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 المقصد االنساني للمحبة عند الصوفية ودورها في تفعيل التواصل الحضاري

 

   

 شيماء بولفاني طالبة دكتوراه تخصص عقيدة سنة ثالثة        

 جامعة األمير عبد القادر ـ قسنطينة ـ

 عليوانإشراف أ.د اسعيد 

 

 تمهيد:

 اهتا،بتطهَت النفس من أدراهنا كمطب   باعتباره ؽتثبل للحياة الركحية يف اإلسبلـ سبلميالتصوؼ اإل لقد اىتم
فاطتطاب الصويف يتو القرب من اهلل كنيل رضاه كػتبتو، ألف موضوعو األخبلؽ كغا كػتاربة آفاهتا كشهواهتا،

جيعل منو قضية ىامة ذات بعد حضارم ال بد من البحث  ،مبا حيملو من نظريات أخبلقية ك جتارب ذكقية 
الكشف عن مكنونات بالتايل  ، كيف الراىن  يف جتلياهتا كأبعادىا المتحاف فاعلية ىذا اطتطاب اضتضارية 

 الذم يشهد عصرنا يف  تلك التجارب الركحية كمنو تفعيلقواعد األخبلؽ كالسلوؾ فيو ككذا لغتو اإلشارية ، 
كعليو  لقيم ، فهو عصر الشهوة كاظتادة كاالؿتراؼ اطتلقي كالفراغ الركحي، ا لألخبلؽ ك اندراسا ا يفاؿتطاط

نساف ؿتو الًتبية الركحية ك األخبلقية، ألهنا الكفيلة بتوجيو اإلإلحياء  قد أصبحت حاجتنا اليـو ملحة ف
أك اضتب اإلالىي الذم مثل ، عند الصوفية احملبةسنتناكؿ  كيف ىذا البحثطريق اعتداية كالسمو األخبلقي، 

ككيف أف اضتب اإلالىي  ىو قطب رحى  ،عند الصوفية غاية الغايات كزبدة الرياضات كاجملاىدات 
لتشرؽ  على الكوف كاإلنسافككيف جتلى ىذا اضتب يف نفوس اظتتصوفة  ، التصوؼ كالسلوؾ عند اظتتصوفة

نسانية يف مشًتؾ اإل كرتع كنبذ الكره كالعنف كالتطرؼ األمن كالسبلـ يف العامل،دعوة إلحبلؿ  ػتبتهم 
على اختبلفو ك تباينو خر كالتعايش معو رة أك غصب، فاحملبة تعٍت قبوؿ اآلحيفظ عتا اختبلفها من غَت مصاد

خبلؽ العاظتية كالتناحر بُت الشعوب كانتشار الظلم شكالية التالية8 يف ظل أزمة األاإل تربز لنا عليو ك
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عند الصوفية يف إجياد ؼترج حضارم للتعايش السلمي كااللتقاء يف مشًتؾ  ةباحمل تنجحكيف   كالكراىية،
التوجو هبا ؿتو اآلخر  إنساين يضمن األمن النفسي كاظتادم لئلنسانية؟ كماىي آثار احملبة كجتليات تفعيلها ك

 اظتختلف؟ كؾتيب عن اإلشكالية يف العناصر االتية8

 الصويفػػ مفهـو احملبة يف الفكر 

  نساينمكانية حتقيق التعايش اإلاالجتماعية ك إ اآلفاتدكر احملبة يف ػتاربة ػػ 

 جسور التواصل اضتضارم كحتقيق األمن العاظتي ػػ أمهية احملبة يف  مد  

 ػػ خادتة
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 أوال: مفهوم المحبة في الفكر الصوفي

 في اللغة: حبريف التعـــ 1

1تعٍت احملبوب. كاضتب8 الوداد ككذلك اضتب )بالكسرة(اضتب لغة نقيض البغض8   

2)بالضم(، يقاؿ8 ُحبة ككرامة. "اضتُبة" كقيل ذترتو، ك  " تعٍت حبة القلب سويداءه،ك"حبو  

يف استعماؿ كاسع عتذا اصتذر كفعلو كاشتقاقاتو األخرل، كينحصر كقد كردت لفظة اضتب يف القرآف الكرمي 
اظتشتقات كمرادفاهتا من األشتاء يف اظتعجم  حيب من أفعاعتم، كيبل  عدد ىذه فيما حيب اهلل من عباده كماال

 3العريب ستُت لفظا.

قولو يف يتُت آكاالخبلص هلل يف  كاف قياـ صلة العبادةمككلمة حب كػتبة كردت يف القراف الكرمي بيانا إل
 ػ13ؿ عمراف ػبوف اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل" آإف كنتم حت تعاىل8 "قل

 ػ 32قولو تعاىل "فسوؼ يأيت اهلل بقـو حيبهم كحيبونو" اظتائدة ػيف  ك 

كمل ترد كلمة "اضتب" تعبَتا عن عبلقة الرجل باظترأة إال يف سياؽ قصة سيدنا يوسف عليو السبلـ، يف قولو 
 ػػ 13تعاىل8 "كقاؿ نسوة يف اظتدينة امرأة العزيز تراكد فتاىا عن نفسو قد شغفها حبا" يوسف ػ

تكلموا يف أصلها يف اللغة، فبعضهم قاؿ8 إف قد أف عبارات الناس عن احملبة كثَتة ك ل عن القشَتم قولو نقك 
 4اضتب اسم لصفاء اظتودة، ألف العرب تقوؿ لصفاء بياض األسناف كنضارهتا8 حبب األسناف.

 

 

                                                           
 .073، ص 1، ج3، بَتكت، مادة حبب، مج ، دار صادرق(8 لساف العرب533رتاؿ الدين أبو الفضل ابن منظور )ت ــ  1

.337ق(8ؼتتار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، مادة حبب، ص444ػػ ػتمد بن أيب بكر عبد القادر الرازم )ت  2  
.33،ص3734ىة اظتشتاقُت، حتق أزتد عبيد، اظتكتبة العربية، دمشق،ق(8 ركضة احملبُت كنز 533ػػ مشس الدين ابن القيم اصتوزية )ت  3  
. 033، ص0333، بَتكت،3ق(8 الرسالة القشَتية، شرح كتقدمي8 نواؼ اصتراح، دار صادر،ط243ػػ أبو القاسم عبد الكرمي القشَتم)ت

4  
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 في االصطالح: لمحبةتعريف اـــ  2

 أ ـــ عند بعض المفكرين:

للحب للتداكؿ ، إذ أف ػتلو النفس كالنفس كما ىو معركؼ تتباين طبائعها يصعب حتديد مصطلح كاحد 
كما أف لفظة اضتب قد تستعمل يف التعبَت عن مستويات عديدة ألحواؿ االنساف ،فعند   كختتلف مكنوناهتا،

ياة أفبلطوف مثبل اضتب ىو8 " تأمل دائم يف اصتماؿ، هتتدم بو الركح إىل اظتعاين اإلالىية، كتكتسب بو اضت
 1معٌت جليبل، ألنو يفتح أماـ االنساف طريق اطتلود يف حياة أشتى من ىذه اضتياة ".

كعند فركيد " اضتب كاأللفة ديثبلف غريزة اضتياة اليت تقابلها غريزة مناقضة، ىي غريزة اظتوت، كأف ىناؾ 
اضتب، األكىل تبغي حفظ غريزتُت أساسيتُت يف االنساف تتصادماف كتتعارضاف، مها غريزة اصتوع، كغريزة 

 2النفس كالثانية تبغي حفظ النوع "

كلعل أكثر من اىتم بظاىرة اضتب ىم العرب يف جاىليتهم كإسبلمهم، إذ أنشدكا فيو الشعر كألفوا فيو 
 النثر.

فو ابن حـز األندلسي يف كتابو اظتشهور8 طوؽ اضتمامة يف األلفة كاآلالؼ أنو8 "اتصاؿ بُت أجزاء النفس فعر  
 3قسومة يف ىذه اطتلقية يف أصل عنصرىا الرفيع فما تناسب يف النفوس اتصل، كما ختالف منها انفصل".اظت

 ىذه تعاريف ؼتتصرة للمحبة يف اصطبلحات غَت اظتتصوفة، أما احملبة أك اضتب عند الصوفية فنورد اآليت8

 عند الصوفية:ب ــ 

 تعاىل، كال يقصد بو إال سواه.إذا ذكر اضتب عند الصوفية فبل يُعٌت بو إال اهلل 

                                                           
 .6، ص3732ػػ أفبلطوف8 اظتأدبة، تررتة كليم اظتَتم، مصر،  1
 .16، ص3747فركيد8 ما فوؽ مبدأ اللذة، تررتة اسحاؽ رمزم، دار اظتعارؼ، مصر، دط، ػػ سيجموند  2
ػػ ابو ػتمد علي ابن ػتمد الظاىرم ابن حـز األندلسي8 طوؽ اضتمامة يف األلفة كاآلالؼ، حتق8 صبلح الدين القاشتي، كزارة الثقافة  3

 .31، ص 3764كاالعبلـ، بغداد، 
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فقد حاكؿ الزىاد كاظتتصوفة التخلص من مهومهم كأحزاهنم اظتدفوعة بعامل اطتوؼ من عذاب اهلل تعاىل 
كسخطو، عن طريق التطلع إىل رزتتو كعفوه، أمبل يف ثوابو كغفرانو، فبينما كانت حياة اضتسن البصرم من 

ثواب اصتنة، إذا باضتياة الركحية ترتقي ركيدا ركيدا، فتتجو  زىد قوامو اطتوؼ من عذاب النار كالشوؽ إىل
ىو حب اهلل، حبا كجهة أخرل ال يدفعها إليها إال خوؼ من عقاب أك طمع يف ثواب، إمنا الذم يدفعها 

 1ال يقصد بو إال مطالعة كجهو الكرمي، كاالستمتاع جبمالو األزيل .

عملوا لفظة اضتب إال بعد عهد رابعة العدكية، فقد صارت كلعلو جيدر بنا الذكر أف الزىاد مل يكونوا يست
 2احملبة اإلالىية من بعد رابعة احملور الذم تدكر عليو اضتياة الصوفية، كاعتدؼ اليت تتجو إليو.

 شرحها كل كاحد منهم 8كىنا نورد أقواؿ اظتتصوفة يف احملبة كاضتب اإلالىي ككيف 

لعارفُت.. كىي إيثار من ل8 " احملبة أكمل مقامات التصوؼ صاحب قوت القلوب اظتكي بيقوؿ أبو طال
ل أنواع كمكىي أ ،اهلل تعاىل لعباده اظتخلصُت، فاحملبة تكوف ىبة من اهلل تعاىل ألصفيائو من األكلياء
، إديانو ككشف مشاىدتو اظتقامات اليت حيققها اظتؤمن، فكل مؤمن باهلل ىو ػتب هلل كلكن ػتبتو على قدر

 3وب لو على كصف من أكصافو ".كجتلي احملب

أهنا حالة شريفة، شهد اضتق سبحانو هبا للعبد كأخرب عن ػتبتو للعبد، فاضتق " كينظر القشَتم للمحبة على 
 4". العبد يوصف بأنو حيب اضتق سبحانوك سبحانو يوصف بأنو حيب العبد، 

 86 " اضتب معانقة كمباينة اظتخالفة ".5كعند سهل ابن عبد اهلل التسًتم

 1". أغصاف تغرس يف القلب، فتثمر على قدر العقوؿو عطاء اهلل السكندرم8 " احملبة، كقاؿ أب
                                                           

 .323،ص 3753، مصر،3الفارض كاضتب اإلالىي، دار اظتعارؼ، طػػ ػتمد مصطفى حلمي8 ابن  1
 74ػػ أبو العبل عفيفي8 التصوؼ الثورة الركحية يف اإلسبلـ، دار الشعب، بَتكت، دت، دط، ص 2
 .36، ص3،ج3443ػػ أبو طاب اظتكي8 قوت القلوب، مكتبة مصطفى البايب اضتليب، القاىرة، 3
 .033در سابق، صػػ القشَتم8 الرسالة القشَتية، مص 4
ػ أبو ػتمد سهل بن عبد اهلل التسًتم، كلد على رأس القرف الثالث اعتجرم سنة مائتُت أك إحدل ك مائتُت ببلدة تسًت إحدل مدف  5

لنشر خراساف كاليت إليها نسبتو ) جودة ػتمد أبو اليزيد اظتهدم 8 حبار الوالية احملمدية  يف مناقب أعبلـ الصوفية، دار غريب للطباعة كا
 .034، ص 3، ط3776كالتوزيع، القاىرة، 

 .030السابق، ص صدرػػ القشَتم8 الرسالة، اظت 6
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 3لآلخر8 يا أنا." د8 " ال تصلح احملبة بُت اثنُت حىت يقوؿ الواح2كقاؿ السرم سقطي

كجد من بتو، كذاؽ نعيما من مناجاة اصتليل كقربو مبا ػت8 " طوىب ظتن شرب كأسا من 4كقاؿ أبو سعيد اطتراز
 5اللذات حببو فمؤل قلبو حبا كطار باهلل طربا ".

 6كقاؿ ابن عبد الصمد8 " احملبة ىي اليت تعمي كتصم، تعمى ما سول احملبوب، فبل يشهد سواه مطلوبا ".

 88 " احملبة إفراط اظتيل ببل نيل ".7كقاؿ اصتنيد

أهنا8 " االبتهاج بشهود اضتق ، كتعلق القلب بو معرضا عن اطتلق،  أك ) الكاشاين ( كيعرفها القاشاين
كىذه التعريفات للمحبة اليت يوردىا اظتتصوفة  9معتكفا على احملبوب جبوامع ىواه غَت ملتفت إىل ما سواه ".

ىي نتيجة تذكقهم ك غتاىداهتم  من جهة أك ؽتا اصطلحوا عليو بينهم  كباقي اظتقامات كاألحواؿ من جهة 
  أخرل.

 حبة في محاربة اآلفات االجتماعية وإمكانية تحقيق التعايش االنساني:الم دورثانيا: 

قد عملت فإف التسلط اظتادم كالطغياف العلمي اظتزعـو أصاب النفوس االنسانية بالقلق كالغربة كالضياع، 
اظتادة على قتل اظتعاين الركحية يف االنساف اظتعاصر كتلويث فطرتو االنسانية كإفساد طبيعتو اظتتصلة باهلل، كقد  
                                                                                                                                                                                     

 .13رجع السابق، ص اظتػػ ػتمد مصطفى حلمي8  1
ػ أبو اضتسن السرم بن اظتغلس السقطي، أحد أئمة الصوفية كخاؿ اصتنيد سيد الطائفة الصوفية كىو أكؿ من تكلم ببغداد يف لساف التوحيد  2
قائق األحواؿ كىو إماـ البغداديُت كشيخهم يف كقتهػ تويف سنة إحدل كستسُت كمائتُت ىجرية.) جودة ػتمد أبو اليزيد اظتهدم 8 حبار كح

 (.042ػػ  041الوالية احملمدية  يف مناقب أعبلـ الصوفية8 مصدر سابق، ص ص 
 .032ػػ القشَتم8 مصدر سابق، ص  3
بغدادم اظتوطن كلد يف أكائل القرف الثالث اعتجرم، كشهد غتد التصوؼ كىو يتألق على أيدم أقطابو ك ػ أبوسعيد أزتد ابن عيسى اطتراز  4

 (130ػػ  133أئمتو تويف سنة تسع كسبعُت كمائتُت ىجرية.) جودة ػتمد أبو اليزيد اظتهدم 8 حبار الوالية ، مصدر سابق، ص ص 
 .40، حتق8 عماد زكي الباركدم، دار التوفيقية للطباعة، مصر، دت، دط، ص ػػ السراج الطوسي8 اللمع يف تاريخ التصوؼ اإلسبلمي 5
 .57، ص 3،ط 0333ػػ الكبلباذم8 التعرؼ ظتذىب أىل التصوؼ، تقدمي8 يوحنا النجيب، دار صادر ،بَتكت،  6
ىب اإلماـ الشافعي كقد أخذ الطريف ػ  أبو القاسم اصتنيد بن ػتمد الزجاج، أصلو من هناكند ، كمولده كمنشؤه بالعراؽ كقد تفقو غلى مذ 7

عن خالو السرل سقطي كقاؿ عنو القشَتم 8 "كاف أكحد  زمانو يف الورع كأحواؿ السنة كعلـو التوحيد "تويف سنة سبع أك ذتاف كمائتُت 
 (104ػػ  103للهجرة.) جودة ػتمد أبو اليزيد اظتهدم 8 حبار الوالية ، مصدر سابق، ص ص 

 .032الرسالة، مصدر سابق، ص ػػ القشَتم8  8
 .135،  ص 3، ط3770ػػ  عبد الرزاؽ الكاشاين8 معجم اصطبلحات الصوفية، حتق8 عبد العاؿ شاىُت، دار اظتنار، القاىرة،  9
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كاف من نتيجة ذلك أف نرل انساف ىذه اضتضارة اظتادية يعيش يف فراغ ركحي يستوىل عليو فيو التوتر 
 ص أك الراحة يف االنتحار أك اظتذاىب الدينيةالعصيب كاالضطرابات النفسية، كلذلك نراه يبحث عن اطتبل
 1أك االجتماعية أك اظتخدرات كغَتىا من أمراض العصر كآفاتو.

النفس كالًتقي يف األخبلؽ،  بإصبلحكلقد اىتم اظتتصوفة اظتسلمُت مبشاكل عصرىم كآفات غتتمعهم، فنادكا 
غَتىم إىل نبذ الشهوات كاجتناب اظتعاصي، ذلك أنفسهم كدعوا  اآلفات االجتماعية، كجاىدكا يفكحاربوا 

على الزىد  لدة بذلك نزعة ركحية حتث  مو  ، كلعل ىذه اضتركة كانت سدا منيعا أماـ اؿتدار اجملتمع االسبلمي
ياضة باألعماؿ للمتصوفة من تعليم مريديهم اجملاىدة كالر  نيا طلبا لنعيم اآلخرة، فكاف البد  يف عرض الد  

األدب كالعبد مأمور  النفس كتصفيتها لتهذيب أخبلقها، فالنفس غتبولة على سوء الصاضتة من أجل تزكية
، كما عرؼ عن النفس من صعوبة ختليتها عن الصفات اظتذمومة  كحتليتها بالصفات مببلزمة األدب

ب بصبلحها يتغل   كف مبجاىدة النفس، بل يركف أف  احملمودة، كترقيتها عرب اظتقامات، جعل الصوفية يقر  
 2نيا.ات الد  نساف على الشيطاف كيأسر ملذ  اإل

ا  عملت على إزالة الفوارؽ االجتماعية بُت فاات كشرائح اجملتمع اظتختلفة، ع لتاريخ الصوفية جيد أهن  كاظتتتب  
فت أل   ُت، كالشرفاء كغَتىم كصهرهتم رتيعا يف بوتقة كاحدة كبت بُت الفقراء كاألغنياء، العلماء كاألمي  فقر  

 3ػ .31 أكرمكم عند اهلل أتقاكم " اضتجرات ػ طار اآلية القرآنية الكردية8 " إف  بينهم يف إ

اس أفرادا كرتاعات، ا كرائدا يف إهناء اطتبلفات كاطتصومات بُت الن  ل دكرا ىام  باإلضافة إىل أف التصوؼ أد  
من اطتبلفات لت كقل   لت دكر اضتكمميهم كككبلئهم، فمث  كذلك بفضل مكانة شيوخ الطرؽ الصوفية، مقد  

س كاظتشاكل، كقد أسهمت الطرؽ الصوفية بشكل كبَت يف جلب االستقرار النفسي، إذ أف اجملتمع كالنا
 4.ؼ لشؤكف دينهم كدنياىم عن طيب خاطرارتضوا قيادة اظتتصو  

                                                           
 .30ػػ عبد القادر طاش8 أزمة اضتضارة الغربية كالبديل اإلسبلمي، كتاب اظتختار، دط، دت، ص  1
 .365التصوؼ يف مصر كاظتغرب، منشأة اظتعارؼ باالسكندرية، مصر، دت، دط، ص  ػػ مناؿ عبد اظتنعم جاد اهلل8 2
 .001، ن 3.دط، ج 0332ػػ حيي بوعزيز8 موضاعات كقضايا من تاريخ العرب، دار اعتدل للنشر كالطباعة كالتوزيع، اصتزائر،  3
 .002ػػ 001ػػ حيي بوعزيز8 اظترجع السابق، ص ص  4
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رسل رزتة للعاظتُت ينشر بينهم ق اظتتصوفة بصفات النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم أُ كىذا ما يعكس ختل  
يف ذلك  اس ىذا الطريق حىت يقتدكا زتة، فهم مل يكتفوا بتطهَت أنفسهم بل أرادكا أف يسلكوا بالن  ة كالر  احملب  
 سل كاألنبياء.بالر  

هُت، عليو ُت كإماـ اظترشدين كاظتوج  د اظترب  م سي  باظتعل   اقتداءن ؿ، ل عند اظتتصوفة اظتقاـ األك  الًتبية الركحية حتت  ف
 03حسنة"  األحزاب ػكاف لكم يف رسوؿ اهلل أسوة ه " لقد  ليم  عمبل بقولو تعاىل8التس  أزكى بلة ك أفضل الص  

صلى اهلل عليو كسلم باإلسبلـ  نو من جسد كركح، أرسل ػتمدا م خلق االنساف ككو  الذ   جل   ك اهلل عز   ف  إ ػ
نيا الد    سعادة اضتياتُت8م اظتشتمل على كل ما يصلح  بو اصتسد كالركح معا، كيضمن عتما ين القي  ، ذلك الد  

كاآلخرة، لذلك رأينا حرص اظتتصوفة كاىتمامهم الشديد بالًتبية الركحية، كالعناية بتطهَت القلب كتزكية 
 1النفس كجعلها من مهاىم الرئيسية ككظائفهم األساسية.

ن االستغناء ال ديك إف حاجة الناس يف كل عصر كمصر إىل تربية ركحية صحيحة كحاجتهم إىل اظتاء كاعتواء
عنهما كاضتياة بدكهنما . كالناس كما قاؿ اإلماـ الغزايل منذ خلقهم إىل يـو القيامة يف حاجة ماسة ظتن 

م، لذلك يعترب الدخوؿ مع الصوفية بقصد الًتبية يرشدىم إىل الطريق اظتستقيم، كيدعتم على الصراط السو  
 لواجب  إال بو فهو كاجب ، كيستدؿ بقولو تعاىل8 الركحية كالتزكية فرض عُت قياسا على قاعدة ماال يتم ا

جاة يـو القيامة مرىونة بسبلمة القلب ػػ ، فمادامت الن   67" إال من أتى اهلل بقلب سليم "  الشعراء ػػ 
اىد األمَت عبد القادر فرض عُت، كيشارؾ الغزايل ىذا الرأم كثَتكف، منهم البطل اجمل فهو كتزكيتو من أمراضو

و التلميذ كاظتريد باظتريض الذم جيب عليو طاعتو كحي بالطبيب اظتاىر كيشب   الر  الشيخ اظتريب  و ب  الذم يش
 2م شفاؤه. حىت يت   كامتثاؿ أمره

كقد عرفت الًتبية الركحية عددا كبَتا من الشيوخ اظتربُت كاظترشدين من رجاؿ التصوؼ الصادقُت الذين عرفوا 
للنفوس أدكائها، فوصفوا عتا دكائها، كاإلماـ الغزايل كاإلماـ اصتنيد كالصويف الكبَت سهل بن عبد اهلل التسًتم 

                                                           
 .40، دط ، ص 0330طرؽ الصوفية كالزكايا يف اصتزائرػػ تارخيها كنشاطها ػػ دار الرباؽ، لبناف،ػػ صبلح مؤيد العقيب8 ال 1
 .44ص اظترجع نفسو8 ػػ  2
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أزتد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية، كغَتىم من  اظتريب الكبَت اضتارث بن أزتد احملاسيب كالشيخ كالشيخ
 1اظتتقدمُت كاظتتأخرين.

كلعلنا ىنا ؾتد أف مقاـ اضتب أك احملبة عند اظتتصوفة كاف لو األثر اصتليل يف استجابة اجملتمع كالناس لنداء 
ىذا ما كاف اظتتصوفة االستقامة كالتخلق بأخبلؽ االسبلـ اضتسنة، فمن أراد ػتبة اهلل فبل بد لو من ذكر اهلل، 

يرددكنو على أشتاع مريديهم  ككل الناس، حيث جعلوا الوسيلة الوحيدة  للقرب من اضتبيب اإلالىي ىي 
 2التطهر الدائم كدتثل الصفات اإلالىية  بدال من الصفات البشرية.

حساف كالعفو احملبة من قيم أخبلقية عالية يتوجو هبا الصويف ؿتو الغَت فتتمثل يف اإل لده و  تظتا  أما بالنسبة
عن الناس ، كىذا من أعظم األبواب صتلب احملبة بُت العباد امتثاال لقولو تعاىل8 " كال تستوم اضتسنة كال 

ق اىا إال الذين صربكا كما السياة  ادفع باليت ىي أحسن فإذا الذم بينك كبينو عداكة كأنو كيل  زتيم، كما يل
فإذا قذفك شخص مبسب ة فاقذفو بالعفو، كاقذفو بالكبلـ  ،ػ 12، 12يل قاىا إال ذك حظ عظيم " فص لت ػ 

ب، كإذا أساء شخص إليك فأحسن إليو، فلن يزؿ معك من اهلل ظهَت عليو ما دمت على عفوؾ الطي  
 3كإحسانك. كإذا ظلمك شخص فتجاكز عنو.

اليت يتوجو هبا الصويف احملب ؿتو أخيو االنساف، يكوف قد ساىم يف إصبلح ذاتو من آفات مبثل ىذه القيم 
ببذؿ اضتب عتم فبل سبيل لنيل ػتبة الناس إال  اىا إىل نشر ىذه األخبلؽ يف غتتمعوالنفس كشركرىا، كتعد  
 كحسن التعايش معهم.

اظتتصوؼ كآخرىا، فهو اظتنطلق كاعتدؼ، م دتحور حوؿ اضتب اإلالىي أكؿ رحلة لقد مثل البعد النفسي الذ
هبا يستطيع اظتتصوؼ أف يتجاكز اضتدكد اظتادية كيغيب عن حياتو الدنيوية، كيعيش عامل اطتلود يف اضتضرة 
اإلالىية، فبل يرل شياا غَت اهلل، كحينما ال حينيو عن ىدفو شيء، كيف كنف تلك اضتياة، يُفتح للمتصوؼ 

نساين حوؿ تصورىم طتالقهم كألنفسهم كضتقيقة الوجود من د العقل اإلصنوؼ من اظتعرفة تسمو عن حدك 

                                                           
 .45ػػ 844 ص ص السابق اظترجعصبلح مؤيد العقيب8  ػػ  1
رضا حامد قطب، منشورات اصتمل، ػػ آنا مارم شيمل8 األبعاد الصوفية يف اإلسبلـ كتاريخ التصوؼ، تررتة8 ػتمد اشتاعيل السيد ك  2

 .332، ص 3، ط 0334بغداد، 
 .63، ص 3، دت، ط3775ػػ مصطفى العدكم8 فقو األخبلؽ كاظتعامبلت مع اظتؤمنُت، ماجد عسَتم للنشر كالتوزيع،  3
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حوعتم، شك ل ذلك البعد الفلسفي فيما عربكا عنو بوحدة الوجود أك الوحدة اظتطلقة. كيف رحاب عامل الركح 
 ُت مهما اختلفت طرائق تعبدىم هلل، إذ اظتقصود كاحد، كاحملبوب كاحد، تتبلشى الفركؽتتوحد أركاح احملب  

الشكلية بُت األدياف عندىم طاظتا أف اصتوىر ىو نفسو، كمن مث فبل بغض كال كراىة كال خصومة بُت البشر 
معهم التصوؼ عرؼ سبلمي الذين ىؤالء ىم أصحاب االجتاه الفلسفي يف التصوؼ اإل 1.يف ىذا العامل

و، ىذه احملبة اليت رأل فيها ل  كانت احملبة اإلالىية فيها قطب رحى الوجود ك  ،أبعادا ركحية كدالالت ذكقية 
أصحاب ىذا االجتاه أهنا تفيض كتتجلى على الوجود كلو مبخلوقاتو احملسوسة  الكثيفة أك اجملردة اللطيفة، 

الذم   ىو اظتخلوؽنساف حىت يكوف قلب الصويف خاليا عن سول احملبة هلل كجتليات قدرتو ، كظتا كاف اإل
احملبة كاجبة لو من حيث ىو صنع إالىي كمظهر من مظاىر  كانت  مو اهلل ك استخلفو يف األرض،كر  

و هلل تعاىل، نساف فهذا دليل على حب  اإل اهنساف عندما حيب أخإف اإلكعليو ف ،العظمة كالقدرة اإلالىية
ىػ 8 " 416اظتتوىف سنة  اظتعتقدات، حيث يقوؿ ابن عريب ؼتلوقاتو كيف كل   ى للصوفية يف كل  الذم يتجل  

فإياؾ أف تتقيد بعقد ؼتصوص كتكفر مبا سواه فيفوتك خَت كثَت، بل يفوتك العلم باألمر على ما ىو عليو، 
 2ها، فإف اهلل تعاىل أكسع كأعظم من أف حيصره عقد دكف عقد "فكن يف نفسك ىيوىل لصور اظتعتقدات كل  

 لة على مراده كمنو قولو8كيف اطتطاب الشعرم كاف ابن عريب صرحيا يف الدال

 3رتيع ما اعتقدكه كأنا اعتقدت                        عقد اطتبلئق يف اإللو عقائدا  

ساين من خبلؿ قبولو جبميع العقائد كاألدياف على كثرهتا كاختبلفها نإف ابن عريب ىنا يقرر مبدأ التعايش اإل
 عن مكىذه النظرة كاظتوقف للشيخ األكرب تن  األمن بلـ ك نسانية من أجل الس  إة كتناقضها، فهو يدعو إىل أخو  

، م عن العلم الواسع البن عريب الذم جتاكز الظاىر إىل الباطن قيم التسامح كقبوؿ اآلخر اظتختلف، كما تن  
كقد يفهم من كبلـ ابن عريب قولو ألمور ختالف خرين عقائدىم ما داموا عبيدا هلل .فأصبح ال ينكر على اآل

إذ أف الدين اإلسبلمي ىو اظتهيمن على كل األدياف كىو الظاىر عليها باضتق،  ك تبدك كأهنا كذلكأ الشرع،

                                                           
فنية ػػ حبث مقدـ لنيل درجة  ػػ أزتد عبيديل8 اطتطاب الشعرم الصويف اظتغريب يف القرنُت السادس كالسابع اعتجريُت ػػ دراسة موضوعاتية 1

 .66، ص 0333ػػ  0332اظتاجستَت يف األدب اظتغريب القدمي، جامعة اضتاج طتضر، 
 .331، ص 3ػػ ػتيي الدين ابن عريب8 فصوص اضتكم، تعليق8 أبو العبل عفيفي، دار الكتاب العريب، بَتكت، دت، دط، ج 2
 .310، ص 1الفكر، دت، دط، جػػ ػتيي الدين ابن عريب8 الفتوحات اظتكية، دار  3
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كلكن ابن عريب ىنا من فرط اضتب اإلالىي آثر أف يدع اطتلق أما باقي األدياف فقد طاعتا الزيف كالتحريف، 
بارة كقد حتملو تلك اضتالة قلبو تلطف عن الع يفللخالق يف كل أحواعتم، فحب العبد هلل ىو حالة جيدىا 
نو ككجود االستاناس بدكاـ كعدـ القرار من دك  ،على تعظيمو كإيثار رضاه كقلة الصرب عنو كاالىتياج إليو

، كىذه  اضتالة ىي اطتطوة الصادقة يف سبيل الفناء، فابن عريب مثلو مثل الصوفية الذين تذكقوا كره لو بقلبوذ 
يتجلى يف كل الصور فابن عريب لطاظتا اعترب أف اهلل  1.ى شاعريتهماضتب اإلالىي ككاف دليبل صادقا عل

 حيث يقوؿ8من حيث حقائق األمور ال دتثبلهتا كصورىا كاظتعتقدات، 

                        لػػػػػػػػػػفلو العلو نزاىة كاألسف                          إخواف صدؽ ال عداكة بينهم 

 لػػػػػا                          عقد فكل عقيدة ال تبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلنػػػػػػده اهلل أكسع أف يقي  

 2ؿ ؿ ك حتو   بذلك تبد  ػا                          كأن  ػػػػػهػفلو التجل ي يف العقائد كل  

كمبثل ىذه األبيات استطاع فكر ابن عريب أف يلج إىل قلوب كعقوؿ كثَت من الغرب الذين يعتربكنو سفَت 
فابن عريب جيعل من اضتب أساس دينو من سبلـ كحب ببل كراىة كال إقصاء ، احملبة االنسانية ظتا زتلو إليهم 
 38كتصوفو، حيث يقوؿ يف شعره

 فمرعى لغزالف كدير لراىب             لقد صار قليب قاببل كل صورة          

 كألواح توراة كمصحف قرآفػػػػػػػػػػف                        كبيت ألكثاف ككعبة طائ

 ي. ػػركائبو فاضتب ديٍت كإديان  توجهت                      أدين بدين اضتب أن  

كعدـ  مخلق اهلل ، كػتبتو عتم تعٍت مساظتته بذؿ اضتب صتميعإف ابن عريب من خبلؿ ىذه األبيات ي
نيل ػتبة اهلل، فإف  فابن عريب يرتفع عن كل خبلؼ أك اختبلؼ إنساين لغاية أشتى ىي يذائهم، ك بالتايل إ

كلو اضتق يف  كاف اهلل يرزؽ رتيع الناس كيلطف هبم كيرزتهم  إف أحسنوا كيعاقبهم إف أساؤكا فهو خالقهم

                                                           
 .321، ص 3، ط 0334غتدم ػتمد ابراىيم8 التصوؼ السٍت حاؿ الفناء بُت اصتنيد كالغزايل، مكتبة القافة الدينية، القاىرة، ػ  1
 .254، دط، ص 3732ػػ ػتيي الدين ابن عريب8 الديواف الكبَت، مكتبة اظتثٌت،بغداد، 2
 .052، ص 3، ط3777صوؼ االسبلمي، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت، ػػ رفيق العجم8 موسوعة مصطلحات الت 3
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 مل حيـر أحدا من خلقو من عطاء ربوبيتو، فوسع ملكو الرب  كالفاجر، كاظتؤمن ك ذلك دكف رتيع خلقو، فاهلل
الكافر، ككاف ػ سبحانو ػ قادرا على أف يعطل األسباب فبل تستجيب ظتن كفر، ككاف قادرا على أف يزىق 

 1ركحو، بل على أف ال خيلقو ابتداء، فكيف نضيق مبن مل يضق بو ربو يف ملكو.

دين قد نظركا إىل اهلل  أىل عتقد أف األدياف كجهات نظرة إىل حقيقة كاحدة، ألف كلا 2كما أف اضتبلج
 نظرة ختالف نظرة اآلخرين، كمن بُت الذين اعتقدكا ىذه الدعوة ابن الفارض الذم عرب عنها بشعر رمزم8

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػكيل حانة اطتمر عُت طليع             ع    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف غتلس األذكار شتع مطال

 يب فهي حلت باإلقراركاف حل             عقد الزنار حكما سول يدم     كما

 ةػػػىيكل بيع باإلؾتيل فما بار                  كاف نار بالتنزيل ػتراب مسجد   

 يناجي هبا االحبار يف كل ليلة                  و   ػػػػػػػػػػػػلقوم سفار توراة الكليم أك 

 ةػػػػػػػػػػػػػػبالعصبي لئلنكارفبل كجو                   ف    ػػػػػػػػػػػػػػعاك لؤلحجار ف خر  إك 

 ةػػػػػػػػػػػبالوثني باإلشراؾعن العار                    زه   ػػػػػػػػػػػفقد عبد الدينار معٌت من

 كقامت يب االعذار يف كل فرقة                    ى ػػكقد بل  االنذار عٍت من بغ

 كما راعت األفكار يف كل ؿتلة                  زاغت األبصار من كل ملة   كما

 يػػػػػػػػػػػػكإشراقها من نور إسفار غرت           عن غرة صبا    حتار من للشمسا كما

 ألف حجة كما جاء يف األخبار يف                تػػػػكإف عبد النار اجملوس كما انطف

 ةػػػػػػػػػػػػسوام كاف مل يظهركا عقد ني    م كاف كاف قصدىم           فما قصدكا غَت 
                                                           

 .26، ص 3، ط0331ػ حيي رضا جاد8 اضترية الفكرية كالدينية ػ رؤية إسبلمية جديدة ػ الدار اظتصرية اللبنانية، القاىرة، 1
ىو اضتسُت بن منصور اضتبلج البيضاكم مث الواسطي، صويف أصلو من بيضاء فارس نشأ بواسط كصحب اصتنيد كالثورم كغَتمها ككاف ػ  2

من أىل الشطح كقد اختلف فيو الناس ما بُت مكفر كمعتقد بواليتو، قتل سنة تسع كثبلذتائة) عبد الرؤكؼ اظتناكم8 الكواكب الدرية يف 
ص  ، 3، حتق8 عبد اضتميد صاحل زتداف، اظتكتبة األزىرية للًتاث، مصر، دت، دط، مج أك طبقات اظتناكم الكربل  تراجم السادة الصوفية
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 1نارا فضلوا يف اعتدل باألشعة ق      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا           رأكا ضوء نورم فتومه

، إذ أف ابن الفارض يعًتؼ بكل األدياف كيرل فيها  كىذا الشعر ليس بعيدا عن شعر ابن عريب كمقصده
تدين هلل يف كل صور اعتقادىا عند أىل التصوؼ الفلسفي رتعاء  فاإلنسانية ،ي  للمحبوب األزيلجتل  

ة، كىي مظهر من مظاىر القدرة ، فاإلنسانية ليست ؼتَتة يف عبديتها هلل تعاىل كإمنا ىي مسَت  كعبادهتا
 األلواف كالعقائد سنة كونية.ا يف اإلالىية كاختبلفه

فيسعوف لنيل حب هلل كمرضاتو  عن طريق  أما عند الغزايل كاصتنيد كغَتمها من اظتتصوفة ذكم االجتاه السٍت
 يهم بالصفات كاألخبلؽ اضتسنة، ك زيادهتم يف العبادات كالطاعات كإعراضهم عن اظتعاصي كالشهوات حتل  
البعد عن حظَتة االدياف، كىو رأم خاص هبم نتيجة جتربة كؽتارسة يركف أف مرض النفس إمنا ىو يف هم ف

ال تسكن إىل نفسك كإف دامت طاعتها، إف عتا خدائع كإف سكنت إليها   "8حيث يقوؿ اصتنيد كاختبار.
  2."كنت ؼتدكعا

كما يركف أف ػتبتهم للخلق كاالحساف عتم ىو سبب مهم لنيل حب اهلل أك اتصافهم بأحباب اهلل، حيث 
بلؼ أصنافهم كمذاىبهم ، فقد دتيز عصر الغزايل معاملة الناس كالتعايش معهم على اخت نم اىتموا حبسأهن

جعلو من جهة مهتما بتمحيص صحيحها من  الذم اظتلل كالنحل، األمربكثرة اظتذاىب كاألطياؼ ك 
سقيمها، كمن جهة أخرل مهتما باصتانب األخبلقي الذم كاف حاشتا عنده يف تبيُت صبلح الناس 

كاستقامتهم كىذا ما كجده عند الصوفية، فعلم علم اليقُت أهنم أرباب األحواؿ، ال أصحاب األقواؿ، كقد 
  3.تقول، ك كف النفس عن اعتولظهر لو أف ال مطمع يف سعادة االخرة إال بال

سبلمي هبذه الوسطية كالرزتة يف تعاملو مع اآلخر، إذ أنو حيًـت كمن ىذا اظتنطلق دتيز اطتطاب الصويف اإل
 ىذا التنوع يف البشر كال يسعى إىل إلغائو أك غصبو كلكن إىل التعايش معو كقبولو.

                                                           
 .164ػػ 163 ، دط، ص3753،  دار اظتعارؼ، مصر،ػػ ػتمد مصطفى حلمي8 ابن الفارض كاضتب اإلالىي 1
 .8075 اظترجع السابق، صػ غتدم ػتمد ابراىيم 2
 .263اظترجع نفسو8 ص ػ  3
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، إذ أف ىذه اضتضارة اليت  نعيشها إمنا تؤكد على البعد اظتادم للحياة، كمن مث كىذا ما حيتاجو العامل اليـو
نسانية كقد تبع ىذا جتاىل ظتا أؾتزتو ىذه اضتضارة من صنوؼ الثقافة كالسلوكيات اإل ،ضارة الضياعحفإهنا 

فاؿ غاليت دتناىا بعض الشعوب ككانت ىناؾ دعوات كال تزاؿ إىل االلتفات للبعد الركحي للحياة دكمنا إ
 1اظتادية.لؤلبعاد 

نسانية كاألخبلقية مثل اضتب كالتسامح ببل قيود أك شركط كأيضا إذا كنا رتيعا كذلك االلتفات للقيم اإل
 2.يذاء أحدنا سيؤدم إىل إيذاء اصتميعإكاحدا، فإف 

إف حب اهلل ينبغي أف يكوف ذترة ؽتارسة أعلى الفضائل األخبلقية كأف يكوف الغاية القصول لكل اظتقامات 
 العالية، كاضتب يرتفع إىل أعلى درجات السمو كالركحانية كي يكوف  رمزا نبيبل عن اضتب الصويف.

 حقيق األمن العالمي:سور التواصل الحضاري وتفي مد ج أهمية المحبة 

لقد عرؼ تاريخ البشرية ألوانا كثَتة من النزاعات اظتسلحة كغَت اظتسلحة قامت ألسباب عديدة اقتصادية 
اجتماعية  كعرقية كعقائدية كلعل من أكثر اضتركب شراسة كقسوة ىي اضتركب الدينية اليت مل كسياسية ك 

ا يعيشو فمكالنامية،  داف اظتتطورةتنقطع منذ فجر التاريخ كماتزاؿ بقاياىا ظاىرة إىل اليـو يف كثَت من البل
يديولوجيات الفكرية ألمر خطَت، إلالعامل اليـو من صدامات بُت اظتذاىب كالطوائف الدينية أك االجتاىات كا

يستدعي  حركة فكرية كسطية تنشر االعتداؿ يف مقابل التعصب، كالتسامح يف مقابل العنف، كاحملبة يف 
سبلـ كالقرآف الكرمي، مقابل الكراىية، كاضتوار يف مقابل التصادـ كاضتركب، كىذه القيم الفاضلة توجد يف اإل

جيابية ، فهو موقف يتصف بالقبوؿ إعد من أكثر مواقف األدياف سبلمي من اضتوار يإذ أف اظتوقف اإل
الفورم كالتلقائية كعدـ التعقيد، كيتم من نقطة انطبلؽ ػتبة لئلنسانية، كساعية إىل حتقيق االلتقاء البشرم 

 كالتعامل مع الغَت كفق معايَت العدؿسبلـ دين يدعو إىل السبلـ فاإل 3على أسس احملبة كالعدالة كاطتَتية.
م اليت دتثل عاظتية االستخبلؼ كالتعارؼ سبلمية أمة القي  مة اإلحساف كالًتاحم كاجملاىدة، ؽتا جيعل األكاإل

                                                           
 .23، ص 1، د0333ػػ علي بن ابراىيم النملة8 الشرؽ كالغرب منطلقات العبلقة كػتدداهتا، بيساف للنشر كالتوزيع كاالعبلـ، بَتكت،  1
، دط، 0333ة، ػػ ايدموند ج بورف8 التغَت العاظتي من أجل بشرية أكثر إنسانية،تررتة8 شتاح خالد زىراف، اظتركز القومي للًترتة،القاىر  2
 .01ص
 .01، ص3، ط0336ن أزتد8 اضتوار منهجا كثقافة، مركز البحوث كالدراسات، قطر،سػػ ػتمد خليفة ح 3
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سهاـ بفاعلية يف بناء النسق كما جيعل العامل االسبلمي مدعوا بقوة إىل اإل،ككحدة االنتماء العاظتي إىل اهلل 
 1سهم يف إرشاد اظتسَتة اضتضارية.كتعارفها ليُ  عبلقة بُت اضتضاراتلالقيمي اضتاكم كالضابط  ل

كاظتتصوفة باعتبارىم حركة أخبلقية كركحية انطلقوا يف تعاملهم مع الكوف كاظتخلوقات من حيث ىي مظاىر 
 لقدرة احملبوب سبحانو، كال سبيل لنيل حبو إال إذا كانت قلوهبم كأفادهتم خالية من كل ما حيوؿ دكف ذلك

نساف، أم من حيث إث ىو سبلـ من حيمو اإلنساف الذم كر  ا اظتخلوؽ ىو اإلكخاصة عندما يكوف ىذ
ـ من عند اهلل بغض النظر عن لوف نساف مكر  ػ فهذا اإل 53سراء ػ " كلقد كرمنا بٍت آدـ " اإلآدميتو  

بشرتو، أك عرقو أك طبقتو أك حىت دينو، فاآلية مطلقة، كقد جاء يف الصحيحُت أف النيب صلى اهلل عليو 
كسلم مرت بو جنازة فقاـ عتا كاقفا، فقالوا8 يا رسوؿ اهلل إهنا جنازة يهودم، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 

، كقد كاف ىذا كافيا 2سبلـ " أليست نفسا" ، فالنفس البشرية ػ من حيث ىي نفس ػ مكرمة كػتًتمة يف اإل
صلى اهلل عليو كسلم الذم بعث مبلغا يقبلوا اآلخر اظتختلف ، مقتدين يف ذلك بالرسوؿ للمتصوفة حىت 

ػ ،  77كبشَتا كنذيرا، ال مسيطرا كال جبارا كال ُمكرىا، لقولو تعاىل8 " ما على الرسوؿ إال الببلغ " اظتائدة ػ 
 ػ   34كقولو تعاىل8 " كما نرسل اظترسلُت إال مبشرين كمنذرين " الكهف ػ

 . 00ػ  03ية  شلغاكقولو8 " فذكر إمنا أنت مذكر ليست عيهم مبصيطر " ا

سبلـ مل يكن إلكراه الناس على الدخوؿ فيو ، كإمنا ضتمايتو ؽتن يقاتل كجيدر الذكر ىنا أف القتاؿ يف اإل
أىلو إلكراىهم على االرتداد عنو، فهو قتاؿ يف سبيل حتقيق اضترية الدينية ألىلو، كلغَتىم من البشر 

، مث كإببلغا لكلمة اهلل عتم بعد أف منعها الطغاة عنهم كاظتستضعفُت كاظتضطهدين حتقيقا ضتريتهم الدينية،
فكاف اإلسبلـ بذلك دين اضترية كدين السبلـ على عكس ما يرميو بو من أرادكا  3الناس كشأهنم بعد ذلك. 

أف يناصبوه العداء، حيث أنو الشك أف اإلسبلـ اآلف يواجو زتلة غربية جديدة كمعاصرة ضد ه، كىي زتلة 

                                                           
ػ  ػتمد عبد الفتاح اطتطيب8 قيم االسبلـ اضتضارية  ؿتو إنسانية جديدة، كتاب األمة8 سلسلة دكرية تصدر عن إدارة البحوث كالدراسات  1

 .76، ص 3ـ،ط0333كالشؤكف االسبلمية ، الدكحة، قطر، االسبلمية، كزارة األكقاؼ
 .23، صاظترجع السابقػػ حيي رضا جاد8  2
 .40ػػ 43اظترجع نفسو8 ص  ػػ  8 3
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ـ الديٍت اضتاد، كالذم مل يسبق لو مثيل يف تاريخ اظتسلمُت، كبُت اعتجـو السياسي ك جتمع بُت اعتجو 
 1العسكرم على ببلد كشعوب إسبلمية نتج عنها حىت اآلف احتبلؿ بلدين مسلمُت باإلضافة إىل فلسطُت.

ه اضتملة ال تزاؿ موجودة كاعتجـو ال يزاؿ متواصبل، كلكن اصتديد يف ىذ أىداؼ السيطرةكال شك يف  أف  
ىو نوع االهتاـ، فاالهتاـ اظتعاصر لئلسبلـ ىو اإلرىاب، فقد تركز اعتجـو  اإلسبلـالغربية اظتعاصرة على 
هدد للغرب دينيا كسياسيا كثقافيا، كالوصف أنو دين مُ لى اإلسبلـ بأنو دين اإلرىاب، كبالسياسي كالديٍت ع

ك فكر إسبلمي معُت، أك رتاعة إسبلمية معينة، ىنا شامل لئلسبلـ كليس اهتاما موجها إىل مذىب معُت، أ
نجتوف" كنظرية هناية التاريخ لػ "فوكوياما" فنظرية صداـ اضتضارات بقيادة "برنارد لويس" ك "صموئيل ىنت

كغَتىا من النظريات اهتمت اإلسبلـ دينا كحضارة بالدموية كاإلرىاب، كالعنف، كالتعصب، كرمبا ألكؿ مرة 
غربية عن اإلسبلـ أف تفرد ىذه اطتاصية لئلسبلـ كلو، كدكف غَته من األدياف، كأماـ يف تاريخ الدراسات ال

 اإلسبلـ كسطيةفرغم  2ىذا التشويو الشامل للدين كجد اظتسلموف أنفسهم يف مواجهة ال مفر منها.
رأكا من  يقف أعدائو باظترصاد لتشويو صورتو كشيطنة غايتو ظتاكدعوتو للتعايش اإلنساين  كتعاليمو السمحاء

قوة كدتكُت حضارم عتذا الدين جعلتو مهيمنا على باقي األدياف كاظتذاىب الفكرية، كلكن رسالة اإلسبلـ 
ويف أك إرىاب معنوم للبشرية كاضحة فهو دين احملبة كالسبلـ، كدين حيًـت اآلخر كيعطيو حقو من غَت خت

 مم ال إىل اضتركب ك القتل.أك مادم، فاإلسبلـ دعا إىل التعارؼ كالتقارب بُت الشعوب كاأل

نساف جزء كظتا كاف الكوف كلو قائما على ظاىرة التنوع، أك اختبلؼ األلواف كما يسميها القراف الكرمي، كاإل
من الكوف، فبل بد أف خيضع لسنتو العامة، خاصة كأف القرآف الكرمي قد أشار إىل اختبلؼ األلسنة، كىو 

 3.كار كاظتناىج، فاللساف تررتاف الفكر ككسيلة إعبلمو الرشتيةيعٍت ضمن ما يعٍت اختبلؼ العقوؿ كاألف

 كظتا كاف االختبلؼ سنة كونية فبل سبيل لتغيَتىا كإمنا التعايش ك التحاكر معها.

إف احتفاء الصوفية باصتانب األخبلقي كإعبلئهم من شأنو، مل يبقى سجُت الفردية، أك ػتصورا يف اصتانب 
النظرم بل تعداه إىل اظتمارسة الفعلية كالتطبيق العملي، فقد اىتم اظتتصوفة جبانب اظتعامبلت مع اطتلق كما 

                                                           
 .331ػتمد خليفة حسن أزتد8 اضتوار منهجا كثقافة، اظترجع السابق، ص  ػ  1
 .332ص  نفسوػتمد خليفة حسن أزتد 8اظترجع  2
 .847 ص ػ اظترجع نفسو 3
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إىل معاملتو للخلق، ألف التحقق باضتق ال  قلنا سابقا، حىت إذا أراد العبد أف خيترب صدقو مع اضتق، فلينظر
 2حيث قاؿ اظتتصوفة8 " الصدؽ مع اضتق، كحسن اطتُلق مع اطتَلق " 1،يكتمل إال بتصحيح معاملة اطتلق

فقد كاف الصوفية يعتربكف أف الويل اضتق ىو من " يدخل كخيرج مع العامة، كيناـ كيأكل معهم، كيشًتم 
 3ثات، إال أنو مع ذلك ال ينسى اهلل ضتظة كاحدة،كيبيع يف السوؽ كيشارؾ يف احملاد

آنا مارم شيمل أف ىذه اظتقاصد ترسم أفقا مشرقا الستشراؼ الكماؿ االنساين يف حيث عربت اظتستشرقة 
 4سياقاتو االجتماعية اضتضارية، يًتؾ فيها الصويف ما يف رأسو كدينح ما يف كفو كال جيزع ؽتا يصيبو.

متُت يقـو على أف الصويف عليو أف خيدـ اظترضى حىت كاف كاف ىو كذلك كذلك للمتصوفة شعار ركحي 
منهوؾ القول، فخدمة اطتلق شرط طتدمة اضتق كسبب موصل إليو، حيث يقوؿ ابن خفيف نقبل عن  

 5من البشر فكيف تستطيع أف حتسن خدمة اهلل " مارم شيمل8 " إذا كنت ال حتسن خدمة صاحبك

اليت تفضي إىل ػتبة اطتالق يف اظتقاـ األكؿ مث تتجلى عن ىذه احملبة اإلالىية ػتبة هنا احملبة الصادقة للخلق إ
يف ػتبتو كىو كاره للخلق، ك حُت يدرؾ الصويف ىذه اضتقيقة يرل  اطتلق ، فبل يكوف العبد ػتبا للحق ؼتلصا

اجتو يف قضاء رزتة اهلل يف رزتتو إلخوانو، كصرؼ ببلء آخرتو يف دفع ببلء الدنيا عن غَته، كقضاء ح
حوائج الناس كالسعي عتم، بل كيرل فيهم ما يراه اظتخلوؽ يف أثر اطتالق فيهم، فيعاملهم بالرفق كاالحساف، 

 6كمبثل ىذه اظتعاين اصتياشة امتؤلت بيانات الصوفية.

 

 

 خاتمة:
                                                           

 .247، ص 05، مج 0331ػػ ليلى قراكزاف كػتمد زمرم8 التصوؼ يف مرآة معاصرة، غتلة جامعة النجاح لؤلحباث ) العلـو االنسانية (،  1
 . 33، ن 5، ج 3، ط0333ػػ ػتمد الكسنزاف8 موسوعة الكسنزاف فيما اصطلح عليو أىل التصوؼ كالعرفاف، دار آية، بَتكت،  2
 .053السابق، ص  ػػ آنا مارم شيمل8 اظترجع 3
 .320ص  ،نفسواظترجع  8آنا مارم شيمل  ػػ 4
 .043، ص نفسوػػ آنا مارم شيمل8 اظترجع  5
 .253ػػ ػليلى قراكزاف كػتمد زمرم8 اظترجع السابق، ص  6
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، عملت عالية نسانية كأخبلقيةإسبلمية، إذ أنو أكسبها قيما لقد أدل التصوؼ دكرا مهما يف اضتضارة اإل
جيابا من خبلؿ إلتنعكس اظتسلمُت كنفوس   على إحياء األخبلؽ كتفعيلها من خبلؿ زرعها يف قلوب 

قد   ك . ىذامًتابط متماسك األركافلينتج عن ذلك غتتمع  ،كاحتكاكهم ببعضهم البعضمعامبلت الناس 
وا هبا، األحواؿ اليت عرفسببا يف ك  ،ػتركا لكثَت من الطاعات كالعباداتاضتب  اإلالىي عند اظتتصوفة  كاف
كشهدكا فقط  ،حىت ألغوا كأنكركا إن يتهم  مبشياة اهلل كإرادتو فاظتتصوفة  يتعلقو جعل ذم الا اضتب ىذ

لعظمة اهلل  ابالنسبة عتم مظاىر  باقي اظتوجودات كاظتخلوقاتفكانت  ،بالوحدانية كالصمدية هلل عز  ك جل  
من ىنا توجو ، عند اهلل تعاىل أبدعها كأكرمهانساف حيث كاف اإل ،صتمالو كبديع صنعو يكقدرتو كجتل  

كذلك هتم، صدقت  ااضتب كاألخبلؽ، فكما صدقت عبادمن  اظتتصوفة  يف تعاملهم مع الناس على أساس 
 فكاف الصوفية نساف باليت ىي أحسن، نساف مع أخيو اإلف الكرمي حافل بقيم تعامل اإلالقرآمعامبلهتم، ك 
خلق اهلل كعبيده على رتيع  فالناس عندىمكالتسامح كالتعايش لوجو اهلل كحبا يف اهلل،  اضتب بذلك أىل

ذكم  أحواعتم كمعتقداهتم كمذاىبهم، فوجدنا أف ابن عريب كاضتبلج كابن الفارض كغَتىم كثَت من اظتتصوفة
فيها عن كل خبلؼ مع عوا فأنشدكا األشعار اليت ترف   ،قد عاشوا على نشر اطتَت لئلنسانية االجتاه الفلسفي

الس ٍت  أمثاؿ اصتنيد كالغزايل قد  االجتاهأف متصوفة أيضا  كرأينا  كعداكتو،و، فما بالك مبحاربتو خر أك ذم  اآل
بتهذيب األخبلؽ كتصفية النفس كدعوا الناس ليتخلقوا بأخبلؽ اهلل، كحياسبوا أنفسهم قبل أف دتيزكا 

ىذه ىي القيم اليت حياسبوا، األمر الذم يقود إىل إجياد غتتمع فاضل يسعى إىل ػتبة اهلل كنيل رضاه ، 
إمنا فخرا بقيم ك خر كعدكانو ط اآليسعى أىل االسبلـ اليـو أف ينشركىا يف البشرية ال خوفا من تسل  

الذين استطاعوا حبديثهم عن اضتب أف خيلقوا عاظتا رتيبل  ،سبلـ، كأخبلؽ أىلو خاصة منهم اظتتصوفةاإل
خر ىذا اضتب خر، يف انتظار أف يقبل اآلو األمن كالسبلـ على األقل بينهم أك من جهتهم ؿتو اآليعم  

نساين جيمع إجياد مشًتؾ إو يف سبيل لك كل  كذ من غَت عداكة لئلسبلـ أك بغض للمسلمُت، ،معهم كيبادلو
 .ها  كيضمن عتا األمن كالسبلـ اظتادم كاظتعنومالبشرية على اختبلف
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 :مصادر ومراجع البحث قائمة

مشس الدين 8 ركضة احملبُت كنزىة اظتشتاقُت، حتق أزتد عبيد، اظتكتبة العربية،  ػػ ابن القيم اصتوزية،
 3734دمشق،

ػػ ابن حـز األندلسي، ابو ػتمد علي ابن ػتمد الظاىرم8 طوؽ اضتمامة يف األلفة كاآلالؼ، حتق8 صبلح   
 .3764الدين القاشتي، كزارة الثقافة كاالعبلـ، بغداد، 

فصوص اضتكم، تعليق8 أبو العبل عفيفي، دار الكتاب العريب، بَتكت، دت،  ػتيي الدين8 ػػ ابن عريب،  
 .3دط، ج

 ، 1، ج3نظور، رتاؿ الدين أبو الفضل8 لساف العرب، دار صادر، بَتكت، مج ػػ ابن م

ػػ أبو اليزيد اظتهدم، جودة ػتمد8 حبار الوالية احملمدية  يف مناقب أعبلـ الصوفية، دار غريب للطباعة 
 3، ط3776كالنشر كالتوزيع، القاىرة، 

 3732ػػ أفبلطوف8 اظتأدبة، تررتة كليم اظتَتم، مصر،   

 لرازم، ػتمد بن أيب بكر عبد القادر8 ؼتتار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، مادة ػػ ا

سراج  الدين8 اللمع يف تاريخ التصوؼ اإلسبلمي، حتق8 عماد زكي الباركدم، دار التوفيقية  ػػ الطوسي،
 للطباعة، مصر، دت، دط،

  .3، ط3777ناشركف، بَتكت، رفيق8 موسوعة مصطلحات التصوؼ االسبلمي، مكتبة لبناف ، ػػ العجم  

، دت، 3775مصطفى8 فقو األخبلؽ كاظتعامبلت مع اظتؤمنُت، ماجد عسَتم للنشر كالتوزيع،  ػػ العدكم،
 .3ط

، 3أبو القاسم عبد الكرمي8 الرسالة القشَتية، شرح كتقدمي8 نواؼ اصتراح، دار صادر،ط ػػ القشَتم، 
0333بَتكت،    



 
 

20 
 

اصطبلحات الصوفية، حتق8 عبد العاؿ شاىُت، دار اظتنار، القاىرة،  عبد الرزاؽ 8 معجم ػػ الكاشاين،
 3، ط3770

ػػ الكسنزاف ،ػتمد8 موسوعة الكسنزاف فيما اصطلح عليو أىل التصوؼ كالعرفاف، دار آية، بَتكت،   
 3، ط0333

 .3،ط 0333ػػ الكبلباذم8 التعرؼ ظتذىب أىل التصوؼ، تقدمي8 يوحنا النجيب، دار صادر ،بَتكت،   

 .3،ج3443أبو طاب8 قوت القلوب، مكتبة مصطفى البايب اضتليب، القاىرة، ػػ اظتكي،  

عبد الرؤكؼ8 الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية أك طبقات اظتناكم الكربل ، حتق8 عبد اظتناكم،  ػػ
  3اضتميد صاحل زتداف، اظتكتبة األزىرية للًتاث، مصر، دت، دط، مج 

بورف8 التغَت العاظتي من أجل بشرية أكثر إنسانية،تررتة8 شتاح خالد زىراف، اظتركز القومي ػػ ايدموند ج   
 .01، دط، ص0333للًترتة، القاىرة، 

ػػ بوعزيز، حيي8 موضاعات ك قضايا من تاريخ العرب، دار اعتدل للنشر كالطباعة كالتوزيع، اصتزائر،   
 .3.دط، ج 0332

، 0331كرية كالدينية ػ رؤية إسبلمية جديدة ػ الدار اظتصرية اللبنانية، القاىرة،حيي رضا 8 اضترية الف ػػ جاد،  
 .23، ص3ط

 ، دط 3753ػتمد، مصطفى8 ابن الفارض كاضتب اإلالىي،  دار اظتعارؼ، مصر، ػػ حلمي

 .3753، مصر،3ػتمد مصطفى8 ابن الفارض كاضتب اإلالىي، دار اظتعارؼ، ط ػػ حلمي،

بعاد الصوفية يف اإلسبلـ كتاريخ التصوؼ، تررتة8 ػتمد اشتاعيل السيد ك رضا حامد ػػ شيمل، آنا مارم8 األ
  3، ط 0334قطب، منشورات اصتمل، بغداد، 

 عبد القادر8 أزمة اضتضارة الغربية كالبديل اإلسبلمي، كتاب اظتختار، دط، دت. ػػ طاش،  
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ية جديدة، كتاب األمة8 سلسلة دكرية ػتمد8 قيم االسبلـ اضتضارية  ؿتو إنسان ػػ عبد الفتاح اطتطيب،
تصدر عن إدارة البحوث كالدراسات االسبلمية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ، الدكحة، 

 3ـ،ط0333قطر،

أزتد8 اطتطاب الشعرم الصويف اظتغريب يف القرنُت السادس كالسابع اعتجريُت ػػ دراسة موضوعاتية   ػػ عبيديل،  
 .0333ػػ  0332درجة اظتاجستَت يف األدب اظتغريب القدمي، جامعة اضتاج طتضر، فنية ػػ حبث مقدـ لنيل 

 أبو العبل8 التصوؼ الثورة الركحية يف اإلسبلـ، دار الشعب، بَتكت، دت، دط. ػػ عفيفي،  

علي بن ابراىيم النملة8 الشرؽ كالغرب منطلقات العبلقة كػتدداهتا، بيساف للنشر كالتوزيع كاالعبلـ، ػػ 
 1، ط 0333بَتكت، 

 .3747سيجموند8 ما فوؽ مبدأ اللذة، تررتة اسحاؽ رمزم، دار اظتعارؼ، مصر، دط،  ػػ فركيد،  

ػػ ليلى قراكزاف كػتمد زمرم8 التصوؼ يف مرآة معاصرة، غتلة جامعة النجاح لؤلحباث ) العلـو االنسانية (، 
 05، مج 0331

فناء بُت اصتنيد كالغزايل، مكتبة القافة الدينية، القاىرة، غتدم، ػتمد ابراىيم8 التصوؼ السٍت حاؿ ال ػػ
  3، ط 0334

  3، ط0336ػػ ػتمد خليفة ،أزتد8 اضتوار منهجا كثقافة، مركز البحوث كالدراسات، قطر،

، 0330ػػ مؤيد العقيب، صبلح8 الطرؽ الصوفية كالزكايا يف اصتزائرػػ تارخيها كنشاطها ػػ دار الرباؽ، لبناف،  
 دط 

 1الفتوحات اظتكية، دار الفكر، دت، دط، ج 8 ن عريب، ػتيي الديناب

 ، دط 3732الديواف الكبَت، مكتبة اظتثٌت،بغداد،8 ابن عريب، ػتيي الدين 

 .مناؿ8 التصوؼ يف مصر كاظتغرب، منشأة اظتعارؼ باالسكندرية، مصر، دت، دط،  عبد اظتنعم جاد اهلل


