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 العالقة بين الفقه والتصوف
 د. محمد سالم ولد األمين ولد الطلبه

 
تمهيد : أثارت العالقة بين الفقهاء والصوفية في الفكر اإلسالمي جدالً كبيرراً مذرا القرر  
الثررا ي الهيرررو و ودررو جرردأ مث مررا أسرراأ المررداذ أسرراأ الرردماء بلرر     أول رر  المررراب ين 

ورعو  أبداً عن رشق من تسوأ لهم أ فسهم فتح أبرواب ع ى أبواب الدالالت وحصو ها ال يت
 أو مسارب ذاللية جديدة . 

وبالتررررالي فررررالاالف بررررين الفررررريقين فرررري  لر ررررا مذتررررإل ل رررروو ترررر وي ي قبرررر  أ  يت ررررور  لررررى 
السرر وو والممارسررة فالذصررول الذق يرررة المدكمررة مدرردوذة كمرراع لكذهرررا مذفتدررة ع ررى الت ويررر  

سررد بلررر  اال فتررراو سرررتكو   تاقيهررا لا قرررة قات رررة ل قرررار  والترررو والتفسرررير   وأو مداولرررة ل
والمقروء ع ى السواء فضاًل عما ست دقه برادن القرراءة . وممرا وسرق شرقة الارالف  لرر كرال 
الفررريقين  لرررى مرررذهث الررراات ثرررم مرررذهث اولرررر بعررين الرارررا لررر وأ وعرررين الذقرررد الذررراق  ل ثرررا ي 

كرال الا رابين  مرا بسربج اليهر  بهرا وبالتالي تم ال   من عديد الاصاقص الت سيسرية فري  
أو _ دو ا غ رج _ بسربج تياد هرا و وبااعرة عذردما يتع رق ا مرر بمرذهث التصروف الراو 
يقوم معلمه ع ى الدوق والترعور واإلحسراو ودري أمرور أجمرق ع مراء دراا ال ريرق وسرالكول 

ى ال رره فرري ع ررى أ هررا ال تكتسررج بررالقراءة والررتع م برر  بالميادرردة والت مرر  واال ق ررا  عمررا سررو 
سبي ها . عديح أ  ع م التصوف كما يقوأ ابن ل ردو  )) مرن الع روم التررعية الداذثرة فري 

  لكررن حدوثرره مرردعوم ب ذلررة مسرروغة فرري السررذة واوثررار الصررديدة . ودرري أذلررة 1الم ررة    )
أيضرراً لالمررا كررا  ت وي هرررا مثررار جرردأ ع رررى أسرراو أ  ليررر القرررو  قرررر  الذبرري مررن جهرررة وأ  

 ت   التي مارسها الذبي وعدابته من بعدل من جهة ثا ية.  أفض  عباذة دي
ودي عباذات ل ت من الملادر التي كا  ع يها عوفة القرو  الالحقة . وداا ما جعر  
المتتدذين من الفقهاء يذلرو   ليها ع ى أ ها أمور مبتدعة ذو  أ  يهتموا بدالالت حديث 

م اإليمرا  ثرم اإلحسرا  مرن جهرة و وأ  جبري  المتفق ع يه الاو فص  فري مراترج اإلسرالم ثر
ثمة آثاراً عديدة وأحاذيث وآيات كال  تمتدو عم  الق ج ت مالً وتفكرراً وتإكرد أ  عم ره 
الاالص لدلة واحدة يعدأ العم  اللادر ل يوارو عترات السذين من جهة ثا يرة. فري دراا 
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ل وت ويالترره . ولررم اليررو الدماسرري المترروتر ا برررى كرر  مررن الفررريقين ل رردفا  عررن مذهيرره وتصررور 
تا  ت   المساجالت من ش ط في الدكم والتقردير لردى ا  صرار والاصروم ع رى السرواء 

 . 
ي ف رررروا عررررن كررررو  المذررررابق  -لرررروال  سررررهامات بعرررر  المرررروفقين والمعترررردلين-وكرررراذ القرررروم 

وا عرررروأ لك تررررا الررررر يتين متررررتركة موحرررردة وبالتررررالي فررررال فرررررق بررررين التصررررورين ع ررررى مسررررتوى 
ذر لكن الفرق دو في زوايا الر ية وما يذيم عذهرا مرن ممارسرات وسر وكيات الذصول والمصا

 ودي متع قة ب سماء الفاع ين بالدرجة ا ولى . 
مررن درراا المذ  ررق جرراءت دررال الورقررة لتإكررد ت ررابق الررر يتين الفقهيررة والصرروفية و ولتتررير 

  لى أسباب الاالف ومذت ه. 
تيمرق ع رى الت كيرد ع رى مرا ل بره الفقهراء ولما رأيذا أ  معلم التصرا ي  الصروفية تكراذ 

من شروط كالتع م واالتبا  ووز  كر  ا عمراأ اللرادرة بميراا  الترر  و رأيذرا أ   تبرق فري درال 
الورقررة مررذهث العرررق والمقار ررة مررن لررالأ الوقرروف ع ررى آراء ثالثررة مررن أشررهر كتررج الصرروفية 

ء القوم و لاتمين دراا العررق متفوعة بآراء ثالثة من أبرز الفقهاء الاين عراوا لس وو دإال
برررأو الفقيرره المفكررر ابررن ل رردو  الرراو لاررص فرري مقدمترره مررا آأ  ليرره التصررور الصرروفي مررن 

 المذلور اإلسالمي المعتدأ . 
 

   الدقيقة  2أوالً : الر ية الصوفية : بين حضي  المياز ويفا )
وقررررق التسررررا أ برررردأ ا بالتصرررروف   رررره واقررررق فرررري الدراسررررات الترررري تتذرررراوأ عالقترررره بالفقرررره م

فالفقهررراء   مرررا عراررروا لمرررذهث الصررروفية وسررر وكهم لمرررا رأو مرررذهم مرررا اعتبررررول مروقررراً عرررن  هرررث 
الس   . و تير  لرى أ ره لرين مرن متراغ ذا دذرا الدرديث عرن ت عري  لفلرة هالتصروف ه در  
دررري مرررن الص رررفة أو مرررن الصرررفاء أو  سررربة  لرررى لررربن الصررروف و كمرررا لرررن  هرررتم ب سرررباب  تررر ة 

ة درر  درري رذة فعرر  اررد اال  مرراو فرري تيررار الترررف أم غيررر بلرر  فهررال أمررور اللررادرة الصرروفي
أشررربعت بدثررراً . لكذرررا عواررراً عرررن بلررر  سرررذبدث اللرررادرة مذهيررراً مرررن جهرررة و دررراوأ  برررراز 

 الت ابق بين الفقه المعتدأ والتصوف السذي الصديح . من جهة ثا ية 
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 ال  مق : تمييا المعتدلين والتداير من الم ال ين : -1
دررر  أوأ  373  ه فرري التصرروف  بري  صررر السررا  ال وسرري )ت: 3كترراب هال مرق)  لرين

كترراب فع رري فرري المصررذفات الصرروفية ف قررد سرربقته تصررا ي  ق ي ررة أدمهررا الرعايررة لدقرروق ال رره 
ل مداسبي و لكن أدمية ال مق في تاريخ التصوف اإلسالمي تذبق من أ ه يمكن أ  يعرد أوأ 

صرروفية الترررفويين ا اوأ كاليذيررد والدسررن البصررررو الكتررج الترري  هرررت بعرررد بدرراب جيرر  ال
وسفيا  الثورو والفضي  بن عياق وبو الذو  المصرو والاين اتفق اال صار والاصوم ع ررى 

درر  ومرا 303سالمرة مذهيهم وموافقتره ل سذة .كمرا أ  كتابره  هرر بعرد مدذرة قتر  الدرال  )
وفيرراء ال وسرري ليعرررف بدقيقررة ترراامن معهررا وأعقبهررا مررن ت ررور فرري سرر وو المتصرروفة ول ررتهم 

المذهث أواًل ويإكد ت ابقه مق الدقراقق الفقهيرة ثا يراً ويدرار ويذبره  لرى ا غرالط واال درافرات 
 . لقر  الثالث وبداية القر  الرابقالتي أذل ها ا ذعياء في داا ال ريق مذا  هاية ا

فيين ال راين يلهرر أ ره  َويْبدو ق قه في الكتاب ج ياً  زاء ما لدرق باللرادرة والسر وو الصرو 
الثالررث والرابررق حيررث يإكررد أ رره  كررا  شررادداً ع ررى أبرررز الت ررورات الترري لدقتهمررا فرري القررر ين

...يذب ررررري ل عاقررررر  فررررري عصرررررر ا أ  يعررررررف شررررري اً عرررررن أعررررروأ درررررال العصرررررابة  يقصرررررد أدررررر  ))
التصرروفو وقصرروذدم ......... ولريقررة أدرر  الصرردة والفضرر  مررذهم حتررى يميررا بيررذهم وبررين 

ن بهم والمت بسين ب بسهم والمتسمين باسمهم حتى الي  ط والي ثم ......واع رم أ  المتتبهي
فرري زما ذررا درراا قررد كثررر الااقضررو  فرري ع رروم دررال ال اقفررة وقررد كثررر أيضرراً المتترربهو  ب درر  

  .وقرررد عرررايس ال وسررري تعررردذ المواقررر  حررروأ التصررروف برررين مرررن أقررررول ومرررن 4التصررروف   )
  أ  أدرر  درراا 5متدرردم مررن المذلررور التاصصرري يرررى )اعتبرررول ز دقررة ولكذرره ودررو  فسرره ال

ال ريرررق درررم أدررر  اإلحسرررا  المترررار  لرررريهم فررري حرررديث جبريررر  المترررهور وويرررادج  لررررى أ  
))لبقرررات الصررروفية متفقرررو  مرررق الفقهررراء وأعرررداب الدرررديث ...لرررم يارررالفودم فررري معرررا يهم 

ء وتتعررردذ   لكرررن ميررراة الصررروفية فررري  لررررل أ  مرررذهيهم عذررردما يات ررر  الفقهرررا6ورسرررومهم   )
آرا دم يكو  عذدقد )) مادبهم ا لا با حسن وا ولى وا ترم احتيالراً ل ردين وتعليمراً لمرا 

   . 7أمر ال ه به ... ولين من مادبهم الذاوأ  لى الرلص   )
دررراا السررر وو االحتيرررالي التررر م ي أكسررربهم فررري  لررررل م كرررة اسرررتذباط هل ررراق ه اليتررر تى 

ت   ال  اق  والدقاقق دو ماجعر  )) بعر  المترسرمين  ذراكها  ال لهم . ولع  الاوق في 
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بع م اللادر يذكرو  ع يهم   هم لم يعرفوا من كتاب ال ه تعالى وال مرن ألبرار رسروأ ال ره  ال 
 وأما الصوفية فإ هم 3ما كا  في ا حكام اللادرة ومايص ح لالحتيا  ع ى الماالفين    )

و ي رالهم فري الذصرول واللروادر درو فري  لرر يادبو   لى أبعد من بل  . لكن بدابهم دراا 
 ال وسي مضبوط بالتر  وأعوله حتى اليذدرف ب عدابه  لى ماالق الهوى والتدري  . 

لاا  يردل يفررذ جراءاً كبيرراً مرن كتابره ل درديث عرن المتتربهين بالصروفية والراين تعردذت 
ا في ا عوأ لق ة أغاللهم في ا قواأ وا فعاأ و ودو يرى أ هم ثالم لبقات : لبقة غ  و 

معررررفتهم ب عررروأ الترررريعة و ولبقرررة غ  ررروا فررري الفررررو  واوذاب والمعرررامالت و ولبقرررة كا رررت 
أغاللهم دفوات عاذوا عذها  لى الصواب بعرد  ذراكهرم ل   رط . لكرن أعترى درإالء غ  راً درم 
الراين )غ  روا فري ا عروأ فهرإالء اليسرر مو  مرن الضرالأ واليرجرى لردواقهم ذاء  ال أ  يترراء 

   .  هم  باوا الع م وراءدم . 3ال ه   )
 
 الكالبابو : التعرف لمادج أد  التصوف :  -2

درر  متكرامالً 330  ل كالبابو )ت: 10يعد كتاب ه التعرف لمادج أد  التصوفه)
مررق ال مرررق ومتاامذرراً مرررق  هرررورل . فكالدمررا يعرررد فررري ل يعررة الترررآلي  التررري جرراءت بعرررد العهرررد 

القررر ين الثررا ي والثالررث ووكالدمررا اليافرري ا اعاجرره ممررا لدررق  التررفوو لكبررار المتصرروفة فرري
رميهم باسرمه و ف رم ياالروا  بالتصوف من تتويه وتدري  بسبج ذلوأ عديد اليهراأ فيره وتسمي
يكثرو  ))  لى أ  بدج المعذى وبقي االسم وغابت الدقيقة ...فاذعال من لم يعرفه وتد ى 

 ليررره مرررالين فيررره...فذفرت الق ررروب مذررره بررره مرررن لرررم يصرررفه وأذلررر  فيررره مرررا لرررين مذررره و سرررج 
  .لكررن الكالبررابو 11وا صرررفت الررذفن عذرره فررادج الع ررم وأد رره فصررار اليهرراأ ع مرراء   )

يتميا كتابه ب  ه من بواكير كتج القوم التي تتذاولت أحوالهم ومقاماتهم التي تعرق لهم أثذراء 
قررد اعرر  دوا ع ررى ألفررا  عبرراذاتهم وترر مالتهم ومإكررداً أ  دررال ا حررواأ وت رر  المقامررات )) 

  فرال يردرو مدمولهرا الرداللي  ال مرن باق بلر  وحر  12تعارفودا فيما بيذهم ورمراوا بهرا   )
  فن المقام . 

 وع ى الرغم من أ  الكالبابو قد  به  لى مس لتين جودريتين دما : _ 
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 قضررية الرمررا ال  رروو ومالرره مررن ذور فرري هالعرردوأ ه بتصررريداتهم ه الداليررةه عررن  ادردررا
الميازو  لى بالذها الدقيقي واستدالة الدكم ع ى ت   ا حواأ والمقامرات حكمرا ع ميراً 
مواوعياً   ها  ابعة تابعة ه ل اوقه واإلحساو الددسي ووبالتالي فمن لم ياق بلر  يلر  
بعيرررداً عرررن حقاققررره مهمرررا قررررأ عذهرررا وفبرررالرغم مرررن  شررراراته درررال  يررردل يرررربط كررر  بلررر  برررالع م 

ا سرراو لكرر  ممارسررة . فهررو يقرروأ ع ررى سرربي  الت كيررد )) اع ررم أ  ع رروم الترررعي الرراو دررو 
الصرررروفية : ع رررروم ا حررررواأ وا حررررواأ مواريررررث ا عمرررراأ و واليرررررم ا حررررواأ  ال مررررن عرررردح 
ا عمرراأ . وأوأ تصررديح ا عمرراأ معرفررة ع ومهررا و ودرري ع ررم ا حكررام الترررعية مررن أعرروأ 

م المعررامالت وسرراقر مررا أوجررج ال رره تعررالى الفقرره مررن الصررالة والصرروم وسرراقر الفررراق   لررى ع رر
  وفهال دي البداية الس يمة لت هير الق ج حترى يت قرى الذفدرات الربا يرة 13و دب  ليه    )

 وتترق فيه أ وار الدق . 
 
 ال االي : الدية ثم التسويغ ل تصوف :  -3

بله درررر   ال وبكرررر ه  حيرررا ل ه ل تصررروف هو  قرررا505ال يكررراذ يررراكر أبرررو حامرررد ال االررري )
 عرردابه . ف قررد أذرو مررن أسرررار التصرروف وحقاققرره مررا لررم يدركرره كثيررر مررن أدرر  زما رره. ودررو 
يإكد في اإلحياء والمذقا من الضالأ ومتكاة ا  روار أ ره بعرد أ  تضر ق فري ع روم الترريعة و 
أعولها وفروعهاو عر  ع رى الميادردات لتا يرة الق رج ثرم تد يتره بدقراقق اإليمرا  ومعرارف 

رو بعد بل  اال ق ا  أ  داا الع م ال يمكن أ  يتك م فيره أو يعبرر عرن أحوالره اإلحسا  ف ذ
 ال من باقه وعاش تياربه و أما التع م والاوق فال ييديا  في بل  شي اً كال بيج الاو قد 

 يكو  مريضاً دو  فسه مق أ ه عارف لددوذ الصدة والمرق ع ى السواء . 
الع مي قاقالً : ))    القدر الاو أبكرل ليذتفق بره  من دذا ييام ال االي في  هاية متوارل

أ ررري ع مرررت يقيذررراً أ  الصررروفية درررم السرررالكو  ل ريرررق ال ررره تعرررالى لاعرررة وأ  سررريرتهم أحسرررن 
السررررير ولررررريقهم أعرررروب ال رررررق ...فررررإ  جميررررق حركرررراتهم وسرررركذاتهم فرررري  ررررادردم وبررررالذهم 

وجررره ا رق  رررور يستضررراء بررره مقتبسرررة مررررن  رررور متكرررراة الذبرررروة و ولرررين وراء  رررور الذبررروة ع رررى 
(  14 .   
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داا اإلقرار الصرريح المترفو  با حاذيرث التد ي يرة المستفيضرة فري مكاشرفات الصروفية 
وأحرروالهم وأقرروالهم وأفعررالهم و مثرر  فرري حررد باترره هحيررة ه قويررة  ربرراب التصرروف والسررالكين 

حامرد ال االري  هيه من جهة وسوغه في أفروال الفقهراء المتتردذين مرن جهرة ألررىو    أبرا 
 معرفة شرعية ال يمكن تذكيردا ورقم فكرو ال يمكن تياوزل . 

لكن  با كرا  القرر  الرابرق قرد شرهد ديومراً عذيفراً ع رى مذرادث الصروفية وفمرن درم درإالء 
 الاين يعذيهم ال االي ويدافق عذهم وي تمن لهم العار ؟؟؟ 

القررروم .قرررد ابتررردأ أوالً    مررن يالحرررح ه  حيررراء ه ال االررري ييرررد أ ررره ككثيررر مرررن مصرررذفات 
بالدرررررديث عرررررن العبررررراذات والمعرررررامالت وثرررررم لصرررررص اليررررراء الثالرررررث ل درررررديث عرررررن الادرررررد 
والتصررروف و عرررالو الق ررروب .والمت مررر  لهررراا اليررراء الررراو يعرررد مرررن أدرررم الذصرررول فررري دررراا 
المواررو  فرري ترراريخ الفكررر والثقافررة اإلسررالميين ييررد أ رره يدررار وييررام فرري آ  قرراقالً    )) 

وتهرررايبها  با لرررم تتقررردم بدقررراقق الع ررروم  التررررعية و  تررربت بالق رررج ليررراالت رياارررة الرررذفن 
فاسرردة ت مرر ن الررذفن  ليهررا مرردة لوي ررة ....فكررم مررن عرروفي سرر   درراا ال ريررق ثررم بقرري فرري 
ليرراأ واحررد عترررين سررذة و ولررو كررا  قررد أتقررن الع ررم مررن قبرر  ال فررتح لرره وجرره التبرراو بلرر  

م أوثرق وأقررب  لرى ال ررق ....ولرو تررو اإل سرا  الاياأ فري الدراأ . فاالشرت اأ ب ريرق الرتع 
تع ررم الفقرره وزعررم أ رره يصررير فقيهرراً بررالوحي واإللهررام فقررد   ررم  فسرره وارريق عمرررل ....برر  البررد 

  وثرم يواعر  15أواًل من تدصي  ماحص ه الع ماء ....ثم الب و بعد بل  بالميادردة    )
 رسة ق بية . حديثه المستفي  عن أدمية الع م وارورته لسالمة ك  مما

لكررن ال االرري مررق بلرر  يرردعو مررن أشرررقت فرري ق رروبهم أ رروار المعررارف ال د يررة وباقرروا لرراة 
  أ  ييتهرردوا فرري  16الدررج اإللهرري و)) ارتقرروا مررن حضرري  الميرراز  لررى يفررا  الدقيقررة   )

كتم ما يكت  لهم ال ه من أسرار )) ف قرد قراأ بعر  العرارفين     فتراء سرر الربوبيرة كفرر و 
د ا ولين واولرين ))   من الع م كهي ة المكذو  ال يع مه  ال الع ماء بال ه و فإبا ب  قاأ سي

ا   قوا به لم يذكرل  ال أد  ال رة بال ره . ومهمرا كثرر أدر  االغتررار وجرج حفرح ا سررار ع رى 
 . وربما يتهد لهاا في  لر ا ماورذ فري قصرة يوسر  ع يره 17وجه اإلسرار من ا شرار    )

سررالم و ف ررين عبثرراً أ  يتررير ال رره عررا وجرر  ع ررى لسررا   بيرره يعقرروب ع يرره الصررالة الصررالة وال
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والسالم بذهي يوس  عرن  فتراء السرر )) ال تقصرص ر يراو ع رى  لوتر  فيكيردوا لر  كيردا 
 و . 5   التي ا  لإل سا  عدو مبين     سورة يوس  _ اوية

 يقوأ   با س   و :  لاا  يدل يذصح من )) ال بسته ت   الدالة أ  ال يايد ع ى أ 
 .  ال أ ره بررغم 13وكا  ما كا  مما لست أبكرل / فلرن ليرراً وال تسر أ عرن الابرر   )

ذعواتررره درررال ل لرررا برررالع م واالجتهررراذ فررري حفرررح ا قرررواأ وا فعررراأ وارررب ها بميررراا  الترررر و 
 يرردل ي ررتمن العررار  ول رر  الصرروفية الرراين غ بررتهم )الدرراأ  )) فسرركروا سرركراً شررديداً رفررق 
ذو رره سرر  ا  عقررولهم فقرراأ أحررددم هأ ررا الدررقه وقرراأ آلررر ه مررا فرري اليبررة  ال ال ررهه .وكررالم 
العتاق في حاأ السكر ي وى وال يدكرى ....وتسرمى درال الدالرة ب سرا  الميراز هاتدراذاً 

   . 13ه وب سا  الدقيقة ه توحيداًه   )
أساسرريا ال يمكررن  وتتررك  دررال العالقررة بررين الدقيقررة والميرراز فرري ال  ررة الصرروفية مدرروراً 

   . 20تياوزل عذد ذراسة أو عذصر من عذاعر دال اللادرة )
ودرراا مررا جع هررا تدضررر بقرروة فرري حيررث ا  صررار والمرردافعين عررن سرر وو القرروم وأقرروالهم  

 كال االي ومن حاا حاول . 
  ذررا  سررتذتث مررن آراء دررإالء ا عررالم الثالثررة _ كمررا دررو الدرراأ عذررد غيررردم مررن أق رراب 

ترررردلين _ أ  السررررير فرررري لريررررق التصرررروف مرح ررررة الحقررررة إلكمرررراأ لريررررق الررررتع م الصرررروفية المع
الترررعي الفقهرري تدديرررداً . وأو تيربررة ال تسرر   السررربي  ا ولررى  لررى الثا يرررة يكررو  مصررريردا 

  . ودرراا مررا وجررد ا أ  الفقهرراء و 21الايررغ والفررتح الترري ا ي الل مررا ي ال الربررا ي الذررورا ي )
ا رراً تيررال اللررادرة الصرروفية وسرر وو أعرردابها و ال يبتعرردو  حتررى أول رر  المتترردذين مررذهم أحي

 عذه و ب  ياكو  أعدابه ويعتبرو هم القدوة والس   الصالح ل مة . 
 

 ثا ياً : الفقهاء بين س  ة الذصول وس  ات الواقق : 
التريعة تعام  مق اللادر وحكم به وله و لكذهرا فري الوقرت  فسره ليسرت  فيراً أو   كراراً 

حواله وب   قرار بما وافق مذ رق الذصرول التررعية وت ر  الذصرول التري تدرتم ع رى ل بالن وأ
الع ماء ووالة ا مور التصدو بدام لك  البد  المذكرة وكاا  ول   الاين ييدردو  مرا ع رم 

 من الدين ارورة . 
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دإالء الفقهاء بدأوْا يتهدو  مذا بدايرة القرر  الثرا ي وبدايرة القرر  الثالرث ملرادر تعبديرة 
وألرى قولية لم تإل  عن الس   الصالح الاو اللالف ع ى أ  عبراذتهم أفضر  العبراذات 
و ودديهم لير الهدو و فما كا  من دإالء الع ماء  ال أ  تصدوا لملرادر التصروف الترعبي 
ال رقرررري الررررراو أحسررررروا _ أو أحررررن بعضرررررهم _ أ ررررره يهرررردذ سررررر  تهم ومكرررررا تهم و وبااعرررررة 

 السياسية واالجتماعية . 
   داا التصدو مات فاً بدسج الموقق والا فية وكاا زاوية الذلر . وقد كا

وقررد آثر ررا دذررا أ   ذلررر  لررى آراء ثالثررة فقهرراء عرررف عررذهم التترردذ  زاء السرر وو والمررذهث 
الصوفيين و وددفذا دو أ   رى  لى أو مدى تتقرارب الذتراقث المدردذة حروأ السر وو القرولي 

 والفع ي لدى كال الفريقين . 
 

 : ابن تيمية وابن القيم : الدعوة  لى االعتداأ والتداير من مصاقد التي ا  : أوالً 
يعد كتاب االستقامة إلبن تيمية أبرز كتبه التي تذاولرت بالديرا  والتد ير  آراء الصروفية 
ومررذهيهم . فهررو يذرراقس فرري درراا الكترراب الرسررالة القترريرية  برري القاسررم عبرردالكريم القترريرو 

مرررررن أبررررررز كترررررج القرررروم التررررري تتذررررراوأ شررررررو أحررررروالهم ومقامررررراتهم    .ودرررري رسرررررالة465)ت: 
 ومات   ملادر س وكهم . 

وبرغم الاالف الكالمي بين ابن تيمية وا شاعرة فإ ه يع ق و بعد ما بكرل القتريرو مرن 
أ  اعتقرراذ متررايخ الصرروفية يوافررق اعتقرراذ كثيررر مررن المتك مررين ا شررعرية و بقولرره : ) ) ودرراا 

  .بر   يردل فري معررق 22افق  عوأ السر   وأدر  السرذة واليماعرة   )االعتقاذ غالبه مو 
حديثرره عمررن جمعرروا كررالم مترراقخ الصرروفية يمترردو كترراب ه التعرررف ه ل كالبررابو بقولرره : )) 
ودررو أجرروذ ممررا بكرررل أبررو القاسررم وأعرروب وأقرررب  لررى مررادج سرر   ا مررة وأقمتهررا وأكررابر 

درر    413عرفها ي شريخ الصروفية ) ت   ثم ياكر بعدل معمرر برن زيراذ ا 23متاقاها   )
در   بقوله )) دما في بل  أع ى ذرجرة وأبعرد عرن البدعرة  412وأبا عبد الرحمن الس مي ) 

   . 24والهوى   )
ويكفي ابن تيمية  قررارًا بالتصروف مذهيراً وممارسرة أ  يمتردو درال المصرذفات المعروفرة 

 في تاريخ التَّصوف اإلسالمي . 
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 يرر  المقامررات وا حررواأ الذاجمررة عررن االجتهرراذ فرري العبرراذة والتعرررف فالرسررالة تتميررا بتد
لمادج أد  التصوف رأيذا كي  يتذاأ في عميم تمييد س وو س   القروم وي رتمن العرار 
ررر مي فررري مصرررذفاته وتفسررريرل  لمتررر لريهم ويدرررار مرررن ا ذعيررراء والمتتررربهين بهرررم ووكرررال  السَّ

  تهم له . الاو أبا  فيه عن فهم الصوفية ل قرآ  وت ويال
   ابرررن تيميرررة بتاكيتررره لهرررإالء ا عرررالم ياكررري برررال  المرررذهث الصررروفي المعتررردأ المضررربوط 
بالترررر  و ودررراا مرررا عررررو بررره بعرررد قررروأ القتررريرو )) اع مررروا أ  شررريو  درررال ال اقفرررة   يعذررري 
المتصوفة و بذوا قواعد أمردم ع ى أعوأ عديدة في التوحيد عا وا بها عقاقددم عرن البرد  

ما وجدوا ع يه الس   وأد  السذة مرن توحيرد لرين فيره تمثير  وال تع ير     فيع رق و وذا وا ب
   . 25ابن تيمية ع ى داا )) ق ت داا كالم عديح   )

ويمترردو ابرررن تيميرررة سررر وو متررراقخ الصررروفية ا اوأ كاليذيرررد والدسرررن البصررررو والكرلررري 
أ دي في  لرل تماماً  والبس امي ولكذه ال يتسامح مق الت ح والسكر الموجبين لصدور أقوا

كمررا قرراأ ال االرري : )) ك مررات غيررر مفهومررة لهررا  رروادر راقعررة ولررين وراءدررا لاقرر . ودرري غيررر 
مفهومررررة عذررررد قاق هررررا برررر  يصرررردردا عررررن لرررربط فرررري عق رررره وتترررروش فرررري ليالرررره لق ررررة  حالترررره 

  . كمرا أ ره يرام بعر  المتر لرين مرن الصروفية 26....والفاقدة لهاا اليذن مرن الكرالم   )
)) يقرردمو  ع مهررم بالرراوق والوجررد ع ررى موجررج الع ررم المترررو  ........وال ريررج أ  الرراين 

درراا مررن اتبررا  الهرروى ب يررر درردى مررن ال رره ودررو ممررا بم ال رره برره الذصررارى الرراين يضررارعهم فرري  
 وودإالء في  لرل ياالفو  س وو )) 27كثير من أموردم المذدرفو  من الصوفية والعباذ   )

اذ والادررراذ الررراين يوعرررو  باتبرررا  الع رررم المتررررو و كرررال  الفقهررراء المهتررردين مرررن مترررايخ العبررر
   23والع ماء يوعو  با لا من الع م الاو يس كه أد  االستقامة من العباذ والاداذ   )

فقررد ادررتم برر مور عررالو الق ررج وتربيترره و وجعرر  دررر  751أمررا ت ميررال ابررن قرريم اليوزيررة )
مذاط بل  ك ه ا لا بالع م الترعي و الاو جع  اتباعه وتع مه معيار الذياة مرن ))مصرايد 
الترري ا    والموجرره ا مثرر   لررى تدقيررق لصرر ة االعتررداأ البعيرردة عررن  اغترري التفررريط وال  ررو 

 ال تين يدعو التي ا   ليهما ووب يهما  فر قذق . 
اا المرردل  ومرردل  الع ررم واالعتررداأ و يهيررم ابررن القرريم ع ررى مترر لرو الصرروفية ومررن درر

الاين )) أوقعهم التي ا  في أ وا  ا بالي  والتردات و وفتح لهم أبواب الدعاوى الهراقالت 
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وأوحى  ليهم أ  وراء الع م لريقاً    س كول أفضى بهم  لى كت  العيا  وأغذادم عرن التقيرد 
   . 23بالسذة والقرآ    )

ويتررير ابررن قرريم اليوزيررة فرري معرررق ت كيرردل ع ررى الع ررم واالتبررا   لررى أ  جهرراأ الصرروفية 
دإالء بعيدو  عن  هث الس   الصالح من متاقخ الصوفية الاداذ كاليذيد والدسن البصرو 
والدارا ي وأبي بكر الدقاق الاين اجمعوا ع ى أ  ) من ايق حدوذ ا مر والذهي في اللرادر 

   . 30لق ج في البالن   )حرم متاددة ا
 ابن اليوزو : داجن الت بين وق ق المواوعية :  -2

دررررر  مررررن أشررررد الفقهرررراء ع ررررى 537-510يعررررد أبررررو الفررررر  عبررررد الرررررحمن بررررن اليرررروزو )
المبتررردعين مرررن الادررراذ والصررروفية . ودرررو ال يتررررذذ فررري ا تقررراذدم و عرررتهم ب سررروأ الذعررروت عذررردما 

  تر  . يتعرق  لى س وكهم وأقوالهم الميافية ل
لكررررن الم ررررالق لمصررررذفات ابررررن اليرررروزى يالحررررح ق قرررراً مهيمذررررا ع يرررره مررررن ا تتررررار لرررررق 
التصوف التعبي وولوفاً بيذاً من ا تتار ما يرادا بدعاً شذيعة مذتإدا اليهر  واتبرا  الهروى . 

فإ  ا سباب السياسية واالجتماعيرة  –كما يبدو   –ول ن كا ت لهاا الاوف أسباب شرعية 
 عيدة . لم َت ا قط بب

 
ف قرد كا ررت البرن اليرروزو رجرر  فري ركرراب السر  ا  وفكررا  اتسررا  المرد الصرروفي ذالرر  
ا وسرراط االجتماعيررة يهرردذ ت رر  المكا ررة أو ع ررى ا قرر  يااحمهررا بررإبراز سرر  ة ذيذيررة جديرردة 

 ماترعة ع ى اوفاق غير المتذادية ل ت وي   غايتها ووسي تها هالق جه وأحواله . 
وو المت لرين من الصوفية في زدددم في المباحرات والعراوف عرن ا تقد ابن اليوزو س 

التررذعم بمرررا أحررر  ال ررره وشرررر  كال بررراو الدسررن والررراوا  والم كررر  ال يرررج واقتذررراء اليميررر  وبررر  
مرن عراوف بعر  درإالء  –كعاذتره   –  يسار سرارية ماررًَّة 31و يدل في ه عيد الاالره )

فررري بلرر  ترويضررراً وتربيرررة لهرررا وويدرررا    العبرراذ الصررروفيين عرررن لعرررام تتررتهيه  فسررره بررردعوى أ 
دررإالء بررر قواأ وأعمررراأ سررر   الصررروفية الادررراذ كسررفيا  الثرررورو الررراو كرررا  ييتهرررد فررري تذررراوأ 

  .ثم يع رق ع رى سر وو الادراذ 32ألايج ال عام قاقالً )    الدابة  با أحسن  ليها عم ت  )
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درراا الفرن فرر مور مسررروقة الصروفيين ماذحرراً ومرغبراً . أمررا )) مرا حرردم فرري الادراذ وبعررددم مرن 
   . 33من الردبا ية    )

لاا فهو يرجق كر  ا دررافهم وترذ عهم  لرى تررو الع رم والرغبرة عرن الرتع م و مإكرداً أ  درال 
الااوية دي التي ذل   ب ين ع يهم مذها  ب )) زين لهم التعبد ليت  هم عن أفض  التعبد ودو 

أ  المقصررروذ العمررر  ال الع رررم  فسررره  الع رررم ... ودررراا مرررن لفررري حيررر   ب رررين ...فررر  هر لهرررم
   . 34ولفي ع ى المادو  أ  الع م عم  وأو عم    )

لكررن ابررن اليرروزو مررق بلرر  يمترردو تصرروف السرر   بلرر  التصرروف المعترردأ المإسررن 
   . 35ع ى الع م ) كدقاقق اليذيد و شارات التب ي  )

بصررررالو برررر  ويصرررررو كررررال  أ  )) االشررررت اأ بالفقرررره وسررررما  الدررررديث اليكرررراذ يكفرررري 
الق رررج  ال أ  يمرررا  بالرقررراقق والذلرررر فررري سرررير السررر   الصرررالح   هرررم تذررراولوا مقصررروذ الذقررر  
ولرجوا عن عرور ا فعراأ المر مور بهرا  لرى بوق معا يهرا والمرراذ بهرا . ومرا ألبرتر  بهراا  ال 

  .بهاا التصريح في هعيد الاالره الاو يعد من أوالر مإلفاته 36بعد معالية وبوق    )
ن اليرروزو بسررالمة الررذهث الصرروفي المعترردأ وبضرررورة  عررالو الق ررج بررااللتالف  لررى يقررر ابرر

 الاداذ العارفين وقراءة سيردم . 
ودررررو و   حررررار مررررن ه زدرررراذ زما رررره ه المبترررردعين فإ رررره كررررال  يررررام الفقهرررراء والمدرررردثين 

   . 37المياذلين المتلادرين بالعباذة والور  )
 تررره وتد يالتررره التررري أبرررا  عذهرررا فررري كتابررره ه وتتي رررى  اعتررره الصررروفية أيضررراً مرررن لرررالأ ل

   . 33التبصرة ه)
درراا الرررأو دررو الرراو اسررتقر ع يرره ابررن اليرروزو ويعررد مترر لراً وأو أحرردم مررن رأيرره فرري 

 هالت بينه بدلي   شارته  لى داا الكتاب في ه عيد الاالر ه . 
ح  لرراً  لرى مررا لراا قردمذا آلرر آراقره وأمرا رأيره فري هالت بررينه فذترير  ليره مرن براب التواري

راجرق  لرى أ  التر لي   –فري  لر را  –فيه من التدام  وعدم المواروعية أحيا راً وولعر  بلر  
في فترة التباب يات   عذه في فتررة الذضرث و ب تتسرم ا ولرى باال ردفا  والتسرر  فري  عردار 

 ا حكام ووداا ما أبا ت عذه أحكامه وآرا ل الالحقة . 
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وفية تررذ عهم وجه هررم وعرردوذدم عررن الع ررم وويإكررد أ  ففرري هالت بررينه يعيررج ع ررى الصرر
التصوف الدقيقي دو ما كا  ع يه أوق  القوم وويسرتدأ ع يره بتعرير  اليذيرد الراو قراأ فيره 
)) التصوف درو الاررو  عرن كر  ل رق رذوء والردلوأ فري كر  ل رق سرذي .وع رى دراا كرا  

قرر  زاذ لمعره فري القرر  أواق  القوم ف بن  ب ين ع ى من بعددم مرن ترابعيهم وفك مرا مضرى 
الثرا ي فررااذ ت بيسرراً ع ريهم  لررى أ  تمكررن مررن المتر لرين غايررة الررتمكن ووكرا  أعرر  ت بررين أ رره 

   . 33عددم عن الع م   )
ثررم يواعرر  ابررن اليرروزو ا تقرراذل لسرر وو الصرروفية ومصررذفاتهم برردءاً مررن الدررارم بررن أسررد 

و ثم جاء بعدل مرن ألر  فري  المداسبي الاو وعفه ب  ه أل  في اليو  والوسواو والموت
السمررررا  والرروجررررد والايرراالت الفاسررردة و ومررازاأ  ب ررين ي رربن ع رريهم حتررى )) جرراء أبررو عبررد 
الررررحمن السررر مي فصرررذ  لهرررم كتررراب السرررذن وجمرررق لهرررم حقررراقق التفسرررير فررراكر عرررذهم فيررره 

لقبريح العيج .....ثم عذ  لهم أبو  صر السررا  كتابراً سرمال ال مرق بكرر فيره مرن االعتقراذ ا
والكالم المربوأ ....ثم جاء أبو  عيم ا عبها ي فصرذ  لهرم كتراب )) الد يرة    فراكر فري 
حررردوذ التصررروف أشرررياء مذكررررة قبيدرررة ولرررم يسرررتح أ  بكرررر فررري الصررروفية ...شرررريداً القااررري 
ررر مي فررري لبقرررات  والدسرررن البصررررو وسرررفيا  الثرررورو وأحمرررد ابرررن حذبررر  . وكرررال  بكرررر الس 

و بررررراديم ابررررن أذدررررم ومعررررروف الكرلرررري فيع هررررم مررررن الصرررروفية  الصرررروفية الفضرررري  بررررن عيرررراق
(  40 .   

   ابرررن اليررروزو بامتداحررره لهرررإالء القررروم يمتررردو سررر   الصررروفية الررراين يررر تي درررإالء فررري 
 ل يعتهم و وبالتالي فهو   ما يعيج ع ى المت لرين مذهم . 

موارروعي  ثررم    وسررمه لرربع  مصررذفاتهم بالفاسرردة والقبيدررة والمربولررة يعررد عمررالً غيررر
لصوعاً وأ  دال الكتج تمتدو القوم الاين عدَّدم دو  فسه س فاً عالداً ومثراالً ل تصروف 

 والادد الس يمين . 
ومرررررابكر عرررررن المإلفرررررات السرررررابقة بكررررررل عرررررن  حيررررراء ال االررررري الررررراو زعرررررم أ ررررره )) مررررر ل 

   . 41با حاذيث البال ة ودو ال يع م بب ال ها ...ثم   ه لر  فيه عن قا و  الفقه    )
   ال االرري الديررة أارر ق مررن ابررن اليرروزو فرري الفقرره والدررديث وقررد برردأ  حيرراءل بمي ررد 
لصصه ل فقه و كما أ  ا حاذيث الضعيفة التي ساقها كرا  عالمرَاً  بمرا فيهرا مرن ارع  و 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

لكرن سروقه لهرا كرا  ع رى أسراو الترغيررج فري مضرمو ها الا قري و كمرا قراأ درو والمدققررو  
يوزو فري الت برين ل رة متردو ة بالااتيرة والتبراين فترارة يقرر باللرادرة من بعدل .    ل ة ابن ال

 وتي ياتها وتارة يدم  ع ى بع  ماَذلميريها ذو  تقديم أذلة مواوعية مقذعة . 
   الاالعررررة الترررري  اررررر  بهررررا مررررن درررراا العرررررق المرررروجا وراء الفقهرررراء والمتصرررروفة أ  

لررري شرررك ي .فكالدمرررا يترررترط الع رررم الفرررريقين متفقرررا  فررري الذتييرررة وأ  الارررالف بيذهمرررا لف
والمعرفة با حكام الترعية شرلاً ارورياً ااب اً لسالمة ك  مياددة أو س وو عروفي .دراا 
ما عرو به الفقهاء والصوفية ع ى السرواء . فالفقره  ب  سرابق وممهرد ل تصروف ودراا ا ليرر 

 دو مصج ا وأ و هايته الدتمية . 
فة الس وو الاو كا  ع يه متر لرو الصروفية اليهراأ لاا فقد بم ك  من الفقهاء والمتصو 

المتذ عررين الرراامين ل ع ررم . درراا الموقرر  لاصرره المفكررر الفقيرره المتصرروف ابررن ل رردو  فرري 
مقدمترره حيررث قرراأ فرري بدايررة حديثرره عررن التصرروف )) درراا الع ررم مررن الع رروم الترررعية الداذثررة 

مة وكباردا من الصدابة والتابعين في الم ة وأع ه أ  لريقة دإالء القوم لم تاأ عذد س   ا 
ومن بعددم لريقة الدق والهداية و وأع ها العكوف ع رى العبراذة واال ق را   لرى ال ره ....ثرم 
لهم مق بل  آذاب ماصوعة بهرم واعر الحات فري ألفرا  تردور بيرذهم  ب ا وارا  ال  ويرة 

عر  دذا عرن التعبيرر   ما دي ل معا ي المتعارفة فإبا عرق من المعا ي ما درو غيرر متعرارف ا
عذرررره ب فررررح يتيسررررر فهمرررره مذرررره )....  وعررررار ع ررررم التررررريعة ع ررررى عررررذفين عررررذ  ماصررررول 
بالفقهررراء وأدررر  الفتيرررا ودررري ا حكرررام العامرررة فررري العبررراذات والعررراذات والمعررراوالت .وعرررذ  
ماصررررول بررررالقوم فرررري القيررررام بهرررررال الميادرررردة والكررررالم فرررري ا بواق والمواجررررد ...وشررررررو 

   . 42ر بيذهم   )االع الحات التي تدو 
وبعرد حديثرره عرن ارررورة الع رم واالسررتقامة  و مرن المذهيررين  يردل يتررير  لرى مررا لدررق 
التصوف بسربج المذتسربين  ليره الحقراً مرن اليهراأ المتذ عرين لكذره يقر  عذرد رذوذ الفقهراء 

  43عر ى المتصوفررة ليقوأ    كالم الفقهاء لين ع ى  لالقه فهو   ما يتم  أربعة مواارق)
: _ 
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ف مرررررا الكرررررالم فررررري الميادررررردات والمقامرررررات ومرررررا يدصررررر  مرررررن ا بواق والمواجرررررد  -1
ومداسررربة الرررذفن فررر مرل ال مررردفق فيررره  حرررد وأبواقهرررم فيررره عرررديدة والتدقرررق بهرررا درررو عرررين 

 السعاذة . 
وأمررا الكررالم فرري كرامررات القرروم و لبرراردم بالم يبررات فرر مر عررديح غيررر مذكررر و    -2

 ف ين بل  من الدق . ماأ بع  الع ماء  لى   كارل 
وأمرررا الكرررالم فررري الكتررر  و ع ررراء حقررراقق الع ويرررات فررر كثر كالمهرررم فيررره  رررو  مرررن  -3

المتتررابه لمررا أ رره وجرردا ي عذددمووفاقررد الوجرردا  عذررددم بمعرراأ عررن أبواقهررم فيرره و وال  ررات 
التع رري لرره ذاللررة ع ررى مررراذدم مذرره .....فيذب رري أ  ال تعرررق لكالمهررم فرري بلرر  و تركرره فيمررا 

 ال من المتتابه ....... تركذ
وأما ا لفا  المودمة التي يعبرو  بها عن الت دات ويإالا دم بها أد  الترر  و  -4

فررراع م أ  اإل صررراف فررري شررر   القررروم أ هرررم أدررر  غيبرررة عرررن الدرررن ووالررروارذات تم كهرررم حترررى 
يذ قرروا عذهررا بمررا ال يقصرردو ه و وعرراحج ال يبررة غيررر ماالررج والميبررور معرراور. فمررن ع ررم 

فض ه واقتدا ل حم  ع ى القصد اليمي  من داا كما وقق  بي يايد وأمثالره و ومرن لرم مذهم 
يع م فض ه وال اشتهر فمإالا بما عدر عذه مرن بلر   با لرم يبرين لذرا مرا يدم ذرا ع رى ت وير   
كالمه و وأما من تك م بمث ها ودو حاار في حسه ولم يم كه الداأ فمإالرا أيضراً وولهراا 

بر المتصرروفة بقتر  الدررال  ....وسر   المتصرروفة مرن أدرر  الرسرالة وأعررالم أفترى الفقهرراء وأكرا
الم ررة لررم يكررن لهررم حرررل ع ررى كترر  الديرراب   مررا دمهررم االتبررا  واالقتررداء مررا اسررت اعوا 

  -5وومن عرق له شيء من بل  أعرق عذه ورآى أ ه من العواقق والمدن . 
 

 لاتمة : التصوف اليوم 
بوقيررة ع ميررة سررامية التذرراأ بررالت بق والبررالتك   .ودررو  التصرروف كمررا رأيذررا تيربررة روحيررة

مراقبة سرمدية ل ذفن واليوارو معاً وتربية ل ذية التي دي في كثير ا حيرا  )) أب رغ مرن العمر  
اللررادر    كمررا فرري اوثررار الصررديدة . درراا اإلحسرراو الرراوقي  هررر فرري السرر وكيات الفع يررة 

و الع ررم الصررديح . فررارتفعوا واشررتهروا وقرردروا . والقوليررة ل متصرروفة المعترردلين المهترردين بهررد
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ورغبرررروا عررررن الذرررراو فَرَرغيررررَج الذرررراو فرررريهم ولررررافوا مررررن ال رررره فارررروف مررررذهم ل قرررره و حرررراكمهم 
 ومدكومهم  ب )) ال يااف الرعية من عالح الم      وال م   حقاً    ال ه . 

ى ولرو كا رت ت ر  ثم كا ت أقوالهم ب سماً ل ف دة و تفع  فيهرا فعر  الردواء بالرداء و حتر
ا قواأ المذ وقة مرن قيرب هم معروفرة م لوفرة و  ب    جريا هرا ع رى ألسرذتهم يمذدهرا لو راً وقبروالً 
مررإثرين . فرررب ك مررة تع مهررا قررد تقررق مذرر  موقعرراً ب ي رراً حالمررا ت فررح بررروو م ررايرة وفرري مقررام  

ة ول تهم عمر بن الا اب .    أفعاأ المتصوف كال  و ألم يق  بل  ل يفة رسوأ ال ه 
تدديداً قد جابت  ليهم الكثير من العامة والااعة ومرن المرإمذين الم دردين ع رى السرواء . 
فرررررذدن  ع رررررم أ  رواقرررررق ا ذب الصررررروفي وكبريرررررات تصرررررا يفه   مرررررا ألرجهرررررا  ليذرررررا المدققرررررو  
المستترقو  الاين أسرتهم ل تها وروحا ياتها الف رية ال تا  تالمسا  الفإاذ . فكا   عيرابهم 

ب ي رراً وترر ثردم بهررا عميقرراً .ت رر  ال  ررة وكرراا الررروو والممارسررة الصرروفية اسررتمرت فرري ا مررة  بهررا
اإلسررالمية متوارثررة متررواترة متيرردذة مررق أجيالهررا المتالحقررة و آلرراة  فررن التي رري القررديم مررن 
حيرررث وجررروذ المذاعررررين والمعارارررين و المذدررررفين والمعتررردلين ولكرررن  ررر  اليررردأ مدسررروماً 

 لح التصوف المعتدأ المهتدو بهدو التريعة واالستقامة . والكفة راجدة لصا
وكالمترررق اإلسررالمي كررا  الم رررب اإلسررالمي الرراو أشررق مذرره  ررور اإلسررالم ع ررى القررارة 
اإلفريقيررررة مبرررردذاً لل مررررات الوثذيررررة والترررررو ولقررررد أذت الدركررررات الصرررروفية وبااعررررة القاذريررررة 

 مي الماَقذيررررق باإلسررررالم و ممررررا أسررررفر عذرررره والتييا يررررة والتررررابلية أذواراً راقرررردة فرررري التبتررررير السرررر
ا رردما  وتفاعرر  أكبررر وأوثررق ممررا كررا  متوقعرراً بررين التررماأ العربرري واليذرروب اإلفريقرري .ودررو 
تفاعرر  بهرررت وأق قررت _ فرري  فررن الوقررت _ بسررالته وبراءترره وعمقرره الرردعاة المسرريديين فرري 

ه  ة حيذ ا ل سياسة ا وربية . القارة و والاين كا وا مدعومين من قب  الكذاقن ال ربية الموجمي
كمرررررا أذت الاوايرررررا الصررررروفية فررررري الم ررررررب العربررررري أذواراً اجتماعيرررررة تعاو يرررررة أيرررررام التررررردة 
ووجهاذيرررة أيرررام ال ررراو االسرررتعمارو و وع ميرررة ثقافيرررة  عرررالحية أيرررام الرلررراء واالسرررتقرار. ففررري 

ي شرتى المذراحي االجتماعيرة موريتا يا والساقية الدمراء مثالً أذت الااويرة القاذريرة ذوراً كبيرراً فر
واليهاذية والسياسية في الترق الموريتا ي المدابو ليمهورية مالي . وفي اليذوب وال رب 
الموريتا ي أذت الااوية التييا ية أذواراً داق ة ما تااأ تإتي أك ها ع ى كافة ا ععدة السياسية 

وومذهمرررا امتررردت  لرررى كافرررة ذوأ واالجتماعيرررة واالقتصررراذية والثقافيرررة برررين موريتا يرررا والسرررذ اأ 
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جذرروب الصرردراء . وفرري التررماأ الموريتررا ي أذت زاويررة الترريخ مرراء العيذررين فرري القررر  التاسررق 
عتررررر أذواراً جهاذيررررة متررررهورة اررررد ال رررراوين اإلسرررربا ي والفر سرررري و درررراا فضررررالً عررررن ا ذوار 

عذهرا أومرن حولهرا  االجتماعية والفكرية والثقافية وما يااأ ع اء درال ال ررق ووغيردرا المذبثقرة
ومتواعرالً .  ذرا مردعوو  اليروم فري العرالم اإلسرالمي بعامرة والعربري بااعرة  لرى تفعير  مفرراديم 
التصرروف السررذي المعترردأ و ف ررين التصرروف عالررة أو ردبا يررة أو  بالال ل بررد  و برر  دررو تمتررق 

م لدقررروق مقتصرررد برررذعم ال ررره وتذميرررة ل يوا رررج الفكريرررة الت م يرررة الروحيرررة لررردى اإل سرررا  واحتررررا
اإل سا  والديوا  واليماذ و حق االحترام و وحفا  بعد بل  ع ى ما من ش  ه بقاء وع اء 

 داا الثالثي . 
  ذرررررري أرى أ  الكثيررررررر مررررررن مترررررراك   ذاراتذررررررا ومإسسرررررراتذا العامررررررة فرررررري العررررررالمين العربرررررري 
واإلسررالمي تعررا ي مررا تعررا ي جررراء حضررور البعررد اإلسررالمي التررك ي فقررط و الرراو ال يمتررا  

د المسرإولين بت ر  ا بعراذ الروحيرة السرامية ال اقبرة غيابراً يكراذ يكرو  م  قراً و ودرو غيراب عذر
غاب واسرتتر معره هالضرميره الرواز  الرراذ  عرن  تيرا  أ روا  الفسراذ والتردمير والتقصرير والايا رة 
التي تارق مإسساتذا ومصالدذا العامة و وتذعكن  تاقيهرا ج يرة ع يذرا فري ا سررة والمدرسرة 

يامعررة وغيردررا مررن المإسسررات االجتماعيررة كررال  .    التذميررة الدقيقيررة ل بعرراذ الصرروفية وال
 المعتدلة اليوم دو بالتصار  يقا  أو بعث لت   الضماقر المستترة أو الميتة فيذا مذا زما  . 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 الهوامس :

مررري ل ذترررر لبذرررا  بيرررروت )ذ.ت  ل ابرررن ل ررردو  : المقدمرررة _ مإسسرررة ا ع  –  1)
:467 

)احبسرروا عرربيا كم    اليفررا  : مررن فررو  و ودررو ارتفررا  الترريه وع ررول وقمترره و قرراأ2)
 حتى تادج فوعة العتاء  

  أبرررررو  صرررررر السررررررا  ال وسررررري : ال مرررررق _ تدقيرررررق : ذ. عبررررردالد يم مدمررررروذ ولررررره 3)
 عبدالباقي مكتبة الثقافة الديذية _ القادرة _ مصر )ذ.ت  

 13_13ال مق _ م.و_ل:  4)
  22_  21ل-  ال مق م.و5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 17 

 23  ال مق _ م. و_ ل6)
 23  ال مق _ م.و _ ل 7)
  33_ 32  ال مق _ م. و _ ل 3
 513  ال مق _ م . و _ ل 3)
  الكالبررابو ) أبرروبكر مدمررد بررن اسرررداق  : التعرررف لمررادج أدرر  التصررررف _ 10)

 لبعة الاا يي 
 4  الكالبابو م . و _ ل 11)
  53_  53الكالبابو : م _ ل :   12)
 53  الكالبابو م . و _ ل :13)
  أبو حامد ال االي : المذقرد مرن الضرالأ _ تدقيرق وتصرديح : سرعد كرريم الفقري 14)

 /ذار بن ل دو  _ االسكذدرية _ مصر _ ) ذ و ت  
  _ أبررو حامررد ال االرري :  حيرراء ع رروم الرردين _ مذتررورات مدمررد ع رري بيضررو  _ 15)

 13_ ل  III_  2001الع مية _ بيروت / لبذا  _ ط /  ذار الكتج
  _ أبررررو حامررررد ال االرررري : مترررركاة ا  رررروا  ومصررررفاة ا سرررررار _ تدقيررررق : الترررريخ 16)

 137ل:-1336-1ط–عبدالعايا عاالدين _ لبعة عالم الكتج _ بيروت 
 113 – 117  متك ة ا  وار _ م . و _ ل : 17)
  41 -34  المذقد من الضالأ _ م. و_ ل13)
  140 -133ل : -  متكاة ا  وار م. و13)
  ل سررر  لرررم يسرررتوعج  صرررر حامرررد أبرررو زيرررد درررال الفكررررة فررري مداولتررره لدراسرررة 20)

مترررو  ال االرري و فبرردأ وا تهررى بالتدامرر  ع يرره والتق يرر  مررن شرر  ه ب ريقررة غيررر موارروعية وغيررر 
 راذة المعرفررة و راذة  مقذعررة _ راجررق كتابرره : الررذص و السرر  ة و الدقيقررة ن الفكررر الررديذي بررين

-1337_  2الهيمذرررررررة _ المركرررررررا الثقرررررررافي العربررررررري _ الررررررردار البيضررررررراء _ الم ررررررررب _ ط 
 137-133ل:
  _    المكاشفات التي تددم لإل سا  وكراا التي يرات التري يررى أو تترراءى لره 21)

 مذهررا مررا مصرردرل الفراسررة اإليما يررة ودرري  ررور يقافرره ال رره فرري ق رروب عبرراذل المررإمذين لاعررة _
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ومذها ما مذبعه الفراسة الريااية التي تدص  باليو  والسهر والعالة ويتترو في درال المرإمن 
والكافر _ وثمة الفراسة الا قية الذابعرة مرن القريدرة كفراسرة ا لبراء عذردما يسرتدلو  برالا ق 

 عن ال باقق اإل سا ية . 
 –فضرري ة ل ذتررر ذار ال –تدقيررق : مدمررد رشرراذ سررالم  –  ابررن تيميررة : االسررتقامة 22)

 33ل:– 2000 – 1ط –الرياق  –المم كة العربية السعوذية  –ذار ابن حام 
 33ل :  –م.و  –  االستقامة 23)
 33 –ل  –م.و  –  االستقامة 24)
 31  االستقامة _ م . و _ ل : 25)
 121 -120  االستقامة _ م . و_ ل : 26)
 100  االستقامة _ م . و_ ل : 27)
 .م.و .   االستقامة 23)
  ابن قيم اليوزية ) شمن الدين مدمد برن أبري بكرر    غاثرة ال هفرا  مرن مصرايد 23)

 2التي ا  _ تدقيق : مدمد حامرد الفقري _ ذار الكترج الع ميرة _ بيرروت _ لبذرا  _ ط
 117ل  2001 –

 121   غاثة ال هفا  _ م . و ٍ_ ل : 30)
تدقيق : مدمد عبرد  –لاالر عيد ا –  ابن اليوزو ) أبو الفر  عبد الرحمن   31)

-66/ ل: 2000 – 3ط –لبذرررا   –بيرررروت  –ذار الكتررراب العربررري  –الررررحمن عررروق 
67 

 .  67ل :  –م.و  –  عيد الاالر 32)
 67  عيد الاالر _ م .و _ ل : 33)
 33  عيد الاالر _ م .و _ ل : 34)
 116  عيد الاالر _ م .و _ ل : 35)
 200  عيد الاالر _ م .و _ ل : 36)
 410ل:-م.و –  عيد الاالي 37)
ذار الكترررررراب  –تدقيررررررق : مصرررررر فى عبررررررد الواحررررررد  –  ابررررررن اليرررررروزو : التبصرررررررة 33)

 .  121 – 120ل :  – 1370 – 1ط –المصرو ال بذا ي 
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 –تدقيررق : مدمررد بررن الدسررن بررن أسررماعي   –ت بررين  ب ررين  –  ابررن اليرروزو 33)
  130 – 177ل : – 2002ال بعة الثا ية  –بيروت  –ذار الكتج الع مية 

 130_177  ت بين  ب ين _ م . و _ ل . 40)
   المرجق السابق و  فن اإلحالة41)
  463_467ل :  -  ابن ل دو  _ المقدمة _ م . و .42)
  475-474ل :  –م . و –  المقدمة 43)
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