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 التصوف اإلسالمي السين بني الوهم وسوء الفهم

 دراسة حول مدلول التصوف ومفهومه

 حسني عكاش .د

ٚطا٥فا١ وٚ   ،صٓعاجل يف ٖذٙ ايٛرقاا  َاويٍٛ مًاِ ياٝط ناايعًّٛ ا  از٣      
إْا٘ مًاِ ي ٜكاّٛ مًا٢ ايعكاٌ ٚايدلٖاإ        .صبُٛم١ ياٝط نامُٛماا  ا  از٣   

ٚإذا َا ذؾٌ ذياو فضاٝذل      ،ٚاملٓطل فكط حبٝث ميهٔ ضبانُت٘ بٓا٤ً م٢ً ذيو
إْ٘ مًِ ٜكّٛ م٢ً ايذٚم ٚايتحزبا١   .مًٝ٘ إجراف ٚموّ إْؾاف شلذا ايعًِ َٚٓتضبٝ٘

إذ ياٝط   ،اييت ي ٜضتطٝع وذو وٕ ٜورى نٓٗٗا ٚذكٝكا١ وَزٖاا إي َأ جازا ٚذام    
 .نُٔ مل ٜذم َٔ ذام

إٕ املكارب١ َٔ فِٗ ٖاذا ايعًاِ نُاا ٜازاٙ و باما٘ اسبكٝكٝإٛ بطزٜكا١ ذٖٓٝا١         
ناف١ٝ رغِ فزٚرٜتٗا يفِٗ ايتؾٛف املعبَّز مٓا٘ يف   -وبوًا -مل  عو  ،ٚم١ًُٝ ضبق١

 ًو املكاي  ايؾٛف١ٝ اييت ٖٞ ْتاد دبزب١  افٗا ايؾاٛيف ٖٚاٛ يف طزٜكا٘ إ     
 ٖااذا ايغاالٕ وًٚي وٕ ٜؾااٌ قااور املضااتطا  إ   فعًاا٢ ايااوارظ وٚ ايباذااث يف .اهلل

 ٓاص  دا ًٞ ٚرٚذٞ َع  ًو اشبدل٠ ايزٚذ١ٝ ايباط١ٝٓ إذا وراد ذكاًا فُٗٗاا ٚإدراى   
 .(1)ذكٝكتٗا

ٚقو وقُٝت ايعوٜو َٔ ايوراصا  ٚا حباث ازبٝاو٠ ايايت ذاٚيات وٕ  عطاٞ     
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   .ازباَع١ ا زلز١ٜ 
 .262ـ ، لَال  يف ايتؾٛف ٚاسبٛار ايوٜين ،جٛسٜيب صها ٛيني :اْظز -1
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َع ذياو فكاو  عاز      ،ٖذا ايعًِ ٚوًٖ٘ ذكٛقِٗ بعٝوًا مٔ ايتعاطف وٚ اماَال 
ايتؾٛف اإلصالَٞ إ   غٜٛ٘ فافس ٚذبزٜف ؽاار  مل ٜتعاز  إ  َهًاُٗا وٟ    

ٖٛ ص٤ٛ ايفٗاِ ٚاياِٖٛ اياذٟ     -فُٝا ور٣-ٚصب  ذيو  ،مًِ آ ز َٔ مًّٛ اإلصالّ
ٚقع فٝ٘ َٔ ماجل ايتؾٛف اإلصالَٞ بايورظ ٚايترًٌٝ وٚ َٔ ْض  ْفض٘ إيٝا٘ ٖٚاٛ   

٢ ذياو لًاِ ٚ عاو نابرلإ مًٝا٘ ٚمًا٢ وًٖا٘        فذل   مًا  ،ي ميت إيٝ٘ بلد٢ْ ؽ١ً
ٜٚتح٢ً وٚي٦و اياذٜٔ ٚقعاٛا فُٝاا ذنزْاا يف  ال ا١ وطازاف ٖٚاِ         .ٚضببٝ٘ ٚو بام٘

ٚاملٓهازٕٚ ٚايزافقإٛ يا٘ َأ بعاض       ،ٚبعض مٛاّ املضًُني ،بعض املضتغزقني
 .ايباذهني ٚايوارصني َٔ املضًُني

ٓهااز يف َٝااوإ فلَااا املضتغاازقٕٛ فكااو بااذيٛا جٗااٛدًا مظُٝاا١ ٚناابرل٠ ي   
ٚقاو لٗاز    ،ايتؾٛف اإلصالَٞ ْتخ مٓٗا دراصا  ٚحبٛث ذا  قُٝا١ ٚفا٥او٠ نابرل٠   

غارل وٕ  ًاو    ،ٚاصتُز ذيو إ  َٜٛٓا ٖاذا  ،ذيو َِٓٗ يف وٚا٥ٌ ايكزٕ ايتاصع مغز
ايبرٛث ٚايوراصا  ي ربًٛ َٔ و طا٤ قو ٚقع فٝٗا َٔ قاّ بٗاا ااا  ز ا  مًٝٗاا     

َٚاأ وٚي٦ااو بٛؽاافِٗ  .ًاا٢ اإلصاالّ ٚوًٖاا٘ إلٗاار ايتؾااٛف يف ؽااٛر٠ ايااو ٌٝ م 
فكو ذٖ  يف وٍٚ وَازٙ إ  وٕ ايتؾاٛف اإلصاالَٞ     (2)(Tholuck) ومنٛذجًا  ٛيو

َاال ٛذ ماأ وؽااٌ صبٛصااٞ ضبتحااًا باالٕ مااودًا ناابرلًا َاأ امااٛظ لًااٛا مًاا٢ 
ٚوٕ نهرلًا َٔ نبار َغا٥خ ايؾاٛف١ٝ لٗازٚا يف ايغاُاٍ     ،صبٛصٝتِٗ يف سلاٍ إٜزإ

ٚوٕ ا فهار اشلٓو١ٜ اييت ٜذلدد ؽواٖا يف وقٛاٍ بعاض املتؾاٛف١    ،َٔ إقًِٝ  زصإ
غرل وْ٘ قو ماوٍ مأ ٖاذا ايازوٟ إ       .قو  ضزبت إيِٝٗ مٔ طزٜل إٜزإ ،املضًُني

 ْا٘ امتكاو وٕ سٖاو     ،دما٣ٚ و ز٣ ي  كٌ يف فعفٗا ٚ فاٖتٗا مٔ روٜا٘ املاذنٛر  
ٚوٕ ايتؾاٛف ٚناٌ َاا     املضًُني نإ ْتٝح١ طبٝع١ٝ ملٌٝ ايعزا إ  ذٝا٠ ايعشيا١، 

. ٚي (3)ٚصارل ٘  فٝ٘ َٔ ا قٛاٍ املتطزف١ ميهٔ ايزجٛ  با٘ إ   عاايِٝ ايزصاٍٛ    
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ٚ زق٢ يف ايورجا  ايع١ًُٝ ذتا٢ ؽاار وصاتاذًا     ،َضتغزم وملاْٞ درظ ايصتغزام ٚايالٖٛ  -2
ٚناْت وِٖ ومُايا٘ مأ ايتؾاٛف     ،يعًِ ايالٖٛ  يف جاَع١ بزيني  ِ جاَع١ ٖاي١ ا ملاْٝتني

 Deutsche 71د ،71ـ :.اْظااز .ّ يف َوٜٓاا١ ٖاياا١ ا ملاْٝاا١ 7655 ااٛيف صاا١ٓ  .ايفارصااٞ

Biographische Enzyklopädie, 
ـ د َٚاا   ،يف ايتؾٛف اإلصاالَٞ ٚ ارؽبا٘   :َكوَت٘ يهتاا ْٝهًضٕٛ ،وبٛ ايعال مفٝفٞ :اْظز -3

 .بعوٖا



 د. حسني عكاش

   السنة    العدد 
203 

ؽبف٢ م٢ً وذو وٕ ٖذٙ اآلرا٤  ٓب٧ مأ جٗاٌ ٚماوا٤ مُاٝكني ياو٣ ٖاذا ايزجاٌ،        
إذ  ،ٚمااوا٤ َٓطًكاا٘ اسبضااو ٚايهزاٖٝاا١ ٚاي اارل٠ ،جٗااٌ حبكٝكاا١ ايتؾااٛف اإلصااالَٞ

ٚا ايوفا  مُا ٜعتكوٕٚ وَاّ ايشذف اإلصالَٞ آْاذاى  ايزجٌ َٔ ايكضاٚص١ ايذٜٔ ورا د
فًٝط محٝبًا وٕ  ظٗز ٖذٙ ايعاوا٠ٚ فُٝاا ٜضاطزٙ قًُا٘ ااا       ،بغت٢ ايطزم ٚايٛصا٥ٌ

ٚقو صار م٢ً ٖذا ايآٗخ اأ ٚؽاف     .ٜتؾادّ َع وصاظ ايبرث ايعًُٞ َٚٓاٖح٘
 ااز٣ ايتؾااٛف بلْاا٘ ْتاااد ايتاال رلا  املضااٝر١ٝ ٚايٝٗٛدٜاا١ ٚايبٛذٜاا١ ٚايااوٜاْا  ا  

ٚقاو وعاار إ  ذياو يف نتابٝا٘ ايعكٝاو٠ ٚايغازٜع١ يف        ،ّ(1491  ) (4)جٛيوسٜٗز
ٞ   ،(5)اإلصالّ ٕ   .(6)َٚذاٖ  ايتفضارل اإلصاالَ اياذٟ   ّ(1491  ) (7)ناذيو ْٝهًضاٛ

ْظاز٠  )ّ يف حبه٘ املٛصاّٛ باا    1491مدل مٔ ذيو َٔ  الٍ ورا٥٘ اييت ومًٓٗا ص١ٓ 
ذٝااث ذنااز وٕ ايتؾااٛف ٚيٝااو ا فالطْٛٝاا١  ( ارؽبٝاا١ يف وؽااٌ ايتؾااٛف ٚ طااٛرٙ

ّ َكااًي ْغازٙ يف دا٥از٠     1491بٝاو وْا٘ نتا  صا١ٓ      .اسبوٜه١ ٚاملضٝر١ٝ ٚاي ٓٛؽ١ٝ
ٍ   (ايتؾٛف)َعارف ايؤٜ ٚا  الم ذبت مٕٓٛا  ْٚفا٢   ،و بت فٝ٘  زاجع٘ مُاا قاا

ٚوعار إ  وٕ ا فهار ايايت ٚؽافت بلْٗاا     ،وٕ ٜهٕٛ ايتؾٛف ٚيٝو ايهكافا  ا جٓب١ٝ
إمناا ٖاٞ ٚيٝاو٠ ايشٖاو      ، ١ًٝ م٢ً املضًُني ٚٚيٝاو  كافا١ وجٓبٝا١ غارل إصاال١َٝ     د

  ِ ٚقااو وعاااد  .(8)ٚايتؾااٛف ايًااذٜٔ ْغااس يف اإلصااالّ ٚنااإ إصااالَٝني يف ايؾااُٝ
ٚقااو بااني ْٝهًضاإٛ وٕ اسبهااِ باالٕ = :بٗااذا اإلْؾاااف فكاااٍ ّ(1419) (9)َاصاإٓٝٛ

َٓاذ لٗاٛر اإلصاالّ وٕ     فاسبل وْٓا ْالذظ ؛اإلصالّ غرل َكبٍٛ ايتؾٛف د ٌٝ م٢ً
ا ْظار اييت ا تؿ بٗا َتؾٛف١ املضًُني ْغل  يف قً  ازبُام١ اإلصال١َٝ ْفضاٗا  

ٚ ل ز  مبا وؽااا   ،و ٓا٤ مهٛف املضًُني م٢ً  ال٠ٚ ايكزإٓ ٚاسبوٜث ٚ كز٦ُٜٗا
َّ با فزاد َٔ ْٛاسٍ ٚمل ٜكف ا َز مٓو ٖاذا   .(10)+ٖذٙ ازبُام١ َٔ وذواث َٚا ذ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .777ـ ،َٛصٛم١ املضتغزقني ،مبو ايزمحٔ بوٟٚ :اْظز  زمجت٘ -4
 .712ـ ،ايعكٝو٠ ٚايغزٜع١ يف اإلصالّ ،جٛيوسٜٗز :اْظز -5
 .212ـ ،َذاٖ  ايتفضرل اإلصالَٞ ،جٛيوسٜٗز :اْظز -6
 .273ـ ،َٛصٛم١ املضتغزقني ،ٟٚمبو ايزمحٔ بو :اْظز  زمجت٘ -7
 . -ـ ٕ ،يف ايتؾٛف اإلصالَٞ ٚ ارؽب٘ :َكوَت٘ يهتاا ْٝهًضٕٛ ،وبٛ ايعال مفٝفٞ :اْظز -8
 .141ـ ،َٛصٛم١ املضتغزقني ،مبو ايزمحٔ بوٟٚ :اْظز  زمجت٘ -9

ْكااًل مأ ذضأ ايغاافعٞ ٚوباٞ       .َااد٠  ؾاٛف(  ) ،252ـ ،3د ،دا٥ز٠ املعارف اإلصاال١َٝ  -10
 .75ـ ،يف ايتؾٛف اإلصالَٞ ،ايٝشٜو ايعحُٞ
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َّز اسبو بٌ إٕ فٕٛ ذٖ  إ  ايكاٍٛ بالٕ ايؾاٛف١ٝ ٜٓضابٕٛ إ       ّ(1311)   (11)ٖ
، ٚوٕ (Gymnosophisten) اشلٓااٛد ايكااوَا٤ املعاازٚفني باصااِ اسبهُااا٤ ايعاازا٠  

ايهًُتني ايعزبٝتني )ؽٛيف( ٚ)ؽايف( َغتكتإ َٔ ا ؽٌ ْفض٘ اياذٟ اعاتكت َٓا٘    
ٚقاو رفاض ٖاذا     .(12)(εaφεs) ٚصاافٝط  (εοφo’s) ايهًُتإ ايْٝٛاْٝتإ صٛفٛظ

ٚإٕ ٖااذٙ ايعبااار٠ =نُااا رفقاا٘ ْٝهًضاإٛ بكٛياا٘:  ،(13)(Tholuck) اياازوٟ  ٛيااو
َّز يترًُٓا م٢ً ايغو يف َكور ٘ ايً ٜٛا١  ٚقاو   .(14)+املغؤ١َٚ اييت ذنزٖا فٕٛ ٖ

َُّاز يف إطاار ردٙ مًا٢ َرلناط       ّ(1499  )و بت ْٛيون٘    )بطالٕ روٟ فإٛ ٖ
َّز ّ(1494 و بالٕ نًُا١ صاٛفٛظ غارل َعزٚفا١ يف      ٚذيا  ،ايذٟ ا بع طزٜل فٕٛ ٖ

، فُٔ غرل احملتٌُ وٕ  ٛجو يف ايً ١ ايعزب١ٝ. وفف إ  ذياو وٕ  (15)ايً ١ اآلرا١َٝ
َأ   ،(ايؾااد )ي ذازف   (ايضاني )ايْٝٛاْٞ ٜكابً٘ دا٥ًُا يف ايعزب١ٝ ذزف ( o) ذزف

َغتك١ َأ وؽاٌ ْٜٛااْٞ يهاإ بكاا٤ ايؾااد يف وٚشلاا         (ؽٛيف) ِ فًٛ ناْت ن١ًُ 
سد م٢ً ذيو وْ٘ ي ٜٛجاو ديٝاٌ إػباابٞ ٜازجس افاذلا  وٕ       . زٚجًا م٢ً ايكٝاظ

يف ذاني وٕ ْضابتٗا إ  ايؾاٛف     ،(صاٛفٛظ )ايه١ًُ َغاتك١ َأ ا ؽاٌ ايْٝٛااْٞ     
ٜٚز٣ ايباذاث نُاا  از٣     .(16)ٜؤٜوٖا ْؾٛـ َٔ وقٛاٍ ايهتاا املضًُني وْفضِٗ

ٝاا١ ايعظُاا٢ َاأ ايباااذهني قااوميًا ٚذااوٜهًا وٕ اياازوٟ ايكا٥ااٌ باعااتكام نًُاايت اي ايب
فؾاٛيف ْضاب١ إ     ،ايؾٛيف ٚايتؾٛف َٔ ايؾاٛف ٜٓضاحِ َاع املعٓا٢ ٚايكٝااظ     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .223ـ ،َٛصٛم١ املضتغزقني ،مبو ايزمحٔ بوٟٚ :اْظز  زمجت٘ -11
 Joseph Von Hammer, Geschichichte der Schōn Redekũnste: اْظااز -12

Persiens. َُّاز ٖاذا ايازوٟ َأ           .  124ـ ) ارٜخ ايبالغا١ مٓاو ايفازظ( قاو  ًكاف فإٛ ٖ
 :اْظز .صٛفٝا()ٖا( ايذٟ رو٣ وٕ ٖٓاى ؽ١ً بني اصِ ايؾٛيف ٚايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ  221)ايبرلْٚٞ 
 .23-22ـ ،ذبكٝل َا يًٗٓو َٔ َكٛي١ ،ايبرلْٚٞ

 . Tholuck, Ssufismus Sive Theosophia Persarum Pantheistica, 26ff :اْظز -13
 .45ـ ،يف ايتؾٛف اإلصالَٞ ٚ ارؽب٘ ،ْٝهًضٕٛ -14
ٚقاو ناْات ي ا١ ايعًاِ      ،ٖٞ إذو٣ ايً ا  ايضا١َٝ َٚٔ  ِ فٗٞ َأ و اٛا  ايً ا١ ايعزبٝا١     -15

فٓٛيونا٘ ٜاز٣ وٕ ايهًُا١ املاذنٛر٠ ياٛ وْٗاا اْتكًات إ  ايعزبٝا١ َأ           .ٚاسبقار٠ قبٌ ايعزب١ٝ
 .ايْٝٛا١ْٝ يهاْت َٛجٛد٠ قبًٗا يف اآلرا١َٝ

ٕ  :ٚاْظاز . 23ـ .,Theoder, Nõldeke, (Şufī), ZDMG, 48, (1894): اْظاز  -16  ،ْٝهًضاٛ
 .45ـ ،يف ايتؾٛف اإلصالَٞ ٚ ارؽب٘



 د. حسني عكاش

   السنة    العدد 
205 

إذا يبط ايؾاٛف َهاٌ  كُاؿ     ،ٚايتؾٛف َؾور ايفعٌ اشبُاصٞ  ؾٛف ،ايؾٛف
 .(17)إذا يبط ايكُٝؿ

املضتغازقني دٕٚ وٕ  ٖذا ٚقو و اذ بعاض ايبااذهني ايعازا ٜازدد َكااي        
 ،ٜهًفٛا وْفضِٗ مٓاا٤ ايبراث ٚايوراصا١ ازبااد٠ املكاَا١ مًا٢ َآٗخ مًُاٞ ٚافاس         
ٜٚهاإٛ ذيااو بااايزجٛ  إ  َكاااي  ايؾااٛف١ٝ وْفضااِٗ ٚدراصااتٗا دراصاا١ ٚافٝاا١     
َٚٛفٛم١ٝ  عتُو اياتفرؿ ٚايترًٝاٌ شلاذٙ املكااي  ٚ ؽارابٗا يٝاورى َاا إذا        

 ٕ ٚذٝاا٠ وؽاراب٘    ٚصا١ٓ ايزصاٍٛ    ناْت َضتخزج١ يف وؽٛشلا َٔ ٚذٞ ايكازآ
وّ وْٗا َضتٓبط١ َٔ وؽٍٛ ي متات إ  اإلصاالّ بعالقا١ نُاا ٜاشمِ بعاض        ،ايهزاّ

 .  (18)املضتغزقني َٚٔ صار يف رنبِٗ َٔ ايباذهني ايعزا

إٕ  ًو املكاي  اييت ؽور  مٔ ايؾٛف١ٝ ٚجز  مًا٢ ويضآتِٗ مل  هأ    
ٚايتكًٝاو حبٝاث ميهٓٓاا ايتراوث فٝٗاا       ْتاجًا يهكاف١ نضب١ٝ ٜتل ٢ فٝٗا ايتل ز ٚايتطٛر

مٔ َؾادر  ارج١ٝ ٚإمنا ٖٞ ْتاد ذٚم َٚغاٖو٠ ٜؾٌ إيٝٗا ايؾاٛيف مأ طزٜال    
ايزٜاف١ ٚاماٖو٠ املكاَا١ مًا٢ ْضال ايكازإٓ ايهازِٜ ٚايضا١ٓ ايٓبٜٛا١، ٚقاو مادل          

َأ مل  = :ٖاا( 942)َٔ ذيو قٍٛ ازبٓٝاو   ،ايؾٛف١ٝ مٔ ٖذا املٓٗخ يف غرل َٛفع
وٟ - ٕ مًُٓااا  ،ٚمل ٜهتاا  اسبااوٜث ي ٜىكتااو٣ باا٘ يف ٖااذا ا َاازؼبفااظ ايكاازإٓ 

ايطازم نًاٗا َضاوٚد٠ مًا٢     = :ٚقٛيا٘  ،(19)+ٖذا َكٝاو بايهتااا ٚايضا١ٓ    -ايتؾٛف
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ـ  27-21اْظز: ايطٛصٞ، ايًُع، ـ -17 ؛ 22-27؛ ٚايهالباذٟ، ايتعزف ملذٖ  وٖاٌ ايتؾاٛف، 
ايٓغار، ْغال٠ ايفهاز   ؛ ٚمًٞ صاَٞ 12ٚوبٛ ايعال مفٝفٞ، ايتؾٛف ايهٛر٠ ايزٚذ١ٝ يف اإلصالّ، ـ

؛ ٚمبو اسبًِٝ ضبُاٛد، ققا١ٝ ايتؾاٛف: املٓكاذ َأ ايقاالٍ،       22-14ايفًضفٞ يف اإلصالّ، ـ
 .77-71؛ ٚناٌَ ايغٝيب، ؽفرا  َههف١ َٔ  ارٜخ ايتؾٛف اإلصالَٞ، ـ12ـ

 ،ْاااجٞ ذضااني جااٛد٠ :اْظااز ،يًٛقااٛف مًاا٢ آرا٤ ايباااذهني املتاال زٜٔ باابعض املضتغاازقني -18
 ،ايؾٛف١ٝ يف ْظز اإلصاالّ  ،زلٝس ماطف ايشٜٔ :ٚاْظز ؛13ـ ،امل زا ايتؾٛف مٓو فالصف١

اشبًاط ايهابرل اياذٟ ٚقعات فٝا٘ املٛصاٛم١ املٝضاز٠ يف ا دٜاإ          :ٚاْظاز  ؛َٚا بعاوٖا  11ـ
 ،إذ مل  فزم بني ايؾٛف١ٝ اسبكٝك١ٝ ٚاملتغبٗني بايؾاٛف١ٝ  ،251ـ ،7د ،ٚا ذشاا املعاؽز٠

َٔ املتٛقع وٕ  هٕٛ ٖذٙ املٛصٛم١ َتبعا١ يًُآٗخ   ٚنإ  ،فكو جعًت ازبُٝع يف ص١ً ٚاذو٠
ٚيهأ ٜباوٚ وٕ    ،ايعًُٞ َبتعو٠ يف ذيو مٔ ايذا ١ٝ َٚٔ  اِ  هإٛ َٓؾاف١ يًتؾاٛف ٚوًٖا٘     

 .ا ٜوٜٛيٛج١ٝ نإ شلا و زٖا يف  ٛجٝ٘ َضار َٔ نت   ًو املٛصٛم١
 .45ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ -19
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ٚقاٍٛ ايتضاذلٟ    ،(20)+اشبًل إي م٢ً َٔ اقتف٢ و ز ايزصاٍٛ مًٝا٘ ايؾاال٠ ٚايضاالّ    
وا٤ بضا١ٓ رصاٍٛ   ٚايقتا  ،ايتُضو بهتاا اهلل  عاا   :وؽٛيٓا صبع١ وعٝا٤= :ٖا(939)

 ،(21)+ٚودا٤ اسبكاٛم  ،ٚايتٛبا١  ،ٚاجتٓااا اآل ااّ   ،ٚناف ا ذ٣  ،ٚونٌ اسبالٍ ،اهلل 
رمبا ٜكاع يف قًايب ايٓهتا١ َأ ْهات ايكاّٛ       = :ٖا(911)ٚقٍٛ وبٞ صًُٝإ ايواراْٞ 

ٚقاٍٛ   ،(22)+وٜاًَا فال وقبٌ َٓ٘ إي بغاٖؤٜ مويني َأ ايهتااا ٚايضا١ٓ    (ايؾٛف١ٝ)
َٔ مالَا  احمل  هلل َتابع١ ذبٝ  اهلل يف و القا٘  = :ٖا(991)ذٟ ايٕٓٛ املؾزٟ 

َأ دماا إ    = :ٖاا( 111)ٚقٍٛ وبٞ اسبضٔ ايغااذيٞ   ،(23)+ٚوفعاي٘ ٚوٚاَزٙ ٚصٓٓ٘
َاا  اِ نزاَا١ ومظاِ     = :ٚقٛي٘ ،+فٗٛ بومٞ ،ب رل َا دما ب٘ رصٍٛ اهلل  ،اهلل  عا 

فٗاٛ   ،ٚجعاٌ ٜغاتام إ  غرلُٖاا    ،فُٔ ومطُٝٗاا  .َٚتابع١ ايض١ٓ ،َٔ نزا١َ اإلميإ
إذا  عاار   = :ٚقٛي٘ ،(24)+وٚ ذٚ  طل يف ايعًِ ٚايعٌُ بايؾٛاا ،مبو َفذل نذٍٍاا

ٚد  ايهغاف ٚقاٌ يٓفضاو إٕ     ،نغفو َع ايهتاا ٚايض١ٓ فتُضو بايهتاا ٚايضا١ٓ 
اهلل  عا  فُٔ ياٞ ايعؾا١ُ يف ايهتااا ٚايضا١ٓ ٚمل ٜقآُٗا يف جاْا  ايهغاف        

   (25)+إي بعو مزفٗا م٢ً ايهتاا ٚايض١ٓ ،ٚاإلشلاّ ٚاملغاٖو٠

قو امذل  م٢ً  ؾاٛف   ٖا(999)َٚا ٜهرلٙ بعقِٗ َٔ وٕ ومحو بٔ ذٓبٌ 
ٚإٕ  ،فايٛاقع فُٝا ٜذنزٙ املؤر ٕٛ وْا٘ مااد فاسَٔ مبٛقفا٘     ٖا(999) (26)احملاصيب

 اارٜخ ب اواد    :فكو ذناز املاؤر  ايب اوادٟ يف نتابا٘     .ْؾس بايبعو مٔ آرا٥٘ ايهال١َٝ
ٚنإ ومحو بٔ ذٓبٌ ٜهازٙ يًراارث    :مارفًا ٖذٙ ايكؾ١ بغهٌ ٚافس ٚذيو بكٛي٘

وْبلْاا   .و دلْٞ ضبُو بٔ ومحاو بأ ٜعكاٛا    .ٚ ؾاْٝف ايهت  فٝ٘ ،ْظزٙ يف ايهالّ
.. قاٍ زلعت اإلَاّ وبا بهز ومحو بٔ إصرام ٜعين ايقايب  . ضبُو بٔ ْعِٝ ايقيب

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .44ـ ،ايضابل -20
 .271ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،وبٛ مبو ايزمحٔ ايضًُٞ -21
 .56ـ ،ايضابل -22
 .27ـ ،ايضابل -23
 .73ـ ،املٓكذ َٔ ايقالٍ :قق١ٝ ايتؾٛف ،مبو اسبًِٝ ضبُٛد -24
 .712ـ ،ايضابل -25
 .َٚا بعاوٖا  27ـ ،َكوَت٘ يهتاا رصاي١ املضذلعؤٜ يًُراصيب ،مبو ايفتاح وبٛ غو٠ :اْظز -26

 .فإٕ ي٘ يف ذيو ذبًٝاًل يف ٖذٙ ايكق١ٝ ِٜٓ م٢ً صع١ إدراى ٚمُل يف ايتفهرل



 د. حسني عكاش

   السنة    العدد 
207 

 :قااٍ ياٞ ومحاو بأ ذٓباٌ َٜٛااً       :زاد ٜكٍٜٛكٍٛ زلعت إزلامٌٝ بٔ إصرام ايض
ٜههاز ايهإٛ مٓاوى فًاٛ وذقاز ٘ َٓشياو        -ٜعين احملاصيب-ٜبً ين وٕ اسبارث 

ايضُع ٚايطام١ يو ٜاا وباا مباو     :فكًت ،ٚوجًضتين َٔ ذٝث ي ٜزاْٞ فلزلع نالَ٘
ٚصزْٞ ٖذا ايبتوا٤ َٔ وبٞ مبو اهلل، فكؾو  اسبارث ٚصليت٘ وٕ ؼبقىزْا  ًاو   ،اهلل

فاال   ،ٜا إزلامٌٝ فِٝٗ نهز٠ :فكاٍ ،ٚ ضلٍ وؽرابو وٕ ؼبقزٚا َعو :اي١ًًٝ، فكًت
فعًات َاا    ،ٚونهز َُٓٗا َا اصاتطعت  ،ٚايتُز -مؾار٠ ايؤُّٖ- شدِٖ م٢ً ايُهْض  

فرقز بعو امل ازا، ٚؽاعو غزفا١     ، دل ٘ٚاْؾزفت إ  وبٞ مبو اهلل فل .وَزْٞ ب٘
ِْٚردٙ إ  وٕ فزغ، ٚذقز اسبارث ٚوؽراب٘ فالنًٛا   اِ قااَٛا    ،يف ايوار فاجتٗو يف 

ٛا بعوٖا -ايعغا٤-ايؾال٠ ايعت١ُ  ٚقعوٚا بني ٜوٟ اسباارث ٖٚاِ صاهٕٛ     ،ٚمل ٜؾً
ي ٜٓطل ٚاذو َِٓٗ إ  قزٜ  َٔ ْؾف ايًٌٝ فابتاوو ٚاذاو َآِٗ ٚصالٍ اسباارث      

َّ مًا٢ رمٚصاِٗ ايطارل       ،فل اذ يف ايهاالّ   ،َضلي١ فُآِٗ   ،ٚوؽاراب٘ ٜضاتُعٕٛ نال
فؾعو  اي زف١   عزف ذاٍ وبٞ مباو اهلل   .ٖٚٛ يف نالَ٘ ،َِٚٓٗ َٔ ٜشمل ،ٜبهٞ
فاْؾازفت إياِٝٗ ٚمل  اشٍ     ،فٛجو ٘ قو به٢ ذتا٢ غغاٞ مًٝا٘    -ومحو بٔ ذٓبٌ-

هلل ٖٚاٛ َت ٝراز   فؾعو  إ  وباٞ مباو ا   ،فكاَٛا ٚ فزقٛا ، ًو ذاشلِ ذت٢ وؽبرٛا
ٍ  ؟نٝف روٜت ٖؤي٤ ٜا وبا مبو اهلل= :فكًت ،اسباٍ َاا ومًاِ وْاٞ روٜات َهاٌ       :فكاا

ٚمًا٢ َاا ٚقفاتى     ،ٚي زلعت يف مًِ اسبكا٥ل َهٌ نالّ ٖذا ايزجٌ ،ٖؤي٤ ايكّٛ
    ِ قااٍ  ااد اياؤٜ     .(27)+ اِ قااّ ٚ ازد    ،َٔ وذاٛاشلِ فاإْٞ ي ور٣ ياو ؽاربتٗ

فاإِْٗ يف َكااّ    ،ؽربتِٗ يعًُ٘ بكؾٛرٙ مٔ َكاَِٗإمنا ْٗاٙ ومحو مٔ = :ايضبهٞ
ٚؼبؾاز   .(28)+ٜٚىخاف م٢ً َٔ ٜضًه٘ وٕ ي ٜٛفٝ٘ ذكا٘  ،فٝل ي ٜضًه٘ نٌ وذو

ذٝاث   ،ابٔ  ١ُٝٝ ْٗٞ اإلَاّ ومحو ٚذبذٜزٙ َأ احملاصايب بضاب  آرا٥ا٘ ايهالَٝا١     
وباٛ ضبُاو مباو     -ومحو بٔ ذٓبٌ-ٚنإ قو ْبغ يف وٚا ز مؾز وبٞ مبو اهلل  :قاٍ
ٟ    ا اياذٟ ؽآف َؾآفا  رد فٝٗاا مًا٢ ازبُٗٝا١        ،هلل بٔ صاعٝو بأ ُناالاا ايبؾاز

ٖٚٛ َٔ َته١ًُ ايؾفا ١ٝ، ٚطزٜكت٘ ميٌٝ فٝٗا إ  َذٖ  وٖاٌ   ،ٚاملعتشي١ ٚغرلِٖ
اسبوٜث ٚايض١ٓ، يهٔ فٝٗا ْٛ  َٔ ايبوم١ يهْٛ٘ و بت قٝاّ ايؾفا  بذا  اهلل  عاا   

ٚناإ اأ ا بعا٘ اسباارث احملاصايب ٚوباٛ        ،ٚمل ٜىهبت قٝاّ ا َٛر اي تٝار١ٜ بذا ٘
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .272ـ ،6د ، ارٜخ ب واد ،ايب وادٟ -27
 .21ـ ،2د ،طبكا  ايغافع١ٝ ،ايضبهٞ -28
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نااْٛا   ،ٚاإلَاّ ومحو بٔ ذٓباٌ ٚغارلٙ َأ و٥ُا١ ايضا١ٓ      .ايعباظ ايكالْضٞ ٚغرلُٖا
ٖٚذا ٖٛ صاب    ،ٚؼبذرٕٚ مٔ وؽراب٘ ،ؼبذرٕٚ َٔ ا ؽٌ ايذٟ وذو ٘ ابٔ ُنالاا

. ٚقاو ذناز   (29)ذبذٜز اإلَاّ ومحو مأ اسباارث احملاصايب ٚعباٛٙ َأ ايُهالابٝا١      
ايٛاقع١ اييت وٚردٖا ايب وادٟ، ٚوناو وٕ صاب  ٖحاز ومحاو      ٖا(1991ٟٚ )  املٓا

 ٞ . ٚايماذلا  مًا٢ احملاصايب    (30)بٔ ذٓبٌ يًرارث احملاصيب ٖٛ جواي٘ ايهالَا
بضب  اعت اي٘ بعًِ ايهالّ مل ٜهٔ َكؾٛرًا م٢ً ومحاو بأ ذٓباٌ باٌ ْغاٗوٙ مٓاو       

يف ْؾاٝرت٘ يبأ    ٚقو لٗز ٖاذا  ٖا(912)وذو ايؾٛف١ٝ ايهبار ٖٚٛ صزٟ ايضكطٞ 
ذاو ْٛا مأ   =ذٝث قاٍ:  ٖا(931)و ت٘ ازبٓٝو ٚذيو فُٝا ذنزٙ وبٛ طاي  املهٞ 

: نٓت إذا قُت َٔ مٓو صزٟ ايضكطٞ قاٍ ياٞ إذا فاارقتين   -وٟ ازبٓٝو-ازبٓٝو قاٍ 
ْعِ  ذ َٔ مًُا٘ ٚودبا٘ ٚد  مٓاو     :فكاٍ ،اسبارث احملاصيب :فكًت ؟َٔ دبايط

 .(31)+ غكٝك٘ يًهالّ ٚردٙ م٢ً املتهًُني

ٚقو  بني اا صبل َٔ نالّ َٔ ذنزْا وٕ ْكو اإلَاّ ومحاو يًُراصايب ناإ    
ٚوَا ادباٖ٘ ايؾٛيف فًاِ ٜهأ    ،َٔ وجٌ اعت اي٘ بعًِ ايهالّ ٚردٙ م٢ً املتهًُني
 .ضبٌ امذلاف٘ ايبت١ بٌ ٖٛ نإ ضبٌ إطزا٤ ٚ ٓا٤

ٛد فٓكٍٛ يٛ وْٓا وَعٓا ايٓظز فُٝاا ؽاور مأ ايؾاٛف١ٝ َأ َكااي  يف       ْٚع
َؾطًرا ِٗ  درنٓا متاّ اإلدراى وْٗاا ي  تؾاادّ َاع َكاؽاو ايكازإٓ ٚايضا١ٓ باٌ        

َٚأ  اِ فُأ املضاترٌٝ وٕ  فٗاِ       ،ظبوٖا ذبٌُ يف طٝا ٗا فرٛاُٖا َٚ شاُٖاا 
ِ ايٓؾاٛـ ايوٜٓٝا١   اشبدل٠ ايؾٛف١ٝ اييت ؽبت يف قٛاي  ي ١ٜٛ  ارج١ مٔ إطار فٗ

 .ٚذيو ٜتطً  جٗوًا غارل ضباوٚد يبًاٛغ َاواٖا ٚإدراى وقؾااٖا      ،يف بٓٝتٗا ايعُٝك١
ٚذت٢ ٜتقس ا َز ْاذنز َكااي ِٗ يف َفٗاّٛ ايتؾاٛف يٝهإٛ َأ ؼباود ذياو         

ٚيهأ قباٌ ذياو وٚد     .ايؾٛف١ٝ وْفضِٗ ي غرلِٖ أ ٜتطفٌ م٢ً ٖذا ايعًِ ٚوًٖ٘
َٚكاي ِٗ فٝا٘ قاو  عاود   عاودًا مظُٝاًا ذتا٢        وٕ وعرل إ  وٕ  عزٜفا  ايؾٛف١ٝ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .146-144ـ ،72د ،صبُٛ  ايفتا٣ٚ ،ابٔ  ١ُٝٝ -29
 .276ـ ،7د ،ايهٛان  ايور١ٜ ،املٓاٟٚ :اْظز -30
 .736ـ ،7د ،قٛ  ايكًٛا ،املهٞ -31
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 ٟ  ٖااا(199) (32)دباااٚس  ا يااف مااوًا مًاا٢ ذااو قااٍٛ نااٌ َاأ مُااز ايضااٗزٚرد
ٖٚذا ٜوٍ ديي١ ٚافر١ م٢ً وْ٘ يٝط ٖٓاى  عزٜاف جااَع    ،ٖا(213) (33)ٚايٝافعٞ

ٚإمناا ٖاٞ    ،ذيو وٕ ٖذٙ ايتعزٜفا  يٝضت  عزٜفاا  يفظٝا١   ،َاْع يذيو املؾطًس
 عبرلا  مٔ َقُٕٛ اسباي١ ايؾٛف١ٝ ٚإعارا  إ  نٌ َا ٜعتدلٙ نٌ ؽٛيف َكَٛاًا  

ٚيذا ميهٔ ايكٍٛ إٕ ٖاذٙ   ،سبٝا ٘ ايزٚذ١ٝ وٚ ؽف١ وصاص١ٝ جٖٛز١ٜ يف  ًو اسبٝا٠
 جاٌ ٖاذا ا تًفات  عزٜفاا       ؛ايتعزٜفا   عزٜفا  عخؾ١ٝ ذا ١ٝ إ  وبعاو ذاو  

زبت٘ اشباؽ١ ايايت قاو ٜغاارن٘ فٝٗاا غارلٙ      فهٌ َِٓٗ مدل مٔ دب ،ايؾٛف١ٝ يًتؾٛف
َِٚٓٗ َأ مادل    ،إذ َِٓٗ َٔ مدل مٔ وذٛاٍ ايبوا١ٜ ،(34)َٔ ايؾٛف١ٝ ٚقو ي ٜغارن٘

ٚي ٜكف ا َز مٓاو   .(35)َِٚٓٗ َٔ مدل بلؽٍٛ ايتؾٛف َٚباْٝ٘ ،مٔ وذٛاٍ ايٓٗا١ٜ
يف صاًِ  ٖذا اسبو بٌ قو ٜعزف٘ ايٛاذو َِٓٗ بلنهز َٔ  عزٜف ْظزًا يذلقٝ٘ املضتُز 

اسبٝا٠ ايزٚذ١ٝ اييت ٜعٝغاٗا ٖٚاٛ يف طزٜكا٘ إ  اهلل صابراْ٘ َٚاا ٜازد مًٝا٘ َأ         
َٚٔ  ِ ميهأ ايكاٍٛ بلْٗاا  عزٜفاا       .وذٛاٍ طبتًف١ ٚإعزاقا  ٚدبًٝا  َتعود٠

ٌٌ ٜعزرف٘ َٔ ازب١ٗ ايايت جاٖاو    ،بعٝو٠ مٔ ايتل ز ٚايقتباظ َٔ َؾادر  ارج١ٝ إذ ُن
ٗا مٔ َعاْا٠ غرلٖا َٔ ا ْفاط فباْتؾاارٙ مًٝٗاا    ْفض٘ فٝٗا ٖٚٞ ربتًف يف َعاْا 

يف ٖذا ازباْ  وٚ ذاى مزف ايتؾٛف  ْا٘ ٚجاو يف ذياو ايؾافا٤ ٚايضاعاد٠ ايايت       
ٚفُٝاا ًٜاٞ بعاض ايتعزٜفاا       .ٜضع٢ إ  ًْٝٗا، ٚايزفا ايذٟ جاٖو ْفض٘ يًظفز ب٘

   .يًتؾٛف ٚايؾٛف١ٝ َز ب١  ز ٝبًا سًَٓٝا بٛؽفٗا ومنٛذجًا

َٚأ   ،َأ مااؼ يف لااٖز ايزصاٍٛ فٗاٛ صاين       :ٖا(193) قاٍ جعفز ايؾادم -
 .(36)ماؼ يف باطٔ ايزصٍٛ فٗٛ ؽٛيف

ايكااا٥ُٕٛ  :فكاااٍ ؟َاأ ايؾااٛف١ٝ مٓااوى :ٖاا( 122)قٝاٌ يعبااو ايٛاذااو باأ سٜااو   -
املعتؾُٕٛ بضٝوِٖ َأ عاز    ،بعكٛشلِ م٢ً َُِٖٛٗ ٚايعانفٕٛ مًٝٗا بكًٛبِٗ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .67ـ ،()ًَرل بإذٝا٤ مًّٛ ايؤٜمٛارف املعارف  ،ايضٗزٚردٟ :اْظز -32
 .176ـ ،ْغز احملاصٔ اي اي١ٝ :ايٝافعٞ :اْظز -33
 .13ـ ،ايتؾٛف ايهٛر٠ ايزٚذ١ٝ يف اإلصالّ ،وبٛ ايعال مفٝفٞ :اْظز -34
 .213-212ـ ،عفا٤ ايضا٥ٌ ،ابٔ  ًوٕٚ :اْظز -35
 .21ـ ،7د ،ذ١ًٝ ا ٚيٝا٤ ،وبٛ ْعِٝ ا ؽفٗاْٞ -36



  دراسة حول مدلول التصوف ومفهومه: التصوف اإلسالمي السين بني الوهم وسوء الفهم

 جملة اجلامعة األمسرية
210 

 .  (37)ِٖ ايؾٛف١ٝ ،ْفٛصِٗ

ا  اذ باسبكاا٥ل ٚايٝالظ ااا يف      :ايتؾاٛف  :ٖاا( 999)قاٍ َعزٚف ايهز ٞ  -
 .(38)وٜوٟ اشبال٥ل

 :ٖاا( 139ؽر  ضبُوًا بٔ َعوإ املتٛف٢ صا١ٓ  )قاٍ مًٞ بٔ صٌٗ ا ؽبٗاْٞ  -
 .(39)ٚايتخًٞ مُٔ صٛاٙ ،ايتؾٛف ايتدلٟ مُٔ دْٚ٘

ايؾاٛيف َأ ؽافا قًبا٘      :ٖاا( 992) (اسباايف )قاٍ وبٛ ْؾز بغز بأ اسباارث    -
 .(40)هلل

ٍ  ٖا(991)ص٦ٌ ذٚ ايٕٓٛ املؾزٟ  -  ،ٖاِ قاّٛ آ ازٚا اهلل    :مٔ وٌٖ ايتؾٛف فكاا
 .(41)م٢ً نٌ ع٤ٞ ،مش ٚجٌ ،م٢ً نٌ ع٤ٞ فس زِٖ اهلل ،مش ٚجٌ

ايؾاٛيف ي ٜهاورٙ عا٤ٞ ٜٚؾافٛ با٘ ناٌ        :ٖاا( 991)قاٍ وبٛ  زاا ايٓخغايب   -
 .(42)ع٤ٞ

ْاٛر  ٖٛ ايذٟ ي ٜطف٧  :ايتؾٛف اصِ يهال ١ َعإ :ٖا(912)قاٍ صزٟ ايضكطٞ  -
ٚي  .ٚي ٜتهًِ بباطٔ يف مًِ ٜٓكقا٘ مًٝا٘ ايهتااا ٚايضا١ٓ     ،َعزفت٘ ْٛر ٚرم٘

 .(43)ذبًُ٘ ايهزاَا  م٢ً ٖتو وصتار ضبارّ اهلل

ٚاَات    ،َٔ ؽافا َأ ايهاور    :فكاٍ ؟َٔ ايؾٛيف :ٖا(939)ص٦ٌ صٌٗ ايتضذلٟ  -
 .(44)ٚاصت٣ٛ مٓوٙ ايذٖ  ٚاملور ،ٚاْكطع إ  اهلل َٔ ايبغز ،َٔ ايفهز

ٍ  ،مأ ايؾاٛيف   ٖا(949)ص٦ٌ وبٛ محش٠ اشبزصاْٞ  - َأ ؽافٞ َأ ناٌ      :فكاا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .23ـ ،املع ،وبٛ ْؾز ايضزاد ايطٛصٞ -37
 .135ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ -38
 .213ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ -39
 .27ـ ،ايتعزف ملذٖ  وٌٖ ايتؾٛف ،وبٛ بهز ايهالباذٟ -40
 .137ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ ؛24ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ -41
 .136ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ -42
 .21-17ـ ،ايضابل -43
 .23ـ ،ايتعزف ملذٖ  وٌٖ ايتؾٛف ،ايهالباذٟ -44



 د. حسني عكاش

   السنة    العدد 
211 

 .(45)فًِ ٜبل فٝ٘ ٚصخ املخايفا  حباٍ ،درٕ

ياٝط ايتؾاٛف رصاًَٛا     :فكاٍ ،مٔ ايتؾٛف ٖا(941)ص٦ٌ وبٛ اسبضني ايٓٛرٟ  -
 .  (46)ٚيهٓٗا و الم ،ٚي مًًَٛا

 .(47)ايتؾٛف  زى نٌ ذظ يًٓفط :ٚقاٍ -

ٍ  ،مٔ ايتؾٛف ٖا(942)ص٦ٌ وبٛ ايكاصِ ازبٓٝو  - وٕ  هإٛ َاع اهلل  عاا      :فكاا
 .(48)بال مالق١

ٍ  ،ايتؾٛف ذفظ ا ٚقا  :ٚقاٍ - ٚي  ،ٖٚاٛ وٕ ي ٜطاايع ايعباو غارل ذاوٙ      :ٚقاا
 .(49)ٚي ٜكارٕ غرل ٚقت٘ ،ٜٛافل غرل رب٘

 .(50)ٚؼبٝٝو ب٘ ،ايتؾٛف ٖٛ وٕ ميٝتو اسبل مٓو :ٚقاٍ -

وي متًاو عا٦ًٝا    :اٍفكا  ،مٔ ايتؾٛف ٖا(999)ص٦ٌ زلٕٓٛ بٔ محش٠ احمل   -
 .(51)ٚي ميًهو ع٤ٞ

ٍ  ،مأ ايتؾاٛف   ٖا(999)ص٦ٌ رِٜٚ بٔ ومحو  - اصذلصااٍ ايآفط َاع اهلل     :فكاا
 .(52) عا  م٢ً َا ٜزٜوٙ

اياو ٍٛ يف ناٌ  ًال     :فكاٍ ،مٔ ايتؾٛف ٖا(911)ص٦ٌ وبٛ ضبُو ازبزٜزٟ  -
 .(53)صين ٚاشبزٚد َٔ نٌ  ًل دْٞ

بٌ غاض   ،ايتؾٛف رم١ٜ ايهٕٛ بعني ايٓكؿ :ٖا(999)قاٍ وبٛ مُزٚ ايوَغكٞ  -
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .125ـ ،ايضابل -45
 .32ـ ،نغف احملحٛا ،اشلحٜٛزٟ ؛745ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،وبٛ مبو ايزمحٔ ايضًُٞ -46
 .744ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ -47
 .135ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ ؛23ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ -48
 .27ـ ،ايتعزف ملذٖ  وٌٖ ايتؾٛف ،ايهالباذٟ -49
 .134ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ -50
 .134ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ ؛23ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ -51
 .135ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ ؛23ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ -52
 .134ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ ؛23ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ -53
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 .(54)ايطزف مٔ نٌ ْاقؿ يٝغاٖو َٔ ٖٛ َٓشٙ مٔ نٌ ْكؿ

فُأ ساد مًٝاو يف اشبًال فكاو      ،ايتؾٛف  ًل :ٖا(999)قاٍ وبٛ بهز ايهتاْٞ  -
 .(55)ساد مًٝو يف ايؾفا٤

ٖاذا َاذٖ  نًا٘ جاو فاال       :مأ ايتؾاٛف   ٖاا( 993)قاٍ وبٛ ضبُو املز عػ  -
 .  (56)ربًطٛٙ بغ٤ٞ َٔ اشلشٍ

ٍ  ؟َأ ايؾاٛيف   ٖاا( 999)ص٦ٌ وبٛ بهز ايغابًٞ   -  ،َأ ؽافا قًبا٘ فؾاف٢     :فكاا
ٚوذام اشلا٣ٛ طعاِ    ،ٚرَا٢ اياوْٝا  ًاف ايكفا٢     ،ٚصًو طزٜل املؾاطف٢  

 ،ايتااليف ٚايتطاازف :قاااٍ ؟َااا ايتؾااٛف ،ٖااذا ايؾااٛيف :قاااٍ ايضااا٥ٌ .ازبفااا
ٍ  ؟وذضٔ َٔ ٖذا َاا ايتؾاٛف   :قاٍ ايضا٥ٌ .ٚاإلمزا  مٔ ايتهًف  ضاًِٝ   :قاا

ٍ  ؟وذضٔ َٔ ٖذا َاا ايتؾاٛف   :قاٍ ايضا٥ٌ . ؾف١ٝ ايكًٛا يعالّ اي ٝٛا  :فكاا
وذضٔ َٔ ٖذا َا ايؾاٛيف؟   :فكاٍ ايضا٥ٌ .ٚعفكت٘ م٢ً مباد اهلل ، عظِٝ و ز اهلل

ٚ ضاا٣ٚ مٓاوٙ    ،ٚاَت  َأ ايفهاز   ،ٚ ًؿ َٔ ايعهز ،َٔ ؽفا َٔ ايهور :قاٍ
 .(57)ايذٖ  ٚاملور

ٍ  ؟مل زلٝت ايؾٛف١ٝ بٗاذٙ ايتضا١ُٝ   :ٚص٦ٌ وٜقًا - يبكٝا١ بكٝات مًاِٝٗ َأ      :فكاا
 .(58)ٚيٛي ذيو ملا  عًكت بِٗ  ض١ُٝ ،ْفٛصِٗ

املعتشي١ ْشٖٛا اهلل  عاا  َأ ذٝاث ايعكاٌ      :ٖا(999)قاٍ وبٛ مًٞ بٔ ايها    -
 .  (59)فل طلٚا ٚايؾٛف١ٝ ْشٖٛٙ َٔ ذٝث ايعًِ فلؽابٛا

   .(60)ٛف نً٘  زى ايفقٍٛايتؾ :ٖا(991)قاٍ وبٛ صعٝو بٔ ا مزابٞ  -

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .124ـ ،71د ،ذ١ًٝ ا ٚيٝا٤ ،ا ؽفٗاْٞ -54
 .136ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ -55
 .32ـ ،نغف احملحٛا ،اشلحٜٛزٟ -56
 .21-22ـ ،7د ،ذ١ًٝ ا ٚيٝا٤ ،ا ؽفٗاْٞ -57
 .25ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ ؛137ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ -58
 .76ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ ؛165ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ -59
 .226ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ -60
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ٚقاو   ،اصِ ٚي ذكٝك١ :فكاٍ ،مٔ ايتؾٛف ٖا(993)ص٦ٌ وبٛ اسبضٔ ايبٛعٓحٞ  -
 .  (61)نإ قبٌ ذكٝك١ ٚي ازلًا

فكااٍ: إصاكار رمٜا١     ؟َا ايتؾاٛف  :ٖا(914)ص٦ٌ وبٛ اسبضٔ بٔ بٓوار ايؾٛيف  -
 .(62)اشبًل لاٖزًا ٚباطًٓا

ايؾادل ذبات    :فكاٍ ؟َا ايتؾٛف :ٖا(911)ص٦ٌ وبٛ مُزٚ إزلامٌٝ بٔ ظبٝو  -
 .(63)ا َز ٚايٓٗٞ

ايتؾااٛف ؽاافا٤ ايضااز َاأ نااورا    :ٖااا(921)قاااٍ وبااٛ اسبضاأ اسبؾاازٟ   -
   .(64)املخايف١

 .(65)إٕ ايتؾٛف  غُز يصتبام ٚ قُز يًرام :ٚقٌٝ -

 .(66)ٚاسبٓني إ  ايزبٝع ،إٕ ايتؾٛف ا ْني َٔ ايٛفٝع :ٚقٌٝ -

 .(67)يزساٜاٚنتُإ ا ،إٕ ايتؾٛف  عواد ايعطاٜا :ٚقٌٝ -

 .(68)يًتركل يًٛؽٍٛ ،إٕ ايتؾٛف ايتٛ ل با ؽٍٛ :ٚقٌٝ -

 .(69)ٚبالغ١ يف املخاٚف ،إٕ ايتؾٛف بزام١ يف املعارف :ٚقٌٝ -

 .(70)ٚايتغزف خبو١َ ا  ٝار ،إٕ ايتؾٛف ايبذٍ ٚاإلٜهار :ٚقٌٝ -

 .(71)ٚايعتٝام يوار ايصتبام ،إٕ ايتؾٛف ايذذلام ذذر ايفذلام :ٚقٌٝ -
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .237ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ ؛157ـ ،71د ،ذ١ًٝ ا ٚيٝا٤ ،ا ؽفٗاْٞ -61
 .37ـ ،نغف احملحٛا ،اشلحٜٛزٟ ؛311ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ -62
 .713ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ ؛232ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ -63
 .26ـ ،نغف احملحٛا ،اشلحٜٛزٟ -64
 .113ـ ،5د ،ذ١ًٝ ا ٚيٝا٤ ، ؽفٗاْٞا -65
 .721ـ ،6د ،ايضابل -66
 .777ـ ،6د ،ايضابل -67
 .212ـ ،6د ،ايضابل -68
 .134ـ ،4د ،ايضابل -69
 .47ـ ،2د ،ايضابل -70
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 .(72)ٚإٜهار اإلقالٍ ٚاإلمخاٍ ،إٕ ايتؾٛف إدَإ اإلذيٍ ٚا مُاٍ :ٚقٌٝ -

 .  (73)إٕ ايتؾٛف  فزد ايعبو بايؾُو ايفزد :ٚقٌٝ -

 .(74)ايتؾٛف وٚي٘ مًِ ٚٚصط٘ مٌُ ٚآ زٙ َٖٛب١ :ٚقاٍ بعقِٗ -

إٕ املتلٌَ ٚاملتفرؿ يتعزٜفا  ايتؾٛف اييت ذناز  ٚايايت مل  اذنز يف    
 :ٚذا ١ٝ ٜظفز بٓتا٥خ َفادٖا َا ًٜٖٞذا ايبرث بتحزد مٔ نٌ إصكار 

وْ٘ إذا نإ فك٘ ايظاٖز ٜتح٢ً يف َعزف١ ا ذهاّ املتعًك١ بلفعاٍ ازبٛارح فُٝاا   .1
ؽبؿ املهًفني يف وْفضِٗ وٚ ٜعُِٗ َٔ مبادا  ٚمادا  ٚغرلٖا َٔ ا فعاٍ 

فإٕ فك٘ ايباطٔ ٖٛ َعزف١ ا ذهاّ املتعًك١ بلفعاٍ بٛاطٔ ايكًٛا َٚاا   ،ايظاٖز٠
ٜٚظٗاز ذياو يف املكاَاا  ٚا ذاٛاٍ      ،٢ً ٖذٙ ايباٛاطٔ َأ وذهااّ   ػبزٟ م

نايتؾوٜل ٚاإلميإ ٚايٝكني ٚايؾوم ٚاإل االـ ٚاملعزفا١ ٚايتٛناٌ ٚاحملبا١     
ٚايزفا ٚايذنز ٚايغهز ٚاإلْاب١ ٚاشبغ١ٝ ٚايتك٣ٛ ٚاملزاقبا١ ٚاشباٛف ٚايزجاا٤    

 صابتٗا ٚايؾدل ٚايكٓام١ ٚايكزا ٚايغٛم ٚايٛجو ٚايٛجٌ ٚصباٖو٠ ايٓفط ٚضبا
ٜٚضاا٢ُ ٖااذا فكاا٘ ايكًااٛا ٚفكاا٘ ايباااطٔ ٚفكاا٘ ايااٛر  ٚمًااِ اآل ااز٠    ،. اخل..

ٖٚذا َا مدل  ايتعزٜفا  ايضابك١ مأ بعاض جٛاْبا٘ ٚولٗاز       .(75)ٚايتؾٛف
بعااض ْٛاذٝاا٘ يف ؽااٛر٠  زانٝاا  َااٛجش٠ َكتقااب١ َؤدٜاا١ إ  ٖااذٙ املعاااْٞ 

 .  ايضا١َٝ جبال٤ ٚٚفٛح

ٚ ٓاققاًا باني ايفكا٘ ايظااٖز      ٚقو ٜظأ لاإ فُٝاا ذنزْاا وٕ ٖٓااى  ؾاادَاً      
 ،املتُهااٌ يف ايغاازٜع١ ٚايباااطٔ ايااذٟ ٜظٗااز فُٝااا ٜضاا٢ُ مٓااو ايؾااٛف١ٝ باسبكٝكاا١

إذ املزاد بايغزٜع١ ٚاسبكٝك١ ٖٞ إقاَا١ ايعبٛدٜا١ مًا٢     ،ٚايٛاقع وٕ ذيو غرل ذاؽٌ
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

= 
 .777ـ ،2د ،ايضابل -71
 .776ـ ،2د ،ايضابل -72
 .27ـ ،7د ،ايضابل -73
 .175ـ ،ْغز احملاصٔ اي اي١ٝ ،ايٝافعٞ -74
ٞ  :اْظز -75 ٕ   ؛21ـ ،ايًُاع  ،ايطٛصا ٌ   ،ٚابأ  ًاوٚ ٚضبُاو َؾاطف٢    ؛761ـ ،عافا٤ ايضاا٥

صبًاا١ َعٗااو ايوراصااا    :يف ،اشبؾااا٥ؿ ا  القٝاا١ يًزٜافااا  ٚا ذٚام ايؾااٛف١ٝ  ،ذًُااٞ
 .771ـ ،اإلصال١َٝ
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فظاٖزٖا ايغازٜع١   ،فايطزٜل إ  اهلل صبراْ٘ شلا لاٖز ٚباطٔ ،ايٛج٘ املطًٛا َٓو
 ،ٚقو ونو و١ُ٥ ايتؾٛف مالق١ اياتالسّ باني ايغازٜع١ ٚاسبكٝكا١     .(76)كٝك١ٚباطٓٗا اسب

ٚاسبكٝكاا١  ،ايغاازٜع١ وَااز بااايتشاّ ايعبٛدٜاا١= :يف ذيااو ٖااا(911)فٝكااٍٛ ايكغاارلٟ 
ٍ  ،َغاٖو٠ ايزبٛب١ٝ ٚناٌ ذكٝكا١ غارل     ،فهٌ عزٜع١ غرل َؤٜو٠ باسبكٝك١ ف رل َكباٛ

ٚاسبكٝكا١ إْباا٤ مأ     ،فايغزٜع١ جا٤  بتهًٝف اشبًال  ،َكٝو٠ بايغزٜع١ ف رل َكبٍٛ
ٚايغازٜع١ قٝااّ مباا وَاز      .فايغزٜع١ وٕ  عباوٙ ٚاسبكٝكا١ وٕ  غاٗوٙ    ، ؾزٜف اسبل

 .(77)+ٚو ف٢ ٚولٗز ،ٚاسبكٝك١ عٗٛد ملا قق٢ ٚقور

يف إطااار ردٙ مًاا٢ طااا٥فتني  ٖااا(911  )ٜٚؤنااو ٖااذا وٜقااًا اشلحااٜٛزٟ  
 ،ٔ ٜكٛيٕٛ إْ٘ ي فزم باني ايغازٜع١ ٚاسبكٝكا١   إذواُٖا  تُهٌ يف مًُا٤ ايظاٖز ايذٜ

ٚايطا٥فا١ ا  از٣    .ٚاسبكٝكا١ ٖاٞ ْفاط ايغازٜع١     ، ٕ ايغزٜع١ ٖٞ ْفط اسبكٝكا١ 
 ، تحضو يف بعض املالذو٠ ايذٜٔ ٜكٛيٕٛ بلْ٘ إذا نغافت اسبكٝكا١ بطًات ايغازٜع١    

ٚاسبكٝك١ ي  هبات باوٕٚ َالذظا١     ،إٕ ايغزٜع١ ي  هبت بوٕٚ ذكٝك١= :ٚذيو بكٛي٘
 ٕ ايزٚح إذا فارقت ازبضاو   ،ٚاي ؾاٍ بُٝٓٗا نايؾ١ً بني ازبضو ٚايزٚح ،يغزٜع١ا

ٚايزٚح رٜاس ٚوٕ قُٝتٗاا املعٜٓٛا١ َتٛقفا١ مًا٢ ا ؾااٍ وذاوِٖ         .ؽار جه١ ٖاَو٠
ٚقاو قااٍ    ،ٚاسبكٝك١ بوٕٚ عزٜع١ ْفاام  ،ٚنذيو ايغزٜع١ بوٕٚ ذكٝك١ رٜا٤ .باآل ز
فاماٖو٠ ٖٞ ايغازٜع١   ز14 :شايعٓهبٛ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ : عا 

وَاا ا  از٣    ،فا ٚ   غٌُ َزاقب١ اإلْضاإ يظااٖز ا ذهااّ    .ٚاشلوا١ٜ ٖٞ اسبكٝك١
ٚمًا٢ ذياو فايغازٜع١ َأ      ؛فتغٌُ َعزف١ اهلل  عا  ٚإنزاَ٘ حبفظ ايبااطٔ يًعباو  

ٕ     .(78)+وَا اسبكٝك١ فٗٞ َٔ املٛاٖ  ،املهاص   : ِ إٕ ايعًاِ مٓاو ايؾاٛف١ٝ مًُاا
ٚقاو وْهاز     .(79)ٚمًِ ايبااطٔ ٚمتهًا٘ اسبكٝكا١    ،ل يف ايغزٜع١مًِ ايظاٖز ٜٚترك

ي ْعزف إي مًِ ايغزٜع١ ايظااٖز٠ ايايت    :ٚقايٛا ،طا٥ف١ َٔ وٌٖ ايظاٖز ٖذا ايتكضِٝ
يًازد مًا٢ ذياو     ٖاا( 923  )َٚأ ٖٓاا اْادل٣ ايطٛصاٞ      ،جا٤ بٗا ايهتاا ٚايض١ٓ

ٚذانازًا وٕ ايصاِ ازبااَع يهاٌ َُٓٗاا ٖاٛ مًاِ         ،َٛفرًا ذكٝك١ ايتفزٜل ٚوصاصا٘ 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .27ـ ،سبو٠  الؽ١ ايتؾٛف ،مش ايؤٜ بٔ مبو ايضالّ :اْظز -76
 .726ـ ،ايزصاي١ ،ايكغرلٟ -77
 .244-243ـ ،نغف احملحٛا ،اشلحٜٛزٟ -78
 .22ـ ،سبو٠  الؽ١ ايتؾٛف ،ايعش بٔ مبو ايضالّ :اْظز -79
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 :ٚاسبكٝك١ ٚايغزٜع١، ٚقو نإ ذيو بكٛيا٘  ،ايغزٜع١ ايذٟ ػبُع بني ايظاٖز ٚايباطٔ
ا١     = ا١ ٚايورٜا  ،إٕ مًِ ايغزٜع١ مًِ ٚاذو ٖٚٛ اصِ ٚاذو ػبُاع باني َعٓاٝني ايزٜٚا

ٚي ػباٛس   ،فٗٛ مًِ ايغزٜع١ ايوام١ٝ إ  ا مُااٍ ايظااٖز٠ ٚايباطٓا١    ،فإذا مجعتُٗا
ٔ  :وٕ ػبزد ايكٍٛ يف ايعًِ  ٕ ايعًاِ َتا٢ ناإ يف ايكًا  فٗاٛ       ،وْ٘ لاٖز وٚ بااط

  ٕ فااإذا جااز٣ مًاا٢ ايًضااإ فٗااٛ   ،باااطٔ فٝاا٘ إ  وٕ ػباازٟ ٜٚظٗااز مًاا٢ ايًضااا
.  ِ ساد ا َز دبًٝا١ ٚذياو بضاٛق٘ ي َهًا١ ايوايا١ مًا٢ ٚجاٛد ايبااطٔ         (80)+لاٖز

ِ لاٖز ٚباطٔ ٖٚاٛ مًاِ ايغازٜع١ اياذٟ     إٕ ايعً= :ٚايظاٖز يف ايغزٜع١ مٓوَا قاٍ
ٚا مُااٍ ايظااٖز٠ نلمُااٍ ازباٛارح      ؛ٜوٍ ٜٚومٛ إ  ا مُااٍ ايظااٖز٠ ٚايباطٓا١   

ٖٚٞ ايعبادا  ٚا ذهااّ َهاٌ ايطٗاار٠ ٚايؾاال٠ ٚايشناا٠ ٚايؾاّٛ ٚاسباخ         ،ايظاٖز٠
 ٚوَا ا ذهاّ فاسبوٚد ٚايطاالم ٚايعتاام ٚايبٝاٛ     ،ٚازبٗاد ٚغرل ذيو َٔ ايعبادا 

َهاٌ ايتؾاوٜل    ،ٖٚٞ املكاَا  ٚا ذٛاٍ ،ٚوَا ا مُاٍ ايباط١ٓ فهلمُاٍ ايكًٛا ...
 .(82)(81)+... ٚاإلميإ ٚايٝكني ٚايؾوم ٚاإل الـ ٚاملعزف١ ٚايتٛنٌ ٚايذنز

ٌ     ،ٚيٝط مُاًل فرضا   ،وٕ ايتؾٛف يٝط مًًُا فرض  .9  ،ٚإمناا ٖاٛ مًاِ ٚمُا
ٚاملهاعاافا  وٚ ٚنالُٖااا َعااًا ٜكااٛدإ إ  اسبؾااٍٛ مًاا٢ ايعًااِ ايًااوْٞ    

اييت ٖٞ َٔ َكتقٝا  َكاّ اإلذضاإ املغاار إيٝا٘ يف ذاوٜث      (83)املغاٖوا 
ٕ  = :بكٛيا٘  جدلٌٜ مًٝا٘ ايضاالّ اياذٟ صالٍ ايزصاٍٛ       فكااٍ يا٘    ؟َاا اإلذضاا

ٚ ًاو   (84)+فاإٕ مل  هأ  ازاٙ فٗاٛ ٜازاى      ،وٕ  عبو اهلل نلْو  زاٙ :ايزصٍٛ 
ضاايهٕٛ يطزٜال اهلل   املغاٖوا  يٝضات ٖاٞ املكؾاو ا زلا٢ اياذٟ ٜٓغاوٙ اي      

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .21ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ -80
 .21ـ ،ايضابل -81
ذاٍٛ َاويٍٛ    ،اْظاز نا ا  ٖاذا ايبراث     ،ملشٜو َٔ ايتفؾٌٝ يف َفّٗٛ ايباطٔ مٓو ايؾٛف١ٝ -82

ايعاود ايهاياث    ،جاَعا١ ايشاٜٚا١   ،صب١ً ن١ًٝ اآلداا :يف ،َؾطًس ايباطٔ َٚفَٗٛ٘ مٓو ايؾٛف١ٝ
 .َٚا بعوٖا 27ـ ،مغز

اْظاز نا ا  ٖاذا     .باملعزف١ ٚايعزفإ ايذٟ ؼبؾٌ يف املغاٖو٠ٖٚٛ َا ٜض٢ُ مٓو ايؾٛف١ٝ  -83
ٌ  :يف ،َؾطًس املعزف١ َٚفَٗٛ٘ مٓو ؽٛف١ٝ املٓٗخ ايضين ،ايبرث ايعاود ايهاأَ    ،صب١ً ايضاا 

 .7ـ ،(2171)
 .721ـ ،7د ،فتس ايبارٟ بغزح ؽرٝس ايبخارٟ ،ابٔ ذحز -84
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ٚإمنا َكؾوِٖ ايٛؽٍٛ إ  ايكزا َٔ اهلل  عا ، وٟ إ  َكااّ ايزفاا    ، عا 
ايااذٟ ٖااٛ ذر٠ٚ ايضااعادا  اياايت  تركاال بايعبٛدٜاا١ ايهاًَاا١ فااذاى وعاازف       

 .(85)اي اٜا 

َٔ  عزٜفا  يًتؾاٛف  ؾا     (86)وٕ َا جا٤ م٢ً ويض١ٓ ورباا ايتؾٛف ايضين .9
ايؾوم َعا٘ يف ايكاٍٛ ٚايعُاٌ َٚأ  اِ      يف صبًُٗا يف صٝام اإل الـ هلل ٚ

 ٛذٝوٙ ايتٛذٝو ايهاٌَ حبٝث ٜتِ ايترزر َأ رمٜا١ صاٛاٙ صابراْ٘ مًا٢ ذاو       
ٚعا٤ٞ ااا    ،إْو ئ  هٕٛ ي٘ م٢ً اسبكٝك١ مبوًا= :ٖا(942)قٍٛ اإلَاّ ازبٓٝو 
ٚذياو   .(87)+نٓت اا دْٚا٘ ذازاً   ،. فإذا نٓت ي٘ ٚذوٙ مبوًا.. دْٚ٘ يو َىْضَتِزم

نًاا٘ ميهااٌ ايٛجاا٘ ايباااطٔ يًغاازٜع١ ايااذٟ َاأ دْٚاا٘ إؽااالذ٘ باماٖااوا    
وي ٚإٕ يف = :بكٛيا٘  ٖٚذا َا مٓاٙ ايزصاٍٛ   ،ٚايزٜافا  فًٔ ٜٓؾًس ايظاٖز

ٚإذا فضو  فضاو ازبضاو نًا٘ وي     ،ازبضو َق ١ إذا ؽًرت ؽًس ازبضو نً٘
 :قاااٍ ؟وٟ ايٓاااظ وفقااٌ :قٝااٌ يزصااٍٛ اهلل  :ٚيف اشباادل ،(88)+ٖٚااٞ ايكًاا 

ٕ   :قاايٛا  .+ؽوٚم ايًضإ ،طبُّٛ ايكً = فُاا طبُاّٛ    ،ْعزفا٘  ،ؽاوٚم ايًضاا
ٌَّ ٚي ذضو ،ٖٛ ايتكٞ ايٓكٞ= :ايكً ؟ قاٍ  .  (89)+ي إ ِ فٝ٘ ٚي ب ٞ ٚي غ

ٚاا صبل ذنزٙ آْفًا ٜعو ردًا يف ايٛقت ذا ا٘ مًا٢ ايفزٜال ايهااْٞ اياذٟ ود٣      
دٚرًا نبرلًا يف  غٜٛ٘ ايتؾٛف ٚا تالر وَزٙ مٓو ايههرلٜٔ، ٜتحضو ٖاذا ايفزٜال يف   

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .27ـ ،املعامل ايؾٛف١ٝ يف قؾ١ صٝوْا َٛص٢ ٚاشبقز ،جٛد٠ املٗوٟ :اْظز -85
ٚايذٟ ميتاو ذتا٢    ،ؽبًط ايههرل َٔ ايباذهني بني ايتؾٛف ايضين املكاّ م٢ً ايهتاا ٚايض١ٓ -86

ٚبني ايتؾٛف ايفًضفٞ ايذٟ اصتفاد وؽراب٘ َأ   ،ٖا( 313)ٜؾٌ يف قُت٘ إ  ا َاّ اي شايٞ 
ٚميهٌ ق١ُ ٖاذا ايتؾاٛف ابأ     ،َؾطًرا ِٗ فًضفا  غرل إصال١َٝ يف  ٛجٝ٘ وفهارِٖ ٚٚفع

ٞ   :ملشٜاو َأ املعًَٛاا  اْظاز     .ٖا( 416)مزبٞ  ٞ   ٚ ذضأ ايغاافع يف  ،وباٛ ايٝشٜاو ايعحُا
ِ   ؛َٚاا بعاوٖا   773ـ ،ايتؾٛف اإلصالَٞ َٚاا   745ـ ،ايتؾاٛف ايضاين   ،ٚصباوٟ إبازاٖٝ

 .اَٚا بعوٖ 112ـ ،ايفًضف١ ايؾٛف١ٝ يف اإلصالّ ،مبو ايكادر ضبُٛد :ٚاْظز ؛بعوٖا
 .736ـ ،طبكا  ايؾٛف١ٝ ،ايضًُٞ -87
 .731ـ ،7د ،فتس ايبارٟ بغزح ايبخارٟ ،ابٔ ذحز -88
ٟ  ،زج٘ ابٔ َاج٘ َٔ ذوٜث مبو اهلل ابٔ مُز و -89  ،نتااا ايشٖاو   ،صٓٔ ابٔ َاج٘ بغزح ايضآو

اْظاز  عًٝكا٘ مًا٢     .إصآاد ؽارٝس   :قاٍ اسباافظ ايعازايف   .253ـ ،2د ،باا ايٛر  ٚايتك٣ٛ
 .4ٖاَػ  ،74ـ ،1د ،اسبوٜث ايذٟ ٚرد يف إذٝا٤ مًّٛ ايؤٜ
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بعض ايعٛاّ اياذٜٔ وسبكاٛا وْفضاِٗ بايتؾاٛف ٖٚاِ ي ٜعزفإٛ َأ ايتؾاٛف إي         
َتخاذٜٔ َٓا٘ زلا١ ٚذزفا١      ، ا٘ وٟ ي َعزفا١ شلاِ بًاٛاسّ ايتؾاٛف َٚتطًبا     ،ازل٘

ذتا٢ ؽاار ايتؾاٛف ٜٓظاز إيٝا٘       ،ٚجضزًا يكقا٤ َؾاحل د١ْٜٛٝ ٚوغزا  عخؾا١ٝ 
بعاو وٕ ناإ    ،ٚ كايٝاو َٓهاز٠   ،بٛؽف٘ درٚع١ ٚرقؾًا ٚوناًل ٚعزبًا ٚععارا  سا٥فا١ 

إ   ٖاا( 192)ٚقو وعار اسبافظ ضبُو بأ طااٖز املكوصاٞ     ،مًًُا ٚمُاًل َٚعزف١
ٚوقااّ   ،ٚيعُازٟ إٕ املٓهاز ٚجاو إ  اإلْهاار صابٝالً     = :اٍٖؤي٤ يف سَاْ٘ مٓوَا ق

قاٛيًًَ املباآٜني    (90)مٓو لٗٛر ٖؤي٤ ا ذواث املتغبٗني باايكّٛ  ،مًٝ٘ ذح١ ٚديٝاًل
ٛا بغٝخ ؽربٛٙ ،شلِ فعاًل ٛٙ   ،ايذٜٔ مل ٜتلدب ٛا يف مًاِ درصا ٛا ٖاذٙ    ،ٚي  فكٗ جعًا

ٚبٗذا قو ٚقاع   .(91)+شلِايطزٜك١ ذرٜع١ إ  بًٛغ وغزافِٗ ٚٚص١ًٝ إ  ذبؾٌٝ آَا
م٢ً ايتؾٛف اإلصالَٞ لًِ ؽار  ٚ غٜٛ٘ فافس حبٝث إذا وطًكت ن١ًُ  ؾاٛف  
وٚ ؽٛف١ٝ ذٖبت مكٍٛ ايٓاظ يف  ؾٛرٖا إ  َاا ٜغااٖو ايٝاّٛ َأ رقاؿ ٚوناٌ       

   .ٚعزا اا ٜدلو َٓ٘ ايتؾٛف ٚومالَ٘ َٔ وٚيٞ ايعًِ ٚايٝكني

م٢ً ايتؾٛف ٚوًٖا٘   (92)زٜٖٔٚذا ا َز بطبٝع١ اسباٍ فتس ايضبٌٝ وَاّ املٓه
 .َتخاذٜٔ َأ  ؾازفا  املتغابٗني بايؾااٛف١ٝ ذحا١ ٚدياٝاًل يًطعأ يف ايتؾااٛف       

ًَّااٛا وٚسار وٚي٦ااو ا دمٝااا٤    ،إذكاقااًا يًراالٚ= ٚإْؾااافًا يًؾااادقني ػباا  وي ؼب
بٌ ٜىعط٢ ناٌ فزٜال ذكا٘     ،ٚوٕ ي ٜىطًل ايكٍٛ يف ذّ ايتؾٛف ٚايؾٛف١ٝ ،املبطًني

 .(93)+دٕٚ  عؾ  وٚ ذبُّف ،َٚٔ ايذلغٝ  وٚ ايترذٜز ،َٔ املوح وٚ ايذّ

ٚقو امتُو نهرل أ ا ِٗ ايتؾٛف باشبزٚد مٔ َٓٗخ اإلصاالّ مًا٢ نتااا    
بٝاو وٕ   .اياذٟ اْتكاو فٝا٘ ايتؾاٛف ٚايؾاٛف١ٝ      ٖا(142) ًبٝط إبًٝط يبٔ ازبٛسٟ 

بأ  ٚذّ اشلا٣ٛ يٝاورى إدراناًا  اَاًا وٕ ا     ،املتلٌَ يهتابٞ ابٔ ازبٛسٟ ؽاف١ ايؾاف٠ٛ  
إذ قاو ٜباوٚ وْا٘     ،ازبٛسٟ قو  زاجع مُا نتب٘ يف نتاب٘  ًبٝط إبًٝط مٔ ايتؾاٛف 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .ٜكؾو ايؾٛف١ٝ -90
 .61ـ ،ؽف٠ٛ ايتؾٛف ،املكوصٞ -91
ٚغرلٙ َأ   ،دراص١ ٚذبًٌٝ :َٔ ٖؤي٤ زلٝس ماطف ايشٜٔ يف نتاب٘ ايؾٛف١ٝ يف ْظز اإلصالّ -92

ايباذهني احملو ني أ اربذ اا ٜفعً٘ ايعٛاّ ايّٝٛ ذح١ يف ايطعأ يف ايتؾاٛف ٚايؾاٛف١ٝ    
 .ٚؽرٝس ٚصكِٝ ،دٕٚ  فزٜل بني غث ٚزلني

 .26ـ ، كزٜظ٘ يهتاا رصاي١ املضذلعؤٜ يًُراصيب ،ذضٓني ضبُو طبًٛف -93
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نت  نتاب٘  ًبٝط إبًٝط يف بواٜا١ ذٝا ا٘ ايعًُٝا١، ٚملاا  كاوّ با٘ ايعُاز ٚا ضاعت         
َوارن٘ ٚ ٓٛمت َعارف٘ صطز َا  ٛؽاٌ إيٝا٘ يف نتابٝا٘ املاذنٛرٜٔ ايًاذٜٔ ولٗاز       

 .ًٝا ؽفرًا مُا نتب٘ يف  ًبٝط إبًٝطفُٝٗا َوذًا ٚ ٓا٤ً م٢ً ايتؾٛف ٚوًٖ٘ ًَك

ٚقو ٜتذر  وٜقًا َٔ ٜز٣ وٕ ايتؾٛف ؽبايف َا جا٤ ب٘ اإلصالّ بعوّ لٗاٛر  
فٝحاا مٔ ذيو بلٕ ايتؾاٛف   ،ايوم٠ٛ إ  ايتؾٛف إي بعو مٗو ايؾراب١ ٚايتابعني

قو ماع٘ ايؾراب١ ذكٝك١ ٚٚاقعًا فكو ناْٛا وٌٖ  ك٢ ٚٚر  ٚورباا صباٖو٠ ٚؽافا٤  
بإقباٍ م٢ً ايعباد٠ فًِ ٜهٔ مث١ َاا ٜاومٛ إ   ًكٝآِٗ مًُاًا ٜزعاوِٖ إ       َع اهلل 

وَز ِٖ قا٥ُٕٛ ب٘ فعاًل لاٖزًا ٚباطًٓا صزًا ٚمالْٝا١، ٚعالِْٗ يف ذياو نغالِْٗ َاع      
ِ     ،ايعزب١ٝ ٖٚاِ ايعازا ا قرااح     ،فِٗ مل ٜهْٛٛا يف ذاجا١ إ  َأ ٜعًُٗاِ ي اتٗ

ي ًٜشَاا٘ وٕ ٜااتعًِ ايٓرااٛ ٚدرٚظ  فُهًااِٗ ،ايااذٜٔ  ٛار ااٛا ايً اا١ نااابزًا ماأ نااابز
ٚإمنا ٜطً   عًُٝ٘ وٚي٦و ايذٜٔ  فغ٢ فِٝٗ ايًرٔ ٚفعف مٓوِٖ ايتعابرل   ،ايبالغ١

َأ  اِ ناْات اسباجا١      ،َٔ ايعزا وٚ َٔ ا ماجِ ايذٜٔ ي ٜعزفٕٛ ايعزب١ٝ وؽاالً 
ٚميهِّأ   ،َاص١ يٛفع مًِ ٖٛ مًِ ايٓرٛ يٝرفظ ي ١ ايكزإٓ َٔ ايقاٝا  ٚايْاو ار  

ٔ      وٚي٦و   .(94)يف ايٛقت ذا ٘ َٔ فِٗ ْؾاٛـ ايكازإٓ ٚايضا١ٓ ايٓبٜٛا١ ٚوذهااّ اياوٜ
نذيو ٖٛ اسباٍ َع ايتؾٛف فكو وؽبرت اسباجا١ ًَرا١ ٚفازٚر٠ يٛجاٛد ٖاذا      

ٚذيو ملا  ٛصعت رقع١ ايفتس اإلصالَٞ ٚفترت اياوْٝا بابٗاا مًا٢ َؾازمٝ٘      ،ايعًِ
يًٓاظ ٚنهز  يف وٜوٟ املضًُني ا َٛاٍ ٚروٚا َا مٓاو ا َاِ ا  از٣ َأ  ازف      

َٚٔ  ِ نإ ايعبزاف مأ َآٗخ    ،اْغ ٌ املضًُٕٛ مبًذا  ايوْٝا ٚعٗٛا ٗا ،ْٚعِٝ
 ،ًا ٚقايبًا لاٖزًا ٚباطًٓا صزًا ٚمالْٝا١ ايزصٍٛ ٚؽرابت٘ ايكا٥ِ م٢ً اإلقباٍ م٢ً اهلل قًب

 ،مٓو بعاض ايتاابعني   ٖا(91)ٚقو يذظ ٖذا ايعبزاف ايؾرابٞ ازبًٌٝ وبٛ ايوردا٤ 
ٍ  ؟َاياو = :ذٝث ٜذنز وْ٘ د ٌ م٢ً سٚجت٘ وّ ايوردا٤ َ قبًا ًَٜٛا فكايت يا٘   :فكاا

وعاار   ٚقو .(96)+إي وِْٗ ٜؾًٕٛ مجٝعًا ع٦ًٝا َٔ ضبُو  (95)ٚاهلل َا ومزف فِٝٗ
ٍ     ٖاا( 393)ابٔ  ًاوٕٚ   ِ  = :إ  ذياو جباال٤ مٓاوَا قاا َأ ايعًاّٛ    (97)ٖاذا ايعًا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .72ـ ،املٛصٛم١ ايٝٛصف١ٝ ،ٜٛصف  طار ضبُو :اْظز -94
 .دَغل ذٝث ورصً٘ مُز بٔ اشبطاا إيِٝٗ قافًٝا َٚعًًُاٜكؾو وٌٖ  -95
 .111ـ ،7د ،ؽف١ ايؾف٠ٛ ،ابٔ ازبٛسٟ -96
 .وٟ ايتؾٛف -97
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ايغزم١ٝ اسباد ١ يف امل١ً ٚوؽً٘ وٕ طزٜك١ ٖؤي٤ ايكاّٛ مل  اشٍ مٓاو صاًف ا َا١      
ٚنبارٖا َٔ ايؾراب١ ٚايتابعني َٚٔ بعوِٖ طزٜك١ اسبل ٚاشلوا١ٜ ٚوؽاًٗا ايعهاٛف   

ٚاإلمزا  مٔ س زف اياوْٝا ٚسٜٓتٗاا ٚايشٖاو    م٢ً ايعباد٠ ٚايْكطا  إ  اهلل  عا  
فُٝا ٜكبٌ مًٝ٘ ازبُٗٛر َٔ يذ٠ َٚاٍ ٚجاٙ ٚايْفزاد مٔ اشبًل يف اشب٠ًٛ يًعبااد٠  

فًُا فغا اإلقباٍ م٢ً ايوْٝا يف ايكازٕ ايهااْٞ    ،ٚنإ ذيو ماًَا يف ايؾراب١ ٚايضًف
د٠ باصاِ  ا اتؿ املكبًإٛ مًا٢ ايعباا     ،َٚا بعوٙ ٚجآس ايٓااظ إ  طبايطا١ اياوْٝا    

ٚبٗذا ْورى وٕ ذكٝك١ ايتؾٛف ٖٛ ايزجاٛ  إ  َاا ناإ     .(98)+ايؾٛف١ٝ ٚاملتؾٛف١
ٚقو يكا    ،مًٝ٘ ايؾراب١ ٚايتابعٕٛ َٔ ايضرل يف طزٜل اهلل ٚا با  ص١ٓ رصٍٛ اهلل 

  ِ ٛا بٗذا املٓٗخ بايؾٛف١ٝ ٚاملتؾٛف١ متٝٝشًا شلِ َأ غرلٖا ٚوٕ  ،وٚي٦و ايذٜٔ متضه
لٗٛر ايتؾٛف يف اإلصالّ بٛؽف٘ َؾطًرًا ٚطزٜكًا َٚعزف١ ناإ ْتٝحا١ ي ذاواث    
اإلصال١َٝ املتتاي١ٝ ٚمل ٜهٔ د ٝاًل م٢ً اإلصالّ نُا ٜشمِ بعض املضتغزقني َٚأ  

 .  صار يف رنبِٗ

ٚاا ؼبضٔ ذنزٙ يف ٖذا ايضٝام وٕ ٖٓاى َٔ ؽبًاط باني َفٗاّٛ ايتؾاٛف     
فَٗٛإ فٝضتعًُُٗا نُا ياٛ ناْاا َذلادفاني ؼبُاالٕ     َٚفّٗٛ ايشٖو فٝتغاب٘ مًٝ٘ امل

َٛفرًا ايعالق١ باني   ٖا(199)ٜكٍٛ ايضٗزٚردٟ  ،ٚا َز يٝط نذيو .َويًٛي ٚاذوًا
ٚايتؾاٛف غارل    ،ٚايشٖو غارل ايفكاز   ،ايتؾٛف غرل ايفكز= :ايفكز ٚايشٖو ٚايتؾٛف

فايتؾاٛف اصاِ جااَع ملعااْٞ ايفكاز َٚعااْٞ ايشٖاو َاع َشٜاو وٚؽااف            .ايشٖو
فايتؾٛف فاٛم   .(99)+ٚإفافا  ي ٜهٕٛ بوْٚٗا ايزجٌ ؽٛفًٝا ٚإٕ نإ ساٖوًا فكرلًا

إذ نٌ َٔ ايشٖو ٚايفكز َكاَإ ي بو وٕ ميز بُٗاا ايؾاٛيف يف    ،ايشٖو ٚفٛم ايفكز
َأ َكاَاا     -(نُا بني َؤياف نتااا )ايًُاع   -طزٜك٘ إ  اهلل، ٖٚٛ طزٜل َهٕٛ 

 .(100)ٚايزفا ،ٚايتٛنٌ ،ٚايؾدل ،ايفكزٚ ،ٚايشٖو ،ٚايٛر  ،صبع  تح٢ً يف ايتٛب١

فاإذا َاا روٚا وٚ زلعاٛا     ،نذيو ؽبًط ايههرل َٔ ايٓاظ بني ايؾٛيف ٚايعاباو 
ٚي رٜا  وٕ ايؾاٛيف ٜههاز َأ      .قايٛا مٓ٘ إْ٘ ؽاٛيف  ،مٔ عخؿ وْ٘ نهرل ايعباد٠

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .245ـ ،املكو١َ ،ابٔ  ًوٕٚ -98
 .57ـ ،3د ،ًَرل بإذٝا٤ مًّٛ ايؤٜ ،مٛارف املعارف ،ايضٗزٚردٟ -99

 .43ـ ،ايًُع ،ايطٛصٞ :اْظز -100
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 ،بٝو وْو دبو وْاصًا نهرلٜٔ ٜكُٝإٛ ايؾاًٛا  املفزٚفا١    ،ايعباد٠ ٚإمُاٍ ايطاما 
  ٌ ٜٚاوإَٚٛ مًا٢ ايعبااد٠ ٚي ٜهإٛ َعٓا٢ ذياو وْٗاِ َأ          ،ٜٚههزٕٚ َأ ايٓٛافا

ٚايتفزق١ اسبازل١ بني ايؾٛيف ايشاٖو ٚايعابو إمنا  هإٛ يف اشلاوف ونهاز     .ايؾٛف١ٝ
 .إمناا ٖوفا٘ ايصاتُتا  يف اآل از٠     ،فشٖو غرل ايؾٛيف ،َٓٗا يف ا صًٛا ٚاملٓٗخ

ٚمباد٠ غارل   .تٓشٙ مٔ وٕ ٜغ ً٘ ع٤ٞ مٔ اهلل ْ٘ ٜ ،فإْ٘ ٜشٖو يف ايوْٝا ،وَا ايؾٛيف
 .(101)وَا ايؾٛيف فإْ٘ ٜعباو اهلل  ْا٘ َضاترل يًعبااد٠     .ٖوفٗا د ٛي٘ ازب١ٓ ،ايؾٛيف

إٕ قَٛاًا مباوٚا اهلل ماش    = :بكٛيا٘  ٖا(43  )ٖٚذا َا مٓاٙ سٜٔ ايعابؤٜ بٔ اسبضني 
ر، ٚقَٛاًا  فتًاو مبااد٠ ايتحاا    ،ٚجٌ رٖب١ فتًو مباد٠ ايعبٝو، ٚآ زٜٔ مباوٚٙ رغبا١  

نُااا بااني -فايتؾااٛف اصااِ جاااَع  .(102)+مبااوٚا اهلل عااهزًا فتًااو مباااد٠ ا ذاازار
يتًو املعاْٞ َع َشٜو إفاافا  ي ٜهإٛ ايعباو باوْٚٗا ؽاٛفًٝا ٚإٕ       -ايضٗزٚردٟ

إْ٘ مبو ٜضع٢ إ  بًٛغ َكاّ اإلذضإ ايذٟ ٜكتقاٞ   .نإ ساٖوًا ٚمابوًا ٚفكرلًا ٚ كًٝا
 .  وٕ  عبو اهلل نلْو  زاٙ فإٕ مل  هٔ  زاٙ فإْ٘ ٜزاى

ٚؽف٠ٛ ايكٍٛ وٕ ذكٝك١ ايتؾٛف َٚفَٗٛ٘ َٚويٛي٘ ٜتح٢ً ٜٚتقس فُٝا باني  
ايؾٛف١ٝ وْفضِٗ مدل َكاي ِٗ مٔ ايتؾٛف ي مٔ طزٜل  فضارلا  ايوارصاني ايايت    

ايتؾزف يف  ًو املكاي  بهٌ ذز١ٜ ٚ عضاف دٕٚ وٟ  ي ربًٛ َٔ اإلصكاطا  ٚ
ٚقاو   ،فابط َٔ ايقٛابط ذت٢ ؽار ايآؿ ايؾاٛيف مزفا١ ضبقا١  ٖاٛا٤ ايكازا٤      

ْضٞ ٖؤي٤ وْ٘ دٕٚ  ٓاغِ دا ًٞ َع َا ذبًُ٘  ًاو ايٓؾاٛـ َأ ذكاا٥ل دقٝكا١      
ذياو وٕ   ،فال َطُع  ذو وٕ ٜؾاٌ إ  إدراى نٓا٘ َكاؽاوٖا َٚزاَٝٗاا ٚإعاارا ٗا     

ٕ       ذبوٜوٖا   ،ع٤ٞ َتؾاٌ إ  جاْا  املعزفا١ ايهاًَا١ بايتؾاٛف باياذٚم ٚايٛجاوا
 .(103)+مبعشٍ مٔ وذٚاقِٗ -نُا مدل ابٔ  ًوٕٚ-فاقو ايٛجوإ مٓوِٖ ٚ=

إٕ املتفرؿ يف َكاي  ايؾٛف١ٝ يف َفّٗٛ ايتؾٛف مبٛفٛم١ٝ ٚبعو مأ  
ٚياٛ   ،اإلصكاطا  ٚايذا ١ٝ صٝورى ذتًُا وْٗا َٔ ٚذٞ ايكزإٓ ايهزِٜ ٚايضا١ٓ ايٓبٜٛا١  

ٛا ايٓظاز يف صآٔ رصاٍٛ اهلل     =وٕ املٓهزٜٔ مًا٢ ٖاذٙ ايطا٥فا١     ٚو القا٘   وْعُا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .َٚا بعوٖا 21ـ ،املٓكذ َٔ ايقالٍ :قق١ٝ ايتؾٛف ،مبو اسبًِٝ ضبُٛد :اْظز -101
 .226ـ ،7د ،ؽف١ ايؾف٠ٛ ،ابٔ ازبٛسٟ -102
 .252ـ ،املكو١َ ،ابٔ  ًوٕٚ -103
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ٛا وٕ ٖذٙ ايطا٥فا١ يف مجٝاع َاا ٜباآٜٕٛ با٘       ٚوفعاي٘ ٚآداب٘ يف صفزٙ ٚذقزٙ يعًُ
   .(104)+إَا ْؾًا ٚإَا اصتٓباطًا ،غرلِٖ إمنا و ذٙ َغاؽبِٗ َٔ ايغز 

ِ  =ِٗ ٚغبتِ ٖذا ايبرث بايكٍٛ إٕ ايتؾٛف نُاا مزفا٘ بعقا     (105)وٚيا٘ مًا
َٚٔ ْضخ ي٘ ؽٛر٠  الف ذيو فٗٛ ٜعاٝػ باني    (106)+ٚٚصط٘ مٌُ ٚآ زٙ َٖٛب١

 .  ايِٖٛ ٚص٤ٛ ايفِٗ

  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .76ـ ،ؽف٠ٛ ايتؾٛف ،املكوصٞ -104
 .وٟ ايعًِ بايغزٜع١ ٚيٛاسَٗا -105
 .175ـ ،ْغز احملاصٔ اي اي١ٝ ،ايٝافعٞ -106
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 املصادر واملراجع

 : الكتب العربيةوًٚي

ٞ      :ايتؾاٛف ايضاين   ،صبوٟ ضبُو ،إبزاِٖٝ .1  ،ذااٍ ايفٓاا٤ باني ازبٓٝاو ٚاي شايا
 .(9999) ،1ر  ،ايكاٖز٠ ،َهتب١ ايهكاف١ ايعزب١ٝ

 ،ايكااٖز٠  ،دار ايفهاز  ،ذًٝا١ ا ٚيٝاا٤ ٚطبكاا  ا ؽافٝا٤     ،وبٛ ْعِٝ ،ا ؽفٗاْٞ .9
(1442)ّ. 

 ،9ر ،بارلٚ   ،دار ايعًِ يًُالٜاني  ،َٛصٛم١ املضتغزقني ،مبو ايزمحٔ ،بوٟٚ .9
(1434)ّ. 

 .ٖا(1994) ،ايضعاد٠ ، ارٜخ ب واد ،اشبطٝ  ،ايب وادٟ .9

١ َكبٛيا١ يف ايعكاٌ وٚ   ذبكٝل َا يًٗٓو َأ َكٛيا   ،وبٛ رؼبإ ضبُو ،ايبرلْٚٞ .1
 .ّ(1413) ،دنإ ،ذٝور وباد ،َزذٚي١

ِ  ،اباأ  ُٝٝاا١ .1  ،َطبعاا١ ايعاؽاا١ُ ،ايفتااا٣ٚ ايهاادل٣ ،ومحااو باأ مبااو اسبًااٝ
 .ٖا(1931)

دار  ،ابٔ  ًوٕٚ ومنٛذجااً  :ايتؾٛف مٓو فالصف١ امل زا ،ْاجٞ ذضني ،جٛد٠ .2
 .ّ(9991) ،1ر  ،برلٚ  ،اشلادٟ

 .(9991ّ) ،1ر  ،برلٚ  ،دار املعزف١ ،ؽف١ ايؾف٠ٛ ،وبٛ ايفزد ،ابٔ ازبٛسٟ .3

ْكًا٘ إ  ايعزبٝا١ ٚمًال     ،ايعكٝاو٠ ٚايغازٜع١ يف اإلصاالّ    ،وجٓاظ ،جٛيوسٜٗز .4
ٚا صاتاذ مباو    ،د. مًاٞ ذضأ مباو ايكاادر    ٚ د. ضبُو ٜٛصاف َٛصا٢   :مًٝ٘

 .ّ(1491) ،ايكاٖز٠ ،دار ايها   املؾزٟ ،ايعشٜش مبو اسبل

ٞ  ،َذاٖ  ايتفضرل اإلصالَٞ -  ،مبؾاز َٚهتبا١ املهٓا٢ بب اواد     َهتب١ اشبااظب
 .ّ(1411) ،ايكاٖز٠

 ،اشبؾا٥ؿ ا  الق١ٝ يًزٜافاا  ٚا ذٚام ايؾاٛف١ٝ   ،ضبُو َؾطف٢ ،ذًُٞ .19
 .999-149ـ ،(1413) ،ايعود ا ٍٚ ،صب١ً َعٗو ايوراصا  اإلصال١َٝ :يف

ٌ     ،مبو ايزمحٔ ،ابٔ  ًوٕٚ .11 وباٛ ٜعازا    : اس  ،عافا٤ ايضاا٥ٌ يتٗاذٜ  املضاا٥
 .ّ(1441) ،ايوار ايعزب١ٝ يًهتاا ،املزسٚقٞ

  .. د ،برلٚ  ،َكو١َ ابٔ  ًوٕٚ َؤصض١ ا م٢ً يًُطبٛما  -
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دراصا١ ٚذبًٝاٌ، ايغازن١     :ايؾاٛف١ٝ يف ْظاز اإلصاالّ    ،زلاٝس مااطف   ،ايشٜٔ .19
 .ّ(1449) ،9ر  ،برلٚ  ،ايعامل١ٝ يًهتاا

ٞ   ،ٚوبٛ ايٝشٜو ايعحُٞ ،ذضٔ ،ايغافعٞ .19 ر  ،دار ايضاالّ  ،يف ايتؾاٛف اإلصاالَ
 .  ّ(9992) ،ايكاٖز٠ ،1

اشل٦ٝا١ املؾاز١ٜ    ، لَال  يف ايتؾاٛف ٚاسباٛار اياوٜين    ،جٛسٜين ،صها ٛيني .19
 .ّ(9919) ،ايكاٖز٠ ،ايعا١َ يًهتاا

َهتبا١   ،ْاٛر اياؤٜ عازٜب١    : اس  ،طبكاا  ايؾاٛف١ٝ   ،وبٛ مبو ايزمحٔ ،ايضًُٞ .11
 .ّ(1442) ،9ر  ،ايكاٖز٠ ،اشباظبٞ

ًَرال بإذٝاا٤ مًاّٛ اياؤٜ     )مٛارف املعاارف   ،وبٛ ذفؿ مُز ،ايضٗزٚردٟ .11
 . . د ،ايوار املؾز١ٜ ايًبٓا١ْٝ ،(يً شايٞ

ٞ     ،ناٌَ ،ايغٝيب .12 ٌ  ،ؽفرا  َههف١ َأ  اارٜخ ايتؾاٛف اإلصاالَ  ،دار املٓاٖا
 .ّ(1442) ،1ر  ،برلٚ 

َهتبا١   ،ط٘ صازٚر ٚ مبو اسبًِٝ ضبُٛد : س ،ايًُع ،وبٛ ْؾز ايضزاد ،ايطٛصٞ .13
 . . د ،ايكاٖز٠ ،ايهكاف١ ايو١ٜٝٓ

 . .  س: ط٘ صعو، د ،سبو٠  الؽ١ ايتؾٛف ،مش ايؤٜ ،ايضالّ بٔ مبو .14

 ،دار ايزٜاإ يًاذلاث   ،فتس ايبارٟ بغزح ؽرٝس ايبخارٟ ،ابٔ ذحز ،ايعضكالْٞ .99
 .ّ(1431) ،1ر  ،ايكاٖز٠

 ،1ر  ،دار املعاارف  ،ايتؾاٛف ايهاٛر٠ ايزٚذٝا١ يف اإلصاالّ     ،وبٛ ايعال ،مفٝفٞ .91
(1419)ّ. 

 ،ذٍٛ َويٍٛ َؾاطًس ايبااطٔ َٚفَٗٛا٘ مٓاو ايؾاٛف١ٝ      ،ذضني مًٞ ،مهاؼ .99
 .ّ(9919) ،ود ايهايث مغز(، ايعجاَع١ ايشا١ٜٚصب١ً ن١ًٝ اآلداا ) :يف

ٌ   :يف ،َؾطًس املعزف١ َٚفَٗٛ٘ مٓو ؽاٛف١ٝ املآٗخ ايضاين    -  ،صبًا١ ايضاا 
 .ّ(9919) ،ايعود ايهأَ

دار إذٝاا٤   ،ٛفايزصاي١ ايكغرل١ٜ يف مًِ ايتؾ ،وبٛ ايكاصِ مبو ايهزِٜ ،ايكغرلٟ .99
 .ّ(1443) ،1ر  ،برلٚ  ،ايذلاث ايعزبٞ

مباو اسبًاِٝ    : اس  ،ايتعزف ملاذٖ  وٖاٌ ايتؾاٛف    ،وبٛ بهز ضبُو ،ايهالباذٟ .99
 . . د ،ايكاٖز٠ ،َهتب١ ايهكاف١ ايو١ٜٝٓ ،ط٘ صزٚرٚ ضبُٛد
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قٛ  ايكًٛا يف َعا١ًَ احملبٛا ٚٚؽاف طزٜال املزٜاو     ،وبٛ طاي  ،املهٞ .91
 . . د ،دار ايفهز ،إ  َكاّ ايتٛذٝو

ٟ      ،وبٛ مبو اهلل ضبُو  ،ابٔ َاج٘ .91  اس:  ًٝاٌ    ،صآٔ ابأ َاجا٘ بغازح ايضآو
 .ّ(1441) ،1ر ،برلٚ  ،دار املعزف١ ،َلَٕٛ عٝرا

 ،مبو ايفتاح وباٛ غاو٠   : س ،رصاي١ املضذلعؤٜ ،وبٛ مبو اهلل اسبارث ،احملاصيب .92
 .ّ(9999) ،19ر  ،ايكاٖز٠ ،دار ايضالّ

 ،دار ايتكا٣ٛ  ،املٛصٛم١ ايٝٛصف١ٝ يف بٝاإ وديا١ ايؾاٛف١ٝ    ،ٜٛصف  طار ،ضبُو .93
 . . د ،دَغل

ٍ   :قق١ٝ ايتؾٛف ،مبو اسبًِٝ ،ضبُٛد .94  ،9ر  ،دار املعاارف  ،املٓكذ َأ ايقاال
 . . د ،ايكاٖز٠

ايفًضف١ ايؾٛف١ٝ يف اإلصالّ َؾادرٖا ْٚظزٜا ٗاا َٚهاْٗاا    ،مبو ايكادر ،ضبُٛد .99
 . . د ،دار ايفهز ايعزبٞ ،َٔ ايؤٜ ٚاسبٝا٠

 س: ضبُٛد ايوََّٚٞ، َهتب١ ايهكافا١   ،ؽف٠ٛ ايتؾٛف ،ضبُو بٔ طاٖز ،املكوصٞ .91
 .ّ(9919) ،1ر  ،ايكاٖز٠ ،ايو١ٜٝٓ

 ،ايهٛانا  ايورٜا١ يف  ازاجِ ايضااد٠ ايؾاٛف١ٝ      ،ضبُاو مباو ايازمٚف    ،املٓاٟٚ .99
 .   . د ،ايكاٖز٠

املعاامل ايؾاٛف١ٝ يف قؾا١ صاٝوْا َٛصا٢       ،جٛد٠ ضبُاو وباٛ ايٝشٜاو    ،املٗوٟ .99
 .ّ(9911) ،1ر  ،ايكاٖز٠ ،ايوار ازبٛر١ٜ ،ٚاشبقز

99.  ٞ املٛصاٛم١ املٝضاز٠ يف ا دٜاإ ٚاملاذاٖ       ،ايٓو٠ٚ ايعامل١ٝ يًغباا اإلصاالَ
دار ايٓو٠ٚ ايعاملٝا١ يًطباما١    ،ٚا ذشاا املعاؽز٠، ذبت إعزاف: َاْع ازبٗين

 ّ(.9999، )1ٚايٓغز ٚايتٛسٜع، ايزٜا ، ر 

ر  ،ْغل٠ ايفهز ايفًضفٞ يف اإلصالّ، دار املعاارف، ايكااٖز٠   ،ايٓغار، مًٞ صاَٞ .91
 . . د ،4

وباٛ ايعاال مفٝفاٞ،    : ْٝهًضٕٛ، رٜٓٛيو، يف ايتؾٛف اإلصالَٞ ٚ ارؽب٘،  زمج١ .91
 .ّ(1414َطبع١ زب١ٓ ايتليٝف ٚايذلمج١ ٚايٓغز، ايكاٖز٠، )

ِ   ضب : زمج١ ،نغف احملحٛا ،وبٛ اسبضٔ مًٞ ،اشلحٜٛزٟ .92  ،ُاٛد وباٛ ايعاشا٥
 . . د ،دار ايذلاث ايعزبٞ
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ْغااز احملاصاأ اي ايٝاا١ يف املغاااٜخ ايؾااٛف١ٝ   ،وبااٛ ضبُااو مبااو اهلل ،ايٝااافعٞ .93
َهتب١ َٚطبع١ َؾاطف٢ ايباابٞ    ،إبزاِٖٝ مٛ  : س ،وؽراا املكاَا  ايعاي١ٝ

 .ّ(1411) ،1ر  ،ايكاٖز٠ ،اسبًيب
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