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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                 

 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ..
ىف ثريري ا  ريريب در ريريبار هن الريريتسن ل  درسريريبعل ادوسريريب  عريرين يريريدو  ويريريوا  و بدرريري  ك

االيرمبعيريريو واللمليريريو والة ردريريو  خيضريريا احليريريبة تواريري ر بىف لكثريرير ايحيريريب   و احليريريب    
الرواصريريريا واجلمبليريريريو ل ريريريول  ريريرين ال  ريريريد  ريريريد دصريريريا هن حريريريد احل ريريريم بلريريريدم اجلريريريدو   ريريرين 

االسريريرمرار   ودوريريدو احلريريا ايكثريرير وريينريريب سريريو االور ريريبل  ريرين حبلريريو الةلريريا هن عد ريري  و 
 . ن احليبة الزاخرة هن ش ا  ن لش بل املوت    ن اديبيب هن السلىب و 

ت الث بفيريريريريريو ىف احلضريريريريريبرات املإلرلةريريريريريو ل  ادوسريريريريريب   ريريريريريد ويريريريريري  ووظ ريريريريرير ل ريريريريريب املريريريريريوروا
يريب علي ريب   و ريد ويريدت   ريت حياسرمب ب ابلوب هن  ضيو ال يةيو املثلريى الريجي  رين ل  

لو هعريريريريباة واريريريري يا  لريريريريريو رن يريريريريري  سريريريريتا ا ريريريريد  سريريريريبلع اللصريريريريور دريريريريبوالت يريريريريباة ل
وامللر ريريريدات واملللو ريريريبت علريريريى رريريريللر ب بوريريرير  الوصريريريول ابلريريري ة  السريريريب دة ايعريريريرا  

 ادوسبويو هن شبطئ السال و واالطمئ ب  هن احلبرر واملسر  ا . 
وصريريور صريريالح   لريريا املورريريوعبت الةلسريريةيو عريرين ل ريرين  صريريور هاراكريريبت ادوسريريب  

الريريريجي د رح ريريريب ىف وصريريريور احل ريريريب     مريريريب بلولريريرية  ريريرين ال مريريريبل  روارريريريلو ل ريريريب وةريريريرات 
بريريي دريريدد ب  الريري ة  الوابريريو الريريجي ال  ريريدل هال ه ا  مرسريريب الل ريريز وادحسريريب  بلظمريريو  ريريب

  و ريرين س سريري  ة الريري ة  هن خبل  ريريب الريريت  ىف ادريرين هللا و ريري  ر الرسريريا  ريرين كمريريبل 
لريريريريريي  كمثلريريريريري  شريريريريريئ ىف علمريريريريري   لو حسريريريريرين وويي ريريريريري   ل ريريريريري    وكبوريريريريرية الة ريريريريريرة   يئريريريريريو 
السر  بل    ر هللا الت  لوزل  على رسريل    وكريب  سريتا ال ريرل  الريت  لوزلري  هللا علريى 
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م ولخرير ل  ريو ىف ب ريبع الرسريبالت السريمبودو ويلل  خبمتريب لرسريبلو ادسريال  ع د  دمد
دريريريريوم فورريريريا فيريريري  لسريريري  ال مريريريبل الالل ريريريريو ل يريريريباة ال اريريريردو ىف ح  ر ريريريب ايخريريري ة هن   

ريريريْم اودريريريَ  مْم َولمَْتَْمريريريةم َعلريريريْي مْم ووْلَمريريري و  كمريريريب  ريريريبل ولريريريبن      ال يب ريريريو  اْليريريريريْوَم َلْكَمْلريريريةم َل م
ْسالَم اودً ب يةم َل مْم ادو  . [3]املب دة/  َوَررو

لريي  ف ريىف ىف كووري   ررين اد يريو   ال  يز هللا ال رل  عرين سريب ر  ريب سري    رين د و 
الريريري ل الوحيريريريد ىف اللريريريبر الريريريت  د ريريريرل تسريريريلو  الريريريوحى ايول  ع ريريريبل وركي ريريري  وبال ريريريو  

ول ن  يز  هللا بدوام حةظ  وب ب   هن دوم ال يب و  ن خالل ل ريردن ان ريي   كلمبو  
  
    ريب ابرريب ال دروري    ف يريس ايسري ب  حلةريآ ال ريرل اي ر ايول   ل  هللا حةظري     

هوَّنا ََنْرينم وريزاْل ريب الريتْوْكَر َوهوَّنا لري م   والس و علريى الريدوام   ف ريبل ولريبن ىف حةريآ     ري   
وىف حةريريآ السريري و متيريريزت اي ريريو ادسريريال يو ابيسريريبويد ىف براعريريو  [9]احل ريرير/  حَلرَيريبفوظمو َ 
 امل  ريريول واملريريراوا لو الصريرينيي والضريريليع  ريريب  واعريريدسب الريريجي متيريريز بريريي ةرريريلفو َّنارة 

 رين  للمريب وسو  ب عر  بللم  صري لي احلريددا الريت  دلريد  وسن هن رسول هللا 
 الة ر ادسال ى .    لبر 

ىف   اي رير الثريريب    ل  هللا حةظري  وا لريريب  ر يريريب و ريبم بريري  احل ريريو علريى الل ريريبا   ف ريريبل  
زال طب ةريريريريو  ريريريرين ل ريريريريجي علريريريريى احلريريريري  ال وريريريري" ويريريريريوا  وا لريريريريب  سريريريريرمرا هن  يريريريريبم السريريريريبعو   

 . (1) "  صورة ال دضرسم  ن خت م حجي أيوى ل ر هللا و برك وولبن 

 ـــــــــــــــــــ
لخريري  و  15/110( 6714بر م )  ن طرد  نواب    ول احلددا ىف صنيي ابن ح ب  .1

 . 13/293ب رق وللةبظ لخر  كث ة   اوظر فري ال بر  ال إلبر  و سلم 
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سلباة ىف الداردن يو بل سريت  الرسريبلو الريتدن  ريدروسب حري   ريدرسب و د كرن هللا ال
ف ريريريب   ريريري  م خريريري  ال ريريريرو  و ريريرين يريريريبع    و ريريريب وا عريريريب علريريريى  ريريريراا هللا وسريريريد  و يريريري    

خريري  ال ريريب   ريرير  س الريريتدن دلريريو م س  "ىف  ولريري      ريرين لكريريبسم رسريريول هللا    بلريريدسم
لار  ل كرير بلريد  روري   فريال " بل عمرا  برين حصريي راو  احلريددا    "التدن دلو م 

 . (1) " روي لو نالنو 
 وول ريو  ابل  ريول حةظريب وف مريب  لوا ال ريرل  ال ريرب ب لرين درين وصريدر رحرين  فر 

هميريريريبَّن  ريريري  م   وعلمريريريب وعمريريريال   وط  ريريريوا كريريريا  ريريريب يريريريبع بريريري  ىف حيريريريب م ا بصريريريو واللب ريريريو 
ريريري   ب ولريريري   ريريريَي لَ ريريريريَومم َودريمَ اْو ِْ و وَي الاريريريتودَن دريْلَملمريريريوَ  هو ا َسريريريَتا اْل مريريريْرلَ  دريْ ريريريدوه لولاريريري و سو ريريري رم اْلمم

َبتو َل ا َ مْم َلْيرًا َك و ًا  . [9]ادسراع/  الصابحلو
كريريا اللظيمريريو  وظريريا احلريريبل كريريتلة واي ريريو ادسريريال يو وةريريري لل ريريرل  ال ريريرب ولورريري    

واخريريريريريا ال ريريريريريب  ىف ادريريريريرين هللا لفوايريريريريريب   اخريريريريريا فيريريريريري  الةبرسريريريريريي والرو ريريريريريى   ه  بويب ريريريريريب 
لوريري  سريريتا ال ريريور وشريرير  هللا صريريدر  لريري    وو ووريرية اولريريو واحريريدة ال واحل اريريي وكريريا  ريرين ب

س يريريريريريريبعت   اجلريريريريريري   لو اللوريريريريريريو لو اللريريريريريريو   بريريريريريريي ال ريريريريريريب  وه  اخرلةريريريريريريوا ىففريريريريريريرق في ريريريريريريب 
وادسالم ىف  الةروحبت ادسال يو واوسلة الر لو ادسال يو واخرلىف اللر  بو سم

     يلريريريبولريريرية اياوار كل ريريريب د ضريريريى علريريريى اللصريريري يبت وال و يريريريبت ود ريريريبا  ال ريريريب  
ريريريْن  ََكريريريرع َولموثريريريى َوَيَلْل ريريريبكمْم شمريريريلمواًب َو ريَ ب وريريريَا لورريَلريريريبَرفموا هو ا  ََيلَدريَُّ ريريريب ال اريريريب م هوَّنا َخَلْ  ريريريبكمْم  و

 . [13]احل رات/   َلْكَرَ  مْم عوْ َد اَّللاو لَوريَ بكمْم هو ا اَّللاَ َعلويٌم َخ و ٌ 
 ـــــــــــــــــــ

  وال إلريريريريبر   4/1964( 2535)فضريريريريب ا الصريريريرينببو احلريريريريددا  لخريريريريري   سريريريريلم ىف كرريريريريب  .1
 . 2/938( 2508بلةآ   خ كم  ر    حددا )
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حجي وصا اي ر ىف رسوخ  يزا  الر و  كميزا  لوحد للمةبرريلو بريي ال ريب   هن   
بلريريريمل املريريريوان علريريريى لعمريريريبع  ريريريرد  وك ريريريبر الصريريرينببو  ريريرين امل ريريريبيردن  رسريريريول هللا ل  

 .وايوصبر 
ووريرر عرين سريتا اال رريزا  ييريا    سريلمو  اللرير  بوري سم  رين اي ريم تا ا رريز  امل  

يددريريد دسريريريما عربيريريريو خبلصريريريو ول  ريريريو لع ميريريو  رد ريريريو علريريريى ال يئريريريو اللربيريريريو   وه ا كريريريب  
 كمريب  ريبل ولريبن    ودال لالبرالع بي الل با   االخرال    درا ىف س ن هللا ال وويو 

    ًريريَم َربُّريريَة  َولريريْو َشريريبَع َربُّريريَة جَلََلريريَا ال اريريبَ  لم اريريو َمَْرلوةوريريَي هوال َ ريريْن َرحو ريريَدًة َوال دريزَالمريريوَ   َواحو
ريريريريْن اجلْو اريريريريوو َوال اريريريريب و َلْ َلوريريريريَي  ريريريريْم َومَتاريريريريْة َكلوَمريريريريوم َربْوريريريريَة َيْ ريريريريََّ ا َيَ ريريريري اَم  و  َولوريريريريَتلوَة َخَلَ  م

 . [118]سوا/
 كرببري  وسري و و يري     ول رَّن ابالعرصبم مب     املمثريا ىف   َّنع   وحتر  بَّنفإ  هللا    
    ف بل يا  كر  

       يًلب َوال وريَةرا موا َْ او اَّللاو  َو مموا ِبو  . [103]لل عمرا / َواْعَرصو
ريريريي ري مْم  و ريريريبل لدضريريريب     ريريريي ري مْم فورريْ ريريريٌو لَْو دمصو ريريريبلوةموَ  َعريريريْن لَْ ريريريرو و َلْ  ومصو فريْلَيْنريريريَتْر الاريريريتودَن خيم

 .  [63]ال ور/  َعَتاٌ  لَلويمٌ 
و رين يبورين الر ليريع   فمن يبون الس ن ال وويو حدث االخرال  بي اي ريو   

والللريريم كلة ريريب هللا سريري نبو  وولريريبن تخريريت ايسريري ب  ىف خد ريريو ال رريريب  والسريري و   و ريريب 
ر وةريريو ور وسريرير ن ر ريريم ال  ريريوات الريريجي  ريريا لحيريريبَّن سريريلمي دريريثلر الصريريدر ل  لريريم امل

ال ريريريرل   ون  ودريريريو عزدريريريزة   ووريريريو   ريريرينابي ريريريو ادسريريريال يو   فر ريريريدسب ولريريريوا سريريري  ب اي
 .والس و الزاا الت  د و  ش يمر ب ودصني  س  ب 

عريريب ل يريريا اريريريو الريريدكرورا  ل  و ريريو   ةو ريريد حبولريرية ىف سريريت  ايطروحريريو الريريجي و ريريد   
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سري  ب  ريرين ايسري ب  ىف خد ريريو ال رريب  والسريري و   والسريلى اجلريريبا هن وحريدة املسريريلمي 
خ رير امليريبادن ولوسريل ب اوراريبرا وسريو  يريدا   رين لوو ت ا ال   رين بيري  م ىف  يريدا  

الرصريري  عريريخي  رخيريري  ال ودريريا مبلر ريريدات ا بادريريو الرصريريو    فمريرين املللريريوم ل  الرصريريو  
 ظريريريبسر  رد ريريريو عريريرين ال يئريريو ادسريريريال يو   لات هن كثريريري   ريريرين  ةريريريبسيم فلسريريريةيو حلوليريريو و 

وليريري   امل بلوريريو ىف ولظريرييم املردريريددن يوليريريب  م   حريريجي وسريري وا هلريريي م لوصريريبفب الالر ريريدد  و 
هال جب ب  الربوبيو   واختتوسم وس بع شةلبع د ب  ب  ريورسم ودسريروبث عريم وواريد 

 الرحبل هلي م . 
الت  وزلة ب  ال رن وبلثرية بري  عن  ة وم الروحيد ال سيىف  ابليد ولص ي اي ر  

الريريت  ال  لريريا واسريري و بريريي الل ريريد وربريري    و ريريد ووارنريرية لييريريبل اللب ريريو  ريرين الرسريريا   و 
اي ريريريريور املاريريريريي و   ِبيريريريريا وراكمريريريرية حريريريريول ال ريريريريرق الصريريريريوفيو  سريريريريت و ريريريري سم الصريريريريوفيو 

ادسريريال يو لكريريدا   ريرين املةريريبسيم ورلريريبر  ىف كثريري   ريرين ايحريريبدي  ريريا لصريريول الل يريريدة 
 ايصول ال رلويو وال  ودو .بلع وخت

 ريرين ايصريريول امل  ريريرة  بواعب م ريري بالبريريد  ريرين ولمريري    با  ريرية االسريرير ب و وملريريب كبوريري
ف ريريريد كريريريب  لزا ريريريب   ول وسريريريو ال رريريريب  والسريريري و الريريريجي او ثريريري  ع  ريريريب ادسريريريالم ىف   للريريري  اي

هن االعرصريبم ابل ريرل  والسري و   على ال ريبحثي ل  در  ريوا هن امللريي ايول وامل بشرير 
و ريب وللةريبظ م  يوالصريوف صري لنبت  اللال و بي د  ف ب   ورول الرسبلو عن   

سريم   واور  تدن ايصريليس  د   رعم لو بلدسم  ن يب  و ورا ىف ال رل  والس و   
 .ه باب لو سل ب ىف احلةبظ على الل يدة ادسال يو 

ِا  هن االحريوال  رين سريل يبت  كمب حبولة لدضب هظ بر امل  ر السريليم الريت  دري
 الوا ا الصوىف امل رارة ىف ال الا ادسال يو  دميب وحددثب .
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 : أمهية املوضوع 
 و من لليو املورول ىف اجلواون اآلويو   

 ريرين خريريالل و ريريدب   ينو للنيريريبة الروحيريريو ىف ادسريريالم و ريريدب رةدريريو هسريريال يو صريرين  
ىف ِبريريريريا وظريريريرير     يصريريريريول ال رلويريريريريو وال  ودريريريريواب  ات الصريريريريلواملصريريريري لنبت الصريريريريوفيو 

 وو  ي   ل مى .
 ريرين خريريالل و ريريدب   وا ليريريو املورريريول ولنريرير  ىف وصريرينيي احليريريبة الصريريوفيو امللبصريريرة   

ِدددن لو امللبرري للرصو  يريو الر ريرا للوصريول بو   و لرية اراسو علميو وزد و للم
 هن احل ي و .

الصريريريوفيو وسريريريلوك م و ريريري    م ىف لوا ريريريا الو ريريريو  علريريريى   بوريريريو املسريريرير يمي  ريريرين   
ليرسسى ال ب  ابلةضيلو وايخالق احلميريدة واللمريا   احليبة بتكر  ب  م و ب علي م 

 على كاع الاإلصيبت الجي لس مة ىف ه ببيو الة ر ادسال ى بصورة عب و .
االَنريرا  عرين ايصريول ال رلويريو الة ر الصوىف و يب  لاودو  الو و  على و ور  

 ال ر  لو ال لد عن امل  ر ادسال ى .وال  ودو  ن حيا 
الو ريريريريو  علريريريريى رريريريريوابىف االعرمريريريريبا علريريريريى ايصريريريريول ال رلويريريريريو وال  ودريريريريو ىف اللمريريريريا   

 املل مى . 
 : الدراسات السابقة 

ورصريريريريد    و  ريريريريت و ريريريرية    ريريريرير   ظ ريريريريرت دريريريريبوالت  رلريريريريداة ىف الريريريريواث الصريريريريوىف 
لاريرير  للةريريريبظ الصريريريوفيو و صريريري لنب م   واواريريريوا ل لريرين الريريريتدن كر ريريريوا عريريرين الرصريريريو  

وشريرير  ايلةريريبظ اجلبردريريو علريريى للسريري و الصريريوفيو وحريريبولوا   مبنبولريريو و رد يريري  هن اآلخريريردن 
يبسريريريريددن لدضريريريريب الر  يريريريري  علريريريريى ل  االلريريريريو ايلةريريريريبظ ع ريريريريدسم  مريريريريا  لريريريريب  خبصريريريريو ول  
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لو فة شريةر ب سم اسريلب  االلر ب دصلن على      ط يلر ب ال وعيو ط يلو را زة 
الع اور را ريريريريريد ىف ورريريريريريا علريريريريريم االصريريريريري الحبت  حريريريريريجي  ريريريريريبل عريريريريري  م     و ريريريريريد كريريريريريب   ريريريريري

 لود   بسي يو    املسرارق الةروسى 
ىف ولريريرية   و ريريرين ل ريريريدم  ريريريب خلةريريريو  (1)) ه ريريريم و رد ريريريب ورريريريلوا علريريريم االصريريري الحبت ( 

ىف كرببريري  ( ريسريري387ال سريريم الريريت  ع ريريد  لبريريو وصريرير السريريرا  ال وسريريى )ت   احملريريبوالت 
شرير  فيري  ايلةريبظ اجلبردريو ( 2)) كرب  ال يريب  عرين املاري الت (   اللما  ة ع وا  
 . وبي   صواسم    ب  ىف كالم الصوفيو 

س در ريريريريرر اي ريريريرير وةسريريريري  ب رد ريريريريو لوسريريريريا ع ريريريريد لى ال بسريريريريم ع ريريريريد ال ريريريريرب ال اريريريري   
فيو ( ىف رسريريبلر  املاريري ورة   ف ريريرا  دةريريرا اباب خبصريريب لرةسريري  للةريريبظ الصريريو ريسريري465)ت 

ا  ريريريودر   درواصريريريا اجل ريريريد ع ريريريد لى احلسريريرين علريريريى بريريرين عثمريريريب   و  ( 3)وشريريرير   ريريريدلو ب 
   .(  4)( ريس465)ت 
 ـــــــــــــــــــ
ردريريريريط االصريريريري الحبت الةلسريريريريةيو اللربيريريريريو   لريريريريود   بسريريريريي يو      يريريريري  الريريريريدكرور  لد ريريريرين   .1

 . 46 م ص1991ا ض     ط لو املل د الةروسى لآلار الار يو   س و 
 الرصو      ي  الدكرور ع د احللرييم دمريوا   وطري  ع ريد ال ريب ى سريرور  ط لريو اللما ىف .2

 و ب بلدسب . 409م   ص 1960اار ال رن احلددثو   ال بسرة س و 
الرسبلو ال ا دو     ي  الدكرور ع د احلليم دموا   ودموا برين الاريردع   ط لريو اار  .3

 بلدسب .و ب  200ص1ريح  م 1974ال رن احلددثو   ال بسرة س و 
كاريريريع احمل ريريريو      يريريري  الريريريدكرور هبريريريراسيم الدسريريريو ى شريريريرب   ط لريريريو اار الريريريواث اللريريريرى  .4

 و ب بلدسب .  443م  ص 1974س و  ريس 1394ال بسرة 
لى   الريريريريددن شريريريري ب  س     ( 1)( ريسريريريري505)ت  حب ريريريريد الوريريريريزان و ريريريرين بلريريريريد  لبريريريريو 
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ع ريد دريى  خبصو   لبيم  س ظ رت   ( 2)( ريس632حةل عمر الس رورا  )ت 
السريريريريريريمر  د   ال بشريريريريريريب   وع ريريريريريريد الريريريريريريرلاق   ( 3)(  ريسريريريريريري638ن عريريريريريريرى )ت الريريريريريريددن بريريريريريري

 .   ( 4)( ريس735)ت 
وعلى الر م  ن كو  احملريبوالت السريبب و ل رريب  املصري لنبت كثري ة و ر ريررة هال 

فلريم در ريبول   ( 5)ل  الوكيز في ب كب  على هظ ريبر امللريا الريدالن للمصري لي الصريوىف 
د رةريى  وهمنريب  صريوىف ولصريول   ال رلويريو لحدسم ال نا عرين اللال ريو بريي املصري لي ال

 ـــــــــــــــــــبتكر بلمل الاواسد ال رلويو ه  ويدت و كر الاواسد ال  ودو بومل 
اد ريريالع عريرين هشريري بالت ادحيريريبع للوريريزان   وسريريإلو    وعريريو علريريى سريريب   هحيريريبع علريريوم الريريددن .1

 . 49ص1ريط لو فيصا احللىب اار هحيبع ال رن اللربيو   بدو   ردط ح
وط لو  م 1971   لو السلباة ال بسرة   ع د احلليم دموا ا/عوار  امللبر      ي  .2

 .   330ص 5ريح اار الرَي     لن و  حيبع علوم الددن
 م .1948حيدر لابا   اص الحبت الصوفيو البن  عرى    ليو امللبر  اللثمبويو . 3
اار ال ررين املصريردو   يد ع ريد الةرريب  ل ب ع ادعالم ىف هشبرات لسا اد بم     ي  سل. 4

اار امل ريريريريريبر   ع ريريريريريد اللريريريريريبل شريريريريريبسي ا/    و ل ريريريريريم اصريريريريري الحبت الصريريريريريوفيو     يريريريريري  م1996
 م .1995م   ورشي الزالل   ي  سليد ع د الةرب    امل ر و ايلسردو 1992

اوظر امل ي ىف شر   لب  للةبظ احل مبع واملر لمي لسيع الددن اآل د      د و . 5
ِلةبت ىف املص لي الللمى   سن الابفلى حللدكرور ن ي  الر ىف حددث  عن  ردط امل

  واملل م  اللرى واسو   20  ص 19اص الحبت الصوفيو صواوظر لدضب للم بروو   
 و ب بلدسب   . 35م ص 1956حسي وصبر   ط لو اار  ضو  صر ا/ وو ور  

ثال ىف رسريريريبلو ابريريرين ال ظريريرير عريريرين كريريريو  احلريريريددا صريريريبحلب لالحر ريريريب   ريريرين عد ريريري    فمريريري
عرى الجي ورل ب لار  اص الحبت الصوفيو ال دويد سو  نالنو شواسد  رلويو    
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 . ( 1)كا شبسد ورا ىف شر   دخا اص الحي ال عال و للمص لي في  ابلابسد 
جي الدراسريريريبت احلددثريريريو للمصريريري لي الصريريريوىف   سريريريبر املريريري  ر في ريريريب علريريريى طرد ريريريو وحريريري

لريريا امل صريريوا ع ريريد الصريريوفيو  ريريا هرريريبفو صريري وو ال ريريد بع   وسريريى الوكيريريز علريريى هبريريرال امل
واملل ريريريم     ( 2)  احلةريريريا الريريريدكرور   ل ريريريم   ىف الوويريريرين املل مريريريى  ريريريب   وريريرير   لريريرية 
  وه  كريريريريبووا ( 4)  و ل ريريريريم الريريريريدكرور الاريريريرير بو  ( 3)الصريريريول للريريريريدكرور  سريريريريلبا احل ريريريرييم 
واحريد تسريلوب   املل مريى   كريا  اللمريا   جمريبل ىف    يلب  ريد بريتلوا ي ريدا  اري ورا

 كمب س ر  بلد  لة .( 5)ص و      ا ب
 ـــــــــــــــــــ

 .  141  ص 140  ص 139اص الحبت الصوفيو البن عرى ص. 1
 م . 1980ع د امل لم حةا   اار املس ة   ب وت   ا/  ل م  ص لنبت الصوفيو. 2
 م .1981سلبا ح يم   ط لو اودرة   ب وت ا/ املل م  الصوىف   . 3
 م .1987حسن الار بو     ِسسو املإلربر   ا/  ل م للةبظ الصوفيو . 4
ر د لريريريري  ل   ل ريريريريم ىف الدراسريريريريبت احلددثريريريريو  ريريريرين حيريريريريا كثبفريريريريو  صريريريري لنبو    لريريريري  ل ريريريريب ع . 5

لري  بللةب وسرمب و ومثبويو ومخسي  ريدخال   ىف حريي  ه  بلوة كثبفو املداخا في    ادعالم
  وعلى الرير م  رين  سة وس لمب ولكخي  ل م ىف الدرسبت احلددثو للدكرورة سلبا ح يم 

 لريريريريريرية   فريريريريريريإ  املل ريريريريريريم الصريريريريريريوىف علريريريريريريى رريريريريريريإلب و ح مريريريريريري    حيريريريريريريا بلريريريريريري  عريريريريريريدا صريريريريريريةنبو  
 ريري  شريريب ا ل ريريا  صريري لنبت ابريرين عريريرى وهمنريريب دضريريم يل ريريب لو لل ريريب وفريري   صريريةنو 1312

ِلةو   ولكثر  ص لنبو  ميثا ف ر  ووظرَيو  ىف الرصو  .  اخريبر امل
ا املصري لي الصريوىف هن ودلد املسرارق الورى لود   بسريي يو  لول  رين حريبول ر 

حريريجي رل  ل  الرصريريو  ادسريريال ى ىف لصريريل  وو ريريور  صريريدر عريرين   ايصريريول ال رلويريريو 
هاا ريريريو وريريريالوة ال ريريريرل  و برسريريرير    ول  ال ريريريراعة املسريريريرمرة  ريريريتا الريريري ل لع ريريرية الرصريريريو  
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والريريتكر ىف جمموعريريبت بصريريوت   كإ ب ريريو جمريريبل  الريريتكر امل رظمريريو     خصب صريري  املميريريزة
واملورريريوعبت امل ظو ريريو وامل ثريريورة الداعيريريريو هن    السريريريمبل  روةريريا   وهل ريريبع ايَّنشريرييد ىف

رريريريريمن    (1)الرس ريريريريا   وكرريريريرين ِبثريريريريب ىف واريريريريسة املصريريريري لي الةريريريريا للرصريريريريو  ادسريريريريال ى 
لعمبلريريري  ىف الرلريريرير  علريريريى  ردريريريط االصريريري الحبت الةلسريريريةيو اللربيريريريو   ل ريريرين  بسريريريي يو  

مريريب ل   ريريدم منريريب   وظردريريو دريريدواة  ريريت  الة ريريرة    رريريب  هن ي ريريد و  ي ريريى شريريب ا   ك
ل لريريرين املصريريري لنبت الريريريجي خت سريريريب لريريري ا لصريريريو ب هن ال ريريريرل  كمصريريري لنبت   ال ريريريور   

سريريريى ىف جممل ريريريب   وال ريريريبر   وال ريريريب ر   والاريريري رة   وال ريريريس    والاريريرير  و ريريري   لريريرية 
 ـــــــــــــــــــللةبظ  رلويو  وروعو على  لب   لخية عن فلسةو 











ف ريريريد كرريريريرين امل نريريريريا   ودلرريريريخي سريريريريتا املسراريريريرق الةروسريريريريى را ريريريريدا  ىف اراسريريريبو  عريريريرين الرصريريريريو  
م   وواريرير 1964الاإلصريريى حليريريبة احلريريال     ور ريريو ع ريريد الريريرمحن بريريدو  اار ال  ضريريو املصريريردو 

م   ووصوص لخرير  عرين لخ ريبر احلريال  1913 لو ابرد  س و للنال  كرب  ال واسي   ط
 .م 1936وط لة ىف ابرد  س و   شبرك  ىف  ل ب املسرارق بول كراو    

وو ريا  و    لة  ن ايعمريبل  ول  لدضب  ِبا ىف  ردط االص الحبت الةلسةيو اللربيو 
سرراريريريرق شريريريبخة اوظريريرير  ريريريثال   ريريريب كر ريريري  امل  ع ريريري  وحبكريريريب   ىف     ريريري  كثريريري   ريريرين املسراريريرير ي 

ط لريريو عريريبر امللرفريريو ال ودريرية   اجلريريزع الثريريب    ىف كرببريري  وريريراث ادسريريالم  وبريريولورث عريرين الرصريريو 
 =و ب بلدسب   حيا و ا عن  بسي يو  ف رو  ىف را  املص لي الصوىف  87ص

وال عال و   ريب   احللول واال با لو حدة الويوا لو الرصو  الةلسةى بصةو عب و 
ي ب ىف ال رل    وال ورماى هال  ريا املري  ر اللريبم الريت  سريل   ابمللب  الجي محلة عل
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 املسرار و  ىف اراسو ادسالم  .
 : منهج البحث 

لريريي   ريرين السريري ا هعريريداا ِبريريا شريريب ا عريرين ايصريريول ال رلويريريو للمصريري لي الصريريوىف    
در ريريبول اجلبوريرين الر  ي ريريى املل مريريى   وه  كريريب   ريرين السريري ا و ريريبول اجلبوريرين ال ظريرير  

ملصريريريري لنبت   فبل نريريريريا عريريريرين ايصريريريريول ال رلويريريريريو جلميريريريريا علريريريريى منريريريريب   دريريريريدواة  ريريريرين ا
د رضى لوال اسر صبعا شب ال يلةبظ الصوفيو الجي لاري ريب    املص لنبت الصوفيو 

س ال نريا عرين ايصريول ال رلويريو ل ريا  صري لي    كرب  املصري لنبت ىف  لريب  م
علريريريى حريريريدة   و لريريرية  ريريرين خريريريالل ال ظريريرير ىف ال ريريريرل  ال ريريريرب عريريرين اسريريريرلمبالت اللةريريريآ 

مبل ب    وه  و ة ب ع د  لب  اللةآ ىف ال رل  ول ةل ب  ريب ورا ىف السري و   والرلردع 
 ـــــــــــــــــــفرمبب ددل امللا ال  و  على وري و َبلةو للملب  الجي ووصل ب هلي ب 

عريريريرير  املزدريريريريد    ريريريريب    ل ريريريرين دالحريريريريآ ل     ريريريري   نريريريرير    هن ايصريريريريول ال رلويريريريريو وحبكريريريريب   ىف= 
حجي ه   و ى ال رب  الدكرور حسريي  اراسو ادسالم  سرارا يو ىفيسدا  االالواري  اب

ِو   ىف الرلليري  علريى كريا  صري لي وادو ريبر  ابلوريو ل يريب   اري و   وهحسب  صريد ى اللمريد   
را  هَي  هن لصول  رلويو بليدة ىف امللا وال عال و  ريب جت ي  على احل ي و   و على شبخة ىف 

واوظريرير لدضريريب االجتبسريريبت احلددثريريو ىف اراسريريو  94   93ص  2ريوريريراث ادسريريالم  حريري  اوظريرير   بريري  
م 1993دكرور دمد ع د هللا الار بو     اار الة ر اللريرى   ال ريبسرة لل الرصو  ادسال ى

 و ب بلدسب واوظر لدضب    167ص










 

ابير ريريباَّن  ريرين ال ريريريرل    فريريال بريريد  ريريرين  راعريريبة السريري و ي ريريريب شريريبرحو لل ريريرل  و ورريريرينو 
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الصريريريريوفيو  ال سراريريريري با    ر ريريريريررة دريريريريبوالت  ابلضريريريريرورة  كمريريريريب لو ريريريريب سريريريري  د     مللبويريريريري 
م علريريريريى اسريريريريردال  ىف   بسريريريريواع   والريريريريريول هلي ريريريريب كريريريريبل رل  سريريريريواع  ابيصريريريريول ال  ودريريريريو 

 . ص لنب م 
و ريريرين س دلريريريزم ال بحريريريا لدضريريريب اسر صريريريبع اللةريريريآ واسريريريرلمبالو  اللوودريريريو والاريريريرعيو ىف    

 يا كرن الس و حجي دص ي ِبث  ِبثب يريباا   والريريول هن السري و ىف كريا  صري لي 
وال نا عرين اسريرلمبالت اللةريآ في ريب در لرين ابلضريرورة ي ريدا  بعيريب   على حدة 

بلو ددواة   يو ب   ثال لريو حصريل ب  رين كررين السري و لعلى  ن طب بت ال ار ىف رس
للملريريا الصريريوىف املسريريرإلدم  واريري د  الريريجي  املسريري دة  عريريداا  ريرين ايحبادريريا والريريرواَيت 

 ريريريرية لةريريريريآ االصريريريري ال    فمريريريرين لدريريريرين ل ريريريريب احل ريريريريم علريريريريى صريريريرينو ن و ريريريريب وصريريريريالحير ب 
 لالحر ب  ؟ 

كمب ل  ه ةبل احل م علريى احلريددا ىف ل  ِبريا يريبا دضريلع الث ريو ىف ال نريا     
ِنر ىف  يمرريريريري  الللميريريريريو   ولريريريريتا ال بريريريريد  ريريريرين  راعريريريريبة  لريريريرية ىف سريريريريتا اللمريريريريا   ل ريريريرين  ودريريريري
املاريريري لو الريريريجي وةريريرير  وةسريريري ب ل  ي ريريريد علمريريريبع احلريريريددا ىف احل ريريريم علريريريى الريريريرواَيت 
املسريريريري دة ابلصريريريرينو لو الضريريريريلع لو ال  ريريريريول والريريريريرا بلريريريري   رابريريريريو الثمريريريريبوي للةريريريريب   وجممريريريريا 

فبالكرةريريبع ابحمل ريريوم عليريري  ف ريريىف الريريرواَيت املسريري دة دزدريريد علريريى املريريب ري ومخسريريي للةريريب   
ِنر ىف  صريريريدا يو احل ريريريم علريريريى الصريريريوفيو ع ريريريد  دلريريريا وريريريرك ال ثريريري   ريريرين ايصريريريول الريريريجي وريريري

وجتلريريا ايصريريول الريريجي دريريريا هلي ريريب املصريري لي الصريريوىف سزدلريريو وال   اسراريري باسم ابلسريري و 
ورصع ابلاموليو ىف  ر  احل ي و   ف ريب  ال بريد  رين الريريول هن لسريلو  عصرير  

ىف و  يرريري  واسريريرإلدا   ىف خد ريريو السريري و علريريى و ريريبق واسريريا ىف  يددريريد  ريريي املسريريلمو 
السريريري وات ايخريريري ة   وسريريريو اسريريريرإلدام ال م يريريريوور ىف و  يريريريو ال نريريريا الصريريريرىف لَّلةريريريبظ 
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الريريريواراة ىف السريريري و   والسريريريرعو ا بر ريريريو ىف  ريريريا شريريريواسدسب   وفنريريريل السريريري د املرصريريريا 
ي رواَي ريم وامل   ا والرلر  على رواة احلددا  ن ي و اجلر  والرلددا واحل م علري

ن بضواب  ب  ريابل  ول لو الرا   ود ةى ال بحا ل  د     واعد  ص لي احلددا 
و ريريريد  الضريريري ىف ىف ال  ريريريا واولريريريدام الاريريريتو  والللريريريو   وعدالريريريو الريريريروا    اوصريريريبل السريريري د 
  ولريو بصريورة  رد ريو  رين الصريوا  ولريد مت يريدا لل ريبحثي  ل  ريول لو الريراابللن م عليري  

عرين ورريب ر ه ببيريو كريب   رين الصريلن الوصريول هلي ريب   و د لسريةر سريتا اي رير   ن بلد
جب د فريرا  وفريوة ل  يريو دريدواة   و ريد الرز رية ىف سريتا ال نريا     ريب و ريدو  لبملري  

 فيمب دلى  
اسريريرير راع الريريريواث الصريريريول حلصريريرير للةريريريبظ الصريريريوفيو و صريريري لنب م علريريريى  ريريري  ر  -1

ة وهمنريريب اسريريرإلري  وارريريي   فلريريم لكرريريع مب ريريرا  كريرير املصريري لي ىف امللريريبيم الصريريوفيو 
 بروا هلي ريب بري ريالاواسد الدالو علريى اسريرلمبل املصري لي ىف ع ريبرا م   وامللريب  الريجي لشري

لي و  احل م ح مريب سريليمب  لريخيا ِبري  عرين رل  الصريوفيو     ا و ردر ن و ب ع  م  
  كمب رو رية الاريواسد ىف كريا  صري لي حسرين الرسلسريا الريز ا الريت  دظ رير  ريد  

 املإلرلةو .الرو  الدالن للةآ عخي  راحا الرصو  
االعرمبا على الاإلصيبت الصوفيو ال برلة الجي وركة بصمبت وارنو ىف  -2

ِلةبت ايسبسيو   جمبل الرصو   عن   كر وا  التدن  وخصوصب لصنب  امل
با لصنب  امللبيم احلددثو  لب  م  وفسروا للةبظ الصوفيو   وعلي ب  الرصو  

ِلةبت حجي  ي   ا  ر   بشرالل  ال ر    و د ودرية ىف اور بع ست  امل
وو سيىف   هعباة  جممل ب  ىف  سى  الرسليةبت الجي حم  ة بلد ستا الربردط 

للدالالت ال دميو  ت  املص لنبت لو شرو   ب و لإلصبت   وبلد االطالل 
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على  ب سو  ا ور و ِكد ايليو ىف  ضمبر الرصو  ىف ولة احل  و الجي متثا 
و ا االخريبر بلد و لع   سال ى فوة اللزو والصةبع للرلليع ىف الرصو  اد

ِلةب   ش لة ىف الوبلن املظب  الجي س   ا    ب  لب   وع بدو شدددة ىف عار  
املص لنبت الجي ورصا ابل رل  والس و   كمب ل مب  لة ل لن املص لنبت 

  ور مي ا  لة االسرلبوو مبب دلر ىف  ن  الجي ولبر  املرصوفو  على اسرلمب ب
 .   املرايا ايخر 

هخريريريريرا  املريريريريباة الللميريريريريو ىف كريريريريا   نريريريريا ىف لف ريريريريبر دريريريريداة يب لريريريريو للمو ريريريريع  -3
جتسريريريريد الة ريريريريرة وو ريريريرير  املريريريريراا هن ال ريريريريبرع   وو ردريريريرير ال ضريريريريبَي امللي ريريريريو  ريريريريا   الصريريريريوىف 

 االسرا با ت وال اآلخردن كلمب ل  ن .
الريريريريريريول املسريريريريريرمر هن ال صريريريريريوص ال رلويريريريريريو وايحبادريريريريريا ال  ودريريريريريو والرللي ريريريريريبت  -4

و د   رب  لو بلد        وو الرل  الصوىف ابمل  ر ادسال ى الصبىف مل بر    الللميو
  وختريريريردر اآلَيت وايحبادريريريا علريريريى  ريريري  ر لسريريريا احلريريريددا    ريريريا الريريري ل علريريريى اريريريريو 

 احلددا  ن الث وت .
ىف عريريريريرير  ال ضريريريريريبَي    وادفريريريريريرات والرةريريريريريردىف  ن الر ودريريريريريا والر ريريريريريودن عريريريريريال لريريريريريد  -5

وبسريريريريىف امل ريريريريد بت    للن ريريريريم واال رصريريريريبر علريريريريى الر ريريريريرا ىف طريريريرير  احل ريريريريب   املوصريريريريولو
وامل ريريريبر    والرنليلريريريى لخريريرير    وورب   ريريريب   كمريريريب اسريريريرإلد ة املريريري  ر الرريريريبرخيى  ريريريرة 

 ط  ب ملب متلي  ط يلو املسب ا امل نونو .  وال  د  
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 : خطة البحث 
 و د يبع ال نا   سمب هن  سمي و رو ب على ستا ال نو  

املورول   ولليو     ال نا اخريبر   س ن على   اشرملة و د  * املقدمة : 
 والدراسبت السبب و   و   ر ال نا   وا  و الجي سبر ال نا على رو  ب .

ودر ريريبول اراسريريو ايصريريول ال رلويريريو للمصريري لي الصريريوىف  ريرين اجلبوريرين  * القســا ال : : 
 ال ظر  الرسصيلى   و د اشرما على سرو فصول  

 الضوابىف ايسبسيو لالسردالل ابل رل  . الفصل ال : : -

 بي الرةس  والرسودا الصوىف لل رل  ال رب . صل الثاىن :الف -

 د ببيا املص لي الصوفىما اراسو ىف امللبيم الصوفيو . الفصل الثالث : -

 راحا الرصو  ولنرسب على الرو  الدالن للمص لي     الفصل الرابع  : -

 الصوىف وعال و  لة ابيصول ال رلويو .                    

 ولصول   اراسو     يو ىف  لرفو املص لي الصول اخلامس : الفصل -

 ال رلويو .                   

 ايصول ال رلويو ملص لي الرصو  . الفصل السادس : -

ودر بول اراسو ايصول ال رلويو للمص لي الصوىف ىف يبو    * القسا الثاىن : 
    ل ميو د اشرما على   الر  ي ى املل مى 
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ال رلويو  ايصول   جتيزسب الجي   الصوفيو  ص لنبتامل وداما  ال :  -    
 ودو ولو   رلويو  للةبظ  ن     ووو   وفيوص  ص لنبت  وسى    وال  ودو

  و رو ووال  ودو  ال رلويو   لو  لب  لخر  جتيزسب ايصول  و وروعو على  لبوي ب 
نو على ال  يبع ال حر   هن   ايلع   ن حر   اب يب  ار يب   للع  وروي ب

 الربن   

ادرااة      ادخ بت   االخريبر   ادخالص   االوصبل    ادحسب   ايبد    
االعرصبم   اال رنب    ادَّنبو   اددثبر    االص ةبع   االص  بل   االسر ب و 

الرسليم      الر لى  ال  بع   ال الع   الر را   ال سىف   ال ص ة   ال لد  ال إلا 
  الروارا    الروبو   الروي    الروحيد   الر و    الر دد  الرة ر     الرةردد
  احلر و  احلرص    احل ب      حلبل   ا الث و   اجل و   اجلول  الروكا   الروفي  

   احل ةاحلردو    احلز  احلسد    احل    احل ي و   احل مو    احليبع   احليبة 
  ا ليةو  ا لو    ا لوة    ا بصو   ا بطر  ا رم   ا اول   ا ايو   ا ل  

الريبع   الرا      التوق     الدويب   التكر    و الل ا   ا و    الدعو  
السو   الزسد   السبلة   الررب   الرعبدو   الر  و   الرس و   الرو    الرَيع 

الصدق    الا ر   الصخي    الابسد   الاردلو الس ر  الس ي و   السمبل 
اللدو   اللزم  الل ن    الل باة    الصةبع   ال  برة   اللبر    اللب و   اللخية 

الةرار   الة ر   الةروة     الو ة  الوي و    الورق   الورور   الوابوة    الوضن 
اجملبسدة   احملبس و املسخو  واملسرلن   الل ع   الة بع   ال ر    ال لن   ال خي 

 ا و    ا ي و   الورل ا مو    ال ة      امل ر   امل بم     احمل و   احملو   املرا  و 
   الوفبع ابلل د   الون   الي ظو   الي ي . 
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ال رلويو  ايصول   جتيزسب الالجي   الصوفيو  ص لنبتامل وداما:  الثاىن -  
  ةصلو   وسى  ص لنبت صوفيو   ووو  ن للةبظ  رلويو لو و ودو    وال  ودو

و وروعو على  لب  لخر    الداللو عن  لبوي ب الواراة ىف ال رب  والس و 
وفيو ووداولوا ايلةبظ علي ب    رو و وروي ب للع اب يب  ار يب  ن اسرندن ب الص
 لى ال نو الربن  عيبع حر  ال حر  ايلع هن

 ادحرام   االعر ب    ايعرا    ايف  ايعلى   ايف  امل ي   لم ال رب      
ع الردا  الخيق   ال  رة   ال ية احلرام   ال ية امللمور   ال يضب  ال دوو  ايو ا  

يالل اجلمبل    والردن   الرل ي    الرلودن   الرم ي   اجلالع   اجلالل   اجللوة
الرااع    الرو  والةر   اجلمبل   اجلما   احلرق   احلضرة   ا ل  اجلددد   الدبور 

السر    سدرة امل ر ى الزكبة     الرا    الرق امل اور   الركول   الزبور   الزيبيو 
  الا رة   الار   الوي     سواا   الس ر املرفول     الس ع     السةر   

الظلمو     ال ور   الظا  الضيبع  الاةا   الام    الايط   الص م   الض ب ن 
الةر ب     ب   وسي  الةرق   اللمد املل ودو   الورا    الةري   الةراق  اللرش  

   ال رب    ال رسى   ال ةر  ال يب و   ال س   ال رل    ال لم     ال دم  
سب رة جمما ال نردن   املسبفر   امل اللو  احملةوظ   ليلو ال در   املثا  ال وكن  
 ور  الام    املال ريو   امل  ر  املسط   املس و    املارق      املسودي

ال   بع   ال  ب    ال ور   ال و   ال َة    ال لال   ايول   املوت   امليزا   ال بر  
 اليب ووو   اليريم   اليدا    دوم اجلملو . الو ةو   الوطر   الوطن    الوا لو   

 
لسم ال رب ر الجي لسةر ع  ب و و د اشرملة على خالصو ال نا   * اخلامتة : 
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 ال نا  والروصيبت امل وحو .
 ...   ختاما *   

لحسن لوا بتلة ي د   ب اسر لة ىف بيب  ايصول ال رلويو للمص لي   
الصوىف   وال لاعى ل  ستا اللما على الر م  ن اسرإلدام ال م يوور والر  يو 

عو ال نا وه بل  لو  الحيرب  هن املزدد   وهمنب فري ال ب  لإلربفو احلددثو ىف سر 
والرللي  وال  د وامل بروو وهنراع الة ر ادسال ى بوي  عبم والرصو  بوي  خبص   
ومي ن لل بحا لو ال برع  ن خالل ستا اللما املروارا ل  د بر  بي اسرلمبل 

ل  عخي  بي اسرلمبل الصوفيوو   الصنببو  و ة وم  املص لي ىف ال رل  والس و 
  لصا ل  راحا الرصو  املإلرلةو    كمب مي ن ل  دصا هن   دار امللا الت 

وللا الرةدو ورضي للملبصردن  ن     بلي    ىف ال رب  والس و ىف كا  ص لي 
فيلرز وا طرد  ايوا ا التدن اسر دوا هن كرب  هللا وس و   الصوفيو وعب و املسلمي 

لخلصوا ال يو ويراوسب هلل واو لوا او  ابردال ىف  د ف   علي  وسلم رسول  صلى هللا
 .اد   

ول ريريدر ل  سريريت  الرسريريبلو ي ريريريد  روارريريا فريريسَّن لعلريريم د ي ريريريب ل   ثلريريى ال دل ريريى سريريريتا 
  اجل ريريريريريد   و لريريريريريو  املورريريريريريول   لسريريريريريلو وظريريريريريرا   املورريريريريريول ح ريريريريري   ريريريريرين ال نريريريريريا والدراسريريريريريو 
ل  لصريريا بريري   واير ريريدت   وسريريو ي ريريد امل ريريا  وحسريريىب لوريريا بريريتلة  صريريبر  ي ريريد  

فريريريريإ  لصريريريري ة فريريريريتاك  ريريريريب لرات والةضريريريريا كلريريريري  هلل   وه    هن الصريريريريورة الريريريريجي وليريريريري  بريريريري  
ل  ريريو ل ريريبم  ريرين دردريريد همتريريبم ال  ريريبع   كمريريب الدةريريووا   ف ريريت  لخ ريريست فسسريريروةر هللا لريريتوىب 

ملريب بريتلو   ل  لووي  خبريبلل الاري ر هن ال ريب مي علريى شريركو صريإلر لريخيا ر احلبسرين
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 ال ريريريرل  والسريريري و علريريريى لي ريريريزة ال م يريريريوور عريريريت  هخريريريرا   وسريريريوعجيىف  ريريرين ي ريريريد ك ريريري  
وكريريريريتلة  ركريريريريز الريريريريواث يِبريريريريبث احلبسريريريرين اآلن الريريريريتدن لخريريريريريوا   ال ةريريريريبعة املرميريريريريزة 

املوسريريريوعو التس يريريريو للنريريريددا ال  ريريريو  الاريريريردع وعلو ريريري    وااعريريريو اَّللا ل  دريريريوف  م هن 
 املزدد ىف خد و الس و ال  ودو امل  رة وسب ر الللوم ادسال يو .
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