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 "مالمح الفكر المقاصدي في الخطاب الصوفي "

 عند الشيخ أحمد زروق نموذجا

 التصوف ومقاصد الشريعة

 ادريس بووانو. د
 جامعة محمد الخامس

    ::مقدمةمقدمة
م مع اهلل تعالى، والحافظون قلوبهم عنن ررينا اللفلنة باسنم م مع اهلل تعالى، والحافظون قلوبهم عنن ررينا اللفلنة باسنم انفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسه

ومننن بعنندهم ظهننر رجننال أفننالاال واعنن م ومننن بعنندهم ظهننر رجننال أفننالاال واعنن م ..التصوف،واشننتهر هننالا السننم لهننبل  ال ننابر قبننل المننا تين مننن الهجننر التصوف،واشننتهر هننالا السننم لهننبل  ال ننابر قبننل المننا تين مننن الهجننر 
نظننرهم، نظننرهم،   --وحتنى اليننوموحتنى اليننوم-- بنارأرلا علننيهم أهنل التصننوف تر نوا لنننا ترا نا  ننخما،  عمننل فينب الدارسننون منن قبننل  بنارأرلا علننيهم أهنل التصننوف تر نوا لنننا ترا نا  ننخما،  عمننل فينب الدارسننون منن قبننل 

  ..ن جوانببن جوانببوفحصوا    يرا موفحصوا    يرا م
تطوور ، ظهرور  و  منوتيم عقون نءوو  و  وقد عرف هذا التراث، تراث التصووف اسالويمم مالوترا 

 .من لدن غيرهمو  التصنيفت  من لدن معتصرين لهو  التآليف ظيه
خيموو  ظووم الوومت ه و  الووقطت ،و  وعبوور مالوويرته الطويرووة عوور  التصوووف اسالوويمم عمومووت هنووت 

 انعطتظوت  يوتد  بوه عون طريقوه الالوريم،  ظوقو   و  انيراظوت قو  بوه مون و  الين مربدة بتلغيوم  بالبن موت
ران تءوو  لثييور و  تقريد الوطيم،  ظالوتد اتبوتع أعموال هعيموه،و  قرا ا  مبتالرةو  أهره ظريالة ظرم مءو وو 

هدظووه الووذد ءوويد و  مصووطريتته،  ظثووتن لووذلأ ثرووه أيوور  البووتلا عرووال قصوودية الفثوور الصوووظمو  موون مفتهيمووه
منتقوودة، ظثووتن منرووت و  اهقطووتر،  نتقوودةو  الفقرووت  ظووم ءووتال اهمصووترو  مووت وقتموو  جمتعووة موون العر.هجرووه

ثووتن منرووت الجتهوو  و  ثووتن منرووت العووتلم المتبصوور،و  ثووتن منرووت المبووتلا، و ثووتن منرووت المقتصوود، و  المغووتلم، 
 .المالتثير

ظم ه  هذ  العتمة المهرمة قوي  ا  لروذا الخطوتن نفورا مون أهو  اليوا تالوريوا برةيوة أصويرة، 
انخوراط موظوا و   رالوو  قودم ظوم ظروم التصووف،و وظم يتقن رصين، جمعووا بوين الفقوه ظوم الودين، بفثر صو 

 .  موزون ظم التجربة الصوظية
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إزالننة  أسننتار العتمننة المظلمننة التنن  خيمننخ علننى هننالا الخرننا ، وتجليننة إزالننة  أسننتار العتمننة المظلمننة التنن  خيمننخ علننى هننالا الخرننا ، وتجليننة   و ننان مدصنندهم وهننايتهم هننوو ننان مدصنندهم وهننايتهم هننو
ل هنالا االررينا وأصنحابب، وتصنحي  ل هنالا االررينا وأصنحابب، وتصنحي  السح  الملبد  الت  أرخخ بظ لها على رريا السنال ين التدينا  منن أهنالسح  الملبد  الت  أرخخ بظ لها على رريا السنال ين التدينا  منن أهن

  . . رريا درببرريا دربب
  مهمة تصحي  رريا التصوفمهمة تصحي  رريا التصوفو و   الشيخ أحمد زرواالشيخ أحمد زروا  --

ومن هنبل  العن م ال بنار،  شنيخنا سنيدد أحمند زروا رحمنة اهلل علينب، فنب وعلنم منن أعن م را فنة ومن هنبل  العن م ال بنار،  شنيخنا سنيدد أحمند زروا رحمنة اهلل علينب، فنب وعلنم منن أعن م را فنة 
  ..ببالمتصوفة، صاح  ف ر صوف  متين وراسخ،   ان لب السبا ف  إي اح عتمة در  التصوف أمام سال يالمتصوفة، صاح  ف ر صوف  متين وراسخ،   ان لب السبا ف  إي اح عتمة در  التصوف أمام سال ي

الفديب والمتصوف الالد جمع بين علم  الشريعة والرريدة أن منا علنا الفديب والمتصوف الالد جمع بين علم  الشريعة والرريدة أن منا علنا   شعر الشيخ أحمد زروا وهوشعر الشيخ أحمد زروا وهو
بالتصوف  من نعوخ وشوا  ، وأن ما نالب من ندد وهجوم  انما بسب  ما ألصا بنب،   ومنا أ نيف إلينب منن بالتصوف  من نعوخ وشوا  ، وأن ما نالب من ندد وهجوم  انما بسب  ما ألصا بنب،   ومنا أ نيف إلينب منن 

ن للتصنوف هيننر ن للتصنوف هيننر خن ل مدامننب وترحالنب وزيارتننب لنبعس المنتسننبيخن ل مدامننب وترحالنب وزيارتننب لنبعس المنتسننبي  --أمنور خارجنة عننن دا رتنب، ولمننس عنن قننر  أمنور خارجنة عننن دا رتنب، ولمننس عنن قننر  
أن  منة  انحرافنا وانصنرافا حاد نا فن  ررينا التصنوف، ف خنال علنى أن  منة  انحرافنا وانصنرافا حاد نا فن  ررينا التصنوف، ف خنال علنى   --العالمين بب، وما سمع عن بع هم اآلخرالعالمين بب، وما سمع عن بع هم اآلخر

عاتدننب مهمننة التصنننحي  والتدننويم لهننالا الررينننا مننزي  جنننل مننا علننا بنننب  بف ننر صننوف   سنننتب ربيننة  مداصننندية عاتدننب مهمننة التصنننحي  والتدننويم لهننالا الررينننا مننزي  جنننل مننا علننا بنننب  بف ننر صننوف   سنننتب ربيننة  مداصننندية 
  ..وا حة المعالم والمسالكوا حة المعالم والمسالك

وي  ررينا التصنوف،  ولنم ي نن مسنعا  هنالا خلنوا منن وي  ررينا التصنوف،  ولنم ي نن مسنعا  هنالا خلنوا منن سعى الشيخ أحمد زروا سعيا ح ي ا ن  وتصسعى الشيخ أحمد زروا سعيا ح ي ا ن  وتص
بعننس الصننعوباخ والعدبنناخ،   مننا لننم ي ننن بمننن و أن تصننو   نند  وحولننب سننهام خصننوم وأعنندا  رهبننوا عننن بعننس الصننعوباخ والعدبنناخ،   مننا لننم ي ننن بمننن و أن تصننو   نند  وحولننب سننهام خصننوم وأعنندا  رهبننوا عننن 
رريا التصحي  الالد حمل لوا  ،  ف الاعوا وأشاعوا ما شا وا من القوال، ل نها ما نالخ من صمود  وعزيمتب رريا التصحي  الالد حمل لوا  ،  ف الاعوا وأشاعوا ما شا وا من القوال، ل نها ما نالخ من صمود  وعزيمتب 

  ..الدوية ف  إنار  رريا السال ينالدوية ف  إنار  رريا السال ين
فدد  ان يدفع السي ة بالحسنة، ويرد على مخالفيب ب سلو  نددد بنا  مشنبع بدندر  بينر منن الحتنرام فدد  ان يدفع السي ة بالحسنة، ويرد على مخالفيب ب سلو  نددد بنا  مشنبع بدندر  بينر منن الحتنرام 

بهالا  ان ي ع ليس فحس  لمريديب بل ل ل سالك ررينا التصنوف معنالم هنالا الررينا وا نحة بهالا  ان ي ع ليس فحس  لمريديب بل ل ل سالك ررينا التصنوف معنالم هنالا الررينا وا نحة   والتددير، وهووالتددير، وهو
وقند سناعد  علنى وقند سناعد  علنى   ....دوراخدوراخجلية،  منبها ف  اآلن الاتنب ل نل منا علنا علوقنا شنديدا بهنالا الررينا منن شنوا   و ناجلية،  منبها ف  اآلن الاتنب ل نل منا علنا علوقنا شنديدا بهنالا الررينا منن شنوا   و نا

هالا  لب تسلحب بف ر مداصدد تجلخ م محب ف    ير من مصنفاتب و تبب، وسنعمد بددر الم ان على تبيان هالا  لب تسلحب بف ر مداصدد تجلخ م محب ف    ير من مصنفاتب و تبب، وسنعمد بددر الم ان على تبيان 
  ..قواعد التصوف،  وشرحب لح م ابن عرا  اهلل الس ندردقواعد التصوف،  وشرحب لح م ابن عرا  اهلل الس ندرد: : وبيان هال  الم م  خاصة ف   تابيب وبيان هال  الم م  خاصة ف   تابيب 
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 :والدته ونشأته وتعلمه -

عبناس أحمند بنن محمند بنن عيسنى  البرنسن   الفاسن  المعنروف  عبناس أحمند بنن محمند بنن عيسنى  البرنسن   الفاسن  المعنروف  أ  والف ل شها  الندين أ  والأ  والف ل شها  الندين أ  وال  هوهو
  ..من من 24412441//هنهن648648ولد عند مرلع يوم الخميس ال ان  والعشرين من محرم سنة ولد عند مرلع يوم الخميس ال ان  والعشرين من محرم سنة . . بزروابزروا

وحنين وحنين . . اشتهر أحمد زروا بلد  زروا من جد  الد العينين الزرقاويين  منا تح ن  بعنس المصنادراشتهر أحمد زروا بلد  زروا من جد  الد العينين الزرقاويين  منا تح ن  بعنس المصنادر
 منا توفينخ أمنب بعند ولدتننب  منا توفينخ أمنب بعند ولدتننب . . ينب أحمند حنين تنوف  ال  ينب أحمند حنين تنوف  ال  ولند سما  أبو  محمد إل أننب سنرعان منا عنرف باسنم أبولند سما  أبو  محمد إل أننب سنرعان منا عنرف باسنم أب

ب   ننة أيننام وه ننالا سنني بر الرفننل يتيمننا الوالنندين،  ل ننن جدتننب الفديهننة أم البنننين سننوف ترعننا  وتعو نننب حنننان ب   ننة أيننام وه ننالا سنني بر الرفننل يتيمننا الوالنندين،  ل ننن جدتننب الفديهننة أم البنننين سننوف ترعننا  وتعو نننب حنننان 
  ..ورعاية والديبورعاية والديب

و ان بيخ الجند  محيرنا صنالحا أتناح للرفنل ا لمنام بالمبنادة الولينة للعلنوم ا سن مية المتداولنة إال و ان بيخ الجند  محيرنا صنالحا أتناح للرفنل ا لمنام بالمبنادة الولينة للعلنوم ا سن مية المتداولنة إال 
ق ى زروا ف   نفها عشر سنواخ، حفظ خ لها الدرآن ق ى زروا ف   نفها عشر سنواخ، حفظ خ لها الدرآن . . 11"" انخ الجد  فديهة ومت لعة ف  العلوم الشرعية  انخ الجد  فديهة ومت لعة ف  العلوم الشرعية ""

ال ننريم، وتعننرف علننى المصنفنننناخ التمهيديننة التنن  ل هنننى للمبتنندة منهننا،  وبعنند اللننك اندرننع للصننناعة فننتعلم ال ننريم، وتعننرف علننى المصنفنننناخ التمهيديننة التنن  ل هنننى للمبتنندة منهننا،  وبعنند اللننك اندرننع للصننناعة فننتعلم 
  ..ل  العلمل  العلمالخراز  واشتلل بها الى أن بلغ  سن السادسة عشر حيث عاد بعد اللك الى رالخراز  واشتلل بها الى أن بلغ  سن السادسة عشر حيث عاد بعد اللك الى ر

شنن  أحمنند زروا وترعننرد فنن  مدينننة فنناس حيننث  انننخ مو ننل العلمننا  خاصننة فنن  العصننر المريننن  شنن  أحمنند زروا وترعننرد فنن  مدينننة فنناس حيننث  انننخ مو ننل العلمننا  خاصننة فنن  العصننر المريننن  
وبفس هالا صار أحمد زروا يتنردد علنى شنيول العلنم والتصنوف،  ويح نر   ينرا منن مجنالس هنبل  وأول نك،  وبفس هالا صار أحمد زروا يتنردد علنى شنيول العلنم والتصنوف،  ويح نر   ينرا منن مجنالس هنبل  وأول نك،  

ممنا ممنا   ررى استيعا    ينى استيعا    ينوتجمع المصادر أنب  ان يتمتع بالا ر  قوية ساعدتب علوتجمع المصادر أنب  ان يتمتع بالا ر  قوية ساعدتب عل. . ويعمل عدلب   يرا فيما يسمعب ويعمل عدلب   يرا فيما يسمعب 
لنى درجنة العلمنا  الجهابنال  . .  ان يتلدا  من المعارف  ان يتلدا  من المعارف  لنى درجنة العلمنا  الجهابنال  و ان دا م التف ينر والت منل المنر النالد هين  لنب أن يسنم واة و ان دا م التف ينر والت منل المنر النالد هين  لنب أن يسنم واة

  ..الالين رف  بهم العصر المرين ،  والالين  ان يتشوف إلى بلوغ درجتهم وم انتهم الالين رف  بهم العصر المرين ،  والالين  ان يتشوف إلى بلوغ درجتهم وم انتهم 
لننا بعنس التنراجم عنن تواجند   لننا بعنس التنراجم عنن تواجند     سافر أحمد زروا من الديار الملربية إلى النديار المشنرقية،  وت شنفسافر أحمد زروا من الديار الملربية إلى النديار المشنرقية،  وت شنف

  ..بمصر آخالا علم التصوف عن الح رم  وأم الب،  والمصلحة عن السخاود  وعلوما ومعارف أخروبمصر آخالا علم التصوف عن الح رم  وأم الب،  والمصلحة عن السخاود  وعلوما ومعارف أخرو
ويبدى علم التصوف أبرز علنم هلن  علنى  أحمند زروا حينث تجنرد لنب،  وسناح  منا ينال ر الزر لن  ويبدى علم التصوف أبرز علنم هلن  علنى  أحمند زروا حينث تجنرد لنب،  وسناح  منا ينال ر الزر لن  

  ..ف  ا ع مف  ا ع م
احننل رحلتننب مننرورا عاديننا إال ل بنند أن احننل رحلتننب مننرورا عاديننا إال ل بنند أن  ننم إن ربيعننة أحمنند زروا العلميننة أبننخ عليننب أن يمننر ب ننل مر  ننم إن ربيعننة أحمنند زروا العلميننة أبننخ عليننب أن يمننر ب ننل مر 

ت ننون لننب اتصننالخ مننع المرا ننز العلميننة سننوا  بننالجزا ر وتننونس، ويبينننند هننالا تلديننب دروسننا علننى علمننا  بتننونس ت ننون لننب اتصننالخ مننع المرا ننز العلميننة سننوا  بننالجزا ر وتننونس، ويبينننند هننالا تلديننب دروسننا علننى علمننا  بتننونس 
  ..ومنهم عبد الرحمن المجدول ، وعلما  بالجزا ر ومنهم أحمد بن محمد بن ز رد وعن آخرين بليبياومنهم عبد الرحمن المجدول ، وعلما  بالجزا ر ومنهم أحمد بن محمد بن ز رد وعن آخرين بليبيا

بعننين ترصنند مننا عليننب المنتسننبون إلننى التصننوف مننن بعننين ترصنند مننا عليننب المنتسننبون إلننى التصننوف مننن   وهوعننابر فنن  رحلتننب إلننى المشننرا  ننان متسننلحاوهوعننابر فنن  رحلتننب إلننى المشننرا  ننان متسننلحا
انحننراف مبع ننب تنصنني  شننيول جنناهلين بتعنناليم ا سنن م علننى رأس مجموعننة مننن الرننرا تنن ود إليهننا حشننود مننن انحننراف مبع ننب تنصنني  شننيول جنناهلين بتعنناليم ا سنن م علننى رأس مجموعننة مننن الرننرا تنن ود إليهننا حشننود مننن 

  ..المريدين يرون ف  شيخهم الددو  الم لى والسو  العليا الت  يستمدون منها سلو همالمريدين يرون ف  شيخهم الددو  الم لى والسو  العليا الت  يستمدون منها سلو هم
بعلما هننا ومتصننوفيها،  ويدننع اختيننار  علننى بعلما هننا ومتصننوفيها،  ويدننع اختيننار  علننى   وبعنند سننفر رويننل يصننل أحمنند زروا إلننى الدنناهر  ليتصننلوبعنند سننفر رويننل يصننل أحمنند زروا إلننى الدنناهر  ليتصننل

 نم  نم " " شيخب الح نرم  النالد أعجن  بنب فدربنب إلينب،  منا أ نحى مستشنارا لنب فن   نل  بينر  وصنلير  منن أمنور  شيخب الح نرم  النالد أعجن  بنب فدربنب إلينب،  منا أ نحى مستشنارا لنب فن   نل  بينر  وصنلير  منن أمنور  

                                                 
  .  22ليبيا  ص  -ررابلس . أحمد زروا، ال ناش تحديا عل  فهيم خشيم، منشوراخ المنش   الشعبية للنشر والتوزيع 1
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وبمصنر سني خال عنن شنيول آخنرين قبنل أن ي منل رحلتنب وبمصنر سني خال عنن شنيول آخنرين قبنل أن ي منل رحلتنب   22."."أسل ب ف  رريدتب،  وصار أحند أتباعنب المخلصنينأسل ب ف  رريدتب،  وصار أحند أتباعنب المخلصنين
وبعنند هننال  الرحلننة إلننى المشننرا التنن  لننم تتجنناوز وبعنند هننال  الرحلننة إلننى المشننرا التنن  لننم تتجنناوز ..دينننة فيجنناور بهننادينننة فيجنناور بهنناإلننى الحجنناز فننيح  بم ننة  ننم يعننر  علننى المإلننى الحجنناز فننيح  بم ننة  ننم يعننر  علننى الم

عننناد أحمننند زروا إلنننى الملننر ،  وفننن  رريننا عودتنننب سننيديم ببجاينننة ليلادرهنننا عننناد أحمننند زروا إلنننى الملننر ،  وفننن  رريننا عودتنننب سننيديم ببجاينننة ليلادرهنننا   -- منننا تننال ر التنننراجم منننا تننال ر التنننراجم  --السنننتين السنننتين 
  ..متوجها إلى مسدر رأسب  مدينة فاس الت  ها  عنها حوال  سبع سنينمتوجها إلى مسدر رأسب  مدينة فاس الت  ها  عنها حوال  سبع سنين

مننند زروا بعودتنننب إلنننى الملر ،وقننند سنننبدخ عودتنننب مننند زروا بعودتنننب إلنننى الملر ،وقننند سنننبدخ عودتنننب انتهنننخ الرحلنننة الحجازينننة التننن  قنننام بهنننا شنننيخنا أحانتهنننخ الرحلنننة الحجازينننة التننن  قنننام بهنننا شنننيخنا أح
الجسدية سمعتب العلمية الت  ا تسبها من رحلتب هال  وتلديب العلم والتصوف على شيول المشنرا،  وسنرعان منا الجسدية سمعتب العلمية الت  ا تسبها من رحلتب هال  وتلديب العلم والتصوف على شيول المشنرا،  وسنرعان منا 
انلمر أحمد زروا ف  الحيا  الصوفية والعلمية بمدينتنب فناس حينث حنرص أن يعنيش بهنا حينا  هاد نة دون أن انلمر أحمد زروا ف  الحيا  الصوفية والعلمية بمدينتنب فناس حينث حنرص أن يعنيش بهنا حينا  هاد نة دون أن 

قومننب ممننا هننم عليننب مننن السننلو اخ التنن   ننان فيهننا خننرو  عننن تعنناليم ا سنن م قومننب ممننا هننم عليننب مننن السننلو اخ التنن   ننان فيهننا خننرو  عننن تعنناليم ا سنن م يمنعننب اللننك مننن ا ن ننار علننى يمنعننب اللننك مننن ا ن ننار علننى 
" " وقد لد  جرا  اللك مدارعة اجتماعية تعرس لها من لدن أبنا  بلد ،  ومدينتب إال تن رخ لب وأن رتنب وقد لد  جرا  اللك مدارعة اجتماعية تعرس لها من لدن أبنا  بلد ،  ومدينتب إال تن رخ لب وأن رتنب . . الحنيفالحنيف

بعند أن قوبننل بمنا قوبنل بنب ومننا واجهنب منن صنعوبة وسننو  بعند أن قوبننل بمنا قوبنل بنب ومننا واجهنب منن صنعوبة وسننو  -- منا يننال ر فهيمن  خشنيم  منا يننال ر فهيمن  خشنيم   ––فانسنح  منن المجتمنع فانسنح  منن المجتمنع 
وعد  اللك ف ر ف  الديام برحلة أخنرو، وتنال ر   ينر منن المصنادر أن تف ينر  وهمنب للدينام بهنال  الرحلنة وعد  اللك ف ر ف  الديام برحلة أخنرو، وتنال ر   ينر منن المصنادر أن تف ينر  وهمنب للدينام بهنال  الرحلنة   33."."همهمفف

  ..جا  نتيجة المدارعة الجتماعية السالفة الال رجا  نتيجة المدارعة الجتماعية السالفة الال ر
منا اختلفنخ منا اختلفنخ جهنا إلنى مصنر فن  رحلنة  انينة،  ومهجهنا إلنى مصنر فن  رحلنة  انينة،  ومهمهما تعددخ أسبا  ملنادر  أحمند زروا لبلدتنب متو مهما تعددخ أسبا  ملنادر  أحمند زروا لبلدتنب متو 

رو  المستعجل إل أن   يرا من المصنادر تجمنع علنى أن مدنام أحمند زروا بنين رو  المستعجل إل أن   يرا من المصنادر تجمنع علنى أن مدنام أحمند زروا بنين الت وي خ والتفسيراخ لهالا الخالت وي خ والتفسيراخ لهالا الخ
أظهننر   يننر مننن علمننا  فنناس  ومتصننوفيها  ننان هيننر مرهننو  فيننب،  نظننرا لمننا أظهننر  مننن منافسننة لهننم، ونظننرا أظهننر   يننر مننن علمننا  فنناس  ومتصننوفيها  ننان هيننر مرهننو  فيننب،  نظننرا لمننا أظهننر  مننن منافسننة لهننم، ونظننرا 

  ..للربية ا ص حية الجديد  الت  حملها وه  الربية الت  خالفخ مخالفة صريحة ما در  عليب منافسو للربية ا ص حية الجديد  الت  حملها وه  الربية الت  خالفخ مخالفة صريحة ما در  عليب منافسو 
  آخننر يم ننن الدننول بنن ن الرحلننة ال انيننة لحمنند زروا للننديار المشننرقية ولمصننر بصننفة قنند   آخننر يم ننن الدننول بنن ن الرحلننة ال انيننة لحمنند زروا للننديار المشننرقية ولمصننر بصننفة قنند مننن جانننمننن جاننن

اختلفننخ اخت فننا  ليننا عننن الرحلننة الولننى،  إال هننال  المننر  علننم بددومننب علمننا  مصننر فخصننو  باسننتدبال  بيننر، اختلفننخ اخت فننا  ليننا عننن الرحلننة الولننى،  إال هننال  المننر  علننم بددومننب علمننا  مصننر فخصننو  باسننتدبال  بيننر، 
سنندوا لنب سنندوا لنب وأفسحوا لب مجنالس التدريس بالزهر الشريف الت   ان يح رها ما يدار  ستة آلف شنخص،  منا أوأفسحوا لب مجنالس التدريس بالزهر الشريف الت   ان يح رها ما يدار  ستة آلف شنخص،  منا أ

مامة المال ية بالمشرا  مامة المال ية بالمشرا فتوو واة   ..فتوو واة
وعلى العموم فدد  انخ لزروا صولة عند أمرا  المصريين وقبول عند الخاص والعنام منن أهنل هنال  وعلى العموم فدد  انخ لزروا صولة عند أمرا  المصريين وقبول عند الخاص والعنام منن أهنل هنال  

  ..الديار ع س ما  ان لب ف  ديار فاس الديار ع س ما  ان لب ف  ديار فاس 
ربعننا لننم ت ننن هننال  الرحلننة هنن  الخيننر  فنن  رحنن خ أحمنند زروا بننل اسننتتبعتها  رح تننب إلننى الحنن  ربعننا لننم ت ننن هننال  الرحلننة هنن  الخيننر  فنن  رحنن خ أحمنند زروا بننل اسننتتبعتها  رح تننب إلننى الحنن  

در بننب المدننام ب ننواح  رننرابلس الليبيننة ويختننار منردتهننا منردننة مصننراتب مدننرا لننب در بننب المدننام ب ننواح  رننرابلس الليبيننة ويختننار منردتهننا منردننة مصننراتب مدننرا لننب بننل أن يسننتبننل أن يسننتخننرو قخننرو قومنننارا أومنننارا أ
ولنم يلادرهنا ولنم يلادرهنا ..باعتبارها  اننخ تشن ل أقنر  ندرنة منن المسنجد النالد  نان يلدن  فينب دروسنب علنى مريدينب وأتباعنبباعتبارها  اننخ تشن ل أقنر  ندرنة منن المسنجد النالد  نان يلدن  فينب دروسنب علنى مريدينب وأتباعنب

فري ة الح  للمنر  فري ة الح  للمنر    الولى إلى الجزا ر وربما ليرعى بعس شبونب وشبون أسرتب،  وال انية لت ديةالولى إلى الجزا ر وربما ليرعى بعس شبونب وشبون أسرتب،  وال انية لت دية: : سوو مرتينسوو مرتين
  ..ال ال ة ال ال ة 
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هننن لدنن  ربننب  فنن  خلوتننب وعمنننر  أربننع وخمسننون هننن لدنن  ربننب  فنن  خلوتننب وعمنننر  أربننع وخمسننون 688688وفنن  اليننوم ال ننامن عشننر مننن شننهر صننفر سنننة وفنن  اليننوم ال ننامن عشننر مننن شننهر صننفر سنننة 
  ....تار ا ورا   ترا ا  خما ما يزال شاهدا على عظمة هالا الرجل  وعل و عبب،  وسعة ف ر  تار ا ورا   ترا ا  خما ما يزال شاهدا على عظمة هالا الرجل  وعل و عبب،  وسعة ف ر  . . عاماعاما

 األسس النظرية للطريقة الزروقية -

الرريدنة الزروقينة،  ونحندد الرنار النالد وجندخ فينب ف بند أن نلدن  الرريدنة الزروقينة،  ونحندد الرنار النالد وجندخ فينب ف بند أن نلدن  االا أردنا أن نسنت مل صنور  عنن االا أردنا أن نسنت مل صنور  عنن 
وال رهننا  فنن  نننص وال رهننا  فنن  نننص " " المنهننل الننرود الرا نناالمنهننل الننرود الرا ننا" " نظننر  علننى مباد هننا،  وقنند لخصننها الشننيخ السنوسنن  صنناح   تننا  نظننر  علننى مباد هننا،  وقنند لخصننها الشننيخ السنوسنن  صنناح   تننا  

تدنننوو اهلل فنن  السنننر والع نيننة، واتبنناد السننننة فنن  القنننوال تدنننوو اهلل فنن  السنننر والع نيننة، واتبنناد السننننة فنن  القنننوال : : أصننول رريدتننننا خمسننة أشننيا  أصننول رريدتننننا خمسننة أشننيا  ((: : رويننل جننا  فينننب رويننل جننا  فينننب 
العننراس عننن الخلننا فنن  القبننال والدبننار، والر ننا عننن اهلل فنن  الدليننل وال  يننر، والرجننود اليننب فنن  العننراس عننن الخلننا فنن  القبننال والدبننار، والر ننا عننن اهلل فنن  الدليننل وال  يننر، والرجننود اليننب فنن  والفعننال، و والفعننال، و 

وتحديننا السنننة بننالتحفظ وتحديننا السنننة بننالتحفظ : : ول ي تفنن  بهننال  الجمننل العامننة بننل عمنند زروا لتفصننيل اللننك قننا  ول ي تفنن  بهننال  الجمننل العامننة بننل عمنند زروا لتفصننيل اللننك قننا  . . السننرا  وال ننرا السننرا  وال ننرا 
بالدناعننة والتفننويس، بالدناعننة والتفننويس، وتحديننا الر ننا عننن اهلل وتحديننا الر ننا عننن اهلل   وحسننن الخلننا، وتحديننا العننراس عننن الحلننا بالصننبر والتو ننل،وحسننن الخلننا، وتحديننا العننراس عننن الحلننا بالصننبر والتو ننل،

  . . وتحديا الرجود الى اهلل بالحمد والش ر واللجو  اليب ف  السرا  وال را وتحديا الرجود الى اهلل بالحمد والش ر واللجو  اليب ف  السرا  وال را 
  ونفوال العزمة،ونفوال العزمة،  الهمة، وحفظ الحرمة، وحسن الخدمة،الهمة، وحفظ الحرمة، وحسن الخدمة،: : ويال ر زروا أن أصول اللك  لب خمسة وه ويال ر زروا أن أصول اللك  لب خمسة وه 

خ خدمتننب خ خدمتننب ومننن حسنننومننن حسننن  فمننن علننخ همتننب ارتفعننخ مرتبتننب،ومن حفننظ حرمننة اهلل حفننظ اهلل حرمتننب،فمننن علننخ همتننب ارتفعننخ مرتبتننب،ومن حفننظ حرمننة اهلل حفننظ اهلل حرمتننب،  وتعظننيم النعمننة،وتعظننيم النعمننة،
ومنن شن رها اسنتوج  ومنن شن رها اسنتوج    ومنن عظمنخ النعمنة فن  عيننب شن رها،ومنن عظمنخ النعمنة فن  عيننب شن رها،  ومن نفالخ عزمتب دامخ هدايتب،ومن نفالخ عزمتب دامخ هدايتب،  وجبخ  رامتب،وجبخ  رامتب،

رلنن  العلننم للديننام بننالمر، وصننحبة المشننايخ رلنن  العلننم للديننام بننالمر، وصننحبة المشننايخ : : ال ننر أن أصننولها خمسننةال ننر أن أصننولها خمسننة  وفنن  جاننن  المعاملننةوفنن  جاننن  المعاملننة. . المزينند مننن النننعمالمزينند مننن النننعم
و نننبر الوقننناخ بنننالوراد و نننبر الوقننناخ بنننالوراد   لنننتحفظ،لنننتحفظ،وتنننرك النننرخص والتننن وي خ لوتنننرك النننرخص والتننن وي خ ل  النننالين أقنننامهم الحنننا سنننبحانب والخنننوان للتبنننرك،النننالين أقنننامهم الحنننا سنننبحانب والخنننوان للتبنننرك،

  44))..للح ور، واتهام النفس ف   ل ش   للخرو  من الهوو والس مة من العر  والللرللح ور، واتهام النفس ف   ل ش   للخرو  من الهوو والس مة من العر  والللر
فرل  العلم فرل  العلم : " : " ويفصل أحمد زروا ف  آفاخ الصل الول للمعاملة و  ورل  العلم والمحبة قا   ويفصل أحمد زروا ف  آفاخ الصل الول للمعاملة و  ورل  العلم والمحبة قا     

  ومن آفاخ المحبة الهترار والف نول،ومن آفاخ المحبة الهترار والف نول،  آفتب صحبة الحداث سنا وعد  أ ودينا مما ل يرجع لصل ول قاعد ،آفتب صحبة الحداث سنا وعد  أ ودينا مما ل يرجع لصل ول قاعد ،
وآفنة وآفنة   وآفة  بر الوقاخ اتساد النظر ف  العمل بالف ا ل،وآفة  بر الوقاخ اتساد النظر ف  العمل بالف ا ل،  وآفة ترك الرخص والت وي خ الشفدة على النفس،وآفة ترك الرخص والت وي خ الشفدة على النفس،

  ..55""دامتهادامتهااتهام النفس النس بحسن أحوالها واستاتهام النفس النس بحسن أحوالها واست
  الرعنام،الرعنام،تخفيف المعند  بدلنة تخفيف المعند  بدلنة : : وأصول اللك خمسة أشيا  وه  وأصول اللك خمسة أشيا  وه    والنفس ف  حاجة الى ماتتداوو ببوالنفس ف  حاجة الى ماتتداوو بب".."..

ودوام السننتلفار مننع ودوام السننتلفار مننع   واللجن  الننى اهلل ممننا يعننرس عنننب عرو نب، والفننرار ممننا يخشننى وقننود المنر المتوقننع منننب،واللجن  الننى اهلل ممننا يعننرس عنننب عرو نب، والفننرار ممننا يخشننى وقننود المنر المتوقننع منننب،
و  و    --وصننحبة مننن ينندل علننى اهلل أ وعلننى أمننر اهللوصننحبة مننن ينندل علننى اهلل أ وعلننى أمننر اهلل  الصنن   علننى النبنن  صننلى اهلل عليننب وسننلم بخلننو  وانجمنناد،الصنن   علننى النبنن  صننلى اهلل عليننب وسننلم بخلننو  وانجمنناد،

وقند رأينخ فدنرا  هنالا الوقنخ وقند رأينخ فدنرا  هنالا الوقنخ : : ال رهنا قنا  ال رهنا قنا  و  ير من فدرا  عصر أحمد زروا قند ابتلنوا بخمسنة أشنيا  و  ير من فدرا  عصر أحمد زروا قند ابتلنوا بخمسنة أشنيا  . . ومعدومومعدوم
والتعنننزز والتعنننزز   والتهننناون فننن  المنننور،والتهننناون فننن  المنننور،  اي نننار الجهنننل علنننى العلنننم، والهتنننرار ب نننل نننناعا،اي نننار الجهنننل علنننى العلنننم، والهتنننرار ب نننل نننناعا،: : قننند ابتلنننوا بخمسنننة أشنننيا  قننند ابتلنننوا بخمسنننة أشنننيا  

واتبنناد أهننل واتبنناد أهننل   اي ننار البدعننة علننى السنننة،اي ننار البدعننة علننى السنننة،: : فننابتلوا بخمسننة أشننيا  وهنن  فننابتلوا بخمسننة أشننيا  وهنن  . . واسننتعجال الفننت  دون شننرربواسننتعجال الفننت  دون شننررب  بننالرريا،بننالرريا،
ورلنن  الترهنناخ دون الحدننا ا وظهننور ورلنن  الترهنناخ دون الحدننا ا وظهننور   بننالهوو فنن   ننل أمننر أ وجننل المننور،بننالهوو فنن   ننل أمننر أ وجننل المننور،والعمننل والعمننل   البارننل دون أهننل الحننا،البارننل دون أهننل الحننا،
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والسترسال منع العناداخ والجتمناد والسترسال منع العناداخ والجتمناد   الوسوسة ف  العباداخ،الوسوسة ف  العباداخ،: : فظفروا لاللك بخمسة أشيا  فظفروا لاللك بخمسة أشيا  . . الدعوو دون صداالدعوو دون صدا
  ول وتحددنواول وتحددنوا. . ف  عموم الوقاخ واستمالة الوجو  بحس  الم ان والهترار ف  اللك بوقا ع الدوم وال ر أحوالهمف  عموم الوقاخ واستمالة الوجو  بحس  الم ان والهترار ف  اللك بوقا ع الدوم وال ر أحوالهم

وأن الوسوسنة وأن الوسوسنة   وأن السنماد رخصنة العلنود ا وال امنل،وأن السنماد رخصنة العلنود ا وال امنل،  لعرفوا أن السبا  رخصنة ال نعفا  فن  يسترسنل معهنا،لعرفوا أن السبا  رخصنة ال نعفا  فن  يسترسنل معهنا،
وأن التوبنننة ادبنننار منننن الخلنننا اقبنننال علنننى الحنننا، وأن صنننحبة وأن التوبنننة ادبنننار منننن الخلنننا اقبنننال علنننى الحنننا، وأن صنننحبة   بدعنننة أصنننلها جهنننل بالسننننة وخبنننال فننن  العدنننل،بدعنننة أصنننلها جهنننل بالسننننة وخبنننال فننن  العدنننل،

    ..وقبول رفاقهم أعظم وأعظموقبول رفاقهم أعظم وأعظم  الحداث ظلمة وعار ف  الدنيا واآلخر ،الحداث ظلمة وعار ف  الدنيا واآلخر ،
الحدث منن لنم يوافدنك علنى رريدنك وان  نان ابنن سنبعين الحدث منن لنم يوافدنك علنى رريدنك وان  نان ابنن سنبعين : : يدد أ  ومدين ر   اهلل عنبيدد أ  ومدين ر   اهلل عنبوقد قال سوقد قال س

وهنم وهنم   وأ  ر ما تجند هنالا فن  أبننا  الررينا،وأ  ر ما تجند هنالا فن  أبننا  الررينا،  --و  والالد ل ي بخ على حال ويدبل  ل يلدى اليب فيولغ فيبو  والالد ل ي بخ على حال ويدبل  ل يلدى اليب فيولغ فيب. . سنة سنة 
  . . الروا ف ورلبة المجالس، فاحالرهم بلاية جهدكالروا ف ورلبة المجالس، فاحالرهم بلاية جهدك

ارسنال الجنوارح فن  ارسنال الجنوارح فن  : : دو خمنس فنب و نالا  أ ومسنلو دو خمنس فنب و نالا  أ ومسنلو و ل ما ادعى حال مع اهلل  م ظهنرخ مننب احنو ل ما ادعى حال مع اهلل  م ظهنرخ مننب احن
  ..والوقيعة ف  أهل اهلل وعدم احترام مسلموالوقيعة ف  أهل اهلل وعدم احترام مسلم  والرمع ف  خلا اهلل،والرمع ف  خلا اهلل،  والتصنع براعة اهلل،والتصنع براعة اهلل،  معصية اهلل،معصية اهلل،
وحالنننة وحالنننة   وهمنننة عالينننة،وهمنننة عالينننة،  والوا صنننري ،والوا صنننري ،  وشنننرور الشنننيخ النننالد يلدننن  الينننب المريننند نفسنننب علنننم صنننحي ،وشنننرور الشنننيخ النننالد يلدننن  الينننب المريننند نفسنننب علنننم صنننحي ،  

  ..مر ية، وبصير  نافال مر ية، وبصير  نافال 
والتندخل فيمنا ل والتندخل فيمنا ل   واسندار حرمنة المسنلمين،واسندار حرمنة المسنلمين،  الجهل بالندين،الجهل بالندين،: :   مشيختب   مشيختب ومن  انخ بب خمس ل تصومن  انخ بب خمس ل تص  

  ..وسو  الخلا من هير مبال وسو  الخلا من هير مبال   واتباد الهوو ف   ل شيئ،واتباد الهوو ف   ل شيئ،  يعن ،يعن ،
وحفظ حرمتب وحفظ حرمتب   اتباد المر وان ظهر خ فب،واجتنا  النه ،اتباد المر وان ظهر خ فب،واجتنا  النه ،: : وأد  المريد مع الشيخ والخوان خمسةوأد  المريد مع الشيخ والخوان خمسة

ان ب  تدصير، وعزل عدلب وعلمب ور استب اال قلما ينج  ان ب  تدصير، وعزل عدلب وعلمب ور استب اال قلما ينج  حا را وها با حيا وميتا، والديام بحدوقب بحس  الم حا را وها با حيا وميتا، والديام بحدوقب بحس  الم 
  ..فاعل اللكفاعل اللك

وان لنم يجند شنيخا مرشندا، وان وان لنم يجند شنيخا مرشندا، وان   ––وه  معاملنة الخنوان وه  معاملنة الخنوان   ––ويستعين على اللك بالنصاف والنصيحة ويستعين على اللك بالنصاف والنصيحة 
    ..66  ..".."وجد  ناقصا عن شرورب الخمسة اعتمد فيها على محمل فيب وعومل بالخو  ف  الباق وجد  ناقصا عن شرورب الخمسة اعتمد فيها على محمل فيب وعومل بالخو  ف  الباق 

وهنن  التنن   انننخ تلننزم  ننل مرينند وسننالك وهنن  التنن   انننخ تلننزم  ننل مرينند وسننالك   أحمنند زروا رريدتننب،أحمنند زروا رريدتننب،هننال  هنن  الصننول التنن  أسننس عليهننا هننال  هنن  الصننول التنن  أسننس عليهننا 
  أسس ف  هاية الدقة والو نوح والبينان شن لخ خرنواخ أولينة فن  ررينا اللتحناا بالرريدنة،أسس ف  هاية الدقة والو نوح والبينان شن لخ خرنواخ أولينة فن  ررينا اللتحناا بالرريدنة،  لرريا التصوف،لرريا التصوف،

    ..لزم ل ل مريد قبل قبول ع ويتب ف  الرريدةلزم ل ل مريد قبل قبول ع ويتب ف  الرريدة  واستيعابهاواستيعابها
  

  ..الفثر الصوظم عند أيمد زرواالفثر الصوظم عند أيمد زروا  مواضي مواضي   ::المبيث اليتلثالمبيث اليتلث
      77""يم موا يع الف ر الصوف  لدو أحمد زروا الى أصناف    ة يم موا يع الف ر الصوف  لدو أحمد زروا الى أصناف    ة يم ن تدسيم ن تدس

  ..عمومياتب عمومياتب و و   يتعلا ب ف ار  حول دقا ا التصوفيتعلا ب ف ار  حول دقا ا التصوفو و   الصنف الولالصنف الول
  الجتماع  الجتماع  و و   يتعلا بندد  الصوف يتعلا بندد  الصوف و و   الصنف ال ان الصنف ال ان 
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  ..يتعلا ب ف ار  الصوفية الفدهيةيتعلا ب ف ار  الصوفية الفدهيةو و     الصنف ال الثالصنف ال الث
د زروا فنن   ننل صنننف مننن أصننناف د زروا فنن   ننل صنننف مننن أصننناف وبدنندر مننن ا يجنناز سنننحاول أن نشننير لهننم مننا ترننرا لننب أحمننوبدنندر مننن ا يجنناز سنننحاول أن نشننير لهننم مننا ترننرا لننب أحمنن

  . . ف ر ف ر 
 :الصنف اهو  -

تصننيف تصننيف   حدي نب عننحدي نب عنن: : تناول أحمد زروا جوان  عديد  ف  هنالا الصننف الول منن ف نر  ننال ر منهنا تناول أحمد زروا جوان  عديد  ف  هنالا الصننف الول منن ف نر  ننال ر منهنا 
شيول التصوف الى شيخ تعلنيم تبخنال عننب المعرفنة بررينا ال تا ،وشنيخ تربينة يدتندو بنب فن  الصنحبة، وشنيخ شيول التصوف الى شيخ تعلنيم تبخنال عننب المعرفنة بررينا ال تا ،وشنيخ تربينة يدتندو بنب فن  الصنحبة، وشنيخ 

والتربيةوالتدويم لبد فيهما من شنيخ لمنن لنيس والتربيةوالتدويم لبد فيهما من شنيخ لمنن لنيس ..الترقية ل بد فيها من شيخ الترقية ل بد فيها من شيخ   ل نل ن. . ترقية ي تفى عنب اللدا والتبركترقية ي تفى عنب اللدا والتبرك
رسننننالة رسننننالة ""وللمحاسننننب   نننن م نفننننيس فنننن  هننننالا البننننا  علننننا عليننننب ب نننن م بليننننغ محدننننا  تابننننب وللمحاسننننب   نننن م نفننننيس فنننن  هننننالا البننننا  علننننا عليننننب ب نننن م بليننننغ محدننننا  تابننننب ..لبيبننننا أولمننننن هوبلينننندلبيبننننا أولمننننن هوبلينننند

  ..يم ن الرجود اليها لمزيد من الي احوالتفصيليم ن الرجود اليها لمزيد من الي احوالتفصيل  4242/ / 3636عبد الفتاح أبوهد  ف  صفحاخ عبد الفتاح أبوهد  ف  صفحاخ " " المسترشدينالمسترشدين
االا  ننان االا  ننان   أحمنند زروا فنن  هننالا الصنننف مننن ف ننر  الننى أن التصننوف ل يخننتص بفدننرول هنننى،أحمنند زروا فنن  هننالا الصنننف مننن ف ننر  الننى أن التصننوف ل يخننتص بفدننرول هنننى،  وأشنناروأشننار

 ننم أصننب  بينننهم اللننن  والميننر  ننم أصننب  بينننهم اللننن  والميننر   واسننتدل علننى اللننك ب هننل الصننفة الننالين  ننانوا فدننرا ،واسننتدل علننى اللننك ب هننل الصننفة الننالين  ننانوا فدننرا ،..صنناحبب يرينند بهوجننب اهلل صنناحبب يرينند بهوجننب اهلل 
شننن رتم شننن رتم واال تننن الن رب نننم لننن ن واال تننن الن رب نننم لننن ن : : واهلل عنننز وجنننل يدنننولواهلل عنننز وجنننل يدنننول..لنهنننم صنننبروا النعمنننة وشننن روا عنننند وجننندها لنهنننم صنننبروا النعمنننة وشننن روا عنننند وجننندها   والمتسنننب ،والمتسنننب ،
لزيدن ملزيدن م

ول ن صنبرتم لنب وخينر للصنابرينول ن صنبرتم لنب وخينر للصنابرين  وقولب عز وجل وقولب عز وجل   ،،88
وفن  هنالا البنا  يحبند أحمند زروا التوسنر وفن  هنالا البنا  يحبند أحمند زروا التوسنر . . 99

وهالا يسير وهالا يسير   وأن  ل تشدد ف  العباد  أ وترال عنها منه  عنب،وأن  ل تشدد ف  العباد  أ وترال عنها منه  عنب،. . ف  العباد  لن اللك أرفا بالنفس وأبدى وأدوم ف  العباد  لن اللك أرفا بالنفس وأبدى وأدوم 
دعننا اليننب رسننولب ال ننريم فنن   نايننا   يننر مننن دعننا اليننب رسننولب ال ننريم فنن   نايننا   يننر مننن مننع المنننه  الدرآننن  العتنندال  الوسننر  الننالد أمننر بننب عننز وجننل و مننع المنننه  الدرآننن  العتنندال  الوسننر  الننالد أمننر بننب عننز وجننل و 

  ..الحاديثالحاديث
  ..ب نهنننا تمنننرين ل بننناخ حسنننن الخننن ا ودفنننع سننني هاب نهنننا تمنننرين ل بننناخ حسنننن الخننن ا ودفنننع سننني ها--فننن  التصنننوففننن  التصنننوف--ويفسنننر أحمننند زروا الريا نننةويفسنننر أحمننند زروا الريا نننة  

  ..وللتعرف على أصولها وممارستها اقترح الرجود الى مبلفاخ بعس رجالها ال ر أسما هموللتعرف على أصولها وممارستها اقترح الرجود الى مبلفاخ بعس رجالها ال ر أسما هم
الت  يتعنين الت  يتعنين   وشرر الخ ا واآلدا ،وشرر الخ ا واآلدا ،  شررا هاما و شررا هاما و   ولم يلفل أحمد زروا ف  هالا الصنف من ف ر ولم يلفل أحمد زروا ف  هالا الصنف من ف ر 

  . . على الفدير والمريد والسالك الخال بها وتجن  ما تنصحب بمجانبتبعلى الفدير والمريد والسالك الخال بها وتجن  ما تنصحب بمجانبتب
وعنننننند زروا أن الخلنننننا س وهي نننننة راسنننننخة فننننن  الننننننفس تنشننننن  عنهنننننا المنننننور بسنننننهولة،اما حسننننننة أ وعنننننند زروا أن الخلنننننا س وهي نننننة راسنننننخة فننننن  الننننننفس تنشننننن  عنهنننننا المنننننور بسنننننهولة،اما حسننننننة أ 

ينرا منن الدنيم ينرا منن الدنيم ويمت  ف ر أحمد زروا الصوف  الصيل من مش ا  الهدد النبود الدرآن  النالد هنرس   ويمت  ف ر أحمد زروا الصوف  الصيل من مش ا  الهدد النبود الدرآن  النالد هنرس   ..وقبيحةوقبيحة
ف مرالمسننلم بننالعف ووالصننف  والنندفع، وعلننى هننالا الهنندد سننار أحمنند ف مرالمسننلم بننالعف ووالصننف  والنندفع، وعلننى هننالا الهنندد سننار أحمنند   حتننى مننع المخننالف والمسننيئ لننك،حتننى مننع المخننالف والمسننيئ لننك،  واآلدا واآلدا 

دفننع الشننر بم لننب دفننع الشننر بم لننب " " بداعنند  أساسننية وهنن  أن بداعنند  أساسننية وهنن  أن   مع  ننا اللننكمع  ننا اللننك  والمخننافلين لننبوالمخننافلين لننب  زروا فنن  تعاملننب مننع خصوصننمب،زروا فنن  تعاملننب مننع خصوصننمب،
بنننالت  هننن  احسنننن لمنننن يدبنننل بنننالت  هننن  احسنننن لمنننن يدبنننل ومنننن  نننم وجننن  الننندفع ومنننن  نننم وجننن  الننندفع . . عنننند الود النفنننوس ال نننعيفة عنننند الود النفنننوس ال نننعيفة   م ينننر لمنننا س وأعظنننم مننننبم ينننر لمنننا س وأعظنننم مننننب

ول تسننخ والحسنننة ول السنني ة ادفننع بننالت  هنن  أحسننن فنناالا الننالد بينننك وبينننب ول تسننخ والحسنننة ول السنني ة ادفننع بننالت  هنن  أحسننن فنناالا الننالد بينننك وبينننب   بالحسننان اسننتنادا لدولننب تعننالى بالحسننان اسننتنادا لدولننب تعننالى 

                                                 
  7سور  إبراهيم، اآلية  8

  218سور   النحل اآلية  9



511 
 

عننداو    نننب ولنن  حمننيم عننداو    نننب ولنن  حمننيم 
خننال العفننووامر خننال العفننووامر ومننن ل قبننل لننب بالحسننان فمدابلتننب بننالعراس عنننب ربدننا ل يننة ومننن ل قبننل لننب بالحسننان فمدابلتننب بننالعراس عنننب ربدننا ل يننة   ،،1100

بالعرف وأعرس عن الجاهلينبالعرف وأعرس عن الجاهلين
1111..  

 :مالصنف اليتن -
جملة من النحرافناخ والنزلقناخ والخنت لخ التن   نان جملة من النحرافناخ والنزلقناخ والخنت لخ التن   نان   أحمد زروا ف  هالا البا  من ف ر أحمد زروا ف  هالا البا  من ف ر   وعال وعال 
  ..ودون اللك ف  مال راخ ورسا ل ودون اللك ف  مال راخ ورسا ل   وبين أصلها حتى لدو أهل التصوف،وبين أصلها حتى لدو أهل التصوف،  يعرفها عصر ،يعرفها عصر ،

حيننث وقننف علننى   يننر مننن النحرافنناخ فنن  حيننث وقننف علننى   يننر مننن النحرافنناخ فنن    وممننا عالجننب فنن  هننالا الرننار أو نناد المتفدننر  والزوايننا،وممننا عالجننب فنن  هننالا الرننار أو نناد المتفدننر  والزوايننا،
حيننث توجننب بسننهام الندنند لهننبل  الننالين لننم يننرا حيننث توجننب بسننهام الندنند لهننبل  الننالين لننم يننرا   وصننو  سننهمب ننن  والف ننر الصننوف  البننارن وصننو  سننهمب ننن  والف ننر الصننوف  البننارن ..وسننلو هاوسننلو هامباد هننا مباد هننا 

  . . فهمهم لب الى مدولخ رواد   ابن عرب  وابن سبعين فحرفوا فيها وانحرفوا فهمهم لب الى مدولخ رواد   ابن عرب  وابن سبعين فحرفوا فيها وانحرفوا 
   ما ندد بهبل  المنحنرفين وبلينرهم منن أول نك المندعين بربينة الخ نر وحنامل  شنعراخ التفدنر رينا ، ما ندد بهبل  المنحنرفين وبلينرهم منن أول نك المندعين بربينة الخ نر وحنامل  شنعراخ التفدنر رينا ،

وبصنور  عامننة سنلر أحمنند زروا وبصنور  عامننة سنلر أحمنند زروا . . مننن  نانوا ينرددون   يننر منن الخينالخ والنندعاوو الشنيرانية مننن  نانوا ينرددون   يننر منن الخينالخ والنندعاوو الشنيرانية وآخنرين مننهم موآخنرين مننهم م
و ننالا الننالين جهلننوا حدننا ا و ننالا الننالين جهلننوا حدننا ا   جننام ندنند  علننى  ننل الننالين اتخننالوا مننن التصننوف والتفدننر وسننيلة لليننر هايننة نزيهننة،جننام ندنند  علننى  ننل الننالين اتخننالوا مننن التصننوف والتفدننر وسننيلة لليننر هايننة نزيهننة،

  ..التصوف وبوارنب، ف لوا وأ لوا خلدا ونفرا من عباد اهللالتصوف وبوارنب، ف لوا وأ لوا خلدا ونفرا من عباد اهلل
 :الصنف اليتلث -

  يننرا مننن الد ننايا والمسننا ل مننن اللننك   يننرا مننن الد ننايا والمسننا ل مننن اللننك   ا فنن  هننالا البننا  أ وهننالا الصنننف مننن ف ننر ا فنن  هننالا البننا  أ وهننالا الصنننف مننن ف ننر وعننرس أحمنند زرو وعننرس أحمنند زرو 
  شننرورب ال   ننة مننن خننل والمعننارس الشننرع   اجتمنناد مننن ل تر ننى حالننب،شننرورب ال   ننة مننن خننل والمعننارس الشننرع   اجتمنناد مننن ل تر ننى حالننب،  مسنن لة السننماد، فدنند أشننار إلننىمسنن لة السننماد، فدنند أشننار إلننى

رشاد أ واستراحة من الجهد،وخل والسماد من اآللة رشاد أ واستراحة من الجهد،وخل والسماد من اآللةو ننون المسمود مما يدع بب تنبيب أ واة   ..و ننون المسمود مما يدع بب تنبيب أ واة
تليينر المن نر فنن  عصنر  حينث لنم ينر منن بند فن  أن اقتصننار تليينر المن نر فنن  عصنر  حينث لنم ينر منن بند فن  أن اقتصننار   عنرس لهنا ق نيةعنرس لهنا ق نية  ومنن الد نايا التن ومنن الد نايا التن 

ورأينب ورأينب . . المر  على ا ن ار على عيالب وخاصتب بدندر منا يدت نيب العنرف حتنى ل ي ينر اللنك ه ن  المسنبولينالمر  على ا ن ار على عيالب وخاصتب بدندر منا يدت نيب العنرف حتنى ل ي ينر اللنك ه ن  المسنبولين
  و ان لها أ رها الوا   عليبو ان لها أ رها الوا   عليب  ل يخل ومن شد  ت  ر  بنوا   حد خ ف  وقتب،ل يخل ومن شد  ت  ر  بنوا   حد خ ف  وقتب،  ف  هال  الد يةف  هال  الد ية

و لهننا و لهننا   منهننا مننا تتعلننا بعامننة الننناس ومنهننا مننا تتعلننا بخاصننتهم،منهننا مننا تتعلننا بعامننة الننناس ومنهننا مننا تتعلننا بخاصننتهم،  آخننر مسننا ل،آخننر مسننا ل،   مننا أ ننار فنن  مننورن مننا أ ننار فنن  مننورن
  ..مسا ل معللة بآرا  فدهية سديد  ا صابةمسا ل معللة بآرا  فدهية سديد  ا صابة

الا جاز لنا تلخيص أهم أسس رريدة الرجل ف م ننا أن نشير الى ما ي ت   الا جاز لنا تلخيص أهم أسس رريدة الرجل ف م ننا أن نشير الى ما ي ت  واة   ::واة
  ..اعتماد  مرلدا على ال تا  والسنةاعتماد  مرلدا على ال تا  والسنة  --  22
  .  .  ف  الدين والدنياف  الدين والدنيا  اعتدال رأيباعتدال رأيب  --11    
  ..احترامب ف ر اآلخر ف  مجال التصوف،  مع ابتعاد  عن اللل ووأصحابباحترامب ف ر اآلخر ف  مجال التصوف،  مع ابتعاد  عن اللل ووأصحابب  --  33    
  ..ممارستب التصوف والمريدية أ والراد  ف    ونظيف خال من البتزاز والتشويبممارستب التصوف والمريدية أ والراد  ف    ونظيف خال من البتزاز والتشويب  --44    
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والصننن   علنننى والصننن   علنننى   صننن تب علنننى الرسنننول  نننرور  فننن  الال نننار، لن الال نننار ت ينننر حنننرار  الربنننع،صننن تب علنننى الرسنننول  نننرور  فننن  الال نننار، لن الال نننار ت ينننر حنننرار  الربنننع،  --00  
))الرسول تاله  وه  الربادالرسول تاله  وه  الرباد

1122..  
  ::م عن مقتصد الءريعةم عن مقتصد الءريعةيديث عتيديث عت

  " " مداصد الشريعةمداصد الشريعة:" :" نبدأ هالا المر بالشار  أول للجان  التعريف  لمصرل نبدأ هالا المر بالشار  أول للجان  التعريف  لمصرل 
    لغةلغة: : المقتصدالمقتصد  --أأ
ما  لمة المداصد فه  جمع مدصد و  ومشتا من فعل قصد،  والدصد ف  الللة لب معان متعندد  ما  لمة المداصد فه  جمع مدصد و  ومشتا من فعل قصد،  والدصد ف  الللة لب معان متعندد    فف  

  ::ندتصر فيها على أربعة ندتصر فيها على أربعة 
  1133""الستدامة والعتدالالستدامة والعتدال

1144""ال سر والدسرال سر والدسر
  

1155" " تناز والمت  تناز والمت  ال ال 
  

1166""النية النية 
  

1177."."الّم والتوجب ن  والشيئالّم والتوجب ن  والشيئ
  

النروود و اسعتوزام والتوجوه: ومواقعرت ظم ثويم العورن " ا ص د" وجت  ظم لالتن العرن أن أص  
والنرو  نح والءم  عرال اعتدا  ثتن ذلأ أ وجوور، هوذا أصوره ظوم اليقيقوة، وان ثوتن يخوص ظوم بعو  

  18." المواضي  بقصد اسالتقتمة دون المي
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  ::اصطييتاصطييت
ومداصند الشننارد هن  المعننان  واللاينناخ واآل نار والنتننا   التن  يتعلننا بهننا الخرنا  الشننرع  والت ليننف ومداصند الشننارد هن  المعننان  واللاينناخ واآل نار والنتننا   التن  يتعلننا بهننا الخرنا  الشننرع  والت ليننف 

الول الول : : 2200""ويم نننن النظنننر النننى المداصننند باعتبنننارينويم نننن النظنننر النننى المداصننند باعتبنننارين  1199."."الشنننرع ،  ويريننند منننن الم لفنننين السنننع  والوصنننول الينننبالشنننرع ،  ويريننند منننن الم لفنننين السنننع  والوصنننول الينننب
ف،  لن مداصند الشنارد ل يم نن أن تحدنا ال ف،  لن مداصند الشنارد ل يم نن أن تحدنا ال باعتبار نسبتها الى الشارد،  وال ان  باعتبار نسبتها الى الم لباعتبار نسبتها الى الشارد،  وال ان  باعتبار نسبتها الى الم ل

  2211."."عبر مداصد الم لف بشرر أن ت ون ال انية موافدة لألولىعبر مداصد الم لف بشرر أن ت ون ال انية موافدة لألولى
  ::وعلى مستوو آخر يم ن النظر الى مداصد الشارد من جهاخ وعلى مستوو آخر يم ن النظر الى مداصد الشارد من جهاخ   

  ::فنجدها    ة مستوياخفنجدها    ة مستوياخ" " أولها من جهة عموميتها وخصوصيتها أولها من جهة عموميتها وخصوصيتها 
اصد الت  تمنخ مراعاتهنا، و بنخ اراد  تحديدهنا اصد الت  تمنخ مراعاتهنا، و بنخ اراد  تحديدهنا المستوو الول،  ويتعلا بالمداصد العامة،  وه  المدالمستوو الول،  ويتعلا بالمداصد العامة،  وه  المد

  ..على صعيد الشريعة  لها،أ وف  اللال  العم من أح امهاعلى صعيد الشريعة  لها،أ وف  اللال  العم من أح امها
وهنن  المداصنند التنن  روعيننخ فنن  مجننال معننين، ا وفنن  مجننالخ وهنن  المداصنند التنن  روعيننخ فنن  مجننال معننين، ا وفنن  مجننالخ   ::المسننتوو ال ننان ، المداصنند الخاصننةالمسننتوو ال ننان ، المداصنند الخاصننة

  ..من الشريعةمن الشريعة
الشريعة من ايجا  أ الشريعة من ايجا  أ المستوو ال الث، المداصد الجز ية وه  مداصد  ل ح م على حدتب من أح ام المستوو ال الث، المداصد الجز ية وه  مداصد  ل ح م على حدتب من أح ام 

  ..2222..".."وند  أ وتحريم أ و راهةوند  أ وتحريم أ و راهة
 مننا  مننا --و انيهننا مننن جهننة قوتهننا وأ رهننا ودرجننة توقننف الحيننا  عليهننا ونجنند  أن هننناك  نن ث درجنناخ و انيهننا مننن جهننة قوتهننا وأ رهننا ودرجننة توقننف الحيننا  عليهننا ونجنند  أن هننناك  نن ث درجنناخ   --

  :  :  وه وه   --يب د ا  ر الصوليينيب د ا  ر الصوليين
  هم درجة المقتصد الضروريةهم درجة المقتصد الضروريةو و   ::الولىالولى  الدرجةالدرجة
  وهم درجة المقتصد اليتجيةوهم درجة المقتصد اليتجية  ::ال انيةال انية  الدرجةالدرجة
  ..هم درجة المقتصد التيالينية هم درجة المقتصد التيالينية و و   ::ال ال ةال ال ة  الدرجةالدرجة
  ..و ال ها من جهاتها المادية والمعنوية والدنوية والخروية، وفيها أي ا   م رويلو ال ها من جهاتها المادية والمعنوية والدنوية والخروية، وفيها أي ا   م رويل  --
الوال تقالويم رخور " مقتصد تفصويريةو  مقتصد اجمتلية"يءير الدثتور أيمد الريالونم تي  عنوان و 

 ظوم أصوررتو  ن الءوريعة برمتروتا: لرءريعة مقتصدهت مون ييوث الجمروة، ييوث نقوو  " لرمقتصد  ظيذثر أن 
أرالو  رالوره و  أنوز  ثتبوه أو  أ ، ضو  ءورا عهو  وان ا  تعوتلال.ثذاو  لمقتصد ثذا،  و أالتالرت أنزل  لغتية ثذاو 

يووم داخوو  هووذ  ..، ظفووم هووذ  اليتلووة نثووون متيووديين عوون المقتصوود اسجمتليووة..لمقصوود ثووذاو  موون أجوو  ثووذا
التيودث عون مقتصود ثو  يثوم مون و  لرءوريعة يمثننوت البيوثظم ينتيت اهيثتم التفصويرية ،  و المقتصد العتمة

 يتنية س تمن  مون من جرة المقتصد الجز ية التفصيريةو  من جرة، ثمت أن المقتصد العتمة الثرية.. اسيثتم
بضعة أيثتم ظم و  ايد أو  س هم بتلجز ية الميصورة ظم يثمو  اليطة س هم بتلعتمة الءتمرةو  جود مقتصدو 
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جودنت و  اذاو  : "يتتب  ءريه هنواع من هذ  المقتصد بذثر بع  اسميرة مون ذلوأ قولوهو  23." ايدةو  مالألة
 يصوورب بيثمووة ذلووأو  الوورم ييووث مريوود الووزوار أن ينهوور الووال موون يريوود الووزوار برووتو  النبووم صوورال ا  عريووه

ظووتن هووذا يعوود مقصوودا جز يووت يتعرووا بيثووم النهوور الووال  ، رغبووةو  أن يبنووم الووزوار عرووال ميوو و   ،  و مقصووود و 
اعوويم أهوو  البروودة و  ان مقصووود ااذان  : قرنووت و  زوجته،وثووذا  و  يخوودم العيقووة بووين الووزورو  مخطوبووة،ال

 دعووووة اليتضوورين لرصووية لرقيووتم اليروووتو  أن مقصووود اسقتمووة  ،  و دعووووترم اليرووتو  قوو  الصوويةو  بوودخو 
نتيدث عن و  نبيث ترأ نالتطي  أنو  بين هذ و  .أميتلرت مقتصد جز ية هيثتم جز يةو  ظرذ  ، الدخو  ظيرتو 

ظنتيدث عون مقتصود  ، بنت  عرال مت لرت من خصوصيت  ، اسبوان التءريعيةو  المقتصد الختصة بتلمجتس 
ظوم  ، ظم المنتقصت  ، ظم العتدا  ، الءريعة ظم العبتدا ، ظم المعتمي  المتلية،ظم العيقت  اسجتمتعية

ظيه نرفم ثيير ،  و مقتصد الءريعة ظم التصوفظم هذا البتن أيضت أمثننت ان نتيدث عن و  24.."المنتيت 
،  عتثالوين ثييور مون مبتد وه ظيموت تعور  عرويرم مون عووار  هوذا الطريوا،  و من اهره متأيرين بروذا العروم

 .من هةس  ءيخنت أيمد زرواو 
 
 الشريعة - 
 : للة 

  أعويو  رظعوه جودا: ءرع الءم و  .صتر عرال طريا نتظذ: من ءرع المنز  25"الءريعة ظم الرغة
اذ توأتيرم ييتوتنرم يووم الوبترم ءورعت :أهرر ، قت  تعتلال و 

قوت  ،  و الموت  ثييورة أد ءووارع هوتهرة عروال 26
وءورع الودين  .اسصطيتدو  هذا يعنم أنرت تثون ءرعت أد الررة المنت و  27ييتتن ءرع، راظعة رةوالرت:الريث
الوذد أويينوت و  صوال بوه نويوتو  ءورع لثوم مون الودين موت :مرد  قت  تعتلالو  مد : وءرع الطريا .بينهو  النه
مرود الءوترع لروذا الودين   28س تتفرقووا ظيوهو  عيالوال أن أقيمووا الودينو  موالوالو  صينت بوه ابوراهيمو  متو  اليأ

مرة أبيثم   : بثونه امتدادا لمت جت  به اهنبيت  الالتبقون يتال يثون أالر  قبوس عرال النفوس،قت  تعتلال 
المتثم المالرمين من قب و  ابراهيم  

29. 

                                                 
  24المرجع السابا ص 23

  20/28المرجع نفسب ص  24

  44ص 3الداموس المحير     25
  283سور  العراف، اآلية  26
 310ص  7من بيروخ،  2888/هن2427، سنة 0الجامع لح ام الدرآن، دار ال ت  العلمية، ر . محمد بن أحمد النصارد الدررب   4 27

. 
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  76سور  الح ، اآلية   29
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 معنوال ذلوأ أنوه يالو  ثو  الموترين عريوه،  و الطريوا الممودد الواالو و   و  الطريا اهعهم:  لءترعوا
يوم جعرنوتأ عروال  قت  تعتلال  ، الهتهر المالتقيم من المذاهن: الءريعة و  .أيالر ظم العبورو  يثون أالر و 

س تتب  اهوا  الذين يعرمون و  ءريعة من اسمر ظتتبعرت
الودين القويم، هنروت  ظتلءوريعة أقووم اهديوتن ذلوأ 30

 . أبين ظم أيثتم الفروعو  جت   أيالرو  –اهصو   –جمع  بين المءترأ بينرت 
س الوقم ظيروت عروال اليقيقوة وو  مورد اسب  التوم س ييتوتر معروت الوال نوزع بتلود :  الءريعة قي "و 

 .31"تطررو  المصدوقة روى
  ::اصطييتاصطييت

،  أن ينرجوو و  دعوت ا  عبوتد  أن يالورثو تفيد الءريعة اصطييت معنوال الصوراط المالوتقيم الوذد و  
هوم جمروة اسالوتعدادا  التوم أودعروت ا  ظوم عبوتد  يوم ،  و لقد هدى ا  عبتد  لرصوراط المالوتقيم بوتلفطرةو 

متثتن ا  ليض  قومت بعد اذ هوداهم يتوال يبوين لروم موتيتقونو  قت  ا  تعتلال .ببيتن الدسلة 
ويخبرنوت  .32

ان الوذين س يةمنوون و  *انوأ لتودعوهم الوال صوراط مالوتقيم و    بءوريعته ظيقوو تعتلال عن يوت  مون س ينتفو
بتاخرة عن الصراط لنتثبون 

33. 
عوتداترم و  اصطرح عرال الءريعة بتلمرة هنرت طريا ينصرر ظيه ث  الخرا رغم اختيف طبوت رمو  

 .درجت  الثمت و  يرتقم برم نحو  ليتويد مالترهم
 :التصوفو  يديث ختص عن الفقه

الطريقوة ظوم أالتالورت الوال الصوراع التوتريخم الوذد يوتر بوين و  ميتولوة التوييود بوين الءوريعة ترج 
قود اعتوتد الفقروت  ظوم أغروبرم عروال الصوتا ترموة و  نتيجة لالو  الفرم بين الفريقين، ، المتصوظةو  الفقرت 

ة لوروب اسالويم الطقووس المجتنبوو  اظالتد عقيدة المالرمين بتلصوظية بتدختلرم ظم العقيدة ثييرا مون اهظثوتر
منطرقوتترم عروال القوو  بوجوود و  قد ارتثز الصوظية ظم دظتعرم عون أنفالورمو  .أخذوهت من اليقتظت  اسخرى 

لألالتتذ عبد المجيد الصغير ثيم نفيس ظم هذا البتن ضومه و  34"ييتة بتطنية لم يثن لرفقرت  أن يفرموهت 
 .ميمد اليرااو  أيمد بن عجيبة، 58/51اءثتلية اصيب الفثر الصوظم ظم القرنين " ثتتبه 

ضووح موون خيلووه الغتيووة المءووترثة لثوو  موون و  هيموود زروا موقفووه التوووظيقم المعووروف الووذدو  
اليتنم يتووخال ،  و ظتهو  يردف الال اصيب القرن عن طريا معرظة ا  المعرظة الصتدقة ، الفقهو  التصوف

 .بينرمت تثتم و  عت موصين الال ا العرمتن مو  .اصيب العم  عن طريا المعرظة بتهيثتم الءرعية

                                                 
  26: سور  الجا ية، اآلية  30
   180معجم مفرداخ ألفاظ الدرآن ص  31

  220سور  التوبة، اآلية ك  32
  73/74سور  المبمنون، اآلية  33
  288أحمد زروا والزروقية ص  34
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:" ويتعر  أيمد زروا لرذا اهمر ظم ثيير من مةلفتته من ذلأ نجد قوله ظم ثتتبوه عودة المريود
التصوووف اخوووان ظووم الدسلووة عرووال أيثووتم ا  الووبيتنه، اذ يقيقووة التصوووف ترجوو  لصوودا و  اعرووم ان الفقووه

الءوورط أن يثووون بمووت ،  و روط س يصووح دون ءوورطهالمءووو  اسصووو  ءوورط ظيووهو  يووم الفقووه...التوجووه الووال ا  
اذ س يقيقوة ، س ظقوه بوي تصووفو  ظي تصووف اس بفقوه اذ س تعروم أيثوتم ا  الهوتهرة اس منوه..يرضت  اليا

 بمنزلووة الووروبو  س همووت اس بتسيموتن اذ س يصوويتن دونووه ظووهو  ، توجووهو  س عموو  اس بصووداو  لرعروم اس بتلعموو 
يةثد أيمد زروا و  .35"مقتم اسيالتن وهو  س ثمت  لرمت اس بهو  هرور له اس ظيرمت س، الجالد همت بمنزلةو 

بأن الفقه أعم من التصوف بتعتبتر الموضوع هن التصوف يبيث عيقة الفرد بربه أموت الفقوه ظتنوه يتنوتو  
 تع الفقوهنهورا ستالوو  .عيقة المخرووا بجنالوه ظوم المعوتمي و  صرة المخروا بتلختلا ظم ميدان العبتدا ،

مجتله ظقد صح لرفقيه أن ينثر عرال المتصوف الروثه بينمت س يصح أن ينثر عرال الفقيه بيثم أن مجتله و 
عنوود  أن الفقيووه الووذد يتيووو  الووال صوووظم خيوور موون الصوووظم الووذد يووتعرم الفقووه ،  و ميدانووه أضووياو  أخووص
يثووم و ، اهرووتر ثرمتووهو   رظوو  منووتر ، و هن مقصوود  اقتمووة رالووم الوودين، يثووم الفقووه عووتم ظووم العموووم: "يقووو 

ظمون يوم صوح انثوتر ، ربه مون غيور زا ود عروال ذلوأو  التصوف ختص ظم الخصوص، هنه معتمرة بين العبد
اسطتفوت  ، و لزم الرجوع من التصوف الال الفقوهو  س يصح انثتر الصوظم عرال الفقيه،، و الفقيه عرال الصوظم

ان ثوتن ،  و يجووز الرجووع منوه اليوه اس بوهس ،  و لم يثوف التصووف عون الفقوه بو  س يصوح دونوه، و به دونه
،  س تثوون صوووظيت ظقيرووتو  لووذلأ قيوو  ثوون ظقيرووت صوووظيت،و  .أعووم منووه مصووريةو  أالوورمو  ظووه ، أعرووال منووه مرتبووة

 عموويو  هن صوووظم الفقرووت  قوود تيقووا بتلتصوووف يووتس، أالوورمو  صوووظم الفقرووت  أثموو  موون ظقيووه الصوووظيةو 
ذوا و  س يووتم لووه ذلووأ اس بفقووه صووييح، و يتلووهو  عمرووه ظتنووه المووتمثن موون، بخوويف ظقيووه الصوووظية. ذوقووتو 

 . 36 "ظتظرم. س العثسو  ثتلطن الذد س يثفال عرمه عن التجربة ، س يصح له أيدهمت دون ااخر، و صريح

                                                 
الوقخ، مخرور، بالخزانة العامة بالربار تحخ رقم  أحمد زروا، عد  المريد الصادا من أسبا  المدخ ف  بيان الرريا وال ر حوادث 2 35

 8/21ورقة .د 2807
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 :المعرفة الصوفيةو  مدارنة زروا بين المعرفة الفدهية

فن  تحصنيلها فن  مظانهنا،  فن  تحصنيلها فن  مظانهنا،    ل أحد يه  المعرفة الصوفية بل رالبها وسنال ها لبند لنب منن أن يجتهندل أحد يه  المعرفة الصوفية بل رالبها وسنال ها لبند لنب منن أن يجتهند
ف مننا يلننتمس الفدننب عننند الفدهننا ،  ويرلنن  مننن مصنننفاتهم،  ف نناللك المننوارد فنن  يم ننن أن ي خننال عنهننا المعرفننة ف مننا يلننتمس الفدننب عننند الفدهننا ،  ويرلنن  مننن مصنننفاتهم،  ف نناللك المننوارد فنن  يم ننن أن ي خننال عنهننا المعرفننة 

  : : ال من أحد ررا    ة ال من أحد ررا    ة " " الصوفية ف  رأد أحمد زرواالصوفية ف  رأد أحمد زروا
  العمل بما علم النسان قدر الستراعة،العمل بما علم النسان قدر الستراعة،  ::أولأول
  لهمة، لهمة، اللتجا  الى اهلل ف  الفت  على قدر االلتجا  الى اهلل ف  الفت  على قدر ا  :: انيا انياو و 
  يتيسنريتيسنرو و   الخرن الخرن   ار ا النظر ف  المعنان  حنال الرجنود لصنل السننة ليجنرد الفهنم،  وينتفن ار ا النظر ف  المعنان  حنال الرجنود لصنل السننة ليجنرد الفهنم،  وينتفن     :: ال ا ال او و 

  3377."."الفت الفت 
مننا أخننالنا التصننوف عننن الديننل والدننال والمننرا  والجنندال،  وانمننا مننا أخننالنا التصننوف عننن الديننل والدننال والمننرا  والجنندال،  وانمننا : ": "وقنند دعننم هننال  اآلرا  بمدالننة الجنينند وقنند دعننم هننال  اآلرا  بمدالننة الجنينند 
االا اعتدندخ النفنوس تنرك اآل نام االا اعتدندخ النفنوس تنرك اآل نام : : داران  داران  ، وقنال أ  وسنليمان الن، وقنال أ  وسنليمان الن3388""أخالنا  عن الجود والسهر وم زمة العمنالأخالنا  عن الجود والسهر وم زمة العمنال

فالمعرفة الصوفية فالمعرفة الصوفية   3399."."جالخ ف  المل وخ، ورجعخ الى صاحبها بررا ا الح مة من هير أن يبدد اليها علماجالخ ف  المل وخ، ورجعخ الى صاحبها بررا ا الح مة من هير أن يبدد اليها علما
تشننبب الننى حنند  بيننر المعرفننة الفلسننفية التنن  ل تعتمنند علننى المحفوظنناخ بدنندر مننا تر ننز علننى اجالننة الف ننر فنن  تشننبب الننى حنند  بيننر المعرفننة الفلسننفية التنن  ل تعتمنند علننى المحفوظنناخ بدنندر مننا تر ننز علننى اجالننة الف ننر فنن  

يم ننننن استخ صنننب منننن الوسنننا ل ال   ننننة التننن  و نننعها أحمننند زروا أساسننننا يم ننننن استخ صنننب منننن الوسنننا ل ال   ننننة التننن  و نننعها أحمننند زروا أساسننننا الظنننواهر المنننراد دراسنننتها،هالا منننا الظنننواهر المنننراد دراسنننتها،هالا منننا 
أمنا المعرفنة الفدهينة فانهنا ل تن ت  عنن ررينا النتعلم والخنال عنن السناتال  وحملنة أمنا المعرفنة الفدهينة فانهنا ل تن ت  عنن ررينا النتعلم والخنال عنن السناتال  وحملنة . . لتحصيل المعرفنة الصنوفية لتحصيل المعرفنة الصنوفية 

العلم  ما قد يحصل مع المعرفة الصوفية اال تتاتى بوجود شيخ أ ومرب ، بهالا تختلف هال  عن تلنك منن حينث العلم  ما قد يحصل مع المعرفة الصوفية اال تتاتى بوجود شيخ أ ومرب ، بهالا تختلف هال  عن تلنك منن حينث 
ل علنم ال بنتعلم عنن الشنارد أ ومنن ننا  منابنب فيمنا أتنى بنب اال ل علنم ال بنتعلم عنن الشنارد أ ومنن ننا  منابنب فيمنا أتنى بنب اال : ": "يدول أحمد زروا ف  هنالا الرناريدول أحمد زروا ف  هنالا الرنار. . صدرصدرالمالم

  4400."."انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم،  ومن رل  الخير يبتب، ومن يتا الشر يوقبانما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم،  ومن رل  الخير يبتب، ومن يتا الشر يوقب: : قال عليب الس م قال عليب الس م 
 مقتصد الءريعة ظم الخطتن الصوظم 

هووم جمرووة الغتيووت  التووم يتغيتهووت المتصوووف موون  ان مقتصوود الءووريعة ظووم التصوووف اسالوويمم
تزثية نفاله، تزثية ترظعه عن التعرا بتلعتلم الودنيود ،  و دا رترت قت مة عرال ترذين أخيا المريدو  تصوظه،

هووذ  أجوو  الدربننى منن اهلل،  و بوه الووال أعرووال درجووة مون درجووت و  تزثيووة تالووم.أصوو  الثوون ثرووهو  الوال مووت  
ءورتدة  -المنتروال –الم  الرمم بقووم ظوأيبوا أن ييققووا هوذا و  : "..المتصوف، يقو  أيمد زروا  غتيت 

أرادوا أن ييققوهووت ظووم صووورة  -أءوورد أن س اس  ا  –لقوود أرادوا أن ييققوووا  ، اعتقووتداو  ثمووت يققوهووت ايمتنووت
. تلقد أرادوا أن يءردوا ءرتدة صتدقة ظأخذوا ظوم الطريوا اليرو ، اقعت ثمت يققوهت ايمتنتو  ييققوهت ، صتدقة

                                                 
  23قواعد التصوف، ص  37
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لقود الوتروا ظوم  ، معوترر القودس ، منوتز  الطوت رين..مودارر الالوتلثين ، لقد أخوذوا يجتوتزون منوتز  اهرواب
تتفجر ظوم قرووبرم أنووار اهيووا  متدرجوة بروم مون مقوتم الوال  ، المقتمت  مبتد ين بتلتوبة الختلصة النصوب

 ف، يتووال أصووبيوا بقروووبرمموون مقووتم ءووريف الووال مقووتم أءوور و  موون منزلووة الووتمية الووال منزلووة أالوومال،و  مقووتم،
  41.."م  اليبين ، بأروايرم ظم ريتن اليبينو 

أالتالرت تخريوة اسنالوتن و  مبنتهتو  ييث عريرت أه  التصوف معنتهتو  ومقتصد الطريقة ثمت يةثدهت
 . االطةو  بتر رت مبتءرة بيو  صررت بختلقرتو  تنقيترت يمو  تخرية نفاله ، قب  تيريته

قفنووت عنوود أهووم و  يووزداد جيةهووت اذا،  و م الخطووتن الصوووظمهووذ  أجرووال صووورة لمقتصوود الءووريعة ظوو
قود و  : "يقو  ظم هذا البتن ظم نص طوي  من ثتتن ءرب يثوم عطوت  ا  . تعتريف أيمد زروا لرطريقة 

ذثرنوت ظيروت عءورة و  .يقيقوة و  مت تبنال عريه من ياو  ذثرنت ظم بعضرت مقدمة تيتود عرال تعريف الطريقة
 :أءيت  

 .التصوف ترج  لصدا التوجه الال ا  تعتلال من ييث يرضال بمت يرضال ان يقيقة:  أحدها-
غتيووة عرووال التعووتليم و  يريوود برووذا أن التصوووف مبنووم أالتالووت:ويءوورب الميقووا هووذا اهموور ظيقووو  

قوم بنوت يتوال ننهور " زيود البالوطمم هيود جرالوت ه و  قت  أن. هذا رأد جمي  الصوظية الصتدقين ،  و اسلرية
 ظرموت خورر مون بيتوه ، ظمضينت اليه –ثتن رجي مءرورا بتلزهد و  -د بنفاله بتلوسيةالال هذا الرج  الذد ءر

هذا غير مأمون عرال : قت  و  لم يالرم عريه،و زيدو  ظتنصرف أن ، دخ  المالجد رمال ببصتقه تجت  القبرةو 
 ..الرم، ظثيف يثون مأمونت عرال مت يدعيه؟و  أدن من ردان رالو  ا  صرال ا  عريه

 .يد و  القرن  و  دار  عرال اظراد القرنان م: ال ان  -
ثموت س  ، الفقه جالد  اذ س هرور له اس ظيوه،  و أنه من الدين بمنزلة الروب من الجالد:  ال النث-

 .قيتم له اس به

اهصوولم ،  و الفقيوه ظيموت يالوقط بوه اليوررو  .الونقصو  جوو  الثموت و  أن نهر الصوظم ظم: الرابع-
 .ييب و  ظيمت يصح به اسيمتن

س و  ظروذلأ صوح انثترهموت عريوه ، اهصولمو  ان نهر الصوظم أخص من نهر الفقيه:  الخامس-  
 .صوظم الفقرت  خير من ظقيه الصوظيةو  ايد منرمتو  يصح انثتر  عرال

 .نصتو  دليره برهتنتو  اهرتر ءرف التصوف: السادس-

ب  ثمت   ، صيةالعم  ليس ءرط ،  و ظرذلأ قدم عريه ، أن الفقه ءرط صية التصوف:  السابع-
 .س يترأ هج  ظقد 

 .اختصتصه بث  ظن عرال يالبهو  ذثر اسصطيب: ال امن -

                                                 
 .6رح ح م ابن عرا  اهلل، ت  عبد الحليم محمود  ومحمود بن الشريف، نشر م تبة النجاح ررابلس ص أحمد زروا، ش 41
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التءوووف ،  و صوودا الرغبووة ظووم الوصووو ،  و ايثووتم العبووتدة: مفووتتيح الفووتح ظيووه أربعووة:  التاسننع-
 .عدم التقيد بتلتقو  م  التيقيا،  و لريقت ا

هيالون أبودا، ظمون العقت ود عروال اتبوتع معنت  عرال اتبوتع ا،  و انه طريا غرين عجين:  العاشر -
موون اادان عرووال متبووه صوويب و  موون الفضووت   عرووال مووذهن الميووديين،،  و الالوورف،ومن اهيثووتم عرووال الفقووه

لوذا و  تثون مت رة لجتنن الهرمة،و  ا ، جداو  متلم تا ، ءبرةو  صرييت أو  رخصة، مبتيت او  قروبرم عزيمة أ
ريرهت من دخ  الطريا بتلجر  ظرروأ ظيروت، ظنالوأ  ا  ،  و همقتلوا بأءيت  أنثرهت عريرم من لم يعرف مقصد

  42."العتظية بمنه

 م حظاخ أولية حول مداصد الشريعة عند أحمد زروا
ظقيوه مون ظقرت روت و  يين يدلف البتيث ظم مجت  مقتصد الءوريعة بتيوة عوتلم مون عرموت  اهموة ا

ظودا مت ، ر الفثور المقتصودد ظوم خطتبوهمجوت  يضوو و  ذلأ بمجت  مقتصد الءريعة أو  بييت عن عنتية هذا أ
بمجت  قريون و  ييا بمجت  أصو  الفقه أو  ييث لرت ارتبتطو  ذاأ ظم مةلفين أو  متيءتر الال االرتمت  هذا أ

 .منه
 :لعتمرين اينينو  لع  الالبن يعود ظيمت يبدو  

 المقتصوودد الفثوورو  يريقووون مقتصوود الءووريعةو  مووت درر عريووه اهصوووليون موون ييووث ثووتن:  أولهمننا
 ظثتن من البديرم أن يرجأ البتييون ظوم مجوت  مقتصود الءوريعة لثتون هوذا العوتلم ا ، أصو  الفقه بمبتيث

 .الفقيه ظم ذلأ المجت  دون الوا و 
بوروزا ظوم و  الفقيه ظم المجتلين المذثورين تثون أثيور هرووراو  أن عطت ا  ذلأ العتلم ا:   انيهمنا

 .بتييين دون غيرهتمن هنت ظرم تالتقطن اهتمتم ال،  و مصنفتته ترأ
يضوور الفثور المقتصودد ظوم الخطوتن و  وهذا اهمر س يمثن تطبيقه عند دراالة مقتصد الءريعة أ

عتلم  س و  اليت  عند ظقيه أو  ايد من مةلفتته ثمت  و  ظتسعتنت  بمةلف ، الصوظم عند ءيخنت أيمد زروا
تصتنيفه يتال يتيقا و  جموع مةلفتتهالتنقين ظم مو  ب  اليت   يقتضم البيث ، يالعف عرال ايجتد المبتغال

 . اهتمتم ءيخنت برذا المجت  و  الهفر برةية متثتمرة عن عنتية
وان لووم يالووعفنم الوقوو  لررجوووع لجميوو  ثتبووه سالووتنبتط ترووأ الرةيووة ثتمرووة، ظقوود عموود  لبعضوورت 

يمود زروا  أينت رت، ظألفي  اهتمتمت معتبرا مون الءويأ أو  مطتويرتو  دقق  النهر ظم أعطتظرت،  و ظتصفيترت
قبو  أن أعور  لثو  ذلوأ س بوأس أن ادلوم بوبع  و  .يضوورمرفتت لفثور مقتصودد و  بمجت  مقتصد الءريعة
 :الم حظاخ وه    ث 

بوتلفثر المقتصودد  و  أن الثييور مون اسءوترا  المتعرقوة بمقتصود الءوريعة أ: هن و  الم حظة الولى
أنأ طفق  تقرةهت عند أصولم و   و هصوليين،ممت أءتر اليرت ءيخنت أيمد زروا نجدهت مبيوتة ظم ثتن ا

                                                 
  17/18ص  شرح ح م ابن  عرا  اهلل  42



111 
 

درايوة و  هذا ان د  عن ءيئ ظتنموت يود  عروال ايتطوةو  .بين ءيخنت ءبه قودو  ثتسمتم الءتطبم لوجد  بينه
 .مون أهمروت عروم أصوو  الفقوهو  تمثنه من ثيير من العروم المييطة برتو  ءيخنت أيمد زروا بعرم الءريعة

تووذوا لثوويم القوووم يءوورد بووه تنزيرووه ،  و يالتالووية مرهفووة"..توووظر عرووالممووت زاد  تمثنووت أيضووت ثونووه ثووتن  يو 
زنووه و  اهتبتلووه بووتلجواهر دون اهعوورا  ظضووي عوونوو  طريووه لريوو و  تعقبووه لمووت ظيووه موون مآخووذو  لرنصوووص

انموت أعتنوه عروال ذلوأ تمثنوه مون العرووم و  .العمو و  أخوذ  بتلييطوة ظوم مجوت  القوو و  لرخواطر بميزان الءورع
االوتعد لثو  موت يفوتجئ، ، و الروثه لرطريا الروأ اليذر اليقه الذد أخذ اههبة لث  طترئو ،  النقريةو  العقرية
 43."اليقينو  تخمين ب  عن طريا المعرظةو  صوله لريقيقة عن هنو  ظرم يثن

أيمد زروا لم يض  نهرية ظم مقتصد الءريعة بمت تيمره ثرموة نهريوة :  ه و الم حظة ال انية
قواعوود  –بختصووة المووةلفين الووذين اعتموودنتهمت و  تصووتنيفهو  موون تآليفووه موون معنووال،ولثن اذا تصووفينت ثييوورا

نتهرين اليرمت نهرة عميقة ظي يبقال لدينت أدنال ءأ أن ءيخنت  –ثتتن ءرب يثم ابن عطت  ا  و  التصوف
 .ينتيت هذ  الثتنو  قد بث أطراف هذ  النهرية ظم ينتيت

الالونة و  عرال رأالرت الثتوتنو   يعة لديههم أن أيمد زروا ءثر  مصتدر الءر و  :الم حظة ال ال نة
يعزز ثييرا  ، ليس أمتم متصوفو  ثأنه أمتم ظقيهو  يخت  المتتب  لفثر ،  و أهم مصدر ثتن يالتقم ظثر  منرت

 .ءواهد من أقوا  الصيتبة و  النة نبيهو  أيثتمه بءواهد عدة من ثتتن ا و  من ررا ه
 

 .أحمد زروا ر المداصدد عند الشيخ م م  الف  :المبحث ال ان  
ويالعفنت ظم الوصو  هطراف من ظثور  المقتصودد أن نعمود سءوترا   هتموة موت ظتوئ أيمود زروا 

 :همو  يمثن أن نجمررت ظم ييية أمور،،  و يةثدهت ظم أثير من موض 
 .العبوديةو  اظراد  اليديث عن العبتدة: المر الول
 .بيتنه هيثتم الءريعة: المر ال ان 
 . نه لمقتصد المثرفبيت: المر ال الث

 :العبوديةو  افراد  الحديث عن العباد  -2
اقتمووة مووت طروون : العبووتدة"اذ يقووو  ظووم العبووتدة   11ظبيتنوه مووت ذثوور  أيموود زروا ظووم القتعوودة رقووم 

 اذ أموور ا  ظيرمووت ، عزيمووةو  الداخرووة الوووا  ثووتن رخصووة أو  أ ، ءوورعت موون اهعمووت  الخترجووة عوون العبووتدة
  44.."ايدو 

يووذثر أيموود زروا أن أولووال مووت نرجوو  بووه الووال ا  مووت جت نووت عوون ا  والووذد    وظووم معنتهووت 
 :وطتلبه منأ و  وييث 
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 التخرم عن ث  ءيئ اس عنه 
 يردأ اليه،  و والتيرم بمت يرضيه عنأ

  :يعبر عن ذلأ بتيدى عبترا  ييث،  و س تقصيرو  والدوام عرال ذلأ يتال ترقت  بي ظترة

،  المتيووت  هموور ،  و القيووتم بيقوووا الربوبيووة،  و الصوودا ظووم العبوديووةو ،  الغنووال بووه عنرووتو  الطتعووة
  45.."اسالتاليم لقرر و 

الصوودا ظووم العبوديووة و  : "ظيقووو  موون المةلووف نفالووه :ويوودلف اليووديث عوون الصوودا ظووم العبوديووة 
 :مدار  ظم أمور ييث ،  و عين القيتم بيقوا الربوبيةو  صدر  و  ردو  بتلتزام أيثتمرت ظم ث 

 ر لريقوا،  التءمي -

  ، واسعرا  عن ث  مخروا -

  ، اسيثتمو  اسالتاليم تي  جريتن المقتديرو  -
ظثوو   ، الغنووت  بووه عنرووتو  يعبوور عنووه بتلطتعووةو  اسالتالوويم لقروور ،او  وقوود يعبوور عنووه بتمتيووت  أموور 

  46..."ا  أعرمو  اضح مريحو  صييح
 :جتبة ا  لعبتد  ظيقو ويعر  ايمد زروا همر العبودية ظم موض  رخرأينت  يدييه عن ا

 :قتت لوجو  يييةوو  انمت جع  اسجتبة ظيمت اختتر  تعتلال عينت"
الثريم اذا الأله من يعز عريه أعطت  أظض  و  رييم عريم، ، هنه ثريم ، عنتيةو  أيدهت رظقت بعبد -
 .خير له و   و  يثر  الءيئ،  و ءر لهو   و  ظقد يين الءم  ، اهصرحو  العبد جته  بتلصيب،  و مت عرمه له
 اذ   ، أقووى ظوم هروور الوطوة االعبوديوةو  هن ذلأ أبقال هيثتم العبودية ظم نهور العبود: ال ان -

 .ذلأ بتط ، ظتظرم،  و ظا المراد، يتمت لثتن نفس دعت ه تيثمت عرال ا و  ثتن  اسجتبة بتلدعت  عرالو 

بعووين المووراد يتمووت لمووت ثتنوو  اسجتبووة و   ،  وهن الوودعت  عبوديووة الوورهت اهرووتر الفتقووة: ال الننث-
  47."معنال اسضطرار المطرون ظيه، ظتظرمو  صي  ظتقة ظم عين الطرن، ظبط  الر التثريف به،

 :بيانب لح ام الشريعة  -1
لم يغف  أيمود زروا أن بعو  العبوتدا  التوم ءورعرت ا  لعبوتد  أيثوتم ثييور منروت تتوأرجح بوين  

ظميي يذثرهت ظم ءورب يثموة  ، فم أثير من مثتن يجرد ذثرهتظ ، من أهم العبتدا  الصيةو  التعبدو  التعري 
 اذ   ، المقصوود منوأو  قرو  هن ذلوأ   ، جوود الصويةو  س ، لتثون همتأ اقتموة الصوية: عطت ية ظيقو  

 يوودودهت الءوورطية،  و القيووتم بيقوقرووت: اقتمووة الصووية ،  و س غيوور و  ثووتن المقصووود الوجووود مووت ثووتن يجوورو 
،  س ثو  مقويم مقويمو  :ظمت ث  مص  مقيم، قر  ، ظتن ذلأ يخترف بتختيف النتس ، طتقةبقدر ال ، الثمتليةو 
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مون " بثور العربوم رضوم ا  عنوه ظوم قوو  عمور رضوم ا  عنوهو  قوت  القتضوم أن ، س ث  عتمو  مالوتقيمو 
ت  اسقبوو  لقد رأي  من ييوتظه عريروت رسف س أيصويرت، ظأموت مون ييفهروت بتلخءووعو  "يتظه عريرت و  يفهرت

 48.."ظمت أعد منرم خمالة
أيب  أن جمي  المثرفين يودخرون تيو  ،  و الطية الءريعةو  وظم هذا البتن أءتر أيمد زروا الال

يبتعودوا عون  التءودد هنوه مموت تنروال ،  و جمي  عبوتد ا  س بود أن ييرصووا عروال هوذ  الوالوطية،  و قتنونرت
: " يقوو  أيمود زروا ظوم هوذا الصودد ، ا اسعتودو  تقور بدلوه مونرل التوالوطو  عنه ءريعة اسالويم الالومية
: أيالون اهموور ثموت جوت  و  ظوه ، بوتلطرظين أخذ: والتوالط .ثتلتراخم عنرت ، التءديد ظم العبتدة منرال عنه

لم يقتروا و  الذين اذا أنفقوا لم يالرظواو  خير اهمور أوالطرت 
49 . 

رد عبوود ا  بوون عموور لروالووط وثووذلأ  )...أظطوورو  أصوووم،  و أنووتمو  مووت أنووت ظووأقومأ(قووت  عريووه الالوويم 
هنوه ، ختم القررن ظم الب  الال غير ذلأ، ظروزم التوالوط ظوم ثو  مثتالون،  و قيتم نصف الري و  بصيتم الدهر
 50."أبقال لرعبتدة،  و أرظا بتلنفس
س تتيقا اس و  ظثمت يةثد عرمت   مقتصد الءريعة ظمقتصد الءترع س تتم: بيانب مداصد الم لف-3

 : جرينو  لقد ثتن  عنتية أيمد زروا برذا اسمر منو  بتصييح مقتصد المثرف،
 .اعتبتر النية ظم اهعمت  :  االوجب الول
 .ج  و  اخيص النية   عز: الوجب ال ان  

تثرووم عنووه  (-ثمووت يووذثر الدثتورأيموود الريوالووونم –وهووذان العنصووران همووت موون صووميم الموضوووع 
، اعتنووا بوه العنتيوة اليزموة،  و ت  الفقوه تيو  بوتن النيوةعرمو،  و التخراو  ا، عرمت  التربيةو  عرمت  التوييد،

ثتن من الفقرت  من ليس له ءغ   اس أن يعرم النوتس و  ودد   :يتال قت  ابن أبم جمرة اهندلالم المتلثم
ظتنوه مووت يووأتم عرووال ثييوور موون  ، يقعوود الووال التودريس ظووم أعمووت  النيووت  لوويس اس،  و مقتصودهم ظووم أعمووتلرم
) وس ءأ أن الءوتطبم قود االوتفتد مموت ثتبوه العرموت  ظوم هوذا الموضووع نفالوه.ذلأالنتس اس من تضيي  

51 
 .جرينو  ثذلأ ءيخنت أيمد زروا ظقد أءتر لرمت ثمت أالرف  الذثر منو 
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 اعتبار النية ف  العمال -2

يم : "توط ة ليثمة من يثم عطت  ا ظممت جت  عنه بتلنالبة سعتبتر النية ظم اهعمت  قوله ظم 
مت و   ،  و عدم  هجره وذلأ يقتضم عدم المبتس  برت اذا قربم،و   و ،  بتسخيصو  اهعمت  انمت  ثمت  
. ظيرت اسخيص اهعمت  صور قت مة وأروايرت وجود الر: اذ قت   -ابن عطت  ا –اليه المةلف  أءتر
أن " الر اسخيص"ه ييتم  قولو  .ثمت أنه س قيتم لروب دون صورترت، س عبرة بصورة س روب ظيرتو  :قر 

أخص  وييتم  أن يثون مت ه،  و اسخيص والالر الذد ه، ظتلمراد، يثون من اضتظة الءم  الال نفاله
الصدا ، و اسخيص لنفم الريت : ثيهمت مطرون، و القوةو  الصدا المعبر عنه بتلتبرد من اليو  وهو  منه

،  صيح عمرأ بتسخيص: ريمرم ا   ثيهمت س ثمت  لرعم  به ظرذلأ قت  بع  المءتيأ، و لنفم العجن
 52."القوةو  صيح اخيصأ بتلتبرد من اليو و 

 .جلو  اخ ص النية هلل عز -1
 .س انفثوووتأ هيووودهمت عووون ااخووور و  وهوووذا الوجوووه متعروووا بالوووتبقه بووو  متعرقوووتن ببعضووورمت الوووبع 

بوه، نعوور  جو   ظوم أموتثن مخترفووة مون ثتو  يتعور  أيمود زروا  لروذا الوجووه أد اخويص النيوة   عووزو 
موت ظوتح لوأ بوتن و  ربموت ظوتح لوأ بوتن الطتعوة" من ذلأ اءترته لرت أينت  ءوريه ليثموة عطت يوة  ، لبعضرت
 :بتن القبو  ييية أمور ،  و القبو 

اس موت يرجوال مون أنوس الونفس بوه  ، ظثو  عمو  س تقووى معوه تعون س ظت ودة لوه ، التقووى:  أحندها
 .ليالر  عريرت عند تربس التقوى 

أنت أغنال  –جره ليديث قدالم عن رالو  ا  و  اذ س يقب  اس مت أريد به ، اسخيصو   و  : ال ان 
 ... ءريثهو  من عم  عمي أءرأ ظيه معم غيرد ترثتهو  الءرثت  عن الءرأ

 53."اتبتع الياو  اذ س يقب  ا  عم  عتم  اس بتلصدا ، اتبتع الياو  اتقتنه بتلالنة: ال الث 
 قوت  الءويأ أن: " ذثر انواع اسخيص رواية عن بع  ءيوخه، يقو وس يفو  أيمد زروا ان ي

أو  الخروا ،  و اخورار الخروا مون معتمروة اليوا: اسخويص عنود المخرصوين و  طتلن المثم رضم ا  عنوهو 
 .النفس 

ميو  و اس دخ  عريوه مطتلعوة عوو  أ،  و ان س يعم  عمي هج  النفس: واسخيص عند الميبين 
 .الال يفه نفس
عودم و  خورور الخروا مون معتمروة اليوا مون النهور الويرم ظوم اهظعوت : خيص عنود المويودين واس
 54."اسالتراية برم ظم اهيوا و  الالثون اليرم
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يوم ان :" ظيقوو  وهنتأ أالبتن موصرة ليخيص يذثرهت أيمد زروا تتمة لبيتنه لمعنوال اسخويص
مقدمتوه انموت هوم العزلوة ،  و الفثور الصوتظم العرم الواظم عنو  تيقيا الخمو  انمت  ،  و الموص  ليخيص

قرو  هنوه بتلعزلوة . مت ينف  القرن ءم  مي  عزلة يودخ  بروت ميودان ظثورة: يم الخروة ظرذلأ اتبعرت به ظقت  
الفثرة س تصح ،  و ث  عزلة س تصيبرت ظثرة ظتلال الميا مآلرت، و يالرم من اهغيتر،وبتلفثرة يالتجرم اهنوار

بوتسنفراد ، و يوم العزلوة بوتسنفراد بتليوت  يقيقوة ، ظوم بيتوه يوةتال اليثوم، و ة منزلة الفثرةظتلعزل ، بدون العزلة
 55."ا  أعرمو  بتلءخص مجتز

اهروتر  يقوو  أيمود و  ومت توظر اسخيص ظم عم  من أعمت  المرئ ظي يضور اخفوت  هوذا العمو  أ
قود و  .مقور لرةيوة الخروا ، ققوهجوود تيو  قب و  مالتو، ، اخفتة ،عند تيقا اسخيصو  اهرتر العم :" زروا

 56."س الريت ،  و جو  اسخيصو  من غير اءعتر بءم  من ، جت  طربه ءرعت
 

 .لف ر المداصدد ف  خرا  أحمد زرواقواعد ا: المبحث ال الث
مجوورد يصوويرة معرظيووة تءووب  نرمنووت ظووم ظرووم " ليالوو  مقتصوود الءووريعة ثمووت يقووو  أهوو  المقتصوود 

 الثريوة ، الختصوةو  المقتصد العتموةو  تءين رصيدنت المعرظم بيروة من اليثم،  و مراميرتو  أهداظرتو  الءريعة
تعطم منرجت ظم و  التصورلألمو،و  ب  هم الال هذا ثره تنءئ نمطت ظم الفرم ، الجز ية لرءريعة اساليميةو 

 قواعودو  مةالالت عرال مبوتدئو  هذا الذد نجد جز ا ثبيرا منه عند أيمد زروا مبنيت وهو  ،57"التفثيرو  النهر
 .مقتصدية منرجية النجرم بع  منرت

 :من هال  الدواعد 
 در  المفسد و  جل  المصلحة: قاعد  

مموت س ،  و المفالودةو  هم قتعودة أصوولية عهيموة بودأ الفقروت  اليوديث عنروت بتعوريفرم لرمصوريةو 
ومون "مصوتلح ااخورة و  المفالدة عند جمي  العرمت  المالورمين مصوتلح الودنيتو  ءأ ظيه أن مالمال المصرية

 يزيود ظوم درجترموت،و  نعيموه أو  مصتلح ااخرة هم ث  موت يجرون رضووان ا و  لبداهة أن المصرية ااخرة أا
مصورية : لنقو  عروال اهصوحو  يزيود ظوم درجترموت أو  عذابه أو  أن مفتالد ااخرة هم ث  مت يجرن الخط ا و 

 مووت يجربرمووت مصووريةانمووت اعتبوور ،  و عذابووهو  مفالوودترت هووم الووخط ا ،  و نعيمووهو  ااخوورة هووم رضوووان ا 
 58"اعطت  اهالبتن يثم مالببتترت،،  و مفالدة من بتن اعطت  الوالت   يثم المقتصدو 

                                                                                                                                                             
  02نفسب  ص  54
  03ح م ابن عرا  اهلل ص  55
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  33من، ص 1113/هن2414 2ر ،أحمد الريسون ،  الف ر المداصدد  قواعد  وفوا د ، دار الهادد 57
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لثون موت  ، موت يقصود بتلمضورةو  وظم ثتن أصو  الفقوه ءورب مالوتفي  عون موت يقصود بتلمصورية
 .در  المفالدة أولال من جرن المصرية: يدييرم  عن القتعدة اهصولية  و  يرمنت ظم هذا المالتوى   

يبتب  قد: "جد  أيمد زروا يةالس عريرت قوس بريغت ظيقو و  هم ثمت ذثر  قتعدة عهيمةو 
 اسصيب بين النتس لرخير،و  ثتلثذن ظم الجرتد لتفريا ثرمة الثفتر، ، أعهم منهو  لتوق  مت   ، الممنوع

من و  مت  هريد غصبه منه،او  أ، نفاله اذا ال   عن معصية عمررتو   و عرضهو  ظم التر مت  مالرم أو 
بتلجمرة ظيالوغ لدظ  مفالدة ، و الولد خوف نفورهمتو  لرزوجة،  و غير  هن مفالدة الصدا أعهم من ذلأ

 59."نيو  ممت ذثر  اه مةو  اسالتفتت و  وثذلأ الغيبة ظم التيذير.أعهم س لجرن مصرية
 .ال رور  تددر بددرها: قاعد  

دظ  لووه،  ولرضوورورة تعووتريف الضوورورة مءووتقة موون الضوورر، وهوالنووتز  بمووت س موو: قووت  الجرجووتنم
: المخمصوة ظقوت متقتربة المعنال عند أاليظنت الفقرت ،  منرت مت ذثر  أن وبثور الجصوتص عنود الثويم عون 

 عرظرووت الزرثءووم،  و بعوو  اهعضووت  بتوورأ اهثوو و  الروويأ عرووال الوونفس أو  هووم خوووف الضوورر أ: الضوورورة 
 بييوث   ، الروبسو  قوترن، ثتلمضوطر لألثو و  أ هم بروغه يدا ان لوم يتنوتو  الممنووع هروأ:الاليوطم ظقتسو 
  60 ."ترف منه عضوو  عريتنت لمت  أو  بقم جت عت أو 

،  هم خوف الموو و  ا ، هنتو  الضرورة هم الخوف عرال النفس من الريأ عرمت أ:  وقال المال ية
هنووتأ و  هنووت،و   و س يءووترط أن يصووبر يتووال يءوورف عرووال المووو  انمووت يثفووم يصووو  الخوووف موون الروويأو 

 ثموووت أءوووتروا بغيووور قريووو  مووون الثووويم ليوووتس  الضووورورة ، تريف أخووورى  االوووتفت  ظوووم تبيتنروووت الفقروووت تعووو
عرال ذلأ نبوه ءويخنت أيمود زروا ظوم و  تقييدهم لرت،و  لثن أهم مت لف  انتبتهم  ...أنواعرت،  و ضوابطرتو 

 صوية ، يوه ءورطهروعوم ظو  أ ، موت أبويح لرضورورة قيود بقودرهت:"511ثتتن القواعد اذ قت  ظم القتعودة رقوم 
 :الضرورة الداعية له يييةو  من ذلأ الالمتعو  ثمتسو 

 جووون الترغيوونو  قوود يثتفووال عوون هووذا بمطتلعووة،  و لوويعرم مووت ظيووه بمييوور  ، تيريووأ القروون: أولهننا 
 .ءيأو  مفتوضة أ  أو  الترهين،و 

 .يتال س يررأ بمت يرد عريه من قوى الواردا  -الرظا بتلبدن بترجتعه لييالتس :ال ان 
التنتز  لرمريدين يتال تتفرغ قروبرم لقبو  اليا ظم قتلن البتط  اذ ليس لرم قودرة عروال :   الثال

                      61.."االطة و  جره بيو  قبو  اليا  من
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 :نننناتمةالخ
ظثو  موت  ، ن البوويث المتواض  الذد قدمتوه بوين دظتوم هوذا الثتوتن موتيزا  ظوم نفالوم منوه ءوم إ

قد س أثون مغتليت اذا و  .اس جز ا ياليرا ممت يطوريه البيث  –ظم نهرد  –ظيه لم يثن مت نبء  ،  و عرضته
جه التيديود  ظوم الخطوتن الصوووظم يالوتيا أن و  الفثر المقتصدد عرالو  ان موضوع مقتصد الءريعة: قر 

 .مختبئ ظم أيءت هو  مت يالتطيعوا أن يهفروا اس بنزر قري  ممت  و  يبيث ظيه نفر من البتييين
لثوون  ، عرووم أقوور اقوورارا بووأنم لووم أقوو  ءووي ت ظيمووت يتعرووا بتلقضووتيت الثبوورى التووم يطريرووت الموضوووعول

 :جولتم الباليطة ظم ضفتظه مثنتنم من الخروص الال نتت ل أذثر منرت
 .  بيا قد أص  لمفروم المقتصد ظم الخطتن الصوظمو  أن الءيأ أيمد زروا   -5
مت يمثن أن نصطرح عريه بتلقتعدة الصوظية عرال أو  تأاليس لو  أن ثتتبه قواعد التصوف   -1

 .غرار القتعدة الفقرية
 موجروة أن بصومت  الفثور المقتصودد بتديوة ظوم موتن مةلفوت  ءويخنت أيمود زروا بو  ثتنو  -1

 .اسءثتس  التم زخر برت الخطتن الصوظمو  لجمرة من القضتيت ، لثيير من تأميته
ظثريووت ظووم التصوووف اسالوويمم و  منعطفووت معرظيووتأن أيموود زروا بفثوور  المقتصوودد قوود أيوودث  -1

 .مت بعدهتو  خي  المريرة التم عتءرت
أن تووأيير الفثوور المقتصوودد الووذد تميووز بووه الخطووتن الصوووظم عنوود أيموود زروا قوود قطوو  موو   -1

 .الءوا ن التم بصم  مريرة من عمر التصوف اساليممو  جمرة من اسنيراظت 
لتوم تمثنو  مون التقتطروت أينوت  ريرتوم القصويرة مو  هوذا هذ  ظقط جمرة مون النتوت ل المتواضوعة ا

الطتقووة و  الوعنم الجروودو  مووت ، ظووم غيرهووت مون القضووتيت  ظيموت بعوودو  لووم أمو  أن أوالوو  النهوور ظيروت،  و البيوث
 .لذلأ

 .اليمد   رن العتلمينو  أالأ  ا  العرم القدير أن يوظقنم لذلأ
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 "قا مة المصادر والمراجع" 
 القررن الثريم  -5
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يمد زهرد النجتر، نءر مثتبة الثريت  أيمد زروا،  قواعد التصوف،  تنقيح وتصييح م -51
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