمو ذلك عن الب  واحذل  با عن محوولة لااب ور ح وا  قد اعامد أح وبو الالر   وا

عن جمول ة الاجربة وعذوبة الماوبوي
(2)

 . 

 

 25ص،المرج  السوب   جرحي د دان، _ 1

  862،ص حبو الفوخور  ،المرج  السوب  _2
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  تصوفه:

 اجسد الو "ابن الفورض" ةي ةقةة مراحا: لاد

 المرحلة األولى: أ(

بوودأ"ابن الفورض"ح واوو  اللوووة ة بوباروعوو  عوون ح وووي البووول وافضوو ل  الخلوووي والسوو وحة      

المساضواف ن  واد ة سو ح ةوي مروون  سومىبا دا عن اصبظور،ةلور  سالذن أبوه ةي السو وحة، 

بولمارا
(1) 

ل وذا المروون لو ل مون قب وا الملوودةة إبموو لمولو  مون حمولوة  ورون اخا ور "ابن الفوورض"   

و   ود  ب  لاول  ااوولى>> و  _عل و  السوقا_د ب ة ةمب  رلوا ن موسوى  و وه  ب  و    وب وج   ن  م  و   اص   ور  الر   ن  م 

و<<   ج  ب   وه  ب  ب  ر  ق  و  
(2)

   

المساضواف ن دمبوو  ر ح ة،الاي روون ماوم وو بولمارا،سو ارولاد رون ةي بدا ة رحلا  الرو    

ا ،ة جلل ةي ماووا بدور الوالد ومارلبو اود باد ذلك إلى ح وي البول ل اولى اض   سولحو،ةا  

والابا وة مسوامااو ومسواوعبو الدرل،وباودمو سولك"ابن الفوورض"رر   الالوف ة   أب   الالمي

ولج وا ف ن باوا:"ربر ةي أوا اجر د  اسوالذن والود  وأرلو  إلوى واد المساضواوالاجر د،ة 

ة   وأق ا ةي هذه الس وحة ل ق وب ورا،ةا أعود إلى والود  صجوا بوره  الةوبي من المارا وأو 

ومراعواوووووو ،ورون والوووووود   وملووووووذ خل فووووووة الحرووووووا الاد وووووود الحبفووووووي بولاوووووووهري وملوووووور 

المحروسوووا ن،ورون مووون أرووووبر أهوووا الالوووا والاما،ة جووود مسووورورا برجووووعي إل ووو ،و لدمبي 

را،ومودارل الالا،ةوا أشواو  إلوى الاجر ود وأسوالذن وأعوود إلوى بولجلول ما  ةي مجولل الح

الس وحة" 
(3)

 

 

 128،ص1،1418،1997أحلى الالولد اللوة ة،دار الراو  الاربي،سور و،دمش ،رمحمد روما،_1

 19_سوري مر ا،اآل ة،2

الراو  الرورا البمور ،دار _بدر الد ن الحسن بن محمد وعبد الربي بون إسوموع ا البوبلسي،شورح د ووان 3

 12،ص1،2، 1،1424،2003الالم ة،ب رور،لببون،ر
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 المرحلة الثانية:ب(

 ، أ ون  وجود ب وو أود وة مروة ح و، قضوىابدأ هذه المرحلة"مادامبة مو  سوفره إلوى الحجوود   

 ولاي إلوى الحورا  ، وروون روود  الوا بلحود ، الخمسة عشري عوموو سوولحو مباراوو عون البوول

الشر   مروةو ب  ملل و ة  "
(1)

 

لوة إبداعو  ةي ح وي:"ابن الفورض"بالر ود علوى عوااد هذه المرحلة اصها على اإلرق         

الشار  وعبار ا  الفب ة،واللا  اإلبسوبي ة اوا:"وموو برحور أةاوا ذلوك موري باود موري إال أن 

ةوماب  وبدا على الحرا واعادا البوول وابارو  إلوى ن سلا والد  أن  رون قوضي الاضوي،

ر الاجر ووود والسووو وحة وسووولوك رر ووو  دوم  اصدهووور إال أن وةاووو  المب وووة،ةاووااوووولى ةوووي جووو

الاووهري ودخلور إلوى المدرسوة  لوى شيء،ةحضورر  وموو مون السو وحة إلوىالحا اة،ةلا  فاح ع

الس وة ة،ةوجدر رجق ش خو باوال على بو  المدرسة  اوضل وضوءا غ ر مرا  غسوا  د و  

وج و ،ةالر لو ، و شو خ أبور ةوي هوذا السون ةوي دار ةا غسا رجل  ،ةا مسح،برأس  ةوا غسوا 

الارا و  ةا ووء المسولم ن،وأبر ااوضول وضووءا خورجوو عون  بو ن اإلسقا على بو  المدرسة

،أبر مو  فاح عل ك ةي ملر،وإبمو  فاح عل ك بولحجود ةي "عمرالشرعي ةبظر إلي وقوا: و"

أن لك وقر الفاح" مرة شرة و ن،ةلقلدهو ةاد
(2)

  

 

 

 

ةي شوار ابون الفورض،موذرري اخور  لب وا الموجسوا ر ةوي وح د ب مرود ،اللرة اللوة ة وملرلحو  _1

  9ا،ص1986اللرة الارب ة وآلداب و 

المدرسووووة اللوووووة ة: هووووي أوا مدرسووووة وقفوووور علووووى الحبف ووووة بوووود ور ملوووور،أوقف و السلرون"لووووقح *

 الد ن"وعرةر ب ذا االسا لوجود سو  الس وة ن ح بلذ على بوب و.

_  بظر،بوودر الوود ن الحسوون بوون محموود البووور بي وعبوود الربووي بوون إسووموغ ا البوبلسي،شوورح د وووان ابوون 2

 12الفورض،ص
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  ج(المرحلة الثالثة:

الاي اوقفووور ة  وووو رحلوووة الرشووو  وارووودرر مرحلوووة مووون ح واووو  اللووووة ة،هوووي آخووور       

وك ةوي بوقد بفس ا ،ومألا و اللوعة والحسري على موو ةوا وو مون سوبوار جمااو  مو  أحباو  هبو

جل ووو ةووي   ووة المةمووري قرابووة خموول عشوور سبة،قضوويالحجود،وقوود اسوواررقر رحلاوو  الحجود

بواحي مرة ماجردا سولحو،مامااو بوللحظة الاي  ا ش و ةي ذلك  اوا:"وأقمور بوواد روون ب بو  

وبوو ن مرووة عشووري أ وووا للراروو  المجوود وربوور آاووي مبوو  موون رووا  وووا ول لة،ألوولي ةووي الحوورا 

و وبخ الجموا و اووا  وإ ووبيالخمل،وماوي سوب  عظو ا الخلو  ةوي ذهووبي الشر   الللوار 

بلسون رل : و س د  ارر ،ةمو رربا  قر " 
(1)

   

 وعل   ةاد جم "ابن الفورض" ةي الوة  ب ن ةقةة وهي :     

 _ الشوعر ة ذار الحل الدق   والشاور الرق  

 ودي والمجوهديوالد   و_ اللوة ة ذار الذ

_ المحبة ذار الاوار  واالبفاوالر الاف فة اسابد ب و البدعة الروح ة 
(2)

   

 

 

 

 

 

 

  

 13 بظر،وح د ب مرود ،اللرة اللوة ة وملرلحوا و ةي شار ابن الفورض ،ص_1

  129رب ة،ص_مجد  روما،أحلى الالولد الا2
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بعدده اددلط طف ددمطر طفاعتيددا طف ددا "ددتصبف يندتاطف "ددمر "مدده طبدد  طف ددتت اا   دد        

 صلن  شعته يا  تئن ه طفكبتى صتمفمت أ  ممجز أام طفم دتئ  طفبصدو مهتط دي صندو  مدتم  ادلط 

طفبصو فغي طفشعت يا ق"نهة مظم طف لمك فشعتاطب  طف تت امام شت"ت ا  أكدتبت طفشدعتط  

هنمط  شعت ا بمع نعه اد  طف دلمك أمتشده طفاصبدي طةفدندي مفك  يدا مأبتزام ب  امتزع مفه 

مدتنددي ادددلط طفا دددتر طفدددهنفا يدددا هندددمط اطب  طف دددتت اي  بددده اددد  ط شدددتتة  ن أ  طفاعدددتما 

كدت  فده همت ن ىمد  "مده يدا طف"ميني ن   أف ا      بصدو "لادا بصدو يحد  ص د  م   

يدددا "ادددب ن  عبدددت "مددده طفكلادددي  يداددددت ملفدددك ة  طفاعتمدددتة طف"دددميني نعنشددددت طف"دددميا

 طفال مظي مم  م   ا      بصو الط جالي ا  م تئ  اا:

_ نع بت طف "مر أادم ف دظ اد  طةف دتظ طف دا  عبدت "مددت ادلط طفمدمع اد  طفعبدتهة طف تف"دي   

  عتف  نعما طف مجه  ف  هللا مصهه ب عبه فمن  تضته يح .

م  مت  فد  يكدتة طف "دمر يدا ط  د م  _    طف "مر يكت    اا مشأ مبهأ بصتكي طفزاه

 ظدت يا طفحت  طفثتما فلدجتة.

طف"دصتبي مأقدمطفدم  ن أمده فده _ طفا"هت طةم  ف "دمر امبعده طفك دتا مطف دمي ماد  أصدمط  

  تبع  تص يدم ات ب  بأ"م  طفشتنعي.

ددم ةمظدتتام طفعحلندي ا د  هان  يدا _ طف "مر طف ل  ا يا ط   م نع اده "لد  ادزذ ألمطق

  عبنت "مه ا" لح يل  ا ط  اهمه ا  ا"تهت ا عههة.طف

فلدجتة صنو ظدتف طف تب طف"دميني م ع بدت  16_ طف "مر طف تقا ظدت يا بهطني طفحت  

 "ل  ىنت امد  أم انك   مظنم. أشدت  تنحي اا طفحتهتني مطفتيت"ني
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تمح مصحدتئب _ طفكشر مطفصحنحي طفاهتكي ا  "تفم طفغنا اث  طف" تف طفتبتمندي مطفدمصا مطفد

 طفغتئا أم شتاه  ت ا أكمط  ن"همتات م"   كممدت.

_ طص   طفتاز قاي طفدتم يا ط  عات  طف"متة طفحناي يا  تئندي مفتادز همط"نده "ادب طفاعمد  

 مبمح بأ تطت طفا "ميي.مضنب فغي 

_ ا  طفش "نتف طفبتتزة مجهاطفحشدنت"ايا احها هاطفت دتفي طفحشدنتنياا صهثت "د  طف"دميني 

م طفغزطفاايددا ك تبدده طفاشدددمتاطفامحل ادد  طفظ  امأنضددتاطفتطبعي طفعهمندديايدا ادد  ملفكا اددت

 أشدت م ت  طف ا "تيف بزاه مطف "مر يا  عبه هللا.

_ شكلف طف تئني تىم اعتتر م"لمم طف"ميني طف ا صم دت مص أهبنت تينعت فك  ات فلكلاي اد  

ط د عتتطف تطئعدي يضد  اعم  ب  اا شكلف "مت"ت طفمص طةهبا فل نت  م"مت ا  جهة م

"  يمم  طفاعممني طفل ظني مأ تفنا طفا مم"ي طفاح"مهة  ن أ  نشنت أ  طفح"دنهة قنلدف  صدف 

 مصا طف "مر.   



 
 
 
 
 

 

 

 

 :الملحق

 

       

 

     

 _ نبذة عن حياته

 _ "ابن الفارض"من شعره

 _ ميزة شعره

  _ تصوفه

 "تعريف بشخصية"ابن الفارض   



 
 
 
 
 

 

 

  

     

 

           

  

                                       ببليوغرافيا المراجع     



 قائمة المصادر والمراجع                                                              

 

128 
 

 أ_ المصادر:

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

 ب_ المراجع:

_ صالح ابن فوزان الفوزان،حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والددين،د 1

 ط،د س.

 _ فهد بن سليمان الفهيد،نشأة بدع الصوفية،د ط،د س.2

،مكتبددة مدبول،،سددنة 2 _ عبددد الحلدديم عبددد اللددان، القاسددم،الميا و الصددوفية ومدارسددها،ط3

1999. 

،دار الكتددداو اللبندددان، بيرون_لبنان،سدددنة 2_عبدددد الحلددديم محمود،المنقدددي مدددن ال ددد ل،ط 4

1985. 

،دار الثقافدددة للنشدددر 3_أبدددو الوفدددا اللنيمددد، التفتازان،،مددددفل إللدددط التصدددوف ا سددد م،ط 5

 والتوزيع،د س.

 ندددداوت لتعلددديم _ زكددد، مبارل،التصدددوف ا سددد م، فددد، ا دو وا فددد  ،د ط،م سسدددة 6

 .2012والثقافة،سنة 

زبيدة بوغاس،الرمز ف، المسرح_عز الدين ج وج،_بحث مقدمة لنيل شهادة ماجيسدتير _7

فدد، ا دو العربدد، الحديث،كليددة ااداو والللان،قسددم الللددة وا دو العرب،،جامعددة الحددا  

 .2011_2010لفضر،باتنة،سنة 

،دار ااقددددا  1_عبددددد المحسددددن سلطان،التصددددوف ا سدددد م، فدددد، مراحددددل تطددددور ،ط 8

 .2003_1423العربية،سنة 

،دار الوفدا الددنيا للطباعدة 2_محمد عبد المنعم الففاج،،التصوف ف، ا سد م وأع مدط،ط 9

 .2002والنشر،سنة 
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سدا  للطبدع _ إلبرا يم إلبرا يم الياسين،مدفل إللط التصوف ا س م،،د ط،دار مكتبدة ا ر10

 .2002والنشر والتوزيع،سنة 

،الجزائددر العاصددمة،الثقافة العربية،سددنة 3_جرجدد، زيدددان،ناريل الللددة العربيددة،د ط، 11

2007. 

_ مجدددت كامدددل،أحلط القصددائد الصدددوفية،دار الكتدداو العربددد، سوريا،دمشددد _حجاز،ط 12

 .1997_1417،سنة 1

،دار الجيددددل بيرون،سددددنة 2_حنددددا الفددددافورت،الموجز فدددد، ا دو العربدددد،،د ط،مجلددددد 13

1411_1991. 

_ بدر الدين الحسن محمد،عبد اللان، بدن إلسدماعيل النابلس،،شدرح ديدوان ابدن الفدار ، 14

جمعط الفاضل بن رشيد بن اللالو اللبنان، ،  بطدط و صدححط ،محمدد عبدد الكدريم النمدرت ، 

 .2003_1424، دار الكتو العلمية ، لبنان ، سنة 1ط

لة الصوفية مصطالحها ف، شعر ابن الفار  ، مديكرة تفدر  لنيدل _وحيد بهمردت ، الل15

 .1986شهادة ماجستير ف، الللة العربية و آدابها، 

 .1، 1996،سنة 1_إلحسان عباس إلبن فلكان ، وفيان ا عيان ،ط16

 .2001، بيرون ، لبنان  ، دار الفكر ، سنة 1_ابن الجوزت ، تبليس إلبليس،ط17

، 1مديا و أ ددل التصدوف ، ضدبطط أحمدد شمسد، الدددين ، ط _الكالبدايت ، التعدرف علدط18

 .1993بيرون ، لبنان ، دار الكتو العلمية، سنة 

 .1991_ابن الفار ،والحو ا له،،د ط،دار المعارف،مصر،سنة 19

،مطبعدددة الشر ،دمش ،سدددنة 1_ابدددن عربددد، بدددن مصدددطفط الثوار،ديدددوان أبدددو مددددين،ط 20

1958. 
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،الهيئدددة المصدددرية العامدددة 1سدددة أسدددلوبية،ط _ رمضدددان صاد ،شدددعر ابدددن الفار ،درا21

 .1998الكتاو،القا رة،سنة 

،سدنة 80_حسن الصدي ،مفهوم المدرأة فد، فكدر ابدن العرب،،مجلدة التدراث العرب،،عددد 22

 .2000تاموز  20

،القا رة،مكتبدة 2_ أبو العباس أحمد زرو ،قواعد التصوف،تح:محمد ز درت النجدار،ط 23

 .2004ا ز رية،سنة 

،مكتبدة لبندان ناشرون،سدنة 1العجم،موسوعة مصطلحان التصدوف ا سد م،،ط _رفي  24

1999. 

_لطف هللا فوجة،موضوع التصوف،د ط،فهرسن مكتبة الملل،فهدد الوطنيدة،أثنا  النشدر 25

 .1432فوجة،سنة 

_عبد الحميد  يمة،الفطاو الصوف، وآليان الت يل قرا ة ف، الشعر العربد، المعاصدر،د 26

 .2014د،سنة ط،دار ا مير فال

،موقددددع الطريقددددة الشددددايلية 4_شدددديل عبددددد القددددادر عيسددددط،حقائ  عددددن التصددددوف،ط 27

 الدرقاوية،دس.

،إلدارة الترجمان،سددددددنة 1_إلحسددددددان إللهدددددد،  هير،التصددددددوف المنشددددددأ والمصددددددادر،ط 28

1406_1976. 

دار البدداز للنشددر والتوزيع،مكددة  ،4_ابدن فلدون،المقدمددة،تح:عباس أحمددد البدداز مددروة،ط 29

 مكرمة،د س.

_عبددد القددا ر بنددو عبددد هللا السددهرودت،عوارف المعددارف،دار الكتدداو العرب،،بيددرون،د 30

 ط،د س.
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،دار النهضدددددددة 1_فالدددددددد ابدددددددن  ددددددديم يوسف،الشدددددددعر العربددددددد، أيدددددددام المماليدددددددل،ط 31

 .2003العربية،بيرون_لبنان،سنة 

،دار 1_عبدددداس يوسددددف الحددددداد،ا نا فدددد، شددددعر الصددددوف،، بن الفددددار  أنمويجددددا،ط 32

 .2005الحوار،سنة 

_مح، الدين عرب، أبو الع  العفيف،،فصوص الحكم،د ط،دار الكتداو اللبنان،،لبنان،سدنة 33

1946. 

 .  1371_ أب، حامد اللزال، ،المنقي من الض ل، مطبعة  مصابيح و أو د  ، مصر ،34

،دار الفضددائل،انتا  ا ع م،،سوريا،سددنة 1_ يحدد، الشددام،،أروع مددا قيددل فدد، ز ددد،ط 35

 .2009 ـ_  1434

،دار 1_ عددددددداطف جدددددددودا نصر،شدددددددعر ابدددددددن الفدددددددار ،فن الشدددددددعر الصدددددددوف،،ط 36

 .1982ا ندلس،بيرون_لبنان،سنة 

_ رشدددت علدد، حسددن،المرأة فدد، شدداعر ابددن الفار ،دراسددة فدد، الرمددز الشددعرت،مجلة 37

 .2001،سنة 1،العدد 28دراسان أردن،مجلد 

وان ابدن الفار ،بهامشدط _البورين، ونابلس، الفاضل الرشد بدن غالدو اللبنان،،شدرح ديد38

 .1310كشف اللر لمعان، ن م الدر،شيل عبد الرزا  القاشان،،د ط،مطبعة فيرية،مصر 

_صالح فضل،ب غة الفطاو وعلدم النص،سلسدلة كتدو العدالم المعرفدة،المجلس الدوطن، 39

 .1992لثقافة الفنون وااداو الكوين سنة 

يدة  بدن الفار ،تح:وسدام الفطداوت،د _سعيد الدين الفرعان،،منتهط المدارل شرح التائ40

 .1386ط،مطبوعان دين، إليران،سنة 

،منشددددوران 2_سددددعيد بوسددددقطة،الرمز الصددددوف، فدددد، الشددددعر العربدددد، المعاصددددر،ط 41

 .2008_1429بونة،للبحوث والدراسان،سنة 
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_نور الدين دحمان،،صورة الفنيدة فد، الفطداو الشدعرت الصدوف،،مجلة حوليان،جامعدة 42

 .2000،سنة 2لعدد مستلانم الجزائر،ا

_نصر حامد أبو زيد،الللة/الوجود/القرآن،دراسة ف، الفكدر الصدوف،،مجلة الكرمل،العددد 43

 .1999،شتا  62

_عبدددددد الدددددرزا  بدددددن أحمدددددد محمدددددد القشدددددان،،لطائف ا عددددد م فددددد، إلشددددداران أ دددددل 44

 .2004_1425،دار الكتو العلمية،بيرون،سنة 1ا لهام،تح:عاصف إلبرا يم الكيال،،ط 

،دار الكتدددو العلمية،بيرون،سدددنة 3إلبدددرا يم الكيال،،اصددد حان الصدددوفية،ط  _عاصدددف45

2005. 

،مكتبدددة 2_رونالدددل ألدددن نيكلسون،الصدددوفية فددد، ا سددد م،ترجمة:نور الددددين بريدددة،ط 46

 .2002الفاشاج،،سنة 

بدين دياندان التشديع و التصدوف، رسدالة دكتدورا   _ف ح ابن إلسدماعيل إلبدن أحمد،الع قدة47

  ـ.1411الجامعة ا س مية المدينة المنورة  ،

_أمينة بلهاشم،،الرمز فد، أدو الجزائدرت الحدديث الرمدز الحدو والكرا يدة عندد بعد  48

الشددددعرا  الجزائددددرين وا عجامين،مدددديكرة التفددددر  لنيددددل شددددهادة ماجسيتر،تفصددددص أدو 

العلوم ا نسانية،قسم الللة وا دو العرب،،جامعة أب، بكر بلقايدد جزائرت حديث،كلية ااداو 

 .2011_2010تلمسان،سنة 

_نجاة عمار الهامل،،الصورة الرمزية ف، الشعر العرب، الحدديث شدعر الفليفدة التليبسد، 49

 .2008نموي ،الثقافة العامة،سنة 

 .2002،سنة 2،  2_نيكلسون،الصوفية ف، ا س م،ط 50

،الفطاو معددددالم الفلسددددفة ا سدددد مية،د ط،مطبعددددة النفلة،الجزائر،سددددنة _عبددددد الحميددددد51

1416_1991. 
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_محمدددد عطددداف أبدددو بكر،مجلدددة القسدددم العرب،،جامعدددة بنجددداو   ور،باكسدددتان،العدد 52

 ،دور التصوف ف، ا من والس م ا جتماع،.2017،سنة 24

 .2003ة ،سن1_أنا مارت شميل،أبعاد الصوفية ف، ا س م وتاريل التصوف،ط 53

،دار البيضا ،سددنة 1_أحمددد حفددو،ن ران فدد، التصددوف علددط ضددو  الكتدداو والسددنة،ط 54

1995. 

_القشيرت أبو القاسم عبد الكريم بدن الهدزان ، الرسدالة القشديرية ،و مدع حواشديط ، فليدل 55

 ،دن.1المنصور ، دار الكتو العلمية ، بيرون ـلبنان،ط

  دو، مكتبة أنجلو،د ط،د س._الجيوش، محمد إلبرا يم ، بين التصوف و ا56

_ولتر ستيس،التصوف والفلسفة،تح:إلمام عبد الفتاح إلمام،د ط،مكتبة مدبول،،القا رة،سدنة 57

1990. 

،دار الفرقدد سوريا_دمش ،سدنة 1_ عل، حسين الجابرت،دروس ف، الفكر ا سد م،،ط 58

2010. 
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