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إصولالدعو؛ إز_>كلة الموف بها ثلم دمداء رسالة اكاب هذا أصل 
المرة،المدسة الإسلامية زالخامعة ذ_مانمتمةواقاذةالإخمة، الرنح، 

و3يتدةادأذثةن:
ممالاصتثراق أستاذ "ِفدم(أى، صالإح مئ م،س \ووئءر محيلء 
ممحِىسعودبالرياص، الملك بجامعة الإسلأمة اكقانة 
كليةل التدريس عضوهينة محاص، مل س اهتررءبممرِررى محيلو 

المكربمكة القرى أم بجامعة الدين وأصول الدعوة 
الدعوةكية j التدؤيس عضومئة \و»د\وا.ا مهيء س ال؛؛رمرءؤ/ر محيلو 

التورة،ممربالمدينة الإسلامية بالجامعة الدين وأصول 
مرنةح امتاز الدمرا، ا،لوددرجة بها ال ومد ٨أ/اُ/ه'ا1 بايخ وذلك 

طخرصيةطاعةالرّالةوتراولالإرن_حالخامعاص





منالمالحض وتأييد كتابه، وحفظ دينه، بصرة الئثكفل ممه الحمد 
والصلاةملطانك، وعفليم وجهك لجلال ينغي كما ربنا الحمد لك عباده، 

وصحبهآله وعلى للعالمين، رحمة المثعوث الأمين، نبئا على واللام 
بعدتأما أجمعين، 
ءالإسلأممسألة حول مجمله ل دور الكريم القارئ أيها الكتاب فهدا 

مرقق،حقيقة على الوقوف تحديدا فيه قصدمتح وقد الغرب"، يريده الذي 
لبحت ذلك تحمل ولأحل وموئق؛ علم، الصوفية،؛ثكل من أمريكا 

شريلث،المراكز نالك لأف الصوفية، من الأمريكية البحوث مراكز أبرز ، موقف
الموقفنمور يكتمل وحتى الأمريكية؛ المياسة صنع ل رسمي- ير غ- 

ثمالئلفية؛ الدعو؛ من المراكز تلك موقف ل أيما بحثت علمي ؛نكل 
السلفيةواقع على بالوقوف إلا يتم لن الدراسة مقصود أن أيما وجدت 

هذال اش— توفيق يعد — تم ما وهذا . ٠٢٢ • ١ سمر ١ ١ بعد والصوفية 
الكاب.

والدعايبالشكر واثني كله. الخير عليه وأش وأسكره، أولأ اف فأحمي. 
اممهفجزاهم بالرياض، العاصر الفكر مركز على القانمين الكرام للإخوة 

مابفضلك الكريم،وألهمني لوجهك حاكء ٠اJا عملي اجعل 'اللهم 
•مجي—، سميع انلثؤ از، واللمالقلم عثراُتج برحمتك وجنيني عني، يرضيك 

الحئابعبدافه بن صالح 
جدة



الثمافهمدالقادر ين علوي الثيد الشخ فضيلة تقديم 
والمرنلين،الأنيياء حاتم على والسلام والصلاة العالمين، رب ف الحمد 

وصحبهآله وعلى همداش بن محمد أهمننا وئرة وصيدنا وحبيبنا محمد نئا 

بعدت ١٠١
الكتابهدا أ0 وأحسب والتصوف، الصوفية عن كسرون تحدمثه فقد 

مراكزموقم، عن تت|حدمثإ كتامتؤ أول، هو الغامدي، الحساب صالح للدكتور 
والديلها، العاصر الامتشراش والدور التصوف من الأمريكثة البحوُث، 

المراكزهدم حرص عن معلوماين، من فيه ما يهوله بتجرد الكتاب يقرأ 
ورموزه،التصوف على ها- نفالأمركثة الإدارة حرص "بل واهتمامها 

كسرة.اصتفهام علامات ؤيضع الاصتغراب يثير مما 
كلمحي وحوا-را الفهلن، للقارئ أضعها ومنهلقثة، مشروعه أصتله وهذْ 

فليقرأالمؤال،، نغزتم، ل ثالث، أو الجواب، أءيا0 ومن منصف، عاقل 
تيديه فهوبين الكتاب، 

ينماJالتaلئفة، الثلفثت الدعوْ الغرين المحوث< مراكز تصف، لماذا - ١ 
بالهتدلة؟!الصوفثة التيارات تصف 

معنتعاون ينما وتحاربيا، الأولى من الأمريكية الإدارة تحذر ولماذا ٢— 
ميأو(.)كما الثانية؟! 

وماصينيون،ون، نيكالأمال،. المشرقن، كبار يعتتى لماذا ٣— 
جلثوتومر وفالض، تاسمح،، ولى وحولدنيهر، وأربرتما، ، وبلأنتوم، 

كالحلاج،الفلاسفة الصوفية يرموز يعتتون ~لاذا وغيرهم نللو، و، 
وترجمتهترابجم ؛تحمخ، الروس، وابن الفارض، وابن عربي، وابن 

ثامم؟!من والإعلأء ونثره، 
حينj المرية، الدول، مم كثير من كبير بدعم التصوذ يحفر لماذا ٤~ 

إالدول،؟ تف، ي الملمة والدعوات التوحيد تحازت 
البدمحه،الدينثة الناسبات الهابملة القفانية القنوات مى لماذا ٥- 

الصوفثه؟اوالهرحانات 



ةكموثالأمريكثة، —وبخاصة الغربثت الحثثة المراكز مم ل٠اذا ٦— 
ومركزبروكنجر، ومعهد الراث، ومرمسة كارنيغى، ة وموثراني، 

يالجماعات،تهتمون لماذا وغيرها— الأوسط الشرق ومعهد نيكسون، 
حكوماتهمويحقرن العربتي، وبخاصة الإّلامي، العالم ل المرمة 

كولناف فتح المعاصرين، الموفية رموز على يثنون ولماذا ٧— 
الأدونيىوالزعيم الصوفية، ولن حركوك موئس التركي، 

نيفةجمعية مومس أشعرى، هاشم حفيد وحيد، عيدالرحمن 
قياقوهشام أندونيسيا، ق الصوفثة الجمعيات أشهر العلماء 

وعيداضيوسف، وحمزة الإيطالي، لأنسي با وعبدالهادي الأمريكي، 
•١-ر ص ٠-  ٧٠ينببم،وعيرهم؟إ

ومديربأمريكا جورجيا جامحة ق الأديان أستاذ يصرح لماذا ٨— 
ؤينصحجودلأساا، ءالأن الروفيور حدود، دون صوفيون ١٠

دعمق صنعح ستحسن التحدة )الولايايت، المتحدة؛قولهت الولايامت، 
الهويةْع ؤإدماجها المحلية الصومة هوتها لإحياء دولة كل محاولة 

البلادق ينتثر كي النقؤر؛ الماق للإسلام منه حب هو هل القومية(؛ 
الإّلأمثة؟أمهوشيةآحر؟!

عنثكلت التي والبحوث، الكتب، بل القالأت،، عشرايتج نجد لماذا — ٩ 
ليسوحْليلها، أهدافها وفصحتآ المشبوهة، الغريثة البحوث مراكز 

اترى؟ يا لماذا الصوفثة؟ رموز من مقالأواحدألرمز منها 
الصوفيين،مع ءاراند، ة كموثحهليرة مؤسسة تتعاؤلمه لماذا — ١ ٠ 

الصومنولأل الشهيرت) تقريرها فا بقولها للغرب حلفاء وتعدهم 
يجعلهمهدا فإ0 والوهابيين؛ لفسن للضحايا أصبحوا وااتقالياليين 

مشاركةأرضية إيجاد يمكن أله لدرجة للغرب حلفاء 
االتصريح؟ هدا ماذانعتي معهم(، 

عمكل العربية، الدول، ل الصوب الحركائن، المنتعمئ دعتي لماذا - ١ ١ 
والميرغانيةمصر، ل الثكرية مانية والالجزائر، ل التيجانية الطريقة 

قواوفاعلة ومونيتانيا، تونس ق والقادرية السودان، ق الخاتمثة 
إأفغانستان؟ ق والنقشثندية الهند، ق والؤيلوية العراق، 



الصوفيةبرموز حاصة~ والأمريكان الغريون الساسة يهتم لماذا " ١٢
المياسينكار ؤيستقبلهم ؤيقربومم، الياميين، غير المعاصرين 

الحفلانلهم ومام الأيض البيت j يتملون بل منهم، 
وهملأئم؟ا

معؤيجمع الأيض، الثيت، ق بن؛4 عبداف الشيح يتمل لماذا -  ١٣
الأمريكثة؟!الحكومة ل المزولين تمار 

مسلميليمثل يوصف حمزة الشم الأيض البيت تختار ولماذا — ١ ٤ 
ف؟!بالرئيمِزالأمرش ؤيلممي أمريكا، 

بالرثيسفياف هشام المشهور الأمريكي الصول يجتمع ولماذا " ١٥
الرمفالالعشاء صيف هو يكون يل مرة، من أكثر الأمريكي 

اوويلالمت،اص؟!
بعضل خاصة" أمريكا —وصمراء الغرب سفراء يحرص لماذا — ١ ٦ 

كحضورالصوفثة، الدينثة المنايات حضوو على العرسة البلاد 
وحضوراليدوي، السد بمولد المصرية، الصوفثة الطرق احتفالات 

وغيرها؟!الئباءل، ل النيوي يالمولد اليودشيتيه الطريقة احتفال 
حاصة-الغريون-والأمركان الساصه بالصوف يهتإ لماذا وأحترآ -  ١٧

والتصوفالصوخثة عن والدذاع الحديث أل لدرحة رؤساؤهم، بل 
الأمريكيالرئيس وهاهو الرسمثة؟! حطاباتهم نقرات مى ض أصبح 
الختحدةللأمم العامة الجمعثة أمام حهنابه ق يقول أوبامجاء اباراك 

الصوفيين(!!الملمين ضد التحريقي ندين )دعونا ؛ ٢٢٠١٢عام 
كزأضح ؤار أجوبتها. ل يفكر أن عاقل كل على مشروعه، أسثلة هدْ 

وقلببصيرة، بنتن الكتاب، هدا بقراءة الأرض وجه على مشا صول 
للأمةللخير مريد مثقفا كل أنصح كما والتعصب، الهوى من د متجئ 

الثبيل.سوا؛ إلى الهائي واف وتأمله، بقراءته الإسلامثة 

الثماق،عيدالقادر بن علوي 
المنيةالدرر مؤسسة على العام المشرف 

aasaggaf@gmail.com



اللطيفهمد آل محمد العزيز؛ن همد ١ادك٠ور الشخ فضيلة تقديم 
والمرسلينالنيين حاتم على واللام والصلاة العلمين، رب ف الحمد 

أجمعين.وبعدتوصحبه آله وعلى محمد نثينا 
الباقيةوالصوفية الراحل، بالمموف الصلة وثيق الحاصر المموف 

أحوالهمورميم الأولى، الصوفية فثطحايت، البائدة، للصوفية امتداد 
العاصرة.للصوفية حدورا تعد وأذوانهم 

لحي،بن عمرو ملة ؤإحياء الشرك، وتزيين ،، ١^١٣توخ j كما 
أعداءوموالاة والضلالات، والبلع يالحدثان والتعبد الأضرحة، وعبادة 

الجهادوكرامية والضالين، عليهم الغضون من الجحيم أهل ومذلاهرة اف 
..الخمنه والقرة افه بيل حمل 

بمكررلا الأمس، صوفية لدى والابمدلع الزندقة من الهائل الركام هدا 
هدهل مبين هو ~كما ويتنامى يتضاعفا بل فحس—،، اليوم صوفية عند 

الرالةاّتحة-ا

اه؟!أقاتل ويقولت الأشرار، التتار يجاهد أن يايى الأمس صول كان 
علواالملحدون يقول عما الثه "تعالى اف هم والتتار ١لربا هو فالعبد 
معقاتلوا رالصفة« أهل أن فزعم نفادا وأخلهر كفرأ، قال من ومنهم تمثرأ~ 
،.^^١٢الكفار 

القدر،إلى فنفلروا الثّرع، وأنكروا ءالحرأ الغابرون الصوفية اعتقد لقل 
والموحدوالكافر، المؤمن بين فسووا واكين، العبادة عطلوا لكنهم 

المستعمروجعلوا والصل.تق، كالمسلم ارندقو التري وجعلوا والمشرك، 
الحثيِإ..كالمؤمن البغيض 

^^انيالخالللمتعمروالخ؛دواكلاءية!
ومحشيثته!قدرْ فقدوافقنا اممه، شيع عصيتا إن يقولون• ومم 

والنحل.الخل ومحاتر والنصرانية اليهودية مرغوا 

.واص٢/٩.٣يضاصلأينثص١٩١
١لأين-سة سوعاسوى )آأ(طر: 



حنانيريحفظ من وفهم التتار' محنحمي يحرس من اكومة ل كان يلدا 
٠؛بدلكُ أمره تعالى اف بأن يحتج ثم النصارى، 

فدالقديم، j الغلاة الصوفية لدى الرديء الإريث، ذللث، أن والحاصل 
ومظاهرتهمالثه أعداء فمتافقه الزمان، هذا صوفية لدى واستشرى سرى 
•والاصال. يالغدو الصوفية شيوخ به يجاهر ومكرور، مألوف مشهد 

إلالانعيد أن اادينت أصلي ماصة ق الحثيث سعيهم ذلك، من واشنع 
هنبينا شرعه بما إلا نمد0 لا وأن وحده، اش 

المعاصرالأّتشرافى الدور دء والموسومة النافعة الرسالة وهده 
وصفيةدراسة أنموذحتا. الصوفية من موثقها الأمريكية/ البحومحش، لمراكز 

عنمفيدة معلومات وحمات ، مهمة حقائق عن كثفتا ند مديةا٠ تحليلية 
الهلرقورعاية اكصوف، دعم ل وجهودها الأمركية، البحومث، مراكز 

أو-؛عوالذي والجماعة، السنة أهل مذهس، مواجهة أجل من الصوفية؛ 
فيهم.ونكايته وجهاده وحلهورْ، بانتشاره والشرق الغرب، 

قالقدامى المستشرفين كدح ْع تمامآ تتفق البحثية المراكز وهذه 
وتزيثتهءونشره بالتصوف الاحتفاء 

بأنواعزافاتهم معاصرة صوفية لرمور شهادات جملة البحث، حوي كما 
به.ؤيحتفي التصوف يشحع الغرب 

جهداالغامدى الحناب عيداش ين صالح الدكتور الباحث، بذل وقد 
مراحعْع وتعامل المستجد، الشأن هذا ق مهمة معلومات وقدم ءلاهرآ، 

عربيةالكترونية مواع ْع وتواصل تهلع، لم كثيرة علمية ورسائل متعددة، 
متعددة.وحوارات لقاءات وأجرى كثترة، نقالير وراجع وأجمحة، 

والمنصفين.الباحثتن به اش وضر وبحثه، جهده ل اش فبارك 
ومجاهدهالمجرمين سبيل استبانه ق كبيرة حهلوة اإيحثا هذا ولعل 
وأنوالدليل، للحق يتجردوا بان الصوفية لعموم ورحمه ودعوة الرائعين، 
والتقليد.الهوى عن يتحرروا 

ا ١٩—٦١ص؛ العملاق( )ت والطلأن الحق بين الغرتان يتنلرت ( ١ ) 



بثلادني هثيىشآيساى نى تعارؤ»إماانمى^كم قال 
القرآن،قرأ لمن اف تكمل •،نهمات اف رصي ماس ابن هال، ١[،  ٢٣؛ نطه 

الآحرْ■ل يشقى ولا ال-نثا، ل يفل لا ان فيه بما وعمل 
الوكل•ونعم حجنا واف 

اللْلشحمد محمدآل بن العزيز العبد تمد 
مامابالرياض الإملأب سعود محمدبن الإمام بجامعة أمتاذالعقيدة 

-\إلأإ0؟1\ه



مطماقصلاح بن مازن الدممور معادة تقديم 
وصحبهش وعلى اض رسول سيدنا على والسلام والصلاة ف الحمد 

أجمعتن
أمريقدمها لمن حقيقة تحتاج ولا ها نفتقدم علمية لرسالة مقدمة كتابة 

بضعةله أكتب أن صالح الدكتور )الأن( الزميل رغبة ولكنها ؛الهين ليس 
افأنول؟.عذا أمطرفما 
والأمرالأمريكية الفكر مراكز وهما خليرين أمرين تناوك الرسالة هذه 

رسالةيستحق الأمرين وكلأ المراكز، هذه دراسات ل التصوف الثان 
لوسياساته قراراته نصع يزال لا الذي الإعلامي عالمنا ل ولكننا منفصلة 
صنايتها،ل كسر أثر المراكز ولهده فللخارج كليآا تمتع لم إن أو الخارج 

نيام.حير الأمر ؟^١ صالح الدكتور الزميل الأخ نام وند 
مريكفأنا تماما الرسالة على أحكم أن لى يمح وصع ل أجدل ولا 

الحبيبالدكتور أستاذي من تعلمته ما وهدا وسلياتبما إيجابياما ق معه 
الفرنسيالامتشراق عن رسالتي على يشرف أن إليه رغبت، حض الهيلة 

نرقالرسالة مازن ءيا رت فمال الُربي المغرب ق الفكري والصرلخ 
قفقلت ياسمكء، ستكون ولكنها تبحث، كما معلث، ومحابحث وشرفك 

أحكمأن لي يحق لا شريك فأنا ولذلك كريم، أصتاذ من درك ف نفس• 
عبدالدكتور الأستاذ هما كريمين زميلين ناقشها أنه ويكفي الرسالة عر 

التيالفكر مراكز إر وأعود البعداق. فزاد والدمحور نماص الرحمن 
ملتزمةحزبية وغير ربحية غير مجنفلمات أما أماس عر فكرما انطلقت 

دعيعندما الدولية والشؤون الأمريكية الخارجية للياّة متهلور بفهم 
لموتمرُاودروؤيلسوزا لمرافقة النخبة مججموعة عضوامن واحدوعشرون 

كمانصائحهم ؤيلون رففس يسبب الوفد هدا انزعج . ١٩١٩عام السلام 
فقرروافرساي اتفاقية تضمنتها التي الفقرات سب للتضليل تعرضوا 
لالشباب يجمع معهد بتاصيس ؛ريهلانيا من وباحثتن مثففثن ٌع بالاتفاق 

لالسياسة ولصانعي العام للرأي بحوثهم ونتائج آراءهم لقدموا باريس 
بلائهم.



المالأصحاب فيحل تمامأ نزيهة حيادية المراكز هذه تستمر لم ولكن 
اتجاهاتذات وأصبحت شؤونها ق فتدحلوا السياية الأحزاب وأرباب 
أنولععدة إلى أبلسونء ءدونالد الفكر بمراكز الخير فمها كما متعددة 
علىسد من نمها المراكز لهده  Weaver jAjjأحرها دراسة على ملامدأ 
القيامالأساسية مهمتها تلاميذ( دون )جامعات وأسماها الحكوس الدعم 

المراكزفهي الثاف الهمع أٌا ، حكوميآ الخمولة والدراسات ؛ألبحوث 
قاليعينيات بدايات مند سيوعتا القكر مراكز أنولع أكثر وهي ارااأرويج؛إنُا 

وبريطانياكندا فيها بما الغربية الديمفراحليات وق المتحدة الولايات 
النؤعأما الدعائية. الترؤيجية المراكز بأنها ررؤيفرو إليها وأثار العقلي، 

علىالمؤسسة المراكز فهده والخرشحين والغرور الفخر مراكز فهي الثالث 
)أوالناصب أصحاب إلى بالإيحاء أنششت فد والخرشحتن الغرور 

حملتهحلال بعد فيما عليها ثبتي أن للمرشح يمكن أفكار لتوليد مؤيديهم( 
الانتخابية.حملتها أو 

بعضكان ؤإن الأكاديمية المراكز على الدراسة هذه ق التركيز كان وقد 
ودراساتوآخر؛حوما حنن بين نتج قد الأخرى التصنيفات من المراكز 

الرمز•الألكديمي المستوى إلى ترقى 
قالباحث افافس وقد التصوف فهو الدراسة ق الأحر الجانب أما 

ذلكس وأمم وأهدافها وساما تعريفها حيث من الصوفية عن الحديث 
التصوف،لشر ومخهلءلات< دراسات من الفكر مرام ل ويدور دار ما كله 

الغربأدركه أمر وهو والخرافات، اللبية ق الغارق الممرف وخاصة 
الدول،يعضر احتلت، حين قديم من الامحتشراقية الدرامات ومرام 

العسكريينالقادة أحد قال حتى الإسلامية، البلاد بعض الأوروبية 
الصوفيةبعض فاحتفنوا بلدأ،، أحتل صوفية طريفة رأعهلى القرنيين; 

القرنمن الأول الربع بعل الزمن هدا ل نحن وها المجال لهم وفحوا 
تجتهدالميلادي والعشرين الواحد القرن وبداية الهجرى عشر الخامس 

الدكتوربحثه مما الوسائل بشتى الصوفية دعم ق الأمريكية الفكر مرام 
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لمواجهةتفعله أن للأمة يبني ما فجلي ولقما وعمما وامحعتا بحثآا صالح 
الأحنية.الدوار وتخهليط الصوفية خرافات 

محنلكثير امحتجاب الذي صالح الدكتور مع بالتعامل صعدت 
بمكنمجا كل عمل عن يتوانى لا الذي الجاد للماحت مثالا وكان إرثاداو 
أكدتالتي العميقة للحوث مثالأ بحثه فكان متميز أكاديمي يحث لإحراج 

ومصلحتهابأمته اهتمامه وعمق البحث ل الجادة شخصيته على 
العماليةحياته ل توفيقآ يزيده أن وجل عز اف فأسأل ومتقبلها، 

والأكاديمية.
الموفق،،والذ 

مهلبقاقصلاح بن مازن 
علىوالمشرفه صائما، صعوديالرياصن المللثإ بحامعة الاصتشراق أمتاي 

الاصتشراقوبحوث ات لدرامالمنورة المدينة موح 
ه١٤٣٥/١٠/٦



nAمهن//

الدينصراط المستقيم، صراطه هدانا الذي العالين، رب ش الحمد 
ورضيهالعمة، علينا به وأتم وأتمه، لنا ~سيحانه~ فأكمله عليهم، اش أنعم 

لجميعناسئ وشرعة، دين لكل حاتمح وجعله أهاله، عن وجعلنا دينا، لنا 
بحانهوأمرنا قو، محمدآ ورسله أنييائه حاتم يه وبعث قبله، الثراتع 

نزا lifeقالآ عنه، الخفئنق البل عن وحدرنا ديته، على يالأستقامة 
د',لمحإسيلا عن لكم ثئتواألثثدميى ولا جؤ* سنمث هنط 

طريقعانة وجعل ]الأتعامت'؟ها[. 5نءونب< ممهكم يدء وثكم 
ألمحيأثث وثل ه: محال والجة، رضوانه الأسمماُة: 

جنتد ثبنجه ونكث ينا ءيهاألآضرعخدمح ثن ؤمٍى "؛بم 
[.٧٣التوبة;ه] عتنوجمونتيك^,آشلخىيردههمألpزآدتظيار 

بريته،من وحيرته حلقه، من وصفوته وسوله، عيد0 محمدا أن وأشهد 
شرعة،وأحسن ملة، بخير ابتعثه عباده، وبين بينه وسفيره وحيه، على وأمينه 
إنهم،العالمين، جميع إلى برهان، وأبين حجة، وأوصح دلالة، وأظهر 

الكتب،به بئرت الذي وبائيهم، حاصرهم، وعجمهم، عربمم، وجنهم، 
آلهوعلى عليه، وأسلم وأصلي الماصية. الرسل به وأحثريت، المالفه، 
والهار.الليل تعاقب ما الأبرار، وصحبه الأطهار، 

يعدتأما 

عنهؤينفي إليه، ويدعو يجيئه، من الحق لدينه اف هيأ الذي الوقت ففي 
عاديامتجعنه ويدفع الجاهلين، وتاؤيل البطلين، وانتحال العالين، تحريف، 

والكتارّجويتمسلئج شعارا، السلفية يرغ المفسدين، وجهالأيت، التعريب،، 
سئم،لا عليه، والإجلأب كله، ذلك هدم إلى يسعى من نجد ينارا؛ والمنة 
أشداف لعمر وهذا ، — وكذبتا ~رورآ ١لأتباع بشعار ؤإنما والضلالة، الباطل 

هذاق الصاsل بز وقد كتم، والباطل، الحق بين الظاهر الصرلع من 
—زورآ—لباسوالدنيا للدين المفسدين وبز الأحتار، ثياب الرمان 

صدوالصرة المعونة يد لهم والفسق الكفر يسط وقد كتما المملحيزأ، 
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فاوصدروهم الألقاب، أعتلر عليهم فخلعوا والإيمان؛ الحق أهل 
علىالمد الضال مع القريب المنحرف فتحالف والإعلام• الجالس 

رصيلة.بكل الباركة اللفية الدعوة حرب 
عظيمة،العلم أهل على والمسورلية حلل، الخطب، كان هنا، ومن 

أشرفرحاب ل بإعدادها تثريّت، الش العلية، الرسالة هد0 
كانت،أن مند الرسالة، هذه ق انطلمثؤ ولقد بقعة. أشرف وفوق حامعة، 

ا'لآيثتيشد ؤوأكقلك ه: الحق قول من الرأس، j تدور فكرة 
قأ؛ااأؤ?؛ؤ غوأيضات ومن ٥[، هتالأنعام؛ْ سميذ يلسفيي 

أنهدا رسالتي ق فاجتهدت ٧[، ١ ت الماء ت حلمر»عىمه حدوأ ءامنوأ 
الأكاديميةالدراسات هده مثل ق الخرعية أصوله على الحق أستبين 

ونقد(تحليلأ أريده أن احتهدت فقد وحطرآ حما منه لى بان مجا ثم الشرعية، 
الحذر.وطريق الخطر، وحه بعد فيما المسلم للقارئ يين لكي و؛يانتا، 
الأمريكية،البحثية المراكز تللث، الزمان هذا ق حبمره وشيع صيته، ليع مما إن 
قالغاية الأ؛حاُث، تللث، وبلخت الإسلامي، العالم عن أبحاثها سوق راج واش 

الأفكارثث وراحت، كرامة، ولا ديننا للملمين تحففل لم إذ الموء، 
تطريععثر الخلين ترؤيص كتفية حول قومها لبني الموجهة والتوصيامتإ 

العالم،ل الصوفية بدعم التوصية مكرهم قريحة به حادت مما فكان الإسلام؟ 
منله ويا زعموا! ١رالإرهاب٠، صد الحرب ق وشريك1ا حليفح اتخاذها ؤإعادة 
الناقم!.القريب، مع الكاره، البعيد يتحالف، أن حهلب، 

اضوفقني ما هي الأرض؛، على واتعح باتتح والش ازكرة التوصية هذه 
بالدليل،أورده مجا مجوثما الرسالة؛ هذه ق موضوعي علمي بشكل لدراسته 

مامصدرها محن المعلومة طلبح ل  slJJbولقد بالخال، أذكره ما ومجوصحآ 
إرتأيضآ وسافرت المنكة، مدن من الحديد إلى افرت فجهدي؛ وسعه 

وكانوفرنا، والغرب وتوص ومصر وتركنا والبحرين والإمارات تطر 
لزيارةأو للرسالة، إثراء وفكره رأيه سملع ل من للقاء طلبتأ إما المفر ذللث، 
العالمية.والصادر الكتب، لشراء أو ، مفيدا أو حديدآ للرسالة تضيف جهة 

برسالتيأكون أن سبحانه وأرجوه قصدت، مما للكثير وفقنى أن اض وأحمد 



والمكر،الضرر عنه ويدير يحفظه، ما المحفليم الدين لهذا قدمت قد هذه 
الصالحات.تتم بنعمته الذي فه والحمد 

امحيار0توسمب البحث، همية أ— 
توهي أمور، عدة ق البحث موصؤع أهمية تتجر 
داخله،من الإسلام تغيير وجوب عن الغرب ق الحديحج تصاعد الأول؛ 

مراكزتسنده؛ اكي والطارير الأبحاث ؤإصدار الأمر هذا تصعيد تور وممن 
.Think Tonks-iتسميتها عر يصطلحرن التي وهي الأمريكية، البحوث 

سياسةرم ل وعلض تميت دور ؛؛؛^ ١٠٢٠١^البحوث لمراكز أن الثاو: 
الاستراقلدوائر طبيعي امتداد وواك1لي؛هي الأمركية، المتحدة الولايان، 

لفهو فرق ثمة كان ؤإن والأهداف، المضمون ق بينهما فرق ولا الغربية، 
والأشكال.المسميات 
٠سسم؛ر من عشر الحادي أحداث بعد ما فترة أن الثالث؛  خلفت ٣٢ ٠١

وتفرىضعف عليها اجتمع فقد الإسلامية، الأمة تارخ من عصيبة فترة 
الدينينسيجها ل التدخل إلى يعي فيما عي يأفر، "أمريكي وظلم 

عموذللث، داخله، من الإسلام ق تغيير إحداث بغية الإسلامية، وثقافتها 
وسيلة.بكل له يتصدى من ومحاربة التغيير، يقوم؛دللت، من وتقوية دعم 
أنبجب بمن الأمريكية الإدارة إعلام الأمريكية البحوث مراكز تولت، وقد 

وأبحاثها.تقاريرها مر وذلل؛، يحارب، أن u>_، ومن يدعم 
أنعن تقاريرها من الكثير ق الأمريكية البحوث مراكز تتحدث الراعت 

الغربعلى يج—، والدي والتسامح، العتدل، الإسلام يمثلون الصوفية 
أنعن التقارير تللث، تتحدث تماما؛ ذللث، من المميض على و وتقويته، دعمه 

يحارب.أن يجبا ما وهي والتهلرفا، الإرهاب منح هي الملقية 
عداءمن وكبيرا طويلا إرثنا تحمل العاصرة الموفية أن الخامس! 

-رحمهعيدالوهاب بن محمد النبح نام أن مند العاصرة، الملقية الدعوة 
التجديدية.بدعوته اقوهس 

لاليوم انتفلم الملقية، للدعوة )الملحي( الغربي الكرم أن المادس؛ 

١٧



مكمنرعنا لب، الللدعو؛ )العقدي( الموق الكره معلن،ع واحد صف 
الخلرإ

تالأمر وعدا السب، وي؛دل، الحدر بأحد مأمور المزمن أن الماع؛ 
لدسه.الس، وبذل، منه، الحذر يجب مما الصوزا، الغربي ارالتحالم، 

والحث،،للدراسة الموصؤع هذا احيار على عرمتج سيق .ا ولأجل 
نتاج،من إليه توصالت، وفيما الاختيار، ق قدوست، أكون أن اف من راحيك 

اولأوأحرآوالخدف< 
الصت،:هداف، أ- 

يالىت ١٠العلمية الرسالة هذه أبرزاهداف، 
مراكزالأن ه تمثالوالذي الحد.ث، الأستشراق دراسة ل الإسهام - ١ 

والأمريكية.الغربية والدراّاُت، البحويث، 
والونون،الأمريكية، اريحو'ئ، مراكز وأهدافح ومملور نثأه تاريخ معرفة ٢" 

الأمريكية.المتحد؛ الولايات، هكانتهاوأمحميتهاق حول، ممب، عن 
ومراكزالحوثالتقليدي الأّتشراق، بين والفرق، الشه اوجه معرفة ٣- 

الصوفية.مجن بالخوقف، فيمايتعلق الحالية، الأمريكية 
والدعوهلنية، المسمن الأمريكية الحوُث، مراكز موقن، وبيان معرفة ~ ٤ 

إلها•
ورموزها.بعقائد. الصوفية مجن الأمريكية مراكزالبحوُث، موقف بيان ْ~ 

الأمريكيةتتضمنهاتقاريرمراكزالبحويثه الش الخليره الترصيات، بيان — ٦ 
يتعلق؛الصوفية.فيما 

الحاديبعد للصوفية الأمريكي الدعم حواني، بعض على الوقوف ٧" 
٢٢• ّيتمٍرا• عشرمن 

الومت،ق المسارالصول ق والتغير الحراك حواني، أبرز على الوقوف ٨" 
المعاصر.

والمسلمين.الإسلام على انموق الأمريكي التحالم، حُلورة بيان ٩" 



تالبحث حطة -

وخاتمة،فصول، وأريعت وتمهيد، مقدمة، إلى الرسالة هدْ بتقسيم قمن، 
الأق!النحو عر البتول هذه وتفصيل علمية، وفهارص 

المقدمة:

البحث،وأهداف اختياره، وسبب الثحثا، موصؤع أهمية عر وتحتوي 
فيه.سلكته الذي العلمي والنهج وخطته، 

مباحث،:ثلاثة ويه والتصوف، يالأستشراق التعرف التمهيدي: الفصل 
وأهدافه.يالامتشراق موجز تعريف الأول: البحث 
وتطورها.نشأما الأمريكية، البحوث مراكز الثاف• البحث 
وتطورها.الصوفية نشأة عن نبذة الثالث: الخحث، 

ونقدم:الصوفية، من المستشريين موةم< الأول: الفصل 
مباحثا:أربعة وغيه 

ونقدم.ونشأته، التصوف تعريف من المشرفين الأول:موةف المبحث، 
ونقده.الصوفية، عقائد من المستشرفين موقف، الثانر: البح.ث 
ونقده.الصوفية، مرلفاٌتح من المستشرقين موقف، الثاJثا: الميحح,، 
ونقده.التصوف، رمور بعض من المستشرقين موقف الرابع: المحح، 

العالمل المهمة القضايا بعض من الصوفية موقف اإثانىت الفصل 
مياحثا:ة خموفيه ونقده الإملأمى، 

ونقده.الملقية، من الصوفية موقف الأول: المبحث، 
ونقدهالعلمانية، مجن الصوفية مجوقف، الثانات المبحث 
ونقده.الصوفية، عند والراء الولاء الثالث،: الميحح، 
ونقده.الجهاد، من الصوفية موقف، الراح: الخحثح 
ونقده.الغربي، الأستعمار من الصوفية موقف، الخامس: البحث، 

والصوفية،الملقية مجن الأمريكية البحوث مراكز موص الثالث،: الفصل 
مجباحثج:أربعة وفيه ونقده، 
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الأمريكية.البحوث مراكز تقارير ق لفية الالأول؛ المبحث 
ونقده.الأمريكية، الحوث تقاؤيرمراكز ق التصون، مفهوم الثال؛ المبحث 
ونقدهالتصوف، رموز من الأمريكية البحوث مراكز اكالن>تموش، البحث 
ونقدعا.ياكونية، المملقة الأمريكية المراكز الراعثتوصيا>ت، البحث 
اكووانماموادالمالإّلأس،الخراك الراع:القمل 

مباحثف؛أربعة وفيه 
لكوفية.العاصر الأمريكي الدعم الأول؛ البحث، 
لكوفية.الإعلامي الدعم الثاق؛ البحث، 
الصوءيةالمحاصره.الدعوة الثالث،؛ الثحث، 

الواغانموناليامحيالعاصر.المحث،ارّاع■ 
الخاتمة؛

والتوصيايتح.وأهمالتاج، ملخمىالبحثه، وتشمل؛ 
العلمية.الفهارس 

مالكته؛الأي العالمي لمهج ا- 
وأبرزها؛علية، مناهج عدة الدرامة هذه إعا.اد ق سلكتؤ 

وبالأخصالدراسة، هذه ؤليلة حاصرأ كان وقان التاريخي، المهج أولأ؛ 
تارحوكدللئ، اليوم، وامتداده الامتشراق، تاريخ عن الخدين، عند 

هدا.يومنا حش ونملوراته التصوف، 
سالعاويان تناولتؤ الدراسة هذه لأن وذلاائط التحليالي؛ المهج ثابا؛ 

لتحليلها،المهج، هدا إلى الخاحة فكانت، الغربية، والتمريحارّتج التقارير 
عالميةنتيجة إلى للوصول وذللئ، المختلفؤ، وتمييز محنها، المشابه مع حو 

مؤنقة.

لوأساسيء حاصرأ كان أيضح المهج وهدا الوصفي؛ المهج نالثتا؛ 
وصفحل المثال" سبيل ~على المنهج هنا١ فاستخدمتؤ البحثؤ، هذ.ا أحزاء 

لوصفؤوكل٠لاائ٠ الأمريكية، والإدارة الأمريكية البحوث مراكز بين الحلاقة 



اشالعلاثة حقيقة لوصف وكذلك القضايا، من كثير من الصوفية مرفق 
الصوق.بالفكر العانماق الغريي الفكر ربطت 

ال-دءمن الدراسة لهذه ملازمنا المنهج هذا كان النقدىت المنهج رابعتا؛ 
العلميبالقد اكحليلية أو الوصفية التيجة أنع حيث ، ajL،JIوحتى 

المتجرد.الموضوعي 

همرتأمور، بعدة الدراسة هذه كتابة أثناء التزمت وقد هذا، 
إلىالأيات عزو مع المدينة، مصحف بخط الكريمة الأيات كتابة ~ ١ 

الشريف.المصحف ق وأرقامها سورها 
ْعالحديث، كتب ق مطاما إلى يعزوها الأحاديث، بتخريج قمت ٢— 

صحةالحديث، ذلك بدرحة يتعلق فيما العلم أهل حكم نقل عر الحرص 
وصعقتا.

اللف،عكاء أقوال يكر عر أحرص فإف شرعتة مسألة ورود عند ٣" 
مسألةكاك ؤإن هذا. يومنا إر العلم أهل من مجهم عر سار من وكذا فتها، 

صأمل للم الأصلي، مصدرها إل ارجوع عر أحءّص فإل عامة أومعلومة 
الأصلي.الصدر إر الإشارة مع مواطن، يضعة ل إلا وبل مصدر 

بياناتحميع أذكر فإل الحاشية، ل مرة لأول المصدر ورود عند ~ ٤ 
واسمالمؤلف اسم بإيراد أكتفي فإف وروده تكرر إذا ثم المحير، ذلك 

بعبارةالأمر— لزم أو الفصل طال ~إن الإثارة مع الصفحة، ورقم الكتاب 
فقدالحديث كتب من اشتهر ومحا والقواميس المعاجم وأما مايزو. اامر-ح 
نائمةق بياناتها تفصيل وأبت، لشهرتها، المواضع، كل ق اختصارا ذكرتها 

والصادر.الخرا-؟ع 
إلىالمعنى( أو )بالص منه استفدت رأي كل عزو على حرصت ٥— 

إلىقول كل عرو الملم بركة رمن • الملماء قول ذلك ق مستحضرآ قاتله، 
وذلكالانغلراأ، الأمر فحل من بدلأ كلمة استخدمت وقد ، ا قاتله( 

-لأولأ أشير فإف بالص الأنماس وأما بالمض، للاشاص للإحالة 

٦٦/ ا ٤ الضعيفة. اللة ل اشّ "رحمه الألباني اشخ البارئ أردئهذه ( ر١ 



قمباشرة أحل ثم ٠، ٠ حاصرتين بين بنصه أنقاله نم ئاثله، إلى المتن— 
أولأالإشارة دون كلامي، يثن اقتباسأ أديج ولم المصدر• إلى الحاشية 

اوجهدهم الإحرين لحقوق حققتا وذلك )اصهلرارأ(، ندر يما إلا لقائله 
كلامي.عن لكلامهم وتجنننا 
فيماإلا أوإمحافة، تعديل دون ص ما مثل نقالها على الائتباصات ق ٦— 

كلمةأدرحت ؤإذا النقل، لأمانه حففلأ وذلك ذلك(، إلى )واشير ندر 
[.] معقوفتين حاصرتين بين أجعلها فاق المقتيس، النص إلى توضيحية 

٠٠اصجوض حاصرتن يثن الغرمحن أسماءالأعلام جميع وضعت ٧" 
لقصودخدمة ترجمتهم ق رأيت الدين للأعلأم فقْل ترجمت ٨" 
وذلكللجمح، بالترجمة الالتزام عن وأعرصت للمعلومة، ؤإثراء الرسالة 

البحث.مقصود يخدم لا بما الحاشية ؤإثقال الإحلالة، حشية 
علميةدرجة أو يه، اشتهر لقب الدراسة ق الوارد للعلم كان إن ٩" 

والموصوعيةالإنصاف ق رغبة إلا ذاك وما له، ذلك أست فإف معروفة، 
الخلجة.

ياللعةالأمريكية البحوث مراكز مسميات إثبات على حرصت — ١ ٠ 
للدقة،تحريا وذلالثا مرة، لأول ذكرها وردود عند والإنجليزية، العربية 
بعضهاأسماء وتشابه لكثرما الأمريكية البحوث مراكز بين للالتباس ومنعا 

الخربية.إلى الترجمة عند 
الهجرى؛التاريخ إنبات على المتهلاع~ —قدر أيضا حرصت — ١ ١ 

الأولىأن وجدت البحث من متفرقة مجواصع هناك أن إلا الحث،. ق كأصل 
فقط.الجلادى التاريخ إنبات هو 

ْعالحاشية، ق كاملة الإليكترونية الروابهل إتيان على حرصت — ١ ٢ 
لها.تصمحي بتارخ تدييلها 

توفيقه.فه والحمد 
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سثحانهوأشكر٥ وعنليم حلاله يليق كثترأ حمدا ف الحمد 
بعدائتي ثم كله. الخير عليه وأش الرسالة، هدا بإتمام علي مذ أن على 
ومحنبالخام حس ورزئها اممه حففلها لوالدق بالشكر تعار الله شكر 

علي،الكيير المعنوى الأثر دراستي فترة طيلة لدعواما كان فلقد الخنان، 
الفردوسوأسكته القه رحمه لوالدي، الدعاء المقام هدا ق أنسى لا كما 

اص.
أوأعاش من كل شكر وتعالى— —سبحانه شكره تمام من ؤإن هذا، 

لهممن مقدمة وق الرسالة، هده إعداد مراحل طيلة معروفا إئ أمدى 
نمرنسس مدر0، أبو معيد الدكتور الشخ والدعاء؛ الشكر حق على 

عيداطهين محمد السيد الفاصل والشيح سابما، الإسلامية والثقافة الدعوة 
الدكتورلريي ورفيق الخشاب، عبداطه بن مسفر الكبير وأحي المقيئ، 

الخزاء.حير عني افه فجراهم حمدى، مشهور بن محمل 
العلميةالرسالة هده على المشرف لسعادة والامتنان بالشكر أتقدم كما 
علىالإشراف بقبول بدائه تكرم والذي ، مطبقاق، صلاح بن مازن الدكتور 
صدره،وسعة بالأستنراق، ؤإلمامه ونموبياته لتوحيهاته كان ثم الرسالة، 

الرمحالة،هده كتابة مراحل أناء علي البالغ الإيجايي، الأثر أخلاقه؛ وكريم 
الخزاء.حير اف فجزاه 

قصاصي،عيدالرحمن الدكتور شيخنا فضيلة من كلأ أشكر وكيلك 
وتقويمهاالرسالة تراءة بقبول تكرمهما على البعداق فواد الدكتور وفضيلة 

وبعلمهما.-يما ونفع الخزاء، حير اممه فجراهما ومناقشتيا، وتصويبها 
شاركتتىوالتي الكريمة، لزوجتي والرعاء الشكر هنا يفوتتي لا كما 

فجزاهاالرسالة، هده لإنجاز أتفيغ حتى الأعباء، عتي وحملت الهم، 
الجزاء.خير عش المولى 
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ممنالنلأء، وأساتدق الفضلاء، مشايخي جميع أشم الخام وق 
أثناءالمياركة الجامعة هده رحاب ق سواء وحلقتا، علمتا منهم استفدت 
درجهم.وارفع مثوبمهم، أجزل، فاللهم الجامعة، أوحارج الدراسة، 
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تمباحث ثلاثة وفيه 

وأهدافه.يالأمشراق موحر تعرف /سبمث|ءء/،; 
وتطورها•نشأتها الأمريكية، البحوث مراكز /سبمهد،//ء،ب: 
ومملورها.الصومة نشآة عن ندة //اأءءثأهث: 
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وأهدافهموجزبالامتشراق تعريف 
الاضراقمض : الأول الطلب 

يالمب— عام يشكل ومعناها الشرق، من مشتقة ءالأسشراق® لكمة 
للعالمالغرمحن تميم من الأصل ل نابعة وهي للشرق، التوجه للغرمحن- 

وأمااش— رحمه حسين— محمد محمد يقول هدا وق وغرب، شرق إلى 
الأوروبيونعليه اصطلح ما على فيه جرينا حديث، اصطلاح فهو والغرب® 

يعنونو٠غربآأ، وشرقء إر العالم تقسيم من الأستعمار، عصور ؤا 
مجوصعلكمحوا الدين ؤإفريقية، آسيا أهل بالشرق ويعنون أشهم، بالغرب 

الاستعمال.هدا على بعد من نحن وجرينا واستغلالهم، استعبادهم 
مفهومهاق قديمة نهى واستعمالا اصهللاحء حديثة كانت ؤإن والكلمة 

ودلألهاءُاأ.
وهوالمنشأ، غربى حديث، مصطلح والأستشراق® مصهللح فإن ولدا 

يالفرنسية،( Orientalfsme)أو بالانجليزية، ( Orientalism)للكلمة ترجمة 
الغربيحا: ويقصد ( Orientaiist)للكلمة ترجمة فهي وسشرق® لكمة وأما 

الحادثةالألفاحل من يحد اللفظ هدا فإن هتا ومن يالأستشراق، المشتغل 
إلىئرحمت اكى ( Fundamentalism)ظمة مثل مثاله الئربة، 

راالأالمانية«ُآا.إلى يرحمن، اكى ( Secularism)ظمة ولكا لآالأصولية«، 
القديمة،العربية الاJغة معاحم ق ترد لم والأستشراق® لكمة فإن وليلك، 

المعاجممن وهو اللغة® ومتن كتاب ي جاء فقد منها الحديثة ل وأما 
ولغاممالشرق أهل علوم طلب ٠استشرقت يلى• ما العربية اللغة ل الحديثة 
دلكوْع ، الفرنجة® علماء من بن.لك يعنى لمن يقال عصرية،، )مولمة 

صرب.بدون، ت ط؛الونا القرنان، دار والحضارةاكرست، الإّلأم حسن، محمد محمد )١( 
ياساب( Secularism)<،JSتعريب وكذا الأصولة، ( JS،>(Fundamentalismتعريب )٢( 

والحرب..الخ،والرحب والجمود بالتخلف الغربى المفهوم ق ترنط فالأولى لنتن،؛ همر 
العالميأن.أو بالعلم علاتة لها وليس اللاديتية، أو الدسوية -أا يقصدون والثانية 

بدون،محل يييروت، الحياة مكبة دار حديثة، لمية صّوءة اللغة/ متن معجم رصا، أحمد )٣( 
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لغويا،ومعز تعريما له جعلوا الأسشراق لتعريف تصدوا ممن كشرأ فإن 
الشرق،..الخ!وجهة الثمس، شرقت منه الذي )ثرق( الجذر إلى وأعادوْ 

تعريبأنه على اللفظ. هذا مع التعامل نفلرى- وجهة ~من لأولى اص 
نمدفهم إلى الأقرب وهو ومرادآ، محددأ معز يحمل غربي للغغل 

منالكثير يعد الأصلية ومعانيها الكلمات مفامم تحديد إن إذ واصعيه، 
التعريب.نتيجة يحصل ند الذي والخلط اللبس 

وأنبينة، مرادا ليس ءالأستشراقء لكلمة اللغوي المعنى أن يؤيد ومما 
لبيئة مجقصودآ ليس الجعرافي ال٠*وني أن إطلاقها؛ عر ليت الكلمة هذ0 
أوروبا،جنوب حغرافتا تقع أفريقيا دول المثال سبيل فعلى التسمية، هذه 
يقولهذا وحول الشرق. نطاق ق الغرثي" تقع-بالمفهوم فهي ذلك وْع 

الللأستشراق آخر تعريف، عند الوقوف من مsلبقايتارلأبد مازن الدكتور 
الشرقأن تعر ؤإنما الجغرال بالمشرق خقهل ترتبط امتشراق كلمة أن يرى 
والنوروالضياء الشروق بمعنى معنوية دلالة ولهدا الشمس مشرق هو 

الباحثينأحد رحع وقد والانتهاء، الأفول ؛معنى الغروب بعكس والهداية 
الأوروبيةاللغوية المعاجم إر الشاهد محمد السيد وهو الملمين 
أنهفوجد  ORIENTشرق كلمة ق ليبحعث، والإنجليزية( والفرنسية )الألمانية 

بطاعتتميز بكلمة الشرقية بالدرصات المقصودة الشرق منهلقة إر يشار 
تشرقالصباح أن ومعروف الصباح، بلاد وتعني  Morgcnlondوهي معنوي 

الفلكيالجغراق المدلول مجن تحول عر الكلمة مد0 وتدل الشمس، فيه 
مقابلوق واليقظة، النور معنى يضمن الذي الصباح معنى على التركيز إر 

علىلتدل المساء بلاد ونعتي  Abendlandكلمة اللغة ل نستخدم ذلك 
والراحة•٦ُا.الظلام 

فهيالعربية اللغة ق الاستخدام االأستشراق٠حديثة كلمة أن وكما 
أحمديقول هذا وق فيه، ولدت الذي العربي لموطنها بالنسبة كذللث، 

العهدحديعتا علميتا وءالماساتمرقاا ءالأستسراقاا ءاكلمتى سمايلوفسى• 

١معلومات ٠عليمابي، ازن م(  اتلدرامالمنورة المدينة مركز موقع الامتثراق، عن ميه  ٠١
http://www.madinacenterxom/post.php?DoWالراط: ر؛حوثالاضراق، 
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وماوالناْ حقء منه كان غما والإنصاف، التمييز بعين الشرق لعلوم الدارسين 
رددناهيامحللأ منه كان 

أنالقول يمكن للأسشراق السابق العرض حلال نمن لبعد، 
والأمريكيين()الأوروبيين الغربيين اشتغال هوت عام بشكل الاستراق 

إلىوحغرافيتا، واقتماديتأ ومياميتا وماما دسا الإسلامي العالم بدراسة 
رالأدروثيفهوالغريي المستشرق وأما الإسلأس• المالم أمور من ذلك غير 

هذه.الإمحلأْي المالم أمور يدرامة المشتغل والأمريكي( 
هذالأن )الشرق( كلمة من بدلأ الإملامي بالعالم -آما- عثرت وقد 

الإملاميتتسع رالثرق( فكلمة الأستشراق، توصيف ق الأدق هو 
ؤيوكلالإسلامي، العالم هو إنما الاصتشراق مدار أن المعلوم ومن ولغثره، 

نطاقالغالب— —ق ق يتعدوا لم الاستراق عن تحدثوا من كل أن ذلك 
العاومالإّلأمي.

واثصاديتاعالمي1ا اليوم؛ تغير قد وغربيه، أشرقيه العالم أن وبما 
التغير،ذلك من شيء طاله قد الأسشراق أن فيه شك لا فمما وساس1ا، 

قالتغير هدا عن الحديهنر ارجئ وموف المضمون، ق أم الشكل ق مواء 
نشاماالأمريكية، البحوث درمراكز المعنون التالي المحن، إلى الامتشراق 
التوفيق.وياض وتهلورها(، 

اليالإيجايات من الُالواو و\ويخه— —صر للاصتثراق آن إر الإثارة هنأ الإنصاف ومن )١( 
لممما ذلك وغير الفهارس، وتاليف المخطوطات، على كالمحافتلة لم، المالشرق أفائت 

وراءالحممة الأهداف على اكحفتل ،ع الامتشراق. مسالة عن بالتفصيل محب ،,ن ذمْ نغفل 
ذلك.
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وأمداضالاصشراق دوائع : الثاق المطلب 
عنالحديث من الاستراق تناولت التي الكتب جمح تخلو تكاد لا 
عرضق الكتب تلك أسالمبا تنوعت ومحي وأهدافه، الامتنراق دوافع 

للأهدافذكر دون الدوافع تناول، فبعضها والأهداف؛ الدواغ تللث، 
للدوافع'ذكر دون الأهداف تناول، ذللث، من العكس على وبعضها 
الأهدافعن بالحديث، وأتبعها الدواح عن تحدُثه الأحر والبعض 

والعكسأهدافنا تكون تكاد الدوافع أن إلى عام— —يثكل ذللث، ومرد 
الغاية،هو والهدف غاية، إلى لالوصولا الثاعح، هو فالداح صحيح، 

ويخفىحيا يظهر يكاد رفع حثط — الاصتنراق مسألة ~في فبينهما 
الشالكتب، تاللث، أصالسج، بين إذأ فالامحلأف وعليه أحرتم،، أحيانا 

لأنالظاعر، ق اخلأفت هو إنما الاستراق وأهداف دوافع تناولت، 
بعمىل تجد ولدللثح كبيرا، فرقح بينها فيما يجد لا المضمون ق الناظر 

تجدولا الهدف، مسمى تحن، ولكن الداغ لذات تكرارآ الكتب، تللث، 
الداحيقول،ت —مثلا— فتجده بينهما، تين فرق ثمة أن التدهيؤ، عند 

يجدالقارئ يكاد ولا الديني، الهدف يقوله! الأهداف وعند الديني، 
المضمونين.بين فرقتا 

والدمجالتهريب، وهومحاولة آحر؛ أسلوب إر الباحين بعض ذهبإ وقد 
الله—،—رحمه حبنكة عثدالرحمن الشخ مثل وأهدافه، الاصتثراق دوافع بين 

ععتلتمي الدوافع ر؛أن ذللث،ت وعلل منه، الهدف ؛بيان أورد، داع مر أنع حث 
التيالوماتل لاتخاذ النفسي المحرض يمثل الداغ أن باعتبار الأهداف، 

كتابماj نجا فاطمة اuحثة وكللائ، العمل«ُ؛ا، من الغائية الأهداف إر توصل 

التراثل دال؛لمخ، التزيير لمنهج الم—شرم0 صري، طاوق المثال-: صل على بملر ، ١١
٣—٧٤ص* آم، • ٠ ٦ ، ١ ط القاعرة، — sJiiLJlمكتبة الإصلاعي، 

للصراعالفكرية والخلقة الاصثشراق زقروق، حمدى محمود المثال—ت مسل ~على ثنغلر ، ٢١
—٨٧يدون،ت بدون، محل القاهرة، المعارف— دار الحضاري، 

ومالهم )ما والستشرتون الأسشراق السباعي، ممعلض ت المثال— ّبيل ~ءلى ينظر ، ٣١
١٣ - ٢ ٠ ص بدون، ُت، بدون، محل والتوزيع، للنشر الوراق دار 

ه- ١٤٢٠ط٨ه دمشق، القلم دار الثلاثة، المكر ل-بمحة الخ-دابيف حبكة حن عيدالرحمن )٤( 
٠٣٢٠٠٠٢١^
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؛،وغيرهما.^لأموأاطلالأضشرافى٠١ 
الاستراقدوافع ين فردأ نمة أن يرى من ١^١^ من وهناك 
قوةتصل لا وقد غايات، والأهداف مطالقات، الدوافع إذ وأهدافه، 
مناقضةغاية إلى تصل قد بل الأJدفاع، لهذا المقابلة ذاتيا الغاية إلى الأددفاع 

مجالغير ل طقنا0 إذا نمامتا يتجه الرأي هذا ولعل ا، له^ مغايرة أو ٧^١؛؛! 
وتاؤ^^مفهومه حول انما~ مر "كما الاراء تتعددت والذي الأستشراق، 

بينفاصل حط على الأراء تللثا تتفق أن هذه والحالة يمكن فكيم، نشأته، 
وأهدافه!دوافعه 

—والأهداف الدواغ مصطلحي بأن القول يمكن مبق ما على بناء 
ذكرأنه بمعتى افترقا، اجتمعا ؤإذا اجتمعا افترقا إذا للأستثراق" بالنسة 

التفريقمحاولة من يد فلا مجعء ذكرا ؤإذا الأحر، ذكر عن يغنى أحدهما 
اكتفىمن أو معا، أوردهما من على تثريب فلا وعليه المعنى، ق محنهما 
الأحر.ذكر عن منهما بواحد 

وقدللأمشراق، الباحثون ذكرها الش الأهداف وتعددت نوعت لقد 
اقتصادية،تاريخيه، )نفسية، سعة؛ إلى سمايلوفتش أحمد أوصلها 

إلىمجرده والتعري التتؤع وهذا ؛، ءلية(راستعمارية، دينية، أيديولوجية، 
جهةومن بدئه. تآرخ أوي ماهيته ق سواء الأستشراق؛ ملامح وصوح عدم 
ببدءمجتمح1ا ربطه يمكن لا الأهداف ق والتعدي الثتؤع هذا فإن ثانية 

هذاأن عام— —بشكل الأقرب ولكن توقيته، على )المختلف الأستشراق 
الالمثال سيل فعلى زمنسا، الهلويلة الأستشراق مسيرة ْع يتماسى التنؤع 
الاصتحمارهو بدأ حينما الرئيسة الأستشراق أهداف من أن التسليم يمكن 

حقبةقبل الأستشراق لبدء تؤرخ الأراء غالب لأن الأستعمار(، حدمة )أي 
وهكذا.بكثير، الأستعمار 

ط١،الإيمان دار الامحشراف وأباطيل الإسلام تور نجا، هدى فاطمة ينظرت )١( 

١٧—١ ص٦ مايق، مربع الامثشراق، ظاهرة الملة، علي ينظر! ( ٢ر 
—٤٣٥ ٠ ص مايق، مربع الاصتأنمراق، فلسفة سمايلوفتش، أحمد ينظر؛ )٣( 
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الاستراقنشوء على الباعث أنه على مجمع، يكون يكاد دافع ثمة ولكن 
جمهوريجمع ءيكاد الزي1ديت محمد يقول هذا ول الديتي®، ءالداغ وهو 

إثرنشأ محفل، لثني ب|دف ثدأ أته عر الأسشراق ٌوصوع ق التاحشن 
ازدادثم للإسلام، والوامع السرع الانتشار نتيجة بالخطر المسيحتين شعور 

المسلمين،صد العسكرية حملايم ل الصاليبن محشل اير قوة الشعور هدا 
لهزيمتهمبه يثأرون آخر، نؤع من غزو ق يفكرون جعلهم الذي الأمر 

التياروقف ل تساعد أن من فكرية سيهلرة به ؤيحققون العسكرية، 
المسلمتشكك الإسلام عن خاؤلتة صورة طريق عن وذللشا الإسلامي، 

الإسلأمءاعتناق ق التفكير عن الملم وتيعد ينه، دق 
بلغالإسلام عن الأستشرافى الإنتاج بأن الديب عبدالخلمم أضنا وذكر 

محتينالعشرين القرن ومنتصف عشر التاسع القرن منتصف بين ما لفترة اق 
الأستشراقأن ين نم إلخ، وفقهه.. وتاريخه الإسلام عقائد عن كتاب؛ ألف 

منالربي الإنسان حماية الأولى: غاسن؛ إلى الاهتمام هذا وراء من يرمى 
خاصةعليها، السيهلرة ليتسنى الإسلام بلاد معرفة والثانية؛ الإسلام، نور 

الطويلالاستشراف تارخ ل نجد ولهذا ع الصليبية؛ الحروب فشلث، >هاوما 
المطلبل مر وقد الأستشراق، وبين المسيحية الكنيسة بين الكبير التلازم 
الباحثضمن كبر به يورخ والذي (، ٢١٣١٣الكنسي)سنا مؤتمر ذكر الأول 
الكبيرالتلازم الأستسراق مسيرة ق نرى وأيقنا عملينا، الامتشراق لبداية 

واحد؛شيء الأحيان بعض ل  ١٠٣١^حتى والتنصير، الأستئراق ين 
دعوةوكلاهما للاصتعمار، دعامة البهي— يحمد يصفهما —كما فكلاهما 

وتقطعالفصحى، العربية الينة من والغض الإسلامية، القيم توهين إلى 
والتنديدالإسلامية، الشعوب ين وكدا العرية الشعوب ين القربى أواصر 

الإسلامية^/الشعوب بمحال 

المشاةمنها، الخشرنز بمض وهوهف الإسلام انتثار ظام؛ النائي، اث نتح محمد )١( 
م،١  ٩٨٢، ١ ط لما، وادزنيع- للشر العامة 

صه'آ'آ~اٌ"آ'آبدوزا ت دون١ ط المستشرض، صد المنهج الديب، همدالعفلم ينظرن )٢( 
وب~مكب اكريي. يالا،ستعمار وصاض الحويث الإملأم الفكر البهي، محمد يتظرت )٣( 

صم\ا٤، ٠٠٢ ٠ ه-0 ١  ٤٢٦، ١ ط؛ القاهرة، 

٣٦



الباحثونيجمع يكاد ~الذي الويتيءا ءالداغ بأن القول يمكن هنا ومن 
تيلي ما تحقيق إلى الامتنراق-يهدف حركة مام وراء أنه على 

الإصلأم.رمالة من المسيحية أوروبا حماية ~ ١ 
فيه،أتياعه وتشكيك الإملأم، تنويه ٢— 
المسلمين.تنصير ٣" 
ومانجحوا! وقد المسلمين، بلاد ل المسيحى النفوذ بط محاولة ٤— 

•ذلك على دليل حتر إلا المسلمين لبلاد العسكري الأوروبي الامحّتعمار حقبة 
والعلميوالنامي والتجاري كالأستعماري الأهداف؛ بقية عن وأما 
نشوءبمألة ربهلها من أولى الأستشراق ومملور بمسيره فريهلها وعترها 

الأستشراق.

تبدلتؤإن الحاصر يومنا إلى ممتدة تزال لا الامحستشراق مسيرة أن وبما 
هرالعاصر للأستشراق حديدأ هديا نضيف أن فيمكن المسميات، 

القدرةلديه يعد لم أوروبا" —وبخاصة اليوم فالغرب الفكريا٠، ءالهدف 
تقللا يرى، إعلامية آلة يملك بات ولكنه المابقة، الاستعمارية العسكرية 

أحداثويعد المكرية. القوة عن والمسلمين الإسلام على طرها حل 
وبدأتالإسلام من الخرب توجس زاد ٢، ٠ ٠ ١ سسر مجن عشر الحادي 

فبدأتبالحلول، الماسة وتطالب الإسلام صد تتعالى الأصوات 
بإمدادراني مؤسسة رأصها وعلى المعاصرة الأستشراقية المؤسسات 

وبماوالمسلمين، الإسلام تجاه فعله عليهم يتوجب بما الخرييتن الماسة 
تعييرفكرة طرحوا فقد الإسلام على القضاء سممليحوا لن أنم يدركون أتم 

—المعتدلين عن البحث عثر وذلك داره، عقر وق داحله من الإسلام 
وبالتالي، وتحديدهم الإسلامي الميح داحل مقاييسهم— بحسب 

ماوالامماء الخكرار. عن المد ئ/ت محيرو نمت لأب ^ سْ و القوو أفنل لم )١( 

لالمم الملم تميز تزعم" طرقها-كما عن يمكن صزالأ عشر احد راد ة مؤ-وصمت )٢( 
الأفراد؟حقوق من حق الديانة تنير يان س نؤعل المثالأ سياط على ومنها المعتدل؛ غير من 
أنتعتني مل الديمقراطية؟ دعم هل يه؟ ينوم من •ع التسامح او الخمؤ بدعم تمت هل 

تقريرراد، موّة ينفلرت الإسلامية؟..الخ. للثريعة اتجار القانون تطيق أن يجب الدولة 
٠٩ ص٩٨- الباحث، بواسطة ترحم ، ٠٢٢ ٠ ٧ ممحدلة! لمة مشكات أباء 
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-\دتشدحين إنماء المقابل ول وتيمها، ونثرها آرائهم ؤإبراز دعمهم 
رانية مرمشجهت وقد عليهم، والتضتتق ومواجهتهم مقا؛يسهمّ بحسب 

الحاليةالأمريكية الواجهة حالة معتدلهء مسلمة شبكات ابناء قريرها تق 
الاتحاداJوفني،اشكات-ع الأمريكية •عالمالمالإّلأسبالخواجهة 

أمريكافيها بدلت والتي ا، الاردُْ بالحرب آنذاك سس كانت والش 
الحرةا.ءأوروبا عثرإذاعة الاتحادالموفتيص شعوب على للتآير جهدها 
ءاراديوؤإذاعة الفضائية الحرهءا ءاقناة مع نفه يعيد اليوم التاؤخ وهاهو 

العالمشعوب ق للتأتير الأمريكية)علنآ( الذكومة أنشأمما اش سوا« 
٠! ٠٢٢ ٠ ١ سبتمثر من عشر الحادي أحداث يعد الإملامي 
العالمْع الجديدة الفكرية® ارالحرب هد0 حول راني مجومة وتقول 
لأفكار وحرب أملحة حرب هي حرت؛ ق المتحدة ءالولايات الإسلامي• 

عندمافقط النهائي النصر تحقيق يتم موف الش الحرب وهي الوننح، نفس 
،•لهمُُ والداعمض شعومم مون ل المتْلرض أيديولوجات رفض يتم 

بزيعواشنملن ءتقوم ت كابلأن® ادايقيد يقول نيورأ إص ءيو مجلة ول 
عاراكاثير إلى مدق لا حمالة ق الدولارات من الملايين عشرات 

نفسه®الإسلام على للتأثير نعى بل وحدها، الخلة المجتمعات 
ااالدانيالعاصر الامتشرافي الداغ هدا أن القول يمكن هنا ومن 
لجعلهاومعتقدابم، الملمين أفكار على التأثير إلى يهدف الفكرىُ 

وسهلتعيس ملمة أيادي بواسعلة وذلك الغربية، الصالح •ع متواثمة 
الجديدهذا يزيد وتوفيقه" الله ~بعون البحثا هدا ولعل المسلمين، 

وعنوانهالراع النمل مابق، أّعتدلةا، ملمة ثبكات ايتاء تهمير راني، موص—ة ينغلرت ( ١ر 
٦—١ الّاردة(،الحرب )تجربة 

صمأسابق، مرجمر معتدلة*، ملمة شبكات ءبتاء تقرير راني، مومة )٢( 
الزاحةمركر مدير أمريكي. صحني ومحص كاب مح/يه0، .ء  Kaplan{ 1955ر كابلأن دينيي )٣( 

د'دددكذدذ' إص ُجم'م *ع ؤبمل المضتن، سسين ال-دلي للاتحاد ايائ 
David Kaplanعادة: ريك_ءاويا. عوّوض انظر: رسو;ت•. 

5 اُريكا اخار ،جلا )٤(  News ،٠٠٢٠• ؛/ ; ١٧ي والمتول •القلوب تقرير .لأ.
أمحركا:امحار يجلث عوقع ل القرير دابمل ليلي• لّلأم .ربع ترجمة 

http://wwwvsnewsxoni/usnews/news/arddes/OSM^ . اكقريرراط
^_p://wwwjslarndaily.org/ar/gener
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قوالمرصوعي الدقتق النظر عم ودلك وكثفآ• بيانح المعاصر للأستثراق 
العالمل الصوفية أسي وهو الجدد الفكري المثرؤع هذا أجندة أحد 

خانةق الصوفية بمع ثان اليوم الغرب لأن ذلك ودعمهاء؛ الإمحلامي 
مصالحة.ْع المتوائم الاعتدال 

ننوت4ق واىسا الأسثراق أن عام— —بشكل القول فيمكن ويعد، 
توجههناك ومن أوروبا، حا مرت التي والعلمية الفكرية الثورة وتطوره 

تتجددزالت لا شتى، ودواغ لأسباب الإسلامي، الشرق لفهم الغربثون 
واحدأمر ل إلا تجتمع أن يمكن ولا ومتعددة متتوعة وهي هدا، يومنا إلى 

أواقتصادا أو علميآ أو دينا شكلا أكانت سواء الغربية•، ءالمصلحة وهو 
المصالحة.تاللث، ل يصب مما الأشكال من غيرها أو سياسة 

يرتفيما إجمالها يمكن أمور عدة تضح البحث هدا ختام ول 
غربيآ.الاصتعمال حديثة تعد ( Orientalism^)أن - ١ 

أضناتعد ( Orientalism)كالمة تعرب هي التي )الأسشراق( كلمة أن ٢- 
القديمة.العربية اللغة معاجم ل ترد ولم العربية، اللغة ل حديثه 

العملية،أو العالمية مجالاته ل سواء تحده؛ له حدود لا الأستثراق أن — ٣ 
ذلكومرد وتعددت، تعريفاته تنوعت، وليلك وأهدافه، دوافعه أول 

اuحثإرالأضراق.ينظرحا 
الأستشراق،لفظ من المستشرقون تنصل ؤإن حا، يزال لا الأستشراق أن — ٤ 

خيرالإسلامي العالم لدرامات الحالي والعملي العلمي والراغ 
التالي.المحث ل التقطة هده تفصيل وسيأق ذلك، على شاهد 

ومجالاته،تخصصاته له بياته؛ مستقلأ عالخآ يعد الأستنراق أن ٥— 
الأكاديمية.وعتر الأكاديمية وأقسامه 

مجاوهدا الأستشراق، نشوء على الريس البامحث، هو الديتيء ءالدافع أن ٦- 
الأستشراق.مسألة ل الباحثون عليه يجمع يكاد 

الفكري®،ءالدافع وهو؛ جديدا، دافعآ العاصر للأستشراق أن — ٧ 
الإسلامعلى التأثير عم الخلين أفكار تعيير إلى يهدف والدي 

الغرب.لدى المقبولين منتسبيه بعض يواسعلة مباشره، 
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//صدث;;ق،/ى

وتطورهانشأتها الأمريكية، البحوث مراكز 
الأمريكيةالبحوث مراكز ومملور نشأة ت الأول المهللب 

البحثيةالمراكز ص الأمريكية،؛ البحوث داامراكز تحديدأ هنا المقصود 
أكانتمواء ودراسة، بحثح الإسلامي العالم يشوون تعنى التي الأمريكية 

الأشكال،من ذلاكا غير أو وقفية أو معهد أو مؤسسة أو مركز شكل تأخذ 
أمرين•إلمح، هنا الإشادة وتجدر 

علىأمريكا ق مقتصرة تعد لم الإسلامي العالم دراسة أن الأول؛ 
اليومغدت بل الجامعات، ق العلمية والكراسي الأكاديمية الهوسات 

حلولق المنتشرة والدراسات البحوث مراكز بين ابق والسللتناقس مجالا 
وعرضها.أمريكا 

بالعالممتم الش الأمريكية البحثية الراكز _، من كثيرأ أن الثاق: 
بإصافةتكترث تعد ولم ، ١۴الخاصة مياما متحتإ تعمل الإسلامي 

قب،— الغال—ق تجد فلن وعليه مياما، مق —مثلا— ®الشرق،، وصم، 
أوبالأستشراق.الإسلامي بالحالم باهتمامها يوحي ما أسمانها 

والمؤسساتالمراكز تلالث٠ بين مشترك1ا قاسمتا تكون تكاد تسمية وهناك 
وعلىالتمكيرااُاأ، ءمراكز تحني بانت والتي ، Think Tanksوهي: البحثية 
المراكزتللئ، يعص أن إلا )الوصف،( التسمية هذ0 شهرة من الرغم 

وناتقل  Think Tankبأما نفسها عن تعرب لا الأمريكية والمؤسسات 
مقلماتأو حاكومية غير كمنفلمات ها نفعن تعلن ؤإنما هويتها، تعريفا 

أماإلى يشير والذي ٥)"،(، ' ١ الرمز بكتابة ذلك تختمر أو ؛، ربحية؛ غير 

ثالم اِام أو والرأى«، المم ••رم أو الغمجر•، •*رام ت نعتي <اس ؛*"٠٢ )١( 
أالعض يفعل كما الفم، أودبايالت، محاض أو بصهاريج حرفيا يترجم ولا الأمريمجت*، 

وصنع( Think Tanks)الأحايث، مرام بعنوان؛ مقال، واشنطن، مرير مالح، منام يتءلر؛  ٢٢)
إحباريةخدمة هو واثتش وتقرير • ٠٢٢  ٠٥م/ا"/ والعترين، الحائي القرن ل ة الياّ

المتحدة،الولايامحت، داخل من وتحقيقامتط وتحليلات، أحبارا تقدم مجانين دولتة ومعلوماتية 
www.taqrir.org



متنلمة•أي أما على الفكر• •مراكز صالح عشام عرف وند ٠، ربحية غير 
المدقالمجمع وتنوير تتقيف مقللة تحت سياصية بحثية بأنشهلة تقوم 

وعزفها'، حاص• بشكل القرار ثمخ النصيحة وتقديم عام، بشكل 
يشأنوالأفكار المشورة تقدم الخراء من •هيئة بأنها٠ أكسفورد قاموس 
٠.محددةاُ وانتمادية سيامية مشاكل 

علىالمسالمين الباحثين بعض يطلقها بات أحرى تسمية أيضا؛ ونمق 
وهذهالجدد•، •المستشرتون وهى• الأمريكية؛ البحوث مراكر أعضاء 

وبينالقا•يم الامحتشراق أنلأم حهلته ما بين الكبير التشابه س تابعة التسمية 
الإسلامعن الأمريكية البحوث مراكز أعضاء أقلام اليوم تخطه ما 

الجثلأوي•آمنة تقول، الأهداف• ق أم المضمون ل مواء لمين؛ والم
فإنالكلاسيكي، الاصتشراق موت عن سعيد إدوارد حل-يث •ورغم 

والتما للمتثرقين الأولى الأجثال مع نثان التي والتوجهات المواقف 
ا.المعاصرهءُ الامتشراقية الكتابة آليايت، تحكم 

المراكزلنلك، عليها متفق تسمية توحد لا أنه نستنتج سبق ما على وبناء 
ق—وكما ولن،للث، الإسلامي، العالم بشؤون حاليتا تهتم التي الأمريكية 

المراكزتسمية على اف— —بعون سياق فيما أصير وف فالبعث،— عنوان 
دءمراكزحالينا الإسلامي العالم تعنى؛ل،راسة التي الأمريكية والمؤسسات 

واامؤّساتالمراكز — الحال —بطبيحة بدللث، ويخرج الأمريكية•، البحوث 
الإسلامي.العالم غير أحرى بشؤون تعنى التي الأمريكية البحثية 

الإيراداتتانون ز الدخل، صراتس، عن يالإعناء الخاصة القانونية المادة رنم عر ه)ح(، ٠ ١ ( ١ ) 
بهيميز القانون ل الل تصن آخر رنم إله أيقن ؤيضاف ■ التحي؛ الولايات ل الداخلية 

والخليةوالخيرية والتعلمية الدينية ات الفئفمث،لآ الريحية، غير المقلمة تلك عمل ءلييعة 
أثنا،تكتفي الأمريكية البحثية المراكز بعمى فإن ولذ،للث، )٣(، الأنانون ل رقمها والأدبية 
ر0organization 0) • ١ مائة: موّرعأؤيكيديأ، يتننرت )٣(. ( ٠c)o ١ بكتابة ها بتفالممريف، 

صابق.مربع تقريرواثنهلن، صالح، هشام )٢( 
سآأTank ،7عادة: للغاموص، الإليكزون المرتع أكنورد، ناموس )٣( 

oxforddictionaries.com

الجمل،عنثررات الجديد، الأنجالو-كوبي المكر/الأّثراق الإسلام الخلادي، آعنة )٤( 
الانيا،طل،بى'بم،ص'آا

٤١



—عام —بشكل وتطورها الأمريكية البحوث مراكز نشأة كانت لقد 
الحربنهاية أن القول ويمكن الأمريكية، القوة وتطور نثأة *ع متماشية 
وقالأمريكية، القوة صعود بداية نقطة يعتبر م ١  ٥٨٦ عام الأمريكية الأهلية 

|ستيقنيقول هذا وق الأمريكية، التفكير لمراكز بداية نقهلة الوين، دامتح 
كردحلمت، فقد سبّت،، بدون الفكر مراكز تنشا ُلم •' رويوُ ورامادتين بوشيه" 

تم، حالهاه على لوحدها قادرة الحكومامت، أن بيد لم حهليرة أزمارتإ على 
أرعمع تزامنت، مراحل أربعة إلى الأمريكية البحوث مراكز تْلرر قثما 

هي؛الأرع المراحل وهد0 اقتصادية، أو سياسية أزمايث، 
الأولى.العالمية الحرب وأناء قبيل الأولى: المرحلة 
الثانية.الخالية الحرب بعد الثانية: الرحلة 
قوالمرتبهلة الخشرين، القرن من العين؛اُت، مرحلة الثالثة: الرحلة 

الشل.بمدمانه الوقت، ذاك 
مهللعوفيتى الالاتحاد سقوط بعد ما مرحلة الرابعة: الرحلة 

،٠الخثّرين القرن تعينيات 
أبلونء،٠دونالل الدكتور إليه دهتؤ ما التقسيم هذا عن كثيرآ يبعد ولا 

لهاأرح ءوحاان٠، أو مراحل أربعة إلى الأمريكية الفكر مراكز تهلور مثم إذ 
-١  ٩٧١)(، ١  ٠٩٧ - ١  ٩٤)٦ (، ١  ٩٤-٥ ١ ٩ ٠ )• وهي: الأعوام، بحبح 

مراكزتهلور مراحل تقسيم إلى الخطبت، باسل الدكتور ذهت، وفد 
وما•ايحوثالأمريكيةإلمحاحسؤامراحل، 

١م(:٩ ٠ ٠ — ١  ٨٦٠الأولى) الرحلة 
وتميزيت،الأمريكية، الأهلية الحرب أعقثتط التي هي الرحلة وهده 
ةاعد مبمدفج وذللث، الاجتماعية، العلوم ق التخعمة ؛البحوث 

دارتمج، ماجد ت ترجمت الأفكار، حرب أدمغة الفكر مراكز رؤير، ومادتتن بونه صتتفن )١( 

٠١ ٩—٨ ٠ ص شه، المرم تنفلرت ( ٢) 
كوين،ماكجيل جاععة الأمريكية، الخارجية والياصة الفكر مراكر أيون، دونالد ي-ذلرت )٣( 

ص؟•طقاق، مازن ترجمة! ، ٣٢ ٠٠٦

٤٢



مراكزوأبرز الأُريكي• للمجتمع اللازمة الإصلاحات ق الحكومة 
تالمرحلة هذه ل البحوث 

م.Jhe U.S Industrial Commission 1898الأمريكية المناعية للجة ا- 
م.1900/آ،National Civic Federation 76الوؤلي الدق لاتحاد ا- 

الثان؛ة)ا'آ>-ه؛بمام(:الرحلة 
منالعديد الأولى العالمية الحرب تخللتها التي القرة هده ل ونشأ 

بلالاحتماعية الجوانب على بحولها ق تقتصر لم التي البحوث مراكز 
هذهق حلهرت الى البارزة المراكز ومن والسياسية، الاقتصادية إلى تعدتما 

المرحالأت

م.RussellSoge Institute.! 1907سيج رمل ة رمم- 
الدولي.للسلام الوقفية كارنيجى مومة "" 

The Carnegie Endowmentfor International،ءء06م 1910م.

واللام.والثورة للحرب عوفر معهد ~
The Hoover Institution on War, Revolution ٥٨٥ Peace، 1919م.

م.The council on Foreign Relations، 1921الخارجية العلاقات مجلس -
م.The Brookings Institute، 1927بروكجز عهد م- 

ميمe1943 ،The_enconfnferpr/se /nst;'fu؛الأمريكي المشروع عهد م- 
اكالثة)ا'؛بما-'ِابمام(;الرحالآ 

مراكزعدد أيصا زاد الثانية العالمية الحرب أعقبت اش الرحلة هن.ه ول 
ودراساتبحوث وتميزت كير• لهانفوذءالي اصبح الأمريكتآواش البحوث 

اشمنهاتن( )منرؤع كدرامة والعسكري، الامزاتيجي بالبعد القرة هذه 
الولاياتساعدت اكى الموفى الاتحاد ودراسات النوؤية، القنبلة اسجت، 

تالفترة هذه ل نشأت اش المراكز أبرز ومن البارئة، الحرب ل المتحدة 
م.RAND Corporation، 1945راني ؤّة م- 

مءHudson Institute، 1961هرمون عهاو م- 

م.Trhon/nsf/fUfe،، 1968الاJني لعهد ا- 

٤٣





يتعلقغيما واصتشاراما أعمالها لتومحمح مهمة مناسيه الخصوص وجه 
يثلاثهالقرة هده وتميزت تلك، الاستقلال موجات بعد الديمقراطة بتعزيز 
أمور:

وحموئالسياسي، الميدان داخل البحثية المراكز نفوذ قرة الأووت 
المحاففلين.لتيار نتح الش تلك 

جدآ.تمير بشكل البحثية المراكز عدد ازدياد الثال• 
عرنشاطاما ق وتعقيدا هجوميه أكثر الحثية المراكز أصبحت الثالثات 

والتمويلالتخصتس يأهمية لإيماما نتيجة وذلكآ المستويات، كافة 
وبقائها.استمرارها على كله ذلك، وتأثير والإعلام، 

فهيتالخرحلة هدم ل انثشت، اش البحثية المراكز وأهم أبرز أما 
Project for the New Aivericar^الجديد الأمريكي القرن شروع ْ- 

97 *.Century ُو1م.*
بينما المرة ل هو الثلاثة التقسيمات بين الفرق أن سق مما يتضح 

— ١٨٦٥)الأور العالمية الحرب، وبداية الأمريكية الأهلية الحرب انتهاء 
واحدة،مرحلة ٠أبالسرن٠ و ء؛وسه~رويوء تقسيم ل جعلا حيث م(،  ١٩١٤

هوالخطيب تقسيم أن يبدو والذي مرحلتان، الخطسيا باسل تقسيم وؤا 
كانالأمجركية الأهلية الحرب بعد ما القرة ق لأنه للصواب، الأقرب 
وبعدقبيل وأما الاجتماعية، القضايا على منصسا البحويث، مراكز اهتمام 

المياميةبالقضايا الاهتمام إر ذلك تعدى الأور العالية الحرب 
المحثيةالمراكز نشاط اختلاف باعتبار مرحلتان تكونان وحدا والاقتصادية، 

لخراكزالكس التطور إطار صمن عام- -بشكل يقع مراحل س سغ ما 
بأنالقول فيمكن والتأثير والأداء الكيف ق التعلور وأما الأمريكية، المحو^، 

هما:رتيسيتتن، بمرحلتين مزت الأمريكية المحوُثح مراكز 

مركزنشر الأمريكية، المتحدأ الولايات ز المكرية المراكز الخطيب، رووف باسل يظرت ١( 
١٢—٥ ٠ ءس م  ١٤٢٨الرياخر، الإسلامية، والدراسات للحوت فيمل الملك 

٤٥





الكابهذا قرأنا ءلشل هومحرء-ت لآسهد تقارير أحد على بامتعاض معلقنا 
معهدايقول أيضآ؛ وأصاف ، يرامجهءأ كل أنرت ؤيجان حكومة أن وتيقنا 
إنكملكم! أنول ودعوق تداعي حالة ل مجتمعنا إن لديكمت هوفر 

٠٢نحنااُ ولثس عجز لديهم الدين الوحيدين 
٠سّتمبمر ١ ١ أحداث بعد ما وأما  مراكزتقارير امالت فقد آم  ٠١
الأمثلبالحل يتملق فيما الأمريكان الماسة على الأمريكية البحوث 
الأتمامقفص ل ®بأكمله*ا بات والدي الإسلامي، العالم مع للتعامل 

هذهولعل هداإ يومنا إلى كيلك يزال ولا الأحداث، تلك بعد الأمريكي 
مراكزتلعبه الذي الخهلير الدور عن يسيرا شثثآا ولو تكشف الدراسة 
نحوالأمريكية الخارجية المياسة دفة نوحيه ل حاليح الأمريكية البحوث 

الإسلامي,العالم تعثتر 
القرنيقارب مجا عثر شهدت الأمريكية المتحدة الولايات أن والخلاصة 

بدأتبحوث مراكز وتهلور نشأة ( ٠٢٢ ١ ١ " ٢١٨٦٥)الزمان من والنصف 
أسبهاليوم وغدت والمشورة، النصح لتقديم ولجان اتحادات شكل على 

الوقتذات ق وتسعى الأفكار ئصغ حيث التنفيذية، الفكرية بالخفلومات 
الواقع.أرض على تطيقها إلى 

شعارفيه كان الا.ى الزمن ولى ®لقد •' ماكقان® ®جيمي يقول هذا ول 
أيضتاوتصف ا ٤ ^٠ تقوم ما وستجدون لنكتب، ءرلنبحث، الفكر؛ محراكر 
تلكهي الجيدة القكر مراكز ارإن قائلة؛ الوافر هذا إيكونومستا ءذا مجلة 

والحسالياصي والتأثير المكري العمق بين تولف أن تهليع تالتي 
التميز®من وهامثح ملائمتا محيطح لنمها تجد وأن الدعائي، 

مدملي-القأهمة،محكب ءثد\ذُوم.أ هجدي ترجمة الأفكار، 4ا.رة مميثه، الأن جيمس )١( 
،٣١٩٩٤ذا، 

راأ(المرجعف.صلأ؛م
iFPftIالغارجا الساسة بحوث سهد اول، زمل  Jamesة  McGannعاكتان، جٍس )٣( 

لاشركاءبرنامج موسي وأحل مدير أيضك وهو يالمعهدا المدنية المجتمعات برنامج ومدير 
الشكةعر  FPRtموع ينظرت المكر- مراكز تواجه ام التحديات لبحث ماكفان، 

http://www.fpn.orgالالكترونية: 
سليممحمد ترحمت: المدنية■، المجتمعات وبرنامج الغكر 'مراكر تهمرير ماكتازف جمس )٤( 

٠٢ ص آم، ٠ ٠ ٧ الخارجية، السياسات ل البحوث معهد إصداران من والتقرير تلأتلة، 
٢مِؤ• نفسه. المرجمر نقلاعن: )٠( 

٤٧



رجيصأيفِء ذكر ففد الأمريكية البحثية المراكز تلك أعداد عن أما 
أصلمن مركزا، ( ١٩٢٤)بلغ الشمالية أمريكا j عددها أن ءاكقا0« 

حاالشمالية أمريكا أن أي الخالم، أنحاء باني على موزنا مركزا ٥( • )٠٨
الحالوبقة العالم، j اليحثية المراكز إجمالي من .VT/■ ٨٧نسة 

١٧٧٦فيها تبلمر حيث المراكز، هذه من الأسد مسّا المتحدة غللولاياُت، 
ماعدتؤالتي الأمريكية الييثة طثيعة ٠ أبلون•* ادونالد ويوضح مركزآُ 

علىتقوم حكومة حلل ءل يقول• حيث الحوث مراكز وتكاثر انتشار على 
الكونجرسأعضاء فيه يتمغ حربي ونظام السلطة، تتقامم مفصلة فرؤع 

الدينالرتاصة مرشحي من متزايد وعدد يرغبون، كما التصويت بحرية 
لتشكيلوفيرة فرصأ البحثية المؤسسات تجد حديدة أفكار تطوير يحاولون 

إلبالإضافة )المغري( الواقع فهدا انمامة«*م. والميامة العام الرأي 
الصدارةتحتل أمريكا جعل الضرائب من كالإعفاء الحكومية التسهيلأت 

البحوث.مراكز عداد أل 
رممل تلعبه الذي والدور الأمريكية البحوث مراكز مكانة عن وأما 
التخطيطشعبة ق المابق العضو فيدكر الأمريكية، الخارجية السياسة 

بنيةعن حديثة أثناء ألترمانء ءجون الأمريكية الخارجية بوزارة السياسي 
لتوثر رسمية غير عديدة منظمات هناك يان الأمريكية الخارجية السياسة 
وجماعاتوالرأيء، الفكر اموسسات محنها وذكر الأمريكية، السياسة 
)اىلويات(ُ؛،.الضغط 

المرجعف،صهيطرن )١( 
الدراساتمركز وميم اناب، العلوم أستاذ • ٠٠٨٠؛،/.ء  Abelsonآثرن، إ. درنالد )٢( 

وانم,اكدرص ممل أونماريو• غرب جاس ز  Centerfor American Studiesالأمرتي 
وتدالبحشت، رالموسات المصالح، وجماعة الأمريكية، تتعلق؛المياسات وضوعات مل 

نبذةبطرت الدولي• المك مثل الدولية والنفلمات اليحتيت المومسات من لعا-د متثارا عمل 
الملاية؟•.للمزحات أهب هناك ُهل وكتاب المزق عن 

مركزالعامة، المياصت معاهد تاثير تقؤيم الحثتة؟ للمزمحسات أهب هناك هل أبلمرن، دونالي  ٢٣١
ص٦٨ ٠٠٣٢ ٠ ٧ ، ١ ط الاصراتيجية، والبحرث للدرامات الإمارات 

صياغةكينية يوضح ألرمّان ءجون بعنوان موضؤع الأمريكية% الخارجية درارة ٌولمع أُغلر''  ٢٤١
راط!ال ٠٠٢٢ ٠ ٤ أ/ أ/ ق رب•، علمتمعين ة الأمريكيالماسة 

http://iipdigitalMsemba^
eruoy0.8990S9S.html_222r9PKwx2E

٤٨



لدىورنعة كسرة مزلة تحتل الأمريكية البحوث مراكز نإن هنا ومن 
الكثيرإليه يأوي الأي الواني الطجا بمثابة إما إذ الأريكيض، الميامين 

منهوالذي الحكومة، ق عمالهم نآر0 انتهاء بعل الأمريكان الماسيين من 
البحثيةفالمراكز الحكومة، أروقة إلى أحرى تارة ؤلريفهم ينقون ند أيف1ا 

لملءأمريكا ل المنتخبون اء الرومإليها يلتفتح التي الأولى الوجهة تعد 
لماسهم.الملائمة يالعمول إداراتمم 

الجددوأللمحاظن ١١التاع البحش بالمركز مثلأ لهذا وأصرب 
Project for the Newالجارياوااأأُ الأمريكي القرن والمنى 

American Century  ،ءإنكمقاتلا':  ٠٣الأبناا'®بوش الريس امتدحه حيث
ُ. ٠٠الفكرةرؤؤسكم من عشرين استعاريته إداري أن لدرحة نء ح بلون 

للحربالمخطهل يعبر الجديدا الأمريكي القرن امثرؤع فإن وبالفعل 
هدارووس بما جاءت التي الرؤى الابن• ابوش طثق حث '، العراذاُ ؛،لى 

الدولصد الوقائية -ءالحرب بيمي ما رأسها وعلى اJحثيا المركز 
أفغانستاناحتلال الختهلرخة الرؤى تلك لمرات من كان وند المارتهء؛ 
والمسلمن.للإسلام الفلألة المياسات من والكير والمراق، 
الرفيعةالمكانة على يثرهن غيره~ الكثير ِولمة المثال فهدا ويعد، 
هدهؤإلى الأمريكية؛ المياسة صع ل البحوت مجراكر بوأتبما اش والخطيرة 

بقوةنومن المتطرف، الميحي اليمض من أمريكية مامتة مجموعة الجدد، المحافظون )١( 
ومثقمينومنكرين مياسن من المجموعت هده ونتألم، العالم، عر ومنتها أمريكا 

Neo-conservotismمائة: الاليمحردتية. ؤيكييديا موموعت يظر: ندامى. ومحاربين 
Wiliamكرسولا< رؤيلمام وعما؛ المثتين؛ المحافظض من انين يد عر م ١ ٩  ٩٧عام تأصس ر٢( 

Kristol  ،كجن« واروبرمتRobert Kagan ، أساب،١^١، دون  ٠٢•٦• عام أبوابم وأغلق
القرنءمثرؤع موقع ينفلرت أحلها■ من أنشئ الش الأهداف حقق ند بأنه القول، موى واضحة 

،،vww.newomer/concentury.orgالجديد!:الأمريكي 
Projectfor the New American Centuryمائه: ؤيكييديا، موموعان أيمن: ؤبملر 

الأمريكيةالتحدت الولايات، ربى (، ،- George W. Bushأ1 1946بوش )دبليو( واكر حورج )٣( 
نل(. ٠٢• • • - ١ )0آآ تكامى ولاية حاكم ، ٢٢•• ٩ وحش  ٢٢•• ١ من والأربعون، الثالث 
احداثوقت رنات يترة ل النمط. مجال ل بالتجارة -؛،Lid مع مشتغلا كان الساصت دخوله 

تنظرن. ٠٢٢  ٠٣ز العراق واحتلال العام، نفى ل آيغانستان واحتلال  ٠٠٢٢ ٠ ١ ستمثر ١ ١ 
George W. Bushمائة: ويكساويا، موّوعة 

١٣ ص سابق، مرجمر الأفكار، حرب أدمغة الفكر مراكز رويو، ومارتن بوشيه ستتقن عن■ نقلأ )؛ا 
٣• - ٢ • صى سابق. مرجع الأفكار، حرب الفكرأدس ■رام ويو، رومارتن تمن;وب يطر؛  ٢٥١
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يكونمحا أشبه هناك أصح إر 'ءتدالغني مصطفى الدكتور يشير النتيجة 
'رامإلى للجوء الأّريكي القرار صانعي نل س الفطري بالاتداد 

ةالياسحول وماح امتثاوات على الحصول أجل من وذلك البحوث، 
والخارجيةُالمحلية 

ممابوثالأصك؛ةانماصةبادالمالإص
بالعالميتعلق فيما الأمريكية البحوث لمراكز المعاصر النشاط إن 

التقليديللامتشراق متهلورة وحالة جديد وجه إلا هو ما الإسلامي، 
الشاطوهذا والانصادية، السيامية القضايا جانب ز خاصة الأمريكي، 

يزاللا الذي التقليدي الأمريكي الامتشراق مع جنب إلى جسا بر ي
وئدالملية، ومراكزها وكراصيها الجامعية ام الأن3، ومحوجودأ مستمرأ 

الأمريكي،الامتشراق 3، ربعؤوث كتابه 3، معلبقاق مازن الدكتور ذكر 
3،الماصرة الامتنرافية الشاطايت، من كثيرة نماذج الماصر* 
دراميةومراد علمية أنام بين، ما تت-وع دالتي الأمريكية، الجامعات 
ذللئح.وغير وندوات ومؤتمرات 

أوستليةوالشرق والإملامية المربية الدراسات برامج 'دليل ول، 
السعوديةبالمنارة الثقايية الملحقية أصدرته الذي الأمحريكيةا ;الجامعات 

بالدراساتالمهتمة والمراكز العاهد عدد وصل ه ١ ٤ ١ ١ عام بوامنهلن، 
نماقمحمحمد ويقول ٠، ونسمء٠ مركزأ وثلاثين مائة إلؤر والإملامحية المربية 
ستارالباحثين إبماد »أدى انماصر: الأمريكي الأستشراق واًذأ 

المرنة،الدول 3، الأمريكية المنارات 3، الإداييين والو^؛_، السماحة، 
3،وخاصة ذلالث،، وأمثال الشرقية، البلدان جامعات إلى ١^١^^، والأماتذة 

الأستشراقساحة إلؤ، أمريكا دخول إلى )المثرين(، الأخير القرن 

الدارالنرييت، الأبحاث مراكز ل يراّة الجيد/ المتثرتون ممعلغى يظرت )١( 
١هس\ ى  ١٤٢٨العاهرة، الاJنانية، المصرية 

٠٣٢• • ا،و-•  ٤٢٠محيا، العامر. الأمريكي الاصتث،راق ي بحوث مaلقابيا مازن يتظرأ )٢( 

واليراماتالأّتشراق الملة، علي عزت المعلومة هذه ونغلت الدليل، هدا على أعثر لم )٣( 
الإخمة،مةامية،طا،عاأاه-خههام.صةي



للأمشراقأنام تأمسس وأدى جدي، ثكل الإسلأمة والدراسات 
إراليوم الأمريي الولايات ل الثبب والدراسات الأسلاب والدراسات 

الأصلابوالدراسات الأستشراق مراكر من واحدة أمريكا تصيح أن 
٠المهمة 

أمريكال ينته لم التقليدي الاصشراق بأن للشك مجال فلا هنا، ومن 
لحضورا أمحل —نسي1ا— بات الواقع ق ولكنه الباحثين، بعض ذهب كما 

-العلاقة ل فجوة وجود أولهما؛ لبين؛ الأمريكي، السياسي المشهد 
وثانيهما؛المياستين، وبين يالمرق المشتغلين الأكاديميين ين عام- بشكل 

الياسيينوين  Think Tonksالتفكير مراكر حاراء بين القويه العلاقة 
الأول.المهللب ق مضت التي، للأسباب الأمريكن 

العالملدراسات متوانين حطين لمة ثان القول يمكن عام يشكل 
التقليديونالمستشرقون يمثله الأول الخهل أمريكا، و الإسلأٌي 

الإسلامي.العالم عر عيرهم من حدة أقل الغالب ل وهؤلاء والأكاديميون، 
بعضينعتهم والذين المحوث، مراكز جمراء فتمثلهم الثاق الخل وأما 

البحث.هذا ق الأور بالدرجة المعنيون وهم الجدد، بالمتشرقين الباحثين 
العالممع التعاطي آلية ل هو إنما الخلين هدين ين والاختلاف 

،٠٣٢ ٠ ١ سبتمبمر من عشر الحادي أحداث بعد فيما وخاصة الإسلامي، 
الخالمتجاْ الملبي الأستشرامحي التاريخي الإرث ذات يحمل فكلاهما ؤإلأ 

والأستشراقكتابه ق ليتل® لادوجلاص يصفه والذي الإسلامي، 

نورمحمد ترجمة! الغريين. لدى الإسلامية راليراسات الأستثنمراق زمازرا» محن محمد )١( 
الإشارةوتجدر ٣. ١ ءسه  ٠٠٢٢ ١ ٠ ، ١ ط لامجمة-القاءرئ. الغومي المركز عيدالمغم، الدين 

الثتافةورحال الباحشن من الكير تتضف الأمريكية والقنميات المغارات أن إر هظ 
للعملوذلك والإسلامحية؛ المرية الدول ل وغيرهم والمحفيين الجامعات وأصاتدة والمكر 

بالرؤيجللقيام وأما أمريكاف صورة تحين ولخحاولة معهم، الثقافة الصلات عقد على 
الرسمية.الأمريكية الحكومة لمواتف 

المياسيالتاريخ ق تخصص كلارك، بجامعة اكايئح أمتاذ ^ Douglas Littleلمل، دوحلاص )٢( 
مها:المؤلفات، من المديد ل اوسعلتة، الشرق الأعريكتة الخلأىت ق واحث الأ-ريكي، 

والخهمةالأوسط. الشرق j الأمركة .^1>^ الخارج/الأسثراق ق الأبراء 
جامعةمرتع ثتظر؛ الأوسط• الشرق ل الري والخمل الأمريكية المخابرات المستحيلة/ 

http://www.clarku.eduالانترنت: شكة ى كلارك 
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SUii والتاسععشر الثامن القرنين ثقافة على سريعة نظرة ءإن ؛
الشرقز الأخرى ١لشمب ومعظم واليهود الملمين أن نيين عثر 

محتخلفةشعوبا اعتبارهم 0ع اسثرافى احنار ل يوصعون كانوا الأوسط 
٢١٩٠ستة ول بالثقة، جديرة وعير ومتفخة  للمامتةالعداء مشاعر كاJن، ٠ 
العشرينالقرن أوائل ول التفاح• ظيرة مثل أمريكية،.. مشاعر وللإسلام 

الظرةهدم يعمقون التبشيرية واليحثات الآىر وعلماء الأعمال رجال كان 
جيوحراغيك،~ءناشونال مثل المنتشرة الخجلات بماعدة الأستشراقية 

National Geographic ), والهولوكوستالثانية العالية الحرب قدوم ومع
الفلرةوأصحتا ما توعأ المامية معاداة حدة خمدت إسرائيل دولة وقيام 

باعتبارهمشيطانية العرب صورة ظلت بينما غربية® ءنفلرة اليهود إلى 
إرهابثينساشنسرب•

تحقيدأالأكثر الأستشرانية الرسائل هد0 كانتآ التسعينيات أواخر وق 
صخمةأفلام خلال من الأمريكية المينما شاشات على ففعل ليس تعكس 

حلريقهاتجد كانت ؤإنما فحب؛ حقيقية،، وءأكاذيب شندلرا، ٠ردادمة مثل 
كانتالتي التليفزيونية الأخار أشرطة همر الأمريكية المعيشة مفة إلى 

الرادكاليينأو الأ-نمياء أو القساة ؛العرب الإسرائيليين المعتدلين تقارن 
الفرقءرا،.لإبراز 

الأستشراقيةالملبية الفلرة ورشك أمريكا أن القول يمكن هنا ومن 
اليهوديالخستشرق ؤثحد الثانية، العالية الحرب بحد وخاصة الأوروبية، 

الأوسطالشرق لدراسات الخوسسين الأباء من لويس® اربرنارد التريطاف 

،٢١٩٤٠ط الأوط داكرق انمحدت الأمير/هملأيات الاثراق لمل، دوجلاص )١( 
وتجدر. ٤ ص٩  ۴٢٠ ٠٩ط١، للرجمة-اكهمة، القومي المركز الثايب، طلعت ترجمت؛ 
المربص الج انمورة رم j اهم ييزال لا ^ ١١١الأعلام ان إلى هتا الإثارة 

رحلوملم ، ٢١٩٩٨عام أتح الذي ءأءآ  Siegeالحمار ملم ذك أمثلة رمن لمين، وال
٢٢•• ١ عام ١;^ والذي  The President's Man: Ground Zeroمحقر الممة الريس: 
ث•مرر؛ الأم؛كي ناس لللم الللم؛د، بمرض وكلام 

ميرامن الدكمرا0 على وحمل  ijxJل ولد -(. ١٩١٦). Bernard Lewisلويس برناري ( ٢) 
ربتم الدرمة بمللث، اّتاذا وصل ٢ ١  ٩٣٩ل لئن بجاذ والإزشة الشرنة الدراسات 

اناذآلأمركالمل او اممل تم ٢، ١  ٩٧٤عام حش بربمتاتيل u jش ب، التارخ لفم 
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الأوروبيالأسنراني الإرث لذلك ، jjUUlومن الأمريكية، الجامعات، ل
ينالحفارات، صرل؛ عن بالحيين، بدأ من أوائل من وهو أمريكا، إلى 

جامعةل المنصرم القرن سينيان ل ذللثج وكان الإسلامي والعالم الغرم، 
٢٢٠حريم، ق كتاما أصدر وغد ٠، أوكلاهومار  الخطأ؟'أين بعنوان  ٠١

إليهايدعو كان طالما التي الفكرة ضمنه لمينء الموامتجابة الغربي التأثير 
علىذللث، بتبعة ؤيلقون القص عفدة لديهم العرب أن وس منها لنحذر 
فلمأسوأ؛ هو ما الزمان جمة ل روكان نوله؛ كتابه ق حاء ومما الغرم،. 

منقرون بعد وفقراء ضعفاء أتبمم لمون المينعر أن على الأمر يقتصر 
محنحقا يعتثروما كانوا التي والزعامة الريادة يفقدوا وأن والقوة، الثراء 

المشرين،القرن إن بل للغرب، التابع مولمع إلى يبمطوا وأن حقوقهم، 
أدركواأتا-م وهو ألا الإذلال،" من بالمزيد أتى قد الثاف، نصفه ق حصوصأ 

لالخلفية الصفوف، إلى يتقهقرون وأمم التابعين، أول، يعودوا لم أمم 
٠.الغربااُ بهلرائق الأحد ق والتاجحين المتحمسين من المتزايد الحشد 

العاجزثوب لمين المإلباس ق تفنن هدا كتابه ق أنه الحجي_ا 
يدله يكون أن من الغرب ساحة تثرنة ل تفنن الوقت، ذات، ول الضعيف،، 

الأوروبيالأستعمار ، يصفلم إنه حتى الإسلامي، العالم ل يحدث فيما 
الفرنسةالسادة اوأدثمتا قال. حسا يالسادة وصفه بل ااالأم|اتعمارء يوصص 

عشرالتاصع القرنين ل المرثي العالم مناطق معفلم على 
الإمبحياليةوهو -ألا للمنهلق ^^ثجلييوأقرب 

لالجامعت من تقاعده وبعد م، ١  ٩٨٢عام الأمريكية الخسة عر وحصل يرنتون، جامعة 
بمدينةالأدر الشرق ودراسات اليهودية للدراسات اتنهرج لمعهد مديرآ عين  ٢١٩٨٦

قءالعرب كب أشهر من انمهيونية. بالحركة ارباطه عتق لويس عن عرف وتد فيلادلفيا، 
يلويس برنارد ؤيعتبر الإسلام،، ل السياسية وءاللغة الأوصعل• والشرق وءالغرب اكارخ٠ 

حولوليزيل. الأمريكية. الولايات ل الأوسط الشرق خرا* أبرز من الراهن الرتت 
اكاليخز الفكوتة والاتجاهات الاستغراق طقال، مازن يطرأ وآراتبم٠ الختشرق محيا نشأة 

الرياض،الوطنية— فهد الملك مكتبة نشر لؤيس، برنارد كتابات على تطييقية يراصة الإسلام/ 

أحداثبعد ااج١معات!لأمويكية ق الأومعل الشرق دراسات وضعية معلقان، مازن يظر; )١( 
٠١ ص بدون، ت بد-ون، ط ، ٠٢٢ ٠ ١ سبتمبر من عشر الخالي 

عتاي،محمد ت ترجمة المسلمين، واستجابة الغربي التاير الخهلأ؟ أين لويس، برنارد )٢( 
ه؟آم، ٠ ٠ ٣ ، ١ ط مطور، 
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الابن•"ربوش فترة ل خاصة - فيهم وحد الذي الياس 
•يريده الذي التطرف 

لريسٌُابرنارد حتى منها يسلم لم التي الهجمة لهذه مثالا وأصرب 
منبيرناو ورأريتشارد فرومء وديفيد هاجم الشر مائة كتاب محقي نفسه؛ 
هممن ْلإذو دالأ٥ت مما وكان الإسلامي،، العالم ل الديمقرامحلية إلى يدعو 

الأوسط؟الشرق ق أفضل ديمقراطة عن يدافعون الدين المجانين هؤلاء 
ءبرتاردالإسلامية الحضارة عالم ق البارز العلامة مثل أشخاصا يشمالون 
نالااتراع، صنادينر بلا ديمقراطية وصفه ذكرا الحال وبهلييعة ا،  ١٠٠لرص.

الاقترنعصناديق بان ذلك وبررا ، الأوسط® ءالشرق ق تطبيقها يمكن أته 
عامالجزائر ق حصل كما المتشددين يالإسلاميين تأق أن يمكؤ، 

٢١٢١٩٩٥.!
الأمريكيةالبحرث مراكز خبراء أن يتضح سيؤ،؛ ما على بتاء 

التفلرةق التقليدي الأمريكي الاصتشراق ْع يتفقون الجدد( )المستشرفون 
الصيحةلخدمة المعي ق أيضح معه ؤيتققون الإسلامجير، للعالم الدونية 

بالبيتالوطيدة بعلأفتهم عته ؤيتميزون الإملامي، العالم ق الأمريكية 

امريكيصحم يهودية• لعاتلة  ٢١ ٠٩٦ عام تورسريكدا ل وك ^ David.و  Frumفروم ديفيد )١( 
دعاالعراق، لغزو بقوة المويا-ين من الأينء، للرتيس؛ابوش الاهتصادية الخطب كاب محافظ، 

العربيةالملكة صد الأمريكي المؤنق تشديد وإلى يإيران، سوريا نفلا-ي تغير إلى 
David۴٢٧٨٦مائة: ويكسيديا، موموعة يفلر: المؤدين. 

اقطابأحد امريكي، يهودى مياس م، ١ ٩ ٤ ١ عام ولد  Richard Perieيرل نورمان ريشاد ٢( ر
مياسةعن الدفاع لخنة وريس ريغن، حكرمة ل الا-ناع ونير اعد مانجدي، المحاففلين 

ابردرمن للمرب المداية الماسة مفلرى اهم واحل- برش• حكومة ل الاصتشاري المجلس 
RichardPerieمجادة: ؤيكيييديا، موسوعة بملر: العراق. لاحلأل الداعين 

فوادترحمة: الإرماب، عر الأنصار الشر/كيفية نهاية بيرل، وريتثارد فروم ديفيد )٣( 
٦١ -٠ ١ ه ،٠٢٢ ٠ ٤ ٠ ط١ والتوزيع، للنشر الأمحلية اروحي، 

اسسارؤ،،غربي اا"مهلاح الكيالي: عبدالوهاب يقول كما ( Middie-East)الأوسط الشرق )٤( 
العرهيالركيب ق ولا التاريخ ل يبرره ما له وليس الثانية، العالمة الخرب ايان استخدامه كثر 

استخدامتجتب استخدامه عن والخقصرد والاجتماعي، والخضارى والقومي 
لليهوددولة لوجود تبحين أيما المصطلح وهذا ا.هط النبي■ الوطن آو العربية المنطقة مثل 

إلبمري محانما به، القول يض لا الجث هدا ز له واستخدامي واضالخين. العرب ومط 
٣٤٥٦! الجاسية، موسوعة الكيالي، عبدالومحاب ينظر: وانتشاره. شيوعه 

١ص٢٦ محرأ•،■ وليثارد فروم ليمتد يفلرت )٥( 





منذالإسلامي العالم دراسة ق الأمريكية البحوث مراكز تشهك لقد 
العالميةالحرب بعد الأمريكية القوة برزت حينما العشرين، القرن منتصف 

بعنوان؛تقريرأ م ١  ٠٩٧ عام أصدرت راني مؤسسة أن نجد فملأ الثانية، 
والخياراتاا،القيود الأوسهل/ الشرق ق المتحدة الولايات وصياسة 

الدولق الأفتمادية ارالإمكانات بعنوان؛ تقريرأ م ١  ٩٧٨عام وأصدرت 
العربية

الساسةمن البحوث مراكز حبمراء قرب بآن القول يمكن وهكدا 
تكاثرهاعلى وحتى بل المراكز، تللتم نشاط ازدياد ق أثر الأمريكان 

٢٢٠سبتمر ١ ١ أحداث ويعل وانتشارها،  علىالأمريكية القوة هاجت،  ٠١
محراءهم الستار( -حلم، )من الهياج ذللئ، موحجو وكان الإسلامي، العالم 
اليحوث.مراكز 

متخصصرهو ما منها الأمريكية البحوث مراكز أن هنا بالإشارة الجدير 
Middle Eastالأومهل الشرق معهد مثل؛ الإسلامي العالم زون تل 

institute  الأدنىالشرق لسياسة وانملن ومعهد ، ٢١٩٤٦عام تأسس الذي
Washington Institute For Near East Policy  ٢١٩٨٥عام تأسس الذي،

مثلالرئيسية، نشاطاتها صمن من الإسلامي بالعالم الاهتمام يع ما ومنها 
وموّة، ٢١ ٩٧٢عام ناس الذي  Brookings Instituteبروكجز معهد 

.٢١٩٤٥عام اسست، التي  RAND Corporationراني 
تقريرق ماكقازا؛ ررحيمس أورد فقد أمريكا ل البحوث مراكز أبرز وأما 

منمركزآ ثلاُين امم المد المجتمعات وبرنامج الفكر ومراكز بعنوان له 
"٠٢٢ ٠ ٦ عام به قام استبيان على "بناء اعتبمرها الأمريكية، البحوث مراكز 

وهي؛أمريكا، j الفكرية أمحرالراكز 
American Enterprise Instituteالأمريكي المشرؤع معهد - ١ 

Baker Institute ofPublic PoZ/cyالعامة للسياسات يياكر معهد ٢- 

الدوليللسلام كارنيض موسمة ٣- 
Carnegie Endowmentfor international Peace
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Carter Center  كارترمركز - ٤

Cato Institute  كاتومعهد - ٥

Center for American Progress  -الأمريكيالممدم مركز ٦
والدولية الاسراتيجية الدراسات مركز  ~U

Center for Strategic and International Studies

اليامةوأولويات الميزانية مركز ٨" 
Center on Budget and Policy Priorities

Council on Foreign Reiations  الخارجيةالعلاقات مجالس - ٩

Economic Policy Institute  الاقتصادية المياسات مجلس ~ ١ •
Henry L Stimson Center  ممونهنري مركز - ١ ١

Heritage Foundation  مريتاجة مؤّ- ١ ٢
Hoover Institution  موقرمعهد - ١ ٣

Hudson Institute  هدمونمعهد - ١ ٤

institutefor International Economics الدوليالاقتصاد معهد " ١٥
والاقتصاديةالمياسية الدراسات مركز — ١ ٦ 

Joint Centerfor Politicai and Economic Studies

Manhattan Institute  منهاتنمعهد - ١ ٧

ازاتللتحليل الوطى الركز - ١٨
National Centerfor Policy Analysis

NewAmericon Foundationالجديدة الأمريكية ة الموس- ١ ٩
Progressive Policy Instituteالتقدمية المياسة معهد ٢- •

Nixon Centerنيكسون مركز ٢- ١
الاقتصاديللحث الوطني الكتب - ٢٢

National Bureau of Economic Research
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RAND Corporationراني ة مؤ - ٢٣

Resourcesfor the Futureالمستقل مصائر - ٢ ٤
Urban Instituteالمدق العهد - ٢ ٥

United State Institute of Peaceللسلام المتحدة الولايات معهد - ٢ ٦
للعلماءالدور ؤيدروؤيلمن -معهد ٢٧

Woodrow Wilson International Center For Scholar

World Resources Instituteللمصادر العالي العهد -  ٢٨
Brookings Institutionبروتمجز ة مؤّ- ٢٩
Centerfor Global Developmentالثامالة اكمية -مركز ٣٠

العالمحول الأمريكية البحوث مراكز نثاهiات وتنوعت تعددت ونل 
ماريرإصدار ين ما وذلالث، ١سبتمم، ١ أحداث يعد وتحديدا ، الإصلامي 
الإعلامي،العالم ل فري واغساح ولقاءاتإعلامية، مؤتمرات ؤإقامة وبمحرث، 

الثاطات;تلك لبعض أذكرهناأمثلة وعوف النثاءلات، من إرغيرذلك 
اكاحنرئوالمالمالإّلأم:أولأ: 

٣٢٠عام ل " "١  ءمعهداسم الدوحة، ل لها فرعآ راني مرمة افتتحت  ٠٣
وينفطر مؤسسة ين منزك تعاون نتيجة وهو للسياساتء، راند~محلر 

آ.ةطرُ ل والصحة التعلم تْلوير المع هذا اهتمامات وأبرز راني، مؤسسة 
٠عام ق ٢"  باسميرون، ق لها غرعتا كارنيغي مؤسسة افتتحت  ٢٢ ٠٦
الدراساتمن العديد الهمع هدا نشر وقد الأوسطأ٠، للشرق كارنيغي ®مركر 

عشراتونظم المنطقة، ق والاقتصادية الماصين القضايا بشأن 
ا.الأوصهلُ الشرق أنحاء مختلف ل العمل وورش الاجتماعات 

الدوحة،ل لها فرع-أ بروكنجز ة مؤّافتتحت ٦، ٠  ٠٨عام ل ٣" 

تسكةعر المعهد موثح ينفرا )١( 
http://wwwTond_g/qatar.html  ، أداكبديرْ رالتمت أم، •• ٨ عام الفرع عدا زرت وغد

انتهاءبعد أم •  ١٣عام بمهاية الفرع مذا اعلق وند (. Bruce Nardulli)ناردولي روس الدكتور 
عوات.لعثر امتد والدي قهر، مو،ة ثراكته.ع عقد 

http://arabic.cornegieendowment.orgالانرس عرشبكة المركز موقع يغر: )٢( 
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سربروكنجز— وصف —بحب وهو الدوحة،، بروتمجز رمركز باسم 
•المجلسصمام مجلا المركز أنشأ وقل الخطقة، ل بروكنجز مومة 

كشرةأمماء عضويته ل ؤيفم له، اصشاؤية كجهة الدولي،؛ الاستشاري 
واامادJنسابي، ثطر خارجية وزير ثاق آل مر بن حمد الشح منهات 

مستثاربريجيتسكي وزبغينيو مابقح، أمريكا خارجية وزيرة أولرايتء 
٠•١ ومرهم لكدتر، حكومة j القومي الأمن 

 ٤ - j ؤيقع أبوفلي، ل لها فرء1ا راني مرّة اشحن،  ٠٢٢ ١ ٠ عام-
لصن؛عوالتحليلأ'pته البحوث لتقديم اساراديجيتها صمن المؤسسة— ب، يح

شرطةْع اتفاقيه موحرأ القيع وسر وقد ٠، الأوسطُ الشرق ق القرار 
والدراساتالبحوث قدرات لتطوير استثارية خدمات تقديم بشأن 

شهرل الإمارات حكومة قبل من الكتب هدا إغلاق '.)نم الأميةُ 
ذك(ر؛ُّسب ذكر دون من آم • ١ ٢ عام من 

الإسلامي:العالم عن والتقارير الكتب إصدار ئابا: 
عنشتى موضوعات الأمريكية البحوث مراكز إصداران وتتناول 

•التطرذ،،ُْ'،و والديمقراطية، والأمن، كالمياسة، الإسلامي؛ العالم 
تلادتتمنا، أو ترام كما الإسلامي العالم ومتقبل الإسلأب'"*، والحركات 

http://www.brookings.eduالانترنت: يرتب المركز مونع )١(يفلر: 
http://www.rand.orgالانترنت: شكث طى راني ءؤّث م؛ع )٢( 

٠٢٢ ٠ ١ ا/ه/ إ ^تةاص)ابمراتة(،الأرماء )٣(بمر: 

تهكضالرم/ العالم ز والإصلاح ■المعارصة تقرير الجانب: هدا ل أمثلة ومن )٥( 
الإصلأمة*،الوولة رصعرد اصقوص وتقرير آمء،  ٠٠٨الأمريكي، المترؤع معهد 

إيكونومتءأذا مجلة ل المنة• لقبءمحاب حاز وتد ٢. ٠  ٠٨الخارجية، الملأتات مجلس 
وتقرير^ ٠٢٢ ٠١٠رانيا مؤسسة الفارمي، الخلج ق الأمن أيناء وتقرير ، ٠٠٣٢  ٠٨عام 

لاتخاذالمنامب ءالوك وتقرير  ٠٠٠٢٢ ٠ ٢ الخارجتة، العلأتات مجالس 1لخربا ل ءالمرب 
الإسلامي،م مم المتحدة الولايات علاقات تواجه الم المعضلات الصهبة/ القرارات 
المياساتالأوسط، والشرق المتحد؛ ءالولايات وتقرير •، ٠٢ ٠٠٢بروكنجز، مزّسة 

الشرقل الخدبنا التارح ءنهاية وتقرير ، ٠٠٢٢ ٠ ٣ الخامة، للماصات يكر معهد المعضلات، 
الراديكالي،الإسلام أتواعد وتقرير ، ٠٠٢٢ ١ ١ هوفر، مؤسسة لويس، برنارد لألف الأوسط، 
.٠٠٢ ٠٠٥هدصون، موٍة 

الشرقز الديمقراطية والخلية الإسلامية رالخركات تقرير الجانب؛ هدا ل أمثلة ومن )٦، 
مشاركةالمصرية؛ السالمين الإخوان اجماعة ي وتق • ٠٢٢ ٠٠٧كاريعي• موصسة الأوصعد، 

.٠٠٠٢ ١ ٠ كارنيغي، مرمة مغلقة، ميامين بينة ق الإسلاميين 



توالتوعوحرآ ٠، بعينها' دول أو محددة، مناؤلق عن الكتابة أو ُ، المراكزُ 
فإنوبالجملة ، الحرسغ الثورات عن الفكرية المراكز نالك إصداران 
ؤإنوص مركز، كل نفر وجهة تحمل الحثتة المراكز تلك إصدرات 
المصلحةحدمة وهو واحد هدف على تفق أما إلا ونوعت اختلفت 

الأمريكتة.
ير:ط وأبرزي الإعلامية، اكاًنات ىل؛وا: 

منحصراالأمر هدا يعد ولم والصحفية، التلفزيونية اللقاءات إجراء ~ ١ 
فعلىالإءلأموالعالمالإ<لأر، وائل إلى ائد بل ١^١^ }،

مئاتق يتروت الأوسهل؛ الشرق كارنيغى ءامركز باحثو شارك المثال سيبل 
٠.ر ومعلمين كمحللين الإعلامية لمقابلات اس 

ماأو الإسلامي العالم أوصلع لمنافثة واللقاءات، المؤتمرات عقد ٢- 
بحثىمركز عنها يخلو يكاد لا الفعالية وهدم الأوسط، بالشرق يسعونه 

أمريكي،•
أمريكىأبحاث مركز تجد تكاد لا حيث، الانرنت؛، شبكة من الإفادة ٣— 

إلىالعربية اللغة أمحاق بعضها إن بل الإننرنتح، ثبكة عالي موقع وله إلا 
الشرقلمياسة واشنهلن ومعهد وبروكنجز، كارنيغى، مرسسة مثل مجوقحه؛ 
كارنيغى،لمركز التابع امحدى® العربي الإصلاح نشرء وموقع الأدنى، 

لمداريدبمغرا'لي/صرلكء حفاري 'إسلام تغرم الجاب عدا ل التئايم اطة دس )١( 
راني،مؤسسة بمبر.،  ١١بعد ومرير'ااعالم <. ٢٢٠٠٣راد. مرّة واسراتيعات، 

■ ٠٠٢٢ ٠ ^١ راد مومة معتال.اة. مالمة ائاء وتمير  ٠٠٢٢ ٠٠٤
معهدالمتحدْ، وجيرانه ءالعراق تقرير الجاب محيا ل القايير أمثلة ومحن )٢( 

معهدصدام٠ مد جديد عراق بماء *كشة لمرض ••، ٠٢٢٠ ١ ليلأم، المتحدئ الولايات 
الأسزاتمةالدرامات مركز ءالسعوديت، وتقرير ، ٠٠٢٢ ٠ ٢ الأدنى، الشرن، لياصة واشعلن 

.٠٠٣٢ ١ ٠ مريتاج، مؤ.ة مصر، ي الدسة أالءرية وتقرير  ٠٠٢٢٠٠٩والدولية، 
الخارجية.العلأيات مجلس الجديدة، العريية تتريرءالثورأ الجاب: محيا ل الشاري أمثلة ومن )٣( 

الولاياتومصالح الأومط الشرق مير والسالطة/ الأ-محجاجات أين ير وتم ، ١٠٢٢٠ ١ 
مدما حشة ق ءالأزمحر وتقرير ، ٠٠٢٢ ١ ١ الأدنى، الشرق لسياسة واشنطن معهد المتحدة، 

الشرقل والتحول أمريكا المرئية/ *الصحوة وتقرير ، ٠٠٢٢ ١ ١ كارتيغى، ة مؤّالثورة، 
■ ٠٢٢ ٠١١يروكنجز، ة مؤٍالأوسط، 

cornegieendowment.orgالانزنت: شكة عر كارنينى سمة مؤ محوتع يفلر: )٤( 
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بعدالمصرية يالأنتخابات فقهل المهتم الانتقالية٠ ااالف^رة موخ وكذلك 
كارنيغي.لموسسة يتح ايضتأ وهو مبارك، حني نظام سقوحل 

مانتتج أن يمكن السابض الطلين ل مضى ما حلال نمن ربعي، 
يرن

كٍرحد إلى مزاط لكن الأمريي والحوث الفم •راكز نشأة أن أولأ: 
الأمريكية.المتحدة الولايات وتهلور نشأة •ع 

الاتحادومقوحل الثانية العالمية الحرب نتاتج مثل عوامل أن ئابا؛ 
٠صبتمبمر ١ ١ وأحداث السوفيتي  ٠ تطورق كبير حد إلى ساعدت آم ١ 
الأمريكية.والموث الفكر مراكز وازدهار 

مراكزالعملي تأثيرها ل تفوق الأمريكية البحوث مراكر أن ثالشات 
بىالأولسصكزتعةمارالأص•

قتتفق التقليدية الأستشراق ومراكز الأمريكية البحوث مراكز أن را؛عتا• 
المصالحةلخدمة سعيها ق كيلك وتنفق الإسلامي، للعالم السلبية الفلرة 

الأمريكية.
أدواتمن حفية( )سبه أداة تعتبمر الأمريكية البحوث مراكز أن حامسثات 

الإسلامي.العالم على سمتم؛ر ١ ١ بعد أمريكا تشنها التي الفكرية الحرب 
تجاهوتتوعت تهلورت الأمريكية البحوث مراكز نشاطات أن صادحات 

العالمل لها فرؤع افتتاح إلى وصلت حتى سبتمر، ١ ١ يعد الإسلامي العالم 
بعضؤإصدار العربية، باللغة الانترنت ق لها مواغ وتدشين الإسلامي، 

غيرإلى والمنتديات، المؤتمرات ؤإقامة العربية، باللغة والأيحاث التقارير 
الإسلامي.العالم ق لها المياشر الحراك صور من ذلك 
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//ق،/ث//ميعث 

وتطورئاك*وفية نئاة عن نيذة 
مدخل:

وتيايثت،الأزاء حوله اختلفت التي الألفاظ أكثر من التصوف لفظ يعد 
نشأتهل وكذا ومعنا0، حده ل أو واستماله، بأصله يتعلمق فيما سواء 

بينالعلاقة طبيعة تعالج متكاملة كفكرة به يتعلق ما وأعا ومصادره، 
التيومعالمه الواصح بناءه له فإن وتعالى" —سبحاته والحالق المخلوق 

قيدعول مجا وهذا المعلومة، وشخوصه المكتوبة مجراحعه له إن إذ تميزه، 
عنالحديث، إلى البحن،— هذا ثنايا بين أضح صجأق ~وذيما الخحث، هذا 

التصوفحقيقة على الوثوق بعيه ودلك التفصيل، من بشيء التصوف 
افهومن الباحنآ، يرجوه ما غاية هى فالحقيقة الأراء، حوله احتلمتا مهما 

دللثج.على العون أستمد 
التصوفلفظ اشتقاق : الأول المطلمج 
لفظاشتقاق أصل ل أنمهم والمتصوفة الباحثين أراء تعلدرتح 

كتب،إلى سأعود ولذلك هذا، يومنا إلى مختلفين يزالون ولا التصوف، 
لنقلاشتقاق حول الأراء تلك بعض لتلمس المتصوفة مجن المتقدمين 
التصوف.

لالمراح أول يعد والذي الاإلمعا٠ كتابه ق ٢ السزاجُ ضر أبو يقول 
فقيل:ذلك فاستثقل »صفوي« الأصل ق كان قيل: ءويد *: التصوفُ 

كتابمصنف الصول، الطوصي السراج نصر أبو يحي، ين محمد بن عالي بن عيداض محو ( ١ر 
لإب المطور وكان ائس أولاد من نمر أبو :،كان اضي نال التموى، ق •اللعأ 

تولاليوم،، مشايخهم بقية وهو النريعة، بعلم الاستظهار محع القوم، ولمان الفتوة ز ناحيته 
معروف،بشار تحقيق: والأعلام، المشاهير ورقيان الإسلام ^١;^ الذهى، ينظر؛ :. ٣٧٨صنه 
A٤٥٢/ آم، ٠  ٠٣ط١٠ الإسلامي-يرون، الغرب دار 

لعبدالمار وطه محمود ع-دالحليم سائما الأزهر ثح وهما اللمع، كتاب محققا يقول )٢( 
موسومةأكم والإسلام العربي العالمن ل لفراتنا نقدأ أن اليوم لمعدنا ءؤإننا مقدمته: 
لصول مودخ آيظم الطوسي* الراج نمر لأبي كتاب،اللمع، نقدم التاريخ. عرفها صوفية 

وطهمحمود، د.ءبل.الحليم تحقيق: اللمع، الطوسي، السراج نصر أبر وحديثه•. نديمه تاريخنا 
٤ص ، ٣١٩٦٠ه-  ١٣٨٠يدون، ط بمصر، الحديثة الكتب دار سرور، عبدالماني 
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لفظقياس إلى تعيينهم ق يحتاج أن من أشهر الطائفة هذء إل نم 
اثتقاقءواتحقاق 

لبامسإلى النية اش~ ~رحمه تيمية ابن الإسلام شيح رجح وقد 
هداالصوف؛ لباس إلى بة تهو لصوفية٠ ١٠رأوامم ذلكت ق وقال الصوف، 

بنأد بن صوفة إلى ومحيل الفقهاء، صفوة إلى بة تإنه قيل وقد الصحيح، هو 
وقيلالصفة، أهل إلى ومحيل يالنسك، يعرمحون كانوا العرب من قبيلة طانجة 

تعالى،افه يدي بين المقدم الصف إلى ومحيل الصفوة إلى وقيل الصفا، إلى 
أوصفوى أو صفائى أو صفي لقيل كيلك، كان لو فإنه صعيقة، أقوال وهذه 

أ.صفى،ولمقلصوفي«أ 
قمشهورا يكن لم فإنه ءالصوفيةأا لفظ وأمأ ! — الله —رحمه أيضسا وقال 

ذك®يعد يه التكلم اشتهر ؤإنما الثلاثة، القرون 
منوبالرغم متعددة، ارالتموف® لفظ اشتقاق ق الأقوال أن والخلاصة، 

الكاللشب،؛ التصوف أن المتصوفة— متقدمى من —وهو القشيري ترجيح 
زالتلا ءالتصوف® اشتقاق حول الأراء تعدد أن إلا اشتقاق، ولا له قياس 

٠واحد! رأى على محتها يفق ولم هذا، يومنا إلى حاصرة 
التصوفتعريف الثاف؛ المهللبا 

الحالهو كما التصوف، ماهية تحديد ق أيضح المتصوفة آراء تعددت 
ءوأقوالالمهروردى؛ الدين شهاب يقول التصوف! لففل اشتقاق ق سابقنا 

أوصلهابحصهم إن بل ، ٤ قول® ألف على تريد التصوف ماهية ق المشاخ 
التعريفاتتلك س بعضا يلى فيما وساذكر ، تعريف الألفي قرابة إلى 

ود.محمود، عبدالحليم د. تحقيق! القشيرية، الرسالة القثيري، عيدالكريم القاسم أم )١( 
٤٤'٦! بدون. ت يدون. ط المعارف—القاهرة، دار الشريف. بن محمود 

عالمدار قاسم، بن عبدالرحمن وترتيب! جمع تيمية، ابن الإسلام شخ فتاوى مج4وع )٢( 

صى٠نفه. المرجمر )٣( 
١٣٠٨يدون، ط البملامية—القاهرة، المكتبة المعارف، عوارف الهروردي، الد.ين ث-هاب ( ٤) 

بممأأ،ام،صأ؛
محيا،—باكستان، السنت ترحمان إدارة والصدر، المنشأ التصوف فلهير، إلهي إحسان يظر- )٥( 

_V'Yم، ١٩٨٦ه-١٤٠٦
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للقشيري،رءالرسالة، للطوسيا ااالJمعا كتابي من النقل على مقتصرا 
ممنأيضح وأت٦ما هدا، يومنا إل التصوف ز المراج^ أبرر ٌن أمما باعتبار 
الأول.مراحله ق التصوف عاصر 

ستلفقد وماهيته وتعته التصوف ٠رذأما االالال«عاات كتابه ق الهلوصي يقول 
هو؟ما التصوف! عن افه رحمه الجنيد أستاذ وهو القصاب، عر بن محمل 

كرام•قوم ْع كريم رجل من كريم رمجان ل ظهرت كريمة أحلاق نال 
بلاتعار اش ْع نكرن أن فقال؛ التصوف، عن اش رحمه الجنيد وسل 

علاقة.

سذاتملك لا أن فقال! التصوف، عن اش رحمه أحمد بن رؤيم وصئل 
ولأي٠لكاكشيء.

لالدخول فقال! التصوف، عن اش رحمه الحريري محمد أبو ومثل 
دف•خلق كل من والخروج نل حلق كل 

يكونأن فقال! التصوف، عن افه رحمه المكي عثمان بن عمرو وسئل 
الوف،.ذالث^ ق أور هو بما وقت، كل ق العبد 

نشرفقال! التصوف، عن اض رحمه القناد عبدالرحّم ين عل ومثل 
*.بدوام..اُ واتصال مقام 

عنأجاب ءونل تال! هده~ ~غير أحرى أقرالأ الطوسي ساق أن وبعد 
الرقي،المولد ين إبراهيم منهم مختلفة، يأحوبة حماعة هو؟ ما التصوف! 

كفاية®ذكرناه وفما جواب، مائة من ممر 
منزيد..! بن الواحد لعبد ؛اقبل العلوسي! فقال الصوفية عن وأما 
عليهاوالعاكفون همومهم عر بعقولهم القاتمون فقال! عندك؟ الصوفية 
الصوفية•هم نفوسهم، شر من بيدهم والمعتصمون ؛قلو-أم، 

الالذي هو فقال! الصوق، عن اثنه رحمه المصري النون ذو وسئل 
كلعر تعار اممه آثروا قوم هم أيضتا! وتال ا سالي، يزعجه ولا ءلالّاا يتعبه 
٠٠ ^/،٠ كل علك، اف فآثرهم ء 'ض 

٤صء اللمع، الطوسي، الراج صر آم )١( 
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تعريفعلى الوقوف جاهدأ حاولت المهللب هذا من الانتهاء وقيل 
هوتعريف أجمع أ0 فوجدت وحديثتأ قديما التصوف وحال يتتاصب 
بأنه؛فيها التصوف عرف حيث الأديان، ق الميسرة الموسوعة تعريف 
كنرعاتالهجرى الثالث القرن ق الإسلامي العالم ل انتشرت دينية الحركة 

لللانغماس مضاد فعل عن وتعييرا العبادة وشدة الزهد إلى تدعو فردية 
مميزةطرقثا صارت حتى ذلك يحد النزعات تطورت نم الحضاري، الرف 

بغيةحا والسمو النفس، تربية المتصوفة ويتوحى الصوفية، باسم معروفة 
اتبلعمحلريق عن لا والمشاهدة يالكشم، تعار اش معرفة إر الوصول 
ْعطريقتهم تداخلت حتى المار ل جنحوا ولدا الشرعية، الوسائل 

١؛.اوخلفة«ُ والتوي والقارب الهدة الوي: القلقات 
•فهوعيين جوهرية فروئ هناك أن اؤيلاحظ الموموعة؛ تضفؤ ثم 
الطريق■_ جرح والصوف به، مأمور الزهد أن أهمهات والتصوف، الزهد 
٠.وااجماءةاُ السنة أعل احط الذي الحق 

لأو الاشتقاق أصل ل سواء الاراء ق الاختلاف هذا فإن ويعد، 
—كفكرةحقيقته لأن التصوف؛ حقيقة ادراك ق يوثر لا بالتصوف ، التعريف

والمعاصرين،الأندمتن المتصوفة كبار مرا-؛ع ل مرقومة معلومة ومذهب،— 
إنمامحياق- -كما والشأة والتعريف الاشتقاق أصل ل الطر من والمقصود 

المتصوفة،أحوال عن وقملها التصوف، حقيقية ير ونففهم لمحاولة هو 
الاختلافإلى أدى التصوف وحقيقة المتصوفة أحوال بض الخلهل إن إذ 

علىالحكم أن ومعلوم ومالح، ثادح ين ما ذاته؛ التصوف تقييم ل حتى 
يكونمن مهم الأتباع لأن أنبائها؛ إر بالفنر لا ي بالطر أق فكرة أي 

لهليس من ومنهم شد، ببعضها آخذا يكون من ومنهم بالكالثة، -٦١ متحقمأ 
وهكذا.شذ، الاسم إلا منها 

حقيقيةعن اممه— بإذن الصورة- سيجلي ومثاحن، م3لالآح من سيأق ما ولعل 
التوفيق.وبافه التصوف. تقييم حول الكثيرين آراء اختلفتؤ ولماذا التصوف، 

للطاعةالعالمية المدوة دار المعاصأرة. والأحزاب ّالباهب والالأديان ل الميسرة الوعرعة )١( 
ه-٣••٢م،ص١٤٢٤،0٩٤٢واJشر،ط

ص٩٤٢ف. )؛(المرجع 
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ومصادرْالتصوف نشأة ت الثالث المطلب 
فكرةتطور إايسُ 'تلبيس كتايه ق يإسهاب الجوزي ابن وصف 

والخرافات؛البيع ل إيغال إلى بالزهد إعجامبا من وتدرجها التصوف 
-رحمهوصنه من احترت وقد باش، والعياذ الكفر، حد بعضها ل بلغت 

ترحميثم الكلي الزهد ابتداؤها كان طريقة ْاوالتصوف قوله! اش— 
لماالعوام من الآحرة محللأب إليهم فمال والرقص بالسماع إليها المنثسون 

الراحةمن عندهم يرون لما الدنيا طلاب إليهم ومال التزهد، من يظهرونه 
واللعب،،ُم

والإسلام،الإيمان إلى قو اف رسول زمن ل النسبة 'كاث ايضح؛ وقال 
بالزهدتعلقوا أقوام نشأ ثم وعابد، زاهد اسم حدث نم ومؤمن، لم مفيقال 

طريقةذللث، ز واتخذوا العبادة إلى وانقطعوا الدنيا عن فتخلوا والتعبد 
-أا..ءرتخلقوا وأحلأ1ا ه تفردوا 
سنةقبل للقوم ظهر الأمم 'وهذا قائلأت ءالتصوف® لففل وصف يم 
كثيرةبعبارات صنته عن ومروا قيه تكلموا أواتلهم أظهره ولما مائتين 

عنبرئه الطع ومجاهده النفس، رياصة عندهم التصوف أن وحاصلها 
والصبروالحلم الزهد من الجميلة الأخلاق على وحماله الرذيلة، الأخلاق 

تكسبالتي الحسنة الخصال من ذلك غير إلى والصدق والإخلاص 
فلتسالقوم أوائل كان هزا وعلى •٠ الأخرى• ل والثواب الدنيا ل المدائح 

ضىصا ناسيهم، من بعدهم من على لثس ثم أشياء ل ءيهم إبليس 
الناخرينمن تمكن أن إلى عليهم تلبيسه فزاد الثاق القرن ل طمعه زاد قرن 
أنوأراهم الحلم عن صدهم أنه عليهم تلبيسه أمحل وكان التمأكين، غاية 

الغللماتأا١ل تخبطوا عندهم العلم مصباح أطفا فلما العمل، المقصود 
فيها،ونعوا التي الفللمات لتلك كثيرة صورآ الجرزي ابن ذكر يم 
الجملة،ل الدنيا ترك ذلك من المقصود أن أراه مجن 'فمنهم فقالت 

-يررتطآ،"آاإامح-مآا،ا،ام،صهئامؤّةالكتباكاب )ا(اين
١٤٥ص ه، نفالمربع )٢( 

صم\أا)٣(الرجعف، 
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لوأظهرها بعد، فيما أثرها ظهر حديدة، دينية ونرعات جديدة، الإسلام 
الإملأماكعواضوف«أأا.

الأوائلالصوفية تعاليم ل تتعمق ءعندما ب ظهيرر إلهي إحسان ؤيقول 
القديمتالصوفية، كتب ق والمأتورة منهم، المتقولة وأقاويلهم والأواحر، 

والسنة،القرآن تعاليم وبين بينهما شاسعتأ بوما نرى نفسها، والحديثة 
افصلوات محمد الحالق سيد سيرة ق وبذورها جذورها نرى لا وكذلك 
بلالكون، وصفوة اف حلق حتار الررة الكرام وأصحابه علمه وسلامه 
والمرهمةالمسيحية، الرهينة من مقتبسة مأحوذة نراها ذللث، بعكس 

الإيراقالث-عوبي والفكر الودية، وزهد التهود، وتنسك الهندوكية، 
منلدى الحديثة والأفلاطونية اليونانية والغنوصية الأوائل، عند المجوسي 

ا. ١٥٢٠بعد٥^جاءوا 
وسلوكياتأحوال بعفن بإيراد هنا ساكتفى الاحتصار ق ورغبة 
الأحرىتالأمم وفلقات عقائد ق يماثلها مجا لها والتي المتصوفة 
وهذالهم، وعلامة سعارآ وجعله الصوف لبس المتصوفة الترام أولأُ 

الرهبانري كان حيث المسيحية، رهبنة من مجأحود 
الدنيا،عن وانعزالهم والزوايا، والتكايا الخانقاوات اتخاذهم ثانيتا: 

الرهبانأديرة تماى تثبه وهى المسيحية، الرهينة من ماحوذة كذلك وهى 
~هرو؛1ا والعمران؛ الماس عالم عن البعيدة الحالية الأسوار ذات المصارى 

ا.الروحيُ الترف إلى المائي الترف من يزعمون- كما 
قأحد يشك ولا الماس، بين روجوها لمصهللحات استعمالهم ثالثتا؛ 

._A\* م، ١٩٦٩٠١ط"الم؛ي~سروت■' الكتاب دار الإصلأم، تجر آمين، احمد ( ١ ر 
فاّثيدفوالتشح، التصوف حقيقة كشف ي المتخصصين من ظهير إلهي إحسان الشيخ كان ا ٢ر 

بندوةالحاصرات إحدى إلقاته أثناء أمامه وصمت مزهرية ق يشت متبلة - ٠١٤٠٧عام 
بالرياض،مشقن ل أيام يعد وفاته إر أدت بالغة، ياصابات فأصس-، لاهور، مدينة ل للعلماء 
الأعر.الفردوس وأسكنه اث، فرحمه 

٠٥ ص سابق، مجرم والمصدر، المتشأ التصوف ظهير، إلهي إحسان )٣( 
المتصرفة،عن محيرة نقولامتا إحسان الشخ ذكر وقد ص*لأ-هاا، شه، المرجع بملر• ، ٤١

آوحه.من يليه وما هذا الشبه وجه حول والمتشرنن اللف، علماء وبعض 
٩٢صريخ— نفسه، المرحع ثتطرت ( ٥ر 
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المسيحيةْن ة مفتيهي بل القرآن، لغة وعن الإسلام عن أجنبتة كوما 
رهبوت،رحموت، ناموس، مثل• ومدلولأما، ومعانيها وألفاظهاج بحروفها 
فردانية،وحدانية، شهشعال، حثمال، اق، نفروحاق، ح^روت، لاهوت، 
٠وغيرها كيفوفية، 

وحلرقوأذكاره وأوراده وفلسفته التصوف تعاليم من كثيرا أن رايمات 
منومستقاة مأحوذة الفناء~بزعمهم— إلى المودية المعرفة إلى الوصول 
يذكرهما وهدا والجينية، والبوذية والزرادصتية والمانوية الهندية المدام، 

بُفررحتى بل التصوف، عن والمستشرين المسلمين من الكثاب كبار 
سسلعلى والفعال التعالم ومن ذلك« إثبات من يتحرج لا المتصوفة 

ؤإماتةالقس، وحبس والنجوع، الشاق، وتحمل النفس، تعدب المثال! 
وطرقالخلوات، ق والخلوص والأولاد، الأهل عن والهروب الشهوات، 

تسمىبوذية عقيدة يشيه الذي وهو والفناء والتسول، والتعري، الذكر، 
الذاتل ذاته فيها منى الص الذاكر درحات آخر وهذه  Samadhiسمادهي 

وفيدانتالإمن يتمامها مقتبة فهي الوجود؛ وحدة قضية وكذاان، ١لآلهيةأ 
\ّ-م.

بوحدةمنهم المائلون ّوحاصة المتصوفة من كثير أحذ خامسأا! 
والحبةكالفيض عديدة نفلريات الحديثة الأفلاحلونية عن ~ الوجود 

ران! ء بدوي عبل١لرح٠ن يقول هذا وق ، ؛ وغيرها والإشراق والمعرفة 
اليونانالفلاسفة من وعيرهما وسقراحل لأفلاحلون منحولة فصولأ هناك 

ش4أالمريع ينظر.' )١( 
٢١ ٠ - _U\، مه، المريع ينظرت )٢( 
الوجود.وحدة عن بيان مزيد التالي المطلب ل سياق رم 

؛١^٢٢)ئ<ثطر: 
ممنقالخرب الوجدلمحن الفلاسفة أشهر ٌن (، ٠٢٢ ٠ -٢ ١ ٩  ١٧)بدوى حمدالرحمن الدمحور )٠( 

،١٦٠يؤمن كان التي الرجولية لشر المحبح الخلريق أنه لاعتقاده التصوف درامة ل تعمق 
مداليس بينهما دقيقة صلات أوجد آته إلا والوجودية التصوف بين الافتراق من وبالرغم 

إلحادل تقالمج أن يعد الإلحادية، عن واحد بشهر وفاته نل ر"جع وقد بعلها. موصع 
الغامدي،ء-دالخالق ينظر: للمزيد ل. وغفر اش فرحمه *لويلة، عقودا الوجودية القلقة 

ط١،الرند، مكية المذاهب، دراسة و ومنهجه الفالفي وميمه بدوي همدالرحمن 
ه\أام-ا/ءءأبصها'و'أا'ء-أ'مه
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المعاصرةطرقه وأبرز التصوف تطور مراحل الراح اامطاو_ق 
اتناولالأولى ألتن؛ محلال عن المطالب هدا ل الحدث ميمن 

التصوفحلرق أبرز عن متكون والثانية التصوف، تهلور مراحل فيها 
الأق؛النحو على وذلك العاصرة. 
التصوفتطور مراحل الأولى: المألة 

لإلثنا وصل حك، وأدوار بمراحل العديدة قرونه عثر التصوف مر لقد 
تزدادبل العالم، أرجاء عبر تنتثر شك،؛ حلرق شكل على اليوم صررته 
بثلاثمر نثأته منن■ التصوف بأن القول ويمكن ح، توقفدون وتتوالد 
الأق؛المحو على *،وتفصيلها مراحل* 

الأولى(الأولى)الشأة المرحلة 

الفترةهذه ونهلن، الهجرة؛ من والثاق الأول القرنين وتثمل 
وصفوانالزبير، بن عبداش بن كعامر وثئاك؛ ورهاد ئثأد حلهور الزمنية 

وذيب بن يزيد بن والأموي العنزي، ميب بن وًللزا سليم، بن 
مجعلى والسير الرياليا، بالمّهج التمسك فتهم البارزة السمة كانت 

ولمالبعص. من ظهر الذي والثنيد المغالاة بعض عدا ه، المصطس 
خواصمن جمع به نائي الزهد من آحر نوعتا شهد حتى الثاJا القرن ينته 

الزهدوهدا وسابورا والشام ومصر والكوفة البصرة ق المساومين 
ؤإفراط،وغلو ؤإمراف تشدد فيها العبادات محن نؤع إلى بأصحابه انتهى 

إليهاالإسلام ييع لم وربط صوامع ق منفلمة اجتماعية ظاهرة وبرزت 
الفترة،تلك ق التصوف بدور بذر إلى الأمر هدا فمهد فيها، يرغب ولم 

ومخالفةالعبادة، ق والتشرد كالترهبن، الفلهور؛ ل طلائعه بدأت والتي 
إلىالزهد فيها تطور انتقالية مرحلة يمثل وهدا الأمور، بعض ل السنة 

الْلاتي،داود أمثالت عند واضحة صررته وأصبحت التصوف، 

ثلاثجعلها من الجرير محمد ألدكرر إلته ذهب مجا على الممرف مراحل تمم ل صرن ( ١ 
الأنه وبما الدلأرا، ءالب كتابه ل المقري محمد كاليد أرع؛ جعلها من وهناك مراحل، 
عددل الاختلاف لهدا أنر فلا المتطاولة؛ القرون عثر تطور المحرف آن ل الجمح ين خلاف 

■الأطوار تلك تمحيص ل واجتهاده اوا>ث نظر إر لأنه؛،IX المراحل، 
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يصنفتالتصوف، ي الكتب يصنفون المتصوف أخذ المرحلة هذا ول 
والوساوس،الخهلرات عن أصحاء|ا وتكلم والزهاد، الزهد أخبار ل الكتب 

المعتمدةهي الأشعرية العقيدة ياتت حتى الكلام، بعلم التصوف وخلطوا 
الأشاعرةعن الخدانمن أبرز من القشتري لكن وقد المتصوفة، عند والتيعة 

ألفوحينما الالJكاJةااا كتابه ق ذللثج ويفلهر الأشعري، الحسن أبي وعن 
هيالتصوف أعلام عقيدة أن فيه زعم ااالرسالة؛ي التصوف ل الشهير كتابه 

أ.الأشاءرةأ عقيدة 
صورمال الصوفية الطرق فجر بزؤخ أيض—ا الزمنثة المرحلة هذه وشهدلت، 

يزعمواش والخلأجية، والنوردة، والخرانية، والطيهورية، كالخلامية، الأولى؛ 
الشحترية خلال من والخلق للنفس إرشادينا منهجح تقدم أما أصحاما 
الغامضةالصوفية الخصطلحارتv انتشرمحت، أيصسا الرحلة هذه ول للمربي، 

والبقاء،والفناء والفرق والجمع والصحو والمكر والحضور كالعيبة المبهمة؛ 
وأبوالمحامحي، الحارمثؤ ت المرحلة هذه ل التصوف رموز أبرز ومن وعترها• 

الغزالي؛وكذلك والقشيري، الأصبهاق، نمم وأبو والحلاج، المهناس، يزيد 
الزمزأم.من الحقبة هذه ل الكشف، مدرسة تزعم الذي 

طورآيمثلان الهجرة من والراح الثالث، القرن بأن القول يمكن هنا ومن 
كثرةت أولهما أمرين، ل الأهمية تللئح وتتجلى التصوف، أطوار من مهمآ 

وثانيهماتوأحواله. بمصهللحاته شحنت، والتي التصوف، ل التصانيف 
امتدادافيعد الخامس القرن وأما الأشعريةُ بالعقيدة التصرف ارتباط 
سبقته.اش القرون لأفكار 

الثالثة:المرحلة 
هذهول بعدهما، وما الهجرة من والماح المادص القرنين وتشمل 

الفلسفي؛بالفكر أفكارْ مزج عندما حطيرآ تحم، التصوف نحى الرحلة 
هذهول الفلمفية، ؛الخصطاإحان، الصوفية أذواقهم عن المتصوفة فعثر 

.—١٥٩ ٥ الأولى الرشد طبعة الأشاعرة، من تيمية ابن مؤنق المحمود، عبدالرحمن يفلرت )١( 

١-٠٦ ١ صل:خه الجوير. مصي )أ(تطر: 
الأشعرية.بالمقيدء التصوف ارتباط الة متغصبز القائم الفصل ل سياق )٣( 

٧٧









المعاصرة؛التصوف طرق لأبرز عرض يلي وفما 
القادريتالطريقة أولأ: 

دى١، ستة المتوق الجيلأل عبدالقادر للثب^ الطريقة هذه تنسب 
إنحتى والسنة، الكتاب على تعتمد أصلها ق كانت وفل لها، المؤسس وهو 

الموزوالتوكل والسماع الأوراد مثل العملة اللخ بعض انتقد الجيلاق 
ولعلاللع، أهل على والرد الاعتقاد بسلامة اف— —رحمه فامتاز والفقر، 
وقفل،علم أسرة ز نشأ أنه إلى يرجع الشرعي والعلم التصوف ين جمعه 
ارتياحهوعدم الصوفية بالأحواء بغداد— إلى انتقل أن —بحد احتكاكه ؤإلى 

الأهواءتحكمهم ت!، كانالذين زمانه فقهاء بعض ملوك إلى الوقت، اين، ذل 
معالصوفية سيل يّللتج جعله مما بالدين، ت، والتكئالشخصية وال٠ناني 

وغيرهاروالإلهام والدوى كالكشم، بدعهم؛ من سلامته 
يتمسكواولم شيخهم، منهج عن ابتعدوا ففد القادرية الهلريقة أما 

للجيلاقموا ونوالتصوف، الكلامية العقائد بين وربعلوا والسنة، بالكتاب 
قالشرك إلى وتصل كبير، غلو فيها التي والكرامارت، الأهوال، من الكير 

كالقصيدةالربوبية؛ دعوى فيها شركية قصائد إليه فنسبوا والألوهية؛ الربوبية 
وردوكذلكر الوجود، وحدة على تدل عبارات تضمنت التي العينية 

بحقهايدعى أعجمية أسماء أيضسا وفيهما الجلالة، ودعاء الجلالة، 
منالنابلي الخى عبد صرح وند الوجود. وحدة على تدل وبارت 
كتبه. ١٢٠و٠اs الوجود وحدة بعقيدة القادرية 

والهند،ومصر والسودان والمغرب والصومال اليمن ل فرؤغ وللقادرة 
أ.وااعروسيةُ والرومية، والنابلسية، اليافعية، فروعهات أسماء ومن 

اممةاكاذوةئن1ا:
الثاذلى،المغربي عبداض بن على الحسن لأبي الطريقة هذه نمتب 

نزلونل كثر، أتبلع وله الصوفية كبار من وهو ه، ٦٥٦محنة المتوق 

،ط١ وانموب. الأءتقاديت الج-لأبيوآراؤ، ءيد١لقادر الشيخ القحطاف، مفر بن مد بملر' ، ١١
١٠ ء-٨ ١ م، ١ ٩ مح-ماه  ١٤١٨

إشّييا-تموز دار وآثارها، نشاتها الصوب/ الطرق الهر، يجتن عبداث ينظرن )٢( 
؛م.ص؛ح-هلأ٠ ٠ امح-ه  ٤٢٦ط١. الرياض، 





ويقولونمنهم، كبر إليها يمثل أو الوجود، بوحدة ويقولون والألوهة، 
كذللثيء يقول الولي وأن المحمدية، بالحقيقة الصوفية من كغيرهم 
يزعمون.عما اف تعالى اليقظة، ل ومخاطيته اف بورؤية ويقولون فتكوزإ 

منذلك وغير والفقر، الخالوة ل العلرق من غيرها ْع النقشبتدية وتنفق 
خروعها؛أسماء ومن وتركيا، الصثن ي فرؤع ولاقثيندية الملوكيان. 

*.والخو-حكانيةأ الصديقية، 
الحتميةالعلريقة حاسات 

بالختم،ويلقب المحجوب الخيرغني أبوبكر محمد بن عثمان محوسسها 
بالطريقةأيض1ا نمى كما الطريقة، امم اشتق ومنه الأولياء، حاتم أي 

أصححيث عثمان، محمد بن الحسن المؤسس ابن أعلامها مجن الميرغتية، 
قريةوأسس والده، مكانت مكانته وفاقت السودان، ق الهلريقة شخ 

هذهأحفاد عليها وتوالى الحتمية، للطائفة كمركن السودان شرق ل الحتمية 
زعيماليرغني، علي بن عثمان محمد هو اليوم الحتمية وزعيم الأسرة، 
صفوفهبين يضم والذي المودان، ق الديمقراطي الاتحادي الحزب 
معادحزب وهو للإسلام، المحاربين من وغثرهم وعلمانيتن نصارى 

الدولةبرعاية الحتمية حفلمث، وقد الشريعة. تحكيم ويرفض للإسلام 
العثمانيةالدولة الحتمية ماندهمت، المهدية الحركة قامت ولما العثمانية، 

إلىالختم صر عثمان محمد آنذ|اك رئيسها وفر الحتمية هزمتج حتى صدها، 
المودازالاستعمار حملته ق الانجليزي الجيش صحبة عاد ئم مصر، 

ذكروقد العقائد، ل الصوفية الطرق باقي عن الحتمية تختلف ولا 
القشندية.الخلريقة عليها والغالب الأحرى، الهلرق حلاصة أما موسها 

شيوخهمأن ؤيزعهون الوجود، بوحدة ويقولون عرمح،، ابن الحتمية ويعظم 
وأنالوحي، استمرار ويزعمون الكربان، ؤيزيلون حم، يلتجئ من نمون 

وقدقو، عنه طريقتهم أسس تلقوا وأمم ه، الرسول إملاء من كتمهم كل 
بكتموامامهم الصحابة وب البيت أهل ولاية دعوى ق الرافضة تابعوا 

أنفسهميحت؛رون حيث الراشدين، الخلفاء ولاية يبتون لكنهم الولاية، 

المرمف،صابم-؟ه)ا(تنظرت
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ومناصرممالرافضة ْع للتقارب يدعون وليلك البيت، أهل لولاية امتدادا 
ااعلرية-توتتتشر الجن، واستخدام المحر عنهم اشتهر ومما لهم. والدعوة 
والحجارمصر وجنوب وشرقه المردان شمال ل الحتمية 

البكتاشيةالطريقة مائنا: 
الخرماقبكتاش محمد الحاج حنكار إلى الطريفة هده ثتتيب 

ه.حلاJب أيي بن على نسل إلى نفه خنكار ويب النسابوري، 
ففدذلك ومع والمنشأ، الحقيقة شيعية صوفية حلريقة اليكتاشية والعلريقة 

الطرقإلغاء قرار وبعد ومصر' تركيا ل المنة أهل بلاد ل وترعرعت تربت 
أنوبعد \و\ه إر آداك زعمها انتقل ، ٢١٩٢٥عام تركيا ز الصوفية 

الوقتذلك ومني مصر، إلى انتقلت  ٢١٩٤٩عام ألبانيا البلاشمة يحل 
مصرل وحظست، وألبانيا، تركيا يعد لها الرئيس المركز القاهرة أصبحت 

تركيا.ل شائعة أوقاف ولها وأسرته، إسماعيل الخديوي بعناية 
البيت،آل ق فيعلون ونصرانية، رافضية عقانر البكتاشية العلريقة تحمل 

ينبهبما ويحتفلون ١^؛؛؛^، عيسى مكان لهع طالب أبى بن على ويحلون 
لديهمؤيعترفون أولياءهم، ؤيدعون الكاري. عند الرباق العشاء 

أداءل ؤيتهاونرن الأديان، بوحدة ويقولون لهم، ؤيغفرون دءخط-اياهم 
شربويستبيحون والجهاد، والزكاة والحج والصلاة كالصوم الفرائص؛ 

ثلاثةيستمر الذي عيدهم هو آب ١ ٦ ؤيوم نساؤهم، يتحجب ولا الخمر، 
نوشهرق المقدس الشر حول ويطوفون بالألأف فيه فيجتمعون أيام، 

الخضرةيسمونآا؛ التي  ٢٠٦٢الخاصة والرقصات الأذكار ويقيمون بركيا، 
التجاتيةالطريقة سابما: 

سنةالختول التجاي المختار ين أحمد العباس أبو أسسها 
أنواذعى المن، لأل الانتساب الصوفية مشايخ كيافى رزعم ه، ٩١٢١٠'

وغربما،أفريقيا شمال ل التجانبة وتنتشر عصوا. مهما الجنة يدحلون أتباعه 

المرعسص٢٩-٤٩)١(يظر;
ضوءل اكول الفكر عيدالخالق، عيدالرحمن ؤنتظرت ، ٩٥— ص٤٩تفه، المريع يظرت )٢( 

٤٢٢-م،ص١٩٨٤٩٠٤ه-١٤٠٤٠٢شةاينبمضت،ط
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أوليائهم،ق الشرك عقائدهم أبرر ومن بالأحباب، أيفسهم أتباعها ويشمي 
ويقولونمكة، إلى توجههم قل شيخهم" م ~حث قاس إلى فيحجون 

منكتبهم أن وزعموا لشيحهم، والوحي النبوة واستمرار الوجود، بوحدة 
وأنالمحمدي، والنور المحمدية، بالحقيقة ويقولون ه، الرسول إملاء 
سيدناعلى صل رراللهم وصيغتهات الكريم 'لقرآن من أنمل القاتم صلاة 

إلىالهادى بالحق، الحق ناصر سبق، لما والخاتم اغلق، لما الفاتح 
ومقدارهقدر0 حق آله وعلى المنضم، صراس 

حكبير تعاون لها وكان الحر، استخدام التجانية الهلريقة ل ؤيكثر 
الاحتلال

تيلي ما مضى مما فنضح وبعد، 
بلالإصلامي، العالم أرجاء ق وانتشارها الصوفية الطرق كثرة 

•أيض—١ الإملامي العالم حدود خارج الملخة الشعوب بين حتى 
وبينالمشهورة الصوفية الهنرق بعض وطقوس عقائد بين التشابه ثانيتات 

والنصارى.الرانمة عند ما 

كتقريبالعاصر؛ ق الثاسه لدى الصوفية الهلرق حظوة ثالثتات 
الأستعماربعدها ومن للختمية، العثمانية والدولة للكتاشية، الخديوى 
الأستعمارلدى الجانية حظوة وكذلك المودان، ق الميطاق 

الفرنسي..الخ
يعتمدهاالتي والكفريات والشركيات البيع وتنؤع كثرة رائحا* 
الفارعةوالأذكار كالهلقوس بيع بين ما قتجدها وملوئ، علمتا الخصوفة؛ 

يفعلونهكالذي باش وشرك الوحودا بوحدة كالقول وكفر لها، أصل لا التي 
الملام،عليهم اف رسل منزلة فوق ورفعهم والأموات الأحياء لأوليائهم 

فيماعام- -بشكل الصوفية تجاوزات أبرز تلخيص ويمكن ذلك، غير إلى 
يرإ

بالر>منؤنطر: صْه-يآ. ابق م->ع الصوب. الطرق ال—هلي. محداث ظر: ي( 
مجع0؛ق.صاْ-ا-؛ا-االفكرالموو، بدالخالق، 
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الوجود.بوحدة القول ~ ١

والاتحاد.بالحلول -القول ١٢

م-الخلوفيالرمولةو.
اسرارس والت؛ للكاب الخالقة الكثترة الادعاءات ٤- 
سوعترها والآحرة، الدنا j مميزات من لهم ما وادعاء الوحي، 

الأئءاءاتالكثيرةالْلاةّ
الثمع.أحكام التزام ل التهاون ٥- 
أيديهمين JالJتوب والاعتراف لهم والخضؤع المشاخ طاعة ٦" 

ممامم.بعد بأصرحتهم والمح 
معينة،حيثة وأداؤها سلطان، من بما اف أنزل ما اش الأذكار ايتدبع ٧" 

آ.اهوءُ الإشارة أواسم مجردة الله وذكركلمة يمينءوشمالا، بمزالبدن 
الحديثوهوأن مهم، أمر إلى المبحث هذا خام ل التنبيه ويجير هذا، 

المتصوفةإن إذ آخر، شيء المتصوفة عن والحديث شيء، التصوف عن 
الخطأفمن ولذا التصوف، بعقائد اكساث< ق درحامت، فهم صواء، ليسوا 

بماعليه الحكم الصحيح بل أتباعه، إلى بالظر التصوف على الحكم 
حوحهتاش لهلف الدكتور يقول هذا وق ذابما، الصوفية الفكرة عليه استقرت 
الصوفيةفالفكرة إليها؛ والمنتسبين الفكرة ين التفريق هو الصحيح ءالمهج 

دونومنهم كذلك، فمنهم الختتبوزت وأما للإسلام، مخالفة وظاهرا ؛اطنتا 
ؤإدراكالصيرة قلة أو بالجهل، معذور كذلك، ليس من ومنهم ذللثح، 
المتصوفةبأحوال الاحتجاج يصح فلا ذلك وعلى ذلك. ونحو شبهة، 
محدتح،كان وهذا مجاهدا، كان صوق إمام هذا يقالت كان التصوف؛ لتزكية 
تذمونفكيف الح. الحق.. من كذا قال وهذا الإسلام، به اش تصر وهذا 

مثالها.امثلن الأحرى الهلواتف وق صحيحة، الأحبار هذه فكل التصوف؟!. 
الإسلامفهل ذاتبما، الغ؛كرة ق الزنع إنما النزنع، محل هو هذا ليس لكن 
أيتحمنا والوحدة، والاتحاد بالحلول القول أصوله إلى يضم أن يقبل 

٠٢٧ / آ سابق■، مريع الأديان، ي المسرة المرسوعن نظرت يآ 
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تمباحث أرمه وفته 

لنقده■ونشأته، الصوف تعريف من المتشرمن موقف أأا9وأ: /سث 
ونقدم.الصرفان، عقاس من المتئرمن موص //؛ل،ءي; أأأوؤدث 
ونقدم.الصوب، مؤاف1ئ:، من المثرين موص، : uUtiJI//،،يؤث 

utaunJI  ;ونقلْؤالمموف، رموز بعض من المثرين موص //م/و





/مسمث/ءو7،

ونقدءونشأته، التصوف تعريف من ^^شرئن موقف 
يالتصوفالمستشرقن عتاية الأول، المهليس، 

اهتمامهمهو الصستسرفن دراسات ل الناحلر عين تحطئة لا مما إن 
دائرةواصعا مثالأ ذلك ق ؤيكفي والمتصوفة، يالتصوف وعنايتهم 

شجتحيث المستشرقين— من حمهر0 ألفها ~الني الإسلامية العارف 
كمامماشر؛ يشكل دلك أكان سواء والمتصوفة؛ التصوف عن بالحديث 

طريقعن او ٠طريقةاا، أو ٠تموفاا ّدة تناولهم عند —٠^١— فعلوا 
والدرئاويةوالجلوتية كالتجاتية الصوفية؛ الفرق من Jالهديد تعريفهم 
كابنالتصوف؛ لرموز الترجمة أو وغيرها، والمعدلة والمالية واليومية 

والمهرورديوالدسوقي، والرفاعي، والحلأج، الفارض، وابن عربي، 
مصطلحاتإيراد من الإكثار إلى بالإصافة هذا وغيرهم، ، المقتول 

والخرقة،والحقيقة، والحال، والحضرة، والفناء، كالقاء، التصوف؛ 
/وغيرهاُ والدرؤيس، والم؛ع، والدوسة، 

أنليقلن الدائرة على الختللع ءإن ت القاسم خالد الدكتور يقول هدا ول 
والتفصيلاتالكثيرة المواد فنجد بدونه، يتم لا الإسلام من جزء التصوف 

الموادلها ينرد ذلك من وبالرغم لها، وزن لا اكي التصوف عن الدقيقة 

والأبحاثالمقالات من مجموعة هى  Encyclopedia of islamالإسلامية المعارف داترة )١( 
عتدعانكرما برأت وتد المتشرفنأ كار ياتلام نجت التي والمسلمين بالإسلام الخعلقة 

الإسلامعن دراماتم ثتات تجحع معارف داترة إر بحاجتهم الدولة موتمرامم ي سعروا 
٠٣١٨٩٥ستة إليها فدعوا والإنجليزة، والفرسية الأّنية الثلأثت باللغات والمسلمين 

دارنشرعا وتولى بإصدارها، ليدن ومءلبعة بإنشاتها اا اهوتالهولندي المستثرق وكلفوا 
خلالوالثاب م(. ١٩٣٨- ١٩١٣الأعوام)خلال مها الأوو اسة صدرت الهرلدين. يريل 

القاسم،u^، بملر: U، ب الد، نم ثالث إصدار وهناك ر؛ْهالأيهام(، 
محل١،الصميعي—الرياض، دار )الأستشراقية(، الإصلأب، العارف، دائرة وأحهناء عفتريامته 

لاعوارفهكتام، صاحت، الأخر هروردي العن كمييره يالمقتول هدا هروردي التقييد )٢( 
أشأن يعد غازي الئلاهر الللث، كله هدا ولكن التصوف، أهل س وكلاهما المعارف،؛، 

٤١ • A/ للزركلى، الأعلام يقتل،لزندض.ينلر: العلما، 
١١ ٢ -ه ١ ١ ٢ ٢ Y/ الإسلأب، العارف دارة واخطاء القاسم،.ئتريات، خالد ينلر: )٣( 
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الدكتورفيقول بالتصوف الاستشراف العناية هذه حليعة عن وأما 
المرقأهمية على ظاهر بوصوح الامحّتثراق ردزوقتاايوكد حمدي محمود 
وغيرهاوالبكداشية، والقاديانية، والبهائية، كالبايية، الإسلام عن المنشقة 

والشيعة.المنة بين الخلاف تعميق على ويعمل وحديثة، نديمة فرق من 
فكرأصحاب الدوام على الإسلام عن المنشقين يعدون والمستشريون 

مايقيسون ودائما وشاذ، غرب بكل يهتمون وداتمآ عقلي، تحررى ثوري 
وقدجامدة. مصبوبة قوالب من لديهم ما على الإسلامي العالم ل يرونه 
يرولم ةالت حين ذلك من شيء إلى اررودوسوناا المستشرق أشار 

بالأشياءكثيرا فاهتموا رؤيته، يريدون كانوا ما إلا الشرق ل الخستشرقون 
التيالرحلة الشرق يتهلور أن يريدون يكونوا ولم والغرية، الصغيرة 

فيه®المهضة يكرهون كانوا نم ومن أووويا، بلغتها 
وباتالتصوف ل تخصص من فنهم أنفسهم المستشرقين عن وأما 
ءماسنيونءالفرنسي المستشرق ذللثه ق وأبرزهم فيه، للغرب مرحمأ 

الدراساتمدرسة أساتذة من م، ١ ٩ ١ ه عام ولد فرض، سضِق . Rodinson,Mرودنون ( ١ر 
المستثرقمذا تول وند . ٣٢٨ا/للعمقي، الختشرئون نظر- لها، مديرا ثم بباريس، العليا 

م(.١  ٩٨الإسلام*)٠ وااءفلخت م(، ١  ١٩٦ ر اامأصداا كتاب مؤلفاته أبرز رمن آم،  ٠٠٤عام 
المعارف-دار الحضاري، لا1صرإع الفكرة والخلقية الأثراق زتزوقأ حمدي محمود )٢( 

منزتروق~ د• "يحجا *رودئون* عن والنقل ، ص٣٢١بدون، ت بدون، ط القاهرة، 
لالأهرام جريدة ونثرتما الإسلامي( للعالم أوروبا )روية بعنوازت القاهرة ل ألقاها محاصرة 

ماريس،وتوق ولد فرني، تثرق م ؟(. Massignon.L( 1883-1962رلويس( مابنون ( ٣١
وزارةموظفي محن شبابه ق كان والإنكيزية، والألخاتية والركية والقارصة المربية تعلم 

نمراكتشاف ق دور ل وكان يالاثار عني حياته، بقيه لها متشارا وظل المنيران، 
قالاجتماعية بالنظم واهتم الأزهر■، ق وتعلم الإسلامي، المالم طاف بالمراق، الأحمر 
فيه.للفرنجة مرحعح بات حتى بالتصوف عني ونكته التشح، ودرص وبالفلفه، الإسلام، 

الدكتوراهق رسالته وكانت بالمسح ق شبهه إنه حتى خاصة، الحلاج بشخصية وعى 
فرانسلي الكولج ل الإسلامية والخداهب، الإسلام ق بالتدريس واشتغل الحلاج، عن 

بتوجهاتماثر وممن حين، طه طلابه من وكان الأن(، رالغاهرء المصرية الجامعة ق وكيلك 
اثرآ، ٦٥• تربوض آثاره وآ-محردن. يدي، و-مدايرحمن محمود، ويدالحلم مارك، زم 
للتصرفالفني المصطلح وانشآة الإّلأمْط ق التصوف شهيد حاSجi J١•عياب أبرزهات من 
والقرامطةوالنصيرية، التصوف، عن الإسلامية المعارف داثرة ق أضنا وكتب لإّلأمااا اق 

وموسرعة، ٢٨٧ا/للعقيتي، الخثرمن يظر: ذلك. وعير سينا، ابن وفلقة والتى،وي، 
للزركلي،ه/مائأوالأءلأم ٠٣٤٥اكرنية،صالمحشرتين،,سآ:آ0،ُالرسوءة 
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كبيرا.نارا يه ونار التصوفا درامة ل حياته من كبيرا جرءآ قضى والذي 
لأيصا تخصص والذي ، انيكالسونء الانجليزي المستشرق وكذلك 

~وهماهتماماته أحد التصوف كان من ومنهم ع وصف التصوف 
مسأر،.فيما سيتضح كما كثر~؛ 

المستشرئيناهتمام جوانب أرز بأن ستتتج مضى ما فمن وبعد، 
تيلي فيما ملاحظتها يمكن بالتصوف 
رموزه؛وي فيه، والكتابة مصنفاته، نشر عثر بالتصوف التعريف أولأ* 

الإسلامية.المعارف دائرة مثال ق مزآنما كما 
بعضهمإن بل بالتصوف، المستشرقين من كبيرة حلاتفة اهتمام ثاتيتات 
المس،تشزمنتحال هر كما دراسته، ق وتعص يه، العناية ق تخصعس 

•٠ وانك^وسون امحامنوزا 
والشرح،التحقيق، ذللئ^ ؤيتضمن الصوق، لاااراث تشرهم إعادة ثالثتات 
.الخ. والترجمة، والتعليق، 

عربي،وابن كالحلاج، التصوف؛ لرموز وسير ترحمان تشر رايعتات 
وعترهما•

للإسلامالحقيقي الوجه واعتبارْ التصوف، على ثناؤهم منات *ظ 
كتابهل ٠ كاضولااُ •ولفريو بالمشرق مثال لهذا وأضرب المعاصر. 

-بمدبمد انجلتزى، ضرق ,(. Nicholson. R.A.( 1868-1945ون يكلمألن ربوك )١( 
منكمثردج، يجامعن والفارسية العريية أصتاذ الإسلامي، التصرف ل اياحتتن أير ماصيتيون" 

مجلدات،A ل والترجمة الشرح مع الرومي الدين لجلال بوئ،' امثتوي ديران تشر أعماله؛ 
لابنالأشواق وترجمان الثراج، تصر لأبي واشع لنميار، الأولياء تذكرة ت أيقن ونشر وحقق 
التصوفل الثخصيت وافكرة الإءلأمىء.ا التصرف ال الكتب؛ محن أشأ وله عريي، 

المأ.تشرتيناوموصوعة آآ/ْمآه، لالُةيقى، ١لمنتشرمن يتنلر؛ يغيرها• الإّّلأٌيُ؛ 
T^/Tهزركلي، والأعلام صدا،"آ، الصرب، صّآبمه،والموٌوئ 

والسببوماصيتيون(، )تيكالون المن-تنرمن هن.ين رأي عر تركيز القارئ صيلحظ ٢( )
منهم~االكشر بذ.لك يصرح —كما المتشرتين لدى التصوف ي الحجة كرمما إلى يعود 

منكانت وتللت، الJشرينإ القرن من الأول الصف ق الصوف ويرما عاثا لأئبمما وأيمأ 
•عليه الغربي الأستعمار وتكالب الإسلامي، العالم ان٠حهلاءل تاريخ ل العصيبة الغزات 

عنبرسالة برنترن جامعت ل تخرج أمريكي، مستشرق  Sfnith,./بما K سميث كانتويل ولفريد ر٣( 
أبرزمن محها. الكثير وكتب مرارا، الإسلامية البلاد ق وطزف بباتمتان، نزل الأزهر، مجلة 

للعئيقي،المنشرنون ينظر؛ (. ٢١٩٦٢)المحدث، الصر ي ءالإصلأم كتاب مصنفاته 
.٠٠٢ ٠ ٠ الحرقuم هانا مات ١.وقئ  ٠٢٤م
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زاعماالتصوف، عر كثيرأ فته أش حيث الحدث•، العصر ل ءالإصلأم 
المسحةمع يلتقي وأنه والأنماط، النظم من مجردأ الدين هو جوهره ق أنه 
واللطانالمياسة مقاليد بيدهم لمن الدينية الشؤون تنفليم رك تق 

هداكل سب عن مشروعنا اولا نشك، بلا تحرك الخمس القاط هده 
بالتصوف!؟الامتشراقي الاهتمام 

خيماعلية وبموصوعية بالتفصيل سنناقشه ما هو التساؤل هذا جواب 
التوفيق.وبالله صيأق، 

المستشرقينعند التصوف تعريف اكاق الطالم، 

آراءكثرة وتبين واشتقاقه، التصوف ماهية عن الحديث، التمهيد ل مضى 
عرأيضح انعكس أنه يبدو الأمر وهدا ذلك،، ل المقدمين الخصوفة 

حولوآراؤهم أقوالهم تعددت إذ الخمتثرقين، من اكصوف ق الباحثين 
انمصوفة.أقوال عر ٌبنية الأصل ق كونبما وٌاهيته؛ التصوف اشتقاق 
ال١لواشتقاقها ءنيكلمون® عنه فيقول التصوف كلمة اشتقاق فأما 

عابئين~عير يشتقوتها الصوفية فأكثر خلاف، موصع الآن~ ~حنى يزال 
الصوليكون أن هدا ومعنى )الصماء(. مجن والاشتقاق- اكصرف بقواعد 

آخر-:رأيا -مضيما يقول نم ،٠ ءاالخصءإنىا،ُ هو أو القلب•، أالصافي هو 
•سوفوس*الإغربمة الكلمة إلى يردها الأورومحض من اومص 

الرأيبهيا قال من أول أن اكحقيق عند نجد بينما ، ٤ صول•® ءثير بمعنى 
معتقداتعن حديثه عند قال حيث ؛ه(، ٤ ٠ )ت البيروف الريحان أبو هو 

الحقترالوجود يرى كان س ®ومنهم الهندت عند ّ المنامة اليونانيين 
مفتقرهو ما وأ0 إليها، غيرها وحاجة فيه بذاما لامتنناتها فقط الأور للعلة 

الأولالواحد هو والحق حق غيئ كالخيال فوجوده غيره إر لوجود ال 

يدون،ت دون، ط الفرقان، دار الغرييت، والحضارة الإّسلأم حين، محمد محمد يتظرت )١( 
صبمه>

رآآ(سأقرحت.
،Tj»؛الخانأ>ي-القا>رة، مكب شرمه، الدين نور ت ترجمت الإملأم، ز الصوفية نيكالون، )٣( 

ءساا، ٢٢٠٠٢^١٤٢٢
١١ صر نسه، المريع ( ٤ر 
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و-آاالحكمة باليونانية اسوناء فإن الحكماء وهم الموفية رأى وهذا فقط، 
نومالإسلام ق ذهبج ولما الحكمة. محب أي أييلأسوياء الفيلسوف سمي 

نمسهمبشهم اللقب يعرف ولم باسمهم، ثنوا رأيهم من قرب إلى 
ذلكبعد صحف نم قؤ، التي عمر ل أصحابها وأنهم ءالنقهء إلى للتوكل 

راليوسااُ صرف من فصثر 
منمشتق التصوف أن ترجيح إلى يميل رانيكلموزلإ أن يبدو ولكن 

حيثذلك، ل ^٠ ٥٠٧٠^السسشرق برأي اصتنهد وليلك الصوف 
الكلمةأن  ٢١٨٩٤سنة تشر مقال ق يقين ذ بتن  Noldekeنولدكه ءولكن 
الملمين،لزهاد موصوعة الأصل ق كانت وأنها ءالصوف'،، من مشتقة 
علىندمهم دليل الصوف، غليفل ارتداء ل النصارى، يرهبان تشبهوا الدين 

الدنياألم.الحياة متاع ا>احهم وعلى أسلفوا، ما 
رجعحهالذي هو الصوف( مجن التصوف )استقاق أيضنا الرأي وهذا 

دائرةل اارتصوفا٠ لمادة تحرير0 عند فال حيث ءماسينيوزْ المستشرق 
منالخصؤغ الحماسي الفعل مصدر واكصوف ت الإسلامية المعارف 
الصوفيةلحياة المجرد كان نم ومن الصوف، لمس على للدلالة أرصوفأا 

قالالتي الأقوال من ذلك عدا ما رفقي وينبغي صوفينا. الإسلام ق يمي 
تضعيفإلى أيما وأشار الكلمهءر؛،، أصل ل والمحدثون القدماء بها 

*.اسوفءُ اليونانية ٠االتصوفامن لاشتقاق انولدكه• 
مجالكثرة المستشرفين، أفلام فيه حارت، فقد اكصوف تعريف عن وأما 

التصوفق حجتهم أن نجد ولذلك ماهيته، عن الخصوفة ذكره 

مهJو'Uتاومذولةا العقل ل مقيولة مقولة محاللهدمن تحمق محح،د أبوالريحان )١( 
٢ه - " ٢ ٤ صى  ١٠٠ ٩ ٥ —٨ ١٠٠  ٣٧٧بدون، ط الدكن~الهتال، آباد يحيدر العثمانية المعارف دارة 

منالعدد و الشرب اللغات أستاذ الماق، تثرق م ^ ANoldekeJh( 1836-1930تولدى )٢( 
العديدورحم ونشر محمدْ، واأسترْ القرآلء النص أتارخ آثاره• من الألماية، الجامعات 

.Y٧٣٨/ للعمض، المشرقون ينظرت الإسلامية. والأشعار الخْلوءلات من 
١"٢ ١ ص١ سابق، مريع الإسلام، ق الصوفية يكلون.؛ )٣( 
ومصطفىماسييون لرص تحريرت رالتصوف(،  ١٦الجرء الإسلامية، المعارف دارة )٤( 

اللبنافالكتاب دار عثمان، وحسن يونس وعبدالحميد حورميد إراعيم ت رحمة عيدالرازق، 
صرو٢م، ١  ٤٩٨ ، ١ محل المدرسة، ومكتة 

٢صى٦ نفه، المر-؟ع ينظر )٥( 
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ولكنهالتصوف كالمة أصل الإسلامية المعارف دائرة ق نافش ااماسينيونأا 
عرفانالدمحور فيقول النيكالسونا وأما التصوف! ماهية عن يتحدث لم 

تعريمؤمائة على يربو ما يءجأْع أن نيكلسون الأستاذ لاحاول عيدالحميد. 
علىالزمني— ترتيبها ~دعد التعارف تدله أن ذلك مجن ورجا للتصرف، 

هوأحس وفد قيمة، بنتيجة عماله يآيت، فلم الإسلامي التصوف تْلورات 
.اتجههءُ الذي الاتجاه بعقم شه 

التيللصوفية المتعددة ®والتعارف قاتلا! بدلك ®نيكلسونء صرح وتد 
فإنتاريخية فانية ذات كانت ؤإن والفارسية المربية الكتب، ل وردُت، 

وقدتحديدها، ممكن عير أما على الصوفية تعرض أما ل الرئيسية أهميتها 
بعضعرضه فيل عن قصة ®المشوي، كتابه ل الرومي الدين جلال نص 

المكانظلام ولكن ليروه الناس فتجمع مفللمة حجره ق الهندويين 
فلمسهو، مثال أي على لعلموا بأيديهم فلمسوه يبصروه، أن منعهم 

أنبد لا فقال! أذنه، وبعضهم الماء، أنبوبة يثبه إنه فقال؛ حرحلومه، بعضهم 
بعضهمولمس كانانية، أن فحسب رجله وآخر لمرة، لمروحة يكون 
يعرضونالدين حال وكيلك الخفليم، الخرش يثبه المحيوان أن فأعلن ظهرْ 

أحستهعما التحبير بمحاولوا أن إلا يسممليعون لا بالتعريف، للتصوف 
أ.موسهم«ُ 

عندآ سيملءأ ماري ءآنا المستشرقة أثارت أيما المعنى هذا ؤإلى 
ظاهرةبالتصوف يسمى ما ءظاهرة قالت،! إذ التصوف، مفهوم عن حديثها 
أنإلى يصل أن أحد يستءني لم ؛ءحسنا الأبعاد، ثاسعة المجال، متسعة 
ا.وصفأا«ُ ما يحيهل 

ط١،الجيل—سروت، دار وتطورعا، الصرفين الفلسفة نشاة فثاح، عبدالحمد عرفان )١( 

٤٣ ص مايق، مرم الإسلام، ي الصرنية نيكلسون، )٢( 

T ،^_ij /مادة: ريكسديا، ومرمرعة ،  ٤٨٢Annemarte Schimmel
السدإسماعيل محمد ترجمة: التصوف، وتاؤغ الإسلام ي الصوب الأبعاد شيمل، ماري آنا ٤( ر

_٢U، ٠ ٠ ٦ ، ١ الجمل—المافا،ط منثوران تطب، حامد صا رو 
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تالتائه النتاج إر الوصول يمكن سق، ما مر صوء دعر 
كلمةق بالبحث يتعلق فيما بجديد ياتوا لم المسشرمن أن أولأ* 

ذلكق ساروا بل المعنى، حيث من ولا الاشتقاق حيث من لا الم-وفء 
المتصوفة.أقوال على 

ماوصعقوا الصوف، من التصوف اشتقاق أن المستشرقون رجح ثانيآ* 
ماوهذا اليونانة، ءء«موفه من باشتقاقها القول وخاصة الأقوال، من عداه 

الإسلامية.المعارف داترة ق ءامجاميتيون® اعتمده 
عننقلوا بل لاتصوف، مح^ءدا تعريفأ يذكروا لم المستشرقين أن محالتا. 

وألالتصوف مفهوم سعة الوين، ذامت< ل اعزافهم •ع تعاريفهم، المتصوفة 
له.حايع وصف أو تعريف ثمة ليس 

باشتقاقالقاتل للرأي المستشرقين ترجيح أن إلى بالتنبيه هنا وأختم 
منباشتقاقها القائل الأحر الرأي قوة من الرغم 'علمح، الصوف من التصوف 
سيأق~~فيما نناقش حينما أكثر سيتضح المدلول وهذا ا مدلوله له ارسوفء 

التصرف.اة من الممحشرقين موقف 
الأستشراثىالمفهوم ل التصوف نشأة ت الثالث، المطلب 

مننشا أنه على للتصوف تناولهم بداية ق المتثرتين عامة سار 
ءإنالنشارت صامى الدكتور يقول هذا وق الإسلام، عن أجسية مصادر 

الإسلاميالتصوف دراسة ق الأوروبية المدارس ما قامت، الش الأبحاث 
أحاطت،التي الثقافامت، مختلف، ق التصوف مصائر تتح إلى اتجهن، 

ةالتمدارس إر الأبحاث تللثظ النشار مم أن وبعد • بالمسلمين® 
أصولتتلمس أن حاولت، عرصية— ~لخشاحة الإنجليزية ارفالخدرسة 

المدرسةوحاولت المحدثة، الأفلامحلوتية وق المسيحية ق التصوف 
خلالحاوJتا والألخانية المسيحية، ق أصله عن تبحث أن الفرنسية 

الإيرانية،المدارس وق البوذية ق أصله عن تبحح، أن اللغوية تحليلأما 
بفكرةكامالآ سغلمتح قالت،— كما —وهى الإسبانية الخدرسة فعلتح وكدللثج 

سابق،اكدسفيالإ-لأم،يم الفكر <ءاليلمالشار.ممات 
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/فها،ُ أثر ثم بالمسيحية تأثر فالتمرف والمزتر، والتأئر التأثير 
المشرقونذكرها اكي الإ-لأم عن الأجنمة الأصول يلي فيما واورد 

التأثرإلى الإسلام ل نشأته أرجعوا حث التصوف، نشأة عن حديثهم عند 
بهاءدم؛

ُ،جونزاُ "ولتم المستشرقين: من به هال وممن الهتدى، الأصل أدلأ؛ 
وادي؛، واهورتزراُ، واهارتمازاُ ، كريمر، وانون ، واثوللث،• 

الوجوداة اوحل وهؤلاءربطواين ، وغترْم ، واماسينيون؛• ، بوير" 
جلالقصائد ين ربهلوا وكيلك الهندى، الفيدانتا مدهب، وبين لتصوف اق 

٠.الهليةُ جوفدا الجينا وبين الشيرازي وحافظ الرومي الدين 

٢٩م ف، الرجع )١( 
العرينأتقن يرطاق، تانومحٍر وفقيه متثرق ا/سم(، أJones 7/0( 1746-1794جر;ز)وليم )٢( 

وتثرالسح، المعلقات فترحم والترجمة، بالنشر اهتم والتري، والفارسية 
وغيره.الفارّسةأ. اللغة انحر مماب وله وغيرها الخفي- الجاوندي طاهر لأش ا الراجية 

٢* ^٠٧ المتشرتين، ءوّوءة ينظرن 
رمأ(مبقترجمته.

المياسبجدْ عرف اوى، نم متثرق _ mer, AVon( 1828-188ميمير)وفرن ايارون )٤( 
لالفرق اتارح اثاره; من ويرون- مصر ل لبلاده نمحلأ صل الامتشرافي، ونشاطه 

يطرنوغيرها. ١^٠^،€، وءآتار الخفاء• حكم تحت، المشرق ل الحضارة وءتارخ الإصلأم• 
T٦٣٠/ الضرتوزولعقثقي، 

 )٥(Martin Hartmann (1851-1918) jLw^U . اللغةق الدمحوراْ عش حصل ألمال. متثرق
يثرلينالشرنية اللغات معهد أسس ييروت، الألمانية القنصلية ق مزجمح وصل المرية، 
تركيا•من ءرماتل آثاره: من بالشرق، وظاتفهم لأداء الخارجية وزارة موظفي اعداد لمرض 

٦المشرقين،»_U• موسرعت يفلر: وغيرهما. المرية•- وءالخالة 
الكلأمفيالإّلأم،وعلم ألمق،ءىبالفلمفة متشرق - MoxHorten( 1874-1945)أ(هورتنر

مصمماتوله للمهروردي، الإشراق وفلقة عرش، لأبن نماني وشرح ترجمت اتاره: مجن 
عندالديتي وءالفكر الخاصر• الصر ل الإسلام ق الخامة عند الديني *الفكر مثل: عديدة 

١٦ ٠^٨ المشرقين. موسرعت ينظر: لغيرها• الخاصر•- الخصر ل المتملين الملمين 
استردام،جامعة ل القلقة أمتاذ هولدي، متثرق ^ BoerJJ.de( 1866ديمير>24و1-)٧( 

وغيرها،الإسلام•، ق القلقة و*تاريخ الكندي• عن وءدراصة رشد• وابن *المرالي اثاره: من 
المشرقونينظر: وُحلقُ■ وءنور• *صيتا• ابن عآن مقالة الإصلامحية العارف- داترة ز وله 

٦٦٨/٢للعقتقي، 
ترجمته.سق )٨( 
سدالا الاحرام، الفكر ز الإ-لأم الصدف اJرءي، ض س الأم ينلر: )٩( 

.معلقيوفحمي الأزعر، حاسمة الدين— أصول كلية مطوعة، غير )ماجتير(، 
٤ص؛ ّاغ• ُرجع الإسلام' ل الرُ"ب العا؛ حلم' 

ص0معبدازجمنبدوي،تار؛خالصوفالإصلار، ١(يظر: )• 
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®ثولادً،المتثرض- من به نال وممن الفارسي، الأصل يابات 
،وْأولتريٌ وءرهارتمازا، ، وارولوثهْ ، ءرينانء ا، واكوربانءر 

؛■دغترهمم' 
ئدإر يرجع إنما موف من الأديان داحل ل نشأ ما أن يرون وعولأء 

علتهاغلب اش المةءورْ الشعوب جانب من ونومي ولغوى عنصري فعل 
هروردىالتصوف بين ربطهم إلى بالاصافة هذا الساعيين، سلطان 

٠٠ الفارستة الزرادثسة وبين المقتول 
'فرنتثربن■ الممن به نال، وممن والبراق، المبلي الأصل ثالشات 
،واافلهوزن'ر ؛، ونااُ وارنيكال٠، بلاثيوس•* ورآسين ٠، كريمراُ 

الثول،هروردي أريع؛الزنص. مشرق . Henry Corbin( 1903-1978مزي) كورباث )١( 
كتاباشهرأعماله من له، ونثر عنه وحاصر ورماتله كتبه يترحم امابتيوزابالؤهأج، كوي، 
 j' م-وءهيتنلر؛ المقول. اليروردي عن منه الثام المض، حمص وك الإيراق•، الإسلام

الثرمح،صآاا؛
 )T( (1823-1892ييان )frnesf Renan . اللسيض للم يان، نزل زنى، وييول، متنرق

ردردعلمه الملما،؛ باصعلهاد ل ق.مالأ الإسلام انم  ٢١٨٨٣ظ، وق الريا، اللغت 
للق؛قي،'المتشريون ينظر■ و،الر؛-يا-يين•• رشل ُاين كتاب أعمال عن المالخين، علما. 

٣١ص! المتشرنض. و،وّوء؛ن ٢، • ٢ ا/ 
الميق الثرب الخطوءلا>ت، امن زني، متشرق ء,،ءسوط ( 1870 1937بلونه) )٣( 

النصرانيةءأر دراات٠ث ومن الإ،لامة، الخءلوطأدت< من الخدياد ونشر ترحم بيارص، الوطنية 
الإملأب•،الخئدً- ق وأام الشر؛ي«. التصرف ل اليوم ُ>التمر الإسلام،. ق والوذا 

ا/ا-؛أالتشرمنسىؤ وغيرق.نمر:
صيرمتول، حاسة ق أستاذا عل انجليزي، مشرق  idueary, D.L.( 1872-1947أوليري) ( )٤ 

لغتيها*المبٌإ أر التونانتة التقاية تربت، وءكيف محمدا، نل المرئية *الجزيرة آثارء؛ من 
.Delocy O'Learyمادة: رموسوئركي؛يديا. ، T٥٢٣/ سبتي، المشرتون تطر: 

^ضرفالإّلأمقاككرالأثرم،يمّا;ق،صس
الإسلامي،التصوف تارخ بدوي، ■ب-الرحمن ينظر؛ )٦( 
•ترحمته سق رما( 
مهظمل بلادْ مثل أساق. مشرق ،  Asin Polacios,P.M( 1871-1944بلأتيوص) آسين الأب، )٨( 

ءالخقيدةآثاره: من فيم، ه وصنفل ينشر ثديية، عناية ميي بابن عي المتشرتين، موتمراُت، 
الكوميدياق الإسلامية وهالآيادت١ عريي•، ابن وارالمتصوف الخزاليلا، لدى والتصوف رالأحلاق 

T٥٩٦/ التيرثوزللتيتي، وءٍرق.بملر: الإلهية•، 
■ترجمته ص )٩( 

*أحزابآثاره: من الابيأ، تثرق م،  Julius Weflhausen( 1918-1844يوليوس) فلهرزن ١( )• 
قبلو*الاينة وسقوطها• المرئية و*ال،ولأ الإسلام* صدو ق الدينية السياسية المعارصة 
٠٤  ٨٠٣شرتين، الموسوعة ينغلر: وغيرها• ، الإسلام• 



علىللدلالة وصامحوا ، ٤ وغيرهم ، وراآددرايأأ ع نكأاُ وررفن،، ورركرءُ 
مها:اكأثرأدلة هذا على 

ٌاٌقابل ي الخرقة، استعمال مثل المظاهر؛ بعض ل التشابه — ١ 
الكتفين-على ثوب ْن الرهبان يستعمله 

مثلأ.النفس كمحامبة الموصوعات؛ بعفس ق ٢—التشابه 
رهبوت،رحموت، نامحوت، مثل; المقرئات، بعض ق التشابه ٣— 

وغيرها.فئة، كيفو حثماق، روحاق، اق، نفلاهوت، 

ودمشقالحيرة ل العرب والنصارى المسلمين بين الاختلاط ٤- 
وءيرها'ًُ.واوكوئة 
اليدتاف•الأصل رابع-ا" 
سهر«رلإ،ررحولد رربمون((ءم، »أوليرى«را"؛، الختثرمن: من به قال وممن 

عملالماي، ومياس مشرق ، Karl Heinrich Bekker( 1876-1933ميزش) كارل كر )١( 
أبحاثهأهم ْن الأعمال، من وغيرها للمعارف، ونقرا ثم الاستعماري، سرج معهد ل أستاذا 

١١ ص'؟ المسشرض، هوّرءة يتظر! إسلامية*. كتاب،ادراسات 
مشرؤعأعماله أشهر هوكدي، ستثرق _ nt Jan Wensinck( 1882-1939فك،))٢( 

منوله باحشا؛ وثلاثين ئمانة فيه واستعان الثريف، الحديث لألفاهل المفهرس العجم 
المنشرقين،موسومة يفلر: وغيرهما. الغزاليااا ولادكر الدستا١.، ل واليهود لامحمد الكتب: 

جامعةق الديية العلوم أستاذ سويدي، محرق _ draej.( 1885-1947آنراي))٣( 
وغترعا-والإّلأمء، وءالصرانة وءالصوفة*، الإملأمااأ ل ءالهصص آثاره: من اصتوكهالم، 

T٨٩٥/ للعقيقي، المنشرنون نظر؛ 
٠س٧٦ساُقط مرجع الأسشرام، الفكر ق الأسلأم الصوف الرعي، علي سعد الأمير بملر: )٤( 

بموي،تارحاصوفالإمخم،ص؟يمهم
•ترجمته سبق )٦( 
ترجمته.سبق )٧( 
بودابستق ولد مجري، متشرق .٧ممءألإ/ءه/0ء، ( 1850-1921صيهرر جولي أو تجهر جولي )٨( 

أعلامهم،من المستشرقون ميميه يالقاهرة، مدة وأقام وءالسطينا سوريا إلى رحل يهردية، لأسرة 
عندالقران نفير وءاتجاهات اصلامهء وءدراسات الأسلأم* ق االمحاضرات آثاره: من 

•١ الخ-تشرذنح وموّوءة ، ٠٩٦ V/ للعقض، المشرقون يفلر: وغيرها- المسلمين" 
القرآنعلى اتةثيرة بالأفأزاءات حفيت المستشرق هذا مؤلفات أن إلى هنا الإشارة وتجدر 
الشخأمثال من وباحثيهم الملمين علماء من العديد لها تصدى وقد الشوية، والسنة الكريم 

لجل حسن محمل• والثخ الإسلامي، التشريع ل ومكانتها المنة كتابه: ل الباعي مصطفى 
القراتية.القراءات على مطامحه ل جولدتسيهر على الرد محابه: 







التفتازانرتالشخ ناله فمما ، التشايه؛ بوجود الونت ذات ق إقراره مع 
ماومحن الإ—لامتن والمموف الزهد ين الشه وجه نتم لا كنا ؤإن رونحن 

الوحدْ الشبه وجه أن إلا وتصوف، زهد من الممض عند يقابلهما 
٠.سحيرُ مصدر من الإسلامي التصوف أو الزهد أن دليلا'على ينهض 

بماالهندى المصدر ننلرية أصحاب على رؤيرد آحر؛ مرصع ل ونال 
يمنىلا )ت( ومذهب )أ( م مذ ين التشابه أن وهو ون، نيكلقاله 

يأقند متشا.|تين نتيجتين إلى فالوصول الأحر عن أحدهما أحذ بالضرورة 
ُ ٠١واحدة ية نقلفلروف أوالخضؤع المنهج، نفس لمملبيق نتيجة 

ففدالإسلامي، التصوف على اليوناق الأثر ننكر لا ءاونحن أيفآات ونال 
عنالإسلام صوفية إلى خاصة والأفلامحلونية عامة، اليونانية القلقة وصلت 

الرهال المصارى رمان مع الاحتلأتل أو والقل، الرجمة طريق 
وحران•'
القرننسيان ل الشرناوي محمل الدكتور أيما بعدهما جاء وقد 

التصوفدراسة ل الحديثة •الاتجاهات كتابه ي فناقش المنصرم الميلادي 
ءالتفتازال•به جاء ما على بجديد فيها يأت ولم المسالة، هدم الإسلامي• 

ذمإنه بل المصدرية! وأنكر التشابه فاثبت، حلمي•، مصطفى وامحمد 
لأثر الذي هو •الإسلامي• التصوف أن إثبات فحاول ذللث، من أبعد إلى 

ا'والمسيحي! الهندي التصوف 
وبينالأجنبية المصائر ين الكبير التشابه ظهور لنا يتضح هنا ومن 

فقطودافعوا إنكارْ، يتهلتعرا لم هم أنفالمتصوفة إن حتى التصرف، 
فإنولذلك المدرية!، يقتضي لا التشابه أن وهي واهية بحجة 

لكرالممائ دار الإ-لأم، انموف إلى مدخل اممازم، الشص الوئء ابر ئطلر: )١( 
صء٢—٧٣بادونا ت ءل٣، والتوزح-القامحرةا 

)آ(المرجعف،
٣٦ص فه، المربع )٣( 

>،<_Tr)؛(المربع  ،U
-١ ٠ ص؛ الإٍلام، التمرف يرامه ل الخديثت الاتجاهات الثرناوي، عداش محي يتغلرث )٥، 

١٢٨
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ترددبلا وقالوا التشابه، دلك أدركوا التصوف ق بحثهم حال المستشرنينإ 
الإسلام.عن أجنسة لمصادر يعود التصوف بأن 

وهما؛المقام، هدا ق بالملاحفلت حديران أمران ثمة ولكن 
مصائرمن عام— —بشكل التصوف نشأة عن الحدث أن الأووت الأمر 

ذلك،إلى يسبقوا ولم المنشرمن، نبل من ابتداء حاء الإسلام عن أجنبية 
أومعينة أحوال لوصف كانت إنما العلماء من عيره أو المروق أقوال وأما 

منالتصوف نشأة عن حديثهم يكن ولم للمتصوقة، محددة سلوكيات 
المسألةهده ناقشت، التي المتصوفة كتب أن يلاحظ هتا ومن أجنبية• مصائر 

ذاتوق المسألة، هده أثار من أول لأمم للمتشرمحين، ذكر ٌن تخلو لا 
لأحدإحالة الخالة هده تناولوا الذي المستشرقتن كتب ق تجد لا الوقت 
يأتلم والتي التصوف تعريف مسألة ق —مثلاك العكس على قبلهم، 

فيها.المتصوفة أقوال نقلوا بل بجديد، فيها المستشرقون 
وهماالتصوف ل باحثتتين استشراقيتين شخصيتين أبرر أن الماق■ الأمر 

وحديد؛قديم الصدرية، مسألة ق رأيين لهما ووماسيتيوزلأ اانيكلسوناا 
قوأما . — آنفا مجز —كما أجنبية مصائر من نشأ التصوف بأن قالا القديم ففي 

إأصيلة إسلامية مصادر من نشأ التصوف بأن فقالا الجديد رأيهما 
ل٠!،^ تحولأ نجد اولكنا عميني؛ أبوالعلا الأمريقول هذا وحول 

الدينمعارف دائرة ق م ١  ١٩٢ ستة تشرم الذي القال ل نيكلمون نفلرية 
العاملبمنزلة صراحة يعزف فإنه ءالتصوفء، عنوان تحتج والأحلاق 
التصوفءرنشأة على صاعين التي العوامل ين من الإسلامي 

هذاالإسلاميء التصوف ءتارخ كتابه ل بدوي عبدالرحمن عد وقد 
ذللثحوأعقب ا، استحياءأ وعلى حغيما تراجعا ءنيكلمونء من التراّح 

التصوفل باحنؤ أعفلم ماسينيرن، لويس الأستاذ جاء ءئم بقوله؛ 
الدراساتوجهح، جدأ واسعة حطوة فخطا الإطلاق على الإسلامي 

التاليفلجة ، ٠٥٠٠٧وتاالإسلأٌي التصرف ل نيكد-ونا عقيقي العلا أم مقدمة يننلر؛ ( ١ ) 
صس-عص; م، ١  ٩٦٩—٠٠ ١٣٨٥بدون، ط والشر-الأاهمة، والترجمة 

٤—٦ ٤ همنْ الإّلامي، التصرف تارح بدوى، عبداترحمن يطرن )٢( 

١ ٠٥



آراءمن قيل لما الدنقة المحكمة دراسه بعد فقرر تماما، جديدا توجيهنا 
الطويلةالدراسة هذه أن أجنبية يعوامل الإسلامي التصوف نشأة أثر يق 

إدامةعن صدر وتهلور0 أصله ق الإملامي التصوف أن تؤكد أن من تمكن 
آ.وممارسته®؛ فيه والتأمل القرآن تلاوة 

٢١٩٢٢عام بالفرنسية نشرت لماسيتيون دراسة من بدوي يقل ثم 
محولالإسلامي® للتصرف القّي المصطلح ق ابحث عنوان تحت 

المستمرةالتلاوة أماص على الإسلامي التصوف قام ُلقد ت اماسينيون® 
المميزة؛خصائصه استمد ومنه مقدسنا. الخعتبمر التهس لهدا الشاملة والقراءة 

مجالسؤإقامة الصوت(ا رم )الدكر، مرتنع وبصوت الخشزكة التلاوة 
للتاملوموضوعات القرآن، من آيات تتلى فيها واش الختفلمة، الذكر 

®ومنثورة مجناصة 

الأستاذللمرحوم فإن ®ولهذا يدوي؛ عبدالرحمن يقول آخر كتاب ول 
~ءلىونموه الإسلامي التصوف نشأة نفير ل العفليم الفضل مجاسينيون 

خالصة،إسلامية أصول من مستمدآ تفسيرا الأولى" الثلاثة القرون ل الأقل 
أ.التخصيص®؛ وجه على والمنة الكتاب ومن 

®نيكلمون®التصوف ل البحن، قهلبى قبل من الراجع هذا فإن ويعد، 
يأصالةالقول إلى للثصوف الأجنبية يالمصدريه القول عن واماسينيون® 

أصفناإذا وخاصه ومراميه، مدلولاته أيصآا له الإسلام ل التصوف نشأة 
كلمةمن التصوف اشتقاق فيها رجحا واش المابفة الاشتقاق، مسألة إليها 

العربية!®صوف® 

الحديحجفأترك بعد؛ يتم لم المستشرقين موقف عن الحديث أن وبما 
يكتملحينما وذالثا الفصل، هذا تباية إلى والخدلولأيت، المرامي هذه عن 

ونشأته،اشتقاقه من بدءآ التصوف من المستشرقين موقف عن التصور 
التوفيق.وباطه ومولفاثم، برموزه وانتهاء 

٤_U نمه، المر-؛ع ( ١ر 
٤ص؟ نفه، )٢( 
العرييت-النهقة دار الإملأم، ي تلقة شخصات إمحلامية/ دراصات يدوي، ء-دالرحمن )٣( 

ج.ص: ، ٢١ ٩٦٤ط"آ، الغامرة، 

١ ٠٦



/سثءث'ي
ونقدهالصوفية، عقائد من المستشرقين موقمؤ 

تناولواإذ بالتصوف، المستثرض اهتمام مدى سق ما خلال محن تين 
نشأةمجن محوممهم أيضا ومضى اللغوي، اثتقاثه من ابداء فيه الحث 

الأخرى،الأمم لدى ما وبين التصوف، عقائد بين ربطوا إمم ■حيث التصوف 
الأممتصوف هو إنما التصوف أن رأو وليلك واحد، شيء أمما فاستنتجوا 

عنغالهم( راجعوا)j أن لثوا ما ولكنهم إّلأس، بثوب ولكن الأيرى 
أنمن اماسنيون• المموف ل مرحعهم إليه بناءعرماتوصل الرأي هذا

آخرجانب على الضوء سلقي المبحث هذا وق إسلامي، مصدره التصوف 
المتثرثينمحونفه وهو بالتصوف الأسنر١في الاهتمام جوانبح من 

منهاموقفهم بل الممدؤة، حيته من لا تلك؛ التصوف عقاند من تحددأ 
.وهكذا. وذق، مدحح ورفضح، قبولا 

يدلا الصوب عقاك من المستشرقين موقفه حشقان عر الوقوف وتبل 
توهي مهمة، مهدمات التنك؛ربأربعة من 

ومنجهة، من هذا ومتنوعة، كثيرة الصوفية عقاد أن الأولى: القامة 
قوالإثارة الرمز على المتصوفة اعتماد مع الكثرة هذه تنتظم أخرى جهة 

البوحيمكن لا عقدي سر بكتم تمارهم تواصكه وكذللته عمانيهم! ير نف
كذللئهالأمر كان »فلا اللكلآ؛اذى بكر أم يقول هدا وق به! 

ورمزوابيتهم تعارفوها علومها ق القافل على الءلاتفة هذه اسللحته 
ماعتناء: بن العباس لأبي المتكلين بعض رقال أمح: وأضاف ٠.  ٠٠-يا،..
وخرجتمالسامعين، على -با أغربتم ألفافلح اثتققتم قد المتصوفة أيها يام 

أمفقال المدمج؟ لعوار ستر أو للتمويه حللب هالا هل المعتاد؟ اللسان عن 
غيريثربما كيلا علينا، لمرته عليه لغيرتتا إلا ذللثظ فعلنا ما العباس: 

ًلاتفتنا«ل"يم

الكتبدار ا الدين شص أحمد تحقيق أهل لمذهب التعرف الكلاياذي، كر أم )١( 

١٠٢ص نفه، المرمع ( ٢ر 

١ ٠٧



كفر،الربومة محر إغثاء بعض اونأل الغزالي! حامد أبو وقال 
كشفهلو مر ولليوة النبوة، تv لطلاظهر لو صر للربوبية بعضهم! وقال 
٠٠الأحكام..لبطلته لوأظهروه مر وللعلما، العالم، لبطل 

بالكفرالرس ■*١^٠ وأن الر، هذا كنفه س كتبهم ل يحذرون إ-ام بل 
القناهر،أهل بفتوى الحلاج اقتل ون! حلد ابن يقول ذللثه ول والقتل، 

فوجبتهبالتر؛ باح لأنه الحقيقة، وأهل الشريحة أهل الباطن! وأهل 
٠.ءقو؛تهاأ 

حلدون!ابن كلام على تحاليق1ا )لّته؛أ'ااه( عجيبة ابن ه ويضيف
أهله،لغير يفنى أن الر على غيرة والشر، الجنيد بقتله! أفتى 'وممن 

المختار'الني مريعة ؤإظهاد الأّراد، كتم فالواجتح 
من؛اوليس نائلا؛ الشر موف على بدوي عبدالرحمن أيفآ ؤيعلق 
الإباحةعدم وجوب إلى الصوفية نبه من أول الشبر يكون أن المستبعد 

فائرمصيره وشاهد الحميم، الحلاج صديق كان ~ودد لأنه الأصرار، بآدْ 
الفكرةهده يدحل أن الملامة ق حلمعتا آثر وأعمقه— تأثير ١^ مسه تق 

الدعوهءؤيدعوهذ0 
لعلالمتصوفة؟! يكتمها يتواصى التي العقيدة)الثرية( هذه ما ترى فيا 

سيأى.فيما يتضح الجواب 
طرائقق وتشكلها كثرما من بالرعم الصوفية عقائد أن الثاتيةت المقدمة 

الئلرائق،_، فيها تلتقي واحدة غاية عن يتكلون المتصوفة أن إلا كثيرة؛ 
*،الءلراسُتعددت ؤإن واحدة عندهم فالغاية اليها، وتنتهي 

يدون،ت بدون، ط فوترا—اندوسا، كرياطة هكتة الدين، ملوم إحياء الغزالي، حامد أبو )١( 

محمود،حن عدالرحمن تحمنرت الإلهين، الحسني، عجييت بن أحمد نقلامن؛ ^ ٢١
٥٢ ص؟ بدون، همت، يدرن، ط الفكر~ااقاهر0، عالم 

اورجمف،صبمه؛أ)٣( 
بلون،ت بدون، ط الطرعاصت،~امويعت،، وكالة الصومة، شطحات يدي، بمدالرحمن ، ٤ ر 

لتواليهاوذلك لعددها، حصن توحد لا بحتث الكثرة من التصوف طرق، أن إلى فقط عنا أنبه )ء( 
بمصرا1ّّ، دالتي، العزب*' الهلرتثة للتصوف الحديثة الطرق ومن عيال يومنا الى الم—تمر 

مناحشيخ إلى العزانم أبو ماصي يحمد مؤنسها رسالة ق ويلاحظ م، ١  ٤٩٣ دإ  ١٣٠٣مام 
عناسرار تلقى بإنه زعمه طريمته" تاصيس فيها يستأذنه ~لكيى ركني الصوفية الطرق 

الإبباش النتى7انمارف الاليكتروي الموع نطر: محه!- بالنم له وأذن مثايخه، أحد 
www.mohamedmadyabuelazayemxomالعزاتم•: أبو ماضي محمد المد الجدد 



الوحودءاوحدة وهى 

تقديمهماق صرور وطه محمود سيم الأزهر شخ يقول هذا ول 
التصوفأن يرى من الناس ُرول أهل لمدهسا والتعرف لكتاب 
بهاإقائلين إلى تاثى المنحرف التفكير هذا ولكن وطوائف، وفرق مذاهب 

أناعرةاوكلأم: علم ض الفلمنة؛ ؤإر الكلام علم إر ظرم من 
•وديكارتيون• وافلاطونيون أرصطيون الفالسمةث وق ومشبهة؛ ومعتزلة 

حلطولقد الطرة، العلوم جمع ق الهلواف فكرة لقبول مهيأة والنفوس 
مذاهبالتصوف ل أن فزعموا والتصوف، ات الدرامهذه يبن الكاتبون 

روحية،تجربة التصوف أن لعرنوا النفلر ُ أنعمواُ ولو وءلوائم٠. وفرما 
طوائفالاءر؛ن!^، بتن بمرق العش، النظر لكن ؤإذا ءقليأا، نظرأ وليس 
عقلينظر لأما القلقة كانم، ؤإذا انان، فها يختلف لا التجربة فان وفرق 

ولافيه تعدد لا واحد مذهب تجربة وهو التصوف فإن متعددة مذاب 
منميدان أى ل والغايايت، الوسائل بين الخلهل اغ يتلا أنه وكما حلاف. 

وبينوسائل، وهي التصوف، طرق بين الخلهل اغ يتلا فإنه الميادين، 
أوفقوبعضها مختلفة، متعادة التصرف فطرق ه، نفالتصوف وهى الغاية، 

توديوتحددها اختلافها على ولكنها بعض، من أمرع وبعضها بعض، من 
الالإفراد بصيغة مذهّب، إذن التصوف واحدة. وغاية واحد هدف إلى 

٠الجمعء بصيانة مذاهب، 
ءتاريحكتابه ل بدوي عبدالرحمن ذكره فيما أيصا تتضح الغاية وهده 
علىجوهره  ijبموم التصوف أن ءاوالحق يقووت إذ الإّلأمياا، التصوف 
أساسهن.

والرربجّالعبد بين للاتصال لمثامرة ١ البامحلتة التجربة — ١ 
الهُوبين الصول بين الاتحاد إمكان —٢ 

اكمهيد.ل الوجود بوحدة التعرش سق )١( 
إذاالشيء 3، النظر منظور؛•أنعم ابن تال، النظرا. مل،تاأمعن مز صبمحه الطرا رأنعم بارة )٢( 

١٥٨٦; ٢ أنممأ. الم,ّ...ju  LUب،ر. أككرة اءو 
وطهمعود عبدالحليم تحقيق! التموف، اعل ددع!يأ التعرف الكلأباذي، محاب،! عقيمة )٣( 

١٣- ١ y ص . ٢١٩٦•الغاعر؛، الحلي- عيي فة سرور. عداياز 
١ ٨٠٢٠الإّلأم' انموف ت،ر؛خ عدالرحعن؛دومح،' )٤( 

ا؟.



قحدآ خضروري الثال الأماس ®أما الث1قت الأساس توضح ق يقول ثم 
أوالمطلق، توكيد ل ؤيفوم دينية، أحلاق مجرد لكان ؤإلأ التصوف، مفهوم 

كلحفنه ق يقم الذي الأحد الواحد الموجود أو الحق، الوجود 
يملحض المراتب ل متفاوا اتصالأ يه الاتصال إمكان وق الموجودات، 

طريقكان هنا ومن هو، إلا ثم يبقى لا يحيث، التام، الاتحاد مرتبة إلى المرء 
صفرأوكان العلية، الذات عند مايتها درجايت، ذا صاعدا صلمح التصوف 

٠.الاتحادارذروة حتى معارج ق يرقى 
عقائدمن يرى عقيدة الوجود اوحدة القصئٍت أحمد الدكتور ويقول 

واحدأءشيء والعالم تعار افه أن عبارة—؛ —ياوجز تعني •< الصوفية 
الشعاراتبعض ق مختلفة المتعددة الصوفية ءالطرق أيضتا؛ ويقول 
إرالمريد إيصال وص والنهاية، الغاية ل متفقة ولكنها الظاهرة، والهلقوس 

الوجودارأوحدة 
)العلوم(المر وص )غايته(، التصوف حقيقة ص إذأ الوجود وحدة 
الحتى به التصريح بعدم المتواصى أدق؛ بحثارة أو يكتمه، المتواصى 

قائله!يتضرر 

يدركهاالوجود( وحدة )أي؛ هذه التصوف غاية أن الثالثة؛ المقدمة 
®جولييقول المثال مثيل فعر كنهها؛ ؤيعرفون تماى الختثرقون 

هذاإليه ينتهي ما حلاصة إذن هي اطه ®فمحبة الغاية؛ هذه عن سيهر«ُ؛ُ 
الوجودحيال يفتى لكي الصوفيين، أرواح بذلته الذي المركز المجهود 

ايما؛، ويضيف'، شيءاُ لكل الماملة الإلهي الكائن حقيقة ق الشخصي 
قيشتركان فهما والصوفيين البوذيين عند الهلريق معالم تباينت، •ومهما 

١صرآ مسه، ريع ال)١( 
T ) ) ،١٠٠ ٤ ٢ ٤ ، ١ حل الرشد-الرياض، مكنية الخفية، الوجود وحدة اكرفية عقيية آحدالقصتر-

TA_.،(،T- -r
حسم؛ه1ه، تقالمريع )٣( 
ترجمته.ض )٤( 
دب-العزينحض لعلي مس محمد ترجمة: الإسلام، j والشربمت السيئة نيهر، جول- )ْ( 

١٥هراّطّآ،همتابدون، الخديثةسمر، الكتب، دار ءثدالخقإ 

١١



الصوفيينس —ويمي التأمل أن ل ؤيتففان واحد، مدأ عن صدورهما 
نحوللسير إعدادية كمرحلة مهمح مكاط بشغل أورالديانة•" ٠المرانةا 

شطالتأمل وموضع المتأمل يصح حينما وذلك الكمال، مرام، أعلى 
عندالتوحيد غاية وهو بالوحدانية، الداق الشعور هو هدا واحدا. 

الإسلامق الوحدانية عقيدة عن حوهري1ا احتلاما ؤيختلف الصوفيين، 
الادى«ءم.

قبولتم كيف التمرف— عقائد حثر ~الدى انيكلون، اءل وت
محمدأقامه لدين كيفه يةالت أن اولعله إذيقول؛ الإسلام، ضمن التصوف 

أنيله الجديدة، النحل هلوه على يصر أن التشل-د، الخالعس الوحيد على 
رالثخصيةبين التومق الوسع ل ليس لمدوأن ؤانه وفاق؟ على معها يكون 

الباؤلة•الحقيقة وبين * Transcendent Personality of Allahالنزهة الإلهية 
العالمحياة هي التي * The Immanent Realityشيء كل j الموجودة 

تقبلواند الإسلام دائرة من يهلردوا أن بدل فالموفئة هذا وبرغم وروحه. 
للحلوليةالغالية الشهلحايت، على شواهد الأولياء( )تذكرة وق فيها، 

الثرقية«ُم.
•وقدقائالآت الإسلامية العارف دائرة ل ٤ •ماستيونء أيصا ويتعجب 

بينالمقيدة ق الكبير الخلاف ذللته تعليل ل الأول الإسلامياُت، علماء حار 
أنإلى فدهبوا الصحيح، المنة أهل ومدهت، الحالي الوحدة هته من. 

•وكلI حتيءآ' •فيليبؤ ويقول • الإسلام• ق يحيل طهّتج التصوف 
فانه— الملام[ ]عليهم محمد أو عيي أو مومى أناع من —أكان متصوف 

٦١ _T شه. المريع ( ١) 
رآ،سقمجمته•

رن.بفيالإم.صامتكل)٣( 
ترجت.)؛(سق 

٤٨-»_U؛ )الممرف(. ١ ٦ الجز، الإّلأب، العارف دام؛ )٥( 
المرئياكاؤيخ اتاذ الأصل. يام ارتكي. محرق ,س«م(.  P.K( 1886-1978محي ني، )٦( 

وءاصولالخربء. اتاريخ آثاره؛ هن الأمريكيه، الجامعات من ع،د ل الثرتين واللغات المرئي 
للعقيئي.تئرتون اليتغلر؛ وغيرمحا. ودياض•. اليرزي الشعب وءأصول الإٍلأميتا. الد.ولت 

 /r • ١• ١
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يعفىنقلتا ومحي أنصهم، المتصوفة حتى يشهد وبذللث، لمستشرفن، 
مضى،فيما هذا ق أقوالهم 

السابق،السح٠ثs ق كاJتV التي المهمة النتيجة لمناقشة هتا تعود ولذلك 
القولعن تراجعا ونيكلسون( )مامتيون التصوف ق البحثآ محطيى أن وهى 

يمافنقول الإسلام. ق التصوف باصالة القول إلى التصوف مصادر باجتيية 
مفسهون٠^٧ المسترقن فوق لأنا ايدا بمن الى البمالأ ان 

الزاجعذللثا ل الأير التصوف لمضمون كان فهل )عقائده(، التصوف 
المهم؟

دراستهمل المستشرفين بأن التساؤل هذا عن يجابح أن يمكن 
تشابهلوجود وذللثا الإسلام، عن التصوف مصدرية ياجنيية قالوا للثصوف 

أويتجاوزه أن لأحد يمكن لا الأحرى الديانات ل وما التصوف بين ظاهر 
توجهاتنحتا يندرج متهم للواقع ١لمهلايق الصريح القول وهذا ينكره. 

!— المثال صسل -على ومنها الحديدة، المستشرفين 

ذلاث١ق وجد الإسلام هو التصوف يأن منهم رأى من أن الأول• التوجه 
علىللهجوم فرصة الأحرى الديانات ق ومجا التصوف بين الحقيقي التشابه 

نالمحي أته منه ظنأ التصوف مصادر بأجنبية فقال منه، والانتقاص الإسلام 
مزالإسلأم!

روحيةحركة التصوف ق رأى الخنتشرفين بعضي أن الثاؤبأ التوجه 
فحدمحمل.، به جاء الذي الإسلام دين من نتع أن يمكن لا مامئة 

أجنبية.أصول من عليه طارئة حركة التصوف 
جعلتهموالتي بعضهم، لدى البحثية الموضوعية الثالثج! التوجه 

هو.كما الواي يحكون 
المستشرقينتناول يدايادتا ق نقرسا كانت الأستشراقية الوجهان هده 

سيملءمارى ®آنا المستشرقة تشير الأولى الحقبة هذه ؤإلى للتموف، 
والمصادرالأعمال من العديد طع عشر التاسع القرن ق ®وتم قائلة! 

ترجمتها.(سز 
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الحصولمن تدريجيء العياء ممكن مما الصرب، تاريخ عن اكاريختة 
معظملكن الإملامي، التصوف وتطور بدايات عن أكل تصور على 

م1ونادرا متأحرة حقب من تقرسآ كانت طباعتها تمت، اش الأولى المصادر 
لدلكالصوب، للحركات ظهور أول عن أكدة معلومات تتضمن كانت 

لأنالإسلام صحراء ق عريبة نبتة التصوف أن على العلماء معظم اتفق 
قدرها،حق مدر ولم جيد بشكل معروفة تكن لم الإسلامي الدين حفتقة 

روحيةحركة الإسلام عباءة من تحرج أن يتصور أن يستملح أحد يكن فلم 
٠محامئة 

الذهبيةالفزة يمد والدي العشرينا القرن محن الأول المنتصف ل وأما 
مجنالتصوف باحش ثمار جهد فقد الإسلامي، للعالم المربى للاحتلأل 

بالإسلاموربطه إسلامية، مصادر إلى التصوف رد إلى المستشرقين 
•التموفءكلمة استفاق من بدءآ قو، الكريم المى به جاء الذي المحقتقى 

قواجتهد اليونانية، )سوف( من استقاقها أنكر الذي ءنولدكهء فعل كما 
ردمن ®نيكلوزْ أثاره بما وانتهاء ، المربية )صوف( مجن اشتقاقها إثبات 

باعتبارهلذك ْماسينيونء تقرير ثم ومن إملأب، مصادر إلى التصوف 
التصوف.مصينية بحث ق النهاية نقطة 

مسألةي الأستعمار وبين المستشرقين بين تواًلو شبهة فثمة إذا 
التواطؤ؟!ذلك، بلغ محيى أي إلى ترى فيا التصوف، 

هذاأبعاد كير بشكل تتضح التصوف عقائد بعفن إلى سريعة وبنظرة إنه 
بالقدرالرضا عقيدة فمثلأت التصوف؛ من الاستعماري الأستشراقى الموقف 

بالواحوالرضا معتقدها، لدى العام السكون تنتج الصول لمفهوم ال 
الصول(المكر )لب الوجود وحدة وعقيدة مرارته، كانت مهما المقدور 

محيهمفالجميع وآحر، دين ين نرق لا وبالتال الأديان، وحدة سح 
والعقايوُالأديان احتلفت، ؤإن اف إلى محانرون 

صّآ١التمرف، وتارح الإيلام ي الأبمادانموب شيمل، أناماري )١( 
١• ص الإسلام، التمول، نار؛خ يدي' بدالرسن يُلر" ؛ ٢١

مدمل ُادمآ  iXiX■*مواطن ل ذكرما نأن يصان؛ ن، التمر ف م الوحريا اوحدة ان بما )٣( 
الدراسان.

١١٤



مستعمرينشد0 ما أعفلم من هما السكون وداك بالكفار القبول فهدا 
المستشرقيقول تمامنا! المسسرقون أدركه ما وهدا مسلم! ليلي غربي 

وجودكل بأن القول أي الوجود، بوحدة القول عن لزم اروقد اانيكاJسونةت 
التسلممن الصوفية يتحرج لم لوازم فه، الحقيقة ق هو وعمل فكر وكل 
قولهمأيض1ا الوجود وحدة ق مدهبهم لوازم وومن أيفسات وأصاف أ، بماءأ 

العرني اثن يقول كما الحق فإن كانت، أينا الدينية العقائد جمع بصحة 
٠تسيهراا ®جولي المستشرق ؤيقول ، أحرىأُ دون عقيدة تحصره 
فلغالبيتهمعاليتا، تقديرا ني الالإسلام بتقدير الصوفيون تفلاهر لاومهما 

وعندهموالأديان، العقائد بين تفصل التي الحدود محو إلى مشتركة نزعة 
ينبغيادي المثلى الغاية إزاء النبيه القيمة نفس لها كلها العقائد هده أن 

تتخلم إذا القيمة هذه عن تتجرد جميعنا الأديان هده أن كما إليها، الوصول 
ثا؛تتاموحدا مقياسآ تعتم أن يمكن الش هى المحبة وهده الإلهية، المحبة 
الأدياناار؛آ.لتقدير 
يدركونفهم التصوف؛ عن ذلك من أبعد يدركون المستشرقين إن بل 

وتدهورالملمين صعق أسساب من سيسا كان )تاريخينا( التصوف أن 
عنحديته معرض ق أيما يقول تيهرا؛ ءجرلد هو فها حضارنمم، 

الندترعة اسستء؛لاعت كيف شساءلت أن فالنا ذلك وسمر ١١التصوفت 
أوجشارف ديني مجتمع ل وامح-تحانتا نولا تصادف أن هده والتصوف 

إلاالبداوة عهد يترك ولم وفتح، نوّع من إليه يصبو ما أقصى وباغ عفلمته، 
البلادق القديمة المترفة المدن ل العيش برعد لينعم وجيز زمن مند 

اسوحة؟ءُد/
الحفارةبتاء أن تماما يدرك هو إذ هدا، ناوله ق رلتسيهراا وصدق 

السلبية.التصوف حقيقة مع يتعارخى والقوة 

_AAالإسلامي وانموف نكلرن، ( ١) 
»_AAنفه، المربع ٢( )

ترجمته.سق )٣( 
١٧٠ص الإسلام، ل والشريعة العقيدة تيهر، جولي ( ٤) 

٥١ ءسآأ الإسلام، ل والشريعة العقيدة تسهر، جولي )٠( 
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وبريطانيافرنا اتفقت بموجبها والتي ، الإنجليزية( )الفرنسية/ بيكوء 
الدولةانحسار بعل آسيا، غربي ل الاستعماري نفوذهما مناحلق على 

اكمانية.

منآذار ١ ٥ ل ءتمت ارماسيتيوزارت عن كتابه ل موريونء ءجان ويقول 
أهلبلباس فرنسي رجندي الأول الزواوي ل وتجنيدْ نمثته  ٢١٩١٥العام 

صايهلتاعين ثم العسكرية، الدردنيل حملة وألحق والجراتر، المغرب 
السابعةللفرقة العامة القيادة ق التاق المكتب ل الرئيس ونائب ْزجمتا 

المشاةفرقة ق ملازم برتبة وعين الجيش إلى لطلبه بناء ثقل نم عشرة، 
تنويهينعلى حصل وند  ٣١٩١٦الأول تشرين ١ ٦ ل والخسسمن السادسة 

الشؤونبوزارة ألمحق نم لشجاعته. تقديرا الذهبي صربيا وسام وعر 
سورياق العليا الفرنسية المفوصية ق ماعدا صايطتا بصفته الخارجية 
نيسان ٢٨و  ١٩١٧آذار  ٢٧من المتدة الفترة ي وكيلتكية وفلسطين 
المهمةق للمساهمة ودعي مونه بصورة نفيب لرئة ورقي ، ٣١٩١٩
الاتفاقياتوتطبيق  Sykes-Picotسايكس-ييكو مهمة اJريaلانية؛ الفرنسية 
الشرقق والانكليزية الفرنسية النفوذ متاحلق لتحديد لندن ي الموقعة 

لخبيرا بوصفي له ماعدا بيكو اتحدق لقد ماسينتون• ويقول ألأوسط- 
والإسلأمثةأُ؟/العربية الشؤون 

يؤمننش3ل1ا مستعمرا ءكان عبودت بن محمد الدكتور عنه ويقول 
تنفيذهاعلى وعمل المغرب، ل لويتي للمارشال الاستعمارية بالسياسة 

الناحيةمن يسوغها ما وجد أن بعد مراكش ل ءالمربرية® سيامته لتاييد 
ْعالمغرب لدمج الفرنسية الأستراتيحية يتاييد بل فحب هذا ليس الفكرية 

فرنسا«أك

الرفاءدار الإسلام، القيم الفكر ي وجهودء ماسون لؤيس زياد، أبا ءبدْ صابر ينظرن ، ١ ؤ 
١صرا،  ٠۴٢ ٠ ٤ دون، ط الطائ-الإصرة، لويا 

والشر"للدراسات العرية المؤسسة النجار، مم ترجمة ماسنيون، لؤيس موريون، جان )٢، 
٢ ٨٠٠٣٥م، ١  ١٩٨ ، ١ ط بيروت، 

منالإسلأب، الوراّات ل المتشرنن منامج كتاي،ت صمن عبري بن محمد للدكتور بحث )٣( 
الخلج،لدول العريي التربين ومكتب والعلوم، والثقاية للزبيت العربية المقلمة إصداران 

٣٦٥/١مج١٩٨هتونس، 
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شخصيته'اتميزت اامامستيونات عن فيقول حمدان تدير الدكتور وأما 
أفريقيا..،شمال ق الفرنسية المستمحمرات وزارة متثار فهو بالسياسة 

العالميةالحرب ل مرات حمس الفرنسي بالجيش حدم فهو وبانمكرية 
الراعينهو المميري الطابع الشخصية هدم طوابع أبرز وص الأولى• 
التنصيرياتجاهه ووصع مصر، ل الفرنسية التبشيرية للجمعيات الروحي 

قتخصصه وما حينذاك، الفرنسية الامتعماؤية السياسة خدمة ق البارز 
النشاطل توفليفهما سوى فيهما وتاليفه )الحلاحي( والتصوف الفلسفة 

٣(،٠ )٩ المقتول الحلاج عن كب فقد والخفي، الظاهر الميامي التتصبري 
وكتاباالزيدية، نظر ل والشيطان والحلاج (، ١٩٠٩)الحلاحية ومذهب 

(،١٩١٣الصفا)إخوان رساثل اليف و-اريخ (، ١٩١١المدّان)الزبدية 
،اومثلأيضآت وأصاف *٠ (..ُْ ١٩١٤)؛الحلاج متعلقة نصوص وأربعة 
الدرسيةاهتماماته فيه تزدوج كمستشار المستعمرات وزارة ق منصبه 

الفرنسيمنه لتكون الصوق الثنصيري الاتجاه ق اJعالبة سمعته إلى والسياسية 
استغلوالذي لها نفسه الوامج المرعي والكاثوليكي لدولته، المخلص 

وكتابة،اُم.حاطوئ نمى المرئي والشمال انتشارالصوفية 
اماسنيونءبعد اكانية المرتبة ل ياق ~الذي انيكلسرناا المستشرق وأما 

الماليةالحرب أثناء إذاعي يرناٌج ق نفه عن فيقول التصوف~ حث بل 
أمرتواملأتم الملمين الصوفية مذاهب أن حيدا المعروف ُرمن اكاتية• 

يلتقيأن يمكن مشتركة أرما توفر فإما ما حد ؤإلى نويآا• تأيرآ لإسلام ال 
كلحا يؤمن الشر للديانة محلصين بقائهم ْع مختلفة، ديانات من أناس فيها 

الملريقهذا وعن المتبادل، والتفاهم التسامح بروح يلتقون منهم، واحد 
أيعلى أعان قد عملي كان فإن ؤحه- يعضتا بعضهم يعرف أن يتعلمون 
.^٠٠٣٠ئدأنجز يكون فلن التفاهم، هذا نحول 

ط١،انماويق-الطاف، عكب مجممون، جامعيون— ساميون— متثرتون حمدان، نذير )١( 

)آ(المرحعف،صهبما
٠صررّآه الحرتين، مومحوعت )٣( 
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التصوفعقائد هن المتثرمن موقف بأن الأن القول فيمكننا وبعد، 
ماهو ونتائجها العقاتد نالك، لحقيقة إدراكهم إن بل إيجاسا، موقمأ كان 

ؤيقولونالإسلام عن التصوف مصادر ياحتيية القول عن يتراجعون جعلهم 
معارصتها.أو التصوف عقائد دم عنهم يوثر لم ولدللئ، الإسلام، ق ؛أصالته 

والتيالاستعمارية، الغربإ مصلحة ْع منسجمأ يأق منهم الموقفا وهدا 
لدىوالبناء المقاومة روح يهزم أنه وجدت أن بعد وساندته التصوف فلت، 

لعقيدةطبيعية كنتيجة واحدأ؛ ميثتأ الأديان جمح من يجعل إنه بل أتباعه، 
وغايته.التصوف سر هى والتي الوجود، وحدة 

مؤلفاتمن المستشرقين موقف عن بيان مزيد يأق وسوف هدا، 
الله.باين ييانتا، الأمر صيزيد مما ورموزهم، الصوفية 
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ء/د£/ث//عبعث 

ونقدهالصوفية، مؤلفات محن المستشرقن موقف 

معشماى محنسجما الصوفية مؤلفات من المستشرقين موقف كان لقد 
آنما-مجز -كما فيها وجدوا والتي التصوف، عقائد من الإيجاثي موقفهم 

لهم،الحقيقي الخنافس بحضارته تعدوته الذي الإسلام، لإصعاف مادة 
تحقيقق المستشرقون اجتهد فقد وليلك شعوبمم، على القائم والخهلر 

الخصوفوفاتوا ذلك، ق المبق قعب لهم فكان التصوف؛ تراث ونشر 
ذك.ق أنفسهم 
~للمستشرقين الخستثرقين بين أيضطا الجانب ذلك رJادة كانت وقد 

اهتمااالقد ؛ هكامسبمراا المستشرق يقول، وفيهما وءمامستيوناا، ءنيكالسون،ا 
المعفلمها كان التي الصوفية الصوص عن شيء كل وقل أولا 
مرمع تدريجي1ا الأعمال هده مثل نشر ازداد وقد ونشراها، مخقلوؤلء يزال 

كبيرة،صوفية نصوصي مجموعة الوجود إلى ظهرت وهكذا الين، 
غالبتا،جيدة طباعة مجهلبوعة سمهولة؛ عليها الحصول الممكن من واصحي 
الأحيان((عفي ق نقدي1ا علمينا تحقيما ومحققة 

الجانب؛هذا ق المستشرقين عدد جهود من نماذج سأورد يلي وفيما 
التأليفوكذك الصول، للتراث ونشر وترجمة تحقيق بين ما تتنؤع وآلي 

رموزْ•ول لتصوف اق 
تبالتصوف المستشرقين عناية محن نماثج 

كتابفنشر فائقة؛ عناية بالحلاج مامينيون اعتنى لالْاسيتيوناات — ١ 
يكونأن قرر إنه حتى أحباره، من كثيرآ وحقق رااإهلواسين(،، الحلاج 
الحرببدأت فيها شؤع أن وبعد للدكتوراه، رسالته موصؤع الحلاج 
الوتذات ق واست٠لاع أحرى ل فشرع مخهلوطها، ففقد الأولى العالمية 

ترحمه.على له انف لم فرنسي. متثرق .?م sCasper  J\»؛ر١( 
وهذاالشرتاوي، محمد ترجمة الإسلاهي، اكصرف دراسة ل معاصرة  Amtjfiآتجاهات كامبمرن ( ٢) 

التصوفدراسة ز الحدية الاتجاهات الشرئاوى، عبدالته محمد بكتاب؛ ملمهص الحث، 
م.١  ٩٦٢ام و ت الأصل نثر يند . ١ الإّلأس، 
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أيفأوله ، ءربير ابن كب من مختارة ونصوصا '، الإحياءر كتاب من 
٠ومذهيه٠ حياته عرض اابن كتاب 

أعلوذ،ب رالممرف محاب التموف ل نثر »اريرى،ُُ': ٤- 
و٠المواصالئراج، نمر لأيي واال1ْعا للكلاباذي، التصوف• 

صعيدلأبي و٠الصدقا للمحامحي، وءالتوهم• لالنفريا والخاؤليات• 
اوالتصوفالصوف،، ءالبمدحل التااليفت من وله الخراز، 

.٥ وعيرها الريْلاسة،، الدراسامحنح ل الإملاعي 
الحلاج،منصور بن الحستن رسالة التصوف ق كب *ت الجولدنمهرُْ - ٥ 

الأولياءعن درامة وله لماسيتيون، الطواصين كتاب فيها نفد الحلاج، 
٠الصوفية وعن الصول، الزهد عن أحرى ودراسة الإسلام، ل وتكريمهم 

للشاعرالطّراا ءامنطق ترحمه الصوف ق له ت تاصي،ُ ®لي ٦" 

اه-تلالخزالي-رحمه الدينء علوم ءإحياء محاب عن له جواب ل اف- -رحمه يب ابن يقول ( ١ ) 
الفلامنةكلام من فاسدة مواد فيه فإن مدمومه، مواد فيه لكن محيرة؛ فواتي فيه  ٠٠٠واالإحيا

للمسلمينعدوا أحذ من بمنزلة كان الصوفية معارف ذكر فإذا والمعاد، والنيوة بالتوحيد تتعلق 
مرصهوفالرات كبه، ل هذا حامدا ءأبى عر الدين أئمة أنكر وقد الملمين، ثياب ألمه 

أشيا،وفيه مٌُرءةط ل صبة؛ وآثار أحاديث وفيه الفلسفة، ق ابمصيتا شفاء بمي الثغاء، 
المستنيمينالعارفين الصوفية المشاح كلام من ذلك سمر وفيه الصوفية اغالعل من 
موافقعو محا والأدب المبادات من ذلك غير ومن والمنة.، للكتاب الموافق القلوب عمال اي 

فيه"•وتنازعوا الناص اجتهاد فته احتف فلهذا منه، يرد مما أمحر هو ما والمنة، للكتاب 
٥٥ ٢ - ٠ ه ١ / ١ ٠ الفتاوى، مجموع 

٦ص؟ الصوفية، الموصوعت يتغلرت ( ٢ ) 
رمقلإرالربجتبارَدوي•

والأدبالتصوف ي برز انجيزي، تثرق م ( 1969-1905آربري) حون آرثر )٤( 
بالجاسمةالنديمة الدرامات نم رتيس منها■ عدة مناصب تقلد المربية، يتقن النارّم، 
الشرفيةالدراسات بمدرصة الأوصط الشرق لقم ورتيسح الأن(. )القاهرة المصرية 

الثانية،الخالمية الحرب إبان صنوان لأرح الردْلانية الإعلام وزارة ل وصل والأفريقية؛ 
للمقيم،الستشرمن يظر: الاوصط. الشرق عن للريءلانيين يعانيه نشرات لإصدار 

 /Tصْالمشرنن، وصّوعة ، ٥٥٦
٢ص* الوءأ،وءهالصوفية، ره(يتغلر؛ 

ترحمته.صبق )٦( 
صّآا١الصوب، المرصوعت رنما(;طلر: 

الأمويةالخجلة تحرير تور فرنص، تشرق م _ syy,Garcin.de( 1794-1878تاصيردى )٨( 
إلالها وجود لا واش آلتورين،أ أّورة المجهولة المورء ثرح آصال ومن نامي، لي بعد 

٩١ ٦ / ١ للعقيقي، المستشرقون ينظر؛ • الشيعة! خة نق 

!٢٢



٠االرJاعياتااترحمة وكيلك العطارا الدين فريد الفارسي الصول 
للخامءم,

ونشر^٠، ٧٥٨١١فريد الفارسي الصول للشاعر ترجم ت محاسيء مرئي ٧" 
الردةثصيدة وترحم الصول، الفارض ابن شعر من منتخبات ونشر 

لشيخالعثمال الفتح ل اليمال الرق كتاب على تعليقات وله للبوصتري، 
حامىلعبدالرحمن الأنس نفحات لكتاب وتدم المكي، عمرو الصوفية 
للتصوفشاملة بدراسة 

الأولياءتذكرة ت المرنة ل ترحماته من كورتاي، 'لي ٨" 
٠.انمنارر الدين 

والممرفالعرية ياللغة الاعتمام نديي كان ت ماتيو'ُ' ادي ٩" 
ابن'تمر كتاب وله الفارضى، لابن الكثرى التائية ترحم وتاريخه، 
قالروحانية عن مقارنة بحوث أيما وله وممطالحاته،، للممرف الفارض 

الإّلأموالمرانيةرم.
للغزالي،الضلال من المقذ ترحمة أعماله; من ٠: م؛نارااُ ءدى - ١ '

٠.المارّير للشاعر عيي الوبنان 

٩١ ٦ / ١ للعميقي، والمشرتون . ١٦١ص اكوفئت، الموّوءة ننظر )١( 
سوالعدد وانمرة الرئة اتتن فرنس، مشرق مك,ءوحم( ( 1758-1838اص دى اياررن )٢( 

منيامر الو*لتين باريس مكية ل الثرقتة ١لمخطو٠لات تموز نثر جمعية الأوروويت،"عف.و الاعا'ت، 
الجمعينتلاميده •ع أنشا الثر؛يت، اللغات طرءّة ي العريية للغة أساذا كيلك وامحدب الملك، 

\إ^\\المشرفونللعبي، مجلتهاورأستحريرعا.يفلرت الآميوية،وأنس 
٦١ ١ ص اكونة، الموّوصة بمر: )٣( 
■اّي،لي حفيد فرني، تثرق مءا،م(  Courteille,A.Povet.( 1821-1889ثورتاي دى )٤( 

الكتاباتمجمع ل .كفبموا اتتخي، بباريس، اللغات، ثباب، مدرمة ق الثمنةية اللغات تعلم 
٠٢ ١ / ١ ___، المشرفون بخر: بطرسرج. ل العلوم لمجمع وعضوا ١ والآداٌبأ 

الوّوئانموب،صاأآا)ْ(بخر:
التمر؛،إلى إضات اشتغل إيطالي. تثرق م( fMatteoJgnazioide( 1872-1948ماتيودى )٦( 

المحرفوننجر. لمين• والالميحتين بتن الجل.لإ وتارخ العربية، باللنة ، التصرف
ل/؛ه"اللعقيفى،

 )V( :١انحوب، ألوّوص بخر
والغاربالعرمحة ام، فرنم، تنرق م AfMeynard,Borbier.de( 1827-1908ماردي )٨( 

الشرفيةاللغات درّة ل للعرببة أّتاذا رقين الادص، ق ا فرنبتنصلية الجق والركية، 
١٢ ٤ / ١ للعأنيقي. المشرفون بخر: الاصيوية. المجلة وراص يبا٧^٠ والعربية 

١اكوثية.._T1 الوّوعت بخر: )٩( 
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ترحمتهوأهمها الصوفية، النصوص من الكثير ترحم ت لاقالين٠ " ١١
حياتهعن مذكرأت وله الفارض، ابن لتاتية التايي عبدالخي الشخ لشرح 

٢. ١٣٠٣الصوفية وتجاربه لمين المبين ؤإفامحته الروحية 
الجيلاق®،عبدالقادر ءسيرة كتاب التصوف ق له ت ءمرجاليوتء " ١٢

الصوفيةبعص صير ل أيضح وكتب الجيلأناه، 
التصوفعن وكتب بالتصوف، الاهتمام شديد كان ت ئ ءمورنيوء ~  ١٣
عاملاتزان حوليات ق تشره مقارن يحح، وهو الهندى، والتصوف العربي 

ونشرهوالفارمي٠، العربي التصوف من امحختارات أضأ! وكتب م، ١ ٩ ٤ ٦ 
/ياريسءامهها،امأ 

وأسالاامالمان وءقصة رشد، لابن ءاليانء كتاب نشر ت ءنلليوء — ١ ٤ 
الفارضابن ؛اشعر أض1ات وله سينا، لابن الإشراقيةأا وُرالفلسفة وأبسالء 

رشد،ابن عن الإيهلالية المعارف دائرة ق وكتب، الإسلامي،، والتصوف 
؛•والإ؛اصيةأالصفا، ؤإحوان جابر، وابن والغزالي، سنا، وابن 

اكرقإلى ورحل انمريت، مملم فيدي، ق تم .-.( Wallin.GA( 1811-1852)ا(ئلينادزلض 
ممالوتةحمسه معه حاملا عيدالولي، باسم متميح الدو، بزي متزييح به وطاف، الشرق، 

اعدادل واشترك لدن مكن ولهجاما، ءاد١تما دراصة له و؛ئررتح المائل نأب ;اسانتر؛ 
المشرقونثفلر: ملكي. كليه j بيه للم اصاذأ ش الِب، للأي حربملي 

١٣ صره الصوب، الموموعة )٢(تنغلر؛ 
منؤنعد العريه. اتئن اتجلزي. مستشرق ^(. Morgoliouth,D.S.( 1858-1940ِحل؛رت، )٣( 

عضوآوكان الآصيوية. الملكيه الجمعية مجالة تحرير رأس —نورد، أك جامعة ز أصاتذما أشهر 
١٥ ٨ T/ لاعقّقيا المشرقون متق-ينظر• ياي العريي الطمى المجمع ئ، 

riT_i)٤(نطر:الموصرضالمرنين، 
ريانوالومصر لسيا إلى رحل إيهلالى٠ متثرق "..(، ^ Martino, Moreno( 1892مورنيو )٥( 

المشرقونينتر: الايطالية. المحانة إدارة موطني تمار من بما، العرين واممن والمراق، 
٣٩٢لاوقبني.ا/

٣٨٠صرالمولين، الومرعت ينفلر: )٦( 
لالعرية أصاذ إطار، متثرق ,ا/ه«سم(،  Carlo Alfonso( 1872-1983نللو كارلو )٧( 

وأستاذرومحة، بجامعة الإسلامية ات والاورا»اكانخ أمتاذ بتابور، الشرر الملمي المعهد 
الحرث.والشرق الشرقية. اليراسات، مجلتي على الإثراف، تور الممريه. بالجامعة زاتر 

٣٧vشرةونلل٠غينى،١/نظر:ال
صأ٩٣المرصرعةالمرنين. )٨(ينظر: 
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اليكتاثبوخاصة الصرنية، بالطرق مهتمح كان *! ءهيارأاُ - ١ ٥
وترجمالدراؤيسء، لدراسة التاريخية ااالقيمة كتاب وله والمولوية، 

)امناقبوكتاب التلمساق، الدين لعفيف الصول السعر من منتخبات 
الفلكي'".الدين لشمس ااعارءين« 
خدمةj المشرقض بعض لجهود نماذج هي إنما مضى فما وبعد، 

أشرتكما الجهاJ وهدا وتآلفح، ونثرآ وترجمة تحمما الصون؛ الراث 
التصوف،عماني من تثرمن للمالإيجابي المؤنق، مع متما يأق لدء ال 

يقولأن الصادِح مآن والدي ،، الموقفلدللئ، عملية علمية ترحمة بحق وهو 
الروحيالتأثر أو الشخصي، الإعجاب من نابع هو إنما هدا- -بعد قائل 
بكثير.ذلالثج من أبعد الأمر إن بل بالتمجّوف، المتثرنين بعض لدى 

التصوف؛لرامحث، المستشرنون به قام الذي الكير الإحياء لهدا وشجة 
لسواء التعليم ومعاهد الجامعات إلى ٍلريقها الموفية محولفات وحدت 

الحقيقةق رؤيدو ركامحبرات يقول هدا ول الغرب، ل أو الإسلامي العالم 
للمثقفينالحقيقية قيمتهم أبان قد العظام بالمّوغية المتشرقين اهتمام أن 
مستهجنةكانت، التي الصوفية أولتلث، كتابات فان لدللت، ونتيجة لمين، الم
احتلت،حيث، للجامعات؛ الدراسية البرامج إلى ٍلريقها وحدت قد قبل، من 

العلميةالوراصات وكتبت، فيها، مرموقح مكاننا الصوفية الكتابات هل.0 
التصوفعن المتنوعة الشرف درحات على للحصول الأكاديمية والرسائل 
حاصى®بشكل والصوفية 

نرىأن بقي التصوف من المثرمن موقفح عن التمود يكتمل وحتى 
التوفيق.وباق التالي، المحث، ل محياق ما وهن-ا رموزْ، من موقفهم 

jس انم.د قلد نص. ذ ستثرق . Huort, a.( 1854-1927مار)را( 
مدريةأدار . ي1ري. الشرنة اللغات مدرّة ق والزتمة والنارمية العرية أساذ الثّرق، 

٠٢٣ ا/ للعشقى. المشرقون يتغلرت والأداب. الكتابات يجمع ورأس العليا، انمراسات 
٤• ْسْ الموصوضالصوب. رآ(يظر: 

٩١ • ص الإسلام، اكمون، دراسة ي معاصر؛ غربة ات««داءات (5اسر، مر 
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/سث/٧٣

ونقدهالصوف، رموز يعصر من لمطشرئن موقف 

وبين)عقيدة( التصوف بين نرفأ ثمن أن بيان التمهيد ق مضى 
التيالعقيدة يتلك المتحقق فمنهم سواء؛ لموا المصونة إن إي الخصوفة؛ 

الاسم،سوى التصوف من له ليس من ومنهم الوجودء، ْاوحدة غايتهأ 
وٌنهممامحنذس•

الغالبق أمم نجد المتصوفة من المستشرقين موقف ل التأمل وعند 
عربي،وابن كالحلاج، بالتصوف المتصوفة من المتحققين بالبحث تناولوا 

وغ؛رهم•الروم، وابن المقتول، هروردى وال
أمرين:ل الممموفة رموز من المنشرمن موقف تلخيص ؤيمكن 
كيهم.ونثر وترحمة تحقيق الأول: 
٠محيرهم ونثر عنهم، التأليف، الثاق: 

وقدذلك، على دليل حير فيه المشرقين فواقع الأول الأمر فأما 
كتبونشر بتحقيق المستشرقين عناية مجن نماذج السابق السحث، ي أورديت، 

استقصائينموذج وق وغيرهما. الفارض وابن كالحلاج التصوف، رموز 
فهارسمن فقط اثنين دراسة عير الديب عبدالعظيم الدكتور أحراه مبسط 

المخهلوطاتمعجم من الأولى الثلاثة الأجزاء وهما الإسلامي؛ الزاث 
رالجزءالعربي التراث وذحاتر ا، المجدل الدين صلاح للدكتور المهلبوعة 

الدراسةتلك أهداف من وكان عبدالرحمن، عبدالجبار للدكتور ، الأول(ل 
الأعلىالنتيجة كانت المعجم ففي المستشرقين، عند النشر اتجاهات معرفة 

مجمؤعمن  7.٤٣بنبة أي الكلام، وعلم والملمة التصوف لفن 
التراثدحاتر وق مئوية، نسبة كأعلى نشرها؛ ق أسهموا التي المخطوطات 

الدكتورؤيقول ./، ١٢٠٥والأخلاق التصوف فن ق نشروه ما نسبة كانت 

طوعح.عتوأنح ( ١١٩٦■جموعه)محا المخطوطات معجم من الثلاثة الأجزاء عذْ تحوي )١( 
التدؤينبد-، منذ العرب المؤلفون صنفها الش المخلوطان من طح ما الكتاب هذا ينجل )٢( 
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قلست التاج هذه اُولعل التيجة• هذه على معلقسا الدببا عبدالعفنم 
بوصوح،النثر ل القوم ياتجاهات تنطق فهي تامنرا أو نظر إلى حاجة 

)وهوالكلام وعلم والفلسفة فالتتصوف بجلأء، أهدافهم عن وتكشف 
منويل ؤيا والشدة، والفكر، الملوك، ليعرفوا عندهم( الأول الاتجاه 

عقيدته،ومكامن آرائه، ومناحى فكر0ا وحقائق وصه، ملوكه عدوه عرف 
يىJهاا١وحفايا 

العلوم،هذه يدراصة الغريب العجمي، الولؤع *فهذا أيمات وأصاف 
هذاعلى بممرفون فهم أهدافهم، صوء فا إلا له تفسثر لا مولفاما، ونشر 
عنبالئاس تقعد وكيف، وانحرافاته، مطحاته ويتبعون الفكر" من اللون 

روجوه~~؛ذا هذا لهم يقوم تمف ؤبموون صل، أي العمل، عن بل الجهاد، 
المقاومة،عن ويقعدها الأمة، حركة ثل إذ الجيوش، مهمة من أكر بمهمة 

•الأسلأم" لها يزين بل 
نشرق المستشرقين إسهامامحت، مسالة المملة على الدكتور مناقشة وأثناء 

حستاالامتشراقية الحركة بان يقول الدى الرأي أورد الإسلامي التراث 
أوالدينية أهدافها تحقيق ق منه تستفيد مجا المسالمين ترايث، من ونشرُتذ 

يطىأن هذا ءويويد قالا يم الأيديولوجية، أو الميامية أو العسكرية 
تمردُت،التي الحركات على بالتراث اهتمامهم ق ركزوا قد المستشرقين 

المنشقينواعتثروا المسلم، العربي المجتمع ق المائي الموجه على 
تكنلم أهمية الحركات هذه فاعهلوا عقلي، تحرري ثوري فكر أصحات 

إلىالعرب من مجفكريتا بعض قاد الذي الاهتمام هذا بها يهتموا لم لو تنالها 
الأمور ق ووحلفته العقل استخدمت التي هي الحركات هذه بان المفكير 
والموحيدالعقيدة وأمور التوقيفتة كالعبادات العقل لإعمال فيها مجال 

الأمويالعصرين ق خلهرت المي الفرق مثل وذلك الدين، وأصول 
كالمعتزلةالإسلامية الفرق إنها عنها فقيل الإسلام تاريخ من والعباسي 

٠١٩٩٢^١٤١٣همفا،-اسررة، دار والتراث، المتثرتون الديب، عدالطم )١( 

١صم١ نفه، المرمع ٢( )
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أعطيتربما بل الباطن، وأهل والمتفلسفة والخكلمت المغرقة والصومة 
وممنوالملحدين، الزنادنة من الدين على تمردوا الدين لأولثك أهمية 

البوة1امدعى من شاكله ومن الكذاب، مسيلمة أمثال من عنه ارتدوا 
بينكثيرا الاصتشراق ءيحلط رقروف■ محمود الركتتور أيضءآ ويقول 

الوصعوبين الصحيحة والمنة الكريم القرآن ق ثابتة وتعاليم كدين الإسلام 
نظرق يعد والمنة الكتاب فإسلأم التومه عالم ل الإسلامي للعالم المتردي 
الذيالحي الإسلام أٌا ميتتآ، إسلاما اكيلجء مثل معاصر متشرق 

لالدراويش فرق بين المنتشر الإسلام دلك فهو ودراسته به الاهتمام و«محي، 
الملمينحياة ل المائدة الممارسات تاللث، هو الإسلامية، الأقطار محتلف 

ا؛تعادئمنالإسلأمالأو0ُمأو مرفالظرعناiتراما اليوم 
التصوفبرموز المستشرقين بعناية يتعلق ما وهو الثال؛ الأم وأما 

سافر،يثكل للعيان يائية فهي وعترهما• عريي وابن كالحلاج به الختحققين 
ممنغيرهما ول فيهما المسلمين غالبية رأى الحائط بعرمحى صاربين 

بكليكرهم وأحيوا شابم، من فرفعوا الإسلام، غاية الوجود وحدة جعلوا 
غيمافأورد دلك، كل استقصاء ليس هنا المقام أن وبما اس؛تهلاءوها، وسيلة 

معهاتعامل وكيف التصوف، رموز لبعص واضحة جلية أمثلة يلي 
المستسرقون.

التصوفرموز بعض من الخستشرنين موقف عر أمثلة 
الخلأج)ت^صالثالالأول:

فارس،يلاد المضاء مدينة ل ولد محس، بن منصور بن المن وهو 
*٠محجوسساُ محمى حد0 وكان 

ءفتدبرالحلأجت سيرة من الكثير سرد أن بعد اش~ ~رحمه الدهبي يقول 
الزندقة،ودعاة القرامهلة، رووس من هو الدي الحلاج نحلة عبداش~ ّيا 

٠١٤١٧الإسلام^ _ التراث م ل اسرض إّهاءات الملأت، علي )١( 

١ص٣٢ الحضاري، لاك،راع الفكريت والخلفيت الأمشراق زتروق، حمدي محمود )٢( 
٣١٣ل/ ٤ ايلأماكلأء، سر الذمي، )٣(بمر: 
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هداشماتل أن لك تبمرهن فإن شك، وحاب ذلك، واتق ونويع وأنصف 
بباطلالظهور على حريص للرئاسة، محب للإسلام، عدو شمائل المرء 

"والحالةكان أته باق- -والعياذ للن، تثرهن ؤإن نحك، من ضرأ وبحق، 
يوفقلناأن ؛ريل؛، واستغن، إسلامالث، فجدد مهلي1اإ هائينا محقنا هزه— 

عبدهفلب ل اف يقذفه نور الهدى فإنما دينه، على ؛، ijjيشت، وأن للحق، 
نوةإلأبامم4€ركولا الملم، 
منالحلاج يعقده عا اعممد رمحن —ت افه —رحمه تيمية ابن وهال، 

فإنالمسلمين؛ باتفاق مرتد كافر فهو عليها الحلاج قتل التي المقالأيتح 
أهلمقالاته من ذللنؤ ونحو والاتحاد، الحلول، على قلوْ إنها المسلمين 

•* الأرض*ُ 3، ؤإله الماء ل إله وقوله: اممه. أنا كقوله: والإلحاد، الزينة 
منلقي، الخلمين؛ عند وحكمه وحاله صمته هذه الذي الحلاج هذا 
لاعترافهم من بالرغم العغليم؛ الشيء المتثرفين عند الذكر ورغ القدير 

والمشايخوالمتكلمين الفقهاء غالمح أن الإسلامية العارف، دانرة 
منه!وتبرءوا كفروه قد المتقدمين 

—مييون"  ١٠٠أن المتثرنين عند الحلاج مكانة على للتدليل ويكفي 
تتحل حياته من ٍلويلة سنين أفنى ند ؤ- التموفل عندهم الحجة وهو 

—الحلاج عن كانت، للدكتوراه رسالته إن حتى فيه، والتأليف، الحلاج أحبار 
مريمابن عيي بالمسح الحلاج شبه إنه بل انفثا—، مز كما 

التصوف،!شهيل• لقب عليه وحلع النصارى(، يزعم كما رالملوب 
شخصؤ، فوحد بالمحرانية، تمسكه ق صعبفنا ٠اماسينيوناا كان هل 
رمامنون'كان بل لا، الجواب: الحق؟! الإسلام دين يظنه ما الحلاج 

للجمعياتالروحي الراعي مغس—، تبوأ إنه حتى تبشيريثا، كانوليكا 
ممرق ية القرنالتبثيرية 

را(الم:عض.أا/ْ؛•؛
)أ(.جمعاكارى،أ/-خ؛

١• -٤٩ ١ •  r٩٣/واحطا،ُم.-سرفالإلأب، )-ا(يظر:خاكاكا,ا،ضات 
م~ ١٤٢٠■ ١ ءل للعلوم—سرريت،، العربيت الدار مسحيت، بعيون الإسلام •،دال، لعلفي ينغزن ( ٤) 

ص٤٩١مجمون• جامعون- مح—تشرنونساسون- حمدان، ونذير . ض٤ما١ . ٣٢• • ٤ 

١٦٩



يالأسلأم؛أو ياننصراب منه  ١١٠٠■؟-للحلاج ا١٠اميتيوناا تبني يأت لم إذآ 
الحلاجكفررا المالمين عالماء أل أيصثآ ويعلم ديانته، ق تيشيري فهو 

—.المعارف دائرة ق ينفه ذلك حط كما الإسلام— ينامحص بما لأتيانه 
الحلاجامحإن زياد—؛ أبا صابر عنه يقول ~كما الحلاج عن لأحلروحته وطبقتا 

منومتقدوه أعداؤه اممه كما واتحادأ حاوJC أو مرتدا زندط يكن لم 
يبمرهنأن حاول كما مستزا مسيحسء يكن لم وكيلك الملمين، الفقهاء 

•وبرأيت أتم؛ وضيف ٠، الإسلأس*ُ للفكر الأودمحن ١^١٠—>، بعض 
أمحربكان للإسلام الصحيحة بالعقيدة الملتزم الحلاج محإن *استنيون 

والناسوتءاللاهوت وحدة حول المسيحية محكرة إر ملم سحتس 
سيعودوالدي الحلاج، بفكر الماسيتيون٠ إعجاب سر هو هذا ولعل 

ءيعتفدزيادا! ءأبا محول أيضآ يؤكده ما وهدا بالخير، الغربي مجتمعه على 
منالديانتين بين المشتركة المصطلحات والاث< بحث متابعة أن ماسيتيون 

.والإسلام® المسيحية بين مثمر لاهوق لحوار الهليية الأرصبة ميثة سأما 
الاستعماريوالضءا؛3ل التنصيري الخستسرق بأن القول يمكننا هنا ومن 

العقيدةلهدم راتعة؛ انطلاق نقطة الحلاج شخهس ق وجل ارماسينيون® 
المستحمر،للغريي، ؤلواعية ؤإحضاعهم المسلمين فكر ولتعسر الإسلامية، 

يخفلم الذي الجهاد عن ؤإبعاده بل الصول، الحلاج لفكر يعيه كتتتجة 
؛ايجبالإسلأم(ت روجهة كتاب ق له مقالة ل يقول إذ منه، قلقه ءاماسينيون® 

تقومواه أساس أي ندرك أن أردنا إذا أعيننا نصب، الحقائق هذه نجعل أن 
ربماالمكينة من أعوام فيعد الإسلام، بلاد ل الأوروبية الخشات عليه 

يكونلا ومحي لها، تومحمأ نكون ما أبعد الجهاد إلى الدعوة نار بغتة تتدلمر 
دعاةنفلر وجهة مع يتفق بما ذاما ل الجهاد محكرة نقد مجال هناك 

اللم..أُءا.

٥صرآ الإسلام، القيم الفكر ل وجهودء ماسون لهميس زياد، ايا بء صابر ا ١ ر 
٥صرآ نفسه، المريع ( ٢ر 

٥ص، نفه، )٣( 
ردة،أم عيدالهادي محمد ت ترحمت الإصلأم، وجهة وآخرون، وعا•سنيرن جب هاملتون )٤( 

٠صره  ٠٠٢ ٠٠٩دون، ط لالرجمةساكعرة، القوس المركز 
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إلىقانمتأ ءرماسسيونْ تبنا0 الذي الحلاجي التجديد هذا يزال ولا هذا 
منالعرسة النسخة لياعة الفرنسية الخارجية وزارة تبتي ولعل هذا، يرمنا 

علىمثال حير الإسلامي( التصوف شهيد الحلاج' رآلأم ءرماصيتتونء كتاب 
ذلك\اأ

ه()ت٨٣٦عري ابن الثال• المثال 
الحاتميالطاتي أحمد بن ■كلي بن محمد يكر أبو الدين محي وم 
وسافروتوحد، وتمد وتفني، تزهد دمشق، نزيل الربي، ابن المرمي 
—رحمهالدهى يقول . الوحدة أهل ، نمونل كثيرا ثيئتا وعلق وتجرد، 

الدنياي فا فيه، كفر لا كان فإن ااالفصوءساا كتاب تواليفه أردأ •ومذ اف-ت 
أنبسنده الدهبى ؤيضيف إ باضأاال فواغوثاه والنجاة، العفو اش نال كفر، 

يقولكداب، ّوء ءسخ عربي ابن ق قال، عبداللأم بن الدين عز الشخ 
•ءرجاا'ُ يحرم ولا الُالم بقدم 

نلتلك مقالاته عن رجع الدين محيي كان •إن الدهى• يقول ثم 
اممه——رحمه تيمية ابن رد وقد ا.  ٠٠٠بعزيز اقّ على ذللشا وما فاز، فقد الولتا 

كفرمن أعغلم عفلم، كفر الوجود وحدة ل قاله ما أن وين عربي ابن عر 
ءوقد)تهممه(ت الثه— —رحمه اليقاعي إبراهيم وقال . ؛ والنصارى اليهود 

ل٠لاهرة الأقوال هده مثل ل نحوه نحا وهن الرجل، هدا بكفر صرح روقي 
ٍلولونابن ذكر وقد الإملأم«م، مشايخ الأعلام هن جماعة الضلال 
عربي،ابن ؤإلحاد بكفر حكموا ممن افه إلا يحصيهم لا حالقح الحنفي 

شرئالإسلام. انموف شيد الحلاج: آلام دسون: لمحاب الداحاي الغلاف يظر: )١( 
وزارةمن يدعم الكتاب هذا ايمدر عليه: كتم وتد ، ٠٣٢٠٠٤ ١ هد والترنح، للنثر ندمس 

الثنالا.والعمل التعاون تم بلنان القرنين غارة والية القرنالخارجية 
٤٨/٢٣)٢(بمنر:ِ،٠يراءلأماكلأ،.

"اآ/ا'؛اورجعشن.)٣( 
-آآ/آ؛)؛(اورجعف،
-اآ/ا'؛)ه(المرجعف،

آ/؛بمآ-ا-ا<آالغاوي، )\-(وفلر: 
تحشق:عرم، اين تممر إر الغي ي اد اضوف مصرع القار، يكر ر بن إيرامم )٧؛ 

٥١ ١ — ١ ه ٠ ص يدون، ت، يدون، ٍل المكرمة، مكة الباز، احمل عباس مكتية الوكيل، عبدالرحمن 
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أحوالهعلى بمللع لم أو يعرف لم أو عدله من جميع على يفضي وهدا 
الشركية'وعقيدته وظروفه 
معاصريهعن الإمحملأم عالماء عند وحكمه حاله هذا الذي عريي ابن هذا 

فيه؛التألق ق سواء الكثير، الشيء المتثرقين عناية من لقي بمدهم ومن 
وومذهيهء، حياته عريى ُاين كتاب صاحب ُيلأُثوصُ فعل كما 

يه،والإشادة عليه بالثناء أو عرييُ، اين ٠محيرة كتاب صاحب ارنيكيوزا 
ءأماعربيءت *ابن عن فتها جاء إذ الإسلامية؛ المعارف دائرة ل وغ كما 
بفراتفنتيامه هع عريي وابن ياطتيتأ، كان فقد الدينية يالعمائد يخممى غيما 

الذيالباطي الور دلك هو الوحيد رائده كان بعقائده، وتمسكه الإسلام 
كلهالوجود أن إلى عريي ابن وذهب يعتقد• كأن ما على عليه الاه أفاصه 
قكام، فالأديان ذللث، وعلى الإلهية، للذامت، مفلهرآ إلا ليس وأنه واحد، 

ا.متتكافئةاااُ نفلره 
عنايةسر ق والتنقيب الحث، عن تغنينا الأحترة العبارة هذه ولعل 

إعريي بابن الستشرنن 
ابنالفارض)ت'امه(اكالالثالث،: 

صاحبالمصري، ثم الحموي مرشد بن علي بن عمر الدين شرف هو 
يقولالسالولثاا. ارنفلم والمماة ،، التائية١ قصيدته به ملأ الذي الاتحاد 
الالذي الاتحاد صريح القصيدة تللث، ق يكن لم افإن افه"؛ -رحمه النهي 

وأعذناالتقى، ألهمنا اللهم خلال، ولا زندقة العالم ق فما وحوله، ق حيلة 
إلا؛اشءُ؛أ،قوة ولا حول فلا فه؟! تغضبون ألا الدين أتمت فيا الهرى، من 

—الاتحادية —متأحري من الفارض *وابن افه—ث —رحمه تيمية ابن عنه وقال 
الاتحادفيها نقلم وند السلوكء ءبنفلم المعروفة ١لتاتية القصيدة صاحب 

ومادم،. من صينية ل حنزير لحم من أحنث فهو اللفظ، راتق نفلمتأ 

داروالتحقيق، اليحث ميزان ز الصون مرئي ابن كتاب ندى، الاش حبيب ءبدالق١در ينخلر• )١( 
١١ ١ T/ ١،(،  ٩٩.-١ ١ ٤ ١ ١ ًزاط المنورة، المظري-الالية 

١•  ٢٨٠; الإسلأب، ، العارفدم؛ رس ضان القاسم، u؛x نقلا )٢( 
T٣٦٨/ اليلأء، اعلأم سير اص، يغلر: )٣( 

٣٦٨/٢٢ه، نف)،(المرجع 

١٣٢



الشكوكااأ١/تسبهابقلم أحس 
المثال~تسبيل فعلى وتايته، الفارض بابن المستشرمن اعتنى وقد 

و٠صهللحاتمء،للتصرف الفارصى ابن ااتفسير كتاب ماتيو® ءلي فيه ألف 
الفارض؛ابن لاشعر كتاب أيض؛ وألف تائيته، كذلك وترجم 

تالفارض، ابن أشعار أيفسا ونشر حقق وممن الإسلامي®، والتصوف 
لتائيهالنايي عيدالختي شرح ررفالين® ترجم د ماسي®، ورردي راتيكلسون® 

هاجمونل وأشعاره، الفارض باين العناية صور من وعترها الفارض، ابن 
بزعمهم—— لأنه اش— —رحمه تيمية ابن المعارف دائرة ل الخستشرمن 

ْاجمايناكاج
^٦٧٢الرومي)ت الدين جلال الراح' المثال 

بفقهعالم الرومي، القونوى الملحي السن بن محمد بن محمل هو 
التدريسترك وقد ق١لولوية®، الطريقة صاحبا وهو متصوف، مم الحنفية، 

ونظمالموسيقى وسماع يالرياصة واشتغل وتصوف، والدنيا والتصنيف 
التركيةإلى ترجم ثم بالفارسية، ررالخثنوي® كتابه ونظم ؤإنشادها، الأشعار 

أحزاء.ستة ل وينع بي-—،، ٢  ٠٥٧ ٠ ل فلسفية صوفتة وهومنظومة والمرية، 
ؤيذكر،، متحفاُ باتت بتركيا تكية ق النوم معروف وفره بقونية، توق 

لأبن،كلام على يقفح لم أنه الرومي،، الدين جلال رأحبار كتاب صاحمبح 
علىله يقف لم وكذلك الفرس، لمان يتقن لا كان لأنه الرومي عن تيمية 

حجروابن كالدهي والتعديل؛ والجرح المارح أئمة عند ترجمة 
صاحبحلص وقد العلةًُآ، لنفس وأمثالهم، كثير وابن وانمسقلاق 

إنماالمثتوي وكتابه الوجود، وحدة مذهب دعاة كبار من الرومي أن إلى 
(٥٠٠٨٥ )ت الخينى الدين بدر ذكر وقد • ' المقيدةتلك تثبيت لأجل ثظمه 

vi-Ur/i)ا(سموعاكادى، 
ترجمته.مبق رآ( 
نظر)٣( 

)؛(نظر
٩٨٠آ/ب،  ٩٨٠آ/ الإملامية، المعارف دائرة وثريات احطاء القام؟، حالي 

ه-١٤٢١حوا،■الردم، الا-ين جلال آحبار ١لقومى٠ عبداش بن محمد الثمل أبو )٥(ثطِت 
اورجعسصح'آ-آ؛)ا<ثظر;
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حاءومما الرومي، الدين جلال سرة من طرنا الجثازا اعقد تاؤيخه ل
أولادهوترك وانقءي|، الاشتغال ترك المذكور الدين جلال إن *ثم ت نوله فيها 

كتاباوألف بالفارسية، غالبها بالأشعار، واشتغل البلاد، ق وماح ومدرمته 
بثهبوصالت، الطاهرة، والمنة المؤع يرده مما كير ومه المثتوي، وصمام 

جلالنال فقد القه" ~رحمه وصدق , الروم® أهل ميما ولا كيرة، طائفة 
كتابا١نيكلوناا ترحم وقد واهتمامهم، التشرقين، عناية الرومي الدين 

ديوانمن ترجمتها هع مختارة نماند أيضا ونثر الانجليزية، إلى المشوي 
عنوالقالأت؛ الأبحاث من العديد كذلكا ونشر تثؤيزا، رئس الروس 

ُ>اركس،ُ اكولمان العاصر الأمريكي أيضاالناعر وتدترجم الروس• 
الرومي.الدين جلال أعمال جمح 

بأنالموز الرمز هدا لراث لهذا الكبير الإحياء هذا توج وند هذا، 
عامراليونكو( والثقافه والعلوم المتحدة الأمم مقلمة خصصت 

إنل الروسُم الدين جلال لملاد الثامة المثرية للاحممال  ٠٣٢  ٠٧
الرومي®،الدين جلال مولأنا ءمدالية أممتها ميدالية ايتدهمت المنقلة 

منالنعتن الأفغاق الريس الميدالية هده المقلمة نثدته ممن وكان 
الأوسهلالشرق جريدة كتبت وقد ، كرزاي®! ءحامد الأمريكي الاحتلال 

مافيه وجاء الرومي، الدين لجلال اليونسكو اختيار خير على تعليقح 
نجحواالدين المستشرقين يعض لجهود نتيجة هو الاختيار هذا يلي"ُوئل 

نسخةمليون قرابة بيعت إنجلزا ل أنه درجة إر الرومي، مقولات قل نل 
فشعرهالوجود• بوحدة الصالة وثيق الروٌيآ أي ل أبمّّا وهو أشعاره••■، من 
الكونق العفليمة ومنزلته الإنسان منه كبير جانب ق يتناول أخلاقي اف إن

الممايك،ملأطين عصر الزمان/ امحل نائح ز الغئان عقد ١^^، محمود الدين بير )١( 
-٠١٤٣١بدون، ط القومية والوثاتق الكتب دار أمين، محمد محمد ت تحقيق 

بانموفاعنمامه وبدا م، ١  ٩٣٥سة ولد أم؛كي، شاعر  Coleman Barksباركس كولمان )٢( 
wwwxolemanbarkc.comالإنترنت: عر اسمي موسه يظر: م، ١ ^١^١٩ عام منذ 

U ٢ ق ، ١ ٠ ٤  ٦٣العدد: الأومط، الشرق ميد• بملر: )٣(  /T /٠٠٢  ٠٧
www.unesco.orgالتونكوالإلكروبيت منظمه مجوتع بملرت ٤( ر

١٣٤



مذال ما يخفى ولا ٠. العالماُ هذا ق انية الأنللحياة العليا المثل ؤيرسم 
الفصلل وميأق الصول. التوجه مع الجريدة هدم انسجام من الكلام 
الصوفية.محن الصحافة موقف عن بيان مزيد اف~ ثاء ~إن الرابع 

يرمونالمستشرفين اهتمام مدى بوصوح نين الأربعة النماذج هده 
وقل.منهم، الوجود وحدة بعميدة منهم المجاهرين وتحديدا التصوف، 

خدمةثان، بلا ذلك كل تراثهم، ونشر ذكرهم إحياء ل كير حد إلى نجحوا 
تاويبفهي الغربية، للمصالح خدمة العقيدة تلل؛، ؤ، ترى التي لأهداُهم 
الهلامية، شخصية لتصح واخلاثها بدينها المحتدة الإسلامية الثخحية 

مواء،فالجميع وصديق، عدو بين تميز ولا وآخر، دين بين فرما ترى 
انمثرنينأن انلاحفل البهي؛ محمل الدكتور يقول، واحدا، والوجود 
فيهايدعو التي الأخيرة فترته ق الإسلامي( سر )اكصوفتمجيد ؤب يرفون 

مثلفب يرون لأنم وذلك الإلهي،(، )الحب j( والفناء الحلولء عقيدة إلى 
فالاعتقادالله(، سيل ثب )الجهاد عن لمين للمصرما الانحدار هدا 

الإلهي(و)الحّ_ج الجهاد، بينها ومن كلها، التكاليف، يضل ي)الحلولية( 
الوالهينيصرف - الفناء حب، ~وهو اله*دوكيا( )الحي، نحو على 

يدعوهاالتي الإسلامية، )الجماعق( يمي بما الاحتفافل عن والعاثقتن 
اوالجهاد! الكفاح إلى عاليها— الاعتداء ودفع صيانتها —فمد الإسلام 

فكرةتناقض الإلهي( )الحب هذا على تقوم التي يحبة المو)الرهبنة( 
لمنالأسرة وتكوين الزواج مبدأ تعارض كما تماما، اف( سيل ؤ، )الجهاد 

ااأالرهبنة«ا«رأ؛ّؤلريق يلك 
-٦١قام التير ه للتموفالإحيائية العملية نلك تمار أبرز من ولعل 

—النربية الجامعامت، ل تدرس مادة اليوم التصوفح أصبح أن المستشرقون 
أسماءتجد اّدة تللثح مفردامت، وبين دراساتها-، ؤب الإسلام تتتاول، التي، 

٠•وهمرب والروم، عربي، وابن الحلاج 
U ق ٠ ١ • ٤  ٦٣العيد: الأدسطّ. الشرق حرية )١(  /T r / •٢٢• ٧ ومتسالتامةامكتية الغرمر، بالاصتعمار وصك الحديث الإءسلأمب الفكر البهيW محمد )٢( 
،٠٢٢ ٠ ١ ٤  ٢٧، ١ ط العاصرة، الغريية المتاعج ل الإصلأم أحمد، اش ونح محمد ت تنظ )٣( 

T0l.-rT^
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1سؤ11س

ماحنا؛حمسة وفيه 

ونقدم.السالفة، من الصوفية مهمةف^ /ءء/،; //ميث 

ونقدمالعلمانية، من الصوفية موقف //ممهث//ق،؛يء 
وص.الصوفية، صد والراء الولاء : uUlillا/مبمث 

ونقدم.الجهاد، من الصوفية موقف //سث/ءم/بء; 
ونقده.الغربي، الاسعمار من الصوفية موشح : iJuaUJI//ممهث 





ء/ممدث/هوى

ونقدهالملقية، هن الصومحية موقف 

*دخل:
منأولا بد لا اللب من الصوب موص حقيب عر الوقوف مل 
صوما مذب؟ أم منهج عي هل لب؛ المفهوم حقثب عر الوثوق 

منالمتمرنة موص حقيقة وما أساعها؟ يدعو شيء أي ؤإر أهدافها؟ 
لمة؟.ال

ثئمتفقد ونقاشا، ونقدآ عرضتا حقها؛ المسالة هذه ولإيفاء هنا، ومن 
هماتمطلين، إر المحث، هذا 

مفهومممعللحالملقية.الأول،؛ المطلب،
التوفيق،،لفية.وباذرة المن المعاصر المرق ، الموقفالثان؛ المطاJ٣إ 
الملقيةمصطلح مفهوم ؛ الأول، المعللبه 
تاللغة مقاييس معجم ففي بق، والالتقدم بمحنى ياي اللغة ق الملمؤ 

الذينلف،؛ الذللئج من وسبق. تقدم على يدل أصل والفاء واللام رالمين 
^٥—،١٠الميزان؛ لمان وق ، المقدمون، الئلأف؛ والقوم مضوا. 

مذااللفنلة طْ وودت وقد ، المقدمون، الجماعة والئالمه؛ ليمط وال
ثآملؤئحعلتنهلم وتعار؛ تبارك قوله ق كما الكريم، القرآن ق المعنى 
[.٠٦: ثقلا 

منكل وكلللئ٠ ، قدمته صالح عمل كل أيفل الملقط معاق ومن 
منالإنسان ءنلمج الأثير؛ ابن يقول هذا رق ، وقرايتلث، آيائالثح من تقدملن، 

التابعينمن الأول الها.ر محمي ولهذا قرابته، وذوتم، آياته من تقدمه؛الوين، 
قوالنم، أن منها اممه رضي فاطمة عن الحديث، ق وحاء ، المالح، الملم، 

ءT٩/ مائة'سلفذا■ _. UIمقاسي معجم خارص، ابن ر١( 
٠٢  ٦٨م ااصلم،ا، مائة العرب، ان يمنظور، ابن )٢( 
• ١٤٨آ/ الين، نمل الناء، باب ؛اسلق؛، مجادة المحيط، القاموص الغيروزابادي، ينغلر• )٣( 

٩٦٨/ ١ لراليزرل، حرف والعلوم، الفنون اصطلاحات كثاف موصومة اكهانوي، 
شس4.المرجع سفلرت ( ٤ ر

٤٤٠ص ••سلفء، مائة ى ١ ٤ ٢ ١ ، ١ ط الجوزي، ابن دار والأثر•، الحييث ميب ل التهايت الأبر، اين )٠( 

١٣٩



ونعميي، لحوئ أهلي أول ؤإنك أجلي، حفر ئد إلا اراف أدلا لها• قال 
لكءرأ؛.أنا الد 

نحوهنا؛ مقصودة لت أحرى معان اللغة~ حث ~من وللسلف 
وغ؛رها.والثئم المرض 
)ت"آا"حه(;اف- القالثال-رحu< فقال الاصطلاح j الملف وأما 
بمدىالمهتدون العلم، ل الرامحون الأول، الصدر هم المالح •الملقح 

لإقامةوانتخبهم قو، نبيه لصحته النه اختارهم لمنته، الحاففلون ^ؤ، النبي 
لوأفرغوا جهادْ، حق اف مثيل ل فجاهدوا للأمة؛ أئمة ووصيهم دينه، 
لعليهم اممه أنتي ند هم، أنفالله مرصاة ق وبذلوا جهدهم، الأمة نصح 
ؤإ1لممإيتعالى؛ ونال [، ٢٩؛]محمد ^* ٠٥١يؤل ؤنتثد بقوله؛ كنايه 

الهاجرينفيهما تعار اممه وذكر الأيتتان- ٩[ ٨، إ ]الحشر ألمهنحنجنه 
ؤوأل:بكثمنهم بدللئ، ورصي اناعهم، بحن أنايهم مدح ثم والأنصار، 

غيرواتح حالفهم، من يالعدارّح وتوعد [، ١٠]الحشر؛ه بمدهم من مآءُو 
[١١٥؛ه]الماء ألهدئ له بمدمانن مى ألثسوث٠ ؤ• فقال سبيلهم 

والامتغفارعملوه، فيما آثارهم واقتفاء نقلوه، فيما اتباعهم فيجب، الأية، 
آعمزتتلرثا بمدلوى بمدهم يى -بماءد ؛ؤةل:تنتث تعار؛ نال لهم• 

٠. ٠٠[ ١ ٠ ]الحشر؛ ه و-لإجرذا 
الأورالثلاثة القرون فهي الصالح للملف، الرمانية الحدود وأما 

قالقال؛ ه حصين بن عمران حديث ل كما الإمحملأم؛ در صق 
ئال~ يلونبمم الأ-يز، نم يلوغأم، الن-ير، نم نرق، القردن رحير ه■' اف رسول 

بعدكمإن قؤ: الض قال - ثلاثة أو قرنين بعد ه الني أذكر أدرى لا عمران؛ 
ولاوبدرون يتشهدون، ولا ليشهدون يوتمنون، ولا يخونون 

٠.الئنن«ر فيهم ؤيظهر تقون، 

٢(.٤ ٠ ٠ ) برتم فاطمت، فضل باب الصحابة، فقاتل كتاب صححه، ل سلم احرجه ( ١ ) 
ألمدنيتي،ومحمد حياهر بن الحسب، تحمق: الرسالة، نمح ي المقالة تحرم الة-لشانى، أحمد ( ٢ر 

٠٢ —٨ ٢ ٠  U_s، ٨٢٢٠٠ ه—١ ٤ ٢ ٩ ، ١ محل العارفِييروت، ة موس
(.٢٦٥١يرiم)أشهد، إذا جور شهادء على ينهل لا إ باب الخاوي، أخرجه )٣، 



اعتيارعلى مفضلة، قرون أربعة آما إلى ودم_، من العلماء ومن 
عبارةبتكرار جزم فتها دام، السابق، للحديث الأحرى اروايات تصحيح 

الد--رحمه القيم ابن العلهاء أوكلئ، ومن مرات،، ثلايثح يلوتم( الذين )ثم 
الروايتين(،إحدى )ق المقفل الراح القرن من الأئمة حاءين، ®ثم يقول؛ إذ 

الصحيح'ال لمته كما 
المفضلةاكلأنة القرون أهل فيثمل العقيدة باعتبار الصالح لفج الوأما 

-رحمهفارينى الالإمام يقول هذا وق القيامة، يوم إلى بإحسان نمهم ومن 
الثهرصوان الكرام الصحابة عليه كان ما ؤ المالفيمدهت، ®المراد افه—؛ 

لهشهد ممن الدين وأئمة وأتباعهم بإحسان لهم اكابعين وأعيان عليهم 
سلم،عن حلف، كلامهم الاس وتلقى الدين ق شاته عظم وعرف، بالإمامة 

والروافضالخوارج مثل مرض غير بلقبه شهر أو ببدعة رمي دون 
وتحووالكرامة والمعتزلة والجهمية والحرية والمرجئة والقدؤية 
الأربعةالقرون أهل من وأتباعهم التابعون يكون ارلأ فإنه وليلك ،، هؤلأء؛ءُ 

البيعأهل بخلاف بإحسان، للصحابة باساعهم إلا السلم، من المفضالة 
هداالعلماء قثد ولذلك الأزمان؛ تللث، ق وجودهم من النغم على منهم 

داااإسالفالمصطلح 
لهصار لف التءمصطلح المحمود عيدالرحمن الشيح ؤيفول 
والتابعين،الصحابة مذهب على ينهلبق وهذا حاصرت مدلول مدلولأن! 
ومدلولتاريخي، حصر فيه وهذا يبتدعوا، لم ممن بإحسان، لهم والتابعين 

طريقةعلى سار من لكل شامل وهذا المفضلة، القرون يعد ما يشمل أعم! 
أيضثاويقول ٠ فهموهآأ الذي والفهم النصوص والتزم القرون، حير ومنهج 

ابندار ملمان، حسن مشهور ت نمق العالمين، رب عن الخوتعين إعلام الجوزيه، قيم ابن )١( 
T/؟اى  ٤٢٣ٍدا٠ -اليمام. الجوزي 

الإسلاميالمكشبج الأثرين، الأسرار وصواني البهية الأنوار لوا"ع الفاريتي، أحمد بن محمد )٢( 

الإُامدار الملب، اص■ ل.تهاج اضة الأر؛؛رنُناوبما \ص مس ش رمد,ثند 
١_A ، ٠٢•• A-J،١ ٤ ٢ ١ . ١ ط احمد-ااقاهمة، 

ط١،الجوزي-الدمام، ابن دار الأشاعرة، من تيمية ابن مؤنق المحمود، عيدالرحمن )٤( 
T\/\ut\irT

١٤١



منهجأصحاب على علمح أصبحت ء ت حلمي مصطفى ألدكتور 
الأور،الثلاثة القرون أهل من والخامن الصحابة من باللف الاقتداء 

محيياعتبار على بتاء بأنه القول يمكن هنا ومن ا■ الأتمةأأُ من تعهم من وكل 
معنىأيما يفيد ٠ الصالح ءالسلف لففل فإن لفء ءالمعنى ق الصلاح 

وءأصحابالناجية®، وارالفرقة المنصورة®، وراالطاJفة السنة®، ®أهل 
تصبالأخير المعتى هذا وعلى الحديث®، ووأهل وأرالغرباء®، الحديث®، 

المسماةت٤ه( ٤  ٩٠٠٧)الصابوزلأ عبدالرحمن ابن إسماعيل ألي رسالة تسمية 
بدلأاإحديثا® ®أهل لففل صار حيث الحدسثه،®، أصحاب السلمه ®عقيدة 

ا.®السلماءأ للنقل وبيانح 
ريريعدما الجليل المعتى -؛ذا المصطلح هذا ظهور بداية وكانت 

المعتزلةوجه ق والجماعة المنة أهل مصطلح الكلامية المذاهب أصحاب 
علىوالدلالة للتمييز السلفية مصطلح فيرن بينهم، فيما وتنازعوْ 

العقيل،ْفهم على يه وللأسترشاد الإسلام صدر عليه كان بما المتمسكين 
عنحديثه عند افه— —رحمه أبوزيد بكر الشيخ يقول هذا ول ، الإسلامية 

المنةأهل هم صاروا الأهواء؛ بالأمة تشعتت ®ولما ت الملمين جماعة 
هنا؛ومن أثرهم، نح فمن الصالح، اللف وهم سواهم، دون والجماعة 

العقيدةأو الملقى، ت لمعتقدهم محيل الضالة؛ والأهواء البيع ظهرت لما 
النبوة،منهاج على سيرا المستقيم؛ الصراط يمثلون الذين وهم الملقية• 
اسم،أو رمم، أو بلقب، التمسز إلى بحاجة فليسوا لهذا الصالح؛ وملفهم 

الألقابلهذه والظهور البروز تمام يحصل ولم النص، به يرد لم سعار، أو 
وتعددتالفرقة، المسلمين ق دنتا حين إلا الملمين لجماعة المريقة 

فبرزتالحلوق، وحلفت الأهواء، وتكاثرت الفرق، الصراط جتبتي على 

والإ-كاورية،الدعوة دار الغربية، والفلسفة الإسلامية العقيدة بين الملقية حلمي، مصعلفى )١( 

مكنةوانممات، الأساء توحيد من وموتفهم الماتريدية ؛؛.، jUiSi؛الملقي ثمر ثتظرت )٢( 
٤١١-٤١٠/٢٠م١٩٩٨ه-١٤١٩،٢انمدض-سمف،ط

العالمية-يروصالكتب دار الإملأس، الفكر ز الملقى المنهج تواعد حلمي، مصعلقى يظرت )٣( 
■والجماعن المنة ءأهل مادق الأديان، ل المقرة والموصوعت ا ص٩٥١، ٣٢٠٠٥ءلا.> 

١٠٧٢، ٩٧٧رأالابأ،آ/

٤٢



ألقابذلك ْع وهى الضالة، الفرق معالم عن للتمييز الشريفة الألقاب هذه 
قيمثلون ؤإنما نقصا، أو زيادة والسة؛ الكتاب يخالف، برم تخص لا 

~رصيوأصحابه ه الخم، يليه كان لما الئيهم، الامتداد والحال، الحقيقة 
*.والمورة«ُ والمادة والمضمون، الشكل ق ءنهم~ الله 

التعبيرمن المراد ءإن العيودت صالح الشخ فيقول السلفية معنى وأما 
همالذين الملمة، الأمة هده من الصالح لف، المحلريقة اتلع هو لفئة يال

يأما؛الزنيدي ءبدالرح٠ن الدكتور ويعرفها ُ، والجماءةااُ السنة أهل 
منهجناالأحرتم، الداتل على الشرعية للصوص المقدم ءالاتجاْ 

وعملا،علمِء أصحابه وهدي ه، الرسول بلي الملتزم وموضوعنا، 
٢.والتشريعااُ والعبادة العقيدة ق الهدي لهذا المخالفة للماهج المطرح 

التيالربانية الشريحة على الهداية تي٠يةت ابن الأسلأم سخ عند تحني وهم، 
تناقصعلى تحليقه ل ءلاهئ المعنى وهدا والضلال، اكانض من تحققن 

الإلهية،الشرعية السلفية الهلريقة ءن أعرض من قال:»فكل إذ التأؤيل، أهل 
يط"البأو المركب، الجهل ق وسقى ويتناقص، يضل أن بد لا فإنه 

—الشافعي محانر القال شريفة، ية نوهمر السلف،، إلى بة نلفى وال
ماعلى مذهبهم وانتحال السلم، إلى ية النراهذه )دتإآاُهه(ت — اممه رحمه 

مذهباأظهر من على عيبا رالا تيمية. ا؛ز، الإسلام صئ؛ وقال ، صمح.نإاأ 
فانبالاتفاق. منه ذللئ، قبول يجِج بل إليه واعتنى إليه وانتي، الملفج 
فهووخناهرأ له؛اطنا موافتا كان فإن نا، إلا يكون لا السلف مذمذ 
وءإاهرأ«ُباطا الحنر على هو اللاي المومنر بمنزلة 

ادمذمح،-ابن دال الإ-لأب، ُالجاءات والأحزاب الفرق إر الاصا، حكم زيد. ابر كر )١( 
ص"ا؛؛ ٧٠١٤ ١٣ا0ئم،ط■؛. 

العالمز وأثرها السلفية ين محمل. ايشخ عقيدة العبود، عبداه بن صالح )٢( 
١ٍرآ0 ى ١ .٤ ٨ ، ١ ط المزرة، بالمدية الأسلاب الجاية م الإسلامي. 

داراشواالاض،طا.خا؛اه-هآهام،ب؛
بنمحمد الإمام حامعة نثر مالم، رشاد محمد تحقيق؛ والئقل، المقل تعارض درء تنمية، ابن )٤( 

٣٥٦ه/ ، ٢١اه-اا<اا ٤ ١ ١ ّمد-الرياض،,دب، 
المعارفدائرة مجلس وءير0، المعلي عبدالرحمن تحقيق؛ ساب، الأنالمعال. عيدالكريم )ه( 

١._A1 )التالفي(، ادة م، ١ آااماه-'أ1بم ًدا، أباد. الثمانين—مدر 
الشريف،—الدية، المحقلمياعت فهل المللث، مجمع نثر الفتاوى، مجمؤع تيمية، ابن )٦( 

٤١ ؛/٩ م، ١ ْ-هآا< ١ ٤  ١٦بدون، ط المنورة. 

٤٣



هذاق دنقة مميزة سبة من بد *ولا اف~ت "رحمه الألبانر الشبح ويقول 
الفرقنكل الإسلام! مذهبي أو شل! مسلم أنا تقول؛ أن يكفي فلا الزمان، 

الذيفما الفرق!! من وغيرهم والقادياق والإباصي الرافضي ذلك: تقول 
لأنأيما، كفى U والسة الكتاب على مسللم أنا فاك: ولو محهم؟ يميزك 

هذيناتبيع يدعون وحزبيين" وماتريلية أثاعرة ~محن الفرق أصحاب 
تقول:أن ص النة يزة ٠Jاالواضحة التمبة أن ثالث، ولا كذللث،، الأصالين 

تقولأن وهي الصالح، سلفنا منهج وعلى والسة الكتاب على لم مأنا 
٠.اأناسلفتياا،ُ باحتمار: 

ينهجأنه السلفي النسبة: هذْ ءاومعنى النبح: آل صالح الشيح ويقول 
إلىيطمح وكل يدعيه، كل والمنة الكتاب اتباع فإن وتابعيهم، الصحابة مج 

طامحفرب إليه، يصل مءلمحأا المرء ظن ما كل وما إليه، الانتساب سرقا 
والمنة:ا3كتاب إر تتب كلها الضالة فالفرق به، بل التثعبن، 

المتقدمينوالرافضة المتاحرين، من والقاديانية المتقدمين، من كالمعتزلة 
هولأء«ُ'ُ.وغير والمتأحرين، 
والمنة.بالكتاب التملن، إلى الدعوة "باحتمار" هي الملقية والدعوء 

عليهمضى ما على المحافظة هي: الملقية •الدعوة فريد: أحمد المخ يقول 
بالتمسك،أمرنا التي بالمنة للتسلأ، الدعوة أما ثلث، ولا ه، الأت طف، 

منالمهديين الراشدين الخلفاء وسنة بنتي )عليكم فقال: افه رصرل ما 
الدعوة•إن افه": "رحمه الألثانر المخ يقول فائدما وعن ، ٠ بعدي( 
عزاث يقول الأمة؛ تفرق أحرى دعوة وأي الأمة، تجمع "؛مص" الملقية 

الكتاببين ثفزق ومن [، ١١٩]التوبة:ه مغ؛لمددلأتك ^^١ ت وجل 
راجوةمائل بمتوان: بمث الثالثت، اك ، ٠١٤١٤ثمان ١ ْ انمددآ، الأصالة، مجلة )١( 

٠٩ صىا،ح— ، اش— —رحمه الألباق الدين ناصر محمد العلامة للمحدمش 
البحوثلإدارات العامة وتوزيع طياعت مفاممتا، هن، الشيخ، آل عبدالعزيز بن صالح ( ٢ر 

^YYبدون، ت والإرشاد، والدعوة والإياء العلب 
الألبابيروصححه (١ ٤ ٦  ٠٧)برتم المنة، لزوم ق باب المنة، كتاب، صنته، ي داود ابو اخرجه )٣( 

داود•ر صحءُممفض تاب، كي 
٠٢٢٠٠١٠— ٠١٤١٢٤ٍداط القوة—الإءأكدروةا دار واصول، تواعد لغية المفريدط احد )٤( 

ص١١

٤٤



صادئيكون لا أخرى جهة من الصالح الملف وبين جهة من والمنة 
أبدأءُا/

المعاصروثتنا ق الملقية بأن القول يمكن مضى ما خلال فمن ويعد، 
صاتمسن، إلى ما يثار 

عليهكان ما وهو اللفى، النهج ذات إلى -٦١ يشار الأولت المعنى 
العاصرةالكتب، صنفت، المعنى هدا وعلى الفضلة، القرون ق الحال 
ونحووقواعدها، وحمائصها الملقية، هى ما بيان أو المالفية العقيدة حول 
ذلك،.

حماعةهده مثلا فيقال الملقى، المنهج أبلع إلى  ١٢بمار الثاف• الخض 
ذلك،.ون1حو الفية 'ماسرة أو سلفية، 

وقتتال المالفى النهج خصوم أن هنا والتنبيه يالخلاحفلة والجدير 
تقليديةملقية ثمة مثلأأن فيشيعون الناس، على التلبيس يتعمدون العاصر 
الملقيةأن الناص إيهام ويريدون •اغ، علمية. وثالثة جهادية وأخرى 

افتراءوهدا واحدة! ملقية ولمست، متعددة مفتتة ملقيات هى إنما )منهجطا( 
واحد،شيء رالمنهج، الأول المعنى باعبار الملقية أن والحق ، وتضليل 

المالفيةوأما مضى، فيما ذلك، نيين كما واحدا شيتتا تكون أن إلا يمكن ولا 
إلىعائد وذلك واحدا، شيثتا لموا أتهم فالواقع )الأتيلع( الثان بالمعنى 

مقبول.وغير مردود هو ما ومنها وصاع، ماهوممول منها كثيرة؛ أسبابج 
العاصرونتنا ل الملقيين لتنؤع والعقولة المقبولة الأمياب، قاما 

١^٤يلزم أن ~مثلأ~ يمكن لا إذ المكان؛ تغير المثال سبيل على لمنها 
الملقىالمهج أتبلع من الكويت، دولة ل إحوانبمم بلادنا ل الملقى المج 
كالوازلالمغيرة الشرعية والأحكام الفقهية الفرؤع ق اجتهادابم بنفس 

وحصوصيته.نفلامه له بلد وهدا وحصوصيته، نفنامه له بلد فداك ونحوها، 

)ا<ءجلأالأىلأ،اسدمصهه
تلكرأس على ويقف و١تاءبم، السلفي المنهج عر ثديية حرا يئهد المعاصر وانما )٢( 

تتناولالدراسة ومحدْ واللمرالين، العلمانين من الإسلامية؛ البلاد ق وآذنابه الغرب الحملة 
اطه.ثاء إن القادمض. الفصالين ل ذلك وميتضح الحرب، تلك جوانب من جانبء 

١٤٥



عديدة،فهي السلفي المنهج أتبيع لأحلاف المردودة الأسباب وأما 
الهوى،كاوّاع بالسوء؛ الأمارة الشرة النفس طيعة إلى يعود أكثرها ومرد 

ذلكغير إلى برأيه، رأي ذي كل ؤإعجاب للرأي، والتعصب الظن، وصوء 
ؤإحلاصاش، بتقوى عوانبها وتلاق علاجها يمكن واض، الأساب، من 

اإعلمُق الراسخن إلى والرجوع ف، النثة 
إلىالانتساب شرف وْع أنه وهي مهمة مس-ألة إلى هنا التنثيه ؤيحسن 

يتبعيلا ذلك أن إلا الصحح، الإسلام حلريق بأنه لاعتقادنا اللف، مذهب 
لأن، صلفي تيار أو سلفية، جماعة مسمى تحعن، التحزب إلى يقود أن 

عنالتميز معها يتلاشى ومفسدة، شر والفرقة الملمين، يفرق مما ذلك 
فاتل!أهلاJدعوالأهواء، 

علىالواجبا أن شلئا ءولأ افه~"ت ~رحمه عثيمين بن محمد الشيح يقول، 
حزبإلى الانتهاء لا السلف مدم، مذهبهم يكون أن الملمين جمع 
مذهب،مذهبها الإسلامية الأمة تكون أن والواجب لفيين، اليمي معين 

الملفؤلريق فهناك يسمى)الملفيون(، من إلى التحزب لا الصالح اللف 
الإحرةأن إلا الملقح، ات-اع والمهللوب )اللفيون( يسمى حزب وهناك 

بعضأن كغيرهم مشكلتهم ولكن المواب إلى الفرق أقرب هم اللفتين 
كانواإذا هذا ننكر لا ونحن قه، ؤيفؤيبدعه بعضنا يضلل الفرق هذه 

يجتمعأن والواجب الهلريقة، ^^٠٠ البلع هذه معالجة ننكر لكتنا مستحقين، 
الكريمرسوله وسنة وجل عز اش كتاب بيننا ؤيفولون- الفرق، هذه رؤساء 

يخشفكل فلأن، أو فلأن إلى ولا والأراء، الأهواء إلى لا إليهما فلنتحاكم 
/اشلإُ دين ق العصمة ولكن والعبادة العلم من بغ مهما ويصيب 

يالامتمامالجديرة المعاصرة المسائل من الملقسن صفوف بين الخبمرر غير الانقسام مسالة )١( 
واقثارهاطهورها عوامل أيرز من ولمل القوم السلفي للمنهج هدم معول لأب والمواجهة، 

نونترف، ياي ذي كل ؤإثداء الناص، ثنن التواصل وصهولة المر، الإءلأّي الانفتاح 
•الأنغامبعنوان بحثتة ورنة المسألة هدْ حول قرأت ما أجود دمن واكازعات، الاختلافات 

١.٦ المدد الجديد، المنار ءجالة ل؛ متثورة الخمر، ناصر لينخ وعلاجه•، أسيابه 
ئمةل/بمايرآر،آم،ص:أأ-آآالأول ربح 

واحد؛.بلد ل ومم متمرنة جماعات ل الملقي المهج اماع نحرب تركا أن المؤلم واخمنا دمن ، ٢١
_YATبدون، ت ط للشر، اكريا دار التولية■ الأربعين ثِح المبين، صالح بن محمل• ( ٣١



يرتما مضى ما حلال من نتضح وبعل، 
وأباعهمه اكحابة من المشلة القرون أهل هم الملف أن - ١ 
العدول.الدين وأئمة 

هىؤإنما المين المجماعة داخل سمتقلة جماعة ليت الملقية أن ٢" 
عبرعبادية، أو عقدية بيع من به؛ علق ما كل واطراح الإصلأم لتجديد دعوة 

له.وتطبيقهم للإسلام فهمهم ق الصالح باللف الاقتداء 
دعوةهى ؤإنما والمنة، الكتاب على رائدا قدرا ليست السلفية أن ٣" 
وعملا.قولأ ؟|ما للأحد خالصة 

كماالدين، ق مخترعتأ مدهبآأ لمست هذه~ ^والحالة الملقية أن ■ "٤ 
تجديدي.مهج هي ؤإنما ماوتوها، ذلك يروج 
اددهذاتالمس،طلت،ود»المعاص قتتا و و، اااللمةاا مصطلح أن - ٥ 

اذي.المنهج أق ^مررادبه 
عحفىوذاك تعددها، بادعاء الملقية من التنفير يتعمد من ثمة أن ٦*" 
واتعء.عقلأولأ لا تعدده يسؤخ ولا واحد، شيء الملقي المنهج إذ افتراء، 

الملقيةمن العاصر الصوق الونفه ت اكاي المطلمه 
ولاجديدا، ميما لمستح الملقية أن المابق المهللمح حلال مجن نيين 
منبه عالق ما ؤإزالة الدين لتجديد يدعو منهج هي ؤإنما مستقلة، جماعة 

أت-اعأن أيضح وتيين والمنة. الكتاب هو التجديد ذللثح ومعيار انحراف؛ 
لفئة.بالالمعاصر زماننا ق تسمينهم على اصطلح التجديدية الدعوة هده 

كتبز اكاظر فإن الملقية، من العاصر الصول الموقف عن وأما 
حلافوجود ل ينانع يكاد لا منهم والخماصرين الماخرين المتصوفة 

،ال٠ح٠دية١ العشيرة رائد يقول ذللثه ول لفية، والالصوفية بين عميق 

شخإبراهيم زكي محمد م ١  ٠٩٣ عام بمصر أسها خيب إسلأب هيثة المحمدين العشيرة ( ١ ت 
٧٥٠رنم بالقراد عام( فر ركهيثة رسمتآ معتمدة دهم، النادلة^ المحمدين العلريقت وموصس 

بمصالحالين مشاريعها أبرز ومن رعمليآ. عيمء للتمرف خادمة بت در  ٠٦٨لنت 
الصوفيةالكلية لها يتح دالش التراثٌ وعلوم التصوف لدرامات العالية 'الأكاديمية 
لغيرالمربية اللغة ومعهد والمرية• الصوفية الدراسات ومعهد والمربية، الإسلامية للدراسات 

٤٧



بيننائمة حقيقة المدهيي الخلاف ءإن ه(ت  ١٤١)ت٩ إيراهيم زكي محمد 
خأوتجهيلءر دعوى الحقيقة هذ0 إخفاء ل يخي ولس والصوتية، السلفية 

المصوخةبعض زعم عر الرد عناء من الكثير تختصر الكلمة هذه ولعل 
وأنالفقهية، الفرؤع بعض، ل هو إنما السلفية محع الخلاف بأن المحاصرين 

قالطر بداهة أيضتا يرده ما وهو السلفيإ المنهج هو )الصول( منهجهم 
المعاصرةالطرقية الصوفية والمر عن البعد كل البعيد الصالح سلفتا والمر 

ا.عتتاوعةُ وطراتق باحللة عقائد من تحويه وما 
العشيرةرائد ذكره الذي )الذهبي( الخلاف أن إر هنا الإثارة وتجدر 
الترابطإغفال دون فيه الطر يمكن لا والصوفية السلفية بين المحمدية 
روحتلخص ييمكن ُ، والموبُ؛لإ ٢ الأتاعرلأ بض العميق التاريخي 

أمرين;ق الترآيط ذلك 

السلم،مجلا كذك انمدة وسيرة والمرام، العامد س ذك يغتر ه الثاطقذ 
المشيرةمولمر ينظر■ اه(•  ٤٣٤الخام)هذا ٠طاع طويل~ انقطاع "بعد إصدارها أعيد دالتي 

الإلكتروف؛اكمرف< تدراسات، الواس الإمام راكادبمية المحمية 
http://a5heer0_academy_/t3^

التراثإحياء مؤسسة المنة؟، أهل هم رمن اين؟ إر العاصرة الملقية إيراميم، ذكي محمد ، ١ ؤ
٥ص، بيرق، طأ،ت الصول، 

تديمنايردت قد الصالح السف هدى عن وطراتقه اكصون، عماتي انحرافات تفاصل )٢( 
بمابما واسل- -للمناتثة الانحرافات تلك من احترت وقد كشرة، المح وحرذأ 
.— القادمة المباحث ل ساي —كما الرّالأ مرصؤع 

شيخقال كما وعم الأشعري، الحسن ر إر نبة ا١لأشاعرت العقيدة: ألفاظ معجم ل جاء )٣( 
مركبميمهم وأن والجماعة، المنة أهل معتقد إر همرهم مجن أترب إبم W ابن الإسلام 

مالأعشرة حص ل والجماعة المة أهل حالفوا قد والأشاعرة والفينة. الوحي من 
صفرالدكتور وبحثح دراسة الأساعرة مدهب، ل القول بعان وتد والصفات، الأسماء إحداها 

الحسنأيي إلى تجهم أمجا العقيدة. ل الأشاعرة ئهج عن دراسة ق الحوالي همدارحمن بن 
ااالإياةأاكتاب وألف، معتقدء عن تاب قد الحسن أ؛ي لكون سليمة لمت، فإما الأشعري 

يقولا•.كان ما عن ونويته الصحيحة المقيدة عن ب الكلام بسط وتد الإصلامييزلأ، وامجقالأت 
٤ص؟ المقيدة، ألقاظ معجم 

القثيريزعم وقد الأشعري، الذم، بما من الخي رالمرثرة( الأطوار من طورا التصوف لمد ( ٤ر 
ينلر;المسالأ هل حول وللمزيد الأشاعرة. عقياو.ة هى الصوف أعلام عقيدة آن سالته رق 

٠٩٥-١٥الأولى الرشد طيعة الأشاعرة، من تنميه ابن موتم، المحمود، عيدالرحمن 
رصالأالأياعرة، مجدهب على الصوف أثر الشمري. حليف بنت، ومنغة ■  ٥٩٦-٥٩٢ءسآ/ 
٠٦٠٥١ص هر ١ ٤ ٢ ٤ سعود، الملك حامعة —غير،هلوءة-ف علية 

ويتدمرنتعطلونه والمتصوفة ؤيقدمجونه، المقل لمفلمون الأناعرة بأن تساؤل هنا يرد ند )٥( 

١٤٨



الستةأهل الصوب قيها يخالف التي المائل هن العديد أن الأول! الأمر 
١٥ائل المتلك أبرز ومن الأشعرية، عقدتم على مبنة هي إنما )السلمية( 

والامتعانةتعالى، اف غ؛ر وموال القبور، عند شركيات من المريبة من يفر 
تحمرالتي الأشعرية العقيدة على مبنية والفلر— التأمل -عند إما إذ به، 

افوقراد عن الكلام وممل الربوية(، )توحيد والإيجاد الخلق ل التوحيد 
ماأن والنتيجة الشرك، من يفاد0 ما تفي وعن الألوهية( )توحيد بالعبادة 

وميلةيرونه ينفيه، الرمحل جاءت عما يختلف لا شرك1أ فيهم السنة أهل يرام 
جهةومن ^١ ٥١إلا موئر ولا حالق لا بأن يقر )منهم( المتعبد أن طالما للتعبد 
الغايةهي والتي الربوبية، ق الفناء عقيدة المتصوفة عليها بني أحرى 

ءندهمُاُ.
الأشعريالتلقي مصدر أن م اول التهدا وجواب للتما؟ا فكيف ومواجديهم كشوفهم 

مفلتفكلامحما والإلهام(، )الكشف الصون التلقي مصدر مع ما يوما يتعارض )العقل(لم 
والكشفالعتل بات "حش وانسجما، اتفقا ند بل والستة(، )الكتاب الشرعي الدليل زمام من 
الحدمثؤرد -مثلا- الأشعري فالعمل الأحرأ احدمحما يند قريتان الأشاعرة ماحرْ عد 

سيدذللئ، نطق ؤإن النار، يو النبي ابري يحول يقيل لا لأنه اكار(، ل وأباك أبي )إن الصحيح 
فأحياعماأبويه له يحيي أن ريه أوصآل اش رصرل اءآن بحديث العقل ذللث، واستنجد ا هو البشر 

الحديثعذا ؛لعل تال؛ الحديث، هذا يضعف علي4 أعترصس فالما أماتأما؛ا. ثم يه آمنا ثم له 
الصوفيةأعلام أحد وعر البيجوري يه نطق ما وهدا • أ أ بطريق الحقيقة أهل عند صم 

تحقيق؛اكوحيد. جوهرة عر المريد تحفة اليجودي، )تآ"'اآاه(- المتاحرين الأقاعرة 
أبيحديث؛)ان ور  ٠٣٢٠ ٠٢،- ٠١٤٢٢اولأم-القامئ، دار جمعة، عاي 

ربهصال الرسول؛و •أن وحدث ٣(، ٤ يرتم)^١ صحيحه ق ملم أحرجه فقد ازر( ق وأباك 
عليالملأ عنه ونال حدا•، منكر 'حديث، ممتر؛ابن عته فقال له..ا فأحياهما أبويه يحص أن 

كبر"ابن ينظر؛ العجلول• إصنادْ جهالة أيفا ونقل دحيهء، ابن تال كما ؛موضوع، ناري؛ 
وملأ Ay،</Tاه-با،بمام، ٤  ١٨ط١، هجر، دار الترش، ^^١٥ تحقيق: والهاة، البداة 

محمدتحقيق؛ الكبرى(، )الموضوعات الموضوعة الأحبار ل المرفوعه الأسرار قاري، علي 
ؤإسماعيل، ص٢٨بدون، ت بدون، ط الرسالة—بيروت، الأمانة/موّسة دار الصباغ، 

تحقيق؛الناص، ألن على الأحاديث، من اشتهر عما الإلباس ومزيل الخفاء كثف المجاول، 
ا/ا(ا..آمط،آ؛\،و-ءالخصر؛ة،طاطبلالخميدنهنداوي،اس؛ة 

الخرافةإلى مرد0 إنما منحرفة وأفعال أنوال من المتصوفة عن يصدر ما كل أن البعص يظن ( ١ ) 
عنهميصدر مجا بعض أن إلا عندهم ذللي وجود إلى فالإضافة كيلك؛ ليس والواقع والدجل، 

حكمالمثال سبيل فعر الأشعري، للذهب أكثرهم لأتباع ونتيجه ام هر إنما ايما 
لالإتمان تمصر والتي الأشعرية عقيدتم على مبم التار ءلاو_، أبي بنجاة المتصرفة 

ءأو.اه رسول ل غلوهم يع تمام1ا الخكم هذا وانسجم والجوارح، اللسان عن وترحته القف، 
حنتحقيق• طالب•، أبي نجاة ي الءلالس، •أسى يحلان نيتي أحمد كتاب يطر-متالآ- 

.٠٣٢ اه-م'• ٤  ٢٨ط٢- التووي-عمان، دارالإمام القافط 
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السنةأهل محن انماصر الخلاف أن للأول( نتيجة )وهو الثان: الأم 
المننأهل ين الخلاف عن أمره حقيقة ل يتقك لا والصونتة )الملقية( 

والصوفية،الملقية ين هوحلاف إنما الظام شكله ق كان ؤإن والأشاعرة، 
لفيدةوالمعاصرين المتاحرين المتصوفة من الأعظم المواد لأدياع وذالثا 

منأن نجد ؛اكما تالعقل ناصر الدكتور يقول هدا وق ، الأشاعرة 
فيهموتكثر اليدعية، الصوفية الطرق تحت متضوون -حاليتا- الأشاعرة 

والأذكارالميادان وبيع والأشياء، بالأشخاص البدعي والثبمرك القبور بيع 
المنةأهل عن ~حاليتا~ تميزهم الش هي البابع وهذْ ونحوها، والمواك 

،•بوصوحُُ 
مجتأحرىمن كثير أصح ءلقد ١لخامديت حالي الدكتور أيفسا ؤيقول 
مقرونآامذهبهم فأصح الصوفية، الهلرق على والخاتريدية الأشاعرة 

،نيره ما صوؤأإلأ وهو إلا ماتريدبما ولا أشعريآ ترى تكاد ولا ؛الصوفية، 
المثال"؛سبيل قائلأ""على بنفسه يعرف هدا رماننا ق منهم الواحد بات بل 

ا.ذلالث،ُ ونحو اله1روقةلأ، شاذلى المقيدة أشعري المدمج شافعي ءأنا 
راللفيةالصوفية ين اليوم القائم الخلاف وشكل طيعة ق التأمل وعند 

بجفاء،لها مناوئ بين ما الملقية من يقفون المعاصرين المتصوفة بأن نجد 

وتدهدا، يوما حش انموف أدوار إليه انتهت، ما هو الأشعري( الصوف الراتع)اللازم وهذا )١( 
ءوناعتقوله: ومه عدالرزاف ّمطفى الأزهر شخ الأدوار تلك عن ض ر ~يإ^ كتب  منذلك إر ومج، عنه الموجودات وصدور المانع ق والمتكلمين الفلاصمت أتاؤيل ذلك بعد 

علىمد لا الذي منهجهم عر ذلك كل ل الصوب تكلم الأخرة، وشؤون الأرواح عوالم 
المعارفدارة عيدالرازق، مصطفى ذاقوا،، مجا ذاق مجن إلا معرفة ولا نمى عر ولا نظر 

١٨ ٨— ٠ صر رالتموف(، ، ١٦الجزء الإء«لأب، 
المعاصر؛الإملأب الحركات وموقف والخاص المط أهل عشية ق ماحث الخقل< اصر )٢( 

٤صره اى ٤ ١ ٢ ٠ ط١ ارالوطن-الراض-، دج 
٠v١ل—الرياض-، الخضراء أطلس دار والماتريديت، الأشاعرة عقاتد نقص الغامحدي، حالي )٣( 

عبرالغلبة •بمده يكن لم النوم" نمشه ~الدي والصوتية الأشاعرة بين الغالب اللأزم هدا )٤( 
بنالوفاء كايي الصوتية؛ وخاصم بالأشاعرة اثر من العلماء صن وجد فقد الإسلامي، التارخ 

الأشاعرة؛وخاصم بالتصوف اثر من ووجد )تيأرْء-(، الجوزي وابن ٥^(، )ت"أآا عقيل 
اءلهرحمهم (-، ٥٠٦)ت١ الجيلأي وعيدالقادر رتاه؛ه-(، الهروي الأنصاري كعيدافه 
خلالالحدث وأهل \لأش\ي سن العقيدة الأزمة علال، ك-ر س ٠^: للأستزادة جبن. 

م،ص٢٠٠٥١٦مح-١٤٢٦،١ين،دا;الإمامس-الجزار،ط
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رينيأحمد الشخ المكرمة بمكة الثانمة مفتي إن القول ؤيمكن 
ولدعوتهعيدالوهاب بن محمد للشيخ الخناوتين أشد من كان يحلان 
محمدالشخ نرمى السيل؛ هدا ق شيء عن ينويع ولم التجديدية، ايلفية 
دعوتهعر وافترى بالخوارج، وأرباعه هو ووصمه والزندقة، بالكفر 

الغئاجءأ/>يق عن الأفاق بلت بافتراءات 
وأحد٠..، ت عيدالوهاب بن محمد الشخ حق ق يحلان قاله ومما 

الثافعيالكردي سليمّان بن محمد الشخ منهم المدينة علمام من كثير عن 
وغيرهماالمذكوران الشيخان وكان الحنفي ندي الحياة محمد والشح 

بهويضل هدا نيضل ؤيقولون والضلال الالحاد فيه يتفرسون أشياحه من 
والد0وكان فيه فراستهم أحطأت وما كيلك الأمر فكان وأشقاه، أبعده من 

المذكورولده ل يتفرس أيفسا فكان الصالحين العلماء من عبدالوهاب 
منهءالناس ؤيحذر كثيرا ويذمه الإلخاد 

منابتدعه ما ابملع لما فيه فراستهم الله ارفحقق آحر• مولب ل ويقول 
وتوصلالدين أئمة فيه وحالف الجاهلين ثه أغوى الذي والضلال الزخ 
ويالأنيياءبه والتوسل ه النثي م نيارة أن فزعم المومنتن تكفير إر بذلك 

التوسلعند قو المي نداء وأن شرك، يورهم وزيارة وانمالخين والأولياء 
؟همالتوسل عند والمحالخين والأولياء الأنيتاء ٌن عيرْ نداء وكذا شرك، به 

ابتدعهالذي الال«هب  tJLf؟مراده أن عيدالوهاب بن محمد وزعم شرك..، 

دبض \  U\yr\بملامة ولد الماص. ابو يحلان، نيتي الث بن احمد < ١ ر 
وتولىيمكة مطبعت أول أنشثت أيامه ول ياءالوي٠ آل طريقة كانت الصوف ق وطرقته يمكن. 

التأعرا، ل الكلام واحلاصة الوهاية،. عر الرد ل المنية ءالدرر مؤلفاته! من نظاوماط 
المولعينمعجم ينظر؛ (. ٢١٨٨٦متةبمكة( روتيل يالل.ينة تري الحرام'، 

ا/بمأأ'دالأءلأما/بمآا-رسامارسا/'هم
عباوالوهاب.محمد؛ن المخ لدعو؛ المناوتين دعاوى اللطينذخ انمد محمد عبدائعزيز ينظر؛ )٢( 

أبوطامي.آل حجر وأحمدبن أد، صراه— ، ١٠١٩٨٩— ٤٠٩بدون، ط طسة-الرياض. دار 
ممبوعاتعاليه، الملما* وثناء الإصلاحية ودعوته الملقين عقيد.ته ءيدالو،طب بن محمد المخ 

ه٢ ص بدون، ت بدون. ط المنورة. بالمدينة الإصلامية الجامعة 
مثلعر الخنصمح القارئ يقم أن أردت لأل قارتها، وليعذري الأمثلة، هده إيراد ل ترددت )٣( 

والهان.التكفير عر أجرأ الغريقين أي العدل بمن يرى ثم المناعات، >؛->، 
بدون،ط الحقيقة~ا'أّطنبول~، مكتبة الومائية، عر الرد ل المنية الدرر يحلان، زيتي أحمد )٤( 

٤٦-م،ص٢٠٠٢٥٤
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مذشرك على كانوا الناس وأن الشرك، س واكري التوحد إخلاص 
قنزلت التي القرآنية الايات وحمل ديتهم للناص جدد وأته منة، ستمائة 

،٠التوحيد،.ءُ أهل على المشرتمن 
اكيوةيدعي أنه عبدالوهاب بن محمد حال من ٠والذلاهر أض1ات وئال 

أتيتكمإق لأتباعهI يقول وكان يدلك..، التصريح إحلهار عر قدر مآ أنه إلا 
مذاهبل يهلعن كان ولهدا وأفعاله أقواله، من ذللن، ويفلهر حديد، يدين 

اساء«رُوأقوال الأئمة 
بقوله؛المتاوءة نالك الله— —رحمه رصا رشيد محمد الشيح ؤيصما 

يحلانزيني أحمد الشتح المكرمة مكة مفتي الطاعنين هؤلاء أشهر ُلوكان 
تعلبينعلى مسائلها جمح تدور ذك ق رسالة ألف - ٠١٣٠٤سنة المتول 

هوغيما بتخعلثته الجهل وقطب الشيح، على والأنتراء الكذب يطب اثين؛ 
فعلعالرجل هدا زمن ل المكرمة عكة ل مطبعة أول أنششن، فيه. مصيب 
ورجالمكة أمراء اعدة يمنونع وكانت فيها مصنفاته من وعترها رسالته 
كلل و-أاءته مجفشياته الناس وتناقل نشرها، فعم الأفاق حجاج عر الدولة 

والحشوية،المبتدعة اتخذ كما الخواهمط، مجن وكثير العوام وصدقها قعلر، 
وتحريفاتهوالمنكرة والواهنة الموصوعة ونقوله رواياته وايحرافتون 

المنةدعاة على الرد ل عليها يعتمدون حججا الصحيحة للروايات 
'،الأيدي' ين شيء منها يق ولم رسالته نسخ لمت وقد المخلصن، 

الشرودأب عزو، غثو من مها ما كل تتناقل تزال لا والأنلأم الألسن ولكن 

ص"آ،، ٠٠٢ ٠ ١ درن، ط الحشمت~اسْلمول-، مكنية الرهاسة، كة يحلان، زيتي أحمد )١( 
مضىبعد الإسلامية )الفتوحات يعتوازت يحلان لأحمد كتاب من نمز الكتاب هذا وأصل 

حلسحسن بإصطنيول الحقيقة مكتبة صاحب محاب ل مستقلا فه وتد اضة(، اكوحات 
.٠٢١٩٧٥^أيثيق.

٠٠ مؤ النية، الدرر يجلان، زئس أحمد ، ١٢ 
آم(٠ ٠ ١ م- ١ ٤ ٢ ٢ >ت ايشيق حلمي حنن يدعى ترم شخص أص م ١  ٦٩٦ عام ل  ٢٣١

الصوفيةكب محلباعت فيها تولى وقد الحقيقة، يمكتية بعد فيما مميت اصطنبول ل ّكتية 
تزالولا يحلان، زيتي أحمد محب ومنها بالمجان، وترنيمها عدة، لغات إر وترجمتها 

الأنترسعلى الحقيقة مكنية مرتع يتفلر هدا• نومنا إر بمامحل تصل المي 
http://www.hoktkotkitabevi_
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ملوكهمهوى وأفقت إذا فكيف أهواءهما يوافق ما بقل العناية 
ُ.وحكامهم«ُ 
للدعوةالمناوبن من يحلان يعد أتى من يأل القول يمكن وليلك 

المثالسبيل على ومنهم ومزاعمه، افتراءاته على عالة هو إنما المسلفين 
الإفتاءزمام تولى والدي ه(  ١٣٣)ت• يايصيل معيد محمد تلميده 

فكانيحلان، شيخه من السالفية الوهابية للدعوة والمناوءة والتدريس 
وبدعهم،الصوفتة خرافات وسد التوحد إلى يدعو من كل على حربمأ 
فتئما والدي اف~، ~رحمه حوفير أبوبكر الشخ أذاه نالهم وممن 

الحكامصراحه عليه ؤيسممدي عقله، ويسمه دعوته، يعارض بابصيل 
سجنوهُحتى الأشراف 
شخيحلان نهج محلى المعاصرين المناوئض أمثلة دمن 
فمنإبراهيمر٤ا، زكي محمد بمم'ر ومومها الشاذلية المحمدية الهلريقة 

،٥ ط يحلان، الشخ وسوءة عن الإنان صيانة الهتدى، او-هسوانى شر محمد عزت نقلا ( ١ ر 
مزآدللخاب، رخا رثيد مصر الشيح مدمة من اعلأ، والمحل 0ا،آام-هيهام، 

الوهابية(.على الرد ل نية ال)الدرر يحلان؛ لكتاب علمية ماتثة عن عبارة رامماب 
عليمحمد ءباJالقادر الثخ ابن الحرام بالمسجد الإمام عارف محمد الشيخ ابن بكر أبو )٢( 

قالتدريس من مغ بمكة، الحنابلة مقض بمكة، - ٠١٢٨٤منة ولد الحنبلي، الكشي حوتير 
ذسj الجن ألبخ الجب لذات ثم دحرافاتم، اكوفت لمع ىءا;ن ثب بالحرم 

لحولبعد إلا عنه يفرج ولم -، ٠١٣٣٩منة سجن ثم شهرا، ١ ٨ ■؛ُلي بن جمين الشريف 
توصلق الضال ؤإرثاد المقال *نمل مؤلفاته! من — ٠١٣٤٣ستة مكة عبدالعزيز المللث، 

لأحمد الإمام ومدهب الصالح لف الْلريقة على الدين أمور ي محنه لأيد ولأما الجهالْ، 
م ١٣٤٩متة بمكة( )وقيل بالطائف تول الطريق'• أهل إل يتب فتما و٠الت٠حقيق العفاتدلأ، 

نجدوكرهم،صبمعلماء المؤشنآ/م،وثاءتر الأءلأمآ/،ما،وسم بملر:
عقيدةتقرير ل وجهوده حوئر عارف محمد بن بكر أبو الشخ ناصرين، محمد بن بدر يتفلر: )٣( 

المكرمة،بمكة القرى أم جامعة ه، ١٤٢٤مطوعة(، علمية)عير رسالة عنها، والدفاع اللم، 
صأ،ا-ااا

العماليةالاJر١ع هي والتي الخحما-ية، العشيرة مؤسس أما هو إبراهيم زكي محمد أن آنفا مر )٤( 
وأتباعهاالملقية على إبراهيم زكي محمد هجوم من وبالرغم الساذلتة، المحمدية للعلرمة 
الريسواعتمدئ ام ٦^١٩ عام ابمدعبما الي >شه شعار أن إلا يالأياطتل ورمهم 

الطريقةوتفتخر ل. مستنيرة( شرعية ملقية، صرفية، هو)ءلريةة م ١ ٨^١٩ ه/  ١٣ ٩٨عام الادا'ت، 
بدر،زكي الأسبق الخمحرى الداحالية كونير مريديها من كانوا بمشاهير الشاذثية المحمدية 

مقاليتثلر؛ وغيرهما- السادات عهد ل ١لجمهورية ريس ناسب، حين الدين جمال داللواء 
جريدةالتصوف(، إصلاح راية وراقة والياصيين.. المشاهير طريقة الشاذلية.. )المحمدية 

الصرياووْ،الدد)لإهها(ويا/بم/يى-؟م.



ؤاوسلفيهتلحيقس ُلويمكن قوله* عليها وكذبه اللفيه للدعرة مناوءته 
تعتقدأن أولأت ياق• فيما وقواعدها ومعالمها أصولها يعفى ق العصرية( 

أنتما عر كن لم من كل وأن الحق، على لك( شريك )لا وحدك أنك 
أحدنم والمال..® والدم العرض حلال مرتد بل حاطئ، مبطل فهو عليه 
أصولمن أنيا زعم أصلأ، عشرين من أكثر البهتان هدا منوال على يعدد 

معكالجنة يدحل لن أنه تعتقد وأن يزعم—ت —كما ومنها المعاصر©! السلفية 
تفكرأن إياك المنورة، المدينة إلى تقصد عندما أبدأ..، أحد وطائفتك أنت 

)أحجار(نيارة مقصدك اجعل ولكن الأطهر، الأثرف القبر يارة زق 
سبقهاوما الأربعة، بالخداهب بدءأ السنة أهل مذاهب كافة ايكر المسجد..، 

بمروجيم عيدالوهاب(، وابن تمة، ب)اين إلا تعترف ولا لحقها، أو 
جهودككل وجه والدينار••، الدولار مد من ملكهم j والدائرين مذهبهم 

يؤيدلا بوئ؛ كل)حديث عن تحففل■ بلا قل الماء)الصول(•• ى-صر إلى 
بواحدإليه متهاد اممه إلى تتوسل لا موصؤع..، أو ضعيف، هو نثلرك وجهة 

اطهصلى المصهلفى يل.نا بولا ميتتا، أو كان حنا الملمين، صالحى من 
مذهبلث،،من ليس من تعامل لا الوسية..، عين هازم إن وقل وسالم، وآله عليه 

ُإ! ٠٠•إليه• بمل الخير كل وامع وازجره، احتقره بل 
أبوماصى الدين علاء للسلفية المعاصرين المناوئين أمثلة من وكذلك 

ءلريقتهؤإمكانات جهده سحر والذي بمصر، العزمئة الهلريقة شخ العزائم، 
التيالكتب عناؤين بعض يإيراد هنا فقعل واكتفي الملقية، الدعوة حاربة مل 

وصناعة)السلفيون كتاب —ت المثال سل —على فمنها ،، طريقتهُ أصدرما 
مملكة)الوهابية وكتاب التخلف(، وصناعة لفيون )الوكتاب الجهل(، 

منغيرها إلى الوهابية(، زندقة ق الجلية الحقائق )أنوار وكتاب الفضائح(، 
الملقية.الدعوة على وحتانتا زور.آ تطفح المح، الكتب 

وميمابة؟، أهل هم ومن أين؟ إر انماصرة الملفت إيراهم، زم سد )١( 
مقالةل ذلك قل قشرت ومحي عصرا؟(. سلنيح تصح )كيف عنواما الكتاب من الفقرة 

م ١٤٠١شوال شهر العاود"آ، المحماوية، للعشيرة التابعت رالمسالم( ّتئاإة م
)٢(المرجعتف،ص٢٦-٩٦

للدعرةأشك المناوتين المتصوفة يعصن وعن تحديدا الطريقة هذْ عن بجان مزيد مال )٣( 
.— افد شاء —إن الراح الفصل ل السلفية 
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المجدامض الملقية للدعوْ المعاصرين الخاوبن أمثلة من دأيما 
وقدالسابقين، عن افآراءاته تخرج تكاد لا والذي الرفاعي، هاشم يوسف 
ميعةفيه وذكر نجد(، علماء لإخواننا )نصيحة بعنوان له كتاب ل جمعها 

الشيحبالرد يعقبها وقد نجد، علماء على زءم~ ~كما مأحذأ وخمسين 
الرفاعىكتاب ق حاء مما فقط أنحوذجين يلي فيما وسأورد الفوران، صالح 
عليهماتالفوران الشخ تعقيب إيراد مع هدا، 

لعلمامخطابه "موحهتا الرفاعي يوسف السيد قال الأولأ النموذج 
ؤيصومونمعكم يصلون الذين الموحدين الخلين اتهام يجور لألا نجد~. 

اللبيك لمك، اللهم ررلبيك مرددين* ملتين الثيت ويحجون ويركون 
يجوزلا لك((. شريك لا والااLلثج لك والنعمة الحمد إن لمك، لك شريك 
يجأروكما ومنشوراتكم، كتبكم به تهلفح كما بالشرك اتهامهم شرعتا 

الحجيجعيد صباح يمتى الحيف مسجد من الأكر الحج يوم خْلمكم 
الفطرعيد يوم الحرام السجد ق نفليره يرؤع وكيلك المسلمين، وكافة 

ا.والعتمرين،لاُ مكة أهل والافزاءات التهجمات بهده 
أنيرى لا -يدا الرفاعي ءوكأن القولت هدا على الفوران الشيح رد وكان 

منبمدر أليي الشرك، أنولخ من وغيرهما الأمران ودعاء القور همادة 
ولاوشركء، كفرآ يراه لا ؤيحجون، ويركون ويصلون بمومون ممن كثير 
ؤإذاالأعمال، وسائر والحج والصيام والزكاة الصلاة يطل ذلك أن يرى 
حدرالملمين— خطباء من —وغيره الحرام السجد ختليب حدر 

لهمتكفيرا الرفاعي يراه لهم، نصيحة فيه والوقؤع الشرك هدا من الملمين 
إالمطموس؟ والعقل الختكوس، الفهم هدا فما بالشرك، لهم واتيامتأ 

الأشاعرةنم الصوفية كثرتم رالقد الرفاعي• اليد هال الثاف• النموذج 
والشافعي،ومالك، حنيفة، )أبو الأربعة الأئمة تقليد واستنكرنم وأنكرتم 
'•حنل"'بن وأحمد 

؛١ حل —يعشق، اترأ دار تجد; علماء لإخواننا نصيحة الرقاعي، هاشم اليد ين يومحف )١( 
الوطى.معيد محمد الدكتور فيه ما وأيد الكتاب لهدا قدم وقد ; ٢ ص٨ ^ ٠٢٢ ٠ ٠ ه~  ١٤٢٠

الكدبمن البوطي ومقدمة الرقام نصيحة ي لما بالدليل الييان الفوران، فوزان بن صالح )٢( 
١—٦ ١ صء ى ١ ٤ ٢ ١ ٠ ١ ط . — الرياض العاصمة— دار والتضليل، الواضح 

٩٢ — ٢  ٨٠٠٠٣نجد; عالماء لإحوانتأ نصيحة الر٠اءي٠ يوصف ( ٣) 
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بأيالمفأري* لهدا ارنقول القولت هدأ على الفوران الشخ رد ولكن 
الأصلكن الأربعة؟ \وذ\ب ض ءآ كاب وبأي مزلأ،؟ ^٧ ^,٣، 

كامل:
حيلةاممداب ق وليس ظ من فيحيله لي 
٠لة قليفيه لتي فحيمايقول يخلهم، كان من 

التيالتكفير تهمة عن مجسا آحر موصع ل القرنان الشيخ ويقول 
الكتامحدل من إلا يكفرون لا نجد علياء لأن كدب؛ ؛ ))،jjالرفاعي:زعمها 
والغايبين،تغث؛الأموات يأو افه غير يدعو كمن تكفيره، على والسنة 
التحديرفيها التي، للكتب توزيعهم وأما العلماء، بين فيه حلاف لا مما وهدا 

بدينوتميرهم للمسلمين النصيحة من فهدا والبيع، والكفر الشرك من 
ؤإنماكفره، على المحح الدليل يقم لم من يكفرون أنم هدا يعني ولا الله، 

العقيدءا٠على والمحاففلة والتحذير التنبيه باب هومن 
الطريقةشح نال، هشام محمد السلفية للدعوْ أيما المناوئين ومن 

j(المثال- سبيل -على يمول إذ الأمريكية، المتحدة الولايات ل القشيندية 
الرئيسالمصدر هي الوهابية موالتا١هل —مجييثا صحفى لقاء 

بالعدوان،يمح ولا مسالما قلل الإسلام فان نحم؛ ال؛الءلبع للأرهاد_،؟اا—؛ 
بأموالومولوها المتهلرفة الأفكار نشروا الوهابي المدهب، أصحاب، أن إلا 

وإذاالسعودية، j( فمهل ولبست، ْاكان كل ق الوهابية نجد اليوم الضل، 
بنمحمل عن حولية المن القادمة الكتب، ستجد مجد أي إلى ذهبتط 

علماءكتبها التي، الكتب إلا تجد ولن الوهابية( )موص عبدالوهابط 
ؤ،السلفية للدعوة فبال ومناوئة عداء عن المزيد وسيأق / السعوديةاا 

الراح.الفصل 

التيصإّماءيل بن منصور للقف الشم وينا ، ١٦-I١٥ ليل يالد الييان الفوران، صالح )١( 
النافس).ت،آ*ص.

صء؛—٦٤ه، نفالمرجع )آآ( 
٥^٠■ْروملام مجمة٠وتع لاآل/اآا/ة**آم، تايمراوستغافورةخ متريس جريئة )٣( 
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للدعوةالمناوئ الصول التوجه لهذا النماذج بعفن فهدم ويعد، 
علىيركزون أمم يلحظ الّهج هذا على محار من لأقوال والمتاع اللفية، 

تالتهم تلك وأبرز وأهلها، اللفية الدعوة من المنفرة التهم بعفى إلصاق 
والخروجالمسلمين، عامة تكفير أو المخالف، وتكفير والتطرف، التشدد، 

تيلى ما الباطالة التهم هذْ على ؤيوصون الحكام. عر 
والاستغاثةالأموات كدعاء أم عقائد من عليه هم محا صحة أولا: 

منذلك غير إلى الغيب، يعلمون باتم والزعم الأولياء وتقديس حم، 
منهميقبل لا الوهابي السلفي حصمهم أن يزعمون ثم الباهللة؛ العقاتد 

صرثولأءللأاا.
الميتةالمعال بكل شحنوه والذي السلفي، المنهج من التحذير ثابا: 

بمسمىالسالفية ربهل على الوقت دان ل وحرصهم السامع، منها ينفر الش 
ذاتعلى تدلان ~؛زءمهم~ والوهابية السلمية تصح يحي،ثا الوهابية، 
.اكوءا

إلىأو الحكام إلى السلفيين مع الخصومة -أال0 التقرب ىك1ات 
منالإسلام أعداء إر يما ويتقربون بل وأشباههم، كالشيعة، المنحرفين؛ 

واسدين٠١/الكفار 
بدهاءللمالفية المخالفون ثانيتا: 

السلفيةمع الصدام عن اإذستطاع قدر ابتعدوا الاتجاه هذا أصحاب 
ومحاولةإليه، والدعوة التصوف ينشر اشتغلوا الوقت ذات ول رأتياعتا(، 

بنمحمد الشح بكلام يستدل بعضهم إن حتى ياللفئة)منهجح(أ، إلصاقه 
هذاأصحاب عر الأمثلة أبرز ومن إ محاق كما اف~ ~رحمه عبدالوهاب 

بإحياءالمجاهرين أول يعد والذي المالكي، علوي محمد الشح الاتجاه 
بنشرهوذلك ا! المعاصرة السعودية الدولة ل التصوف وحرافات بيع 

إنشا،اض.اكاكتفيالنملاّ منديان را(ابي 
بعدابلمة الدعوة آصايت اش الآزة اثلوا أن الجزاتري ك أم الشيخ يدم )٢( 

لهمهد أن ؛عد كتا؛ه'الدخاتر؛>انأصدر المالكي فدفعوا اى ٤ * * ستة بداية الحرم فتنة 
جائر^؛^٠ ينظرت دار٠اأ. عتر ق اللفة مايع أن ا-تهناع تمطل بالوالد، فيها تغنى برسالة 

بدون،ط الممن—الماهرة-، دار الضلالة، لعان يا 'مهلا يركضون. وجاءوا الجزاتري، 
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))الذحاترككتاب ؛؛ التصوف' صلالات إلى صراحة تدعوا كبآ علما— 
السدية(('م.

المالكيعلوي لحمد والدعاة العلماء تصدى محن الرغم وعلى 
دعوةصلألاته؛ نشر ق ودهاء( )مدوء استمر أن4 إلا وضلالاته 

ه. ١٤٢٥سنة وفاته حتى وتأليمآ، 

ونشرهالها، وانتصر الزمان هذا ل اليدعت لواء حمل ممن ءروكان المالكيرت ممير الشخ يتول ( ١ ر 
اشالمالكي—هداه عالوي ين محمد الدكتور الشيخ وماحل، عنها وجادل إليها ودعا الناس ين 

حللين سمير بملر: حامياة..ء. سة وأحياها فتة وأثارها حذعة أعادها الدي وأصلحه- 
_U.ثدون، ت بدون، ط والدحاتر، القواد شفاء كتابي عر الرد ز الماثر جلاء المالكي؛ 

الثالث.الجد ي المالكي علوي محمد عع نبه يتصل الالتةي سمير والشخ 
محمدأصدرها كتب ل متكرء أمور عر ^^ ١٠الته—ت بار—رحمه بن عبدالعزيز الشيخ يقول )٢( 

الأمورتلك من الحمل،وة(. )الذحاتر سماه الدي الدميم كتابه مهدمتها وق مالكي، علوي 
اشلرسول يان ت كقوله وتعارا سبحانه اض حمائمن من هي صفات ه الثه ورم،ول بثه ن

والأموروالروح الغيب ؤيعلم أرض يقطع آل له وأل والأرض، السموات مقاليد 
ليلةمحن أصل مولده ليلة وأن لأحله، حلقوا الخلق وآن بAل٠ها، تعار افه احتمى التي الخمسة 

قملها نماني إقراره ذلك ومن ه الض بدلك يض منومحل يه وهر إلا شيء لا وانه القدر، 
إذاوانه الكروب محي الفزع إيه وأن "والأمتجارةّ؛ه قو بالني الاستغاثة غر مشتملة الدحاتر 

ححوار المنيع، سليمان ين عبداقه عن؛ نقلأ المكروب..لا. يقنع أين فإر يتجب لم 
العليةالحوت لإدارات 1ا!عامة الرئاّة ونشر تلح وضلالاته، ْتتكراته رد ق المالم 

،صء الكتاب، لهدا تقديمه من منقول باز ابن الشيخ وكلام م، ١  ٩٨٣"١ ٤ ٠ ٣ ، ١ حل بالرياض، 
قوضلالاته المالكي حول مملولأ ييانآ بالسعودية العلماء كباار هتثة أصدرت وئد 

ابنمعفيكتابهسا،بملر:صبم-ةآالشيخ نقله اا/اا/ا'؛اه، 
هيتةيعرنه؛ أخلهر أن يعد وصلألألته للمالكى والدعاة العلماء من تصدى من أمثلة أيرز من )٣( 

أيويكرالنخ وكدا ه،  ١٤٠١سنة واستابته نيه بيانء أصدرت إذ العودية ق العلماء ؛بار 
دعاةيا مهلأ يركضون، وأوجاءوا عقتدتمالأ، صلاح ق الأمة لاكمال كتابيه ق الجزائري 
وصلألاتهء،منكراته رد ق المائكي ْع احوار كتابه ق منح ين عبدافه والشخ الملألهلأ» 

ءالردرسالتي؛ ق الحرالي سفر والشخ مفاهيمنالأ، لاهده كتاب ق الئخ آل صاغ والشيخ 
سميروالشتخ الزمجازلأ، هدا ق الشرك وداعية لحي بن عمرو ملة ولامجدد الخرافيين*، عر 

عيرإر والماترلأ، القواد شفاء كتايي عر الرد ق ايصاتر لاجلأء بعنوان رسالة ق المالكي 
معية،الوالأشرطة والرساتل الكتب من ذلك 

الشيخكتب من مجتزأة يكلمان امتثياده ومغالطاته المالكي علوي محمد دهاء أمثلة من )٤( 
كتايهق يستشهد مثلا فتراه صلألاته، صحة عر بيا للإيهام عبدالوهاب، بن محمد 

الناس،عامة تت5فير0 عدم ق عبدالوهاب ين محماو الثبع بكلام لا تصحح أن يجب لامفاهيم 
ءداتر٠ابين محمد الثب^ آن هو المتصوفة من وعيره الماممي ربمرى يعرفه الذي ولكن 

هدهلمثل نواعجبتأ ذلكأ كتابه صمها الش والخرافات والبيع الشركيان لمحاربة قام إنما 
أنيجب مفاهيم المالكي، علوي ين محمد ينفلر؛ المالكي كلام لمطالعة والمكرأ الجرأء 

٠٠٢٢ ٠ اه-ه  ٤٣٠ ٠٢ءلاسة-بتروت، دارالكتب تصحح. 



عيدافعمر الدكتور اليوم المالكي علوي محمد حطي عر ليسير 
الضلالاتصحة وموكدأ عنه، ومياسا المالكي، يداه ما مجددا كامل؛ 

وكأنالملف، منهج عر جرأة أكثر بأسلوب ولكن ، المالكي تشرها التي 
~عثلأ~يزعم فرام ، مزاصه؛ يفند الملف بمنهج عالم من حلت الأرصى 

نيهمتال من هم ءفالصوية فقودآ المصورة! الطائفة هم الصوفية أن 
يضرهملا وجل عز افه أمر عر قوامة أمر من طائفة تزال لا قوت الله رسول 

الملقيةتخالف لا الحقة الصوفية ءإن أيمان ؤيقول خ من 
كلمن الإسلام تنقية تريد والي الأربعة، نية الالخداهب الأتباع المخلصة 

٠العصور، عم به لحقت التي والشوائب البيع 
عمايتحدث أحد مباشرة القول هذا يحد عمر الدكتور أن الجيب ولكن 

وليتديننا مسلمات من الأركان هده وكأن ا التصوف(! د)أركان سماه 
ذلكمن والأعجبج ا، الخصوفةاُ يه ألحقها أكي والشوائب البيع مجن 

معلولاجوابما نقل تحديدا(  ٦٣٠)صتورقات ببضع ذلك بعد أنه أيض-؛ا 
ولكنالتصوف، حقيقة عن إليه وجه سؤال عن القرصاوي يوصف للشيخ 

السالفينالدعوت فترات من حرحؤ فترة إبان دعرته ل ئثط المالكي عالوي محمد أن ما مثل ( ١ر 
التصوفخرافات إلى الدعرة تجديد ل ثبط حيث كامل؛ عمر فعل فكدك الحرم(، )فتنت 

،٢٢ ٠٠١صيتمبر ١ ١ أحداث يعد ما فترة وهي ^٠ ٠٧١للدعرة مماثله فترة إبان ونركياته 
ثوبل الممتدان نالك يطمٍح أنه هي كامل عمر أسلوب يغلف التي الخعليرء العثمة ولكن 

والإرمابالتطرف وبين الحمة المطلقين ض ومكر بدهاء يربط إذ والدولة! للأمة الصيحت 
هيآما عر ودها*~ بمكر ~أيمل الممرنة معتقدات يعرمحى تم الداء، مجتها ليجعل والتكفير 

الحقيقة.هده إدراك ل عناء يجد لا كيه من شيثء يطالع ومن الداءأ لدك الدواء 
علويبن محمد الدمحور للمدالأساذ المحمية أاكحاتر كاملمحاب عم مترلفات رأ<منأبر3 
وفالأمة•، عالماء وأتوال والمة الكتاب ضوء عر والعارضين المؤدين بين المالكي 

وردالمحمدية•، ءالدحاتر كتاب و المالكي نثرها ام والشركيان الضلالات لكل انتصر 
منح.بن ءبداال4 والشيخ العلماء، كبار الفلألأت؛كهيثه تلك نثر أنكر محن على 

ذا،لوثر-القاهرة، المب الوابل الخلاف، حوله اثير فيما الإنصاف كامل، عداث عمر )٣( 

الإنصاف،كامل، عمر ( ٤ ر 
عرتكلموا *فإمم اث~! لفدرحم.هم المادات من الزهاد عن اممه رحمه القيم ابن يتول )٥، 

حمرولا ترتيب، غير من معللقل ميدأ جاسا كلأمأالأحوال وعلى القلوب، أعمال 
محدارجالأنيم، ابن وأصرف•٠ أدلى وعمهم هدا، من أحل كاوا فإمم ععلوم، يعدد للمقامات 
العر؛ي—الكتاب دار البغدادي، محمد تحقيزت تتعين، ؤلياك تعيد لياك منازل بين المالكين 

٨/١م١٩٩٦ه-١٤١٦٠٣يروت٠ط ء١-٩ء٠١
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الشحنول وهي الأخيرة حلاصته الجواب من حذف صر الدكتور 
معارفهل يرجع بأن العادي الرجل أضح ٠ولهذ١ جوابه• آخر ل القرصاوى 

يقولونما كل ل يرجعون الذين المعتدلن اللمن العالماء الملمن إلى 
يرىعمر الدكتور كان فادا ا الموفق، واف هو* رموله ومنت اف كتاب إلى 
رأحفاها؟!امملمات هذا أسقط فلماذا الخالصة السالمة هم الصوفية أن 

،١ييه بن عيداف الشح وهو الفثة؛ هذه نهج عر يسير ثاك مثال وثمة 
أحزاءمن الثالث الجزء هو الذي الإحسان ٠إته التصوف؛ عن يقول والذي 
اللفوأعمال الكتاب ق ءفأصولهم المتصوفة؛ عن ؤيضيف ، الدين، 

إداالتصوف •ع المشكلات هي ،فما متاتلا؛ ؤيفول ، ؛ دةيةةُ تكون ند 
مجشلكدتيمف لا بيه بن الشح كان ؤإذا والة،أًا!، الكتاب أصله كان 

أيعرفها؟ فمن هذا~ يومنا إر داردخه "عثر التصوف 
معيدمححمد الJكتور التوجه هذا أصحاب عر الأمثلة من وأيصح 

مذهبلا مباركه زمنية مرحلة ر١اJسالفية سماه كتبتا ألف والذي اليوحلي، 
يزعملم أنه من الرغم عر الأمر، هذا إنبات ق نفه وأجهد ، اسلأمى، 

ديدنهو والغالطة التلبيس هذا ولكن ذلك! غير السلفية من أحد 
التمذهساأن فيقولون السلفية؛ عر ردودهم غالب ق الأشاعرة المتصوفة 

المكبالقرصاوي، يرسف معاصري فتاوى كاملاينظر: القرصاوى الشيخ جواب لمراءة )١( 
\/\TUالإصلأمي،طممبما،ام، 

زالعظمة للمريقة شيخا كال وجده المعاصرين، الصرفئة رمور من يه بن عداش الشخ يعد ٢( ر
عاما*ثلاثين مند الورد إعطاء ترك محمد~ ابني أمحرق ~كما عبداف الشخ ولكن موريتانتاُ 

الأصولملم محايث دللنخ ء؛دما• ل اض كتلك س الطم ح؛ م طربمتبمم ل دبس 
وتدبجدة، عبدالعزيز الملك جامعة ل ؤيدرس جدة، مدينة ل يعيش وهو الشرعية، والمقاصد 

ء.١  ٤٣٥عام شهرصقرمن ل جدة، ق بمنزله ل علمية بزيارة نمت 
أصيلمنهج ءالتمرف مؤتمر ل ألقيت بحشة ورنة للتصوف، الشرعي اكأصيل يه، بن عبداه )٣( 

عبداهالشخ بمرتع منشورة وهي • ٠٢٢ ١ ١ آ/ا،/ ٤ بتاريح القامرة ق أقيم والذي للإصلأحُ 
بنييهالإممروفضمتجاكالي:

hnp://www.b'inbQyyQh_/p^
نمه.المرم ٤( ر

لتأصيلبمص وهو وأغرب أبعد بيه بن الشخ أن يجد الورقة تلك يطاي! ومن نفه• المرم )٥( 
االتصوف عر الشرعية الماحي دإصيل 

ردوفته منهب1ا'، ليت الطلفية كتاب عر 'تعشان سنا0 كتابا الفوران مالح الشخ ألف ( ٦١
أخطاء.من الوطي محاب ل ورد ئ عر 



قوزعم ؛ ومدمآأ دينآ التصوف من يتخذ من هم ييتما بدعة، لفئة يال
الشريعةتارخ عر حنارئ مصطلح لفية المصطلح بأن أيضآ كتابه 

مصطلحعن الكتاب، ذاُت، ز هويقول بينما ، الإملار والفكر الإسلامية 
الماه مإن إذ نديم، لممى حادين، اسم •والتصوف يرن محا التصوف 

ونقولُ! -را..ااُ العالقة الأوضار من النص تزكية إر صما كونه يعدو 
الإسلامي!والفكر الشريعة تاريخ عر طارما مصهللح1ا يعد أيهما للوٌلي 

الصوفيةمصطلح أم الصالح ا اللفانلع إر يثير الذي السلفية مصهللح 
الأقوال(؟!أحد )عر الصوف من المشتقة 
عرالحييب التوجه هدا لأصحاب، أيضث المارزة الأمثلة ومن 

وغيرهما.'، ندعقُ اممه وعبد الجفرى'ُُ، 
الفصلل وغيرها الأسماء من مضى ما وآراء لرانف، بيان مزيد وسياق 

العاصر.الصول الحراك عن الحاريأ، عند افه- ~يإذن الرابع 
الملقيةمن تقف، الصوفية بأن القول يمكن مضى ما حلال فمن ويعد، 

الواخإر —بالفلر يمكن العداء ذللث، وأن عيابا، مونما وأتباعنا( )منهعبما 
للملفية؛الهاء.، والخالقبجفاء، للملفية الماوئ إر يمه تقالعاصر— 

بجفاءالماوتن بين والافتراق الاتفاق أوجه أبرز بأن القول ويمكن 
تيلي مما تتجر بدهاء والخالمن 

راسلت(!يدانها المثل*)رمتى فيهم بمدق دكثترآما ، ١١
الفكر-دار إسلام، مذهب لا محباركة رمجتية مرحلة اللب الوطي، سعيد محمد ينظرت ، ٢١

ص٩٨١ص الم-ع ( ٣١
علىوتتلمذ ، ٠١٣٩١عام جدة مدية ل ولد الجفري، عبدالرحمن بن العابدين زين علي هو ( ٤١

ؤيعدطاية، نست مؤ أنثا وب آيرخلمر، مدية ق حالء يقيم والمن، الحجاز صرفية كار يد 
الفصلل بعضها ذكر صان كءرة، مناثعل وله المعاصرين، الصرفة دعاة أبرز من الجنري 

الجفري،عر ليس، الشخصي المرتع ينظر؛ الجفري ميرة عن للمزيد اش~■ ساء الراع~إن 
/hHp://www^lhabibalixomالرابط: 

ءفقيهبأنا بطه ويمئف المكرمة، بمكة ولد ندعق، حن بن محمد بن عبداه اليد هو ( ٥١
الثريعتمتاصد ل متنوعة ررماتل وقراني، فواتي منهات مرلفالت،، عدة له ا، إملام ومنكر 

اارا؛طتالإليكتروف، فدعق موم ينظر للمزيد وغير*ا• الإسلامية، 
http://www.fadaaq.net /



يحويهويما الصوف، يصحة الاعتقاد ق ءامس ~بشكل يتفقان — ١
•وخرافات وبيع شرعية مخالفات من 

مواجهةطريقة ل ؤيختلفان عدوأ، لفية الاتخاذ ق يتفقان أن|ما ٢^ 
العدو.ذلك 

وانتقاصناوشتم1ا سبتا للسالفية؛ يعداومم يجاهرون المناوئين أن ٣' 
أ.الرافضة يتقية أشبه أملون ق يدهاء، المخالفون يكتمها يينما وتكفيرا، 
فيهماالاعتبار بل المسارين، هدين بين فاصل حهل ثمة وليس هدا؛ 

أوبدهاء مخالما بجفاء المناوئ ذات تجد قد فاك وليلك الأغااسا، للاعم 
لكتابالبوطي معيد محمد بدهاء المخالف تقديم آنمآ ومضى العكس، 
منوغيره الرفاعي يوسف دفيع أيضتا ذلك ومن الرفاعي، يوصف المناوئ 
محمدبدهاء المحاق عن والمغرب، البحرين ق المناوئين، الصوفية 

عامق صلألاته تشر حينما السالفية عالماء له تصدي يعد المالكي، علوي 

موقفهميرجعون وطرقهم فثامم باختلاف زماننا ل الصوفية أن وبما 
اض~،~رحمه عبدالوهاب بن محمد الشيخ إلى السلفية للدعوْ المعادي 

رأيتفقد يزعمون"، -كما الإسلام ق جديدا أمرآ أحدت أنه اعتبار على 
،ستوداردء ؛الوثروب لالمساتشرق كلمة أورد أن المثحث، هدا أختم أن قبل 

بنمحمد الشخ دعوة ظهور قبل العربية الجزيرة حال فيها يصف 
بنمحمد الشيخ ببا يافا التي الكلمات ببعض اتبعها ثم ، عثدالوهاب 
دعوته.وعن نفسه عن عبدالوهاب 

لكتبأمريكا. ل ,بووكض ولد ( ٣١٩٥٠-jiLothrop stoddard( 1883متودارد لوثروب )١( 
العالمءاحاصر مؤلفاته! من وغيرما. وتركيا ومصر والأردن فاسهلين زار اجتماعي، ومزرخ 

لرتروبثتغلر؛ رغيرما• الحضارة'؛، عالي و'اااثورْ الملونة،، الثعوب وارمضة الإسلامي،، 
ارسلأن،شكيب الأمير وتعليق نويهقى، عجاج ترحمةI الإسلامي، العالم حاصر ستودارد، 

lT\/؛هّآاه-مبمام، دارالفكر~يررت،طأ، 
محمدالشخ يعوم ظهور قيل العرسة والجريرة نجد حال عن تكلمت كثيرة أخرى مصادر ثمة ٢( ر

وتايجيشر، لابن نجد تاريخ ف المجد رمحوان محام، لابن نجد نائح ومنها عبدالوماب؛ ابن 
~لماسيته الأمريكي المستشرق هذا كتبه مما النقل احرت ولكي وغيرهاط للألرصي* نجد 

المحايد.لكلشاهد هده— —والحالة ولأنه الدرامه، هده لغكرة عام— بشكل 
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سوداء؛غاشية غثيت4 فقد الدين ءوأما ستودارد®؛ لوثروب ٧ يقول 
الخرافاتمن سجما الناس الرسالة صاحب عالمها التي الوحدانية فألمست 
الأدعياءعديد وكثر الصلوات أربان من احي الموحلت الصوفية، وقشور 

مكانإلى مكان من يخرحون والمساكين الفقراء وطواف الجهلاء 
بالباطلالناس ويوهمون والبحات، والتعاؤيد التمائم اعنافهم ق يحملون 

التماسللناس ويزيتون الأولياء، قور إلى الحج ي ويرهمومم والشبهات 
يشربفصار القرآن فضائل الناس عن وغايت القبور، لفناء س الشفاعة 

الحرماتستر وهتكت الرذائل وانتشرت مكان، كل ق والأفيون الخمر 
نالما المنورة والموينة المكرمة مكة ونال استحياء، ولا حشية غير على 

النيئفرصه الذي المقدس الحج فصار الإسلام، مدن سائر من غيرهما 
الملمونبدل فقد الجملة وعلى المستهرآت، من صريح استهناعه من على 
إلىالرسالة صاحّب، عاد فلو القرار، بعيد ٌهبْلثا وهبطوا الخلين غير 

اللعنةوأطلق لغضب الإسلام يدهى كان ما ورأى العصر ذللث، ل الأرض 
وفيماالأوثان. وعبدة المرتدون يلعن كما الملمين، من استحقها من على 

منيدوي بصوت إذا ظلمته، ل ومدلج هجعته ي مستغرق الإسلامي العالم 
ؤيدعوهمالمؤمنين يوقظ الإسلام، مهد العربية، الجريرة نبه صحراء قلب 

فكانالمستقيم، والصراط الييل سواء إلى والرجؤع الإصلاح إلى 
عبدالوهاببن محمد المشهور الصلح هو إط الصوت هدا الصارخ 

زاويةكل إلى ألمتها واندلعت واتقدت فاستعلت الوهابية نار أشعل الذي 
علىالملمين يحص الداعي هذا أحذ ثم الإسلامي• العالم زوايا من 

فتبدتالتليد، والعز القديم الإسادمي الجد واستعادة النفوس إصلاح 
أنإلى آ، الإسلأم،اُ عالم ق الكبمرى اليقظة بدأت نم الإصلاح صبح تباشير 

غرضهابحتة، خالصة إصلاحية دعوة هى إنما الوهابية ارفالدعوة هالت 
التفاسيرونقص الأوهام، ؤإط-ال الشبهات، ونسخ الخرق، إصلاح 

الإسلامعصور ل أربا؟آا وضحها التي المتضاربة والتعاليق المحتلمة 
إلىالرحؤع هي ١^٨^٠ وعلى الأولياء، وعبادة البيع ويحص الوسطى، 

®. وجوهره• ولبابه وأصله، أوله على به والأخذ الإسلام 
٢٦٠-٢٥٩/١الالمالإ-لأر، حاصر ّتردارد )ا(لرموب 

)آآ(اورجعف،ا/أ؛أ
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تيلي ما كلامه من احترت فقد عيدالوهاب بن محمد الشخ وأما 
فقيهأو صول مدهسا إر أدعو الحمد وف ءلت اض~ت ~رحمه يقول 

قواش رمول صة إلى وأدعو له، مرياك لا وحده اش إلى أدعو بل وعيرهم، 
أشهدبل أناف، إذا الحق أرد لا أف وأرجو وآخرهم أنته أول بما أوص التي 

الرأسعلى لأمالنها الحق س كلمة منكم أتانا إن حلقه وحميع وملائكته افه 
اممهرسول حاثا أئمتي، أقوال من حالفها ما بكل الجدار ولأصربى والعض، 

؛|قفإنهلأمولإلأالحق«رسم.
ااماق-تأهل من عالم -وهو السويدي عبدالرحمن إلى رسالة ي ومول 
أدضالذي ولبى عقيدق بمبمع؛ ت، لمتع، الحمد— —ولاه أي ء..وأخرك 

الأئمةمثل الملمين، أئمة عاليه الذي والجماعة تة الأهل من.ه-ح هوت به الاه 
ف،الدض إخلاص للناس بينت ولكنني القيامة، يوم إلى وأناعهم، الأربعة 
لصدهمرمم، الصالحض من والأموات،، الأحياء، دموة عن وبتهم 

هومما ذلك وغير والسجود، والنير، الذيح، من يه، اض يعبد فيما إشراكهم 
الذيوهو مرسل؛ نبي ولا مقرب م1لالئلأ لا أحد، فيه يثركه لا الذي اف، حق 

اكنةأمل عليه الذي وهو آخرهم، إلى أولهم من الرسل إليه لمح، 
يعفىهدا فأنكر الكلمة، مسمؤع قريتي، ل منصب صاحب وأنا والجماعة..، 

عاليها.نثووا عادات خالف لكونه الرؤساء، 

ذلكوعير الزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ياهام يدي، تحت من ألزمت وأيما 
فلم١لمتكراءت، وأُولع المكر، وصرُب أربا، عن وبتهم اش، فراتفن من 

فجعلواالعوام؛ عند نءا تح م لكونه وعيبه هدا ل القدح الرؤساء يمكن 
علىولئوا الشرك، س وأمي التوحيل. س به آمر فيما وعداومم ندحهم 
الممترداتإأنولع إلينا ونموا الناس، أكثر عليه ما خلاف هدا أن اإعوامت 
البهتانإشاعة فمنهات ورحله، الشيطان بخيل عليتا وأحلبوا الفتنة، فكثرت 

أكفرأق ذكرتم ما ومنهات شنيه، أن عن فضلا يحكيه، أن العاقل يستحي يما 

نثمالعيلقير، ومحمد النونان صالح تحقثق.' التحصين. الرمحاتل ءLJالو٠ابا بن محمد )١( 
٥٢ ص؟ بدون، ت بدرذا ط الإملأب~الرياض~ا معود بن محمد الإمام جامعة 



نياصحيحة، غير أنكحتهم أن أزعم وأف انعي، من إلا الناس، جمح 
افإلى أبرأ إق إ لم؟ مهذا يقول وهل أ عائل؟ عقل هدا يدخل كيف عما 

اففقاتل الإدراك؛ نائل العقل، مختل عن إلا بمدر ما الذي القول، ذا هس 
أهلالأماضابطلة«ُ'/

ماكل من وتنقيته الدين، لتجديد منهج هي السلفية أن فالخلاصة، ويعد، 
وعملفهم والسنة، الكتاب هو ذللئ، ق والمعيار منه، ليس مما به علق 

بكثيريقبل لا التجديدى المنهج وهذا المفضلة، القرون ق الصالح محلفنا 
لتعارصها؛وحلرائقه؛ التصرف، عقائد من 

حمانمىيعفى وادعاء ه رمحول ق كغلوهم الإملأم؛ عقائد مع تارة 
الأحياءمن اممه غير دعاء وتجويزهم أوليائهم، ل الحال وكذا له، الربوبية 

الرحالوشد وتشييدها القبور تعفليم من ذللث، على ترتب وما والأموايت،، 
إليهاواكركه.الخ

وكيدعلها، حصر لا التي الصوفية يلرقهم شرائعه، ْع أ-مى وتارة 
للا ترد لم التي والأوراد الذكر وبيع ولأولبانهم، ه، اش لرمول الموالي 
عندوالربطة التجانية، عند الفاتح كذكر السنة، ل ولا الكتاب 

المسندة..الخ.
الشيحمجيئه مند وأئتاعه؛ السلفي المنهج المتصرة عادى وليلك 

~كمااتتعارصرأ السالفية لأن هدا، يومنا ؤإر عبدالوهاب، بن محمد 
حلافالمتصوف ادعى ؤإن الصوف، أبجديات من كير ٌع أملفت~ 

ذلك.

أحدهماارين؛ مالمعاصر— ومحتتا سفي لللفية الصول العداء واتحد 
مضى،فيما فيهما القول فصلت، وقد بدهاء، مخالخت والأحر بجفاء، مناوئ 

الوكيل.تعم وهو حسينا واش 

م،١ ٩ ،و—٦٩  ١٤١٧بدون، ط تاّما بن ع-اوالرح4ن جمع النجدة، الأجؤة ي السنين انمرر ( ١ ) 
٧٩/١٠٨-

١٦٧



ونقدهالعلماب، من الصوفية موقفا 
ص■-

بداهئ—— العقل إن إذ الأولى، للوهلة غريبآ المحن، هدا يبدوعنوان ند 
موفأن إلا ٠، واiعلماسةر التصوف بين اكافر بل التغاير يفرض 

علىالتصوف غلة وكدللئح للتصوف، الداعم )العلماسن( الستشرقين 
وظهورالتغريب، بحركة تميز الذي عهدها، آواخر العثمانية الدولة 

بعدظهريت، التي الدول معظم على كذللئ، التصوف وغلبة العلمانين؛ 
منالصوفية ، مؤنقحقيقة هى ما نتساءلت يجعلنا العثمانية؛ الدولة 

تالعكس على وكدلل؛، العداء؟، ناصبتها حتى أو قاومتها وهل العلمانية؟ 
التساؤلات.من ذلك، غير إر الصوفية؟، العلمانيون ناوم هل 

منحقها الكثيرة— —؛تساولأما المسالة هذْ اعْتاء ق ورغبة هنا، ومن 
هما:مهللين، ق جعلتها فقل والنقاش الإيضاح 

العالمإلى العلمانية انتقال و؛داات، التصوف الأول: الطلب 
الإملأمى.

العثمانية.الدولة سقوط بحد والعلمانية التصوف الثال: الطلبا 

التوفيق،،وباق 

بالجآ ل وحصره الحياة، ثوون إدارة عن الدين إنماء هى- همارة~ ّاوجز العلمانة )١( 
صيغني بما الظهور من لأب؛اتت، المتن j ت«اربمها ليراد ءن اعرمحت يند نغط• اكخمي 

ورودلفظهناإران وأنه •فهومها. خلاصة على الإيجازوالاقتصار فاثرت فيها، القول، بط 
تمااللمراليث؛ اساسان، احد إما إذ اسانة، بالضرورة تلزم مبالمعثح هدا ل "الأ-مابم 

جريدةينظر؛ الإسلامي■ المالم ل الفيالق دماة أنم أحد دمر الجمل سار بدللئ، صرح 
واللمرالةالخدبمة بموان)اللمداف الجمل ْ"أمثاللثار ; ١١٢\ا الإلكتردنة، إيلاف 

الرايهدتوالمعاهيم(. والمادي المعاي الجديدة، 
http://www_phxom/Web/Webform/Se^
hive=ElaphWriter
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للغرببالمب لكث الإسلام( التاب)دولة الدولة الثاتت:أو الم.ة 
السعيل "حينها" أوروبا فتثت ما ولذلك الحقيقي، والخطر الأول العدو 

الروماقالوزير أف وقد إصعافها، أو العثمانية الدولة لإسقاط 
لتقسيممشرؤع )مة سناه يانا  Trandafir. G. Djuvaroات.ج.دحوفارااا 

عرأوروبا نفدما والتي المنة، )الخطط( المشاريع  siiijفيه وعد تركيا(، 
،.١١م(١٩١٣-١٢٨١سةقروJ)مدى 

الطريقهو كان التصرف فإن الأور، المقدمة على وبناء أنه والنتيجة، 
المقدمةعر وبناء العثمانية، الدولة ل لالتدين المعتمد الرسس والمسلك 

الأوروبي•الغريي للعالم الأول العدو ص العثماسة الدولة فإن الثانية 
العلمانية-أوروبا من -القادم المستثرق ذلك يتبز فكيف وعليه، 
أاللدود؟ بلائه عدو منظومة من أصيل حزء والتصوف التصوف، 

صديعملون كانوا المستشرنين أن تصور هده والخالة يمكن لا 
عمدةأن المايق الفصل ل مضى وقد التوسعية، العلمانية بلائهم توحهات 

ومستشارامشاة صايهل كان ارماسينيون، التصوف دراسة ز الممتشرتين 
بيكوءا.ءآسايكس اتفانية لجنة ق وعصوا الفرنسة، المستعمرات لوزارة 

فينبغيوالعلمانية؛ التصوف عن المبحث هدا ل الخدين، هدا أن وبما 
والديالإسلامي العالم حسد إر العلمانية تسلل بداية نقعلة إر العودة 

حيثمن الصوق البناء ذات العثمانية، الدولة الوقت— ذللث، ق — يمثله كان 
رسمينا.المعتمد التدين 
لخنمفاحئة تكن لم العثمانية الخلافة دولة إليها وصلت التي المهاية إن 

عامإسلامية حلافة كدولة مائي بشكل إلغائها تايخ نل سيرها خعل تتح 
حيثالعلمانية، التركية الخ٠هورية محلها ليحل ، ٢١٩٢٤٧١٣٤٢

الدولةتناولته والذي العلماق، التغريب من يجرعان النهاية هذ سيقت، 
زوالها!به ذكان أدوائها، من الشاق البلسم أما على -طواعية- الثمانية 

الأحن•أن )إسطنبول( الأستانة ق الثمانية الدولة سلاطين حلن لقد 

الدولألتقم ثرلع مثن الإملامرت اكصب م الأوروبي التعصب البية. عحد يتغلر* ، ١١
١٢ص"اأ-ه  ۴١ا،و-0آبم ٤  ١٦ذا.اكاشردو0. . ٩٢١  ١١ام-" ١١٢٨ العشاتب 
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يدأواوبالفعل المستمر، التردي من لدولتهم المنقذ هو الغرب بطراتق 
ما)وهذا الأورربتة المبادئ ومحق ولكن للدولة، وتجديد إصلاح حركة 
التنفليمات(.بحركة حيتها عرف 

تدورالخثمانية والتجديد الإصلاح لحركة الرئيسية ءالعالم وكانت 
هامة!نقاحل ثلاث حول 
نظمق وتسليمه الجيش بتنظيم يتعلق فيما الغرب من الاثتبامحى ~ ١ 

الحكموالإدارة.
العلمان.التشكيل نحو المثمان بالمجتمع الاتجاه ٢— 

والولاياتءإصتاسول ق الملعلة دية 
المجتمعإلى طريقها تنق والعلمتة التغريب مظاهر بدأت وبالفعل 

بالمراديمحي أراه واحد مثال بإيراد وأكتفي اللطان! بقوة المسلم العثمان 
لحدنت التي والخلختة التغريب على الأمثلة وأهم أحئلر من وهو هنا 

علىغربية لقوانين إدحالهم وهو ملاطيتها، بعض يد على العثمانية الدولة 
الجزاء)المقوياتءإفقانون الدولة، محاكم ل بما المعمول الشرعية القوانين 

٠٢١٨١ لخام الفرنسي الخائي القاتون على اشد  ٠٢١٨٤ عام الضان( 
التعزير،بذللثج ناما ؛،!_؛،، إلا عقوبة لا ١٠أن بمبدأ وأحذ مصادره، كاحد 

لالرجم عقوبة ألغي لم مثتفلمة، أسس على الجنائي القانون وموسستا 
م١  ٨٥٨عام الخثمان الجنائي القانون وأصاف الرقة، ق اليد ومحظع الزنى 
اسمعليها أطلق علمانية سحاكم الأحكام اتخاذ وأنيعل كجريمة، الردة الخاء 

القانونمبق محي وكان اكرهمثن، القضاة إلى الركون دون المدلية، الحاكم 
القانونمجن استمد الذي ( ٢١٨٥٠)التجارة محانون الفرنسي الجناش 

عنالخارجة القضائية الأجهزة أولى التجارية الحاكم كانت كما الفرنسي، 
التيالقضانية الأجهزة أولى كانت كما وجهازه، الإسلام شخ سلطة 

علىنفه اكيء ويصدق الملم،.. لشهادة مساوية الذمي شهادة اعتثرت 
القانونمن استمدت التي الأحكام مجلا 

انمكان-مكشة الحديث، الإسلام التارح ل الضاتية الدولة ياغي، احمد إسماعيل )١( 
الراض،طآا،ارا،هام،صأها
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الدولةعن صادرة مانين إلى وأحكامه الفقه تحويل حاب إلى الوصعى، 
الشريعة(،عالمة )أي 

الدولةل التنظيمات عهد بداية 'مع درؤيس- هدى الدكتورة وتقول 
ابنهالشرعية صفة وأع2لاه )محمود( السالهلان بدأه والدي العثمانية 

نتححيث ، ٣١٨٥٦، ١٨٥٤عامي التنظيمات فرمان صدر )عبدالمجبد( 
لالغرب روح وامتلهام الإعلامية، بالشريعة العمل استبعاد عنهما 

الدولة•''؛.
يحضركان الذي الوقت ول السلاطين، زمن ل وقع الأمر هدا 

الذيالرفه وق الإممّاطورى، المجلس الدولة( )مفتى الإسلام مخ فيه 
ولمنمع لم ذلك، وْع العثمانية، الدولة ق مكانته يتبوأ ، التصوفكان 

'الفلاهرةُ العلمنة وتللاح التغرب ذلائه صد صوفية هبة التارخ يجل 
واللاطينأوغسثا، الخلافة فدولة بالجمع، المهلاف٠ مائة ل أودت واض، 

بيانميأق كما وتكاياها، زواياها وأ'ءاقح، منحت، الصوفية والْلرق طردوا، 
ذللثج.

فقدالعثمانية— الدولة ولايات أهم تحد كانت —والتي ممر ولاية ق وأما 
القرنيالاحتلال قبله ؛ال.رها التي العلمانية بدرة ياما على محمل محقي 

معار—تحت، ؛العلمانية وحطا (، ٢١٨•—١ ^١١ ٩٨)لمصر القصير 
أحمدالسيد الل.كتور يقول هدا ول ومجباصرة، عملية حهلوات الإصلاح— 

الفرسينخروج بعد مصر حكم اعتلى الدي ^ محمد 'كان ٧■' 
لمه نفالامتعمار إن تم علمانية..، أهلءاف تحركه فكلاهما كتابليون 

ولاهم، أنفالمسلمين طريق عن أهدافه يحقق أن اّتطاع فقل شيثح، يخسر 

ط١٠-القاهرة. الشروق دار ايبكان. إر ١تمرك من دالهلأل،—تركيا سيف الملأنا، رصا  ٢١)
م،ص١٩٩٩٢٨م-١٤١٩

١٠ ط القلم-دثق. دار العر؛ا. اللأي ض وأثرى ال-هودة التري العلاقات )آ<سمح،مو.ش• 
أحدالمثال-! مسل ينذلر-على المثانية الد.ولت ل والتغريب الملمنة صرر حول للمزيد لّآ( 

ه-١ ٤ ٠ ٦ ءل!آ، الث.رق-القاهرة، دار 1_1^، ١لتارج أصول ز مصطفى، مدالرحيم 
حشدالمزوالفكري اسانا الدوله الوذبماق، يبلان ين وحلف ، ٢٢٣-١Vص•، ٢١٩٨٦

٢٩صاعأا-> ، ٢٢• • \،jr ٤٤٢ >لأ، القرى،  ٢١نثيرجاس ، ٢١٩•مام 
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عرختحها وليكن مغلقة، تظل أن وغزوها عكا حصار ل نابليون فثل يختي 
باشاإبرامم حروب كاك فلقد علي، محمد بن إبراهيم هو مسلم فاني يد 
حماعةلمحاربة العريية والجزيرة والأناصول وسوؤيا وفلسهلن كا عل 

وملاحالإسلام، راية تحت الحدت( العصر ق الخلصاء الإملامن )أول 
أ•فرسين•* عكرمحن وجمراء فرسة، ومشورة فرني، 

حتحأن المجتهع عن الدين علماء عزلة ءتسست أيفسا؛ ومحال 
يسلفلا عدمي، ديتي بفكر التمسلد إر ■صشر الناصع القرن ز المصريون 

لالمرتمية الروحية الاستكانة عن نؤع هو ؤإنما به أتى اإك1ا م
كراماتل واعتقاد يت٠حركا لا حامد سلي تصوف صورة ق غيي محتوى 
يمكنحال أسوأ إر المجتمع وصل حتى داكوريين، والخمومن اللهاء 

بررةنكن لم بقوله• الحال ط، الجمّق وصف وقد مجتمع، إليها ينحدر أن 
٠.أءوياءااُ فجرة ولا أتقياء، 

عزلهي محمد نقدها التي العلمانية الخهلوامت، أحطر من كان لقد 
دوروتقليص والمجتمع، الحياة مجالأيث، عن ويالتدريج رسمينا الأزهر 
ؤإرمالاختصاصه، من الأزهر شيخ احتيار وجعل الدولة، شؤون ل علماته 

والتي، العملية العلمانية الخطوائت، محن ذلك غير إلى أوروبا، إلى اوعثات< 
لحقيقي علماق 'أول صاهر~! محمد الدكتور يقول —كما منه -جعلت، 
عليمحمد كان الونتح هذا ول ، ٤ الحدينح، والإملاعي المّنى العالم 

عامل مِارأ اصدر يده نبقة ق يجعلهم أن ق منه وسعيتا بالمرفئة، محاطنا 
العلرقعلى المطلقة لهلة الالبكري خليل للشيخ بموجه بملي  ٢١٨١٢
لوتحديدا حكمه أواخر ول ، وتكايا زوايا من يتبعها وما الموفية 

-٢ محرمآ ، ٣١٩٨٥ه-١ ٤ ٠ ٥ ٠ ١ ط الوئء-المصورة، دار او،لمادت. حذور رج- أحد اليد )١( 

ر:ا(اورجعف.صأأآ
الحديث١^;^ الغكر ن، داسام الدم التارين بض الْراع محا٠٢.-كامل محمد بملر: )٣( 

١٣١ ٤ ، ط١ داراليررف-يرون،، والسام،  -٣٥.ص-اأ ، ٤
صراهتفه، المرجع )٤( 
أنثأ0الذي الدمان ل عفرا البكري خليل الشخ نابلمون عين ستين يبضهة التمس هذا وتبل )٥( 

الفصل.هذا من الخامس المبحث ل الأمر لهذا ييال مزيد وماق مصرإ لإدارة 
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غزوعلى معلما  Bernard Lewisلوص• ءبرنارد المستشرق ؤيقول 
تشكلالأفكار هزم روأصبحت الإّلأءىت للعالم الأوروية العلمانية 

التحدثحركات من للكبر الريس الإيديولرجي الإلهام مصدر 
؛،والعشرين٠٠ محشر التاسع القرين ل الإسلامي العالم ل والإصلاح 

الدولة»و5انت :  Pierre lotiلوق، الفرنىاي-ر الكاتب أيما ويقول 
راحتأنها إلا الغربية، الحداثة اقتباس ق خلاصها عن تبحث العثماية 

أحطوءليةاالالحضور كاسحة حداثة صحية 
والىللدين المضادة العلماية الطوارايت، هدم وّعل ول أنه محا العجيب 

بعنايةيحفر الممرف كان العثماية( )الدولة الإسلام دولة جد ق تنخر كانت 
بمشايخهاالصوفية اكنرق أن ذللئ، من والأعجب القاتمة، المستشرفين" 

وولأما،العثمانية الدولة سلامحلين بدعم يعمون الونت، ذات ل كانوا ومريديها 
الضبملوماتل من ووسيلة الدولة، ركائز من ركزة عندهم التموف، كان لقل بل 

وصاعددعم السلاطين بعض إن حش عليها، يحرصون كانوا التي الاجتماعي 
الأمرامعلنول؛ العاصمة إلى وهلت، حتى الأطراف، ق البعيدة الطرق بعض 
الثانربايزيد اللهنان فعل كما وذلك والمدد؛ الانتشار على ساعدها الذي 
إلىالانتقال على ساعدها مما أذربيجان، ل الخلوتية التلريقة دعم حث 

الهلريقةوصول وكدللث، العثماية؛ الامثراطوؤية ل الانتشار نم اسهلنبول 
العاصمةإلى محزؤين من ~ ليلة العن حيتها؛الدافعة "المشهورة القشبندية 
يقولللمرفية العثمال الدعم هدا وحول ، القانونر ٌليمان عهد ل اسهلتيول 

نرالبلدطولأوعرصآلكنتيتمئى والظلم الضنلث، •وبينمالكن الْلويل; توفيق 
دفعمن حوزمم ق الي القرتمر إعفاء ق الهلريق لطالباشرخ تتجييا الدولة 

٠. ٠٠أامجاوؤيها.. على الزواياوالإنفاق لتعمير الأموال ت، وطلالضراسثح، 

ترجمةءناني.ا محمد ت ترحمن لمين، الموامتجابة الغربي التائير الخهيا؟ أين لويس، يرناوي )١( 
وتشرمهلورساكهرة،حلا،م*'آ،صي0ا

رالهلأل،،الم، علاو. رضا ص: ملأ ر٢( 
الربي-المتخج، دار والس. المجمع القانت، الثانيت/ الدولة القين. حن تطر: )٣( 

اْ-'\ااأاام,٤  ١٧.داط بيروت. 
تبدون. محل ١لآد١ب٠—القاهرة. مكتبة المثماق، المصر إبان ممر ز التصوف. الملويل، ترقيق )٤( 

١١ —٩ ١  ١٨ص بدون، 
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يردع عن ثوان لم العمانية المالهلة أن نجد ذلك من القيض وعلى 
ذلكعار الأمثلة وأير3 أمرها؛ ل أوينك هدوئها مار عن تخرج طم؛فة 

الروحيالمرجع تعتم كانت واش '،  ٠٢١٨٢٦عام الكتانية الطريقة حل 
علىقضوا مثلما العثمانيون عليها فقضى '، الأنكثارية١ للقوات 

الأنكثاريةر''ء.
سواء—حد —عالي والمتثرفين العثمانية الدولة عناية ل الر إن 

قالأصاصي الجوهر أن أراه والذي التصوف. جوهر ق يكمن بالتصوف 
الغربيينوالمتثرقين الإسلام دولة سلاحلين إليه حدب والدي التصوف 

عنالعمل يإرحاء يقولون فالمتموفة ؛ ٤ الإرجاء هو واحل. آن ق العلمانيين 
فالمعاصيوبالتالي القلبي؛ الاعتقاد ل الإيمان ؤيحصرون باممه، الإيمان 
المرء!إيمان ق عندهم تقدح لا - حدًالكمر بلغت ولو ~ العمالية 

وجنبنهمالناصحين، إنكار من السلاطين أراحت التيجة وهد0 
هذهتق الوقت ذات وق ؛ وتجاوزامم أعمالهم على الاعراضات 

الحياة!عن الل.ين بفصل القائلة العلمانية الف؛كرء مع كبير حل. إلى التيجة 

الم-؛عف.ص>-آا-مل)ا(نظر: 
الولاءعلى ؤينناون الشبان، *ن أقرائها يختار اك-از، الجيش فرق من فرته هى الانكشاريت ( ٢) 

السلطانننصب حد إلى تمل  ١٨ر  ١٧القرنين ل كبيرة مالطة لها كان وتد لللطان، 
عام)اسطنول( ;الأستانة حرت مذبحة ل الثال محمود السلطان عليها تمحى وحك. 
TUr\/.:ظر;الم-وصالياب، ٢١٨٢٦

كطاشالحاج ألى الانتماء ل •الإخلاص متهات وكان الانكشايية نواتين نيدان جورجي عيد 
الهلأل-دار الثمانية، مصر نندان، حورجى الإسلام*. بعروض القيام مع العلرتقة يث حس 

•ص٨٦ ، ٣١٩٩٤يدون، ط القاعرة، 
الإيمان،ل والماتريدية الاشاعرة معتقد وهو والكمر، الإيمان عن انممل إحراج م الإرجاء 

انعنا رأصيف بالتصوف، الأشاعرة ارئاط مدى المصل هدا من الأول المبحث ق بينت وقد 
ومناصرهتركيا ل لانتشارها بالماتريدية مرتبط الخصوص وجه عر تركيا ل التصوف 
نقص١لغامليف حالي ينظر؛ والماتريدية الأثاعرة إرجاء حول وللمريد لها، عثمان آل ملأءلتن 

الأديان،ل المرة الموسوص نظر: و مدق. وط ص٨٨٣ الأشاعرة عماتي 

والحتكام،اللاطين محي المفضل التدين هر التصرف من تجل ام الأٌور احد شل هدا لْا 
بأمورالانتعال محن كاكحاوير غيره؛ تثمت وإلا المبحث، مرصؤع لخص7ته منا به وامممت 

مماذك غير إلى بالقدر، للأيمان فهمهم من كجزء بالواتع؛ والرصا المياسة(، رومها الدنيا 
بنانه'صيأي 
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مكرولا إنكارأ، الصرفية من وحدت اوسلأطين تجاوزات فلا وعليه، 
مدافعة!!منهم وجد العلماسن 

لالتأمل حلال من أعتمده ءوالدي الخزيت حليفة الباحت يقول 
ناحيةومن الاعتقاد ناحية مجن العلمانية عن تختلف لا أما الإرحاتتة 
أنيكفيه اللم أن الناليت المرجئ يرى الاعتقاد ناحية فمن السلوكا 

التهلقمن بد لا أنه يرى وبعضهم ملمح، ليكون مرجود ائة أن يعرف 
المفهومهدا ين الفرق فما المعرفة، مجرد يكفي ولا الإيمان بكلمة 

السلوكجانب من وأمحا ءالأ-محيارىاا؟، للإيمان العلماق والمنهوم 
تمامنا،الإيمان عن ارالسالوكأا العمل فصلوا قد فالخرحئة والتعلبيق، 
وارتك٠بsالجرائم كل الملم فعل فلو الإيمان، مستلزمات من واحرجوه 

قغلوهم وصل بل الإيمان، كامل رامومن؛؛ اعتبارهم ل فإنه الموبقات كل 
ومهماعمل مجهما ياكهادتين، تلففل لم مأي مطلما النار يدخل لا أن ذلك 

هواف رسول عن الخواترة الأحايين، بدلك معارضين اعتقد، ومهما قال 
مختلفة،فترات عر منها وخروجهم المار ل الملمين بعض بدحول 
هدهين الفرق فما الراحمين، أرحم يشفائ نم الشفاعة، أهل بشفاعة 
عقيدةونسف والملوك، والاعتقاد الرأي بحرية العلانتين وقول الأثول 
ينالدوافع اختلمت، ؤإن والعقاب، والحساب والمثور بالبعث، الإيمان 

.واحدة®؛ المتيجة ولخن الفريقين 
لمفهومالخرجثة حصر عن حديثه عند الحوالي سفر الشيخ ويقول 

هداأن القلب اعتقاد بزعمهم الشرك ءؤإنما القلب: اعتقاد ل العيادة 
الأعمالمن يفعله ما أن يقلبه يعتقد أن والخفر ممود، رب أو إله المخلوق 

الحاصر(عصرنا ق اف دون من )كالمشريع الخفر أعمال عمل إذا أما كفر، 
إأُبكافر! فليس الخلة من يخرجه لا ذلك أن اعتقاد0 مع 

واوثر-القاروللطائ الأراتل دار الجيد, اليرايون الخزي■ بطاح ن خلقة )١، 

الدب-اممهمقشب الإصلأم، الفكر ي الإرجاء ص- الخوالي، بالرنن بن شر )٢( 
هتاوأك الحاشية، ق صغر الشيم من ليضام م الهلألتن ين وما . ٥ ٦ ١ آ/ ءلآآ،ماةاه، 

لأس
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اشسب ومثال الإرجاء عن حديثه عند الغامدي حالي الدكتور ويقول 
الأثاعرةعند ءوأما ت للصنم والجود الدين، وحرب ه، ورسوله تعار، 

يكفرولا مستقل بكفر وليست الكفر عر علامات فهي والماتريدية 
قالتصديق عدم الشنيعة افعاله وقارن وكدب عمله استحل إدا إلا صاحبها 

ولوالجنة، أهل ومن اف عند ناج وظاهرأ موط لكان ؤإلأ قلبه 
كفرهيستلزم ولا الدنيوية ألأحزكام لإجراء فهدا الدنيا ق بالكفر عليه حكمنا 

الكفرظاهرْ فعل أي وأن فقط التكدب إلا اعقر ^٠١ فلم uطن، اق 
أوكافرأ فيكون ورسوله باش مكذب بفعله صاحبه يكون أن إما اش سب مثل 
،ظاهرآه الدنيا ق يكفره حكم ولو كافر غتر مؤمننا فيكون مكذب عير 

ؤإمحصاءوالقز الكفر أمام مصراعيه عر الباب يفح مما اف لعمر وهذا 
-بيجوفتش عزت علي الوسص الريس وأما طزل الحياة، عن الدين 
الفلسفةءإن قائلات التصوف ل ~بوءرح~ رأيه عن فتعلن اف~ رحمه 

أكثرمن نمْلتا اليقين— وجه ~عر تمثل الباطنية والمذاهب الصوفية 
إنياالإسلام، لانصرنةاا عليها نطلق أن يمكن ولذلك انحرافنا، الأنماط 
*٠جه>ا،ُ عيس إر قق محمد رسالة من بالإسلام انتكاس 

الإرجاءئم العلمّانية لدراسة احتياره سبب الحوار سفر الشح ويذكر 
الدينفصل تعالج الأور قالأت٠كاس بالجامعة العليا الدراسات رحلة مل 

ضوءعلى كلتاهما العمل، عن الإيمان فصل تعالج والأحرى الحياة، عن 
قصيةعن تعبران كانتا هنا ومن والجماعة] السنة أهل العقيدة[عقتدة هذه 

طريماريب بلا الأور كانت ونل ظاهرا- موصوعهما تباعد ؤإن واحدة 
الحياةعر الطاغية العلمانية لأسباب الدراسة خلال فمن للأخرى؛ 
وهزيمةوذل انحراف كل سبب أن العين رأى رأيت المعاصرة الإسلامية 

المنةأهل منهج عن البعد وهو واحد شيء عن يزيد لا حياتنا، و وفرقة 
ا.الإصلاحءأ وسبيل واللوك العقيدة ق والجماعق 

واوامدة،ص"1،أ)>(حانماسى-صئنامماصمت 
بمؤ عدص• يوصف محمد ت ترجمة والغرب، الشرق ين الإسلام يجوبش، عزت علي رأ، 

لاق- -رجمه سجونتش والظن . YAA-YAU_، ٠١٩٩٧ط؟، لاوشر-أس، ياخارا 
محقه.عيس بعد المحرفة النصرانية محمد؛وإر ومحالة من بالإسلام الأنتكامحة يقصد 

الياحث.من الحاصرين ين ومحا ٠ ١ "٢ ١ ١ آ/ الإسلام، والفكر ءلاعرْالإرجاء الخوالي، سفر )٣( 
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نلمن التصوف به حظي الذي الدعم بأن القول يمكن هنا ومن 
بمضاصنمعرنهم عمق إلى يعود إنما حلفهم يقف ومن المتئرنن 

أبدأيكن لم حث لوانعه؛ معايشتهم ؤإلى الإوجاء، ومنها العقدية؛ التصرف 
مندالإسلامي العالم ل بدأت التي والعلمنة التغريب حركت سل ل عقبة 

التجديد•حركة - زورأ - مى نكانت والتي الملادي، عثر التاسع القرن 
الكبيرةتثرتين المعناية بدأت الحين ذلك فمني ولهدا ٠، والإصلاح 
٠بالصوف 

العلمانيننفوذ فيه استشرى والذي الميلادي العثرين القرن مطاع وق 
■٠^؛إلى الحال بيم ووصل الإسلام(، )دولة العثماسة الدولة جسد داخل 

إلغاءإلى ثم ومن ، ٢١٩٠٩عام امطنبول عن ونفيه عيدالحميل، الساهلان 
عامالعثمانية الدولة عن العالماسة التركية الجمهورة ؤإعلأن الخلافة 

تعيشالصوفية والطرق وتعت وعيرها الجسام الأحداث هذه كل م، ١  ٤٩٢
المجالات،شتى ق وألأمها الأمة وانع عن العيد الرعيد الأحر الها عق 

ومشايخالعيش من شظف ق كانوا فالناس بالعيشة؛ يتعلق فيما حتى 
ءومنالطويلت توفيق الدكتور يقول هدا ول منه! رغد ق ومريدوها الطرق 
القشفيدعون الذين الزهدة هؤلاء يكون أن العصر هذا مفارقات أحلرف 

الفلاحينمن حياة وأترف عيشآ أرغد العيش شؤون من ياكافه والقناعة 
وابنالحرق ~من الخصر مورحو وصف وفد الحرف، وأرباب والجار 

ينوءبما الخثماق، الحكم تحت المصري حال إليهم— ومن والشعراق إياس 
كانواوما الزوايا ق الفقراء حال وصفوا ثم وصنك، فاقة من نيره تحت 

خلالفظهر والهناءة، اليسر مظاهر وصائر الخيش أطايب من يه ينعمون 
•الخجبءُ إلى ؤيدعو الدهشة يثير الباين من تؤئ وصفهم 

لمدالي الصوفية، الطرق حتى منه تلم لم ٠أتاتوركاا تمكن وحينما 
الخلرقجمع بإلخاء قراره فاصدر الخكس؛ على بل أذى، منها يبلغه 

من( ٢١٨٣٠عام )بدأ _ المكر الفرس الاحتلال أفرزه U إغفال مكن لا رأيضأ )١( 
وحمايتها.ما إرانماية تادتم انمرب، بالطرق ودراية معرفة 

١-ءه ١ 0 ص؛ اسابي. المر إبان مصر ز المرق الطويل، تونق ( ٢) 
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محلحكومته، على أو عليه خطرأ تثكل لكنت لأما ذلك وليس الصوفية، 
بالاJحاقوحلموحاته يتناسب لا التخلف، مظاهر من مظهرا فيها رأى لأنه 

مديةق م ١  ٥٩٢ عام ألقاها خطبة ففي وياطا، ظاهرآ الغربية الأمم بركب 
العونطلب ءان ; Jliالمولوية— الطريقة تنتشر ~حيث ءئّهلموقا 
ؤإنيالمتحضر، الإتال للمجتمع صفعة هو الأموات قبور من والمساعدة 

أتباعهمحياة جعل سوى الدين رجال هدف يكون أن عسى ماذا أتساءل 
أرفضفإني هدفهم هو هدا لكن فإذا ومادا؟ روحينا عليه هي مما أفضل 
الجهلعلى للقضاء الجهاد هدا كل يعد تركتا ل زال ما بانه التصور مجرد 

خلالمن المعيشية أوصاعهم تحسين يلتمسون مازالوا أناس والتخلف 
وأفرادأنتم السادة أيها تعلموا أن يجب الشعوذة، وأساليب الطرق مثاخ 
العلمانيةالزكية ١لج٠هوردة أن تعلم أن بأسرها التركية الأمة وعلى أسركم 

وأتباعهموالدراويس للمشاخ خصية أرصا اليوم بعد تكون أن يمكن لا 
حقيقيةطريقة من هناك لكن ءؤإذا داتالآ: ؤيمضى أ، الطريقةااُ أصحاب، من 

أنإنسا0 يكون أن يريد من وعلى العلم على المبنية الحضارة طريقة فهي، 
أنالطرق مشايخ وعلى معها، يتفاعل وأن الحضارة هده له تقدمه بما يأخذ 

طبعن وتكاياهم زواياهم يعلقوا وبالتالي بوصوح الكلام هدا يفهموا 
منيستاء أن الطبيعي من إن رءوسهم.. فوق أدمرها أن قبل الأبد، إلى خاطر 

الذينوالدراويس الدينيون( )المعلمون الخوحات الاصالاحات هذه 
كلويضعون الدينية الشصي، عواطف ويستغلون بيوتهم ق خاملين بميشون 

أ.الرحعيةاار مع مصالحهم 
أصدر، ١٩٢٥نوفمبمر ق وتحديدا أسهر بعدة الخطبة هزه ويعد 

الدولة،ق والذلكا الزواط جمع إغلاق على يحتوى فاتوا ءأتاتوركء 
أنولعكل ؤإلغاء للدولة، التابُة المتاحف إلى أثالث، من فيها ما وتحويل 

والأستاذوالمريد لكلدروص ألقابهم؛ وإلغاء ومشايخها الصوفية العلرق 
وقبورالمزارات جميع إغلاق وكذللثح الألقاب، من وغيرها والنقيب 

وركناضويش،الإلخمون )ا(صوى 
١١٤صرنمه، المرجع ( ٢ر 



القراراتمدم يخاش من على والحكم التلرى، ومشاخ والأولياء اللاثلين 
ول، ليرة حمين عن تقل لا وغرامة أشهر ثلاثة عن تقل لا لمدة بالجن 

الدينااالدراويش'ا أمر ؛اوبقي أتاتوركت عن كابه ل أرمرونج يقول هذا 
علىيالعالة أنبه وكانوا الخمارات، وأفخم الأراضي أحصب يملكون كانوا 

ومن، الأكراد بثوره صلتهم عن فضلا المحروم، النشيط، الخامل المجتمع 
الوطنيةالجمعية من ئانونتا فاصدر منهم، بمخلص أن كمال مصعلفى رأى ثم 

قوتشريدهم الدراؤيس ثروات ومصادرة والتكايا الزوايا بإغلاق يقضي 
الكسل،أثروا إذا جوعتا يموتوا أو جيينهم، عرق من يعيشوا كي الثوريإ، 

الأصاسعلى كمال مصهلفى قضى وبدللمثج المواطين! حميع شأن شأمم 
؛آكملها!ااوالشعب، للدولة الدينية والaإاهر 
قالخربية الخلمانية تغول بداية صفحات من أليمة صفحة فهده وبعد، 

الديالتصوف داء بسبب وملوكنا، عقيدة الضعيف الإسلامية الأمة حد 
اللمانية!بهصائب الشعور عن حتى حيرها بل الدافعة، عن أقيدها 
الخلمانيةمع الصوفية حال كان كيف أيقنا نرى التالي المهللب وق 

نمتنابعضها رزح متعددة، دؤيلأت إلى الواحد الأمة حسد تمزق أن بعد 
■الغربي الأستعمار تحت طوياد 

)ا(الرجعش،صةاا-0اا
وهوالكردي، سران سعيد الشخ يثورة الأكرارعرفت منطقة ل ثورة قاهت  ٢١٩٢٥عام ل )٢( 

إلىبعضهم هب فن■ الثورة؛ هده دوام حول الكتاب تنانع وقد ^سنادة، الطرقة مشايخ إحد 
أماإلى آحرون وذهب الإءّلأميةا الشريعة وتطبيق الخلافة بإعادة تطالب دينية ثورة كانت أنبما 

معيدالشيح ااتورْ كتاب أن محدو ولكن الأكراد- بحقوق المطالة هدفها قومية ثورة كاس 
كرديةثورة كانت بأنها أكد حيث المإلة؛ هذء ل الجدال حتم قد منظور من ييران 

عامل ترجم ثم التركية، باللغة أولأ سر الكتاب وهل.ا الديتيه، الصبغة عنها ونفى نومئة، 
الشيخمشق ابن وهر سرانء همدالرحتم شيخ ُرءرزتما هوت ومؤلفه الكردية، اللغة إل  ٠٣٢ ١ ٠ 

جريدةيظرث كرردمتان■ إتلم حكرمة ي الثقافة وزارة مشورات من والكاب بئران. سعيد 
رابملحض، اف فتح أعدم للكتاب عرص وفيها ، ٠٢٢ ١ ٢ ا/ ٢ أ/ ٥ عدد )الكردية(، الاتحاد 
الإلثكتروف؛الجريدة نحة عر الموصوء صمحة 

hnp://www_hadxom/paper.php?n6m
لحويعرض وفيه سوريا، الكردستاف الوطني للمجلس الإلتكتروف المرتع أيضءت ويتظر 

الصفحة:رابعل الكاب، 
http://kurdnasxom/ab/_
08.24'03-22-12_tid_2010-06-_^

-"٠١٣٧١بدون، ط- الهلأو-الماهرة، دار كمال، مصطفى الأهمر الدب زوتج، أرم ٠. )٣( 
ءسأا؟-ها؟، ٣١٩٥٢
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العثمابنالدولة انهيار يعد والعلمانية التصوف ت اإثارا المهللب 

منالعثمانية الدولة عهد إبان الصوفتة موقف السابق المطلب ق تناولت 
التصوفموثق على التعرف جاهدأ سأحاول ال٠طاJبS هذا ول العلمانيةا 

ومنهذا؛ يومنا إلى العثمانية الدولة عقد انفراط بعد من العلمانية من 
الدولةقيام إعلان عن مباشرة أصمر العثمانية الدولة مقومحل أن المعلوم 

سقوطهائيل العثمانية الدولة كانت وأيضآ المعاصرة، العلمانية الزكية 
الغريي،الاصتعمار بيد صقطت التي ولاياما ثعص حسرت قد عقود ببضعة 
٣١٨٨٢عام بريطانيا احتلال هو أملفتّ ~كما الخسائر تلك واك؛ر 

وأهمها.العثمانية الدولة ولايات أكثر لمصر، 
ومصر،تركيا عر المهلل-ا هدا ي الخديث أركز صوف ولدك 

والعلمانية.التصوف بين فيما للعلأنة بارنين كأنموذجثن 
الطرقلها تعرصت التي الثديية الضربات من الرغم فطي تركيا ق أما 

الوصعْع اسمحسى ما صرعان الصوفية أن إلا العلمانية، تبل من الصوفية 
القوانينحدود وفق صيرها، ل حديدأ شكلا واتخذت الجديد، الحلماق 
تستهنيءلم ت كفادارا؛ ءاحمال الدكتور يقول هذا ول الجاسيدة، العلمانية 

عامالتكايا إغلاق بقرار الصوفية العلرق نشاط اثياء الفتية التركية الجمهورية 
غيرالوقت، ذلك ق وحيويتها انتشارها من حدت بالتأكيد لكنها ، ٣١٩٢٥

شيوخوأحذ الأحيرة، السنوات ل بقرة الخياة إر عادت الْلرق هذه أن 
إطارل نشاطامم ويمارصون حديد من الصورة ل يفلهرون وأتباعهم الطرق 

٠٠وه|ل المسموح القانوق الخد 
اتخذأنه القول يمكن الجديدة العلمانية تركيا ل التصوف إر وبالنظر 

وهما;هذا، يومنا حتى اثنين ارين م

لالثان؛ ليارخ أمتاذآ حاليا ؤيعمل إصهلنيرل. ل يترعرع ولد ترم، أستاذ ممادار، جمال )١( 
محارفرد.جامعة 

الثانية،تركيا ز والعمار، والفثون الصوفية الدراؤيس، تكايا لثفنيزط دابموند عن• نقلا ، ٢١
،٠٢٠١١^١٤٣٢)كلمة(، والتراث للثقافة أبوش بة نثر عودي عبلة ترجمة: 

كفادار.جمال للدكتور يحث منها الأبحاث، من مجمومة عن شارة والكتاب 
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باتوالذي الطرقي، شكله ل التصوف عن البعد الأول: المسار 
التصوفبحقائق التمسك مع ، ٢١٩٢٥عام الكمالي القرار بعد محظورأ 
يثيرأو العلمانية الحكومة نغلر تلفت لا الذي بالمدر إلته والدعرة وعقائده، 

والذيالنورصي، سعيد الشخ هو المار هذا مللت، من وأبرز غضبها. 
العلمانية،المرحلة وحلروف يتناب جديد بأسلوب صوفية دعوة أسس 

مشايخعلى يثتي الوقت نفس وق والطرقية، التصوف يذم تجده ولذلك 
آلعلي الباحث يقول هذا وق والسلوك، العقيدة ق سرهم ويسير الصوفية، 

عقديحمسلكتا باعتبارها للصوفية يتتكر لا وهو النورمى: صعيد عن ثابنا 
يتصدونالعلماء يجعل ما والخرافات البيع فيه دحلت، صحيح غير وفكرنا 

الناسدعوة عن تصده أصرار من يسبب قد لما التصوف يرفقن هو بل له، 
لهيسبب قد طلابه من الصوفية للطرق الانتماء أن سن فهو للإسلام، 

الضررءآُ
حولالورسي آراء ءان النورسية• عقاتد ق بحثه خاتمة ق أيفسا ويقول 

صيغتقد عامة العيب وسائل خاصة القدر اثل ومالتوحيد حقيقة 
والقصمىبالأملة المدعم والعرخى التيسي3ل على يحتمي بأسلوب 

الأشعريمذهب، فيها يقرر القليل" ~إلأ للعامة كلها فرماطه والشواهد، 
الأراءمن منفلومجة مكوثا المختلفة، الاعتقاد أبواب ق الصوفية، وعقائد 
أوالمتصوفة أقوال عن تخرج لا بمجموعها كانت ؤإن الشخصية، بميزانه 

عرفال،تيار الور وحركة آيدن®: الدين وفريد الشخ ويقول ع الأشاعرة(ار 
قليلعدد ~سوى الحركة هن.0 أعضاء أن عن فضلأ صوفية، بطريقة سبيه 

هذهلمشاتخ الاحترام ق سعرة قيد النقشينديين عن يختلفون لا حدأ— 
بتعاليمهالإوالاعتراف الهلريقة 

)اللمعان(ق موصع من أكثر راق اليوطي: سعيد محمد الدكتور ويقول 

بنهحمل. الإمام جامعت مطيوءة.ا غير ماجستير رسالة التورسية، عقايو تابت، آل عامر علي )١( 
سعود

٥٥ صء نفسه، المرحع )٢( 
ولشر-للطبعة المر دار وحاصرها، ماضيها بين القشندية اللريقة آيدن، الدين فريد )٣( 

٣٥ص؟ م، ١  ٩٩٧بدوت، ط اسطيول، 
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المائيالجهاد يقتضيه ما ءأما ت الورمي سعيد فيقول الجهاد عن وأما 
ممسيةاأُا ت أيفح ؤيضيمؤ ، حاليح، ينا مناطة ليت الوظيفة فتللثا 

إخواننامعفلم لأن القرآنية، لخدمتنا يالغ صرر فهي وبلاؤها الحرب 
محنة،والأربعين الخمس أعمارهم تتجاور لا الفضلاء المضحين العاملين 

أنولو المقدسة، القرآنية الخدمة تاركين للخرب الذهاب إر فيضهلرون 
الإخوةهؤلاء إنقاذ لأحل رضاي بكل أدفعه لكنت، الخال من مبلغنا لي 

إخواننامن متات الخراط إن ليرْا ألف المقيئ البدل كان لو حتى الأكارم، 
ا!.لخدمتتاءر فادحة خسارة الخالي الجهاد ومراولمهم الجندية، ل العاملين 
بافهرأعود المورسى* سعيد مقولة باتت فقد بالياسة يتملق فيما وأما 

يومناإلى أتباعه عليها يسير شرعية قاعدة وكاما والمياسة( الشيطان من 
عالممن بشدة مجنعتتي المي هي القرآن خدمة ءإن الورسيت يقول إذ ، هدا 

منبافه ْاأءود هلتات ولذلك فيها...، المفكر حتى أستني بل المياسة 
يديبكلتا واعتصمت القرآن، نور على أحاففل لكي والمياسة® اكيْلان 

ينجلم هذا من الرغم وعر ، حاتبتاه المياسة م2لرقة مجلقي1ا المور، بذلك 
ؤإنماالله، شئ تحكيم إر الدعوة بنهمة لا و١لأعتقالا الإيذاء من المورصي 

كماالأمر ولكن ، الدولة نذلام هدم ومحاولة سرية حماعة تشكيل بنهمة 
ا!.بالمراءهءأ تنتهي دائمآ ءامحاكمامم درويشت هدى تقول 

قدكانّتح ؤإن رالمى المورسى، سعيد لدعوة العريضة الخهلوط أبرز هذه 
حافظتالوقت ذات اما إلا هان.ا يومنا إلى دعوته استمرارية على حافظت 

قيغضبها أو تزاحمها ولم تركيا، ي واستمرارها العلمانية استقرار على 

للنشر—سرزلر شركت المالحي، قاسم إحسان ت ترجمة اللمعان، النورصي، الرمان بديع )١( 
١صسخه بدون، لت، بدون، ط القاهرة، 

رآ(المرجعسصبمها
لأتمالعبارة، هذه حرفية العلماسة— قلل ~في اكزموا يوما، دأناعه٠إر الورمي، أن ؤياليت ، ٣١

يانعزي الرابع النمل j رسال زى• ل ّاّبك ثقلا ينكلون ومم النورس زس ومذ 
الأم.لبدا 

ّوزلرثركة انمالم. فاصم إحسان ترحيأت ذاتية، ّسرة النورصي، صعيد الزمان بديع ( ٤١
٠٢  t_Tص٣٠ بدون، ت بدون. ط للننر-اضاهرة. 

)ه(اورجماف،صأخ'آ
ص٤٥١الJلماتيت، وتركيا الإصلأمون درويش، مدى ، ٦١
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علىالمبني أفيون مدينه محكمة قرار  ٣١٩٥٦عام صدر ولذلك شيءا 
هذاوبعد النور، رصائل ببمراءة الدينية الشؤون رتامة محن المقدم التقرير 
لفهلبعت ، تركيا أنحاء ق يه صسموحك النور رسائل ًلح أصح القرار 

الأمرالعرية(، عن )البدياة اللاتينية بالأبجدية الحديثة التركية الْلاع 
لدراسةحاصة مراكز كذلك واقتتحت انتشارها، ل أيفسا ماعل الذي 

تركياأنحاء جمح ق ®درسخانه® النور رسائل 
إلىموته بعد مت انقالنورسى سعيد جماعة أن هنا بالذكر الجدير 

حماعةهى وسياّب1آ وماديا إءلأمي1ا وأقواها وأبرزها جماعات، حمس 
كولن«أم.»ءحاش 
فقدالتقثبنديون، رأسهم وعلى )الهلرقيون( الثاف المسار أصحاب، وأما 

قراراتتكن ولم )العلمانية( الجديدة المياصية اللهلة اهتمام لاقوا 
اسانية،انطلاقة لتأسن إلا الصوفية والتكايا الزووا بإغلاق  ٣١٩٢٥
العلمانيةللدولة تهديد( يشكل قد تجمعات أي من الساحة حلو وصمان 

تروصىأن اااستهلاءتج أثها العلمانية عن آيدن الدين فريد الشخ يقول الفتية• 
فهمالساسية السهوة ملسى السامبمة، ال^^ال البدين 
عنأيما ؤيضيف ؛، ُشائخهملأ ين الشقاق بذور وريع ؤإجهاصها، 

عددهملكثرة ترتاح بل ببمم، تعتد ولا نياحم، السلطة تعد ءلم القشيندييزت 
قوةالملهلة حم ازدادت ويشاحلح عددا ازدادوا كلخا لأنهم ويشاطهم، 
متوقفالعامة الانتخابات ق المياسية الأحزاب نجاح لأن ذلك وتحكمنا، 

قالأصوات من نسبة بأعلى يفوز أن حرب لأي يمكن فلا دعمهم، على 
الهلريقة،هذ0 شيوخ من عددآ أهمغ قد يكون أن إلا العامة الانتخابات 

/صفوفه®؛ إلى وجذكم 

صهخ'آتفه، المرجمر ( ١ ) 
العصرل المهاد رعفهوم النورصي الزمان اربدم بعنوان يحث، واحدة٠ شكران يتفر! )٢( 

أورخانترحمتت التورم، معين الرمان ندح العالم المؤتمر كتاب؛ صمن الحديثء، 
٢١ ٤ - ١ ما ١٩٩٦،١طنيل—إمعلمول، نشر وآخرون، الياق 

العلمانيت،وتركيا الإّلاميون درؤيثى، هدى يظر• الخص الجماعات هده حول للمزيد )٣( 
\ow-\o\_

٣٧٦صراوحاصرها، ماضيها بين التقشيندة العلريقة آيدن، الدين فريد ٤( )
_UUrره(المرجعنفه، 
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قانونصدور ْع القثستدين قوة اتعزرت كفادارت حمال ؤيقول 
محطالكثر بأعضاصم القشينديون أصح إذ م، ١ ٩ ٤ ٦ عام الحزبية التعددية 

قلصالحها للتصويت امحتمالهم حاولت التي الجديدة الأحزاب أظار 
ينافسءلأ ت بأنه أيضآ ؤيضيف ، فيهاء يتمركزون التي العديدة القرى 

الطريقةإلا الحديث التركي المجتهع داخل تأثيرها ق القشندية الءلريقة 
تكيتهاداخل أحياث طقوسها ممارسة حرية بميزة تتمغ الي اامواوية 

أوح1لأظ«أمالأصLJةفيقونيا 
الدولةبنية ق أماس1ا كان أليي التصوف أن القول يمكن هنا ومن 

التركيةالدولة ق أساسا هدا— يومنا ~وإلى يعد فيما بات العثمانية، 
صعقعامل كان التصوف هوأن الحالين بين الجوهري والفرق العلمانيةأ 

وسياستها،وثقافتها بدينها والثميز الاستمرار تشد كانت إسلامية ولة دق 
قوةعامل ""ولايزال" التصوف كان فقد العلمانية التركية الدولة ق وأما 

مخرجاتأن هو المزدوجة التيجة هده ل والسبب للعلمانية؛ وتمكين 
السياسة)ومنها الدنيا وترك بالعبادة الاشتغال إلى الداعية التصوف 
ْعذلك بعل ثم العثمانية، الدولة سلاطين رغبات مع توافقت بزعمهم( 

الشخهس،التعبد نطاق ق التدين حصر على أماسا القائم العلمانية مبدأ 
الكتابهدى عن الانحراف بمنع وهكذا كلها؛ الحياة شؤون عن ؤاقصائه 
والمنة!

حزنالمست الورسية والحركة طؤخ! صالح التركي الخير يقول 
وقدوطالية، أستاذ هى إنما منظمة، مدرسة ولا ثقافية جمعية ولا مياسين 

عروالمحافغلة الإيمان عن للدفاع همه النورسي سعد المخ وجه 
تقريرق وجاء الإسلامية للدولة مقهوما فيها نجد ولم ا، ااعقيدةُ 

الورس؛ةتأنشطة حقيقة لمعرفة بتثكيلها التركية الحكومة قامت لجنة قدمته 

٠٣٧ ص الدراؤيس، تكايا ليفثيز، رايموند عن• نقلا )١( 
)آ(المر-حف،صابم

قتحمل الأشعريه أن أيضا ومضى المعتني، ل الأشعرين سنون النورسة أن اتما مقص )٣( 
الإرجاء,عقيدة هلياما 

٠١ ص! ااعل٠ابتا وتركيا الإسلاصون دروصا هدى نهلاعزت ( ٤ر 
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منيعملون فهم النورسي، سعيد مؤلفات تعكس النور رسائل أفكار ارإن 
العلماق!الواقع على منهم خوف لا أي ا، الأخرهءأ ق الأبدية السعادة أحل 
الطغمةمن كل آراء بين كبير طابق لاهتاك آيدزت الدين فريد يقول هدا ول 

نقاطأهم ومن خهليرة، أمور ل الأتراك الشثسدمن شيوخ وبين الحاكمة 
يجزدبأن الإسلام من موقفهما هو الحاصرت الوقت ل الطرفين بين الاتفاق 

أعماقمن الدين مفهوم يخرج لا وأن تمامح، الاجتماعية الحياة مجن 
أبدآءُالماحي جدران بين من ولا الضمائر، 

العلمانيةالحكومة من ئديدآ صغهلطا واجه التصوف أن قائل يقول قد 
أنوالجواب لها، منابدته وإعلان عداوته، إشهار يستير لم ولذلك التركية، 

كانتما بقدر الديتي والإرشاد التعليم على الصوفية من اقتصر لو الأمر 
بحباممه تقوى باب ومن حترا، ذلك لكان العلمانية قوانين به تسمح 

لركن-ا بات حتى العلمانية مع التصوف يتآلف أن ولكن الأستهإاعة، 
ترسيخعوامل من وعاملا مثلا(، المرشحين )دعم العلمانية المياسة 

الإسلام،مقتضى عن والضلال الريع من ذلك فإن واستقرارها، العلمانية 
وضلالاته.التصوف تارخ ق سجل جديدة سوداء نقطة إما بل 

العلمانيةمع التصوف حال عاليه هو عما الأمر يختلف فلم مصر ل وأما 
ءيحفلالحسن: عمار الدكور يقول وأسبق! أعمق مصر ق هو بل ركيا، تل 

التيوالمفارقات بالمواقف مصر ق والمالطة الخصوفة بين العلاقة تارخ 
بالشبةهي متبادلة مطعة لتحصيل الأحر على منهما كل حرص مدى تفلهر 

وبالنبةالاستقرار، على والحفاظ الشرعية بخلق تتعلق للمالطان 
،لحكامء لدى وحظوة اجتماعية ومكانة مادية بمصالح ترتبط للمتصوفة 

الصوفيةالطرق المصرية الأحزاب يغفل لم جانبها لاومن أيما: ؤيضيف 
إلى ١٩٠٧من الممتدة الفترة حلال الاجتماعية، التعيثة ق ودورها 

سنعقب الرسمي الاعتراف على اكلرق من كثير حصلت أن بعد م، ١  ٩٥٧

٥١ ٥^٦ نفه. المرحع عزت نملا )١( 
صا''ا"آماضيهاوحاصرها، بين القتجدة الطريئ ، jjuTنريدالدين )٢( 
٦١ ص\' مصر، ل الصوفية للطرق المياسية التئشثة الخن، علي عمار )٣( 
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السياسة•،الأحزاب رحال ببعض علاقها بفضل وذللث، م، ١ ٩ • ٥ لائحة 
الباميةالأحزاب بين المتينة للعلاقة عديدة أمثلة عمار الدكتور وصرب 
التيالمنكلة ل ، الوني' حزب تدخل ذلك ومن ممر؛ ل الصوفية والطرق 

بلالأم، الشاذلية الملريقة مواجهة ق الثاذلية المفيفية الهنريقة داخل أث؛ريت، 
~الوفد حزب زمم النحاس مصطفى سعي إلى الصالح الة مالأمر تعدى 

لمناخشيخ1ا ليكون العمرال( الصاوي )أحمد مرشحه لفرض حينها— 
وأصاف. الكري مراد لأحمد فاروق الملك تنحية بعد الصوفية الهلرق 
الصوفيةالحاكمة السلطة استخدمت  ٣١٩٥٢يوليو يورة اارودعد أيضتات 
،سياصتهاْ وتمّير شرعيتها لتشيت، عام بوجه للدين استخدامها من كجزء 

أنإلا الثورة قيل ؛ القصر حماية ل كانوا المناخ بعض أن 'ورغم ناوت تم 
نحتاللانضواء أمامهم اللريق فتحوا بل العداء يناصبوهم لم الثورة صث1ءل 

رالعهدرحال أمم على كثيرين مع تعاملوا كما معهم يتعاملوا ولم كنفهم، 
إلىوالوقوف الثورة مناصرة ل حهدأ الصوفية تأل جانبها..لم ومن البائد، 
النفلير•منقهلمر بشكل ّيامتها جانب، 

باهتمامهأيضآ الموفية حفين، فقل عبدالتاصر جمال عهد ق وأما 
ومباركتهاله، التامة اندما مالصوفية الهلرق إعلان بعد خاصة ُ، اليالمر' 

صدرعبدالنصر عهد ول اته. محيامحوكافة الناصري للنظام القومي للتوجه 
وفيهالصوفية، للعلرق نثلام على ينص والدي م، ١  ٩٧٦لعام  ١١٨القانون 

اللائحةهذ.ه حن عمار الدكتور ، وصفوقل عاليها؛ ير نتنفيذية لائحة 

زغلولمعد يل. على  ٣١٩١٨عام ناص ممري لم،ِالي سامي حزب الوغل.. حزب )١( 
الإلغاءإل مسرته خلال ترض وتل. نعرواي، وعل اب لتلمي راحمي فهمي ومد\سميز 

يآسيهالالموصومة وكيلك ، ٤ ٥ ٠ / ١ الأديان، ز المبرة الموصوعت ينفلر؛ التشكيل. إعادة تم 
٠٣•T/ للكيالي، 

١ممر، ل المونه للتلرى المامحية التشثة الحسن، علي عار ٢( )
صآ¥ا ١٠٠٠٥المرجع )•٢( 
.٢١٩٥٢تور؛ نل ممر j الملكي الحكم أي س1 المصر ر٤( 

)ه(الرجعمه.ًسهيأ
^٢ارتا,ل؛ا كبه البكاب. للطريئ ءثداواٍر كحل 1_^؛ إلا القاسئ ند. عن ند لم )٦( 

جماعةمع مريديها يعلانه للامنا٥ الخمافئة، التلريقة وجه ل ايضّتأ ووقوفه الثورة؛ نيل ما 
.١ نفه، المربع دينّ'ظ: الالإخوان 
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تأتمريحة ومحمية مؤسسة لتصح الحكومة لصالح الصوفية ®أممت بأما 
٠•بنهتهالأ وتتتهى لطة البأم 

كانتفقد السادات، أنور الرئيس عهد ل كدللئ، الحال يختلف ولم 
ولدلالث،سياساته، لتيرير استخدمها التي الدينية القوى رأس على الصوفية 
ولواحتفالأما. الصوفية الموالي حضرر على ءهد0 ق المؤولون حرص 

الساداتسلفه اغتيال يعد الرئاسة تولى والدي ميارك، نى ح الرئيس عهد 
كانتحإذ سبق، س الصوفية باكلرق لهلة العناية فانّتح ، ٢١٩٨١عام 

الصاعدة،الإسلامية الجماعات لكبح ودك أمس، للتصوف، الحاجة 
الجماعاتأفكار مقابلة تكن لم الحكومة بتها التي ®فالاسراتيجية 

الجماعاتهذه منانة مى اليلة كانت، ولكن علمانية بأفكار الإسلامية 
هدْأمام الملريق وسد الموقف، لتمييع ها نفالإسلام ساحة داخل 

الجماعات..«رم

معالقتام لتحالفج الملائمة الفتروفط متأن الأساس ط؛ ُوءلى 
ءلرح1اباعتبارها حا يلتحف فالفتام الإسلامية الجماعات صد الصوفية 

يعرفبأنه العام الرأي أمام صورته ليحتن المصريين لدى مكانته له دينتآا 
حضورواستمر بالتصوف، الّالءلة عناية زادت هنا ومن ، الدين**® حل*ود 

الدكتورأصبح أن إلى ذللث، الأمر تحدى بل الصوفية، للاحتفالأت المسولين 
قعضرآ )ت؛بمبمام( الصوفية الخلرق مشايخ شيخ التفتازاق الوفا أبو 

لالقصبى عبدالهادي الشيح حلفه واستمر ُ، الحاكمُ الوطني الحزب 
٠.آآمُ  ٠١١يناير ٢ ٥ ثورة بعد الحزب ألغي أن إلمح، الوطب، الحزب عفوية 

ص٤٨١نمه، المرجع ( ١ ) 
)آ(الخرجعنسه،صمحا

نفه،المرجع )٣( 
أنهعلمال، مياسي حزب الديمقراش الوطني والحزب • نفه، المرجع ينظرأ )٤( 

انمرىالريس إل بمي لكن الذي الخزب دم ، ٢١ ٩٧٨عام ل ادات* ال-انوي الدبس 
٠٠٢٠٢ ١ ١ يناير ٢ ٥ ثورة بعد رمسا الحزب، ها-ا حل تم وتد مبارك، حني السابق 

الشورى.بمجلس ممرا  ٢٢• ١ ٢ ام تب تم القمي ان ابما للادا، الشر ره( 



إلىالصوفية الهلرق مشايخ تعرض فقد يناير ٢ ٥ ثورة بعد فيما وأما 
والروماء،الملوك ظل ق والاسرحاء الراحة من عقود يعد كبيرة صدمة 
محنمنهم فرجد والحماية، واكايد الدعم أنولع عليهم بغون يكانوا الذين 

الرفاعىطارق كحال مرصى(، محمد )حكومة المنتخبة الحكومة يؤيد 
هععالنا ويتحالف يعاديها من منهم ووجد الرفاعية، الخلريقة شيخ 

إلى، المزميةُ الهلريقة شيخ الم١يم أبو الدين علاء محمد كحال حصومها؛ 
بمزيدسأتتاولها والش و١لم٠بابمةا الكثيرة الصوفية المواقف من دللث، غير 
الراح،الفصل ل المعاصر السيامي الصول الحراك مبحح، ل التفصيل مجن 

إزصاءافه.

م^1 11حرص أهداف، حسن، علي عمار الدكتور لحمن وهد هذا، 
وهى:نقاط، خمس ل التصوف دعم عر مصر ل الناصري 

أوتيديدآ تشكل أن يمكن قوية تقليدية جماعة على ءالسيهلرة ~ ١ 
العلمانية.الزعة ذات الحاكمة المخبة على صغيا 

لحاصة الدنيا والشراتح الجماعات إر الوصول ل الطام رغبة ٢" 
أوالإعلام وسائل خلال من إليها التوصل من يتمكن لم واش الريف 

الريم،.ق الصوفية الهلرق انتشار على اعتمادا وذلك، السيامية اكفليمات 
بواسطةالدنيا انح والش الجماعات هده استق2إادتج دون الحيلولة ٣' 

الناصريالطام عين وكام، الحاكمة، للنخية مناوئة أو منانة أخرى نخب، 
قاعدةتجنيد يحاولون كانوا الدين الملمين الإخوان على المضمار ذا هل 

الناصرية.صد جماهيرية 

مشاعرلتفرخ منفذآ باعتبارها الصوفية إر اكاصري النظام لجأ ٤- 
الىالمياسات بعض مجعارصة فأمجام عنم<، دون من والإحباط الاستياء 

رؤيدأوتسريبه عنها نجم الذي الغضب احتواء من بد لا كان الفلام سلكها 
فهلالمسلمن، الإخوان لجمائ المنتمي مرمي محمد الخمري الريس يتنكٍلبم أمر والذي 

أالماّي؟ لدى التصرف خدمات من الاصتفادة عقية اّتمرار يعني محيا 
الرابط: ٠٠٠٢ ١ ٢ ه/ / ١ و٨ الإلبمروية. المخت اياع- الرم را(ينظر:جريدة 

http://www.y0um7x0m/NewsM5p?N^^
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النظامشحع ولذا والقناعة الص؛ر على القائمة الصوفية الممارسة ق رؤيدآ 
حجموزاد منها بالكثير السلطة واعزفت أمامها، الباب وفح الصوفية، 

وعددها.الموالي 

عرممتدة كجماعات الصوفية الطرق أن الناصري النفنام رأى ه~ 
أهدافلتحقيق شعبية وركيرة دعائية ومحيله تكون أن يمكن القوميات 

ذروتهالاستخدام وباغ العربية^.. والقومية على• القاتمة الخارجية السياسة 
صمالذي العالمي الصوق المزتمر بالقاهرة عقد حين ، ٣١٩٦١عام 

والصلاتالشبكات استغلال هدفه وكان العربية البلاد كل من ثيوحتا 
.اوسلهلةااا لصالح الصوفية ات لموم العربية 

ذاتهي التصوف لاستخدام الخمسة الأهداف هذه أن أراه والذي 
بعده.أتى ؤلمن عيدالتاصر مبق لمن الأهداف 

الصوفيةبين المتبادلة والتاني العلاقة عمق مضى مما لنا فتبين ويعد، 
العثمانيةالدولة حقبة انتهاء بحد للسالمين تجمعين أهم ق والعلمانية 

صفهق لكبهم وسس الصوفية، علي العلماق حرص إذ ومصر(، )تركيا 
الوقتذات وق الممع، ق تاييده بث ق واستخدامهم منهم، والاستفادة 

حضعواالصوفية بأن القول فيمكننا القابلة الجهة ق وأما عليهم؛ السيطرة 
الضادالفكر لهذا مقاومة أي متهم يكن ولم معه، وتعايشوا العلماق للواغ 
هوإنما تركيا ق النورسية انتهجته وما الإمادمية، للشريعة والعطل للدين 
ربهلوعن السياسية عن يعيدة )نفلامية( حديثة بطريقة للتصوف تطبيق 
التقليديةالصوفية شأن ذلك ق شأنها بالشريعة، وشوومم الناس معاش 

تعدىبل المقاومة، وعدم السكوت على وقف الأمر ولت )الهلرقية(؛ 
حائماركنتا باتوا حتى العلمانية، السياسية ق الانغماس إلى منهم الأمر 

المشتكي.افه ؤإلى وعيرهما، مصر وق تركيا ق للعلمانية 
مايراسلبينا موقفآ كان العلمانية من الصوفية موقف أن والخلاصة، 

مباشربشكل ساهمت وسلوكء( )عقيدة الصوفية بان القول يمكن بل لها، 

١٨١صن صايق، مرجمر مصرد ي للصوفيت الماسين التتشثة حن، علي مار ع( 
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أيضءوساهمت الإسلامي، العالم حسد إلى العلماب تغلغل ق مباشر وغير 
قوالسجب منها، السياسي الجانب ل خاصة العلماية، قواعد رسخ تل 

قالخهلير الأمر وهذا آما~ يبت "■كما التصوف، جوهر إلى يعود ذلك 
يقولالمثال سبيل فعلى مبكر، وثت مند الغربثون أدركه التصوف 

قئمامافة، أو دسة أحرى مارات ظهرت القد ُت سورديلااُ ادومشاك 
عناصريدورها شكلت أما إلا معتنقيها، لدى السياسية بالتوجهات اهتمت 
المساةوالتصوفية الممشفية الحركة أولأ إما الإسلامي، الفكر ل أساسية 
المشرقثناء الأول القمل ق أضنا اوردت وقد . الصونة' شيوعنا 

التصوف،عالي الحدث( العصر ق )الإسلام كتابه ل كانتويل، اولفربد 
معيلتقي وأنه والأنماط، الفلم من مجردأ الدين هو جوهره ل بأنه زاعما 

المياسةمقاليد ؛يدهم لن الديتثة الموون تنظيم ترك ق الخسيءحية 
والالخلانأء،أ

ومثقفيهمالمسلمين باحتي من الكشر رأينا إدا مضى ما يعد غرو ولا 
العالمق العلماية وانتشار تسلل أسباب أهم من التصوف يعدون 

والدكتورالخوالي، سفر الدكتور - المثال سبيل "على ومنهم الإسلامي؛ 
ا.وغيرهم١ الغرب، من باحو مصطفى والمخ الرحيلي، حمود 

٠ترجمته سبق ا ١ ر 
٠١ _A مابق، مربع سيدة..الهائ..الحضارة، الإسلام/ سورديل، دوميّيك ، ٢١

ترجمته.سبق )٣( 
بدون،ت بدون، ط القرنان، دار الغرية، والحضارة الإسلام حسين، محمد محمل. ينظر؛ )٤( 

الإسلاميةالحياة ي وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية الحوالي، عبدالرحمن بن مفر ينفلرت ( ٥١
الرحيلي،أحمد بن وحمود ؛ ٠٢ه-ا _U* بدون، ت بدون، ط الهجرة، دار المعاصرة■؛ 

سسةالإسلأبسطةالمودة،آآإاه،صةبآ-
الجيل—المغربه،جريدة نثر والأصاب، والخظاهر المفهوم الخلماتية باحو، ومصطفى ؛ ٣٧٧
١ْلا،  ٠٠٢  ٤٢٣،



//د£/ث//عسث 

ونقدهالصوفية، عند والراء الولاء 

واليراءالولاء تأهم؛ت الأول، اام3لال_ح 
سدبدلك أخرنا كما والراء، الولاء باش الإيمان عرى أوثق من إن 
اف،ل والمعاداة اش ق الموالاة الإيمان عرى يقول،• إذ ؟؛و الخلق 

®والولايةتيمية• ابن الإسلام مخ يقول، ، اش؛؛ ق واليغفى اش ق والحب 
البغضالعداوةت وأصل والقرب، المحبة الولأيةت وأصل المداوة، صد 

٠.والبعدرر 

إلاالموالاة تمح رافلا القيم؛ ابن يقول، متلازمان، والراء والولاء 
وادؤ لقومه؛ قال أنه المحتض الحنفاء إمام عن تعالى ٠ال، كما ؛المعاداة 

إلاوالحلة الموالاة هده اش لخليل تمح فلم هم\-م\ما[، ]الشعراء: 
قالسواه، معبود كل من بالراءه إلا ولاء لا فإنه المعاداة، هده بتحقيق 
رءآق،ؤ؛إمّ؟مإق 'ثسأياإنيتنإفي لتوه ^٢ ؤ؛—د'ةثتا نمار* 

؛تيهقادإبرهم نإد ؤ تعالى• وقال ٤[، ٠ ]الخمتحنة ه وحده7 اق سمنوأ 
محتجعثهاأوُ 'ثبمبني ؛ئث' ثء/يا ١^ و؟إلأ تئوؤخ ومهخءلفي 

هذهجعل أي تا"'آ-حآ[، يحثؤن^ لعليم عشوء ؤ c_ َلإمه 
الأنبياءيتوارثها عقبه ق باقية كلمة سواه معبود كل من والبمراءة ض، الموالاة 

إمامودنها التي وهي اش، إلا إله لا كلمة وهي بعض، عن بعضهم وأتباعهم 
*.القيامة،' يوم إلى لأتباعه الخفاء 

وصححه(. ١١٥٣٧)برثم ابن حدث من الكبيراط ءالمعجم ل اممرال أحرجه )١( 
(.١٧٢٨يرتم)الصحيحة، ة المالدل ٢(،  ٥٣٩برتم)الجاع، زصحح 

دانمو0،ط اليان—دمشق، دار الشيطان، داولياء الرّصن اولياء محن القرنان محب، ابن ، ٢١
،•؛ا،و-ْحبمام،صآ

ال،رتة-المم.َ،،طااما؛ا،و-دار الئيم،سمابامحافيون،1لءناكرا»اكال. ابن )٣( 
لأبمآام.صْآا
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اللوازم من والراء ررالولأء المحةلاقت سعيد محمد الدكتور يقول ولهدا 
دينهوتحبمره اض محبة هوت اض ق الالولأء أيض-تا! ؤيضيف ا، اف® إلا إله 

/و٠جاهدممهل افه أعداء بغض هوت والراء وضرتم* أوليائه ومحبة 
افه؛ق والخض افه ق الحب هوت عبارة بأوجز والراء الولاء لكن ولثن 

سبيلهمالكفار—على الحاله، بحب وتتتؤع تختلف وأحكامه مسائله فان 
لتفصيل منهم واحد ولكل المحارب، غير ومنهم المحارب منهم المثال— 

فإنهوفسق معصية صاحب كان إذا الملم حتى بل والراء، الولاء ؤلريقة 
معصيته.على ويبعص إيمانه على يحب 

ؤإنماهنا، مجمصودأ ليس والراء الولاء ائل مق التفصيل أن وبما 
فسأكتفىللخلمين، منفعتها وبيان العقيدة، هده على التأكيد هو الخقصود 

إلىسأنتقل ثم ومحن والراء، بالولاء الختعلقة القواعد بعض على بالتأكيد 
هى؛القواعد وهده الحقيدة، هده من التصوف موقف بيان 

برمتحقيق»لأإلهإلأاش«،إذلأبمكنضالولاء أن أولأت 
الحققال كما ومودتم، والكفر الشرك أهل محبة بافه الإيمان قلبه ق وم 

لألإوٌألآ-ضدوإدئلأمبحانهت 
[.٢٢ت ]المجادلة ئم^ 

العديديستلزم إنه بل بالقلب، عقيدة مجرد ليس والراء الولاء أن ثانيتات 
بنعيداللهليف الشخ يقول هدا وق والجوارح، القلوب أعمال من 

وأصلالحب؛ الموالاة! ءواصل ! افه— —رحمه حن بن عبدالرحمن 
قيدخل ما والجوارح القلوب أعمال من عنهما وينشأ البغفس؛ المعاداة! 

والهجرة،وكالجهاد والمعاونة والأنس كالنصرة والمعاداة؛ الموالاة حقيقة 
الأءمالا<ُمن ونحوذللث، 

،٤ ٠ ص ى ١ ٤ ٠ ٩ طّ؛، طسة—الراض، دار الإملأآ، ي والراء الولاء القحطاف، معيد محمد )١( 
إلاالأإله لوازم الولاءوالراءس أن ض واثة الكتاب من الأدلة كتاّه j المذلف ساق ونل 
الاخمار.ق رب رامحفت،يا؛الإثارة، ه(. • - ٤ ص• )ننظر:  ٠٥١

رآ(اور->عش،ص"اإ
yyo/xين، الالدرر )٣( 
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عامةوأما ومعونتهم، دعمهم ق وطمعا مكانتهم على حفاخلأ الغربيين 
العقيدةهذ0 ونعنع تأُثر أيما الغربي الفكري الغزو فيهم أير فلقد الملمين 
ودوالي؟أيحب ومن صديقه، من ءدو0 يعرف لا المسلم فات الراسخة؛ 

٠.المثتكى' اف ؤإلى ؤيعادي؟!، يكره ومن 
هذاق الملمين نفوس ق والراء الولاء عقيدة إحياء فان هنا، ومن 

قالأمة منها تعاف اش التغريب أٌواج دون افّ~ *"بإدف حاجرأ يعتثر الزمان 
علانتهوحدود دينه، حدود الملم يعرف والراء فبالولأء الزمان، هدا 

متهمللملمين ثعود أيصتا وبه يجوز، لا وما منها يجوز ما بالكافر؛ 
المهابة.بمج والراء القوة، بمج فالولاء القوية، ومكانتهم 

والراءالولاء وعقيدة التصوف ت الثاف الخْللب 

عندوالراء الولاء صعق إلى الإشارة المابق الخللب ل مضى 
فيهايعالجون الملمون زال لا والتي الخاخرة، القرون هده ل الملمين 

تالضعف ذلك أساب من أن إلى أيضتا وأشرت الغربي، الأستعمار صنوف 
عاملإلى أشير وهنا تزال، ولا الإسلام أمة به ابتلت الذي الفكري الغزو 

ألاالملمين لدى والراء الولاء عقيدة إصعاف ق بقوة ساهم مجهم آخر 
بالتفصيل.الحامل هدا بيان يلي وفيما التصوف، وهو 

؛التصوف،متعلقتين حقيقتين بيان المابقة والماحث الفصول ق مضى 
وهمات

العثمانية،الدولة زس كبيرا انتثار انتشر التصوف أن الأولى؛ الحقيقية 
له.العثمانية الدولة لتبنى إلا ذاك وما المسلمين، بلاد غالم، يشمل يكاد 

مرتبطنبات الماحرة الأزمنة هد0 ق التصوف أن الثانيةت الحقيقية 
ف،متصد هم و الأ  Cjأسع تحد تكاد اد'لأ ية، الأشي العقدة سما و ناطح اآ 

والعكسكللك٠

^،lybالربختت ين علي يتفلرت الميسن عند والراء الولاء عتيدة صعق حول للمزيد )١( 
حياةز وآثارهما الهجري عشر والراح عشر الثالث القرنين ق والعلميت العقدة الانحرافات 

٢ ٠٣-١ ٤ ١ / ا ١ى ٤  ١٨اوكرْة، فة-.كت دار الأمة، 

!٩٧



بالشدةالوثيق ارتباطه هع للتصوف، الكثير الانتشار أنر نقد هنا ومن 
بالضعف؛عليها وعاد المسلمين، لدى والراء الولاء عقيدة على الأشعرية، 

إرتكون ما أحوج الإسلام أثة ~ولأترال~ كانت الذي الوقت ل وذلك 
المؤلمالواقع ولكن وتماسكها. دينها عليها لتحفظ العقيدة؛ هده تحقيق 

وكماالعلمانية، ْع الصوفية حال من السابق المحث، ل رأينا كما كان 
والاستعمار!الجهاد ح حالهم من القائمين الخبحثين ق أيضثا رى تم 

الولاءعقيدة على التصوف مجن اعتر الملي التاير هدا حقيقة وأما 
جوانبل ؤيتعارض يتتال العاصر الأسعرى التصوف أن نهو رال^راءا 

سيل"على ■الجوانب تلالئ، ومن والراء، الولاء عقيدة •ع منه عديدة 
الثال-مايلي:

قينحصر الأثاعرة المتصوفة تقريرات ق التوحيد أن الأولأ الحانس، 
له،نسيم لا دانه ل واحد الوه هوأن عندهم التوحيد فتعريف الربوبية، توحيد 
هدهومحصلة ا. له* شريلث، لا أفعاله ق وواحد له، شبيه لا صفاته ق وواحد 
تقريراتمق تجد لا وليلك، أ، فقهلاُ الربوبية توحيد إنبات الثلاثة المحاق 

الوثيقالارتياحل العلوم ومن الربوبية، توحيد عن الحديث سوى للتوحيد 
إنإذ الألوهثة(، بالألوهتة)توحيد افه إفراد وبين والراء الولاء بين واعثر 

وعداوتهوبغضه الموحدين، لحباله هي إنما بالجملة ومحبته المسالم ولاء 
باقوالمشركين للكافرين هي إنما 

ابنالإسلام شخ يقول الأشاعرة عند التوحيد معنى على تعليقه ول 
يكونوحالقه شيئ كل رب اممه أن أفر من كل ءفليس ااده~ت ت-مية~رحمه 

ؤيحادىفيه، يوالي سواه، ما دون منه حاتما له راجينا سواه، مجا دون له عابدآ 
/عنه«ُ ئص عما ؤينهى به، أمر بما ويأمر رسله، ؤيطتع فيه، 

فيهما على الأشاعرة توحيد أن ءوالحاصل الحواليرت سفر المثح ؤيقول 
الإمامجامعت نثر 'ا-الما رثاد محمد تحقيق! واكل، المقل تعارصل درء تيمية، ابن ينظر• )١( 

٢٢٥/١م١٩٩١ه-١٤١١،٢محمدينسودبارLض،ط ٠
رالاصتغناءالينة، الواصحت الحكيم الذكر نصرص عن البعد نتاج محو إنما الانحراف وهذا )٢( 

المجرد؛.المقلية يالفلمغة عيجا 
درءتحارضاسلداصمحب، ابن )٣، 

٩٨



والاعتقادالتصور قضايا ق كله محصور آنمأ رأيتا هوكما وابتدلغ حلل من 
الذيالعباد وأفعال تعالى الله توحيد هي التي العملية الأمور دون مجردة 
والإنادةاكالمحبة، القلوب؛ أعمال يشمل وهو حميما، الله رسل يه جاءت 

الجوارح؛وأعمال والرجاء. والخوف، والرهبة، والرغبة، والتعفليم، 
هذاأتولع أهم من أن كما ونحوها. والطواف، والنذر، والذبح، كالصلاة، 

ومحنةكتايه إلى كله الأمر رد أي وحده، إليه يالتحاكم سبحانه إقرائه التوحيد 
الخطيرتانالقصيتان وهاتان فيه، والمعاداة اممه ق الموالاة وكذلك ه، نبيه 

علىالأشاعرة عقائد كتب ق لهما ذكر لا والموالأةاأ ررالتحاكم أعني 
القصوببمذا لوازمها. صمن ولا العقيدة، أصول صمن لا الإطلاق، 

الخرافيين،من المذهب لهذا المنتسبين ق كثر عندهم التوحيد ق الواصح 
لصارو\وو\ض الطواغيت، إلى والتحاكمين والطرمن، والقبورين، 

أوالشركيان هذه يرتكّس، منهم الواحد فترى افه. إلا يحصيه لا مجا والفجار 
تعلمهالذي التوحيد لأن للتوحيد؛ معارضة أدنى فيها يرى أن دون البيع 

فقطءالثلاثة المعاق تلك صوره— أكمل —ل هو عليه وتربى 
تقريرمن الله كتاب ق عما بمره زلغ من أن القول يمكن هنا ومن 
افهمراد على والراء الولاء يحقق أن له فادى الألوهية، لتوحيد ؤإثيات 
وتعالى.سبحانه 

دعاءعثر مساء؛ صباح الشرك يقارف المتصوف كان إذا الثاقت الحاتب 
فأنىذللث<، ونحو أهلها، من الحاجات وموال بالقبور، والتبرك اش، غير 
فإنذلك؛ من العكس بل وأهله، الشرك من اوراء0 يحقق أن حاله هذا لمن 

وحدهف والخوحه ذك ترك إلى دءودم من إلى مجهة وعداوتم يراءت٠م 
الميحثق بالممصيل المسالة هذه يبان مضى وقد الخيالة، أنولع بجمح 
الملقية.من الموفية موقف عن الحديث، عند وذلك، الفحل، هدا من الأول 

بدون،ط اليان، عجلت تشر وتقص، عرض الأناعرم الحوار، ب.الرحمن ين صفر )١( 
الذاته ق واحل. اش ان هي• أعلاه إليها المثار الثلاثة والمعان؛ . ١ ٦ —٦ ١ ٦ صْ ى  ١٤٣٠

شلالثلاثة المعال وهذه له. شريك لا آفماله ل وواحل له، شبيه لا صفاته ل وواحد له، نسيم 
عندالتوحيد حول مفر الدكتور كلام تفصيل ينفلر وللمزيد الأشاعرة؛ عند اكوحيد هى 

١٦٥الأUءرة:ص٨د١-
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أنإلى -م وصل أشياحهم)الأولياء( ق المتصوفة غلو الثالث: الجانب 
ماويغض شيخه يحبه ما المريد فيحب والراء؛ الولاء تعقد جعلوهم 
منلأحل الجزم ابتداء يجوز لا إذ مثله، باؤلل شر بي باطل وعذا يغمه، 

جعلهااف وولأية . والبغض' للمحبة تعقدأ يكون أن بله ف بالولاية الناس 
أنلثاتؤألآارك> ثانه؛ جل قال والتقوى، الإيمان حمق من لكل بحانه 

وءقارأألكن،'ارأ محزرى. نم ولأ ءثهتد لاظ أم 
آنارئنلهرت ؤإذ القلب محلها والتقوى ، [ U-IT: ]يونس سمحب< 

>ؤلأسبحانه؛ قال وليلك اف، إلا القلب، ق ما يعلم ولا الجوارح' عر 
قهو بالولأية لأحد وااجزم ، [ ٣٢: ]١^٠؛ ؤ دثتء دبجأ 

قدأيضح كنا ؤإذا الأية؛ لمرح مخالفه فيه وهذا تقي، بأنه له نزكتة الحقبقة 
هؤقال ١^٣! وص ممه بالولاية بالجزم فكتف الجزم، بمتغة الثناء عن ثهينا 
صاحبك،عنق مملعت آ■حرتااااويلك رحل على يثني جلأ ر سمع أن بعد 

الأحاْ مادحنا منكم كان ااس قال! نم مرارأ، صاحبك؛؛، عنق قهلعت 
أحسبةأحدأ اش على أزكى ولا حسيبه، وافه فلاما، أحسب فليقل مءحالة، 

منه««ء'/ذلك يعلم كان إن وكذا، كذا 
أصبحتلعددها— حصر لا ~النى الصوفية الهلوق أن الراح• الجانج، 

قيأتباعها على توجب اكلريقة فتجد والراء! للولاء محعقدأ أيما هي 
ؤيوكد، العلريقة حارج والصالحين المثاح ْع والروابط لصلات ١ جمح 

العلرقنجمح مذهب هو التقاءيا بوجوب ءالقول بان؛ لوح محمد الدكتور 
إلىالحاجة دون ءمال1ا تهلثيما يتتلبيقه اكتفوا أو ممنفاتم ل به صرحوا مواء 

الولاءهذا مثل الصوفية الهلرق عن يتح أن غرو ولا ٠، ملأ*ُ به التمريح 
[.١٠لالحجرات; ؤلش-اآٍبمتوذاإ-غوآه تعالى؛ لقوله المنان الباهلل، 

يتعاطونهأتس ؤكف الصوبة، مثاخ عند الحر انتشار مالة هنا اليعن إر تام اش الأمور من ، ١ أ 
و\ضف\آصلوا كيف يأمل لأولياته، اف من كرامات أما على شيطانية بمخوارق آتاعيم لإيهام 

رجزرجلأكفاْ.(،باب:إذازر ٢٦٦٢)٢(بيالخارى.برتمر
محيا.ال4يم-الدمام» ابن دار الصوزه الفكر ز الأشخاص تأندص لوح، أحمد محمد ينظرت )٣( 

ا/هآ-آ ٠٢٢٠٠٢^١٤٢٢
)؛(اور-أعسا/ماا"'*آ



أحدهو والذي الإرجاء، هع والراء الولاء تعارض الخامس؛ الخائب 
حظيكيف السابق المبحث ل يتت وقد العقدية، التصوف مكونات 
فيه،الموجودة الإرجاء عقيدة يسبب والعلمانين اللاطين يحب الصوفية 

هد0يب بالإيمان ق تقدح لا وجلثلها، )دقيقها المعاصي كانت فإذا 
ومنيوالي ومن ودعادي؟إ الملم يوالي ماذا فعلى الإرجابة، الشدة 

المنةأهل معقد ل - العاصي المسلم حش أنه ومعلوم يعادي؟! 
معصية،من فيه ما عر ؤيبعفس إيمان من فيه محا عر يوار والخماعة- 

يشهدالعاصر والوالمر الإرجاء، ْع يستقيم لا والراء الولاء فإن هنا ومن 
دونماوالكبائر العاصي أهل ْع والمسامح المصالح المصوفة بحال 
عليه.هم ّ إنكار أو ندكير أو لصح 

الوجود،ءوحدة أن بيان ابق ايالفصل ل مضى المادص: الجانب 
الولاءمع فقط تتعارضي لا الغاية وهده ، وغايته التصوف لب هي 

التزموها-~التي الباطلة لوازمها ومن أ، كلهُ التوحيد مع ل والراء 
سعيدالدكتور يقول هدا ول أ، الأديان(* )وحدة الأديان بتصحيح القول 

الأديانوحدة ق معتقدهم الصوفية عليه بتي الذي الأصل ءكان محلوي* 
ازسإليها يسعى أن يجب التي الغاية أن هو التصوف غاية وء صل 

أبدأاعتبار فلا الغاية هذه سيل ول صاشرأ، اتصالا يافه الاتصال هي 
ينغلرولهذا الغاية، هذه إر للوصول المالكين بتن الطرق لاختلاف 
الإسلامي،للدين مماثلة نغلرة والمحددة المتاينة العماني إر المصوفة 

يسمىما إر ؤينزعون والثكلثات، والظواهر بالصور الاهتمام وعدم 

ذلك،غير منهم" الماخرين -وبخاصة الممرنة أظهر ؤإن الممرف غاية م لحدة؛آرحود ( ١ر 
هذهحول وللمزيد لها. المحرض ؤإدراك الحقيقة هذء بنان الأول المصل ل مضى وتد 

مكتبةالخفية، الوجود وحدآ الصوفية ءق؛دة القصيرإ عبدالعزيز ين أحمد نظرت المسألة 
الرمم-اراض،طا،أأ؛اه-يم،؟م،صهآأ-،هآ

الألوهية،الثلاثة)الربوية، اقسامه حيد اكر سمر الوجود وحدة تعارض تفصيل ل تنظر )٢( 
وتد ٤٠٤٣٢—صب* الخفية،، الوحوي وحدت المرنين رعقيدة كتاب إلى والصفات الأسماء 

*عالعقيدة هنء وتعارض بطلان ولظهور الاختمار، ق رغبة الفصياى دون هنا الإثارت أثرت 
تعالى.اث توحيد 

له الاصتثهاد ارات وقد وظام■ ممر والأديان العىمم نمح ز النموف أصاطض كلام )٣( 
.٥١إذن نادمت، خرى ا مواضع 



ا.الأدانءاُ ووحدة العقدة بشمول 
ءومهماتسهرءت رحولد المستشرق قول الأول الفصل ل مضى وند 

نزعةفلغالمتهم  kCJlpتقديرأ التي الإسلام بتقدير الصوفيون تظاهر 
هد0أن وعندهم والأديان، العقائد بين تفصل اش الحدود محو إلى مشتركة 
الوصولييص اش الض الغاية إزاء السمية القيمة نفس لها كلها العقاتد 

المحبةتنتج لم إذا القيمة هذه عن تتجرد حميعآ الأديان هذه أن كما إليها، 
لتقديرثابتتآ موحدا مقياسح تعتم أن يمكن الض هي المحية وهذه الإلهية، 
القولعن لزم ٠وقد ءنيكاوسونْت المستشرق قول وكذللث، ■ الأديانء 

ف،الحقيقة ق هو وعمل فكر وكل وحوي كل بان القول أى الوجود، برحدة 
رب|اءُ التسليم من الصوفية يتحرج لم لوازم 

فالتصوفالتضمن، حهة ؛؛افمن حوحه اش لهلم، الدكتور ويقول 
فوحدةاللزوم، جهة ومن يدونه، يصح لا الأديان، وحدة يتضمن الحقيقي 

والوصفالعلاقة، فحقيقة البتة، ينفلث، لا لزوم، التصوف تلزم الأديان 
بمتحفقلأزم كل فليس التتخلم،، يحتمل اللزوم إذ التضمن؛ هو لها الأدق 

بينماالانفكاك، عدم يشرحل الاستعانة تحقيقه لتأكيد يحتاج ولذا لواسر؛ اق 
واحداحتمال إلا له فليس كاف، ه نفهو شرط، إلى يحتاج لا التضمن 

يقال؛أن هو للحقيقة، والموافق الأحسن، النتحبير إذن التتحقق، وموت 
استعمللما ءنيكالسونء، المسثتشرق فعل كما لا الوحدة، يتضمن التصوف 

الحاجةدون من المعنى يحقق لمقل استعمال أمكن إذا لأنه اللزوم؛ نمير 
الوجودوحدة فكرة نرى أيض1آتءوهكذا ؤيقرل ٠ ؛ أولى* فهو الشرط إلى 

والديانات،المعبودات، اختلفت مهما الحق، الإله يعبد الجمع أن تقرر* 
الوجودوحدة أن ندرك وحذا الأديان، وحدة هى وهذه تناقضستح، ولو 

ط؛،الرثد-الرياض» •كتية المرفه، عقاتد في الأديان وحدة مجعلوي، محمل صعيد )١( 
YAU_» ،١٤٣٢^٢٢٠١١

١٧٠ص الإسلام، ل والشريعة العميأ بهر، حولي )٢( 
^٨٨وتانيخم، الإٌلاعي التمرف ق تكلسون، )٣( 
محكم)بحث المتمرنة وتقريرات التصرف تأصيلأت ل الأديان وحدة خوجه، اه لهف )٤( 

١ص. ، ٠٢٢ ١ اه-ا  ٤٣٢، ط١ وطرع(، 

٢٠٢



لأنالنكرة؛ هذه ظل ل الناس تميم انتفاء وتدرك الأديان، لوحدة متضمنة 
الشجر،فعايد وحده، اض عيد خإنما ميثتأ عيد فمن واحدة، عين الكل 

وهنا، سواهء إلى توجه وما عبداف، إنما والبشر، والبقر، والممر، 
يعداكصوف ل ستقيم أن يمكن اش ل وبغض اف ل وحب وبراء ولاء أي 

غايةإلى معددة طرق كلها أما على إليها والفلر كلها، الأديان تصحح 
اوئةمنعنده ارالأديان يدوى—؛ عيدالرحمن يقول ~كما فالصول واحدة؟! 

اللهإلى ويالنية افه، من إذن فكلها اش؛ هو والوجود واحدا الوجود لأن 
يقولون!,عما اض تعالى ط تفرقة، كل تنتقى 

،الامتقصاءأ لا التمشل مميل على هى إنما المنة الجواتمسح فهده ويعد، 
وحب؛هدا ليس والراء، الولاء مفهوم تحقيق عن الصوف بعد يبين وبأا 

بالعبادة.ؤإفراده اش لتوحيد المقالة للعلوام تموينه ؤإنما 
ودعواوحديط—، قديمح — التصوف أساطين ما تحفق ؤإن الهلوام وهده 

التحققل الأتياع عامة أن إلا وتعريفي، وتلميعا وكنايه صراحة إليها 
يمكنالذي ولكن سابقة؛ مواطن J( الأمر هدا إلي أشرت وند درجات، 
ؤإليكالأتبلع، المتصوفة على العقائد هذه تأثير مدى هو يسهوله ملاحظته 

أنقبل القثمندية نحز من وهو آيدن الدين فريد الشيخ من الشهادة هدم 
بالتعاونله يمح النقشبندى الأسان ءمنطق ت يقول إي بالتوبة، عليه اض يمن 

يهودطكان ولو بعيدة، حدود إلى وعقائده أماطيره على يصدته من كل مع 
توحيدإلى ويرثيه أساطيره يكذب من كل عن صدره ويضيق نصرابا، أو 
أنالإطلاق على القشيندى الرجل يرض لدا المأ، محنيفأ كان ؤإن اف 

لشاركه ؤإذا طريقته، ق المرسومة بمعتقداته يعتقد لا إسان أي مع يتعاون 
فرصةؤيربص ويستقذره، البنصر له يصمر بل أبدأ، له يخلص لا عمله 

وأعلمهمالناس أتقى من الإنسان ذلك كان ؤإن له، سنحت متى به الإيقاع 
قيقصر لا القشبندي الرجل ولكن أحلاما، وأحسنهم سلوكنا وأفضلهم 

را(اورجعف،
١صرر\* الصوب، ت شطط ؛دوي، (٢ر 

زذكرها سياق لأنه والراء• الولاء *ع التصوف فيها يتناتفس أحرى جوانب ليراد تركت )٣، 
اكاليين.البحشن ل وبخاصة الدراسة، هدم ص الأتية المباحث 

٢٠٣



والممغلمشخه كرامات على باكمديق له سفلاهر نخص أي مع اكعاون 
ذلككان ؤإن طريقته، لاداب وممارماته معتقداته على والموافقة له، 

اعرالقنبتديون يتخلف، لم ولهذا منركتأ؛ أو دمريآ ملحدأ الشخص 
واتخاذالحاكم، للنذلام العمالة وعن المتغلبة، الفتة إلى التحيز عن الأقل" 

لالعلماسة شاركوا قل بل الحفاء، اكوحيد أمحل من المفاد المؤنق، 
علىذللث، انتصر ؤإن الحنفاء، المؤمنين صد فعلية وبصورة عديدة مواقف 

غال1ا|لأ؛.الرأي إبداء 
لعبتؤالقد ت العثمانية للدولة تاريخه ل اينالجيلئ، خليل الدكتور ؤيقول 

ففدالبلقان، الميحيين السكان بين الإسلام انتثار ل كيرا دورا البكتاشية 
أنإلى الشعبية الهلريفة لهده الخاصة والمميزات الأنتقاتية الطيعة أدت 

تنفلركانت، فقد البلقان، ق الفلاحين إلى ثة بالأكثر مقبولأ الإسلام يكون 
علىالداخلية للجوانبح الأهمية نملي ركانت، الأديان، كل إلى بتسامح 

ولموالصوم كالصلاة الشعائر بعض تائية على تلح ولم الخارجية، المن1اهر 
حجاب،دون الخروج من النساء تمغ لم أتبا كما الخمر، سرُبح تحفلر 

يقوماكى اكاجحة الدعوة لعتت، وقد المجتمع، ل الرحال، •ع والاختلأٍل 
الغريبةالطريقة هده إلى المسيحيين حدمب، ق دورمحا البكتاسية أباء -٦١ 

عنكثيرا تختلف، لا لهم ياكبة كانت، الك، واحد، آن 3، والديمقراطية 
٠.المسيحية'ُ 

الولاءمفهوم بين الكبير الثعان -أذا ينهي اليوم نعيشه الذي والواغ 
مزيداممه— —بإذن الراح القمل ؤ، وميأق الصوفية، ممارسة وبين والراء 

التوفيق.وياممه البعد، لهذا والشواهد بيان؛الأمثلة 
الإذ الإسلام، ل عفليم شانه والراء الولاء أن المحث، محذا وخلاصة 

الشهادةهذه وتحقيق افه، إلا إله لا أن بشهادة إلا المرء إسلام يستقيم 
إلاضلايحي، أن ايقتضى تيمية—ت ابن الإسلام شيح ~كمايقول الحنليمة 

٣٨٦—٣٨٥ص وحاصرها، ماضيها بين التقشنادة الملومة آيدن، الدين فريد )١( 
الأوناووحل،محمد ترجمة: إرالانحلءار، النشوء اكمانيةمن الدولة تاييح خليلاينالجيك، )٢، 

صيا'اآ-ما<٢، ٣٢• • ٢ الإّلأم-يروت.ط١، المدار دار 



افيحبه ما يحب وأن ض، إلا يعادي ولا ف، إلا يوالي ولا لدا إلا يغص ولا 
ا.عنهااُ اض ض عما وينهى له، اش أمر بما ؤيأمر أبغضه، ما ؤييغص 
ينالتصوف انتثار ين الكبير الارتباط مدى مضى خيما رأينا وقد 

داكومجا وحضأؤأ، دينيآ تراجعهم وبين المتاحرْ القرون هد0 ق لمين الم
نفوسق والراء الولاء مضعف والراء، الولاء عقيدة يناقض ما لتضمنه إلا 

ينالفللم وفشا البيع فانتشرت الافتداء، نور عن لبعدهم تثعتا المسلمين 
ولاءوأصبح نفير، دونما البعيد العدو وتكالب نكير، دونما الملمين 

كافرآ،كان ؤإن وشطحاته، زلاته عاليه ينكر ولا يوافقه لن ومحبته الملم 
الملفوحال، النيرة هدي عن حاله بعد عليه ينكر لخن وعداوته وبرازه 

صالحتا!مؤمننا كان ؤإن الصالح، 
منللامه خروج ولا دينه، ق الملم المجتمع لحال استقامة فلا وعليه 

الكراموصحبه ه نبينا أقامه كما الإسلام بإقامة إلا الحالية الحضارية كبوتما 
قوالبغض اطه ق الحب الإيمان، عرى لأوثق المضمن الإسلام ذك ه؛ 
اش.

TTV/Aتا(سوعاكاوى، 

٢٠٥



ونقدهالجهاد، من الصوفية موئف، 

والملمنالإسلام حفظ j وأهمتة الجهاد منزلة الأول: المطلب 
اف،سل ق الشال إلى سه الراد يصرف الجهاد لفظ يطلق حينما 

الشيaلان،وجهاد القس، كجهاد سيل؛ ق القال غير على ايضتل ويهللق 
بذلمعنى ل يدحل ٌما ذللثا وغير ، واليان بالخجة النافقين وجهاد 
ووُ، للجهادُ اللغوي المعنى مدار هي والتي والمجهود، والطاقة الوسع 

وغيرهالله سيل ق الشال فيه يدخل والذي للجهاد العام المعنى هذا مثل 
اناععلاعتين: محبته لأهل الله ارفجعل تنمية• ابن الإسلام شخ يقول 

حصولق الاجتهاد حقيقته الجهاد لأن وذللت، سيله. ق والجهاد الرسول؛ 
الكفرمن اف يبغضه ما دفع ومن الصالح؛ والعمل الإيمان من افه يحيه ما 

والقدرةالوسع بازل هو راوالجهاد أيضتا: ويقول ، والعصياناا والفسوق 
٠.الءصا،ُ يكرهه ما ودفع الحق، محبوب صول حق 

جلقال بعثه؛ أن حين من الكريم نبيه به افه أمر العام— -بمعناه والجهاد 
أل==قنذم؛ىض لإتجا.هلأ مئة ًظفي ؤ، شLتائتا لأْ: ءق 

هذهعن القيم ابن يقول ٥ا، ٥—٢ ١ تالفرقان؛ ه مءحهادا^قبا/1 ؤجنهدهم 
وتبليغوالبيان، بالحجة، الكفار، بجهاد فيها أمر مكية سورة اافهذْ الأيات: 

القرآن«ًُ*.
قالنفلر ومعمل الحديث، مقصد فهو افه سبيل ق القال بمعتى الجهاد وأما 

توتعالى سبحانه قال كما الؤمنين عياله على الأه فريضة وهو البحث، هذا 

وجهادالشيطان، وجهاد الفم. جهاد مراتب- أر.بمة إلى الجهاد اف~ ~رحمه القيم ابن نثم )١( 
ثعمبتحقيق! ااعLدا حير سي ز المعاد زاد القيم، ابن ينظر■ المنافقتن■ لجهاد الكفار، 

rا^-٦\الرالة،طأآ،آ\؛اه-آا،أ،امط وع-اواكادرالأرتؤوطإحئ الأونووط 
العرب،لسان متثلور، وابن راجهد؛٠؛ مادة الصحاح، مختار الرازي، يكر أبي ين محمد يتفلرت )٢( 

ءانجهدا•.مائة المحيط، القاموس الفيروزآبادي، الدين ومجد ءحهدلأ؛ مائة 
٩١ ١ / ١ ٠ الفتاوى، مججمؤع تيمية، ابن )٣( 

)ق(المرجعس.ا-'آبما-"آبما
o/rالمعاد، اكمطزاد >ْ(ا؛ن 
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موضععلى ؤيشتمل إلأ الأحلكم أحاديث أو الفقه ائل لمالجامعة 
ذلكل اليرات والحجج النات، الآيات ؤإيراد أحكامه، وبيان الجهاد، 

.٠١١٠#رسوله وكلام تعالى، اف كلام محن 
•وهذاالجهاد; عن — الله —رحمه حميد بن عيدافه الشيح مماحة ويقول، 

كانولهذا غيه، ورد ما مثل وقملها الأعمال ثواب، ل يرد لم واسع باب 
والعمرةالحج من أقفل العالماء باتفاق وكان ان، الإتبه تطؤع ما أفضل 

وهووالمة- اعاب عاليه دل -كما التطؤع وصوم التطؤع، صلاة ومن 
والدنيا،الدين ل ولغيره لفاعله عام الجهاد نثع فإن الاعتبار، عند ظام 

منمشتمل فإنه والظاهرة، الباطنة العبادات أنولع جمح على ومشتمل 
له،والمال النفس وتسليم عليه والتوكل له، والإخلاص تعالى الذ محبة 

عملعليه يشتمل لا ما الأعمال أنولع وسائر الثه وذكر والزهد والصب، 
فال؛عنه الله رصي هريرة أبى حديثا من الصحيحين ل ثبتا ولهدا أحر... 
المؤمنينرحالأمن أن لولا بيده نقى )والدي يقولت فق الله رسول ّمعت، 

عنتخالفت، ما عليه أحملهم ما أحد ولا عني، يتخلفوا أن هم أنفتطببا لا 
نماممه سيل ل أفتل أق لرددت بيده نقي والدي افه، ميل ق تغزو سرية 
صلواتإليه ورعب، ،، افتل(؛ ثم أحيا، ثم أفتل ثم أحيا، ثم أفتل ثم أحيا، 

قلال٠ج١هدين ما وأحم وصيمْ، وشجاعته، وثباته بسيرته، عليه وسلامه افه 
أصنافمن به ارث4 يدح وما والأجل، العاجل، والئوابح الأجر من الله سيل 

سنامذروة وجعله والرفعة، والتمكين العز محن به يحصل وما الشرور، 
ماكما والدرجة الدرجة بين ما درجة، لماتة الجنة ل )إن ونال; الإسلام، 

وفال!. عليه سبيله(—متفق ق للمجاهدين الله أعدها والأرصن الماء بين 
البخاريأ؛أ.أحرجه النار(.. على اممه حرمه النص سيل ق قدماه اغرت )من 

العي-دار الجهاد. وأحكام حكم من الجاد القطوف البئر. عبدالمحن ين بالرز١ق،  ٢١)
ص*ام  ١٤ ٢٥٠١الرياض.ط 

(.٢٧٩١٢يرتم)الثهادة. -مي باب الخاري. معح )٢( 
ينما اه، سل j لامجاسين اه أءد»ا لرحت، ماتت الجنت j •إذ بلنظ: الغاري احرجه  ٢٣١

(.٠٢٧٩ ) برتم افL سل ق المجاهدين درحان باب والأرض*. الباء بص كما الددجّتن 
(.١  ٤AA ) يرقم صياله، ق لاوّجاعال اة أءادْ ما يان باب احر-، -بلفنل ملم واعرجه 

٩(.)٧* برقم الجمعت إلى المشي باب الغاري، صحج ( ٤) 

Y.A



بعدلء بني أمحرف اشت رسول يا قال؛ رجلأ أن المحمن؛ ق )ولما 
إذاتهلح تهل قال.' به؟ أمحٌني قال; ستطيع.. لا قال افه؟ سيل ق الجهاد 

الذيقدلك قال؛ لا.. ^ ١٠تفتر؟ لا وتقوم تمهلر لا تصوم أن المجاهل. حرج 
٠.*..١؛' يعدلالجهاد(ر 

عنالمخلفين اش عاتب قفل ذلك، عرف، ارإذا اش-: -رحمه قال أن إلى 
عنالمتقاعدين الأرض، نعيم إلى المتثاقلين نولا، غزوة ل ه اش رسول 

آزبروأدؤ نل إدا مادؤ آكمثت'ءاسوا ؤ؛؛^^١ الخروج.؟ إلى ١ل٠بادر٥ 
ئماألاخرو مُى ألدئِا إلع؛وت أرضثر مح؛بجا' ١ أداةث،وإد أس سيل ي، 

اكاركينذم كما [. ٣٨:الثئفيا'محةللأفيلب<]ب ١^ قإ 
و1ففنيالقاعدين نمخلفين وتوعد القلوب ومرض بالنفاق، ووصمهم له 

الجبنعلى ووبخهم والصفات، النعوت، بأبنع ورماهم العقوبات، 
ئؤ٠روأولا بفولهت والتخلف، الضعفح عيهم ونعى والقعود، 

وآق4شفا قنمزوه ولأ نوماضيظلم وسدو آرثا يرابا بمذب٩ظلم 
نظاماتجد ولت بعدها. الايات لالتو؛ةتا،'*آ[ يوبره ّرحو حيل عك 

واصف^روالجندية، الجهاد بشأن عنى ميسا أو دس-ا، حدظ، أو قديما، 
افكلمة تكون حتى اطة مبيل ق للجهاد واحدا صفء كلها وحشدها الأمة 

ا.وتعاومههُ الإسلام، دين ق ذلك تجد كما العليا، هي 
قتتكاتف كلها الإيمان وأركان فإن نعيم— محمد يقول "كما وليلك 

والدفاعوالجهاد، للأنمللاق المؤمنة القلوب ق الدوافع أعفلم تكوين 
المعادية^القوى لجمح والتصدي والهجوم 
إماذلك فطريق العليا هي الله كلمة ذكرن أن هي الجهاد غاية أن وبما 

بجهادؤإما الإسلام، صدر ق المسالمين فتوحات كانت كما الهللب، بجهاد 

فضلباب ملم، وصمح (، ٢٧٨٥)يرقم والسر، الجهاد فشل ياب الخاري، صحح )١( 
(.١٨٧٨)برقم اكهادةفيسلمح٠ 

طاوخاري-يردة، دار والسة، القرآن و الجهاد إلى الدعوة حميد، بن محمد ين عيداض )٢( 
٢~آ ٢ ٠ ص ون، Jbت بدون، 

صصأ\ف، الرجع )٣( 
الاوثم-دار والجماض، للفرد الخبماديت الثخمت نمين j الإسلام اتر ص، نمم يصد )٤( 

اميت.ط\.؛.؛ا،و-؛\/ا'ام،صخ

آء.؟



ولهذاالأعداء تسلط من الملمن بلاد عن يالدفلع أي الدفع 
الإسلام،يقي ما باقية الملمين وحماية الإسلام لنثر الجهاد إلى فالحاجة 

الإماميقول ولهذا الماعة، نيام إلى للجهاد الحاجة سبقى ولهذا 
برهمالسالمين، من الأمر أولي ْع ماصيان والجهاد ءاوالحج الهلحاوي! 
،٠تشّهمالأ ولا شنئ يهللهما لا الساعة، قتام إلى وفاجرهم، 
منالماس لإحراج الجهاد اش ُُشرع القادري• عبداممه الدكتور ؤيقول 

ثانية،جهة من العيا هى افه كلمة ولمكون جهة، ضن المور إل الغللمامت، 
وتحتلحرمامم تستباح أو دينهم ل يفتنوا أن عن المسلمين ولحماية 
القّيرث أن إر تتمر أن يجب الأمور هذه وكل ثالثة، جهة من أرصهم 
لالجهاد ياصنمرار إلا تحقيقها استمرار يمكن ولا عليها، ومن الأرض 

سيلاف«ُم
اف،سبيل ل الجهاد وترك بالدنيا الاشتغال من قؤ اف رسول حذرنا وند 

بالزؤع،ورصثتم المقر، أذناب وأخذتم بالعينة، تبايعتم )إذا القه؛ قال إذ 
،دينكم( إر ترجعوا حتى ينزعه لا ذلأ عليكم اض سانمل الجهاد، وتركتم 

نمعتها.إر الأكلة تداعى كا عليكم تداعى أن الأمم )يوشك ايمأ: قال 
غثاءولكنكم كثير، يومحثذ أنتم بل ثالت يومثذ؟ نحن تلة ومن قاتل• فقال 

لاف وليقذفن منكم، المهابة عدوكم صدور من اش ولينزعى الميل، كغثاء 
الدنيا،حب قال: الوهن؟ وما افه، رسول يا قائل؛ فقال الوهن• قلوبكم 
الرت(ر؛آ.وكراهية 
تحذيرهو إنما الحديث هذا ءهدف أف—؛ —رجمه الألباق الشيخ قال 

هدفمن له ؤيا الموت®، وكراهية الدنيا الحسا ق الاستمرار من الملمين 

الأرنازطشعسب ت تحقيق الطحاؤة. السيدة ثممح الحنفي• العز أيي بن محمد لت علي )١( 
الترش،وعداه 

ط'1،المنارة-حدة، دار وغاسه، حمم اف مل ي الجهاد القادري، أحمد بن عداه )٢( 

الكبرى،المنن ل واليهقي (، ٣٤٦٢)برقم العنة، عن النهي باب سنته، ي داود أبو أحرجه )٣( 
وضعيفصحح كتابه ل الأJابي صححه والحديث (، ١٠٧٠٣)برتم العينة، عن النهي باب 

بنرداُد•
صححهوالحديث (، ٤٢ ٩٧)برتم الإسلام، عر الأمم تاداعي باب سنه، ل داود أبو أخرجه ( ٤) 

داود■أبي ضنن وضعيف صحح كتابه ل الألباي 



ولماالدنا، صادة لماروا ؛مقتفاْ وعملوا له تنبهوا الملمين لوأن عنليم 
بجلي،أن الليل هذا من بد لا وزكن اممار، راية أرصهم على رفرفت 
سيعمالإسلام أن من كثيرة أحادث ق قؤ افه رصول به أحبمرنا ما ليتحقق 

كالها«رم.الدنيا 
الأمورمن الإسلام ق الجهاد قضية ارليت حماد! نزيه الدكتور ويقول 
ولكنهاأدائها، عدم ق مندوحة ولهم تركها، الملمين يسع التي الاختيارية 

ونجاحهمالملمين عز أماس وص الحتمية، ومتطلباته الدين قواعد من 
عنتقاعست الإسلامية الأمة أف ولو الأحرة.. وق الدنيا الحياة ق وفوزهم 
الدعة،إلى وركنغ الراحة، إلى وأحالدُت، اللامحة، وفصلت الجهاد، 

عليهاافه سل المليان واحتاء والرفاْ بالقعود الجهاد واستبدلت 
والبوصوالجؤع والخوف والهوان الذل لباس فأذافوها أعداءها، 
والتشرد،

هوغيصإنما العلم لأهل وكلام وأحاديث، آيات من مضى فما وبعد، 
وأهميتهاممه سبيل ق الجهاد شأن ق ورد ما بحر من وقطره فيض من 

منزلةسان ني الوصرح هدا ومع أنه إلا عنه، التخلف، عوالم، مجن والتحذير 
الذيالتاريخ ومع قو، نبيه وسنة ه اش كتاب، ق به والأمر وأهميته، الجهاد 

كانواحينما إلا الأمم بين وهيبتهم مكانتهم لهم تكن لم المسلمين بأن يشهد 
ؤ،للجهاد المسلمين ترك أن 3، عاقل ينانع لا فإنه الجهاد، بأمر قائهين 

والمافقيناصار من هم أنففللموا الذين إلى وركومم اممه، سبيل 
القرونهذه ق الملمين صان انحطاحل أسبايثح أهم هو والعلمانيين، 

لأهلها،وإذلالا لها، احتلالا أراضيهم؛ عر الأعداء وتكالم، الخاحرة، 
المشتكي.اش ؤإلى اممه، لشرع ؤإنماء 

الجهادق يمرطون المسلمين حعل الذي ما هنا: يتبادر الذي والمزال 

٠٠الأمم علتكم تداعى أن ائوثلث، ت حديث، حول الألبان ِالنح مقال الإسلام، ١^^ مجلة )١( 
الرابمل.مرغالشخالأJانيالإليكتروو القالj وأعدقر . ٤٢٦-.ص٢٤١٢٤اليد 

4903/http://www.ololbany.net

دارحاد، نزيه ت تحقيق وفضاناله، الجهاد أحكام عيداللأم، بن الدين عز كتاب تحميق مقدمة )٢( 
همغا،-جد؛.طا.ا-.ق\م-ا-\،أ'ام.صه-ا
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وعوارفصاحب السهروردى به اسشهو فكما آ! الأصغر{ُ الجهاد 
هذايومنا ل المتصوفة أن أيصآ فنجد ، قرون سبعة محيل المعارف® 

عنحديثهما ل كولن الله فتح ومحمد كامل، عمر كالدكتور يه؛ يستشهدون 
بالاياتالاستشهاد لتركهم شسرأ أحد ولت ،، الجهاداُ مفهوم 

الحديثيبمدا قرن بعد قرنّا وتمسكهم البينان، والأحاديث المحكمات، 
الأحرىالعقدية الانحرافات 0ع انسجاما أكثر يجعلهم لأنه إلا المنكر 

الانحرافاتْع الزهد( )ق محدهم لوكي الالانحراف فالتقى عندهمُ؛آ! 
قعفليم1آ وخذلاننا الجهاد، عن بحدآ وأنتجا عندهم، العديدة العقدة 

الملم.المجتمع 

متكر•ت عنه وقال ( ٢٤٦٠يرقم)والمرصوعت الضعيفة الأحاديث يلة ق الألباق أورده )١( 
ت؛وكتغزوة ل تال أنه بعضهم يرليه الذي الحديث ءوأعا ت تتمة ابن الإسلام شخ عنه وتال 

المعريةأهل من أحد يروه ولم له، أصل فلا الأمحر الجهاد إلى الأصغر الجهاد من رجعنا 
عدالقادرتحقيق; الشيطان، وأولياء الرحمن أوياء سن الفرقان تيمية، ابن : المي اتوال 

صى٦٥، ٢١اه~هحو  ٤٠٥داراليان*-دمشقا الأرناووط، 
—العلامتة المكنية العارف، عوارف الهروردي. عمر حفص أبو الدين شهاب يتظرت ، ٢١

_UUام، حه"آا،و-ا<ءآا< بدوذج ط القاهرق 
ط٦إالنيل—اصتشول، دار الإسلام، ل وحقيقته الجهاد رؤح كولن، الله نح محمد ينغلر; )٣( 

هذامولنه ق والمالمت، ّآم\ا ص١ الإنصاف، كامل، عبداض وعمر ؛ ١ ص؛ ، ٠٣٢ ١ ه~٠ ١٤٣١
آيةفيه يورد ولم لا الملمين غير وحقوق *الجهاد بعنوان صمحة أربعين نحو من واب1ا عقدآ انه 

التيالأحرى الطوام عن ناهيك اف؛ مييل ل الجهاد ثان ل ورد مما واحدا أوحدثح واحدة 
يجريالنوم الأرض أهل أن وزسه المتر^٤؛ الملح بالعتق الكفار جهاد كتمية أوردها؛ 

لوالاشتراك المتيادل، الديلومي التمثيل لوجود —بزعمه— وذلك المعاهدين حكم عليهم 
الإنصاف،كامل، عمر ينلر والضلالات!. الجهالأت من ذلك غير إلى \صدْ-\ الأمم هتثة 

يجهدفإنه اليوطي- سعيد —كمحمد المنكر الحديث ّوذا الأسثهاد عن منهم يعدل ومن )٤( 
)الشالأغصان كمنزلة إلا منها القتال وما الأعظم، الجهاد هي اث إلى الدعوة أن تقرير ب نفه 

شأنق الشرعية الصرص إلى التفت الومحلى لمت ويا أ الراسخ الجيع من وتذهب( تجيئ 
التخريجهذا عن واعرض عنهاه والدفاع افه إلا إله لا نثر ى واهمته اض، سل ق القتال مترلأ 

ومنهم، افه— —رحمهم الصالح سلفتا فهمه كما ءالجيادلأ لنقل فهم ليته ؤيا الغريب، العثلي 
رباببعنوان لا الصالحين ءيثاض القثم ممابه ل له يزب والذي النه-، -رحمه الووي الإمام 
ومنزلته.افه سبيل ل القتال فضل ل والأحاديث الأيات من الكثير تحته وصرد الجهاد(، قفل 
y—*الأرنووط، نعتب تضيق: اكالحض، واض الردى• شرف بن يحص زكريا أم يظر: 

الجمادال-وطي، معد وسد ، ٢١\،د-ما'ا< أ ١ ٩ ط٣، الرالت-سوت، 
 jالفكر-دثق، دار نمارمع؟، وكف نفهمع؟ كف اش ل صJa« ،•ه-آ«<'ام،١٤٣

صبما-'آآ

٢١٣



jالجهاد ترك إلى بالمتموفة أدت التي المدية الانحرافات تلك ومن 

القولإر مم آل الذي الأم القدر، الإيمان مسألة j اتحرايهم دث أ" 
أثناءالحوالي محمر الشخ يقول ، ايتدعوها الش الكسب نظرية عير بالجير 
الج؛ريةبين يومحقوا أن هنا الأشاعرة أراراد الأشاعر0ت عند القدر عن حديثه 

أيلأ-ااتنفي حالمة، مالها ق وص الكب فجاءوابفلرية والقدؤية 
الأثاعرةعجز فقد قية الملالقلوية حقيقتها أما تاثير، أو للعبد قدرة 

الديالرازي قال ولهذا لغيرهم،.. إفهامها عن قفلا فهمها عن هم أنف
ُامختارارارر صّورة ل مجبور الإنسان ارإن فهمها! عن هو عجز 

انحرفتأن تلث لم الموفية ارالحركة الجنليت أنور الدكتور ؤيقول 
ويونانيه،هندية فلسفية مفاهيم عليها دحلت، حين الأصيل مفهومها عن 

هن.هوالجرية، التواكل إلى وأملمتها والمقاومة، الجهاد روح فيها قتلهن 
قءبل.الوهاب بن محمله قاومها ثم تيمية، ابن قاومها اش لصرفية اص 

قالعثمانر المجتمع ل المدى البعا.ة أنارها تركت أن بعد الحديث، العصر 
؛.الأ-حيرةااُ العصور 

منهالصوفية فموقف الجهاد! بابح أما ١١الغ٠اطي! حالي الدكتور ويقول 
والإرجاءوالجثر اثموفية بين يجمع الن٠ي  ٠٢٠٠^١٥^أثر فقد يخفى؛ لا 

،ح التكلأنء وعاليه المستعان وافه والأعداء الكفار ونمرة الجهاد مير على 
بالجميقولون من على معالما الله— —رحمه زيل. أبو يكر الشيخ محئمول 

أنوالعنهم ظهر واكتيري كالطوس المتموفة؛ متقدمي أن إلى العمري علي ال-احّتح ذهب )١( 
uijوالغزالي، الكلاياذي اكدها واتي اتةب«. 'ننلرية ذلك مد ظهرت، ثم ١^؟,، ظايرئ 

محمودعلي نفر: المطلق. قالوا عربي ابن ;أسهم لعلى الغلفي التمرنه أمل 
١—٧٢ ١ ٢ صء ، ٢٢٠٠—٩ ٥ ١٤٣٠، ١ ط —عمان، الفتح دار الهول، الفكر ل القدر العمري، 

يدون،ط المنورة، بالمدينة الإصلأمة الجامعة نثر العقيد،ة، ل الأثاعرة منهج الحوالي، سفر ، ٢ل 
؛.؛اه-؛\اةام،صأ\ابه

المحاب،دار والثماو، والاجماعي الماس والأسمممار الإسلأس المالم الجندي، أنور )٣( 
الدناو،طأ،سما<لم،ص؛ه'آ

الملمانتوين يتهم الحواجز م الإرجاء امحقادهم أن تمفط اممال إلممت، ل، أنفا )؛(مضى 
ه.أنزل ما بغير والحكم 

٠٥ صرا٥ والماتريدية، الأتاعرة عقائد نقمر الغامدي، حالي ره( 

٢١٤



الأمة~راممقاط مثلا له علمت ما ٠ دك،ء، ١ مذهّا هب ءو حاءت الأو ن لتق و
ضأمضرُ

-عرذلك ق كلامهم ومن بالقضاء، الرصا مفهوم و انحرافهم ئانيتا: 
متىرابعة ®نتلت كقواهت الرصا باب ق القشيري نقله  ١٠٠المثال" سل 
ونقل، سزته كما المصيبة مزته إذا فقالت راصيتا؟ العبد يكون 

الاختيارترك الرصات أعلام من ءتلاثة قوله• المصري النون ذي عن بالني 
ا،البلأءءأ حشو ل الممر وهيجان القضاء، بعد المرارة وفقدان القضا، قبل 

نفلرالرصا عطاءت ابن وهال الاختيار، رقع الرصا الجنيين ارقال أيضتا؛ ؤينقل 
رؤيم;ونال اكسخط، ترك وهو للعبد تعار اف اختيار قديم إر القلب 
القالبسكون الرضا المحامى؛ وقال بالفرح، الأحكام استقبال الرضا 

ا!.ثحتحمجاريالأحكامءار 
اف،بقدر الرضا معتى ل الانحراف وأمثاله الكلام عن نتج وقد 

متهمظتأا مجدافعهتا، وتركوا مجصانب، من ببمم حل لما الملمون فاسلم 
اكستعان.وافه اطه، بقضاء الرضا تمام من ذللشر أن 

افهبقضاء الرضا بين تعارض يرون فلا والجماعة المنة أهل وأما 
اطهيقدر أيضثا فكلاهما يضر، مجا ودفع ينفع ما تحصيل ل المعي وبين 
سالمالدكتور يقول أحواله؛ كل ل المؤمن مجن متصور والرضا هق، 
إلىالداعي الملوك، ل الموتر القلي اليقين هو بالقضاء ®الرضا القر 
—سبحانه—الرب استرضاء إلى والداني وأهله، الفللم إلى الركون عدم 

والقتاعقالمعيشة، من والدون الفقر، واحتمال الصالحة، بالأعمال 
ويضيمحثضاهءأً*، محا على وحمده افه، فعل إر القلب وسكون بالمتر، 
بفعلوذلكر وئدر0، افه قضاه ما لزوم هي• الرضا ®حقيقة يازت ويضيف 

ص٥٩الأنتا٠، حكم أبو بكر )١( 
بنومحمود محول تحفزأ المشيرة، الرالة التشيري، هوازن بن عيدالكريم )٢( 

Y٣٤٣/ اقاهرة. دارالمارف- الشريف. 
رماورمف،أ/أ؛م
)؛(اورجغف،أ/ئ؛م

الشرسةلعالرم القرى أم جامعة بمجالة منشور ؛حث، الرضا؛القضاء، القرل. محمد بن الم )٥( 
.٢٢• ' • دسر ه/  ١٤٢١رمضان (، ٢١)العدد (.  ١٣المجلد)وادابما. الربية والل،نة 

٢١٥



ُ.إلأبذلكااُ الرضا يتحفق فلا تبما، المأمور الأساب 
المامض،للأنماذن طيب نتيجة وص التوكل، فهم ل انحرافهم ثاك-ات 

معما مصيبة لدير محبنا بذل المثال" محبيل ~على عندهم يجتمع كتف إذ 
الواكلعندهم الرمحا تمام فمن ولذا به، والرضا القدر، ل بالجم نولهم 
فهميفند وص اف~ -رحمه الجوزي ابن يقول الأسباب! بذل وترك 

التوكلماهية عرفوا ولو اكخاليْل، هذا اوحبت الملم ارقلة للتوكل' الصوفية 
القلم،اعتماد اكوكل أل وذللث، تضاد، الأمحساب وبين بينه ليس أنه لملموا 

الملق؛الأّابأر'/ل الدن حركة يناقض لا وذلك وحدْ الوكيل على 
لالواردة الأحاديث، يثرح وص الله— —رحمه اكووى الإٌام ويقول 

بهسبق ما على والأتكال الممل ترك عن الهي، الأحاديث هذه ®وق القدرت 
حلقلما ميئئ وكل بما الثؤع ورد اكي واككاليف، الأعمال تجب بل القدر 

المعادة،لمل افه يثره العادة أهل من كال ومن غيره، على يقدر لا له 
للمرىنيره فقالت كما لخملهم؛ افه يثره المقاوة أهل من كان ومن 

٠الأحادJثاا^ هده يه صرحت، وكما وللمرى، 
حقيقةالأول للجيل الله تعليم عن حديثه ق نهلما محمد المخ ويقول 

آ,ثاتأمج ثني ئح واوول ف آستج١ؤ١ ؤألإ-ن ت يعلمهم روكان اكوكل• 
ءدألئ١م، اقام،لق ئادثهم آجمثسامتيروآدسأأ-؛رءظبم.أئتي ِلئذبم 

آؤْثيلرهيؤم آقب حنت١ و٠١ؤ١ إيثتن١ وادئم همثوئم ٣ جممحأ 
معناهلمى بالهزيمة اممه قدر ونؤع أن فيتعلمون ، [ ١٧٣— ١٧٢عمران؛]آل 

معناهاانما الله، عند من قدر أبما يحجة فيها والقعود للهزيمة الاستلام 
القدرت،نيير رجاء الله، على اكوكل مع الوالمر هذا كغيتر الإيجابي العي 
الأوائلالملمين حياة ق القدر عقيدة كانتح كله وبذللتح حديد. بقدر الأول 

ذللثؤ..غير إل حولها الصوفية تواكل ولكن الأمام، إر محركة دافعة نوة 
عنوتخليح يأتيلئ،ااا محوفح للئ، رما أن بحجة يالأمحّباب الأحن. عن ثعودآ 

)ا(المءر-ءعده.
٤٢ صوا، ادس، تلتس انجوذي ابن ، ٢ ١ 

الزاثاحياء دار الحجاج، بن لم مصعح شرح المنهاج الووتما، شرف ين يجى ذكريا ي  ٢٣١
١ ٩٧- ١  A٩٦/ ، ٠١٣٩٢ًذأ، الربى-يررت، 
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عنوقعودأ أ القه من بقدر وير ند منه و؛، ما أن بحجة الإنسان مستولية 
ماأنه بحجة صيم أو ذل أو فقر أو عجز أو مرض من البجأ الواغع تغير 

ُ.لكاناا'ذلك عتر اف ولوثاء اف من مدر إلا حدث 
التوكلق المنحرفة المرنة عقيدْ ءان العلٍازرت علي الدكتور ؤيقول 

علىالكفار وض ولو مطمثنة راضية نفوسهم جعلت بالقدر والرضا 
ترضىأن معناه والرضا الأسباب، ممارسة عدم عندهم التوكل فإن رنابم، 

ذدادبهم،ومي الملمين بلاد ءر الكفار ولوهواستيلاء لك يحصل بما 
الثيج!اُعلى وغيرمتوكل للقدر! معارض فآنت، مقاومة أبديت ؤإن 

القولعلاقة بيان ا؛قين الالمبحبن ل وسق بالإرحاء، قولهم رابمات 
أوبضعف علاقه وكذلك الإسلامي، العالم ل العلمانية بانتشار ؛الإرجاء 

الوضعهذا ل أض1ا ترد الإرجاء هو وها والراء، الولاء مفهوم ذهاب 
نفسمن الياحلل مقاومة روح ؤإذهاب الجهاد، إضعاف أدوات من كأداة 

يرىحيث، كافر، ولا مزمن بين يفرق، لا الإرجاء يب بوالدي؛ائت، السلم، 
صيمالا يجاهده؟! فكيف أ بقلبه مؤمنا يكون قد بالكفر المجاهر ذللث، أن 
حادومن الكفار يوالون الإرجاء علماء العامي الملم ذللئ، أيفسا رأى إذا 
أولمان أو بق بلجهاد قاري طاعتهم، إلى الناس ؤيدعون ورسوله، الاه 

هده!والحالة ينهض أن قلم 
نونيته؛يقول إذ القيم ابن اممه ورحم 
الإيانل كابمخ "معبدب يالم بز حص اء الإرجركدلك 

ياذالبنرجيل الشن -تن اد لحرب الخشرش j المماجفن نازم 
ي-ارفزوالئفانوثم—م زثرحد كفث انإذاU واقل 
اذلاكتنجهرأب_• ن ب ١٢١دنص لص المزنجبع دائم 

رالأن'انئ جنل ا لهفانجن ار• ججراث 

"١٣ص؛  ١٨ط١، القامء، ١رشروقا دار المعاصر، وانما قطب، محمد )١( 

قيه،الضالة العلواف عر والرد الإّلأب الدموة نشر ل الجهاد امحمية ،للابي، تقيح بن علي ( ٢ر 
٤_AA ، ٢١٩٩—٥ ١٠٠ ٤ ١ ٦ ، ٢ ط واكوزح~الرياض، ليثر طية دار ب، 
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الأك—وان٠—ودح—ن»ال—اري!—ذي بلاد' جل اث ١!؛ ئ دان
رآندالئالدم ببمد• بى ى آئحف—C رن—رنت او ث رال
الهمزانولمز ي طوزن يا يجمع ا نوبحما وذ ثئ
ُاكبمازر ي آججنض ثو بى بمدمحم دالأرج—ات دامم

المبحثل ئت —كما الوجود ووحدة الوجود، بوحدة نولهم حامتات 
الكفارموالاة يبثآ الذي الأمر الأديان، بوحدة متفمة السابق— 

وكداالجبمر، مذهب أن حوجة اف لطف الدكتور ويؤكد ، مجاهد وترك 
موقفل اثر الأديان وحدة لفكرة تقرير من عنها نتج وما الوجود وحدة 

الجهادُمن الصوفية 
وبينالمتصوفة بين حال ؛الجبمر القول أن الجانب هدا ل والمحملة 

~؛زءمهم~ذلك لأن والمسلمين، الإسلام على المعتدين بتخملتة الجزم 
أورثهمبالقدر الرضا فهم ل انحرافهم وأن اف؛ فدر على اعتراض فيه 

أبمساأحال الذي الأمر مدافعتهم! وترك الأعداء لتل وم؛الظالم الرضا 
هداالشرعية؛ الأسباب لبذل وترك واكل إر عدهم اش على التوكل مزلة 

والفاسقالمؤمن بض اواتم مأففى'إليى بالإرجاء قولهم أن إلى بالإضافة 
شخمساالصول من لتجعل الوجود، وحدة طامة أتت نم والفال! وازهافر 
وأهلها!الأرض أديان لجميع محأ 

بهيقوم أن يمكن جهاد فأي الخوف لدى العقدي الواقع هدا على وبناء 
وصدمن؟!الصول؟ 
عنوالمخيلة الصرفية، لدى ليجهاد المضادة العمدية الانحرافات هذْ 
للوكي الانحرافهم من سياق ما •ع انتظمت، وبغيهم، الكفار ظالم مدافعة 
الزهد.ستار تحت منهم الواغ التعبد، 

،١ ط المكرمة، الفوامم-مكة عالم دآر اياجية، للفرتة الأنصار ي النانة الخامة القيم، ابن ( ١ ) 

٥v٢-0٦٧/١^ِالأساصفياككراسمو 
دتقريراتالتصوف اصيلأت ي الأديان وحدة ٠ حرجه الد لطف يطرن )٣( 

٨٩_AA— المتصوفة، 
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اف:سل j والجهاد الصوو لوك الالثاو، الجانب 
ميلل الجهاد مع بداهه يتعاوض الصوف ل )الزهدي( السلوك إن 

،الكل" على اكوف رأس اف—ت —رحمه الشافعي الإمام يمول اش، 
وكيفالوغى؟! ساحات ق والهلاةة الوسع بذل سمر الكل يجع فكيف 
حسنا،واككايا الزوايا ل والخلوة سنونا الدنيا ترك إلى الداء يجتمعر 
بإعدادالين الشرعي الأم مع هذا يجتمع كيف وتجويعها، القس ؤإجهاد 

كلمةلإعلاء اش سل ل الأقدام وتغيير الثغور، ق والرباحل والجهادا القوة، 
افوالأرض؟ا!.

الصالحضبعض إن ررثيل ت أته المعارف^ راعوارف ل السهروردى يذكر 
ليمجتمعة الثغور كل أحي يا إليه فكتب الغرو إلى يستدعيه له أخ إلى كتب 

كلهمالناس كان لو أحو0 إليه فكتب مردود، علي والباب واحد ثت بل 
الغزومن فلابد الكفار وغلب الملمين أمور اختلت، لزمته ما لزموا 

زواياهمق وقالوا عليه أنا ما الناس لزم لو أحي يا إليه• فكتب - والجهاد 
إ.قسهلنطينيةااا محور امدم أير افه سجادتهم على 

هؤلاءملكها التي المتعددة المناهج ٠ ت حلمي مصطفى الدكتور ويقول 
وحرصهموالقامات، الأحوال ؤلرى وسلوكهم العرنة، j الصوب[ نأي 
كما- أحلاب مبادئ إقامة إلى أدى هذا كل محها، والعزلة الحياة نبد على 

بمناهجهمافتقدوا أحرى ناحية من ولكنهم مثلا- الغزالي عند مشاهد هو 
الدكتورؤيقول ، الجهادا به ونعني الإيجابية، الإمحلأم مقومات احد 

ولاالجبمرية عقيدة الإسلام يقر ءلأ الصوف؛ عن حديثه ل حلعيمة صابر 
الإسلامفان والعمل. الجهاد عن والاشئاع لثية ال؛معز الزهد.. فكر 

الدنيا•'؛؛.عن الانصراف ؤيتكر والكب الإرادة بناء إلى يدعو 

عادة-الدار الآصضا٠، الأولتاءريمان حية الآم_هازأ. أحدبن أبونبأ ملأعن: ر١( 
سر،طدون،؛ا<-آا،د-إثماا'ام،ه/ا"اا-^ا

السارق._UUٍوارف المهروردى، )٢( 
ءلا0ءرْ—الإ،كنا-ريةا دار نة، المأهل وعلّا٠ الصوفية بين القلوب أعال حلس، مصعلفى )٣( 

■الحاصرمحن،ماياحث رماين،، م،٤٧ت■يدل• يلذ• 
•١ ءل مدبرتي—القاهرة. مكبة والغايات. الوماتل والتملف. التمرف، طعيمة، صابر )٤( 

̂ ٠٠٢٠•ه 
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تعميرعن القعود يشأ كذلك الصوفية ®وْع قطبت محمد الشيح ؤيقول 
الإنسانوأن الآحرةأ هو عليه والمعول ملعونة، الدنيا أن بحجة الأرض، 

و1للني1،التعلق من بروحه ينجو لكي الكفاف، عيشة الدنيا هدم ق حسبه 
ا.للأجرةأءر استعدادا روحه لتزكية يتضغ ولكي 

خمولهمإلى البدعي الزهدي سلوكهم ل الصوفية انحراف أدى وهكذا 
ْعظاهرهم ل مشقتن الله، سبيل ق للجهاد وتركهم الراحه، إلى وركوتم 

*والجماعة اوسة أهل ضهج 
١)^؛مميل ق والجهاد المتصوفة واغ الثالثات الجانب 

عروقهو الأصل أن على أيضسا يشهد فانه الصول الوافر وأما 
عنتيمية ابن الإسلام سيخ يقول وتركه، افه سبيل ق الجهاد عن المتصوفة 
منعنه أبعد أمم عليهم فالعالم، الجهاد لإوأما الصوفيت اربماع أصحاب 
والهيبالمعروف للأمر الحب من الخومتتن: عوام ل تجد حتى غيرهم، 

وقوةالنه، لمحارم والغيرة والغضيط اف لأمر والتعفليم والمحبة المكر، عن 
يوحدلا مجا اممه لأعداء والعداوة البغض وفرة افه، لأولياء والموالاة الحية 

ذللئط،ق الله— —رحمه الإسلام سيخ وصدق خ ذلاإئإيأ١ صد يوحد بل فيهم، 
الطاغيةصد وجهادهم سوريا، ل أهالنا محنة الأيام هذه نعايش فبينما 

لإحياءبلادهم من سوريا متصوفة بعض يحرج الأسد® ®بشار النصيري 
والرباطالجهاد تاركين سورياأأ حارج اليدعية والموالي الملغ حفلات 

فيعنيهم لا أهلهم وصد أرصهم فوق يجرى ما وكان ظهورهم، وراء 
والواصحةالعامة الخلاحفلة أن رمان أبو محمل الباحنآ ويؤكد ؛أ، سيئر

١٣٥صالمعاصر، وانما تطب، محمد )١( 
بعفرب تجاوز التصوف،! أطوار من معاصرا حديدا طورآ ثمن أن ألى هنا التنييه يحن )٢( 

عنالمماندة الخوف عزلا يتجاوزوا لم ولكهم والكايا، والزوايا الطرق مالأ المتصوفت 
أتعرضوموف ^! ٠٣٠باحرى حية ءرلة اجدلوا وكاتهم بياد والاهتمام الملمين قضايا 
اااJبم.بإذن الراع، الفصل ل بالتفصيل الخألأ لهده 

ى١ ٤ ١ ١ ط٢، بالرياض، سعود ين محمد الإمام جامعة ونشر ط-اءة الاستقامة، تنمية، ابن )٣( 
ا/خآ*آآ

البحرينبدولأ أس بن مالك الإمام جمعية اتامتها التي الحفلات تلك إحدي، شهدت وند )٤( 
كانالذي الجفري عر الحبيب لقاء أنوي وكنت، الموي، المولد احياة ام  ٤٣٤ئ، 
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قالمبام ألحضور عن الصوفية والجماعات والمدارس القوى غياب هي 
المسلحةالسورية الثورة 

القشثنديةالطريقة مالك ممن ~وهو زيتو جميل محمد الشخ ويقول 
فهمحدا قليل الصوفية عند ءالجهاد لف—ت الهدي إلى رجوعه نل 

العليانرتعلي الدكتور ؤيقول ، زعمهمٌ على أشهم بجهاد مشغولون 
غايةالإسلامي الجهاد على أثر والملوكي العقيدي المتصوفة انحراف ®إن 

الرسوللهدى منافقي وهو التأثير، 
عندرأسا يعد والدي ار؛ه~ ~رحمه الغزالي حامد أبي زمن إلى عدنا ولو 

يميه~كما الإملأمء ءحجة أن لوحدنا هذا، يومنا حش المتصوفة 
احتاحواوالدين الصليبيين، مجاهدة عن وقلمه بنصه يعيدأ كان المتصوفة— 

كلالقدس، بأيديهم مشلت حتى ويدمرون يقتلون الملمين؛ بادئ محته وق 
ءإحياءالشهير كتابه إن حتى ولأفلمتأ، ميما لا الغزالي ق يحئك لم ذلك 
مئونالصليبون لكن الذي الوقت ل الجهادُ؛؛، ذكر من حلا الديزا؛ علوم 

حالمصورا فرمحخ عمر الدكتور يقول المسادأ، المسلمين راصي أل 
عاشإنه ثم حرائ، ند فلم الأغلب، ي بغراد، ذ الغزالي ءلكن الغزالي: 

يذكرهمفلم الماسيين الإفرنج أيدي ق القدس صفومحل بعد عامتأ عشر احد 
فرقةالحفلة تلك لإحياء استشيقت ومحي الحضور. عن امحذر ولكنه الحفلة، كلك مدعوآ 

لأحلالبحرين إر وئدنت ٠المكلومةا، حلب من حرجت واش للأنشاد، الورين الإسراء 
المنيلان.من باش نعوذ الغرض؟ هذا 

ايمت-مكتبفريدريس مرمة نشر سورية، ل دالثوره داليين الإسلاميون رمان، أبو محمد ( ١ ) 
_AV، ٠٣٢  ١٣بدون، ط الأردن، 

حدأ،المهحمدي—حدة، دار والستة، الكتاب ميزان ل الصوفية نينوا حمل ين محمد )٢( 

٤٨٨—الجهاد، أهمية الخليال، نفح بن علي )٣( 
المرابطيندولة أمر ببا أمر والتي الدين' ءلوم إحياء كتاب إحراق براقعة هنا التذكير يحن )٤( 

إبراهيمالدكتور ويذكر بدلك، العلماء إليه وسر أن يعد تاشفين بن يوش بن ؟^٠٠ بالمغيب 
الزلة،على فيه يحث الذي الإحياء كتابه الغزالي الإمام فتها كتب التي، المرحلة "أن التهامي- 

يآربصونكانوا الدين الصي؛ين صد للجهاد يحمسهم من إل حاجة ل الملمون كان 
مثلق الكتاب هذا مثل يترك ومرمة، محزرة صلييية حرب ق والغرب الشرق ل بالمسلمين 

لأثارءتفادا ياحراقه أمررا فلذلك ديتهم• نجا؛ واجبهم أداء عن للمسلمين تشيط الفلروف هذء 
مؤسةالمنة، أهل عقيدة عن الدفاع ل المغرب عالماء جهود اكهامي، إبرامم الليهء. 

ص'لأمإ، ٣٢٠٠ه—٥ ١ ٤ ٢ ٦ ، ١ ط الرسالة—بيروت، 
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ثم. منهء ينتظر لكن كما قتألهما على حفى قد يكون أن عن بلسانه 
—وهووالثال ا، مريفءُ لكن أنه منهما الأول تيايلين، الغزالي ٌودف علل 

التصوف.مجيل ملوك على ننسه وطد قد لكن الغزالي ءأن الأقرب—ت 
حمحوقف وقد الصلييية، الحروب أثناء ق ناثعلة لكنت التصوف وحركة 

تلكأن يعتقدون لكنوا أبّ قيل عرسا، هادفا موقفح منها المتصوفة 
الذنوبمن لهم سلف ما على للمسلمين عقابنا لكنتح الحروب 

لكنكما الاعمماد هذا و الصوفية مائر شارك ند الغزالي ولعل والعاصي. 
٠•اكيين'؛ الإفرنج عن الكون ل شاركهم فد 

عنمضى— مأ —نحو تحدث أن يعد الوكيل عبدالرحمن الشيح ويقول 
قعاشا الكبيران الصوفان الزعيمان الفارض وابن عرثي *أوابن الغزالي* 

أوقتتال، ق شارك أنه منهما واحد عن و0ع فلم الصليبية، الحروب عهد 
التيالقوام على حسرى آهة نثره أو شعره ل سجل أو ننال، إلى دعا 

فلييعسيئ كل عين هو افه أن للتامى يمرران لكئ لقد بالملمين، نزلت 
الصور.تلك ق متتجسدة الإلهية الذات إلا هم فما الصليبيين، الملمون 

غاصبنالكنحوا فهل افه!! أعداء من وموقفهم الصوفية زعماء أكثر حال هذا 
أوطاغ1ا؟ءُُ/

اروعندماالجهادا٠ت ْامعوقات كتابه ق العقلأ عبدالثه الدكتور ويقول 
الدين،علوم إحياء كتاب ذهني إلى بادر الموصؤع هذا ل البحث، أردت 

الجهاد(،من الصوب )موص بغيتي؛ب أجد ض الغزالي حامد لأبي 
أحرى،وعدت أريد، ما إلى الوصول عدم ق نفسي اتأمتا عناء طول ويعد 

ونحوه،النفس جهاد إلى الدعوْ إلا أجد ولم سابقتها، من أغفل تكن فلم 

زالغزار حاد م كتاب: صمن الشن• إلى الغزار دمع بمدان؛ .ت ندخ- همر  ٢١١
والعلوموالأف اشون لرئ,ة الأ-ض المجلي نثر نملاد،• اداّح الثرة ألذ/ى 

اشالحوث يضن المحاب رعدا ٣. • ١ ٣- ص م، ١  ١٩٦ دون، ط دّثق، الأجناب 
•اا-اام-اأآامد.ثق.^Uf اف،في.هرجانالغزارالذي 

٠٣ ١ ص شه، المريع ثنفلو: )٢( 
مه،صا>ماالمرجع )٣( 
١صواV . ٢١ ٩٧٩، .iTالملب-يرر.ت،ا دارالكب، الصوب، م ث الوكيل، vالرحمن )٤( 
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ايرمن الصوفية العميدة أن وجدت بل ذكرأف له أجد فلم الأعداء جهاد أما 
/الجهادااُ معوقات 
زمانناق وأما قرون، بضعة نبل الجهاد ْع التصوف أئمة حال كان هكذا 

التالي.المبحث ق التفصيل وجه على عنه الحديث موصع فستكون هذا 
الفكرل مكان له ليس اف سل ل القتال بمعنى الجهاد فإن ومد، 

إقامةْع يتعارض مضى— "كما يعتمدونه ما مججمؤع لأن ، الصول 
لأجلالوا؛ع ورمحئر النصوص تأؤيل وعر تركه، عر يحمل بل الجهاد، 

العدإلا نتج لا اكعبد ل المتدعة طريقتهم لأن وأيضأ عنه، بالأمة الثعد 
الواقع،عن والإنرواء والخالأيت، بالأوهام والتعلق الواُع ل الجهاد عن 

لغترهم•لترى 
سفقط يكن لم الصوفية!الجهاد ترك أن هي المحن، هذا وحلاصة 

الخهليرةالعملية الانحرافات ج، بيأيفح ؤإنما البدعية، الزهدية طريقتهم 
الجهادترك مقومات التصوف ل فانتظم باءلن1ا؛ التصوف عماد باتت الشر 

—قديمح النفير؛ ونت للجهاد تركهم الواغ ل جلي-ا وظهر وسلوكا! اعتقادآ 
التوفيق.ويافه بيانه، ستأق كما وحدبما يانهّ، مضى كما 

ط٦٠الرشد—الرياض، مكتة الحاضر، العصر ز الجهاد ممونات العقلأ، فرح بن عبداض )١( 

يزعمدام المسر، ياوت اش الحركات مص عن الكلام التالي المحث و او )٢( 
ذلائ،«بخلافه وهى تصوفها المموئ 
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1لأ1سو1اّلث 

ونقدهالغريى، الاسسار من الصومحية موقف 

الملأدضالقرنين حلال الإسلامية الأمة به اطليت ما أعظم من إن 
منالمباسر العسكري الأستعهار هو والعثرين( عثر )التاسع المنصرمين 

والعسكريالداخلي الضعف أغراها والتي الأوروئية، الغربية الدول بل 
المثماسةلأ،ررالدولة الإسلام دولة جد ق ستة بعد ستة بماعد بات الذي 

احتلالهالأوروبي الغرب وأتم سقوطها؛ قيل لأراضيها الاحتلال فبدأ 
دهىالسرين، القرن من الأول الريع ل الإسلامي العالم أجراء لغال، 

سقظى!.ثم العثماب الدولة فيها ذيلت التي الفترة 
الدولةوسقومحل صعق أسياب ويسهل استعراض موضع هذا وليس 
كانالتصوف أن هو يه والتدكير عليه التأكيد يجب الذي ولكن العثمانية، 

المباحثضن متفرقة مواصع ل هدا بينت كما الأسباب، تلك أبرر أحد 
العونأستمد الله ومن ^^^١؛ الأمر هدا ساريد المحث هذا ول المايقة، 
والمداد.

الذيالغربي الاصتعمار من للتصوف الحقيقي الموهم، عن البحث قيل 
يكنلم إذا أنه وهو مهم أمر على التأكيد من بد لا الملمين، بلاد دهم 

فمتىوؤلردهم لجهادهم موحبآ الملمين لأراضي الغريي الأستحمار 
أمراكان ومدافعتهم جهادهم أن شك لا واحيا؟! إذآ والنفير الجهاد يكون 
سارترى يا هل ولكن دليل، إلى عاقل معه يحتاج ولا الواجب، ظاهر 

المحتلين؟الغزاة ضد للجهاد البديهي الحكم هذا وفق الخصوفة 
أراضيالغريي الأستعمار دهم أن منذ التصوف لتارخ انمتتح إن 

عنالخصوفة تخاذل بوضوح يرى صدورهم، على وحنم الخلين 
طرقهمتعاونت حيث ذلك، من أبحد كان واقعهم إن بل له، وتركهم الجهاد 

والخذلان.الضلال من يافه نعوذ أ وساندته الممتمعر مع 
بالأمثلةوالتصوف الأستعمار سأن ل الباحثين كتب امتلأت ولقد 

ولذاللأستتعمار، الداعمة الخصوفة مواقف على الكثيرة والشواهد 
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وهوألا الم1صثحا مقصد منها يخدم ما بإيراد المبحث هدا ل فسأكتفي 
واشالعاصر، الغريي الامتعمار رزين من المتصوفة موص تحليل 

الميلادي.عشر التاصع القرن مند يالأمجة أحاحلت 
نو\ءعر والشواهد الأمثلة من الأم الصب لتجزار كان لقد 

)منلها الفرنسي الاصتعمار فترة لهلول وذلك الاصتعمار، مع التصوف 
وبلادخاصة الجزاتر ز التصوف وانتثار وكجدر م(،  ١٩٦٢وحتى ١  ٠٨٣

"رحمهالإبراهيمي بشير محمد الشح يقول عام• بشكل الربي المغرب 
ابنوبين بيتي الجزائري للمجتمع المتكررْ الدرامات نتائج من ءكان اف~ت 

هداعر المنصب البلاء أن المنورة، المدينة ق اجتماعنا مند باديس 
منأوضح وبمارة عله، تاونتن حهتض من آت المكض الشعب 

دينهعليه ويمدان لحمه، ويتعرنان دمه يمتصان مشتركين استعمارين 
والنار،الحديد عر يعتمد الفرنسي، الأستعمار هو مائي استعمار ودنياه؛ 

قوالتنالغالون الشعب ل المؤثرون الْلرق مشانح يمثله روحاف واستعمار 
عنالاصتعمار مع المتعاونون الدين، باسم المتاجرون أومحاحله، جمح 
عروؤلآته وثقلت الأخير الأستعمار هدا أمد ءلال وقد وحلراعية، رصي 

اشمن خويا الانتقاد، أو بالشكوى سوح ولا يتألم أصح حتى الشعب 
موه1ابكل الأخر أحدهما يؤيد متعاصدان والامتعماران بزعمه، 

أوردتهما للجزاتر الفرنسي الأستعمار من الصوفية مواقف أمثلة ومن 
منمقتهلفات عن عبارة وهي خطيرة® ءاعترافات عنوان نحتا !،^ ١١صحيفة 

أيالكوى® ءالمجادة —صاحب الكبير محمد اميدي® الشيح ألقاها خطبة 
نشرماأسيكوف®، الفرنسي الكولونيل يدي بين التجانية" العلريقة رئيس 

قتصدر كانت والتي لمر® لابريس ٠ الاستعمارية الفرنسية الجريدة 
إعانةعلينا الواجب من ءإنه الخطبة؛ تللث، ل جاء ومما الجزائر، العاصمة 

المذسل عر لا أقول فإو ولهدا ومياث وادبيتأ ماديء قلوبنا حية 
إن؛الواج-بات بالقيام والتشرف الاحتساب مبيل عر ولكن والافتخار، 

دارالمبالإسلأم-يروصلإ-امسداترالإبراص 
طا،مابمبمام،ء/آ\رآ
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بلادنا،تمل أن مل ا فرنإلى انضمامهم ق صنسا أحنوا يد أحدادى 
حدىكان ٠٠١٨٣٨سة ففي دارنا. )كدا( ر>الكرام« جنونها تحتل أن ونل 

مقاومةق نادرة شجاعة أظهر يومئد( التجائية )رئيس الصغثر محمد صيدي 
)يعنيالعدو هدا أن وْع الجزائري، عيدالقادر الأمير لفرسا عدو أير 

ثمانيةالخناق عليها وئيد ماصى( رعين بلدتنا حاصر فد عبدالقادر( الأمير 
فيهوليس المغلوبين، نحن لتا شرف فيه ليم بتتم الحصار هدا فإن أشهر 
وجهتايرى أن وامتع ايى حدي أن وذلك الغالبين، فرنسا لأعداء شرف 
عيدالقادروالأمير يقابل فلم عدولفرنسا، لأكتر 

حتىحهلبته من الثخ انتهى ءوما نائلة؛ الموقف الجريدة وصفت نم 
نمعليه وأثتى الشيخ وشكر العسكرية البعثة رئيس سيكرف كولرنيل مض 

لمأنلث، )الخرايهل( الثح سيدي يا وإحسانك مروءتك١ كمال ؛امن له؛ تال 
منأنجيش الذي قانت ، ١٢غمرتتي التي العم من واحدة نعمة ولا تدكر 

ُ!الخوارقالملمن،وكمسأديهم..«ُ 
علىالحرب بادص ابن اعلن رحض طقاف: مازن الدمحور وفول، 

يؤيدكان الذي لاستعمار ا صد موجهة الحرب هذه كانت فإنما الطرفية 
كالمة)أصبحت الفرنس؛ المؤرخين أحد قول هذا ؤيوكد الطرفية. 

المؤيديننعتي أصبحت وكذلك والتخلف، الجهل على تدل المرابهلين 
جليعظهر الأمر إن ءبل أيصآت ؤيضيف ؛، اانرسية(وأ والإدارة للاحتلأل 

الجزائريةالجهات فرنسا طالبت حين الثانية العالية الحرب إعلان قبيل 
فكانالداخلية للجثهة صمانع والهلاعة الولاء فروض تقديم الخختالفة 

موجهةرسالة ففي نظرهم—، ل — الواجب هذا أدى من أول الخلرق شيوخ 
فيهايطالبه الجزائري الشعب إلى يوجهها بالوادي القادرية القنريقة شخ من 

الحربي،للمجهود المائي العون بتقديم أو الفرنسي للجيس الانضمام 

إسلامهصحيفة والفتح »_Y. ، ٠٥١٣٥٠ ٠٣١٦الخص (، ٢٥٧)العدد القتح، صحتفة )١( 
اش-.-رحمه الخطيب الدين محب القاهرة من يصدرها ن أسمو 

صم-أشه، رآ(المر-آع 
،١ حل القلم—دمشق، دار السامي، والزعيم الريال العالم باديس ين عيدالخميد مطقال، مازن )٣( 

ءا؛اه-ا<\>آام،صااا
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1ءانةلدفع بإخلاص شي أفدم منكم فرد أنا )وها نمه: ما مها لمول 
٠.نرك(اُ آلاف قدرهاعشوة الدسة عجزصحتي عن عومآ مالية 

فلمالييطاق( ثم )القرني احتلالتن من عانت التي مصر ز وأما 
الخلرقمسميات اختلفت ؤإل الجزائر، ل عنه الصول الموقف يختلض 

منكيرأ 'إن جومى• ططاوي الممري' سوف 'الفيليهول، أ الموفية 
المالعليهم الناس وأغدق العيس من رغد ق وعاشوا تنعموا قد الصوفية 

لركز لما القلوب، إليهم وهويت، الثمرات، إليهم وجبيت جانبه كل من 
بعهملم بالمسلمين أحاٍلوا الفرنجة رأوا فلما اف، إلى نربم محن النفوس 

قحمل الذي هو وهدا وسلام، أمن ق ليعيشوا القياد لهم يسلموا أن إلا 
نحنوقرأناه مراكش على الهجوم مل جرائدهم ل، الفرنسيون وذكرْ أيامنا 

الشرفاءوأن اللرق، لمشاخ خاضعون الملمين بأن صرحوا إذ فيها 
يسلمونناالذين هم الصوفية ورجال اليلاد تلك ل بالمللث، القائمين 

وعلىالمرق مشايخ على النعم يغدقوا أن المياسة رجال فعلى البضاعة، 
البلأد«رمق الململة يم الذي المريق 
ذلكفل تيمية ابن الإسلام شخ ذكره ما يصدق المؤلم الحال وهدا 

الحضالقدر يشهدون الذين هؤلاء يوجد 'فلهيا يقول؛ إذ قرون بعدة 
أهلوعقوبة اللاءة، أهل نعيم ~س أضح هوندر ما إلا غيره عندهم وليس 

قيجاهدون ولا النكر، عن ينهون ولا بالمعروف يأمرون لا العصية- 
رأىإذا بل الكفار، على المؤمنين بنصر افه يدعون ولا بل اممه، م؛ل 

يشاء،ما اف يفعل له؟! محا العارف أو أوالمحقق الفقير يدعوفال س أحدهم 
إليهية ويالنالله، إلى بالنسبة واحد الجمع أن عنده فإن يريد؛ س وينصر 
الفإنه ربه جهة س لا الخلاتفتين إحدى نمر ق غرض له ليس فإنه أيما؛ 

تنقصلا حفلرنله فإن ه نفجهة من ولا بينهما، اممه عند رأيه على رق 
الكفاراستيلاء ْع الدنيوية حفلوفله منهم كثير بل الكفار؛ باّتيلأء 

.(٣ُ).أءذإماا' هواء فيكون أعغلم واللالين والمنافقين 

١١ —٥ ١ ١ صى؛ نفه، المر-ح )١( 
الحلي-مصر.،ا'أمآامبم/ه"آاعمعلغى مط-عة القرآن، مم الجواهري جو٠ريط ط-ْلاوي )٢، 
-\٠ro٥٣ A/ اكاوى، سرع ابنيب، )٣( 
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أظنكنت ما رأوكثيرإ ت الوحدة أهل المتصوفة عن آحر موصع ق ويقول 
،الإسلأمء شريعة واندراس التتار ظهور أمساب أير هؤلاء مثل ظهور أن 

موالاةعلى الدليل وإليك، المتصوفة، مع نفه يعيد التارج هو وها 
الحملةجاءت اروك ت حسن عمار الدكتور يقول للمحتل؛ الخصوفة 

كسرحد إلى يدرك نابليون كان واحتلتها ، ٣١٧٩٨عام مصر إلى الفرنسية 
ةالخؤّداخل الخصوفة ومكانة عام بوحه السيامية الحياة ل الدين دور 

الذيالديوان ق عضؤآ البكري خليل الشيخ عين لدا خاص بوجه الدينية 
سياسيتاأاُمحصر لإدارة أنشأه 

الصوفيةالهلرق مشايخ شخ كان فقد الريهألاف الاحتلال زمن ق وأما 
رركرومحرةوكان ا، راكرومجرةُ الاحتلال لزعيم صديما البكري توفيق محمد 
مقتاحمافيه ويرى بيته، ل نيارته على ويحرص باليكري، الإعجاب شديد 

الاحتلالمن الصوفية الهلرق موقف وأما ؛، مصرال ق الغربية للحفسارة 
الأحمديةالإدريسية مثل طرق راهناك عمارت الدكتور أيضح فيقول ال؛رطاف 

الإنجليزيمد شيحها وكان كبيرة بريهلاتية اعيان معلى تحصل كانت، 
وهناكالعريية، يالجزيرة عسير منهلقة ق الأدارسة تحركات عن بمعلومات 

قللمهدية معارصتها ق الإنجليز وحد الي الخاتمية المترعنية الطريقة 
والمعنوي،اّدي الدعم إليها فقدموا مصالحهم، يحدم موهما السودان 

شيخهاارتبعل اش والدمرداشية النجمية الطريقين الاحتلال ساند كما 
المامىالمدوب لويد حورج مع خاصة يعلاقات باشا الدمرداش مصهلفى 
العلريقةلرشتح بأن ويضيف، ؛، م(اأُ  ١٩٢٩—١٩٢٥)مصر ق لريعئانيا 

؛0U/X)ا(اوسجعشه، 
.١٧٤ص عصر، ق الصوفيت للطرق يامت الالتتشثة حن، ^^، صار ر٢( 
مدوباغتن م(، ١ ٩ ١ -٧ ١ ٨ ٤ )١  Evelyn Soringياوغ ايملن الحققي واسه كريم، اللورد )٣( 

كتاب،له لها، الفعلي الحاكم ص وكان م(، ١ '٩ -V  ١٨٨٣)القرة و عصر ق لريطانٍا ساما 
؛١ ١ ٥ ه/ الساسة، موسوعة يتظرت الثاق، عيان مصر حل.يوي عن وكتاب، الحديثة،، ءرعمر 

٦٧آ/ للعشئي، والمحرقون 
بدون،ط العربي—القاهرة، الكتاب، دار الكري، توفيق محمد فهمي، حن ماهر ينظر• ، ٤١

م،ص٤٩-١٩٦٧٧٩
١_UU زمصر، الموفية للتلرى اليامية التشتت حن، علي، عمار ٥( )
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جمعإلى الإنجلز تاييد ل الحال به وصلت الجمل إبراهيم محمد الثانية 
لالإنجلثز بماء إلى والدعوة  ٣١٩١٩ثورة صد المواطنين نوقيعان 

مصرا،

الاسعمار،مهمة تسهيل ل المارز الدور للممرف كان أمآ تونس ول 
'اسيلىُلأ قام الذي الدور المثال" مثيل ~عفى ذلك ومن الناس، وتميله 

التليليالدكتور قيه يقول والدي الكاف، يمدينة القادرية الزاؤية شتخ فدور 
زاويته"إر جالوا "للذين الأوام اعقناء إلى الأمر به •وصل العجيلي■• 

القدتحركقاتلات ذلك نحن ي•روا' جعل مما أتوا، حث عن بالعودة 
وعترهمالقادريون تحرك فقد ذلك، ل الفرنسي وصدق ؛، أصدءاؤنا...اار 

ئدالنابية( الطريقة رافالنابيون)أتبيع اكليلي الدكتور يقول إذ أصدئانه! من 
المناوئينوحلبوا الجريد، ب[ملسن] الأمن لاصتتباب حهودأ بدلوا 

الطريفةزاؤية شخ العمراف المتوبي وراما للقرن—يين•'؛*، وصلموهم 
القرنيةالخارجية وزير إلى له رسالة ق أوضح فقد ببوعرادة التجانية 
لدليله وكان القرني، الجيش استقبل الاحتلال بداية ل أنه بباريس 

أوردماالتي الصول للتواطؤ المؤلمة الأمثلة س نلاك عتر إلى المطقة«رً،، 
التليليانمجيلير٦/الدكتور 
المحتلاندة مل البارز دورها القادرية للaلريقة كان أيقنا موريتانيا ول 

بنالراد الشيخ للاصتعمار الموالين نيوحها أبرز من وكان القرني، 
الشخكان الملء ت ن سان علي الباحث يقول ابنه- سعد والشخ العباس، 

اخترقهاالتي الموريتاف الغربي الجنوب ل لتمركزه نفلرأ ابيه سعد 
يينالقرنمع تتؤ تعاملالتي الدينية الشخصيات، أهم من أولأ الفرنسيون 

العامة)الصيحة عنواتها رسالة كتبؤ وقد حليلة، حدمايتؤ لهم وقدمني 

)\(اومءعف.ْسما
الونت.ذلك j تونس• j الفرنس اسل م ردا• )٢( 
)ااِااا-بم-ا؟اءاكرب اكلاد الغرم والأمار الموب _ المجض• اييلي )٣( 

١ ١١٧-\ ص\ ، ٢١٩٩٢طدوذ،، سوية• كية١^١،.، ثوران، 
•اناحث ومامح>،الحاصرمحن.م،• ١ صرح١ )٤(المرحنف، 

هسهاانف• الرجع )٠( 
١٢سمرمعف،،صيهاا~• ينظر؛ )٦( 
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التصديعدم إلى العينين ماء الشخ أخاه فيها حث والتي والخاصة(، 
حملوهوترك والدم له تركه الذي القويم الهلريق على يقي وأن للفرنين 

اللأح«رم
سوريةق الصوفية الخلرق ءأصحاب ت ثقفة فهر محمد يقول سوريا ول 

يهئحو0كانوا بل الفرنسي، الاتُمار أمام ساكنتا يحركون لا كانوا 
الفرنسيونكان وفد الدين، باسم والدجل الرقص حفلأيت، بإقامة لالفرنسيين 
منوهي التجانية، اكلريقة معهم أدخلوا أُم حتى الْلرق هذْ ينجحون 

فيه!١٠'فاعلية كل وقل الشم، تخدير ق العوامل أعظم 
والقارئ_، LJءان؛اف —رحمه فلهير إلهي إحسان يقول الهند ول 
لمواحهةالقارة شبه ل حركة تقم لم أنه يرى محدما ؤيتحير يندهش 

وحلادقتهوذووه، هو زعماءها وكقر الميلوي وخالفها إلا الأستعمار 
أمره نفالريلوي رأسها وعلى ، الميلوية' ءإن ؤيضيمؤ؛ ؛، ومتاصرو0ااأ 

إياها،واعتزالهم الجهادية] [أي كلها الحركات؛ هذه عن بالتاعد السالمين 
بدارليس الهند بأن مستدلا البلاد هذه ربؤع ل الجهاد بتحريم أفتى كما 

إرصاءبل فح—،، -بذا يكتم، ولم فيها، بالجهاد ؤيعلن يؤذن ولا الحرب، 
رسالةوكتب، الإسلام دار الهند إن وهال؛ ذللثؤ من أكثر تجاوز للاخرين 

الإّلأم(«'دار هندوسان بان الأعلام )إعلام باسم مستقلة 
منسفهم من كمثل مثلهم "الغربيون ت حين حائم الدكتور ؤيقول 

ؤإنماإيجادها، ي قفل لهم ليس أنه كما إنشاء، الصوفية ينشئوا لم الملوك 
مقاليدلهم وتزمن الاستعمارية، النزعة تخدم أس على قائمة وحدوها 

)'ا*بما-مرظنٍا ز القرني والأتمار الهلريمه سالمان، علي بدوي علي )١( 
١• مرا ، ٢٢• ٣• القامرة، جاسآ ءٍرثرئ، يلب)ط-بمتر(، رسالة (، ٢١٩٦•
ه-١ ٤  ٠٣ط٣ا السالمة—امت« والخالق، الحق ين التصوف ثسة، فهر محمد )٢( 

٣١٩٨٣،
ط١،المنة—لاهور، ترحمان إدارة تشر ^، jijjعقائد اليريلؤية، ظهير، إلهي إحسان )٣( 

صزآمم»إام-محآام، 
الأستعمارأيام بريلي مدية ي الماكستاتية الهندية القارة شبه ق نثات صوفية فرتة الريلرية، )٤( 

لالميسرة المومحوعة يفلر؛ حان. على نقى بن حان رصا أحمد محو ومؤسسها اوريطاق.أ 
٢٩٨/١الأديان،

٤ص٠ نفه، المر-ح )٥( 
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قرصواأن بعد وزواياها، مشاهدها على وأنفقوا قندوها، عناء دون الحكم 
الدينةالتقاليد عالي الحقاحل هدف واحد; آن ق هدنن فحققوا المرتبات لها 

واستغلالالاصتعمار عن الأنظار صرف وهدف الاس، نظر ق الموروثة 
ومعنوياماديا الموفية يشجعوا أن الأوروية المصلحة فضت لذا البلاد، 

المسلمةالحيوية لقتل البشر، انتزلع طرقا لها ويهلوا وجدت، أينما 
وعلىتعمرامم، مرعايا أبرز على وقدموهم بمشائخها فاعتنوا المجاهدة، 

الحكامعلى وففلوهم الأستعمارية، المصالح ل حياتهم فضوا الذين 
والإجلال.الأ.آة ل المحليين 

الموافق ٥١٤٠•عام وفئتي الالاحتلال دهمها التي أفغاستان ول 
شخوهي صوفية؛ أسماء ثلاثة الأفغاتية الساحة على بررت ، ٣١٩٧٩
محمدي،نبي محمد مولوي وتلميدْ محددي، اش صبغة النقشبندية الطريقة 
الإعلامرفعها الأسماء وهده حيلاق، أحمد سيد الجيلأتية الطريقة وشخ 

لهايكن لم أنه من بالرغم للجهادأ قيادات منها وجعل العلماق، الإعلام 
الثلاثةالأسماء هد0 إن يل لغيرها! كان كما المحتل العدو ق ونكاية حهادأ 

علىيصورها الإعلام وبامت، المجاهدين، على صغهل وسيلة باتت بآحرابها 
هد0كانتا فقد وبالفعل )ممملرفة(، قيادات وعيرها )معتدلة( قيادات، أما 

ااظاهرالشيوعي المللثؤ بعودة تنائي ألمجددي® وبخاصة الثلاثة الأسماء 
الدينالبقية عكس عر ائتلافية! حكومة ويإيامة الأوربي، متفا0 من شاه، 
دولةإقامة إلى يوهلهم ما والتمكن القوة من بلغوا قد أمم يرون كانوا 

ارصبغةأن الملمين ألهثت التي الصدمة كانت وقد أ، ُ حالمة إسلامية 

الهديت،القارة ب ز الملم المجتمع انحراف و الغريي الفكر أثر بخش، إلهي حض خادم )١( 
٧٢ ٢ — ٢ ٧ ١ ص م  ١٤٠٥—١٤٠٤القرى، أم حامعة ٠ - مطبومة دكتوراه"عير رسالة 

الوطنية١كمم *جبهة لمجيئي محكان )جهاديء(■ صاّيء حزبء ٌنهم واحد كل أشس ، ٢١
^٠٠۶١١،٠٠الإصلاعية ^٠٠< ١١٠الإملأمى•، الانقلاب احركة ولمحمدي الأسانية(، 

حيتها•الأفغانتة الماحة مقيدات من وزاد الثمن، ونع الذي الأمر 
الجهادالأفنانييطر-ضسلالثلاثآواخماف انموفة سالأحزاب حرلد7ر للمزيد )٣( 

لالخلين منوان)جهاد مقال خ*أاى شعبان ( ١١العدد)الخان، عجلت المثال"؛ 
ظامريعود رهل منوان مقال ى ١ ٤ ١ ٠ محرم ( ٢٠والعري)مراحله(، بأخهلر يمر أفناننان 

لمنوان)المخاض عقال -، ٠١٤١٢الحجة ذو ( ٥٢والعدد)افغانتان(، لحكم شاه 
الماء(.ومرحله الأءغابي بعنوان)الجهاد مقال -، ٠١٤١٣محرم ( ٠٣والمدد)أفناسان(، 
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مزعتريس كأول كسر~ دولي ~بضغط ئضسه تم مجددى* اف 
حينهاومن له؛، نابآ بى محمد ومولوى كابل، تحرير يعد لأسانتان 

بعدها.قائمة لأفغانتان تقم ولم المجاهدين، قادة بين الثقة انعت، 
حديدأءري1ا احتلالا أمريكا قادت  ٠٠٢٠• ١ ١^١^، اه ٤٢٢عام وي 

القاعدة-تقلم عر والقضاء الإرهاب عر الحرب -بدريعة لأفغانتان 
منُ جيلانار أحمل وسيد مجددى اش صيغة أصح الاحتلال هذا وتحته 
محنالعين الريس عليهم يعتمد الذين الرجال ومن الاحتلال، تبيت، أدوات 

مجلسرأس عر مجيئي فجعل ُ؛ كرزاى*ُ •حامد الأمريكي الاحتلال قيل 
المكلفةاللجة وهى الوٍلنية، المصالحة للمجة ريستا أيفأ وعينه الشورى، 

بيومم!.إر ؤيعودوا ملاحهم، يضعوا أن للاحتلأل المقاومين ^؛^؛٤ 
^١٤٢٤عام الأمريكي الاحتلال أيما دهمها ام العراق j وأما 
منالرغم فعلى الإرهاب(، )حرب داما الذريعة تحت  ٠٢٢  ٠٣الموانق 

لالطويل لها صوفية حلرق ووجود العراق، ل التصرف عراقة 
الصوفموقف أن إلا وغيرها، والرفاعية والقادؤية كاكثبتيية الصرف؛ 

مجافكانوا الأستعمار؛ من المتصوفة موقف عن يشد لم الأستعمار من فيها 
متعاونحاغ ومابين يعنيه، لا الواغ ق يجري ما وكأن تصوفه، ل لا؛ بتن 
لجريدهتقرير ق جاء حنث الكسنزانية، الهلريقة من وقع كما الاحتلال؛ ْع 

محمدالكنزانية الطريقة شخ أن العراق ل الصوفية عن تايمزار اانيويررك 
وقدملليراق غزوها أثناء الأمريكية القوات ّاءد الكسنزان عيدالكريم 
الملوحةمعركة وق أ، الأمريكية* المركزية المخابرات لوكالة معلومات 

والساومةالأمريكي الاحتلال بين وقعت، التي المعارك أبرز س تعد التي 
قالمقاومين قادة كأحد الجنائي عبداممه الصول الشيح امم برز العراقية 

،و/١  ٤٢٣صام ز بالل مريقا تول فقد محل.ي نى محمد محرلوي وهو تالثهم رأما راآ 

ارحالمحربمران ، ٠١٤٣•ذواضدة ١ ١ ١( ١ ٢ العدد)٤٩ الأدط، اكرق جريد؛ نطر: )٢( 
مذ!ى'•

لحضالاuفيين هجمات يثأئون اصوفيوالعراق بعنوان تمرض نت• ١^؛^ عرتم نملأءن  ٢٣)
التقرم:راط ٠، ١ ٤ ٢ ٦ U/ آ/ ١ ذاؤيخ الامريكٍن• وملاحتات 

/2_hnp://wwwMlarabiya.neUarticles
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صرحاإجنابي واحتفاء المعركة انتهاء من موات عدة بعد ولكن الملوجة، 
منأخرجوه من هم الأمريكان بأن القصابة الجزيرة قناة ْع له قاء لل 

أيضحالمتصوفة بعفى ؤيتفاخر ، سراحه! أطلقوا مم بسيارة الملوحة 
علمآالقشيندية،، الطريقة رجال ُجيش تمثى العراق ل مجموعة بجهاد 

عزتالمراقي البعث لمحزت العام الأمتن يترعمها الخجموعة هده بأن 
المحتلأن يعرف ولم المحتل، ل الإثخان عنها يعرف للم ، الدوري• 
عريدرجها لم إنه بل العراق، j الجهاد نوى حارب كما حارحا الأٌريم 

ماواسهلن لعهد تقرير ل جاء وند إ، عادته جرت كما للارهاب محواسه 
خلايامن كبيرأ عددا  ١٠القشندية الطريقة رجال لاجيش حركة ترعى  ١١ت نصه 

الأهدافامن محددة أنولع لضرب العراق ووسهد شمال عبر الهجوم 
فيديوشريعل تسليم مقابل الخال على الحصول لغرصى لومتا هذا ويكون 

العلريقةرجال ءجيش حركة ومصل الهجوم.، شن بالفعل نم قد بأنه يثبت 
مثلالسابقة الحبوية الجيش وحدات أعضاء استخدام القشبندية،؛ 

كمنسينالجمهوري" *االحرس أو الخاص" الجمهوري *الحرس 
أجهزةأن إلى الصادر بعض *وتشير القرير• ؤيضيف • عمليانين" 

تالحلقة راط م اليومء، نت•,رنامجج،لقاء الجريرة ّرنم بملر' ، ١١
_p://www.aljazeera.net/programs_

قمجيئي اص صغة انمرفية لجهاد مثلا تضرب والذي الجفري، علي الحبيب ومهم )٢( 
نتاآيفلرت ١لعراق١ ل القشبندية العلريقة رجال وبجتش حال-، بيان مقص -الذي أفغانتان 

رابط ٠۴٢  ١٣آ/٦/ بماؤخ الجنري، علي مع ١لحلقة٢'؛ خليجي*، 'عاش برناٌج ''، ٦٠
http://www.Youtube.com/watch?v=ZlvlJQUI^Tالحلقة: 

رجاليعد،جيش والدي والتحرير*• للجهاد العليا تحالف،القيادة أيمح الدوري عزم—ط بمنعم ، ٣١
http://hcjl.wsوالتحريرت للجهاد العيأ الشايت عوتع يطرن محكوناته. ارز القثبدية" الطريقة 

رجالجنس باسم الرسس الا٠لق مع حوار دالإّلأب، والقرب الوطب الخهة وبمظرت'ومع 
http: //wwwJabha•wqs.net/a^ticاe.pا١pو7هdا?67سم١ر:رابط القشدية، الطريقة 

موتعهمان وجدت الانرنت على القثسديهء الملريقة رجال *جيش مرقٍر إر ويالرجؤع )٤( 
وكداللجهاد، تدعو الش المرام "ع المتح عكس على إلغاءأ أو حج—، دون بحرية يعمل 

وميالجهادية، أنارهم تعص النقثسندهء بعنوان،المجلة إلكترونية مجلة لديهم أن وجدت 
إلغاءإآو حجب دون بحرية تعمل أيقن 
http://www.alnakshabandia.netالرسمي: موقعهم رابط 

http://www.nkshabandmgz.comالقبلية: الجلة موتع رابط 
المراق،ل القادم والتمرد القشبندية الملريقة رجال جيش حركت بعنوازت تقرير واثنهلن، ممهد )٠( 
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تقومربما الأردنية العامة المخابرات دائرة وأبرزها العربية المخابرات 
القش*نادةءالطريقة رجال ءجيس حركة مع الأمد طويلة روابط برعاية 

ا.العراقءأ ي الإيراو النفوذ مواجهة بغرض 
المخزيةالصونية موائم، نص من غيض إلا محي ما التمايج فهدم وبعد، 

تيلي ما يتضح هده ومن لأستعمار؛ اح 
الأمريقتصر لم إذ مخزيح، كان الأستعمار من الصوفية موقف أن أولأت 

امقاوميه وعادوا وتاصروه، ووالوه، معه، تعاونوا بل مجناجزته؛ ترك على 
معتمامنا منسجمآ جاء الامحتحمار من الصول الموقف هدا أن ثانيثأت 
السابق.المحث ل عرصنه والدي اف، مبل ل الجهاد من مؤنقهم 

امحبارأيما يمكن واللوكي العقدى الانحراف إلى بالإصافة أنه ءالثتا: 
إلالصوفة، عند المستعمر وموالاة الجهاد ترك أمجاب أحد الدنيا حظوظ 
وحماية.وجاهأ حفلوة ومنحهم والعميايا، الأموال الامتعمار عليهم أغدق 

أنمن الخصوفة يزعمه ما وهى ألا مهمة، مسألة إلى هتا الإشار وتجدر 
الغزاةومناجرة اش، مسيل ل الجهاد ق الهلول ياعه له التصوف 

•المسلمسن تارعغ ل القادة من بعدد ، ٧١٠٧ويستسهدون والمستعمرين، 
يلي*بما هذا زعمهم هذا عن ؤئجاب 

سبيلق جهادا ينتج أن يمكن لا وّلوكتا( )عقيدة التصوف أن أولأ• 
وتفصيله.بيانه مضى ما نحو على ينصرم، حتى أو به يأمر أن ولا اش، 

ومصنفاتكتب ل اف صبيل ق للجهاد ذكرأ تجد تكاد لا أنك ثانيتات 
ولمالجهاد ل بائ للمتصوفة أن الزاعم يزعم مف ندر، مجا إلا المصونة 

الأصغر(؛)الجهاد التصغير ميل وعلى عرصأ، إلا بذكره، أقلامهم تجر 
ألإسلام ا سنام ذروة هو بينما 

منومنهم بالتصوف، المتحقق فمنهم سواء؛ ليوا الصوفية أن ثالسات 
أحدبة تتدل فلا وعليه دللث،، بين ما ومنهم اسمه، إلا التصوف من له ليس 

U ٢ و نايض، ض إعداد  /Y / القرير:راط ، ٠٢٢ ١ ١
hnp://www._shingtoninst^^^^
iraqs.next'insurgency
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لواءحمل فمن وبالتالي وسلوكه، عقائده بكل متحقق أته التصوف إلى 
دفعهمن هو التصوف أن ذللث، يعص فلا التصوف إلى بمب سن الجهاد 

وغولو معلومأ؛ بامت، الجهاد من التصوف موقف وأن سئما لا ذللثح، إلى 
للجهادأن على ذللث، ل حجة فلا التصوف إلى بون ينعن بعص من جهاد 

للجهاد،انعللقوا من بأن يؤكد الحال واقع ولكن الصول؛ الفكر ل منزلته 
والمنة،الكتاب هدى التزموا أن يعد انطلقوا إنما التصوف، إلى سبوا ممن 

عنحديثه محي إبراهيم عيدالئه الدكتور يقول حياتهم؛ ل وائما وطموه 
هد0زعماء أغلبية ءإن أفريقيات غرب ل الإصلاحية الحركامت، زعماء 

يلادهمإلى وعادوا الحج، فريضة بأداء ناموا ند الإصلاحية الحركان، 
الأولى،اطته إلى بالدين بالرجوع نادت الك، الوهابية بالحركة •تأثرين 

تطبقإسلامية دؤيلأيت، وتكوين اف سبيل ل الجهاد الزعماء هؤلاء فاعلن 
/الحياةأاُ مناحي من منحى كل ل الشريعة 
وحركتهفولى بن عثمان الشح ذلك على ايمأ الأمثلة ومن 

المستسرين،صد الجهاد لواء حملت، والص أفريقيا، عرب ل الإصلاحية 
وتأثرهالحج لفريضة عثمان الشيخ أداء حول الاختلاف من الرغم فعر 

الشيخمحي الملقى الاتجاه أن إلا عبدالوهاب بن محمل الشخ يدعوه 
ا.ر ثابتة حقيقة يعد الإصلاحية وحركته عثمان 

الجهادلواء حمل إذ موريتانيا ل العينين ماء الشيخ أيما الأمثلة ومن 
القادرية،الطريقة سيوخ من الكثتر بدلك مخالما الفرنسي الأستعمار صد 
المعارضةالقوى العينين ماء الشخ ُلقاد سالمازت علي يقول هدا ول 

دعاهمجوقم، مجن على كان الذي الوفضن نائي وهو للأستعمار 
الأنصياعوتحريم آراتهم لتسقيه أقلامهم المعارصون واستل المهادنة، 

—المعرفة لأقريقياi الأوروم والامتعمار الملمون إيرامم، عبدالرزاق عبداه )١( 
١٢م،  ٩٨٩دون، ط الكويت، 

ة،وايب صرء مر وءقLJتبم الخلال فودي بن ان منالثخ جنتدء الدين ممباح ينفق■ )٢( 
؛Trs-TTnم،»_١ ا،و-أااا< ٤ < ٢ الزى. ام حاس طوي، لجر رل.بمير(. طب رالأ 
الخرنيار الأسعصد افرما رب، ي الإسلأب الساللث، جهاد ذعني، يلي عصي ؤالهام 

ص؛"ا-ء"ام،  ١٩٨٨درن، ط داراوريح-الريأض. (. ٢١٩١-، ١٨٥)•
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الشريفةالشوية والأحاديث الكريمة الآيات إلى اسندوا وقد لدعومم؛ 
موقفهملتأكد سلاحا الضاري أو اليهود موالاة وعدم الجهاد إلى الداعية 

اJتطوءينوحمع السلاح حمل من منهم وجد إنه حش الأستعمار من 
الفرسنرُمعلى الغارات وشى صنوفه ونفلم 

كانوالص السنوب، الحركة أفرشا؛ شمال j أيما الأمثلة أبرز ومن 
عمرالقد القائد رحالها من واش المسمممرين، مقاومة ل الطور الند لها 

شانل أرسلأن شكيب يقول الشهداء-؛ من وتقبله افه ~رحمه المختار 
هدىبجدي المهدي المد ءكان المرمي: علي بن محمد ين المهدي 

القرآنأحكام أن ويعلم العمل، دون بالعبادة يقتغ لا والتابمن، الصحابة 
الفراسة،على دائما ومريديه إخوانه يحث فكان اللهلانا إر محتاجة 

والجلاد،الطراد عار ؤيحمالهم والشاحل، الأنفة روح فيهم وتبث والرماية، 
الجهاد..ااُأا.فضيلة أعينهم ل ويعظم 

الإصلاحيةالحركة وصف ق ، أروولدااُ ®توماس المشرق ويقول 
يتفقوبما دقة بكل القران بأوامر القيام الجماعة هده أفراد اريلترم الوسية: 

وحده،ه التعبد تجعل اش المالئ تللث، تنددا، التوحيد مبادئ وأكثر 
علىأوجبوا وقد نامتا• تحريما قبورهم وزيارة للأولياء اكضرع وتحرم 
اتصالكل يجتنبوا وأن والتدخين، القهوة شرب عن يمتنعوا أن أمهم 
إريضاف لحلهم من معين بنصيب اهموا يوأن الخيحين، أو باليهود 

٠١ —٦ ١ ٠ صْ ومريتانيا■ القرني والاستعمار القاهميت الطريتت •المال، يدوى عر ا ١ ر 
وتجدر. ١٦٢fyأرملان، مكسب الأمير بممليق الإصلأم، العالم حاصر سودارد، لوثروم، )٢( 

الوبالحري تام إلى شر أبن- احمد الا-ثن"دمهم من الكمحر ان إلى يا الإنارة 
عازبن ءمحمد الشخ مونها إقامة اثناء وذلك عبدالوهاب بن محمد الشخ بدعرة 

وللمزيدلينومي. بمكة الصوفة الطرق مثاخ معاداة بمر ما محذا ولعل بمكة• النوسيء 
العريي-الكاب دار الحديث، العصر ز الإصلاح زعمام آمين، احمل يتفلرت العداء هدا عن 

المنومين)^'54 الزكية الثمار الملأُي، محمد وعر ٢؛ صرا يدون، ت يدون، ط يردن، 
-٦^i0\/ْ ١٤٢٢،١فيفا،مة١نمحابت-اكارقةLط

أساذأصل برطان، متشرق ه/0س(، Thomas W </5.( 1864-1930أرتولد توض المتر )٣( 
تاليمجله بلندن، الثرتية اللغات مدرصة ل العريية الدوامات لفم وعميدا عليكرة، امعت جل 

انمشرتونتطر: الهد". ق والإسلام وءالهدوكة الإسلام"، إر ءالدي نها: مي 
للعمتي،آ/ئءه
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أوجبواكما لخدعتها، أنمهم يكرسوا أن يطٍعوا لم إذا الجماعة، أموال 
ليقاومرا وأن الإصلأم، تميم على نشاطهم كل يقفوا أن أنمهم على 

الأوروبي'للنفوذ الخضؤع ألوان من لون أي نمه الوك 
الجهاد،إلى يعوم حنباته بض يحمل لا التصوف أن عتا، والخلاصة 

جهادوأما شامل، حير لل٠جاهدين ومعادامم للمسرض أتباعه وموالاة 
نسكهممن نابع نهو المتعموين؛ صد التصوف إلى تنسون من بعض 
ولاالفةُ'/ الثلاثة الأمثلة من ذللخ، بان كم، والة، امماب بمدي 
أنزاعما التصوف، أهل جميع على وحالهم حكمهم يعمم لمن لن، محتم

—المتصوفة لأن وذللث، تمعر. الممقاومة على حملهم الذي هو التصوف 
لديهممن إلى ت.را أن على يحرصون ءله~ هم ما تصحح سل ول 

علىعام~ "بشكل حرصهم دلك ومن والته، الكتاب توافق وأفعال أنوال 
منعليه هم وما ؤلريقتهم تزكية بغية اف~، —رحمه الجنيد إلي الانتساب 

اهلأن ْع التصوف؛ للريق إماما وجعلوه ذلك، على محواهلئوا صلأل، 
معفنمإن بل والسنة، الكتاب وموافقة المنهج سلامة للجنيد يعترفون السنة 
وهكذا* الصوفية إلى ينب مما كثير من وتيريه تزكيته على السنة أهل 

كابنفديمح؛ الجهاد لواء حمل من إلى انتسابهم لمحاولة بالنية الحال 
مزكمن وحدذا؛ الأيوبي، الدض وصلاح عبداللأم، ض والعز الجارك، 

.٤ حميعا اف رحمهم ، Cjutيكرهم 

عادينوعدالمجد إبرامم حس ت ترجمة الإسلام، إر الدعره أرنولد، و. ت. صير )١( 
والطيعت، ٢٨صرا دون، ت دون، ط الممرة-القاعرة، النهضة مكبة النحراوي، ؤإصماعيل 

,٢١٨٩٦نثرت الكاب من الأور 
لأملأي أو لدنما، أو شجاعة او حب 3انل هن المموئ من محاك يكون أن _ نبعد ولا )٢( 

عدمجاهدا.السلاح حمل من كل وما الجهاد. سوى آخر 
رسالةوانموفٍة، العقدية وآراو0 محمد بن الجنيد فلاته، عبداللأم بنت توال نظر؛ للمزد )٣( 

٤٩١ص -، ٠١٤٢٩القرى، أم جامعت مهليوعة، غير رماجتير(، علمية 
عندوالفداء )البطولة كتابه ل الخيب أسعد به قام مجا العجيبة المحاولات هدء ومن )٤( 

التابعينمن ؤإخوانه الغرم باويس الصوفية جهاد على )اكارحتة( أملته مرد بدأ إذ الموفية(، 
مجنأصحابه يمتع كان الذي النورصي صعيد إلى الوجودإ، وحدة صاحب، عرش باين مورأ ه! 

هذامن ادثام المبح،ثؤ ل ذلك بينت -كما المادي،! ؤيميه.ءالجهاد بألمي، الجهاد 
—عدامجملها ل تدرر الموفية٢ القوم!أي ءركتب بان- اعرافه للمحطسب، ؤيحمد النمل—؛ 

البطولةالخطيب، أصعد القلب،. وتطهير الض، وجهاد الأخلاق، مذيب حول هيلة- نسبة 
٤صهّا-٠ بدون، ت طء. والنداءعندالموذت،داراكقوى-دمثق، 
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وداعمتاموالبأ مؤنقهم لكن الصوفية أن المبحث هازا فخلاصه ويعد، 
ءرفناند دما ما ولاغرو الإّلامي، العالم دهم الذي الغربي للامتعمار 

المحتلالخيل جهاد ذركهم اف، سيل ل الجهاد س ذلك،وفض نل 
والخذلان.الضلال من ياف نعوذ ل، الاستسلام أورثهم 

يدندنونما كثيرا المتصوفة أن وهو البحث ^ا به أختم ملمح وشمة 
الفاتحومحمد الدين صلاح منهم وأن ومقاومة، جهاد أهل بابم 

هازافإن يازلك، لهم سلمتا ولو الخ؛ثار..الخ، وعمر الجزائري وعبدالقادر 
ؤإلأوالجماعات، المنة أهل عن تختلف، فرقة أمم إلى منهم إثارة فيه 

أهلعاند الجاهدين هوإمام إل ق، الكريم رسولنا بجهاد يقتدوا أن لكفاهم 
ه،الكرام أصحابه وجهاد ه، جهاده مثال ولأغناهم والجماعة، تة ال

إفتأمل دوت»م• هو ممن غرهم بجهاد التمثل إلى احتاجوا ولما 
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1سو11وو1وث

مييصؤيصحى4، ممحلأسمف،ل4 طزاسوثالأخك3ٌ ممكف 

مباحث!أريعة وفيه 

الأمريكية.ال؛حوث مراكز تقارير ل لفية ال/هءا،ء /سهن 
ونقدم.الأمريكية، البحوث مراكز نقا;ير ق اكصوف مفهوم //ق،1ى: /سيث 

ونقدم.،، التصوفرموز من الأمريكية البحوث مراكز /سبمث|ءء،ثءموش 
ونقيها؟يالصوفة، المتماقة الأمريكية مراكزالبحوث //أسءث/سمو;توصياُت، 





//صس/ءء/ا

الأمريكيةالبحوث مراكز مارير ز اللفية 
مدخل:

القرونل سائدأ لكن الذي الحياة نمط إلى العودة نعتي لا السلفية 
التيوالأحلائة الدينية بالأسس الأخذ إلى العودة تعنى ؤإنما البعيدة، 
الكريمرسولنا أخثرنا "كما نومن والتي البعيدة، القرون تلك ق تاّسبمت 

السابقالفصل ق ومضى المفضلة، القرون أو القرون، خير اما جؤ— 
بنمحمد الشيخ دعوة عن والجدسث، السلفية، مفهوم حول القول تفصيل 

هذهل السلفية مجددى أبرر من يعد والذي النه— -رحمه عيدالوهاب 
بيعمن يه لحق مما الدين لتنقية مجتمعه ل انثري إذ المتأخرة، القرون 

وهيأالتجديدية، دعوته ق افه فبارك افه، بعير وتعلق وتركيات وخرافات 
دعوةفهي ومغارحا؛ الأرض مشارق الين عثر فبلغت ينصرها، مجن لها 

يزعمكم1 لا وحده، باض والتعلق والسنة بالكتاب التمسك إلى العودة إلى 
الدين!ل مذهب بانيا الصوفية 

فقدالصوفية! به لها تقز لم يما ألفرنسي عدوها لها يمز أن والخجب 
بيابعث مذكرة ق ريمون® ررجان حلب ق الفرنسي المدفعية صايعل كثب 

أيار٣ ٠ ل والمورخة وناLيونأاا حكومة ل الفرنسي الخارجية وزير إلى 
صفائه،كل ل القرأن الجديدة الدعوة صاحب ءواعتمد يلي؛ ما م، ١ ٨ ٠ ٨ 

النيحياة لإملأء أصيفت الش والروايات الأحاديث حذف وتم 
أتباعهفحلم شد، وعائل حكيم كرجل المي؛ إلى ينفلر أن وأراد بالأعاجتب، 

ويحهليهموالأولياء الأنبياء يقدس من كل وأن وحده، ض هي العبادة أن 
الجلالة..®بحق مذنيتا يكون للخالق هى صفات 

•ترجمت على له أعثر لم )١( 
خرتاإمراطرر ؟( Napoieon Bonaparte( 1769-1821بونايرت نابلتون الأول نابلون )٢( 

إلىوتفره  ٢١٨١٠عام الإنجليز من وهزم م(، )حا،'اااا-هبمماا مصر غزا م(أ ١ ٨ ١ ٥ - ١ ٨ ٠ )٤ 
٥٤ ٠ ص: المورد، أعلام ععجم ينظرت هيلأتة- سانت جزيرة 

اكاريخٌأهمله ما تايخ ءالوهاسون■" كتابه مقدمة ي دوكوراتسيء *لويس نثرها الرسالة هذه )٣( 
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نفدالإسلامي بالعالم المهتمة الأمريكية الحرث ثمرام يتعلق ما وأما 
امتدادأما إلى فيه وحلمت يالتفصيل، عنها الحديث التمهيد ق مضى 
علىالماشرة الأوروبية الهيمنة لارم الذي التقليدي للامتشراق فكري 
عنوالأسلوب والأمم الثكل ل تغيرت ؤإن الإسلامي، العالم 

العالمتجاه الفكري والمضمون الهدف أن إلا التقليدي، الاصتشراق 
رواحداُ شيثا يكون يكاد الإسلامي 

الأمريكيةالبحوث مراكر موقفج عن الحديث يمكن لا ذلك، على وبناء 
بنمحمد الشخ دعوة من الخستثرقين موقف على المرور دون الملقية من 

تجديدية.سلفية دعوة حقيقتها ق هي والتي عبدالوهاب، 
تمسألتين عبر سياق فيما الحديث فيكون هنا، ومن 

بنمحمد الشيخ دعوة من المستشرنن موقف عر عامة نظرة الأورُ 
عبدالوهاب.

المعاصرة.الملقية من الغربية البحوث مراكر مؤنق واكانيةت 
التوفيق.وباق سياق، ما تحو عر فيهما القول وتفصيل 

دون،ت ط والشر-يروت، لعب الريس لياض نشر الا"ثنج س مجموعة *وس' 
يلزمما لاتخاذ ّية الفرنالحكومة إر قدم عكري تترير عن عبارة المذكرة وهذه •  ١٧ص

شهادةهي ملتها التي البارة نهده وعلمه لهم• التملي لكيفية مترحات وحا الوهامحض، حيال 
النيإلى ايطلر عبارة على التحفظ سمر داياما. ل الإصلاحية الحركة لتلك عدو من حق 

ينظرونعيدالوماب- بن محمد الشخ "ومنهم أجمع الملمون إذ وءادل٠ط حكم كرجل 
سموم.كريم ني انه على ٠ إر;سؤلناالكريم 

الديالإسلام الخامحدي، صالح يتفرت بالاصتثراق الغرية البحوث عراكز علاقة حول للمزيد )\( 
؛T-TT■-،ص: ٠١ ٤٣٤طءأ، الساصر-اراض، ُرم يريد.الغربط، 
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الشيخدعوة من المتشرقن موقف على عامة نظرة الأولى؛ المالة 
عيدالوهاببن محمد 

بنمحمد الشخا دعوة من المستشرقن وموقف مسالة نالت لقد 
نلاثعلى ونفت وقد الملمين، الباحثين اهتمام من نصيبها عبدالرهاب، 

وهى؛الخصوص، وجه على الخالة هدم ساولت دراسات 
لودعوته حياته عبدالوهاب ين محمد والشخ بعنوان الأولى؛ اليراسة 

بحثوهو التوبم، ناصر للدكتور منشور كتاب وهو الاصتنراثية، الرؤية 
أيلامخك ما أبرز الريم الدكور فه عرض موصوعي، ألكدبمي 

ثمودعوته، عبدالوهاب بن محمد الثخ عن الغريين وارحالة او~تثمذن 
غيماوحكي أحطأوا، وما فيه أصابوا ما ذاكرأ موصوعى؛ بأسلوب انتقدها 
بنمحمد الشخ حياة حول الامتثرافية الكتا؛ايت، ااأ.ءالب أن؛ إلى .حالمس 

علىغال1ا لاعتمادها دقيقة، وغير صحيحة غير العالمي وتكوينه عبدالوهاب 
الموثويةاكاريخية المصادر ؤإغفالها المعادية، أو الفرعية المصادر 
الثخدعوة حول الكتابامتج أغلب، أن الدراسة من أيقنا وءاتضح ا، علمي1ا،اُ 
غيرالمصادر على لاعتمادها دقيقة؛ وغير صحيحة غير عبدالوهاب بن محمد 

٠CعاJميالموئوقة ١لاريخية المصائر ؤإغفالها أوالمعادية الموثقة 
المتشرقينمن عدد بأذهان علق ما صحة ؛،عدم إلى أيضآ وحلمي 

لتتمثل التي عيدالوهاب محمدين الثب^ دعوة مدهبية بيمات حول 
الشيحدعوة بين يفرئون جعلهم مما والعدوانية، والبداتية والعصب الثدي 
•الضعف،اكويم! الدكتور ولاحقن '، نة،ُ الوأهل عبدالوهاب بن محمد 

أوقعهممما الشرعية، الأحكام معرفة ق تثرقين المأغلب لدى الواضح 
الشيخلدعوة لوكى والاكثريعى الجانِح عن حديثهم عند كثيرة حطاء أل 

عبدالوهاب،بن محمد 

الاصشرابارؤية و ودعوته حياته ءدااوهاب بن سد الشتح التنويم، إبرامم بن ناصر )١( 
ءسآهبدون، ت الأصل، من مصورة نسخة نقدية(، )دراصت 

٠١ صء سه، المرجع )٢( 
٠١ ٠ ص نمه، المرجمر )٣( 

٠١ ١ - ١ ٠ ٠ ص نفه، المربع ( ٤ ر 

٢٤٣



بنمحمد الإمام دعوة من المستشرنن ارموص بعنوان الثاتيةت الدراسة 
زتبعد ولم المحمادي، مرسال للباحّنه عالمية رمالة وهي عبدالوهابءا 

ايمستشرقندعاوى رد ل القول يبسط وتميزت التويم، ذكره عما حلاصتها 
عيدالوهاببن محمل الشيخ دعوة ق ومطاعتهم 

والفكريةالعقدية للجواب\ المستشرقين ءدرامة بعنوان الثالثةت الJراسة 
للباحثعلمية رسالة أيضطا وهي عبدالوهاب®، بن محمل الشيخ ركة حل 

حولودعاؤيهم المستشرقنن سبه أيضا فيها عرض وقد عبدالرزاق، محمد 
وتميرتوتفنيدا، نقضا عليها وأش عبدالوهاب، بن محمد الشخ دعوة 
بشكلالسلفية بالحركة المستشرقين اهتمام من انهللقت بأتبا الدراسة هده 
المستشرقينمجوف إلى الباحث ولج )الاهتمام( العام الباب هدا ومن عام، 

حركةأنها اعتبار على أحص؛ بشكل عبدالوهاب بن محمد الشيخ حركة من 
عنالحديث الباحث يغفل لم  siUولدالغربيين، انتباه لفتت يقفلة ملقية 

الفيةُم.لالاJفهومالغربى 
هيالثلاث العلمية الدراسات هده قارئ يلحغلها التي العامة والخلاصة 

بنمحمد الشخ دعوة عن قاتمة سلبية صورة رسموا المستشرقين أن 
الفرنسيالمستشرق لمان على ورد ما أبشعها ولعل ا، عبدالوهابُ 

أساسواصع الءبلالوهاب بأزت فيها زعم والذي حوانهُ؛، ®إدوارد 

عيدالوهابين محمد الإمام دعوة من المضرين محوتف المحمادي، عداش رسال ثظر: )١( 
القرى.1م جامعة دون، ت عطبوعة.ا غير رماحتير(، علمية رسالة وتقد(، )عرض 

لدالفكرمت المقيئة للجوانب المضرمن يراصة حبيب، الدين خير عدانرزاق محمل ينظر؛ )٢( 
عتر)ماحز(، علمية رسالة نقدية(، تحليلية )دراسة عبدالوهاب بن محمد الشخ حركة 

—١٥٣ صء ى  ١٤١١(، CjLIw)-المنورة المديئة معود—نرع ين محمد الإمام جامعة مطبوعة، 
حولمجملها ز •دور الثلاث- مدم عرضتها -كما القاتمة السلبية انمورة تلك )٣( 

فقطإليها الإشارة آثرت، الاختمار ي ورغبة الدماءأ وسغالث، والتشدد والرجعتة التعصب صالة 
ونقدها.،الأيتراءات تلك عرض ل أجادت الدراسات هذه أن وبخاصة الممصيل، دون هنا 

محمدالشيخ دعوة حق ل الاصتنرامة والمعiاعن الشبهات وكثرة تنوع لها ١لمعلاني ؤثلاحظ 
ذاكوما الأحرى، الدراسة ل تجيء لا ما الطاعن من إحداهن ل تجد ند إذ عبدالوهاب، ين 
كتبواالدين الخربين والرحالة المستشرقين عدد أيمن وكثرة وكثرتما، المطاعن تلك لكثافة إلا 
عبدالوهاب.بن محمد الشيخ دعوء عن 

ترجمة.على ل أعثر لم ( ٤ ) 

٢٤٤



هداتحت فجمع الموت، أو ْالفوز مدهيه ثارة جعل الوهابي المدهب 
المخلوق كل على بالقتل التعدي له سح التي الوسائل كل القصير العنوان 
أأ له، مذهبنا الوهاية يرتضى 

عنالعرب ق )العلمي( المرحع هي باتت الكتابات تلك أن وللامّمج 
حوماوقد سئما لا هذا، يومنا حتى عبدالوهاب بن محمد الشخ دعوة 

اكووم~الدكتور يشير ""كما والتي الامّتشراقية، والقواميس اإمو،،سوءات 
رؤيتهاحول الأحهتاء من كبير عدد ل ونمت لأما حعلرآ؛ ئشكل باتت 

قبلمن بكثرة تستخدم أيضح ولأما ودعوته، عبدالوهاب ين محمد للشخ 
.الدعوة يتلك والمهتمين المختصين 

ودوافعهاالتقليدي الأستشراق حقبة إلى عامة نفلرة فإن ثانية، جهة ومن 
العالمقاع لغالب الأوروبي الغربي الامتعمار زامن الذي وونتها 

اث~نتشجتض إلى تقود إلأسلامي 
منالإسلامي العالم ق يجرى لما الأسثرافة الرؤى تلك أن الأولى؛ 

عليهالمحكوم إلى المتفوق القوى نغلرة سياق ق عام~ سبشكل تأف حراك 
منالهائل الكم ذلك أتى هنا ومن إ والتخلف بالضعف — سمق1ا 

عندوزن فلا أيضآ هنا ومن اليقفلة، السلفية الحركة تلك حق ق ١لمغالهلات 
~فهي الحركة، تلك أنصفت التي القليلة الأستشرافية الأفلام لبعض القوم 

اكائدالاسعلائي)الأسعماري-الأضرافى( التوجه تخالف اطة- وبب
الحين.لك ذق 

قأيما تاق ءام~ ~بثكل الأّتشرافية الدراسات تاللئ، أن الئان؛ةت 
فمنوبالتالي الإسلامي، العالم ق الاستعمارية الهيمنة تكريس سياق 

البقنلة،السلفية الحركة تلك وتنوم تنتقص أن — هده —والحالة اكلبيعى 
الظلممع العلمي)الاضراني( الفللم فالتام الهتمة، تك مدد والتي؛اتت 

القاهرةؤدا، معردم محمد ت تعريب عشر، التاسع القرن ل عصر جوان• إدوارد )١( 
٠٢٠٢ ٠ ه-اُ ١ ٤  ٢٧عام بممر الزب الطر؛أة قامت .وتد ص٩٠٦سة»ئمااه-اآا،ام، 

لوأحرجوء والرهابيون، )الرهائن عنوانه والذي الكتاب هدا من الثامن اباب طع بإعادة 
(.٢١٨١—٨  ١٨١١والوهايون الجديد~الوهاية )الدين بعنوان حزاين عن كتاب 

ءس٨٩الامثشراب، الرؤيه ق ودعوته حياته عيدالوهاب بن محمد الشح التويم- ناصر ينغلرت )٢( 

٢٤٥



)الاسعماري^انملي 
مضى،ما تختصر ؛ ُرلورانساأأ للمستشرق محكالمة المسالة هذه واحتم 

يقولاكانيةأ المسالة ق رمسأق ما لفهم وتمهيد مفتاح أيضسا ومحي 
الأراضيق كالوهائية متحمسة إسلامية حركة وجود ارإن ٠ ®لورانس® 
أطماعهالأن وأهدافنا مصالحنا على حقيقي حطر المقدمة الإسلامية 

إلىالعودة يعني مما المسالمن، نفوس ق الإيمان فطرة إنارة حد إلى واسعة 
وميهلرةالراسيين والخلفاء الرسول عهد ل كانت كما الإسلام حضارة 

مماالإسلامي العالم مقادير على جيل بعد جيلأ المتحمسين المسلمين 
أجمع،االعالم على السيهلرة يهدد 

العاصرةاكريةمنس اليحوث مراكز موقف الثانية: السألة 
ودراماماتة-اريرها ق الأمريكية البءحوث مراكز تسطره لما القارئ إن 

إعادةهو إنما عندها السلفية صورة أن إدارك ق عناء يجد لن السلفية عن 
وأنالسلفية، حول المستشرقون رسمها التي لجية الالصورة كلك إنتاج 

مكتوبءوجدوه مما المشوهة الصورة تلك استقوا إنما المراكز تلك باحثي 
أسلافهمونواميس وموّوعات مؤلفات ق السلفية عن أيدهم بين جاهزا 

٠الم»سأسسأاردءن 

بعفىتقاؤير ق ورد مما نحادج بإيراد المسالة هده ق ماكتفي وليلك 
فهوالوقف، نوعية تحليل إلى الحاجة دون الأمريكية، البحوث مراكز 

مراكزثلاثة تقاؤير على وماركز التهارأ رابعة كشمس السلبية؛ ق واضح 
وءمومة t^RAND Corporation^راندر ءمومسة ومحي أمريكية، بحثية 

أكسفورد،ق العلم تلقى إتجلزي، تشرق م ١م(,  ٩٣د-  ١٨٨٨). Lawrence,.٢ ء لورانس )١( 
صدالعربية الثورة إر انضم الملكي، العليران سلاح ل لعمل الجيش، ق مقدم رب يلغ 

لرأثورة الب'ةا، الحكمة ءآعمدة آثارءت من بلده(، لصالح )خدمة العثمال الحكم 
وقد• ٥١١أ/للعميقي، المشرقون يتفلرت وغيرها- الصنيية•، وءالقلاع الخرب*، الصحراء 

الكبتر)الخض(للدون إلا ذاك وئ القاد س تمترا \_\C المحرق مدا لقي 
آنذاك.المعلمة ق للممالح خدمة العرب، وسط به تام الدي 

ؤل؟،الفاش-سروت، دار هرتزل، حض عر اكري، لويس الفاتح، زهدى همن؛ نقلا )٢، 

ثمانيةالنوم ولها الخحدء، الولايات غرب مونيكا ماتتا ق م، ١ ٩ ٤ ٥ عام ران مؤسسة تأس )٣( 

٢٤٦



Carnegie Endowment for Internationalالدوليُاا« لللأم لكرنتغي 
iPeace  دروكجزُ؟ا ومعهدiBrookings Institute  الخالية:للأساب

المتحدة،الولايات ق العريق تاريخها لها الخلاثة المراكز هذه أن أولأ: 
الخارجي.الأمريكي السيامي الشأن ق الفاعلة البحثية مشاركاما ولها 

الإسلامي؛،العالم ق مياشرة قرؤع لها الخلاثة المراكز هذه أن ثانيك: 
،للسساساتاآ راني—محهلر رامعهد باسم قهلر دولة ل مع لها راني فمومسة 

الدوحةا(،بروكنجز ومعهد يامم صلر دولة ق مع أيضا له يروكنجز ومعهد 
لاشرقلكرنيغي لإمرم باسم بيروت ل فرع لها كارنتحم، وموسه 

منغيرها عن إصافية ميزة الخلاثة المراكز هذه يعطي ما وهذا الأوّحلاأ. 
الإسلامي.العالم و ْيدايا حاصرة كرما الأمريكية، المراكز 

معهيتعذر ما بمكان، الكثرة من الأمريكية البحوث مراكز عدد أن ثالتا: 
إيرادل الجهد فسأبدل ذلك من وبالرغم الدراسة، هذه مثل ق ما الإحاهلة 

الياحبمشق أيضا ساسير وهكذا الخلأية، هذه غير أحرى لتقارر نمادج 
الفصل.هذا من الخالية 

من)السلبي( الأمريكية البحوث مراكز موقف، فان بدء، على وعودا 
الخلاثةالمراكز هذه تقارير لبعض أمثلة من سياق فتما بجلأء يتضح السلفية 

ومحلالمتخصمة، الحشة المرام من يد الخل أوضأا لها وتع وخارجها، أمريكا داخل ؛ريع 
تحملكوما الملمين؛ حفيظة الأحيرة الموات ل الإملامي بالخالم المتعلمة أبحاثها أثارت 

بمفلرتراني مؤسسة تارخ عن للمزيد وتقاضهم. دينهم نس الأمريكية للحكومة توصيات 
http://www.randMrgjjj^^^مويع 

بحثةكمؤسسة واشنطن؛ الخاصمة ل م، ١ ٩ ١ ٠ عام ل كارنيهي( وقف )أو كارنيغي تأئّت ١( )
المحنيةالمرام من الخديد إلى اصافة الخالم، حول فرؤع أربعة اليوم لها ؤبمع ربحية، غير 

الإلكروف■كارنيغي موقع يفلرت المتخصصة، 
http://carnegteendowmenLorg

لوآخر الدوحة ل مع النوم وله واشنطن، الخاصمة j م، ١ ٩ ١ ٦ عام برومحجز معهد اس )٢( 
برومميجرموقع ينفلر• أمريكا، داخل المتخصصة المحثة المرام من الخديد ايضأ ول الصين، 

http://www_0!<ings.eduالإممروو: 
وذلككلر، ق فرعيا أغلقت قد راني مومة 'كانت للطع الرسالة هدء إعداد أثناء ملاحنلة؛ )٣( 

محنأق• ٠٢٢  ١٣حمام بنهاية وذللت، قطر، مؤسسة مع سنوات عثر لمدة الموقع عقدها انتهاء بعد 
حكومةمع والأستثارية المحثية راني مؤسسة شراكة ازدياد مع يقريا بالتزامن الإغلاق هذا 

الخطقة.دول من عيرها و الخراق، ردسان إقليم 

٢٤٧



له،المصدر البحثي المركز يحسب التقارير تلك إيراد رتبت وقد وعيرها، 
:٠١٠Jوذلكشاكمالآ

RAND Corporationراني ة موّأولأ: 
واسرابتحاتءوموارد شركاء ديمقراطي، حفاري ءإملأم تقريرها ق

Civil Democratic islam: Partners, Resources, and Strategies

الإسلاممن وعدواق متزمت ممملرف ءنموذج ت بأنه الوهابي راني ة موم
دونسعود آل تبنا0 وقد الميلادي، عشر الثامن القرن ق تامس المتشدد، 

الشيعي،والإسلام الصوق، الإسلام مثل الأحرى، الإسلام أشكال من غيره 
الدينعن صحيحة غير انحرافات باعتبارها عام، بشكل المعتدل والإسلام 
منبقوة تمويلها يتم التيار لهدا التوسعية الطموحات أن حيث الحقيقي، 

،٠العوديهءأ الحكومة ثبل 
اريقدمونالديزت بامم الأصوليون راني مؤسسة عرفت ذاته التقرير ول 

باستلامؤيرغبون العنف، استخدام يستبعد لا لإسلام توسعية عدائية نفلرة 
الحاصىلخنفلورهم وفقتا الإسلام تطبيق يم ومن السياسية الميهلرة زمام 

صرتنم آ، العالماأُ مجتمعات من ممكن عدد أكثر عر بالإكرام وفرصه 
ءأنإرت التقرير حلص ثم ،، السحوديةاُ ق بالوهابيين مثال التعريف، لهدا 

والرويةالميل المجتمع قيم مع عام بشكل يتماشى لا الأصوليين مذهب 
والخجتمعهُء/السياسي والنفلام للحضارة العربية 
الإسلاميالعالم عن موسعح تقريرأ ذلك| بعد راني مؤسسة أصدرت تم 
6  11/9-٩٠ ١ ١ بعد الملم ءالعالم عزان يحمل  Muslim World afterأم7إ

أوالموسست •ilJo وأخرى التقرير*، ءتال عبارة اتحدم تارة الأمثلة؛ من صاف فيما )١( 
النمل.هذا مياحث ل أمثلة من ماز فما وهكذا الدلالة. ذامت، يحمل وكلاهما المركز*، 

ترجمة:ديمقراطي(، حضاري رإسلأم المدبي٠ الديمقراطي ُأالإمالآم تقرير راني، موص—ة )٢( 
صادرةاكقرير هدا محن عرية نخة وجود إلى هتا وأمير • ١ صرآ آم،  ٠٠٤ليلي، إصلأم مولمع 

منالتعرف هذا اقتت وقد ديمقراطي*، ارى حف *املأم يعنوان ماشرة ران مؤسسة مجن 
فامجل!أهميتها، من الرغم على الكلمات* ءقائمة تعريب المؤسسة لإغفاو ليلي إسلام ترجمة 

١ص0 نفسه، المر-؛ع )٣( 
١ص! ديمقراطي*، حضاري ءإسلأم تقرير ران، مست مؤ )٤( 

صى٦١نفه، )ه(المرج^إ 

٢٤٨



منوالعلى ار وقد )مستشرمها(، ياحميها من يمانيه إعداده ق ثارل 
مفهومنا،يالأصولية وريطها لوهايية٠، ١٠السلفية تشويه ل السابق التقرير 

كانالتقرير هدا ل السلفية عن الحديث ولكن وممدرأ، مشأ عودية وبال
)منالتقرير أن علمنا إذا غرو ولا عليها، تحريضنا وأوضح لها تشويها أكثر 

ارالوهاييقاعلىعن مصائره اعتمدل هوامشه( ل المراجع ملاحفلة خلال 
.!The Concise Encyclopedia of Islamالموجزة" الإسلامية االر.رءة 

فيها®الوهايية" مائة حرر امتشراقية، موموعة الحال بهلبيعة وهي 
ءكرايمير،الهولندي و جب" ءاهاميلتون الإنجليزي المتشرق 

Wahhabism: Aنقدي، بحئ •الوهابية، ئاب،ت على أيض1ا التقرير واعتمد 
Critical Essay  أنالشيعي عى وماذا ألجاراُ"''، •حامد الشيعي للأستاذ

•الوهابية•؟!السلفية عن يكتِح 
الإرثتكييف إلى جاهدآ معي التقرير هدا أن للانتباه والملفتؤ الجديد 

الأصيك؛ةالهيمنة تكربس عتْليايت، نحويناصب على الأوروبي الامتثراني 
الهيمنةيفاد ما كل معه ثنيي نحو على أخرى~ "بعبارة أو الجديدة، 

والتي)السلفية(، الوهابية الحال— —بْلييعت ذللئ، رأس وعلى الأمريكية، 
المشرقصنفهم الغرب،)الأوروبي( على حْلورتاا من حيرهم وأن يق 

الأولى—.الخألة حتام ل ذللئ، بيت كما •لورانس• الجاموس 
الشالي،ُ؛؛،المنشأ ذاتأ •الأصولية هي• التقرير ل فالوهابية ولن-إا—٠ 

اعتمولدزالإّكدريت، إنجيزي، محرق  AfHomilton Gibb( 1895-1971>اماكرذ-ب )١( 
تم-بما، المسبم للغة مملمئ وعين لندن جامعت من الماجستر على وحصل الشرقية، باللغات 

مؤلفاته;من الإسلامية)ا، المعارف إعداد،اداترة ق نارك أكنررد، بجامعه العريية للغة أٍتاذآ 
المستقرمن.موسوعة يتفلرت والغرب،. الإسلامي *المجتمع الوصهرلأ، اصيا ل الخرب ُأفترح 

بخدمةنشاطه بدأ دين وعالم مستشرق ؟^ Kraemer. H.( 1888-1965كرايمتر )٢( 
كيارمن عد وتد ندن، جاععة ل الديانات كارخ اصتاذآ عين تم جاوة، ي ابروساشة الرسالة 

الهدل ءالإّلأم جاوْاا، من صوتية ءمجموعة ت هولفاته من الإّلاعي، الدين ل اكاحشن 
للخميم.ال«تشرمن ينظرن الجديدة،. الإسلام *مطالب اليوم،، 

الإسلامإر تحول م، ١  ٠٩٤ عام ولد بريطاف، أصل من أمريكي ^ Hamid Algarألجار حامد )٣( 
مهتمكاليفورنيا—ييركالي٠ بجامعة الأدنى الشرق دراسات بتم أمتاذ التشح، بوابه عثر 

الخميتي*الإمام ت مؤلفاته من بالخميني، شخصية علاقة وربطته والتصرف، التشع يدراسه 
نظر:ومرهما. واليق"، البادئ دءالصومة: الثورة"، نل ما سنوات م ١٩٦٢-١٩٠٢
٦؟.٠ ١ ٢ صبتمم ٨ عدد الجلة، مجلة 

٤_A ٠^^، نسخة اا/بم،أ**أم بعال الملم الخالم تقريرإراني، مؤسسة ر٤( 
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الراديكاليينالأصوليين لإيديولوجيات الإلهام *مصدر وهي: 
الراديكاليينالمتهلرفين للأصوليتن مثالا التقرير ؤيضرب ، والأصولتينُ 

العامالأصولي وللتيار والكويت، السعودية ل الجهاديين باللقين 
.وقهلر السعودية ق الوهابية بالموسسة 

ولهمرجمون، كالهم التقرير"* توصيف ~مب حميما وهؤلاء 
ْعالإسلامية، للصوص حرفية وتقسيرامم سياسية، دينية أحندة 

واحبعر الجهادية( )الملقية الأور وتركز أحرى، سياية استحداثات 
وترفضالراهن، للوصع مناهضة ثوؤية حصائص لها لأن الجهاد، 

وهمسياسي1ا، متحفظة الوهابية( رالمومة الثانية بينما الديمقراطية، 
ويرونالصارمة، الشريعة أصول على تقوم دولة لتأسيس يعون جميعتا 
ؤيرففونالإلهية، الشريعة من البامية النثريعالت، امتمداد وجوب، 
التطبيقأن ويؤمنون الشخمبة، والحريايت، الإنسان لحقوق الغرب، مفهوم 
عادلارممصا يخلق الإسلامية للشريعة الكامل 

إلى-زيي ُد يذكر- -كما والي التمويل مسالة اكقرير ثغفل ولم 
السعوديللتمويل اكان فقال; الواقع، أرض على مضى  ١٠تهليق 

الماضيةعقري الثلاثة مدار على الإصلأم من الوعائية النسخة وتصدير 
العالمق الديني اكنرف، زيادة تحفيز ق لا— أم بفمي —سواء التاتير 

الإسلاميءُ".
الوهابيةنشر ل الأمامي المكون الأموال تصدير ءوأصح أيض[،ات وقال 

الإسلام®على الحولية الهيمنة لنشر جهل ؤب 
أحرججهل؟ا— أو عما ~ءن القرير أن أيفتا للانتباه والملفت، 

بنحوالثانية قبل تأستؤ الأولى أن بزعم المحاصرة، السلفية من الوهابية 
تتهنابقلفيامتؤ البعض أن إلى يثير أن من بدآ يجد لم ولدللث، عامآ،  ١٥٠

)ا(همجعف.صأ-اا
Xنمه،المرجع ر٢( 
١—ء١ ١ ٠ ٩ ، ٤ ٠ ننسه، المريع ثنظرت )٣( 

رأ(المر-؛عف،مٍيآما
٣١ ٤ ص نمه* المريع ( ٥ ) 

٢٥



ررويتميزوقوق\ إذ السلفة؛ من الوقت ذات ق الانتقاص ْع ، الوهائية ْع 
للتقوىالخارجية المظاهر على ويركرون والتهلرف، يالتحفظ السلفيون 

ويعيوالمرأة. الرحل ين والقمل الإسلأس والني اللحى إْللاق مثل 
ْنذلك يتم أن بالضرورة وليس إسلاما أكثر مجتمع لإيجاد السلفيون 

المياسةحلال 

أنإلى أثار القرير أن إلا الملقية على الهجوم هذا كل من الرغم وعر 
يالاتجاهاتتأثرت وأحرى سياسية، أجندة لها ليس سلفية حركات لمة 

المعوديةق إصلاحا فرعح للوهابية جعل إنه بل ، للأسلأمر المهتدلة 
بائهؤيومن ثالإرهاب، الارتاحل منعدم يقول~ الفرع~ىا وهدا وقهلر، 
المعييةالإرادة حلال مجن تأق وأتيا الحديثة، للثلروف المريعة تهلوع يجب 

}حرة انتخابات ع؛ر 
شبكاتصمن التقرير" "يحسب تقع الملقية الاتجاهات وهده 
الملقيةإلى التقرير نبه الذي التتار وهذا ، د يدعمها أوصى التي الاعتدال 

شبكاتو٠ليناء ديمقراهليا٠ حضاري اءإسلأم تقريري ق أكثر معالمه تتضح 
سقاهكما أوااالتجديدياا، أوالخصراق العملاق التيار وهو معتدلة،٠ مسلمة 

نملوعيرى من -باحتصار" وهم ديمقراحلىأ١، حضاري »إسلأهى تقرير 
المحاصرة.)الغربية( الدنية الحضارة مقتضيات بحب الإسلام 
٠عام الصادر راني مؤسسة تقرير وأما  معتدلة®لمة مشبكات ®بناء  ٢٢ ٠٧

Networks Building Modrate Musiim  منووضوحا شمولأ أكثر كان فقد
وحارجالإسلامي العالم ق المسلمين متابعة رصد0 ق شمل إذ سابقيه، 

تدعمهأل يبش الذي المعتدل عن بحئ وذلك الإسلامي، العالم 

منذواحد شنئ فهي ولذا ميما، وليت منهج وأما السلفتة، مفهوم السابق الفصل ل نت ( ١ ر 
السنةكاهل اكارخت همر عدة أسماء فلها منهج أما ويما هذا، يومنا أر الإسلام صدر 

هذال غلب الذي هو اللمة محمى أن إلا والموحدون..، الحديث، وأهل والجماعت، 

_U؛نفه. المربع ( ٢ر 
ص٧٤المرجعنفه، رّآ(ثفلر: 
١١ -C ١ ٠ نفه. المرجع رة(نظر: 
صى٢٩الخر-ءعمهط ره(سذلرت 
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الهجومق وصوحتا أكثر لكن وكذلك جهة، أم فردأ ألكن سواء أمريكا، 
والتيبالوهايية، وأحرى لفئة باليسميها ما تارة والتي السلفية، على 

لها،ومصدرا مركرأ السعودية من جعل والأصولية، التهلرف عنده ممثل 
جانبتاتركنا ءولو ءام~ت بشكل التطرف عن يتحدث ~وهو فيه جاء إذ 

علىالمسلمين رفقائهم لإجيار للعنف اللجوء ق الخهلرمحين هؤلاء رغبة 
المطرقينهؤلاء أن فنجد والدينية، البامية آرائهم وفق الحمل 

المعتدلينلمين المعلى المهمة المزايا من ياثنين يتمتحون 
منالسعودى للتمويل لكن فلقد اّل، هي الأولى؛ الميزة والخحررين؛ 

الثلاثةالعقود حلال الإسلام من الجديدة الوهابية المخة نشر أجل 
العالمق الديني التهلرف زيادة منه المقصود لكن سواء كبير أثر الأخيرة 

علىالمعتمدة الخيرية الحرمين موسمة إغلاق تم فقد لا. أم الإسلامي 
البوسنةمن الإرهابية المقلمات تمول لكنت لأنبما المعودى التمويل 

فهيالمتهلرفون ب؛-ا يتمتغ التي الثانية الميزة أما أسيا. سرق جنوب حتى 
الاتصالشبكات زيادة على الخهلرفة الجماعات عملت محقي اكفليم، 
شبكةمن جزءأ تعتثر شمها الشبكات وهده تين؛ الصر المكثفة 

ق( WMIi)الإسلامي العالم رابملة -أميس تم محقي الدولية. ااعلأىت 
ومحيلها، رئيستا المعودية العربية المملكة مفتي لكن وقد م ١  ٩٦٢عام 
قالإسلام من العودية المسحة إبراز الرابطة هده من الهدف لكن 

الوهابيينبين وطيدة علاقة إنشاء إلى ايصء أدت وقد ١كولي، اليدان 
أيضتا؛الوهابيين الخاصة اكولية الاتصال شبكة وتشمل لفييزف وال

للشبابالعالمية والندوة الطلابية للمنفلمات الإسلامي الاتحاد 
الشماليهءوأمريكا بكندا الملمين الطلاب ورابطة الإسلامي 

أشمهلكن فقد المعودية خارج الملقية لانتشار التقرير نوصيف وأما 
لفغليستخدم فتراه ءالوهامهءا للملفية رصده ق العسكرى بالتقرير 

"وخاصةالمعتدلة الإسلامية التيارات البلقان، وق قوله! مثل ق قاحتر١قة، 

الباحث،بوامعلة معرية نسخة ، ٠٢٢  ٠٠٧، معتدلة مية شبكات تقرJرااساء راني، مرمة زا( 

٢٥٢



قنشطة السعودية المومسات أن من الرغم المنتشرة، هي الصوفية" 
يعصروحول من أيفسا والرغم المتعلمة، من أحرى وأجراء البوسنة 

لنقلايضتأ ؤيتحدم ا، إملامحيهءل ومؤسسات لجوامع الوهابية الاخراقات 
بمقدوسا،تسوفا مدينة ل تيق*ا يكداشي ®®هرياق قوله• ل كما وحصاره 

الحصارتحت الأن لكنها البلقان ق رئيسية صوفية مومة تعتير 
المجاورةالخلج دول عن حديثه ق ءغرو® لفثل ؤيستخدم ، الوهاثي® 
والوهابيوناللفيون هم تنفليمتأ الأكثر والجماعات يقول؛ إذ للسعودية 

-،إ الدولهر تلك يغزو يقومون والذين 
أوالملقية حطورة من قلقه مدى ملاحفلة ق عناء التقرير قارئ يجد ولن 
عدةوهناك قائالآت الفلبينر من سعه فتراه سميه~؛ ~كما السعودي الإسلام 
مصر،إلى سعوديونهل؛آ، أمه يعضها معتمدة، غير متطرفة يومية مدارس 

تباينهأبرزوا العديدون معتدل، جوهره ق الصري والإسلام حيث 
تدعىالتي المقلمات ®معغلم ت فيقول أوروبا إلى ، ٌ ١لمعودىاأ الشكل عن 
ْعنتساهل أو مصاحبة أو التوجه ق ملقية هي الملمين تمثل أنما 

ا.الخطرفةهُ' الجماعات 

مسلمهشبكات وبناء تقرير من الثاف الفصل أن إلى هنا الميه يفوت ولا 
الاستفادةوطرق البائرة الحرب تجربة عن للحدث راني حصصته معتدلة٠ 

مجنجعلت راني مؤسسة بأن "باحتصار— القول يمكننا ولذا اليوم■ منها 
ذلكموطن المعودية من وحددت الشيوعية، عن بدياي عدوآ الملقية 
الشركاءواقرحت الأصلي، ْوطه حارج امتداده ونتشت ٠، العدوُ 

الصوفية.ومنهم الجديد، العدو ذك لمواجهة الخاسبين 

١٢٢ص ه، نفالمربع ( ١ ) 
)آ(اورجعشه،ص'آآا

المربعف،صأ"آا)٣( 
٢١ نفسه; المرجعر ( ٤ ) 

)ه(المجعف،صا'آا
١١ صره نفه، المرجمر )٦( 
الراح.الفصل ق المهمة الخالة لهده بيان مزيد صيأق )٧( 
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الدوليللسلام لكرنييي مؤسسة تابا! 
Carnegie Endowmentfor International Peace

يدركلكي عناء القارئ يجد لن أيما البحثية المرّة هد0 نقانير ل
محوانل خى نجدها المثال سيل سلى لفية، الصد الملبية المعانر كثافة 
قالمملرف وسياسية >اانامية تقرير ومر الملبية! تلك تبث تقاريرها احد 

نجدهفالتقرير ذلك مضمون ل ولجتا ما إذا وأما اكراع،ا بعد ما جزاتر 
الجزائريةالحكومة فثل على بالتأكيد متدسا وذمها، الملقية بتشويه حافاد 

احتواءمن تتمكن لم الجزائرية ءالحكومة بأن! يقول إذ عليها، لقضاء ال 
—التيارات وتلك ٠، ءدةاُ سلفية تيارات تمثاله الذي الإّلامي اكلرف 
لفيةوالالمياصية، لفية والالجهادية، الملقية هى! تعبيره— بحسب 
منوبالرغم أته والمجس، ، الودية الوهابية بالحركة المتأترة الدعوية 
الجزائرق انتثرت وأما المياسة، عن بعيدة بأما الدعوية للملفية توصيفه 

الامتثمايية،الثيكات من المديد عبر الاقتصادي" الازدهار من تتفيلة ~م
اللامياميةالراديكالية »هاوْ لها! منتقدأ يقول إذ بالخف! وصفها انه إلا 

مرتثهلالشباب، بين الخ3لرذح الإسلام انتثار أن القائلة للفكرء متاقفة تعتبر 
ُا.المعّةلأ الاقتصادية بالفلروف ما حد على 

يعلقمصرا ل والموفيون لفيون رالبعنوان لكارنيغي تقريرأحر ول 
يوليو٢ ٥ ثورة بعد مصر ل المياصية الماحة ل الملقي البروز على التقرير 

أوساٍلوق مصر ق الذعر من كبير قدر ق هذا اتسس_، قائلا! أم • ١ ١ 
للشريعةوالمتشدد التقشف، الملقيين فهم أن إذ الخارج. ق المراقبين 
وحولإزاء واضحة مخاوف ؤيثير الكثيرين، يخيفح والمثالة الإسلامية 

إيرانأُ؛؛.غرار على دسبة حكومة 
حتى، والخف، والتهلرفؤ التشدد نعتي كارنيعى موٌة عند إذا لفئة فال

الجزائري!المثال ق كما المياسى المجال عن أتباعها بعض ابتعد ؤإن 

العرست،النسخة انمراع*، يعد ما جرم ل التطرف وصياسة •السلفية تقرير كارتيغي، موس—ة ( ١ ر 

هسهنفه، المر-ح ث*ظر- ، ٢١
صرأشه، المرجم )٣( 

١ءسه  ٠٠٢٢ ١ ١ الأرية، التحخة مصرا، ز والصونيون •المكيون تقرير كارتيس، صه مؤ( ٤١
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Brookings Instituteبروتجر معهد ثان: 
اسشرابلمة ممن لللفة تناوله ل بروكنجز معهد أيضا ينهللق 

الإملامناصبياد ءوهم تقرير ل فآراْ ١لتهلرفأ تعني لفية الأن وهي 
The Myth of Excluding Moderate Islamistsالعالم ق المعدين 

the Arab World  'صعودمحاك المغرب، إلى المعودية ومن ارايرم، يقووت ٨
الأنولعوهده ، الأنوااعا١ مختلف من التهلرفه الملقية للحركات واصح 

الأكثرالأحيرة ق ويرى والمياسه، رالجهادية التقليدية هي إيها أثار كما 
قترى كالأحريات وأنها إ العربي المجتمع داخل بسرعة تنمو كوما خهلرآ؛ 
أنمن يدلأ حه؛ير~ عدو أنه على الختحدة الولايات "وبخاصة الغرب 
يقدمأيفسا الملقي ءالخار بأن• القرير ويفيف ا محتملا شريكط١ يكون 
والكفارءءالخومتين ثنائية خلال من العالم ويرى للغاية، صفة ثقافية رسالة 

بقيةوبين اللمين محن حواجز ينون وليلك والشرا،، واا١لخير 
الخجتْع«ُآ/

لأممالمعتدين الإملامجتين بدعم الأمريكية الحكومة القرير ينصح ثم 
مصلحةق ءافإنه يقول: إل الختهلرفة الملقية صعود تجاه الأمان صمام هم 

الماحةق المعتدين الإسلاميين دمج 'علم، التشجح المتحدة الولايات 
الإسلاميينأن هي المضافة والمزايا الأمريكية، المثل يعكس لأنه المياسية 

وماالعربي العالم داحل والإرهاب التهلرف كح ل هامآ دورا يلعبون 
اللفيةصعود ضوء ل الفضل الخيار هم المعتدلون فالإسلاميون وراءه، 

دينيةنظر وجهة من السيامية النماحلاءت تدعم التي الجديدة المياسية 
ةضيقة وسياسية 

هوتتلاحظه بأن أمريكا التقرير ينصح الذي الإملاعي الاعتدال ومعيار 
ولاالسلب، اس اJثارممن الأسلاب الحركات مه نقل الذي رالحد 

مجةتعريب ، ٢٢• ١ • الم;م،ا، العالم ي ايملن الإسلامحن استعاد 'يمم ضر معهد؛روتجز، ( ١) 
^J/aibayanc0Mk/te)(t.<_?ki^542مرتعالمجلة: عر المغةالمعرة رابمل اليال، 
.المر-؟عش« )آآ(نظرت 

نفه.المرجمر )٣( 
نفسه.المرجع ( ٤ ر 
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مثلالمختلفة ومكوناتها الديمقراطة محيم وتقبل المليثيات، على فيه تعتمد 
أواامق أو الدين عن التفلر بمرق والمساواة والتسامح الحرية 

الجض«را/
تجاهالإّلاميض فعل روية بعنوان يروكنجز لعهد آم تمرير ول 
لؤإشراكهم السلفيين ْع المرئية الأنفلمة اهل نمن المعهد يحير القمع، 

يفولتإذ المعتدلين، الإمحلاميين على ثانية جهة من ها يد وتشو الأنتخادارّتح؛ 
شرعيتهامن يقلل موف الإسلاميين مشاركة بدون الأنتخابايت، نيام ءرإن 

تركهالذي الفرنخ هدا ملء على الملقية للجماعات '--، ١٠١١وميثتح 
الأنفلمةفتتفلر المياسى، المعرك يحول الثديي لمنعهم نفلرأ الإسلاميون، 

تمكهامن بالنغم حتلر أي تمثل لا أما على الملقية لجماعة الحاكمة 
الحاكمةالأنفلمة نتح لدلك، وكتتيجة الإسلامية، الثريعة يممليق الثديي 
أنالأنفلمة هذْ مملحة من كان ؤإن للعمل، أكثر فرصة الملقية لجماعة 

٠.الأمريكية،ُ الصلحة يعارض ذلك أن إلا ذلك، تفعل 
العهدهدا لدى المشوهة الملبية الصورة ذايت، أيضسا نجد وهكدا 

الإسلامي،المالم ل مباشرة فرؤع لهم ومحابقيه أنه من بالرغم البحثي، 
عدواعن الباحثة المتوحشة المربية القلية ولكنها 

United States Institute ofPeaceلافلأمُبم التحي؟ الولايات معهد راث 
الملاممعهد نثز  SPECIAL REPORTحاص( )تقرير ملاحنلة تحت 
الأفريقية"الصحراء حنوب، ق الميامحي ءالإّلأم بحنوان تقريرآ الأمريكي 

Political Islam in Sub-دبلومامئة• وبرامج حديدة يرامحان إلى الحاجة 

نفه.المرجع ( ١ ر
الخاماتطجأ عل السع: نجا، الإسلأسن سل أرد تقرير الدوحة. يروكجز معهد )٢( 

_U، ٢٢• ١ • العرين، اسأ اوطرف؟«، الإّلأبالألينإر 
الكونجرستل من واثنطي العاصمة ل للسلام المتحا.ة الولايات معهد اميس تم )٣( 

الحكومةتبل من تمول حزية، وغير مستقلة بحثية كمزسسة وذلك ، ٢١٩٨٤عام الأمريكي 
لزيريءف-وذ< ئ، ؤيضم الأمرتم، الريس نل من ه مجلاءضا> تعين ؤيم الاتحادن. 
ذلكوغير وموجرات" وتقارير* كتب. ين ما المعهد إصداران وتتتؤع والدءاع، الخارجية 
الاليكرونالمرتع بطرإ •  Peace Watchاللام! 'مرانة مجلة إصدار إلى بالاصانة 
/iffp.//،vw،v.u5/p.orgللمعهد: 
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Soharan Africa: The Need for a New Research and Diplomatic

Agenda ، لالإسلامي الاتحاد عن التقرير تحدث الخاص التقرير هدا ول
شعاريرغ وأنه وهابية، نثاة دو أصولي بانه إياه واصفنا الصومال 

عقيدةإلى العودة إلى ءتسعى التقرير~ت يقول لفية~كما وال، اللفية 
قبلمن تصنيفه تم الاتحاد هدا بان التقرير يقول ثم ، الماصيةأإار المسلمين 
٠إرهابية كمجموعة المتحدة الولايات 

السعوديةترعاها التي الوهابية نأيتر عن التقرير يتحدث آحر موصع وف 
بانهيوصى أيضسآ وتجده أ، الأفريقي؛ القرن ل اللين تعلرف على 

يدعمأفريقيا شرق ل النشهلة الوهابية التعليمية الرامح تقابل أن يجب 
يبديالتقرير تجد آحر موصع وق ، التسامح تعزز تعليمية أحرى برامج 

لهاوحدت السعودية من القائمة الختعصية المتزمتة الوهابية أن من قلقه 
؛٠الأهميقيأ القرن إلى بالإضافة أفريقيا وغرب شرق ل جمهورا 

الوهابية،تعني السلفية أن وصوح~ ~بكل التقرير قارئ يجد وهكذا، 
مصدروأن التسامح، وعدم والتعصب والتزمت التعلرف تعني الوهابية وأن 

السعوديةأ.هو الوهابية تلك 
أالأدتىُ الشرق لياصات واشنطن معهد حاسات 

The Washington Institutefor Near East Policy

مصرتق دءالتحول والمحنونة العهد لهذا السياسية التحليلات أحد ق
منالحذرة السلبية الفلرة تلك أيصتا نجد صعود؟أا ق الخمملرفون هل 

الأفرشت!الصحراء جنوب ق السامي تقريرءالإملأم لالسلأما المتحدة الولايات معهد ينظر؛ ( ١ 
،٢٢ ٠٠٥الياحخ، ترجمة دولوما،سةا، وبرامج جديدة يرامحان إر الحاجة 

صءمسه، المرجع ٢( 
آ؟يظر!جرمرشس4،صررء

المرمإف،صاإ(يظر؛
صرهصه، الخرجم يتغلر؛ ه( 
صّآ—٤نمه، المرجع تنْلرت ٦( 
الضرائب،من معفاة رحة غير ة كمرمم؛ ١  ٩٨٥عام الأدنى القرق لمياسه واسمملن معهد تاسس ٧( 

يدلالأينيء ءالشرق اسم اختار أته يقه( تعرفه )ل العهد ؤقول "آج(* ه/  ٠١)الضرائب 
بجليز المعهد يضم الخارجيةأ بوزارة الخاصة الحغرايت التعين سمر لنماثى الأومط٠ كرق ١١

يحم'■•عزي الخارجة ونير ُتل: —اشن؛ ال الأمكٍن التاين س المدد •تثاية 
وغيرهم.وولي• •جنس المركزة المخابرات ورئس لوتس•■ •صمويل إسرابل لدى والغر 

http: //www.woshingtoninstitute.orgللمعيي: الألكروو المونع يطر 
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قالإسلامية الجميات ومحارية Jلتصوف، الترويج ق تفانية 
أميكاُة!.

لودورها السعودية الأصولية الإسلأمت ءوحها كتابه ل هشواررا٠ يقول 
تلكتكون أن يد خلا الرسمية هى الوهابية العقيدة تكون ٠أيتما الإرهابءت 

الديمقراحليةلرنامج مديرأ ءاشوارتزء كان وحينما أ، إرهابيةااُ الدولة 
هذاق حهدأ يأل لم الديمقراطاتء عن الدفاع ة امومل والإسلام 
ةجلل  ٠٢٢  ٠٣يولثو ٢ ٦ ل ببما تقدم التي الشهادة دلك ومن الجاب، 

حولوكانت الأمريكي الشيوخ، بمجلس الفرعية اللجنة أمام استماع 
نعتيالوهابية أن زعم وفيها الداخلي، والأمن والتكولوجيا الإرهاب 
ذاتالسعودية وأن السعودية، ق الرسمي الدين وأما والإرهاب، التهلرف 
التيالمتهلرفة الوهابية يمول ووجه الغرب، ْع متحالف وجه وجهين؛ 

عثرالمتحدة، الولايات ل الإسلام عر للهيمنة أمريكا ل الإرهاب تدعم 
غيرإر أمريكا، ق الإسلامية الجمعيات من العديد ودعم اجد، المبتاء 

الحاقدةُم.والأفتراءات الزاعم من ذلك 

يهودمفكرة الورديأ، وُماسغو الإرعاب؛، ل ويودعا عودين الالأصولية الإّلأم، وءوجها 
الإ<سلأميةتالتعددية محركز موير ل نوارتر تيقن يالتعريف ينفلر اليلقان؛. 

http://wwwJslamicpluralism.org

م،١  ١٩٨ j -ات واش ارئماليةاا)س5ا(، لأمركا الإّلأمة ل»الءممت امامه ذلك ومن )١( 
العددالأعرام، حرية بمر: ١^^ j انملوف الإسلام لتروح نا: باب 

■> ١٤٣٤الأربعا،أااذوالنعد؛ 
النامةا،رالوهاية..العقيدة بعنوان مغال الأعريكية، التايم مجالة ا؛، بيتءديغيديان نقلاعن: )٢( 

عددءبمف لكنه: يقول أيفأ القّال ول،دوا ليلي، إسلام ترجمة•  ٢٢٠٠٣بر/سن/ Uل 
علىأس إيماف أما على دتة أكثر بصورة الوهابيه الدينسن الأحتهّاع وءفّا* المؤرخين من 

الإرعاباااا،عن تداغع تتريثح فهي مكان ل طمت ]ذا والتي امح، التعديمة متصلبة عئاتد 
القال:رابمل 

.^381/http://wwwJslomdoilyvrg/ar/alwahobio

USالأمريكية الحكومة يوعات مكتب مولع بخر: عدم الاستماع ة جلعلى للاٍللاخ )٣( 
Government Prenting Office  .يا-ماا"أ(  ٠٨)برتم الثيوخ لمجلس اصتماع ة جل

 ٦T / /■،ب: هوان تحت ، ٠٢٢  ٠٣uالإر( ااوف؛ي المموذ نامي j الولايات!)المتحدة
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اووبممراط1تُعن الوف1ع مؤسسة سايعءت 
Foundation for defense ofDemocrocies

توجهمع السلفية عن الذكر" —آنقة المتطرفة أرشوارتر® آراء تتطابق 
دراماباق تتيتى بدورها هي وألي، الديمقراطيات، عن الدفلع ة موم

—ذلك ومن والمعوديها والإرهاب الوهابية بين الربط باحثيها ومقالات 
عنوانيحمل والدي  ٢٦ ٠١٢عام ق الصادر تقريرها المثال" سبيل على 

ووسائلالوهابي الإسلام المعوديون، الدين بوك/رجال المي®فتوى 
الاستخباراتأجهزة تور ®بان فيه أوصت والدي الاجتماعي®، التواصل 

إحدىوهي الاجتماعية، التواصل يشبكان الاهتمام من مزيدأ الأمريكية 
نميية®بحرية آرائهم عن المعوديون حلالها من يعبر اش القليلة المنافي 
مقالة—ل وولمي® ®جيمس المركز مدير انتقد ستريت وول جريدة ول 
وحطاباته أحد الابن® وبوش الرئيس إلقاء شيا«- ®تينا مع له مشزكة 
لإدارةالجديدة للرؤية مغاير ررهدا هالات حيث بواشنهلن، الإسلامي المركز 
عنفيه تحدث الذي جهنايه بوش الريس ألقى يونيو  ٢٧ففي بوش، 

حمسينمرور يمنامية واشنطن ل الإص-لامي المركز ل الإسلاميه® ®مبادرته 
أنبالذكر والجدير المعودية، العربية يواسهلة المركز إنشاء على عامطا 

الفكروأن المعودية، العربية اكمنكة ل الرسمي اكين هي الوهابية 
ليسالإسلامي والخركر الملكة، أموال *ع يتدفق المذهب لهذا التطرف 

/اكاءدةمُ هذ0 من اسشاء 

علىآم  ٠٠١سمبر ١ ١ أحداث تمد ناص قكري، مركز الديمقراطات، عن مؤسسة ( ١ ) 
الأمريكيةالمركزية المخابرات وكالة مدير حاليتا ؤيرأمه الأمريكيين، الميامسن من نخبة يد 
زورد -كما ة والمرم. RJames Woolseyوولمي• احتس م(  ٩٣لفترة)ال 

والدفاعالتعددية تشجح على عمله ص م حزي دهمر ربمم ض سأس رمعهد مفها~ 
المؤسسةموسر ينظرن الإرهابء. ثنيي التي المتطرفة العقاثد ومحاربة اللمرالية القيم عن 

http://www.defenddemocr^^الإلكروزث 
التارتالرابْل عر الإليكروزا المزسة لم ٠۶٠عر التقرتر ملخص ينظر؛ )٢( 

hnp://www.defenddemo_^
saudi-sodal-media^rabic

ووليلجيص المعتدلين؟،.- الملمين عن اماذا بعنوان مقال جورنال، متربث، وول جريدة )٣( 

http://online_jxom^
mentaries



فلاالسابق، الأعريكية المخابرايتح وكالة مدير نظرة هي هذْ كانت ؤإذا 
دونه!من بنظرة يعدئد عجمتا 

ربطهاعبمر السلفية تشويه ل موغلة السابقة النماذج كانت فلس وبعد، 
مراكزئمة فان عدوا، اتخاذها إلى والدعوة والإرهاب،، والتهلرف بالتشدد 

الأمام؛الإرهاب،ل أوالالو٠ابية٠ اااللفيةا< لنقل تستخدم لا أحرى بحية 
أدهىوذلك، ارالإملأماا، لفظ تستخدم بل العدو، لدللئ، والتهلرف والتشدد 
المراكز.تلك، من يعضتا الأتية النماذج وهده وأمنا، 

Free Congress Foundationا الحر؛ الكونجرس مومسة ثامنا: 
تشويهإلى السلفية تعدى التشويه أن نجد البحشة المؤسسة هده ق

ءروبرتالمؤسسة هذا ق عمل وفا واتبمامه؛الإرهابأ عام بشكل الإسلام 
عداءااالمتدينين٠ الأمر؛كين الباحشن أكثر من يعد والذي ُ مبنسرءر 
ْبول^، ٧١المؤسسة مدير إليه طلب، وقد ا بالفاشية له ور؛ْل-ا للإسلام 
كتتؤميعة من سلسلة ذللئ، ق فأصدر الإسلام، عن يكتب، أن ويريسٌ 

بأنسبنسرا *روبرت ويزعم '• والمغالطاتُ بالحقد تهلفح الإسلام، عن 
الرئيسلها يروج كان الى الخديعة ، كشفمن أول، هو ؤيرص، *بول، 

الابن®بوش ذ* ا، سلام*!!؛ دين *الإسلام أن وهى اا/ه، بعد *بوص® 

نلمج؛يا بولاية ل ت، اّمحافنله، بحية ءوّة المم، الكونجرس عوسّة )١( 
حملمورا.اجيم ابق نرجيياايولاية ؤيرأصهاحالناحاكم عقود، تلأتة 
http://www.freecongressvrgالموسة موثع يطلر: 

نصرانيةؤيمارس ية، الجنأٌريكي دم ، ٢١٩٦٢ل  Robert Spencerسر سبنرو؛رت، وك )٢( 
بجامعةالدينية الدراماين، تم ل الماجستير على حمل اليونانية، الكاثوليكية الكنية 

يطلر:للإملأم المهادية المكثفة ونتايناته شخصيته حول وللمزيد بنثابل، الشمالية كادولأينا 
لالجر، أبو لعبدانرحمن التقليل( ؤيتثر الكراهية يزرع سن~ر )روبرت "غال 

القال:رابمل الإليكترول، الألوة موبع ، ٠١٤٣•U/ / آ١ 
http://www^lukah.net/sharia/0/6621/ffftn7

اعمدةواحد صيامي، ناشط و1(م<، iPaul M. Weyich 2008-42ؤيريش مايكل بول )٣( 
*مومةاصيس ل وشارك الحرا، الكونجرس امزصة ائس الجل.دااليمينيين الحافظين 

اترايهل:الحر،، الكونجرس سات موي،مؤسيطلر: الترا'ث،،. 
http://www.freecongress.org/about/leadership/

الخرجعالأبق.)؛(يطلر: 
لآا/آا/ه'،آم،•! ٢Catholic Online^ صنر، لرورت ُيربس، هات بملر؛"قال)ألماتحية؛ )٠، 

httpU/wwwxatholic.org/nationai/nationaC^^رابمل 
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أفواعجسا؛ الم|امن، امحتا متيعد هؤلاء عند 
ديفيدفياامر5ز الجهاد مراقة مدير ممحب حاليت ااسنسر® ويتولى 

ذكر0.الاق للحرية« هورويز 
١Center David Horowitz Freedom؛ هورييتزللحرية' مركزليمتا تاما: 

الأمريكيةالبحثية المراكز أبرز احد للحرية٠ هورؤيتز ديفيد ُمركز يعد 
٠عام ق المركز هدا ذُأم وثل ة، بثراٌللإسلام المعادية  ءامبؤعآم  ٠٧

أمريكاق الملمين غضب أثار والدي الإلأميةا١ا بالفاشية التوعية 
وولي'،ورجمس ّبنمِ'، رروبرت الأّبوع ذلك ل وشارك وخارجها، 

الضرائبمجلات وتفلهر المهويتي، ميولهم يخمى لا ممن وآخرون 
جهاتمن دعمتا يتلقى بأنه للإسلام المعادي المركز •بدا الخاصة 
٠•يهودية' 
•اروبرتأنفتا- ذكرت -كما المركز هدا ل الجهاد مراقة نم أسى وير 
مرانية)أي: الإليكروف  Jihad Watchمونع المم لهدا ويتع سنر« 

٠■انجهادأر 
للإسلام،المافر مثنرء ٠روبرت عداء أن إلى هنا الإشارة وتجدر 

وزارةإن حتى الكراهية، وبن، والتحريض التشويه حدود كل تجاوز 
وقالبري3لانيا، دخول من آم  ٠١٣يونيو ل منحته ١ل^ريطانية الداخلية 

الذينهؤلاء كل نشجب 'نحن الميهلمائية: الداخلية باسم المتحد'ثح 
لالمملرف مع نتعاون ولن المثزكة، مصالحنا مع يتعارض يكرا يحملون 

صدالمتهلرف الجانب هدا وضوح من وبارغم اشكاله،ُ؛أ، محن شكل أي 
،اكب، الثقانة ة دراّامحركز مص تحت م ١  ٩٨٨عام ل المركز *ذا تأسيس يداية كانت )١( 

هذاؤينثط *ورؤيتزا، •ديفيد موءسه ام ليحمل المركز هذا ام تغيير تم آم،  ٠٠٦عام ول 
الأميكٍة.واضات الجاسات داخل الإسلام ذ.فاهمة ممرا المركز 

٠٢ ٠ ل الإسلأب بالناب لكوب )أسبوع اد ; ٢٨ل نت، مغح'الريأ يللر: )٢( 
الخثرترابط امريكية(، وكلية جامعة 

hnp://wwwMhrabiYO.net/articles/2007_

ارابملين•ءر للص' •جهاد دموبع للحرية'، لشد*ووثميم 'مركز ُرلج بملرإ  ٢٣)
^reedomcentec.orghtt؛hnp://www^orowitz

الخم:رابط ، ٠٢٢  ١٣يونيو ٢٦ي /؛/iUfXPRfSS ،Dالربملان؛ت ركبرس ض جريد؛ ٤( >
/^410494/^ittp;//iviviv.e*press.co.U،/news/
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الإسلامعن دراسية حلقات ألقى أنه إلا سشر® ااروُرت لدى الإسلام 
ومكتبالأمريكي، الجيش وقيادة الأمريكية، المركزية القيادة ق والجهاد 

وأحهزةالإرهاب، لخكافحة الخثزكة الهام وقوة الفيدرالي، التحقيقات 
الأمكيةُم!الرسية الجهات س وغترئ الأ-ركية الأسخيارات 

Threats Watchاكهاويداتُآ* مراقة مركر عاشرا: 
مقال:هيئة على المنشورة تقارير© أحد ق التهديدات مرانبة مركر يقول 

هوألمدهبالوهايي المذهب بأن المليم المؤدبون المؤولون ايرفضل 
والذيعامء، سعين منذ الماJك^ على يهيمن ظل الذي المتشدد الإسلامي 

غيرنبذ من إليه يدعو ما سبب وذلك للارهاب، دينأ تثريرأ يقدم 
اسن(ا'م!.

الأسشرانيةالفلرة يتناول الذي المبحث هذا محئل ففي وبعد، 
المعمر،برناردالمستشرق ثنى أن يمكن لا للملفية الحديثة )الأمريكية( 

ونحظىالأمريكي، للأستشراق المرنين الأياء من يعد والذي لويس' 
يقول—كما وذلك الغرب، ق كبيرة بأهمية والمسلمين الإسلام عن كتاباته 

كمورخلويس حققها التي الارزْ العلية مطبقاي—ت،للمكانة مازن اككتور 
،الشرقالإسلامي العالم ثوون ق وكخير الإسلامي، كاريح ال 

القرارصغ مصائر ل المنويان اعر إر كتاباته وتمل الأوستل،، 
٥؛.١لغرباا ق المياصي 
وهويمارسعامء ين حممن أكثر فبل أمريكا إر رلويس' انتقال ومنن 

راط:الإلكتروو، روتثى٠ •جهاد مونع j صْ'ردمتسرر ،.ّ ر١ 
ث-سم0متلأ0ههّممس0ّههيدسأ/

بيعيهم الغراب، من مض نكري كرم آم، • • ٦ مام ل الميدان ماJث مرم اسى )٢( 
يمالإل؛بمزر-بي، مرتمه م نشر؛ناجه ض، المركز لنعل الأُرثكي،، ارمم< 'لأم، يبمدد ما 

الإلتكردف؛y؛،المركز 
http://ropidrecon.threatswatch.org

لمارتيلاليط يغ بقلم• معتدلة؟•، سعودية الءمل مقال المديدامث،، مراتية مركز مرتع )٣؛ 
القال:رابمد ْ/ا-*<آمط ٣! 

http//rapidrecon.threotswatch^rg/2006/05/^^
ثقالتءريم،بهفياكمهد.)؛(ّ

٥٢٨صى مابق، مربع الإسلام، التارح ل الفكرية والاتجامامت، الاصتثراق معلقاق، مازن ( ٥) 
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منولكن صدهم، الغرب ويحرض والميين، الإسلام حق ل التشويه 
الأوسط،الشرق تغيير ل القوة استخدام على أمريكا حثه رزاياْ آحر 

للمحتلوالنصح المشورة وتقديمه العراق، لاحتلال أيضآ وماركته 
الاحلالءا/سامي الأمريكي 

المواقفأن من ( ٠٣٢ ٠ را ق حذر ُاقد يأنهت راني ة محومعنه وتقول 
الرسميونالمتحدثون يتبعها التي والاسرصائية للقلق المثيرة 
قدالمتحدة لأات الم أن تعتقد الخالم'. حمام . نجعا ن( |كا )الأم 

وسأكثرضُ
~ددسانهالطولي اليد له ممن انه المستسرق هدا سيرة من والمحصلة 

الغربية،الذهنية ق والمسلمين الإسلام عن مشوهة صررة رّم ز وةالمه~ 
يحفىالتالي المبحث ل وانقل الأن، حتى الدور هذا يمارس يزال ولا 

الملقية.وذم التصوف مدح ق كلماته 
الحنقتعنى الأمريكية البحوث مراكز عند الملقية أن سبق ما وحلاصة 

المغلوطالمنى هذا مع تتعامل المراكز تلك وأن والإرهاب، والتطرف 
مصنجد ولذلك مخالفته، الدهن الى يتطرق لا به، مسلم كواثع للملفية 

متعددةسلفيات إلى للملفية تقسيمه مع حتى آنماس مر سكما المراكز تلك 
وأث|ايقول التي حتى والتشدد، التهلرف بدعوى حميما، يرقصها أنه إلا 

بالدعوةأ.وتشتغل المياسة عن بعيدة 
بالدعوةآنما الصق ما محناثشة إلى بحاحة المقام هذا ق أحدق ولا 
الفصّلل بينت أتني وبخاصة الدليل، عن عارية مغلوطة معان من اللفية 
~رحمهعبدالوهاب بن محمد المخ دعوة وارتباط الملقية، معنى المابق 

المستشرقلكلمة ئءس هو هنا يه التذكير يحن الذي ولكن حا؛ اف~ 
حركةوحول ءإن ت قوله وهى الأولى، المسألة ثبا حتمت الش ُلاورانس'ُ 

لويسبرنارد نحطط بعنوان! مقال  ٢٢٠٠٤مراير ٤ ي جورنال٠ا سريت ءوول جريوأ ينظر! )١( 
لالأوسط. الشرق جردة وكذلك العراق. ل امحيارء يتم العربية الديمقرامحلية بذور لوضع 

علىيحرض لرص برنارد المؤرخ حش يخران• منال  ٨٦٩٣العدد  ٢٢٠آاصيتمبمرآء 
الحرب.
راناو،تقريرأالعالم)أ(خممة 
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حمقىحطئ المقدصة الإصلأمة الأراضي ق لكلوهامة ة محمإصلأمة 
زالإيمان فطرة إثارة حد إلى وآذ أطماعيا لأن وآصرافا سالخا على 

عهدق كانت كما الإسلام حضارة إلى العودة يعتي مما ا لمين المنقوس 
جيليعد جيلأ المتنمحمسين الملمين وسيطرة الراسيين والخلفاء الرسول 

ُ.أحمعااُ العالم على السيطرة يهدد مما الإسلامي العالم مقادير ءالى 
الريطانية؛الهيمنة أيام الحقيقة  oJLf-صرح قد كان فلس 

هدهيمكر أيضأ تتمنى الغربية البحوث مراكز أن اليوم جليآ يبدو فالذي 
العالمعلى الأمريكية الهيمنة استمرار لضمان وفقها وتسير 

السلفيةالدعوة عن الملمين وعير المسلمين بإيعاد ودلك الإسلامي، 
إلىالعودة نعى يأتبما لورانس*ا ١٠-عدوها- لها سهد كما والتي وتشويهها، 

الراصدينوالخلفاء ه الكريم نبينا عهد ل كانث كما الإسلامية الحفارة 
علىحقيقيآ حطرآ أيضا سكل اليوم منظورهم- -من فإما وباكالى ه؛ 

الهيمنةمع تشكله كاJنا كما كما الأمريكية؛ وأهدافهم مصالحهم 
ذلكلنا ظهر ؛كما حقيقيتاعدوأ المالفية الدعوة اتخذوا وليلك اJريطانية، 

السابقة.النماذج حلال من بجلأء 
إبانعرف الغرب أن وهى السياق هذا ق فائدة إلى هنا ألمح أن يقي 

علىفعل كردة الكاثوليلثا، يعفى يد عر ظهر سلفسا مجذهبآ الفرنسية الثورة 
سلطةنعنع والذي الروتستاسة يه قامن، الذي العقالى الفردي المذهب 

مصهلفىالدكتور يقول —كما المذهب هذا ولكن والاجتملع، الدين 
انحصرؤإنما يارزأ، مكانآ الغربية الفلسفة تارح ل يحتل ءالم حلمي—ت 

ثورةأحدتتها التي الأخلاقية الدينية للفوصى فعل كردة لنا اتضح كما دوره 
بينءروستان أيضنات ؤيضيف ، الأترا؛ ضعيف الأجل قصير وكان فرنسا، 

نزعاتلمقابلة قلائل أفراد أيدي على عربية بينة ل نشأت وجدناها نزعة 
بمذهبالارتباط أمد المرتبط الإسلامي السلفي الاتجاه وبين أخرى، 

،»jTالقاص—سروت، دار رتزل، حش عش الرب لورنس الغاح، زهدى عن• نقلا )١، 
i٠٦yoى>ص\\

انمعوة-الأّكدرة،دار الغرين، رالفيفة الإّلأب الشدة بجن الية حلص، مض )٢( 
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نخةمن تحصى تكاد لا اعدادأ ؤيفم الأن، حتى قو الص مذ الأداتل 
الامين«ُاأ.علماء 

بينهما،الفرق يدركون يومنا إر وتلاميدهم المتشرقين غإن ولهذا 
السريعة،الغربية السلفية النزعة ؛تلك، الإسلامية الملقية يشبهوا لم ولذللئ، 

الصرانية؛تحريف، داترء عن حقيقتها ق تخرج ولم مريعا، ذوُت، التي 
~المعرفة حق الإسلامية لفية المعنى يعرفون بأنهم يؤكد أيضا والواقع 

إلىالملمين عودة تعنى عندهم وأما •لورانس•-، كلام  ٠٢٠هو؛!١ كما 
•كذلك بالفعل وهي وحفارمم؛ وترابملهم واستقلالهم عزتمم مح 

أمرِيكا(جرأسه )وعلى الغرب، يعاديه هدى الملقية فتبقى هنا، ومن 
امتْلاءتجما وتشوهها فيها تهلعن المعاصرِء الأسنحِاةية الأفلام وستبقى 

حماالملين تمثلئج ق يكمى العداء هدا إزاء والحل ميلا. ذللن، إلى 
النصرحلريق أيصا وهو الملقية، الدعوة لت، هو وهدا وفعلأ، فولأ يدينهم، 

.[ ٤٧ت لارّوم حماعقتاترآلممأجمح،ب ؤئكا)كث ه.' قال، اممه، بإذن 

٢هسا، نمه، المرمع ( ١ ) 



IgiliJIاسمث 

ونقدهالأمريكية، ابمحوث مراكر تترم ق التصوف مفهوم 
منالمتشرقين موقف عن بالتفصيل الحديث الأول الفصل ق مضى 
الصالفاتقة الغاية مدى ذلك حلال من ونين ورموزة(، )عمانيه التصوف 

القرنبدايات مند ذلك> وكان تثرنين، المنبل من التصوف ما حفر 
ومرموعاممكتبهم تحنوا أمم كيف أيضتا وتبين الميلادي، عنر التاصع 

عمرهوأمضى التصوف ق تخصص بعضهم وأن التصوف، عن بالحدث 
العرب،؛المتصوفة عند حتى التصوف ق مرجعنا فأصبح فيه، ومولفتا ياحثتا 

العنايةأيقنا وشت، اانيكلسونااإ والريطانر ه، مامحنيون ءالوص كالفرني 
تحقيقتأالمستقرنين؛ نبل من الصوق العلمي الرا|ثا نالها التي القاتمة 
ؤلريمهاالصوفية المؤلفات تاJائ٠ وحدت حتى لغامم، إلى وترحمه ونثرأ 

عمانيوأما الغرب،، وز الإملامي العالم ق التحلبم ومعاهد الجامعات إلى 
أوذمها عنهم يوثر ولم الختثرنين، امتحان نالتؤ فمد التصوف 
يؤكدبالتصوف البالغ اهتمامهم إن بل منها، الغرب، تحذير أو انتقاصها 

ذللته.عكس 

متجمتاكان والدي التصوف، من الختشرقين موقف، كان هكذا 
كانتحوالك، الإسلامي، العالم على الأورويتة الهيمنة ْع الحال بهلبيحة 
ورفضها.مقاومتها عن الملمين يصرف ما كل تشجع 

تقودهاآحر، نؤع من غربية هيمنة الإسلامي العالم على تجثم واليوم 
ورثتاحيث، المهيمن، دوره وتراجع وهن الدي الأوروبي الجسد حفيدة 

ْعأيقنا وتراححتؤ الدور، ذللته المتحدة، )الولايات الحفيدة تللته منه 
الحفيدةمع وتقدمت، الامتثراقية، أدواته الواهن الأوروبي الجد ذللت، 

المحويثحمراكز  ijوالمتمثلة الجديدة، الاصتشراقية أدواما الوارثة 
والدراسات.

المراكزتللث، موشح ق الطر سأركز يليه والذي البحت، هذا وق 
تلكالقديم الأورو؛ي، الأستنراق من وريث، هل لنرى التصوف، من البحثية 
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سرتكما ومامسر جديدا هو ما ثمة أن أم التصوف، نحو الايجابية النفلره 
المهمة؛)راق،الثلاثة المراكز ظك على الفلر تركيز ل المابق لخيحث ال 

فدرالمراكز من غيرها بموقف الأسثهاد مع بروكنجز(، كارتيغي، 
والدال.العون ارجو أش وُن الخستهلاعا 
الأمريكيةالبحوث مراكر عند التصوف مفهوم 

رايل؛مؤسسة أولأت 
عنتماما يختلف تقاريرها ق للتصوف راني ة موّتناول طبيعة إن 

عنحديثها يعدو لا إي الملغية،  ١٦٠تناوك اش الشرسة الطبيعة تلك 
Spirituol,) الروحانية حانة ق ووصعه بلهلف، به التعريف التصوف 

iMysticisrn ،)الأولياء،كتقديس استهجان؛ دونما طقوسه وصف أو .ء
إلىدائما الإشارة ْع ووجوده، انتشاره أماكن تحديد أو ذلك، ونحو 

سبأقمما دلك عير إلى بالعداتى، وتصويره منه ُلالوهايىٌ الملقى الموقف 
بيانه*

التصوفراني مومة تحرف ديمقراطيء حفارى ءإسلأم تقريرها ففي 
أوو،تلهااسلم

ءالصوفيينأن! وهو آحر تعريفنا أيفحآ وتنقل ، دينية" طرق هينة على 
٠والروحانياتءُ القلقة من أكير تدر على تاتمLا للإسلام ناويلأ يتبعون 
الصولالتتار يعتبر ®لا أن|ا■ إلى القرير ثنايا بتن راني مؤسسة تشير نم 

أنأي ، المجددء التيار صمن سندرجه ولكننا الفئات هده من لأي ندا 
~تقسيمها ّبحب التقليدي ولا الأصولي التيار يشيه لا الصول التيار 

ءاويمدوتضيق؛ C بدعمه أوصت الذي الجدد التيار إلى الأقرب ولكنه 

الديموتراطي)الإسلام ليلي إصلأم نسخة دبموزاطيىُ• حضاري 'إسلام تقرير راني، مرسسة ( ١ ر 
النمر.هذا رحمة ل حص لوحرد اناحش مر بتصرف ، ١ صر٥ المدى( 

لأوولجريئة ل منشور تقرير من التعريف هذا راني محسة مؤونقلتا ٠، صن؛ نفه، المر"؛ع )٢( 
غرسا؛عنوانآ ؤيحمل كوفانْ اجونثان أعده امريكا، مالي عن جورنال،أا محتريتا 

tslamencan  ،!)ا/ ه ونشرتاريخ )إمحلامريكان /Y ٠٢٢ ٠ ٢.
صرر٨هنفه، المريع )٣( 
هموالثال الأول تيارات؛ أرع إل القرير هذا ل الملم المجتمع ران محسة مؤ تثمت )٤( 

أنيمكس ولكن مرثوص، رانمِ ~؛حب وكلاها والتقليويونء، )المتشددون( 'الأصوليون 
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بينتربط قوية جسورآ وفلسفته وموسيقاْ أشعاره حلال من الصوي التتار 
اللينية(االانتماءات مختلف 

٠٩ا/١ مد المسالم ءالعالم صفحة(  ٥٢٥)المرصع تقريرها وق 
الصوفية؛ْع المشاعح( )الإيجابي الأصالوب بنفس راني ة مومحصارت 

علىيركز والذي للإسلام الروحاف ٠االمدهب هو؛ التقرير هدا ق فالتصرف 
قوالصوفية ، باش٠ المباشرة والمعرفة والعاطفية الشخصية التجارب 
مثالياتاعلي إلى والوصول الروحانية على ءاتوكد يذكرس؛ ~كما المغرب 

الإسلاميةوالممارسة للاعتقاد مهم شكل ءالصوفيه الهند؛ ول *، الإيمانه١ 
الصوفييناهتمام محور هو ف والأخلأيى الفلسفي فالاعتقاد التقليدية، 

فالمرءالدينية، الممارسة ق شائع أمر التمجيدية الهلقوص أن كما الهنود، 
ٌبارئأو معلمتا، وليتا بمثح الروحانتة من الأعر المستوى يحقق الذي 

ي،..،رن
ولاالتقرير، هذا ق والمصوفة للتصون، الإيجابي التناول تجد وهكذا 

أنالتقرير فيها ذكر عابرة إشارة سوى للتصوفح، واحدا نقدآ فيه تجد تكاد 
فال؛إذ الخمملرفين، دعمتج والعراق آسيا ل النقشبندية العلريقة فرؤع بعض 

بينالعلاقة ق المميزة الخصائص هما أحيانآ والمواحهت العداء أن اورغم 
دعمالحالات بعض ق أن إلا الخقلرض، والإسلاميين الصوفيين 
فدالمياسي للإسلام العسكرية التيارات فبعض المهلرفتن، الصوفيون 
وْعأ، والعراقااُ آسيا وسهل ق النقشبندية العلريقة فرؤع بعض ق نامت 
راما؛حير؛ دعمهم يمكن رمزلأ* ااالعلم١نين٠، الثالث والتيار الأول؛ لضرب الثان( يدعم 
الالذين الإسلامتون أيمن- راد التقرير "بمب وهم ءالمجددوزا، نهم الراع التناد 

ب،وعمه.التقرير أوصى من هو التيار وهذا 7أا• اللحاق ؤيتمنون الغرييت، الحضارة يعارضون 
ونقدها،رتسيماته التقرير هذا حول وللمزيد أعلام"• نفلت التصوف~كا تيار لأ وألحق 

(.١ ) الغرب يريدء الذي الإسلام الغامدي، صالح يتفلر؛ 
٥^٨٥نمه، المرجمر ( ١ ) 
.ص"آه سابق، مر-ثع *. "٩ ١ ١ بمد الملم ْالُالم تقرير راني، مؤسسة ٢( )

صلأخمااالمرمرنف* )٣( 
١٣ ص% نمه، المرمر ( ٤ ) 

أنالماضي الفصل ل وسق . ٥ ٤ ص ٠، ٩ / ١ ١ بمد الإسلام *العالم تقرير راني، ة موم)٥( 
زالمزعوم- — الصول المكري الحراك وكذا الجهاد، عن الصوفية موقف بالقد تناولت 
الدوري؛عرت البعش يرأسه والدي العراق، 
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ارتباطانعدام أكد حيث لاحق، موضع ل ه نمالتقرير ناقص ففد ذلك 
مثاللدلك، وضريت، له، ومعارضتهم وبل بالارهاب،، الصومة 

ياكبلةاا'م
مواضعق يؤكا شأ لا التمرير فإن •الوهابية، واللمية الصوفية عن وأما 

فوله؛ذلك، ومن الصوفية، من السلفي العدائي المؤنق، على منه كبرة 
ادأإفيعت،رونرا والتي للصوفية، حقيقيون أعداء والوهابيون سلفيون •ال

معمتسامحة غير ما حد إلى الوهابية •الحركة ت نوله وكدللث، ، للاصلأم، 
الشيعيينمضمنة البدعن، على تقوم سرها التي الأحرى ، الهلواتف— بعض 

'•وفروعهم،وانموفيين،ُ 
معتدلة،مسلمة شبكات، ايناء  ٠٣٢ ٧• لعام راني ة مؤّتقرير j، وأما 
تعرف،لكي الأمريكية، للحكومة مقآرجة طريق، •حارطة بمثابة يعد والذي 

لتأكيدها إلى فيالإضافة الإسلأميُ؛ا، المالم ل لها المامبين الحلفاء حل 
إلىسحت، فمد الصوفية حول المابمين التمريرين ل مضى ما التمرير هذا 

العالم،حول الصوفية والشاطاته الشخصيات من تحديده يمكن  ١٠تحديد 
كحلفاءرسحتهم أن بعد ودعمهم، إليهم الوصول يسهل لكي وذللثا 

بأنالهائلة الحقيقية تللث، الدراسة هذه من ءوقريت، مثالأت فتقول لأمريكا؛ 
؛التقاليد،والتمكين للصوفيق أثداء أعداء هم والوهابيتن لفيين ال

الإسلامقع إلى سعوا قوة الخمملرفة الإسلامية الحركات اكتسبت ومحدما 
قالإسلامية للاثار المشهور التخريب، ق حدمث، كما والتقليدي، الصول 

والوهابيةلفيين للضحايا أصبحوا والتقليديين الصوفيين ولأن الودية، 
إيجادالمكن من أنه لدرجة للغرلتا طبيمين حلفاء يجعلهم هذا فإن 

٠.معهم،ر مشتركة أرضية 

١١ —٣ ١ ٠ صيى٩ المقارنة• جدون، ف• المرٌجع ينظر•  ٢١)
رمآ(المر-معف»صمه

ف،ص٢٣١جع الم )٣( 
التقرير،ل صراحة وردت ؤانما عندي، من وصع؛ لتت  Rood Mapطريق" احارؤلة عبارة )٤( 

الإسلاعي*.العالم ق ْسلة شكت لبناء طريق احارطة منه الخامس الفصل عنوان كان إذ 
ستدلة،خص؛همعلمة شكات تقرير،ايناء راناو، مؤسسة )٥( 
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أحرى،ار بلاد من التصوف يثن خرويأت وجود إلى التقرير ؤيب 
القط1اع؛هدا ق الكبيرة الاختلافات اعتبارنا ق نضع أن المهم •أمن يثفول 

يكونواندونثسيا وكازاخستان ؤإيران وسوريا البوصتة مثل بلاد ففي 
إسلامعن عبارة المحلي الم«>تع ق هناك ممارسته ينم الذي الإسلام 

مثلأخرى بلاد ول منتشرة، ظاهرة ولكنه بالصرفيه، متأثر أو صول 
بشكلالصوفية توحد ومجاليزيا والهند وتركيا والمغرب الألبانية الأراضي 

ا.ومتضطءأ منظم 
فهوآخره، إلى أوله من بالتوصيات أسبه باليات التقرير هدا أن وبما 

لالتصوف عن فيه ما كاول فأعود ولدا والمقرحان، بالأفكار حافل 
القادمين.الخبحثين 

سرقز الراديكالي ءالإسلأم بعنوان راد ة لمومآخر تقرير ول 
عنالحديث الخؤسسة فته ساولت  Radical Islam in East Africaأفريقيا" 

قارالصوفية وقاJتت وتنزانيا، وكينيا وأثيوبيا والصومال السودان ق الصوفية 
عرتؤكد والتي للاصلأم، الأساسي التقليدي البعد تعتبمر الدول هده 

العقودءل التقرير؛ ؤيضيف ا، اف"أ ْع الشخصية والتجارب العواطف 
الدينوالوهابية، السلفية من مديدة لضغومحل الصوفية تعرصّتا الحديثة 
واليالسليمة التلريقة إلى العودة خلال من الإسلام تنقية إلى يسعون 

والوهابيةالسلفية وأصحابه، محمد البي عهد ل مورمت باتها يعتقدون 
قومحرمة دعت بأنيا الصوفية والمعتقدات الممارسات من كثيرآ يعتثرون 

الطبقةصفوف ق كبيرة هرة أحدت الملقية أن من وبالرغم الإسلام، 
سكانأغالب على هيمنتها واصلت القليدية الصوفية الطرق أن إلا المثقفة 

أ.شرقأفريقياءُ

٤٩ صى تقسه، المرجع )١( 
الباحث،بواصطت ترجم  ٠٢٢ ٠٠٩ ٠٠افرشايئرق الراديكالي رالإّلأم تقرير- راني-، مرصسة ر٢( 

ف،صهآ-أأالرجع )٣( 

٢٧١





منقلقه أبدى الوسطى" آمحا داخل الصول للحراك طويل عرصن ويعد 
يقول~~كما وبالتالي إ الشريعة استعادة دويعة تحت التصوفا تسييس 

محيتناسواالسياسي، الإسلام ممثلي ْع التصوف يتحالف أن يمكن 
اليومالتصوف أن على فتوكد يعود ولكنه الوقت؛ من لفترة ولو حصوئهم 

الظروفولكن هناك، العلماسة للدول حماية يشكل الومعر سيا آي 
أعداءسياسي1ا الطموحة الشابة الصوفية القياداٌت، من تجعل قد المحيهلة 

•المستمميل 

الصوفيةأن التقرير يرى ١^^٠^٠٥٥ لبيا ارانتخابات بعنوان آخر تقرير ول 
ءونليقول؛ إذ السلفي، التهلرف حدة من التخفيف ل دورأ تلعب أن يمكن 
المتطرفةالرؤى يرئس قوي صوفا بمكون مجتمعتأ تاريخينا ليبنا كانت 

ا.اوسالفيةاأ التيارات بعض تعرعنهاالتي 
التصوف،إطراء اتجاه ل نير كارنيعي مؤسسة أن أيضآ نجد وهكذا، 

الت2لرف.تعنى أما يرى التي لفئة يالومقايلته الاعتدال، حانة ق ووصعه 

يروكنحزنمعهد نالثتا؛ 

المتهلرفة،الأصولية مقابل ل تقع الصوفية أن بروكنجر معهد أيضا يرى 
الأصوليةالخطورة ثشكل أما الصوفية أن يرى لا إذ ذلك، مجن أبعد بل 

تقريرففي، الإسلأٌيإ الحكم أو الإسلامية الشريعة نحو التوجه ؤ، المتمثلة 
Islamizotton is Not theتركيالأ ل القضية ليست، ءالأسلمة بعنوان مختصر 

Issue in Turky  التركي،المتقبل صمن ليست ٠لالأصولية المعهد: يقول
يضفيوهذا الصوفية.,، من صحية حرعة لديه التركي الإسلام أن سب 

الأجندةحساب على تركيا ل الإسلام على وثقافيا وروحانيا احتماعيتا يعدا 
حدامهتمة تركية دينية حركة أقرى أن والحقيقة الخمملرفة، المياسية 

المياسة،ق تحدثها من أكثر والحضارة والإعلام الثقافة عن بالحديث 

٦٧—١ صره نفه، المرجمي I ينظر )١( 
ض؛الم;ي حري والممرم ■أم•  ١٢الجديدة•. يا •اشءاات> تقرير كارتيمر، سهد )٢( 

التقريرIواعل . الإل؛كترونيلالسهل المرير
/^http://cornegie-mec^rg/publicotions
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الصرنيةدعم لتعزيز وتوصيات أفكار ًلرح ق التمرير يمصي ذلك وبعل 
الراح.المبحث ق التوصيات  siiijوسأعرض الملغية، واجهة مل 

أطمتا(ُ نيكسون )مركز انمuاحةانيدة/ ركز رابمنات 
Centerfor The National Interest

التصوف،عن مؤتمرا  ٠٣٢  ٠٣عام من اكتوبر ل نيكسون مركز عقد 
هشامومحمل لويس®، ءابريارد المستشرق فيه الختحدمين أبرز من وكان 
ذلكبعد المركز اصدر نم أعريكا، ل الحماية القثبندية الطريقة شخ ناف 

٠رق  سياسةق المرتقب ودورها الصوفية ُافهم بعنوان تمريرآ ، ٢٢ ٠٤
Understanding Sufifm and its Potential Role in usالمتحدة® الولايات 

Policy  ، أفكارمن ذلك الصوفية مؤتمر ل طرح ما التمرير ذلك حوي وقد
وتوصيات.

ذلكأن ُ المركزُ ض مد ناب كتبها والتي التقرير ذلك مقدمة ل وجاء 
~التصوف به يقوم أن يمكن الذي الدور ٠لاستكشاف يهدف• كان المؤتمر 
الخارجةالميامة أهداف صمن الإسلام- داخل الروجة الحركة 

تعريفالأحتماع هدف اوكان وأصافت ، الأمريكية• التحدة للولايات 

الريسراشنطن j ل حزبي ءٍر بمر ركز م الرطب: المملحة ِم ، ١١
حمروجعل للسلام نيكسون امركز مسمى تحت ، ٢١٩٩٤حمام نيكسون ريتشارد 

عاموق ٠  Dimitri.؛ا  Simesبزا ادبمزي الخارجية للشؤون الخاص م—تثار، إدارته 
أيضنااسمه تضر تم ٢، ء ١ ١ عام وق نيكسوزو "مركز ليصح المركز اسم تغتر تم م ١ ٩  ٩٨

ايهردىورنا-ة ميمنزا، ■ديمزي بإدارة الوطنية•، الخملخة امجركز الأن- -حش لصح 
للامريكيأيقن المخرية والرتامة * Maurice.أم  Greenbergعرببورغ• "موريس الأمريكي 
الأسعلى الخالية الخرم برامج وتركز ،  Henry Kissingerكسنجرا اهزي الوزير اليهودي 
سمرالمتحوة الولايات علاقات على وايفسا والهجرة، المناخ•' دتغتر الْلاتة، وأمن القومرا 

السياسةق مجلة شهرين كل مرة الخرم وبمد-ر وروسيا، والمكسيك والصين ايابان 
cftni.orgالمرم: مرتع ينفلر للمزيد الوطنية■. •الخصلخة باسم الخارجية 

CliffKupchanميتشان كيف عو: حننها نيكسون مرم مدير ناب )٢( 
الولاياتسيامة ق المرتقب ودورما الصوفية ■لهم تقرير الوطنية،، رالخصلخة نيكسون هركز ، ٣١

تحتالمواتي صيد موح ق منشور والتقرير ، ص٠٦آم،  ٠٠٤مط-قابي، مازن ت ترجمة المتحدة■، 
ماعي للعنوان الأدق والرحمة الأمريكية■، المياسة ق أثرها واستشراف الصوفية لهم ٠ عنوان 
صيدمرح ق التقرير رابط لي. فآذن ذلك، ي مازن( )الدكتور الخرجم استأذنت وتد أتته، 

www.sooid.net/book/ll/3934.doc:^
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الإسلام،من المهمل الجزء بهذا القرار صناعة ومءجت«ع السياسة صانعي 
منملايين الممرف ؤيمارس الش١في٠, دءالإسلأم غالتا إليه بمار والدي 
الأمريكية،ُالمتحدء الولايات ضمنه ومن العالم حول الاس 

الوطنية(المصلحة )مركز نيكسون مركز عند المحرف أن نجد هنا، وس 
لبالمت،المؤتمر هذا وحاء الإسلام، داخل ارمهملة، روحية حركة ءن عبارة 
قدوره له يكون أن راحيتا الإسلام، من المهمل الجزء ذللت، إلى الثثلر 
وأفكارتوصيات عثر ا وذلاJiالإسلامي، العالم ل الأمريكية السياسة خدمة 

الئهساء ~إن الرابع المحث، ق ذكرها سياق طرحها 
Council on Foreign Relationsُ الخارجية' العلاقات عجلي خامتا: 

Popular Islamالثعبي، رالإصلأم اصم الخاحية الحلافات مجلس يطلق 
لوصفالممعللح هدا استخدموا ^العلماء بأن- يزعم لم المحرف، على 

الإسلاميةوالحقيدة الشعبية التقاليد من خليهن من ظهرلتا الص الممارصات 
والهدفالإسلام، من روحاق اثكل ١أنهت الصوف يعرف نم ، الرسمية• 

أقربومعرفة اتصال على الحصول هر الصوفية والطرق المجموعات من 
بالشوةتصحب U غاو1ا والي الجماعية، الاحممالأت خلال من باش، 

الممتبات•'؛؛.محن والمرسيقيوغيرها 
مركزأيعبدها والتي الهند، ؤ، المموي، المجلس يمتدح آحر تقرير وفيا 
هوالهند لمي مبين صراعات وجود عدم أن ؤيرعم للتصرف، عالميل 

صرآنمه. ( ١ ) 
منمجموعة يل ض  ٠١٩٢١عام نيويورك ل الخارجية العلاقات مجلس ائس )٢( 

قالمساهمة ّآدف ودلك الأمريك-ينأ والحامض وانمرالأت والمرلين الديارما'-يين 
قنعوذأ الأكثر الفكري الخرم النوم المجالس ؤيعد العالمية، الشؤون ل الأمريكي الغرار مع 

والصباطالوزراء من العديد إداراتبم مجلس ل ييظم الخارجية الماصة 
أولبرايتمادلض المافة الخارجية ضزير٠ الأمريكية^ الإدارة ز المايقين والموولين 

Madeleine Albright  باول//سهم يلن الخقاعد والجزال _n سياصيةنشاطات رللمرم
أماالمجلس ؤبمدر المؤتمرات، اريامية. والتقارير الأوراق إصدار ابروها محتتوعت 
للمزيدالخاصية. الخجلات بين الأبرز تعد واش نهرية• انمف الخارجية•، ءالثزون مجلة 
www.cfr.orgالإلكروق؛ الخادمة العلاقات مجلس مرتع يطر؛ 

بواّطةنرجم ** IRAQ: The Sunnisالزاق ق ظنريرءالة الخارجية، العلاقات مجلس )٣( 
httpy/wwwxfr.org/iraq/iraq-sunnU^اكقرترث رابمل  ٠٠٢٢  ٠٣

)أ(الخرجعنفه.
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~كماهو الحنف>ة عن البعد وهدا الأسلاميهءأ، ْالحنءية عن يعدهم نتيجة 
يقارنيم الهند. ل للتتصوف العميقة التاؤيبمؤية الجدور بسبب يرءم~ 

~باكستان فرتيس للهند؛ قهلر وأمير الياكستاق الرئيس نيارق بين المجلي 
رمالةل الهند ق الصوفية الأصرحة نيارة إر بائر المجلس~ يقول كما 
أميربينما الساندة، الدينية بالممارسات متماك يأته باكستان ملمى إلى 
يرسللا حتى ودلك الهند، ق القديمة الإسلامية المنازل يزور كان ثطر 

منوأصبح الحقيقي الدين عن تحلى قد بأنه الوهابية قاعدته إلى رسالة 
التخليل الخليج ملوك يبدأ ءاعندما ؛أتهت المجالس يقرر يم ا القبورإ عباد 
يتبعوتبممموف السكان فإن تعددية؛ أكثر إسلامي شكل وتبني الوهابية، عن 

"تقريا"إرهابي م فإن بإرهابي لس سلفي كل أن حض ففي محالة، لا 
الفكربي طرثق عن يأف الوهابية أو السلفية تفرص إن سلفي• هو 

قالموجودة فئة والخن للصلابة الأكيد الساق هو وذس السائد، الإسلامي 
الخاوج«أم.

UnitedStateslnstituteo^التحدة الولايات، سهد صادث 

ت٠حدرثجالأفريقية® الصمحرام حنوب، ق السياسي لإسلام ١١٠تقرير ل
حنوبدول بعفن ق الصوفية عن للسلام المتحدة الولايات معهد 

عنيقول المثال سبيل فعلى كبير، ايجابي بشكل الإفريقية الكبرى الصحراء 
صررأحد تمثل النعال ق الصوفية الهلرق ءأن السنمال؛ ق الصوفية 
حدوردان اجتماعية شبكات عن عبارة وهي أفريقنا، ل السياسي الإسلام 
أنالتقرير ؤيرى ، علمانية® ديمقراطية حكرمة وتدعم عميقة، تاريخية 

العلمانيةبين لالتعايثل حيح أنموذجا يمثل نسمة( مليون ١ ١ ر نعال ال
السلطةركائز من هناك الصوفية الجماعات تعتبر حنث الإسلامية، والتقاليد 

Learr (What Qatar Car)ياكتان قطرمن محطم ان ماذابمكن الخارجية. العلأتات مججلص )١( 
from Pakistan ، الممرير:راط آم، ٠ ١ ٢ اياحث، بواصطة نرجم

/02^http://blogsxfr^rg/husain

تفسع.المربع )٢( 
المعهد.مدا ف الم )٣(-بق 

ص'آ١لأرشتاا، الصحراء جنوب ل ايياصي *الإسلام تقرير لللأم، المتحدة الولايات معهد )٤( 
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وعلىالصرفية؛ للجماعات ولاءها الحكومة قيادات لعلن ينما الحاكمة، 
ُ.المر;دوةُ للطريقة اتثاعه وادا رعداف الريس أعلن سل 

بينالدائمة المقابلة ل الغربي الركب بقية عن المعهد هدا يشد ولم 
هوءالاصلأم هدات وقرير0 ق يقول إذ الصوفية، وبين )الوهابية( السلمية 

منمجموعة ل كبير بحضور ؤيتمتع أفريقيا، قارة ل نموا الأسنإ الدين 
لغالجتا امح والمتالروحاف اكول الإسلام بونحرح يفلهر وينما دولها• 
السعوديةمن القادمة المتعصبة المتزمتة الوهابية فإن أفريقيا، وغرب شرق 

وسوفالأفريقي، القرن ول المنامحلى هده ل متزايدا جمهورا لها وحدت 
مستقبلمن مهمطا جزءأ الأفريقي الإسلام جوهر على الصرلع نتيجة تشكل 

الأفريقية،الداخلية السياسة على انعكاسات •ع الأفريقي، الديني المشهد 
المتحدْ،الولايات عع العلاقات وعلى 

The Hentage Foundationالثراثُ؛ا مرمة -ابما: 

النفلرةذات الجدد للمحاففلين التابعة الفكرية المؤسسة هده عند أيضنا نجد 
؛ااباكستاناإايحنوان لها تقرير ل المثال" سبيل معلى فتقول للتصوف؛ الإيجابية 

وقالصوفي«أها، الإسلام من معتدلا شكلا يمارسون الهكستاتتين ءغالبية 
ثأنه إلى التنبيه ة المرمتغفل لم الصوفية المزارات أحد عن التقرير ق حديثها 

فالمقايلة، ^^٠ الصوفيين تبجيل يعتثر للإسلام المتعصبة التفسيرات ءل 
حميما!اذهانيم ق حاصر أمر والمملفية التصوف بين 

مجراددىاسال-نعامب'أم؛دأا'أم•
صرهنمه* المريع )٢( 
ص"آ-أالر-؛عف* )٣( 
تامةالمراتب س معفاة يكرا ك>ثة  U٠٠١٩٧٣، ١^٠ ة أءؤّ•انست )٤( 

الأمريكية،والخارجية الداحلة السياسة ق المرموقة مكانتها اليوم ولها الجدد، للخحافظين 
الشيوخمحجلس ق سابق صيناتور وعر  Jirn DsMintديمينتء ءجيم  ٠٢٢  ١٣إبريل منذ ؤيراسها 

ةتالمؤ"الآميمحشطمما'أببمملح 
http://www.heritage.org

الممريرنرابط ، ٢٢* ١ ١ الباحث،، بواسهلة ترجم ارباكتان'، تقرير الرايث،، مؤسسة )٥( 
http://www_tage_g/res^

)آ'(الرمنمسه.
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لمحاربةاواكستاسة التعددية التقالد ءإحياء بعنوان لها آخر تقرير ول 
Reviving Pakistan's Pluralist Traditions to fight Extremismالتهلرف، 

تاريخهايعود آسيا جنوب ل قوية صلات لديها ٠الموفية الؤّسةت تقول 
وتشجيعالديني، اعح التإلى وتدعو والناصع، الثامن القرن إلى 

علىوسبع الإسلامية، الشعائر على الروحية الإسلامية المارسامحت، 
أيماولكنها الاكتاذ؛تن، غالبية تجدب، الموفية الأضرحة التعدد. 

أهلوءلواJ٠_، واللفية والوهابية الديويندية من مستمر لهجوم تتعرض 
الثاكتاقالرثبس لاحغل وقد طالبان(. ملحي من )وحل.سا الحدين، 

الباكستانيةالتقاليد ل الموفية الأضرحة أمحمية زرداري عالي أصف 
٠.قيادتراااُ وتقوية ؤإصلاحها تربها ؤ، جهودأ فدل الإسلامية؛ 
Middole fast Institute؛ الأوطُ الشرق معهد ثاث 
الالدارستقرير ي للموفية تعريفه ؤ، الأوسهل الشرق معها•٠ يقول 

هيالموفيه ،الحركة ; 5c_5 of Thought ١٨ Islamالإسلام• ل الفكرية 
نجاوزإلى الأفراد حاجة مدى تعكس والتي الإسلام، j روحاف همع 

اعمالمن أعلى تويايتإ متحقيق أحل من الرسمية اللّينية المارسالت، 
وموجودةالإسلامية، الفكرية الدارس كل ل موجودة الموفية الروحي. 

فإما١لروحاق الصول ولطابعها الإسلامية. الجتمعايت، جبي ل أيصا 
أوفكرية مدرسة ئشكل لا وهي المغيرة. والجماعاتؤ الأفراد تجتدب، 
منبالنغم صامدة هي والتي أوارتقاتية، روحانية ممارسالت، هي بل طائفية، 

روحانيةيتبعون بامم يعتقدون المتصرفة المتعصبين. الدين علماء انتقادايت، 
هناكارّاتيم مول الوحي، من الكية الفترة أثناء وبالأخص الرسول، 

براصعلةترجم اكطرن،"، لمحارية الباكستانية التعددية التقاليع- ءإحياء مرير الراث، مرمة )١( 
المزا:موئع ير الممرم رابط ، ٢٢• • ٩ الماحئ،، 

wwwheritageMrg/research/reports/2M9/^^
to-fight-extremism

ورحالالعلماء من مجموعات يد على بحش. م؛كمركر  ١٩٤٦عام الأوصعل الثرق معهد ناص )٢( 
المرةحاليح وترل البارزين، الأمريكيض بين ا"المن نخبة حالبء ويفلم الأمريكان. الدولة 

.Wendy.ر C_ef/(Viتثام،رلضء اؤيتدي ٢( • • T-T• * )١ باكتان لدى الّاقة الأمريكية 
/http://www.mei.eduالإل؛كروبيالمعهد موتع ينظر: 
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بصمهمالخاصة والتمائم الصلوات تلاوة أو والوحدة التأمل من الكثير 
عنوالابتعاد والزهدا التقوى لحياة ويسعون جماعي، بشكل الديتثه 
حلالمن اف مع علافهم ل الداحلي القاء إر والمعي الدنيا، ملدات 
أ.العليالأُ الروحية الصفات م٢ث وغيرها والتسامح، والصبر المحية 

المركزحدبن، يتم أن يمكن لا نماذج، مجن سيق فيما الحال هم وكما 
أحدق عبارة وثمة منها!؛ الملقية مجوف إلى الإشارة دون الصوفية عن 

للملنيةالمعاصرة الأمريكية الطر ن تختصر الأوسط المرق معهد تقارير 
صياغةمحاولة فان ولدا واصع، مصهللح ءاللفية ت قوله وهي والصوب، 

ينق•غم امرأ يكون ند سلمتن يأتم يدعون الدين كل يجمع تعريف 
الأولىالأجيال يمماهم التمك عالي تطرى سنية حركة ص سلفية ال

الثرمةأن عر المشددون,>ممون لفيون الالإسلام)الملف(. لمماليم 
فقط،محمد النبي ومنة الكريم القرآن على تستند أن يجب الإسلامية 

التقاليدق تحتم لم التي القضايا أن يقولون الملفتين أن ®ن وبالرغم 
البشرية.الأستنباطات باستخدام معالجتها بإمكان يقولون فإيم المقدسة 
ويعت^رونأا^، ٥٧١يعد نشأت التي التقاليد تلك عموم؛ا يرفضون اللفيون 

يعادونلضتن المن الكثتر أن ذلك عن ونتح - محرمة فهي وبا'رتتالي بدء؛ا 
التمالوهي والتي الموفية، إلى مظلمة نفلرة يتخاوون ما وغالتأ الميعة 

ا.الإّلأم،ُ ل الروحية 
بعضتقارير واقع من والخواهد الأمثلة من مضى ما حلال فمن وبعد، 

مراكزعند التصوف مفهوم بان لنا يتبين الأمريكية البحومث، مراكر أشهر 
تيلي فيما يتحدد الأمريكية البحوث 
روحيةحركة عن عبارة الأمريكية البحوث مراكز عني. التصوف أل أولأ. 

براطنرجم . ٢٢• ١٢الآم«، ألإ.j الفكرة >الوارس م؛ر الأود الشرق سهد )١( 
اكالي:الراط ض القرير ازحث. 

hnp://wvmmei.edu/contenUsch_ihough^
اياحث.ترجمة  ٠٢٠١١القاءد.ةا. لجهادتنظم الب المءتحدي تمرير الأوط. الشرق سهد )٢( 

ص:الطريرضالراط 
http://www^ei.edu/content/_fist-chall^^^
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Mysticism  تحمل لا الإسلام، داخل j عئ-ولا اصوية طثاما
بمفءرمهمِ•

دءالاصلأمالتصوف يس الأمريكية المراكز بعض نمق ثابآت 
أو iPopular Islamالثمي، •الإسلام أو .؛ Mysticism Islamالروحاف، 
توحيالش اوم؛ات من غيرها أو .! Islamic Sufiالصول، •الإسلام 

والرضا.بالقبول 

ويعاديهايقايلها إسلامية، روحانية عن عبارة عندهم التصوف أل ثالثتات 
أأوالوهابية السلفية ق إروحو0— "كما يتمثل إسلامي تهلرف 

عباراتق واضحة التصوف عن والرضا القبول علامات أل راث 
الحالهو كما العين، تخطتها تكاد لا الأمريكية، البحويث، مراكز تئايير 
الملغي.للمنهج والمعادي الصريح مؤنقهم ل تمامنا 

مراكزعند التصوف مفهرم أل المثحن، هذا ل مضى ما وحلاصة 
المفهومذات هو بل غريب، أو حديد هو  ١٠فيه ليس الأمريكية البحوث 

التمرف؛عن الأورو؛ي الأستشراق رممه الا.ى )الجميل( الإيجابي 
التصوف،عن المشرقين أقوال بعض التدكتر- مثيل -على هنا وأضيم، 

كتابهل التصوف عن يتحدث وهو •أوليريء الختثرق قول ذلك ومن 
لأخرحين من نرى الصوفية الحركات هذه "ومقابل العربي(: )الفكر 

الغزاليتعاليم عارضنح التي كالوهابية ظاهر؛ رجعي طابع ذالنا حركات 
لالوهابّن نومي التع ولمد مكة. ق عمومنأ ثبا محاريا هذ.0 كانت، حين 

ذلك،'م.

الملقيةبين يقارن وهو لويس، •برنارد المعمر المتثرق يقول وأيضا 
وجفافالامتيازات، أصحاب من المتشددين العالخاء ترع •إل والصوفية: 

الاجتماعيةالحاجات تلبي أن ز فشلت، لمبادنهم البارئة والشرعية عبادتؤم 
العونلهللم، غيرهم نحو فاتجهوا الملمين من لكثير والروحية 

را(سقترجت.
الكتابدار السطار، اصماعل تعريب؛ التاريخ، ز ومركزء العرم الفكر اولري' لاص لي ، ٢١

١ ٩٢ص بدوزط ت ءل■، اللبناف~يروت، 
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يسرهاالص الشيعة تعاليم الأولى اليهود ق ابُوا ما وممترا ا والإرشاد 
الديانةل الشيعة عماتي آثار من كثير وبقيت وصلألة، يدعة السنيون العلماء 

قأنفسهم نظموا ند كانوا الدين الصوفية تأثير ذلك من أهم وكان الشعبية* 
نظامامنها كل واتع الوسطى، القرون منذ الدراومة الإخوة منظمات 

الذيالكثير ءالطرق• هذه أضافت ولقد ب٠الطرفة٠. يدعى خاصنا صوفيآ 
بتن|الالفية| ترى الذي ١^ ومجلاوا اللفي، الإسلام يقص كان 

والمرتدينالدين رجال بمهمة الدراوشة المرشدون وقام وخالقه. الرجل 
سيلق والمعاشرة لالمو١خاة المجال اجتماعامم وفتحت الروحانيين، 

الإنسانية.الحاجات لأجل الكفاح الناسات بعض وي اض، عن اليحث، 
ملؤهاوعبادمم الطبيعي؛ الحدس من نابعة صوفية، حية، عقيدمم كانتا 

وذكوالرقص، والغناء الموسيقى فيها تستخدم والوجدان، العاطفة 
٠الأJه١ا مع الاتصال ل للمؤمن مساعدة 
والتيالتصوف حقيقية يجهل لويسء رابرنارد أن البعمى يظن وقد هذا، 

الإسلام،دين ق وايتديع إحداث هو ؤإنما روحية حركة مجرد ليس أنه هي 
سبقيعدما يقول هو فها تماما، دلالثا يدرك ة لويس ٠ أن الواع ولكن 

الصوفيةالئلرق إلى نظروا السلفيين العلماء أن الغرببح من ءوليس بأصهلرت 
المشتملةمبادئهم خاصة بصفة كرهوا وأمم مرارأ، فيها وطعنوا الرئة، بضلر 
العليا،اض لوحدانية معارضة لهم بدت والتي الوجود®، ْروحدة نفلرية على 
الكراماتوعمل المقدسة، والأماكن للقديسين الوثنية عيادامم كرهوا كما 

عنايتهموقلة الوجدان، حالة لأّتجلأمحتا المشبوهة والطرق والخوارق، 
القويالشيعة تعاليم عنصر كان للريبة آخر ومجال الإلهية• بالشريعة بالقيد 

يكنلم ولعله التقرسيج، وجه على الأخوية الطوائف جمع عتقدات مق 

العباداتعر التهجم هذا ران نائلات الحاصت ز ٠ الويس كتاب مترجم بملق الموضع هذا ل ( ١ ) 
تليةالميول يجد لم فإذا وافتراء، لخف ؤإنه تجامل؛ أد حا جهل عن ينم الإّلأب 
الصلاةأضل عليه نبيهم وصيرة ال؛رآلا تلاوة ول ق وماجامم صلامم ل الروحية أشواقهم 
يجاووما؟ءفأين الدين وأئمة الصحابة ومجز واللام 

الدارعلي، رضوان سيد وتعليق! ترحمة الإصلاعية، الظلآذة حضارة اصتتيول لويس، برنارد )٢( 
١٨٠-١٨٤م،ص١٩٨٢ه-١٤٠٢،٢^ةسرواكونع،ط
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يثيريحيث كافية لدرحة ولكن الشيعة يطاع هؤلاء يطع يحيثث بالدرجة 
والجماعة«ُاا!المنة أهل غضب 
لويس،؟أ،ءبرنارد يذكره الذي هذا من للتصوف وأوصح أدق فهم أي 

الماكرتماما)وهو يدرك لأنه الصوفية، على أن؛بمي احتار فقد ذللثح ومع 
يعلم!ما حقيقة مع احتياره تعارض ولو بلاده، مصلحة يخدم كيف الكبير( 

المستشرقأضل نجد الماكر التناقض هذا ل لويسء *برنارد ومثل 
الملقيةوصف ثم حقيقتها، على الصوفية وصف حينإ تميهرا؛ *حولي 

ومجدحالملقية ذم ليختار ُرلويس® عاد كما عاد نم حقيقتها، على أيض—ا 
القديمةالمنة على حروحتا أشد شيء ليس الحق، لأول يقول■ إذ الصوفيةأ، 

الإسلاملجوهر الخفي الميتدع التقديس هذا من لها مناقضة وأظهر 
أنبد لا المة اتياع على الحربمى الصادق المي ؤإن لحقيقته، والماسغ 

يكنالم ؤيقول! . واشمثز١ر٠٠ يستثيركراهيته الذي الشرك قبيل مجن يعده 
تقبيحق حد تيار الإسلام ق الاعتقادي للتفكير الخختلنة التيارات بين 

أواتلءق وأنه آ، الحنيلىااُ كالخذهب ومثابرة نشاحل ل ؤإصهادها البدعة 
عنالتعبير أحسن جرئ شه موريا ق ظهر الميلادي عشر الراع القرن 
تيميةابن •كاح وقد إ تيميهء ابن الدين تقي وهو وآراتهم، الحنابلة ميول 

وأنأ، والأولياءءُ اليي تقديس اسكر كما الحلولية، ومجيادتها الصوفية 
واحتجاحاتهتيمية ابن لأنتقادات العملي التحقيق هى الوهابية ءالحركن 
عادأنه إلا مجضى ما بكل إقراره ْع ، للمنةاا المخالفة البيع على الحنبلية 

الإسلاميةونزعتهم المهلقية سنيتهم من الرغم على اافالو٠ابيون ليقول؛ 
يوصمراأن يجب كما المارقين، الخارجين من اعتبارهم يسعي اليحتة؛ 

عدبل الثثة! أهل هم عدهم فقد الصوفية وأما *!! اإرذيلتين،ار بيانين 
١_UA تفه، المريع ( ١ر 

٢صل'آآ مايق، مريع الإسلام، ل والشريعت الشدة سيهرط جولي )٢( 
ص٩٥٢رآ(اورجعمهط 

٦٢ صرأ نسه، المريع ٤( )
٢٦٤ص نفه، المريع )٥( 

١J)ر-؛عشه٠ص٧٦٢ر٦
رب(اورحعشه,ص«يآ
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لمينالم!)، ١٠الثنت،زاءم1ا: من الأولياء كتميص ثحها- -الي أفعالهم 
جمهورهموارتقاْ التقاليد، من مليدأ ألموا أو الع'دا'ت من عادة انعوا إذا 

منجزءآ النهاية ل التقاليد أو العادة هدْ أصحت، ينكروْ، ولم ؤلويلأ زمننا 
صمبماتتلأاا!ل

،هدا!!٠ من اعفلم وتناقض وخالط فايتليس 
العالميالمنهج إن يقال أن الحق "ومن ت الجندي أنور الدكتور يقول 

الإسلامي،الفكر يقرها لا أمور إعلاء ق للحق متجاوزا كان الوافد الغربي 
المفاهيم،حده الفرحة تللث، وأن )التوحيد(، الأصيل أصله ْع وتتعارض 

أحياره،ؤإذاعة آثاره ونشر الفلسفي التصوف من النؤع هذا ؤإعلأء 
جولدزيهر،ماسينيون، ون، رنيكالكلها حيامم لأماحلين ١ وتخميمس 

لالمكين الهوى وذلك الحاسمة، الرغبة تلك عن ليكشف، الح( فلهوزن، 
ا<ُالأصيلة مفاهيمه عن الإسلام إخراج 
الحضارةمر لأن إلا المكين والهوى الحاسمة الرغبة هده وما 

هوالإسلامية الحضارة وعودة الأصيلة، المفاهيم تللث، ق يكمن الإسلامية 
اجولدتيهرافان ولذللث، إضرارأ؛مصالحه، فيه ؤيرى الغرب يقلق ما

جراءمن اليوم فكرهم وورثة المتثرفين، من وغيرهما لويس" ورربرثاود 
ونالي،الصارخ التناقض هدا مثل من يانفون لا الأمريكية البحثية المراكز 

حالي،ا(،)الأمريكية الغربية المصلحة يخدم ذللث، أن ءلال٠ا الحقائق، 
ودين!.ومعلق حقيقة كل فوق، عندهم فالمصلحة 

٥٢ ص؛ نمه، المرجمر ( ١ ) 
وواااودسُا ؛ الحق. أمحرنا كما اليهود، هم للمؤمتّن عداوة الناس فأشد غرو، ولا ، ٢ر 

معلوم.هو كما يهوديان، ااأدسيهررا 
،٢١٩٧٤محوا، سروتأ، الكتاب دار الواى*، الغرى المنهج أحaلاء الجندي، أنور )٣( 
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ونقدمالتصوف، رموز من الأمريكية البحوث مراكر موقف 
رموزمن المستشرقن موقف عن الحديث الأول الفصل ل مضى 
لرمورالمستشرقون أولاها التي والاهتمام العناية مدى لنا وتبين التصوف، 
وابنعربي، وابن بالحلأج، بعنابهم مثلأ لذلك وصربت التصوف، 
ق، ^١١١٠٥٠وكان التصوف؛ أعلام مجن يعدون الذين والرومي، الفارض، 
عنايةصور أبرز من خطاياهم، وعن عنهم والدفاع تراثهم، ؤإحياء سترهم، 

التصوف*رموز من وعيرهم الأربعة ب1ؤلأء المستشرقين 
عنورثت الغربية البحوث مراكز أن المابق البحث ل أيضأ لنا وبين 

فقدوبالتالي التصوف، عن رالإيجابي( المفهوم ذات الأوائل المستشرقين 
منعشر الحادي أحداث بعد وبخاصة واهتمامهم، عنايتهم أيضطا أولوه 

٠محّثتمر  ٠ \م.١ 
رموزمن الأمريكية البحوث مراكز موقف عن هنا الحديث فإن وعليه، 

منموهفها لاصتتتاج المراكز تللش نقانير ثنايا بين تفتيش1ا يكون لن التصوف 
موقفهايعدو لن التصوف رمجوز مجن موقفها لأن وذلك التصوف، رموز 

البحثهذا ق الحديث فسيكون وبالتالي التصوف، من العام الايجايؤ 
الأمريكيةالبحوث مراكز واهتمام لخناية كشواهد اصرما أمثلة هيئة على 

يلي•نحوما على ودلكا والأقدمين، منهم المعاصرين التصوف؛ برموز 
محوءا<اةراندتأولأ، 
—فتقول الصوق، الوصهل ق رالرمز( الشتخ أهمتة راني مؤسسة تدرك 

تكونما ®وغالبح ا*أات / ١ ١ يعد الملم ®العالم تقرير ق المثال" سبيل على 
ماوغالسا الصوفية، الممارسات ق المحورى العنصر هي الجذابة القيادة 

آ.المياسي® المهللع صمن لهم قدم موطئ الصرفية الهلرق مشايخ يؤسس 
مشيخةأن المشتهر المعلوم من إذ راني، مؤسسة من دقيق توصيف وهذا 

جاذبيةعلى تحتمل ما يقدر الشرعي الحلم على تعتمد لا الصوفية العلرق 

٢ص"؛ الياحش.، ترجمة الإنجيزة، النسخة ، ٠٩/ ؛ ١ يعد المسلم تقرير راني، مزمة )١( 
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يرثهاالولاية تلك أن حد إلى فيه، الولاية اعتقادهم عثر لمريديه الشيح ذلك 
ايناءله يكن لم ؤإن أيهأإ، من الهلريقة ُايراا وراثته عمّ الشخ ذلك ابن 

شيخه!من رالسن• أحد قد أيما ممن تلاميدْ أحد منه فيرثها 
صوالكرامات الولاية بدعوى المعززة )المزعومة( فالجاذبية وعكدا، 

التصوف!ق ومريده الشح بين الوصل حلقة 
معالأول، القمل ل لاحنلنا —كما أيضآ هنا مّنلاحفل ولدك 

مشايخأمماء بتحديد الأمريكية البحوث مراكز عناية — المستشرفين 
تقديسعلى يقوم التصوف أن يدركون لأنم وذلك العاصرين، الصوفية 
الجدا؛ةااااالقيادة راني موٌة لمتها والأموات(، منهم )الأحياء الشيوخ 

Charismatic leadership !. لالجوهري الخنصر هو )الرمز( فالثخ ولدا
)اتباعالشرعي الخلم على تقوم التي السلفية بخلاف التصوف، مع التعامل 
وعنايتهقيامه بمقدار إلا لأحد اتلع ولا لأحد، قداسة ولا والسنة( الكتاب، 
وعملا.نولأ الشرعي ؛الخلم 

راني؛مؤّة الشتناولتها الصوفية الرمور أبرر ومن 
تقول،إذ ، ٠٦٠كولنرحركة إليه تشب، الدي كولناُ'ُ اف •فتح التركي 

زعماءمن جعلته أن -بعد ديمقراحلي، حضاري ءإصلأم تقريرها ل عنه 

منايخإر صل ايوم داتر;، اتت انموغت محي رو ان إل ما ات )١( 
طراءرالذك، التطور س ومدا الدعوى، حراك j الصوب الأفكار بمي من كل - الطرق، 

ث-.شا• -إن القائم القمل j المألة عزييان!؛،jo واي الزمان، سا j الممرف 
كيرااثر ثرتما، شرم بآرصروم، م، ١ ٩ ٤ ١ عام ولد ^ FethuUah Gulenكرلن  ٥١فغ ٌحد )٢( 

رجلوهر والتأليف، الدينية والمحاصرات الوعفل واشتغل اJنور٠ص، لعيد النور رماتل 
الضخمة؛حركته يدير ومنها حا، واستقر أمرتكا إلى  ٣١٩٩٩عام صام الدمعة. حاصر مؤثر 

ءنم؛، الن-ك، النورّهم،. ذلك ز ،^٩، يتزؤج، لم حنن، مريديه، ين مناك كولن ليمش 
اديرى إنه بل اليانة، من التحذير ل ايفء النورمم كرل ؤيتابع اعزا؛ ومات، الزواج 
مسالةاثثرمت تْل?تق أن أيضآ كولن ؤيرى الإعلام! لريح تمرى حياته الإمعلأم تييس 

>اعمفاتة ل الأول  VjJIكرل احتل امحرأ. لا ءادة للمرأة بالب رالحجاب، شخمة. 
عامالري٠لاسة ٠ وُبروسؤت الأمريكية يولسيء ُفورين مجالتا أحرثه اعتطلاع ل عالم؛ ماتة 

كولباسم خاصة أتسامع وامراليا، ؤإدوسا، أمريكا، ز جامعايت، عدة وأنشايت، ، ٢٢٠٠٨
لعديدق دولية وندوات، موشمرامحت، وانعقدته متخصصة، علمية ومراكز أكاديمي(، )كرمي 

والربريةا٠والإصلاحية مية والفالالدعوية ونفلرياته أطروحاته للهراصة عالمإ جامعامحت، 
fgulen.comكول؛ ذءاف مدبع بكوريقر الحفاوة مادء مثل حول، دللمزيد 

علباؤتطلز م،  ١٩٩٠عام ظ كرش يدأما ذكرية حركة ص  Gulen Movementكور حركة )٣( 
امل()التالمرونة من اصاص عر ننوم و»ى . HizmetMovementخد.مة• •حركة تركيا ن، 
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ثدييةالإسلام لتحدث صيغة غولين اش فتح ءيقدم الإسلام"؛ ق التجديد 
واللأعنف؛اوالتسامح التنؤع على ؤيركز بالصوفية، التأثر 

الصوفيةفيه جعلت والدي معتدلة® مسلمة سكان ءيناء تقريرها ق وأما 
الصوقالشريك لدلك مثلأ صربت فقد لأمريكا، المرتقبين الشركاء أحد 

)فتحالركي الديني القائد راويشمع عنه؛ تقول إذ كولن، اممه بفتح المرتقب 
تنفيديعارض إنه حيث المعتدل، الحديث الصول الإسلام كولن( اطة 

تتعلقالإسلامية اللوائح معفلم أن إلى مشيرأ الإسلامي للقانون الدولة 
يعتقدكما فالدولة الحكم، بأمور منها القليل ؤيهتم للأفراد الخاصة بالحياة 

سحصية،مألة الدين لأن الإسلامية؛ الشريعة أوتنفد تطبق أن ينبغى لا هو 
ككل،المكان على فرصها يتم أن يبغي لا بمنها عقيدة ومتطلبات فقوانين 

والحوارالتسامح والخحلقة الخاصة فكرته من كولن ومع كما 
الملريركْع مرتين تقابل حث واليهود؛ الخسيحين من كل ْع الخمائل 

اليونانيةالأرثوذكسية المسيحية البطريركية رئيس بارثولوميوس، 
(Ecumenical Patriachate ) ،ام ٩٩٨روماعام كمازارالا؛ال باسهلثمول

تماشيعلى كولن يوكل حيث الإسرائيلي، الحاحام لزيارة دعوة وتلقى 
بانالقائلة الحجة يقيل كما الديمقراطية مبادئ هع الإسلامي الدين مبادئ 

الإسلاميةالفاهيم ح كبير بشكل تت2لابق الجمهوري الخدهب فكرة 
الديكتاتوريةالأنظمة من لأي الخعارصين من كولن كان وقد للشورى■• 

ربماواش الدولة لمصلحة كاماد 
عامالفاتيكان بابا كولن لقاء بعد كيترآ بعدأ أخذت وتد والأفكار، الأديان بين والتفاهم 
وعلىعليها تأس تركيا؛ لخارج تركتا ل رسغ مولأ الحركة هده لقستا وقد ، ٢١٩٩٨
أوزال،؛؛وراطورعوت ديميريللأ ااءّاليمان كالرؤساءت الزكية؛ العلماسة وقادة زعماء صاحبها 

ممثلوكذلك يلمازا؛، وءأمسعود بولوطءا آق ك-اادلدريم الوزراء؛ اء وروّويده، أجا وءبلند 
مداولأجل ال؛ارثولوموس''• رى j الروم وبطريرك »و;وذحُ *جورج ل؛زكا الفاتكان 

المدارسمن صخمة صبكن عن عبارة النوم كولن حركة اصبحت القبول 
تعليميةمؤسسة  ١٥٠٠من أكثر منها والمالية، والتجارية والثقافة الإعلامية والمرمات 

العالم،حول دولة  ١٤٠من أكثر ي وذلك حامحعة، ١ ٠ إلى اصانة التمليم، مراحل بمختلف 
ولاالتركية، العلمانية الناهج مع نتفق أما التعليمية الموّسات لهده ممة وأبرز أمركا. منها 

للمزيىابصإ،• نخلن كما دينية، مدارص ليت أما رأي دينية، ٌناهج أو ثراٌج أي ئطبق 
كولزتحركة مدم ينظر- الحركة هذه نشاطات حول 

/nMpy/www.g^enmovement.com

٠٥ ص إ مابق مر"أع دبموئراءلي*إ حضاري ااإ'سلأم تقرير راني، مؤسسة ١( ر
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الإ|يرالالظام من لكل القد ثديي لكن أنه كما الأفكار على قيودا تمرض 
بأنالخاصة نفلر0 وجهة على دأب كما السعودية، العرثمية بالمملكة والظام 
البلادخاصة الأخرى البلدان عن يخلف للإسلام التركي والممسير الخبمرة 

علىفيه يرتكز والدي الأمحاوليء ءالأسلأم عن كولن كتب كما العريثة، 
ا.التعصبأاُ أو مشددة قيود فرض عن والبعد التسامح مبادئ 

الإندونيسيالرئيس وهو آحر بمتصوف راني مؤسسة أضنا واحتفت 
الديتىالمياسى والمائد تقول~ ~كما باعتباره وحيدا، ٠لءيداإرح٠ن المابق 

عنهنقلت المرتقبون( )الشرلكء العنوان ذات وتحت ، عاليLااإا المشهور 
الغالبيةبالقاليد المتمسكون والمسلمون الصوفية ءيشكل قوله؛ راني 

محاففلونلمون مدائمح وليس غالبآا فهم الملمين. من الخفلمى 
الأعرافمن عام ١ ٤ ٠ ٠ - قرون عير سائلوها وتقاليد ؛معتقدات يتمسكون 

للايديولوجيةالمعادية الروحية بالقيم والتعلق الإسلامية والتقاليد 
هدهوتشمل  ١١بقولها؛ لوحيي الكلمة هده راني توصح يم * التهترفة،، 

أخرىوممارسات قبورهم، عند الصلاة )ونائية الشيؤخ تبجيل التقاليد 
مدارستعاليم صوء على المقدمة الكتب يفسرون فهم الوهابيون، يبغضها 

كماالإسلام، من الأولى القرون ل ات والمح، رالمدهب( التشريعات 
وأفعال)تقاليد والخدين، للقرآن الوسهلى عير الشسير يمارسون لا  ٢٠٢١

منالعديد ويتبنى والمجددون، اللنيون يفعل مثلما محمد( المي 
علىتركز التي الإسلامية الروحانية الملريقة الصوفية- مبادئ اكقلدمحن 
لتعاليمممارستهم ق اللاهوت— عالإ ل والعامحلفية الشخصية التجارب 

الإّلأم،لا،.
مضةمؤسس أشعري هاشم حفيد هو وحيد وعبدالرحمن 

راوحيدلوالده —خلما عبدالرحمن رئاستها ثولى وقد الصوفية، العلهاء،، 

٥٩ حس سابق، مرجمر >>عتاولةاا، مسالمة شيكات ءربتاء تقرير راني، مؤسسة ( ١ ) 
صئّآنفه، المر-ثع )٢( 
نهسهاالمربع )٣( 

٤٩ ص ه، نفالمربع ( ٤ ) 
عنها.الحدث صيأق ( ٥ ر 
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ويوصف. ٢٢' • ٩ عام ق وفاته وحتى  ٢١٩٨٢عام مذ هاشم•- 
علانةوتريطه •إمحرايل، زار وقد المعتدل، ياللم وحياد عبدالرحمن 

•محريز*؛ رشيمون وزراتها بريس صداقة 
لتقريرهاألحقتا وحيد بعدالرحمن راني مسة مؤ احتفتاء شدة ومذ 

سريتوول جريدة نثوته الذي القال نص معتدلة، ملمة شبكات اابناء 
)الإسلامعنوان تحتح ، ٠٢٢ • ٥ دسر ٣ ٠ ل وحيد لعبدالرحمن حورنال 

القالتذللتح ق وحيد عبدالرحمن قاله ومما الخاض(، والإسلام الصحيح 
بشكليهددنا ما هو المتعصبين عقول ق وتحرف متطرف تفكير ءأمامنا 
منقليلة طاتفة وهم الملقي، الوهابي/ التفكير )بالتحديد مباشر 

بآ*ااعترعاملازعم ة ذكرحمنم ، البترول(، أموال نمولهم الأصوليين 
•التمويلمها: العالية؛ الأصولية للحركة هائلة قوة صعت اكي هي 

الدراسيةرالخح ومنها: ، الفعل، ___، الأثرياء الوهابيين برعاية الهائل 
ويحملونملمتين يعودوا ثم المودية، ل للدراسة للعامة يعطى الي 

االلمستقبل، يخيمواكقادة لكي العلية، الدرجات 
يرأسهاكان اكي  NahdatuI Ulamaالعالماء مضة جمعية وأما 

الجمعياتأكثر من وتعد ، ٢١٩٢٦عام تح تأمحفقد وحيد، عتدالرحمن 
طريقة"١٤ تحتها تقم صوفية، جمعية وص إندوييا، ل الإسلامية 

منالئات لها ويتع العقيدة، ق والماتريدية الأشعرية وتتبتى صوفية، 
تقريرهال راني مومة عنها وتقول . ً والجامعات والمعاهد اّنارس 

الإندونيسالريس عع لفاء  ۴٢٠٠٠فبواير  ١٤ل  ٤٢٠العدد الحياة، جريد؛ ينظر؛ )١( 
وحيد.عبدارحمن 

١ص٢٦ معتدلة٠w مية شبلكن تقريرابناء راني. مرسسة )٢( 
)"آ(اورجعف،ص؛1ا

٦١ ٤ صر نفسبم، المرجمر ( ٤ ) 
المرقرترابط العلماء، نهضة لجمعية الإلكتروبي الموح ينظرت )٥( 

http://www.nu.0r.id / ، :السودانية(، الاضاهة جريدة ويغلر( j معلقاء ، ٣٢' ١ ٢ ٤
منظمةرضوان، موف ؤينغلرت مراج. شنِر معيد الدكتور ادونيسيا عالماء مضة حميعت ريس 

التدينحماية ل ودررها الملماء ممة )حمعية بعنوان مقال )المغربية(، الطلأى الحديد 
^ساوضرربمرنياسلمةشاراطاكالي:

http://www_emo.ma/news2559htm^
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شرقحنوب ز شكة لبناء الميدولة ءالجهود معتد مسلمة شبكات اردتاء 
*عأيفل والعمل الحكومية؛ غير المنظمات عمل شمل أن ينبغي آسيا 

لهاينتع والتي العلماءء، امضة الإندوسيين المعتدلين منظمة 
١٥٠ ٠ اترالمومعنوان تحت وتفيق ، داحلية،..اا مدرسة ٠ 

هيالعلماء، وامضة موصسسات يأن نجزم أن ءايمكننا المهتإدلة(ت التعليمية 
بأندونجسياءرم.الداخلية الإسلامية الدارس أضل 

وهوإيطاليا، ق آخر صوق يرمز تشيد راني مؤسسة أن نجد وأيضسا 
الشخيالأتسي ءاعبدالهادي ت عته تقول إذ ، بالأتسي، ءاعبدالهادي الشح 

المؤسسةيدير آخر معتدل قيادي بالأزهر، تعليمه تلقى الذي الصول 
التعالممكلوير يدعو والذي الإيطالي، الإسلامي للمجتمع الثقافية 

بينالحوار ق والمشارك والعصب، الأصولية ؤيحارب يإيهناليا، الإسلامي 
معالإسلام توافق وبخصوصي والمسيحية. اليهودية وخاصة الأديان 

إتيانْن الملم يمغ الشمع بأن يقول بالأتسي فإن العلمانية؛ القوانين 
الدولةنواتين ْع تتعارض والتي القرآن~ ل ما المسموح ~حنى الأفعال 

عنيمتغ ان المسلم على يجب وبالتالي فيها، ص هوأوتعنس يعيش التي 
لقانونية غير الأعمال تلك تكون عندما القرآن ل بما المسموح الأعمال 

والعالمبالأتسي أسس م  ١٩٩٦ق الملم. فيه يعيش الذي المجتمع 
إسراتيلبين للتعاون —الإّرائتلية الإسلامية الزمالة ايدرء ءآشر الإسرائيلي 

والخلمينءل؛ا.اليهود وبين الإسلامية والأمم 

٢١ صر؛ ٧^٠^٠٠ مية شيكات ايتاء تقرير راني، مرمة ( ١ ) 
٢١ صره مه> المرمع )٢( 
ايطاليبالأتسي(، رمابر القانوو واسمه  Abdul Hadi Palazziبالأنس عبدانهادي )٣( 

لجمبالعام الأمن وهو سورية، وأم يعد(، فما )أسلم كاثوليكي لأب روعا ل ولد الجب، 
ورالزمالةموصر وعفو أوروبا، ل القادريبم الطريقة شيح وخليفة الإيطالي، المسالم 

وهواليهردي٠٠ القانول الزان راحمعية الأّتثارية ^٠ ٧١وعضو الإسراتيلية*، الإسلامية 
القدس.على الميادة ل الحق »اإمرائلْ، اليهود دولة لقيام بقوة اJناصرين من 

جمعيةمن: لم الإليكترول والموقع (• Abdul Hadi Palazziمادة)ويكيديا، موسوعية يفلر: 
ارابطض؛ض إماأ؛ل، يع دالاتحاد اليودي، القاندم التراث 

htJp;//w،v^m/s/ipo_.orgj
١\ صل1 ىمتاولةْ، المة مثبكات ءبتاء تقرير رانيا ا(عؤءسسة )
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ولاراني، ة مرمحم احتفت الذي/ المتصوفة رمور لبعضن نماذج هدْ 
واليفيها، غرفوا اكي الشرعية النازلات على لكمالمق حاجة لمة أن أجد 

نالكما المعتدل،، ءالملم ومحام إثرها على ونالوا والغرب، راني أعجبت 
المستعمرمن الفارس( رأى ءالئيرء لقب حان أحمد الهندي فبلهم 

الريهلايى٠

كارJيعيتمؤسسة ثانيتا؛ 
عنايةأيضا نجد آحر~ بشكل ولكن راند~ محسة مؤ عند الوتيرة بنفس 

أنيدركون لأمم وذلك التصوف، )مشايخ( برموز كآربغي ة مرم
مجيلفعلى الر*ز(إ لالولي/ الشح حول يتمحور أملفت~ ~كما التصوف 

مصراق والصوفيون االسلفيون تقريرها ق كارنيغى ة مرّنجد المثال 
حولمصر ل الفردية الصوفية الهلرق داخل الزعامة اتتمحور ت تقول 

ويركتهالروحي إرشاده يحدد الذي الصول العالم أو الشح، شخص 
العادة،ق وراني الشح منصب الديني. وجوهرها الطريقة أنشطة وجهة 
دينعلماء ليسوا الصونة مشايخ أل بمي ما الابن، إلى الأب، من ينتقل وم 

مهمذلك ومع الأعمال، ورجال والمهممسن الأطاء من بل محترفين، 
واكحاليمالإسلامية الشريعة مجال ل الخالة ل جوهرية براعة عر يتوزون 

الدبميهءلأ؛.
عنوانتحت، تقول الوصهلى، آميا ل ءالصوفية الأخر تقريرها وق 
يزدادونالصوفية قادة من ءالخديد الصوفيين(: القادة من الحاصر )الجيل 

اشواعصمق هازرتء ءإبراهيم يتضمن وهذا الوسهر• آصيا ق شهرة 
وتقولا، الآخرينُْ والطاجيلث، الأوزباك المشايخ إر بالإصافة شيخ®، 
معتأثلمتأ أفصل تاريخينا" لمن، ~كما الصوفتتن القادة ارغالية أيضح* 
اتحادءيساعد وتصيف: ، الرسمية® المساحد بعلماء مقارنة القائم الواغ 

١٣-صرأ١ مرجع-ابق، والصوفونومصرا. تقريرءاللفيون معهد■كارنيغي، ١( 
المسخنمن ٣ ٠ ص اوا>>ثا يوامحطة فرجم الوصعرا. أمسا ز الصوب ٠ تقرير كارنيم، سهد ٢(  )٢(

الإتجالزة■
صْ-آف، المرجع )٣( 
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عرالفرذ مورة جذابة شخصية له شيح نيادة تحت الصوفيين الإخوة 
ممردتقديمه عر المساعدة ومن الأخوة، وئام الهدف بوحدة الشعور 
متميزا

لالمباشر للانخراط قليله نماذج يقدمون الصوفية ارئادة أيفحات وتقول 
لالتسامح من القليل يبثون دلالثا عن عرصتا غالبيتهم ولكن المياسة، 

قالإصلأميةاا لنموءالأصولية موارنة قوة ويثكلون للخعلقة، الديتي الغطاء 
لالصوفية للهلرق يمكن معينة حلروف وتحت ذك ومع الوسطى، آسيا 
ياليااشتغالأ أكثر تصبح أن الوسهر آسيا 

هذاتقريرها من مواصع ل لكرنيغي مؤسسة تأكيد من الرغم وعر هذا 
هناكالعلمانية للدول حماية يشكل الوسطى آصيا ق اليوم التصوف أن عر 

تقول--مما والى الشابة، الصوفية القيادات من القلق بعض أبدت أما إلا 
المتقبل!ق عدوة تكون وتد سياسية، طموحات لديها 

يروكنحزتمعهد ثالثتات 
الإسلأمىاأوالعالم أمريكا ءمنتدى بالدوحة سنود1ا بروكنجز معهد ينظم 
الرموزأحد تعد والذي بيه، بن عيدافه المخ استضافة على فيه ؤيحرص 
٢٠للاعوام المتدى دورات ل استضافه وقد المعاصرة، الصوفية  ١ ٠،

مر٤،.٢٠١٢،٢٠١١
سايق1ا(تنيكسون الوطنية)مركر الصيحت مركر راما؛ 
افهمتقرير0 ل مايما( )نيكسون الوطنية الصالحة مركر يمتدح 

العلريقةشخ التحدهء الولايات سياسة ق المرتقب ودورها الصوفية 
فهوقياق المخ ءأمجا قالأت قياق هشام محمد أمريكا ل الحقانية القشيندية 

مليولمجن أكثر يتبعها والتي الحقانية، النقثبندية الطريقة رئيس نائب 
حولالمتحدق الولايات يحذر مسلم زعيم أو وكان العالم. حول شخص 

٥٣ مرٍرت نفسه، المرمع ( ١ ر 

أحدالإسلارأ والعالم امريكا امتتدى ؤيعد بروكنجز، لمعهد الإدكتروني المرلمع بملر• 
بروكنجز.لمعهد التاع سابازا ءمحركز مشاؤيع 
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وهرالإوهابية، القاعدة وشكت لادن بن أسامة يثكله الذي الداهم الخطر 
عشرالحائي حجمة ماثرة اكديد ق الإسلامي العالم تزعم الذي أيما 

إلىالدعوة من يمل ولا يكل لا نشط داعية ئانر والشيخ بتمثر. ّمن 
المتطرف!للإسلام صرس وهومعارض المعتدل، التقليدي الإسلام 

المركز.هذا عند التصوف لرمجور التبجيل نجد هكذا 
٠Middile East Forum الأوط؛ الشرق منتدى حاما: 

الإسلامتجاه المتأر.م، النقلأي النهج الأوسهل الشرق متتدى يسلك 
والذي*، بايبسءُ ادانيال مونه خطى على هذا ق وهويم والملمن، 

ؤيهاجمة،الإسلام ينتقد بعدها- ومن ١-٩ ١ أحدامحث، نبل -من يفتأ لم 
الوقتذات ول رالإسلأمويه،، أو انمنرف بالإسلام يميه ما وبخاصة 

يزعم--كما ومنهم دعمهم، عر ويحث بالمعتدلين، بمفهم عمن يدافع 
والذيأمريكا، ق الحقانية النقثبندية الهلريقة شيخ ناف هشام محمد 
The middleالأوّءلا، الشرق ررنملية المنتدى مجلة ق حوارا معه أجرى 

east Quarterly  العداءحدة نماعد وقبل .٩ ١ ١ مثل أي آم، ٠ ٠ ٠ يونيو ق
بأنهبه وعزف اللقاء ذللث، ل بقباق احتمى وقد لمين! والمالإسلام صد 

الإسلاميةالتعاليم لنشر م ١  ١٩٩ عام أمريكا إر انتقل الذي الموق العالم 
الإسلامية،المراكز ولفتح الموفية، التقثبتدية والهلريقة التقليدية 

الأديازأ؛،.حوار ل كذللث، والانخراط الإنانية، المساعدة ومحنفلمات 

انمحمأ•.الولايات ساسة ل الم"و؛ب يدورها الصوب انهم تقرير الوطب• الملحي ِم )١( 
صا"-ما-اض' *رجع 

يايسأ•دانيال آثم الضرائب، محن محمحفاة بحثية مؤٌت عن مارة هو الأومحمل الثرق، منتدى )٢( 
الموئعينفلر؛ الأومحط•، الشرق ءنمالية *جلة ويصب'ر فلادلفيا، دينة بر*قرْ ام،  ٩٩٤عام 

/http://www.rnefonjm.orgللمتع.ى الإليكررل 
عنمؤلما عثر اثنا له م• ١  ٩٩٤ عام ولد امريكي ومؤرخ مؤلف ، ٠٠٨/' Pipesباض دانيال )٣( 

بشكلوالمسلمين للإمحلأم المداوم وظاهر لليهود، التحيز ظاهر الإمحلامي، والخالم الإمحلأم 
والتلفاز.الصحافة ل البارز حضوره له والشيمة• ونية كالم الاعتدال فيهم يرى ٌ،ن إلا عام• 

الإلتكروف•*وتعه ينغلر المتهلرف الأّتثءِافى وفكرء ءدانيالبائس* عن للمزيد 
http://ar.danielpipes.org

المجلد. ٢٢• • • يونيو سد الأوط'، الشرق مجلة،فصلية الأوسمل، الشرق منتدى يفر: )٤( 
الابع،صاا--آبؤءلىالرابأل:

http://www.mef0rum^rg/61/muh0mmad_
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المعتدلن،المالمين نحدد اركيف بعنوان يايس لدانيال مقال وق 
الإسلاموأن المشكلة، هو والمنفي التطرف الإسلام أن فكرة ءإن يقولت 

المسلمونرغ لقد الوقت،... ْع واسعآ رواحآ تلقى الحل هو المعتدل 
قيضمون وهم أيلول، ١ ١ أحداث مند صرتمم للإسلامريتن العادون 
الرحموأحمد هوبكز(، حامعة نمي)من عازار محتل ألكديميض صفوفهم 

وسامأنديانا( حامحة )من صلأوي وكمال هارفرد(، جامعة من )سائما 
أحمدمثل بارزين أسخاصسا فإن وكيلك غوتينغن(، جامعة )من طيني 

أصواتيمءيرفعون قباق هشام ومحمد منصور صبحي 
انتقدالمعتدلوزْ، الإرهاب أصدقاء ُاكير' بحنوان له احر مقال ول 
بتهديدؤيتهمه )?//AC( ُركيرُا الإسلامية الأمريكية العلاقات مجلسي وهاجم 

يزعم"~كما لأنأم سمعهتهم، تشويه على والعمل المعتدلين، الملمين 
أولثكتلقي إلى أدى الذي الأٌر الممملرف، المجلس تمج يرفضون 

هشامبمحمد مثلأ لهم وصرب بالقتل، لتهديدات ~يزعماه~ المعتدلين 
٠٠^.،'

الاحتفاءاهتماماته أولى من جعل قد البحثي الختدى أل نجد هكذا 
ليسيرون أتم هلاّ غرو ولا عنهم. والذب التصوف، ودعاة يرموز 

الغربيالموقف عام~ "بشكل هو الموقف هذا ولذلك الغربية؛ الصيؤة 
ومشايخه.التصوف رموز مجن العلبيعى 

البحوثمراكر واهتمام عناية المايقة الأمثلة حلال من فيتضح وبعد، 
بالاعتدالووصمهم عليهم بالثناء دلك أكان سواء التصوف، برعوز الغربية 

عنهم،والكتابة واكتشافهم عنهم، البحث بمحاولة أو الغربي،، )بالمفهوم 
منتدياممل باستضاضم أو وكارنيغي، راني محوستي حال هو كما 

رابطالمعدل؟!!٠، الملم تحدد ءكف مقال يايس، دانٍال موتع بائس، دانيال )١( 
^rt ffpy/or.donie/p/pes.or ، لصن، ضيورك جردة ل المقال هذا تشر وقد

٠٠٢٠ ٠٤نولمر  ٢٣
رابطالمنيلون*، الإرهاب أصدقاء •كيرت مقال يايس، دانيال موسر بائس، دانيال ينظرن )٢( 

تيؤيروكجريدة ل المال هذه م وتد ،  http://0r_ielpipes_g_المال: 
بجتفيآآرلأ"آم•
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هوكما امريكا؛ •ع الإسلامي العالم تقبل مبنأن والتثاورية الحواؤيت 
ومنوهكذا. )نيكسون(، الوطنية المصلحة ومركز روكيجز، معهد حال 
إيرادأي الأمريكية المحوث مراكز مائير ل تجد تكاد لا أحرى جهة 

علىبل فيهم، القدح أو منهم التحدير سل على التصوف لرموز للتموف 
حيثالتالي، البحث، ق أكثر الأمر هذا وصيتجلى تماما؛ ذلك من العكس 
وباقالمراكز، لتلك بالتصوف المتعلمة التوصيات، عن الحاوي1، سيكون 

التوغيق•
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//هء3ث//م/و
ونهدهاالصوفية، المتعلقة الأمريكية الحوث مراكز توصيات 

مدخل:
البحوثمراكز لدى التصوف مفهوم ^^ ٧١المحثين ق عرصت 

مراكزأن العرض ذلك حلال من وسن رموزْ، من وموممها الأمريكثة 
إلىالإيجاية نفلرته التةالياJى الامتشراق من ورثت الأمريكية البحوث 
رسمهالذي العام الاؤنار ذلك عن تخرج لم وأما رٌوذْ، يإر التصوف 

الامتشراق.

مراكرمن عدد توصيات من نماذج أعرض سوف الميحث هذا وق 
البحثيةالمراكز أن ودلك بالتصوف، يتعلق فيما الأمريكية البحوث 

تقاريرهاآحر ق ممزحات كتابة على الغالب" ~في درحت الأمريكية 
لهامختلفة عبارات بعدة الخقآرحات لتلك رتعنون تصدرها، التي وأبحالها 

الأستاحاتأي  Conclusions and Recommendationsنحو الدلالة؛ ذات 
وغيرهاالمقترحة، الأستراتيجية أي م  Proposed strategy\ووالتوصبان، 

التوصيات.معنى على الدالة العبارات من 

التصوفلأهل تعليق أو ردا أو رأي، عر أنما أن حاولتا ذللث، وبحد 
مطالبيزتإر البحث، هدا يمن، ولدللث، التوصيات، تلك على 

الأمريكية.البحوث مراكز توصيات ق التصوف الأول؛ الهلاوسح 
البحوثمراكز توصيات من المتصوفة موقف الثاف. الخ3لاوبا 

الأمريكية.
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الأمريكةالبحوث مراكز توصيات ز الصوف الأول: المطلب 

البحوثمراكر عناية مدى السابقين المبحثين حلال من لتا تبتن 
يمثلأنه على ورموزه( )هو تناولوه أتم وكيف بالتصوف، الأمريكية 

مستقبلل مهم دور له يكون أن يمكن والذي المعتدل، الوصهلي الإسلام 
أنيمكن أحرى جهة ومن جهة، من هذا الإسلامي، بالعالم أمريكا علاقة 
الهينولهذين يزعمون"، ~كما الملقي الطرف كيح ل محهمنا دوأ يلعب 

المتحدةالولايات حكومة وصوح— —بكل المراكز تلك أوصت الرسسيين 
قالمتحدة للولايات استراتيجي كخيار التصوف؛ وتشجح بدعم الأمريكية 

انمالمالإّلأمي.
راني؛ة بموممّتدئتا التوصيات، تلك من عديدة نماذج يلي وفيما 

وكونهاالإسلامي، العالم تفصيلأت عن كتابة الأمريكية المراكز أوسع كونها 
الأمريكي.المياس أصيةفيالوسءل الحثتة المراكز سأكثر 

الصوفيةبدعم الأمريكية البحوث مراكر توصيات 
رانيتمؤسسة أولأ؛ 

بدعمديمقراحلي® حضارى ءإملأم تقريرها ق راني مؤسسة أوص-أا 
للأسلأم،والفكري المنفتح التاؤيل الصوفيون اليمثل قانلة! التصوف 

والخعاييرالمدرسية الناهج على الصول التأثير بقوة— — يشجع أن ؤيبني 
مثلصوفية تقاليد تمارس التي الدول ل الثقافية والحياة العتمدة 

وموسيقا©أشعاره حلال من الصول التيار ويند المراق. أو أفغانستان 
ذاتول ، الدينية® الانتماءات مختلف، بين تربعل قوية ورآ ح وفلمفته 

منراني مجومحة جعلتا الاستراتيجيات( أغوار )ل عنوان وJحنV التقرير 
الصول،شيا الخن. مكانة ارتعزيز القاترحةت استراتيجيتها تنفيذ حعلوات 
الجزءعلى التركيز على القوية الصوفية التقاليد ذات الدول وتشجح 
المدارس،ل المعتمدة الدراسية الناهج ل ؤإدراحه تاريخهم من الصول 

مرجعواسراتيجاتء، وموارد شركاء ديمقراطي: حضاري اإ-لأم تقرير راد، مؤسة را( 
ص٨دسابق. 

٢٩٧



الخطوةهذ0 أيضء وكررت ٠، ١لصولاار الإسلام إلى أكثر الاشاْ وند 
/وتقبالبم® الصوق التيار شعبية ُُتميز بقولها• المرصع ذات وق )المهمة( 

ذاتراني مومة كررت "٩٠  ١١يعد لم ألمءالعالم تقرير وق 
تقريرق ورد لها مطايقة تكون تكاد بصورة التصوف، يدعم التوصيات 

احتيارب التقرير هدا ق أكدت ولكنها ،، ديمقراءليااُ حضارى ررإسلأم 
والوهابيةللسالفيين مححيه باتوا ارولأتم ت فانلة لأمريكا كحليم، الصوفية 

معالصر١٤ ق للغرب طمين حلفاء والتقلدمحن المومحن يجعل لهدا 
ُ.المتءلرنين« 

~أسلمت —كما يعد والدي ٠ معتدلة لمة مثبكات ءبناء تقرير ق وأما 
حالصتفقد الأمريكية، للإدارة راني مؤسسة رسمتها طريق خارطة بمثاله 

يمكنالإسلامي العالم ل ربسية قطاعات ثلاثة ثمة أن إلى راني مؤسسة فيه 
تلكمكونات وأحد المتحدة، للولايات )حليما( شريكح تكون أن 

العموم،وجه رروعلى الموسسةت تقول إذ الصوفية، هم الثلاثة اإقط،اعات 
الأيديولوجيةالتوجهات نطاق حلال واسعة قهلاعات ثلاثة هناك أن يبدو 
والعالمالمتحدة الولايات تسممليع حيث الإسلامي، العالم مستوى على 

التطرفمحلى للتغلب مجهودامم ق ينهم من مشاركين يجدوا أن الغربي 
اليراليينوالمسلمين العلمانيين من; تتكون القطاعات وهد0 الإسلامي، 

انطالمتالأساس هدا وعلى ، الصوفية^ فيهم بما التقليدمحن والمحتدلين 
الحالمق ومؤسساته ورموزه التصوف، مواطن عن التنقيب ق راني مؤسسة 

ق i^JL^وقد الغرب،. ل المقيمين المسلمين بين حتى بل الإسلامي، 
وأصتمإالثان، هذا ق التقرير ذللث، ق ورد مها بحفسا السابقين المبحثتن 

بتفصيلولكن التوصيات، من مضى مجا على راني مؤسسة تأكيد أيمح—ا هنا 
الملقيينبأن القائلة الحقيقة تللثح الدراسة هده من ءوقريّب، تقولت إذ أكثر، 

ص٦٧مسبما المرجمر ( ١ ) 
صّآمآه، نفالمرحع ٢( )

٤٤ ™٢  ٤٤١ص صايق، •رحع ، ١١"٩ ١ ١ يعد الملم العالم تقريرأ راني، موسة ينظر' )٣^ 
٤٥ ص تفه، المرجع ( ٤ ) 
٠٩ ص مايق، مرجع معتدلة®، سلمة شيكات ااا؛ناء تقرير راني، مومة ( ٥ر 
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وعتدمابالتقاليد، والمتمستكن للصوفة أشداء أعداء هم والوهاييين 
الصروالإسلام فع إر سعوا نوة؛ المطرقة الإسلأمة الحركات اكب 

المعودية،ق الإسلامية للاثار المشهور التخريب ق حدث ؛كما والتقليدي 
هذافإن والوهائية للملفسن صحايا أصبحوا والتقاليلض الصوفيتن ولأن 

مشتركةإيجادارصية الممكن من أنه لدرجة للغرب حلفاءطبيعيين يجعلهم 
مجنفإنه والتقليديين الصوفية مع شراكة عمل إمكانية اكتشفا وكما معهم، 
مثلبلاد فني القطاع؛ هدا ق الكبيرة الاختلافات اعتبارنا ق نضع أن المهم 

يتمالذي الإسلام يكون ؤإندونيسيا وكازاخستان ؤإيران وسوؤيا اليوسنة 
متأثرأو صوق إسلام عن عبارة الحلي المجتمع ل هناك ممارسته 
الألبانيةالأراضي مثل أحرى بلاد ول منتشرة، ظاهرة ولكنه يالصوفية 
ومضبط،مقلم شكل ل الصوفية توجد ومالثريا والهند وتركيا والمغرب 

راديكاليةنزعات الحالات بعص ق واجهوا الصوفيين أن من الرغم على 
الجماعاتتنتمي العموم وجه فعلى عكرية، جماعات بدعم وقاموا 

الصوفيةالحركات ويعفى المم، هذا من المعتدل للجانب الصوفية 
الخشارعجمعية تؤكد الخال سبيل فعلى العسكرية، الناحية من معتدلة 

النشاطاتومعارضة والتسامح الاعتدال على بلبنان الإسلامية الحيرية 
العف،واستخدام المياسين 
تحديداستراتيجيه وضع من هذا تقريرها ل المؤسسة انتهت أن ويعد 

يعفىأيصتا ذكرت الصوفية( )ومنهم المتحدة للولايات المناسبين الحلفاء 
~العامة التوصيات تلك ومن الامتراتيجية؛ هذه لتحقيق العامة التوصيات 

للتأثيربحق تسعى الخحدة الولايات كاك *إدا تولهان الخال~ سبيل على 
لأنبحاجة فإما الإسلامي؛ العالم ل المستعرة الأفكار حرب نتاتج على 

ا،الءلبيُيينةُ حلقاتها وتقليم بدعم الباردةّ الحرب ق فعلت —كما تلتزم 
"باعتبارهالإصلامي الخالم مركز على التركيز بعدم توصيتها أيضسا ومنها 

إذالمركز؛ على بدورها لتوثر الأطراف على التركتز ؤإنما التشدد- منبع 

٩-٥ ٩ ٤ ص نف. المربع ( ١) 
)؟(اور.أعف،ص-؛ه>
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الفمأن مدرئ الأوسط النرق عر يركز الحالي »الأساووب تقول: 
الإسلاميالعالم لباقي ينتشر هناك ومن الأوصهل الشرق من ينع المتشدد 

الشماب،وأمريكا أوروبا ق الهجر يلاد ق المسلمة المجتمعات فيه بما 
منالواردة الهمة والتصوصرر الأفكار تيار عكس هو البديل والأسلوب 

يبلادالمسلمين قادة من والمسملن والمثقفين والرأي الفكر أصحاُب 
إلىترحمتها محيجب الأماكن، مجن وغيرها ؤإتدوسا تركا ول المهجر 

يجبالخركزيه الخنهلقة أن يعني لا وهدا واصع، يشكل ونشرها العربية 
قبالمكان الاحتفاحل يكون أن يجب الهدف فإن المكمن، على بل هجرها 

٢.لحظةاار أي ق تفلهر فد والتي للتقدم، المتاحق الفرصة انتظار 
الصرفيةيدعم التوصية مجرد مرحلة تعدت ة المرمأن نجد وهكذا، 

تواجدهموحلبيعة ومومحاتهم رٌورهم تحديد محاولة إلى التقرير دا هق 
ذلككل إ بينهم التي الفروق تحديد وأيفأ وخارجه، الإسلامي لخالم اق 

المتحدة،للولايات المعتدل الإسلامي )الحليف( الشريك باعتبارهم 
السلفية.ق المزعوم التطرف محاربة إطار ق دعمه ينبغي والذي 

كارنيغيتمؤسسة ثانسا؛ 
تبرليكتشف كبير جهد إلى كارتيخي مؤءسة لتقارير القارئ يحتاج لا 
تبدوتقاريرها ل إتما حتى الملقية، مواجهة ق كخيار للثصوف ة المرم

للملفية!.صحية نقاليرها~ ~عار منه صنعت، أن بعد التصوف، عن كمدالمر 
نائمكحليف التصوف تتناول أنبا يشعر كارنيغي لتقارير فالقارئ 

ومنالتصوف، يدعم التوصية مجرد يفوق الحال" "بطييعة وهذا للغرب، 
إلىجنسا المربية الصالح أهمية نفع تجدها المثال" سبيل ~ءالى ذلائ< 

شرقل الأمن بناء وتحدي تقرير ق تقول إذ الصوفية، الخواع ْع جنّب، 
الانتخابية،المشاركة يعارض الشرق ل متشدد ملفي فصيل وظهر لمياءت 
تقريروأما ، الصوفية، والخو١ني المربية المصالح على هجمات وشن 

الصوفيةعن للدفاع ة المرمأعدته فكأنما ليبيا، ق الملقيين ارغصب 

١صرٍرماه نفه، المريع )١( 
•٢م.ص١٢١ص،•ضر،سي^،الأسفيضقبم



غضبهمجام صبوا ®قد ت بأنهم المؤسسة تزعم والدين ؤإدانة 
اللفيونسره )والذي اللأي ق الض الصول الإرث عر موخرأ 

حلفتجنب بين قارنت حينما ذلك من أبعد إر وذهبت يل ، وثني1ا(ء 
نقول.'إذ بتدعيره، اللفتين نيام وبين صول مسجد ضف الأمحليي شمال 
الأطلسيشمال حالف أن هي المفارقة أن إر ليثيون ناشهلون ءلفت 

مكانةذي صول مجد نصف  ٢٢٠١١العام ل الثورة خلال تفادى )الناتو( 
قاذفةوحول عن معلومات ورود من الرغم على زلمن، [مدينة] ل مرموقة 

علىصفحته على اكاشطين أحد علق وقد داحاله، للنظام تابعة صواريخ 
بانفسهم،المهمة نفدوا ٠أعبياونا قائلات الفايسوك 

مؤسسةتقول مصرء ل والصوفيون لفيون ءالتقريرها حلاصة ول 

ومعتدلمجقيول بفهم الصوفية الغربيون المراقبون ربهل ما ُلكبرأ أارُثني' 
بالدينبعمق مصر ل الصوفية ترسط الواقع، ول للإسلام، نمتع وحتى 

إماالصوفية الجماعات وسياصيتأ، الجميلة، الدينية والمهرحانات الشعبي 
المزيدةالمعتدلة الدينية المؤسسة مع أو اللمرالية الأحزاب مع متحالفة 

الكليالحضور يترحم أن المرجح غير من ذلك، ومع مصر، ل للحكومة 
والنفل٠ارتفالتصوف أيدا، سياسي نموذ إلى المصرية الحياة ل للصوفية 
يمنعهامجا ينبغي، مما بأكثر المصرية الحياة من حرءآ تشكل أما إما الصوفية 

الدينيةللمومة للغاية تابعة أما أو ممتزأ، سيامحسا محركسا تكون أن من 
قالواقع، ول حيري، تغيير أي إحداث باتجاه الدفع من يمنعها ما للدولة، 
مجرتيطةالصوفية الأحزاب كانت الانتخابات من الأور الجولة أعقاب 
،!٠السابقءأالظام بعتاصر واضح بشكل 

٠٣٢٠١٢يار، ز اللقسن اغضب تقرير كارنيغي، ة مرم)١( 
حرمترعاية أن إر عنا اكب ويحن الباحث. من الحاصرين ين وما شه، المرحع )٢( 

بغيهمعلى شاهدة وأفغاسان المراق وماجد الخربتة* القرات عادة من لبت المساجد 
لحرمةءالناتور رعاية كانت ؤإنما وامية؛ ذرانع تحت بداحلها، الخصالين وتتل لهاج وتدمرهم 

يقاءعلى علامأ مرارآ الشر ذلك وبناء به، يتبرك تثر اى به؛ صوفيُ ُمزاد لوجود المسجد ذلك 
الخرب.يرجوه ما وذاك نثع0، حيتا اكصرف 

١سابق، مرجع مر*، ل والصونون الملمون تقرير" لكديغي، مرمة )٣( 
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مباشرةكارنيعي تتحول الصون، )للحيف( الإيجابي العرفي هذا ويعد 
السلبأن ءيد اللني، )العدو( عن مغاير بشكل الحديث إلى 

فاعلية؛الأكثر المحركة القوى من واحدا ياعتيارها الثورة قتام منذ بررت 
ؤإنالاجة، على شايآ الأكثر ص الملمة المياسة الأحزاب كانت ففد 

الديمقراطية،العملية ق حقيقية حصة الأن ولديها للجدل، مثيرة كانت 
الخارج،ب الم١ذين أوماط ول مصر ل الذعر من يثر قدر 3، هذا تسبب 

يخيفوالعبادة الإسلامية للشريعة والمتشدد المتقشف الملقيين فهم أن إذ 
غرارعلى دينية حكومة وجود إزاء واصحة مخاوف، ويثير الكثيرين، 
إيران«ُم

الإيجابيةوالفلرة الإطراء نجد كارنتغي؛ مؤسسة نقالير باقي ل وهكذا، 
كدعرةوذللثح للملفية، الملية والفلرة الذم تمامحآ ؤيقابلها للتصوف، 

الصيغةهى )الصوفية( هذه بان الغربي للمياسى وصريحة مباشرة 
)اللنبة(هذه وأن الإسلامي، العالم ق ولمصالحنا لنا الماسية الإسلامية 

واحد.آن ق التصونج وعلى علينا الختلمرة الصيغة هي 

التراثمومة ثالثتات 

The U.Sثتنهاي• قمة ل الأمريتكي ،التحدي بعنوان قرير تل 
Challenge of the Shanghai Summit  الولاياتالتراث ة مرمتوصى

إذ، للتعاون شنغهاي منفلمة ودول أوزبكستان ق التصوف■، بدعم الخحدة 
وأنكازاحتان مع علاقاتبا تطوير الخحدة الولايات على اايج-بج تقول؛ 

ويجساسيتم،ر، ق أمريكا يزور عندما بايتف تزار بحرارة؛الرئيس ترحب 
الوقوسياسات المكية، وحقوق الديمقراطية تشجع أن ايضأ عليها 
وخاصةالأحرى، الخنلمة دول باقي ول كازاخستان ل الاقتصادية الحرة 

طويلأشوطنا تق3ني سوف الإقليمية الثروة ؤإن وطاحيكمتان، محيرغيزستان 

١ءسه س المرجع ( ١ ) 
والصينروسيا ت عي دول صت وتضم  ٠٢٢ ٠٠١عام ( SCO)للتعاون ثنغهاي منفلمة ات )٢( 

مرعثنفلر وطاجيكستان. وأوزباتمتان رتيرغيزّتان وكازاحتان 
،٧wكteعك.٧ا0٢.c٠و
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العلماقالتعلم من جرعة ثان ومن الراديكالي، الإسلام صعود لوقف 
الموفيةمثل الإسلام من اللمية الأشكال من المزيد وتشجح الحديث، 
سوفالصوفية تشجيع أن أي أيضتا،ا دلك على سساعد أن الروحانية 

الرديكالي.الصعود وقف ق أضنا يسهم 
الامتراتيجيةالدراسات معهد رائعتان 

توصيتهق الأمريكي— الحربي الجيش لكالية —التاح المعهد هدا ينطلق 
هوالملقي التهلرف أن على اكيد0 من التصوف بدعم الأمريكية للحكومة 

بشكلالجميع من مواجهته يجب ولدا وللصوفية؛ للغرب مشترك عدو 
مواجهةل قوة نيجيريات شمال ل ارالصوفية تقرير ل يقول حيث مشترك. 

أنمهميجدون نيجيريا ل الذين أولك ومنهم ااالصوفية الطرف؟®! 
دلف،ق وحدهم لمموا والصوفية المتطرفين، الإسلاميين قبل من يواجهون 

يعادونالملقية— معتمداتنمم هع ~وامسايتا الملقية المجموعات من فكثير 
تواجهالتهديدات هذه أن الحقيقة وق الغربية، والمجتمعات الحكومات 

علىوزيادة سواء، حد على أوروبا ودول الشمالية وأمريكا الصوفية من كلأ 
iللجميع® مشترك ف هل■ هو ومواجهتهم احتواءهم فإن دلك 

أحل'اومن قانلأ؛القرير هذا من الأمامي هدفه على المعهد يث ثم 
نمر0وقياس اJرامج هده فحص هو الاJراسة هد0 من الهدف فإن ذلك، 

،نيجترياٌ شمال ق المتْلرفين المسلمين مواجهة على والقادرية التجانية 
قوألقادرية التجانية الطريقتين مناشهل بعص التقرير استعرصى أن وبعد 

وحاليآا،قائلأت الأمريكية، للحكومة توصياته ذكر ق شؤع نيجيريا شمال 
تعملواش والتجانية، القادرية مثل المقلمات، هده مساعدة صمان يجسا 

،٣٢٠٠٦^،، ٧١بواّطة نرجم شتنهايء، تمت ل الأمريكي تقرير؛رالتحدي التراث، مؤّة )١( 
التقرير:راط 

http://w_Mritage^research_
summit

التهلرف؟*،مواجهة ز نوة نيجيريا: شمال ل ■الصوفية تقرير الأستِات-جية، الدراسات معهد )٢( 
صر؛الباحث، بواسطة ترجم  ٠٣٢ ٠١٠

ص؛ه، نفالمرجح )٣( 
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تقويةعر يعمل نقط ليس الدعم وهذا الإسلامتين، حتلر مواجهة على 
منعكحصن يعمل أيضا ولكنه ديمقراطيح( ومتألقة )منضيهلة مدنية حكومة 

كيفيةعن التقرير ساءل ثم ؛، والأفكار الجماعات انتثار صد 
والحلولالأفكار أيما ؤيقدم نيجيريا، ل الصوفية للطرق الدعم تقديم 

والتجانية؟القادرية دعم سطح كتف ذلك اُوْع يقول• حيث لذلك، 
يشكلنيجيريا ق تنحرط أن المتحدة الولايات تسهلح كيف أوصح ويشكل 

خعال؟«ُُ

لهايكون قد والتي المالموئ العمليات من راواحد قائلأت يجيب يم 
تومسسأن هو السمال ق المتحدة الولايات صورة تحسمين ق فعال مردود 

)منالشمال، ق الكرى المدن مجن مدينة ق دائمتا ننصليتأ حضورأ 
يكونصوف يموظفيه المثتى هذا ومبدسا ®كانوا؛(. تكون أن المتحمن 

إروبالإصاخة والمتهلقة، للدولة المتحدة الولايات بالتزام دائما تذكترا 
المعوناتتوجيه حلالها من نمتطح أمحامئة نقطة يكون محموف فانه ذلك 

إقامةإلى ؤإصافة العسكرية،.. ت والتي;^٠١ المملويرية والمساعدات 
أحرىمقاييس ثمة فإن الشمال؛ ق دبلومامحمية لمهمة المحدة الولايات 

والتجانية،القادرية مساعدة سمشتلح المتحدة الولايات فحكومة مفيدة، 
يمولوالكي الاقتصادية يالمساعدات الصوفية الطرق إمداد يتضمن وهذا 

وتشحعالتعليمية، الأدوات بأحدت ؤإمدادهم التعليمية، يرامجهم 
والمومحلفين،الهللأب تيادل برامج لبي الأمريكية والكليان المدارس 

،٠المصااُ بعضهم ْع حدود وبلا مستمر بشكل للتعاون وتشجيعهم 
كيفيةحول والحلول والتحوفات التساؤلات بعض المعهد يطرح ثم 

المهمالموال يبقى ٌولكن يقول" إذ عمليتأ، الصوفية العلرق ع التواصل 
محبيل—على زذا حيد؟ بشكل المساعدات هذه إيصال يمكننا كيف هوت 

بالتعاملالخحدة للولايات النيجيرة الحكومة تمح ّءوف الخال~ 

٤٤ ص نفه، المرحع ( ١ ) 
٤ص؛ المرجمرمه.ا )٢( 
٤—٠ ٤ ص؛ نفه، المرجع رم 
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رديكون أن بيض كثف الأمر هذا رفضت ولو الصوفية؟ الطرق ْع المباشر 
كانؤإذا حفية؟ المساعدات هده إيصال ييغي وهل المتحدة؟ الولايات 

إذآ؟«أم.فكيف كيلك، 
الولاياتتعمل أن الأطرف كل صالح من ءيالطيع قائلات يجيب نم 

الدبلوماسيالاتصال قيمة فإن معقولة ولأسباب مفتوح، يثكل المتحدة 
الولاياتالترام مدى يئن أته عر وعلاوة بثمن، تقدر لا والمتكرر المبامر 
التعاونهدا مثل فإن وايضتأ الصوفية، العلرق ْع العمل ق ورغبتها المتحدة 
ونستطيعالمتحدة، الولايات لحكومة كثريك الهيبة؛ من درحة سيععليها 

الجيشيقوم أن الدبلوماسي" العمل صمن ~من يمكن بأنه القول 
أض1اوالخوظفون عسكرية؛ ملحقية حلال من عفليمة بإسهامات الأمريكي 
المتحدةالولايات سفارة بين العلاقة وصيانة تقوية ق مهمن دورا سيلمبون 
الصوفية®والهلرق 

الأدنىالسرق لسياسات واشتهلن 
الأمريكيةللاسراتيجيات والقد القلق، بعفس نجد واشنطن عهد مق 

قدوالى الصوف، نايي استراتيجيه ومنها ءالراديكالية١ا، الطرف لكافحة 
لهتقرير ق يقول إذ الطائفية، الانقسامات عر المعهد" -بحب تشجع 
تتمما غالبا االلأسف٠ا، الحنفاوت عر القائم الطرف ومكافحة بعنوان 

الفروقفهم سوء الراديكار الحول لكافحة الحالة الاستراتيجيات 
كثيرق تحقق أن يمكن وباكار الأير، الإسلامي المجتمع داخل القائمة 

مشتركةبصورة تعزيزه يتم منهج وهناك نفع، من أكثر صررأ الأحيان من 
واحدةطائفة ائتي ولكن الختهلرفة، الوهابية عن كبديل الصوفية ائتي وهو 

إحدىإر تنحاز الواقع ل الغربية الحكومات يجعل الإسلام من معينة 
الحائط،عرض الدين حرية مبدأ تصرب ودالار لبى، نقاش ق الهلوائف 
أيعر يبض ذلك، عر وعلاوة الطائفية، الانقسامات عر وشح 
الموافقةيتدكر أن الختعلرفة الإسلأموية لخواحهة كسبيل للصوفية مناصر 

٤صء تفه؛ المرجمر )١( 
٤٤—٦ صء نفسه، المرجع )٢( 
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حاكمباكتانُناغتال •انمربالرطوة|j السعرمحهاقادةالحركت 
الرحشيةالتكفير نوانين عارصى حيث موخرآ را تأسلمان الينجاب إتليم 

أاولأد«أا،.

متخوفولكنه الصوفية دعم استرابحية يعارض لا هتا واشنطن فمعهد 
قالأمريكية المصالح مدد ند والتي الطائفية الانقاسامات من تزيد أن من 

قلقتثير مواقف يتخذون الدين الصوفية بعض من أيصا ومتخوف المنهكة، 
المجاب.حاكم ^^ويةلأمحيال 

سامتا()نيكسون الوطنية المصيحة مركر مادمئات 
ودورهاالصوفية أرفهم نيكسون مركز تقرير إلى مضى فيما أشرت 

قوأنه ، ٠٣٢ ٠ ٤ عام ق صدر والدي الأمريكية•، المياسة ق المرتقب 
٠عام ل نيكسون• ة امومحعقدته مؤتمر عن عبارة كان الأصل  آم ٠٣

أبرزمحن وكان حديد، من واسهاصه التصوف دعم كيفثة لمانشة 
محمدوالخصوف لويس• ءبرنارد المستشرق ال٠ؤتمر ذلك، ق المحييين 

أمريكا.ق الحقاتية النقشبندية الطريقة شخ تباف هشام 
عنعبارة بتمامه انه نردد بلا الجزم يمكن التقرير ذللث، قراءة وعند 

وتلكالغربيين، للمامة نيكسون مركز قدمها التصوف، يدعم توصية 
سيلعر المشاركون طرحها التي الأفكار من العديد تحوى التوصية 
المشاركةاقترام الأفكار تلك، ومن الأمريكية، الحكومة عر الإنترام 

بالخحافغلةءالايام ١لتحدةت الولايات تنور بأن أحمدي• مجير ءاهدية 
ماءالمرتيعلة التعليمية والمراكز الأولياء أصرحة بتاء إعادة أو و/ 

صنعتاستحسن المتحدة ءالولايات يأزت جودلأساا ءالأن اقتراح وكيلك 

إرالتحول ملكقحة حول ماش ت العف عار القاتم التطرف ،مكانحة تقرير واثغلن، معهد )١( 
 jالتقرير:راط <، ٢٢• ١ ١ حمام اراديكالأ

http://www^oshingtoninstitute.org_
^extremism-the<ounterrodicalizotion-d

الآم؛كي.الأملى الإصلأس للمجلس اكمذي المدير ، Hc_ Mirahmoiاحمدي مٍر عييت ٢( )
الولايات■ة  ١٠٠زالمرتف ودورها الصوب <نهم تأرير الوطنية(، )المصلحة نيكسون مركز )٣( 

١_U مايق، مر-بع المتحدة،٠ 
حورحيا.بجاسة الأديان دراٌات م نأم7ء/م  Godlosجودلأس ألان )٤{ 



ممؤإدماجها المحلة الصوفية هويتها لإحياء دولة كل محاولة دعم ل
الحيينالصوفيين كتابات نشر تشجيم — ١ حلأوت من القومية، الهوية 

اللغاتإل محليين( صوفيين نيل )من الكلاميكية النصوص وترحمة 
شهرةتعهليها الإنجليزية )اللغة الإنجليزية اللغة ؤإر العاصرة الحلية 
فيممم الصرفية القيم يمم تنجيم ٢" للشباب(• بالممية وبخاصة وأهمية 

آسيادول من العديد تصم ٣— التعليمية. العاهد ل الدق الخجتمم 
بصفةالقشيندية إحياء إعادة نحو الأنفتام موقف مم للتايالم الوسعر 
تقاليدإحياء ف الوقت ول والادات الثقافة إحياء تشجيم ٤— خاصة. 

دولهءكل ل والخقامات الأصرحة زيارة 
لالصوفية عن تحدث فقد ءيربانكسُ' ءتثارلز المشارك وأما 
أنيجب الني هي ليست الصوفية ُرإن قاتاS'■ دعمها على وحث القوثاز 
روسيا؛يحاربوا أن للصوفيين يمكن حيث القوهاز، ق الغرت يخشاها 
الفهم شخصية قضية ولكنها صوفيين، زالوا ما الشيشان القاتلين ومعفلم 
•الوهاية" المتأرين رفاقهم مثل الجهاد عالم أجل من بموتوا أن يريدون 
لدعمفكرته طرم ففد نباق هشام محمد القشيندى الشيم وأما 

سنويدأمريكان بصمتنا نحن ُاهل ناول، هيئة على التصرف 
أنمخاحلرة تلك فإن الأخير، احترنا فإذا الوهابيين؟ مم نعمل أو الصوفية 

الصوفثتن،ٌم التعامل ل حْلر أى هناك ليس أنه مم الإرهابيين، مم نعمل 
أردناإذا الوهابيين غير مم تتواصل، أن التحية الولايات على يجب احلة بب

.الحارة، يقبل فيه ممكن غير رصع أنه العركة، هدم ل ننجح أن 
علىالختحدة الولايات حث ل التقرير هدا مضى المنوال هدا وعلى 

صدحرما و< الخحدة للولايات استراتيجي كخيار الصوفية وتبنى دعم 
الملقية.ل المزعوم اكلرف 

١٢ — ٢ ٠ ص ه، نفالمرجع ( ١ ) 
عويكي.جون بجاسة الوطى-القوئز آما سهد .! Charles Fairbanksتشارلزنرباتكس )٢( 
نفه،الرجع )٣( 

٠٤ صى ه، نفالرمعر ( ٤ر 
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٠ولةر  J والاالامتراسجية الدرامات مركز محابمات 
Centerfor strategic and International Studies.

النظرةتلك والدولية الامحآراتمة الدراسات مركز نقالير ل أيضأ نجد 
التطرفمقابل ل دائما يجعلها والتي للتموف، الإيجاية الغربية 

وامنالمتتلرية الإسلامية ااالإيديولوحيات تقريره كمال وذلك لفىُأ ُال
islamic Radicalمح/ 560/0ء/و ٥٨٥ South Asianالأسويء الجوب 

Security  عوان نحنح المركز يتحدث المثال- سيل -على فميهSU/;sR7
neo/undomenfoZ/sfs أصالةعن الجدير والأصوليين رالصوفية أي  ٥٨٥

التيالمشيئة السلفية الوهائبة مقابل ل الإملأم، ل التصوف وعمق 
كتمييسالتصوف ق عديدة جوانب منعت حينما للصوفية صدمة أحييت 

•المزاراتأوت إلى يخلص نم ُ، وال٠وصيقى٠ر المقابر، وزيارة الأولياء، 
وأهلالوهابية الإرهابيين لهجمات أهدافا أصبأحتا الصوفية والتجمعات 

الحديثإ«اُآ'؛.
منتلقةل والتشدد ا١الصكم بعنوازت له آحر تقرير ق أيض-ا ونجده 

Governoncy ٥٨٥ Militancy in Pakistan'sياكتان، بجنون البنجاب 
Punjab Region  صمناكلرف«ُ؛؛ومن صد داخلية برامج يوصي؛•اسى

علىنبتي اجتماعية أو ثقافية برامج •إيجاد افرحها! التي الرامج تللئ، 
^^٠؛٠١١والصوفية الروحانية العادات أساس 

الأمريكيةالبحوث مراكز أن يشين الأمثلة من مضى ما خلال فمن وبعد، 

نأوحزم• يحمر ربحي حمر بحش مركز م رء'؟ءا واليدلة الاَراتب الدراسات مركز  ١٢١
ماشر؛ذلك تل شغل \دذي و John Hatnreعام جون  ٠٢٢ •• عام •ءز ييرل م. ١  ٩٦٢عام 

مجلسj المركز ينضم آم(، • • • - ١  ٩٩٧)الغرة j الاريكي، الدفاع ونير ناب ملب 
وءولياموازيغيتويريجنكيء، نجراف كيكّاهنري الأريكيت؛ ياصة الي أسماءبارزة آمناته 

csis.orgالمونعالإلكتروفللمركز: يثلر: لحمرهم• ممن'ؤ 
ااسءلرفتالإ،لامة رالإيديولوجيات تقرير والدولة، الامزاتيجية الدراسات مركر بملر' )٢( 

٢ص٤ . ٨٢٢'" الأسوي*. دأمنالجنوب 
٢ص؛ نفسه• ١^^ )٣( 
حزبالمجاب عتطقة ؤ والتقيد *الحكم تقرير والل-ولة• الاسراتجية اندراصات مركر )٤( 

_Uالباحث، يواصطة ترجم آم،  ٠١١باكتانء• 
_Uتفه، المرمسمر ( ٥ ) 
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علىالمهيمن هو ليكون إحيائه ؤإعادة التصوف بدعم التوصية ق تشترك 
ماهو المراكز نالك نفلر وجهة من وذلك الإسلامي، العالم ل الديني التوجه 
الإم،لامى.العالم ق والغريية الأمريكية والمصلحة الأمن يخدم 

الأوروبيالغرب من ومواقفه وتاريخه التصوف عقاتد إلى نظرنا ما ؤإذا 
)الإسلامي(الاعتدال مواصفات إلى الوقت ذات ق ونظرنا الأستعمارى، 

هذهموضوعية عناء— —وبدون ستتم فاتنا اليوم؛ أمريكا تريده الذي 
ينئيهاالتي الأماسية الاعتدال مواصفات كل لديها فالصوقية التوصيات، 

ممارسةأو الشريعة، يتطييق الخهلاابة إلى تنرم ولا روحانية فهي الغرب، 
والعلمانيةباللمرالية أيضطا وتقتل ، — يسموما —كما الإسلامية المياسة 

جهادإلى ؤإنما )المحتلين(، الكفار جهاد إلى تدعو لا وهى والديمقراحلية، 
بجميمتقل فهي ولذلك اش يمد الجميم أن فكرة مجن تطلق وهى النفس، 
®برنارديشتر هذا ؤإلى باطله؛ عبادة ولا محرفء دينء تنكر ولا الأديان 
إنالتسامم، من أفضل سيثتا تقدم إما رائعة، ®الموفية بقول؛ لويس® 

الصوفيةالكتابات تعكسه كما الأحرى الأديان ومن الأحرين من الموقف 
!القبول® إنه تسامح، مجرد لمى إنه له، مثيل لا 

السياسةل المرتم-، ويورعا الصوب ُذهم تقرير )نيكسون(، الوطنية المصلحة مركز )١( 
ص'اّآابق، مرجع الأمريكيةا٠، 
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الأمريكيةالبحوث مراكز توصيات من المتصوفة موقف ت الثال الخْللب 
مراكزتوصيات وتنوم ووصوم صراحة السابق الطلب خلال من نيين 
محاولةل اجتهدت ونل وتشيمه، التصوف بدعم الأمريكية البحوث 
المباشرةالتوصيات تلك على التصوف لأهل تعليق أو رأى على الوقوف 

منهااثنان للمتصوفة، تعليقات أربعة على الوقوف لى تنثر وقد والصريحة، 
المدونانفأما والخراسلة؛ اللقاء صر تما والأخران ومئشوران، مدونان 

بابوفلى،طابة ة مجومعن صادر تحليلي ملخص عن عبارة فأحدهما 
وأماالكييهلى، عزيز الدكتور وهو مغربي لباحث أكاديمية رسالة والأخر 

والديفرسا، من حوفروا" ارإيريك الدكتور مم كان فقد اللقاء عبمر تم الذي 
الولاياتمن هيرماس|نا ءمارٌسيا الدكتورة محم فكان الخراصالة عبمر تم 

الأق؛النحو عالي الأربعة الخواقف هده وتفصيل الأمريكية. المتحدة 
يدعمالأمريكية البحوث مراكر توصيات من الصول للموقف أمثلة 
تالصوفية 

المتحدة(المربية الإمارات )أيوظيى~ طابة موصسة الأول؛ المثال 
الصوقالداعية أسسه ربحى، عير بحثى مركز هى طابة، مؤسسة 

وبالفلرأم، ٠ ٠ ٥ عام أبوظبي، الإماراتية الماصمة ل الجفرى على الحبيب 
بحثيةمجوسة بأنها تردد بلا القول يمكن الاستشارية وهيئتها موسسها إلى 

\وءو\لأضبمنى\ب\سمفيمصرب، 
لأتوصياتبعنوان تحليلي1ا ملخصتأ آم ٠ ٠ ٧ عام طابة موصمة أصدرت 

مالحصنالمسالمة؛ والحاليات المحتمعات ؤ المعتدلة التيارات يدعم 

منم ?11 هو كما الماحص وهذا ٢(•، ٠  ٠٧)راني ة مومحلتقرير تحلير 
لمةمشبكات ءبناء راني مؤسسة لتقرير تحليلي تلخيهس عن عبارة عنوانه 

يكيراستشهدت وأن سبق والدي ، ٠٢٢ ٠ ٧ عام ل صدر والدي معتدلة• 

التصوف،امل كار من حمسة تأسسها محني طاية لموس—ة الأعلى الأستثاري المجلس صم ( ١ 
نوحد. والشخ بيه، بن عبداش والنح آم(ا ٠ ١ رت١ البوطي سعيد د.محمد الشيخ وهم' 

ننفئرتحفيظ.. بن عمر الحييب والشخ جمعة، علي ئ- والنخ ،، ٣٢ ٠١٠رن القضاة 
www.tabahfoundation.org/arالإليكتروبير: المرمة موقع 



كلوات لكن القرير لأن إلا ذاك ولك انمرف، بشأن ئه ورد مما 
جانبإر المتحدة للولايات كثرياك التصوف اختيار ق الرصوم 

حملوالذي التقرير من الخامس الفصل ض واللمر١لين٠ العلمامحن 
Road Mapالإسلاميء العالم ل ملادلة شبكة لماء طريق ءخريهلة محران 

for Moderate Network Buildir)g in the Muslim World  التمريرتحدث
الشبكةلماء السالمين س المايتن لكء اك اختيار كتفية عن طولأ 

نحرتغير0، من المعتدل لتحديد )أسئالة( معايثر وصم إنه حتى العتدلةا 
يقوممن مم المامم أو العف يدعم قامت الفرد( )أو الجماعة هده هل 

المعترفالإنسان حقوق من حق الديانة تغيير بأن نومن هل، العف؟ بأعمال 
للشرمةالجنار القانون تهلق أن يجب الدولة أن تعتقد وهل دوليتا؟ ببا 

الاستكشافيةالأسئلة من ذلك غير صاو؟..ار محلا وتجعله الإسلامية 
الأمريكيةأُبالمواصفات جماعة( أم للمعتدل)فردأ 

ااالشرلكءعنوان تحت راني مؤسسة كتبت مباشرة المعايّر نالك وعقب 
هناكأن يبدو العموم، وجه اروعلى يرت ما  Potential Partnersالمرتقبوزأ 

مستوىعلى الأيديولوجية التوجهات نطاق خلال واسعة قطاعات نلاثة 
أنالغريى والعالم المتحدة الولايات تستهلح حين؛ الإسلامي، العالم 
الإسلامي،التطرف على للتغلب مجهودامم ي بينهم من مشاركين يجدوا 
والخعتدليناللمرالمن والمسالخين العلمانيين من• تتكون القطاعات وهده 

عنبالتفصيل الحديث ق شرعت ثم ، الصوفيهء فيهم بما القليديتن 
الصوفية.ومنهم المرتقبين، اكلاثة الشرلكء هؤلاء 

رانيتقرير محور هو الطريق( )خارطة الفصل هدا أن من الرغم وعر 
أنإلا المحور؛ ذللث، لث، هو اكلاثة للشرلكء وتحديدها ، ٠٢٢  ٠٧لعام 

فيهوالدي اللب، ذللث، إغفال تعمد ح0ية لموسسة التحليلي المينحصى 
تحدثحيث إ الشرلكءأ صمن من سريك1ا الصوفية باختيار صريحة عبارات 

تتضمنبأنها فال والتي التقرير فحوى عن طابة ة لخومالتحلياى الخلخمى 

٩* ~ ءراٌخ ا. معتدلة مسالمة تترير'بناءشكات راد، ة مرمتفدت بارالأسئلة على للاطلاع )١( 
٩صر٠ مرجمرسابق،  ٠١٠١معتدملمة تمريرابتاءشيكات راد، عوسسة )٢( 



وأسابللإسلام، والمتثددة الراديكالية التفسيرات وانتثار ثبؤع أمثاب 
صفوفبين أقلية تميلهم من بالرغم الرديكالية الأصوات هيمنة 

والتيانمتدلة؟ الأغلية تممت ولماذا ؤيتساءل: الملمة. المجتمعات 
طابة،مرمة أيضح ولخصتها لمعرفتها. معايير لوصع راني تقرير سعى 

ساترةالتقرير ذكرهم الذين الثلاثة الشركاء ذكر عن لمْنا أعرضت وعها 
أأ,المعتدلين لمعايير لكرم عقب 

نثرأن ارمند مولهات القارئ تفاليل إلى عمدت ط\وة مرمة إن يل 
ينمدهل يه؛ المقصود عن حول وجدل تساؤلات أثيرت التقرير، 

هوحدأ الواضح وعن غيرهم؟ أم الصوفيين.. أم المعتدلين أم الحياتيين، 
الل.كورةالواصفات عاليها تنهلبق التي تالالئؤ هى المقصودة الجماعات أن 

فلامقامكه، الحداء يلأتم لم ءإن اشت رحمه أكس مالكوم فال وكما أعلام، 
تتعاله««ُم.

حولكانت، أثيرت الش ازلأت والتالجدل إن إذ هدا!! عكس والواقع 
اا٠ التقرير؟ يقصد ترى يا رمن حول وليس كش.ريائ،إ للعوفية التقرير احتيار 

الهار،رابعة ق كالنمس وصريح؛ واضح يشكل القرير ذكرهم فالشركاء 
يلي:ما نصا ب حاء واكى القرير، أول ل الموجود الفهرس س بدءأ 

 •٧ .........Potential Partners  المرموز()الشركاء
 ٠٧ ..........Secularists)المالخانيون(

٧١ ..........Liberal Muslims  اشراليون()المسلمون
)الصوفيون Moderate Traditionalists and..........5مر،ك ٧٣

العتدلون(رواكقالياديون 
هن.الهلمس ءلا؛ة مومحة مارسته تضليل وأي هل.ا، أكثر وضوح فاي 

الوضوح؟!

م1خاسالمساهة، رال٠حااات المأ>تا*اات ل المعتدلة التارات يدعم نوصات طالة، عومة ( ١ ) 
صأُ، ٢٢٠٠٧بدون، ط أبويلي، طابة- عومة تشر (، ٠٢٢ ٠ )٧ عوّةراناد كقرير تحليلي 

صىأ/\الإنجالزية، النسخة 4عتا*لةاا، سالمة سكات ايئاء تقرير راني، ة مرس)٢( 

٣١٢



Sufh Sufis, Sufismالثلاث: الكلمات هذ0 تكرار أحصت وقد هذا، 
فيهتكررت لاتقريرمحدبا الإنجليزي الص ل تصوف( صوفية، )صول، 

ةمومتعمد ق للشك مجالا يجعل لا الذي الأمر مرة، ثلاثتن من أكثر 
الصوفية!.يشأن  ٠٢٢ ٠ ٧ راني تقرير ل ورد ما حقيقة لإخفاء اكليل حناية 

المغالطةعثر التضليل ل آخر أسالوأ أيضتا طابة ة موماتخذت وفد 
تقولإل المراد، سياقة عن ؤإخراجه الصوفية عن راني مؤسسة كلام واجتراء 

ماعلى التقرير كتاب اويعاق راني—؛ تقرير كتاب —متتقدة هذا لخصها مل 
لالمثال سبيل، فعر السالخين، ؛حض يتصتيف تتعلق مشاكز، من يبدو 

٣٢٠تقرير  الأتواممن أى صمن الصوفيين تصنيف يمكن الأ الأق: ورد  ٠٣
فكريآتفسيرأ التصوف يمثل، حيث الحداثيتن، صمن سنشملهم ولكننا 

إربمار (، ٢٠ ٠٧)مير الأخير التقرير وق الإملأم0، عن ضئ( 
منالعفلمى الأغلبية والصوفية التقليديون يشكز، ءوربما يرت بما الصوفية 

محافظونلمون مجميعها وليس الأحيان أكثر ل وهم إ الملمين 
لالتقرير ويتابم قرونه، عثر المتوارثة والتقاليد بالعتقدات يتمسكون 

والحدبث،للقرآن مباشرة نميران ل يخوضون لا ءامم نمها: الصفحة 
السلفيونيفعل كما لها( تواعد ولا متعمدة واستنّاحلات نميران )أى 

والحراتيونء

فقدعفليم' وتضليإ، كتير تلبت*ٌرا فيه حنابة مؤسسة من الكلام وهذا 
تقريرمجن نقلته يما يتعلق فيما سياقه عن وبتره الكلام اجتزاء تعمدت 

لوردت -كما نمآ الفقرة إذ ديمقراطي(، حضارى رإسلأم  ٣٢٠ ٠٣
الصولالتيار يعتم ولا يل: ما راني- مؤسسة عن الصادرة العربية النمخة 

يمثلالمجدد. التيار صمن مدرجه ولكننا الفثات هذه من لأي ندا 
التأثيريقوة يخجع أن ؤينبغي للإسلام، والفكري المنقح التاؤيل الصوفيون 

لالثقافية والحياة المعتمرة والخعايير المدرسية الناهج على الصول 
الصولالتيار ؤيمل العراق، أو أفغانستان صوفية تقاليد تمارس التي الدول 

مختلفبين تربعل قوية حسورأ وفلسفته وموسيقام أشعاره خلال من 

صرهنسه، المريع )١( 

٣١٣



الصريحةالتوصية هده مؤسسة أحفت فالمادا , الدينية٠ الانتماءات 
الصوفية؟!!.بتثحيع 
عنمباشرة الفقرة هده قبل يتحدث كان التقرير فإن أحرى جهة وس 

التيارأن فيها يرى والش الفقرة هذه أورد نم والتقلثدمحن، الأصوليتن 
تيارصمن إدارحة ورأى والتقاليدية، الأصولية تياري عن يختلف الصول 
رويةاثطابق التقريرت عنه التقرير يقول والدي )الإسلامي( التجديد 

المجموعةهده تتمير المجموعات كل بين ومن رؤيتنا، مم المجددين 
الديمقراطيالهجتهع روح وْع قيمها ْع تجانسأأ الأكثر بأنأا بالتحديد 

بتشجثعهم،أوصى ثم التيار، هدا إلى أقرب الصوفية أن فرأى ر العصرىاار 
أعلاهإ.الفقرة ق ورد كما 

فيا ٠٢٢ ٠ ٧ تقرير من طابة سمة مؤ نقلته فيما بالتضاليل يتعلق ما وأما 
لحلثفوالإطراء المدح معرض ل كان والذي القلإ أنثت أيض—ا ليتها 

بعدالتقرير فال إذ المعتدلون(!، والتقليدون )الصوفية المرتقب أمريكا 
 sأصبحواوالتقليديين الصوفيين ءولأن فقؤدت أسهلر بيصعة المدح داالئ

لدرحةللغرب طبيعيين حلفاء يجعلهم هذا فان والوهائية للسلفيين صحايا 
عملإمكانية اكتشفنا وكما معهم، مثةنىكة أرصية إيجاد الممكن من أنه 

اعتبارنال نصع أن المهم من فإنه والتقليديين الصوفية مع شراكة 
عنطاية مؤسسة أعرصت فلماذا . القطاع..ء هذا ل الكبيرة الاختلافات 

حليفحالصوفية باختيار التوصية حول الواصح البين الكلام هذا نقل 
المقصودمن حول؛ وتساؤلات حدلأ ثمة أن ~زورا~ زعمت محم للعرب؛ 

أ! ٠٢٢ ٠ ٧ تقرير ل بالاعتدال 
أهذا؟ ملخصها ل طابة مؤسسة مارسته للحقائق وقالب تضليل فأي 

لتقريرالتحليلية خلاصتها ل تعمدت طابة ة مجومأن والخلاصة، 
٠راني مؤسسة  ذلكل ورد ما إخفاء معتدلة® مسالمة شيكات ءبتاء  ٢٢ ٠٧

مرجمرواأسراتيجياتاا وموارد شركاء ديمقر١ءليت حماري ءإصلأم تقرير را'ا-ا مرمة )١( 

٤٩ صن معتدلا!، مسالمة شكات ابناء تقرير راني، •ة مؤ)٣( 

٣١٤



وتمحبميدعم يحديدأ( )ولأمريكا للغرب عباشرة توصية من التقرير 
ذلكل الصوفية على ثناء من ورد ما بمحض اجتزاء وتعمدت بل الصوفية، 

غيرل ووصعه ديممراحلىاا، حصاري ءإسلأم الأحر التقرير وق التقرير 
الالصوفية طابة مؤسسة مارسته الذي وهذا والواصم، الصحيم سياقه 
بصلة!.والفدية والفكرية العلمية الأمانة ؤإلى الموصوعية إلى يمت 

إدؤسى)المغرب(الكييهلى عرير الدكتور الثاق- المثال 
قمتخصص مغربي باحث هو إدريس اعيطى عزيز الدكتور 

قالإملأمى ®التصوف كتاب الجانب هذا ق له نشر ما أبرز ومن التصوف، 
الدرئاؤيةالحسية الزاوية بريطانيا، ل المغربي الصوق الأثر الغرب! 

٠عام أنمودح1ا®  المتحدةالولايات ق الإسلامي ررالتصوف وكتاب ؛• ٠٢ ٠٨
عامق تشر والدي وتأثيراته® المغربي التصوف حصور مظاهر الأمريكية، 

ق)التصوف بعنوان فصلأ عزيز الدكتور عقد الكتاب هذا وق ،  ٢٢ ٠١٣
الصوفيةمم والغربي الأمريكي التعاحلف بأن فيه أم الأمريكية( المياسة 

الأمريكيةالبحوث مراكز توصيات ق رأيه ذكر ثم ، ملموسأ أمرآ أصبم 
تقاريرمن )نموذجان عنوانه وكان الفصل، ذلك صمن عقده بحث مق 

ذلكاستهل حيث ومناقشتهما(، التصوف دعم على تحفى أمريكية 
تقريرينإلى التهلرق البحث هذا حلال من وساحارل بقوله؛ المبحث 

الإسلاميالتصوف مم الإيجابي التعامل صرورة على نصا أمريكتين 
هماكأنموذحين عزيز الدكتور تناولها اللذان والتقريران • وتشجيعهُ 

الولاياتسياسة ف المرتقب ودورها الصوفية ®فهم نيكسون مركز تقرير 
٠سنة الصادر التحية®  حضاري®إسلام راني مؤسسة وتقرير ، ٢٢ ٠٤

٠سنة الصادر واستراتيجيات® وموارد شركاء ديمقراطي؛  ٢٢ ٠٣.

علىإعداده أثناء حمل وتد الدكتوراه، درحة لتتل يحش هو الأصل ق الكتاب هدا ( ١ ) 
محيالإتمام { MACECE)واJتقافي الربوى للتيادل الأمريكية المغربين اللجة من دراسمتة منحة 

الحث.

الكتبدار الأمريكية، التحدة الولايات ي الإسلامي التصوف ادرسي، الكبيطي عزيز يطرت )٢( 
٩ص، ، ٠٢٢  ١٣ٍدا، -يرون، العالمية 

ص٦٩تفه، المر-بمرر )٣( 

٣١٥



الممريرينلهذين ومناقشته عرفه ق عزيز الدكتور كته ما إلى وبالنفلر 
وتفصيلموضوعية. وأحرى منهجية يعضها أحطاء؛ ■ءالْ ل ونومه لى سين 

الاق:المحو على الدممورمزيز فيها ونع الش الأخطاء 
نيكسونمركر لتقرير يتناوله المتعلقة عرير الدكتور أخعناء أولأ• 

عنوانلراد تجنب للمناضة كاتمودم نيكسون تقرير أورد حينما ~ ١ 
والعقدالت1ريم الصوفية! رندوة وهو آخر عنوانآ له وأبت الأساسي القرير 

المرتقبودورها الصوفية رفهم هو للمقرير الأمامي العنوان بينما والطرق(، 
هوإنما عريز الدكتور يكره الذي العنوان وهدا المتحدة(، الولايات ياسة سل 

اعتملعزيز الدكتور أن من يالرغم هدا التقرير، من الأول للقم فرعى عنوان 
لدللث، إلى هو أثار ضا مجطيقاق مازن الدكتور ترحمها الش النسخة على 

هداالإحفاء؟ا.^ة،فلماذاءمداإدمحورعزيزإلى 

لسانعلى نيكسون تقرير ل ورد ما بنقل فقتل عزيز الدكتور اكتفى ٢" 
آحرهإلى أوله من التقرير بينما عيره، دون أحمدى® مجير ®هدية الدكتورة 

بدءأوذلك وماندما، الصوفية دعم لكيفية وأفكار توصيات عن عثارة 
الأمنبرنامم ءاستصاف التتقريرت مقدمة ق نيكسون مركز ريس بقول 

ُوتجّ'( ٠٢•٣' أكتوبر من والعشرين الرابم ل نيكسون مركز ق الدولي 
داخلالروحية "الحركة التثصوف يه يقوم أن يمكن الدى الدور لاستكشاف 

المتحدةللولايات الخارجة السياسة أهداف صمن الإسلام" 
علىوغيره لويس® ءبرنادر المستشرق بثناء ومرورا ، الأمريكتة'ا 
هشاممحمد الحقانية النقشيندية الطريقة شيم بدعوة وانتهاء التصوف، 

التصوف١أمريكا تدعم أن صرورة إلى 
ميرءهدية كلام إلا فيه ليس أن يقلن عزيز الدكتور لنقد القارئ وكأن 

دلكا.عير والوازع أحمدي®، 

ساسةل المرتقب ودررها انمونة ُةهم تقريد حاليك(-< الوطنية )المصلحة نيكسون محركر ( ١ر 
صربمايق، مرجع المتحد•'، الولايات 

نف،الرجع )أ(تطر: 

٣١ '



مير®_؛i الأقل" ~ءاى طرحته ما عريز الدكتور يتانس لم ٣" 
ؤإنماللصوفة، المتحدة الولايات دعم كيفية حول مقترحات من أحمديء 

عبارةاجتراء وهو آحر، علمي حمنا فا أوقعته عاطفية ردود ق ذهب 
وانهءهديهءت قالت فحينما الراد، صياقها غير ق ووصعها هدية للدكتورة 

أنتخيل اكب فمن الأمريكي السيامي للنظام انملمانية للطبيعن نظرأ 
,صراحة® الصوفية قيم يؤيدون الأمريكية المياسة ص-ئاع نرتما 

المياسةمع الصوفية القيم اسجام باستحالة ءتقز بامات عليها علق ثم 
إذتمامأ، الكلام هدا عكس تقصد هدية الدكتورة أن والوالمر ، الأمريكية® 

الفناملأن مبامرة)صراحة(، التصرف دعم قانوني، يمكن لا أنه تقصد إما 
مركزعلق وليلك الدينية، الختاسهل دعم يمع )العلماف( الأمريكي 

ميرترى ذلك، راوْع بقوله* هده الدكتورة عبارة بعد مبامرة نيكسون 
القافيةبطريقة تتم أن يمكن المتحدة الولايات مساعدات برامج أن أحمدي 

كيفأدرى ولا ؛، وتاريخها®' المختلفة الدول ثقافة الاعتبار ل الأحد مع 
بعدهما أيصتا تجاوزت وكيف التوص،حأ هدا عزيز الدكتور عينا تجاورت 

يمكنكيف إذ التصوف! لدعم هدية الدكتورة طرحتها عديدة مقترحات من 
ْعالصوفية القيم انسجام باستحالة هدية الدكتورة تعترف أن عزيز دكتور يا 

الدكتورةتقدم أصعلر بعدة ذلك يعد ثم زعمش~ —كما الأمريكية المياسة 
اإ٠الصوفية؟ حلالها من تدعم أن المتحدة للولايات يمكن طرق تلاثة 
إلاتقعا لم عزيز الدكتور عيتى بان الظن" إحسان -مم أيما يدو ~ ٤ 
أوتلاحظ ولم منها، محددة أحزاء وق بل راهديهء، الدكتورة مداخلة على 
—عزيز الدكتور يقول ولذلك أ آخره إلى أوله من كاملا التقرير عيناه تقرأ 

يكونأن الملخص هدا يعدو ررولأ ومقترحاما—ت ررهدية® كلام إلى مشيرأ 
البعفىيحاول كما همسكرينا، تقريرا وليس أكاديمية، ندوة ل مداحلة مجرد 

يتعدىلا للدعم اقتراح من الداخلة ق ورد مجا أن كما لنا، يصور أن 

١صري٦ نفسه، المريع )١( 
المتحدة،الولايات ل الإسلامي التصوف الكسطي، عزيز ينظر؛ ( ٢ر 

١صرآ" الصوب، فهم تقرير* نيكسون، مرم 
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تمويلأتإلى إثارة أى هناك وليس المحضن، واكهامة التراثية الجواب، 
٠.الموس|ُ ل الرعب يثير قل مما عكرية أوتدؤسات بالدولار، عادية 

جدلألوافترضنا روحتى ت بقوله الكلام هذا ليهدم عزيز الدكتور يعود نم 
الموفية،دعم رغبتها ل الأمريكية النفلر وجهة عن نمر المداحلة هدم أل 

عمّعرفوا ١^^^ وهم ذلك،؟ على التصوف، أهل عوافقة حتما يعنى هدا فهل 
ُ.زحرفهاء؛ من وهروبمم الدنيا j زهدهم بثدة الإملأس اكاؤخ 

ماأن ذكر بأمهلر ذللث، قبل أنه ني عزيز الدكتور أن أيم—١ هنا ؤيبدو 
يتعداهاولا المحضة والثقافية التراثية الجوانب، يعدو لا المداحلة ل ورد 
)المائي(الدعم ل ا< الدعم ألة حصر،امأن أيقنا عليه وفان، الدولار! إلى 

ذكونحو والتسهيلأنؤ والإعلأمى اليامي الدعم إن إذ احد، به يهول، لا 
الدعممن النؤع وهدا المباشر، المائي الدعم الحالامت، من كثير ل يفوق، 

يعنىالصوفية وتشجيع دعم معنى إن إذ التقرير، من الواضح الثثن الأمر هو 
مياساتتحقيق ق مروك1ا باعتيارهم لهم الممكنة التسهيلأت كل تقديم 

المتحدة.الولايات ومصالح 
مستي1اهادئتا، علمينا نقاثسا التقرير ق ورد ما عزيز الدكتور يناقس لم ~ ٥ 
علمية،بصورة ويناقشه يفنيه ثم التقرير، ذلك ل حتلمأ يرا0 مجا إيراد على 

ارأنارالتعليقت بداية ل كقوله الهجومي، العاطفي الأسلوب إلى عمد ؤإنما 
تداولتهحيث ليتصوف، المعادية الأثلأم مجن العديد الوجيز الميحصن هدا 

تورطشت حطر مؤشر أنه على ايربية الإعلام وسائل من مجموعة 
منافيإغلاق منه يراد تمويل وهذا الإسلام، تستهدف مؤامرة ل الصوفية 

أولتكعن أذنيه أصم عزيز الدكتور أن ليت ويا ا، الدين٠٠* جوهر نحو الأمة 
منب ورد ما لنقاش تلمه وأجرى هميه وقتم لتقرير، لذلك المهولثن 
وتشجعبدعم المتعالمة والمقرحات والتوصيات والإشادات الكلمات 
كن!لم هدا من شبما ولكن الصوفية، 

٩ص٩ المتحد•، الولايات ل التصوف الكبيطي، عزيز ( ١ر 
٠١ ٠ ِ ٩ ره شس4، المرجم، ( ٢) 

المرجعف،صا،ه)٣( 
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أم٠ ٠ ٣ راني مؤسسة لتقرير يتناوله المتهلقة عرير الدكتور أحطاء ثابآت 
ماقهأ~ل الحال هو ~كما التقرير اسم عزيز الدكتور يورد لم ~ ١ 

الأمنبحوث مركز أصدره الدى الثهير ءالتقرير دلك عن عوصطا وكت-با 
سمثموسة من بدعم سارد شيريل أتجرْ والذي ١^^،، القومي 

مؤسسةءتفرير ت يكتب أن هدا كل عن يخته وكان ، ااراندءُْ ريدثاردسون 
هداوامزاتيجيات(،. وموارد شركاء ديمقراطي، حضارى )إسلام راني 
ذكركما لا حكومية، غير مستقلة مؤسسة راني مؤسسة أن الأحر والأمر أٌرا 

فقدولذلك الأمريكي، القومي الأمن لحوث مركز انما من عزيز الدكتور 
والذيالتقرير، هذا لإتمام ريتشاردسون سميث مؤسسة من دعمتا تلقت 
كماحثا٠ LJاااوليس ينارد، سيريل )سابقنا( راني ة بمومحالباحثة أعدته 
أيضآ!عزيز الدكتور أحطا 

موئعن الصادرة التقرير نسخي إلى عزيز الدكتور يرحم لم ٢" 
المرمةمونم عر المنشورة بالمرية، والأحرى بالاتجلتزية )واحدة راني 

التقريرلملخص الانترنت ل مثوثة ترجمة إلى رحم ؤإنما الإليكتروقا 
نعلول.أجمد يدعى شخص -ها نام صفحات(، )أرع فقط 

كاملة—"ونقلها عزيز الدكتور عليها اعتمد التي التقرير حلاصة ق ٣" 
لقبولءالترويم نقلها" "كما وهى التصوف عن واحدة فقرة وردت 

الملخصنمم يتعامل بأنه نسى عزيز الدكتور أن يبدو ولكن ، التصوفء 
رحمولو عرصتارم! إلا التقرير ل يرد لم التصوف بأن تعليقه ق فقرر فقط 

منرتيسية مواصم عدة ق ذكر التصوف أن لوحد كاماs التقرير إلى الدكتور 
وتشجيعهم؛بدعمهم والتوصية ؛الصوفية الإشادة معرصرٍار ل وكلها التقرير، 

التقريرهذا ل ورد محا السابقين المبحثين وكذا السابق المطالب ى نقلت وند 
وحزمعزيز الدكتور ذكره ع أهمل مما أضأ الأمر وهذا التصوف. بشأن 
عرصتا!٠إلا التقرير هذا ق يرد لم التصوف أن قائلا بصده 

١٠٠ص شه، المرحع )١( 
٠١ صء فه، المرجع ر٢( 
٠١ -٧ ١ ٠ ءسآ' نفه، الرجع يتظرت )٣( 
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الجانبترك نيكسون" تقرير مم له مبق "كما عريز الدكتور أن ~ ٤
علىتعليقه بدأ حيث الهجوس، العاطفي الجاني، واعتمد العلمي القدى 

اتهامصلث، آته على الموقفه لهدا الترؤيم اُينم ؛ ١٧١٠بالهجوم ١^٠٢٠^١ هذا 
تبينمريم وبشكإر محايدة قراءة ولعإر والدينر، الأمة على بالتامر الصوفية 

أهز،طرف، من مواء الخفاء ل صدهم يحاك مما يرآء التموف أهز، أن 
مشكلةعن يتحدث التقرير لأن أوالشر3،، الغرب أمزر من أوغيرهم ملتهم 
الترجمةلكن صفحة، •٨ من أنيد وف، عام بثكإ، الأمريكي القوس الأمن 

حداالبسيط ب، الجانذللث، إلا شاول لم العربية الإعلام ومام، ق المداولة 
ُ.الصوفيهءر عن تحدث الذي 

المطولةالمخة على اطلم عزيز الدممور أن إل يثير الكلام هزا 
الدىحدا البل الجانب، ذللثؤ مها نقإ، ليته ؤيا )•٨صفحة(، للتقرير 

يكزألم ذللئؤ س ميتا ولكن عالميح، نقاشنا ناقشه ثم الصوفية، تناول 
الأمنآ مشاكز عن الدكتور— وصفه —كما يتحدث يكن لم التقرير وأيصا 
المجتممعن أحره— إر أوله —منر يتحدث كان ؤإنما الأمريكؤر، القوص 

يوردهلم —الذي عنوانه كان ولذللث، وتغيره، عليه التاير وكيفية لم، الم
دٌواردشركاء ديمقراطؤرت حضارى )إسلام عزيز- الدكتور 

الفتةعن لم المالمجتمم داحز، التقرير ييحث، كان إذ واسسراتيجياُت،(، 
—بحسبفامتبعد معها والتعامار حا الوثوؤ، المتحدة للولايايت، يمكن، الشر 

المجددينعلى احتيار، وونم واكقليديين، الأصوليين، وتصنيفه- يمه تق
يمكر،كثركاء وذللث، الصوفية؛ واكقة الاختيار ل وألحن،.هم )العقلانيين(، 

ذلكو*جّرات أصباب التقرير وذكر ودعمهم، ٩؛ الوثوق لأٌريكا 
الاختيار.

الهجوم،،العاض رده ف، واستمر عزيز، الدكتور عنه أعرض ذللئج كز، 
باعتناقهم أنفالأمريكيين، أقنم الذي هو التقرير هذا رُوهزا قال- أن إلى 

منالأمريكية البلاد إل وٍإر التصوف إن الإسلامية؟! الصوفية التجربة 
الوجودعلمح، يخرج أن ويل داني، معهد يوسمط أن قل الإسلامي العالم 

١٠٦ءست نفه، المر-بمر ( ١ ر 
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!أ.السنين..٠ بعشرات التقرير هذا مثل 
منتوصيات بوجود أقر إدريسي الكييطى عرير الدكتور أن والخلاصة، 

نالكيناقش لم ولكنه الصوفية، وتشجح يدعم الأمريكية الحوث مرام 
فيهاذم والتي الأنفعالة، الردود عر اعتمد يل علسا، نقاسا التوصيات 

واكتفىالتصوف، أعداء يأمم ووصمهم التوصيات، تلك تناقل من وهاجم 
~منهجية أخطاء ق أيض1ا أوقعه الأمر وهدا أ عام يشكل التصوف بمدح 

ليلأكاديمي بحث ق تكون أن يبغي كان ما آما-، بعضها إر أنرت 
التقريرينعنواق إيراد عدم الأخطاء تلك رأس وعلى ءالةإ علمية درجة 

أنهو ذلك ق السبب أن ويظهر للمناقشة! كأنموذجين أوردهما اللذين 
الأمريكية،اليامه ق للتصوف مرتقب بدور بمرح الأول التقرير عنوان 

وكانتوغيره! الصوف مع محرتقبت شراكة إر إشارة فيه الثاف والعنوان 
لالخق وله هما، كما يوردهما أن عرير الدكتور عر توجب العلمية الأمانة 

ذلك.أراد إن ورفضهما مناقشتهما 
فرسا(حونروا)متراسورغ— إيريك الدكتور الثالث؛ المثال 

المتخصصينأبرز من  Eric Geoffroyجوفروا إيرك الدكتور يعد 
مبفالعربية وللغة للإسلامحيات أستاذا ويعمز، الصوف، ل الأوروبيين 
العديدوله فرنسا، نرقى سترامبوم بجامجعة والإمحلامية العربية الدرامات 

—كماالإسلام إر جوفراوا الدكتور دخل وند الصوف، عن المؤلفات من 
ومشاركتهالبارز حضوره اليوم وله ، الصوف باب من نفسه~ عن يحكى 
الإسلامي.العالم ل أم الغرب ق سواء المتصوفه، بين الفاعلة 

١٠٧!ص شه، المرجع ( ١ ر 
أالءامعةاسلامت يعد التحت ، ٠١٩٥٦ءا« نا ف ٠ محلف . ١ لد ٠ ٠ نم j ملم ا، ٠ ذ ح« ام ٢( )

•أ تخمم ا دمشت ء تعالسمه اصا ٠ ٠ كعا ت صم .، اثصم لمعة ة ٠ المن صالمدصنت الاصلأمة 
■٠٠له ء، 1 اس ست حامعة و. سه الع اللغة ٠ الأسلأمة اسات لإلاو> استاذآ ،  ١٢١ا/معا ٠ ف.، التصع 

اليربيةياللغة ٠ صعد ما I صاآ ؤ. حانة ٠ او ٠ ف ،االتمأع ٠ ءلالتم4ىء، لفات! المآ 
www.eric-جوفروا إيريك مرتع بملرت وغيرها■ الجوانية"، الإسلام طريق "التموف: 

geoffroy.net / ، منزله.ل له زياربي( اثناء منه سها هنا المعلومات وبض
لباسرامسورغ منزله ق له انملمية زياربي أثناء ■جوفروا الدكتور من ذلك سمعت )٣( 

TA //اناءالمديدة الأخلاق محاور من وبالرغم . ٢٢٠ا/مآا ١ ; ٢٩المرافق اه ٤٣٥ا
وأرجوذلك. على طغى الحوار أثناء صدرْ وصعة الجم وأدبه خلفه حن أن ألا ط معه الحوار 

والهدى.للحق حميعا يوفقنا أن ائه من 
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~الكييطى عرير الدكتور لكتاب تقديمه ق جوغروا إيريك الدكتور كتب 
الأوساطل المتداولت الأطروحة تلك الباحث ٠دحص الذكر—! الأنف 

انموفإر نظر واش مها، والوهاية لب السئما لا الإملأب، 
بغيةالغرب تنجيم يحظى لكونه ٠وهرءلقة٠ بل حطيرة، ابدعهء باعتباره 
اوحما، يجهلون الناس هؤلاء لأن عليه... والقضاء الإسلام إصعاف 

وعقيدته،الإسلام تاريخ ل التصوف مركزية يتجاهلون 
توصيايث،عن سألته المسألة هده حول حوفروا للدكتور محاورق وأثناء 

بموسسةله ومثلت التصوف دعم على الحاثة الأمريكية البحوث مراكز 
عرسانوحتا هناك بان فتها مؤكدا عامة إجابة جوفروا الدكتور وأجاب راني، 
الإسلامي،العالم ل حتى مماثلا توجهل هناك إن بل التصوف، نحو 

منالتصوف يه يحفر الذي الكبير الحالي ثالدعم مثلا لذلك وصرب 
أكدالوقت ذات ي رممه بوتفليقة(، )حكومة الحالية الجزاتراية الحكومة 

الولاياتمن مباسرا مالينا دعمسأ يتلقى متصوفتأ هناك أن يسمع لم بأنه نافيءا 
حيثقباف، هشام ومحمد يوسم، بحمزة مثلا لذلك وصرب المتحدة، 

ذاتول أمريكيتا. دعمتا يتلقيان رأنأما أحد يسمع ولم أمريكا ؤ، يعيثان 
أمريكيتادعمتأ تالشت، الوهابية السالفين بأن جفروا الدكتور ذكر السياق 

دفعتأمريكا وأن طالبان,,، وحركة لادن بن بأسامة مثلا لذلك، وصرب 
للاصلأمممثلآحر عن البحث إر دفعها مما الدعم، ذللن، ثمن 

حصربأن الكييطى الدكتور على الرد ق سابقنا ذكرته محا أكرر وهنا 
عنالدعم إذ السياسة، عالم ل أحل به يقول لا المائي الجانب ل الدعم 
وأنوىأسد ونحوها والإعلامية السياسية والتسهيلات؛ الامتيازات ؤلريق 

سالدءماوالياوباشر.
فلوجوفروا الدكتور يقول كما أمريكا من دعمآ تلقت السلفية أن وأما 

عدوآيناجز لأنه يدعم من بين محنتان الدعم ذلك بوجود جدلأ سلمنا 
علىبه ليتقوى امريكيآ دعمت يتلقى من وبين آنذاك( )الشيوعية مجثزكآا 

٠ص ا المتحدة الولايات ز الإسلامي التصوف الكبيطي، عرين كتاب مقدمة )١( 
حوموافيا"آآ/\/هم؛اماواحث،معانمض )أ(لقا، 
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أمرنداك لكلنيوب لمة الأن يرون المتصوفة لكن إذا إلا السالم! أخيه 
آخرإ.
عروتاكيدْ حديثه ق حفروا الدكتور منها يطلق التي الصراحة إن 
الملقي؛التهلرف صد ونصيرأ حالسا الصوفية لاتخاذ ومحيامحي غرتي توجه 
له.يحمد أمر لهي معي المباشر حديثه عبر أو كتاباته ل ذلك ألكن سواء 

المرق،المار تصحيح إر الصائنة الصراحة تللث، تقوده أن وأتمنى 
والمنة.الكتاب حياض إر به والمودة 

المتحدةالولاياُت، هيرماض)شيكاعو- مارمحيا الدكتورة الراعت المثال 
الأمريكية(

ابر3محن  Marcia Hermansenهيرمجالمن مارمحبا الدكتورة ئد 
الأمريكية،المتحدة الولاياُت، ق التموف ق الألكديميين المتخصصين 

الإسلاميالمالم دراسة برنامج ومديرة الإلهي١اتv، م بفأستاذة وهى 
مثارلكماولها .! Loyola University Chicagoشيكاغو لويولأ بجامعة 
ولهاوخارجها، المتحدة الولايايت، داخل الصوفية، الناشط ق الديل.ة 
الإسلاموعن التصوف، عن والقالأُت، والمحوث المؤلفات من الديل. 

•٠

وأرمحلتهالإليكروق، الييلّ عبر هيرمانن اككتورة مم تواصلت، ونل 
أسلتينص هو وهذا بالإجابة، -مشكورة- إر وبعثنا الأسئلة، بعض لها 

وإجا؛اتانمكتورةءنهارم

واحل.دين ن ة واحل أمة كوننا بين نوفق أن ن يمكن كتف الياحثؤ؛ •' ١ س 
سنة؟بعد سنة وتكاثرها الصوفية، الطرق تعدد وبين نعده واحد ورن 

ناهوءأطروحات اللأ٠رتLت٠ا المسالمات التاء ءاصرات مرماسن الدكتورة مؤنقات من ( ١ر 
الدهالويولي لثام الال>ة' اض احجة كتاب ودراسة وترحمة الإسلامي'، القانون ل افه ولي 

والمالمالإسلام عن uك٠لأن موسوعة تحرير و مشاركتها إر بالإضافة 
سيكاغرلويولأ جامعة بموئع مرمانن مارصيا الدكتورة صفحة يتنلر؛ للمزيد الإملامي- 

http://homepages.luc_/^mhermanالخالي: الرابط عنى الإلتكتروف 
المرافق*ا/ا/'آةام يتارح مرمحانض مارميا الدكتورة مع المراسلة هده تمت )٢( 

 ١/\Tا/"آبىمآم،وكانت
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الءلماذا نل لو كما صعق، انقاد هذا هيرماض: الدممورة : ١٢
آخراويمعنى ^٠، ٠۶٠٥١١خطأ ليس هذا متشاحين؟ء. كلهم المسلمون يكون 

تجاهما نرعتا متسامحين نكون أن الأساسية القطة الأمة، تمم لا الصوفية 
الشقاق،نسيب يعنى لا طريقة إلى تنتمي كونك الإسلام، داخل التنوم 

~دلكن الملمين، ين توحد التي القاعدة ص الشرسة بأن المفهوم من 
إلىتحتاج فريدة وشخصية اجتماعية خ^رادتi هناك ذللث،"" على وعلاوة 

٠Think الأمريكية الحوث مراكر مجن الكثثر تحث الياحنح: سلإت 
Tonks ^ علىالأمريكية( الحكومة )وتحديدا الغربية الحكومات تقاريرها ى

المناصبالإملأمى التوجه باعتبارها الإسلامي، العالم ل الصوفية دعم 
الدراساتومعهد راني، ة مومالمراكز تلك أبرز ومجن للغرب، 

هذا؟.مثل على تعليقكم ما الأسزاتيجية، 
علىوكان واسم، بشكل مذكور هذا نعم، هيرمجاسن: الدكتورة  ٠٢٢

معتدل.أو جيد إسلام عن للحّثا "٩ ١"١ بحد لما فعل كرد التحديد وجه 
المعتدلةالصوفية تقديم زعموا الذين الأفراد هؤلاء أكثر أن أعتقد ولكنني 

فدمواالذين وهؤلاء سمعتهم، وتشويه باستخدامهم الحكومة فامجتأ 
مخادعين.أو المعرفة نليلى أو سذجا إما كانوا الاقتراح 

الخصدافيةتلالث، لها وليس الجدد، المحافظين بلباس يمينية راني مجوسسة 
الواسعة.

—بحدبوصوم تتحدث أمريكا ل الأصوات مجن الكثير الاح٠ثs؛ سمات 
)الوهابية(،الملقية لمواجهة الأسترايجى الخيار هو التصوف، بان  ٠٩/ ا١ 

الأصواتتلك ومن والإرهاب،، اكلرف وبين بينها يربمل ما عادة واش 
الرؤية؟•هذه مع تتفقثن مدى أي إر شوارتز• صيفن المثال سل على 

لهاروم الفنرة هذه المابق، الموال مثل هذا هيرمانس؛ الدكتورة : ٣٢
أنأرى أف ومم خثر(، وليس إعلامي روهو وشوارتز ناف، هشام 

سلفيةتيارات هناك بأن المؤكد مجن أنه إلا للذات الترؤيج من هى جهودهم 
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تقولالتي الفكرة تللتج المثال ميل على نقدها، نسممله؛ الصوفية صد هدامة 
عليه.القضاء يبغى سواه ومحا صحيحا واحدا طريقا هناك بان 

الغربية؟.المصالح يخدم التصوف أن تتوقعين هل لياحن،؛ ات 
تقصدهل جيد، بشكل يصم لم الموال هدا هيرماسزت الدكتورة م؛ 
وأيأنفسهم، الصوفية تقصد أك أم عرب؟ وأي للصوفية، الغربي التصور 
الأمر.حذا مباشرة يهتمون الكثيرين أن أعتقد لا وأين؟ صوفيه، 

دونالروحانية الجوانب على يركز التصوف كان إذا الباحثت سهت 
علىالتعويل يمكن فكيف للإسلام، روحانا تآويالآ باعتباره عيرها 

أوالاجتماعية النواحي ل الأفضل إلى تغتيرآ سيحدث أنه ل التصوف 
قنومن كنا إذا وحصوصسأ لمين؟ الملدى الاقتصادية حتى أو السياسية 

الحياة؟.جوانب جمح يشمل الإسلام بان الوقت نفس 
أنوهو وٌتكرر قديم تصور هدا أجرى، مرة هيرماسن، الدكتورة • مء 

هداعلى وللإجابة الكهوف، ل يعيشون وأنبمم آجر عالم ص الصوفية 
الحركاتبأن قلنا لو كما سكون وهدا طويل، وقت إلى نحتام الموال 

الجحيم،إلى الملمين يقودون بدك فهم بالدنيا؛ فقيل تعتني الإسلامية 
المشهناءعلى الأمثلة من الكثير فهناك ذك، من تعقيدا أكثر الواقم 

نوايامن الكثير تفسد بالمياسة الزائدة العناية أن من بالرغم الصوفيين، 
انتهمح،•الناس• 

ودفاعهاللتصوف الشديد حماسها مارسيا الدكتورة إجابات من نلاحفل 
شيمهبان( هشام محمد وهما أمريكا ق مجروجيها أبرر لمزت إبا حتى عنه، 

شوارتزستيفن المتصوف والإعلأمى أمريكا، ق النقثبندية الحقانية الطريقة 
لهم،لمزها بسبب الجزم هتا أستهليم ولا الإسلامية، التعددية مركز مدير 

العلنيةتصريحابما بسبب ذك يكون أن جدآ المحتمل من ولكن 
يوغقد ما وهدا التصوف، انمحدة الولايات تدعم أن بضرورة والمكررة 

حرج.j( الممحوقة باقي 
مراكزمحن توصيات وجود تنف لم مارسيا الدكتورة أن أيضتا ونلاحفل 

٣٢٥



وامحميثكل مذكورة بأنها أكدت بل التصوف، بدعم الأمريكية البحوث 
ولوالتوصيات تللث، على ترد أو تتاقش لم ذلك، ومم التوصيات(، تلك، )أى 

التيالأصوات اتهام إلى وتوحهت، ذللئح عن حادت إنها بل إجمالي، بشكل 
قللت،وأضثا المخادعة، أو المعرفة ئلة أو ذاحة بالالموفية يتبى نادت 

لهاأ.موالي ق كمثال أوردتها التي راني مرمة مصداقية من 
بتبنيتوصيات وجود تتقى لن مارسيا الدكتورة أن توقعت، ولأل 
والبذللثج عن صوالى أردفت، فمد منها؛ كان ما وهدا وتشجيه، التصوف 

أنأتصور وكنت، لالغراّ_،، التصوف يقدمها أن يمكن التي الخدمة عن مباشر 
الخارجيالعالم مم يتعامل )وأمريكا( الغرب، إن إذ ومباثر، واصم مزار 

ولكن)الخدمة(، لفثل استخدمن، ولدلانؤ ضل، المصلحة أساس على 
أجيل يشكل يمم لم أنه بدعوى موالى، على تجب لم مارستا الدكتورة 

الجواب،نهاية ق ولكتها أقصدا، صوفية أو غرب، أى تفهم لم أيما وأنها 
الأمرأ!.بهذا يهتمون لا الكثيرين أن أكدت 

مارسياالدكتورة تعول مدى أى إلى أفهم أن حاولت، مى وامتهلرادأ 
الملمينخدمة ق — واهتصاديتا وسياسسا ~اجتماءيء التصوف على 

التصوف؛قوةأ.عن ومدافعة حاسمة إجابتها فكانت، 

ولقناءتهاالأكاديمية العلمية ولروحها مارسيا للدكتورة تقديري ومم 
أوفيها يزرم لم تيار عن القوي دفاعها من أعجبح أن إلا بالتصوف، أيما 

وهوألا الأرض؛ وجه على ملمة امرأة كل تحرفه بديهينا أمرآ يعلها 
وأعجبالنقاب،(!!، هنا أقصد )ولا الملمة المرأة على الحجاب، قرصية 
أولق كما امحم، بالتتنادي التي وهى للسالفية، ولمزها هجومها من أيما 

إلاأحد لكل يدل الصول الفكر ق التسامح أن يبدو ولكن لها؛ جواب، 
لللفى!

منتوصيات بوجود أقرت هيرمانن مارسيا الدكتورة أن والخلاصة، 
تردأو تناقش لم ولكنها التصوف، وتثجيم يتبنى الأمريكية البحوث مراكز 

أسلوب،إلى أيما عمدت بل عقلي، أو علمي بشكل التوصيات تلك، على 
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مؤسسةمم فعلت )كما التوصيات تلك أطاأ-ق فيمن والتشكيك الهجوم 
ممفعلت المتصومح)كما بعض حال هو كما بمضمويا نائي أو ران(، 

غيروبشكل بقرة التصوف عن الدفام إلى أضء وعمدت وئاق(، شوارتز 
فرقتاكي وهى الصوفية، الطرق عن حش فدافعت وواقعي، منطقي 

ذاتها!.أمريكا ق حتى الملمين 
الأمريكيةالبحوث مراكز أن المبحث، هذا حلال من لنا فتبين ويعدا 

وتتخذهموتثجعهم الصوفية المتحدة الولايات تمعم بان وأوصت نادت 
الأمريكية،والسياسة المصالم مم يتوافق التصوف ياعتيار وذلك، حاليما، 

السلفية.بذلك ويعنون المملرف مواجهة ق مجهمنا شريكنا أيما و؛اءتيار0 
ولذللث،بها، ومعرفتهم التوصيات، لتلك المتصوفة ادارك أيصثا وتبين 

منمجقلزء أو طابة! مؤسسة حال هو كما الأعين عن لها مخف، بين ما فهم 
بينوما الكبيهلى، عزيز الدكتور حال هو كما بها، يقول من ومهاحم شأنها 

تلكينقز، من ومهاجمة التصوف بتبجيل والاكتفاء لنقدها وتارك -ها مقر 
كحالوهذا أشهم، المتصوفة من كان ولو حتى ما، ينادى أو التوصيات 

هيرمانن.مارسيا والدكتورة جوفروا إيريلث، الدكتور 
أنوهى رئيسية، واحدة نتيجة إلى يقودنا الفصز، هذا فإن عام وبشكل 

بالقذةالقذة حذو تسير الإملأمى بالحالم المهتمة الأمريكية البحوث مراكز 
عنتخرم ولم بالتصوف، يتعلق فيما التقليدي الأستثراق نتائم حلم، 
التصوفعن الأوروبيون المستشرقون رسمه الذي الإيجابي العام الإطار 

موقفعلى إيجابنا انعكس الذي الأمر عليه والثناء به العناية عبر ورموزه، 
البحوثمراكز اليوم وهاهي التصوف. من الأوروبي المياسة رجز، 

التصوفبتبني الأمريكان الماسة فأوصت، مسارهم تسير الأمريكية 
صدىاش— شاء —إن القادم القصر، ق وسترى حليما، واتخاذه وتشجيعه 

التصوف.من أمريكا موقف على انعكاسها ومدى التوصيات هذه 
مستشرقىفاقوا الأوائل المستشرقين أن إلى أحيرأ الإشارة وتجدر 

بالتصوفالعناية جانب، ق بكثير الحالتين الأمريكية البحوث مراكز )حيراء، 
بجوابؤإلمامهم العرمحة للغة أولئك لإتقان إلا ذاك وما وتراثه، ورموزْ 
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عمشءفهما أورثهم الذي الأمر إليه؛ به المنتوالفرق الإسلام من كشرة 
الخالمعلى الأوروبية الهيمنة تكريس ق مائدته كبيره وئناعة بالتصوف، 
ونثرتحقيق وآعادوا رموزه، وشأن شأنه من وأعلوا به فاعتنوا الإسلامي؛ 

حتىورموزه، التصوفح ل وألفوا وأشعارهم، الموفية مولفايتؤ وترحمة 
ؤ،لمس المموفح، ل حجة الأول،~ القمل ل يينن، —كما بعضهم بات 

أشهم*العرب المتصوخه عند حتى ؤإنما الغرب 
المربيةباللغة جهلهم أورتهم فقد الأمريكية البحوث مراكز خراء وأما 

القرارصناعة أبواب محن فرحم ولكن ُ، الآمةر الجوانب مده ق صعقتا 
لدىالأوائل المتئرنين مكانة عن تقل لا مكانة أء3لاهم الأمريكي 
بعضالمتثرفين سلفهم من يرثون جعلهم الذي الأمر أوروبا، حكومات 

تنجحومنها الإسلامي، المالم على السائقة الأوربية الهيمنة مفاتيح 
التصوف*

يزن١^ يظراكب الرئة يالأئ الأ.ريكى الانثراق اصام صعق حول للمزيد )\( 
دالاتجاسالأسشراذ وئاب الاحراق فة ص حدث اناء ذلك ق طقاو 

اسرةفياصخص،ساز.ص؛أ
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لاصوبالمعاصر الأمريكي الدعم 
تخلصنأن السامة الفصول ل ورد ما حلال من لتا يمكن بداية 
وهما:مهمتض، نتيجتن 

وملوكية،عقدية انحرافات يحوي المعاصر بواقعه التصوف أن الأولى• 
وحدةهوعقيدة الانحرافات تلك وأس الغربية، المالح عع تماما تنجم 

عقيدةتلغي أحوالها أنل ل أو الأديان، وحدة إلى تفضي والتي الوجود، 
الواقع.عن وتقصيهما اف سيل ق والجهاد والراء، الولاء 

هدهوأن الامحتثراق؛ قدم بالتصوف غربية نديمة قناعة لمة أن الثانية؛ 
تلكمذ؛اهر وأبرز ١ستمر، ١ أحداُث، بعد بقرة الظهور إلى عادت القناعة 
منهاالمديد نقلتح والتي ونشرالصوفية، بدعم الكثيرة التوصيات هي المودة 

لالفصلالساض.

هلوهو؛ مهما سوالأ نملرح الهمين اليجتين هاتين حلال ومن 
أعلنتوالتي المتحدة، الولايات حكومة ودعم رصا التصوف نال بالفعل 
ستمبمر؟.١ ١ بعد ودولهم والمسلمين الإسلام على غضبها 
مهميزتأمرين إر أبمح اكيثه ألد الموال هذا عن الإجابة نل 

تفاصيلهول اليحث، هن.ا عنوان ل الواردة ءدعماا كلمة أن أولهما: 
وسالدعم، أنولع كل ؤإنحا فقْل، المائي المعم تعنى؛الضرورة لا الأتية 

صورومن المائي، إلى بالإضافة واليامي، الإعلامي الدعم اليوم أشهرها 
عنالطرف غض أو التغاضي ومنها نوعها؛ كان وا المهيلات أيما انمءم 

مأمون.حلينن الباحلن ل أنه ٍتالما ظاهرأ، الحد تجاوز ؤإن حتى الحليف، 
يعمل،يقال ما كل ليس أل اليوم المياسة ل العلوم من بات أنه والثاف؛ 

حقيقةمعرفة إردت فإن وبالتالي عنه؛ يعلن أو يقال يعمل ما كل وليس 
علىوافعالها أقوالها إلى النفلر س بد فلا ما قضية س محا دولة موف 

الأقواللأن فقهلّ، أفعالها إلى أو معنا، مجمرعهما إلى الفلر أي الأرض، 
بينماتصدق، لا وقد تصدق فقد اليوم، ناميين المرواغة ميدان هي 
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اليوم،العلمانية السياسة هي وهكذا تكذ-را؛ أو الأنوال تللئ، تمدق الأفعال 
عرؤإنما الميلة، والأخلاق والصدق الدين من أماس عر تقوم لا إب إذ 

الصدقأو الدين حاب عر ذللت، كان ؤإن ثل، المصلحة تحقيق أماس 
أوالأخلاق!

الواقععر وبناء آنما، المذكورتين التيجتين عر وبناء هنا، وس 
وبناءالمابقتن(، باكييهين الأخذ رْع بتمو ١ ١ بعد الأمريكي اليامي 

الإجابةيمكن فإنه هذا؛ يومنا إر ميتمبمر ١ ١ منذ الصوفية وانع عر أيضآ 
تبوليلقى بات بالفل التصوف بان السابق التساؤل عن واختصار بوصوح 

وعملا.قولأ ودعمها، واصتحايا الأمريكية المتحدة الولايات 
المتصوفةيه مؤ الذي الجديد الواغ هو الأمريكي والرضا الدعم وهدا 

تمنهم ثلة لأقوال الأمثلة بعض وهده صراحة، أو صمتتا إذ غيرهم؛ قيل 
مكةق المتصوفة رموز من ~وهو فدعق عبداممه الميد يقر الأولأ المثال 
وبروزهاالصوفية صعود أمتاب أحد هى ستتمثر ١ ١ أحداث بأن المكرمة" 
منجددُ
عاليعمار الدكتور المتصوف الباحث يقر حسثا مصر، من الثارات المثال 

ءردومدافع1ا(ت )مستنكرأ ؤيقول الصوفية، نحو الأمريكي بالتوجه حسن 
إملامجاتيارآ بوصفهم تشجيعهم ق المتحدة الولايات رغبة على المتصوفة 

ندوةخفى للامتعمّار، الصوفية القلرق مقاومة عن بالاعلأن ستا، مستأ 
الإسلامي،التارخ ق الصوفية الحركات دور حول العزمية العلريقة بمشيخة 
اعتمادإلى الرامة واثطن اعي جمعلى الرد على المتصوفة حرص 

وحاربالإسلام نثر التصوف أن فأكدوا للأسلأم، وحيدة ءلريق1ا التصوف 
أ.التنصير،..ءأ حملات وواجه الامحتعمار 

راطآم،  ٠٠٦آ/ ار/ بتاريخ يلعق عيداش مع لقاء إصاءات، برنامج ، المرية تتاة يطرن ا ١ ل 
http://wv_.y0utub€X0m/watch

عقدوتد . ١٣٥ ٣— ٥ ٠ ص م.ص، مصر، ل الموفين للطرق الياب التتشئة حن، علي عمار )٢( 
لأكد والذي المؤلف، بمشاركة الكاب هدا لمناقشة المزمنة الملرينة مشيخة بممر مؤتمر 
الطرقوتنجح لدعم الأمريكي التوجه على الصونت مشاخ من عدد حمرها الم الندوة 

بدورأشاد فقد مئة العز ا!طريقة شيخ وأما اذجةاا ّءنكرة بأما ذلك عر يعلق الصوفية، 
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لمالمؤتمر ذلك إن إذ وتلبيس؛ خانمل قيه عمار الدكتور من الكلام وهذا 
لكنؤإنما التصوف، لشجيع الأمريكية المساعي على الرد سياق ق يكن 

العالمية،الإصلامه المعيية القيادة عقدته ودعمه، التموف لإحياء مؤتمرا 
المجلسمع بالتعاون إ اللميتين العالمية الإسلامية الدعرة وجمعية 
ومنيحةالمسالمين، الشباب جمعية ومشاركة الصرفية للطرق الأعلى 
الوجهءالتصوف، عنوان تحت المؤتمر ذلك وكان مصر، ق الصوفية الهلرق 

ماالمؤتمر لدلك الكثيرة التوصيات صمن من وكان للإسلأمء، الشرق 
واغأن مع الأمريكيإ التوجه على رد أنه وزعم أعلام الباحث اجزأ0 
والمصرية()اللييية الصوفية الجهات هده إن إذ ذلك؛ عكس يقول الحال 
ذلك،يجعل ما وهدا ، العزمية١ اللريقة وبخاصة الملقية، عداء ق تشرك 

الدكتورزعم كما ذلك عكس لا أمريكا تريده ما فلك ق يسير المؤتمر 
وماالتصوف،، ؤإحياء وتشجح دعم هو الأساسي أمريكا هدف إن إذ عمار، 

الهدفهذا مخرجات من إلا المؤتمر ذاك 
كتابهل الكبيهلى عزيز الدكتور يقول حنث الغرب، من اكالث،ت المثال 
عنوانتحح، الأمريكيهء المحدة الولايات ق الإسلامي ءاكصوف 
للتصرفالمريدة الخواقم، بعض ءاثارت الأمريكية(؛ المياسة ل )التصوف 

الالإسلامية، الأوساحل ق صهعثزالجدل 
•الخارجي الياصي انمل ل تدخلون لا الصوب أن وأكد الأ٠تJمارا مقاومت ل التصرف 

يشلتوكدت العزب الطريقة يمشيخة اندرة بعنوان عقال آم،  ٠١٠مايو ٤ جريدآالأهرام، ينظر؛ 
انمونهء.للطرق السامي الاستغلال ل الأمريكية التوجهات 

العالمةالإسلاعثة الدعوة رحمة القداق، يرأسها كان العالمة الإسلأمة الشمة المائة )١( 
ويدءم<التصرف يتبنى كان وكلأهما القيان. حمية إبان الفتة الخأكومة أيقن تها اص

لالقيان حقبة ادثار عع اندثر انه يبدو وكلاهما آآم،  ٠٠١ستمر أحراث يعد ما وبخاصة 
-علىوذلك المؤتمر، بدلك يتعلق ما الإلتكتروف موتعها من العزب الطريقة أزالت وتد ليبيا• 

أالصوب كعادة ولما؛ مصر ل الجديدة الحقبة مع تمنيآ يبدو— ما 
بشكلوالدي للملغية، المافر العزعنة الهلريقة عد.اء من طرفآ الثال الفصل ل بيت )٢( 

ارعردية٠■الوهابية أو الملقية حق ي والمتم وألب يالتكفير تطفح مؤلفات هيثة على كبير 
ءوكلأءعنوان يحمل البحث هدا أعد وأنا كتبها ْن عفه اطلعت ما آخر وكان سميها! كما 

محمرا٠ق الوهابية 
رالأشرافالهاشب للأناب العافية العالمية الرابطة مرئع افزتمريظر: هذا حول للمزيد )٣( 

اونلأين(،هماط:
http;//wwwMshrof-onlinexom/vbA^^
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يتحدثأحل ثم ، التصرف،..٠ على المتحالجن أولئك طرف من سئما 
إلىأدت تامسة عدانة بمراحل العشرين القرن ي مر التصوف أن عن 

العقدق بدأ يصف— —كما أته إلا السرين، القرن طيلة صوته حنوت 
إلىبالعودة والعثرين الواحد القرن وبداية انمشرين القرن س الأحم 
التصوف.ق —ذكرها- داخلية عوامل بنعل وذلك وبقوة، ال—احة 

علىاستجد بما ارتعلت خارجية عوامل ذلك إلى اوانفاف يقولت ثم 
٢٢٠شتنمِ كاحداث ماساؤية أحداث من الدولية الساحة  ٠ بالولايات١ 

أشهميراجعون الغرب ل السياسة أهل من جعلت والض المتحدة، 
ستحفلىالإسلامي، العالم ل جديد وحليف، _t-jl مخاطي، عن ؤيحثون 

ال٠يزةاارالصوفية؛المكانة والحركات العلوق فيه 
أساسعلى قائم بأنه الأمريكي، التوجه هذا لمرر عريز الدكتور ذهب، نم 

الاقتصاديةالصالحة تعرير يقولون" "كما منه الهدف إذ ديني، لا مصلحي 
وخلصعليه، التآمر أو الإسلام على القضاء وليس الأمريكية يامئة وال

عصلحىتعاءلفِ، هو حالينا التصوف مع الغربيين تعاهلم، ارأن إلى؛ الدكتور 
العالمق محاور سريلئ، عن للبحش الغربيين اصعلرار حلروف فرصته آق 

وهذاوالاجتماعية، الاقتصادية مفلوماتمم على خعلرأ نثكل لا الإّلأّى، 
سالدينية شرعيته عنه يزيل ولا التصوف، أصالة j( حال، ؛أتم، يهلعن لا 

ٍناتفةأتم، على الأستقواء أو الإسلام أمة على تا'ُرْ يعنى لا كما جهة، 
أنكما المشروعية يضفى لا الدعم فغتاب أحرى، جهة عن إسلامية 
٠.الخشروءية٠٠ هدْ لإلغاء مح،ررآ ليس حضوره 
الحقيقيةبعض وذكر بباطل، حقح عريز الدكتور فيه خلعل الكلام وهدا 

اسأصعلى نائم التصوف، مع الغربيثن تعاطف، أن فذكر أكثرها؛ وأخفى 
أنوذكر التصوف! j، مصالحه تحقق وجل فالغرت حنر؛ وهدا الملحة. 

العالمؤ، معتدل، جديد حليف، عن ؤيبحث، ه نفيراع بدأ الغرب 

_0Aسائق، مرم الأريكيت، التحية الولايات ي الإملائي التصوف إيئيي، الكبيْلي عزيز ، ١ أ 
٠٩ ص ف، المرجع ( ٢ )

صررآاُنفه، الخرجمر )٣( 
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الحقيقةكل ليس ولكه أضآ؛ حق وهذا التصرف، ل ووحدْ الإصلأمى 
أعرضولكنه يعرفها، إلا عزيز الدكتور إحال ولا لم، مكل يعرفها التي 
صدمتم؛ر ١ ١ بعد أمريكا مارصته ها وهي ، -٦١التدكير أو ذكرها عن 
كلل عليهم وتضيقها بالإرهاب،، وامامهم وتطرفه، وة قمن لمين الم

)العراقلمين مبلدين احتلال، إلى الحال بما وصل حتى العالم، أنحاء 
هداحمم ول الإسلامي؛ الإرهاب، حرب، ذريعة نحستا وأفغانستان( 

يدورلأمريكية السياسة أروقة ل الحدين، كان السافر الأمريكي الإحرام 
تتمموازية فكرية ؛حرب، الأمريكي العسكري الجاني، تدعيم صرورة حول 
فعلهتمء مثلما يزعمون" ~كما وذللث، إسلامية؛ وبأيدي ذاته، الإسلام داخل 

الأمريكيالاختيار وسر نم الباردة. الحرمحيح ابائ السوفيتي الاتحاد ْعر 
المهمة.بتلك أيما اختير ومن ص لتقوم الصوفية، على لالعل-يا 

^اإن ليقول الأليم، العلني الياق هدا كل لبمي، عزيز الدكتور يأق نم 
يفرولا التمرقط، أصالة ق يهلعن ولا مصل،حتي، هو إنما واك•ءم الاختيار 
توجسناويزيدنا بل التصوف، ق يهلعن أنه - ُدْ —والحالة فالحق بأحداا 

ينكرهلا للسلفية تكفيريتا ءدات؛1ا إرئتا يحمل التمرفج— ~أي كونه منه، 
)المملحى(العداء )العقدي( العداء هدا إلى انماف وتد بالك لما ، أحد 

للسالفيةأوالغرب أمريكا ثكنه الأي 
بمزبفكما الجفري علي الحسب، الهوق الداعية وأما الراع؛ المثال 

٠راني مؤسسة لتقرير ملخصه ل طابة( )مؤسسة البحثي مركزه  مجنآم  ٠٧
كحليم،الصوفية اختيار عن التقرير ل الواردة الصريحة الغوص ييراد 

موالينإجابة من أيصا هو بمرب فقد ، — مابما ذكرمحت، —كما لأمريكا 
وتشجيعهاالإسلام لتمثيل الصوفية اختيار عن تلفزيول ؛رنامج ق لضيفه 

والجوابين•اسمال؛ز، مل وهذا المتعمد، فل من 
هيالموفية بأن يقول من هناك (ت  ١٢*.٠ )لت البرنامج مقدم موال 

علىتركز لا لأنها وذللث، سّتمار، ١ ١ بعد الإسلام لتقديم الأنت، الهلريق 
القتال؟.على لأتركز الواجهة.. 

١^^٠القمل ز اللب( من الصوب )مؤنق محث ز يالتفصل الأم سا بيت ، ١ ) 
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يقرأفالذي التاريخ، نقرأ أن إلى بحاحة نحن الجمري؛ الصب جواب 
رايةيرى أن يستطع لن نله والذي ناله والذي والعيد القرب التاريخ 

إلاالمملرف عناصر أو التخرب عناصر طاتما ل تحمل لم حقيقية جهاد 
رأسها.أ.هعلى هم والصوفية 
ممةعن الحديئ، اور؛امج مقدم أعاد الرنامج من دقيقة ٣ ٠ مضى وبعد 

قالفرصة بأن الجفري الحبيب فزعم للصوفية )الحديد( الامتعمار تشجيع 
اوسؤال،المقدم عليه قاعاي يريدها. التي الصورة إكمال ي اعيه نلم الإحالة 

الاق:المحو على 
يعزرالأستعمار بأن متهمة الصوفية ٣(؛  ١٠٠٠)لت البرنامج مقدم مزال 
كماله مناوئة بأدوار تقوم لا لأما والإسلامير العربي العالم ؤ، وجودها 
لجا؟.

الإسلامامام حيثيات، تنبه حيثياما هذء الجفري؛ الحسب، جواب 
أيالقراءة، قليلو أننا المشكلة صحيحة، أس على تقم لم لأما ؛الإرهاب، 

ماذاالقراءة، احتيار آلة ، iJL_،؛لا أيضء كثيرأ، تقرأ عادت ما اليوم الأمة أن 
اليومعنها يعبر ما تقرأ، ولماذا تقرأ، وكيف، تقرأ، ما لها يقدم أصبح أ تقرأ؟ 

البدايةمثل التارخ كتب أمهات يقرأ الذي المكتوبة، ندوتثات أوال؛الفهلاتر 
التنانيخكتب من عدد مثل ذُبا، من أحبار ق الذهب، تذرات مثل والنهاية، 
عهدقيل ما التارخ كب يقرأ الذي كملمين.. كأمة، عندنا المعتمدة 

المواحهةرايات حمال أن يجد الأستعمار عهد ؤ، ثم مباشرة الأستحمار 
أ.ه؛. الصوفية..٠ هم شمتها دفعوا أيضح والذين المتزنة، الصحيحة 

يتغيرولم الموال، ل صراحة ورد ما يتف، لم هنا الجفري فالحثي.—، 
بلالتاريخ؛ لحقائق تحريف، مجرد هو والذي الأول، جوابه عن الثاف جوابه 

بامامالإسلام؛الإرهاب امام شبه حيثما الثاق الجواب ق تلبيطا أمعن إنه 
أسسعلى يقم لم كليهما أن بزعم المتعمر! من التئجيع الموفية؛تلقي، 

للأستعمار،المالئ الأسود الصوفية تاؤخ يكدا؛ه الزعم وهذا أ صحيحة 

T/ل الجمري. علي الجنب لقاء"ع إمحاءامتط؛ برنامج ٠ الم،بيم ينبّ-ياة  ٢١)
http:/^wyoutubexom/wotch?v=Fa5jlq5tU5wالحالئ: رايءل 
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الإصلأماتهام أن صحيح الماصي. الفصل ق بالتفصيل عنه تحدستح والذي 
تنسهولكن الصحة، من له أساس ولا باطل أمر بالإرهاب الرحمة( )دين 
وطمسالتصليل، ق الغاية يبغ أمر الصوفية مجن المستعمر بموقفح دلك 

ببعيد!عنا التجاتية الهلريقة محع ا فرنأمجر ومجا التارخ، حقاثق 
نقرألا أمة بأننا لتقول وذهب الموال، إجاية عن الحفري حاد وأبقا 

وهذاالغربي! للأستعمار الصوفية جهاد تارخ ~؛زءمه~ ومنه التارخ، 
هذهعلى رددت وقد التاريخ! حقاتق وتزوير الاس، على التلمس من أيما 

طياتهق يحمل لا التصوف أن وئت المابق، الفصل ق بالتفصل الشبهة 
حاهدمن أن أيضا وشت، افه، سل ل الجهاد أمر والملوكية( )العقدية 

علىوالجماعة، المنة أهل عقيدة الصحيحة، العقيدة أهل هم لاستعمار 
وناصرو0،ووالوه للأستبممار استلموا الذين الصوفية من وفر ما عكس 
هذا.يومنا إلى بعده من العلمانين ووالو 

ْعالإلثكروق إسلأمء ءأون ْوني أجراه لقاء ل الخامس؛ المثال 
عاليه؛الموال هذا طرح تم جوفرواْ ^ءيريك التصوف الفرنسي الدكتور 

يدخما وهو للإسلام الناعمء ال١لوحه تمثل الصوفية إن اليعفس يقول 
أوروييإّلأم 'اسس أحل من تفضيلها إلى أوروبا j المياسة الملطات 

نماردتمم؟
الغربل المياسية المالطات أن ءنلاحظ جوفروا• الدكتور جواب 

الحركاتظاهرة صد الحيوي المضاد تكون لأن وتدفعها الصوفية تش1>ع 
حتىل فحب الغرب ل لا الإسلامي التشدد مظاهر ومختلف الإسلامية 

سياستهاكلح عثرت قد الجزائر فإن الإطار هذا وو الإملأسة، لبلدان ال 
نفسوق للإسلام، الروحية للمستويات الترؤج طريق عن سنوات عدة منذ 

هذاتهلوير على مثلا باكستان مثل ألأحرى البلدان من العديد قامت المياق 
الصوفيةااواللقاءات المؤتمرات تنفليم طريق عن الصول التوجه 

الحوارترابط آم، ُ لح/"ا/*الاين، أرن إسلام شكت مع حاصر حوار إصلأم، أون رخ م( 
^rtp;//،vvvw.on/s/om.ne_Ofo6

اصظ8مه1'ه1ه2
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ؤإدراكهممعرفتهم تؤكد صوفية ئمارات شهادات خص فهذه ويعد، 
نحوهم.أمريكا توحه1ا ثمة يأل 

التوجههازا ق عمنا المتحدة الولايات شرؤع يؤكد ما وأما 
)العلني(الرمس الأمريكي الدعم فهو الصوفية، نحو الجديد الاستراتيجي 

سأتناولهما وهدا والمتغير، الجديد الصول الواغ وكذلك للتصوف، 
اكوفيق.وباه اكالمن، المأكين ق والثميل بالفصل 

مالأميكيالرسيسصوف
الطريقة~ثسخ فياف هشام محمد الشيخ القى م ١ ٩ ٩ ٩ / ١ / Uل 

ءالمتهلرخونبعنوان طويلة كالمة المتحدة" الولايات ق الهشبندية 
لوذلك المتحدهء للولايات القومي الأمن على كامن حْلر الإسلاميون• 

أنهزعم تلك كلمته وق الأمريكية، الخارجية وزاره نفلمته مفتؤح منتدى 
—يزءمه"الأعتداليعني الذي التقليدي، الإسلام بصوت يتحدث 

وذكروالمعتقدات، الأديان جمع ْع سلام ق والعيش والمحبة والتسامح 
تهلرفنا؛يكن لم أمريكا ق الحمر للهنود الأوروبيين المستوطنين قتال أن فيه 

يكونما فهو التهلرف وأما أفضل، حياة أحل من يقاتلونبمم كانوا لأمم 
وتحتنجحت؛بطء المعودية الدولة أن كيف يشرح أحذ نم إ دينية ئدواغ 

جدآ،مجتعلرفة جديدة إسلامية أيديولوجية إنتاج ل الإسلام® اااتجديد شعار 
التهلرفمجن تحذيرها إلى ومنه الخارجي، التهلرف مجن أمريكا يحذر راح نم 

يسيهلرأمريكا ق المساجد من A./* ٠ من أكثر أن زعم حيث أمريكا، داخل 
أنهو التهلرف حهلر إزاء الحل أن كلمته حتام ل رأى ثم الخْلرفون، علتها 
الخسالميننحو جسورا يمد وأن جيد، بشكل الإسلام العرب يفهم 

التقليدسنالمعتدلين 
وردما واستتكروا أمريكا، ق لكسالمين صدمة الكلمة تلك أحدثت 

إنما ولكن قباف، الشيخ الإسلامية المقلمات من الحديد وقاطعت فيها، 
وصاحبهاالكلمة تلك عادت حتى مبتمير ١ ١ ق أمريكا أحداث وقعت 

قباف،يرل والذي أمريكا٠ ق الأعر الإّلار المجلس مرتع كاملازت الخلماب ض يفلر )١( 
http://wwwJslamicsupremeco^
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احتارقليلة بايام الأحداث تلك فبعد أحرى، مرة الظهور إلى الصوق وتياره 
ليمثلهانص يرسف حمزة اكخ الأمريكي ١لصوفي الداعية الأيض البنت 

٠٢٠٢ ٠ ١ ؟/ Y/ ٠ وق بوش*، ءجورج الرثتس مع محادثات ق * الملميزأ 
وجورجالأمريكي الرئيس اجتمع سمر( ١ ١ من فقط أيام تسعة بعد )أي 

محوروكان حمزة(، )ومنهم أشحاص ستة ْع البيضاوي المكتس، ق بوش® 
للرئيسنصائح يوسف حمزة قدم وفيه سيتمبمر، ١ ١ أحداث عن ١لأجتماع 

منهطلب ثم أسباثها، وعلاج الأحداث تلك ْع التعامل كيفية حول 
وذلكبوش®، ولورا الأولى الأمريكية السيدة صيف المساء ق يكون أن 

الذيبوش® ءجورج الريس حطاب لحضور وجهتها التي الدعوات صمن 
اسلةفىاإكوتجرسالأميكيُ؟/

٠٢٢ ٠ ٢ / ؛ ٢! ق وتحديدا سبتمر ١ ١ أحداث من أشهر بضعة ويعد 
إحدى.>i؛Uياته;ق وولفيتز® وبول الأمريكي~'بها~ الدفاع وزير نائب قال 

اجتملعق قباف هشام محمد الشيخ المعروف الملم الحالم تكالم ١لعندما 
سثا0عما وتحدث  ٣١٩٩٩يناير ق الإرهاب عن الخارجية وزارة رعته 

امحوتاعتدال عن عبارة هو والدي للإسلام والتقليدى الحقيقي والصوت 
إلىذهب ثم والأديان®. المعتقدات جمح ع بلام والعيش وحب.. 

فوقوشيكا كاريا إرهابيا هجوما هناك بان الوقت، ذلك ق التحذير، 
قامتكلمته وبعد إسلاميين، متطرفين بواسطة الأمريكية الأراضي 

علني،بشكل به بالتنديد المتحدة الولايات ق الإسلامية المنفلمات بعفس 
المجتمعاتعلى ومغلوطة مفتراة ادعاءات هى ذكر0 ما بأن والقول 

قالأتو١ن٠وواميتزاا ومضى آ، لهوُ مقاطعة ونظموا أمريكا، ق الإسلامية 

أمريكال المسامين بين شعبيته تدل سبب كان اللقاء ذلك ل قياق الشخ اختيار عدم يبدوأن ( ١ ر 
.٢١٩٩٩عام الخارجيه وزارة ل ألمامحا اش كلمته بعد 

مجلة ٠٢٢ل*'آ/؟/ا*" إسلأبء، رؤية امرك،'ت ■ماساه بعنوان مقال يوسف، حمزة ينظرت ر٢( 
الرابط•صوتية(، محاصرة المقال )وأصل الإلكبمرونية، بايوتير وتنس 

www_ne$s-pioneer.net/^

قورلفتترأ أبول القاع ونير لماعد خطاب نص الأمريكية، الدفاع وزارة موتع )٣( 
الخطاب:

w\_.defen5e.gov/speeches/speecli.aspx?speech_
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سوفنحن حتؤع، بأنيا المتطرفون يعدها والتقدم التسامح مفاهيم تعلم 
الشجعان،والناء الرحال هؤلاء دعم ل جادين فعلأ صبح عندما نتقدم 

العادلةوالمساواة التعبير وحرية انية الأنالكرامة قيمة عن يدافعون والذين 
لاربوشء الرمحس عنها تحدث وام الدم، واكامح الماء واحترام 

ا.لشهريتايرار حطابه 
الإعلانبمتابة هذْ الأمريكي ١كفاع وزير نائب كلمات كانت لقد 

jسواهم من كل ووضع المؤمن، نحودعم الأمريكي التوجه عن المريح 
ذر؛ضالكنوا b^، المممرض، خانة 

للمموف،الأمريش للدعم الواقعة الأمثلة من العديد محاوري يلي وفيما 
بالأّرينأذكر ذلك نبل ودكن العالم، محر أو أريكا ل ذلك أكان مواء 

المائيالدعم ل حمره يمكن لا الدعم أن وهما: إليهماآما؛ نبهت، اللذين 
السياسةأن وكدللئ، المال،؛ عن أهمية تقل لا أحرتم، دعم أوجة نمة بل غقْل، 

قدإذ اكريحا>ت>، من تفهم مما أكثر العملي الواقع من تفهم الأمريكية 
يفعلون.ما بكل يمرحون لا أتبمم أو يقحلون، ما بعكس يصرحون 
ُلاامرف؛ةُ الأمريكي الدعم من وأمثلة نماذج 
3،باستقبالهم إما وذللث، الموفية، برموز وسميح الاحتفاء الأول،؛ المثال، 

ءالرمحميءالثناء حلريق عن أو ارسميحء، بهم الاحتملع أو الأبيفى، البيت، 
حمزةللشيخ الأبيض الثبت، اختيار ذللث، ومجن محثاريعهم، عر أو عليهم 

بعدالأمريكي الرئيس مع حاءس لقاء j، وذلك أمريكا لمي مليمثل يوصم، 
أيضحذللث، ومن آما". شت، كما سبتمبر" ١ ١ احدامث، من فقهل يام أ٩ 

قباق،عهشام محمد للشخ والمتكررة الكثيرة والنشاحنامحت، الاحتماعامتح 
يلي:ما منها وأذكر سبتمبر، ١ ١ بحد الأمريكيين المؤولين 

أمريكيةحكومية وكالأت لعدة نصائح نباف قدم  ٠٢٦ ٠ ١ سبتمتر ل ّ 

)ا(اوم-؟عس.
منتعها [ ajالأمريي، ألغارحة بوزارة تمملق لأجة الأمثاة أكثر بأن القارئ -سلاحظ )٢( 

ضدالأور بالدرجة المعنية ر الحال- -طيعة لأما إلا ذاك وما و-غارات، سمراء 
الأمريكية.الخارجية المياسة 
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ذلكلكن صّواء الديني، والتهلرف ياكمرد وصلتها القومي الأمن قضايا حول 
أوخارجها.أمريكا داخل التطرف 

ءبولالأمريكي الدفاع وزير اعد يمماف التقى  ٠٣٢ ٠ ٢ فثراير ل ~ 
الأعلىالإسلامي المجلس أنثهلة عن معهم وتحدث وموظفيه، وولفيتزرا 

جمحق المعتدل للإسلام الترويح ق ودوره يرأسه(، )الدي مريكا أق 
العالم.أنحاء 
 - j ِالابن؛بوش" "جورج الريس ْع باق اجمع ( ٠٢٠٠٢ستمج

الضحايا.على الصلوات وتلاوة ستهم، ذكرى لإحياء 

٠٢٠نونمر ل -  قالابن بوش" "جورج اربس ْع باق اجمع ؛ ٠٢
وزارةj ١^^، الدفاع وزير ْع النوم( نفس )j ثم ومن الأبيض، الين، 

الخارجية.

لعقدالمتحدة الولايات أنحاء جمع إلى قياق سافر  ٢٢ء ٠ ٣ محبمراير ق - 
الإمالأموتعزيز الديني، التهلرف صعود لمغ وتحالفات اجتماعات 
التقليدي.

يمثلهالذي هالخهلر بعنوان حطادتا ئاق ألقى *آم  ٠٣مايو ق ~ 
مكتبعقده مؤتمر ق ودلك الأتحاديةاا، السجون داحل المتطرفون 

للسجون.المتحدة الولايات 

 - j قالابن بوش" "جورج اربس صف كان  ٠٢٢  ٠٣أكتوبر
الأيفى.البيت نوى الالرمضاي العشاء 
الأديانحوار ل المتحدة الولايات مسلمي قباف مثل آم ٠ ٠ ٣ ق ّ 
إسبانيا.ق عقد الدي 
لالابن بوش® راجورج الرمحس صيف ناف لكن آم ٠ ٠ ٤ نونمر ق - 

الأييفى.البيت ق السنوي الرمضسانغ العشاء 
الدينيةالمبادرات جماعة قيادة مؤتمر قباف حضر آم  ٠٠٥مارس ل - 

حولمستديرة طاولة على اابوشٌ الريس ْع وتحدث الأبيفى، لست ال 
المبادرة.موصؤع 
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لشووناُبوشُُ الأمريكي الرئيس اعدة مهح قياق اجتمع  ٠٣٢ ٠ ٦ ق
»حوانوناسها .! Fran Townshendتاونشيد، ،فران الداخلي الأمن 

الإملاْسن.تطرف علاج لمافئة  Juanزارازااءس02 
اارسثاردالأمريكي الريس ناب مع ماق احتمع  ٠٣٢ • ٦ فراير ل ~ 

الطرفعلاج بشأن نظره وجهات لتقديم  Richard Cheneyتشني« 
الإّلأُيىُُ

السفيرمع الأمريكية الخارجية وزارة ق باق اجتمع  ٣٢٠١٠يناير ل ~ 
Jنيامينأااادانيال الخارجية بوزارة الإرهاب مكافحة وهمتسق المتجول 

S^Daniel Benjamin  مرءهدية الديورة الاجتماع هدا أيما وحضر
Hedieh Mirahmadi^.أحمدىا<

اشفتح اإ؛رش اكوي على الأص.بك؛ين الّيامين ثناء أيما ذلك ومن 
وقدا الخمس القارات التعليمية مشا سلي الش حركته وعلى كولن، 

رأباراكالأمريكي الرئتس مستشارة مجاهدء، وداليا كولن حركة على أثنت 
رربيلالمابق الأمريكي الريس كولن اض فتح على أنى كما أوباماءُ؛؛، 
أولرايت®،ووهمادلين بثكرا* أرجيمس السابقين الخارجية ووزيرا كلينتونءا، 

ا•الأمريكتينأ السياسيين مجن وغيرهم 
البيتل يته بن عيداش الشثخ استقبال الاتجاه هدا ق أيضح الأمثلة ومن 
إبانالأمريكية الحكومة ق مؤولين مع واجتماعه ، ٠٣٢  ١٣عام الأبيض 

الراط:ذابي.> يرأسها والتي أمريكا، ق المتن مؤسسة ْوئع سبقيا؛ رما الفقرة لهدم يطر )١( 
hnp://sunnQh_g/wordpressP

الخر:راط الأمويكيت، الخارجيه ورارة مربع يطر• ر٢، 
http://www_te.g0v/r/pa^

بعصوصعت التي وهي ألمايق، الفصل ل احمدي* مير ؛امدية الدكتورة ذكر مضى )٣( 
لالمرتقب ودورها الصوقية لأنهم تقرير ل وذلك آمريكا دعم لكتفثة المقترحات 

المتحدة؛اا.الولايات سياسة 
المتشارةمع الجريئة لمأء نص ؤيظر في؛ا/آ/ه**أم، التركسة، زمان جريدة يطر- )٤( 

اكالي;الرابط على العريية إلى مترجمآ مجاهد داليا الأمريكية 
httpU/arJgulenxom/conten^^

كولن.'معهد موتع كولنينفلر حركة على الثتاءات هذه حول للمزيد )٥( 
http://www.guleninstitu^^
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الثّمؤلحماية بالتيحل الأمريكية للحكومة نداء وتوجيهه السورية، الثورة 
الرئيسمساعدة سميث كايل السيدة اعبرت اللقام ذلك وق ا السوري 

منكم،لتعلم الأحتم1ع هدا محللبنا تحن قاتلةت اللقاء ء|دا سرورها عن أوباما 
الملمين.علماء وْع معكم للتواصل جديدة آليات عن نبحث أن ؤيجب 
/اوشرة«ُ ين أكثر تفاهم أجل من يذلها الي جهودْ على الشح شاكرة 

حطاباتفقرات صمن يحل المرنة عن الحدث أصح اكازلأت المثال 
الأميكىالريس خطاب المثال سل على ذلك ومن أمريكا؛ رؤساء 
خيهتقال والدي النورورا، اعيد بمناسبة  ٢٢ ٠١١عام اوياماء اياراك 

معتقدهم^يسبب يعاقبون الصوفيين والمسلمين البهائية أرجماعق 
عامالمتحدة للأمم العامة للجممية  ٦٧الدورة ل ق أيضآ وقال 
العتباتوزوار المرنين الخلين صد التحرض يدين ءدعونا : ٢٢٠١٢
اكيعة،من المقدصة 

٠عام ق الثالث! المثال  الأمريكيةالخارجية وزيرة استهلت،  ٢٢ ٠٩
الصوقالضرح بزيارة لباكستان زيارتبما أثناء لها يوم أول كلينتوزو ُاهيلأري 

منالألأف مئات يومه والدي أباد، إسلام ق الكاءليْ عبداللهليف ءساه 
الأمريكيالرصا عمق إلى واضحة إثارة ذلك وق ع عامُ كل ق الصوفية 

التصوف.عن 

باكستانق الأمريكية نيرة الوفت  ٠٢٢ ١ ٠ أبريل ١ ٠ ل الراع• المثال 
ءليونأالرئيسه وقدمت باكستان، ل الموفيين اتحاد وبين ينها معاهدْ على 

الخبمر;راط الأيض، اليتت يزور بيه ابن العلامة بعنوان- خثر الإليكزوف- بيه بن همداف ٌو؛ع ؛ ر١ 
http://binbayyah.net/p0rt0l/news/1438

ه.تفالمريع )٢( 
الخطاب:رابط م، • ١ ١ / r• /T• و الأبٍض، المن ،وتع )٣( 

www_tehouse^v/the-press-office/20lU^
.marking-nowruz

الخطاب:راط . ٠٢• ١ ٢ ا/ T/ ه ز الأ،ريكٍة، الخارجة وزارة .وئم )٤( 
http://iipdig'rtalMsem
xzz2pyoOFGwg

الخب.ِ:رابط . ٢٢•• ٩ ١; ١ T/ ي الأم.ك-ت، الخارجية دزارئ )ْ(ُونع 
http:/fiipdig_MsembassY_/sUo_
e0.234203S.htmlttaxzz2mrPxgxe
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باكستان،ق المرفه المقدسة الأماكن لتزين دولار الملون ونمن، 
المزاراتعلى حديدة قبب وباء وصيانتها، التاريخثة المزارات وترميم 

الخلقة'

جس»همانممر لدى الأبق الأّريكي الض كان الخاص: المثال 
على( ٣٢• ٠٥)مذ ,نويتا يحرص  Francis Ricciardoneريتثاردونرا 

زيارتهول البدوي، المد بمولد المصرية الموفية الطرق احتفال حضور 
٣٢٠لعام  سعادتهعن الإلكتروف" المفارم موقع ~وفذا نير الأعرب  ٠٧

سيدنامثل الأحرى الدينية والوالد البدوي اليد لولد المتكررة بزياراته 
طيبةتعكس الاحتمالات هد0 ،،إن أيمنا: وتال ، زين_،' يدة والالخض 

المعتدلوتدينهم ترحببهم ودفء وكرمهم المحبة وروح المصرين 
ولابالمرى الأمريكي يربط الإيمان أن وكيف، ديتهم، وسماحة 
الدينحلال عن وتحدث ؛الموفية، ءارتشاردونراأماد ثم ، يفرقهماء 

ببعضاستشهد احورج؛وش" الرئيس أن درحة إلى وشهرته، الرومي 
•واش-ُلن ق الإّلامي المركز موولي مع لمائه ل أثعارْ 

قالم؛ق الأمريكي المنير حفر  ٠٣٢ ٠ إ/٦ ١; ٤ ل اuدص: المثال 
بالولدالبودثيثية الهلريقة احتفال وزوحته رايليٌ ُرتوماس الغربا 

هداوالعربية المربية الصحافة تناقلت وند بالرباهل. التازى يقمر النبوي 
جريدةمن الأولى الصفحة تهدر>ته المثال سبيل وعلى ٠، الخر 

)وزوجته(الأمريكي المفير صورة  ٠٣٢ ٠ ٦ إ/ ٢/ ١ ق المغربية ٠االخريدةاا 
عنوانتحت، وذللنا الاحتفال، ذلالث٠ ل اليودثثية الهلريقة شيخ يصافح وهر 

البودسينية،الخضرة ل الأمريكي ءالمفير 

.٢٢• ١ ٢ ١) • - ٠١ ٤٣٢/ \ ١ / TV j.٢.  ٢٣!_ 1^، المجمع، .جلا )١(يظر: 
الخم:راط ، ٠٢٢ ٧• ا/ ١ ءوم ١ ٤  ٢٨ا/ • ٢; ٢ j نت، المرية ص: مملا )٢( 

200/vv_.o/o_Uo.ne</o_es
ه.تفالرحع )٣( 

)؛(بملر
)ْ(تظر
)أ(يظر

مه.المربع 
•لا/أا/ماُُآم الأهرام، وجريئة إ٤إ٦**٦م' ١٦يفالصحراءالمغرية، جريان،• 
يرناّن~س مطعة الغريلاط لكهضة الديتي الظلار الفكر ءرئلأ وراضي، محمد 
،ام،صإاسلأ،طا،ه،
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JliJl  :السودانو الأريكة الفارة باصال القاتم أعلن الأبع
محعالتعاطي ل جديدة استراسجية تعتمد بلائه أن ستامحوريو ءجوزيف 
لمالمالسوداق للمجتمع الدخول ق يرغبون أنيم إلى مشيرا السودان، 

علىتسحب واشنطن اهتمام أن ومؤكدا ، الصوفية الطرق يوايه عثر 
والمسالمالمعتدل الوسهلى للإسلام تشحيما الصوفية؛ الهلرق 

والخقاماتللأصرحة الزيارات من بالحديد أيضنا ®ستافوردو وقام 
حلالها١ستافورداا التقى وقد ، ٠٢٢  ١٣العام خلال السودان ق الصوفية 
تقومبلاده ْرإن نائلات وخاطبهم الصوفية، الهلرق مثاخ من بالعديد 
وأحياثمامريديها أن ، Jju*وأصاف! ، الصوفيةااُ العلرق عن بابحاث 
.الساسيةهل كالأحزاب متملقين وغير القلب، إلى القلب من يحيون 

بلائهسمارة أهدمما مكتبتين تلك زياراته ل أيضسا ءاستافوردو وافتح 
احتفالق أيفسا وشارك العركيةُْأ. القادرية للهلريقة تابعتتن لخدرستين 

المنيرأيض1ا برفقته وكان (، ٠٣٢ اه-مآا  ٤٣٤)اوبوي بالولد الصوفية 
االإيطالىفي١لودانأ٦/

المؤسساتتصدرها التي الدينية الحريات تقارير اهتمام الثامن! المثال 
تصدرهالذي التقرير ذلك ومن الصوفية، عن بالدفاع الأمريكية الرسمية 

ا—التابعة,(^ uscirf)الدولية الدينية للحرية الأمريكية اللجنة سنويا 
viljjراجعت وقد ،، العالمأ ق الدينية الحريات عن الأمريكية— للحكومة 

آ١٢٠١٣/١٢/٣اخااجالإUرممل)ا(يظر:جربم0 
.٠٢٢  ١٣; ١٢زم/ )آ(بمر:جرم0سة; 

ف.المرجمر }٣( 
ه,نفالمر-جع ( ٤ر 

.٠٢•  ١٣آ/ ا/ ٤ و ، ٦٩٩٩العيدالودانة، )ْ(-مدْاكحاذت 
U • ٢ < العدد ف، ايرح )٦(  j ، V / آم.• ١ ٣ م
U.S. Commission Internstionoi Reiigiousالدولة الدينتة مويق الأمديكتة اللجة )/١( 

Freedom  تعسنؤيتم الأمريكتن، والديهّقراطي الجمهوري الحزوسث من مشكلة مّتهلة لجة
الأمركيالكونجرس j الياسة والمادة الأمويم الريس لل من فها ١لعاءدبمن المفومن 

حقص للدفاع مكرسة الإلكردف- من»ءا "بمب وهي تامض• الالحزين لأ كس 
للرسرتوصيات ذلك حول وماو.م المتحدة، الولايات حارج رالمعتقد الدين حرين ل الجمح 

puscirf.govالإلكترون;  USCIRFمؤثم نظر الأمريكىا 
الدولية•الديتية للحرية الأمريكية للجنة نوى ال•التقرير مى متحت آنمنوي التقرير ذللت، يصير )٨( 

Annual Report of the United States Commission on international Religious Freedom
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تتبنىأما ووجدت ، ٠٣٢  ١٣عام وحتى  ٠٣٢ ٣• عام مند السنوية التقارير 
ذممن منها واحد 'ازيئ يحل ولم واضح، يثكل الصونية عن الدفاع 

المضطهدنإطار صمن مع باعتبارها عنيإ؛ الدفاع وجه على الصوفية؛ 
؛.دينيتاُ

عن ٣٢• ٠ ٤ عام تقرير ل ورد ما - التال سيل -على ذلك ومن 
عاملا ١٦الطاوعة اعتقل  ٣٢٠ ٠٣سر >افي ب: جاء إذ عودية، ال

تقريروؤ، ، ء ، معروفغير ومصيرهم التصوف،، شعائر لممارمتهم أجنييح 
القليلةالسنوات مدى اعر يلي: ما السعودية عن اللمجة ذكرت  ٠٣٢  ٠٧

٣٢٠٠٥يونيوللأءتقاو(،..وفي الصوفية الجماعة من أعضاء تعرض الماضية 
صوؤ،رعيم قبل من تحفد أسبوعية ة جلالسعودية السلطات متعت، 

تقاريرأن أيضتا وااملفتإ ٠. الإسلأميااُ الفقه ق الشافعي بالفقه يتممالئه 
فندمإيران• ل الصوفية وضع عن ١لحليث١ باستمرار تتناول السنوية اللجتة 
قاءتقلتا لإيرانية الأمن فوات أ0  ٠٣٢ '٨ تقرير ق المثال— سيل —على 

٠مايو  وقتاينده؛ علي نور ٤ الصوفية ١للهيةرا ونحمة طريقة شخ  ٣٢ ٠٧
٠قراير  شمالق الموق العبادة ييت، الإيرانية السلءلات تخلقت  ٣٢ ٠٦
١٢٠يقارب، ما على القبض وألقت، يم، مدينة عربح  الذينمن صوق ٠ 

الحكومةبأن تفيد التقارير بعض أن أيضتا اللجنة وتدي ذللئ،؛ على احتجوا 
الصوفيةحظر مسالة ق بجدية تنفلر الإيرانية 

الحكومةعلى يجب، بانه اللجنة تقول  ٣٢ ٠١٠نقرير توصيات وق 
الهلرقعلى القانون! الحفلر إماء على التركية الحكومة تحث أن الأمريكية 

بالآريباسالروبمبجابطاكلي:
http://uscirf.gov/report5-andbr_

المتحدة،الرلاياّت، ، ٠٢٢ ٠ ٤ لة الدولة الديتت للحرة الأريي للخل المنوي التقرير )٢( 
AU_. . المعلوة ذات اللجة وأئدت j:تقارر

المتحدة،الولايات ، V٢٢٠• لمة ١^ الدبين للحرة الأمريكة للحة المنوي التقرير )٢( 
.٢٢٠٠٨تقارير; ق المعلومة ذات اللجة وأعادت . ١ صم\ه 

الولمر;رابهل الإيوان، التصوف موغ يفلرت الهلريقة هدء عن للمزيد )٤( 
http://5ufi.ir/mainsite-ar.php

المتحدة،الولايات . ٢٢٠ ٠٨لمة الدولة الدنة للحرية الأ،ريكٍة للحتة الموي التقرير )0( 
.٢٢٠٠٩مائير: ق المعلرئ ذات اللجة 
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يكونملكي .(، YMY-، ٠٠١٢٠١٢، ٢٠٢• ١١تقارير j وأما . ٠١الصوب 
واحتياجاتشكاوى تتلمس اللجنة فترى التقارير، تلك عماد هو التصوف 
والصومالوتركيا ؤإيران والثيشان باكستان ق مكان؛ كل ق التصوف 

العالم؛بقاع من وعيرها ومصر، والسعودية 
قيع التصوف عن اللجنة هده دفاع أن هنا والتذكير بالإشارة والجدير 

كماالهيمنة؛ تلك يكئس مما والتصوف فقط، الأمريكية الهيمنة خدمة احئار 
التصوفعن تداع أحيان، اللجنة أن نظري لفت فقد وليلك ، معلوم هو 

بنيةاللجنة انتقدت آم  ٠١٣لعام تقريرها ففي أ أشهم المتصوفة من أكثر 
قاديروفء،ءرمضان موسكو( قبل من )المعين للثيشان الصوق الرئيس 

الوهائية،كره الملأ" ~عاإى ؤإعلأنه بالتصوف، الشديد تمسكه الرغم على 
انتقدتهذللث، ومع *أ لقتلهر الشيشان ي واحد وهائي وجود عن يعلم لو وأنه 

—كمابدلك وهو أ العامة المبانب ل الحجاب بارتداء النساء أمر لأنه اللجنة 
القمعيحكمه يبرر لكي الشيشانية، الصوفية التقاليد يشوه اللجنة" تقول 

افتانل؛ الشخصيةر٤ا؛ الدينية الإملاءات على القائم 
الأمريكيةالخارجية وزارة أيضح تصدر الاتجاه ذات وق التامع؛ المثال 

الحرياتعن سنويا تقريرآ لها التاع الدوليهء الدينية الحرية ءمكتب عبر 
عاممند المكتب دلك تقاؤير أيضح راجعت وقد ، ء العالم ق الدينية 

٣٢٠ مادةيعد التصوف عن الدفاع أن ووجدت ، ٠٢٢ ١ ٢ عام وحتى  ٠١
دسا؛المضهلهده الأقليات صمن تضعه حنث التقارير، تللث، ق أماصية 

تنتميالي الحكومات على الضغهل المتحده الولايات على ييغي واض، 

المتحدة،الولايات ، ١٢٢٠ ٠ لمتن الدولية الدسية سرية الأمريكية ليبمة التوي التقرير )١( 

الماشن.الفصلين ل بالتفصيل المسالة هده عن تحدث )٢( 
بملر:الكلمة ^همأءامجموعاسن،لشاهدة 

http://www.youtubexom/_tc^

المحدة،الولأس ^ ٢٠ ١٣لعام الدولية الديشة سرية الأ-ريكتة للجة التوي التقرير )٤( 
Y0U_،>

الدولية،الدينية الحرية حول المنوي ءالممرير مس تحت المنوي التقرير ذلك نمير )٥( 
International Religious Freedom ٠٨ Annual Report
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تقريرنجد المثال سل وعلى الدسة. حريتها لتعهليها الأنليات تلك إلها 
٠عام  والصومالإيران منت كل ل الصوفية يتناول صفحة( ١  ٦٨٨) ٢٢ ٠٩

وماليوكازاحتان وغانا وغامييا وأثيوييا وتشاد وألبانيا وأفغانتان 
،وأوزيكستان! وتركيا والسودان وباكستان واليجر وموزنبيق والمغرب 

فنجدالتقارير؛ تلك ل الحضور دائمة الحال— —طيعة فهي السعودية وأما 
٢٢٠تقرير المثال- سل ~على  ٢٢٠عام ال يقول;  ٠٥ ذكرت ٠٣

وذلكالجوف، مهلقة ل صوفا ١ ٦ اعتقال أمية محداهمة ق تم أنه الصحافة 
علىتشجع التي والفيديو والأشرطة والمنشورات الكتب وتوزع لحيارة 

٢٢٠يونيو ول التصوف،  مجلسناأيض—ا السعودية الحكومة أغلقت  ٠٥
الفقهل الشافعي بالدم، يلتزم صول مخ قيل من يعقد أمبوما 

الإسلاصءرم.
مراجعةمن الانتهاء السعودية الحكومة الأءلمت،بم ; ٠٢٢ ١ ١ تقرير ويقول 

الالمدرسيين العربية واللغة الدين كتابي ولكن المتوصهلة، المرحلة كتب 
والنصارى،اليهود مع الختسامحة غير العلنية البيانات على يحتويان يزالان 

وكذاوالصومين، الشيعة المسلمين صد المتعصبة الإشارات وكيلك 
الثانمبللصف التوحيد كتاب ءاذكر ؤيضيف; الأخرىا٠ الدينية الجماعات 

تشملالأرجح على إثارة القبور-ل يعيدون الدين أولثالث، أن للفتيان عشر 
التبجيل"لغرض القبور لزيارة الممارسين والموفيتن الشيعة السالمين 

•؛ العمل' طريق عن اردة اوتمجوا 
إرإصافة هذا الدينية، الحريات امكتب أن إلى هتا الإشارة وتجدر 

٢٠لعام الدوليت الديئيت الأميت حول توي الالممرض الأمرتكية، الخارجية وزارة - ينظر )١(  ٠٩،
اكار:الراط ير ير الم طالة ؤبمكن المحدق الولأّات 

hnp://wvimstate^v/docu^^^^

■٢٢٠٠٠لعام الدولية الديية الخرة حول الموي اكقرض الأ.ريكية. الخارجية وزارة )٢( 
اكار:الرابط ض الغرير طالعة ؤبمكن المحي؛. الوديان، 

hnp://www_te.gov/j/drl_
،٢٢• ١١س، الدولة الديبة الخرا حول المزي القرير الأميكّة. الخارجية وزارة ( )٠٢

النار:الرابط ئى القرير طالعة ويكن المحدة، الرلأ1ن، 
http://wwwstate.gov/j/dH/r^

ه.نفالمر->ع )٤( 
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المستشارمنصب وكللان١ الدولية^، الدينية للحرية الأمريكية 
ماالأمريكي؛ القومي الأمن بمجلس الدولية الدينية الحرية بشؤون الخاص 

ابيلالرئيس وقعه الذي الدولية^ الدينية الحرية ءقانون نتاج إلا محي 
سياسةتعزيز مرحون~-ردف ~كما وذلك ، ٣١٩٩٨عام كلينتوزه 
الجهات؛وهذه القانون هذا أن والواع ، الخار->يةُ المتحدة الولايات 

الأمريكيةالهيمنة لتعزيز أدوات إلا الحقيقة ق هي ما عنه المتولدة الثلأيث، 
الأئلياتائل ماتخاذ عم وذلك الإسلامي، العالم وبخاصة العالم، على 

لحل للتي ذؤيعه وجعلها للدول، وإحضاع صغتل وسائل والعرقية الديية 
الأمريكية،المصلحة تخدم التي الشرومحل ؤإملأء الأحرى، الدول تنوون 
والتيالمصلحة؛ سوى تعر؛، لا الأمريكية الخارجية المياّية هي وهكذا 
والاجتماعية،والدينية الإنانية القضايا تحقيقها لأجل توحلف، أن يمكن 

واستقرارهم!٠وسيادمم، الأحرين، أمن حساب ولوعلى وغيرها، 
بعنوان L/.S Newsأمريكا أحبار مجلة نشرته تقرير ق جاء العاسرت المثال 
مرئيةغير حبهة راق يلي• ما  ٢٢* ٠ ٥ عام والدولارات® والعقول ارالقلوب 

الملايين..لتغييربإنفاق المتحدة الولايات تقوم الإرهاب، على حربيا من 
تمالتي المجلات ءإن ت أيفك فيه وجاء ٠، للأسلامءر الحقيقي الوجه 

للتنميةالأمريكية والوكالة الأمريكية الخارجية وزارة من عليها الحصول 
الإسلاميةمن كبير عدد عن كشمّث، وغيرها،  ٠USAID الدوإيةُ 

مسرء*يننلِ؛  ٢١٩٩٨لعام الد.ولت اليقين للمي، الاعريكي القانون حول ليزيد )١( 
International Religious Freedom Act/٥ ءوول مادة: 

،٢٢. . ْ w/؛/ ز واللولأرات،أا، والعقول تقرير،القلوب، ، U.S Newsامريكا أخار مجلا )٢( 
اغ•■•رجع دثرا *رتع؛*لأم ترجمة 

تميدي.جون اوبر ص بام م ١  ١٩٦ ط، ه/م5اا الدولة لت الامريمحة اوكالأ تأت )٣( 
لنعوباعدات المتقديم عثر لاقتمادية ١ ومصالحها أمريكا ،ياة يز تع إلى ربدق 
الحليفةللل.ول كمكافأت اءاسات التقدم كونيا >؛انياة انتقادات |لركالأ ونواحه العالم، 

قام ٢٢• ١٣وز انية. الأنالماعدات أماص على ولبى الأميش؛ الفلك، j والداترة 
مياميهلأ>ل.اء، بلادت ز تشعل بأنما إياها متهما بلائه، من الوكالأ يعلرد الولتمم، الرتيس 
منالوكالأ >د حول  SSCومونع الإومحّدل،  USAID■ظ؛.وتع اجنماعية. لأراص ولبى 

؛وليفيا،وا/ه/مل-أم،طىاراطٍن:
httpY/www.usaid.gov/
http://wwwbbcxovk/orobic/worldnews/2013/05/13
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منعثر الحادي منذ الأمريكيين الضراب دافص بأموال تمويلها يتم التي 
ناعيمنها تعه وي الأتل، على بلدا  ٢٤حوالي ل وتترزع بر، 
المواقعهذه بين ومحن مقدمة، إسلامية مواقع ترميم ل الأمريكية الأموال 

ثرتيزسانوق وتركمانتان. وباكستان مصر ق اكارJخية الماجد يعفى 
أكبمرأحد ترميم عمالية تمويل ق ة بالمّاعل الأمريكية الفارة قامت 

تلكمواطن لبعض بيان أيضأ التالي المثال وق • الصوفية،..® المزارات 
المساعدات.

٣٢٠عام ق عشرت الحائي المثال  الأمريكيةالخارجية وزارة ندمت  ٠٩
٥٨ق مشروعتأ ٧ ١ لدعم مالية منحه لها~ التاع الفراءُ *صندوق ~ءثر 

الخصوصحدا الخارجية لوزارة الصحفي البيان ونص العالم، حول بلدأ 
يعريالذي حياة، محمل حافظ صرح اترميم هو الشارع تلك أبرز على 

يعودالذي ت١ريز، شمس شاه حضرة ومقام غوجارات، ق عثر الثال للقرن 
معالممن هامان متميزان معلمان وهما مولتان، ق عشر الثاك القرن إلى 

قد*وكان البيان؛ وأصاف ، باكستان® ق البكرة الصوفية أئمة أصرحة 
باكستانق أحرى مشارع دعم أن الثقافة لصون الفراء لصندوق سبق 

وتشكلثقافية أهمية ذات عامة ومعالم اجد ومومقامات أصرحة لترميم 
الخجتمع.اتءرحياة ق أصامية عناصر 

٠عام من يوليو شهر ئ1اية فا عشر• الثاف المثال  ١ سكرتيرزار  ٠٣٢ 
الطريقةمشيخة مقر  Peter sheoشيء رابيز القاهرة ق الأمريكية المغارة 
مشاحمن شيخآ ١ ٦ ب ساعتين لمدة هناك واجتمع القاهرة، ق الحزمجية 
ذلكوق ؛، الدولةُ أمن مباحث جهاز من ممثل وبحفور الصوفية، الطرق 

~شخالعزائم أبو علاء محمد الشبح احتيار على الاتفاق تم الاجتملع 

ننسه.المرجع )١( 
الصحفي:اليان رابط ٢م، ٠ ٠ ٩ ١/U/ ٠ ل ^٠، ٨١درارةالخارمحة موتع )٢( 

http://iipdigital.usembos5y.^^^
04015619^trnMaxzz2mrPxgx€O

ه.نف١لمر■ءع )٣( 
ز ٠٥٥٤العدد الجديد. الشروق وجريئة . ٢٢٠١م/a/• ل المصريون، جريئة ثتفلرت )٤( 

٣٢٠.
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كماالأمريك؛ت، الإدارة وين مصر ز المونة ين كمنق العزب- الطريةة 
الطرقشيوخ نفقتها( )على الأمريكٍة الإدارة تتضف أن على أضنا اتفقوا 

لسمين الصول الإملأم لشر مكثفة وأنشطه فعاليات لإقامة الموفية؛ 
ينوالشيق اللقاءات استمرار الأمريكية الإدارة ممثل طلب كما أمركا، 

قناةسؤال عن العزائم أبو الدين علاء محمد الشيخ أحان وفد ؛، الجانّينُ 
الأمريكيةالإدارة ممثل ح الأحتماع ذللث، فحوى حول له القفانية الجزيرة 
المصرين(ت)بالعامبة نائلا العزائم أبو فاحات الموفية؟ الخلرق وشيوخ 

تقوممصر المهللوب، ودا بس، العالم.. ل الصول الفكر تدعيم طالين رهما 
يهإل؛لدناأا

اللقاء^ا على حن علي عمار الصوف ل المتخصص الباحنح وعلق 
بياتالي العامة الأمريكية الأستراتيجية إطار ل نم اللقاء •هذا بقوله; 
الجهادي،السلفي الإسلام صد المستأنس بالإسلام يمي ما على تعول 
علىشديدآ حطرأ يشكل أنه الأمريكية المتحدة الولايات تعتقد الذي 

حاءومما اللقاء، ذللث، له مقال ل هويدي فهمي أيما وانتقد '، مصالحياءر 
اللوردالهممار هذا ل الجميع سبق فقد حديدأ، ليس كله •رذلل؛، قوله؛ فيه 

اكاّعالقرن يماتبنيات احتلالها"ل بعد مصر لدى الريْلاز( المعتمد كرومر 
واختارالصوفية، للهلرق أعلى تا مجلأس من أول كان الذي عشر، 

جربهومقيم قديم فيلم إنه العلرق، مشايخ نيخ سماه من لرتاسته 
أمنجهاز أن له الأخر الإحراج j، والجديد والهند، مصر ل الأستعمار 

الحل'هو راكصوف القادمة المرحلة سعار أيكون فيه. ءلرفأا صار الدولة 
الأسيالأصكي؟.ُءء.

ه.نفالمرمر ر١( 
البثتاريخ بالياست٠١، الصرفية علاتة بشان لاجدل بعنوان تئنرير الفضاتية، الجزيرة فتاة )٢( 

ر١بملاكترير:
hnp://www.youtube_m/watch?v^c9AcyukC^

ه.نف)■؛(المرمر 
العدداعريكا. ح 'رو-ًيا سيق بعتوازن •قال، الجديد• الثررق، جريد؛ مؤيدي- فهمي )٤( 

.ق\ا/ه/>؛-؛م.٠٠٤
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طلبعر رمما \وو\3قة تمت  ٢٢٠ ١٠عام ق عشر: الثالث اسال 
برجيمولمع من بالقرب أرض على ثقال( ومركز إسلامي)سجد مركز بماء 

وسطالموافقة تلك وتمت يبر. ١ ١ أحداث ق دمرا اللذين التجارة 
الشخصاتويعص الرجين، قش أهالي بل من شديدة معارصة 

عرفوالذي الطلب، لذلك الناند الكبير الإعلامي العد ووسط الأمريكية، 
أيداتتم أن الموافقة كان وما . زيرو® عراوند ممجد ب® )إعلامينا( 

الداعمةالجديدة الأمريكية الأستراتيجية مع تتماشى المشري فكرة أف لولا 
•فيصلالصّرل الإمام هو المثرئ عر القاتم إن إذ للتصرف، 

وهو، قرطبة٠ ارمبادرة تدعى التي مؤسسته عثر وذلك إ عيدالرؤوفُ 
فيهذهب والدي والمسلمين،، للغرب جديدة إسلامية أرويه كتاب مجولفا 

يتوافقالإسلامية القيم أجوهر بان• كقوله يتوقعه؛ أن لأحد يمكن لا ما إلى 
منينحدرون والبوذيون ؛االهنا-وس وقوله• ، الأمريكيةا٠ القيم جوهر مع 

،ٌ نوح® ونل آدم نسل من جاءوا أبمياء الأساس ل إليها دعا دبمية تعاليم 
٧الغزار رسالة ءاتقول الغزارت حامد أبي عر ثنائه حتام ل أيما وقوله 

التيالتحديايت، لمواجهة المسالمون ينهفى أن يجب كيف الحار لوقت اق 
تراثهولا الغرب ينبذوا لا أن المسلمين عر فيجب الغرب، يهلرحها 

مجاكل وطرح تعظيمه يمكن ما لتقدير معآ دراستهما يجب بل الخاص، 

و، ١١٦١٦اليد الأوسط، الشرق جريدة ثظر: )١( 
م.٢٠١٠/٨/٠ه-١٤٣١/٨/٢٤،في٦١٤٢الخددلمودة، اب 

jالماجستير عر حاصل مصرى، أصل من أمرتكي سءم  Abdul Raufعيداروف فمل )٢( 
مند عالوله الصول، بالفهم الت—-اعم لعام ومن بماماتن، الفرح مجد إمام الفتزياءط 

أفضلصمن الخارجين المياست ^ 14رأدرجتت الأمريكية، الخواتر من المديد ونال المؤلفات. 
قتأثيرا الأكثر شخص الماتة صمن التايم مجالة ووصعته ، ٢٠١٠لخام عالمي مفكر ١ ٠ ٠ 

ترطبة:مبادرة مرتع يتظرت للمزيل- • ٣٢ ٠١١لعام الخالم 
_^http://wwwxordobaini

من)معفاة مقلمة الإلتكترول- موسها -بحسب *ي  Cordoba Initiativeمءلبة مادرة )٣( 
يئنالثقة ويتاء التفاهم لتحسين مكرست ومي الجنسيات، ومتعددة الأديان، متعددة الضرائب( 

;ينظ . ٢٢ ٠٠٤عام ع-دالرؤوف فيصل نيويورك ل أسها والأديان، الثقافات جميع من الناس 
http://wwwxordobainitia_بمادرأترب مدى 

فاصل،محمد ترجمة! والمسلمين، للغرب جديدة إسلامية رؤية ءبد١لرؤوف، فمل أمام رة، 
الشروقمكتة 

٠٦ ص نف—ه، المريع )٠( 
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،للشرمة• تمتثل دولة رأمريكا ت قوله فهي الباقية وأما '، مفيد،..،' لبى 
فقهاء'حدد بقوله• لذلك واستدل الإسلامية! الشريعة بذلك ويقصد 

حمايتهاالإسلامية الشريعة عر يجب للحياة مجالات حمسة لمين الم
)أووالمال والدين وسلامته( رصحته والمقل القس وهي• اندما، وم

حكمنظام أي فان ذللث، عر وبناء والذؤية(. )النسل والأسرة الثروة( 
للشريعةممتثلا أو ءإصلامجيح، حكمح يعد الحقوق هذه ؤيقي ؤيدعم يمول 

وهرْاحل 

المركزدللته ق وأبنائهم للمسلمين الموق هذا سيعلمه دين فأي 
بالفعلإنه الزع! هذا كل بعد بقيت اسادمية ثقافة وأي المرتقب؟! 

لمازيغه عظم ولولا الجديدة، الأمريكبة للامتراتيجية عظيم يه مك
ومناليوم• أمريكا أرض على بقعة أهم ق مجد بإقامة له نمح 

الأمريكيةالسفارة قبل من أم ٠ ١ ٠ عام دعي الصول الإمام نبذا الحفاوة 
المحاصراتهن مجموعة لإلقاء معه~ لقاء ق يقول ~كما وذلك بمصر، 

منبمجموعة والألتقاء المصرية، الجامعات من عدد ق والندوات 
*ال4ه^رمر^ الاسبب^ 

الخارجيةوزارة يل هن للتصوف المباشر الترؤيج عشرت الراح المثال 
ءصوفي'امائة عن الحث فعند الإليكتروق، موتعها عثر وذلك الأمريكية، 

وبخاصةالصوثية، أحبار من هانلة يمية للباحثا متغلهر موقعها داخل 
صواحيق النبوي للمولد مهرجان عن محر فمن المتحدة! الولايات داخل 

بينوالسلام والتفاهم الوحدة مغلااءر الخز~ —بحب غيه تعززت نيويورك 
~يعد والذي الرومي الدين جلال أخار إر ٠، يح؛؛نُ والملمين الم

الولاياتل سعيية الأكثر الشاعر الخارجية" وزارة موير بحب 
)ا(المرجعشه.ص-ا-ا-؛'ا

)آا(الر-بمعصصآااا
)'ا(اورجحف.صااا

•١•٢م./٣/١٢)٤(جردئالأهمlم.ز
http://_gnolvsembossy.gov_
.5638086.html)taxzz2obYVedVL
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الكثيرةوالحفلأت الصوب، والأUشLل اووّيفى أخبار إلى الت>دة؛ا'! 
ذلكغير إر الأممحُ"، ض وأثرئ ذلك، لأحل أركا j قام الش 
٣'.بالصوب انملقة الكثيرة والمالأت، الأخبار من 

الخارجيةوزارة موثع داحل بمحثا فحينما هذا من القيص وعلى 
أخبارمن هائل كإ أمام بانلث، متاحا ،سلفي• مادة عن الأمريكية 
أنحاؤك وند العالم!! مثر لأمريكا أمي1ا المطالويين وقوانم الإرهاب،، 

بالإرهابربطها دونما الفبة لالذكئ غيه ورد شل واحدآ مقالأ أو خثرا أحد 
أجد!!فلم أمنيآا المطلوبين نوائم أو 

خشيةولولا فيض، من غيض إلا محي ما والأمثلة النماذج فهذه وبعد، 
•بالغرض ويمي، المقام، تناب مضى ما ولكن المزيد، لأوريت، الإطالة 

والتغيرالجديد الصول الواغ الثانية؛ المسالة 
باحدايثحتردد بلا يدنه تأريخ يمكن والتغير الجديد الصول الوافر إئ 

أنالتصوف، عن دفاعه ل بلغ مهما لأحد يمكن لا إذ ٢،، • ٠ ١ سنمثر ١ ١ 
هلم•!نبل ما ذاته هو  ٠٣٢ ٠ ١ مبتمثر ١ ١ بعد الصول الوافي بأن يزعم 

طحالفوق ظهر ما بعض إلا آنما مقتها التي الأمثلة وما التاريخ. 
الواقعفإن ؤإلأ وبيانه، نثر0 )الأمركية( الصالحة اقتضت أو اليامحى، 

التصوف،ثاْ ما عنلم على كسرة دلالة يدلر كسرأ ازد٠ار^ المزدهر الصوق 
سيj، رضتها باتتح والتي الخحدة، الولايات، قبل من ونثجيع رعاية من 

وعي،عن الإرهابه؛، احربح حمى أنمكتها حيث، للعيان، ظاهرة الصوفية 
نحنالذي الأمر هذا وضها ومكرها، مشاريعها من كثير وعى، وغير 

~ومنهم الصحافة، كتاب، أقلام حتى —لوضوحه— تناولته والذي .ده، يصال
ءبعدالحياة؛ حريدة ل كتب، حسثؤ عويس، محمل. — الثال، مسل على 

الخرترابط نفه، المرحم تنظر؛ )١( 
hnp://i'_
arO. 7341272.htmWax222mrPxgxeo

انمال:سل ض اضئ ومذاراط )٢( 
http://iipdigna_
ssobla0.7833172.htmlttaxz22mrPxgxeo

http://iipdigital.usembassy.govالأمريي: الخارجة وزارة موئع يظر: )٣( 
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الثاطةحملتهم ثنايا ق الأمريكيون، بدأ ستم؛ر أيلول من عشر الحائي 
الشكللتصبح ال١لصوفئة(( تعبميم إمكانية يدرسون ارالارهابء، على 

علىساعدها ويشتد سوكتها تقوى الأقل على أو للإسلام، المستملي 
الممملرفةوالتنفليمات الجماعات رصيد من فثحصم الإسلامية، الساحة 

القاعدة^تقليم ١١بعضها أنتج والي لها، سياسآا شعارا الإسلام ترير الي 
تجربةبه حادت ما على هذا تصورهم ي الأمريكيون ويعول شاكلته، على 

وطورواالعلماب، قيم المتصوفة استوعب حيث تركتا، ق النقشيندية 
علىالديمقراهلى الهج ْع وتتماشى العصر، كواكب الدينية رؤيتهم 
ا.والإجراءاتءأ القثم مستوى 

كولناممه فح حركة تركتا، ق القشبندية باكجربة هنا الكاتب ويقصد 
)الحركةوكلاهما السياسية، أربكان الدين نجم ومدرسة اكعليمية، 

أواكعليمى برنامجه ل وليس والديمقراحلية، العلمانية مع متما؛ والمدرسة( 
الإطلاق.على الإسلامية الشريعة تطبيق مسألة السياسي 

٠سبتمر ١ ١ بعد الصوف حظي لقد  العالمق مزدهر بواغ  ٣٢ ٠١
لمابعيمكن ولا الأطلسي، المحيتل إلى الحري الخلج من الإسلامي؛ 

ألويجزم إلا الإسلامي العالم دول من دولة أي ي الصوف لحال 
إلىيلد مجن متفاوته ينب ذلك كان ؤإن شأنه؛ وظهر حاله تعير الصوف 

بحاليمكن لا الإسلامي العالم ق الجديد الصول الواقع وهدا آحر• 
انعكاسأنه الأكيد بل الصوف، تجا0 الأمريكية الأسزاتيجية عن عزله 
والاقتصأديةالسياسية المصالح مدى يدرك الجمع وأن سئما لا لها، 
فإنوباكالي الخحدة، بالولايات الإسلامي العالم دول تربتل اكي 

والاقتصادي،المياس دعمها شرائهل من هو امتراتيجيتها ل ايرما م
العالمدول حكومات بعض فإن أحرى جهة ومن معلوم• هو كما 

وليلكودوامها، دعمها مصادر من مصدرأ الصوفية ق ترى الإسلامي 
القريبة،الرغبة هده ْع البعيدة الأمريكية الأستراتيجية تلك، قبول اكأم 

الأرض.طةuيى ذلك ^همت١ىر 

،Y.'U/Y- /T-ه- ١٤٢٨/٢/١٣لفي٦٠٣٨سد)ا(حردةالحاة, 
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التصوفنحو الجديدة الأمريكية لالآسراتيجية الأخر الانعكاس وأما 
الإسلأس،العالم ق والبيراية العالماسة الاتجاهات أصحاب ق برزت فقد 

الصوفيةإبراز وعيرها" والسياسية "الإعلامية وسائلهم عبر تولوا حنث 
والتكفير،بالتطرف وربطها السلفية على التشنح ويالمقابل ورمرزها، 

المسالة.لهدم بيان مجريي يأق وسوف 
١١ بعد التصوف واقع ير فيما سآتناول والييان الإيصاح من ولمزيد 

والإماراتالمعودية، العربية الخمالكة وهي؛ إّلأمة، بلدان أربعة ل سبتمبر 
علىوذلك المغربية، والمملكة الجزائر، والجمهونة المتحدة، المرية 

الخوالأتي:
٠٢٢ ٠ ١ ءستمير ١ ١ بعد المعودية ق التصوف أولأ؛ 

الريهلنجد ولدللئ، الحجار، منهلقة ل المعودية ل الصوفية يتمركز 
مكةل وبخاصة والحجاز، الصوفية ين العامة عند البديهي الدهتي 

أنتجاوزها يمكن لا التي الواقعية الحقائق ومن المنورة، والمدينة المكرمة 
وهمالحديثة المعودية الدولة تحتي الحجاز بات أن مند المتصوفة 

عقلا؛ولا شرعتا الاررة غير الدينية الهلالومئة من بمالة أنمهم يحيعلون 
قمحاؤيب وأربعة اليع، من عطلت ومزارات هدمت قباب على مساكين 

نممدهب لكل مفتين وأربعة واحد، محراب ق توحدها تم الحرم 
كانأيء بالدليل، المؤيد الراحح القول تعتمد واحدة إفتاء هيئة ق توحيدهم 

علىالحجاز متصوفة درج مما ذلك غير إلى الأربعة، الأئمة مجن قاتله 
استغلتكيف الثاف الفصل ق أوصحت وقد عليه• والتياكي ترديده 

عامالأشمة الكي الحرم أحداث سب وقعت التي الأمنية الهزة الصولة 
آنذاكزعيمهم عبر العقدية، وانحرافامم بدعهم نشر إعادة ق اه ٤ ٠ ٠ 

كبارهيئة —بحزم- حيتها له ئصدت والدي مالكي، علوي محمد الشخ 
الموصع.ذلك ي بينت ما على الحلماء، 
للمنهجءلالخة اتبمامات من تلاها وما سّتمبر ١ ١ أحداث بعد وأما 
ونحوذلكوالتكفير بالتهلرف اسسها— مند السعودية تتبناه —الذي اللفي 
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برغوبدأو الظالمة، الهادرة الموجة تلك الصوفية ساير الأبا٠لتلا من 
نقرأالتي ذاتؤا وهى لها، الملقي المنهج ظلم من زورأ الشاكية نترتيم 

المعودية،ق الدينية الحرية عن المنوية الأمريكية التقارير ق صداها 
الإعلامإلى الشكايات تلك وصك وقد آنفتا، منها طريا عرمحت والتي 

لومأوأكثرها الثكايات تلك أشنع ومن تحديدأ(، )الأمريكي المالخي 
الحجارمتصوفة أحد يه نام ما الؤاتية )الأمريكية( للفرصة واستغلالا 

ْعبجدة داره ق له لقاءات ق وذلك عنقاوي؛ سامي الدكتور وهو 
عرضحيث  John Bradleyبر١دلياأ لإجون الريطاف والكاتب الصحفي 

مسجدلهدم أتيا يزعم صورة بجدة بداره له محاصرة ق عنقاوي سامي 
قبوذا تمثال لتدمير أحرى صورة الشاشة ذات وق المعودية، ق ألري 

التجارةلمركز صورة عنقاوي عرض الصوريين وبتن أفغاستان، 
هداعلى له مقالة ق برادلي® ®جون علق وقد سهلءإ يحترق وهمو الخالي 
واصحة،كانت عنقاوى المد رسالة ®إن دقوإهت شاهده الذي العرض 

البدوأولثك إلى نسبته يمكن الإسلامي الإرهاب جدور أن وهي 
عنقاويمحامى وكرر ، بالوهابية® المعروفين والمتزمتين المتعصبين 

عنلها برنامج ق وذلك الأمريكية، ، ٠٢١١٨١قناة ساشة على المرض هذه 
آ\العوديةُ 

يقولسبتمثر ١ ١ يعد الحجاز ق ١لفلاهر الصوق الحراك عن وأما 
رموزمن كثير رغ ®لقد له• دراسة ق صبلغ محمود المصوف الباحث 
أرادواباستعجال. ®الصوفية،، شعار سثتمثرا ١ ١ بعد الحجازي، الحراك 

مستوىعلى المكية الأحادية غلواء من به يلوذون نجاة كطوق استخدامه 
والدعوةوالإفناء النشر وحركة والخاهج الرسمية والوظائف المرمة 

وطنيةسياسية إصلاحات كسب مقابل به ؤيضاتهلون الفقهية، والخرحعية 

والممالصعودا، آل على يضيق ءالخناق بعنوان مقال • ٠٢٢ ٠ ٤ آ/ ٤آ/ صاندينائم• جردة )١( 
الوابط؛على ليلي إسلام موم بواسطة مترجم 

httpU/wwwJslamdaily.org/aU^^

تالرابط على فته عنقاوي سامي ومشاركة الرنامج ينظر؛ )٢( 
http://www.y0utube.C0ni/w0t^^ ?v=UHNPd29bY5s
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الحركييناستعجال هنا ينتهي إنما صبيغ ومحمود ثمولأ،؛ أكثر 
الأولىأن يرى لأنه سيتمثر، ١ ١ بعد ارالصوفية® شعار رغ ق الحجازمحن 

مكوناما،أحد التصوف أن يزعم والي المكية®، والدرسة شعار رغ بهم 
بتيةوهو ألا الحجاز... ق الأصيل الممهل استدعاء الءالأدعى يقووت إذ 

وتمللأماومعالمها المعرق وتراكمها حصيلتها بكل المكية الدرسة 
الحجازيةالمنية احتزال لا الدراسة، هازه ق المذكورة الجوهرية، وتنوعنتها 

الاعترافبعد حاصل كتحصيل الصعداء سيتنفس الذي الصوف يار تل 
الدينية؛1لخؤسسة وشريك مواز كرافد مكية دينية بمرحعية الرسمي 

اارسة«ُم.
الحجانيةللصوفية العالمية الصحافة سلية من )نماذج عنوان تحمت، ثم 

المشامحلءشكل يلي• ما صيلغ محمود كتب سبتمبمر( من عشر الحائي بعد 
عتقاوي،سامي الدكتور به اصطغ الذي الواسع والدعايي الؤسسي 
لكتالتي الحجازية والأثار والثقافة الزائل، الكي المنوع عن كمتحدث 

شبهأحنيه لأنيعاث مقدمة اكاريخية، الإراحة من مستمرة لعملية تتعرصى 
روافدها.كأحد الصول المكون قدمت بالحجاز، ثقافية لمهلال_ا مقلمة 

ذروةأما عنه. مقالين تايمز الميويورك ق باكرين ئموذجين هنا نشرت وقد 
الكلاسيكيةالسلفية القعليية تقاؤع وحلنية، كقهلبية بالحجاز الصوفية صعود 

الإعلاميالحعلاب ل الشرقية، يالمنهلقة الشيعية الأنلية ومرححية الرسمية، 
كتبهوما وهتها، حدة ل بوستؤ الواشنهلن مراسلة أميا، فائزة كتبته ما العربي 
مراسموعن الحجاز ل الصوفية عن ستاندرد الويكلي ق شوارتز ستيفن 
الشحالكبير الكية الدرسة رمز وفاة رافقت اكي الأسطورية المأبثن 
مالكيءعلوي محمد 

بعنوانصبلغ ب"الغتي لمحمود دراست والحلج، ارودة الز التصوف، المار، مركز ( ١) 
 Iوالبحرمثح~للدرامايتح بار المركز نثر الحديث،اط الحجاز ل العلمية والجالس لصوفية ا

اا-أمفدبي،طأ'،
)أ(الر-بمإف،صاهأ

 )Y■( نف.،._\>،المرجعYi>Y-T
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والذيبؤست، للواشطن امبا فائرة أعدته الذي التقرير ل حاء ومما 
الإعلامق الحجاز صوفية صعرد ذروة وعده صباغ، محمود إليه أشار 

قالتصوف زعماء أحد ~وهو كابلي واصف فول )الأمريكي(؛ الغربي 
بشكلدينهم يمارسون حهال إلى كفار من ترفتنا ارتمت الحجاز~ت 
الخوارلقاءات و الصوفية إشراك على منه تعليما ذلك وكان خاطئءأم! 

آنذاك(العهد )ولي عبداف الملك حضور وأيضتا ، ٠٢٢  ٠٣عام الوطني 
ونقلآم. ٠ ٠ ٤ عام مالكي علوى محمد الخجاز ل الصوفية شخ لخنازة 
الخراكعلى عدنان، حبيب سد اسمه صول، معلم تعليق أما التقرير 

١١ بركات من واحدة هذه ١٠قالت حيث الممدية، ل الجديد الصول 
الدينمن ولإحراحهم للتكفير، الوهابية لممارسة حدآ وصحت لقد سيتمثر، 

آنفآذكرته بما هنا اكذكير يفوت ولا ٠ تامء بشكل عقيدمم يتح لم محن كل 
المكرمة"مكة ل المتصوفة رموز من "وهو فدعق عبدالثه السيد إقرار من 
منوبروزها الصوفية صعود أسباب أحد هي سبتم؛ر ١ ١ أحدات بأن 

حدمحدأم.

مالعلرح السعودية ل للصوفية أتيحت الفرصة أن من الرغم وعلى 
والأحكامالشرعي، والئاش الخوار طاولة على ومطالب أراء من لديهم 

منذآثروا أمم إلا الصحيحة، قو الكريم رسوله وسنة اف كتاب إلى لك ذل 
بأممتطاق أوسع على والزعم السكاية طريق هذا يومنا إلى المن ذلف 

مم!الخاصة الشعائر إقامة من والمع والإنماء التكفير دائرة نحتا يقعون 
لعليها رددت فقد تكفيرهم مسألة فأما الواقع؛ ؤيكذحا يدفعها أمور وهذه 

متقيأأما هنا وأوكد هناك وبينت بطلاما، وييتث، بالتفصيل، اكاق الفصل 
ؤيصموبمبالزندقة، ؤيرمومم بأعيامم، السلفية يكفر من منهم وأن علتهم، 

رأسهاوعلى كتبهم، ل ظاهر هو مما ذللنا ونحو والخشوية، ؛المجسمة 

لجديد من المرمة تمرتر؛عرانُظءرر  ٠٣٢٠٠٦أ/ه/ل يؤت، راثطن جريئة )١( 
ل:UJ١راط  Jn SsudiArabio,ه  Resurgence ofSufismالسعوديةا 

^http://www.woshington_xom/wp.dY

)آ(الرجعف.
.٣٢ ٦٠٠٦/ ه/ بتاريخ فدعق عبداث يع لقاء إصاءات، برناعح العربية. داة ينظرت )٣( 
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بنمحمل الشيخ صراحة فيه يكفر والذي يحلان، نيتي أحمل الشيح كتب 
الإقصاءدعوى وأما ٥^١؟ يومنا إلى الصوفية من نكير دونما عيدالوهاب، 

منهمالحجاز متصوفة أن واقا المعلوم من إذ ويردها، يكدحا فالواخ 
أحديضايقهم لا الدين التجار ومنهم الدولة، ل الكبار والمسوولون الوزراء 

الصوفية!؟سحدث إقصاء أى فعن زقهم. رل 
يتحدثون؟!شعائر أي فعن شعائرهم؛ ق عليهم التضييق دعوى وأما 

الأصرحةتشييد من منعهم يقصدون كانوا إن بالتحديد؟. يقصدون وماذا 
يمزمما ذلك وغير الصوفية، الهلرق ؤإقامة بالقبور والتبرك والقباب 
المنكرايت،عن النهي مقتضيات من وهو منعوا، لقل فنعم العقيدة، 

الإداراتتقارير إلى وأوصلوْ الصوفية وبكى شكي ؤإن والضلالات، 
صيامأو صلاة ق أحد يضايقهم ولم يمنعوا، فلم ذإك١ غير وأما الأمريكية. 

أنإلى بالإضافة هذا الصحيحة؛ العبادات من ذلك غير أو مثآ أو 
وكذلكرالذكر(، ال.ماع ومجالس كالموالد البل.ءية؛ لطقوسهم ممارستهم 

منهاعد وقد ستمبر، من عشر الحادي بعد وبرزت انتعشت، التعاليم مجالس 
للتعلممجالسنا حمسين من أزيد )محمود الشاكي ذات لحجاز اق 

،!٠١١٣٢ ١ ١ عام حش الصوق وللذكر 
الحجارتي Jاكصوف، نتعلق أمور ثلاثة إلى هنا الثتييه ليحسن هذا، 
يتخذلا المعاصر— شكله —ق الحجاز ق التصوف، أن الأووت الأمر 

أبحييكون أن نرجو ما وهدا الحالم، أنحاء باش ل المحروق الطرفي الشكل 
الماس،محن وتفريقهم وبدعهم وتعصهم الطرق مشايخ أغلال عن بأمله 

الله—.—بإذن والأتباع السنة حياضي بممإلى وأقرب 
يعصوألسنة أقلام يه تقوم ما والتزؤير التزييف من أن الثاق• الأمر 

وأنالهوية، صول ~تاريخسأ~ أنه على للحجاز تصوير من المتصوفة 
رسالتهاتودي أن والوهائية® ظل ق تسظع لا الحجاز ق الخلمية الموت 

مهدهو أولأت فالحجاز والواخ؛ للحقيقة مجاف الكلام وهذا العلمية! 
٢٢٣٧—١ ص؟ والخليج، السعودية ي التمّوف السار، مركز ينظر■ )0 
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وثاناتهوية. الإسلام سوى له وليس أجمعين، لمين المونبلة الإسلام، 
الئنةأهل من مكة أهل ءعامة بأن له تقرير ل البيت آو موغ يركد 

بتوتاتل إلا التقليدي التصوف نيهم يعرف ولا الحمد، وف والجماعة، 
يالرسالةلها يدعى التي الحجازية النيون ؛رهده بأن ويضيف أ، قاويالةااُ 

بماويحتص التصوف، حول، اهتمامها محور يدور والتدريسية العلمية 
بالعبادةاف إنراد إلى الدعوة أما مدرسيهم.. بعناية ينتقيهم معينة حلقات 

لبيرتاتيعرف ما لهم يعرف فلا فيها اليدعق وترك الئثة إلى والدعوة 
ومحمدخياط، عبداف والشخ المعلمى، ت كبيت الأحرى الحجازيتن 

الحجازيالشباب أجيال أن وثالشات ا. وغيرْ؛اُ نصيف،، وبيت حمزة، 
كتبعلى الشياب~ من ~كعيرهم السعودية المدارس ق تربوا المعاصر 

فهمالمدارس خارج وأما وانحرافاته، التصوف بيع من الخالية الدين 
الصوفيةالهلرق ومزالق وشركيابما، الأضرحة أجواء عن الحمد وقه بعيدون 

أحدوهو الفضتل نيد أزعجت، ما هى يبدو ما على الحقيقية وهده ويدعها. 
نتء~تارالجزيرة مع له حديث، -ل فارجع للتصوف، المناصرين الباحثين 
للمتصوفة،الدينية المرمة حرب إلى التصوف مفهوم انحسار ٠أسباب 
التراثيةالهوية على للحفاظ الإنشائي الديني يالمنلهر الحجاز أبناء واكتفاء 

عاملأهم أن ورأى الصوفية. الهوية على الحفاحل كونه س أكثر الحجازية 
الكبيرالفر!غ بحد الموترة الدينية الشخصية غياب هو الانحسار لك ذق 

((المكرمة مكة بمدينة  ٠٣٢ ٠ ٤ ل المالكي السيد وفاة أحدثته الذي 

،٠١٤٢٨وأدواتها■، الحرمين بلاد ي العامة العلاقات ءثيكة تقرير الت، آل موتم تحرير هتتة )١( 
.مم0ها0/ء//;مم00/7/7تتتت=ء?/أالراط: الإليتئروي، الين آل موقع 

تفه.المريع ( ٢) 
والتيالصوب■، عند الرمز ■أمحب يمالة تذكر الفضل نيد كلام من الأخيرة المارة هدا )٣( 

رضس ١^^٠ الحوث .رام مؤنق محث j الماصي- النمل ل ممها تحدثت 
إذال—لني، دالمنهح التصوف ين الفوارق من م الرمز الأ مان -بها وذكرت الممرف، 

نلماالتمرف ل بنما به، وعمل الشرعي ه علل تكمن لفي الالنكر ل )الشخ( الرمز قيمة 
حالكان ب باق، ؛ائت، ندهم العلرقة توريث، إن بل الشرعي، الملم رموزهم محي تجد 

تملحد إر وتمل المرد. علمها •يرض اكي )المطلئ( المسا، اللأئ يإن ولذلك ألوارث! 
المرق.النكر ق والشخ، ال,ّمز قيمة يشكل ما الرانع ل *ي والقدم؛ اليد 

الرا؛.ل:، ٠٢• ١ • / T/١1^•  ٤٣١)؛(تطر: 
ittp.//vvww.o//ozeero.net/ne/
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لكنالحجاز بأن محبتمبمر~ ١ ١ ~دعد المتكرر الصوق الزعم فإن هنا ومن 
غيركلام هو الفقه ز مدهي وتنؤع صوفيه، وخصوصية هوية ذا يزال ولا 

الحالية،السعودية الدولة قبل ما فترة ْع كبير حد إلى تطابق ؤإن وهو دقيق، 
هذهتبقى أن وهي العصر، هذا ق الساعية المقاصد ْع يتطابق لا أته إلا 

وشركياتالجهال، بيع من محروسة الملمين، لكل ئيلة المشرفة  ٤٣١
العلرقية.وخرافات القبور، 

ه—حبيبنا سماها —كما الجاهلية بقايا من مذمومة لوثه أن الثاكت الأمر 
سكنواالذين القبائل أبناء بعفى من وبخاصة الملمين، من فثام تما تسربل 

—اللوثة —يتلك، يذمون فراحوا الحالية، السعودية الدولة ظل ق الحجاز 
ذلكفوحد حق. وجه دونما وينتقصوئم الحجاز أهل من إخوامم 

مئاتقيل المدينة أو مكة حدها جاور اش الكريمة العائلة سليل الحجازي؛ 
كثيراأن والمؤلم أرصه! فوق محتقرا أ وطنه ق غريسا ه نفوجد السنين، 

الجاهليةالنفلرة هذه ير~؛ع الغللم هذا عليه وغ ممن الحجازيين إحواننا من 
التمسكق وجدوا ولذلك براء، منها والملفية الالوهاييةو؛ أو السلفية إلى 

أنوالحق ااالسلمىاا. الأخر للطرف ؤإغاصة للذات استقلألأ بالتصوف 
حسسآبهدمه الإسلام جاء مما وهي صريحة، شرعثة مخالفة اللوثة هذه 

أيفساإما فيهأ. هزمت مكان وأول بقعة أسرف إلى تعود تما فكيف ومعنى، 
ترجمةفإن ولذلك« والتنمية، البناء عن ؤيصرف الاستقرار، يعكر مما 

يكفلمما وهو صرورة، بات رادعة عقوبة إلى المعلوم الشرعي حكمها 
والمعنوي.التفي والأمن العدل تحقيق للجمع 

الأذنلامس قد الحجاز متصوفة أصوات صدى أن فبما وبعد، 
فأخمالسعودية، ق )السلفي( الديي الواقع مجن نسما التثنجة الأمربجة 

هيئةوعضو السريفين الحرمين لوون السابق للرسى النفسي الكلام تهذا 
الأمريكيةالخارجية وزارة تقرير حول الحصين صالح الشخ العلماء كبار 

٠لعام الدينية للحريات  وردما على معلما ا العه—ُ —رحمه فال إذ آم،  ٠٥
خاصءمذهبح بانها)نتع اإممالكة التقرير أريتهم ت السعودية بشان لتقرير اق 

العبادةل آية اش— -رحمه كان وقد ى ١  ٤٣٤عام الحصين عيدالرحمن ين صالح الشيخ توق ، ١١
أحدا.افه على أزكي ولا آحسبةىوس، واتويع، والرهد 

٣٦٢



يمخالفته(..،غيرهم أو للإسلام للمتسن تمح ولا الإسلام، نمير ق
الأمامينمل إذ صنة، ماش فل تشيع كانت مقولة التقرير يكرر الأمام حذا 

مذهبإلى تستند السعودية العربية المملكة ق حاليح السائدة الثقافة أن 
تالشائع المثل ويقول المحروقة. الأربعة الثنية المزاهب إلى وأضيف ايتيع 

الكاذبةتالخىكانتهذْالإشاعة )إذانم،كدونافكنذكورأ(،ق
وحولوعدم والتواصل، الاتصالات، فعف، بسب الناس هن التصديق 

الاتصالاتثورة عصر العصر، هذا ق أما الإعلام، أو الإعلان وسائل 
والمعتمرينالحجاج من نوبمأ ملامحن أربعة من أكثر لقدوم والتواصل، 

والمياخلازيارة إليها الوافدين عدا العودية، العريية الممالكة أرض إلى 
الإسلاميانمين مظام ق فارق أي الخادمين روية وعدم والتجارة، والعمل 

أتهنارمن خارجها يجري وما السعودة العريية المملكة ل يجري ما ين 
يرونولا الخارق هذا يرون فلا الخادمون يقدم وكما الإسلامي، العالم 
حاماتفسيرا ولا المسالمون، يعرفه الذي غير دين، ولا خامستا، مجدما 

الكرةإلى باكلخاز تنقل الجمعة وخطب الدينية الشعائر فإن للإسلام، 
للدينطريقة السعودية الحرية المملكة ق أحد يرى فلا كلها الأرصية 
عليهكان عما الدين ق يختلف فعلا يرون أو قولأ يسمعون ولا مختلفة، 

تختلفما كل الأههلار، مختلف وق العصور طول السالمين من المنة أهل 
يلجأمقامات أو قبور وحول عدم هو غيرها عن المعودية العرية المملكة يه 

العيادةأو حا اكرك أو الحاجات لطلب إليها الملمين عامة من الجهال 
الإسلاميةالعصور ق هكذا كان الوصع أن ينكر أحد لا ولكن عندها، 

العالمأرض كل على بل وحدها، الحجاز أرض على ليس الأولى، 
هلولكن الخبور، عر مشيد بناء مثال المع مقرة ق يوحد لا الإسلامي، 

التيالهيثة إر أقرب ذلك من خلوها ل القيع مقبرة هيئة أن أحد ينكر 
فضلأهذا بعد0؟ طويلة وقرون والصحابة ه الرسول عهد ق عليها كانت 

تنهىالي، الموية الأحاديث من العصور طول يتتاقلونه الملمون ظل عما 
اكورلأ^؛.على البناء عن 

مدمللشر-اراض، غيناء السمدة، ز الدسيت الحرين الحمض، عيدايرحمن بن صالح )١( 
—.يسير ^باختصار ، ٥ ٠ — ٤ صرمآ ، ٢٢٠٠هر~ه  ١٤٣٠
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السعوديةالحكومة )إن التقريرت ®نال ت افه— ~رحمه الشخ ؤيضيف 
الأحرى(.الإسلامية المذاهب صد وتنمحيز متزمتا، سيء ءذهب1ا تفرض 
اشمى الش السعودية، المربية الملكة إنجازات أعظم من كان لقد ونقووت 

أربعةالمكي الحرم ق كان فقد الفقهي، الخدهي التعصب اتهاء عليها• بيا 
كلفيصلي الصلاة، ق المسلمون ويتفرق أئمة، أربعة فيها يقوم محاريب، 

يممقلا الذي الشذوذ هذا وألغي مذهبه، من هو الذي الإمام حلف شخص 
انتقادموصع لإلخائه المابق الزمن طول كان والذي الإسلام، مبادئ ْع 

وتوحدتوالمرة، للمج يقدمون الذين ومفكريه الإسلام علماء كبار 
قدواحد، إمام على البوي والمسجد الحرام السجد ق اللين صلاة 
أوالشافعي أو المالكي أو الحنفي للمذهب متتميء الإمام هذا يكون 

يدونبل الإمام، اختيار ق أثر أي الانتماء لهذا يكون أن دون من الحنبلي، 
ثمالمذهي، التعصي، انتهى وبيذا الإمام، مذم، عن بالسؤال أحد يهتم أته 

حتىمعين( لذم، الشخص تقليد يتضمن كان )الذي الانتماء حصث، 
فقهدرس أنه تعنى الأربعة السنية الذاهب أحد إلى الشخصن سبة صارت 

للذم،بالنسبة كاثيوبيا معين مذم، يسوده بالي ق نشا أو الذمط، هذا 
للذهب،بالتبة الخغرُب، أو الحنفي، للمذهب بالنسبة بورما أو الشافعي، 
الأنقابلت ولو الخذاهبج. هذه لأحد عائلته؛الانتساب عرفت، أو المالكي، 
شافعيأو مالكي أو حنفي أنتج هل وسألته الخمالكة شوايع أحد ل شخصآ 

أنفالخالب، مثقما كان ؤإن معنى، لسؤالاثc يفهم ألأ فالخالبظ حنبلي؟ أو 
تشكيلتم ستة أربعين من أكثر وقبل مذهبي. الذاهب، هذه كل ت ؛حب 

قعلية ومرححية دينية سلطة أعلى وهي السعودية" ق الخلماء كبار هيئة 
القضاءوق السابق. بالمعنى الأربعة للذاشب، ينتسبون علماء من البلاد" 

أوالأربعة، الأئمة من لأي رأيح لحكمه القاصي يختار أن يمكن السعودي 
الهدىأئمة من غيرهم أو الأوزاعي أو الصادق جعفر أو الثوري الإمام 
أنويمكن حكمه، ينقض فلا والفضل، بالملمم الأمة لهم اعترفت الذين 
وتصدرفتواه. تنكر أن دون الأئمة هؤلاء آراء من أيح لفتياْ القش يختار 

معين،بمذشب، تتقيد أن دون الفقهية، قراراما الملكة ق الخلماء كبار هيئة 
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معيتعاملون الفقهية بحوثهم العليا الدراسات ق الطلية يجري وحين 
أوالصادق جعفر أو والأوواعي الثوري الأئمة أو الأربعة الأئمة مذاهب 
الاحتراممن بقدر الأئمة هؤلاء ؤيحظى المساواة، قدم على غيرهم 

٠واحدءُ بميزان نختلف حين آراؤهم وتوزن والمجل، 
يشكلالحجاز ول عام، بشكل السعودية ق نعيشه الذي الواغ هو هذا 
يتتبممن الحجاز شباب من الواعي الجديد الجيل أ0 ليت ويا خاص، 

وأنوالإنصاف، العمل بعين بلاده ق السلفي المنهج إلى ينفلر التصوف إلى 
السلفية.تجاه المتوارثة اافلالمة الصوفية النظرة تلك عنه يخلع 

٠ستمبر ١ ١ بعد الإمارات ل التصوف ثانيتات  ٢٢ ٠١
ساحلل للثصوف وحول عن التاريخية الناحية من الحديث يمكن لا 
سيل~على الحال هو كما حالينا( المتحدة العريية )الإمارات عمان 

عنالبحث إلى سعى من حتى به يعترف ما وهدا ومصر، العراق ل المثال— 
الحميري،راشد الإماراق كالياحث الإمارات؛ ق للتصوف وامتداد حدور 
علىالتصوف *رتارخ بأزت دبي ل التصوف عن له دراسة ل يمز والدي 
إذالمفقودة، الحلقات فيه وتكثر الغموض من الكثير يشوبه عمان ساحل 

قصوفية أو الصوق لنقل أو الصوفية الطرق أحبار ذكر يصعب 
الهولنديةأو الرتغالية سواء الأجنبية الوثائق حتى أو المحلية المخهلوحنات 

كتانق حتى عمان، لماحل التاريخية المصادر أهم لأنها الانجليزية، أو 
قالدينية والظواهر الحركات مسح عندما لوريمر، لمؤلفه الخليج( )دليل 

الخلج8((ل صوفيون يوحد لا إنه ءيقال قالت الخلج، 
إلىصفحاما بعض ل أثار يمنى، لرحالة بمخطومحلة الباحث تعلق نم 
يقول--كما والتي الخيمة(، )رأس الصير منطقة ق الحيادية العلوية الفرقة 
الشيخلدعوة انضمامها الخيمة رأس إعلان حتى فيها التصوف استمر 
يقودناقد الذي الوحيد ءالخيهل ت الباحث يقول ئم ، عيدالوهاب بن محمد 

د"٢٥صن٠ نفه، المربع )١( 
لراشدلمح،* ل ءاكصوف بمران بحث والخليج، المولين ق اكصرف المجار، مركز ثنظرت )٢( 

صزا١أحمدالجميري، 
١—٤ ١ ١ صر نفه، المربع يفنرت )٣( 
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أنحاول ثم المولد(، )أى '، ااالالد،اا<أ فن هو دبي ق التصوف تاريخ إلى 
دبيل عاش الأفغاف؛ عمر محمد اسمه صول رحل إلى الولد جذور بعيد 
جاءالذي التصوف مكتوم آل أمرة تبنت ثم عثر، التاسع القرن بدايات إلى 

عبدافالقادرية الهلرفة على حلفه  ٢١٩١٥عام مقتله وبعد الرحل، ذللئح يه 
قالمريد، عبدافه وفاة ويعد الرفاعية، الهلريقة إلى بما تحول والذي المريد، 

الزعامة،ل عيدالرحيم ابنه حلفه المنصرم، الميلادي القرن من التبنيان 
أشاردبى~كما ق التصوف على عاد مما أم، ٠ تما• عام توف أن إلك، 

الدينيةُمكانته من الكثير أفقدته الركود، من بحالة الباحث- 
دولةق واحد بشكل التصوف عن الحديث، يمكن لا أنه والوابع 

مهمبت، لوذللث، أم(، ٠ ٠ ١ ستمر ١ ١ قبل ما قرة )إلى الحالية الإمارات 
وميامتهاواحد، رئيسها )فيدرالية(، اتحادية دولة الإمارات أن وهو 

الداحليةشووما إدارة تتولى إماراما من إمارة كل ولكن واحدة، الخارجية 
الذيالوفت، فمي ولذللث، '، الدينية؛ الشؤون ذللث، ومن متقل، شبه بشكل 
الدعوةتنبتي الخيمة رأس كانت، فقد دبي، ل قدم موطئ فيه التصوف، وجد 

)كليةالإسلامية سعود بن محمد الإمام لجامعة فؤغ  ١٦٢وكان الملقية، 
)حتىعامنا أربعين مدى على الخيمة(، برأس العربية واللغة الشريعة 

الحاصرةهي كانت، الملقية الدعوة بأن الجرم يمكن ذللئ، ومع ،• ٠٢٢ ٠ ٧ 
وحتىعام، بشكل الرسمي المستوى على وحتى بل الإماراق، لمجتمع ال 

اليومحتى بيا يزال ولا لكن الجميريآمc؛ بالتصرف ذكرها التي دبي، إمارة 
القضاةتنتدب أيضسا السعودة ولكنت والإرشاد؛ للدعوة سعودي مركز 

الشارقةحكومة بين مشرك تعاون هناك لكن إذ اكارقة، محاكم ق للعمل 
والندواتالمحاصرات ولكنت القضآء؛ مجال ق السعودية العدل ووزارة 
ضيوفولكن السعودية، ق عنها تختلف لا الإماراتية المساحي ق الدينية 

١صى٦ نمه، المرجم ( ١ ) 
٤٣—١٦ص (بملرتٌرمبمه، 

مدىض وزيرها كان واش والأوةاف1 الإسلامية الثوون وزارة تأثم من نلل الواتع وعن-ا )٣( 
تثتوتد (، ٠٢٢ ٠ ٦ )ت الخزرجي أحمد ين محمد الأشعري الصول الشخ ءان-أ عشرئن 
تصّححااأن يجب 'مفاهيم كتابي لمتها المالمي، علوي محمد كتب طباعة ءهدْ ي الوزارة 
.العباد* خير زيارة ل المواد وارشناء 
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علماءهم الإمارات ق رمضان شهر لإحياء زايد— —الشخ الدولة ريس 
وانعهر مما ذلك غير إلى العالم، أنحاء كل من لفية الالدعوْ ومشايخ 
٠ستمر ١ ١ حتى البممح ؤيعرفه شهدناْ  أنالقول ويمكن آم.  ٠١

الأمرالديتي، الشأن ق التوازن سياسة تعتمد كانت عام بشكل الإمارات 
أيضتاوأعطى يارزأ، وحفورأ طبيما امتدادأ لفية اللالدءوة أعطى الذي 

كتوليهمالاجتماعي؛ دون الرسمي المستوى على الحضور بعض للتصونح 
وكذاوالأوقاف، الإسلأمة والشؤون العدل وزارة - الخال سل -على 

الإظءبمبيُُ
بأنللشك مجال ثمة يعد فلم هذا يومنا وحتى سعتمج ١ ١ يعد ما وأما 

التصوف،وتبتي السلفية الدعوة إنماء تحو بارز حراك ل تترحه الإمارات 
منذنعليتا الحراك ذلك بدأ وقد الت3لرفإ ونبذ الديني التسامح شعار تحت 

سل3لانبن زايد الشخ الدولة رئيس وفاة بعد أي ، ٠٣٢ ٠ ٥ ه/  ١٤٢٥عام 
الكلمةهذه ل نجد أن ويمكن (، ٠٢٢ ٠ ٤ / ا ١ أ/ )ت مباشرة نهيان آل 

الدينيةللشؤون زايد ين حليفة الشيخ الإمارات دولة ريس لممتشار 
الإماراتل الجديد للتوجه البدء إشارة آ الهاشميُ علي البل والقصابة 

الفريقتوجيهات ازن (• ٠٢٢ ٠ ٥ عام )ل الهاشمي يقول إذ التصوف، نحو 
القانينائب أبوفليي عهد ولي ميان آل زايد بن محمد الشخ سمو أول 

الإسلاميالدين وعلماء شيوخ وقفة بضرورة الملحة للقوات الأعلى 
جادةجاءت سموه وملاحظات الإرهاب، تجاه بيننا يعيشون الذين 

غيرهمعلى لهم وتقديم العلم لأهل تكريم فيه نداء وهذا وموقفه، وصريحة 
دورهموتفعيل ظله ق والير النداء هذا مواكبة العلم أهل على يوجب مما 

عرثلمذ ثافم، صوق وهو الحداد، بن أحمد الشيخ م ليي j المفتن تمتر ( ١) 
المجار.مركز ينظر؛ المالكي. ■علوي محمد ومنهم المكرمة• بمكة اشوف مشايخ من عيد 

لللمرب ذ'لمزتم بكلمة مثالي ذلك ومن وخارجها، الإمارات ل اكوف 
مطولتقرير ينغلر• للإصلاح٠. اصتل منهج كانبعنوانءانموف والدي ، ٢٢٠١١عام القاهرة 

القرير:رابمل الجمري، يلي للحسب الإل؛ك؛روزٍا المونع j الم)ت»ر عن 
/_wwwMlhobibolixom/news_detaUs
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المولدلاحتفالأت الوزاري( المستوى )على الذل1هر0 الرسمية الرءاية 
الهجرية(،المنة )يداية الشونة والهجرة والخراج، والإمراء الموي، 

قرصمية أجازة تعد أيامها أن على  ٠٠٢* ٠ ٩ عام اتحادي بمرسوم والتأكيد 
المولدؤإيلأء ُ، الإماراتُ دولة ق والخاصة الحكومية القءلاءات كافة 

—بحسبراعتيارْ كبيرآ، اهتماما حاص- -بشكل راّلو( النوي 
للإمارات١حتفالية هوية — الصحافة 

وهدالإمارات، ل الجديد الصول الحراك من متعدية نماذج يلي وفما 
الأعوامبحب ربنها 
بشكلالنبوي بالمولد الإمارات دولة احتفلت العام هذا ي أم؛ ٠ ٠ ٤ — 
الإسلاميةوالشؤون العدل وزارة به القيام على الإشراف ونولت كبير، 

منالعديد لحضوره دعي وقد والقافةأ؛ُ، الإعلام ووزارة والأوهاف 
ّودياامن الوًلي معيد كمحمد الإمارات، حارج من التصوف مشايخ 

المغرب،من القاصي ؤإدريس عودية، المن المالكي علوي ومحمد 
حفيظ،بن عمر المثب اليمن ومن ممر، من ليلى أبو محمد ومحمد 

وقدوغبرهم، الإمارات(، يستوحلن أن رئبل الجفري على والحبيب 
الإمارات،ي والوزراء المؤولين من العديد المشاركين هؤلاء استضاف 

بدأتالعام هدا وق الفضاثية، الإمارات قاة على مباشرة الحفل ونقل 
المّدةًُ*.حائزة مسابقة 

 •٢٢•-٠:
واكقافةوالإعلام الإسلامية والمزون الميل وزانا احتفلت، ١- 

الإمارات^^ ٠٢١^موقع ل الإمارات ل الرمميت انمللأت يشأن الاتحادي اامرٌرم نص ينظر )١( 
:^6389=http://theuaelawxom/vb/showthread.php?t
آم.• ٨• م آا/ j الخلج. دجريأ آم. • ٨• آ/ آ/ ْ j الاتحاد. جريد؛ )آ(يظر: 

الإمارات.دولت ل يه المعموو م لأنه منا المالادى التاريخ امتخدمته )٣( 
الإملاميةللشؤون العامة المثة الأولى لممبح الوزارتان. هاتان الضت. آم ٠  ٠٦عام ز )٤( 

والشبابالثقافة وزارة أصبحت والثانية بالعدل، خاصة أحرى وزارة إلى بالإنحأفة والأوتاف. 
المجتمع.وتنمية 

بنسر ادحيتب مربع عش الأبرع ترابة اصتمرت التي وفعالياته الاحممال هذا تفاصل ينظر ( ٥ ر 
الرامط!الألكرول، حفيظ 

http://www.alhabibomQrxom/T^^
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والحبيبالبوطي، سعيد محمد السنة هذه ق للحفل ودعي النبوي، يالمولد 
عليالجفري،وهمرساأاأ.

مدىوعلى دبي ل الإسلامية والشؤون الأوقاف دائرة ٢— 
المويبالمولد أسبوعين 

اصفرأن بعد أبوخلي، ل طابة مؤسسة الجفري علي الحسب أطلق ٣- 

-٢٢٠ ٠٦:
دينيةيمنامجات النبوي يالمولد الاحتفال الإمارات دولت أحيت — ١ 

ينعبداف الشح الخارجية وزير والشباب الثقافة وزارة حفل وحضر كبيرة، 
علي،الهمتب إر بالإضافة والمتولين، الوزراء من وعدد زايدا 

احفالأتدبي j الخيري والعمل الإسلامية الشؤون دائرة أقامت ٢- 
.النبوي المولد ذكرى بمناسبة دينية 

بمناسبةاحتفالا الغلييانية المرأة مصة بجمعية الدينية اللجنة أقامت، ٣— 
٠والأمهات الميدان من حشد حضر0 النبوي الولد 

مباركبنت فاطمة الشيخة رئيسته برعاية العام النسائي الاتحاد أطلق ~ ٤ 
بصرحالإسلامية للشؤون العامة الهيثة Jنفلخها التي اتئة النالندوات أولى 

علىوالحبس، ، جمعة على الشيم مصر منى الندوة وقدم الاتحاد، 

.٠٢٢ ٠ ٥ أ/ T/ ١ j جرد؛الأتحاد، )آ(يظر; 
م.٢٠٠٥/٤/١٦لجردةالأ;حاد، )مآ(يطر: 

http://www.alhabiboli.cofnالراط: الجري، ض الحس مرتع بمنر: )٣( 
.٢٢• • ٦ إ/ \/  ٢١٠١ j الاتحاد. جردو )٤(بملر: 
.٢٢• • ٦ ؛/ يA/ الاتحاد، جردأ )ه(ينلر: 
.٢٢• ،/٦• ءآ/ ذ جرد؛الاتحاد، )ا-(بملر: 

كتابذللث، ل وله لغية. الللدعرة المنارين أند من وهر أثعري، صرل جعت علي الثخ )٧( 
لفتتن.العلى انرا،اته ل عقلتم حجمه، ل ٍغيت كتاب وهر ءالتشاندوزاه كتاب 
.٢٢• • ٦ ٩; ; j٢٨ جردةالاتحاد، )٨(بملر: 
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بحضورالقدر ليلة والأوهاف الإسلامية للشؤون العامة الهيئة أحيت — ١
الجفريرعالي الحيب 
١١٢بتخريج والأوقاف الإسلامية للشؤون العامة الهيثة احتفالت، ٢— 
حطبإرصال ميتم أنه إلى الخطباء تشيه تم الحفل هدا ول ومؤذنا، إماما 

عليالحبيب الحمل هدا حضر وفد الإليكروف، الريد عثر إليهم الجمعة 
الجفريءم.

القضاة،نوح للشخ تكريميآ حفلا الجفري علي الحبيب أنام "٣" 
آلمارك بن ُأ؛ان الشح الحمل حفر وند للأردن، مفتئتا تعيينه بمناصبه 

العدل،،وزير الفناهري نخيرة بن ومحمد العالي، التعليم وزير ميان 
الإمحارايت،مموور من وغيرهما 

عن!امقاصدالإمارات جامعة ل محاصرة بيه بن عبداض الشخ ألقى ~ ٤ 
وكانت،الجفرتم،، ^^، الحبيب، المحاصرة لتلاث٠ وقدم الإسلامية®، الشريعة 

٢^؛'.• ٠ ٧ عام من مارس هر نل 
'آم:-\/>

تويالاحتفالها المجتمع وتنمية والشباب، الثقاخة وزارة أقامت، ~ ١ 
التبوي،؛المولد الاحتفال، ، يصادفوالدي الرئة، ابقة بمالفائزين لتكريم 

آلزايد بن عبداممه الشبح الخارجية ونير الدورة هذه ل الردة حائزة وقدم 
الشيحقبل عن الحفل هدا 3، الجفري علي الحبيب تكريم تم وقد تميان، 

ءبلاممهبنزايدرٌُ.
برعايةالثانية، دورته ق المحبة جوائز مهرجان أبونلبي ق أقيم ٢" 
الجفري،علي الحبيب ومشاركة أبوفلبي، عهد ولي زايد بن محمد الشيح 

)ا(ي>

بمر)٣( 
)؛(يحر
)ْ(بخر

.مد؛الأ;حايىفيه/.\/لأ.-أم.
٢٢• ٧• U/ ؛/ j جرد؛الاحاد. 

.٢٢•الأتح1د،ز؛ا/*ا/تم\• جرد؛ 
.؛مد;الأتحاد>لآ/مم'.-م.

.٢٢• • ٨ T/ زا؟/ جرد؛الاحاد. 
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وأناشيد،أغان، من الفنية؛ الأعمال تكريم إلى المهرجان هذا ؤيهدف 
افهرسول موصوعها يكون واش وتصوير، ورمم، وكتب، وثائقية، وأقلام 

فرقفيه وشارك المطرين، من للعديد غنائية عروصتا الحفل هذا وشهد .، 
منالعديد أيضتا الحفل ل وشارك واستراليا، ا وفرئأمريكا من غنائية 

صالح،وسعيد هنيدي، ومحمد بدير، كأحمد المصري ءالفنء رووس 
الحفريعلي الحبيب الجائزة أمناء عضو وأكد وغيرهم. الض، عيد ومتى 

حبقصة بداية الجائزة تكون أن هو المهرجان هذا إقامة من الهدف أن 
أ•إر وميهمإ الملمين محن حديدة 
للموسيقىرمضانية أمسية والتراث للثقافة أبوحلى هيئة نفلمت ٣— 

ا•المغريةُ عربي ابن محرفة أجمتها الصول، والسماع 
ءرللةشعار تحت دينية ليلة الإسلامية للشؤون العامة الهيثة أحيت ~ ٤ 

بحضوروذلك بأبوحلى، الكبير زايد الشيخ بمسجد انملاءا،، لزايد الوفاء 
الحفريعلي والحبيب زايد، بن عبداض الشخ الخارجية وزير 

قصةبمحكي •اوردا، بضوان وثائقي ملم وعرض إنتاج تم دبي ل ٥~ 
وقد، ٢٢• • ٧ عام ليي ق تول والذي المريد، الرحمن عبد الصول الشخ 
عبدالرحمنصيخلمؤ من ت مسألة على الضوء تسليعل الفيلم متج حاول 

الردلالزءامة؟ر؛/
الصوفيةالأعمال يرحمة مكتوم ( jTراني بن محمد موصسة قامت ٦— 

.اً تج لينادوؤيس الثريطانتة للرواتية 
تاينخبمرض وناتقي فتلم بإنتاج والتعليم التربية وزارة احتفلتا ٧" 

منعنقاوي سامي الدكتور الحفل حضر وقد عام، ألقط ١ ٥ ٠ مند الإمارات 

الجفريداما سء الحب تٍة لت را . ٢٢إ/\،•• / TT. ٢٣و الاتحاد. ب بمنر: )١( 
ادمطذم؟ق؛سى اتاع إلى العودة ؤإر ومجون، ، ٢٠من ب هم مما النوة إلمح، دءو؛م 

رث.الني. قاس ولم 
الخليح،له/بم/يى>آم.-مااو رأ(يظر;
.مد؛الأتحاد.و-أ/آ/م.،أم.)م;طر:

)؛(بملر;مدوادان،ويا/؛/م..؟م.
.٢٢فيد/ار/خ•• الاتحاد، جردة يطرن ( ٥) 
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ذكرأنه ورأى الفيلم، أناد والذي الجفري، علي والمتب السعودية، 
*وحلتهم وامتداد ياصاله الثياب 

 •٣٢•-٩:
الصوفيةللمومحيقى فنيتا حفلا والتراث أبوحلبىللثقافة هيئة نفلت — ١ 

منالصوفية للموّيقى فرقة أحيته وفد الإملأم«، عالم أو محوان تحت، 
ركارم
بأبوحلبي،للموميقيء ووماد ءامهرجان والتراث الثقافة هيئة نغلمت، ٢" 

فقراتهخمن الصوفية الموسيقى وأدرجت، ، ٠٣٢ ١ ٠ ، ٠٣٢ ٠ ٩ عامي 
للموسيقىعروضنا تركيا من الصوفية الدراؤيس قرفة أحيت، ٣" 

عقيدةرالاصلأم لمعرض المصاحبة الفعالياُن، صمن وذللد الصوفية، 
والتراث؛للثقافة أبوقلى هيئة أقامته والذي وعبادة•، 

بمناسبةاحتفالا ، والأوقافالإسلامية للشؤون العامة الهيثة نفلت ٤— 
والحبيبحمحة، علي الشيخ مصر مفتى بمحضور وذللث، البوية، الهجرة 

ءليالجفرىرْ؛.
نوىالالحفل المجتمع وتنمية والشبايت، الثقافة وزارة أقامت، ه~ 
كلمةالمحفل وتضمن، ;أبوظك،، الوُلياالمرح ق وذللئ، النوى، ؛المولد 
طالمحمي حين المءلرُِف ندمها دينية وأناشيد الجفرى، علي للحثببإ 
ادإيفرقة مشاركة إلى بالإضافة المغنين، من وغيرهما المازم ومحمد 

مسابقةj الفائزين تكريم أيقنا الحفل ونقمن الأردن، من صول 
الرانيةتكون أن لها ويراد ، ٣٢٠ ٠٤عام مند بدأينط والتي أ، إالمردة 

عازم.

)ا(يظر
<،)٢(
)■أ(بملر
)؛(نظر
)ْ(يظر
رآ(نطر

يطر)٧( 

أم.• ' A/oز؛/ الخلع. حري؛ 
ءرد.-الأتحاد،وبممآ/مبم«أم.

٠٢• ١ • ٤; T/ ٤ ، ٣٢• • ٩ ؛/ T/ ه j حرية 
.٣٢•الأتحاد،وم'/ا'/ا'■ حرية 
U اسُ، حرية  j /\ ٣٢• • ٩ / ئ ٢.

حرد؛الإطراتاووم،ز،ا،/'آ/ا*'أم.
جرد؛الخدح،ل٩/م٩••٢م•
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جامعاتوثلاث كارولينا جامعة مع يالتعاون زايد جامعة نظمت ٦" 
صواءت،اكلمة بحنوان أبوفلي ق مجوتمرأ طاية مؤسسة بمشاركة اندونسسية 

وعبداشرالجفري، علي الحبيب المؤتمر ل وشارك والتْلتق®، الظرية 
المسالمينمن الندوة ق المشاركون وأشاد ، السعودية. من ندعق 

ا.الإمارات؛ دولة تقدمه الذي السامح والمسيحيين؛النموذج 
وذلكأذري، صرو مغن أحمام أبوظى، j صرو حفل انم ٧" 

موميقىمهرجان ختام ق ذلك وكان الأذريجاق، النير بحضرر 

فرنةأحيتها صوفية، أمسية ؛الشارقة الأمريكية الجامعن أقامت ٨- 
الوريةُ؛ُ•وُالدداونش• •رض* 'حن 

العينررمركز إطلاق عن والتراث لدقافة أبوطى هيئة اءانت، ١~ 
فرقالمركز افتتاح حفل ق وشاركت الإسلام®، عالم ل للموسيقى 

٠،ر عريي لابن نماني فيه وأنشدت ونيجيريا، ؤإندونييا ألبانيا من موسيقية 
الثماقأصلية مؤتمر ق قدت توصية نتاج المركز هذا ويعد ا عريى 

«آما'م.بالغربئمم'-
وذلكبروتون® ®ميمون الصحفي الكاتب أبومحلى هيثة اصتفافت، ٢" 
الصوفية،عن اسمون® من، وتحد الشرق®، ٠رأنغام مهرحان فعاليات صمن 
•الروحعنوان يحمل والذي الصوفية، عن الوثاتقى لفيلمه ءرص-تا وفدم 

؛U؛.٠Su// Soul الصوقية 
آلزايد بن الهلان <ّالشيح يرعاه الذي الإمارات، تراث نادي أنام ٣" 
ذلك«ونقمن أسابح، ثلاثة مدى على رمضانيح لبيتا برنامجنا ميان، 

.٠٢• • ٩ / ٩T■ /T الاتحاد، ب بمر: )١( 
.٢٢• • ٩ / T■ A • jجرم•الاماد، )٢(بخر: 

جريدةالخلج،فيهآ/ه/بم""آم.،بمر: ٣١
و\ّأ/«ا/آ««أم.■ jlJiجرد. يخر: )٤( 

.٢٢•١ • ؛/ جريدةالاتحاد،و\ا/ )ْ(بخِ: 
٠٢٢• ١ • ؟/U/ ٤ ل جردةالاتحاد، )ا"(بخر: 

٠٢٢•ه\/ه/'١ ل الاتحاد، جريدة بخر: )٧( 
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الخيبرأسهم وعلى الصوةيينا الدعاة من للعديد محاصرات البمرنامج 
مصرمن الدعاة من وعيرهما اJسعودية، من فدعق وعبدالاه الجفري علي 

الصوقللانثاد مهرحانات أيضأ الرنامج وتضمن والمغرب، 
قدمهاعالمية®، ظاهرة ارالصوف بعنوان محاصرة أبوظبى ق أقيمت ~ ٤ 

والابدلعالتصوف أن عن تحدث وفيها قناوي، حمزة المصري الباحث 
ابينهما تعارضن ولا ربانية، موهية كلاهما 

الصوق،الغناء من ليلة رصوان عائشة الغربية الخهلرية أحبت ٥" 
،•أنغام;أبوظيُ مهرجان j وذلك 

المماقةبدائرة التراث إدارة نفلمته والذي للتراث، اكاق الملممى ل ٦" 
أقيمتوالمعقد١تا١، الشعبية ^الفنون عنوان تحت والثأارقة والإعلام 

والحضرةالزار طقس بين الشعسة الفئة الإبدامأت عن الأولى محاصرتين؛ 
الإماراتر٤/ق الخالد)المولد( تراث عن والثانية الموفية، 

-٢٢٠١١:
الرمضاقالمهرجان فعاليات صمن الإمارات تراث نادي استفاق — ١ 

القالي،أرحوم المغربية الثفثاونية والحضرة الصوق الفن سفيرة المادس 
إلى ١٦بين ما أعمارهن )فتيات النوية فرنتها صمن أحيتت، دالتمح، 

مرحعلى وذللت، اليوي، والمليح الصول الغناء من يتين أم'*آآعامآ( 
٠.قلى أبو 

الردة،حائرة لمليم المنوي حفلها والثياميج الثقافة وزارة أقامت، ٢— 
ميانآل زايد بن عيدافه المخ الخارجية ونير برعاية وذللتؤ 

ميان،آل زايد بن طْلان الشيخ لمو الإعلامي الثقاو الركن نقلم ٣- 
هالةالدكتورة المصرية للباجتة محاصرة الإمارات، دولة رئيس سمو ممثل 

.٢٢•١ • / A/AJالاتحاد، حرية )ا(نطر: 
٢٢• ١ ■ >،/ آ/ • ل النوم، الإمارات جردة )أ(بملر: 
•جريدةالخلج،فيآ*؛/ه/*؛*أم )٣(ينفلر؛ 
.٢٢• ١ • ؛/ ■ ٨ ١ ز جردة١^، )؛(بملر: 

>،؟/a/؛؛'jJ.،uالاتحاد، جردة يغلر: )ه( 
•٢مء١١/٢/١٧)٦(يظر:جردةالأتحاoفي
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للشؤونالعامة الهيثة يع بالتعاون العين إمارة بالدية نفلت ٩" 
أ.النوى الولد يمنامحبت نيرتين والأوثاف الإسلامية 

برأسالمجتمع وتنمية والثياب الثمافة وزارة مركز استضاف " ١٠
أ.النوىُ المولد بمناسبة العاشر الإنشائي المهرجان الخيمة 
بعنوانممتوح1ا وحوارا ندوة الشارقة ل الشعرء ءبتت أقام " ١١

٠وشاعرا® متصويا ءالحلاج 
-٣٢٠١٢:

عليوالحسب الدولة، رئيس مستشار الهاشمي، علي الميد قدم ~ ١ 
انطوتيوصالأتبا كاتدراية ق وذلاائw شنودة، البابا وفاة ل العزاء الجفري 
بأبوظيىر''ُ.المرين الأرثوذكس للأناط 
أقامتهوالدي القيامة، ئداس عيد ل الهاشمي علي الميد شارك ٢" 
ذلكق أشائن والتي بأبوحلى، المصرية الأرثودوكسبة القبطية الكنية 
الديتيُوالتعايش اكامح مافة نثر ق الإمارات دولة يسيامة القداس 

قالمتخصصة الشعبية للفنون الوطنية بالفرقة الإمارات شارتمت — ١٠
دورتهل الروحية والموسيقى للإنشاد اامهرجان ل )المولد( الخالد 

أ.بالقاهرة١٦الخامة 
-٣٢٠١٣:

بذكرىاحتفالها والأوتاف الإسلامية للمشزون العلا الهثة نفلت ١- 
بدولةالإuراتأ٧/فروعها اكويJكافة المولد 
المولديمناسة البمردة جاتزة تونح حفل والشباب الثقافة وزارة أقامّت، ٢" 

٠٠زايد بن عبداش المخ الخارجية لر 

المر-؛عف.ينظرن )١( 
المر-؛عف.)؟(يتظرت
.٢٢• ١ ١ ا/ •ا\/ ق )٣(^; 

وبما/آا/آا.آمالاتحاد. جرد.- بمز; ر٤( 
.٢٢•  ١٢؛/ ا/ ٦ j جريد؛الاتحاد. )>؛(نطر: 
.٢٢• ١ ٢ ٤أ/لأ/ ز حرية )ا-(يظر: 
.٢٢•  ١١٣; ٢; ٤ ي الاتحاد، جريئة )٧(يظر: 

.٢٢ا/ما• ام/ j جريئةالاتحاد، (نظر: ٨١
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حفلادبي j الختري وانمل الإسلأمة اكزون دائرة أقات ٣- 
النثويالمولد بمتامية 

٣٧تقلم والقرية النبوي، بالمرلد دبي ق العالمية القرية احتفلت ~ ٤ 
دولهءم٦ ٥ س أمحر .بماح1أنمثل 

والشباب،الثقافة ونير نميان آل ميارك بن نميان الشيخ تارك ٥- 
الكيةل أقتم الذي القيامة مداس عيد ق الهاشمي عالي؛ اليد والختشار 

دولةتمسك، ة الكنيوأيادن، بأبوفلى، المصرية الأرثوذوكية القبهلية 
الليوالتعايش والاعتدال الومهلبة بمنهج الإمارات 
دولةل الجديد التوجه من، ُلهر لما نماذج هير إنما ٌضما فا ويعد، 
التوجهذللث، من حفي، يما أعلم واش التصوف، ؤإحياء نني نحو الإمارات، 

هما:مهمين؛ أمرين، إلم، أثير أن هنا وبهم، وطن،• 
سلمامجتمعا مجمله ن، ثعد الإماراق المجتمع أئ الأول: الأمر 
الدافعةهدْ وحول إلى ويشير وأ؛اءلياله، للمموف ومدافما محافقلع، 

الحبيبم، اليوم® ااالإماراتح جريدة j، الشويخ عبداش كتبه الذي القال 
بهللهاالأفؤ،، ل كبيرة فكرية أزمة تلوح ®النوم قوله: فيه جاء ومما الجفري، 

الأنشهلةمن الكثير له اووي المعروف، الداعية الجفرتم،، عالي الحيسب، هو 
المحبة،ومهرجان ٠اJردة^، جائزة أبرزها كان ربما الحلية، الماحة على 

يقفالأزمة من، الأحر الهلرف وءلو، الخلمية، ء؛لا؛ة مؤسسة إدارته إلؤ، إضافة 
لهاالتي، المعروفة الأسماء أيمك؛__، ومنهم الحثيتح)فكريك(، مخالفو 

•يه،ى يستهان لا علمير وزن 
بدعانماتزال لا إذ الإuراتج j، تثن، لم الملقية الدعرة أن اكاو: الأمر 

تزاللا الإمارات، صض وأن لاسيما الهادر، اكو3، اليل تقاوم ومناشهلها 
؛*ضفيهالازالت و؛التالي، الديني،، التوازن صياصة ما— حد —الؤى تراعي، 

ونحوها٠كالحاصرات، الملقية، الدعوق مجناتهل 

.٢٢\• r/\/rijالاتحاد جردة )ا(يفلر: 
.٢٢• و،أ-أ/\/r\ .مد؛الأتحاد، )آ(تظر: 
.I٢٣-/ه/-اا.ق ، .مدةالأتحاهٌ، )٣(^:

•معالبعوان)شالوناول.ءكبالجيب؟(لب-اشالضخ"٢٢٠ ١١)٤(حريةالإماركالنوم•لء/آ/

VA؟"



٢٢٠ّستهمر ١ ١ مد الحرائر ق التصوف ثالث،ت  ٠١
إذالجرائر؛ ل الصوب للطرق المعروف الامزامي، التاريخ من بالرعم 

الطرقتلك أن إلا أدواته، من أداة وأصبحت الفرنسي، الاسعمار مالأت 
أيامهاأأسعد الحالية الجزائرية الحكومة ظل ق اليوم تعيش الصوفيه 
تمثلت،والشآ الجرائر ق لفية الالدعوة أن المفارقات عجيب ومن 

ينعبدالحميد الشيخ أصسسها التي المسلمين علماء جمعية ق كبير بشكل 
منايدةق العلولى اليد لها كان والتي ، ٢١٩٣١عام اش~ -رحمه بادص 

واو-ناالأستعمار، دلك حليفة الصوفية الطرق ومنابدة الفرنسي الأستعمار 
ترعاهكبير مشرؤع أمام وتندثر تنحسر أن لها ؤيراد عليها، ويصيق ثنابد اليوم 

التصوف!.إحياء لإعادة الجزائرية الحكومة رسمينا 
هناكيمي ما أو الجزائر ق التصوف إحياء إعادة نحو التوجه إن 

القرننمانينيات من يوقلقول عبدالحق يذكر كما بدأ ءااتقليلىو بالإسلام 
ونقودحضور يتعاظم الحاكمة السالهلة أحثّت عندما ودللث، الماضي، 

نالتأن بعد وبحاصة السلمي، التوجه على تقوم والتي الإسلامية، الحركة 
منوكان . ٣١٩٨٩عام ل السيامي العمل حق للانقاذ الإسلامية الجبهة 

تاميسالحقبة ، LUJق الصوفية نحو الحكومي التوجه ذلك ثمار أبرر 
عبدالعزيزالحالي الرئيس وأما  ٠٣١٩٩٠عام للزوايا® الوطنية ®الجمعية 

تعزيزل بقوة وسعى إلا م ١ ٩ ٩ ٩ عام ق اللهلة زمام تولى أن فما بوتفليقة 
ؤإطالةالسيامي، لقوله تعزيزا فيه يرى والذي الصوفية، نحو الاتجاه هدا 

مجنالرئيس أن مفادها رسمية إشاعة سرسب، جرى ذللث، سيل وق لعهده، 
اليوتفليقة الرئيس واصتح الصوفية• الْلرق إحدى لواء تحت النصوين 

مبالغعليها موزعنا الصوفية، الزوايا إحدى فيها ويزور إلا مناسبة يترك 
منيدأه ما استكمال من يتمكن بأن له الدعاء ميوحها من وطالبتا مالية، 

ارواياتهميس رااّتمر محمدت حسين الكاتب، ويمول ، سيامية إصلاحات 

العالمق المرق التدين يشيع ءالغرب بعنوان مقال الملم، موع يرتلقرل، عبدالحق ينخلرت )١( 
المقال:١مرابمل  ٤٢٧/A/TTنموذجا•، الإ.لأس..الجزام 

http://alrnoslim.net/node/8S809
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٥١ يوم ق للجزائر رئيسآ بوتفلتقة عبا-اسمير انتخاب غاية إلى الصوفية 
فقامان(، تلمق ءالهبمر|وةاا الطريقة إلى ينتمي روهو  ٢١٩٩٩عام إبريل 
إلىوبعثها ترميمها ق ماعد كما للزوايا، الاعتبار بإعادة إنذار سابق دون 

إلىتعود الزوايا فبدأت بشاما، اللفسن انتقادات كل وتجاهل الحياة، 
يغطيالجزائري التلفزيون وأصح طويل، سبات بعد تدريجي1ا نشاطها 
وهيمحمدمهء وءدروس جماعية وأوراد ندوات من نشاطاما مختلمر 
نشاطاتهاوتبث عديدة إسلامية يلدان من زوايا أئمة يحضرها فكرية مالتقيات 
Jاستمرار٧الروحية 
٠سبتمبمر ١ ١ بعد وأما  قبلمن الظاهر التوجه ذللث، التام فقد  ٣٢ ٠١
القائمةالجدييءة الأمريكية الأستراتيجية مع التصوف نحو الجزائرية السلطة 

منالجزائرية الحكومة فزادت السلفية، ومواجهة التصوف دعم على 
قللتدين الحقثمي الوجه هو جعله ل والأستماتة التصوف، دعم حهلوات 
الدائمربهله عير السلفي الاتجاه على التضييق من أيما وزادت الجزائر، 
العالميةالأنباء وكالة يثته تقرير ق وجاء مناصطه، على والتضسق بالعنف، 

وتبادلوالاعتقالأت الشرطة غارات استخدمت أن ءبعد ت يلى ما ؛ارويترزا؛ 
أكثرسلاح إر الأن الجزائر تلجأ الثديين، صد قتالها ز النيران إطلاق 
الجزائرحكومة وتروح القتال، وليس بالتأمل المرتبعلة الصوفية هو دهاء، 

منالكثتر يعتنقها التي للملفية ألطم، بديلا للصوفية والغان للنفهل المنتجة 
•الجزائر منها عانت التي المسلحة العماليات وراء يقفون الذين المتشددين 

للصوفيةللتروج إذاعية وأحرى تلفزيونية قناة الجزائرية السلطات وأنشات 
عنفضلا وتمارسها تعاليمها بتدؤيس تقوم الش اأالزواياا'ا إقامة عن فضلا 

®، ٠ أحرى، فوات على هموفن لشيوخ المنتغلم الفلهور 
المجتمعل محورية أكثر دورا الصوفية الزوايا ُلولنح التقرير* ؤيضيف 

وحفيظالأيتام رعاية ل والمساعدة الزيجات لترتيب تشجيعها يجرى 
ااالنذلامجاب الشيخ ؤيقول • الصدقاتء وتوزيع القرآن 

٢٠بالأحأدالإuرسv/j٩/)'؟(دكالاروتتر  م.٠٩
سه.المرجع )٣( 
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علىالإملامية والأحزاب الإسلامي المشرؤع محارة ل ينؤع الجزائري 
وتمكينوتمويلها الصوفية، اللرق تشجيع أساليبه ومن التحديد، وجه 

تمفقد مخالفتا فكوأ يحملون الدين الأئمة أما احي، الممن رحالها 
الأنتماءايث،أصحاب مقدمتهم وق الماحي ق الإمامة من انماوهم 

.والميامحمية١، الحربية 

الرسميالاهتمام عاد نوات حمحمى ®مند ءلال_إت أبو شبوب ويقول 
غيرالصول. ميراثها لتمحرد الجزائر وعاديت، والخمائم، المتصوفة ءالم إل 
مثلت،عقود طوال، أما حيث الغرب، الجارة تغض—V بدأيتح الألتفاتة هدْ أن 

أنالوارد من وليس الصوفية، ملتقيانخ من لعشرات الروحية العاصمة دور 
علىحلت، حقيقية مفاحأة أل ®إلأ ؤيضيمح؛ ، هولة، بلقبها عن نتخلى 

بميولهيعتز رحل وهو الحكم، إر بوتفليقة الرئيس بوصول الصول التاريخ 
الصول،^١^، ٠١١ْع الرسمية ة الخومحمواءمة إل يهلمح جعله ما الصوفية، 
يشرفوالتي الغربي،، العالم ل الموفية( )اللوبياُن، استغلال ومحاولة 

الهلرقيرى مع العلاقايح تجير أعيد هكذا العالم،. ل جزائريون عليها 
الرصاتونس بن حالي الشيخ رئيسها واستعاد العلوية" "الزاوية الصوفية 

لدىحفلوته توظيف، تحاول لهنايتح البان الحديث، جرى بل الرسمي، 
أهداف،خدمة أجل من ماركوزى نيكولأ الهمذسي الداخلية وزير 

الدينيةالشؤون وزارنا نشطته فقد ذللث، مع بالمرازاة الجزائرية، الدبلوماسية 
ذلكعلى علاوة منهم. والتقرب الموفيين مصالحة 3، الجزائرية والثقافة 

مامنه والاستفادة الصوفية تاؤيخ لقراءة الملتقيايتح عشرامتح جرئت، فقد 
للاهتمامسنوى دور ملتقى تقليم م، الثقافة وزارة أعلنت، كما أمكن، 

بعالمالصوفية،..ااُ

A ٢ j ص الجزيرة ( )١  /Y / •ا/ ه - م١  ٤٣ /A اس:رابط ٢،، • • ٩
^http://www.aljazeera.net/news/page5/M

U . ٨٩٤٣الأوداليدالشرق جردة )٢(  j / • \ /٢..•• ٠ ا/ ١ ا/ - \ه  ٤٢٦
حظوةوله بالنم؛ ل الجزاريمش ل العلوية الطريقة نتح تونس، بن رحالي ه• نفجع الم  ٢٣)

إيريكلحدتي ساركوزثا، ال~ابق القرني الربي وبخاصة القرنين، ايياسين لدكا 
ل15حنط ساركوزي مل من تونس ب>ن وحالي ءر اّتدءى بأنه ا زنل له نيارل أناء جوزيا 

للديانثالفرنسي المجلس إلى للصرب( )كسثنن تطنا ان مها وًللِغ ا، زنلداخلة وزيرا 
ماركوزي.الداخلة ونير رعاية تحت التأسيس حلور ل حينها كان والذ*يى الإصلامحية، 
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رابعت؛لولاية ترثح إذا بوتفليقة للريس دعمه الاتحاد أعلن 
تتينىالحالية الجزاترية الحكومة أن يتبين مضى ما حلال فمن ويعد، 

علىوالصرح العلتي الضيق مقابل ل المحرف، ؤإحياء دعم صراحة 
الأمريكيةالامحمتراتيجية مع انتقلت قد تكون وباذا اوسلفيةا الدعوة 

السلفية.ومحاربة الصوفية، دعم نبي التي الجديدة 
سبتمبر١ ١ يعد المغرب ل التصوف راممات 

النسيجمكونات أحد الحكومة نفلر ق تعد الغرب ل الصوفية كانت 
الدينيةالاتجاهات من غيرها ومع معها التعامل وكان الغرب، ل الديتي 

الحالكانت هكذا الوسط. من العصا ومسك التوازنات سياسة على يقوم 
للصوفيةيراد عما بمعزل الغرب تكن فلم بعده مجا وأما سبتمثر، ١ ١ حتى 

حهلواتباتخاذ الغربية الحكومة فبادرت الإسلامي، العالم ل تكون أن 
عامل الجاب هذا ل •حهلوة أول وكانت الجانب. هذا ل وواصحة صريحة 
٢٢٠ الطريقةأتباع أحد ~وهو التوفيق أحمد نمتن تم حينما  ٠٢

المعروفالعلوي الكبير لعبد حلما وذلك للاوئاف، ونيرا اليودثيشتة- 
١٨الخنصب ق قضى والذي الغرب، ل الإسلامية التيارات ْع يتعاؤلمه 

٢٢٠مايو ١ ٦ ل البيضاء الدار تفجيرات كانت وقد عامنا.  المعززبمثابة  ٠٣
حكومةبدأتها وأن سبق والي الصوفية، نحو الجديدة المياسة لتلك القوي 

مجمل®تؤكد بوعزة■ ألطيب الدكتور يقول التاريخ. هذا قبل المغرب 
بعن.الغر'ب ق الدينية السياسة أن الصوفية بالحركية التعلهة الخعهليارتا 

البلءيلبدور الصول الفاعل يقوم أن إلى اتجهت مايو ١ ٦ أحداث 
غيرللتدين نموذج بنشر يضهللم، وأن جهة، من الملقية للتوحهات 

حابءر الدس الحقل داخل دوره يتقوى أن يعني ما وهو رالميس•، 
الإلأب«اأء.للخرئ اص الحضور 

الخد:.را؛ط ٠٢•١٣/١٢/٥ر١(المجعض.ل
/f_w_oroukonl'mexom/ara/articles

-"٠١ ٤٣٠ا/ a/١ ق ءزْء يو للطيب المغرب، ق الدينية ،الحالة عقال تت. الجزيرة )٢( 

^http://w>_Mijazeera_/books/pages/S
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الإسلاميةالحركات شؤون ق "الخير مقتدر رشيد الدكتور ؤيرى 
محصصةاستراتيجيه هي بالبلاد الصوفية دعم ُأن بالمغرب" 

الإسلاميةوالخيارات للخف الداعية الجهادية اكيارات لمحاربة أماسء 
فإماداخلية" استراتيجيه كاوت~تجد خطة—ؤإن أما إلى مشيرا المتشددة، 

الحاديمجيرات يعد الأمريكية الختحدة الولايات استراتيجيه مع تنسجم 
٠محبتمبمر من عثر  ٠٢٢ ٠١

العسكرة—المواجهات عن مجت—طوة ءأمريكا بأن أبمأا ؤيضمؤ 
قويروءا٠ القاعدة تنظيم لخواجهة انموق اليد عر ترتكز محامية حهلة 

العريةالبلدان من العديد لدن من ئق ما وم الإملاعي، العالم 
والإّلأمةأُأ'.

الشؤونق بوغاذم-الخثير عباص المغريي الدممور أيما ؤيوكد 
الطرقواصح يشكل ترعى الدولة ءأن التصوف~ ل والياحث الإسلامية 

ءالطرمحى®للإسلام الرسمي ٠لالدءم يأن ؤيضيف ا، الصوفيةهُ والزوايا 
مواجهةبغية المغاربة لدى تربويتا سالوئ التصوف تكرص إلى يرمي 

الملرقومريدي أتباع أن باعتثار والجهادية، التقليدية السلفية التيارات 
قالانغماس يفضلون حيث العام، وللثأن للسياسة يأحون لا عادة الصوفية 

•وشعائرهمءُ طقوسهم 
محقتدرالدكتور فيرى للتصوف، المغريية السلطات دعم مظاهر عن وأما 

تلكأول هو الإسلامية والشؤون للاوئاف ونيرا التوفيق أحمد نعتين بأن 
الطريقةمريدي قاعدة اتساع إلى أدى الدي الأمر وهو المظاهر، 

المحأيضطا الفلاهر ومن التوفيق، أحمد إليها ينتمي التي البودشيشته، 
المغرب،ل الزوايا إلى الأوقاف وزارة ع؛ر الدولة نقدمها الي السنوية 
والصوفيينالزوايا لجمح المخصمى شيكر® ®سيدي لقاء تنظيم وأيفحا 

الخر:رابط م، ٢٠١٠/٩/٢٠ه-١٤٣١/١١/١٦)١(الم^يتثفي
www_abiyaMet/articles/2010_

)مآ(المرءعس.
فه.المرجع )٣( 

نفه.)،(المربع 
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؛.ءالم؛1اُ يكون أن أيضأ له ثراد والذي بالمغرب، 
للتصرفالدولة دعم مظاهر أن بوغانم الدكتور يرى السياق ذات ول 

تحتوالدولية الوحلنية الندوات تنخليم ومتهات المنويان، أعلى إلى ترقى 
أوالصول، الملمع تتضمن غنائية مهرحانات وتتظيم الملك، رعاية 

الرعايةونثرن ستة، كل قاس ل ينفلم الذي الروحية®، ءالموصيهى مهرحان 
الصوفية،والهلرق للزوايا الهائل الإعلامي الترويج حلأل، س أيض—ا الرسمية 

تتممنالمغربية، القنوات تبثها وتلفريونية إعلامية برامج تخصيص عثر 
ؤيضيف٢، ومريديها؛ تاريخها وذكر وشتوحها وبرموزها بالزوايا التعريف 

الخاصةالملكية الهبات الرّمية الذلاهر تاللث، س بوغانم الدكتور أيصا 
الخاصةالقانونية المراسيم تجديد وأيصتا الصوفية، الزوايا بحضى العلنية 

الدولةوساليم الزوايا، مؤسسات إلى للختتبين والاحترام التوقير بمنح 
لالإصلاحات ندّين على علاوة الصوفية، العلرق لميؤخ التعيين فرارات 
٠.أنشهلتهاُ وتهلوير عليها الإبقاء أجل س الأضرحة س المديد 

١١ بعد لنتصونه المغربي الرسمي الإحياء نلمس أن ؤيمكن هدا، 
وهي:رئيسية، أمور أربعة ل سمبر 

والشؤونللأوقاف وزيرأ  ٢٢"* ٢ عام التوفيق أحمد تعيين الأول: 
الأوقافوزارة هيكلة  ٢٢٠ ٠٣عام ل أعيدت تعيينه، وبعد الإسلامية، 

الختيق،للتعليم واحدة مديريتين؛ فيها واستحيت الإسلامية، والشؤون 
أبالماحد مختصة والأحرى 
الديني®،الإصلاح ااح0لة عن  ٢٢ ٠٠٤عام الغرب ملك إعلان الئال: 

للحقلتجديد بأنها الأوقاف وزير وصفها استراتيجيه عن عبارة ص والتي 
إلىبالإضافة للإفتاء، علمية وهيئة علمية، مجالس بإنشاء وذللث، الديني؛ 

فالمرجع )ا(يظرت 
المر-تض.رآ(يظر:
الخد:داط ٢. •  ١٢/ f/T• ز لاين. ا«ةممن )■٢(نظر: 

http://islamonline.net/reports/151S
الخر:راط  ٠٢٢•• ٦ ؛؛/ ه/ م- ١ ٤  j /ْ /U٢٧ ك. الجزير؛ )٤( 

j http://wwwMliaieeraMet/ne^pages/cll5S
أأ/؟/ْ'آأ؛ام
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ديتيحطاب إنتاج إلى الملك دعا حيث التجرية، هذه ق النساء إدماج 
المرجعيانممدان من الشباب ؤيحصن المعاصرة الحياة وام يستوعب 

والختهلرنينانمحلأء استغلال 
»احطةمن الثاق الفصل عن  ٠٢٠٢  ٠٨عام المغرب مالك إعلان الثالث: 

٩٦ إل ٣ ٠ من العلب المجالس مضاعفة شملت والتي الديتيء، الإصلاح 
والخرشدينوالوعاظ العلماء لتكوين يرناعج ؤإنثاء علميح، مجالسآ 

المغرييةللجالمات أعلى علي مجلس تشكيل إلى يالإصانة والمرثدات، 
تراعي l^Lالخهلة هذه الأوقاف ونير وصف وفد بالخارج. المقيمة 

ا.الخغرويةُ الخصوصية 
ثمكرولمالتقى،اسيدي الخالك، ق ممثلة رسمينا، الدولة رعاية الرابعت 

يرادوالدي ، ٠٢٢ ٠ ٤ عام منذ انطلاقته بدأ والذي الصونية، والزوايا للهلرق 
كبيرةميزانية الأوقاف وزارة حصصت وقد وصنوا، عاليآأ يكون أن له 

إلىبالإصافة شاكرا، أوءرباط سيكرء قرومجدءصيدي ترميم لإعادة 
والزراعةالإعمار همر صوفتة، قرية إر شثكرُ ®سيدي تحويل نحو توجهها 

المغربيةالأثار دائرة صمن تصنيفه تم أن بعد ودلك آىرْ، عن والتتقبب، 
مؤتمراتمن له حصر لا مما دوما وما الرتسية الأربعة الأمور هذه 

تحتتندرج كلها *الخ؛ انترنت• ومواخ ودعوية تعليمية ومناشهل وملتقيات 
علىالأوقاف— وزير أصار تقوم—كما والتي اللينى'ا، الإصلاح ءحطة 
يقولكما المغربية الخصوصية وهذه ا المغربية الخصوصية مراعاة 

والذهبالأشحرية المقيدة محتواها اللوز؛ أبو الحكيم عبد الباحث 
واكصوفهمُس.ازلكي 

؟\إ1ا1ببمآأ/مأ/هأ؛>ْ- و ، ٩٢٩٨المدد الأود الشرق جريد. يفلر: )١( 
الخم:م،راط ٢٠٠٨/١٠/١٦ْ-١٤٢٩/١٠/١٥رالحزيرةسفي

سم6ء-50ءءهل5صوهء/سء0م6ير0أءسمر/ه.»»سم
ق، ١٠٨٩٨المدد الأوسط، الشرق وحريد،ة نت،(، )الجريرة سه نفالمرجمر يتنلر؛ )٢( 

ا\</^--rم.y٩^٦/^ا{'٦^\7-
.٠٢٢ ١ ٢ ٣; / TVْ- ١ r■؟؛ ؛/ه/ j ٠ ١ ٢  ١٧٣المدد الأوط، الشرق جريي؛ يفلر: )٣( 

سابق.ِجع ، ٢٢•■٨/١/•١٦ْ-١٤٢٩/١نت٠.jه١/•الجزم، )؛(يطر; 
الجديدةءالتوجهاصت، ب،رنواو، بحش الجزائر،  ٠٢٠٠٦لخام  ١٠٣ الماود انيامحت،• إنٌجلت يتغلر• ر٥، 

٣—١٣٤ ص اللوز، أبو لخبدالحكيم الم،نرب،ا ز الدينية ياسة لل
المقيدةس ذى ، iUUي؟ المتابمين المالكية علما، المادت او> إر هنا الإثارة تجدر )٦( 
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المغربل الجديدة المياسة هده من ويالرغم انه إلى الباحث أشار وقد 
التوحهاتعن المحتلمة المدهبيه ذات الدينية الحركات من المدد أن إلا 

الشالملقية الحركات أبرزها ومن جديد، من الروز من تمكنتا الرسمية 
يناءتعيد أن استطاهمتاا وبالتالي الجمعوية، التتفليمات ستار تحت تعمل 

نيارقأثناء عليه وقفت ما بالفعل وهذا • الدض المجتمع داخل شرعتتها 
منيالديد كيلك ولقائي -، ٠١٤٣٤عام المغربية الخدن من للمديد 

التيالجديدة التنظيمية المقيات مجن فبالرغم الملقيين، والدعاة المشايخ 
منهاواستفادوا يعضها، ذللوا أمم إلا الديتيءا، الإصلاح راحهلة حملتها 
قانوقبشكل 

قوالمجتمع الدين عن كتابه ق مجنديب المني عبد الدكتور ويقول هذا، 
بأصرحتهموالتعلق للأولياء الخارقة القدرات ل الاعتقاد ءيعد المغرب! 

الدولةأجهرة بدعم ونحظى حفلمتا الي الدينية الأشكال هذه أبرر أحد 
بينالتمسز ويمكننا إشعاعها. على والحافظة استمراريتها لضمان الرسمية 

تقديمبالوجود، المماح يلي* فيما تجملها الدعم لهذا أوجه ثلاثه 
الوحودااُبثرعية والاعتراف الخالية، المساعدات 

تحتقال ومما للدعم. الثلاثة الأوجه هذه ق القول مجفصلأ شؤع ثم 
والمعتقداتالدينية المنشآت هذ0 وجود ُايعتار يالوجودٌ' اااّح 

المنةأهل عقيدة اكزام من اض- -رحمه مالك الإمام علمه كان ما على هم بل الأشعرية، 
جهودهم،عر وللاطلاع ومنكراته. التمرف لبيع المحاربين مجن كيلك وهم والجماعة، 

مابق-مرجع المن، امحل عقيدة عن الدظع و المغرب علماء جهرد التهاي إبرامم نظر؛ 
جريدءنشر والمرام، واكوريت والتصرف لييع ومقاومتهم المغرب علماء باحو، ومصطفى 

علماءحماية الويثزا ذي محمد ولد وأحمد . ٢٢٠٠٧—٥١٤٢٨، ١ ط الميل—الغرب، 
طا،ةمآةا0.اليا0~الرياضط مجلة نثر التوحيد، لجناب المالكية 

إنانيامت،(.)مجلة نفه، المرجع ثتظرت ( ١ ر 
مراكش،ق الشاج حماد ت ومنهم والدعاة المشايخ من بالعديد العلمية الرحلة تلك ل التسش )٢( 

حموييوطارق بوحيزء محمد والشخ وملأ، الرياحل ل وراصي، ومحمد الهنالب ؤإبراهيم 
الثيهاء،الدار ل عقرا عيدالحميد والمخ تطران، ق الإدريّي وحامد خيزرون وعادل 

يالملقية الدعوة رووس من يعد والذي المغرواي، محمد بالشخ اللقاء يتن ولم وغترهم* 
الغرب.

أفريقيادار بالمغرب، للتدين مومرلوجية دراصة والحئ،عت الدين منريب، عبدالغني )٠١( 
الثرق-الغرب،طاطا"..أم،صاها-أه\
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الإصلاحيةالدينية الجماعات كل منفلور من  ١٢المرتيطة والممارسات 
العقيدةحومر تمس بدعة ...( عدلية تبليغية، )سلفية، وحديثها نديمها 

الذيااالأصولي٠ الاحتجاج هذا من ويالرعم الصحح. الإسلام وتجاب 
الرسميةاللطات فإن المحلية، الدبمية التقاليد كافة شرعية و يشكك 
الوقتل أنشطتها، وممارسة بالبقاء الدينية المؤسسات لهذه تمح 
الإسلأموية.الجماعات أنشطة ؛،،L_ على الخناق فيه تضيق الذي 

أول-أا، المرتيعلة الأنشطة ومغ للإتفال الأضرحة تعرض عدم ويخنتر 
الدينيةالميتقدات ولشبكة المؤسسات لهذه الدولة دعم على *وئر 

الأضرحةءتخضع ت قوله الملموس، المادي ءالعون تحت يكر ومما 
الأساسهذا على وباء دينية، منشات باعبارها الأوقاف وزارة لوصاية 

هذهنخمن الوزارة هذه أن بيد لها• اّلية المساعدات بتقديم ملزمة فإما 
للأحباستسييرها ل الوزارة كانت، فإذا أخرى• بامتيازات الدينية المثات 
إلىمداحيلها من الفاتضن تحول لها التابعة المساحد بعفس على الموقوفة 
أييمنحها لا عام بإشراف الأضرحة على وصايتها ل تكتفي فإما مثزانتتها، 

لسدالتدخل بضرورة نفسها تلزم بينما المالية، الضرح مداحيل مجن نصيب 
مدقالتي المالية المح لتقديم تسارع كما لتسييرها، ممكن مجالي عجز أي 

/^انتهاأوالرنيمنستوىسميزاما،..اُ 
درحاتأقصى ءإن قوله؛ الوجود® بشرعية ءالاعراف تحت، ذكر ومما 

المواسم؛يتنفليم المتعلقة تلك هى نمه الوقت ق وأوضحها الدعم هذا 
منعليها الوافدين الزوار من الألأف عشرات منها البعض سقف اش 

أجهزةنل س لها تقام اش القوية الدعاية بفضل الخرب،، مناطق مختلف 
أضرجةحول تقام اش السنوية التجمعات إهن،ه أصح إذ الرسمية. الإعلام 
وٌوظفونوزراء يزورها حنث رسمي، ب مظهرا المجار الأولياء 

متطقةأضرحة امجر أمعار، عيداف مولاي موسم على تردد ّاءون-فقد 

١٩٢ص نمه، المرحع ر١( 
)آ(المرجعف،ص*اآا
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٢٢٠ومحسة  ٢٢٠٠٠محسة ين الإطلاق، على دلكلة  محامية،محخميات  ٠٥
نائلواللواء ال٠ا٧ائ،، جلالة تثار م الحمر لا المثال، سيل على منها نذكر 

الإقليم،...وعامل الإسلامية والشؤون الأوة1ذ، ووزير الملكي، الدرك 
مدمالتي الحفلأرتا من صورا محنة كل الوطنيتان التلفزيتان القناتان وتعرض 

الهباتالإسلامية والثوون الأوقاف ونير أو البلاد عاهل مستنار فيها 
الافتتاححفلات من وصورآ الأمغاريين؛ للشرفاء السخية التا.ية الملكية 

الماليةوالهبة )ثور( الحيواف القربان الإئليم عامل حلالها يقدم اش 
الدينيةالسياسة هده انتة.ل..ت، وقد الفرج. دفين الولي لورثة توينين ال

المرتثهلةالمعتقدات وشيكة الأضرحة وتقوية دعم علك، ٠ المعتمد المتجد.دة 
السماحمجرد من الوادتم،، ل كما الك؛رى المدن ؤ، البلاد؛ محجمؤع ل بما 

تنجحعلى والعمل الوجود بشرعية الكامل الأعراف إلى بالوجود 
امحتمراريته،

صوفيةأمام أننا نستنتج المبحث، هذا ق مضى ما حلال فمن وبعد، 
قمعها وثريكح الإسلامي، العالم j( لها حليفح لتكون أمريكا احتاربما 

عوضهمضى وما السلفية. يعتى ~بزءمهم~ بات اليتم، الإرهاب صد حربما 
قبلمن ؤإحياء دعم من الموفية يه حفليتإ ما يزكي المبحث، هدا 3، 

غيربشكل أو مثامحر، رسمي بشكل ذللث، أكان سواء المتحدة، الولايات 
والتيالإسلامي، العالم دول ؤ، الامحراتيجية تللث، انعكاس صر مباشر، 
ونفودآ،قوة تزيدها الأمريكية الامراتيجية Jللثإ أن حكومابما يعمى وجدت 

المربوطةالأمريكية، الرغبة تللث، مسايرة من بدآ يجد لم منها الأحر والبعض 
القوميا.بأمتها 

يحقيقةصوق إقرار أمام أنتا مضى ما حلال من تبين ثانية جهة ومن 
ست،كما - الإقرار ي، جانإلى ولكنهم للمرفية. الأمريكي الاختيار وجدية 
صاحبة—بزعمّهم— الموفية لأن الاختيار؛ ذللث، شأن س يقللون آنما— 
الماضيله يشهل. لا الزعم وهدا اأ الغربية والهيمنة للأستعمار مقاوم تاريخ 

أنكين، الثانر القمل ل يئست، فقد الماضي قاما الحاصر؛ ولا الصوؤب 
٩١ صن؛ تفه، المرجع ( ١ ر 
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العالمجد إلى تتسرب بدأت أن مند العلّْاب، مالأت قديمتأ الصوفية 
حتميةكنتيجة الصرفية؛ عند والراء الولاء صعق أيصا وشت الإمحلامي، 

وبينتتصوفهم، ثاطن ص التي معتقدانمم من وغيرها الوجود، لوحدة 
والتوكلالقدر، مفهوم ل وانحرافهم اش، سل ل الجهاد عن بعدهم أيضتا 
هدا١لأوروبيإ الغربي الامتعمار يد ل أداة جعلهم هذا ومجمؤع اش، على 
وأمابضده! ~زورأ~ الوم يشاحرون والذي القريب، ماصيهم حقيقة هو 

المعاصرة،الغربية الهيمنة صد حقيقية وقفه عنهم يوئر فلم حاصرهم، 
للشكمجالأ ييع لا بما يشهد الواغ بل سبتبر، ١ ١ يعد فتما وبخاصة 

والظهور،والتمدد الانتشار من ذهبية فترة التاريخ دلك يعد يعينون بأنمم 
ماوبخلاف الغربية• والتضثتق الأمام يد طائهم ممن عترهم عكس على 

المباحثق أيضثا يتضح فسوف والظهور، الانتشار ذلك أمثلة من مضى 
ساعدتوالدي الجديد، الصوفية واغ من أحرى جوانب التالية 

ؤإبرازه.وتغييره دعمه على الجديدة الأمريكية الامتراتيجية 
الصوفيةأن على العلمية الرسالة هده بداية ق أكدت وكما هدا، 

هدهتجاه بابم القول يقتضي هنا فالعدل سواء، ليسوا )المتصوفة( 
~المتصوفة فمن أيضتا؛ سواء ليسوا التصوف نحو الأمريكية الأستراتيجية 

لهدهمجنفذأ جنديتا بات من فبله~ والذي المبحث هذا ق بان كما 
عنهايعرف ولا يدركها لم من ومنهم لأمريكا، أمجينتا وناصحآا الأستراتيجية، 

منازلوذاك هذا بين وما وتسهيلأما، نعيمها يعيش ممن ولكنه شبتا، 
وحالات.
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//،،_;/هيمث 

للصوبالإعلامي الدعم 
هوأشكاله" ~يكاءة الإعلام بأن هدا نعاتنا ل به الملم من بات لقد 

الأهميةهد0 الغرب أدرك ولقد ومجاله. نوعه كان أيآ مشرؤع أي ركيزة 
مجالق والتقني الفني التطور منع وأنه لأسما مبكر، وقت ُنذ للاعلأم 
قعنها يعير والتي صخبمة، إعلامية إمكانات يملك قيان الحديث، الإعلام 

القرنمن الأخير العقد ول الإءلأميةاا. ب٠١لإم^را٠لوريات الحالات بعفن 
العالمق الإعلام تقدم يليه الذي القرن من الأول والعقد المنصرم العشرين 

بالضرورةالإعلامي التقدم هدا بمني ولا ومجلحوظ، تمير بشكل الإسلامي 
لالإعلامي الواع وأن لاسيما الإسلامية؛ والقيم الثقافة ل مضة لمة أذ 

هوكما المأمولة، الهمة تك عكس عام- -بشكل يسير الإسلامي المالم 
ومعلوم!مشاهد 

هوألا عدة، إرادامن، عليه توافقت مثروء!أا الميحث، هدأ ق أيدينا وبين 
الصريحة،الأمركية الرغبة فيه تواطأُت، فقد التصوف،، إحياء إعادة مشرؤع 

الإسلامي،العالم ل الحكومايتج من العديد فبل من الصريحة الرغباُتح مع 
بمذاالمستهدفين نل مجن الضمني( أو )الصريح الرضا إلى بالإضافة 

مواففحعلى مضى فيما عديدة أمثلة صريت، وقد المتصوفة• وهم المشرؤع، 
الثلاث.الجهات ُان.ْ 

دخءإئهالا كثيرة إعلامية بقوة هدا الإحياء منرؤع حفلي فقد هنا ومن 
منعشر الحائي أحواث بميد وذللت، المشرؤع هذا أمريكا تئت، أن فمنن■ العين، 

الإسلامي،العالم ل الحكومات من العا-يل. ذللت، ل معها وتوافق ستممّ، 
إنهحتى عام- بعد عاما تميرآ، تماعدآ يجل للتصوف الإءلأمي والحضور 

قاصرةتعد لم واش للتصوف،، اإل.اءمة الإعلامية المثاؤيع بكل الإلمام ليتعدر 
وليلكالعالي. الإعلام ق حش بل الإسلامي، العالم ل لإعلام ا> 

العربي،الإعلام ق الصول الإحياء أبروملاح على المبحث، هدا ل سامحتمر 
والتأثير—تالانتثار قوة بحسبح وص إعلامية؛ مجالات أربعة ل وتحديدأ 
والإذاعة.والمحافة، الإنترنت،، وشيكة الغضانية، القنوات 
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الغمصر الأربعة الإعلأمة المجالات سْ j الصوو الإح؛اء وتفصيل 
الأم:

القفايةاكوات ق الصول الإحياء أدلأت 
حضورهاهو سمر ١ ١ بعد الصوفية إحياء منرؤع يمتز ما أبرز إن 
أوخاصة، صوفية ففانية فنوات عثر إما وذلك الفضاتية، اكوات ق البارز 

القفانيةالخوان عثر ولناشعلها الصوفية، لرموز الملفت الحضور عم 
النحوالأق؛على اكوات~ مع "بحب الأمر هذا وتفصيل المتنوعة؛ 

الصوفية:الفضائية اهوات - ١ 

الصوقالحراك يميز ما أبرز الصوفية القفانية اهوات اتت، ؛ص 
اكاثيرuلم ق المرتي الإعلام ضأu الض للمكانة إلا ذاك وط الجدد، 

أماإلا ، ٠٢٢ • ٨ عام مند إلا فعليتا تبدأ لم أما من الرغم وعلى والتوجه، 
الجديد.الصول للحراك مميزة علامة بانتا 

الخوانم ق الصوفية الانطلاقة عام هو  ٨٢٢٠• عام كان كد 
حيث،صوفية، فضائية تناء كآول، الالءوة،ا، ءثناة انهللقت، ففيه الفضائية؛ 

كانت،ذهبية فترة ذللاج ووافق '، الصوفية؛ زيد حماعة دمشق من أطلقتها 
الأمدبشار الورى الرئيس نيارة عميا وذللثح الجماعة، تللث، تعيشها 
،٢٢•٢• عام الرفاعي أمامة لشيخها الورى( الحكم ظدة غير )عر 
،وبرامجها أنشطتها محن يعد فيما وعزز واءلثت١نc ثقة أعطاها الذي الأمر 

القرنمصف مذ الرناعي عيدالكريم ألشخ لمنق ل أمسها صرب، حركة عي 3ند جماعت )١( 
واصتمرتالرفاعيi إمامه كان الذي ثان ين نيد مجد من انهللأئ وذلك الماصي، المثرين 

الإخوان*ع الطام صدام تبعات مجن وكان ام.  ٩٧٣عام والدم تول أن بعد امحامة ائته بقيادة 
اتباعيا،من العديد واعتقل نشاطاما، وعطالتs الجماعة حرريت أن الثمانيتيات ل لمين الم

منألتخفيف الأمد حاففل أراد النسبيان مصنغ ول ّرريا. ألرقاعي أسامة ثيخها يغادر 
مورّا،إلى  oUالشخ عاد أن ذلك قاج مجن وكان اييدمم، وكب الإسلامي المحار احممان 
عاملثيخها الأمد بشار نيارة يعد وازدهرت وانشطتها، عهدها سابق إر الجماعت وعادت 

يبملر• ٤ ٠ ّوريت، ي وإلووق دالدتن الإسلاميون رمان، أبر محمد ينظرن آم. ٠ ٠ ٢ 
/http://www.sadazaid.comالمومت رابط نيدا، اصدي المس نيئ جماعة موبع 

حنماوذلك الجماعة مسار ي نوعي تحول حدث  ٣٢٠١١عام الوؤية الثورة اندلاع يعد )٢( 
للفلام١نتقاد١تآم وجهوا ذلك مى العكس على بل الاحتجاجات، انتقاد شيوخها رفض 

الأمناقتحام إلى أدى مما المحتجين، وتعيب تمع ل ١لنفلام أساليب واتتقدوا السوري، 
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٣٢٠٠٩عام بثها توقف إذ طويلا تدم لم والتي القناة، هذه إطلاق ومنها 
معلومة.عير لأسباب 
مواجهةل الصوفية ءدور مؤتمر انعقاد وأثناء  ٣٢٠٠٨عام ول 

العزمئةالهلريقة شيخ أعلن بالقاهرة الأزهر جامعة ل العصردةا١ التحديات 
٠يناير ق للصوفة قناة إطلاق سيتم أنه العزائم أبو علاء محمد  ٣٢ ٠٩،
الصوفيةللقيرق الأعلى المجلس على القناة فكرة اقترح أن له ّيق أنه وذكر 

أعلنالي الشاة هذْ أمر ولكن بالإحماع؛ُ الفكرة على ووافق ءامن مل 
أنإعلان  ٣٢٠١٠ق العزائم أبو اعاد وليلك، يتم، لم العزائم أبو عنها 

وصفهمجا لمواجهة وذلك صوفية، فضائية قناة إطلاق تعتزم المزمئة الطريقة 
عاليهعرضوا رسمية غير سعودية شخصيات وأن والوهابي، السلفي بالمد 

الساهمةفيسضأأإ
زي1ر0وأثناء  ٣٢ ٠١١عام ق ثم أيضح، يتم لم الأمر هدا أن يبدو ولكن 

الصوفيةالملرق مشاخ من شيخح عشر أحد يضم لإيران، صول وفد 
إساءق الصوفية بماعدة أيران الوفد( )رتيسن العزائم أبو طالب بهصر، 

مدقهفضائية قناة ١ ٥ لديها الوهابية ءان قالت حيث، إ صوفية فضائية قناة 
بمساعدةإيران ؛، Jliajولدللث، عنهم، والعد الين آل حب لمحاربة 
بينوتقربج المساإمين تجمع معتدلة صوفية فضائية قناة إنشاء ق الموفية 

الهليهليائى،افه آية وأجابه ا، والشيعةأاُ السنة علماء فيها ويتحديث، المداهي، 

الأمحروانتهى الرغاعي، أصامة الجماعة شيح وعلى المصلين ملي والاعتداء نيد لمجد 
غنةواصل ساك ومن تركيا، إلى ّوويا من الرفامب شخها و-؛موج نني مجد باغلأفا 

لالنذلام،المورية المعارضة إطار صمن وذللت، الجماعه، انثعلة الرقاعي ثاوية الشخ اختة 
إلى؛الإضافة المابقين، المرجعين يننلرا الأهلية. نابت، زيدبن تركيامؤسسة ارممياق وائ

http://www.zaidorg.netالرابمل;على الأهلية ثابتج ندبن مومة موقع 
المرنين،ومجلة . ٢٢•• ٨ /؛•/ ١ ْ-بم ١ ٤ ٢ ٩ /!/ ١ ٤ ذ ٢، ه ه العيية صsاءل، جريد؛ تفلر: )١( 

ؤإلىالموفية..لماذا؟ ءالفضاتية ٌمال ، ٢٢٠ ٠٩يوليو ةآ؛لم- رجت، ٩، العدد 

الخم:رابط ، ٢٢•١ • i/ المريونالإبمُون؛ت،فيمأ/ جريدة )أ(ذثلر: 
28574_=http://aimesr^oonxom/newsMsp

.٢٢• ١ ؛/• ء-ا-أ/ ١  ٤٣١/؛،/ ١ ٢ j ، ١ ١  ٤٧٢المدد الأوسء1ا، اادُةا وجريد؛ 
الخم:رابط ، ٢٢• ١ ١ / ا ١ ٢; • ذ لاين، ارن إسلام موم )٣( 

http://islamonline.net/reports/333
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الأمرهذا ل المساعدة لتهديم اصتعداد على إيران بأن حامش، متشار 
؛• ٠٠ممرر ذ اصفرارالوضع بعد ولكن 

٠عام شهد وقد  ارقناةوهما صوفيتين، فضائيتين قناتين إمحللاق  ٣٢ ٠٩
العلمية،للدروس مخصصة الأولى وكانتح المرنية،، وااءناة صوفية٠ 
الرواسيةالخلييية العلريقية ثيح وند المول، للإنثاد والثانية 

الأولىتونفن،(،وفد ٠١٤٣٣الرفاعية3،الأردناصرالدينالخف،)^،
اليوم.إر مستمرة )الإنشائية( الثانية زالت ولا البث، عن 

وااقا0المالحاا، اريتاة مثل الصوفية، الفضائية القوات إطلاق توار يم 
وغيرها.الريلوية(، لال2لروقة ونتع الأوردية )باللغة مدق* وائناة اإمد؛حا، 
عرألان، حض الصوفية، الموات أبرز فهي الموي، الإرث ءنناة وأما 

حفلق وذلك ، ٠٢٢ \ T-^lTiعام ق إطلاقها تم إذ حداتتها، من الرغم 
بموهي ؛• جمعة* علي الشح السابق ُصر شي ئحفور بالقاهرة مر 

السقاف،محمد الصوق الداعية أسها وفد للصوفية، العلمية بالمتاشهل 
السابقمصر ومقتي بيه، بن عبدافه الشح الاستشاري مجلسها ل ونظم 

تعريفل كتب وفد وغيرهم• حفيظ بن عمر والحبيب جمعة، علي الدكتور 
أهللخدمة الأور الإعلامية ءالوسيلة الإJكآروق: موقعها عر الشاة 
الموى«ر؛؛.الإرث تم ق للراضين الأفضل والخار والجماعة، الة 

قتشرك أنيا وهي آنما، المذكورة القنوات هذه تج0ع ميزة فثمة وبحد، 
وليستوخارجه، الإسلامي الحالم ق المتابعين من شريحة أكثر استهداف 

الفقرةق ذكرها سيأق التي القنوات ل الخال هو كما محلي بحد ذات 
الخالة.

نفه.المر-؟ع ينظر؛ ( ١ ) 
عنتعل.ء هو صونية قناة بإنثاء العزائم أبو أملمت نحنق عائم أسباب أبرز أحد أن منا يظهر الذي ا ٢ر 

لب،المن الحمقى الصول للموس عدأ رتيب المتصونت، من الكشر  ١٣يتلبس الش التب 
للفاة.دعم على >صولبم نرصة محن قلل مما الكثيرون، نمذه لا ند الذي الأمر 

،وiJحاءابحتمحوان٠٢٠١٣/٢/١٢اuع،في^(بجمحرالأك١حفيجردةاJوم 
الخرتراط الخنتي٠٠ التثدد؛مشاركة لمواجهة التيري الإرث قناة اإءللأق 

http://www2.y0um7x0m/News.0sp?Newst^^
hnp://www_rth.c0m/الرايمل: المري، قتاءالإرث ^ )؛(يطر: 
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اسة)الحكومة(:الصوب القوات - ٢

كلأولتها اش الرصمية الر'ءاية عن الحدث السابق المحث ل مضى 
لالرعاية تلك صووْ وتجالتؤ للتموف، والمغرب الجزاتر حكومتي محن 

الديتي،الحقل هكلة إعادة أو الديني الإصلاح بختلة عرف فيما المغرب 
)القناةالكريم للقرآن المادص محمد قناة اهللاق ثمارها من كان واش 

عاموذلك الدينية، والشؤون الأوثافح وزارة ونمويل بإشراف المادصة(، 
المحليةواللهجات والفرنية، العربية، باللغة برامجها وتث ، ٠٢٢ ٠ ٥ 

٢٢٠عام وق ؛. تاريميت(ُ تاشلحيّث،— )تامزيغت—  وزارةسرعت،  ٠٦
المساحي،ق استقبال بأحهزة مزودة نلفزيونية شاشات تركيب، ق الأوقاف 

الخساجدرم.داخل إلى المادّة القناة برامج لنقل وذلك، 
٢٢٠عام الحكومة أطلقتح فقد الجزائر 3، وأما  ازكريمالقرآن اقناة  ٠٩

تشجحنحو البارز توجهها إطار ي آشآ~ بثت —كما وذللت، )ه(ا، 
وزيرعن ٠ مغاربية،ُ اموغ ونقل ، الملقي المهج ومحاربة التصرف، 

مهمةءإن قوله: افه غلام بوعيداف الجزائري والأوقاف الدينية الموون 
،٢٠الخل ق والممثلة للدولة، الدينية المرجعية على الحقاخل ق تكمن القناة 

٠لفي، الالفكر انتشار نتيجة مهددة أصحن، والتي اّلكي، 
إذ، ٠٢٢ ٠ ٨ عام حكرمئة شبه تجربة هاك فكاك تونس ل وأما 

حنبعلفنوات صمن وذللثح الدينية، الفردوس® حنبعل اقناة العام لل؛< نق 

bttp://habous.netالراط: يالمغري،، الأصلاب والشرون الأوتاف وزارة موق يطرت )١( 
الخد:راط . ٠٢٢ ٠ ٦ T/ ١ْ-ا■.٠  ٤٢٧ه// jT٢ الج>.م؛؛ت،، )٢(بمر: 

_hnp://www^lio2eeraMet/news/pages/46bb7b38-2a5e4
١الهاء الدار اجد مبعقم داخل الشاشات. هاوء بالفعل رأيت. ه ١ ٤ ٣ ٤ ل غرمحّ. لالنيارق وأثناء 

تعداص ووصايآ اماتذتمأ على اليها بخر -~ث الخلوة. ث نتل ءن العض من وست 
الخد:را؛أل  ٠٠٢٢ ٠ ا/U/٩ اه-.  ٠٤٣ ١(U/ ٦ ل  ٠٠٧الجزيرة)٣(بخر: 

^http://wwwvl/aieero.net/news/poges/ff2
مصوتد الأمريكة. الدفاع وزارة ترعاه موع اهو نفه—: عن يعرف —كما مغارية هوع )٤( 

نألقةبالمتعالمة المهالومات. من عريقة حلاتفة لولوج ببوابة العالم عثر القراء جمهور لتزؤيد 
http://maghorebio.comالمرتع: رابمل العربي•، المغرب 

الخثر:رابط ، ٢٢ ٣٠٠٩) / ا ٠ ل مغاربته، موع )٥( 
httpZ/maghorebioxom/or/arhdes/aw

٣٩٥



لخرتغطيتها ق رويرز ولكلة وتقول الأعمال، رجال لأحد المملوكث 
إطادل دض تلفزيون إطلاق نوني ل الاثين يوم 'أعلن اكاْت تلك إطلاق 
الفكرأمام اظريق وظع المنمامح، الإسلامي الفتةر لشر الحكومة خطهل 

٠عربية ففانيات تروجها التي للجدل المثيرة الفتاوى وأيام المتطرف، 
بثها.إيقاف تم إذ طويلأ، تدم لم القناة هن.ْ ولكن 

قالش سابقتها عن تختالف، شابمها وما القفانية القنوات غهن.ْ وبعد، 
المناصهلنقل على وتركيز محر، حءلاد_، ذات بآما الأولى الفقرة 

المحلية.الموفية والفعاليات 

والخاصة(:العامة)الخكومية الفضاتية القتوات ٣- 

محنأظهر الفضاتية القتوات من الكثير ل المعاصر الصوق الخصور إن 
الخاصة)التجارية(،أم منها الخكومية ل أكان مواء دليل، إلى يحتاج أن 

المرقالخصور و،ااوا ذلك،. غير أم ؛، الالينيةُ أم منها الإحيارية وسواء 
أوثوأ-مارهم، منانعلهم مل إلى ودعاتمم، رموزهم برامج بتن ما يتنوع 

إنحتى المتنؤع؛ الخصور أشكال من ذللئ، غير إلى عنهم، وثائقية برامج 
)صربالجسد والإيهام؛إينّاء النعوذة على تعتمد التي الصوفية الطرق 

الخصورذللئ، من نمب نالها كرامات" يزعموما ~والنى الثيثى( 
٠جيوغرافيلث،ا!ُ انامونال وص عالمية؛، علمية وعبرفتاة بل الفضائي، 

القنواتمن الكثير ل الصول الخصور ذللئؤ لكل المميزة والعلامة 
ولاورموزٌْ، للتموف الإيجابي إطار'الإبراز ل يندرج أنه العامة الفضائية 

سيل-على النادر ذللث، ومن نادرة، بصورة إلا للتصوف نقدأ فيه تجل- تكاد 

الخم:)ل(رلكلأرريمن،فيل/ا</بى>آم،راط 
http://arajeutersxom/ortic_ntertainmentNews

اياعبرامجها j تحرى داكي لب، الالأنس ذات اكوات اكوات س U نمى )٢( 
•ثلأ.اJجل١ ممرات اليعراملها؛ ص دالج- رالنن، المحاب 

وقحارتة■. بثريت تومحإ خيالا آم حقيقة برناعج جتدمامك~آمظم،ء ناثونال نتاة ينذر• )٣( 
صائرةروحي؛ ؛ »ilJأما صلى العراف، ق الكنزاني؛ اللريقق شعوذات ، ٢٥عرنم الرناج ذلك 
تالرناعج رابط أأ، الته عن 

http://www^tube.com/wotch?v=GDjl^^
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برناعجحلمات صمن وذلك الصوب، عن ا اقرأرر اقناة سها حالته المثال— 
الحلقةعنوان وكان العريفي، محمد الشخ يقدمه الذي ممتالث،، رصع 

القبورعند يقع ما إلى اليمن من مصورة بمشاهد فيها وتطرق رالتوحيدر، 
افتوحيد حقيقية ينال محما أهلها، ودعاء بما، والتمسح حولها، الطواف، محن 

الشيحوأوضح ُ، الموفيةر غم، الحالقة تلك أثارت وند ، بالعادة 
منحرى ما عن تغريدات عدة عثر رتويرر ق حابه ل المريفي محمد 

تلالثإتغريدانه بعضن وهده وبعدها. الحلقة تاللث، بنر أثناء الجفري الحسب، 
حاورته؛أسلوُِؤمعنا أحدأ أيغ فالم الجفري زارف ( ١ ٠) وترنيها(ت )بنصها 

قبصمتالثؤ )صع حلقة ندمت، نة بلرأيه..بعدها فتحمك، مباشر غير 
بما...والتمح القبور. اللواذ،ع عن الحلقة تحل.ئت، )٢( فثاااريم التوحيد( 

طلسم،الحلقة أثناء الجفري فاتصل نماذج.. وعرصتح أهلها.. ودعاء 
وطلبت،هدأته ءاااصبا؛. اتصل )٣( ؤ فعل فماذا إليه.. التفتوا لما قطعها!! 
عمنيداغ وانمللق وقطر وممر الودية لحول ممنؤع أنا قال نلتقي.. 

أحديث،)٤( اممه!. دون من الحاجات الموتى ؤيسألون الأضرحة يبنون 
إيقاف،وحاول عليها•• ُالطاتفين الئور لعباد منتقمء عظيمة ضجة الجفري 
)٥(واليوم. إليه.• التفتوا فما وأعيان.. بوزراء وترمط اقرأ.. قناة برنامجي 

يعلم..لكنوهولا وأدعوله الخير له أحب، عداوة..بل والجفرى بيني ليس 
العل.اءابمي وتجاهله اليهود؛<.. واحتفاء إسرائيلية بتاشيرة للقدص نيارته 

الدينيةللمياجة وتشجع وتهليع دل إسرائيل بحكم للقدس زيارتنا )٦، 
اللهم)٧( الجفرى• عن بيابمم وهذا براقعيم أعلم فلملين وعلماء عندهم. 

وثرىالموسيقى، فيها وقع وغيرسا، والمتمموف السلفي فيها يظهر ديتية، نتاة ارآ، قناة ( ١ ر 
ولاوالأءتاJالإ؛ والوسطية للتعدية القناة مفهوم إطار ل يأل هذا كل المتمحان؛ النساء فيها 

بالأتباع.إلا اعتدال 
،٢٢— ٠٠١ ٠٤٣ ،/ آ/ ١ بصمتك صع يرناعج من التوحيد حالقة بثت )٢( 

http://www.youtubexom/watch?v^رابمد 
بلالعادة.، جرت كما آحر ونت ز بثها لمد ل، الحلقة أن المرق النقب ذلك نتاج *ن كان  ٢٣١

قناةءتعتدر نصه عدا ساستها، على مكتوب، إعتدارآ الحلئة إءادْ من بدلأ نثرت اقرأ قناة إن 
قببمحقهم صيرت التي الإساءة عن الاحترام لهم ئكن الش حضرموت وعلماء لأب اقرأ 

الشاةرأي تمثل ولا قاتلها رأى تمثل التي بصمتك( )صح برنامج من الخاصي الأسبؤع حلتة 
واقالرفوأ.والاعتدال، تد١الوطية تحمل التي 
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وتلبهنلي واجمع عليه•■ وأمتنا بالتوحيد وأحينا للحق•• والجفرى وقفي 
الصلاةعليه الرمول سيدي يه حاء الذي للإسلام ودعاة لخير.. اع 

/واللأم*أ 
سأكثر العامة اكرات ق فالأمثلة )الإحياتي( الطرفعر وأما 

وص؛١^!؛، يمهة منها وماكتفى المرصع، هذا مثل ل تحصر أن 
محمييي إم بينها من فضائية، قنوات خمس بثت  ٢٢٠١٢ه/ ١  ٤٣٣ق ~ 

يتمحورفيلم وهو عيدالقادرُ، ارالخواحة بعنوان ميلا المصرية، والحياة 
العلريقةشيخ يد على عيدالقادر الخواحة دلك يسلم حيث التصرف، حول 

 jينكراماته وظهر مصر إلى ينتقل ثم مريديه، من محمح لردان، ا
مللبتكريم المصرية للسينما الكاثوليكي المركز تام وقد الناس،..الخ. 

عنوانتحت الغرصن لهذا أقامها ندوة حلال وذلك عيدالقادرا، ءالخواحة 
»دءوةارالحِ،الإلهيى«ُم.

دريمنناق منها فضائية، قنوات عدة بثت  ٣٢ ٠١٣ه/١٤٣٤ق ~ 
قالكما الملل وهذا اش®، ارحلف بعنوان مسلسلا ق، آر ؤإى المصرية 

.لخحبموف د'م^^ة الل^• ر رالسارو،، نصه كانب 

دراطس ى ص َ، س ي إم ناو ت  ٠٣٢  ١٣اه/ ٤٣٤، 3- 
حيق تعيش صوفية أم قصة وهويحكي حارة®، ٌمجوجة بعنوان للا م

علانةبالمسجد،ولها صونة، أسرء من وتنحدر زينب،)القاهرة(، الميدة 
٠.الضاعُ مجن ابنائها احتواء وتستملح 

j معد د. ضم. مرتع )١(  ،^l  • الراط:ى ١  ٤٣٣ء/ ا/ آم-ه • ١ ٢ / ٤ / ١
ihttps://twinerxom/_amadAlorefe  رمقت مجمرعت التغرداته عف لنظر jرتع•

لإاأط.'حضرموت، صوتية 
^^hnp://w\_^oufio-h^et/sho_reod.php . ،صيري ُاسغ j ْاكرداتس
مخالمفيهم.•ع ؛. ٠٧١دعاة أخلاق 

الاحتغال،ابماد عدالقادر: الخواجة ريل بمران مدي مغاو اكرنيت، *ر؛ع ينظرا )٢( 
افقال:رابط ، ٠١٤٢٤ا/ ; j١٢ الري•، والاحمما، الكاثولكي 

http://wwwMlsoufiaxom/main/onicle
.٢٢•  ٩١٣آ/j /U الوفدالمرة، حرية )٣(يفلر: 

١^١^:حارة، رجة لل لمدعاية ص، م إم تناه ينظراموتح ، ر٤ 
http://wwwmbcMet/ar/programs/mawiaham
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٠عام ل ~ وأنهارإبراهيم الاوسيال بعنوان فتلم ا فرنل أنج  ٢٢ ٠٣
صيآئبص إبراهيم، اسمه )صول( ترم ملم نمة يحكي وهو القرآناأ» 

رمالهيحمل منتجيه" ~وحسءا والفيلم ارموموه. موسى اسمه يهوديتا 
وأصلالصول. المسلم دلك ل تتمثل أنها اعتبار على الأديان، بين التسامح 

ذاتتحمل إيماتويل ®إيريك المرسي للكاتب رواية الفيلم هذا 
يشربإبراهيم رأى ارمحومجوء أن الرواية تلك ل حاء ومما • العنوان 

الكحول!يشربون لا الملمين أن أعتقد كنت، له: فقال )الخمر( الكحول 
جوائزعلى الفيلم حصل وتد أ. لكني صحتح، إبرامم• فأجابه 
الدوحةل عقدت ندوة محور وكان ؤإيطالة(، وأمريكية )فرنسية عالمية 
.الخفارات، وحوار ءالمينما عنوان تحت 

وتنميةوالعلوم للرية نمر مؤسسة بدأت ل — 
الرومي•،الدين ®حلال الصول الشاعر عن سماتي فيلم إنتاج ل المجتمع 
علىوالإشراف علي، مظفر الهندى المخرج إر الفيلم إخراج وأوكاك 

آ.ووردءُ ءديفيد الأمريكي والخرج الكاتب إلى )الماريو( النص كتابة 
٠عام ق الوثاتقية، الجزيرة قناة شاشة على الفيلم ث تم وقد  ٠٢٢ ١١

- jشنناةأبونليالأولىحلئعنالصوفية،٢٢٠ ١١اه-/٤٣٢
—بحبالحلقة ومدف يرار، ارالعريي.ع يرناعح حلقات صمن وذللئ، 

بخلافوذللث، للإسلام، المتسامح الوجه إظهار إلى• ءنها~ الاعلأن 
الراقي،والفن الإسلام بين العلاقة ؤإفلهار المربح، لدى الدمحية الصورة 

إلىوالإخافة المشاهد ولمتاع وتفاصيله، الصوفية بعالم والتعريفا 
معارفه

٠٤٢٦ ي .  ١٣٦٥سُْالراض، جرد؛ بمر: )١(  دجردة٠آم، ٠ْ ١; ١ ٠ 
.٠٢٢ ١ ٠ r/ ٦آ/ ز الإمارايت، الاتحاد 

ت،ط الجملي، حالي ترجمة: القرآن، وازعاي إّرامم الهد شبح، إبماتويل إيرك بخر: )٢( 
١ص؛ دول، 

.٢٢٠الرابمالقطرة،ولأا/م.ا)م(بمر:جُدة 
0 الجزير؛ث، )٤(بخر:   j /١ /U ٠٤٣  /U/الضِ:رابمل ، ٠٢٢ ٠ ٩ ١،-آ

http://w\_^liazeera_t/news/pages/6a
U الاتحادالإماري، حرية بخر: )٥(  j / ;٢٢• ١ ١ ٣.
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بهحظيت الذي والإحياء الدعم حجم يضح مضى ما حلال فمن وبعد، 
~وأظن المرئي* الإعلامي والإنتاج الفضائية القنوات ميدان ق الصونية 

إحللاقإجراءات وسهولة الاصطناعية، الأثمار ازدياد أن أءلم~ واش 
قاةإطلاق إلى صوفية طريقة كل تتجه أن إلى صيقود الفضائية، القنوات 

منالعالم وطلبة العالماء يدركه ما الناس عامة محسثاهد وعندها ما، خاصة 
الدين،ق وصلألأت خرافات من إليه وصلوا مجا ومدى الصوفية، حقيقة 

الصوفية،تفرق حقيقة ومحميشاهدون أخرىإ، إلى طريقة من تختلف 
الحالي،الصول الإعلامي الطور سينتهي وحينها بينهم' فيما واختلأفامم 

الإحان،بمريية وربطه التصوف، تلمح المتصوفة فيه يحاول والدي 
حقيقتها.على الأمور وستفلهر والجماعة، المنة هل وبأ 

الإسرسشعير الصوق الإحياء ثاني-ات 

القنواتبعد التأثير ل الأقوى اليدان هي حاليء الانترنت ثسكة تعد 
وليتوميسرة، سهلة الإنترنت شبكة من الاستفادة أن وبما الفضائية، 

للصوفيةكان فقد الفضائية، القنوات كحال كثيرة؛ مادية تكاليف إلى بحاحة 
إلاصوفية ريقة تجد تكاد لا إذ الإنترت، ق الفعالة المشاركة كغيرهم 

ولهإلا صوما رمزأ تجد تكاد ولا الانترنت، على حضور أو موقع ولها 
فعاليةأو متثهإ1ا تجد أيضطا تكاد ولا الإنترنت، على حضور أو موغ 

منتدى،أو موغ، هيئة على أكان سواء الإنترنت؛ ق وحول ولها إلا صوفية 
ءتويتر®رأسها وعلى الاجتماعي، التواصل شبكات ل حاب عبمر أو 

الإنترنت.شبكة أتاحتها التي الكثيرة الوسائل من عترها أو بول~ُ، وُُفيس 
بدأتأمريكا ل البودششية الهلريقة بأن الكييهلي عزيز الدكتور ؤيذكر 

ق Skypsالسكايبء الأنترنن، محر المرئي الاتصال برنامج تستخدم 
منالمجالس حضور المريد يامكان بات حيث الذكر(، )مجالس حضراما 

التحدةُاا!الولايات ق مكان أي 
ق)وبخاصة الإنترنت شبكة عر الصول للحراك مطالعتي وأثناء 

.ص٤٦٢المتأءاو*، الولايات ق الإسلام التصوف الكييعلي، عريز ( ١أ 



قالذي الصول الحراك ■ص يختلف أنه لاحقك ٠ الصوفغ(ُ المنتديات 
منهمالعامة فيه، يشاركون المتصوفة فئات جمح بأن الفضائية القنوات 

مجنقلل الأمر هذا أن ل العجب ؤإنما الحجب؛ هنا ولمص والخاصة، 
فقدولذإان« أ الفضائية القنوات عثر حراكهم ق نجدها التي التقية مستوى 
'لوهىُ مهمة، ملاحفيات بثلاث الخطالعة تلك من حرجت 

الصرفيةعامة يكنه الذي والعداء الشديد الكره مدى ستدرك الأولى• 
وآحربالخوارج، يرميهم داك فتجد وعلماتهم(، زعامتهم للملفية 

ودعابم؛رموزهم من طتمء محما ذللث وغير بالمدد، وثالث يالخجسمة، 
أماميظهرون حيتما تقية والاعتدال التسامح إلى الدعوْ ثوب يلممون الذين 

أالفضائية القنوات شاشات على الجمع 
الأشاعرةوعقيدة التصوف بين الشديد الارتياحل بجلأء ستلاحظ الثانية؛ 

معالخلاف أن الطرفين( رمن يزعم من عر رد ذلك وق والماتريدية، 
الصوفية.العلقوس وبحضرإ كالخولد، اجتهادية؛ مسائل ل هو إنما التصوف 

أمثلةوأوردت المسألة، هذه عن الثاف الفصل ل بالتفمsءيل تحينت وقد 
عقدية،أحطاء على الأصل ل مبنية ويدعيه( )شركية صوفية ءلقوس عر 

الخلاف(.بعضها ل ريسؤخ فقهية اجتهادات عر وليس 
مالكللإمامين الشديد الصول التحصّيج بوضوح ستجد اكاكة؛ 
للإمامبالتعصب، زورآ الملقية يرمجون هم بينما اض، رحمهما والشافعي 

والذيالعودية، ق الفقهي والتعليم الفتوى واقع يردم أمر وهو أحمد، 
منقاتله كان أيح الصحيح، الدليل تيه يالذي الراجح القول قيه يعتمد 

الخعتثرةالفقهية الذاهّب، أصحاب 
قساعد كان ؤإن الإنآرنت ل الصوق الخراك بأن القول يمكن هنا ومن 

الخقيقيالوجه لنا أبان الوقت دان ل أنه إلا ؤإبرازه، التصوف نشر 

علىالصوب متدان انوي من الرياحين روض وشكة اش، إر الفقراء رباط مرقعي تعد )١( 
http://cb.rayaheen.net _p://www.rubatC0mالمونمن: روابط الإنترئت. شكة 

الثلاث.اJلأحظات مدء لإدراك اياشن افرض طالعة )؛(تكفى 
المألة.هذه حول اث رحمه الحصين صالح للشيخ مهما كلاما السابق ١لبصثا ق نقك )٣( 
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دعاةترمحي الذي الوقت ففي أناعه؛ على تأيرْ ل والمتمثل للمموف، 
منهم نجدهم الأتاع، ل الكره مافة وزيع التشدد بنشر لب الالتصوف 

بذلك!يشهد الإنرنت ل أناعيم وواقع الأمور، تلك على أناعهم يربون 
أهلهم نجدهم الفقهي، والنشيد بالجموح لب اليرمون الذي الوفتر وق 

يدلكيشهد الإنرنته ق وواقيهم محنانع، دون المدهي الفقهي التعصب 
أيض1اا.

الصحافةj الصوق الإحياء 

أنومني الصحافة أن الإسلامي عالمنا ق حميعح ندركها التي الأمور من 
والل؛مالين،العلمانتض محي - الغالب -ق ومحي الإسلامي ءال٠نا j ظهرت 

القريبتاريخنا ق ظهر وقد مجلات، أم جرائد ثكل على أكانت، سواء 
قيتمر لم منها كثيرأ ولكن إسلامي، توجه ذات ومجلات جراتد 

بحجمالإسلامية الصحافة حجم مقارنة العالم ق يمكن لا والنوم الصدور، 
ثانيةجهة ومن جهة، من هذا اللمرالي، أو العلمان( التوجه ذات الصحافة 

واللمرالي؛العلمانر الاتجاه ذات الصحافة داخل الْلرح j( تفاوت فهناك 
المغربدول( ؤ، للدين وعداء وصوح1ا أشد المئال،- سيل —على فهي 

المحاففلةإلى ظاهرينا ئتنع حين، العرمحة، الجزيرة دول، ئ( منها العر؛ي، 
الخلي.نفس على نير كانتظ ؤإن والمداراة، 

لمالصحافة؛أنواعها أن( وهو الجمع يدركه بات أيضتا آخر أمر وثمة 
سقتهاإذ الميلادي، العشرين القرن ق حالها كان كما التأثتر صدارة j( تحد 

قالإنرنت، ثبكة ونانتها والتأثير، والمتابعة الصدارة ق الفضائية القنوات 
معهفقادت الاJي الأمر والخراط ربارأي الناس ين التواصل ميدان 

عقودمدى على به حنليتح الذي والتوجيه التاثير قرة س الكثير الصحافة 
الإسلامي.العالم j( كثيرة 

إحياءعمالية ق والعلماي الفرالي التوجه ذات الصحافة ساهمت، لقل 
عنوآراء مقالات نشر عبر مباشر بشكل مواء سبتمبمر، ١ ١ يعلم التصوف 

المؤلفاتوأحبار الصوفية، والفعاليات المناشهل أحبار نشر وكذا التصوف، 
استكتابعبمر مباشر، غير بشكل أو ذللثح. ونحو التصوف، عن الجا..يدة 



طقوسهمعن والتحقمات الأحبار نشر أو نتاويهم، نثر أو التصوف رموز 
ونحوذلك.بها، ويتبركون يقدمحوما، التي الأماكن او 

بعضصحافة ل التصوف إحياء من ونماذج أمثلة اورد يلي وفيما 
وحدإذا لأته الصحف، من غرها إلى أتجاوزها ولن الربي، الخليج لدل 

ijIjlLصحافة من نغيرها العربي الخليج دول صحافة ل للتصوف إحياء 
أولى.باب من الإسلامي العالم 

٠:حليجية* حرية ١ ْ ل التصوف إحياء من ونماذج أمثلة 
كاتبهفيه زعم التصوف•، •حول، بعنوان مقالأ الرياض جريدة شرمحت، ن~ 

الحديثةالسلفية وصعود الصحوة تنامي يجب، انحسر بالرفاتق الاهتمام أن 
مقالأالكاتب لنفس أيصا ت وظو أ، الميلادية الثمانينياُّته منتصف، مند 
لموحرأ نالوته وحد أنه عن فيه تحديث، الصول•؛ بعنوازاشيخي آحر 

وبقىوعبدالتاصهل، المنثاوى وقراءة الكنبة التراتيل وبعض الموسيقى 
ثمروحه! بأحزان له يوح طريفة مخ إلى ~ تعبيره العارم~بحسب شوقه 
ُا.التصوفُ عبادنجدوبين بعض بين حاهدأالربتل فيه حاول( 

عالمق حديد لإمحدار قراءة نجد الرياض جريدة من أحر عدد ول 
الحلاج••الأم لكتاب كانت القراءة نس، أن هي الكثرى والمفاجاة الكتيذ، 

!أ.مجامحتيون• •لويس القرني للمتشرق 
كوريان••هنري الخس.تث.روا لكتاب اخرتم، قراءة نجد آحر عدد وؤ، 

؛!!.ءريي(رابن تصوف، j( الخلاق، )الخيال( 
عق،فد عتداف بد الاكوؤ، الداعية مع حوارآ عكافل جريدة نثرت ٢— 

•اكوفيةت توله وهى للحوار عنواننا وجعلتها له كلمة الحوار من واجترأت 
'.عارأ•' ليس لها والأنتاب منها ليس ما فيها لحل دعوتم، 

ولاالخلج. حراتد داخل التصوف لاحياء صحفي توجه دجمد نيان هي إنما الأمثلة هذه )١( 
للتموف.نقد فيها ترد لأ أنه بالضرورة تمض 

A ١،-٤ ٤ ٢ ٩ A/ ■؛آ/ j ، ١  ٤٧٧العدداجريي؛الرياض. بمفر: )٢(  /T / ٠٢•• ٨.
.٢٢•• ا■/٩ ; ١٢٨ْ- ٤٣•ه/j /U ، ١ الددا<يأ'٤ جريد؛الرياض، )٣(بملر: 

r ٢ ل ٠  ١٣٨١المدد؛ الرياض، جريد؛ (بملر: ؛)  A /٢٢• • ٦ ؛/ ٢; • - ٠١ ٤٢٧.
.٢٢• • ء/٩ اْ-يم  ٤٣•؛،/ / ا ٢ ل ، ١  ٤٩٢٧الخددجريدةالرياض، )ه(بملر: 
.٢٢•  ٤٢٧ْ/آ'أ/ j ، ١١A٣١ك١د)أ{يظر; 
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ينعيدافه الشخ ألقاها لمحاصره حبمرآ عكاظ أوردت احر؛ مثال ول 
تبيه وابن المحاصرة؛ تلك حم عنوان وكان فدعق، عبداهه مجلي ل ييه 

الاصة(اُالعصور ق إشكالأ يكن لم التصوف 
الأدبيحدة نائي أقامها محاضرة عن محرأ الدية جريدة نثرت ٣" 
ذكردون التمّرفاا، نة وفنوالمكلة..الحلاج والثف بعنوان الثنال 

يعدأخرى مرة الجمر نثر أعيل ثم ، الحاصرة خبر عنوان ق الحلاج اسمم 
أنأيض1ا والخلفت أ الجمر عنوان ق ءالحلاجء باسم التصرح ْع أيام عدة 

اللمرالي.التوجه أصحاب من الحلاج عن الحاصرة ألقى الذي 
جدةنادي محاصرة محر المودية الوؤلن جريل.ة أيقنا نثرت ٤" 
وتجاهلالمتصوفة مقولات رد لوليلة عنوان تحت وذلك تلك، الأدبي 
يخهلفالديني والإنشاد عنوان تحت محرأ نشرن آخر عدد وق ، النقد، 
الخرذلك مضمون ؤيتحدث للراث،، الدولي المهرجان جمهور أنفلمار 

}٠ الرانية التتورة، وفرقة نمى الموق، والرقص للغناء مصرية فرقة عن 
ْعحوارآ الكويتية اليامة جريدة نثرت  ٢٢٠* ب؟ةله/ا'عام ق ~ ٥ 

عنعبارة الحوار ذاك وكان الكويت، متصوفة زعيم الرفاعي، يوّف الشيخ 
ابنالشيخين الرفاعي هاجم الحوار ذلك وق أ إليه ودعوة للتموف ثرح 

وقدا. والتكفير' باكلرف زورآ واممهما اممه، رحمهما عثيمين وابن باز 
ردمهلولأ، الثخ؛يانسا عبدالزيزآل الشخ المفي سماحة حينها ق أصدر 

وابنباز ابن الشيخين حق j، الراءات من الرغاعي لقاء 3، ولد ٌا علمح، نيه 
ونميردعوة من اللقاء ق ورد ما على عام بشكل أيقنا فيه ورد عثيمين، 

٠٠التصوف' لمارسات 

T ١،-٤  ٣/٤٣٠; TV j ،YArU_lجردأءكاظ، نطر )١(  /Y / ٠٢• • ٩.
.٠٢• ١ • ١; r/ ١ - ٠١ ٢٤٣١; ْ/ j الدية، جُدة )أ(ظر: 
آم.• ١ ١/• / ١YUْ-  Y٤٣١/ / ا ١ j جريئةالدبة، )٣(يطر: 

.٢٢•١ ١ آ/U/ ٩٤٣٢ا/خ/ _U،j )؛(يتفلر:جريد؛مءلن 
.٢٢• ١ ١ اْ-آ/ه/  ٤٣٢آ/ا</ ل العودة، الوطن جريئة نطر:  ٢٥١

.٠٢•• ٦ آ/ ا/ ق الكريتة، الماط جريان؛ )\(ممر: 
سيلعر ينئلر المحلة، ١لجراJاJ جمح حيتها ي ونقك المعودين، الأنرء م.كالة اليان ثثت  ٢٧١

U ، ١  ٨٧٢المدد مكاطُ، جربمة الثال،:  /A j /اه-آ/ ٤  ٢٧ /A •»ملت، وتد . ٦٢٢ jالنمل
نجد.ءال،اء ير الرناص يوم، ايراءات، على الفوران مالح الثح ردود من يعضأ الثاف 
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حنالمولد احتفالات عن محرأ الكويتية الأنياء جريدة نشرت ٦— 
المرئيالمالم أن ذكرت رنيه الليالي٠، تفيء النوى الولد رأنوار عنوان 

البلدازرا؛!تحم بالولد الاحتفالأت وأن الذكرى هدْ حي والإّلا،ي 
القثرصيالشخ عن بالإعلأن( أثب محرآ)هو نثرت أحر عدد ول 

ارشخعنوان تحت الخر وكان النقشيندية، الءلريقة شخ حقاق، ناظم 
ُ.الخالم*اُ كل من الزوار آلاف يجدب ذرءس ل صول 

علىاللمية ءالهجمة بعنوان مقالأ الكويتية المس جريدة نشرت  ٠٧
يتنكرأحرى جريدة ل نشر مقالآآحر القال كاتثة تنجب وفيه الموفية•، 

مش؛نديةأم.لفرنة ابتهالا الكويت ذاعة إت 
التصوف،إلى تدعوا عديدة مقالات الكويب الرأي جريدة نشرت  ٠٨

ومقال٠، الموفيين•' ءكرامات مقال الثالس سيل ّءاى ومنها وتشجعه، 
مولوى..الدين وٌقالاجلأل ٠، والخليج** الكويت ؤ، رالتموف ومقال 

وغيرها.ا، ومملوكه•'' شعره ل الحقيقة عن الباحث، 
تحتالرومي، عن يتحدمثؤ مقالأ البحريثتة الأيام جريدة نشرت  ٠٩
•' الروٌى*ُ الدين جلال *مولانا عنوان 

البحرينل صوفية فعالية عن محرأ البحرينية الومعل جريدة نثرت ٠ ١ * 
للحماراتحفارتنا من مملأم رمالة الموفية *الفنون عنوان زحن، 

مغنيةقدمتها صوفية محاتية فعالية عن أحر ءلّد ق وخرآ ؛، الأحرى•' 
روحتحيي *رضوان عنوان نحتا وذللئ، رضوان، عائشة تدعى مغربية 

ندوةأحبار أحر عدد ل كدللأ، ونقلته ، إبراهيم• الشخ بعركر التصوف، 

T -مس-الأ;أا،الكوييث،ق )١(نظر:  /TV / • ٠٢• ١.
•٢م.١٣/١/•٢٩jاهمب،الأب، )آأ<نطر:مدو 

.٢٢•  ١١٢) ٠ ٠ا/ j •مد؛اشسام.ب■ )■ا(بمر: 
.٠٢•  ١٢ا/ قA؟/ اس\،أ<حا١، حريما1راىالكويب، )٤(نطر: 

.٢٢• ١ ٢ / ١ ■آ/ • ذ ، ١ ١ ٩ • • اليد الكريب، الرأي حري؛ بملر: )ه( 
.٢٢. ١ ٢ ا/ ١ ؛/ و ، ١ الخودا'ماا٢ الكوتب، الرأي حري؛ )ا"(بملر: 
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يحبمبوالتي ومستقاهاأ، الصوفية يعتوانءمسرة الحرين ل أقمت 
وجعلتالمريخي، راشد الشخ البحرين صوفية زعيم فيها شارك الحر" 
أهلغالية الربمحيت ين الم ل للصومن الروحي "الأب الخد عنوان 

الصوف®عالي متسويون الأرض 
الشريعةكالئة عميدة مع حوارا القهلرية العرب جريدة نشرت " ١١
المتاعى؛ارعائئة عنوان تحت المناعي عائشة الدكتورة قطر بجامعة 

الحواروق وأشواقها*، والروح القس ل الممحثا إلى نادف الممرف 
محرآالجريدة نشرت آحر عدد وق ، الصوفية نزعتها عن الدكتورة تحدثت 

الخثروكان إيهنالي، لمستشرق الصوف عن جديد كتاب لصدور حثرا 
والحوارالصوف ق هتأملأت وهو الكتاب ذلك عنوان نفس يحمل 

الدضءم•
انيةالأنااالزءة عنوان تحت مقالأ القطرية الراية جريدة نشرت " ١٢
محرآنشرت آحر عدد وق ، الإسلامي® الصوف تيار ق تتجسد الدينية 
علميةندوة عن وهو الشريعة®، يكالية ندوة ق الصوف ءحقيقة عنوان تحت، 

للتعريفالخر- بحب —وذلك، فهلر، جامعة ق الشريعة يكلية أفح، 
آحرعدد وق ، ً الإسلام! عن غريبآ غرئ ليس أنه ولبيان بالصوف 

جاهالأعنه قالوا ارالحلاج، عنوان تحت، الحلاج عن مقالأ الجريدة نثرت 
الصوف®بلباس ؤيتشح يتعاقل 
أكثرعربي ®ابن بعنوان مقالأ الإماراتية الاتحاد جريدة نشرت — ١٣
عربيابن ءالإمام المقال^ ذللث، ق جاء ومما والشلئ،®، للخلاف إنارة الأئمة 

الممرفأقطاب وأشهر وحفاظها الأندلس أئمة وختام الكبار الأعلام أحد 
الإنسان(الصوف تارخ ق ربما بل الإسلامية، الحضارة تاريخ ل الفلسفي 

الوطرا(يظر:مدة 
م.٢٠١٢/٥/٥-٠١٤٣٣/٦/١٤شفي٧٢٨سمة،اسد١^ جريدة رمآ(تطر: 
اكطرة،اس0ابم،فيه/الرب جريئة )"آ(يظر: 
\م.٠ ' A/U/T jحرد؛الراةاتقطرية، )أ<يظر: 

م.٢٠٠٩/٤/٢٩)0(;طر:صدةاراةاص،و
م.٢٠١٣/١/١٩ر٦(بملر:جردتاراةاص٠في



انملماءلدى عيه ى الأم، •اكخ لقب لكن وليلك الإطلاق، على 
مقالأالاتحاد نثرت، آخر عدد ول ٠. الأتجاهات،ُ كل من والدارسين 

نثرتآحر عدد ول ، الشريعي• وعلوم التمحوف، نلم، ءالتحالى بعنوان 
٠.الإملأمااُ وزين وف المم إمام •القثيري بعنوان مقالأ 

سياحةءالمحوف بعنوان مقالأ الإمحاراتية البيان جريدة نثرت  ٠١٤
نةاُأ'.والالكتاب تميمن محياة ومنهج روحية 

والحقيقة'رالطريقة بعنوان مقالأ الإماراتية الخليج حربية نثرت — ١ ٥ 
بعنوانآحر عدد ل مقالأ ونثرت . عربي ابن آراء المقال مضمون وتناول 
الطرقوتْلور نئأة المقال وتناول الموفية'، العلرق انمو بعنوان 

؛.الموفيةُ 
العامة،الجرائد على الصحافة جانب ل الصوف إحياء يقممر ولم هدا، 

الخاصة؛الصوفية المجلات أيما فهناك السافة، الأمثلة ل مضى كما 
ولهداالعامة، يالجرائد الانتشار وسعة العدد حيث، من تقارن لا ولكنها 
التصوفمجلات يكر على الجرائد ل التصوف إحياء أمثلة يكر قدمت 

ومحدودة.فليلة نعتبر تزال لا والتي ه، نف
يلي:ما الصوفية المجلات أمثلة ومن 

المشيحةعن تصدر شهرية مجلان وهى الإسلامي، التصوف مجلة ٠ ١ 
م.١ /١٩ ٩ / ه  ١٣٩٩عام مند بمصر، الصوفية للهلرق العامة 

الطريقةمشيخة تصدرها نهرية، مجلة وهى وطن' ®الإسلام مجلة  ٠٢
وهدهم. ١  ٩٨١هس/ ١٤٠١/رمقان ل لها عدد أول ولكن مصر، ل العزمية 
الدعوةل طعن1ا فيه وتجل إلأ أعدادها من عدح يخلو يكاد لا المجلة 

ودعاما.علمائيا على أوهجوى السلفية، 

•(.١٢٠ ٠ ؛/ ٠ ا/ j )ئ(جردةالأتحادالإمارأب، 
.T٠٢٠١٠/ا</ الاتحادالإُاراتة.ز :)٢(يظ 

,٢٢• ١ • ه/ / ١ ٢ j الإ>اتةا الاتحاد جرد؛ تطر: )٣( 
.٢٢• ١ ١ A/ / ١٧يالإطراتب، جري؛المان )٤(نطر: 
.٢٢• • ٨ A/ ; ٢٨ق الإدراب. الخلج جردة )٥(ثظؤِ: 

T الإ،اراتا. جري،.؛الخلغ نظر: )٦(  j /؟ /a ٢٢• ١ ١.
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العسرةعن مدر صونة شهرية مجلة وص الملم، مجلة ٣" 
محرمنهر مند حديد محن الصدور عاودت ونل بمصر، المحمدية 

عامكان لها صدور أول بآن علمء الأمaلاع، من نرة يعد ى  ١٤٣٤
٣١٩٥٠^١٣٧٠.

عنتصدر دورية مجلة وص الصوفية، والدراسات البحوث مجلة ٤— 
التراث،وعلوم التصوف لدرامات الرائد الإمام باكاديمية العلمي المركز 
عامق الجلة من الأول العدد صدر وقل بممر. المحمدية للعثيرة التايعة 

٠٣٢٠ ٠٣
الإمام®مركز عن تصدر دورية مجلة وص القلوب، قوت مجلة ٥— 
المرية،وحدة بمدينة الخخصصة،، الصوفية والبحوث للدراسات الجنيد 
محرمل تأت والتي للعلمام، المحمدية لالرايهلة والتاع 

تحوثتالي الدبمي انقل إصلاح خلمة إٍلار ل  ٠٢٢ اْ/مرايرآ•.  ٤٢٧
رحبل القلوتاا *توت مجلة من الأول المدد صدر ومحو سق. فيما عنها 

ّام؛اه/يونٍومآا'أم•
الخليةالطريقة مدرعا صوفية، فصلية مجلة وعي الكنزان، مجلة ٦- 

عامحريف ل منها الأول الخيل صدر وند بالخراق، الكنزانية القادرية 
٣٢٠ ٠٦.

الرهانيةللطريقة تابعة شهرية مجلة وص الخز، رايات مجلة ٧— 
'٢٢* ١ * عام دنو*فت ، ٣٢ُ ٠ ٢ عام منذ الصدور ق بدأت وقل- بالودان، 
الإذاعةعبر الصول الإحياء راستا: 

انترنت،المرتبة)قنوات، الإعلام وسائل ل التقني التقدم من الرغم على 
ونشاطهاحضورها لها يزال لا )الراديو( الإذاعة أن إلا ذكية( هواتف 

المحول،الحراك عن بمعزل أيصا ص تكن لم ولذللئ، ومتابعيها، وتوسعها 
الإعلاموسائل من غيرط ل الصول الحراك عن اقل بنية كان ؤإن 

أحرىإلى دولة محن يمماويت، الإذاعة ق الحراك ذلك فإن وأيصء الأحرى، 



الحراكدك من نماذج عدة يلي فيما ومحاوري الإسلامي• العالم دول من 
اكروالإذاعي:

التصوفإحياء نحو الصرح الحكومي التوجه تدعيم تم الجزار ل ~ ١ 
.صوق توجه ذات خاصة يإذاعة 

التصوف،إحياء نحو الحكومي التوجه وصمن أيما المغرب ل ٢" 
التوجهذكا تدعيم تم الديتي؛ الحمل هيكلة إعادة شعار تحت أتى والدي 
/ ٠١٢٢ ٠ ٤ عام ق الكريم، الخامس محمد إذاعة يايتتاح 

الرئيسصهر الماطري صخر أمحللق  ٢٢٠ ٠٧اه/٤٢٨عام ل - ٣ 
قدينية إذاعة كأول الزيتونة، إذاعة علي بن العابدين زين السابق التونسي، 

الحكومةتوجه إمحنار ق وأتت اكصوف، على تقوم إذاعة وهي، ، تونس 
إذاعةتزال ولا الديتيإا٠• والتاْح شعار تحتر التصوف إحياء نحو آنذاك 

فباتالطرح، تعددية تيني نحو فيها توجه مع اليوم، حتى تعمل الزيتونة 
مكان.فيها اللفية للدعوة 

٣٢٠عام ل ٤"  بعنوانمجقالأ الكويتية الوحلن جريدة نشرت  ٠٨
القرآنإذاعة فيه ينتمي الفهد، أحمد للكاتّب، كويتيهء، باموال والصوفية.. 

العلرقإحدى أتبلع على، ®حكرآ أصبحت باما ؤيصرح الكويت، ق الكريم 
حتىغيرهم، يدحلها لا أتباعها على مغلقة وأمست الكوبت،,.، ل الصوفية 

محمدالشح أو الحاليفي علي المدق الحرم شح لمكانة عيرهم كان لو 
بالفكرعلاقة لهم ومن الكويت، ق لفية الالدعوة مشاح عن فضلأ أيوب! 

اولنى..«ُ".

ءدعمبعنوان تقرير تت، والحريرة  ٩١٢٢٠٠٩إلا/ي الإماراتية، الاتحاد حرية ت ينظر- )١( 
الممرير:راط ٢.( •• ٩ U/ ا/ • ا0-  ٤٣•U/ ا/ ٦ ذ ;او؛راتر«، اللفا لمحارب؛ الموب 
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/سث/مم،ث

المعاصرةالصوفية الدعوة 

المعاصرةالصوفية الدعوة م«حددات ت الأول الخهللب 
النفسلامذيب شعار للتصوف يرفعون التصوف أهل كان لئن 

بكير،ذلك من أبعد مضامين يحمل أمره واع ق التصوف فان والاوكاا؛ 
ساينتابينها فيما أيما وتتباين الشعار! ذلك مع كبرة أحايين ل تتعارض بمل 

ولالعددها، حصر لا التي اكصوف،*؛ ارءلرق من ذلك على أدل ولا كبترأ، 
االيوم إلى لتواليها توص 

أنيمكن والسلوك~ النفس تأديب "~صوى أخرى مضامين شمة ولكن 
أنيمكن ويها وأهله، العاصر التصوف طرائق بين مشزئا قدرأ تكون 
—المضامين وهده العاصرة. الصوفية الدعوة حدود بعد فيما ندرك 

هى؛شمادية~ وعددها 

للكتابموافقا تعيديء زهدا أمره أول ق بدأ ؤإن التصوف أن الأول؛ 
وسمعياعيتنا نرى اليوم،كما وانتهى تاؤيخه، عير وانحرف غلا أنه إلا والسنة، 

أيضنا؛لها حصر ولا ا، ولا كتاب ل لها أصل لا بدعية طقوس ياذاننارالى 
شيخها،طريقة ولكل متياينة، طرق ل المختلفة الطقوس تلك تشكلتآ إذ 

فقدالتيجان، أحمد عدا ه! افه رسول إلى طقوسه يه يوصل صني شيح ولكل 
وعليه،مباشرة!أ. هؤ افه رسول عن طريقته أحد أنه وزعم الضلالة اختصر 

الانحراف.س أيضا يسلم لم والملوك® النفس شعار فحتى 
تاريخه،عثر التصوف ْع التقت والماتريدية الأشعرية العقيدة أن الثان؛ 

أشعرىوهو إلا متصوئ تجد تكاد لا حتى الأساسي، مكونه اليوم وباتت 
اكان.الفصل ق بالتفصيل الأمر هدا بيت وقد العقيدة. ل ماتريدى أو 

وحثعليها، الأضرحة وبناء أصحا-با وسزال القبور تعقلتم أن اكالث؛ 
حكمولا له. اللازمة التصوف سمات س بات للتعيد، قصدها على الناس 

وحد.إن ذلك، ي منهم شد لخن 

راية.للكتاب موموافق ما التصوف صمن فيوحد ؤإلأ الأغلب، للاعم هنا الحكم ( ١ر 





تلكطياما ل حملت ؤإنما وحده، اش عبادة وتحقيق والستة الكتاب 
الدعيةالهلقوس تللئا وحملت، بالعبادة، افه إفراد ق تقدح الش القبوبية 

لحملت، العلرق بعض إن بل الدنيا، ل وحمولأ الدين ل صلألة نتج التي 
منوالتخمف، الحرام، كتحليل الطوام؛ من ال،كير الملمين غير يعوما 

لهداويشهد المسالين! غير أوساط ق رواحنا دعومم فلائتإ العبادات،، 
لأوردته والدي العثمانية، للدولة شخه ق ايتالجيلئ، حليل الدكتور كلام 

قكب؛رأ دورأ الثكتاشية لعبت، ءالقد يقولا إذ هنا، واعيده الئاق، الفصل 
الأنتقائيةالطبيعة أذن، فقد البلقان، المسيحيين المكان بين الإسلام انتشار 

أكثرمقبولا الإسلام يكون أن إلى المعثية العلريقة لهده الخاصة والميزان 
الأدان،كل إلى بتسامح تفلر كان فقد البلقان، j الفلاحين إلى ية بالن

تلحولم الخارجية، الظاهر على الداخلية ب، للجوانالأهمية سلي وكانت، 
كماالخمر، شرب تحغلر ولم والصوم كالصلاة المعار بعض تأدية على 

لالرحال، مع والاختلاط حجاب دون الخروج من الماء تمغ لم أتيا 
فادورها اليكتاشية آباء بما يقوم التي الناجحة انمءو0 لعبت، وقد المجتمع، 

التيواحد، آن ق واكي٠قراءلية الغريبة الهلريقة هده إلى الخميحيين حدب 
٠المسيحية عن كثيرا ؤ تختلفلا لهم يالمبة كانت، 

إذأمريكا( ل يعيش )وهوشيعي القزؤيتي حن كلام أيضتا له ؤيشهد 
تخوضلا الصوفية أن 'وبما أمريكا؛ ل الصوفية عن يتحديثج وهو يقول، 
قالمأن هو كما ومدوي رسمي نشاط نميها وليس إطلاقح، المياسة غمار 
الالأي الغربي الإعلام حفيظة تثير لا فهي والميعية، النية المراكز عامة 
حساسيةيبدي ولا وعقيدبمم، الأمريكية الحياة لنمعل تبديدا فيها يرى 

•الأخرى الإسلامية الخذاهبح ساتر تجاه يبدي كما الصوفية، تجاه مفرطة 
وعلىالصرف الروحي الجالمإ على الصوفية تركيز فان ذللن،، إلى أصف، 
الحياديةات للمارمحإيلأءها وعدم بربه العبد تربهل التي الخلاقة تجلى 
عاشواالذين الأمريكيين بعض لأي محببة جعلها كرى، أهمية الخامة 

الروحيةمن جديد نمهل عءن يبحثون وهم اكينية، الطقوس ملؤها حضارة 

٢"٨٩ ٢ ص٧٩ مابق، مر-ح الضانة، الدولة يتالجيك، ا( 

٤١٣



المعاراتمن الوقت ذات ق وتعفيهم الروحي، فراغهم تملأ اليوم، 
٠.منهمااُ العفي ستئمالها التي العبادية 

الجثا-حيةالعلريقة شيخة خريدريكء ءخيالسا ذكرته ما أيفأ لهذا ؤيثهد 
نجلسأن اليوم •علينا تقوون إن الجزيرة، قناة هع لقاء ق أمريكا ل المونيه 

أديانناأن على لتفق واصعتا الباب صبتمبمر من عشر الحادي فح لقد مع؛ا، 
متثاب،جميما الأديان فمبادئ الواقع، ل واحد دين إنه مختلفة، ليت، 

-رذْالالتحاق يمكنك نعم والعبادة، الهلقوص سوى يختلف، ثيء ولا 
تميزكءا'؛!.الي الإملأمة العبادات ببعض اكسك دون العلريقة 

زيد،أبو وعثمان افه، وقح محمد ت الأستاذان يشير أيفسا هدا مثل ؤإلى 
يجل•بينما يقولان• إذ أمريكا؛ فا الإسلامي الوجود عن تابهما كل 

تتخللكبيرة حلراتق هتاللث، فإن أمريكا لمي مأغلبية نيون اللمون الم
لعقيدةمنافية عقالي نشر ل دءا؛نما ؤينشهل الأمريكي الإسلامي الوجود 

والشهود،الوجود وحدة ادعاءات ق الحقاند هانْ أبرز وتتمثل اكوحيد. 
بينللدمج ومحاولات قو، محمد بعد للأسلأم جدد أنبياء ظهور ؤإمكان 
الإسلامتجديد إلى والدعوة معنا، بمما أو اليهودية أو والصرانية الإسلام 
ممرحناء؛تجديدا 

لواءحمل من هم الصوفية أن دعوى نقبل أن كا يمكن كيف هدا وبعد 
البلالان!ُ؛*.من وغيرها وأفريقيا إندونيسيا ق العقيدة ونشر اف إلى الدعوة 

>-١٤٢٩ذا. اولأ'غ-;يررت. عوا الِب>• من تثوق ى الثالقزييى- حن ، ١١
١٨٢-٨••٢م،ص١٨١

،٢٢ ٠٠٨الصوب■، ص ■ال،محثه يعتوان حلقة للغاية، سرى برنامج القفانية، الجرترة تناء ، ٢١
منوللمزيد .  hnp://wwwyoutubexom/_ch?v_pWoC£lsUYالحلقة: رابمل 

الولاياتي الإ-لأم، التموف امير- ء.نير يظر: أم.كا: j المرب •١ك•مئا ضلألأت 
وغترما.، ٢٧• ٠٢٠٥، ٢٥١. ١٠٩ ٠١٥٦ْ"اا، ، ٤١١■الممحاتؤ: ابق، مرجع انمحدت، 

التمرن،.أهل من ومحوشاهد 
والأمل،الراتع امري،كا: ي الإصلأم الوجود أحيط اه ونح ومحي عثمان نيد أبو عثمان )٠١( 

ه٥، ١ ٤  ٢٢٦، ١ ٢ العدد  ٠٢ال_ةآ الحق، دعرة الإملأس-ية العالم رابملة 
لالإسلام حامي، علي بن أمان محمد المثال؛ سيل على بمفلأّ المسالة هن*ْ حول للمزيد )٤( 

م.١ ع-؛نه ١ ٤ • ٤ ٠ ٤ ط المورة، الإسلأميت-الملية الجامعة نثر اكارخ، مر أتريقيا 

٤١٤



يالسانالاشتغال يذم مج ٌا المعاصر، طوره ق التصوف أن الادست 
للعلمانينأعش الذي الأمر لأهالها، وتركها محها الابتعاد على وحث 
حسرآالأمر حقيقة ق التصوف وكان السالخين، بلاد ق الكبيرة الفرصة 

بينتوقر ؛ الإسلامي العالم بلدان من كثير ق وتوطيدها العلمانية لعبور 
الأمرباسمفياصالأولهذا 

قللقتال وزنا يقيم لا والحديثة القديمة أطواره ق التصوف أن الساعت 
إلىليس هذا ومرد هذا، على شاهد حير وحديثنا قديمنا وواقعهم القّ، مميل 

انحرافامملمجمؤع طبيعية نتيجئ هو بل الضعف؛ أو الجبن أو الخذلان 
ووحدةبالإرحاء قولهم وكذا والتوكل، والرصا القدر ق العقدية؛ 

زعمفهو الجهاد أهل هم التصوف أهل بأن الزعم وأما الوحود،«،الخ، 
الأول.الفصل ق بالتفصيل أبمسا المسالة هذ0 ناقشت وقد باطل• 

المطلقةالaلاءة وهى الصوفية، الدعوة -يا تمتاز حاصية هناك الثامن؛ 

المحتههي الءلاءة وهذه ،، ل شيخه يباع أن منذ المريد ل تزؤع واش للشخ، 
وليسالإسلامي، العالم ق ودقاs قوة الصوفية للعلرق صنعت اش الجوهرية 

٠أ فتأمل تنتهج، ما صحة أو تعتقد ما سلامة هو قوتبما صغ الذي 
وأهلالمعاصرة، الصوفية الدعوة محددامث، أبرز هي الثمانية فهذه وبعد، 
مذاهبالمضامين من غيرها ق أتم إلا إحمالأ عليها اتفقوا ؤإن التصوف 
-بما.الخاصة وأورادها طقوسها طريقة لكل إذ ب، حصر لا وطرائق 

أمورمن السياسة أن اعتار على وائدين الهامة بجن نمل الإسلام ق يوجد لا أنه إر منا أنبه )١( 
والتيوغيرها، والزراعت كالتجارة المسطلمين؛ عند الحياة ماتل من كغيرها او؟امة يل الدنيا، 
الغسله يجوز لا ازجر أن فكما ذلك، وغير والحرام الحلال من الإسلام أحكام عليها يجرى 

تصالقالجاسة أن وبما وهكذا، ذك، له يجوز لا الهاصي( )الزعيم الراعي فكدك والكذب 
الراعيحقوق فيها وييأنوا الملمين• عالخاي يضبعي^ اعتنى فقد ومعاثهم• الناس بمصالح 
مومحعه.ي هومعلوم مما ذك غير إلى الأحر، على أحدهما يطغى لا لكي والرعية، 

الفضلمن العلم لأمل الإسلام -ما0 ما هو السالمين مجن الناس عامة عند الطاعن هذه أساص )٢( 
عامةعند بهم والثقة ؤإحلالهم -مهم أورث الذي الأُر الأساء؛ ورثة بجعلهم والتشريف 

نفوسل المتحرفه الطاعة تاك التصوف، محشاح زيع الصحيح الأساس هذا وعلى الناص. 
)مقيدةصحيحة طاعة من والسنة الكتاب هدى تجاوزهم بسبب تحولت ولذك مريديهم، 

لأولتالث،ئضى اث ولمل طل(. و١uالمص )ق للهم مطلقة طاعة إر والمة( امماب باتاخ 
واسطةوألأ الخالق، معصية ل لمخلوق طاعة ألا لهم وليتن الدرب، لهم ينير من المخدوعين 

ميت.ءولئ" ولا حي، ْرولتياا لا الخيالة؛ ل اش وين ينهم 
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دول~إلى الإسلامي العالم تفكك ■"بعد الصوفية الدعوة سارت ولقد 
بلدانمن العديد ل له هى وداعمه عنها، السياص برصا مدعومة -مدوء؛ 
دولمن كثير ق الإسلامية الصحوة تنامت أن وبعد أ، الإسلاميُ العالم 
ناصيتهاالناس؛ بين كبيرأ وانتثارا وقوة قبولأ ونالت الإسلامي، العالم 

السلفيكرْ حديد من أتباعها ق وزرعت العداء، الصوفية الدعوة 
مجنكثير ق لاصمحلت الصوفية للتئرق السياسي الدعم ولولا ُلالوهابيٌ• 

السلفية،الصحوة مواجهة ق السياسي استعملها أداة ؛ات-تs حيث الباليان، 
يقولالأمر هدا وحول عام، بشكل حيويتها للصوفية أعاد الذي الأمر 

العشرين،القرن ثمانينيات من ءابتداء حوفروات إيريك المتصوف الدكتور 
تناميمواجهة ففي الصوفية، الأومامحل الإسلامية الحياة تسييس حتال 

منتجنيها أن يمكن اش الفائدة الدول بعض فهم الإسلامية، الحركات 
مصر،ق المادات اعتمد<ه الذي الحهل وهو الصوفية. الأوسامحل إلى الارتكاز 

منالاقتراب عن بحث الذي الهذاق فعل وكذا مبارك، دلك ق حلفه ثم 
الطرقفظهرت ذلك• إلى موحرأ حديد بن جزائر وفطنت الطرق؛ مثاخ 

إلىمضعلرة كانت أن بعد الأشكال، من بشكل السطح، إلى جديد من 
مشايخأعلب به ينادي الذي والأنفتاح الهدوء فاسلأم الحفاء. ل العمل 

الحركاتتسوقها التي الضيقة للمفاهيم ترياق أفضل سك بلا هو التصوف 
فإنللهلرق، دعما وهناك هنا تقدم المالهنات كانت ما إذا ولكن الإسلامية. 

للسياسة،الروحانية ارتيان مثل مشرومة ضرائب دون يمر أن يمكن لا ذلك> 
أنشاالإسلامية، التيارات ضد حوضه يجب الذي المصالح صراع إطار وق 

وقنواتوجرائد يرى مالية وسركات ومدارس موسمسات المتصوفة 
الاإجمعياتعبمر خاصة، ضغهل مجموعات ظهور دلك وأنتج تلفرية-..الخ• 

يفاوضونوبدأوا المثال، سبيل على العلماء® ااجمعيات أو الإسلامية١٠ 

الصوبالطرق له تعرضت الذي والضيق ١  ٩٢ه عام ق الصوب للطرق أتاتورك حفلر إن ( ١ ) 
محاربةاٍيار ق كن لم بورمية، عهد ق تونس ل أو بومدين، عهد ق الجزائر ق -مثلا- 

والتيالصوفية، الطرق  ١٦٢تمتع التي الجمعية القوة من الخوف إطار ل بل التصرف، 
حاصرةالموفية يقين دليلك الطريقة■ لثيغ المعللقة وطاعتهم المريدين اعداد كثرة من أتت 

الصوفيةيقين أيضا وكيلك! احد، دعرتإ ق يحارتأا ولم ١لطرقي، عير بشكلها تركيا ي يفاعلية 
جانيها.وأمن لها، السياسي اطماذ أن بعد الإّلاعي، العالم يلدان بقية ل طرتها حاصرة 
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ذلكيظهر السيامحسة، الأحزاب ويمولون الانتخابية، أصواتم ءيجييرا 
وزعيمهالرفاْ حزب وكان والريان، والباكتان يا إندونيق بجلأء 

تاسرتحت، الماضي، القرن عينياين، تق تركيا حكم الذي أريكان، 
كان؛( ٠١٩٩٣أوزال)^،ترغوت، \د\تى التركي ارئيس أن كما الشبدية، 

إ-حفاءمن الرؤ|ءاء من عدد يتمكن ولم الطريقة، هذه ق متخرمحلتا يدورْ 
الأسبقالرئيس وحيد ءبلالرح٠ان مثل المحول، التيار إلى انتمانهم 

الطريقةق مخرهل1ا كان الذي الثاق الحسن الراحل أو لإندوبيا، 
اكيجانية«ُم.

أعوام،;،وطوال الخارجية الشؤون مجلة ق ويهري فريدريلئ، ويقول 
عنترامع ولكنه سلطته، تهدئ قد أما ورأى الصوفية، الحركة القداق ناوأ 

الحركةأحطار لدرء الخيرية الصوفية الشبكة عمل ودعم مميشها، سياسة 
أبومحمد العزمية الئلريقة ثبخ ؛دللث، للقداق وشهد ، المت3لرفةءآ السلفية 
}القدافي،ر مثل أفريقيا ل أحل الإسلام يخدم ،لم قال; إذ العزائم 

كلوراء من يتغي لا الإسلامي العالم i( تاممحن المن الكير أن وبما 
سيائإلى منهم الكبر عمل فقد الياصيه، منفعته تحقيق سوى هذا 

قفإنه متفاوته، بامتيازات ؤإل الجمع على بألإبقاء وذلك التوازنات، 
ذاتق أضثا يرى الصوفية، دعم مصلحته من أن فيه يرى الذي الوقت 
الواحد تيار أمام تمسه يجد لا حتى السلفية، بقاء مصلحته من أن الوئت 
البلدازسمن العديد ~في سلح انعكسست السياسة وهده ۶^٥! السيهلرة يمكن 
ودياهم■دينهم ل الناس استقرار عر 

مضامينهاعير استطاعت المعاصرة الصوفية الدعوة أن هتا، والخلاصة 
تنامتأن ويعد )حلرق(، قوية داخلية كيانات تثكل أن والسلوكية العقدية 
السياسياصتهللع وخارجه الإسلامي العالم ق )الصحوة( السلفية الدعوة 

متةنثر الرموري، عيدالحق ترجمة؛ الجواتية، الإسلام طريق الخوف: جوفروا، إيريك )١، 
ايرظسسافةوماث
م.٢٠١١/٣/٩ْ-١٤٣٢/٤/٤ففيسة،اس٥٠٥٧

http:الرابط: ، ٠٢٢ ١ ١ ق الزايم، أبو علاء محمد الشتخ مع لقاء مصر، ماثر الجريرة تتاة )٣( 
_^www.youtubexom/watch?v//
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منها،فاسمماد السلفي، التنامي ذلك  ١٢ليكبح الطرق تلك يستغل أن 
يدعمأن يسمملمر لم ولكنه لها• والمعنوي المادي دعمه من واستفادت 

الالاباع شعار اش السلفية الدعوة أمام تصمد لم واش شرعيتها، 
الأتباعكثرة وهو القلرق، تاللث، قوة مصدر يهدد كان الذي الشعار الأدتد١ع؛ 

فيهموتحيي الملمين، فعلرة تلامس السلفية الدعوة باتت إل )الخفين(، 
الحقصراحل إلى وتيديهم الطااقةاا، ااالهلاعة عطلته الذي العقل 

وانتعشتمحتجددت سمر، ١ ١ أحداث وقعت حتى الحال هدا ودام 
ماوهدا التهديد! اتجا0 وغير الوانين، قلب الذي الأمر الصوفية، الدعوق 

هفياسملبالتاني
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٢٢* ٠ ١ مبتمبر ١ ١ أحداث يعد الصوفية الدعوة ت الثال المهللب 
١١ بعد الصوفية به حظيت ما عن مباح-ثا من مضى خيما تحدثت 

منأو الأمركية، البحوث مراكز محن مواء ومضخ، كبير دعم من مبتمر 
وهناالإسلامي، العالم ل الحكومات يعص من أو الأمريكية، الحكومة 
ذلكيعد عليها طرأت الش والمتعيرات ذاما، الصوفية الدعوة مأتناول 
قاطعبشكل ربطت أمريكا أن وهو مهم أمر إلى البدء ل وأنبه التاؤخ، 
الأساسهدا وعلى السلفي، المنهج ومحن والتطرف الإرهاب ين وواضح 

سأتحدثوالتي الفكريةا، ءالحرب عام بشكل ونبحت الصوفية، دعم تبنت 
القائم.ال،حن، ل عنها 

القوةاهتمام محط أما وصحاها عشية بين الصوفية الدعوق وحدت لقد 
أحداثمن فقط أيام تسعة بعد رئيسها اجتمع والتي العالم، ل العفلمى 

البيت،احتاره أن بعد يوسف حمزة الشخ الصول بالداعية سبتم؛ر ١ ١ 
دعممحهل أما فجأة أيضنا ووحدت الاجتماع، لدلك تحديدا الأبيض 

شنكما المتصوفة، يتكره ولا الوافر، بدلك يشهد ودولي؛ أمريكي وتأمحد 
سبق.فيما بالتفصيل ذللث، 

الدعوةمسار ق وتهلورأ تغيرأ أحدثتا والدعم والحفاوة العناية هد0 
ويمكنسيتمو، لأحداث التالية الأولى الأيام مند وحطاما الصوفية 
تللث،بعد يومحفا حمزة الشخ حطاب مضمون ق ذلك بداية ملاحظة 

ميركوريحوسيه رامان الشهيرة الجريدة إلى حديثه ومنه مباشرة، الأحداث 
ءنحنت معه لقائها ل قال إذ فقط، أيام بخمسة سّتمبمر ١ ١ بعد نيورءا 

إيصالق عندنا الدمية القيادات فشالت لماذا تسأل: أن عالما المين كم
اسيتمبمر١ هجمات شن.وا الذين ،~أي الناسااُ لهؤلاء الإسلام حقيقة 
مماوكان الأينء، ْربوش الأمريكي بالرمحس احتماعه كان بأيام ذللث، ويعد 

إلىينتمون الناس بعض هناك أن لو •حتى الاجتماع: ذلك ق للرئيس قاله 
هدهمن برسأ يبقى الحقثقي الإسلام فإن العملية هده ق شاركوا الإسلام 

فيأا/بم/ا*»أم.الأمريكية، ميركوري خموب -ان جريي؛ ر١( 
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التطرفهدا يعالج أن بد ؛الأ أيضأت له وقال خ عملهم*ل ومن العملة 
بالتثقيفولكن والقصف بالحروب لا صحيحة بهلريقة العالم ل الموجود 
نزلتالتي القائمة للطروف ونتيجة للجهل نتيجة هو التهلرف لأن والتعليم 

الإسلاميةالبلاد يعص ل نجدْ الذي الظلم إن له وقلت المين، بالم
يعديومح يتزايد التطرف سيجعل يعالج لم إذا الشعوب على والضغعل 
ممأاُُ

الرئيسسمعها التي الصوفية الكلمة هل0 ~في الملحوظ التطور إن 
عنهيعقل حقيقي إسلام هناك أن إلى بمنطوقها تشتر أنيا هو الأمريكي" 
قيحمل الإسلام، من آحر نؤع أيضح هناك أن إلى ويمنهومهأ الأمريكان! 

ا.أمريكا! ق الفعلة هن0 فعل وهوالذي والإرهاب، التْلرف طياته 
الحهيابل الحدث مع والمتعاطي والمياشر السريع التطور هذا 
مضمونيعد لم إل الصوفية!؛ الدعوة عماد اليوم بات ما هو الصوق 

النفسومذيب الزهد عن الحديث على يقتصر اليوم الصوق الحطاب 
إنلدبل الءقثقيْ* ءالإسلأم عن الحديث يتضمن بات يل فقهل، ذلك ونحو 
همأّبمم ويرى السلفية، مسمى ق حتى ينانع يات المتصوفة بعض لتجد 

الحديث،وأهل والجماعة، السنة أهل هم وأمم سواهم! دون الملقية 
..الخ!!
بينما الملقية تجاه التصوف رموز أن السابق المطلب ل ذكرت لقد 
بدعوتهمجاهر بين وما السلفية، مع الصدام إلى يميل ولا بدهاء، مخالف 

الؤعيمثل يوسف حمزة الشيخ كان وكن لفية؛ للوعداوته الصوفية، 
قبايهشام محمد أمريكا ق القشيندية الهلريقة شخ فان الهادئ، الأول 
إحدىي قباف لقاءات أحد من أنموذج وهذا المجاهر، اكان، الؤع يمثل 

الجرائد:

للارهاب؟الرئيسي الصدر هي الوهابية إن تقول هل اااس؛ 

يوسفحمزة الأمريكي الداعية مع حوار ، ٢٢٠٠٢/ا/١٢ق الإماراتية، الييان جريئة )١( 
سون.ها

نسه.المريع )٢( 
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أنإلا بالعدوان، سمح ولا مسالمح ظل الإسلام فإن نعم، بالهلع ج؛ 
النفعل.بأموال ومولوها المتطرفة الأفكار نثروا الوهابي الميم، أصحاب، 

أيإلى ذهبت ؤإذا السعودية، ل فقط وليس مكان كل ل الوهابية نجد اليوم 
عبدالوهابجين محمد عن السعودية من القادمجة الكب، ستجد مسحد 

السعودية.علماء كتبها التي الكتب، إلا تجد ولن الوهابية( محس )مؤ 
وراءيقفون السعوديين بأن للقول استعداد على الملمون هل _• 

التطرف؟

عرانتحارية هجمايت، ثنوا الدين عشر التسعة الخختعلفين اسأل ج؛ 
٠محبتمبمر ل الختحدة الولايامت،  المعودية،مواليد من منهم فالعديد ؟م  ٠١

الموال.ولأداءيكسأشهوا 
أتمم الحدث ق راغض ض المعتدلين يجعل الذي الجب هل 

المملرف؟وراء يقفون الذين عن الإضاح ق يرغبون لا 
التهديد،يواجهون أيضا هؤلاء ولكن ما، حد إلى صحح ذللئ، نعم ج; 

٠.عنهماُ يداسون يجدوامن لن لأتم حانقون وهم 
الدعوقخطاب، تهلور يمثلان ونال، )حمرة، الموذجان فهذان ويعد، 

واحدمجوفمح حقيقته ل وهو الملغية، من وموضها ستمبمر ١ ١ بحد الصوفية 
ليقوم الصول الموشح وهدا بالحياء(. ومجاهر )هادئ، ياصلوبين 
الدعوةيحق الإرهاب، ؤإنتاج التعلرف ممة وتاكيد إثيايت، على محصلته 
الأمريكيةالأسزاتيجة مع التام الانسجام الونتح ذامت، وق الملقية، 

ودعمالملقية، مكافحة الفكري- شمها -ق تعني والتي الإرهاب لمكافحة 
التقاJدى.أو المعتدل بالإسلام يسمونه ما أو التصوف 
أمريكاداحل حدث والدي الملقية الدعوة من الصوق الموشح وهدا 

المسلكينوبنفس الإسلامي، الحالم ق حدث الذي الخوف ذات هو 
عبدافهبالمخ الهادئ الموقف عر التمثيل ؤيمكن والمجاهر(، )الهادئ 

صابقمرجع ض، امحلأم موتع ترجمة آم، ٠ ٠ ٤ ١/ ٢ / ١ ٢ ل صتربمسنائم جربم؛ ٢ ١ ل 

٤٢



العزائم،أبو علاء محمد العزمية الطريقة بشيخ المجاهر وعلى ييه، بن 
ومححرورمرزها، لمة الالدعوة ل صراحة الطعن إلا له تغل لا والذي 
وثمةالبحث،، هدا من متمرنة أحزاء ل منه طرفتا ذكرت، تميرأ جهدأ لدللئح 

jيقدح بمأ لا والذي الجهمي، علي كالمتب الأسلومحن؛ محن -واوح م، 
ا.تصريحناُ وأحرى تلميحتآ تارة السلفية، الدعوة 

زالذكر الأنفة ؛مضامينها الموفية الدعوة بأن بالقول، ؤيمكن هدا، 
هما:جديدين، خطض ستمبر ١ ١ يعد اتخدته قد الأول المطل—، 

الحةيفى«،،الإسلام باعتارْ الممون، إلى الدعوة الأول: الخطاب، 
الخطابمن النؤع وهذا والاعتدال، والتامح التعايش روح يحمل الذي 

الأولى(.بالدرجة نحوالصاسة)الغربين الغالب، ل متوجه 
الإسلام"جوهر باعتاره الصوف إلى الدعوة الثان: الخهناب 

وهذاؤهأ. جميل حديث، ل الواردة الإحسان مرتبة هو وأنه الخقيقى'، 
الماس.عامة نحو الغالب، ل متوجم الخهناب من الؤع 

متمثر١ ١ ص الأولى الأيام بعد بائرة بدأ فقد الأول الخهناب فأما 
منالؤع وهذا هذا، يومنا إلى أسده على يزال ولا آنفء، أوصحنن، كما 

قيحمل فالمموف التصوف؛ مضمون إلى جديدآ شيثخا يضم، لم الخهناب 
والتسامحالتعايش مجرد تفوق درحة وهي الأحرمخا، القبول؛الأديان طياته 

التصوف،غاية هي الى الوجود لوحدة الطبيعية التيجة وهى والاعتدال، 
أيالوجود، بوحدة القول عن لزم اوفد المستشرق،نيكلون•؛ يقول كما 

يتحرجلم لوازم ض، الخقيقة ق هو وعمل فكر وكل وجود كل بأن القول 
بمالأ'؛.سليم التمن الصوفية 
مرقومفشأمم بالمحرف، الغربية المعرفة إلى جديدآ أيضء ، يضفولم 

زبالتفصيل المألة هذه عن تحينت، وقد الغرب، ومحوموعاته وابس قق 
الصولالخناب هدا أمريكا تتثنى أن الجديد ولكن والئاف، الأول الفصلين 

طاعأالجنري. المس لمكر •ناتشة الصمت: محاب؛ ينظر الجغرى الصب فم ص للمزيد ٢ ١ ر 
؛م؛اْ->ا'؛م.وتنرمئعالموذة،ط؛،

وتاريأمحا'االإصلأم التصوف ل تيكلون، )٢( 

٤٢٢



الذيالأمر )السلفي(، التهلرف مكافحة ل رئيسية أداة باعتباره وتلسعمه؛ 
خارجها،أو أمريكا ق ّواء الخطاب، هذا شأن من يعلون الصوفية جعل 

هووتعايش واعتدال تسامح من يحمله بما التصوف بأن ويصث-حون بل 

إدراجعر الصوب حرص مدى ينز متفرقة نماذج سأورد يلي وفما 
بأنالوين، دامت، ل والتصريح خطا-م، ق والاعتدالء ءالتسامح عبارة 

إكلرفتالتا-؛ع الحل هل التصوف 
تغطيتهأثناء الأمريكية، الدغاع لررارة التاح ءرمغاريةُ، موع نقل ~ ١ 

بعضكلمايت، من مقتطفامتؤ موريتانيا، ل للصوفية الإقليمي للملتقى 
قالأصلي والتعليم الإسلامية الشؤون وزير تول ومحنها المشاركين، 

بنيتناتمزيق والتهلرف الغلو ثقافة فيه تحاول الذي الوقت ُفي موؤيتانيا، 
التصوففضاء نحيي أن بنا الأحرى فمن واستقرارنا أمننا ومديد الفكرية 

الشؤونمتشار قول أيصآ ومنها إ القلوبُا وصفاء اللم منع هو الذي 
دوراتانمب، تزال ولا لعست، المنطقة ق الصوفية ااالaلريقة السنغارت الدينية 

العالميالملام ترسخ حيف كله بالعالم الإفريقية الشعوب ربط ل كبيرا 
علماءلرابملة العام الأمين قول وأيضنا خ الشموبااُ لكل الرفاه وتحقيق 

ا.والغلوأإاُ والتهلرف الحنق صد الشاق البلسم هو ءالتصوف مونيتانيات 
متحبيان ق ووصوح1ا صراحة أكثر صوفية نماذج أيضتا هناك ٢" 

هذهتجد مجا وغالبتا الصول، الفكر ق والتعايش والاعتدال التسامح 
فريدرياكااءفيليبا ذكرته ما ذللت، ومن الغرمحن، المتصوفة عند الصراحة 

هناواعيده مابقتا، أوردته الذي أمريكا، ق الجراحية الطريقة شيخة 
منعشر الحادي فتح لقد محتا، نجلس أن اليوم ®علينا ءالتت إذ لأهميته، 
قواحد دين إنه مختلفة، لمت، أدياننا أن عر لنتفق واسعتأ الباب مبمر 
الطقوسسوى يختلم، شيء ولا متشاحة، جمتعح الأديان ضبادئ الواقر، 

رابطآم، ٠ ١ ٠ ا/ ٠ ٥آ/ ي الاعتدال، إلى يدعو الصوب ملض بعنوازت حبر *غارمحة' مرتع )١( 
hnp://moghorebiaxom/or/a_

)آ(ال-م-ءعف.
المر-ءعف.)٣( 

٤٢٣



العباداتيبعفن التملئؤ دون الطريقة ببده الالتحاق يمكنك تعم والعبادة، 
ذكرهاهده، مثل صريحة أحرى نماذج وثمة . ءيزك٠ ٠Jالتي الإسلامية 

قمنها بعضنا نقلت وغد أمريكا، ق التصرف عن كتابه ل الكبيهلي عزيز 
البعث،.هدا من متفرقة مواطن 
بريطانيال أمها التي القرآن، •منهاج منظمة أن نجا آحر مثال وق ٣— 
معارريع القادرك، طاهر محمد الدكتور التاكتاق الصول الداعية 

قكير بثكل النشعلة الصوفية لدعوتبا امح والمتالمعتدل الإسلام 
للحكومةنصائح تقدم نجدها أيقن الاتجاه ذات وق وأمريكا، بريطانيا 

المسالمينأبناء بين التهلرف مكافحة طرق حول الييطانية 
التسامحإلى الداعي اكوق الخطاب، ^ا صدى بلغ فلقد ويعد، 

ذلأئ،ومن له، اثرا بات بل الإسلامي، العالم ق الأنمل الأمريكي الإعلام 
تقريرق حاء ما أيضا وكدللث، الأمريكي، •مغاربية، موفا عن آنفنا نقالته من 

قالتطرف لمحاربة •اكوقبة بعنوان 'الأمريكية الحرة،' •قناة بثته مرتى 
الجزائريةالسلطات ودعم اهتمام •تزايد يلي؛ ما مطالعه ق حاء إذ الجزائر،، 

محاولةق والومعلية، بالاعتدال المعروف اكوق، التيار بأناع يعرف يما 
العنف،إلى يدعو والدي المتشدد الملقي الميار نشاط لمحجيم 

والمطرق،'؛'.
الأولى،بالدرجة للميامي والموحه انحربح، انموق الخهلاب، هلءا 
قمثيلا له أحد لم الملاية، ق واكعن للتصرف المزكية طياته يحمل والذي 
'،العربجٍ،ُ أو الغربي، للئامي صراحه ثقزبه جهة من لا الممحوفج، تاريخ 

واحدةقوس عن ورمتها السّلب، للدعوة عداوته ندة حهة من ولا 

آم. ٠٠٨،!، ٠٠الصر من 1الحث ^٠ ١٣حلقة للغاية، صري برناعح الفضاتية، الجزيرة قناة )١( 
http://wwwvoutube.ccHn/watch?v=l.epWoCEIslJUالحلمة: رايأإ. 

آم.• ١ ١ ا"/ T/ ٤ ١  ٤٣٢ت/ • T/ ه j ، ١ ١ الأود؛_AA^' الثري، جرييأ )٢( 
ؤيمولهاالربّةا بالدنة ناءلةة تجارية، غير قناة م مرتعها— ل ورد —كا الحرة، قناة )٣( 

www.athurra.comارابمل: الحرة، ناة موح ينلر: الأمريكي. امونجرس 
رابهلم، ٢  ٩٠٠ يوليو ل ٠ الجزائر' ل التهنرفه لحارية 'الصوفية بعنوان تمرير الحرة، قناة ( ٤ )

hrtp.//،vww.you_e.com/،vorc/>_7
التالي.المبحث، في العاصر ياصي الالصول الواخ حول، المزد صيأق )٥( 

٤٢٤



متها!الناس ولتنفير عليها، المياس لامتعداء والإرهاب؛ ؛اكلرف 
والديالتصوف، تاريخ ل سائقة أيفح؛ فهو الثاق الصول الخ3لاب وأما 

الإسلاعيءوف لمم ١٠أو الإسلأمء ل ءالمحوف حطاب الصوفية فيه تجاوز 
بلالإسلام•، جوهر هو رالمحوف أو الإسلام•، هو رالصوف حaلاب إلى 

'إيريكالقرني المتصوف يذكر الإحان؛. وهو الإسلام؛ مراو_، وأعلى 
'التصوف•اسم تغيير اقترح كمتادو أحمد المابق سورJا *متى أن جوفرواُ 

١١ بمد اكلمق إلى طريقه وجد الاقتراح هذا ؤيدوأن ٠- •الإحسان•' إلى 
متمم.

قالإسلام( )هو الثمور المعتى بيدا أهله عند بات الصوف أن وبما 
التطوراتبعذس الجديدة مسيرته على طرأت فقد سبتمبمر، ١ ١ بعد ما عصر 

يعيشها،الش الجديدة الشموف المرحلة وهده يتناسب لكي وذلك البارزة، 
تهي الإجمال سبيل عر المملورات هده 

صوفية.علمية مراكر أسيس ت .
الصوفية.الدعوة ل المرأة دور تفعيل ٠ ' 

الجديد،.ءالمموف بروز ١• 
■الأديان• بين اعح 'التمسألة على الصوفية ركيز ت .

■رالإصلاح• مسألة ل الصوفية اتخراط . ( 
والملمميات.المؤتمرات ثرة ك. 
.الصوفية الاتحادات تكوين ١. 

ير•ما نحو على بالتفصيل التطورات هد0 وبيان 

والنقهية،العقدية الخلافات يعدو لم النة(، )اهل واليين انموب بين الخارج ل ورد ما )١( 
بغداد،و القشري ابن كة من وتع كا بما، الخة أهل على السياسي يتتدون كانوا والي 

محب•ابن الإسلام شخ حق ل متهم وتع وما 
الخوانة،الإصلأم طريق الصوف جوفروا، إيريك ( ٢) 

٤٢٥



سيمر١ ١ يعد الصوفية الدعوة ل فلهرت الم المملورات أبرر 
صوفيةعلمية مراكر تأسيس أولأ* 

همهدا يومنا وحتى اكارخ عر والجماعة السنة أهل أن المعلوم من 
لالتصوف أهل ولا وتاليفا، تحقيمأ الشريعة؛ بعلوم العناية أهل 

وهرإلا عسا عالنا فيه تجد تكاد لا والدي الزمان؛ هدا ل وبخاصة ذلك، 
تحقيقعن بالبعد عرفوا فقد التصوف أهل وأما الملقية، الدعوة أهل من 

العلرفية،الصبغة عليهم غلمتا أن بعد وبخاصة وتحصيلها، المريعة علوم 
حتىوالوالد، والرفهس الدعية يالطقوس العناية سوى فيها ليس والم 

الطرق•_ طريقته ئمتز وطقوس أوراد ابتدلع j يتض امذة شخ بات 
لكتابإهمالهم من العلس، التحقيق عن بعدهم على أدل وليس الأحرى• 

يتدارسونهحيث عندهم، عالية منزلة يحتل والدي الدين، علوم إحتاء 
محتهلاولةفرون عثر أحاديثه يخئحوا لم ذلك وْع فيه، ورد ما بكل ؤيعتنون 

محال؛ بمح لا حديث ألف قرابة تضمنه من الرغم عر الثرم، وحس 
حمالة،الياحللة الأحاديث من ففيه الإحياء ®أما اطه—؛ الذهبي—رحمه الإمام 

الحكماءمحلرائق من وزهد ورسوم اداب من فيه ما لولا كثير خير وفته 
نزلما هو النافع؟ العلم ما تدري ناخعء، علنا افه نسأل الصوفية، ومنحرق 

عليهمحال عته، مي ات ولم وفحلأّ، محولا ه الرسول ومحثره القرآن، يه 
ذلكمن والأدهى متى(•''"• فليس ض، عن رغب رمن واللام: الصلاة 

وذلكؤينتنمّهم، الحديث عياء ق يطعن من التصوف رموز من تجد أن 
ناصرمحمد الميخ عصرنا محدث حق ل الجفري عر الحبيب كفعل 

أصدرتأش- —رحمه الغزالي وفاء على -—ة ٩ ٠ ٠ مرود ؤيمناب  ٢٢٠١١ُ~  ١٤٣٢عام ق ( ١ ) 
مجلدات،عشرة ل تقع الدين، علوم إحناء كتاب من محتقة فاخرة فة يجدة المنهاج دار 

يوحذما ابرز للم سنوات• سع فيها انمل واستمر خلاط نسخة مثرين على مجقابلتها وتم 
الإحياء،ق وردت التي والسلوكية العقدين المخالفات عر اشي* عدم هو الملبعة شف مر 

الدررمحويع بطر• آحيانء- إلا والموصوعت الضعيفة الأحاديث عر اكعليق عدم أر يالإصافة 
المرصؤع;رابط الدين، علوم لإحياء المنهاج دار لفة ونقد عرض ألمئية، 

http: //www.dorar.net/art/1104
الأرناووط،شعيب ياشراف،ت محقق التيلأء، أعلام متر الذهي، عيداه أبو الدين شص )٢( 

٣٤• - ٣٣٩/١٩م، ١٩٨٥ ٤A١ ٠ ٥ ط٣، الرسالة-بيروت، مزمة 

٤٢'



لأعلى١ا الفردوس وأمكنه اش رحمه الألافى، الدين 
وباتوامبتمبمر، ١ ١ بعد الصوفية إلى العالم أنظار توجهت أن يعد وأما 

لوازمس كان الإصلأم، يمثل من وهم المقدمن هم وصحاها عشية يين 
منهالطالقون يرعوترّا شرعية، علمية محاصن تامجس إلى الالتفات دلك 

المحدثالشخ ~محدرا~ يشير الأمر هدا ؤإلى ١^٠^٥؛ الحقبة ده هق 
يالصوفيةتسمى بدأت؛ قد مصر ق ظاهرة أن يؤكد إذ الحويتى، إسحاق أبو 

كاسالصوفية عناية أن س الشيخ~ يقول "كما الرغم على وذلك العلمية، 
لنتال؛ من منهم أف إلا والموالدإ والزمر والعلل يالرص عمرها طوال 

يؤكدثم العلمية؛ بأصولهم نجادلهم بأن إلا السلفي المد إيقاف نتلح 
الضعيفةالأحاديث بدون الحياة يستطيعون لا *الصوفية بأن الشخ 

هدا.ل ،وصدق والموصوعة(( 

فيهايمول والي مصر، ل جديدة كظاهرة لوحظ الأمر هذا كان فإذا 
البالدازامن غيرها ل الظن فما متْلاولة، مندقرون ؤيجول التصوف 

لوكانعلب محاصن صمن التصوف تأطر إءادْ نحو الاتجاْ هذا إن 
لعامليبني لا نورا لكان النوية نة الوصحيح الكريم القرآن على هاتمتا 

النتن،سعة إلى البدعق ضيق من ريب بلا التصوف صيقود لأنه يرفضه، أن 
المحاصن_، من لأمحيه نم ما ولكي الأتباع؛ نور إلى الأيتدلع ظلمة ومن 

ورفعالشرعي! العلم ثوب للدعة إلاس مجرد أما إلمح، يشتر اليوم إلك، 
لمعةأمثلة وهذه ا الحاذقين والعالماء مقام إلى عليها للقائميءن 
مستمبرت١ ١ يعد أنشأت أو ثثطته صوفية علمية مشارع 

اكريكالكلام: تنولن.,ذا الأن الشاب 'واممر جدة: بمدة س لغا، j تول ذلك ون )١( 
اصمح هذا موضع هذا -أا: يقوم الألبان كان الي وباللخهلت والتصحيح، والوصح والتيديع 

المنى،حن يد ال■يطر: وغش..". فيها وخان ال—اق؛ا الحديث ■،لوم كل مايس وغتر 
٣١ صر٠ الجفري، الميس لفكر ماتثة انميحة: 

العالمية،الموثية القادم: الخعلر من التحذير بعنوان: صوتية ة كلالحوض، أبوإمحاق يطر: )٢( 
اصة:رابط •آم، •١ 

http://wwwYOUtubexom/watch?v=6iWHYDI2r^
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 -١ j عنممر ق الأعلاف تم ( ٠٢٠ ٠٦إبريل اه/ ٤٢٧الأول ربح
نتعالتي ا، اكصوف؛ ودراسات التراث لعلوم العالمية الألكديمية إنشاء 

الرائدالإمام ءألكديمية أضنا عليها يطالق واش المحمدية، للعشيرة 
—الأهرام جريدة ذكرت -كما وهي التراث،*، وعلوم التصوف لدرامات 
حصةالأكاديمية تللش وتضم الإسلامي؛*!، العالم ل نوعها من ءالأور 
التصوف،رواد ومعهد الصوفية، للدراسات العالي العهد وهي• معاهد، 

،١٦-الناهلقين غير لتعاليم العربية اللغة ومعهد للتصرف، العلمي والخرم 
ا.والفرسة(أ الأجنبية)الإنجليزية باللغات الصوفية الدرامات ومعهد 

محمدالدكتور لها الإعلامي الخستشار يقول الأكاديمية أهداف وعن 
إرالصوفية ممارسات ورد التصوف، ترسيد وأهمها ارأولها أن مهنا 

المائةمستضر من الإسلامية الحضارة ؤإنقاذ إيقاظ وثانا،ا والمنة، الكتاب 
الغيبيةالأعماق اطهام خلال من وذلك الحياة نواحي كل عر طغت اش 
عرالدولية العلاقات طرح إعادة مهم، هدف وهو وثالثآ، الملوم، لهده 

الإليكتروف■موئعها ل فجاء الأكاديمية مناهج وأما ، التصوف؛* أساس 
نفسإر الأول المقام ل تمتني أن بالأكاديمية الدراسة مناهج ق أروعي 

الغيبيةالأعماق استلهام هع الثريمج يالأزهر الخقررة والماهج الأطر 
واإعالرمأ*ُاا.الماهج لهده الصوفية والأبعاد 
ءاتحادعام أمين الحلمي عبدالناصر كشف  ٠٣٢  ١٣سبتمير ق ٢" 
فضائية،قناة لإنشاء الاتحاد إعداد عن مصر ق البيت؛؛ وآل الصوفية القوى 

الإسلامنشر يهدف وذلك يعد، عن الدراسة بأسلوب إسلامية وجامعة 
الوسطيفيالعالم!رُ

م.٢٠٠٦/٤/١٩ه-١٤٢٧/٣/١٢،في١٠٠٠٤يالأذجسد
الدكتورللاكاديب الإعلأس المثار مع لماء ، ٠٢٠٢ ١ ٠ ١; ٠ ٢; ١ j الأمحرام، حريدأ ئطلر: )٢( 

مهنا.محمد 
الخرحممسه.)٣( 
الراط:الازاث، ويلوم الصوف لدراَات الرس محاديب السدة، سم؛ مرتع )٤( 

httpt/asheera.sufiocademy^supacadem
،٢٢•  ١٣آ/ ا/ ٢ j الموب، اتذدالقوى م امن حوارمع آط، ولكلاانا، .وبع بملر: )>،( 

ا1ttp://asأanewsهءbاm/vdcftvdv.w6dt0aiهwأ(اtrnاالحوار: را؛ءل 
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١١ ثعد وٌدعوم قوي بشكل التصوف محاصن برزت اليمن ق ٣" 
مرعي(ُ)جامعة الحديدة ق الشرعية العلوم دار جامعة عاودت إذ سمير، 
"٤٥١  ١٣ق تأسسها بدء )كان ائسامها استكمال بعد  ٠٢٢  ٠٣عام نشاطها 

قادةتخريج إل وتمدف صول، منهج على تقوم الجامعة وهدم (. ٣١ ٩٩٢
اليمتيالريس حضر  ٠٣٢ ٠ ٦ عام ول ا، الصووأ الفكر يحملون يمنيين 
الجامعةلهده السابحة الرفعة تحرج حفل صالح عبدافه علي السابق 

حفيظ،بن عمر الحبيب عليها يقوم واش تريم، و المعلفى دار وأما 
الدينيةالمدارس إغلاق قرار من استثنيت  ١٦٠١حتى اليمن؛ ل شأن لها فبات 

الحبيبصثل وعندما أ ٤ سبتمير ١ ١ أحداث عقبت جاء والدي ليمن، ال 
اليمنيةالحكومة إغلاق سبب عن معه تلفزيوف لقاء ل الجفرى علي 

المصهلفىدار على ؤإيقائها سبتمثر ١ ١ يعد ومدرسة ديني معهد لثلاثماتة 
خارجم والصوفية سياسية، لاعتبارات كان الإغلاق بأن أجاب ريم؟ تل 

حينمااليمنية الحكومة أن — زعم —كما وذس السياسية! المعادلة تلك 
فكرأو عقيدة إر بحاجة كانت الاثزاكي، الجنوب مع ل كانت 

المدارس!هذه ففتحت الشيوعية، لمواجهة 

الدعوهعلى وتحاملاته الجفري الحثسبا زلات فيض من واحدة وهده 
(٣١٩٩٤)ق اليمنية الوحدة تاؤخ اللحظة تلك ق أنسته والتي السلفية، 
لهذاإجابته تاينخ ثل كانت واش الجنوبي، اليمن ل الشيوهمة واندحار 
٠)ل السؤال  على"بناء اليميه الحكومة أن بمعنى سنوات! بعشر ( ٣٢ ٠٤
بحاجةليت، أما الشيوعيين هزيمة من سنوات ١ ٠ بعد اكتشفت، كلامه— 

دابملةمء يظرت سيرته لمطالعة ّرعي- يحي علي مصل المرق الشح موسها إلى سة ( ١ر 
hnp://y€mensch0hrsx0m/?q~a_الرابط؛ المن، عالخاء 

طالصوب، مرتع نشر والمواحهآ، اككين ين الصوف المقيئ، عيداش مصي سفلرت )٢( 

سيراس)٣('^: 
المدارس،تلك لمتاعج والتعلم الرئة وزارة إترار عدم ذؤعة تحت الإغلاق قرار حاء )٤( 

والأمنالإسلام والأعمم>ال الوسطية تحقيق إلى المنية الحكومة سم شعار وتحت 
م.٢٠٠٤/٦/٣٠ْ-١٤٢٥/٥/١٣يف٠٩٣٤٦سي٠اس

ابق•مرجع  ٠٠٢٢ ٠ ٤ ١/ ٢ ل٣! اصاءات. برتامح تناةالعرين، )٠(ينظرن 
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لمالصوفية أن أيضتا جوايه ْن ؤيفهم فاغلقتها؛ السلفية، المدارس إلى 
بهنطق الذي واسها ذاك كان وند الشيوعية، ماهضة ل دور لها يكن 

يشعر.لا حسء0 من الجفري 

دولةق أنس بن ماك الإمام جمعية تأسيس تم  ٠٢٢  ٠٣ل ٤" 
زعيمالمريخي، راشد إبرامم الشيخ ير١سها صونة جمعية وهي الحرين، 

العلميةالحركة دعم الجمعيةت تللثح أهداف، صمن ويلمر البحرين. صوفية 
؛.والشُ الشريعة الخلافة ذات والدوات الحاصرات ؤإقامة الفقهية، 
للإضاءالخليا •الأمانة تثكل عن الخراق ل أعلن ( ٠٢• ٠ ٤ ١; A/ ز ٥- 

إنشاءت أهدافها صمن من والتي الإملاميء والتصوف والبحوث والتدريس 
الفالسماتعن العيية الرصينة؛ الصوفية الطرق ودعم الدينية، المدارس 

أشكالهيجمح والتهلرف الفكري الجمود عن والابتعاد العربية، 
صوقمقرر إدراج تم تطر بدولة الإسلامية الدراسات كلية ق ٦" 
والتحديات^التارخ ءرالصوفيةت بعنوان 
الزيتونة،كلية كاليفورنيا؛أمريكا ولاية ق افتتحت  ٠٢٢ ٠ ٩ عام ق ٧" 

الشخوهمات معه آحرين واثنين ٤ يوصفا حمزة الشخ بتأسيسها قام والتي 
لمعهدوتطوير امتداد وهي ؛ بانيان حاتم والدكتور ، شاكر ريي الصوق 

ومركز. ٠٢٢ اء-'آآ/ه/"ا•  ٤٢٤/ U/YUق اسدآار'م، المحرتة، الوسط جريدة نظر: )١( 
—٥٧٠ ص^* والحلج، الودية ي الموفية المجار، 

بمقالأوط,اس^¥اه،ليا/ا\/؛أ؛اء-ة/ا/؛-'ام.
الراط:الدراسي. الرنا-ح قطر، ي الدرا-ات،الإّلأب كلن .رتع )٣(نظر: 

http://www.qfis_.qa/bom€-ar
الولاياتي الإسلامي التمرف الكساالي، عريز ينغلرث يوصف حمزة دعوة أسس عن للمزيد )٤( 

.١٨٦-ااسءJ٠،ص٠٨٢
٢١٩٧٧عام ئمأ0بمام،وامحزالأصلأم ولد افريب، أميكيسأصول )ه(اكخزدثاكر، 

الشخائجلمر ل سنوات سم لخي؛ درص  ٠٠٠٤الأمر؛الجوية القوات ل عمله أساء  ٢١٩٧٧
الدعاة.تخرج بمدف نس مجم دم صافك،' النور ابي )مجمع بدمثز كفتاروء أحمد 
همحياته ل حمل أشعري، نقنبتدي وم كفتاروا احمد الشتخ ابق ايسوريا مفش أصه 

مجمعموتع يطر: الخجثع *،j-' عن للمزيد صبغته- يحمل ونجئعه الأديانء، بين ءالحوار 
http://www.obunour.netممارو: أحمد الشخ 

واليراساتالأدنى الشرق نم ل أستاذا ؤيعمل المولد، محلمعليني بانيانء حاتم الدكتور )٦( 
مب.جاذكالمربممم•
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كليةوهي ، مُ ١ ٩ ٩ ٦ عام مذ أثسه قد حمزة كان الذي الزيتونة لمعهد 
عداما الثلاثة الخذاهب على والفقه المرئية، اللغة تدرس إسلامية شرعية 

الطلابوتقبل العلوم. ْن ذلك وغير التصوف، وندرس الحنبلي!! 
نمولق الدراسة وتتم ، ومعتقد ديانة أي وس ؤإناثء، ذكراث إليها المتقدمين 

،!.الإملأمقأمريكاُ توحلين اهدافهات صمن الكلية وتفح مختلطة! 
الكتابعلى "المبني الإسلام نشر ليس التوطين هذا من والممصود 

أى•أمريكية، بمواصفات إسلام إنتاج إعادة وإنما أمريكا، ل والمنة" 
اكيغةوهذه يزءهون~، الأمريكية~كما الثقافة مع تتوائم بمواصفات 

وزارةإن حتى أمريكا، ق وترحتجتا دعمتا تلقى الإسلام من )المفتحة!( 
موقعهاعلى الزيتونة كلية افتتاح خثر تنشر الأمريكية الخارجية 

صرصول علمي محقن أول ص الكلمة هذه أن نفلري وحهة ومن 
أنويكفيك بوضوح، ومخرجاته التصوف حقيقة فيه تتجلى التصوف تارخ 

واليهوديوالمراق منهم المسلم وإناوأ(، الخللأب)ذكراط فيها يجلس 
الشريعهعلوم ليتلقوا واحدة، قاعة ل جب، إلى جنيثا والبوذتما، 

يتميزونالغربيين المصوفة بأن سابق موضع ق أشرمح ولقد الإسلامية!إ. 
مشرؤعولكن الصوفية، معتقدامم حقيقة إفلهار ل غيرهم؛الصراحة عن 
تلكحقيقة تطيق ل وجرأة صراحة أكثر بامم أيصا يضيف، الكلية هد0 

٠ا شرعية® ءكلية مقللة وتحت الواغ، أرضر على المعتقداُت، 

يطلمونملون أمريكيون اء عيبعتوازت ثلم الأمريكيت، الخارجين وزارة ٠وني ينظر■ ، ١١
راطالخر:آم. • ١ • / A/fvل لكلفورنتا■ j مملةإّلأب ثروع 

hnp://iipdigitalMsemboss^
9.htmlt)axzz2qUIPUxAn

الإملاميتالمعارف داترة ق وردت يكلمة ذكرق الخيلي للمدهب الأثناء مذا )٢( 
المذمبانكرما ما مثل اليدغ الة اهل مذاهب من فدمب يتكر الم وم: )الاحراثية(. 

— ٥١٣٥٣مصر. وآحرون. نتورثيد إبراهيم ترجمة الإملامية. المعارف داترة الحنLليا. 
.ص٤٩٤حبل•، بن uدة،أحمد اليدالغامس. الأول، الجلد . ٢١٩٣٤

/http://www.iaytunacoHege.orgالرا؛غ.: كلية مونع )٣(بملر: 
ض.المر-بع تفلر: )٤( 
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التصوفالدءوْ ز المرأة دور تفعيل ثابا؛ 
١١ يعد ملحوفل بشكل الموفة الدعوْ ل المرأة دور تفعيل برز لقد 
هما:أمرين، ل التفعيل ذلك ؤيتجلى ستمجّ، 

التصوف:إلى الدموة ق ماثرة المرأة إشراك ~ ١ 
الذيالمرشدات ءتكوين برنامج ذللش، على مثال وأبرز 

الل,ني،الحقل هيكلة لإعادة حطتها خمن  ٢٢• ٠ ٦ عام المغرب أطلقته 
٢٠عام ل بدأت واش  قال ٠٢٢ • ٦ عام مرشدة ٠ ' تخرج حفل ول ؛ ٠٤
الدارساتءإن التوفيقت أحمد بالغرب الإسلامية والشؤون الأوقاف ونير 

رأسهاعلى عدة مجالات ق عصرية مكثفة دراسة تلقين '٥ وعددهن 
المسلمينوتاريخ والتصرف البحث ومناهج والمنة والفقه الكريم القرآن 

علىاهليهن انم أنه وأشارإلى خ والأحن؛يةاُ العربية والجغرافياواللغات 
٠.الدولةااُ وبسياسة المالكي والذهب بالمقيدة الالتزام أصاس 

تعتزمأما لها بيان ل الغربية الأوقاف وزارة صرحت  ٢٢' ٠ ٨ عام ول 
شهرحلال الثمالية، وأمريكا أوروبا إلى مرشدات وآ إمامنا ١  ٦٧إرسال 

المهاجرينصرف ل يتمثل الخلوة هد0 من الهدف أن البيان وذكر رمضان، 
تقريرأشاد وقد هدا ٠. التهلرفةُ والأصولية التعصب أفكار عن المغاربة 

٠٢٢ ' ٩ لعام الأمريكية اسرحية وزارة عن الصادر الدينية الحريات 
ومشاركةالتسامح يعزز إنه وقال الغرب، ل المرشدات تكوين يثرنامج 
إلىالرامية حهودْ يواصل الغرب أن التقرير وأكد الديتي، الحقل ل الماء 

٠.الديتيةر المجموعات بين والحوار التسامح وتشجيع المطرق مكافحة 
عاممصر ل الصوفيات® النساء ردار تأسيس أيصِتا الأمثلة ومحن 

قالدي-ي'ا، الإصلاح خطة ل مرتدات يخرج 'المغرب بعنوان خثر نت، الجرم؛ ، ١١

http://_w^jazeero.net/ne_/pages/cll559d2
ه.نفالمرِح )٢( 

،راطالخم:٢٢•• /٨ U/T • j)٣(نظر;متعمغارية.
^http://magharebioxom/ar/onicles/aw

الرابط:، ٢٢• ١ ٠ آ/ا■/ • j جرد؛ممسالإسردبم )؛(;ط: 
^25168/http://\_w.hespressxom/orbites
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الطرقشتوخ زوجات عضوبمها ق تضم والتي ، ٢٢ ١٤٣٠
عيد١١ءاْاجدة وتقول المريدين. زوجات وكيلك مصر، ل الصوفية 
القرةق ءلاحظت الثهاوية(ت الطريقة شخ وزوجة الدار، )مؤسسة 
وكوماالدينية، الملقية الفضائيات على الملقيات الداعيان انتثار الأحيرة 

فقدالمتطالق هدا ومن الملقي، الفكر انتثار ق أثر له كان ما البيوت، غرت 
منأنه وجدت ولهدا الثقافة، محدودي التاء على الفضائيات هده أثرت 

عنوالدفاع التيارات هده لمقاومة ما بعمل والبادرة التحرك علينا الواجب 
وزه||مند لها تتعرخى التي الحملة مواجهة ق الصوفية 

المائيالتصوف مألة نتناول التي والندوات المحاصرات إقامة ~ ٢ 
والعلومالاداب كلية نفلمتها التي الحاصرة المثال؛ سل على ذلك ومن 
٠عام ق قطر بجامعة  والثقاقالاجتماعي ٠لالتارخ عنوان حملخ، والتي ، ٢٢ ٠٩
الصوفيةالمرأة أن فيها المتحدثة زءمت< وقد مقارنة،؛، نظرة الصوفيات؛ للتاء 

الحرمق ذكر حلقات لها وكان العام، المحال ق صوت لها كان المسلمة 
اُوالماء! الرجال يحضرها ودروس وغيرة، المكي 

الإنسانيةوالعلوم الإياب كلية نفلمته الذي الملتقى أيضتا ذللث، ومن 
لوالصوف،ا، ءالمراة عنوان تحت بمراكس، عياضى القاصى بجامعة 

علىوالتركيز عام، بشكل التصوف إحياء عملية تقود أن وأتوغ هذا، 
الهلرقمشيخة إلى المرأة وصول إلى حاص، بشكل التصوف ل المرأة دور 

'،الإسلأعىُالعالم ل سحدودآ وحوله يزال لا الذي الأمر وهو الصوفية؛ 
لالتمأوفا، عن للدئع المتصوفات لانساء جمعيت أول انأعيس بعنوان حبر تت، الويية )١( 

الرابط:، ٠٢• • ٩ A/ ء-0آ/  ١٤٣آ/.؛/ 
http://wwwMlarobiyaMet/orticle5/2009/08

الرابط:، ٠٠٢ ٠ ٩ ٣; / TT j.٦، ٢ المدد نطر، جاُعة الجامب. عجلاالحياة يطر: )٢( 
^http:/www.qu__ne_tter5/campustodoy

الرابمل:بمرام، ماض القاصي رم(يظر:مذعجاست 
wwwMCa^a/site/even^.php?id=57ffMt6AIRCm34U

تركيال موجود روحية زعيمة المرأة تتصيي، تحو التوجه هدا بأن جوفرواُ ا'إيريلثأ يؤكد )٤( 
المتحدة،الولايات ز الإعلامي التصوف، كتابه: مقدمة يتئلر: والهند. ؤليران ونونس ولبنان 
وعيامرأة، اتتزءم.ها بتونى الخالية القادرية الملريقة فإن وبالفعل، . ١ صى؟ الكبيطي، لمزيز 

البغدادي.محمد حياة الشبخة 
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الاستهلاك،سهلة إيديولوجيات ظهور الإعلام ووسائل الدولية الأوصاع 
ءايعفىقالت ثم ، الهلرقء من بطريقة الأرصيه الأصولية تفخخ وعندما 

لتشجحالزوايا ق الروتينية الأقفال كسر ؤيريدون يدلك، واعون المشاخ 
نلحظأن ؤيمكن ُ. الروحيءُ العمل من أحرى طرف اناع على المريدين 

دعوةنحو المهي وكيلك ٠رجوءرواأ٠، إليه أشار الذي الصول الوعي هذا 
اكالية!الأمثلة ق )عصرية( صوئية 

يلتزملا جديد؛ صول لخطاب الصوفية ودعاة رموز من العديد نبي ~ ١ 
إلىؤإنما الصوفية، \ذطوق التزام إلى يدعو ولا الصوفية، الطرق بإطار 

مصهللحعن حتى بعيدة متعددة، بأسالسي، ولكن الصوفية، المضامين 
خطابيمإثبلع مقابل ق عندهم، ثانوية مقرئة كون يكاد والذي ارالصوفية®، 

الإيمان،أهل أو والجماعة، المنة أهل أو كالإحان، أحرى؛ بمصهللحات 
الاعتدال^،يودعاة فهمى أحمد الباحث وصفهم الذين وهؤلاء ذلك. ونحو 
بعدوخاصة الأخيرة المنوات ل الزؤخ ل نجمهم ®بدأ عنهم• يقول جمث 

أتمالدعاق من الفثة لهذه المرور جواز تمثلان صفتين وأهم سمير، ١ ١ 
الولاءقضايا على ويقفزون الغرب، ْع الماحنة الاختلاف نقاحل يتجاوزون 

بأيغالما يربطون لا أتم كما إحمالأُم، العقدية والقضايا والراء 
لوياق ، ٤ عربيةٌ استفهام علامات عليها إسلامية لجماعات انتماءات 

الإسلامبشعار والمغلق الهلرقي® ®عير الخهإاب هذا أصحاب مقدمة 
هوأيضتا وهدا يوسف، حمزة والمخ الجفري، علي المميب الحقثقي، 
النبويُأ•ارالإرث قناة حالي-ا تباْ الذي الخطاب 

وفقالتصوف مضامين إلى الشاب دعوة على خاص بشكل التركيز ٢— 

المرجمرمسه،ر١( 
٠٩ ص نفسه، المرمع )٢(  ٩١ ٠ ص مسه، المرمع )٢( 
Uأن يرون أرامم يلأ مم واُا والجماعت، الذ أهل بشدة دأنوالهم اعمالهم وزى إذا عدا )٣( 

والخدلأن.الضلال باق نعوذ معتقدهم• يتجاوز يفعلونم أو يقولونه 
قلمضء، واللمة اللحول ممتؤع رعفوآ بعنوان مقال المختصر، موح فهمي، أحمل. )٤( 

الرابمل:، ٢٢•  ١٣ام-أ/-ا/  i٤٣٤/ / آ• 
http://wwwMlm0khtsarx0m/n0de/118 735
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وذلكالتصوفاا؛ مفردةا١ إر الحال طيعة الإشارة دون المسابق، الخطاب 
سيلعلى أبرزها ومن هدفها؛ ل ومركزه عديدة تلفزيونية برامج صمن 
٠عام صي بي إم قناة أنتجته الذي شيابء، ءيلأ برنامج المثال  )وفيه، ٣٢ ٠٢

الخضريأنور ويرى الجدد(. الدعاة من وغيره الجفري علي المميب أبرز 
ءالرامجالتدين ذلكا مذiاهر من أن الجديد، ءالتدين ظاهرة عن تابه كق 

وتربويةونفسيق ديتية مائل ليتناولوا الجنسين من ثياب عليها يقوم اش 
منااالأخووة،إ والجلسة والطرافة الحوار تبادل مع ءإملامحي،، مثفلور من 

تقدمالبرامج هد0 فان وعليه ؛ MfiCائت على شباب، ايلأ برنامج مثل 
الشرعيةالحدود خارج والفتيان الفتيات بين التواصل لهلييعة أنمويحآ 

>اسمالدونأ،
يوسف،،حمزة الشيح ْع اررحالة برنامج أيضتا البرامج تلك ومن 

عامموسم وق مواسم، عدة على سى، يى أم قناة أيصتا أنتجته والذي 
٠ عدةمرافقة على فكرته وتقوم أمريكا، ق 'لأ؟حالقة منه صحك ٢،  ٠٤

يريهمالغرب، إلى رحلة ق يوسما حمزة للشح المعوديةأ( )من شباب 
جوق ذلك^ كل وتعاليمهم،..الح، وحياتبمم الغرب ثقافة حمزة الشخ فيها 
ولهذانكير! أدنى دون هناك يرونه ما بكل والشول والإمار الجذب من 

حمزةالداعية ءيقوم الحرنامجت هذا عن لها خبر ق الرياضي جريدة تقول 
واكتشافرحلتهم باستكمال سباب يلأ مذيعي مجموعة ْع يوسف، 

الوسطيةكدين الأصلية صورته ق ؤإبرازه للإسلام الحقيقى الجانسا 
الأديانءأكافة بين والرحمة 

أمثلةومن الصوفية! الئلرق بعض على طرأ الذي ءالدعوي، التطوير ٣- 
توصم،والتي الغرب؛ ل وفروعها المغرب، ق اليودشيشية العلريقة ذلكر 
الأعمال،ورجال المثقفة، والهليقة الشباب تستقطب حديثة زاؤية باما 

منعيرها عند توجد لا بصورة والإعلامية الثقافية المجالات وتقتحم 

التأصيلمركز نشر التغريب، ثهاثة تمرير ق وأثره الحديد التدين ظاهرة الخضري، تاسم أنور ( ١ر 
٣٢٠—٨ ٤٠١ ٢ ٩ ، ١ ط والبحوث—جدة، للدراّساُت،  ٢^٠٠٩ ، ٠

م.٢٠٠٤/١٠/١٩-١٤٢٠/٩/٠،في١٣٢٦٩اسالرياض، رآ(جريدة 
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قالجنين ين بالاحتلاهل تمح أتبما إلى بالإصأفة ؛، ق العلرق 
بال0سالردان تارم ولا الدم، حالقات 
؛الجزائررق العلوية الهلريقة فهي الطرفي التهلوير عالي الأمثلة أبرز وأما 

ولاوالمرياوات، ين المريل بين بالاحتلاحل سبمح واش الغرب؛ ق وفروعها 
تونسين حالي الحالي شيخها ويعيش المريدات، على الحجاب تشارط 

الأديانمع وصورْ أشكاله يكل التقارب ويرى باريس! ق عصريه حياة 
كتابهتمهيد له يكتب أن كاثوليكي قس من طلب إنه حتى الأحرى، 

تتمهيده مْلني ق وكتب القس، ذلك فعل وقد الإمحلأماا، قلب والتصوف 
كنايةكاثوليكي فرنسي لقسيس مسالم شيح بجير أن العادي بالأمجر لس ®إنه 

وقيالتشرف، بشعوري اعزف ؤإف محيتشره، الذي هذا لمؤلفه تمهيد 
.٤ منحتهماء التي والصداقة الثقة مستوى ق أكون لا أن أحشى الوقت نفس 

أمريكاق فرعها أن إلى شل وأشير ع ذكرهاُ يهلول أءا-ص1، الهلريقة ولهده 
صراحة،الأديان وحدة يعلن والصراحة( الوضوح ق العربيين )وكعادة 

يكونيحدوأن لا التشرع احتلاف وأن وتماهيها، الأديان سمو يزعم حيث 
الفيلسوفالأمريكي الهمع ذللث، ١^٤ أبرز ومن خارجية؛ قشور مجرد 

الأديان®ووحدة فكرة يصؤخ أن استهلاع والدي نصر®، حسين ®سيد الشيعي 
زالغربل ق رواحآ تلقى جعلها إسلامية)مضللة(، بعلريقة السائقة 

لحقالدي اللرقي التجديد على آخر مثالأ السودان ق نجد وأيضا 
حيث،والثياب، الأغنياء تستقهلب خياتت، القادرية، المكاشفية باليلريقة 

رابطآم،  ٠١٢المغرب'، ل ،الموفين بعنوان وثاتقي برنامج الجزيرة قناة يظرأ )١( 
http://www.youtub€xom/_ch^

اهأ،0هآ،ص سابق، مرِثع المتحدة، الولايات ل الإملامي التصوف ءريرالكييطي، ينظر• )٢( 
٢٧٠

بنأحمد الشيخ الجزائريت~ ~متغانم ق موسها إر نية وهي آيضح،العلاؤية،■؛ وئكتسح )٣( 
(.٠١٩٠العلأوى)ت\ مصطفى 

دارتونس، بن حالي لمؤلفه الإسلام، تلب التصوف كتاب تمهيد لورم، دى كريتيان القس )٤( 
١صر؛ ، ٠٣٢ ٠ C — 0 ١ ٤  ٢٦ذا، الجيل—بيروت، 

الفرنكوءالتصرف بعنوان تقرير الراصد، مجلة يطر؛ وشيخها الملريقة هذه عن للمزيد )٥( 
م ١٤٢٩شوال ، ٦٤المدد وحقيقتهء، جذوره المغرب، ل الجاويد أمريكي 

ًسههاالمتحدة، الإ-لأضوالٌلأيات ءزيراصفي،اكصوف )٦(تطر: 
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ررعليإدارة )تحصص المممالم الشاب الثرى ثسخها تجاوز 
يقولالسودان. ق الصوفية للهترق التقاليدية الهلقوس من الكير الأمين® 
ارحينهذه لزاؤية زيارته أثناء رآه ما واصما تمام حسام الباحث 

فهيالصوفية، زوايا عن التقليدية الصورة راجم؛ أن بل لا الراوية هده تزور 
أديرةمن كيرا يثبه الذي البعيد النائي المكان وعتنا" ل استقر "كما ليست 

المتصرفينمحيلة أو المعوزون الفقراء إليه يأوي الذي المكان أو الرهبان، 
إلىتمامء مختلفة صورة هناك بل النجاة، عن يحشآ منها الهاربين الحياة عن 

لشيخهاواسعة يقيلا ملحقة الراقية، الأحياء من حي ل فهي القيض، 
محلوابيرتفاحتك حتى تقترب تكاد وما كبيرة، صاحة على وتهلل الأمين، 
الجانبيةوالث-وارع إليها المؤدي الشاؤع تشغل السيارات، لأفخم 

مجنالعفلمى فالغالبية الحاصرين، جمهور تصنح ْع الدهشة منه،..وتزداد 
لعايلأتوالانتماء واكعيم اليسر أمارات وجوههم من تهلل الذين الشباب 

وأطباءمهندسون ت يعضهم على تعرفتإ ومميزه. ميسورة اجتماعية وطبقات 
٠٠أعمال،.ورجال ومحامون 

المغرب،أذان وتنتهي العصر تبدأ التي الصوفية الحضرة يعد ١١وأصافت 
يمتمهمومن الأمض الشخ الرابع صلعه يكمل مرع ل الحضور يجلى 

النساءعنه يعيد غير تجلس الشخ حلف وق الكبار، الزاؤية شيوخ ْن 
كالرجال.الأرض على وليس الكراسي على زوجته صحبة ق والقيان 

منتصفق سيدة وزوجته تمرسا، الشباب س جلهم أو الجمهور وكل 
الأميرةكما الشيح مريدات  ١٦٢تحيعل الملبس، أنيقة الخفلهر، حنة العمر، 

٠٠ . ما،• اكرك على ؤيحرصن المتوجة، غير الخلكة أو 
الطرفي()غير الصول اكطوير على بارز مثال إلى هتا الإشارة وتجدر 

أبرزتعد والش التركية، كولن افه قح حركة وهي سبتمم، ١ ١ ل صابق ولكنه 

مدبولي—مكتبة وأفكار، وتجارب رموز العالم: ز الإصلأمة الحركات •ع تمام، حام )١( 

الردان.ق انموفة الجزيرة تاة نظر: أيما وللمزد _؛T، ف، الرجع )٢( 
hUp://www.youtubexom/w^الرابط:  ٠٠٣٢ ١ ١ 
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العلمانية،المنامم مع الالتقاء ل الغاية بالغت التي الصوفية الحركات 
عرالوقت ذات ز الشديد التركيز مع الشريعة، مسالة ق اهل والت

سقفيما عديدة مواضع ل نقلتج وقد فمهل. )الروحانية( الإيمانية الجواب 
الصولالخل وفق فكرأ ير نوالتمح، ها، وموئالحركة هد0 عن 

العلمانيةظهور بعد للتقشبندية النورمي سعيد رممه الذي )المتصالح( 
وحرممه،كولن عر الأمريكيين المؤولين ساء أيما وأوردنه التركية، 
أنموذجافيه ترى واش بكو.لن، تقاريرها ل راني مؤسسة احتفاء وكيلك، 
يناصبانالحركة، هنأ0 عن أمرين هنا وأضيقه الإسلام! تجديل. ل يه يحتدى 

المقامتهذا 
كولن،حركة عن ساريتوباركا< >ازكي الدكتور ذكره ما الأول،; الأمر 

تيقول إل نيكسون، ة مومأصدرته الذي ، ا، الموفية  ٢٠٠٠٥٠تقرير ل وذلك 
وْعصوفية، لطريقه زعيمنا أو شيختأ ااكولن؛ا الحركة هذه محس مؤ يعد ولا 

اللأنه ونظرآ الموفية، حول، الكتابات من العديد بتأليفه قام ففد ذللثه 
فيمكنصول، بناء نمة وليس المدنية الحركة -راو0 مرتبطة عضوية توحد 

للمرفية،حديثه بفهم روحاق توجه ذات مدنية حركة انبا يقولط أن للإنسان 
الجديدهءالموفية أو للهوفية كهلريقة فهّمها يمكن أحرى وبكلمات 
بعدالإ-لأمب العالم ل لها كير بترؤيح كولن حركة حظيثج الثال: الأمر 

تللثحومن الحديدة، المؤتمرات طريق عن وبخاصة صيتمبمر،  ١١
المؤتمرات;

لبالقاهرة العربية الدول، حامعة مقر ل عقد الذي الدولي لمؤتمر ا- 
قالإصلاح امتقل محوان تحن، وذلك، آآم، ٠ ٠ ٩ ١; ٠ Y/ -١ ١ ٩ الفترة 
ثمالتركية•، كولن افه فتح حركة مع مقارنة محرات الإسلامي; العالم 

منأكثر ؤ، ويقع العنوان، ذات يحمل كتاميح ق المؤتمر ذللثح وقاغ نشرت 

كاءّدلجوئ بجامعة الأديان، دراسات، يمم أستاذ  Zeki Saritoparkصاريربارك زم )١( 

ملأي1ِتاساسة ي المرتمه ردردما الصوب •نهم تذم )نكون(. الوطب المملحة .ركز' < ٢) 
١صنء مابق، المتحاوة'، 
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صفحة٠ • '

لولورما الامحلامي للإصلاح معاصرة رئوي مؤتمر أيخأ منها و~ 
عقدوالذي أوموذح1ااا، الركية كولن افه فح تجربة العالمي• اللام أعزيز 

رمجلةبتنظيمه وقامت ، ٢٢إ١إ'١' ١٦يفعمان، الأردية لعاصمة ال 
ُ.لالو»طةُ العالمي المنتدى ْع بالتعاون كولن، لحركة التابعة حراءر 
كولنافه فح حركة تركيا• ي الإصلاح اتجرية مؤتمر أضح و~ 

وقامت،، ٢٢• ١ ٢ / ا v/ ق الإمكندؤية بجامعة عقد والذي نموذ-جح،، 
بكليةالثقافية واللمجة والثقافة للصداقة التركية المصرية الجمعية يتنفليمه 

الإسكندريةُبجامعة الطب، 
الأديان*بين *التسامح مسألة على الصوفية تركيز رابما• 

مندالموق الخلا>بح الأديان بين والتعايش التسامح مسألة تصدرت، لقد 
هديمن تللق لا الصول التسامح هذا ولكن هذا، يومنا وحتى يتمثر ١ ١ 

وتعالى:^١^ كقوله الكريم؛ القرآن 
،f ٨ ت لممتحنة ١ ت ه آإمث،سطأن محت، اقن إن مم ودمِءلرال تأردبحمّ ديم^أأن رلمءمحظّتن 

الوجودوحدة تاج هي والتي الأحرى، للأد.يان المقتلة رويته من يتهللق بل 
النظرةهده يلسعون الصوفية تجد وليلك التفصيل، محابما ذلك يينت كما 

بينواكايش للتامح دعوتم يقرنرن ما فكثيرا المحبة، لبوس التسامحية 
اليهوديالحبر أدركه ما وهذا الحية، دين الإسلام إن بقولهم الأديان 

بمدينةالثاذلية المثيشية الملريقة نظمته لملتقى حضوره أثناء ءيومى* 
الولايات،من حضر الذي 'يومي' اليهودي الحم إذ'قال المغربية، طنجة 

محتاجهو ما بقدر ومبادئه، التصوف، إلى حاحة ل باتط ءالمالم ت المتحدة 
أن*يومي، واعتم المشترك. الخيش ونيم امح، التمبادئ على تركيزه إل 

الأيديولوجية،التعقيل.اته عن مبادئها ابتعاد ل تكمن التصوف، فكرة نجاح 

اكرممت،كولن اف نح حرئ خراث،.قارنه.ع الإّلأم: الخالم ي الإصلاح مشل بملر: )١( 
.٢٢> ١ ١ / اه  ٤٣٢، ١ ط اوءل-التاهمة، دار 

http://www.wasatyea.netالرابط: للوسية، العالم المندى *وخ بملر؛  ٢٢ر
الرابط:، ٢٢• ١ ٢ / ١ أ/ j الإلكزدنا، ابع انال؛وم جريئة بملر: )٣( 
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ولم'، الاحرا للحوار•ع والدعوْ واللام المحبة النديدعر وتركيزها 
مثلمن تطلق كانت لو الغرب عند ورواجح تثولأ لتلقى الدعوة هذه تكن 
ذاتل وتوجهه للمسلم والكرامة العزة معاق تحمل والتي ابقة، ايالأية 

الأحرى،الأديان أتباع محن المسالمين مع والمهل يالر التعامل إلى الوقت 
امح.والتالتعايش مجرد من أبلغ وذلك 

أن— تنقضى لا الصوفية —وعجائب والعجيب الجديد الأمر ولكن 
امحوالتالتعايش إلى يعومم على الاستدلال إلى الصوفية يدهب، 

يبننا ٠١٣ٍقشؤ ق-اأوالثا تليمي كآنل ؤ؛ل تعالى■ اف بقول والحوار 

أووحهلوا [، ٦٤:ءمران أثامنسلثورى أثهثدوأ ئموأوأ ^١ ؛ن أمُ 
عبادةإلى الكتاب أعل دعوة ل محكمة هى الكريمة الأية عذْ أن تجاهلوا 

رحمهكثير ابن نال زءموا~ا —كما والتسامح للتعايش ت، وليوحدة، اف 
اليهودمن الكتاب أهل يعم الخهلاب ااُدا الأية؛ لهده نفيره ل الد 

كلمة(إلى تعالوا اعتاب أهل يا )ئل مجراهم حرى ومن والنصارى، 
موله:وصفها ثم هاهنا. قال كما المفيدة الجملة على تهللق هنا والكلمة 

فسرهانم فيها. وأنتم نحن نتوي ومن،، عدل أى: وبينكم( بيتنا )سواء 
ولاصذآ، ولا وثا، لا نذأ( به نشرك ولا اف إلا نعبد )ألا بقوله: 

 ،cوهدهله. ثريلت، لا وحده ف العبادة نفرد بل شط ولا نارآ، ولا ءلاءوت
إلاثبمول ثن ؤى ثن  ١٥^؛-ؤوج ت تعالى اف تال الرمل■ جمع أءو° 

ولئنّبسأؤ تعالى: وقال ه]الأنب؛اء:هآ[ّ لأأآء4دط م؟ئإمأة'لآإكإلأ 
ُب٠' الهلنمقه]انمل;آم[ آمحدوا١قتأقنيأ 

إلىمجلسه، إلى هرقل دعاه حينما سفيان أبى حدين، الد رحمه أورد ثم 
افهءيسم فيه: فإذا فقرأه، النه رسول بكتاب جيء نم صفيان: أبو قال أن 

علىسلام الروم، عنليم هرقل إلى اف وصول محمد من الرحم، الرحمن 

)\(متعالمرب.ولأ:آ/-ا/آلأاه،اراط:
http://olsoufiaxom/moin/artklesMSpx?a_

دة"رتاض،دال صلامت، محل• ين صامي تحمق؛ العظم، ايزآن تمر ئبر، بن اهمل ؛•، ٢١
oT-،>o/Tطذ،1؛ا،-ا<آا<ام. 
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وأململم، تأملم الإملأم، بدعاية أدعوك فإل بعد، أما الهدى، انح من 
الأرستن،إثم علك فإن تولت فإن مرتض أ-مك اف يؤتك 

يو،همق ه;لا ^٠ ١٠تي ألا تتثم ْةثز تالزأإل أوكش، 
يآثأسهثدوأ ئئوزأ ثوزأ أقم يئن من ١^١، بمئسنابمئا يتخد وث" كثي 

هلآلءمران:؛أ-[«ُا*.ئسمث 
ينادىكان من هم والنصارى اليهود أن أيضآ العجب كل والعجب 

جاءأن إلى ذك، إلى الملمين ؤيدعوا الأديان، ين الحوار إلى بحماسة 
المرنية،فيه تولى والذي ١ببره ١ بعل ذ<ريثه)ما الذي اليوم هدا 

أمازعموا والتي الحوارات، هدا مثل إلى الداء المخدوعين، وغيرهم«محن 
تللن،وأثناء الحضاراُن،..الخ. والمماء والتامح التعايش أ؛جديات محن 

أبوبكر الشيخ أصدر الأديان•، ين إليءالحوار الدعوْ من الأولى الحقبة 
منوغيره الإسلام دين بين الخلعل لظرية ارالإبطال كتابه اف— —رحمه زيد 

ارتداءمن الحذر المسلمين، على تاروواح_، فوله فيه حاء ومما الأديان•، 
منذك ونحو التميعة الشخصيات وحاو_، الحوار، تنوح الكفرة 

أنهلم، مكل وليعلم الشيطان•. عمل من هي؛حق:ارحس الخي أساليبهم، 
إلاالكفر أمم من وعترهم والمحايين الإسلام اهل ين وفاق ولا لقاء لا 

تالزالقؤئل:تآنلآلكش الكريمة: الأية عليها نمت الض الأصول وفق 
ولإبقخدبمقناهوءقثتى ولامق إلاأقم تتثناوتي.مألأمثن ؛( ,١٣ٍقبنؤ 

همنلندث أثا أسهثددأ ئعولرأ وزأ ثإن ء أقم دفن من أربابا نتنا 
الحكمق وطاعته به الإشراك ونبذ تعالى اف توحيد وهي• [• ٦٤عمرازت زآل 

التوراةبه شرت الذي قو محمد والمرسلين السين خاتم وأتباع والتشرع 
أهلبثن مجادلة كل شعار هي الأية هذه تكون أن فيجب والإنجيل. 

هذهغير كحقيق يبذل جهد وكل وغيرهم، اعاب أهل وبين الإسلام 
،باطلااُ باطل•■ الأصولدهوباطل•• 

رسولإر الوحي بدء لكن كيف باب صحيحه، ل البخاري أخرجه والحديث نمه، المربع ( ١ ) 

دارالأديان• عن وغيره الإسلام دين بين الخلط لنظريت الإبطال زيد، أبو عبداش بن بكر )٢( 
١٠١صر ى ١ ٤ ١ ٧ ، ١ محل الرياض، العاصية- 

٤٤٢



منالكريمة، الآدة لهذه الظاهر الصوفية تحريف يدا وقد هدا، 
والتعايشالتسامح معنى إلى الشرك، ونبي اش توحيد إلى الكتاب أهل دعوة 

وآخرينالجفري علي المحب تور عندما وذلك ؛ ٢٠٢• •٦ عام j والحوار 
عندعليها ووير وبينكم٠ا بيننا سواء ءاكلمة عنوان حملت وثيقة صياغة معه 

يمثلون-م بانأالإليكتروق الوثيقة هده موغ وصفهم شخصتا،  ١٣٨إحللاقها 
.الفكرية والمذاهب المدارءس جمح محن الملمين والمفكرين العلماء 

للعددمشزكأا دمتورآ الوثيقة هذه توفر أن اريومحل موقعها• ق أيفسا وجاء 
الأديانبين الحوار مججال ق العاملين الأكفاء والأفراد البارزة المنظمات من 
المؤتمراتليعمي الجفري الحبيب انطلق ئم ر العالمأاُ أنحاء ميع جي 

0سواءه،راكلمة لأية الجديد الصول النهم هذ'ا أساس على والمحاصرات 
ْعJالأشاراك ييل حامحعة ل سواءاأ لإكلمة مؤتمر المؤتمرات! تلك ومن 

*اكلمةومؤتمر ، ٠٢٢  ٠٨م/U/^١ ٢٤ق بأمركا وهارفرد برنستن جامعتي 
٢٠/  ١٥— ١٢ق ق وكامبمريدج لندن ل صواء®  ومحوتمرم، ٠٨/١٢
ْعيالاشزاك بأبوظبى زايد جامجعة ل والتْليق® النظرية سواء■ ُركلمة 
٠٠ ٩ r/ -٨٢/ ٢٧ل الأمريكية كارولينا جنوب جامعة 

أهلْع داكٌاص للماح العاصرة الصوفية الدعوة هذه أن وبما 
أيضسامجخرحاتها كانت فقد والسنة؛ الكتاب هدي من تنظق لم الكتاب 

!— المثال سبيل ~على المخرجات تلك والسنة، الكتاب هدي عن بعيدة 
كثيرة،ذك ق والأمثلة وأفراحهم، أعيادهم ل النصارى مشاركة ١- 

قالقيامة قداس لعيد الإمارات متصوفة لحضور مثالأ مضى فيما سمت وقد 
عليالحبسس، تينثة أيضتا دللث، ومن أبوًلتي* ق الأوريوذكسية الكنيسة 
ررالكرس٠سأاالميلاد بعيد بوك^ ررفيس ل حسابه عبر للنصارى الجفري 

الأرثوذكسالخسحيين إحواننا وسائر الثاف تواصرس البابا ررأهنيء قائلأ! 

منأكثر لها— مطالخي ءاJد٠م—وقت بالغ والذين الوسمة، هذه همر الموقُين أسماء راجعت )١( 
الإوّكآزوني،سواء كفّة هو؛، يفلرت السامية. الدعوة إلى ينتمي من ستهم أجد فلم أربعمائة، 

http://www_ommonword.comالرابط: 
مسّه.المرجع )٢( 
^٦ttp://www.aاhab؛baهc.ااm/bأographyا/n/arالرابهل: الجفرى، عالي الخيب موقع يظر: )٣( 
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ردالتهتثة تلك المثاركن بعض عليه أنكر وحيتما آ، المجيدءأ الميلاد يعيد 
لكنوكن ا!ا، إنكارهءأ كثر علمه ئل ومن إنكاره قل علمه كثر ءمن ئائلأ: 

هده.مقوله ق الجفري صدق فقد الصوف علم هو هنا المقمود 
ذهابآنما ذكرت وقد وماتمهم، أحزامم ق الصارى مشاركة ٢— 

الأوريوذكسيةالكنيسة إلى الإمارات ومتصوفة الجفري علي الحبيب 
العاليالمجلس إصدار وأيضنا للشنود٥و، الأرثوذكس بابا وفاة ق للتعزية 
والقرباكودد صور من ذللث، غير إلى ، ®شنوده® فيه نعى لبيان الصوق 

٠غيرها أو مصر ق سواء أذاهم، من المسلمون يلم لم من إلى 
المامحإر تدعوا اكي الكثيرة والمزنمرات الميقات إقامة ٣- 

اليالجنري المتب مؤتمرات ذلك ومجن الصوفية، الرؤيه وفق والعاص 
قالأديان لحوار الدولي الدوحة مركز مؤتمرات أيضا ومنها آئفتا، ذكرما 

الصوفيةالرؤية وفق الأديان، لحوار  ١Lر٠نويموتمرآ ينظم والدي قهلر، دولة 
الصوفيةبالرؤية تطفح المركز يصدرها الي أديان® وءمجلة لكُ ذق 

الصريححد إلى المقالات بعض ق وتصل الخينية، أبعادها بكل للاديان 
الأديازأربتصحح 

كماالروحية أو الدينية )الخوميقى الموسيقية الحفلات إحياء ٤" 
مسالةق موحرأ الصوفية ملكها التي الأساليب مجن وهي يموما(، 

وقديزعمون"، —كما والغرب الشرق بين القرب أو الأديان بين التقرب 
عنتعز ذلك ق والأمثلة السنة، شهور طيلة وملفت كبير بشكل تقام باتت 

لهاالأمثلة أبرز ولكن السائقة، الباحث ق منها طرفتا ذكرت وقد الحصر، 
ؤيحضرهستوي1ا، يقام بات والدي الروحية^، للموسيقى قاسى ®مجهرحان هو 

®الروحية®الموسيقى أهل فيه ويشارك العالم، أنحاء من ومسولون وزراء 

تالمشاركة رابط الجفري، عر الحبيب حاب يوك، فيس موتم )١( 
_'acebookxom/a\hab؟https://www

( )T ه.نفالمرمع
الرابمل:اعالإبمردبمفيعا/آ/آل'آم، الاليوم )"ا(بملر:جردة 

629407=http://wwwyoum7xom/News.asp?NewslD
http://wn_.dicid.orgالرم: رابط الآدي،ن، الديرلحوار الددحأ •رم •ريع )٤(ينلر: 

.٣٢٠٠٩حرف صفر، اليد أديان، مجالة المثال؛ عرسيل يفلر ٥( )
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ثقافةتعزيز إلى -بزعمهم- ويهدف وانمارى، والهول الملمين من 
٢٢٠١٣عام للمهرجان تغطيته ل الأمريكي مغارياء اموتع ونقل التسامح! 

السياصيالباحث محول ذك ومن والمويدين، المشاركين أقوال بعض 
التطرف،ومواجهة التسامح لتعزيز مهمة وسيلة بشيريت رصوان 
العالميةالقيم مجن العديد تشر ق الروحية للموسيقى قاس مهرجان ويساهم 

الشخصياتمختلف حلال ومن منهم، الشباب خاصة المواطنين، بين 
الحضاراتبين الجمع ق المساهمة المهرجان يستطع المدعوة 

الخارجيةوزارة عن الصادر الدينية الحريات تقرير أشاد ومحي ٠ والثقافات؛اُ 
التسامحيشهع بأنه ووصمه الروحية، للموميقي قاس بمهرجان الأمريكية 

مم؛اهقامالسعاليالخفرىالأورسءام 'ه-وشهرجمادى 
بزيارةجمعة 'مر الدكتور أيضتا قام بايام وبعدها الأقصى، المسجد ؛•زيارة 
الملماءمن شديد باستنكار الزيارتان هاتان قوبلت وتد مماثلة، أحرى 

ا،الفلس2لينيةأ والملهلة الصوفية عدا ما الإسلامي، العالم أنحاء ق والدعاة 
لموأما صيما لا اليهود؛ مع التطبح سياق ق تاق باما لها الخكرون ورأى 

مناصرةكانت ولو الإسرائيلي، الاحتلال دولة من يحول بتاشيرة إلا نتم 
غزة^٤ ٠١لكانت الزاتران زعم كما الفلسطيتي الشعب ولقضية للقدس 

رالمحاصرُ 

ل!اا—وعُ• بمُم قام ل الدوحة المربى جان ?, ٠٠'بغيان خر مغاربة، مولع )١( 
الرابط:٢٢• ٩١٣ا/ا■/

hnp://magharebia.c0m/ar/0_^

سا؛ق•'آ/ا'/"ا'أأم،مرجع في'الإلكتردنا، مرص -م؛،-؛ بملي؛  ٢٢)
القدسزيارة حول مادئت اتراءة بعنوان فدعق عيداث يد للمقال المثال: سل على ينفلر )٣( 

ميبملر: آم. • ١ ٢ إ/ ; ٢٨-  ٠١ ٤٢٣و\/٦! عودين، الالوطن جرد؛ ذ الئرم،• 
لالتحريم" فتاوى رغم للالص الجفري زيارة بعد واّع 'جدل بعنوان خر المربي، إن/ إن 
 /U /للصجقمصر منتي نيأرة يدين 'الأزير بعنوان خر نثرج المرية دموع ■ ٠٣٢ ١ ٢ ه

الروابط:الأنمى..وآا/؛/آا<آم. 
ftHp;//wvvw.o/o_/yo.nef/o_^^

http://arobicxnnxom/2012/middle_eost/U^
المجمبالإنماريينى؛تين.ر؛(ثطر: 
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المتصوفةيمشها التي الأديان، ْع امح ءالتدعوة حنى إلى وبالفلر 
تعزيزإطار ق ناتئان الزيارتين نالك أن عالي الأكيد فيمكن سمر ١ ١ بعد 

الدولةمع مبانرة بصورة المرة هال0 أتت ولكنها التامحية، الدعوة نالك 
المحالة!اليهودية 

إلىبزيارة ا فرنل الماحي أئمة من وفد قام \ير ٤٣٤محرم ق ٦— 
إمامثلغومي، حن الصول الشخ برنامة الإسرائيلي الاحتلال دولة 

التقاربمجال ق - المصر —بحب يشهد والذي الفرنسية، يراني مدية 
ابق-ايالمثال ل فيل ما هنا ؤيقال خ فرنسا؛ ق واليهود السالين بين 

مساحدوأئمة الصوفية الئلرق ممثلي بعض -قام  ٥١٤٣٥محرم ل ٧— 
قاسمجد إمام واعتآر الإسرائيلي، الاحتلال دولة إلى بزيارة لمعال اق 

تسعىالزيارة أن إسرائيل مع للتواصل الداعين أحد وهو حانو، عمر إمثابو 
تقومبالغال إسرائيل سفارة بأن وأخاف الأديان، بين الحوار لتعزيز 
صمنللعمل واليهود، المسلمين بين تواصل قوات لخلق معتبرة بجهود 

المشركدائرة 

٠الإصلاح١مسألة ل الصوفية انخراط حامتا: 
كانتوالتي ، ٣٢٠١'عام أواحر ق العربية الثورات موحة بدأت أن بعد 
الخنابل أيقنا ءالإصلاح، مفردة برزت الأوضاع، بإصلاح تهإال_، 

~الدولي الصول المؤتمر ل بوضوح المقرئة تا1لئ، تجنت، وقد الصول، 
لدراماتالرائد الإمام راأكادي٠ية إليه دعت والذي — نوعه مجن الأول 

القاهرةوعقد بمصر، المحمدية للعشيرة التابعة ، ١^١۵وعلوم التصوف 
— ٢٦الفارة ل للإصلاح((، أصيل منهج التصوف: ار عنوان تحت، 

شخ؛رئّة وكان م، ٢٠١١/٩/٢٦-٢٤الموافق 
الصوفية،الهلرق ومشيخة المصرية، الأوقاف وزارة ورعاية الأزهر، 

الإسلاميةللدراسات طابة ومؤسسة الأزهر، لخريجي العالية والرابعلة 

الحتاة،جرد؛ نظر: )١( 
الرابط:، ٢٢•  ١٣ا/ ١ ا/ اْ-ا  ٤٣٥ا/ U/ الجزيرةنت،. )آ(نفلر: 

_^http://wwwMlja2eeraMet/news/pages/123fc3
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ثلاثمائةمن أكثر حضره وثد الجمري^ الصب يرأمها )التي أبوفلي 
'•ددلةُ وثلاثض حس من وفدوا نخص، 
•الحاجةايضري.' علي الصب يقول المؤتمر هذا عقد أهمية وعن 

يتعلقفيما النزلع محل وتحرير وضروراته الإصلاح دواعي بيان إلى الماسة 
الخياراتضوء ل الصول الخيار أهمية وبيان الإصلاح، يإشكاليات 

إلىالموفية الممارسات ورد الممرف وترميد وتوجيه للاصلاح، المتاحة 
كلتوجيه ومن أوتفريط، إفراط دون الربانيين العلماء بفهم والسنة المحاب 

الروحيالر؛انٍ، المنهج على والإصلاح البناء نحو الإيمانية الهياثات 
الجماعاتيعص تنتهجه الذي والتكفير والتفريق الهدم من بدلأ الأصيل 

٠.السهلرفة«ل 
المؤتمربإقامة الأولى التوصية —بعد الثانبة التوصية كانت وقد هذا، 

الطرقكافة تقم عالية صوفية هيئة •تاسيس هي• دوريه~ بصفة 
الصفاتنظيم على تعمل الشرعية الصوفية والتفليمات والمؤسسات 

وتوثيقوالإعلامية والدعوية والسلوكية العلمية والأنشطة الجهود وتنميق 
التعليموموات الإسلامي العالم ق الصوفية الحركة بين الروابهل 
ؤيكونالعالي، الصعيد على وذللث الشريف الأزهر بقيادة الشرعي 
القاهر0ررالرئيسي مركزها 

قداالدولي المؤتمر وهذا الإصلاحي، الخهياب هذا أن بالفعل ويبدو 
لالمحوفا تاريخ ل يحمل مالم فيها حصل إذ بوضوح؛ مصر ل ثمارْ أتى 

مشايخرموز وبرز أ صوفية سياٌية أحزاب، أنتج حيث، العربي، العالم 
أعقابل ذللثح كل مصر. ل السياسي الحراك ل مباشرة الصوفية الطرق 

ماهو الجديد الصول السياسي الجانسؤ وهاوا ، ٠٢٢ ١ ١ يوليو  ٢٥ثورة 
القادم.المبحث، ل يالتفصّيل سأتناوله 

للإصلاح،اصل متهج الممرن، موتم عن طرل مرم الجم.ي، ض المحب ٢.^ 'م• ، ١١
و\،^اا/أ'اإا»،الراط:

vnf/w_abibaHxom/news_deW^^^

ض.المريع )٢( 
اورمعش_ه.)٣( 
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أعلنفقد المؤتمر، بيا أوصى التي العالمية الصوفية الهيثة عن وأما 
الصرفية،لعلماء عالمي اتحاد إنشاء عن وجيرة بمرة المؤتمر بعد الأزهر 
مشيخةأعلنت المقابل رق العاصر، التصوف حركة ترشيد إلى يهدف 
إلىالأزهر من سعى أنه معتبرة الاتحاد لهدا رفضها بمصر الصوفية العلرق 
/الصوو!أ الخيار على الهيمنة فرض 

راللمميامت،ال٠وتمرااتv كثرة صائحات 
الدعوةنمير الخى الأٌور من الصوفية والكقياُن، الوتمرايت، أصبحت 

عام،بشكل الخصرف لخنافثة تكون ما تارة وهى سبتمبر؛ ١ ١ يعد الصوفية 
كابنالمابقين رموزه بأحد للتعريمج أو مسائله، بعض لنانشت وأخرى 

المحليالمستوى على ذقون مجا وتارة وغيرهم، والرومي والحلاج عربى 
المؤتمراتوهد0 العالي. أو الدولي المستوى على وأخرى للدولة، 

وبخاصةللتصوف، الترويج ق مهم أسلوب المحصلة ق هي والخلتقيات 
ماثنايا بين أوردت وقد كثرتما■ من الرغم على إعلاميه يتغْليات تحظى أنما 

كتابماثمة بأن هنا وأشير والموتمرات. اكلخقيات تللئح أمثلة من العديد سيق 
الخمكينبين ءالخموف بعنوان المقيئ، ءيدالث4 بن محمد للسيد مجتميزآ 

سبتمبر،١ ١ يعد الصول الحراك أوحه من العديد فيه رصد والخواحهة٠، 
وهناك. والمرتمراتء ءالملتقيات رصده الدى الحراك ذللئ، اوجه ومحن 

أيضآفيه جمع إبراهيم، برى محمد الدكتور تأليف، محن آخر كتاب أيضLا 
؛٠الجديدأ الصوق الحراك أمثلة مجن الكثير 

وسطللصوي اتحادا يطلق *الأزهر يخوان خثر الأتاصول، انباء وكالة يتفلرت )١( 
الراط:، ٠٢٢ ١ ١ >/ ١ ا/ ١ و اصرامات٠، 

hnp://wwwMaxomJr/ar/rss/^^

المقاويمحمد والسيد ، ٥ صا*'آ—٩ والمواجهة، التمكين يض الصوف المندى، محمد ينغلرت )٢( 
باسلوسالصومة؛ دعوة إر يهدف والذي الإلتكتروف، الموقنة مرتع على أيضء يشرف 
http://www.alsotjfia.comالوفرت رابط رصين، علمي 

عشرالحادي يعل. الإسلام لحرب الغرية الامترمجية ل تراءة إيرامم، يسري محمد يننلرت )٣( 
ط^الخصرية-اكاهرة، الكتب دار المجرمين، سيل ولتشين آم/ ٠ ٠ ١ بمر من 
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الصوفيةالاتحادات تكؤين استات 

المطالنالمعاصر؛ الصول الحراك ومط حرا مؤ برزت الش الأمور من 
تجمعوروابط اتحادات صر وجمعها الصوفية، الجهود بتوحيد المتكررة 

الاتحادمنها موحرآ، برزت عديدة أمثاله ولذللث، الصوفية، العلرق شتات 
أيضآوهناك تكوينه، عن الأزهر آعلن الذي الصوفية لعلماء العالي 

ؤيرأصه، ٠٣٢ ٠ ٩ عام لدن ق امس الذي العالي*، الصول ارالجلس 
—ويهدف، بمصر، الئهاوية الرهامية الملريقة شيح الشهاوي، محمد الشيح 

والدعوقواكقال، الديني والوعي واللام لم النشر إلى موقعه" بحب 
أربعةالمجلس ولهذا أ، واكعم،ر والتقيد ، العنفونبذ الإسلام إلى 

موحرأوانتح والخرُلوم، وجاكرتا، الأمريكيتض، ل العالم؛ حول، مكاسب، 
شخالرفاعي يوسم، الشخ احتار وتم الكويت،، بدولة خامسا فرعذأ 

عامتاأميتتا أيضتا احتياره إلى بالإضافة له، رئيتا الرفاعية؛الكويت، الطريقة 
للجا1سام

علاءمحمد الشخ برئاسة للصوفيةاأ، العالي ررالاتحاد أيضتا وهناك 
ءالدورمؤتمر حتتام 3، الاتحاد هذا تأسيس عن أعلن وقد العزائم، أبو 

الحزميةالملريقة مشيخة نفلمته الذي المجتمعات* واستقرار أمن ل الصول 
الاتفاقوتم ٢—إ/\ا/'*اا'أم، القرة ل باؤص ية القرنلعاصمة ال 

تكونوأن القاهرة، ل التنفيذي ومقره باريس، ل الاتحاد مقر يكون أن على 
للاتحادفرعية مقرات المؤتمر؛مثابة ل المثاركة الصوفية الهلرق مقرات 

إلىيهدف، الاتحاد أن إلى العزائم أبو وأشار ع العالمُ دول، مح حل 
الصوفيةالتلرق حمح بين وللتواصل للتصوفا الحقيقية الصورة توضيح 
ونثرالغلو، ومواجهة الاعتدايا ونثر إسلامي، مجتمع ؤإقامة بالمالم، 
السمحةر؛/الإسلام أهدافه 

http://www.sia-sufism.orgالراط: المروالمانص، المجالس مونع ينلر: )١( 
الرابط:، ٠٢•  ١٣>،/ ا/ ٢ ل الماع النوم جردة بمر: )٢( 

/irtp;//w،viv.yo،،m7.com/Weivs.osp?W^
.٢٢حردةالأ،ضام، يخر: )٣( 
.٢٢• ١ ٤ / ١ / ١ A ل الهءأو، جري،. بمر: )٤( 
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أنإلى تشير والتي علتها، وقفت الي الصوفية الاتحادات بعضن هده 
وتشيراتحادامم! ل الحال فكازلك طرقهم ق واختلفوا تفرقوا كما الصوفية 

١١ يعد منهم المتتفلر يالدور الصوفية اهتمام مدى إلى أحرى جهة من 
الغربيالعالم حكومات أنظار إليهم توجهت أن بعد ودلك سيتمبمر"، 
الدىولكن وتتفليما؛ نوة ليزدادوا الاتحادات هده منهم فكانت والعريي، 

واخلاظ.فرقه إلا تزدهم لم  ١٣١يبدو 
ولمالصوفية الدعوة  ١٦٠اصطبغت سمة ثمة أن إلى هنا الإثارة وتجدر 

ولابمعروف أمرأ بينهم فيما تجد تكاد لا أك وهي ندر، ما إلا صدها أجد 
بينهم•التي الكييرة والخلأفات الامحلأفات من الرغم على مذكر، عن ميء 
بدعة!أو محرم الطريقة تلك تفعله ما مثلأت يقول من منهم سمع تكاد ولا 

ومنإنكاره قل علمه كثر لأمن الدكر— —الأنفة الجفرى الحبيب كلمة ولعل 
وأنممبما لا الصوق، الداخل ل الواقعي نصيبها لها إنكار0لإ كثر علمه قل 

هذا،خلاف زعموا ؤإن والسنة، بالكتاب مقيد غير الغالآا~ سفي علمهم 
الصوفق دخل ر)لمد كقولهم فضناصة؛ عبارات عندهم وجدثا ما وغاية 

"يحتاجأو لس ما الصوف على دخل ررلقد أو أهالهءا، مجن ليس من 
أولكهم من يبين من متهم تجد ولا مئهأا! ليس مما تتقيته إلى الصوف 

الشالأشياء عن يخير أو منه، ليسوا وهم الصوف على دخلوا الدين 
انميارموفق يشير هذا تحو ؤإلى منه؛إ، ليست وهي الصوف على دخلت 

أقوالهمواصتنكار والصرخيين الصوفية على الاعتراض بان يقال ءقد قادالآت 
أوعلتهم، ذشت أقاويل ~على الصوفية أنصار يقول "كما بي، وأفعالهم 

تمتلا الحيوية لرابعة سن، التي فالكلمات وبهتاننا، ظلمء اليهم سبت 
مدسوسأكثرها البسظاس أبويزيد قالها الى والأقوال بصلة، الحقيقة إلى 

أوعليها، الاعتماد ثمكن لا الأتآاuت وكل القد كل فان لدك؛ عليه. 
صحيحة،وأدلة حقائق على تبن ولم أقوال، على تميت لأنها بها؛ القبول 
مثلأن تناسوا" —أو نموا قد الصوفية عن المدافعين هؤلاء أن يبدو ولكن؛ 

استنكاروعدم قوية، استجابة تلقى شطحات من تتضمنه وما الأقوال هده 
استنكارأو لها، شامل إنكار يشأنها يصدر ولم الموفيين، من كثير عدد مجن 
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علىالأعراض إن ءيم قا٧١; وأصاف *. يالعكسءر بل لقائليها، جامع 
يمثلها،من وعلى اكفحات، نالك، على — -شل ينمن، لا وذكرها الصولة 

—يتجه ل وعباراما، كلماما مضمون على ولا أصحاحا، سلوك على ولا 
منيتقاله وما آراء، من يحمله وما ه، نفالصول الفكر إلى ذللت،— إلى إفاقة 
عنوبعيدة الدين، عن غريبة وننلرياتؤ معقدان، من أيحله وما أفكار، 

الصحتح.مفهومه 
الشريعة.وبين بينها ومحرق ا الحقيقة عليه أطلق ما ا؛تدع الذي الفكر إنه 
مقامعلى تعلو مقامات وعارفيه وأقطابه أولياءه أعطى الذي الفكر إنه 
واورّااين.الأنبياء 
يعجزمعجزات كرامات عليه أطلق مجا جعل الذي الفكر إنه 

حا.الهيام عن الأنبياءوالرل 
علىاعتمادا القرآق النص تأويل ل الحق أصحابه أعملي الذي الفكر إنه 

الضيرأصحاب العالم أهل آراء الحائط بعرض وصرب له، اياطني الضير 
والفقهاء.الُلماء فهمه كما المحن ظاهر على المبنى 

الثهلحات،متاهات ل الغوص ل الحق أصحابه أعطى الذي الفكر إنه 
النشوة،إلى يقود الذي السماع، أو واللاوعي، واللمكر، الوحي، مبعثها التي 

والورع.الرقابة من نؤع أي دون اللمان إطلاق إلى تقود التي والنشوة 
الصحابةومارسه عرفه الذي الحقيقى الزهد حول الذي الفكر إنه 
مستحدثة.دينية ورتب غريبة، وبيع بالته، وتقاليد زائفة، مذلاهر إلى الكرام 
عليهاالقائمون يستخدم مجالس إلى الله ذكر حول الذي التصوف إنه 

إصفاءمن بدلأ والملرب التشوه من حال لإدخال الموسيقية الألأت 
الذاكرين.نقوس ل والرهبة الخشؤع 

وليسالربافى، بالإلهام العلم بلؤخ أصحابه يدعي الذي التصوف إنه 
الحق،ومشاهده المعرفة، بلؤغ أصحابه يدعي والذي الدنيوي، بالتعلم 

،١ ط الأرائل-دمثاو، دار ؛رانموهية*، حقيقة؟ أم اوهم المؤامرة نظرية العطار، صادق موفق ( ١ ت 
٢٢٠٠٦،
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واورسالون«اا؛.الأنياء يلغها لم ام القرب حالا ونل 
يهبن عدالض الشح كالمة عنوان قرأت حينما خيرآ استبشرت وقد هذا، 

شيكربسيدي التصوف مؤتمر ق التصوف— تجديد إلى الداعين من هو و~ 
٠عام لمغرب ا ل الشرعيارالثأصيل عنواما كان والتي ، ٢٢ ٠٩

محاولهإلا يكن لم الكلمة مضمون أن تفاجأت ولكنني خ للتصوفء 
منعشرة امتعراصن حلال من وذلك التصوف، وبايع أخطاء لتمير 

اممالكلخة~ت ترتيب وهي~يحب التصوف؛ على تؤخذ التي المائل 
بحة،الواصتعمال والتلاوة، الذكر مجن الأوراد أعداد وتحاويد ®التصوفاا، 

والمريد،الشيخ ومسألة والاستغاثة، والتبرك، والتوسل للذكر، والأحتم1ع 
والكشفوالنواحي، الوحي ومسألة إليها، والسفر الصالحين قبور وزيارة 

واحدةص يجعل أن j جهد ثم ومن والخوارق. الأسرار على والاطلاع 
ارشرعيا! مخرحتا مها 

أنوبمجرد ى ١٤٣٥عام يجدة، منزلا ق بيه ين الشيخ زرت وحينما 
سوالي~؛أكمل أن ~ةبل ئائلأّ بادرق الكلمة هد0 حول سوالأ عليه حلرحت 

الريوقعلي الشخ زرت عندما وأيما نفلرهل؛،أ. إعادة إلى بحاجة ُهي 
ه،١  ٤٣٤عام المغريثة شفشاون بمدينة منزلة ق الريسونية( الزاؤية )شيخ 
ينطلقالتصوف أن أيض1ا زعم التصوف، تجديد إلى الداعين من أيضتا وهو 
بنتيجة!منه أخرج لم طويل، حوار بينتا ودار والمنة، الكتاب من 

١٧٧-س،ص٦٧١را(المرجع 
سه،بن عمداف الشيح مرخ لملرت ألكلمة، لمطالة )٢( 

http://www.bt'nbayyah_/^^
يمكنولا الممّوف، سمر ألخلاف سمقد لستأ السبحةأا وءامتعمأل اكصوف، ءاّم ا1ن شك لا )٣( 

نقديةقراءة ئمة أن إلى وأشير ذلك. ونحو بالأصرحة، واكرك والامتغاثة بالكثم، تقارنا آن 
التآصيلعن محاصرته ل بيه بن عياداش الشيخ كلام عش تحااءزأ بعنرازت الكلمة، هده لمضمون 
بموقعنشرت ة'ا/*أ/،'آأا،و. ل الشامي، مصعلفى العزيز لعيد للتصرف، الشرم 

الرابط:على الصومة، 
http://wwwMlsoufia.com/ma^

فتوله عن وهو عليه، طرحه أنري محت الذي التالي السؤال، عن النظر اصرف جعلني مأ وهدا )٤( 
والتجاربوالسنة الكتاب من محتماة الوصائل من شش أنواء-ا تقدم الصوفية ءإن تلك: كلمته 

منمصّل.را الخاصة الروحية التجارب كانت مش أطرحه: لم الذي وموالي الخاصة■. الروحية 
ا.العبادة؟ مصادر 
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ليدعي يرقيه من لكن إذا التصوف• •تجد؛د شعار بمي فماذا وعله، 
؟اددهما؟اويهتدي والسة، الكاب من ينطلق التصوف أن الوقت ذات 

أنهاستمبر ١ ١ بعد المعاصرة الصوب الدعوة شأن ل فالخلاصة وبعد، 
بشكلوناائ١ السلفية، الدعوق مواجهة ل وتطوراتها مضامينها بكل باتت 

المواجهالأمريكي الخط ل يدلك منتظمة اكأؤيل، مبل لا وصرح واصح 
بنمحمد الخح يقول هدا وق السالفية؛ إال١عوة ووصؤح يصراحة أيضتا 
أمتناق الأحداث لمجريات المتاع على غريثتا كان ءوقد الشريفات شاكر 

اللقاءإمكانية ملم بخلد يدور زكن لم فتات بين والناصر العاون يجد أن 
لكنالكامل، والتياين الشديد التناقض من أمرهم ظاهر ق لما ننلرآ بينهم، 
•أهوائهم ين وألفن، يتهم جمعن، السلفي للمنهج الفلات تلك عداوة 

الأوثان،ومدة الكتاب، أهل من التكفار لفية للالمناوئ اس ق يحتشد 
ولا،•دكاوالجماعة، نة الأهل منهج على الخارجين اليع أمحل بجان—، 

حانةق هم أنفيصنفون من يتعاون عندما هؤلاء يقيس مقياس بأي 
افمع يدعون الذين المارى مع الأطهار، بيتع ولأل ولرصوله لله المحبين 

السلفيالمنهج أتبلع مواجهة ق متعاونين واحدآ صما ويقفون أحر، إلها 
منويجعلون الله، رسول محمدأ وأن الله إلا إله لا أن يشهدون الذين 

تكوينل إليها يرجعون التي المصادر الأمة ؤإ-٠^٤ والسنة الكتاب 
صرحهمعليها ويقيمون وعبادامم، وأحلاقهم وسلوكيامم عقائدهم 
٠.الفقهي،ُ 

ممتحمل السلفية الدعوة أن وهو مهم أمر إلى الختام ق أشير أن بقي 
ذلكوالسنة، الكتاب هدى على القائم الحقيقي الإسلام إلى الدعوة 

معحتى والأفعال الأقوال ق به ويأُر العدل، شأن من يعلي الن-ى الإسلام 
الأحرىالديانات أبلع من المسالمين ْع التسامح ا'لعدل هذا فأنتج العدو؛ 

حرجه؛افه لعلفا الدكتور يقول والمهل(، )الر ممكنة صورة كمل أل 

الفراممصه مرتع اللغية*• مواجهة ل ءالصوفية بعنوان مقال الشريف• شاكر ين محي ( ١ ل 
:JliJiرباط الإل؛كتروي 

http://www.saaid_UDoat/alshoref/68Mtm
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أناع•ع التسامح ثدل ومنه بالعدل، الماس أولى هم ارفالملمون 
ذلك؛وآية حكمهم، ول تاؤيخيم، ل الملمون طقه ما وهو الأحرى،■• 

إبادة،ثعان لم الإسلامي، الحكم تحت ءاشت، المي اكياناتا هد0 كافة بقاء 
رالهندومية،كالموذية، معابدها، وبقيت اليوم إلى بقيت بل اسمالأ، ولا 

حتىوالكاثوللئ،، الأرثوذكس المسيحسن وءلواتض اليزيدية، والمحايتة 
لالدسة والحرية الأمن، الهادئ العيس جرت الملل هذه كل اليهود-- 

الإّلأم»ُ'؛.
دولةإمحنار ل الأديان باقي مع اح التهال،ا بان حوجه الدكتور بين ثم 

الإمحلأمحق محن لأن إليه؛ الدعوة دون الشخصية، بحدودهم مقيد الإسلام 
فيهاه ينافولا ربانية، إسلامية بصيغة الإسلامية الدولة ق الحياة يصخ أن 

دمح،ض"،.
والئنة؛الكاب هدى على المساح هو وهان.ا الدينية الحرية هى هذه 
معلومهو كما قو، الخمهلفى حبيبنا هو ذللت، ق لما الأولى العملية والأسوة 

المدينة.ل سيرته هن 

تعيشالتي الأحرى الديانات مع الحرية وهد0 المساح هن.ا كان ؤإذا 
أنلفية ال؛الدعوة أو ؛المسالم يقلن فكيفا حيارهم، ول اللين بين 

وأنسئما لا ^٠١^٠؛، ل المسلمين غير مع العادل العامل هدا غير إلى تدعو 
هيبالتي تجادلهم وأن الحنة، والوعقلة بالخكمة نمءوهم بآن يأمرنا افه 

الصحةعن عانية نهى الملقية الدعوة على الصوفية افراءات وأما أحن. 
تسامحإليه يدعون الذ<ى المساح إن بل نفلرى، أو حسي دليل ينل-ها ولا 
نة،والالكتاب هدى من يت،للق لا فتسامحهم أعلام، ذكرته الل-ى غير 

فتجدالأحرى، ؛الأديان والرضا التبول يعنى عندهم المساح فإن ولذ.للئ، 
لفمح،بالمل ولا معه، ونتعايش والوثتي، والممرانى باليهودي مل الصول، 

لدنمن ااالوهايية^؛ المنية بتكفير تنضح وكتهم يعاديه، بل يحبه، ولا 

الحق،دمء لة الإسلامي" العالم رابملة ظرأءقل.ة. الست؛ ادم؛ة نلمس حوجم• اه تحلف ر١( 
مالحاضن; ;ط ^؛٠. صْاا-ا-اا. •■ا؛اه-بم"آم، . ٢٣•العدد الة،آ، 
يالتنر.جا-يرة الإنجليزة نسخة؛الينة وله سائق- مرجع ما السعودية ل الديتتة الحرية ■١ الحمض

.١ ١ ص! الدسة(، الحرية )قيمة نغه المر-؛ع )أ(بملرت 
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و*وودا'بمحمدالوهابة٠١، على ارد ل المنة ءالدرر ل يحلان زيي أحمد 
عمائدمن الأشعريين لابراءة ل مرزوق( حامد )أيو التاق العرُى 

صراحهالملثة العزمية الخلوقة محب إلى اليوم نصل أن إلى المحاكين١١، 
*0تك^^رالد^ةا 

لما تطبثق علي شاهد خر فهو الواغ وأما النظرية، الناحية من هذا 
وعلماءالحجاز عبدالعزيز الملك ضأ فقد وتكفير؛ كره من الكتب تلك 

نسمعلم النقيفى وعلى بيم، الصوفية كيد سيا مكة، سجون ق السلفية 
علماؤهاٍنالب أو رموزهم، من أحدأ مجنت عودة الالدولة بان ذلك يعد 

لهم.الل.وإة كانت أن يوم فعلوا كما بجنهم 
قالتصوف عن بحثتا صبلغ ■مدالخي محمود المتصوف كب وقد 

المهدق الموفية )عيابات التالي; العنوان فقراته لإحدى ووضع الحجاز، 
كلكواقعة واحدة بحادثة ولو يعفه لم الواقع ولكن حولي(، ال

الدعوةعالماء نالت التي الحقيقية العيابات كالك! زعمها؛ التي العيابات 
أنهاندهثن، إنني بل قرية! عقود بقعة قبل الحجاز صوفية يد على الملقية 

الموفيةالعلمية والحلقان الجالس عشرات ترد تلك* العيابات فقرة بعد 
العل.اياتتللث، وأين الإنصاف، فأين ! ! ٣٢ ٠١١عام حتى الحجاز ق القائمة 

.٠١٠الزءومةاا
التياكرة ق  ١١العون; حاتم المريق الدمحور يقول المسالة ^٠ وحول 

الدولةأن ويما الحئمانية، الدولة ولايات من ولاية تعد الحجاز فيها كائن، 
الدعرةكانت الغالب، ق متهلرفتا صوفيتا من.هب1ا تبنى كانت، العثمانية 
ويغيريقوة محاربة العثمانية الدولة ولايات من وغيرها الحجاز ق الملقية 
توقوالل.ى المغربي، الزودان سليمان بن محمل. ين ممحمد فهدا تسامح، 

العودةق المموف محايه: صمن المار مركز نشره الخجاز ل الصويية عن هذا )١( 
للدراماتالمسبار مركز آن هو هنا يالاشارة والجدير . ٢ ٥ ١ — ١ ٤ ٩ سابؤرا مرجع والخلج، 

يالصري الوجود ترصد كتب إصدار ل سنوات معة مد ينثعل دبي— والبحوث—ومقر0 
يأيفسا أصداراوه ومن واصح• إحتائي بشكل التصوف موصؤع ونتناول الإملاعي، العالم 

المعاصر)أفغانستان،ولااكصرف ااشاماا" بلاد ق التصوف النائم؛ ءالأسلأم كتاب الجانب هدا 
وغيرها،العريي*، المغرب دول j والحداثة وءالممرف العرايى(« الغرب، المردان، 

hnp://www_e5bor.n€tالرابط: المجار، مركز مرتع وللمزيدتظر: 
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وهوا ه(  ١٠٩٤)ستة تول حيث عيدالوهاب، بن محمد الشخ مولد تبل 
الاحتمالاتبيع من كمحّ عن راصين غتر كانوا الذين الحجاز علماء أحد 

القباببناء من النقرة شديد وكان حيتها، الحجاز ؤ، تقام كاك التي الدينية 
بيته،ل معتزلا بقى النكرة. الكفار بلع محن يأته ذلك، ؤيمف القبور، على 

الدولةونير عرفه حتى به. تعالى افه ؤيدين يعقده بما يطالب، أن يستطع لا 
للحجاز،الدينية الشؤون ق النظر فرلأْ وصمه، وأحبه الأممر، الع؛مان؛ة 

حتىالوزير ذللث، نون، إن ما ولكن القثاب، وهدم الاحتفالامحت،، تللث، لمغ 
والحجازمكة من وٍلرد الإيذاء، أشد وأوذي منصبه، من الروداق ءرل 

فأينحديد، من القاب وثنيت الاحتفالاُنتح، أعيدينتج نم معاملة، بأسوأ 
كانالدى الوافر على يدو< الذي التاؤيخى، الحادُث، هذا ل الديني التسامح 

وعدمالسلفية، للدعرة وعداوته ومتاهضته القرة، تللث، ل الحجاز يعيشه 
الطرددرحة إلى وصلت، والتي التعايش، وحوم من وحه بأي معها تعايشه 

الحجاز.من والإبعاد 

لمملقنوة؛ بكل محاربة السلفية الدعوة كانت الأشراف حكم آحر ول 
المكيالخالم نمة وما ونجد، الحجاز بين المياسة بالصراعات ذلك 

عناه(  ١٣٤)ت؟ حونير عيدالقادر بن عارف محمد بن بكر ايي الملقي 
الجن،ل ابنه وتتل وابنه، هو نجن حتى الإيذاء، أشد أوذي الذي ببعيد؛ 
ذلككل المكرمة، مكة ق الأشراف حكم مقط أن إلى الجن ل هو وبقي 

ذشوكتهم نمى أناع فيه له يكن لم والذي السلفي، معتقده احل من 
ولايتكلمتنفليم، لايجمعهم متفرقون، أتباعه، مكثويت، هوتيار بل الحجاز، 
القدروببمدا القسوة، تلك بكل العالم هدا أوذي ذلك وّع حهليب، بيامم 

عرفمن وكل الدبمية، الحريات وكبت الأحر، الرأي مصادرة ل الغالي 
الملقيةالدعوة به نواحه كانت ما مقدار يعرف الأحير، وتاريخها الحجاز 

لوعليها، تنطوي أن للقلوب بل بالظهور، لصوما الماح وعدم العداء، من 
ذسلقدرمم|ُأا.كان 

عارفبن حاتم الشريف مقال  ٠٢٢٠مآ/ا>/يىو الرتاض، جري؛ ( ١١
الدض*•والتسامح الحجاز ٠ بعنوان العوزط 

٤٥٠



الصوفيةهي وهذه تسامحها، هو وهدا السلب، هي دهد0 وبعد، 
ورموزهاالسلفية الدعوة لحرب أمريكا هع تتحالف هاهي واليوم وفعائلها، 

والتشويهالظلم ببذا للتنديد واحد عاقل صوت منهم يرتفر ولم ومناهجها، 
أحقالدعويين فأي وسايروه! باركوه بل السلفية، الدعوة على وقع الذي 

الحقيقي؟!.الإسلام وتمثيل والاعتدال التسامح يوصف، 

٤٥٧



/سث/٧٣
المعاصرالسساصى الصوق الواقع 

ص:

الساميالحراك عن سزل الأيام من يومأ الصوفية تكن لم 
يومناوحتى العثمانية الخلافة دولة سقوحل منذ الإسلامي العالم شهده الذي 
علىوانفتاحها العثمانية الدولة صعق إيان ذلك قبل حتى بل هذا، 

التغريب.

الصوفيةريعلت التي الحلاقة تلك، محليعة محأتناول المبحث هذا وق 
ذاتها،الصوفية داحل حدثت الي الجديدة الستابة والتطورات بالسياسة، 
الصوفيةواغ سأتناول الثاق المهللب وق الأول، المهللب ق ذلك وحعلت 

العالمنحو الجديدة الأمريكية الاسآراتيجية ق والدعوى السيامي Jشقيهت 
حديدةفكريهءا ءاحرب بانيا القول يمكن والى محبتمثر، ١ ١ يعد الإسلامي 

والتيالشيوعية، صد القديمق الياردةاا ءالحرب محل حلتآ الإسلام، صد 
افهومن وتفصيل، بيانه مياق ما وهذا الوفيتي. الاتحاد بسفوءل انتهت 
والدال..العون أرحو 
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٢٢* ٠ ١ ستمبر ١ ١ يعد والسيامة الصوب الأول الطلب 
أحكاموفق الحياة شؤون إدارة ص الإسلامي المفهوم ل المياسة 

هيالإسلام ل الشريعة لأن الشريعة؛ بتعلييق أيفح عنه يحبر ما أو الإسلام، 
ينوامر المسلمين، لحياة المريقة الخهلوط ترسم أما سعى حياة، منهج 

اش،حرم عما البعد يعني والذي الشرعي، الإطار وفق وحفارمم حيامم 
الإسلامبين الجوهري الفرق يكمن وهنا ويرءاْ. الله يحبه مما والقرب 

ولااللمانية ظهور نبل تكن لم والتي الغرب، 3، المحرفة اليحية وين 
والاستبدادالفللم مصادر من نانيء مصدرا كانت، ؤإنما للحياة، منهجنا بعدها 

الخلمانيةيأن تردد بلا القول يمكن ولدللن، الجائرين• الأوريين الملوك يعد 
سعوبل فعالتؤ كما حياما من أصيلا حرءأ الغرية الشعوب لب، تلم 

وفقحيامم صياغة الله- عصم من -إلا منهم نلبتا والدين المسلمين، 
يفصلكمنهج المالخانية بان القول يمكن أحرى وبمارة الريانتة• الشريعة 

مثلماالخصور هد0 وفق أوروبا تعرفه لم الحياة شؤون إدارة وين الدين ين 
لن>الءبلاد عرفته 

مجنتحمله —بما الصوفية أن الدراسة هده من الخال الفصل ق ينن، وقل• 
فوقهمن تساللت، الذي الجر كانت، الاJنيا- الحياة عن البعد افلمهء 
اكلرقأصبحت، كيف، أيما وينتا الإسلامي؛ المالم حسد إلى الملماتية 
الخيالخرنكزايته أهم احد الخثمانية الخلافة دولة قوط مح بعن. الصوفية 

ؤينشوونودها يقصدون اللمانية قادة فبايت، الملمانية، الخيتة عزرمته 
ذحرأحفظها الذي الأمر والل-عم؛ المكانة منهم هي أحذلت، وبالخالي دعمها، 

ياّياللمافياللأّتقرارال

حلالمن ملاحظتها يمكن المالخانية الصوفية الملاية بأن هنا ، وأصيف
وهما:امض، صوفتين أتموذحين 

اكوفيهدعمتؤ الخموذج هذا وق اكقاليل.ي: الطرفي الخموذج أولأ: 
الملمافالحكم بمثاركة إما وذللث، الخقليدي، اكرثي شكلها عم الملمانية 

دعمنحو المريدين بتوجيه أو الملبيعية(، حالخها روهي عنه كويت، بالأو 

٤٥٩



هذاعلى مثال أبرز نعال الوتعد الطريقة. شخ يحدده علماق مرشح 
الطرقعلى )صراحة( العلماق الحكم فيها يتكئ والذي التموذج، 
مريديمن ~وهو واد ءبل.اف 'السابق، تعالي الالرئيس إن بل الموفية، 

'يجبالم.نغالت ق القتل عقوبة إلغاء على تعليما يقول المرياوية" الaاريقة 
منلأن بالثريعة، علاقة له ليس الأعوام حكم إلغاء أن أوضح أن علي 

للقانونعلمانية لقوانين طبما مقاصامم تتم بلدنا ل مقاصامم سيتم 
الفأنا بالشريعة، علاقة أي له ليس وذللث، نابليون، عن أحذناْ الذي الجزائي 

الأن'بمددها لت، أحرى مثكلة هذه الثريعة، عن أتكلم 
والهلرقالسياسي بين العميقة العلاقة طبيعة مته ت~ي>ن آحر مثال ول 

حنللشيخ نياره ق أنتي 'وأذكر تمام؛ حسام الباحث، يقول الموفية، 
يجلسوالرحل تزوره، الصرفية الئلرق من وفودآ وحان منزله 3، الترابي 

الموفيةالأذكار معهم ردد انصرافهم وعند طريقتها، بنفس ؤيحدنها معها 
بالهلرتيةالمتشبه موقفه عن متغربا سألته اعتنها ص؛2لريقتهمأأ وحياهم 

لالموفية يتجاوز رُمن فقالت السياسي، الإسلام زعماء أشهر وهو 
٠.فٍها«إ«ُ متقبل له يكون لن إذ أحر، بلد عن فليبحث، ودان ال

نجدضرر، دونما السياسية المعارضة أفق يتسع حيث أيضا الغري، وق 
شيححلفا مروان فهاهو يختلنا؛ لم ذاته هو المرق الموقفح أن أضنا 

حل'ربنا الجزيرة-؛ قناة -عبر يقول ؛ري»لانيا ق الحقانية القشبندية الهلريقة 
بلتر،توف ءتح، هو بوش•• جودج وعين والقوه الحول أعريكل أععلى وعلا 
مصر..ق مبارل حني الرئيس وعين الأردن ق عيدالله الماللث، اليد وعين 

الجراحيةالخلوتية الطريقة شبح بيرق، 'طوّون أيضتا ويقول ، عينه، ربنا 

والمربالعلمانية بين ■السعال الحلقة هوان )عكتوب،(، صاخة شلة يرنامح نت، الجزيرة )١( 
الرابمل:، ٣٢•• ؛/٠ ١  ٤٢٦ا//• Yvjج؛«، 

http://vin_MlJazeera.net/pw

إرعدممحنادأب هسا٢، ابق، •مرجع العالم، ي الإسلامية الحركات •ع تام، حسام )٢( 
بجمعالإسلام لأن اءلأْ، المغمس الص ق الواردة اليام• ■الإسلام uرة ير المرانقة 

الملماي.الفكر تاج من مي إنا الإيلام لها يروج التي العار؛ ومحذء واحد، سيء نولنه 
٠٣٢ ٠٠٨الصوفية■، عن ■اليحئ، بعتوان حلقة للغاية، محري برنامج الفضاتية، الجزيرة قاة )٣( 

سابق.مرجع 



كيولكن السامة، ق نمها تقحم لا وؤلريكا كذبح، •السامة يكات أمر ق
لمنالطعام نقدم أن الأجدى من يكون أحٍانا المتدين وج* ل نقمح 
وتلالقناز إلقاء من بدلأ وفاعلة نئاؤلح أكثر عمل نهدا بمم، سد 

الداعمالصول الخطابح ل تهلورأ أيضأ تعد الكلمة وهده ، الاس• 
علىتوافق أن بين اليامية المسألة حصر عحر ودللث، العلمانية، للمياسة 
مثلوأشغ أنبح وما ا والقتل• الخف حلريق تختار أن أو الخلمانية المياسة 

القول.هذا 

رئيسان؛شطران له النموذج وهذا اكركي- الصوق النمويج ثابا• 
قراربعد باتوا والذين التقليدمحن، الصرفية الطرق مشاخ يمثله الأول الشْلر 

أودعومم ل يحاربوا لم ولكنهم مقلمة، طرق، بدون م ١  ٠٩٢ عام أتاتورك 
ولهنية، دعمهآلية ل الأول، النموذج يماثل المعلر وهذا ريديهم، مل 

فقدالثانر المهنر وأما الخمانية. الخلافة قوط مح قبل ما إلى يمتد تارخ معها 
الاهءلعن عبارة صاحيح ، ٠ التورمحي •سعيد الصول المخ ه أموصع 

الجهادأ،عن البعد على بالحث دعوته امتازت والذي واوسيامهاا، الشيطان 
العقديمضمونه بقاء مع ءالصوف،، مسمى عن البعد على وكذلك 

النورسيالمار وهذا المكانيين. غضب يثير لا حتى وذلك واللوكي، 
صوفيةتكلان يشكل بات حتى العلمانيين ودعم امتحان لقي الجديد 

لحامالتركي الحزبي انمدد تانون ومع تجاورها. المياصي يتهلح لا كبيرة 
الحزبلدعم الأنتحابياا ءالتصويت الورسية  VUاستحي ٢١٩٥٠

انتخاباتل علتي بشكل يم البداية، ق سري بشكل وذلك الديمقراطي، 
م،١  ٠٩٧ عام الومحلتي® ارالغلام حزب اسيس إلى الأمر تطور نم م، ١ ٩  ٥٧

أولوهو أربكان، الدين نجم وهو الورستة المدرسة تلاميذ أحد بزعامة 
وهكذاا. المالخانيةُ تركيا ل )صوفية( إسلامية جذور ذو مياسى حزب 

اJملمانيبماللسان الداعم انمرز الخمناب ز تطورآ أشح تعد الكلمة وهذه نمه. المر-م ( ١ ) 
العنفّلريق تختار أن أر العلمانية الساصة عر توافق أن ين المسألة حمر عم وذلك 

 uانحوأشعئلواكلأأوJU اممول.ا
الثابي.النمل ي الجديدة للصونة ودعوته التورصي معيد الشيخ عن الحديث سبق )٢( 

إرأربكان،صأ«ا.ترىساظتورك والهلال: المن رما*لأل، )٣(-،^: 



يمكنلم ثقلا يثكل اليوم بات أن إر الورسي الصول المار هذا تْلور 
دلكوصف يمكن لا الود-ت< ذات وق يتجاورْ، أن العلمال للسياصي 

أبرزكولن الله فح حركآ وتعد ساسة!. حركة بأنه الصول المسار 
اجماعيممل نلها اليوم، التركية اناجة ق الورسي المار ذلك امتدادات 

دانق وهي التركية، المياسية المجريات على كبير تأثيرها وبالتالي واسع، 
٠الأول! موسمها كحال المياصي، العمل من ت؛روها تعلن الوقت 

—العلمانية من الصوفية موقف إلى بالإصافة النموذجان، فهذان وبعد، 
السياستبترك الصوفية مناداة أن حلأء يوصحان عنه~ الحديث سبق الذي 
للسياسةدعم إلا الحقيقة ل هي ما ؛الأحرة عنهاوالاشتغال الدنيا لأهل 

وغوفد المناداة! هده من للعلماق أنقع شيء وأي آحم• وجه من العلمانية 
المشكى.اف ؤإلى الشريعة! وأنمى وتمكن فحكم الفع، له 

الكتابهدي من بطلؤ، لم المياصة من الصول المرنم، هدا أن وبما 
العلمانية،دعم وأعظمها الطوام، بالمحرجات أيص1ا أتى فقد والثة 

التموذجينعلى حلرأت التي المعاصرة المملورات بعص أيما هتا وأصم، 
الماّىتالحانب، ل السامين الصوفيين 

الميدانق نتنور عليه محلرأ فقد الممليدي( )الطرفي الأول الموذج أما 
وهوألا العربي،، العالم ؤ، التصوف تاييخ 3، مثله إلى سق لم السياسي 

؛٣٢ ٠١١يوليو ٢ ٥ ثورة بحد وذللتا مصر، ل صوفية سيامية أحزامت، تاصيس 
تاسيسعلى بممر السياسة الأحزاب لجنة وافقت  ٣٢٠١١سثتمر ففي 

أيوبرول عمر. ل صول حزب أول وهو الممري" حزب"التحرير 
دارحزبالشهير ارالنصرا، حزب تامميس على أيفسا الموافقة تمت  ٣٢ ٠١١

أممهاالموفية، الهلرق من عدة أطياظ يقم والذي الصول"، النصر 
اكدثين،تتنلر أحرى صوفية سيامية أحزاب وثمة والجعغرية. الشاذلية 
شيخالرقاعي طارق اصيسه إلى دعي الذي الحرية• اصوته كحزب 
المغازينضال لتأسيسه دعا الذي طية" وحزب'شباب الرفاعية، العلريقة 

الثباييةالقيادامحت، من عدد قيام إلى بالإصافة هذا المعانية، الهلريقة شخ 
زايدممهلفى برئاسة ا المصرين الموفيين بتأسيس"ائتلاف الصوفية 
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سكاتعلى أحرى اتلأفات أضح اعلنت كما الرقاعة، الطرفة سكرتٍر 
شبابو»رابطة الصوب• لثبات العام مثل،الأتلأف الأ-بماءى؛ اكواصل 

٠.الطرفير اكوق السيامي الحراك تهلورات من ذللئ، غير إلى نية•، انمو 
صالخونية؟! للأس والمانض المفاجئ اكطور هدا زذا وأُا 

حزت،التحريروموص العزمثة الطرفة شيح العزائم أبو محمد صرح 
والجماعاتالخلين الإخوان جماعة اعى م،إن قاتلأت المصري• 

وثلزمالديني التسامح تبدد الرسمي السيامي العمل ق للانخراط السلفية 
أحدحسن، بيومي الشيخ ويقول ُ، المنحى•' نفس نحوا بان الخوفيين 

الموفية،العلرق ق وائتلأفات أحزابا ،أسسنا الزميةت العلريقة أعضاء 
المصريين،وأحوال برموزنا العث لمواحهة الديني حوارنا من وغيرنا 

تخفلم حaلابما لكن السلفي، التيار قيادات بعض تطرف، ومواحهة 
أحدأه>م

بأنصرح فقد الخول• ،النصر حزت رئيس زايد صلاح محمد وأما 
فقعلالحزن باسم ،الخول• كلمة التصاق وأن مياسآ، حزبح يعتبر حزبه 

علىمصر ل الأحزان قيام يعارض بائه كيلك وصرح صول، مسه مؤ لأن 
وحربهو يعتزم بأشهر التصريح هدا قبل كان بأنه علمآ ا ديتي؛ أساس 

صوفيةكتلة لتنكيل الاندماج انموفئة من وغيرهم المصري• ،التحرير 
واحد،!ر"'.سيامية 

ءتسىيخران مقال ،(، TOYإ؛ريل ْ- ١  ٤٣٣الأور جماد ٢،  ٩٧اليد المان، مجلة نطر: )١( 
علام.شفيق لمصطفى مصر ل التصوف 

ماركاارحيل بعل إمحلاميين مديد يخشون، مصريون ٠صوفيون بعنوان تقرير رؤيترز، وكالة ( ٢) 

bttp://ora.reuter5Xom/articleA
0virtualBrandChanne=؛

•٢م١١/١٢/١٣ْ-١٢،١٤٣٣/١/١vj>٦ الدده الأومط، الشرق جردأ )٣( 
ولديناديتيح حرزا نا لالصول: ءالتمر بحوان محر الإليكتروتيت، الماع الوم جرييأ يطر• )٤( 

الراط:. ٣٢•  ١٣ا/٢ ١م ق ٌمون<. امما، 
http://mml.youm7xom/News.asp?NewslD=l_

زالموذةأ. الأحزاب ين ّياص اتحاك بعنوان حو الأهرام، جريد؛ ينظر- رْا 
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السياسةالمسيرة على طرأت التي السيامية التهلورات هذه وحول 
ثورةُإن حسنت علي عمار الدكتور يقول مصر ل )الهلرنية( للموفية 

المصريةالصوفية الهلرق يحيرة ق كبيرا حجرآ ألقت الثاف كانون ايناير/ '٥ 
لالمتصوفة فرغبة عليه، كاJتS ما إلى تعري ولن وماجت، فهاجت الراكدة، 

وفتأي من أير الأن باتتر والاجتماعي السياسي والتحقق التحرر 
•ضىااُا/

القديمالصول الموقف هع متسقآا أتى التعلور هدا أن إلى أشير أن بقي 
أثبتالصوفية والائتلأفات الأحزاب لتلك الخملي الواقع إذ المالخاتية، من 

والمساري،واللمرالي الخلماق التيار ج1ب إلى العلني الآن-ونوذها -حتى 
لوالليثرالتين العلمانين للمرشمن العلني الدعم أبرزها شتى، بصور 

فقطالشكل ل كان ئكiور وبالتالي واورسُ الرءاسية الانتخابات 
المضمون.يمص ولم 

عليهطرأ فقد النورصي(، شطره ق التركي )الصول الثابي( التمويج وأما 
أريكانالدين نجم بزعامة الرفاه® وحزب تمكن حيث ملفت، تهلور أيضتا 

معتحالف أن يعد وذلك ، ٣١٩٩٧عام الحكومة انتخابات ل الفوز من 
أربكانوتولى تشيللره، ءتاسو بزعامة العالخاق الصحيح، والهلريق حزب 
)صول(إسلامي زعيم أول أربكان كان وبذلك التركية، الحكومة رتاصة 
الحكومةتك وحفلست، الحديثة، العالخانية تركيا ل حكومة رثاصة يتولى 
التركيالجيش نية  ١Lءلتأمريكا عارصت إذ الونت، ذلك ق أمريكي بدعم 
إلىبالجيش حدا الدي الأمر ع الحكومةُ تلك صد عسكري بانقلاب القيام 

مرتعتناترد ٢ ٥ يعد مصر ز الصوب للطرق اليامي ءالدور بموان تقرير حن، علي عمار )١( 
الرابط:، ٠٣٢ ١ ١ / ٩/٢٤وكز\سذ\وو\طت 

/jffp;//sru_.0/y0zeera
مرجعالمرةلاأ مصر ق الصوب ءتسس مقال الييان، محلة يتغلر• المسالة هذه حول، للمزيد ٢^ ١

كنايةلحظة وحش آم  ٠١١يرلو ٢ ٥ ثورة مند تستقر لم مصر ل الأُصاع تزال ولا هذا سائق. 
بالإسلام.يحفظها وأن يالفرج، لها يعجل أن سأل الأسعلرا هذه 

لنأمريكا بأن أولراتء ءمادلين الوقت~ ذلك —ل الأمريكية الخارجية وزيرة صرحت )٣( 
برتاصةالصحيح والطريق الرظ. ين الاثلأنية بالخكومة للإءلاحة همكرزا املازا تناند 

ُعارصتبمبصراحة آوصح الأيفن الييت أن نائم الخلوص لوص جريدة يذكرن ١ريكان٠ 
لإبعادصاتمرينبرتا-ةيركانامكية لانقلاب 

٢٠١ص صابق، مر-جع والهلال، الميم، هلال، رصا تنظر؛ الانقلاب. ثيح 
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لمؤإحراءات ثروثل فرض صر وذلك صدها، ق مل باملأيح يقوم أن 
وأحيلالرفاه، حزب حل ثم حلها، فتم 7أا، القتام الحكومة تللث، ستؤلمر 
محياميآحر؛، أثرا شبابما أربكان عباءة من حرج نم ٠ للمحاكمة أربكان 
٣٢٠عام حديدا  الحزبهذا ووصل ا، و١لتت٠يةاا العدالة وحزب صموه ، ٠١

هداوافق وفد أوردوغان، ؤلببه رجب بقتادة أم، ٠ ٢■ عام الحكم إلى 
تحاربحديدء إسلامية صيغة إيجاد تحو الهادر الأٌريكى التوجه الفوز 

حتىوالغرب، أمريكا نل محن كبير بدعم الحكومة هدء فحظيت، التطرف،، 
تركياتبادر بأن أوردوغان على اقترح بوص• اجورج الأمريكنى الرئيس إن 

يتولوالكي الإملامي، العالم أنحاء مختلف، إلى وأئمة وعاظ ارمحال إلى 
بيناحتماع خلال الاقتراح هدا وكان التركي؛ الاعتدال بمموذج التيثير 
علىالأمريكي الرئيس عرض دب ، ٣٢٠ ٠٤عام وأوردوغان ربوش* 

تركيامن يجعل والذي الجديد'، الأوسط رالشرق مثرؤع أوردوغان 
الديمقراطيلموذحها الترويح تركيا تتولى بحيث، الفقري؛ العمود 

ذايت،الحكومة لهدء الكثير الأمريكي الدعم وهذا • الديني واعتدالها 
مننوع بأي الجنس ثيام إُكانية من ئلل )١^^، الموفية الجدود 

صدها.الانقلايات 

)قالطرفي غير السياسيين؛ الصوفيين النمرذحين كلأ أن والمحصلة 
الأمريكيالاهتمام صمن يقعان مثلاك، نعال ال)ل والعلرقى مثلاك، تركيا 

بينررالتصوف بعنوان بحث يشير هدا ؤإلى السياسية، الناحية من بالصوقية 
الصائرةالتمدن مجلة ل والمنشور التارJخيأ٠، والثابت السيامي التوظيف 

ندرةعلى الكثيرون ®يراهن فيه' جاء إذ الماليزية، مالأيا جامعة عن 
وتلكالرهان وهذا للإسلام، المستقبلي الشكل عن التعبير ق المتصوفة 

١٢ —٦ ١ صمآاُ ف، المرجمر ينظرت ( ١ ر 
إصلاميححزأ وليس التركية، الملماتية أسس عر يقوم سياصي حرب والتنمية، العدالة حزب )٢( 

اكركي-ااصفحةواكمية العدالة حرب موتع تتفلرت الخزب، عن للمزيد البعض• يعتقد كما 
hnp://wwwMkpani_gJr^^_الراط؛ ١^^ 

ينالتصوف المقلي، محمد عن: نقلا  ٠٠٢٢ ٠ ٤ ا/ م ٠ ل التري، نغز م جريي؛ بظر• رص 
ص"آ"آاسنداضب 
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حولداتر طويل جدل عر ص نتأ بل فريغ، من تنع لا الامزاتيمة الرؤية 
الساب oUjbuطول عر يطوي الإسلار الصوف لكن إذا ما 

إذاوما واللمرالة؟ الإسلام ين يقرب محا فيه كان إذا وما لا؟ أم المعاصرة 
والإرهاب•والتطرف العنف ونبي الحضاري التواصل ق ساهم قيمه كانت 

التجربةبه حادت ما عر هدا تصورهم ق كثيرآ الأمريكيون ؤيعول 
وطورواالعلمانية، قيم المتصوفة استوعب حيث تركيا، ق النقشّندية 

عرالديمقراطي الهج ْع وتتماشى العصر، لتواكب الدينية رويتهم 
لالمياسة يع التصوف تجربة عر يعولون كما والإجراءات• القيم مستوى 

للمدارصيامي الالدور فيها يتجلى التي الدول أهم إحدى نعال ال
الأما إلا ياب، الالساحان ق عمق بشكل فاعلة كانت ؤإن وهى الصوفية، 

ونادماسياسيها تيض وبين الإسلامية مرحمتها بين البمع j حرجح ترى 
للطريقةالانتماء يمثل إذ الفرسية، الهلريقة عر الصرف الحلماق للفكر 
شحصيتهق محورا حانسا باستمرار الدكر حلقات عر المياسى وتردد 

المالئفصل سبيل ل ؤيكافح ؤينافح بل يتعايش نفه الوقت وف 
يعيشهاءالش والعقدية الروحية القيم عر التشريعية 
وصلتهالذي والعميق البعيد المدى لنا يتبين سبق ما حلال فن وبمد، 

الطرش،سقها ل سواء العلمانية، المياسة •ع علاتتها ق العاصرة الصوفية 
منالمزيد سبتمير ١ ١ أحداث حملت وقد الهلرقي. عير الأحر شقها ق أم 

بالممصيل.آذآ ئته ما عر العلاقة، تلك إر والتهلور العمق 

٣٢٠لعام العددا، مالأيا-ماوزيا، جامعة اكمدن، مجالة )١(  بعنوانبحث ، ١٢
زكيوأحمد لمجال، عيدالسلأم طارق اكايئخيء، والثابت السياصي التوظيف بين ءالمموف 

صحا'اإبراهم، 
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الأمريكيةاككريةاا وءالحرب :الصوفية الثاق المطب 
يتدرجلا للصوخية العاصر دعمها فان علمانية دولة أمريكا أن بما 
المبحثهذا وق السياصي؛ الاحنار صمن ؤإنما ااديني، الإطار صمن 

الأمريكي،السياسي الإطار صمن الصوفية ومع أساب أبين أن مأحاول 
٠سبتمبمر ١ ١ يعد الأسزاتيجيين أمريكا حلفاء صمن بل  ٠٢٢ ٠١

أحداثوليدة تكن لم الإسلام نحو الجديدة الأمريكية الأسزاتيجية إف 
حهة،من هدا بما، المعجل بمثابة الأحداث تلك كانت ؤإنما ستمبمر، ١ ١ 

كلكالظالمة المخرجات من لكثير المرر بمثابة كانت أحرى جهة ومن 
وفقالمسألة هذه وتفصيل والفكري. الصبمكري يشقيها؛ الامتراتيجية؛ 

فامحولحقيقته. على الواقع فهم من افه~ ~بإذن سثقربّا التاريخي سياقها 
باش:متستا 

ءالحربانتهاء هومعلوم" ~ّكما يعني كان السوفيتي الاتحاد سقوط إ0 
أبماإلا الأمريكي، وازل للجهد امتزافها من الرغم على واش البارئة®، 

مهمتين:قائدتين المتحدة للولايات تحقق كانت 
أنوذلك الأمريكية؛ القوة استعراض استمرار صمان الأورت الفائدة 

كاسالذين ءاكبحين®، الحلفاء من المزيد استمرار يعص الحرب استمرار 
استمرارهاويحنى الغربي®، ®المعسكر • ؛حينهاعرف ما أمريكا بمم تشكل 
واقتصاديتاسياسينا القوية القرارات استعراض من المزيد كذلك 

وهكذا.وعسكرو؛ا، 
وحويبان نومن الغربية العقلية إن إذ الداخلية؛ الوحدة صمان الثانية: الفانية 

يقولكما الخارجي فالعدو والتماسك، الوحدة لتحقيق مهم أمجر حارجي عدو 
لهمتحفقل الغرب، ق مهللوبة داخلية وحدة اريمحسغ الأحمري محمد الدكتور 

فإننيويورك أحداث بحجم شيء المسالمين من يحدث لم ولو نماّكهم، 
نصاوصلوكنيت والنقمة، للتدمير طريقة عن للبحث موجودة كانت الحاجة 

،٠أفلاطون® أيام منذ القاعدة وهذه روسيا، سقوط يعد السياق هذا ق كثيرة 

الفلسنالأمس داصم ومقراط م يد يونام. فيوف ق.م، ( 428-347)محلأطون:0ء0/م أ( 
رالمحيج.والريي؛٠، السامة، عن فيها تحدث محاورات، مؤلفاته معظم الغرين. ولثنافت 

٦.ص* المورد، أعلام معجم ئتظرت ُالجمهورية'■ كتاب محاوراته وأشهر والفضيلة. 
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الغربيونالدول بناة يشترط إذ الغربي، التفكير ق رامحخة وررمكاءيلي،ا 
قتهمفلبناء ق حقهم ودلك كيامم، لتماسلث، ؤإيمان وجيش عدو وجود 

يتدربالذي الهدف منا يجعلوا أن لهم حما ليس ولكن دولهم، وفلقة 
تماّك1اأويبني حديدأ، سلاحنا يجرب أن أويريد القتل، أراد من كل عله 

؛.تاربمطااُ أو مجدأ أو شهرة أو حزبا، 
متللعق )الباردة( الشيوعية الأمريكية/ المعركة انتهت، أن فما هنا ومن 

الأمريكيةالأنفنار توجهت، حتى المنصرم الميلادي القرن من التعينيامت، 
تعيشالأثناء تاللئ، ق دياره كانت، والذي )الإسلام(، الجديد العدو صوب 
إلىلمين المإعادة نحو حثيثة خلواُت، ونير هائلة، إسلامية صحوة 

كلوالمادية، الإيمانية وحفارمم عزهم سابهما ؤإر الإسلامية، هويتهم 
بكافةلفيون الهم الصحوة تاللثح لواء يحمل من أن تدرك وأمريكا ذللث، 

بطين،ينادى من، وهم ومحتهم، النامح ثقة يمللثا بات من وهم أطثالهم، 
يدركونفهم حضارتع، على الخلر نذير الغرب يعدها والى الشريعة، 

هىؤإنما فقط، جزائية ؤإجراءامت، عقوبايتح مجرد ليت، الشريعة أن تماى 
والاستقلالالقوة إلى التي،تقودهم وهي للمسلمين، بالنسبة حياة منهج 
الفنامعن المستقل والتطور الهفة ؤإلى اليامحي، الصعيد على 

العسكري،الجانب، ق التموؤ، ؤإلى الاقتصادي، الصعيد على الرأسمالي 
منللمسلمين حافظآا ليكون إعداده، ق الومحع ببذل . اش يأمر والذي 

أعدائهم.
كفيلةافه أمر وانلع الشريعة لتهلبيق العفليمة الثلايثج النتاج هذه إل 
رفضمحل للغرب فهي؛النسبة ولذالث٠ الحضارة، سلم ل الملمين برقية 

٠.الدعوةإليهاء ج يحمل ومن هي وعداء، 

لوك أطالي مسامي فلوف ؟( Niccolo Machiavetii( 1469-1527سمولو •كافلي، )١( 
الفلورسة،الجمهورة ل رفعة وديلوماب إدارية متاصب تولى فمرين، ايوين من فلررسا 

معجميتظرت "الأسر،١. كتابه ق سهلها واش يالمكيافلية، ثعرف الش السيامية بنثلريته اشتهر 
.٤٣١ص المورد، أعلام 

هسهماه، ١  ٦٤٢ ، ١ محل السكان—ارياض، مكتة المتقبل، ملامح الأحمرى، حامل محمل ر٢( 
بعنوانتقريرآ الأمية، السياّمة ءمركز وهو أمريكي بحثي مجرم أصدر  ٢٢٠١٠عام ل )٣( 
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أرجاءق الإسلأمة الصحوة لب هي كانت الإسلامية الشريعة أن وبما 
مفطتأن منذ عدوآ، الأسلأم باتخاذ بادروا فقد الإسلامي، العالم 

!!،مصا^٠١أو أمريكا صد الح معمل أي هناك يكون أن وقبل الشيوعية، 
قالسامة يصرح ءحينما اش~ت *"رحمه محمود مصطفى الدكتور يقول، 

فإيمكدين الإسلام صد ليسوا وأنبمم الإسلام يعادون لا يامم الغرب 
نصليأن من أبدأ عندهم ماغ لا إذ الوجوم.. من بوجه صائنين يكونون 
والدعاموالابتهال بيح والتالتماو ق وغبارنا ليلنا ونقمي ونحج وتصوم 
ربتاونمجدهونوحد اجل. المق نثاء  ١٠ونعتكف التوكل ق حياتنا ونقضي 

الشعائرإسلام الهلقوسيّّ الإسلام يعادون لا فهم له، ونtلل 
أمرفهدا كلها الأحر؛ كا تكون أن ل عندهم مانع .ولا والعبادايت،..والزهد. 

وحالفواوالاعتزال التعبد على سجعوا ربما بل فيه.؛ يفكرون ولا يهمهم لا 
هيوعداءهم حمومتهم عنهم..ولكن ودافعوا الصوفية الطرق( مشايخ 

علىوبنائه العالم توجيه ل السكلة ينازعهم الذي الإسلام ّ الأحر. للاّلأم 
أحرثقافيآ سارعتا يثق أن يريد الذي الإسلام أحرى.. وقيم مثالياتآ 
الذيالإسلام والفكر.. الفن من ونماذج اكعامل j أحرى قمتا ؤيرمي 

غيرأحرى لغايات ولكن والتكنولوجيا والأحر١ع بالعلم ينهض أن يريد 
ادويالإسلام اليامي.. الإسلام واليطرة. والعدوان والغزو التسلط 
الحضاريوالإصلاح الاجتماعي الإصلاح إلى الفردي الإصلاح يتجاوز 

حربؤإنما سماح.ؤ هامش ولا مساومة.. لا هنا الكوق.. والتغيير 
منالرصاص يأتيلث، وقل. ١ الرصاص؛ ■مجك الكل يطلؤ، ٌوفح هنا صروس، 

الأنتحول للحياة التربي التمهل ه.. نفالإسلامي داحل؛الل.ك سياسية قرى 
ولهاجاذبيتها.. لها نلحة بديل.. أو منافس أي ترفص ملحة قلعة إلى 

»اوااعد رند  Xshorioh: The Threat to America)أمكا« يهدئ الخطر •النريعت: 
اعداممنها ماسة، ماص، تولى وأن مق والنمح، جافنيء رانلث، ٠٠الرم مديو التمرير 
لالجمهورتم، الحزب اعضاء بض نام ومؤ"ما ديغن■ الربي ونت و< الدفاع ينثر ٠—اس 

برص*إتتر ااحد،ة يننلرت التمريرا. مدا إلى اصتنادآ اعدت مدضْ يتايد الأمريكي الكونجرس 
،الرابط:٢٢• ١٤/ل/XTالإ-محارية،ق 

3286=ttp://ipsri0rth0meriC0_/riews.php?idnews ^ .يفلر:وموص التمرير عن وللمزيل
http://wwwxeriterforsecuritypoiicy.org'لرابط؛ الأممحة•، المياسة مولع«مرم 
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أشهمأااُالمسالمن من أحاننا مريدوها 
الشيوهمةلسقوط الأولى الوهلة منذ أمريكا ق الحديث بدأ فقد ولهدا 

القائم،الخلر وعن الحضارات، صريع وعن الإسلامي، الخلر عن 
صامويلءإحدر ت اموريتو، اجون يقول الجديد،..الخ. والمارد 

رصريعبعنوان  ١٩٩٣عام نشر مثير مقال ق هتتنجتون 
الحياةعلى يهيمن سوف الحضارات ُرصرإع أن من الحضارات؟® 

هداأن الإسلامي العالم ل الكثيرون اعتثر وقد العالمية®. الياممة 
منصب1أأيما تقلد الذي المهيمن، الرأي قادة وأحد الأمريكي الأكاديس 

تجاهالعرب، موص دوى يعقدونه كانوا عما يعثر بلاده، حكومة ق رخيع1ا 
صارعواقد الحكوميين والخسوولين الأكاديمسن كان ؤإدا الإسلام. 

كتابهمبيعات أرقام أحلهرت فقل هنتنجتون، موقمح عن بأنفسهم النأي إلى 
مجناعير العدد نم الينات، من العديد إلى وترحماته لاحقح أصدره الذي 

لموضؤعراتجة سويا هناك أن الموصؤع، هذا ءالجتv التي المؤتمرات 
ااالصر|ع««ُم

ام ٩٩٧عام أصدره الذي كتابه ق هنتنجتون حلمي ٠ أيضح! ؤيضيم، 
وأندموية، للأسلأم الفاصلة ارالحدود أن إلى نفه، للموصؤع توسعة 

الأصوليةمسألة الشاملة إدانته وتجاورت أيضح®. دموية الداحلية مجكوناته 
بالنسبةالأساسية المشكلة ءإن يقول؛ إذ ه؛ نفالإسلام لتشمل الإسلامية 

يعتيرالذي نفه الإسلام ق هي بل الإسلامية، الأصولية لمستا للغربح 
هاحسويتمالكهم ثقافتهم بتفوق مقتنعون  ١٢أصحا-متباينة، حضارة 

دون.ت ط اليوم—الماهمْ، أحبار دار القادمت. والمعركة الياسي الإصلأم محمود، مصعلغى )١( 

اصس.سالم والمسه الأموات إسيرزيوأ.ن )آ(تراكمحررأحون 
ماذاؤيعرف ّياءةج رجل فهتنجتون فرنغ؛ عن الحفارات؛ اصولع المقالة هده تأت لم )٣( 

بانمنتنجتون يؤكد ولن.لاش البارئة. الحرب مايعد مرحلة تطله الانمي وما يتول، وماذا يكتب 
*سرانتلاث حلال نقاشح حرك 'ند الخارجيه~• الثرون عجلة نشرتع ~الدي ذلك مقاله 
الحدمر،غار هماص عن" نقلأ الرم؛• إر  ٢١٩٤٠*ند نشروه معال أي أناره ما تغرق 

^٢م،ص٧٦ ٠٤^سارسدارأسامة-|لأردن،طا، 
نشرحضاري؟، صراع أم حوار ستميرت أيلول/ ١ ١ عقب والغرب الإسلام إسبوزيتو، حون ٤( ر

١٤م،ص٣١-٢٠٠٣^مجية،أبوش،ٍل١ط
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٠ ٠٢٠٦٠^يدوتيه الإحامحس 
بعنوان ٣١٩٩٥عام صدر راني ة لموصتقرير ل وجاء 

ءحقءلقدمايرن * والغربارالإسلام ين الجغراب السياسة بالحمار; 
الأيديولوجيالمولع بأن بالقول الدفع الباردة الحرب مائة مند ءالوف1ا بات 

الدؤهدا وأف »الغرب«. و ااالإّلأم« ين كون قد اسل العالس 
ررمدهب®بعد فيما يظهر أن كفرورة بد، لا بأنه اعتقاد على تاّيس1ا 

عارفاليس القول وهدا . الغربية المجتمعات من التحري موقف يتخذ ما 
يمثلهاالكب والواقعية الرمزية القوة أن ذلك تثرره، أسباب أي من تمامنا 

والمياسيةالثقافية الساحات على بخاصة— المتحدة —الولايات الغرب 
افتحامية،امجهولة قوة هي والعسكرية، والامحتصادية 

له،كتاب ؤب ماردارء الدين ارصياء قال صبتمثر ١ ١ أحداث وقؤع وقبل 
الحفاراتءِءصدام هتتنغتون صامويل ورقة ارتتقبل ؛ ٢١ ٩٩٩عام صدر 
ولكنالغربي. التقدم انتصار ه~ نفالوقت ؤب الصست، وذائعة الأهمية قليلة 
والنزاعاتالصراع، إمكانيات حال، كل على يستنفد، لا الانتصار هدا 

المعاديةالحضارات تلك وبين الحضارات، بين المستقثل ؤ؟ الممكنة 
إذنالمهل من أحرى• جهة من والغرب جهة من جوهرها، ل للغرب، 

الذيالحالميء ررالإرهاب أي ، ١^١٤هذا لبدء المفضل المرشح نؤسر 
ذلكهو الإسلام بأن هتتنغتون تصريح هن1 ومن المستقبل. ؤب ينتفلرنا 

.٥ الغرب® يهز بدأ الذي المرشح 

.١ ٥ — ١ ٤ ص مهأ المرِ؛ع ( ١ ) 
كتابق ونشر المربين اللغة إلى ترجم وند  ٠٠٠٣لي-ُإيان و مللرُ 'جراهام أءدْ التقرير هذا  ٢٢أ

والمواجهة'؛اكعاون بين والخرب •الإّلأم عنوان يحمل 
!الإسلامأو إلأ'الالبإ راني ءؤسة \و4 أشارت الذي )العدو( المزمب  lJulكان رهل )٣( 

هذا.بيان وصيأق ! سموماكما الممملرفء 
جلال،شرقي ترجمة؛ والمواجهة، التعاون بين والمرب الإسلام لمر، إيان و فوللر جراهام  ٢٤)

١١ ءس بل-ون، ت بدون، ط والشر، للرحمة الأهرام مركر 
فخرىترجمة: المرية، والمعارف الأداب ق الشرق صورة الأستشراق؛ ساردار، الدين ضياء )٥( 

،٢٢٠١٢^١٤٣٣ط\، _H، ا1ضع و١كقاءة ليساحة ابويلي مة م ي 
.٢١٩٩٩عام الإنجليزية باللغة الأصل ونشر ■ ١ ٥ ءسا 
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الإسلاميالعالم تجاه أمريكا من حدث ما كل بأن اليوم القول ويمكن 
تارةصريحن، عدائية امتفزازات سوى يكن لم سيتمثر ١ ١ قبل ما رة قل 

وتارة، التاريخ ومائة الحضارات صرلع عن تتحدث بمولفات 
الشعوببحص على حمار يفرض أحرى وتارة المباشرة، بالتدحلأت 

عفبتثير سياسية بمواقف وتارة العراق(، أهل على وخ )كما الملمة 
استهدائانج الذي الأمر فلسهلين، فضية يتعلق فيما وخاصة الملمين، 

قوذلك الجهاد؛ راية ترفع الش الجماعات يعفى من الأمريكية إلمصالح 
ضاعتالذي الأمر الأمة، علماء وبين الجماعات تللش بين كد انفصام ظل 
والمفاسدأالمصالح تقدير وصياسة الحكمة معه 

سنة،بعد سنة التصعيدية سياساتها ق تزداد وأمريكا الاستهداف، ذللث، بدأ 
الأستهداي،ذلك وج حتى لمصالحها، الأستهدافات من المزيد تريد وكأتيا 
الشالثانية الفائدة لأمريكا حقق الذي الأمر ، ٣٢٠٠١سر ١ ١ ق اعير 
ةيل!ُمن لها تحققها البارئة الحرب كانت والتي آنما، لكرما 

بوش٠ الرئيس أعلن حتى سيتمبمر ١ ١ احداث وقعت إن ما ولذلكر 
لالأقلام عشرات فانبمرت يكرهوننا؟®، ءلماذا الشهير ناوله عن الابن® 
الحقيقةق يكن لم والذي التساؤل، ذلك على س الإسلامي العالم 

الضرانك،(،)دافع الأمريكي للشعب شل موحهح كان ؤإنما لهم؛ موحهح 
الماكرالتساؤل ذلك، فكان أمريكا؛ خارج يدور ماذا أعلبهم يدرك لا والدين 

حديدعدو يدي بين ؤإنما جنائية، حادثة يدي بين لسنا بأننا لهم إعلام بمثابة 
أقبل مجن كرهنا الشيوعية كاتت< كما يكرهنا، 

تحولنقطة سبتم؛ر] ١ ١ آأي الحدث هذا شكل ارلقد العطارت موفق يقول 
مباشرةالحادث فعقب الإسلامي، العالم تجاه الأمريكية المياسة ق كبير 

صجةم، ١  ٩٩٢ق صير حيتما الأخيرء والإنسان *مائة فوكؤياما ّيص زانكتاب أحدّب ، ١ ر  و)تحاوياوآا"لمسبم اللمرازن الحصارة بأن تقول لنظرة يوّسى كان إذ العالمين، لأوّاط ال 
السياسيثيها ل صراء مثاكالها، لحل المرة ١^٠ نمو ما غاية بليب الأمتكتأ'ا 

الحضاراتصر؛ع كاب الكاب.ع وهذا الاصادي)الرأسالي(؛ شقها اوق رالديمقراطي(، 
البارئة.الحرب بعد القادمة الأمركية المنمية الرؤثة عن صيرا" ~حيتما ثوصوح عرا 

لواقعالتفسير باب من مو ؤإتما الأبرياء، يقتل المول او التجثر باب من لمب منا أسطرْ ما ر٢( 
م.ان حش تبعاته زلنا ولا حميعء، عايثناه 
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القاعدة،بمنظمة التهمة وألصقت لمين، المصد رأسح الاتهامات انهللقت 
هذاصحة عدم أو صحة من التحقق هبل وذلك لادن، بن أسامة يرأسها التي 

الأمريكيالرئيس وبئر الملمين، صد تنهال الكتابات وبدأت الاتهام، 
بتهيتةالإعلام أجهزة وساهمت أ أ بدأت! هد صليبية حربنا بأن العالم برمن 
القديمالعدو عن بدلأ جديد)الإسلام( عدو الأمريكي العام الرأي 

الصحفأعمدة ق الملتجئة الوجوه صورة وقفزت )الشيوعية(، 
منهاواحتفت قنواته، بمختلف، الأمريكي التلفزيون وثاثات والمجلات 

الوسطق غريبة حركة ونشهلت الملحدين، الثتوعتين القادة صور حثن إلى 
وبرزتبالإرهائيج، الإسلام وصف عر تركز الأمريكي والسياسي الثقاق 

الإسلامالوصف،)محاكمة هدا نيين، عديدة كتابات الأدبية لأوساحل اق 
ألكسندر،يونا لاكاس_ا الإرهاب،( و)محارية كوبل، جيل للكاست، السيامي( 

الأمنمجلس ق السابقان العصوان كتبه الذي المقدس( الإرهاب، عصر و) 
وستتفنبنجامن دايال كلبتون محل الرمحس عهد ق الأٌريكي اهمٌيا 

ونعيتهيط. وصيد تيمية ابن من كلأ يالإرهاب يصفان وفيه سائمون، 
الوسهلإلى لتصل والأدبي ١^١^ الوسط للإسلام الرهيب العداء حلاهرة 
فولويلحيري مثل المسحيون؛ الدعاة حتى وأصبح المسيحي، الديني 
ه.نبيه وحتى الإسلام، وثاحة وبكل ءلن1ا يهاجمون رويرتسون وبات 

جءمحمد النبي بأن معه أجرست، تلفزيونية مقابلة ل يصرح فولويل فجثري 
وأنهتلر، س أسوأ الإسلام بأن يقول روبرتسون وبات إرهابي، هو 

فرانكلينأما فيه. حاء ما يعلتقون إنما الإسلام يحنقون لا الإرهابيين 
غيردين بأنه الإسلام يصف، فإنه بوش؛ للرئيس الديتي المستشار جراهام 
الحركاتتجاه الأمريكية للإدارات الرسمي الموشط تعزي هد مسالم. 

الرغبةإلى الإسلامية ؛الصحوة سميته؟^^ ١١يرغب، ما أو الإسلامية 
دونكاله، العالم تشمل إم؛راطورية الأمريكية؛انشاء المخيلة ق الموجودة 

منأراحتها التي الشيوعية ق المنافس هدا كان سواء لها، منافس أي هيام 
القريبالمدى على يشكل هد أنه تعتقد الذي الإسلام، ق أو حلريقها، 
علىأو أحلامها، يقوض أو ىخطط\ه يعرض وأن لابد هامح، حاحزأ 
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نعىالتي مهمتها لكمل إنجاز دون ويحول مسيرما، منِح الأنل؛ 
إلهارُا
صبتمثر١ ١ لأحدايث، التالية نوات ل١ مرور ْع تتكثف بدأت وتد هدا، 

الأمريكيمحياقها ز أتن، الأحداث، تلك، أن تؤكد التي الحقائق بعض 
عامغفي ويدلع؛ يث-إع كما ْفاحثة تكن ولم دائم، جديد عدو عن الباحث 

ءسوزان)_( ١^^ المخابرات وكالة اتصال ضابطة كشفت  ٠٢٢  ١٣
معلوماتعن اليومء ®روسيا قناة لثتها تالفثزيوية حلقات عير ليندوارُ 
أنأبرزها من سبتمثر، ١ ١ أحدات حول للدهشة ومثترة كثيرة تفصيلية 

أيشخي لم ولكنها الأحداث بملك علم على كانت الأمريكية المخابرات 
الأمريكسنالمؤولين لإقن1ااع سعت ليندوار~ د وأب وقوعها، لمغ إجراء 

للطيرانمضادات وصع عليهم اقترحت أتبا حتى وقانية، إجراءات باتخاذ 
كانتكيلك الإسراتيلية المخابرات وأن لاحما، دترا اللذين الثرجض فوق 
همللتفجير الأولى اللحفلات صور من وأن الحدثأ بوقؤع أيضتا 'ٌلم على 

موحلفأي اليوم ذلك ل الثرجين ل يوجد يكن لم ولدللئ، عناصرها، بمص 
التفجيراتنل الثرجين امتاجر يهودا تاجرآ أن إلى بالأصالة يهودى، 

أمريكية،عير تأمين صركات لدى عليهما أمن يم سنة، ٩ ٩ لمدة أسهر ببضعة 
أمريكاوأن الدولارات، بمليارات التفجيرات بعل تعويضات على حصل نم 

معبالتفجيرات، العراق لتريعل القاعدة بتنفليم العراق ربعي إلى جاهدة سعت 
المدهشةأالمعلومات من ذلك غير إلى بينهما؛ علاقة وجود بعدم يقينها 

ءلاJتعندما ( FBI)الفيدرالية المباحث قيل من اعتملت أتبما أيضأ وذكزت 
المحنق وبقيت الأحداث، ق بالتحقيقات المكلمة ١ لجنة بلماء 
اياتريوتلقانون طيقتاوذلك ، لها ممة أي توجيه دون ونمق سنة لمدة 

حدا،الأواتلر-دسق» دار احتواء؟ا، أم مجابهأن والإّلأمت صام العم الطار، صادق موفق ا )١ 
اياحث.من الحاصرتين ين وما ١ ٠ -٦ ١ ٠ صء ، ٢٢٠٠٨

عملتامريي، وكاتة صحفية وهى  ۴١٩٦٣ق ولدت  Susan Lindauerليندوار صرزان )٢( 
كتابلفة مؤ وعي الأمريكية، الترب وعارصت الامريكيه، الاصتخبارات لدى اتصال صاطة 
والعراق*.٩ / ١ ١ أحداث عن والتكتيم الباتريوت لقانون المرعية القصة ت متطرف ءربحيز 

لليندوار*، ءصوزان الأمرJ٠كية المخايرات صاط محع لقاء اليوم، روسيا تناة ينظر• )٣( 
hUp://arabk.rtxom/prg/te^^الرابط-ت ، ٢٢

٤٧٤



صبتمر،١ ١ بعد أمريكا أصدرته الذي الإرهابء مكافحه ءلقانون أو آكتء 
وأنبق، مإذن دون تتصنت أن الأمنية لدّ.دلات الحق يعطي والدي 
الخ.. . أ، تبممة نوحيه حتى أو بق مأذن دون كيلك تعتقل 

نالكبعد وقعت وغريبة بارزة أمورآ الذهن إلى تستدعي الاعترافات هد0 
قبلمن للمسيين مباشرة الأمام أصابع توجيه أبرزها من التفجيرات؛ 

لجنةتشكيل ق الأ؛ناأ ®بوش الرئيس ثلكو وكيلك الأمريكية، الإدارة 
—زعم -كما لأبا إ تشكيلها صد أنه أعلن إنه بل الأحداث، تلك ل للتحقيق 

سنةمرور بعد اللجنة تلك شكلت نم ، الإرهاب على الحرب تشتت 
الخارجتةونثر رأسها على ُبوش' دم، الأ-حداث؟!، وقوع من وشهرين 

منسيل ومط ذلك، عن ترام ولكنه كسنجر®! هنري ١١السابق 
عرالحرب اعلن الابن٠ اربوش ولكن أحر• شخصنا وعين الاعراصايتء، 

ثمومن الإرهاب، ْع أو أمريكا مع إما ميز، فالعالم وجعل الإرهاب، 
اللجنةنالك يعلن أن قبل وقع هذا كل العراق؛ ثم أفغانستان قواته احتلت، 

اتحقيقها!!ر نتائج عن 
ققاك ٩ / ١ ١ لجنة أن أيفأ الذهن يستدعيها التي المريبة الأمور ومن 
ارتكت،قاتلة أمحناء لولا الأحداث تلك وقؤع تلال يمكن كان أنه نتائجها 

أالأبيض اليت، ل كار مؤولين ومنهم الأمري،تمة، الإدارة ق أعضاء من 
بينها،..الخ!ر؛*.التنسيق ق المخابرات فثل وكذللث، 

دلل ٢١لرش إدانث لجة ءمرير ;عنوان مقال الإلمدبم العمر مجلت يظر؛  ٢١)
الرايط:، ٢٢•• ٤ آ•/ \ا\/ j بالاطغ،، لأممة يراءة!!« 

5435/hnp://dosr.ws/orticles/view
iiiUس.الانِا ل يلد أمريكي، ّيأص ٢، - ١٩٢٣)■• Kissinger, Henryكسم عزي )٢( 

عمل، ٢١٩٤٣عام حبها على وحمل المتحدة، الولايات، إلى عائك هاحرلت، ثم يهودية، 
حاصعومتثارا ون، وحونوكيتيدي ايزماور للروماء الخارجية اليامة ؤ، تثارا م

٢١ ١ ه/ للكيالى، يامة المٌءوعت ينفلر• نيكسون. ريتشارد للرتتس القومي الأمن لشؤون 
احلألبدا بنما آم •• ٢ ا/ ١ / TVق ٩• ا/ ١ ;•لجنة المموiت اكطيقاتء لجة تشمم، )٣( 

U ٢ j النققاّت، نيب اللجة واف، ؛ ٢٢• • ١ ا/ • U/ ل، أفغانمان  /Y / ينمابدا، ٢٢•• ٤
التحمق.تانج صدور قز الاحتلألأن ونع وبالتالي ؛ ٢٢•• r/r•آ/j، الراق احتلالط 

دلل ٢١لبوش إدانة ١—٩; ١ لجة لاتمرير بعنوان مقال الإليكرونية، العصر مجلة ينظر•  ٢٤)
مايق.م"أع براءةأا'راا 
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ربوشإدارة من نعليأ وع ما ْع ،اليندوارا اعرانات ين الرابط مذا 
شعارمن ؛دءا مستمر؛ ١ ١ تبل ما إرهاصات إلى أصفناه مجا إذا لابنء 

ومرورأالشيوعية، بعد الجديد العدو عن ين، والحد الحفاراتءا ُصراع 
بأنالتأكيد على يحملنا هدا كل ومناوشات؛ تداعيات من ذلك تلا بما 

حينماإما بل لأمريكا، مفاحتة آحداسا تكن لم  ٣٢* " ١ ستمر ١ ١ أحداث 
غهىوبحجمها، ما حفي علم على أمريكا كانتح لها ؤيخهلهل نصنع كانت، 

نرصهونوعيا كان بل هذا(، حلاف أظهروا رؤإن تسوها ولم بما تام لم 
الفرصةأعملي بالفعل والذي الجديد، عدوهم عن الأميكان لبملن تاريخه 

وكانالأحداث، تللتح فكانت، الشيوعية؛ تفعله لم ما أمريكا داحل ليفعل 
الوكيل.ونعم اف وحبنا غبارها؛ يقشع أن قبل الإعلان منهم 

رالأبن،بوش جورج الأميكي، الريس إبوذبمو*ت'توحمح، 'جون يمول 
١١ هجمات تلت الي الفترة ل الحذر السامة صنيع من والعديد 
صدحربآ تثن الأمريكية المتحدة الولايات أن وأكدوا محبتمبمر، أيلول/ 

بوشالريس وزار الإسلام' صد وليس ١^١^، الهياق على الإرهاب 
اكيدوأعاد الإسلامية، الجالية قادة مع واجتمع واشنعلن، ق كبيرا مسجدآ 
وأفعالالإسلامي الدن بتن التفرقة إر والحاجة الإسلأس للدين احترامه 

الموسعةحرما ل الأمريكية المتحدة الولايات استمرار أن غير الإرهابيين. 
التيالإدارة وسياسات الحماسي والخطاب الإرهاب، صد وداحليآا دوليح 

واعل هي الحرب هدْ أن المسلمين من الكثير أقنعت الحرب هده رافقت 
روالخلمينءُ الإسلام صد حرب الأمر 

الأمريكيةءالأستراتيجية عن أمريكا لإعلان الزمني اكلل فهدا وبعد، 
قبأت|ا نقول يجعلنا والفكري(، العسكري )يشقيها الإرهاب® لكانحة 

ل-وبخاصة المدى حلويلة حرب عن إعلان بمثابة إلا هي ما الحقثقة 
القديمالعدو محل حل )أحضر( حديد عدو صد الفكري" الجانب 

)الأحمر(!.

١"٧ ١ ص٦ بمبر، ايلرل/ ١ ١ عقب دالمرب الإسلام اسبرنير، رن ج٠ 

٤٧٦



الشقمحو ايحئ^ بهوصؤع علائة وله المهللب هذا ؤ بهمنا والذي 
٠٠٠الأفكار، امعركت امم عيه أطلقوا والذي الحرب، هذه من الفكري 

iOf Ideas  الأفكار، »حرب أوWar of Ideas !. تصريحاتبعض بدائه وأنقل
أنأيض1ا صنلاحظ والتي الفكرية، الحرن هذه حول الأمريكتين المؤولين 

تشيههموكذس ٩، / ا ١ تحقيق لجنة صدورتقرير بدأنل عتهاحديثهم 
الشيوهمة.صد لكنت التي البارئة بالحرب لها 

ميتمير١ ١ يعد الفكرية الحرب حول رسمية أمريكية لتصريحات أمثلة 
٢٢٠ ٠١:

قرامفيالد، ردونالد السابق الأمريكي ١^٠^٤ وزير قال الأول؛ المثال 
إلىنماج انحن : ٠٢٢ ا/*ا'• ٠ / rvبتاينح الأهريكي الإعلام مع لقاءله 
عالمإلى للناس مستمر تحول هناك ليس أنه نرى حتى للأفكار حرب 

نقناأننا لو ما يساوي أو أمؤع يكون بمعدل متهلرنن، لمحوا التت3لرف 
ءلهم«'ُ
ابول٣ وزر مساعد ألقى  ٢٢٠ا/مآ• ٠ 'T/ و اكاف: المثال 

معركةل االأنتص.ار بعنوان تاون جورج جامعة ل محاصره وولفيترُ 
قوله:فيها ذكره ومما الإرهاب،، على الحرب من أحرى جهة الأفكار: 

العاليةفالحرب الب<ء، هذا من ممدا حميعتا نحمل أن الضروري امن 
علىفحن البارئة، الحرب مثل وهي أفكار، حرب هي الإرهاب عر 

•الرئيس قال كما المدى طويل صرنع ْع موعد 
الدفاعوزارة وكيل تحدث \\إ\\إ؟بم و الثالث: الخال 
ءامجلسق ألقاها كلمة ق فايثء ءردوحلاص السياسية للشزون الأمريكي 
للحربالأمريكي الرئيس استرابجتة عن بواشطن الحارحيةاا العلاقات 

اللقاء:رابط )>(متعدزارةالدفاعالأم_س 
http://www^efense.gov/tronscripts/n^

•ا/ّآ*ءآآم،ّآ/ ٠ ق مساعدونيراللن1ع، محاصرة ض الأمريكية، الدفاع وزارة موتع )٢( 
الرابمل:

http://vmwMefense.gov/speeches/speech
التعرف؛<,ض بحثي، مركز الخارجية، العلاقامته مجلس )٣( 
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نشاطتعطيل الأول! أجزاء؛ ئلائة من تتكون إما وقال الإرهاب، على 
الأنكارء.ءمعركت واكاق؛ الأمامية. بيتهم يع تدميرهم ثم الإرهابتين 

الوءإنُأمن حماية والثالث١ت 
الريساستراتيجيه من الثال الجزء ءأما ١ك١قت الجزء يخص فتما ونال 

الإرهابيينتجنيد عمليات نستهدف الش الأفكار، ءمعركة ل تتمثل فإما 
الإرهابيغذي الذي التطرف نوعية ءإن وأصاف: خ التعاليم،؛ وتلقينهم 

نعرفكما والأيديولوجيات أيديولوجية، تحركها سيامية ظاهرة يعتير 
الموفيتية،للثيوعية يالنجة حدث مثلما هزيمتها يمكن 

الأمنلشترون الريس مستشارة ألقت  ٠٢٢ ٠ ٤ A/ / ١ ٩ j الراح: المثال 
للسلام®؛؛،الأمريكي والممهد ق حطابما رايس® ®كوندوليزا القومي 

حيثالإرهاب، على الحرب ق الأفكار صر؛ع أهمية فيه تناولت بوامنطن، 
إيدولوجية،حرب إلى صيحتاج الإرهاب صد الحرب ق الانتصار أن أكدت 

تكونامترايجية توفر صرورة إلى دعت  ٠٩/ ا ١ ولجنة أن إلى وأثارت 
الأذكارصر١٤ لشن عسكري طاح ذات هى ما بقدر سيامي طاح ذات 

اريسفعله ما ذلك أن إر وأثارت الإسلامي؛"■،، الارذب لهزيمة 
ا/ه(،١ لجنة توصية فبل )أي الإرهاب على الحرب بداية منذ ُبوش'ُ 

منأكثر ليتفقوا يكونوا لم حكومته وأعضاء بوش الريس وإن فالت: حسش، 
علىالحرب بداية منذ اعترف بوش الريس وأن الأس-تراتتجية تلك ْع ذلك 

ملاح،هوصريع ما يقدر الرؤى ق تتعلق المسالة بأن الإرهاب 

العوامليحدد الدiاع وزارة ل ٠المسوول بعنوان محر الأمريكيت، الخارجين دراية موبع ، ١١
ايرابمل:. ٠٢•• ٣ / ١ ١ / ١ ٧ ل خد الخالب للحرب الربة 

rrcxi/, i/r•. i_he  ٢ .، ه.، أ..^httpY/iipdigitalMsemb
w,0U،>nrUr.htmWox_r9P£_؛/

)اا(الرجعف.

>ما(الرجعف.
به.التعرف سق بحثي، مركز للسلام، لأمريكي ١ المعهد )٤( 

لالألكار مرغ أعب تعث، •رايس بعنوان ،مال الأعربجت، الخادمة دذارة ٌدبء بملر• ، ٠١
A الإرعاب•■ ض الخرب  /T • j / الرابمل:، ٢٢• • ٤

httptZ/iipdigitoiMsembassy.^^
0.48S4242.htmlffax222r9PKwx2E

)ا"(الر-؛عمه.
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تلكبعص عددت ثم أفعال. إلى أقواله حول بوش الريس إن نالت تم 
للشرقواكامزيول الإذاعي الت دعم ءمواصلة منهات وذكرت الأفعال، 
)اؤيأدولار، مليون ٤ ٠ إلى الفدرالي التمويل زيادة طريق عن الأوسط 
الفارسة،ياللغة ®فارداء راديو يخدمة العريية ياللغة وصرا* راديو اسس 
ساقق وأصافت أ، |الحرة••* الجديد الأوسط الشرق تالمزيون وسكة 
وبخاصةالأفكار حرب، ق الأمريكي المبمهع مشاركة إلى دعوتما 

بهتقوم ما على نظرة تلقي أن العفليمة الجامعات على ْاتمين الجامعاتت 
هدْدراسة على الناس لتشجع تفعله وما الإسلامي، العالم ْع للتفاعل 

تمامايقين على ؤإنني اللغات. هد0 على الناس اتدري.ءح تفعله وما الثقافات، 
قاتبعناها التي الْلريقة بهده التحديات هده بمواحهة كدولة قمنا إدا أننا من 

بالجاح®جهودنا تكلل موف الباردة، الحرب، حلال الأفكار حرب 
،ابوصءالريس مستشار قال  ٠٢٢ ٠ ٥ ا/ ٠ ; ١٨ق الخاص: الخال 

العلاقاتءامجلس ق ألقاها كلمة ق هادليء ءسيفن القرمي للأمن 
الحرباعت؛روا وأصدقاءها وحلفاءها المتحدة الولايات ءان الخارجية®: 

معركةالوقح نفس وق بالسلاح معركة البداية، مند الإرهاب، على 
معركةق ننتصر أن الهلويل( المدى علينا)على ءايجب وأصاف: ، أفكار® 

رؤيةمواحهة ق تقف، التي المقيتة® ٤ التوتاليتارية ءاروياهم بين الأفكار 
صرورةءإن وأصاف: ، والديمقراحلية®® الخرية من الإيجابية الخر  ٣١١٨١١٠
للإسلامالمشوهة الروية تقنيي على المعتدلين الخلين تشجح صرورة 

سه.المرحع )١( 
)'آ(المرجعصه.

أهبعلى يندد القرعى الأ،ن تنأت امبعتوان حبّ الأٌرّيي■ الخارجية وزارة مرغ )٣( 
اراط:، ٠٢•• ْ ا/ . .T/ ز الإرعاب•. رب الممدي 

http://iipdigital.usembassy.go^

hew0.8234304.html>laxzz2r9PKwx2E

ينالم ل دم ر00سس07. 5/77لممة صوتة رجمة م اترتالتاريت• الكلمة مذْ )٤( 
عنالفرديق الشا٠اات على الكلغ بالهمة بمز ما، لدولت ياسي ايالنظام ونمى >الك،وانة«، 

٣١ ٦ ر ٥ للكيالي، يامين المالموموعة يطرت معينة. لأيديورجية تبنية حلال 
ه.نفالمريع )٥( 
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أضانوأصاف ؛، المعركهءر مده صمم ل تقع الإرهابيون يقدمها كما 
دعملكب أيديولوجي صرلع الإسلام، بروح للفوز صرلع حاليا ايجري 

مباشراتحديا \ذصريأ هذا ل الفوز وسهللب، الإسلامي. العالم وولأء 
اوت،طرذن«رم.للأصوات الإسلام داخل 

ّمتوول جريدة نثرت 'م أ^/\'ا\'ق السادص: المثال 
العامةوالث.ؤون العامة لالاووالومسة الخارجية وزارة لوكيل مقالا حورنال 
أعادم الأفكارا، حرب ننتصرق اكيف عنوان تحت غلأسمازا، ااحيس 

ذكرهومما المقال، ذات نشر الإلكتروق الأمريكية الخارجية وزارة موفر 
القوميةبوش تيس الر استراتيجيه ل •جاء نوله؛ المقال، ذللث، ل اغلأسمازا 

يعني،الإرهاي، على الحرب، ل الانتصار •إن عامين، نل الإرهاب، لمحارية 
الأفكار•معركة ق الانتصار الطويل، المدى على 

لالإ؛بميو,لوجد، التعاطي مؤيدي أشد من الكثير ءيتواجد أيمان ونال 
الشيوخمجلس أعضاء يكر الذي غيتي، روبرت بالوزير يدءآ ^، jJ؟وزارة 

أفكاربنفساحرب، كانت، البارئة الحرب، بأن العام هذامن سابق فت، وق 
بمانقم لم أننا الموسم، ومن عسكرية•. قوة فيه)صرخ( كانت، الذي القدر 

ولكنبالإسلام، المتقممس الإرهاب، بروز منذ الجبهة هاوْ على الكفاية فيه 
الوكالاتجميع ل حاليآ الأفكار حرب، وثمن التغير• ل الأن آحن- الأمر 

منلها والمتحمون مبكرة. نبضة بحقبة الخاصى والقطاع الحكومية 
بعفرذكر ثم ، ؛ القادمهء للحكومة فعال إريث، ترك فرصة ولدينا الحزبين، 

إمايقول والتي التعليمي، التبادل برامج ومنهات الأفكار؛ حرب، أمحاليسمح 
نمالمتحدة. الولايات عن إيجابية أكثر أفكارأ تني على الأجانب، تنجع 

نمه.المرم ا )١ 
)أ(همسمعمه.

لالأفكار*• حرب ق نتممر  iAStبعوان •قال الأمريكيت، الخارجية وزارة موي )٣( 
الراط:

_//ilpdig'_

e0.0457117.htmMaxz22r9PKwx2E

ه.نف)؛(الرجع 

٤٨.



إنومحال والعنيفة، المتطرفة الأيديولوجيات مجاحة أمحلوب عن تحدث 
أنفسهملمين المأصوات عي الجانب هدا ق موثوقية الأصوات أكثر 

فهوعنه تحدث الذي الأحر الأسلوب وأما سجيعها. يجب ولذلك 
صرفبه ويعني التحويل*، *أسلوب عليه أطلق الذي الأسلوب 

-بحسبالأسلوب وهذا الإرهاب. إلى تقود التي العفاثد عن المستهدفين 
الطويل*.المدى على فعالية الأكثر *الأسلوب هوت — وصفه 

*غلأسمان*كان حينما الابن* 'بوش الرئيس عهد ل كان المقال هذا 
أصيحأن وبعد *أوباما* الرئيس عهد ل وأما الخارجية، لوزارة وكيلا 

مجلةأعادت فقد الأمريكي المشرؤع معهد باحثي كبار أحد *غلأسمان، 
وبنفسالمقال ذات نشر  ٢٢• ١ • v/ / ١ * بتارخ *pf* الخارجية السياسة 
أتىالمرة هذه ق المقسمون ولكن الأفكار*، حرب ل ننتصر *كيف، العنوان 

علىأكثر وأما الدول، وأسماء الأعثلة ذكر ل سابقه من أوصع 
فتامل!الأفكارُ'،ط ل.مركة الدبلرمي الجانب أهمية 

كلمةأوباط* *ياراك الرئيس ألقى  ٠٢٢  ١٣ه/ ! ٦٣ل الاع: ايثال 
عمرل عنا يالأ نوله؛ فيها جاء ومما الإرهاب، •كافحة متقبل حول 
القوةعلى نعول أن حاطفة لحظة ق الحالم حول والصور الأفكار فيه تنتقل 

عناصرجمح إلى نحتاج فنحن بمفردْ، القانون تنفيذ أو وحدها المكرية 
.الأفكار*؛ ومعركة الإرادة معركة ت، لكالقوة 

الأمريكيينالمؤولين مريحات أمثلة من مضى ما حلال محمن وبعد، 
يلى؛ما تتع نأن يمكننا سبتمبر ١ ١ بعد الجديدة الفكرية الحرب حول 

ف.المر-ح ينظر! )١( 
الأفكارحرب ل ننتصر ءكغج بعنوازت مقاو الخارجين، ياث المجلة ان. غلأّجيص )٢( 

Ideas  ٥/How to Win the Wor * مركزالمرية إل ترجمه وند ، ٠٢٢ ١ • م/ / ١ • بماريح
'■الأفكار(.الرابط معركة تكس، عتواي،)كيم، ت،حث، الشّرقالعرم، 

http://wwwMsharqalarobi_gMk/morkoz/m

ؤ،الإرهاب، مكافحة تقبل محول، أوباما الرئيس كلمة الأمريكية، الخارجية وزارة مولمي رّا( 

rhfmWo ١ ١ ■"< نزه •هءا .ي./إ. ا■■httpy/iipdigitolMsen^bossy^ov/st/orobic/texttro
X2z2r9PKwx2£
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سّتمبمر،١ ١ أحداث يعد مباشرة إعلانها تم الأفكار، ®حرب أن أولأت 
.٠ ٩ / ١ ١ لجنآ ٠ بالتحقيق المكلفة اللجنة تقرير ظهور ونل 

٣قرابة بعد صدر الذي تقريرها ل أوصت  ٠٩ا/١ الجنة أن ثانيتات 
)فكرية(.أيديولوجية حرب وجود بضرورة الأحداث من سنوات 

أحرببين داتحء ويربطون يقارنون الأمريكيين المؤولين أن ثالشا: 
الشيوعية. XaاJاردة٠ ءالحرب وبين الجديدة، الأفكار، 

المدى.طويلة الفكرية الحرب هن.ْ بان يمحرحون أتهم رامتات 
وليسالإسلام، المالم تستهدف الفكرية الحرب هن.ه أن حامسسات 

وْعأمريكا، مع لح مهتال، حالة ق هي التي التتهليمات موالمر فمهل 
معحرت ناق الترديدشارة من الأمريك؛ون المؤولون لايكل ذللث، 

الإ-لأمااا.
مكانةالمابفت الأمثلة ق الكلمات بعض إلقاء أماكن من يتمح ءادّ—ات 

١لجاJيدةالفكرية، دالحرب ق الأمريكية البحوث مراكز 
بهدمتحديدا ف المنهي هو من ت الهم الموال هذا نهلرح أن بقي 
الأمريكية؟الفكرية الحرب 
ْعتاريخي وسياق واستاجان مريحات من مضى ما ربطنا إذا إننا 
المنهيفأن يوصوح نتع الملقية من الأمريكية المحوث مراكز مؤنقه 

ولثن،الوهابية،. أو الملقية الدعوة هى الأمريكية الفكرية أالحرب تحديدا 
بأنهاالفكرية الحرب لتالك، يره نفل عند يقف، الأمريكي الياسى كان 

تصممحالأمريكية المحوث مراكز فان والمشدد، المطرق الإسلام لمحاربة 
والملرفالإرهاب نتج اكي هي )الوهابية( الملقية الدعوة بأن وصرح بكل 

الثالث،.القمل ل بالتفصيل هذا شح كما والنشيدوالخف،، 
إلىيوصلنا الدراسة هذ0 ومباحث، نمول بين الربعل فإنه عام، وبشكل 

تاتلم الإسلامي اّلم على اليوم العلنة الفكرية، ،الحرب بأن الجزم 
الكرمن سنين )مرة إنها ز المفاجاة، أو الصدفة وليدة أنها أو ^٠١؛^، من 

المتحدة.الولايات ساّيت رم ي الأمريكية البحوث مراكز مكانة التمهيد ق امء ّئت ( ١ ) 
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أيفساويوصلنا آ. الشتوهمخ مقطت أن بعد رادائماا جديد عدو عن والبحث 
المستهدفحميما هم ويعانيا وعلماثها بمجتمعاما السلفية بأن الجزم إلى 

الصوفيةدعم هي الحرب تلك أدوات أهم وأن الأمريكية، الفكرية بالحرب 
لشل ليس والثقاو؛ والديتي الاجتماص وجودهم وفرض وتقوسهم 

بأمرهتا وأذكر العالم. أتهئار ق الملمين بين ؤإنما الإسلامي، العالم 
-مملااخيار0 تم داعية أول أن وهو ماما- باكفصيل -ذكرته شل واحد 

مبتمبمرأحداث من شل أيام بعد الابن® أبوش الرئيس للقاء للمسلمين— 
يوسف.حمزة وهو الصوفية، من كان 

)حلويلةالفكرية® ®الحرب هده أعلنت أن فما أحرى، ناحية ومن 
المؤلفاتاصدار إلى الأمريكية الحوث مراكز ازن حش المدى، 

محاربةق النبل أقوم إلى وترشدها الحرب تلك ند تالتي والأبحاث 
شبكات®بناء راني ة مجومحتقرير المثال سبيل على ذلك ومن الملقية، 

٠معتدلة®، لمة م ومنبعهاالوهابية عن بالحديث شحنته والدي ، ٣٢ ٠٧
والثالثالثاف الفصل فيه وحصصت العالم! ل وامتدادها )المعودية(، 

الحربق منها الاستفادة وكيفية البارئة، الحرب تجربة عن للحدسث، 
قالميوعية ْع المايفة محرتنا من نستفيد كتف أي الجريدة؛ الفكرية 
أ®الملقية® الجديد عدونا محاربة 

IVars ofالأفلكرء وحرب الأفكار "حروب تقرير أيفا الأمثلة ومن 
Idea  ٠/War ٠٨٥ Ideas ). الأسزاتيجة،الدراسات »ءعهد أصدره الذي

ممارتوجيه إلى فيه معي حيث الأمريكي، الحربي الجيش لكلة التابع 
الأفكار،حرون انولع استعراض حلال من الجديدة؛ ١لفكريةاا اءالحرب 

الأيديولوجيةوالحروب الفكرية، المنانلرات أمام؛ أربعة جعلها والتي 
والحملاتالدينية، المعتقدات حول والخلأفات البارئة(، )كالحرب 
علىتطيقها وكيفية الأربع، هده من واحدة كل نرح ق أحد نم الإعلامية. 

رسناءم.إعلاما تم الي الأفكار" ارحرب إْلار ذ الإسلامي؛ الواقع أرض 
يعلعدو إلى أمريكإ حاجة صفحات— نل ورد الأى الاثياس —ل رانل عومه أكدت وقل )١( 

الشيوعية.ّموط 
٠٠٢٠٠٨الأفكار*، وحرب الأفكار راحروب تمرير الأسماتي٠مة، الدراسات معهد يظرت )٢( 
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I/؟)،إلى الأمريكية الفكريةة والحرب ثان ق ألف ما وأهم أبرز وأما 
وزيرمساعد ناي«؛ وارحوزف  SOFT POWERالاعمة« ررالقوة محاب فهو 

وهذاكليتتونا؛، ررييل حكومة ق الدولية الأمنية للشؤون الأمريكي الدف1ع 
٠عام صرر الذي الكتاب  ارالحربلهدم والدليل المرثي بمثابة هو  ٣٢ ٠٤

وغيرهمالأمريحيين وإن الكتاب! مقدمة ق رلنايأا يقول الجديدة. الفكريهء 
وحصخصةالعولمة، من الظلم الجانب من له سابق لا تحليتا يواجهون 

التركيزهو وهذا الجديدة. التكنولوجيات ترافق راحت الش الحرب 
بالحربأحيانا يلحص الذي القومكب، للأمن الجيدة لامتراتيجيتتا الخنامحب 

تمثلهاالتي التهديدات فإن الباردة، الحرب عليه كانت وكما الإرهاب. على 
العسكريةالقوة وستلعب، بسرعة، حالها يتم لن المختالمة الإرهاب أشكال 
علىصعق أربعمئة تصرف الأمريكية الحكومة ولكن حيويتا. دورأ الصلبة 

مجابيتهيمكن لا التحدي فإن الباردة، الحرب تحدي ومثل الناعمة. القوة 
الأمريكثونيتفهم أن الجوهري من ولهدا وحدهاء العسكرية بالقوة 

ليستفهي الذكية القوة أما أفضل. بصورة ؤيهليقوها الناعمّة القوة وغيرهم 
مماا،منهما مزج هي بل ناعمة ولا صلبة 

وترتكزفقال! الناعمق القوة موارد عن كتابه ثنايا بين وناي® وتحدث 
ذكوناكي الأماكن )ق ثقافته هي موارد، ثلاثة على ها لبلد اكاعمة القوة 

الداخلق بإخلاص يهلبقها )عندما المياسية ويمه للأخرين(، جذابة فيها 
ودانمشروعة الأخرون يراها )عندما الخارجية وسياسته والخارج(، 

ومماالثلاثة؛ الموارد لهذه مفصلا انهللق نم ،، أخلأقية(ااُ معنوية سلعلة 
علىالمراقبين من كثير اريتفق محوله* الناءمةاا للقوة كهصدر والثقافة ق ذكره 

الختحدة.للولايات أهمية ذات ناعمة قوة تنتج العالية الأمريكية الثقافة ان 
أفكرأن أستهلع ارلأ ياول؛ كولن الخارجية وزير قال ففد المثال سبيل وعلى 

تعليمهمتلقوا الذين المستقبل عالم محالة صداقة من أنمن لبلدنا صيد رق 

توفيقمحمد ت ترحمة الدولية، يامة الز التجلح وميالة الاءمةت القوة ناي، صم. جوزيص )١( 
١، ٢٢'١ .-٢ ١  ٤٣٣^٢، انميكان-الرأض، مكنة الحرمي، 
ض،صآآ)آ(اورجع 
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أمبتقدير العادة ق أوطامم إلى يعودون الدولمن الهللبة أن ذلك هنارا. 
تعالميةلمجموئ تقرير ق وارد هو وكما الأمريكية، والمؤسسات للقيم 
مدىعلى المتحدة الولايات ق يرموا الذين الناس ءملايين فإن دولية 

هؤلاءمن وكثير بلدناء. تجاه الحنة للنوايا رائعتا حزاما يشكلون سنوات 
حلالهامن يتهليعون مراكز احتلال، إلى الأمر م ينتهي السابقين الطلة 
للأمريكيين®مهمة هي التي الياٌة نتاج على التأثير 

الحربلهده ومرثدأ موحه1ا السيامي الكاتب هدا ينطلق وهكذا 
تجربتيوكيلك البارئة، الحرب تجربة ذلك ل مستلهمنا الجديدة، الفكرية 

الصلبة()يعد الناعمة يقوما نجحن، أمريكا أن يرى والتي واليابان، ألمانيا 
'همذيناللدين•و،

التيالأدوات أحطر هو الثقال الجانب أن إلى هنا الإثارة وتجدر 
كشمت،ولقد السوفيتي، الاتحاد صد البارئة حرما ل أمريكا استخدمتها 

كيفالثقافية( الباردة )الحرب كتاحا ل ®سوندرز® ال^ريaلانية الباحثة 
الصحفمن• ترمانة تحشد أن الأمريكية المخابرات استهلاعتا 

التشكيليالفن ومعارض والموتمرات والإذاعات والمجلات 
أمريكا،حدمة مثيل ل •إلخ، والجوار• والمنح الفنية والمهرجانايت، 

رئة-العنها رفعت التي الوئائق من الكثير فحصها "بعد أيضتا وكشفت، 
استخدامهمتم ممن المرحلة تللث، وفنال المفكرين من العل*يد• أسماء عن 

عالمإلى مد؛، كانت، والي المعركة، تللئ، ل علمهم با-ون أو بعلمهم 
منافهم الثقاو الجانب هذا لاص كتاب، وئمة الأمريكي«رم. ءالقرن 

الحالمل الفكر وشراء الغربي )التمويل كتاب وهو الفكرية® ءالحرب 
تقالمثرؤع نواة يكون بان حدير وهو زعفان، الهيثم لمؤلفه العربي( 
الداهمر٢/الثقاق الخطر لمجامة إسلامي 

•_UU نفه، المرمع )١( 
القوميالمركز تشر التائب، طلعت ت ترجمة الثقاب، اياردة الحرب موندرز، ص. ف. ننغلرت )٢( 

الإطزةتوظم؟آ؟ام.اسن^ة-اكاهرة،طأ،ه..أم.ومحوثرت 
العرّيالمرم م الم;ي، العالم و الفكر لشراء الغرم اسميل ذءءان، الهبم يظرإ ، ٣١

.٢٢ ٠١•باوون، ط الإنسانين—الق.اهمةط لالادرا>ّات 

٤٨٥



هذهآثار من الكثير اليوم الإسلامي عالمنا ق تعيش نحن فها ومد، 
~آثارها طالت والتي بدايتها؟ ق زلنا لا والتي الجديدة، المكرية® ررالحرب 

والإعلامية،والتعلمية، والإعانة، الوعوية، الجوانب اليوم— حتى 
جديدة،أنماطئا أفرزت القابل وق الجوانب، من وغيرها والمالوكية، 

للإسلامجديد وجه السنين همثر متهما ليسكل قديمة، أحرى ودعمت 
الجديد!الصوق الصعود عن الحدث يآق الساق هدا وق والمسلمين! 

تالهمة الخلاصة يهده الفصل هدا وأختم 
ممابريء السلفية، الدعوة محور هو الذي الحقيقي، الإسلام أن أولأت 

وتمالأالمسلمين، غير تجاه والعق والتشدد التهلرف من يه؛ الخرب رماه 
صحيحثاذلك يكون كتما إذ وغيرهم! الصوفية الأوصاف هذه ق معهم 

فيهيأمر والدي الكريم، بالقرآن التمسك إلى مساء صباح تدعوا والسلفية 
وذسالمسلمين، غير من يؤذنا أو يقاتلنا لم من مع والمسهل بالر هقو الحق 

ئيلإيبموة؛فيأمح تعالى• وله قق 
]الممتحنة!٨[.^^^أإيزإىأمحمحي،أتسطتيه 

أنوهو الدراسة هده من كثيرة مواضع ق ذكرته ما هنا أزكي ثانيك؛ 
ليسواالمتصوفة أن إلا عام( )بشكل مضمونه ق واحدأ كان ؤإن التصوف 

إلاالتصوف من له ليس من ومنهم الضامن، بتلك المتحقق فمنهم سواء، 
درجات.وذاك هدا بين ومجا اسمه، 

المجاهرفمنهم سواء، ليسوا أيضا التصوف ودعاة رموز أن دالث،ت 
قاللهليما الهادئ ومنهم الملقية، للدعوة و؛عالاوه التصوف يمضامين 

وذاكهدا بين وما الملقية، من يأحلاقه أيضل القريب للتصوف، دعوته 
درجات.أيضتا 

الجديدالأمريكي التوجه لإدراك بالمسة المتصوفة عموم أن رادعcت 
بينمنهم يتنقل من مساواة يمكن لا إذ سواء، ليسوا أيضتا الصوفية نحودعم 
يبكيبمن التصوف، دعم ومتاركآ اللفيه من محدرأ الأمريكية الوزارات 

بالخيل،أمرنا قافه غيرهاء شسا يدري ولا مولد، ق ينراققس أو همبمر عند منهم 
الخيل.من ليس الحكم ق والتعميم 

٤٨٦







بيرى والذي والحقارة، القوة إملأم إلى العودة نعتي لفية ال
له.~ -ناريهما مهددأ الغرب 

العداءهذا ومنع ليلضة، العاJاء من تميرأ إر0 تحمل الصونة ،"-أو 
التزموْولو وعبادة(، )عقيدة والمنة امماب هدي عن بعدهم هو 

القدم.منذ العداء ذلك لعلوي 
فوقهمن مرت الذي الجسر كان وملوكه، بعقائده التصوف ٧—أل 

مقاومتها،عن الأمة حدروا إذ العالرالإمحلامي، حسد إلى العلمانية 
دعموهانم وصانعوها، بما رمحوا تمكنت، ولما تمكنت،، حتى 

يقوداليوم الصوفية بعض يات، أن إلى فقبلتهم، حا وقبلوا فدعمتهم، 
العلماق!الحكم زمام بنفسه 

٠ٍبتمر ١ ١ أحداث ٨—أف  عنأمريكسا إعلانا معها حملته آم  ٠١
والتطرفالإرهاب مناع محي المدى طويلة فكرية، احرب 

الإسلامي!
قاعير الدور لها يرال،~ ~ولأ كان الأمريكية البحوث مراكر أن ٩— 

والتقارير،ودعمها؛الأبحاث العالنة، الفكرية الحرب تللث، ترشياو 
الحرببأن معه لبس لا بومحوح رأينا وتماريها أبحانها حلال ومن 

—زعموا والتي الملقية، الدعرة تستهدف، إنما الأمريكية الفكرية 
والإرهاب.والعنف، التطرف ر مصل. بأبما زورآ~ 

وقدالصوفية، وتشجع دعم عمليتأ تبنت، الأمريكية الحكومة أل — ١ ٠ 
للممرفئة.العلني الأمريكي للدعم الأمثلة من العديال أوردت 

نمبه، اعترفوا بل نحوهم، الأمركى التوجه ينكروا لم الموفية -أذ ١ ١ 
الطبيعيح أمرا فيه رأى فبعضهم وتميره؛ يره نفل احتلفوا 

أمأنه رأى الأحر والبعفس شانه، من قلل وبعضهم فيه، غفاصة 
عليالحبيب إلا الأنوال. من ذللته غير إلى شل، الصلحة أملتة 

إماؤانكاره، الأِيكي التوجه ذللثج إحناء حاول فقد الجفري 

٤٨٩



الأمرهدا سنج وقد إ طائه موسة مؤسسته، تصدره بما أو ه ينف
بالتفصيل.

ععتمامح انسجمت الإسلامي العالم ل الحكومات من العديد ~أ0 ١ ٢ 
وتعلنالصوفية، يدعم تجاهر وباتت الأمريكي، التوجه دلك 

لفية.العر الحرب 

كييرآصوخينا حرائ أنتج للصوفية الأمريكي والشحيع الدعم ~أل  ١٣
قيأن( كثيرة، جوانب ق وذلائج وخارجه، الإسلامي العالم داخل 

الإعلامي.الجانب مقدمتها 
وذلكالعام، حهلا-|ا ومن الدعوية أصالسها من طورت الصوفية —أل ١ ٤ 

لفأعلّت، منها، المنتظر والدور الجديدة والمرحلة يتناسب بما 
١لفكريةااءالمحرب مرحلة تتطلبها التي الشعارات مجن خطا-آا 

التهلرفومنايدة الأديان، بين والتعايش كالتامح الأمريكية؛ 
السلفية،الدعوة ل —بزعمهم— والمتمثل الدين، أحكام ي والغلو 

الشعارات.محن ذك غير إلى 

أعلنتهاالش الفكرية بالحرب المستهدف هي السلفية الدعوة ~أل ١ ٥ 
والشواهد،بالأدلة الأمر هدا أثست وقد مبتمثر، ١ ١ بعد أمريكا 
أداةلأهم دعم هو إنما للصوفية الأمريكي الدعم أن أيضتا وأثبت 

الفكرية.الحرب هده أدوات من 
الأمريكيالتوجه إدراك ي سواء لسرا عام بشكل المتصوفة -أف ١ ٦ 

يعلملا من ومنهم له، المساند به، العالم فمنهم للصوفية، الداعم 
منبمر لا العام الصوو الواقع هدا كان ؤإن ثذا، الأمر هدا عن 

القول.ل بالعدل أمرنا اممه أن إلا وحطورته، الأمر حقيقة 

٤٩



ثانث؛

يرتيما التوصية أرى التتاج من مضى ما خلال من 
العالمشان ق الأمريكية البحوث مراكز تصدره ما بدراسة العناية ~ ١ 

السياسةبناء مكونات أحر أصبحت لأما وذلك الإسلامي، 
ياسيانةالرباق للأمر تْلبيق  ١٢العناية وق الأمريكية؛ الخارجة 

الحذر.وأحد السيل 
بكلالمستهدفة فهي وتفهيلها، السلفية الدعوة تقوية على ٢—الحمل 
كسرأكم هو الدائم وساحلها وحركتها الإسلام، صد غربي حراك 
الاستهداف.لذلك 

الصوفية،مع الأمريكي التحالف حعلر من نهلاق أوسع على اكحدير ٣" 
أداةالصوفية أصبحت حتى أمره، وظهر ملامحه، بانت والذي 
الإسلام.على للسيعلرة الجديدة الفكرية الحرب أدوات من ريية 

موصؤعتتناول التي والندوات والموتمرات المحاصرات عقد ~ ٤ 
درءأوذللش والسنة، الكتاب هدى وفق الكفار مع والتعايش التسامح 
كثيرابمي والذي شبابنا، على ذلك ق الصول الأنموذج لمخاحلر 

أيفاءويذيب الأديان، من وغيره الإسلام بين الفاصلة الحدود من 
والراء.الولاء عقيدة 

منأولأ لأنتشالهم وذلك الصوفية، عامة دعوة على الشديد التركيز ه~ 
حعلرمن أيضطا لأسالهم وثانيتا ١لأتباع، نور إلى الأيتداع ظلمة 

ودعاته.الإسلام أهل صد أمريكا مع التحالف 
الطاعة—عم فهم التصوف، رموز صلال كشف على التركيز ٦— 

اش.بإذن للبدعة كسئ وكسرهم التصوف، قوة معقد العمياء— 
وأدواتأيعاد تتناول التي المتخصصة الدراسات إعداد ٧— 

١مبتمم١ بعد أمريكا اعلنتها التي ١لفكريةأإا ومحاطرالاإحرب 
٠ ٠ يزعمون.كما المتaلرف٠ ءالإسلأم أو السلفية الدعوة صد ، ١٣٢ 

٤٩"





9 مهرس  jDLdnJIأو0وو1م
وتميره؛الكريم القرآن أولا؛ 

الكرم.القرآن ١.
دارسلامة، محمد بن محامي ت تحقيق العفليم، القرآن مسير كير، بن إسماعيل ٢• 

.٢١٩٩٩-—٥١٤٢٠ؤليية—الرياض،ط٢، 
الحالي-مصر،مصهلفى مهليعة القرآن، نمير ل الجواهر جوهري، ططاوي ٣• 

البؤية:بالمنة \}ذ4' الكتب ثانيا: 

الكتبدار _Jl، محمد تحقيق: الكيرى، المنن اليهقي، الحسين بن أحمد ٠ ٤ 
ه-.١٤٢٤،٣بيروت،طالعلمية، 

الأحاديثمن اشتهر عما الإلباس ومزيل الخفاء كشف العجلوق، إسماعيل ٥. 
ط١،العصرية، المكتبة هنداوي، بن عبدالخميد تحقيق: الناس، ألن عر 

٢٠٢٠^١٤٢٠ ٠ ٠.
الخجيدعيد بن حمدي تحقيق: الكبير، المعجم الطرال، أحمد بن سليمان ٦. 

شةا؛نبية-اكاهرة،طآ،ها؛ا-؛ههام.
ومحمدالأرنووط، شعيب تحقيق: المتن، داود، أبو الأشعثج: بن سليمان ^١٠ 

٠ءلا،*'آ؛اه—العالية، دارالرسالة بللي، قرْ كامل  ٢٢ ٠٩.
حدا،الجوزي، دارابن والأم، الخديث غريب ق النهاية الأثير، ابن البارك ٨• 

مجصهلفىتحقيق: الصحيحين، عر المستدرك النسابوري، الخاكم محمد  ٠٩
.٢١٩٩٠ه/ ١ ٤ ١ ١ ، ١ محل بيروت، العلية، الكتب دار عهنا، عيدالقادر 

فقهها،س وشيء الصحيحة الأحادبثح ميلة الألباق الدين ناصر محمد ٠ ١ ٠ 
.٢١٩٩٥— ٥١٤١٥يدون، حل الرياض، ،، العارفمكنية 

وأثرهاوالخوصوعة الضعيفه الأحاديث ململة الألبان الدين ناصر محمد . ١ ١ 
م.١  ٩٩٢—٥١ ٤١٢يدون، محل الرياض، العارنح، دار الأمة، الممحل 

غراس،ة محرمداود، أبي متن وضيف صحج الألباق، الدين ناصر محمد . ١ ٢ 

رالموصوعاتالخوصوعة الأحبار ؤ الخرقوعة الأصرار قاري، عر ملأ • ١٣
حلالرسالة—ييرويت،، مؤسسة الأمانة/ دار الصيلغ، محمد تهحقيق: الكبرى(، 

بدون.ت دون، 

٤٩٣



إحياءدار الحجاج، بن ملم صحح شرح المنهاج النووي، شرف بن يحص • ١ ٤
.٥١٣٩٦، »JTالعر;ي-يرو'ت،، التراث 

الأونروُل،ثب تحفغ• الصالمن، لياض النووي، شرف بن يحص • ١ ٥ 
.٠١٩ه—٨٩ ١ ٤ ١ ٩ ط"آ، الرسالة—يرون، مؤسسة 

الهجاء(أحرف عر رمرتية الأحر العلب المرا"أع ثالثات 
جمعة،علي تحقيق؛ التوحيد، جوهرة عر المريد تحفة المجوري، إبراهيم ٠ ١ ٦ 

'آم.'آآةاه-آآ،<داراولأم-القاهرة،طا،
المة،أهل عمدة عن الدفاع ق الغرب علماء جهود التهاس، إبراهيم • ١٧

.٠٣٢ ٠ ه—٠ ١ ٤ ٢ ٦ ، ١ ط الرسالة—يرون، مؤسسة 
ابنتكفثر إر الغي سه أو الصوف عصرع القاهم،، بكر أي بن إبراهيم •  ١٨

المكرمة،مكة البازإ أحمد •ماص مكتبة الوكيل، مدالرحمن تحقيق• عربي، 
بدون.ت دون، بط 

دارالضلالة، دعاة يا ههلأ يركضون، وجاءوا الجراتري، جابر يكر أبو • ١ ٩ 
٤٠٠٥١  ١٣يدون، ط الحرمين—القاهرة-، 

—المنة ترحمان إدارة نشر وتارجإ عقاتد الريلؤية، ظهيرط إلهي إحسان • ٢٠
لأهور،طا،م«؛ام-محوام.

—المنة ترحمان إدارة والمصدر، الخنثا التصوف ظهير، إلهي إحسان • ٢ ١ 
م.١  ٩٨٦^-١ ٤ ٠ ٦ ، ١ ط باكستان، 

طاهربن الحبيب تحقيق؛ اإرس١لة، شمح ق المقالة تحرير الهلشاف، .أحمل ٢٢
٠٣٢٠ه—٨ ١ ٤ ٢ ٩ ، ١ ط المعارف—يرون، مؤسسة الخدنبتي، ومحمل  ٠

المربي—الكتاب دار الحدبثج، الصر ؤ الإصلاح رعماء أمين، أحمد  ٠٢٣
برون.مت، بدون، ط بيروت، 

م.١  ٩٦٩، ١ ٠ ط الرييّبيروت، الكتاب دار الإسلام، فجر أمين، أحمد • ٤٢ 
المالفيةعقيدته مدالوهاب بن محمد الشيح طامي، أبو آل حجر بن أحمل • ٢ ٥ 

الإسلاميةالجامعة مملبوعات عاليه، المالخام وثناء الإصلاحية ويعرنه 
بدون.ت بدون، ط المورة، بالمدينة 

محمدالإمام جامعة وتثر طباعة الاسقامة، تيمية، ابن الحليم تمد بن أحمد • ٢ ٦ 
ه.١ ٤ ١ ١ ط؟، بالرياض، معود بن 

الشيطان،وأولياء الرحمن أولياء بين الفرقان بمية، ابن الحالم تمد بن أحمد • ٢٧
١٠٣  ٩٨٥ه— ١٤٠٥البيان-دمشق، دار الأرناووط، يدالقادر تحقيق؛ 

٤٩٤



محمدت تحقيق واكل، المحمل تعارض درء تيمية، ابن الحليم عيد بن أحمد . ٢٨
ه—١ ٤ ١ ١ ط٢، الرياض، معود— بن محمل الإمام حامعت نشر سالم، رثاد 

٢١٩٩١.
عيدالرحمنوترتيب جمع الفتاوى، ٌجْوع تنمية، ابن الحليم عبد بن أحمد • ٢ ٩ 

المدسةالشريف— المصحف لطباعة فهد الملك مجمع تشر قاسم، بن 
.٢١٩٩٥ه—  ١٤١٦بدون، ط المنورة، 

مكتبةالخفية، الوجود وحدة الصوفية عقيدة القصير، عيدالعزيز بن .أحمد ٣٠
.٠٢٢  ٤٢٤الرشد-الراض،ٍلا، 

دارالأصفياء، وحليقامحتر الأولياء حلية الأصبهاق، نعيم أبو عيداض بن .أحمد ٣١
م.١  ٩٧ه—٤  ١٣٩٤بدون، هل —مصر، المعادة 

حنعبدالرحمن ت تحقيق الإلهية، الفتوحات انمتي، عجمة بن .أحمل. ٣٢
بدون.ت بدون، ط الفكر—القاهرة، عالم محمود، 

الخياةمكتبة دار حديثة، لغؤية موسوعة اللغة/ متن معجم رصا، أحمل . ٣٣
.٢١٩٦٠^— ١٣٨٠يدون، هل ببيروت، 

مكتبةالنيؤية، الفتوحات مضى بعد الإسلامية الفتوحات يحلان نيتي أحمد . ٤٣ 
م.١  ٥٩٧ ستة أيث-يق حلمي حسين بامطتبول الخقيقة 

حسنت تحقيق هيالمؤ، أبي نحاة ق اامهلالم، أسى يحلان، زيتي أحمد . ٣٥
٢٢٠ه—٧ ١ ٤  ٢٨هدأ، عمان، النووي— الإمام دار القاف،  ٠.

—الخقيقة مكتبة الوهابية، على الرد ق النية الدرر يحلان، نيتي أحمل. . ٣٦
.٠٢٢ ٠ ٢ بدون، هل ، استلتبول— 

بدون،حل ، امّهلتيول— الخقيقة— مكتبة الوهابية، فتنة يحلان، ريني أحمد . ٣٧
٢٢٠ ٠١■

ًلالمعاصر، المحرمحى الأدب ل وأثرها الأستشراق فلمفة سمايلوفتش، أحمد  ٠٣٨
بدون.ت ؛اوون، 

الغربدار الإبراهيمي، البشير ممحمد الإمام آثار الإبراهيمي، طالب أحمد . ٣٩
.٢١٩ ٩٧، ١ هل الإسلامي—بيروت، 

ط١،، 4jالعقدة-الاسكندو داو ل، وأصم اعد ق الملمة ذبي، .أحمد  ٤٠
٢٠ه-١٤٢٤ م.٠٣

نشرالتوحيد، لخناب اّلكية علماء حماية الونين، ذي محمد ولد أحمد . ٤ ١ 
اه. ٤٣٤البيان-الراص،طا، مجلة 

ط١،مسعود، محمد تعريسرت عشر، التاسع القرن ل مصر جوان، إدوارد . ٤ ٢ 
القاهرةسة<؛ماه-اآوام.

٤٩٥



عناق،محمد ت ترجمة ولشرق، الغريية المفامم سشراق/ معيد، إدوارد • ٤٣
آم.٠ ٠ ٦ ، ١ ط والتورع، للشر رؤية 

والتونع،للشر رؤية عناق، محمد ترجمة! الإملأم، تغطية سعيد، إدوارد • ٤ ٤ 
،آم.طا،ه»

ت، ؤده المموى-د،شقإ دار الصوفية، محي والفداء البطولة الخطيب، أسعد . ٤ ٥ 
بدون.

مكتبةالحديث، الإسلام اكارغ ق الضانين الدولة اغي، أحمد 
م.١  ٩٩٨محوآ، العييكان—الرياض، 

،١ محل هجر، دار التركي، عبداض تحقيق! والنهاية، البداية كثير، ين إسماعيل • ٤ ٧ 
\\أ\ير.'س\م.

علممدحل والتضاليل/ الحقيقة بين الاصتشراق محمان.، علي إسماعيل • ٤ ٨ 
دارالكاومة،طم،اآةاه-ب-آم.الأسضراق، لدراسة 

صدأفريقيا عرب ل الإسلامية الممااالث٠ جهاد ذهني، علي محمد إلهام  ٠٤٩
بدون،هل الرياض، المرح— دار ،(، ١٩١٤— ١٨٥٠)الفرنسي الاصتعمار 

٣١٩٨٨.
ترجمة!والمالمين، للغرب جديدة إسلامية رؤية اا، عيدالرؤوففيصل إمام ٠ ٥ ٠ 

.٠٣٢ ٠ ه—٩ ١ ٤ ٢ ٩ ، ١ هل القاهرة، الدولية— الشروق مكتبة فانحل، محمد 
الحديد،الأتجلومكوق المكر/الأّشراق الإسلام الجبلأوي، .آمنة ٥١

.٠٣٢ ٠ ٨ ، ١ هل ألمانيا، الجمل، مشورامت، 
رسالةالاثرافي، الفكر ق الإسلام التصوف اليرعي، عالي معد الأمير . ٥٢

الأزهر.جامعة الدين" أصول كلية نلثوعة(، )غير ماجستير 
محمدترجمة! التصوف، وتارح الإسلام ؤ الصوفية الأبعاد صيمل، مارى آنا •  ٥٣

هدا،الجمل—ألمانيا، منثوران فطب، حامد ورضا السيد إسماعيل 

بيروت،— الكتابدار الوافد، الغربي المنهج أحطاء الجندي، أنور • ٥ ٤ 
طا،ةبهام.

والثقاؤ،والاجتماعي السياسي والاستعمار الإسلام العالم الجندي، أنور • ٥٥
م.١٩٨٣،٢اللناق،طالكتاب دار 

التغريب،ثقافة تمرير ل وأثرء الجديد التدين ظاهرة الخضري، فاسم أنور • ٥٦
٢٠—٨ ه١ ٤ ٢ ٩ ، ١ محل وافحويث،—جدة، للدراسات التأصيل مركز نشر  ٠.،

الجبيلي،حالي ترجمة! القرآن، وأنهار إبراهيم السيد سميت،، إييجانريل إيرك • ماه 
بدون.ت حل 

٤٩٦



عيدالحقترجمة! الحواتية، الإصلأم طريق اكصوف! جوفروا، إيريك  ٠٥٨
ا'ُآةا0سحوا، ركلمة(، والتراث للثقافة ابوحلي هيثة تشر الرٌورى، 

نشرالأمريكية، المتحدة الولايات ق الفكرية المراكز الخليب، رووف باسل • ٥ ٩ 
ه. ١٤٢٨الريانحن، الإسلامية، والدراسات للمحوث فيصل الملائ« مركز 

سلاطينعصر الزمان/ أهل هارج ي الجمان عقل العبي، محمود الدين بدر ٠ ٦ ٠ 
بالقاهرة،القومية والوثائق الكتب دار أمين، محمد محمل تحقيق؛ المماليك، 

ط؛دون،امآةاْبا»آم.
قوجهوده حوتير عارف ٌحمد بن بكر أبو اكخ ناصرقن، محمد بن بدر • ١٦ 

ها ١٤٢٤مطوعة(، )غير ماجستير رسالة عنها، والدفاع السلف عقيدة تقرير 
المكرمة.بمكة القرى أم جامعة 

شركةالصالحي، قاسم إحسان ترجمة؛ اللمعان، النورسي، الرمان بدع • ٦٢
يدون.ت بدون، ط لالثرِالقاهرة، سوزلر 

الصالحي،قاسم إحسان ترجمة؛ ذاتية، سترة النورسي، ّعتد الرمان بدع 
بدون.ت بدون، محل للنشر~الماهره، سوزلر شركة 
سيدوتعليق؛ ترجمة الإسلامية، الخلافة حصارة استتبول لوقس، برنارد 

م.١  ٩٨٢ه—١ ٤ ٠ ٢ حدأ، والتوزيع، للنشر السعودية الدار علي، رضوان 
محمدترجمة؛ المسلمين، واستجابة الغريي التأثير الخألأ؟ أين لويس، برنارد 
.٠٢٢ ٠ ٣ ، ١ محل القاهرة، سهلور~ ونشر ترجمة عناق، 

دارالإسلامية، والجماعات والأحزابر الفرق إلى الانتماء حكم نيل، أبو بكر 
اه.٤  ١٣طّآ، الجوزى-الدئم، ابن 

التونسيةبالبلاد القرني والاستعمار الصوفية اللرق العجيلي، التليلي 
^شوراتممةالآدابسوبة،ءل؛دون،آبمبمام.

—الأداب مكتبة اكماي، العصر إبان مصر ق التصوف، الهلويل، توفيق 
بدون.ت بدون، هل القاهرة، 

الحربيةالمؤسسة الجار، مز ترجمة ماسيتيون، لؤص موريون، جان 
م.١  ١٩٨ ، ١ ط والشر~ييروت، للدراسات 

ترجمة؛والمواحهة، التعاون بجن والغرب الإسلام لسر، وإيان فوللر جراهام 
بدون.ت يدون، ًل والشر، للترجمة الأهرام مركز جلال،، شوقي 

٠٢١٩٩٤بدون، ٍل القاهرة، الهلال— دار العثمانية، مصر نيدان، جورجي 
ترجمة؛الدولية، المياسة ل الجلح وميالة الماعمة؛ القوة ناي، _. جونيف 

.٠٢٢ ١ ٢ ه— ١  ٤٣٣هل؟، انميكان—الريانحن، مكتبة ١لجيرمي، توفيق محمد 

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

٧١

٧٢

٤٩٧





الأرطوالشرق انمحد، الأمريكي/الولألأت الاضراق لتل، أ'ار.دوجلأس 
للترجمة—!٥^،القومي المركز الشاب، محللعت ترجمة؛ ، ٢١٩٤٠مند 

طا،بمبلإم.
عليترجمة؛ الحضارة، الميامة.. الإسلام/العقيدق. صورديل، دومينيك . ٩ ٠ 

م.١  ٩٩٨ط'اآ، التنوير—لينان، دار مقالي، 
ماكجيلجامعة الأمريكية، الخارجمة والمياسة الفكر مراكز أيون، دوuلد . ٩١

معليقاق.مازن ترجمة؛ ، ٠٢٢ ٠ ٦ كوين، 
معاهدتأثير تميم اليحثيه؟ للمؤمسات أهمية هناك هل أبلسون، دونالد . ٩ ٢ 

ط١،الأستراتيجية، والبحوث للدرامات الإمارات مركز العامة، السيامة 
٢٢٠ ٠٧.

إسماعيلتعرب؛ اكاريح، ل ومركرْ الري الفكر أولرى، لأس لي • ٩٣
يدون.ت هل، اللبتال—بيروت، الكتاب دار البيطار، 

الإرهاب،على الانتصار الشر/كيفية نهاية بيرل، وريتئارد فروم، ديفيد • ٩٤
.٠٢٢ ٠ ٤ ، ١ ًل والتوزح، للنشر الأهلية الروحي، فواد ترجمة؛ 
تركيال والعمارة والفنون الصوفية الدراؤص، تكايا ليفشيز، هبم.رايموند 

)كلمة(،والتراث للثقافة أبوخلى هيثة نشر عودة، عبلة ترجمة؛ العثمانية، 
طا،آّآةاه-ااء؟م.

الشروق—دار أريكان، إلى أتاتورك من تركيا والهلال؛ السف، هلال، رصا  ٠٩٦
,٤٢١  ١٩حوا، القاهرة، 

ًلآ،الفاس—بيروت، دار هرتزل، خطى عر العرب لورنس الفاتح، زهدي •  ٩٧
1.ةاه.

القرىأم جامعة بمجلة منشور بحث بالقضاء، الرضا القرف، محمل، بن سالم •  ٩٨
رمضان(، ٢١)العدد (، ١٣)المجلد وآداما، العربية واللغة الشريعة لعلوم 

،آم.،اآةاه/دسمر،
ماجي.ترجمة؛ الأفكار، حرب أدمغة الفكر مراكر رويو، ومارتتن بوشه ستيفن •  ٩٩

،اهأم.كج،دارالفارا؛ي،طا،
١٠ الاعتماديةوآراؤء الجتلأف همدالقادر الشيخ الفحطاق، مسفر بن سعيد . ٠

.٢١٩٩٧ه—١ ٤ ١ ٨ ، ١ محل والصوفية، 
الرشد-مكتبة الصوفية، عقائد ق الأديان وحدة معلوي، محمد سعيد . ١٠١

الر؛اض،طا،أمةاه-اا.آم.
الدعوةمتهاج ل النبؤية حديثنا الأربعون السلفي، موسى محمر سعيد . ١٠٢

٢٢٠ه—٨ ١ ٤ ٢ ٩ ، ١ هل أحمد—الماهرة، الإمام دار اللفية،  ٠.

٤٩٩



البيان،مجلة تشر ونقض، عرض الأشاعرة الحوالي، همدالرحمن بن سفر • ١٠٣
..٥١٤٣٠دون، بط 

الحياةل وآثارها وتهلورها نشأتها العلمانية الحوار، عدالرحمن بن سفر  ٠١٠٤
يدون.ت بدون، ط الهجرة، دار المعاصرة، الإسلامية 

مكبالإسلام، الفكر و الإلجاء ظامحرة الحوار، همدالرحمن بن سنر • ١٠٥
١٠٠ ٤ ١ ٨ ، ٢ حل الأيب"القاهرة، 

الجامعةنشر العقيدة، ل الأشاعرة منهج الحوار، عبدالرحمن بن سفر • ١٠٦
م.١  ٩٨٤ه— ١٤٠٤يدون، ٍل المنورة، بالمدينة الإسلامية 

النجدية،الوهابية والتحفة النية الهدية النجدي، سحمان ين سليمان . ١ ٠ م١ 
٠ ٢١٣٤ ، ١ حل المنار—مصر، مطبعة 

المزادشفاء كتاثي عر الرد ؤ، الصائر جلاء المالكي، خليل بن ا-ممير  ٠٨
يدون.ت بدون، ط والدحاتر، 

ه—١ ٤ ٠ ٥ ، ١ حل المنصورة، الوفاء— دار العالخانبة، جدور فرج، أحمد المد • ١٠٩

٣٠١٨حن ت ترحمة الإسلام، إر الدم؛ أرمل-> و. ت..سر ١١•
—المصرية النهضة مكتبة المحراوي، ؤإسماعيل عابدين وعيدالمجيد 

ئثرتالكتاب مجن الإنجليزية الأور والهلعة بدون، ت بدون، ط القاهرة، 
بتاريحا"ههام.

والصفات،الأسماء توحيد من وموتفهم الماتريدية الأفغان، الملقي سمس . ١١١
٠٢١٩هّ—٨٩ ١ ٤ ١ ٩ ٢، حل —الهلماف، الصديق مكتبة 

محلاكاهرة، العلامية— الكتبة العارف، عوارف المهروردي، الدين شهاب  ٠١١٢
م.١٩٣٩ه-١٣٥٨؛دون،

—مدبور مكتبة والغايات، الوسائل والمملمه، التصوف حلعيمة، صابر . ١  ١٣
.٢٢٠ ٠٥القامرة،طا، 

الإسلام،الفلمم الفكر ي وجهوده ماسيتيون لؤيس نياد، أبا عثدْ صابر ■ ١١٤
.٠٢٢ ٠ ٤ بدون، محل ١لإسكندرية، العلباعق— لدنيا الوفاء دار 

ونقدأ،عرضتا الصوفية/ محي للتلقي العامة المصائر صادق، مليم صادق  ٠١١٥
مكثةالرشد،طا،ها؛اه-؛هبمام.

للنثر-غناء المعودية، ل الديية الحرية الحصين، عبدالرحمن بن صالح . ١١٦
هأم.هم؛اه-وهالرياض،طا،

العامةالرئاسة ونونع طباعة مفاهيمنا، هده الشيح، آل عبدالعزيز ين صالح . ١ ١ ^١ 
بدون.ت والإرشاد، والدعوة والإفناء المالخية البحوث لإدارات 



وأثرهاعيدالوهاب بن محمد اثشخ عقيدة العبود، عبدافه بن صالح . ١١٨
،١ حل المنورة، بالدينة الإسلامية الجامعة نثر الإسلامي، لعالم اق 
ه.١ ٤ • ٨ 

الفكرمركز الغري،، يريده الذي الإسلام الغامدي، عبدافم بن صالح . ١١٩
ه.١  ٤٣٤ء؛لآ، المعاصر-الرياض، 

ومقدمةالرفاعي نصيحة ق لما بالدليل المان النونان، نونان بن صالح . ١٢•
،١ هل العاصمة—الرياض—، دار والتضليل، الواضح الكدم، من اليوهلي 

اه. ٤٢١

دارمذما، ت، ليالمالفية كتاب على تعقيبات، الفوران، فوزان بن صالح . ١٢١
٤٠١ ١ ١ ، UJsالرياض، الوتلن— 

والعارف،الأداب في الشرق صورة الأسثشّراقت ساردار، الل.ين ضياء . ١٢٢
كلمة(،) والثقافة للمياحة أبوفلي هيئة نشر صالح، فخرى ن ترجمة الغربة، 

الإسلامي،اكرامث، j والتلفيق التزيير لمنهج المستشرقون مرى، •'ئارق  ١٢٣
.٠٢٢ • ٦ ، ١ ٍد القاهرة، — ١لافذة مكتبة 

حزا،العبيكان—الرياض، مكتبة المقيدة، ألفاقد معجم فالح، عبداه عامر ّ ١ ٢ ٤ 

الحضارات،وصرنع الاصتراتيجية الميتلر؛ نظريات الحل.يثي، غالي هماس . ١٢٥
.٢٢* * ٤ ، ١ ٍد —الأردن، أصامة دار 

نجال.عالماء مشاهير الشيح، آل افه عبل■ بن اللهليفح همد بن الرحمن همد • ١٢٦
وغيرهم،

درامةز ومنهجه الفلسفي ومذهبه بدوى ء؛ل.الرحمن المامدى، عبدالخالق . ١ ^١٢ 
.٢٢• • م—A ١ ٤ ٢ ٩ ، ثل١ الرشاو، مكتبة الل.امب،إ 

-بيروت،الثقافية الكتّتح مومة إبليس، تلبيس الجوزى، ابن همدالرحمن • ١٢٨

ٍدا،اشبيبليا—الرياض، دار الصر، وقضاياالملقية الزنيدي، عبدالرحمن • ١٢٩
٢١٩٩٨^١٤١٨.

الجوزي—ابن دار الأساعرة، هن تيمية ابن موقفا المحمود، همدالرحمن • ١٣٠
الدئم،ًلا،مم؛اه.

حلم،الملمية—بيروت، الكتب دار الصوفية، هي هذه الوكيل، همدالرحمن ٠  ١٣١
٢١٩٧٩.

ا.ه



٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤•

المطبوعات-ولكلة الإملاهي، اكصوف تايخ بدوي، .همدانرحمن  ١٣٢
الكوت،طما،عيبمام.

دارالإسلام، ل قلقة شخصيامت، إسلامية/ دراسات بدوي، همدالرحمن •  ١٣٣
.٢١٩٦٤ط٣، العريية~القاهرة، النهضة 

تلالمطوءات-المت، وكالة الصوفية، شطحات بدوى، مدالرحمن •• 
بدون.ت بدون، 

لمز،القلم دار الثلاثة، المكر أجثحة الميداق، حنكة حن بدالرحمن ع. 

ابنسكتة والمة، الكاي، ضوء ل المسوق الفكر عبدالخالق، دالرحمن مه• 
٠٢١٩٨٤■—٠٠١٤ ٤ تيمية—الكويت،حل؟، 

وأحكامحكم من الجياد القهلوف الدر، همدالمحن بن همدالرزاق •
ءلا،ْآآ؛ا،وّالغني-الرياض، دار الجهاد، 

محمدالشيخ لدعوة المناوتين دعاوى العبداللهليمح، محمد بن دالعزيز مه. 
م.١  ٩٨٩— ١٤٠٩بدون، محل ية—الرياض، دار ء؛دااوعا'ب،، ين 

بدون.ت بدون، محل المتثرفين، عتل النهج الديّبه، بدالعفليم ع٠ 
واكحقيق،اليحنخ ميزان ق الصول عريي ابن ندى، الاف »~7، بدالقادر ع. 

.٢١٩٩١،،_— ١ ٤ ١ ١ ، ١ ءلّ المنورة، البخاري—المدينة دار 
وغيره،العلمي ءبل.الرحمن ت تحقيق امسط، الأنمعال، البدالكريم ع■ 

.٢١ ٩٦٢— ١٥١٣٨٢حدا، —حيدرآباد، العثمانية العارف، دائرة مجلس 
عبدالحاليمتحقيق؛ القشيرية، الة الرسالقثيري، هوازن بن يدالكريم ع• 

بدون.ت بدون، ثل القاهرة، العارف،— دار الشريف—٠، بن ومحمود محمود، 
وتلهمحمود، تحقيق! اللمع، الخلوسي، السراج نمر أبو بدّاله ء٠ 

.٢١٩٦٠،و— ١  ٠٣٨ بدون، ٍل بمصر، الحديثة الكتب، دار سرور، عبدالبافي 
ابندار تيمية، ابن الإسلام لشخ المناوئين دعاوى الغصن، تداش ع. 

ءلا،؛أ؛اه.الجوزي-الد،ام، 
المنارة-دار وغايته، حقيقته افه سبيل ق الجهاد القادري، أحمد بن بدافه ع• 

حدة،ءلأ،ما؛اه-أ؟؟ام.
هلعوضلالاته، متكراته رد ل المالكي »ع حوار المنع، سليمان بن بداطه ع. 

-١٤٠٣ًلاا بالراض، الخلمية البحوث لإدارات الخامة الرئاسة ونشر 
٢١٩٨٣.

الرشد-مكتبة الحاضر، الصر ل الجهاد معوقات الخقلأ، فريح بن بدافه ع• 
-أماالاض،طءآ،؛أ؛اه-م-
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دارتة، والالقرآن ق الجهاد إلى الدم، حميد، ين محمد بن .عبداض  ١٤٨
بدون.ت بدون، محل البخاري—بريدة، 

كنوزدار وآنارها، وءقائ١٠ا نشأتها الصوب/ الهلرق السهلي، يحنن ءLJاش . ١٤٩
.٠٠٠٢ • اه-ه  ٤٢٦ًلا، إشب؛0-ارياض، 

مالملأفرشا، الأوروبي والامتعمار اسون إبراهيم، عبدارزاق عبداض . ١٥•
م.١  ٩٨٩بدون، ط المعرفة—الكويت،، 

المترْ~محروت،دار الصوب، مصطلحاتا معجم الحفي، ءبلالمغم . ١٥١
طآ،'ا>؛اه-خ'اهام.

اتللدرامحالعربية المؤسسة السياصية، الموسوعة الكيالى، عيدالوهايت، . ١٥٢
بدون.يت، بدون، ط والنئر—بيرويتج، 

أمريكا؛ق الإسلامي الوجود أحمل.، اش وقح ومحمد عثمان زيد أبو عثمان ١ ١  ٥٢٠
\،YiJlالحق، دعوة ة ملالإملاهي— العالم رايهلة والأمل، الواغ 

المددآاأ،1آ؛اه.

لت،بدون، ط نثلر، وجهة والمتثرقون/ الامثراق الوزان، محمد عدنان  ٠١٥٤
بدون.

الجيل-دار ومملورها، الصوفية قة الفالنشأة فتاح، عبدالحمييه عرفان . ١٥٥
بيروُت،،طا،"اا؛اه-مهوام.

دارحماد، نزيه تحقيق: وقفاناله، الجهاد أحكام عبداللأم، بن الدين عز ّ ١  ٥٦
م.١  ٩٨٦ه—١ ٤ ٠ ٦ ، ١ ط الوفاء-جدة، 

الأمريكية،المتحدة الولايامت، ق الإسلامي التصوف إدريي، الكييهلي عزيز ١ ١ ^١٥ 
آمء•  ١٣، ط١ العالمية-بترون،، الكتب دار 

ءودي-انيال القرني والاستعمار ارقادرية التلريقة سالمان، علي بدوي عالي . ١  ٥٨
القاهرة،جامعة مطوعة، غير علمية)ماجتير(، رسالة م(،  ١٩٦٠—  ١٩٠)٣ 

٢٢٠ ٠٣.
العربيالضامث٠ نثر ؤ المأ،تشرةين إسهامات النملة، إبراهيم بن .علي ١٥٩

م.١٩٩٦ه-١٤١٧،١الإّلأْي،ط
التوبة،مكتبة الإسلامية، والدراسامتط الأستشراق النملة، إبراهيم بن علي . ١٦٠

الرياضبدون، ط التراُث،، ونشر المتشرهون الملة، إبراهيم بن عر  ٠١٦١

المفهومق الأسشراؤ،/منايث.ايتط حلا٠رة الملة، إ؛راهيم بن .علي ١٦٢
.٠٣٢ اه-م•  ٤٢٤الرياض، بدون، ًل والارت؛اطات،، 

٥٠٣



الثالثوالعلب المدة الانحرافات الزهراف، بخت ين .عال ١٦٣
المكرمة،ءلمة-مكة دار الأمة، حياة ق وآنارعما الهجرى ضر والراح حر 

ءلآ،ما؛ا0

تحق؛قتالطحاؤية، العمين غرٍح الحض، الحز أيي ين محمد ين .ض  ١٦٤
،١ ٠ محل الرمالة~بيروت، مؤسسة الزكي، وعداض الأرنووحل شعسس، 

لأاأاه-ماا'ا'ام.
علىوالرد الإمحلأمة الدعوة نشر ز الجهاد أممية العاليان، نفح بن علي  ٠١٦٥

م-١ ٤ ١ ٦ ط؟، والتوزع~الرياض، للشر ية دار ب، الضالة الطواف 

العارف-الةاهرة،دار الإمحلأم، ق الفيض الفكر نشأة الثار، محامي علي . ١  ٦٦
بدون.ت ط٨، 

جامعةمعلبوعي(، )غير ماجستير رسالة الورسة، عقائد ثابت، عامرآل علي ٠ ١ ^١٦ 
ه. ١٤٢—٩  ١٤٢٨بالرياض، صعود بن محمد الإمام 

يوسفمحمل. ترجمة: والغرب، الشرق ين الإسلام يجونتش، عزت علي ٠ ١  ٦٨
١م. ٩٩٧ًلأ، ااوشر-الان؛ا، _ موسه عدس، 

دارلميا، و الموصية للحركة الزكية الثمار الملأيي، محمد .علي ١٦٩
>آم.طا،أأ؛اه-ا*اكابعين-القاهرة، ومكتة المحا؛ة-الثارتت، 

ط١،-عنان، اكح دار المرق، الفكر ل القدر الخمري، محمود علي ٠١٧•
•م؛ا،ر-ه"أميم

الخيندار مصر، ل الصوفية للهلرق الماسة المثثة الحسن، علي .عمار ١٧١
٠٣٢• • ١،.-٩  ٤٣•ًلا، للشر-اكاعرة، 

م١ّ ٤ ١ ٤ يرون، الرسالة، مؤسسة المؤلفين، معجم كحالة، عمررصا ؟ ١  ٧٢
الصيبالوابل الخلاف،، حول أثير فيما الإنصاف، كامل، عبداه .عمر ١٧٣

بنمحمد الل.كتور الأستاذ للسيد المحمدية الدحاتر كامل، عييزاض .عمر ١٧٤
وال—ةالكتاب صوء على والعارضين المؤيدين بين المالكي علوي 

٣٢• •٦ ١ ١ ط الإّلأس-الماءرة، راث J١مكتة الأ.ة، علمام وأقوال 
نشرالشايب، ءلل.تا ترجمة! الثقافية، البارئة الحرب سوناورن، _. .ف. ١٧٥

المسحةثشرت وقي. أم. • • ٩ ط؛، للزحمة-القا،،ُة، القومي المركز 
م.١٩٩٩الإنجليزةتقءام

"لبنان،الإيمان دار الأسشراق، وأ؛اءليل الإسلام نور نجا، هدى فامحلمة .  ١٧٦

إ.ْ



الدم،حش الرمح، القح م، الأزيم، الشمال j، الإسلأب القرف( بل، الفرد .  ١٧٧
م.١  ٩٨٧الإملاعي، الغرب دار بدوي، عدالرحمن ترجمة: 

العمِدار وحاصرها، ماضيها بين القباة الطريقة  cjjbTالدين .فريد  ١٧٨
١م. ٩٩٧بلوذا، ط واكر-اطتّول، للطاعن 

للملأيين-العلم دار فروخ، عمر ترجمة: حياة، الإسلام،نهج حش، نيبا • ١٧٩
.٢١٩٧٢،ؤدا، بيرومحت، 

المجلسنثر لميلاده، الناصعة الممية الذكرى ل  ٠٠٠١١^٠١١حامد أبو .كتاب ١٨'
بدون،ط بدمشق، الاحتماعيت والعلوم والإداب الغنون، لرءا؛ة الأيلى 

٣١٩٦١.
أورحال،ترجمة; الورمي، صعيد الزمان لبديع العالم المؤتمر .كتاب  ١٨١

م.١٩٩٦،١حلنشرنيل~اٌّهلتبول،، وآخرون،، الماق 
العربةالمقلمة إصدار; الإصلامية، الدراسات ل المشرفين مناهج كتاب  ٠١٨٢

نوني،الخليج، لدول العربي الربة وعكتب، والعلوم، والثقافة للربية 

ودارالموي الهدي دار ، الصون، الفكر 3، الكامل الإنسان حوحه، اث لعلفح . ١ "١٨ 
''اااهّالفضيالة،طا،

العالمرايهلة عقدية، نفلرة اJدبيتية; الحرية قة فالحوحه، اض ، لطف٠ ١ ٨ ٤ 
.٣٢•، ٢٣•العدد ، ٢٤اJتةالحق، الإ.لأم-طةدءرة 

انمموفةوتقريرات ، الصوفتأصيلأت ل الأديان وحاوة ، i^j^اش ، لهلف. ١٨٥
)حثحبكمض(،ٍلا،أمأاىاا'أم.

»ل١،للعلوم—بيروت، العربية الدار ميحة، بعيون الإصلأم حداد، لعلفي .١٨٦

نويهفى،عجاج ترجمة; الإسلام، العالم حاضر صتودارد، لرثروب ٠١٨٧
"٥١٣٩٤حل٤، اافكر~؛يروت، دار أرصلأن، ثكيبؤ الأمير وتعليق 

٠٣١٩٧٣
مجموعةترجمة; اكاؤخ، أهمله ما تاؤخ الوهابيون، دوكوراني، لويص .  ١٨٨

بدون.ت تل والنر-ييروت، للكتب، الريس رياض نشر الباحثين، من 
الإسلام/اكارج في الفكرية والاتجاهات الاستشراف، معليقاق، مازن ٠١٨٩

الومحلية"فهد الللث، مكتبة نشر لويس، برنارد كتابات عر تهلييقية دراسة 
م.١٩٩٥ْ-١٤١٦الرياض،

٥" ١٤٢٠، ١ محل العاصر، الأمريكي، الاستشراف، ؤ، ؛أحواثلأ مهليقاق، مازن  ٠١٩٠
٣٢



دارالسياسي، والزعيم الرياق العالم ياديس بن عيدال٠حمLل مازن ٠
م.١  ٩٨٩ه—١ ٤ ١ ٠ ، ١ هل القلم—دمشق، 

يعدالأمريكية الجامعات ق الأرسهل الشرق دراسات وضعية مطقاق، ازن م. 
٠سمر من عشر الحادي أحداث  يدون.ت يدون، عل ، ٢٢ ٠١

للنشرفيمس شركة الإسلامي، التصوف، شهيد الحلاج^ آلام استنيون، م* 
.٢٢٠واكوزيع،ولا،ة• 

طالعريي~القاهره، الكتاب دار البكري، توفيق محمد فهمي، حن •ماهر 
.٢١٩٦٧يدون، 

عدالرحمنجمع النجدية، الأجوبة ل النية الدرر العلماء، من .مجموعة 
م.١  ٩٩٦ه— ١٤١٧يدون، ط قاصم، ين 

المعارف،دائرة العرب، تلاميدهم وبعض المستشرقين، من .مجموعة 
عبممان،وحن يونس وعيدالحميد حورشيد إبراهيم ت ترجمة الإصلأمة، 

م.١  ٤٩٨ ، ١ حل المدرسة، ومكتبة الليتاق الكتاب دار 
دارالصوفية، وفلمفته ميعين اين التفتازاق، الخيمي الوفا أبو حمد م٠ 

٠٢١ ٩٧٣ًلا، الداف-؛يروت، اوكتاب 
دارالإسلامي، التصوفج إلى مدحل التفتازاق، الخنيمي الوفاء أبو محمد ٠

بدون.ت هزم، القاهرة، والتونع— للنشر الثمافة 
أحمدتحقيق التصوف، أهل لدم، الممرن، الكلأياذي، بكر أبو حمد م. 

.٢١٩٩٣ه—١ ٤  ١٣، ١ هل الاالمية-يروت، الكتب، دار الدين، شمس 
فودرا~كرياًلة مكتبة الدين، علوم إحياء النزالي، حامد أبو محمد . ٢ ٠ ٠ 

بدون.ت يدون، حل إندونيسيا، 
مؤسسةتشر ّورية، ق والثورة والدين الإسلاميون رمان، أبو .محمد  ١٢٠

.٢٢ ٠١٣بدون، هل الأردن، ايبمرت—مكتب، فر؛دريس 
—القيم ابن دار الصول، الفكر ق الأشخاص تقديس لوح، أحمد محمل . ٢٠٢

مكتبةالغريى، يالاصتعمار وصلته الحدي٠ثs الإسلامي الفكر البهي، ممحمد . ٢  ٠٣
٢٢٠ه—٥  ١٤٢٦،١٤ءلالقاهرة، وهبة—  ٠.

مرذولة،أو المقل ل مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق البيروف، محمد • ٢ ٠ ٤ 
يدون،حل الهتد، الدكن— آباد يحيدر الخثمانية العارف دائرة مهلبوعات 

م.١٩٥٨ه-١٣٧٧
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مشرؤعمنة الإملارت التعصب  ٢١الأدرديي التعصب المدة، .محمد ٢٠٥
ه-١ ٤ ١ ٦ ، ١ ط بدون، اكاشر ، ٢١٩١ه-مآ  ١٢٨١اساتية الدولة لشم 

٢١٩٩٥.
قالترايثح تحقيق مكتب تحقيق؛ المحيط، القاموس الفيرورابادي، محمد . ٢٠٦

الرسالة،مرمة العرموصي، نعيم محمد بإشراف! الرسالة مؤسسة 
.٠٢٢ ٠ ٥ — ه ١ ٤ ٢ ٦ ط٨، بيروت، 

الجامعةنشر التاؤح، عبر أخرميا ؤ الإملأم حامي، علي بن أمان محمد  ٠٢ ٠٧
١,٢  ٩٨٤ه—١ ٤ * ٤ ، ٤ حل المنورة، المدية الإسلامية— 

يحلان،الشيخ وسوصة عن الإنسان صيانة الهندى، السهوال بشير محمد . ٢٠٨
—٠٥١٣٩٥حلم، الجم؛ح، العبداف وعيدالعزيز مبممحمد نفقة عار حلع 

داراكاجية، للفرقة الأنصار ق الشامة الكافية القيم، ابن بكر أبي بن محمد . ٢٠٩
٥١٤٢٨ط١طالمكرمة، مكة المواتي— عالم 

تحقيق:العالمض، رب ين المونمن إيلام المم، ابن كر أبي بن محمد ■ ٢١'
.١٠٠ ٤  ٢٣ط ١ حل —اليمام، الجوزي ابن دار سلمان، حسن مشهور 

ااشافي،الدواء عن سأل، لمن الكال الجواب القيم، ابن بكر أبي بن محمد . ٢١١
١٠٢  ٩٩٧—١٠٠ ٤ ١ ٨ ، ١ حل ١لمانرب، المعرفة— دار 

شعسس،تحقيق؛ العيال، حير هدي ي المعاد زاد القيم، ابن بكر أبي بن محمد  ٠٢١٢
اه- ٤١٢ًلا-فى الرسالة، ُؤّة الأرنووط، وهمدالقادر الأدنروط 
٢١٩٩٢.

ؤإياكنعيد إياك منازل بين السالكين مدارج المتم، ابن بكر أبي بن محمد . ٢١٣
ءل٣،العربي-؛؛روت، الكتاب دار البغدادي، محمد تحقيق: سممين، 

العلمولاية ومنثور السعادة دار مفتاح القيم، ابن بكر أبي بن .محمد ٢١٤
م١ّ ٩  ٩٦ه، ١ ٤ ١ ٦ ، ١ ًل ءفان-الخر، ابن دار والإرادة، 

بدون،ثل لبنان، مكتبة الصحاح، مختار الرازي، بكر أبي بن محمله . ٢ ١ ٥ 
١٩٨٩.)،

رالهجركب المادص القرن j، لف، اليلماء جهود الجوئر، أحمد بن محمد • ٢١٦
٢٢٠ r-j،١ ٤ ٢ ٤ ، ١ ٍل الرشد، مكتبة الصونية، ض الرد  ٠.

شعسب،بإشرافح: محقق النبلاء، إعلام متر الذهني، احمد بن ٢.محمد  ١٧
م.١  ٩٨٥الرسالة—؛؛رومحت،، ة مرّالأرناؤرءل، 

،S.U



والأعلام،المثامر رومان الإسلام تاؤخ الذمي، أحمد بن .مح٠د ٢١٨
.٠٣٢ • ٣ ، ١ ط الإسلامي—يرون، الغرب دار معروف، بثار تحقيق؛ 

الأثرية،الأسرار وسواني الهية الأنوار لوامع فارض، الأحمد بن محمد  ٠٢١٩
م.١  ٩٩،،_-١ ١ ٤ ١ ١ ط"ا'، ودارالخان، الإسلامي المكتب 

المحمدي—دار واالم>ن، الكتاب ميزان ل الصونية نيتو، جميل ين محمد . ٢٢'
٢٢. . ٠ ،ر_ ١ ٤ ٢ ١ ، ٤ ٍز جدة، 

طللشر، الثريا دار الووية، الأربعين شرح اكيمين، صالح ين .محمد  ٢٢١
واووو،مت يدون، 

ه— ١٤٢١، ١ ط الرومي، الدين جلال أحبار اكونوى، عيدافه بن محمد . ٢٢٢
."٣٢.

بدون.ت معلؤع، عير بحث الدلالي، الب المقيئ، عيداف بن محمد . ٢  ٢٣
موعنثرت والتمكين، المواجهة ين الصوفية الخمدي، عبداض بن محمد . ٢ ٢ ٤ 

ه.١ ٤ ٢ ٩ بدون، ط الصوفية، 
ومحمدالفوران صالح تحقيق! الشخصية، الرسائل عبدالوهابج، بن محمد . ٢٢٥

ط—الرياض—، الإسلامية سعود بن محمد الإمام جاممحة نشر العيلقي، 
بدون.لت، بدون، 

—العالمية الكشب، دار تصمح، أن يجّب، مفاهيم المالكي، علوي بن محمد . ٢٢٦
.مةاه-ا،بأم.بيروت،طآ،

محدم،بيروت، صادرإ دار العربة، لمان منظور، ابن مكرم ين .محمد ٢٢٧
٠١٤١٤.-

،١ حل ااعبيكان-الرياض، مكتبة المستقيل، ملامح الأحمري، حامد .محمد  ٢٢٨
٠١٤٢٦.-

لوالعمراق الديثي الإصلاح ؤ الوهاية الدعوة أثر الفقي، حامد محمد  ٠٢٢٩
١0 ٣ ٥ ٤ بدون، حل مصر، المؤلف— نشر وغيرها، المرب جرترة 

العربتين،لدى الإسلامية والدراسات الامتشراق زماق، حس .محمد  ٢٣٠
للترجمة—الخاهرة،القومي الخركر عبدالخعم، الدقن نور محمد ترجمة• 

حلأ،؛؛ما0مصر، المار— دار والحجاز، الوهايون رصا، رشيد محمد  ٠٢٣١
المة؟،أهل هم ومن أين؟ إر العاصرة اللفية إبراهيم، زم محمد • ٢٣٢

يدون.ت ًلأ، الصول، الترامت، إحياء مؤسسة 
نمارسه؟،وكيف، تفهمه؟ كيف، اش سبيل ق الجهاد الثوًلي، سعتد محمد • ٢٣٣

.٠٢٢ ٠ هر—٩ ١  ٠٤٣ حزم، الفكر—دمشق، دار 

٥٠٨



دارإسلامي، ماوهّث، لا مياركت رمتية مرحلة البوطي، معيد محمد . ٢٣٤
.٠٢٢ ٠ ٩ آ، ١ ط دمشق، الفكر— 

حلم،دة~الرياض، دار الإملأم، ل والراء الولاء القحطاق، سعيد محمد .  ٥٢٣

المعاجمومعجم والأثيات الفهارس فهرس الكتاق، عبدالحي .محمد  ٢٣٦
الغربدار عباس، إحسان تحقيق; والمللامته، والمشيخان، 

٠٢١ ٩٨٢ط٢، الإملأمي-ُيروت، 
الشوق—دار العثمال، اكاريح اصول ل مصطفى، عبدالرحيم .محمد ٢٣٧

م.١٩٨٦ه-١٤٠٦،٢القاهرة،ط
المقيئة1اجوانأ؟، المستشرقن دراسة حييب، الدين حير عبدالرزاق محمد •  ٢٣٨

نقدية(،تحليلية )دراسة عيدالوهاب بن محمر الشخ حركة ق والفكرية 
المدينةمعود—مع بن محمد الإمام حامجعة مطبوعة(، )غير ماحتتر رسالة 

ه. ١٤١١المنورة)مابقح(، 
الصوفدراسة ل الحديثة الاتحاحات الشرناوي، عبداه ُحمل ٠٢٣٩

بدون.مت، بدون، حل ادربي~القاهرة، الفكر دار الإسلامي، 
والخلوم،الفنون اصهللاحاُت، كشاف موسوعة التهانوي، علي محمد • ٢٤٠

١٠٢  ٩٩٦حل، لبنان، مكتبة دحروج، علي، تحقتق' 
المنشرقينبعص وموش، الإسلام انتشار ظاهرة الزيادي، اش فتح محمد . ٢٤١

١٠٢  ٩٨٣، ١ حل ليبيا، والتوزيع" للنشر الخامة الخشأة منها، 
اليل-استبول،دار الإسلام، ق وحقشه الجهاد روح كولن، اض فتح محمد • ٢٤٢

م.٢٠١٠،ر-١٤٣١،٦ط
الملقية—الكوست،،الدار والخلق، الحق بين الصوف سقفة، فهر .محمر ٢٤٣

—٠٥١٤١٨ًلا، القاهرة، الشروق، دار المعاصر، واقعنا قعلب، .محمد ٢٤٤
٠٢١٩٩٧

المربيالفكر ل رالخلماق الديني السالين بين المرغ صاهر■، كامل محمر . ٢٤٥
.٢١٩٩٤—اليروف~بيرومتج،دار والعاصر، الحديث، 

ٌتحبدون، حل الفرقان، دار المربية، والحضارة الإسلام حسين، محمل محمر  ٠٢٤٦
بدون.

القلم-دار الإسلامي، الصوف ل الإلهي الم، حلي، مصعلفى .محمد ٢٤٧
ام. ٠٩٦ بدون، حل القاهرة، 
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العاهةالمصرية الهيثة الإسلام، ل الروحية الحياة حلمي، همطمى محمد . ٢٤٨
يدون.طآ،ت للكتاب، 

للفردالجهادية الشخصية تكوين ق الإسلام أنر ص، نعتم .محمد ٢٤٩
م،.١  ٩٨-٤ ه١ ٤ ٠ ٤ ، ١ ط الأرقم-الكويت، دار والجماعة، 

،١ ٍل العاصرة، الغريية الخنامحج ق الإسلام أحمد، اف ونح .محمد ٢٥٠
٠٣٢٠^١٤٢٧ ٠٦

الثقافةوزارة منثوران المعيتى، التصوف فلممة شرف، ياسر محمد . ٢ ٥ ١

بعدالإصلأم لحرب الغرية الأستر١تيجية ق تراءة إبرامم، آهأ.ءحمدّ"سري 
الكتبدار المجرمن، مل دكتض "ام/ ' • ١ ممر من عتر الحائي 

.٢٢• ١ ،--١ ١  ٤٣٢، ١ ط اومرة-اكاهمة، 
الحضاري،لاصولع والحكة الأسشراق زنزوى، حمدي محمود . ٢٥٣

يدون.ت يدون، ط القاهرة، العارف— دار 
بنمحمد الإعام دعوة من المضرتين موشح المحمادي، عبداف مرسال  ٠٢٥٤

يدون،ت مهلبوعة(، )غير ماجستير رسالة ونقد(، )عرض عبدالوهاب 
القرى.أم حامعة 

نوالتعرب؛ الأستانة، ز أعريكا سفير •ذكرامحت، مرغتو، متري —تر ٠١١٠٢٥٥
م.١  ٩٢٣يدون، حد القاهرة، العرب— مكتبة مروق، 

افكح حركة مع مقارنة ح؛را<ت، الإسلامي: العالم j الإصلاح .متقبل ٢٥٦
.٢٢• ١ ١ اه./  ٤٣٢دارالمل-الةاهرة،ًلا، التركية، كولن 

٢٥vءف،ومفترى مظلوم مصلح ءبداروهاب بن محمد الدوي، عود .م
الإسلاميةالشؤون وزارة ونشر حلباعة توي، الثعباوالعليم ترجمة: 

٠١٤٢•;انون، حل الممدية، والأياف، 
ضوءعلى وعقيدته النلاق نودي ين عثمان الشخ جنيي، الدين مصباح  ٠٢ ٥٨

القرى،ام جامعة معلبوعق(، )غير ماجستير رصالة والحة، الكتاب 

دارعليهم(، وما لهم )ما والمتشرقون الاستراق السباعي، مصعلفى . ٢٥٩
يدون.ت بدون، حل والتونع، للشر الوراق 

جرثدةنشر والأسباب، والمظاهر المفهوم العلمانية باحو، ممعلفى . ٢ ٦ ٠ 
٠٢٢• ١ ١ - ه١ ٤  ٢٣بيل-اونرب،ءلا، ال

والق;وريةوالخوف للبيع ومقاومتهم المغرب عالماء باحو، .ممعلفى ٢٦١
.٢٢٠■٠—^١ ١ ٤  ٢٨، ١ تل السبيل—المغرب، جريدة نثر والمواسم، 

٥١



)التصوفالسنت وعلماء الصوفية ين القلوب اعمال حلمي، .مصهلفى ٢٦٢
ط؟،الإصكندرية، الدعوة— دار الحديث(، المصر ل الملقي والاتجاه 

١٩٨٩^١٤١٠.،
دارالرئة، والقيمة الإملامحية المقيدة ين الملقية حلمي، ,مصطفى  ٢٦٣

.٢١ ٩٩١ه—١ ٤ ١ ١ حل؟، بالإسكندرية، الدعرة 
الكبدال الإسلامي، الفكر ل الملقي المنهج تواعد حلمي، .مصطفى  ٢٦٤

.٠٢٢ ٠ ٥ t ١ حل الخلية—يرون، 
المربية،الأيحامث، مراكر ل دراسة الحدي/ الختشرفون عبدالختي، مصطفى , ٢٦٥

اه. ٤٢٨القاهرة، اللمانية، الدارالمصرية 
اليوم~أحبار دار القادمة، والمعركة المياسي الإسلام محمود، مصطفى  ٠٢٦٦

بدون.مت، ط القاهرة، 
حوا،للملأين—يرورت<، الملم دار المورد، أعلام محعجم المعلكي، منير  ٠٢^١٦ 

٢١٩٩٢.
رسالةالأشاعرة، مذم، عر التصوف أثر النمري، حليف بتت .منيفة  ٢٦٨

ه.١ ٤ ٢ ٤ سعود-الرياحس، الخللث، جامعة معلبوعة(، )غير ماجنتير 
والحالياهمت،المحتمعامتف ل المعتدلة التيارات بدعم توصيات طابة، مؤسسة . ٢٦٩

عؤمسةنشر ،، ٠٢٢ )ما* راني مؤسسة لتقرير تحليلي ملخص المسالمة، 
.٠٢٢ ٠ لأ بدون، حل أبوحلمب، طابة~ 

داراحتواء؟!، أم محابهة والإسلام؛ صام العم المطار، صادق •موفق ٢٧٠
٢٠الأوائل-دمنق،ط م.٠٨،١

دارأالصوفية،إ حقيقة؟ أم أوهم المؤامرة نفلرية المطار، صادق .موفق ٢٧١
٢٠الأوائل-دُثق،ط م.٠٦،١

الحركامت،وموتف والجماعة المنة أهل عقيدة ل ماحث، المقل، .ناصر ٢^١٢
ه.١ ٤ ١ ٢ ، ١ حل الوطن-الرياض-، دار المعاصرة«نهاإ الإسلامية 

قودعوته حياته عبدالوهاب بن محمد الشج التويم، إبراهيم بن .ناصر ٢٧٣
تبدون، ٍل الأصل، من مصورة نسخة نقدية(، الأستشراتية)دراسة الرؤية 
بدون.

م.١  ٤٩٦ حلم، القاهرة، المعارف— دار الختشرتون، المقيقى، نجيب . ٢٧٤
الأديانؤب الميسرة الوسوعة الإسلامي، للشاب المالمية .الندوة ٢٧٥

ٍله،والشر، للطاعة الخالية الندوة دار المعاصرة، والأحزاب والخداهس، 
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عكتةمجممون، جامعيون— ماسون— متشرتون حمدان، .تدير ٢٧٦
م.١  ٩٨٨— ١ ٤ ٠ ٨ ، ١ ط الطائف، الصديق— 

والصوب،المدية وآراؤء محمد ين الجتيد فلاته، عبداللأم بنت نوال، • ٢٧٧
ى ١٤٢٩القرى• أم جامعة مطيوعة(، )غير ماجستير رسالة 

—الخانجي مكتبة شرييه، الدين نور ترجمةت الإمحلأم، ل الصوفية نيكلسون، . ٢٧٨

—والنشر والترجمة التأليف لجنة وتاريخه، الإسلامي التصوف ل نيكلسون، . ٢٧٩
٠٢١٩٦٩—٠٠١٣٨٥بدون، حل القاهرة، 
محلالقاهرة، الهلال— دار كمال، مصهلفى الأغبر الدب زونج، أرم _• 
م.١٩ه-٢ه١٣٧١بدون، 

محمدت ترجمة الإسلام، وجهة وآحرون، مامسيون ولويس جب هامجلتون • ٢٨١
آم.٠ ٠ ٩ بدون، محل للزجمة-القاهرة، القومي المركز ريدةج أبو عيدالهادي 

حلمي،سالمان الإمام ~نموئج العلمانية وتركيا الإسلاميون درؤيش، هدى . ٢٨٢
م.١  ٩٩٨ه—١ ٤ ١ ٨ ، ١ ط القاهرة، المرمة— الأفاق دار 

دارالمربية، اللأي عر وأثرى اليهودية التركية اللأتاّت، دررض، .هدى ٢٨٣
٠اكلم-دمشق،ط ٠٣٢  ٤٢٣،١.

المركزنشر المربي، المالم ل الفكر وشراء المربي اسميل زعفان، الهيثم  ٠٢٨٤
٠٠٣٢ ١ ٠ بدون، محل القاهرة، الأنانية— للدراسات المربي 

،١ حل بيروت، الإسلامي، الكتج، معاصرة، فتاوى القرصاوى، .يوسف  ٢٨٥
٣١٩٩٣.

—إترأ دار نجد، علماء لإخواننا نصيحة الرفاعي، هاشم السيد بن .يوسف  ٢٨٦
١٤٢٠دمشقطط ٢٠ه-١، ٠ م.٠

التقاريروالأبحادرابعا: 
معهدصعري؟٠، ل الختتنرخون هل مصرت ل ءالتحول بعنوان سياسي تحليل .  ٢٨٧

آم.٠ ٠ ٩ واشتعلن، 
مؤسسةالتطرفء، لمحاربة الياكستانية التعددية الطاليد ااإحياء .تقرير ٢٨٨

ءآم.التراث،و«
المربية(،)النسخة راني، مؤصسق ديموقراطي'؛، حصاري ءاصلأم .تقرير ٢٨٩

٣٢٠ ٠٤.
مؤسسةديمقراطي(، حماري المدق*)إسلام الديمقراطي ءالإسلأم تقرير . ٢٩٠

٠٠٣٢ ٠ ٤ ليلمح،، إّلأم موبع راني، 
،آم.^^ليفيشرقشم؛اأ،مؤّةراند،ه.

٥١٢



إرالحاجة الأئرشت: الصحراء جنوب j السامي رالأملأم .تقرير ٢٩٢
للسلام،المتحدة الولايات معهد دJالوماميتاا، وبراعج حديده درامات 

 •٢٢•٥.
.٢٢٠١•بروكنجز، معهد تركا"، j القضية ك تقرير،؛الأملمة . ٢  ٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٨

٢٩٩

٣٠٢

٣٠٣

r-i

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٧

مركزالآّيوىا الجنوب وامن التهلرفة الإملامجيت تقرير^الأيديولوجيات 
٢٢٠والدولة، الامتراتيجة الدرّات  ٠٨.

٢٢٠الراث، موّسة سغهايء، قمة ق الأمريكي اااكح١ى تقرير  ٠٦.
رحقيقتهاا،حدورْ الغرب، ق الجديد أمريكي الفرتكو ، ءاكصو؛تقرير 
ه. ١٤٢٩نوال ، ٦٤المدد الراصد، مجلة 
منحالة  ٢١الاعتدالؤ لحقيق نو؛ الومعر؛ آميا ل ، ■التصوفتقرير 

٠،كارنيغي، معهد الشييس؟■،  ٠٢٢ ٠٧
مركزباكتان«ا بجنوب المجاب تلقة ل والثدي ■الحكم تقرير 

.٢٢ ٠١١والدولة،الامتراتيجية الدراسات 
عماراعدادت ينايرا، ٢ ٥ يعد ممر ق الصوفية لليلرى يامي ال■الدور تقرير 
للدراسات.الجزير مركز موقع حن، علي 

ةُوّالصر!ع•، بعد ها جزاتر ل او3لرف وميامة ■اللمبة تقرير 
.٢٢٠ ٠٨كارنيغي،

الخارجية،الخلاقات مجلس •، IRAQ: Tlie Sunnisالراف، j ■المنة تقرير 
٠٢٢٠ ٠٣

معهل.اك3لرف؟■، مواجهة ز نو؛ نيجيريا: شعال، ق ■الصوفية تقرير 
.٠٢٢ ١ ٠ انمرااتالأّتراتيجية، 

٠راني، مومسة ، ٠٩ا/ ١ يعد الملم ■المالم تقرير  ١٢٢ ٠٤
لأمريكا، أنمار مجلة والدولارات•، والقول، ■القلوب تقرير 

ديلمح،•إسلام مويع ترجمة ، ٠٢٢ ٠ ْ ؛/ / ١٧
.٢٢ ٠١٢،الأوّءل. الشرق معهد الإسلام•، ي الفكرية ■المدارس تقرير 
.٢٢ ٠١١الرامحثج، مؤسسة ■اكتناز•، تقرير 
يوامعلةمعربة نخة راني، سة موّمعتدلة•، لمة مشيكات اساء .تقرير 

٢٠اuحث. مء٠٧،٠
الأوسط،الشرق معهد القاءدة•، تنفليم لجهاد الملقية ■وحا.ي .تقرير ٣٠٨

٢٢٠ ١١.
.٠٢٢ ١ ٢ كارنيني، ءؤّة لميا•، صرق الأمنؤ، بتاء ■تحدى تقرير "١• ٠ ٩ 

٥١٣



jالقادم والتمرد القبدة الطريقة رحال جٍس احركة .تقرير ٣١ •
.٠٢٢ ١ ١ واشطن، سهد 

الأستراتحة،الدراصات سهل- الأفكار•، وحرب الأفكار •حررم، تقرير . ١٣١

الإّلاميةالجماعاهمت، صتلجا هل الفع؛ تجاه الإسلاميين فعل •رد تقرير • ٣١٢
.٠٢٢ ١ ٠ الدوحة، بروكنجز سهد التهلرف؟•، إلى الساندة 

التحريرميتة إعداد وأدواتها• الحرمين بلاد ق العامة العلاقايته ايكة تقرير . ٣١٣
ه. ١٤٢٨الإليكروق، البيت آل بموقع 

بوسنح،واتنهلن حريدة السعودية• ل جديد من الصوفية •ظهور تقرير . ٣١٤
.٢٢• •أ/ه/ا-

.٠٢٢ ١ ٢ كارنيغي، مؤسسة ليبيا•، ل السلفيين •غضب، تقرير . ٣١٥
مركزالمتحدة•، الولايات، ميامة ز المرتقس، ودورها الصوفية •فهم تقرير ٣* ١ ٦ 

٠مهلبقاق، مازيه ت ترحمة سايمآ(، )نيكسون، الوؤلنية المصالحة  ٢٢ ٠٤.
أ3اا/ا/ا Qatar Can Learnممرمن؛اكتان• نتعلم أن •ماذابمأكن .تقرير ٣١٧

From Palcistan ، ٢٢• ١ ٢ الخارجية، العلاقات، مجالس.
ماكقان،جيمس إعداد; المدنية•، المجتمعات، وبرنامج الفكر رامراكر تقرير . ٣١٨

؛حومث،معهد إصداراتا من والتقرير قلاقله، سليم محمد ترجمة; 
٢٢٠الخارجية، السياسات  ٠٧.

التحولمكافحة حول نقاش العتق،; على القاتم ه اكطرف'مكانحة تقرير . ٣١٩
.٢٠١١واشنطن، سهد • ٠٢٢ ١ ١ ئ، ل الراديكالية إر 

سهاالعربي•، العالم ق المعتدلين الإّلاميين استبعاد تقريرءوهم . ٠٣٢
.٢٢٠-ابروكجز،

الأمريكية،الخارجية وزارة الدولية، الدينية الحرية حول التوي التقرير • ١٣٢

الخارجية.الأمريكية،وزارة الدولية، الدينية الحرية حول نوى الالتقرير . ٣٢٢

الأمريكية،الخارجية وزارة الدولية، الدينية الحرية حول النوى التقرير .٣٢٣

التدةلأ,ات ال _J،;، الدضة ة للح ّكة الأم للحنة المتم،, د .التق ٣٢٤
٢٠'٤٢لعاالأ.ر'يكية، م.٠

المتحدةلأس ال لة، الدم الدثة ّة للم ّكة الأض للحتة , تم، المز التي . ٠٣٢
.٢٢٠ ٠٤الأ.ريكية،لآم 

٥١٤



المحي؛الولأف الدولة، الديب سرة الأريكة للجة المنوي •ص ٣٢٦

TYU _ الخحدةالوس الدولة، الدبة للحرة الأمركة للجة المنوي

الخحدة١^^^، الدولة، الدبة للحرة الأص.كءة .الممرير ٣٢٨
.(.TOY■لعام الأمركة، 

.٢٢• ١ ١ كاريغي، موة مصر■، ل والموفون المكون تقريرر . ٣٢٩

المحفة:المرامع تا: خام
.حريدةا-أسثر،اض.٣٣٠

الإطرات>.الاتحاد، جريدة  ٠٣٣١
العومة.جريدةالأثصادة، ٠٣٣٢
الإuر١ذ،٠اليوم، الإuرات٠ جريدة  ٠٣٣٣
جريدةالأنا،،الكوت.. ٣٣٤
المردان.الاشاهة، جردة . ٣٣٥

ا"مملأجردةالأمرام،،صر.
البحرين.الأيام، .جردة ٣٣٧

المان،الإطرات،.جردة  ٠٣٣٨
الماة،ودن.جردة  ٠٣٣٩

الإمارايتف.الخلج، جريدة  ٤٠٣ ٠ 
الكويت.الرأي، .جردة ٣٤١
الراة،قلرّ.جردة ٣٤٢
المعودة.الرياض، جريدة . ٣٤٣

اكوين.الماسة، جردة  ٤٠٣٤
لدن.الأوّءل، الشرق جردة  0٠٣٤

مصر.الجديد، الشروق جريدة . ٣٤٦
الجزائر.لاين، أون الشروق جريدة . ٣٤٧
السودان.السودانية، الصحافة جريدة . ٣٤٨
المغرب.المغربية، الصحراء جريدة . ٣٤٩

الأردن.العرب، جريدة , ٠٣٥
قطر.اتعربا جريدة , ٣٥١
القاهرة.١^^، جريدة . ٣٥٢

٥١٥



الكويت.القبس، مه"ا.-مدة 
مصر.الإلتكرونية، ١لمصرمذا حرية . ٤٣٥
البحرين.الوسط، جريدة ٣. ٥ ٥ 

اوسعتدة.الومحلن، جريدة . ٣٥٦
الكويت.الوطن، جريدة . ٣٥٧
مصر.الوفد، جريدة . ٣٥٨

مصر.الإليكرونية، الساع اليوم جريدة  ٠٣٥٩
لندن.الإلكترونية، إيلاف جريدة  ٠٠٣٦
لندن.إكسثرس، ليلي جريدة  ١٠٣٦

تركيا..جريدةزuن، ٣٦٢
أمريكا.ميركوري، حومحيه سان جريدة . ٣٦٣

سنغافورة.نائم، سفتس جريدة . ٤٣٦
صغافورة.تايمز، ستريت صنداى جريدة , ٣٦٥
السعودية.عكاظ، جريدة . ٣٦٦
أمريكا.يؤت، نيويروك جريدة . ٣٦٧
أمريكا.صن، نيويورك جريدة . ٣٦٨

المغرب.الإلكترونية، هبمريس جريدة . ٩٣٦
أمريكا.جورنال، سترست، وول جريدة،  ٠٠٣٧
أمريكا.الأوسهل,، الشرق منتدى عن تصدر الأوسؤل؛،، الشرق ءفصلية مجلة . ١٣٧

قطر.جlةأدان، ٠٠٣٧٢
الأردن.الأصالة، .مجلة ٣٧٣

أمريكا.الأمريكية، اكايم ٣.مجلة 
مالزيا•اكدزالإسلأس، هيم.مجلة 

تطر.جامعة الجامعية، الحياة مجلة . ٣٧٦
أمريكا.بوليسي،، ءفورين الخارجية الشؤون مجلة . ٣٧٧
الإلكترونية.العصر مجلة . ٣٧٨
الكويت*.المجتبمع، مجلة , ٣٧٩

لدن.المجلة، مجلة . ٠٣٨
القاهرة.الجديد، النار مجلة . ٣٨١
الجزائر.أنانيات، مجلة . ٣٨٢

المكرمة.مكة القرى، أم جامعة مجلة  ٠٣٨٣
؛مم,مجلةحراء،تركيا.

٥١٦



الالكترونية؛المواغ سائسا؛ 
www.alsoufia.comالصوب؛ ُوتع . ٣٨٥
٣٨٦

٣٨٧

٣٨٨

٣٨٩

٣٩٠

٣٩١

٣٩٢

٣٩٣

٣٩/

٣٩٥

www.liorowitzfreedomcenter.org
٣٩٩

٣٩١^

٣٩٨

٣٩٩

• r

 ٣•

•٤

٠٥

•7

'٧

•٨

•٩

www.dorar.netالمية؛ الدرر صُع 
littp//؛sufi.irالإيراو؛ التصوف مونع 

www.rubat.comاض؛ إلى الفقراء ُونعرباط 
http;//cb.rayaheen.netالوياحتن؛ روض مرقع 
بالمغرب؛الصول الراث لإحياء العلأوى الشخ جممة مو؛غ 

http://assoalawimai'oc.com
www.sadazaid.comنيد؛ صدى موقع 

http//؛www.abunour.netمونعمج،عالشخأحمدكفتارو؛ 
www.zaidorg.netالأهالية؛ بن'ابت زيد ة مؤّموقع 
www.jihadwatch.orgجهادووص: مونع 
للحرية؛مورويتز ديفتد مركز مونع 

www.alhabibali.comالجفري؛ علي الحبيب موقع 
www.alhabibomar.comحفغل؛ بن يمر الحبيب موقع 
www.alalbayt.comالبيت؛ آل موقع 
www.ashraf-oniine.comلاين؛ أون الأشراف موقع 
www.acommonword.comسواء: كلمة موقع 
الاصتشراق؛وبحوث لل.ؤامات المورة المدينة مركز محوي؛ 

madinacenter.com

www.dicid.orgالأديان؛ لحوار الدولي الدوحة مركز موقع 
www.taqnr.orgواشنطن؛ تقرير موقع 
الحر؛الكونجرس مؤسسة موغ 

www.freecongress.org
www.akparti.org.tr/arabicالتركي: واكية الدالة حزب مرنع 
www.fpri.orgالخارجية؛ المياسة بحوث معهد موأغ 

www.islamdaiiy.org/ARموقعإملأمديز؛ 
www.unitedwithisraei.orgإسراتيل؛ مع الاتحاد مرخ 
www.aiukah.netالألوكة:موقع 

٥١٧



تالعزائم أبو ماضي محمد محوغ • ع ا
www.mohamedmadyabuelazayem.com

www.nu.0r.idإندوشا: جمعيةممةالعالماءj •ِونع • م
تالمسحة العربية الموموعة مرير • ٤

www.christusrex.org/wwwl/ofm/lgod
www.csis.orgموئعمركزالدراّاتالامزاتيجيةوالدولبة■. ٠٠

www.usip.orgلللأم: المتحد؛ الولايات معهد ثم.مونع 
www.brookings.eduمعهدبروتمجز: 

الأدنى:الثمق واشنطنلمامة معهن. مونع • ٤
www.washingtoninstitute.org

www.meforum.orgالأوسط: الثؤرق متدى /.مرتع 
www.jabhawqs.net•مونعالجِهةالود؛ةوالقربوالإملأمة: م
www.aijazeera.netت: الجزيرة مولع • ؛• 

http://studies.aljazeera.netللدراسات: الجزيرة مركز موثع م. أ
www.saaid.netموتعصنيالفوائد:. ٤٢

العريفي:محمد السغ حاب نوير، موقع ١ / ا
https://twitter.com/MohamadAlarefe

الجفري:ض الحبيب حاب بوك، نس مولع • '٤ 
https://www.facebook.com/aihabibali/posts/

www.alalbany.netالألماو: الدين ناصر محمد الثخ اثم.موذع 
www.binbayyah.netبيه: بن صداق اكخ مولع • ٤ ٢

www.alerth.comالنوى: .مولعناةالإرُث، ا/ 
www.aiarabiya.netت: العربية موخ • ا
asheera.sufiacademy.netالمحمدية: المترة مولع ع. ١

http:hcji.wsوالتحرير: الملماللجهاد اثم.موتعالمادة 
www.aimosiim.netالسالم: موتع أع. 

الجديد:الأمريكي القرن مئرؤع عونع • ٤ ٦
www.newamericancenturY.org

www.rand.org/qatar.htmlللمياسات: قلر راني معهد مولع أم. 
www.onisiam.netإّلأم: أون موقع .  ٤٢
http://isiamoniine.net: لأم• ن أر إسلام مولع • 'م 

www.eric-geoffroY.netجونروا: نريك مونع م. ء

٥١٨



www.uca.maالقاصيصاضبالمنرب: 7مثم.مغعحامعة 
www.clarku.eduجامعةكلارك: /.مرخ ٣٧
www.mishpatiUri.org.ilاليهودي: القانوف الزان جمعية م.موقع  ٣٨

ar.danielpipes.org .www:__j.مومعدانيال^٤٣٩
www.rand.org.موئعمؤّةراني:٤٤ •
www.ar.fgulen.comكولن: اه فح موقع //. ا
www.guleninstitute.orgمعهدكولن: موقع //. ٢

الدولي:ليلأم كارنيغي ة مرمموقع , ٤٤٣
www.carnegieendowment.org

www.catholic.orgلاين: أون كاثوليك ثم/ثم.،وقع 
www.colemanbarkc.comباركس: كوJاj ٤.موقع  ٤٥
www.zaytunacollege.orgالزبمونة: كلية موقع / آ

 //U . الإسلامية الدراسات كلية موقع j :نحرwww.qfis.edu.qa
www.kurdnas.comوريا: بالمدّتاق الوطني المجلي موقع . ٤ ٤ ٨

وأمريكا:الأعلى الإسلامي المجلس موقع ■ ٤٤٩
www.islamicsupremecouncil.org

www.sia-sufism.orgالمالي: الصوف المجلس ٌ،.موقع *
/http://sunnah.orgأمريكا: ل المة مؤسسة ه،،.موقع ر

www.albayan.co.ukالسان: مجلة آه/.موقع 
http://yemenscholars.comاليمن: علماء رابملة موقع مء/. 
www.cfr.orgالخارجية: الخلاقات مجلس موقع .

www.islamicpluralism.orgالإسلامية: العددية مركز مرقع . ٤ ٥ ٥
www.asharqalarabi.org.ukالربي: الشرق مركز آٌك.موقع 

cftni.org.wwwسابقتا(: الويية)نيكسون المحلة مركز موقع . ٤  ٥٧
اكهاوياوات:مرائية مركز مولمر •  ٤٥٨

rapidrecon.threatswatch.org.www
www.mei.eduالثلأرق١لأوصل: معهد هثم.موقع آ

www.centerforsecuritypoiicy.orgالأمية: المياسة محوئعمركز . / •7 
www.oxforddictionaries.comأكسفورد: قاموس مرفع  71
www.hakikatkitabevi.netمكنةالخقيقة: ّموقع م 7٢
www.orema.maالتللابي: التجديد مفلت موقع ّ /  7٣
http://theuaelaw.comالإمارات: ّمحوئعقانون / ئ7 

٥١٩



www.unesco.orgمقلمة موقع . / ءأ 
www.sectsco.orgشنغهاي: مقلمة .ريع . / أ 7

الديمقراطيات:عن اللخاع ة موّملخ . ٤٦٧
www.defenddemocracy.org

1A  / . شحادة:الباحث مدونة مرقع
www.osamash.maktoobblog.com

www.nkshabandmgz.comموقعيبملةالقثندية: ٠٤٦٩
U* / . ثبندية الطريقة رجال جيش مرس؛Jبالمراق:النة

www.nkshabandmgz.net
www.tabahfoundation.orgطابة: ة مزّمولع . ٤٧١

www.whitehouse.govالأبيض: المت مرخ  ٠٤٧٢
/http://www.state.govالأمريكية: الخارجية وزارة موخ . ٤٧٣

العربية(:الأمريكية)باللغة الخارجية وزارة •رغ  ١٤٧٤
http://iipdigital.usembassy.gov/arabic

http://www/؟defense.govالأمريكية: الدفاع وزارة موقع . ٤٧)،
U7 / . الأمريكية: المكومة مطبوعات مرخhttp://www.gp0.gov
UU / . انمولية: الدبنية للخرية الأمريكية موخاللجةuscirf.gov

www.usaid.govالدولية: لكنمية الأمريكية الوكالة موثع . ٤٧٨
www.aimesbar.netالجار: مركز موقع . ٤٧٩

الإسلاميةوالشؤون الأوقاف وزارة مؤلمي ٠  ٤٨ ٠
http://habous.netباJغرب:

I .الإلكترونية: ركيثيديا موّوعة موقع ارمwww.wikipedia.org
www.heritage.orgالتراث: مؤّة موقع .  ٢٤٨ 

www.wasatyea.netالمالميللوطية: المتدى .موقع  ٤٨٣
www.cordobainitiative.orgقرطبة: مبادرة مقلمة موقع ثماَثم. 
www.mawsoah.netالمالية: المربية الموموعة موقع .  ٤٨٥
هيرمانن:مجارمسا الل.كتورة مولمر . ٤٨٦

www.homepages.luc.edu/~mherman
www.soufia-h.netحضرموت: صوفية موقع .  ٤٨٧
www.aa.com.tr/arالأناصول: أنباء وكالة موقع ء س

ara.reuters.comللأنباء: .مولمروكالةرؤيترز ٤٨أ،
http://asianewslb.comأنباءآميا: وكالة موقع . ٤٩■

٥٢



www.bbc.co.uk/arabicالعربي: مي/ بي بي موقع ع. آ ا
http://arabic.cnn.comالعربي: إل/ إن ني موخ . و/ ٢

http://magharebia.comمغاربة: موخ ٣?"ئ٠ 
www.alhurra.comالحرة: موقعناة مأ</. 
www.mbc.net.موقعذاةإمبيّي:  ٤٩٥
www.witness-pioneer.netبايونير: ونز مجلا موخ . ٤٩١

http://ipsnorthamerica.netظطإترتا1لإخارة: 
www.aimokhtsar.comللإخار: الخصر موقع /. ٩٨

www.youtube.comالمرئي»يوتوبا: الاجتماعي التواصل موقع . ٤٩٩
والصوتية:المرئة المرامع سايعتا: 

بتاؤخ٠التوحيد٠، بعنوان حلقة يصمتك، صع برنامج اترأ، قناة . ٥ ٠ ٠ 

أم. ٠١١ا، ومسامة الجزائرعيادة ل ءالموفية فيلم الوثائقية، الجريرة قناة • ٥٠١
.٣٢٠١١السودان،، ق االصوفية بعنوان فيلم الوثائقية، الجزيرة قناة . ٥٠٢

٠٣٢ ١ ٢ الغرمسا،ا، ق الصوفية ٠ بعنوان وثائقي فيلم الوثائقية، الجزيرة قناة . ٥٠٢'
؟٠٣٢ ١ ١ المزايم، أبو علاء محمد النبخ مع لقاء مصر، مباشر الجزيرة قناة • ٥٠٤
الموفية،،عن بعنوان،اليحث، حلقة للغاية، صرى برنامج الجزيرة، .قناة ٥٠٥

٣٢٠٠٨.
تاريحياليامئة،، الصوفية علاقة بشأن بعنوان،حيل تقرير الجزيرة، قناة . ٥٠٦

\وثا/\اخإ'\'م.
٣٢٠الجزائر،، ل التهلرف، لمحاربة ءالصرفية بعنوان تقرير الحرة، قناة . ٥ ٠ تم\  ٠٩.

قالجفري، علي الحثيب، مع لقاء إصاءامحت،، برنامج ، العريية .قناة ٥٠٨
•٢٠ م.٤/١٢/٢.

بتاريخنل-عذا عيدافه اليد مع لقاء إضاءايتج، برنامج العربية، قناة . ٥٠٩
ه؟م.ه/أ-/أؤ

الحيي-Vع الحلقة٢، حليجي،، 'ماش برثاهج ، mdtvق ني لي إم ناة . ٥١٠
ب٢م.١٣/٢/٦الجفرى،؛تالخعلي 

ليند.وار،،ءموزان الأمريكية المخابرايته صا؛هل مع لقاء اليوم، روميا قناة ٥. ١ ١ 

بتربةنوى حيال: أم ®حقيقة برنامج حيوغرافيلثج~آبوحلثي، ناشونال .قناة ٥١٢
.٠٢٠ ١٠خارقة،، 

٥٢'



القادم!المرذةالخطر من •التحذير بعنوان مجلة صوتية كلمة . ٥١٣
.٢٢٠١٠الحويتي، أبوإمحّحاق للشح العلمية•، 

تالعالمية والزياراتر الاوقاءا>ت، أبرو ثامشات 

ه١٤٣٥/٢/١١ق جدة، بمدينة منزله ل بيه، بن 'ب-اءثه للشيخ نيارة • ٥ ١ ٤ 
r٠٦\' ١١٦\وو\ضأ\إ 

لية، القرنمتراصبوؤغ بمدينة منزله ي حوفروا إيريك الدكتور نيارة ٠ ٥ ١ ٥
.آم.أآ/ا/همأاهالوائقبمآ/اا/م.

لالمغربية، شفشاون بمدينة منزله ي الريرنر ^^، الثّح .نثارة ٥١٦
آم.\٠ 0T/T/r<{ji\jj\c\iroإ ; ١٧

الأمتاذةهيرمانن، مارصيا الدكتورة ْع الإلتكروف الثريد عثر لقاء . ٥ ١ ما 
\إ\إ^أ\ير'بتاريخ الأمريكية، شيكاغو لويولأ بجامعة 

٥٢٢



CjU^IsjUIمهرس 

١٥المقادمة 

iJjjaUi :a_JI  ٢٥و//سجى ىءسسر/ئ

٢٧وأهدافه يالامتشراق موجز تعريف الأول؛ المحث 
٢٧الامتشراق مض الأول؛ الطلب 
٣٤واهدافه الاضراق دوافم الئاق؛ الطالب 
٤٠وتطورها نشأتها الأمريكية، البحوث مراكز اكاق،؛ المحث 
٤٠الأمريكية البحوت مرام وتطور سأة الأول؛ الطلب 
٥٠الإمحلأمى والعالم المعاصرة الأمريكية البحوث مراكر اكاق؛ الطلب 
٦٣وتطورها الصوفية نشأة عن سذة الثالث؛ الحث 

٦٣اكم.وف لفظ اشتقاق الأول؛ الطلب 
٦٥التموف تعريف الثال؛ الهللب 
٩٦ وممادره التصوف نشأة الثالث؛ المهللب 
٧٥العاصرة طرقه وأبرز التصوف تهلور مراحل الرابم• المطلب 
iJiAAII ;اأ!واأioSga  ،٨٩و/إءاترر //أوأ،أتقأرىيإض//مءسق
٩١ونقده ونشأته، التصوف تعريف من الختشرفين موقف الأول؛ الحث 
١٩ بالتصوف المتثرمحين عناية الأول؛ المهللسآ 
٩٥الختشرقين عند التصوف تعريف اكاق؛ الطلب 
٩٨الامتشراش المفهوم ق التصوف نثاة الثالث؛ المعللب 
١٠٧ونقده الصوفية، عقائد من المستشرقين موقف الثال؛ المبحث 
١٢٠ونشوه الصوفية، هولقالت، من المستشرقين موقفه الثالث،؛ البحت، 
١٢٦ونقده رمورالتصوف، يعفن من المستشرقين موقف، الرابم؛ الحث، 

١٣٧ aoQji//ljL2jUIضبمض//صءمية Lon^D//سء،//ق£ثمى; 
ءسbUuiUI fiJIaJI ,^0مط 

١٣٩ونقده اللفية، من الموفية موقف الأول؛ الحث، 
١٣٩اللفية مصهللم مفهوم الأول؛ الهللث، 

٠٢٣



١٤٧اللفية من المعاصر الصوق المؤنق الثال! المطلب 
١ ٦٨ونقدم العلماب، من الصوب موقف الثال؛ المحث 
١٦٩لإملاعى العالم إلى العلمانٍة انتقال وبدايات التصوف الأول؛ المطلب 
١٨٢العمانية الدولة اميار بعل والعلمانية التصوف الثال؛ انمللب 
١٩٤ونقده محنيالموفية، والراء الولاء الثالث؛ المحث 
١٩٤والراء الولاء أهمية الأول؛ الطلب 
١ ٩٧والراء الولاء وعقيدة التصوف الثاق؛ الخللب 
٦•٢ونقده الجهاد، من الموفية مؤنق الرابم؛ المحث 
٦٠٦والمسلمين الإسلام حفظ ل وأهميته الجهاد منزلة الأول؛ المطلب 
٢١٢الموق الفكر ل الجهاد مكانة الثاق؛ الخللب 
٢٢٤ونقد. الدر،ى، الامتعمار من الموفية مؤنق الخاص؛ المحث 
٢٣٩ SuiiJjuJIض /ءمرثة //بهءث  jSljJBا1ءآس //ق،/ث: //قصي 

9و&930اسم0ٌ. 
٢٤١امميةJمارمممالموثالأمكية ث

٢٦٧ونقده المراكز، هذه تقارير ل التصوف *مهوم الثاف؛ المحث 
٢٨٥ونقد. التصوف، رموز من المراكز هده موص الثالث؛ المبحث 
٢٩٦ونقدها الخعلقة؛الموفية، المراكز هذه توصيات الرابم؛ البحث 

٢٩٧الأمريكية البحوث مراكز توصيات 3، المرق الأول؛ الخللب 
"آ١ ٠ الأمريكية البحوث مراكز توصيات من الخصوفة موص، الثال؛ الهللب، 
٣٢٧سم/م/ءسههى //0أأ،صرهمؤ //صءهى  lSIjoJIا1و1بج: 1س.وأ 

٣٣١الخاصرللصوءية الدعمالأمويكى البحثالأول؛ 
٣٩١الإءلأ٠ءآلالصوءية الدعم الثال؛ اليحث، 

٤١١العاصرة الصوفية الدعوة اليحث،الثالث،؛ 
٤١١العاصرة الموفية الدهوة محددات الأول؛ الخلل.، 
٤١٩ ٠٢٢ ٠ ١ ستمير أحداث يعد الموفية الدعوة الثال؛ انمللجؤ 

٤٥٨الوائمالصوناليامىالعاصر البحثالرابم؛ 
٤٥٨مدحل؛ 

٤٥٩ ٠٢٢ ٠ ١ محبتمبمر بعد والياصة الموفية الأول؛ المللج، 

٥٢٤






