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  التصوف في اإلسالم والتحديات المعاصرة
 

Le soufisme en Islam et les défis contemporains  

contemporains 
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 الممارسةو التصوف في ميزان المحققين فحص للمصادر
 

 بلعتروس محمد. أ
 ة أدرارجامع

 :الملخص

صدد ا المجتمدد و  أهماتددف رددة ت ددفاد ال ددردو  -أو تزكاددة الدد  س –" التصددو  " ال أحددد اجدداد  رددة  ددرور    ا 
 دب  كا ادة و  لكدن المع دلة تكمدن ردة تدممان مصدادر اسدتمداد التصدو . الس م بان اإل سدا اةو  سااد  روا اإلخاءو 

هدة تع دب بتقدوام و  لفلك قدمت هفه الدراسدة . الصحاح مع اهو  حسم فلك هو الفي احرر م  ومف الحقاقةو  ممارستف،
 قدد ممارسدتف، لتخلداا هدفا العلدم و  السدلوك، مدن خد   رحدا مصدادرهو  التصو  رة  ظر المحققدان مدن أهد  العلدم

سدائرا للدب هددي المصد  ب و  الشوائد التة ألصق ا بف بعض الج لة، راغدو موارقا لروا الشراعةو  الجلا  من الدخن
مصدددادره ايصدددلاة، اغدددفو وسدددالة ردددف  ردددة هصددد ا و  برجدددوذ هدددفا العلدددم هلدددب م ابعدددف الصددداراةو  .سدددلمو  فصدددلب ال للاددد

 . كبوتفو  ا  قافه من حارتفو  اإل سان

Résumé: 

 

Le soufisme ou " tassuwaf" revête, sans aucune contestation, une grande importance dans la 

purification morale de l'individu et la réforme de la société. Néanmoins, la problématique réside dans 

la netteté des sources de cette discipline et la loyauté de sa pratique. C'est, d'ailleurs, la raison pour 

laquelle je présente cette étude. Elle vise l'examination et la critique de ces deux points, aux yeux des 

grands savants de l'islam, et ce en vue de filtrer cette discipline des impuretés et de la purifier des 

mythes qui ne sont pas conformes au coran et à la sunna: conduite exemplaire du prophète Mohamed, 

et c'est certainement la condition primordiale pour que le soufisme joue son rôle attendu. 
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 :مقدمة
كمدا أرسدل ا رداكم : " فلدك ردة قولدف تعدالبو  سدلم،و  لقد بدان القدر ن الكدرام جدوهر رسدالة ال بدة صدلب ال للادف

تزكاددة و  رددالتعلام. 1"اعلمكددم مددا لددم تكو ددوا تعلمددونو  الحكمددةو  اعلمكددم الكتددادو  اددزكاكمو  رسددوال مدد كم اتلددو للدداكم  اات ددا
: " المقصد ايساس لدلوتف، وللدب فلدك مددار ال د ا ل دد ال، قد  جد    دا هو  اي  س من م مات الرسو  ايساساة،

 . 2"قد خاد من دساهاو  قد أرلح من زكاها
كا دت خ ت دا و  الصدحاحة ل تعدالب،و  وقد كان هد  رسالة اإلس م هقامة مجتم  متحقق بالعبوداة الكاملدة

 تربدة رادف ال دمار المرهد و  الت دفادو  ة لتحقاق فلك تبدأ بالتركاز للب ال رد لترده هلب ر رتف السلامة بالتزكادةالعملا
 تب ددة المجتمدد  للددب الحدددو  الرحمددة،و  ال  دد و  ترو ددف للددب الخلددق ال ا دد  الكددرام،  ددم تقددام ايسددر  للددب المددود و 
 . االحترام المتباد و  الوراءو  الحق العد ،  م ت ظم الع قة بان المجتمعات للب قالد و  التكار و 

لدم اشدغلف ل  دا و  سلم للدب وظا دة التزكادة هلدب أن التحدق بدالرراق ايللدب،و  وقد دأد ال بة صلب ال للاف
 تربادة المدد م ان للدب  الددة الو  مددا ل دة بشددةء م د  ل ااتدف بتزكاددة اي  دسو  شدال  مدن حكددم أو ج داد أو لارهمدا،

سدمو و  راخ للب ما وص  هلاف مجتم  المدا ة، الفي  شئ للب قالدد  التزكادة، مدن ررعدةقد ش د التاو  .الخلق القوامو 
 .الخاا و  ال رة ايما ةو  المحد ون ال رة الواق و  المشرلون القدامبو  المصلحونو  الم كرونو  لم ابلغ ما ال  س ة

حكددام صددلت ا ببارئ ددا و  وللددم التزكاددة أو الترباددة الروحاددة أو التصددو  هددو العلددم الددفي اع ددب بت ددفاد الدد  س ا 
م لدد تزكادة الد  س أو التصدو  م لدد ال و  .سدلمو  هدي  بادف صدلب ال للادفو  تعالب للب مقت ب شرلفو  سبحا ف

 . العفادو  الغوااةو  القلقو  المجتمعات من رساد الحا و  ايخف من  بعف الصارة هو سبا  خ ا ايررادو  ل ب ل ف،
حاددم مصددادر االسددتمداد أو الممارسددة،  بسددبد مددا أدخلددف باددد أن  مددة تح ظددات للددب التصددو ، سددواء مددن 

كددادت تخددر  بددف لددن   جددف المسددتقام، و  ابتدددالات كدددرت رو قددف،و  بعددض ال دداس، ج دد  أو اتبالددا لل ددوب، مددن شددوائد
الفي ركد ك ادر مدن  -من بان ماادان أخرب -ه ف أحد الماادان. را قلد مشوها لب اء الدان م را لار محقق ل ائد 

 . ممارستفو  الش   رة ر مف أصحابف متن
مددن و  مددن ايدران التددة للقددت ب ددا" التصددو " وترمددة هددفه المداخلددة، بتوا دد ، هلددب تخلدداا هددفه الجددوهر  

حددا ا، رقدد اقتدرن بدال كر الصدورة جوا دد ك ادر  مدن و  اال حرارات التة ألصق ا ب دا بعدض المتصدورة قدداماو  الخرارات
 الركون هلب الرهب ةو  التواك و  ايولااء،و  المبالغة رة تقداس المشااخو  لوجود،وحد  او  التجدا ، كالقو  بالحلو و  الزاغ

 ر حدداو ، قدددر المسددت اذ، تجلاددة م  ددوم التصددو . الت ددرا  رددة ك اددر مددن الواجبددات الدا اددةو  الحاددا ،و  التددزا  ال دداسو 
ف   ع  فلك، ه ما   علف امتو  .السلوك معاو  باان حقاقتف ل د المحققان من أه  العلمو   داال لواجدد السد ر الددائم للدب ا 

تحراد  تعالامدف و  الحالولة دون تشدواف معالمدفو  ص ائف،و  مداخ  ال ساد أاا كا ت رة كاان اإلس م ل حت اظ ب  رتف
   قددد كدد  جوا ددد التصددو  للددب  ددوء الكتددادو  الواقدد  أ ددف لدداس بمقدددور ا أن   حدداو  .السددلوكو  العمدد و  رددة العقاددد 

                                                 
 .921اآلاة : سور  البقر  - 1

 .91، 1اآلاتان : سور  الشمس - 2
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للاددف رستقتصددر معالجت ددا ل ددفا المو ددوذ، للددب باددان و  ك م لددد لزاددز ال  قدددر للاددف،أقددوا  المحققددان، رددفلو  السدد ةو 
للدب فلدك رسدتكون و  .الس ة المستبانو  ل  ج القر نو  موا ن المخال ة للمقررات الشرلاة الوا حةو  جوا د الش   راف

 :خ ت ا رة هفه المداخلة للب ال حو اآلتة
 التصو  مصادررحا  :الم لد ايو 

 م زمة الشرذو   التصو  -أوال
 العلمو  التصو  - ا اا
 التموا  و  اإلل امو  التصو  - ال ا

 التصو  ممارسةرحا : الم لد ال ا ة
 الزهدو  التصو  -أوال
 الحاا و  التصو  - ا اا

 رحا مصادر التصو : الم لد ايو 
لم دداهج اسددتقامة او  لارهددا،  بسدد مة مصددادرهاو  تصددو و  رقددفو  العلددوم، مددن لقاددد و  تقدداس صددحة المعددار 

س سل  بعض اي دوار ردة هدفا الم لدد للدب مددب م زمدة ردن التصدو  للشدرذ ومددب و  .الم  اة هلب تقرار مبادئ ا
 .مسالكفو   ب  اتجاهاتفو  استقائف من موارد العلم أو ال قف رة تقرار قوالده

 :م زمة الشرذو  التصو  -أوال
 الة ال تعالب و  ن اتحلب بحقائق العبوداةال راد أن من الصوراة من اتب    ج الحق رة أمره، رحاو  أ

حسدددن و  ال شدددك أن ك ادددرا مددد  م قدددد بلدددغ بتورادددق ال تعدددالب المراتدددد المحمدددود  ردددة االسدددتقامةو  للدددب هددددي الشدددراعة،
مد  م أقدوام و  باد أن المتتب  يحوا  الك ار م  م اجد أ  دم سدلكوا  رقدا أك رهدا ت دارة الشدراعة م اردا  ظداهر ،. المعاملة
 الددرقاو  مدد  م مددن أكددد للددب سددماذ الغ دداءو  ي  سدد م سدد  ا تلقوهددا مددن كلمددات أك رهددا ال ا بددت ل ددد التحقاددق،جعلددوا 

م شدم و  .اللعددو  مد  م مدن اسدم  للدب وجدف ال دوبو  مد  م مدن اقدو  بدالحلو ،و  م  م من ادلة العشق راف،و  اللعد،و 
االلتمداد و  بسدبد اإللدراض لدن الددلا  – لقدد ز و  : "فلك أساسدا تدرك الددلا ،  اقدو  اإلمدام الشدا بة ردة االلتصدام

اتبعدوا أهدواءهم بغادر للدم، ر دلوا لدن سدواء و  التدابعان،و  أقدوام خرجدوا بسدبد فلدك لدن جداد  الصدحابة -للب الرجدا 
 :ل فكر لفلك لشر  أم لةو  السبا ،

رأي  ابتدددة متدددمخر الزمدددان ممدددن اددددلة التخلدددق بخلدددق أهددد  التصدددو  المتقددددمان، أو ادددروم : الخدددامسو  ...
لدخو  را م، اعمدون هلب ما  ق  ل  م رة الكتد من ايحوا  الجاراة للا م، أو ايقوا  الصادر  لد  م، راتخدفو  ا ا

ن كا ت مخال ة لل صوا الشرلاة من الكتادو  شراعة يه  ال راقة،و  دا ا الس ة، أو مخال ة لما جاء لن السل  و  ا 
هن صاحد هفا الك م  بتت والاتف، رك  ما ا علف : ، ب  اقولونال  ظر لالمو  الصالح، ال الت تون مع ا هلب رتاا م ت

ن كان مخال ا ر و أا ا ممن اقتدب بف،و  أو اقولف حق، رتدراهم احسد ون .  !هدفه  راقدة الخصدواو  ال قف للعموم،و  ا 
تدرك و  هدو لدان اتبداذ الرجدا و  سدلم،و  ال احسد ون الظدن بشدراعة محمدد صدلب ال للادفو  ايرعا ،و  الظن بتلك ايقوا 
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ا  مدا ا خدف و  ال ا خدف مدن ايوراقو  وجددان،و  أفواق -أي التصو  -أن هفا العلم" ه الء ازلمون مصرحان و  .3"الحق
سدلم و  لقد جاء الرسدو  صدلب ال للادف. هفا بات العلةو  ، ر م ال اتحاكمون هلب الشرذ ب  هلب ايفواق،4"من ايفواق

بان ما لساه اشك  بس تف، امت داال و  "رر  ا رة الكتاد من شةءما : " ج  قا  رة ص تفو  بكتاد لزاز من ال لز
رجداء ". تدركتم للدب با داء  قادة: " سدلم بعدد البادانو  رقدا  صدلب ال للادف" لتبدان لل داس مدا  دز  هلدا م: " لقولف تعدالب

 .ابتدلوا  م ا قسموا هلب  رقو  لم ار وا ب راقة أصحابف، ربح واو  أقوام رلم اق عوا بتباا ف،
ابتدداذ و  الزهاد، روجدت أك رها م حرردا لدن الشدراعة،و  تمملت أحوا  الصوراة: " فا اقو  ابن الجوزيورة ه

قد م د  ل دفا اال حدرا  لدن و  .5"جم ورها ال ا بتو  بمحادام ل ا أسباب او  استدلون بآاات ال ا  مون مع اها،. بالرأي
 .6االبتداذ راف بمم لة ك ار  رة كتبفو    ج الشرذ

كم ف لم اعلدم أن الرسدو  و  .!سرت هلب مكة للب  راق التوك  حاراا: عض الصوراة أ ف قا وا قلون لن ب
هكدفا ادرب ك ادر مدن المتزهددان أن التوكد  ق د  ايسدباد و  ما   ع ة ما  كمدا  أبدة بكدر : سلم قا و  صلب ال للاف

 ما كان للاف ال بة صلب ال للافو  الحقاقة أن هفا ج   بالعلمو  .ازلمون أ ف بم   هفا ابلغون مراتد الوالاةو  كل ا،
كدان و  دخد  مكدة ردة جدوار الم عدم بدن لدديو  ح در الخ ددق،و  لدبس الددرذ،و  شداور ال بادد،و  رقد دخ  الغار،: سلمو 

ردالوقو  مد  ايسدباد مد  ". ين تدذ ور تك أل ااء خار لك من أن تدل م لالة اتك  ون ال داس: " قا  لسعدو  كاررا،
كد  هدفه الظلمدات ه مدا تق دد  و  .  للدب ايسدباد مد  تعلدق القلددد بالمسدبد هدو المشدروذالعمدو   سداان المسدبد للد ،

 .7لقد    من مشب رة ظلمة الج   أو رة زقاق ال وبو  بمصباا العلم،
 رق  ددم رددة الدددان هددو معررددة ال دددبو  هن  دداب  الوالاددة الصددحاح الددفي للاددف كدد  المحققددان المعتددد بعلم ددم

الشدداعة، و  بالجملددة ات قددت  وائدد  السدد ةو  :  "رددة هددفا اقددو  اإلمددام ابددن تاماددةو  لم،سددو  اتبدداذ الرسددو  صددلب ال للاددفو 
أر دد  و  ال اكددون مددن بعددد الصددحابة أر دد  مددن الصددحابة،و  للددب أن أر دد  هددفه ايمددة بعددد  با ددا واحددد مددن الخل دداء،

 .8"اتبالا لفو  أولااء ال تعالب ألظم م معررة بما جاء بف الرسو 
اإللددراض لددن الحددق الددفي و  حددر  مددن أهدد  التصددو   ت مددن تعظددام الرجددا ك اددر مددن ا حرارددات مددن ا و 

المحققون من العلمداء الربدا اان ال ابدالون بمعظدم ردة ال  دوس هفا حداد لدن الشدراعة، بد  ا ب دون و  .جاءت بف الشراعة
اا  رقا  س ة ما تقو  رة ال ك:  ق  لن اإلمام أحمد أ ف قا  لف أبو بكر المروزي. ازجرون من اتبعفو  للب ا حرارف،

أفكددر لددك حددا  : قددا و  رمددا ترك ددة أتمددم حتددب صدداا للددة، :قددا . رقددد قددا  هبددراهام: سددلم، رقددا و  ال بددة صددلب ال للاددف
 تمتا ة بب اات ال راق  و  أصحابف،و  سلمو  رسو  ال صلب ال للاف

                                                 
 .515-515دار شرا ة، ا : اإلمام الشا بة، االلتصام، الجزائر - 3

اظ ال مدم ردة شدرا الحكدم البدن ل داء ال السدك دري، مد  ال توحدات اإلل ادة ردة شدرا المباحدم ايصدلاة أحمد بن محمد بن لجابة الحس ة، هاق - 4
 .8سرقس ة لف أا ا، دار ال كر، االبن الب ا ال

 .25، ا (بدون ت) لب ان،  –أبو ال ر  لبد الرحمان بن الجوزي، صاد الخا ر، دار الكتد العلماة، باروت  - 5

 .س وصاد الخا رال ساما تلباس هبلا - 6

 .57ابن الجوزي، المصدر   سف، ا  - 7

 .59تد اإلس مة، ااإلس م ابن تاماة، ال رقان بان أولااء الرحمان وأولااء الشا ان، ال بعة الخامسة، باروت، المك شاخ -8
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لدو كدان و  للشدرذ،ال الت دت هلادف هفا جداء مخال دا و  هن ما اصدر من ك م أو تعالام من ال داس ال اعدو  للادف
 بدف اعدر  الرجدا  ال العكدس،و  ايص  ل دد الم تددان أن الحدق هدو ايجددر باالتبداذ،و  من   ق بف من زهاد السل ،

ال تعددر  الحددق بالرجدا ، بدد  الددر  : قدد كددرر اإلمدام الغزالددة حكمددة للدة كددرم ال وج دف التددة قال ددا لكماد  بددن زادادو 
 .  9"بالرجا ، حار رة متاهات ال   من لر  الحق : "الحق تعر  أهلف، ركان اقو 

فال  التلماف المسمب ل دهم  و  و وائ  الصوراة جماع ا ابالغ رة تقداس المشااخ لشداخف، راجدد " المراد"ا 
ردمان هدفا . 10أن اكون م اعا لشاخف  الة م لقة ال التراض را ا حتب اكون ردة ادد الشداخ كالمادت ردة ادد الغاسد 

 .!من  تعالام اإلس م 

 :أو ت قاف التصو .. العلمو  التصو  - ا اا
كدان الكتبدة اح درون : رالفان أرخوا للج اد اقولون. هن صلة  ائ ة من رجا  التصو  بالعلم، صلة و اقة

 .حقائقددفو  الصددوراة إلشدداراتفو  معا اددف،و  ال  سدد ة لدقددة  ظددرهو  ال ق دداء لتقراددره،و  المتكلمددون لتحقاقددف،و  مجلسددف يل اظددف،
لم اكتد الحدام ال اقتدب بف رة هفا ايمر؛ ين للم ا و  من لم اح ظ القر ن: هو القائ و  .وركان رقا ا للب أبة  و 

معددرو  و  .هددو ممددن أسدد د لدد  م البخدداريو  كددان ال  ددا  بددن لادداض همامددا رددة الحدددامو  .السدد ةو  هددفا مقاددد بالكتدداد
 .لم اكن رة للم الظاهر م ل ماو  اسمال ف،و  ابن معان، كما اقو  الغزالة،و  الكرخة، كان اختل  هلاف أحمد بن ح ب 

مدن ألدزم   سدف : " و هدفا أبدو العبداس أحمدد اآلدمدة اقدو ...سري السق ة، كان أوحد أه  زما دف ردة للدوم التوحادد و 
 سدلم ردة أوامدرهو  ال مقدام أشدر  مدن مقدام متابعدة الحبادد صدلب ال للادفو   داد الشراعة  دور ال قلبدف ب دور المعرردة،

لو أرد ا السار للب هفا ال سق يمك  ا لد العداد من الصوراة العلمداء الدفان كدا وا اشدتر ون و  .11""أخ قفو  أرعالفو 
 .الس ة لاقتدب بفو  رة الصورة رقف الكتاد

ظ وا و  المغاال  بعادا لن معالم الشراعة،و  سلكوا  راقة الت   و  االلتدا ،و  لكن أ اسا زالوا لن   ج الحق
ر د ال الم دسدان ردة صد و  التصدو  كددروا صد وه، رم دروا اإلسد م . مدا اهتددواو  هو سبا  الت سك، ر دلوا فلكأن 

لددن رجدد  مددن العبدداد كددان اسددجد للسدد و  قددد حكددب ابددن الجددوزي أ ددف حد ددف بعددض ال ق دداءو  .رددة صددمامف  ددررا وبددا 
دا لادر قدد ب لدت صد تك كل دا؛ ي دك زدت سدجو : لكدن أرعلدف احتدرازا، رقدا  لدف ال قادفو  ال ما س وتو  :اقو و  س ان،
 . 12مشروذ

                                                 
 .حجة اإلس م أبو حامد الغزالة، هحااء للوم الدان، كتاد العلم - 9

وم  دا أن تجلدس جلدوس الصد   ل دده، وأن ت  دب رادف، وأال : " ل دد فكدر  داد المرادد" ال بدات المقتبسدة" صداحد اقو  محمد ل مان الصورة  - 10
محمدد بدن رباد  . د: !!من قا  لشاخف لم  لم ا لدح: واسم  هلب ما قا  بعض ايص ااء. تجلس روق سجادتف وأال تتو م بإبراقف وال تتكئ للب لكازه

 .21الدار السل اة، ا : ء الكتاد والس ة، الجزائرالمدخلة، حقاقة الصوراة رة  و 

اإلمام ايكبر الدكتور لبد الحلام محمود شاخ ايزهر سابقا، فو ال ون المصري، م شورات المكتبة : ا ظر هفه ال ماف  وأخرب لارها ل د - 11
 .وما بعدها 75م، ا  9181 -هد  011العصراة، صادا باروت، ال بعة ال ا اة، ا

 .921جوزي، صاد الخا ر، ا ابن ال - 12
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ن من خ ة مكااد الشا ان أن ازان رة   س اإل سان التعبدد لاشدغلف لدن أر د  التعبدد هدو العلدم، حتدب و  وا 
للادك و  دذ للدم الدورق: كدان بعدض الصدوراة اقدو و  ...رموهدا ردة البحدرو  زان لجمالة من القددماء أ  دم در دوا كتدب م

 . 13بعلم الخرق
تة تباا ت جدا لبارات القوم رة تحداددها، مدا قالدف الشداخ زروق ومن أحسن ما فكر رة حقاقة التصو  ال

رسددر بوجدوه  تبلددغ و  رسدمو  قددد حدد التصددو :  " هدو رقاددف مدالكة مشدد ور مبدرز فو مشددرد صدورة معتدد و  رحمدف ال،
  دم قدا  وا دعا ل دفه القالدد  شدرو  ا.  14"ا  مدا هدة وجدوه رادفو   حو ايل ان ترج  كل ا لصدق التوجف هلب ال تعدالب

بمدا و  قالد  صدق التوجف مشرو  بكو ف من حام ار داه الحدق تعدالب: "زائغ رة ر م ا أو رة ت باق ا حتب ال ازاغ
ال رقف هال بتصو ، هف ال لم  هال بصددق و  ر  تصو  هال بت قف، هف ال  عر  أحكام ال الظاهر  هال م ف،... ار اه
لددم ات قددف رقددد و  مددن تصدو : م ددف قددو  مالدك رحمددف الو  ...و دفال همددا هال بإامددان، هف ال اصدح واحددد م  مددا بدو  توجدف،
 .15"من جم  با  ما رقد تحققو  لم اتصو  رقد ت سق،و  من ت قفو  تز دق،

الدفي حددد رادف موق دف " تلبداس هبلداس" وقد استغرق ه كار ابدن الجدوزي للدب الصدوراة جدزءا كبادرا ردة كتابدف 
 . السلوك رة لصرهو  من ال كر

لك دف لدم اتابعدف ردة مجدا  التصدو ، بد  وصد ف بم دف متصدو  و  امخدف ل دف،و  م الغزالدةوقد كدان اقددر اإلمدا
 .16ا اقض   سف رقا ا

 : التموا و  اإلل امو  التصو  - ال ا
مدن أشددهم و  .18مو وذ لف خ ره، لفلك وجد ا للمداء اإلسد م ا تمدون بدف، كد  ردة اختصاصدف 17اإلل ام

 .التقباحو  فان ا ق  ل  م أ  م اعتمدو ف مصدرا للتحسانهم الو  اهتماما بف الصوراة، ب  هو أخا شةء ب م،

                                                 
 .19ابن الجوزي، المصدر   سف، ا  - 13

 .0أحمد بن محمد بن لجابة الحس ة، المصدر السابق، ا  - 14

 .5أحمد بن محمد بن لجابة الحس ة، المصدر ا   - 15

ت العلمداء ررأادت أك درهم ات لدد بدف  م تممل: كما الترض للب ال ق اء جمودهم وتقلادهم، و قد العلماء رقا . 9من مقدمة صاد الخا ر، ا  - 16
 دم تترقدب ب دم ... تمملدت العبداد والمتزهددان ررأادت جم دورهم اتعبدد بغادر للدم، وادم س هلدب تعظامدف: وقدا . 59صاد الخا ر، ا : ال وب واستخدمف

رقدد صدارت ال دواماس ل ددهم كايو دان ... نرتبة ال اموس هلب أن ال اعودوا مرا ا، وال اش دوا ج از ، هال أن اكون لظدام القددر ل ددهم، وال اتدزاورو 
احفر جمود ال قلة، وا بسا  المتكلمان، وجمود المتزهدان، وشدره أهد  ال دوب، : واقو  رة مو ن  خر. 55المصدر   سف، ا : اعبدو  ا وال اعلمون

 .929المصدر   سف، ا : ووقو  العلماء للب صور  العلم من لار لم ، ولم  المتعبدان من لار لم 

: ما وق  من للم وهو ادلو هلب العم  مدن لادر اسدتدال  بآادة وال  ظدر ردة حجدة: وقا . ما القب رة الروذ ب راق ال اض: من معا ة اإلل ام - 17
: ولررف أبو زاد الدبوسة من رق اء الح  اة بقولدف. 55الشرا  الجرجا ة، التعرا ات، تحقاق الدكتور لبد الرحمان لمار ، لالم الكتد، باروت، ا 

الحددارظ ابددن حجددر العسددق  ة، رددتح البدداري رددة شددرا صددحاح البخدداري، :  قدد  لددن: هددو مددا حددرك القلددد لعلددم ادددلو هلددب العمدد  بددف مددن لاددر اسددتدال 
؛ ي دف اكشد  ل دم، حسدد التقدادهم، لدن أمدور مغابدة لمدا "الكشد " بدد " اإلل دام" والصوراة اعبرون لالبدا لدن . 07، ا 09مص  ب الحلبة،   

 .سواهم

را ددتم بددف للمدداء العقاددد  والتوحاددد، والتقددة هدد الء رددة هددفا البحددم مدد  رجددا  ال لسدد ة، كمددا ا ددتم بددف للمدداء ايصددو ، واع ددب بددف الصددوراة ل ااددة  - 18
 .خاصة
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 ومددن تددم كددان هددفا ايمددر مددن الم مددات العلماددة التددة اتعددان تحرارهددا، حتددب ال ت ددا  الحقاقددة بددان اإلرددرا 
 . الت را و 

كدارا ا كدره ه و  ال أللم، من العلماء المعتبران لدب ايمة، مدن ا  دة اإلل دام   ادا كلادا،و  والواق  أ ف ال اوجد،
 الصدواد ردة بداد المعدار و  حجة مستقلة، بف ا تدب هلب الحقو  ه ما ال  ة م صد للب التباره دلا  شرلاا. م لقا

 .19المعام تو  بف استد  للب مشرولاة ال ع  أو الترك رة باد التعبداتو  االلتقادات،و 
 المعررة هلب من التبره  راقاوما اسج  للب ك ار من الصوراة أ  م بالغوا رة االلتداد باإلل ام، ب  م  م 

من الحس أو العق  : ال اقبلون دلوب بغار برهانو  لابوا للب للماء الشرذ الفان اعتمدون ايدلة،و  الخ م، اقب  ال
. هو بم ابة اللدو  هو بم ابة القشور، معر ان لن للم البا نو  التبروهم جامدان للب للم الظاهر،و  أو الوحة،

ل اماتو  رخوا ر الصوراة " رواتح الرحموت شرا مسلم ال بوت" هو ما صرا بف م ل  و   م ال تقب  الخ م رة زلم م،ا 
ن تمملت رة مقامات ايولااء و : "هو فو مشرد صورة، بقولفو  رة أصو  ال قف، أفواق م كمقامات و  مواجادهمو ا 
حق، م ابق لما رة  شب ة، ب  هو حق حقو  للمت أن ما ال مون بف ال ات رق هلاف احتما ... الشاخ محاة الدان

ال ابعد، كما ارب اإلمام أبو زهر ، أن تكون هفه و  .20هفا الك م مجرد دلاوب من لار برهان اعتد بفو  ".!  س ايمر
هم الفان ارون أن المعررة تقف  رة و  الر اة المت  عة  قد سرت هلب المسلمان من ركر  اإلشراقاان من ال  س ة

الحلو  اإلل ة رة و  21من ركر  وحد  الوجودو  تعفاد الجسم لت قاة الروا،و  د ال  سةالت فاو  ال  س بالراا ة الروحاة

                                                 
س سدببا رقد  ا الت تدازا ة ردة شدرحف لعقائدد الع مدة ال سد ة المشد ور لددب أهد  السد ة مدن ايشدالر  والماترادادة للدب مدا مد داه أن اإلل دام لدا - 19

ال رد  شدك أ دف قدد احصد  بدف العلدم . 09شدرا العقائدد ال سد اة، مصد  ب الحلبدة، ا : احص  بف العلم لعامة الخلق، واصلح لإللزام للب الغار، وا 
م لقدا، أن اإلل ام لاس بحجة : من كتد ايصو  لن بعض العلماء، واختاره محقق الح  اة الع مة الكما  بن ال مام" مسلم ال بوت" و ق  صاحد 

ولل  فلك با عدام ما اوجدد  سدبتف هلدب ال تعدالب، أي لداس ه داك مدا ادد  للدب أ دف مدن ل دد ال تعدالب، . ال رة حق المل م   سف، وال رة حق لاره
مددد  مسدددلم ال بدددوت مددد  شدددرحف ردددواتح الرحمدددوت، م بدددوذ : رربمدددا للددد  أو تدددوهم، أو خدددا  رتخاددد ، وال معصدددوم بعدددد رسدددو  ال صدددلب ال للادددف وسدددلم

اوسدد  القر دداوي، تاسددار ال قددف للمسددلم المعاصددر رددة  ددوء الكتدداد والسدد ة، ال بعددة . د: راجدد  رددة كدد  فلددك: 759، ا 2المستصدد ب للغزالددة،  
 .وما بعدها 979م، ا  2111 -هد  9029ايولب، م سسة الرسالة، 

ل مو ف ال ات رق هلاف شك أو احتما  خ م، ر دو الصدواد حتمدا،  ظار هفا ادلاء الشاعة اال  ا لشراة هل ام أئمت م، والقو  بعصمت م، هف ما او  -20
المبالغدة ردة االلتدداد ب دفا  وال اتس  المقام لفكر شد حات ك ادر  وخ ادر  ا زلدق هلا دا ك ادر مدن المتصدورة  والشداعة بسدبد .سواء أكان خبرا أم حكما

ن الدوحة الددفي  دز  للدب محمددد صدلب ال للادف وسددلم لدم اكدن هددو بداد ال بددو  لدم اغ هن :القدو  هلددب والدزائغان ايمدر، ولقدد فهدد بعددض الغد   لدق، وا 
ولاس ك  الصوراة سق وا رة بحر الغة هفا، ب  هن الصوراة ايوائد  كدا وا ملتدزمان بالكتداد والسد ة،  !الوحة ايخار، ب  امكن أن ا ز  للب لاره

 .كما  بت من أقوا  كبار شاوخ م وأئمت م رة العلم والسلوك

محاب الدان بن لربة ر و اقرر أن الموجود واحد رة الحقاقة، وك  ما  راه لاس هال تعا ات للفات اإلل اة، حتب قا  رة كتابف ال توحدات  رائده - 21
ومدد  كدد   دد التف وتك اددر العلمدداء لددف مددا اددزا  مقدسددا لدددب الصددوراة . 99ابددن تاماددة، ال تدداوب،  : هن الددفان لبدددوا العجدد  مددا لبدددوا لاددر ال:المكاددة

"  ولاددرهم مددن المعر ددان لددن الحددق، ومددا تددزا  كتبددف الملائددة بالز دقددة كال توحددات المكاددة ورصددوا الحكددم متداولددة، ولددف ت سددار للقددر ن الكددرام سددماه
محمددد بدن رباد  المددخلة، المصدددر . ا ظدر د: ين كد   اددة ل دده ل دا ظداهر وبددا ن، رظاهرهدا يهد  الت سدار وبا   ددا يهد  التمواد " الت سدار البدا ن

 .91، ا 9السابق، هد
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المورو ة لن ال صارب  م البا  اة  م ظ رت رة لو  ا ايخار رة بعض  22ال  وس أو حلو  ال هوت رة ال اسوت
 .23الصوراة

رسدددولف، و  لغادددر ال اوجبدددون  الدددةو  سدددلم،و  ر ددد الء القدددوم ا بتدددون لصدددمة لغادددر رسدددو  ال صدددلب ال للادددف
أهدد  التحقاددق مددن للمدداء أصددو  و  .24دالئدد  الحدددام الشددرا  البا ددةو  م اق ددان بددفلك مقددررات القددر ن الكددرام المحكمددة

 االلتقدادات، أم ردة بداد ايلمدا و  للماء أصدو  ال قدف للدب أن اإلل دام لداس بحجدة، سدواء ردة بداد المعدار و  الدان
قولددف و  . *26"قدد  هدداتوا برهددا كم هن ك ددتم صددادقان: " قولددف تعددالب: * حجج ددم رددة فلددك مست ا ددة م  دداو  .25التعبددداتو 

ن الظددن ال اغ ددة مددن الحددق شددائاو  مددا ل ددم بددف مددن للددم هن اتبعددون هال الظددنو  : "تعددالب رددة فم الظ ددون مددن و  . *27"ا 
مدن قدد اكدون مدن الشدا ان، أو و  ا داض للا دا قدد اكدون مدن ال تعدالب،و  أن الخا ر الفي القب ردة الد  س: المعقو 
 دلا  شرلةو  قد ردوا للب من زلم أن اإلل ام حجةو  .28ك  شةء احتم  أال اكون حقا لم اوص  بم ف حقو  ال  س،

 .أب لوا ك  استدالالت م للب فلكو 
هف بدف ت دتقا ". سدوء التمواد " احدر  ب دا الكلدم لدن موا دعف و  ومن شر ايمور التة تشدوه حقاقدة اإلسد م

بف احاو  المب لون أن ادخلوا رة اإلسد م مدا لداس و  أحكامف ما هو من صلبف،و  أ را  اإلس م، راخر  من تعالامف
رده و  و   ال واب  ال روراة للوقاادة مدن الوقدوذ رادف،و  لفا وجد التحفار من التموا  السةء للدان بغار للم،. م ف

ن زلمددوا أ  ددم مددن العلمدداء أو تظدداهروا بملقدداد الحكمدداء أو العبددادو  للددب أصددحابف ل ددرق ال ددالة لددن سددواء معظددم او  .ا 
 .29لرقت رة الرمزاةو  أهلك ا سوء التموا ،و  السبا  ه ما لرها

                                                 
همددا ال هددوت وال اسددوت، وقددد حدد  ال هددوت رددة : رائددد الحلددو  هددو الحدد  ، وهددو ادد من ب  ائا ددة الحقاقددة اإلل اددة، راددزلم أن اإللددف لددف  باعتددان - 22

، هال أن بع  م اآلخر لددوه وقد قت  لز دقتف، ورلم أن بعض الصوراة تبرأوا م ف. ال اسوت، رروا اإل سان هة الهوت الحقاقة اإلل اة وبد ف  اسوتف
براهام ال صرابافي، كمدا  قد  فلدك  من الصوراة وصححوا لف حالف ودو وا ك مف، وم  م أبو العباس بن ل اء البغدادي ومحمد بن خ ا  الشارازي وا 

 .تعالب ال لن ك  فلك للوا كبارا. 992، ا 8الخ اد البغدادي رة تاراخ بغداد،  

وتجد ما ا اهة هفا رة كتد لد   المتصدورة، ولدم اخد  هد الء مدن التدم ر بالبا  ادة ردة  .918-915، ابن تاماة، ا اإلمام محمد أبو زهر  - 23
وقدد أجداد ردة الددرد  . للجالدة" اإل سدان الكامد  : " راجدد ه مدا هدو مدروق مكشدو ، " أن الددان للعامددة، والحكمدة للخاصدة" ومدا الغ دون بدف مدن . أمدور

ال درق " ولبدد القدادر التمامدة ردة " ر دائح البا  ادة" و" القسد اس" والغزالة رة " ت بات دالئ  ال بو "  مدا ة رة كتابف للا م القا ة لبد الجبار ال
بادروت،  –مقدمات اإلمام الكو ري، ال بعة ايولدب، دار ال رادا لل بالدة وال شدر والتوزاد ، دمشدق :  ولارهم" خ صة اي ر" والمحبة رة " بان ال رق
 .87-89م، ا  9115 -هد  9098

هرشاد " لإلمام الزركشة، " البحر"، "رصو  البدائ  رة أصو  الشرائ : " ا ظر رة الرد للب شب ات القائلان بحجة اإلل ام رة ايحكام الشرلاة - 24
 .لإلمام الشوكا ة، ولارها" ال حو 

رقاد ايخف . اجوز العم  بف هال ل د رقد الحجج كل ا، رة باد المبااأن اإلل ام ال : الفي للاف الجم ور: اقو  اإلمام أبو زاد الدبوسة الح  ة - 25
 .رة باد المباا ول د ا عدام الدلا  الشرلة رة المسملة: بف بقادان

 .90اآلاة : سور  ال م  - 26

 .28اآلاة : سور  ال جم - 27

 .00، ا 99ابن حجر العسق  ة، رتح الباري،    - 28

رحقدق وبحدم هدفا المو دوذ الدفي شدغ  أمدر " القدا ون الكلدة ردة التمواد " الغزالدة التمواد  أجد  شدرا ردة كتابدف  وقد شرا اإلمام حجدة اإلسد م - 29
 .تحقاقف ال وائ  بما اش ة للة الباحم وادلف للب الم  ج ايم   رة فلك
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 ا حدوان السد ة ال بوادةو  القدر ن الكدرام: " االلتددا  ردة ايخدف بدفو  ردة ه بدات التمواد  الكدو ري زاهد محمد اقو 

 حاجدة ردة السدام  اددذ مدا م دفو  ،سدمالف بمجدرد م دف المراد ا  م ما العرد ك م رةو  الباان، وجوه رة العرد ك م م احة

لمددا  الرواددة رددة ت  ددم مآلددفو  التدددبر هلددب  الدددما  متحجددر ر ددو م لقددا را مددا التموادد  السدد ة، رمددن أبددبو  كددفلك الكتددادو  .ا 

 أهدد  الحددق اددرون ايخددف بالظدداهر رددة محلددف،و  هالددك، 30مددن تددوخب التموادد  رددة الجمادد  ر ددو قرم ددةو  جامددد خامددد،
 .31"التعوا  للب التموا  رة مو عفو 

هدددو كمدددا اقددد  ردددة  صدددوا و  32جدددواز التمواددد  ب دددواب ف مدددفهد المحققدددان مددن أهددد  العلدددمو  ووجددود المجددداز
التموا  بحم  اآلادة أو الحددام للدب المجداز، ال ا داق الددان بدف فرلدا، للدب و  .33ايخبار اق  رة  صوا ايحكام

مددن الحقاقددة هلددب المجدداز، للددب الخددرو  و  أن اكددون  مددة موجددد للتموادد ،و  ال متعسدد و  أن اكددون مقبددوال لاددر متكلدد 
مع ب أن اوجد ما   مدن صدراح العقد ، أو صدحاح الشدرذ، أو ق عدة العلدم، أو م كدد الواقد ، ام د  مدن هراد  المع دب 

  .34الحقاقة
 .35ال مددن السددااقو  الصددوراة التددة ال دلادد  للا ددا مددن العبددار و  ومددن التددموا ت المررو ددة تددموا ت البا  اددة

: المدددراد بالسدددحور ه دددا 36"تسدددحروا ردددإن ردددة السدددحور بركدددة: " لدددة قدددو  بع ددد م ردددة حدددداممدددن تلدددك التدددموا ت البا و 
 !االستغ ار
صر  الحدام لن مع اه الظاهر البدان هلدب مدا ال استسدا  مدن و  ال اخ ب ما رة هفا التموا  من تعس ،و 
قولددف صددلب ال  قددد جدداءت أحاداددم أخددرب تو ددح المقصددود بمدا ال اتددرك مجدداال للراددد، مددن فلددكو  ال سدداما. الددالالت

لددو أن اجددرذ و  السددحور كلددف بركددة، ردد  تدددلوه،: " سددلمو  قولددف صددلب ال للاددفو  ،37" عددم السددحور التمددر: " سددلمو  للاددف
 .38"أحدكم جرلة من ماء

 
  رحا ممارسة التصو : الم لد ال ا ة

بالزهدد ردة هو راما اتص  و  .التوس  رة ك  شةء، رم   ك  هررا  أو ت را و  جاء اإلس م اممر بااللتدا 
ردددرا  م ردددة حدددد الدددد اا، كمدددا لدددم امخدددف و  التجدددارة ل  دددا اجدددري للدددب المادددزان فاتدددف، رلدددم ادددرتض جشددد  الا دددودو  الدددد اا ا 

                                                 
 .أي با  ة - 30

 .927مقدمات اإلمام الكو ري، ا  - 31

 .للغة والقر ن الكرام بان اإلجاز  والم  ، مكتبة وهبةلبد العظام الم ع ة، المجاز رة ا. د: ا ظر - 32

 .219م، ا  2119 -هد  99022اوس  القر اوي، المدخ  لدراسة الس ة ال بواة، ال بعة ايولب، م سسة الرسالة، باروت لب ان، . د - 33

 .918اوس  القر اوي، المصدر   سف، ا . د - 34

شارات ل ا ة مستسالة ل د أه  االختصاا من أهد  هدفا ال دن، لك دف للدب ر و وا  " ت سار القشاري"خف لفلك م   من  - 35 ن لم اخ   من روائد وا 
 !الجملة ت سار اغا بالرموز واإلشارات والتموا ت البعاد  والغام ة

 .مت ق للاف من حدام أ س ر ة ال ل ف - 36

 .، وفكره رة صحاح الجام  الصغاررواه ابن حبان وأبو  عام رة الحلاة والبا قة رة الس ن لن أبة هرار  - 37

س اده قوي كما رة  - 38  .للم فري" الترلاد والترهاد" رواه اإلمام أحمد وا 



05 
 

لكددن كادد  كددان خدد  . االكتسددادو  قعدددوا لددن العمدد و  بالرهبا اددة التددة ابتدددل ا ال صددارب، ر ر ددوا رددة ايخددف بايسددباد
 المتصورة رة ممارسة التصو  

 :الزهدو  التصو  -أوال
ه مدا : " قولدف جد  شدم فو  "ما الحاا  الد اا هال متداذ الغدرورو  : "هن أ اسا سمعوا رة القر ن الكرام قولف تعالب

للدد اا أهدون للدب ال مدن شدا  ماتدة للدب : " سدلمو  قرأوا حدام ال بة صلب ال للادفو  ،"زا ةو  ل وو  الحاا  الد اا لعد
الحقاقدة أن الدفم الدفي اشدتملت للادف هدفه و  .سدموا فلدك زهدداو   دا،، ربالغوا رة هجرها مدن لادر بحدم لدن حقاقت"أهل ا

أدب حدق و  ال صوا ه ما هو يرعدا  الجاهد  أو العاصدة ردة الدد اا، أمدا العدار  العابدد رإ دف هفا اقت دب المدا  المبداا
 . ال راف ر  ا م

الصددددالح للمددددرء  عددددم المددددا  : " سددددلم رددددة الحدددددام الصددددحاحو  ومددددا اشدددد د ل ددددفا ال  ددددم قولددددف صددددلب ال للاددددف
بدارك و  ولددهو  الل دم أك در مالدف: " -ر دة ال ل دف -سدلم لخادمدف أ دس بدن مالدكو  دلا ه صلب ال للادفو  ،39"الصالح

 كددان أحددد ايشددااء هلاددف الحلددوبو  سددلم امكدد  مددا وجددد، رددإن وجددد اللحددم أكلددف،و  قددد كددان ال بددة صددلب ال للاددفو  .40"لددف
قدد و  .الب درو  اللدبس للدب وجدف االختادا و   مدا اكدره ايكد  ردوق الشدب ،ا  و  .ما  ق  ل دف أ دف امت د  لدن مبدااو  العس ،و 

كدفلك لدو  و  أللمت ا صحاا ايحادام أن الخلا  هبراهام للاف الس م كان ك ادر المدا ، حتدب  داقت بلدتدف بمواشداف،
  لشر سد ان قد أ  ق موسب للاف الس م من لمره الشراو  .الس مو  ك ار من اي بااء للا م الص  و  للاف الس م،

أن أبدا بكدر ر دة ال  -ايخبدار ردة هدفا صدحاحة مست ا دةو  -قدد للدم ال داسو  .رة م در ب دت شدعاد للادف السد م
 لبددد الرحمددان بددن لددو و  مددا خلدد  الزباددر بددن العددوامو  سددلم حددة،و  الرسددو  صددلب ال للاددفو  ل ددف كددان اخددر  للتجددار 

خلد  و  بلغت صددقة للدة ر دة ال ل دف أربعدان أل دا،و  لارهما من الصحابة ايل ااء ر ة ال ل  م شةء ك ار،و 
 . كان اللام بن سعد استغ  ك  س ة أل ة دا ارو  .لبد ال بن مسعود ر ة ال ل ف تسعان أل ا

كا ددت لتمددام الددداري حلددة و  .لشددران بعاددراو  سددلم حلددة اشددترات لددف بسددبعةو  وقددد لددبس ال بددة صددلب ال للاددف
اسدمو ف تدوك  ج د ، هخدرا  مدا و  مدن أخ داء المتصدورة ردة ر دم التصدو ،و  .اشترات بمل  درهم اصلة را ا باللاد 

ن فلك ايمدر لداس بمشدروذ، ردإن ال بدة صدلب ال للادفو  رة الاد، ين تتدرك ور تدك أل اداء خادر : " سدلم قدا  لسدعدو  ا 
 ".أمسك للاك بعض مالك: " قا  لكعد بن مالكو  ".من أن تترك م لالة اتك  ون ال اس

العارران ه  را م من رعد  مدا ا علدف ج لدة المتزهددان  و  الصحابةو  لزمر  الخار  من اي بااءرا ظر رة هفه ا
. ه ف لاس مع م هال اآلراء ال اسد  الخارجة للب   ج الشراعة، التة م ادها أن الشرذ  اقا احتا  هلب مدا اكتمد  بدف

 اتعدددان الحدددفر م  ددداو  للا دددا،لدددو وردت لدددن بعدددض صددددور الزهددداد مدددن السدددل ، ال اعدددو  و  هن م ددد  هدددفه المشدددارد،
ما جاء ا مدن ج دة الشدرذ أجددر بال قدة و  سلم سعة ك  سعة،و  اإللراض ل  ا، رل ا رة هدي الرسو  صلب ال للافو 

                                                 
 .رواه اإلمام أحمد رة مس ده - 39

 .9700صحاح البخاري، كتاد الدلوات، رقم  - 40
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هن . أو أي دلدوب أخدرب لداس للا دا خدتم ال ددي ال بدوي 41الدان اإلس مة الح ا  ابرأ مدن كد  زهدد مغشدو و  كل ا،
العكو  رة الربا ات ال تظدار مدا اجدود بدف ال داس للدا م و  العم  ال ار ،و   زهد الصوراة هو ترك التكسد من الح 

هو الما  هلدب و  .مدح م لا الوا من رتات موائدهمو  التدجا  للا مو  التجارو  االستجداء، أو لشاان الحكامو  أو التك  
بع  م امكدم و  .الوالاةو   االصو  التكل  رة الظ ور بمظ ر ال اقة رة لباس م بلبس المرقعات البالاة هظ ارا للتزهد

هددو قددادر للددب أن امكدد  مددن ال ابددات التددة أحل ددا ال تعددالب و  اياددام الك اددر  ال امكدد ، أو امكدد  الخبددز ال اشدد  بددالملح
قدد قدا  صدلب ال و  احدد الدفراذ مدن الشدا ،و  سلم الفي كان امكد  اللحدمو  ، مخال ا لس ة ال بة صلب ال للاف42لعباده
  ".د لن س تة رلاس م ةرمن رل: " سلمو  للاف

 : الحاا و  التصو  - ا اا
التددة ال اقصددد م  ددا هال و   التددف،و  داددن الحاددا  العابدد ، العددامر  بتقددوب الو  اإلسد م داددن العبوداددة ل تعددالب

 بدد  هن القددر ن الكددرام لا  ددب لددن الرهب ددة. لدداس رددة تعالامددف مددا ادددلو هلددب الرهبا اددة البتددةو  .مر دداتفو  وجددف ال تعددالب
رهبا ادة ابتددلوها مدا كتب اهدا للدا م هال ابتغداء ر دوان و : "عتبرها بدلة ابتدل ا ال داس مدن ل دد أ  سد م، قدا  تعدالباو 

قد ابتدأ فلدك ردة تداراخ اإلسد م ردة لصدر ال بدة و  قد كا ت الرهبا اة رة ال صارب،و  .43"ال رما رلوها حق رلاات ا 
ال و  مدد  م مددن اصددومو  ال ا ددام،و  اقددوم اللادد  مصددلاا مت جدددا سددلم ركددان مددن الصددحابة مددن التددزم أنو  صددلب ال للاددف

مدا بدا  أقدوام : " قدا و  سدلم ل ددو  رلمدا بلدغ أمدرهم هلدب ال بدة صدلب ال للادف. م  م من ا ق د  لدن ال سداءو  ا  ر،
 .44"رمن رلد لن س تة رلاس م ة. أتزو  ال ساءو  أ امو  أصلةو  أر رو  لك ة أصومو  .كفاو  اقولون كفا

ايمدد  و  اإلصدد ا الم عمددة بالعمدد و  هلددب صدد الة الحاددا  العابددد  ال ا ددلة العددامر  بالصدد ا هن دا  ددا ادددلو
قد لخا ل ا ابن الجوزي مساوئ االلتزا ، بعد أن ساق ل دا قصدة بدان ل دا را دا أ دف رأب رجد  ردة بادت ك ادر و  ..معا

الصدبر للدب هدفه ايحدوا  ت وتدف مدن اجاهدد   سدف ردة و  :موج داو  الوسخ، جاور را ا أربعان سد ة، رقدا  معلقداو  الدرن
ا ت دداذ   سددف بمجالسددة أهدد  ال  ددم، راحدددم لددف مددن و    دد  الخلدق،و   لددد الولددد،و  العمدد و  ر دائ  المخال ددة يهدد  العلددم

ربمدا أرسددت الخلدو  و  ...سداء الخلدقو  ربمدا ادبس ال بد و  .  سف حالة تشدابف را دا الدوح  رتد  ر اال  دراد لد  س اال  دراد
ربما خا  لدف الشدا ان أشدااء مدن و  استغ ب بما اعررف،و  ربما ظن أ ف من ايولااءو   تف وسوسة،ربما أور و  لقلف،و  بد ف

                                                 
بلغ ة لن بعض زهداد زما  دا أ دف قددم هلادف : " رقا تعج الكتد والمصادر بالحكااات لن  رود التزهد المبتدذ، من فلك ما فكره ابن الجوزي  - 41

لقدد خ ادت  رادق الصدواد للدب هدفا : رقلدت. ين   سة ال تشت اف، وأ ا م ف س ان ما بلغت   سة ما تشت ة: لم  قا : ال  ك ، رقا  لف:  عام رقا 
 أصدحابف، وقدد كدان للادف الصد   والسد م امكد  لحدم ردإن ال بدة صدلب ال للادف وسدلم لدم اكدن للدب هدفا وال... من وج ان، وسبد خ ائ ا لددم العلدم

 .97صاد الخا ر، ا : الدجا ، واحد الحلوب والعس 

رصدارت همدت م :               " كان هفا التقش  رة أوائ  المتصورة، أما المتدمخرون  رغددت حدال م كمدا قدا  ابدن الجدوزي ردة تلبداس هبلداس - 42
، ل دم الغدفاء والعشداء والحلدوب وكد  فلدك أو أك دره حاصد  مدن أمدوا  وسدخة، وقدد تركدوا الكسدد ردة الدد اا رة الممك  كما كا دت متقددما م ردة الجدوذ

ومددا حكدداه هددو حددا  أك راددة الم تسددبان هلددب الصددوراة رددة ". وألر ددوا لددن التعبددد وارترشددوا رددرا  الب الددة ردد  همددة يك ددرهم هال ايكدد  والشددرد واللعددد
 .زما  ا، ب  زادوا للاف أشااء وأشااء

 .25اآلاة : سور  الحداد - 43

 .مت ق للاف - 44
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ال ادري أ ف هلب الكراهة أقرد، رإن الرسو   صدلب و  ربما ظن أن الفي هو راف الغااةو  هو اعدها كرامات،و  الخااالت
  ددب لددن و  هددفا تبتدد ،و    ددب لددن التبتدد و  هدد الء كدد  مدد  م اباددت وحددده،و  سددلم   ددب أن اباددت الرجدد  وحددده،و  ال للاددف
امكد  و  ال اددو  لك ف كان احد ال ساءو  سلم قدو  الزهاد،و  لقد كان رسو  ال صلب ال للاف. 45"هفا ترهدو  الرهبا اة

 .الخارو  اعلم م القر نو  احكم بان المسلمانو  اجاهد،و  اعم و  ا ام،و  اقومو  ا  ر،و  اصومو  اللحم
تدددرك و  التبتددد و  القادددامو  لبدددادات شددداقة لدددم ادددممر ب دددا الشدددارذ؛ كددددوام الصددداامالت  ددد  اختادددار و  هن مدددن التشددددد

" لددن اشدداد الدددان أحددد هال للبددف: " سددلمو  قددد قددا  صددلب ال للاددفو  اآلداد كددالتزام الواجبددات،و  أن التددزم السدد نو  التددزو ،
 داء رهبددان الا ددود هددفاو  ر دداه،و  رئاسدد م ظ ددوا أن هددفا أمددر الشددرذو  رددإفا صددار هددفا المتعمددق أو المتشدددد معلددم قددوم

 .46ال صاربو 
مكدارح لدن و  الددان،و  صدمامف بدان مصدلحتة الدد ااو  هن الدان اإلس مة الكامد  ردة فاتدف جدام  ردة جدوهره

 .المت  عان بالحجة البالغةو  المصلحتان  د الغ  
 

 :الخاتمة
اددددركون و   ،أربددداد السدددلوك الم تددددان ا بتدددون حقاقدددة التصدددو و  لقدددد تمكدددد ل دددا أن أهددد  التحقادددق مدددن العلمددداء

لكد  م اشدددون للدب تخلاصدف مدن و  .ترقات داو  رة هصد ا المجتمعداتو  ص ح ا،و  أ ره رة ت فاد ال  وسو   رورتف
السددد ة ال بوادددة و  القدددر ن الكدددرام: مدددوارده ال قادددةو  احرصدددون للدددب رده هلدددب مصدددادره ايصدددلاةو  اال حراردددات،و  الشدددوائد
 :ف كاآلتةلفلك رسموا ل فا العلم م  جا حددوا معالم. الشرا ة

هدو ت  ادره الد  س  -ال مشداحة ردة االصد  او  –" التصدو " هن تزكاة ال  س أو التربادة الروحادة أو  -9
لك  فلك وسائلف المشدرولة و  تخلق،و  تحققو  تخلق ا بص ات، ر ة ت  رو  تحقق ا بمقامات،و  اآلرات،و  من ايمراض

ال قدوس الغام دة ممدا ال اسد ده دلاد  مدن و  الرمدوزو  الشد حاتو   بدف مدا لدداها مدن الت اواد و  التة اتعان ايخف ب دا،
 .كتاد أو س ة
اسدددتخ ا  ك ادددر مدددن المتصدددورة و  .هدددو فرو  التعبددددو  هن م  عدددة العلدددم معروردددة، ر دددو اآلمدددر بالمصدددالح، -2

 ا  ما امخفو ف مباشدر  مدن الو  وسائ ف ال قلاة،و  ادلا هم أن ال حاجة ل م هلب أخف العلم من أسبابفو  بالعلوم الشرلاة،
أبددة و  ، مسددلك مخددال  لمددا كددان للاددف شدداوخ م ايولددون، مددن أم ددا  الج اددد"حددد  ة قلبددة لددن ربددة" تعددالب تحددت زلددم 

 .الس ةو  مفهب ا مقاد بالكتاد: لارهم، الفان كا وا اقولونو  أبة ازادو  سلامان

                                                 
 .921ابن الجوزي، صاد الخا ر، ا  - 45

لب دان،   -محمود  عمة حلبدة، ال بعدة ايولدب،  دار المعرردة، بادروت: شاه ولة ال ابن لبد الرحام الدهلوي، حجة ال البالغة، مراجعة وتعلاق - 46
 .255، ا 9م،   9115 -هد  9098
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ال أهددب و  لداس أصدلحو  اجد أن اكون االلتداد بدلا  الرأي ال بش ر  صاحبف أو تعظامف رة ال  وس، -7
لقدد كدان لكدم ردة رسدو  ال أسدو  حسد ة لمدن : " سدلم ردة ايمدور كل داو  سبا  من التمسة بالمص  ب صلب ال للاف

 .47"فكر ال ك اراو  الاوم اآلخرو  كان ارجو ال
ال الِر اددا و  ال ال راسددة الصددادقة،و  هن موقدد  الراسددخان مددن للمدداء ايمددة ال ا كددرون الكشدد  الصددحاح، -0

 : لك  م اختل ون م  أولئك المتصورة رة جملة أمور أهم ا. الصالحة
بد  ه  دم قدد . ما ازلمف ل   الصوراة من أن هل دام م أو كشد  م دلاد  شدرلة مسدتق  ا خدف م دف الحكدم –أ 

مددن الم كدددد أن و  .مدد دب هدددفا الددزلم أ  ددم اعتبددرون هل امدددات م معصددومةو  .اجعلددون هل ددام م حجددة للدددب الشددرذ   سددف
قدد قدا  صدلب ال و  ادرد،و  أما لادره مدن ال داس را خدف مدن ك مدفو  سلم،و  لرسو  ال صلب ال للافالعصمة ه ما هة 

 ".ك  لم  لاس للاف أمر ا ر و رد:"سلمو  للاف
 "الشدراعة " ، أو بدان "الكشد "التة امتة ب ا " المعررة" و "ال ا" الفي امتة بف " العلم" ت رقت م بان  -د 

تحكدام و  م  أ  ا أمر ا باتباذ ال صدوا،. ايخرب من حظ الخوااو  ب من  صاد العوام،التبار ايولو  ،"الحقاقة" و
 ددم جعل دداك للددب شددراعة مددن ايمددر : " شددراعة ال، أمددا مددا سددوب فلددك ر ددة أهددواء م ددر  اتعددان اجت اب ددا، قددا  تعددالب

 .48"ال تتب  أهواء الفان ال اعلمونو  راتبع ا
 قدد  هن صدد تة: " ال تعددالب اقددو و  غااددات التددة هلا ددا اسددعون،التبددارهم اإلل ددام أو الكشدد  م ت ددب ال -  

 .49"بفلك أمرتو  مماتة ل رد العالمان ال شراك لفو  محاايو   سكةو 
 للا دا سدار الو ال جاءت ب ا س ة،و   م اتخافهم هلب هفا الكش   رقا مبتدلة ما أ ز  ال ب ا من كتاد -د 

 !القر ن قراء  من حتب شةء ك  من دالقل ت راغ:م  او .ايمة هفه من الصالح السل 
 لدد ت ماتدف ب درق و  من فلك ح دظ مالدفو  الشرذ،و  هن اجت اد العاق  راما اصلحف الزم بمقت ب العق  -5

ا  مدا   دة رادف لدن اكتسدابف مدن و  . حدن كدالوك ء ردة هدفا الح دظو   دمان كرامتدف،و  الح  ؛ ي ف سبد بقداء اإل سدان
ال و  .الكبراداء ردة التمتد  بدف، مدن دون أن  تدرك للد  س لجام داو  ظ دور بمظ در البدف الو  التبدفار رادفو  الشدح بدفو  الحرام

ل دا  داب  هدو الشدرذ، و  .الت ت هلب ترهات الصوراة الفان اددلون ردة ال قدر مدا اددلون، رمدا ال قدر هال مدرض العجدز 
 .ال ا بغة أن ا م من حصر   سف رة هفا ال اب و  راف العزامة،و  راف الرخصة
 خادر لمدام، رقدد قدا  صدلب ال للادفو  رادف ت وادت لمصدالح ك ادر و  ل اس مجا  لل دي ال بوي،التزا  ا -9

لدفلك ال تكددون و  ".لدم اصدبر للددب أفاهدمو  اصدبر للددب أفاهدم خادر ممددن لدم اخدال  ال دداسو  مدن اخددال  ال داس: " سدلمو 
ال و  الحادددا  االجتمالادددةه دددف لمدددن الددد قا ال دددادا أن  خدددر  أجاددداال ال صدددلة ل دددم ب. لزلدددة العدددالم هال لدددن الشدددر رحسدددد

ال دور ل م رة ايلما  الك ار  التة ت تظرهم ل صر  و  ال تم ار ل م رة مجراات الحاا  العامة لألمةو  مساهمة ل م را ا
لزاز ايمةو  الدان  .ا 

                                                 
 .29اآلاة : زادسور  ايح - 47

 .98اآلاة : سور  الجا اة - 48

 .997، 992:  اآلاتان: سور  اي عام - 49
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ممارسددتف، اصددار و  رسددم م  جددف الشددرلة ال دداب  ل ق ددفو  وبتصدد اة التصددو  مددن ايدران التددة للقددت بددف،
هدو الج دد و  .ال  دوض بدالمجتم  مدن كبوتدفو  التخدب ،و  ا  قافه من التافو  رف  لتقوام سلوك اإل سان وسالةو  قامة حقاقاة

ربا اا دا ا  دون لدن التصدو  مدا أدخد  و  مصدلحا او  الفي  مم  أن ت  ض بف ايمة   و ا جمالاا من قبد  للمائ دا
العصر، رتسدب بدفلك خدمدة ال تقددر مستجابا لم الد و  موارقا لروا الشراعة،و  اخرجو ف لل اس محققاو  راف من دخن

 .هو ال ادي هلب سواء السبا و  ال تعالب أللم بالحقاقةو  .الممزقو  الم تونو  ب من لعالم ا الحائر
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