
 يوسف زيدان يكتب:
 الرؤية الصوفية للعالم

(٧-١) 
 القوُل األوُل: فى عموميِة النـزعِة التصوفية

 
 ٩٠٠٢/ ١١/ ٤المصري اليوم: 

 ُحبُِّك يا عميقة العينين
 تطرف  
 تصوف  
 عبادْة.. 

 حبُّك مثُل الموِت والوالدْة 
 صعب  أن يعانى مرتين!

ومذذا عنينذذا انن مذذن -مزبوبتذذ ث واصذذحاَّ حبقذذ  لهذذا بالتصذذوف بهذذ ا الوذذطوش الةذذعريةث تزذذ قب نذذإاش  بذذانى  لذذى 
فبأىِ  معنىث يمكن لنزبِ  أن يكون تصوُّفاَّ؟ وما التصوُف أصالَّث حتى يصحق وصف المزبة  -وصح  بالتطرف

 ب  ؟ وهل ُيةترط فى المزبِ  أن يتصوف؟
حتذذى ال نقذذر  فذذى  لذذن نضذذوم فيمذذا ينذذىث فذذى التعريحذذات )المعالميذذةل و)االصذذطالحيةل لكنمذذة التصذذوفث

ه ا النالة ال اللية الهادشة التى تمتنئ بها كتب النقةث وكتب القوم )الصوفيةل التى من مثل: الرسالة لنقةذيرىث 
 التعرف لم هب أهل التصوف لنكالباذىث اصطالحات الصوفية لنقاشانى.. 

كيراث سذوا  فذى الوذيرة ولن نوتعي  هنا ما ذكرتذ  المراعذو والمصذادش مذن بذ ايات التصذوف ا سذالمىث وبذوا 
أو فذذى حيذذاة الصذذزابة مذذن أمثذذال أبذذى ذش القحذذاشىث أو فذذى تبيعذذة الالماعذذة التذذى  -كذذالضنوة بقذذاش حذذرا -النبويذذة 

وهم الصزابة ال ين انقطعوا لنعبادة فى الموال  النبوى بالم ينةث ولم يُنكذر عنذيهم « أهل الصُّحقة»ُعرفت باسم 
 النبى أحوالهم. 

ن وتذذذابعى التذذذابعين )أى ااعيذذذال الالحقذذذة باليذذذل الصذذذزابةل وكيذذذف أدى بهذذذم التذذذرُف أو فذذذى حيذذذاة التذذذابعي
ال مةقىث والب خ البق ادى من بع ؛  لى  ظهاش نوٍع من الإه  واالسذتقنا  والضةذية مذن ةنبذة الذ نياث ممذا كذان 

 فققْت منهذا ينذابيو ل  أكبذر اارذر فذى انبثذا  اتالاهذات الروحانيذة الرحبذة. وهذى االتالاهذاتث والتوعُّهذاتث التذى تذ
التصوف المبكرث وانبالوذْت عيذوُن المعرفذة القنبيذةث مذن بذين أصذابو المةذايي المبكذرين والةذيضات المبكذراتث 

 أمثال: عب  الواح  بن زي ث ذى النون المصرىث شابعة الع وية. 
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العربذذذى   ذنث لذذذن ننإذذذر  لذذذى تبيعذذذة التصذذذوف مذذذن هذذذ ا الإوايذذذا الوذذذابقةث التذذذى تزصذذذر الموذذذألة فذذذى التذذذراب
 ا سالمى تز ي اَّ. 

« التصذذوف ا سذذالمى»بذذأن التصذوف نإعذذة   نوذذانية  عامذذةث كذذان  -و ذذ  أكذذون مضط ذذاَّ –وذلذك اننذذى أعتقذذ  
انيةث دينيذةَّ كانذت أو ةيذر دينيذة.. نعذم هو أح  أشكالها وتالنياتها الكثيذرةث التذى ال تكذاد تضنذو منهذا رقافذة   نوذ

ة وحراشةَّ شوحانيةث تإهر أحياناَّ فى أكثر االتالاهات ماديةَّ وابتعذاداَّ عذن ان هناك أنماتاَّ صوفي« أو ةير دينية»
 ال ينث حتى لو كانت )الحنوحة الماشكويةل التى اشتهرت بنذإعتها المقر ة فى المادية والالدينية! 

و الث فذذنننى أشى فذذى ) يمذذانل كذذاشل مذذاشكب بذذاافى البروليتذذاشىث وفذذى عقي تذذ  بزتميذذة مالذذى  الإمذذان الذذ ى 
وهذو اامذر  –وتولى في  الطبقة العامنة )البروليتاشيال عنى وسائل ا نتذا،ث وبالتذالى عنذى مقذ قشات المالتمعذات ت

والولذ  الصذوفى « انا يمذ»أشاا فذى حقيقذة الزذال نوعذاَّ مذن  -ال ى لم يز ب  طُّث ولن يز ب أب اَّ فيمذا أظذن
 ة الموماة بالمادية الال لية والمادية التاشيضية. بحكرٍة خياليةث ال تؤدى  ليها بالضروشة التزنيالت الماشكوي

هذو فذى وا ذو اامذر اعتقذاد  « شذمب العمذال»كاشل مذاشكب بضذروشة شذرو  « اعتقاد»أو بعباشة أخرىث فنن 
 ةير فنوحىث أو هو بااحرى: تصوفى.

انى العذامث وهناك نقطتان أساسيتان تالب ا شاشة  ليهماث مادمنا فذى مبتذ أ الكذالم عذن ذلذك النذذإوع ا نوذ
المومقى عن نا: تصوف. النقطة ااولى منهماث أن )التصوفل يضتنف عن تنك االحتحاالت الةعبية الموذماة 

و ن كذذان كالهمذذا  ذذ  اشتذذبط بذذانخر فذذى أذهذذان معاصذذريناث فصذذرنا نقذذول عذذن هذذ ا المإذذاهر الةذذعبية « الموالذذ »
نذذيط بذذين التذذراب الصذذوفى المتمثذذلث مذذثالَّث فذذى )الحنكنوشيذذةل  نهذذا احتحذذاالت صذذوفية! وذلذذك بطريذذى الضنذذط والتض

 ٩٠٢التالاشب الروحية العميقة التى تردقد ص اها فى حياة الزال، )الزوين بن منصوشث المقتذول ببقذ اد سذنة 
هالريذذةل أو فذذى  ٨٩٦هالريذذةل أو فذذى كتابذذات ابذذن عربذذى )الةذذيي ااكبذذرث مزيذذى الذذ ينث المتذذوفى ب مةذذى سذذنة 

 لمقر ة فى الرمإية.. مؤلحات عب  الكريم الالينى ا
وبين التراب االحتحالى الةعبى الموشوب من اازمنة الق يمةث ال ى اتقض  فى الإمن ا سالمى سذبباَّ لذ  مذن 

مذذذرلة لنزيذذذاة االعتماعيذذة المةذذذوبة بأ ذذذل « الموالذذ »مةذذذايي الصذذوفية الكبذذذاشث رذذذم أتبذذو سذذذبباَّ فصذذذاشت « مواليذذ »
بالموالذ ث مذو أننذا فذى حقيقذة اامذر ال نعذرف  -ويالنعالذب–ت القنيل من شحيذى التصذوف الزقيقذى. و ذ  ُسذمي

 أى شيي صوفىث من أول ك ال ين يزتحل الناس اليوم بمول هم .« ميالد»ب  ةث تاشيي 
والنقطذذذُة ااخذذذرى الواعذذذب ذكرهذذذا هنذذذاث هذذذى أن لحذذذن )التصذذذوفل ذاتذذذ ث هذذذو مذذذن االحذذذا  المربكذذذةث مترهنذذذة 

« صذوفيا»الكنمة كأنها ةير عربية أصالَّث و نما يونانية مةتقة من كنمة ال اللة. حتى  ن بعض المؤش ِخين اعتبر 
بمعنذى حذب الزكمذة: فينوسذوفيا. وبعذض المذؤش ِخين « الحنوذحة»التى تعنى الزكمةث ومنها أيضاَّ عذا ت كنمذة 
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الذذ ى تميقذذإ بذذ  أوائذذُل الصذذوفيةث كعالمذذة عنذذى التقةذذفث ان الصذذوف « لذذبب الصذذوف»أشعذذو داللذذة الكنمذذة  لذذى 
 لم يكن ةالى الثمن مثنما هو انن .  -بوبب وفرة القنم – اك لن

والبعض من المؤشخينث المحكرينث  ال  ن التصوف اسم  ةير مةتٍى من شى ث  ال من الصحا  ال ى يقترن 
لذذذذ  أسذذذذراش  عميقذذذذُة المعذذذذانىث تتالذذذذاوز العبذذذذادات الإذذذذاهرة « الذذذذ ين»بالموذذذذيرة الروحيذذذذة لهذذذذؤال  الذذذذ ين عرفذذذذوا أن 

 الةرعية المعروفة التى تمثل ظاهر )الةريعةل بينما يمثل التصوف باتن )الزقيقةل. والتكاليف
وبذذذالطبوث فالمالذذذال هنذذذا ال يوذذذمح بمنا ةذذذة هذذذ ا انشا ث وةيرهذذذا كثيذذذر؛ التذذذى حاولذذذت تحوذذذير داللذذذة كنمذذذة 

مذذذذن خذذذذالل االحذذذذا  ومحذذذذردات النقذذذذة. « حقيقذذذذة التصذذذذوف»)تصذذذذوفل فانهمكذذذذت فذذذذى الوذذذذعى  دشاك أو فهذذذذم 
ذذرت عنذذى أيذذ يهم محذذردات  ودالالت   ولوذذوف نتو ذذف فذذى مقالذذة  ادمذذةث عنذذ  عال ذذة الصذذوفية بالنقذذةث وكيذذف تحالق

من خالل الرمإية الصوفيةث ومحردات )القومل المقر ذة أحيانذاَّ فذى ا شذاشيةث حتذى تصذل أحيانذاَّ  لذى حذ ِ  « روشية»
تذ وُّ  »قذولث  عمذاالَّث  ن التصذوف هذو االستقال  التام.. فال يبقى أمامنا فذى مالذال )تعريذف التصذوفل  ال ال

فذذى شةيذذة العذذالمث بزيذذا ال يقذذف الصذذوفى عنذذ  ظذذاهر اامذذوشث و نمذذا يوذذعى الستةذذعاش « توةُّذذل»وهذذو « الةذذريعة
 حقيقتها الباتنة! 

عنذذى الذذ اتث بمعنذذى مرا بذذة الذذنحب وا بزذذاش فيمذذا يتالنذذى بقنذذب الصذذوفى مذذن « عكذذوف  »والتصذذوُف أيضذذاَّ 
بذذاش أن الذذنحبث أو بذذااحرى: الذذرومث هذذى المذذرلُة التذذى يتالنقذذى عنذذى صذذحزتها الكذذوُن  شةى ومةذذاه اتث عنذذى اعت

كن . وبزوب عال  ه ا المرلةث يكون نصذوُع الصذوشة فذى  نذب الصذوفىث أو ا عتذام التذام فذى  نذوب العذوام .. 
كبيذذراَّ فذذى تضصُّصذذ ث   ولنتوضذذيحث ال يقصذذ  الصذذوفيُة بذذالعوامِ  عمهذذوشف الالهذذال ث فالعذذام ىُّ عنذذ هم  ذذذ  يكذذون عالمذذاَّ 

 لكن  ةافل عن ررا  باتن  وتالنيات الكون عنى مرلة شوح ث ان المرلة معتمة !
 ذنث التصذذوُف هذذو التذذ وُّ  والتوةُّذذل والعكذذوف العميذذى عنذذى الذذ ات العاشفذذة باعتباشهذذا مذذرلةَّ لنكذذون. وبهذذ ا 

حنذذذانون صذذذوفية. أعنذذذى بذذذ لك المعنذذذى ااوسذذذو وااعمذذذى لنتصذذذوفث يكذذذون العةذذذا  صذذذوفيةث والثذذذواش صذذذوفيةث وال
الزقيقيذذين مذذن أول ذذك وهذذؤال ! فالعاشذذى  ذا تولقذذ  بمزبوبذذ  صذذاش ال يبصذذرا بذذالعينث و نمذذا يذذراا متالنيذذاَّ عنذذى مذذرلة 

 ذات  العاشقة. 
ول لكث  ذ  ينتزذر العاشذى أسذحاَّ عنذى فذوات مزبذوٍب يذراا انخذرون شضصذاَّ ال يوذتزى المذوت مذن أعنذ ث 

أصذذالَّث انذذ  شذذضى )عذذادىل  ذا نإرنذذا  ليذذ  بقيذذر عذذين العاشذذى.. ةيذذر أن العاشذذى بذذل ال يوذذتزى االلتحذذات  ليذذ  
يرى مزبوبذ  اسذتثنائياَّث وةيذر عذادىٍ  بذالمرةث والزيذاة ب ونذ  ال يمكذن أن تعذال. وهذ ا الزالذة العةذقية العميقذةث 

 هى نوع  من التصوف.
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ى رذاشوا مذن أعنهذاث حتذى تمنذك عنذيهم وك لك الزال مو العاشفين من الثواشث ال ين يتوةقنون فى الحكرة التذ
التذذذى « الحضذذذينة»أو « النإريذذذة»أو « الالماعذذذة»أو « الذذذوتن» نذذذوبهم وااف ذذذ ةث وتقذذذ و الزيذذذاة هينذذذةَّ فذذذى سذذذبيل 
 راشواث بل شبما ماتوا وأماتوا ةيرهمث من أعنها.. 

نُّنذ ث حتذى يوذتهين وك لك الزذال أيضذاَّث مذو كذل فنذاٍن حقيقذىٍ  يهذيُم فذى محذاوز فنذ ث ويتوةقذل فذى أعمذا  تح
بمذذذا عذذذ ااث ويوذذذتقنى بمذذذا يةذذذقن  عذذذن سذذذواا. فنذذذراا و ذذذ  ةنبذذذت عنيذذذ  ااحذذذواُل الةذذذ ادث التذذذى نعرفهذذذا فذذذى سذذذيرة 

 الصوفية: أهل الن .
ذذذامون النذذذابقون بالبوهيميذذذةث ويُوسذذذم الوذذذينمائيون الكبذذذاش بالنقوذذذعان )أى بذذذالتوه  الإائذذذ ث   و ذذذ  يُوصذذذف الرسق

ويذُذذتقهم كبذذاش المحكذذرين والحالسذذحة بالقرابذذة واالنإوائيذذة.. ومذذا البوهيميذذة والنوذذعان  الضذذاش، بصذذاحب  عذذن المذذألوفل
هذذذو التذذذ و  « التصذذذوف»واالةتذذذراب واالنإوائيذذذةث  ال نتذذذا،  لتنذذذك الزالذذذة الصذذذوفية التذذذى تنتذذذاب هذذذؤال ث باعتبذذذاش 

  المذ كوشينث بمذا الضاص والتوةل العميذى والعكذوف عنذى مذرلة الذ ات. ولذ لكث يمكذن مقاشنذة )تقنُّبذاتل هذؤال
 يُعرف عن  داشسى التصوف بااحوال والمقامات.

بذذاختالف النقذذات والثقافذذات. فمذذا يوذذمى عنذذ نا تصذذوفث  ذذ  يوذذمى فذذى « التصذذوف»وتضتنذذف توذذميات 
ةيذذر رقافتنذذا بقيذذر ذلذذك مذذن ااسذذما . فهذذوث مذذثالَّث عنذذ  الهنذذود يوذذمى )النرفانذذال وهذذى حذذاُل الحنذذا  التذذامث التذذى 

الهنذذ ىُّ الوصذذول  ليهذذاث كثمذذرٍة شوحانيذذة لنموذذيرة التقةُّذذحية التذذى يضتاشهذذا هذذ ا الناسذذكث ويقذذوص يزذذاول الناسذذُك 
فيهاث أمالَّ فى الوصول  لى تنك الزالة الروحيةث التى يوذميها الصذوفية الموذنمون: الحنذا  فذى الزضذرة ا لهيذة. 

مذذذن « اافذذذراد»اَّ ينبذذذى حاعذذذة ولذذذ لكث ال يضنذذذو أىُّ )ديذذذنل مذذذن نذذذإوع شوحذذذىث ال ينبذذذا أن يصذذذير نمطذذذاَّ صذذذوفي
 المؤمنينث  لى التعمى والت و  والعكوف العميى.. و لى التأويل!

 ابنيذذة التأويذذل! فذذنذا كذذان شذذرط )العنذذمل عنذذ  هذذو  -و ذذ  أكذذون مضط ذذاَّ – ن شذذرط الذذ ين عمومذذاَّث فيمذذا أشى 
نميذةَّ  ذا كانذت تقبذل هو  ابنية التك يب. بمعنى أن القضية العنمية تكون ع« كاشل بوبر»الحينووف المعاصر 

« الزقيقذذذة العنميذذذة»اختبذذذاش صذذذ  هاث وبالتذذذالى  مكذذذان تكذذذ يبهاث فتإذذذل الموذذذألة العنميذذذة أو القذذذانون العنمذذذى أو 
 ائمةَّث ما دامت صام ة أمذام عمنيذات التزقذى الموذتمرة.. وفذى الالهذة المقابنذةث فذنن )التأويذلل أمذر  الزم  لكذل 

ث بذذل هذو الذذ ى يالعنذذ  أصذذالَّث  نصذاَّ دينيذذاَّ! فذذنذا كذان الذذنى ال يقبذذل التأويذذلث فهذو نإريذذة  مذذا أو  اعذذ ة  نذىٍ  دينذذىٍ 
 أخال ية  ما أو فنوحة  ماث لكن  ليب ديناَّ.. فت بقر وتأمقْل!

ديذن  واحذ   لذ  تالنيذات  كبذرى  -و   أكون مضط اَّ –وال ياناُت الثالُب الموسومة بالوماويةث هى فيما أشى 
سذالمل ومذذن هذ ا التالنيذذاتث تحرعذت بوذذبب م اومذة التأويذذلث تالنيذات  أخذذرى توذمقى )اليهوديذةث الموذذيزيةث ا 

.  لذذي. والقذذرلُن الكذذريم أو ع يذذ ة ال حصذذر لهذذاث توذذمقى: المذذ اهبث العقائذذ ث الكنذذائبث االتالاهذذات ااصذذولية.
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لقذذذ يمل لذذذو  ااناعيذذُل ااشبعذذذة )وةيذذذر ااشبعذذذةل أو التذذوشاة وُمنزقاتهذذذا مذذذن كتذذذب اانبيذذذا  الكبذذاش والصذذذقاش )العهذذذ  ا
 كانت عميعها ال تقبل التأويلث لما صاشت با يةَّ  لى اليومث ولما اعتبرت يوماَّ فى النحوسث كنصوص مق سة. 
و نما صاشت  ذا ةابذت عنهذا حذراشة التأويذلث نصوصذاَّ تاشيضيذة أو نصذائح أخال يذة أو حركذات  صذالحية أو 

)التأويذذلل الضذذروشى لمحذذردات الذذ ين ونصوصذذ  ةيذذر ذلذذك مذذن أشذذكال الالهذذود ا نوذذانيةث ال ا لهيذذة. ومذذو هذذ ا 
ا رأ القرلن كأنذ  »المق سةث يتةكقل التصوف ويةىُّ مالراا. ول لك  ال الصوفية المونمونث الزال، تز ي اَّ: 

 وهو ما يحتح باب التأويل عنى مصراعي  .«.. نإل فى شأنك أنت
عنيحذذة  ذات تذذابٍو شعذذوىٍ  لذذم يتذذوشع عذذن  وعنذذى الذذرةم مذذن أن اليهوديذذة بطبعهذذا العذذام ونصِ ذذها المقذذ سث ديانذذة  

ث أو الن  )سبزان  وتعالىل منزازاَّ لالماعة معينةث بل مزاشباَّ لها وةالباَّ من أعنها ومقنوبذاَّ منهذال..  تصوُّش الربِ 
 يعقوب فى التوشااث تصاشع مو الن  فقنب  فأسماا الن   سرائيلث أى ال ى ةالب الن  فقنب !ل 

إعات التصذذوفية عنذذ  اليهذذودث نإذذراَّ لم اومذذة الذذبعض مذذنهمث لذذ لك التأويذذل الذذ و ى ومذذو ذلذذكث لذذم تنعذذ م النذذذ
)الروحذذىل لنصذذوص التذذوشاة والتنمذذود. ولذذ لكث فحذذى تذذاشيي اليهذذود اشذذتهرت عماعذذات شوحيذذة ذات نذذإوٍع صذذوفىٍ  

 أصيٍلث منها الالماعة التى تعرف باسم )القبقاالال. 
التضنُّى من المطالب الزوذيةث وتأمذل أسذراش الزذروف وااش ذام؛ وهى اتالاا  تطهُّرىٌّث يقوم عنى أساس أن 

 يعطى معرفةَّ شوحية تتالاوز ظاهر العنوم. 
و   لعب هذ ا االتالذاا الروحذى دوشاَّ كبيذراَّ فذى اسذتيعاب اليهذود لزمذالت االضذطهاد الموذيزية التذى بنقذت 

تهذرب  ليذ  « مأوى»لنقباالث كأنها ذشوتها فى أوشوبا خالل العصوش الوسطى )المإنمةل فكانت انفا  الروحية 
و   ظهرت  -وبالطبو فال توع  اليوم دواٍع النتةاش ه ا الم هب عن  اليهود المعاصرين -أشوام المضطه ين 

ذرل أو )الإوهذاشل وهذى موسذوعة شوحانيذة  فى القرن الثالا عةر الميالدى م ونة  كبرى لنقباالث تومى كتاب )زُهف
ا انخذذر بالعبريذذةث وهذذى توذذير بالتالربذذة الصذذوفية فذذى اتالذذاهين: تذذأمنى فنوذذحىث بعضذذها مكتذذوب بانشاميذذة وبعضذذه

 وعمنى سنوكى. 
ومذذذن الالفذذذت لننإذذذرث أنذذذ  مثنمذذذا نقذذذم الوذذذنحيون الموذذذنمون )أهذذذل الإذذذاهرل عنذذذى صذذذوفية الموذذذنمين )أهذذذل 

. وهذذ ا حذذ يا  ذو البذذاتنل فكذذ لكث نقذذم الر ِبيُّذذون اليهذذود )عنمذذا  الةذذريعةل عنذذى كتذذاب الإوهذذاش وتريقذذة القبذذاال.
 شالونث    نعود  لي  فى مناسبة أخرى.

اعذذذة يهربذذذون مذذذن زش  -وفذذذى مصذذذر أكثذذذر –وفذذذى التذذذاشيي الموذذذيزى المبكذذذرث كذذذان النذذذاس فذذذى مصذذذر والةذذذام
الزقذذولث ان الرومذذان كذذانوا يوذذنبونهم نتذذا، ااشم بعذذ  الزصذذادث ويأخذذ ون القمذذح  لذذى شومذذا بزيذذا ال يبقذذى 

 غ فى تراب .. لنتوضيح: الميرة )والميرىل كنمة   يمة تعنى: القمح! لمن فاتهم )الميرىل  ال التمر 
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ولذذ لك كذذان المإاشعذذون البائوذذون يحذذرون مذذن العمذذل هربذذاَّ مذذن الالعذذ وىث فنمذذا انتةذذرت ال يانذذة اتضذذ  هذذ ا 
« الةذذركة»الهذذروب صذذبقة دينيذذةث وشام الهذذاشبون يزنمذذون بمالتمذذو تةذذاشكى ال ظنذذم فيذذ ث ومذذن هنذذا عذذا ت حيذذاة 

 التى تطوقشت من بع ث فإهر االتالاا الروحى المويزى المومى: الرهبنة. « يةال ير »و
ولما استقرت ال يانة المويزيةث كان الرهبان عيالَّ من بع  عيلث    توةقنوا فى النصوص واستضرعوا منها 

ى الموذيزية معانى شوحية تناسب النذإوع ا نوانى العذامث لهذ ا الولذو العنذوى والهيمذان الوذماوى الذ ى اتضذ  فذ
اسذذذم )الرهبنذذذةل ومذذذاهو فذذذى حقيقذذذة حالذذذ ث  ال ذلذذذك النذذذذإوع ا نوذذذانى ااصذذذيلث الذذذ ى يزذذذ و بذذذالحرد  لذذذى دشوب 

 الوما ث عبر عمنيات ت و  خاصث ومن خالل توةٍل عميٍى فى النىث وعكوف عنى مرلة ال ات.
ريذذ اَّ فذذى الموذذيرة الروحيذذة ولذذ لكث أعطذذت الرهبنذذة عبذذر تاشيضهذذا الطويذذلث نمذذاذ،  نوذذانية ب يعذذةث ونمطذذاَّ ف 

لإلنوان.. و   انتب  صوفية المونمين  لى ذلك التةاب  بين الرهبنذة والتصذوفث ولذ لك أفذام الةذاعر الصذوفى 
 المونم )أبو الزون الةةترىل فى م م ااديرة والرهبان بقصائ  منيزة. 

 -الموذذذنمين –لصذذذوفية وأفذذام شذذذيي الصذذوفية ااكبذذذر )مزيذذذى الذذ ين بذذذن عربذذذىل فذذى الكذذذالم عنذذذى أوليذذا  ا
تبذذذ  لذذذ لك ال اشسذذذون المزذذذ رونث فقذذذاشنوا فذذذى بزذذذورهم بذذذين الذذذ ين كذذذانوا حوذذذبما  ذذذال: مةذذذربهم عيوذذذوى! بذذذل ان

الراهب الةذهير فرنةوذكو ااسذيإىث والةذيي البذ يو أبذى مذ ين القذوب. وبذين ابذن عربذى والرهبذان عمومذاَّث وبذين 
 الزال، والمويح! 

ب ماسذينيون نذرى انبهذاشا بعبذاشة الزذال،: عنذى ديذن الصذنيب يكذون وفى دشاسذة الموتةذر  المعذروفث لذوي
 -و   كان مةوباَّ بنذإعة صوفية–موتى )وهو مالم يحهم  ماسينيون بةكل صزيحل حتى  ن ماسينيون تزمب 

 فقال  ن الزال، هو ال ى حققى فى ا سالم معالإة عبل الالنالثة.. لاث ليب هنا موضو ه ا الكالم.
 دا من تبيان أن النذإوع ا نوانى ااصيل لنتصوفث يتقضُ  بزوب اخذتالف الذ يانات نعود  لى ماكنا بص

 والثقافات أشكاالَّ مضتنحةث مثنما شأينا عن  الهنود )النرفانال واليهود )القبقاالل والمويزيين )الرهبنةل.
الإهذ  وهالذر وفى ا سالم المبكرث ظهرت مثيالت له ا االتالاهاتث كانت تعرف فذى الب ايذة بالماعذات 

 المن ات والمرابطة فى الثقوش )الالهاد الب نى والروحىل والرحنة فى تنب العنم ومرا بة أصول النحب..  لي. 
فنمذذا اسذذت ام اامذذُر فذذى الثقافذذة العربيذذة ا سذذالميةث تزذذ قدت مالمذذح االتالذذاا الروحذذى الذذ ى نعرفذذ  انن باسذذم 

مزذذذ  ين  لذذذى مذذذرلة الذذذنحبث والمتذذذأولين بذذذواتن انيذذذات )التصذذذوفل عبذذذر أعيذذذال مذذذن الوذذذالكين دشوبف الذذذروم وال
 القرلنية. 

وهذذؤال  هذذم صذذوفية الموذذنمين. و ذذ  عذذال التصذذوف فذذى  نذذوب الموذذنمين  رونذذاَّ تذذواالَّث  ذذ قم خاللهذذا كبذذاش 
سذذذوف تكذذذون لنذذذا فذذذى « الذذذرةى»الصذذذوفية شةى عميقذذذة لنكذذذون ولإلنوذذذان ولنذذذ ين ولإللذذذ  ولنالمذذذال.. ومذذذو هذذذ ا 

و حذذات توتةذذذرف المعذذانى ا نوذذذانية العميقذذة التذذذى أشذذاش  ليهذذذا الصذذوفية. فمذذذن ذلذذك شةيذذذتهم مقاالتنذذا القادمذذذةث 
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لزقيقذذة الذذ ياناتث و ذذولهم  ن كذذل  نوذذان هذذو عابذذ  لنذذ  بالضذذروشةث حتذذى و ن ةحذذل عذذن ذلذذك.. وهذذ ا موضذذوع 
 مقالتنا القادمة. 

ث ال  بح في . وهو موضذوع المقالذة التذ ى بعذ ها.. وهكذ ا سذوف ومن ذلك  ولهم  ن الوعود عمال  مزض 
 يوير بنا الزالث حتى تنتهى ه ا الوباعية.

 
 [  ١١عدد التعليقات ]

 ال يادكتوش زي ان  
 ٤:١٩ ٢/١١/٩٠٠٢تعنيى وفا        تذاشيي  

عإيإى دكتوش زي ان انا فعال معالبة عذ ا بكذل مذا تكتذب وأكثذر  عالابذا بنقتذك ومحرداتذك فذى عإازيذل التذى 
العمذذذذال الكامنذذذذة لالمذذذذال القيطذذذذانى ولكذذذذن لذذذذى تعنيذذذذى بوذذذذيط عنذذذذى الالذذذذإ  الضذذذذاص لذذذذم أ رأمثنهذذذذا منذذذذ  صذذذذ وش ا

 7981بالماشكوذذذية بأنهذذذا لذذذم تتزقذذذى فذذذى أى مكذذذان حتذذذى اان ث اليذذذادكتوش تزققذذذت فذذذى كوميونذذذة بذذذاشيب عذذذام 
وبنمكانذذك ان تراعذذذو ذلذذذك بنحوذذذك ث نقطذذذة اخذذذرى احبهذذذا ان أوضذذذزها لوذذذيادتك ان التصذذذوف ظهذذذر مذذذن  بذذذل 

ن فكذان اليونذانيون يةذربون الضمذر لنتوحذ  مذو الذ  الضمذر ديونيوذوس ويبذ أون بذالر ى كتالنذى   يما عن  اليونا
 لزالة التوح  وشكرا لك عنى كل ما تضط  ي اك 

 
 اتصوف بين اهن  وادعيائ  

 ٩١:١٢ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى ابراهيم الزنبى دمياط       تذاشيي  
من المقذاالت عذن التصذوف اعذل واشذرف العنذوم شكرا لالستاذ ال كتوش يوسف زي ان عنى ه ا الونونة  

اال سذذالمية لالاللذذة وشذذرف موضذذوع  وهذذو معرفذذة النذذ  والعذذي  فذذى لذذ ة المعرفذذة االلهيذذة ولكذذن فذذى الب ايذذة يالذذب 
التحريذذى بذذين اهذذل التصذذوف وبذذين ادعيائذذ  حتذذى ال يإذذن احذذ  ان النصذذوف االسذذالمى هذذو سذذنوكيات و شذذكنيات 

وكذذان تالريذذ ا  -وكذذان سذذقما فصذذاش لقمذذا  -النصذذوف حذذاال فصذذاش كذذاشا فقذذ  كذذان ---الطذذر  الصذذوفية الزاليذذة
وكذذان احتوذذابا فصذذاش  -وكذذان اسذذتتاشا فصذذاش اشذذتهاشا  -وكذذان اتباعذذا لنوذذنف فصذذاش اتباعذذا لنعنذذف -فصذذاش رريذذ ا
وكذان اخذ ا بذالعإائم فصذاش صذراعا بذين القصذبى وابذى  -فصذاش عمذاشة لنقذروش  -وكان عماشة لنصذ وش  -اكتوابا 
  00 العإائم
  
 الرهبنة ليوت التصوف  
 ٤٠:١١ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى عماد العالايبي      تذاشيي  
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تزيذاتي دكتذذوش يوسذف زيذذ انث وشذكراَّ عنذذى المقذاالت الالمينذذةث ولكذن واحذذ  فذي  امتذذك كذان الزم يعذذرف  
 عال ذذة الحذذر  الكبيذذر بذذين الرهبنذذة والنإعذذة الصذذوفية فذذي الموذذيزية. الموذذيزية فيهذذا فكذذر صذذوفي عميذذى ممتذذ ث وال

 بالرهبان وال الرهبنة بي . اعتق  انك الب  ان تنةر تصيززإ وشكرا مرة أخرى 
  
 المإي   
 ٥:١١ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى عني ابو عمر      تذاشيي  
ننتإر المإي  منك يادكتوش الن موضذوع الصذوفية شذائك ومعقذ  فعنذ  توضذيح االمذوش بزيذاد تتضذح االمذوش  

 هل انت صوفي اما ال 
  
 ل كتوش زي ان  لى ا 
 ٩٥:١٤ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى عال       تذاشيي  
 ذرأت شوايذذة عإازيذلث ووالنذذ  لذم أشى أعمذذل وأحنذى وأعذذ ب منهذا شوايذذة فذي حيذذاتي. ايذ  دا يذذا دكتذوش؟ كنذذت  

فين من زمان؟...والن  التهمهتا في ليذالي  نينذة وأنذا أ نذب فرحذا وسذعادة بالنقذة القويذة الالإلذة الرائعذةث والتونوذل 
اليب لألح اب. وبع  أن انتهيذت تو حذت يذومين رذم عذ ت مهذروال لهذا و رأتهذا مذن الب ايذة مذرة أخذرى...أين الع

شواياتك ااخرى؟ هل لك مو و  ليكتروني خاص بك؟....بقي لي أن أعت ش وأ ول لك أنذي حمنتهذا مذن عنذى 
اشي وسذامزني و ن شذا  مو و تزميل كتب بصيقة بي دي  فث ولم أشذتريها انهذا ةاليذة شذوية!... تقبذل اعتذ 

 الن  سأشتريها  ريبا حينما ييور الن  لي. 
  
 الةكر عنى لقتك الونيمة واعب  
 ١٢:١٩ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى مها شاش       تذاشيي  
دائمذذا سذذأظل أشذذكرك عنذذى لقتذذك العربيذذة الوذذنيمة وأسذذنوبك الذذ ي يطربنذذي وأسذذتمتو بذذ  تبعذذا  لذذي عانذذب  

ط أشعذذو منذذك أن يإذذل أسذذنوبك حيذذادي بمعنذذي أن ال يكذذون أسذذنوبك مذذادة اافكذذاش التذذي تمذذأل الذذ ماغ ....فقذذ
يتقذ ي عنيهذا الذراةبين فذذي زيذادة االسذتقطاب الذذ يني العاليذب الذ ي نعيةذذ  انن .....أتمنذي أن يإذل أسذذنوبك 

 يالمعنا كننا وبالتالي استمتاعنا بالمقاالت فقط وبأفكاشها العميقة الةيقة دون أي استقطاب ....وشكرا 
  
 هههههههه  هه 
 ٤٢:١١ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى مصري      تذاشيي  
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فنمذذا انتةذذرت ال يانذذة اتضذذ  هذذ ا الهذذروب صذذبقة دينيذذةث وشام الهذذاشبون يزنمذذون بمالتمذذو تةذذاشكى ال ظنذذم  
التذذى تطذذوقشت مذذن بعذذ ث فإهذذر االتالذذاا الروحذذى الموذذيزى « ال يريذذة»و« الةذذركة»فيذذ ث ومذذن هنذذا عذذا ت حيذذاة 

ل وع م معرفة من دكتوش زي ان بمعرفة كيف نةات شهبنذة ال يريذة . فعذال انذت عنذ ك المومى: الرهبنة. دا عه
 دكتوشاا في حتي هههههه  

  
 شكرا  
 ٤٩:١١ ٤/١١/٩٠٠٢تذاشيي       hodaتعنيى  
عنذذ ما كنذذا صذذقاشا احببنذذا ديننذذا وتقنقذذل فذذي نحوسذذنا مذذن خذذالل اشذذيا  كثيذذرة عمينذذة وصذذاد ة وحقيقيذذة مثذذل  

يمذذان وصذذوت الةذذيي مزمذذ  شفعذذت والزصذذري وابتهذذاالت النقةذذبن ي واةذذاني الةذذيي مزمذذ  برنذذام  العنذذم واال
الطوخي .. احببناها النهذا كانذت كنهذا صذاد ة ث انن تزذول الالميذو الذى الصذراخ والتكحيذر والحتذاوى الالهنميذة 

شباا الكهنةال ين الإاعقة الصاشخة التي يؤمن اصزابها بانحوهم اكثر مما يؤمنون بالن  وتزولوا مو الو ت الى ا
يبيعون الناس صكوك القحران ويبتإونهم بأن من يتبعهم هم سي خل الالنة ومن يضالحهم سي خل النذاش .. عنذى 
اساس انهم واخ ين توكيل انخرة في المنطقة..استقحر الن  العإيم . نةكر الذ كتوش زيذ ان النذ  ذكرنذا بالصذوشة 

متذذ ينين دون عبذذوس وصذذراخ وفتذذاوى مقرضذذة مضذذروبة م فوعذذة  الالمينذذة لالسذذالم و نبهنذذا انذذ  يمكننذذا ان نكذذون
 االعر من دول اخرى. ونةكر المصري اليوم العطائنا الحرصة لالتالع عنى فكر و عنم ه ا الرعل الالميل.  

  
 تزية صاد ةث واعت اش واعب  
 ٩١:١١ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى موع  ةنيم      تذاشيي  

عت اش هو بوا و الزال مبهمث والوبب هو أنني لم أبادش بالتقاط سي ي تزيةصاد ة يمكن فهم دوافعهاث وا
شوايتذذذك اعإازيذذذلا عنذذذ ما شأيتهذذذاأول مرةعنذذذى شف مكتبذذذة الةذذذرو  منذذذ  عذذذام تحريبذذذاث وذلذذذك فذذذي  تذذذاش اختيذذذاشاتي 
لمالموعة كتب أ تنيها بذين الزذين والزذينث ببوذاتة انذي لذم أكذن أعرفذك!ث فأنذا مذن شذريزة مذن عيذل يمضذي 

لبيولوعية و   عإلت نحوها بوبب كثرة الضبيا في مصرناثوع م توفر الطا ذة لتمييذإ الطيذب. ولذوال  لى نهايت  ا
ابنذذذذي الذذذذ ي  ذذذذرأك ونصذذذذزني بذذذذ لك لمذذذذا عرفتذذذذك! لذذذذ ا وعبذذذذت التزيذذذذة والتقذذذذ ير بعذذذذ  االعنذذذذ اش موذذذذع  ةنذذذذيم 

editor@ouregypt.us   
  
 ال كتوش يوسف زي ان كمان وكمان  
 ٩١:٢ ٤/١١/٩٠٠٢ل      تذاشيي تعنيى المهن س توفيى ميضائي 
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تزيذذذاتي لقذذذ  خذذذان التوفيذذذى فذذذي شذذذرح  لب ايذذذة وأسذذذباب انتةذذذاش الرهبنذذذة فذذذي كصذذذر كمذذذا حانذذذ  التوفيذذذى فذذذي  
شروحات سابقةوأعتق  أن الوبب الألساسذي لذ لك أنذ  يريذ  أن يمذأل فراةعذ د معذين مذن القذاالت يزذ دا  بذل 

موذذالك ةيذذر مأهولذذة بالنوذذبة لثقافتذذ  فيعتمذذ  عنذذى اعتهذذادا أن يبذذ أ الكتابذذ  ث فيوترسذذل فيقذذودا استرسذذال   لذذى 
 الةضصي ال ي    يصيب و   اليوفى . 

  
 الص يى  
 ٩٩:٢ ٤/١١/٩٠٠٢تعنيى لطيف شاكر      تذاشيي  
ص يقي د. يوسف الص يى اشعو لويادتكم التوفيى في كتابة مقاالت سيو سمان واسذمح لذي ان اهمذب  

مويزيين ااالناعيل االشبعذة والقيذر اشبعذةا فيذ  مثذل بنذ ي يقذول يمذوت الإمذاش في اذنك الداعي ان تعر، عني ال
واصبع  ينعب او النذي فيذ  دا  اليوذالا ولذك خذالى مزبتذي اشعذو التوصذية لذ ي المصذري اليذوم لنةذر مقذاالتي 

ة فذي وص  ني سيكون سالاال مزترما كما اشعذو لنالريذ ة القذرا  التزرمنذا مذن الذرد النذ  فيذ  رذرا  لنالريذ ة خاصذ
 المهالر وشكرا لنكاتب والالري ة 
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