

كتاب شهري يصدر عن مركز
المسبار للدراسات والبحوث
7

تقديم
تمهيدي لتاريخها وأهميّ تها
الطريقة النقشبنديّة :استقراء
ّ
حامد ألجار ()Hamid Algar

ترجمة :حبيب الحاج سالم

11

رئيس المركز
تركي بن عبداهلل الدخيل

14

النقشبنديّة :التاريخ والسلسلة
بهاء الدين :السيرة وتبلور النقشبنديّة

21

النقشبنديّة :التوسع والدور السياسي

24

النقشبندي
السرهندي في سياق التاريخ
ّ

30

رئيس التحرير
منصور النقيدان

33

المجددي
النقشبندي
التأثير
ّ
ّ

هيئة تحرير الكتاب:

ال َّن ْق َ
راء ال َّن ْ
هر ..النشأة والمبادئ
وما وَ َ
شب َْن ِديَّة في إِيران َ

د .رشيد الخيون

أحمد محمود إبراهيم

41

نشأة الطريقة النقشبندية وآباؤها

43

يوسف الهمذاني

44

أ.د .محمد الحداد

عبدالخالق ُ
الغ ْجدواني

45

عمر البشير الترابي

محمد بهاء الدين نقشبند البخاري

46

الطريقة بعد بهاء الدين نقشبند

49

التصوف النقشبندي في أوج ازدهاره

51

السنية للتصوف النقشبندي
الهوية ُّ

55

مبادئ التصوف النقشبندي

61

مشاركة النقشبندية في المجال السياسي واالجتماعي

67

والس ْلطة
النقشبندية
ُّ

67

د .ريتا فرج
إبراهيم أمين نمر
الموقع على اإلنترنت:
www.almesbar.net

معالم التربية الرُّ وحية عند موالنا بهاء الدين شاه نقشبند
ُ
77

محمد السيد البرسيجي

ال���م���راس�ل�ات ال��ب��ري��دي��ة:

الجذبة

81

ضبط النفس وكسر شهواتها

84

الخدمة وبذل النفس

89

العمل والحرفة

91

ِّ
الذكر وأنواعه

93

اإلمارات العربية المتحدة

تعدد مشاربه الصوفية وتنوعها

96

لالشتراك

دبي.

هاتـــف+971 4 380 4774 :

تفرعات ال َّنقشبندية :مشيختا البارزانية وحه قه
رشيد الخيُّون

105

المشيخة البارزانية

106

ال َّناحية االجتماعية

111

الدينية
ال َّناحية ِّ

114

المسبــار

ص.ب333577 :

فاكس+971 4 380 5977 :

بريد إلكتروني:
info@almesbar.net

3

مشيخة حه قه

120

منطلقات المشيخة

124

الخاتمة

130

جدد في نظر ُم ِّ
فكري الشرق
الم ِّ
حضرة ُ
محمد مسعود أحمد

ترجمة :هاني السعيد

133

الدهلوي
شاه ولي اهلل
المحدث َّ
ِّ

134

محمد إقبال

145

النقشبندية وفرعها «النقشبندية المجددية» في الحرمين في القرن السابع عشر
عطا اهلل قبطي

ترجمة :ناصر ضميرية

163

دخول النقشبندية إلى الحرمين

165

دخول النقشبندية المجددية إلى الحجاز

173

الخاتمة

186

الطرق الصوفية في سيبيريا من القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين
تييري زاركون ()Thierry Zarcone

ترجمة :عائشة موماد

191

الصوفية وأسلمة سيبيريا :من األسطورة إلى التاريخ

192

هجوم الصوفية على السهوب الروسية وسيبيريا خالل القرن التاسع عشر

195

كبار شيوخ التتار وبالد ما وراء النهر ومريدوهم السيبيريون

202

عالقات غير مباشرة بالنقشبندية الفيضية بأفغانستان

209

الدولة
«ملفوظات» الشيخ أحمد السرهندي في إصالح أركان َّ
صاحب عالم األعظمي الندوي

215

أهمية الملفوظات في دراسة التاريخ والحضارة اإلسالمية

217

جهود الشيخ أحمد السرهندي في إصالح أركان الدولة

219

السرهندي والشريعة اإلسالمية

224

دعوة أركان الدولة لوجوب أداء الفرائض

236

الخاتمة

243

عناصر من الفكر الهندي لفهم صمت الذكر النقشبندي :ما وراء اللغة
محمد هاشمي

247

الرتق والعتق :نحو الكالم المنصت

248

من البرانا إلى المانترا :قصة لقاء ممكن مع الذكر النقشبندي

252

الذكر النقشبندي :الصمت الناطق

267

لقاء المولوية والنقشبندية من خالل أعمال عبدالغني النابلسي

4

خالد محمد عبده

275

النابلسي :حياته ورحالته

277

مدافعا عن التصوف
النابلسي
ً

278

المولوية في تراث عبدالغني النابلسي

285

ذاكرة الكتاب

293

ببليوغرافيا

297

المشاركون في الكتاب

303

المسبــار

