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 مدارات التصوف في الثقافة العربية إلاسالمية
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 علومات المقالم :الملخص

 كككككككو   ككككككك  م سصككككككك  ال كككككككر  
ص
صكككككككود ت كككككككامر الكككككككور بكككككككدال ان ككككككك  بكككككككوا     ككككككك  ال  ل السص

ص
شكككككككّ

الحل ككككككككة ضا ككككككككر  مو ككككككككا نضا ككككككككر  الثككككككككاير اللجككككككككرر ليقلككككككككة اشككككككككدص    كككككككك  ال ككككككككرن  الثا ككككككككة الا  ككككككككة 

إ ككككككككا   لىجككككككككدع  عدكككككككك  االككككككككسو  الع ائككككككككدر نالعلمككككككككي نالفللككككككككفر ااحكككككككك  ان   كككككككك  عدكككككككك  االككككككككسو  

صككككككككككود  كككككككككك  الث ا ككككككككككة الفنككككككككككي   ننحككككككككككمل  كككككككككك  هككككككككككوا اا ككككككككككاع الككككككككككور يع ككككككككككد  لىحككككككككككد   عككككككككككمل مككككككككككد ال السص

 نا د ولوجيا ككككككككككككك العربيكككككككككككككة ت كككككككككككككامية نريكككككككككككككد ا  ن دككككككككككككك  مكككككككككككككا ام كككككككككككككمل مكككككككككككككمل  ا ي ككككككككككككك  نمصككككككككككككك ىحا   

نج ككككككككككا،  ااعر كككككككككك   ي  ككككككككككيما انكككككككككك  علكككككككككك  ،اخككككككككككر   مكككككككككك  علومككككككككككا شكككككككككك    اعلككككككككككو  ال ككككككككككر   نالحككككككككككد   
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Abstract :  Article info 

Islamic Sufism, which emerged in the middle of the second Hijri century, 
constituted the most mysterious and most controversial episode on the 
purely doctrinal, scientific and philosophical level, or  even on the artistic 
level. In this article, we are going to talk about Sufism in the Arab-Islamic 
culture. We want to clarify as much as possible its history, terminology, 
ideologies, and knowledge, especially as it is a vast science that brings 
together various sciences, such as the sciences of the Qur’an, Al-hadith, Al-
Fiqh, Sharia, theology, philosophy, literature, rhetoric and other sciences. 

Received 
11/07/2021 

Accepted 
28/09/2021 

Keywords: 

 Sufism (Mysticism) 

 Writing 

 the experience 

 kashf(revelation) 

 

                                           
  المؤلف المرسل* 



 

 

 
 

 

 

   404 

 مدارات التصوف في الثقافة العربية اإلسالمية

 مقدمة:

مككككككمل   كككككككائل و مل  م ككككككوا بمككككككا ةكككككككا   ر مكككككك  ب ككككككا    لككككككو مل افكككككككرنا بمككككككا ةككككككا    ككككككوع بككككككك  ااسصككككككوص ة ب  ككككككل عككككككد ا مكككككككمل الكككككك  ككككككمل الكككككك  

 ا كككككككة العربيكككككككة ت كككككككامية    كككككككرا اخسلككككككك   يككككككك  اهكككككككل العلككككككك  نال  كككككككر امكككككككا اخسلفكككككككوا  ككككككك  شككككككك    نمؤلفكككككككال 
ص
ككككككك  ي  وجكككككككد  ككككككك   كككككككا يخ الث

ص
نلعل

ككككككككككو    ككككككككككلل بكككككككككك  العككككككككككرب نالدجكككككككككك    نا قلككككككككككوا عليكككككككككك  ةككككككككككلص  لكككككككككك  معس ككككككككككد   نإ ا ةككككككككككا   ريكككككككككك   ككككككككككد جعككككككككككل مككككككككككمل الصص
،
د  الككككككككككور ش السصككككككككككوص

انيا يلا نعا  ا ن بص
ند ة  د ا ا    ري   خر إ   ط  مرمو ا  دص  ائفة ال فر نالالحا  نالزص

صككككككككود   ي ككككككككة نإ  ككككككككا  ضككككككككا يا  كككككككك    ا س ككككككككا العربيككككككككة ت ككككككككامية ي  م ككككككككمل 
قككككككككا مل  كككككككك  ث اف  ق ككككككككر السص   كككككككك  هككككككككوا الاخككككككككساد نالسص

    اهلككككككككككككككك    إ س   كككككككككككككككاط  مككككككككككككككك  م دص ككككككككككككككك ا ن  ا س كككككككككككككككا العربيكككككككككككككككة ت كككككككككككككككامية ب ميككككككككككككككك  علوم كككككككككككككككا  اعلكككككككككككككككو  ال كككككككككككككككر    نالحكككككككككككككككد    نالف ككككككككككككككك 

  نعلكككككككك  ال ككككككككا   نض ب  نالقا ككككككككة  نالفللككككككككفة  ن يرهككككككككا مككككككككمل العلككككككككو   هككككككككوا السص ككككككككاط  خلكككككككك  ل ككككككككا ع ككككككككر   نضصككككككككوع نالشككككككككريعة

          ا كككككككككرل  ككككككككك  الحيكككككككككا  الليا كككككككككية  نالاجسماعيكككككككككة  نالا سصكككككككككا  ة  نالد  يكككككككككة نالث ا يكككككككككة  خاصكككككككككة إ ا  حكككككككككد  ا  ا،م كككككككككة م سلفكككككككككة شكككككككككريحة

ي ال ص ر الخا   ممل الشعو    نالخرا ال  صود اللنص  نض ّا  ااد و ة القعيد  ةل القعد عمل الدص مل ت امر  عمل السص

ككككككككك  
ص
صككككككككود  ككككككككك  الث ا ككككككككة العربيكككككككككة ت ككككككككامية نريكككككككككد  ا  ن د    ننحككككككككمل  ككككككككك  هككككككككوا اا كككككككككاع الككككككككور يع كككككككككد  لىحككككككككد   عكككككككككمل مكككككككككدا ال السص

علككككككككككو     نج ككككككككككا،  ااعر ككككككككك  ي  كككككككككيما ا  لكككككككككك    كككككككككاط  امكككككككككا  ارنككككككككككا  كككككككككالفا مككككككككك نا د ولوجيا ككككككككك مكككككككككا ام كككككككككمل مكككككككككمل  ا ي كككككككككك   نمصككككككككك ىحا    

زنكككككككككككا  يككككككككككك  عدككككككككككك  ا كككككككككككس اف ااكككككككككككا   مكككككككككككمل ااصكككككككككككا   نالحكككككككككككر 
ص
 ا كككككككككككة ا قع كككككككككككا ااككككككككككك ل  السكككككككككككا ي    ا

             م سلفكككككككككككة ن  ككككككككككك   الكككككككككككن  ل كككككككككككا هكككككككككككو  الدص

اخل ار مكككككككككككككمل  يككككككككككككك   اكككككككككككككر             عدككككككككككككك   و ي  كككككككككككككا  عا كككككككككككككة لرمانكككككككككككككة العلميكككككككككككككة  امكككككككككككككا  رصككككككككككككك ا عدككككككككككككك    ا كككككككككككككة الس ربكككككككككككككة الصكككككككككككككو ية مكككككككككككككمل الكككككككككككككدص

(  ن  الاخكككككككككككاع ب صوصكككككككككككية ااككككككككككك ل  السكككككككككككا ي   ال كككككككككككائ  عدككككككككككك  السحليكككككككككككل نالا كككككككككككس قا  نال  كككككككككككد  ل شككككككككككك )ضمكككككككككككو  ااسعل كككككككككككة بالكككككككككككون  نا

 ناا انة 

صوف إلاسالمي: أسئلة النشأة والبحث عن الجذور:1
ّ
 .الت

ككككككككككككككككككككفة( ة اهككككككككككككككككككككل الصص ككككككككككككككككككككفص ككككككككككككككككككككود )ميكككككككككككككككككككك   ااسصككككككككككككككككككككوص ة(  ان مككككككككككككككككككككمل )الصص د مككككككككككككككككككككمل لككككككككككككككككككككب  الصص ة ةلمككككككككككككككككككككة  صككككككككككككككككككككوص                                    ككككككككككككككككككككواف اشككككككككككككككككككككس ص

   (1)ان ممل الصفاف)صفاف  ل  الصو   نمصا ا   هلل(  ان ممل اليونانية ) و   ان  و يا(

 ق ككككككككككككر نزعككككككككككككة  ن يككككككككككككة نجدانيككككككككككككة  اعسمككككككككككككد عدكككككككككككك  الريا ككككككككككككة ال فلككككككككككككية نت لككككككككككككا  القككككككككككككاطني نالككككككككككككون  الفككككككككككككر ر  ناككككككككككككا ةككككككككككككا   

                  الع صككككككككككككر الككككككككككككواار طا يككككككككككككا علب ككككككككككككا عدكككككككككككك  هككككككككككككوا ال حككككككككككككو    لكككككككككككك  عككككككككككككمل  لكككككككككككك  هككككككككككككوا ت  ككككككككككككا  الشككككككككككككد د ناللمككككككككككككو   كككككككككككك    ككككككككككككرب    مكككككككككككك  

  إ  هكككككككككو طريكككككككككك   كككككككككك  الحيككككككككككا   وام كككككككككا الزهككككككككككد نالسص شكككككككككك    ككككككككككر  ا  الاعسقكككككككككا ال العامككككككككككة  يكككككككككك  نا كككككككككحة  ناككككككككككول  اهدا كككككككككك  ال صككككككككككو  

اصكككككككحا  ا ا    كككككككا  الكككككككدنيا مصكككككككد  الشكككككككر نالشككككككك اف  ي قكككككككون  ا  ني  كككككككدن   ككككككك     يكككككككر الككككككك ف  مكككككككمل ا  ا  كككككككا    قكككككككة مككككككك     ككككككك  ال  كككككككا  

 كككككككككة ان هكككككككككو امكككككككككا  كككككككككاع ع ككككككككك  ،ةكككككككككر مقكككككككككا  : ))ةكككككككككل عاطفكككككككككة صكككككككككا  ة  مس   (2)مكككككككككمل ا   الكككككككككدنيا  ن رصكككككككككا عدككككككككك  ال فكككككككككر  لكككككككككعا   ثخكككككككككر 

 خليككككككك  بككككككك    يكككككككح  ةكككككككل نزعكككككككة شكككككككريفة مكككككككمل ال  عكككككككال …ضنا كككككككر    ويكككككككة ضصكككككككوع  ي يلكككككككان ها  كككككككع    ني   مككككككك   ب كككككككا ا  يكككككككاب 

الوجدانيككككككككة   نض ككككككككا  ا    مككككككككل الصككككككككد  نيلككككككككو  تخككككككككا    بحيكككككككك  ي  ملكككككككك  الكككككككك ف  ا    صككككككككرد عمككككككككا  م ككككككككة بكككككككك  ناطم نككككككككة 

 ككككككك  الليا ككككككككة   ككككككك  الككككككككرنخ نالوجكككككككدا     كككككككك  ااعكككككككامال    كككككككك  ضخككككككككا                 إليككككككك   كككككككك  عكككككككال  ااعككككككككاير    كككككككو  سمثككككككككل  ككككككك  الحكككككككك     ككككككك  الككككككككويف  

   ( 3)…((   ض ب

نالسصككككككككككود بمع ككككككككككا  اليككككككككككحيد  صككككككككككع    ص  إ كككككككككك  اصككككككككككل نا ككككككككككد    ككككككككككد  اخككككككككككل ع اصككككككككككر  ت ككككككككككامية اصككككككككككوع  ربيككككككككككة   عضكككككككككك ا 

   مل نزعا كككككككك  إ كككككككك  اصككككككككل معككككككككيص   لشككككككككيوع ا ه ككككككككدر  ا ضككككككككوي  ن عضكككككككك ا ثخككككككككر  ونككككككككاير إشككككككككرا    ناثيككككككككرا مككككككككا  سعككككككككو     ال  عككككككككة الوا ككككككككد  مكككككككك

 كككككك  عككككككد  مككككككمل هككككككو  ضصككككككوع مثككككككاع  لكككككك : ا س ككككككا  ااككككككا    نالعككككككزند عككككككمل الككككككدنيا  نالان  ككككككا  إ كككككك  الس مككككككل  نالعّككككككود عدكككككك  الريا كككككككة 

     الرن يكككككككككة    كككككككككو  ال كككككككككواهر  ّكككككككككا   ّكككككككككو  عامكككككككككة  ككككككككك  ضصكككككككككوع ااكككككككككوةو    ن ككككككككك  نزعكككككككككال معرن كككككككككة ع كككككككككد الصككككككككك  يي  نال  كككككككككو  نالفكككككككككر 

و  كككككككة ناالككككككككيحية نض اطونيكككككككة الجد د ككككككككة  ني يلكككككككاقعد ا   ّككككككككو   كككككككد نلككككككككدل  ككككككك  انا كككككككك    كككككككيا  ن، فككككككككة  ربكككككككا  سكككككككك  رل ن ككككككك  الب 

ب  ا  عكككككككككك  ااككككككككككواه  الفللككككككككككفية  با  ككككككككككا ة إ كككككككككك  ا  الكككككككككك ف  الشككككككككككر ية نا ككككككككككد  نإ لا كككككككككك ا الوجككككككككككداير 
ص
  ككككككككككا  عكككككككككك  ض  ككككككككككا  نهككككككككككو

نح   ري  مقاشر   نا د نا س اب  ا للداع  الرص
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بلفضيل خليصة  د،  

سككككككككككك   خكككككككككككيا  مكككككككككككر ن  عدككككككككككك  ال كككككككككككائلي  بككككككككككك   بكككككككككككدليل ا  ا كككككككككككا  ت مكككككككككككا   يككككككككككك   كككككككككككائ امكككككككككككا ا   ّكككككككككككو  ال        سصكككككككككككود ت كككككككككككامر برمص

              الد  يككككككككككككة مككككككككككككمل ع ائككككككككككككد ن كككككككككككككرائ   ل ككككككككككككمل السصككككككككككككود إ    كككككككككككككر ااقكككككككككككككا  عدكككككككككككك  ال صككككككككككككو  ت ككككككككككككامية مكككككككككككككمل ال ككككككككككككر   ناللكككككككككككك ة نعدكككككككككككك  

            مكككككككككككرن  الو كككككككككككة نا سّكككككككككككا  ث اف ع اصكككككككككككر  ريقكككككككككككة  ككككككككككك  ت كككككككككككا  لككككككككككك    كككككككككككمل نليكككككككككككد الس كككككككككككو  ال قي ككككككككككك  ن كككككككككككد  بكككككككككككل الكككككككككككربة إليككككككككككك  مككككككككككك  

  (4)ممل مصا   مسفر ة   دل  عد السفاعل نالسمثل جزفا ممل صمي  ايان 

صككككككككود لكككككككك    شكككككككك  بمحكككككككك  الصككككككككد ة  ان  شككككككككّل   ككككككككا ر املسكككككككك   ككككككككرند  ن كككككككك  القحكككككككك  عككككككككمل جككككككككون    ؤاككككككككد القككككككككا ثو  ا  السص

العربيككككككة ت ككككككامية ن ككككككد مككككككرص اكككككك ر  ككككككاهر  بمرا ككككككل م سلفككككككة  م ككككككمل عككككككابر   بككككككل هككككككو ا  ككككككا    نككككككي ن هنككككككي ننف ككككككوي  ا كككككك   كككككك    ا س ككككككا 

 إجمال ا عد  ال  و السا  :

 أدوار التصوف إلاسالمي: .2

كككككككال  لككككككككي ة   ككككككك  االكككككككك  ن  كككككككو  ناشكككككككع  بح كككككككك  ال مكككككككو ال قي كككككككك   نكككككككا  نبسكككككككك  ير العوامكككككككل الخا جيككككككككة  يشككككككك  السصكككككككود مككككككككمل انليص

كككككككا يخ  نا
مكككككككر  ب كككككككا  ال كككككككي ال  كككككككر  لكككككككور  سرككككككك، للكككككككدا   ااكككككككد    ا  ض نا   نكككككككا  خكككككككر  شككككككك ن   ككككككك   لككككككك  شككككككك   ةكككككككل  راكككككككة   ريكككككككة  ككككككك  السص

 ا ككككككككة  نصكككككككك  اككككككككا م  ككككككككا  يمككككككككا  دكككككككك  نصككككككككفا م مككككككككا    عككككككككي  ال ككككككككا   الخككككككككا  الككككككككور االكككككككك  بكككككككك    نيشككككككككير إ كككككككك  ابككككككككر، ضعككككككككا  الككككككككو مل 

  ملوا لواف  

 (5). دور الزهد العملي )دور النشأة( 1. 2

لككككككك    ككككككككمل  نكككككككوا  مد  ككككككككة   ريكككككككة مميكككككككك    ني ةكككككككا  ا بابكككككككك  جماعكككككككة معي ككككككككة  بكككككككل ةككككككككا  طري كككككككة   كككككككك  الحيكككككككا  ا صككككككككفة بالر قككككككككة 

الشككككككككككد د   كككككككككك  شككككككككككؤن  الككككككككككد مل  نالا كككككككككك  انة بكككككككككك مو  الككككككككككدنيا  نال يككككككككككا  بككككككككككالفرائ  الد  يككككككككككة عدكككككككككك  ا كككككككككك  نجكككككككككك   ةككككككككككل  لكككككككككك  مككككككككككمل اجككككككككككل 

 عككككككككة الفي اهككككككككا  مككككككككمل ال ا يككككككككة ت  ابيككككككككة  كككككككك   وايككككككككد السص ككككككككرب مككككككككمل ه  نالسما ككككككككا لعفككككككككو  ن  ككككككككا  نإ ا بحث ككككككككا عككككككككمل مصككككككككد  هكككككككك
ص
و  ال 

الرن يكككككككككككة نالفضكككككككككككائل الخل يكككككككككككة نال كككككككككككي  تيلكككككككككككانية  ن ككككككككككك  ال كككككككككككدن  الصكككككككككككالحة ال ككككككككككك  نجكككككككككككدها  الاعسقكككككككككككا الالسعلكككككككككككي  ت كككككككككككامر عدككككككككككك  

ناليككككككككحابة مكككككككككمل  ولكككككككك   نمكككككككككمل الجانكككككككك  اللكككككككككل ي  كككككككك  الكككككككككر   الع يفككككككككة ال ككككككككك   ككككككككد ة بوجككككككككك  السو ككككككككك   ال ككككككككا   ككككككككك   يككككككككا  الر كككككككككوع 

ككككككككا  الح كككككككك  ضمككككككككور  عدكككككككك  ا  هككككككككو  الككككككككرص   الرن يككككككككة لكككككككك   لقكككككككك  ا   حولككككككككة مككككككككمل  رةككككككككال  ر  ككككككككة الا     جسمككككككككاع   كككككككك  خا ككككككككة عثمككككككككا  نإبص

إ كككككككككك   يككككككككككا  اجسمككككككككككاع   ا، ا  انككككككككككد اعا با ككككككككككسفحاع الحضككككككككككا     كككككككككك   ككككككككككدا نزعككككككككككة نا ككككككككككحة ااعككككككككككال   بككككككككككدال هككككككككككو  ال  عككككككككككة  اقلككككككككككو   كككككككككك  

لقصكككككككر   لكككككككوا عكككككككد  ااسصكككككككو و   ئ لككككككك   ضنع  عدككككككك  ا  مكككككككمل اطلككككككك  اعكككككككالي  الحلكككككككمل القصكككككككرر   ككككككك  مواع ككككككك  الزهد كككككككة  ككككككك  م كككككككجد ا

هكككككككا   ككككككك  هككككككككوا  كككككككفا  نيكككككككا،  اا ككككككككجد  ككككككك  الّو كككككككة  ل ككككككككمل الزص
ص
عليككككككك  نصككككككك  صكككككككو   هككككككككو ابكككككككو هاشككككككك  الّككككككككو    ةكككككككا   ر كككككككدر الصككككككككود   ش

صود  الدن  ل  يعر وا بااسصو ي   ني  عرد الزهد اص ا ا بالسص

  (6)ارجي (. دور الفلسفة الصوفية )دور التأثير الخ2.2

كككككككك   انع ضمككككككككر  كككككككك  ال  عككككككككة الزهد ككككككككة ال ككككككككي نمككككككككة ن رعرعككككككككة  كككككككك  خر ككككككككا  بسكككككككك  ير السعككككككككالي  ال  د ككككككككة 
ص
بككككككككدا السكككككككك  ير الخككككككككا ن   س د

القو  كككككة   ني  كككككر  لككككك  نا كككككحا  ككككك  مكككككا  نر عكككككمل إبكككككراهي  بكككككمل ا هككككك  اميكككككر بىككككك   مكككككمل انككككك   كككككر  مل ككككك  ننقكككككو اموالككككك  نلجككككك  إ ككككك  اا كككككجد 

ككككككك   نيعمكككككككل 
ص
   ككككككك  الو كككككككة نفلككككككك  عدككككككك   عكككككككو  ال كككككككا  إ ككككككك  نقكككككككو الكككككككدنيا  هكككككككوا مكككككككمل  يككككككك  العمكككككككل نالريا كككككككةيعككككككك ي  يككككككك  ع شكككككككة الس ش

ككككككككاب ة إ كككككككك  إ امككككككككة   ككككككككر  الحكككككككك  تل ككككككككي مّككككككككا  الخككككككككود نالرهقككككككككة  ن لكككككككك   امككككككككا مككككككككمل  يكككككككك   الف ككككككككر   كككككككك    ا عككككككككة العدنيككككككككة ةانككككككككة اللص

هكككككككد ب كككككككا   السصكككككككود بسككككككك  ير السعلكككككككي  االكككككككيل    م كككككككدل   كككككككر  الحككككككك  تل كككككككي ال ريككككككك  لف كككككككر  الا صكككككككاع ان الف كككككككاف ال ككككككك ي طقعكككككككة الزص

 الفللفر 

  نمككككككككككمل ه ككككككككككا اخكككككككككككو ااككككككككككوه  الصكككككككككككو    س كككككككككك   ككككككككككك  م ككككككككككريي  )نسحكككككككككككدس عككككككككككمل ال كككككككككككو  الفللككككككككككفر(   مكككككككككككل ضنع السكككككككككك  ير اليونكككككككككككاير

 السمكككككككككا  ككككككككك    كككككككككر   نيس دككككككككك  ( 838نان قككككككككك  الثكككككككككاير بال كككككككككا   ال  كككككككككدر   ربككككككككك، ضنع مكككككككككمل مؤلفكككككككككال الحكككككككككا س بكككككككككمل ا كككككككككد ااحا ككككككككك ي )

 (  ني ككككككككككر، الثككككككككككاير  كككككككككك    ككككككككككر  الف ككككككككككاف الرنحكككككككككك  ال ككككككككككي 861تشككككككككككرا   ال ككككككككككي عمككككككككككل   ككككككككككا  ن ال ككككككككككو  ااصككككككككككرر )ااعر ككككككككككة الحكككككككككك  باي صككككككككككاع 

صكككككككككود ابكككككككككو  زيكككككككككد البلككككككككك امر )   (  نهكككككككككو  ا ضكككككككككوي ضصكككككككككل ا سكككككككككب    كككككككككر  الف كككككككككاف )ال ر انكككككككككا( عكككككككككمل  هكككككككككاب ال  كككككككككو 875 مل كككككككككا إ ككككككككك  السص

 ف    س  لككككككككك  م ككككككككك  إ ككككككككك  مصكككككككككد ها ضنع نعلككككككككك  طكككككككككر     ككككككككك  اعكككككككككو   الجلكككككككككد  نيلس كككككككككر ال  امكككككككككا   ككككككككك  ا    كككككككككر الجلكككككككككد  حكككككككككر  الككككككككك
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الككككككور هككككككو ه   سسصككككككل بكككككك  )عدكككككك  مككككككوه   ر ال ككككككو ( ان  فنكككككك   يكككككك  )عدكككككك  مككككككوه  ا ككككككر  زيككككككد(  ن ح كككككك  باللككككككعا   مككككككا ا ككككككسمر  لكككككك  

 الا صاع  ان ما ب ر  ل  الف اف  

صككككككككود  ن ب  ككككككككا با صككككككككوع ال ر نيككككككككة  نا ر 019 كككككككك  جككككككككاف  عككككككككدهما الج يككككككككد القلككككككككدا ر ) كككككككك  مقككككككككا   السص   ككككككككا  كككككككك  ن كككككككككا   (   لص

هكككككككككد نالسص شككككككككك   ن ا ككككككككك  مما  كككككككككة الريا كككككككككة الرن يكككككككككة  امكككككككككا اعسقكككككككككا   ال  كككككككككرر   كككككككككو ا  الكككككككككدنيا مصكككككككككد    نحككككككككك   للكككككككككفر   وامككككككككك  الزص

ف           مككككككككككمل نقككككككككككو الككككككككككدنيا نالسحككككككككككر   - كككككككككك  السمككككككككككا  ااعر ككككككككككة نبالسككككككككككا   اللككككككككككعا  -الكككككككككك  س  نا  الجلككككككككككد جر ومككككككككككة الشككككككككككر   ككككككككككا بككككككككككد للكككككككككك ص

ا  الككككككمو إ ككككككك  خال  ككككككا  ن فنكككككك   ككككككك   ا كككككك  ال ريمكككككككة   سح كككككك  ل ككككككا بسلككككككك  ااعر ككككككة اليكككككككحيحة نع ككككككدما  سككككككاخ ل كككككككا مككككككمل  ككككككل ا  الجلكككككككد 

صود الفللفر   ناللعا   السامة   الج يد إ   بح  مؤ   السص

  (7). دور املبادئ املتطّرفة:2.2

  ( نةكككككككككا  اا كككككككككر  ككككككككك  را بسعكككككككككالي  ا كككككككككر022عاصكككككككككر الج يكككككككككد القلكككككككككدا ر علككككككككك  مكككككككككمل اعكككككككككا  السصكككككككككود هكككككككككو ابكككككككككو م صكككككككككو  الحكككككككككاج )

هككككككدر السكككككك  ير ال  كككككككدر  عدكككككك  انككككككك   ككككككا    ككككككك    ككككككر  الف ككككككاف   ككككككك  ،عكككككك  ا   ن ككككككك   سحككككككد   ككككككك    زيككككككد البلكككككك امر     ككككككك  عدكككككك  م لجككككككك  الزص

ال  تل يكككككككككة نالكككككككككدن نإ اهكككككككككا  ا كككككككككا نا كككككككككد   ممكككككككككا  عكككككككككا  إ ككككككككك  ا   كككككككككسلف  نهكككككككككو ي ي ككككككككك  بمثكككككككككل  ولككككككككك     انكككككككككا الحككككككككك  
ص
 كككككككككاع يشكككككككككو    بالكككككككككو

ككككككككو ية   ّكككككككا   لكككككككك  ممككككككككا ا كككككككا  اشككككككككد الا ككككككككا ّا  …  نالحككككككك  انككككككككا    ان    كككككككقحاير مككككككككا اع كككككككك  شككككككك ير    نهككككككككوا مككككككككا عكككككككرد بالشكككككككك حال الصص

    نفو  ال ا   نةا   اعيا      ق  علي  نيمثل ب  ني سل مصلوبا   

 مدارات التصوف إلاسالمي: .2

 . التصوف والدين:1 .2

الف  كككككككككاف هكككككككككك  م كككككككككا ال ضمكككككككككة عدككككككككك  طريككككككككك    قيكككككككككك  ا ّكككككككككا  الشكككككككككريعة   كككككككككد  فر كككككككككوا لد ا ككككككككككة  . بييييييييييو التصيييييييييوف والفقييييييييي :1. 1 .2

ككككككككة  م يككككككككدا ي ككككككككس قا  ض ّككككككككا   نإ ضككككككككاخ ااشككككككككّل ناللككككككككام  مككككككككمل االككككككككائل  امسككككككككا،نا ب  ككككككككر  علككككككككو  ت ككككككككا  ننصوصكككككككك  بف كككككككك  ن نيص

كككككككك نا     لككككككككو   نضصككككككككوع مككككككككمل الفككككككككرن مككككككككمل اا ال ا كككككككك   يكككككككك   كككككككك   ر  كككككككك  ض ّككككككككا  ن ككككككككدن  الككككككككدص مل ناصككككككككوع الشككككككككر    ق  ككككككككوا  لكككككككك  نميص

نالخصكككككككو  مكككككككمل العمكككككككو   بال سكككككككاب ناللككككككك ة نتجمكككككككا  نال يكككككككا    و كككككككعوا ةكككككككل  كككككككويف  ككككككك  موا كككككككع   ن  قكككككككوا ةكككككككل  كككككككدص  ككككككك  مرا قككككككك  

كككككككككككوا الع ككككككككككد  نان ككككككككككحوا ال كككككككككككر  نا،الككككككككككوا الشكككككككككك  ال  ن  كككككككككككوا  حفكككككككككك  الككككككككككد مل ن صكككككككككككا  ا ّامكككككككككك  مككككككككككمل الاشكككككككككككوي  
ص
 ق  ككككككككككوا ااشككككككككككّلة ن ل

 ان ل  الف  اف    السا يخ ت امر إ   ص في :   ن د(8) نضهواف نالانحرا ال

م    ابو   يفة ال عما   ناا ره     العر  نهؤيف   خون  إ   جان  ال صو  بالرار أهل الرأي:  .أ  ني ار    م دص

م   مالكككككككككك  بككككككككككمل ايكككككككككك   ناا ككككككككككره   كككككككككك  ااد  ككككككككككة ان  سلمككككككككككونا  ب ككككككككككا  نهككككككككككؤيف  ل  مككككككككككو  بحر يككككككككككة أهييييييييييل ال ييييييييييديث:  .ب نيكككككككككك ار  كككككككككك  م ككككككككككدص

 ني   خون  بالرار إي  ليا ال صو  

الكككككككككككو مل  اكككككككككككزنا جككككككككككككلص  الصيييييييييييوفيةني ككككككككككك  بم ابكككككككككككل الف  كككككككككككاف عدككككككككككك  جانككككككككككك   خكككككككككككر مكككككككككككمل الاهسمكككككككككككا  بس قيككككككككككك  ا ّكككككككككككا  الشكككككككككككريعة 

                هككككككككككككوا مككككككككككككا  مككككككككككككل ابككككككككككككمل خلككككككككككككدن  عدكككككككككككك  ال ككككككككككككوع: ))نصككككككككككككا  علكككككككككككك  الشككككككككككككريعة. (0)اهسمككككككككككككام   عدكككككككككككك   ربيككككككككككككة ال فككككككككككككو  ن  ككككككككككككو   ا ن زاي  ككككككككككككا

كككككككككا ن ككككككككك  ض ّكككككككككا  العامكككككككككة  ككككككككك  العقكككككككككا ال نالعكككككككككا ال نااعكككككككككامال  نصككككككككك   عدككككككككك  صككككككككك في : صككككككككك   م صكككككككككو  با ية سا
لف  كككككككككاف ناهكككككككككل الفل

م صكككككككككو  بكككككككككال و   ككككككككك  ال يكككككككككا    كككككككككو  اا اهكككككككككد  نمحا كككككككككقة الككككككككك ف  علب كككككككككا  نال كككككككككا   ككككككككك  ض نا  نااواجكككككككككد العا  كككككككككة  ككككككككك  طري  كككككككككا 

  (19)((نايفية ال ر   م  ا ممل  ن  إ    ن   نشرخ الاص ا ال ال ي  دن  بي        ل 

ني كككككككك  ا  يعلكككككككك  بكككككككك    حصككككككككيل علكككككككك  الف كككككككك  نعلكككككككك  الحككككككككد   نالااككككككككا  بككككككككالعلو  الشككككككككرعية  ككككككككرن   ي بككككككككد م  ككككككككا لّككككككككل ملككككككككل  

           نإمّانا كككككككككك   كككككككككك  السفككككككككككر  للسحصككككككككككيل    قككككككككككل العقككككككككككا   نالس قيكككككككككك  ي بككككككككككدص مككككككككككمل العلكككككككككك  نااعر ككككككككككةبالا ككككككككككايعاةككككككككككلص ب ككككككككككد  طا سكككككككككك  عدكككككككككك  

         ا كككككككككة اهكككككككككد  ممكككككككككمل  مركككككككككوي م قكككككككككا عدككككككككك  نج ككككككككك   نالصكككككككككو    قكككككككككل ا  يلكككككككككل    مكككككككككمل  مركككككككككوي عدككككككككك  صكككككككككرا  ملكككككككككس ي  عكككككككككمل بصكككككككككير  ن 

ككككككككل العلككككككككو  الف  يككككككككة ب ككككككككد  نإي ةككككككككا  معرص ككككككككا لانحككككككككراد نال فككككككككر   ككككككككوار ال شككككككككيرر  كككككككك    ككككككككلس   ككككككككوع   كككككككك  طريكككككككك  ي بككككككككد مككككككككمل ا   حصص

كككككككك    ككككككككد  زنككككككككد (( د نلكككككككك   سف ص ككككككككة السصككككككككود: ))مككككككككمل  صككككككككوص ل لككككككككوب مؤاككككككككدا   ني ككككككككوع صككككككككا    ككككككككول ا(11)تمككككككككا  مالكككككككك  ن يككككككككر  مككككككككمل ائمص

                عكككككككككككمل ضصكككككككككككل الكككككككككككور   كككككككككككرج م ككككككككككك  الفكككككككككككر : )) كككككككككككدص ونا عكككككككككككمل الج يكككككككككككد  كككككككككككاع: ا كككككككككككة إ ا  مكككككككككككة مكككككككككككمل ع كككككككككككد  كككككككككككرر اللككككككككككك  ر  كككككككككككاع  ككككككككككك : 
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بلفضيل خليصة  د،  

يككككككككة  ككككككككمعس    ككككككككوع: …إ ا  ككككككككا  سني مككككككككمل   ككككككككال ف   لككككككككة: الحككككككككا س ااحا كككككككك ي    ككككككككاع: يعكككككككك   خككككككككو مككككككككمل علمكككككككك  نا بكككككككك 
ص
ككككككككا نل  ككككككككاع:  لمص

  صككككككككككككو يا صككككككككككككا    ككككككككككككد    يعنككككككككككككي انكككككككككككك  إ ا ابسككككككككككككدال  علكككككككككككك  الحككككككككككككد   نض ككككككككككككر جعلكككككككككككك  ه صككككككككككككا    ككككككككككككد   صككككككككككككو    ني جعلكككككككككككك

مة  ككككككككككك  علكككككككككك  الصككككككككككو ية نا ككككككككككة صكككككككككككو يا عا  ككككككككككا  نإ ا ابسككككككككككدال بالسعقكككككككككككد  ككككككككككدل    ككككككككككدص ككككككككككدل ناعقص نمعر ككككككككككة ضصككككككككككل ناللكككككككككك     ككككككككككك   زهص

ان  ال كككككككا  لج لككككككك  با صكككككككوع ناللككككككك       لكككككككمل ا ولككككككك   شكككككككا  انالس كككككككو  نالحكككككككاع شكككككككللة بككككككك  عكككككككمل علككككككك  اللككككككك      رجككككككك  إمكككككككا 

بكككككككالفر   قكككككككل  بكككككككدئة   رجكككككك  إ ككككككك  علككككككك  ال كككككككاهر ناسككككككك  الحكككككككد     نككككككك  هكككككككو ضصكككككككل الككككككور  فكككككككر  عليككككككك  العقكككككككا   نالعلككككككك   نانكككككككة  كككككككد ا

   إ  شككككككككرخ ااّككككككككر للعا كككككككككة بككككككككي  علكككككككك  الف كككككككك  نالسصكككككككككود  يكككككككك  بيككككككككا  نا كككككككك، يشككككككككك را   حصككككككككيل العلكككككككك   قككككككككل الكككككككككدخوع . (12)ضصككككككككل((

د لككككككككككك   علمكككككككككككا بمكككككككككككا للّلمكككككككككككة  ككككككككككك  ال كككككككككككر    ككككككككككك  ي   كككككككككككو   لككككككككككك  إ ككككككككككك  شككككككككككك حال   كككككككككككرج بصكككككككككككا   ا             عكككككككككككمل ت كككككككككككا   نبالسكككككككككككا    السصكككككككككككوص

مككككككمل معنكككككك  نإنمككككككا  ككككككلو  عمدككككككك   يكككككك  إ امككككككة  اككككككر ن صككككككفية مكككككككمل ال لكككككك  ن زايككككككة للكككككك ف   ناخككككككو با شكككككككد مككككككمل ال اعككككككال ةككككككر يعكككككككر  

ل ككككككككمل  ق كككككككك  ااسعقككككككككد   ككككككككو  ال ري ككككككككة نفلكككككككك  ب لككككككككمال الر مككككككككة تل يككككككككة  نليصككككككككل إ كككككككك  مر قككككككككة الوي ككككككككة نشككككككككرخ الصككككككككد  إ  ا ككككككككس ا   

 نالحدن   ني  اجة للف  اف بالصو ية   ض ّاالف  اف مرج  الصو يي     إ ضاخ 

نممكككككككا  صككككككككد  تشككككككككا   إليكككككككك  ا  السصكككككككود  كككككككك   ا ي كككككككك  ااس ككككككككدص   عكككككككد ال شكككككككك   عككككككككرد مككككككككؤ رال  خيلكككككككة مككككككككمل الع ائككككككككد الفا ككككككككد  

            ج كككككككككككة اخكككككككككككر  الف  كككككككككككاف نالفللكككككككككككفال الدخيلكككككككككككة ا كككككككككككد ة  الكككككككككككة مكككككككككككمل الانحكككككككككككراد ع كككككككككككد  عككككككككككك  ال كككككككككككر يي  هكككككككككككوا مكككككككككككمل ج كككككككككككة  نمكككككككككككمل 

لككككككككوا شككككككككك  ا  شكككككككك  ا إ ككككككككك  ا ا  اشكككككككككري  ن   يككككككككر نا كككككككككس قا    كككككككككمية  لككككككككوا إ ككككككككك   كككككككككل ة  ملكككككككك  السحكككككككككري  نتبا كككككككككة  ن حوص مكككككككك  الو كككككككككة  حوص

يككككككككة الككككككككرار  نصككككككككا  الف كككككككك  الف  ككككككككي هككككككككو الف كككككككك    صككككككككع  مع ككككككككا الخككككككككرنج علب ككككككككا ان معا  كككككككك  ا  ن اخ الف  ككككككككاف انفلكككككككك    صككككككككا  ن   رص

 كككككككيما  عكككككككد ا  ا كككككككا  ضئمكككككككة ض  عكككككككة ضنائكككككككل مالككككككك   نابكككككككمل   يفكككككككة  نالشكككككككا     نابكككككككمل   قكككككككل ا لككككككك  ن واعكككككككد  الو يكككككككد اام كككككككمل ي 

كككككككككك نا عككككككككككا   بالسعصكككككككككك  الشككككككككككد د نني  كككككككككك  ااككككككككككوه ي االلكككككككككك   عدكككككككككك  خككككككككككاد مككككككككككا عككككككككككرد بكككككككككك   لوا مككككككككككدا   نا قككككككككككا   ميص
ص
نم اهجكككككككككك   نشككككككككككّ

  مككككككككمل ملككككككككسو  علمككككككككي   يكككككككك   نا ككككككككسعدا ه  شككككككككيوخ   ااؤ لككككككككي  ضنائككككككككل مككككككككمل الككككككككامد ن وا كككككككك  ن كككككككك ص لل  ككككككككا  نمككككككككا ا صككككككككفوا بكككككككك

الكككككككدائ  ب قكككككككوع الكككككككرار ثخكككككككر ناخسا ككككككك   امكككككككا اعس كككككككر هكككككككؤيف ض قكككككككا   صكككككككوص ه  للكككككككد مل هكككككككو السصكككككككوص  الو يكككككككد الكككككككور ي  صكككككككوص   عكككككككد  

ع   م كككككككك  هككككككككوا  مكككككككك  ضئمككككككككة ضنائككككككككل لل صككككككككو     كككككككك   حككككككككوص مككككككككوا إعككككككككا   ال  ككككككككر  كككككككك  الف كككككككك  الككككككككور  دص      لككككككككوا ا ل ككككككككوا بككككككككاب الاج  ككككككككا  ن رص

ضا   ال ر   نالحد    وص  نإلزاماإ   (13)   جزف ي  س زا ممل الد مل نالشريعة بل إ  م    ممل  ر ص  ار إمام   ليا  ّا   ،

 ا  ككككككككو ةككككككككل  ريكككككككك  طري كككككككك  الخككككككككا  نم لجكككككككك   كككككككك  الككككككككد مل نالعمككككككككل  ّككككككككا  مككككككككمل ال قي كككككككك  ا   حككككككككدس الخككككككككاد بككككككككي  الفككككككككري ي  

 ل  مككككككككو  ااعنكككككككك  الحر كككككككك  لل  ككككككككل ني  ىجكككككككك  ا ككككككككده  إ كككككككك  الس نيككككككككل نال يككككككككا  يخسا  مككككككككا  كككككككك  اا  كككككككك  ناللا ككككككككة  الف  ككككككككاف اهككككككككل ال ككككككككاهر 

          نالككككككككككرار إي  ككككككككككك   كككككككككككايل محكككككككككككدص    كككككككككككي    عككككككككككد  لكككككككككككد    ار ا كككككككككككر للككككككككككك س  امكككككككككككا الصككككككككككو ية  ّكككككككككككا  مقكككككككككككداه  ض اضكككككككككككوي علككككككككككك  القكككككككككككاطمل

ل صككككككككو  ا ككككككككس قاطا  ا يككككككككا ار السفلككككككككير  يككككككككر الحر كككككككك      كككككككك  يعسمككككككككدن  عدكككككككك  السل ككككككككر ااقاشككككككككر  نمحانلككككككككة ا ككككككككس قا  ض ّككككككككا  مككككككككمل ا

يعسمككككككككد  يكككككككك  الصككككككككو   عدكككككككك   د كككككككك  ن ن كككككككك  نبصككككككككير   ال خصككككككككية   ان مككككككككا يلككككككككم  ع ككككككككده  بككككككككالفسوخ نال شككككككككود   صككككككككد  عككككككككمل هككككككككوا 

الحككككككككككد  نالككككككككككون   ضككككككككككا ا اقيككككككككككر  اعس رهككككككككككا الف  كككككككككككاف افككككككككككرا ن،ند ككككككككككة  ل ككككككككككمل  ق كككككككككك  الف كككككككككككر  ض ا ككككككككككية ال ككككككككككي ةانككككككككككة محككككككككككل  كككككككككككخ  

  ال ككككككككككي ا ككككككككككس ي    ككككككككككا ابككككككككككمل عر ككككككككككر  نجككككككككككاع الككككككككككد مل الرنمككككككككككر  ابككككككككككمل الككككككككككدبا  الف  ككككككككككاف بمككككككككككمل  ككككككككككب   ابككككككككككمل  يميككككككككككة  كككككككككك  ن ككككككككككد  الوجككككككككككو  

       نالّاشكككككككككككاير  نعفيككككككككككك  الكككككككككككد مل السلملكككككككككككاير  ن  كككككككككككد  تشكككككككككككا   إ ككككككككككك  ا  اا كككككككككككر   يككككككككككك   صكككككككككككد  للصكككككككككككو ية ن كككككككككككاجص   ن  ككككككككككك  طكككككككككككري   

   باللكككككككاهكككككككو ابكككككككمل الجكككككككو،ر  ككككككك  اسابككككككك    لقككككككك   إبلككككككك    الكككككككور خصكككككككس اا كككككككر مكككككككمل نصكككككككف  لقيكككككككا  اخ كككككككاف ااسصكككككككو ة مفصكككككككلة  فصكككككككيا 

 نما ن عوا  ي  ممل  عد عمل ت ا  اليحيد 

نصكككككككككل إ ككككككككك  مو كككككككككو  علككككككككك  ال كككككككككا  الكككككككككور عكككككككككايي عا كككككككككة ب  ككككككككك  نبكككككككككي  السصكككككككككود بللكككككككككة  . بييييييييييو التصيييييييييوف وعلييييييييي  ال يييييييييال :2. 1 .2

كككككككد  حد كككككككدا  ككككككك   ضكككككككية ال كككككككاهر نالقكككككككاطمل  ال كككككككي شكككككككللة  ا  ال كككككككر   مكككككككداها ع كككككككر ال كككككككرني  الثكككككككاير نالثالككككككك  اللجكككككككريي   نهكككككككو مكككككككا   لص

وعال ةكككككككل مكككككككمل السصكككككككود نعلككككككك  ال كككككككا   ن كككككككد   كككككككرل بكككككككوا   علككككككك  ال كككككككا   ككككككك  عصكككككككر بنكككككككي اميكككككككة  حكككككككة  كككككككل  الصكككككككرا  مكككككككمل مو ككككككك

كككككككك   ككككككك  العصككككككككر العقاضكككككككوي ضنع  عككككككككد الا صكككككككاع بالث ا ككككككككة اليونانيككككككككة  ككككككك ل  ر كككككككك  نمو كككككككوعا    ل  كككككككك  بلكككككككة انجص اللياضكككككككوي نال قدكككككككك   ن ميص
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                      ا  عدكككككككككككككككك  ع كككككككككككككككك  الصككككككككككككككككرا  بككككككككككككككككي  الصككككككككككككككككو ية نالف  ككككككككككككككككاف ن كككككككككككككككد بككككككككككككككككدا الاشككككككككككككككككاب  بككككككككككككككككي  الفككككككككككككككككري ي  نالس ككككككككككككككككا ب بي  مككككككككككككككككا نا كككككككككككككككح

  ككككككد ةككككككا  الج يكككككككد نااحا كككككك ي  ككككككد نككككككالوا معر كككككككة …إ  ا  ))مو كككككك  الصككككككو يي  مككككككمل علمككككككاف ال كككككككا  لكككككك    ككككككمل  كككككك  نا ككككككك  الحككككككاع  ككككككلقيا

   ككككككككككر  كككككككككك   حليلكككككككككك  ناككككككككككول  ))ااحا كككككككككك ي ا ككككككككككسا  الج يككككككككككد ةككككككككككا  يلككككككككككس د  ااكككككككككك ل  اا. (14)نا ككككككككككعة ن  ا ككككككككككة عاليككككككككككة   علكككككككككك  ال ككككككككككا ((

للس ربككككككة الصككككككو ية امكككككككا  اقككككككي   ككككككك    ككككككالس  عكككككككمل ماهيككككككة الع كككككككل  نلككككككو عككككككدنا إ ككككككك  نصككككككو  الج يكككككككد لوجككككككدناها  حمكككككككل للككككككة الفللكككككككفة 

   نهكككككككككوا  كككككككككدع عدككككككككك  ا  السصكككككككككود ني  كككككككككيما بكككككككككدفا . (15) مكككككككككمل  يككككككككك   كككككككككو  السحليكككككككككل نالا كككككككككراد  ككككككككك  الس ريكككككككككد ناللكككككككككو  عدككككككككك  ااعكككككككككاير((

         رن  الث ا كككككككككككة العربيكككككككككككة ت كككككككككككامية ضخكككككككككككر  ناهم كككككككككككا الف ككككككككككك  نعلككككككككككك  ال كككككككككككا  نالفللكككككككككككفةمكككككككككككمل ال كككككككككككر  الثالككككككككككك   كككككككككككد يشككككككككككك  موا،يكككككككككككا لفككككككككككك

نإ  ةككككككككككا   ريصككككككككككا عدكككككككككك    ككككككككككوير ا نا كككككككككك  السحليليككككككككككة نمدجم ككككككككككا الس نككككككككككي بمككككككككككا  سوا كككككككككك  مكككككككككك   ككككككككككرن ال العصككككككككككر    ككككككككككرج مككككككككككمل ال  ككككككككككر  

   عمل الح ي ة الزهد ة البلي ة إ   عال  الدناع الجد د  ال ي صقلس  بصقلة السفلل  نالقح  ااسمرص 

              الكككككككككككككع  محدن  كككككككككككككة القحككككككككككككك   ل كككككككككككككمل يلكككككككككككككس ي  ال كككككككككككككوع  إ  ضخكككككككككككككو  ككككككككككككك  بكككككككككككككاب صكككككككككككككلة السصكككككككككككككود  علككككككككككككك  ال كككككككككككككا  نالفللكككككككككككككفة ي

ا  اا ككككككككككا ر الف ريككككككككككة الثا ككككككككككة لكككككككككك    ككككككككككمل  كككككككككك   ككككككككككعب ا نحككككككككككو ااعر ككككككككككة ملككككككككككس لة  مككككككككككا  الا ككككككككككس اع  مس ابككككككككككو  ةككككككككككل الس ابككككككككككو  بككككككككككل  ككككككككككد 

نالسصكككككككككككود  إ  ا كككككككككككا د إ ككككككككككك  الكككككككككككدليل ال رهكككككككككككاير  نعمكككككككككككل عدككككككككككك  اعزيكككككككككككز العاطفكككككككككككة  ا صكككككككككككلة ن فاعلكككككككككككة  ا كككككككككككسعا  ال كككككككككككا  بالفللكككككككككككفة

الرن يككككككككككككة  ن كككككككككككك  رل الفللككككككككككككفة بككككككككككككال ا  نالسصككككككككككككود إ  ا ع ككككككككككككة إ كككككككككككك  السعلككككككككككككي   نا الككككككككككككلمة إ كككككككككككك  الحككككككككككككد  نا ككككككككككككس  ر السصككككككككككككود 

ا بكككككككككككال ا  نالفللكككككككككككفة   اصككككككككككك    الكككككككككككدليل الخ كككككككككككا ر نا كككككككككككا  الزهكككككككككككد عدككككككككككك  ا كككككككككككا  ن كككككككككككرر  للكككككككككككفر  نا  كككككككككككر مكككككككككككا ةكككككككككككا  ال كككككككككككا   ككككككككككك  ر 

بالفللكككككككفة  ككككككك  ااكككككككوه  ضشكككككككعرر  ناشكككككككد مكككككككا ةكككككككا  ا صكككككككاي بالسصكككككككود  ككككككك  اعلكككككككي  اللزا ككككككك   ناع ككككككك  مكككككككا ةكككككككا   ككككككك  ر الفللكككككككفة بكككككككال ا  

 ككككككك    اف ال  كككككككدر  نا كككككككرب مكككككككا ةكككككككا  إ ككككككك  السصكككككككود  ككككككك  اعلكككككككي  ابكككككككمل طفيكككككككل  نابكككككككر، مكككككككا ةكككككككا  ا كككككككر ال كككككككا  نالفللكككككككفة بالسصكككككككود  ككككككك    اف 

  (16)الج يد ناعلي  ا ر  زيد البل امر

 . التصوف والطريق:2 .2

 الع ل/الون /ال ش :. املعرفة: 1. 2 .2

 . حقيقة املعرفة الصوفية:1. 1. 2 .2

                ككككككككككك ل الج يكككككككككككد عكككككككككككمل ااعر كككككككككككة   كككككككككككاع: ))ااعر كككككككككككة نجكككككككككككو  ج لككككككككككك  ع كككككككككككد  يكككككككككككا  علمككككككككككك    يكككككككككككل لككككككككككك  ، نكككككككككككا  كككككككككككاع: هكككككككككككو العكككككككككككا د

ثبكككككككككة، بكككككككككوا  ا(( ن كككككككككاع  يكككككككككر : 
،
          نهكككككككككو ااعكككككككككرند(( ن كككككككككاع  ككككككككك ل: ))العلككككككككك   ثبكككككككككة بااعر كككككككككة نالع كككككككككل  ثبكككككككككة بكككككككككالعل  نامكككككككككا ااعر كككككككككة     كككككككككا  

ا : ))ااعر ككككككككة معر ككككككككة ضشككككككككياف بصككككككككو ها ن ككككككككما  ا نالعلكككككككك   ))ابككككككككاخ العلكككككككك  للعامككككككككة نخككككككككسص انليككككككككاف  بااعر ككككككككة(( ن ككككككككاع ابككككككككو ب ككككككككر الككككككككو ص

  (17)عل  ضشياف بح ائ  ((

  إ    كككككككك  السفر ككككككككة بككككككككي  العلكككككككك  نااعر ككككككككة ع ككككككككد الصككككككككو ية   شكككككككك  ل ككككككككا مّانككككككككة العلكككككككك   كككككككك  ن ككككككككره   ناككككككككا ةككككككككا  العلكككككككك  م لككككككككوبا 

إ ككككككك  تيلككككككككا   كككككككك    ككككككككبيل  الرنا ككككككككة نالد ا ككككككككة ان ال  ككككككككل نالع ككككككككل ن القككككككككا مككككككككا يعنكككككككك  بالح ككككككككائ  الثابسككككككككة  ب  مككككككككا معر ككككككككة الصككككككككو   بككككككككاهلل 

كككككك   نعدكككككك  هككككككوا ل لككككككة نليككككككد  الع ككككككل ن ككككككد  بككككككل نليككككككد   ككككككوص  ا خككككككر  اعلككككككو الع ككككككل نالحكككككك   بككككككل  كككككك  نككككككو    ككككككود بكككككك  ه  كككككك   لكككككك  نليص

 ض ا   لص  الصو ية ااعر ة إ    لمي :

  عل  أدنى:  .أ
ص
 يلس ي  ا  يعر   بالحوا  نالاطا  نالسعل

ا  اللزا كككك   فلككككيرا ل  ككككة ال ريمككككة عليييي  لييييدني: .ب فَدَوَجدددددا َع ددددِدا ِمددددت ِع اِدرددددا  مَينددددانا رَعَمددددِة ِمددددت ِعنددددِدرا َ َعل منددددانا ِمددددت ﴿ :نهككككو مككككا  ككككمص

ر ا ِعلِمددددددد نعليككككككك   ّكككككككو  ااعر كككككككة إمكككككككا ا كككككككسديلية عكككككككمل طريككككككك  عمكككككككل الع كككككككل نالحكككككككوا   ناعسمكككككككد عدككككككك    (18)٥٦ال  ككككككك :  ﴾٥٦﴿ الَددددددددا

ر  كككككك  ث ككككككال ال ر نيككككككة نهككككككو مككككككا   لكككككك  عليكككككك  العلكككككك  ض يكككككك   نإمككككككا معر ككككككة خاصككككككة يعككككككرد  ب ككككككا الصككككككو   الصككككككفال    ككككككا  الخلكككككك  نالسككككككدبص

د ي  م كككككككككمل   ا كككككككككة ن ريكككككككككة ااعر كككككككككة نض كككككككككرا   ني  ّكككككككككو  عكككككككككمل طريككككككككك  الع كككككككككل نال  كككككككككل نإنمكككككككككا  ضكككككككككا مكككككككككمل ه    ككككككككك  هكككككككككوا الاخكككككككككسا 

ب ا ال ككككككككككائ  ا ككككككككككدهما عدكككككككككك  الع ككككككككككل نالثككككككككككاير عدكككككككككك  الككككككككككون  نال شكككككككككك  صككككككككككة   (10)لككككككككككد  الصككككككككككو ية  ن  الككككككككككرب  بككككككككككي  شكككككككككك ص ب  ككككككككككر  مسفحص

 ككككككككا 
ص
  ككككككككواع الصككككككككو ية  اقككككككككي    ي ككككككككة ا  كككككككك    يمككككككككو  ن ككككككككري     كككككككك  ااعر ككككككككة  عدكككككككك  ا ككككككككا   صككككككككيلة م موعككككككككة ال ا ككككككككال البشككككككككرية ةل
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بلفضيل خليصة  د،  

ككككككككك   م يككككككككدا نفلككككككككيا شكككككككككاما عككككككككمل طريكككككككك  الو كككككككككائل                كككككككككةمككككككككمل  ن يككككككككة نع ليككككككككة نإ ا 
ص
ن كككككككك   كككككككك  جمل  كككككككككا ملككككككككامر   دائيككككككككة  س ل

نحكككككككك   الكككككككور   ككككككككرج  عكككككككمل طريكككككككك   ا نملسضككككككك  ا ن  بككككككككة ع ليكككككككة خا كككككككعة ل ككككككككوا ال  كككككككا  الرص الزهد كككككككة العد كككككككد  نمرانككككككككا  ن يكككككككا ملككككككككسمرص

 
ص
 ككككككككا بكككككككا ا ككككككككسى اف  حكككككككة  لكككككككك  الو كككككككائل عدكككككككك  االكككككككسو  الككككككككور نصكككككككل إليكككككككك  نرككككككك  الصككككككككو   نعدككككككك   لكككككككك    ميككككككك  الصككككككككو ية  سكككككككد صج ةل

   (29) قا مل الد جال ناعدص  اارا ل

 . أدوات املعرفة الصوفية: 2. 1. 2. 2

باط يككككككككة  ككككككك ار ال لكككككككك  مقاشككككككككر   ن   ال اميكككككككة كككككككر  اثيككككككككر مكككككككمل القككككككككا ثي  ا  ااعر ككككككككة الصكككككككو ية )) كككككككك  معر كككككككة  ن يككككككككة اشككككككككفية 

خاصكككككككة  معر كككككككة  ر  كككككككة  نيشكككككككا   نحككككككك  خكككككككا  بّكككككككل صكككككككو   نلكككككككول  إهمكككككككاع الع كككككككل ن ن  ا كككككككس دا  الحكككككككوا     كككككككي إ ا معر كككككككة 

   (21) ل   ممل الضرن ر ا   اشاب  القدا ال نال  ا ال ع د الصو ية((

       نهكككككككككو ةككككككككل  علكككككككك   حصكككككككككل لكككككككك   كككككككككرن   عليييييييي  العقييييييييلن ككككككككد اشكككككككك  ر عكككككككككمل الصككككككككو ية   لككككككككيم   ااعر كككككككككة إ كككككككك    جككككككككال  كككككككككاس ))

ان ع يقكككككككة ن كككككككر  ككككككك   ليكككككككل   شكككككككر  العثكككككككو  عدككككككك  نجككككككك   لككككككك  الكككككككدليل نشككككككك    مكككككككمل ج لككككككك   ككككككك  عكككككككال  الف كككككككر  الكككككككور   مككككككك  ني كككككككسس 

ني  كككككككبيل إليككككككك  إي علييييييي   حيييييييوا    كككككككوا الفكككككككمل مكككككككمل العلكككككككو   نل كككككككوا   ولكككككككو   ككككككك  ال  كككككككر م ككككككك  صكككككككحيد نم ككككككك   ا كككككككد  نالعلككككككك  الثكككككككاير 

ها ني   كككككككي  عدككككككك  م   الجمكككككككا  بالكككككككون    كككككككا   كككككككد  عا كككككككل عدككككككك  ا   حكككككككدص
ص
عر   كككككككا  لكككككككيا  ةكككككككالعل  بحكككككككان  العلكككككككل نمكككككككرا   الصككككككك ر  نلكككككككو

نالعشككككككك  نالوجكككككككد نالشكككككككو  نمكككككككا شكككككككاةل هكككككككوا ال كككككككو  مكككككككمل العلكككككككو     كككككككو  العلكككككككو  مكككككككمل ااحكككككككاع ا  يعلم كككككككا ا كككككككد إي بككككككك    سصككككككك    كككككككا 

ا نلككككككككك   نيكككككككككون  ا نشككككككككك ص  ا مكككككككككمل ج لككككككككك ا مكككككككككمل اهكككككككككل الكككككككككون   امكككككككككمل يللككككككككك  عدككككككككك  محكككككككككل طعمككككككككك  ااكككككككككرص  الصكككككككككفراف   ي كككككككككد العلكككككككككل مكككككككككرص 

 كككككككو  طكككككككو   الكككككككورنهكككككككو العلككككككك   علييييييي   سيييييييراراكككككككول    ككككككك   الكككككككور باشكككككككر محكككككككل ال عككككككك  إنمكككككككا هكككككككو ااكككككككرص  الصكككككككفراف  نالعلككككككك  الثالككككككك  

س، بكككككككك  ال  ككككككككي نالككككككككو  (( ككككككككسة
 
ن   ،  نخ ال ككككككككد   كككككككك  الككككككككرص علكككككككك  الع ككككككككل  علكككككككك  الحككككككككاع  نعلكككككككك  ض ككككككككرا     (22)الع ككككككككل نهككككككككو العلكككككككك  نفكككككككك  الككككككككرص

 ككككككرن   ي ككككككد ج  حككككككة لوا  ككككككا   علكككككك  الع ككككككل هككككككو علكككككك   حصككككككل ناي ككككككة ال  ككككككر  كككككك   ليككككككل هككككككو   كككككك  م مككككككو  ااعككككككا د نمككككككا  ككككككواها مككككككمل 

ككككككك ة عقا  كككككككك   لككككككككمل نا رككككككك، مع ككككككككا   ب  مككككككككا علكككككككك  ض كككككككواع ي  ككككككككبيل لكككككككك  إي بالكككككككون  نااشككككككككاهد  نهككككككككو علكككككككك   ل، مككككككككا  ة
ص
نعامسككككككك  انكككككككك  ةل

ث ككككككككال   كككككككك   ككككككككي   ا  علكككككككك   سلككككككككوص  بلككككككككو   ن كككككككك  ان بلككككككككو  مشككككككككاهد    ن ّككككككككو  عككككككككمل   ربككككككككة نشككككككككرنط   ككككككككامة ت  ا  نال ككككككككراف  مككككككككمل 

ض ككككككككرا   ككككككككو  طككككككككو  الع ككككككككل نإ  اةا كككككككك  نهككككككككو علكككككككك  الخاصككككككككة نا ا كككككككك  الح مككككككككة ال ككككككككي  ؤ ب ككككككككا ه مككككككككمل يشككككككككاف مككككككككمل عقككككككككا    نمككككككككمل هككككككككوا 

 الصو ية م حصر     الع ل  الون   ال ش   اا  ل  ةانة ا نال ااعر ة

ر  بيكككككككككككك     كككككككككككك  اعس ككككككككككككا ه  الجكككككككككككككا،  ن كككككككككككك  الصككككككككككككو ية مككككككككككككمل الع ككككككككككككل مو فككككككككككككا مسقا  ككككككككككككا  نإ  ةككككككككككككا  ه ككككككككككككا   ا كككككككككككك  مشكككككككككككك العقييييييييييييل:  .أ

       (23)بمحدن  كككككككككة الع كككككككككل نيجكككككككككز   ككككككككك  ملكككككككككسويال معيص كككككككككة    كككككككككوع اللزا ككككككككك  عكككككككككمل الع كككككككككل  ككككككككك  مشكككككككككّا  ضنكككككككككوا : ))ميككككككككك ا  ه  ككككككككك  ا  ككككككككك ((

كككككككة مكككككككا لككككككك  نمكككككككا عليككككككك    كككككككوع: ))للع كككككككل نكككككككو   كككككككد   بككككككك  امكككككككو ا 
ص
امكككككككا ابكككككككمل عر كككككككر  يع كككككككر مو فكككككككا  ككككككك   ا كككككككة الا كككككككزا   نككككككك   قكككككككي  ل كككككككا بد 

ف ككككككككككا الحكككككككككك    (24)(م صوصككككككككككة(
ص
كككككككككك  ال ص ككككككككككر الع دكككككككككك   كككككككككك  إ قككككككككككال نجككككككككككو  ه اني  كككككككككك   كككككككككك   و يككككككككككد الوهيسكككككككككك  ))ةل

ص
ناعس ككككككككككر ا  الشككككككككككا     

ال  ككككككككر  كككككككك  انكككككككك  ي إلكككككككك  إي ه  ع ول ككككككككا   كككككككك  ن رنككككككككا بالككككككككدليل الع دكككككككك  مككككككككا   كككككككك  ل ككككككككوا تلكككككككك  مككككككككمل ا ّككككككككا   كككككككك  ن رنككككككككا بككككككككال  ر الع دكككككككك  

      ككككككك  يلككككككككر  ل كككككككا ابككككككككمل عر كككككككر خ ككككككككاب الحككككككك  للع ككككككككل   (25)مككككككككمل ع كككككككد  اعككككككككا  (( الكككككككور امرنككككككككا بككككككك   كككككككك   صكككككككد   مككككككككا جكككككككاف بكككككككك  الر كككككككوع 

كككككككو رل : اعكككككككا   ا ولككككككك   ككككككك  اا كككككككر مكككككككمل مو ككككككك   ككككككك  اسابككككككك  الفسو كككككككال اا يكككككككة   كككككككوع:
ة
 ن
ص
ي  إا

كككككككوة كككككككة  إا  ه،
كككككككمل جا   صكككككككا ا ا ا  ما كككككككرنا مكككككككا با

 
فة  سة ككككككك   ة

ة
ل نة
ة
ا

قكككككككي ل     ﴿اعكككككككا  :  عا ككككككك ن: األعررررررر ا   ﴾٤٨١﴿ م،
ة
  عة كككككككو  ا

ة
ا يف  نة

ة
كككككككمل  كككككككو  ما

كككككككك ،
 
ككككككك ة الل

ة
ل
ة
مكككككككا خ   ا نة

ة
ض كككككككمانالا نة ّكككككككولا الل 

ة
ل كككككككرنا  ككككككك  مة

،
ككككككك   ة  

ة
ل نة
ة
ا

عككككككككدة ،  ككككككككد     ة راص  ة
ة
كككككككك  قا
ة
كككككككك    ، 

،
ل جة
ة
بة ا ككككككككرة

ة
ككككككككدا ا  

ة
  
ّككككككككو ة   ة

ؤما ككككككككو ة
  ني ككككككككوع  كككككككك  (26) ن كككككككك  ال ككككككككر   مككككككككمل مثككككككككل هككككككككوا اثيككككككككر((: ضعككككككككراد ﴾٤٨٦﴿  ،

ككككككككككككك ا  ﴿: اعكككككككككككككا   عا كككككككككككككمو ككككككككككككك   خكككككككككككككر  ي 
ة
ل كككككككككككككم  ة عة

 
كككككككككككككا الش  ة

 
ل عة ككككككككككككك   جة

،
ا   كككككككككككككااا  

ككككككككككككك ،  ة
ة
ل عة جة

ة
كككككككككككككافة ل

ة
كككككككككككككو  ش

ة
ل كككككككككككككل  نة

ص
 ال ا

كككككككككككككد   مة
ة
ككككككككككككك  ي 

ة
ككككككككككككك ة ا باص

ككككككككككككك   ة
ة
 إا 
كككككككككككككرة
ة
ككككككككككككك    

ة
ل
ة
ا

 
 
ككككككككيا لا

ككككككككة   ﴿اعككككككككا  :  عا ككككككككالفر ككككككككا : ﴾١٦﴿  ة عة   ، ا
ة
كككككككك  ي 

ة
افا ا ككككككككمة كككككككك  الل 

ة
إا 
نةككككككككل   ككككككككة طلكككككككك  م كككككككك   ب ككككككككا ال  ككككككككر  كككككككك  ث ككككككككال   اللاشككككككككية:﴾٤٨﴿ نة

  نا كككككككك  إ ككككككككرا  نا كككككككك، يبككككككككمل عر ككككككككر  كككككككك  (27)ضلقككككككككاب((نلككككككككؤن   ال  كككككككك  ن ن كككككككك   نيسف ككككككككرن  نيلككككككككمعو  نيف  ككككككككو  نللعككككككككااي  نللمككككككككؤم ي 
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ا   كككككك  ع ككككككد  مككككككمل  يكككككك  مككككككا    ككككككد ر  للع ككككككل نالككككككدن  الككككككور   ككككككو  بكككككك   كككككك  م الكككككك  الككككككور  ككككككدص   ب ولكككككك : ))امككككككا  عككككككد  كككككك   للع ككككككوع  ككككككدص

 ككككككك  مف كككككككر  ي مكككككككمل  يككككككك  مكككككككا  ككككككك   ابلكككككككة     كككككككوع  ككككككك  ضمكككككككر الكككككككور يلكككككككسحيل ع كككككككا  كككككككد ي يلكككككككسحيل يلكككككككقة إل يكككككككة امكككككككا ن كككككككوع  يمكككككككا 

   ي   ككككككككك  ابكككككككككمل عر كككككككككر ع كككككككككد محدن  كككككككككة الع كككككككككل   ككككككككك  بكككككككككل   عكككككككككل  يككككككككك  جانقكككككككككا مكككككككككمل (28)ع كككككككككا  كككككككككد يلكككككككككسحيل يلكككككككككقة إل يكككككككككة((   كككككككككو، 

  ن كككككككع  الع كككككككل ع كككككككد   رب كككككككك  (20)ل كككككككمل لككككككك   ةككككككككل مكككككككا  س كككككككو  الع كككككككل هكككككككو  ليكككككككل     ل كككككككك  اثيكككككككر(())…الضكككككككع  نالللككككككك    كككككككوع: 

نةككككككككل مككككككككمل …بككككككككا مو  باي فككككككككا   مككككككككا  كككككككك  إي   ليككككككككدبمف ككككككككو  الس ليككككككككد   ككككككككوع: ))الع ككككككككل الف ككككككككر نم كككككككك  صككككككككحيد ن ا ككككككككد   يّككككككككو  علمكككككككك  

ككككككككد
ص
ككككككككد  ككككككككو  ه   نكككككككك   ل

ص
 الع كككككككككل ي يلككككككككس ي   نكككككككك  عقككككككككد لىحككككككككوا  هكككككككككو    (39)مككككككككمل  دخلككككككككك  الللكككككككك  ن ّككككككككو  إ ككككككككا س  باي فككككككككا ((   ل

الع ككككككل مع ككككككا  نيقككككككي  ابككككككمل عر ككككككر خاصككككككة ضمككككككر  يمككككككا   ككككككس   ي ككككككة  ككككككوص  الع ككككككل   ككككككوع: )) ككككككا   ي  كككككك     كككككك الحككككككوا  اثيككككككرا مككككككا 

 الع كككككككل  .(31) الع كككككككل ملكككككككسفيد ابكككككككدا   كككككككو العكككككككال  الكككككككور ي يعلككككككك  علمككككككك  نهكككككككو الجاهكككككككل الكككككككور ي   س كككككككي ج لككككككك (( ! مكككككككمل الع كككككككل اعلككككككك 

 م ككككككككمل ا   ايكككككككك   كككككككك   ياهكككككككك  الج ككككككككل  ككككككككي   ّككككككككو  عقككككككككدا   نا كككككككك   ن ككككككككي  يدجكككككككك  ب فلكككككككك  ني فككككككككر  بوا كككككككك  ني عككككككككزع عككككككككمل نككككككككو  الحكككككككك  

نهكككككككككوا  ليكككككككككل  كككككككككاط  عدككككككككك  ا   ّكككككككككو  ن اف الع كككككككككل  كككككككككاا   خكككككككككر ان م كككككككككا   ليككككككككك  بالع كككككككككل  كككككككككي   سحكككككككككرص  مكككككككككمل  يكككككككككو   نيفككككككككك     كككككككككقحان 

ا  الح ي كككككككة ا كككككككم  مكككككككمل الع كككككككل   يكككككككد  ا كككككككر  مكككككككمل عزلسككككككك  ن كككككككرن    نيلكككككككسعدص ي كككككككس قاع العلككككككك  اليكككككككحيد مكككككككمل خال ككككككك   كككككككقحان  ن 

  (32)نيس ان،  دن  الف ر

     هكككككككككو انع   جكككككككككال الشكككككككككرب   مسل ككككككككك  اللكككككككككال  مكككككككككمل خكككككككككاع اارا كككككككككل الكككككككككون  ع كككككككككد الصكككككككككو ية عدككككككككك  اخكككككككككساد مشكككككككككا اليييييييييذو : .ب

ال ككككككككككككي   سا،هككككككككككككا   كككككككككككك  م اهكككككككككككككد  الكككككككككككك ف  ن  ككككككككككككعي  الككككككككككككدائ  لقلكككككككككككككو  اللا ككككككككككككة اللككككككككككككامية مككككككككككككمل نجكككككككككككككو     يّككككككككككككو  الككككككككككككون  انع   جكككككككككككككال 

السل ر/الا كككككككككككس قاع  ناللككككككككككك ر نسكككككككككككاج الشكككككككككككرب  يصكككككككككككقد اللككككككككككك ر انع مح كككككككككككة إ  كككككككككككاع/الانفعاع  نهكككككككككككو  الحالكككككككككككة  كككككككككككؤ ر إ ككككككككككك  مح كككككككككككة 

مكككككككككمل الككككككككككون  الكككككككككم  ااعكككككككككراج الصككككككككككو    نااكككككككككرا  م كككككككككك    لكككككككككة ا كككككككككاق ا   اخككككككككككل الككككككككك ف  يااشكككككككككاد نا ككككككككككسا  نسكككككككككائج الككككككككككون   اعدككككككككك  

مككككككككككككة                    الشككككككككككككرب الككككككككككككور  س دكككككككككككك  مككككككككككككمل خككككككككككككاع الر لككككككككككككة  ككككككككككككؤ ر إ كككككككككككك  اللكككككككككككك ر  نكككككككككككك  ا اشككككككككككككراد للعككككككككككككال   را  كككككككككككك   ككككككككككككايل اخككككككككككككر  مس دص

مككككككككككمل خال ككككككككككا   سمككككككككككل الس ربككككككككككة الصككككككككككو ية  ي ككككككككككسج ع  ككككككككككا ااعر ككككككككككة )للككككككككككة  كككككككككك  الا ككككككككككاق ا   نااّاشككككككككككفة ال ككككككككككي  لب ككككككككككا ااشككككككككككاهد  نال ككككككككككي 

صكككككككككود عكككككككككمل العكككككككككال   ن سليكككككككككر هكككككككككو  اافكككككككككاهي   لككككككككك    جكككككككككة الكككككككككون     ركككككككككو نخ كككككككككاب(   كككككككككااعراج الصكككككككككو   هكككككككككو الكككككككككور 
مفكككككككككاهي  السص

   (33)ن  جة الر      ااعراج

    تشككككككككرا   الشكككككككك و   الس دكككككككك مككككككككمل ااصكككككككك ىحال ال ككككككككي ا ككككككككس دم ا الصككككككككو ية للسعقيككككككككر عككككككككمل معككككككككر     ن ككككككككد تل ككككككككا ال شيييييييي :  .ج

ككككككر عككككككمل معنكككككك  مشكككككك ر  هككككككو العر ككككككا  الصككككككو    يعرص  ككككككا ابككككككمل  ككككككز : ))علكككككك    كككككك   كككككك  ال فككككككو   بككككككا  ليككككككل  ااّاشككككككفة ن كككككك  م را  ككككككال اع ص

اج: ))مّاشككككككككفة ال لككككككككوب بح ككككككككائ  ت مككككككككا  بمقاشككككككككر  الي ككككككككي  بككككككككا ايكككككككك  (34)ني ا ككككككككسديع ني إ  ككككككككا  ني   ليككككككككد((   ني ككككككككوع  يكككككككك  اللككككككككرص

)   نيم كككككككككككمل الا كككككككككككس ساج عمومكككككككككككا ا  ال شككككككككككك  ان تل كككككككككككا  ع كككككككككككد الصكككككككككككو ية هكككككككككككو معر كككككككككككة إشكككككككككككرا ية  يضكككككككككككية  ال طقيعكككككككككككة (35)(ني  ككككككككككد 
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 الائسمكككككككككا   ةكككككككككائز   كككككككككو  علب كككككككككا السصكككككككككود ن ككككككككك  الشكككككككككريعة ن كككككككككد نصكككككككككفة ب   كككككككككا )) مثككككككككل اا امكككككككككال نض كككككككككواع نا كككككككككد  مكككككككككمل  كككككككككاس 

نالكككككككككرامل الثكككككككككاير ال ري كككككككككة ن كككككككككد نصكككككككككفة ب   كككككككككا ))اللكككككككككير  اا سصكككككككككر  باللكككككككككال  إ ككككككككك  ه مكككككككككمل   ككككككككك  اا كككككككككا،ع . (36)بكككككككككال  ا  العقو  كككككككككة((

لكككككككككككرائر بثا كككككككككككة امكككككككككككو  باارا قكككككككككككة   امكككككككككككا الكككككككككككرامل الثالككككككككككك  الح ي كككككككككككة )) ككككككككككك  إصكككككككككككاخ اللكككككككككككرائر    نإصكككككككككككاخ ال(37)نال ر ككككككككككك   ككككككككككك  اا امكككككككككككال((

  ن كككككككككد  كككككككككر  السصكككككككككود عدككككككككك    ككككككككك  ااعكككككككككال  تجماليكككككككككة نالسفصكككككككككيلية للرايككككككككك   الثانيكككككككككة  ال ري كككككككككة  نةكككككككككا  (38)نااشككككككككاهد  نااعر كككككككككة((

مكككككككككمل معاا كككككككككا تجماليكككككككككة ن ككككككككك   ا كككككككككي  ا ا كككككككككيي  ب  كككككككككة علب مكككككككككا ال ري كككككككككة نهمكككككككككا اا امكككككككككال نض كككككككككواع  نمكككككككككمل معاا مكككككككككا السفصكككككككككيلية 

ا امككككككككككال نمعانب ككككككككككا ناعككككككككككدا ها ن ر ي  ككككككككككا  نايفيككككككككككة  حصككككككككككيل ا نالانس ككككككككككاع مككككككككككمل م ككككككككككا  إ كككككككككك   خككككككككككر  ناككككككككككول  ض ككككككككككواع  حد ككككككككككد ا ككككككككككماف ا
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بلفضيل خليصة  د،  

كككككككككككككل  الر كككككككككككككا ن ّكككككككككككككو  
ص
             نبيكككككككككككككا  عا   كككككككككككككا باا امكككككككككككككال  مكككككككككككككمل بكككككككككككككي  اا امكككككككككككككال م كككككككككككككا  السوبكككككككككككككة  الكككككككككككككو    الزهكككككككككككككد  الف كككككككككككككر  الصككككككككككككك ر  السوة

اللككككككك ر  اليكككككككحو  الف كككككككاف  الق كككككككاف  ن ككككككك  نا،لكككككككة عدككككككك   لككككككك  اللكككككككال   عككككككمل طريككككككك  الريا كككككككة نمكككككككمل ض كككككككواع الشكككككككو   ال كككككككرب  القعكككككككد 

 ممل لد  ه عزص نجل 

 . التصوف و دب:2 .2

 . التجربة الصوفية:1. 2 .2

السصككككككود لكككككك    ككككككمل م سصككككككرا عدكككككك  ت ككككككا   حلكككككك   بككككككل إن ككككككا ن ككككككد   كككككك  ةككككككل   ككككككمل   ريقككككككا   لكككككك  انكككككك  نككككككزن   نحكككككك  بالد جككككككة 

نخ  إي ا   ه كككككككا   كككككككمال عامكككككككة مشككككككك راة بكككككككي  ةكككككككل السم  كككككككرال الصكككككككو ية   م كككككككمل  ىخيصككككككك ا ضن ككككككك   ةائ كككككككا مكككككككا ةكككككككا    كككككككمل  لككككككك  الكككككككرص

نخ((    الصكككككككو    ككككككك  هكككككككو  الحالكككككككة  ف كككككككد (30)  ككككككك  عقكككككككا   نا كككككككد : ))الكككككككوهاب إ ككككككك  ا  كككككككو  مم  كككككككال الكككككككد مل  نالوصكككككككوع إ ككككككك  ا  كككككككو  الكككككككرص

نخ   يحضكككككككككككر  اخكككككككككككل   ربسككككككككككك  بصكككككككككككيلة السعكككككككككككد   ا  قاطككككككككككك   عكككككككككككال  ضشكككككككككككياف نيقحككككككككككك  ل فلككككككككككك  عكككككككككككمل طريككككككككككك  خفكككككككككككر نحكككككككككككو عكككككككككككال  الكككككككككككرص

نالاخكككككككساد  نيحّكككككككر ع  ككككككككا بالصكككككككيلة  ا ككككككك :   ككككككككو العكككككككا د  ككككككككا   نااحككككككك  العاشككككككك   ككككككككا   اخكككككككر   نالصكككككككامة اا صككككككككة لخ كككككككاب ثخككككككككر 

نهككككككككو الواصككككككككل مككككككككرص  ناال ككككككككرب مككككككككرص  اخككككككككر   الحككككككككائر مككككككككرص  ناللككككككككاامل مككككككككرص  اخككككككككر   السصككككككككود م امككككككككال لّككككككككل م ككككككككا   ككككككككاع … ككككككككا    الثككككككككة

وص  ب لوانككككككككك  امكككككككككا  سلكككككككككوص  ااكككككككككاف بلكككككككككو  تنكككككككككاف الكككككككككور يشكككككككككلل   نامكككككككككا ا  لىح ي ككككككككككة  لبلككككككككك  الصكككككككككو   نيعكككككككككايي خفا كككككككككا  نا كككككككككرا   نيسلككككككككك

ككككككككك  مكككككككككمل  كككككككككاع إ ككككككككك  
ص
ال د كككككككككية   ليكككككككككال عد كككككككككد  نمس كككككككككد   )ن لككككككككك    اعكككككككككة صكككككككككو ية ا ا كككككككككية( اكككككككككول    ي كككككككككة الصكككككككككو    ككككككككك  الس ل

لّككككككل ض ككككككواع  ككككككاع  نمككككككمل معكككككك ي إ كككككك   خككككككر  ي  ريككككككد الصككككككو   ا   ثبككككككة عدكككككك   ككككككاع معككككككيص   نكككككك   ر كككككك   كككككك  ا   ّككككككو  صككككككو   جامعككككككة 

ل  كككككككك   ككككككككد    مككككككككا  الا  ا  بحككككككككدن    اهيكككككككك ا  وجككككككككو   مشككككككككرن  عدكككككككك  ملككككككككسو  الزمككككككككا  نااّككككككككا  نالجلككككككككد نالللككككككككة  نهككككككككو ي  ككككككككد   

لكككككككككك    ككككككككككلص  ائمككككككككككا  ريككككككككككد خلكككككككككك   ككككككككككقل نحككككككككككو الامس ككككككككككا    إي مككككككككككا الككككككككككمد بكككككككككك  هككككككككككو  الشككككككككككرن   نالصككككككككككو   نهككككككككككو يعكككككككككك ي   اهيكككككككككك  نيسحمص

   وا،نا  كككككككككا نهوي  كككككككككا اس ربكككككككككة    كككككككككو  حكككككككككانع الانفكككككككككال مكككككككككمل  كككككككككدن    اهيككككككككك ناا لككككككككك  ن لككككككككك   ككككككككك  مح سككككككككك  إنككككككككك  يعككككككككك ي   ربكككككككككة  فس كككككككككد 

   كككككككممل   ربكككككككة صكككككككو ية   ككككككك   ككككككك  جوهرهكككككككا محانلكككككككة لس كككككككان،  كككككككدن  الس ربكككككككة الد  يكككككككة (49)  لككككككك  لوا ككككككك   مكككككككو،ا  س كككككككان، ةكككككككل الحكككككككدن 

السّكككككككالي  الشكككككككرعية العا  كككككككة   لككككككك  ال كككككككي    ككككككك  بالعكككككككا ر نااككككككك لود مكككككككمل  كككككككاهر السصكككككككد   نت مكككككككا   ن  سصكككككككر عدككككككك  م كككككككرص  الو كككككككاف ب

نالامس ككككككككككككا  عككككككككككككمل ااحرمككككككككككككال الد  يككككككككككككة ان مككككككككككككا يلككككككككككككم  الو ككككككككككككاف بمس لقككككككككككككال الشككككككككككككريعة نالو ككككككككككككود ع ككككككككككككد  ككككككككككككدن ها ن  ككككككككككككوم ا    مككككككككككككد 

  (41)الصو   إ     ان،  دن  )ت ما ( للدخوع      و  )ت لا (

 كككككككة ال كككككككي اشكككككككا  إلب كككككككا ج ر كككككككل   ككككككعيا م ككككككك  للسواصكككككككل  واصكككككككا مقاشكككككككرا مكككككك  الحككككككك   كككككككقحان  ناعكككككككا   ني مكككككككد     إ ككككككك  عقككككككا   ااعا 

مق اهكككككككا )الخكككككككود(  ال كككككككي ( ال كككككككي  كككككككر   ككككككك  العقكككككككا   891ه/185مكككككككمل ه كككككككا نف ككككككك  ا كككككككواع شككككككك يد  العشككككككك  تل كككككككي  ا عكككككككة العدنيكككككككة )ل: 

مككككككمل الع ككككككاب ن)ال مكككككك (  كككككك  الثككككككواب    ككككككلوةا  ما ككككككل  ككككككلو  عقككككككد اللككككككوف   الككككككو  إ ا خككككككاد اطككككككا  نإ ا امككككككمل ع ككككككو    امككككككا عقا   ككككككا 

  الكككككككور  ا سككككككك  الوصككككككككوع إ ككككككك    كككككككا ااحقكككككككوب   كككككككك     شككككككك  للمحككككككك  ال جكككككككك  ال كككككككي  حكككككككوع  ننكككككككك  ن ن    ككككككك   مق اهكككككككا عدككككككك  الحكككككككك 

     وع مثا:(42) ؤية نج  ااحقوب    ا ان شفة ال ج   ح  ة الرؤية

 

 نممل اشعراها الش ير     الح  تل ي:

 واةاكككككككككل لككككككككككككككككككككككك  اهكككك   نككككككككككككن   و  ككككككككككككك  ال ككككككا ق   قي   

للة ب  عمل  ككككك ح  و               ككككككككككك   ال   ما الور هو 
،
 واةاك ص ش

    ا اةاكك  شف  لى ج      كككككككككككككككككككككككل لكككككناما الور انة اه

 (44)نل مل ل  الحمد     ا ن اةا   ا الحمد     ا ني  ا                

 نيرن  ال  ا    ا جزيا  مل خود ننا           كككككككككككككككككةل   يعقدن  م

 ب صو  نيشربوا  للبيا  ان ب   يل  وا الج ا   يح وا          

  (43)اكككككككككككككككككانا ي ابس   بح ي بد   ر    الج ا  نال ا    كككككككل   ل
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 مدارات التصوف في الثقافة العربية اإلسالمية

 ( مكككككككككمل شككككككككك حال  اهكككككككككد ل  مككككككككك   ن ككككككككك  ا كككككككككواع 029ه/390الحكككككككككاج )ل نيم كككككككككمل ل كككككككككا بااثكككككككككل ا  نف ككككككككك  مكككككككككا ن   عدككككككككك  للكككككككككا  

 مق اها العش  الور  فن   ي  إنية العاش      ال ااحقوب   ا  ق   إي  ا ا نا د :

 نحمل  ن ا   لل ا بدنا  انا ممل اهو  نممل اهو  انا

 (45)ر   ابصر  اكككككككككككككنإ ا ابص   كككككر كككككصككككككني ابكككككككر ككككككككصكككك   ا اب

ن ككككككككككد ا   السعككككككككككا   بككككككككككي  الس ربككككككككككة الصككككككككككو ية نالس ربككككككككككة الد  يككككككككككة العا  ككككككككككة إ كككككككككك  مكككككككككك    اميككككككككككة  مثلككككككككككة  كككككككككك  مككككككككككا  ككككككككككدس مككككككككككمل 

عدكككككككك   ككككككككبيل ااثككككككككاع  نلكككككككك   سو كككككككك  هجككككككككو  الف  ككككككككاف عدكككككككك  ااسصككككككككو ة  إ كككككككك   ككككككككد نصككككككككم    رلللكككككككك ر ن  صككككككككل  لىحككككككككاج  نمككككككككمل  سككككككككل 

ككككككككة ن  ككككككككر ابككككككككمل بكككككككالر   نال فككككككككر   كككككككك  عصككككككككرنا هككككككككوا  إ   ككككككككوه    عكككككككك  القككككككككا ثي  ااعاصككككككككريمل إ كككككككك  إخككككككككراج الف ككككككككر الصككككككككو   بصككككككككفة عامص

عر ككككككككر بصككككككككفة خاصككككككككة مككككككككمل   يككككككككر  ت ككككككككا   ن ككككككككد بلككككككككة  الحمككككككككا   ككككككككد السصككككككككود بمح كككككككك  اسككككككككاب برهككككككككا  الككككككككد مل الق ككككككككاع  )  بيكككككككك  

مصكككككككر  السصكككككككود(  الل كككككككي إ ككككككك    فيكككككككر ابكككككككمل عر كككككككر(  إ ككككككك  ا   ضككككككك  لككككككك  ع وانكككككككا مكككككككمل  عكككككككد  يعلكككككككو عدككككككك  الع كككككككوا  ضصكككككككد  لل سكككككككاب هكككككككو )

ن كككككككد  هككككككك  با ككككككك  معاصكككككككر  خكككككككر إ ككككككك  ا  كككككككا  ابكككككككمل عر كككككككر بال صكككككككد إ ككككككك  الس ريككككككك  الع ائكككككككدر ب شكككككككر ا ّكككككككا  القاط يكككككككة ةكككككككالحلوع نن كككككككد  

  (46)الوجو     ا  ا  الدنلة ت امية

 لكككككككككككب  هكككككككككككوا السعكككككككككككا    ككككككككككك  الف ككككككككككك  نالس نيكككككككككككل بكككككككككككي  الس كككككككككككربسي  الكككككككككككد   سي   ن ف كككككككككككا   كككككككككككرا ه  ةكككككككككككا  عدككككككككككك  ااسصكككككككككككو ة ا  

ااسصكككككككككككككو ة بالللكككككككككككككة   اهسمكككككككككككككا ا للككككككككككككك    الخاصكككككككككككككة   ككككككككككككك   نال كككككككككككككي  م كككككككككككككمل ا   حمكككككككككككككب   ن حمكككككككككككككي   كككككككككككككرب     نمكككككككككككككمل ه كككككككككككككا م شككككككككككككك    س كككككككككككككو 

 ا سعا كككككككككوا عكككككككككمل الللكككككككككة العا  كككككككككة بللكككككككككة الرمكككككككككز نتشكككككككككا     كككككككككواف  ككككككككك   فلكككككككككيره  لل كككككككككر   ال كككككككككري  ان  ككككككككك  اعقيكككككككككرا    عكككككككككمل مواجكككككككككده  

 ن  ا     الصو ية نمّاشفا    الرن ية    ا وال   نم اما    

 . كتابة التجربة الصوفية:2. 2 .2

بقعككككككككككككككدها الرنحكككككككككككككك  العميكككككككككككككك  نعا   ككككككككككككككا  ضخككككككككككككككر  اعككككككككككككككد الللككككككككككككككة اصككككككككككككككع  ض نال   ويعككككككككككككككا  كككككككككككككك  الفككككككككككككككمل لسمي هككككككككككككككا عككككككككككككككمل ض نال 

ااقاشكككككككككككككر  بككككككككككككك ف  تيلكككككككككككككا  نب يكككككككككككككة اا سمككككككككككككك  الرن يكككككككككككككة نالحضكككككككككككككا ية   نل لكككككككككككككة الللكككككككككككككة  مكككككككككككككو،ا نإشكككككككككككككا ال للسفكككككككككككككاه  نالسعقيكككككككككككككر عكككككككككككككمل 

جكككككككككزف ي  س كككككككككزا مكككككككككمل  نخ تيلكككككككككا  ن  ّوي ككككككككك  ااع كككككككككور ااسصكككككككككل بكككككككككال راا  الث كككككككككا   نالقعكككككككككد ض كككككككككرا  نالعواطككككككككك   حلككككككككك   بكككككككككل  ككككككككك  

  (47)الحضككككككككا ر اللككككككككو مل   سمكككككككك  إلب مكككككككككا   ن ضككككككككا عككككككككمل ةككككككككو  الللكككككككككة ال  ككككككككا  ال ككككككككي   س ككككككككل ع رهكككككككككا الف ككككككككو  نث اب نالث ا ككككككككال اا سلفكككككككككة

ض كككككككككا   ككككككككك  عمليكككككككككة تبكككككككككدا  الفنكككككككككي لكككككككككول  لّكككككككككل   كككككككككي ااكككككككككا   ض ا كككككككككية ااشكككككككككّلة لوجو نكككككككككا الث كككككككككا   نالحضكككككككككا ر  نبالضكككككككككرن     كككككككككي 

ال كككككككككي  ككككككككك  ملككككككككك لة جوهريككككككككة  ككككككككك  عمليكككككككككة تبكككككككككدا    ))لكككككككككول  ن كككككككككد  ةالللككككككككك  نبالسكككككككككا   (48)ا  كككككككك  طري كككككككككة خاصكككككككككة   ككككككككك  ا كككككككككس دا  الّلمككككككككة

ض بكككككككاف نالشكككككككعراف  قكككككككولو  ج كككككككو ا اقيكككككككر   ككككككك  عمليكككككككة القحككككككك  عكككككككمل اافكككككككر ال ال كككككككي   شككككككك  عكككككككمل هككككككك  الكككككككوال ن عكككككككد ااعانكككككككا     الللكككككككة 

ل ا ككككككككو  ال ككككككككي مككككككككمل خال ككككككككا ن ككككككككل   نمككككككككمل خال ككككككككا نس لكككككككك  ن كككككككك  اافسككككككككاخ الككككككككوه ي الصككككككككلير الككككككككور  فككككككككسد ةككككككككل ضبككككككككواب   نالج ككككككككاخ  كككككككك  ا

  (40)ال اع  الور    ل ا إ   ش   ث ا ((

نإ ا عكككككككككككدنا إ ككككككككككك  الس ربكككككككككككة الصكككككككككككو ية الفي اهكككككككككككا امكككككككككككا  كككككككككككاع محمكككككككككككد ا ةكككككككككككو   يكككككككككككا ا   ريكككككككككككا  مسلككككككككككك  مدجمككككككككككك  الللكككككككككككور نالس نكككككككككككي 

بككككككككك  ااسميككككككككك  بككككككككك  نن ريا ككككككككك  ااسفكككككككككر      الس ربكككككككككة الصكككككككككو ية بمف وم كككككككككا الكككككككككد ني الكككككككككس د  الشكككككككككعائر الفر  كككككككككة الخكككككككككا  بككككككككك  نلككككككككك  خ ا

نالجماعيكككككككككككة مكككككككككككمل اجكككككككككككل جعكككككككككككل الجلكككككككككككد نالكككككككككككرنخ  سوااقكككككككككككا  نيلكككككككككككاهما   ككككككككككك  عمليكككككككككككة   لكككككككككككيد الح كككككككككككائ  الرن يكككككككككككة ااوجكككككككككككو    كككككككككككك  

  للويكككككككا صككككككككا  عدكككككككك   ككككككككد ،هككككككككا  ا ككككككككس اعوا   هككككككككو  اافككككككككاهي  الديليككككككككة للسصكككككككود ا ككككككككد ة  حككككككككوي   ريككككككككا نمككككككككمل  كككككككك(59)م سلككككككك  ض  ككككككككا 

السعقيككككككر عككككككمل  لكككككك  بللككككككة جماليككككككة  ككككككوا،ر اا امككككككال الجلككككككد ة  ككككككك  الرن يككككككة  اخككككككل   ربككككككة  وام ككككككا ال شكككككك  ناللكككككك ر  ل ككككككمل اللكككككككؤاع 

 الور   رخ ه ا ما الللة ال ي  م مل للصو   ا   صد   ن قلة  صد  نالا      ليا   عد  نحو اد  ان جز رف 

الصكككككككو   ي    كككككككك  مكككككككمل اج  ككككككككا  ع ايككككككككر   ن   يكككككككة إيشككككككككائية ملكككككككق ة   بككككككككل  ككككككك  نسككككككككاج م اهككككككككد    ككككككك  الح ي ككككككككة للكككككككة الخ ككككككككاب

        نا ككككككككككسعدا   نحكككككككككك    نم  ككككككككككو  ع دكككككككككك    هككككككككككوا مككككككككككا  م   ككككككككككا مككككككككككمل   كككككككككك  الس ربككككككككككة الصككككككككككو ية      الّلمككككككككككة ان الرككككككككككويف ع ككككككككككد الصككككككككككو ية 

    الكككككككور   كككككككاب  الكككككككداع ن ااكككككككدلوع بالّلمكككككككة ي  مكككككككثا  الكككككككداع نااكككككككدلوع   بكككككككل همكككككككا يلكككككككسمدا  مع اهمكككككككا مكككككككمل خكككككككاع السمثكككككككل الث كككككككا 

نالجملكككككككككة   نالاعكككككككككراب عككككككككككمل الس ربكككككككككة الصكككككككككو ية مس ككككككككككل  ككككككككك  للكككككككككة الخ ككككككككككاب    السعقيكككككككككر ع  كككككككككا ه ككككككككككا هكككككككككو ن كككككككككل الس ربككككككككككة مكككككككككمل عاا ككككككككككا 

الكككككككككواار )الح كككككككككوي القكككككككككاطني ( إ ككككككككك  السمثيكككككككككل الللكككككككككور ) السعقيكككككككككرر(  ار  ما كككككككككل الكككككككككوال مككككككككك  الللكككككككككة   نالحككككككككك  مككككككككك  السعقيكككككككككر  نم اب كككككككككة 
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بلفضيل خليصة  د،  

  هكككككككو  الللكككككككة جكككككككافل لسمثيكككككككل نا سكككككككواف هكككككككو  الس ربكككككككة هكككككككو الكككككككور ايشككككككك  للكككككككة خاصكككككككة بااسصكككككككو ةة الصكككككككو ية للسعقيكككككككر ع  كككككككا   الس ربككككككك

  اككككككا  ح  ككككككة إمّانيككككككة ال ككككككراف  نالسواصككككككل    ككككككا  س اككككككد الصككككككو ية خككككككا ج ن ككككككا  السعقيككككككر ع  ككككككا  كككككك  إطككككككا  للككككككور    لككككككو ةانككككككة الس ربككككككة

الفعككككككككل الد  يككككككككة  راككككككككز عدكككككككك  هككككككككوا ااحككككككككو     ن ال ككككككككراف  نالسواصككككككككل  مككككككككمل ه ككككككككا ةانككككككككة ال سابككككككككة إي    ككككككككا  حمككككككككل  كككككككك  طيا  ككككككككا إمّانيككككككككة 

اا ككككككر مككككككمل ال رايككككككك  عدكككككك  الس ربكككككككة الصككككككو ية     الللككككككة ال كككككككي  ما  كككككك ا ااسصكككككككو ة ن  ككككككا ناسابككككككة نإ مكككككككاف    سلكككككك  عكككككككمل للككككككة ناسابكككككككال 

مثيكككككككل   كككككككا   مو كككككككد   نه كككككككا   مكككككككمل   م بثككككككك  مكككككككمل    ككككككك  ا   ّكككككككو  اادجككككككك  الللكككككككور نا كككككككد  يكككككككره  ليكككككككس  السفكككككككاه  ن قكككككككا ع الديلكككككككة

 مشكككككككككّلة السفكككككككككاه  بكككككككككي  ااسصكككككككككو ة ن يكككككككككره       الصكككككككككو    مككككككككك د  ييل مفر ا ككككككككك  مكككككككككمل اعمكككككككككا  الس ربكككككككككة الصكككككككككو ية ال كككككككككي يع شككككككككك ا 

   ااسصككككككككو ة لكككككككك   سم  ككككككككوا مككككككككمل عككككككككر    ككككككككرب    الليبيككككككككة ب ام كككككككك  نللكككككككك     ال ااعككككككككاير  (51)نه ككككككككا  ولككككككككد الف ككككككككو  ني  ككككككككس  السواصككككككككل

صككككككككككود هككككككككككو  ا كككككككككك  مصككككككككككد  ااعنكككككككككك   ) اا ككككككككككسج للمعنكككككككككك  ( هككككككككككوا ااعنكككككككككك  مسو كككككككككك  عدكككككككككك   ن  صككككككككككا   الس ربككككككككككة  هككككككككككو  لككككككككككوا اصككككككككككقد ااس

الس ربككككككككككة  كككككككككك   ككككككككككد  ا  ككككككككككا  كككككككككك  ))إعككككككككككا    ككككككككككراف  للمفككككككككككاهي  اللككككككككككائد  ن حككككككككككان  مع ككككككككككا    الككككككككككة  ائمككككككككككة عدكككككككككك  الصككككككككككدا  مكككككككككك  االككككككككككلمال 

    كككككككي الككككككككائر ال ككككككككواهر (52)يلككككككككا  نالوجككككككككو ((نالسواصكككككككل مكككككككك  اا لككككككك  بّككككككككل اشككككككككّال  نالوصكككككككوع إ كككككككك  جككككككككوهر العا كككككككال  كككككككك  الفكككككككمل نت

ا    يكككككككك   ااكككككككك  مريككككككككدنها ااعككككككككا د نالس ككككككككا ب نالخ ككككككككرال  اشككككككككّل م  كككككككك  و هككككككككا ا سضككككككككيال ااحككككككككي  نالسككككككككا يخالث ا يككككككككة   ضكككككككك   كككككككك  

 ككككككككاع ضخككككككككو   نلحككككككككل خيككككككككو  هككككككككوا ال لككككككككيج  ّككككككككو  اا ككككككككاع السعقيككككككككرر ان ال  ككككككككرر ن ككككككككد  ميلككككككككيج مع ككككككككد الق ككككككككاف ماشككككككككع  الخيككككككككو 

  القكككككككككوخ بالس ربكككككككككة الرن يكككككككككة ال كككككككككي ادجكككككككككز الللكككككككككة العا  كككككككككة عكككككككككمل الو كككككككككاف   كككككككككا   ي كككككككككسج للكككككككككة ها بكككككككككة مسو قكككككككككة نالكككككككككر  نالكككككككككر    ال قكككككككككوع 

مسملصككككككككة مككككككككمل اسل  ككككككككا ااع ويككككككككة  قحكككككككك  عككككككككمل ا كككككككك   ي كككككككك   حسو  ككككككككا   بثكككككككك  م كككككككك  انليككككككككة  يليككككككككة م راامككككككككة مس  ككككككككة نحككككككككو للككككككككة شككككككككعرية  

د إنساجكككككك   كككككك   ككككككيا ال عككككككال  ن  ككككككد  ةككككككل مككككككا  ككككككق  ا ناعيككككككهككككككو  الللككككككة  كككككك   كككككك   ككككككد  ا  ككككككا ملككككككامر    لكككككك  م    ككككككا الخككككككا      ككككككد  ال

  إ  كككككككا الس ربكككككككة الشكككككككعرية  كككككككو   ملكككككككسمر  عدككككككك  الللكككككككة   ن ككككككك   ككككككك  الو كككككككة (53)  للكككككككة اخ كككككككرا  ااككككككك لود نالسعقيكككككككر ع ككككككك جد كككككككد  م سلفكككككككة

و ككككككككا   ن كككككككك  شككككككككفر  الصككككككككو ية  سككككككككدانلو  ا  كككككككك  عككككككككاا    سمكككككككك د هككككككككي ا م  شككككككككيافنفلكككككككك    لككككككككيد لىح ي ككككككككة الداخليككككككككة ن القاط يككككككككة لر 

  لكككككككككرؤاه  نا ّكككككككككا ه  الوه يكككككككككة ال كككككككككي   كككككككككا  عدككككككككك  ا كككككككككا   صكككككككككيلة م مكككككككككو  ال ا كككككككككال البشكككككككككرية ةل كككككككككا مكككككككككمل  ن يكككككككككة نع ليكككككككككة نإ ا  كككككككككة 

ن ككككككككككك   ككككككككككك  جمل  كككككككككككا ملكككككككككككامر   دائيكككككككككككة  س لككككككككككك   م يكككككككككككدا نفلكككككككككككيا شكككككككككككاما عكككككككككككمل طريككككككككككك  الو كككككككككككائل الزهد كككككككككككة العد كككككككككككد    نمرانكككككككككككا  ن يكككككككككككا 

  الككككككككور   ككككككككرج  عككككككككمل طريكككككككك  الللككككككككة  ساككككككككيد ل خككككككككر مشككككككككا اة (54)حكككككككك ملككككككككسمرا نملسضكككككككك  ا ن  بككككككككة ع ليككككككككة خا ككككككككعة ل ككككككككوا ال  ككككككككا  الرن 

ااكككككككككسّل   ككككككككك    ربسككككككككك     يس كككككككككان، إطكككككككككا   الكككككككككواار الخكككككككككا  ني  لككككككككك  ليصكككككككككل إ ككككككككك  تطكككككككككا  ااو كككككككككوع  العكككككككككا   )) الس ربكككككككككة  قكككككككككدا با نكككككككككا 

ل لككككككقة ل ككككككا    ككككككالفمل لسصكككككل إ كككككك  ضنككككككة ني  ّككككككو  ل ككككككا نجككككككو  بال لكككككقة ل ككككككا لككككككوي هككككككوا الانس ككككككاع     ككككككو ن ككككككد  مكككككا يشككككككير إ كككككك  نجو هككككككا با

  نالخاصككككككككة إ كككككككك  العامككككككككة   لسحسككككككككور مفككككككككر ال العككككككككال  ناشككككككككياف   سسفاعككككككككل ان، ضطككككككككر الوا يككككككككة إ كككككككك  ااو ككككككككوعية  ربككككككككة نجو  ككككككككة  س كككككككك

مع كككككككا إ  الفكككككككمل  ؤيكككككككا نالرؤيكككككككا معر كككككككة  ن يكككككككة مقاشكككككككر   ن يكككككككة  كككككككس  عكككككككمل طريككككككك  ال لككككككك   ككككككك  معكككككككزع عكككككككمل الع كككككككل ن وان  ككككككك   نهكككككككوا مكككككككا 

ني سلفكككككككككا   كككككككككك  …(   لككككككككك  ااهمكككككككككا مكككككككككمل مقككككككككككا   نا كككككككككد  )الحكككككككككد   الحريكككككككككة  الجمكككككككككاع  الرؤيكككككككككة  عكككككككككل السصكككككككككود نالفكككككككككمل  كككككككككوامي    

 الرؤيككككككككة بالوجككككككككدا  نال لككككككككك   ن  اعسقككككككككا   لكككككككك   ماهيككككككككا عاطفيكككككككككا  ككككككككلقيا  كككككككك  ااعككككككككا ع ال شكككككككككفر لككككككككد  الصككككككككو ية ل يكككككككككا  …ال اي ككككككككة

  ما  كككككككة ااضككككككككمرال السمكككككككر  ناالكككككككا ر    را  كككككككا بمقكككككككا  الكككككككوال الشكككككككاعر   ككككككك  محاني  كككككككا ااريكككككككر  اعان كككككككة نجكككككككدانال العككككككككال  ااثدككككككك  نا

الخفيككككككككة بوصككككككككف ا اشككككككككك يا جوهريككككككككا لح ي كككككككككة مثاليككككككككة  كككككككككا عة هككككككككو  الح ي كككككككككة ي معنكككككككك  للشكككككككككعر ني معنكككككككك  ا ضكككككككككا لل ريكككككككك  الصكككككككككو   

 ن  محانلكككككككة ا ككككككككس ا  ا ان السمكككككككا  مع ككككككككا عقكككككككو ا نحككككككككو عكككككككوال  اا ككككككككر الفكككككككا نا  كككككككك  مّانكككككككا نا ككككككككد  عدككككككك  إ  ككككككككاف الكككككككوال  عككككككككد ع ا  ككككككككا 

الشككككككككككعر اشكككككككككك  عكككككككككككمل …: ))إ  الشككككككككككعر  ؤيككككككككككا نالرؤيككككككككككا ب قيع  ككككككككككا  فككككككككككز  خككككككككككا ج ااف ومككككككككككال اللككككككككككائد      ككككككككككوع ا ننكككككككككك  (55)ال ويككككككككككل ((

   لككككككك   كككككككك  (56)عكككككككال    كككككككل ابكككككككدا  ككككككك   اجكككككككة إ كككككككك  ال شككككككك    ني  م كككككككمل للشكككككككاعر ا   ّكككككككو  ع يمككككككككا إي إ ا  ا  كككككككا  ن اف  ؤيكككككككا العكككككككال  ((

ن كككككككعب ما إ ككككككك  السو كككككككد بككككككك  نالسمكككككككا   معككككككك    نالسعلككككككك  بكككككككاا ر  ناا لككككككك  ااشكككككككا  ة بكككككككي  الس كككككككربسي   ككككككك  ا  قاط مكككككككا ااكككككككر  مل بكككككككالوجو    

ن  ككككككدي  الحريككككككة ن السمككككككر  عدكككككك   ككككككل ة الع ككككككل  نالحككككككوا   القحكككككك  عككككككمل ا كككككك   خككككككر   نللككككككة اخككككككر    بككككككل نعككككككال   خككككككر مضكككككك     ككككككد 

ة الشكككككككعرية  يككككككك  الصكككككككو   للكككككككة لس ربسككككككك    نالشكككككككاعر   كككككككل   ّكككككككا   نصكككككككو    ل كككككككمل ا ننككككككك    كككككككي  يع كككككككد هكككككككو  الراب كككككككة  ككككككك   الس ربككككككك

 ار صو ية   صدها ا نن  ف …نالس ربة الصو ية
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الصكككككككككككو ية ل لكككككككككككة م كككككككككككر  خ كككككككككككاب   نكككككككككككي   كككككككككككي ل لكككككككككككة    كككككككككككا ني اامكككككككككككا ني اصكككككككككككولية ني إعكككككككككككا   إنسكككككككككككاج  ن مكككككككككككا ر للككككككككككك س      

ال ن فكككككككككا   شككككككككككرط ا تيلككككككككككاير معان ككككككككككة تل ككككككككككي 
ص
د  ب ككككككككككا الككككككككككو ااراكككككككككزر ضنع  الكككككككككك س ااؤ كككككككككك   بككككككككككل  كككككككككك   كككككككككراف  مفسو ككككككككككة  الككككككككككيص

 ا  ا ر نا ل  نال

الصككككككككو يي  ااهمككككككككا  عككككككككل محكككككككك   نككككككككي معككككككككزنع عككككككككمل اا سمكككككككك    لكككككككك   -نمع ككككككككا السعقيككككككككر–  مككككككككمل الخ كككككككك  السصككككككككو  ا  الس ربككككككككة إ —

ا  السعقيكككككككككر الصكككككككككو     كككككككككك   ككككككككك  اشكككككككككّال  ضا ككككككككككر  مو كككككككككا ن رميككككككككك ا إنمككككككككككا   كككككككككد  يويسككككككككك  نإمّانكككككككككك   ككككككككك  ا س صكككككككككاف ةككككككككككل انجككككككككك  الحيككككككككككا   

كككككككل ل كككككككا ب كككككككر  الرن يكككككككة ناكككككككوا ااا  كككككككة  ااا كككككككوي نالحا كككككككر ناا لكككككككس قل  نإ  ةانكككككككة طري سككككككك   ككككككك  إ يكككككككا   لككككككك   يكككككككر مقاشكككككككر   ني  سو ص

 اللائد   الا  اهالالسعقير اا لو ة  خرنجا م   عمل  ل ة 

اصككككككككع   ككككككككويف  واجكككككككك  القا ككككككككك   كككككككك  الككككككككد   الصككككككككو   هكككككككككو اللككككككككؤاع نضصككككككككع  م كككككككك  امكككككككككسا  تجابككككككككة إ  إ  ةككككككككلص إجابككككككككة م مكككككككككا  —
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